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ไมเคยปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ ท่ีผานมาของประเทศไทย  เร่ืองหน่ึงท่ีมีการเปล่ียนแปลง
เปนอยางมาก  คือ เร่ืองการเพ่ิมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน  การมีสวนรวมทาง   
การเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน  จึงอยูในขายท่ีจะเปน
ประชาธิปไตยทางตรงระดับประเทศ ไดแก  การรองขอใหรัฐสภาพิจารณากฎหมายหรือการริเร่ิม
เสนอรางกฎหมายของประชาชน  การมีสวนรวมทางการเมืองในการออกเสียงประชามติ  และการ
ริเร่ิมรองขอใหมีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยประชาชน  ท้ังยังกําหนดใหเปน
หนาท่ีของรัฐท่ีจะตองสงเสริมการมีสวนรวมนั้นดวย 

วัตถุประสงคของวิทยานิพนธฉบับนี้จัดทําข้ึนเพื่อศึกษาถึงการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชน  ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  ท่ีได
บัญญัติรับรองไวในเร่ืองเกี่ยวกับการใหสิทธิประชาชนในการมีสวนรวมทางการเมืองของ   
ประชาชนเพียงใด  และในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการและข้ันตอนตาง ๆ  ของการเขาช่ือเสนอ
รางกฎหมายและการริเร่ิมเขาช่ือถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  วาจะสงผลใหประชาชน
สามารถท่ีจะเขามามีสวนรวมทางการเมืองและจะเกิดผลไดจริงในทางปฏิบัติมากนอยเพียงใด  อีก
ท้ังศึกษาถึงรูปแบบและกระบวนการของการใหสิทธิประชาชนในการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญของตางประเทศ  เพื่อใหทราบวาการนํากระบวนการเขาช่ือเสนอ
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 จากการศึกษาพบวา  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ฉบับพุทธศักราช 2540  
ท่ีไดบัญญัติรับรองการใหสิทธิแกประชาชนในการมีสวนรวมทางการเมือง  ไมวาจะเปนเร่ือง
กระบวนการและข้ันตอน  รวมท้ังหลักเกณฑตาง ๆ  ในการมีสวนรวมทางการเมืองโดยประชาชน
นั้น  เปนท่ีมากอใหเกิดปญหาและอุปสรรคตอประชาชนในการที่จะเขามีสวนรวมทางการเมือง  
ซ่ึงสงผลใหกระบวนการและข้ันตอนการเขาช่ือเสนอกฎหมายและการเขาช่ือถอดถอนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองโดยประชาชนไมสามารถตอบสนองตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญท่ีได
มุงเนนใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองและยังไมอาจเกิดผลไดจริงในทางปฏิบัติ  เพราะ
ในทางปฏิบัติกระบวนการเขาช่ือเสนอกฎหมายและการเขาช่ือถอดถอนผูดํารงตําแหนงทาง           
การเมืองโดยประชาชนนั้นไมวาจะเปนการเร่ิมตนจากผูริเร่ิมดําเนินการ  การรวบรวมเอกสาร  
หลักฐานท่ีกฎหมายกําหนด  รวมท้ังระยะเวลาของกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินการ   
ตาง ๆ  ยังไมมีความชัดเจนแนนอน  จากปญหาตาง ๆ  ดังกลาวในขางตนจึงควรท่ีจะมีการแกไข
พระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการเขาช่ือเสนอ
กฎหมายและการเขาช่ือถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  เพื่อใหกระบวนการและข้ันตอน
ตาง ๆ  มีประสิทธิภาพและเกิดผลไดจริงในทางปฏิบัติ  อันเปนเร่ืองสําคัญท่ีจะสงผลใหประชาชน
สามารถเขามามีสวนรวมทางการเมืองไดอยางแทจริงตอไป 
กฎหมายและการเขาช่ือถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยประชาชนเปนการนํามาใชเพ่ือ
เสริมขอบกพรองของการปกครองระบอบประชาธิปไตยทางผูแทน  แมวาแตละประเทศจะมีการ
กําหนดกระบวนการและข้ันตอนในกระบวนการเขาช่ือเสนอกฎหมายและการเขาช่ือถอดถอน      
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยประชาชนแตกตางกันตามความเหมาะสมของแตละประเทศก็ตาม  
แตส่ิงท่ีเหมือนกันคือ  แตละประเทศตางกําหนดใหมีการริเร่ิมกระบวนการโดยประชาชนและมี
การตัดสินใจข้ันสุดทายโดยประชาชน  ซ่ึงครบองคประกอบของระบอบประชาธิปไตยทางตรง  
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ABSTRACT 
 It is widely accepted that since October 11, 2540, when Thailand 

promulgated the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2540, up to the 

present, most of the Thai people have willingly got involved in politics as never 

before. Due to the public participation process, this constitution is called ‘The 

People’s Constitution.’ Under this constitution, there have been reforms and changes 

which had never taken place in the former constitutions of Thailand. In other words, 

what has dramatically changed has been a greater political participation by the 

people. This public political participation under the present constitution gives the 

impression of the direct democracy at the national level. Under this constitution, it is 

the duty of the State to promote the following:  requests by people demanding 

parliament to consider laws or the initiation of bills by people, political participation 

in public hearings, initiation and request by people to remove those who hold 

political positions.   

 The purpose of this thesis is to study the degree of public participation in 

political matters based on the intention of the Constitution of the Kingdom of 

Thailand, B.E. 2540, in which there are provisions concerning the providing of 

public rights in political participation. Moreover, this thesis aims to study to what 

extent this works in the case where the people are entitled to take part in political 

matters and regarding the process and other steps of collecting signatures from the 

people for proposing bills and for removing those who hold political positions. In 

addition, this thesis studies the process in providing public rights for political 

DPU



 ฆ

participation by the people under the constitutions of other countries in order to 

explore the differences in the process of collecting signatures of the people for 

proposing bills and for  removing those who hold political positions. This process 

was introduced to diminish flaws and to enhance the democratic government through 

the representatives. Even though the process and steps in the process for collecting 

signatures by the people for proposing the laws and for discharging those who hold 

the political positions in each country are different, based on the expediency of each 

country, the similarity in each country is that the initiation of the process is by the 

people and the final decision is by the people. This shows the full components of 

direct democracy as well as creating effective political participation which is the key 

productive element in the real practice of democracy.   

  This study found that the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 

2540, recognized the right of the people to political participation; the process and 

steps involved for political participation by the people, is the source of problems and 

obstacles to people in this political participation. That is to say, the process and steps 

of collecting signatures by the people for proposing laws and for discharging those 

who hold political positions fail to serve the intention of the constitution which 

emphasizes political participation by the people. These process and steps also fail to 

create any true and expected outcome in practice because the process and steps for 

collecting signatures to propose laws and to discharge those who hold political 

positions are not clear and explicit., The initiation and the gathering of the 

documentary evidence prescribed by law especially the time frame of the process and 

in the steps for other procedures are also not clear and explicit. Due to the above 

mentioned problems, the Acts regarding political participation by the people for 

collecting signatures for proposing laws and for discharging those who hold political 

positions should be amended so that the process and other steps will be more 

effective and efficient in practice, which is vital for the people to be able to truly get 

involved in political participation. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดท่ีใชในการปกครองประเทศโดยเปนกฎหมายท่ี

กําหนดรูปแบบการปกครอง  กําหนดและจัดตั้งองคกรการเมืองรวมท้ังกลไกอันเปนโครงสราง 
พื้นฐาน (Infra - structure) ในการจัดองคกรบริหารของรัฐและกําหนดถึงการคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน  นับต้ังแตไดมีการเปล่ียนแปลงการปกครองในอดีตจากการปกครองระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในป  พ.ศ.  2475  ในชวงเวลาท่ีผาน
มาจนถึงปจจุบันประเทศไทยใชรัฐธรรมนูญมาถึง  15  ฉบับดวยกัน  โดยหลายฉบับไมไดมีส่ิงใหม
ท่ีแตกตางกันมากนัก  เพราะในการยกรางรัฐธรรมนูญแตละฉบับก็จะนํารัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ  
มาใชในการยกรางรัฐธรรมนูญและสวนใหญก็มักจะถูกครอบงําในการจัดรางของผูมีอํานาจใน
ขณะนั้น  ซ่ึงรัฐธรรมนูญแตละฉบับท่ีผานมาไดกําหนดโครงสรางพ้ืนฐานในการจัดองคกรการ
บริหารของรัฐนั้นจึงไมอาจจะทําใหการเมืองของประเทศไทยทั้งระบบมีเสถียรภาพ1 แตใน
ประเทศท่ีรัฐธรรมนูญมีท่ีมาจากประชาชนและมีการบังคับใชอยางตอเนื่อง  นักการเมือง  
นักวิชาการ  และประชาชนจะใหความสําคัญกับการศึกษาความเปนมาและเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญเปนอยางมาก  เพราะจะเกี่ยวของกับกฎหมายตาง ๆ  และเกี่ยวของกับความเปนอยูของ
ประชาชนท่ัวไป  การที่รัฐธรรมนูญท่ีผานมาของประเทศไทยน้ันไมไดมีท่ีมาจากประชาชนและมี
อายุการใชท่ีส้ันมาก  จึงเปนเหตุทําใหทําใหสาระความเปนมาและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญไม
เปนท่ีสนใจของประชาชนมากนัก   

การจัดทํารางรัฐธรรมนูญในฉบับปจจุบันจึงถือไดวาเปนพื้นฐานท่ีสําคัญในการปฏิรูป
การเมืองเพ่ือปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองใหมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  โดยการ
กําหนดโครงสรางและระบบการใชอํานาจรัฐเสียใหมเพื่อใหประชาชนมีสิทธิควบคุมและ
ตรวจสอบไดอยางแทจริง2 จึงไดมีการปฏิรูปการเมือง (political  reform)  โดยการกําหนดและ

                                                        
1 มานิตย  จุมปา. ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540. พิมพคร้ังที่  3. 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2543, หนา  6.  
2 มนตรี  รูปสุวรรณ และคณะ. เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

วิญูชน, 2542, หนา  24. 
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เม่ือไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  ใน
วันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540  ไดกอใหเกดิกระแสความสนใจของประชาชนในการท่ีจะเขามามีสวน
รวมทางการเมืองอยางไมเคยปรากฎมากอน  ท่ีจริงแลวกระแสความสนใจของประชาชนไดเร่ิมมี
มานานแลวแตมาไดรับความสนใจอยางมากในระหวางการรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้   เพราะสภาราง
รัฐธรรมนูญไดเนนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนต้ังแตเร่ิมตน  และกระบวนการการมี
สวนรวมของประชาชนทําใหรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกเรียกวารัฐธรรมนูญ “ฉบับประชาชน”4 ภายใต

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดรับการปฏิรูปและการเปล่ียนแปลงอยางท่ีไมเคยปรากฏมากอนใน
รัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ ท่ีผานมาของประเทศไทย  ซ่ึงเร่ืองหนึ่งท่ีมีการเปล่ียนแปลงเปนอยางมาก 
คือ เร่ืองการเพ่ิมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน  ท้ังนี้เพราะมีการเปดโอกาสให
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมต้ังแตการสมัครเขามาเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.)  จนถึง
การมีสวนรวมดวยการแสดงความคิดเหน็กนัอยางกวางขวางตลอดเวลาที่มีการรางรัฐธรรมนูญ   
ซ่ึงนับไดวาเปนรัฐธรรมนูญท่ีมีท่ีมาจากการมีสวนรวมของประชาชนมากท่ีสุดเทาท่ีเคยมีมาใน

ประวัติศาสตรของการรางรัฐธรรมนูญในประเทศไทย  การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2 5 4 0 จึงอยูในขายท่ีจะเปนประชาธิปไตย
ทางตรงระดับประเทศ  ไดแก  การรองขอใหรัฐสภาพิจารณากฎหมายหรือการริเร่ิมเสนอราง

5

                                                        
3 มานิตย  จุมปา. ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  2540. หนา  6. 
4 มานิตย  จุมปา. รัฐธรรมนูญใหมมีอะไรใหม. พิมพคร้ังที่  1. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเดือน

ตุลา, 2541, หนา  4. 
5 นันทวัฒน  บรมานันท. ถกรัฐธรรมนูญ  2540. พิมพคร้ังที่  1. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสุขุม

และบุตรจํากัด, 2540, หนา 1. 
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ปญหาในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  เม่ือ
พิจารณาจะเหน็ไดวารัฐธรรมนูญไดบัญญัติใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง  ดังนี้คือ 

ปญหาในการริเร่ิมเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน  กลาวคือ  การมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนน้ันไมวาจะเปนเร่ืองกระบวนการและกลไกในการริเร่ิมเสนอรางกฎหมาย  

เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเขาช่ือเสนอกฎหมาย  แตกระบวนการและกลไก
ในการพจิารณาถึงรูปแบบ  วิธีการเขาช่ือและวิธีการตรวจสอบรางกฎหมายท่ีเปนการริเร่ิมเสนอ
รางกฎหมายโดยประชาชนนั้น  ยงัเปนปญหาท่ีสําคัญในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน  
เพราะการพจิารณาในการริเร่ิมเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน  จะพบวาในเร่ืองของระยะเวลาใน
การพิจารณาในแตละข้ันตอนซ่ึงมีความลาชาและใชเวลายาวนาน  ซ่ึงสงผลใหกระบวนการเขาช่ือ
เสนอรางกฎหมายโดยประชาชน  ไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนและไม
สอดคลองตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญท่ีมุงเนนใหประชาชนสามารถเขามีสวนรวมทางการ

เมือง   ดังนั้นจึงไมอาจสงผลใหเกิดไดจริงในทางปฏิบัติ  โดยสิทธิในการเสนอริเร่ิมรางกฎหมาย
ของประชาชนดังกลาวตามรัฐธรรมนูญไดนํามาบัญญัติไวในมาตรา  170  อันเปนสิทธิในการเสนอ
รางกฎหมายในระดับประเทศและเปนการเปดโอกาสใหประชาชนสามารถที่จะมีสวนรวมในการ

เสนอรางกฎหมายใหตรงกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด  
นอกจากน้ี   การรองขอใหรัฐสภาพจิารณากฎหมายในการเสนอรางกฎหมายตาม

มาตรา 170 วรรคแรก 9   ท่ีใชคําวา “เพื่อใหรัฐสภาพจิารณากฎหมาย”  การท่ีสภาผูแทนราษฎร
สามารถปฏิเสธไมรับรางกฎหมายท่ีเสนอมาโดยประชาชนในวาระท่ีหนึ่งได  ยอมทําใหราง
กฎหมายน้ันตกไปและไมเขาไปสูการพิจารณาของวุฒิสภา  เพราะตามมาตรา  172 10   บัญญัติให

                                                        
6 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  170 
7 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  214 
8 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  304 
9 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  170  วรรคแรก  บัญญัติวา  “ผูมีสิทธิ

เลือกต้ังไมนอยกวาหาหม่ืนคน  มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาเพ่ือใหรัฐสภาพิจารณากฎหมายตามท่ี

กําหนดในหมวด  ๓  และหมวด  ๕  แหงรัฐธรรมนูญนี้” 
10 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  172  บัญญัติวา  “รางพระราชบัญญัติ

และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใหเสนอตอสภาผูแทนราษฎรกอน” 
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สําหรับปญหาท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง  คือปญหาในการริเร่ิมรองขอใหมีการถอดถอน
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยประชาชน  กลาวคือ  การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
นั้น  ไมวาจะเปนเร่ืองกระบวนการและกลไกในการริเร่ิมรองขอใหมีการถอดถอนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง  เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทาง   
การเมือง  แตกระบวนการและกลไกในการพิจารณาถึงหลักเกณฑ  วิธีการ และเง่ือนไขในการท่ี
ประชาชนจะเขาช่ือรองขอใหมีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนั้น  ยังเปนปญหาท่ี
สําคัญในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน  เพราะการพจิารณาในการถอดถอนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองจะพบวาในเร่ืองของหลักเกณฑ  วธีิการ  และเงื่อนไขในการพิจารณา  สงผล
ใหกระบวนการการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยประชาชนของประเทศไทย  ไม
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนและไมสอดคลองตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
ท่ีมุงเนนใหประชาชนสามารถเขามีสวนรวมทางการเมือง  ดังนั้น  จงึไมอาจสงผลใหเกดิไดจริง
ในทางปฏิบัต ิ  โดยสิทธิในการเสนอริเร่ิมการริเร่ิมรองขอใหมีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองโดยประชาชนดังกลาวตามรัฐธรรมนูญไดนํามาบัญญัติไวในมาตรา  304  อันเปนสิทธิใน   
การขอใหมีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในระดับประเทศและเปนการเปดโอกาส   
ใหประชาชนสามารถท่ีจะมีสวนรวมในการขอใหมีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอัน

ตรงกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด  
นอกจากน้ีการเขาช่ือเสนอใหมีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตามมาตรา  

304 วรรคแรก 11  ระบบการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหวฒุิสภาเปนองคกรถอดถอน

                                                        
11รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  304  วรรคแรก  บัญญัติวา   

“สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาท่ีมีอยูของสภา

ผูแทนราษฎร  หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวาหาหม่ืนคน   มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธาน

วุฒิสภาเพ่ือใหมีมติตามมาตรา  ๓๐๗   ใหถอดถอนบุคคลตามมาตรา  ๓๐๓  ออกจากตําแหนงได  คํารองขอ

ดังกลาวตองระบุพฤติการณที่กลาวหาวาผูดํารงตําแหนงดังกลาวกระทําความผิดเปนขอ ๆ  ใหชัดเจน” 

DPU



 5

อยางไรก็ตาม  จากการศึกษาพบวาประเทศไทยมีการยดึถือหลักเกณฑกับรูปแบบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยโดยทางผูแทนเปนอยางเครงครัด  จึงไดบัญญัติถึงกระบวนการและ 
กลไกของประชาธิปไตยทางผูแทนไวโดยมิใหเปล่ียนแปลงเปนประชาธิปไตยรูปแบบผสมอยาง
สมบูรณ  ซ่ึงจะเหน็ไดจากการที่รัฐธรรมนูญมิไดกําหนดขั้นตอนในการตัดสินใจในข้ันสุดทาย   
อันเปนองคประกอบท่ีสําคัญของประชาธิปไตยทางตรงใหเปนอํานาจของประชาชนอยางแทจริง     
จึงอาจกลาวไดวาความสําคัญของการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนจึงข้ึนอยูกับลักษณะ
ของระบบการเมือง  กลาวคือ  หากเปนระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยพฤติกรรมการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในระดับชาติจะมีความสําคัญและจําเปนมาก  ลักษณะและระดับการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนยังเปนปจจัยในการวดัระดับความเปนประชาธิปไตยของ

ระบบการเมืองนั้น ๆ  อีกดวย   
ดังนั้น  วิทยานิพนธฉบับนีจ้ึงมุงท่ีจะทําการศึกษาถึงการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยฉบับพทุธศักราช  2540  พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของวามีการใหสิทธิประชาชนในการมีสวนรวม
ทางการเมืองอยางไร  ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญท่ีไดบัญญัติไวหรือไมและเพ่ือทราบถึง
สภาพปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน  ในการริเร่ิมเสนอราง
กฎหมายโดยประชาชนและการริเร่ิมรองขอใหมีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดย

ประชาชน  อีกทั้งหาแนวทางในการปรับปรุงแกไขเพื่อใหการมีสวนรวมทางการเมืองของ    
ประชาชนเปนการมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนอยางแทจริงตรงตามระบอบ

ประชาธิปไตย  โดยการรับรองสิทธิใหประชาชนมีการมีสวนรวมทางการเมืองท่ีมีสิทธิใน        
                                                        

12รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  307  วรรคแรก  บัญญัติวา  “สมาชิก

วุฒิสภามีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนซึ่งตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ  มติที่ใหถอดถอนผูใดออกจาก

ตําแหนงใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา”   
13รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  305  บัญญัติวา “เม่ือไดรับคํารองขอ

ตามมาตรา  ๓๐๔  แลว  ใหประธานวุฒิสภาสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

ดําเนินการไตสวนโดยเร็ว...”  
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2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

  
1 .   เพื่อศึกษาถึงการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน  ตามเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2540  ท่ีไดบัญญัตรัิบรองไวในเร่ืองเกี่ยวกับการ
ใหสิทธิประชาชนในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนเพียงใด 

2.  เพื่อศึกษาถึงรูปแบบและกระบวนการของการใหสิทธิประชาชนในการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญของตางประเทศ 

 3.  เพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการใหสิทธิประชาชนในการมีสวนรวมทางการ
เมืองโดยตรงของประชาชน  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
2540  เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขในเร่ืองการมสีวนรวมทางการเมืองโดยตรงของ
ประชาชนใหเปนการมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนเปนไปอยางเหมาะสมและ     
มีความชัดเจนยิ่งข้ึน  

 
3  สมมติฐานของการศึกษา 

 
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  2540  โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเกีย่วกบัการริเร่ิมเสนอรางกฎหมายโดยประชาชนตามมาตรา  
170  และการริเร่ิมรองขอใหมีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยประชาชนตามมาตรา  
304  นั้น  แมวารัฐธรรมนูญจะไดบัญญัติรับรองสิทธิใหแกประชาชนในการมีสวนรวมทางการ
เมืองไวและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนสามารถมีสิทธิในการริเร่ิมโดยประชาชนก็
ตาม  แตกลไกดังกลาวประชาชนไมสามารถท่ีจะใชสิทธิในการมีสวนรวมทางการเมืองของ 
ประชาชนไดอยางแทจริงและไมสอดคลองตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญท่ีไดมีบทบัญญัติ
ดังกลาวไว   
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4  ขอบเขตของการศึกษา 
 

ศึกษาเฉพาะกรณีการใหสิทธิประชาชนในการมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของ
ประชาชน  ซ่ึงไดแก  การริเร่ิมเสนอรางกฎหมายโดยประชาชนตามมาตรา  170  และการริเร่ิมรอง
ขอใหมีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยประชาชนตามมาตรา  304  ตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
และพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของตามความเหมาะสม   ตลอดจนศึกษารัฐธรรมนูญของตางประเทศ
ในสวนท่ีเกีย่วกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนเทานั้น 

 
5  วิธีการดําเนนิการศึกษา 

 
เปนการศึกษาคนควาวเิคราะหในเชิงเอกสาร (Documentary Research)    โดยพิจารณา

ศึกษาขอมูลจากหนังสือ  เอกสาร  บทความ  วารสาร  รายงานการวจิัย  บทสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ
ทางกฎหมายรัฐธรรมนูญและผูมีประสบการณ ในการมีสวนรวมทางการเมือง  รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  รวมท้ังพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของ  ตลอดจนรัฐธรรมนูญของตางประเทศท่ีเกีย่วกับเร่ืองนี้ตามความ
เหมาะสม  และสมควร   

 
6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
1)  เพื่อใหทราบถึงปญหาในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตามเจตนารมณ

ของรัฐธรรมนูญท่ีไดบัญญัติรับรองการใหสิทธิแกประชาชน 
 2)  เพื่อใหทราบถึงปญหาเร่ืองกระบวนการ  ข้ันตอน  รูปแบบ  หลักเกณฑ  และกลไก
ตาง ๆ  ในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย  ฉบับ
พุทธศักราช  2540 

3)  เพื่อใหทราบถึงทฤษฎีและแนวความคิดของรัฐธรรมนูญท่ีเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

4)  เพื่อใหทราบถึงกระบวนการ  ข้ันตอนและรูปแบบในการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญของตางประเทศ  โดยนํามาเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญของ
ประเทศไทยอันจะทําใหใชเปนแนวทางในการปฏิบัติอยางเหมาะสม 
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5)  เพื่อเปนการเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม  ในเร่ืองของการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของ  อาจเปนแนวความคิดเพื่อ  
ใหรัฐสภาจะไดใชเปนแนวทางในการพิจราณาท่ีเหมาะสมและสอดคลองตามเจตนารมณของ          
รัฐธรรมนูญตอไป 

DPU



บทที่  2 
ทฤษฎีและแนวความคิดของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการใชอํานาจทางการเมือง 
 
1  ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับอํานาจอธิปไตย 
 

ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับอํานาจอธิปไตยไดมีนักวิชาการทางกฎหมายให
ความหมายของอํานาจอธิปไตย (Sovereignty)  คือ  อํานาจซ่ึงแสดงความเปนใหญ  ความเปน
อิสระ  ความไมข้ึนแกใครหรือตองเชื่อฟงคําส่ัง  คําบัญชาของผูใดท่ีเหนือตนโดยปราศจากความ
ยินยอมของตน 1 ในปญหาเร่ืองอํานาจอธิปไตยมีผูอธิบายไวหลายทฤษฎีซ่ึงสามารถอธิบาย
วิวัฒนาการของการอางความเปนเจาของอํานาจดังกลาวดังนี้2 คือ  

-  ทฤษฎีวาดวยความมีอํานาจสูงสุดของพระเจา 
-  ทฤษฎีวาดวยความมีอํานาจสูงสุดของพระสันตะปาปา 
-  ทฤษฎีวาดวยความมีอํานาจสูงสุดของกษัตริย 
-  ทฤษฎีวาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน 
-  ทฤษฎีวาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของชาติ 
 
ทฤษฎีวาดวยความมีอํานาจสูงสุดของพระเจา  ทฤษฎีวาดวยความมีอํานาจสูงสุดของ

พระสันตะปาปาและทฤษฎีวาดวยความมีอํานาจสูงสุดของกษัตริยนั้น  เปนทฤษฎีเดิมท่ีปจจุบันไม
คอยเปนท่ียอมรับ  ฉะนั้นจึงเหลือเฉพาะทฤษฎีวาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน  และ
ทฤษฎีวาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของชาติท่ีใชอยูปจจุบันซ่ึงเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป  สําหรับ
อํานาจอธิปไตยในทางกฎหมายมหาชนถือวาเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศจนอาจกลาว
ไดวาเปนอํานาจท่ีแสดงความเปนเจาของของประเทศ  ซ่ึงเม่ือเปนเชนนี้ก็มีปญหาข้ึนมาวาแลวใคร
จะเปนเจาของอํานาจอธิปไตยหรืออํานาจอธิปไตยเปนของใคร   

 
 

                                                           
1 วิษณุ  เครืองาม. กฎหมายรัฐธรรมนูญ. พิมพคร้ังที่  3.กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพนิติบรรณการ, 

2530, หนา  8. 
2 วิษณุ  เครืองาม. เรื่องเดียวกัน, หนา  214 – 223.   
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1.1  ทฤษฎีวาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน 
 
 ทฤษฎีวาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชนอันเกิดจากขอเสนอของ รุสโซ  ใน

หนังสือช่ือสัญญาประชาคม (Social Contract) นั้น รุสโซมีความเห็นวาสังคมเกิดจากความยินยอม
พรอมใจกันของมนุษยและการท่ีมนุษยทุกคนยินยอมมารวมเปนสังคมนั้น  ยอมกอใหเกิดสัญญา
ประชาคมข้ึนสัญญานี้เปนสัญญาท่ีสมาชิกแตละคนทําสัญญากับคนอ่ืน ๆ  โดยทุกคนวา  “เราทุก
คนจะยอมมอบรางกายและอํานาจทุกอยางท่ีมีอยูรวมกันภายใตอํานาจสูงสุดของเจตนารมณ
รวมกันของสังคม  และเราก็จะไดรับสวนในฐานะท่ีเปนสมาชิกท่ีแยกจากกันมิไดของสวนรวม  
ผูเขารวมแตละคนรวมกับทุกคนไมใชกับใครคนใดคนหน่ึง  โดยนัยนี้เขาผูนั้นไมตองเชื่อฟงใคร
นอกจากตัวเองและยังคงมีเสรีภาพเหมือนเมื่อกอน”3 ทฤษฎีสัญญาประชาคมของรุสโซ  กลาวไว
วามนุษยนั้นมีท่ีมาจากสภาพธรรมชาติ (Etat  de  nature)  ดังนั้น  จึงเปนอิสระจากความผูกพันใน
สังคมการมารวมอยูในสังคมของมนุษยจึงเปนเร่ืองของความตกลงสมัครใจมากกวาจะเปนเพราะ
ความจําเปนแหงธรรมชาติของมนุษยและท่ีสมัครใจมาอยูเปนสังคม  ก็เพราะมนุษยเห็นวาลักษณะ
นี้สนองประโยชนสวนตัวของตนไดดีกวาอยูอยางอิสระ  สัญญาประชาคมน้ีเม่ือไดตกลงกันแลวก็
กลายมาเปนสาระแหงรัฐเปนอํานาจรัฐหรืออํานาจอธิปไตยและเสรีภาพสวนบุคคล4 ในปจจุบัน
แนวความคิดของ  รุสโซ   ในเร่ืองสัญญาประชาคมนั้นไมได รับการยอมรับเหมือนสมัย
คริสตศตวรรษท่ี  18  อีกตอไป   

ทฤษฎีวาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชนเห็นวาอํานาจอธิปไตยเปนของ  
ประชาชน  ซ่ึงประชาชนทุกคนสามารถใชอํานาจอธิปไตยโดยทางตรงในกิจการท้ังปวงได  หรือ
ประชาชนทุกคนอาจใชอํานาจอธิปไตยโดยทางออมหรือทางผูแทน  คือ  ใหประชาชนเลือก
ผูแทนราษฎรข้ึนทําการแทนตนเองโดยการใชสิทธิของประชาชนนั้น  สามารถใชสิทธิไดท้ัง
ทางตรงหรือทางออมของการปกครองประเทศ  เพื่อใหเปนไปตามหลักการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย  กลาวคือ  อาจใชสิทธิทางอํานาจอธิปไตยทางตรงโดยเปนผูใชอํานาจอธิปไตยใน
การรางกฎหมายหรือ     การใชสิทธิอํานาจอธิปไตยทางออมโดยใชสิทธิในการเลือกต้ังผูแทนไป

                                                           
3 บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ. กฎหมายมหาชน  เลม 1  วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของ

กฎหมายมหาชนยุคตางๆ. พิมพคร้ังที่  3. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2538, หนา 56. 
4 โภคิน  พลกุลและชาญชัย  แสวงศักด์ิ. หลักกฎหมายมหาชน เลม 1. พิมพคร้ังแรก. 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2541, หนา  44. 
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การถือทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชนจะมีผลตามมาดังนี้  
(1)  การออกเสียงเลือกตั้งเปนสิทธิซ่ึงจะใชสิทธิหรือไมก็ได (Right) 
(2)  ผูแทนราษฎรเปนผูแทนของประชาชน  ประชาชนสามารถควบคุมผูแทนราษฎร

ไดเม่ือประชาชนไมพอใจผูแทนราษฎรก็ถอดถอนออกจากตําแหนงได (Recall)    นอกจากนี้การที่
ประชาชนมอบอํานาจใหผูแทนเปนการมอบในลักษณะท่ีผูแทนตองอยูภายใตอาณัติของประชาชน
ผูเลือกตั้งผูแทนแตละคนไมถือวาเปนผูแทนของราษฎรท้ังหมด  แตเปนผูแทนของราษฎรในเขต
เลือกตั้งของตนผูแทนตองอยูใตคําส่ังและการควบคุมจากผูเลือกตั้ง5 

(3)  ประชาชนมีสวนรวมในทางกฎหมายมาก  เชน  มีสิทธิเสนอรางกฎหมาย 
(Initiative)  มีสิทธิออกเสียงแสดงประชามติในเร่ืองสําคัญ ๆ (Referendum) 

อํานาจอธิปไตยถือเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ  กลาวคือเปนหลัก        
ปกครองท่ียึดหลักสิทธิ  เสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชน  ซ่ึงเปนเจาของอํานาจ
ประชาธิปไตยท่ีแทจริง  ในรูปแบบการปกครองแบบรวมอํานาจและกระจายอํานาจในระบอบ
ประชาธิปไตยนั้นตองคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนสวนสําคัญ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ปกครองท่ีเปนหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยอยางแทจริง  โดยใหประชาชนมีสวนรวมใน
ฐานะท่ีเปนเจาของอํานาจอธิปไตยนั้น  ยอมมีสิทธิเสรีภาพในการใชสิทธิรวมท้ังการตรวจสอบการ
ใชอํานาจของผูปกครองได6  ระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนยึดม่ันหลักพื้นฐานของอํานาจท่ีวา  
“ประชาชนในฐานะราษฎรคือเจาของอํานาจอธิปไตย”  การใชอํานาจอธิปไตยของประชาชนจึง
เปนส่ิงท่ีสามารถกระทําไดอยูเสมอ  แมวาในทางปฏิบัติประชาชนไดมอบอํานาจอธิปไตยใหกับ
ผูแทนของตนไปใชในฐานะที่เปน “ตัวแทน”  แลวก็ตาม  หลักการนี้มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง  
กลาวคือ  ในขณะท่ีตัวแทนของประชาชนที่เปนผูแทนราษฎใชอํานาจแทนประชาชนดานนิติ
บัญญัติและดานบริหาร  คือ  ดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในฝาย
นิติบัญญัติ  ดํารงตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในฝายบริหารหรือระบบประธานาธิบดี
                                                           

5 สมคิด  เลิศไพฑูรย. กฎหมายเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปจจุบัน . กรุงเทพมหานคร : 

วิญูชน, 2542, หนา 12-13. 
6 นเรศ  อยูสนิท. “มาตรการทางกฎหมายในการใหสิทธิประชาชนเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน  ตาม

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  มาตรา 287” วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตร 

มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2543, หนา  7. 
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1.2  ทฤษฎีวาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของชาติ 
 
ทฤษฎีวาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของชาตินั้นผูเสนอทฤษฎีดังกลาว คือ  ซีเอเยส  

(Sieyes)  นักคิดชาวฝร่ังเศส  การเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับอํานาจอธิปไตยโดยต้ังอยูบนพ้ืนฐานของ  
“ชาติ”  ซ่ึงมีความเห็นวาเจตนารมณของชาติจะแสดงออกไดก็แตโดยชาติ  โดยผานผูแทนของชาติ
และผูแทนที่ไดรับเลือกโดยประชาชนนั้น   เม่ือไดรับเลือกแลวไมใชผูแทนของราษฎรท่ีเลือกแต
เปนผูแทนของชาติ  จึงเปนอิสระไมผูกมัดโดยสัญญาใด ๆ  กับประชาชนผูเลือกและมีอิสระท่ีจะ
กระทําแทนชาติไดเต็มท่ี7 ดังนั้น ทฤษฎีวาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของชาติ  จึงหมายความวา
อํานาจอธิปไตยไมใชของประชาชนแตเปนของ  “ชาติ”  ชาติเปนส่ิงท่ีสมมุติข้ึนมา  ชาติเกิดจาก
การรวมกันของประชาชนทุกคน  ซ่ึงถาจะแยกเปนคนแตละคนแลวจะไมมีเลยแตถารวมกันทุกคน
แลวยอมเปนชาติ ซ่ึงเปนทุกส่ิงทุกอยาง   

ผลของทฤษฎีวาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของชาติ  จะมีผลตามมาดังนี้ 
(1)  ชาติเปนเจาของอํานาจอธิปไตยไมใชปวงชนหรือประชาชน  อํานาจเลือกตั้งเปน

ส่ิงท่ีชาติมอบใหแกประชาชนในฐานะเปนองคกรท่ีมีหนาท่ีเลือกผูแทนของชาติ  ดังนั้น การ
เลือกตั้งของประชาชนจึงเปนการปฏิบัติหนาท่ีมิใชการใชสิทธิ  ชาติจึงมีสิทธิท่ีจะมอบอํานาจ
เลือกตั้งใหแกประชาชนท่ีเห็นวาเหมาะสมได  การเลือกต้ังไมจําเปนตองเปนแบบท่ัวไปถึงมีการ
จํากัดสิทธิการเลือกตั้งได   

(2)  ผูแทนแตละคนไมไดเปนผูแทนของประชาชนในแตละเขตเลือกตั้งท่ีเลือกตน
เทานั้น  ผูแทนท้ังหมดถือเปนผูแทนของชาติและไมอยูภายใตอาณัติของประชาชนผูเลือกตั้ง 

 ดังนั้น  สรุปไดวาผลของทฤษฎีวาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชนและทฤษฎีวา
ดวยอํานาจอธิปไตยเปนของชาติท้ังสองนั้น  ซ่ึงนอกจากจะมีความแตกตางกันในแงท่ีวาการ
เลือกตั้งเปนสิทธิหรือเปนหนาท่ีแลว  ยังแตกตางในแงความสัมพันธระหวางประชาชนกับผูแทน
อีกดวย  จากทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน  ผูแทนแตละคนไมถือวาเปนผูแทนของ
ประชาชนท้ังประเทศแตเปนผูแทนในเขตเลือกต้ังของตน  ผูแทนตองอยูภายใตคําส่ังและการ

                                                           
7บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ. กฎหมายมหาชน  เลม 1  วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของ

กฎหมายมหาชนยุคตาง ๆ. หนา  61.  
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2  แนวความคิดการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 
                แนวความคิดในการมีสวนรวมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น  
หมายถึง  การกระทําในการสนับสนุนหรือการกระทําในการเรียกรองกับผูนําของรัฐบาลใน
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยได  เชน  การออกเสียงประชามติ  การกระทําของพลเมือง
ของรัฐตามท่ีกําหนดไวในตัวบทกฎหมาย  อยางเชน  การออกเสียงเลือกตั้ง  การรวมชุมนุม  การ
ยื่นขอเรียกรองและการวิ่งเตนในเร่ืองตาง ๆ  ท่ีเปนไปตามกฎหมาย  ดังนั้น  การกระทําเหลานี้  
เนนท่ีวาตองไมขัดตอกฎหมาย  การกระทําของพวกท่ีมีความต่ืนตัวทางการเมืองมาก  อยางพวกท่ี
สมัครเขารับเลือกตั้งหรือพวกท่ีเขาเปนสมาชิกพรรคการเมือง  การกระทําทางการเมืองท่ีเกิดข้ึน
เปนคร้ังคราวและมีความรุนแรงเขาไวดวย  เชน  การเกิดการจลาจลวุนวาย  หรือเกิดความรุนแรง
ในการเปล่ียนแปลงทางการเมือง  เปนตน   
  ดังนั้น   แนวความคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนเปน
องคประกอบท่ีสําคัญยิ่งของการปกครองแบบประชาธิปไตย  การมีสวนรวมทางการเมืองของ    
ประชาชนโดยไมวาจะระดับชาติหรือระดับทองถ่ินตองพิจารณาและคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนเปนสําคัญ  การจัดแบงประเภทของสิทธิเสรีภาพตามแนวคลาสสิคของเยอรมันนั้น
สามารถแบงสิทธิเสรีภาพออกเปนสามประเภท  คือ8  
 สิทธิประเภทแรก  คือ  status  negativus  หมายถึง  สิทธิท่ีเปนเสรีภาพของบุคคล
บุคคลสามารถใชสิทธินี้ไดโดยไมตองอาศัยใหรัฐดําเนินการใดนอกจากใหเสรีภาพ  สิทธิประเภท
นี้กอใหเกิดสิทธิปกปองไมใหรัฐเขามาละเมิดหรือกําจัดเสรีภาพ  สิทธิประเภทนี้ท่ีเกี่ยวของกับ  
การเมืองหรือการมีสวนรวมของประชาชน  ไดแก  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  เสรีภาพใน
การรวมกลุม  และเสรีภาพในการชุมนุม 
  

                                                           
8 ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล.“การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน  ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม

กับความเปนประชาธิปไตยทางตรง” วารสารกฎหมายปกครอง. 19  สิงหาคม  2541, หนา 60 - 61.  
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สิทธิประเภทท่ีสอง  คือ  status  positivus   หมายถึง  สิทธิท่ีบุคคลจะใชไดตอเม่ือรัฐ
ดําเนินการใหสิทธิประเภทน้ีกอใหเกิดสิทธิเรียกรองใหรัฐดําเนินการ  สิทธิประเภทนี้ท่ีเกี่ยวของ
กับการเมืองหรือการมีสวนรวมของประชาชน  ไดแก  สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารและสิทธิใน
การฟองรองหนวยงานของรัฐ 
 สิทธิประเภทท่ีสาม  คือ  status  activus  หมายถึง  สิทธิในการเขาไปมีสวนรวมในการ
ใชอํานาจรัฐหรือสรางเจตนจํานงทางการเมือง  สิทธิประเภทนี้   ไดแก  สิทธิเลือกตั้ง  สิทธิในการ
ลงสมัครรับเลือกตั้ง  สิทธิในการตั้งพรรคการเมือง  และสิทธิท่ีเปนประชาธิปไตยโดยตรง 
 การจําแนกประเภทสิทธิเสรีภาพตามท่ีกลาวมานี้  เราอาจแยกประเภทสิทธิเสรีภาพ
เฉพาะท่ีเกี่ยวของกับการเมือง  โดยจะพิจารณาเฉพาะการมีสวนรวมทางการเมืองท่ีเปน  status  
activus  ท่ีมีลักษณะเปนประชาธิปไตยทางตรง  

 ประเด็นสําคัญของแนวคิดเร่ืองการมีสวนรวมทางการเมือง  คือ9  
 (1)  เปนการมีสวนรวมโดยแสดงพฤติกรรมในทางการเมืองการปกครองของ      

ประชาชน  เพื่อใหมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายของรัฐเพื่อปกปองผลประโยชนของตนหรือ
กลุมตนใหมากท่ีสุด  

 (2)  เปนไปตามสิทธิท่ีมีระบบการเมืองและกฎหมายรองรับ  
 (3)  แตลักษณะของพฤติกรรมการมีสวนรวมตามสิทธิของประชาชนอาจขยายผลเปน

ความรุนแรงทางการเมืองซ่ึงผิดกฎหมายได  
 (4)  เปนไปตามความสมัครใจของประชาชน  แตความสมัครใจอาจเกิดจากความไมรู

ไมเขาใจหรือสําคัญผิดในขอเท็จจริงของสถานการณทางการเมือง  เนื่องจากถูกชักจูงดวยวิธีการ
ตาง ๆ  จากผูหวังผลประโยชน  

 จากแนวความคิดของการมีสวนรวมทางการเมืองดังกลาว  เราจึงพบเห็นลักษณะของ
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในประเทศตาง ๆ  ในบริบทของพฤติกรรมท่ีแตกตาง 
กันไป  เชน  การเดินขบวนประทวง  การนัดหยุดงานของกลุมผูใชแรงงานท่ัวประเทศ  ตามท่ี
กฎหมายแรงงานอนุญาตใหกระทําได  เพื่อกดดันและสงอิทธิพลใหรัฐตัดสินใจในนโยบายเพ่ิม  
คาจางข้ันต่ําตามกฎหมายและพฤติกรรมการเดินขบวนประทวงนั้น  จะยุติลงเม่ือขอเรียกรอง  
บรรลุผลหรือขอตกลงท่ีทุกฝายพอใจหรืออาจจบลงดวยความไมบรรลุผลหรือดวยความรุนแรง    
ท่ีผิดกฎหมาย  

                                                           
9 จันทนา สุทธิจารี. การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน. พิมพ       

คร้ังที่ 1. กรุงเทพมหานคร : วี. เจ. พร้ินติ้ง, 2544, หนา 411. 
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2.1  ความหมายของการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 
  
 การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน  หมายถึง  การมีสวนรวมในการเมืองการ
ปกครองของประชาชนตามสิทธิท่ีระบบการเมืองและกฎหมายกําหนดใหกระทําได  เปนการ
กระทําท่ีตองเกิดข้ึนดวยความสมัครใจของประชาชน  เพื่อใหมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย 
ของรัฐท้ังในการเมืองการปกครองระดับทองถ่ินและระดับชาติ  อยางไรก็ตามแมการมีสวนรวม
ทางการเมืองการปกครองของประชาชนจะเปนไปตามสิทธิท่ีระบบการเมืองและกฎหมาย
กําหนดใหกระทําได  เชน  อนุญาตใหประชาชนรวมตัวเพื่อชุมนุมคัดคาน  หรือแสดงความคิดเห็น
ตอนโยบายตาง ๆ  ของรัฐได   แตก็อาจปรากฎไดวาการมีสวนรวมท่ีดําเนินไปโดยถูกตองตาม
กฎหมายอาจลุกลามเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมายได10เปนตน 
 ดังนั้น  การมีสวนรวมทางการเมือง  (Politicial  Participation)  นี้เปนคําท่ีมีความหมาย
กวางมาก  เนื่องจาก  “การมีสวนรวมทางการเมือง”  นั้นครอบคลุมถึงกิจกรรมทุกชนิดท่ีเกิดจาก
การมีปฏิสัมพันธกันระหวางพลเมืองกับสถาบันทางการเมือง 

 ไมรอน  ไวเนอร  (Myron  Weiner)  นักรัฐศาสตรชาวอเมริกัน  ไดเคยสํารวจและ
รวบรวมความหมายของคําวา  “การมีสวนรวมทางการเมือง”  ท่ีนักรัฐศาสตรหลายทานไดใหไวมี
จํานวนถึง  10  ความหมายดวยกัน  ดังนี้คือ11 

(1)  การกระทําท่ีสนับสนุนหรือเรียกรองตอผูปกครองประเทศ  เพ่ือใหสนองตอบ
ความตองการ 

(2)  ความพยายามที่จะสรางผลกระทบหรือใชอิทธิตอการดําเนินงานของรัฐบาลหรือ
ในการเลือกผูนําในรัฐบาล 

(3)  การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองท่ีถูกตองตามกฎหมายและไดรับการ       
รับรองวาถูกตอง (Legitimate) 

(4)  การกระทําท่ีมีตัวแทนเพื่อเขาไปใชอํานาจแทนตนเอง (Representation) 
 

                                                           
10 จันทนา  สุทธิจารี. การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน. หนา  410. 
11 Myron  Weiner .“Political  Participation : Crisis  of  the  Political  Process” in  Leonard  

Binder  and  other  (eds.), Crises  and  Seguences  in  Political  Development , Princeton : Princeton  

University  Press , 1971,  pp. 161-164 . อางใน  อัครเมศวร  ทองนวล.  “การมีสวนรวมทางการเมือง : 

สํารวจแนวความคิดพื้นฐาน”  วารสารรัฐสภาสาร. 34 ตุลาคม  2529, หนา 36. 
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(5)  การละวางหรือแยกตนเองออกจากการเมือง (alienation)  เนื่องจากเห็นวาแมจะเขา
ไปยุงเกี่ยวกับการเมือง  ก็ไมทําใหเกิดผลอะไรข้ึน  ซ่ึงแตกตางจากความเฉ่ือยชาหรือเมินเฉย      
ทางการเมือง (apathy)  ท่ีเปนการขาดความสนใจทางการเมืองโดยส้ินเชิง  และไมกระทําการใด ๆ  
ทางการเมือง 

(6)  ความกระตือรือรนท่ีจะเขาไปเกี่ยวของทางการเมืองหรือเปนพวกท่ีชอบกระทํา  
กิจกรรมทางการเมือง (Activists)   

(7)  การกระทําท่ีตอเนื่องอยางคงท่ี  (Persistence  continuum)  ซ่ึงอาจจะเปนการ
กระทําท่ีมีความเปนสถาบัน  (Institutionalised)  และมีการจัดต้ังหรืออาจเปนการกระทําท่ีเกิดข้ึน
อยางทันทีทันใด  เชน  การกอการจลาจล 

(8)  การกระทําท่ีมุงตอการเลือกผูนําทางการเมือง  หรือมุงท่ีจะมีอิทธิพลตอนโยบาย
สาธารณะ (Public  Policies)  หรือเปนความพยายามท่ีจะมีอิทธิพลตอการกระทําตอการปฏิบัติงาน
ของทางราชการ 

(9)  การกระทําท่ีเปนกิจกรรมอันมีผลกระทบตอการเมืองระดับชาติ  (National  
Politics)  เทานั้น 

(10) การกระทําท่ีมีลักษณะเปนการกระทําทางการเมือง ( Political  act) 
 

จากความหมายท้ัง  10  ความหมายนี้  ไมรอน  ไวเนอร  ไดนํามาสรุปความหมายของ
การมีสวนรวมทางการเมืองวาหมายถึง  การกระทําโดยสมัครใจใด ๆ  (any  voluntary  actions)  ท่ี
ไมวาจะบรรลุผลสําเร็จหรือไม  และมีการจัดองคการหรือไมมี  จะเกิดข้ึนเปนคร้ังคราวหรือ
ตอเน่ือง  และใชวิธีท่ีถูกตองตามกฎหมายหรือไมก็ตาม  โดยมุงหมายท่ีจะมีอิทธิพลตอการเลือกใช
นโยบายสาธารณะ  การบริหารนโยบายสาธารณะ  และการเลือกผูนําทางการเมืองของรัฐบาลท้ัง
ในระดับทองถ่ินและระดับชาติ  จะเห็นวาความหมายการมีสวนรวมทางการเมืองดังกลาวขางตน  
ไมรอน  ไวเนอร  นั้นจะเนน  “การเขามีสวนรวมทางการเมือง”  จะตองมีองคประกอบครบสาม
ประการคือ  มีการกระทํา (action)  โดยการกระทํานั้นเปนไปอยางสมัครใจ  (Voluntary )  และมี
การเลือก (choice)  หรือมีสวนในการคัดเลือกเจาหนาท่ีของรัฐบาลดวย  จะขาดอยางใดอยางหน่ึง
ไมได 

เลสเตอร มิลเบรท และเอ็ม แอล โกแอล (Lester W Milbrath and  M.L.Goel) ไดให
ความหมายของ  การมีสวนรวมทางการเมืองวา หมายถึง  กิจกรรมท้ังหลายของประชาชนแตละคน
ท่ีตองการมีอิทธิพลผลักดันหรือยอมรับสนับสนุนตอรัฐบาลและการเมือง  ซ่ึงไมเพียงแต          
รวมบทบาทอันแข็งขันในการสรางอิทธิพลผลักดันใหเกิดผลทางการเมืองตามตองการเทานั้น           
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สําหรับ  เฮอรเบิรต  แมคคลอสกี้  (Herbert  McClosky )  ไดใหความหมายของการมี
สวนรวมทางการเมืองวาเปนการกระทําโดยความสมัครใจของสมาชิกในสังคม  เพื่อมีสวนในการ
คัดเลือกผูปกครองและการกําหนดนโยบายสาธารณะท้ังโดยทางตรงและทางออม  กิจกรรมเหลานี้
ไดแกการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง  การติดตามขาวสารทางการเมือง  การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นทางการเมือง  การรวมชุมนุมทางการเมือง  การชวยเหลือดานการเงินแกผูสมัครรับเลือกต้ัง
หรือพรรคการเมือง  และการติดตอสัมพันธกับผูแทนราษฎร13   

ดังนั้นจากความหมายของการมีสวนรวมทางการเมืองจึงมีความหมายมากมายหลาย
อยางแตกตางกันออกไปตามประสบการณความสนใจ และบริบทแวดลอมทางสังคมและการเมือง  
ซ่ึงพอท่ีจะประมวลประเด็นสําคัญของความหมายของการมีสวนรวมทางการเมือง  ดังนี้14 
 (1)  เปนกิจกรรมของประชาชนตามสิทธิท่ีกฎหมายกําหนดโดยเฉพาะสิทธิในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง  สิทธิท่ีจะเขาสมาคมหรือกอตั้งพรรคการเมืองหรือกลุมผลประโยชน  
สิทธิท่ีจะอุทธรณตอรัฐบาล  สิทธิเกี่ยวกับการพูด  ชุมนุม  และการพิมพอยางอิสระ  และเปน
กิจกรรมซ่ึงมุงหมายเพื่อมีอิทธิพลตอรัฐบาลในการเลือกต้ังเจาหนาท่ีของรัฐ  รวมถึงการเขามีสวน
รวมตอการปกครองโดยกระทํากิจกรรมตาง ๆ  เกี่ยวกับการปกครอง 

 (2)  เปนการกระทําดวยความสมัครใจของสมาชิกในสังคม  เพื่อท่ีจะคัดเลือกผู         
ปกครองและมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายสาธารณะท้ังทางตรงและทางออมกิจกรรมเหลานี้ 
คือ  การลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง  การติดตามขาวสารทางการเมือง  การชวยเหลือทางการเงินแก    
ผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง การติดตอสัมพันธกับผูแทนราษฎรและยังมีลักษณะของ
ความกระตือรือรนทางการเมือง  ท่ีพิจารณาจากการสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองอยางเปน   
ทางการ  การชวยรณรงคหาเสียง  การแขงขันกันเปนเจาหนาท่ีพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ  
                                                           

12Lester  W.  Milbrath  and  M.L.  Goel.  Political  Participation : How  and  Why  People  

Get  Involved  in  Politics  Chicago : Rand  McNally , 1977,  p. 2 . เรื่องเดียวกัน , หนา  38.  
13 Herbert  McClosky. “Politicial  Participation” International  Encylopdia  of  the  Social  

Scince  Volume  12 , 1968 , pp.  252-253. เรื่องเดียวกัน , หนา  40. 
14 จันทนา  สุทธิจารี.การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน. หนา  410. 

DPU



 18

2.2  ความสําคัญของการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 
 
 ความสําคัญของการมีสวนรวมทางการเมือง  การมีสวนรวมทางการเมืองนั้นเปน    
ปรากฎการณท่ีสําคัญอยางหน่ึงในระบอบการเมืองสมัยปจจุบันโดยเฉพาะอยางยิ่งในระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย  ท้ังนี้ เพราะความชอบธรรมแหงอํานาจปกครองนั้นมีท่ีมาจากเหตุผล
และหลักนิติธรรม  ผูท่ีอางความชอบธรรมแหงอํานาจปกครองน้ีไดก็เม่ือผูอยูใตการปกครองมี
ความเช่ือวา  การใชอํานาจนั้นถูกตองตามกฎหมายและมีเหตุผล  ดังนั้น  ผูปกครองจึงตองทําให
เห็นวาตนไมละเมิดกฎหมายและดําเนินการปกครองอยางมีเหตุผลดวย 
 สําหรับระบอบประชาธิปไตยนั้นก็จะพิจารณาท่ีระบอบประชาธิปไตย  แบบมีตัวแทน  
(Representative  democracy)  ซ่ึงไดมีผูศึกษาทางรัฐศาสตรกําหนดลักษณะท่ีสําคัญอยางนอยท่ีสุด  
3  ประการ  ของระบอบการปกครองแบบน้ีเอาไว 16  
 (1)  การควบคุมจริง ๆ  ยังพอจะเปนของประชาชน 
  (2)  ขอบเขตของการมีตัวแทนของปวงชนนั้นเปนอยางกวางขวางท่ัวไป  ประชาชน
โดยท่ัวไปตองมีสิทธิท่ีจะมีตัวแทน  สิทธิในการเลือกต้ังจะไมเปนของกลุมใดกลุมหนึ่งหรือมี  
เง่ือนไขกีดกันมาก 
 (3)  สิทธิพื้นฐานของประชาชนตองไดรับการประกัน  เชน  สิทธิในการพูด  การเขียน  
การนับถือศาสนาและสิทธิท่ีเทาเทียมกันในศาล 
  
                                                           

15 พรศักด์ิ ผองแผว.  รายงานการวิจัยเร่ือง”ขาวสารการเมืองของคนไทย” เอกสารโรเนียวเย็บเลม. 

เสนอตอคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 2523, หนา 23 - 24. 
16 นรนิติ  เศรษฐบุตร. การมีสวนรวมทางการเมือง ในสถาบันและกระบวนการทางการ

เมืองไทย  เอกสารการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร  หนวยที่ 15. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2532,  หนา  896. 
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การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนน้ันไดเพิ่มจํานวนผูท่ีมีสวนรวมและชองทาง
ของการมีสวนรวมเหลานี้  ทําใหมีการเรียกรองของกลุมชนและกลุมพลังตาง ๆ  ท่ีจะเขามามีสวน
ในการตัดสินใจในระบอบการเมืองอยางรวดเร็ว  การเพิ่มข้ึนของการเรียกรองท่ีจะมีสวนรวม
ทางการเมืองมาก ๆ  เหลานี้จะมีสวนสัมพันธหรืออาจกอใหเกิดผลตามมาในรูปของโครงสรางทาง
การเมืองระดับลางในสังคมนั้น  เชน  กลุมการเมืองตาง ๆ  และผูแทนในรัฐสภา  และการเรียกรอง
ทางการเมืองนี้ก็จะทาทายระบอบการเมืองนั้น ๆ  ดวย  ท่ีจะใหพัฒนาสมรรถภาพทางการเมืองท่ีจะ
สัมพันธกับกลุมตาง ๆ  ในสังคม  โดยมีทาทีสนองตอบหรือสามารถที่จะตอรองทางการเมือง
ระหวางผูนําดวยกัน17การขยายขอบเขตและฐานของผูมีสวนรวมทางการเมืองในสังคมใหกวาง
ออกไป  ท้ังโดยท่ีตั้งใจของคณะผูปกครองและโดยการท่ีถูกเรียกรองจากกลุมพลังตาง ๆ  ในสังคม  
ซ่ึงก็อาจเกิดมาจากการระดมทางสังคม (Social  Mobilization)  ซ่ึงในทรรศนะของ  ดอยซ  
(Deutsch)  หมายถึง  กระบวนการที่ปจจัยสําคัญของขอผูกพันทางจิตวิทยา  เศรษฐกิจและสังคมถูก
กัดกรอนทําลายหรือลมเลิกไป  และประชาชนก็พรอมท่ีจะรับรูปแบบใหมของการขัดเกลาทาง
สังคมและทางพฤติกรรมท้ังหลาย18 
 การระดมดังกลาวจะทําใหประชาชนเปล่ียนแปลงทัศนคติ  คานิยมและความคาดหวัง
ของตนจากส่ิงท่ีเปนรูปแบบเกา ๆ  มาเปนรูปแบบท่ีทันสมัย  ส่ิงเหลานี้จะทําใหเกิดสภาพการอาน
ออกเขียนไดมากข้ึน  การศึกษาดีข้ึน  มีการส่ือสารและคมนาคมกวางขวางและกวางไกล  มีการ
เขาถึงขาวสารตาง ๆ  ของมวลชนมากข้ึน  และก็มีการพัฒนาชุมชนเมืองยิ่งไปกวานั้นก็จะเกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีการเจริญเติบโตทางดานกิจกรรมทางเศรษฐกิจและผลท่ีออกมาแกสังคม
ในทางเศรษฐกิจดานตาง ๆ  การระดมทางสังคมท่ีเกิดข้ึน  ถาหากไมมีความพอดีในเร่ืองการพัฒนา
ดานอ่ืนควบคูไปดวยกับการใหสิทธิประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองอยางเต็มท่ี  ก็ทําใหเกิด
ความวุนวายไดและเม่ือเกิดแลวก็เปนปญหาใหผูปกครองท่ีจะตองแกไขใหลุลวงไป  ยิ่งในสังคมท่ี
ตองการระบอบประชาธิปไตย  ปญหาการมีสวนรวมของประชาชนยิ่งเปนปญหาท่ีตองพิจารณา
และดําเนินการลุลวงไปมากข้ึน19 
  

 
                                                           

17 เรื่องเดียวกัน , หนา  897. 
18 เรื่องเดียวกัน , หนา 897. 
19 วิสุทธิ์  โพธิแทน . “ความคิดเก่ียวกับการใหความรูในทางการเมืองเพื่อการมีสวนรวมในทาง

การเมืองที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย” รัฐศาสตรสาร.  ปที่ 3 , ฉบับที่  3. สิงหาคม  2519 , อางใน นรนิติ  

เศรษฐบุตร.  เรื่องเดียวกัน ,หนา  893. 
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ความสําคัญของการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนจะข้ึนอยูกับปจจัยท่ีสําคัญ 
คือลักษณะของระบบการเมือง  กลาวคือ  หากเปนระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย  พฤติกรรม 
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนท้ังระดับประเทศ  และการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนระดับทองถ่ินจะมีความสําคัญและจําเปนอยางมาก  ตั้งแตการคัดเลือกผูแทนเขามาทํา
หนาท่ีในการบริหารประเทศ  บริหารกิจการสาธารณะของทองถ่ิน  การแสดงความคิดเห็นทางการ
เมืองในลักษณะตาง ๆ  เชน  พูดคุยกันทางการเมือง  การเขียนบทความหรือจดหมายแสดงความ
คิดเห็นทางหนังสือพิมพ  การรวมแสดงความคิดเห็นในรายการสนทนาการเมืองทางโทรทัศน  
หรือการรวมตัวประทวงในรูปของกลุมผลประโยชน  และการแสดงทัศนะคติทางการเมืองของ
ประชาชนโดยการออกแบบสอบถามความคิดเห็นตอการดําเนินนโยบายสาธารณะของรัฐ   

แตในระบบการเมืองแบบเผด็จการอํานาจรัฐในการปกครองประเทศผูกขาดอยูกับผูมี
อิทธิพลทางการเมืองไมกี่คนท่ีใชอํานาจและอิทธิพลปกครองประเทศเพื่อสนองประโยชนของตน
หรือของกลุมตนเทานั้น  ลักษณะของระบบการเมืองเชนวานี้ เนื่องจากการมีสวนรวมของ
ประชาชนจะไมมีความสําคัญและจําเปนแลวยังไมเปนท่ีพึงปรารถนา  ผูปกครองจึงมักจะออก
กฎหมายหามประชาชนรวมตัวกันทางการเมืองในรูปแบบตาง ๆ  เพราะเกรงวาจะทํารายความ
ม่ันคงของอํานาจทางการเมืองของตน  ทําใหสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชนแทบไมมี
หรือหากมีก็นอยมาก  เชน  ผูปกครองอาจบังคับดวยการออกกฎหมายใหประชาชนตองเปน
สมาชิกพรรคการเมืองของตนและอนุญาตใหมีพรรคการเมืองไดเพียงพรรคเดียวเทานั้น  ท้ังนี้เพื่อ
ตองการใชพลังประชาชนเปนฐานรองรับสรางความชอบธรรม  ความม่ันคงใหกับการดํารงอยูใน
อํานาจทางการเมืองของตน  ลักษณะเชนนี้เปนพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนซ่ึงขาดองคประกอบท่ีสําคัญไปคือ  ความสมัครใจของประชาชนเพราะถูกกดดันบังคับ  
หรือจะต้ังข้ึนจึงมิใชความหมายของการมีสวนรวมทางการเมืองตามท่ีกลาวมาในขางตน 

 
3  รูปแบบและลักษณะของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยการมีสวนรวมของประชาชน
ในการใชอํานาจอธิปไตย 
 
 รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยพบคร้ังแรกในสมัยกรีกโดยเฉพาะในนครรัฐ
เอเธนส  อันเปนการปกครองรูปแบบหนึ่งท่ีใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองประเทศ     
โดยยึดหลักสิทธิ เสรีภาพ และภารดรภาพ  และมาจากขอสันนิษฐานท่ีวาอํานาจอธิปไตยเปนของ
ประชาชนทุกคนท่ีเรียกวา “ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน” (Popular Sovereignty)  
แนวคิดในเร่ืองอํานาจอธิปไตยเกิดข้ึนมาจากทฤษฎีการเมืองท่ีกลาววา  ในทุกรูปแบบของการ    
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รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรงไดเกิดข้ึนคร้ังแรกในสมัยกรีกโบราณ  
เม่ือประมาณ  500  ปกอนคริสตศักราช  ซ่ึงในสมัยดังกลาวมีประชาชนจํานวนนอยสามารถท่ีจะ
เรียกประชุมนัดหมายไดงาย  เพื่อออกความคิดเห็นหรือออกเสียงตัดสินปญหาตาง ๆ  เชน  ปญหา
เกี่ยวกับการปกครองประเทศหรือรัฐ  ปญหาเกี่ยวกับการออกกฎหมายสําคัญ ๆ  และการเลือกตั้ง
บุคคลสําคัญของประเทศหรือรัฐ  ดังนั้น  การเรียกประชุมนัดหมายประชาชนจึงกระทําไดงาย    
ในปจจุบันประชาชนมีจํานวนมากข้ึน  และการปกครองแบบประชาธิปไตยหรือการปกครองใน
การบริหารราชการแผนดินมีความสลับซับซอนยิ่งข้ึน  จึงยากแกการใหประชาชนท้ังหลายมา

                                                           
20 วิษณุ  เครืองาม. กฎหมายรัฐธรรมนูญ . หนา  246. 
21 พงษเพ็ญ  ศกุนตลาภัย.  ทฤษฎีการเมืองยุคใหม. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนพิมพอักษร

จํากัด, 2536, หนา  30. 
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เม่ือพิจารณาจากรูปแบบและหลักการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยทางตรง
แลวจะพบไดวาการจะเปนประชาธิปไตยทางตรงไดจะตองมีองคประกอบสองประการ22 คือ 

(1)  มีการริเร่ิมโดยประชาชนโดยริเร่ิมนั้นจะตองมีสภาพบังคับใหมีการเร่ิมตน
กระบวนการ  

 (2)  มีการตัดสินใจข้ันสุดทายโดยประชาชน โดยประชาชนจะเปนผูตัดสินใจในข้ัน  
สุดทาย  

 การขาดองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งไปยอมสงผลใหรูปแบบของการมีสวนรวม
ทางการเมืองนั้น  ไมอาจที่จะเปนประชาธิปไตยทางตรงท่ีสมบูรณได  โดยถือวาองคประกอบใน
เร่ืองการตัดสินใจข้ันสุดทายโดยประชาชน  เปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของระบอบการ        
ปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรง  ดังนั้น ประชามติท่ีไมไดมีผลเปนการตัดสินข้ันสุดทาย 
ระบบประชามตินั้นก็ไมอาจท่ีจะเปนประชาธิปไตยทางตรงท่ีสมบูรณไดเชนเดียวกัน  การเสนอ
รางกฎหมายโดยประชาชนที่ไมมีการกําหนดใหมีการทําประชามติ  ในกรณีท่ีรัฐสภาปฏิเสธราง
กฎหมายนั้นหรือการถอดถอนท่ีริเร่ิมโดยประชาชน  แตประชาชนไมไดตัดสินใจในข้ันสุดทาย   
การเสนอรางกฎหมายและการถอดถอนนั้นก็ไมอาจเปนประชาธิปไตยทางตรงที่สมบูรณได  สวน
รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองท่ีไมมีท้ังสององคประกอบดังกลาวนั้น  ก็เปนเพียงสิทธิการมี
สวนรวมทางการเมืองธรรมดาเทานั้น ไมอาจเปนประชาธิปไตยทางตรงได 
 ดังนั้น  เม่ือพิจารณาจากลักษณะของการปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรงประกอบ
กับแนวคิดของการปกครองแบบประชาธิปไตย  ท่ีถือวาประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย     
จะพบวารูปแบบของการปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรงนาจะมีความเปนประชาธิปไตยท่ี

                                                           
22 ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล. “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในรัฐธรรมนูญฉบับใหม

กับความเปนประชาธิปไตยกับความเปนประชาธิปไตยทางตรง”  เอกสารประกอบการสัมมนาสิทธิเสรีภาพ  

และการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร, 2541, หนา  9. 
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3.2 การมีสวนรวมของประชาชนในการใชอํานาจอธิปไตยโดยทางผูแทน  หรือการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยโดยทางผูแทน (Representative Democracy) 
 
 การปกครองแบบประชาธิปไตยทางผูแทนน้ีเกิดข้ึนจากการที่ประเทศตางๆ มีการ 
ขยายตัว  มีพลเมืองมากข้ึน  อาณาเขตของประเทศกวางใหญไพศาลข้ึน  จึงเปนการยุงยากท่ีจะจัด
ใหประชาชนทุกคนมารวมประชุมกันเพื่อลงมติออกเสียงในการบริหารประเทศ  เนื่องจากขอจํากัด
ในเร่ืองสถานท่ีประชุมโอกาสที่จะมาประชุมและความสามารถในการส่ือสารทําความเขาใจใน
ประเด็นท่ีประชุม  ประกอบกับรัฐสมัยใหมมีหนาท่ีและการดําเนินงานท่ีสลับซับซอนและมี
ความจําเพาะมากข้ึน  ประชาชนยอมไมอาจเขาใจในหนาท่ีตาง ๆ  ของรัฐไดอยางท่ัวถึงและไมอาจ     
ตัดสินใจไดอยางถูกตอง  เพราะอาจถูกจํากัดในเร่ืองการศึกษาและการขาดความรูความเขาใจใน
ปญหาตาง ๆ  ท่ีมีความสลับซับซอน   

ในปจจุบันการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยทางผูแทนไดกําเนิดข้ึน  และมีบทบาท
เปนท่ีนิยมอยางแพรหลายภายใตหลักการท่ีสําคัญ คือ เปนการปกครองท่ีรับรูการใชอํานาจ
อธิปไตยหรืออํานาจสูงสุดในการปกครองวาประชาชนเทานั้นเปนผูใชอํานาจ  แตประชาชนไดตั้ง
ผูแทนข้ึนเพื่อใชอํานาจอธิปไตยแทนตน  การใชอํานาจอธิปไตยของประชาชนโดยทางผูแทน     
ดังกลาวคือ  การปกครองท่ีประชาชนเปนผูเลือกตัวแทนเขาไปปกครองแทนตนโดยประชาชนจะ
ทําการเลือกผูแทนเขาไปทําหนาท่ีในการบริหารปกครองประเทศและแทนประชาชนท้ังประเทศ     
ซ่ึงเปนรูปแบบการปกครองที่นิยมใชกันเปนสวนใหญในปจจุ บัน   ท้ังนี้ เนื่องจากความ
เจริญกาวหนาของสังคมปจจุบัน  ความจําเปนทางสังคมและเศรษฐกิจ  ตลอดจนจํานวนประชาชน
ของแตละประเทศมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน  ประชาชนจึงไมสามารถเขาไปถึงการปกครองประเทศได

                                                           
23 โกสินทร  วงศสุรวัฒน. ความเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร 

: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2532, หนา  59. 
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 ในทางวิชาการระบบการใหประชาชนเปนผูใชอํานาจอธิปไตยโดยทางผูแทนนั้นจะมี
สถาบันท่ีเปนองคประกอบสําคัญอยูสองสถาบัน  ไดแก25 
 (1)  พรรคการเมือง 
 (2)  การเลือกตั้ง 
 ซ่ึงท้ังสองสถาบันดังกลาวขางตนนับวามีความสัมพันธกันอยางใกลชิดกับระบบการ
ใหประชาชนเปนผูใชอํานาจอธิปไตยโดยทางผูแทน 
  

การปกครองแบบประชาธิปไตยทางผูแทนประชาชนจึงไมใชผูท่ีจะวินจิฉัยตกลงใน
เร่ืองใด ๆ  ดวยตัวเอง  เนื่องจากไดมีผูกระทําหนาท่ีดังกลาวแทนแลวแตประชาชนสามารถที่จะ
ควบคุมผูแทนที่ตนเลือกตั้งข้ึนได  หากเห็นวาบกพรองในหนาท่ีโดยการไมใหความไววางใจเลือก

                                                           
24 สมยศ  เช้ือไทย และวรพจน  วิศรุตพิชญ. “แนวความคิดพื้นฐานเก่ียวกับรัฐธรรมนูญและ

ประชาธิปไตย”  วารสารนิติศาสตร. ปที่ 4, กันยายน  2527, หนา 48. 
25 สมคิด  เลิศไพฑูรย. กฎหมายเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน. พิมพคร้ังท่ี  1. 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, 2542, หนา  15. 
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การปกครองประเภทนี้ประชาชนไดเลือกบคุคลบางคนข้ึนมาใชอํานาจอธิปไตย  ซ่ึงมี
ลักษณะสําคัญ  คือ  การหามมิใหมีสัญญาตัวแทนระหวางผูเลือกตั้งกับผูแทนราษฎร  ดังนั้น          
ผูแทนราษฎรจึงอยูในฐานะท่ีจะไมตองรับฟงคําส่ังคําบังคับจากประชาชนเลย  อันเปนหลักการท่ี
ปรากฏขึ้นในรัฐธรรมนูญของประเทศตาง ๆ  เชน  ประเทศฝร่ังเศส  ซ่ึงกฎหมายสหพันธลงวันท่ี  
30  พฤศจิกายน  ค.ศ.  1875  วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สภาราง)  ไดบัญญัติไว
ในมาตรา  13  วา  “สัญญาตัวแทนอันจะพึงมีระหวางสมาชิกและราษฎรผูเลือกตั้งน้ันใหถือวาเปน
โมฆะ”  เปนตน 
 (2)  การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยระบบกึ่งผูแทน (Government  Semi - 
Representative)   
 การปกครองประเภทนี้เปนการปกครองท่ีใหอํานาจวินิฉัยเด็ดขาดอยูกับผูแทนราษฎร
กฎหมายตาง ๆ  ลวนเปนผลมาจากมติของสภาท้ังส้ิน  เพยีงแตไดยนิยอมใหประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งสามารถท่ีจะเจตนาในเร่ืองท่ีผูแทนกระทําอยู  ซ่ึงการแสดงเจตนาดังกลาวนั้นจะมี        
อิทธิพลอยูเนือ่งการวินิจฉัยตกลงใจของผูแทนราษฎรเปนอยางมาก  โดยแตเดิมประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งจะหมดอํานาจไปเม่ือไดเลือกผูแทนข้ึนมาแลวจนกวาจะมีการเลือกตั้งใหม  ดงันั้น  ใน
ปจจุบันการเลือกตั้งท่ัวไปทกุคร้ังจึงตองมีการกําหนดนโยบายทางการเมืองท่ีมีความสําคัญถึง
ขนาดท่ีประชาชนจะเขาใจ  และแสดงความนิยมโดยวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกผูแทนซ่ึงแสดงวา
จะใชนโยบายนั้น  ดังนัน้  แมสภาจะมีอํานาจลงมติวินิจฉัยปญหาตาง ๆ  โดยเดด็ขาดกต็าม  แต
สภาก็ตองยอมรับเอาความคิดเห็นของประชาชนท่ีไดแสดงไวกอนการเลือกตั้งมาปฎิบัติ  สมาชิก
สภาก็มิไดสูญเสียอิสระภาพและความคิดเห็นโดยบริสุทธ์ิใจเพราะเม่ือเปนผูแทนราษฎรก็จะตอง 
ปฎิบัติหนาท่ีของตนใหเปนไปตามเจตารมณของประชาชนซ่ึงไดแสดงออกมาใหทราบแลวหรือ
อยางนอยตองไมทําอะไรใหขัดกัน  การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยทางผูแทนจึง
ปรับเปล่ียนไป  แมประชาชนจะมีบทบาทสําคัญเฉพาะในการเลือกตั้งผูแทนใหเขาไปทําหนาท่ี
แทนตนเทานัน้  แตกไ็ดมีการรับรูถึงเจตนาของประชาชนวามีความประสงคอยางไรและ

                                                           
26 ฐิติพร  ขํานํ้าคู. “หลักประชาธิปไตยโดยทางผูแทน  กับพรรคการเมืองไทย”  วิทยานิพนธ

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2540, หนา  67. 
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3.3  การมีสวนรวมของประชาชนในการใชอํานาจอธิปไตยรูปแบบผสม  หรือการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยโดยการมีสวนรวมของประชาชน (Participatory Democracy) 
  

การปกครองแบบประชาธิปไตยรูปแบบผสม คือ  การปกครองซ่ึงประชาชนหรือ
ราษฎรใชอํานาจในการปกครองโดยตนเองผสมกับโดยทางรัฐสภาหรือท่ีเรียกวา  “รูปแบบการ
ปกครองกึ่งโดยตรง” (semi-direct)27  หรือการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยการมีสวนรวมของ
ประชาชน  ซ่ึงการปกครองรูปแบบนี้โดยสารัตถะแลวก็ คือ ระบอบประชาธิปไตยโดยทางผูแทน
นั่นเอง  แตไดมีการนําเอากลไกของระบอบประชาธิปไตยทางตรงเขามาผสมเพื่อลดทอนปญหา
และความบกพรองของระบอบประชาธิปไตยโดยทางผูแทน  กลาวคือ  การปกครองในรูปแบบนี้
ไดเปดโอกาสใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ดังนั้น  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีไดรับ
การเลือกตั้งนั้นจะเปนผูใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชนในการบริหารปกครองประเทศ  โดยการ
จัดต้ังรัฐบาลเพื่อแกปญหาในเร่ืองของโอกาสความพรอมในการประชุม  สถานท่ี  จํานวนผูท่ีเขา
รวมประชุม ฯลฯ  แตในขณะเดียวกันนอกจากจะใหประชาชนใชอํานาจอธิปไตยโดยทางผูแทน
โดยเลือกผูแทนราษฎรเขาไปทําหนาท่ีแทนตนแลว  ยังใหสิทธิแกประชาชนมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจทางการเมืองและเร่ืองสําคัญอ่ืน ๆ  โดยการใชอํานาจอธิปไตยไดโดยตรงและยังใหสิทธิ
แกประชาชนท่ีจะสามารถเขาแทรกแซงในกระบวนการทางการเมืองได  เปนตนวา  ใหปลด
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดกอนครบวาระ (Recall) ,ใหประชาชนรวมกันเสนอรางกฎหมายได 
(Initiative) , ใหประชาชนยับยั้งรางกฎหมายได (Veto)  และใหประชาชนรวมกันลงประชามติใน
เร่ืองตาง ๆ  ท่ีสําคัญ (Referendum) ได เปนตน28 

 
ดังนั้น  วิธีการเพื่อใหหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมดังกลาว

บรรลุผลภายใตระบอบประชาธิปไตยในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน  จึงได

                                                           
27 ไพโรจน  ชัยนาม. สถาบันการเมืองและกฎหมายรัฐธรรมนูญภาค 1. กรุงเทพมหานคร :  

โครงการตํารามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  2524, หนา 159. 
28 โกสินทร  วงศสุรวัฒน . ความเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย. หนา  62. 
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(1)  การเรียกอํานาจคืนโดยการถอดถอนปลดออกจากตําแหนง (Recall)  บทบาทน้ี
เกี่ยวของกับการเฝาดูตรวจสอบ  และควบคุมการใชอํานาจของผูแทนประชาชนในการดํารง
ตําแหนงตาง ๆ  ทางการเมืองแทนประชาชน  หากปรากฏวาผูแทนประชาชนใชอํานาจในฐานะ  
“ตัวแทน”  มิใชเปนไปเพ่ือหลักการท่ีถูกตอง  หรือเพื่อผลประโยชนของประชาชนสวนใหญท่ี
แทจริงในทางตรงกันขามกลับเปนการใชอํานาจโดยมิชอบ  โดยทุจริต  และเพื่อผลประโยชนสวน
ตนเปนหลัก  ประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยสามารถเรียกอํานาจท่ีไดมอบไปกลับคืนโดย
การถอดถอนปลดออกจากตําแหนงได 

 (2)  การริเร่ิมเสนอแนะ  (Initiatives)  นโยบาย  กฎหมาย  และมาตรการ  บทบาทน้ี
เกี่ยวของกับการทดแทนการทําหนาท่ีของผูแทนซ่ึงเปน  “ตัวแทน”  ของประชาชนผูเปนเจาของ
อํานาจอธิปไตย  วาทํางานบกพรองไมเพียงพอ ไมทัน ไมตรงความประสงคของประชาชน   ดังนั้น 
ในทางปฏิบัติประชาชนจึงขอเสนอแนะนโยบายรางกฎหมายรวมท้ังมาตรการใหม ๆ  เสียเอง 

 (3)  การประชาพิจารณ (Public  Hearings)  บทบาทนี้เปนการแสดงออกของประชาชน
ในการเฝาดูตรวจสอบและควบคุมการทํางานของผูแทนซ่ึงเปน “ตัวแทน”   ของประชาชนผูเปน
เจาของอํานาจอธิปไตย  กรณีเกิดข้ึนเมื่อฝายนิติบัญญัติหรือฝายบริหาร (รัฐบาล)  เตรียมออก
กฎหมาย  หรือกําหนดนโยบายหรือมาตรการใด ๆ  ก็ตาม  อันมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูและ
สิทธิเสรีภาพของประชาชนในฐานะเจาของอํานาจอธิปไตยสามารถท่ีจะเรียกรองใหมีการช้ีแจง
เหตุผลขอเท็จจริง  และผลดีผลเสียกอนการออกหรือบังคับใชกฎหมาย  นโยบายหรือมาตรการ  
นั้น ๆ  ได   ท้ังนี้ประชาชนตองสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรีอีกดวย 

 (4)  การแสดงประชามติ  (Referendum)  บทบาทน้ีก็เปนบทบาทที่เกี่ยวของกับการ  
เฝาดูตรวจสอบ  และควบคุมการทําหนาท่ีของผูแทนของประชาชนอีกกรณีหนึ่ง  กลาวคือ ในสวน
ท่ีเกี่ยวกับนโยบายสําคัญ ๆ  หรือการออกกฎหมายท่ีมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพและวิถีชีวิตความ
เปนอยูของประชาชนอยางมาก  เชน  การข้ึนภาษีอากร  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  การสรางเข่ือน
หรือโรงไฟฟาขนาดใหญ  เปนตน  ประชาชนในฐานะผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยสามารถ
เรียกรองใหรัฐบาล รับฟงมติของประชาชนเสียกอนท่ีจะตรากฎหมายหรือดําเนินการสําคัญ ๆ ได  
โดยการจัดใหมีการลงประชามติเพื่อถามความคิดเห็นของประชาชนสวนใหญอันเปนการตัดสินใจ  

                                                           
29 อมร รักษาสัตย. การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน. พิมพคร้ังที่ 1.  

กรุงเทพมหานคร : วี.เจ. พร้ินติ้ง, 2544, หนา 14-15. 
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 บทบาทท้ังส่ีประการนี้  จึงเปนบทบาทท่ีมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งของการ    
ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม  ดังนั้น  การปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีเปนของประชาชน โดยประชาชน  และเพื่อประชาชนอยางแทจริง กลาวอีก       
นัยหนึ่ง ระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมจึงเปนการเมืองของพลเมือง (Civil politics)  ซ่ึงจะ
นําไปสูการปกครองท่ีดีหรือธรรมาภิบาลหรือธรรมรัฐ (Good governance)  เหมือนการปกครอง
แบบประชาธิปไตยของประเทศตะวันตกท่ีพัฒนาแลว  คือ  สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  และประเทศ
ตาง ๆ  ในยุโรป 
 
4  การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญของตางประเทศ 

 
 ในปจจุบันประเทศตาง ๆ  ท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น  อํานาจ

อธิปไตยหรืออํานาจสูงสุดท่ีใชในการปกครองประเทศมาจากประชาชนในรัฐ  ดังนั้น  การ        
ปกครองสังคมเพื่อใหสมาชิกในสังคมอยูรวมกันโดยปกติสุข  จะตองถือมติของประชาชนใน
สังคมเปนใหญ  สวนมากใชการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซ่ึงประชาชนมีสวนมีเสียงใน
การปกครองโดยทางผูแทนหรือประชาธิปไตยโดยผูแทนเกือบท้ังส้ิน  และในหลายประเทศก็ได 
นําหลักการของระบอบประชาธิปไตยโดยตรงซ่ึงประชาชนมีสวนรวมโดยตรงในการบริหาร
ราชการแผนดินมาใช  เชน  เร่ืองการออกเสียงประชามติ  (Referendum)  เพ่ือเปนกระบวนการที่
เขา  มาเสริม  “ทฤษฎีตัวแทนของประชาชน”  โดยใหสิทธิแกประชาชนที่ไดเลือกผูแทนเขาไปทํา
หนาท่ีแทนตน  ไดมีสิทธิออกเสียงตอกิจการหรืองานใด ๆ  ท่ีตัวแทนไดทําลงไป   ระบบการออก
เสียงแสดงประชามตินี้จะเปนกลไกท่ีทําใหปญหาสําคัญ ๆ  กลับมาสูประชาชนผูเปนเจาของ
อํานาจอธิปไตยเพ่ือตัดสินใจอีกคร้ังหนึ่ง  ซ่ึงถือเปนการสนับสนุนหลักการสําคัญของระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีแทจริง  หรือในบางประเทศยังมีการนําระบบการใหประชาชนสามารถเสนอ
ขอใหมีหรือขอแกไขกฎหมาย  (Initiative  Process)  อันเปนกระบวนการท่ีเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทํากฎหมายมาใชอีกดวย  กระบวนการออกเสียงแสดง
ประชามติและกระบวนการใหสิทธิประชาชนสามารถเสนอขอใหมีหรือขอแกไขกฎหมาย  จึงเปน
กระบวนการท่ีสอดคลองกันและถือไดวาเปนกระบวนการสําคัญท่ีมีสวนในการสนับสนุนทฤษฎี
อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชนใหชัดเจนยิ่งข้ึนตอไป  ดังน้ีคือ 
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4.1  ประเทศสวิสเซอรแลนด 
  
การใหสิทธิริเร่ิมเสนอรางกฎหมายมีใชท้ังในสหพันธรัฐและรัฐตาง ๆ  แตในสหพันธ

รัฐนั้นจะริเร่ิมเสนอไดก็แตเฉพาะเร่ืองท่ีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเม่ือประชาชน  100,000  คน30ข้ึนไป
รองขอจะเปนการขอใหแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญท้ังฉบับหรือแตบางสวนก็ได  แตในบางกรณี    
ก็นําเร่ืองท่ีควรจะเปนกฎหมายธรรมดาเขาไปเปนเร่ืองรัฐธรรมนูญ  ระหวางป  ค.ศ.  1848 – 1949   
มีการริเร่ิมเสนอของประชาชน  40  คร้ัง  และ  11  คร้ังไดรับการรับรองเห็นดวยเม่ือไดนําไปให
ประชาชนลงประชามติแลว  อีก  29   คร้ังประชาชนปฏิเสธ  สวนสําหรับรัฐตาง ๆ  นั้นสิทธิริเร่ิม
เสนอของประชาชนอาจจะทําไดท้ังทางรัฐธรรมนูญและกฎหมายธรรมดา31 นอกจากนี้ประเทศ 
สวิสเซอรแลนดยังมีระบบการใหสิทธิประชาชนเปนผูริเร่ิมเสนอขอใหมีกฎหมายใชท้ังใน
ระดับประเทศและระดับทองถ่ินอีกดวย 

 
4.1.1  การใหสิทธิประชาชนในการริเร่ิมเสนอกฎหมาย   

 
การใหสิทธิประชาชนในการริเร่ิมเสนอกฎหมายของประเทศสวิสเซอรแลนด  

นอกจากสิทธิริเร่ิมเสนอรางกฎหมายแลวยังใหสิทธิริเร่ิมแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนอกจากจะมา
จากสภาแลว  ประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจํานวน  100,000  คน  สามารถรองขอใหมีการ
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญท้ังฉบับไดดวย  นอกจากจะใหสิทธิขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญท้ังฉบับ
นั้น  มาจากสภาแหงรัฐหรือสภาแหงชาติสภาใดสภาหน่ึง  แตไมวาขอเสนอน้ันจะมาจากท่ีใดก็
แลวแตจะตองผานกระบวนการขอความเห็นชอบจากผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  โดยการลง
ประชามติท้ังจะตองใหรัฐสมาชิกสวนใหญใหความเห็นชอบดวยเชนกัน32 

 
  

                                                           
30Federal  Constitution  of  the  Swiss  Confedertion . Op. cit., Art. 121. 
31 ไพโรจน  ชัยนาม. สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญของตางประเทศกับระบอบการ

ปกครองของไทย . กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2515 ,หนา  326.  
32Gupta  B.B., Comparative  Study  of  Six  Living  Constitutions. Sterling  Pulishers  (P)  

Ltd.,  Safdarjang  Enclave.  New  Delhi,  1974,  p. 56. อางใน  นพรัตน  อภิวิมลลักษณ .“การนํา

ประชามติมาใชในประเทศไทย”  วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย , 

2538 ,    หนา  83  
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1)  ประเภทของกฎหมายท่ีใหสิทธิประชาชนในการริเร่ิมเสนอ 
รัฐธรรมนูญของประเทศสวิสเซอรแลนดไดใหสิทธิแกประชาชนสามารถท่ีจะเสนอ  

ขอแกไข  ขอปรับปรุงและยกเลิกไดเพียงเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหพันธเทานั้น  เรียกวา  
Constitution  Initiative  แตไมใหสิทธิท่ีจะเสนอ  ขอแกไข  ขอปรับปรุงและยกเลิกรัฐบัญญัติหรือ
รัฐกําหนดใด ๆ  ได  โดยจากขอกําหนดดังกลาวจึงมีผลทําใหประชาชนตองการที่จะเสนอกฎหมาย
ในเร่ืองใดนั้นประชาชนจะตองใชวิธีการขอแกไขรัฐธรรมนูญแทน  โดยมีรูปแบบในการเสนอขอ
แกไขรัฐธรรมนูญ  2  รูปแบบ  คือ  การเสนอขอแกไขรัฐธรรมนูญท้ังฉบับ  (Total  Revision)  และ
การเสนอขอแกไขรัฐธรรมนูญเพียงบางสวน (Partial  Revision)  ดังนี้ 

 (1)  การเสนอขอแกไขรัฐธรรมนูญท้ังฉบับ (Total  Revision)   
เปนการขอแกไขรัฐธรรมนูญของสหพันธ  โดยยกเลิกฉบับเกาและยกรางฉบับใหม  

ซ่ึงในข้ันตอนนี้ขอเสนอของประชาชนในการขอแกไขจะถูกสงไปยังประชาชนเพื่อใหมีการออก
เสียงประชามติในระดับชาติในเบ้ืองตนกอนวาเห็นสมควรใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญตามคําขอ
ดังกลาวหรือไม  หากเสียงขางมากของประชาชนลงมติเห็นชอบกับการแกไขดังกลาวและเม่ือได
ทําการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมข้ึนโดยสมาชิกรัฐสภาท่ีไดรับการเลือกต้ังเขามาใหมแลว  
กอนท่ีจะมีการประกาศใชจะตองนํารางรัฐธรรมนูญดังกลาวมาใหประชาชนท้ังประเทศออกเสียง
ประชามติเพื่อใหความเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญอีกคร้ัง (Final  Vote)  ซ่ึงจะตองไดรับคะแนน
เสียงใหความเห็นชอบโดยเสียงขางมากของประชาชนผูออกเสียงลงคะแนนในระดับชาติและเสียง
ขางมากของผูออกเสียงในแตละมลรัฐในจํานวนท่ีมากกวากึ่งหนึ่งของมลรัฐท้ังหมดในประเทศ
สวิส   เซอรแลนด 

(2)  การเสนอขอแกไขรัฐธรรมนูญเพียงบางสวน (Partial  Revision)   
 เปนการขอแกไขรัฐธรรมนูญเพียงบางสวนโดยประชาชนสามารถที่จะริเร่ิมเสนอได

ใน  2  รูปแบบ  คือ  การริเร่ิมเสนอแกไขโดยจัดทํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม  และการริเร่ิม
เสนอแกไขโดยเสนอเพียงหลักการท่ัวไป  ดังนี้ 

 ก  การริเร่ิมเสนอแกไขโดยจัดทํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม       
 การเสนอในรูปแบบการริเร่ิมเสนอขอแกไขโดยจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับแกไข    

เพิ่มเติม  ผูเร่ิมกอการจะตองนําเสนอเปนบทบัญญัติท่ีมีความชัดเจนในสวนของรัฐธรรมนูญท่ี
ตองการแกไขเพื่อใหรัฐสภาพิจารณา  โดยในข้ันตอนนี้สภาไมสามารถที่จะแกไขหรือเปล่ียนแปลง
เนื้อหาใด ๆ  ในรางรัฐธรรมนูญท่ีประชาชนเสนอนั้นได  แตสภาสามารถท่ีจะเสนอทางเลือกอ่ืน
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ข  การริเร่ิมเสนอแกไขโดยเสนอเพียงหลักการท่ัวไป   
 การเสนอแกไขรัฐธรรมนูญโดยเสนอเพียงหลักการท่ัวไป  ผูเร่ิมกอการไมจําเปน

จะตองจัดทําเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมเพื่อใหรัฐสภาพิจารณาเชนเดียวกับกรณีแรก  แตผู
เร่ิมกอการสามารถท่ีจะเสอใหมีการเปลียนแปลงแกไขรัฐธรรมนูญในลักษณะของขอเสนอทั่วไป  
(General  proposition)34  เพื่อใหรัฐสภาพิจารณาได  กลาวคือ  เปนการบรรยายส่ิงท่ีตองการใหมี
การเปลี่ยนแปลงและนําเสนอตอสภาเทานั้นและเมื่อรัฐสภาพิจารณาแลวเห็นชอบกับขอเสนอ
ท่ัวไปของประชาชน  รัฐสภาก็มีหนาท่ีท่ีจะตองดําเนินการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพ่ิมเติม
ข้ึนใหเปนไปตามขอเสนอของประชาชน35 และเม่ือยกรางเสร็จแลวกอนที่จะมีการประกาศใช
จะตองนําไปใหประชาชนท้ังประเทศทําการออกเสียงประชามติยืนยันอีกคร้ังหนึ่ง  (Final  Vote)  
โดยจะตองไดรับคะแนนเสียงใหความเห็นชอบแบบ  Double  majority  เชนกัน 

 
 2)  กระบวนการในการเขาช่ือเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน 
กระบวนการเขาช่ือเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน  (Initiative  Process)  ท่ีจะกลาว

ตอไปนี้คือ  รัฐธรรมนูญของสหพันธ  (Constitutional  Initiative  Process)  นั้นจะเร่ิมข้ึนเม่ือผูเร่ิม
กอการคือผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังจํานวน  7  คน  โดยยื่นคํารองเพื่อขอเสนอรางกฎหมายพรอม
ท้ังไดบรรยายหลักเกณฑท่ีตองการใหประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังท่ีสนับสนุนใหครบ
จํานวนตามท่ีกฎหมายกําหนดไวคือจํานวน  100,000  คนข้ึนไป  โดยกระบวนการท่ีวานี้จะตอง
                                                           

33David  Butler. Austin  Ranney, Referendums : A Comparative Study of Practice and  

Theory  Washington  D.C. :  American  Enterprise  Instutute, 1980 , p. 42.  
34 Ibid., p. 42. 
35 Wolf  Linder . Swiss  Democracy : Possible  to  Conflict  in  Multicultural  Societies , 

New  York : ST. Martin’s  Press, 1994 , p. 97. 
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3)  ผลทางกฎหมายของรางกฎหมายท่ีริเร่ิมเสนอโดยประชาชน 
 เม่ือการเขาช่ือเสนอรางกฎหมายและไดผานกระบวนการในการเขาช่ือเสนอราง

กฎหมายโดยประชาชนแลว  ไดรับการยอมรับจากสภาผูแทนราษฎรและไดรับความเห็นชอบจาก
ประชาชนท้ังประเทศในการออกเสียงประชามติ  (Final  Vote)  เรียบรอยแลว  ขอเสนอดังกลาวก็
จะมีประกาศใชซ่ึงมีผลใชบังคับกับประชาชนท้ังประเทศเชนเดียวกับกฎหมายท่ัวไปท่ีจะมีผลใช
บังคับเมื่อพน  90  วันนับแตวันท่ีไดประกาศ37 และภายหลังจากนั้นแลวหากฝายนิติบัญญัติตองการ
ท่ีจะแกไขเปล่ียนแปลงเน้ือหาหรือยกเลิกกฎหมายดังกลาว  รัฐธรรมนูญของสวิสเซอรแลนดก็ได
กําหนดไววา  การแกไข  เปล่ียนแปลง  หรือยกเลิกกฎหมายใด ๆ  จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
ประชาชนโดยการออกเสียงประชามติดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน 

 
  
  

                                                           
36 David  Butler,  Austin  Ranney.  Referendum  Around  the  World.  Washington  D.C. :  

American Enterprise  Institute , 1994 , p. 104.  
37 Kris  W. Kobach. Referendum  and  Direct  Democracy  in  Swizerland. Yale  

University : Dartmouth  Publishing  Limited, 1993 , p. 153. 
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4.1.2  การใหสิทธิประชาชนในการถอดถอนผูแทนออกจากตําแหนง   
 การใหสิทธิประชาชนในประเทศสวิสเซอรแลนดยังไดใหสิทธิประชาชนในการถอด

ถอนผูแทนออกจากตําแหนงไดดวย  แตก็มีการใหสิทธิประชาชนเฉพาะในรัฐตาง ๆ  เทานั้น    
เรียกวา  Aberrufungsrecht  ซ่ึงคลายกับวิธีการท่ีเรียกวา  “Recall”  ของสหรัฐอเมริกา  คือรัฐสภา
ของรัฐตาง ๆ  อาจถูกยุบได  เชน  เม่ือมีประชาชน  1,000  คนรองขอ  ในรัฐ  Schaffhouse  หรือ  
12,000  คน  ในรัฐ  Berne  โดยใหประชาชนลงคะแนนแสดงประชามติ  สวนรัฐบาลของรัฐอาจจะ
ถูกปลดออกจากตําแหนงโดยประชาชนไดเม่ือมีประชาชนจํานวนหน่ึงเชน  11,000  คนรองขอ  
การถูกยุบของรัฐสภาเชนนี้เทากับเปนการถูกยุบโดยองคคณะของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง  แต
สิทธิเพิกถอนผูแทนออกจากตําแหนงของประเทศสวิสเซอรแลนดจะตางกับวิธี  “Recall”  ท่ีใชอยู
ในมลรัฐตาง ๆ  หลายมลรัฐในสหรัฐอเมริกา คือ  Recall  จะเพิกถอนผูแทนออกจากตําแหนงได
คนเดียวมิใชเพิกถอนท้ังสภาเหมือนปฏิบัติกันในประเทศสวิสเซอรแลนด 

 การเพิกถอนในประเทศสวิสเซอรแลนดใชกับขาราชการที่ไดรับตําแหนงโดยการ
เลือกต้ังและใชกับตุลาการดวย  การขอเพิกถอนก็โดยการท่ีใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังเขาช่ือกัน
จํานวนราว ๆ  รอยละ  10 -  25  ของผูมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด  ซ่ึงข้ึนอยูกับรัฐธรรมนูญของแตละ
รัฐจะกําหนดรองขอใหออก  ถาผูท่ีถูกรองขอใหออกไมยอมออกก็จะตองมีการเลือกตั้งใหมกอน
ครบกําหนดเวลา  ผู ท่ีถูกขอใหออกจากตําแหนงก็มีสิทธิเขาสมัครรับเลือกต้ังไดอีกโดยมี
หลักประกันความยุติธรรมให  โดยผูท่ีถูกขอใหออกน้ีสามารถเขียนคําแกขอกลาวหาของเขาไป
พรอมกับหนังสือเวียนท่ีถูกสงไปชักชวนใหประชาชนปลดเขาได  บางทีคํากลาวหาและคํากลาว
แก      จะพิมพไวดวย38เชนกัน 

 
4.2  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  
 กระบวนการเกี่ยวกับการใชสิทธิริเร่ิมเสนอรางกฎหมายของประชาชน  นับต้ังแต  ค.ศ.  

1910  เปนตนมา  ประชาชนประเทศสหรัฐอเมริกาใชสิทธิริเร่ิมเสนอรางกฎหมายคอนขางมาก  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงป  ค.ศ.  1910  มีการใชสิทธิริเร่ิมในรัฐตาง ๆ  รวมกันแลวถึง  98  คร้ัง  
หลังจากนั้นสถิติในการใชสิทธิริเร่ิมมีจํานวนลดลง  แลวกลับมาไดรับความนิยมใหมในชวงป  
ค.ศ.  1930  แตก็ลดลงในเวลาตอมาจนกลับมาเปนท่ีนิยมกันอีกคร้ังในชวงป  ค.ศ.  1980  ซ่ึงมีการ

                                                           
38นพรัตน  อภิวิมลลักษณ.“การนําประชามติมาใชในประเทศไทย” วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตร  

มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2538, หนา  88. 
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4.2.1  การเขาช่ือเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน 
 กระบวนการริเร่ิมเสนอขอปรับปรุงกฎหมาย  (Initiative Process)  เปนกระบวนการท่ี

มีการเร่ิมตนโดยประชาชนและส้ินสุด  เม่ือมีการผานการแกไขรัฐธรรมนูญหรือรัฐบัญญัติธรรมดา  
ในบางมลรัฐใหสิทธิแกประชาชนท่ีจะสามารถริเร่ิมเสนอขอปรับปรุงกฎหมายไดท้ังกฎหมาย     
รัฐธรรมนูญและกฎหมายธรรมดา  ในขณะท่ีอีกหลายมลรัฐใหสิทธิแกประชาชนเพียงเสนอขอ
ปรับปรุงกฎหมายธรรมดาเทานั้น  การจะจัดรูปแบบของการริเร่ิมเสนอขอปรับปรุงกฎหมายโดย
ประชาชนจนตองพิจารณาวามาตรการท่ีเสนอโดยประชาชนน้ัน  ไดถูกเสนอใหประชาชนผูมีสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้งเพื่อทําการลงมติโดยท่ีเรียกวา  Direct  Initiative 

  
1)  ประเภทของกฎหมายท่ีใหสิทธิประชาชนในการริเร่ิมเสนอ 
 การใหสิทธิประชาชนเปนผูริเร่ิมเสนอขอปรับปรุงกฎหมาย  เปนกระบวนการท่ีสําคัญ

ท่ีสุดอีกกระบวนการหนึ่งของการปกครองในระบบประชาธิปไตย  กลาวคือ  เปนการใหสิทธิแกผู
มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจํานวนหนึ่งท่ีจะริเร่ิมขอใหมีการแกไขหรือยกเลิกกฎหมายบางประเภทได  
แมกฎหมายนั้นจะเปนกฎหมายท่ีไมอยูในหลักเกณฑท่ีจะนํามาใหประชาชนออกเสียงแสดง
ประชามติได  การใหสิทธิประชาชนเปนผูริเร่ิมเสนอขอปรับปรุงกฎหมายมีอยูดวยกันสองประการ  
คือ 

 (1)  การใหสิทธิประชาชนเปนผูริเร่ิมเสนอขอปรับปรุงรัฐธรรมนูญของมลรัฐ   
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญของ 18 มลรัฐ  เชน  Arizona,  California, Michigan, Florida, 

Ohio, Oregon  ฯลฯ  วาโดยหลักแลวประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจํานวนหนึ่งสามารถเสนอ

                                                           
39 วีระ  โลจายะ. การออกเสียงเสียประชามติ . เอกสารประกอบคําบรรยายวิชากฎหมาย

รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองช้ันสูง 1. หลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย.  
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 สําหรับกระบวนการที่ประชาชนจะริเร่ิมขอใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญนั้น  ผูริเร่ิมกอ
การจะตองยื่นขอความท่ีตนตองการแกไขท้ังของเดิมและของใหมตอผูวาการมลรัฐ  ซ่ึงในบาง   
มลรัฐจะกําหนดจํานวนผูเร่ิมกอการไวดวยวาจะตองมีจํานวนเทาไร   จากนั้นก็จะมีการให     
ประชาชนในมลรัฐลงช่ือสนับสนุน  โดยแตละมลรัฐจะกําหนดไวตางกัน  เชน  มลรัฐ  California  
กําหนด ไววา  ผูลงช่ือสนับสนุนจะตองมีจํานวน  8%  ของจํานวนผูมาใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
คร้ังหลังสุด  เม่ือไดผูลงชื่อสนับสนุนตามจํานวนท่ีแตละมลรัฐกําหนดไวแลว  ก็จะนํารัฐธรรมนูญ
สวนท่ีขอแกไขนั้นมาใหประชาชนในมลรัฐท้ังหมดออกเสียงแสดงประชามติวาเห็นชอบดวยการ
ขอแกไขดังกลาวหรือไมตอไป 

 (2)  การใหสิทธิประชาชนเปนผูริเร่ิมเสนอขอปรับปรุงกฎหมาย 
เปนกระบวนการท่ีคลายกันกระบวนการแรก  คือ  มีการใหสิทธิตอประชาชนท่ีจะริเร่ิม

ขอใหมีการเสนอกฎหมายใหม  ยกเลิกหรือแกไขกฎหมายเดิม โดยมีหลักท่ีสําคัญคือ  การเสนอ
กฎหมายใหมหรือการยกเลิกแกไขกฎหมายเดิมจะตองไมขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญของมลรัฐ  
นั้น ๆ  สวนอีกวิธีการก็เปนเชนเดียวกับการริเร่ิมขอแกไขรัฐธรรมนูญ  คือ  จะตองมีผูริเร่ิมกอการ
จํานวนหน่ึงเสนอขอใหมีกฎหมายใหมหรือขอใหยกเลิกแกไขกฎหมายเดิม  จากน้ันก็ตองมีผูลงช่ือ
สนับสนุนคิดเปนเปอรเซ็นต  เชน  ในมลรัฐ  California  กําหนดไววาผูลงช่ือสนับสนุนจะตองมี
จํานวน  5%  ของจํานวนผูมาใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ังคร้ังหลังสุด  จากน้ันจะนํากฎหมายดังกลาว
มาใหประชาชนใหความเห็นชอบตอไป 

  
 2)  กระบวนการในการเขาช่ือเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดใหสิทธิแกประชาชนท่ีจะมีสวนรวมโดยตรงในทางการเมือง  

กลาวคือ  นอกจากประชาชนจะมีสิทธิทางการเมืองในการที่จะเลือกผูแทนราษฎรของตนแลว     
ยังใหสิทธิแกประชาชนท่ีจะมีสวนรวมโดยตรงในการปกครองโดยการออกเสียงลงคะแนน      
โดยในบางมลรัฐไดยินยอมใหประชาชนสามารถที่จะออกเสียงในการยอมรับหรือปฏิเสธการ     
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3)  ผลทางกฎหมายของรางกฎหมายท่ีริเร่ิมเสนอโดยประชาชน 
 เม่ือกฎหมายท่ีใหสิทธิประชาชนในการริเร่ิมเสนอและกระบวนการในการเขาช่ือเสนอ

รางกฎหมายของประชาชนไดดําเนินการครบถูกตองตามขั้นตอนและไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบ
จากประชาชนใหสามารถใชเปนกฎหมายได  ขอเสนอนั้นก็จะมีผลบังคับใชทันทีเม่ือมีคําประกาศ
หรือแถลงการณีของผูวาการมลรัฐหรืออาจจะกําหนดเวลาการมีผลใชบังคับในภายหลัง  และ    
ภายหลังจากท่ีไดรับการประกาศใชแลวกฎหมายท่ีผานกระบวนการริเร่ิมเสนอโดยประชาชนน้ัน
ฝายนิติบัญญัติไมสามารถท่ีจะทําการแกไขหรือยกเลิกไดจนกวาจะพนเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนด
ไวหรือตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดไว  ซ่ึงหลักเกณฑดังกลาวนั้นกฎหมายของแตละมลรัฐอาจมี
การกําหนดไวแตกตางกัน  อยางไรก็ตามในกรณีท่ีมีการริเร่ิมเสนอขอปรับปรุงกฎหมายโดย  
ประชาชนในเร่ืองเดียวกันแตมีผูเสนอหลายกลุมและมาตรการที่เสนอนั้นก็มีความแตกตางกัน    
แตตางก็ไดรับคะแนนเสียงขางมากโดยผานการเห็นชอบจากประชาชนในการลงประชามติ        
ในกรณีเชนนี้ขอเสนอของกลุมท่ีจะไดนําไปใชเปนกฎหมาย คือ  ขอเสนอของกลุมท่ีไดรับคะแนน
เสียงในการไดรับความเห็นชอบจากประชาชนมากกวาในการออกเสียงประชามติ 

  

                                                           
40 วนิดา  แสงสารพันธ . “การเขาชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน” วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตร 

มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2543 , หนา 30. 
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4)  การเขาช่ือเสนอรางกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอรเนีย   
 บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติของมลรัฐแคลิฟอรเนีย  

ในมาตรา  2  วาดวยการออกเสียงลงคะแนนการริเร่ิมและการถอดถอน  หมวดท่ี  8  การริเร่ิม   
ก)  การริเร่ิมเปนอํานาจของประชาชนในการเสนอกฎหมายและการแกไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญตลอดจนการอนุมัติหรือไมอนุมัติกฎหมาย  (กฎหมายท่ีเสนอและรัฐธรรมนูญท่ีแกไข  
เพิ่มเติม)   

 ข)  การริเร่ิมเกิดจากการนําเสนอตอรัฐมนตรีแหงมลรัฐซ่ึงคํารองขอท่ีแนบราง
กฎหมายหรือรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  โดยคํารองขอดังกลาวนี้มีผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
จํานวนอยางนอยเทากับ  5%  ของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังท่ีไดไปออกเสียงเลือกต้ังในการ
เลือกตั้งผูวาการแหงมลรัฐคร้ังสุดทาย  ในกรณีท่ีเปนการเสนอรางกฎหมาย  และ  8% ในกรณีท่ี
เปนการเสนอรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

ค)  รัฐมนตรีแหงมลรัฐเสนอการริเร่ิม  (เสนอรางกฎหมายหรือรางแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ)  ใหผูมีสิท ิออกเสียงเลือกตั้งลงคะแนนในการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังตอไป  การเลือกตั้ง
ในมลรัฐตาง ๆ  ของสหรัฐอเมริกาแบงไดเปน  2  ประเภท  คือ  การเลือกต้ังท่ัวไปและการเลือกต้ัง
พิเศษ 

การเลือกต้ังท่ัวไป ไดแก  การเลือกต้ังท่ีจัดข้ึนเปนประจําปเพื่อการเลือกต้ังผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง  (สมาชิกสภานิติบัญญัติ  เจาหนาท่ีฝายบริหารของมลรัฐ)  และผูดํารง
ตําแหนงตุลาการของศาลแหงมลรัฐ  ซ่ึงการเขาสูตําแหนงดังกลาวตองไดรับเลือกต้ังจากประชาชน
ในการเลือกตั้งท่ัวไปนี้  ยังจัดใหมีการออกเสียงประชามติ  (Referendum)  ในเร่ืองตาง ๆ  อีกดวย 

สวนการเลือกต้ังพิเศษไดแก  การเลือกต้ังท่ีจัดข้ึนเปนพิเศษตามการรองขอของฝายนิติ
บัญญัติและของผูวาการแหงมลรัฐ  ภายใน  130  วันเปนอยางนอยภายหลังจากท่ีมีการประกาศวา
คํารองขอ  (ใหมีการริเร่ิมเสนอรางกฎหมาย)  นั้นถูกตองตามกฎหมาย 

หรือมีการเสนอการริเร่ิมใหผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งพิเศษ 
ง)  การริเร่ิม  (เสนอรางกฎหมาย)  ท่ีมีวัตถุประสงคหลายประการนั้นไมอาจเสนอตอ  

ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งได41       

                                                           
41 วีระ  โลจายะ. การออกเสียงประชามติ . เอกสารประกอบคําบรรยายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ

และสถาบันการเมืองช้ันสูง 1. หลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 
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ดังนั้นอาจกลาวไดวามลรัฐแคลิฟอรเนีย   เปนมลรัฐท่ีกระบวนการเสนอรางกฎหมาย
ดังกลาวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด  ในป  ค.ศ.  1990  ในเขตปกครองของมลรัฐ   
แคลิฟอรเนียมีการเสนอรางกฎหมายใหประชาชนพิจารณาเพื่อออกเสียงประชามติเกินกวา  200  
รางกฎหมาย  คนท่ีมีการศึกษาดีและรับรูขอมูลขาวสารดีจําเปนตองใชเวลาเกินกวา  1  ช่ัวโมงใน
การอานและทําความเขาใจเพื่อตัดสินใจวาจะออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในราง
กฎหมายหน่ึงรางกฎหมายใด   

 
4.2.2  กระบวนการถอดถอนผูดํารงตําแหนงระบบอิมพีชเมนท  (Impeachment  

system)   
 ประเทศสหรัฐมีระบบการปกครองแบบประธานาธิบดี  มีกระบวนการในการถอด

ถอนผูดํารงตําแหนงโดยเรียกวา  ระบบอิมพีชเมนท  (Impeachment  system)  โดยมีการกําหนดไว
ในรัฐธรรมนูญ  เปนกลไกที่ใหอํานาจฝายนิติบัญญัติตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหารและ
เปนวิธีเดียวท่ีฝายนิติบัญญัติสามารถถอดถอนฝายบริหารและเจาหนาท่ีออกจากตําแหนง 

 สาเหตุท่ีจะกลาวหาเพื่อใหมีการถอดถอนน้ัน  ตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา
จํากัดไวเพียง  3  เหตุเทานั้น42  คือ 

 ประการแรก  ความผิดฐานทรยศตอประเทศชาติ  (treason)  หมายถึง  การกอสงคราม
กับสหรัฐ  หรือเขาขางศัตรูโดยใหความชวยเหลืออํานวยความสะดวก 

 ประการท่ีสอง  ความผิดฐานรับสินบน  (bribery) 
 ประการท่ีสาม  ความผิดอาญารายแรง  (high  crimes  and  misdemeanors)  ซ่ึงแบง

ออกได  3  ประเภท  ดังนี้ 
 (1)  การใชอํานาจหนาท่ีในตําแหนงเกินขอบเขตเพ่ือทําใหหนวยงานอ่ืนของรัฐ       

เส่ือมเสีย   
 (2)  มีพฤติการณท่ีไม ถูกตองหรือขัดตามหนาท่ีอยางรายแรงและไมตรงตาม             

จุดประสงคของตําแหนง 
 (3)  ใชอิทธิพลทางการเมืองเหนือพฤติกรรมในการดําเนินคดี 
 ระบบอีมพีชเมนตเปนเร่ืองการถอดถอนออกจากตําแหนง  อันเนื่องมาจากการกระทํา

อันมิชอบของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ดังนี้  กระบวนการอิมพีชเมนตจึงเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของ

                                                           
42 มานิตย  จุมปา. ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540. พิมพคร้ังที่ 3 ,กรุงเทพ 

มหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2543, หนา  505. 
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บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติของมลรัฐแคลิฟอรเนีย   
ในมาตรา  2  วาดวยการออกเสียงลงคะแนนการริเร่ิมและการถอดถอน  หมวดท่ี  13  คําจํากัด
ความหมายของ “Recall” 

 ก)  คํารองขอให “ถอดถอน”  ตองแสดงเหตุผลท่ีสมควรจัดใหมีกระบวนการ        
“ถอดถอน”  และมีการมอบคํารองขอให  “ถอดถอน”  ตอรัฐมนตรีแหงมลรัฐ 

ข)  ผูริเร่ิมกอการใหทําคํารองขอมีกําหนดระยะเวลา  160  วัน  เพื่อรวบรวมการลง
ลายมือช่ือของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในคํารองขอและสงมอบคํารองขอท่ีมีลายมือช่ือดังกลาว
ตอรัฐมนตรีแหงมลรัฐ 

ค)  คํารองขอให  “ถอดถอน”  ผูดํารงตําแหนงท่ีไดรับการเลือกต้ังมาประชาชนท่ัวท้ัง
มลรัฐตองมีผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังลงลามมือชื่อเปนจํานวนเทากับ  12%  ของยอดจํานวนผูออก
เสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งคร้ังสุดทายของการเขาดํารงตําแหนงดังกลาว  อนึ่งผูลงลายมือช่ือใน
คํารองขอตองประกอบดวยผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังในเขตการปกครอง “County”  เดียวกันออก
เสียงลงคะแนนอยางนอย  12%  ของจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังท่ีมาออกเสียงลงคะแนนใน
การเลือกตั้งคร้ังกอน 

นอกจากนี้แลวมีรัฐธรรมนูญของ  15  มลรัฐ  ท่ีรับรองสิทธิของประชาชนท่ีจะถอด
ถอนผูดํารงตําแนงทางการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงตุลาการ  ซ่ึงเขาสูตําแหนงดวยการเลือกต้ังของ
ประชาชน  ท้ังนี้ดวยการออกเสียงประชามติของประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังบุคคลดังกลาว  อยางไร
ก็ตามจะมีการออกเสียงประชามติเพื่อการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองของมลรัฐหรือ 
ตุลาการของศาลแหงมลรัฐได  ก็ตอเม่ือมีประชาชนจํานวนหนึ่งใชสิทธิริเร่ิมรองขอใหมีการออก
เสียงประชามติ  รัฐธรรมนูญจะกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับจํานวนของประชาชนผูริเร่ิมรองขอไววา
จะตองมีจํานวนไมนอยกวาท่ีกําหนดไว  เชน  ไมนอยกวารอยละหาหรือรอยละสิบ  และประชาชน
ของมลรัฐมีสิทธิถอดถอนผูมีอํานาจหนาท่ีของรัฐท่ีมาจากการเลือกต้ังของประชาชน  โดยมี
กระบวนการวิธีท่ีใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือผูดํารงตําแหนง
ตุลาการ   ไปออกเสียงลงคะแนนวาจะถอดถอนบุคคลดังกลาวหรือไม  ท้ังนี้โดยเง่ือนไขวาคํารอง
ขอใหมีการดําเนินกระบวนการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตองมีประชาชนผูมีสิทธิออก
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กลาวโดยสรุป  ในเร่ืองการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญของ
ประเทศตาง ๆ  ท่ีกลาวมาในขางตนนั้น  ไมวาจะเปนเร่ืองการใหสิทธิประชาชนในการริเร่ิมเสนอ
กฎหมาย  และการใหสิทธิประชาชนในการถอดถอนผูแทนออกจากตําแหนง  จะเห็นไดวาการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในแตละประเทศหรือในบางเร่ืองนั้นเปนแนวความคิด
เกี่ยวกับการใหประชาชนใชอํานาจอธิปไตยโดยตรงและสอดคลองกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  อีกท้ังการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในบางเร่ืองยังเปดโอกาสให
ประชาชนมีสิทธิในการตัดสินใจข้ันสุดทาย  อันไดแกกระบวนการออกเสียงแสดงประชามติ  โดย
แตละประเทศจะมีรูปแบบการใหสิทธิในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนมากนอย
แตกตางกันไป  ซ่ึงจะตองพิจารณาข้ึนอยูกับการมีสวนรวมของประชาชนและความเหมาะสมของ
แตละประเทศนั้น  ๆ  ดวยเชนกัน 

 
 

 
43 วีระ  โลจายะ. การออกเสียงประชามติ . เอกสารประกอบคําบรรยายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ

และสถาบันการเมืองช้ันสูง 1. หลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.  
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บทที่  3   
การมีสวนรวมทางการเมอืงของประชาชนตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย 

 
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยน้ัน  

อํานาจอธิปไตยกอนการเปล่ียนแปลงการปกครองในปพุทธศักราช  2475     อํานาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศนั้นถือวาพระมหากษัตริยมีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรือระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย  ตอมาภายหลังมีการเปล่ียนแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตย
จึงไ ดมีการเปล่ียนแปลงแนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีความเปนเจาของอํานาจอธิปไตย  ในอดีตท่ี
ผานมารัฐธรรมนูญของไทยมักจะมีบทบัญญัติวา  “อํานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย”         
ซ่ึงมีผูตีความวา  เมื่อมาจากประชาชนก็แปลวาไมใชของประชาชน  อันทําใหผูแทนราษฎรท่ี      
ไดรับเลือกเขาไปไมสนใจเสียงของประชาชน  ดังนั้น  จึงไดมีความพยายามเสนอแกไขเปนวา  
“อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย”  เพราะวาเม่ือส่ิงนั้น ๆ  เปนของบุคคล  บุคคลนั้นก็ยอม
มีสิทธิตาง ๆ  รวมท้ังสิทธิท่ีจะมอบใหผูอ่ืนนําไปใชและบุคคลนั้นยังไมขาดจากความเปนเจาของ  
อยางไรก็ตามการเปล่ียนจากคําวา  “มาจาก”  มาเปนคําวา  “เปนของ”  ผลในทางกฎหมายแลวมิได
มีความแตกตางกันเลยสําหรับประเทศไทย  เพราะตางก็ถือกันมานับแตมีการเปล่ียนแปลงการ    
ปกครองเม่ือ  พ.ศ.  2475  วาอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย  พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  และศาล  ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ1     

มีประเด็นท่ีสามารถพิจารณาไดวาประเทศไทยจะถือทฤษฎีในขอใดนั้น  ในเบื้องตน
เห็นวาประเทศไทยใชทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของชาติ  โดยพิจารณาจากรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  3  ท่ีมีบทบัญญัติวา  “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาว
ไทย  พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  และศาล  ตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”  และมาตรา  149  บัญญัติไววา “สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภายอมเปนผูแทนปวงชนชาวไทยและตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริตเพื่อ
ประโยชนสวนรวมของประชาชนชาวไทย” โดยผูแทนราษฎรไมตองปฏิบัติตามคําส่ังของ
ประชาชนแหงเขตเลือกตั้งของตนและไมถือวาเปนผูแทนของเขตเลือกต้ังนั้น  แตถือวาเม่ือไดรับ
เลือกตั้งแลวก็เปน   ผูแทนของประชาชนท้ังประเทศ  ดังจะเห็นไดตอไปน้ี 

                                                           
1 มานิตย  จุมปา. ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540. พิมพคร้ังที่ 3 ,กรุงเทพ 

มหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2543, หนา 20. 
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1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  3  ท่ีมีบทบัญญัติวา  
“อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย  พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจน้ันทาง
รัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  และศาล  ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”2  

จะเห็นไดวา  นอกจากประชาชนจะสามารถใชอํานาจอธิปไตยโดยออม  คือ  ผาน
องคกรตาง ๆ  ไมวาจะเปนรัฐสภา  คณะรัฐมนตรีและศาล  แลวประชาชนยังมีสวนรวมในการใช
อํานาจอธิปไตยโดยตรงอยางนอย  3  ประการ  คือ 

(ก)  สิทธิในการริเร่ิมเสนอกฎหมายโดยผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา  50,000  คน3 
(ข)  สิทธิในการออกเสียงแสดงประชามติในขอปรึกษาหารือท่ีคณะรัฐมนตรีขอ

คําปรึกษา4 
(ค)  สิทธิในการริเร่ิมเสนอขอใหมีการถอดถอนผูดํารงตําแหนง  โดยผูมีสิทธิเลือกต้ัง

ไมนอยกวา  50,000  คน5 
2)  การเลือกต้ังเปนกลไกสําคัญในการใหประชาชนไดแสดงสิทธิของความเปน

เจาของอํานาจอธิปไตย  มีการเลือกตั้งท้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
3)  ผูแทนราษฎรไมตองปฏิบัติตามคําส่ังของประชาชนแหงเขตเลือกต้ังของตนและไม

ถือวาเปนผูแทนของเขตเลือกต้ังนั้น  แตถือวาเม่ือไดรับเลือกตั้งแลวก็เปนผูแทนของประชาชนท้ัง
ประเทศตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   พ.ศ.  2540  มาตรา  149  บัญญัติไววา 
“สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภายอมเปนผูแทนปวงชนชาวไทยและตองปฏิบัตหินาท่ี
ดวยความซ่ือสัตยสุจริตเพื่อประโยชนสวนรวมของประชาชนชาวไทย”    

 4)  การออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิวุฒิสภาเปนหนาท่ี  ดังท่ี
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  68  วรรคแรกบัญญัติวา  “บุคคลมีหนาท่ี
ไปใชสิทธิเลือกตั้ง” 

กลาวโดยทั่วไปการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนท่ีผานมาในอดีตของ
ประเทศไทยน้ัน  การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนยังอยูในสภาพท่ีไมมีบทบาทเทาท่ีควร  
อาจเปนเพราะระบบการเมือง  แตในสภาพปจจุบันไดมีการปฏิรูปการเมืองไทยโดยสาระสําคัญท่ี 
ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช  2540  ไดมีการเปล่ียนแปลงใน

                                                           
2 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  3 
3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  170 
4 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  214 
5 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  304 
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1   การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญกอนมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
ฉบับพุทธศักราช  2540 

 
 การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในสังคมไทย  ตั้งแตเปล่ียนแปลงการ

ปกครองพุทธศักราช  2475  จนกระท่ังถึงกอนการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช  2540  
นั้นจะเห็นไดวา  ประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองโดยผานการเลือกต้ังนอยครั้งมาก  เนื่องจาก
ในชวงระยะเวลาดังกลาวมีลักษณะเปนการเมืองท่ีถูกครอบงําดวยรัฐบาลอํานาจนิยมทางทหารมา
โดยตลอด  พัฒนาการทางการเมืองโดยระบบตัวแทนจากประชาชนตองสะดุดหยุดอยูเปนชวง ๆ  
ในการมีสวนรวมทางการเมืองท่ีไมเปนทางการ  เชน  การชุมนุมประทวงมีอยูเหมือนกันแตมี
ความหมายแตกตางจากปจจุบัน  การชุมนุมประทวงท่ีเกิดข้ึนมักเปนการรวมกันเพื่อรองทุกข  ขอ
ความชวยเหลือจากขาราชการและนักการเมือง  เพ่ือรองทุกขตอผูมีสถานะทางสังคมท่ีมีตําแหนง
สูงกวาหรือมีอํานาจเหนือกวาผูท่ีทําใหเดือดรอนเพ่ือใหลงมาชวยเหลือประชาชน6 การมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนเกิดข้ึนอยางกวางขวางข้ึน  หลังจากจอมพล  ป.  พิบูลสงคราม  เดินทาง
กลับมาจากดูตัวอยางการเมืองในอารยประเทศในป  พ.ศ.  2498  แตก็ปรากฏวามีการใชการชุมนุม
และจํานวนผูชุมนุมเปน  “มติมหาชน”  เพื่อแสดงการสนับสนุนบุคคลท่ีเหมาะสมจะดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายครั้ง  การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนโดยกลุม
ปญญาชน  นิสิต  นักศึกษาเร่ิมมีมากข้ึน  เชน การคัดคานการเลือกต้ังทุจริต  เปนตน  อํานาจ
เบ็ดเสร็จของนายกรัฐมนตรี  ตามประกาศคณะปฏิวัติในสมัยจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต  ทําให
พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบท่ีไมเปนทางการโดยเฉพาะการประทวงตอตาน
เผชิญหนากับอํานาจรัฐหายไป  จนกระท่ังถึงรัฐบาลยุคจอมพลถนอม  กิตติขจร,  จอมพลประภาส  

                                                           
6 ประภาส  ปนตกแตง. การเมืองบนทองถนน : 99 วันสมัชชาคนจนและประวัติศาสตรการ

ชุมนุมประทวงในสังคมไทย . กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพตนตํารับ, 2541, หนา  13. 
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การมีสวนรวมของประชาชนโดยการชุมนุมประทวงมาในรูปของการกดดันและรอง
ขอจํานวนมาก  ชวงเหตุการณ  14  ตุลาคม  พ.ศ.  2516  ถึงเหตุการณ  6  ตุลาคม  พ.ศ.  2519  
เพราะอํานาจการเมืองเปล่ียนมาสูรัฐบาลพลเรือน  และสังคมไทยเปดกวางมากข้ึนทําใหวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนแพรหลายกวางขวาง  บรรยากาศทาง
การเมืองเปนประชาธิปไตยมากขึ้น  มีการชุมนุมเรียกรองมากมายท้ังในเมืองและชนบทเกิดกลุม
ผลประโยชนจํานวนมาก7  รัฐบาลอํานาจนิยมหลังเหตุการณ  6  ตุลาคม  พ.ศ.  2519  ไดกําจัดสิทธิ
เสรีภาพในการรวมตัวทางการเมืองของประชาชน  โดยผานบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายทําใหการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนถูกจํากัดโดยอํานาจรัฐอีกคร้ัง 

หลังจากประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช  2521  จากรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์  
ชมะนันท  มาถึงรัฐบาลพลเอกเปรม  ติณสูลานนท  แมผูนําการเมืองจะมิไดมาจากการเลือกต้ัง  แต
สภาพของสังคมในขณะน้ันประกอบกับการประกาศใชคําส่ัง  66/2523  และการยกเลิกกฎอัยการ
ศึก  ทําใหการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนโดยการชุมนุมประทวงกวางขวางข้ึน  เชน  
การเคลื่อนไหวในประเด็นเศรษฐกิจ  การคัดคานราคาน้ําตาลแพง  และมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยตาง ๆ  ดวย  เชน  มีการรวมตัวกันระหวางนิสิต  นักศึกษา  นักวิชาการ  ฯลฯ  เปน 
“สมาพันธประชาธิปไตย”  การคัดคานการตอเวลาในการเปนนายกรัฐมนตรีใหแกพลเอกเปรม  
ติณสูลานนท  การคัดคานยืดอายุบทเฉพาะกาลรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช  25218 

สังคมไทยในยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัน  เปนตนมาถึงชวงเวลากอนการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับปพุทธศักราช  2540  เร่ิมมีปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับการแยงชิง
ทรัพยากรธรรมชาติปญหาส่ิงแวดลอมมากข้ึน  อันเปนผลพวงของนโยบายการเรงรัดพัฒนา
ประเทศไปสูความทันสมัยแบบทุนนิยม  การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนโดยการชุมนุม
ประทวง  เรียกรองตอรัฐและความขัดแยงระหวางกลุมผลประโยชนดวยกันเอง  เพื่อแยงชิงโอกาส
ในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเกิดข้ึนมากมาย  เชน  ความขัดแยงในการสรางเข่ือน
ระหวางฝายสนับสนุนกับฝายคัดคาน  มีการเคล่ือนไหวของขบวนการแรงงานตาง ๆ  ในสวนของ
ชาวชนบทมีการเคล่ือนไหวเพื่อเรียกรองใหรัฐแกไขปญหาท่ีทํากินบอยครั้ง  มีกลุมกดดันเกิด   
เพิ่มข้ึน  กลุมอนุรักษส่ิงแวดลอมท่ีรวมตัวกันเปนคณะกรรมการอนุรักษทรัพยาการธรรมชาติและ

                                                           
7 เรื่องเดียวกัน , หนา  21-24. 
8 เรื่องเดียวกัน , หนา  28. 
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1.1  ความเปนมาของการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในอดีต 
 
ความเปนมาของการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในระบบการเมืองของ

ประเทศไทย  นับตั้งแตไดมีการเปล่ียนแปลงการปกครองเม่ือวันท่ี  24  มิถุนายน  พ.ศ.  2475  ใน
การปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยน้ัน  ไดมีการเร่ิมตนการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนในระบบการเมืองของประเทศไทย  โดยพิจารณาไดจากรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช  2492  นั้นเปนรัฐธรรมนูญท่ีจัดทําข้ึนโดยองคกรท่ีเรียกวา  
“สภารางรัฐธรรมนูญ”  เปนคร้ังแรกของประเทศไทย  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
ฉบับช่ัวคราว  พุทธศักราช  2490  วุฒิสภาซ่ึงทําหนาท่ีรัฐสภา  (ตามบทเฉพาะกาล  มาตรา  96)  ได
แกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2490  (ฉบับท่ี  2)  โดยแกไข
เพ่ิมเติมมาตรา  95  ทวิ  กําหนดใหมีสภารางรัฐธรรมนูญข้ึน  เสนอใหมีการรางรัฐธรรมนูญฉบับ
ถาวรข้ึน  โดยวิธีการใหมีสภารางรัฐธรรมนูญมาทําหนาท่ีในการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
ไทย  พุทธศักราช  2492  นั้น  ไดรับการกลาววาเปนรัฐธรรมนูญท่ีไดรับการรางมาเปนอยางดีฉบับ
หนึ่งของไทย  มีเนื้อหาท่ีเปนประชาธิปไตยและไดวางหลักการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ไวอยางกวางขวาง  วางหลักการแยกขาราชการประจําออกจากขาราชการการเมือง  วางหลักการ
ปกครองระบบรัฐสภา  และวางหลักการไมใหฝายบริหารเขาครอบงําฝายนิติบัญญัติ  โดยการหาม
ขาราชการประจําเปนสมาชิกสภาผูแทนและสมาชิกวุฒิสภา  นอกจากนี้ยังมีการบัญญัติในเร่ือง

                                                           
9 เรื่องเดียวกัน , หนา 28. 
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ผูรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2492  ไดรับอิทธิพลจากรางปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชนเปนหลักสําคัญในการรางประกอบกับสถานการณในขณะรางนั้น  ไดมี
การละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนตาง ๆ  เกิดข้ึน  ประชาชนขาดหลักประกัน  จึงไดบัญญัติไว
อยางกวางขวาง  โดยมีการบัญญัติรับรองสิทธิท่ีสําคัญ  ไดแก  สิทธิในชีวิตและรางกาย  สิทธิใน
การพูด  เขียน  พิมพ  สิทธิในการฟองรองหนวยงานของรัฐ  สิทธิออกเสียงแสดงประชามติ  เปน
ตน  ในเร่ืองการรับรองสิทธิเสรีภาพนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดแยกการรับรองออกเปนหลายมาตรา  
โดยเพิ่มการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางกวางขวางและการมีสวนรวมทาง   การเมือง
ของประชาชน  ซ่ึงสิทธิท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวเปนคร้ังแรกท่ีสําคัญ  ไดแก  สิทธิในการออกเสียง
ประชามติ  รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองสิทธิในกรณีท่ีพระมหากษัตริยทรงเห็นควรใหประชาชน
ออกเสียงเปนประชามติเทานั้น  เปนตน  บทบัญญัติท่ีกลาวมาเปนบทบัญญัติท่ีสภารางรัฐธรรมนูญ
ไดรางไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2492  เปนคร้ังแรก  ไดมีการนําไป
เปนแบบอยางในการบัญญัติรัฐธรรมนูญในยุคตอมาและเปนแบบอยางสําคัญของการยกราง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2517 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2517  เนื้อหาสาระโดยรวมมีความ
มุงหมายใหรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศเพ่ือใชในการควบคุมการใช
อํานาจของรัฐ  ไมใหลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและไดกําหนดสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนเพิ่มเติมมากกวารัฐธรรมนูญท่ีผานมา  โดยไดบัญญัติถึงสิทธิในทางแพงและทาง
การเมืองรวมท้ังสิทธิในทางเศรษฐกิจและสังคม  นอกจากนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดมีการออกแบบ 
โครงสราง  และกลไกของสถาบันตามรัฐธรรมนูญตาง ๆ  ข้ึน  ใหมีความทันสมัยโดยอาศัย      
แนวทางรัฐธรรมนูญนิยม  (Constitutionlism)  เชน  การปรับปรุงระบบรัฐสภา  การสรางองคกร
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเพิ่มข้ึน  เปนตน  นับเปนแบบอยางของรัฐธรรมนูญท่ีบรรจุหลักการ
ประชาธิปไตยไวอยางดีฉบับหนึ่งอันเปนผลสะทอนถึงลักษณะของอํานาจในขณะที่มีการราง  ซ่ึง
จากการศึกษาถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญกับการบังคับใชในสภาพความเปนจริงแลว  ปรากฏวา
ไมมีความเปนไปตามความมุงหมายของเจตนารมณหลายประการ  และเนื่องจากความขัดแยง

                                                           
10 มุกดา  เอนกลาภากิจ.“รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง:ศึกษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทยพุทธศักราช  2492” วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542,หนา  2. 
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ดังนั้น  ในการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช  2517  จึงไดมี
การนําเอารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช  2492  มาเปนตนแบบในการราง
และไดปรับปรุงหลักเกณฑตาง ๆ  ใหมีความเปนประชาธิปไตยและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนมากข้ึน  โดยออกแบบโครงสรางและกลไกของสถาบันตามรัฐธรรมนูญใหมหลาย
ประการ  จากสภาพบังคับใชของรัฐธรรมนูญฉบับนี้  มีหลักเกณฑจํานวนมากในการคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน  ปรากฏวาในทางปฏิบัติประชาชนขาดชองทางท่ีจะมีสวนรวมทางการ
เมืองกับการใชรัฐธรรมนูญโดยตรง  เชน  สิทธิในการเสนอวาพระราชบัญญัติใดขัดตอรัฐธรรมนูญ
ตอตุลาการรัฐธรรมนูญ  สิทธิในการเสนอขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  หรือสิทธิในการเสนอราง
กฎหมาย  อยางไรก็ตามปรากฏไดวารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดมีอิทธิพลตอการรางรัฐธรรมนูญฉบับ
ตอ ๆ  มาจนถึงปจจุบัน 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช  2534  ถูกรางข้ึนโดยสภานิติ
บัญญัติแหงชาติท่ีไดจัดต้ังข้ึนโดยคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ  รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงไม
คอยจะเปนประชาธิปไตย  โดยเฉพาะบทบัญญัติในบทเฉพาะกาลเปนการอํานวยประโยชนตอการ
ครอบครองอํานาจตอจากคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ  ซ่ึงตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญดังกลาวหลายคร้ังเพื่อใหมีความเปนประชาธิปไตยมากข้ึน  โดยในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พุทธศักราช  2538  นั้น  จะเห็นได
วามีการรับรองสิทธิและเสรีภาพ  และการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนไวอยางกวางขวาง  
โดยมุงเนนถึงการขยายขอบเขตการคุมครองสิทธิและเสรีภาพใหม ๆ  ใหกวางขวางข้ึน  รวมทั้ง
เปดโอกาสใหมีการประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ  หากแตรัฐธรรมนูญกําหนดไวเปนเง่ือนไข      
ชัดเจนวาจะตองจัดใหมีการประชามติข้ึน  ในกรณีท่ีรัฐสภาใหความเห็นชอบดวยคะแนนเสียง    
ไมถึงกึ่งหนึ่งตอรางรัฐธรรมนูญฉบับท่ีสภารางรัฐธรรมนูญเสนอ  ในการนี้ประธานรัฐสภาจะเปน
ผูดําเนินการนํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมออกใหประชาชนทําการลงประชามติ  ซ่ึงหากประชาชน
สวนใหญเห็นชอบดวยจะมีผลใหประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมตอไป  แตหากประชาชน        
ไมเห็นชอบดวยรางรัฐธรรมนูญนั้นก็เปนอันตกไป  ซ่ึงการทําประชามติตามบทบัญญัติดังกลาว     
ก็มิไดเกิดข้ึนอีกเชนกัน  เพราะรัฐสภาในเวลานั้นไดเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมดวย
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 การออกเสียงประชามติในประเทศไทยกอนมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับ
พุทธศักราช  2540  การทําประชามติปรากฏขึ้นเปนคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ.  2492  มีลักษณะเปนการขอประชามติจากประชาชนในการ  แกไขเพิ่มเติม  รัฐธรรมนูญ  และ
ไดปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญฉบับตอ ๆ  มาอีกรวม  3  ฉบับ ไดแก  รัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช  
2511 , รัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช  2517 ,  รัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช  2534  แกไขเพ่ิมเติม  
(คร้ังท่ี  5)  พุทธศักราช  2539  การทําประชามติท่ีกําหนดขึ้นโดยรัฐธรรมนูญท้ัง  4  ฉบับ  ดังกลาว
มีลักษณะเปนการขอประชามติจากประชาชน  ในกรณีท่ีทําการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพียง
กรณีเดียวเทานั้น  โดยการทําประชามติตามรัฐธรรมนูญ  3  ฉบับแรก  (ฉบับ  พ.ศ.  2492 , ฉบับ  
พ.ศ.  2511  และพ.ศ.  2517)  มีหลักเกณฑคลายคลึงกัน  กลาวคือ  กําหนดใหพระมหากษัตริยเปน
ผูมีพระราชอํานาจแตผูเดียวในการเสนอใหมีการประชามติ  อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติการทํา
ประชามติดังกลาวไมเคยเกิดข้ึนในประเทศไทยเลย  เนื่องจากรัฐธรรมนูญท้ัง  3  ฉบับนั้น ไมมี      
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ  และประกอบกับมีระยะเวลา
บังคับใชอันส้ันเพราะตองถูกยกเลิกไปโดยการปฏิวัติรัฐประหารทั้งส้ิน 

 
1.2  ปญหาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในอดีต 
   
 สําหรับประเทศไทยนับต้ังแตไดมีการเปล่ียนแปลงการปกครองเม่ือวันท่ี  24  มิถุนายน  

พ.ศ.  2475  มาจนถึงปจจุบัน  มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยเฉพาะในชวงท่ีใชรัฐธรรมนูญ
ฉบับถาวรและยังอาจแบงไดเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบเต็มใบ  กับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยแบบคร่ึงใบ  กลาวคือถาผูแทนราษฎรมีอํานาจเต็มท่ีก็จะเปนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยเต็มใบ  แตถาทหารมีอํานาจดวยก็จะเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
คร่ึงใบ  ในชวงเวลาที่เปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยไมวาจะเต็มใบหรือคร่ึงใบนั้น  ก็เปน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบผูแทนราษฎรท่ีประชาชนไมมีอํานาจใด ๆ  หรือไมมีการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนนอกจากตอนท่ีมีการเลือกตั้งผูแทนราษฎรเทานั้น  เม่ือ

                                                           
11คณะวิจัยโครงการการเสริมสรางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของประชาชน , ตัวอยางเทคนิค

การมีสวนรวมของประชาชนและกฎหมายที่เกี่ยวของ, นนทบุรี : สถาบันพระปกเกลา, 2544 ,หนา 54. 
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 การเปล่ียนแปลงทางการเมืองของประเทศไทยท่ีผานมามีสภาพหยุดชะงักในข้ันตอน
ของการพัฒนาไปสูเปาหมายของอุดมการณการปกครองแบบประชาธิปไตยตลอดมา  ความไม
ตอเนื่องดังกลาวจึงมีสภาพเปนวัฏจักร  กลาวคือ  เม่ือมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรก็จะมีการเลือกต้ัง  
ซ่ึงมีการเลือกต้ังแลวก็มีการจัดต้ังรัฐบาล  เม่ือมีรัฐบาลก็จะเกิดวิกฤติการณในสภาหรือวิกฤติ
ศรัทธาข้ึน  เม่ือเกิดวิกฤติการณข้ึนก็จะนําไปสูการปฏิวัติหรือรัฐประหารหรือการปฏิรูป  หลังจาก
ไดมีการ   ปฎิวัติหรือรัฐประหารก็จะมีรัฐบาลของคณะดังกลาวยึดอํานาจธรรมนูญช่ัวคราว  และ
ส่ิงท่ีตามมาก็คือการเรียกรองรัฐธรรมนูญ  การกบฏ  และการตอตานข้ึน  ก็จะนํากลับมาสูการมี
รัฐธรรมนูญ  ลักษณะดังกลาวอาจเรียกอีกอยางหนึ่งวาเปนวงจรอุบาทวทางการเมือง13  ซ่ึงจะ
สะทอนใหเห็นถึงความดอยพัฒนาของการสรางสถาบันทางการเมืองแบบประชาธิปไตย  กลาว
อยางเปนรูปธรรมลักษณะของการเมืองไทยมักจะมีลักษณะ ดังนี้  เดือนท่ี  1 – 3  เตรียมการ
เลือกตั้ง  มีการโจมตี  ดาทอ  ซ้ือเสียง  ใชอิทธิพลทําลายคูแขงขัน  เดือนท่ี  4  จัดต้ังรัฐบาลแกงแยง
แบงโควตารัฐมนตรี  เปดสภาผูแทนราษฎร  เดือนท่ี  5 – 6  ดําเนินการบริหารประเทศ  แบงงาน
                                                           

12 อมร  จันทรสมบูรณ . วันเลือกตั้ง:“บทสุดทาย” หรือ“บทเริ่มตน” ของพลังประชาธิปไตย 

ในรวมบทความเกี่ยวกับโครงสรางและกลไกทางกฎหมายของรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพมหานคร : สถาบัน     

นโยบายศึกษา,2535, หนา  68. 
13 คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ  สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร. แผนพัฒนา

การเมืองไทย . กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ , 2535 , หนา 4. 
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ท้ังนี้เพราะการเปล่ียนแปลงทางการเมืองทุกคร้ัง  จะมีการยุบสภาผูแทนราษฎรและยุบ
พรรคการเมือง  และนักการเมืองก็ยังไมเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวางพอ  นักการเมืองมักถูกต้ัง
ขอรังเกียจจากฝายขาราชการวาไมมีความรูความสามารถ  มุงแตจะกอบโกยผลประโยชนสวนตัว  
ไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวม  ส่ิงเหลานี้ทําใหภาพพจนของนักการเมืองและพรรคการเมืองไม
เปนท่ียอมรับของสังคม  ลักษณะดังกลาวจึงสงผลใหระบอบประชาธิปไตยในระบบการเมืองไม
พัฒนากาวหนา  และในหลาย ๆ  กรณีกลับเปนการถดถอยอยางมาก16  ไมวาจะเปนเร่ืองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน  เพราะการเมืองท่ีผานมาใน
อดีตมักเปนเร่ืองของนักการเมืองเทานั้น  ซ่ึงสะทอนออกมาในรูปของความรุนแรงของการใชกําลัง
อํานาจ  เพื่อเปล่ียนผูมีอํานาจทางการเมืองในรูปของความลาหลังในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
และการดอยคุณภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในดานคุณธรรม  ความ
ซ่ือสัตยและจริยธรรมทางการเมือง  ขาดความรับผิดชอบตอหนาท่ีสาธารณะและตําแหนงท่ีตนได

                                                           
14 ชัยอนันต  สมุทวณิช . ไตรลักษณะรัฐกับการเมืองไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันนโยบาย

ศึกษา  2538 , หนา 135. 
15 สมคิด  ศรีสังคม. การปฏิรูปทางการเมืองกับการรางรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน. 

กรุงเทพมหานคร : กองการพิมพสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2540, หนา  75. 
16 พรศักด์ิ  ผองแผว.การทําใหบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  

2540 ใหไดรับการปฏิบัติตามเจตนารมณ : กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร. กรุงเทพ     

มหานคร : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2543, หนา  17. 
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 ปญหาบางประการของระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยในอดีตท่ีผานมาโดยยอ
มีลักษณะดังนี้17 

 (1)  ทหารมีบทบาททางการเมืองมากเกินไป  ดวยวิธีการท่ีไมชอบดวยกฎหมาย  โดย
ทหารกลุมตาง ๆ  ผลัดกันมายึดอํานาจครองบานครองเมือง   

 (2)  พรรคการเมืองยังไมกอตัวเปนสถาบันท่ีม่ันคง  แมจะมีพรรคการเมืองมาต้ังแต  
พ.ศ.  2488  แตเปนพรรคที่ไมมีฐานมวลชนระดับรากเหงามาต้ังแตระดับทองถ่ิน  มีพรรคมาก
เกินไปพรรคใหญ ๆ  สวนมากเปนพรรคท่ีทหารหนุนหลังอยู  เม่ือพรรคการเมืองไมมีความม่ันคง  
สถาบันรัฐสภา  และการบริหารประเทศก็พลอยคลอนแคลนไปดวย 

 (3)  ความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนมีนอย  สืบเนื่องมาจากความออนแอและ
ลาหลังของคนชนช้ันกลาง  ประชาชนระดับผูใชแรงงาน  และนักศึกษา  แมจะมีบทบาทสําคัญแต
ก็เปนเพียงขบวนการเฉพาะคร้ังคราวเพื่อผลประโยชนระยะส้ัน  เปนปฏิกิริยาแสดงออกของ
อารมณเทานั้น 

 (4)  สถาบันทางการเมือง  เชน  พรรคการเมือง  สภาผูแทนราษฎรรัฐบาลท่ีมาจากการ
เลือกต้ัง (สวนใหญ)  ยังไมไดรับการยอมรับและสนับสนุนโดยประชาชนทุกระดับช้ันอยางเต็มท่ี  
จึงออนแอและขาดความเปนสถาบัน 

 (5)  องคกรเอกชนท่ีจะทําหนาท่ีเปนกลุมพลังสรางสรรค  และสงเสริมอุดมการณ  
รวมท้ังกระบวนการประชาธิปไตยมีไมมากพัฒนาลาชาและมักไมถูกทิศทาง 

  
อาจจะสรุปไดวาการมีสวนรวมทางการเมืองของไทยยังมีปญหาสําคัญท่ีควรแกไข18 

ดังนี้คือ  ประชาชนสวนมากไมมีความเขาใจ  และความซาบซ้ึงในอุดมการณทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย  จะตองปลูกฝงอุดมการณและใหการศึกษาทางการเมืองแกประชาชนอยาง
กวางขวาง  อีกท้ังรัฐธรรมนูญไทยไมมีความศักดิ์สิทธ์ิและไมไดเปนของประชาชน  จึงถูก
เปล่ียนแปลงบอย ๆ  จึงทําให การปกครองมีลักษณะรวมอํานาจเขาสูศูนยกลางมากเกินไป  ยังไมมี
การกระจายอํานาจเทาท่ีควร  โดยระบอบประชาธิปไตยของไทยยังตองพึ่งสถาบันรัฐธรรมนูญ

                                                           
17 คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ  สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร. แผนพัฒนา

การเมืองไทย . กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ, 2535, หนา 8 - 9. 
18 เรื่องเดียวกัน , หนา 9. 
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 ดังนั้น   การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนท่ีขาดความสอดคลองกับ
กระบวนการประชาธิปไตยท่ีมีอยูและพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนยังคงมีสภาพการณท่ี
ไมพึงประสงคหลายประการ  เชน  ประชาชนถูกปลูกฝงทางความคิดมาเปนระยะเวลานานวา
การเมืองเปนส่ิงท่ีเลวราย  ประชาชนในสังคมเกิดความเบ่ือหนายระบบการเมือง  ยิ่งระบบการเมือง
ของประเทศไทยอยูในลักษณะรัฐบาลผสมหลายพรรคมีเร่ืองขัดแยงและขัดผลประโยชนอยูเสมอ
ยิ่งทําใหประชาชนเบ่ือหนายมากข้ึน  ประชาชนในสังคมไมรูวาการเมืองมีผลดีหรือผลเสียตอ
ตนเองอยางไร  ไมเห็นความสําคัญของระบบการเมืองท่ีจะสงผลตอชีวิตตนเองหรือตอครอบครัว
และชุมชนท่ีประชาชนอาศัยอยู  ความดอยโอกาสทางการศึกษาของประชาชนในสังคม  ทําให
ประชาชนไมเขาใจในระบบการเมืองไมรูวาตนเองสามารถท่ีจะใชสิทธิ  และการมีสวนรวม
ทางการเมืองได   ประกอบกับสภาพสังคมทางการเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไปสูวิถีชีวิตของประชาชนท่ี
มีแตการแขงขันทางเศรษฐกิจสูง  ทําใหประชาชนจําเปนท่ีจะตองดิ้นรนเพื่อความเปนอยูในการใช
ชีวิตประจําวันมากกวาสนใจในเร่ืองทางการเมือง  การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนท่ี
ผานมาของประเทศไทย  การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนยังอยูในสภาพท่ีไมมีบทบาท
เทาท่ีควร  อาจเปนเพราะระบบการเมืองท่ีกลาวมาในขางตน   

 
2  การมีสวนรวมของประชาชนในการใชอํานาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

 
สามารถกลาวโดยรวมไดวาสิทธิของประชาชนในการมีสวนรวมการใชอํานาจรัฐ  

หรือสรางเจตนจํานงทางการเมือง  ไดแก  สิทธิเลือกต้ัง  สิทธิลงสมัครรับเลือกต้ัง  สิทธิในการตั้ง
พรรคการเมือง  สิทธิมีสวนรวมอ่ืนท่ีอยูในหมวดสิทธิเสรีภาพ  การมีสวนรวมท่ีมีลักษณะเปน
ประชาธิปไตยทางตรงในระดับประเทศ  และการมีสวนรวมท่ีมีลักษณะเปนประชาธิปไตยทางตรง
ในระดับทองถ่ิน  เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในทางการเมืองการปกครองและการ
ตัดสินใจระดับตาง ๆ  มากข้ึน  มิใชมีสิทธิในการเลือกตั้ง  สิทธิลงรับสมัครเลือกต้ังและสิทธิใน
การต้ังพรรคการเมืองเทานั้นจึงจะมีสวนรวมทางการเมืองได  ในปจจุบันการใชอํานาจอธิปไตย
ของประชาชนในรูปแบบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญมีลักษณะการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนดังนี้   

DPU



 53

2.1  ลักษณะการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการใชอํานาจอธิปไตย 
  
 การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  2540  ไดกําหนดไวในหมวด  5  แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ  มาตรา  76  วา  “รัฐ
ตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย  การตัดสินใจทาง
การเมือง  การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  รวมท้ังการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐทุกระดับ”  จะเห็นไดวาเปนการปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลตอพัฒนาการทาง       
การเมืองของประเทศไทยอยางสําคัญ  เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนี้แสดงถึงเจตนารมณท่ี
สําคัญวาประชาธิปไตย  มิใชระบอบการปกครองที่ประชาชนไดทําการเลือกสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเขาไปใชอํานาจในรัฐสภาแทนเทานั้น  แตประชาชนตองมีโอกาสท่ีจะเขาไปมีสวนรวม
โดยตรงในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยไดดวย  จึงจะถือไดวาเปนความหมายของการท่ี
ประชาชนเปนผูมีอํานาจสูงสุดท่ีแทจริง 

 ลักษณะการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน  สําหรับระบอบประชาธิปไตยนั้น
สามารถจะพิจารณาไดจากระบอบประชาธิปไตยโดยผูแทนและลักษณะที่สําคัญของระบอบ
ประชาธิปไตยโดยผูแทน  กลาวคือ  การควบคุมยังสามารถท่ีพอจะเปนของประชาชน  ขอบเขต
ของการมีผูแทนประชาชนโดยท่ัวไปตองมีสิทธิท่ีจะมีตัวแทน  สิทธิในการเลือกต้ังจะไมเปนของ
กลุมใดกลุมหนึ่งและพื้นฐานของประชาชนตองไดรับการประกันเทาเทียมกัน  โดยท่ัวไปที่ผานมา
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนยังอยูในสภาพท่ีไมมีบทบาทเทาท่ีควร  แตในปจจุบัน
วัฒนธรรมทางการเมืองไดเปล่ียนแปลงไปการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนไดมีบทบาท
มากยิ่งข้ึนท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ิน  สําหรับลักษณะการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนหรือรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน  ในการใชอํานาจอธิปไตยใน
ลักษณะท่ีเปนประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม  จะเปนการมีสวนรวมในลักษณะท่ีเปนประชาธิปไตย
ทางตรงหรือไมเปนอีกประเด็นหนึ่งท่ีจะทําการศึกษาตอไป  เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองมากข้ึน  ซ่ึงการมีสวนรวมทางการเมืองท่ีกลาวมานั้น
จะเปนการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการใชอํานาจอธิปไตยทางตรงอยางแทจริง
หรือไม  จะตองพิจารณาจากองคประกอบถึงการใหสิทธิแกประชาชนดังกลาว 
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ดวยกรอบการจําแนกประเภทสิทธิเสรีภาพของประชาชน  เราสามารถแยกประเภท
สิทธิเสรีภาพเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับการเมือง  หรือการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนท่ี
ปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนี้  ดังตารางแสดงดังนี้ 
 

 
สิทธิการมีสวนรวม
ทางการเมืองของ
ประชาชนหรือสิทธิ
มีสวนรวมในการใช
อํานาจรัฐ     หรือ
สร า ง เจตนจํ านง
ทางการเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิทธิ มาตรา 

สิทธิเลือกต้ัง 
 

สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มาตรา 104 กับ 105 

สิทธิเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา มาตรา 123 กับ 124 

สิทธิลงสมัครรับเลือกต้ัง สิทธิลงสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎร 

มาตรา 107 

สิทธิลงสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิก
วุฒิสภา 

มาตรา 125 

สิทธิในการต้ังพรรคการเมือง มาตรา 47 

สิทธิมีสวนรวมอ่ืนท่ีอยูใน
หมวดสิทธิเสรีภาพ 

สิทธิชุมนุม มาตรา 46 

สิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและ       
คุมครองสิ่งแวดลอม 

มาตรา 56 

สิทธิประชาพิจารณ มาตรา 59 

สิทธิตอตานรัฐประหารโดยสันติวิธี มาตรา 65 

การมีสวนรวมท่ีมีลักษณะ
เปนประชาธิปไตยทางตรง
ในระดับประเทศ 

การเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน มาตรา 170 

ประชามติ มาตรา 214 

การรองขอใหมีการถอดถอนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง 

มาตรา 304 

การมีสวนรวมท่ีมีลักษณะ
เปนประชาธิปไตยทางตรง
ในระดับทองถิ่น 

การลงคะแนนถอดถอนผูบริหาร   
ทองถิ่นหรือสมาชิสภาทองถิ่น 

มาตรา 286 

การเสนอขอบัญญัติทองถิ่น มาตรา 287 

 
อาจจะกลาวไดวารูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

ฉบับปจจุบันท่ีเปนรูปแบบประชาธิปไตยทางตรงนั้น  สามารถแบงออกไดเปนสองประเภท  คือ  
ประชาธิปไตยทางตรงระดับประเทศ  ไดแก  การเสนอรางกฎหมายตามมาตรา  170,  การออกเสียง
ประชามติตามมาตรา  214  และการเขาช่ือเสนอใหมีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตาม
มาตรา  304  และประชาธิปไตยทางตรงระดับทองถ่ิน  ไดแก  การถอดถอนผูบริหารทองถ่ินหรือ
สมาชิกสภาทองถ่ิน  ตามมาตรา  286  และการเสนอขอบัญญัติทองถ่ินตามมาตรา  287   
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2.2  รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการใชอํานาจอธิปไตย 
 
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการใชอํานาจอธิปไตย  อาจกลาวไดวา

เปนรูปแบบหรือระบบท่ีใหประชาชนเจาของอํานาจอธิปไตยเปนผูใชอํานาจอธิปไตยดวยตนเอง  
หรือรวมใชอํานาจอธิปไตย  ซ่ึงการปกครองที่เปนประชาธิปไตยโดยตรงไมมีในรัฐหรือใน
ประเทศใด  มีแตการใชประชาธิปไตยทางตรงควบคูกับประชาธิปไตยแบบผูแทน  การปกครองท่ีมี
ประชาธิปไตยแบบผูแทนควบคูกับประชาธิปไตยทางตรง  บางคร้ังเรียกวาเปนการปกครองกึ่ง
โดยตรง  รูปแบบของการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการใชอํานาจอธิปไตยทางตรง
นั้น  อาจจะกลาวไดวารูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบันท่ีเปนรูปแบบประชาธิปไตยทางตรงน้ัน  สามารถแบงออกไดเปนสองประเภท  คือ  
ประชาธิปไตยทางตรงระดับประเทศ  ไดแก  การเสนอรางกฎหมายตามมาตรา  170,  การออกเสียง
ประชามติตามมาตรา  214  และการเขาช่ือเสนอใหมีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตาม
มาตรา  304  และประชาธิปไตยทางตรงระดับทองถ่ิน  ไดแก  การถอดถอนผูบริหารทองถ่ินหรือ
สมาชิกสภาทองถ่ิน  ตามมาตรา  286  และการเสนอขอบัญญัติทองถ่ินตามมาตรา  287   

 ท้ังนี้สวนท่ีเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนนั้น  ไดขยายการมีสวน
รวมของประชาชนท้ังในกระบวนการบริหารและการเมืองอยางกวางขวาง  เชน  สิทธิมีสวนรวม
ในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาท่ีของรัฐในการปฏิบัติราชการทางการปกครองอันจะมีผล  
หรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน19  การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย     
การตัดสินใจทางการเมือง  การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  รวมท้ังการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ20  ผูมีสิทธิเลือกต้ังไมนอยกวาหาหม่ืนคนมีสิทธิเขาช่ือรองขอ
ตอประธานรัฐสภาเพ่ือใหรัฐสภาพิจารณากฎหมาย21  ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นวา  กิจการใน
เร่ืองใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของประเทศชาติหรือประชาชน  นายกรัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  อาจปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือใหมีการออกเสียงประชามติได22  และประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง
จํานวนไมนอยกวาหาหม่ืนคนมีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานวุฒิสภาเพ่ือใหวุฒิสภา23  มีมติถอด
                                                           

19 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  60. 
20 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  76.. 
21 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  170. 
22 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  214. 
23 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  304. 
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3  การปฎิรูปการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช  2540 

 
 เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  คือ  การปฏิรูปการเมืองเพื่อปรับปรุงโครงสรางทาง

การเมืองใหดีข้ึนใหมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  นําไปสูการแกปญหาของระบอบ
การเมืองจึงเปนเจตนารมณหลักของการจัดทํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   ฉบับ
พุทธศักราช  2540  ข้ึน  ดังท่ีปรากฏในหมายเหตุทายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี  6)  พุทธศักราช  2539   ซ่ึงกอตั้งสภารางรัฐธรรมนูญวาเหตุผลในการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพิ่มเติมฉบับนี้  คือ “โดยเหตุท่ีเปนการสมควรใหมีวิธีการ
จัดทํารัฐธรรมนูญข้ึนใหมท้ังฉบับ  เพื่อเปนพื้นฐานสําคัญในการปฏิรูปการเมืองโดยใหมี
คณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญซ่ึงประกอบดวยบุคคลจากหลายสาขาอาชีพ  เปนองคกรในการ
จัดทํารางรัฐธรรมนูญเพ่ือปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองข้ึนใหมใหมีเสถียรภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ทั้งเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุมัติรัฐธรรมนูญโดยการออก
เสียงประชามติไดดวย  ท้ังนี้  โดยยังคงรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขไวตลอดไป  จึงจําเปนตองตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยน้ี”25   

นอกจากนั้น ในคําปรารถของรัฐธรรมนูญบับปจจุบันยังไดเนนการปฏิรูปทางการเมือง
ดังท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญมีความวา  “โดยท่ีประเทศไทยไดมีรัฐธรรมนูญประกาศใชเปนหลักใน
การปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาเปนเวลา
กวาหกสิบปแลว  ในชวงระยะเวลาดังกลาวไดมีการยกเลิกและแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลายครั้ง  
แสดงวารัฐธรรมนูญยอมเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมแหงกาลเวลาและสถานการณ       

                                                           
24 พรศักด์ิ  ผองแผว .การทําใหบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยใหไดรับ

การปฎิบัติตามเจตนารมณ : กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ,หนา  61. 
25 เหตุผลในการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 6 )  

พุทธศักราช  2539. 
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จากเหตุผลในการประการใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี  6)  พุทธศักราช  2539  และคําปรารภในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  
นั้น  ยอมแสดงถึงเจตนารมณหลักของรัฐธรรมนูญไดดีวา  มีจุดมุงหมายใหเกิดการปฏิรูปการเมือง
ข้ึนโดยเนนหลัก  3  ประการ  คือ  ประการแรก  การขยายสิทธิ  เสรีภาพ  และสวนรวมของ        
พลเมืองในการเมือง  ประการท่ีสอง  การเพิ่มการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐโดยประชาชนเพื่อให
เกิดความสุจริต  และโปรงใสในระบอบการเมือง  และประการที่สาม  การทําใหระบอบการเมืองมี
เสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

 การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันตามหมวด  12  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย  พุทธศักราช  2534  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  แกไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี  6)  พุทธศักราช  2539  ไดสําเร็จลุลวงภายในระยะเวลาท่ีกําหนดและไดผานความ
เห็นชอบของรัฐสภาในการประชุมรวมกันของรัฐสภา  โดยไมตองมีการนํามาเสนอใหประชาชน      

                                                           
26 คําปรารภในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540. 
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 ถึงแมวาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญใน
ฉบับปจจุบันมีอยูหลายมาตรา  นอกเหนือจากการมีสวนรวมดานวิธีการเลือกตั้ง  รัฐธรรมนูญยังให
สิทธิโอกาสในการมีสวนรวมของประชาชนไดอีกหลายประการที่รัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ  ไมเคย
ระบุไว  สรุปไดวาการมีสวนรวมของประชาชน  5  ประการ29ท่ีสําคัญตามระดับความเขมขน ดังนี้ 

 (1)  ใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรูความเปนไปของการบริหารราชแผนดิน ท้ังใน
ฝายนิติบัญญัติ  ฝายบริหาร  และฝายตุลาการมากข้ึน 

 (2)  ใหประชาชนมีสิทธิรวมคิดกับองคกรท้ังหลายท่ีรัฐธรรมนูญต้ังข้ึน  
 (3)  ใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจรวมกับองคกรของรัฐในบางเร่ือง 
 (4)  ใหประชาชนมีสวนรวมในการลงมือกระทําบางส่ิงบางอยางวมกับองคกรของรัฐ 

ท่ีรัฐธรรมนูญต้ังข้ึน 
 (5)  ใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบองคกรท่ีใชอํานาจรัฐท้ังฝายการเมือง

และราชการประจํา 
  
อยางไรก็ตาม  หลังจากไดมีการปฏิรูปการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช  2540  ท่ีกําหนดใหรัฐสงเสริมและสนับสนุน
การมีสวนรวมทางการเมืองและการมีสวนรวมในเร่ืองอ่ืน ๆ  ของประชาชน  ในปจจุบันรูปแบบ

                                                           
27 มนตรี  รูปสุวรรณ  และคณะ. เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ . กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

วิญูชน, 2542, หนา  23. 
28 พรศักด์ิ  ผองแผว. รายงานการิจัยเรื่องการทําใหบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยไดรับการปฏิบัติตามเจตนารมณ : กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร. 

กรุงเทพ มหานคร : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2543, หนา 61. 
29 บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ . รัฐธรรมนูญนารู. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, 2542 ,   

หนา  61. 
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 ดังนั้น  วิทยานิพนธนี้จะมุงพิจารณาในการศึกษาเฉพาะการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชนท่ีมีลักษณะเปนประชาธิปไตยทางตรงในระดับประเทศ  คือ  การริเร่ิมเสนอราง
กฎหมายโดยประชาชน30 (Initiative  Process)  และการริเร่ิมรองขอใหมีการถอดถอนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง31 (Recall)  เทานั้น  ดังมีรายละเอียดตอไปนี้คือ   

        
3.1  การริเร่ิมเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน 
 
  การใชอํานาจอธิปไตยท้ัง  3  ทาง  คือ  อํานาจทางบริหาร  อํานาจทางบัญญัติ  และ

อํานาจทางตุลาการ  การใชอํานาจนิติบัญญัติโดยการออกกฎหมายเปนเร่ืองท่ีสําคัญท่ีสุด  เพราะ   
มีผลกระทบโดยตรงตอประชาชนทั้งประเทศ  ซ่ึงกฎหมายบางฉบับมีผลคุมครองประโยชน     
ประชาชนบางกลุมในสังคม  แตในขณะเดียวกันอาจมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของประชาชน
อีกบางกลุมในสังคมไดเชนเดียวกัน  ในอีกดานหน่ึงการเกิดข้ึนหรือมีอยูของกฎหมายบางเร่ืองอาจ
มีความสําคัญและจําเปนมากตอการดํารงชีวิตของประชาชนสวนใหญในสังคม  ประชาชนจึงควร
จะมีโอกาสในการมีสวนรวมในกระบวนการตรากฎหมายดวย  หากกระบวนการนิติบัญญัติท่ีมีอยู
ตามปกติโดยทางผูแทนไมสามารถออกกฎหมายที่ตรงกับปญหาความตองการหรือเจตนารมณ      
ท่ีแทจริงของประชาชน  เดิมท่ีผานมานั้นการเสนอรางกฎหมายใหรัฐสภาพิจารณาทําไดโดยท่ี       
ผูเสนอจะตองเปนคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทานั้น  แตรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  ฉบับพุทธศักราช  2540  ไดมีบทบัญญัติใหผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวน  50,000  คน  

                                                           
30 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540 , มาตรา  170. 
31 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540 , มาตรา  304. 
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ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันไดบัญญัติไวในมาตรา  170  โดยมี
ความวา   

“ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาหาหม่ืนคนมีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานรัฐสภา เพื่อให
รัฐสภาพิจารณากฎหมายตามท่ีกําหนดในหมวด  3  และหมวด  5  แหงรัฐธรรมนูญนี้ 

คํารองขอตามวรรคหน่ึงตองจัดทํารางพระราชบัญญัติเสนอมาดวย 
หลักเกณฑและวิธีการเขาช่ือรวมท้ังการตรวจสอบ  ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 
ดังนั้น  พระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย  พ. ศ.  2542  จึงเปนกฎหมายท่ี

ขยายความในรัฐธรรมนูญดวยการวางหลักเกณฑและวิธีการของการเขาช่ือเสนอกฎหมายดังท่ี
บัญญัติไวในมาตรา  170  แหงรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยในฉบับปจจุบัน 

โดยรูปแบบของรางกฎหมายท่ีเสนอโดยประชาชนน้ันพระราชบัญญัติวาดวยการ
เขาช่ือเสนอกฎหมาย  พ.ศ.  2542  ไดขยายความรูปแบบของรางกฎหมายท่ีเสนอประกอบคําขอให  
รัฐสภาพิจารณาไวในมาตรา  5  ดังนี้  คือ32 

(1)  รางกฎหมายท่ีเสนอให รัฐสภาพิจารณาจะตองจัดทําในรูปแบบของราง
พระราชบัญญัติซ่ึงตองมีหลักการเกี่ยวกับเร่ืองท่ีบัญญัติในหมวด  3  สิทธิเสรีภาพของชาวไทย  
หรือหมวด  5  แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(2)  จะตองมีบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบในการเสนอกฎหมาย 
(3)  จะตองมีบทบัญญัติแบงเปนมาตราท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีจะเขาใจไดวามีความ

ประสงคจะตรากฎหมายในเร่ืองใด 
(4)  จะตองมีหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายอยางไร 
(5)  อาจจัดทําบันทึกสรุปสาระสําคัญและคําช้ีแจงความมุงหมายของการกําหนด

หลักการในแตละบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเสนอใหเพียงพอท่ีจะเขาใจเหตุผลท่ีกําหนดไวในแตละ 
มาตราได 

 
 

                                                           
32 นันทวัฒน  บรมานันท . สาระสําคัญของพระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย 

พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, 2542, หนา  40. 
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ท่ีผานมามีกฎหมายมากมายท่ีนอกจากจะไมสอดคลองกับปญหาความตองการท่ี
แทจริงของประชาชนแลวยังมีผลไปลิดรอนสิทธิโอกาสหลาย ๆ  เร่ืองของประชาชนดวย  เชน  
ประกาศคณะปฏิวัติตาง ๆ  หรือกฎหมายบางเร่ืองท่ีใหประโยชนกับคนบางกลุม  ในขณะท่ีคนอีก
บางกลุมอาจจะตองสูญเสียประโยชน  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช  2540  
จึงกําหนดใหประชาชนสามารถทีจะมีสวนรวมไดโดยตรง  โดยการมีสิทธิเขาช่ือเสนอรางกฎหมาย
ได  ดังท่ีบัญญัติในมาตรา  170  ใหสิทธิประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งอยางนอย  50,000  คน  มีสิทธิ
เขาช่ือรองขอตอประธานรัฐสภาเพ่ือใหรัฐสภาพิจารณากฎหมายตามท่ีกําหนดไวในหมวด  3  คือ
กฎหมายท่ีเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของชาวไทย  และหมวด  5  กฎหมายท่ีเกี่ยวกับแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ  ซ่ึงแสดงถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญท่ีตองคุมครองและใหโอกาสตาม
ความหมายของการเปนเจาของอํานาจอธิปไตยท่ีแทจริงของประชาชน 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน  ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีสวน
รวมทางการเมืองของประชาชนไวในมาตรา  170  โดยกําหนดใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง
จํานวนไมนอยกวา  50,000  คน  มีสิทธิในการริเร่ิมเสนอกฎหมายท่ีเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของ
ชาวไทยและกฎหมายเก่ียวกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไดนั้น  เพราะวัตถุประสงคของรัฐ  
ธรรมนูญท่ีกําหนดสิทธิดังกลาวไวก็เปนไปเพื่อสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในทาง
การเมืองในสวนท่ีเกี่ยวของกับตนเองมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงทําใหประชาชนมีความสนใจในการเขาช่ือและ
จัดทํารางกฎหมายเพื่อสงเสริมใหรัฐสภาพิจารณา  ในการเขาช่ือเสนอรางกฎหมายนั้นประชาชนผู
มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน  50,000  คน  อาจเขาช่ือเสนอรางกฎหมายกันเอง33 หรือผูมีสิทธิเลือกต้ัง
จํานวนต้ังแต  100  คนข้ึนไปอาจขอใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการจัดใหมีการเขาช่ือและ
เสนอรางกฎหมายตอรัฐสภาก็ได  โดยจัดทํารางพระราชบัญญัติและคํารองขอสงใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง34 เม่ือประธานรัฐสภาไดรับเร่ืองดังกลาวแลว  ประธานรัฐสภาตองพิจารณาตรวจสอบ
วาการเขาช่ือของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้นถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่      
รัฐธรรมนูญและกฎหมายกําหนดไวหรือไม35 หากเห็นวาถูกตองครบถวนแลวใหนําเขาสูการ
พิจารณาของรัฐสภาตอไป  

                                                           
33 พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย  พ.ศ.  2542  มาตรา  7. 
34 พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย  พ.ศ.  2542  มาตรา  9. 
35 พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย  พ.ศ.  2542  มาตรา  8  และมาตรา  14. 
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อยางไรก็ตาม  นับวาเปนคร้ังแรกท่ีรัฐธรรมนูญสงเสริมใหประชาชนมีสิทธิเสนอ
กฎหมายบางประเภทได ตรงตามมาตรา  17036  การเขาช่ือของผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวา  
50,000  คน  เพื่อขอใหรัฐสภาพิจารณากฎหมายไดเปนหลักการใหมเปนไปตามเจตนารมณเพื่อ
ตอกยํ้าถึงความสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมวาเปนส่ิงจําเปนท่ีจะ
ทําใหคําวา “อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน”  มีความหมายและเปนจริงมากข้ึน  อยางไรก็ดี  
การใหประชาชนมีสิทธิเขาช่ือเสนอกฎหมายตามมาตรา  170  ไมใชวาจะกระทําไดโดยไมมี
ขอจํากัด  หรือทํากันไดงาย ๆ  เพราะการเสนอรางกฎหมายโดยประชาชนน้ีตองจัดทําเปนราง
พระราชบัญญัติเสนอไปดวย  นอกจากนั้นยังเสนอไดเฉพาะกฎหมายตามท่ีกําหนดในหมวด  3  วา
ดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  และหมวด  5  วาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐเทานั้น  
หมวด   อ่ืน ๆ  เสนอไมได  และการจะผานการพิจารณาเปนกฎหมายหรือไมนั้นก็อยูท่ีรัฐสภา37 
เนื่องจากรัฐธรรมนูญมิไดกําหนดวิธีพิจารณารางกฎหมายท่ีผูมีสิทธิเลือกต้ังไมนอยกวา  50,000  
คน  เขาช่ือกันเสนอใหรัฐสภาพิจารณาไวเปนพิเศษ  ดังนั้น  การพิจารณารางกฎหมายประเภท
ดังกลาวของ  รัฐสภาจึงเปนไปตามกระบวนการปกติของรัฐสภาดังท่ีไดบัญญัติไวในมาตราตาง ๆ  
หลายมาตรา  สรุปไดดังนี้  คือ  จะตองผานกระบวนการพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยสภา
ผูแทนราษฎรและโดยวุฒิสภา38 แมจะยังมิใชประชาธิปไตยทางตรงอยางแทจริงเพราะจะตองตอง
ใหรัฐสภาเปน       ผูพิจารณาอนุมัติกฎหมาย  แตก็ถือไดวาเปนการพัฒนาการทางการมีสวนรวม
ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยในระดับสูงของการเมืองประเทศไทย  เปนการปฏิรูป
การเมืองท่ีเจตนาใหเกิดการเมืองภาคประชาชนหรือการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

 
 
 
 
 

                                                           
36 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540. 
37 วิชัย  ตันศิริ. ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน . พิมพคร้ังท่ี  2. 

กรุงเทพมหานคร : วี. เจ. พร้ินติ้ง, 2543,หนา  132. 
38 นันทวัฒน  บรมานันท. สาระสําคัญของพระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย 

พ.ศ. 2542, หนา  45. 
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3.2  การริเร่ิมรองขอใหมีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 
 นับเปนคร้ังแรกท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช  2540  ไดให

ประชาชนมีสิทธิเขาช่ือรองขอใหมีการถอดถอนผูดํารงตําแหนง  เพราะในอดีตท่ีผานมายังไมเคย
ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับใดมากอน  รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดสรางระบบตรวจสอบทุจริต
ของผูดํารงตําแหนงระดับสูง  โดยกําหนดใหมีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงระดับสูงโดยวุฒิสภา
หากผูดํารงตําแหนงระดับสูงคนใดมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติหรือสอไปในทางทุจริต  ท้ังนี้ใน
กรณีท่ีวุฒิสภามีมติถอดถอนผูดํารงตําแหนงระดับสูงผูใดออกจากตําแหนง  ผูนั้นจะตองพนจาก
ตําแหนงหรือออกจากราชการนับแตวันท่ีวุฒิสภามีมติใหถอดถอน  และตัดสิทธิผูนั้นในการดํารง
ตําแหนงใด ๆ  ในทางการเมืองหรือในการรับราชการเปนเวลา  5  ป  มติของวุฒิสภาถือเปนท่ีสุด
และจะมีการรองขอใหถอนถอนบุคคลดังกลาวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได   แตไม
กระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 39 
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดบัญญัติกระบวนการถอดถอนจากตําแหนงไวในมาตรา  303  ถึง  
มาตรา  307   โดยในสวนของอํานาจของประชาชน  ไดใหสิทธิแกประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
จํานวนไมนอยกวาหาหม่ืนคนมีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานวุฒิสภา  เพื่อใหวุฒิสภามีมติใหถอน
ถอนบุคคลระดับสูงตาง ๆ  อาทิ  นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิก
วุฒิสภา  ประธานศาลฎีกา  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ประธานศาลปกครองสูงสุด  อัยการสูงสุด  
กรรมการการเลือกตั้ง  ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  กรรมการตรวจ
เงินแผนดิน  ผูพิพากษา พนักงานอัยการ  หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงใหออกจากตําแหนงได 

ท้ังนี้  ความผิดท่ีจะสามารถนําไปใชเพื่อการถอดถอนจากตําแหนงไดนั้น  จะตองระบุ
พฤติการณท่ีกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงดังกลาวกระทําผิดเปนขอ ๆ  ใหชัดเจนและขอกลาวหานี้
ไมใชขอกลาวหาท่ัว ๆ  ไป  จะตองเปนขอกลาวหาท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว  ซ่ึงประกอบไปดวย
การระบุขอเท็จจริงหรือพฤติการณตอไปนี้40คือ 

(1) ตองระบุขอเท็จจริงหรือมีพฤติการณ  ท่ีแสดงใหเห็นวาบุคคลดังกลาวรํ่ารวย
ผิดปกติ  หรือ 

                                                           
39 สมคิด  เลิศไพฑูรย. การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน. พิมพคร้ัง

ที่ 1. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ วี.เจ.พร้ินติ้ง, 2544, หนา 196. 
40 บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ. รัฐธรรมนูญนารู . กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, 2542,    

หนา  73. 
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(2) ตองระบุขอเท็จจริงหรือมีพฤติการณ  ท่ีแสดงใหเห็นวาบุคคลดังกลาวใชอํานาจสอ
ไปในทางทุจริตตอตําแหนงหนาท่ี  หรือ  

(3) ตองระบุขอเท็จจริงหรือมีพฤติการณ  ท่ีแสดงใหเห็นวาบุคคลดังกลาวใชอํานาจสอ
ไปในทางกระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ  หรือ  

(4) ตองระบุขอเท็จจริงหรือมีพฤติการณ  ท่ีแสดงใหเห็นวาบุคคลดังกลาวสอวากระทํา
ผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม  เชน  ผูพิพากษาหรือตุลาการท้ังหลาย  หรือ  

(5) ตองมีพฤติการณหรือขอเท็จจริงแสดงใหเห็นวา  จงใจใชอํานาจหนาท่ีขัดตอ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย   

ใหวุฒิสภามีอํานาจถอดถอนผูนั้นออกจากตําแหนงไดโดยการลงคะแนนลับ  และมติ
ใหท่ีถอดถอนใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของ
วุฒิสภา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2540  ไดมีการปฏิรูประบบการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในการถอดถอนจากตําแหนง  โดยสามารถพิจารณาเปนประเด็นสําคัญ
ได  4  ประเด็น  ดังนี้คือ   

ประเด็นแรก  เปนคร้ังแรกท่ีระบบการตรวจสอบและการถอดถอนครอบคลุมไปถึง
ผูใชอํานาจรัฐทุกฝายไมวาจะเปนนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิก
วุฒิสภา  ขาราชการประจําระดับสูง  หรือแมกระท่ังประธานศาลฎีกา  อัยการสูงสุด  และผูพิพากษา
หรือตุลาการ  เปนตน 

ประเด็นท่ีสอง  เปนคร้ังแรกท่ีจะไดมีสภาตรวจสอบ  ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรง
ของประชาชนแทนท่ีจะใหมีการตรวจสอบหรือถอดถอนกันเองเหมือนเชนท่ีแลวมา   

ประเด็นท่ีสาม  เปนคร้ังแรกท่ีมีการแยกแยะกระบวนการตรวจสอบโดยผูชํานาญการ
เฉพาะดานท่ีมีความชอบธรรม  ไมวาจะเปนการตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลยุติธรรม  ศาล
ปกครอง  คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ผูตรวจการแผนดินรัฐสภา  หรือกรรมการสิทธิมนุษยชน  เปนตน   

และประเด็นท่ีส่ี  เปนคร้ังแรกท่ีเปดโอกาสใหประชานเขามามีสวนรวมและมีบทบาท
ในการตรวจสอบและถอดถอนผูใชอํานาจรัฐมากท่ีสุดอยางไมเคยปรากฎมากอน  และเม่ือมาถึง 
ข้ันตอนการถอดถอนก็จะดําเนินการโดยสมาชิกวุฒิสภา  ซ่ึงไดรับเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน  
ไมใชอะไรก็ตองไปสูศาลยุติธรรมเพียงท่ีเดียวซ่ึงจะเปนการตรวจสอบท่ีครอบคลุมทุกเร่ืองไว
เหมือนรัฐธรรมนูญท่ีผาน ๆ  มา                     
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ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันไดบัญญัติเกี่ยวกับการเขาช่ือรองขอ
เพื่อใหวุฒิสภามีมติใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงไวในตามมาตรา  30441บัญญัติไวดังนี้   

“มาตรา  304  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวน
สมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสาผูแทนราษฎร  หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวา
หาหมื่นคน  มีสิทธิเขาช่ือรองตอประธานวุฒิสภาเพ่ือใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา  307  ใหถอดถอน
บุคคลตามมาตรา  303  ออกจากตําแหนงได  คํารองขอดังกลาวตองระบุพฤติการณท่ีกลาวหาวาผู
ดํารงตําแหนงดังกลาวกระทําความผิดเปนขอ ๆ  ใหชัดเจน 

สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของ
วุฒิสภา  มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานวุฒิสภาเพ่ือใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา  307  ใหถอดถอน
สมาชิกวุฒิสภาออกจากตําแหนงได 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการที่ประชาชนจะเขาช่ือรองขอตามวรรคหน่ึง  ให
เปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต” 

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันท่ีไดบัญญัติมาตรา  304  นี้เปนการเร่ิมตนของกระบวนการ
ตรวจสอบซ่ึงจะนําไปถึงการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง  โดยเปนหลักการใหมท่ีไดมีการ
ปฏิรูปเปล่ียนแปลงซ่ึงไมเคยปรากฎมากอนในรัฐธรรมนูญฉบับท่ีผาน ๆ  มา  เปนการเร่ิมตนดวย
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในส่ี  หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม
นอยกวาหาหม่ืนคน  มีสิทธิเขาช่ือรองขอใหวุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคลตามมาตรา  303  ออกจาก
ตําแหนง  ซ่ึงบุคคลดังกลาวท่ีจะถูกถอดถอนนั้นเปนบุคคลผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เชน  
นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงอ่ืนทุกตําแหนง ไมเวนแตตําแหนงสมาชิก
วุฒสภา  ในขณะเดียวกันสมาชิกวุฒิสภาก็มีสิทธิเขาช่ือกันรองขอใหวุฒิสภาถอดถอนสมาชิก
วุฒิสภาดวยกันเองเชนเดียวกัน  โดยตองเขาช่ือกันไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิกท้ังหมด
เทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา   

สําหรับการใหสิทธิแกประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหม่ืนคน  เขาช่ือ
รองขอใหวุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคลตามมาตรา  303  ออกจากตําแหนงนั้น  เปนหลักการใหมซ่ึง
เนนใหความสําคัญท่ีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดเนนไปในเร่ืองประชาธิปไตยแบบการมีสวนรวม42 
อยางไรก็ตามกระบวนการเขาช่ือรองขอของประชาชนนั้นก็จะตองเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

                                                           
41 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540 
42 คณิน  บุญสุวรรณ . กระบวนการทํางานของระบบรัฐสภา  ตามรัฐธรรมนูญใหม. 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, 2541, หนา  130. 
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ดังนั้น  การปฏิรูปการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับ
พุทธศักราช  2540  ในการริเร่ิมรองขอใหมีการถอดถอนผูดํารงตําแหนง  จะเปนเร่ืองการใชอํานาจ
รัฐของผูดํารงตําแหนงไปในทางท่ีมิชอบนั้น  ปกติจะหาพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจนวาผูดํารง
ตําแหนงท่ีกระทําความผิดไดยาก  โดยเปนท่ีเช่ือกันวาบุคคลผูดํารงตําแหนงนั้นมีพฤติการณการ
ทุจริตแตเพียงแคเปนการเช่ือเทานั้นไมสามารถดําเนินการเอาความผิดทางคดีอาญาได  เพราะการ
ดําเนินคดีความผิดทางอาญามีหลักวาโจทกจะตองนําพยานหลักฐานมาพิสูจนใหศาลเห็นวาจําเลย
ไดกระทําความผิดและในกรณีท่ีมีขอสงสัยใหยกประโยชนแหงขอสงสัยใหแกจําเลย  เพราะฉะน้ัน
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจึงกําหนดหลักเกณฑการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนงข้ึนเพื่อใชใน
การควบคุมการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  กรณีไมมีหลักฐานพิสูจนไดชัดเจนวาผูดํารงตําแหนงมี
การกระทําความผิดแตเพียงมีพฤติการณสอวาไดกระทําผิดก็สามารถถูกถอดถอนไดและหากกรณี
ใดมีหลักฐานพิสูจนไดชัดเจนวามีการกระทําความผิดจริงนอกจากผูดํารงตําแหนงจะถูกถอดถอน
แลว  ยังจะตองถูกดําเนินคดีอาญาในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดวย  
สวนของการถอดถอนออกจากตําแหนงสามารถพิจารณาศึกษาดังนี้คือ  ผูมีสิทธิเขาช่ือรองขอให
ถอดถอนผูดํารงตําแหนง  บุคคลท่ีมีสิทธิเขาช่ือรองขอใหวุฒิสภาถอดถอนผูดํารงตําแหนง43  ไดแก  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของ
สภาผูแทนราษฎรรองขอตอประธานวุฒิสภา,  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวา  
50,000  คน  มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งใน
ส่ีของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา  มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานวุฒิสภาเพ่ือให
วุฒิสภาถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจากตําแหนงได   นอกจากน้ีไดแกผูดํารงตําแหนงท่ีจะถูก  
รองขอใหถอดถอน  ผูดํารงตําแหนงตอไปนี้อาจถูกวุฒิสภาถอดถอนออกจากตําแหนงได44  ตาม  
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน 

 
 

                                                           
43 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  304. 
44 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  303. 
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ท้ังนี้  ตามท่ีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
กําหนด  โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ.  2542  ไดกําหนดตําแหนงตาง ๆ  เพิ่มเติมไวดังนีคื้อรองประธานศาลฎีกา,  รองประธานศาล
ปกครองสูงสุด,  หัวหนาสํานักตุลาการทหาร,  รองอัยการสูงสุด  และผูดํารงตําแหนงระดับสูง  
สําหรับผูดํารงตําแหนงระดับสูง  ไดแกผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกรม  ทบวง  
หรือกระทรวง  สําหรับขาราชการพลเรือน  ผูดํารงตําแหนงผูบัญชาการเหลาทัพหรือผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด  สําหรับขาราชการทหาร  ผูดาํรงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ผูดํารงตําแหนง
ปลัดกรุงเทพมหานคร  กรรมการและผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกจิ  หัวหนาหนวยงานอิสระตาม
รัฐธรรมนูญท่ีมีฐานะเปนนติิบุคคล  หรือผูดํารงตําแหนงตามท่ีกฎหมายอ่ืนบัญญัต ิ

เหตุหรือพฤตกิารณท่ีจะถูกรองขอใหถอดถอนและผูมีอํานาจถอดถอนผูดํารง   
ตําแหนง45  ผูดํารงตําแหนงท่ีจะถูกรองขอใหถอดถอน  ไดแก  ผูใดมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ,  สอ
ไปในทางทุจริตตอหนาท่ี ,  สอวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ ,  สอวากระทําผิดตอ
ตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม  และสอวาจงใจใชอํานาจหนาท่ีขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย  ใหวุฒิสภามีอํานาจถอดถอนผูนั้นออกจากตําแหนงได  รวมท้ังกระบวนการในการ
ถอดถอนผูดํารงตําแหนงเม่ือประธานวุฒสิภาไดรับคํารองขอแลวจะดาํเนินการตอไปดังนี้  คือ  สง
เร่ืองใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนนิการไตสวน46,   เม่ือไตสวน
เสร็จใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงรายงานใหวุฒิสภา 47 ถา
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติวาขอกลาวหาใดมีมูล  นับแตวนั
ดังกลาวผูดํารงตําแหนงท่ีถูกกลาวหาจะปฏิบัติหนาท่ีตอไปมิไดจนกวาวุฒิสภาจะมีมติ  ใน
ขณะเดียวกันคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองสงรายงานใหอัยการ

สูงสุดเพื่อฟองยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 48 ดวย,  วฒุิสภาประชุม
พิจารณาถอดถอนโดยมติถอดถอนผูใดออกจากตําแหนงใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวาสามใน
หาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา  การออกเสียงตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ
49  มติของวุฒสิภาเปนท่ีสุด  จะมีการรองขอใหถอดถอนบุคคลดังกลาวโดยอาศัยเหตุเดยีวกันอีก

  

                                                           
45 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  303. 
46 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  305  วรรคแรก. 
47 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  305  วรรคสอง. 
48 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  305  วรรคส่ี. 
49 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  307  วรรคแรก. 
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51  

                                                          

 
 

 

 
50 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  307  วรรคสาม. 
51 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  307  วรรคสอง. 
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บทที่  4 
วิเคราะหปญหาและอุปสรรคการมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน      

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  ถือไดวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชน  ท่ีใหความสําคัญในการสงเสริมสรางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมหรือใหสิทธิการ    
มีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนมากข้ึน  ทําใหคําวาการมีสวนรวมของประชาชนไดรับการ
กลาวถึงมากข้ึนในการดําเนินการตาง ๆ  ของภาครัฐ  โดยเฉพาะในกรณีท่ีจะกอใหเกิดผลกระทบ
ตอสิทธิ  เสรีภาพของประชาชน   และการขยายการมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมือง    
การปกครองทุกระดับ  แมวารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะไดบัญญัติถึงเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชน
วาในเร่ืองตาง ๆ  ไว  แตมิไดมีแนวทางในการปฏิบัติวาในแตละเร่ืองมีข้ันตอนรายละเอียดอยางใด  
จึงทําใหประชาชนเกิดความเขาใจผิดวาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนสามารถท่ีจะเขา
มามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจตาง ๆ  ท่ีคาดวาจะมีผลกระทบตอตนท้ังทางตรงและ
ทางออมท้ังในระดับทองถ่ินและระดับประเทศ  ซ่ึงในปจจุบันยังไมปรากฏวาไดมีการศึกษาเร่ือง
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการตัดสินใจประเด็นตาง ๆ  ท่ีจะสงผลกระทบตอ    
ประชาชนโดยตรง  โดยเฉพาะหลังจากไดประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแลวนั้น  ดังนั้น
การหาแนวทางในการเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนใหเปนระบอบประชาธิปไตย
แบบมีสวนรวมท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและวิถีชีวิตของประชาชนในสังคมไทย  ซ่ึงจะเปน
ส่ิงท่ีชวยใหการพัฒนาและการปฏิรูปการเมืองของไทยสามารถดําเนินไปดวยความราบร่ืนและ
บรรลุวัตถุประสงคตรงตามเจตนารณของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน
หรืออยางแทจริง 

ประเทศตาง ๆ  ท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสวนมากใชการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยซ่ึงประชาชนมีสวนมีเสียงในการปกครองโดยทางผูแทนหรือประชาธิปไตย
โดยผูแทนเกือบท้ังส้ิน  และในหลายประเทศก็ไดนําหลักการของระบอบประชาธิปไตยโดยตรงซ่ึง
ประชาชนมีสวนมีเสียงโดยตรงในการบริหารราชการประเทศมาใช  ดังเชน  เร่ืองการออกเสียง
ประชามติ  (Referendum)  เพ่ือเปนกระบวนการท่ีเขามาเสริม  “ทฤษฎีตัวแทนของประชาชน”  
โดยใหสิทธิแกประชาชนท่ีไดเลือกผูแทนเขาไปทําหนาท่ีแทนตน  ไดมีสิทธิในการออกเสียงตอ  
กิจการหรือเร่ืองสําคัญ ๆ  ท่ีตัวแทนไดทําลงไป  ระบบการออกเสียงแสดงประชามติจึงเปนกลไกท่ี
ทําใหปญหาสําคัญ ๆ  กลับมาสูประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยเพ่ือกระบวนการการ
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ท้ังนี้ประชาธิปไตยแบบผูแทนเปนส่ิงจําเปนของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
ไมวาจะเปนประเทศไหนหรือรัฐใดก็ตาม  เพราะเปนเร่ืองท่ีเปนไปไมไดท่ีจะใหประชาชนสามารถ
ปกครองประเทศไดโดยตรง  แตการมีแตเพียงประชาธิปไตยแบบผูแทนท่ีเลือกตั้งเสร็จแลว  
ประชาชนก็ไมมีอํานาจอะไรเหลืออยู  จะเห็นไดวามีปญหาท่ีสําคัญและขอกําจัดมากมายในการท่ี
จะทําใหระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองของประชาชน  โดยประชาชน  และเพื่อประชาชน
อยางแทจริง  ในตางประเทศท่ีกลาวมาในบทท่ี  3  แลวนั้นนอกจากจะมีประชาธิปไตยแบบผู
แทนท่ีมีระบบการเลือกตั้งและระบบการเมืองท่ีดีแลว  ยังมีการใชประชาธิปไตยทางตรงหรือ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบตาง ๆ  ควบคูกับประชาธิปไตยแบบผูแทน
อยางกวางขวางโดยท่ัวไปดวย  การมีประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมท่ีใหสิทธิแกประชาชนในการมี
สวนรวมทางการเมือง และการมีประชาธิปไตยทางตรงควบคูกับประชาธิปไตยแบบผูแทน  จึงเปน
ส่ิงท่ีนาจะเปนวัตถุประสงคท่ีสําคัญท่ีสุดประการหนึ่งในการปฏิรูปการเมืองของประเทศไทย  
อยางไรก็ตาม  รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน  ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  ท่ีอยูในขายท่ีจะเปนประชาธิปไตยทางตรงได  5  รูปแบบ  ซ่ึงแบง
ไดเปน     2  กลุม  คือ  ประชาธิปไตยทางตรงระดับประเทศ  ไดแก  การรองขอใหรัฐสภาพิจารณา
กฎหมายหรือการเสนอรางกฎหมายตามมาตรา  170,  การมีสวนรวมในการออกเสียงประชามติ
ตามมาตรา  214  และการเขาช่ือเสนอใหมีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา  
304  และประชาธิปไตยทางตรงระดับทองถ่ิน  ไดแก  การถอดถอนผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิก
ทองถ่ินตามมาตรา  286  และการเสนอขอบัญญัติของถ่ินตามมาตรา  287  

ดังนั้นสามารถวิเคราะหไดวาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน  จะเปน
รูปแบบประชาธิปไตยทางตรงระดับประเทศหรือไม  และเพื่อเปนแนวทางพัฒนาใหการมีสวน
รวมทางการเมืองของประชาชนในรูปแบบประชาธิปไตยทางตรงอยางแทจริง  ซ่ึงการศึกษาและ
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1   การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน       
 
ปจจุบันประชาชนสามารถท่ีจะรับรูขอมูลขาวสารไดมากข้ึนทําใหประชาชนมีความ

ตื่นตัวในทางการเมืองมากข้ึนดวย  อีกท้ังมีความตองการท่ีจะเขามามีสวนรวมทางการเมืองใน
กระบวนการการตัดสินใจตาง ๆ  เชนกัน  นับเปนเร่ืองท่ีดีท่ีจะนําไปสูการมีประชาธิปไตยอยาง
แทจริงมากข้ึน  โดยประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งท่ีเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงจากประชาธิปไตยแบบ    
ตัวแทนเปนประชาธิปไตยโดยการมีสวนรวมของประชาชน  ตามความหมายของประชาธิปไตย
แบบตัวแทน  คือ  การที่ประชาชนมีหนาท่ีหลักในการออกเสียงเลือกผูแทนและผูแทนท่ีไดรับ
เลือกจะทําหนาท่ีตัดสินใจท่ีสําคัญตาง ๆ  แทนประชาชนในการเลือกต้ัง  หลังจากน้ันแลว    
ประชาชนเกือบจะไมมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนอีกเลย  โดยนักการเมืองจากระบบ   
ดังกลาวมักจะมีความเห็นวา ถาประชาชนไมชอบการตัดสินใจของผูแทนก็เปนสิทธิของประชาชน
ท่ีจะไมเลือกผูแทนนั้นเขามาอีกในการเลือกตั้งในคร้ังตอไป  จึงนับวาเปนปญหาพื้นฐานท่ีสําคัญ
กับระบอบประชาธิปไตยแบบผูแทนเปนอยางมาก  กลาวคือ  จะมีการเลือกต้ังเปนจํานวนหลาย
คร้ังและสวนใหญก็มักจะมีการทุจริตเปนอยางมาก   เพราะฉะนั้นประชาชนไมสามารถที่จะตัด  
สินใจใหผูแทนนั้นไมไดรับการเลือกในบรรดาผูแทนท่ีไมตองการจะเลือกต้ังเขาไปใหม  อีกท้ัง    
ผูแทนก็มีโอกาสที่จะถูกโนมนาวโดยภาคธุรกิจและกลุมผูมีผลประโยชน  หรือพยายามที่จะใหมี
การตัดสินใจเพื่อผลประโยชนของเขา  หลายตอหลายคร้ังท่ีผลประโยชนดังกลาวนั้นจะขัดแยงกับ
ความตองการของประชาชนในสวนใหญ  ดังนั้น  จึงเปนเหตุผลหน่ึงท่ีประเทศมีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอยางสมบูรณตองการท่ีจะไปสูความเปนประชาธิปไตยโดยการมีสวนรวม
ของประชาชน  โดยประชาชนจะยังสามารถเลือกผูแทนแตก็จะมีมาตรการเพ่ือใหความม่ันใจกับ
ประชาชนท่ีจะไดมีโอกาสมีสวนรวมทางการเมืองอันเกี่ยวกับกระบวนการการตัดสินใจ  
เพราะฉะน้ันประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจตาง ๆ  ไดเชนเดียวกัน 

ดังนั้น  การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการเขาช่ือเสนอรางกฎหมาย  มี
หลักการที่สําคัญคือรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนี้ตองการที่จะสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ทางการเมืองมากท่ีสุด  ในขณะท่ีไดมีการยกรางรัฐธรรมนูญนั้นผูท่ีเกี่ยวของในการยกราง
รัฐธรรมนูญก็แยกการเมืองออกเปน  2  แบบ  คือ  การเมืองของนักการเมืองและการเมืองของ
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จากการศึกษาพบวามีรางพระราชบัญญัติท่ีประชาชนมีความพยายามในการรวบรวม
ลายมือช่ือในการเสนอรางกฎหมาย  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน  ใน
มาตรา  170  นั้นหลายฉบับ  แตเทาท่ีติดตามไดทราบมีท้ังหมด  4  ฉบับดวยกัน คือ2 

1.  รางพระราชบัญญัติสถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ   
2.  รางพระราชบัญญัติสิทธิในท่ีอยูอาศัยในชุมชนแออัด 
3.  รางพระราชบัญญัติปาชุมชน   
4.  รางพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ   
รางพระราชบัญญัติสถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ  ซ่ึง

เปนรางพระราชบัญญัติของกลุมผูใชแรงงานเปนสถาบันอิสระ  จากการศึกษาพบวามีการริเร่ิม
ตั้งแตมีรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดไมนาน  แตตองพบปญหาคือ ตองใชระยะเวลายาวนานมากใน
การรวบรวมเอกสาร  เนื่องจากเอกสารหลักฐานไมสมบูรณเพราะกลุมผูใชแรงงานไมมีสําเนา
ทะเบียนบาน 

รางพระราชบัญญัติสิทธิในท่ีอยูอาศัยในชุมชนแออัด  ซ่ึงเปนรางพระราชบัญญัติของ
กลุมผูท่ีอาศัยอยูในชุมชนแออัด  จากการศึกษาพบวาก็มีปญหาในการรวบรวมลายมือช่ือในการ
เสนอรางกฎหมายดังกลาวของพวกท่ีอาศัยอยูในชุมชน  โดยไมสามารถรวบรวมลายมือช่ือไดครบ
ตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนดเพราะมสามารถรวบรวมลายมือช่ือไดครบตามจํานวนท่ีกฎหมาย

                                                           
1 สมคิด  เลิศไพฑูรย,  อดีตอนุกรรมาธิการในคณะอนุกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  กรอบที่  1  

วาดวย สิทธิ  เสรีภาพ  และการมีสวนรวมของพลเมือง  อาจารยประจําคณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร. คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 4  พฤษภาคม  2547. 
2 ระกาวิน  ลีชนะวานิชพัน,  อดีตประธานโครงการรณรงคหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน. 

องคการแรงงานระหวางประเทศ  อาคารสหประชาชาติ. 15 เมษายน  2547. 
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รางพระราชบัญญัติปาชุมชน  ซ่ึงเปนรางพระราชบัญญัติของผูท่ีอาศัยอยูใกลชิดกับปา  
โดยมีการรวบรวมลายมือชื่อของประชาชนตามกฎหมายเปนท่ีเรียบรอย  แตในตอนน้ียังอยูใน
ข้ันตอนการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรหลังจากท่ีทางวุฒิสภาไดพิจารณาและมีการแกไข
เปล่ียนแปลงในหลักการสาระสําคัญ  และไมทราบวาจะมีปญหาในเร่ืองใดจึงยังไมมีการพิจารณา
ตอไป 

รางพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพนั้น  มีท่ีมาหรือความคิดในการรวบรวมลายมือ
ช่ือเพ่ือเสนอรางพระราชบัญญัตินี้  จาก 9 เครือขายประชาชนซ่ึงเปนประชาชนท่ีดอยโอกาสท้ังนั้น  
เชน  ผูพิการ  ผูปวยติดเช้ือโรคราย  ผูคนในชุมชุนแออัด  เกษตรกร  เปนตน  ถือไดวาประชาชน 
กลุมดังกลาวยังไมมีหลักประกันในดานสุขภาพ  ซ่ึงตางจากประชาชนท่ีทํางานโดยมีหลักประกัน
สังคม ซ่ึงมีวัตถุประสงคตองการใหประชาชนมีหลักประกันดังกลาว   

 
 1.1  กระบวนการและกลไกการริเร่ิมเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน 
 กระบวนการและกลไกการริเร่ิมเสนอรางกฎหมายโดยประชาชนน้ันจะเปนไปตาม

พระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย  พ.ศ.  2542  ซ่ึงไดกําหนดวิธีการในการเขาช่ือ
เสนอกฎหมายไวในมาตรา  6  คือ 

“มาตรา  6  วิธีการในการเขาช่ือเสนอกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้อาจกระทําโดยผูมี
สิทธิเลือกตั้งรวมกันเขาช่ือเสนอกฎหมายกันเอง  หรืออาจรองขอใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปน
ผูดําเนินการจัดใหมีการเขาช่ือเสนอกฎหมายได 

 ผู มี สิทธิ เ ลือกต้ังผู ใดรวมลงช่ือในการเขา ช่ือเสนอกฎหมายโดยถูกตองตาม
พระราชบัญญัตินี้แลวใหถือวาการเขาช่ือนั้นมีผลสมบูรณและจะถอนการเขาช่ือในภายหลังอีก
มิได” 

 เม่ือพิจารณาจากมาตรา  6  แลวพบวากฎหมายเปดโอกาสใหประชาชนมีทางเลือกใน
การเขาช่ือเสนอรางกฎหมายไวสองทาง  คือ  ผูมีสิทธิเลือกต้ังรวมกันเขาช่ือเสนอกฎหมายกันเอง
ประการหน่ึงและการเขาช่ือเสนอกฎหมายโดยการจัดการของคณะกรรมการเลือกตั้งอีกประการ
หนึ่ง  ท้ังสองทางถือไดวาเปนการใหสิทธิประชาชนในการมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของ
ประชาชน  ซ่ึงจะกลาวถึงเฉพาะกรณีการใหสิทธิประชาชนในการมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรง
ของประชาชนอัน ไดแก  การริเร่ิมเสนอรางกฎหมายโดยประชาชนตามมาตรา  170 
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เม่ือพิจารณาจากกระบวนการริเร่ิมเสนอรางกฎหมายโดยประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช  2540  ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย  พ.ศ.  2542  แลวจะพบวากฎหมายกําหนดใหประชาชนมีสิทธิ
เพียงเสนอกฎหมายใหรัฐสภาพิจารณาเทานั้น  สวนอํานาจในการพิจารณาและอนุมัติรางกฎหมาย
นั้นเปนของรัฐสภา  กลาวคือ  รางกฎหมายไดผานความเห็นชอบของรัฐสภาแลว  หลังจากนั้นก็จะ
นําข้ึนทูลเกลา ฯ  เพื่อใหพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
จึงจะมีผลใชบังคับเปนกฎหมาย  รางกฎหมายท่ีประชาชนเขาช่ือเสนอก็เชนเดียวกับรางกฎหมาย    
ท่ัวไปผานการพิจารณาและใหความเห็นชอบจากรัฐสภา  โดยรางกฎหมายดังกลาวจะมีสถานะเปน
พระราชบัญญัติเชนเดียวกับพระราชบัญญัติท่ัวไปที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎและจะมีผลบังคับใชบังคับกับประชาชนท้ังประเทศ  ซ่ึงในกรณีนี้มีประเด็นท่ีควรพิจารณา  
คือ  รัฐสภาซ่ึงเปนองคกรฝายนิติบัญญัติมีอํานาจในการตรากฎหมาย  หรือแกไข  เปล่ียนแปลง
กฎหมายตาง ๆ  สามารถท่ีจะแกไขกฎหมายท่ีผานกระบวนการเขาช่ือเสนอรางกฎหมายโดย
ประชาชนไดเชนเดียวกับพระราชบัญญัติหรือไม  เนื่องจากไมมีบทบัญญัติใดท่ีกําหนดถึงสถานะ
ของรางกฎหมายท่ีผานกระบวนการ  Initiative  Process  ดังกลาว 

 
 1.1.1  รูปแบบของการริเร่ิมเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน 
 รัฐธรรมนูญมาตรา  170  กําหนดวาผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวาหาหม่ืนคนมี

สิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานรัฐสภาใหพิจารณากฎหมายตามท่ีกําหนดในหมวด  3  และหมวด  5  
แหงรัฐธรรมนูญ  โดยในวรรคสองกําหนดวาคํารองดังกลาวจะตองจัดทําเปนรางพระราชบัญญัติ
เขามาดวยซ่ึงในพระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย  พ.ศ.  2542  ไดกําหนดขยาย 
ความรูปแบบของรางกฎหมายท่ีประชาชนเสนอประกอบคําขอใหรัฐสภาพิจารณากฎหมายไวใน   
มาตรา  5  ดังน้ี 

 “มาตรา  5  บุคคลผูมีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานรัฐสภาเพ่ือใหรัฐสภาพิจารณา
กฎหมายตามมาตรา  170  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  จะตองเปนผูมีสิทธิเลือกต้ังอยู
ในวันท่ีเขาช่ือเสนอกฎหมาย 

 กฎหมายท่ีจะเสนอใหรัฐสภาพิจารณาตองจัดทําในรูปแบบรางพระราชบัญญัติ  ซ่ึง
ตองมีหลักการเกี่ยวกับเร่ืองท่ีบัญญัติไวในหมวด  3  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  หรือ  
หมวด  5  แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและตองมีบันทึก
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 เพื่อประโยชนในการพิจารณากฎหมายของรัฐสภา  การเสนอกฎหมายอาจจะทําบันทึก
สรุปสาระสําคัญและคําช้ีแจงความมุงหมายของการกําหนดหลักการในแตละบทบัญญัติของ
กฎหมายท่ีเสนอใหเพียงพอท่ีจะเขาใจเหตุผลท่ีกําหนดไวในแตละมาตราก็ได” 

 เม่ือพิจารณาจากมาตรา  5  จะพบวากฎหมายไดกําหนดหลักเกณฑของรูปแบบของราง
กฎหมายท่ีเขาช่ือกันเสนอตอรัฐสภาไว  โดยประชาชนจะตองเสนอเปนรางกฎหมายอยางเปน
ทางการ  (Formulated - initiative)  ซ่ึงจะตองประกอบดวย 

 1.  รางกฎหมายท่ีจะเสนอตอรัฐสภาเพื่อพิจารณานั้นจะตองจัดทําในรูปของราง      
พระราชบัญญัติ 

 2.  จะตองเกี่ยวกับเร่ืองท่ีบัญญัติในรัฐธรรมนูญหมวด  3  เร่ืองสิทธิและเสรีภาพของ
ชนชาวไทยหรือหมวด  5  เร่ืองแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ 

 3.  จะตองมีบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบในการเสนอรางกฎหมาย 
 4.  จะตองมีบทบัญญัติมาตราชัดเจนเพียงพอท่ีจะเขาใจไดวามีความปกระสงคจะตรา

กฎหมายในเร่ืองใด 
 5.  จะตองมีหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย 
 6.  อาจจัดทําบันทึกสรุปสาระสําคัญและคําช้ีแจงความมุงหมายของการกําหดด

หลักการในแตละบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเสนอใหเพียงพอท่ีจะเขาใจเหตุผลท่ีกําหนดไวในแตละ 
มาตราได 

 รูปแบบของการเสนอเปนรางพระราชบัญญัติ เชนนี้ เปนการเสนอท่ีเ รียกวา  
“Formulated - initiative”  อันเปนการเสนอกฎหมายจะตองเห็นดวยในหลักการ  และทุก ๆ  มาตรา
ของรางกฎหมายท่ีเสนอดวย  ซ่ึงเปนรางพระราชบัญญัติท่ีมีลักษณะเหมือนกับรางพระราชบัญญัติ
ท่ีหนวยงานของรัฐเปนผูเสนอและยากท่ีจะจัดทํา  เพราะผูเสนอจะตองเขาใจเน้ือหาสาระของเร่ือง
กลไก  และมาตรการท่ีใชในกฎหมายตลอดจนรูปแบบท่ีถูกตองของรางกฎหมายดวย 

เม่ือพิจารณาถึงรูปแบบของรางกฎหมายท่ีประชาชนเสนอใหรัฐสภาพิจารณา  จะพบวา
รูปแบบท่ีกกฎหมายกําหนดใหประชาชนนําเสนอนั้นมีรูปแบบเชนเดียวกันกับรางพระราชบญญัติ
ท่ีเสนอโดยคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   กลาวคือ   จะตองจัดทําเปนราง
พระราชบัญญัติโดยจะตองมีหลักการและเหตุผลประกอบเสมอ  ในทางปฎิบัติการเสนอราง
กฎหมายโดยคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นการเขียนหลักการจะนิยมเขียนส้ัน  ๆ  
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 1.1.2   วิธีการเขาช่ือเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน 
พระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย  พ.ศ.  2542  ซ่ึงไดกําหนดวิธีการ

เขาช่ือเสนอรางกฎหมายโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถมีวิธีการเขาช่ือเสนอรางกฎหมายได
สองวิธี  คือ  การเขาช่ือเสนอรางกฎหมายโดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งและการเขาชื่อเสนอราง
กฎหมายโดยการจัดการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  คือ 

 
(1)  วิธีการเขาช่ือเสนอรางกฎหมายโดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
การเขาช่ือเสนอรางกฎหมายโดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติวาดวย

การเขาช่ือเสนอกฎหมาย  พ.ศ.  2542  ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการเขาช่ือเสนอ
กฎหมายไวในมาตรา  7  และมาตรา  8  ดังตอไปนี้  คือ 

1.  ในกรณีท่ีผูมีสิทธิเลือกต้ังรวมกันเขาช่ือเสนอรางกฎหมายกันเองครบจํานวน  
50,000  คน  แลวใหยื่นเร่ืองตอประธานรัฐสภาโดยจะตองแนบเอกสารดังตอไปนี้  คือ 

-  รางพระราชบัญญัติท่ีจะเสนอใหรัฐสภาพิจารณา  ซ่ึงจะตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
ไดกําหนดไวในมาตรา  5  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย  พ.ศ.  2542   

-  แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ  ช่ือ  ท่ีอยู  และลายมือช่ือของผูเขาช่ือเสนอกฎหมาย  
(แบบ  ข.ก. 1.)  และผูแทนการเสนอกฎหมาย  (แบบ  ข.ก.3.)  และแบบแสดงบัญชีรายช่ือของผู
เขาช่ือเสนอรางกฎหมาย  (แบบ  ข.ก.2.)  ตามท่ีประธานรัฐสภากําหนดพรอมท้ังสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน  บัตรประจําตัวประชาชนท่ีหมดอายุหรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทาง
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2.  เม่ือรวบรวมลายมือชื่อเรียบรอยแลว  ใหผูดําเนินการรวบรวมลายม่ือช่ือยื่นเร่ือง
เสนอตอประธานรัฐสภาพรอมเอกสารตามท่ีไดกําหนด 

3.  เม่ือประธานรัฐสภาไดรับเร่ืองการเขาช่ือเสนอรางกฎหมายแลว  ใหประธานรัฐสภา
จัดใหมีการตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร  โดยการตรวจสอบน้ีเปนการตรวจสอบวาราง
กฎหมายท่ีประชาชนเสนอนั้นเปนเร่ืองท่ีอยูในหมวด  3  หรือหมวด  5  แหงรัฐธรรมนูญหรือไม  
และตรวจสอบลายม่ือช่ือของผูเขาช่ือพรอมท้ังจํานวนของประชาชนที่เขาช่ือวาครบหาหม่ืนคน
หรือไม  หากเห็นวาถูกตองใหประธานรัฐสภาจัดใหมีการปดประกาศรายช่ือของผูเขาช่ือเสนอ
กฎหมายไวในเขตทองท่ีท่ีผูเขาช่ือเสนอกฎหมายผูนั้นมีช่ืออยูในทะเบียนบาน  

ภายใตหลักเกณฑท่ัวไป  การเสนอรางพระราชบัญญัติจะตองเสนอไปท่ีสํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกตองตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดไว  เชน  
ตรวจสอบลายมือช่ือ  การตรวจสอบวารางพระราชบัญญัตินั้นมีหลักการเดียวกันหรือคลายกันกับ
รางพระราชบัญญัติท่ีถูกยับยั้งไวตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญตามมาตรา  175  หรือไม  การ
ตรวจสอบเนื้อหาและรูปแบบของรางวามีการแบงเปนรายมาตราและบันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบตามที่ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ.  2540  ขอ  93  กําหนดไวหรือไม  
แลวจึงบรรจุรางนั้นเขาระเบียบวาระการประชุมตอไป  ดังนั้น  สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎรจะตองจัดเตรียมเจาหนาท่ีไวคอยดูแลตรวจสอบใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดไว
ดังกลาว  ซ่ึงเร่ืองนี้เปนเร่ืองทางเทคนิคการทํารางกฎหมายซ่ึงประชาชนทั่วไปน้ันอาจไมมีความ
เขาใจไดดีพอ  จึงอาจสงผลใหรางกฎหมายนั้นเปนรางกฎหมายท่ีไมถูกตองตามหลักเกณฑวิธีการ
เขาช่ือเสนอรางกฎหมายโดยประชาชนอันเปนเหตุทําใหไมไดรับการพิจารณาจากรัฐสภา 

4.  ในกรณีท่ีผูใดเห็นวามีรายช่ือของตนในบัญชีรายช่ือดังกลาวโดยท่ีตนไมไดรวมลง
ลายมือช่ือดวยสามารถคัดคานเพ่ือใหมีการขีดฆาช่ือของตนออกจากบัญชีรายช่ือของผูเขาช่ือเสนอ
กฎหมายได  โดยตองยื่นคํารองคัดคาน (แบบ  ข.ก. 4.)  ตอประธานรัฐสภาหรือบุคคลท่ีประธาน 
รัฐสภาแตงต้ังภายในเวลา  20  วันนับแตวันปดประกาศรายช่ือในเขตทองท่ีท่ีผูคัดคานมีช่ืออยู  เม่ือ
พนกําหนดเวลาการคัดคานแลวใหถือวารายช่ือของผูท่ีเขาช่ือเสนอรางกฎหมายท่ีไมมีการคัดคาน
เปนรายช่ือท่ีถูกตอง 
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5.  เม่ือประธานรัฐสภาตรวจสอบเอกสารแลวพบวามีรายช่ือครบจํานวน  50,000  คน  
ใหประธานรัฐสภาดําเนินการใหรัฐสภาพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นตอไป  แตหากมีรายช่ือไม
ครบจํานวนตามท่ีกฎหมายกําหนดไว  ประธานรัฐสภาจะตองแจงใหผูแทนการเสนอกฎหมาย
ทราบเพ่ือดําเนินการจัดใหมีการเขาช่ือเสนอกฎหมายเพิ่มเติมใหครบจํานวนภายในเวลา  30  วัน  
และหากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลวและยังไมมีการเสนอรายชื่อเพิ่มเติมจนครบจํานวน  
50,000  คน  ประธานรัฐสภาก็จะตองจําหนายเร่ืองออกไป  แตอยางไรก็ตามหากประชาชน
สามารถที่จะเสนอรางกฎหมายท่ีมีการจัดทําอยางถูกตองตามแบบไดก็สามารถเสนอไดเชนกัน  
เพื่อจะเปนการเปดโอกาสหรือทางเลือกใหแกประชาชนมากข้ึนและสงผลใหประชาชนสามารถท่ี
จะมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนไดอยางแทจริง  และจะทําใหการริเร่ิมเสนอราง
กฎหมายโดยประชาชนไมเปนภาระมากหรือเปนส่ิงท่ียากเกินไปสําหรับประชาชน 

 
(2)  การเขาช่ือเสนอรางกฎหมายโดยการจัดการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
การเขาช่ือเสนอรางกฎหมายโดยการจัดการของคณะกรรมการการเลือกต้ังมี

รายละเอียดกําหนดไวในพระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย  พ.ศ.  2542  ตามมาตรา  
9  ถึงมาตรา  14  ดังนี้  คือ 

1.  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนต้ังแต  100  คนข้ึนไปท่ีมีความประสงคจะเขาช่ือ
กันเสนอรางกฎหมายมีสิทธิยื่นคําขอใหคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนผูดําเนินการจัดใหมีการ
เขาช่ือเสนอรางกฎหมาย  โดยประชาชนสามารถยื่นคําขอตอประธานกรรมการการเลือกต้ังพรอม
ท้ังจัดทํารางพระราชบัญญัติท่ีจะเสนอใหรัฐสภาพิจารณาแนบไปดวยตามพระราชบัญญัติวาดวย
การเขาช่ือเสนอกฎหมาย  พ.ศ.  2542  ในมาตรา  9 

2.  เม่ือประธานกรรมการการเลือกตั้งไดรับคําขอดังกลาวแลว  จะตองดําเนินการจัดสง
รางพระราชบัญญัติและเอกสารท่ีเกี่ยวของไปใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดหรือผูที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งแตงต้ังในแตละจังหวัดเพ่ือดําเนินการปดประกาศใหผูมีสิทธิเลือกต้ังใน
แตละจังหวัดทราบวามีการเสนอกฎหมายในเร่ืองใดและใหผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีมีความประสงคจะ
รวมเขาช่ือเสนอรางกฎหมายไดไปลงช่ือตามระยะเวลาและสถานท่ีท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังได
กําหนด   แตกําหนดระยะเวลาการเขาช่ือตองไมนอยกวา  90  วันนับแตวันประกาศตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย  พ.ศ.  2542  ในมาตรา  10 
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3.  คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถท่ีจะกําหนดสถานท่ีในการเขาช่ือเสนอกฎหมาย
เพื่อใหบุคคลผูมีสิทธิเลือกต้ังสามารถจะใชสิทธิเขาช่ือเสนอกฎหมายในถ่ินบุคคลน้ันมีท่ีอยู
นอกเหนือจากการกําหนดสถานท่ีในแตละจังหวัดไดหากผูมีสิทธิเลือกต้ังเปนผูรองขอตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย  พ.ศ.  2542 ในมาตรา  12 

4.  เม่ือประธานรัฐสภาไดรับเร่ืองและพิจารณาเห็นวาถูกตองตามหลักเกณฑตาง ๆ  ท่ี
กฎหมายกําหนดไวแลว  ประธานรัฐสภาจะตองดําเนินการใหรัฐสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติ
นั้นตอไป  ในกรณีท่ีการเขาช่ือไมครบจํานวน  50,000  คน  ใหประธานกรรมการการเลือกต้ังราย  
งานใหประธานรัฐสภาทราบเพ่ือใหประธานรัฐสภาส่ังจําหนายเร่ืองออกไป 

เม่ือพิจารณาจากาการเขาช่ือเสนอกฎหมายโดยประชาชนรวมกันเขาช่ือกันเองและการ
เขาช่ือเสนอรางกําหมายโดยการดําเนินขอคณะกรรมการการเลือกต้ังจะพบวาท้ังสองกรณีจะตองมี
การตรวบสอบความถูกตองของเอกสารวาเปนรางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับหมวด  3  และหมวด  5  ตาม
รัฐธรรมนูญหรือไม  จํานวนลายมือช่ือประชาชนท่ีรวมกันเขาช่ือเสนอกฎหมายมีไมนอยกวา  
50,000  คนหรือไม  และตรวจสอบวารายช่ือนั้นเปนรายช่ือของประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังตาม
กฎหมายหรือไม  ในกรณีท่ีเปนการเขาช่ือเสนอรางกฎหมายโดยประชาชนรวมกันเขาช่ือเสนอราง
กฎหมาย หนาท่ีในการตรวจสอบความถูกตองดังกลาวจะเปนของสภาผูแทนราษฎร  ซ่ึงในทาง  
ปฎิบัติสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรจะเปนผูทําหนาท่ีในการตรวจสอบดังกลาว  ในกรณี
ท่ีเปนการเขาช่ือเสนอรางกฎหมายโดยการดําเนินของคณะกรรมการการเลือกต้ังหนาท่ีใน         
การตรวจสอบความถูกตองของเอกสารจะเปนของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ังตอไป     
จะเห็นไดวาข้ันตอนในการเสนอกฎหมายท่ีกฎหมายกําหนดไวพบวาเปนข้ันตอนท่ีตองอาศัย
ความรูความสามารถและประสบการณในดานกฎหมาย  ท้ังยังเปนเร่ืองทางเทคนิคท่ีจะตองอาศัย
ความรูความเขาใจอยางเพียงพอ   ดังนั้น   การท่ีรัฐธรรมนูญมาตรา   170  ประกอบกับ
พระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย  พ.ศ.  2542  ไดกําหนดใหประชาชนผูมีสิทธิออก
เสียงเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวา  50,000  คน  ท่ีมีความประสงคท่ีจะริเร่ิมเสนอกฎหมายใหรัฐสภา
พิจารณาจะตองจัดทําเปนรางพระราชบัญญัติจะตองดําเนินการจัดทําเปนรางกฎหมายประกอบดวย
หลักการและเหตุผลและบทมาตราท่ีชัดเจนพรอมท้ังวิธีการปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย 

ในกรณีท่ีเปนการเขาช่ือเสนอรางกฎหมายโดยการจัดการของคณะกรรมการการ   
เลือกตั้ง  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนต้ังแต  100  คนข้ึนไปที่มีความประสงคจะเขาช่ือเสนอ
กฎหมาย  จะตองยื่นคําขอตอประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งและเม่ือประธานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดรับเร่ืองแลวจะตองสงเอกสารท่ีเกี่ยวของไปใหแกคณะกรรมการการเลือกต้ังจังหวัด
เพื่อดําเนินการปดประกาศใหประชาชนในแตละจังหวัดทราบวาจะมีการเสนอรางกฎหมายใน  
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เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศสวิสเซอรแลนดและประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีใชการ        
ปกครองระบอบประชาธิปไตยมาเปนเวลานาน  แตยังใหสิทธิแกประชาชนท่ีมีความประสงคจะ   
ริเร่ิมเสนอกฎหมายใหรัฐสภาพิจารณาใหสามารถท่ีจะเสนอเพียงขอสรุปส้ัน ๆ  หรือในลักษณะ
ของขอเสนอท่ัวไป  และมอบหนาท่ีในการจัดยกรางกฎหมายใหแกเจาหนาท่ีของรัฐเปนผูจัดทํา    
ท้ัง ๆ  ท่ีความเปนอยู  ความรู  ความเขาใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของ     
ประชาชนท้ังสองประเทศนั้นอยูในข้ันท่ีดี  ประกอบกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญท่ีตองการจะ
เพิ่มสิทธิ  เสรีภาพใหแกพลเมืองและปรับประชาธิปไตยแบบผูแทนใหเปนประชาธิปไตยโดย
ประชาชนทุกระดับสามารถท่ีจะมีสวนรวมทางการเมือง  ดังนั้น  การใหสิทธิแกประชาชนท่ีมี
ความประสงคจะเขาช่ือกันแสนอรางกฎหมายใหรัฐสภาพิจารณาโดยตองจัดทําเปนราง
พระราชบัญญัติมีบทบัญญัติมาตราที่ชัดเจน  พรอมท้ังมีหลักการและเหตุผลประกอบกับวิธีการ
ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย (Formulated - initiative)  นั้นจึงเปนอุปสรรคท่ีสําคัญท่ีจะทําให
กระบวนการริเร่ิมเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน (Initiative - Process)  ในประเทศไทยเกิดข้ึน
ไดยากและไมเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
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 1.1.3  วิธีการตรวจสอบรางกฎหมายในการริเร่ิมเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน 
เม่ือผานวิธีการเขาช่ือหรือการดําเนินการเขาช่ือเสนอรางกฎหมายและสงใหประธาน 

รัฐสภาเรียบรอยแลว  เนื่องจากรัฐธรรมนูญมิไดกําหนดวิธีพิจารณารางกฎหมายท่ีผูมีสิทธิเลือกต้ัง
ไดรวมกันเขาช่ือเสนอตอประธานรัฐสภาไวเปนพิเศษ  ดังนั้น  การพิจารณารางกฎหมายท่ีผาน
กระบวนการดังกลาวจึงยอมตองเปนไปตามกระบวนการปกติของรัฐสภา  กลาวคือ  จะตองผาน
กระบวนการพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยสภาผูแทนราษฎรและโดยวุฒิสภา   หลังจากนั้นเม่ือ
พระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวจึงจะมีผลใช
บังคับเปนกฎหมายตอไป   โดยท่ีรัฐธรรมนูญมาตรา  170  บัญญัติแตเพียงวาผูมีสิทธิเลือกต้ัง
จํานวนไมนอยกวาหาหม่ืนคนมีสิทธิเขาช่ือเสนอรางกฎหมายตอประธานรัฐสภาเพ่ือใหรัฐสภา
พิจารณากฎหมาย  แตมิไดมีบทบัญญัติใดกําหนดวาเม่ือรัฐสภาพิจารณาแลวจะตองลงมติรับราง
กฎหมายท่ีเสนอโดยประชาชน  ดังน้ันรัฐสภาจึงสามารถท่ีจะรับหรือไมรับรางกฎหมายน้ันก็ได 

ในการพิจารณารางกฎหมายโดยรัฐสภาน้ันรัฐธรรมนูญไดมีบทบัญญัติไวในมาตรา  
172  โดยกําหนดใหจะตองเสนอใหสภาผูแทนราษฎรซ่ึงจะตองทําเปนสามวาระดวยกัน  ซ่ึงหากท่ี
ประชุมมีมติไมเห็นชอบจะสงผลใหรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นมีอันตกไป  เวนแตเปนรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตามมาตรา  173  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีสิทธิขอใหท่ีประชุมรวมกันของรัฐสภาพิจารณา
รางกฎหมายดังกลาวไดอีกคร้ัง  หลังจากสภาผูแทนราษฎรพิจารณาและใหความเห็นชอบราง
กฎหมายแลวก็   จะตองสงใหวุฒิสภาตอไป   การพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือราง
พระราชบัญญัติประกอบ     รัฐธรรมนูญโดยวุฒิสภานั้นจะเร่ิมเม่ือสภาผูแทนราษฎรเสนอราง
กฎหมายนั้นมาถึงวุฒิสภา  เม่ือ     วุฒิสภาไดรับรางกฎหมายนั้นแลวก็จะดําเนินการพิจารณาโดย
แบงออกเปนสามวาระเชนเดียวกับสภาผูแทนราษฎรจะแตกตางกันตรงที่ระยะเวลาท่ีใชในการ
พิจารณาเทาน้ัน 

ถาพิจารณาจากกระบวนการพิจารณารางกฎหมายของรัฐสภาแลวพบวาการพิจารณา
รางพระราชบัญญัติท่ีประชาชนเขาช่ือเสนอก็มีลักษณะเชนเดียวกับรางพระราชบัญญัติท่ีรัฐบาล
หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอ  กลาวคือ  ในการพิจารณาจะตองกระทําเปนสามวาระ
เชนเดียวกัน  แตรางกฎหมายท่ีเสนอโดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังไมนอยกวา  50,000  คน  
จะตองถูกกล่ันกรองมากกวารางกฎหมายท่ีเสนอโดยรัฐบาลและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และ
นอกจากน้ีการที่รัฐสภาสามารถท่ีจะรับหรือไมรับรางกฎหมายท่ีประชาชนเสนอไดนั้น  ยังเปน
ประเด็นท่ีสงผลใหการเขาช่ือเสนอรางกฎหมายโดยประชาชนของประเทศไทยยังไมเปนรูปแบบ
ประชาธิปไตยท่ีสามารถใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือโดยตรงท่ีสมบูรณ   
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 ในประเด็นเร่ืองรูปแบบของรางกฎหมายท่ีประชาชนเสนอใหรัฐสภาพิจารณา  

รัฐธรรมนูญมาตรา  170  กําหนดวาจะตองทําเปนรางพระราชบัญญัติเสนอมาดวย  สวนหลักเกณฑ
และรายละเอียดหรือวิธีการในการเสนอไดมีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอ
กฎหมายโดยประชาชน  พ.ศ.  2542  ในมาตรา  5  ซ่ึงกําหนดรูปแบบของรางกฎหมายท่ีประชาชน
สามารถเสนอใหรัฐสภาพิจารณาจะตองประกอบดวย 

1. ตองจัดทําเปนรูปแบบของพระราชบัญญัติ 
2. ตองเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญในหมวด  3  และหมวด  5 
3. ตองมีหลักการ  และเหตุผลประกอบในการเสนอ 
4. ตองมีบทบัญญัติแบงเปนมาตราท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีจะเขาใจไดวามีความประสงคจะ

ใหมีการตรากฎหมายในเร่ืองใด 
5. ตองมีหลักเกณฑ  และวิธีการในการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย 
6. และอาจทําบันทึกสรุปสาระสําคัญ  และคําช้ีแจงความมุงหมายของการกําหนด

หลักการในแตละเร่ือง 
 
 1.2  กระบวนการและกลไกการริเร่ิมรองขอใหมีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทาง

การเมืองโดยประชาชน 
การใหสิทธิแกประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหม่ืนคน  เขาช่ือรอง

ขอใหวุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคลตามมาตรา  303  ออกจากตําแหนงน้ัน  ก็เปนหลักการใหมซ่ึงให
ความสําคัญท่ีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดมุงเนนไปในเร่ืองประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชน  ซ่ึงกลาวโดยหลักการแลวไมมีผูใดตองการใหมีการใชสิทธิดังกลาวโดยไมจําเปน  
แตถาหากสมาชิกรัฐสภาไมทําหนาท่ีแทนประชาชนดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม  แตประชาชนก็ควรท่ี
จะมีสิทธิออกมาเรียกรองหรืออีกนัยหนึ่งออกมาทวงภารกิจดังกลาว  ในสวนของการถอดถอนออก
จากตําแหนงทางการเมืองโดยประชาชน  สามารถพิจารณาศึกษาถึงรายละเอียดไดดังนี้คือ 

 
1.2.1  รูปแบบของการริเร่ิมรองขอใหมีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
รูปแบบของการริเร่ิมรองขอใหมีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเร่ิมตนจาก

การเสนอขอกลาวหาของประชาชน 50,000  คน  ตามเง่ือนไขท่ีรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูณวาดสนการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด  ตอประธาน
วุฒิสภาเพื่อทําการตรวจสอบความถูกตองของคํารองขอ หลังจากนั้นจะนําไปใหคณะกรรม การ
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ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  มาตรา  304  กําหนดใหการเสนอคํารองขอถอดถอนจาก
ตําแหนงโดยประชาชน กระทําโดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหม่ืนคนเสนอ
ตอประธานวุฒิสภา  ซ่ึงจะตองระบุพฤติการณท่ีกลาวหาวากระทําความผิดเปนขอ ๆ ใหชัดเจน    
ท้ังนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ   
พ. ศ. 2542  ไดกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขไวดังนี้คือ 

 (1)  การรวบรวมรายช่ือ  ในมาตรา  60  ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
กําหนดหลักเกณฑไว  3 ประการ คือ 

1.ตองมีผูริเร่ิมรวบรวมรายช่ือจํานวนไมเกินหนึ่งรอยคนเพื่อดําเนินการจัดทําคํารอง
และรับรองลายมือช่ือท่ีประชาชนเขาช่ือกัน 

2.ผูริเร่ิมรวบรวมรายช่ือและผูเขาช่ือ ตองเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย 
3.ผูริเร่ิมรวบรวมรายชื่อตองไปแสดงตนตอประธานวุฒิสภากอนเร่ิมรวบรวมรายชื่อ 

ดังกลาว 
ในการเสนอขอกลาวหานีพ้ระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไดกําหนดโทษหรับผู

ริเร่ิมใหมีการเขาช่ือไวเฉพาะ  หากจงใจกลาวหาเท็จกลาวคือ  หากทําใหมีการเขาชื่อโดยรูวาไมมี
การกระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ ไดกระทําการกลาวหาเท็จหรือแสดงพยานหลักฐานเท็จ
แลว  ผูริเร่ิมดังกลาวจะตองโทษทางอาญามีระวางโทษจาํคุกไมเกนิ  3  ป  หรือปรับไมเกินหกหม่ืน
บาทหรือท้ังจําท้ังปรับ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ  พ. ศ. 2542 ในมาตรา  124 
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(2) คํารองขอใหถอดถอนจากตําแหนงตองมีหลักเกณฑตามท่ีบัญญัติไวไน  มาตรา  6  

ดังตอไปนี ้
1.  ตองทําเปนหนังสือระบุช่ือ  อายุ  ท่ีอยู  หมายเลขประจําตัวประชาชน  พรอมสําเนา

บัตรประจําตัวประชาชน  บัตรประจําตัวประชาชนท่ีหมดอายุหรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทาง
ราชการท่ีมีรูปถายสามารถแสดงตนได 

2.  ลงลายมือช่ือของผูรองขอ  โดยระบุวัน  เดือน  ป  ท่ีลงลายมือช่ือใหชัดเจน 
3.  ระบุพฤติการณท่ีกลาวหาผูดํารงตําแหนงเปนขอ  ๆ  อยางชัดเจน 
4.  ระบุพยานหลักฐานหรือเบาะแสตามสมควรและเพียงพอท่ีคณะกรรมการปราบ 

ปรามการทุจริตแหงชาติจะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไปได 
โดยคํารองขอดังกลาวจะตองยื่นตอประธานวุฒิสภาภายในหน่ึงรอยแปดสิบวัน  นับแต

วันท่ีผูริเร่ิมรวบรวมรายช่ือไปแสดงตนตอประธานวุฒิสภา 
(3)  การตรวจสอบคํารองขอ  มาตรา  63  กําหนดใหประธานวุฒิสภาดําเนินการ

ตรวจสอบและพิจารณาวาคํารองขอถูกตองและครบถวนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามท่ีกลาวมาขางตน  (มาตรา  6  และ  62)  หรือไม  โดยหาก 

1. ถูกตองและครบถวน ใหสงเร่ืองใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติดําเนนิการไตสวนขอเท็จจริงโดยเร็ว 

2.ไมถูกตองหรือไมครบถวน  ใหแจงใหผูรองขอหรือผูริเร่ิมทราบเพ่ือดําเนินการให   
ถูกตองตอไป ในกรณีนี้ผูไดรับแจงตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับ
แจงจากประธานวุฒิสภา 

 
 1.2.2  หลักเกณฑและวิธีการเขาช่ือการริเร่ิมรองขอใหมีการถอดถอนผูดํารงตําแหนง

ทางการเมือง 
 การริเริ่มรองขอใหมีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีหลักเกณฑและวิธีการ

เขาช่ือท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 
ผูมีสิทธิเขาช่ือรองขอใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงหรือบุคคลท่ีมีสิทธิเขาช่ือรองขอให

วุฒิสภาถอดถอนผูดํารงตําแหนง3  มีดังนี้ 
 

                                                           
3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  304. 
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1)  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิกท้ังหมด

เทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎรรองขอตอประธานวุฒิสภา     
2)  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวา  50,000  คน  มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอ

ประธานวุฒิสภา 
3)  สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู

ของวุฒิสภา  มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภาถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออก
จากตําแหนงได 

ผูดํารงตําแหนงท่ีจะถูกรองขอใหถอดถอนหรือผูดํารงตําแหนงตอไปนี้อาจถูกวุฒิสภา
ถอดถอนออกจากตําแหนงได4  คือ 

1) นายกรัฐมนตรี   
2) รัฐมนตรี   
3) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร   
4) สมาชิกวุฒิสภา   
5) ประธานศาลฎีกา   
6) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ   
7) ประธานศาลปกครองสูงสุด   
8) อัยการสูงสุด   
9) กรรมการการเลือกตั้ง   
10) ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา   
11) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ   
12) กรรมการตรวจเงินแผนดิน   
13) ผูพิพากษาหรือตุลาการ  พนักงานอัยการหรือผูดํารงตําแหนงระดับสูง 

 
ท้ังนี้  ตามท่ีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

กําหนด  โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ.  2542  ไดกําหนดตําแหนงตาง ๆ  เพิ่มเติมไวดังนี้ 

1) รองประธานศาลฎีกา 

                                                           
4 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  303. 
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2) รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
3) หัวหนาสํานักตุลาการทหาร 

4) รองอัยการสูงสุด 
5) ผูดํารงตําแหนงระดับสูง   

ผูดํารงตําแหนงระดับสูง  ไดแกผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกรม  ทบวง  
หรือกระทรวง  สําหรับขาราชการพลเรือน  ผูดํารงตําแหนงผูบัญชาการเหลาทัพหรือผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด  สําหรับขาราชการทหาร  ผูดาํรงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ผูดํารงตําแหนง
ปลัดกรุงเทพมหานคร  กรรมการและผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกจิ  หัวหนาหนวยงานอิสระตาม
รัฐธรรมนูญท่ีมีฐานะเปนนติิบุคคล  หรือผูดํารงตําแหนงตามท่ีกฎหมายอ่ืนบัญญัต ิ

พฤติการณท่ีจะถูกรองขอใหถอดถอนและผูมีอํานาจถอดถอนผูดํารงตําแหนง 5 หรือผู
ดํารงตําแหนงท่ีจะถูกรองขอใหถอดถอน 

1)       ผูใดมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ 
2) สอไปในทางทุจริตตอหนาท่ี  
3) สอวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ  
4) สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม 
5)       สอวาจงใจใชอํานาจหนาท่ีขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายให  

วุฒิสภามีอํานาจถอดถอนผูนั้นออกจากตําแหนงได 
 
 1.2.3  กระบวนการและข้ันตอนในการริเร่ิมรองขอใหมีการถอดถอนผูดํารงตําแหนง

ทางการเมือง 
กระบวนการในการถอดถอนผูดํารงตําแหนง  เม่ือประธานวุฒิสภาไดรับคํารองขอ    

แลวจะดําเนินการตอไปดังนี ้
1)  สงเร่ืองใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการ    

ไตสวน 6 
2)  เม่ือไตสวนเสร็จใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสง 

รายงานใหวุฒสิภา 7   ถาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติวาขอ

                                                           
5 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  303. 
6 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  305  วรรคแรก. 
7 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  305  วรรคสอง. 
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ืองดวย

                                                          

3)  วุฒิสภาประชุมพิจารณาถอดถอนโดยมติถอดถอนผูใดออกจากตําแหนงใหถือเอา
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา  การออกเสียง
ตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ 9   มติของวุฒิสภาเปนท่ีสุด  จะมีการรองขอใหถอดถอนบุคคล
ดังกลาวโดยอาศัยเหตุเดียวกนัอีกไมได 10 

4)  ผลเม่ือบุคคลใดถูกถอดถอน  บุคคลนั้นพนจากตําแหนงหรือใหออกจากราชการนับ
แตวันท่ีวุฒิสภามีมติใหถอดถอน  และผูนั้นถูกตัดสิทธิในการดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือใน
การรับราชการเปนเวลาหาป 11 

ดังนั้น  องคกรและกระบวนการในการถอดถอนจากตําแหนงนั้น  การดําเนินการถอด
ถอนจากตําแหนงเร่ิมตนจากการเสนอขอกลาวหาโดยองคกร 3 องคกรไดแก ประชาชน  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  หรือสมาชิกวุฒิสภาตามเง่ือนไขท่ีรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูณกําหนด  ตอประธานวุฒิสภาเพ่ือทําการตรวจสอบความถูกตองของคํารองขอ  
ตอจากนั้นจะนําไปใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจิตแหงชาติดําเนินการไตสวน
ขอเท็จจริง  หลังจากนั้นจึงนําข้ึนสูการพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อพิจารณาลงมติถอดถอนจาก
ตําแหนงตอไป 

เม่ือพิจารณาถึงองคประกอบเรื่องการริเร่ิมโดยประชาชน  จะเห็นไดวา  ตามมาตรา  
304  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิก  และผูสิทธิเลือกต้ัง
จํานวนไมนอยกวาหาหม่ืนคน  สามารถเสนอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภาถอดถอนผูใชอํานาจ
อธิปไตย  ท้ังฝายบริหาร  ฝายนิติบัญญัติ  และฝายตุลาการ ตลอดจนผูอยูในองคกรตามรัฐธรรมนูญ
องคกรอ่ืน  และขาราชการระดับสูง  ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา  303  ได  การถอดถอนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองโดยวุฒิสภา  ตามมาตรา  303 – 307  จึงมีองคประกอบเร่ืองการริเร่ิมโดย
ประชาชน  และเม่ือพิจารณาถึงองคประกอบเร่ืองการตัดสินโดยประชาชน  จะเห็นไดวา  การถอด
ถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา  303 - 307  ไมใชระบบการถอดถอนผูแทนแบบ  

 
8 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  305  วรรคส่ี. 
9 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  307  วรรคแรก. 
10 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  307  วรรคสาม. 
11 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  307  วรรคสอง. 
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เม่ือวิเคราะหเปรียบเทียบกับกระบวนการ  Initiative  Process  ของตางประเทศ  ท่ี
กลาวไวในขางตนในบทท่ี  3  แลว  สามารถพิจารณาไดวากระบวนการ ริเร่ิมเสนอรางกฎหมาย
โดยประชาชนของประเทศไทยนั้น  กฎหมายดังกลาวจึงมีสถานะเปนกฎหมายเชนเดียวกับ
กฎหมายท่ีถูกเสนอโดยคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ซ่ึงจะอยูในอํานาจขององคกร
ฝายนิติบัญญัติท่ีจะแกไขเพ่ิมเติม  หรือเปล่ียนแปลง  หรือแมกระท่ังสามารถท่ีจะยกเลิกกฎหมาย
ดังกลาวได  และในประเด็นนี้สามารถพิจารณาไดวาจะทําใหสงผลถึงกระบวนการ Initiative  
Process  ของประเทศไทยไมอาจท่ีจะประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพได  ดังนั้นจึงควรจะมี
บทบัญญัติกําหนดถึงสถานะท่ีแนนอนของกฎหมายท่ีผานการริเร่ิมเสนอรางกฎหมายโดย
ประชาชนไวอยางชัดเจนเชนเดียวกับในตางประเทศ  กลาวคือ  เนื่องจากประเทศไทยไมไดนําเอา
หลักการหรือกลไกของระบอบประชาธิปไตยทางตรงมาใชอยางสมบูรณแบบ  คือ  ไมมีการ
ตัดสินใจใน  ข้ันสุดทายของประชาชนโดยการออกเสียงประชามติ เชนเดียวกับประเทศ
สวิสเซอรแลนดและประเทศสหรัฐอเมริกา 

  
2  วิเคราะหปญหาและแนวทางแกไขในการมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน 

 
ปญหาและเจตนารณท่ีสําคัญของการปฏิรูปการเมืองในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  ซ่ึงมี

ปญหาท่ีสามารถสรุปรวมได  3  ประการ คือ12 

                                                           
12 คณะสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ .รวมสาระรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน.กรุงเทพมหานคร :

สํานักพิมพมติชน, 2541, หนา  50 - 51. 
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(1)  การเมืองกอนการจัดทํารัฐธรรมนูญใหมนั้นมีลักษณะเปนการเมืองของ
นักการเมือง  ประชาชนเจาของประเทศซ่ึงเปนผูเลือกตั้งผูแทนราษฎรมีสิทธิและเสรีภาพนอย  และ
ไมมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมือง 

(2)  การเมืองกอนการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมไมไดรับความเช่ือถือโดยคนใน
ประเทศและตางประเทศกลาวถึง  ความไมสุจริตของระบบการเมือง  ซ่ึงทําใหฝายการเมืองขาด
ความชอบธรรมในการใชอํานาจและเปนท่ีมาของปญหาการรัฐประหารในอดีต 

(3)  การเมืองกอนการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมเปนการเมืองท่ีรัฐบาลและรัฐสภา
ขาดเสถียรภาพและความตอเนื่อง  นายกรัฐมนตรีขาดภาวะความเปนผูนําและท้ังรัฐบาลและ
รัฐสภาขาดประสิทธิภาพในการบริหารงานเพื่อแกไขปญหาของบานเมือง 

เม่ือเปนดังท่ีกลาวมาแลวนั้น  ในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันคณะกรรมาธิการ
ยกรางจึงพิจารณาสภาพปญหาการเมืองไทย  และสาเหตุแหงปญหาน้ันกอนแลวจึงหากลไก และ
วิธีการแกไขปญหาเหลานั้นกอน  แลวจึงจัดทําเปนกรอบความคิด  3  กรอบ  เพื่อนําไปรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนและองคกรตาง  ๆ  แลวจึงนํากรอบที่วานั้นมาปรับปรุงและยกราง
รัฐธรรมนูญ  โดยมุงหวังวาใหกลไกและมาตรการตาง ๆ  เพื่อปฏิรูปการเมืองของประเทศไทย 

ดังนั้น  เจตนารมณหลัก  3  ประการของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจึงมุงแกปญหาของ
ระบบการเมืองไทย  3  ประการ  คือ13 

(1)  เปล่ียนการเมืองของนักการเมืองใหเปนการเมืองของประชาชน  โดยเพิ่มสิทธิ
เสรีภาพใหประชาชน  และปรับประชาธิปไตยแบบมีผูแทนเปนประชาธิปไตยโดยมีสวนรวมของ
ประชาชน  โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถือวาประชาชน  คือ  หัวใจของการเมือง  จึงไดปรับการเมืองให
เปนของประชาชนมากข้ึน  ซ่ึงเพิ่มสิทธิเสรีภาพใหประชาชนอยางไมเคยปรากฏมากอนใน
รัฐธรรมนูญฉบับใด   พรอมท้ังทําใหสิทธิเสรีภาพนั้นมีผลข้ึนจริงในทางปฏิบัติและเพิ่มสวนรวม
ของประชาชนในการปกครองประเทศทุกระดับใหมากข้ึน  โดยมีมาตรการหลัก  3  ประการ  สรุป
ยอ ไดดังน้ี 

ก)  การเพิ่มสิทธิ  เสรีภาพใหม ๆ  และความเสมอภาคใหประชาชน 
ข)  การทําใหสิทธิ  เสรีภาพเกิดข้ึนจริงในทางปฏิบัติ 
ค)  การเพิ่มหนาท่ีของรัฐและขยายสวนรวมของประชาชนในการเมืองการปกครอง  

ทุกระดับ 

                                                           
13 เรื่องเดียวกัน,  หนา  52. 
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(2)  ทําใหระบบการเมืองและระบบราชการมีความสุจริตและมีความชอบธรรมในการ
ใชอํานาจ  โดยเพิ่มอํานาจพลเมืองในการควบคุมการใชอํานาจในทุกระดับ  ครอบคลุมทุกดาน
อยางมีประสิทธิภาพ  โดยรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมุงท่ีจะใหระบบการเมืองและระบบราชการ    
มีความสุจริตเพิ่มข้ึน  โดยลดการซ้ือเสียง  กําหนดมาตรการปองกันการทุจริต  เพิ่มระบบควบคุม
ทางการเมือง  สรางองคกรควบคุมและตรวจสอบทางกฎหมายข้ึน  สรุปยอไดดังนี้ 

ก)  การลดและขจัดการซ้ือเสียงและเปดโอกาสใหคนมีความสามารถเขาสูระบบ     
การเมือง 

ข)  การกําหนดมาตรการปองกันการทุจริตในตําแหนง 
ค)  การเพิ่มระบบและองคกรตรวจสอบการใชอํานาจใหครอบคลุมทุกดาน 
(3)  ทําใหรัฐบาลมีเสถียรภาพ  นายกรัฐมนตรีมีภาวะความเปนผูนําเพื่อแกปญหา

บานเมืองไดอยางแทจริง  และรัฐสภามีประสิทธิภาพโดยรัฐบาลท่ีสุจริตแตไรเสถียรภาพ  รัฐสภา        
ท่ีสุจริตแตไรประสิทธิภาพก็ไมอาจรวมกันปกครองประเทศและแกปญหาของบานเมืองได         
รัฐธรรมนูญฉบับใหมจึงกําหนดมาตรการและกลไกแกปญหาดังกลาวไว  สรุปยอไดดังนี้ 

ก)  มาตรการที่ทําใหรัฐบาลมีเสถียรภาพ  และนายกรัฐมนตรีมีภาวะความเปนผูนําเพื่อ
ประสิทธิภาพในการบริหาร 

ข)  มาตรการควบคุมไมใหนายกรัฐมนตรีเปนเผด็จการ 
ค)  การทําใหรัฐสภามีประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน 
 
เม่ือพิจารณาจากกระบวนการและกลไกการริเร่ิมเสนอรางกฎหมายโดยประชาชนหรือ

ในการเขาช่ือเสนอกฎหมายโดยประชาชน  (Initiative  Process)  สามารถจะเห็นไดวาข้ันตอนและ
กฎเกณฑเง่ือนไขในการ  เขาช่ือเสนอรางกฎหมายโดยประชาชนในประเทศไทยนั้นมีปญหาท่ีนา
ศึกษาพิจารณาดังตอไปนี้ 

 
2.1  ปญหาของการริเร่ิมเสนอรางกฎหมายโดยประชาชนและแนวทางแกไขปญหา 
จากการศึกษาพบวา  รางพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพนั้นมีท่ีมาหรือความคิดใน

การรวบรวมลายมือช่ือเพ่ือเสนอรางพระราชบัญญัตินี้จาก 9  เครือขายประชาชน  ซ่ึงเปนประชาชน
ท่ีดอยโอกาสทั้งนั้น  เชน  ผูพิการ  ผูปวยติดเช้ือโรคราย  ผูคนในชุมชุนแออัด  เกษตรกร  เปนตน  
ถือไดวาประชาชนกลุมดังกลาวยังไมมีหลักประกันในดานสุขภาพ  ซ่ึงตางจากประชาชนท่ีทํางาน
โดยมีหลักประกันสังคมน้ัน  ซ่ึงมีวัตถุประสงคตองการใหประชาชนมีหลักประกันดังกลาว  โดย
ทราบวามีชองทางในการเสนอรางกฎหมายโดยประชาชนจึงมีการรวมผูท่ีมีความรูและท่ีปรึกษา 
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ดังนั้น   จะเห็นไดวา ท่ีผานมาก็ไดมีการใช รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน   รวมท้ัง
พระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย  ในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนใน
เร่ือง     ดังกลาววามีปญหาหรืออุปสรรคในทางปฏิบัตินั้น  จะพบวาการเขาช่ือเสนอรางกฎหมาย
โดยประชาชน  50,000  คนตามมาตรา  170  ของรัฐธรรมนูญนั้น  มีรางพระราชบัญญัติท่ีมีการ
เขาช่ือกันเสนอตอประธานรัฐสภาน้ันถือไดวามีจํานวนนอยมาก  จากท่ีกลาวมาในขางตนปญหาท่ี
สําคัญ  คือ  จํานวนของผูเขาช่ือในการเสนอรางกฎหมายในแงของประชาชนไปทําการลารายช่ือ
ประชาชนดวยกันเองจํานวน  50,000  ช่ือ ก็ถือวามีจํานวนมากพอสมควรแตถาเปนนักการเมืองไป
ลารายช่ือของประชาชนในจํานวน  50,000  ช่ือ  ก็ถือวาไมมากนักและเร่ืองท่ีสําคัญก็คือการเขาช่ือ
เสนอรางกฎหมายเขาใจวาจะตองใชเอกสารหลักฐานตาง ๆ  คอนขางมาก  มีบัตรประจําตัว
ประชาชน   มีสําเนาทะเบียนบาน15 เปนตน ตรงนี้อาจจะเปนปญหาในการเขาช่ือของประชาชน
เพราะตองมีเอกสารพรอมครบถวนจึงจะสามารถทําการเขาช่ือไดนอกเหนือจากหลักเกณฑตางท่ี
กฎหมายกําหนดไว     
                                                           

14 ระกาวิน  ลีชนะวานิชพัน,  อดีตประธานโครงการรณรงคหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน. 

องคการแรงงานระหวางประเทศ  อาคารสหประชาชาติ. 15 เมษายน  2547.  
15 สมคิด  เลิศไพฑูรย, อดีตอนุกรรมาธิการในคณะอนุกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ กรอบที่  1  

วาดวย สิทธิ  เสรีภาพ  และการมีสวนรวมของพลเมือง  อาจารยประจําคณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร. อาคารคณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 4  พฤษภาคม  2547. 
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2.1.1 ปญหาเร่ืองการรวบรวมลายมือช่ือของประชาชน 
ปญหาท่ีสําคัญ คือ ความยากในการเขาช่ือเสนอรางกฎหมายโดยประชาชนเร่ิมตั้งแต 

การรวบรวมลายมือช่ือ  50,000  คน  ซ่ึงการรวบรวมลายมือช่ือของประชาชนผูเขาช่ือเสนอ
กฎหมาย  ผูแทนการเสนอกฎหมาย และแบบแสดงบัญชีรายชื่อของผูเขาช่ือเสนอรางกฎหมาย  
ตองมีแบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือ  ท่ีอยู  และลายมือช่ือ  พรอมท้ังสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน  ในเร่ืองเอกสารสําเนาประชาชนและสําเนาทะเบียนบานก็ตอง
ลงลายมือช่ือรับรองในสําเนาเอกสารดังกลาว  ตามหลักเกณฑและวิธีการในการเขาช่ือเสนอ
กฎหมายตามพระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย  พ.ศ.  2542  จะเห็นไดวาก็เปนปญหา
อีกประการหนึ่งในเร่ืองเอกสารซ่ึงทําใหเกิดความยากตอการจัดเตรียมเอกสารเพราะในความเปน
จริงประชาชนมักจะพกพาบัตรประจําตัวประชาชนติดตัวแตมิไดพกพาทะเบียนบานติดตัวดวย  
และในทางปฏิบัติไมไดกําหนดวาผูเขาช่ือจะตองอยูในภูมิลําเนาของตนเองจึงทําใหเกิดปญหาใน
เร่ืองเอกสารสําเนาทะเบียนบานและการท่ีประชาชนจะทําการริเร่ิมเสนอรางกฎหมายโดย
ประชาชนไมใชเร่ืองงาย  จึงเปนเหตุใหตองใชเวลานานมากพอสมควรและตองเสียคาใชจายเปน
จํานวนมากในการท่ีจะตองไปอธิบายถึงเร่ืองรางพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ  หลังจากได
รวบรวมลายชื่อเรียบรอยก็เสนอรางพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแกประธานรัฐสภาก็ตอง
รอเปนเวลานาน  ซ่ึงมีผูริเร่ิมดําเนินการคอยติดตามตลอดวารางพระราชบัญญัตินั้นไปถึงไหน  
เวลาผานไปนานพอสมควรรางพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพของเราก็ยังตองใชระยะเวลาใน
การ     รอคอยตอไปอีกหลังจากท่ีเงียบหายไป16 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

จากการศึกษาจะพบวา การท่ีประชาชนจะทําการริเร่ิมเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน
ไมใชเร่ืองงายจึงเปนเหตุใหตองใชเวลานานมากพอสมควรและตองคาใชจายเปนจํานวนมากใน
การท่ีจะตองไปอธิบายถึงเร่ืองรางพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ   หลังจากไดรวบรวม     
ลายช่ือเรียบรอยก็เสนอรางพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแกประธานรัฐสภาก็ตองคอยเปน
เวลานานซ่ึงมีผูท่ีริเร่ิมดําเนินการคอยติดตามตลอดวารางพระราชบัญญัตินั้นไปถึงข้ันตอนไหน  
เวลาผานไปนานพอสมควรรางพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพของประชาชนก็ยังตองใช

                                                           
16ระกาวิน  ลีชนะวานิชพัน,  อดีตประธานโครงการรณรงคหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน. 

องคการแรงงานระหวางประเทศ  อาคารสหประชาชาติ. 15 เมษายน  2547.  
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และจากการศึกษาจะพบวา  การดําเนินการรวบรวมลายมือช่ือของประชาชนเพื่อเสนอ
รางกฎหมายหรือรางพระราชบัญญัติปาชุมชนน้ัน  ปญหาท่ีสําคัญคือความยากในวิธีหรือ
กระบวนการเขาช่ือเสนอรางกฎหมายโดยประชาชนเร่ิมตั้งแตการเรียนรูในเร่ืองนั้น ๆ  และตองรู
วาเปนปญหาของตนเองและมีผลกระทบตอสังคมในเบ้ืองตนอยางไร  ตอมาคือการรวบรวม
ลายมือช่ือ  50,000  คน  ซ่ึงการรวบรวมลายมือช่ือของประชาชนผูเขาช่ือเสนอกฎหมาย  ผูแทนการ
เสนอกฎหมาย  และแบบแสดงบัญชีรายช่ือของผูเขาช่ือเสนอรางกฎหมาย  ตองมีแบบแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับช่ือ  ท่ีอยู  และลายมือช่ือ  พรอมท้ังสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบาน  ในเร่ืองเอกสารสําเนาประชาชนและสําเนาทะเบียนบานก็ตองลงลายมือช่ือรับรอง
ในสําเนาเอกสารดังกลาว   ตามหลักเกณฑและวิ ธีการในการเขา ช่ือเสนอกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย  พ.ศ.  2542  จะเห็นไดวานี้ก็เปนปญหาอีกประการ
หนึ่งในเร่ืองเอกสารซ่ึงทําใหเกิดความยากตอการจัดเตรียมเอกสารเพราะในความเปนจริง
ประชาชนมักจะพกพาบัตรประจําตัวประชาชนติดตัวแตมิไดพกพาทะเบียนบานติดตัวดวย  เพราะ
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เ ม่ือเปรียบเทียบกับกระบวนการเขาช่ือเสนอรางกฎหมายโดยประชาชนของ
ตางประเทศ  อาทิเชน ประเทศสวิสเซอรแลนดท่ีผูเร่ิมกอการจํานวนไมนอยกวา  7  คน  จะเปน            
ผูดําเนินการรวบรวมลายมือช่ือของผูสนับสนุนจํานวนไมนอยกวา  10,000  คน  เพื่อขอแกไข      
รัฐธรรมนูญ  โดยผูเร่ิมกอการจะตองยื่นคําขอแกไข (Petition)  ตอรัฐสภากอน  แลวดําเนินการ
รวบรวมลายมือช่ือของผูสนับสนุนใหไดครบ  10,000  คนภายในระยะเวลา  18  เดือน  และหาก
พนกําหนดดังกลาวแลวไมสามารถรวบรวมไดครบตามท่ีกฎหมายกําหนด  ขอเสนอขอแกไข
กฎหมายนั้นก็ตกไป  สวนในประเทศสหรัฐ อเมริกา  ผูเร่ิมกอการจะตองยื่นคําขอในการเสนอ  ขอ
แกไข  ท้ังของเดิมและของใหม  เสนอตอผูมีอํานาจตามท่ีกฎหมายกําหนดไป  เชน  ผูวาการรัฐหรือ
อัยการเขตแลวแตกฎหมายของแตละมลรัฐจะไดกําหนดไว  หลังจากนั้นจึงจะมีการดําเนินการให   
ประชาชนในมลรัฐลงชื่อสนับสนุนภายในเวลาตามที่กฎหมายกําหนด  โดยแตละมลรัฐจะกําหนด
ไวแตกตางกัน  เชน  ในมลรัฐโคโรลาโดและมลรัฐฟลอริดาท่ีกําหนดวาจะตองยื่นขอเสนอตอ     
เจาหนาท่ีอยางนอย  3  เดือนกอนการเลือกต้ังสมาชิกสภาคองเกรส  หรือในประเทศเยอรมันซ่ึง     
ผูแทนการริเร่ิมจะตองดําเนินการรวบรวมลายมือช่ือของประชาชนผูสนับสนุนใหไดครบตาม

                                                           
17ไพโรจน  พลเพชร, เลขาธิการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน. สมาคมสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน. 23  เมษายน  2547.   
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2.1.2.  ปญหาเร่ืองกระบวนการและวิธีการตรวจสอบรางกฎหมายในการริเร่ิมเสนอราง

กฎหมายโดยประชาชน 
ปญหาท่ีสําคัญ คือ  กระบวนการในการเขาช่ือเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน 

กําหนดวา  เม่ือประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังรวมกันเขาช่ือเสนอรางกฎหมายเพ่ือใหรัฐ สภาพิจารณา  
ประธานรัฐสภาจะตองมีหนาท่ีในการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารที่ประชาชนยื่นเขามา  
กลาวคือ  ประธานรัฐสภาจะตองตรวจสอบวารางกฎหมายท่ีประชาชนเสนอเขามาน้ันเปนเร่ืองท่ี
อยูในหมวด  3  เร่ืองสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยและหมวด  5  เร่ืองแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญหรือไม  และจะตองตรวจสอบถึงความถูกตองของจํานวนของลายมือช่ือ
ผูสนับสนุนรางกฎหมายวามีจํานวนไมนอยกวา  50,000  คนหรือไม  โดยในข้ันตอนการ
ตรวจสอบนี้ไมมีบทบัญญัติมาตราใดแหงรัฐธรรมนูญประกอบกับพระราชบัญญัติวาดวยการ
เขาช่ือเสนอกฎหมาย  พ.ศ.  2542  กําหนดระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารโดย
ประธาน รัฐสภาไวเลย   ซ่ึงหมายความวาประธานรัฐสภาสามารถท่ีจะใชระยะเวลาในการ
ตรวจสอบนาน     เทาใดก็ได 

จากการศึกษาพบวา  หลังจากยื่นเร่ืองการเขาช่ือเสนอกฎหมายรายมือช่ือของประชาชน
ใหแกทางประธานรัฐสภา  ขณะท่ีรอเวลาในการตรวจสอบเอกสารความถูกตองของเอกสารตาง ๆ  
และตรวจสอบความถูกตองของรางกฎหมายหลักประกันสุขภาพดังกลาว  ผูริเร่ิมไดมีการติดตาม
หรือติดตอเกี่ยวกับเร่ืองระยะเวลาในการใชพิจารณารางกฎหมายดังกลาวตลอด  ซ่ึงตองใชเวลาใน
การตรวจสอบความถูกตองของเอกสารตาง ๆ  และตรวจสอบความถูกตองของรางกฎหมาย
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และจากการศึกษาพบวาหลังจากยื่นเร่ืองการเขาช่ือเสนอกฎหมายรายมือชื่อของ 
ประชาชนใหแกทางประธานรัฐสภา  ขณะท่ีรอเวลาในการตรวจสอบเอกสารความถูกตองของ
เอกสารตาง ๆ  และตรวจสอบความถูกตองของรางกฎหมายหรือรางพระราชบัญญัติปาชุมชน     
นั้น  ไดมีการติดตามหรือติดตอเกี่ยวกับเร่ืองระยะเวลาในการใชพิจารณารางกฎหมายดังกลาว
ตลอดจนทราบวาลายมือช่ือของผูเขาช่ือเสนอกฎหมาย  ผานตามหลักเกณฑและวิธีการในการ
เขาช่ือเสนอกฎหมายตามพระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย  พ.ศ.  2542  ทางผูริเร่ิม
เห็นไดวามีการใชระยะเวลานานมาก  การท่ีประชาชนจะทําการริเร่ิมเสนอรางกฎหมายโดย
ประชาชนจึงไมใชเร่ืองงายเพราะมีเหตุใหตองใชเวลานานมากพอสมควรและตองเสียคาใชจายเปน
จํานวนมากในการท่ีจะตองไปอธิบายถึงเร่ืองรางพระราชบัญญัติปาชุมชน  หลังจากไดรวบรวมลาย

                                                           
18 ระกาวิน  ลีชนะวานิชพัน,  อดีตประธานโครงการรณรงคหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน. 

องคการแรงงานระหวางประเทศ  อาคารสหประชาชาติ. 15 เมษายน  2547. 
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ดังนั้น  เม่ือพิจารณาถึงกระบวนการและข้ันตอนในการเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ
ของประเทศไทยน้ัน  กฎหมายกําหนดใหการตรวจสอบเปนอํานาจหนาท่ีของประธานรัฐสภา  
โดยไมไดกําหนดระยะเวลาในการตรวจสอบไวสงผลใหในทางปฎิบัติประธานรัฐสภาอาจใชเวลา
ในการตรวจสอบนานเทาไรก็ได  โดยเฉพาะในกรณีกฎหมายท่ีประชาชนเสนอเปนเร่ืองท่ีสําคัญ
และมีผลกระทบทางการเมืองและมีผลกระทบตอประชาชนเปนจํานวนมาก  ประธานรัฐสภาจึง
สามารถที่จะใช เวลาในการตรวจสอบความถูกตองได เปนเวลานานอันเปนการยืดเวลา  
กระบวนการออกไปและสงผลใหการมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของ ประชาชนไมประสบ
ความสําเร็จและสรางอุปสรรคใหแกกระบวนการเขาช่ือเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน    ทําให
ไมมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติจริง ๆ  ดังนั้น  เพื่อเปนการเคารพตอกระบวนการเขาช่ือเสนอราง
กฎหมายโดยประชาชนผูซ่ึงเปนเจาของอํานาจอธิปไตย  จึงควรท่ีจะมีการกําหนดระยะเวลาในการ
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารโดยประธานรัฐสภาใหชัดเจนยิ่งข้ึนมากกวาเดิม 
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เม่ือเปรียบเทียบกับกระบวนการริเร่ิมเขาช่ือเสนอรางกฎหมายโดย ประชาชนใน
ตางประเทศจะมีการกําหนดระยะเวลาท่ีแนนอนไว  เชน  ในประเทศสวิสเซอรแลนด  เม่ือ
ประชาชนยื่นขอเรียกรองใหมีการริเร่ิมเสนอกฎหมายแลว  รัฐสภาจะตองพิจารณาใหแลว    เสร็จ
วาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับขอเสนอของประชาชนภายในเวลาท่ีกําหนด  สวนในประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้นเนื่องจากการใหความเห็นชอบกับขอเสนอของประชาชนจะใชวิธีการออกเสียง
ประชามติ  โดยจะจัดใหมีข้ึนพรอม ๆ  กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาคองเกรส  ดังนั้น  การตรวจสอบ
ความถูกตองของเอกสารที่ใชวิธีการสุมตัวอยางจากลายมือช่ือท้ังหมดก็จะตองทําใหแลวเสร็จกอน
การเลือกต้ังสมาชิกสภาคองเกรสน้ันเอง  (เลือกตั้งทุก ๆ  สองป)  หรือในบางประเทศนั้นใหความ
เห็นชอบกับรางกฎหมายท่ีประชาชนเสนอก็จะใชวิธีการออกเสียงประชามติ  ซ่ึงไดกําหนดเวลาใน
การจัดใหมีการออกเสียงประชามติท่ีแนนอนไว  เปนตน 

 
2.1.3  ปญหาในการเขาช่ือเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน 
ปญหาท่ีสําคัญในการเขาช่ือเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน  เม่ือพิจารณาถึง

กระบวนการและข้ันตอนในการเสนอกฎหมายท่ีกฎหมายกําหนดไวจะพบวาเปนข้ันตอนท่ีตอง
อาศัยความรูความสามารถและประสบการณในดานกฎหมาย  ท้ังยังเปนเร่ืองทางเทคนิคท่ีจะตอง
อาศัยความรูความเขาใจอยางเพียงพอ  ดังนั้น  การท่ีรัฐธรรมนูญมาตรา  170  ประกอบกับ
พระราชบัญญัติ      วาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย  พ.ศ.  2542  ไดกําหนดใหประชาชนผูมีสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา  50,000  คน  ท่ีมีความประสงคท่ีจะริเร่ิมเสนอกฎหมายให
รัฐสภาพิจารณาจะตองจัดทําเปนรางพระราชบัญญัติจะตองดําเนินการจัดทําเปนรางกฎหมาย
ประกอบดวยหลักการและเหตุผลและบทมาตราท่ีชัดเจนพรอมท้ังวิธีการปฏิบัติการใหเปนไปตาม
กฎหมาย 

จากการศึกษาพบวา  การเขาช่ือเสนอรางกฎหมายโดยประชาชนในเสนอรางกฎหมาย
ของประชาชนนั้นไมไดเขาไปสูการพิจารณาของรัฐสภา  ซ่ึงในความเปนจริงประธานรัฐสภานาจะ
รอถาการดําเนินการของประชาชนน้ันถูกตอง  เพราะประชาชนตองใชเวลาในการดําเนินการมา
เปนเวลานาน  อีกท้ังระยะเวลาในข้ันตอนและกระบวนการตาง ๆ  ของทางประธานรัฐสภากวาจะ
เสร็จเรียบรอยก็ตองใชระยะเวลานานมาก   ท่ีจริงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน  ไดเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองมากข้ึนไมวา
จะเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของโดยตรงคือการใหสิทธิประชาชนสามารถเขาช่ือเสนอรางกฎหมายได  
ถึงแมวาจะมีกระบวนการพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอแลว  มี
ความคิดเห็นวารางพระราชบัญญัติของประชาชนนั้นก็นาจะไดรับการเขาสูกระบวนการพิจารณาร
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และจากการศึกษาพบวา  การรวบรวมลายมือช่ือของประชาชนในการริเร่ิมเสนอราง
กฎหมายเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติปาชุมชนในขณะนั้น   มีความพยายามในเ ร่ืองราง
พระราชบัญญัติปาชุมชนมีมาต้ังแตในชวงประมาณป  พ.ศ.  2539  ในขณะนั้นมีงานวิจัยมีความ
รวมมือหลายฝายในการรวมกันยกรางพระราชบัญญัติ  หลังจากเสนอเขาคณะรัฐมนตรีแตมีเนื้อหา
บางอยางบางฝายไมเห็นดวย  จนกระท่ังมาถึงหลังจากมีการเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  ปพุทธศักราช  2540  ในรัฐธรรมนูญก็ใหสิทธิประชาชนเขาช่ือเสนอราง
กฎหมายไดตามมาตรา  170  เม่ือชองทางในทางบริหารไมสามารถดําเนินการตอไปไดทาง
ผูดําเนินการ       มีความเห็นวาการท่ีจะทําใหไดเนื้อหาหลักการสาระอยางท่ีตองการนาจะตองเปน
ผูเสนอรางกฎหมายเอง  หลังจากนั้นก็มีกระบวนการเขาช่ือเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน  มีการ
ประชุมผูนําปาชุมชน  นักวิชาการ  และกลุมเอ็น จี โอ เปนตน  เร่ิมตนเม่ือประมาณป  พ.ศ.  2542 – 
2543  โดยมีเครือขายผูนําปาชุมชนท่ีมีพื้นฐานมากอน  โดยใชระยะเวลาในการเขาช่ือเสนอราง
กฎหมายประมาณ  1  ป  เม่ือครบตามจํานวน  55,000  ชื่อ แลวจึงเสนอตอประธานรัฐสภา  ใน
คราวเดียวกันก็มีรางพระราชบัญญัติปาชุมชนของรัฐบาลโดยการเสนอของพรรคการเมืองตาง ๆ  
หลังจากผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรโดยหลักการสาระสําคัญมาจากรางพระราชบัญญัติ
ท่ีมาจากรางพระราชบัญญัติของประชาชน  แตรางพระราชบัญญัติดังกลาวนั้นก็เปนรางของสภา
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เมื่อพิจารณาจากกระบวนการเขาช่ือเสนอรางกฎหมายโดยประชาชนของไทยตาม     
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  ประกอบกับพระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือ
เสนอกฎหมาย  พ.ศ. 2542  แลวพบวากฎหมายกําหนดใหประชาชนมีสิทธิเพียงเสนอกฎหมายให
รัฐสภาพิจารณาเทานั้น  สวนอํานาจในการพิจารณาและอนุมัติรางกฎหมายยังคงเปนของรัฐสภา
โดยสมบูรณ ดังนั้นในกรณีท่ีรัฐสภาลงมติใหความเห็นชอบกับรางกฎหมายท่ีประชาชนเสนอ  
กลาวคือ  รางกฎหมายไดผานความเห็นชอบของรัฐสภา  โดยท้ังสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาแลว  
หลังจากนั้นจะตองนําข้ึนทูลเกลา ฯ  เพื่อใหพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาจึงจะมีผลใชเปนกฎหมาย  รางกฎหมายท่ีประชาชนเสนอก็เชนเดียวกันกับราง
กฎหมายท่ัวไปที่ผานการพิจารณาและใหความเห็นชอบจากรัฐสภาแลว  กลาวคือ รางกฎหมาย
ดังกลาวจะมีสถานะเปนพระราชบัญญัติ เชนเดียวกับพระราชบัญญัติ ท่ัวไปท่ีเสนอโดย
คณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและจะมีผลใชบังคับกับประชาชนท้ังประเทศ  ซ่ึงในกรณีนี้
มีประเด็นท่ีควรพิจารณา  คือ  รัฐสภาซ่ึงเปนองคกรฝายนิติบัญญัติมีอํานาจในการตรากฎหมาย  

                                                           
19 ไพโรจน  พลเพชร, เลขาธิการสมาคมสิทธิเสรีภาพประชาชน. สมาคมสิทธิเสรีภาพประชาชน. 

23  เมษายน  2547. 
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 จากการศึกษาจึงอาจกลาวไดวา  ปญหาที่สําคัญในประเด็นท่ีสรางความผิดหวังใหแก
ประชาชนเพราะประชาชนไมมีหลักประกันมารองรับถาหากรัฐสภามีการปฏิเสธหรือเปล่ียนแปลง
แกไขรางกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนตรงน้ีถือเปนเร่ืองท่ีจะตองไดรับการแกไข  เพราะ   
ประชาชนไมสามารถกําหนดไดวารัฐบาลจะปดกั้นโอกาสท่ีจะมีรางพระราชบัญญัติท่ีเสนอโดย
ประชาชนเขาสูกระบวนการพิจารณารวมอยูดวย  มิฉะนั้นทางรัฐบาลตองรอรางกฎหมายของ
ประชาชนในข้ันตอนสุดทาย  เพราะปญหาในเร่ืองของระยะเวลาในการตรวจสอบรางกฎหมายใน
การริเร่ิมเสนอรางกฎหมายโดยประชาชนเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินการของทางรัฐสภา  และ
ในกรณีท่ีมีปญหาในการเสนอกฎหมายพระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย  พ.ศ.  2542  
ท่ีนาจะตองพิจารณาคือ  ถาหากรัฐสภามีการปฏิเสธหรือเปล่ียนแปลงแกไขรางกฎหมายท่ีเสนอ
โดยประชาชน  นาจะมีการออกเสียงประชามติของประชาชน  เพราะการออกเสียงประชามติของ
ประชาชนนาจะถือเปนการตัดสินใจของประชาชนอยางแทจริง   

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับตางประเทศจะพบวา  ประเทศสวิสเซอรแลนดซ่ึงไดนําเอา
กลไกของประชาธิปไตยทางตรงมาใชอยางเต็มรูปแบบ  ไดกําหนดวาการแกไขรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายท่ัวไปโดยรัฐสภานั้นจะตองไดรับความเห็นชอบจากประชาชนโดยการออกเสียง    
ประชามติกอน ซ่ึงในกรณีนี้กฎหมายท่ีผานกระบวนการ Initiative Process  หากภายหลังรัฐสภา
ตองการแกไขเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกกฎหมายดังกลาว รัฐสภาตองจัดใหมีการออกเสียงประชามติ
ใหความเห็นชอบกอนและหากไดรับความเห็นชอบจากประชาชนในการแกไขเปล่ียนแปลงแลว 
รัฐสภาจึงจะสามารถกระทําได  สวนในประเทศสหรัฐอเมริกากฎหมายท่ีผานกระบวนการ  
Initiative Process  จะมีสถานะเปนรัฐบัญญัติเชนเดียวกับกฎหมายท่ัวไป  แตอยางไรก็ตามเพื่อเปน
การเคารพตอ  Initiative Process ในแตละมลรัฐในสหรัฐอเมริกาจึงกําหนดเง่ือนไขของการแกไข
กฎหมายดังกลาวนี้ไวแตกตางกันไป  อาทิเชน  ในรัฐธรรมนูญของมลรัฐ California  มาตรา  2  
กําหนดวากฎหมายท่ีผานกระบวนการ Initiative Process นั้น  สภาของมลรัฐไมสามารถท่ีจะยกเลิก
หรือแกไขเปล่ียนแปลงใด ๆ  ไดหากไมไดรับความเห็นชอบโดยกระบวนการ  Initiative Process  
หรือในรัฐธรรมนูญของมลรัฐ Arkansas ไดกําหนดไววาสภาของมลรัฐสามารถท่ีจะยกเลิกหรือ    
แกไขเปล่ียนแปลงกฎหมายท่ีผานกระบวนการ Initiative Process ไดตอเมื่อไดรับคะแนนเสียง      
2  ใน  3  ของแตละสภาของมลรัฐใหความเห็นชอบกับการแกไขนั้น  หรือในรัฐธรรมนูญของ    
มลรัฐ  Wyoming  มาตรา  3  กําหนดไววาสภาของมลรัฐไมสามารถท่ีจะยกเลิกกฎหมายท่ีผาน
กระบวนการ Initiative Process  อยางนอย  2  ปนับแตประกาศใช  แตอยางไรก็ตามสภาของมลรัฐ
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จากปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนไมวาจะเปนปญหาทางบทบัญญัติของ
กฎหมายเองหรือปญหาท่ีเกิดข้ึนในทางปฏิบติจริง ๆ  สงผลใหการเขาช่ือเสนอรางกฎหมายโดย
ประชาชนไมสามารถที่จะเกิดข้ึนไดงายนัก  โดยเฉพาะหากเปนการริเร่ิมเขาช่ือของประชาชน
ท่ัวไปที่ไมใชกลุมประชาชนหรือองคกรเอกชน  ซ่ึงไมมีหรือไมไดรับการสนับสนุนดานการเงิน
และดานกําลังเจาหนาท่ีในการประชาสัมพันธจากหนวยงานใด ๆ  ดวยแลว  ก็จะไมสามารถ
ดําเนินการใหเกิดข้ึนไดเลย  แมจะใชวิธีการเขาช่ือเสนอรางกฎหมายโดยใหคณะกรรมการการ
เลือกตั้งดําเนินการใหก็ตาม  เนื่องจากการดําเนินการเขาช่ือเสนอรางกฎหมายจะตองมีการรณรงค
เผยแพรประชาสัมพันธใหแกประชาชนโดยท่ัวไปไดรับทราบเพ่ือใหเกิดการรวมตัวกันของภาค
ประชาชนและกอใหเกิดความรวมมือทางการเมืองในอันท่ีจะสามารถสรางอํานาจตอรองทางการ
เมืองได  แตการดําเนินการรวบรวมลายมือช่ือโดยคณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการแทนนั้น  
รัฐไมไดจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรแกประชาชนท่ัวไปทราบแตอยางใด  คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีหนาท่ีเพียงติดประกาศเร่ืองที่จะมีการเขาช่ือเสนอกฎหมาย  กําหนดวัน  เวลา  และ
สถานท่ีท่ีใหประชาชนไปเขาช่ือไดเทานั้น   และโดยเฉพาะหากเปนเร่ืองท่ีไมอยูในความสนใจของ
ประชาชนท่ัวไปหรือมีผลเพียงเฉพาะกลุม  เปนตน 

เพราะฉะนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจึงควรใหสิทธิแกประชาชนท่ีมีความ
ประสงคจะเขาช่ือกันริเร่ิมเสนอรางกฎหมายเพื่อใหรัฐสภาพิจารณาสามารถที่จะเสนอในรูปแบบ
ของขอเสนอทั่วไป  เชนเดียวกันกับกระบวนการของประเทศสวิสเซอรแลนดและประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยประชาชนเพียงแตบรรยายสรุปส้ัน ๆ  ถึงความตองการท่ีจะเปล่ียนแปลงและ
เนื้อหาของกฎหมายนั้น ๆ  วาควรเปนเชนใด  แลวมอบหนาท่ีในการจัดยกรางกฎหมายท่ีถูกแบบ
แผนของการเสนอรางกฎหมายใหแกหนวยงานของรัฐท่ีมีความรู  ความเช่ียวชาญเปนผูจัดทํา
ภายใตขอบเขตของขอเสนอทั่วไปที่ประชาชนเสนอ  โดยหนวยงานของรัฐในระดับชาตินั้นอาจ
เปนเจาหนาท่ีของรัฐสภา  หรือเปนหนาท่ีของสํานักงานเลขาธิการรัฐสภาซ่ึงมีความรู  มี
ประสบการณผูจัดยกรางกฎหมายอยางถูกแบบแผนก็ได  แตอยางไรก็ตาม  หากประชาชนสามารถ
ท่ีจะเสนอรางกฎหมายท่ีมีการจัดทําอยางถูกแบบแผนไดก็สามารถเสนอไดเชนกัน  อันจะเปนการ
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ดังนั้น อาจกลาวโดยสรุปไดวาเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับตางประเทศ  ผูเขียนเห็นวา
ควรจะมีบทบัญญัติกําหนดความแนนอนของกฎหมายท่ีผานการ ริเร่ิมโดยประชาชนไดอยาง      
ชัดเจนเชนเดียวกับใน ตางประเทศ  กลาวคือ  เนื่องจากประเทศไทยไมไดนําเอากลไกของระบบ
ประชาธิปไตยทางตรง มาใชอยางเต็มรูปแบบ    คือ  ไมมีการตัดสินใจในข้ันสุดทายโดยประชาชน
โดยการออกเสียงประชามติเชนเดียวกับในประเทศสวิสเซอรแลนดและในสหรัฐอเมริกา  และไมมี
บทบัญญัติกําหนดใหรัฐสภาจะตองถามความเห็นชอบจากประชาชนในการแกไขเพ่ิมเติมหรือ
ยกเลิกกฎหมายใด ๆ  เชน  ในสวิสเซอรแลนด  ประกอบกับประเทศไทยยึดม่ันกับระบอบ
ประชาธิปไตยโดยทางผูแทนคอนขางมากโดยไดบัญญติใหกลไกของประชาธิปไตยทางตรงที่    
นํามาใชไมใหเปนประชาธิปไตยรูปแบบผสมอยางสมบูรณแบบจึงไดบัญญัติใหอํานาจในการ
พิจารณารางกฎหมายท่ีผานกระบวนการ  Initiative Process  ยังเปนของรัฐสภาโดยสมบูรณ  ดังนั้น  
รัฐสภาและสภาทองถ่ินจึงมีอํานาจในการที่จะแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายใด ๆ  ก็ได         
แตอยางไรก็ตามสําหรับกฎหมายท่ีผานกระบวนการ  Initiative Process  นั้นเพื่อเปนการสงเสริม
ใหประชาชนสามารถมีสวนรวมในทางการเมืองอยางแทจริงใหตรงกับเจตนารมณของรัฐธรรมนญู
แลว จึงควรจะกําหนดใหรัฐสภาสามารถท่ีจะแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายท่ีผานกระบวนการ  
Initiative Process  ไดตอเม่ือไดทดลองใชกฎหมายดังกลาวไปในระยะหน่ึงกอนโดยกําหนด
ระยะเวลาไวอยางชัดเจนเชนเดียวกับในสหรัฐอเมริกา  ไมเชนนั้นการท่ีรัฐสภามีอํานาจท่ีจะแกไข  
เปล่ียนแปลง  หรือยกเลิกกฎหมาย  ในเวลาใดก็ไดจะสงผลใหการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนไมอาจจะเกิดผลขึ้นในทางปฏิบัติได 

 
2.2  ปญหาของการริเร่ิมรองขอใหมีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง        

โดยประชาชนและแนวทางแกไขปญหา 
ปญหาดังกลาวเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหการควบคุมตรวจสอบการทุจริตคอรัปช่ันใน

อดีตไมไดผลเทาท่ีควร  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  จึงไดกําหนดหลัก  
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเสียใหม  โดยในหมวดของการถอดถอนจากตําแหนงไดกําหนด  
พฤฒิการณท่ีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐอาจถูกตรวจสอบถอดถอนไวไน 

มาตรา  303  รวม  5  กรณีดวยกันคือ 

  

1.  มีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ 
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2.  สอไปในทางทุจริตตอหนาท่ี 
3.  สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ 
4.  สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม หรือ 
5.  สอวาจงใจใชอํานาจหนาท่ีขัดตอบทบัญญัติ แหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
 
 
 
จะเห็นไดวา  การถอดถอนจากตําแหนงเปล่ียนหลักการในการตรวจสอบการใช 

อํานาจเสียใหมโดยเพียงแตมีพฤติการณท่ี  “สอ”   ไปในทางทุจริตตอหนาท่ี  “สอ”  วากระทําผิด 
ตอตําแหนงหนาท่ีราชการ  ฯลฯ  ก็เปนความผิดท่ีอาจถูกถอนถอนได โดยไมจําเปนตองปรากฏวา
ไดมีการทุจริตข้ึนจริง   กรณีนี้เปนการแกไขปญหาในอดีตท่ีไมอาจเอาผิดเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตอง
สงสัยวาทุจริตได   เนื่องจากไมสามารถหาพยานหลักฐานท่ีแนชัดมาพิสูจนความผิด   ทําใหบุคคล
เหลานั้นคงดํารงตําแหนงอยูไดตลอดมา   การที่รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันกําหนดเอาผิดแก
พฤติการณท่ี  “สอ”   ไปในทางทุจริตนี้จะเปนวิธีการที่สามารถปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของ เจาหนาท่ีของรัฐไดทันทวงทีและจริงจังมากข้ึน 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.  
2542    ไดใหนิยามเหตุแหงการถอนถอนจากตําแหนงไว  2  กรณี  คือ ทุจริตตอหนาท่ีและรํ่ารวย
ผิดปกติ  โดยไดขยายความของการทุจริตตอหนาท่ีใหครอบคลุมถึงกรณีท่ีไมใชการปฏิบัติหนาท่ี
โดยทุจริต แตวาไดมีพฤติการณไหผูอ่ืนเช่ือวาตนมีตําแหนงหรือหนาท่ีเพื่อกระทําการทุจริตดวย   
และไดกําหนดนิยามคําวารํ่ารวยผิดปกติข้ึนไวดังนี้ 

“ มาตรา 4 . . . 
“ทุจริตตอหนาท่ี”   หมายความวา  ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนง

หรือหนาท่ีหรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ีอาจทําใหผูอ่ืนเช่ือวามีตําแหนง
หรือหนาท่ี  ท้ังท่ีตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาท่ีนั้น  หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ี ท้ังนี้ เพื่อ
แสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 

“รํ่ารวยผิดปกติ”    หมาความวา การมีทรัพยสินมากผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มข้ึน 
มากผิดปกติ   หรือการมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติ   หรือไดทรัพยสินมาโดยไมสมควรสืบเนื่องมา 
จากการปฏิบัติหนาท่ีหรือใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ี 

“ทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติ”   หมายความวา   การที่ทรัพยสินหรือหนี้สินในบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินท่ีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไดยื่นเม่ือพนจากตําแหนงมีการ
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สวนเหตุกระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ  กระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการ
ยุติธรรมและจงใจใชอํานาจหนาท่ีขัดตอรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายไมไดมีการใหคํานิยามไว  ท้ังนี้  
อาจพิจารณาความหมายของการกระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการและกระทําผิดตอตําแหนง
หนาท่ีในการยุติธรรมไดโดยเทียบเคียงกับความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการและความผิดตอ
ตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา  สําหรับเหตุจงใจใชอํานาจหนาท่ีขัดตอ
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายน้ันนาจะมีความชัดเจนตามลายลักษณอักษรอยูแลว 

หากพิจารณาเปรียบเทียบเหตุแหงการถอดถอนจากตําแหนงกับฐานความผิดทางวินัย
ขาราชการแลวจะพบวาเหตุทุจริตตอหนาท่ี  กระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ  กระทําผิดตอ
ตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม  และจงใจใชอํานาจหนาท่ีขัดตอรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายมีความ
คลายคลึงกับความผิดวินัยอยางรายแรงฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการ  และปฏิบัติหนาท่ีโดยจงใจ   
ไมปฏิบัติตามกฎหมายอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง  ดังนั้น  หากผูดํารงตําแหนง    
ที่เปนขาราชการประจําถูกกลาวหาวามีพฤติการณตามเหตุแหงการถอนถอนจากตําแหนงแลว    
ยอมตองถูกดําเนินการทางวินัยตามกฎหมายระเบียบวินัยขาราชการดวย  ดังจะไดกลาวใน
รายละเอียดตอไป 

  
 2.2.1  ปญหาเร่ืองการรวบรวมลายมือช่ือของประชาชน 
 ปญหาในการใชสิทธิเขาช่ือถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองของประชาชนผูสิทธิ

เลือกต้ังจํานวนไมนอยกวา  50,000  คน  เพื่อรองขอใหวุฒิสภามีมติถอดถอนจากตําแหนงนั้น       
มีขอสังเกตวาอาจมีการนํากลไกดังกลาวไปใชในทางปฏิบัติผิดจากวัตถุประสงคและเจนารมณของ
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  โดยการท่ีประชาชนท่ีสามารถเขาช่ือได 50,000 คน  สวนใหญไมทราบ
ถึงการเขารวมตรวจสอบการใชอํานาจในการเขาช่ือเพื่อถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  แต
ถูกแอบอางเปนผูรองขอถอดถอนจากตําแหนงโดยการดําเนินการของกลุมบุคลคลใดหรือกลุม
บุคคลหน่ึง  ซ่ึงในปจจุบันปรากฏการณดําเนินการในลักษณะแบบนี้บางแลว  เชน  มีองคกร
ภาคเอกชนทําการรวบรวมลายช่ือพรอมท้ังรายละเอียดและความยินยอมลวงหนาของประชาชนท่ี    
สนใจที่จะมีสวนรวมในทางการเมือง  เพื่อเก็บไวดําเนินการใชสิทธิตามชองทางท่ีรัฐธรรมนูญ
บัญญัติไวภายหลังจากไดรวบรวมรายช่ือครบตามจํานวนท่ีกําหนดตามกฎหมายตองการแลว  อัน
เปนปญหาที่สําคัญวาหากองคกรผูรวบรวมลายช่ือนั้นนําเอกสารที่ประชาชนใหความยินยอม
ลวงหนาไปใชในกรณีอ่ืน ๆ  ท่ีไมตรงกับวัตถุประสงคของประชาชนแลว  ก็จะทําใหกลไกท่ี
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 หากพิจารณาถึงหลักเกณฑในการตรวจสอบการจัดทําคํารองขอใหมีการถอดถอนผู
ดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยประชาชน  จะเห็นไดวา  มาตรา  63  ท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและการปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  กําหนดใหมีการ
ตรวจสอบคํารองขอโดยประธานวุฒิสภากอนท่ีจะดําเนินกระบวนการตามกฎหมายตอไปนั้น   
โดยการตรวจสอบดังกลาวเปนการตรวจสอบวาคํารองขอนั้นมีความถูกตองและครบถวน  ตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในมาตรา  61  หรือไมเทานั้น   
ซ่ึงรายการตามมาตรา  61  นั้นคือ  รายการตาง ๆ  ท่ีตองบรรยายในคํารองขอ  ไดแก  ช่ือ  ท่ีอยู  
หมายเลขประจําตัวประชาชน  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  ลายมือช่ือของประชาชนผูรองขอ  
และขอความท่ีระบุพฤติการณท่ีกลาวหา   รวมท้ังระบุพยานหลักฐานหรือเบาะแสตาง ๆ ตาม     
สมควร  ในกรณีดังกลาว  การตรวจสอบคํารองขอของประธานวุฒิสภาจึงเปนเร่ืองขอการ
ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของรายละเอียดในคํารองขอเทานั้น  ไมไดครอบคลุมถึงการ
ตรวจสอบในขั้นตอนดําเนินการรวบรวมลายช่ือดวยวากระทําไปโดยชอบหรือไม  หรือเปนการ
สะทอน ความตองการของประชาชนท่ีมีรายช่ืออยูท่ีแทจริงหรือไม  ซ่ึงถือไดวาเปนปญหาท่ีสําคัญ
อีกประการหนึ่งดวย  

 
 2.2.2  ปญหาเร่ืองกระบวนการและกลไกในการริเร่ิมรองขอใหมีการถอดถอนผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองโดยประชาชน 
กระบวนการในการถอดถอนผูดํารงตําแหนง  เม่ือประธานวุฒิสภาไดรับคํารองขอ    

แลวจะดําเนินการตอไปดังนี ้
1)  สงเร่ืองใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการ    

ไตสวน 20 
2)  เม่ือไตสวนเสร็จใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสง

รายงานใหวุฒสิภา 21 ถาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติวาขอ
กลาวหาใดมีมูล  นับแตวันดังกลาวผูดํารงตําแหนงท่ีถูกกลาวหาจะปฏิบัติหนาท่ีตอไปมิไดจนกวา

  

                                                           
20 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  305  วรรคแรก. 
21 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  305  วรรคสอง. 
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3)  วุฒิสภาประชุมพิจารณาถอดถอนโดยมติถอดถอนผูใดออกจากตําแหนงใหถือเอา
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา  การออกเสียง
ตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ 23   มติของวุฒิสภาเปนท่ีสุด  จะมีการรองขอใหถอดถอนบุคคล
ดังกลาวโดยอาศัยเหตุเดียวกนัอีกไมได    24

                                                          

เม่ือพิจารณาถึงการดําเนินการถอดถอนจากตําแหนงเร่ิมตนจากการเสนอขอกลาวหา
โดยองคกร 3 องคกรไดแก ประชาชน  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  หรือสมาชิกวุฒิสภาตามเง่ือนไข
ท่ีรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูณกําหนด  ตอประธานวุฒิสภาเพื่อทําการ
ตรวจสอบความถูกตองของคํารองขอ  หลังจากนั้นจะนําไปใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจิตแหงชาติดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง  จากน้ันจึงนําข้ึนสูการพิจารณาของ
วุฒิสภาเพื่อพิจารณาลงมติถอดถอนจากตําแหนงตอไป   การพิจารณาลงมติของวุฒิสภาเม่ือ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติวา  ขอกลาวหาใหถอดถอนจาก
ตําแหนงมีมูลและรายงานมายังวุฒิสภาแลว  ตามรัฐธรรมนูญมาตรา  306  กําหนดใหประธาน
วุฒิสภาจัดใหมีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณามีมติโดยเร็ว  ในการลงมติใหกระทําโดยวิธีแบบลับ
โดยสมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออกเสียง  สําหรับมติท่ีใหถอดถอนผูใดออกจากตําแหนงนั้นให
ถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา  ตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา  307 

จากการศึกษาก็พบวา  กระบวนการเขาช่ือกันของประชาชนในการริเร่ิมรองขอใหมี
การถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดังกลาวก็คงจะตองเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ
เง่ือนไขที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตกําหนด  ซ่ึง
รัฐสภานั้นจะเปนผูพิจารณาและใหความเห็นชอบ  และอีกประการหน่ึงเม่ือยื่นรองขอไปแลวก็ไม
สามารถท่ีจะสงใหวุฒิสภาทําการถอดถอนไดทันที  เพราะจะตองสงใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติทําการสอบสวนอยางละเอียดรอบคอบอีกช้ันหนึ่งกอนท่ีจะรายงาน
ใหวุฒิสภาทราบและทําการวินิจฉัยตอไป  ถาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติมีมติวาขอกลาวหานั้นมีมูล  ประธานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

 
22 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  305  วรรคส่ี. 
23 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  307  วรรคแรก. 
24 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  307  วรรคสาม. 
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2.2.3  ปญหาในการเขาช่ือถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยประชาชน 
จากการศึกษาพบวา  ประเด็นในเร่ืองของการเขาช่ือเพื่อถอดถอนผูดํารงตําแหนงทาง

การเมืองโดยประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน  ในมาตรา  304  นั้น  
การเขาช่ือเพื่อถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองของประชาชนในประเด็นแรกกลาวคือ  ใน
กรณีผูริเร่ิม  100  คน เพื่อดําเนินการจัดทําคํารองและรับรองลายมือช่ือท่ีประชาชนเขาช่ือกัน  และ
ตองไปแสดงตัวตอประธานวุฒิสภากอนเพื่อรวบรวมลายมือช่ือดังกลาวนั้น  อาจถูกฟองหม่ิน
ประมาทได  เพราะเร่ืองการชี้เบาะแสวาสอไปในทางทุจริตตอหนาท่ี  หรือสอวากระทําผิดตอ
ตําแหนงหนาท่ีราชการ  หรือสอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม   แลวใหเปนหนาท่ี
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติดําเนินการไตสวน  ซ่ึงเปนเร่ืองท่ี   
ประชาชนสามารถทําไดในการชี้เบาะแสเทานั้น  ดังนั้นจะเห็นไดวาประชาชนก็จะไมอาจมีสวน
รวมทางการเมืองในการริเร่ิมรองขอใหมีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  เพราะกลัววา
จะถูกฟองรองดําเนินคดี  จึงเปนเหตุทําใหการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนนั้นไมอาจ
เกิดข้ึนไดจริงในทางปฏิบัติ  และประเด็นท่ีสําคัญอีกประเด็นหนึ่ง คือ จํานวนในการเขาช่ือเพื่อ
ถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนาจะมีจํานวนไมเกิน  50,000  คน  เพราะปญหาสวน
ประการหน่ึงมีลักษณะเชนเดียวกับปญหาการริเร่ิมเสนอรางกฎหมายของประชาชนเชนกัน 

เม่ือพิจารณาถึงผลของการถอดถอนจากตําแหนงผูซ่ึงถูกวุฒิสภาลงมติถอดถอนจาก
ตําแหนง จะตองไดรับโทษ  2  ประการ  คือ  ตองพนจากตําแหนงกรณีท่ีเปนผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง  หรือตองออกจากราชการกรณีท่ีเปนขาราชการประจํา  และถูกตัดสิทธิในการดํารง
ตําแหนงใดในทางการเมืองในการรับราชการเปนเวลา  5  ป25  ผลของมติวุฒิสภาดังกลาวถือเปน   
ท่ีสุด  จะมีการรองขอใหถอดถอนบุคคลผูนั้นอีกโดยอาศัยเหตุเดียวกันมิได  แตอยางไรก็ตามมตินี้
ไมกระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง26  

                                                           
25 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  มาตรา  307 วรรค 2. 
26 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  มาตรา  307 วรรค 3. 
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 จากการศึกษาจะเห็นไดวา หลังจากไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยฉบับปจจุบัน  รวมท้ังพระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมายและพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของนั้น
ในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเร่ืองดังกลาววา  อาจกลาวไดวา  การกําหนดการ
เขาช่ือเสนอรางกฎหมาย  50,000  คน  อาจไมใชเร่ืองของจํานวนแตเปนเร่ืองของคุณภาพ  ซ่ึง
อาจจะมีการไปรวบรวมลายมือชื่อกันท่ัวไปแตจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยเปนอีกเร่ืองหนึ่ง คือ    
ประชาชนอาจไมรูเร่ืองก็รวมลงลายมือชื่อกันมา  การกําหนดจํานวนผูเขาช่ือเสนอรางกฎหมาย  
50,000  ช่ือ  เพื่อเจตนาใหเกิดการรวมตัวหรือกลุมรางกฎหมายกันข้ึนมา  อาจเปนองคกรท่ีมีการ
รวมตัว  มีการศึกษาพอสมควร  มีเครือขายเพ่ือรณรงคใหเปนท่ีเขาใจ  แนวรวมจึงจะตองมีความ
เปนไปไดท่ีเกิดข้ึนแตท่ีเกิดข้ึนไมใชประชาชนไมไดเกิดข้ึนจากประชาชนในการรวบรวมลายมือ
ช่ือ  50,000  ช่ือเทานั้น  ไมมีการรณรงค  ไมมีการรวมตัวกัน  ไมมีความสํานึกรวมกัน  การมีสวน
รวมทางการเมืองของประชาชนท่ีแทจริงจึงไมเกิดข้ึนในทางปฏิบัติ  ปญหาอาจไมใชปญหาทาง  
ขอกฎหมายแตปญหาอยูท่ีการใชสิทธิของประชาชน  ถามีการรวบรวมลายมือช่ือข้ึนไมไดมีความ
ตั้งใจหรือมีเหตุผลท่ีแทจริงในการเสนอรางกฎหมายมากอน  ตั้งแตมีรัฐธรรมนูญผานมายังไมพบ
เห็นวาท่ีมีการริเร่ิมเสนอรางกฎหมายของประชาชนและการเขาช่ือถอดถอนผูดํารงตําแหนงทาง
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เม่ือทําการศึกษาพิจารณาเปรียบเทียบกับรูปแบบหรือสถาบันประชาธิปไตยทางตรงใน
ตางประเทศ  ประกอบกับพิจารณาถึงองคประกอบของความเปนประชาธิปไตยทางตรง  ซ่ึงไดแก  
การริเร่ิมโดยประชาชนและการตัดสินโดยประชาชนแลว  รูปแบบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
ทางการเมืองของประเทศไทย  โดยสวนใหญยังมิไดเปนประชาธิปไตยทางตรงหรือประชาธิปไตย
แบบมีสวนรวมอยางแทจริง  ดังน้ีคือ   

กรณีการเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน29  ถึงแมจะใหสิทธิแกประชาชนในการริเร่ิม
เสนอรางกฎหมายดังกลาว  แตไมมีการกําหนดใหประชาชนเปนผูตัดสินใจข้ันสุดทาย  จึงทําให 
ไมมีการทําประชามติช้ีขาดในกรณีท่ีรัฐสภาปฏิเสธรางกฎหมาย  ดังนั้น  การเสนอรางกฎหมาย  
โดยประชาชนนั้นก็ไมอาจท่ีจะเปนประชาธิปไตยทางตรงหรือประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมท่ี
สมบูรณได   

กรณีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงโดยประชาชน30  ท่ีเปนการใหสิทธิแกประชาชนใน
การริเร่ิมรองขอใหมีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยประชาชนแตก็ไมมีการ

                                                           
27 แกวสรร  อติโพธิ,  อดีตอนุกรรมาธิการในคณะอนุกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  กรอบที่  1  

วาดวย สิทธิ  เสรีภาพ  และการมีสวนรวมของพลเมือง.  สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร. อาคาร 2  รัฐสภา. 

10  พฤษภาคม  2547. 
28 สมคิด  เลิศไพฑูรย, อดีตอนุกรรมาธิการในคณะอนุกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  กรอบที่  1  

วาดวย สิทธิ  เสรีภาพ  และการมีสวนรวมของพลเมือง  อาจารยประจําคณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร. อาคารคณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 4  พฤษภาคม  2547. 
29 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  มาตรา  170. 
30 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  มาตรา  304. 
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สุดทายกรณีการออกเสียงประชามติ31  ไมมีองคประกอบของความเปนประชาธิปไตย
ทางตรงหรือประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของประชาชน  มีแตรูปแบบท่ีใหประชาชนลงคะแนน
เทานั้น  เพราะผลของการออกเสียงประชามติเปนเพียงการใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีในเร่ือง
นั้น ๆ  เทานั้น  และการริเร่ิมเปนอํานาจขององคกรตามรัฐธรรมนูญโดยประชาชนไมมีสิทธิในการ
ริเร่ิมดังกลาว  ดังนั้น  การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติท่ี
ประชาชนไมมีสิทธิในการริเร่ิมและผลของประชามติก็ไมไดเปนการตัดสินใจ  ข้ันสุดทายของ
ประชาชน  ระบบการออกเสียงประชามตินั้นก็ไมอาจท่ีจะเปนประชาธิปไตยทางตรงหรือ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนที่ไมสมบูรณเนื่องจากประชาชนไมอาจ
ท่ีจะใชอํานาจอธิปไตยในการออกเสียงนั้นได  

 
31 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  มาตรา  214. 
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บทที่  5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
บทสรุป 

 
จากการศึกษาไดทราบถึงปญหาและพบวาในทางปฏิบัติเปนเร่ืองท่ีเปนไปไมไดท่ีจะให

ประชาชนทุกคนมาปกครองประเทศดวยตนเองได  หรือเปนไปไมไดท่ีประชาชนทุกคนจะใช
อํานาจอธิปไตยท้ังนิติบัญญัติ  บริหาร  และตุลาการดวยตนเองโดยตรง  การปกครองระบบ
ประชาธิปไตยแบบผูแทน  (Reppesentative Democracy)  จึงไดกําเนิดข้ึนคือการท่ีใหประชาชน
เลือกผูแทนไปใชอํานาจอธิปไตยแทนตนเอง  ถาเปนระบบรัฐสภาประชาชนก็เลือกตั้งเฉพาะ
สมาชิกสภา  และสมาชิกสภาก็จะไปแตงต้ังฝายบริหาร ถาเปนระบบประธานาธิบดี  ประชาชนก็
เลือกทั้งฝายนิติบัญญัติ  และฝายบริหาร  แตเพื่อใหประชาขนยังคงเปนเจาของอํานาจสูงสุดอยูอยาง
แทจริงในหลาย ๆ  ประเทศท่ัวโลก  โดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกา  จึงไดมีชองทางใหประชาชน
สามารถใชอํานาจอธิปไตยไดดวยตนเองในเร่ืองท่ีสําคัญหรือกําหนดใหประชาชนเปนผูตัดสินใน
เร่ืองท่ีสําคัญ  ประชาธิปไตยแบบนี้เรียกวาประชาธิปไตยทางตรง (Direct  Democracy)  ซ่ึงรูปแบบ
ท่ีมีการใชกันอยูในประเทศตาง ๆ  ไดแกการเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน  การออกเสียง
ประชามติ  และการลงคะแนนถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  เปนตน 

เม่ือไดทําการศึกษาพิจารณารูปแบบและหลักการของประชาธิปไตยทางตรงของ
ประเทศตาง ๆ  แลว  อาจสรุปไดวาองคประกอบของประชาธิปไตยทางตรงมีสองประการท่ีสําคัญ  
คือ  ประการแรก  ประชาชนเปนผูริเร่ิมไดหรือไม  โดยการริเร่ิมนั้นตองมีสภาพบังคับใหมีการ
เร่ิมตนของกระบวนการ  และประการท่ีสอง  ประชาชนเปนผูตัดสินใจหรือไม  โดยประชาชนตอง
เปนผูตัดสินใจข้ันสุดทาย  ท้ังนี้  ถาขาดองคประกอบใดองคประกอบหน่ึงยอมทําใหรูปแบบการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนน้ัน  ไมอาจท่ีจะเปนประชาธิปไตยท่ีสมบูรณได  ยกเวนกรณี
ประชามติโดยบังคับของกฎหมายจะมีองคประกอบท่ีสองเพียงองคประกอบเดียว  คือ  ผลของ
ประชามติประชาชนเปนการช้ีขาดหรือไม  โดยท่ัวไปแลวในตางประเทศทางยุโรปถือวา  การ
ตัดสินใจข้ันสุดทายโดยประชาชนเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของประชาธิปไตยทางตรง  
ประชามติท่ีผลไมไดเปนการตัดสินใจขั้นสุดทายของประชาชน  ระบบประชามตินั้นก็ไมอาจท่ีจะ
เปนประชาธิปไตยทางตรงท่ีสมบูรณได  หรือการเสนอรางกฎหมายโดยประชาชนท่ีไมมีการ
กําหนด  ใหมีการทําประชามติช้ีขาดในกรณีท่ีรัฐสภาปฏิเสธรางกฎหมาย  การเสนอรางกฎหมาย
นั้นก็ไมอาจท่ีจะเปนประชาธิปไตยทางตรงท่ีสมบูรณไดหรือการถอดถอนผูดํารงตําแหนงท่ีริเร่ิม
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เม่ือทําการศึกษาพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  ท่ีไดบัญญัติ
ใหสิทธิการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการตัดสินใจในระดับตาง ๆ  มากกวา
รัฐธรรมนูญทุกฉบับท่ีผานมา  และยังไดมีการนํารูปแบบประชาธิปไตยทางตรงในหลายรูปแบบ
ท้ังในระดับประเทศและระดับ ทองถ่ินมาใชควบคูกับประชาธิปไตยแบบผูแทน ซ่ึงไดแก  การรอง
ขอใหรัฐสภาพจารณากฎหมายหรือการเสนอรางกฎหมายโดยประชาชนตามมาตรา 170 และการ
เขาช่ือเสนอของประชาชนใหวุฒิสภาถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา  304  จะ
เห็นไดวารัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดเปดใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองมากข้ึน  ซ่ึงการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนเหลานั้นเปนประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมหรือไมนั้น  
จะตองพิจารณาองคประกอบเปนสําคัญโดยองคประกอบของประชาธิปไตยทางตรงหรือ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมมีสองประการ 

(1)  ประชาชนริเร่ิมไดหรือไม  โดยการริเร่ิมนั้นตองมีสภาพบังคับใหมีการเร่ิมตน
กระบวนการ 

(2)    ประชาชนเปนผูตัดสินหรือไมโดยประชาชนตองเปนผูตัดสินใจข้ันสุดทาย 
การขาดองคประกอบใดองคประกอบหน่ึงยอมทําใหรูปแบบการมีสวนรวมทางการ

เมืองของประชาชนน้ัน ๆ  ไมอาจท่ีจะเปนประชาธิปไตยท่ีสมบูรณได  ยกเวนประชามติโดยบังคับ
ของกฎหมายมีองคประกอบท่ีสองเพียงองคประกอบเดียว  คือ  ผลของประชามติประชาชนเปน
การชี้ขาดหรือไม   
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1 การริเร่ิมเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน 
เม่ือพิจารณาถึงองคประกอบเร่ืองการริเร่ิมโดยประชาชน  จะเห็นไดวามาตรา  170  

วรรคหน่ึง  บัญญัติวา  “ผูมีสิทธิเลือกต้ังไมนอยกวาหาหม่ืนคนมีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธาน    
รัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาพิจารณากฎหมายตามท่ีกําหนดไวในหมวด  3  และหมวด  5  แหงรัฐธรรม    
นูญนี้”  การเสนอรางกฎหมายตามมาตราดังกลาวนี้   จึงมีองคประกอบเร่ืองการริเร่ิมโดยประชาชน 

เม่ือพิจารณาถึงองคประกอบเร่ืองการตัดสินโดยประชาชน  จะเห็นไดวาในการ
พิจารณากฎหมายของรัฐสภานั้น  มาตรา  172  บัญญัติ  “ใหเสนอสภาผูแทนราษฎรกอน”  ประเด็น
ท่ีตองพิจารณาคือ  สภาผูแทนราษฎรตองรับรางกฎหมายท่ีเสนอมาโดยประชาชนนี้ไวพิจารณา
หรือไม  หรือสามารถไมรับรางได  ประเด็นนี้เม่ือพิจารณาถึงถอยคําของมาตรา  170 ท่ีใชคําวา      
“ เพื่อใหรัฐสภาพิจารณากฎหมาย ”  จะเห็นไดวาการท่ีสภาผูแทนราษฎรสามารถปฏิเสธไมรับราง
กฎหมายท่ีเสนอมาโดยประชาชนในวาระท่ีหนึ่งไดยอมทําใหรางกฎหมายน้ันตกไป  และไมเขา
ไปสูการพิจารณาของวุฒิสภาจึงตองใหท้ังสองสภาพิจารณา  จะเห็นไดวาสภาผูแทนราษฎรไม
สามารถที่จะปฏิเสธไมรับรางกฎหมายท่ีประชาชนเสนอมาได 

ดังนั้น  จะเห็นไดวาการริเร่ิมเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน  ไมมีการบัญญติ
หลักการตัดสินโดยประชาชนและถึงแมวาวาสภาผูแทนราษฎรตองรับรางกฎหมายที่เสนอมาโดย
ประชาชน  แตทายท่ีสุดแลวรัฐสภาสามารถปฏิเสธรางกฎหมายท่ีเปนประชาธิปไตยทางโดย
แทจริงนั้น  มีหลักการท่ีสําคัญคือ   ถารัฐสภาไมรับรางกฎหมายนั้น  หรือรับโดยมีการแกไข
เปล่ียนแปลงตองนํารางกฎหมายนั้นมาใหประชาชนตัดสินโดยการทําประชามติ  ซ่ึงเปนการใช
อํานาจนิติบัญญัติโดยตรง  ดังนั้นในเม่ือการเสนอรางกฎหมายโดยประชาชนนี้  ไมมีการบัญญัติ
หลักการดังกลาว  จึงขาดองคประกอบเร่ืองการตัดสินโดยประชาชน  การเสนอรางกฎหมายโดย
ประชาชนซ่ึงมีองคประกอบเร่ืองการริเร่ิมโดยประชาชน  แตขาดองคประกอบเร่ืองการตัดสินโดย
ประชาชนจึงเปนประชาธิปไตย ทางตรงท่ีไมสมบูรณ  เพื่อใหการเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน
เปนประชาธิปไตยทางตรงท่ีสมบูรณ  ควรมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติท่ี    
เกี่ยวของ  ใหมีการเสนอรางกฎหมายโดยประชาชนมีองคประกอบการตัดสินโดยประชาชน โดยมี
หลักการคือ   ถารัฐสภาไมรับรางกฎหมายท่ีเสนอโดยประชาชนหรือรับโดยมีการแกไข
เปล่ียนแปลงตองนํารางกฎหมายน้ันมาใหประชาชนตัดสินโดยการทําประชามติตอไป 
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2 การริเร่ิมรองขอใหมีการถอดถอนผูดํารงตําเหนงทางการเมือง   
การใหสิทธิแกประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหม่ืนคน  เขาช่ือรอง

ขอใหวุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคลตามมาตรา  303  ออกจากตําแหนงน้ัน  ก็เปนหลักการใหมซ่ึงให
ความสําคัญท่ีรัฐธรรมนูญฉบับนี้  ไดมุงเนนไปในเร่ืองประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชน  ซ่ึงกลาวโดยหลักการแลวไมมีผูใดตองการใหมีการใชสิทธิดังกลาวโดยไมจําเปน  
แตถาหากสมาชิกรัฐสภาไมทําหนาท่ีแทนประชาชนดวยเหตุผลใด ๆ  แตประชาชนก็ควรที่จะมี
สิทธิออกมาเรียกรองหรืออีกนัยหนึ่งออกมาทวงภารกิจดังกลาว   

เม่ือพิจารณาถึงองคประกอบเร่ืองการริเร่ิมโดยประชาชน  จะเห็นไดวาตามมาตรา  304  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิก  และผูสิทธิเลือกตั้ง
จํานวนไมนอยกวาหาหม่ืนคน  สามารถเสนอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภาถอดถอนผูใชอํานาจ
อธิปไตย  ท้ังฝายบริหาร  ฝายนิติบัญญัติ  และฝายตุลาการ ตลอดจนผูอยูในองคกรตามรัฐธรรมนูญ
องคกรอ่ืน  และขาราชการระดับสูง  ตามที่กําหนดไวในมาตรา  303  ได  การถอดถอนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองโดยวุฒิสภา  ตามมาตรา  303 – 307  จึงมีองคประกอบเร่ืองการริเร่ิมโดย
ประชาชน 

 เม่ือพิจารณาถึงองคประกอบเร่ืองการตัดสินโดยประชาชน  จะเห็นไดวา  การถอด
ถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา  303 - 307  ไมใชระบบการถอดถอนผูแทนแบบ  
Recall   ท่ีใชในหลายมลรัฐในสหรัฐอเมริกา  และก็ไมใชการถอดถอนทั้งสภาหรือยุบสภาแบบ  
Recall  และก็ไมใชการถอดถอนท้ังสภาหรือยุบสภาแบบ  Abberufungsrecht  ท่ีใชในการปกครอง
ระดับมลรัฐ  Kanton  ของประเทศสวิตเซอรแลนด  ซ่ึงท้ังสองกรณีเปนการถอดถอนของไทยให
ประชาชนลงคะแนน  แตระบบการถอดถอนของประเทศไทยใหวุฒิสภาเปนองคกรถอดถอนโดย
ใชเสียงไมนอยกวาสามในหาตามมาตรา  307  กอนการถอดถอนตองมีการตั้งขอหาความผิดและ
ตองมีการสอบสวนหรือไตสวนความผิดกอน  โดยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติตามมาตรา 305  การถอดถอนตามรัฐธรรมนูญไทยจึงเปนการถอดถอนแบบ  
Impeachment  ท่ีประชาชนไมใชเปนผูลงคะแนนตัดสินถอดถอน  การถอดถอนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองตามมาตรา  303 - 307  จึงขาดองคประกอบเร่ืองการตัดสินโดยประชาชน  

ดังนั้น  จะเห็นไดวาการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา  303 – 307  
ขาดองคประกอบเร่ืองการตัดสินโดยประชาชน  แตประชาชนสามารถเสนอใหมีการถอดถอนได  
จึงคงเปนประชาธิปไตยทางตรงอยูแตเปนประชาธิปไตยทางตรงท่ีไมสมบูรณ  เพื่อใหการถอด
ถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา  303 – 307  เปนประชาธิปไตยทางตรงท่ีสมบูรณ  
ตองมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของ  ใหมีองคประกอบในเร่ืองการ
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บทสรุปของการศึกษาในวิทยานิพนธฉบับนี้จึงอาจกลาวไดวา  การมีสวนรวมทาง  
การเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนุญฉบับปจจุบันดังท่ีกลาวมาในขางตนนั้น  จะสอดคลองหรือ
ตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  ท่ีไดบัญญัติรับรองไวในเร่ืองเกี่ยวกับการใหสิทธิประชาชน
ในการมีสวนรวมทางการเมือง  โดยจะตองพิจารณาถึงคําวาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของ
ประชาชนหรือ  Participatory  Democracy  นั้น  อาจจะมิไดมีความหมายในทางกฎหมายโดยตรง  
แตเปนเพียงการเรียกระบอบประชาธิปไตยแบบผูแทนท่ีเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในทาง
การเมืองการปกครอง  การริเร่ิมและการตัดสินใจในระดับตาง ๆ  มากข้ึน  ซ่ึงมิใชการใหสิทธิ
ประชาชนในการเลือกตั้งเพียงอยางเทานั้นจึงจะมีการสวนรวมทางการเมืองได   สําหรับประเด็นวา
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในรูปแบบใดของประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของ
ประชาชนนั้น  จะเปนการมีสวนรวมในลักษณะท่ีเปนประชาธิปไตยทางตรงหรือไมก็เปนอีก
ประเด็นหนึ่ง  ดังนั้น  ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของประชาชนจึงอาจอยูตรงกลางระหวาง
ประชาธิปไตยแบบผูแทนที่ประชาชนเลือกตั้งเพียงอยางเดียวและประชาธิปไตยแบบผูแทนท่ีมี
ประชาธิปไตยทางตรงข้ึนมาควบคูกันไป 

 
ขอเสนอแนะ 

 
 ควรมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ท่ีเกี่ยวของ  เพื่อใหรูปแบบประชาธิปไตยทางผูแทนเหลานี้พัฒนาไปสูการเปนประชาธิปไตย
ทางตรงหรือรูปแบบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของประชาชนอยางแทจริง  รวมท้ังการ
พิจารณานํารูปแบบอ่ืนของประชาธิปไตยทางตรงท่ีมีการใชกันในตางประเทศ  อาทิเชน  ประเทศ
สวิสเซอรแลนดและประเทศสหรัฐอเมริกา    ซ่ึงไดแก การเสนอรางกฎหมายโดยประชาชนและให
สิทธิแกประชาชนในการออกสียงแสดงประชามติควบคูกันดวย   และการเขาช่ือเพื่อใหมีการ
ลงคะแนนถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยประชาชนและใหสิทธิแกประชาชนในการ
ออกเสียงแสดงประชามติควบคูกันดวยเชนกัน  และการมีสวนรวมในการออกเสียงประชามติโดย
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1.  การเสนอรางกฎหมายของประชาชน   
1.1  กรณีเร่ืองจํานวนผูลงลายมือช่ือในการเสนอรางกฎหมายเห็นควรใหมีการลด

จํานวนประชาชนผูเขาช่ือเสนอรางกฎหมาย  เพราะประชาชนยังใชสิทธิในการมีสวนรวมทางการ
เมืองเปนจํานวนไมมากเทาท่ีควร  เพื่อใหประชาชนเกิดความสนใจในการมีสวนรวมทางการเมือง
และมีโอกาสในทางปฏิบัติมากข้ึน  ซ่ึงทําใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลองตรงตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  อันเกี่ยวกับความตองการท่ีจะใหมีประชาชนมีสวนรวมทางการ
เมืองโดยตรงตามรัฐธรรมนูญอยางแทจริง  จึงควรมีการเสนอปรับปรุงหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวของในหลักการการเสนอรางกฎหมายของประชาชน 

1.2  กรณีเร่ืองหลักฐานเอกสารในการเขาช่ือเสนอรางกฎหมายเห็นควรใหมีการลด
จํานวนเอกสารหลักฐานท่ีใชในการเขาช่ือเสนอรางกฎหมาย  โดยควรจะใชเอกสารบัตรประจําตัว
ประชาชนก็นาจะเพียงพอ  เพราะประชาชนสวนมากจะพกพาแตเพียงบัตรประจําตัวประชาชน
เทานั้น  และยังเปนเปนการลดระยะเวลา  จํานวน  และคาใชจายในการรวบรวมเอกสารหลักฐาน
ดังกลาว  เพื่อความเปนไปไดในการที่ประชาชนจะไดมีโอกาสในทางปฏิบัติมากยิ่งข้ึน  จึงควรมี
การเสนอปรับปรุงหรือแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีเกี่ยวของในหลักการการเสนอรางกฎหมายของ  
ประชาชน 

1.3  กรณีเร่ืองกระบวนการและข้ันตอนในการตรวจสอบเอกสารและการพิจารณาใน
การเสนอรางกฎหมายของประชาชน  เห็นควรใหมีการกําหนดระยะเวลาใหแนนอนและมีความ
ชัดเจนข้ึน  เพราะเม่ือไมมีการกําหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและการพิจารณาในการ
เสนอรางกฎหมายของประชาชน  ทําใหประชาชนน้ันไมทราบถึงกําหนดระยะเวลาในการนําราง
กฎหมายของประชาชนเขาสูกระบวนการพิจารณาตอไปเม่ือใด  เพื่อใหเกิดความเปนไปไดท่ีราง
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1.4  กรณีถารัฐสภารับรางกฎหมายท่ีเสนอโดยประชาชน  แตมีการเปล่ียนแปลง
หลักการอันเปนสาระสําคัญของรางกฎหมายไปจากเดิม  หรือมีการยกเลิกรางของกฎหมาย  
หรือไมรับรางหรือปฏิเสธรางกฎหมายท่ีเสนอโดยประชาชนดังกลาว  ควรจะตองใหประชาชน
สามารถเขามีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงและเปนกระบวนการตัดสินใจข้ันสุดทาย  ซ่ึงอาจ
กําหนดใหเปนอํานาจของประชาชนท่ีจะตัดสินใจโดยวิธีการออกเสียงประชามติ  จึงควรมีการ
เสนอเพ่ิมเติม      รัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียง
ประชามติ 

1.5  กรณกีําหนดใหประชาชนสามารถเขาช่ือกันเพื่อใหรัฐบาลจัดทําประชามตินั้น  ถือ
เปนเร่ืองสําคัญและประชาชนท้ังประเทศจะตองมีความเห็นดวย  ดังนั้นในกรณีท่ีจะตองจัดใหมี
การทําประชามติในกรณีรัฐสภารับรางกฎหมายท่ีเสนอโดยประชาชน  แตมีการเปล่ียนแปลง
หลักการอันเปนสาระสําคัญของรางกฎหมายไปจากเดิม  หรือมีการยกเลิกรางของกฎหมาย  
หรือไมรับรางหรือปฏิเสธรางกฎหมายท่ีเสนอโดยประชาชนนั้น  จึงอาจนําการออกเสียงประชามติ
ดังกลาวไปจัดรวมไวกับการเลือกต้ังท่ัวไป  เพราะในการออกเสียงประชามติจําเปนตองใช
งบประมาณ    คาใชจายเปนจํานวนมาก  เพื่อเปนการหลีกเล่ียงไมใหส้ินเปลืองหรือเสียงบประมาณ
คาใชจาย     ดังกลาว และควรจะมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยกําหนดใหผลของประชามติ
ของประชาชนนั้นตอง  ผูกพันใหรัฐบาลตองปฏิบัติตาม 

 
2  การถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยประชาชน  
2.1  กรณีเร่ืองจํานวนผูลงลายมือช่ือในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  เห็น

ควรใหมีการลดจํานวนประชาชนผูเขาช่ือรองขอใหมีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ของประชาชน  เพราะประชาชนยังใชสิทธิในการมีสวนรวมทางการเมืองเปนจํานวนไมมากเทา   
ท่ีควร  เพ่ือใหประชาชนเกิดความสนใจในการมีสวนรวมทางการเมืองและมีโอกาสในทางปฏิบัติ
มากข้ึน  ซ่ึงทําใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลองตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบัน  อันเกี่ยวกับความตองการที่จะใหมีประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงตาม
รัฐธรรมนูญอยาง แทจริง  จึงควรมีการเสนอปรับปรุงหรือแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีเกี่ยวของใน
หลักการการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยประชาชน 

2.2  กรณีเร่ืองกระบวนการและข้ันตอนในการริเร่ิมรองขอใหมีการถอดถอนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองของประชาชน  เห็นควรใหมีการกําหนดระยะเวลาใหแนนอนและมีความ
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 2.3   กรณีเร่ืองการมีบทกําหนดโทษเฉพาะในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  นั้นอาจไมจําเปนตองมีบทกําหนดโทษ    
ดังกลาว  เพราะประชาชนก็อาจจะไมใชสิทธิในการริเร่ิมถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
และเนื่องจากมีบทกําหนดโทษตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยคือ  ละเมิด  และตาม
ประมวลกฎหมายอาญาคือ  หม่ินประมาท  ก็นาจะเพียงพอ  เพื่อทําใหประชาชนเกิดความสนใจใน
การมีสวนรวมทางการเมืองและมีโอกาสในทางปฏิบัติมากข้ึน  จึงควรมีการปรับปรุงหรือแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายท่ีเกี่ยวของในหลักการการเขาช่ือถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางเมือง 

2.4   กรณีถาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติไตสวนแลว เห็นวา
ขอกลาวหาบุคคลท่ีประชาชนเขาช่ือเสนอใหมีการถอดถอนมีมูลวานาจะผิด  ไดแก  รํ่ารวยผิดปกติ  
หรือประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาท่ี  เปนตน  แตวุฒิสภาไมลงมติถอดถอนนั้น  ควรจัดใหมีการ
ลงประชามติเพ่ือช้ีขาดวาบุคคลดังกลาวควรจะพนจากตําแหนงหรือไม  เพื่อใหประชาชนสามารถ
เขามีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงและเปนกระบวนการตัดสินใจข้ันสุดทาย  ซ่ึงอาจกําหนดให
เปนอํานาจของประชาชนท่ีจะตัดสินใจโดยวิธีการออกเสียงประชามติ  จึงควรมีการเสนอปรับปรุง
หรือแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของในหลักการการถอดถอนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา  303 - 307  เปนการมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของ    
ประชาชน 

2.5  การกําหนดใหประชาชนสามารถเขาช่ือกันเพื่อใหรัฐบาลจัดทําประชามติการถอด
ถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในกรณีวุฒิสภาไมลงมติถอดถอนนั้น  ถือเปนเร่ืองสําคัญและ
ประชาชนท้ังประเทศจะตองมีความเห็นดวย  เพราะในการออกเสียงประชามติจําเปนตองใช
งบประมาณคาใชจายเปนจํานวนมาก  เพื่อหลีกเล่ียงไมใหส้ินเปลืองหรือเสียงบประมาณคาใชจาย   
ดังกลาว  จึงอาจนําการออกเสียงประชามติไปจัดรวมไวกับการเลือกต้ังท่ัวไปเปนตน  ดังนั้นควรมี
การเสนอเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียง
ประชามติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีเกี่ยวของในหลักการ  และควรจะมีการแกไข      
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยกําหนดใหผลของประชามติของประชาชนนั้นตองผูกพันใหรัฐบาลตอง
ปฏิบัติตามเชนเดียวกับการเสนอรางกฎหมายของประชาชน 
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บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 

 
หนังสือ 

 
โกสินทร  วงศสุรวัฒน. ความเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย. พิมพคร้ังท่ี 1.  กรุงเทพ 

มหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2532 
คณะวิจยัโครงการการเสริมสรางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมฯ. ตวัอยางเทคนิคการมีสวนรวม

ของประชาชนและกฎหมายที่เก่ียวของ . นนทบุรี : สถาบันพระปกเกลา, 2544 
คณะสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ. รวมสาระรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพมติชน, 2541 
คณิน  บุญสุวรรณ. กระบวนการทํางานของระบบรัฐสภา  ตามรัฐธรรมนูญใหม. กรุงเทพมหานคร 

: สํานักพิมพวญิูชน,  2541 
จันทนา สุทธิจารี. การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน. พิมพคร้ังท่ี 1.  

กรุงเทพมหานคร  :  สํานักพิมพ  ว.ีเจ. พร้ินต้ัง,  2544 
ชัยอนันต  สมุทวณิช . ไตรลกัษณะรัฐกับการเมืองไทย . กรุงเทพมหานคร : สถาบันนโยบายศึกษา, 

2538 
ธีรภัทร  เสรีรังสรรค. การเมืองการปกครองไทยตามรฐัธรรมนูญฉบับประชาชน. พิมพคร้ังท่ี 1.  

กรุงเทพมหานคร  :  สํานักพิมพ  ว.ีเจ.พร้ินติ้ง, 2544 
นรนิติ  เศรษฐบุตร. การมีสวนรวมทางการเมือง ในสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย.  

เอกสารการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร  หนวยท่ี  15. นนทบุรี : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2532 

นันทวัฒน  บรมานันท . ถกรัฐธรรมนูญ  2540.  พิมพคร้ังท่ี 1. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสุขุมและ
บุตรจํากัด,  2540 

                     .ระบบการออกเสียงแสดงประชามต.ิ พิมพคร้ังท่ี 1. กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย,  2538 

                     .สาระสําคัญของพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย  พ.ศ.  2542. พิมพ    
คร้ังท่ี 1. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน,  2542 
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บวรศักดิ์  อุวรรณโณ . กฎหมายมหาชน  เลม 1 “ วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของ
กฎหมายมหาชนยุคตาง ๆ”. พิมพคร้ังท่ี  3. กรุงเทพมหานคร  :  สํานักพิมพนิติธรรม, 
2538 

                    .รัฐธรรมนูญนารู.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน,  2542 
ประภาส  ปนตกแตง . การเมืองบนทองถนน : 99 วันสมัชชาคนจนและประวัติศาสตรการชุมนุม

ประทวงในสังคมไทย .  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพตนตํารับ, 2541 
พงษเพ็ญ  ศกนุตลาภัย. ทฤษฎีการเมืองยคุใหม. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนพมิพอักษรจํากดั ,  

2536 
ไพโรจน  ชัยนาม. สถาบันการเมืองและกฎหมายรัฐธรรมนูญภาค 1. กรุงเทพมหานคร :  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2524 
                      .สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญของตางประเทศกับระบอบการปกครองของไทย.  

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2515    
โภคิน  พลกุลและชาญชัย  แสวงศักดิ.์หลักกฎหมายมหาชนเลม 1. พิมพคร้ังแรก. กรุงเทพมหานคร 

: สํานักพิมพนติิธรรม, 2541 
มนตรี  รูปสุวรรณและคณะ. เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ. พิมพคร้ังท่ี 1. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพวิญูชน, 2542 
มานิตย  จุมปา.ความรูเบื้องตนเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540. พิมพคร้ังท่ี  3. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพนิตธิรรม, 2543 
                    . รัฐธรรมนูญใหมมีอะไรใหม. พิมพคร้ังท่ี  1. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเดือนตุลา, 

2541 
วิชัย  ตนัศิริ.ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน. พิมพคร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ  ว.ี เจ. พร้ินต้ิง ,  2543 
วิษณุ  เครืองาม. กฎหมายรัฐธรรมนูญ . พิมพคร้ังท่ี  3. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแสวงสุทธิ  

การพิมพ ,  2530 
สมคิด  เลิศไพฑูรย. กฎหมายเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปจจุบัน. พิมพคร้ังท่ี 1. กรุงเทพ      

มหานคร : สํานักพิมพวิญูชน,  2542 
                     .การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน. พิมพคร้ังท่ี 1. กรุงเทพ 

มหานคร :  สํานักพิมพ ว.ีเจ.พร้ินต้ิง, 2544 
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สมคิด ศรีสังคม. การปฏิรูปทางการเมืองกับการรางรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน. กรุงเทพมหานคร 
: กองการพิมพสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2540 

อมร  จันทรสมบูรณ. วันเลือกต้ัง : “บทสุดทาย” หรือ “บทเร่ิมตน” ของพลังประชาธิปไตยใน   
รวมบทความเกี่ยวกับโครงสรางและกลไกทางกฎหมายของรัฐธรรมนูญ.  กรุงเทพ  
มหานคร : สถาบันนโยบายศึกษา ,  2535 

อมร รักษาสัตย. การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน. พิมพคร้ังท่ี 1. กรุงเทพ    
มหานคร  :  สํานักพิมพ  ว.ีเจ. พร้ินต้ิง ,  2544 

 
 

วารสาร 
 
ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล . “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน  ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม

กับความเปนประชาธิปไตยทางตรง” วารสารกฎหมายปกครอง. 19 สิงหาคม  2541 
วิสุทธ์ิ โพธิแทน. “ความคิดเกีย่วกบัการใหความรูในทางการเมืองเพื่อการมีสวนรวมในทาง

การเมืองท่ีมีประสิทธิภาพในประเทศไทย” รัฐศาสตรสาร. 3 , 3  สิงหาคม  2519  
สมยศ  เช้ือไทย และวรพจน วิศรุตพิชญ. “แนวความคิดพื้นฐานเก่ียวกับรัฐธรรมนูญและประชา 

ธิปไตย”   วารสารนิติศาสตร.  4   กันยายน  2527  
อัครเมศวร  ทองนวล .“การมีสวนรวมทางการเมือง : สํารวจแนวความคิดพื้นฐาน”  วารสารรัฐสภา

สาร. 34 , 10  ตุลาคม  2529  
 
 

เอกสารอ่ืน ๆ 
 
คณะกรรมการสภาวิจยัแหงชาติ สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร.แผนพัฒนาการเมืองไทย. 

กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการสภาวิจยัแหงชาติ, 2535 
ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล .  “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในรัฐธรรมนูญฉบับใหม

กับความเปนประชาธิปไตยกับความเปนประชาธิปไตยทางตรง”เอกสารประกอบการ
สัมมนาสิทธิเสรีภาพ  และการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม.กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2541 
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พรศักดิ์  ผองแผว. การทําใหบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  ให
ไดรับการปฏิบัติตามเจตนารมณ  : กรณกีารเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร. 
กรุงเทพ มหานคร  :  สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ, 2543 

                   .รายงานการวิจยัเร่ือง “การทําใหบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ไดรับการปฏิบัติตามเจตนารมณ : กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร”  
กรุงเทพ มหานคร : สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ, 2543 

                     .รายงานการวิจยัเร่ือง “ขาวสารการเมืองของคนไทย” เอกสารโรเนียวเยบ็เลม.  เสนอ
ตอคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ, 2523 

วีระ  โลจายะ. การออกเสียงประชามติ . เอกสารประกอบคําบรรยายวชิากฎหมายรัฐธรรมนูญและ
สถาบันการเมืองช้ันสูง 1. หลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย 

 
 

วิทยานิพนธ 
 
ฐิติพร  ขําน้ําคู. “หลักประชาธิปไตยโดยทางผูแทนกับพรรคการเมืองไทย” วิทยานพินธปริญญานิติ

ศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2540 
นพรัตน  อภวิิมลลักษณ. “การนําประชามติมาใชในประเทศไทย” วทิยานิพนธปริญญานิติศาสตร 

มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2538. 
นเรศ  อยูสนิท . “มาตรการทางกฎหมายในการใหสิทธิประชาชนเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน  ตาม

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  มาตรา  287” 
วิทยานพินธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2543 

มุกดา  เอนกลาภากิจ. “รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง : ศึกษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย  พุทธศักราช  2492” วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2542 

วนิดา  แสงสารพันธ . “การเขาช่ือเสนอกฎหมายโดยประชาชน”  วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตร 
มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2543  

ศุภชัย  เวยีงอินทร. “รูปแบบท่ีเหมาะสมของสิทธิริเร่ิมเสนอกฎหมายโดยประชาชนในประเทศ
ไทย”  วิทยานพินธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2542 
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กฎหมาย 
 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ.  2540 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ  พ.ศ.  2541 
พระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย  พ.ศ.  2542 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542 
 
ภาษาอังกฤษ 
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York : ST. Martin’s  Press , 1994. 

DPU



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 127

พระราชบัญญัติ 
วาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย 

พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
..………………… 

 
ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 

ใหไว  ณ  วันท่ี  ๑๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
เปนปท่ี  ๕๔  ในรัชกาลปจจบัุน  

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา

โปรดกระหมอมใหประกาศวาโดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการเขาช่ือเสนอ
กฎหมาย  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของรัฐสภา  ดังตอไปนี้ 

มาตรา  ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย  
พ.ศ.  ๒๕๔๒” 

มาตรา  ๒   พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา  ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ผูมีสิทธิเลือกต้ัง”  หมายความวา  ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
“ศาลากลางจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 
“ท่ีวาการอําเภอ”  หมายความรวมถึง  สํานักงานเขตและท่ีวาการอําเภอ 
“สํานักงานเทศบาล”  หมายความรวมถึง  ศาลาวาการเมืองพัทยา 
มาตรา  ๔  ใหประธานรัฐสภารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด  ๑ 
บทท่ัวไป 

…………………. 
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  มาตรา  ๕  บุคคลผูมีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานรัฐสภาเพ่ือใหรัฐสภาพิจารณา
กฎหมายตามมาตรา  ๑๗๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  จะตองเปนผูมีสิทธิเลือกต้ังอยูใน
วันท่ีเขาช่ือเสนอกฎหมาย 

กฎหมายท่ีจะเสนอใหรัฐสภาพิจารณาตองจัดทําในรูปแบบรางพระราชบัญญัติ  ซ่ึงตองมี
หลักการเกี่ยวกับเร่ืองท่ีบัญญัติในหมวด  ๓  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  หรือหมวด  ๕  
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และตองมีบันทึกหลักการและ
เหตุผลประกอบในการเสนอกฎหมาย  รวมท้ังตองมีบทบัญญัติแบงเปนมาตราท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีจะ
เขาใจไดวามีความประสงคจะตรากฎหมายในเร่ืองใด  และมีหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมายนั้นอยางไร 

เพ่ือประโยชนในการพิจารณากฎหมายของรัฐสภา  การเสนอกฎหมายอาจจัดทําบันทึก
สรุปสาระสําคัญและคําช้ีแจงความมุงหมายของการกําหนดหลักการในแตละบทบัญญัติของกฎหมายท่ี
เสนอใหเพียงพอท่ีจะเขาใจเหตุผลท่ีกําหนดไวในแตละมาตราก็ได 

มาตรา  ๖  วิธีการเขาช่ือเสนอกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้อาจกระทําโดยผูมีสิทธิ
เลือกต้ังรวมกันเขาช่ือเสนอกฎหมายกันเอง  หรืออาจรองขอใหคณะกรรมการการเลือกต้ังเปน
ผูดําเนินการจัดใหมีการเขาช่ือเสนอกฎหมายก็ได 

ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดรวมลงช่ือในการเขาช่ือเสนอกฎหมายโดยถูกตองตามพระราช 
บัญญัตินี้แลว  ใหถือวาการเขาช่ือนั้นมีผลสมบูรณและจะถอนการเขาช่ือในภายหลังอีกมิได 

 
หมวด  ๒ 

 การเขาช่ือโดยผูมีสิทธิเลือกตั้ง  
………………… 

 
มาตรา ๗ ในกรณีท่ีผูมีสิทธิเลือกตั้งรวมกันเขาช่ือเสนอกฎหมายกันเองครบจํานวนหา

หม่ืนคน  ใหยื่นเร่ืองเสนอตอประธานรัฐสภาโดยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
(๑) รางพระราชบัญญัติท่ีจะเสนอใหรัฐสภาพิจารณา 
(๒) แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือ  ท่ีอยู  ลายมือช่ือของผูเขาช่ือเสนอกฎหมายและ

ผูแทนการเสนอกฎหมายตามท่ีประธานรัฐสภากําหนด  พรอมท้ังสําเนาบัตรประจําตัว  ประชาชนบัตร
ประจําตัวประชาชนท่ีหมดอายุหรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการ  ท่ีมีรูปถายสามารถแสดง
ตนได  และสําเนาทะเบียนบานของทุกคน 
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มาตรา  ๘  เม่ือประธานรัฐสภาไดรับเร่ืองการเขาช่ือเสนอกฎหมาย  ใหประธานรัฐสภา
จัดใหมีการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารตามมาตรา  ๗  ถาเห็นวาถูกตอง  ใหประธานรัฐสภาจัด
ใหมีการปดประกาศรายชื่อผูเขาช่ือเสนอกฎหมายไว  ณ  ศาลากลางจังหวัด  ท่ีวาการอําเภอ  สํานักงาน
เทศบาล  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล  ท่ีทําการผูใหญบาน  และเขตชุมชนหนาแนน  ท้ังนี้  
เฉพาะในเขตทองท่ีท่ีผูเขาช่ือเสนอกฎหมายผูนั้นมีช่ืออยูในทะเบียนบาน 

ในกรณีท่ีผูใดมีช่ือเปนผูเขาช่ือเสนอกฎหมายตามประกาศในวรรคหน่ึง โดยมิไดรวม
เขาช่ือเสนอกฎหมายดวย  ใหผูนั้นมีสิทธิยื่นคํารองคัดคานตอประธานรัฐสภาหรือบุคคลท่ีประธาน
รัฐสภาแตงต้ัง  เพื่อใหขีดฆาช่ือตนเองออกจากบัญชีรายช่ือผูเขาช่ือเสนอกฎหมายไดภายในยี่สิบวันนับ
แตวันปดประกาศตามวรรคหน่ึง 

เม่ือพนกําหนดระยะเวลาคัดคานตามวรรคสองแลว  ใหถือวารายช่ือของผูเขาช่ือเสนอ
กฎหมายท่ีไมมีการคัดคานเปนรายช่ือท่ีถูกตอง  และถามีจํานวนครบหาหม่ืนคนใหประธานรัฐสภา
ดําเนินการใหรัฐสภาพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นตอไป  แตถามีจํานวนไมครบหาหม่ืนคน ให
ประธานรัฐสภาแจงใหผูแทนการเสนอกฎหมายตามมาตรา  ๗  (๒)  ทราบเพ่ือดําเนินการจัดใหมีการ
เขาช่ือเสนอกฎหมายเพิ่มเติมใหครบหาหม่ืนคนภายในสามสิบวันนับต้ังแตวันท่ีไดรับแจงจากประธาน  
รัฐสภา  ถาพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวมิไดเสนอการเขาช่ือเพิ่มเติมจนครบหาหม่ืนคนใหประธาน 
รัฐสภาส่ังจําหนายเร่ือง 

 
หมวด  ๓ 

 การเขาช่ือโดยการจัดการของคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
.................................. 

 
มาตรา  ๙  ในกรณีท่ีผูมีสิทธิเลือกตั้งมีจํานวนต้ังแตหนึ่งรอยคนข้ึนไปประสงคจะขอให

คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูดําเนินการจัดใหมีการเขาชื่อเสนอกฎหมายใหยื่นคําขอตอประธาน
กรรมการการเลือกตั้งพรอมท้ังรางพระราชบัญญัติท่ีจะเสนอใหรัฐสภาพิจารณา 

 มาตรา  ๑๐  เม่ือประธานกรรมการการเลือกต้ังไดรับคําขอตามมาตรา  ๙  ใหดําเนินการ
จัดสงรางพระราชบัญญัติและเอกสารที่เกี่ยวของไปใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือผูท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งแตงต้ังในแตละจังหวัด  เพื่อดําเนินการประกาศใหผูมีสิทธิเลือกต้ังในแตละ
จังหวัดทราบวามีการเสนอกฎหมายในเรื่องใด  และใหผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีประสงคจะรวมเขาช่ือเสนอ
กฎหมายไปลงช่ือตามระยะเวลาและสถานท่ีท่ีกําหนด  ท้ังนี้การกําหนดระยะเวลาเขาช่ือตองไมนอย
กวาเกาสิบวันนับแตวันประกาศ 
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มาตรา  ๑๑  ในระหวางระยะเวลาท่ีกําหนดใหมีการเขาช่ือเสนอกฎหมายผูมีสิทธิเลือกต้ัง
มีสิทธิรวมเขาช่ือเสนอกฎหมายในสถานท่ีท่ีกําหนดไวในจังหวัดท่ีตนมีสิทธิ 

เ ลือกต้ังในการใชสิทธิเขา ช่ือเสนอกฎหมายใหผู มีสิทธิเลือกต้ังไปแสดงตนตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือผูท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้ง  พรอมท้ังแสดง
บัตรประจําตัวประชาชน  หรือหลักฐานอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

เม่ือคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดหรือผูท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงต้ัง 
ไดตรวจสอบแลวเห็นวาผูแสดงตนเปนผูมีสิทธิเลือกต้ังโดยถูกตอง  ใหจัดใหผูนั้นกรอกขอความและ
ลงช่ือในแบบพิมพการเขาช่ือเสนอกฎหมาย ในกรณีจําเปนเพื่อใหการจัดการเขาช่ือเสนอกฎหมายของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนไปดวยความเรียบรอย  คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจกําหนดระเบียบ
วิธีปฏิบัติในการจัดใหมีการเขาช่ือเสนอกฎหมายดวยก็ได 

มาตรา  ๑๒  ในกรณีท่ีผูยื่นคําขอตามมาตรา  ๙  รองขอ คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจ
กําหนดสถานท่ีในการเขาช่ือเสนอกฎหมายเพื่อใหผูมีสิทธิเลือกต้ังสามารถใชสิทธิเขาช่ือเสนอ
กฎหมายในถ่ินท่ีบุคคลนั้นมีท่ีอยูนอกเหนือจากการกําหนดสถานท่ีในแตละจังหวัดได  ในกรณีเชนวา
นี้ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑการขอใชสิทธิเขาช่ือนอกเขตจังหวัดท่ีตนมี
สิทธิเลือกตั้งและหลักเกณฑการตรวจสอบการเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นไดตามสมควร 

มาตรา  ๑๓  เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการเขาช่ือเสนอกฎหมายใหคณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจําจังหวัดหรือผูท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังแตงต้ังรวบรวมแบบพิมพท่ีมีการเขาช่ือเสนอ
กฎหมาย  สงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบความถูกตองและจัดทําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ
เลือกตั้งท่ีเขาช่ือเสนอกฎหมายท้ังหมด 

มาตรา  ๑๔  ใหประธานกรรมการการเลือกต้ังจัดสงรางพระราชบัญญัติและเอกสารท่ี
เกี่ยวของพรอมท้ังบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีเขาช่ือเสนอกฎหมายไปยังประธานรัฐสภา ถาประธาน
รัฐสภาเห็นวาถูกตองและมีผูเขาช่ือเสนอกฎหมายครบหาหม่ืนคน  ใหประธานรัฐสภาดําเนินการให  
รัฐสภาพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นตอไป 

ในกรณีท่ีการเขาช่ือเสนอกฎหมายมีจํานวนไมครบหาหม่ืนคนใหประธานกรรมการการ
เลือกตั้งรายงานใหประธานรัฐสภาทราบ เพื่อใหประธานรัฐสภาส่ังจําหนายเร่ือง 
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หมวด  ๔  
บทกําหนดโทษ  

………………… 
 
มาตรา  ๑๕  ผูใดกระทําการใดโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย  เพื่อมิใหผูมีสิทธิ

เลือกต้ังสามารถใชสิทธิเขาช่ือเสนอกฎหมายหรือขัดขวางการดําเนินการเขาช่ือเสนอกฎหมาย  ตอง
ระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึงหาป  หรือปรับต้ังแตสองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี  
 
หมายเหตุ  : -  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ี มาตรา ๑๗๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหผูมีสิทธิเลือกต้ังไมนอยกวาหาหมื่นคนมีสิทธิ เขาช่ือรองขอ          
ตอ ประธานรัฐสภาเพ่ือใหรัฐสภาพิจารณากฎหมายตามท่ีกําหนดในหมวด  ๓  และหมวด  ๕  ของ         
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ท้ังนี้  เพ่ือใหผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิเสนอกฎหมายตอรัฐสภาได
โดยตรง  นอกเหนือจากสิทธิในการเสนอกฎหมายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและคณะรัฐมนตรี  
และเนื่องจากมาตรา  ๑๗๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ไดบัญญัติใหหลักเกณฑและ
วิธีการเขาช่ือรวมท้ังการตรวจสอบใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ จึงจําเปนตองตราพระราช บัญญัติ
นี้ 
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

..................................... 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันท่ี  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

เปนปท่ี  ๕๔  ในรัชกาลปจจบัุน 
 

มาตรา  ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
ปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒” 

มาตรา  ๒  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา  ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  

พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
(๒) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๐ 
พระราชบัญญัติการแสดงทรัพยสินและหนี้สินของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
มาตรา  ๔  ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
“เจาหนาท่ีของรัฐ”  หมายความวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองขาราชการหรือพนักงาน

สวนทองถ่ินซ่ึงมีตําแหนง หรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือบุคคลผูปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานของรัฐ ผูบริหาร ทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ินซ่ึงมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เจา
พนักงานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี และใหหมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ 
ลูกจางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงใชอํานาจ
หรือไดรับมอบให ใชอํานาจทางการปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงตาม กฎหมาย 
ไมวาจะเปนการจัดต้ังข้ึนในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐ 

“ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” หมายความวา 
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(๑) นายกรัฐมนตรี 
(๒) รัฐมนตรี 
(๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(๔) สมาชิกวุฒิสภา 
(๕) ขาราชการการเมืองอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ

การเมือง 
(๖) ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา 
(๗) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร 
(๘) ผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนคร 
(๙) ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีมีรายได

หรืองบประมาณไมต่ํากวาเกณฑท่ีคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ผูดํารงตําแหนงระดับสูง” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกรม 
ทบวงหรือกระทรวง สําหรับขาราชการพลเรือน ผูดํารง ตําแหนงผูบัญชาการเหลาทัพ หรือผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด สําหรับขาราชการ ทหาร ผูดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ผูดํารงตําแหนงปลัด 
กรุงเทพมหานคร กรรมการและผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหนาหนวยงานอิสระตาม
รัฐธรรมนูญท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล หรือผูดํารงตําแหนง ตามท่ีกฎหมายอ่ืนบัญญัติ 

“ผูเสียหาย” หมายความวา ผูเสียหายจากการกระทําอันเปนเหตุให เจาหนาท่ีของรัฐรํ่ารวย
ผิดปกติการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ี ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทํา
ความผิดตอตําแหนง หนาที่หรือทุจริตตอหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืน 

“ผูถูกกลาวหา” หมายความวา ผูซ่ึงถูกกลาวหาหรือมีพฤติการณ ปรากฏแกคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวา ไดกระทําการอันเปนมูลท่ีจะนําไปสูการถอดถอนจาก
ตําแหนงการดําเนินคดีอาญา การขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินหรือการดําเนินการทางวินัย ตามท่ี
บัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และใหหมายความรวมถึงตัวการ ผูใชหรือ
ผูสนับสนุนในการกระทําดังกลาวดวย 

“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ 

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
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“อนุกรรมการ” หมายความวา อนุกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติซ่ึง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ 

“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา เลขาธิการ และขาราชการในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และใหหมายความรวมถึงขาราชการ หรือ
พนักงานซ่ึงมาชวยราชการในสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติซ่ึง 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

“ทุจริตตอหนาท่ี” หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือ
หนาท่ีหรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณ ท่ีอาจทําใหผูอ่ืนเช่ือวามีตําแหนงหรือ
หนาท่ีท้ังท่ีตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาท่ีนั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ี ท้ังนี้ เพื่อแสวงหา
ประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 

“ทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติ” หมายความวา การท่ีทรัพยสินหรือหนี้สินในบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหน้ีสินท่ีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไดยื่น เ ม่ือพนจากตําแหนงมีการ
เปล่ียนแปลงไปจากบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน และหนี้สินท่ีไดยื่นเม่ือเขารับตําแหนงในลักษณะท่ี
ทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติ หรือหนี้สินลดลงผิดปกติ 

“รํ่ารวยผิดปกติ” หมายความวา การมีทรัพยสินมากผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มข้ึนมาก
ผิดปกติหรือการมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติ หรือไดทรัพยสินมาโดยไมสมควร สืบเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติตามหนาท่ีหรือใช อํานาจในตําแหนงหนาท่ี  

มาตรา ๕  ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติรักษาการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศหรือระเบียบกับแตงต้ังพนักงาน
เจาหนาท่ีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ประกาศและระเบียบตามวรรคหน่ึงท่ีมีผลเปนการท่ัวไปเม่ือไดประกาศ ในราชกิจจา
นุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
ฯลฯ 
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หมวด  ๒  
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  

………………………… 
 
มาตรา  ๑๙ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) ไตสวนข อ เ ท็ จจ ริ งและส รุปสํ านวนพร อม ท้ั ง ทํ าความ เห็น เสนอต อวุฒิ                             

สภาตาม หมวด 5 การถอดถอนจากตําแหนง 
(๒)  ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมท้ังทําความเห็นเพื่อสงไปยังอัยการสูงสุด

เพื่อฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามหมวด 6 การดําเนิน
คดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตาม มาตรา ๓๐๘  ของรัฐธรรมนูญ 

(๓)  ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาท่ีของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอ
หนาท่ีหรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม 

(๔)  ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาท่ี
ของรัฐรวมท้ังตรวจสอบความเปล่ียนแปลงของทรัพยสิน  และหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ตาม หมวด 3 การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน 

(๕)  กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงและช้ันหรือระดับของเจาหนาท่ีของ
รัฐท่ีจะตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 

(๖) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน  และหน้ีสินของ
เจาหนาท่ีของรัฐและการเปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินของผูดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 

(๗) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาท่ีพรอมขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรี
สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกป และนํารายงานนั้นออกพิมพเผยแพรตอไป 

(๘)  เสนอมาตรการ ความเห็นหรือขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีรัฐสภา  ศาล หรือ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เพื่อใหมีการปรับปรุง การปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการ
ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อปองกันหรือปราบปรามการทุจริตตอหนาท่ี
การกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการ
ยุติธรรม 

(๙) ดําเนินการสงเร่ืองใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อขอใหศาลมีคําส่ัง หรือคําพิพากษาให
ยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไดอนุมัติหรืออนุญาตใหสิทธิประโยชน
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(๑๐)  ดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเกี่ยวกับความ
ซ่ือสัตยสุจริตรวมท้ังดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคลมีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

(๑๑) ใหความเห็นชอบในการแตงต้ังเลขาธิการ 
(๑๒) แตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหนา ท่ีตามที่ไดรับมอบหมายดําเนินการ

อ่ืนตามท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้บัญญัติ หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

มาตรา ๒๐ การประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม แตองคประชุมในการพิจารณาและวินิจฉัย 
หรือใหความเห็นชอบตองประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด  

มาตรา ๒๑  การประชุมใหเปนไปตามระเบียบการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดการ
นัดประชุมตองทําเปนหนังสือและแจงใหกรรมการทุกคนทราบ ลวงหนาไมนอยกวาสามวันเวนแต
กรรมการนั้นจะไดทราบการบอกนัดในท่ีประชุมแลว กรณีดังกลาวนี้จะทําหนังสือแจงนัดเฉพาะ
กรรมการท่ีไมไดมาประชุมก็ได 

บทบัญญัติในวรรคสองมิใหนํามาใชบังคับในกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวน ซ่ึงประธาน
กรรมการจะนัดประชุมเปนอยางอ่ืนก็ได  

มาตรา ๒๒ ประธานกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการประชุม  และเพื่อรักษาความ
เรียบรอยในการประชุม ใหประธานกรรมการมีอํานาจออกคําส่ังใด ๆ ตามความจําเปนได 

ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการท่ีมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม  

มาตรา ๒๓ การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก เวนแตการลงมติในการวินิจฉัย
หรือใหความเห็นชอบตามบทบัญญัติแหงพระราช บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ประธานในท่ี
ประชุมและกรรมการตองลงคะแนนเสียงเพ่ือมีมติ โดยมติของที่ประชุมตองไมนอยกวาสองในสาม
ของ จํานวนกรรมการท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 

กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด  
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มาตรา  ๒๔  ในการประชุมตองมีรายงานการประชุมเปนหนังสือ  ถามีความเห็นแยงให
บันทึกความเห็นแยงพรอมท้ังเหตุผลไวในรายงานการประชุม และถากรรมการฝายขางนอยเสนอ
ความเห็นแยงเปนหนังสือก็ใหบันทึกไวดวย  

มาตรา  ๒๕  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดังตอไปนี้ 

(๑) มีคําส่ังใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถ่ิน ปฏิบัติการท้ังหลาย  อันจําเปนแกการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเรียกเอกสาร หรือหลักฐานท่ีเกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมา
ใหถอยคําหรือใหใหถอยคําเพื่อประโยชนแหงการไตสวนขอเท็จจริง 

(๒)  ดําเนินการขอใหศาลท่ีมีเขตอํานาจออกหมายเพ่ือเขาไปในเคหสถาน สถานท่ีทําการ
หรือสถานท่ีอ่ืนใด รวมท้ังยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลา ระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตย
ตกหรือในระหวางเวลาท่ีมีการประกอบ กิจการเพ่ือตรวจสอบ คน ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพยสิน 
หรือพยานหลักฐาน อ่ืนใดซ่ึงเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีไตสวนขอเท็จจริง และหากยังดําเนินการไมแลวเสร็จ
ในเวลาดังกลาวใหสามารถดําเนินการตอไปไดจนกวาจะแลวเสร็จ 

(๓)  มีหนังสือขอใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ิน 
หรือหนวยงานเอกชนดําเนินการเพื่อประโยชนแหงการปฏิบัติ หนาท่ี การไตสวนขอเท็จจริง หรือการ
วินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(๔)  วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิ ธีการจายคาเ บ้ียเ ล้ียง  คาเดินทางและ
คาตอบแทนของพยานบุคคล และเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ี ของพนักงานเจาหนาท่ีหรือเร่ืองอ่ืนใดเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

(๕)  วางระเบียบเกี่ยวกับการจายเงินสินบนตาม มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๖ ในการดําเนินคดี
อาญากับเจาหนาท่ีของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มี
อํานาจดังตอไปนี้ 

(๑) แสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือท่ีจะทราบขอเท็จจริงหรือ
พิสูจนความผิดและเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ 

(๒) ดําเนินการขอใหศาลท่ีมีเขตอํานาจออกหมายเพ่ือใหมีการจับและควบคุมตัว   
ผูถูกกลาวหาซ่ึงระหวางการไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวาเปนผูกระทําความผิดหรือเปนผูซ่ีงกรรมการ 
ป.ป.ช.ไดมีมติวาขอกลาวหามีมูล เพื่อสงตัวไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการตอไป  
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มาตรา ๒๗ การปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหประธาน
กรรมการ กรรมการ หรือเลขาธิการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย มีอํานาจลงนามในหนังสือเพื่อ
ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได  

มาตรา ๒๘ ในกรณีท่ีประธานกรรมการมีหนาท่ีตองดําเนินการใด ๆ นอกจากการ
ดําเนินการประชุม และไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเปนการช่ัวคราว ใหกรรมการเลือกกรรมการคน
หนึ่งทําหนาท่ีประธานกรรมการแทน  

มาตรา ๒๙ ในกรณีท่ีกรรมการ อนุกรรมการ หรือพนักงานเจาหนาท่ีผูใดเปนผูมีสวนได
เสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในเร่ืองใด ๆ หามมิใหผูนั้นเขารวมในการไตสวนขอเท็จจริงพิจารณา
หรือวินิจฉัยเร่ืองดังกลาว  

มาตรา ๓๐ ในการไตสวนขอเท็จจริงกรณีท่ีมีการกลาวหาวาเจาหนาท่ีของรัฐรํ่ารวย
ผิดปกติหรือการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสิน หรือหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง หากผูใดช้ีชอง แจงเบาะแส หรือใหขอมูลหรือขอเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพยสินหรือหนี้สินของผู
ถูก      กลาวหา หรือผูถูกตรวจสอบ รวมท้ังตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุนตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
การชี้ชอง แจงเบาะแสหรือใหขอมูลหรือขอเท็จจริงดังกลาว เปนผลใหทรัพยสินท่ีรํ่ารวยผิดปกติ หรือ
ทรัพยสินท่ีเพิ่มข้ึนผิดปกตินั้นตกเปนของแผนดินโดยคําส่ังถึงท่ีสุดของศาลแลว ใหผูนั้นไดเงินสินบน
ตาม ระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  

มาตรา ๓๑ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใหประธาน
กรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานเจาหนาท่ีเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
ฯลฯ 

 
หมวด  ๔  

การไตสวนขอเท็จจริง  
……………………………….. 

 
มาตรา  ๔๓  ภายใตบังคับมาตรา ๔๔ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวน

ขอเท็จจริงตามบทบัญญัติในหมวดน้ี ในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) ประธานวุฒิสภาสงเร่ืองใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง  

เนื่องจากไดมีการเขาช่ือรองขอเพื่อใหวุฒิสภามีมติใหถอดถอนผูถูกกลาวหาออกจากตําแหนงตาม 
มาตรา  ๕๙ 
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  (๒) ผูเสียหายยื่นคํารองตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือใหดําเนินคดีกับผูถูกกลาวหาตาม 
มาตรา ๖๖ 
   (๓) มีการกลาวหาตอคณะกรรมการ ป.ป.ช.เพื่อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตาม 
มาตรา  ๗๕ 
  (๔) มีเหตุอันควรสงสัยวาเจาหนาท่ีของรัฐรํ่ารวยผิดปกติตาม มาตรา ๗๗ หรือกระทํา
ความผิดตาม มาตรา ๘๘ 
  (๕) มีการกลาวหาเจาหนาท่ีของรัฐตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตาม มาตรา ๘๔ 
  มาตรา ๔๔  หามมิใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง ในกรณี
ดังตอไปนี้ 
   (๑)  เร่ืองท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดไตสวนขอเท็จจริงเสร็จแลวและไมมีพยานหลักฐาน
ใหมอันเปนสาระสําคัญแกการไตสวน 
                          (๒) ผูถูกกลาวหาเปนบุคคลคนเดียวกับผูถูกกลาวหาในเร่ืองท่ีอยูระหวางการไตสวน
ขอเท็จจริงและมูลกรณีแหงการกลาวหาเปนเร่ืองเดียว 

มาตรา ๔๕ ในการไตสวนขอเท็จจริงตาม มาตรา ๔๓ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการไตสวนเพื่อดําเนินการแทนก็ได โดยประกอบดวยกรรมการหนึ่งคน พนักงาน
เจาหนาท่ีและหรือผูทรงคุณวุฒิ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดมีหนาท่ีแสวงหาขอเท็จจริงและ
รวบ รวมพยานหลักฐานเพื่อท่ีจะทราบขอเท็จจริงหรือมูลความผิด 

การแตงต้ังคณะอนุกรรมการไตสวน ใหคํานึงถึงความเหมาะสมกับฐานะ และระดับของ
ตําแหนงและการคุมครองผูถูกกลาวหาตามสมควร 

การปฏิบัติหนาท่ีของคณะอนุกรรมการไตสวนใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด  

มาตรา  ๔๖  หามมิใหแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีเหตุดังตอไปนี้เปนอนุกรรมการไตสวน 
(๑) รูเห็นเหตุการณเกี่ยวกับเร่ืองท่ีกลาวหามากอน 
๒) มีสวนไดเสียในเร่ืองท่ีกลาวหา (

(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา 
(๔) เปนผูกลาวหาหรือเปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวมบิดา 

มารดา หรือรวมบิดาหรือมารดากับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา 
(๕) มีความสัมพันธใกลชิดในฐานะญาติหรือเปนหุนสวนหรือมีผลประโยชนรวมกัน

หรือขัดแยงกนัทางธุรกิจกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา 
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ในกรณีท่ีปรากฏวามีการแตงตั้งบุคคลตามวรรคหน่ึงเปนอนุกรรมการไตสวนให
อนุกรรมการผูนั้นแจงตอประธานกรรมการโดยเร็ว ระหวางนั้นหามมิใหอนุกรรมการผูนั้นยุงเกี่ยวกับ
การดําเนินการของคณะอนุกรรมการไตสวน 

ความในวรรคสองใหใชบังคับในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาคัดคานวาอนุกรรมการ ผูใดมีเหตุ
ตามวรรคหน่ึงดวยโดยอนุโลม 

การยื่นคําคัดคาน การพิจารณาคําคัดคาน และการแตงต้ังบุคคลเปนอนุกรรมการไตสวน
แทนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  

มาตรา ๔๗ ในการดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงใหแจงขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ
และกําหนดระยะเวลาตามสมควรที่ผูถูกกลาวหาจะมาชี้แจงขอกลาวหาแสดงพยานหลักฐานหรือนํา
พยานบุคคลมาใหปากคําประกอบการช้ีแจง 

ในการช้ีแจงขอกลาวหาและการใหปากคําของผูถูกกลาวหาใหมีสิทธินําทนายความหรือ
บุคคลซ่ึงผูถูกกลาวหาไววางใจเขาฟงในการช้ีแจงหรือใหปากคําของตนได  

มาตรา ๔๘ กรณีท่ีมีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการไตสวน การรับฟงคําช้ีแจงของผูถูก  
กลาวหาหรือการถามปากคําผูถูกกลาวหาหรือพยาน ตองมีอนุกรรมการไตสวนอยางนอยสองคนรวม
ในการดําเนินการในจํานวน นั้นจะตองเปนอนุกรรมการไตสวนท่ีเปนพนักงานเจาหนาท่ีอยางนอย
หนึ่งคน แตถาเปนการรับฟงคําช้ีแจงหรือการถามปากคําบุคคลตาม มาตรา ๕๘ จะ ตองมีอนุกรรมการ
ไตสวนท่ีเปนกรรมการเขารวมดําเนินการดวย 

หามมิใหอนุกรรมการไตสวนทําหรือจัดใหทําการใด ๆ ซ่ึงเปนการลอลวง หรือขูเข็ญ 
หรือใหสัญญากับผูถูกกลาวหาหรือพยานเพื่อจูงใจใหเขาใหถอยคําอยางใด ๆ ในเร่ืองท่ีกลาวหานั้น  

มาตรา ๔๙ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะอนุกรรมการไตสวน ให
คณะอนุกรรมการไตสวนมีอํานาจดําเนินการตาม มาตรา ๒๕ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือ มาตรา ๒๖ ได
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย  

มาตรา ๕๐  เม่ือดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแลว ใหจัดทําสํานวนการไตสวน
ขอเท็จจริงเสนอตอประธานกรรมการ ประกอบดวยสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

(๑) ช่ือและตําแหนงหนาท่ีของผูกลาวหาและผูถูกกลาวหา 
(๒) เร่ืองท่ีถูกกลาวหา 
(๓) ขอกลาวหาและสรุปขอเท็จจริงท่ีไดจากการไตสวนขอเท็จจริง 
(๔) เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยท้ังในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 
(๕) บทบัญญัติของกฎหมายท่ียกข้ึนอางอิง 
(๖) สรุปความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองท่ีกลาวหา 
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 มาตรา  ๕๑  เม่ือประธานกรรมการไดรับสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง ตามมาตรา ๕๐ 
แลวใหจัดใหมีการประชุมเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวัน 

เพื่อประโยชนแหงความเปนธรรม ในกรณีท่ีมีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการไตสวน 
คณะกรรมการ ป.ป.ช.อาจมีมติใหคณะอนุกรรมการไตสวนชุดเดิม ไตสวนขอเท็จจริงเพ่ิมเติม หรือ
แตงต้ังคณะอนุกรรมการไตสวนชุดใหมทําการไตสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติมแทนก็ได  

มาตรา ๕๒ หามมิใหกรรมการซ่ึงมีเหตุตาม มาตรา ๔๖ เขารวมประชุมพิจารณาสํานวน
การไตสวนขอเท็จจริง เวนแตเปนกรรมการซ่ึงรูเห็นเหตุการณ เกี่ยวกับเร่ืองท่ีกลาวหาเนื่องจากไดรับ
แตงต้ังใหเปนอนุกรรมการไตสวน  

มาตรา ๕๓ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาขอกลาวหาจากสํานวนการไตสวน
ขอเท็จจริงและมีมติวินิจฉัยวาขอกลาวหามีมูลหรือไม ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวินิจฉัยวา
ขอ  กลาวหาใดไมมีมูล ใหขอกลาวหาขอนั้นเปนอันตกไป  

มาตรา ๕๔ เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดมีมติตาม มาตรา ๕๓ แลว ถาขอกลาวหานั้นเปน
เร่ืองที่ประธานวุฒิสภาสงมาตาม มาตรา ๔๓ (๑) หรือ ผูเสียหายยื่นคํารองเพื่อดําเนินคดีกับผูถูก
กลาวหาตาม มาตรา ๔๓ (๒) ให ประธานกรรมการสงรายงานไปยังประธานวุฒิสภาหรือแจงไปยัง
ผูเสียหาย แลวแตกรณีโดยเร็ว 

รายงานตามวรรคหน่ึงตองมีลายมือช่ือของกรรมการที่เขารวมการพิจารณาและตองระบุ
ความเปนมาหรือขอกลาวหา สรุปขอเท็จจริงท่ีไดจากการไตสวนขอเท็จจริงเหตุผลในการพิจารณา
วินิจฉัยและบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ียกข้ึนอางอิง  

มาตรา ๕๕ ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาขอกลาวหาใดมีมูล และขอกลาวหา
นั้นเปนเร่ืองท่ีประธานวุฒิสภาสงมาตาม มาตรา ๔๓ (๑) หรือผูเสียหายยื่นคํารองเพ่ือดําเนินคดีกับผูถูก
กลาวหาตาม มาตรา ๔๓ (๒) นับแตวันท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติดังกลาวผูถูกกลาวหาจะปฏิบัติ
หนาท่ีตอไปมิไดจนกวาวุฒิสภาจะมีมติหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง ตําแหนงทางการเมือง
จะมีคําพิพากษาแลวแตกรณี  

มาตรา ๕๖ ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาขอกลาวหาใดมีมูล ใหประธาน
กรรมการสงรายงานตาม มาตรา ๕๔ วรรคสอง และเอกสารที่มีอยูพรอมท้ังความเห็นไปยัง 

(๑) ประธานวุฒิสภา ถาขอกลาวหานั้นเปนเร่ืองท่ีประธานวุฒิสภาสงมาตาม มาตรา ๔๓ 
(๑) หรือเร่ืองท่ีผูเสียหายยื่นคํารองขอตาม มาตรา ๔๓ (๒) 

(๒) อัยการสูงสุด ถาผลการไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวามีมูลความผิดอาญาหรือร่ํารวย
ผิดปกติและผูถูกกลาวหาเปนบุคคลตาม มาตรา ๕๘ เวน แตอัยการสูงสุด หรือเปนขาราชการการเมือง
อ่ืนนอกเหนือจากบุคคลตาม มาตรา ๕๘ (๑) และ (๒) 
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(๓) อัยการสูงสุด ถาผลการไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวามีมูลความผิดอาญาหรือรํ่ารวย
ผิดปกติและผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและผูดํารงตําแหนง
ระดับสูง 

(๔) ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนผูถูกกลาวหา ถาผลการไตสวน
ขอเท็จจริงปรากฏวามีมูลความผิดทางวินัย หรือมีมูลความผิดตองใหพนจากตําแหนง และผูถูกกลาวหา
เปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาขอกลาวหาใดท่ีประธานวุฒิสภาสงมาตาม มาตรา 
๔๓ (๑) เปนเร่ืองสําคัญ จะแยกทํารายงานเฉพาะขอกลาวหานั้นสงไปใหวุฒิสภาพิจารณากอนก็ได  

มาตรา  ๕๗ ในระหวางการไตสวนขอเท็จจริง หากปรากฏวาผูถูกกลาวหาพนจาก
ตําแหนงหรือพนจากราชการเพราะเหตุใด ๆ นอกจากถึงแกความตาย ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มี
อํานาจดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงเพื่อจะ ดําเนินคดีอาญาดําเนินการทางวินัย หรือขอใหทรัพยสินตก
เปนของแผนดินแลวแตกรณีตอไปได 

ในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาพนจากตําแหนงหรือพนจากราชการอันเนื่องมาจากความตาย ให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงเพื่อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตอไป
ได 

 
หมวด  ๕  

การถอดถอนจากตําแหนง  
……………………………… 

  
มาตรา  ๕๘ เม่ือปรากฏวาผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ผูใดมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ สอ

ไปในทางทุจริตตอหนาท่ี สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ี
ในการยุติธรรมหรือสอวาจงใจใชอํานาจหนาท่ีขัดตอรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย วุฒิสภามีอํานาจ 
ดําเนินการถอดถอนผูนั้นออกจากตําแหนงไดตามบทบัญญัติในหมวดน้ี 

(๑) นายกรัฐมนตรี 
(๒) รัฐมนตรี 
(๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(๔) สมาชิกวุฒิสภา 
(๕) ประธานศาลฎีกา 
(๖) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
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(๗) ประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๘) อัยการสูงสุด 
(๙) กรรมการการเลือกตั้ง 
(๑๐) ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
(๑๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
(๑๒) กรรมการตรวจเงินแผนดิน 
(๑๓) รองประธานศาลฎีกา 
(๑๔) รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๑๕) หัวหนาสํานักงานตุลาการทหาร 
(๑๖) รองอัยการสูงสุด 
(๑๗) ผูดํารงตําแหนงระดับสูง 
มาตรา ๕๙  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิก

ท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวาหาหม่ืนคน
มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธาน วุฒิสภา เพื่อใหวุฒิสภามีมติใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงตาม มาตรา 
๕๘ ออกจากตําแหนงได 

สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของ
วุฒิสภามีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภา มีมติใหถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออก
จากตําแหนงได  

มาตรา ๖๐  กรณีประชาชนรองขอใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงตาม มาตรา ๕๘ ออกจาก
ตําแหนงตองมีผูริเร่ิมรวบรวมรายช่ือจํานวนไมเกินหนึ่งรอยคน เพ่ือดําเนินการจัดทําคํารองและรับรอง
ลายมือช่ือของประชาชนท่ีเขาช่ือจํานวนไมนอยกวาหาหม่ืนคน 

ผูริเร่ิมรวบรวมรายช่ือและผูเขาช่ือตองเปนผูมีสิทธิเลือกต้ังตามกฎหมายประกอบ         
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

ผูริเร่ิมรวบรวมรายช่ือตองไปแสดงตนตอประธานวุฒิสภากอนเร่ิมรวบรวมรายช่ือ 
ประชาชนผูมีสิทธิเขาช่ือรองขอ  

มาตรา ๖๑ การรองขอใหถอดถอนอกจากตําแหนงตาม มาตรา ๕๙ และ มาตรา ๖๐ ตอง
ทําเปนหนังสือระบุช่ือ อายุ ท่ีอยู หมายเลขประจําตัวประชาชน พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
บัตรประจําตัวประชาชนท่ีหมดอายุ หรือ บัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการท่ีมีรูปถายสามารถ
แสดงตนได และลงลายมือช่ือของผูรองขอ โดยระบุวัน เดือน ป ท่ีลงลายมือช่ือใหชัดเจน และตองระบุ
พฤติการณท่ีกลาวหาผูดํารงตําแหนงตาม มาตรา ๕๘ เปนขอ ๆ อยางชัดเจนวามีพฤติการณรํ่ารวย
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มาตรา ๖๒ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรรองขอใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงตาม 
มาตรา ๕๘ ออกจากตําแหนง หรือในกรณีท่ีสมาชิกวุฒิสภารองขอใหถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจาก
ตําแหนงใหนําบทบัญญัติ มาตรา ๖๑  มาใชบังคับโดยอนุโลม  

มาตรา ๖๓ เม่ือประธานวุฒิสภาไดรับคํารองขอแลว ใหประธานวุฒิสภาดําเนินการ
ตรวจสอบและพิจารณาวาคํารองขอถูกตองและครบถวนตามบท บัญญัติของรัฐธรรมนูญ และตาม 
มาตรา ๖๑ หรือ มาตรา ๖๒ หรือไม หากเห็นวาถูกตองและครบถวนแลวใหประธานวุฒิสภาสงเร่ืองให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือดําเนินการตามหมวด ๔ การไตสวนขอเท็จจริง โดยเร็ว หากเห็นวาคํารอง
ขอไมถูกตองหรือไมครบถวน ใหประธานวุฒิสภาแจงใหผูรองขอ หรือผูริเร่ิมทราบเพ่ือดําเนินการให
ถูกตองตอไป 

ใหผูรองขอหรือผูริเร่ิมดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแต
วันท่ีไดรับแจงจากประธานวุฒิสภา  

มาตรา ๖๔ เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติวาขอกลาวหาท่ีมาจากการเขาช่ือรองขอเพ่ือให
วุฒิสภามีมติใหถอดถอนผูถูกกลาวหาออกจากตําแหนงมีมูล และไดรายงานไปยังประธานวุฒิสภาตาม 
มาตรา ๕๖ (๑) แลว ใหประธานวุฒิสภาจัดใหมีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณามีมติโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. สงรายงานใหนอกสมัยประชุม ใหประธานวุฒิสภาแจง
ใหประธานรัฐสภาทราบ เพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการเรียกประชุมรัฐสภา
เปนการประชุมสมัยวิสามัญเพ่ือพิจารณากรณีดังกลาว และใหประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระ
บรมราชโองการ  

มาตรา ๖๕ สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงตองกระทําโดยวิธี
ลงคะแนนลับมติใหถอดถอนผูใดออกจากตําแหนงใหถือเอา คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหาของ
จํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา 

ผูใดถูกถอดถอนออกจากตําแหนง ใหผูนั้นพนจากตําแหนงหรือใหออกจากราชการนับ
แตวันท่ีวุฒิสภามีมติใหถอดถอน และใหตัดสิทธิผูนั้นในการดํารงตําแหนงใดในทางการเมืองหรือใน
หนวยงานของรัฐ หรือในการรับราชการเปนเวลาหาป 
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มติของวุฒิสภาตาม มาตรานี้ใหเปนท่ีสุด และจะมีการรองขอใหถอดถอนบุคคลดังกลาว
โดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได แตไมกระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือศาลท่ีมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแลวแตกรณี 

เม่ือวุฒิสภามีมติใหถอดถอนผูใดออกจากตําแหนงแลว ใหประธานวุฒิสภาแจงมติให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูถูกถอดถอนจากตําแหนงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเจาหนาท่ีของรัฐท่ี
เกี่ยวของโดยเร็ว 

 
ฯลฯ 

 
หมวด  ๑๑  

บทกําหนดโทษ  
……………………….. 

 
มาตรา ๑๑๘  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตาม มาตรา ๒๕  (๑) 

หรือ มาตรา ๗๙  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจํา      
ท้ังปรับ 

มาตรา ๑๑๙ เจาหนาท่ีของรัฐผูใดจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน และหนี้สิน
และเอกสารประกอบตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
กําหนดหรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปน
เท็จ หรือปกปด ขอเท็จจริงท่ีควรแจงใหทราบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ  

มาตรา  ๑๒๐ ผูใดเปดเผยขอความ ขอเท็จจริงหรือขอมูล ท่ีไดมาเนื่องจากการปฏิบัติ
หนาท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยมิไดรับ มอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
และมิใชเปนการกระทําตามหนาท่ี ราชการหรือเพ่ือประโยชนแกการตรวจสอบหรือไตสวนขอเท็จจริง 
หรือเพื่อ ประโยชนแกทางราชการหรือเพื่อประโยชนสาธารณะ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน 
หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

มาตรา  ๑๒๑  ผูใดครอบครองหรือรักษาทรัพยสิน บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนใดท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยึด อายัด หรือเรียกใหสง ทําให เสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําให
สูญหายหรือทําใหไรประโยชน ซ่ึงทรัพยสิน บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานนั้นตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
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มาตรา  ๑๒๒ เจาหนาท่ีของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐  มาตรา ๑๐๑ หรือ 
มาตรา ๑๐๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

กรณีความผิดตาม มาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจาหนาท่ีของรัฐผูใดพิสูจนไดวา ตนมิไดรู
เห็นยินยอมดวยในการที่คูสมรสของตนดําเนินกิจการตาม มาตรา ๑๐๐ วรรคหน่ึง ใหถือวาผูนั้นไมมี
ความผิด  

มาตรา  ๑๒๓  เจาหนาท่ีของรัฐผูใดปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ี
อาจทําใหผูอ่ืนเช่ือวามีตําแหนงหรือหนาท่ี ท้ังท่ีตนมิไดมี ตําแหนงหรือหนาท่ีนั้น เพื่อแสวงหา
ประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งป
ถึงสิบป หรือปรับต้ังแตสองพันบาทถึงสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

มาตรา  ๑๒๔  ผูใดเปนผูริเร่ิมใหมีการเขาช่ือเพื่อถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนงตาม 
มาตรา ๖๐ หรือยื่นคํารองเพ่ือดําเนินคดีอาญาตาม มาตรา ๖๖ หรือยื่นคํากลาวหาตาม มาตรา ๘๔ รูวา
ไมมีเหตุท่ีจะถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง หรือรูวาไมมีพฤติการณวาบุคคลรํ่ารวยผิดปกติ หรือรูวา
ไมมีการ กระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอ่ืน กระทํา
การกลาวหาเท็จหรือแสดงพยานหลักฐานเท็จ ตอง ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหก
หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ในกรณีท่ีการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการเขาช่ือเพื่อถอดถอนบุคคล ออกจากตําแหนง 
ใหถือวาบุคคลผูถูกรองขอใหถอดถอนเปนผูเสียหายในการกระทําความผิดดวย  

มาตรา  ๑๒๕ ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงาน เจาหนาท่ี หรือบุคคล
ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ผูใดปฏิบัติหนาท่ี โดยขาดความเที่ยงธรรม กระทําความผิดฐาน
ทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทํา ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ ตองระวางโทษสองเทาของโทษท่ี
กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

 
บทเฉพาะกาล  

…………………………. 
 
มาตรา  ๑๒๖ ในกรณีท่ีมีการสรรหากรรมการในระหวางท่ียังไมมีประธานศาลปกครอง

สูงสุดใหคณะกรรมการสรรหากรรมการตาม มาตรา ๗  มีจํานวน สิบส่ีคนประกอบดวย ประธานศาล
ฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ อธิการบดี ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลทุกแหงซ่ึงเลือก
กันเองใหเหลือเจ็ดคน และผูแทนพรรคการเมืองท่ีมีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคละ 
หนึ่งคนซ่ึงเลือกกันเองใหเหลือหาคนเปนกรรมการ 
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มาตรา  ๑๒๗ ใหกรรมการที่วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 
๓๑๕  วรรคสาม มีมติเลือก มีระยะเวลาดํารงตําแหนงเพียงกึ่งหนึ่งของวาระการดํารงตําแหนงตาม 
มาตรา ๑๒ และมิใหนําบทบัญญัติ ท่ีใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียวมาใชบังคับกับกรรมการ
ดังกลาว  

มาตรา ๑๒๘  บรรดาเร่ืองกลาวหารองเรียนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงเปนเร่ืองท่ีอยูในอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในวงราชการ ท่ี
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการไดรับไว
กอนวันท่ีพระราช บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ และอยูระหวางการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ ให
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้    โดยใหการดําเนินการของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบในวงราชการท่ีกระทํามาแลวเปนอันใชได สวนการดําเนินการตอไปใหเปนไปตามท่ี
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด 

ในกรณีท่ีเร่ืองกลาวหารองเรียนตามวรรคหน่ึงเปนเร่ืองท่ีคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการมีมติวา เจาหนาท่ีของรัฐประพฤติมิชอบใน    
วงราชการ ใหคณะกรรมการปองกันและ ปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงเร่ืองใหผูบังคับบัญชาหรือ
หนวยงานของ รัฐท่ีเกี่ยวของดําเนินการตอไป  

มาตรา ๑๒๙  บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไดแสดงไวตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ และ 
เก็บอยูที่สํานักงานคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเก็บรักษาไวเพ่ือประโยชน ใน
การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และหากเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นพนจาก
ตําแหนงเกินหาปแลวจะทําลายเสียก็ได  

มาตรา  ๑๓๐ ใหบรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําส่ังท่ีออกตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย หรือพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซ่ึงใชบังคับ อยูในวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ยังคงใช
บังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ท้ังนี้    
จนกวาจะไดมีระเบียบหรือประกาศตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ออกใชบังคับ  

มาตรา  ๑๓๑ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน ขาราชการ ลูกจาง และเงิน
งบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
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ใหขาราชการและลูกจางท่ีโอนไปตามวรรคหน่ึง ดํารงตําแหนงและไดรับเงินเดือน
รวมท้ังเงินประจําตําแหนงไมต่ํากวาเดิม  

มาตรา  ๑๓๒ ใหเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ       
มิชอบในวงราชการ พ.ศ.  ๒๕๑๘ ปฏิบัติหนาท่ีเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ จนกวาจะมีการแตงต้ังเลขาธิการ          
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  

มาตรา  ๑๓๓  เจาหนาท่ีของรัฐตาม มาตรา ๑๐๐  ซ่ึงไดรับสัมปทานจากรัฐหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือ เขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการสวนทองถ่ินอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไม
วาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทาน
หรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว ถาไดรับสัมปทาน หรือเปนคูสัญญา หรือเปนหุนสวนหรือผู
ถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับ สัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาวอยูในวันท่ี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ใหคงถือไวซ่ึงสัมปทานหรือเปนคูสัญญา หรือเปน 
หุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปน คูสัญญาในลักษณะดังกลาว
นั้นไดตอไปจนกวาจะครบอายุสัมปทานหรือครบอายุสัญญา  
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
ชวน หลีกภัย  
นายกรัฐมนตรี  
 
หมายเหตุ  :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ โดยท่ี มาตรา 
๓๐๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติมีอํานาจหนาท่ีตรวจสอบทรัพยสินและหน้ีสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ   
เจาหนาท่ี อ่ืนของรัฐ ไตสวนขอเท็จจริงและทําความเห็นในกรณีท่ีมีการรองขอใหถอดถอนเจาหนาท่ี
ของรัฐซ่ึงดํารงตําแหนงในระดับสูงออกจากตําแหนง หรือดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทาง
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บทสัมภาษณผูทรงคุณวฒุิและผูมีประสบการณ 
 
คุณระกาวิน  ลีชนะวานิชพัน   
-  อดีตประธานโครงการรณรงคหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน   
-  ปจจุบันดํารงตําแหนงผูประสานงานขององคกรแรงงานระหวางประเทศ  สหประชาชาติ 
________________________________ 
-  ทราบวาคุณระกาวิน  ลีชนะวานิชพัน  มีสวนเกี่ยวของโดยตรงในทางปฏิบัติซ่ึงมีการรวบรวม
ลายมือช่ือของประชาชนในการริเร่ิมเสนอรางกฎหมายเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติ  ในขณะน้ันไม
ทราบวาในทางปฏิบัติท่ีผานมามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขาช่ือเสนอรางกฎหมายของประชาชน
อยางไร 
 
-  ในฐานะท่ีเปนผูดําเนินการในการรวบรวมลายมือช่ือของประชาชนเพื่อเสนอรางกฎหมายหรือ
รางพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพนั้น  หลังจากท่ียื่นเร่ืองเสนอตอประธานรัฐสภาไมทราบวา
มีปญหาท่ีสําคัญในทางปฏิบัติหรืออุปสรรคอยางไรบาง 
 
-  ไมทราบวาหลังจากยื่นเร่ืองการเขาช่ือเสนอกฎหมายรายมือช่ือของประชาชนใหแกทางประธาน
รัฐสภา  ขณะที่รอเวลาในการตรวจสอบเอกสารความถูกตองของเอกสารตาง ๆ  และตรวจสอบ
ความถูกตองของรางกฎหมายหลักประกันสุขภาพดังกลาว  ไดมีการติดตามหรือติดตอเกี่ยวกับ
เร่ืองระยะเวลาในการใชพิจารณารางกฎหมายดังกลาวหรือไม 
 
-  หลังจากผานกระบวนการและขั้นตอนการตรวจสอบรายช่ือของผูเขาช่ือเสนอรางกฎหมายหรือ
รางพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแลวนั้น  ไมทราบวาทางผูดําเนินการไดดําเนินการอยางไร
ตอไปและมีปญหาอ่ืนใดบางอีกหรือไม          
 
-  ประเด็นในเร่ืองของระยะเวลาในการตรวจสอบรางกฎหมายในการริเร่ิมเสนอรางกฎหมายโดย
ประชาชน  อาจจะมีผลกระทบตอการเขาช่ือเสนอรางกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยฉบับปจจุบันตามมาตรา  170  หรือไม  และไมทราบวาทานมีความคิดเห็นอยางไรในปญหา    
ดังกลาว 
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คุณไพโรจน  พลเพชร   
-  อดีตผูมีสวนเก่ียวของโดยทางปฏิบัติในการมีสวนรวมรวบรวมลายมือช่ือของประชาชนในการ
ริเร่ิมเสนอรางกฎหมายเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติปาชุมชน 
-  เลขาธิการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน   
________________________________ 
-  ทราบวาคุณไพโรจน  พลเพชร  มีสวนเกี่ยวของโดยทางปฏิบัติในการมีสวนรวมรวบรวมลายมือ
ช่ือของประชาชนในการริเร่ิมเสนอรางกฎหมายเก่ียวกับรางพระราชบัญญัติ  ปาชุมชนในขณะนั้น
ไมทราบวาในทางปฏิบัติท่ีผานมามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขาช่ือเสนอรางกฎหมายของ     
ประชาชนอยางไร 
 
-  ในฐานะท่ีเปนผูท่ีเกี่ยวของในการดําเนินการรวบรวมลายมือช่ือของประชาชนเพื่อเสนอราง
กฎหมายหรือรางพระราชบัญญัติปาชุมชนนั้น  หลังจากท่ียื่นเร่ืองเสนอตอประธานรัฐสภาไมทราบ
วามีปญหาท่ีสําคัญในทางปฏิบัติหรืออุปสรรคอยางไรบาง 
 
-  ไมทราบวาหลังจากยื่นเร่ืองการเขาช่ือเสนอกฎหมายรายมือช่ือของประชาชนใหแกทางประธาน
รัฐสภา  ขณะที่รอเวลาในการตรวจสอบเอกสารความถูกตองของเอกสารตาง ๆ  และตรวจสอบ
ความถูกตองของรางกฎหมายหรือรางพระราชบัญญัติปาชุมชนดังกลาว  ไดมีการติดตามหรือ
ติดตอเกี่ยวกับเร่ืองระยะเวลาในการใชพิจารณารางกฎหมายดังกลาวหรือไม 
 
-  หลังจากผานกระบวนการและขั้นตอนการตรวจสอบรายช่ือของผูเขาช่ือเสนอรางกฎหมายหรือ
รางพระราชบัญญัติปาชุมชนแลวนั้น  ไมทราบวาทางผูดําเนินการไดดําเนินการอยางไรตอไปและ
มีปญหาอื่นใดบางอีกหรือไม          
 
-  ประเด็นในเร่ืองของระยะเวลาในการตรวจสอบรางกฎหมายในการริเร่ิมเสนอรางกฎหมายโดย
ประชาชน  อาจจะมีผลกระทบตอการเขาช่ือเสนอรางกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยฉบับปจจุบันตามมาตรา  170  หรือไมและไมทราบวาทานมีความคิดเห็นอยางไรในปญหา   
ดังกลาว 
 
-  ประเด็นในเร่ืองของการเขาช่ือเพื่อถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันตามมาตรา  304  ไมทราบวาทานมีความคิดเห็น  
อยางไรในปญหาดังกลาว 
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รองศาสตราจารย ดร. สมคิด  เลิศไพฑูรย   
-  อดีตสมาชิสภารางรัฐธรรมนูญสายวิชาการและผูมีประสบการณสายกฎหมายมหาชน 
-  อดีตคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ   
-  อดีตอนุกรรมาธิการในคณะอนุกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  กรอบท่ี  1  วาดวย สิทธิ  
เสรีภาพ  และการมีสวนรวมของพลเมือง 
-  ปจจุบันอาจารยประจําคณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
________________________________ 
-  ทราบวาทานอาจารยไดมีสวนในการยกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยปพุทธศักราช  
2540  โดยเปนอนุกรรมาธิการในคณะอนุกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  กรอบท่ี  1  วาดวย สิทธิ  
เสรีภาพ  และการมีสวนรวมของพลเมือง  อยากทราบวามีท่ีมาในการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในการเขาช่ือเสนอรางกฎหมายและการเขาช่ือถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางทางการเมือง
โดยประชาชนอยางไร 
 
-  หลังจากนั้นผานมาก็ไดมีการใชรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  รวมท้ังพระราชบัญญัติวาดวยการ
เขาช่ือเสนอกฎหมายและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของ  ไมทราบวาทานอาจารยมีความคิดเห็นในการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในเร่ืองดังกลาววามีปญหาหรืออุปสรรคในทางปฏิบัติหรือไมอยางไร 
 
-  ถาอยางนั้นแสดงวาบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติของพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของก็ดี
กับแนวทางการปฏิบัติในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนนั้น  ก็อาจมองไดวาไมตรงกับ
เจตนารมณหรือสอดคลองของรัฐธรรมนูญท่ีแทจริงหรือไมอยางไร 
 
-  ในกรณีที่รัฐสภาปฏิเสธไมรับหรือมีการแกไขเปล่ียนแปลงรางกฎหมายของประชาชน  หรือ
ปฏิเสธไมรับการเขาช่ือถอดถอนผูดํารงตําแหนงนั้น  ดังนั้นประชาชนยอมไมมีสวนรวมทางการ
เมืองหรือไมอยางไร 
 
-  ในกรณีการท่ีประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองในการริเร่ิมเสนอรางกฎหมายแลวประชาชนท่ี
เขาช่ือเสนรางกฎหมายก็ยังตองการท่ีจะเขาไปมีสวนรวมในการพิจารณารางกฎหมายท่ีเสนอของ
ประชาชน  อาจเขาไปมีสวนรวมในคณะกรรมาธิการพิจารณารางกฎหมายของประชาชนดังกลาว
ไมทราบวาทานอาจารยมีความคิดเห็นวาอยางไร 
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สมาชิกวุฒิสภาแกวสรร  อติโพธิ 
-  อดีตสมาชิสภารางรัฐธรรมนูญสายวิชาการและผูมีประสบการณสายกฎหมายมหาชน 
-  อดีตคณะกรรมาธิการวิชาการและขอมูล 
-  อดีตอนุกรรมาธิการในคณะอนุกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  กรอบท่ี  1  วาดวย สิทธิ  
เสรีภาพ  และการมีสวนรวมของพลเมือง 
-  ปจจุบันดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร 
________________________________ 
-   ทราบวาทานอาจารยไดมีสวนในการยกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยปพุทธศักราช  
2540  โดยเปนอนุกรรมาธิการในคณะอนุกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  กรอบท่ี  1  วาดวย สิทธิ  
เสรีภาพ  และการมีสวนรวมของพลเมือง  อยากทราบวามีท่ีมาในการเขาช่ือเสนอรางกฎหมายตาม
มาตรา  170  และการเขาช่ือถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางทางการเมืองตามมาตรา  304  อยางไร 
 
-  หลังจากนั้นผานมาก็ไดมีการใชรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  รวมท้ังพระราชบัญญัติวาดวยการ
เขาช่ือเสนอกฎหมายและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต  และพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของ  ไมทราบวาทานอาจารยมีความคิดเห็นในการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในเร่ืองดังกลาววามีปญหาหรืออุปสรรคหรือไมอยางไร 
 
-  ถาอยางนั้นแสดงวาบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติของพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของก็ดี
กับแนวทางการปฏิบัติในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนน้ัน  อาจมองไดวามีปญหาและ
ไมตรงกับเจตนารมณหรือสอดคลองของรัฐธรรมนูญท่ีแทจริงหรือไมอยางไร 
 
-  ตามรัฐธรรมนูญไดมีบทบัญญัติกําหนดใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองไว  แตในทาง
ปฏิบัตินั้นไมอาจเกิดข้ึนไดจริงหรืออาจเกิดข้ึนไดยาก  ไมทราบวาทานอาจารยมีความเห็นวา
ในทางปฏิบัตินั้นก็อาจมองไดวามีปญหาและไมตรงกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญตามเหตุผลท่ี
ทานอาจารยไดกลาวไวในขางตนหรือไมอยางไร 
 
-  ไมทราบวาทานอาจารยมีความเห็นในประเด็นการมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของ     
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันในทางปฏิบัติอยางไร 
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ประวัติผูเขียน 
 
 นายสันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ  เกิดเม่ือวันท่ี 19  กันยายน  พ.ศ.  2513  ท่ีกรุงเทพมหานคร  
สําเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตรบัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เม่ือปการศึกษา  2536  
และเขารับการศึกษาตอในระดับปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย  
สาขาวิชานิติศาสตร  วิชาเอกกฎหมายมหาชน 
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	 (2)  การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยระบบกึ่งผู้แทน (Government  Semi - Representative)   การปกครองประเภทนี้เป็นการปกครองที่ให้อำนาจวินิฉัยเด็ดขาดอยู่กับผู้แทนราษฎรกฎหมายต่าง ๆ  ล้วนเป็นผลมาจากมติของสภาทั้งสิ้น  เพียงแต่ได้ยินยอมให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถที่จะเจตนาในเรื่องที่ผู้แทนกระทำอยู่  ซึ่งการแสดงเจตนาดังกล่าวนั้นจะมี        อิทธิพลอยู่เนื่องการวินิจฉัยตกลงใจของผู้แทนราษฎรเป็นอย่างมาก  โดยแต่เดิมประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะหมดอำนาจไปเมื่อได้เลือกผู้แทนขึ้นมาแล้วจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่  ดังนั้น  ในปัจจุบันการเลือกตั้งทั่วไปทุกครั้งจึงต้องมีการกำหนดนโยบายทางการเมืองที่มีความสำคัญถึงขนาดที่ประชาชนจะเข้าใจ  และแสดงความนิยมโดยวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนซึ่งแสดงว่าจะใช้นโยบายนั้น  ดังนั้น  แม้สภาจะมีอำนาจลงมติวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ  โดยเด็ดขาดก็ตาม  แต่สภาก็ต้องยอมรับเอาความคิดเห็นของประชาชนที่ได้แสดงไว้ก่อนการเลือกตั้งมาปฎิบัติ  สมาชิกสภาก็มิได้สูญเสียอิสระภาพและความคิดเห็นโดยบริสุทธิ์ใจเพราะเมื่อเป็นผู้แทนราษฎรก็จะต้อง ปฎิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปตามเจตารมณ์ของประชาชนซึ่งได้แสดงออกมาให้ทราบแล้วหรืออย่างน้อยต้องไม่ทำอะไรให้ขัดกัน  การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยทางผู้แทนจึงปรับเปลี่ยนไป  แม้ประชาชนจะมีบทบาทสำคัญเฉพาะในการเลือกตั้งผู้แทนให้เข้าไปทำหน้าที่แทนตนเท่านั้น  แต่ก็ได้มีการรับรู้ถึงเจตนาของประชาชนว่ามีความประสงค์อย่างไรและผู้แทนราษฎรก็จะต้องไม่ฝ่าฝืนความปราถนาหรือความต้องการของประชาชน  ฉะนั้น  จึงเรียกได้ว่าเป็นการ         ปกครองซึ่งประชาชนใช้อำนาจอธิปไตยโดยทางกึ่งผู้แทน
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