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---- ส่วนแกไ้ขเพ่ิมเติม ทา้ยบทที ่12 ------- 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า  ในช่วงเวลาประมาณ 15 ปี นับแต่รัฐธรรมนูญฉบับปฏรูิปการเมือง พ.ศ.

2540 ประเทศไทยมีกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยด้วยการสถาปนากลไกการมีส่วนร่วมทางการเมือง

โดยตรงในกระบวนการนิติบัญญัติ  คือ การให้สิทธิประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันเข้าช่ือเสนอร่าง

พระราชบัญญัติเพ่ือให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว โดยมีผู้แทนเข้าช้ีแจงหลักการเหตุผล และมีผู้แทนร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญ

ในสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าประชาชนตื่นตัวและเหน็ความส าคัญในการใช้

กลไกดังกล่าวเพ่ือเป็นส่วนเสริมหรืออุดช่องว่างของประชาธปิไตยทางผู้แทนอย่างกว้างขวาง     

อย่างไรกต็าม พ้ืนที่การมีส่วนร่วมโดยตรงในกระบวนการนิติบัญญัติต้องสะดุดหยุดลงจาก

การรัฐประหาร เม่ือพ.ศ.2549 ยังไม่มีผลกระทบมากนัก เพราะภายหลังประกาศใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีการพัฒนาต่อยอดและก าหนดกลไกเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองโดยตรงในการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย ให้ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายของ

รัฐสภาด้วย  แม้ว่าจะมีการสร้างป้อมปราการสกัดกั้นหรือปิดพ้ืนที่การมีส่วนร่วมของประชาชน  แต่กก็ล่าว

ได้ว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงในกระบวนการนิติบัญญัติน้ันได้สถาปนาขึ้ นในสังคมไทยแ ล้ว 

แม้ว่าจะยังไปไม่ถึงข้ันการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แต่กพ็อเหมาะพอดีกับบริบทของสังคมไทยที่อยู่ใน

ยุคเปล่ียนผ่านเข้าสู่ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ งได้เข้าไปมีส่วนร่วม

รับผิดชอบในด้านนิติบัญญัติมากข้ึน กฎหมายใดที่ส าคัญและจ าเป็นที่ยังไม่มีในสังคม ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ควรต้องเข้ามาร่วมคิดร่วมเสนอ หรือร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังเช่นกรณีการเสนอ                    

ร่างพระราชบญัญติัว่าดว้ยการเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....  โดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสภา

พัฒนาการเมือง  และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ ร่วมเข้าช่ือ เพ่ือให้มี

กฎหมายรองรับหลักการของรัฐธรรมนูญ มาตรา 163 ที่ประกาศใช้บังคับกว่า 5 ปี แต่ยังไม่มีการ

ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยเร่ืองดังกล่าว  และในที่สุดพ้ืนที่การมีส่วนร่วมที่เปิดให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งน้ี ท าให้เรามี “พระราชบญัญติัว่าดว้ยการเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.2556” ซ่ึงประชาชนได้เข้า

ไปร่วมในการพิจารณาในช้ันกรรมาธิการและมีผู้แทนเข้าไปช้ีแจงหลักการเหตุผล รวมถึงเจตนารมณ์ของ

ร่างกฎหมายที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนและท าให้การใช้สทิธเิข้าช่ือเสนอกฎหมายของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยมีกลไกและมาตรการช่วยเหลือทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ รวมถึงกรอบ

หลักเกณฑ ์ระยะเวลาในการด าเนินการเพ่ือป้องกนัความล่าช้าด้วย  

“พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.2556” เป็นเสมือนถนน                         

สู่ประชาธิปไตยที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้มีส่วนร่วมในการคิดและร่วมกับภาครัฐลงมือสร้างถนนน้ี                

แต่ถนนน้ีดูเหมือนว่าจะถูกปิดลงอีกคร้ัง จากการรัฐประหาร เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557                     

ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 ก าหนดให้สมาชิกสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติจ านวน ไม่น้อยกว่า 25 คน  หรือคณะรัฐมนตรี  หรือสภาปฏิรูปแห่งชาติ มีสิทธิเสนอร่าง

พระราชบัญญัติให้สภานิติ บัญญัติแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบ บทบัญญัติ น้ีอาจท าให้ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมายไม่สามารถบังคับใช้ได้  ในขณะที่การปฏิรูปประเทศน้ัน                 
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จะบรรลุผลส าเรจ็ มีเสถียรภาพย่ังยืนได้ จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้และความร่วมมือจากพลังของ

พลเมืองไทยเป็นหลัก          

 

ขอ้เสนอแนะเพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนในกระบวนการ 

นิติบัญญัติ  ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาประชาธปิไตยให้สมบูรณ์ มีดังน้ี    

1. ระยะเร่งด่วน  เปิดช่องทางใหร่้างพระราชบญัญติัของประชาชนไดเ้ขา้สู่การพิจารณา

ของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ  โดยการวินิจฉัยหรือตีความรัฐธรรมนูญในเชิงสร้างสรรค์เพ่ือให้สิทธิและ

การมีส่วนร่วมในกระบวนการนิติบัญญัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ.2556  

มีผลในทางปฏบัิติ 

ทั้งน้ี  ร่างพระราชบัญญัติฯ 2 กลุ่ม คือ (1) ร่างพระราชบัญญัติของประชาชนที่ผ่านเข้าสู่การ

พิจารณาของรัฐสภาแล้ว แต่ต้องตกไปจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร และ (2) ร่างพระราชบัญญัติที่ผู้มี

สทิธเิลือกตั้งเข้าช่ือครบตามจ านวน และผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รอบรรจุระเบียบวาระการประชุม  

ควรได้มีการพิจารณาเสนอเข้าสู่การพิจารณาให้ความเหน็ชอบโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

ส าหรับร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ รอการรับรองจากนายกรัฐมนตรีเน่ืองจากเป็นร่าง

พระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินน้ัน ควรมีการน าเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณารับรองต่อไปตาม

ระบบปกติของกระบวนการนิติบัญญัติของไทย    

ในการน้ี  สภานิติบัญญัติแห่งชาติควรได้พิจารณาก าหนดแนวทางการปฏิบัติ  รวมถึง

ข้อบังคับการประชุม เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 

พ.ศ.2556        

นอกจากน้ี  หน่วยงานที่กฎหมายก าหนดให้มีหน้าที่ช่วยเหลือ สนับสนุนประชาชนในการ

เข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติ ทั้งสภาพัฒนาการเมือง  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ส านักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือหน่วยงานอื่นที่มีอ านาจหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในการร่างกฎหมาย 

ควรได้เร่งก าหนดกฎเกณฑ์ วิธีการในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนประชาชนให้สอดคล้องกับ

เจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยเน้นที่ความสะดวก รวดเรว็ ลดภาระต้นทุนของประชาชน และความถูกต้อง

ตามหลักวิชาการเป็นส าคัญ  

2. แนวทางการปฏิรูประยะต่อไป มีดงันี้   

2.1  ก าหนดหลกัประกนัขั้นพื้ นฐานว่ารัฐธรรมนูญฉบับถาวร อย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ

รับรองสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน ทั้งน้ี หมวด 3 หมวด 5 และ

หมวด 7 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นมาตรฐานข้ันต ่าที่ควรต้องมี              

ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพราะเป็นหัวใจส าคัญของการสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ซ่ึงในช่วงสิบกว่าปี                       

ที่ผ่านมาเราได้ปฏรูิปและพัฒนามาโดยล าดับ  

2.2 ขยายการมีส่วนร่วมในช้ันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ โดยก าหนดให้มี ผู้แทนของ

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติ  ร่วมเป็นกรรมาธิการใน “คณะกรรมาธิการ

ร่วมกนั” (Joint Committee) จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมาธกิารทั้งหมด       
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ทั้งน้ี  โดยการปรับแก้ข้อความในรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 163 วรรคสี่  เน่ืองจากช้ัน

คณะกรรมาธิการร่วมกันเกิดขึ้ นจากความเหน็แย้งหรือเหน็ต่างกันระหว่างสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภา 

ดังน้ัน หากมีผู้แทนประชาชนร่วมเป็นกรรมาธิการร่วมด้วยจะช่วยให้การพิจารณาร่างกฎหมายรอบคอบ 

และตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชนผู้เข้าช่ือเสนอร่างกฎหมายอย่างแท้จริง 

3. ก าหนดมาตรการเพ่ือสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองเจตจ านงของประชาชนผู้เข้าช่ือ

เสนอร่างพระราชบัญญัติกับประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนทั้งประเทศ และผลกระทบของกฎหมายต่อ             

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ  โดยการจัดรับฟังความคิดเหน็ประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง  และ   

มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะและสรุปสาระน าเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

นอกจากน้ี  รัฐธรรมนูญฉบับถาวรควรมีบทบัญญัติที่เป็นมาตรการสร้างสมดุลเช่นน้ีไว้ใน

หมวดที่ว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงด้วย  ซ่ึงจะช่วยขยายการมีส่วนร่วมในกระบวนการ                        

นิติบัญญัติให้กว้างออกไปสู่ประชาชนทั่วไป  มิได้จ ากัดอยู่เฉพาะในวงของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้

ความเหน็ชอบกฎหมาย และผู้เข้าช่ือเสนอกฎหมายเท่าน้ัน   อันเป็นการสร้างการยอมรับและความเหน็

พ้องต้องกนั (Consensus) ในกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับ  

4. ปรับกระบวนทัศน์เจ้าหน้าที่รัฐและผู้ที่มีบทบาทในกระบวนการนิติบัญญัติ ให้เหน็คุณค่า

และความส าคัญ และประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในกระบวนการนิติบัญญัติของประชาชน    

ทั้งน้ี  กระบวนการนิติบัญญัติในแบบดั้งเดิมมีข้อจ ากัดหลายประการ ท าให้การออกกฎหมาย

และการบังคับใช้กฎหมายในสังคมไทยไม่ตอบสนองความต้องการของสังคมโดยรวม และไม่เท่าทันกับ

กระแสสงัคมและกระแสโลก  การที่ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการนิติบัญญัติจะช่วยป้องกันแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว เพราะฉันทานุมัติหรือความเห็นพ้องต้องกันของสังคมช่วยให้การตัดสินใจในประเด็น

สาธารณะที่มีผลกระทบกับทุกคนเป็นไปอย่างเหมาะสม  ก่อให้เกิดความเช่ือม่ันต่อประชาธิปไตยทาง

ผู้แทน (Representative Democracy) ที่ด าเนินไปคู่กับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory 

Democracy) 

5. สร้างการเรียนรู้ของสังคมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนิติบัญญัติ    

โดยภาคประชาชน สื่อมวลชน ร่วมกับหน่วยงานที่มีบทบาทอ านาจหน้าที่โดยตรง เช่น คณะกรรมการ

ปฏรูิปกฎหมาย  สภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า และสถาบันทางวิชาการอื่นๆ  เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร และติดตามวิเคราะห์บทบาทอ านาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร  รวมถึงประชาชนผู้มี

สิทธิเลือกตั้ง ในส่วนของการน าเสนอ การพิจารณา และให้ความเห็นชอบร่างกฎหมาย เพ่ือ ให้เกิด

กระบวนการเรียนรู้และการสร้างปทัสถานหรือแนวปฏิบัติใหม่ที่เปิดกว้างยอมรับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในกระบวนการนิติบัญญัติ          

6. เจตจ านงทางการเมือง (Political Will) ของผู้น าระดับสูงที่แสดงความมุ่งมั่นต่อสาธารณะ

ในการเปิดพ้ืนที่การมีส่วนร่วมโดยตรงในกระบวนการนิติบัญญัติ โดยที่สถาบันทางวิชาการ และสื่อมวลชน

ต้องแสดงบทบาทในการขับเคล่ือนสังคมร่วมกับผู้น าหรือพลเมืองที่มีประสบการณ์ตรง  เพ่ือสร้างบรรทดั

ฐานการมีส่วนร่วมโดยตรงในกระบวนการนิติบัญญัติของไทย (Direct Participation in Thailand 

Legislature)  
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ขอ้เสนอแนะดงักล่าวขา้งตน้ เป็นแนวทางการสรา้งประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ โดยการเปิด

พ้ืนที่ให้กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง หรือตามนัยน้ีคือการมีส่วนร่วมในกระบวนการนิติบัญญัติ

ซ่ึงเป็นหน่ึงในกลไกของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงจะเข้ามาเป็นส่วนเสริมหรือลดจุดอ่อนของ

ประชาธิปไตยแบบผู้แทน ท าให้มีการตอบสนองต่อความต้องการหรือแก้ไขปัญหาของประชาชนโดยรวม

ได้ตรงจุด รวมถึงเป็นกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอันเกิดจากการจัดสรรทรัพยากร              

ที่ไม่เสมอภาค ทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรมได้ ที่ส าคัญย่ิงกว่าคือ  ทั้งน้ี  เพ่ือเป้าหมายในการสร้าง

ประชาธปิไตยน้ันเราไม่ควรละทิ้งกระบวนการประชาธปิไตย 

 

 

 

 

 


