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ประชาธิปไตยทีใ่ครๆ คงอยากเห็น 

นางกาญจนารัตน์ ลีวโิรจน์ 

ประชาธิปไตย 

“ประชาธิปไตย” ระบอบการปกครองท่ีถือมติปวงชนเป็นใหญ่ การถือเสียงขา้งมากเป็นใหญ่๑ เป็น
ส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่เขา้ใจ คุน้เคย และมกัจะหยิบยกข้ึนกล่าวอา้ง  ในขณะท่ีคนอีกส่วนหน่ึงมีความเขา้ใจว่า 
“ประชาธิปไตย” ซ่ึงประกอบด้วยค าว่า “ประชา”๒ หมายถึง หมู่คนคือปวงชน  กบัค าว่า “อธิปไตย”๓ 
หมายถึง ความเป็นใหญ่  ดงันั้น ค าวา่ “ประชาธิปไตย” จึงหมายถึง “ความเป็นใหญ่ของปวงชน” ๔ 

ค าวา่ประชาธิปไตยน้ีไม่วา่จะมีการให้ความหมายหรือมีความเขา้ใจเก่ียวกบัค าค าน้ีไวอ้ยา่งไร ใน
หลายความหมายนั้นลว้นมุ่งไปสู่ความเป็นจริงท่ีวา่ ประชาธิปไตยหมายถึงรูปแบบการปกครองท่ี๕ 

๑. เน้นเร่ืองสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค  โดยเน้นให้เห็นถึงการเคารพสิทธิ เสรีภาพ และ
ความเท่าเทียมกนั ภายใตก้ฎระเบียบของสังคม 

๒. เน้นเจตนารมณ์ของประชาชน  คือ เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อ
ประชาชน  ผูน้ าทางการเมืองถือเสมือนเป็นตวัแทนในการแสดงเจตนารมณ์ของประชาชน รัฐบาลเป็น
ตวัแทนของพรรคการเมืองท่ีมีเสียงขา้งมากหรือไดรั้บเสียงสนบัสนุนเป็นส่วนใหญ่  และเม่ือวาระส้ินสุดลง 
รัฐบาลจะคงอยู่ในอ านาจต่อไปได้ก็ตอ้งแสดงให้ประชาชนเห็นว่าสามารถสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของ
ประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

๓. เน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน  ซ่ึงอาจเป็นการมีส่วนร่วมทางอ้อมโดยผ่านการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเขา้ไปท าหนา้ท่ีแทน หรืออาจเป็นการมีส่วนร่วมทางตรงโดยการออกเสียงประชามติ 

ในส่วนของสิทธิและเสรีภาพ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั (พุทธศกัราช 
๒๕๕๐)  ไดบ้ญัญติัให้การรับรองและคุม้ครองไวม้ากมายถึง ๔๔ มาตรา  ทั้งในเร่ืองของความเสมอภาค 
สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในทรัพยสิ์น สิทธิและเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและส่ือมวลชน สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา 
สิทธิในการไดรั้บบริการสาธารณสุขและสวสัดิการจากรัฐ สิทธิในขอ้มูลข่าวสารและการร้องเรียน เสรีภาพ
ในการชุมนุมและการสมาคม สิทธิชุมชน สิทธิพิทกัษรั์ฐธรรมนูญ  

ส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกภาค
ส่วนของสังคมไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัภาครัฐนั้น สามารถแบ่งตามหลกัการส าคญัออกไดเ้ป็น ๕ ระดบั ดงัน้ี๖ 

๑. การใหข้อ้มูลข่าวสาร (Inform) เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัต ่าท่ีสุด แต่เป็นระดบั
ท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะเป็นกา้วแรกของการท่ีภาครัฐจะเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้สู่กระบวนการมีส่วนร่วมใน
เร่ืองต่างๆ  ส าหรับวิธีการให้ขอ้มูลนั้น สามารถใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารส่ิงพิมพ ์การเผยแพร่ขอ้มูล



๒ 

ข่าวสารผา่นทางส่ือต่าง ๆ การจดันิทรรศการ จดหมายข่าว การจดังานแถลงข่าว การติดประกาศ และการให้
ขอ้มูลผา่นเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

๒. การรับฟังความคิดเห็น (Consult) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูล 
ขอ้เท็จจริง และความคิดเห็น ดว้ยวิธีต่าง ๆ เพื่อประกอบการตดัสินใจของหน่วยงานภาครัฐ เช่น การรับฟัง
ความคิดเห็น การส ารวจความคิดเห็น การจดัเวทีสาธารณะ และการแสดงความคิดเห็นผา่นเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

๓. การเข้ามามีส่วนเก่ียวข้อง (Involve) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติังาน หรือร่วมเสนอแนะแนวทางท่ีน าไปสู่การตดัสินใจ เช่น การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพิจารณา
ประเด็นนโยบายสาธารณะ การจดัให้มีประชาพิจารณ์ การจดัตั้งคณะท างานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย 
เป็นตน้  เพื่อสร้างความมัน่ใจวา่ขอ้มูล ความคิดเห็น และความตอ้งการของประชาชน จะถูกน าไปพิจารณา
เป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ 

๔. การให้ความร่วมมือ (Collaboration) เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มประชาชนหรือผูแ้ทนจากภาค
สาธารณะ มีส่วนร่วมในฐานะท่ีเป็นหุ้นส่วนกบัภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตดัสินใจและด าเนินกิจกรรม
ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง เช่น การแต่งตั้งผูแ้ทนฝ่ายประชาชนใหร่้วมเป็นกรรมการคณะกรรมการต่างๆ เป็นตน้ 

๕. การเสริมอ านาจให้แก่ประชาชน (Empower) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทใน
ระดบัสูงท่ีสุด โดยใหป้ระชาชนเป็นผูต้ดัสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั (พทุธศกัราช ๒๕๕๐)  ไดส้ะทอ้นหลกัการส าคญั
ของการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยไดบ้ญัญติัให้รัฐตอ้งด าเนินการให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน
เร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

๑. ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน (มาตรา๘๗๗ (๑)) 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจทางการเมือง การวาง
แผนพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจดัท าบริการสาธารณะ (มาตรา๘๗ (๒)) 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุก
ระดบัในรูปแบบองคก์รทางวชิาชีพหรือตามสาขาอาชีพท่ีหลากหลายหรือรูปแบบอ่ืน (มาตรา๘๗ (๓)) 

๔. ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความเขม้แขง็ในทางการเมือง และจดัให้มีกฎหมายจดัตั้งกองทุนพฒันา
การเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนบัสนุนการด าเนินการ
ของกลุ่มประชาชนท่ีรวมตวักนัในลกัษณะเครือข่ายทุกรูปแบบใหส้ามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความ
ตอ้งการของชุมชนในพื้นท่ี (มาตรา๘๗ (๔)) 

๕. ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเก่ียวกบัการพฒันาการเมืองและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนไดใ้ช้สิทธิเลือกตั้งโดย
สุจริตและเท่ียงธรรม (มาตรา๘๗ (๕)) 



๓ 

๖. จดัให้ประชาชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง โดยให้ประชาชนผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่ ๑๐,๐๐๐ คน มีสิทธิเขา้ช่ือเสนอกฎหมาย (มาตรา ๑๔๒๘ (๔) และมาตรา ๑๖๓๙) 

๗. จดัให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง โดยให้ประชาชนผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่ ๕๐,๐๐๐ คน มีสิทธิเขา้ช่ือเสนอขอแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๙๑ (๑))๑๐ 

๘. จดัให้ประชาชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง โดยให้ประชาชนผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่ ๒๐,๐๐๐ คน มีสิทธิเขา้ช่ือขอให้วุฒิสภาถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่งเพราะเหตุท่ีมี
พฤติการณ์ร ่ ารวยผดิปกติ (มาตรา ๑๖๔๑๑) 

๙. จดัใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมโดยตรงในการตดัสินใจ โดยให้มีสิทธิออกเสียงประชามติใน
กรณีต่างๆ ตามท่ีก าหนด (มาตรา ๑๖๕๑๒) 

แต่ในสภาพความเป็นจริงท่ีพบเห็นกนัอยูใ่นปัจจุบนั คงเป็นเร่ืองยากท่ีจะปฏิเสธวา่การหยิบยกเหตุ
ต่างๆ ข้ึนกล่าวอา้งเพื่อประโยชน์ในการใชสิ้ทธิเสรีภาพ เรียกร้องความเสมอภาค และตอ้งการเขา้ไปมีส่วน
ร่วม ของคนกลุ่มหน่ึงนั้น ดูออกจะไปไกลจนเกินขอบเขตของความพอเหมาะพอควร หรือการยอมรับของ
คนในสังคมดว้ยกนัเอง  เพราะความมีเหตุมีผล หรือวิธีการท่ีจะน าไปสู่การสร้างความสมดุลในทุกๆ ดา้น
เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายในสังคม ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัของความเป็นประชาธิปไตยนั้น ยิ่งออกจะ
ดูเลือนลางและห่างไกลความเป็นจริงออกไปทุกขณะ  จนบางคร้ังกลบักลายเป็นการมองขา้มหรือไม่ให้
ความส าคญักบัอีกดา้นหน่ึงของความเป็น “ประชาธิปไตย” ไปเสียเลยทีเดียว 

ตวัอยา่งท่ีเกิดข้ึนจริงมีให้เห็นอยู่มากมายท่ีกล่าวอา้งว่าเป็นการเรียกร้อง “สิทธิ” หรือ “เสรีภาพ” 
ในส่วนของตน โดยจากการแสดงออกไม่ไดป้รากฏว่ามีการค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ื้นดว้ยหรือไม่ 
เพียงใด  หรือไม่ไดป้รากฏวา่มีการค านึงถึงความเสียหายต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากผลของการเรียกร้องสิทธิ
และเสรีภาพของตนดงักล่าว   ท าให้ในปัจจุบนั ดูออกจะกลายเป็นว่าเป็นธรรมเนียมท่ีจ าตอ้งยอมรับกนัว่า 
การกระท าบางอย่างแมจ้ะท าให้กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ื้น หรือก่อให้เกิดความเสียหายกบัผูอ่ื้น 
แมผู้น้ั้นจะไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งหรือมีส่วนรู้เห็นดว้ยก็ตาม  คนเหล่านั้นก็ตอ้งจ าทนหรือจ ายอมต่อผลท่ีเกิดข้ึน โดย
ไม่สามารถหรือไม่มีสิทธิมีเสียงใดท่ีจะออกมาปกป้องสิทธิและเสรีภาพในส่วนของตนดว้ย 

การเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพโดยการใช้กลไกบางอย่างเป็นเคร่ืองมือบงัคบัให้ผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้ง 
จ ายอมหรือปฏิบติัตาม เช่น ขดัขวางการให้บริการสาธารณะ เช่น การปิดสนามบิน๑๓ การกีดขวางทางรถไฟ 
การปิดถนน๑๔  หรือการท าลายทรัพยสิ์นทั้งของราชการ เช่น การเผาสถานท่ีราชการ เช่น การเผาศาลากลาง
และส านกังานเทศบาล๑๕  หรือการท าลายทรัพยสิ์นของเอกชน เช่น การเผาห้างสรรพสินคา้๑๖ การบุกเขา้ไป
ท าลายโรงแรมท่ีมีการประชุมระหวา่งประเทศ๑๗  และกรณีอ่ืนๆ ท านองเดียวกนัท่ีเกิดข้ึนบ่อยๆ จนอาจกล่าว
ไดว้า่เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าและเสมือนกบัวา่จะไม่มีวนัจบส้ิน  

ใช่แต่เพียงแค่นั้น  แมใ้นบางแห่งท่ีใครๆ ต่างพากนันึกวา่เป็นสถานท่ีอนัควรให้ความเคารพ ก็ยงัมี
เหตุการณ์ท่ีพาใหช้วนแปลกใจข้ึนไดห้ลายอยา่ง เช่น การท่ีสมาชิกสภาพากนัลอ้มประธานสภาฯและดึงเกา้อ้ี



๔ 

เพื่อให้ประธานสภาฯลงจากเกา้อ้ี๑๘  การท่ีสมาชิกพรรคฝ่ายคา้นขวา้งเกา้อ้ีในสภา๑๙  การท่ีสมาชิกสภายก
รองเทา้ชูข้ึนในหอ้งประชุมสภาขณะท่ีก าลงัมีการประชุม๒๐ เป็นตน้ 

เหตุการณ์ต่างๆ เหล่าน้ี และรวมถึงอีกหลายๆ เหตุการณ์ท่ีไม่อาจจะน ามากล่าวไดห้มด เพราะ
นอกจากจะมีเร่ืองราวอยูม่ากมายแลว้ ยงัเป็นเร่ืองท่ีไม่น่าภาคภูมิใจเอาเสียเลย และเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่ใช่แต่
เพียงคนไทยหรือคนท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยเท่านั้นท่ีไดรั้บรู้และไดรั้บผลกระทบ  แต่คนเกือบทัว่โลก ต่าง
ก็ไดรั้บรู้และคงออกจะแปลกใจท่ีบา้นเมืองไทย “ไม่มีข่ือ ไม่มีแป ไม่มีระเบียบวินยั” ไดถึ้งขนาดน้ี  ซ่ึงหาก 
ลองนึกยอ้นกลบัไปคงจะพบกบัความจริงอนัน่าเศร้าประการหน่ึงว่า  สาเหตุท่ีเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านั้นได้
เกิดข้ึน เพราะผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหลายต่างก็อา้งความเป็น “ประชาธิปไตย” รวมทั้ง “สิทธิและเสรีภาพ” ในส่วน
ของตนอยูเ่ป็นประจ า 

อนัท่ีจริงแลว้ “ประชาธิปไตย” นั้นไม่ใช่เร่ืองเฉพาะแต่เพียงของบางคนหรือบางกลุ่ม ไม่ใช่เร่ือง
ของการลงคะแนนเสียงเฉยๆ ไม่ใช่เร่ืองของคนส่วนใหญ่ท่ีเข้าไปมีอ านาจ  แต่ประชาธิปไตยเป็นเร่ือง
เก่ียวกบัแนวคิดท่ีวา่คนส่วนใหญ่จะมีความสัมพนัธ์กบัคนส่วนนอ้ยไดอ้ยา่งไร  ตอ้งค านึงถึงหรือตอ้งเคารพ
สิทธิและเสรีภาพของคนส่วนนอ้ยซ่ึงอยูใ่นสังคมเดียวกนัดว้ย  หากคิดวา่ประชาธิปไตยคือการชนะทุกอยา่ง 
จะท าใหค้นส่วนนอ้ยรู้สึกวา่ถูกกีดกนัในทุกเร่ือง๒๑ 

นอกเหนือไปจากความเป็น “ประชาธิปไตย” และ “ความเป็นใหญ่ของปวงชน” ท่ีเน้นเร่ืองสิทธิ 
เสรีภาพ ความเสมอภาค เจตนารมณ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน แล้ว  ส่ิงส าคญัในอีกด้านหน่ึงท่ี
มกัจะถูกมองขา้มไป หรือผูเ้ก่ียวขอ้งมกัจะถือโอกาสเวน้ไวไ้ม่มีการกล่าวถึง ก็คือเร่ืองของ “หนา้ท่ี”  ซ่ึงเร่ือง
น้ีก็เกือบจะหลุดลอยไปโดยการตดัหมวดวา่ดว้ยหนา้ท่ีนั้นออกจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยไปเสีย  
แต่ยงัโชคดีท่ีในท่ีสุดยงัมีผูท้ดัทานกนัอยู ่ท  าใหห้มวดวา่ดว้ยหนา้ท่ียงัคงมีบญัญติัไว ้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั (พุทธศกัราช ๒๕๕๐) ไดส้ะทอ้นหลกัการส าคญั
ของหนา้ท่ีของชนชาวไทยไวด้ว้ยวา่  นอกจากสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค เจตนารมณ์ และการมีส่วนร่วม 
ท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้  ชนชาวไทยเองก็ตอ้งมีหนา้ท่ีในเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ีดว้ยคือ 

๑. พิทกัษ์รักษาไวซ่ึ้งชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญน้ี (มาตรา ๗๐) ๒๒ 

๒. ป้องกนัประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ และปฏิบติัตามกฎหมาย (มาตรา ๗๑)๒๓ 
๓. ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง (มาตรา ๗๒)๒๔ 
๔. รับราชการทหาร ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาภยัพิบัติสาธารณะ เสียภาษีอากร 

ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทกัษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปวฒันธรรมของชาติและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (มาตรา ๗๓)๒๕ 

๕. ผูซ่ึ้งเป็นขา้ราชการ พนักงาน ลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เจา้หน้าท่ีอ่ืนของรัฐ มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมอ านวยความ



๕ 

สะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  วางตนเป็น
กลางทางการเมือง (มาตรา ๗๔)๒๖ 

หนา้ท่ีต่างๆ น้ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั (พุทธศกัราช ๒๕๕๐) บญัญติัไว้
เพียง ๕ มาตรา  แม้บางเร่ืองอาจจะดูเป็นเร่ืองไกลเกินตวัไปบ้างก็ตาม  แต่ในส่วนท่ีเป็นหน้าท่ีในการ 
“ปฏิบติัตามกฎหมาย” นบัไดว้่าเป็นเร่ืองพื้นฐานท่ีทุกคนสามารถรับรู้และปฏิบติัตามได้โดยไม่ยาก  แต่ดู
เหมือนว่าคนจ านวนหน่ึงไม่ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองน้ี หรือให้ความส าคญัไวน้้อยมากเม่ือเทียบกบัสิทธิ
และเสรีภาพท่ีตนเองคาดหวงัวา่จะไดรั้บ  แมว้า่แต่เดิมกฎหมายนั้นจะเป็นค าสั่งของผูป้กครองแผน่ดินท่ีมีต่อ
ราษฎรทั้งหลาย เม่ือไม่ท าตาม ตามธรรมดาจะตอ้งมีโทษ๒๗  และปัจจุบนักฎหมายคือกฎเกณฑ์ท่ีผูมี้อ  านาจ
ตราข้ึนเพื่อใชบ้งัคบับุคคลให้ปฏิบติัตามเป็นการทัว่ไป ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามยอ่มไดรั้บผลร้าย๒๘ ก็ตาม  แต่ใน
ความเป็นจริงกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบต่างๆ ของสังคม ส่วนใหญ่ก็มีท่ีมาหรือเกิดข้ึนจากความ
ตอ้งการหรือการยอมรับของคนในสังคมนั้นนั่นเอง  แม้จะมีกฎเกณฑ์บางเร่ืองท่ีอาจจะไม่ได้ตราข้ึนใช้
บงัคบัตามความตอ้งการหรือการยอมรับของสังคม  แต่ในทา้ยท่ีสุดกฎเกณฑ์นั้นก็จะไม่ไดรั้บการยอมรับ
หรือตอ้งถูกยกเลิกไปในท่ีสุด๒๙ 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากประสบการณ์ต่างๆ ท่ีผ่านมาในอดีต และท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนอีกอย่างต่อเน่ืองในอนาคต  คงจะ
ให้บทเรียนกบัพวกเราไดเ้ป็นอยา่งดีวา่ ความเป็น “ประชาธิปไตย” ท่ีแทจ้ริงนั้น น่าจะมิใช่อยูเ่พียงแต่การท่ี
ถือเอามติปวงชน หรือถือเสียงขา้งมาก หรือถือเอามติของผูมี้อ านาจเป็นใหญ่เท่านั้น โดยไม่ค  านึงถึงคนส่วน
นอ้ยหรือไม่ค  านึงถึงบุคคลอ่ืน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การมองขา้มหรือละเวน้ไม่ค  านึงถึงสิทธิและเสรีภาพหรือ
ความเดือดร้อนของบุคคลอ่ืน และไม่แม้แต่จะกล่าวถึงหน้าท่ีท่ีตนเองพึงต้องปฏิบัติ แต่อย่างใด  แต่
ประชาธิปไตยควรเป็นเร่ืองของการสร้างความสมดุลระหวา่ง “สิทธิและเสรีภาพ” กบั “หนา้ท่ี” ของทุกคน 
ทุกฝ่าย ไปในขณะเดียวกนั  โดยให้แต่ละคน หรือแต่ละฝ่าย ต่างยงัคงไดรั้บการยอมรับและเคารพในสิทธิ
และเสรีภาพทั้งในส่วนของตนเองและของบุคคลอ่ืน โดยตอ้งระมดัระวงัให้การใช้สิทธิและเสรีภาพนั้น
เกิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุดไม่วา่ในดา้นใด  และหากเกิดผลกระทบหรือความเสียหายใดๆ ข้ึน ก็ตอ้งพร้อมท่ีจะ
รับผดิและใหก้ารเยยีวยาผูซ่ึ้งไดรั้บผลกระทบดว้ย 

ไม่ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัใด จะบญัญติัให้เรามีสิทธิและเสรีภาพมากมาย
เพียงใด  หากเรายงัคงอยูใ่นสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัน้ี คือ เฝ้าแต่พร ่ าร้อง เรียกหา และทวงถาม ถึงสิทธิและ
เสรีภาพท่ีมีอยูม่ากมายนั้นเพื่อตนเอง โดยไม่เคยท่ีจะหลงลืมหรือมองขา้ม  แต่กลบัไม่แมแ้ต่จะค านึงถึงสิทธิ
และเสรีภาพของผูอ่ื้นท่ีมีอยู่ตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกนั  และพากนัหลงลืม มองขา้ม ไม่ใส่ใจ และไม่ให้
ความส าคญักบัหนา้ท่ีท่ีมีก าหนดไวเ้พียงนอ้ยนิด  แลว้อยา่งน้ีเม่ือใดความสมดุลระหวา่งสิทธิและเสรีภาพกบั
ความรับผดิชอบต่อสังคม จึงจะบงัเกิดข้ึนได ้



๖ 

เม่ือใดท่ีทุกคน ทุกฝ่าย ต่าง “เคารพ” ในสิทธิและเสรีภาพทั้งของตนเองและของผูอ่ื้น  และทุกคน 
ทุกฝ่าย ต่าง “เคารพและปฏิบติัตาม” หนา้ท่ีท่ีแต่ละคนจะพึงมีตามกฎหมายแลว้  เม่ือนั้น เราคงกล่าวไดอ้ยา่ง
เตม็ปากวา่บา้นเมืองเราเป็น “ประชาธิปไตย” อยา่งแทจ้ริง 

แลว้ท่านคิดวา่เม่ือไหร่วนันั้นจึงจะมาถึง ................... 

------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
๑ พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ หนา้ ๗๐๓ 

๒ หมู่คน เช่น ปวงประชา (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ หนา้ ๗๐๓) 

๓ อ านาจสูงสุดของรัฐท่ีจะใชบ้งัคบับญัชาภายในอาณาเขตของตน (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ หนา้ ๑๓๖๗) 

๔ ปรีดี พนมยงค}์  “ประชาธิปไตย”  เบ้ืองตน้ส าหรับสามญัชน”  http://www.pridiinstitute.com 

๕ http://www.varinthorn.com/WordPress/?p=21 

๖ http://www2.diw.go.th/ppp/PDF/people.PDF 

๗ มาตรา ๘๗  รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน 
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจทางการเมือง การวางแผนพฒันาทางเศรษฐกิจ และสังคม 

รวมทั้งการจดัท าบริการสาธารณะ 
(๓) ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ  านาจรัฐทุกระดบั ในรูปแบบองคก์รทางวิชาชีพหรือ

ตามสาขาอาชีพท่ีหลากหลาย หรือรูปแบบอ่ืน 
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(๔) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเขม้แขง็ในทางการเมือง และจดัให้มีกฎหมายจดัตั้งกองทุนพฒันาการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือช่วยเหลือ

การด าเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนบัสนุนการด าเนินการของกลุ่มประชาชนท่ีรวมตวักนัในลกัษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้
สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความตอ้งการของชุมชนในพ้ืนท่ี 

(๕) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเก่ียวกบัการพฒันาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนไดใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

การมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตราน้ีตอ้งค  านึงถึงสดัส่วนของหญิงและชายท่ีใกลเ้คียงกนั 

๘ มาตรา ๑๔๒  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๓๙ ร่างพระราชบญัญติัจะเสนอไดก้็แต่โดย 
(๑) คณะรัฐมนตรี 
(๒) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวนไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บคน 
(๓) ศาลหรือองคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจดัองคก์รและกฎหมายท่ีประธานศาลและประธานองคก์รนั้น

เป็นผูรั้กษาการ หรือ 
(๔) ผูมี้สิทธิเลือกตั้งจ  านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงหม่ืนคนเขา้ช่ือเสนอกฎหมายตามมาตรา ๑๖๓ 
ในกรณีท่ีร่างพระราชบญัญติัซ่ึงมีผูเ้สนอตาม (๒) (๓) หรือ (๔) เป็นร่างพระราชบญัญติัเก่ียวดว้ยการเงินจะเสนอไดก้็ต่อเม่ือมีค  ารับรอง

ของนายกรัฐมนตรี 
ในกรณีท่ีประชาชนไดเ้สนอร่างพระราชบญัญติัใดตาม (๔) แลว้ หากบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) ไดเ้สนอร่างพระราชบญัญติัท่ีมีหลกัการ

เดียวกบัร่างพระราชบญัญติันั้นอีก ให้น าบทบญัญติัมาตรา ๑๖๓ วรรคส่ี มาใชบ้งัคบักบัการพิจารณาร่างพระราชบญัญติันั้นดว้ย 
ร่างพระราชบญัญติัให้เสนอต่อสภาผูแ้ทนราษฎรก่อน 
ในการเสนอร่างพระราชบญัญติัตามวรรคหน่ึงตอ้งมีบนัทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคญัของร่างพระราชบญัญติัเสนอมาพร้อมกบัร่าง

พระราชบญัญติัดว้ย 
ร่างพระราชบญัญติัท่ีเสนอต่อรัฐสภาต้องเปิดเผยให้ประชาชนทราบและให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดของร่าง

พระราชบญัญติันั้นไดโ้ดยสะดวก 

๙ มาตรา ๑๖๓  ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าหน่ึงหม่ืนคน มีสิทธิเขา้ช่ือร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพ่ือให้รัฐสภาพิจารณาร่าง
พระราชบญัญติัตามท่ีก าหนดในหมวด ๓ และหมวด ๕ แห่งรัฐธรรมนูญน้ี 

ค าร้องขอตามวรรคหน่ึงตอ้งจดัท าร่างพระราชบญัญติัเสนอมาดว้ย 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเขา้ช่ือ รวมทั้งการตรวจสอบรายช่ือ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
ในการพิจารณาร่างพระราชบญัญติัตามวรรคหน่ึง สภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภาตอ้งให้ผูแ้ทนของประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีเขา้ช่ือ

เสนอร่างพระราชบญัญติันั้นช้ีแจงหลกัการของร่างพระราชบญัญติัและคณะกรรมาธิการวิสามญัเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวจะตอ้ง
ประกอบดว้ยผูแ้ทนของประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีเขา้ช่ือเสนอร่างพระราชบญัญติันั้นจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนกรรมาธิการ
ทั้งหมดดว้ย 

๑๐ มาตรา ๒๙๑  การแกไ้ขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญให้กระท าไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 
(๑) ญตัติขอแกไ้ขเพ่ิมเติมตอ้งมาจากคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมด

เท่าท่ีมีอยูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภามีจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าท่ีมีอยูข่องทั้งสองสภา หรือจากประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งจ  านวนไม่นอ้ยกวา่ห้าหม่ืนคนตามกฎหมายวา่ดว้ยการเขา้ช่ือเสนอกฎหมาย 

ญตัติขอแกไ้ขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญท่ีมีผลเป็นการเปล่ียนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
หรือเปล่ียนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได ้

   ฯลฯ     ฯลฯ 

๑๑ มาตรา ๑๖๔  ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งจ  านวนไม่นอ้ยกว่าสองหม่ืนคน มีสิทธิเขา้ช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือให้วุฒิสภามีมติ
ตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๒๗๐ ออกจากต าแหน่งได ้

ค าร้องขอตามวรรคหน่ึงตอ้งระบุพฤติการณ์ท่ีกล่าวหาว่าผูด้  ารงต าแหน่งดงักล่าวกระท าความผิดเป็นขอ้ ๆ ให้ชดัเจน 
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หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการท่ีประชาชนจะเขา้ช่ือร้องขอตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ

วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

๑๒ มาตรา ๑๖๕  ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งยอ่มมีสิทธิออกเสียงประชามติ 
การจดัให้มีการออกเสียงประชามติให้กระท าไดใ้นเหตุ ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นวา่กิจการในเร่ืองใดอาจกระทบถึงประโยชน์ไดเ้สียของประเทศชาติหรือประชาชน นายกรัฐมนตรีโดย

ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธานสภาผูแ้ทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีการออกเสียง
ประชามติได ้

(๒) ในกรณีท่ีมีกฎหมายบญัญติัให้มีการออกเสียงประชามติ 
การออกเสียงประชามติตาม (๑) หรือ (๒) อาจจดัให้เป็นการออกเสียงเพ่ือมีขอ้ยติุโดยเสียงขา้งมากของผูมี้สิทธิออกเสียงประชามติใน

ปัญหาท่ีจดัให้มีการออกเสียงประชามติ หรือเป็นการออกเสียงเพ่ือให้ค  าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีก็ได ้เวน้แต่จะมีกฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นการเฉพาะ 
การออกเสียงประชามติตอ้งเป็นการให้ออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในกิจการตามท่ีจดัให้มีการออกเสียงประชามติ และการ

จดัการออกเสียงประชามติในเร่ืองท่ีขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญหรือเก่ียวกบัตวับุคคลหรือคณะบุคคล จะกระท ามิได ้
ก่อนการออกเสียงประชามติ รัฐตอ้งด าเนินการให้ขอ้มูลอย่างเพียงพอ และให้บุคคลฝ่ายท่ีเห็นชอบและไม่เห็นชอบกบักิจการนั้น มี

โอกาสแสดงความคิดเห็นของตนไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการออกเสียงประชามติให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการออกเสียงประชามติ ซ่ึงอยา่ง

นอ้ยตอ้งก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการออกเสียงประชามติ ระยะเวลาในการด าเนินการ และจ านวนเสียงประชามติ เพ่ือมีขอ้ยติุ 

๑๓ กลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย บุกยดึท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหวา่งวนัท่ี ๒๔ พฤศจิกายน 
– ๓ ธนัวาคม ๒๕๕๑ (http://th.wikipedia.org) 

๑๔ ม็อบสวนยางปิดถนนสายเอเชีย ๔๑ บริเวณส่ีแยกควนหนองหงษ์ อ  าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช  และปิดถนนท่ีตดัทาง
รถไฟบา้นตูล อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช  ระหวา่งวนัท่ี ๒๗ สิงหาคม-กนัยายน ๒๕๕๖ (หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ ฉบบัประจ าวนัท่ี ๒ 
กนัยายน ๒๕๕๖) 

๑๕ การเผาศาลากลางจงัหวดัอุดรธานีและส านกังานเทศบาลนครอุดรธานีเม่ือวนัท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ (หนงัสือพิมพม์ติชน ฉบบั
ประจ าวนัท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓) 

๑๖ การเผาเซ็นทรัลเวิลดเ์ม่ือวนัท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

๑๗ การบุกยดึสถานท่ีประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียนและการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจของคณะท างานดา้นการท่องเท่ียวในภาคพ้ืน
เอเชีย-แปซิฟิค (APEC) ท่ีกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลไทยเป็นเจา้ภาพ ท่ีโรงแรมรอยลั คลิฟ บชี ท่ีพทัยาโฮเต็ลส์ เม่ือเดือน เมษายน 
๒๕๕๒  

๑๘ ในการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร เม่ือวนัท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ บรรยากาศการประชุมเคร่งเครียด มีการประทว้งตลอดเวลา มีการ
ตะโกนด่ากันดังสนั่น ได้เกิดเหตุการณ์ป่ันป่วนข้ึน เม่ือส.ส.พรรคประชาธิปัตย ์ไม่พอใจการท าหน้าท่ีของนายสมศกัด์ิ เกียรติสุรนนท ์
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีเร่งรัดการลงมติ โดยนายอภิชาติ สุภาแพ่ง ส.ส.พรรคประชาธิปัตย ์ไดข้ึ้นไปดึงเกา้อ้ีประธานสภาฯ เพ่ือให้ลงจาก
เกา้อ้ี ท  าให้ส.ส. ท่ีก  าลงัประชุมอยูต่่างพากนักรูเขา้ลอ้มประธานสภาฯ พร้อมตะโกนด่าทอ ท าให้บรรยากาศในการประชุมตึงเครียด และตอ้งพกั
การประชุมไปชัว่ครู่ (หนงัสือพิมพม์ติชน ฉบบัประจ าวนัท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕) 

๑๙ เม่ือวนัท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๖ นายเชน เทือกสุบรรณ ก่อเหตุขวา้งเก้าอ้ีในสภา พร้อมโวยวายใส่ นายวิสุทธ์ิ ไชยณรุณ รอง
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร คนท่ี ๒ ในฐานะประธานการประชุม จนสร้างความตกตะลึงให้กับผูร่้วมประชุม (หนังสือพิมพเ์ดลินิวส์ ฉบบั
ประจ าวนัท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

๒๐ ขณะท่ีนายบุญยอด สุขถ่ินไทย ส.ส.บญัชีรายช่ือ ช้ีหน้าไปทางประธานฯพร้อมพูดว่า “ข้ีขา้” ท่ามกลางเสียงโห่ฮาของส.ส.พรรค
ประชาธิปัตย ์รบกวนไม่ให้นายวรชยัพูดเสนอหลกัการและเหตุผล  จ.ส.ต.ประสิทธ์ิ ไชยศรีษะ ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพ่ือไทย ท่ีนัง่อยูข่า้งกบันาย 
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วรชยั ไดย้กรองเทา้ชูข้ึนมาเป็นการตอบโต ้ท าให้บรรยากาศในห้องตึงเครียดข้ึนมาทนัทีท่ามกลางเป็นโห่ จนนายสมศกัด์ิ ตอ้งสั่งพกัประชุมเป็น
เวลา 5 นาที (หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ ฉบบัประจ าวนัท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

๒๑ โทน่ี แบลร์, การปาฐกถาพิเศษเร่ือง "ผนึกก าลงัสู่อนาคต : เรียนรู้ร่วมกนัจากประสบการณ์" (Uniting for the future : Learning from 
each other’s experiences) ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี วนัท่ี ๒ กนัยายน ๒๕๕๖, หนังสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ ฉบบัประจ าวนัท่ี ๓ กนัยายน 
๒๕๕๖ 

๒๒ มาตรา ๗๐  บุคคลมีหน้าท่ีพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญน้ี 

๒๓ มาตรา ๗๑  บุคคลมีหนา้ท่ีป้องกนัประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ และปฏิบติัตามกฎหมาย 

๒๔ มาตรา ๗๒  บุคคลมีหนา้ท่ีไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 
บุคคลซ่ึงไปใชสิ้ทธิหรือไม่ไปใชสิ้ทธิโดยไม่แจง้เหตุอนัสมควรท่ีท าให้ไม่อาจไปใชสิ้ทธิไดย้อ่มไดรั้บสิทธิหรือเสียสิทธิตามท่ีกฎหมาย

บญัญติั 
การแจง้เหตุท่ีท  าให้ไม่อาจไปเลือกตั้งและการอ านวยความสะดวกในการไปเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

๒๕ มาตรา ๗๓  บุคคลมีหนา้ท่ีรับราชการทหาร ช่วยเหลือในการป้องกนัและบรรเทาภยัพิบติัสาธารณะ เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ 
รับการศึกษาอบรม พิทกัษ ์ปกป้อง และสืบสานศิลปวฒันธรรมของชาติและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

๒๖ มาตรา ๗๔  บุคคลผูเ้ป็นขา้ราชการ พนักงาน ลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจา้หน้าท่ีอ่ืนของรัฐ มี
หนา้ท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมอ านวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีและในการปฏิบติัการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชน บุคคลตามวรรคหน่ึงตอ้งวางตนเป็นกลางทางการเมือง 
ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคหน่ึงละเลยหรือไม่ปฏิบติัให้เป็นไปตามหน้าท่ีตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง บุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สียยอ่มมีสิทธิ

ขอให้บุคคลตามวรรคหน่ึง หรือผูบ้งัคบับญัชาของบุคคลดงักล่าว ช้ีแจง แสดงเหตุผล และขอให้ด าเนินการให้เป็นไปตามบทบญัญติัในวรรค
หน่ึงหรือวรรคสองได ้

๒๗ พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ  http://www.sly12.com/index.php?option=com_content&view=article&id=700& 

Itemid=74 

๒๘ กฎเกณฑท่ี์ผูมี้อ  านาจตราข้ึนเพ่ือใช้บงัคบับุคคลให้ปฏิบติัตามเป็นการทัว่ไป ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามยอ่มไดรั้บผลร้าย  กฎหมายอาจตรา
ข้ึนเพ่ือก าหนดระเบียบแห่งความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือระหวา่งบุคคลกบัรัฐ หรือเพ่ือใช้ในการบริหารประเทศ  กฎหมายอาจเกิดจากจารีต
ประเพณีอนัเป็นท่ียอมรับนบัถือกนัก็ได ้ (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ หนา้ ๔) 

๒๙ เช่น พระราชบญัญติัยกเลิกกฎหมายบางฉบบัท่ีไม่เหมาะสมกบักาลปัจจุบนั พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ีให้เหตุผลไวใ้นหมายเหตุทา้ยกฎหมาย
ตอนหน่ึงวา่  “... จากการตรวจสอบกฎหมายท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๕๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๐ ... รวมเป็นจ านวนกฎหมายท่ี
มีการตรวจสอบทั้งหมด ๒,๒๘๓ ฉบบั  ซ่ึงจากเน้ือหาสาระของกฎหมายเหล่านั้น แยกไดเ้ป็น ๕ กลุ่ม คือ  ...  กลุ่มท่ีส่ีเป็นกฎหมายท่ีมีเน้ือหา
สาระพน้สมยัการใชบ้งัคบัเพราะไม่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั ซ่ึงนบัรวมกบัฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมดว้ย มีจ  านวน ๓๘ ฉบบั  ...  ดงันั้น ใน
ชั้นน้ีจึงพิจารณาเห็นวา่  ...  กฎหมายกุล่มท่ีส่ีสมควรไดมี้การยกเลิกเสีย เพ่ือมิให้เกิดมีการสบัสนในการใชก้ฎหมาย  ...”   

http://www.sly12.com/index.php?option=com_content&view


บรรณานุกรม 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เน่ืองใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔, พิมพ์คร้ังท่ี ๑ 
พุทธศกัราช ๒๕๕๖ , บริษทัศิริวฒันาอินเตอร์พร้ินท ์จ ากดั (มหาชน), กรุงเทพฯ 

พระราชบญัญติัยกเลิกกฎหมายบางฉบบัท่ีไม่เหมาะสมกบักาลปัจจุบนั พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ปรีดี พนมยงค}์  “ประชาธิปไตย”  เบ้ืองตน้ส าหรับสามญัชน”  http://www.pridiinstitute.com 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั (พุทธศกัราช ๒๕๕๐) 

หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ ฉบบัประจ าวนัท่ี ๒ กนัยายน ๒๕๕๖ 

หนงัสือพิมพม์ติชน ฉบบัประจ าวนัท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

หนงัสือพิมพม์ติชน ฉบบัประจ าวนัท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ ฉบบัประจ าวนัท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ ฉบบัประจ าวนัท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ ฉบบัประจ าวนัท่ี ๓ กนัยายน ๒๕๕๖ 
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