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จุลนิติ

การออกเสียงประชามติ (Referendum) คือ การที่รัฐคืนอํานาจการตัดสินใจในเรื่อง
สําคัญที่เปนประโยชนไดเสียของชาติบานเมืองใหแกประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย 
โดยที่รัฐจะขอความเห็นชอบจากประชาชนผานการออกเสียงประชามติตอรางกฎหมายหรือ
การอนุญาตใหมีการรับรองสนธิสัญญา๑ โดยรากศัพทของคําวา “Referendum” มาจากคํา
ภาษาละตินวา “ad referendum” อนัเปนรากศพัททีใ่ชกนัในทางการเมอืง ซึง่มคีวามหมายวา 
“การนาํมาใหสตัยาบนั”๒ ซึง่พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดใหความหมาย
ของคําวา “ประชามติ” ไววา “มตขิองประชาชนสวนใหญในประเทศท่ีแสดงออกในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่
หรือที่ใดท่ีหนึ่ง (plebiscite); มติของประชาชนท่ีรัฐใหสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองราง
กฎหมายสําคญัทีไ่ดผานสภานิติบญัญตัแิลว หรอืใหตัดสนิในปญหาสําคญัในการบริหารประเทศ 
(referendum) 

 การออกเสียงประชามติ ถือวาเปนรูปแบบหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตย
ทางตรง ที่แสดงออกซึ่งการมีสวนรวมในทางการเมืองของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 
เปนกระบวนการที่เขามาเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยผูแทน เปนการเปด
โอกาสใหประชาชนไดมีสิทธิออกเสียงตอกิจการหรืองานใด ๆ ที่ตัวแทนซ่ึงไดรับเลือกเขาไป
บริหารประเทศไดกระทําลงไป ซึ่งรัฐเสรีประชาธิปไตยสมัยใหมมักนําระบบการออกเสียง
ประชามติมาใชเมื่อตองการใหประชาชนตัดสินใจหรือเมื่อตองการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ โดยอาจจะเปนเรือ่งทีเ่กีย่วกบัรางกฎหมายทีจ่ะประกาศใชบงัคบั 
หรอืนโยบายสาํคญัทีจ่ะนาํมาใชบรหิารประเทศ ทัง้นี ้ผลของการออกเสยีงประชามตอิาจมสีภาพบงัคบั
หรือผลผูกมัดหรืออาจไมมีสภาพบังคับหรือมีผลแคใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีก็ได 

สาํหรบัประเทศไทยแลว ไดมกีารนําหลกัการเก่ียวกับการออกเสียงประชามตมิาบญัญตัิ
ไวเปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ และไดมีการบัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญฉบับตอ ๆ มาหลายฉบับ ซึ่งการออกเสียงประชามติมักจะเปนกรณีที่เกี่ยวกับ
การใหความเห็นชอบดวยกับรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเทานั้น จนเมื่อรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ประกาศใชบังคับ หลักการออกเสียงประชามติ
ก็ไดมีการเปดกวางมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเด็นหรือเรื่องที่จะใหมีการออกเสียงประชามตินั้น 

“การออกเสียงประชามติ (Referendum) : 
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑ กติยาภรณ  ประยูรพรหม, “การทําประชามติเพ่ือใหสตัยาบันสนธิสญัญากอต้ังรัฐธรรมนญูยโุรปในฝร่ังเศส”, รวมกฎหมาย
มหาชนจากเว็บไซต www.pub-law.net. เลม ๕ (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๕๔๙), น. ๓๓๓.

๒ นนัทวัฒน  บรมานันท, “รฐัธรรมนูญกบัการออกเสียงประชามติ”, วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ, ฉบบัที ่๑, ปที ่๑๙, น. ๑๖๒ 
(มกราคม ๒๕๔๒).
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“การออกเสียงประชามติ (Referendum) : 
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

ไมไดจาํกดัไวแตเฉพาะเร่ืองทีเ่กีย่วกบัรางรฐัธรรมนูญแกไขเพิม่เตมิเทานัน้ เนือ่งจากไดเพิม่เตมิหลกัการ
ใหมกีารออกเสียงประชามติตอกจิการในเร่ืองใดท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนประโยชนไดเสยีของประเทศ
ชาติหรอืประชาชนไดดวย แตอยางไรก็ตาม ผลของการออกเสียงประชามติดงักลาวจะไมมสีภาพบังคับ
หรือไมผูกพันใหคณะรัฐมนตรีตองปฏิบัติตามแตอยางใด กลาวคือ มีผลเปนเพียงการใหคําปรึกษา
แกคณะรัฐมนตรีเทานั้น คณะรัฐมนตรีมีดุลพินิจอิสระที่จะคิดเห็นเปนประการใด แมวาจะแตกตางกับ
ผลของการออกเสียงประชามติของประชาชนก็ได จนมาถึงรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๕๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ก็ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมหลักการเก่ียวกับผลของการออกเสียง
ประชามติใหมวา การออกเสียงประชามติอาจจัดขึน้ “เพือ่ใหมผีลเปนขอยุต”ิ หรอื “เพือ่ใหคาํปรกึษา
แกคณะรัฐมนตรี” ก็ได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับเรื่องที่จะใหออกเสียงประชามติ 

ถึงแมประเทศไทยจะไดมีการบัญญัติหลักการเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติไวเปนครั้งแรก
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๔๙๒ และไดมกีารบัญญตัใินรัฐธรรมนูญฉบบัตอ ๆ  มา
อีกหลายฉบับจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันก็ตาม แตจากประสบการณที่ผานมาของประเทศไทย
นั้น ปรากฏวาไดมีการจัดใหมีการออกเสียงประชามติเกิดขึ้นเพียงคร้ังเดียวในประวัติศาสตรการเมือง
การปกครองของประเทศไทยเทานัน้ กลาวคอื การออกเสยีงประชามตเิพือ่ใหความเหน็ชอบรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งฉบับ และการออกเสียงประชามติในครั้งดังกลาวพบวา
ยังมีสภาพปญหาและอุปสรรคอยูหลายประการที่มีความจําเปนตองพิจารณาปรับปรุงหรือแกไข ทั้งนี้ 
เพื่อใหการออกเสียงประชามติสามารถสะทอนถึงความตองการท่ีแทจริงของประชาชนไดและเปนไป
ตามเจตนารมณของหลักการออกเสียงประชามติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรู และความเขาใจเก่ียวกับหลักการออกเสียงประชามติตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงไดดําเนิน
การสัมภาษณเพื่อรับฟงความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอันจะเปน
ประโยชนในประเด็นเรื่อง “การออกเสียงประชามติ (Referendum) : ประสบการณของไทย
กับตางประเทศ” จากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณทางดานการเมือง
การปกครอง รวมทั้งการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน อันประกอบดวย ดร. ลัดดาวัลย  
ตันติวิทยาพิทักษ รองประธานสภาพัฒนาการเมือง ศาสตราจารย ดร. นันทวัฒน  บรมานันท 
ศาสตราจารยประจําคณะนิตศิาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั และรองศาสตราจารย ดร. สริพิรรณ  
นกสวน สวสัด ีรองศาสตราจารยประจาํคณะรัฐศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย ทัง้นี ้เพือ่ใหทราบถึง
แนวความคิด ทีม่า และหลกัการของการออกเสียงประชามตขิองนานาอารยะประเทศ ซึง่เมือ่พจิารณา
เปรยีบเทยีบกบัหลกัการออกเสยีงประชามตติามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยแลว มปีระเดน็เรือ่งใดบาง
ที่สมควรจะไดนํามาปรับใชหรือเปนแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงหรือแกไขกระบวนการออกเสียง
ประชามติของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ี เพื่อใหไดทราบวาในการออกเสียง
ประชามติครัง้แรกของประเทศไทยในกรณีของการใหความเห็นชอบรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งฉบับนั้น ยังมีสภาพปญหาหรืออุปสรรคที่ควรปรับปรุงหรือแกไขอยางไรบาง 
ทั้งนี้ โดยทานผูอานสามารถศึกษารายละเอียดในเรื่องดังกลาวไดในจุลนิติฉบับนี้.
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ตารางเปรียบเทียบบทบัญญัติวาดวยการออกเสียงประชามติ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับตาง ๆ จนถึงปจจุบัน

รัฐธรรมนูญ 
ฉบับ .. พ.ศ. ....

มาตรา เหตุในการจัดทําประชามติ
การกําหนด
วันออกเสียง

ผลการออกเสียง

๒๔๙๒

๒๕๑๑

๒๕๑๗

ม. ๑๗๔-
๑๗๖

ม. ๑๗๐-
๑๗๒

ม. ๒๒๙-
๒๓๑

กรณีมีการเสนอแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญและพระมหากษัตริย
ทรงพระราชดําริเห็นวา
ประเด็นที่แกไขเพิ่มเติมนั้น 
อาจกระทบตอประโยชน
ไดเสียสําคัญของประเทศ
หรือประชาชน อาจจัดใหมี
การออกเสียงประชามติ 
วาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ
กับรางรัฐธรรมนูญนั้น

ภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่มี
ประกาศพระบรม
ราชโองการ
ใหมีการออกเสียง
ประชามติ

หากเสียงขางมากของประชาชน
ที่มาออกเสียงเห็นชอบราง
รัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย
จะไดทรงลงพระปรมาภิไธย
ภายในสามสิบวันนับแตวัน
ประกาศผลประชามติ ถาไมมี
เสียงขางมากเปนประชามติ
เห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ ก็ให
รางรัฐธรรมนูญนั้นตกไป

๒๕๓๔ 
แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๓๙

ม. ๒๑๑
ปณรส,
ม. ๒๑๑ 
โสฬส

กรณีที่สภารางรัฐธรรมนูญ
ไดจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
นําเสนอตอรัฐสภาเพื่อขอ
ความเห็นชอบ หากมีคะแนน
เสียงใหความเห็นชอบไมถึง
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั ้งหมดเทาที ่มีอยู ของ
ทั้งสองสภา ใหดําเนินการ
จัดใหมีการออกเสียง
ประชามติวาจะเห็นชอบหรือ
ไมเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญ
ที่สภารางรัฐธรรมนูญเสนอ

วันออกเสียงตอง
ไมกอนเกาสิบวัน 
แตไมชากวา
หนึ่งรอยยี่สิบวัน
นับแตวันที่
ประธานรัฐสภา
ประกาศใหมี
การออกเสียง
ประชามติ

หากปรากฏวาประชาชนโดย
เสียงขางมากเห็นชอบดวยกับ
รางรัฐธรรมนูญ ใหประธานรัฐสภา
ทูลเกลาฯ เพื่อทรงลง
พระปรมาภิไธยประกาศใชเปน
รัฐธรรมนูญตอไป แตถาเสียง
ขางมากไมเห็นชอบหรือมีผูมา
ใชสิทธิออกเสียงเปนจํานวนไมถึง
หนึ่งในหาของจํานวนผูมีสิทธิ
ออกเสียง ใหรางรัฐธรรมนูญนั้น
ตกไป

๒๕๔๐ ม. ๒๑๔ กรณีท่ีคณะรัฐมนตรี
เห็นวากิจการในเรื่องใด
อาจกระทบถึงประโยชน
ไดเสียของประเทศชาติหรือ
ประชาชน นายกรัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของ
คณะรฐัมนตรีอาจปรึกษา
ประธานสภาผูแทนราษฎร 
และประธานวุฒิสภา เพื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหมีการออกเสียงประชามติ
ได

วันออกเสียงตอง
ไมกอนเกาสิบวัน
แตไมชากวา
หนึ่งรอยยี่สิบวัน
นับแตวันประกาศ
ใหมีการออกเสียง
ประชามติใน
ราชกิจจา
นุเบกษา

หากผลปรากฏวามีผูมาใชสิทธิ
ออกเสียงเปนจํานวนไมมากกวา
หนึ่งในหาของจํานวนผูมีสิทธิ
ออกเสียง ใหถือวาประชาชน
โดยเสียงขางมากไมเห็นชอบ แต
ถามีผูมาใชสิทธิออกเสยีงมากกวา
หนึ่งในหาของจํานวนผูมีสิทธิ
ออกเสียง และปรากฏวา
ผูออกเสียงประชามติโดยเสียง
ขางมากใหความเห็นชอบ 
ใหถือวาประชาชนโดยเสียง
ขางมากเห็นชอบ การออกเสียง
ประชามติใหมีผลเปนเพียงการ
ใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องนั้น
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ก.ค. - ส.ค. ๕๕๔ จุลนิติ

“การออกเสียงประชามติ (Referendum) : 
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

รัฐธรรมนูญ 
ฉบับ .. พ.ศ. ....

มาตรา เหตุในการจัดทําประชามติ
การกําหนด
วันออกเสียง

ผลการออกเสียง

๒๕๔๙ ม. ๒๙, 
ม. ๓๑ และ 

ม. ๓๒

กรณีที่สภารางรัฐธรรมนูญ
ไดจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จ
แลว ใหเผยแพรใหประชาชน
ทราบและจัดใหมีการออก
เสียงประชามติวาจะให
ความเห็นชอบหรือไม
เห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ
ทั้งฉบับ

วันออกเสียงตอง
ไมเร็วกวาสิบหา
วันและไมชากวา
สามสิบวันนับแต
วันที่เผยแพร
รางรัฐธรรมนูญ

ถาประชาชนโดยเสียงขางมาก
ของผูมาออกเสียงเห็นชอบ 
ใหนํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
มาใชบังคับ แตถาประชาชน
โดยเสียงขางมากไมเห็นชอบ 
ใหคณะมนตรีความมั่นคง
แหงชาติประชุมรวมกับ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยที่ไดเคยประกาศใชบังคับมา
แลวฉบับใดฉบับหนึ่งมาปรับปรุง
ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแตวันออกเสียงประชามติ
ไมเห็นชอบ และนําขึ้นทูลเกลาฯ
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
ประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญตอไป

๒๕๕๐ ม. ๑๖๕ (๑) กรณีที่คณะรัฐมนตรี
เห็นวากิจการในเรื่องใดอาจ
กระทบถึงประโยชน
ไดเสียของประเทศชาติหรอื
ประชาชน นายกรัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีอาจปรึกษา
ประธานสภาผูแทนราษฎร
และประธานวุฒิสภา เพื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหมีการออกเสียงประชามติ

(๒) กรณีที่มีกฎหมายบัญญัติ
ใหมีการออกเสียงประชามติ

ภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา ๙๐ 
วัน แตไมเกิน 
๑๒๐ วันนับแต
วันที่ประกาศใหมี
การออกเสียง
ประชามติใน
ราชกิจจานุเบกษา 
(พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการ
ออกเสียง
ประชามติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มาตรา ๖)

การออกเสียงประชามติอาจจัด
ใหเปนการออกเสียงเพื่อมีขอยุติ
โดยเสียงขางมากของผูมีสิทธิออก
เสียงประชามติในปญหาที่จัดให
มีการออกเสียงประชามติ หรือ
เปนการออกเสียงประชามติเพื่อ
ใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีก็ได 
เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไว
เปนการเฉพาะ

ที่มา : กฤช  เอ้ือวงศ, พรอมหรือยังกับการออกเสียงประชามติคร้ังแรกของประเทศไทย, (สถาบันพระปกเกลา, 
๒๕๕๐).
  : รวมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ - ๒๕๔๙, (สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา, ๒๕๔๙).
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ก.ค. - ส.ค. ๕๕ ๕

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : แนวความคิด ที่มา และหลักการของการ
ออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) นั้น มีความเปนมา
และความสําคัญอยางไร

ดร. ลัดดาวัลยฯ : หลักการออกเสียงประชามติเปน
รปูแบบของประชาธปิไตยโดยตรง (Direct Democracy) รปูแบบหนึง่ 
ซึง่ในการปกครองระบอบประชาธปิไตยนัน้เปนทีท่ราบกนัดอียูแลววา 
อาํนาจอธปิไตยหรอือาํนาจในการปกครองประเทศเปนของประชาชน 
แตจากสภาพความซับซอนของสังคม อีกทั้งจํานวนประชากร
ในแตละรัฐทีมี่จาํนวนเพ่ิมมากข้ึนทกุวนั ยอมสงผลใหเกิดความวุนวาย
ขึ้นไดหากประชาชนแตละคนตองเขาไปใชอํานาจดังกลาวโดยตรง 
ดงันัน้ เกอืบทกุรฐัทกุประเทศจึงจาํเปนตองใชระบอบการบริหารดแูล
ประเทศท่ีใหประชาชนใชอาํนาจอธิปไตยผานทางผูแทนหรือตวัแทน 
(Representative Democracy) ซึง่เปนระบอบท่ีตัง้อยูบนสมมติฐาน
ที่ว าผู แทนท่ีประชาชนเลือกน้ันเปนตัวแทนของประชาชนและ
การกระทําหรือการทํางานของผูแทนพึงสะทอนออกถึงเจตจํานงค
และความตองการของประชาชน จากแนวคิดนี้จึงไดมีการกําหนดให
ม ี“ผูแทนราษฎร” ขึน้มาทําหนาท่ีทีส่นองตอบตามความคิดเห็นโดย
รวมของประชาชน แตในความเปนจริงแลวพบวา ในการดําเนินการ
ในรูปแบบดังกลาวผูแทนจะมีผลประโยชนที่เก่ียวพันกับตนเอง 
กลุ มผลประโยชน หรือกับพรรคการเมืองที่ตนสังกัด จนทําให

“การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) : 
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

เม่ือวันจันทรท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
ณ สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑ สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีดานการพัฒนาสังคมจาก Asian Social Institute, Manila, Philippines,ปริญญาโท 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ปริญญาเอกจากวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ปจจุบันดํารงตําแหนงรองประธานสภาพัฒนาการเมือง  สภาพัฒนาการเมือง.

ดร. ลัดดาวัลย  ตันติวิทยาพิทักษ๑
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ก.ค. - ส.ค. ๕๕๖

“การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) : 
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

จุลนิติ

การใชอํานาจในการตัดสินใจบางคร้ังของผูแทนไมวาจะเปนในเร่ืองการออกกฎหมาย หรือการดําเนิน
นโยบายเก่ียวกับโครงการพัฒนาประเทศไมเปนไปตามเจตจํานงคหรือความตองการรวมกันของ
ประชาชน สงผลทําใหไมอาจแกไขปญหาที่แทจริงของประเทศได ในขณะเดียวกันก็ยังเปนการสราง
ปญหาความขัดแยงใหเกิดขึ้นแกสังคมเปนวงกวางดวย ดวยเหตุนี้ “หลักการออกเสียงประชามติ” จึง
ไดถูกนํามาเปนกลไกท่ีเสริมจุดออนของการใชอํานาจอธิปไตยโดยผานทางผูแทนเพียงอยางเดียว คือ
ใหเปนกลไกเพือ่ทีจ่ะรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนกอนทีฝ่ายบรหิารและฝายนติบิญัญตัจิะตดัสนิใจ
ใหความเห็นชอบ หรอืไมใหความเห็นชอบ โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีจะมีผลกระทบตอวถิชีวีติของประชาชน 
เชน การแกไขรัฐธรรมนูญ หรือในบางประเทศกําหนดใหมีการออกเสียงประชามติในกรณีที่จะมีการ
จัดทําโครงการ หรือนโยบายที่จะมีผลกระทบตอประชาชน เปนตน 

 ดังนั้น ความเขาใจที่วา การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน เปนการมอบอํานาจให
ผูแทนทาํหนาทีต่ดัสินใจทัง้หมดทุกเรือ่งนัน้ เปนความเขาใจทีไ่มถกูตอง หากเปรียบเทยีบ อาจเปรียบเสมอืน
กบัการท่ีเรามอบอํานาจใหทนายความกระทําการแทนในสัญญาตาง ๆ  ซึง่มกีารระบุภารกิจทีเ่ฉพาะเจาะจง 
ก็มิไดหมายความวาผูมอบอํานาจจะไมอาจเขาไปยุงเก่ียวการดําเนินการใด ๆ ของทนายความได 
ดังน้ัน การท่ีประชาชนมอบอํานาจใหผูแทนทําหนาที่ตัดสินใจแทน โดยเฉพาะในบริบทท่ีกวางขวาง
อยางมาก ประชาชนยอมทรงสิทธิท์ีจ่ะเขาไปยุงเก่ียวในการตัดสนิใจและการดําเนินการของผูแทนไดดวย 
ประชาชนยังคงเปนเจาของอํานาจ และยังตองรับผดิชอบกับเร่ืองท่ีมอบอํานาจใหไป ซึง่เม่ือใดท่ีเหน็วา
ไมถกูตอง ประชาชนในฐานะเจาของอํานาจตองสามารถเขาไปแทรกแซงกําหนดวาเร่ืองใดควรทําได หรอืทาํ
ไมได หรือควรเปนอยางไร การออกเสียงประชามติ จึงเปนหนทางหนึ่งที่ประชาชนแสดงออกซึ่งความ
คิดเห็นและความพึงพอใจตอเรื่องราว สถานการณ สภาวการณหน่ึง ๆ หรือตอประเด็นปญหาหน่ึง ๆ 
และประเด็นทีสํ่าคญั ในการออกเสียงประชามตติองเปนการแสดงออกตอประเดน็ และตองมใิชเปนการ
แสดงความคิดเห็นหรือความพึงพอใจตอตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
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ก.ค. - ส.ค. ๕๕ ๗

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 
 จุลนิติ : หากพิจารณาหลักการออกเสียงประชามติซึ่งไดเคยมีบัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ
หลักการออกเสียงประชามติของนานาอารยะประเทศแลว ในทัศนะของทานมีความเห็น
วามปีระเดน็เรือ่งใดทีส่มควรจะไดนาํมาปรบัใชหรอืเปนแนวทางในการพจิารณาปรบัปรงุ
การออกเสียงประชามติของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดร. ลัดดาวัลยฯ : ในประเทศท่ีมีประชาธิปไตยเขมแข็ง โดยเฉพาะในยุโรป เชน ประเทศ
สวิตเซอรแลนด เปนตัวอยางของประเทศท่ีประชาชนมีสวนรวมโดยตรงในการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยคอนขางมาก ในแงทีว่าแมสวิตเซอรแลนดจะมรีะบบการเลอืกตัง้ มรีฐัสภา ในการดาํเนนิการ
หลายเร่ืองยังตองถามความคิดเห็นของประชาชนกอน จนกลายเปนหนึ่งในวัฒนธรรมทางการเมือง
ทีส่าํคญัของประเทศสวติเซอรแลนด ตวัอยางเชน การทาํโครงการพฒันาทองถิน่ ผูแทนในระดบัทองถิน่
ตองสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนที่กอน หากมีขอขัดแยงตองใหประชาชนเปนคนตัดสิน 
ซึ่งเปนกิจกรรมที่ทํากันจนเปนเรื่องปกติ และทุกเรื่องที่สําคัญ ๆ จะตองถามประชาชน และประชาชน
ก็คุนเคยกับการปกครองตนเองในรูปแบบนี้ 

เพราะฉะนั้นเมื่อประเทศไทยจะมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ จึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญที่ตองมีการขอประชามติจากประชาชน ในการจัดทํา

รฐัธรรมนูญของประเทศสวิตเซอรแลนด เขาใชระยะเวลารวมยีส่บิเจ็ดป๒ในการจัดอภิปรายหารือ
ขอคิดเห็นในมาตราตาง ๆ ของรัฐธรรมนูญ ในแตละหมวด แตละประเด็น จนกวาจะตกผลึกทางความ
คดิเหน็รวมกนั จนไดขอสรปุรวมกนัเปนรางรฐัธรรมนูญกอนทีจ่ะนํามาจัดทาํประชามติเปนรฐัธรรมนูญ
ฉบับสมบูรณ สงผลใหเปนรัฐธรรมนูญมีความยั่งยืน เพราะถือวาประชาชนทุกคนมีสวนรวมและรูสึกวา
เปนเจาของ การท่ีเขาดาํเนนิการเชนนัน้ได สวนหน่ึงเปนเพราะเขามีสภาพลเมือง สภาประชาชน ทีเ่ปน
พื้นที่ใหประชาชนในพื้นที่หรือประชาชนที่มีสวนเกี่ยวของมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เมื่อมี

๒ รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันของสมาพันธรัฐสวิส ป ค.ศ. ๒๐๐๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ใชระยะเวลานับกวา ๒๗ ป นับตั้งแตการ
เริ่มตนจนถึงการประกาศใช ภายใตการมีสวนรวมของประชาชน โดยเริ่มจากป ค.ศ. ๑๙๗๒ (พ.ศ. ๒๕๑๕) รัฐสภาไดตัดสินใจที่จะ
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหม และไดรางรัฐธรรมนูญฉบับแรกในป ค.ศ. ๑๙๙๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘) จึงไดมีการนําเผยแพรสูประชาชน
ทุกจังหวัด นักรณรงค ศาลฎีกา และผูอื่นที่สนใจ เพื่อขอรับฟงความคิดเห็นในรางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวเปนระยะเวลา ๑ ป จาก
นั้นไดมีกระบวนการโฆษณาเพ่ือการประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจเก่ียวกับรางรัฐธรรมนูญผานสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปนโทรทัศน 
วิทยุ และหนังสือพิมพที่เร่ิมขึ้นในป ค.ศ. ๑๙๙๖ (พ.ศ. ๒๕๓๙)  สภาผูแทนราษฎรไดประชุมเพื่ออภิปรายในรางรัฐธรรมนูญ และ 
ป ค.ศ. ๑๙๙๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) รางรัฐธรรมนูญถูกนาํเสนอเขาสูกระบวนการพิจารณาของวุฒสิภา และในท่ีสดุรางรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ
เสร็จสิ้นในเดือนเมษายน ค.ศ. ๑๙๙๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ซึ่งเราจะเห็นไดวาประเทศสวิสเซอรแลนดใชระยะเวลาในการจัดอภิปรายหารือ
ขอคิดเห็นในตัวรางรัฐธรรมนูญกวา ๓ ปครึ่ง กอนที่จะเสนอใหแกประชาชนลงคะแนนเสียงประชามติเพื่อรับรอง.

 รัฐธรรมนูญของประเทศสวิตเซอรแลนด เขาใชระยะเวลารวมยี่สิบเจ็ดปในการ
จัดอภิปรายหารือขอคิดเห็นในมาตราตาง ๆ ของรัฐธรรมนูญ ในแตละหมวด 
แตละประเด็น จนกวาจะตกผลึกทางความคิดเห็นรวมกัน จนไดขอสรุปรวมกันเปน
รางรัฐธรรมนูญกอนที่จะนํามาจัดทําประชามติเปนรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ สงผล
ใหเปนรัฐธรรมนูญมีความยั่งยืน เพราะถือวาประชาชนทุกคนมีสวนรวมและรูสึกวาเปน
เจาของ

รัฐ
ภิปรจัดอ
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“การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) : 
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

จุลนิติ

ประเด็นปญหาตาง ๆ และเมื่อถึงขั้นที่ตองหาขอยุติวาจะเอาทางเลือกไหนที่ดีที่สุด ตองใหประชาชน
ในทองถิ่นนั้นมาออกเสียงประชามติ จนการดําเนินการดังกลาวกลายเปนวิถีชีวิตของประชาชน 

ในขณะท่ีประเทศไทยใหมีการจัดทําประชามติรัฐธรรมนูญ และเปนการออกเสียงประชามติ
รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ซึ่งเปนไปไมไดเลยที่จะใหประชาชนทุกคนเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับเนื้อหาของ
รฐัธรรมนญูทัง้ฉบบั เพราะบางคนอาจชอบบางหมวด บางมาตรา อาจไมชอบบางหมวด บางมาตรา เชน 
ไมชอบเรือ่งหมวดองคกรอสิระ แตชอบหมวดอ่ืน เชน หมวดสทิธิเสรภีาพ การมสีวนรวมของประชาชน 
เปนตน จึงทําใหประชาชนแตละคนตองใชวิจารณญาณชั่งนํ้าหนักถึงขอดีขอเสียของแตละหมวด
แตละมาตราและใชดุลยพินิจที่จะตัดสินใจเห็นชอบหรือไมเห็นชอบโดยรวม ดังนั้น ในแงอุดมคติแลว 
ที่ถูกตองในการจัดทําประชามติเพื่อใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ นาจะ
ตองเอาประเด็นเรื่องหลัก ๆ ของรางรัฐธรรมนูญมาจัดทําประชามติ เปนเรื่อง ๆ ไป เชน เรื่องที่มา
ขององคกรที่มีอํานาจหนาที่บริหารจัดการประเทศ ระบบเลือกตั้ง องคกรที่มีอํานาจหนาที่ในการ
ตรวจสอบถวงดุล การมีสวนรวมของประชาชน หรือการกระจายอํานาจใหทองถิ่นชุมชนจัดการตนเอง 
สิทธิชุมชน เปนตน และนําผลที่ไดจากการทําประชามติในแตละประเด็น มาสรุปรวมเปนสาระสําคัญ
จดัทาํเปนรางรัฐธรรมนูญ แลวนาํรางรัฐธรรมนูญดงักลาวไปใหประชาชนออกเสียงประชามติรฐัธรรมนูญ
ทั้งฉบับตอไป การดําเนินการเชนนี้ตองใชระยะเวลาหลายป แตจําเปนเพราะรัฐธรรมนูญนั้นเปรียบ
เหมือนสัญญาประชาคมท่ีประชาชนทุกคนพึงมีสวนรวมรับผิดชอบเปนเจาของ หากแตในสภาพการณ
ของบานเมืองของประเทศไทยในขณะนี้ดูเหมือนวามีการเรงรีบในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม
กันพอสมควร

จลุนติ ิ: ในการออกเสยีงประชามตขิองประเทศไทยทีผ่านมา กลาวคอื กรณกีาร
ใหความเห็นชอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งฉบับ ซึ่ง
เปนการออกเสยีงประชามตคิรัง้แรกสําหรับประเทศไทยน้ัน ในทศันะของทานเหน็วายงัมี
สภาพปญหาหรืออุปสรรคอยางไรบาง รวมทั้งขอควรปรับปรุงแกไข

ดร. ลัดดาวัลยฯ : การออกเสียงประชามติเพื่อใหความเห็นชอบรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งฉบับ ซึ่งเปนการออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญ 
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น เห็นวายังมีประเด็นที่ไมถูกตองตรงตามหลักการออกเสียงประชามติ
๓ ประการ ไดแก
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ประการแรก การออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนการ
ออกเสียงประชามติแบบบังคับที่รัฐจัดให กลาวคือ การกําหนดเง่ือนไขวา “ในกรณีหากเสียงขางมาก
ของผูมาออกเสยีงประชามตไิมเหน็ชอบใหใชรางรฐัธรรมนญูฉบบัใหมกด็ ีใหสภารางรฐัธรรมนญูสิน้สดุลง 
และใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติประชุมรวมกับคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยท่ีไดเคยประกาศใชบังคับมาแลวฉบับใดฉบับหน่ึงมาปรับปรุงใหแลวเสร็จภายใน 
๓๐ วันนับแตวันออกเสียงประชามติไมเห็นชอบ และนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อทรง
ลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญตอไป” นั้น ทําใหประชาชนไมมีทางเลือกอื่นนอกจาก
ลงคะแนนเสียงใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญไปกอน เน่ืองจากไมทราบวาหากเสียงขางมาก
ไมเห็นชอบแลวผลที่ไดรับตอมาคืออะไร ทําใหการไปลงคะแนนออกเสียงประชามติไมคอยสมเหตุ
สมผลนัก

 ประการที่สอง การทําประชามติ ซึ่งเปนกระบวนการสําคัญในระบอบประชาธิปไตยนั้น 
การถกเถยีงโตแยงกนัของทัง้ฝายสนบัสนนุและฝายคดัคานอยางรอบดาน กวางขวาง เปนขัน้ตอนสาํคัญ
ทีไ่มอาจละเลยได ทัง้นี ้เพือ่ใหประชาชนทราบถงึขอถกเถยีงโตแยงตาง ๆ  และขอมลูทีส่มบูรณเพยีงพอ
ในการตดัสนิใจอยางมเีหตผุล แตในทางปฏบิตัขิองการจดัทาํประชามตคิรัง้ทีผ่านมา เห็นวากระบวนการ
รบัฟงความคิดเห็นของประชาชนยังไมครอบคลุมประชาชนในระดับทองถิน่ในแตละหมูบานแตละตาํบล 
ทาํใหประชาชนไมคอยตืน่ตวักนัเทาทีค่วร ซึง่ถาจะปฏบิตักินัอยางจรงิจงักส็ามารถทาํไดไมยาก ประกอบ
กับปจจุบันไดมีเทคโนโลยีดานการสื่อสารในหลายชองทางที่ประชาชนสามารถเขาถึงได เชน การจัด
เวทีถกเถียงผานส่ือโทรทัศน สื่อวิทยุชุมชน หรือเครือขายอินเตอรเน็ต แลวนําประเด็นที่ถกเถียงกันมา
สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนไมวาดวยการทําโพล หรือทาง SMS เปนตน ซึ่งถาเปดชองทางใน
การแสดงความคิดเห็นมากเทาไร ก็นาจะทําใหการออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญซึ่งอาจเกิดขึ้นใน
อนาคตของประเทศไทย ประชาชนนาจะมีความรูสกึวาตนเปนเจาของมากข้ึน ซึง่อาจทําใหประเทศไทย
มีรัฐธรรมนูญมีอายุยืนยาวมากขึ้นตามไปดวย

ประการท่ีสาม การกําหนดระยะเวลาในการออกเสียงประชามติตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ที่ตองจัดใหมีการออกเสียง
ประชามติวาจะใหความเห็นชอบหรือไมเหน็ชอบรางรฐัธรรมนูญทัง้ฉบบั ซึง่ตองจดัทาํไมเรว็กวา ๑๕ วนั
และไมชากวา ๓๐ วนันบัแตวนัทีเ่ผยแพรรางรฐัธรรมนญู แตปรากฏในทางปฏิบตัไิดใชระยะเวลาในการ
เผยแพรรางรัฐธรรมนูญเพียง ๑๙ วันเทานั้น เปนระยะเวลาท่ีสั้นมากเม่ือเปรียบเทียบกับเนื้อหาสาระ
ของรางรฐัธรรมนญูทัง้ฉบบัซึง่มบีทบญัญตัถิงึ ๓๐๙ มาตรา ทาํใหประชาชนมเีวลาไมเพยีงพอในการอาน
และทาํความเขาใจรฐัธรรมนูญเพือ่ประกอบการตัดสนิใจ จงึเกดิคาํถามวาแลวผลการออกเสียงประชามติ
ที่ผานมาเปนไปอยางมีคุณภาพเพียงไร

 

การทําประชามติ ซึ่งเปนกระบวนการสําคัญในระบอบประชาธิปไตยน้ัน การถกเถียง
โตแยงกันของทั้งฝายสนับสนุนและฝายคัดคานอยางรอบดาน กวางขวาง เปนขั้นตอน
สาํคญัทีไ่มอาจละเลยได ทัง้น้ี เพือ่ใหประชาชนทราบถงึขอถกเถยีงโตแยงตาง ๆ  และขอมลู
ที่สมบูรณเพียงพอในการตัดสินใจอยางมีเหตุผล

ทําปร
งกันข

การ
โตแย

ู
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“การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) : 
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

จุลนิติ

 จุลนิติ : ตามที่ฝายการเมืองไดมีการเสนอใหมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม
โดยไมไดมีกระบวนการในการขอประชามติเปนเบื้องตนกอน (การแกไขเพิ่มเติม
รฐัธรรมนญูฯ มาตรา ๒๙๑) โดยนาํไปสูการยกเลกิรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ไดผานการออกเสียงประชามติ
ใหความเห็นชอบจากประชาชนแลวน้ัน ในทัศนะของทานเห็นวามีความถูกตอง
หรือเหมาะสมหรือไม เพียงใด

ดร. ลัดดาวัลยฯ : รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดที่ไดบัญญัติหลักเกณฑในการบริหาร
จัดการประเทศ มีการบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กําหนดที่มาขององคกรสําคัญ
ตาง ๆ รวมทั้งกําหนดสิทธิ หนาที่ และความสัมพันธทางอํานาจระหวางองคกรเหลาน้ัน รัฐธรรมนูญ
จึงเปน “กติกาสังคม” ที่ประชาชนทุกคนตองอยูภายใตบังคับของรัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกันประชาชน
เปนเจาของอํานาจอธิปไตยยอมตองมีอํานาจตัดสินใจดวยตนเองวารัฐธรรมนูญควรมีเนื้อหาสาระอะไร 
จะใหนํามาใชบังคับกับตนหรือไม อยางไร ดังน้ัน การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมในครั้งน้ีจึงตองมีการ
ทําประชามติไมวาจะทํากอนหรือหลังการยกรางรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบรอยแลวก็ตาม และตองมีการ
กาํหนดประเด็นในการทําประชามติใหมคีวามชัดเจน ไมใชกาํหนดประเด็นเพียงวาจะใหความเห็นชอบ
ใหแกไขหรือไมแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะทําใหประชาชนไดรับขอมูลประกอบการตัดสินใจนอย
และประชาชนตองตัดสินใจ “รับ” หรือ “ไมรับ” อยางคลุมเครือดังเชนการทําประชามติรัฐธรรมนูญ
ครั้งที่ผานมา 

จุลนิติ : บทสรุป และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่จะเปนประโยชนและขอคิดคํานึงสําหรับ
ทกุฝายทีเ่กีย่วของ เพือ่ใหการออกเสยีงประชามตสิาํหรับประเทศไทยสามารถสะทอนถงึ
ความตองการที่แทจริงของประชาชนไดและสมตามเจตนารมณของหลักการออกเสียง
ประชามติ

ดร. ลดัดาวัลยฯ : การออกเสยีงประชามตจิะสามารถสะทอนถงึความตองการทีแ่ทจรงิของ
ประชาชนไดนั้น จะตองทําใหเสียงของประชาชนท่ีมาลงประชามติเปนเสียงสวรรค กลาวคือ เมื่อเปน
เสยีงทีผ่านกระบวนการศกึษา กระบวนการถกเถยีงและรบัฟงความคดิเห็นของประชาชนอยางรอบดาน
และทัว่ถงึตัง้แตระดบัทองถิน่ชมุชนแลว รฐัพงึตองรบัฟงและนาํไปดาํเนนิการตามผลทีไ่ดจากประชามติ 
การดาํเนินการในลกัษณะเชนนีบ้อย ๆ  จะทาํใหการออกเสยีงประชามติเปนประชามติทีม่คีณุคา มคีวาม
หมาย กลายเปนวิถชีวีติประชาธิปไตย ในท่ีนีอ้ยากจะหยิบยกประเด็นทีเ่ก่ียวเน่ืองกับประชามติในฐานะ
ที่เปนการสงเสริมประชาธิปไตยทางตรง คือ การเปดพื้นที่ใหชุมชนทองถิ่นไดฝกปฏิบัติประชาธิปไตย 
การมสีวนรวมในการแลกเปลีย่นแสดงความคดิเหน็ประเดน็สาธารณะตาง ๆ  อยางสมํา่เสมอ มสีวนรวม
รบัผดิชอบในการตัดสินใจกาํหนดนโยบาย โครงการ แผนงาน งบประมาณ อยางเปนระบบ ซึง่เกีย่วโยง
กับเรื่องการกระจายอํานาจใหการปกครองสวนทองถิ่นที่ประเทศไทยเรายังมีจุดออนพอสมควร ทั้งที่
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๘๒ กําหนดไววารัฐจะตองใหความ
เปนอิสระแกทองถ่ินในการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน แต ๑๐ กวาป
ที่ผานมาจนกระท่ังรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ทองถ่ินก็ยังไมสามารถจัดการดวยตนเองไดอยางแทจริง 
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

เนือ่งจากอํานาจในการตัดสินใจยังคงอยูทีส่วนกลาง ทัง้ทีบ่างเร่ืองทองถ่ินควรมีอาํนาจจัดการหรือมสีวน
รวมในการจดัการตนเอง ทาํใหทองถิน่ชมุชนขาดโอกาสทีจ่ะแสดงศกัยภาพ ความรบัผดิชอบในการดแูล
ทองถ่ินชุมชนของตนเอง การตัดสินใจจากสวนกลางมักเปนไปในทิศทางเดียว แบบแผนเดียวกันหมด
ไมมคีวามหลากหลายทางความคิด ซึง่เม่ือเกิดความผิดพลาดก็เกดิความเสียหายมาก เพราะแตละชุมชน 
ทองถิ่น มีความหลากหลาย ไมเหมือนกัน ไมอาจดําเนินการในทุกเรื่องใหเปนไปในลักษณะเดียวกัน
ไดหมด ในประเทศท่ีพัฒนาแลว ไมวาจะเปนสวิสเซอรแลนด หรือประเทศประชาธิปไตยตาง ๆ จะ
ใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจเกือบทุกเรื่องเนื่องจากเขาเชื่อวาประชาชนทุกคนมีศักยภาพ
ที่จะพัฒนาตนเองได แตประเทศไทยยังมีความกลัวอยู โดยมักอางวา กลัววาทองถิ่นจะคอรัปชั่น 
ซึง่แทจรงิแลวสวนกลางคอรัปชัน่มากกวาและรนุแรงกวาและยากทีจ่ะตรวจสอบได เพราะมคีวามซับซอน
มากกวา และเน่ืองจากบางคร้ังเปนการคอรัปชัน่เชงินโยบาย แตในสวนทองถ่ินน้ันงบประมาณมีไมมาก 
ไมซับซอน การตรวจสอบสามารถทําไดงายกวา 

 ดังนั้น ถาไดมีการสงเสริมใหทองถิ่นชุมชนสามารถจัดการตนเองไดอยางจริงจังแลว ประชาชน
จะสามารถเขามามีสวนรวมรับผิดชอบในการตัดสินใจกิจการสาธารณะตาง ๆ ไดอยางท่ัวถึง เมื่อเกิด
ประเด็นปญหาขอขัดแยงใดกันจนหาขอยุติไมไดก็สามารถดําเนินการทําประชามติในระดับพื้นที่ซึ่ง
สามารถทําโดยไมเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณมากนัก อีกทั้งยั้งเปนการทําใหเกิดวัฒนธรรมในการ
ออกเสียงประชามติจนเปนทีคุ่นเคยของคนไทยมากข้ึน เปนวิถชีวีติตามมา การกระจายอํานาจใหชมุชน
ทองถิ่นจัดการตนเอง จึงควบคูไปกับประชามติ เพราะท้ังสองสวนลวนเปนองคประกอบสําคัญของ
ประชาธิปไตย และเปนคุณคาท่ีจําเปนของประชาธิปไตยท่ีจะยังประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและ
ประชาชนอยางแทจริง 

ถาไดมกีารสงเสริมใหทองถ่ินชุมชนสามารถจัดการตนเองไดอยางจริงจงัแลว ประชาชน
จะสามารถเขามามีสวนรวมรับผดิชอบในการตัดสนิใจกิจการสาธารณะตาง ๆ  ไดอยาง
ทั่วถึง เมื่อเกิดประเด็นปญหาขอขัดแยงใดกันจนหาขอยุติไมไดก็สามารถดําเนินการ
ทําประชามติในระดับพื้นที่ซึ่งสามารถทําโดยไมเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณมากนัก

ถาไดมกีาร
จ สามารถ

มากนัก
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“การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) : 
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

จุลนิติ

จุลนิติ : แนวความคิด ที่มา และหลักการของการ
ออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) นั้น มีความเปนมา
และความสําคัญอยางไร

ศ.ดร. นันทวัฒนฯ : ในอดีตนั้น ประเทศในโลกเปน
สวนใหญใชวิธีการปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรง (Direct 
Democracy) คือ เปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมโดยตรง
ในการปกครองประเทศ มีสิทธิในการกําหนดนโยบายการปกครอง
ประเทศหรือมีสวนรวมในการตรากฎหมายตาง ๆ แตในเวลาตอมา
เมื่อแตละประเทศมีจํานวนพลเมืองมากข้ึน การปกครองประเทศมี
ความสลับซับซอนมากข้ึน ทําใหประชาชนไมสามารถเขาใจภารกิจ
หรืออํานาจหนาที่ของประเทศไดอยางดี จึงตองมีการคิดคนระบบ
การปกครองประเทศรูปแบบใหมดวยการใหประชาชนเลือกผูแทน
เขาไปใชอํานาจอธิปไตยแทนตน แตอยางไรก็ตาม การปกครองแบบ
ประชาธปิไตยโดยผูแทน (Representative Democracy) กม็ขีอดอย
อยูบาง ทัง้นี ้เนือ่งจากผูแทนของประชาชนอาจจะใชอาํนาจไมตรงกบั
เจตนารมณหรอืความตองการของประชาชน ดงัน้ัน ในหลาย ๆ  ประเทศ
ทีใ่ชระบบประชาธิปไตยโดยผูแทนจงึเปดโอกาสใหประชาชนไดกลบั
เขามามีสวนรวมในการใชอํานาจอธิปไตยของตนในบางเรื่องที่ผูแทน
ของตนไดทําลงไป กระบวนการดังกลาวคือการออกเสียงประชามติ 
จงึอาจกลาวไดวาการออกเสียงประชามติคอืการนําระบบประชาธิปไตย
ทางตรงและระบบประชาธิปไตยทางผูแทนมาใชควบคูกัน ซึ่งก็จะ

“การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) : 
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
ณ คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑ นติศิาสตรบัณฑติ จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั, ปรญิญาเอกสาขากฎหมายปกครองจากมหาวิทยาลัยปารสี ๒ ประเทศฝร่ังเศส 
ปจจุบันดํารงตําแหนงศาสตราจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

ศาสตราจารย ดร. นนัทวฒัน  บรมานนัท๑
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

สงผลทําใหการปกครองแบบประชาธิปไตยเปนการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อ
ประชาชนอยางแทจรงิทีเ่รยีกวา “ประชาธปิไตยแบบมสีวนรวม” (Participatory Democracy) นัน่เอง

สําหรับที่มาของการออกเสียงประชามตินั้นสามารถสืบยอนกลับไปไดจนกระทั่งถึงในสมัย
กรกีและโรมนัทีน่ยิมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปกครองประเทศหรอืกาํหนดนโยบายสาํคญั ๆ  
บางประการ การออกเสียงประชามติถูกใชนอยลงเมื่อประเทศตาง ๆ นําระบบการปกครองแบบ
ประชาธปิไตยโดยผูแทนมาใช เนือ่งจากผูแทนเหลานีด้าํเนนิกจิการตาง ๆ  ในนามของประชาชนอยูแลว
จึงเกิดแนวคิดที่วาประชาชนไมมีความจําเปนที่จะตองออกเสียงประชามติอีก แตในระยะตอ ๆ มา 
กลับมีการนําระบบการใหประชาชนออกเสียงประชามติมาใชอีก โดยมีแนวความคิดวาเพื่อใชเปน
สวนเสรมิ “ทฤษฎผีูแทนของประชาชน” โดยใหสทิธแิกประชาชนเลอืกผูแทนของตนเขาไปทาํหนาทีแ่ทน
ไดมีสิทธิออกเสียงแสดงประชามติตอกิจการหรืองานตาง ๆ ที่ผูแทนของตนไดทําลงไป ทั้งนี้ เนื่องจาก
ผูนั้นอาจใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชนโดยไมถูกตองหรือไมตรงตามความประสงคของประชาชน

ในปจจบุนักระบวนการใหประชาชนมสีวนรวมทางการเมอืงในรปูแบบของการทาํประชามตมิใีช
กันอยูในหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และสวิสเซอรแลนด โดยทั้งสามประเทศไดบัญญัติ
เรือ่งการจดัใหมกีารออกเสยีงประชามตไิวในรฐัธรรมนญู กลาวคอื ประเทศสหรฐัอเมรกิาซึง่เปนรฐัรวม 
ในฐานะสหพันธรัฐมิไดบัญญัติเรื่องการทําประชามติไวในรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐ แตมลรัฐตาง ๆ 
ที่มีการออกเสียงประชามติก็จะกําหนดหลักเกณฑของการออกเสียงประชามติไวในรัฐธรรมนูญของ
แตละมลรัฐ ในประเทศฝรั่งเศสกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐเนื่องจากมีสภาพเปนรัฐเดี่ยว 
สวนประเทศสวิสเซอรแลนดก็ไดมีการกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงสมาพันธรัฐ 

สําหรับประเทศไทยก็ไดรับรับอิทธิพลเรื่องการจัดทําประชามติมาจากตางประเทศ โดยนํามา
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยรวม ๗ ฉบับ คือ ฉบับป ๒๔๙๒ ฉบับป ๒๕๑๑ 
ฉบับป ๒๕๑๗ ฉบับป ๒๕๓๔ ฉบับป ๒๕๔๐ ฉบับป ๒๕๔๙ และฉบับป ๒๕๕๐ แตเราไมไดนําเอา
หลักการออกเสียงประชามติของตางประเทศมาทั้งหมด เรานํามาปรับใชเพียงบางสวน ตัวอยางที่เห็น
ไดชดัเจนทีส่ดุและเปนประเดน็ทีอ่ยูในความสนใจของประชาชนกค็อืกรณกีารแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน เพื่อกําหนดใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพื่อทําหนาที่จัดทํา
รัฐธรรมนูญฉบับใหม แตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ 
ไมไดบัญญัติใหการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะตองทําประชามติ ซึ่งอาจจะไมสอดคลองกับหลักการ
ทําประชามติที่วากฎหมายฉบับใดผานการออกเสียงประชามติ หากจะแกไขเพิ่มเติมจะตองจัดใหมี
การออกเสียงประชามติเชนเดียวกัน 

การปกครองแบบประชาธิปไตยโดยผูแทน (Representative Democracy) ก็มีขอดอย
อยูบาง ทั้งนี้ เนื่องจากผูแทนของประชาชนอาจจะใชอํานาจไมตรงกับเจตนารมณหรือ
ความตองการของประชาชน ดังนั้น ในหลาย ๆ ประเทศที่ใชระบบประชาธิปไตยโดย
ผูแทนจงึเปดโอกาสใหประชาชนไดกลบัเขามามสีวนรวมในการใชอาํนาจอธิปไตยของตน
ในบางเรื่องที่ผูแทนของตนไดทําลงไป กระบวนการดงักลาวคือการออกเสียงประชามติ

การปกคร
อยบาง ทั้

ตยของตน
ประชามติ
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“การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) : 
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

จุลนิติ

ในสวนทฤษฎีเกี่ยวกับการออกเสียงประชามตินั้น การออกเสียงประชามติประกอบดวยหลักที่
สาํคญั ๖ ประการ๒ ดวยกนั คอื (๑) เรือ่งทีจ่ะจัดทาํประชามตมิคีวามสาํคญัและมผีลกระทบตอประโยชน
ไดเสียของประเทศชาติและประชาชน (๒) ขอความที่จะขอความเห็นตองชัดเจนเพียงพอที่จะทําใหผูมี
สิทธิออกเสียงสามารถตัดสินใจวาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในเรื่องนั้น ๆ ได (๓) ตองเปดโอกาสให
เห็นชอบและไมเห็นชอบในเรื่องที่จัดทําประชามติไดแสดงความคิดเห็นเทาเทียมกัน (๔) ตองจัดใหมี
การลงคะแนนออกเสียงประชามติโดยอิสระ (๕) ตองไมเปนประเด็นหรือเรื่องที่เกี่ยวของกับบุคคลหรือ
คณะบคุคล และ (๖) ตองนาํผลการออกเสยีงประชามตไิปดาํเนนิการเพือ่ใหเปนไปตามเจตนารมณของ
ประชาชนผูมาออกเสียงประชามติ   

จุลนิติ : หากพิจารณาหลักการออกเสียงประชามติซึ่งไดเคยมีบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ
หลักการออกเสียงประชามติของนานาอารยะประเทศแลว ในทัศนะของทานมีความเห็น
วามปีระเด็นเร่ืองใดท่ีสมควรจะไดนาํมาปรับใชหรอืเปนแนวทางในการพิจารณาปรับปรุง
การออกเสียงประชามติของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ศ.ดร. นันทวัฒนฯ : ถึงแมวาประเทศไทยจะนําบทบัญญัติในเรื่องการจัดทําประชามติมา
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญถึง ๗ ฉบับแลวก็ตาม แตประเทศไทยเคยมีประสบการณในการทําประชามติ
เพยีงครัง้เดยีวคอืการออกเสยีงประชามตใิหความเหน็ชอบหรอืไมใหความเหน็ชอบรางรฐัธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งไดจัดขึ้นในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ ปรากฏวาประชาชน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยเสียงขางมากของผูมาออกเสียงประชามติเห็นชอบใหนํารางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาใชบังคับ๓ ซึ่งในทรรศนะของผมแลวการทําประชามติคือ
ความสิน้เปลอืงเพราะผลลพัธทีไ่ดจากการทาํประชามตไิมคุมคากับงบประมาณของแผนดินทีส่ญูเสยีไป 
การทําประชามติเปนเพียงกระบวนการในการสรางความศักดิ์สิทธ์ิใหกับรัฐธรรมนูญหรือเปนเพียง

๒ โปรดดูรายละเอียดใน กฤช เอื้อวงศ, “พรอมหรือยังกับการออกเสียงประชามติครั้งแรกของประเทศไทย” วารสาร
พรรคการเมืองสัมพันธ, ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ (พฤษภาคม- มิถุนายน ๒๕๕๐), หนา ๑๘ - ๒๒.

๓ ผลการออกเสียงประชามติเหน็ชอบดวยคะแนนเสียงจาํนวน ๑๔,๗๒๗,๓๐๖ เสยีง (สบิสีล่านเจ็ดแสนสองหม่ืนเจ็ดพนัสาม
รอยหกเสียง) ไมเห็นชอบดวยคะแนนเสียงจํานวน ๑๐,๗๔๗,๔๔๑ เสียง (สิบลานเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่รอยสี่สิบเอ็ดเสียง) ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๕ ก ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ หนา ๘.
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

พธิกีรรมทีส่รางความชอบธรรมใหกบัเรือ่งทีท่าํประชามตเิทานัน้เอง คณุลองคดิดซูวิารางรฐัธรรมนญูแหง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มทีัง้หมด ๓๐๙ มาตรา ประชาชนไดอานหรอืมคีวามเขาใจเนือ้หา
ทัง้หมดของรางรฐัธรรมนญูฉบบัดงักลาวหรอืไม ดงันัน้ผลทีไ่ดจากการออกเสยีงประชามตจิงึไมไดมาจาก
ความคิดเห็นโดยอิสระอยางแทจริงของประชาชน แตเปนไปตามอิทธิพลของอํานาจรัฐหรืออํานาจทุน 
ทั้งนี้ไมตองดูตัวอยางอื่นไกลผมขอยกตัวอยางจากตัวของผมเองซึ่งอยูในฝายที่ไมรับรางรัฐธรรมนูญ 
เหตุผลท่ีผมไมรบัเพราะผมไมชอบเน้ือหาในมาตรา ๓๐๙ เพยีงมาตราเดียว โดยไมไดพจิารณาเปรียบเทียบ
กับเนื้อหาสาระในมาตราอ่ืน ๆ เลย เห็นไหมครับวาผมมีอคติกับมาตรา ๓๐๙ มาตราเดียวแตผมก็
ไมรับทั้งฉบับ เพราะฉะนั้นผมไมแนใจวาคนแบบผมจะมีอีกเยอะหรือเปลา หรือในทางตรงกันขาม
คนทีร่บัรางรฐัธรรมนญูฉบบัดังกลาวอาจจะมาจากชอบเนือ้หาในมาตราใดมาตราหนึง่เพยีงมาตราเดยีว
โดยไมไดดูมาตราอื่นเลยก็ได คําถามก็คือวารัฐธรรมนูญทั้งฉบับมี ๓๐๙ มาตรา มันเปนไปไมไดหรอก
ที่คนทุกคนจะเห็นดีเห็นงามกับรัฐธรรมนูญทั้ง ๓๐๙ มาตรา 

เราลองคิดตอไปวาถาสมมติวาเราจะทําประชามติเปนรายมาตราเพื่อใหประชาชนได
ทราบเนื้อหากอนการออกเสียงประชามติ เราจะออกแบบการทําประชามติอยางไร จะมีหลักเกณฑ
และวิธีการออกเสียงและนับคะแนนการออกเสียงประชามติอยางไร ลองคิดดูซิครับวาคงเปน
เรื่องยุ งยากมากทั้งฝายรัฐที่เปนผู จัดใหมีการออกเสียงประชามติและเปนการสรางภาระใหกับ
ประชาชนผูออกเสียงประชามติเปนอยางมาก และส่ิงสาํคญักค็อืเน้ือหาในรัฐธรรมนูญจะมีความสัมพนัธกัน
ตั้งแตมาตราแรกถึงมาตราสุดทายหากไมเห็นชอบมาตราใดมาตราหน่ึงก็จะสงผลกระทบตอเนื้อหา
ในภาพรวม หรือถาสมมติวาเราจะทําประชามติเปนรายหมวด เชน จะใหมีหมวดรัฐสภา หมวดคณะ
รฐัมนตร ีหรอืหมวดศาลหรอืไม เปนตน หากผลการออกเสยีงประชามตไิมรบัหมวดใดหมวดหนึง่ก็จะตอง
กลบัมาเขียนรัฐธรรมนูญใหมเพือ่ใหมเีน้ือหาสอดคลองกันและนํากลับไปใหประชาชนออกเสียงประชามติ
อีกครั้งวาเห็นชอบกับเนื้อหาที่มีการแกไขใหมหรือไม จะเห็นไดวามันจะเปนกระบวนการที่หาจุดจบ
ไมได ซึ่งในประเด็นนี้ก็ถือเปนปญหาในการทําประชามติอีกประการหนึ่ง 

อยางไรก็ตามถาเราศึกษาการทําประชามติในตางประเทศเราอาจจะนําหลักการบางประการ
มาปรับใชกับการทําประชามติของประเทศไทยได ในที่นี้ผมขอยกตัวอยางการทําประชามติในประเทศ
ฝรัง่เศส โดยรฐัธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรัง่เศสฉบับปจจบุนัคอืฉบบัป ค.ศ. ๑๙๕๘ มาตรา ๓ บญัญตัไิว
วา “อาํนาจอธิปไตยของชาติเปนของประชาชนซ่ึงใชอาํนาจดังกลาวโดยผานทางสภาผูแทนราษฎรและ
โดยการออกเสยีงประชามต”ิ โดยในประเทศฝรัง่เศสนัน้เรือ่งทีจ่ะนาํมาใหประชาชนออกเสยีงประชามติ
มี ๔ กรณี โดยเปนการออกเสียงประชามติในระดับชาติ ๓ กรณี และระดับทองถิ่น ๑ กรณี ดังนี้

กรณีที่ ๑ การออกเสียงประชามติระดับชาติเกี่ยวกับรางกฎหมาย เปนไปตามท่ีบัญญัติไวใน
มาตรา ๑๑ แหงรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ซึ่งบัญญัติวา 

“มาตรา ๑๑ ตามคําเสนอแนะของรัฐบาลในระหวางสมัยประชุมของรัฐสภาหรือโดยการเสนอ
รวมกันของท้ังสองสภา ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐอาจประกาศในรัฐกิจจานุเบกษา กําหนดใหมี
การออกเสียงแสดงประชามติตอรางกฎหมายทุกฉบบัทีเ่กีย่วกบัการจัดระเบียบสถาบนัการเมืองแหงรฐั 
การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับนโยบายดานเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหรือตอบริการสาธารณะเก่ียวกับ
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“การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) : 
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

จุลนิติ

เรื่องดังกลาวหรือจัดใหมีเพื่อการอนุญาตใหมีการรับรองสนธิสัญญา ซึ่งแมไมขัดตอรัฐธรรมนูญแตก็จะ
มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของสถาบันตาง ๆ

เมือ่การออกเสียงแสดงประชามติไดจดัขึน้ตามขอเสนอของรัฐบาล รฐับาลจะตองแถลงตอสภา
แตละสภากอนที่จะเปดใหมีการอภิปราย

เมือ่ผลการออกเสยีงแสดงประชามตเิปนการรบัรองรางกฎหมาย ประธานาธบิดแีหงสาธารณรฐั
เปนผูประกาศใชกฎหมายภายในกําหนดเวลาที่บัญญัตไิวในมาตรากอน”

กรณีที่ ๒ การออกเสียงประชามติระดับชาติเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญ เปนไปตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๘๙ แหงรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส

“มาตรา ๘๙ สิทธิที่จะเสนอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเปนของประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ
ตามขอเสนอของนายกรัฐมนตรี และของสมาชิกรัฐสภา

รางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมของรัฐบาลหรือของสมาชิกรฐัสภาจะตองไดรบัความเห็นชอบจาก
สภาท้ังสองในเน้ือความอยางเดียวกัน การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญจะมีผลใชบังคับไดภายหลังจากได
รับความเห็นชอบจากประชาชนดวยวิธีการออกเสียงลงประชามติแลว

อยางไรก็ตาม รางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมที่เสนอโดยประธานาธิบดีอาจไมตองนํามาให
ประชาชนออกเสียงลงประชามติกไ็ด หากประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐตดัสนิใจทีจ่ะเสนอใหทีป่ระชุม
รวมกันของสภาท้ังสองเปนผูพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมน้ัน ในกรณีนี้รางรัฐธรรมนูญแกไข
เพิ่มเติมจะไดรับความเห็นชอบใหใชบังคับไดก็ตอเมื่อไดคะแนนเสียงเห็นชอบมากกวาสามในหาของ
จาํนวนสมาชกิทัง้สองสภาทีอ่อกเสยีงลงคะแนน ในกรณีทีม่กีารประชมุรวมกนันี ้ใหสาํนกังานเลขาธกิาร
สภาผูแทนราษฎรทําหนาที่สํานักงานของที่ประชุมรวม

การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่สงผลกระทบตอบูรณภาพแหงดินแดนจะกระทํามิได
การแกไขเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐบาลแบบสาธารณรัฐไมอาจกระทําได”
กรณีที่ ๓ การออกเสียงประชามติระดับชาติเกี่ยวกับความเปล่ียนแปลงในดินแดน เปนไปตาม

ที่บัญญัติไวในมาตรา ๕๓ แหงรัฐธรรมนูญ
“มาตรา ๕๓ สนธิสัญญาสงบศึก สนธิสัญญาทางการคา สนธิสัญญาหรือความตกลงเกี่ยวกับ

องคการระหวางประเทศ สนธิสัญญาหรือขอตกลงท่ีมีผลผูกพันทางดานการเงินตอรัฐ สนธิสัญญา
หรือขอตกลงที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติที่มีลักษณะเปนกฎหมายสนธิสัญญาหรือขอตกลง
เกีย่วกับสถานภาพของบุคคล สนธสัิญญาหรือขอตกลงเก่ียวกบัการยกให การแลกเปล่ียน หรอืการผนวก
ดินแดนจะตองไดรับความเห็นชอบหรือสัตยาบันในรูปของรัฐบัญญัติ

สนธสิญัญาหรือขอตกลงดังกลาวจะมีผลใชบงัคบัไดกต็อเมือ่ไดรบัความเห็นชอบหรือสตัยาบันแลว
การยกให การแลกเปล่ียนหรือการผนวกดินแดนจะตองไดรับความเห็นชอบจากประชาชน

ผูมีสวนเกี่ยวของดวยเสียกอน”
กรณีที่ ๔ การออกเสียงประชามติระดับทองถ่ิน เดิมนั้นประเทศฝรั่งเศสไมมีการนําเอา

การออกเสียงประชามติมาใชในระดับทองถ่ิน ตอมาเม่ือมกีารแกไขรัฐธรรมนูญในป ค.ศ. ๒๐๐๓ จงึไดมี
การนาํระบบการออกเสยีงประชามตมิาใชในองคกรปกครองสวนทองถิน่โดยบญัญตัไิวในมาตรา ๗๒-๑ ดงัน้ี
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

“มาตรา ๗๒-๑๔ รัฐบัญญัติกําหนดเง่ือนไขที่ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในแตละองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถใชสิทธิรองขอใหสภาแหงองคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรจุประเด็นที่อยูในอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไวในวาระการประชุมสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นได

ภายใตเงือ่นไขท่ีกาํหนดไวในรฐับญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญ องคกรปกครองสวนทองถิน่อาจนํา
รางมติหรือรางนิติกรรมที่อยูในอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอขอประชามติจากผูมีสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นได

ในกรณีที่มีการเตรียมการที่จะจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีรูปแบบพิเศษหรือจะ
แกไขเปลีย่นแปลงโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิน่ การดาํเนนิการดงักลาวอาจกระทาํไดโดย
การปรึกษาผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันไดตามที่กําหนดในรัฐบัญญัติ 
การเปลีย่นแปลงอาณาเขตขององคกรปกครองสวนทองถิน่ อาจใชวธิกีารปรกึษาผูมสีทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้
ไดเชนเดียวกันตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยรัฐบัญญัติ”  

การออกเสียงประชามติถือไดวาเปนกระบวนการที่สําคัญกระบวนการหนึ่งเชนเดียวกับ
กระบวนการออกเสียงเลือกต้ัง เพียงแตมีลักษณะที่แตกตางจากกระบวนการออกเสียงเลือกตั้งคือ
การออกเสียงประชามติเปนไปเพ่ือเปดโอกาสใหผูบริหารประเทศไดปรึกษาหารือกับผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งโดยตรงดวยการตั้งคําถามหรือขอใหแสดงความคิดเห็นในรางกฎหมายสําคัญ ๆ บางประเภท 
เชน การออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๙๕๘ ซึ่งมีทั้งหมด ๙๐ มาตรา 
กอนที่จะนํามาใหประชาชนออกเสียงประชามติ ไดมีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบเน้ือหา
สาระประกอบการตัดสินใจในการออกเสียงประชามติ ซึ่งในประเด็นนี้ผมถือวาเปนประเด็นที่มี
ความสําคัญประการหนึ่งในการทําประชามติที่สมควรจะไดนํามาปรับใชเปนแนวทางในการพิจารณา
ปรับปรุงการออกเสียงประชามติของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จุลนิติ : ในการออกเสียงประชามติของประเทศไทยที่ผานมา กลาวคือ กรณี
การใหความเห็นชอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งฉบับ 
ซึ่งเปนการออกเสียงประชามติครั้งแรกสําหรับประเทศไทยนั้น ในทัศนะของทานเห็นวา
ยังมีสภาพปญหาหรืออุปสรรคอยางไรบาง รวมทั้งขอควรปรับปรุงแกไข

ศ.ดร. นันทวัฒนฯ : ปญหาและอุปสรรคก็อยางที่ผมเรียนใหทราบแลววา โดยปกติแลว
เวลาผมสอนหนังสือก็มักจะบอกกับนิสิตวาคนไทยเราฉลาดกวาคนฝรั่งเศสเยอะ คนฝรั่งเศสสติปญญา
สูคนไทยไมไดเพราะเมือ่ตอนทีฝ่ร่ังเศสเขารางรฐัธรรมนญูเมือ่ป ค.ศ. ๑๙๕๘ (พ.ศ. ๒๕๐๑) นัน้ ประธาน

ในทรรศนะของผมแลวการทําประชามติคือความสิ้นเปลืองเพราะผลลัพธที่ไดจากการ
ทําประชามติไมคุมคากับงบประมาณของแผนดินที่สูญเสียไป การทําประชามติเปนเพียง
กระบวนการในการสรางความศักดิ์สิทธ์ิใหกับรัฐธรรมนูญหรือเปนเพียงพิธีกรรมที่
สรางความชอบธรรมใหกับเรื่องที่ทําประชามติเทานั้นเอง

รศน
ร ชาม

ในทร
ทําป

ธกรรมท

๔ รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๓
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“การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) : 
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

จุลนิติ

คณะกรรมการยกรางรฐัธรรมนญูบอกวาเนือ่งจากตองนาํรางรฐัธรรมนญูออกไปใหประชาชนออกเสยีง
ประชามติเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญตองสั้นกระชับและมีเฉพาะสาระสําคัญเทานั้น ซึ่งถาเราไปเปดดูใน
รฐัธรรมนญูของฝรัง่เศส ในหมวดทีเ่กีย่วกับสมาชกิรฐัสภา เชน สภาผูแทนราษฎรจะกาํหนดไวเพยีงสอง
สามมาตราเทานัน้ โดยจะกาํหนดไวเฉพาะหลกัการสาํคญัวาสภาผูแทนราษฎรเปนตัวแทนของประชาชน
ในแตละจังหวัด สวนรายละเอียดหรือหลักเกณฑในการคัดเลือก จํานวนเงินคาตอบแทน เงินประจํา
ตําแหนงและอื่น ๆ ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ดังน้ันจึงมีการตรากฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อขยายความของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญใหมีความชัดเจนขึ้น ฉะน้ันบทบัญญัติที่
เกี่ยวของกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จึงมีประมาณสองสามมาตรา
เทานั้น สวนรายละเอียดอยางอื่นจะกําหนดไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้งหมด เพราะตองการ
ใหมเีฉพาะหลักการใหญ ๆ  ทีม่คีวามสําคญัในรัฐธรรมนูญเทานัน้ ทัง้นี ้เพือ่ใหประชาชนเขาใจไดวา ส.ส. 
เปนตัวแทนของประชาชนในประเทศแต ส.ว. เปนตวัแทนของประชาชนในทองถิน่ กลาวคอื มกีารเลอืก
ตัง้ในทองถ่ินเพ่ือเขามาเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน แลวสมาชิกสภาทองถ่ินมาเลือกต้ังกันเองเพ่ือเขามาเปน 
ส.ว. นี่คือหลักการสําคัญ สวนจะมีสมาชิกจํานวนเทาไหร หรือจะแบงเขตเลือกตั้งอยางไร ใหออกเปน
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้งหมด ซึ่งทุกอยางในรัฐธรรมนูญป ค.ศ ๑๙๕๘ ของประเทศฝรั่งเศสจะ
เปนในลักษณะเชนนี้ เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสจึงมีเพียง ๘๐ – ๙๐ มาตราเทานั้น

ยอนกลับมาที่คําถามวาในการออกเสียงประชามติของประเทศไทยที่ผานมานั้นมีปญหาและ
อุปสรรคอยางไรบาง ปญหานั้นมีแนนอนครับถาเราจะทําประชามติกันจริง ๆ และถาตองการไดเสียงที่
ชัดเจนของประชาชน รัฐธรรมนูญนั้นควรตองส้ันกระชับและมีเฉพาะหลักการใหญ ๆ ที่สําคัญเทาน้ัน 
ถาวางหลักการใหญไวในรฐัธรรมนญูไดแลว จงึไปออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญซ่ึงจะออกมาอยางไร
กไ็มมทีางท่ีจะขัดกับหมายแมบทไดถาหลักการน้ันดแีลว เพราะฉะน้ันปญหาของการออกเสียงประชามติ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ คอื 

  ประการแรก รัฐธรรมนูญฯ มีความยาวเกินไปประชาชนไมสามารถท่ีจะทําความเขาใจ
ไดดีพอทุกมาตรา ฉะนั้นประชาชนก็จะถูกครอบงําโดยทําใหเชื่อวารัฐธรรมนูญนั้นดีหรือไมดี 
ถูกหรือผิด ซึ่งที่ผานมาจะเห็นไดวามีคนบางกลุมออกมาเรียกรองใหควํ่ารัฐธรรมนูญ แตอีกกลุมหนึ่ง
ออกมาเรียกรองใหรับรัฐธรรมนูญ แลวบังเอิญในชวงเวลาน้ันเร่ิมมีความแตกแยกทางการเมือง มีการ
แบงแยกเปนสี แตละสีตางก็ออกมาเรียกรองจะใหเปนอยางน้ันอยางน้ี ซึ่งตรงนี้จะตางจากเมื่อตอนท่ี
รางรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ทีผ่มจําไดจะมีเพียงสีเขียวเทาน้ันทีอ่อกมารณรงคใหมกีารรางรัฐธรรมนูญใหม 
ซึ่งตอนน้ันก็มีบทบัญญัติเรื่องประชามติเชนกัน แตกําหนดไววาหากรัฐสภาไมเห็นกับรางรัฐธรรมนูญ
จึงคอยนําไปใหประชาชนออกเสียงแสดงประชามติ เมื่อรัฐสภารับรัฐธรรมนูญนั้นแลวจึงไมมีการทํา
ประชามติ ฉะน้ันเม่ือตอนรางรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ จงึไมมใีครตอตานเพราะมีวธิกีารนําเสนอท่ีดมีาก 
ซึง่ตอนนัน้ยงัจาํไดวาตนเองไดทาํวิจยัใหกบัหนวยงานของรฐัแหงหนึง่ และทําใหกบัคณุหมอประเวศ  วะสี 
ที่ออกไปเผยแพรประชาสัมพันธเรื่องประชามติโดยเร่ิมมีการใหความรูกับประชาชนวาในรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมควรจะมีอะไรบางที่เปนประโยชนกับประเทศ เพราะฉะนั้นประชาชนก็จะพอมองเห็นภาพ
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ในการจัดทํารัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ ซึ่งมีการประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนมาตลอด การทํา
ประชามติจึงไมมีความจําเปน 

ประการทีส่อง เราจะเห็นไดวาตวัสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ฉบบัป พ.ศ. ๒๕๕๐ เองก็ด ี
หรือการรัฐประหารก็ดี ตางก็เปนเร่ืองท่ีขัดแยงกันและขัดใจคนบางกลุมเพราะการทํารัฐประหารแลว
มาฉีกรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดของประเทศไทยฉบับหน่ึงไปโดยไมมีคําตอบ ทําใหทุกอยางจบสิ้นลงตองมา
รางรัฐธรรมนูญกันใหม

ประการทีส่าม รฐัธรรมนญูฯ ป ๒๕๕๐ เขยีนขึน้มาภายใตบรรยากาศทีร่บีเรงภายใตเหตกุารณ
ความวุนวายทางการเมืองท่ีมีความเห็นแตกแยกกันจึงแตกตางจากรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ แมวา
จะมีการพยายามทําใหเหมือนแตก็ไมใช เพราะคนท่ีมารางรัฐธรรมนูญตางก็มีที่มาซ่ึงแตกตางกัน 
กลาวคือสวนหนึ่งมาจากการสรรหาจากนักวิชาการที่มีความรูความสามารถ อีกสวนหน่ึงมาจากการ
แตงต้ังโดย คณะมนตรีความม่ันคงแหงชาติ (คมช.) ที่เห็นวาบุคคลน้ันมีความรูความสามารถท่ีจะ
รางรัฐธรรมนูญได ซึ่งบางคนเมื่อเปน ส.ส.ร. ไดไมก่ีวันก็ถูกศาลพิพากษาจําคุก ลมละลาย หรือทุจริต 
ก็ตองส้ินสุดจากการเปน ส.ส.ร. ไป แลวตองต้ังคนใหมเขามาแทน เมื่อรางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว

ในมาตรา ๓๐๙ ทีเ่ปนเรือ่งเก่ียวกบัการนิรโทษ
กรรมก็ไมมใีครรูวามีทีม่าจากไหนและไมมใีคร
ตอบได เพราะฉะนัน้ตวัรฐัธรรมนญูฯ ป ๒๕๕๐ 
จึงเปนรัฐธรรมนูญที่ไมสะอาด การออกเสียง
ประชามติจงึเปนกระบวนการฟอกรัฐธรรมนูญ
ให สะอาดเท านั้นเอง ซึ่ งกระบวนการที่
ผูรางรัฐธรรมนูญฯ (ฉบับชั่วคราว) ป ๒๕๔๙ 
ได กําหนดใหตั้ง ส .ส .ร . ขึ้นมาทําหนาที่

รางรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๕๐ ผูรางรัฐธรรมนูญนั้นมองเห็นแลววาจะตองถูกตั้งคําถามวารัฐธรรมนูญฯ
ป ๒๕๕๐ นั้นมีที่มาไมถูกตองไมใสสะอาดจึงตองการใหประชาชนออกเสียงประชามติ เพราะฉะน้ัน
การออกเสียงประชามติที่ถูกนํามาใชเมื่อป ๒๕๕๐ จึงไมใชการออกเสียงประชามติ ในความหมาย
แบบตะวันตก กลาวคือไมใชเพื่อใหประชาชนไดตัดสินอนาคตของตัวเองหรือวาไดเลือกรัฐธรรมนูญ
ของตัวเอง แตเปนอะไรบางอยางที่ผมมองวาเปนการฟอกรัฐธรรมนูญใหสะอาด ถาสมมติวาประชาชน
ออกเสียงประชามติไมเห็นดวยกับรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐ ก็กําหนดให คมช. เลือกรัฐธรรมนูญฉบับใด
ฉบับหนึ่งขึ้นมาใชได ผมยังไมแนใจเลยวาถาวันน้ัน ส.ส.ร. ไดเขียนไวในรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) 
พ.ศ. ๒๕๔๙ วาถาออกเสียงประชามติไมผานใหนํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
กลบัมาใชใหม ผมวารฐัธรรมนูญฯ ป ๒๕๕๐ อาจจะไมผานการทําประชามติดวยซํา้ไปเพราะประชาชน
สวนใหญจะคุนเคยกับรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ ซึ่งวันนั้นเราอาจจะไดรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ กลับมา
แบบเดิมก็ได 
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ฉะนั้นผมถือวากระบวนการออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๕๐ ที่เกิดขึ้นมานั้น
เปนกระบวนการทีไ่มใชประชามตใินความหมายแบบตะวนัตกไมควรจะนบัดวยซ้ําวาเปนการออกเสยีง
ประชามติเพราะวาเราไมเคารพกฎกติกาอะไรเลย ตั้งแตหลักเกณฑในการออกเสียงประชามติ 
กระบวนการทุกอยางทุกขั้นตอน แมกระทั่งในภายหลังที่นึกอยากจะแกไขรัฐธรรมนูญฯ ก็แกโดยท่ีไม
ไดนกึเลยวาเราไดทาํประชามตไิปแลว ซึง่ถาไมดกีค็วรแกไขเสยีแตตอนนัน้ไมใชมาแกไขเมือ่ผานการทาํ
ประชามตไิปแลว ซึง่ตรงนีผ้มคิดวาไมถกูตอง อยางในยโุรปบางประเทศ เชน ฝรัง่เศสกฎหมายทีม่าจาก
การออกเสยีงประชามตจิะอยูในระดบัทีส่งูกวากฎหมายทีม่าจากรฐัสภาดวยซ้ําไป เพราะถอืวาประชาชน
ใหความเห็นชอบรวมกันอีกรอบหนึ่ง สถานะของกฎหมายจึงสูงกวา และในบางครั้งถามีการขัดแยงกัน
ระหวางกฎหมายที่ผานการทําประชามติกับกฎหมายที่ตราขึ้นโดยรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี ศาลอาจ
จะตีความวากฎหมายที่มาจากประชาชนอยูในลําดับศักดิ์ที่สูงกวาดวย

จลุนติ ิ: ตามทีฝ่ายการเมอืงไดมกีารเสนอใหมกีารจดัทาํรฐัธรรมนญูฉบบัใหมโดย
ไมไดมกีระบวนการในการขอประชามตเิปนเบ้ืองตนกอน (การแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูฯ 
มาตรา ๒๙๑) โดยนําไปสูการยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ไดผานการออกเสียงประชามติใหความเห็นชอบจาก
ประชาชนแลวนั้น ในทัศนะของทานเห็นวามีความถูกตองหรือเหมาะสมหรือไม เพียงใด

ศ.ดร. นนัทวฒันฯ : ถาจะใหมกีารแกไขรฐัธรรมนญูฯ ใหดแีละเหมาะสมจรงินัน้ตองบอกวา
กฎหมายนัน้มาอยางไรกต็องไปอยางนัน้ กลาวคอื ถากฎหมายนัน้มาโดยวธิกีารออกเสยีงประชามตหิาก
จะยกเลิก หรือแกไขก็ตองทําประชามติ ตองถามคนทั้งประเทศที่เขาลงประชามติกอนวาควรจะแกไข
หรือไม เวนแตจะเปนการแกไขเล็กนอยที่ไมกระทบโครงสรางหรือสาระสําคัญของกฎหมายนั้นจะไม
ทาํประชามตกิไ็ด แตถาเปนการแกไขเนือ้หามากและกระทบโครงสรางกต็องทาํประชามต ิฉะนัน้ถาเรา
ยึดหลักการนี้ก็ไมควรจะมีระบบการออกเสียงประชามติดวยซ้ําไปเพราะจะสิ้นเปลืองงบประมาณ
ในการจัดทําประชามติมาก 

การแกไขรัฐธรรมนูญในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรีนั้น๕ อาจจะไม
คอยมปีระเดน็มากเทาไหร แตกเ็ปนทีน่าสงสยัเหมอืนกนัวาการแกไขหลกัเกณฑเกีย่วกบัการเลอืกตัง้นัน้
จะถือวาเปนการแกไขในสวนสาระสําคัญหรือไมก็ไมทราบ แตในเวลานั้นไมมีการออกเสียงประชามติ 
ฉะนัน้จงึถอืวาทาํประชามตเิฉพาะในตอนรบัรฐัธรรมนญูเทานัน้เอง สวนเวลาแกไขนัน้จะทาํเชนไรกแ็ลว
แตไมตองออกเสียงประชามติก็ได 

สาํหรบัผมแลวประเดน็คาํถามนีผ้มเหน็วาไมถกูตองทีร่ฐัธรรมนญูฯ ซึง่มาจากการทาํประชามติ 
การจะแกไขกต็องทาํประชามต ิไมใชจะแกไขหรอืยกเลกิโดยรฐัสภาเทานัน้ แตถาถามวาควรทาํประชามติ
หรือไม สําหรับผมแลวคิดวาไมควรทําเชนกัน เพราะก็อยางที่ผมบอกวาทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณ 

๕ ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี มีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ๒ ครั้ง 
คือ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) เกี่ยวกับที่มาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (มาตรา ๙๓ – ๙๘) และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) เกี่ยวกับ
การทําหนังสือสัญญาที่ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา (มาตรา ๑๙๐).
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เนื่องจากการทําประชามติในแตละครั้งจะสิ้นเปลืองงบประมาณมากจึงไมควรที่จะมีการทําประชามติ
กันบอย ๆ เพราะบางครั้งเมื่อทําประชามติไปแลวไมนานก็ตองมาเลือกตั้งกันใหมทําใหตองเสียเงิน
งบประมาณทีใ่ชไปกับการเลอืกตัง้อกีเยอะแยะมากมาย ลองนกึดวูาถาเราตองทาํประชามตใินการแกไข
รัฐธรรมนูญในครั้งนี้วาจะใหมีสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) หรือไม เราก็จะเสียงบประมาณไป
กับการทําประชามติกวาสองพันลานบาท ถาสมมติวา ส.ส.ร. เขียนวาถารัฐธรรมนูญมีผลใชบังคับแลว

ใหยุบสภา และเลือกตั้งภายในหกสิบวันนับแต
วันยุบสภา เราก็ตองเสียงบประมาณไปกับ
การเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะตองใชเงินในการ
เลอืกตัง้เปนหมืน่ลานภายในระยะเวลาสบิสองเดอืน
ซึ่งมันไมใชไมควรจะเปนแบบนั้น ผมเคยไป
บรรยายหลายที่แต มีคนบอกว าผมตีราคา
ประชาธิปไตยเปนตัวเงินเทานั้น ผมก็บอกวามัน
ไมใชหรอก เพราะถาเราดกูารออกเสยีงประชามติ

ทีผ่านมาการทาํประชามตนิัน้จะไดความเหน็จากประชาชนจรงิหรอืไมกไ็มรู แตสาํหรบัผมคดิวาไมไดรบั
ความจริงแนนอน เพราะคิดวารัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๕๐ นั้นยาวเกินไปมีเนื้อหามากถึง ๓๐๙ มาตรา 
ซึ่งคงไมมีประชาชนคนใดอานทั้งหมดทุกมาตราเปนแน ฉะนั้นคนที่มาลงประชามติเห็นดวยหรือไม
เหน็ดวยกต็าม ตางกล็งประชามตติามความคิดของตวัเองโดยไมไดดหูรอือานรฐัธรรมนญูมาแตอยางใด 
หรอืบางคนอาจจะดมูาบางแตกน็อยมาก เพราะฉะนัน้จะถอืวาการทาํประชามตทิกุคนเหน็ดวยทัง้หมด
คงไมใช 

ถาเราทําแบบรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ ซึ่งในตอนนั้นจะเห็นไดวาไดมีคณะกรรมการรับฟง
ความคิดเห็นไปตามจังหวัดตาง ๆ แลวนําผลจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทั้งประเทศ
มาสรุปอีกครั้งหนึ่งวาประชาชนเห็นดวยหรือไมกับรัฐธรรมนูญฯ ฉบับนี้ เมื่อสรุปแลวก็มีการลงพิมพ
ในหนังสือพิมพเพื่อชี้แจงใหประชาชนทราบวาในแตละจังหวัดแตละภูมิภาคประชาชนมีความเห็น
ในประเด็นนี้อยางไร แลวนําประเด็นความเห็นของประชาชนนั้นไปเขียนกําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ 
ผมวาอยางนี้ทําไดและดีกวาการทําประชามติดวยซํ้าไป เพียงแตตองใหกระบวนการเปนไปในทางที่
กวางขึ้นเทานั้นเอง เพราะการทําประชามติทายที่สุดแลวก็คือพิธีกรรมนั่นเอง

จุลนิติ : บทสรุป และขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนและขอคิดคํานึงสําหรับ
ทกุฝายทีเ่กีย่วของ เพือ่ใหการออกเสยีงประชามตสิาํหรบัประเทศไทยสามารถสะทอนถึง
ความตองการที่แทจริงของประชาชนไดและสมตามเจตนารมณของหลักการออกเสียง
ประชามติ 

ศ.ดร. นันทวัฒนฯ : ถาจะมีการออกเสียงประชามติในรัฐธรรมนูญฉบับใหมก็คงจะเหมือน
เดมิไมมอีะไรเปลีย่นแปลงเพราะการทาํประชามตก็ิเปนเพยีงกระบวนการแคนัน้เอง ดงันัน้ ในรฐัธรรมนญู
ฉบับใหมจะตองเขยีนใหละเอยีดชดัเจนวาจะใหมกีารออกเสยีงประชามตใินเรือ่งอะไรบาง เชน กฎหมาย
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ที่มาจากการเขาชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนตองมีการทําประชามติหรือไม หรือจะใหเปนเชนไร
ก็ตองกําหนดใหชัดเจน แตสําหรับผมแลวคิดวาการทําประชามติไมใชเรื่องใหญที่จะตองกําหนดไวใน
รฐัธรรมนูญ แตในวันนีค้งไปคัดคานหรือตานทานอะไรไมไดแลวเพราะไดมกีารทําประชามติมาคร้ังหน่ึง
แลวซ่ึงถาไปคัดคานก็เหมือนจะเปนการไปจํากัดหรือตดัสทิธิของประชาชน ฉะน้ันทีม่อียูเชนเดิมก็ดแีลว
ไมมีปญหาอะไร เพราะเปนแคกระบวนการเทานั้นเอง 

ในรัฐธรรมนูญฉบับแกไขน้ีอาจจะตองเขียนกําหนดไวเลยวาถ าสมมติว ามีการแกไข
รัฐธรรมนูญในสวนที่กระทบถึงสาระสําคัญหรือหลักการสําคัญที่มีอยู ในรัฐธรรมนูญนั้นจะตอง
ใหประชาชนออกเสียงประชามติกอน เพราะในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ จะตองผาน
กระบวนการออกเสียงประชามติ ฉะน้ันในการแกไขที่กระทบถึงสาระสําคัญท่ีมีอยูในรัฐธรรมนูญ
ก็ตองใหประชาชนออกเสียงประชามติดวย โดยอาจจะตองเขียนเปนหลักการใหมเพิ่มเติม
เขามาในรัฐธรรมนูญดวย ซึ่งถาเราเคารพหลักเจตนารมณของประชาชนหรือหลักประชาธิปไตย
ในทางตรงแลว เมือ่รฐัธรรมนญูกาํหนดไวอยางไรก็ตองปฏิบติัตามน้ัน เชน สมมตวิารฐัธรรมนูญฉบบัแกไข
เพิม่เติมนีก้าํหนดไววานกัการเมอืงทีท่จุรติคอรรปัชนัเมือ่ศาลไดมคีาํพพิากษาแลว หามอภยัโทษเดด็ขาด
ไมวากรณีใด ๆ ซึ่งตรงนี้ผมคิดวาควรจะเขียนกําหนดไวในรัฐธรรมนูญเลยวาหามออกเสียงประชามติ 
ซึ่งถากฎหมายเขาสูสภาแลวหากสภาแกไขก็ขัดกับเจตนารมณของการออกเสียงประชามติตั้งแตตน
เพราะรัฐธรรมนูญตองมีหลักการมีเจตนารมณที่สําคัญ ถาประชาชนเห็นดวยแลวเวลาจะแกไขก็ตองให
ประชาชนเห็นดวยเชนกัน  
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จุลนิติ

จุลนิติ : แนวความคิด ที่มา และหลักการของการ
ออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) นั้น มีความเปนมา
และความสําคัญอยางไร

รศ .  ดร .  สิริพรรณฯ :  การออกเสียงประชามติ 
(Referendum) เปนรปูแบบหนึง่ของกระบวนการปกครองตามหลกั 
“ประชาธปิไตยโดยตรง” (Direct Democracy) อนัเปนรปูแบบที่
เปดโอกาสใหประชาชนซึง่เปนเจาของอาํนาจอธปิไตยไดเขามามสีวน
รวมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสําคัญและยากตอการตัดสินใจ
โดยระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การที่
สมาชิกรัฐสภาซ่ึงเปนผูแทนของประชาชนเห็นวาเปนประเด็นทีส่าํคญั
เกินกวาจะใหผูแทนเปนผูตดัสินใจหรอื ผลของการตดัสนิใจน้ันยากที่
จะเปนที่ยอมรับของทุกฝาย ก็จะมีการคืนอํานาจในการตัดสินใจให
แกประชาชนชั่วคราว 

โดยรปูแบบการออกเสียงประชามตสิามารถแบงได ๒ ประเภท
คือ ประชามติที่เสนอโดยผูแทนประชาชนซึ่งก็คือฝายนิติบัญญัติ
หรอืฝายบรหิาร (Legislative referendum) ซึง่ใหอาํนาจรัฐสภา
หรือคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอใหมีการออกเสียงประชามติ อันเปน
รูปแบบเดียวกับรูปแบบการออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๕ และ
ประชามติที่เสนอโดยประชาชน (Popular Referendum) 
ซึ่งใหอํานาจประชาชนเปนผูเสนอใหมีการออกเสียงประชามติ

“การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) : 
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑ สาํเรจ็การศกึษา รฐัศาสตรบณัฑติ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั, M.A. (Comparative Politics) Johns Hopkins University, 
Ph.D. Kyoto University. ปจจุบันดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยประจําคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

รองศาสตราจารย ดร. สิริพรรณ นกสวน สวัสดี๑

P23-30.indd   23P23-30.indd   23 7/22/2012   2:43:33 PM7/22/2012   2:43:33 PM

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๕๒๔

“การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) : 
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”
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ในเรือ่งใด ๆ  ทีป่ระชาชนเหน็วาควรมสีวนรวมในการตดัสนิใจดวยตนเอง ตวัอยางเชน การเสนอใหมกีาร
ออกเสยีงประชามตขิองประชาชนชาวซรูคิ (Zurich) ประเทศสวติเซอรแลนดเมือ่ป ค.ศ. ๒๐๑๑ วาจะยงั
ยอมใหการชวยเหลอืในการฆาตวัตาย (Assisted Suicide) ซึง่เปนเรือ่งถกูกฎหมายมาตัง้แตป ค.ศ. ๑๙๔๑ 
ยงัเปนการกระทําโดยชอบดวยกฎหมายอยูหรอืไม (สาํหรับในสวิตเซอรแลนด อนญุาตเพียงการชวยเหลือ
ในรูปเครื่องมือ เชน ยา แตไมอนุญาตใหแพทยหรือผูอื่นเปนผูลงมือกระทํา) 

ทั้งนี้ ประเด็นที่จะสามารถนํามาจัดทําประชามติได มีเกณฑพิจารณาสําคัญ คือ 
๑) ตองเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางสูง แตควรหามเรื่องท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายการเงิน 

การเปลี่ยนแปลงสนธิสัญญากับตางประเทศ และการอภัยโทษตัวบุคคล เพื่อมิใหการออกเสียง
ประชามติทับซอนกับการเลือกตั้งหรือการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และเพื่อปองกันมิให
ผูมอีาํนาจไดใชกระบวนการออกเสียงประชามติสรางความชอบธรรมในการเขาสูตาํแหนงหรือการรักษา
สถานภาพตําแหนงของตนเอง

๒) ขอความทีจ่ะขอความเหน็ตองชดัเจนเพยีงพอทีจ่ะทาํใหผูมสีทิธอิอกเสยีงสามารถตดัสนิ
ใจวาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในเรื่องนั้นได 

โดยเง่ือนไขท่ีรฐัตองดําเนินการ คอื ตองเปดโอกาสใหผูเห็นชอบและไมเห็นชอบในเร่ืองท่ีจะจัดทํา
ประชามติไดแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน และตองนําผลการออกเสียงประชามติไปดําเนินการ
เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนที่มาลงประชามติ

จุลนิติ : หากพิจารณาหลักการออกเสียงประชามติซึ่งไดเคยมีบัญญัติไว ใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ
หลักการออกเสียงประชามติของนานาอารยะประเทศแลว ในทัศนะของทานมีความเห็น
วามปีระเดน็เรือ่งใดทีส่มควรจะไดนาํมาปรบัใชหรอืเปนแนวทางในการพจิารณาปรบัปรงุ
การออกเสียงประชามติของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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รศ. ดร. สิริพรรณฯ : เมื่อพิจารณาหลักการออกเสียงประชามติซึ่งไดเคยมีบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันพบวาที่ผานมายังมีการเปดชองใหมีการ
ออกเสียงประชามตินอย ทั้งนี้ หากจะเปรียบเทียบกับหลักการออกเสียงประชามติของตางประเทศ
แลว และนํามาเพื่อปรับปรุงการออกเสียงประชามติของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นนั้น 
อาจพิจารณาได ๒ ประการ ดังตอไปนี้ 

ประการที่ ๑ การนําหลักการออกเสียงประชามติมาปรับใชในระดับทองถิ่น 
การออกเสียงประชามติในระดับทองถิ่นน้ัน มีความสําคัญตอการพัฒนาทองถิ่นเปนอยางมาก 

เนื่องจากประชาชนในทองถิ่นนั้นจะเปนผูที่รูและเขาใจปญหาในทองถิ่นดีที่สุด ในที่น้ีขอยกตัวอยาง
ประเทศสวิตเซอรแลนดซึ่งเปนประเทศที่ถือไดวาเปนตัวอยางของการออกเสียงประชามติโดยเฉพาะ
ในระดับทองถิ่น ทั้งนี้ เปนผลมาจากประเทศสวิตเซอรแลนดไดเปดโอกาสใหประชาชนผูมีสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้งจํานวน ๕๐,๐๐๐ คนขึ้นไป สามารถเขาชื่อกันเพื่อใหจัดใหมีการออกเสียงประชามติ
เกี่ยวกับกฎหมายหรือการดําเนินกิจการใด ๆ ของรัฐได ตัวอยางเชน การออกเสียงประชามติของ
ประชาชนในตําบล Riehen ประเทศสวิตเซอรแลนด ในเรื่องที่นายกเทศมนตรีไดมีนโยบายดึงดูด
นักทองเท่ียวโดยไดเชิญศิลปนมาทํางานศิลปะในเมือง และไดมีการนําผามาคลุมตนไมออกมาเปน
งานศิลปะแบบโมเดิรนอารต (modern art) ซึ่งปรากฏวาทําให Riehen เปนที่รูจักของนักทองเท่ียว
เพิม่มากขึน้ นายกเทศมนตรจีงึตองการตอบแทนศลิปนดวยการซือ้รปูภาพซึง่มรีาคาคอนขางสงูเพือ่นาํ
มาตดิไวทีศ่าลากลาง แตปรากฏวาประชาชนของ Riehen ไมเหน็ดวยกบันายกเทศมนตร ีจงึไดเสนอให
มีการออกเสียงประชามติวาจะอนุมัติใหนายกเทศมนตรีซื้อรูปภาพดังกลาวหรือไม ซึ่งผลการออกเสียง
ประชามติ ประชาชนไมเห็นชอบใหซื้อภาพดังกลาวเนื่องจากตางมีความเห็นวาควรนําเงินจํานวนนั้น
ไปสรางหองสมดุประชาชนหรอืขยายบรกิารของโรงพยาบาลซึง่จะเปนประโยชนตอประชาชนมากกวา 

ดงันัน้ จงึควรกาํหนดเพิม่บทบาทของภาคประชาชนในการมสีวนรวมทางการเมอืงโดยตรง
ดวยการใหสทิธิประชาชนสามารถเขาชือ่เสนอขอใหมกีารออกเสียงประชามติในเร่ืองท่ีมผีลกระทบ
ตอประชาชนเพือ่เปดโอกาสใหมกีารนาํหลกัการทาํประชามตมิาปรบัใชในระดบัทองถิน่ได ซึง่จะชวย
ใหประชาชนในแตละพ้ืนท่ีไดมีสวนรวมในการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายหรือวางกฎเกณฑที่เปน
ประโยชนตอทองถิ่นของตนไดอยางเหมาะสมมากขึ้น

ประการที่ ๒ ผลผูกพันของการออกเสียงประชามติ
การที่รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๖๕ กําหนดใหการออกเสียงประชามติอาจจัดใหเปนการ

ออกเสียงเพ่ือมีขอยุติโดยเสียงขางมากของผูมีสิทธิออกเสียงประชามติในปญหาท่ีจัดใหมีการออก
เสียงประชามติ หรือเปนการออกเสียงเพื่อใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีก็ได นั้น ทําใหการนําผลการ
ออกเสียงประชามติไปบงัคบัใชในบางกรณียังขึน้อยูกับการตัดสนิใจของคณะรัฐมนตรี ซึง่อาจสงผล
ใหประชาชนขาดศรัทธาในการออกเสียงประชามติ และอาจจะกลายเปนการส้ินเปลืองงบประมาณ
โดยท่ีไมไดเกิดประโยชนใด ๆ อันเปนแนวทางท่ีแตกตางกับการออกเสียงประชามติของตางประเทศ
ที่สวนใหญจะกําหนดใหผลของการออกเสียงประชามติมีผลผูกพันและบังคับใชทันที เชน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งการออกเสียงประชามติสามารถทําไดในระดับมลรัฐเทานั้น ไดกําหนดใหเมื่อการ
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“การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) : 
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

จุลนิติ

ออกเสียงประชามติเสร็จส้ินแลวตองนําผลของการออกเสียงประชามติมาบังคับใชภายใน ๓๐ วัน 
นับแตวันที่ไดมีการประกาศแจงผลการออกเสียงประชามติ เปนตน

ประการที่ ๓ การออกเสียงประชามติตอรางกฎหมายที่เสนอโดยประชาชน
เนือ่งจากการพจิารณารางกฎหมายทีเ่สนอโดยประชาชนของประเทศไทย ตามรฐัธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๓ กําหนดใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 
๑๐,๐๐๐ คน มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติ ทําให
รางกฎหมายท่ีเสนอโดยประชาชนตองผานกระบวนการพิจารณาของรัฐสภาอีกครั้ง ซึ่งเน้ือหาของ
กฎหมายท่ีเสนอโดยประชาชนและผานการพิจารณาของรัฐสภาอาจไมตรงกับเจตนารมณของประชาชน
ผูเขาชื่อเสนอรางกฎหมายได ในขณะที่ประเทศสวิตเซอรแลนดไดกําหนดใหรางกฎหมายที่เสนอโดย
ประชาชน ตองผานการออกเสียงประชามติเทาน้ัน ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเปนผูตัดสินใจ
ในข้ันตอนสุดทายวาจะยอมรับรางกฎหมายท่ีมผีูเขาชือ่เสนอกันมาน้ันหรือไม นอกจากน้ีหากรัฐสภา
จะแกไขเพิม่เตมิหรอืยกเลิกกฎหมายทีเ่สนอโดยประชาชนแลว กจ็ะตองใหประชาชนออกเสยีงประชามติ
กอนดวยเชนกัน 

แตอยางไรก็ตาม หากจะยอมรับแนวคิดการออกเสียงประชามติตอรางกฎหมายที่เสนอ
โดยประชาชนแลว ก็อาจมีความจําเปนที่จะตองเพิ่มจํานวนผูเขาชื่อเสนอกฎหมายจากเดิม เพราะหาก
การเสนอกฎหมายทําไดงายเกินไป ก็จะมีกฎหมายท่ีประชาชนเสนอเขามามาก และจะตองมีการ
ออกเสียงประชามติมากขึ้นตามไปดวย ตัวอยางเชน กําหนดใหรางกฎหมายท่ีเสนอโดยประชาชน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คนขึ้นไป ตองผานการพิจารณาของรัฐสภา และรางกฎหมายที่
เสนอโดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา ๑๐๐,๐๐๐ คนขึ้นไป ตองผานการออกเสียงประชามติ
จากประชาชน เปนตน

จลุนติ ิ: ในการออกเสยีงประชามตขิองประเทศไทยทีผ่านมา กลาวคอื กรณกีาร
ใหความเห็นชอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งฉบับ ซึ่ง
เปนการออกเสียงประชามตคิรัง้แรกสาํหรบัประเทศไทยน้ัน ในทศันะของทานเหน็วายงัมี
สภาพปญหาหรืออุปสรรคอยางไรบาง รวมทั้งขอควรปรับปรุงแกไข

รศ. ดร. สิริพรรณฯ : จากสาระสําคัญของการออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญ 
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๔๙ สามารถตั้งขอสังเกตซึ่งอาจถือเปนขอจํากัดของการออกเสียงประชามติ
ครั้งนี้ได ๓ ประเด็น ดังนี้

ประการที่ ๑ ประเด็นในการออกเสียงประชามติ
การออกเสียงประชามติเพื่อใหประชาชนไดพิจารณาวาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับ

รางรัฐธรรมนูญที่สภารางรัฐธรรมนูญไดยกรางข้ึนทั้งฉบับ เปนการออกเสียงประชามติที่ผิดหลักการ
ในการออกเสียงประชามติ กลาวคือ การกําหนดประเด็นในการออกเสียงประชามติตองทําใหสั้น 
ชัดเจน และเขาใจงาย ตัวอยางเชน จะอนุญาตใหมีการทําแทงเสรีหรือไม หรือจะยอมรับการแตงงาน
ของคนรักรวมเพศหรือไม เปนตน ซึ่งเปนคําถามลักษณะตรงไปตรงมา แตประเด็นในการออกเสียง
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ประชามติครั้งที่ผานมาเปนไปไมไดท่ีประชาชนจะเขาใจเนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญที่นํามาให
ลงประชามติทั้ง ๓๐๙ มาตรา โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการเผยแพรราง
รัฐธรรมนูญ ๑๙ วัน กอนออกเสียงประชามติ ดังนั้น การออกเสียงประชามติเพื่อใหความเห็นชอบ
รัฐธรรมนูญ จึงควรกําหนดเฉพาะประเด็นที่จะมีการแกไขเพ่ิมเติม หรือยกเลิกที่มีความสําคัญเทาน้ัน 
ซึ่งจะทําใหประชาชนสามารถแสดงเจตนารมณไดชัดเจนมากกวา 

ประการที่ ๒ เงื่อนไขในการนําผลการออกเสียงประชามติไปบังคับใช
การออกเสียงประชามตินั้นตองทําใหประชาชนที่ไปออกเสียงรูวาถาเขาเลือกแบบนี้แลวจะได

อะไร หรือถาเลือกอีกแบบหน่ึงแลวจะไดอะไร เพราะฉะน้ัน การกําหนดเง่ือนไขวา “ในกรณีหากเสียงขางมาก
ไมเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญ ใหคณะมนตรีความม่ันคงแหงชาติประชุมรวมกับคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พจิารณารฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยทีไ่ดเคยประกาศใชบงัคบัมาแลวฉบบัใดฉบบัหนึง่มาปรบัปรงุ
ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน เพื่อประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญตอไป” จึงทําใหการออกเสียงประชามติ
ในคร้ังนี้เปนการออกเสียงประชามติที่ไมเปนธรรม และเอาเปรียบประชาชนซ่ึงมีสิทธิออกเสียง
โดยไมมีทางเลือกอ่ืนมากกวารับ ๆ  ไปกอน เน่ืองจากหากไมรับอาจจะไดรัฐธรรมนูญฉบับท่ีเลวรายกวา 
หรือการอางการเลือกตั้งเปนตัวประกัน เชน การอางวาควรออกเสียง “เห็นชอบ” เพื่อใหมีการเลือก
ตัง้ตอไปท้ังทีไ่มเกีย่วของกัน เพราะอยางไรก็ตองมีการประกาศใชรฐัธรรมนูญเพ่ือจดัการเลือกต้ังอยูแลว

ประการที่ ๓ การเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น
การออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญ (ฉบบัชัว่คราว) พ.ศ. ๒๕๔๙ นี ้ไมมกีารระบุหลักเกณฑ

และวิธีการในการเปดโอกาสใหทัง้ฝายทีเ่หน็ชอบและไมเหน็ชอบกับรางรัฐธรรมนูญไดแสดงความคิดเห็น
อยางเทาเทียมกัน ซึ่งถือเปนหลักการสําคัญของการออกเสียงประชามติที่จะตองมีกระบวนการในการ
สรางความรับรูในทุกดานใหแกประชาชน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงประชามติ
ในเรือ่งนัน้ แตไดกาํหนดไวเพยีงวาใหสภารางรฐัธรรมนูญ (ซึง่เปนผูจดัทาํรางรฐัธรรมนญูและมหีนาทีต่อง
รณรงคใหประชาชนเห็นชอบ) ทาํหนาทีเ่ผยแพรรางรฐัธรรมนูญทีจ่ดัทาํขึน้ใหมนัน้มสีาระสาํคญัอยางไร 
และมีความแตกตางกบัรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ อยางไรเทานัน้ ทาํใหการ
ออกเสยีงประชามตใินครัง้ทีผ่านมาประชาชนสวนใหญจึงยงัคงไดรบัขอมลูเพียงดานเดียว และไมคอย
ไดมีโอกาสรับทราบถึงขอดีและขอเสียของรางรัฐธรรมนูญมากนัก

ในขณะที่การออกเสียงประชามติในตางประเทศ จะมีกระบวนการที่ใหทั้งฝายที่เห็นดวยและ
ไมเห็นดวยในการออกเสียงประชามติไดมีโอกาสเทาเทียมกันและภายใตทรัพยากรท่ีใกลเคียงกัน
ในการนําเสนอขอดีและขอเสียของฝายตน เชน การออกเสียงประชามติในประเทศฝร่ังเศส จะตองมี
การตราพระราชกฤษฎกีาโดยอาศยัอาํนาจรฐับญัญตัวิาดวยการออกเสยีงประชามตอิกีครัง้ เพือ่กาํหนด
รายละเอียดในการออกเสียงประชามติในแตละเร่ือง เชน งบประมาณในการออกเสียงประชามติ 

การออกเสียงประชามติในตางประเทศ จะมีกระบวนการท่ี ใหทั้งฝายที่ เห็นดวย
และไมเห็นดวยในการออกเสียงประชามติไดมีโอกาสเทาเทียมกันและภายใตทรัพยากร
ที่ใกลเคียงกันในการนําเสนอขอดีและขอเสียของฝายตน

การออก
แล ไมเห็น
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“การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) : 
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

จุลนิติ

องคกรผูรับผิดชอบในการออกเสียงประชามติ การลงทะเบียนเพื่อรับเงินงบประมาณสนับสนุนเพื่อ
นําเสนอความคิดเห็นของทั้งฝายเห็นดวยและฝายที่ไมเห็นดวยในการออกเสียงประชามติในเรื่องนั้น ๆ 
หรือการออกเสียงประชามติในประเทศสหรัฐอเมริกา จะตองมีการจัดเวทีประชาพิจารณ (Pubic 
Hearing) แสดงความคิดเห็นในระดับทองถ่ิน เพื่อสรางความเช่ือมั่นวาประชาชนสามารถตัดสินใจ
ออกเสียงประชามติดวยความรูความเขาใจในเรื่องนั้น ๆ เปนอยางดี  

จุลนิติ : ตามที่ฝายการเมืองไดมีการเสนอใหมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม
โดยไมไดมีกระบวนการในการขอประชามติเปนเบื้องตนกอน (การแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๙๑) โดยนําไปสูการยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ไดผานการออกเสียงประชามติใหความ
เห็นชอบจากประชาชนแลวนั้น ในทัศนะของทานเห็นวามีความถูกตองหรือเหมาะสม
หรือไม เพียงใด

รศ. ดร. สิริพรรณฯ : ความจริงแลวเร่ืองน้ีเก่ียวของโดยตรงกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ ซึง่กาํหนดเปดชองใหมกีารเสนอแกไขรฐัธรรมนญู
ได ๓ ชองทาง คือ คณะรัฐมนตรี รัฐสภา (สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
มีจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาท่ีมีอยูของทั้งสองสภา) และประชาชน 
(ประชาชนผูมสีทิธเิลอืกตัง้ไมนอยกวา ๕๐,๐๐๐ คน) แตเนือ่งจากบทบญัญตัดิงักลาวไมไดกาํหนดบงัคบั
ไววาการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะตองทําประชามติเปนเบื้องตนกอน เพราะฉะนั้นฝายที่มีการเสนอ
ใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็เลยไมมีความจําเปนตองไปขอทําประชามติกอน 

แตเห็นวารัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๙๑ กําหนดเปดชองใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญงายเกินไป 
ซึ่งเปนผลทําใหรัฐธรรมนูญขาดความศักดิ์สิทธ์ิ อันเปนแนวความคิดที่ตรงกันขามกับในตางประเทศ
ซึ่งจะกําหนดใหกระบวนการในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นกระทําไดคอนขางยาก เชน การแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของประเทศฝร่ังเศสจะกําหนดใหการเสนอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญจะตอง
ใชคะแนนเสียงของสมาชิกรัฐสภาไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยูของรัฐสภา เปนตน

ดังนั้น จึงควรมีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๙๑ ใหกระบวนการเสนอแกไข
เพิม่เตมิรฐัธรรมนญูทาํไดยากขึน้ดวยการใชเสยีงขางมากเดด็ขาด (Super Majority)  ตวัอยางเชน 
การกาํหนดใหการเสนอแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูจะตองใชคะแนนเสยีงของสมาชกิไมนอยกวา ๓ ใน ๔ 
ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาทีม่อียูของรัฐสภา ซึง่ในรัฐสภามีจาํนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ๕๐๐ คน 
รวมกับจํานวนสมาชิกวุฒิสภา ๑๕๐ คน รวมเปนจํานวนสมาชิกรัฐสภาท้ังหมด ๖๕๐ คน ซึ่งจํานวน
ไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของ ๖๕๐ คน เทากับวาการจะเสนอใหมีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญไดจะ
ตองใชคะแนนเสียงจากสมาชิกรัฐสภาไมนอยกวา ๔๘๘ คน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ จํานวนสมาชิก
ของพรรคการเมอืงเพยีงพรรคเดียวนัน้ไมสามารถทีจ่ะเสนอใหมกีารแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูได เปนตน 
ซึ่งจะทําใหการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแตละครั้งไดรับฉันทามติจากหลายฝาย 
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

สําหรับประเด็นที่วาควรจะตองมีการ
ออกเสียงประชามติกอนมีการแกไขเพ่ิมเติม
รฐัธรรมนญูฉบบัปจจบุนัซึง่ไดผานการลงประชามติ
จากประชาชนมาแลวหรือไม โดยมารยาทและโดย
หลักสากลแลวรัฐธรรมนูญที่ผานการออกเสียง
ประชามติมาแลว แมจะเปนประชามติที่ไมถูกตอง
ตามหลักสําคัญของการออกเสียงประชามติ 
การจะแกไขเพ่ิมเตมิ หรอืยกเลิก กค็วรจะตองมกีาร
ออกเสียงประชามติกอน แตมีขอสังเกตวาถา
ออกเสียงประชามติเพือ่ขอความเห็นชอบกอนจะ
มีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญนั้นอาจทําใหไม
เห็นภาพวาจะมีการแกไขเพ่ิมเติม หรือยกเลิก
รัฐธรรมนูญในประเด็นเร่ืองใดบาง ซึ่งก็จะทําใหประเด็นในการออกเสียงประชามติมีความคลุมเครือ
เหมือนดังเชนการออกเสียงประชามติครั้งที่ผานมา เพราะฉะนั้น จึงเห็นวาควรนําบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญเฉพาะในเร่ืองสําคัญ ๆ ที่ยังมีการถกเถียงกันอยางกวางขวางมากําหนดเปนประเด็น
ในการออกเสียงประชามติแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจจะไมเกิน ๕ ประเด็น เนื่องจากรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยแทบทุกฉบับจะมีหลักการท่ีคลายกัน แตจะมีเรื่องถกเถียงสําคัญ เชน ระบบ
ตรวจสอบ ถวงดุล ที่มาขององคกรตามรัฐธรรมนูญ จะใหมีการยุบพรรคหรือไม และการมีสวนรวมของ
ประชาชน เปนตน

จุลนิติ : บทสรุป และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่จะเปนประโยชนและขอคิดคํานึงสําหรับ
ทกุฝายทีเ่กีย่วของ เพือ่ใหการออกเสยีงประชามตสิาํหรบัประเทศไทยสามารถสะทอนถงึ
ความตองการที่แทจริงของประชาชนไดและสมตามเจตนารมณของหลักการออกเสียง
ประชามติ

รศ. ดร. สิริพรรณฯ : โดยสวนตัวอยากใหมีการออกเสียงประชามติในสังคมไทยมากข้ึน 
เนือ่งจากการเลือกตัง้และการออกเสียงประชามติน้ัน จะเปนกระบวนการเรียนรูประชาธิปไตยท่ีดทีีส่ดุ
ของประชาชน กลาวคือ ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งประชาชนจะไดรับขอมูลขาวสารมากที่สุด ซึ่งมากกวา
เรียนรูในหองเรียนและในชีวิตประจําวัน เพราะวาในระหวางการออกเสียงประชามติจะมีการเผยแพร
ขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของมากมาย และเช่ือวาทุกคร้ังที่มีการเลือกต้ังหรือการออกเสียงประชามติ
จะทาํใหประชาชนจะฉลาดขึน้ดวย แตอยางไรกต็าม การออกเสยีงประชามตเิปนเชนเดียวกบัเรือ่งทัว่ไป
ที่มีทั้งขอดีและขอเสีย มีทั้งคุณประโยชนและโทษ ขึ้นอยูกับเจตนารมณของผูจัดใหมีการออกเสียง
ประชามติ รวมทั้งสถานการณแวดลอมในขณะนั้น บางคร้ังอาจทําใหการดําเนินการในบางประการ
ตองลาชาออกไป หรือการออกเสียงประชามติซ่ึงถือเสียงขางมากเปนสําคัญอาจทําใหเสียงขางนอย
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“การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) : 
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

จุลนิติ

ถูกละเลยได ตัวอยางเชน กรณีสตรีชาวสวิตเซอรแลนดเพิ่งมีสิทธิเลือกตั้งเมื่อประมาณป ค.ศ. ๑๙๖๐ 
ทั้งนี้ เปนเพราะรัฐธรรมนูญดั้งเดิมของประเทศสวิตเซอรแลนดกําหนดใหสิทธิเลือกตั้งแกผูชาย
เทานั้น และการจะแกไขรัฐธรรมนูญตองทําโดยการลงประชามติเทานั้น หรือการออกเสียงประชามติ
หามชาวยิวในประเทศสวิตเซอรแลนดประกอบพิธีกรรมบางเร่ือง ซึ่งเม่ือลงประชามติชาวยิวก็ตองแพ
เพราะมีจํานวนประชากรนอยกวา เปนตน

ดังนั้น การออกเสียงประชามติจะสามารถสะทอนถึงความตองการท่ีแทจริงของประชาชน
และสมตามเจตนารมณของหลักการออกเสียงประชามติได นอกจากตองพิจารณาถึงหลักสําคัญของ
การออกเสียงประชามติแลว ยังจะตองคํานึงถึงขอเสียของการออกเสียงประชามติดวย กลาวคือ 
การออกเสียงประชามติตองดําเนินการดวยความจริงใจ มีกระบวนการและระเบียบปฏิบัติในการ
ออกเสียงประชามติแตละเรื่องที่ชัดเจน และที่สําคัญที่สุดตองทําใหประชาชนสามารถไปใชสิทธิ
ออกเสียงประชามติดวยความรูความเขาใจในประเด็นการออกเสียงประชามติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ตองเขาใจถึงผลกระทบที่จะตามมาดวย 
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