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ความนํา
ภายใตบรบิทของการปกครองระบอบประชาธปิไตยในปจจบุนั 

การออกเสียงประชามติ (Referendum)๑ นับเปนวิถีทางการแสดง
เจตจํานงของประชาชนประการหน่ึงที่มีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือที่จะ
หยั่งทราบถึงการตัดสินใจของประชาชนในประเด็นที่องคภาวะผูใช
อํานาจปกครองรัฐไดมีการต้ังถามข้ึน ซึ่งเห็นไดชัดเจนวากระบวนการ
เช นน้ีเป นไปตามหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรง 
(Direct democracy) ที่เกิดขึ้นและคลี่คลายมาสูปจจุบันนับตั้งแต
คําวา “Democracy”๒ อันหมายถึงการปกครองโดยพลเมืองไมวา
โดยทางตรงหรือทางออมไดเกิดขึ้นในยุคกรีกและโรมันโบราณ

อยางไรก็ตาม รูปแบบการมีสวนรวมตัดสินใจทางการเมือง
แบบประชาธปิไตยทางตรงสมยัใหม (Modern direct democracy) นัน้ 
มีความแตกตางจากรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรง
ในยุคกรีกและโรมันโบราณ ทีเ่ปนการใชอาํนาจการปกครองตนเองรวมกัน
ของพลเมือง โดยการรวมเสนอประเด็น อภิปรายโตแยง และออกเสียง
ตัดสินใจทางการเมืองของนครรัฐภายในสภาประชาชน แตกรณีของ
การออกเสยีงประชามต ิซึง่ถอืเปนรปูแบบของการใชอาํนาจตดัสนิใจ
ทางการเมืองของพลเมืองแบบประชาธิปไตยทางตรงสมัยใหมนั้น 
เปนกลไกหรือสถาบันทางการเมืองที่ดํารงอยูในฐานะสวนหนึ่งของ
ระบบการเมืองการปกครองแบบตัวแทน๓ ซึ่งหมายถึง กระบวนการ
ของระบอบประชาธิปไตยที่อํานาจอธิปไตยยังเปนของพลเมืองแตดวย
ขอจํากัดนานาประการภายใตบริบทท่ีแตกตาง ประกอบกับกาลเวลา
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๑ ดูเพิ่มเติม Maija Setälä, “Referendum, Agenda-Setting and Models of Democracy : Majority Rule in 
Different Models of Democracy”. และ Stephen Tierney, “Constitutional Referendums: A Theoretical Enquiry” 
The Modern Law Review Limited (2009).

๒ Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary,9th Edition, (2009), p.497.
๓ โปรดดู นครินทร เมฆไตรรัตน, และ ชาย ไชยชิต, “การออกเสียงประชามติ : กระบวนการประชาธิปไตยทางตรง

สมัยใหม”, หนา ๑. [online] Available from : http://www.kpi.ac.th [๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ].
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ทีผ่านลวงไป ผูแสดงออกทางการเมืองไดกลายเปนตวัแทนท่ีประชาชนไดมอบหมายใหขบัเคล่ือนระบบ
การเมืองการปกครองแทน กลายเปนรูปแบบการเมืองการปกครองที่เรียกวา “ประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทน” 

ภายใตระบบการเมืองประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทน การออกเสียงประชามติมีบทบาทในฐานะ
เปนกลไกเสริมสรางการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชน ซึ่งมีเปาหมายในการเพิ่มชองทางสําหรับ
ใหประชาชนมีโอกาสรวมแบงสรรการใชอํานาจ
ในกระบวนการ ตัดสิ น ใจทางการ เ มื อ งจาก
นกัการเมืองได ดวยเหตุนี ้นกัวิชาการจึงเรียกระบอบ
การปกครองแบบตัวแทนท่ีประชาชนมีสวนรวม

ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยทางตรงควบคูไปพรอมกันในช่ือตาง ๆ  กนัเชน “ประชาธปิไตยกึง่ทางตรง” 
(Semi-direct democracy) หรือ “ประชาธิปไตยแบบผสม” (Hybrid democracy)๔ หรือ 
“การปกครองซึง่ราษฎรใชอาํนาจอธปิไตยเกอืบโดยตรง”๕ ซึง่การเรยีกขานท้ังหมดแสดงความหมาย
ในถอยคําที่ชัดเจนและเจาะจงถึงลักษณะเฉพาะดังไดแสดงขางตน 

ในบทความน้ี จะไดกลาวถึงการออกเสียงประชามติในหลายมิติ ไดแก ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
ความหมาย หลักการพ้ืนฐานอันเปนลักษณะสําคัญ รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีความคลายคลึงกันกับการออกเสียงประชามติ และผลบังคับของการออกเสียง
ประชามติที่มีตอรัฐ ดังนี้

ทฤษฎีเรื่องอํานาจอธิปไตยภายใน : ประชามติคือเจตจํานงขององคอธิปตย๖ 

หากพิจารณาคําวา “รฐั” ยอมพบวามมีมุมองแบงออกไดเปน ๒ มติ ิกลาวคือ ในมิตทิีร่ฐัมสีถานะ
เปนองคภาวะหนึง่ในระบบการเมอืงระหวางประเทศซึง่ดาํรงอยูไดดวย “อธปิไตยภายนอกรฐั” เปนอสิระ
ระหวางกัน และในมิติประการตอมา เม่ือพิจารณาถึงระบบการปกครองภายในของรัฐเหลานั้นแลว
จะเห็นไดวา ทุกรัฐยอมมี “อํานาจอธิปไตยภายในรัฐ” ซึ่งเกี่ยวกับการจัดแจงการใชอํานาจในรัฐ 

๔ โปรดดู เพิ่งอาง, หนา ๒. และ Arend Lijphart, “Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus 
Government in Twenty-One Countries”, (New Haven and London: Yale University Press, 1984). และ Shaun Bowler 
and Amihai Glazer (eds.), “Direct Democracy’s Impact on American Political Institutions”, (New York: Palgrave 
Macmillan, 2008), pp. 1-20. อางถึงใน เรื่องเดียวกัน.

๕ โปรดดู ไพโรจน ชัยนาม, “คําอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ (โดยสังเขป) เลม ๑”, หนา ๑๖๒. อางถึง
ใน วัชรพงษ จําปาวัน, “การออกเสียงประชามติในประเทศไทย,” (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
พ.ศ. ๒๕๔๑), หนา ๔๙.

๖ Maija Setälä, “Referendum, Agenda-Setting and Models of Democracy : Majority Rule in Different 
Models of Democracy”, p.148-150.
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และการกําหนดความชอบดวยกฎหมายของการกระทําโดยองคกรของรัฐอยูเสมอ ซึ่งอํานาจอธิปไตย
ภายในรฐันีจ้ะนาํไปสูการพจิารณาความเปนมาของแนวคดิในการออกเสยีงประชามต ิดงัจะกลาวตอไป 

การออกเสียงประชามตินั้นมีที่มาจากทฤษฎีที่กลาวถึง “อํานาจอธิปไตยภายในของรัฐ” 
(La souveraineté interne de IÉtat)๗ ประการสําคัญ ๒ ประการ กลาวคือ 

• ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน (La souveraineté populaire)
“Jean Jacques Rousseau” เปนผูใหกําเนิดแนวคิดอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน

และแนวคิดเจตนารมณรวมกันของสังคม ทฤษฎีนี้ถือวา รัฐเปนการรวมตัวกันของทุกคนในประชาคม
นั้น “เจตนารมณรวมกันของทุกคน” ก็คืออํานาจอธิปไตย จึงกอใหเกิดแนวคิดที่วาอํานาจอธิปไตย
เปนของประชาชนโดยสวนเทากนั อนัมขีอความคิดตามมาประการหน่ึงวา การตดัสนิของผูปกครอง
รัฐที่เกี่ยวของกับการใชอํานาจอธิปไตยจะตองปรึกษาและสอบถามพลเมืองของรัฐนั้นเสียกอน 
ซึง่สอดคลองกบัการปกครองระบอบประชาธปิไตยทางตรง อนัเปนหลกัการพืน้ฐานทีน่าํไปสูแนวคดิ
ในการจัดใหมีการออกเสียงประชามติ (Referendum)๘

• ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของชาติ (La souveraineté nationale) 
หนึ่งในนักปรัชญาที่ไดกลาวถึงทฤษฎีนี้และไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง ไดแก “Siéyés” 

ซึง่กลาววา ประชาชนมิไดเปนเจาของอํานาจอธิปไตยท่ีแตละสวนแยกออกจากกันได แตมองวาอธิปไตย
เปนของชาติ ซึ่งหมายความถึงการรวมตัวกันของประชาชนท้ังหมด ประชาชนแตละคนไมมีสิทธิที่จะ
เขารวมใชอํานาจอธิปไตยในนามสวนบุคคลไดเลย แตมีสิทธิและหนาที่ในการเลือกตั้งตัวแทนของตน
เพื่อเขาไปใชอํานาจอธิปไตยในนามของชาติเทานั้น ไมใชเปนผูแทนของประชาชน ซึ่งแนวคิดเชนวานี้ 
สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยทางออม

อยางไรก็ตาม การท่ีจะใชระบอบประชาธิปไตยทางตรงอยางเดียวน้ัน นาจะเปนไปไดในรัฐที่
มีประชากรไมมากในยุคอดีต เชน นครรัฐกรีกโบราณ ดังนั้น รูปแบบการปกครองท่ีเปนไปได
ในยคุปจจบุนัยอมไดแก ประชาธปิไตยแบบมีผูแทน (La démocratie représentative) โดยมรูีปแบบ
ของประชาธปิไตยโดยตรงเปนสวนเสรมิ ซึง่เรียกวา ประชาธปิไตยแบบกึง่โดยตรง (La démocratie 
semi-directe) อันเปนการผสมผสานแนวคิดของท้ังสองทฤษฎีเกี่ยวกับอํานาจอธิปไตยขางตน
เขาดวยกัน 

ดังนั้น ในปจจุบันจึงพบวา ในประเทศท่ีมีรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย
แบบมีผูแทนหรือโดยออม ก็ยังปรากฏวามีการกําหนดหลักการอันมีที่มาจากแนวคิดประชาธิปไตย
ทางตรงไวในรัฐธรรมนูญอยูหลายประการ เชน การออกเสียงประชามติ การเขาชื่อเสนอกฎหมาย 
การยื่นคํารองถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ทฤษฎีอันเปนรากฐาน
ของแนวคิดในการจัดใหมีการออกเสียงประชามติก็คือ “ทฤษฎีอํานาจอธิปไตย” ภายใน
ทั้งสองประการที่ไดรับการพัฒนาและผสมผสานใหสอดคลองกับบริบทของรัฐสมัยใหมนั่นเอง

๗ ดูเพิ่มเติม เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, “หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนวาดวยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย”, 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๔๘), หนา ๑๔๖-๑๕๖.

๘ ดูเพิ่มเติม เพิ่งอาง, หนา ๑๔๗ – ๑๕๑.
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ความหมายของคําวา “การออกเสียงประชามติ” และหลักการพื้นฐาน

“การออกเสียงประชามติ” หมายความวาอยางไร
“การออกเสียงประชามติ” หรือ “Referendum” มีที่มาจากคําในภาษาละติน คือ 

“ad referendum” อันเปนศัพทที่ใชกันในทางการเมือง มีความหมายวา “การใหสัตยาบัน”๙ 
จึงอาจพิจารณาความหมายเบ้ืองตนไดวานาจะหมายถึง การเสนอประเด็นบางประการตอประชาชน
เพื่อใหการรับรองหรือเห็นชอบ 

นอกจากนี้ หากพิจารณา Black’s Law Dictionary อันเปนพจนานุกรมศัพทกฎหมายที่ได
รับการยอมรับอยางสูงในวงวิชาการดานกฎหมายทั่วโลก จะพบวา ไดมีการระบุความหมายของคําวา 
“Referendum”เฉพาะที่เกี่ยวของกับบทความนี้ไว ๒ ความหมายดวยกัน กลาวคือ๑๐

ความหมายแรก “The process of referring a state legislative act, a state constitutional 
amendment, or an important public issue to the people for final approval by popular 
vote” และ 

ความหมายที่ ๒ “A vote taken by this method”
ซึ่งสรุปความจากความหมายท้ังสองไดวา “referendum” หมายถึง กระบวนการ

และขั้นตอน ตลอดจนผลมติจากกระบวนการในการนําเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม 
รางกฎหมาย หรือประเด็นสําคัญเกี่ยวดวยสาธารณชนตอประชาชน เพ่ือใหความเห็นชอบ
ในขั้นสุดทายโดยมติมหาชน 

การออกเสียงประชามติประกอบดวยหลักการใดบาง
เราสามารถแยกกิจกรรมทางการเมืองที่มีรูปแบบคลายคลึงกันกับการออกเสียงประชามติ

ทีม่อียูหลายประการได โดยการศกึษาและทาํความเขาใจหลกัการพืน้ฐาน ซึง่ประกอบดวยหลกั ๔ ประการ 
ไดแก๑๑

๑. การออกเสียงประชามติเปนการขอความเห็นจากประชาชนทั่วไป เพื่อใหประชาชนทุกคน
ที่มีสิทธิเลือกตั้งไดแสดงเจตนารมณอยางกวางขวางและทั่วถึง

๒. การออกเสียงประชามติอาจเปนการขอความเห็นจากประชาชนท่ีมลีกัษณะเปนการปรกึษา 
หรือเปนการขอใหตัดสินชี้ขาดปญหาก็ได 

๓. ประเด็นปญหาท่ีเสนอขอความเห็นจากประชาชนในการออกเสียงประชามติน้ันตองเปน 
ประเด็นปญหาทีแ่ทจรงิ กลาวคอื ตองมใิชประเดน็ปญหาเกีย่วกบัปจเจกบคุคล เชน การขอมตกํิาหนด
หรือรับรองบุคคลใด ๆ ใหดํารงตําแหนงทางการเมือง (Plebiscite) และ

๙ นันทวัฒน บรมานันท, “รัฐธรรมนูญกับการออกเสียงแสดงประชามติ,” วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม ๒๕๔๒) : หนา ๑๖๒.

๑๐ Bryan A. Garner, Ibid, p.1393-1394.
๑๑ ดูเพิ่มเติม วีระ โลจายะ, “การออกเสียงประชามติ” วารสาร สุทธิปริทัศน ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔๓ (พฤษภาคม – สิงหาคม 

๒๕๔๓) : หนา ๑๗ - ๒๐.
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๔. ประเด็นปญหาทีเ่สนอขอความเห็นจากประชาชนในการออกเสียงประชามติน้ัน ตองจดัทาํ
ไวเปนหมวดหมู ชัดเจน แนนอน และมีคําตอบสําเร็จรูปใหประชาชนเลือกตอบ

โดยเม่ือพิจารณาหลักการพ้ืนฐานท้ัง ๔ ประการขางตนแลว จะเห็นไดวามีความแตกตาง
อยางชัดเจนกับกิจกรรมทางการเมืองที่มีความคลายคลึงกับการออกเสียงประชามติ ดังจะกลาว
ในสวนตอไป

รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนที่มีความคลายคลึงกัน
กับการออกเสียงประชามติ

แมในระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยจะไดปรากฏรูปแบบการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนประการอื่นที่มีความคลายคลึงกันกับการออกเสียงประชามติ แตพบวา
กิจกรรมเหลานั้นมีความแตกตางกับความหมายที่ไดแสดงไวอยางชัดเจน ในบางประการ ดังนี้

การทําประชาพิจารณ (Public hearing)๑๒ เปนแตเพียงกระบวนการที่ใหประชาชน
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นปญหาสําคัญที่มีผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
เพือ่เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของภาครัฐกอนการดาํเนนิงานของภาครฐัเทานัน้ โดยประชาชน
ไมมีบทบาทในการการลงมติเห็นชอบในประเด็นใดดังกลาว 

การไตสวนสาธารณะ 
(Public inquiry)๑๓ ซึ่งจัดให
มขีึน้เพือ่รบัฟงความคดิเหน็จาก
ประชาชนท่ีอาจไดรบัผลกระทบ
จากการกระทําของรัฐอยางหน่ึง
อยางใด โดยวิธีการไตสวนอยาง
เปดเผยและฟงความจากทกุฝาย 
โดยความยตุธิรรมและปราศจาก

ความลําเอียง เพื่อประกอบการตัดสินใจของรัฐโดยไมมีผลผูกพันใหปฏิบัติตาม เชน การไตสวน
สาธารณะเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนในการท่ีรัฐจะอนุญาตใหเอกชนดําเนินกิจการท่ีอาจมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

๑๒ ดเูพิม่เตมิ วชัรพงษ จาํปาวนั, “การออกเสียงประชามติในประเทศไทย,” (วทิยานพินธนติศิาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยั
รามคําแหง, พ.ศ. ๒๕๔๑), หนา ๓๘-๓๙. และ วราพร ศรีธนามงคลกุล, “ผลผูกพันของการออกเสียงประชามติ,” (วิทยานิพนธ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, พ.ศ. ๒๕๕๐), หนา ๒๘-๓๐.

๑๓ ดูเพิ่มเติม เพิ่งอาง, หนา ๓๙-๔๑.

่
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๑๔ นอกจากน้ี การถอดถอนบุคคลโดยประชาชนน้ีมิใชประการเดียวกันกับกระบวนการ “Impeachment” อันเปนการ
ถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองระดับสูง (Impeachment) ที่กระทําโดยฝายนิติบัญญัติ         

โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับ “Impeachment” ไดใน T.J. Halstead, “An Overview of the Impeachment 
Process” (Congressional Research Service; The Library of Congress), April 20, 2005. และ Elizabeth B. Bazan and Anna 
C. Henning, “Impeachment: An Overview of Constitutional Provisions, Procedure, and Practice” (Congressional 
Research Service; The Library of Congress), October 14, 2009.

๑๕ ดูเพิ่มเติม วัชรพงษ จําปาวัน, อางแลว, หนา ๔๓-๔๕. และ วราพร ศรีธนามงคลกุล, อางแลว, หนา ๑๐-๑๘.
๑๖ ดูเพิ่มเติม วราพร ศรีธนามงคลกุล, อางแลว, หนา ๒๐.

การถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยประชาชน (Recall)๑๔ เปนการจัดใหมีการ
ออกเสยีงโดยตรงของประชาชนผูมีสิทธเิลอืกตัง้ ใหบคุคลทีท่าํหนาทีเ่ปนผูแทนของตนออกจากตาํแหนง 
อันเปนเรื่องที่มิไดเปนประเด็นปญหาสาธารณะเปนการทั่วไป ทั้งเกี่ยวของกับการยุติบทบาททางการ
เมืองของปจเจกบุคคลเทานั้น 

การออกเสียงสนับสนุนเฉพาะบุคคล (Plebiscite)๑๕ 
ซึ่งเปนเพียงการออกเสียงเห็นชอบเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือหลักการ
อยางใดอยางหน่ึงที่บุคคลน้ันเสนอข้ึน ซึ่งในอดีต บางประเทศใช
คาํวา “Plebiscite” ในความหมายเดยีวกนักบัคาํวา “Referendum” 
เชน ในประเทศสวิตเซอรแลนด

การเลือกต้ัง (Election)๑๖ เปนการออกเสียงลงคะแนน
ของประชาชนเชนเดียวกันกับการออกเสียงประชามติ (Referendum) 
และการออกเสียงสนับสนุนเฉพาะบุคคล (Plebiscite) แตมีความ
ตางกัน กลาวคือ การเลือกตั้งน้ันเปนการออกเสียงลงคะแนน

เพือ่ทีจ่ะเลือกบคุคลเขาไปดาํรงตาํแหนงหรอืทาํการอยางใดอยางหน่ึง ซึง่ตางกบัการออกเสยีงประชามติ
ที่เปนการลงคะแนนเพื่อใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบตอกฎหมาย นโยบาย หรือปญหาสําคัญ
ของประเทศ

ผลของการออกเสียงประชามติ พันธกรณีที่ผูกพันรัฐ?

ผลของการออกเสียงประชามติจะมีสภาพบังคับเปนพันธกรณีผูกพันตอรัฐหรือไมน้ัน ในแตละ
ประเทศยอมมีความแตกตางกันออกไป หากพิจารณาในภาพรวมของนานาประเทศแลว อาจแบงออกได
เปน ๒ ลกัษณะคอื การออกเสียงประชามติในทางบังคับ (Binding Referendum) และ การออกเสียง
ประชามตใินเชงิหารอื (Consultative Referendum , Advisory Referendum, Non-binding 
Referendum) ดังมีรายละเอียด ดังนี้

• ผลของการออกเสียงประชามติท่ีมีสภาพบังคับ (Binding Referendum) ยอมผูกพัน
องคกรของรัฐใหตองดําเนินการตามเสียงขางมากของประชาชน โดยไมมีอํานาจในการใชดุลพินิจที่จะ
ปฏิบัติเปนอยางอื่นได เชน หากเปนกรณีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เมื่อมีการออกเสียงประชามติ
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เห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมแลว องคกรของรัฐยอมตองผูกพันตามมติ
เสียงขางมากของประชาชนน้ัน ไมวาผลจะออกมาอยางไรองคกรของรัฐก็ตองปฏิบัติตาม โดยผล
ของการออกเสียงประชามติที่มีสภาพบังคับดังกลาว๑๗ 

• ผลของการออกเสยีงประชามตทิีไ่มมสีภาพบงัคบั (Non-binding Referendum) สามารถ
จําแนกไดเปน ๒ ประเภท คือ ผลของการออกเสียงประชามติที่เปนเพียงการใหคําปรึกษาแกองคกร
ของรัฐ ซึง่องคกรของรัฐไมจาํตองดําเนินการตามเสียงขางมากของประชาชน ไมวาผลของการออกเสียง
ประชามตินั้นจะออกมาวาประชาชนเห็นดวยหรือไมเห็นดวย กับเรื่องที่นํามาใหออกเสียงลงประชามติ
ก็ตาม และ ผลของการออกเสียงประชามติท่ีองคกรของรัฐอาจตองแสดงความรับผิดชอบ
ทางการเมือง ซึ่งอาจจําเปนตองแสดงความรับผิดชอบทางการเมือง ตอเมื่อองคกรของรัฐหรือ
บุคคลใดบุคคลหน่ึงไดใหคําม่ันไววา หากผลของการออกเสียงประชามติออกมาเปนอยางใดแลว 
ตนจะแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองอยางใดอยางหนึ่ง๑๘

ความสงทาย
แนวคิดในการจัดใหมี “การออกเสียงประชามติ” มีที่มาจากการผสมผสานกันของ “ทฤษฎี

อํานาจอธิปไตยภายใน” สําหรับรัฐสมัยใหมที่มีบริบทแตกตางไปจากยุคที่ระบอบประชาธิปไตย
ไดเกิดขึ้นในโลกในยุคกรีกโบราณ ทําใหประชาธิปไตยในปจจุบันมีระบบการมีสวนรวมทางการเมือง
โดยตรงของประชาชนขึ้นภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีผูแทน ในฐานะที่เปนกลไก
เสริมสรางระบบการปกครองใหมีชองทางสําหรับประชาชนในการตัดสินใจรวมกับรัฐและเปนไป
โดยสอดคลองกับเจตนารมณของประชาชนมากยิ่งขึ้น 

ดังเชน การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ (Constitutional Referendum) 
อันมีความสําคัญในฐานะที่เปนกฎหมายสูงสุดที่จะมีบทบัญญัติ สงเสริม รับรอง และคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของ “ประชา” ที่จะพิจารณาและมอบ “มติ” อันจะมีผลตออนาคตของตนเองและสังคม 
ซึ่งจะไดนําเสนอรายละเอียดในตอนตอไป 

๑๗ ดูเพิ่มเติม เพิ่งอาง, หนา ๙๖-๑๒๒.
๑๘ ดูเพิ่มเติม เพิ่งอาง, หนา ๑๒๒-๑๓๗.
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