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“The Referendum Overview:

ความทั่วไปเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ

ตอนที่ ๒ การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ (Constitutional Referendum)

ความนํา

Jean Jacques Rousseau เคยกล า วไว ใ นตอนหนึ่ ง
ว า “กฎหมายที่ ป วงประชาไม ไ ด ใ ห ค วามเห็ น ชอบด ว ยตนเอง
ย อ มไม มี ผ ลบั ง คั บ และนั่ น ไม ใช ก ฎหมาย” ๑ ซึ่งถือเปนคํากลาว
ที่ ส อดคล อ งกั บ แนวคิ ด ในการจั ด ให มี ก ารออกเสี ย งประชามติ
ตามแนวคิดอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน ดังรายละเอียดที่ไดแสดง
ในตอนทีแ่ ลวของบทความชุดนี้ ในฐานะทีเ่ ปนกระบวนการขัน้ ตอนสําคัญ
อันจะตองจัดใหมีขึ้น กอนที่รางบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจะมีผลใช
บังคับเปนกฎหมาย และการออกเสียงประชามติยอมจําเปนอยางยิ่ง
หากรางบทบัญญัติเชนวาจะกลายเปนกฎเกณฑสูงสุดอันเปนที่มาและ
วิถีทางแหงอํานาจรัฐ ซึ่งสอดคลองตองกันกับความในขอ ๒๑ วรรค ๓
ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (The Universal
Declaration of Human Rights) ที่มีวา “The will of the
people shall be the basis of the authority of government”
หรือ “ความสมัครใจของปวงชนเปนพื้นฐานของอํานาจสาธารณะ”
การออกเสียงประชามติตอ รางรัฐธรรมนูญ (Constitutional
Referendum) มีความสําคัญในฐานะทีเ่ ปนการใหความเห็นชอบจาก
ประชาชนที่จะแสดงเจตจํานงเกี่ยวกับกฎหมายสูงสุดของรัฐ อันเปน
หลักประกันทีจ่ ะกําหนดบทบัญญัตใิ นการสงเสริม รับรอง และคุม ครอง
สิทธิและเสรีภาพของทุกบุคคลไวเปนกติกาที่ละเมิดมิได ซึ่งบทความ
นี้จะไดนําเสนอแนวคิดและทฤษฎีอันเปนพื้นฐานของการออกเสียง
ประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ และตัวอยางโดยสังเขปของการจัดใหมี
การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญในประเทศสวิตเซอรแลนด
ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา เพื่อประโยชนในการศึกษาถึงเรื่องดังกลาว
ตอไป
๑

พงศเพ็ญ ศกุนตาภัย, “ทฤษฎีการเมืองยุคใหม”, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพฯ : พิมพอักษร,๒๕๔๗), หนา ๑๕๙.
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แนวคิดและทฤษฎีอันเปนพื้นฐานของการออกเสียงประชามติ
ตอรางรัฐธรรมนูญ
หลักการปกครองทีอ่ าํ นาจอธิปไตยเปนของปวงชน: บอเกิดของสิทธิทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม
แนวคิดทีว่ า มนุษยสละเสรีภาพของตนเพือ่ ความมัน่ คงและผาสุกของสังคมไดมพี ฒ
ั นาการไปสู
แนวคิดเรือ่ งอํานาจรัฐ อันปรากฏใน “ทฤษฎีสญ
ั ญาประชาคม” ของ Jean Jacques Rousseau ซึง่ ได
กลาวไววา มนุษยทุกคนอยูอยางอิสรเสรี มีความเทาเทียมกัน ตอมามนุษยไดรวมตัวกันเขาโดยสมัครใจ
โดยมอบอํานาจอันเปนของตนไวแกสังคม หรือ “รัฐ”
ในทรรศนะของรุสโซนั้น รัฐ คือ อํานาจอธิปไตยที่มาจากประชาชนทุกคนโดยตางยินยอม
พรอมใจกันมอบอํานาจทุกอยางทีม่ อี ยู เพือ่ อยูร ว มกันภายใตอาํ นาจสูงสุด อันเปน “เจตนารมณรว มกัน
ของสังคม” ซึ่งเปนเจตนารมณรวมกันที่สูงสุด๒
หลักการของสิทธิเสรีภาพโดยเจตนารมณรว มกันของปวงชนนัน้ ไดพฒ
ั นามาสูป จ จุบนั โดยการ
กําหนดหลักสิทธิเสรีภาพ เงื่อนไข และหลักการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในบทบัญญัติของ
“รัฐธรรมนูญ” อันเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศซึ่งถือ
เปนเจตจํานงรวมกันของประชาชนในรัฐ ทั้งนี้ การแสดง
เจตนารมณของประชาชนทีส่ มบูรณตามอุดมคตินนั้ จะตอง
ไมมอี งคกรใดมาคัน่ กลางระหวางการแสดงเจตนารมณโดย
ประชาชนโดยตรงและเจตนารมณทแี่ สดงออก ซึง่ หมายถึง
ประชาธิปไตยโดยตรงโดยประชาชน๓ อันเปนแนวคิด
รากฐานของการออกเสียงประชามติอีกประการหนึ่ง
ทฤษฎีอํานาจกอตั้งองคกรทางการเมืองในมิติของการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
“อํานาจกอตัง้ ระบอบและองคกรทางการเมือง (Constituent power)” หรือ อํานาจในการ
ออกรัฐธรรมนูญหรือตรารัฐธรรมนูญ ใหเปนกฎเกณฑสูงสุดของรัฐไปสถาปนาระบอบการเมืองและ
องคกรทางการเมืองอีกชั้นหนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ อํานาจกอตั้งองคกรทางการเมืองนั้นเปนที่มาของ
รัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญก็เปนที่มาขององคกรทางการเมืองทั้งปวง๔ การใชอํานาจขององคกรที่
รัฐธรรมนูญจัดตัง้ ขึน้ นัน้ จึงจะขัดตอรัฐธรรมนูญไมได โดยในประเทศทีม่ รี ฐั ธรรมนูญลายลักษณอกั ษร
ไดกลาวถึงหลักการนี้วา คือ “หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ”๕
สมคิด เลิศไพฑูรย, กฎหมายรัฐธรรมนูญ: หลักการใหมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐,
พิมพครั้งที่ ๑ (กรุงเทพฯ : พิมพดี, ๒๕๔๘), หนา ๔๓.
๓
เพิ่งอาง, หนา ๔๔.
๔
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และนันทชัย เพียรสนอง, “คําอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา”, (กรุงเทพฯ : ม.ป.ป.), หนา ๖๔.
๕
เพิ่งอาง, หนา ๖๕.
๒

๑๗๒

P171-179.indd 172

จุลนิติ

ก.ย. - ต.ค. ๕๕

18/9/2555 10:15:27

หนาตางโลก: The Knowledge Windows

อํานาจกอตั้งองคกรทางการเมืองในมิติของการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น ศาสตราจารย
ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ มีความเห็นโดยสรุปวา อํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนอํานาจที่
มีการวิเคราะหวา ไมใชอํานาจนิติบัญญัติธรรมดาดังเชนการตราพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ หากแตเปน อํานาจเปลี่ยนแปลงองคกรและกระบวนการทางการเมืองที่
ไดรับมอบมาจากอํานาจตรารัฐธรรมนูญดั้งเดิม๖ และอาจกลาวเพิ่มเติมไดวา อํานาจในการแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น เรียกวา อํานาจในการเปลี่ยนแปลงองคกรที่ไดรับมอบมาจากอํานาจในการ
กอตั้งองคกร๗ อีกชั้นหนึ่งนั่นเอง
ดั ง นั้ น การแก ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง ต อ งมี ก ระบวนการพิ เ ศษหรื อ องค ก รพิ เ ศษซึ่ ง
ไมเหมือนกับการตรากฎหมายธรรมดา บางกรณีตอ งใหประชาชนซึง่ เปนผูม อี าํ นาจสูงสุดเขามาเกีย่ วของ
ในกระบวนการ ดังเชนที่ รัฐธรรมนูญบางประเทศกําหนดใหการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นไมอาจ
กระทําไดเฉพาะคะแนนเสียงขางมากเด็ดขาดของรัฐสภา แตจะตองใหประชาชนออกเสียงเปน
“ประชามติ” วาเห็นชอบใหแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญหรือไม เพราะรัฐธรรมนูญไมใชกฎหมายธรรมดา
แตเปน “สัญญาประชาคม”๘
แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมกับการใหประชาชนมีสวนรวมในการใชอํานาจ
แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) คือ แนวความคิดที่จะใชรัฐธรรมนูญ
ลายลักษณอกั ษรเปนเครือ่ งมือในการกําหนดรูปแบบการปกครองและกําหนดกลไกอันเปนโครงสรางพืน้ ฐาน
ในการจัดองคกรบริหารรัฐ๙
การใชรฐั ธรรมนูญในลักษณะสัญญาประชาคมเปนเครือ่ งมือดังกลาว มีวตั ถุประสงคในการจํากัด
อํานาจของผูปกครองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยรัฐจะตองใหการรับรองและ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนผูอยูใตปกครอง และใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง
หรือในการใชอาํ นาจสูงสุดในการปกครองประเทศ๑๐ เชน การออกเสียงประชามติตอ รางรัฐธรรมนูญ
(Constitutional referendum) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการใชอํานาจในการจัดใหมีกฎเกณฑสูงสุด
ของรัฐ อันเปนที่มาของอํานาจและองคกรทางการเมืองในการปกครองประเทศ

เพิ่งอาง, หนา ๖๖.
Philippe Foillard, “Dictinnaire de droit public”, (Paris : Centre de publications universitaire, 2000 ),
pp. 347-348. อางถึงใน เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, “หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน วาดวยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย”,
พิมพครั้งที่ ๔ (กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๕๒), หนา ๑๒๒ .
๘
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และนันทชัย เพียรสนอง, อางแลว, หนา ๖๖.
๙
อมร จันทรสมบูรณ, “การปฏิรูปการเมือง คอนสติติวชั่นแนลลิสม ทางออกของประเทศไทย”, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
สํานักนโยบายศึกษา, ๒๕๓๙). อางถึงใน เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, “หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน วาดวยรัฐ รัฐธรรมนูญ และ
กฎหมาย”, พิมพครั้งที่ ๔ (กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๕๒), หนา ๑๑๓ .
๑๐
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, อางแลว, หนา ๑๑๓-๑๑๔ .
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การออกเสียงประชามติตอ รางรัฐธรรมนูญ: ตนกําเนิดของรัฐธรรมนูญในอุดมคติ
การที่ประชาชนสามารถเปนผูใชอํานาจออกเสียง
ประชามติ ต อ ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ไม ว า จะได ก ระทํ า ต อ
รางรัฐธรรมนูญฉบับแรกของรัฐ หรือรางรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหมที่มีขึ้นเพื่อใชบังคับแทนรัฐธรรมนูญฉบับเดิม หรือราง
รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิม่ เติมทีม่ ขี นึ้ เพือ่ แกไขหรือเพิม่ เติม
ความในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ใชบังคับมาเปนระยะ
เวลาหนึ่งใหสอดคลองกับยุคสมัยก็ตาม ลวนแลวแตเปน
กระบวนการที่พึงประสงคสําหรับการจัดใหมีรัฐธรรมนูญ
ภายใตระบอบประชาธิปไตยทั้งสิ้น
ในทางปฏิบตั ิ รูปแบบของการออกเสียงประชามติตอ รางรัฐธรรมนูญนัน้ สามารถจําแนกไดเปน
๓ รูปแบบ ไดแก๑๑
• การออกเสียงประชามติตอ รางรัฐธรรมนูญซึง่ เปนผลสืบเนือ่ งมาจากการริเริม่ ของประชาชน
ดังที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญของประเทศสวิตเซอรแลนด
• การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญที่ยกรางขึ้นโดยรัฐบาล หรือคณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลแตงตั้ง เชน ที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๙๕๘
และรัฐธรรมนูญของประเทศฟลิปปนส ค.ศ. ๑๙๘๗
• การออกเสียงประชามติตอ รางรัฐธรรมนูญทีย่ กรางขึน้ โดยสภารางรัฐธรรมนูญ เชน ทีก่ าํ หนด
ไวในรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๙๔๖ และรัฐธรรมนูญของประเทศสเปน ค.ศ. ๑๙๘๗
ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์ ใหความเห็นไววา รูปแบบการออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ
ที่ยกรางขึ้นโดยสภารางรัฐธรรมนูญนั้น เปนรูปแบบที่ดีที่สุด เนื่องจากประชาชนมีสวนรวมตั้งแต
ในชั้นเลือกตั้งตัวแทนของตนเขาไปปฏิบัติหนาที่ในสภารางรัฐธรรมนูญ ซึ่งเมื่อไดยกรางรัฐธรรมนูญ
เสร็จสิน้ แลว ประชาชนก็ไดใชอาํ นาจในการออกเสียงประชามติวา จะเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญดังกลาว
หรือไมอีกดวย ซึ่งรางรัฐธรรมนูญที่เปนผลการของแสดงเจตนารมณของประชาชนโดยอิสรเสรีเทานั้น
จึงจะกลาวไดวาเปนสัญญาประชาคมโดยปริยาย๑๒
รูปแบบของการออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ
การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ ในเหตุการณปฏิวัติฝรั่งเศส เมื่อป ค.ศ. ๑๗๘๙
ได ส ง ผลให ห ลั ก การปกครองที่ ถื อ ว า อํ า นาจอธิ ป ไตยเป น ของปวงชน กลายเป น หนึ่ ง ในรากฐาน
ของระบอบประชาธิปไตยในรัฐประชาชาติสมัยใหม ซึ่งถือไดวา ประชาชนเปนฐานที่มาของอํานาจ
ในการสถาปนารัฐธรรมนูญ (Pouvoir constituant) หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ รัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้น
ในนามของปวงชนเทานั้น จึงจะถือวาเปนผลของการแสดงออกซึ่งอํานาจอธิปไตยของชาติ ทั้งนี้
ชาญชัย แสวงศักดิ์, “กฎหมายรัฐธรรมนูญ แนวคิดและประสบการณของตางประเทศ”, พิมพครั้งแรก (กรุงเทพฯ :
วิญูชน, ๒๕๕๒), หนา ๗๑.
๑๒
เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน.
๑๑

๑๗๔
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หลักการทีถ่ อื วาอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนดังกลาวนัน้ เปนบอเกิดของสิทธิทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยสมัยใหมรูปแบบตาง ๆ อาทิ สิทธิในการรับรองการประกาศใชรัฐธรรมนูญโดยประชาชน
(Right of the people to adopt its own constitution) สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งตัวแทนไปใช
อํานาจการปกครอง และสิทธิในการออกเสียงประชามติ ๑๓
ซึง่ รองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน ไดอธิบายวา การออกเสียงประชามติเกีย่ วกับ
รัฐธรรมนูญ (Constitutional referendum) เชน การรับรองการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
(referendum on constitutional amendment) และการรับรองการประกาศใชรฐั ธรรมนูญฉบับใหม
(referendum on total revision of the constitution) นัน้ จัดอยูใ นรูปแบบการมีสว นรวมในลักษณะ
ที่ประชาชนมีบทบาทในการตัดสินใจสูงสุดในทางนิติบัญญัติ โดยการรวมกันกําหนดกฎกติกาสูงสุด
ของบานเมืองโดยตรงนั่นเอง ภายใตหลักการดังกลาว อํานาจในการกําหนดหรือตัดสินใจผูกพันตนเอง
อยูภ ายใตรฐั ธรรมนูญนัน้ เปนสิง่ ทีส่ ถิตอยูก บั ตัวของปวงชนซึง่ ไมสามารถพรากไปได ดังนัน้ อํานาจในการ
ใหกาํ เนิดรัฐธรรมนูญของปวงชนจึงมีลกั ษณะเปน “อํานาจทีอ่ ยูเ หนือกวาอํานาจของตัวรัฐธรรมนูญ”
(Extra-constitutional power) หรือเปน “อํานาจที่มากอนรัฐธรรมนูญ” (pre-constitutional
power)๑๔
ดังนัน้ ประชาชนจึงมีสทิ ธิโดยชอบธรรมในการตัดสินใจอนุมตั ริ บั รองรัฐธรรมนูญทีจ่ ะใชสาํ หรับ
ปกครองตั ว พวกเขาเอง ไม ว า จะเป น กรณี รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น ใหม ภ ายใต ส ภาวะสุ ญ ญากาศ
ทางการเมือง การแกไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ หรือการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จึงอาจกลาวไดวา
ประชาชนยอมเปนบอเกิดของอํานาจในการอนุมัติรับรองการประกาศใชรัฐธรรมนูญ (Power of
enacting constitution provisions) อีกดวย๑๕
รูปแบบของการแสดงออกซึ่งอํานาจในการประกาศใชรัฐธรรมนูญของประชาชนในกรณี
ดั ง กล า วปรากฏใน ๒ ลั ก ษณะ ได แ ก การตั ด สิ น ใจรั บ รองรั ฐ ธรรมนู ญ โดยตรงของประชาชน
ผานการออกเสียงประชามติ และการประกาศใชรัฐธรรมนูญโดยตัวแทนที่ไดรับเลือกตั้งจากประชาชน
เขาไปทําหนาทีใ่ นสภารางรัฐธรรมนูญ ซึง่ ในหลายกรณีมกี ารนํารูปแบบการประกาศใชรฐั ธรรมนูญทัง้ สอง
ลักษณะมาใชควบคูก นั ไป นัน่ คือ หลังจากสภารางรัฐธรรมนูญมีมติผา นรางรัฐธรรมนูญแลว ก็มกั นําราง
รัฐธรรมนูญนัน้ มาเปดใหประชาชนทัง้ ประเทศออกเสียงประชามติรบั รองกอนประกาศใหมผี ลบังคับใช๑๖

โปรดดู นครินทร เมฆไตรรัตน, และ ชาย ไชยชิต, “การออกเสียงประชามติ : กระบวนการประชาธิปไตยทางตรง
สมัยใหม”, หนา ๓-๖. [onine] Available from : http://www.kpi.ac.th [๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ].
๑๔
โปรดดู เพิ่งอาง, หนา ๕.
๑๕
โปรดดู เพิ่งอาง, หนา ๕-๖.
๑๖
โปรดดู เพิ่งอาง, หนา ๖.
๑๓
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“The Referendum Overview: ความทั่วไปเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ
ตอนที่ ๒ การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ (Constitutional Referendum)

ตัวอยางการออกเสียงประชามติในตางประเทศ
การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญในประเทศสวิตเซอรแลนด๑๗
การออกเสียงประชามติเปนรูปแบบของประชาธิปไตยทางตรงซึ่งเปนประเพณีที่ยาวนาน
ในบางรัฐสมาชิกของประเทศสวิตเซอรแลนดตงั้ แตคริสตศตวรรษที่ ๑๔ และเมือ่ ประเทศสวิตเซอรแลนด
ไดกลายเปนสมาพันธรัฐ (Federal state) ในป ค.ศ. ๑๘๔๘ กลไกนี้ก็ถูกนํามาใชในระดับประเทศดวย
ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหงสมาพันธรัฐไดยึดหลักการกําหนดการออกเสียงประชามติที่ถูกบังคับใหตองทํา
สําหรับใชในการแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ และการทบทวนรัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับซึง่ เกิดจากการริเริม่
โดยประชาชน
ประเด็นทีส่ ามารถจัดใหมกี ารทําประชามติได จะถูกกําหนด
ไวอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญหากเปนการทําประชามติในระดับ
สมาพันธรัฐ และหากเปนการจัดใหมีประชามติในระดับรัฐสมาชิก
หรือชุมชนก็จะเปนไปตามกฎหมายของรัฐสมาชิกนั้น ๆ โดยปกติ
เรื่ อ งที่ ต อ งจั ด ให มี ก ารออกเสี ย งประชามติ ใ นระดั บ ประเทศ
จะเกี่ ย วพั น กั บ เรื่ อ งที่ มี ค วามสํ า คั ญ ทางการเมื อ งหรื อ ทาง
รัฐธรรมนูญ เชน รัฐธรรมนูญของประเทศ อํานาจอธิปไตย
หรือความสัมพันธระหวางประเทศ ซึ่งตองไดรับเสียงขางมากสองชั้น (Double majorities)
กลาวคือ ชัน้ แรกเปนการใหความเห็นชอบโดยเสียงขางมากของประชาชนทัง้ ประเทศสําหรับการออกเสียง
ในครั้งนั้นทั้งหมด และชั้นที่สองเปนเสียงขางมากของรัฐสมาชิก
การออกเสียงประชามติตอรัฐธรรมนูญในประเทศสวิตเซอรแลนดเปนการดําเนินการในระดับ
สมาพันธรัฐ ทัง้ โดยรัฐธรรมนูญกําหนดไวโดยเฉพาะวาบังคับใหตอ งทํา (Mandatory Referendum)
ในการทบทวนแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของสมาพันธรัฐไมวาบางสวนหรือทั้งหมด และโดยวิธีการ
ริเริ่มโดยประชาชน (popular of citizen’s initiative) เพื่อการจัดใหมีการออกเสียงประชามติ
ในการทบทวนแกไขเพิ่มเติม (Revision) รัฐธรรมนูญแหงสมาพันธรัฐทั้งฉบับหรือแตบางสวน
หรือในประเด็นปญหาวาควรมีการทบทวนแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญแหงสมาพันธรัฐทัง้ ฉบับหรือไม
ซึง่ ทุกกรณีขา งตน รัฐบาลตองจัดใหมกี ารออกเสียงประชามติโดยประชาชนทัง้ ประเทศและโดยรัฐสมาชิก
ตาง ๆ (Cantons)
สํ า หรั บ ในกรณี ก ารริ เริ่ ม โดยประชาชนให มี ก ารออกเสี ย งประชามติ ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น
หากสภาแหงสมาพันธรัฐยินยอมตามขอเสนอริเริ่ม ก็จะตองดําเนินการจัดใหมีการแกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตอไป แตสภาแหงสมาพันธรัฐอาจเห็นตรงขามกับขอเสนอริเริ่มนั้นได
โดยมีขอเสนอแยงสงใหแกประชาชนทั้งประเทศและรัฐสมาชิกตาง ๆ เพื่อการออกเสียงประชามติ
ดูเพิม่ เติม นันทวัฒน บรมานันท และคณะ, “รายงานการศึกษาวิจยั เรือ่ ง กระบวนการขัน้ ตอนการออกเสียงประชามติ”,
พิมพครั้งแรก (กรุงเทพ : สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๕๑), หนา ๘๕ – ๑๐๓.
๑๗

๑๗๖
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ทัง้ นี้ ในประเทศสวิตเซอรแลนดไมมกี ารออกเสียงประชามติทมี่ ผี ลเปนเพียงคําปรึกษา แตผลของ
ประชามติทงั้ หมดแสดงถึงการตัดสินใจทีม่ ผี ลผูกมัดในแงทวี่ า จะไมมกี ารลบลางหรือปฏิเสธประชามตินนั้
เวนเสียแตโดยประชามติดวยกัน อยางไรก็ตาม รัฐบาลสามารถเสนอกฎหมายหรือเสนอรางแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญภายหลังจากที่มีการปฏิเสธโดยการออกเสียงประชามติมาแลวได
การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญในสาธารณรัฐฝรั่งเศส
หลั ง จากการปฏิ วั ติ ฝ รั่ ง เศสใน ค.ศ. ๑๗๘๙ ได มี ก ารนํ า ระบบการออกเสี ย งประชามติ
(Referendum) มาใชอีกหลายครั้ง เชน การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญในเดือนสิงหาคม
ค.ศ. ๑๗๙๓ ซึ่งเปนการออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญครั้งแรกในฝรั่งเศส๑๘
กระบวนการออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญในประเทศฝรั่งเศสนั้น รัฐธรรมนูญ
แหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๙๕๘ กําหนดให การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญนั้นเปนการ
ออกเสียงประชามติในระดับชาติ๑๙ โดยหากเปนรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยนายก
รัฐมนตรีหรือสมาชิกรัฐสภา รัฐธรรมนูญบังคับใหตองผานการออกเสียงประชามติโดยประชาชน
เสียกอนวาเห็นชอบดวยหรือไม (แตกรณีหากเปนรางแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญทีเ่ สนอโดยประธานาธิบดี
แหงสาธารณรัฐ ประธานาธิบดีสามารถเลือกที่จะนํารางรัฐธรรมนูญนั้นไปใหประชาชนออกเสียง
ประชามติหรือเสนอใหทปี่ ระชุมรวมกันของรัฐสภาเปนผูพ จิ ารณารางแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญนัน้ ก็ได)
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ ของประเทศฝรั่ ง เศส ผลของการออกเสี ย งประชามติ จ ะส ง ผลต อ
รางรัฐธรรมนูญโดยตรง ในลักษณะที่มีสภาพบังคับเด็ดขาดใหองคกรของรัฐตองปฏิบัติตามผลนั้น
ไมวาผลจะปรากฏเปนประการใด๒๐ ซึ่งหมายความวา หากผลการออกเสียงประชามติไมเห็นดวย
ตอรางรัฐธรรมนูญแลว รางรัฐธรรมนูญฉบับนัน้ ยอมไมอาจใชบงั คับหรือมีผลเปนการแกไขเพิม่ เติม
ความในรัฐธรรมนูญฉบับกอนนั้นได แลวแตกรณี
การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญในประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกานัน้ เปนเพียงหนึง่ ในไมกปี่ ระเทศ ทีม่ ชี อื่ เสียงดานการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย แตกลับไมมีกระบวนการออกเสียงประชามติในระดับชาติ๒๑ หรือในระดับสหพันธรัฐ
หลังจากที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศอิสรภาพ (Declaration of Independence)
ใน ค.ศ. ๑๗๗๖ แลว ก็ไดมแี นวคิดทีจ่ ะรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมขนึ้ ใชบงั คับแทนกฎบัตร (Charter) ฉบับเดิม
และไดกําหนดใหรางรัฐธรรมนูญเหลานั้นตองผานความเห็นชอบจากประชาชนเสียกอน โดย มลรัฐ
Massachusetts เปนมลรัฐแรกที่นํารางรัฐธรรมนูญออกใหประชาชนลงคะแนนเสียงเพื่อขอ

วราพร ศรีธนามงคลกุล, “ผลผูกพันของการออกเสียงประชามติ,” (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, พ.ศ. ๒๕๕๐), หนา ๖๐
๑๙
นันทวัฒน บรมานันท, อางแลว, หนา ๙๘-๑๐๔.
๒๐
วราพร ศรีธนามงคลกุล, อางแลว, หนา ๑๑๑
๒๑
วราพร ศรีธนามงคลกุล, อางแลว, หนา ๕๖
๑๘
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“The Referendum Overview: ความทั่วไปเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ
ตอนที่ ๒ การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ (Constitutional Referendum)

ความเห็นชอบ ซึง่ อาจกลาวไดวา ครัง้ นัน้ เปนการออกเสียงประชามติตอ รางรัฐธรรมนูญเปนครัง้ แรก
ของสหรัฐอเมริกา๒๒ ตอมา กระบวนการออกเสียงประชามติในสหรัฐอเมริกาก็เพิม่ จํานวนขึน้ เปนลําดับ
ตามจํานวนครั้งของการทบทวนและแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ปจจุบนั การออกเสียงประชามติในระดับมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาตอรางรัฐธรรมนูญนัน้
เปนการออกเสียงประชามติที่รัฐธรรมนูญบังคับใหตองทํา ไมวาจะเปนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
หรือการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญใหม ซึ่งในกรณีหลังจะตองนํามาใหประชาชนออกเสียงประชามติ ๒ ครั้ง
โดยครั้งแรก จะเปนการขอประชามติในหลักการที่จะแกไขวาเห็นดวยที่จะใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ
หรือไม (convention or no convention) และครัง้ ทีส่ องเพือ่ วาจะรับรองหรือไมรบั รองรางทีไ่ ดยกราง
ขึ้นแลว (Vote for the constitution or against the constitution)๒๓
ในป จ จุ บั น รั ฐ ธรรมนู ญ ของทุ ก มลรั ฐ
ในสหรัฐอเมริกา (ยกเวนมลรัฐ Delaware)๒๔
ต า งก็ บั ญ ญั ติ ถึ ง เรื่ อ งการแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญของมลรัฐวา จะตองได
รับความเห็นชอบจากประชาชนในมลรัฐกอน
จึงจะมีผลใชบังคับได โดยผลของการออกเสียง
ลงประชามตินั้นมีสภาพบังคับเด็ดขาด กลาวคือ
ไม ว า กรณี ผ ลของการออกเสี ย งประชามติ จ ะมี
“ผลผูกพันเชิงบวก” (Positive Effect) เมื่อ
เสียงขางมากเห็นชอบดวยกับเรื่องที่นํามาออก
เสียงประชามติ หรือ “ผลผูกพันเชิงลบ” (Negative Effect) เมื่อเสียงขางมากไมเห็นชอบดวยกับ
เรื่องที่นํามาออกเสียงประชามติแลว ทั้ง ๒ กรณีลวนมีสภาพบังคับใหเปนไปตามผลของการออกเสียง
ประชามติทั้งสิ้น๒๕
ในสหรัฐอเมริกานัน้ นอกจากการออกเสียงประชามติในเชิงหารือ (Advisory or Consultative
Referendum) ที่ผลของการออกเสียงประชามติไมผูกพันองคกรของรัฐใหตองปฏิบัติตาม ซึ่งมีใชกัน
อยูเพียงในบางมลรัฐ เชน California, Illinois, Massachusetts และ Missouri๒๖แลว การออกเสียง
ประชามติในสหรัฐอเมริกาในกรณีหากเปนการออกเสียงประชามติทรี่ ฐั ธรรมนูญหรือกฎหมายบังคับ
เพิ่งอาง, หนาเดียวกัน.
นั น ทวั ฒ น บรมานั น ท , “รายงานการวิ จั ย เรื่ อ งการออกเสี ย งประชามติ ที่ ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐)”, (๒๕๔๕), หนา ๘๖-๙๘.
๒๔
โปรดดู ไพโรจน ชัยนาม, “คําอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ (โดยสังเขป) เลม ๑”, หนา ๑๗๗.
อางถึงใน วัชรพงษ จําปาวัน, “การออกเสียงประชามติในประเทศไทย,” (วิทยานิพนธนติ ศิ าสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
พ.ศ. ๒๕๔๑).
๒๕
วราพร ศรีธนามงคลกุล, อางแลว, หนา ๙๖-๙๗.
๒๖
นันทวัฒน บรมานันท, “รายงานการวิจัยเรื่องการออกเสียงประชามติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐)”, (๒๕๔๕), หนา ๙๘.
๒๒
๒๓

๑๗๘
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หนาตางโลก: The Knowledge Windows

ใหตองทํา (Mandatory or Obligatory Referendum) ยอมเปนการออกเสียงประชามติที่มีผล
บังคับผูกพันใหองคกรของรัฐตองปฏิบัติตามทั้งสิ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง การออกเสียงประชามติตอ
รางรัฐธรรมนูญ รัฐบัญญัติ กฎบัตร หรือขอบัญญัติทองถิ่น

ความสงทาย

การออกเสียงประชามติตอ รางรัฐธรรมนูญ (Constitutional referendum) เชน การรับรอง
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (referendum on constitutional amendment) และการรับรองการ
ประกาศใชรฐั ธรรมนูญฉบับใหม (referendum on total revision of the constitution) นัน้ ถือเปน
รูปแบบการมีสว นรวมในลักษณะทีป่ ระชาชนมีบทบาทในการตัดสินใจสูงสุดในทางนิตบิ ญ
ั ญัติ และทรงไว
ซึ่งสิทธิโดยชอบธรรมในการแสดงเจตจํานงรับรองสิ่งที่จะกระทําตอรัฐธรรมนูญ
จากการศึกษาพบวา ทุกประเทศทีย่ กมาเปนกรณีศกึ ษาขางตน ลวนกําหนดใหการแกไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญตองผานขั้นตอนของการออกเสียงประชามติโดยประชาชนเกือบจะทุกกรณีในฐานะที่เปน
มาตรการที่มีสภาพบังคับตามรัฐธรรมนูญอันเปนกติกาสูงสุดของรัฐ อันเปนไปตามแนวคิดและทฤษฎี
ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ (Constitutional Law)
ทีเ่ กีย่ วของกับการออกเสียงประชามติดงั ทีไ่ ดเสนอ
มาแลว
จึงนับวา “การออกเสียงประชามติตอ
ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ”เป น การขอความเห็ น ชอบ
จากประชาชนผูเปนบอเกิดของอํานาจอธิปไตย
ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ในการที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ (Constitution) อันเปนกติกา
สูงสุดของรัฐที่ตองมีสภาพบังคับแกทุกคน หรืออีกนัยหนึ่ง ภายใตแนวความคิดดังกลาว “บทบาท
ของประชาชนในกระบวนการทีจ่ ะมีตอ บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ” ยอมเปนสวนสําคัญของรากฐาน
แหงสังคมประชาธิปไตย และเปนเหตุผลทีท่ าํ ใหการมีสว นรวมในการตัดสินใจทางการเมืองในระดับชาติ
ของประชาชนเปนเงื่อนไขสําคัญของระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม
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