
ก.ค. - ส.ค. ๕๕ ๔๗

บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 การออกเสียงประชามติที่ปรากฏในประเทศตาง ๆ นั้น มีรูปแบบและหลักเกณฑการปฏิบัติ
ตลอดจนเง่ือนไขขอกาํหนดทางกฎหมายท่ีแตกตางหลากหลายกันไป การจัดจาํแนกประเภทหรือรปูแบบ
ของการออกเสียงประชามติในลักษณะท่ีเปนสากล และสอดคลองครอบคลุมรูปแบบการออกเสียง
ประชามติที่ปรากฏในทางปฏิบัติจึงเปนสิ่งที่กระทําไดยาก อยางไรก็ตาม แนวทางการจําแนกประเภท
ของการออกเสียงประชามติที่ปรากฏในแตละกรณีที่สามารถกระทําได ก็คือ การจัดประเภทของ
การออกเสียงประชามติ โดยการวิเคราะหองคประกอบยอย ๆ ในแตละมิติของสถาบันการออกเสียง
ประชามติ
 การจดัประเภทของการออกเสียงประชามติ โดยการวิเคราะหองคประกอบของรูปแบบการออกเสียง
ประชามติ จะชวยใหสามารถอธิบายความแตกตางของรูปแบบการออกเสียงประชามติในแตละกรณีได 
โดยพิจารณาจากแงมุมเฉพาะในแตละมิติ ไดแก มิติดานเงื่อนไขการริเริ่มใหมีการออกเสียงประชามติ 
เงือ่นไขดานผลผูกพนั เงือ่นไขดานสถานะทางกฎหมาย เงือ่นไขดานบทบาทการมีสวนรวมของประชาชน 
ดังพิจารณาไดตอไปนี้๔

  ๑. การจําแนกประเภทของการออกเสียงประชามติตามเง่ือนไขการริเริ่มใหมีการออกเสียง
ประชามติ
  (๑) การออกเสียงประชามติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด (Mandatory/ compulsory 
referendum) ไดแก การออกเสียงประชามติที่จัดใหมีขึ้น เนื่องจากรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเฉพาะ 
ไดบัญญัติเง่ือนไขเอาไววา การตัดสินใจทางการเมืองในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามท่ีกฎหมายไดระบุไวนั้น 
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รูปแบบและประเภทของการออกเสียงประชามติ

 ๑สวนหนึ่งของบทความทางวิชาการเรื่อง “การออกเสียงประชามติ : กระบวนการประชาธิปไตยทางตรงสมัยใหม”.  
 ๒รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  
 ๓ผูชวยวิจัย คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  
 ๔Markku Suksi, Bringing in the People: A Comparison of Constitutional Forms and Practices of the Referendum, 
pp. 28-30.
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รูปแบบและประเภทของการออกเสียงประชามติ

จุลนิติ

รัฐบาลจําเปนตองเปดใหประชาชนรวมกันตัดสินใจ โดยจัดใหมีการออกเสียงลงประชามติเสียกอน 
หากผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบ มาตรการหรือการตัดสินใจดังกลาวจึงจะถือวามีผลบังคับใช 
ตัวอยางเชน การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ การผานรางกฎหมายหรือขอตกลงหรือสนธิสัญญาระหวาง
ประเทศ เปนตน กฎหมายมักจะกําหนดเงื่อนไขไววา หากองคกรที่เก่ียวของจะดําเนินการตัดสินใจ
ในเรื่องดังกลาว จะตองมีจัดการออกเสียงประชามติขึ้นโดยอัตโนมัติ
  (๒) การออกเสียงประชามติที่มีการย่ืนขอเสนอใหจัดขึ้นตามสิทธิที่กฎหมายรับรอง 
(Facultative/optional referendum) ไดแก การออกเสียงประชามติทีจ่ดัขึน้ โดยองคกรหรือบคุคล
ตามจํานวนที่กฎหมายระบุไว ใชสิทธิดังกลาวในการยื่นเรื่องเสนอใหมีการจัดการออกเสียงประชามติ 
เพือ่ตัดสินใจในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ตามเงือ่นไขทีก่ฎหมายกาํหนดไว เชน การเขาชือ่ของประชาชนผูมสีทิธิ
เลอืกตัง้ตามจาํนวนทีก่ฎหมายกําหนดเพือ่เสนอใหนาํรางกฎหมายเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ทีผ่านรฐัสภา มาเปด
ใหประชาชนออกเสียงลงประชามติรับรองอีกครั้งหนึ่งจะประกาศใหมีผลบังคับใช ซึ่งถือเปนการ
ใชสิทธิยับยั้งการตัดสินใจของฝายนิติบัญญัติโดยประชาชน (popular veto) หรือกรณีที่ฝายบริหาร
หรือประมุขของรัฐเสนอใหมีการจัดการออกเสียงประชามติในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามท่ีกฎหมายระบุ
ใหสิทธิไว หรือการยื่นขอเสนอโดยสมาชิกรัฐสภาตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด เปนตน
 ในกรณีที่ฝายบริหาร หรือประมุขของรัฐ เปนผูใชสิทธิเสนอใหมีการจัดการออกเสียงประชามติ
เรื่องใดเร่ืองหน่ึง มักเปนการเปดใหประชาชนลงมติตัดสินใจรับรองประเด็นเชิงนโยบาย หรือการ
ตดัสนิใจทางการเมืองเรือ่งใดเร่ืองหนึง่ (Policy vote) โดยมเีปาหมายเพือ่ปรกึษาหารือ หรอืเพือ่ใหมัน่ใจ
ไดวาการตัดสินใจดังกลาวตั้งอยูบนฐานการสนับสนุนของประชาชน๕

 ๒. การจําแนกประเภทของการออกเสียงประชามติตามเงื่อนไขดานผลผูกพัน
  (๑) การออกเสียงประชามติที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย (Decisive referendum) ไดแก 
การออกเสียงประชามติ ซึง่เสียงขางมากของการลงประชามติครัง้นัน้ มผีลผกูพนัตอการตัดสนิใจในเร่ือง
ดังกลาวโดยตรง การตัดสินใจของประชาชาชนที่ปรากฏผานผลการออกเสียงประชามติถือเปนที่สุด 
และมีผลผูกพันตอองคกรที่เกี่ยวของ
  (๒)  การออกเสียงประชามติทีม่ผีลในการใหคาํปรกึษาหารอื (Consultative referendum) 
ไดแก การออกเสียงประชามติ ซึ่งเสียงขางมากของการลงประชามติครั้งน้ัน มิไดมีฐานะเปนการ
ตัดสินใจขั้นสุดทายหรือเปนขอยุติที่มีผลผูกพันใหองคกรที่เก่ียวของหรือประชาชนตองปฏิบัติตาม 
หากแตผลการลงประชามติดังกลาวเปนเพียงการแสดงออกถึงเจตจํานงของประชาชนผูออกเสียง

 ๕ตัวอยางเชน รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๕ วรรคสองและวรรคสาม บัญญัติไววา 
 “การจัดใหมีการออกเสียงประชามติใหกระทําไดในเหตุ ดังตอไปนี้ 
  (๑) ในกรณีทีค่ณะรัฐมนตรีเหน็วากจิการในเรือ่งใดอาจกระทบถงึประโยชนไดเสยีของประเทศชาตหิรอืประชาชน นายกรฐัมนตรี
โดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีอาจปรกึษาประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวฒุสิภา เพือ่ประกาศในราชกจิจานเุบกษาใหมี
การออกเสียงประชามติได 
  (๒) ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติใหมีการออกเสียงประชามติ 
  การออกเสียงประชามติตาม (๑) หรือ (๒) อาจจัดใหเปนการออกเสียงเพื่อใหมีขอยุติโดยเสียงขางมากของผูมีสิทธิออกเสียง
ประชามติในปญหาท่ีจดัใหมกีารออกเสียงประชามติ หรอืเปนการออกเสียงเพ่ือใหคาํปรกึษาแกคณะรัฐมนตรีกไ็ด เวนแตจะมกีฎหมาย
บัญญัติไวเปนการเฉพาะ”.
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ในฐานะทีเ่ปนการใหคาํปรกึษาหารือในเรือ่งน้ัน ๆ การลงประชามติจึงเปนเพยีงขัน้ตอนหน่ึงในกระบวนการ
ตัดสินใจทางการเมืองขององคกรที่เกี่ยวของ เชน รัฐสภา หรือคณะรัฐมนตรี ซึ่งเปนองคกรที่มีอํานาจ
ตัดสินใจขั้นสุดทายในเรื่องนั้น ๆ 

 ๓. การจําแนกประเภทของการออกเสียงประชามติตามเงื่อนไขดานสถานะทางกฎหมาย
  (๑) การออกเสียงประชามติท่ีจดัขึน้ภายใตหลักเกณฑท่ีกฎหมายบัญญัต ิ(Pre-regulated 
referendum) ไดแก การออกเสยีงประชามตทิีจ่ดัขึน้ภายใตหลกัเกณฑและวธิกีารปฏบิตัทิีร่ฐัธรรมนญู
หรือกฎหมายเฉพาะกําหนดไว ในกรณีนี้ การออกเสียงประชามติจะถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
ทางการเมืองการปกครองของประเทศ การจัดการออกเสียงประชามติจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือการตัดสินใจ
ทางการเมืองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเขาขายเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด เชนเดียวกับแนวทางและขั้นตอน
การปฏิบัติในการจัดการออกเสียงประชามติ ก็จะดําเนินไปภายใตกรอบหลักเกณฑที่มีอยู
  (๒) การออกเสียงประชามติทีจ่ดัขึน้โดยไมมบีทบัญญัตกิฎหมายรองรับ (Non-pre-regulated 
referendum) ไดแก การออกเสียงประชามติซึ่งจัดขึ้นโดยการตัดสินใจของรัฐบาลหรือองคกรของรัฐ 
โดยที่มิไดอยูภายใตกรอบขอกําหนดของกฎหมาย หรือเปนการจัดการออกเสียงประชามติที่ไมมีการ
บัญญัติเงื่อนไขขอกําหนดเอาไวในรัฐธรรมนูญ โดยสวนใหญมักเปนการจัดการออกเสียงประชามติ
ภายใตสภาพเงื่อนไขความจําเปนและขอจํากัดในทางปฏิบัติของฝายการเมือง ดังนั้น การออกเสียง
ประชามติในลักษณะน้ีจึงมักเกิดขึ้นแบบช่ัวครั้งชั่วคราว และมิใชการออกเสียงประชามติที่มีบทบาท
หนาที่ในกระบวนการทางการเมืองในสภาวะปกติ

 ๔. การจําแนกประเภทของการออกเสียงประชามติตามเงื่อนไขดานบทบาทของประชาชน
  (๑)  การออกเสียงประชามติท่ีประชาชนมีสทิธริเิริม่ใหจัดขึน้ (Active role) หมายถงึ การจดั
การออกเสียงประชามติที่เกิดจากการใชสิทธิริเริ่มเสนอใหจัดขึ้นโดยประชาชนหรือประชาชนเปนฝาย
ตดัสนิใจกาํหนดประเดน็ทีจ่ะนาํมาเปดใหมกีารออกเสยีงประชามตคิรัง้น้ัน การจดัการออกเสยีงประชามติ
ในกรณนีีป้ระชาชนจงึเปนฝายทีม่บีทบาทเชงิรกุในการผลกัดนัใหรฐับาลตองจดัใหมกีารออกเสยีงประชามติ
ในเรือ่งดงักลาว เชน การรวบรวมรายช่ือของผูมสีทิธิเลอืกตัง้เพือ่เขาช่ือยืน่เสนอใหจดัการออกเสยีงประชามติ
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด หรือการจัดทํารางขอเสนอประเด็นการลงประชามติ เปนตน
  (๒) การออกเสียงประชามติท่ีประชาชนไมมสีทิธใินการตดัสนิใจรเิริม่ (Passive role) หมายถงึ 
การจัดการออกเสียงประชามติ หรือการกําหนดประเด็นในการลงประชามติ ที่มิไดถูกเสนอหรือริเริ่ม
ผลกัดนัโดยประชาชนเองโดยตรง แตเปนการจดัการออกเสยีงประชามตท่ีิจดัขึน้ตามเงือ่นไขทีก่ฎหมาย
กําหนด หรือการจัดการออกเสียงประชามติที่ตัดสินใจโดยฝายบริหาร ประชาชนจึงมีบทบาทเฉพาะ
ในขั้นตอนของการลงประชามติตัดสินใจในประเด็นที่มีการเสนอในครั้งนั้น
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 ๕. การจําแนกประเภทของการออกเสียงประชามติ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขท่ีกําหนด
จุดเริ่มตนของการจัดการออกเสียงประชามติ๖

  (๑) การออกเสียงประชามติทีจ่ดัขึน้โดยการตัดสนิใจของรฐับาล (Government-controlled 
referendums) รัฐบาลมีอํานาจในการพิจารณาตัดสินวา การตัดสินใจทางการเมืองในเรื่องใดที่ควร
จะเปดใหประชาชนไดมีสวนรวมตัดสินใจโดยผานการออกเสียงประชามติ อีกทั้งยังเปนฝายควบคุม
จัดการในขั้นตอนตาง ๆ นับตั้งแตการกําหนดขอบเขตประเด็นที่ตองการใหประชาชนตัดสินใจ 
การกาํหนดถอยคําในประเด็นคําถามสําหรับลงประชามติ การกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับเกณฑสัดสวน
คะแนนเสียงในการตัดสินผลการออกเสียงประชามติในเร่ืองน้ัน ๆ ไปจนถึงการกําหนดเง่ือนไข
เก่ียวกับผลผูกพันของการลงประชามติครั้งนั้นวาจะใหมีผลผูกพัน หรือเปนเพียงการใหคําปรึกษาแก
รัฐบาล การตัดสินใจจัดการออกเสียงประชามติในกรณีนี้มักเกิดจากรัฐบาลท่ีมีฐานสนับสนุนขางมาก
ในรัฐสภา เปนการตัดสินใจที่สอดคลองกับความตองการของพรรคแกนนําหรือพรรครวมรัฐบาล
  (๒) การออกเสยีงประชามตทิีจ่ดัขึน้ตามเงือ่นไขทีบ่ญัญัตไิวในรฐัธรรมนญู (Constitutionally 
required referendums) รฐัธรรมนญูกําหนดเงือ่นไขไววาการตดัสนิใจทางการเมอืงในเรือ่งใด หรอื
การกาํหนดมาตรการทางกฎหมายใด ทีร่ฐับาลจําเปนตองเปดใหมกีารจดัการออกเสยีงประชามตเิพ่ือให
ประชาชนรับรองเสียกอนจึงจะมีผลบังคับใช ตัวอยางเชน การกําหนดใหการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ทุกครั้งตองผานการรับรองโดยประชามติของประชาชนทั้งประเทศเทานั้น จึงจะมีผลบังคับใช เปนตน 
ในกรณดีงักลาวรฐับาลโดยไดรบัการสนบัสนนุจากรฐัสภา อาจเปนฝายรเิริม่เสนอแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู 
และผูกําหนดถอยคําในบทบัญญัติรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญน้ัน แตการตัดสินใจขั้นสุดทายในการ
อนุมัติใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามที่รัฐบาลเสนอ มิไดอยูที่การลงมติของที่ประชุมรัฐสภา 
แตเปนการออกเสียงประชามติของประชาชน ดังน้ัน การออกเสียงประชามติที่รัฐบาลตองดําเนินการ
ตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกําหนดเชนนี้ จึงเรียกอีกอยางหนึ่งวา “การจัดการออกเสียงประชามติตามที่
กฎหมายกําหนด” (Mandatory referendum)
  (๓) การออกเสียงประชามติที่ประชาชนเขาชื่อกันเสนอใหจัดขึ้นเพื่อเพิกถอนมาตรการ
ทางกฎหมาย (Referendum by popular petitions) ประชาชนผูมสีทิธอิอกเสียงเลือกต้ังสามารถ
ใชสิทธิในการเขาชื่อกันเพื่อเสนอใหมีการนํามาตรการทางกฎหมายเร่ืองใดเรื่องหน่ึงที่ผานการอนุมัติ
ของรัฐสภา หรือการตัดสินใจดําเนินมาตรการทางการบริหารท่ีสําคัญของรัฐบาล มาจัดการออกเสียง
ประชามติเพื่อใหประชาชนทั้งประเทศอนุมัติรับรองการบังคับใชมาตรการดังกลาว หากประชาชน
สามารถรวบรวมรายชื่อตามจํานวนและขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไว รัฐบาลจําเปนตองจัดใหมีการ
ลงประชามติในเรื่องน้ัน และหากผลการลงประชามติปรากฏวาเสียงสวนใหญตามสัดสวนท่ีกําหนดไว
มีมติใหเพิกถอนมาตรการทางกฎหมายดังกลาว ผลการออกเสียงประชามติจะเปนผลใหมาตรการ
ทางกฎหมายน้ัน ๆ กลายเปนโมฆะหรือตองถูกยกเลิกไป แมวารัฐบาลจะตองการใหคงการบังคับใช
กฎหมายนั้นไวก็ตาม

 ๖Devid Butler and Austin Ranney, Referendums: A Comparative Study of Practice and Theory, pp. 23-24.
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  (๔) การออกเสียงประชามติที่ประชาชนเขาชื่อกันเสนอใหจัดขึ้นเพื่ออนุมัติใหขอเสนอ
มาตรการทางกฎหมายมีผลบังคับใช (Popular initiatives) ประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
สามารถใชสิทธิเขาช่ือกันเพื่อยื่นขอเสนอใหมีการนํามาตรการทางกฎหมายเร่ืองหนึ่งเรื่องใดที่รัฐบาล
ปฏิเสธ หรือไมยอมเสนอเขาสูกระบวนการนิติบัญญัติ หรือไมผานการอนุมัติของฝายนิติบัญญัติมาจัด
ใหมีการออกเสียงประชามติ หากประชาชนสามารถรวบรวมรายช่ือตามจํานวนและข้ันตอนท่ีกฎหมาย
กาํหนดไว รฐับาลจาํเปนตองจดัใหมกีารลงมตปิระชามตใินเรือ่งนัน้ และหากผลการประชามตปิรากฏวา
เสียงสวนใหญตามสัดสวนท่ีกําหนดไวมีมติเห็นชอบกับการประกาศใชมาตรการทางกฎหมายดังกลาว 
ผลการออกเสียงประชามติจะเปนผลใหมาตรการทางกฎหมายน้ัน ๆ มีสภาพบังคับใชเชนเดียวกับ
กฎหมายทั่วไปที่ผานการอนุมัติโดยรัฐสภา แมวารัฐบาลจะไมเห็นดวยกับกฎหมายนั้นก็ตาม

 ๖. การจัดจําแนกประเภทของการออกเสียงประชามติโดยพิจารณาวาการจัดการออกเสียง
ประชามตินัน้เกิดขึน้โดยการตัดสนิใจและควบคุมโดยรฐับาลหรือไม (Controlled vs. uncontrolled 
referendum)๗

  (๑) การลงประชามติที่เกิดขึ้นโดยการตัดสินใจและควบคุมโดยรัฐบาล (Controlled 
referendum) หมายถึง รูปแบบการจัดการออกเสียงประชามติที่มีเงื่อนไขสําคัญคือ รัฐบาลมีสิทธิ
อํานาจในการตัดสินใจกําหนดใหมีการจัดการออกเสียงประชามติในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดแตเพียงฝายเดียว 
โดยรัฐบาลเปนฝายกําหนดวันที่จะจัดใหมีการออกเสียงประชามติ และเปนผูกําหนดประเด็นคําถาม
สาํหรบัเสนอใหประชาชนตัดสนิใจในการออกเสียงลงประชามติ ในกรณนีี ้การจัดการออกเสียงประชามติ
จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อรัฐบาลเล็งเห็นวาผลลัพธของการลงประชามติมีแนวโนมไปในทิศทางที่ตองการ
  (๒) การลงประชามติทีไ่มอยูภายใตการควบคุมของรฐับาล (Un-controlled referendum) 
หมายถึง การจัดการออกเสียงประชามติที่ประชาชนสามารถรวมกันใชสิทธิริเริ่มเสนอใหมีการจัดขึ้น
ไดโดยตรง (popular initiative) นัน่คอื ในกระบวนการตัดสนิใจทางการเมืองเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ประชาชน
สามารถเปนฝายรวมกันตัดสินใจกําหนดใหมีการจัดการออกเสียงประชามติขึ้นไดโดยตรง เพื่อให
การออกเสยีงประชามตมีิผลตอการเปลีย่นแปลงการตดัสนิใจทางการเมอืงในเรือ่งนัน้ ๆ แมวาจะเปนไป
ในทิศทางที่ตรงขามกับความตองการของรัฐบาล

 ๗. การจัดจาํแนกประเภทของการออกเสียงประชามติโดยพิจารณาวาการออกเสียงประชามติ
นัน้ตั้งอยูบนจุดมุงหมายเพื่อสนับสนุน หรือทัดทานการตัดสินใจของสถาบันหลักในระบบการเมือง 
(Pro-hegemonic vs. anti-hegemonic referendum) 
  (๑) การลงประชามติทีม่ผีลสนับสนุนการตัดสนิใจของฝายท่ีมอีาํนาจในสถาบันหลักทางการ
เมือง (Pro-hegemonic referendum) หมายถึง การจัดการออกเสียงประชามติที่ผลการออกเสียง
ของประชาชนขางมากที่ปรากฏ มีนัยแสดงออกถึงการสนับสนุน (supportive) หรือใหความเห็นชอบ
ตอการตัดสินใจทางการเมืองของรัฐบาลหรือรัฐสภา

๗Gordon Smith, “The Functional Properties of the Referendum,” European Journal of Political Research, 4:1 
(March 1976), p. 6.
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รูปแบบและประเภทของการออกเสียงประชามติ

จุลนิติ

  (๒) การลงประชามติทีม่ผีลคัดคานการตัดสนิใจของฝายท่ีมอีาํนาจในสถาบันหลักทางการ
เมอืง (Anti-hegemonic referendum) หมายถงึ การจดัการออกเสยีงประชามตทิีผ่ลการออกเสยีง
ของประชาชนขางมากท่ีปรากฏ มีนัยแสดงออกถึงการทัดทานหรือปฏิเสธการตัดสินใจทางการเมือง
ของรัฐบาลหรือรัฐสภา (detrimental to a regime)
  จากการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการออกเสียงประชามติ Arend Lijphart ชี้วา๘ 

การจัดการออกเสียงประชามติที่ปรากฏในประเทศกรณีศึกษาโดยสวนใหญ มักมีลักษณะเปนการ
ลงประชามติแบบอยูในอํานาจควบคุมตัดสินใจโดยรัฐบาล และมีผลตอการสนับสนุนการตัดสินใจ
ของฝายที่มีอํานาจในสถาบันหลักทางการเมือง (Controlled and pro-hegemonic referendum) 
เหตุผลที่สําคัญประการหนึ่งคือ ในประเทศเหลานั้นมีอยูเพียงไมกี่แหงที่ประชาชนมีสิทธิในการรวมกัน
ริเริ่มเสนอใหมีการจัดการออกเสียงประชามติในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงไดโดยตรง นอกเหนือจากกฎหมาย
จะกาํหนดใหรฐับาลเปนผูมอีาํนาจตดัสนิใจกําหนดใหมกีารจดัการออกเสยีงประชามตเิปนการเฉพาะหนา
ในทางปฏิบตัริฐับาลเหลานัน้กม็กัจะมแีนวโนมตัดสนิใจจัดใหมกีารลงประชามติเฉพาะในกรณีทีค่าดหวัง
ไดวาผลการลงประชามติจะเปนไปในทิศทางเดียวกับการตัดสินใจของรัฐบาล
  อยางไรก็ตาม ในบางกรณีพบวา การจัดการออกเสยีงประชามติกอ็าจเกิดข้ึนโดยมิไดขึน้อยูกบั
เงื่อนไขขอกําหนดของกฎหมายแตเพียงอยางเดียว หากแตขึ้นอยูกับสภาวการณทางการเมืองของการ
ตดัสนิใจในเร่ืองนัน้ ๆ  ดวย ตวัอยางเชน การจดัการออกเสียงประชามติในประเทศนอรเวย ในป ค.ศ. ๑๙๗๒ 
ในประเด็นเกีย่วกบัการตดัสนิใจนาํประเทศเขารวมเปนสมาชกิประชาคมยุโรป (European Community) 
ตามกฎหมายแลว รฐัสภานอรเวยมอีาํนาจในการตัดสนิใจสุดทายในการใหสตัยาบันรบัรองสมาชิกภาพ
ดังกลาว แตเนื่องจากรัฐบาลเห็นวา แมสมาชิกรัฐสภาจะมีมติเปนเอกฉันทในการเขารวมเปนสมาชิก
ประชาคมยุโรป แตการตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวของกับอนาคตของประเทศชาติในเรื่องดังกลาว
อาจไมมีความชอบธรรมเพียงพอ หากไมไดรับการรับรองโดยประชาชนทั้งประเทศ รัฐบาลจึงประกาศ
ใหมีการจัดการออกเสียงประชามติขึ้น โดยหวังวาผลการลงประชามติจะตอกยํ้าสนับสนุนการตัดสินใจ
ของรฐัสภา แตผลทีป่รากฏกลบัเปนในทางตรงกนัขาม นัน่คอื ประชาชนชาวนอรเวยสวนใหญไมเหน็ดวย
กับการนําประเทศเขาเปนสมาชิกประชาคมยุโรปของรัฐบาลและรัฐสภา๙

  ในกรณีนี้ แมวาการจัดการออกเสียงประชามติจะเกิดขึ้นภายใตการควบคุมตัดสินใจ
โดยรัฐบาล (Controlled) แตผลลัพธของการออกเสียงประชามติกลับมิไดเปนในทิศทางที่รัฐบาล
คาดหวัง หากเปนการแสดงประชามติที่มีผลตอตานคัดคานการตัดสินใจทางการเมืองของรัฐบาล
และรฐัสภาอยางส้ินเชงิ (Anti-hegemonic referendum) ดงัน้ัน จงึกลาวไดวา แมการจัดการออกเสยีง
ประชามติจะเกิดขึ้นภายใตการควบคุมตัดสินใจโดยรัฐบาล (Controlled referendum) แตก็มิได
 ๘Arend Lijphart, Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries,
pp. 201-206.  
 ๙การออกเสียงประชามติดังกลาวจัดขึ้นระหวางวันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน ค.ศ. ๑๙๗๒ มีผูมาออกเสียงประชามติคิดเปนรอยละ 
๗๗.๖ ของผูมีสิทธิออกเสียงทั้งประเทศ ผลการลงประชามติปรากฏวา มีผูออกเสียง “เห็นดวย” กับการนําประเทศนอรเวยเขารวม
เปนสมาชิกประชาคมยุโรป (Join European Economic Community) คิดเปนรอยละ ๔๖.๕ ของผูมาออกเสียงทั้งหมด David 
Butler and Austin Ranney, Referendums: A Comparative Study of Practice and Theory (Washington, D.C.: American 
Enterprise Institute for Public Pulicy Research, 1980), p. 230.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

หมายความวาการลงประชามตินั้น จะนําไปสูผลการ
ออกเสียงที่เปนการสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐบาล 
(Pro-hegemonic referendum) เสมอไป เพราะ
ในบางกรณีรฐับาลอาจคาดการณแนวโนมความรูสึกนึกคิด
ของประชาชน และประเมินกระแสสนับสนุนที่มีตอ
รัฐบาลผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริงได
    ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดเจนกรณีหนึ่งก็คือ 
การจัดการออกเสียงประชามติโดยการตัดสินใจของ
รัฐบาลฝร่ังเศส เกี่ยวกับการปฏิรูปภายในโครงสราง

ระบบการเมืองการปกครอง ไดแก การปรับอํานาจของวุฒิสภาและปรับโครงสรางการปกครอง
สวนทองถ่ินโดยการถายโอนอํานาจออกจากสวนกลาง การลงประชามติรับรองการตัดสินใจ
ของรัฐบาลในประเด็นดังกลาวจัดขึ้นวันที่ ๒๗ เมษายน ค.ศ. ๑๙๖๙ แมวาในความเปนจริงแลว 
รฐับาลไมจาํเปนตองจดัใหมกีารออกเสยีงประชามตใินเรือ่งดงักลาว เพราะการตดัสนิใจในเรือ่งดงักลาว
เปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ที่รัฐบาลและรัฐสภา อีกทั้งมิไดมีกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ
  แตเนื่องจากประธานาธิบดี ชารลส เดอ โกลล เชื่อวาการเปดใหประชาชนไดมีสวนรวมสราง
ความเห็นพองตองกันทางการเมืองโดยผานชองทางการออกเสียงในระดับชาติเชนน้ี จะชวยใหการ
ผลกัดันการปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงสรางของรัฐ๑๐ ภายหลังจากผานพนเหตุการณจลาจลทางการเมือง
ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๖๘ ดําเนินไปไดอยางราบรื่นและตั้งอยูบนความชอบธรรม จึงประกาศให
มีการจัดการออกเสียงประชามติดังกลาวขึ้น โดยมิไดคาดคิดวาผลการออกเสียงประชามติครั้งนี้ จะมี
ผลกระทบทางการเมืองโดยตรงตอความชอบธรรมในการดํารงตําแหนงประธานาธิบดีของตนในเวลา
ตอมา
  ในการลงประชามติดังกลาว มีผูมาใชสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น คิดเปนรอยละ ๘๐.๖ ของผูมีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด ผลปรากฏวามีผูออกเสียง “เห็นดวย” กับขอเสนอของรัฐบาลคิดเปนรอยละ ๔๖.๘ 
ของผูออกเสียงทั้งหมด๑๑ นั่นหมายความวาประชาชนชาวฝร่ังเศสสวนใหญไมเห็นดวยกับขอเสนอของ
รฐับาล เม่ือผลการออกเสียงประชามติคร้ังน้ี ถกูเช่ือมโยงเขากับระดับความเช่ือมัน่และกระแสสนับสนุน
ของประชาชนทีม่ตีอตวัประธานาธบิดชีารลส เดอ โกลล กส็งผลใหเขาตองประกาศลาออกจากตาํแหนง
ประธานาธิบดีไดในที่สุด

 ๑๐Vincent Wright, “France,” in David Butler and Austin Ranney (eds). Referendums: A Comparative Study of 
Practice and Theory, p. 144.  
 ๑๑David Butler and Austin Ranney (eds). Referendums: A Comparative Study of Practice and Theory, p. 229.
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รูปแบบและประเภทของการออกเสียงประชามติ

จุลนิติ

  ในขณะที่การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการออกเสียงประชามติในประเทศตาง ๆ ทั่วโลกของ 
Butler and Ranney ชี้วา๑๒ การจัดการออกเสียงประชามติที่ปรากฏในประเทศตาง ๆ มักจะเปน
การออกเสยีงประชามตทิีจ่ดัขึน้โดยการตดัสนิใจของรฐับาล (Government controlled referendum)
เปนสวนใหญ การตัดสินใจจัดใหมกีารออกเสียงประชามติในกรณีนีม้กัเปนไปตามโอกาสและสถานการณ
ทางการเมืองโดยเฉพาะเม่ือรฐับาลเล็งเห็นวาภายใตสถานการณนัน้ ๆ  การเปดใหประชาชนไดออกเสียง
ตัดสินใจทางการเมืองโดยตรงจะเปนทางออกที่กอใหเกิดผลดีตอรัฐบาลมากที่สุด
  สําหรับการออกเสียงประชามติที่ประชาชนเขาชื่อกันเสนอใหจัดขึ้นเพื่อเพิกถอนมาตรการ
ทางกฎหมาย และการออกเสียงประชามติที่ประชาชนเขาช่ือกันเสนอใหจัดขึ้นเพ่ืออนุมัติใหขอเสนอ
มาตรการทางกฎหมายมีผลบังคับใช (Popular initiatives) จัดไดวาเปนการออกเสียงประชามติ
ทีต่ัง้อยูบนหลักการประชาธิปไตยทางตรงสมัยใหมโดยเฉพาะ ซึง่มกีารปฏิบตัอิยางกวางขวางในประเทศ
สวสิเซอรแลนด ทัง้ในการปกครองระดับมลรัฐและสหพันธรัฐ และในสหรัฐอเมริกาซ่ึงปรากฏแพรหลาย
ในการปกครองระดบัมลรฐั การออกเสยีงประชามตทิัง้สองประเภทดงักลาวนี ้รวมกนัแลวเรยีกอกีอยาง
หนึ่งวาเปน “กลไกนิติบัญญัติทางตรง” (Direct legislation) 

 ๑๒David Butler and Austin Ranney (eds). Referendums: A Comparative Study of Practice and Theory, p. 24.
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