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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายนุรักษ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๔/๒๕๕๙

เรื่องพิจารณาที่ ๓/๒๕๕๙
วันที่ ๒๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบัญญัติวาดวยการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๑ วรรคสอง
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ หรือไม
ความเห็น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ บัญญัติวา
“ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
บรรดาที่ชนชาวไทยเคยไดรับการคุมครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
อัน มี พระมหากษั ต ริย ท รงเปน ประมุ ข ” และตามพัน ธกรณี ร ะหวา งประเทศที่ป ระเทศไทยมี อ ยูแ ล ว
ยอมไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญนี้”
พระราชบัญญัติวาดวยการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๑
วรรคสอง บัญญัติวา “ผูใดดําเนินการเผยแพรขอความ ภาพ เสียง ในสื่อหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน
สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือในชองทางอื่นใด ที่ผิดไปจากขอเท็จจริงหรือมีลักษณะรุนแรง กาวราว หยาบคาย
ปลุกระดม หรือขมขู โดยมุงหวังเพื่อใหผูมีสิทธิออกเสียงไมไปใชสิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอยางใดอยางหนึ่ง
หรือไมออกเสียง ใหถือวาผูนั้นกระทําการกอความวุนวายเพื่อใหการออกเสียงไมเปนไปดวยความเรียบรอย”
พิเคราะหแลว หลักโดยทั่วไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ บัญญัติรับรอง
สิ ท ธิ เสรี ภ าพ และความเสมอภาค ของปวงชนชาวไทยให ไ ด รั บ การคุ ม ครองมาโดยตลอด
ถือไดวาเปนประเพณีการปกครองของประเทศไทย นอกจากนี้ยังรับรองถึงพันธกรณีระหวางประเทศ
ที่ ป ระเทศไทยมี อ ยู แ ล ว แต ป ระชาชนก็ อ าจถู ก จํ า กั ด สิ ท ธิ เสรี ภ าพดั ง กล า วได โ ดยอาศั ย อํ า นาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ
ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย หรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเพื่อปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
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เหตุการณที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกอนวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีความขัดแยงทางการเมือง
มีเหตุการณรายแรงทางการเมืองไปทั่วประเทศ ประชาชนแตกแยก อันเปนการทําลายความมั่นคงของประเทศ
จึงเกิดการรัฐประหารขึ้น ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
กับไดใหมีการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม วางกติกาการเมืองใหรัดกุม ปองกันและปราบปรามการทุจริต
ปองกันความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต มีการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
และเปนธรรม เพื่อใหประชาชนอยูรวมกันไดอยางสงบสุข เมื่อมีการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมเสร็จแลว
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พุทธศักราช ๒๕๕๙ มาตรา ๓๙/๑ บัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการจัดใหมีการออกเสียง
ประชามติ จึงไดมีการออกกฎหมาย พระราชบัญญัตวิ าดวยการออกเสียงประชามติรา งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙
ทั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหการออกเสียงประชามติเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหประชาชนมีเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น เผยแพรความคิดเห็น แตเนื่องจากยังปรากฏความขัดแยงของประชาชนอยู
เพื่อใหการออกเสียงประชามติเปนไปดวยความสงบเรียบรอย จึงตองมีบทบัญญัติมิใหมีการแสดงความคิดเห็น
ที่อาจกอใหเกิด ความขัด แยงขึ้นมาใหม เปนการควบคุมการออกเสียงประชามติกับ มีบ ทกําหนดโทษ
เพื่ อ ให ก ารออกเสี ย งประชามติ เ ป น ไปโดยสุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรม และเพื่ อ ความสงบเรี ย บร อ ย
ในการออกเสียงประชามติ
พิจารณาแลว พระราชบัญญัติวาดวยการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙
บั ญ ญั ติ เ พื่ อ การออกเสี ย งประชามติ เ ฉพาะการรั บ หรื อ ไม รั บ ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ เท า นั้ น บทบั ญ ญั ติ
มาตรา ๖๑ วรรคสอง จํากัดเสรีภาพของประชาชนเทาที่จําเปน มิไดกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญ
แหงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น มีผลใชบังคับเปนการทั่วไปมิไดมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ที่ผูรองอางวา คําวา รุนแรง กาวราว ปลุกระดม
เปนคําที่ไมเคยมีนิยามอยูในกฎหมายใดมากอน ประชาชนไมสามารถเขาใจไดวาการแสดงออกอยางใด
จะผิดกฎหมายหรือไม เห็นวา คําดังกลาวเปนคําทั่ว ๆ ไป มีความหมายอยูในตัวเองแลว บุคคลทั่วไป
สามารถเขาใจได เปนความหมายไปในทางที่ไมสมควร ไมดี ไมเหมาะสม ไมควรกระทํา มาตรา ๖๑
วรรคสอง มิไดหามการแสดงความคิดเห็นของประชาชนตอรางรัฐธรรมนูญ หากแสดงความคิดเห็นวา
รางรัฐ ธรรมนูญ มีขอ ดีขอเสียอยางไรภายในกรอบที่ไ มขัด ตอ กฎหมาย เพื่อประกอบความคิด เห็น ว า
ควรรับหรือไมรับหรือไม ยอมกระทําได ขออางของผูรองจึงไมอาจรับฟงได
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ดวยเหตุดังที่ไดวินิจฉัยขางตน จึงมีความเห็นวา พระราชบัญญัติวาดวยการออกเสียงประชามติ
รางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๑ วรรคสอง จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ จึงไมมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
นายนุรกั ษ มาประณีต
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

