สรุปคำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญที่ ๔๔-๔๕/๒๕๕๔
เรื่อง

วันที่ ๑๔ ธันวำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๔

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๒๑๕ และมาตรา ๒๑๖ ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๕ และ
มาตรา ๖๓ หรือไม่

๑. ควำมเป็นมำและข้อเท็จจริงโดยสรุป
ศาลจังหวัดพัทยาส่งคาโต้แย้งของจาเลย รวม ๒ คาร้อง เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ข้อเท็จจริงตามคาร้องและ
เอกสารประกอบ สรุปได้ดังนี้
คำร้ องที่หนึ่ง (เรื่ องพิจ ารณาที่ ๓๑/๒๕๕๒) พนักงานอัยการ ส านักงานอัยการจังหวัดพัทยา
เป็นโจทก์ ฟ้องนายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง นายนพพร นามเชียงใต้ พันตารวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์
และนายสมญศฆ์ พรมภา เป็นจาเลย ต่อศาลจังหวัดพัทยา ในคดีอาญาหมายเลขดาที่ ๓๕๓๗/๒๕๕๒
ฐานความผิดร่วมกันขัดคาสั่งเจ้าพนักงานซึ่งสั่งให้เลิกการมั่วสุม ร่วมกันเดินขบวนและกระทาด้วยประการใด ๆ
ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร ร่วมกันกระทาให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหรือวิธีอื่นใดอันมิใช่
เป็นการกระทาภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ มิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต เพื่อให้
เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร
และเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน มั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง
โดยเป็นหัวหน้า เป็นผู้มีหน้าที่สั่งการในการกระทาความผิดนั้น ร่วมกันบุกรุกและทาให้เสียทรัพย์ และขอให้
พิจารณาพิพากษาลงโทษจาเลย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ มาตรา ๙๑ มาตรา ๑๑๖
มาตรา ๒๑๕ มาตรา ๒๑๖ มาตรา ๓๕๘ มาตรา ๓๖๒ มาตรา ๓๖๔ มาตรา ๓๖๕ พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ พระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๔๘ และพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘
จาเลยให้การปฏิเสธ และจาเลยที่ ๓ ยื่นคาร้องต่อศาลจังหวัดพัทยา โต้แย้งว่า เหตุที่จาเลยที่ ๓
ถูกฟ้องเป็น คดีนี้ สื บ เนื่องมาจากการชุมนุมของคนเสื้ อแดงที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่
๑๐–๑๑ เมษายน ๒๕๕๒ ซึ่งการกระทาของจาเลยที่ ๓ เป็นการใช้เสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
อันเป็นการแสดงออกของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยและเป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในการร่วม
ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐกลับฟ้องจาเลยที่ ๓
และประชาชนว่ากระทาการมั่วสุมอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๖ นอกจากนี้
การแสดงความคิดเห็ น ในการชุมนุ มเป็ น เสรีภ าพของบุ คคลที่ จะแสดงความคิดเห็ นได้ตามบทบัญ ญัติของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ ดังนั้น การจะนาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ มาใช้
บังคับแก่จาเลยที่ ๓ จึงไม่อาจกระทาได้ เพราะเป็นบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้งต่อ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕
และมาตรา ๖๓ จึงขอให้ส่ งคาโต้แย้งของจาเลยที่ ๓ ให้ ศาลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕ และมาตรา ๒๑๖ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ และประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๖๓

-๒ค ำร้ องที่สอง (เรื่ องพิจ ารณาที่ ๓๙/๒๕๕๒) พนักงานอัยการ ส านักงานอัยการจังหวัดพัทยา
เป็นโจทก์ ฟ้องนางสาวจิดาภา ธนหัตถชัย นางสาวสารวย แสงประภา และนางสาวเสาวลักษณ์ สานุวิทย์
เป็นจาเลย ต่อศาลจังหวัดพัทยา ในคดีอาญาหมายเลขดาที่ ๓๒๓๒/๒๕๕๒ ฐานความผิดร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่
สิบคนขึ้นไป ใช้กาลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กาลังประทุษร้าย กระทาการให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง
โดยเป็นหัวหน้าในการมั่วสุมและเป็นแกนนาผู้มีหน้าที่สั่งการปลุกระดมในการกระทาความผิดนี้ การกระทา
ของจาเลยทั้งสาม จึงเป็นการกระทาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ และมาตรา ๒๑๕
ขอให้พิจารณาพิพากษาลงโทษจาเลยตามกฎหมาย
จาเลยทั้งสามให้การปฏิเสธและโต้แย้งว่า จาเลยทั้งสามใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ อันเป็น
สิทธิเกี่ยวกับ การชุมนุ ม และเป็น การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๖๙
บั ญญัติให้ บุ คคลย่ อ มมีสิ ทธิ ต่อต้านโดยสั นติ วิธีซึ่งการกระท าใด ๆ ที่เป็น ไปเพื่อให้ ได้มาซึ่งอานาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ ดังนั้น ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๒๑๕ จึงเป็นกรณีต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ไม่อาจใช้บังคับได้ เพราะขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๖๓ จึงขอให้ส่ง
คาโต้แย้งของจาเลยทั้งสามให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ศาลจังหวัดพัทยาเห็นว่า ข้อโต้แย้งของจาเลยทั้งสองคาร้อง เป็นกรณีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
และไม่ปรากฏว่ามีคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นนี้ จึงส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
๒. ประเด็นเบื้องต้น
ประเด็น ที่ศาลรัฐ ธรรมนู ญต้องพิจารณาเบื้องต้นมีว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีอานาจรับคาร้องทั้งสองนี้
ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง หรือไม่ เห็นว่า ตามคาร้องทั้งสองมีประเด็น
โต้แย้ ง ว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๒๑๕ และมาตรา ๒๑๖ ขั ดหรือ แย้งต่ อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๕ และมาตรา
๖๓ หรื อ ไม่ และยั ง ไม่ มี ค าวิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เกี่ ย วกั บ บทบั ญ ญั ติ นี้ ม าก่ อ น กรณี จึ ง ต้ อ งด้ ว ย
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบข้อกาหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทา
คาวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคาสั่งรับคาร้องทั้งสองไว้พิจารณาวินิจฉัย
โดยให้รวมพิจารณาและวินิจฉัยไปในคราวเดียวกัน
๓. ประเด็นที่ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัย
ประเด็ น ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ต้ อ งพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย คื อ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖
มาตรา ๒๑๕ และมาตรา ๒๑๖ ขัดหรือแย้งต่อรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๖๓ หรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายอาญาเป็นบทบัญญัติกาหนดเกี่ยวกับลักษณะการกระทาที่เป็น
ความผิดและโทษอันเป็นความรับผิดทางอาญา โดยมาตรา ๑๑๖ เป็นบทบัญญัติความผิดลักษณะ ๑ ว่า
ด้วยความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ซึ่งบัญญัติว่า ผู้ใดกระทาให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วย
วาจา หนังสือหรือวิธีอื่ นใดอันมิใช่เป็นการกระทาภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดง
ความคิดเห็นหรือ ติชมโดยสุจริต (๑) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้กาลัง
ข่มขืนใจหรือใช้กาลังประทุษร้าย (๒) เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาด

-๓ที่จะก่อความไม่ส งบขึ้นในราชอาณาจักร หรือ (๓) เพื่อให้ ประชาชนล่ วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ผู้นั้น
มีความผิดและต้องรับโทษ ส่วนมาตรา ๒๑๕ และมาตรา ๒๑๖ เป็นบทบัญญัติความผิดลักษณะ ๕ ว่าด้วย
ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน โดยมาตรา ๒๑๕ บัญญัติว่า ผู้ใดมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป
ใช้กาลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กาลังประทุษร้าย หรือกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้น
ในบ้านเมือง ผู้นั้นมีความผิดและต้องรับโทษ ถ้าผู้กระทาความผิดคนหนึ่งคนใดมีอาวุธ บรรดาผู้ที่กระทา
ความผิดต้องรับโทษหนักขึ้น และถ้าผู้กระทาผิดเป็นหัวหน้า หรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการในการกระทาความผิด
นั้นยิ่งต้องรับโทษที่หนักขึ้น และมาตรา ๒๑๖ บัญญัติว่า เมื่อเจ้าพนักงานสั่งผู้ที่มั่วสุมเพื่อกระทาความผิด
ตามมาตรา ๒๑๕ ให้เลิกไป ผู้ใดไม่เลิก ผู้นั้นมีความผิดและต้องรับโทษ บทบัญญัติทั้งสามมาตราดังกล่าว
เป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการกระทาอันเป็นมูลฐานแห่งคดีนี้ มิใช่กฎหมายที่ย้อนหลังให้ต้องรับ
ผิดหรือให้ต้องรับโทษทางอาญาแก่บุคคล มิได้เป็นบทสันนิษฐานความผิดทางอาญาไว้ล่วงหน้าว่าบุคคลนั้น
ได้กระทาความผิดหรือเป็นการปฏิบัติต่อบุคคลเสมือนเป็นผู้กระทาความผิดก่อนที่จะมีคาพิพากษาถึงที่สุ ด
จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ อีกทั้งเป็นการจากัดขอบเขตการใช้เสรีภาพโดยอาศัยอานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ วรรคสอง บัญญัติให้กระทาได้ กล่าวคือ เพื่อรักษา
ความมั่นคงของรัฐ และเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งเป็นไปตามความจาเป็น
และมิได้กระทบกระเทือนต่อสาระสาคัญของสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๒๑๕ และมาตรา ๒๑๖ จึงเป็นบทบัญญัติตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
กล่าวคือ เป็นบทบัญญัติที่จากัดสิทธิและเสรีภาพโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อ
การที่รัฐ ธรรมนูญนี้กาหนดไว้และได้เพียงเท่าที่จาเป็น อีกทั้งเป็นบทบัญญัติ ที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่ว ไป
ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ไม่กระทบกระเทือนต่อ
สาระสาคัญของสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ และมิได้เป็นการจากัดเสรีภาพของบุคคลในการชุมนุม
โดยสงบและปราศจากอาวุ ธ ตามรั ฐ ธรรมนูญ มาตรา ๖๓ ไม่ใ ช่เป็ นเรื่อ งการใช้ อานาจขององค์ก รโดย
ไม่ค านึ งถึง ศัก ดิ์ศรี ความเป็ น มนุ ษ ย์ สิ ทธิแ ละเสรี ภ าพตามบทบัญ ญัติ แห่ งรัฐ ธรรมนู ญ ตามมาตรา ๒๖
ไม่ได้ทาให้บุคคลไม่สามารถอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตน และไม่ได้ทาให้บุคคล
ซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ ไม่สามารถยกบทบัญญัติเพื่อใช้สิทธิทางศาล ตามมาตรา ๒๘
๔. ผลคำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๒๑๕ และมาตรา
๒๑๖ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๖๓
ย่อโดย นายเถกิงเกียรติ จันทร์พูล
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ ๔
กลุ่มงานคดี ๔ และ
นายบท นามบุตร
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ ๘ ว
กลุ่มงานคดี ๗
หมำยเหตุ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๖๐ ก วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

