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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายชัช ชลวร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๒๓/๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๒๒/๒๕๕๔
วันที่ ๒๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่หนึ่ง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ หรือไม
ประเด็นที่สอง พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๒๘
มาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๕๒ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๙ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ หรือไม
ความเห็น
เห็น วา รัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๙ เป น บทบัญ ญัติ ที่เป น หลัก ประกัน ความมั่น คงแหง สิท ธิ
และเสรีภาพที่วา การตรากฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทําได
ภายใตเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกําหนดคือ ตองอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่
รัฐธรรมนูญนีก้ ําหนดไวและเทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
ทั้งนี้ กฎหมายดังกลาวตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง สวนมาตรา ๖๓ เปนบทบัญญัติรับรองใหบุคคลมีเสรีภาพ
ในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชน
ที่จะใชที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่ป ระเทศอยูในภาวะสงคราม
หรือ ในระหวา งเวลาที่มีป ระกาศสถานการณฉุก เฉิ น หรือประกาศใช กฎอั ยการศึ ก สว นมาตรา ๖๙
เปนบทบัญญัติรับรองใหบุคคลมีสิทธิตอตานโดยสันติวิธีซึ่งการกระทําใด ๆ ที่เปนไปเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ และมาตรา ๗๐
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เปน บทบัญญัติกําหนดหนาที่ของปวงชนชาวไทยโดยใหบุคคลมีห นาที่พิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้
ประเด็นที่หนึ่ง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๙
และมาตรา ๗๐ หรือไม
เห็ น ว า ประมวลกฎหมายอาญาจั ด เปน กฎหมายที่เ ป น กลไกสํ าคั ญ และจํ า เปน ที่ รั ฐ ต อ งใช
เพื่ อ รั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ยของประชาชนอั น เป น ประโยชน ด า นความมั่ น คงของประเทศ
ซึ่งเปนบทบัญญัติกําหนดเกี่ยวกับลักษณะการกระทําที่เปนความผิดและโทษอันเปนความรับผิดทางอาญา
โดยมาตรา ๒๑๕ เปนบทบัญญัติความผิดลักษณะ ๕ วาดวยความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
ซึ่ง บัญ ญัติวา ผูใดมั่ว สุมกัน ตั้งแตสิบ คนขึ้น ไป ใชกําลังประทุษราย ขูเข็ญ วาจะใชกําลัง ประทุษราย
หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดใหเกิดการวุนวายขึ้นในบานเมือง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาผูกระทําความผิดคนหนึ่งคนใดมีอาวุธ บรรดาผูที่
กระทํ า ความผิ ด ต อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม เ กิ น สองป หรื อ ปรั บ ไม เ กิ น สี่ พั น บาท หรื อ ทั้ ง จํ า ทั้ ง ปรั บ
ถาผูกระทําความผิดเปนหัวหนา หรือเปนผูมีหนาที่สั่งการในการกระทําความผิดนั้น ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เห็นไดวา แมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๙
ซึ่งเปนบทบัญญัติรับรองสิทธิตอตานโดยสันติวิธีของบุคคลอันเปนสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไว และมาตรา ๗๐ ซึ่งเปนบทบัญญัติกําหนดใหบุคคลมีหนาที่พิทักษรักษาไวซึ่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขก็ตาม แตเมื่อพิจารณาบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๑๕ ที่กําหนดใหการมั่วสุมที่ใชกําลังหรือกระทําการใหเกิดความวุนวายอันกระทบตอความสงบสุข
เรี ย บร อ ยของประชาชนเป น ความผิ ด ที่ ต อ งรั บ โทษทางอาญา จึ ง เป น บทบั ญ ญั ติ ที่ เ ป น กลไกสํ า คั ญ
และจําเปนที่รฐั ตองใชเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนอันเปนประโยชนดานความมั่นคงของประเทศ
ซึ่งมีเจตนารมณเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนและความมั่นคงของประเทศอันเปนวัตถุประสงค
ของกฎหมายใหบ รรลุผล อยางไรก็ดี บุคคลยัง มีสิทธิตอตานโดยสัน ติวิธีและมีห นาที่พิทักษรักษาไว
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๙
และมาตรา ๗๐ ไดตราบเทาที่ไมเปนการกระทําที่เปนความผิดตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา
ซึ่ง การใชสิทธิแ ละหนาที่ ข องบุคคลดัง กลา วยังตอ งอยูในกรอบของรัฐ ธรรมนูญ และกฎหมาย ดังนั้ น
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ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕ เปนบทบัญญัติที่เปนไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวแลว
วากระทําได กลาวคือ เปนบทบัญญัตทิ ี่จํากัดสิทธิและเสรีภาพเทาที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมาย
อีกทั้งเปนบทบัญญัติที่มีผลใชบังคับเพื่อคุมครองสิทธิของบุคคลทุกคนที่อยูภายใตบทบังคับตามที่บัญญัติไว
เปนการทั่วไป ไมมุงหมายใหใชบังคับ แกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง
ไมกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงสิทธิของบุคคลในการตอตานโดยสันติวิธี และมิไดเปนการลิดรอนหนาที่
ของบุคคลในการพิทักษรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ซึ่งรัฐธรรมนูญไดรับรองไว สวนการพิจารณาวาการกระทําใดจะเปนการกระทําที่มีลักษณะซึ่งรัฐธรรมนูญ
รับรองเสรีภาพไวหรือไมนั้น องคกรตุลาการที่มีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ จะเปนผูพิจารณา
เปนรายกรณีไป วาการกระทํานั้นเปนกรณีตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญคุมครองไวหรือไม
ประเด็นที่สอง พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๒๘
มาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๕๒ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๙
และมาตรา ๗๐ หรือไม
เห็น วา พระราชบัญ ญัติ จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๕๒
เป น บทบั ญ ญั ติ อ ยู ใ นลั ก ษณะ ๑๙ ว า ด ว ยบทกํ า หนดโทษ ซึ่ ง โดยเนื้ อ หาของบทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ
บทกําหนดโทษนี้ไมมีกรณีที่จะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมาตราใดได จึงมีประเด็นที่ตองพิจารณาวา
มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๒๘ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวขัดหรือแยงตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
มาตราที่ อ างไวห รื อ ไม เห็ น วา โดยที่พ ระราชบัญ ญั ติ จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีเ จตนารมณ
ในการประกาศใชวา การคมนาคมและขนสงทางบกไดเจริญกาวหนาขยายตัวไปทั่วประเทศและเชื่อมโยง
ไปยัง ประเทศใกลเคียง และจํา นวนยานพาหนะในทองถนนและทางหลวงไดทวีจํานวนขึ้น เปน ลําดับ
สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจราจรทางบกในขณะนั้นซึ่งไดใชบังคับมากวาสี่สิบปใหเหมาะสมกับสภาพ
การจราจรและจํานวนยานพาหนะที่เพิ่มขึ้น และเพื่อความปลอดภัยแกชีวิตรางกายและทรัพยสินของประชาชน
ตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติมเพื่อใหเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ความสะดวกและความปลอดภัยในการจราจร
เนื่อ งจากอุ บัติเ หตุจ ากการจราจรทางบกมีผลตอ การพัฒ นาประเทศโดยตรงและมีแ นวโนม ที่จะเพิ่ ม
จํานวนสูงขึ้นเปนอันมาก พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนกฎหมายที่เปนกลไกสําคัญ
และจําเปนที่รัฐตองใชเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนโดยกําหนดมาตรการสรางความปลอดภัย
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และลดความรุนแรงของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแกผูขับขี่รถยนตและคนโดยสารรถยนต เพื่อใหการจราจร
มีความปลอดภัยแกชีวิตรางกายและทรัพยสิน ของประชาชน และมีความสะดวกดว ยการจัดระเบียบ
วาดวยการจราจรสําหรับเจาของ ผูขับขี่ และผูโดยสาร และเปนบทบัญญัติที่กําหนดลักษณะการกระทํา
ที่เปนความผิดและโทษอันเปนความรับผิดทางอาญา โดยมาตรา ๑๑๔ เปนบทบัญญัติความผิดลักษณะ ๑๔
วาดวยสัตวและสิ่งของในทาง ซึ่งบัญญัติหามมิใหผูใดวาง ตั้ง ยื่น หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทํา
ดวยประการใด ๆ ในลักษณะที่เปนการกีดขวางการจราจร เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานจราจร
แตเ จา พนั กงานจราจรจะอนุญ าตได ตอ เมื่ อมี เหตุอั น จํ าเปน และเปน การชั่ ว คราวเทา นั้น หากฝ าฝ น
นอกจากจะมี ค วามผิ ด ตามมาตรา ๑๔๘ แล ว เจ า พนั ก งานจราจรมี อํ า นาจสั่ ง ให ผู ฝ า ฝ น รื้ อ ถอน
หรือเคลื่อนยายสิ่งกีดขวางดังกลาวได ถาไมยอมรื้อถอนหรือเคลื่อนยาย ใหเจาพนักงานจราจรมีอํานาจรื้อถอน
หรื อ เคลื่ อ นย า ยได ส ว นมาตรา ๑๒๘ เป น บทบั ญ ญั ติ ค วามผิ ด ลั ก ษณะ ๑๗ ว า ด ว ยเบ็ ด เตล็ ด
ซึ่ง บัญญัติหามมิใหผูใดวาง เท หรือทิ้ง เศษแกว ตะปู ลวด น้ํามัน หลอลื่น กระปองหรือสิ่งอื่น ใด
หรือกระทําดวยประการใด ๆ บนทางอันอาจทําใหเกิดอันตรายหรือเสียหายแกยานพาหนะหรือบุคคล
หรือเปนการกีดขวางการจราจร เมื่อพิจารณาบทบัญญัติทั้งสองมาตราที่กําหนดลักษณะการกระทําไว
โดยมาตรา ๑๑๔ ใหการกระทําที่เปนความผิดตองเปนลักษณะกีดขวางการจราจร เวนแตไดรับอนุญาต
จากเจาพนักงานจราจร และกําหนดเงื่อนไขในการอนุญาตไวดวยวาตองมีเหตุอันจําเปนและเปนการชั่วคราว
เทานั้น สวนมาตรา ๑๒๘ ใหการกระทําที่เปนความผิดตองเปนการกระทําบนทางอันอาจทําใหเกิดอันตราย
หรือเสียหาย แมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ รับรองเสรีภาพของบุคคลในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
แตบทบัญญัติดังกลาวก็มิไดรับรองโดยเด็ดขาด แตใหจํากัดเสรีภาพไดภายใตเงื่อนไขที่บัญญัติไว คือ
จํากัดเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธไดแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ
เพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชนที่จะใชที่สาธารณะ เมื่อบทบัญญัติทั้งสองมาตราแหงพระราชบัญญัตินี้
ที่กําหนดใหการกระทําที่เปนการกีดขวางการจราจรหรืออาจทําใหเกิดอันตรายหรือเสียหาย เปนความผิด
ที่ตองรับ โทษทางอาญา ซึ่งการกระทําดัง กลาวกระทบตอความสงบสุขเรียบรอยของประชาชนทั่วไป
อันเปนประโยชนสวนรวม บทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกลาวเปนบทบัญญัติที่มีเจตนารมณใหวัตถุประสงค
ในการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนโดยการคุมครองประชาชนทั่วไปใหมีความปลอดภัยแกชีวิต
รางกายและทรัพยสิน บรรลุผล อยางไรก็ดี บุคคลยังมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธได
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ตราบเทาที่ไมเปน การกระทําที่เปน ความผิด ตามที่บัญ ญัติไ วในพระราชบัญญัตินี้ เห็นไดวา เสรีภาพ
ที่รฐั ธรรมนูญรับรองไวตามมาตรา ๖๓ รัฐธรรมนูญบัญญัติใหเสรีภาพดังกลาวอาจถูกจํากัดไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแ หงกฎหมาย เฉพาะตามที่กําหนดไวในรัฐ ธรรมนูญมาตรานั้น ๆ ยอมหมายความวา
แมบุคคลจะมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ แตสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ของบุคคล
ตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ ยังตองอยูในกรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย พระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๒๘ จึงเปนบทบัญญัติตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวแลว
วากระทําได กลาวคือ เปนบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและกระทําเทาที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมาย
อีกทั้งเปนบทบัญญัติที่มีผลใชบังคับเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทุกคนที่อยูภายใตบทบังคับ
ตามที่บัญญัติไ วเปน การทั่วไป ไมมุง หมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เป น การเจาะจง ไม ก ระทบกระเทื อ นต อ สาระสํ า คั ญ แห ง สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพที่ รั ฐ ธรรมนู ญ รั บ รองไว
ตามมาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๙ ทั้ ง มิ ไ ด เ ป น การลิ ด รอนหน าที่ ข องบุ ค คลในการพิ ทั ก ษ รั ก ษาไว
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามมาตรา ๗๐ แตอยางใด
สวนการพิจารณาวาการกระทําใดจะเปนการกระทําที่มีลักษณะซึ่งรัฐธรรมนูญรับรองเสรีภาพไวหรือไมนั้น
องคกรตุลาการที่มีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ จะเปนผูพิจารณาเปนรายกรณีไป วาการกระทํานั้น
เปนกรณีตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญคุมครองไวหรือไมเชนเดียวกัน
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕ ไมขัดหรือแยง
ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐
และพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๒๘ มาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๕๒
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ มาตรา ๖๓
มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐
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