เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๑๘ ก

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายเฉลิมพล เอกอุรุ 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 และมาตรา ๑๒๘
ขัด หรือแยง ตอรัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ มาตรา ๖๓
มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ หรือไม
ความเห็น
ประเด็นที่หนึ่ง พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๖๙ เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๑๓ สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ
มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองสิทธิของบุคคลในการตอตานโดยสันติวิธีตอการกระทําใด ๆ เพื่อใหไดมา
ซึ่ ง อํ า นาจในการปกครองประเทศโดยวิ ธี ก ารซึ่ ง มิ ไ ด เ ป น ไปตามวิ ถี ท างที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
สว นมาตรา ๗๐ เปน บทบั ญ ญั ติใ นหมวด ๔ หน า ที่ข องชนชาวไทย ซึ่ ง กํ า หนดให บุค คลมีห น า ที่
พิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
สําหรับประมวลกฎหมายอาญา เปนกฎหมายที่กําหนดเกี่ยวกับลักษณะการกระทําที่เปนความผิด
และกําหนดโทษทางอาญา มาตรา ๒๑๕ เปนบทบัญญัติความผิด ลักษณะ ๕ ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุข
ของประชาชน โดยบัญญัติวา ผูใดมั่วสุมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไป ใชกําลังประทุษราย ขูเข็ญวาจะใชกําลัง
ประทุษราย หรือกระทําการอยางหนึง่ อยางใดใหเกิดการวุน วายขึน้ ในบานเมือง ผูนั้นมีความผิดและตองรับโทษ
ถาผูกระทําความผิดคนหนึ่งคนใดมีอาวุธ บรรดาผูที่กระทําความผิดตองรับโทษหนักขึ้น และถาผูกระทําความผิด
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๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

เปนหัวหนา หรือเปนผูมีหนาที่สั่งการในการกระทําความผิดนั้น ยิ่งตองรับโทษหนักขึ้น มาตรา ๒๑๕
จึงเปนบทบัญญัตเิ พื่อใหเกิดความสงบสุขของประชาชน แตก็มิไดตดั สิทธิของบุคคลที่จะตอตานโดยสันติวธิ ี
ตอการกระทําใด ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแตอยางใด ทั้งมิไดลิดรอนหนาที่ของบุคคลในการพิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
จึงเห็นวา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐
ประเด็นที่สอง พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๙ เป น บทบั ญ ญั ติ ใ นหมวด ๓ สิ ท ธิ แ ละเสรีภ าพของชนชาวไทย สว นที่ ๑ บททั่ ว ไป
บัญญัติคุมครองและรับรองวาการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน
และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได กฎหมายดังกลาวตองมีผลใชบังคับ
เปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง
ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๑๑
เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม เปนบทบัญญัติที่รับรองเสรีภาพของบุคคลในการชุมนุมโดยสงบ
และปราศจากอาวุธ การจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะในกรณีการชุม นุมสาธารณะ และเพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชนที่จะใชที่สาธารณะ
หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงคราม หรือในระหวางเวลา
ที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
ตามมาตรานี้ จึ ง เป น เสรี ภ าพในการชุ ม นุ ม รวมกลุ ม กั น เพื่ อ สนทนาแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั น
หรือเพื่อเรียกรองและแสดงความคิดเห็นตอรัฐ การชุมนุมนั้นตองมีวัตถุประสงคที่สุจริต ไมกอใหเกิด
ความวุ น วายในบ า นเมื อ งหรื อ ขั ด ต อ ความสงบเรี ย บร อ ยในบ า นเมื อ ง การใช เ สรี ภ าพตามมาตรานี้
ตองเปนไปตามกรอบที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ กําหนด กลาวคือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่
ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน
ทั้งตองอยูภายในขอบเขตของกฎหมายดวย
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สําหรับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ ไดกลาวถึงไวแลวในการพิจารณาประเด็นที่หนึ่ง
สวนพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑๔ อยูในลักษณะ ๑๔ วาดวย
สัตวและสิ่งของในทาง มาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “หามมิใหผูใดวาง ตั้ง ยื่น หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
หรือกระทําดวยประการใด ๆ ในลักษณะที่เปนการกีดขวางการจราจร เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือ
จากเจาพนักงานจราจร แตเจาพนักงานจราจรจะอนุญาตไดตอเมื่อมีเหตุอันจําเปนและเปนการชั่วคราวเทานั้น”
วรรคสอง บัญญัติวา “ผูฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งนอกจากจะมีความผิดตามมาตรา ๑๔๘ แลว
เจาพนักงานจราจรมีอํานาจสั่งใหผูฝาฝนรื้อถอนหรือเคลื่อนยายสิ่งกีดขวางดังกลาวได ถาไมยอมรื้อถอน
หรือเคลื่อนยาย ใหเจาพนักงานจราจรมีอํานาจรื้อถอนหรือเคลื่อนยายได ” เห็นไดวา มาตรา ๑๑๔
ไมไดหามวาง ตั้ง ยื่น หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทําการดวยประการใด ๆ ในลักษณะที่เปนการกีดขวาง
การจราจรอยางเด็ดขาดเสียทีเดียว แตยังผอนปรนใหกระทําไดหากมีเหตุอันจําเปนโดยอยูภายใตเงื่อนไข
ที่เจาพนักงานจราจรจะอนุญาตไดเปนการชั่วคราว
สวนมาตรา ๑๒๘ อยูในลักษณะ ๑๗ วาดวยเบ็ดเตล็ด มาตรา ๑๒๘ บัญญัติวา “หามมิให
ผูใดวาง เท หรือทิ้งเศษแกว ตะปู ลวด น้ํามันหลอลื่น กระปองหรือสิ่งอื่นใด หรือกระทําดวยประการใด ๆ
บนทางอันอาจทําใหเกิดอันตรายหรือเสียหายแกยานพาหนะหรือบุคคล หรือเปนการกีดขวางการจราจร”
มาตรา ๑๒๘ นี้ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการใชรถใชถนนของสาธารณชน
อันเปนการคุมครองบุคคลอื่นที่ไมไดเขารวมชุมนุม ใหสามารถใชรถใชถนนในทางสาธารณะไดตามสมควร
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๒๘
มิไดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ เพราะมิไดจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจนเกินสมควร
และมิไดกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ เปนบทบัญญัติที่ใชบังคับเปนการทั่วไป
มิไดมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง มิไดขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ เพราะไมไดขัดขวางการใชเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
ทั้งยังสอดคลองกับหลักการคุมครองความสะดวกและความปลอดภัยในการใชรถใชถนนของสาธารณชน
และหลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูชุมนุมกับของบุคคลอื่นที่ไมไดเขารวมการชุมนุมใหเกิดดุลยภาพ
มิ ไ ด ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ เพราะมิ ไ ด จํ า กั ด สิ ท ธิ ข องบุ ค คล
ที่จ ะต อต านโดยสั น ติ วิธี ซึ่ง การกระทํา ใด ๆ ที่เ ปน ไปเพื่ อใหไ ดม าซึ่ ง อํ านาจในการปกครองประเทศ
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โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และมิไดลิดรอนหนาที่ของบุคคลที่จะพิทักษรักษาไว
ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
แตอยางใด
จึงเห็นวา พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๒๘
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ มาตรา ๖๓
มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐
นายเฉลิมพล เอกอุรุ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

