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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายบุญสง กุลบุปผา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๒๓/๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๒๒/๒๕๕๔
วันที่ ๒๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็ น ที่ ห นึ่ ง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕ ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย 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 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๙
และมาตรา ๗๐ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๙ เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
สวนที่ ๑๓ สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ โดยบัญญัติใหบุคคลยอมมีสิทธิตอตานโดยสันติวิธีซึ่งการกระทําใด ๆ
ที่เปนไปเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญนี้ สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๐ เปนบทบัญญัตใิ นหมวด ๔ วาดวยหนาที่ของชนชาวไทย
โดยบัญญัติใหบุคคลมีหนาที่พิทักษรักษาไวซงึ่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้
สํ า หรั บ ประมวลกฎหมายอาญาเป น กฎหมายมหาชนว า ด ว ยความผิ ด และโทษอาญา
เปน บทบัญญัติถึง ความเกี่ยวพัน ระหวางเอกชนกับ รัฐ เนื่องจากการกระทําผิด อาญาเปน การกระทํา
ที่กระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบรอยแหงชุมชนเปนสวนรวม และโดยที่รัฐมีอํานาจหนาที่ในการรักษา
ความมั่ น คงและความสงบเรี ย บร อ ยภายในประเทศจึ ง ต อ งมี ก ารตราประมวลกฎหมายอาญาขึ้ น

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๑๘ ก

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

เพื่อควบคุม การกระทําของบุค คลหรือกลุม บุคคล มิใหลว งละเมิดตอสิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคลอื่น
และมิใหกอความไมสงบเรียบรอยขึ้นในบานเมือง เมื่อพิจารณาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕
ซึ่ ง เป น บทบั ญ ญั ติ ภ าคความผิ ด ที่ เ กี่ ย วกั บ ความสงบสุ ข ของประชาชนที่ บั ญ ญั ติ ว า “ผู ใ ดมั่ ว สุ ม กั น
ตั้งแตสิบคนขึน้ ไป ใชกําลังประทุษราย ขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใด
ใหเกิดการวุนวายขึ้นในบานเมือง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูกระทําความผิดคนหนึ่งคนใดมีอาวุธ บรรดาผูที่กระทําความผิด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป
หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูกระทําความผิดเปนหัวหนา หรือเปนผูมีหนาที่สั่งการในการกระทําความผิดนั้น ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” แลว เห็นวา สิทธิตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๙ เปนสิทธิของชนชาวไทยในการตอตานโดยสันติวิธี ซึ่งการกระทําใด ๆ ที่เปนไปเพื่อใหไดมา
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
ซึ่งเปนสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ เพื่อปองกันมิใหบุคคลหรือพรรคการเมืองกระทําการใด ๆ เพื่อใหไดมา
ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิชอบดวยรัฐธรรมนูญ และเปนสิทธิตอตานโดยสันติวิธี
สว นรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๗๐ เปน หนา ที่ใ นการพิทั ก ษรั ก ษาไว ซึ่ ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริ ย
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งหากการใชสิทธิ
และหนาที่ตามบทบัญญัติดังกลาวเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแลว บุคคลผูใชสิทธิและหนาที่ดังกลาว
ยอมได รับ ความคุม ครองตามบทบัญ ญั ติของรัฐ ธรรมนูญ แต บ ทบัญ ญัติของประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๑๕ เปนบทบัญญัติในภาคความผิดที่เกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนโดยมีวัตถุประสงค
ที่จะควบคุมการกระทําของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่อาจจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยขึ้นในบานเมือง
อันเปนการคุมครองความสงบสุขของประชาชน บทบัญญัติดังกลาวมิไดมุงหมายหรือมีลักษณะเปนการขัดขวาง
หรือกระทบกระเทือนการใชสิทธิและหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ แตอยางใด
ดังนั้น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐
ประเด็นที่สอง พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๒๘
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ หรือไม
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รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๓ เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย โดยมาตรา ๒๙ เปนบทบัญญัติที่คุมครองและรับรองวาการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อ
การที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
โดยกฎหมายดังกลาวตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรา
กฎหมายนั้นดวย และมาตรา ๖๓ เปนบทบัญญัติที่รับรองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
การจํ า กั ด เสรี ภ าพดั ง กล า วจะกระทํ า มิ ไ ด เว น แต โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย
เฉพาะในกรณีการชุม นุมสาธารณะ และเพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชนที่จะใชที่สาธารณะ
หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงคราม หรือในระหวางเวลา
ที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก สวนรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐
เปนสิทธิและหนาที่ของชนชาวไทยดังกลาวมาแลว
สําหรับกฎหมายวาดวยการจราจรทางบกเริ่มตราขึ้นใชบังคับเปนฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พุทธศักราช ๒๔๗๗ โดยมีเหตุผลในการตรา คือ สภาผูแทนราษฎรถวายคําปรึกษาวา
สมควรจัดวางระเบียบจราจรทางบก เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชน ตอมาไดมีการตรา
พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติดงั กลาว รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม คือ พระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยมี เ หตุ ผ ลในการประกาศใช คื อ เนื่ อ งจากการคมนาคมและขนส ง ทางบก
ไดเจริญกาวหนาขยายตัวไปทั่วประเทศ และเชื่อมโยงไปยังประเทศใกลเคียงและจํานวนยานพาหนะในทองถนน
และทางหลวงไดทวีจํานวนขึ้นเปนลําดับ ประกอบกับประเทศไทยไดเขาเปนภาคีในอนุสัญญาวาดวย
การจราจรทางถนนและพิธีสารวาดวยเครื่องหมายและสัญญาณตามถนน สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวย
การจราจรทางบกซึ่งไดใชบังคับมากวาสี่สิบปใหเหมาะสมกับสภาพการจราจรและจํานวนยานพาหนะที่เพิ่มขึ้น
และเพื่อความปลอดภัยแกชีวิต รางกาย และทรัพยสินของประชาชน เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑๔ ที่บัญญัติหามมิใหผูใดวาง ตั้ง ยื่น หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
หรือกระทําดวยประการใด ๆ ในลักษณะที่เปนการกีดขวางการจราจร และมาตรา ๑๒๘ ที่บัญญัติ
หามมิใหผูใดวาง เท หรือทิ้งเศษแกว ตะปู ลวด น้ํามันหลอลื่น กระปองหรือสิ่งอื่นใด หรือกระทํา
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ดวยประการใด ๆ บนทางอันอาจทําใหเกิดอันตรายหรือเสียหายแกยานพาหนะหรือบุคคลหรือเปนการกีดขวาง
การจราจรแล ว เห็ น ว า บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วมี วั ต ถุ ป ระสงค เ ป น การจั ด วางระเบี ย บจราจรทางบก
เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยแกชีวิต รางกายและทรัพยสิน ของประชาชน เพราะการกระทํา
ที่กฎหมายหามทั้งสองมาตราดังกลาวอาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในการจราจร
แมจะมีผลกระทบกระเทือนตอการใชเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๓ อยูบาง แตรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ วรรคสอง ก็ใหอํานาจกระทําไดเพื่อคุมครองความสะดวก
ของประชาชนที่จะใชที่สาธารณะ และเปนกรณีเทาที่จําเปนไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงเสรีภาพนั้น
บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ รวมทั้งบทบัญญัติดังกลาว
มิไดมุงหมายหรือมีลักษณะเปนการขัดขวางหรือกระทบกระเทือนการใชสิทธิและหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ แตอยางใด ดังนั้น พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑๔
และมาตรา ๑๒๘ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวา
ประเด็ น ที่ ห นึ่ ง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕ ไม ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐
ประเด็นที่สอง พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๒๘
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ มาตรา ๖๓
มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐
นายบุญสง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

