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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายวสันต สรอยพิสทุ ธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๒๓/๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๒๒/๒๕๕๔
วันที่ ๒๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

ประเด็นวินิจฉัย
๑. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ หรือไม
๒. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๒๘ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๙
และมาตรา ๗๐ หรือไม
ความเห็น
ในประเด็นขอที่ ๑ เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๙
เป น สิ ท ธิ ข องบุ ค คลในการต อ ต า นโดยสั น ติ วิ ธี ต อ การกระทํ า ใด ๆ ที่ เ ป น ไปเพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง อํ า นาจ
ในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และมาตรา ๗๐
เปนหนาที่ของชนชาวไทย ในการพิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สวนประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕
เปนบทบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน โดยมิใหมั่วสุมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไป
ใชกําลั ง ประทุษรา ย หรือขูเ ข็ญวาจะใชกํ าลัง ประทุษ ราย หรือ กระทํา การอยางหนึ่ง อย างใดใหเกิ ด
ความวุนวายขึ้นในบานเมือง เห็นไดในเบื้องตนวา การกระทําอันเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๑๕ เปนการกระทําที่มิใช “สันติวิธี” ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๙ และการทําหนาที่ของชนชาวไทย
ในการพิ ทักษรัก ษาไวซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริย และการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๗๐ นั้ น ก็ ต อ งอยู ภ ายในกรอบ
แหงกฎหมายที่เกี่ยวของ กลาวคือ จะใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษรายใด ๆ มิได
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เวนแตจะเปนไปตามกฎหมาย เชน การกระทําโดยปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย หรือกระทําดวยความจําเปน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙ เปนตน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕
จึงมิใชบทบัญญัติที่ตัดสิทธิของบุคคลใหตอตานโดยสันติวิธีตอการกระทําใด ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิถีทางที่มิชอบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๙ และมิใชบทบัญญัติที่ลิดรอนหนาที่
ของบุคคลในการพิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๐ แตอยางใด
สวนในประเด็นขอ ๒ เปนเรื่องการควบคุมการกระทําบางอยาง เพื่อความสะดวกแกการจราจร
และเพื่อมิใหกีดขวางการจราจรของผูใชทาง โดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑๔
หามวาง ตั้ง ยื่น หรือแขวนสิ่งของหรือกระทําดวยประการใด ๆ เกี่ยวกับสิ่งของในทางมิใหมีลักษณะ
เปนการกีดขวางการจราจร สวนมาตรา ๑๒๘ เปนบทบัญญัติหามวาง หรือเท หรือทิ้งสิ่งของจําพวกเศษแกว
ตะปู ลวด น้ํามันหลอลื่น กระปองหรือสิ่งอื่นใด หรือกระทําดวยประการใด ๆ บนทางอันอาจทําใหเกิดอันตราย
หรือเสียหายแกยานพาหนะหรือบุคคล หรือเปนการกีดขวางการจราจร บทบัญญัติในสองมาตราดังกลาว
มิไ ดขัด ขวางการชุม นุม โดยสงบและปราศจากอาวุธ อันสอดคลองกับ หลักการคุมครองความสะดวก
ของประชาชนที่จะใชทางสาธารณะ และมิไดจํากัดสิทธิของบุคคลที่จะตอตานโดยสันติวิธีตอการกระทําใด ๆ
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศดวยวิถีทางที่ไมชอบ ทั้งมิไดเปนการลิดรอนหนาที่ของบุคคล
ในการพิทักษชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขแตประการใด แมจะเปนกรณีจํากัดสิทธิของบุคคลอยูบาง แตก็เปนไปตามอํานาจที่รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ ใหไว ซึ่งไมกระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญแหงสิทธิ และเปนการบังคับใชเปนการทั่วไป
ไมใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเจาะจง แสดงวาการใชสิทธิและหนาที่ของบุคคล
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ ตองอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายอื่น
และตองไมทําใหเปนการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของบุคคลอื่นดวย มิใชใชสิทธิและหนาที่จนกอใหเกิด
ความเดื อ ดร อ นแก ป ระชาชน หรื อ ล ว งละเมิ ด สิ ท ธิ ข องผู ใ ด ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ หลั ก กฎหมายทั่ ว ไป
และหลักการเคารพในสิทธิและหนาที่ซึ่งกันและกัน
อาศัยเหตุผลดังกลาวมา จึงมีความเห็นวา 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
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และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๒๘ ก็ไมขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๙
และมาตรา ๗๐
นายวสันต สรอยพิสุทธิ์
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

