
ม.ค. - ก.พ. ๕๕๑๑๔ จุลนิติ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔ - ๒๑/๒๕๕๔ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๓๐/๒๕๕๔ 

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เรื่อง     ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๗ ขัดหรือแยง
    ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๐ (๒) หรือไม

  
  ๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
  ศาลอาญาสงคำโตแยงของจำเลย (นางสาวดารณี ชาญเชิงศิลปกุล) ในคดีอาญา 

หมายเลขแดงท่ี อ. ๒๘๑๒/๒๕๕๒ เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้

  เมือ่วันที ่๙ ตลุาคม ๒๕๕๑ พนกังานอัยการ เปนโจทก ยืน่ฟองนางสาวดารณี ชาญเชงิศลิปกลุ 
เปนจำเลย ตอศาลอาญา เปนคดหีมายเลขดำที ่อ. ๓๙๕๙/๒๕๕๑ ในฐานความผิดหมิน่ประมาท ดหูมิน่ 
หรือแสดงความอาฆาตมาดรายพระมหากษัตริย พระราชินี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ 
ประกอบมาตรา ๙๑ ตอมาวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ในระหวางการพิจารณาคดีของศาลอาญา 
โจทกยื่นคำรองตอศาลอาญาวาเน่ืองจากคดีนี้เปนความผิดฐานหม่ินประมาทพระมหากษัตริยและ
พระราชินี ซึ่งหากมีการเผยแพรคำเบิกความของพยานตอบุคคลภายนอก อาจทำใหเกิดความไมสงบ
เรยีบรอยหรอืเกดิความไมมัน่คง จงึขอใหศาลมคีำสัง่ใหพจิารณาคดเีปนการลบั ทนายจำเลยแถลงคัดคาน 
ศาลอาญาสั่งในรายงานกระบวนพิจารณาวันเดียวกันนั้นวา คดีนี้จำเลยถูกฟองเปนความผิดเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริยซึ่งเปนความผิดเก่ียวกับความม่ันคงแหงราชอาณาจักร ดังน้ัน เพื่อประโยชน
แหงความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมาย
วธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๗๗ อนญุาตใหพจิารณาคดีนีเ้ปนการลับ ตอมาวันที ่๒๕ มถินุายน ๒๕๕๒ 
จำเลยย่ืนคำรองตอศาลอาญาวาการท่ีศาลอาญานำบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๗๗ มาบังคับใชในการพิจารณาคดีนี้และมีคำสั่งใหพิจารณาคดีเปนการลับ
หามมิใหประชาชนท่ัวไปเขาฟงการพิจารณาน้ัน เปนการใชบทบัญญตัแิหงกฎหมายท่ีขดัหรือแยงตอ
รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๐ (๒) เนื่องจาก
มาตรา ๔๐ (๒) บัญญัติไวโดยชัดเจนวาในการพิจารณาคดีหลักประกันขั้นพื้นฐานคือการไดรับ
การพิจารณาอยางเปดเผย ดังนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๗ จึงเปน

เรรืื่อง     ปปรระะมมววลลกกกฎฎฎหหมมมาาายยยวววิิธธีีพพิิจจจาาารรรณณณาาาคคควววาาามมมออาาาญญาา มาาตรา 
    ตตออรรััฐฐธธรรรรมมมนนนูญญญ มมมาาาตตตรรราาา ๒๒๒๙๙๙ แแลละะมมาาตตรรา ๔๔๔๐ (๒) หรื

 
  ๑๑.. ขขออเเทท็จจจจรริงงใในนคคดดีีโโดดยยสสรรุุปป

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓๐/๒๕๕๔ วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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๑๑๕

สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๕๕ จุลนิติ

บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๒) และเปนการจำกัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวโดยชัดแจง ซึ่งจะกระทำมิไดตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ ขอใหศาลอาญาสงความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๑ ซึ่งตอมาศาลอาญามีคำสั่งในรายงานกระบวนพิจารณาในวันเดียวกันวา การที่ศาล
สั่งใหพิจารณาเปนการลับโดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๗๗ มิไดเปนการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของจำเลย เนื่องจากจำเลยมีทนายความเขามา
แกตางใหและสามารถนำพยานหลักฐานมาพิสูจนความผิดของตนและหักลางพยานหลักฐาน
ของโจทกได คำโตแยงของจำเลยจึงไมเขาหลักเกณฑท่ีจะสงไปใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ ใหยกคำรอง และตอมาศาลอาญามีคำพิพากษาวา จำเลยมีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ เปนความผิดหลายกรรมตางกัน ใหเรียงกระทงลงโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ จำคุกกระทงละ ๖ ป รวม ๓ กระทง เปนจำคุก ๑๘ ป

  จำเลยอุทธรณคำพิพากษาของศาลอาญา ซ่ึงศาลอุทธรณตรวจสำนวนประชุมปรึกษา
แลวเห็นวา การที่จะวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม
เปนอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัย ไมใชอำนาจของศาลชั้นตนซึ่งเปนศาลยุติธรรม
หากคูความโตแยงวาบทบัญญัติใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญและเปนกรณีที่เขาองคประกอบครบถวน
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๑ ดังกลาวแลว ศาลชั้นตนก็ตองสงความเห็นของคูความเชนวานั้น
ตามทางการ เพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย ศาลชั้นตนจะใชดุลพินิจเพื่อไมสงไมได 
เวนแตจะเปนกรณีไมเขาองคประกอบครบถวนตามมาตรา ๒๑๑ ซึ่งกรณีของจำเลยโตแยงวา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๗๗ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐(๒) 
และมาตรา ๒๙ โดยแสดงเหตุผลไวชัดแจงแลว และยังไมเคยมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้ไว จึงเขาองคประกอบครบถวนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
ชอบที่ศาลชั้นตนจะตองสงความเห็นของจำเลยไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย โดยรอ
การพิพากษาคดีไวชั่วคราวจนกวาจะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การที่ศาลชั้นตน
ไมรอการพิพากษาคดีและไมสงความเห็นของจำเลยไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยให
ยกคำรองของจำเลยจึงเปนการไมชอบ พิพากษายกคำพิพากษาศาลช้ันตน ใหศาลช้ันตนดำเนินการ
ในเร่ืองการสงความเห็นของจำเลยไปใหศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย เสร็จแลวใหศาลชั้นตน
พิจารณาพิพากษาใหมหรือพิพากษาใหมแลวแตกรณี

      ตอมาวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ศาลอาญามีคำสั่งใหมีหนังสือสงสำนักงานศาลยุติธรรม
 เพื่อสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตอไป

  ๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน   
  ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำรองน้ีไว พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง หรือไม
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ม.ค. - ก.พ. ๕๕๑๑๖ จุลนิติ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔ - ๒๑/๒๕๕๔ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

  พิจารณาแลวเห็นวา ประเด็นตามคำรองมีขอโตแยงวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา มาตรา ๑๗๗ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๐ (๒) หรือไม ซ่ึงศาลอาญา 
นำบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับแกคดีนี้และยังไมมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ในสวนทีเ่กีย่วกบับทบญัญตันิีม้ากอน กรณจีงึตองดวยรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหน่ึง ประกอบ
ขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๓) 
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมคีำสั่งรับคำรองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย

  ๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
  ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยมีวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา ๑๗๗ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๐ (๒) หรือไม

  พิจารณาแลวเห็นวา แมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๔๐ (๒) จะบญัญตัใิหการพจิารณาคดตีองกระทำโดยเปดเผย เพือ่เปนหลกัประกนัสทิธิขัน้พืน้ฐาน
ของประชาชนใหไดรับความเปนธรรม แตรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหน่ึง ก็กำหนดใหมีการจำกัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวได แตตองกระทำเทาที่จำเปนและจะกระทบ
กระเทือนสาระสำคัญแหงสิทธิและเสรีภาพน้ันมิได ซ่ึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๗๗ 
ถือเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายในลักษณะดังกลาว กลาวคือ บทบัญญัติมาตรานี้เปนขอยกเวน
ของการพิจารณาและสืบพยานโดยเปดเผยตอหนาจำเลยตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง ซึ่งเปนหลักประกันการอำนวยความยุติธรรมแกประชาชนและใหมี
การตรวจสอบการดำเนินกระบวนพิจารณาของคูความและของศาล แตลักษณะคดีอาญาบางประเภท
หากมีขอเท็จจริงท่ีปรากฏวาถามีการพิจารณาคดีโดยเปดเผยตอสาธารณะแลว จะกระทบกระเทือน
ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือความปลอดภัยของประเทศ ศาลมีอำนาจ
ส่ังใหพิจารณาเปนการลับเพ่ือคุมครองคูความและบุคคลท่ีอาจจะไดรับผลกระทบจากการพิจารณา
โดยเปดเผยนั้นได อันเปนการสอดคลองกับหลักประกันขั้นพื้นฐานที่อารยประเทศพึงใหเปนสิทธิ
แกบุคคลในกระบวนพิจารณาของศาล อนึ่ง การพิจารณาเปนการลับ ก็มิไดหมายความวาคูความ
ฝายใดฝายหนึ่งจะไมไดรับความเปนธรรมในกระบวนการยุติธรรมและมิไดจำกัดสิทธิของจำเลย
ในคดีอาญาแตอยางใด เพราะเมื่อมีการพิจารณาเปนการลับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๗๘ กำหนดใหมีบุคคลท่ีเก่ียวของกับการพิจารณามีสิทธิอยูในหองพิจารณาได
อาทิเชน โจทกและทนายความของโจทก จำเลยและทนายความของจำเลย ผูควบคุมตัวจำเลย
พยาน ผูเชี่ยวชาญ และลาม เปนตน จึงเห็นไดวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๗๗ เปนบทบัญญัติที่อยูในขอบเขตแหงการใหสิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณาแกบุคคล
ตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว ถึงแมจะมีผลเปนการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอยูบาง

คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ๑๕๔๐/๒๕๕๔ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓๐/๒๕๕๔ วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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๑๑๗

สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๕๕ จุลนิติ

แตก็เปนการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเพียงเทาที่จำเปน มิไดกระทบกระเทือนสาระสำคัญ
แหงสิทธิและเสรีภาพ อีกทั้งเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีใชบังคับเปนการท่ัวไป มิไดมุงหมาย
ใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง จึงไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๐ (๒)

  ๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา ๑๗๗ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๐ (๒)  
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