
THE BIG INTERVIEW 

112WATCH  !มภาษ&'ก)ชาการ,งคโป1 เปรม ,ง3 4ล เ6องของผลกระทบ
ของการ=ง>บใ@กฎหมายมาตรา 112 ในFGภาค จากIมมองของชาวKาง
ชาL

112WATCH: ในฐานะชาว(างชา* +ณเ.นผลกระทบของการ
7ง8บใ9กฎหมายมาตรา 112 (กฎหมายห?นพระบรม

เดชาBภาพ) ในประเEนFทGมBษยชนในประเทศJอKางไร ? 

เปรม: ในMมมองของผม การ7ง8บใ9กฎหมายมาตรา 112 ใน
การNดเOยดความเQนอาชญากรรมในSปแบบ(างๆVWกXดYน
การใ9งานมาโดย[คน(างๆ\นไ]^ขอบเขต_`ดของการNด
เOยดใดๆ aวยองbประกอบVคcมเคdอของอาชญากรรม และ
การกระeหdอการแสดงออกgงกhาว สามารถjความไaแตก
(าง`น และkกวม lงไ]สมเหmสมผลVจะใ9ในศาล  aวยเหmJ 

oคคลธรรมดาบางคนอาจWกกhาวหาqาละเrดกฎหมายมาตรา 

112 โดยไ]^stดFนหdอเหmผลVuดเจน เพราะเหmJแvแ(
oคคลธรรมดาwวไปเองxอาจจะกลายเQน[Wกกhาวหาไa yง
การกhาวหา\นสามารถeไaโดยไ]zองใ{การ|อ}ลVuดเจน
ใดๆ อKางไรx~ความอดทนVจะไ]�พากÄ�จารÅกฎหมาย|อ
{ามมากมายจากสถา7นกÇตÉÑไทยxเQนÖนÑแÜว yงไaการ�
พาก�จารÅรวมáงกฎหมายàฐธรรมâญไทยaวย äกãงxNงถาม
áงFทGเสåภาพของการแสดงออก(างๆ`บการเçองปกครอง éน
Vyง^อèบนêนฐานกฎหมายFทGมBษยชนระgบนานาชา* V
จÉงๆแÜวไ]ควรzองWกกhาวโทษเQน|อหาëายแรงaวยí

 

แ(จากการìงเกตการÅของผมพบqา คนไทย
îวนใหïNงขาดความเ|าใจñนêนฐานขง
ประชาGปไตยและFทGมBษยชน yงeใ{พวก
เขาใ9FทGของตนเองโดยไ]^แผนการกลóทò
ใดๆ นอกจากWกควบ+มและôายเöนโดยtวแทน
ทางการเçอง เõอใ{ไปประúวง(างๆ (โดยùง
เหhาเราไ]ûอqาเQนประชาGปไตย) üนเ~ยûอ
เQนtวอKางV~†หàบประเทศไทย Vyง
การเçองเ°มzนจากในห¢£านและจบลงVใน
เçองใหï และ§อยมากV[คนจะ•อเõอไป
ประúวง(างๆ แทนtวแทนทางการเçอง  

 

112WATCH: จากภาพรวมภายในประเทศ¶rภาคใกÜเßยง ใน
Mมมองของ+ณ ประเEนของการ7ง8บใ9กฎหมายห?นพระบรม
เดชาBภาพในประเทศไทยîงผล(อความพยายามîงเสÉม
ìน*ภาพและFทGมBษยชนอKางไรภายในประเทศ¶rภาคใกÜ
เßยง ?

เปรม: การ7ง8บใ9กฎหมายห?นพระบรมเดชาBภาพใน
ประเทศไทย\นไaîงผลเ®ย(อการพยายามîงเสÉมìน*ภาพ 

และFทGมBษยชน เพราะqาการ7ง8บใ9กฎหมายห?นพระบรม
เดชาBภาพในประเทศไทย\นสามารถกhาวหาใครxไa โดยV
©เ™นการไaแvqาoคคลwวไปxตาม และจะzอง©เ™นค~ 

เพราะไa^การ7ญ´*ไ¨อKางuดเจนภายใzประมวลกฎหมาย
aวย�≠การÆจารณาความอาญาของกฎหมายไทย และØอาจจะ
|อaอย และ∞ดปก*อKางมาก†หàบประชาชนไทยใครxตามV
สามารถ©เ™นค~(อ[±นVzองการ≤ดการไa≥น¥ แ(จากการ
ìงเกตการÅของผมพบqา ประชาชนคนไทยîวนใหïNงขาด
ความเ|าใจñนêนฐานขงประชาGปไตย และFทGมBษยชน yง
eใ{พวกเขาใ9FทGของตนเอง โดยไ]^แผนการกลóทòใดๆ 

นอกจากWกควบ+ม และôายเöน โดยtวแทนทางการเçอง เõอ
ใ{ไปประúวง(างๆ (โดยùงเหhาเราไ]ûอqาเQนประชาGปไตย) 

üนเ~ยûอเQนtวอKางV~†หàบประเทศไทย Vyงการเçองเ°ม
zนจากในห¢£าน และจบลงVในเçองใหï และ§อยมากV[คน
จะWกควบ+ม และôายเöนเõอประúวง(างๆแทนtวแทนทางการ
เçอง µนแ∂นอนqาพวกเขา\นโดยไ]ไaเöนอะไร มากไปกqา\น
การกระegงกhาวของประชาชนไทย\นเQนเ∑ยงเค∏องçอ
ทางการเçองเ®ยมากกqาVเQนการ�พากÄ�จารÅสถา7นไทย
กÇตÉÑในทางเπอมเ®ย และµนเQนùงVไ]ó*ธรรมในตอนJ 

ระหqางVคน∫ยหªมสาวไทย^การแสดงออกความXดของพวก
เขา [yงไaWก©เ™นค~\น หลาย(อหลายคºงการขอประ`นtว
ไaWกปΩเสธ แvแ(การขอ≥ณæบนxNงWกปΩเสธ ในøดJ\น
¿งแ(ประเทศไทยไaใ{kเ™ดàฐธรรมâญมา\น¿งแ(¡ 1930 

ไ]ไaสëางความแตก(างอะไรจากการเQนระบอบ
สม¬รณาญาFทGราชÑเลย 
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112WATCH: การส√บสBนแบบใดV+ณพอจะแนะƒแนวทาง
การสëางการ≈นàบ∆อKางuดเจนในประชาคมนานาชา*áงการ
7ง8บใ9กฎหมายห«นพระบรมเดชาBภาพ ?

เปรม: ในการVจะสëางการ≈นàบ∆ในประชาคมนานาชา*ของ
การ7ง8บใ9กฎหมายห?นพระบรมเดชาBภาพในประเทศไทย
\น µน^รายงาน และกร»…กษาไaWกเ ยนเอาไ¨เÀยว`บการ
7ง8บใ9กฎหมายห?นฯVเÕนกqาเหmเอาไ¨ในประเทศไทยอè
แÜว ØŒอùงVประชาคมนานาชา*ไaเ|าáง และ≈นàบ∆ของùงV
kœงเÕด–นในตอนJเÀยว`บการ7ง8บใ9กฎหมายห?นฯ รวม
áงการWกปΩ7*อKางไร(อประชาชนไทยในเ∏องJ การ…กษา
ของประชาคมนานาชา*ในกร»…กษาJจะเQนùงเ~ยวVeใ{ไa
≈นàบ∆ของสถานการÅVเÕด–น หdอในäกทางห—ง àฐ
มหา“นาจ หdอàฐVใ{ความ†8ญ(อFทGมBษยชนจะzองเ|า
มา©เ™นการ และ≤ดการประ”ม หdอเ�‘ค’อปใ{แ÷[ƒใน◊น
ให] และคน∫ยหªมสาว และอKางไรx~xzองไaàบแรงส√บสBน
จากประชาชนไทย และ[ƒของพวกเขาaวย

112WATCH: กฎหมายห?นพระบรมเดชาBภาพของประเทศไทย
\นสามารถปàบใ9ÿวม`น`บกฎหมายในโลกóคให]ไa +ณXด
อKางไร`บsกhาวJ ?

เปรม: ในîวนtวแÜว ผมไ]Xดqากฎหมายห?นพระบรม
เดชาBภาพของประเทศไทยสามารถปàบใ9ÿวม`น`บกฎหมาย
ในโลกóคให]ไa เพราะqาµนไ]สอดคÜองในระgบสากลในแŸ
Mมของการàบประ`นเสåภาพของการแสดงออก และFทGแ⁄ง
การอèÿวม`นอKางสงบ€ข V†8ญกฎหมายJไ]ควรจะอèใน
ประเทศV^ประชาGปไตยอKางประเทศไทยaวยí ผมขอยก
tวอKางประเทศ‹›น yงûอเQนtวอKางV~Vไaยกเfiกกฎหมาย
JไปแÜว¿งแ(¡ 1947 และแvqาประเทศสหราชอาณา≤กร Vyง
เQนระบอบราชาGปไตยV^àฐธรรมâญ\นtวบทกฎหมายเÀยว
`บประเEนJNงetว~กqาในประเทศไทย `มflชา และเ‡ยดนาม
เ®ยäก gงVกhาวมาใ{|างzน\น ประเทศไทย_เQนจะzอง
ตระห√กไaแÜวqาøด·นในประเEนJในทางกฎหมายระgบสากล 

และบรร≥ดฐาน\นûอqาไ]ชอบaวยกฎหมาย และ‚งจะeใ{การ
(อzานสถา7นกÇตÉÑไทย\นเ„มความ‰นแรงมาก–นเ∏อยๆ

 

ในîวนtวแÜว ผมไ]Xดqากฎหมายห?น
พระบรมเดชาBภาพของประเทศไทยสามารถ
ปàบใ9ÿวม`น`บกฎหมายในโลกóคให]ไa 

เพราะqาµนไ]สอดคÜองในระgบสากลในแŸMม
ของการàบประ`นเสåภาพของการแสดงออก 

และFทGแ⁄งการอèÿวม`นอKางสงบ€ข

112WATCH:  ในîวนของห∂วยงานระหqางประเทศอKาง 

อาเÂยน \น^บทบาทอKางไร£างในการîงเสÉมFทGมBษยชน 

และประชาGปไตยในบÉบทของการ7ง8บใ9กฎหมายห?น
พระบรมเดชาBภาพในประเทศไทยเÕนกqาเหm ?

เปรม: อาเÂยน\น^บทบาทในการîงเสÉมFทGมBษยชน และ
ประชาGปไตย Vจะ©รงไ¨yงìน*ภาพ และความเสÊยรภาพ
ภายในประเทศ Áาหากqา^การ7ง8บใ9กฎหมายห?นพระบรม
เดชาBภาพในประเทศไทยเÕนกqาเหm อาเÂยนxจะเ|ามาสอด
Ëอง และîงเสÉมความÈง·นของประชาคมในประเทศ ในบÉบท
ของการปกÍองประชาชนจากการWกกÎนแกÜง แ(ในความเ.น
ผม\น อาเÂยน^บทบาทîงเสÉมFทGมBษยชน และประชาGปไตย
§อยมาก เพราะqาหลายๆประเทศในกÏม\น ^Mมมองของ�ìย
≥ศÌVถอยหœงกœบไปเQนtวตนของตนเองในอ~ตอKางVเคย
เQน เÓน ระบอบสม¬รณาญาFทGราชÑ คอมrว™สÔ อBàกÄ™ยม
ขวา≤ด หdอSปแบบการปกครองV‰นแรง เQนzน yงNงคง^อè 

และพวกเขาอน|างVจะเ|ม|นในøด·นแบบJ–นเ∏อยๆ gง\น
อาเÂยนNงคง^หนทาง(างๆใ{©เ™นการหลายอKาง แ(Áาพวก
เขา¿งใจVจะÆจารณาtวเองให]ในบทบาทgงกhาว\น อKาง
แรกพวกเขาzองkหนดความXดให]และตระห√กqา ùงๆJVNง
Yางคา\นควรจะzอง≤ดการ(อหdอไ] V†8ญกqา\น แvqาจะ
zองยอมàบเ|าใจ∫ฒนธรรมของtวประเทศพวกเขา\น และการ
ประóกÔปàบใ9ของMม(างๆเÀยว`บFทG\น xเQนùงVzอง^
เÓน`น มากกqา\นzองมองในเ∏องของFทGมBษยชน และ
ประชาGปไตยaวย éนyง^ความหมายในøดเ~ยว`น แ(การ
ปΩ7*การในเ∏องJ และการÉเ°ม\นจะzองÚานทาง∫ฒนธรรม
ของพวกเขาVyงจะzอง^สมÛลระหqางการปΩ7*การอยๆ
แทรกÙมไป และอยๆเ§นไปเ∏อยๆ (แ(ไ]ควรเอาแบบอKางจาก
กÏมประเทศในóโรปมาใ9 เพราะµนไ]^ทางไaผลแ∂นอน!) 

เปรม %ง' (ล [ÓวยอาจารÑV College of Interdisciplinary 

Studies Vมหา�ทยาœยธรรมศาสต‘
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