
THE BIG INTERVIEW 
112WATCH  สัมภาษณ์พริษฐ์ วัชรสินธุ หรือคุณไอติม นักการเมืองรุ่นใหม่ 
กับความเห็นในมุมมองความรุนแรงของกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 

112WATCH: การปฏิรูป หรือล้มเลิกมาตรา 112 มีความสำคัญ
อย่างไร ถ้าประเทศไทยจะต้องมุ่งหน้าสู่การเป็นสังคมที่เป็น
ประชาธิปไตยทั่วไป?

พริษฐ์: ประเทศไทยไม่สามารถมุ่งหน้าสู่การเป็นสังคมที่เป็น
ประชาธิปไตยทั่วไปได้ หากมาตรา 112 ยังคงถูกเขียนไว้แบบเดิม 

และถูกใช้ในทิศทางเดิมที่ยังเป็นอยู่ เพราะว่ามาตรา 112 หรือ 

กฎหมายอาชญากรรมว่าด้วยการหมิ่นประมาทต่อสถาบันกษัตริย์
นั้น ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในมาตรฐานความเป็นประชาธิปไตยในระดับ
นานาชาติที่มีด้วยกันสามมิติ และมันคือกุญแจสำคัญว่าเหตุผล
ทำไมหลายๆคนรู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะพูดถึงเรื่องสถาบันกษัตริย์
อย่างเปิดเผยได้ 

มิติแรกคือ การบังคับใช้กฎหมายมาตรา 112 เฉกเช่นที่ได้เห็นมา
ก่อนหน้านี้ และมีการบังคับใช้กฎหมายนี้อย่างไม่ชัดเจนระหว่าง
การหมิ่นประมาท หรือเพียงแค่วิพากวิจารณ์ ทั้งๆที่มีเนื้อหาใน
มาตรา 112 นี้อ้างอิงถึงการ "หมิ่นประมาท" "ดูถูกเยียดหยาม" 

หรือ "อาฆาตมาดร้าย" แต่ในทางตรงกันข้ามที่เกิดขึ้นจริงใน
หลายๆเคสของผู้ที่ถูกจับ หรือถูกตัดสินว่าได้ละเมิดมาตรา 112 

นั้นในความจริงไม่ได้มีการกระทำที่เป็นการ "หมิ่นประมาท" "ดูถูก
เยียดหยาม" หรือ "อาฆาตมาดร้าย" แต่อย่างใดเลย โดยแค่เพียง
การแสดงความคิดเห็น หรือวิพากวิจารณ์ ต่อสถาบันกษัตริย์
เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ไผ่ดาวดิน นักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่
ได้เคยถูกจับจำคุกในข้อหาละเมิดมาตรา 112 ในปี 2016 เพียง
แค่แชร์บทความออนไลน์บนโซเซียลเน็ตเวิร์คจาก BBC News 

เท่านั้น 

ความคลุมเครือและไม่ความสอดคล้องด้วยหลักการ คือส่วนหนึ่ง
ของข้อบกพร่องที่ไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนมาปกป้องการแสดง
ความคิดเห็น หรือการวิพากวิจารณ์ที่มาจากเจตนาดีต่อสถาบัน
กษัตริย์ที่จะเป็นการยกเว้นการถูกดำเนินคดีทางกฎหมายเกี่ยว
กับการหมิ่นประมาท อีกทั้งยังแตกต่างจากกรณีการหมิ่นประมาท
ทั่วไปที่มีมาตรา 329 หรือมาตรา 330 ที่ปรากฎอย่างชัดเจนว่า
หากนั้นเป็นการวิพากวิจารณ์ไปในทางเจตนารมณ์ที่ดี และมี
ถ้อยคำเนื้อหาที่จริง อันเป็นผลประโยชน์ต่อสาธารณะนั้นจะได้รับ
การยกเว้นจากการถูกดำเนินคดีทางกฎหมายเกี่ยวกับการหมิ่น
ประมาท และไม่ถูกลงโทษแต่อย่างใด 

มิติที่สองคือ ความรุนแรงของบทลงโทษในการจำคุก การละเมิด
กฎหมายมาตรา 112 นั้นปัจจุบันจะมีโทษจำคุกอยู่ที่ 3-15 ปี ซึ่ง

ขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบความรุนแรงของการละเมิดนั้นๆ หาก
จะนำมาเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยอย่างอื่นจะเท่ากับบท
ลงโทษในข้อหาฆาตรกรรมผู้อื่น หรือการฆ่าโดยไม่เจตนา ถ้า
หากเปรียบเทียบอีกกับตัวบทกฎหมายไทยในอดีตก็ยังถือว่า
รุนแรงกว่าบทลงโทษของการหมิ่นประมาทต่อสถาบันกษัตริย์ใน
ช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้ระบอบการปกครอง
แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เสียอีก และหากจะเปรียบเทียบกับกฎ
หมายคล้ายๆกันในประเทศอื่นๆที่มีระบอบการปกครองแบบรา
ชาธิปไตยเหมือนกับประเทศไทย ก็พบว่าบทลงโทษนั้นหนักกว่า
ทุกประเทศ และในบรรดาประเทศ อาทิ สหราชอาณาจักร หรือ
นอร์เวย์ เป็นต้น ที่มีกฎหมายหมิ่นประมาทนั้นก็เป็นเพียงบท
ลงโทษในกฎหมายแพ่งที่ไม่มีการจำคุกใดๆ และในบรรดา
ประเทศที่มีกฎหมายหมิ่นประมาทต่อสถาบันกษัตริย์ในบท
ลงโทษทางอาชญากรรม ก็มีบทลงโทษที่ต่ำกว่าประเทศไท
ยมากๆ อาทิ บทลงโทษ 0-2 ปีในสเปน หรือ 0-8 เดือนใน
เดนมาร์ก หรือ 0-4 เดือนในเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น 

 

ความคลุมเครือและไม่ความสอดคล้องด้วยหลัก
การ คือส่วนหนึ่งของข้อบกพร่องที่ไม่มีกฎหมาย
ที่ชัดเจนมาปกป้องการแสดงความคิดเห็น หรือ
การวิพากวิจารณ์ที่มาจากเจตนาดีต่อสถาบัน
กษัตริย์ที่จะเป็นการยกเว้นการถูกดำเนินคดีทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการหมิ่นประมาท อีกทั้งยังแตก
ต่างจากกรณีการหมิ่นประมาททั่วไปที่มีมาตรา 
329 หรือมาตรา 330 ที่ปรากฎอย่างชัดเจนว่า
หากนั้นเป็นการวิพากวิจารณ์ไปในทาง
เจตนารมณ์ที่ดีและมีถ้อยคำเนื้อหาที่จริง อันเป็น
ผลประโยชน์ต่อสาธารณะนั้นจะได้รับการยกเว้น
จากการถูกดำเนินคดีทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
หมิ่นประมาท และไม่ถูกลงโทษแต่อย่างใด 
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มิติที่สามคือ การบกพร่องของการมีขอบเขตในการที่จะฟ้องร้อง 

หรือกล่าวหาต่อผู้อื่น ซึ่งแตกต่างจากการกระทำความผิดหมิ่น
ประมาทในบุคคลทั่วไป ที่ผู้เสียหายแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะ
ดำเนินคดี และเรียกร้องค่าเสียหายกับผู้กระทำความผิด แต่ภาย
ใต้การดำเนินการของมาตรา 112 ทุกคนสามารถดำเนินคดีต่อ
บุคคลใดก็ได้ในข้อหามาตรา 112 และนี่เป็นการชักจูงไปสู่การ
ใช้งานในทางที่ผิดด้วยเหตุผลอันมากมายที่ต้องการใช้ ซึ่งที่ไม่
ได้ช่วยในการปกป้องสถาบันกษัตริย์เลยด้วยซ้ำ มีกรณีที่ใช้
กฎหมายมาตรา 112 เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง ยกตัวอย่าง 

เช่น ใครสักคนอาจจะฟ้องร้องดำเนินคดีต่อนักการเมืองฝ่ายตรง
ข้ามที่ไม่ชอบของเขา หรือเธอก็เป็นได้ด้วยกฎหมายมาตรา 112 

เพื่อให้นักการเมืองฝ่ายตรงข้ามเหล่านั้นเดือดร้อน ด้วยภาระทาง
กฎหมายที่พบเจอ หรือความกลัวได้ อีกกรณีหนึ่งที่ใช้กฎหมาย
มาตรา 112 มาปกปิดการทุจริต ยกตัวอย่าง เช่น นักการเมืองคน
หนึ่ง หรือพลเมืองอาจจะเลือกที่จะอ้าง หรือชี้นำสังคมให้เชื่อว่า 

โครงการเหล่านั้นของเขาได้ทำลงไปในนามของสถาบันกษัตริย์ 

เพื่อในการที่จะลดประสิทธิภาพของการตรวจสอบเหตุทุจริตนี้ 

ด้วยการไม่อยากให้ใครมาตรวจสอบโครงการเหล่านั้นของเขา
ได้ เพราะความเกรงตัวที่จะถูกดำเนินคดีในมาตรา 112  

หลายๆประเทศจึงได้มีการเพิ่มขอบเขตที่ชัดเจนที่ไม่ใช่ว่าใคร
ก็ตามจะสามารถดำเนินคดีได้ ไม่ว่าจะเป็นการตีขอบเขตต่อตัว
สถาบันกษัตริย์ก็ดี หรือต่อตัวตำแหน่ง หรือฐานะอำนาจใดๆก็เช่น
กัน ที่ซึ่งระบุตัวตนชัดเจนว่าใครจะปฏิบัติหน้าที่อำนาจในนาม
สถาบันกษัตริย์ ซึ่งอาจจะเป็น นายกรัฐมนตรี เหมือนในญี่ปุ่น หรือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นต้น ดังนั้นในระหว่างที่บาง
ประเทศประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้นจะมี
กฎหมายหมิ่นประมาทสำหรับสถาบันกษัตริย์โดยเฉพาะ อย่าง
เช่น ประเทศไทยนั้นสอบตกทันทีในมาตรฐานความเป็น
ประชาธิปไตยในระดับนานาชาติ ด้วยเหตุแห่งสามอย่างที่ได้
กล่าวไปข้างต้น และประเทศไทยก็ไม่สามารถเดินหน้าได้ เฉกเช่น
ประเทศที่มีประชาธิปไตย หากกฎหมายนี้ไม่ถูกปฏิรูป หรือล้มเลิก 

112WATCH: ในฐานะนักการเมือง คุณเห็นบทบาทของคุณ
อย่างไรในการต่อสู้กับปัญหากฎหมายมาตรา 112? 

พริษฐ์: ในฐานะนักการเมือง นี่คือความรับผิดชอบของผมที่จะนำ
ปัญหานี้ที่ยังมีอยู่ขึ้นมาให้ทุกคนได้เห็น ทั้งนำเสนอหนทางการแก้
ปัญหาต่างๆ และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเพื่อประชาชนใน
สังคมของพวกเรากับทุกประเด็นปัญหามากมาย และประเด็น
กฎหมายมาตรา 112 ก็ไม่มีข้อยกเว้นเช่นกัน ปัญหาสามอย่างที่
ได้กล่าวไปข้างต้น ผมมีหน้าที่ที่จะต้องพัฒนา และผลักดันการแก้
ปัญหาเหล่านั้นเพื่อจะได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้กฎหมาย
มาตรา 112 แลผมเชื่อว่าในการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามจะต้อง
เผชิญหน้าสองอย่าง อันซึ่งผมคาดหวังว่าตัวเองจะต้องเข้าไปร่วม
เผชิญหน้าสิ่งเหล่านั้น 

อย่างแรกคือ การเปลี่ยนแปลงเชิงกฎหมาย ซึ่งก็คือ การร่วมมือ
สนับสนุนกันอย่างแข็งขันในสภาที่จะผลักดันการแก้ปัญหาในเชิง
กฎหมายที่จะปฏิรูป หรือล้มเลิกกฎหมายมาตรา 112 ผ่าน
กระบวนการนิติบัญญัติ กล่าวให้ชัดเจนเลยก็คือ นี่อาจจะต้องการ
การสนับสนุนอย่างมุ่งมั่นจากพรรคการเมืองต่างๆในสภา หรือ
การได้รับมอบหมายจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งใหญ่ครั้งถัด
ไป โดยซึ่งมีวาระเรื่องกฎหมายมาตรา 112 ในการหาเสียง หรือ
แถลงการณ์ของพรรคนั้นๆแต่แรกเริ่ม และได้รับเสียงในสภารวม
ถึงที่นั่งในสภาด้วย 

อย่างที่สองคือ การเปลี่ยนแปลงเชิงสังคม ซึ่งก็คือ การเพิ่มขึ้น
ของความนิยมชมชอบที่จะสนับสนุนท่ามกลางสังคมที่เปิดกว้าง 

และมีเจตนาร่วมกันที่จะปฏิรูป หรือล้มเลิกกฎหมายมาตรา 112 นี้ 

กล่าวให้ชัดเจนเลยก็คือ นี่จะต้องมีแคมเปญใดขึ้นมา เพื่อช่วยให้
มีการตื่นเร็วในประเด็นนี้ให้มากขึ้น และช่วยให้ประชาชนเข้าใจ
ในความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหากฎหมายมาตรา 112 นี้ 

การผลักดันการเปลี่ยนแปลงบนการเผชิญหน้ากระบวนกฎหมาย 

และสังคมไม่ใช่สิ่งพิเศษใดๆ แต่สองอย่างเหล่านั้นจะต้องได้พบ
เจอ และจำเป็นอยู่แล้วแน่นอน ด้วยการเปลี่ยนแปลงเชิงกฎหมาย
นั้น โดยเฉพาะประเด็นที่ยังมีการถกเถียงในสังคมโดยไม่มีการ
สนับสนุนจากสังคมแบบนี้เป็นเรื่องยากที่จะสำเร็จได้ หากใน
ระหว่างที่สังคมที่ตื่นรู้ในประเด็นนี้ มันก็มีความหมายเช่นกันที่
ต้องปกป้องประชาธิปไตยของพวกเขา และสิทธิของพวกเขา ถ้า
หากมันไม่ได้นำไปสู่การปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมทางกฎหมาย

112WATCH: มุมมองต่อกฎหมายมาตรา 112 ของพรรคก้าวไกล
เป็นอย่างไร? 

พริษฐ์: ทางพรรคก้าวไกลก็ยังดำเนินในจุดยืน และความเชื่อของ
เราเสมอ ว่ากฎหมายมาตรา 112 นั้นมีปัญหาหลายอย่างที่ยังต้อง
แก้ไข เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิมนุษยชนของประชาชนไทย โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเสรีภาพในการแสดงออก ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 

2021 พรรคก้าวไกล ในฐานะพรรคการเมืองฝ่ายค้านได้ยื่นร่าง
แก้ไขกฎหมายจำนวน 5 ฉบับต่อรัฐสภา อันมีจุดประสงค์ในการ
ยืนหยัดเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกในประเทศไทย 

หนึ่งในห้าฉบับร่างแก้ไขกฎหมายนั้นได้ครอบคลุมส่วนเพิ่มเติมที่
จะปฏิรูปกฎหมายการหมิ่นประมาท ซึ่งรวมถึงการหมิ่นประมาท
ต่อสถาบันกษัตริย์อีกด้วย (กฎหมายมาตรา 112) ถ้าผ่าน ร่าง
แก้ไขกฎหมายที่ยื่นไปนี้จะทำให้การโทษจำคุก และโทษทาง
อาญาจากความผิดหมิ่นประมาทในบุคคลทั่วไป และบุคคลในทุก
สถานะของรัฐนั้น ถูกหายออกไป โดยการหมิ่นประมาทต่อสถาบัน
กษัตริย์นั้นจะถูกย้ายไปอยู่ในส่วนใหม่ของกฎหมายอาญา ซึ่งจะ
มีโทษปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือโทษจำคุก 0-1 ปี ทั้งหมดนี้
เพื่อเป็นการปกป้องการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง และไม่สมควรใน
บังคับใช้กฎหมาย และร่างแก้ไขกฎหมายได้รวมไปถึงบทบัญญัติ
ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิพากวิจารณ์ และแสดงความคิด
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เห็นที่กล่าวถึงการกระทำที่ผิดพลาดจะต้องเป็นไปด้วยเจตนาที่ดี 

จึงจะยกเว้นโทษ อีกทั้งบทบัญญัตินั้นได้กำหนดสิทธิของการกล่าว
โทษผู้อื่นนั้นเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของสำนักพระราชวังที่จะทำ
หน้าที่ฟ้องร้องกล่าวหาแทนในนามของสถาบันกษัตริย์ 

ในร่างแก้ไขกฎหมายอื่นๆนั้นรวมไปถึงการปฏิรูปกฎหมายความ
ผิดทางอาชญากรรมบนคอมพิวเตอร์ปี 2017 อีกด้วย เพื่อเป็นการ
ป้องกันการถูกใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นอาวุธปิดปากการวิ
พากวิจารณ์ต่อรัฐอีกด้วย การผ่านร่างกฎหมายนี้จะช่วยป้องกัน
ไม่ให้รัฐทำตามกลยุทธ์ SLAPP (กลยุทธ์ที่ว่าด้วยการใช้กำลัง
ทางกฎหมายในการต่อต้านการมีส่วนร่วมจากสาธารณะชน) ต่อ
พลเมืองทั้งหลาย และ การผ่านร่างกฎหมายนี้จะช่วยแก้ไข
กฎหมายที่มีอยู่ให้นำไปใช้ปกป้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นจากการ
ถูกกลั่นแกล้งโดยอำนาจแห่งรัฐผ่านการสืบสวนสอบสวน การ
ดำเนินคดี หรือในส่วนอื่นๆของกระบวนการยุติธรรม 

ตั้งแต่การยื่นร่างแก้ไขกฎหมายเหล่านั้น พรรคก้าวไกลได้ดำเนิน
การที่ผลักดันให้เกิดขึ้นในสภา และมีวาระในที่ประชุมโดยเร็ว
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และหากได้ถูกนำเสนอในสภา สมาชิกของ
พรรคฯจะดำเนินการหาเสียงโหวตสนับสนุนจากพรรคอื่นๆ เพื่อ
ให้ได้เสียงข้างมากที่สุดในยามที่ร่างแก้ไขกฎหมายเหล่านี้อยู่ใน
วาระของสภา 

112WATCH: ในฐานะที่เป็นผู้นำรุ่นใหม่ อะไรที่คุณสามารถนำ
มาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับการเคลื่อนไหวรุ่นเยาว์ใน
ประเทศไทย ในสถานการณ์ที่ต้องอยู่ในประเด็นอ่อนไหวที่
เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ ? 

พริษฐ์: ในการที่จะช่วยเหลือผลักดันนอกเหนือจากกระบวนการ
นิติบัญญัติ ที่ซึ่งเป็นเป้าหมายที่จะแก้ไขรากฐานของปัญหาใน
ปัจจุบันจากกฎหมายมาตรา 112 นั้น สิ่งสำคัญอีกอย่างคือการ
กดดันให้รัฐรับผิดชอบดูแลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนในระหว่างกระบวนการยุติธรรมด้วย อาทิ สิทธิใน
การต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ หรือสิทธิในการประกันตัว ที่ซึ่ง
เป็นสิ่งที่มักจะถูกละเลย และไม่ได้รับการปกป้องโดยรัฐในยามที่
ได้เกี่ยวข้องในคดีที่เกี่ยวพันธ์กับกฎหมายมาตรา 112  

โดยส่วนตัวผมนั้น ผมพยายามที่จะดำเนินต่อเนื่องที่จะส่งเสียงให้
มีการตื่นรู้ตื่นตัวมากขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมาย
มาตรา 112 และขยายวงกว้างการสนับสนุนในสาธารณะเพื่อการ
ปฏิรูป หรือการล้มเลิกกฎหมายมาตรา 112  

เราจำต้องยอมรับว่าในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนั้น ไม่ว่าจะ
ประเด็นใดๆล้วนเกี่ยวข้องกับสถาบันษัตริย์เสมอ อาทิ กฎหมาย
มาตรา 112 ที่ได้รับการตอบสนองอย่างแข็งขันทั้งสองฝ่าย ผู้ซึ่ง
ทั้งหวังเห็นการเปลี่ยนแปลง และไม่หวังจะเห็นการเปลี่ยนแปลง
ใดๆเลย ใดๆเลย สิ่งหนึ่งที่มั่นใจว่าปัญหาต่างๆที่กำลังดำเนินอยู่
นั้นหากได้รับการแก้ไข และปฏิรูปเท่าที่จำเป็นมันจะเป็นการยก

ระดับหลักการของระบอบนี้ที่มีรัฐธรรมนูญ และมีกษัตริย์เป็น
ประมุข ที่ซึ่งดำเนินการภายใต้ประชาธิปไตยเต็มรูปแบบ ผมเชื่อ
ว่ามันจำเป็นต้อง "ลดขั้วความรุนแรง" และ "ทำให้เป็นเรื่อง
ธรรมดา" ในประเด็นเหล่านี้ 

ในการขจัดขั้วความรุนแรงนั้น ผมได้พยายามที่จะสื่อสารให้มาก
ขึ้น กับผู้คนเหล่านั้นที่ไม่มั่นใจ หรือไม่อยากเห็นว่า ประเทศนั้น
ต้องการการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงใดๆในทุกรูปแบบเลย (แม้แต่
การพูดคุยเรื่องการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงด้วย) ในขณะที่ต้องใช้วิธี
การหลายอย่างพร้อมๆกันนั้น วิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพที่ผมได้
ค้นพบคือกรนำเสนอกรณีที่จำเป็นต้องปฏิรูปด้วยการชี้ให้เห็น
อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมของปัญหา และพยายามที่จะสร้างจุด
ร่วมกันของปัญหาเหล่านี้ ก่อนที่กระโดดไปสู่วิธีการแก้ปัญหาที่
ตั้งใจไว้ ในประเด็นของกฎหมายมาตรา 112 นั้น การไม่กระโดด
ไปที่วิธีการแก้ปัญหาก่อนในแบบที่พรรคฯชอบพูดนั้น ช่วยได้
เสมอเมื่อเราต้องพูดกับผู้คนเหล่านั้นที่จะไม่เห็นด้วยโดย
สัญชาตญาณทันทีที่เรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับประเด็นกฎหมายมาตรา 

112 อย่างแรกในการจะเชื้อเชิญพวกเขาเข้าสู่บทสนทนาที่เกี่ยว
กับความเชื่อของพวกเขาที่ว่าด้วยหลักการนั้นเป็นพื้นฐานของ
กฎหมายหมิ่นประมาท จากนั้นค่อยๆพูดคุยทีละอย่างที่จะยก
ตัวอย่างให้เห็นว่าทำไมกฎหมายต่างๆในปัจจุบันขัดแย้งกับหลัก
การของพวกเขา ยกตัวอย่างเช่น หากพวกเขาเห็นด้วยว่าหลักการ
ของกฎหมายหมิ่นประมาทต่อสถาบันกษัตรย์นั้นไม่ควรมีบท
ลงโทษที่รุนแรงเฉกเช่นกับการฆาตรกรรมนั้น เราก็สามารถชี้ให้
เห็นได้ว่าบทลงโทษทั้งหลายสำหรับความผิดทั้งสองนั้นนี้อยู่ภาย
ใต้กฎหมายไทยที่มีอยู่แล้วเหมือนกัน ซึ่งนี่แปลว่าพวกเขานี่ยิ่ง
กว่าเห็นด้วยด้วยซ้ำกับการปฏิรูปในกฎหมายมาตรา 112 โดย
อย่างน้อย และนี่ก็ถือว่าอย่างน้อยพวกเขาก็ได้มีคำนึงถึงการลด
โทษในความผิดนี้ ผมเชื่อว่านี่คือก้าวแรกของการเดินหน้าสู่การ
ขจัดขั้วความรุนแรงที่จะทำให้ประชาชนเปิดมุมกว้างทางการ
เมืองมากขึ้นเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่ออย่างน้อยเป็นการยอมรับใน
ปัญหาทั้งหลายที่ยังมีอยู่ และกฎหมายมาตรา 112 นั้นจำเป็นต้อง
แก้ไขถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีวิธีแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน 

การทำให้เป็นเรื่องธรรมดา ผมเชื่อว่าเราควรมั่นใจได้ว่าการพูด
คุยถึงการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ควรถูกพูดถึงด้วยเจตนารมณ์ที่
คล้ายๆกับการพูดคุยถึงสถาบันอื่นๆที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
เดียวกัน การใช้อำนาจใดๆของรัฐ อันซึ่งเป็นอำนาจที่ประชาชน
มอบให้ผ่านการมีรัฐธรรมนูญ หรืออำนาจการใช้จ่ายใดๆของรัฐ 

อันซึ่งเป็นอำนาจการใช้จ่ายด้วยภาษีที่ประชาชนมอบให้นั้นเหล่า
นี้ควรจะถูกเปิดให้ตรวจสอบโดยสาธารณะได้ ไม่ว่าความประ
สงค์ใดๆที่จะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ (หรือสถาบันอื่นๆของรัฐ) จะ
ต้องได้รับการสนับสนุนจำนวนมากจากทุกภาคส่วนของสังคม 

หรือแม้แต่จะได้รับการสนับสนุนแค่เล็กน้อยก็ตาม ประเทศควรจะ
มอบความปลอดภัยแก่ทุกคนได้ที่จะเปิดพื้นที่ที่ปลอดภัยให้ได้พูด
คุยกันในประเด็นเหล่านี้ มันจะตอบย้ำกับประชาชนด้วยว่าพวก



เขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทั้งหลายนี้และได้รับฟังทุกความ
เห็นอย่างทั่วถึง ยกตัวอย่างที่หนาแน่นอย่างหนึ่งคือ ความ
พยายามของผมที่จะทำให้เป็นเรื่องธรรมดาในประเด็นหลายๆ
อย่างที่ผมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และสอบสวนในคณะ
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณในส่วนของงบ
ประมาณของสำนักพระราชวังสำหรับการใช้จ่ายในปีถัดไป ซึ่งผม
ได้ใช้มาตรฐาน และความเข้มงวดในการตรวจสอบระดับเดียวกัน
กับเรื่องอื่นๆ หรือหน่วยงานอื่นๆ การพยายามที่จะขจัดขั้วความ
รุนแรง และทำให้เป็นเรื่องธรรมดาในประเด็นเหล่านี้นั้นเป็นการที่
จะได้เสียงสนับสนุนจากภาคประชาชน เพื่อที่จะเดินหน้าฉันทามติ
ต่างๆในระบบประชาธิปไตยบนประเด็นเหล่านั้นได้ และขับ
เคลื่อนประเทศนี้ไปข้างหน้า ซึ่งเป็นอะไรที่ผมก็กำลังทำอย่างแข็ง
ขันในการทำงาน เช่นกัน 

 

โดยส่วนตัวผมนั้น ผมพยายามที่จะดำเนินต่อ
เนื่องที่จะส่งเสียงให้มีการตื่นรู้ตื่นตัวมากขึ้นใน
เรื่องเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายมาตรา 112 และ
ขยายวงกว้างการสนับสนุนในสาธารณะเพื่อการ
ปฏิรูป หรือการล้มเลิกกฎหมายมาตรา 112  

112WATCH:  ประเทศไทยนั้นได้ทนทุกข์จากการแบ่งขั้วทางการ
เมืองด้วยการนำเส้นที่วาดอย่างต่อเนื่อง และขีดขั้นโดยมีสถาบัน
กษัตริย์มาเกี่ยวข้อง ในความเห็นของคุณ ประเทศไทยสามารถ
รักษาให้ดีขึ้นจากสิ่งทนทุกข์นี้อย่างไร ในทางมุมหนึ่ง พอจะเป็น
ไปได้มั้ยที่ประเทศไทยจะลุกขึ้นมามีฉันทามติร่วมกันในประเด็น
ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมาตรา 112 ได้ ? 

พริษฐ์: ในระหว่างที่ความคิดเห็นที่แตกต่างนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ในสังคมไม่ว่าจะประเด็นใดๆก็ตาม การมาถึงของการมี
ฉันทามติร่วมกันนั้นต้องมีสองปัจจัยมาก่อนแล้ว ไม่ว่าอย่างไร
ก็ตามการถกเถียงพูดคุยเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ใน
ปัจจุบันนั้นยังคงขาดสองปัจจัยที่ว่า และเราต้องสร้างมันด้วยกัน
ในสังคม 

ปัจจัยแรกคือ การมั่นใจว่า สถานที่ปลอดภัยที่พูดคุยได้ นั้นจะ
ต้องปกป้องสิทธิของทุกคนในการที่จะพูดคุยอย่างอิสระเสรีใน
เจตนารมณ์ที่ตรงไปตรงมา และร่วมกันแบ่งปันความคิดเห็นโดย
ไม่มีความกลัวใดๆจากการถูกดำเนินคดี ที่ซึ่งในตอนนี้ถือเป็นภัย
คุกคามหากมีเกิดขึ้นในตอนนี้ด้วยการบังคับใช้กฎหมายมาตรา 

112 ไม่ว่าการวิพากวิจารณ์หรือเสียดสีใดๆล้วนทำให้คุณเสี่ยงอยู่
เสมอที่จะโดนดำเนินคดีในความผิดการหมิ่นประมาทที่จะนำมา
ซึ่งการถูกจำคุกอย่างน้อยสามปีแม้ว่าจะเป็นความผิดเล็กน้อย ดัง
นั้นการแก้ไขกฎหมายมาตรา 112 คือสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน
ว่าการมีปัจจัยแรกอันนี้สำหรับการถกเถียงพูดคุยบนประเด็นใดๆ

ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์จำเป็นต้องมีเพื่อให้
มีการมีฉันทามติต่างๆที่กว้างขึ้น 

ปัจจัยที่สองคือ ความเป็นธรรมที่จะตัดสินใจกระบวนการที่มี
ความเป็นประชาธิปไตยต่างๆนั้นเท่าเทียม สิทธิเสรีภาพในการ
แสดงออกโดยไม่มีความเป็นธรรมในการตัดสินใจนั้นเป็นการ
บ่อนทำลายการฟังความต้องการของประชาชนอย่างเดียว แต่ไม่
ใส่ใจ อย่างไรก็ดีแม้แต่รัฐธรรมนูญในปัจจุบันนั้นก็ไม่ได้มาซึ่ง
กระบวนการที่เป็นธรรม แต่ถูกเขียนขึ้นโดยคนไม่กี่คนเท่านั้นที่
เกี่ยวข้องในแวดวงระบอบทหาร ที่ซึ่งผ่านประชามติในปี 2016 

โดยไม่มีความอิสระและแม้แต่ความเป็นธรรม อีกทั้งยังประกอบ
ด้วยบทบัญญัติต่างๆที่เพิ่มอำนาจให้แก่บุคคลที่ประชาชนไม่ได้
เลือกไม่ว่าจะทางตรง หรือทางอ้อมก็ตาม เพื่อที่จะควบคุมระบอบ
การปกครองที่มีอยู่ ในระหว่างที่การยื่นร่างต่างๆเพื่อการปฏิรูป
สถาบันกษัตริย์ได้ดำเนินต่อไปในการเปลี่ยนแปลงในรัฐธรรมนูญ 

แต่ก็มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เช่นกันที่ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกรัฐสภาที่มีความเป็นประชาธิปไตยในมาตรฐานเดียวกัน
ในระดับนานาประเทศที่ให้ความสำคัญประชาธิปไตยด้วยการ
สร้างพื้นที่ปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมในการที่จะร่วมทำงานกับ
ความต้องการต่างๆของประชาชน เพื่อปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ และ
มีเจตนา และภาพรวมอย่างตรงไปตรงมาของทุกๆกระบวนการ
นิติบัญญัติ ดังนั้น การแก้ไขปัญหากฎหมายมาตรา 112 นั้น รวม
ถึงการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยประชาชนนั้นมีความสำคัญ
สองระดับ คือการที่จะปรับทุกข์บำรุงสุขในขั้วความรุนแรงก่อน
หน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ และในการค้นหา
ฉันทามติในประชาธิปไตยอันใหม่เพื่อให้ประเทศได้เดินหน้าต่อ
ไป

พริษฐ์ วัชรสินธุ ผู้จัดการการรณรงค์ด้านนโยบายของพรรคก้าว
ไกล 


