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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๕๘/๒๕๔๗

วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลฎีกาสงคําโตแยงของจําเลย (นายประเสริฐ จองวิริยะวงศ) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
และมาตรา ๒๓๓
ศาลฎีกาสงคําโตแยงของจําเลย ในคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๑๔๓๐๙/๒๕๔๒ หมายเลขแดงที่
๑๑๐๗/๒๕๔๓ เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๓๓
ขอเท็จจริงตามคํารองสรุปไดวา พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด โจทก และนายชูชาติ
ศรีแสง โจทกรวม ฟองนายประเสริฐ จองวิริยะวงศ เปนจําเลยตอศาลอาญาเปนคดีอาญาหมายเลขดําที่
๑๔๓๐๙/๒๕๔๒ ฐานความผิด ดูหมิ่นศาลหรือผูพิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี ขอใหลงโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ และมาตรา ๑๙๘ พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน
ฉบับที่ ๔๑ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ ขอ ๕
คดีดังกลาวปรากฏตามฟองของโจทกและโจทกรวมวา จําเลยไดกระทําผิดกฎหมายหลายกรรม
โดยดูหมิ่นนายชูชาติ ศรีแสง นายจิระ บุญพจนสุนทร และนายวินัย วิมลเศรษฐ ซึ่งเปนผูพิพากษา
ศาลฎีกาในการพิจารณาพิพากษาชั้นฎีกา ในคดีแพงหมายเลขดําที่ ๘๓๓/๒๕๓๓ คดีหมายเลขแดงที่
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๒๒๗๙๙/๒๕๓๓ ของศาลแพง ระหวางนายประเสริฐ จองวิริยะวงศ (จําเลยคดีนี้) กับพวก รวม ๓ คน
โจทก นางงักเกียว แซจู จําเลย เรื่อง เชาทรัพย ขับไล โดยเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๓๙ จําเลยคดีนี้
มีหนังสือขอความเปนธรรมถึงประธานศาลฎีกา ซึ่งมีขอความในหนังสืออันเปนการดูหมิ่นบุคคลทั้งสาม
ตอมาในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๙ และวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๙ จําเลยยื่นคํารองขอคัดคาน
ผูพิพากษา โดยมีขอความในคํารองอันเปนการดูหมิ่น นายชูชาติ ศรีแสง นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๒๑
พฤศจิกายน ๒๕๓๙ จําเลยไดมีหนังสือขอความเปนธรรม ขอเปลี่ยนผูพิพากษาตอประธานศาลฎีกา
โดยมีขอความในหนังสืออันเปนการดูหมิ่นบุคคลทั้งสาม
ศาลอาญาพิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๙๘ การกระทํา
ของจําเลยเปนความผิดหลายกรรมตางกัน เรียงกระทงลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑
วางโทษจําคุกกระทงละ ๑ ป และปรับกระทงละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมจําคุก ๔ ป และปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท
จําเลยใหการรับสารภาพเปนประโยชนแกการพิจารณาพิพากษา คดีมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่ง คงจําคุก ๒ ป ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท จําเลยไมเคยตองโทษจําคุก
มากอน จึงเห็นสมควรใหโอกาสไดกลับตนเปนพลเมืองดีโทษจําคุกจึงใหรอการลงโทษไวมีกําหนด
๒ ป ไมชําระคาปรับใหจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
โจทกรวมอุทธรณ ศาลอุทธรณพิพากษายืน
โจทกรวมยื่นฎีกาตอศาลอาญา เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ ขอใหศาลฎีกาพิจารณาแก
คําพิพากษาของศาลชั้นตนและศาลอุทธรณใหลงโทษจําเลยสถานหนักโดยไมรอการลงโทษแกจําเลย
โดยมีผูพิพากษาศาลอาญาที่พิจารณาคดีนี้ เห็นวา เปนปญหาสําคัญอันควรขึ้นสูศาลสูงสุด และอนุญาต
ใหฎีกาในปญหาขอเท็จจริง
จํ า เลยได ยื่ น คํ า ร อ ง ลงวั น ที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ ขอให ศ าลฎี ก าส ง คํ า โต แ ย ง ให ศ าล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย สรุปวา คดีของจําเลยอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา เนื่องจาก
ศาลฎีกากําลังจะพิจารณาฎีกาของโจทกรวมในปญหาขอเท็จจริงในประเด็นวา จะรอการลงโทษแกจําเลย
หรือไม ซึ่งโดยปกติแลวโจทกรวมจะฎีกาปญหาขอเท็จจริงไมได ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๒๑๙ แตโจทกรวมไดขอใหผูพิพากษาศาลอาญาซึ่งลงชื่อในคําพิพากษาอนุญาต
ใหฎีกา และผูพิพากษาศาลอาญาดังกลาวไดอนุญาตใหโจทกรวมฎีกา คดีจึงเขาสูการพิจารณาของศาลฎีกา
ซึ่งศาลฎีกาตองอาศัยบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ มาบังคับ
แกคดีนี้ แตศาลฎีกาจะนําบทบัญญัติดังกลาวมาบังคับแกคดีจําเลยไมได เพราะบทบัญญัติดังกลาว
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ที่บัญญัติวา “ถาผูพิพากษาคนใดซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคําพิพากษาในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณ
พิเ คราะห เห็ น วา ข อ ความที่ ตั ด สิน นั้ นเป น ปญ หาสํา คั ญอั น สมควรสู ศ าลสู ง สุด และอนุ ญ าตใหฎี ก า”
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหลายมาตรา คือ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ ซึ่งบัญญัติวา “การพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย” เพราะการที่บทบัญญัติดังกลาวเปดชองใหผูพิพากษาซึ่งไดพิพากษาตามมาตรา ๒๑๙
ใหรอการลงโทษแกจําเลย และผูพิพากษาศาลอุทธรณก็ไดพิพากษายืนโดยใหรอการลงโทษแกจําเลย
แลวกลับบัญญัติใหผูพิพากษาดังกลาวที่เห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุด
และอนุญาตใหฎีกา นั้น โดยที่จําเลยไดรับการพิพากษารอการลงโทษกลับตองใหศาลฎีกาพิจารณาใหม
วาจะรอการลงโทษ หรือไม ดังนั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ จึงขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ ใชบังคับไมไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ นอกจากนั้น บทบัญญัติ
ดังกลาวยังขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ เพราะเปนการบัญญัติใหผูพิพากษา
ที่ตัดสินใหจําเลยรอการลงโทษแลวกลับมาใหศาลฎีกาพิจารณากลับความเห็นของผูพิพากษาที่ตัดสิน
ใหรอการลงโทษไปแลวทําใหจําเลยอาจถูกศาลฎีกาพิพากษาไมรอการลงโทษใหแกจําเลย ซึ่งทําให
จําเลยถูกจํากัดเสรีภาพถูกจําคุก บทบัญญัติดังกลาวจึงไมเปนธรรม ขัดตอความสงบสุขของประชาชน
คดีของจําเลยสิ้นสุดโดยการรอการลงโทษแลว กลับจะตองถูกฟนคดีขึ้นมาใหม โดยบทบัญญัติดังกลาว
ใหผูพิพากษาที่พิพากษาใหรอการลงโทษลงชื่ออนุญาตใหโจทกฎีกา เพื่อใหศาลฎีกาพิพากษากลับให
จําเลยถูกจําคุก บทบัญญัติดังกลาวจึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เพราะการใชอํานาจโดย
องคก รของรั ฐ ทุก องค ก รต อ งคํา นึ งถึ ง ศัก ดิ์ศ รี ค วามเปน มนุษ ย สิท ธิ และเสรีภ าพ ตามบทบัญ ญั ติ
แหงรัฐธรรมนูญการที่จะตัดสินรอการลงโทษและนําคดีมาพิจารณาใหมเปนการไมคํานึงถึงเสรีภาพ
ของจําเลยขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ เพราะบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาดังกลาวเปนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพตอจําเลย และขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
เพราะบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ เปนการใหสิทธิศาลฎีกา
ตั ด สิ น จํ า คุ ก จํ า เลย การจํ า คุ ก ก็ คื อ การจํ า กั ด เสรี ภ าพให บุ ค คลอยู ไ ด เ ฉพาะในเรื อ นจํ า เป น การ
กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงเสรีภาพของจําเลย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ เปนอันใชบังคับมิไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖
จําเลยจึงขอใหศาลอาญาสงคํารองใหศาลฎีการอการพิจารณาพิพากษา และสงความเห็นตามทางการ
เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
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ศาลฎีกาพิจารณาแลว เห็นวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ เปน
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดีและไมปรากฏวาเคยมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น จึงใหรอการพิจารณาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็นของจําเลยดังกลาว
ไปเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยเบื้องตน คือ ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคํารองไว
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมาย
บังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติ
มาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้นใหศาลรอการพิจารณา
พิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณา
วินิจฉัย” และวรรคสอง บัญญัติวา “ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่ง
ไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได”
พิจารณาแลว เห็นวา จําเลยในฐานะผูรองไดโตแยงวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๒๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
และมาตรา ๒๓๓ โดยบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ เปน
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลฎีกาจะใชบังคับแกคดี ประกอบกับยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในสว นที่เ กี่ย วกับบทบั ญญั ติ นี้ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญจึ งรั บ คํา ร อ งนี้ไ ว พิจ ารณาวิ นิ จฉั ยตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๖๔
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัย คือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๒๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
และมาตรา ๒๓๓ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ บัญญัติวา “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
มาตรา ๒๗ บัญญัติวา “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย
หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล
และองคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง”
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มาตรา ๒๘ บัญญัติวา “บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตน
ไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญหรือไมขัดตอศีลธรรม
อันดีของประชาชน
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได”
มาตรา ๒๙ บั ญ ญั ติ ว า “การจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลที่ รั ฐ ธรรมนู ญ รั บ รองไว
จะกระทํา มิได เวนแตโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญั ติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อ การที่รัฐธรรมนูญ นี้
กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
มาตรา ๓๐ บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัตโิ ดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชือ้ ชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชือ่
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได
เชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
มาตรา ๒๓๓ บัญญัติวา “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการ
ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ บัญญัติวา “ในคดีซึ่งหามฎีกาไวโดย
มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๒๐ แห ง ประมวลกฎหมายนี้ ถ า ผู พิ พ ากษาคนใด
ซึ่งพิจารณา หรือลงชื่อในคําพิพากษา หรือทําความเห็นแยงในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณพิเคราะห
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เห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุดและอนุญาตใหฎีกา หรืออธิบดีกรมอัยการ
ลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาวามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะไดวินิจฉัย ก็ใหรับฎีกานั้นไวพิจารณาตอไป”
พิจารณาแลว เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และ
มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติที่บัญญัติถึงสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย โดยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
เปนบทบัญญัติที่กําหนดใหการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ เปนการรับรองสิทธิและเสรีภาพ
ตามที่บัญ ญัติ ในรั ฐ ธรรมนูญ ทั้ งโดยชั ดแจง โดยปริย าย หรือ โดยคําวิ นิจ ฉัยของศาลรัฐ ธรรมนู ญ
วาไดรับความคุมครอง และผูกพันองคกรของรัฐในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และ
การตีความกฎหมาย มาตรา ๒๘ เปนบทบัญญัติที่รับรองในการที่บุคคลจะอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
หรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไมเปนปฏิปกษ
ตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน และเปนบทบัญญัติที่ใหหลักประกันสิทธิ
ของบุคคลในการใชสิทธิทางศาลเมื่อถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรอง มาตรา ๒๙
เปนบทบัญญัติที่หามการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เวนแตอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวและตองกระทําเทาที่จําเปนทั้งตองไมกระทบกระเทือน
สาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้น และมาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติที่คุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานของชนชาวไทย โดยมีหลักการวา บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย และไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล
จะกระทํามิได สวนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ เปนสิทธิที่เกี่ยวกับคูความ
ในคดีอาญาที่ตองหามฎีกาสามารถยื่นฎีกาไดตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาวาดวยอุทธรณและฎีกา ปกติเมื่อศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งแลว คูความที่ไมพอใจ
ในคําพิพากษาหรือคําสั่งดังกลาวก็ชอบที่จะอุทธรณ ฎีกา ตอไปยังศาลอุทธรณและศาลฎีกาได ไมวาจะ
เปนปญหาขอเท็จจริงหรือปญหาขอกฎหมาย เวนแตอุทธรณหรือฎีกานั้นตองหามตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา หรือตองหามตามกฎหมายอื่น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๒๑ ทั้งโจทกและจําเลยมีสิทธิขอใหผูพิพากษาคนใดซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคําพิพากษา
หรือทําความเห็นแยงในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณรับรองใหฎีกาได ที่ตองใหศาลฎีกาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ก็เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ไมใชเปนเรื่องการใชอํานาจขององคกรโดยไมคํานึงถึงศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพ ไมทําใหสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไวไมไดรับ
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ความคุมครอง ไมเกี่ยวกับบุคคลอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไปละเมิด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว
และเปนการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ดังนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
สําหรับประเด็นที่โตแยงวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ นั้น พิจารณาแลว เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ เปนบทบัญญัติทั่วไป
ที่บัญญัติวาการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาล และการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีดังกลาว
ตองดําเนิ นการตามรัฐธรรมนู ญ และตามกฎหมาย สวนประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๒๑ เปนกฎหมายวิธีพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิฎีกา กรณีที่คูความถูกหามมิใหฎีกาในปญหา
ข อ เท็ จ จริ ง ตามมาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๒๐ โดยบั ญ ญั ติ เ ป น ข อ ยกเว น ว า
ถาผูพิพากษาคนใดซึ่งพิจารณา หรือลงชื่อในคําพิพากษา หรือทําความเห็นแยงในศาลชั้นตนหรือ
ชั้นอุทธรณพิเคราะหเห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุดและอนุญาตใหฎีกา
ก็ใหรับฎีกานั้นไวพิจารณาตอไป ซึ่งเปนสิทธิของคูความที่จะขอใหรับรองปญหาขอเท็จจริงได เปนสิทธิ
ที่มีอยูอยางเทาเทียมกัน เปนการใหโอกาสผูพิพากษาซึ่งไดพิพากษาตามมาตรา ๒๑๙ ใหรอการลงโทษ
แกจําเลย และผูพิพากษาศาลอุทธรณที่พิพากษายืนใหรอการลงโทษจําเลย หรือผูมีอํานาจอื่นตามที่
มาตรา ๒๒๑ บัญญัติไวมีอํานาจรับรองใหฎีกา วาจะรอการลงโทษหรือไม ศาลฎีกาจะตองพิจารณาคดี
ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย ดังนั้น ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓
ศาลรัฐธรรมนูญโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑๓ คน คือ นายกระมล ทองธรรมชาติ
นายปรีชา เฉลิมวณิชย นายผัน จันทรปาน นายมงคล สระฏัน นายมานิต วิทยาเต็ม นายศักดิ์
เตชาชาญ นายสุจิต บุญบงการ นายสุธี สุทธิสมบูรณ พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช นายสุวิทย
ธีรพงษ นางเสาวนีย อัศวโรจน นายอภั ย จันทนจุลกะ และนายอุร ะ หวัง ออมกลาง วิ นิจฉัยว า
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๓๓
สวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑ คน คือ นายจุมพล ณ สงขลา วินิจฉัยใหยกคํารอง
เนื่องจากไมเปนสาระอันควรไดรับการพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคสอง
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อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๒๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๓๓
นายกระมล ทองธรรมชาติ

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นายจุมพล ณ สงขลา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายปรีชา เฉลิมวณิชย

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายผัน จันทรปาน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมงคล สระฏัน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมานิต วิทยาเต็ม

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายศักดิ์ เตชาชาญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุจิต บุญบงการ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุธี สุทธิสมบูรณ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุวิทย ธีรพงษ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นางเสาวนีย อัศวโรจน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอภัย จันทนจุลกะ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุระ หวังออมกลาง

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ ศาสตราจารย ดร.กระมล ทองธรรมชาติ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๘/๒๕๔๗

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลฎีกาสงคําโตแยงของจําเลย (นายประเสริฐ จองวิริยะวงศ) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ (กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐)
ศาลฎีกาสงคําโตแยงของจําเลยขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
มีรายละเอียดโดยยอ ดังนี้
๑. พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด โจทก และนายชูชาติ ศรีแสง โจทกรวม ฟอง
นายประเสริฐ จองวิริยะวงศ เปนจําเลย ฐานความผิด ดูหมิ่นศาลหรือ ผูพิพากษาในการพิจารณา
พิพากษาคดี ศาลอาญารับฟอง เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ เปนคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๑๔๓๐๙/
๒๕๔๒ โดยมีขอเท็จจริงตามคําฟองสรุปไดวา
จําเลยไดกระทําผิดกฎหมายหลายกรรม โดยดูหมิ่นนายชูชาติ ศรีแสง นายจิระ บุญพจนสุนทร
และนายวิ นั ย วิม ลเศรษฐ ซึ่ ง เป น ผู พิ พ ากษาศาลฎี ก าในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาชั้ นฎี ก า ในคดี แ พ ง
หมายเลขดํ า ที่ ๘๓๓/๒๕๓๓ คดี ห มายเลขแดงที่ ๒๒๗๙๙/๒๕๓๓ ของศาลแพ ง ระหว า ง
นายประเสริฐ จองวิริยะวงศ (จําเลยคดีนี้) กับพวก รวม ๓ คน โจทก นางงักเกียว แซจู จําเลย เรื่อง
เชาทรัพย ขับไล โดยจําเลยคดีนี้มีหนังสือขอความเปนธรรมถึงประธานศาลฎีกา ถึง ๒ ครั้ง และ
คั ด ค า นผู พิ พ ากษาด ว ยข อ ความอั น เป น การดู ห มิ่ น นายชู ช าติ ศรี แ สง นายจิ ร ะ บุ ญ พจนสุ น ทร
และนายวินยั วิมลเศรษฐ โดยประการที่นาจะทําใหบุคคลทั้งสามเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่น
ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ และมาตรา ๑๙๘
๒. ศาลอาญา พิ พ ากษาว า จํ า เลยมี ค วามผิ ด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๙๘
การกระทําของจําเลยเปนความผิดหลายกรรมตางกัน เรียงกระทงลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๙๑ วางโทษจําคุกกระทงละ ๑ ป และปรับกระทงละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมจําคุก ๔ ป และปรับ
๔๐,๐๐๐ บาท จําเลยใหการรับสารภาพเปนประโยชนแกการพิจารณาพิพากษา คดีมีเหตุบรรเทาโทษ
ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ กึ่ ง หนึ่ ง คงจํ า คุ ก ๒ ป ปรั บ ๒๐,๐๐๐ บาท
แมการกระทําของจําเลยจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูพิพากษาและสถาบันศาลโดยสวนรวม แตก็เปน
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เรื่องที่อาจบังเกิดขึ้นไดในสภาพสังคมยุคโลกาภิวัตน และจําเลยไดยอมรับผิดโดยเขามอบตัวพรอมทั้ง
ใหการรับสารภาพโดยมีการขอขมาโทษตอผูเสียหาย อันเปนขอเท็จจริงที่แสดงใหเห็นวา จําเลยยังรูสึก
ผิดชอบตอสังคมและสถาบันศาล ดวยเหตุนี้ เมื่อจําเลยไมเคยตองโทษจําคุกมากอน จึงเห็นสมควร
ใหโอกาสไดกลับตนเปนพลเมืองดี โทษจําคุกจึงใหรอการลงโทษไวมีกําหนด ๒ ป ไมชําระคาปรับ
ใหจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
๓. โจทกรวมอุทธรณตอศาลอาญา เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ ขอใหศาลอุทธรณ
พิจารณาโดยไมรอการลงโทษแกจําเลย ศาลอุทธรณพิพากษายืน
๔. โจทกรวมฎีกาตอศาลอาญา เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ ขอใหศาลฎีกาพิจารณา
แกคําพิพากษาของศาลชั้นตนและศาลอุทธรณใหลงโทษจําเลยสถานหนักโดยไมรอการลงโทษแกจําเลย
๕. จําเลยยื่นคํารองตอศาลอาญา ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ ขอใหศาลฎีกาสงคําโตแยง
ให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ความว า คดี ข องจํ า เลยอยู ร ะหว า งการพิ จ ารณาของศาลฎี ก า
เนื่องจากศาลฎีกากําลังจะพิจารณาฎีกาของโจทกรวมในปญหาขอเท็จจริง ในประเด็นวาจะรอการลงโทษ
แกจําเลยหรือไม ซึ่งโดยปกติแลว โจทกรวมจะฎีกาปญหาขอเท็จจริงไมได ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๙ แตโจทกรวมไดขอใหผูพิพากษาศาลอาญาซึ่งลงชื่อในคําพิพากษา
อนุญาตใหฎีกา และผูพิพากษาศาลอาญาดังกลาวไดอนุญาตใหโจทกรวมฎีกาคดีจึงเขาสูการพิจารณา
ของศาลฎีกา ซึ่งศาลฎีกาตองอาศัยบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
มาบังคับแกคดีนี้ ศาลฎีกาจึงจะมีอํานาจพิจารณาซึ่งอาจจะพิจารณาไมรอการลงโทษแกจําเลยก็ได ซึ่งจะ
ทําใหจําเลยถูกจํากัดเสรีภาพตองนอนในเรือนจํา นาน ๒ ป ดังนั้น ศาลฎีกาจะนําบทบัญญัติดังกลาว
มาบังคับแกคดีจําเลยไมได เพราะบทบัญญัติดังกลาวบางสวนที่ใชกับคดี โดยเฉพาะที่บัญญัติวา “ถา
ผูพิพากษาคนใดซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคําพิพากษาในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณ พิเคราะหเห็นวา
ขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันสมควรสูศาลสูงสุดและอนุญาตใหฎีกา” ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หลายมาตรา ดังตอไปนี้
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ บัญญัติวา “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาล
ซึ่งตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย” การที่บทบัญญัติ
ดังกลาวเปดชองใหผูพิพากษาซึ่งไดพิพากษาใหรอการลงโทษแกจําเลย และผูพิพากษาศาลอุทธรณก็ได
พิพากษายืนโดยใหรอการลงโทษแกจําเลย แลวกลับบัญญัติใหผูพิพากษาดังกลาวที่เห็นวาขอความ
ที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุด และอนุญาตใหฎีกา นั้นเปนการคืนคํา เนื่องจากจําเลย
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ซึ่งไดรับการรอลงโทษซึ่งคดีสิ้นสุดแลว โดยไมถูกจํากัดสิทธิใหนอนในเรือนจํา กลับตองใหศาลฎีกา
พิจารณาใหมวาจะรอการลงโทษหรือไม ทั้งนี้ ก็เพราะบทบัญญัติดังกลาวที่ใหอํานาจผูพิพากษาที่เคย
พิพากษาใหรอการลงโทษเปนผูใหศาลฎีกาพิพากษากลับเปนใหไมรอการลงโทษ ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ ใชบังคับไมไดตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ นอกจากนั้น บทบัญญัติดังกลาวยังขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐
เพราะการบัญญัติใหผูพิพากษาที่ตัดสินใหรอการลงโทษจําเลยแลวกลับมาใหศาลฎีกาพิจารณากลับ
ความเห็นของผูพิพากษาที่ตัดสินใหรอการลงโทษไปแลว ทําใหจําเลยอาจถูกศาลฎีกาพิพากษาไมรอ
การลงโทษใหแกจําเลย ซึ่งทําใหจําเลยถูกจํากัดเสรีภาพถูกจําคุก บทบัญญัติดังกลาวจึงไมเปนธรรม
ขัดตอความสงบสุขของประชาชนเพราะผูพิพากษาที่อางวาพิเคราะหแลวเห็นวาขอความที่ตัดสินนั้น
เปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุดและอนุญาตใหฎีกานั้นตามหลักศีลธรรมอันดีของประชาชนแลว
จะตองมีบทบัญญัติใหอํานาจเฉพาะผูพิพากษาที่ทําความเห็นแยง และพิพากษาไมรอการลงโทษแกจําเลย
เทานั้น เห็นไดชัดเจนวาคดีของจําเลยสิ้นสุดโดยการรอการลงโทษแลว กลับจะตองถูกฟนคดีขึ้นมาใหม
โดยบทบัญญัติดังกลาวใหผูพิพากษาที่พิพากษาใหรอการลงโทษลงชื่ออนุญาตใหโจทกฎีกา เพื่อกลับ
คําพิพากษาใหจําเลยถูกจําคุก บทบัญญัติดังกลาวจึงเปนการไมถูก ไมควร ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
เพราะการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพ
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จําเลยจึงโตแยงวา การนําคดีมาพิจารณาใหมเปนการไมคํานึงถึง
เสรีภาพของจําเลย นอกจากนั้น จําเลยยังอางดวยวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในสวนดังกลาว
ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ เพราะบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๒๑ เปนการใหสิทธิศาลฎีกาตัดสินจําคุกจําเลยอันเปนการกระทบกระเทือนสาระสําคัญ
แหงเสรีภาพของจําเลย จําเลยจึงขอใหศาลอาญาสงคํารองใหศาลฎีการอการพิจารณาพิพากษา และ
สงความเห็นตามทางการเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลฎีกามีคําสั่ง เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ เห็นวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๒๑ เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดี และไมปรากฏวาเคยมีคําวินิจฉัย
ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ บทบั ญ ญั ติ นั้ น จึ ง ให ร อการพิ จ ารณาคดี ไ ว ชั่ ว คราวและส ง
ความเห็นของจําเลยดังกลาวใหสํานักงานศาลยุติธรรมเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง
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ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ ใหรับคํารองไวดําเนินการตอไป
ตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ วรรคหนึ่ง
และมีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ ใหรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ประเด็นในการพิจารณาและคําวินิจฉัย
ประเด็นในการพิจารณาวินิจฉัยมีเพียงประเด็นเดียววา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๒๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ หรือไม
พิจารณาแลวรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ บัญญัติวา “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจ
ของศาลซึ่งตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย”
เปนบทบัญญัติทั่วไป ซึ่งบัญญัติถึงอํานาจของศาลในการพิจารณาพิพากษาคดีความทั้งหลาย สวนประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ซึ่งบัญญัติวา “ในคดีซึ่งหามฎีกาไวโดยมาตรา ๒๑๘
มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๒๐ แหงประมวลกฎหมายนี้ ถาผูพิพากษาคนใดซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อ
ในคําพิพากษาหรือทําความเห็นแยงในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณพิเคราะหเห็นวาขอความที่ตัดสินนั้น
เปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุดและอนุญาตใหฎีกา หรืออธิบดีกรมอัยการลงลายมือชื่อรับรอง
ในฎีกาวามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะไดวินิจฉัย ก็ใหรับฎีกานั้นไวพิจารณาตอไป” เปนบทบัญญัติที่ยกเวน
การจํากัดสิทธิฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ ซึ่งหาม
คูความมิใหฎีกาในปญหาขอเท็จจริง และมาตรา ๒๒๐ ในคดีที่ศาลชั้นตนและศาลอุทธรณพิพากษา
ยกฟองโจทก หามคูความฎีกาในทุกกรณีรวมทั้งปญหาขอกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหคูความ
ทั้งโจทกและจําเลยแสวงหาความยุติธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติไวอยางเต็มที่ โดยศาลฎีกาซึ่งเปนศาลสูงสุด
จะไดใชดุลพินิจอีกชั้นหนึ่งวาจะเห็นดวยกับศาลลางหรือไม จึงเห็นวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๒๒๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓
สํา หรับข อโต แยง ที่วา บทบั ญญัติ ประมวลกฎหมายวิธีพิ จ ารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ นั้น พิจารณาแลวเห็นวา ขอโตแยง
ของจําเลยฟงไมขึ้น ทั้งนี้เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ มิไดเกี่ยวของ
หรือขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ ซึ่งเปนบทบัญญัติทั่วไป
ในการรับรองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล และกําหนดใหองคกรของรัฐ
ทุ ก องค ก รต อ งเคารพต อ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพที่ รั บ รองโดยรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ โดยคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของศาล
รัฐธรรมนูญ โดยบุคคลมีสิทธิยกขึ้นตอสูคดีในศาลไดหากถูกละเมิดสิทธิ เสรีภาพในทํานองเดียวกัน
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ข อ โต แ ย ง ของจํ า เลยที่ ว า ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ขั ด หรื อ แย ง ต อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ก็รับฟงไมไดเชนกัน เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๒๒๑ ไมมีผลกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลแตอยางใด ตรงกันขาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ รับรองสิทธิของบุคคลที่จะแสวงหาความยุติธรรม
ไดอยางเต็มที่ นอกจากนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ก็มิไดมีขอความ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ ซึ่งคุมครองใหบุคคลมีความเสมอกันในกฎหมายและไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ทั้งนี้เพราะคูความทั้งโจทกและจําเลยมีสิทธิที่จะใชบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ อยางเสมอภาคกัน โดยมีเงื่อนไขวาตองให
ผูพิพากษาที่เคยมีสวนในการพิจารณาในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณอนุญาตใหฎีกา หรืออธิบดีกรมอัยการ
(อัยการสูงสุด) รับรองในฎีกา และแมวากรณีตามคํารองนี้จะทําใหคดีถูกศาลฎีกาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
แตก็มิไดหมายความวาศาลฎีกาจะตัดสินตรงกันขามกับคําพิพากษาของศาลลางที่ใหรอการลงโทษจําเลย
อันจะทําให จําเลยถูก จําคุ ก และถูก ละเมิดสิท ธิและเสรี ภาพ ดัง นั้น ขอ อ างของจํา เลยจึ งเปน เพีย ง
การคาดเดาเอาเอง และไมอาจรับฟงมาหักลางเหตุผลที่ตองการใหคูความทั้งโจทกและจําเลยแสวงหา
ความยุติธรรมอยางเต็มที่ตามกฎหมายอนุญาตไว
อาศัยเหตุผลดังกลาว จึงวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๓๐
ศาสตราจารย ดร.กระมล ทองธรรมชาติ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายจุมพล ณ สงขลา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๘/๒๕๔๗

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลฎีกาสงคําโตแยงของจําเลย (นายประเสริฐ จองวิริยะวงศ) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ (กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐)
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารอง ขออางทุกฝายปรากฏในคําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ
พิเคราะหแลว เห็นวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ เปนบทบัญญัติ
ที่ใหโอกาสคูความทั้งสองฝายไมวาโจทกหรือจําเลยที่จะนําคดีที่ตองหามมิใหฎีกาแลวขึ้นสูการพิจารณา
ของศาลฎีกาซึ่งประกอบดวยผูพิพากษาที่มีความรูความชํานาญและประสบการณสูงกวาศาลลางทั้งสอง
เปนผูพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อคูความเห็นวายังไมไดรับความเปนธรรมจากการตัดสินของศาลอุทธรณ
หากมีการดําเนินการตามเงื่อนไขที่มาตรา ๒๒๑ กําหนดไว คือถาผูพิพากษาคนใดซึ่งพิจารณา หรือ
ลงชื่อในคําพิพากษา หรือทําความเห็นแยงในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณเห็นวาขอความที่ตัดสินนั้น
เปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุดและอนุญาตใหฎีกา หรืออธิบดีกรมอัยการลงลายมือชื่อรับรอง
ในฎีกาวามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะไดวินิจฉัย ก็ใหรับฎีกานั้นไวพิจารณาตอไป ดังนั้นหากฎีกาของ
คูความเปนไปตามเงื่อนไขของมาตรา ๒๒๑ ครบถวน ศาลฎีกาก็มีหนาที่ตองรับพิจารณาฎีกาของ
คูความที่มีการอนุญาตหรือรับรองใหฎีกาได จะปฏิเสธไมรับพิจารณามิได และศาลฎีกาก็มีอํานาจอิสระ
ที่จะใชดุลพินิจวินิจฉัยฎีกาของคูความตามกฎหมายดวยความเปนธรรม ในกรณีของผูรอง แมโจทกรวม
จะฎีกาวาไมควรรอการลงโทษจําคุกใหผูรอง (จําเลย) แตผูรองก็มีสิทธิดําเนินการขอใหมีการอนุญาต
ใหฎีกาไดตามมาตรา ๒๒๑ เชนเดียวกับโจทกรวมเพราะผูรองอาจฎีกาคัดคานคําพิพากษาศาลอุทธรณ
วาไมควรลงโทษจําคุกผูรองแลวรอการลงโทษควรลงโทษปรับสถานเดียว หรือระยะเวลาที่ใหรอการลงโทษ
จําคุกนานเกินไป หรือคาปรับสูงเกินไปเปนตน โดยอางเหตุผลตาง ๆ ซึ่งศาลฎีกาก็อาจเห็นดวยกับ
เหตุ ผ ลของผู ร อ งและวิ นิ จ ฉั ย ให เ ป น คุ ณ แก ผู ร อ งได และแม ค ดี นี้ ผู ร อ งจะมิ ไ ด ฎี ก าด ว ยก็ ต าม
เมื่อพิจารณาขอเท็จจริงในสํานวนคดีและเหตุผลในฎีกาของโจทกรวมแลว ศาลฎีกาอาจเห็นวาศาลลาง
ทั้งสองวางโทษผูรองหนักเกินไป ก็จะพิพากษาแกโทษใหเบาลงได เชน ใหลงโทษปรับสถานเดียวโดย
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ไมมีโทษจําคุก หรือลดคาปรับลงเปนตน การที่ผูพิพากษาที่พิจารณาคดี หรือลงชื่อในคําพิพากษาใน
ศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณอนุญาตใหฎีกาไดจึงมิไดเปนไปเพื่อประโยชนแกคูความฝายใดฝายหนึ่ง
โดยเฉพาะหรือเปนการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของผูรอง แตเปนการสนับสนุนเจตนารมณของคูความ
ที่ไมเห็นดวยกับคําพิพากษาของศาลอุทธรณ ซึ่งนอกจากเหตุผลของคูความที่ประสงคจะฎีกาแลว
ยังตองขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูพิพากษาที่มีอํานาจอนุญาตใหฎีกาเห็นวาเปนปญหาสําคัญที่สมควรไดรับ
การวินิจฉัยจากศาลฎีกาดวยหรือไม หากผูพิพากษาที่มีอํานาจอนุญาตใหฎีกาไมเห็นดวยก็จะไมอนุญาต
ใหฎีกาตอไป การที่ผูรองมีสิทธิที่จะฎีกาไดหากดําเนินการตามมาตรา ๒๒๑ เชนเดียวกับโจทกรวม
แตผูรองไมยอมใชสิทธินั้น และอางในทํานองวาบทบัญญัติที่ใหอํานาจผูพิพากษาที่พิจารณาคดีในศาลลาง
ทั้งสองอนุญาตใหฎีกาไดนั้นไมเปนธรรมแกผูรอง เพราะอาจทําใหผูรองถูกศาลฎีกาพิพากษาจําคุก
โดยไมรอการลงโทษได จึงเปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อนขัดตอกฎหมายและเหตุผลตาง ๆ ตามที่กลาวมา
เมื่ อ ผู ร อ งมี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
คลาดเคลื่อนเชนนี้ และมิไดใชสิทธิฎีกาโดยอาศัยบทบัญญัติดังกลาวเพื่อขอความเปนธรรมจากศาลฎีกา
เชนเดียวกับโจทกรวมกลับอางวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ ซึ่งจะมีผลเปนการทําลายลางกฎหมาย
ที่ใหสิทธิในการฎีกาแกคูความทุกฝาย และเห็นวา การที่ผูรองกริ่งเกรงวาศาลฎีกาจะไมรอการลงโทษ
ผูรองจึงอางวา มาตรา ๒๒๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ซึ่งหากศาลลางทั้งสองลงโทษจําคุกผูรอง
โดยไมรอการลงโทษ เปนเหตุใหผูรอ งตองหามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๑๘ ก็เชื่อวาผูรองคงตองขวนขวายเพื่อใชสิทธิฎีกาขอใหลดโทษหรือรอการลงโทษตามมาตรา
๒๒๑ เปนแนแท และคงไมอางวา มาตรา ๒๒๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ดังนั้นขอโตแยงของผูรอง
จึงไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัยตามนัยของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคสอง
อาศัยเหตุผลดังที่กลาวมา จึงวินิจฉัยใหยกคํารอง
นายจุมพล ณ สงขลา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายปรีชา เฉลิมวณิชย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๘/๒๕๔๗

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลฎีกาสงคําโตแยงของจําเลย (นายประเสริฐ จองวิริยะวงศ) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๔ กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๒๒๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๓๓
ศาลฎีกาสงคําโตแยงของจําเลย ในคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๑๔๓๐๙/๒๕๔๒ หมายเลขแดงที่
๑๑๐๗/๒๕๔๓ เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๔
กรณี ป ระมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๓๓
ขอเท็จจริงตามคํารองไดความวา พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด โจทก และนายชูชาติ
ศรีแสง โจทกรวม ฟองนายประเสริฐ จองวิริยะวงศ เปนจําเลยตอศาลอาญาเปนคดีอาญาหมายเลขดําที่
๑๔๓๐๙/๒๕๔๒ ฐานความผิด ดูหมิ่นศาลหรือผูพิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี ขอใหลงโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ และมาตรา ๑๙๘ พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๑
ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ ขอ ๕
ไดความตามคําฟองคดีดังกลาววา จําเลยไดดูหมิ่นนายชูชาติ ศรีแสง โจทกรวมและนายจิระ
บุญพจนสุนทร กับนายวินัย วิมลเศรษฐ องคคณะผูพิพากษาศาลฎีกาซึ่งเปนผูพิจารณาพิพากษาคดี
ในชั้นฎีกาตามคดีแพงหมายเลขดําที่ ๘๓๓/๒๕๓๓ หมายเลขแดงที่ ๒๒๗๙๙/๒๕๓๓ ของศาลแพง
ระหวางนายประเสริฐ จองวิริยะวงศ (จําเลยคดีนี้) กับพวก รวม ๓ คน โจทก นางงักเกียว แซจู จําเลย
เรื่อง เชาทรัพย ขับไล โดยเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๓๙ จําเลยคดีนี้มีหนังสือขอความเปนธรรมถึง
ประธานศาลฎีกา มีขอความในหนังสือเปนการดูหมิ่นผูพิพากษาทั้งสาม ตอมาในวันที่ ๒๑ มีนาคม
๒๕๓๙ และวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๙ จําเลยยื่นคํารองขอคัดคานผูพิพากษามีขอความในคํารอง
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เปนการดูหมิ่นนายชูชาติ ศรีแสง โจทกรวม นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ จําเลยไดมี
หนังสือขอความเปนธรรม ขอเปลี่ยนองคคณะผูพิพากษาตอประธานศาลฎีกา โดยมีขอความในหนังสือ
เปนการดูหมิ่นผูพิพากษาทั้งสาม
ศาลอาญาพิจารณาแลว พิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๙๘
การกระทําของจําเลยเปนความผิดหลายกรรมตางกัน เรียงกระทงลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๙๑ วางโทษจําคุกกระทงละ ๑ ป และปรับกระทงละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมจําคุก ๔ ป และปรับ
๔๐,๐๐๐ บาท จําเลยใหการรับสารภาพเปนประโยชนแกการพิจารณาพิพากษา คดีมีเหตุบรรเทาโทษ
ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่ง คงจําคุก ๒ ป ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท จําเลยไมเคย
ตองโทษจําคุกมากอน จึงเห็นสมควรใหโอกาสไดกลับตนเปนพลเมืองดี โทษจําคุกจึงใหรอการลงโทษไว
มีกําหนด ๒ ป ไมชําระคาปรับใหจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
โจทกรวมอุทธรณใหลงโทษจําเลยสถานหนักและไมรอการลงโทษ
ศาลอุทธรณพิพากษายืน
โจทกรวมฎีกาโดยมีผูพิพากษาที่พิจารณาและลงชื่อในคําพิพากษาศาลชั้นตนอนุญาตใหฎีกา
ในปญหาขอเท็จจริง
คดีอยูในระหวางนัดฟงคําพิพากษาของศาลฎีกา
จําเลยยื่นคํารอง ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ ตอศาลฎีกา ความวา คดีนี้ศาลอุทธรณพิพากษา
ยื นตามศาลชั้ นต นให ลงโทษจํ าคุ กจํ าเลยมี กํ าหนด ๒ ป และปรั บ ๒๐,๐๐๐ บาท โทษจํ าคุ กให รอ
การลงโทษไว ๒ ป คดีนี้จึงตองหามฎีกาในปญหาขอเท็จจริง แตโจทกรวมฎีกาโดยไดรับอนุญาตจาก
ผูพิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคําพิพากษาศาลชั้นตน ทําใหคดีนี้กลับขึ้นไปสูศาลฎีกาได ตามประมวล
กฎหมายวิ ธี พิ จารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ บทบั ญญั ติ ดั งกล าวจึ งขั ดหรื อแย งต อ รั ฐธรรมนู ญ
มาตรา ๒๓๓ ที่บัญญัติวา การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาล ซึ่งตองดําเนินการตาม
รั ฐธรรมนู ญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิ ไธยพระมหากษั ตริ ย เพราะบทบั ญญั ติ ดั งกล าวทํ าให
คํ าพิ พากษาศาลล างทั้ งสองในพระปรมาภิ ไธยพระมหากษั ตริ ย ไม เป นที่ ยุ ติ บทบั ญญั ติ ดั งกล าวยั งขั ด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ อีกดวย เพราะอาจทําใหศาลฎีกาไมรอการลงโทษ
แกจําเลย จึงเปนการละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพของจําเลย ขอใหศาลฎีกาสงความเห็นของจําเลยดังกลาว
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๔
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ศาลฎีกาสั่งคํารองลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ ของจําเลยวา พิเคราะหแลว คดีนี้ศาลอุทธรณ
พิพากษายืนตามศาลชั้นตนใหลงโทษจําคุกจําเลยมีกําหนด ๒ ป และปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท โทษจําคุกใหรอ
การลงโทษไว ๒ ป คดีตองหามฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง โจทกรวมฎีกาขอใหไมรอการลงโทษ อันเปนปญหาขอเท็จจริง โดยไดรับอนุญาต
จากผูพิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคําพิพากษาศาลชั้นตนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๒๑ โจทกรวมจึงมีสิทธิฎีกาในปญหาดังกลาว ถือไดวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๒๑ เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดี เมื่อจําเลยโตแยงวา ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๖ ถึง
มาตรา ๒๙ โดยเหตุผลตามที่ปรากฏในคํารอง และไมปรากฏวาเคยมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น จึงใหรอการพิจารณาคดีไวชั่วคราวและสงความเห็นของจําเลยดังกลาว
ไปเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง
คดีมีปญหาที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยเบื้องตน คือ ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคํารองไว
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๔ หรือไม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ในการที่ศาลจะใช
บทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น
ตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น
ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญ
จะไดพิจารณาวินิจฉัย” และวรรคสอง บัญญัติวา “ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวา คําโตแยงของคูความ
ตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได”
พิจารณาแลว เห็นวา จําเลยในฐานะผูรองไดโตแยงวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๒๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา
๓๐ และมาตรา ๒๓๓ โดยบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
เป น บทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายที่ ศ าลฎี ก าจะใช บั ง คั บ แก ค ดี ประกอบกั บ ยั ง ไม มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของศาล
รัฐ ธรรมนู ญ ในสว นที่เ กี่ย วกับบทบั ญญั ติ นี้ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญจึ งรั บ คํา รอ งนี้ไ ว พิจ ารณาวิ นิจ ฉั ยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๔

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๐ ก
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ราชกิจจานุเบกษา
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ปญหาที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัย คือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๒๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
และมาตรา ๒๓๓ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติที่บัญญัติถึงสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย โดยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖ เปนบทบัญญัติที่กําหนดใหการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ เปนการรับรองสิทธิ
และเสรีภาพตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ ทั้งโดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
วาไดรับความคุมครอง และผูกพันองคกรของรัฐในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความ
กฎหมาย มาตรา ๒๘ เปนบทบัญญัติที่รับรองในการที่บุคคลจะอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือใชสิทธิ
และเสรีภาพของตนไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ
หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน และเปนบทบัญญัติที่ใหหลักประกันสิทธิของบุคคลในการใช
สิทธิทางศาลเมื่อถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรอง มาตรา ๒๙ เปนบทบัญญัติที่หาม
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เวนแตอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่
รัฐธรรมนูญกําหนดไวและตองกระทําเทาที่จําเปนทั้งตองไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและ
เสรีภาพนั้น และมาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติที่คุมครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของชนชาวไทย
โดยมีหลักการวา บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลจะกระทํามิได
สําหรับหลักการของกฎหมายตามมาตรา ๒๒๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ซึ่งเปนปญหาที่จะตองวินิจฉัยในคดีนี้ เปนเรื่องการอนุญาตหรือรับรองใหฎีกาในปญหาขอเท็จจริงได
โดยมีหลักการและวิธีดําเนินการในสาระสําคัญดังตอไปนี้ (คัดจากเอกสารสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา โดยศาสตราจารยเริงธรรม ลัดพลี กระทรวงยุติธรรม พิมพแจก พ.ศ. ๒๕๔๐)
มาตรา ๒๒๑ บัญญัติวา “ในคดีซึ่งหามฎีกาไวโดยมาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๒๐
แหงประมวลกฎหมายนี้ ถาผูพิพากษาคนใดซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคําพิพากษาหรือทําความเห็นแยง
ในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณพิเคราะหเห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุด
และอนุญาตใหฎีกาหรืออธิบดีกรมอัยการลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาวามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะได
วินิจฉัย ก็ใหรับฎีกานั้นไวพิจารณาตอไป”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

(๑) ผูพิพากษาที่มีความเห็นวา ขอเท็จจริงใดที่ตัดสินเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุด
แตตองหามฎีกา ตามมาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๒๐ และควรที่จะอนุญาตใหฎีกาได
นั้น ต อ งเปน ผู พิพ ากษาศาลลา งซึ่ง นั่ งพิ จ ารณา (เจา ของสํ า นวน) หรื อ ตรวจสํ า นวนแล ว ลงชื่อ ใน
คําพิพากษา หรือเปนผูทําความเห็นแยงในคดีนั้น ซึ่งเปนอํานาจเฉพาะตัวของผูพิพากษานั้น (คําพิพากษา
ฎีกาที่ ๑๖๘๔/๒๕๑๖, ๒๓๒๕/๒๕๒๙, ๑๗๔/๒๕๓๐) และกฎหมายมอบใหเปนดุลพินิจอันเด็ดขาด
ของผู พิ พ ากษาผู มี คํ าสั่ งอนุ ญาตให ฎี กา (คํ าพิ พากษาฎี กาที่ ๖๒๖/๒๕๒๓ ป., ๖๘๕/๒๕๒๓ ป.,
๓๙/๒๕๒๒) จะเห็นไดวา ตามแนวคําวินิจฉัยของศาลฎีกา โดยที่ประชุมใหญ ตั้งแตป ๒๕๒๓ เปนตนมา
วางหลั กให ผู พิ พากษาที่ อ นุ ญ าตให ฎี ก ามี อํ า นาจเด็ ด ขาด กล า วคื อ ศาลฎี ก าจะไปใช อํ า นาจศาลสู ง
พิจารณาอีกวา ขอความที่ตัดสินนั้น เปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุดหรือไมนั้น ไมได (ซึ่งดวย
ความเคารพไมนาจะเปนเชนนั้น)
(๒) การขออนุญาต ตองยื่น (มิใช-รับ) ขอภายในกําหนดระยะเวลาฎีกา (แตอาจอนุญาต
เมื่อพนกําหนดแลวได) (คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๓/๒๕๐๑, คําสั่งคํารองที่ ๑๑๔๓/๒๕๒๗, ๑๐๗/๒๕๒๙,
๖๙๗/๒๕๒๙, ๙๘๗ - ๙๘๙/๒๕๓๑)
(๓) การอนุญาต ตองเขียนใหชัดแจงพอสมควรวาเปนปญหาอันสําคัญและมีการอนุญาตใหฎีกา
แตถาเพียงแตทําความเห็นแยงไวไมมีการอนุญาตใหฎีกาอีกชั้นหนึ่ง ก็ฎีกาในขอเท็จจริงไมได
(๔) ผู พิ พ ากษาที่ เ คยนั่ ง พิ จ ารณาในศาลชั้ น ต น แม ย า ยไปอยู ศ าลอื่ น แล ว ถ า หากยั ง เป น
ผูพิพากษาอยู ก็มีอํานาจอนุญาตเชนวานี้ได (คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๙/๒๔๙๒ ป.) สวนผูพิพากษาซึ่งพิจารณา
ในศาลที่รับประเด็นนั้น เปนเพียงสืบแทนเฉพาะพยานหลักฐานที่ศาลพิจารณาคดีสงมา การอนุญาต
ใหฎีกาจึงไมชอบ (คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๔๒๐/๒๕๓๘)
(๕) มาตรา ๒๒๑ มิไดใหอํานาจศาลฎีกา ที่จะอนุญาตใหฎีกาในขอเท็จจริง (คําสั่งคํารองที่
๑๓๔/๒๕๒๓, ๗๐/๒๕๒๙)
คดีตองหามอุทธรณ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง ฯ มาตรา ๒๒ ในชั้นอุทธรณไมมี
การอนุญาตใหโจทกอุทธรณในขอเท็จจริง และศาลอุทธรณไมรับวินิจฉัย ศาลชั้นตนเพิ่งจะอนุญาต
ใหฎีกาขอเท็จจริงในชั้นฎีกา จึงเปนการไมชอบดวยกระบวนพิจารณาเพราะไมมีกฎหมายใดใหอํานาจ
เชนนั้น (คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๖๔๒/๒๕๒๖, ๑๖๗๕/๒๕๒๙, ๑๑๖๗/๒๕๓๒)

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

(๖) ตองเปนขอเท็จจริงที่ยกขึ้นวากันมาแลวในศาลชั้นตนและศาลอุทธรณ (คําพิพากษาฎีกาที่
๒๒๖๗/๒๕๒๙) แมจําเลย (รับสารภาพ) จะไดรับอนุญาตใหฎีกาในปญหาขอเท็จจริงไดก็ตาม ศาลฎีกา
ก็ไมรับวินิจฉัยให (คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๒๒๕, ๓๓๒๗/๒๕๓๑)
(๗) สําหรับกรณีอธิบดีกรมอัยการลงลายมือชื่อรับรองในฎีกานั้น เมื่อมีหนังสือรับรองดังกลาว
ยื่นมาพรอมกับฎีกา ยอมถือวาเปนการรับรองที่ชอบดวยกฎหมายแลว และอธิบดีกรมอัยการมีอํานาจ
รับรองฎีกาของเอกชนที่ฟองคดีอาญาได แตการที่จะใหอธิบดีกรมอัยการรับรองฎีกานั้น กฎหมายมิได
บัญญัติใหศาลชั้นตนมีหนาที่ตองสงฎีกานั้นไปใหอธิบดีกรมอัยการ เปนเรื่องที่ผูฎีกาตองขอไปยังอธิบดี
กรมอัยการเอง และผูรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอัยการยอมมีอํานาจรับรองฎีกาขอเท็จจริงได ในฐานะ
อธิบดีกรมอัยการ ตามมาตรานี้ (คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๔๕/๒๕๒๔, ๖๑๓/๒๕๓๒)
(๘) เมื่อความผิดฐานซอนเรนศพเพื่อปดบังการตายและเหตุการตาย ตองหามมิใหอุทธรณตาม
มาตรา ๑๙๓ ทวิ ศาลชั้นตนสั่งรับอุทธรณโจทกและศาลอุทธรณรับวินิจฉัยจึงเปนการไมชอบ อัยการสูงสุด
ไมมีอํานาจรับรองใหฎีกาในปญหาขอเท็จจริงซึ่งยุติในศาลชั้นตนแลว ศาลฎีกายอมไมรับวินิจฉัยขอหานี้
(คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๕๖๓/๒๕๓๖, ๘๖๒/๒๕๓๗)
(๙) เมื่ออนุญาตหรือรับรองใหฎีกา แลวแตกรณี ศาลตองรับฎีกานั้นไวพิจารณาตอไป
มี ข อน าสั งเกตว า มาตรา ๑๙๓ ตรี บั ญญั ติ ให อํ านาจพนั กงานอั ยการซึ่ งอธิ บดี กรมอั ยการ
ไดมอบหมาย ลงลายมือชื่อรับรองในอุทธรณไดดวย
ตัวอยางคําพิพากษาฎีกา (ตามมาตรา ๒๒๑)
๑. ผูพิพากษาซึ่งทําความเห็นแยง ไดรับรองลวงหนาใหฎีกาในปญหาขอเท็จจริงได ถือวา
เปนการอนุญาตใหฎีกาแลว (คําสั่งคํารองที่ ๔๗๘/๒๕๑๓ ป.)
๒. การขอให ผูพิ พ ากษาผูพิ จ ารณาคดี ใ นศาลชั้น ต น หรื อ ศาลอุ ท ธรณ อนุ ญ าตให ฎี ก านั้ น
ไมใชหนาที่ของศาลที่จะสงไปให (คําสั่งคํารองที่ ๒๒๗/๒๕๑๔, ๕๔๗/๒๕๒๒, ๕๘๓/๒๕๒๔,
๒๓๙๔/๒๕๒๕) เปนหนาที่ของผูฎีกาที่จะไปรองขอยังศาลอุทธรณเอง (คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๘๓/๒๕๒๔)
๓. การที่จําเลยขอใหศาลฎีกาสั่งใหศาลชั้นตนสงฎีกาและคํารองขอใหรับรองฎีกาในขอเท็จจริง
ไปยังผูพิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นตนนายใดนายหนึ่ง ใหพิจารณารับรองฎีกาของจําเลยนั้น
เปนคําขอที่ไมชอบดวยกระบวนการพิจารณาของศาล (คําสั่งคํารองที่ ๘๔๗/๒๕๑๘)
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๔. ผูพิพากษาผูพิจารณาในชั้นอุทธรณมีคําสั่งคํารองของจําเลยผูฎีกาวา “ขาพเจาไดพิจารณา
พิพากษาคดีนี้ในชั้นอุทธรณ รับรองใหจําเลยฎีกาในปญหาขอเท็จจริงได” จําเลยฎีกาในขอเท็จจริงที่ตองหาม
ตามมาตรา ๒๑๘ ได (คําสั่งคํารองที่ ๔๙๓/๒๔๙๘) และการใชคําวา “เปนคดีมีพฤติการณซับซอน
หลายประการ อั นเป นป ญหาสํ าคั ญควรขึ้ นสู ศาลฎี กาวิ นิ จฉั ยชี้ ขาดอี กชั้ นหนึ่ ง จึ งอนุ ญาตให ฎี กา”
ยอมเขาใจไดวา อนุญาตใหฎีกาโดยเห็นวา ขอความที่ตัดสินเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลฎีกาวินิจฉัย
จึงชอบดวยมาตรา ๒๒๑ แลว (คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๕๙-๑๑๖๐/๒๕๐๔ ป.)
๕. ผูพิพากษาศาลชั้นตนผูมีความเห็นแยง บันทึกในฎีกาวา “สภาพที่ฝายหนึ่งตายไป ฝายจําเลย
นาจะแสดงใหเห็นวาเปนการปองกันตัวซึ่งเปนภาระพิสูจนอันเปนทฤษฎีที่โตเถียงกัน ควรสงใหศาลสูง
พิจารณา จึงรับฎีกานี้” มิไดแสดงขอความที่ตัดสินมาเปนปญหาสําคัญและอนุญาตใหฎีกา ศาลฎีกา
จะรับฎีกาไวพิจารณาไมได (คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๖๒/๒๕๑๓, ๕๙๐/๒๔๙๖, คําสั่งคํารองที่ ๔๗๘/๑๓ ป.)
๖. ผูพิพากษาซึ่งพิจารณาคดีในชั้นตนสั่งรับฎีกาวา “จําเลยฎีกาในปญหาขอกฎหมาย จึงรับ
เปนฎีกา และรับรองใหฎีกาในปญหาขอเท็จจริงสําเนาโจทก” ตามฎีกาของจําเลยไมปรากฏวา มีขอใด
ที่ศาลชั้นตนเห็นวาเปนปญหาขอเท็จจริงที่ไดพิเคราะหเห็นวา ขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญ
อยางไรอันควรสูศาลสูงสุด และอนุญาตใหฎีกาได เปนแตบันทึกรับรองพวงทายคําสั่งรับฎีกามาลอย ๆ
จึงถือไมไดวาเปนการอนุญาตใหฎีกาในปญหาขอเท็จจริงโดยชอบ ศาลฎีกาไมรับพิจารณา (คําพิพากษา
ฎีกาที่ ๑๙๑/๒๕๒๐ ป., ๑๗๔๖/๒๕๒๔, ๒๘๕๑/๒๕๒๕, ๓๑๕๒/๒๕๓๐) หรือ “มีเหตุอันควร
รับรองใหฎีกาได” ศาลฎีการับวินิจฉัยฎีกาขอเท็จจริงใหไมได (คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๖๕/๒๕๒๒,
๑๘๓๕/๒๕๒๔, ๖๐๖/๒๕๒๖, ๗๕๐/๒๕๒๗, ๒๔๘๒/๒๕๒๗, ๑๓๕๒/๒๕๓๐, ๕๕๘๒/๒๕๓๐)
๗. ผูพิพากษาซึ่งลงชื่อในคําพิพากษาศาลชั้นตนสั่งฎีกาของจําเลยวา “ฯลฯ กรณีจําเลยอาจจะ
ไมรูวาเปนของปลอม (ใบอนุญาตขับขี่) ก็อาจเปนได เห็นสมควรอนุญาตใหฎีกาได เพื่อศาลฎีกาจะได
วินิจฉัยเปนบรรทัดฐานตอไป สําเนาใหโจทกแก” คําสั่งดังกลาวไมมีขอความตอนใดแสดงหรือพึง
อนุมานไดวาขอความที่ตัดสินนั้น เปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูง สุด ไมชอบที่ศาลฎีกาจะรับไว
พิจารณาในปญหาขอเท็จจริง (คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๒๑๓/๒๕๒๒, ๑๘๘๑/๒๕๓๓)
๘. ฎีกาขอเท็จจริง ผูพิพากษาซึ่งพิจารณาคดีในศาลชั้นตนรับรองวา “จําเลยถูกพิพากษาลงโทษ
โดยกฎหมายซึ่งแกไขโทษขั้นต่ําใหสูงจากเดิมมาก สมควรใหศาลฎีกาวินิจฉัย เพื่อเปนบรรทัดฐาน
ตอไป จึงรับรองใหจําเลยทั้งหมดฎีกาได” ไมตองดวยมาตรา ๒๒๑ เพราะไมไดความวา ขอความที่
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ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุด และอนุญาตใหฎีกา ศาลฎีการับวินิจฉัยฎีกาของจําเลย
ใหไมได (คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๔๖/๒๕๒๓, ๑๓๖๘/๒๕๒๔, ๓๒๒๖/๒๕๒๕, ๖๐๔/๒๕๒๖)
ตามหลักการของกฎหมาย และวิธีดําเนินการตามบทมาตราดังกลาว จะเห็นไดวา เปนเรื่อง
ระหวางศาลและคูความ (โจทกหรือจําเลย) ที่ประสงคจะฎีกาในปญหาขอเท็จจริง เพื่อใหศาลสูงสุด
(ศาลฎีกา) ไดมีโอกาสพิจารณาพิพากษาคดีที่ศาลลางทั้งสองไดพิจารณาพิพากษาแลวอีกครั้งหนึ่ง
ตามกระบวนวิธีพิจารณาความ เปนการใหสิทธิแกคูความทั้งสองฝาย โดยเทาเทียมกันตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๓๐ ไมใชการใชอํานาจขององคกรโดยไมคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพ
ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองและคุมครองไว และไมไดเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ที่รัฐธรรมนูญรับรองไว แตอยางใด ดังนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และ
มาตรา ๒๙
ปญหาตอไปมีวา มาตรา ๒๒๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขัดหรือแยงตอ
มาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหรือไม
เห็น วา รัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๓๐ เป นบทบั ญญั ติรับ รองและคุม ครองความเสมอกัน ตาม
กฎหมายและสิทธิเทาเทียมกัน โดยไมถูกเลือกปฏิบัติอันเปนไปตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
ขอ ๒ ที่บัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพตามที่บัญญัติไวในปฏิญญานี้ โดยไมมีการจําแนก
ความแตกต า งในเรื่ อ งใด ๆ ไม ว า จะเกี่ ย วกั บ เชื้ อ ชาติ สี ผิ ว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิ ด เห็ น
ทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่น ถิ่นกําเนิดเดิม ฐานะทางเศรษฐกิจ สถานะกําเนิดหรือสถานะอื่นใดก็ตาม
จะกระทํามิได
นอกจากนี้การจําแนกความแตกตางโดยอาศัยพื้นฐานแหงสถานะทางการเมือง หรือเขตอํานาจ
รัฐ หรือสถานะระหวางประเทศของรัฐหรือดินแดนซึ่งบุคคลนั้นสังกัด จะกระทํามิได ไมวาดินแดนนั้น
จะเปนเอกราช อยูภายใตความพิทักษ มิไดปกครองตนเอง หรือภายใตการจํากัดอํานาจอธิปไตยอื่นใด
ก็ตาม”
หรือตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพง (พลเมือง) และสิทธิทางการเมือง ในสวน
ที่ ๒ ขอ ๒ ที่บัญญัติวา “รัฐภาคีแหงกติกานี้จะตองเคารพและใหความเชื่อมั่นแกประชาชนของตน
ไม ว า ที่ อ ยู ภ ายใต อ าณาจั ก รหรื อ ภายใต อํ า นาจแห ง รั ฐ ในสิ ท ธิ ทั้ ง ปวงที่ ไ ด รั บ รองไว ใ นกติ ก านี้ โ ดย
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ปราศจากการเลือกปฏิบัติอยางใด ๆ ไมวาเกี่ยวกับเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็น
ทางการเมือง หรือความคิดเห็นอื่น ถิ่นกําเนิดเดิม ฐานะทางเศรษฐกิจ สถานะกําเนิดหรือสถานะอื่นใด
ก็ตาม” อันเปนบทบัญญัติที่รัฐหรือประเทศตองใหหลักประกันดังกลาว และไมมีขอยกเวนที่จะหลีกเลี่ยง
ใหรัฐหรือการใชอํานาจรัฐไปในทางเลือกปฏิบัติได
บทบัญญัติมาตรา ๓๐ จึงเปนบทบัญญัติใหม ไมเคยปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับใดมากอน ไดบัญญัติข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติตามปฏิญญาสากล วาดวยสิทธิมนุษยชน
และ กติการะหวางประเทศ วาด วยสิทธิทางแพง (พลเมือง) และสิท ธิทางการเมือง ค.ศ. ๑๙๖๖
(INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS) โดยประเทศไทย
ไดเขาเปนภาคีสมาชิก ซึ่งมีผลตามกฎหมายเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๐ ดังนั้น ประเทศไทยจึงตอง
ดําเนินการเพื่ออนุวัตรการใหเปนไปตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพง (พลเมือง) และสิทธิ
ทางการเมือง ค.ศ. ๑๙๙๖ ทั้งกระบวนการทางดานนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ที่จะทําใหบทบัญญัติตาง ๆ
ของกติกาไดถูกนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับเจตนารมณของกติกาใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
ความหมายของ “การเลือกปฏิ บัติ ” ดั งกล า วกับความเสมอกั นในกฎหมายและการไดรั บ
ความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ก็คือการออกกฎหมายก็ดี ใชอํานาจรัฐก็ดี หากจําแนกการ
ปฏิบัติ คือความแตกตางเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการ
เมืองหรือความคิดอื่นแลวถือไดวาบุคคลยอมไมเสมอกันและไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางไม
เทาเทียมกัน อันเปนหลักการในการพิเคราะหวากฎหมายหรือการปฏิบัติตอประชาชนของรัฐหรือในรัฐ
นั้นเปนการเลือกปฏิบัติหรือทําใหเกิดความไมเสมอกันและไดรับความคุมครองไมเทาเทียมกันหรือไม
ซึ่งเปนหลักหนึ่งของหลักนิติธรรม (THE RULE OF LAW) ในคําปรารภหรืออารัมภบทของปฏิญญาสากล
วาดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติระบุไว อันมีความหมายตอมาวา แมรัฐธรรมนูญเองก็ไมอาจ
มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ดที่ ถื อ ว า เป น การเลื อ กปฏิ บั ติ ที่ มี ผ ล ต อ มาว า ทํ า ให เ กิ ด ความไม เ สมอกั น และได รั บ
ความคุมครองตามกฎหมายไมเทาเทียมกันและผลสุดทายก็คือผิดหลักนิติธรรม รัฐหรือการปกครอง
เชนนั้นยอมไมใชอารยชนหรืออารยประเทศ แตยอนกลับไปสูความเปนอนารยประเทศหรือปกครอง
ดวยความปาเถื่อนหรืออนาธิปไตย
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หลักการไมเลือกปฏิบัติเปนหลักการอยางหนึ่งทําใหบุคคลเสมอกันตามกฎหมายและไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน พอยกตัวอยางได เชน หลักการพิจารณาชี้ขาดปญหาหรือขอพิพาท
โดยเปดเผยเปนธรรมจากศาลที่เปนอิสระและเปนกลางที่เปนหลักการอยางหนึ่งที่จะทําใหบุคคลเสมอกัน
และไดรับความคุมครองเทาเทียมกันจากศาลหรือจากกฎหมายอยางเปนรูปธรรมหรือเปนจริง หลักการแรก
เปนหลักการตามกฎหมายหรือนามธรรม หลักการหลังเปนหลักการที่จะทําใหหลักการแรกมีสภาพบังคับ
หรือเกิดผลในทางปฏิบัติ จึงเปนหลักการที่ตองมีอยูควบคูกันเสมอของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ดังนั้นหลักการในมาตรา ๓๐ ดังกลาวขางตน จึงไมมีอะไรเกี่ยวของกับการที่ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ บัญญัติใหสิทธิยื่นฎีกาแกโจทกจําเลยในปญหาขอเท็จจริงตอศาลฎีกา
เมื่อมีกรณีที่เปนคดีตองหามฎีกาในปญหาขอเท็จจริง
ดังนั้น มาตรา ๒๒๑ ดังกลาวจึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓๐
แตประการใด
ปญหาตอไปมีวามาตรา ๒๒๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๓ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ บัญญัติวา “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาล
ซึ่งตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย” บทบัญญัติ
ในมาตรานี้บัญญัติไวในหมวด ๘ วาดวย “ศาล” และเปนบททั่วไป ซึ่งตองนํามาใชกับศาลทุกประเภท
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและเปนบทบัญญัติที่แสดงวาการใชอํานาจตุลาการของศาลตองกระทําใน
พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริยตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย อันเปนหลักการประการหนึ่งของโบราณ
ราชประเพณีและระบบนิตริ ัฐหรือนิติธรรม
หากจะคนหาความเปนอิสระของศาลยุติธรรมวามาจากบทบัญญัติมาตราใดในรัฐธรรมนูญ
ความเป น อิ ส ระในฐานะองค ก รของศาลยุ ติ ธ รรมก็ อ าศั ย จากการตี ค วามตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๓ นี้เองประกอบกับบทบัญญัติที่วาอํานาจอธิปไตยเปนของหรือมาจาก
ปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจตุลาการทางศาลตามรัฐธรรมนูญฉบับกอนปพุทธศักราช
๒๕๒๑ หรือพระมหากษัตริยทรงใชอํานาจนั้นทางศาลตามรัฐธรรมนูญฉบับปพุทธศักราช ๒๕๒๑
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เปนตนมา ตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันก็คือบทบัญญัติแหงมาตรา ๓ ตามบทบัญญัติดังกลาวแสดงวา
อํานาจที่ศาลใชก็คืออํานาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยที่พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชทางศาล
อํานาจที่ศาลยุติธรรมใชจึงเปนอํานาจอธิปไตยอยางหนึ่ง แมวาจะไมเรียกวาเปนอํานาจตุลาการ
ก็ตาม อํานาจที่ศาลยุติธรรมใชดังกลาวจึงเปนอํานาจอธิปไตย อันมีลักษณะเปนอํานาจสูงสุดของประเทศ
ศาลยุติธรรมจึงตองมีอิสระในการใชอํานาจนี้ หากอยูภายใตการควบคุมหรือกาวกายแทรกแซงกดดัน
ครอบงําจากฝายอื่นได ก็ยอมถือไมไดวาเปนอํานาจสูงสุดหรือเปนอํานาจอธิปไตยของปวงชน แลว
ลักษณะหรือกิริยาที่แสดงออกถึงความเปนอํานาจอธิปไตยที่พระมหากษัตริยทรงใชทางศาลนั้นก็คือ
ลักษณะของอํานาจตามมาตรา ๒๓๓ หรืออํานาจพิจารณาพิพากษาคดีนั่นเอง ที่เปนอํานาจอธิปไตยที่
พระมหากษัตริยทรงใชทางศาล และอํานาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีก็คืออํานาจตุลาการตามที่เรียกขานกัน
เมื่อใชกฎหมายตามแนวทางในวรรคกอน ศาลยุติธรรมเปนผูใชอํานาจตุลาการ ซึ่งเปนอํานาจ
อธิปไตยของปวงชนชาวไทย อันเปนอํานาจสูงสุดของประเทศที่ศาลยุติธรรมจะตองใชโดยตองไมอยู
ภายใตการควบคุมครอบงําจากบุคคลหรือคณะบุคคลใด ศาลยุติธรรมในฐานะองคกรจึงตองเปนอิสระ
จากการกาวกายแทรกแซงกดดันจากทุกผูทุกฝาย
หากอํานาจของฝายตุลาการสามารถกาวกายแทรกแซงกดดันครอบงําจากฝายอื่นไดโดยงาย
จะทําใหเปนผลเสียตอภารกิจที่จะตองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคล ความเปนอิสระเพียง
ในฐานะองคกรยังไมพอ ศาลยุติธรรมจะตองมีความเปนอิสระในแงตัวบุคคลหรือผูพิพากษานั้นเองดวย
ซึ่งความเปนอิสระของผูพิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดีก็มิใชพิจารณาเฉพาะในระหวางพิจารณา
พิพ ากษาคดี เ ท า นั้น แต ร วมไปถึ งเรื่ อ งอื่ น ๆ ตามมาด ว ย เช น การแต ง ตั้ ง โดยหลั ก คุ ณ ธรรมแล ว
ขาดออกจากผูแตงตั้ง การดํารงตําแหนงอยางถาวรหรือตลอดชีวิตตราบเทาที่ยังประพฤติตนอยูใน
ทํานองครองธรรมหรือโดยชอบ คาตอบแทนคงที่และสูงเพียงพอแกการดํารงตนของผูพิพากษา อาจถูก
ถอดถอนหรือใหออกไดดวยกระบวนการที่ยุงยากแตชัดเจนหรือดวยกระบวนการภายในที่ไมมีฝายอื่น
เขามากาวกายแทรกแซงได เปนตน
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ ดังกลาว จึงเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักการในทางทฤษฎี
หรือหลักการในเรื่องการใชอํานาจตุลาการของศาลที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว หาเกี่ยวของกับ
การใชสิทธิฎีกาของคูความตามที่ผูรองอางแตประการใด
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ผูทําคําวินิจฉัยจึงเห็นวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ไมขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
และมาตรา ๒๓๓ ดังกลาวขางตน
วินิจฉัยใหยกคํารอง
นายปรีชา เฉลิมวณิชย
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายผัน จันทรปาน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๘/๒๕๔๗

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลฎีกาสงคําโตแยงของจําเลย (นายประเสริฐ จองวิริยะวงศ) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐
สรุปขอเท็จจริง
พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด โจทก และนายชูชาติ ศรีแสง โจทกรวม ฟอง
นายประเสริฐ จองวิริยะวงศ เปนจําเลย ในความผิดฐานดูหมิ่นศาลหรือผูพิพากษาในการพิจารณา
พิพากษาคดี เปนคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๑๔๓๐๙/๒๕๔๒
ศาลชั้นตนพิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๙๘ การกระทํา
ของจําเลยเปนความผิดหลายกรรมตางกัน เรียงกระทงลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑
จําคุกกระทงละ ๑ ป และปรับกระทงละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมจําคุก ๔ ป และปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท
จําเลยใหการรับสารภาพเปนประโยชนแกการพิจารณาพิพากษา คดีมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่ง คงจําคุก ๒ ป ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท แมการกระทํา
ของจําเลยจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูพิพากษาและสถาบันศาลโดยสวนรวม แตก็เปนเรื่องที่อาจ
บังเกิดขึ้นไดในสภาพสังคมยุคโลกาภิวัตน และจําเลยไดยอมรับผิดโดยเขามอบตัวพรอมทั้งใหการ
รับสารภาพโดยมีการขอขมาโทษตอผูเสียหาย อันเปนขอเท็จจริงที่แสดงใหเห็นวา จําเลยยังรูสึกผิดชอบ
ตอสังคม และสถาบันศาล ดวยเหตุนี้ เมื่อจําเลยไมเคยตองโทษจําคุกมากอน จึงเห็นสมควรใหโอกาส
ไดกลับตนเปนพลเมืองดี โทษจําคุกจึงใหรอการลงโทษไวมีกําหนด ๒ ป ไมชําระคาปรับใหจัดการ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
โจทกรวมอุทธรณ ขอใหศาลอุทธรณพิจารณาโดยไมรอการลงโทษแกจําเลย ศาลอุทธรณ
พิพากษายืน
โจทก ร ว มฎี ก า ขอให ศ าลฎี ก าพิ จ ารณาแก คํ า พิ พ ากษาของศาลชั้ น ต น และศาลอุ ท ธรณ
ใหลงโทษจําเลยสถานหนักโดยไมรอการลงโทษแกจําเลย
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จํ า เลยยื่ น คํ า ร อ งต อ ศาลอาญา ลงวั น ที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ ขอให ศ าลส ง คํ า โต แ ย ง ให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย สรุปไดวา
โดยปกติ โจทกรวมจะฎีกาปญหาขอเท็จจริงไมได ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๑๙ แตโจทกรวมไดขอใหผูพิพากษาศาลอาญาซึ่งลงชื่อในคําพิพากษาอนุญาตใหฎีกา และ
ผูพิพากษาศาลอาญาดังกลาวไดอนุญาตใหโจทกรวมฎีกา คดีจึงเขาสูการพิจารณาของศาลฎีกา ซึ่งศาลฎีกา
ตองอาศัยบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ มาบังคับกับคดีนี้
ศาลฎีกาจึงจะมีอํานาจพิจารณาซึ่งอาจจะพิจารณาไมรอการลงโทษแกจําเลยก็ได ซึ่งจะทําใหจําเลย
ถูกจํากัดเสรีภาพตองนอนในเรือนจํานาน ๒ ป บทบัญญัติดังกลาวสวนที่บัญญัติวา “ถาผูพิพากษาคนใด
ซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคําพิพากษาในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณ พิเคราะหเห็นวา ขอความที่ตัดสินนั้น
เป น ป ญ หาสํ า คั ญ อั น สมควรสู ศ าลสู ง สุ ด และอนุ ญ าตให ฎี ก า” ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓๓ ซึ่งบัญญัติวา “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
เป น อํ า นาจของศาลซึ่ ง ต อ งดํ า เนิ น การตามรั ฐ ธรรมนู ญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิ ไ ธย
พระมหากษัตริย” เพราะการที่บทบัญญัติดังกลาวเปดชองใหผูพิพากษาซึ่งไดพิพากษาตามมาตรา ๒๑๙
ใหรอการลงโทษแกจําเลย และผูพิพากษาศาลอุทธรณก็ไดพิพากษายืนโดยใหรอการลงโทษแกจําเลย
แลวกลับบัญญัติใหผูพิพากษาดังกลาวที่เห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุด
และอนุญาตใหฎีกา นั้น เปนการคืนคํา เนื่องจากจําเลยซึ่งไดรับการรอลงโทษ กลับตองใหศาลฎีกา
พิจารณาใหมวาจะรอการลงโทษหรือไม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ จึงขัด
หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๓๓ ใช บั ง คั บ ไม ไ ด ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๖ นอกจากนั้ น
บทบัญญัติดังกลาวยังขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ เพราะการบัญญัติให
ผูพิพากษาที่ตัดสินใหจําเลยรอการลงโทษแลวกลับมาใหศาลฎีกาพิจารณากลับความเห็นของผูพิพากษา
ที่ตัดสินใหรอการลงโทษไปแลว ทําใหจําเลยอาจถูกศาลฎีกาพิพากษาไมรอลงโทษใหแกจําเลย ซึ่งทําให
จําเลยถูกจํากัดเสรีภาพถูกจําคุก บทบัญญัติดังกลาวจึงไมเปนธรรม ขัดตอความสงบสุขของประชาชน
เพราะผูพิพากษาที่อางวาพิเคราะหเห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุดและ
อนุญาตใหฎีกานั้นจะตองใหอํานาจเฉพาะผูพิพากษาที่ทําความเห็นแยง และพิพากษาไมรอการลงโทษ
แกจําเลยเทานั้น คดีของจําเลยสิ้นสุดโดยการรอการลงโทษแลว กลับจะตอ งถูกฟนคดีขึ้นมาใหม
บทบัญญัติดังกลาวจึงเปนการไมถูกตอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เพราะการใชอํานาจ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

โดยองคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพ ตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญการที่ตัดสินรอการลงโทษและนําคดีมาพิจารณาใหมเปนการไมคํานึงถึงเสรีภาพของ
จําเลย ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ เพราะบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ดังกลาวเปนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพตอจําเลย และขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ เพราะบทบัญญัติ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ เปนการใหสิทธิศาลฎีกาตัดสินจําคุกจําเลย
การจําคุก ก็คือการจํากัดเสรีภาพใหบุคคลอยูไดเฉพาะในเรือนจํา เปนการกระทบกระเทือนสาระสําคัญ
แหงเสรีภาพของจําเลย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ จึงขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ เปนอันใชบังคับมิไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ จําเลย
จึงขอใหศาลฎีการอการพิจารณาพิพากษา และสงความเห็นตามทางการเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลฎีกามีคําสั่ง เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ วา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๒๑ เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดี และไมปรากฏวาเคยมีคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น จึงใหรอการพิจารณาคดีไวชั่วคราวและสงความเห็น
ของจําเลยใหสํานักงานศาลยุติธรรมเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
วรรคหนึ่ง
กระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญที่ผานมา
๑. ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ ใหรับคํารองไวดําเนินการตอไป
ตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ วรรคหนึ่ง
๒. ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ ใหรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ขอกฎหมาย
๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๖ “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ
ขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”
มาตรา ๒๖ “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

มาตรา ๒๗ “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดย
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และ
องคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง”
มาตรา ๒๘ “บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่
ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได”
มาตรา ๒๙ “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่
จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้น มิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
มาตรา ๓๐ “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ความเชื่ อทางศาสนา การศึ กษาอบรม หรือ ความคิด เห็นทางการเมือ งอันไมขั ดตอ บทบั ญญัติ แห ง
รัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
มาตรา ๒๓๓ “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป นอํานาจของศาลซึ่ง ตองดําเนิ นการตาม
รัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

มาตรา ๒๖๔ “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือ
คูความโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และ
สงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับ
การวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแลว”
๒. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ “ในคดีซึ่งหามฎีกาไวโดยมาตรา
๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๒๐ แหงประมวลกฎหมายนี้ ถาผูพิพากษาคนใดซึ่งพิจารณา
หรือลงชื่อในคําพิพากษาหรือทําความเห็นแยงในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณพิเคราะหเห็นวาขอความ
ที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุดและอนุญาตใหฎีกา หรืออธิบดีกรมอัยการลงลายมือชื่อ
รับรองในฎีกาวามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะไดวินิจฉัย ก็ใหรับฎีกานั้นไวพิจารณาตอไป”
ประเด็นการวินิจฉัย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓
และมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ หรือไม
คําวินิจฉัย
พิจารณาแล ว เห็นว า รั ฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ ซึ่ งบั ญญัติ วา “การพิจารณาพิ พากษา
อรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย” เปนบทบัญญัติทั่วไป ซึ่งบัญญัติถึงอํานาจของศาลในการพิจารณาพิพากษาคดีความ
ทั้งหลาย สวนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ซึ่งบัญญัติวา “ในคดีซึ่งหามฎีกา
ไวโดยมาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๒๐ แหงประมวลกฎหมายนี้ ถาผูพิพากษาคนใด
ซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคําพิพากษาหรือทําความเห็นแยงในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณพิเคราะหเห็นวา
ขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุดและอนุญาตใหฎีกา หรืออธิบดีกรมอัยการ
ลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาวามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะไดวินิจฉัย ก็ใหรับฎีกานั้นไวพิจารณาตอไป”
เปนบทบัญญัติที่ยกเวนการจํากัดสิทธิฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘
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มาตรา ๒๑๙ ซึ่งหามคูความมิใหฎีกาในปญหาขอเท็จจริง และมาตรา ๒๒๐ ในคดีที่ศาลชั้นตนและ
ศาลอุทธรณพิพากษายกฟองโจทก หามคูความฎีกาในทุกกรณีรวมทั้งปญหาขอกฎหมาย โดยประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ เปดโอกาสใหคูความที่ตองการจะฎีกาในคดีที่ตองหาม
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๒๐ สามารถ
ยื่นฎีกาไดแตตองดําเนินการตามเงื่อนไขที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
กําหนดไว คือ ใหผูพิพากษาที่เคยมีสวนในการพิจารณาในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณอนุญาตใหฎีกา
หรืออธิบดีกรมอัยการ (อัยการสูงสุด) รับรองใหฎีกา คดีนั้นถึงจะขึ้นสูการพิจารณาของศาลฎีกาได
เมื่ อพิ จารณาบทบั ญญั ติป ระมวลกฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ และรัฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๓๓ แลว จะเห็นไดวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ เปนกฎหมาย
ที่ศาลใชในการดํา เนินการพิจารณาคดี ตามที่ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ บัญ ญัติให การพิ จารณา
พิ พ ากษาอรรถคดี เ ป น อํ า นาจของศาลซึ่ ง ต อ งดํ า เนิ น การตามรั ฐ ธรรมนู ญ ตามกฎหมาย และใน
พระปรมาภิ ไธยพระมหากษัต ริย ดังนั้ น ประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓
สวนประเด็นที่โตแยงวาบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ นั้น เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ถึง
มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติที่บัญญัติถึงสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย โดยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
เปนบทบัญญัติที่กําหนดใหการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย สิทธิ และเสรีภาพ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ เปนบทบัญญัติที่รับรองสิทธิและเสรีภาพตามที่
บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้ ทั้งโดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ วาไดรับ
ความคุมครอง และบัญญัติใหการใชอํานาจรัฐทุกองคกรจะตองผูกพันยึดถือใหสิทธิและเสรีภาพทั้งใน
การตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมาย รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ เปน
บทบัญญัติยืนยันรับรองในการที่บุคคลจะอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือใชสิทธิและเสรีภาพของตน
ตราบเทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน และเปนบทบัญญัติประกันสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล เมื่อใดที่สิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวถูกละเมิด บุคคลนั้นจะใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปน
ขอตอสูคดีในศาลได รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ เปนบทบัญญัติที่วางหลักประกันความมั่นคงแหงสิทธิ
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และเสรีภาพ การจะจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะกระทําไดตองอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว กระทําไดเทาที่จําเปน และตองไมกระทบกระเทือน
สาระสํ า คั ญ แห ง สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพนั้ น และรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๓๐ เป น บทบั ญ ญั ติ ที่ บั ญ ญั ติ ถึ ง
ความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย โดยใหบุคคลมีความเสมอกันในกฎหมาย และไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
สวนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ เปนบทบัญญัติที่ยกเวนการจํากัด
สิทธิฎีกาของคูความ โดยมีเงื่อนไขวาตองใหผูพิพากษาที่เคยมีสวนในการพิจารณาในศาลชั้นตนหรือ
ศาลอุทธรณอนุญาตใหฎีกา หรืออธิบดีกรมอัยการ (อัยการสูงสุด) รับรองในฎีกา อันอาจเปนเหตุให
คดีถูกตองหามฎีกาสามารถยื่นฎีกาไดเมื่อไดรับอนุญาต
กรณีต ามคํา รอ งผู รอ งโตแ ยง วา ประมวลกฎหมายวิธี พิจ ารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ถึง
มาตรา ๓๐ แลว เห็นวา เปนบทบัญญัติทั่วไปเรื่องการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ การใชสิทธิของ
คูความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ แมมิไดเปนการใชสิทธิตามที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติไว แตก็เปนการใชสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะ ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ จึงมิไดกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ และมิไดเปนบทบัญญัติ
ที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพทางบุคคลอันตองกระทําภายใตหลักเกณฑแตประการใด จึงไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมิไดเปนกฎหมายที่เลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ ดังนั้น
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
ถึงมาตรา ๓๐
กรณีตามคํารองเปนการโตแยงวาบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
ซึ่งเปนกฎหมายที่ศาลยุติธรรมตองใชในการดําเนินการพิจารณาคดีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓
สวนการโตแยงวาบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ขัดหรือแยงตอ
รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖ ถึ ง มาตรา ๓๐ นั้ น เห็ น ว า บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วมิ ไ ด ก ระทบต อ ศั ก ดิ์ ศ รี
ความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ อีกทั้งมิไดเปนบทบัญญัติที่จํากัด
สิทธิและเสรีภาพอันตองกระทําภายใตหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมิไดเปนบทบัญญัติ
ที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
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ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ แตประการใด
นายผัน จันทรปาน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายมงคล สระฏัน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๘/๒๕๔๗

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลฎีกาสงคําโตแยงของจําเลยใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
ศาลฎี ก าได ส ง คํ า โต แ ย ง ของนายประเสริ ฐ จองวิ ริ ย ะวงศ จํ า เลย ในคดี ห มายเลขดํ า ที่
๑๔๓๐๙/๒๕๔๒ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๑๐๗/๒๕๔๓ ของศาลอาญา ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ในประเด็นวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๒๒๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ หรือไม โดยมีขอเท็จจริง
ตามคํารองสรุปไดดังนี้
๑. พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด โจทก และนายชูชาติ ศรีแสง โจทกรวม ฟอง
นายประเสริฐ จองวิริยะวงศ เปนจําเลยตอศาลอาญา ฐานความผิด ดูหมิ่นศาลหรือผูพิพากษาในการ
พิจารณาพิพากษาคดี ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๔๓๐๙/๒๕๔๒ โดยบรรยายฟองสรุปวา
(๑) จําเลยไดกระทําผิดกฎหมายหลายกรรม โดยดูหมิ่นนายชูชาติ ศรีแสง นายจิระ
บุญพจนสุนทร และนายวินัย วิมลเศรษฐ ซึ่งเปนผูพิพากษาศาลฎีกาในการพิจารณาพิพากษาชั้นฎีกา
คดีแพงหมายเลขดําที่ ๘๓๓/๒๕๓๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๒๗๙๙/๒๕๓๓ ของศาลแพงระหวาง
นายประเสริฐ จองวิริยะวงศ (จําเลยคดีนี้) กับพวก รวม ๓ คน โจทก นางงักเกียว แซจู จําเลย เรื่อง
เชาทรัพย ขับไล โดยเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๓๙ จําเลยคดีนี้มีหนังสือขอความเปนธรรมถึง
ประธานศาลฎีกา ซึ่งมีขอความในหนังสืออันเปนการดูหมิ่นนายชูชาติ ศรีแสง นายจิระ บุญพจนสุนทร
และนายวินัย วิมลเศรษฐ โดยประการที่นาจะทําใหบุคคลทั้งสามเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น
(๒) เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๙ และวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๙ จําเลยยื่นคํารอง
ขอคั ดค านผู พิ พากษา โดยมี ข อความในคํ าร องอั นเป นการดู หมิ่ นนายชู ชาติ ศรี แสง โดยประการที่
นาจะทําใหนายชูชาติ ศรีแสง เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
จําเลยไดมีหนังสือขอความเปนธรรม ขอเปลี่ยนผูพิพากษาตอประธานศาลฎีกา โดยมีขอความในหนังสือ
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อันเปนการดูหมิ่นนายชูชาติ ศรีแสง นายจิระ บุญพจนสุนทร และนายวินัย วิมลเศรษฐ โดยประการ
ที่นาจะทําใหบุคคลทั้งสามเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑
และมาตรา ๑๙๘
จําเลยใหการรับสารภาพ
ศาลอาญาพิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๙๘ การกระทํา
ของจําเลยเปนความผิดหลายกรรมตางกัน เรียงกระทงลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑
วางโทษจําคุกกระทงละ ๑ ป และปรับกระทงละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมจําคุก ๔ ป และปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท
จําเลยใหการรับสารภาพเปนประโยชนแกการพิจารณาพิพากษา คดีมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่ง คงจําคุก ๒ ป ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท แมการกระทําของ
จําเลยจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูพิพากษาและสถาบันศาลโดยสวนรวม แตเปนเรื่องที่อาจบังเกิดขึ้น
ไดในสภาพสังคมยุคโลกาภิวัตน และจําเลยไดยอมรับผิดโดยเขามอบตัวพรอมทั้งใหการรับสารภาพโดย
มี ก ารขอขมาโทษต อ ผู เ สี ย หาย อั น เป น ข อ เท็ จ จริ ง ที่ แ สดงให เ ห็ น ว า จํ า เลยสมควรให มี โ อกาส
ไดกลับตนเปนพลเมืองดี โทษจําคุกจึงใหรอการลงโทษไวมีกําหนด ๒ ป ไมชําระคาปรับใหจัดการ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
๒. โจทกรวมอุทธรณ ศาลอุทธรณพิพากษายืน
๓. โจทกรวมฎีกา ขอใหศาลฎีกาลงโทษจําเลยสถานหนักโดยไมรอการลงโทษแกจําเลย
๔. จําเลยยื่นคํารองตอศาลอาญาลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ ขอใหศาลฎีกาสงคําโตแยงให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความวา คดีของจําเลยอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกาเนื่องจาก
ศาลฎีกากําลังจะพิจารณาฎีกาของโจทกรวมในปญหาขอเท็จจริง ในประเด็นวา จะรอการลงโทษแก
จําเลยหรือไม ซึ่งโดยปกติแลว โจทกรวมจะฎีกาปญหาขอเท็จจริงไมได ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๒๑๙ แตโจทกรวมไดขอใหผูพิพากษาศาลอาญาซึ่งลงชื่อในคําพิพากษาอนุญาต
ใหฎีกา และผูพิพากษาศาลอาญาดังกลาวไดอนุญาตใหโจทกรวมฎีกา คดีจึงเขาสูการพิจารณาของศาลฎีกา
ซึ่งศาลฎีกาตองอาศัยบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ มาบังคับ
กับคดีนี้ ศาลฎีกาจึงจะมีอํานาจพิจารณาซึ่งอาจจะพิจารณาไมรอการลงโทษแกจําเลยก็ได ซึ่งจะทําให
จําเลยถูกจํากัดเสรีภาพตองนอนในเรือนจํานาน ๒ ป ดังนั้น ศาลฎีกาจะนําบทบัญญัติดังกลาวมาบังคับ
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แกคดีจําเลยไมได เพราะบทบัญญัติดังกลาวบางสวนที่ใชกับคดี ในสวนที่บัญญัติวา “ถาผูพิพากษา
คนใดซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคําพิพากษาในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณ พิเคราะหเห็นวาขอความ
ที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันสมควรสูศาลสูงสุดและอนุญาตใหฎีกา” ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หลายมาตรา ดังตอไปนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓
บัญญัติวา “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตาม
กฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย” เพราะการที่บทบัญญัติดังกลาวเปดชองใหผูพิพากษา
ซึ่งไดพิพากษาตามมาตรา ๒๑๙ ใหรอการลงโทษแกจําเลย และผูพิพากษาศาลอุทธรณไดพิพากษายืน
โดยใหรอการลงโทษแกจําเลยแลว กลับบัญญัติใหผูพิพากษาดังกลาวที่เห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปน
ปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุดและอนุญาตใหฎีกานั้น เปนการคืนคํา เนื่องจากจําเลยไดรับการรอ
ลงโทษซึ่งคดีสิ้นสุดแลวโดยไมถูกจํากัดสิทธิใหนอนในเรือนจํา กลับตองใหศาลฎีกาพิจารณาใหมวา
จะรอการลงโทษหรือไม ดังนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ จึงขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ ใชบังคับไมไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ นอกจากนั้น บทบัญญัติ
ดังกลาวยังขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ เพราะการบัญญัติใหผูพิพากษาที่
ตัดสินใหจําเลยรอการลงโทษแลวกลับมาใหศาลฎีกาพิจารณากลับความเห็นของผูพิพากษาที่ตัดสินใหรอ
การลงโทษไปแลว ทําใหจําเลยอาจถูกศาลฎีกาพิพากษาไมรอการลงโทษใหแกจําเลย ซึ่งทําใหจําเลย
ถูกจํากัดเสรีภาพ ถูกจําคุก บทบัญญัติดังกลาวจึงไมเปนธรรม ขัดตอความสงบสุขของประชาชน
เพราะผูพิพากษาที่อางวา พิเคราะหเห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุดและ
อนุญาตใหฎีกานั้น ตามหลักศีลธรรมอันดีงามของประชาชนแลว จะตองมีบทบัญญัติใหอํานาจเฉพาะ
ผูพิพากษาที่ทําความเห็นแยง และพิพากษาไมรอการลงโทษแกจําเลยเทานั้น ดังนี้ เห็นไดชัดเจนวา คดี
ของจําเลยสิ้นสุดโดยการรอการลงโทษแลวกลับจะตองถูกฟนคดีขึ้นมาใหม โดยบทบัญญัติดังกลาวให
ผูพิพากษาที่พิพากษาใหรอการลงโทษลงชื่ออนุญาตใหโจทกฎีกา เพื่อพิพากษากลับใหจําเลยถูกจําคุก
บทบัญญัติดังกลาวจึงขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เพราะการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร
ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญการที่จะตัดสิน
รอการลงโทษและนํ า คดี ม าพิ จ ารณาใหม เ ป น การไม คํ า นึ ง ถึ ง เสรี ภ าพของจํ า เลย จึ ง ขั ด หรื อ แย ง
ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๘ เพราะบทบั ญ ญั ติ ป ระมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาดั ง กล า ว
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เป น การละเมิ ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพต อ จํ า เลย และขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๙ เพราะ
บทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ เปนการใหสิทธิศาลฎีกาตัดสินจําคุก
จํา เลย การจํา คุก ก็คื อ การจํา กัด เสรีภ าพให บุค คลอยูไ ดเ ฉพาะในเรื อ นจํา เป นการกระทบกระเทื อ น
สาระสําคัญแหงเสรีภาพของจําเลย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ จึงขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ มีผลเปนอันใชบังคับมิไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖
จํ า เลยจึ ง ขอให ศ าลอาญาส ง คํ า ร อ งให ศ าลฎี ก ารอการพิ จ ารณาพิ พ ากษาและส ง ความเห็ น เช น ว า นี้
ตามทางการเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
๕. ศาลฎีกาพิจารณาแลวเห็นวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
เป น บทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายที่ ศ าลจะใช บั ง คั บ แก ค ดี และไม ป รากฏว า เคยมี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของศาล
รัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น จึงใหรอการพิจารณาคดีไวชั่วคราวและสงคําโตแยงของ
จําเลยใหศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง
ขอกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๖ รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ
ขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได
มาตรา ๒๖ การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดย
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และ
องคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง
มาตรา ๒๘ บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่
ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได
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มาตรา ๒๙ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน
เทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่ง หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม
มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรื อ สุ ข ภาพ สถานะของบุ ค คล ฐานะทางเศรษฐกิ จ หรื อ สั ง คม
ความเชื่ อทางศาสนา การศึ กษาอบรม หรือ ความคิด เห็นทางการเมือ งอันไมขั ดตอ บทบั ญญัติ แห ง
รัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม
มาตรา ๒๓๓ การพิ จ ารณาพิ พ ากษาอรรถคดี เ ป น อํ า นาจของศาลซึ่ ง ต อ งดํ า เนิ น การตาม
รัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๑๘ ในคดีที่ศาลอุทธรณพิพากษายืนตามศาลลางหรือเพียงแตแกไขเล็กนอย และให
ลงโทษจําคุกจําเลยไมเกินหาป หรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ แตโทษจําคุกไมเกินหาป หามมิใหคูความ
ฎีกาในปญหาขอเท็จจริง
ในคดีที่ศาลอุทธรณพิพากษายืนตามศาลลางหรือเพียงแตแกไขเล็กนอยและใหลงโทษจําคุก
จําเลยเกินหาป ไมวาจะมีโทษอยางอื่นดวยหรือไม หามมิใหโจทกฎีกาในปญหาขอเท็จจริง
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มาตรา ๒๑๙ ในคดีที่ศาลชั้นตนพิพากษาใหลงโทษจําคุกจําเลยไมเกินสองปหรือปรับไมเกิน
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาศาลอุทธรณยังคงลงโทษจําเลยไมเกินกําหนดที่วามานี้หามมิให
คูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง แตขอหามนี้มิใหใชแกจําเลยในกรณีที่ศาลอุทธรณพิพากษาแกไขมาก
และเพิ่มเติมโทษจําเลย
มาตรา ๒๒๐ หามมิใหคูความฎีกาในคดีที่ศาลชั้นตนและศาลอุทธรณพิพากษายกฟองโจทก
มาตรา ๒๒๑ ในคดี ซึ่ง ห า มฎี กาไว โ ดยมาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๒๐
แหงประมวลกฎหมายนี้ ถาผูพิพากษาคนใดซึ่งพิจารณา หรือลงชื่อในคําพิพากษาหรือทําความเห็นแยง
ในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณพิเคราะหเห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุด
และอนุญาตใหฎีกาหรืออธิบดีกรมอัยการลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาวามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะได
วินิจฉัย ก็ใหรับฎีกานั้นไวพิจารณาตอไป
ไดพิเคราะหแลว มีประเด็นในเบื้องตนวา ผูรองมีสิทธิใหศาลฎีกาสงคําโตแยงใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยง
วาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็นเชนวานั้น
ตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย”
เห็นวา กรณีตามคํารองเปนเรื่องที่ศาลฎีกาสงความเห็นของคูความ ซึ่งโตแยงวาบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดี ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาเพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
เปนกรณีที่ตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ผูรองมีสิทธิให
ศาลฎีกาสงคําโตแยงไดและศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคํารองนี้
ประเด็นพิจารณาตอไปวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ขัดหรือ
แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๓๓ มาตรา ๒๖ ถึ ง มาตรา ๓๐ หรื อ ไม พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ บัญญัติวา “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตอ ง
ดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย” เปนบทบัญญัติทั่วไป
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ที่บัญญัติถึงอํานาจของศาลในการพิจารณาพิพากษาคดีความทั้งหลาย สวนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๒๒๑ บัญญัติวา “ในคดีซึ่งหามฎีกาไวโดยมาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และ
มาตรา ๒๒๐ แหงประมวลกฎหมายนี้ ถาผูพิพากษาคนใดซึ่งพิจารณา หรือลงชื่อในคําพิพากษาหรือ
ทําความเห็นแยงในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณพิเคราะหเห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญ
อันควรสูศาลสูงสุดและอนุญาตใหฎีกา หรืออธิบดีกรมอัยการลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาวามีเหตุอันควร
ที่ศาลสูงสุดจะไดวินิจฉัย ก็ใหรับฎีกานั้นไวพิจารณาตอไป” เปนบทบัญญัติที่ยกเวนการจํากัดสิทธิฎีกา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ ซึ่งหามคูความมิใหฎีกา
ในปญหาขอเท็จจริง และมาตรา ๒๒๐ ในคดีที่ศาลชั้นตนและศาลอุทธรณพิพากษายกฟองโจทกหาม
คูความฎีกาในทุกกรณีรวมทั้งปญหาขอกฎหมายโดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
เปดโอกาสใหคูความที่ตองการจะฎีกาในคดีที่ตองหามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๒๐ สามารถฎีกาได แตตอ งดําเนินการตามเงื่อนไขที่
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ กําหนดไว คือ ผูพิพากษาที่เคยมีสวนในการ
พิจารณาในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณอนุญาตใหฎีกา หรืออธิบดีกรมอัยการ (อัยการสูงสุด) รับรอง
ในฎีกา คดีนั้นถึงจะขึ้นสูการพิจารณาของศาลฎีกาไดเพราะผูพิพากษาดังกลาวรูขอเท็จจริงในสํานวน
เปนอยางดีและทราบวาขอความที่ตัดสินเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุดไดวินิจฉัยอีกครั้งหรือไม
เมื่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ เปนกฎหมายที่ศาลใชในการดําเนินการ
พิจารณา ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ บัญญัติใหการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาล
ซึ่งตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย ดังนั้น
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓
สําหรับบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ หรือไมนั้น พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
เปนบทบัญญัติที่กําหนดใหการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย สิทธิ และเสรีภาพ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ เปนบทบัญญัติที่รับรองสิทธิและเสรีภาพตามที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ทั้งโดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ วาไดรับ
ความคุมครอง และยังทําใหสภาพบังคับของสิทธิเกิดผลขึ้นจริง โดยบัญญัติใหการใชอํานาจรัฐในทุกระดับ
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และทุกสวนจะตองผูกพันยึดถือปฏิบัติตามทั้งในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย การตีความ
กฎหมาย รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ เปนบทบัญญัติยืนยันรับรองในการที่บุคคลจะอางศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย หรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดตราบเทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปน
ปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน และเปนบทบัญญัติประกันสิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคล เมื่อใดที่สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวถูกละเมิด บุคคลนั้น
จะใช สิท ธิท างศาลหรือ ยกขึ้น เป นข อต อสู คดี ใ นศาลได รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๙ เปนบทบัญ ญั ติ
ที่ประกันความมั่นคงแหงสิทธิ การจะจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตองกระทําภายใตหลักเกณฑ
คือ ตองอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว ตองกระทํา
เทาที่จําเป น และตอ งไมกระทบกระเทือนสาระสําคั ญแหงสิทธิแ ละเสรีภาพนั้น และรัฐธรรมนู ญ
มาตรา ๓๐ เป น บทบั ญ ญั ติ ที่ บั ญ ญั ติ ถึ ง การคุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของชนชาวไทย ให บุ ค คล
มีความเสมอกันในกฎหมาย และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ดังนั้น รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ ซึ่งเปนบทบัญญัติทั่วไปที่คุมครองสิทธิและเสรีภาพทั่วไป โดยมิไดระบุไว
เปนเรื่องหนึ่งเรื่องใด และการใชสิทธิของคูความใหรับรองฎีกาในปญหาขอ เท็จจริงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ แมมิไดเปนการใชสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว
แตเปนการใชสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะ และเปนการใหโอกาสโจทกและจําเลยโดย
เสมอภาคกั น เพื่ อ ความยุ ติ ธ รรม ประมวลกฎหมายวิธี พิจ ารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ จึ งมิ ไ ด
กระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ดังนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๒๑ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๓๐
อาศัยเหตุดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และ
มาตรา ๓๐
นายมงคล สระฏัน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายมานิต วิทยาเต็ม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๘/๒๕๔๗

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลฎีกาสงคําโตแยงของจําเลย (นายประเสริฐ จองวิริยะวงศ) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วิ นิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๔ (กรณี ป ระมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา
มาตรา ๒๒๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐)
พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด โจทก และนายชูชาติ ศรีแสง โจทกรวม ฟอง
นายประเสริฐ จองวิริยะวงศ เปนจําเลย ฐานความผิด ดูหมิ่นศาลหรือ ผูพิพากษาในการพิจารณา
พิพากษาคดี ศาลอาญารับฟอง เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ เปนคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๑๔๓๐๙/
๒๕๔๒ โดยมีขอเท็จจริงตามคําฟองสรุปไดวา จําเลยไดกระทําผิดกฎหมายหลายกรรม โดยดูหมิ่น
นายชูชาติ ศรีแสง นายจิระ บุญพจนสุนทร และนายวินัย วิมลเศรษฐ ซึ่งเปนผูพิพากษาศาลฎีกา
ในการพิจารณาพิพากษาชั้นฎีกาในคดีแพงหมายเลขดําที่ ๘๓๓/๒๕๓๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๒๗๙๙/
๒๕๓๓ ของศาลแพง ระหวางนายประเสริฐ จองวิริยะวงศ (จําเลยคดีนี้) กับพวก รวม ๓ คน โจทก
นางงักเกียว แซจู จําเลย เรื่อง เชาทรัพย ขับไล โดยเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๓๙ จําเลยคดีนี้
มีหนังสือขอความเปนธรรมถึงประธานศาลฎีกาซึ่งมีขอความในหนังสืออันเปนการดูหมิ่นนายชูชาติ
ศรีแสง นายจิระ บุญพจนสุนทร และนายวินัย วิมลเศรษฐ โดยประการที่นาจะทําใหบุคคลทั้งสาม
เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๙ และวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๙ จําเลย
ยื่น คํา ร อ งขอคั ดค า นผู พิ พากษาโดยมีข อ ความในคํ า รอ งอัน เป น การดูห มิ่น นายชู ช าติ ศรี แ สง โดย
ประการที่นาจะทําใหนายชูชาติ ศรีแสง เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน
๒๕๓๙ จําเลยยังไดมีหนังสือขอความเปนธรรม ขอเปลี่ยนผูพิพากษาตอประธานศาลฎีกา โดยมี
ขอความในหนังสืออันเปนการดูหมิ่นนายชูชาติ ศรีแสง นายจิระ บุญพจนสุนทร และนายวินัย วิมลเศรษฐ
โดยประการที่นาจะทําใหบุคคลทั้งสามเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๙๑ และมาตรา ๑๙๘

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

ศาลอาญาพิจารณาแลว พิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๙๘
การกระทําของจําเลยเปนความผิดหลายกรรมตางกัน เรียงกระทงลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๙๑ วางโทษจําคุกกระทงละ ๑ ป และปรับกระทงละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมจําคุก ๔ ป และ
ปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท จําเลยใหการรับสารภาพเปนประโยชนแกการพิจารณาพิพากษา คดีมีเหตุบรรเทา
โทษ ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่ง คงจําคุก ๒ ป ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท
แมการกระทําของจําเลยจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูพิพากษาและสถาบันศาลโดยสวนรวม แตก็เปน
เรื่องที่อาจบังเกิดขึ้นได ในสภาพสังคมยุคโลกาภิวัตน และจําเลยไดยอมรับผิดโดยเขามอบตัวพรอมทั้ง
ใหการรับสารภาพโดยมีการขอขมาโทษตอผูเสียหาย อันเปนขอเท็จจริงที่แสดงใหเห็นวา จําเลยยังรูสึก
ผิดชอบตอสังคมและสถาบันศาล ดวยเหตุนี้ เมื่อจําเลยไมเคยตองโทษจําคุกมากอน จึงเห็นสมควร
ใหโอกาสไดกลับตนเปนพลเมืองดี โทษจําคุกจึงใหรอการลงโทษไวมีกําหนด ๒ ป ไมชําระคาปรับ
ใหจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
โจทก ร ว มอุ ท ธรณ ต อ ศาลอาญา เมื่ อ วั น ที่ ๒๙ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๔๓ ขอให ศ าลอุ ท ธรณ
พิจารณาโดยไมรอการลงโทษแกจําเลย ศาลอุทธรณพิพากษายืน
โจทกรวมฎีกาตอศาลอาญา เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ ขอใหศาลฎีกาพิจารณาแก
คําพิพากษาของศาลชั้นตนและศาลอุทธรณใหลงโทษจําเลยสถานหนักโดยไมรอการลงโทษแกจําเลย
จําเลยยื่นคํารองตอศาลอาญา ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ ขอใหศาลฎีกาสงคําโตแยงให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ความวา คดีของจําเลยอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา เนื่องจาก
ศาลฎีกากําลังจะพิจารณาฎีกาของโจทกรวมในปญหาขอเท็จจริง ในประเด็นวา จะรอการลงอาญาแก
จําเลยหรือไม ซึ่งโดยปกติแลว โจทกรวมจะฎีกาปญหาขอเท็จจริงไมได ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๒๑๙ แตโจทกรวมไดขอใหผูพิพากษาศาลอาญาซึ่งลงชื่อในคําพิพากษาอนุญาต
ใหฎีกา และผูพิพากษาศาลอาญาดังกลาวไดอนุญาตใหโจทกรวมฎีกา คดีจึงเขาสูการพิจารณาของ
ศาลฎีกา ซึ่งศาลฎีกาตองอาศัยบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
มาบังคับกับคดีนี้ ศาลฎีกาจึงจะมีอํานาจพิจารณาซึ่งอาจจะพิจารณาไมรอการลงโทษแกจําเลยก็ได
ซึ่งจะทําใหจําเลยถูกจํากัดเสรีภาพตองนอนในเรือนจํานาน ๒ ป ศาลฎีกาจะนําบทบัญญัติดังกลาว
มาบังคับแกคดีจําเลยไมไดเพราะบทบัญญัติดังกลาวบางสวนที่ใชกับคดี ในสวนที่บัญญัติวา “ถาผูพิพากษา
คนใดซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคําพิพากษาในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณ พิเคราะหเห็นวาขอความ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

ที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันสมควรสูศาลสูงสุดและอนุญาตใหฎีกา” ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หลายมาตรา ดังตอไปนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓
ซึ่งบัญญัติวา “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ
ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย” เพราะการที่บทบัญญัติดังกลาวเปดชองให
ผูพิพากษาซึ่งไดพิพากษาตามมาตรา ๒๑๙ ใหรอการลงอาญาแกจําเลย และผูพิพากษาศาลอุทธรณก็ได
พิพากษายืนโดยใหรอการลงอาญาแกจําเลย แลวกลับบัญญัติใหผูพิพากษาดังกลาวที่เห็นวาขอความ
ที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุด และอนุญาตใหฎีกา นั้น เปนการคืนคํา เนื่องจาก
จําเลยซึ่งไดรับการรอลงอาญาซึ่งคดีสิ้นสุดแลวโดยไมถูกจํากัดสิทธิใหนอนในเรือนจํา กลับตองให
ศาลฎีกาพิจารณาใหมวาจะรอการลงโทษหรือไม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ ใชบังคับไมไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ นอกจากนั้น
บทบัญญัติดังกลาวยังขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ เพราะเปนการบัญญัติให
ผูพิพากษาที่ตัดสินใหจําเลยรอการลงโทษแลวกลับมาใหศาลฎีกาพิจารณากลับความเห็นของผูพิพากษา
ที่ตัดสินใหรอการลงอาญาไปแลว ทําใหจําเลยอาจถูกศาลฎีกาพิพากษาไมรอการลงอาญาใหแกจําเลย
ซึ่งทําใหจําเลยถูกจํากัดเสรีภาพถูกจําคุก บทบัญญัติดังกลาวจึงไมเปนธรรม ขัดตอความสงบสุขของ
ประชาชน เพราะผูพิพากษาที่อางวาพิเคราะหเห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันสมควร
สูศาลสูงสุด และอนุญาตใหฎีกานั้นตามศีลธรรมอันดีงามของประชาชนแลวจะตองมีบทบัญญัติใหอํานาจ
เฉพาะผูพิพากษาที่ทําความเห็นแยง และพิพากษาไมรอการลงโทษแกจําเลยเทานั้น ดังนี้ เห็นไดชัดเจนวา
คดีของจําเลยสิ้นสุดโดยการรอการลงโทษแลว กลับจะตองถูกฟนคดีขึ้นมาใหม โดยบทบัญญัติดังกลาว
ให ผู พิ พ ากษาที่ พิ พ ากษาให ร อการลงโทษลงชื่ อ อนุ ญ าตให โ จทก ฎี ก า เพื่ อ กลั บ ให จํ า เลยถู ก จํ า คุ ก
บทบัญญัติดังกลาวจึงเปนการไมถูกไมควร ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เพราะการใชอํานาจโดย
องคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญ การที่จะตัดสินรอการลงโทษและนําคดีมาพิจารณาใหมเปนการไมคํานึงถึงเสรีภาพของ
จําเลย ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ เพราะบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ดังกลาวละเมิดสิทธิและเสรีภาพจําเลย และขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ เพราะบทบัญญัติประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ เปนการใหสิทธิศาลฎีกาตัดสินจําคุกจําเลย การจําคุก
ก็คือการจํากัดเสรีภาพใหบุคคลอยูไดเฉพาะในเรือ นจํา เปนการกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหง
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เสรี ภ าพของจํ า เลย ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ จึ ง ขั ด หรื อ แย ง ต อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ เปนอันใชบังคับมิไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ จําเลยจึง
ขอใหศาลอาญาสงคํารองใหศาลฎีการอการพิจารณาพิพากษา และสงความเห็นเชนวานี้ตามทางการ
เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลฎีกามีคําสั่ง เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ วาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๒๑ เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดี และไมปรากฏวา เคยมีคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญในส วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น จึงให ร อการพิจารณาคดีไวชั่ วคราว และส ง
ความเห็นของจําเลยเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ ใหรับคํารองไวดําเนินการตอไป
ตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ วรรคหนึ่ง
และศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๒๔ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๗ ให รั บ คํ า ร อ งไว พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
กฎหมายที่เกี่ยวของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
“มาตรา ๒๖ การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
“มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดย
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และ
องคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง”
“มาตรา ๒๘ บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งถูก
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิ
ทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได”
“มาตรา ๒๙ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่
จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
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กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่ง หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ให
อํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
“มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชือ่
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
“มาตรา ๒๓๓ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาล ซึ่งตองดําเนินการตาม
รัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย”
“มาตรา ๒๓๔ บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นไดก็แตโดยพระราชบัญญัติ
การตั้งศาลขึ้นใหมเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือคดีที่มีขอหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะ
แทนศาลที่มีอยูตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น จะกระทํามิได”
“มาตรา ๒๔๙ ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
การพิ จ ารณาพิ พ ากษาอรรถคดี ข องผู พิ พ ากษาและตุ ล าการไม อ ยู ภ ายใต ก ารบั ง คั บ บั ญ ชา
ตามลําดับชั้น
การจายสํานวนคดีใหผูพิพากษาและตุลาการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายบัญญัติ
การเรี ย กคื น สํ า นวนคดี ห รื อ การโอนสํ า นวนคดี จะกระทํ า มิ ไ ด เว น แต เ ป น กรณี ที่ จ ะ
กระทบกระเทือนตอความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
การโยกยายผูพิพากษาและตุลาการโดยไมไดรับความยินยอมจากผูพิพากษาและตุลาการนั้น
จะกระทํามิได เวนแตเปนการโยกยายตามวาระตามที่กฎหมายบัญญัติ เปนการเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น
เปนกรณีที่อยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย หรือตกเปนจําเลยในคดีอาญา”
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“มาตรา ๒๑๖ วรรคหนึ่ง ภายใตบังคับแหงมาตรา ๒๑๗ ถึง ๒๒๑ คูความมีอํานาจฎีกา
คัดคานคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลอุทธรณภายในหนึ่งเดือน นับแตวันอาน หรือถือวาไดอานคําพิพากษา
หรือคําสั่งนั้นใหคูความฝายที่ฎีกาฟง”
“มาตรา ๒๑๗ ในคดีซึ่งมีขอจํากัดวา ใหคูความฎีกาไดแตเฉพาะปญหาขอกฎหมาย ขอจํากัด
นี้ใหบังคับแกคูความและบรรดาผูที่เกี่ยวของในคดีดวย”
“มาตรา ๒๑๘ ในคดีที่ศาลอุทธรณพิพากษายืนตามศาลลางหรือเพียงแตแกไขเล็กนอย และ
ใหลงโทษจําคุกจําเลยไมเกินหาป หรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ แตโทษจําคุกไมเกินหาปหามมิให
คูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง
ในคดีที่ศาลอุทธรณพิพากษายืนตามศาลลางหรือเพียงแตแกไขเล็กนอยและใหลงโทษจําคุก
จําเลยเกินหาป ไมวาจะมีโทษอยางอื่นดวยหรือไม หามมิใหโจทกฎีกาในปญหาขอเท็จจริง”
“มาตรา ๒๑๙ ในคดีที่ศาลชั้นตนพิพากษาใหลงโทษจําคุกจําเลยไมเกินสองปหรือปรับไมเกิน
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาศาลอุทธรณยังคงลงโทษจําเลยไมเกินกําหนดที่วามานี้หามมิให
คูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง แตขอหามนี้มิใหใชแกจําเลยในกรณีที่ศาลอุทธรณพิพากษาแกไขมาก
และเพิ่มเติมโทษจําเลย”
“มาตรา ๒๒๐ หามมิใหคูความฎีกาในคดีที่ศาลชั้นตนและศาลอุทธรณพิพากษายกฟองโจทก”
“มาตรา ๒๒๑ ในคดีซึ่งหามฎีกาไวโดยมาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๒๐
แหงประมวลกฎหมายนี้ ถาผูพิพากษาคนใดซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคําพิพากษาหรือทําความเห็นแยง
ในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณพิเคราะหเห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุด
และอนุญาตใหฎีกา หรืออธิบดีกรมอัยการลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาวามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะได
วินิจฉัย ก็ใหรับฎีกานั้นไวพิจารณาตอไป”
ขอพิจารณาและการวินิจฉัย
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓๓ บั ญ ญั ติ ไ ว ว า
“การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาล ซึ่งตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย
และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย” มาตรา ๒๔๙ บัญญัติวา “ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระ
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ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย” และมาตรา ๒๓๔ วรรคหนึ่ง
บัญญัติวา “บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นไดก็แตโดยพระราชบัญญัติ” ดังนั้น การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
จะดําเนินการในศาลใดและมีกระบวนวิธีพิจารณาคดีอยางไรตองเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ไดแกพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา และพระราชบัญญัติเฉพาะวาดวยศาลชํานาญพิเศษตาง ๆ เชน ศาลภาษี ศาลแรงงาน
ศาลคดีเด็กเยาวชนและครอบครัว เปนตน เรื่องสําคัญประการหนึ่งเกี่ยวกับศาลยุติธรรม คือ การกําหนด
ศาลชั้นตนตามประเภทของคดีเพื่อประโยชนในการบริหารความยุติธรรมและเพื่อใหศาลมีความชํานาญ
ในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี แ ต ล ะประเภท นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารจั ด ตั้ ง ศาลอุ ท ธรณ แ ละศาลฎี ก าเพื่ อ
พิจารณาคดีที่คูความยื่นอุทธรณและฎีกาคัดคานคําพิพากษาของศาลลาง โดยมีหลักเกณฑและเงื่อนไข
ในการยื่นอุทธรณไปยังศาลอุทธรณหรือฎีกาไปยังศาลฎีกาตามที่กฎหมายกําหนด การที่มีศาลอุทธรณ
และศาลฎีกาเชนนี้ เปนประโยชนอยางมากในการอํานวยความยุติธรรมแกคูความโดยเปดโอกาสใหมี
การพิจารณาทบทวนคําพิพากษาของศาลชั้นตนและศาลอุทธรณไดหากคูความฝายใดฝายหนึ่งไมพอใจ
คําพิพากษานั้น แตการพิจารณาทบทวนคําพิพากษาของศาลลางโดยศาลอุทธรณและศาลฎีกาดังกลาว
เปนไปไมไดที่จะใหกระทําไดทุกคดีความ ดังนั้น จึงตองมีการกําหนดเงื่อนไขในการยื่นอุทธรณและ
ฎีกาตามความสําคัญแหงขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และผลกระทบของคําพิพากษาวา คดีลักษณะใดจะ
อุทธรณตอศาลอุทธรณได คดีลักษณะใดจะฎีกาตอศาลฎีกาได คดีความทั้งหลายที่มาสูศาลจึงแบงได
เปนคดีที่ถึงที่สุดในศาลชั้นตนบาง ถึงที่สุดในศาลอุทธรณบาง และบางคดีก็ขึ้นสูการพิจารณาพิพากษา
ของศาลฎีกา แลวแตกรณี
กลาวเฉพาะในคดีอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ลักษณะ ๒ ฎีกา หมวด ๑
หลักทั่วไป บัญญัติในมาตราแรกของลักษณะนี้ คือ มาตรา ๒๑๖ วรรคหนึ่ง วาภายใตบังคับแหง
มาตรา ๒๑๗ ถึงมาตรา ๒๒๑ คูความมีอํานาจฎีกาคัดคานคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลอุทธรณภายใน
หนึ่งเดือน นับแตวันอาน หรือถือวาไดอานคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นใหคูความฝายที่ฎีกาฟง บทบัญญัติ
มาตรา ๒๑๗ ถึงมาตรา ๒๒๐ บัญญัติขอจํากัดและเงื่อนไขวาคดีลักษณะใดหามฎีกาหรือ ฎีกาได
ภายในขอบเขตใด ซึ่งเปนการกําหนดเงื่อนไขในการฎีกากลาวอีกนัยหนึ่ง เปนบทบัญญัติขอหามฎีกา
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ส ว นประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ที่ ผู ร อ งในคดี นี้ โ ต แ ย ง ว า ขั ด ต อ
รัฐธรรมนูญนั้น เปนการยกเวนขอหามฎีกา โดยบัญญัติวา “ในคดีซึ่งหามฎีกาไวโดยมาตรา ๒๑๘
มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๒๐ แหงประมวลกฎหมายนี้ ถาผูพิพากษาคนใดซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อใน
คําพิพากษาหรือทําความเห็นแยงในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณพิเคราะหเห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปน
ปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุดและอนุญาตใหฎีกา หรืออธิบดีกรมอัยการลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาวามี
เหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะไดวินิจฉัยก็ใหรับฎีกานั้นไวพิจารณาตอไป” ผลของการยกเวนขอหามฎีกาคือ
ทําใหคดีที่จะตองถึงที่สุดในชั้นศาลอุทธรณตามมาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๒๐ กลับ
เปนคดีที่ไปสูการพิจารณาทบทวนของศาลฎีกาไดเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขดังกลาว การใหโอกาสคดีไปสู
ศาลสู ง สุ ด เช น นี้ มิ ไ ด ใ หเ ฉพาะแก โ จทก ห รื อ จํ า เลยฝ า ยใดฝ า ยหนึ่ ง เท า นั้ น โจทก ก็ ฎี ก าได จํ า เลย
ก็ฎีกาไดและมิไดจํากัดวา ผูพิพากษาหรืออัยการสูงสุดจะตองเปนผูเห็นแยงกับคําพิพากษาศาลอุทธรณ
จึงจะอนุญาตหรือรับรองใหฎีกา ทั้งนี้ เพราะเหตุวา การที่มีการฎีกาเช นนี้ยอมเกิดขึ้นเพราะมีผู มี
ความเห็นโตแยงกับคําพิพากษาศาลอุทธรณอยูแลว คืออยางนอยก็ไดแกโจทกหรือจําเลยในศาลอุทธรณ
การเปดโอกาสใหยื่นฎีกาตามเงื่อนไขดังกลาวเพื่อใหศาลสูงสุดวินิจฉัยเปนขั้นสุดทายจึงเปนไปเพื่อ
ความยุติธรรมแกคูความทั้งสองฝาย พิจารณาแลวขอที่ผูรองโตแยงวา การอนุญาตใหฎีกาเปนการคืนคํา
และบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ไมเปนธรรม ขัดตอความสงบสุข
ของประชาชน เปนการไมคํานึงถึงเสรีภาพของผูรองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
ของผูรองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ เปนการใหสิทธิศาลฎีกาตัดสินจําคุกผูรอง ซึ่งกระทบกระเทือน
สาระสําคัญแหงเสรีภาพของผูรอง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ จึงขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ นั้น พิจารณาแลวเห็นวา ผูรองไดโตแยงบทบัญญัติ
ประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ดวยโวหารเพราะความที่ตนพอใจแลว ที่
ศาลชั้ น ต น และศาลอุ ท ธรณ พิ พ ากษาว า ตนมี ค วามผิ ด และกํ า หนดโทษสถานเบา และไม พ อใจที่
ผูเสียหายซึ่งเปนโจทกรวมฎีกาวา โทษที่ศาลกําหนดดังกลาวไมสาสมแกการละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพ
ของโจทก ผูรองคํานึงถึงแตสิทธิและเสรีภาพของตนแตฝายเดียว กรณีนี้มิใชคดีถึงที่สุดแลวและมิใช
การคืนคําของศาลหรือศาลกลับคําพิพากษาของตนเองผูเสียหายยังมีสิทธิฎีกาขอความยุติธรรมจาก
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ศาลสูงสุด ซึ่งจะพิจารณาพิพากษาประการใดก็ตองเปนไปตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และโดยอิสระ
คําโตแยงของผูรองไมมีเหตุผลที่จะพิจารณาไดวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตราตาง ๆ ที่ผูรองอาง
ดวยเหตุดังกลาวจึงวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ มิได
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และ
มาตรา ๒๓๓ แตอยางใด
นายมานิต วิทยาเต็ม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายศักดิ์ เตชาชาญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๘/๒๕๔๗

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลฎีกาสงคําโตแยงของจําเลยขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๓๓ หรือไม
ศาลฎีกาสงคําโตแยงซึ่งเปนคํารอง ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ ของจําเลย (นายประเสริฐ
จองวิริยะวงศ) ผูรอง ในคดีหมายเลขดําที่ ๑๔๓๐๙/๒๕๔๒ หมายเลขแดงที่ ๑๑๐๗/๒๕๔๓ ของ
ศาลอาญา ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๓๓ หรือไม
ขอเท็จจริง สรุปวา พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด โจทก และนายชูชาติ ศรีแสง
โจทกรวม ฟองนายประเสริฐ จองวิริยะวงศ ผูรอง เปนจําเลย ในความผิดฐานดูหมิ่นศาลหรือผูพิพากษา
ในการพิจารณาคดี ตอศาลอาญา เปนคดีหมายเลขดําที่ ๑๔๓๐๙/๒๕๔๒ หมายเลขแดงที่ ๑๑๐๗/๒๕๔๓
ขอใหศาลอาญาลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ และมาตรา ๑๙๘ จําเลยใหการรับสารภาพ
ศาลอาญาพิจารณาแลวพิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามฟอง ใหลงโทษทั้งจําคุกและปรับ แตโทษจําคุก
ใหรอการลงโทษไว ๒ ป
โจทกรวมอุทธรณ
ศาลอุทธรณพิพากษายืน
โจทกรวมฎีกา โดยผูพิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคําพิพากษาศาลอาญา เห็นวา เปนปญหา
สําคัญอันควรขึ้นสูศาลสูงสุด และอนุญาตใหฎีกาขอเท็จจริงไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๒๑ และรับเปนฎีกาของโจทกรวม
คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา จําเลยยื่นคํารองตอศาลอาญา สรุปวา เปนคดีตองหามฎีกา
ในปญหาขอเท็จจริง การที่โจทกรวมฎีกาโดยไดรับอนุญาตจากผูพิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคํา
พิพากษาศาลชั้นตน ทําใหคดีกลับขึ้นไปสูศาลฎีกาได ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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มาตรา ๒๒๑ นั้น บทบัญญัติดังกลาวทําใหคําพิพากษาศาลลางทั้งสองไมเปนที่ยุติ ซึ่งอาจทําใหศาลฎีกา
ไมรอการลงโทษแกจําเลย เปนการละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพหรือเปนการกระทบกระเทือนสาระสําคัญ
แหงเสรีภาพของจําเลย จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๓๓
จําเลยจึงขอใหศาลฎีกาสงคํารองหรือคําโตแยงดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ ซึ่งศาลฎีกาพิจารณาแลว เห็นวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดี เมื่อจําเลยโตแยงวา เปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญและยังไมปรากฏวาเคยมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จึงใหรอการพิจารณาคดีไว
และสงใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ รั บ คํ า ร อ งไว ดํ า เนิ น การตามข อ กํ า หนดศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ฯ ส ว นป ญ หา
ที่จะใหรับไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ หรือไม นั้น พิจารณาแลวแมบทบัญญัติ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐
และมาตรา ๒๓๓ คํ า ร อ งจะไม ชั ด แจ ง และมิ ไ ด มี ค วามเกี่ ย วเนื่ อ งเป น เรื่ อ งเดี ย วกั น โดยตรงก็ ต าม
แตก็เปนบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการพิจารณาพิพากษาในชั้นฎีกา ซึ่งจะทําใหศาลฎีกาพิจารณาพิพากษา
คดีนั้นได เปนบทบัญญัติที่ศาลจะใชบังคับแกคดีตามความเห็นของศาลฎีกา จึงเห็นควรรับไวพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และ
มาตรา ๒๓๓ หรือไม
พิจารณาแลว บทบัญญัติทั่วไปของรัฐธรรมนูญ ซึ่งบัญญัติถึงอํานาจของศาลในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีทั้งหลาย มีบัญญัติอยูในหมวด ๘ สวนที่ ๑ ซึ่งเปนบททั่วไปที่วาดวยศาล โดย
มาตรา ๒๓๓ บัญญัติวา “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการตาม
รัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย” สวนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาที่บัญญัติเกี่ยวกับการหามฎีกาในปญหาขอเท็จจริงมีบัญญัติไวในมาตรา ๒๑๘ วา “ในคดีที่
ศาลอุทธรณพิพากษายืนตามศาลลางหรือเพียงแตแกไขเล็กนอย และใหลงโทษจําคุกจําเลยไมเกินหาป
หรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ แตโทษจําคุกไมเกินหาป หามมิใหคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

ในคดีที่ศาลอุทธรณพิพากษายืนตามศาลลาง หรือแกไขเล็กนอย และใหลงโทษจําคุกจําเลย
เกินหาป ไมวาจะมีโทษปรับดวยหรือไม หามมิใหโจทกฎีกาในปญหาขอเท็จจริง” มาตรา ๒๑๙
บัญญัติวา “ในคดีที่ศาลชั้นตนพิพากษาใหลงโทษจําคุกจําเลยไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาศาลอุทธรณยังคงลงโทษจําเลยไมเกินกําหนดที่วามานี้ หามมิใหคูความฎีกาในปญหา
ขอเท็จจริง…..” และมาตรา ๒๒๐ บัญญัติวา “หามมิใหคูความฎีกาในคดีที่ศาลชั้นตนและศาลอุทธรณ
พิพากษายกฟองโจทก” มาตรา ๒๒๑ จึงไดบัญญัติเปนขอยกเวนการจํากัดสิทธิฎีกาตามบทบัญญัติ
ดังกลาวไววา “ในคดีซึ่งหามฎีกาไวโดยมาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๒๐ แหงประมวล
กฎหมายนี้ ถาผูพิพากษาคนใดซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคําพิพากษาหรือทําความเห็นแยงในศาลชั้นตน
หรือศาลอุทธรณพิเคราะหเห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุดและอนุญาต
ใหฎีกา หรืออธิบดีกรมอัยการลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาวามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะไดวินิจฉัย ก็ให
รับฎีกานั้นไวพิจารณาตอไป” เปนการเปดโอกาสใหคูความที่ตองการจะฎีกาในคดีที่ตองหามดังกลาว
สามารถฎีกาไดแตตองดําเนินการตามเงื่อนไขตามที่กฎหมายบัญญัติไว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๒๒๑ จึงเปนกฎหมายที่ศาลใชในการพิจารณาคดี ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓
บัญญัติใหการพิจารณาคดีของศาลตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย
สําหรับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ที่บัญญัติใหการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกรตอง
คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพ มาตรา ๒๗ บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพตามที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ทั้งโดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ วาไดรับ
ความคุมครอง และยังทําใหสภาพบังคับของสิทธิและเสรีภาพเกิดผลขึ้นจริง โดยบัญญัติใหการใช
อํานาจรัฐในทุกระดับและทุกสวนจะตองผูกพันยึดถือปฏิบัติตามทั้งในการตรากฎหมาย การใชบังคับ
กฎหมาย และการตีความกฎหมาย มาตรา ๒๘ บัญญัติรับรองในการที่บุคคลจะอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
หรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนตราบเทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอ
รัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งเปนบทบัญญัติประกันสิทธิหรือเสรีภาพ
เมื่อใดที่สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวถูกละเมิด บุคคลนั้นจะใชสิทธิทางศาลหรือ
ยกขึ้นเปนขอตอสูได มาตรา ๒๙ เปนบทบัญญัติที่ประกันความมั่นคงแหงสิทธิ โดยการจํากัดสิทธิ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

และเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองตองกระทําโดยกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวเทาที่
จําเปน และตองไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้น สวนมาตรา ๓๐ เปนการบัญญัติ
ถึงหลักการสําคัญในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย โดยใหบุคคลมีความเสมอกันใน
กฎหมาย และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือก
ปฏิบัติโดยเหตุไมเปนธรรมเพราะเหตุตาง ๆ จะกระทํามิได
ดังนั้น จึงเห็นวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ เปนกฎหมายที่ศาล
ใชในการดําเนินการพิจารณาคดี และเปนการใชสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะ มิไดกระทบ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗
และมาตรา ๒๘ และมิไดเปนบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๙ และ
มาตรา ๓๐ แตอยางใด ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ จึงมิไดขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๓๓
อาศัยเหตุผลดังกลาว จึงวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และ
มาตรา ๒๓๓
นายศักดิ์ เตชาชาญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายสุจิต บุญบงการ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๘/๒๕๔๗

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลฎีกาสงคําโตแยงของจําเลย (นายประเสริฐ จองวิริยะวงศ) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐
ขอเท็จจริง
พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด โจทก และนายชูชาติ ศรีแสง โจทกรวม ฟองนายประเสริฐ
จองวิริยะวงศ เปนจําเลย ฐานความผิด ดูหมิ่นศาลหรือผูพิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลอาญา
รั บ ฟ อ ง เมื่ อ วั น ที่ ๗ ธั น วาคม ๒๕๔๒ เป น คดี อ าญาหมายเลขดํ า ที่ ๑๔๓๐๙/๒๕๔๒ โดยมี
ขอเท็จจริงตามคําฟองสรุปไดวา
จําเลยไดกระทําผิดกฎหมายหลายกรรม โดยดูหมิ่นนายชูชาติ ศรีแสง นายจิระ บุญพจนสุนทร
และนายวิ นั ย วิม ลเศรษฐ ซึ่ ง เป น ผู พิ พ ากษาศาลฎี ก าในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาชั้ นฎี ก า ในคดี แ พ ง
หมายเลขดําที่ ๘๓๓/๒๕๓๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๒๗๙๙/๒๕๓๓ ของศาลแพง ระหวาง นายประเสริฐ
จองวิริยะวงศ (จําเลยคดีนี้) กับพวก รวม ๓ คน โจทก นางงักเกียว แซจู จําเลย เรื่อง เชาทรัพย
ขับไล เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๓๙ จําเลยคดีนี้มีหนังสือขอความเปนธรรมถึงประธาน ศาลฎีกา
ซึ่งมีขอความในหนังสืออันเปนการดูหมิ่นนายชูชาติ ศรีแสง นายจิระ บุญพจนสุนทร และนายวินัย
วิมลเศรษฐ โดยประการที่นาจะทําใหบุคคลทั้งสามเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๙ และวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๙ จําเลยยื่นคํารองขอคัดคาน
ผูพิพากษา โดยมีขอความในคํารองอันเปนการดูหมิ่นนายชูชาติ ศรีแสง โดยประการที่นาจะ ทําให
นายชูชาติ ศรีแสง เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ จําเลยยังได
มีหนังสือขอความเปนธรรม ขอเปลี่ยนผูพิพากษาตอประธานศาลฎีกา โดยมีขอความในหนังสืออันเปน
การดูหมิ่นนายชูชาติ ศรีแสง นายจิระ บุญพจนสุนทร และนายวินัย วิมลเศรษฐ โดยประการที่นาจะ
ทําใหบุคคลทั้งสามเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ และ
มาตรา ๑๙๘

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

ศาลอาญาพิจารณาแลว พิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๙๘
การกระทําของจําเลยเปนความผิดหลายกรรมตางกัน เรียงกระทงลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๙๑ วางโทษจําคุกกระทงละ ๑ ป และปรับกระทงละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมจําคุก ๔ ป และ
ปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท จําเลยใหการรับสารภาพเปนประโยชนแกการพิจารณาพิพากษาคดีมีเหตุบรรเทาโทษ
ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่ง คงจําคุก ๒ ป ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท โทษจําคุก
ใหรอการลงโทษไวมีกําหนด ๒ ป ไมชําระคาปรับใหจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙
และมาตรา ๓๐
โจทกรวมอุทธรณตอศาลอาญา เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ ขอใหศาลอุทธรณพิจารณา
โดยไมรอการลงโทษแกจําเลย ศาลอุทธรณพิพากษายืน
โจทกรวมฎีกาตอศาลอาญา เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ ขอใหศาลฎีกาพิจารณาแก
คําพิพากษาของศาลชั้นตนและศาลอุทธรณใหลงโทษจําเลยสถานหนักโดยไมรอการลงโทษแกจําเลย
จําเลยยื่นคํารองตอศาลอาญา ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ ขอใหศาลฎีกาสงคําโตแยงให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย สรุปไดความวา คดีของจําเลยอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา
เนื่องจากศาลฎีกากําลังจะพิจารณาฎีกาของโจทกรวมในปญหาขอเท็จจริง ในประเด็นวา จะรอการลงโทษ
แกจําเลยหรือไม ซึ่งโดยปกติแลว โจทกรวมจะฎีกาปญหาขอเท็จจริงไมได ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๙ แตโจทกรวมไดขอใหผูพิพากษาศาลอาญาซึ่งลงชื่อในคําพิพากษา
อนุญาตใหฎีกา และผูพิพากษาศาลอาญาดังกลาวไดอนุญาตใหโจทกรวมฎีกา คดีจึงเขาสูการพิจารณา
ของศาลฎีกา ซึ่งศาลฎีกาตองอาศัยบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
มาบังคับกับคดีนี้ ศาลฎีกาจึงจะมีอํานาจพิจารณาซึ่งอาจจะพิจารณาไมรอการลงโทษแกจําเลยก็ได
ซึ่งจะทําใหจําเลยถูกจํากัดเสรีภาพตองนอนในเรือนจํานาน ๒ ป ดังนั้น ศาลฎีกาจะนําบทบัญญัติ
ดังกลาวมาบังคับแกคดีจําเลยไมได เพราะบทบัญญัติดังกลาวบางสวนที่ใชกับคดี ในสวนที่บัญญัติวา
“ถาผูพิพากษาคนใดซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคําพิพากษาในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณพิเคราะหเห็นวา
ขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันสมควรสูศาลสูงสุดและอนุญาตใหฎีกา” ขัดหรือแยงตอ
รั ฐ ธรรมนู ญ หลายมาตรา คื อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๓๓ ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ว า “การพิ จ ารณาพิ พ ากษา
อรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย” การที่บทบัญญัติดังกลาวเปดชองใหผูพิพากษาซึ่งไดพิพากษาตามมาตรา ๒๑๙

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

ใหรอการลงโทษแกจําเลย และผูพิพากษาศาลอุทธรณก็ไดพิพากษายืนโดยใหรอการลงโทษแกจําเลย
แลวกลับบัญญัติใหผูพิพากษาดังกลาวที่เห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุด
และอนุ ญ าตให ฎี ก านั้ น เป น การคื น คํ า เนื่ อ งจากจํ า เลยซึ่ ง ได รั บ การรอลงโทษซึ่ ง คดี สิ้ น สุ ด แล ว
โดยไมถูกจํากัดสิทธิใหนอนในเรือนจํา กลับตองใหศาลฎีกาพิจารณาใหมวาจะรอการลงโทษหรือไม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓
ใชบังคับไมไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ นอกจากนั้น บทบัญญัติดังกลาวยังขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ เพราะเปนการบัญญัติใหผูพิพากษาที่ตัดสินใหรอการลงโทษจําเลยแลว
กลับมาใหศาลฎีกาพิจารณากลับความเห็นของผูพิพากษาที่ตัดสินใหรอการลงโทษไปแลวทําใหจําเลย
อาจถูกศาลฎีกาพิพากษาไมรอการลงโทษแกจําเลย ซึ่งทําใหจําเลยถูกจํากัดเสรีภาพ ถูกจําคุก บทบัญญัติ
ดังกลาวจึงไมเปนธรรม ขัดตอความสงบสุขของประชาชน เพราะผูพิพากษาที่อางวาพิเคราะหเห็นวา
ขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุด และอนุญาตใหฎีกานั้นตามศีลธรรมอันดีงาม
ของประชาชนแลว จะตองมีบทบัญญัติใหอํานาจเฉพาะผูพิพากษาที่ทําความเห็นแยงและพิพากษา
ไมรอการลงโทษแกจําเลยเทานั้น ดังนี้ เห็นไดชัดเจนวาคดีของจําเลยสิ้นสุดโดยการรอการลงโทษแลว
กลับจะตองถูกฟนคดีขึ้นมาใหม โดยบทบัญญัติดังกลาวใหผูพิพากษาที่พิพากษาใหรอการลงโทษลงชื่อ
อนุญาตใหโจทกฎีกา เพื่อกลับใหจําเลยถูกจําคุก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ เปนอันใชบังคับมิไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖
จําเลยจึงขอใหศาลอาญาสงคํารองใหศาลฎีการอการพิจารณาพิพากษาและสงความเห็นตามทางการ
เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลฎีกามีคําสั่ง เมื่อวั นที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ เห็นวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๒๒๑ เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดี และไมปรากฏวาเคยมี
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น จึงใหรอการพิจารณาคดีไวชั่วคราวและ
ส ง ความเห็ น ของจํ า เลยให สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมเพื่ อ ให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง
ขอวินิจฉัย
ประเด็นที่จะตองพิจารณาวินิจฉัยเบื้องตนมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ไวพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ หรือไม

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ บัญญัติวา “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแก
คดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖
และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดี
ไวชั่วคราว และสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับ
การวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงพิพากษาของ
ศาลอันถึงที่สุดแลว”
ดังนั้นกรณีจะเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ หรือไมนั้น จะตองเปนกรณีของบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ กรณีตามคํารองแมวามาตรา ๒๒๑
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จะเปนบทบัญญัติของกฎหมายวิธีสบัญญัติ แตเมื่อศาลฎีกา
ซึ่งเปนศาลพิจารณาพิพากษาคดีความตามคํารองมีความเห็นวา มาตรา ๒๒๑ แหงประมวลกฎหมาย
วิ ธี พิ จ ารณาความอาญา เป น บทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายที่ ศ าลจะใช บั ง คั บ แก ค ดี ก รณี จึ ง เป น ไปตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองดังกลาวไวพิจารณาวินิจฉัยได
ประเด็นที่จะตองพิจารณาวินิจฉัยตอไปมีวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ หรือไม
มาตรา ๒๒๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติวา “ในคดีซึ่งหามฎีกาไว
โดยมาตรา ๒๑๘, มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๒๐ แหงประมวลกฎหมายนี้ ถาผูพิพากษาคนใดซึ่ง
พิจารณาหรือลงชื่อในคําพิพากษาหรือทําความเห็นแยงในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณพิเคราะหเห็นวา
ขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุดและอนุญาตใหฎีกา หรืออธิบดีกรมอัยการ
ลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาวามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะไดวินิจฉัย ก็ใหรับฎีกานั้นไวพิจารณาตอไป”
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ บัญญัติวา “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาล
ซึ่งตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย”
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ บัญญัติวา “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ บัญญัติวา “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง
โดยปริย าย หรือโดยคําวินิจฉั ยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอ มไดรับความคุม ครอง และผูกพั นรัฐ สภา
คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการ
ตีความกฎหมายทั้งปวง”
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ บัญญัติวา “บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและ
เสรี ภ าพของตนได เ ท า ที่ ไ ม ล ะเมิ ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลอื่ น ไม เ ป น ปฏิ ป ก ษ ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ
หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได”
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ บัญญัติวา “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
รั บ รองไว จ ะกระทํ า มิ ไ ด เว น แต โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายเฉพาะเพื่ อ การที่
รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและ
เสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่ง หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ให
อํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชือ้ ชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชือ่
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
จะกระทํามิได
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มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ เปนบทบัญญัติใหการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
เปนอํานาจของศาล และจะตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย สวนมาตรา ๒๒๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เปนบทบัญญัติที่
ยกเวนการจํากัดสิทธิฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙
ซึ่งหามคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง และมาตรา ๒๒๐ ในคดีที่ศาลชั้นตนและศาลอุทธรณพิพากษา
ยกฟองโจทก หามคูความฎีกาในทุกกรณีรวมทั้งปญหาขอกฎหมาย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๒๒๑ เปดโอกาสใหคูความที่ประสงคจะฎีกาในคดีที่ตองหามฎีกาตามมาตรา ๒๑๘
มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๒๐ โดยตองดําเนินการตามเงื่อนไขที่ไดระบุไวในมาตรา ๒๒๑ แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คือใหผูพิพากษาที่มีสวนในการพิจารณาพิพากษาในศาลชั้นตนหรือ
ศาลอุทธรณอนุญาตใหฎีกาหรืออัยการสูงสุดรับรองในฎีกา คดีนั้นจึงขึ้นสูการพิจารณาของศาลฎีกาได
ดังนั้น มาตรา ๒๒๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เปนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณา
ความอาญา ซึ่งมีความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๓๓ แตอยางใด มิใชเปนการบัญญัติใหผูพิพากษาที่พิพากษาคดีไปแลวใหคืนคําไดตามที่
ผูรองโตแยง
สําหรับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เปนบทบัญญัติที่กําหนดใหการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐ
ทุกองคกรตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๗ เปนบทบัญญัติที่รับรองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนี้ใหไดรับความคุมครองและ
ใหสภาพบังคับเกิดขึ้นจริง มาตรา ๒๘ เปนบทบัญญัติที่ใหบุค คลใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป น
ขอตอสูคดีในศาลได เมื่อสิทธิและเสรีภาพของตนที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวถูกละเมิด มาตรา ๒๙
เปนบทบัญญัติที่ประกันความมั่นคงแหงสิทธิและเสรีภาพ โดยการจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทําได
ภายใตหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรานี้ และมาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติที่คุมครองความเทาเทียม
ของบุคคลใหไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน สวนมาตรา ๒๒๑ แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา เปนบทบัญญัติที่ใหสิทธิคูความฎีกา โดยมีเงื่อนไขใหผูพิพากษาที่พิจารณาคดี
ในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณอนุญาตใหฎีกาหรืออัยการสูงสุดรับรองในฎีกา เปนการเปดโอกาสให
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คูความฎีกาไดเพื่อความเปนธรรม บทบัญญัติในมาตรานี้หาไดประสงคใหผูพิพากษาที่พิพากษาคดีไปแลว
อนุญาตใหฎีกาไดเพื่อใหศาลฎีกากลับความเห็นของตนและเปนการจํากัดเสรีภาพของผูรองแตอยางใด
ทั้งนี้ เพราะศาลฎีกาอาจพิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลอุทธรณก็ได การพิจารณาพิพากษาคดีนั้น
ตองใหมีความเปนธรรมในการตอสูคดีทั้งโจทกและจําเลย การใหฎีกาไดนั้นจึงเปนการใชสิทธิเพื่อ
ใหเกิดความเปนธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติไวหรือยอมใหใชสิทธิได จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แตอยางใด
ดวยเหตุผลขางตนจึงวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ไมขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และ
มาตรา ๓๐
นายสุจติ บุญบงการ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายสุธี สุทธิสมบูรณ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๘/๒๕๔๗

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลฎีกาสงคําโตแยงของจําเลย (นายประเสริฐ จองวิริยะวงศ) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๒๒๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ หรือไม
ศาลฎีกาขอใหสํานักงานศาลยุติธรรมสงความเห็นของนายประเสริฐ จองวิริยะวงศ จําเลยใน
คดีหมายเลขดําที่ ๑๔๓๐๙/๒๕๔๒ หมายเลขแดงที่ ๑๑๐๗/๒๕๔๓ ของศาลอาญา เพื่อใหศาล
รั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว า ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ขั ด หรื อ แย ง ต อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ หรือไม
ขอเท็จจริงตามคํารองสรุปไดวา พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด เปนโจทกฟอง
นายประเสริฐ จองวิริยะวงศ เปนจําเลยตอศาลอาญาในความผิดฐานดูหมิ่นศาลหรือผูพิพากษาในการ
พิจารณาพิพากษาคดี และจําเลยใหการรับสารภาพตามฟอง ศาลอาญาจึงพิพากษาจําเลยมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๙๘ จําเลยกระทําความผิดหลายกรรมตางกัน เรียงกระทงลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ จํ า คุ ก กระทงละ ๑ ป และปรั บ กระทงละ ๑๐,๐๐๐ บาท
รวมโทษจําคุก ๔ ป และปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท จําเลยใหการรับสารภาพ คดีมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ ใหกึ่งหนึ่ง ลงโทษจําคุก ๒ ป และปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท
แตจําเลยยังรูสึกรับผิดชอบตอสังคมและสถาบันศาล เมื่อจําเลยไมเคยตองโทษจําคุกมากอน โทษจําคุก
จึงใหรอการลงโทษไวมีกําหนด ๒ ป
นายชูชาติ ศรีแสง โจทกรวม อุทธรณคัดคานคําพิพากษาศาลชั้นตน และขอใหศาลอุทธรณ
พิจารณาแกคําพิพากษาของศาลชั้นตนใหลงโทษจําเลยใหเหมาะสมกับพฤติกรรมของจําเลย โดยไมรอ
การลงโทษใหแกจําเลย ศาลอุทธรณพิพากษายืน
นายชูชาติ ศรีแสง โจทกรวม ไดยื่นฎีกาคัดคานคําพิพากษาศาลอุทธรณ และขอใหศาลฎีกา
พิจารณาแกคําพิพากษาของศาลชั้นตนและศาลอุทธรณ โดยใหลงโทษจําเลยในสถานหนักและไมรอ
การลงโทษ
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นายประเสริฐ จองวิริยะวงศ จําเลย ยื่นคํารองตอศาลฎีกา ขอใหศาลฎีกาสงคําโตแยงใหศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ โดยมีเหตุผลวาคดีของจําเลยสิ้นสุด
โดยศาลชั้นตนและศาลอุทธรณพิพากษาใหรอการลงโทษแลวกลับจะตองถูกฟนคดีขึ้นมาใหมและ
ผูพิพากษาที่พิพากษาใหรอการลงโทษลงชื่ออนุญาตใหโจทกฎีกา เพื่อกลับใหจําเลยถูกจําคุก จึงขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ เพราะการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกรตอง
คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพ การตัดสินรอการลงโทษและนําคดีฟนมาพิจารณา
ใหมเปนการไมคํานึงถึงเสรีภาพของจําเลย และขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ เพราะเปนการ
ใหสิทธิศาลฎีกาตัดสินจําคุกจําเลย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ จึงขัดตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ จําเลยจึงขอใหศาลอาญา
สงคํารองใหศาลฎีการอการพิจารณาพิพากษา และสงความเห็นตามทางการเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลฎีกาเห็นวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ เปนบทบัญญัติแหง
กฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดี และไมปรากฏวามีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับ
บทบัญ ญัตินั้ น จึงใหรอการพิ จารณาคดีไว ชั่วคราวและส งความเห็นของจํา เลยใหศาลรั ฐธรรมนู ญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ ใหรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ข อ พิ จ ารณาเบื้ อ งต น คื อ คํ า ร อ งของจํ า เลยดั ง กล า วต อ งด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๔
หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ บัญญัติไว ดังนี้
มาตรา ๒๖๔ “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือ
คูความโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราวและ
สงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับ
การวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแลว”
พิจารณาแลวเห็นวา จําเลยโตแยงวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
ที่ศาลจะใชบังคับแกคดีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ และ
ยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับมาตราดังกลาว กรณีจึงตองดวยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ ชอบที่ศาลรัฐธรรมนูญจะไดรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามขอโตแยงของจําเลย
เนื่องจากประเด็นที่จําเลยโตแยงวา บทบัญญัติของกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ จําเลย
ใหเหตุผลเฉพาะบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ กรณีการใช
อํานาจโดยองคกรของรัฐ ไมคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดยผูพิพากษาที่ตัดสินใหรอการลงโทษ
จําเลยไดรับรองฎีกาเพื่อใหสิทธิศาลฎีกาตัดสินจําคุกจําเลย กระทบตอสิทธิและเสรีภาพของจําเลยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ จึงมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยตามขอโตแยงของจําเลย คือ ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๒๓๓ บัญญัติไวดังนี้
มาตรา ๒๖ “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี”้
มาตรา ๒๘ “บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่
ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
บุ ค คลซึ่ ง ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ห รื อ เสรี ภ าพที่ รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ รั บ รองไว สามารถยกบทบั ญ ญั ติ
แหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได”
มาตรา ๒๙ “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่
จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๑๒๕
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กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุค คลใดบุคคลหนึ่งเป นการเจาะจง ทั้ งตองระบุ บทบัญญัติ แหงรัฐธรรมนูญที่ใ ห
อํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
มาตรา ๒๓๓ “การพิ จารณาพิพ ากษาอรรถคดีเป นอํานาจของศาลซึ่งตอ งดํา เนินการตาม
รัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ บัญญัติไว ดังนี้
มาตรา ๒๒๑ “ในคดีซึ่งหามฎีกาไวโดยมาตรา ๒๑๘, มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๒๐
แหงประมวลกฎหมายนี้ ถาผูพิพากษาคนใดซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคําพิพากษาหรือทําความเห็นแยง
ในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณพิเคราะหเห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุด
และอนุญาตใหฎีกา หรืออธิบดีกรมอัยการลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาวามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะได
วินิจฉัย ก็ใหรับฎีกานั้นไวพิจารณาตอไป”
พิจารณาแลวเห็นวา เหตุผลที่จําเลยโตแยงวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๒๒๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ โดยจําเลย
เห็นวา บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดังกลาวใหศาลใชอํานาจโดยไมคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว เนื่องจากผูพิพากษาที่ตัดสินให
จําเลยรอการลงโทษแลวมีอํานาจรับรองฎีกาเพื่อใหศาลฎีกาพิจารณากลับความเห็นของผูพิพากษาที่
ตัดสินใหรอการลงโทษไปแลว ทําใหจําเลยอาจถูกศาลฎีกาพิพากษาไมรอการลงโทษ ซึ่งทําใหจําเลย
ถูกจํากัดเสรีภาพ ถูกจําคุก บทบัญญัติดังกลาวจึงไมเปนธรรม ขัดตอความสงบสุขของประชาชน
จะตองมีบทบัญญัติใหอํานาจเฉพาะผูพิพากษาที่ทําความเห็นแยง และพิพากษาไมรอการลงโทษแก
จําเลยเทานั้น ขอโตแยงของจําเลยดังกลาวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ เปนบทบัญญัติทั่วไปที่
กํ า หนดให ก ารพิ จ ารณาพิ พ ากษาอรรถคดี เ ป น อํ า นาจของศาล ซึ่ ง ต อ งดํ า เนิ น การตามรั ฐ ธรรมนู ญ
ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ และ
มาตรา ๒๙ เปนบททั่วไปเกี่ยวกับการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะ
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กระทํ า มิ ไ ด เว น แต โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายเฉพาะเท า ที่ จํ า เป น เท า นั้ น และ
จะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได ขอเท็จจริงในคดีนี้ โจทกรวมใชสิทธิฎีกา
คําพิพากษาของศาลอุทธรณ โดยอาศัยบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๒๒๑ ซึ่งเปนกระบวนการพิจารณาคดีเพื่อใหศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมาย
ที่ใหอํานาจไว การใชสิทธิฎีกาคําพิพากษาของศาลอุทธรณโดยผูพิพากษา ซึ่งลงชื่อในคําพิพากษาหรือ
ทําความเห็นแยงในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณอนุญาตใหฎีกา จึงเปนการใชสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อ
ศาลฎีการับฎีกาไวแลว ศาลฎีกาจะพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลอุทธรณหรือกลับคําพิพากษาของ
ศาลอุทธรณเปนดุลพินิจของผูพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไป
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย การที่จําเลยโตแยงวา ศาลชั้นตนและศาลอุทธรณพิพากษาใหรอการ
ลงโทษจําเลยแตกลับเปดโอกาสใหนําคดีฟนมาพิจารณาใหม เปนการใชอํานาจขององคกรโดยไม
คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และใหสิทธิศาลฎีกาตัดสินจําคุกจําเลย กระทบตอสิทธิและเสรีภาพ
ของจําเลยนั้นเหตุผลที่จําเลยโตแยงเปนเหตุผลที่จําเลยคาดเหตุการณในอนาคตที่ยังไมเกิดขึ้น การใช
สิทธิฎีกาของโจทกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ เปนบทบัญญัติของ
กฎหมายที่ใหความเปนธรรมแกคูความ ทั้งโจทก จําเลย โดยมีสิทธิเทาเทียมกัน มิใชใหสิทธิแตเพียง
ฝายโจทกหรือจําเลยแตฝายเดียว การที่ฝายหนึ่งฝายใดยื่นฎีกาตามบทบัญญัติของกฎหมาย ยอมไมทําให
ฝ า ยหนึ่ ง ฝ า ยใดเสี ย ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย เสี ย สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพที่ รั ฐ ธรรมนู ญ รั บ รองไว ดั ง นั้ น
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ จึงไมมีขอความที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๓๓ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๒๒๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙
นายสุธี สุทธิสมบูรณ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๘/๒๕๔๗

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลฎีกาสงคําโตแยงของจําเลย (นายประเสริฐ จองวิริยะวงศ) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ (กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๒๒๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐)
สรุปขอเท็จจริง
๑. พนั ก งานอัย การ สํา นั ก งานอัย การสู ง สุด โจทก และนายชู ช าติ ศรี แ สง โจทก ร ว ม
ฟองนายประเสริฐ จองวิริยะวงศ เปนจําเลย ฐานความผิด ดูหมิ่นศาลหรือผูพิพากษาในการพิจารณา
พิพากษาคดี ศาลอาญารับฟอง เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ เปนคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๑๔๓๐๙/
๒๕๔๒ โดยมีขอเท็จจริงตามคําฟองสรุปไดวา
จําเลยไดกระทําผิดกฎหมายหลายกรรม โดยดูหมิ่นนายชูชาติ ศรีแสง นายจิระ บุญพจนสุนทร
และนายวิ นั ย วิม ลเศรษฐ ซึ่ ง เป น ผู พิ พ ากษาศาลฎี ก าในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาชั้ นฎี ก า ในคดี แ พ ง
หมายเลขดํ า ที่ ๘๓๓/๒๕๓๓ คดี ห มายเลขแดงที่ ๒๒๗๙๙/๒๕๓๓ ของศาลแพ ง ระหว า ง
นายประเสริฐ จองวิริยะวงศ (จําเลยคดีนี้) กับพวก รวม ๓ คน โจทก นางงักเกียว แซจู จําเลย เรื่อง
เชาทรัพย ขับไล โดยเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๓๙ จําเลยคดีนี้มีหนังสือขอความเปนธรรมถึง
ประธานศาลฎีกา ซึ่งมีขอความในหนังสืออันเปนการดูหมิ่นนายชูชาติ ศรีแสง นายจิระ บุญพจนสุนทร
และนายวินัย วิมลเศรษฐ โดยประการที่นาจะทําใหบุคคลทั้งสามเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น
เมื่อ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๙ และวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๙ จําเลยยื่นคํารองขอ
คัดคานผูพิพากษา โดยมีขอความในคํารองอันเปนการดูหมิ่นนายชูชาติ ศรีแสง โดยประการที่นาจะทําให
นายชูชาติ ศรีแสง เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ จําเลยยังได
มีหนังสือขอความเปนธรรม ขอเปลี่ยนผูพิพากษาตอประธานศาลฎีกา โดยมีขอความในหนังสืออันเปน
การดูหมิ่นนายชูชาติ ศรีแสง นายจิระ บุญพจนสุนทร และนายวินัย วิมลเศรษฐ โดยประการที่นาจะ
ทําใหบุคคลทั้งสามเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ และมาตรา ๑๙๘
๒. ศาลอาญาพิจารณาแลว พิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๑๙๘ การกระทําของจําเลยเปนความผิดหลายกรรมตางกัน เรียงกระทงลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๙๑ วางโทษจําคุกกระทงละ ๑ ป และปรับกระทงละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมจําคุก ๔ ป และ
ปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท จําเลยใหการรับสารภาพเปนประโยชนแกการพิจารณาพิพากษา คดีมีเหตุบรรเทาโทษ
ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่ง คงจําคุก ๒ ป ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท แมการ
กระทําของจําเลยจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูพิพากษาและสถาบันศาลโดยสวนรวม แตก็เปนเรื่องที่
อาจบังเกิดขึ้นไดในสภาพสังคมยุคโลกาภิวัตน และจําเลยไดยอมรับผิดโดยเขามอบตัวพรอมทั้งให
การรับสารภาพโดยมีการขอขมาโทษตอผูเสียหาย อันเปนขอเท็จจริงที่แสดงใหเห็นวา จําเลยยังรูสึก
ผิดชอบตอสังคมและสถาบันศาล ดวยเหตุนี้ เมื่อจําเลยไมเคยตองโทษจําคุกมากอน จึงเห็นสมควรให
โอกาสไดกลับตนเปนพลเมืองดี โทษจําคุกจึงใหรอการลงโทษไวมีกําหนด ๒ ป ไมชําระคาปรับให
จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
๓. โจทกรวมอุทธรณตอศาลอาญา เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ ขอใหศาลอุทธรณ
พิจารณาโดยไมรอการลงโทษแกจําเลย ศาลอุทธรณพิพากษายืน
๔. โจทกรวมฎีกาตอศาลอาญา เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ ขอใหศาลฎีกาพิจารณา
แกคําพิพากษาของศาลชั้นตนและศาลอุทธรณใหลงโทษจําเลยสถานหนักโดยไมรอการลงโทษแกจําเลย
๕. จําเลยยื่นคํารองตอศาลอาญา ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ ขอใหศาลฎีกาสงคําโตแยงให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ความวา คดีของจําเลยอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา เนื่องจาก
ศาลฎีกากําลังจะพิจารณาฎีกาของโจทกรวมในปญหาขอเท็จจริง ในประเด็นวาจะรอการลงโทษแก
จําเลยหรือ ไม ซึ่งโดยปกติแลว โจทกรวมจะฎีกาปญหาขอ เท็จจริงไมไดตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๙ แตโจทกรวมไดขอใหผูพิพากษาศาลอาญาซึ่งลงชื่อในคําพิพากษา
อนุญาตใหฎีกา และผูพิพากษาศาลอาญาดังกลาวไดอนุญาตใหโจทกรวมฎีกา คดีจึงเขาสูการพิจารณา
ของศาลฎีกา ซึ่งศาลฎีกาตองอาศัยบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๒๒๑ มาบังคับกับคดีนี้ ศาลฎีกาจึงจะมีอํานาจพิจารณาซึ่งอาจจะพิจารณาไมรอการลงโทษแกจําเลยก็ได
ซึ่งจะทําใหจําเลยถูกจํากัดเสรีภาพตองนอนในเรือนจํานาน ๒ ป ดังนั้น ศาลฎีกาจะนําบทบัญญัติ
ดังกลาวมาบังคับแกคดีจําเลยไมได เพราะบทบัญญัติดังกลาวบางสวนที่ใชกับคดีในสวนที่บัญญัติวา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

“ถาผูพิพากษาคนใดซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคําพิพากษาในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณ

พิเคราะหเห็นวา
ข อ ความที่ ตั ด สิ น นั้ น เป น ป ญ หาสํ า คั ญ อั น สมควรสู ศ าลสู ง สุ ด และอนุ ญ าตให ฎี ก า ” ขั ด หรื อ แย ง ต อ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หลายมาตรา ดังตอไปนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๓๓ บัญญัติวา “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ
ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย” เพราะการที่บทบัญญัติดังกลาวเปดชองให
ผูพิพากษาซึ่งไดพิพากษาตามมาตรา ๒๑๙ ใหรอการลงโทษแกจําเลย และผูพิพากษาศาลอุทธรณก็ได
พิพากษายืนโดยใหรอการลงโทษแกจําเลย แลวกลับบัญญัติใหผูพิพากษาดังกลาวที่เห็นวาขอความที่
ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุด และอนุญาตใหฎีกา นั้น เปนการคืนคํา เนื่องจากจําเลย
ซึ่งไดรับการรอลงโทษซึ่งคดีสิ้นสุดแลว โดยไมถูกจํากัดสิทธิใหนอนในเรือนจํา กลับตองใหศาลฎีกา
พิจารณาใหมวาจะรอการลงโทษหรือไม ดังนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๒๒๑ จึ ง ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๓๓ ใช บั ง คั บ ไม ไ ด ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๖
นอกจากนั้น บทบัญญัติดังกลาวยังขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ เพราะการบัญญัติให
ผูพิพากษาที่ตัดสินใหรอการลงโทษจําเลยแลวกลับมาใหศาลฎีกาพิจารณากลับความเห็นของผูพิพากษา
ที่ตัดสินใหรอการลงโทษไปแลว ทําใหจําเลยอาจถูกศาลฎีกาพิพากษาไมรอการลงโทษใหแกจําเลย
ซึ่งทําใหจําเลยถูกจํากัดเสรีภาพถูกจําคุก บทบัญญัติดังกลาวจึงไมเปนธรรม ขัดตอความสงบสุขของ
ประชาชน เพราะผูพิพากษาที่อางวาพิเคราะหเห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสู
ศาลสูงสุด และอนุญาตใหฎีกานั้นตามศีลธรรมอันดีงามของประชาชนแลว จะตองมีบทบัญญัติให
อํานาจเฉพาะผูพิพากษาที่ทําความเห็นแยง และพิพากษาไมรอการลงโทษแกจําเลยเทานั้น ดังนี้ เห็นได
ชั ด เจนว า คดี ข องจํ า เลยสิ้ น สุ ด โดยการรอการลงโทษแล ว กลั บ จะต อ งถู ก ฟ น คดี ขึ้ น มาใหม
โดยบทบัญญัติดังกลาวใหผูพิพากษาที่พิพากษาใหรอการลงโทษ ลงชื่ออนุญาตใหโจทกฎีกา เพื่อกลับ
ใหจําเลยถูกจําคุก บทบัญญัติดังกลาวจึงเปนการ ไมถูก ไมควร ขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เพราะการ
ใช อํ า นาจโดยองค ก รของรั ฐ ทุ ก องค ก รต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย สิ ท ธิ และเสรี ภ าพ
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญการที่จะตัดสินรอการลงโทษ และนําคดีมาพิจารณาใหมเปนการไม
คํานึงถึงเสรีภาพของจําเลย ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ เพราะบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาดังกลาวเปนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพตอจําเลย และขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
เพราะบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ดังกลาว เปนการใหสิทธิ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

ศาลฎีกาตัดสินจําคุกจําเลย การจําคุกก็คือการจํากัดเสรีภาพใหบุคคลอยูไดเฉพาะในเรือนจํา เปนการ
กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงเสรีภาพของจําเลย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๒๒๑ จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ มาตราดังกลาวมีผลเปนอันใชบังคับ
มิไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ จําเลยจึงขอใหศาลอาญาสงคํารองใหศาลฎีการอการพิจารณาพิพากษา
และส ง ความเห็ น เช น ว า นี้ ต ามทางการเพื่ อ ให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๖๔
๖. ศาลฎีกามีคําสั่ง เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ เห็นวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๒๒๑ เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดี และไมปรากฏวาเคยมี
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น จึงใหรอการพิจารณาคดีไวชั่วคราว
และสงความเห็นของจําเลยเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
วรรคหนึ่ง
กระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
๑. ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ ใหรับคํารองไวดําเนินการตอไป
ตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ วรรคหนึ่ง
๒. ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ ใหรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ขอกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๖ “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรือ
ขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”
มาตรา ๒๖ “การใชอํานาจของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และ
เสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
มาตรา ๒๗ “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยแจงชัด โดยปริยาย หรือโดย
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และ
องคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง”
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มาตรา ๒๘ “บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่
ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได”
มาตรา ๒๙ “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่
จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุค คลใดบุคคลหนึ่งเป นการเจาะจง ทั้ งตองระบุ บทบัญญัติ แหงรัฐธรรมนูญที่ใ ห
อํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
มาตรา ๒๓๓ “การพิ จารณาพิพากษาอรรถคดีเ ปนอํ า นาจของศาลซึ่งต อ งดํา เนิน การตาม
รัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย”
มาตรา ๒๖๔ “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือ
คูความโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาล
รั ฐ ธรรมนู ญ ในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ บทบั ญ ญั ติ นั้ น ให ศ าลรอการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ไ ว ชั่ ว คราว และ
สงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับ
การวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแลว”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ “ในคดีซึ่งหามฎีกาไว โดยมาตรา
๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๒๐ แหงประมวลกฎหมายนี้ ถาผูพิพากษาคนใดซึ่งพิจารณาหรือ
ลงชื่อในคําพิพากษาหรือทําความเห็นแยงในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณพิเคราะหเห็นวาขอความที่
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ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุดและอนุญาตใหฎีกา หรืออธิบดีกรมอัยการลงลายมือชื่อ
รับรองในฎีกาวามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะไดวินิจฉัย ก็ใหรับฎีกานั้นไวพิจารณาตอไป”
คําวินิจฉัย
๑. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ที่บัญญัติวา “ในคดีซึ่งหามฎีกา
ไวโดยมาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๒๐ แหงประมวลกฎหมายนี้ ถาผูพิพากษาคนใด
ซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคําพิพากษาหรือทําความเห็นแยงในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณพิเคราะหเห็นวา
ขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุดและอนุญาตใหฎีกา หรืออธิบดีกรมอัยการ
ลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาวามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะไดวินิจฉัยก็ใหรับฎีกานั้นไวพิจารณาตอไป”
มาตรา ๒๒๑ เปนบทบัญญัติที่ยกเวนการหามฎีกาในคดีตามมาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๒๐
ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยใหสิทธิในการฎีกาทั้งโจทกและจําเลย ซึ่งเปนคูความกัน
มิไดจํากัดสิทธิหรือใหสิทธิฝายใดฝายหนึ่งโดยเฉพาะ คูความทั้งสองฝายจึงเสมอภาคกันในกฎหมาย
มาตรานี้ และไมมีขอความใดที่จะเปนการกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิของบุคคลแตประการใด
คูความยังสามารถตอสูคดีของตนไดเต็มที่จนถึงศาลสูงสุด
บทบัญญัติในสวนเงื่อนไขการยกเวนหามฎีกาตามมาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา
๒๒๐ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้นถือวาเปนดุลพินิจของผูพิพากษาผูรวมพิจารณา
พิพากษาคดีนั้น ๆ หรืออธิบดีกรมอัยการ (อัยการสูงสุดปจจุบัน) ที่เห็นวาคําตัดสินนั้นมีปญหาสําคัญ
อันควรใหศาลสูงสุดพิจารณาอีกชั้นหนึ่งและไดลงนามอนุญาตใหฎีกาได ซึ่งถือวาเปนอํานาจหนาที่
ของผูพิพากษาหรืออัยการสูงสุดที่เปนเจาพนักงานในกระบวนการยุติธรรมที่ตองปฏิบัติเพื่อใหเกิดความ
เปนธรรมในการตอสูคดีจนถึงที่สุด
๒. เมื่ อ พิ จ ารณาบทบั ญ ญั ติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๓๓ ที่ บั ญ ญั ติ ว า “การพิ จ ารณา
พิ พ ากษาอรรถคดี เ ป น อํ า นาจของศาล ซึ่ ง ต อ งดํ า เนิ น การตามรั ฐ ธรรมนู ญ ตามกฎหมาย และใน
พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย” อันหมายถึง รัฐธรรมนูญไดบัญญัติใหศาลโดยผูพิพากษาเปนผูใช
อํานาจตุลาการในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และอนุญาตใหฎีกา
ก็เปนสวนหนึ่งของกระบวนการพิจารณาคดีอาญาซึ่งเปนไปตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ บัญญัติไว
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ดั ง นั้ น บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๒๒๑ แห ง ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา จึ ง ไม มี
สาระสําคัญใดเกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ แตอยางใด
๓. พิจารณาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ที่กําหนดใหการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐ
ทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๗ เปนบทบัญญัติคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวชัดแจง โดยปริยาย
หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ บัญญัติใหบุคคลใชสิทธิและเสรีภาพไดเทาที่ไม
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนขอตอสูในศาลได มาตรา
๒๙ การจะจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะกระทําไดเฉพาะเมื่อมีกฎหมายบัญญัติภายในกรอบ
รัฐธรรมนูญ และเทาที่จําเปนโดยจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพมิได ทั้งไมใช
เฉพาะเจาะจงแกกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งและตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
ที่ ใ ห อํ า นาจด ว ย และมาตรา ๓๐ ซึ่ ง บั ญ ญั ติ คุ ม ครองบุ ค คลในความเสมอกั น และเท า เที ย มกั น ใน
กฎหมาย และไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เมื่อพิจารณาความเกี่ยวของกับบทบัญญัติมาตรา ๒๒๑
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ใหอํานาจผูพิพากษาหรืออัยการสูงสุดใชดุลพินิจใหฎีกา
ไดแลว เห็นไดชัดเจนวาเปนคนละเรื่องกัน เพราะรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ เปน
บทบัญญัติในเรื่องการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ประกอบกับจําเลยผูโตแยงมิไดบรรยายวา
บทบัญญัติมาตรา ๒๒๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ ในสาระสําคัญอยางใดบาง
๔. ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๑๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖
เรื่อง ศาลจังหวัดบุรีรัมยสงคําโตแยงของจําเลย เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๓๓ โดยสรุปวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๕ ซึ่งบัญญัติวา
“เมื่อโจทกสืบพยานเสร็จแลว ถาเห็นสมควรศาลมีอํานาจเรียกสํานวนการสอบสวนจากพนักงานอัยการ
มาเพื่อประกอบการวินิจฉัยได” เปนบทบัญญัติที่ใชบังคับระหวางศาลกับพนักงานอัยการในการดําเนิน
กระบวนการพิจารณาคดี สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ ซึ่งบัญญัติวา “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
เป น อํ า นาจของศาล ซึ่ ง ต อ งดํ า เนิ น การตามรั ฐ ธรรมนู ญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิ ไ ธย
พระมหากษัตริย” เปนบทบัญญัติทั่วไป ซึ่งบัญญัติถึงอํานาจของศาลในการพิจารณาพิพากษาคดีความ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

ทั้งหลาย บทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๕ และรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๓๓ มิไดมีขอความที่เกี่ยวเนื่องเปนเรื่องเดียวกันแตประการใด คําโตแยงของผูรองตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ ง ไม เ ป น สาระอั น ควรได รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ตามมาตรา ๒๖๔ วรรคสอง
ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเอกฉันท จึงไมรับคํารองนี้ไวพิจารณา
๕. จากการพิจารณาคําโตแยงของจําเลย (นายประเสริฐ จองวิริยะวงศ) แลวจึงเห็นไดวาไมมี
สาระสําคัญใดแหงบทบัญญัติมาตรา ๒๒๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วาเกี่ยวของ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ ประกอบกับผูโตแยงมิได
บรรยายหรืออางเหตุผลวาขัดหรือแยงกันอยางใด และศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคําวินิจฉัยที่ ๑๖/๒๕๔๖
ไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย ซึ่งมีขอเท็จจริงเทียบเคียงไดในลักษณะคํารองนี้ดวย
๖. พิจารณาเห็นวาคํารองดังกลาวของผูโตแยงเปนคํารองที่ไมเปนสาระอันควรไดรับการ
วินิจฉัย ผูทําคําวินิจฉัยจึงมีความเห็นไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาตามนัยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
วรรคสอง แตมติเสียงสวนมากใหรับเรื่องไวพิจารณาวินิจฉัย จึงตองทําคําวินิจฉัย
๗. ประเด็นตามคํารองที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย คือ ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ขัดหรือแยงต อ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ นั้ น
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ ซึ่งเปนบทบัญญัติใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวชัดแจง โดยปริยาย หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และ
มาตรา ๓๐ ซึ่ ง บั ญ ญั ติ คุ ม ครองให บุ ค คลมี ค วามเสมอภาคกั น ในกฎหมาย และไม เ ลื อ กปฏิ บั ติ
สวนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ เปนบทบัญญัติที่ใหสิทธิในการฎีกาแก
คูกรณีเทาเทียมกั น โดยไมจํากั ดหามมิใหฝายหนึ่ งฝายใดฎีกาแต อ ยางใด ประกอบกับผูรองก็มิไ ด
บรรยายวาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญในประเด็นใดหรือขอความใด หรือมีเหตุผลความขัดแยงอยางใด
จึงเปนคํารองที่ไมชัดเจน จึงไมวินิจฉัยในประเด็น มาตรา ๒๒๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๐ หรือไม
๘. จากเหตุ ผ ลที่ ก ล า วมาเห็ น ได ว า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๒๒๑ แห ง ประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจ ารณาความอาญามิ ได มีส าระสํ าคั ญ ใดเกี่ ยวขอ งกั บรั ฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ และบทบัญ ญั ติ
ดังกลาวก็มิไดเปนการใชอํานาจขององคกรรัฐที่กระทบกระเทือนตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และ
เสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ อีกทั้ง มาตรา ๒๒๑

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็มิไดบัญญัติหามมิใหบุคคลอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
หรือสิทธิเสรีภาพที่ถูกละเมิดยกเปนขอตอสู หรือใชสิทธิทางศาลจึงไมขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘
ทั้ ง ยั ง เป น บทบั ญ ญั ติ ที่ ใ ห ค วามเสมอภาคและเท า เที ย มกั น ในกฎหมายของคู ค วามในการฎี ก าเป น
ขอยกเวนการหามมิใหฎีกาตามมาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๒๐ แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ประกอบกับมิไดเปนการเลือกปฏิบัติตอบุคคลหรือกรณีใดกรณีหนึ่งโดยเฉพาะ
จึงไมขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
จึงวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙
พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายสุวิทย ธีรพงษ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๘/๒๕๔๗

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗

เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๓๓ และมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ หรือไม
ศาลฎีกายื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วา
นายประเสริฐ จองวิริยะวงศ จําเลยในคดีหมายเลขดําที่ ๑๔๓๐๙/๒๕๔๒ หมายเลขแดงที่
๑๑๐๗/๒๕๔๓ ของศาลอาญาโตแยงวา
คดีนี้ อยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา และศาลฎีกากําลังจะพิจารณาฎีกาของโจทกใน
ปญหาขอเท็จจริงในประเด็นที่วาจะรอการลงอาญาแกจําเลยหรือไม คดีนี้ศาลชั้นตนพิพากษาใหจําคุก
จําเลย ๒ ป ปรับ ๒ หมื่นบาท โทษจําคุกใหรอการลงอาญาไว ๒ ป โจทกรวมอุทธรณใหอยารอ
ลงอาญา ศาลอุทธรณพิพากษายืน
โจทกรวมฎีกาซึ่งเปนปญหาขอเท็จจริงขอใหศาลฎีกาพิจารณาอยารอการลงอาญาแกจําเลย
ซึ่งโดยปกติแลวโจทกรวมจะฎีกาปญหาขอเท็จจริงไมได ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๑๙ แตโจทกรวมไดขอใหผูพิพากษาศาลอาญาซึ่งลงชื่อในคําพิพากษาอนุญาตใหฎีกา และ
ผูพิพากษาศาลอาญาดังกลาวไดอนุญาตใหโจทกรวมฎีกา คดีจึงเขาสูการพิจารณาของศาลฎีกา ซึ่งศาลฎีกา
ตองอาศัยบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ มาบังคับกับคดีนี้ศาลฎีกา
จึงจะมีอํานาจพิจารณาซึ่งอาจจะพิจารณาไมรอการลงโทษแกจําเลยก็ได ซึ่งจะทําใหจําเลยถูกจํากัด
เสรีภาพตองนอนในเรือนจํานาน ๒ ป
แตเนื่องจากศาลฎีกาจะนําบทบัญญัติดังกลาวมาบังคับแกคดีจําเลยไมไดเพราะบทบัญญัติ
ดังกลาวบางสวนที่ใชกับคดีจําเลยในสวนที่บัญญัติวา “ถาผูพิพากษาคนใดซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อใน
คํา พิพ ากษาในศาลชั้น ตนหรื อ ศาลอุ ทธรณ พิ เคราะห เ ห็น วา ขอ ความที่ ตัด สิน นั้น เปน ปญ หาสํา คั ญ
อันสมควรสูศาลสูงสุดและอนุญาตใหฎีกา” ดังกลาวนี้ขัดและแยงกับรัฐธรรมนูญหลายมาตรา ดังจะ
กลาวตอไปนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ บัญญัติวา การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาล
ซึ่ ง ต อ งดํ า เนิ น การตามรั ฐ ธรรมนู ญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิ ไ ธยพระมหากษั ต ริ ย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

ซึ่งหมายความวาผูพิพากษาเปนตัวแทนพระมหากษัตริยเมื่อพระราชทานอภัยใหรอลงอาญาแกจําเลยแลว
จะไมตรัสคืนคํา การที่บทบัญญัติดังกลาวเปดชองใหผูพิพากษาซึ่งไดพิพากษาตามมาตรา ๒๑๙ โดยให
รอลงอาญาแกจําเลยกับผูพิพากษาศาลอุทธรณก็พิพากษายืนโดยใหรอการลงอาญาแกจําเลย แลวกลับ
บัญญัติใหผูพิพากษาดังกลาวที่เห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุด และ
อนุญาตใหฎีกาไดดังนี้ อาจจะกลายเปนตรัสคืนคําได จึงทําใหจําเลยซึ่งไดรับการรอการลงอาญาซึ่งคดี
สิ้นสุด แลวโดยไมถู กจํา กัดสิ ทธิใ หนอนในเรือ นจํา กลับต อ งใหศาลฎีก าพิจ ารณาใหมวา จะรอการ
ลงโทษหรือไมทั้งนี้ก็เพราะบทบัญญัติดังกลาวที่ใหอํานาจผูพิพากษาที่เคยพิพากษาใหรอการลงโทษ
เปนผูใหศาลฎีกาพิพากษากลับเปนใหไมรอการลงอาญา ดังนั้นบทบัญญัติดังกลาวจึงขัดและแยงกับ
รัฐธรรมนูญดังกลาว เพราะพระมหากษัตริยใหอภัยโทษแกราษฎรแลวจะไมคืนคําในเมื่อผูพิพากษา
พิ จ ารณาในพระปรมาภิ ไ ธยก็ ต อ งเจริ ญ รอยตามดั ง นี้ บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วจึ ง บั ง คั บ ไม ไ ด ต อ งด ว ย
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ศาลรัฐธรรมนูญจึงควรวินิจฉัยวาบทบัญญัติดังกลาวขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๓๓ ขั ด หรื อ แย ง กั บ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๒๖ เพราะเป น การบั ญ ญั ติ ใ ห
ผูพิพากษาที่ตัดสินใหจําเลยรอการลงโทษแลวกลับมาใหศาลฎีกาพิจารณากลับความเห็นของผูพิพากษา
ที่ตัดสินใหรอการลงอาญาไปแลวทําใหจําเลยอาจถูกศาลฎีกาพิพากษาไมรอการลงอาญาใหแกจําเลย
ซึ่งทําใหจําเลยในคดีถูกจํากัดเสรีภาพถูกจําคุก บทบัญญัติดังกลาวจึงไมเปนธรรมขัดตอความสงบสุข
ของประชาชน เพราะผูพิพากษาที่อางวาพิเคราะหเห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสู
ศาลสูงสุด และอนุญาตใหฎีกานั้นตามศีลธรรมอันดีงามของประชาชนแลว จะตองมีบทบัญญัติให
อํานาจเฉพาะผูพิพากษาที่ทําความเห็นแยง และพิพากษาไมรอการลงโทษแกจําเลยเทานั้น ดังนี้เห็นได
ชั ด เจนว า คดี ข องจํ า เลยสิ้ น สุ ด โดยการได ร อการลงโทษแล ว กลั บ จะต อ งถู ก ฟ น คดี ขึ้ น มาใหม โ ดย
บทบัญญัติดังกลาวใหผูพิพากษาที่พิพากษาใหรอการลงโทษลงชื่ออนุญาตใหโจทกฎีกาเพื่อกลับให
จําเลยถูกจําคุกบทบัญญัติดังกลาวจึงเปนการไมถูกไมควรจึงขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เพราะการ
ใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญการที่จะตัดสินรอการลงโทษ และนําคดีฟนมาพิจารณาใหมเปนการไม
คํานึงถึงเสรีภาพของจําเลยขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ เพราะบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ในสวนดังกลาวเปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพตอจําเลย ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

มาตรา ๒๙ เพราะบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ดังกลาวเปนการ
ใหสิทธิศาลฎีกาตัดสินจําคุกจําเลย การจําคุกก็คือการจํากัดเสรีภาพใหบุคคลอยูไดเฉพาะในเรือนจําเปน
การกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงเสรีภาพของจําเลย นอกจากนี้ยังขัดกับมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง
วรรคสอง และวรรคสาม ขัดกับมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
ซึ่งบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ดังนี้บทบัญญัติเฉพาะสวนของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๒๑ เฉพาะสวนดังกลาวจึงขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ มาตราดังกลาวจึงมีผลเปนอันใช
บังคับไมไดตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๖ จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๖ ถึง
มาตรา ๓๐
รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖ “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ
ขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”
มาตรา ๒๖ “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี”้
มาตรา ๒๗ “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดย
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และ
องคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง”
มาตรา ๒๘ “บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่
ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได”
มาตรา ๒๙ “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่
จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
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กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
มาตรา ๓๐ “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือ กปฏิบัติโดยไมเ ปนธรรมตอ บุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่ นกําเนิ ด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ความเชื่ อทางศาสนา การศึ กษาอบรม หรือ ความคิด เห็นทางการเมือ งอันไมขั ดตอ บทบั ญญัติ แห ง
รัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
มาตรา ๒๓๓ “การพิ จารณาพิพ ากษาอรรถคดีเป นอํานาจของศาลซึ่งตอ งดํา เนินการตาม
รัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย”
มาตรา ๒๖๔ “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือ
คูความโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาล
รั ฐ ธรรมนู ญ ในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ บทบั ญ ญั ติ นั้ น ให ศ าลรอการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ไ ว ชั่ ว คราว และ
สงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับ
การวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแลว”
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๑๘ ในคดีที่ศาลอุทธรณพิพากษายืนตามศาลลางหรือเพียงแตแกไขเล็กนอย และให
ลงโทษจําคุกจําเลยไมเกินหาป หรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ แตโทษจําคุกไมเกินหาป หามมิใหคูความ
ฎีกาในปญหาขอเท็จจริง
ในคดีที่ศาลอุทธรณพิพากษายืนตามศาลลางหรือเพียงแตแกไขเล็กนอยและใหลงโทษจําคุก
จําเลยเกินหาป ไมวาจะมีโทษอยางอื่นดวยหรือไม หามมิใหโจทกฎีกาในปญหาขอเท็จจริง
มาตรา ๒๑๙ ในคดีที่ศาลชั้นตนพิพากษาใหลงโทษจําคุกจําเลยไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับถาศาลอุทธรณยังคงลงโทษจําเลยไมเกินกําหนดที่วามานี้หามมิใหคูความ
ฎีกาในปญหาขอเท็จจริง แตขอหามนี้มิใหใชแกจําเลยในกรณีที่ศาลอุทธรณพิพากษาแกไขมากและ
เพิ่มเติมโทษจําเลย
มาตรา ๒๒๐ หามมิใหคคู วามฎีกาในคดีที่ศาลชั้นตนและศาลอุทธรณพิพากษายกฟองโจทก
มาตรา ๒๒๑ ในคดี ซึ่ง ห า มฎี กาไว โ ดยมาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๒๐
แหงประมวลกฎหมายนี้ ถาผูพิพากษาคนใดซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคําพิพากษาหรือทําความเห็นแยง
ในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณพิเคราะหเห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุด
และอนุญาตใหฎีกา หรืออธิบดีกรมอัยการลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาวามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะได
วินิจฉัย ก็ใหรับฎีกานั้นไวพิจารณาตอไป
พิเคราะหแลวมีประเด็นที่ตองวินิจฉัยวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๒๒๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ บัญญัติวา การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาล
ซึ่งตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็เปนกฎหมายฉบับหนึ่งตามความหมายของคําวา “ตามกฎหมาย ”
ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ ดังนั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงเปนกฎหมายที่
ศาลยุติธรรมจะตองใชในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๑๘ และมาตรา ๒๑๙ เปนบทบัญญัติที่หามคูความฎีกาในปญหาขอ เท็จจริงและมาตรา
๒๒๐ หามมิใหคูความฎีกาในคดีที่ศาลชั้นตนและศาลอุทธรณพิพากษายกฟองโจทก แตมาตรา ๒๒๑
เปนขอยกเวนใหคูความฎีกาในขอเท็จจริงหรือในกรณีที่ศาลชั้นตนและศาลอุทธรณพิพากษายกฟองได
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โดยมีเงื่อนไขวา “ถาผูพิพากษาคนใดซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคําพิพากษาหรือทําความเห็นแยงในศาล
ชั้นตนหรือศาลอุทธรณ พิเคราะหเห็นวาขอความที่ตัดสินนั้น เปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุดและ
อนุ ญาตให ฎีก าหรื ออธิบ ดี กรมอั ยการลงลายมื อชื่ อ รับ รองในฎีก าวา มีเ หตุ อั นควรที่ ศาลสู ง สุด จะได
วิ นิ จ ฉั ย ก็ ใ ห รั บ ฎี ก านั้ น ไว พิ จ ารณาต อ ไป ” ซึ่ ง หมายความว า คดี ซึ่ ง ต อ งห า มฎี ก าตามมาตรา ๒๑๘
ถึงมาตรา ๒๒๐ นั้น ถาผูพิพากษาที่รวมพิจารณาหรือไดลงชื่อหรือทําความเห็นแยงไวในคําพิพากษา
หรืออธิบดีกรมอัยการเห็นวาขอความที่ตัดสินนั้น เปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุดไดรับรองใหฎีกา
ได ก็ใหศาลฎีการับคดีนั้นไวพิจารณา ซึ่งการรับรองใหฎีกาไดนั้นมิไดหมายความเพียงใหศาลฎีกา
พิจารณาลงโทษจําเลยหนักขึ้น เชนที่ผูรองเขาใจเทานั้น อาจจะเปนการใหศาลฎีกาพิพากษาโทษให
เบาลงก็ได เชน โจทกฎีกาขอใหลงโทษหนักขึ้น จําเลยฎีกาขอใหลงโทษเบาลงหรือยกโทษจําคุกหรือ
ยกฟองจําเลยก็ได คือคูความทั้งสองฝายมีสิทธิที่จะขอใหผูพิพากษาหรืออธิบดีกรมอัยการตามมาตรา
๒๒๑ รับรองใหฎีกาได ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ จึงไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ และมิไดเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๙ มิไดเปนการเลือกปฏิบัติ คูความทั้งสองฝายยอมเสมอกันตามกฎหมาย และไดรับความ
คุมครองตามกฎหมายที่เทาเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ มิไดเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ แตอยางใด
ดวยเหตุผลดังกลาวจึงวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐
นายสุวิทย ธีรพงษ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ ศาสตราจารย ดร.เสาวนีย อัศวโรจน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๘/๒๕๔๗

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลฎีกาสงคําโตแยงของจําเลย (นายประเสริฐ จองวิริยะวงศ) ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๒๒๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรนูญ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐
ศาลฎีกาสงคําโตแยงของจําเลย นายประเสริฐ จองวิริยะวงศ เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ หรือไม
๑. สรุปขอเท็จจริง
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารอง สรุปความได ดังนี้
พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด โจทก และนายชูชาติ ศรีแสง โจทกรวม ฟอง
นายประเสริฐ จองวิริยะวงศ เปนจําเลยในความผิดดูหมิ่นศาลหรือผูพิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี
ซึ่งศาลอาญารับฟองไวเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ เปนคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๑๔๓๐๙/๒๕๔๒
ศาลอาญาพิจารณาแลวเห็นวาจําเลยกระทําความผิดจริง จึงพิพากษาวา จําเลยมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๙๘ โดยการกระทํ า ของจํ า เลยเป น ความผิ ด หลายกรรมต า งกั น
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ต อ งวางโทษจํ า คุ ก กระทงละ ๑ ป และปรั บ กระทงละ
๑๐,๐๐๐ บาท รวมจําคุก ๔ ป และปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท แตเนื่องจากจําเลยใหการรับสารภาพเปนประโยชน
แก ก ารพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี มี เ หตุ บ รรเทาโทษ จึ ง ลดโทษให กึ่ ง หนึ่ ง ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๗๘ คงจําคุก ๒ ป ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท และเมื่อจําเลยไมเคยตองโทษจําคุกมากอน จึงเห็นสมควรให
โอกาสไดกลับตนเปนพลเมืองดี จึงใหรอการลงโทษในสวนโทษจําคุกไวมีกําหนด ๒ ป
โจทก ร ว มอุ ท ธรณ ต อ ศาลอาญา เมื่ อ วั น ที่ ๒๙ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๔๓ ขอให ศ าลอุ ท ธรณ
พิพากษาโดยไมรอการลงโทษแกจําเลย ศาลอุทธรณพิพากษายืน
โจทกรวมฎีกาตอศาลอาญา เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ ขอใหศาลฎีกาพิจารณาแก
คําพิพากษาของศาลชั้นตนและศาลอุทธรณใหลงโทษจําเลยสถานหนักโดยไมรอการลงโทษแกจําเลย
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จําเลยยื่นคํารองตอศาลอาญา เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ ขอใหศาลฎีการอการพิจารณา
พิพากษาและสงคําโตแยงของตนตามทางการเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ วา บทบัญญัติมาตรา ๒๒๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่อนุญาตให
ผูพิพากษาที่เคยมีสวนรวมในการพิจารณาในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณอนุญาตใหฎีกาอันทําใหคดีขึ้น
สูการพิจารณาของศาลฎีกาไดทั้งที่ผูพิพากษาพิพากษารอการลงโทษจําเลยไปแลวนั้น ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ หรือไม เนื่องจากจําเลยเห็นวาบทบัญญัติ
ดังกลาวแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขัดหรือแยงตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว
โดยเหตุผลดังนี้
คดีของจําเลยอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา เนื่องจากศาลฎีกากําลังจะพิจารณาฎีกาของ
โจทกรวมในปญหาขอเท็จจริงในประเด็นวา จะรอการลงอาญาแกจําเลยหรือไม ซึ่งโดยปกติแลวโจทก
ร ว มจะฎี ก าป ญ หาข อ เท็ จ จริ ง ไม ไ ด ตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา ๒๑๙
แตโจทกรวมไดขอใหผูพิพากษาศาลอาญาซึ่งลงชื่อในคําพิพากษาอนุญาตใหฎีกา และผูพิพากษาศาล
อาญาดังกลาวไดอนุญาตใหโจทกรวมฎีกา คดีจึงเขาสูการพิจารณาของศาลฎีกา ซึ่งศาลฎีกาตองอาศัย
บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ มาบังคับกับคดีนี้ ศาลฎีกาจึงจะ
มีอํานาจพิจารณาซึ่งอาจจะพิจารณาไมรอการลงโทษแกจําเลยก็ได ซึ่งจะทําใหจําเลยถูกจํากัดเสรีภาพ
ตองนอนในเรือนจํานาน ๒ ป ดังนั้น ศาลฎีกาจะนําบทบัญญัติดังกลาวมาบังคับแกคดีจําเลยไมได
เพราะบทบัญญัติดังกลาวในสวนที่บัญญัติวา “ถาผูพิพากษาคนใดซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคําพิพากษา
ในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณพิเคราะหเห็นวา ขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันสมควรสู
ศาลสูงสุดและอนุญาตใหฎีกา”
ผูรองเห็นวา บทบัญญัติดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ ซึ่งบัญญัติใหการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และ
ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย เพราะเปนบทบัญญัติที่เปดชองใหผูพิพากษาซึ่งไดพิพากษาตาม
มาตรา ๒๑๙ ใหรอการลงโทษแกจําเลยและผูพิพากษาศาลอุทธรณก็ไดพิพากษายืนโดยรอการลงโทษ
จําเลยแลว การที่บัญญัติใหผูพิพากษาดังกลาวที่เห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควร
สูศาลสูงสุด และอนุญาตใหฎีกาไดนั้น เปนการคืนคํา เนื่องจากจําเลยซึ่งไดรับการรอการลงโทษซึ่ง
คดีนั้นสิ้นสุดแลว โดยไมโดนจํากัดสิทธิใหนอนในเรือนจํา กลับตองใหศาลฎีกาพิจารณาใหมวาจะรอ
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การลงโทษหรื อ ไม ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ จึ ง ขั ด หรื อ แย ง ต อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ ใชบังคับไมไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ นอกจากนั้นบทบัญญัติดังกลาว
ยั ง ขั ด ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖ ถึ ง มาตรา ๓๐ เพราะการบั ญ ญั ติ ใ ห ผู พิ พ ากษาที่ ตั ด สิ น ให
รอการลงโทษจําเลยแลวกลับมาใหศาลฎีกาพิจารณากลับความเห็นของตนไดอันทําใหจําเลยอาจถูก
ศาลฎีกาพิพากษาไมรอการลงอาญา คือ ทําใหจําเลยถูกจํากัดเสรีภาพโดยถูกจําคุก จึงไมเปนธรรม
ขัดตอความสงบสุขของประชาชน เพราะผูพิพากษาที่อางวาพิเคราะหเห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปน
ปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุด และอนุญาตใหฎีกานั้นตามศีลธรรมอันดีงามแลวจะตองมีบทบัญญัติ
ใหอํานาจเฉพาะผูพิพากษาที่ทําความเห็นแยง และพิพากษาไมรอการลงโทษแกจําเลยเทานั้น เห็นได
ชั ด เจนว า คดี ข องจํ า เลยสิ้ น สุ ด โดยการรอการลงโทษแล ว กลั บ จะต อ งถู ก ฟ น คดี ขึ้ น มาใหม
โดยบทบัญญัติดังกลาวใหผูพิพากษาที่พิพากษาใหรอการลงโทษลงชื่ออนุญาตใหโจทกฎีกา เพื่อกลับให
จําเลยถูกจําคุก บทบัญญัติดังกลาวจึงขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เพราะการใชอํานาจโดยองคกร
ของรั ฐ ทุ ก องค ก รต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย สิ ท ธิ และเสรี ภ าพ ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง
รัฐธรรมนูญการที่จะตัดสินรอการลงโทษและนําคดีมาพิจารณาใหมเปนการไมคํานึงถึงเสรีภาพของ
จําเลย รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ เพราะบทบัญญัติดังกลาวเปนการละเมิดสิทธิ เสรีภาพของจําเลย
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ เพราะบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
เปนการใหสิทธิศาลฎีกาตัดสินจําคุกจําเลย ซึ่งเปนการกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงเสรีภาพของ
จําเลย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ บทบัญญัติดังกลาวจึงมีผลใชบังคับไมไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖
ศาลฎีกาเห็นวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ เปนบทบัญญัติแหง
กฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดีและไมปรากฏวาเคยมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับ
บทบัญญัตินี้ จึงใหรอการพิจารณาคดีไวชั่วคราวและสงความเห็นของจําเลยใหสํานักงานศาลยุติธรรม
ดําเนินการสงมายังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง
๒. การดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ ใหรับคํารองไวดําเนินการตอไปตาม
ขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ วรรคหนึ่ง
และในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ ศาลรัฐธรรมนูญไดรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔
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๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

๓. ปญหาที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยและคําวินิจฉัย
พิเคราะหแลว มีปญหาตองพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วา ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา
๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ หรือไม ซึ่งมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๒๑ บัญญัติวา
“ในคดี ซึ่ ง ห า มฎี ก าไว โ ดยมาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๒๐ แห ง ประมวล
กฎหมายนี้ ถาผูพิพากษาคนใดซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคําพิพากษาหรือทําความเห็นแยงในศาลชั้นตน
หรือศาลอุทธรณพิเคราะหเห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุดและอนุญาต
ใหฎีกาหรืออธิบดีกรมอัยการลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาวามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะไดวินิจฉัย ก็ให
รับฎีกานั้นไวพิจารณาตอไป”
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๓๓ บัญญัติวา
“การพิ จ ารณาพิ พ ากษาอรรถคดี เ ป น อํ า นาจของศาลซึ่ ง ต อ งดํ า เนิ น การตามรั ฐ ธรรมนู ญ
ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย”
มาตรา ๒๖ บัญญัติวา
“การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และ
เสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี”้
มาตรา ๒๗ บัญญัติวา
“สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดยคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของ
รัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง”
มาตรา ๒๘ บัญญัติวา
“บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน
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บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได”
มาตรา ๒๙ บัญญัติวา
“การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น และ
จะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุค คลใดบุคคลหนึ่งเป นการเจาะจง ทั้ งตองระบุ บทบัญญัติ แหงรัฐธรรมนูญที่ใ ห
อํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
มาตรา ๓๐ บัญญัติวา
“บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือ กปฏิบัติโดยไมเ ปนธรรมตอ บุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่ นกําเนิ ด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ความเชื่ อ ทางศาสนา การศึ ก ษาอบรม หรื อ ความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ งอั น ไม ขั ด ต อ บทบั ญ ญั ติ
แหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได”
พิจารณาแลว เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ เปนบทบัญญัติทั่วไปในเรื่องการพิจารณา
พิ พ ากษาอรรถคดี ที่ เ ป น อํ า นาจของศาลซึ่ ง ต อ งดํ า เนิ น การตามรั ฐ ธรรมนู ญ ตามกฎหมาย และใน
พระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย ในขณะที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
เปนบทบัญญัติซึ่งอนุญาตใหคูความฎีกาไดในคดีที่หามฎีกา ตามมาตรา ๒๑๘ (ซึ่งเปนเรื่องคดีที่ศาล
อุทธรณพิพากษายืนตามศาลลางหรือแกไขเล็กนอย และใหลงโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับ หรือ
ทั้ง จํ าทั้ งปรั บ แต โ ทษจํา คุ กไม เ กิน ห าป หา มมิใ ห คูค วามฎี ก าในปญ หาขอ เท็จ จริง ) มาตรา ๒๑๙
(ซึ่งเปนเรื่องที่คดีที่ศาลชั้นตนลงโทษจําคุกจําเลยไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
และศาลอุทธรณยังคงลงโทษไมเกินกําหนดดังกลาว หามมิใหคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง) และ
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มาตรา ๒๒๐ (ซึ่งหามคูความฎีกาในคดีที่ศาลชั้นตนและศาลอุทธรณพิพากษายกฟองโจทก) หากผู
พิพากษาซึ่งพิ จารณาหรือ ลงชื่ อ ในคําพิ พากษาหรือ ทํา ความเห็น แยง ในศาลชั้นต นหรื อศาลอุท ธรณ
พิเคราะหเห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุดและอนุญาตใหฎีกา หรือ
อธิบดีกรมอัยการลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาวามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะไดวินิจฉัย ซึ่งการที่ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ อนุญาตใหคูความทั้งสองฝายฎีกาคําพิพากษาศาล
อุทธรณได เพื่อใหศาลฎีกาไดมีโอกาสพิจารณาพิพากษาคดีนั้นซึ่งเปนปญหาที่สําคัญได การที่ศาลฎีกา
จะพิจารณาพิพากษาคดีในลักษณะดังกลาวเพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกคูความและเปนไปตามกฎหมาย
ซึ่งเปนการกระทําในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย จึงมิไดมีการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๓๓ แตอยางใด
สําหรับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของ
ชนชาวไทย กล า วคื อ มาตรา ๒๖ เป น บทบั ญ ญั ติ ที่ กํ า หนดให ก ารใช อํ า นาจขององค ก รของรั ฐ
ทุก องค ก รต อ งคํ า นึ งถึ ง ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย สิ ท ธิ และเสรี ภ าพตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๗
บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญทั้งโดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดย
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และบัญญัติใหการใชอํานาจของรัฐทุกระดับและทุกสวนตองถูกผูกพัน
และยึดถือปฏิบัติตามทั้งในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมาย มาตรา
๒๘ บัญญัติรับรองการที่บุคคลจะอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่
ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดี
ของประชาชน และประกันสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่บุคคลจะอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและ
สิทธิเสรีภาพของตนในการใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลเมื่อตนถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพ มาตรา ๒๙ บัญญัติประกันความมั่นคงแหงสิทธิ โดยวางหลักวาจะมีการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวมิได แตมีขอยกเวนวาอาจทําไดตามหลักเกณฑ คือ กระทํา
ไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว ตองกระทําเทาที่
จําเปนและตองไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้น และมาตรา ๓๐ บัญญัติถึง
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย โดยบุคคลที่เปนชาวไทยตองไดรับสิทธิ และไดรับความ
คุมครองอยางเทาเทียมกัน โดยไมคํานึงถึงถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือ
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สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ
ความคิดเห็นทางการเมือง การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมจะกระทํามิได
สวนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ เปนบทบัญญัติที่เปดโอกาสหรือ
ใหสิทธิแกคูความในการฎีกาในคดีที่ตองหามฎีกา โดยมีเงื่อนไขวา ผูพิพากษาที่เคยมีสวนในการ
พิจารณาในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณไมวาจะเห็นดวยกับคําพิพากษาหรือเปนผูทําความเห็นแยงกับ
คําพิพากษา พิเคราะหแลวเห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุดและอนุญาต
ใหฎีกา หรืออธิบดีกรมอัยการ (อัยการสูงสุด) ลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาวามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุด
จะไดวินิจฉัย
การที่ผูรองโตแยงวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ เพราะการที่อนุญาตใหคูความสามารถฎีกาได ยอมเปนเหตุให
คดีถูกนํามาพิจารณาใหมและมีผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของคูความอีกฝายหนึ่งโดยเฉพาะใน
คดีที่ศาลชั้นตนและศาลอุทธรณพิพากษารอการลงโทษจําเลย แตยังอนุญาตใหโจทกฎีกาไดหากมี
เงื่อนไขบางประการ และประการหนึ่ง คือ ผูพิพากษาที่พิพากษาใหรอการลงโทษอนุญาตใหฎีกาซึ่ง
เปนการเปดโอกาสใหศาลฎีกาพิพากษาลงโทษจําเลยโดยไมรอการลงโทษอันเปนผลรายตอจําเลยได
เพราะผลของคําพิพากษาดังกลาวเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของจําเลยนั้นรับฟงไมขึ้น เนื่องจาก
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติที่คุมครองสิทธิและเสรีภาพเปนการทั่วไป
ในขณะที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ เปนบทบัญญัติที่อนุญาตใหคูความ
ทั้งสองฝายสามารถฎีกาไดหากเขาเงื่อนไขตาง ๆ เชน ผูพิพากษาที่เคยตัดสินคดีดังกลาวในศาลชั้นตน
หรือศาลอุทธรณอนุญาตใหฎีกาเพราะเห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุด
ซึ่งเปนบทบัญญัติที่เปดโอกาสใหแกคูความทั้งสองฝายอยางเทาเทียมกันที่จะไดรับการพิจารณาจาก
ศาลฎีกาซึ่งเปนศาลสูงสุดโดยการขอใหผูพิพากษาที่เคยตัดสินคดีนั้นมากอนอนุญาต ซึ่งทั้งโจทกและ
จําเลยตางมีสิทธิฎีกาไดทั้งสิ้น จําเลยมีสิทธิฎีกาขอใหศาลฎีกาลงโทษใหนอยลง เชน ลงโทษปรับ
สถานเดียว โดยไมลงโทษจําคุก หรือใหลดโทษปรับเนื่องจากปรับสูงเกินไป เพียงแตจําเลยไมใชสิทธิ
ในการฎีกา และนอกจากนั้นเรื่องที่ศาลจะอนุญาตใหฎีกานั้นก็เปนเรื่องที่ผูพิพากษาซึ่งอนุญาตใหฎีกา
เห็นวามีลักษณะที่เปนปญหาสําคัญอันควรไดรับการพิจารณาในศาลสูงสุดดวย บทบัญญัติดังกลาวนี้จึง
มิไดกระทบถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ แต ป ระการใด และบทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๒๒๑ ดั ง กล า วนี้ มิ ไ ด เ ป น
บทบัญญัติที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ แตอยางใด เพราะเปนการ
ใหสิทธิแกคูความทั้งสองฝายไดมีโอกาสในการฎีกาคําพิพากษาของศาลอุทธรณ และการที่โจทกรวม
ใชสิทธิในการฎีกานั้นก็มิไดทําใหศาลตองพิพากษาลงโทษจําเลยใหหนักขึ้นเสมอไป การที่จําเลยอางวา
จะทําใหศาลลงโทษหนักขึ้นโดยการจําคุกจําเลยนั้นก็เปนความเขาใจของจําเลยในทางรายไปเอง และ
การใหสิทธิคูความในการฎีกาเปนการใหสิทธิแกคูความทั้งสองฝายซึ่งเปนกฎหมายที่ใชเปนการทั่วไป
โดยไมมุงหมายใหใชแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง และมิไดเลือก
ปฏิบัติตอบุคคลใด จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
ดังนั้น จึงเห็นวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๒๒๑ มิไดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐
ศาสตราจารย ดร.เสาวนีย อัศวโรจน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายอภัย จันทนจุลกะ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๘/๒๕๔๗

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลฎีกาสงคําโตแยงของจําเลย (นายประเสริฐ จองวิริยะวงศ) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๒๒๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐
ศาลฎีกาสงคําโตแยงของจําเลย ในคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๑๔๓๐๙/๒๕๔๒ หมายเลขแดงที่
๑๑๐๗/๒๕๔๓ เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วาประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา
๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ หรือไม
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารอง สรุปไดวา
พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด โจทก และนายชูชาติ ศรีแสง โจทกรวม ฟอง
นายประเสริฐ จองวิริยะวงศ เปนจําเลย ตอศาลอาญา เปนคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๑๔๓๐๙/๒๕๔๒
ฐานความผิด ดูหมิ่นศาลหรือผูพิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๙๑ และมาตรา ๑๙๘
ศาลอาญาพิจารณาแลว พิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๑๙๘ การกระทําของจําเลยเปนความผิดหลายกรรมตางกัน เรียงกระทงลงโทษ ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๙๑ วางโทษจําคุกกระทงละ ๑ ป และปรับกระทงละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมจําคุก ๔ ป
และปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท แตเนื่องจากจําเลยใหการรับสารภาพ เปนประโยชนแกการพิจารณาพิพากษา
คดีมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่ง คงจําคุก ๒ ป ปรับ
๒๐,๐๐๐ บาท และจําเลยไมเคยตองโทษจําคุกมากอน จึงเห็นสมควรใหโอกาสไดกลับตนเปนพลเมืองดี
โทษจําคุกจึงใหรอการลงโทษไวมีกําหนด ๒ ป ไมชําระคาปรับใหจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
โจทก ร ว มอุ ท ธรณ ต อ ศาลอาญา เมื่ อ วั น ที่ ๒๙ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๔๓ ขอให ศ าลอุ ท ธรณ
พิจารณาแกคําพิพากษาของศาลชั้นตนโดยไมรอการลงโทษแกจําเลย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

ศาลอุทธรณพิพากษายืน
โจทกรวมฎีกาตอศาลอาญา เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ ขอใหศาลฎีกาพิจารณาโดย
ไมรอการลงโทษแกจําเลย
จําเลยไดยื่นคํารองตอศาลอาญา ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ ขอใหศาลฎีกาสงคําโตแยงให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย สรุปวา คดีของจําเลยอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา เนื่องจาก
ศาลฎีกากําลังจะพิจารณาฎีกาของโจทกรวมในปญหาขอเท็จจริงในประเด็นวา จะรอการลงโทษแก
จําเลยหรือไม ซึ่งโดยปกติแลวโจทกรวมจะฎีกาปญหาขอเท็จจริงไมได ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๙ แตโจทกรวมไดขอใหผูพิพากษาศาลอาญาซึ่งลงชื่อในคําพิพากษา
อนุญาตใหฎีกา และผูพิพากษาศาลอาญาดังกลาวไดอนุญาตใหโจทกรวมฎีกา คดีจึงเขาสูการพิจารณา
ของศาลฎีกา ซึ่งศาลฎีกาตองอาศัยบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๒๒๑ มาบังคับแกคดีนี้ ศาลฎีกาจึงจะมีอํานาจพิจารณาซึ่งอาจจะพิจารณาไมรอการลงโทษแกจําเลยก็ได
ซึ่งจะทําใหจําเลยถูกจํากัดเสรีภาพตองนอนในเรือนจํานาน ๒ ป ดังนั้น ศาลฎีกาจะนําบทบัญญัติ
ดังกลาวมาบังคับแกคดีจําเลยไมได เพราะบทบัญญัติดังกลาวบางสวนที่ใชกับคดี ในสวนที่บัญญัติวา
“ถาผูพิพากษาคนใดซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคําพิพากษาในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณ พิเคราะหเห็นวา
ข อ ความที่ ตั ด สิ น นั้ น เป น ป ญ หาสํ า คั ญ อั น สมควรสู ศ าลสู ง สุ ด และอนุ ญ าตให ฎี ก า ” ขั ด หรื อ แย ง ต อ
รัฐธรรมนูญหลายมาตรา คือ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ ซึ่งบัญญัติวา “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
เป น อํ า นาจของศาลซึ่ ง ต อ งดํ า เนิ น การตามรั ฐ ธรรมนู ญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิ ไ ธย
พระมหากษัตริย” เพราะการที่บทบัญญัติดังกลาวเปดชองใหผูพิพากษาซึ่งไดพิพากษาตามมาตรา ๒๑๙
ใหรอการลงโทษแกจําเลย และผูพิพากษาศาลอุทธรณก็ไดพิพากษายืน โดยใหรอการลงโทษแกจําเลย
แลวกลับบัญญัติใหผูพิพากษาดังกลาวที่เห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุด
และอนุญาตใหฎีกา นั้น เปนการคืนคํา เนื่องจากจําเลยไดรับการรอการลงโทษซึ่งคดีสิ้นสุดแลว โดย
ไมโดนจํา กัดสิ ทธิให นอนในเรือนจํ ากลั บตอ งให ศาลฎี กาพิ จารณาใหมวาจะรอการลงโทษหรือ ไม
ดังนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๓๓ ใชบังคับไมไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ นอกจากนั้น บทบัญญัติดังกลาวยังขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ เพราะการบัญญัติใหผูพิพากษาที่ตัดสินใหจําเลยรอการลงโทษ
แลวกลับมาใหศาลฎีกาพิจารณากลับความเห็นของผูพิพากษาที่ตัดสินใหรอการลงโทษไปแลว ทําให

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

จําเลยอาจถูกศาลฎีกาพิพากษาไมรอการลงโทษใหแกจําเลย ซึ่งทําใหจําเลยถูกจํากัดเสรีภาพถูกจําคุก
บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วจึ ง ไม เ ป น ธรรมขั ด ต อ ความสงบสุ ข ของประชาชน เพราะผู พิ พ ากษาที่ อ า งว า
พิเคราะหเห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุด และอนุญาตใหฎีกานั้นตาม
ศีลธรรมอันดีงามของประชาชนแลวจะตองมีบทบัญญัติใหอํานาจเฉพาะผูพิพากษาที่ทําความเห็นแยง
และพิพากษาไมรอการลงโทษแกจําเลยเทานั้น ดังนี้ เห็นไดชัดเจนวาคดีของจําเลยสิ้นสุดโดยการรอ
การลงโทษแลว กลับจะตองถูกฟนคดีขึ้นมาใหม โดยบทบัญญัติดังกลาวใหผูพิพากษาที่พิพากษาให
รอการลงโทษลงชื่ออนุญาตใหโจทกฎีกาเพื่อกลับใหจําเลยถูกจําคุก บทบัญญัติดังกลาว ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เพราะการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ การที่จะตัดสินรอการลงโทษและนําคดีมา
พิจารณาใหมเปนการไมคํานึงถึงเสรีภาพของจําเลย ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ เพราะ
บทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในสวนดังกลาวเปนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพตอ
จําเลย และขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ เพราะบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๒๒๑ ดังกลาว เปนการใหสิทธิศาลฎีกาตัดสินจําคุกจําเลย การจําคุกก็คือการจํากัด
เสรีภาพใหบุคคลอยูไดเฉพาะในเรือนจําเปนการกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงเสรีภาพของจําเลย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
ถึงมาตรา ๓๐ เปนอันใชบังคับมิไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ จําเลยจึงขอใหศาลอาญาสงคํารองให
ศาลฎีการอการพิจารณาพิพากษา และสงความเห็นตามทางการเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลฎีกามีคําสั่ง เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ เห็นวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา ๒๒๑ เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดี และไมปรากฏวาเคยมี
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น จึงใหรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว
ชั่วคราว และสงความเห็นของจําเลยดังกลาวไปเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ ใหรับคํารองไวดําเนินการตาม
ขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ วรรคหนึ่ง
และในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ ใหรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
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ประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัย คือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ บัญญัติวา “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี”้
มาตรา ๒๗ บัญญัติวา “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย
หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ศาล และองคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมาย
ทั้งปวง”
มาตรา ๒๘ บัญญัติวา “บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของ
ตนไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอ รัฐธรรมนูญหรือไมขัดตอ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได”
มาตรา ๒๙ บัญญัติวา “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะ
กระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนด
ไวและเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่ง หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ให
อํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
มาตรา ๓๐ บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชือ้ ชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชือ่
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ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
มาตรา ๒๓๓ บัญญัติวา “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการ
ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ บัญญัติวา “ในคดีซึ่งหามฎีกาไวโดย
มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๒๐ แห ง ประมวลกฎหมายนี้ ถ าผู พิ พ ากษาคนใดซึ่ ง
พิจารณาหรือลงชื่อในคําพิพากษาหรือทําความเห็นแยงในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณพิเคราะหเห็นวา
ขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุดและอนุญาตใหฎีกา หรืออธิบดีกรมอัยการ
ลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาวามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะไดวินิจฉัย ก็ใหรับฎีกานั้นไวพิจารณาตอไป”
พิจารณาแลว เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ เปนบทบัญญัติทั่วไปที่บัญญัติถึงอํานาจของ
ศาลในการพิจารณาพิพากษาคดีความทั้งหลาย สวนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๒๒๑ เปนบทบัญญัติที่ยกเวนการจํากัดสิทธิฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ ซึ่งหามคูความมิใหฎีกาในปญหาขอเท็จจริง และมาตรา ๒๒๐ ในคดีที่ศาลชั้นตน
และศาลอุทธรณพิพากษายกฟองโจทกหามคูความฎีกาทั้งในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย โดย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ เปดโอกาสใหคูความที่ตองการจะฎีกาในคดีที่
ตองหามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๒๐
สามารถฎีกาไดแตตองดําเนินการตามเงื่อนไขในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
กําหนดไว คือ ผูพิพากษาที่รวมในการพิจารณาหรือลงชื่อในคําพิพากษาหรือทําความเห็นแยงในศาล
ชั้นตนหรือศาลอุทธรณพิเคราะหเห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุดและ
อนุญาตใหฎีกา หรืออธิบดีกรมอัยการ (อัยการสูงสุด) ลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาวามีเหตุอันควรที่ศาล
สูงสุดจะไดวินิจฉัยคดีนั้นถึงจะขึ้นสูการพิจารณาของศาลฎีกาได ซึ่งเปนการใหสิทธิแกคูความทุกฝาย
มิไดเปนการเลือกปฏิบัติ ตอคูความฝายหนึ่งฝายใดโดยเฉพาะ เมื่อพิจารณาบทบัญญัติประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ แลว เห็นไดวา ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ เปนกฎหมายที่ใชอํานาจในการดําเนินการพิจารณาคดี
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ของศาลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ ที่บัญญัติใหการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตองดําเนินการตาม
รัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย ดัง นั้น ประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓
สําหรับในประเด็นที่วาบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ นั้น
พิจารณาแลว เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติที่บัญญัติถึง
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย โดยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เปนบทบัญญัติที่กําหนดใหการใช
อํ า นาจโดยองค ก รของรั ฐ ทุ ก องค ก ร ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ เปนบทบัญญัติที่รับรองสิทธิและเสรีภาพตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้
ทั้งโดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ วาไดรับความคุมครอง และยังทํา
ใหสภาพบังคับของสิทธิเกิดผลขึ้นจริง โดยบัญญัติใหการใชอํานาจรัฐในทุกระดับและทุกสวนจะตอง
ผู ก พั น ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามทั้ ง ในการตรากฎหมาย การใช บั ง คั บ กฎหมาย และการตี ค วามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ เปนบทบัญญัติยืนยันรับรองในการที่บุคคลจะอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
หรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนตราบเทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอ
รัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน และเปนบทบัญญัติประกันสิทธิหรือเสรีภาพ
ของบุคคล เมื่อใดที่สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวถูกละเมิด บุคคลนั้นจะใช
สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ เปนบทบัญญัติที่ประกัน
ความมั่นคงแหงสิทธิ การจะจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตองกระทําภายใตหลักเกณฑ คือ ตอง
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว ตองกระทําเทาที่จําเปน
และตองไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้น และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เปน
บทบัญญัติที่บัญญัติถึงการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ใหบุคคลมีความเสมอกันใน
กฎหมาย และไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน สวนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๒๒๑ เปนเรื่องการใหสิทธิคูความในคดีอาญาที่ตองหามฎีกาสามารถยื่นฎีกาได
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด โดยใหสิทธิแกคูความในคดีอาญาทุกฝายโดยเสมอภาคกัน และมิได
เลือกปฏิบัติตอคูความฝายใดฝายหนึ่งโดยไมเปนธรรม จึงมิไดเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ที่รัฐธรรมนูญรับรองไวและไมใชเปนการใชอํานาจขององคกรของรัฐโดยไมคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

มนุษยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ดังนั้น
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๒๒๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา
๒๙ และมาตรา ๓๐
นายอภัย จันทนจุลกะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายอุระ หวังออมกลาง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๘/๒๕๔๗

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลฎีกาสงคําโตแยงของจําเลย (นายประเสริฐ จองวิริยะวงศ) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๒๒๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐
ขอเท็จจริงไดความวา พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด เปนโจทก ฟองนายประเสริฐ
จองวิ ริ ย ะวงศ เป น จํ า เลย ฐานความผิ ด ดู ห มิ่ น ศาลหรื อ ผู พิ พ ากษาในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี
โดยบรรยายฟองวา จําเลยไดกระทําผิดกฎหมายหลายกรรม โดยดูหมิ่นนายชูชาติ ศรีแสง นายจิระ
บุญพจนสุนทร และนายวินัย วิมลเศรษฐ ซึ่งเปนผูพิพากษาศาลฎีกาในการพิจารณาพิพากษาชั้นฎีกา
ในคดีแพงหมายเลขดําที่ ๘๓๓/๒๕๓๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๒๗๙๙/๒๕๓๓ ของศาลแพง ระหวาง
นายประเสริฐ จองวิริยะวงศ (จําเลยคดีนี้) กับพวก รวม ๓ คน โจทก นางงักเกียว แซจู จําเลย
เรื่อง เชาทรัพย ขับไล โดยเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๓๙ จําเลยคดีนี้มีหนังสือขอความเปนธรรมถึง
ประธานศาลฎีกา ซึ่งมีขอความในหนังสืออันเปนการดูหมิ่นนายชูชาติ ศรีแสง นายจิระ บุญพจนสุนทร
และนายวินัย วิมลเศรษฐ โดยประการที่นาจะทําใหบุคคลทั้งสามเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น
เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ มี น าคม ๒๕๓๙ และวั น ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๙ จํ า เลยยื่ น คํ า ร อ ง
ขอคัดคานผูพิพากษา โดยมีขอความในคํารองอันเปนการดูหมิ่นนายชูชาติ ศรีแสง โดยประการที่นาจะ
ทําใหนายชูชาติ ศรีแสง เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ จําเลย
ยังไดมีหนังสือขอความเปนธรรม ขอเปลี่ยนผูพิพากษาตอประธานศาลฎีกา โดยมีขอความในหนังสือ
อันเปนการดูหมิ่นนายชูชาติ ศรีแสง นายจิระ บุญพจนสุนทร และนายวินัย วิมลเศรษฐ โดยประการที่
นาจะทําใหบุคคลทั้งสามเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑
และมาตรา ๑๙๘ ตอมานายชูชาติ ศรีแสง ยื่นคํารองขอเขาเปนโจทกรวม ปรากฏตามคดีหมายเลขดําที่
๑๔๓๐๙/๒๕๔๒
ศาลอาญาพิจารณาแลว พิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๑๙๘ การกระทําของจําเลยเปนความผิดหลายกรรมตางกัน เรียงกระทงลงโทษ ตามประมวลกฎหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

อาญา มาตรา ๙๑ วางโทษจําคุกกระทงละ ๑ ป และปรับกระทงละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมจําคุก ๔ ป
และปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท จําเลยใหการรับสารภาพเปนประโยชนแกการพิจารณาพิพากษาคดีมีเหตุ
บรรเทาโทษ ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่ง คงจําคุก ๒ ป ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท
แมการกระทําของจําเลยจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูพิพากษาและสถาบันศาลโดยสวนรวม แตก็เปน
เรื่องที่อาจบังเกิดขึ้นไดในสภาพสังคมยุคโลกาภิวัตน และจําเลยไดยอมรับผิดโดยเขามอบตัวพรอมทั้ง
ใหการรับสารภาพโดยมีการขอขมาโทษตอผูเสียหาย อันเปนขอเท็จจริงที่แสดงใหเห็นวา จําเลยยังรูสึก
ผิดชอบตอสังคมและสถาบันศาล ดวยเหตุนี้ เมื่อจําเลยไมเคยตองโทษจําคุกมากอน จึงเห็นสมควรให
โอกาสไดกลับตนเปนพลเมืองดี โทษจําคุกจึงใหรอการลงโทษไวมีกําหนด ๒ ป ไมชําระคาปรับให
จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
โจทกรวมอุทธรณตอศาลอาญา ขอใหศาลอุทธรณพิจารณาโดยไมรอการลงโทษแกจําเลย
ศาลอุทธรณตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแลว มีขอวินิจฉัยตามอุทธรณของโจทกรวมแตเพียงวา
สมควรลงโทษจําเลยในสถานหนักและไมรอการลงโทษหรือไม ขอเท็จจริงฟงไดวา จําเลยกับพวก
เปนโจทก ยื่นฟองนางงักเกียว แซจู เปนจําเลย เรื่อง เชาทรัพย ขับไล คดีขึ้นไปสูการพิจารณาของ
ศาลฎีกา ซึ่งมีโจทกรวม นายจิระ บุญพจนสุนทร และนายวินัย วิมลเศรษฐ เปนองคคณะในการ
ตัดสินคดี กอนอานคําพิพากษาศาลฎีกา ไดมีบุคคลนําสําเนาคําพิพากษาของศาลฎีกาไปใหจําเลยดู
ซึ่งผลในการพิจารณา ปรากฏวา จําเลยเปนฝายแพคดี จําเลยจึงยื่นคํารองขอความเปนธรรม และ
ยื่นคัดคานผูพิพากษา เห็นวา จําเลยในฐานะคูความในคดียอมมีความทุกขรอนในคดีที่อยูในระหวาง
การพิ จ ารณาว า ผลการพิ จ ารณาจะเป น ประการใด จะได รั บ ความยุ ติ ธ รรมหรื อ ไม การที่ มี สํ า เนา
คําพิพากษาศาลฎีกาออกไปสูบุคคลภายนอกกอนที่จะมีการอาน และวินิจฉัยใหจําเลยเปนฝายแพคดี
จําเลยยอมรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรม จําเลยจึงยื่นคํารองขอความเปนธรรมตอประธานศาลฎีกา
และยื่ น คํ า ร อ งคั ด ค า นผู พิ พ ากษา ซึ่ ง เป น ธรรมดาว า จํ า เลยจะต อ งตํ า หนิ ก ารทํ า งานของผู พิ พ ากษา
ซึ่งบุคคลในภาวะเชนจําเลยก็คงจะตองปฏิบัติเชนเดียวกัน ดังนั้น ในการกระทําความผิดของจําเลยนั้น
มิไดเกิดขึ้นจากการกระทําโดยเจตนาใหรายตอสถาบันศาลยุติธรรมโดยไมมีสาเหตุอันสมควรลงโทษ
สถานหนัก เมื่อพิเคราะหพฤติการณแหงคดีดังกลาวแลว และไมปรากฏวาจําเลยเคยกระทําความผิดมากอน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

ดังนั้น ที่ศาลชั้นตนใหโอกาสจําเลยกลับตัวเปนพลเมืองดีโดยใหรอการลงโทษไวนั้น ศาลอุทธรณเห็น
พองดวย อุทธรณโจทกรวมฟงไมขึ้น พิพากษายืน
โจทกรวมฎีกาตอศาลอาญา ขอใหศาลฎีกาพิจารณาแกคําพิพากษาของศาลชั้นตนและศาล
อุทธรณใหลงโทษจําเลยสถานหนักโดยไมรอการลงโทษแกจําเลย
จําเลยยื่นคํารองตอศาลอาญา ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ ขอใหศาลฎีกาสงคําโตแยงใหศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย สรุปวา คดีของจําเลยอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา เนื่องจากศาล
ฎีกากําลังจะพิจารณาฎีกาของโจทกรวมในปญหาขอเท็จจริง ในประเด็นวา จะรอการลงโทษแกจําเลย
หรือไม ซึ่งโดยปกติแลว โจทกรวมจะฎีกาปญหาขอเท็จจริงไมได ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๒๑๙ แตโจทกรวมไดขอใหผูพิพากษาศาลอาญาซึ่งลงชื่อในคําพิพากษาอนุญาต
ใหฎีกา และผูพิพากษาศาลอาญาดังกลาวไดอนุญาตใหโจทกรวมฎีกา คดีจึงเขาสูการพิจารณาของ
ศาลฎีกา ซึ่งศาลฎีกาตองอาศัยบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
มาบังคับแกคดีนี้ ศาลฎีกาจึงจะมีอํานาจพิจารณาซึ่งอาจจะพิจารณาไมรอการลงโทษแกจําเลยก็ได ซึ่งจะ
ทําใหจําเลยถูกจํากัดเสรีภาพตองนอนในเรือนจํานาน ๒ ป ดังนั้น ศาลฎีกาจะนําบทบัญญัติดังกลาวมา
บัง คับแก ค ดีจํ า เลยไมไ ด เพราะบทบั ญญั ติดั งกล า วบางสว นที่ใ ชกั บ คดี ในส วนที่ บัญ ญัติ ว า “ถ า ผู
พิพากษาคนใดซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคําพิพากษาในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณพิเคราะหเห็นวา
ข อ ความที่ ตั ด สิ น นั้ น เป น ป ญ หาสํ า คั ญ อั น สมควรสู ศ าลสู ง สุ ด และอนุ ญ าตให ฎี ก า ” ขั ด หรื อ แย ง ต อ
รัฐธรรมนูญหลายมาตรา คือ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ ซึ่งบัญญัติวา “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
เป น อํ า นาจของศาลซึ่ ง ต อ งดํ า เนิ น การตามรั ฐ ธรรมนู ญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิ ไ ธย
พระมหากษัตริย” เพราะการที่บทบัญญัติดังกลาวเปดชองใหผูพิพากษาซึ่งไดพิพากษาตามมาตรา ๒๑๙
ใหรอการลงโทษแกจําเลย และผูพิพากษาศาลอุทธรณก็ไดพิพากษายืนโดยใหรอการลงโทษแกจําเลย
แลวกลับบัญญัติใหผูพิพากษาดังกลาวที่เห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุด
และอนุญาตใหฎีกา นั้น เปนการคืนคํา เนื่องจากจําเลยซึ่งไดรับการรอการลงโทษซึ่งคดีสิ้นสุดแลว
โดยไมโดนจํากัดสิทธิใหนอนในเรือนจํา กลับตองใหศาลฎีกาพิจารณาใหมวาจะรอการลงโทษหรือไม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓
ใช บั ง คั บ ไม ไ ด ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๖ นอกจากนั้ น บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วยั ง ขั ด หรื อ แย ง ต อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ เพราะการบัญญัติใหผูพิพากษาที่ตัดสินใหจําเลยรอการลงโทษ
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แลวกลับมาใหศาลฎีกาพิจารณากลับความเห็นของผูพิพากษาที่ตัดสินใหรอการลงโทษไปแลวทําให
จําเลยอาจถูกศาลฎีกาพิพากษาไมรอการลงโทษใหแกจําเลย ซึ่งทําใหจําเลยถูกจํากัดเสรีภาพถูกจําคุก
บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วจึ ง ไม เ ป น ธรรม ขั ด ต อ ความสงบสุ ข ของประชาชน เพราะผู พิ พ ากษาที่ อ า งว า
พิเคราะหเห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุด และอนุญาตใหฎีกานั้นตาม
ศีลธรรมอันดีงามของประชาชนแลว จะตองมีบทบัญญัติใหอํานาจเฉพาะผูพิพากษาที่ทําความเห็นแยง
และพิพากษาไมรอการลงโทษแกจําเลยเทานั้น ดังนี้ เห็นไดชัดเจนวาคดีของจําเลยสิ้นสุดโดยการรอ
การลงโทษแลว กลับจะตองถูกฟนคดีขึ้นมาใหม โดยบทบัญญัติดังกลาวใหผูพิพากษาที่พิพากษาใหรอ
การลงโทษลงชื่ออนุญาตใหโจทกฎีกา เพื่อกลับใหจําเลยถูกจําคุก บทบัญญัติดังกลาวจึงเปนการไมถูก
ไมควร ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เพราะการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญการที่จะตัดสินรอการ
ลงโทษและนําคดีมาพิจารณาใหมเปนการไมคํานึงถึงเสรีภาพของจําเลย ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๘ เพราะบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในสวนดังกลาวเปนการละเมิด
สิทธิและเสรีภาพตอจําเลย และขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ เพราะบทบัญญัติประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ดังกลาว เปนการใหสิทธิศาลฎีกาตัดสินจําคุกจําเลย
การจําคุกก็คือการจํากัดเสรีภาพใหบุคคลอยูไดเฉพาะในเรือนจํา เปนการกระทบกระเทือนสาระสําคัญ
แหงเสรีภาพของจําเลย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ จึงขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ มีผลเปนอันใชบังคับมิไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ จําเลยจึง
ขอใหศาลอาญาสงคํารองใหศาลฎีการอการพิจารณาพิพากษา และสงความเห็นตามทางการเพื่อใหศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลฎีกาเห็นวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ เปนบทบัญญัติแหง
กฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดี และไมปรากฏวาเคยมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับ
บทบัญญัตินั้น จึงใหรอการพิจารณาคดีไวชั่วคราวและสงความเห็นของจําเลยดังกลาวใหสํานักงานศาล
ยุติธรรมเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ และ
แจงใหสํานักงานศาลยุติธรรมเพื่อแจงศาลฎีกาทราบ
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คดีมีปญหาตองพิจารณาวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และ
มาตรา ๒๓๓ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ บัญญัติวา “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
มาตรา ๒๗ บัญญัติวา “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย
หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ศาล และองคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมาย
ทั้งปวง”
มาตรา ๒๘ บัญญัติวา “บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของ
ตนไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได”
มาตรา ๒๙ บัญญัติวา “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะ
กระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนด
ไวและเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุค คลใดบุคคลหนึ่งเป นการเจาะจง ทั้ งตองระบุ บทบัญญัติ แหงรัฐธรรมนูญที่ใ ห
อํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
มาตรา ๓๐ บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชือ้ ชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชือ่
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ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
มาตรา ๒๓๓ บัญญัติวา “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการ
ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ บัญญัติวา “ในคดีซึ่งหามฎีกาไวโดย
มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๒๐ แห ง ประมวลกฎหมายนี้ ถ า ผู พิ พ ากษาคนใด
ซึ่งพิจารณา หรือลงชื่อในคําพิพากษา หรือทําความเห็นแยงในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณพิเคราะห
เห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุดและอนุญาตใหฎีกา หรืออธิบดีกรม
อัยการลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาวามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะไดวินิจฉัย ก็ใหรับฎีกานั้นไวพิจารณา
ตอไป”
มีขอตองพิจารณากอนเกี่ยวกับขอโตแยงของผูรอง ผูรองโตแยงวา กรณีที่ศาลชั้นตนหรือศาล
อุทธรณพิพากษารอการลงโทษ ผูพิพากษาที่จะอนุญาตใหฎีกาไดนาจะเปนผูพิพากษาที่มีความเห็นแยง
และเห็นวาควรพิพากษาลงโทษโดยไมรอการลงโทษแกจําเลยเทานั้น ไมใชผูพิพากษาคนใดซึ่งพิจารณา
หรือลงชื่อในคําพิพากษาในศาลชั้นตนหรือศาลชั้นอุทธรณก็อนุญาตใหฎีกาได ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิ จ ารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ จึ ง ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๓๓ ที่ บั ญ ญั ติ ว า
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาล ซึ่งตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย
และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย ซึ่งหมายความวา ผูพิพากษาเปนตัวแทนพระมหากษัตริยเมื่อให
รอการลงโทษแลวก็ไมควรกลับคืนคํา ซึ่งเปนการไมถูกตอง และขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๖ เพราะการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และ
เสรีภาพ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ การตัดสินใหรอการลงโทษ และนําคดีฟนมาพิจารณาใหม
เปนการไมคํานึงถึงเสรีภาพของจําเลย ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ เพราะบทบัญญัติ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในสวนดังกลาวเปนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพตอจําเลย และ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ เพราะบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๒๑ ดังกลาวเปนการใหสิทธิศาลฎีกาตัดสินจําคุกจําเลย การจําคุกก็คือการจํากัดเสรีภาพให
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บุคคลอยูไดเฉพาะในเรือนจําเปนการกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงเสรีภาพของจําเลย นอกจากนี้
ยังขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ขัดหรือแยงต อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ซึ่งบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ดังนี้ บทบัญญัติเฉพาะสวนของประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมีผลเปนอันใชบังคับไมได
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖
พิจารณาคําโตแยงของผูรองแลว เห็นวา กรณีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘
และมาตรา ๓๐ ผูรองไมไดระบุเรื่องอันเปนเหตุใหตองใชสิทธิ พรอมทั้งขอเท็จจริง หรือพฤติการณที่
เกี่ยวของ หรือมีคําขอที่ระบุความประสงคจะใหศาลดําเนินการอยางใดพรอมทั้งเหตุผลสนับสนุนที่ชัด
แจงพอใหเขาใจได คําโตแยงของผูรองจึงไมชอบดวยขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๖ (๓) และ (๔) จึงไมพิจารณาวินิจฉัยรัฐธรรมนูญ มาตราดังกลาว
สําหรับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งเปนหลักการ
โดยทั่วไป โดยบัญญัติใหการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ
และเสรี ภ าพตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ไม ไ ด ใ ห สิ ท ธิ แ ก บุ ค คลที่ จ ะอ า งว า มี บ ทบั ญ ญั ติ แ ห ง
กฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญตามบทมาตรานี้ได จึงไมพิจารณาวินิจฉัย
กรณีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ผูรองโตแยงวา หากศาลฎีการับฎีกาของโจทกรวม และ
พิพากษาโดยไมรอการลงโทษ ผูรองก็จะถูกลงโทษจําคุก ถูกขังในเรือนจํา อันเปนการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพนั้น เห็นวา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว
จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว
ซึ่งเปนเรื่องสิทธิของบุคคลที่มีอยูโดยชอบตามรัฐธรรมนูญแตอาจถูกจํากัดสิทธิไดดวยกฎหมายเฉพาะที่
มีบทบัญญัติใหจํากัดสิทธิเชนวานั้น แตกรณีของผูรอง ผูรองถูกฟองเปนจําเลยในคดีอาญา อาจถูก
ลงโทษปรั บ ขั ง หรื อ จํ า คุ ก เมื่ อ จํ า คุ ก แล ว อาจรอการลงโทษหรื อ ไม ร อการลงโทษก็ ไ ด ซึ่ ง อยู ใ น
ดุ ล พิ นิ จ ของผู พิ พ ากษาที่ พิ จ ารณาคดี ไม ใ ช เ ป น เรื่ อ งการจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพโดยมิ ช อบตาม
รัฐธรรมนูญ นอกจากนั้น กรณีของผูรองก็เปนเรื่องคาดการณในอนาคตวา ศาลฎีกาอาจไมรอการ
ลงโทษและผลรายก็จะตกแกผูรอง ซึ่งเปนเรื่องในอนาคตเหตุการณยังไมเกิดขึ้นไมอาจกลาวอางเพื่อให
พิจารณาวินิจฉัยได จึงไมพิจารณาวินิจฉัยในประเด็นนี้
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สํ า หรั บ กรณี ที่ ผู ร อ งโต แ ย ง ว า ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
ที่บัญญัติใหผูพิพากษาซึ่งพิจารณาคดีหรือลงชื่อในคําพิพากษาในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณ เห็นวา
ข อ ความที่ ตั ด สิ น นั้ น เป น ป ญ หาสํ า คั ญ อั น ควรสู ศ าลสู ง สุ ด และอนุ ญ าตให ฎี ก า ขั ด หรื อ แย ง ต อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ เพราะผูพิพากษาที่พิจารณาคดีไดปรึกษาคดีเห็นดวยกับองคคณะและลงชื่อ
ในคําพิพากษาแลวไมควรจะอนุญาตใหฎีกาได พิจารณาแลว เห็นวา โดยหลักการเมื่อศาลชั้นตน
พิจารณาพิพากษาแลวก็ยอมอุทธรณฎีกาไดตามปกติ แตก็มีขอจํากัดที่หามมิใหฎีกา เชน ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๒๐ แตถาหากตองการจะ
ฎีกาในกรณีที่หามฎีกาตามมาตราดังกลาวก็ตองดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๒๑ ที่อนุญาตใหฎีกาเพื่อศาลสูงสุดไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งก็เพื่อประโยชนแหงความ
ยุติธรรม การอนุญาตใหฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ เปนไปตาม
อํานาจของศาลที่มีอยูตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย จึงไมไดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๓๓
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๒๒๑ ไมมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓
นายอุระ หวังออมกลาง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

