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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตน
ของ นายบุญส่ง กุลบุปผา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินจิ ฉัยที่ ๒๘ - ๒๙/๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๑๖/๒๕๕๕
เรื่องพิจารณาที่ ๔๔/๒๕๕๕
วันที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

ประเด็นวินิจฉัย
เรื่องพิจารณาทั้งสองนี้ศาลมีคําสั่งให้ร วมการพิจารณาเข้าด้วยกัน เนื่องจากมีประเด็นวินิจฉัย
เดียวกัน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการพิจารณาและวินิจฉัย
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง หรือไม่
ความเห็น
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ เป็น บทบัญ ญัติในหมวด ๑ บททั่ว ไป โดยวรรคหนึ่ง บัญ ญัติว่า
อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็น ประมุขทรงใช้อํานาจนั้นทางรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และวรรคสอง บัญญัติว่า การปฏิบัติหน้าที่
ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตาม
หลักนิติธรรม รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๕ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย โดยมาตรา ๒๙ เป็นบทบัญ ญัติที่รับรองและคุ้มครองว่าการจํากัด สิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทํามิได้ เว้น แต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว้และเท่าที่จําเป็น และการจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือน
สาระสําคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ โดยกฎหมายดังกล่าวต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมาย
ให้ ใช้ บั งคั บ แก่ ก รณี ใ ดกรณีห นึ่ งหรือ แก่บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ง เป็น การเจาะจง ทั้ งต้ อ งระบุบ ทบัญ ญั ติ
แห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อํานาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง
เป็นบทบัญญัติที่รับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา
และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การจํากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญ ญัติแ ห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่น คงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิท ธิ เสรีภาพ เกีย รติย ศ
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ชื่อ เสี ย ง สิ ท ธิ ในครอบครั ว หรื อความเป็ น อยู่ ส่ ว นตั ว ของบุ ค คลอื่ น เพื่ อ รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย
หรือ ศีลธรรมอัน ดีข องประชาชน หรื อเพื่อป้ องกัน หรือ ระงั บความเสื่ อมทรามทางจิ ต ใจหรื อสุข ภาพ
ของประชาชน
สํา หรับ ประมวลกฎหมายอาญา เป็น กฎหมายมหาชนว่ าด้ ว ยความผิ ด และโทษอาญาเป็ น
บทบั ญ ญั ติ ถึ งความเกี่ ย วพั น ระหว่ างเอกชนกับ รั ฐ เนื่ องจากการกระทํ า ผิ ด อาญาเป็ น การกระทํ า ที่
กระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบร้อยแห่งชุมชนเป็นส่วนรวม และโดยที่รัฐมีอํานาจหน้าที่ในการรักษา
ความมั่ น คงและความสงบเรี ย บร้ อ ยภายในประเทศ จึ ง ต้ อ งมี ก ารตราประมวลกฎหมายอาญาขึ้ น
เพื่อควบคุ มการกระทําของบุค คลหรือกลุ่ มบุคคล มิให้ล่วงละเมิด ต่อ สิท ธิและเสรีภาพของบุคคลอื่ น
และมิให้ก่อความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในบ้านเมือง เมื่อพิจารณาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒
ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดหมิ่น ประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี
รัชทายาท หรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี” แล้ว เห็นว่า
ตามประวัติศาสตร์ชาติไทยมีความเป็นมาอย่างยาวนานโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ทําหน้าที่ปกครองบ้านเมือง
อาจกล่าวได้ว่า ประเทศไทยมีพ ระมหากษัต ริย์เ ป็น ประมุข โดยไม่เคยมีรูปแบบประมุข แบบอื่น เลย
นั บ ตั้ ง แต่ ป รากฏหลั ก ฐานว่ า ตั้ ง เป็ น ประเทศขึ้ น ตั้ ง แต่ ส มั ย กรุ ง สุ โ ขทั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา กรุ ง ธนบุ รี
และกรุงรัตนโกสินทร์ ความยืนยงของความเป็นชาติไทย จึงอยู่ควบคู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดมา
แม้ว่าจะต้องประสบกับเภทภัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรุกรานจากประเทศใกล้เคียงหรือภาวะโรคภัยไข้เจ็บ
หรือภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจต่าง ๆ พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นผู้นําชนชาวไทยฟันฝ่าเภทภัย ต่าง ๆ
จนมี เ อกราชความเป็ น ชาติ ไ ทยตลอดมา ในความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพระมหากษั ต ริ ย์ กั บ ประชาชน
พระมหากษั ต ริ ย์มีค วามผูก พัน กับ ประชาชนด้ ว ยทรงมีพ ระเมตตาปกครองด้ว ยหลักทศพิ ธ ราชธรรม
อัน ยังให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ทรงทํานุบํารุงพระศาสนา ทรงจัดให้มีร ะบบการศึกษาให้กับ
ประชาชนทุก ระดับ ทรงจัด ให้มี สิ่งสาธารณูป โภค เช่น การสร้างถนน การขุด คลอง การมีไฟฟ้ า
การจัดตั้งไปรษณีย์ การจัดตั้งบริการโทรเลข โทรศัพท์ การธนาคาร การสร้างรถราง การสร้างทางรถไฟ
เป็นต้น ซึ่งเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการคมนาคม การสื่อสาร เพื่อประโยชน์
ให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวันและทําให้เศรษฐกิจเกิดความเจริญเป็นประโยชน์ต่อ
การประกอบอาชีพของประชาชน ทรงเป็นที่มาแห่งความยุติธรรม ทรงพระเมตตาให้ราษฎรทํามาหากิน
บนแผ่น ดิ น ในพระราชอาณาจั ก ร ประโยชน์ ต่ าง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ ประชาชน โดยพระราชดํ าริ ข อง
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พระมหากษั ต ริ ย์ ไ ทยตกทอดตลอดมา แม้ ภ ายหลั ง การเปลี่ ย นแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ
ซึ่งมีผู้ใช้อํานาจอธิปไตยทําหน้าที่บริหารประเทศ แต่พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญก็ยังทรงปฏิบัติภารกิจ
ของพระองค์เพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน โดยเฉพาะพระราชจริย วัต รและพระราชกรณีย กิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันที่ทรงบําเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม จึงเป็นที่
ประจักษ์ว่าพระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเห็นการณ์ไกล ทรงเห็นแก่
ประโยชน์ข องบ้านเมือง จึงได้ทุ่มเทชีวิต จิตใจพัฒนาประเทศให้เจริญ ก้าวหน้า ซึ่งเป็นผลประโยชน์
ที่ตกได้แก่ประชาชนนั่นเอง ดังนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงมีบทบัญญัติที่ให้องค์พระมหากษัตริย์
ทรงดํ ารงอยู่ ในฐานะอั น เป็น ที่ เ คารพสั กการะผู้ใ ดจะละเมิ ด มิ ไ ด้ และผู้ใ ดจะกล่ า วหาหรื อ ฟ้อ งร้ อ ง
พระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้ สําหรับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ กําหนดองค์ประกอบ
ความผิด คือ การหมิ่น ประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัต ริย์ พระราชินี
รัชทายาท หรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์อยู่ในภาคความผิด ลักษณะความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง
แห่ง ราชอาณาจักร ซึ่ง ความผิด ในลักษณะดังกล่าวมีบัญ ญัติขึ้น ใช้บังคับก่อนประมวลกฎหมายอาญา
คือ กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ (พ.ศ. ๒๔๕๑) ภาค ๒ ว่าด้วยลักษณะความผิด ส่วนที่ ๑
ว่าด้วยความผิดประทุษร้ายต่อพระเจ้าอยู่หัวและพระราชอาณาจักร หมวดที่ ๑ ความผิดฐานประทุษร้าย
ต่อพระบรมราชตระกูล มาตรา ๙๘ บัญญัติว่า ผู้ใดทะนงองอาจแสดงความอาฆาตมาดร้าย หรือหมิ่นประมาท
ต่อ สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ก็ ดี สมเด็ จ พระมเหษี ก็ ดี มกุ ฎ ราชกุ ม ารก็ ดี ต่ อ ผู้ สํ าเร็ จ ราชการแผ่ น ดิ น
ในเวลารักษาราชการต่างพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ดี ท่านว่าโทษของมันถึงจําคุกไม่เกินกว่าเจ็ด ปี
และให้ปรับไม่เกินกว่าห้าพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง ภายหลังตราขึ้นใช้บังคับเป็นประมวลกฎหมายอาญา
โดยสภาผู้แทนราษฎร โดยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๑๑๒
กํ า หนดโทษจํ า คุ ก ไม่ เ กิ น เจ็ ด ปี ต่ อ มามี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายอาญา โดยคํ า สั่ ง ของ
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๑ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ มีเหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
คือ อัตราโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ พระราชินี
รัชทายาท หรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ ราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาท หรือประมุข
แห่งรัฐต่างประเทศ เจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ ศาลหรือผู้พิพ ากษา หรือประชาชนทั่ว ไป
ตลอดจนการกระทําอื่นเพื่อเหยียดหยามประเทศชาติ รัฐต่างประเทศซึ่งมีสัมพันธไมตรี หรือการกระทํา
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อันเป็นการเหยียดหยามศาสนาและความผิดเกี่ยวกับการต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการ
ตามหน้ า ที่ห รื อขั ด ขวางการพิ จ ารณา หรื อ พิพ ากษาของศาล ไม่เ หมาะสมกั บสถานการณ์ ปัจ จุ บั น
จึงมีการแก้ไขอัตราโทษเหล่านั้นให้สูงขึ้น โทษจําคุกตามมาตรา ๑๑๒ จึงเป็นดังที่บัญญัติไว้ในปัจจุบัน
จึงเห็นได้ว่าการกําหนดความผิดและกําหนดโทษสําหรับการหมิ่นประมาทหรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย
ต่อพระมหากษัตริย์ รวมทั้งพระราชินี รัชทายาท หรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ อันถือเป็นบุคคล
ที่ป ระกอบเป็น สถาบัน ประมุ ข มี บั ญ ญั ติ ไว้ ตั้ง แต่ใ นสมั ย รัช กาลที่ ๕ ซึ่ง เป็น การปกครองในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นต้นมา และถือว่าความผิดต่อพระมหากษัตริย์ รวมทั้งบุคคลที่ประกอบเป็น
สถาบัน ประมุข เป็น ความผิดเกี่ย วกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร เพราะความเป็นรัฐเป็นสิ่งสมมติ
ทํ า นองเดี ย วกั บ นิ ติ บุ ค คลที่ ต้ อ งอาศั ย ส่ ว นประกอบหลาย ๆ อย่ า งรวมกั น จึ ง จะเป็ น รู ป เป็ น ร่ า งได้
ความมั่นคงของรัฐจึงต้องมองจากภาพรวมของสถาบันหรือองค์กรที่ประกอบกันเป็นรัฐ ตั้งแต่ความเป็นประมุข
ซึ่งเป็น สัญ ลักษณ์หรือผู้นําของรัฐ รัฐสภา คณะรัฐบาล ศาล กองทัพ รวมถึง อาณาเขต เกีย รติภูมิ
และอํานาจอธิปไตยของรัฐด้วย และเนื่องจากสถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณูปการต่อชาติไทยมาอย่างยาวนาน
จึงสมควรที่จะต้องปกป้องคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์และการกําหนดโทษดังกล่าวก็เป็นการป้องกัน
มิให้บุคคลกระทําผิด ต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็น มาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องคุ้มครอง
สถาบั น ที่ เ ป็ น ผู้ นํ า ชาติ ฟั น ฝ่า เภทภัย ต่ า ง ๆ จนมี เ อกราชความเป็ น ชาติไ ทยตลอดมาจนถึ งปั จ จุ บั น
ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ประกอบเป็นสถาบันประมุข เพราะเป็นผู้ใกล้ชิด หรือผู้กระทําการแทนพระองค์ ย่อมมี
ส่ว นสําคัญ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ข องพระมหากษัต ริย์โดยเฉพาะรัชทายาทซึ่งจะเป็น ผู้ขึ้น ทรงราชย์เป็น
พระมหากษัตริย์สืบไป บทบัญญัติดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมในการปกป้องคุ้มครอง พระราชินี รัชทายาท
หรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ เช่นเดียวกันกับพระมหากษัตริย์
การกําหนดความผิดและกําหนดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ย่อมมีผลเป็น
การจํากัด เสรีภาพในการแสดงความคิ ด เห็น ของบุค คลในการพูด การเขีย น การพิมพ์ การโฆษณา
และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น แต่เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง ซึ่งให้การรับรอง
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล แต่วรรคสองให้จํากัดเสรีภาพดังกล่าวได้โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบั ญ ญั ติแ ห่ง กฎหมาย เฉพาะเพื่ อประโยชน์ ในการรั กษาความมั่น คงของรั ฐฯ แล้ ว เห็น ว่ า
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ เป็น ความผิดเกี่ย วกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร จึงเป็น
กฎหมายเฉพาะเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการรัก ษาความมั่น คงของรัฐ ดัง นั้ น แม้ป ระมวลกฎหมายอาญา

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๒๒ ก

หน้า ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

มาตรา ๑๑๒ จะจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิด เห็น ของบุคคลในการพูด การเขีย น การพิมพ์
การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นก็ตาม แต่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ วรรคสอง ก็ให้อํานาจ
กระทําได้ และเป็นมาตรการที่สามารถทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย คือ การปกป้องคุ้มครอง
พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นมาตรการเท่าที่จําเป็น
ไม่ ก ระทบกระเทื อ นต่ อ สาระสํ า คั ญ แห่ ง เสรี ภ าพนั้ น เพราะจํ า กั ด เสรี ภ าพเฉพาะกรณี ข องบุ ค คล
ตามที่ก ฎหมายกําหนด บุคคลทุ กคนยั งมีเสรีภาพในการแสดงความคิด เห็ นภายในขอบเขตที่ ไม่เป็ น
ความผิด ตามที่กฎหมายกําหนด และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ซึ่ง เป็น สั ญ ลัก ษณ์ หรื อ ผู้ นํา ของรั ฐ ทรงดํ ารงอยู่ใ นฐานะอัน เป็ น ที่ เ คารพสั กการะ ผู้ใ ดจะละเมิด มิ ไ ด้
การกํ า หนดมาตรการปกป้ อ งคุ้ ม ครองดั ง กล่ า วจะเป็ น การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยของประเทศ
เพราะหากปล่อ ยให้ มี ก ารกระทํ า ความผิ ด ดั ง กล่ า วย่ อ มก่อ ให้ เ กิ ด ความขุ่ น เคื อ งขึ้ น ในหมู่ ป ระชาชน
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ เป็นบทบัญญัติที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป มิได้มุ่งหมายให้ใช้
บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ส่วนการกําหนดความหนักเบาของโทษ
เมื่อเปรีย บเทีย บกั บความผิด ฐานหมิ่น ประมาทบุคคลธรรมดานั้น เห็ น ว่า การตรากฎหมายสําหรั บ
ความผิด ฐานหมิ่นประมาท รัฐได้ให้ความสําคัญในการคุ้มครองเกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว
หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลทั่วไปอยู่แล้ว ดังจะเห็นได้ว่านอกจากจะมีการแก้ไขอัตราโทษความผิด
เกี่ ย วกั บ การหมิ่ น ประมาทหรือ ดู หมิ่ น ประชาชนทั่ว ไปพร้ อ มกั บ กรณี ข องพระมหากษัต ริ ย์ต ามคํ า สั่ ง
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๑ แล้ว ยังมีการแก้ไขอัตราโทษความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นประมาท
หรือดูหมิ่นประชาชนทั่วไปอีกครั้งหนึ่งตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นการเพิ่มโทษให้สูงขึ้น แต่เนื่องจากพระมหากษัต ริย์ท รงเป็นที่มาแห่งเกีย รติย ศ
และทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ การกระทําตามมาตรา ๑๑๒
ย่อมถือเป็นความผิดพิเศษแตกต่างจากการหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นบุคคลธรรมดา จึงจําเป็นต้องกําหนด
ความหนักเบาของโทษที่แตกต่างกัน ดังนั้น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ จึงไม่ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง
ส่ว นประเด็น ที่โ ต้แย้งว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ วรรคสอง นั้น เห็นว่า หลักนิติธรรมนั้นมีเป้าหมายที่จะจํากัดอํานาจของผู้ปกครองให้อยู่ใน
กรอบของกฎหมายหรือกล่าวอีกนัย หนึ่งเป็น หลักที่จํากัด การใช้อํานาจของผู้ปกครองไม่ให้เกินขอบเขต
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โดยปกครองภายใต้กฎหมาย มีสาระสําคัญ คือ บุคคลทุกคนไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีอํานาจกระทําการใด ๆ ที่อาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน เว้ น แต่มีก ฎหมายให้อํ านาจและจะต้ องใช้อํ านาจภายในขอบเขตที่ กฎหมายกํา หนด
จะใช้อํานาจเกินกว่าที่กฎหมายบัญญัติไว้ไม่ได้ สําหรับการตราประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ นั้น
รัฐสภามิได้ล่วงละเมิดหลักนิติธรรมแต่อย่างใด เพราะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบที่รัฐธรรมนูญกําหนด
ทั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘ ที่บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงดํารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่
เคารพสัก การะ ผู้ ใดจะละเมิด มิได้ ผู้ใ ดจะกล่า วหาหรือฟ้ องร้ องพระมหากษั ต ริย์ ในทางใด ๆ มิไ ด้
และตามบทบัญ ญั ติข องรั ฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ดังกล่า วมาแล้ ว ดัง นี้
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ จึงมิได้ขัด ต่อหลักนิติธ รรม ดังนั้น ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๑๒ จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง
อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ไม่ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง
นายบุญส่ง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

