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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตน
ของ นายจรูญ อินทจาร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินจิ ฉัยที่ ๒๘ - ๒๙/๒๕๕๕

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

ประเด็นวินิจฉัย
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง
มาตรา ๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง หรือไม่
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๓ อํ า นาจอธิ ป ไตยเป็ น ของปวงชนชาวไทย พระมหากษั ต ริ ย์ ผู้ ท รงเป็ น ประมุ ข
ทรงใช้อํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงาน
ของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม
มาตรา ๘ องค์พระมหากษัตริย์ทรงดํารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้
ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้
มาตรา ๒๙ การจํ า กั ด สิท ธิ แ ละเสรีภ าพของบุค คลที่ รั ฐ ธรรมนู ญ รั บ รองไว้ จะกระทํ า มิ ไ ด้
เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว้และเท่าที่จําเป็น
และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้
กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นด้วย
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นํามาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๒๒ ก

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

มาตรา ๔๕ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิด เห็น การพูด การเขีย น การพิมพ์
การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว
หรือความเป็น อยู่ส่ว นตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรีย บร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือเพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระทํามิได้
การห้ามหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมดหรือบางส่วน
หรื อการแทรกแซงด้ว ยวิธี การใด ๆ เพื่ อลิ ด รอนเสรี ภาพตามมาตรานี้ จะกระทํา มิไ ด้ เว้ น แต่โ ดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง
การให้นําข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่น
จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะกระทําในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม แต่ทั้งนี้จะต้องกระทําโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง
เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
การให้เ งิ น หรื อ ทรัพ ย์ สิ น อื่ น เพื่ ออุ ด หนุน กิ จ การหนัง สื อ พิม พ์ ห รื อสื่ อ มวลชนอื่น ของเอกชน
รัฐจะกระทํามิได้
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๑๒ ผู้ใดหมิ่น ประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัต ริย์
พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี
มาตรา ๓๒๖ ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง
ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๒๙ ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต
(๑) เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม
(๒) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่
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(๓) ติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทํา หรือ
(๔) ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรม เรื่องการดําเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการประชุม
ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท
มาตรา ๓๓๐ ในกรณีหมิ่นประมาท ถ้าผู้ถูกหาว่ากระทําความผิดพิสูจน์ได้ว่าข้อที่หาว่าเป็น
หมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ
แต่ห้ามไม่ให้พิสูจน์ ถ้าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นการใส่ความในเรื่องส่วนตัว และการพิสูจน์
จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
คําวินิจฉัย
พิเคราะห์รัฐธรรมนูญ แล้ว เห็น ว่า มาตรา ๓ เป็นบทบัญ ญัติในหมวด ๑ ว่าด้ว ยบททั่ว ไป
โดยมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง เป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยอํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์
ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล และวรรคสอง บัญญัติรับรองว่า
การปฏิบั ติ ห น้า ที่ ข องรั ฐ สภา คณะรั ฐมนตรี ศาล องค์ ก รตามรั ฐ ธรรมนูญ และหน่ วยงานของรั ฐ
ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม มาตรา ๘ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๒ พระมหากษัตริย์ โดยวรรคหนึ่ง
บัญ ญัติว่า “องค์พ ระมหากษัต ริย์ท รงดํารงอยู่ในฐานะอัน เป็น ที่เคารพสัก การะ ผู้ใดจะละเมิด มิได้ ”
วรรคสองบัญญัติว่า “ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้” บทบัญญัติมาตรานี้
มีเจตนารมณ์ที่แ สดงให้เห็น ว่า รัฐธรรมนูญ รับรองสถานะของพระมหากษัต ริย์ให้อยู่ในฐานะอัน เป็ น
ที่เคารพสักการะอย่างสูงสุดด้วยพระมหากษัตริย์เป็นสถาบัน และประมุขของรัฐ และให้ความคุ้มครอง
อย่ า งที่ ผู้ ใ ดจะละเมิ ด มิ ไ ด้ จึ ง ห้ า มมิ ใ ห้ ฟ้ อ งร้ อ ง กล่ า วหา ลบหลู่ ดู ห มิ่ น พระองค์ มาตรา ๒๙
เป็นบทบัญญัติในหมวด ๓ ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ ๑ บททั่วไป ซึ่งเป็นบทบัญญัติ
ที่คุ้มครองและรับรองว่าการจํากัดสิท ธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ รับรองไว้ จะกระทํามิได้
เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว้และเท่าที่จําเป็น
และการจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ โดยกฎหมาย
ดังกล่าวต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปมิได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เป็ น การเจาะจง ทั้ ง ต้ อ งระบุ บ ทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ใ ห้ อํ า นาจในการตรากฎหมายนั้ น ด้ ว ย
และมาตรา ๔๕ โดยเฉพาะวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง เป็ น บทบั ญ ญั ติ ใ นหมวด ๓ ว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ
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และเสรีภาพของชนชาวไทย ส่ว นที่ ๗ เสรีภาพในการแสดงความคิด เห็น ของบุคคลและสื่อมวลชน
ซึ่งเป็นบทบัญ ญัติที่รับรองให้บุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขีย น การพิมพ์
การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การจํากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญ ญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่น คงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิท ธิ เสรีภาพ
เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
หรือ ศีลธรรมอัน ดีข องประชาชน หรื อเพื่อป้ องกัน หรือ ระงั บความเสื่ อมทรามทางจิ ต ใจหรื อสุข ภาพ
ของประชาชน
เมื่อพิจารณาการปกครองของประเทศแล้ว เห็นได้ว่าเป็นการปกครองในรูปแบบที่มีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขของประเทศไทยมาเป็น ระยะเวลาช้านาน แม้ต่อมาจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ในปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ มาเป็นระบอบประชาธิปไตยก็ตาม แต่ประเทศไทยก็ยังคงมีรูปแบบการปกครอง
ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ และในรัฐธรรมนูญปัจจุบันก็ยังบัญญัติไว้ในมาตรา ๒
ว่า “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพ ระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ” เช่น กัน
ย่อมเป็นการแสดงให้เห็นได้ว่า ประเทศไทยมีความผูกพันใกล้ชิดกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอด
ซึ่งพระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ล้วนแต่ปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรม อีกทั้งทรงมี
พระราชภารกิ จ ในการพั ฒ นาประเทศมาช้ า นาน ซึ่ ง ในรั ช สมั ย ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ประมุข องค์ปัจจุบัน ทรงมีคุณูปการต่อประเทศไทยและประชาชนชาวไทย
เป็ น อย่ า งมาก อั น จะเห็ น ได้ จ ากพระราชกรณี ย กิ จ ที่ ท รงเยี่ ย มเยี ย นประชาชน และมี โ ครงการ
อัน เนื่องมาจากพระราชดําริในด้านต่าง ๆ จํานวนมาก เช่น โครงการแหล่งน้ํา โครงการฝนหลวง
และโครงการปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพี ย ง เป็ น ต้ น ซึ่ งโครงการเหล่า นี้มุ่ งพั ฒ นาประเทศอย่า งยั่ งยื น
บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันถือเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะของประเทศไทยที่ไม่เหมือนกับ
ประเทศอื่นที่มีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข แม้จะมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเช่นเดียวกันก็ตาม
สําหรับประมวลกฎหมายอาญาเป็นบทบัญญัติกําหนดเกี่ยวกับลักษณะการกระทําที่เป็นความผิด
และโทษทางอาญา โดยมี ค วามมุ่ ง หมายที่ จ ะควบคุ ม ความประพฤติ ข องบุ ค คลให้ อ ยู่ ใ นสั ง คมด้ ว ย
ความเรียบร้อย และคุ้มครองความปลอดภัยของสังคมอีกด้วย เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนี้รัฐจึงได้ใช้โทษ
ทางอาญาเป็ น เครื่ อ งมื อ ดํา เนิ น การกับ ผู้ กระทํ าความผิ ด ทั้ง เพื่อ ให้ บรรลุ วัต ถุ ประสงค์ ใ นการลงโทษ
คือ เพื่อเป็นการปราบปรามอาชญากรรม เพื่อป้องกันสังคม เพื่อแก้ไขผู้กระทําความผิด และเพื่อตอบแทน
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และชดใช้ โดยที่มาตรา ๑๑๒ เป็น บทบัญ ญัติในภาค ๒ ความผิด ลักษณะ ๑ ว่าด้ว ยความผิด
เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หมวด ๑ ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท
และผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย
พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่
สามปี ถึ ง สิ บ ห้ า ปี ” ซึ่ ง เป็ น การบั ญ ญั ติ ไ ว้ โ ดยคํ า นึ ง ถึ ง สถานะของบุ ค คลที่ ถู ก กระทํ า โดยเฉพาะคื อ
พระมหากษัต ริย์ใ นฐานะที่ เป็น ประมุข ของรั ฐ การหมิ่น ประมาท หรือดู หมิ่น หรืออาฆาตมาดร้า ย
พระองค์ ใ นฐานะที่ ท รงเป็ น ประมุข ของรั ฐ ที่ป ระชาชนเคารพนั บ ถือ ย่ อ มก่ อ ให้เ กิ ด ความขุ่ น เคือ งขึ้ น
ในหมู่ประชาชน และพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่พึงเคารพสักการะอยู่ในฐานะที่จะละเมิดมิได้ ย่อมอยู่เหนือ
การติชมใด ๆ ทั้งสิ้น ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็น ประมุข การหมิ่นประมาท ดูหมิ่น พระมหากษัตริย์ย่อมถือว่าเป็น ความผิด พิเศษ แตกต่างกับ
หมิ่นประมาทบุคคลธรรมดา ด้วยเหตุผลที่ว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่มาแห่งเกียรติศักดิ์ ทรงเป็นกลาง
ในทางการเมือง ทรงเป็น ประมุข ถาวร และทรงเป็น ศูน ย์ร วมแห่ง ความเป็นชาติ และความสามัคคี
ของคนในชาติ การกระทําตามมาตรา ๑๑๒ จึงย่อมถือเป็นความผิดพิเศษแตกต่างจากการหมิ่นประมาท
บุคคลธรรมดา
พิจารณาแล้ว เห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘ เป็น บทบัญญัติในหมวด ๒ พระมหากษัตริย์
บทบั ญ ญั ติต ามมาตรานี้จึ งเป็น บทบัญ ญั ติอั น เป็น หลั กการทั่ ว ไป มิ ได้มี ข้อ ความเป็ น การรั บรองสิท ธิ
และเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดเป็นการเฉพาะ มิใช่บทบัญญัติที่บุคคลจะอ้างว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ จึงไม่จําต้องวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘ แต่อย่างใด
คงมีประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยเพียงว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง
หรือไม่
พิจารณาคําร้องทั้งสองคําร้องแล้ว เห็นว่า ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหนึ่งในรัฐธรรมนูญ ซึ่งสืบเนื่องมีที่มา
จากทางประวั ติ ศ าสตร์ นิ ติ ป ระเพณี โบราณราชประเพณี นอกจากจะมี ลั ก ษณะเชิ ง สั ญ ลั ก ษณ์
ของสถาบันแล้ว พระมหากษัต ริย์ยัง ทรงดํารงอยู่ในฐานะอัน เป็น ที่เคารพสักการะที่ผู้ใดจะละเมิดมิได้
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จะมีการกล่าวหาหรือฟ้องร้องในทางใด ๆ มิได้ จึงต้องมีการตรากฎหมายปกป้องมิให้มีการละเมิดสถาบัน
พระมหากษัต ริย์และความเป็น องค์พ ระประมุขของรัฐ ตามที่รัฐธรรมนูญ ได้ให้การรับรองคุ้มครองไว้
หากผู้ใดกระทําความผิดตามมาตราดังกล่าวต้องได้รับโทษทางอาญาเพราะเหตุแห่งการฝ่าฝืนนั้น หลักการ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ จึ ง มีค วามสอดคล้อ งกับ การให้ค วามคุ้ มครองสถาบั น
พระมหากษัต ริย์ที่เป็นประมุข ของรัฐ การกําหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน จึงเป็น ไปเพื่อความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดีของประชาชนตามหลักนิติธ รรม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ จึงมิได้ขัด
หรือแย้งต่อหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง
ส่วนข้อโต้แย้งที่ว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ เป็นบทบัญญัติที่กําหนดบทลงโทษ
สูงเกินจําเป็นและไม่ได้สัดส่วนในการลงโทษ กระทบต่อสิทธิของประชาชน ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
และเกินเลยไปกว่าที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘ ที่มุ่ง หมายที่จะคุ้มครองพระมหากษัต ริย์เป็น กรณีพิเศษ
เพีย งผู้เดีย ว และกรณีที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ไม่มีการบัญญัติเหตุยกเว้น ความผิด
หรือยกเว้นโทษไว้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๙ และมาตรา ๓๓๐ ซึ่งเป็น บทบัญญัติ
ที่เกี่ย วกับ ความผิด ฐานหมิ่น ประมาทบุค คลธรรมดา อัน เป็น การเปิด โอกาสให้ป ระชาชนใช้เสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ นั้น
พิจารณาแล้ว เห็นว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ได้บัญญัติความผิดและกําหนดโทษ
ไว้ ในภาค ๒ ความผิด ลั กษณะ ๑ ความผิ ด เกี่ ย วกับ ความมั่น คงแห่ง ราชอาณาจัก ร หมวด ๑
ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ ซึ่งความผิด
ในหมวดนี้เป็นความผิดคนละหมวดกับความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖
มาตรา ๓๒๙ และมาตรา ๓๓๐ ซึ่งอยู่ในลักษณะ ๑๑ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง หมวด ๓
ความผิดฐานหมิ่นประมาท ซึ่งเป็นการหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาและเป็นความผิดที่มีวัตถุประสงค์ต่างกัน
ทั้งนี้เนื่องจากพระมหากษัตริย์ทรงดํารงสถานะเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๘ อีกทั้ง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ บัญ ญัติไ ว้โ ดยคํานึง ถึง สถานะของบุคคล
ผู้ถูกกระทําโดยเฉพาะคือ องค์พระมหากษัตริย์ที่เป็นประมุขของรัฐซึ่งพระองค์ย่อมอยู่เหนือการติชมใด ๆ
ทั้งสิ้น และยังสอดคล้องกับพระมหากษัตริย์ของไทยที่เป็นส่วนหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อัน มีพ ระมหากษัต ริย์ท รงเป็น ประมุข นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงเสรีภาพในการแสดงความคิด เห็น
การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา ที่บุคคลพึงมีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง นั้น
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บุคคลย่อมมีเสรีภาพที่จ ะกระทําได้แ ต่ ต้องอยู่ภ ายใต้ ข้อจํ ากัด ตามที่กฎหมายบัญ ญั ติไว้ ซึ่ งประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ได้บัญญัติความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรที่มีความหมาย
เช่นเดียวกับการรักษาความมั่นคงของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ วรรคสอง นั่นเอง บทบัญญัติ
ตามมาตรา ๑๑๒ ดังกล่าว แม้โดยสภาพจะมีลักษณะเป็นการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอยู่บ้าง
แต่ก็เป็นการจํากัด สิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคลเพีย งเท่าที่จําเป็นและเป็นไปตามที่เงื่อนไขบางประการ
ที่รัฐธรรมนูญ กําหนดไว้ มิได้เป็น การกระทบกระเทือนสาระสําคัญ แห่งสิท ธิและเสรีภาพ ทั้งยังเป็ น
บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายที่ ใ ช้ บั ง คั บ เป็ น การทั่ ว ไป มิ ไ ด้ มุ่ ง หมายให้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ก รณี ใ ดกรณี ห นึ่ ง
หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ จึงเป็นบทบัญญัติ
ตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง บัญญัติไว้
อาศั ย เหตุผลดังกล่าว จึ งเห็ น ว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ไม่ขัด หรือ แย้ ง
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง
นายจรูญ อินทจาร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

