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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตน
ของ นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินจิ ฉัยที่ ๒๘ - ๒๙/๒๕๕๕

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

ประเด็นวินิจฉัย
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง หรือไม่
ความเห็น
พิจารณาแล้ว เห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุท ธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒
เป็ น บทบั ญ ญั ติ ใ นหมวด ๑ บททั่ ว ไป โดยมาตรา ๒ เป็ น บทบั ญ ญั ติ ที่ รั บ รองว่ า ประเทศไทย
มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งรูปแบบการมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็น ประมุข ของประเทศไทยมีมาเป็น เวลาช้านานตั้ง แต่สมัย สุโขทัย แม้ต่อมามีการเปลี่ย นแปลง
ระบอบการปกครองใน พ.ศ. ๒๔๗๕ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ก็ยังคงรูปแบบการมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขของประเทศมาจนปัจจุบัน อันแสดงถึงความเคารพยกย่องและเทิดทูนพระมหากษัตริย์
อย่างสูงสุดของปวงชนชาวไทยที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ดังที่ปรากฏตามโบราณราชประเพณี และนิติประเพณี
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑ บททั่ว ไป โดยมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง
เป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยอํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้
อํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ส่วนมาตรา ๓ วรรคสอง เป็นบทบัญญัติที่รับรองว่า
การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ
ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม
รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๘ เป็ น บทบั ญ ญั ติ ใ นหมวด ๒ พระมหากษั ต ริ ย์ โดยมาตรา ๘
เป็น บทบัญญัติที่คุ้มครองและรับรองสถานะขององค์พระมหากษัต ริย์ว่าทรงดํารงอยู่ในฐานะอันเป็น ที่
เคารพสั กการะอย่างสูงสุ ด อัน แสดงถึง ความเคารพยกย่อ งและเทิ ด ทูน พระมหากษัต ริย์อ ย่างสูงสุ ด
ของปวงชนชาวไทยตั้งแต่ในอดีตก่อนประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ผ่านมาถึงการเปลี่ยนแปลง
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การปกครองใน พ.ศ. ๒๔๗๕ มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้
รัฐธรรมนูญ จนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปัจจุบันซึ่งเป็นฉบับที่ได้ผ่านการออกเสียงประชามติ
ของปวงชนชาวไทย และด้วยสถานะอันสูงส่ง ของพระมหากษัต ริย์ในลักษณะของสถาบันและประมุข
ของประเทศ ผู้ใดจะละเมิด กล่าวหา ฟ้องร้องพระองค์ในทางใด ๆ มิได้ โดยมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง
บัญ ญัติว่า “องค์พ ระมหากษัต ริย์ท รงดํารงอยู่ในฐานะอัน เป็น ที่เคารพสัก การะ ผู้ใดจะละเมิด มิได้ ”
วรรคสอง บัญญัติว่า “ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้”
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๓ ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
ส่ว นที่ ๑ บททั่ว ไป โดยมาตรา ๒๙ เป็น บทบัญ ญัติที่ คุ้มครองสิ ท ธิแ ละเสรีภ าพตามรั ฐธรรมนู ญ
ของชนชาวไทยไว้ว่า การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทํามิได้ เว้นแต่
อาศัย อํานาจตามบทบัญ ญัติแ ห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญ นี้กําหนดไว้เพียงเท่าที่จําเป็น
และการจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ กฎหมายดังกล่าว
ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป มิได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อํานาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๓ ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
ส่ว นที่ ๗ เสรีภาพในการแสดงความคิด เห็น ของบุคคลและสื่อมวลชน โดยมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง
เป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของบุคคล (Freedom of Expression)
ไม่ว่าโดยการพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา หรือการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น แต่ก็มิได้คุ้มครอง
เป็นการเด็ดขาดปราศจากขอบเขตและเหตุผล หากการใช้เสรีภาพดังกล่าวเป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อความมั่นคงของรัฐ หรือสิทธิเสรีภาพในด้านชื่อเสียง เกียรติยศ ครอบครัว หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว
ของบุ คคลอื่ น หรือ จะก่อ ให้ เกิ ด ความเสื่อ มเสีย ต่ อ การรั กษาความสงบเรี ย บร้ อ ยหรื อ ศีล ธรรมอั น ดี
ของประชาชน หรือจะทําให้เกิด ความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุข ภาพของประชาชน รัฐก็ย่อมอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาจํากัดตัดรอนการใช้เสรีภาพในทางมิชอบนั้นได้ ตามที่รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๕ วรรคสอง บัญญัติไว้
สําหรับกฎหมายอาญานั้นมีเจตนารมณ์มุ่งที่จะควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคม คุ้มครอง
ความปลอดภัย รักษาความสงบสุขให้แ ก่สมาชิกของสังคม รวมทั้งเสริมสร้างความมั่น คงให้แ ก่สังคม
โดยกําหนดลักษณะการกระทําที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน
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หรือความมั่นคงของรัฐให้เป็นความผิดและโทษทางอาญา เพื่อให้รัฐได้ใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายอาญา
เป็นเครื่องมือป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และปกป้องคุ้มครองสังคมและผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การกระทําความผิดทางอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ เป็น บทบัญ ญัติในภาค ๒ ความผิด ลักษณะ ๑
ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หมวด ๑ ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี
รั ช ทายาท และผู้ สํ า เร็ จ ราชการแทนพระองค์ ซึ่ ง มี เ จตนารมณ์ มุ่ ง ที่ จ ะคุ้ ม ครองพระมหากษั ต ริ ย์
พระราชินี รัชทายาท และผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ เนื่องด้วยสถานะอันสูงส่งของพระมหากษัตริย์
ในฐานะที่ ท รงเป็น ประมุข ของรั ฐและสถาบั น หลั กของประเทศดั งที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ได้บั ญ ญั ติ รับ รองไว้
โดยมาตรา ๑๑๒ บัญญัติว่า “ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์
พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี”
ซึ่งแยกองค์ประกอบความผิดได้ ดังนี้
๑. องค์ประกอบภายนอก
(๑) การกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) หมิ่นประมาท (ข) ดูหมิ่น หรือ (ค)
แสดงความอาฆาตมาดร้าย
(๒) พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
๒. องค์ประกอบภายใน
เจตนาประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ วรรคสอง
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ บัญญัติไว้โ ดยคํานึงถึง สถานะของบุคคลที่ถูกกระทํา
โดยเฉพาะ คือ พระมหากษัตริย์ในฐานะทีท่ รงเป็นประมุขของรัฐและสถาบันหลักของประเทศ การล่วงละเมิด
ด้วยกายกรรมหรือวจีกรรมต่อพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นประมุขของรัฐที่ประชาชนเคารพนับถือ และต่อ
พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันที่พึงเคารพสักการะ
ย่อมเป็นพฤติกรรมที่ทําร้ายจิตใจของชนชาวไทยที่มีความเคารพ รัก และเทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์
และสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างกว้างขวางและรุนแรง และย่อมถือว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงกว่าการดูหมิ่น
หรือหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาด้วยเหตุผลที่ว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่มาแห่งเกียรติศักดิ์ ทรงเป็นประมุข
และเป็น ศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติแ ละความสามัคคีของคนในชาติ ซึ่งจําเป็น ต้องได้รับการคุ้มครอง
ในระดับที่สูงกว่าการกระทําในลักษณะเดียวกันต่อบุคคลทั่วไป ดังนั้นจึงไม่อาจนําบทบัญญัติแห่งประมวล
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กฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ มาตรา ๓๒๙ และมาตรา ๓๓๐ ซึ่งอยู่ในลักษณะ ๑๑ ความผิดเกี่ยวกับ
เสรีภาพและชื่อเสียง หมวด ๓ ความผิดฐานหมิ่นประมาท มาใช้กับความผิดตามมาตรา ๑๑๒ นี้ได้
เพราะประมวลกฎหมายอาญาทั้งสามมาตราดังกล่าวบัญญัติไว้สําหรับกรณีที่บุคคลธรรมดาถูกหมิ่นประมาท
ปัญ หาว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓
วรรคสอง หรือไม่ เห็นว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ เป็นบทบัญญัติที่กําหนดการกระทํา
อันเป็นความผิดและกําหนดอัตราโทษแก่ผู้ที่กระทําการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย
พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นบทบัญญัติที่สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘ ที่บัญญัติคุ้มครองและรับรองสถานะอันสูงส่งของพระมหากษัต ริย์ในฐานะ
ที่ทรงเป็นประมุขของรัฐและสถาบันหลักของประเทศไว้ว่า พระมหากษัตริย์ทรงดํารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่
เคารพสักการะอย่างสูงสุด ผู้ใดจะละเมิด กล่าวหา หรือฟ้องร้องพระองค์ในทางใด ๆ มิได้ นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ ที่บัญญัติรับรองว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งรูปแบบการมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทย
มีมาเป็นเวลาช้านาน อันแสดงถึงความเคารพยกย่องและเทิดทูนพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุดของปวงชนชาวไทย
ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ดังที่ปรากฏตามโบราณราชประเพณี และนิติประเพณี และอัตราโทษตามที่มาตรา ๑๑๒
กํา หนดไว้ ก็ เป็ น อั ต ราโทษที่เ หมาะสมและได้ สั ด ส่ ว นกั บการกระทํ าความผิด โดยพิ จารณาถึง สถานะ
ของผู้ถูกกระทําซึ่งเป็น ประมุข ของรัฐและสถาบัน หลักของประเทศเป็น สําคัญ การกําหนดอัต ราโทษ
แก่ผู้กระทําความผิดดังกล่าว จึงเป็นไปเพื่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนตามหลักนิติธรรม
ที่เป็น ศีลธรรมหรือจริย ธรรมของกฎหมาย ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ เป็น บทบัญ ญั ติ
ที่มุ่งอนุวัติการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘ ประกอบมาตรา ๒ และเป็นบทบัญญัติที่สอดคล้อง
กับหลักนิติธรรม ดังนั้นจึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง
สําหรับปัญหาว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง หรือไม่ เห็นว่า มาตรา ๑๑๒ เป็นบทบัญญัติที่กําหนดขึ้นเพื่อมุ่งคุ้มครอง
สถาบัน พระมหากษัต ริย์ จากการหมิ่น ประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายโดยบัญ ญัติ
ลักษณะความผิดเป็นพิเศษแตกต่างจากความผิดฐานหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดา และกําหนดบทลงโทษ
ผู้กระทําความผิดไว้ ซึ่งการล่วงละเมิดด้วยกายกรรมหรือวจีกรรมต่อพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นประมุข
ของรัฐที่ประชาชนเคารพนับถือ และเป็นสถาบันที่พึงเคารพสักการะ เป็นศูนย์รวมจิตใจและความสามัคคี

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๒๒ ก

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

ของชนชาวไทย การล่วงละเมิดดังกล่าวย่อมเป็นพฤติกรรมที่ทําร้ายจิตใจของชนชาวไทยอย่างกว้างขวาง
และรุน แรง ถึง ขนาดเป็น ภัย ต่อ ความมั่ น คงของประเทศชาติแ ละความสงบเรีย บร้อยของประชาชน
จํ า เป็ น ต้ อ งป้ อ งกั น และปราบปรามอย่ า งจริ ง จั ง ถึ ง แม้ ว่ า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒
จะเป็น กฎหมายที่จํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิด เห็น ของบุคคลอยู่บ้าง แต่ก็เป็น ไปตามเงื่อนไข
และขอบเขตของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๙ กล่าวคือ เป็นการตรากฎหมาย
เพื่ อ รั ก ษาความมั่ น คงของรั ฐ และความสงบเรี ย บร้ อ ยของประชาชน นอกจากนี้ อั ต ราโทษ
ที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ กํ าหนดไว้ ก็เป็น การกําหนดเท่าที่จําเป็น และบทบัญ ญั ติ
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่ได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เป็น การเจาะจง อั น เป็น การจํา กัด เสรี ภาพเพี ย งเท่ าที่จํ าเป็น และไม่ก ระทบกระเทื อนสาระสํ าคั ญ
แห่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แต่ประการใด
ดังนั้นจึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง
อาศัย เหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น จึงมีค วามเห็น ว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒
ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง
นายจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

