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เรื่องพิจารณาที่ ๑๖/๒๕๕๕
เรื่องพิจารณาที่ ๔๔/๒๕๕๕

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
เรื่อง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง หรือไม่
ศาลอาญาส่งคําโต้แย้งของจําเลยในคดีหมายเลขดําที่ อ. ๒๙๖๒/๒๕๕๔ และที่ อ. ๒๐๗๒/๒๕๕๔
เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ รวม ๒ คําร้อง ข้อเท็จจริง
ตามคําร้องและเอกสารประกอบ สรุปได้ดังนี้
คําร้องที่หนึ่ง (เรื่องพิจารณาที่ ๑๖/๒๕๕๕) พนักงานอัยการ เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายสมยศ
พฤกษาเกษมสุข เป็นจําเลยต่อศาลอาญา ความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาต
มาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๕๘ มาตรา ๙๑ และมาตรา ๑๑๒
ในระหว่างการพิจารณาคดี จําเลยยื่น คําร้องต่อศาลอาญาโต้แย้งว่า ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๑๒ ที่บัญญัติให้ผู้กระทําความผิด ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปีนั้น เป็นกฎหมาย
ที่กําหนดลักษณะของการกระทําความผิดคล้ายกับการกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดา
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ ซึ่งบัญญัติให้ผู้กระทําความผิด ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดสามารถพิสูจน์
เหตุยกเว้นความผิดได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๙ แต่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒
ไม่มีการบัญญัติเหตุยกเว้นความผิดไว้ และการที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ กําหนดโทษขั้นต่ํา
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๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

ไว้สามปี ศาลจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจในการลงโทษจําคุกผู้กระทําความผิดน้อยกว่าสามปีได้ การบัญญัติกฎหมาย
และการกําหนดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ จึงเป็น การจํากัดสิทธิของประชาชน
ไม่สอดคล้องกับหลักพอสมควรแก่เหตุ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และการจัดความผิดฐานหมิ่นประมาท
ดูหมิ่น อาฆาตมาดร้ายพระมหากษัต ริย์ พระราชิ นี รัชทายาท หรือผู้สํา เร็จราชการแทนพระองค์
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ไว้ใ นความผิ ด เกี่ ย วกั บ ความมั่น คงนั้น ไม่ ส อดคล้ อ ง
กับ หลั ก การบั ญ ญั ติ กฎหมายเพราะความผิ ด เกี่ย วกั บ ความมั่ น คงเป็ น เรื่ องที่ ก ระทบต่ อ การดํ า รงอยู่
ของราชอาณาจักรหรือประเทศชาติเท่านั้น การบัญญัติกฎหมายลักษณะดังกล่าวจึงไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ ขัดต่อหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง ขอให้ส่งคําโต้แย้งของจําเลย
เพื่ อ ให้ ศ าลรั ฐธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว่ า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ขั ด หรื อ แย้ ง
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง และมาตรา ๒๙ หรือไม่
คําร้องที่สอง (เรื่องพิจารณาที่ ๔๔/๒๕๕๕) พนักงานอัยการ เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายเอกชัย
หรือเอก หงส์กงั วาน เป็นจําเลยต่อศาลอาญา ความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาต
มาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และประกอบกิจการจําหน่ายวีดิทัศน์ โดยทําเป็นธุรกิจ
หรือได้ประโยชน์ตอบแทน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒
มาตรา ๙๑ และมาตรา ๓๓ พระราชบัญ ญั ติภ าพยนตร์แ ละวีดิทั ศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔
มาตรา ๕๔ และมาตรา ๘๒ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๒ ข้อ ๑
ในระหว่างการพิจารณาคดี จําเลยยื่น คําร้องต่อศาลอาญาโต้แ ย้งว่า ความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ที่บัญญัติให้ผู้กระทําความผิดต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปีนั้น
เป็น การกําหนดบทลงโทษสูงเกิน จําเป็นและไม่ได้สัดส่วนในการลงโทษ กระทบต่อสิทธิของประชาชน
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และอัตราโทษดังกล่าวยังกําหนดไว้เกินกว่าที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘
มุ่งหมายที่จะคุ้มครองพระมหากษัตริย์เป็นกรณีพิเศษเพียงผู้เดียว จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
ประกอบมาตรา ๘ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ ซึ่งมีเจตนารมณ์ที่มุ่งคุ้มครองการแสดงความคิดเห็น
ของประชาชน ได้บัญญัติให้จํากัดเสรีภาพได้ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อ
รักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
หรือ ศีลธรรมอัน ดี หรื อเพื่อป้ องกัน หรือ ระงั บความเสื่ อมทรามทางจิ ต ใจหรื อสุข ภาพของประชาชน
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ซึ่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ไม่ได้เป็นกฎหมายที่สามารถจํากัดเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๕ ได้ เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญามิใช่กฎหมายพิเศษตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ วรรคสอง
อีกทั้งความผิดฐานหมิ่น ประมาทบุคคลธรรมดาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ ได้บัญญัติ
เหตุยกเว้นความผิดหรือยกเว้นโทษไว้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๙ และมาตรา ๓๓๐
แต่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ มิได้บัญ ญัติข้อยกเว้น อัน เป็น การเปิด โอกาสให้ประชาชน
ใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนี้ได้ ดังนั้น การบัญญัติกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒
จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ อันเป็นบทบัญญัติที่มุ่งคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ของประชาชนอย่างชัด แจ้ง ไม่อาจใช้บังคับเป็นกฎหมายและใช้บังคับกับจําเลยในคดีนี้ได้ ขอให้ส่ง
คําโต้แย้งของจําเลยเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๕ หรือไม่
ศาลอาญาเห็นว่า คําโต้แย้งของจําเลยทั้งสองคําร้องเป็น กรณีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
และยังไม่มีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติดังกล่าวนี้ จึงส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย
ประเด็น ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ต้ อ งพิจ ารณาเบื้ อ งต้ น มี ว่า ศาลรั ฐ ธรรมนูญ มี อํ า นาจรั บคํ า ร้ อ ง
ทั้งสองคําร้องนี้ไว้พจิ ารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง หรือไม่ เห็นว่า ตามคําร้อง
ทั้ ง สองมี ป ระเด็ น โต้ แ ย้ ง ว่ า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๕ หรือไม่ ซึ่งศาลอาญาจะใช้บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายดังกล่าวบังคับแก่คดีและยังไม่มีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้
มาก่อน กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบข้อกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งรับคําร้อง
ทั้งสองไว้พิจารณาวินิจฉัย โดยให้รวมพิจารณาและวินิจฉัยไปในคราวเดียวกัน
ในประเด็นที่โ ต้แ ย้งว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๕ หรือไม่ เห็นว่า ตามคําโต้แย้งฟังได้ว่าเป็นการขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๑๒ จํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล จึงเป็นการโต้แย้งว่า ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๑๒ ขัด หรือแย้ง ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ เฉพาะวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง เท่านั้ น
ส่วนประเด็นที่โต้แย้งว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘ นั้น
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เห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑ บททั่วไป บัญญัติรับรองว่า ประเทศไทย
มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งรูปแบบการมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขของประเทศไทยมีมาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่สมัยสุโขทัย แม้ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงระบอบ
การปกครองใน พ.ศ. ๒๔๗๕ มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้
รัฐธรรมนูญ จนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ก็ยังคงไว้ซึ่งรูปแบบการมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็น ประมุข ของประเทศ อั น แสดงถึง ความเคารพยกย่ อ งและเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์
อย่างสูงสุดของปวงชนชาวไทยที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ดังที่ปรากฏตามโบราณราชประเพณี และนิติประเพณี
พระมหากษัตริย์ของไทยทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจอันเป็นที่เคารพรักของประชาชน ด้วยทรงปกครอง
โดยหลักทศพิธราชธรรม และทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชประสงค์ที่จะให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระประมุของค์ปัจจุบัน
ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติและมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง ทรงเยี่ยมเยียน
ประชาชนและพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในด้านต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความทุกข์ยาก
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทรงสอนให้ประชาชนดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยดําเนินชีวิตในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบ
จากความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ประชาชนโดยทั่วไปได้ทราบถึงพระราชจริยวัตรและน้ําพระราชหฤทัย
ของพระองค์ จึงมีความเคารพศรัทธาและจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์และสถาบันพระมหากษัตริย์
อย่างแน่นแฟ้น และด้วยคุณูปการของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาทําให้ประชาชนชาวไทย
เคารพรักและเทิดทูนพระมหากษัตริย์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อันเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะของประเทศไทย
ที่ไม่มีประเทศใดเหมือน รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๒ ว่าด้วยพระมหากษัตริย์
โดยวรรคหนึ่ง บั ญ ญัติ ว่า องค์ พ ระมหากษัต ริย์ท รงดํา รงอยู่ในฐานะอัน เป็น ที่ เคารพสั กการะ ผู้ใ ด
จะละเมิดมิได้ และวรรคสอง บัญญัติว่า ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้
บทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่รับรองสถานะขององค์พระมหากษัตริย์ว่าทรงดํารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่
เคารพสักการะ และด้วยสถานะของพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นประมุขของรัฐและสถาบันหลัก
ของประเทศ รัฐจึงให้ความคุ้มครองว่า ผู้ใดจะละเมิด กล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ
มิได้ ส่วนประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ซึ่งบัญญัติว่า ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความ
อาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษ
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จําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี เป็นบทบัญญัติที่สอดคล้องรองรับให้รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘ มีผลใช้บังคับ
อย่างแท้จริง จึงไม่มีมูลกรณีที่จะอ้างว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘ ได้
คงมีประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง
หรือไม่
พิจารณาแล้ว เห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑ ว่าด้ว ยบททั่วไป
โดยมาตรา ๓ วรรคสอง บัญญัติว่า การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม
รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๕ เป็ น บทบั ญ ญั ติ ใ นหมวด ๓ ว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ
และเสรีภาพของชนชาวไทย โดยมาตรา ๒๙ อยู่ในส่ว นที่ ๑ บททั่ว ไป ซึ่งเป็น บทบัญ ญัติรับรอง
และคุ้มครองว่าการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทํามิได้ เว้นแต่โดย
อาศัย อํานาจตามบทบัญ ญัติแ ห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญ นี้กําหนดไว้และเท่าที่จําเป็ น
และการจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ โดยกฎหมาย
ดังกล่าวต้องมีผลใช้บังคับเป็น การทั่ว ไป มิได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อํานาจในการตรากฎหมายนั้นไว้ด้วย
ส่ ว นรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๔๕ อยู่ ใ นส่ ว นที่ ๗ เสรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น ของบุ ค คล
และสื่อมวลชน โดยวรรคหนึ่ง บัญญัติรับรองว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด
การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น และวรรคสอง บัญญัติว่า การจํากัด
เสรีภาพตามวรรคหนึ่งนั้นจะกระทํามิได้ เว้น แต่โ ดยอาศัย อํานาจตามบทบัญ ญัติแห่ง กฎหมายเฉพาะ
เพื่ อรั กษาความมั่น คงของรัฐ เพื่ อคุ้ ม ครองสิท ธิ เสรีภ าพ เกีย รติ ย ศ ชื่ อเสีย ง สิ ท ธิใ นครอบครั ว
หรือความเป็น อยู่ส่ว นตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรีย บร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือเพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
สําหรับประมวลกฎหมายอาญานั้น มีเจตนารมณ์มุ่งที่จะควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคม
คุ้มครองความปลอดภัย รักษาความสงบสุขให้แก่สมาชิกของสังคม รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สังคม
โดยกําหนดลั กษณะการกระทําที่เป็น อั น ตรายต่อความปลอดภัย ของสาธารณะ ความสงบเรีย บร้อ ย
ของประชาชน หรือความมั่น คงของรัฐ ให้เป็นความผิดและกําหนดโทษทางอาญาไว้ เพื่อให้รัฐได้ใช้
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บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญาเป็นเครื่องมือป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ปกป้องคุ้มครอง
สังคมและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทําความผิดอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ เป็น บทบัญ ญัติในภาค ๒ ความผิด ลักษณะ ๑
ว่าด้ว ยความผิด เกี่ย วกับความมั่น คงแห่ง ราชอาณาจักร หมวด ๑ ความผิด ต่อองค์พ ระมหากษัต ริย์
พระราชินี รัชทายาท และผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ อันเป็นการบัญญัติโดยคํานึงถึงสถานะของบุคคล
ที่ถูกกระทําไว้ โ ดยเฉพาะคือ พระมหากษั ต ริย์ในฐานะที่ ท รงเป็น ประมุ ข ของรัฐและเป็นสถาบัน หลั ก
ของประเทศ การหมิ่น ประมาท หรือดูหมิ่น หรืออาฆาตมาดร้าย ย่อมเป็นการกระทําที่ทําร้ายจิตใจ
ของชนชาวไทยที่มีความเคารพรักและเทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์และสถาบันพระมหากษัตริย์ ก่อให้เกิด
ความขุ่น เคืองขึ้น ในหมู่ประชาชน ประกอบกับพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขและทรงเป็น ศูนย์ร วม
แห่ง ความเป็น ชาติและความสามัคคีข องคนในชาติ รัฐจึงมีความจําเป็นต้องให้การคุ้มครองเป็นพิเศษ
แตกต่างกับการหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดา จึงถือได้ว่าการกระทําดังกล่าวเป็นความผิดที่ร้ายแรงยิ่งกว่า
การดู ห มิ่ น หรื อ หมิ่ น ประมาทบุ ค คลธรรมดาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ ทั้ ง นี้
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ นอกจากจะมีวัตถุประสงค์ให้ความคุ้มครองแก่พระมหากษัตริย์
อันเป็นสถาบันที่พึงเคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ในฐานะองค์ประมุขของรัฐแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์
ให้ค วามคุ้มครองแก่พ ระราชินี รัชทายาท และผู้ สําเร็จราชการแทนพระองค์ ซึ่งเป็น ส่ว นหนึ่ง ของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ที่พึงเคารพสักการะด้วย
ในประเด็นที่โ ต้แ ย้งว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ วรรคสอง นั้ น เห็ น ว่ า การที่ ป ระเทศไทยมี ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยรัฐธรรมนูญบัญญัติให้พระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหนึ่งในรัฐธรรมนูญนั้น
สืบเนื่องมาจากเหตุผลทางประวัติศาสตร์ โบราณราชประเพณี นิติประเพณี ซึ่งนอกจากจะมีลักษณะเป็น
สถาบันหลักของประเทศแล้ว องค์พระมหากษัตริย์ยังทรงดํารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะที่ผู้ใด
จะละเมิดมิได้ จะกล่าวหาหรือฟ้องร้องในทางใด ๆ มิได้ และด้วยพระเกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
เป็นการผดุงไว้ซึ่งเกียรติยศของประเทศ และรักษาคุณลักษณะประการสําคัญของระบอบประชาธิปไตย
อัน มีพ ระมหากษัต ริย์ท รงเป็น ประมุข จึงมีความชอบธรรมที่ต้องมีกฎหมายคุ้มครองมิให้มีการละเมิด
พระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นประมุข ของรัฐและสถาบันหลักของประเทศ ตามที่รัฐธรรมนูญได้ให้
การรับรองและคุ้มครองไว้ โดยที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ เป็น บทบัญ ญัติ ที่กําหนด
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การกระทําอัน เป็นความผิดและกําหนดอัต ราโทษแก่ผู้ที่กระทําการหมิ่น ประมาท ดูหมิ่น หรือแสดง
ความอาฆาตมาดร้า ยพระมหากษั ต ริย์ พระราชิ นี รั ช ทายาท หรื อผู้ สํ า เร็ จ ราชการแทนพระองค์
หากผู้ใดกระทําความผิดตามมาตราดังกล่าว ก็จะต้องได้รับโทษทางอาญาเพราะเหตุแห่งการกระทํานั้น
หลักการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ จึงมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒
ที่บัญญัติรับรองว่า ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และมาตรา ๘ ที่บัญญัติรับรองและคุ้มครองสถานะของพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นประมุขของรัฐ
และเป็นสถาบันหลักของประเทศ การกําหนดบทลงโทษแก่ผู้กระทําความผิดจึงเป็นไปเพื่อความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอัน ดีของประชาชนตามหลัก นิติธ รรม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ จึงเป็ น
บทบัญญัติที่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม มิได้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง
ส่วนประเด็นที่โ ต้แย้งว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง นั้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒
เป็น บทบัญ ญัติกําหนดลักษณะความผิด เป็นพิเศษเพื่อคุ้มครองสถาบัน พระมหากษัตริย์ ซึ่งการกระทํา
ความผิดดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ เพราะพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลัก
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัต ริย์ทรงเป็นประมุขตามที่รัฐธรรมนูญ บัญ ญัติ
รับรองและคุ้มครองไว้ จึงเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อการรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อ
รักษาความสงบเรี ย บร้อ ยหรือ ศีลธรรมอัน ดีของประชาชนตามรัฐธรรมนู ญ มาตรา ๔๕ วรรคสอง
อันเป็นเงื่อนไขแห่งการจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ
บุคคลยังมีเสรีภาพในการแสดงความคิด เห็น ได้ตราบเท่าที่ไม่กระทําการที่เป็น ความผิดตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ เห็นได้ว่า เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง รัฐธรรมนูญบัญญัติให้
เสรีภาพดังกล่าวอาจถูกจํากัด ได้โดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะตามที่กําหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญมาตรานั้น ๆ ซึ่งหมายความว่า แม้บุคคลจะมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แต่เสรีภาพ
ของบุคคลดังกล่าว ยังต้องอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นด้วย นอกจากนี้การกําหนดอัตราโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ก็เป็นการกําหนดเท่าที่จําเป็นและเหมาะสมกับลักษณะของ
การกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี
รัชทายาท หรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ เพราะเป็นลักษณะของการกระทําความผิดที่มีความร้ายแรง
มากกว่าการดูหมิ่น หรือหมิ่น ประมาทต่อบุคคลธรรมดาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๒๒ ก

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

ประกอบกับเพื่อพิทักษ์ ปกป้องพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
มิให้ถูกล่วงละเมิดโดยการหมิ่น ประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายได้โดยง่าย จึงไม่มี
การบัญญัติเหตุยกเว้นความผิดหรือยกเว้นโทษไว้ในทํานองเดียวกันกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๙
และมาตรา ๓๓๐ อีกทั้งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ เป็นบทบัญญัติที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป
ไม่ได้ มุ่งหมายให้ใช้ บังคั บแก่ กรณี ใดกรณีหนึ่ งหรื อแก่บุ คคลใดบุ คคลหนึ่งเป็น การเจาะจง และไม่ไ ด้
กระทบกระเทื อ นสาระสํ า คั ญ แห่ ง เสรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น ของบุ ค คลตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แต่ประการใด เพราะบุคคลทุกคนยังมีเสรีภาพในการแสดงความคิด เห็น ได้
ภายในขอบเขตของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ดังนั้น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ จึงไม่ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง
อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ไม่ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง
นายวสันต์ สร้อยพิสทุ ธิ์

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นายจรัญ ภักดีธนากุล

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจรูญ อินทจาร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายเฉลิมพล เอกอุรุ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายชัช ชลวร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนุรักษ์ มาประณีต

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายบุญส่ง กุลบุปผา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุพจน์ ไข่มุกด์

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

