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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตน
ของ นายเฉลิมพล เอกอุรุ 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 วรรคหนึ่งและวรรคสอง
หรือไม่
ความเห็น
ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพ ระมหากษัตริย์ท รงเป็น ประมุข ดังที่
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ บัญญัติไว้ การมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศมีมาช้านานตั้งแต่
เริ่มมีการก่อตั้งประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน แม้ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็น
ระบอบประชาธิปไตย แต่ก็ยังคงรูปแบบการมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ พระมหากษัตริย์
ของไทยมีสถานะสูงส่งทั้งทางศาสนาและสังคม มีนิติราชประเพณีที่มีมายาวนาน แต่ก็มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนและเป็นที่เคารพรักของประชาชนอย่างยิ่ง เพราะพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงประกอบ
เพื่อประชาชน โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุข องค์ปัจจุบัน ซึ่ง ทรงมีคุณูปการ
ต่อประเทศและประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งในทุก ๆ ด้าน พระมหากษัตริย์ของไทยทรงมีความผูกพัน
ทางจิต ใจอย่างใกล้ชิด กับ ประชาชน ประชาชนโดยทั่ว ไปจึงมี ความเคารพศรัท ธาและจงรั กภัก ดีต่ อ
องค์พระมหากษัตริย์และสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแน่นแฟ้นและสูงสุด การเคารพยกย่องและเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ของไทยมีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทั้งตามโบราณราชประเพณีและนิติประเพณี อันเป็น
ลักษณะพิเศษเฉพาะของประเทศไทย ที่ไม่มีประเทศใดเหมือน อาจกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ของไทย
ทรงเป็น “พ่อ” ที่คนไทยมีความรัก ความผูกพัน ความเทิด ทูน ความสัมพันธ์ร ะหว่างประมุขของรัฐ
กับประชาชนเช่นนี้มีมากกว่าในสังคมหรือประเทศอื่น ๆ
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รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘ ซึ่งเป็นบทบัญญัติในหมวด ๒ พระมหากษัตริย์ ซึ่งวรรคหนึ่งบัญญัติว่า
“องค์พระมหากษัตริย์ทรงดํารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้” และวรรคสอง
บัญญัติว่า “ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้” จึงเป็นผลจากเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมและจริยธรรมอันเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะของประเทศไทยนี้เอง รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘
เป็น บทบัญญัติที่รับรองสถานะของพระมหากษัตริย์ในลักษณะของสถาบันและประมุข ของประเทศว่า
ทรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงสุด ผู้ใดจะละเมิด กล่าวหา หรือฟ้องร้องพระองค์ในทางใด ๆ
มิได้ นอกจากนั้น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ก็เป็นบทบัญญัติที่กําหนดความผิดทางอาญา
ที่ เ สริ ม ให้ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๘ มี ผ ลในทางปฏิ บั ติ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ประมวลกฎหมายอาญานั้ น
เป็นกฎหมายกําหนดเกี่ยวกับลักษณะการกระทําที่เป็นความผิดและโทษทางอาญา โดยมีความมุ่งหมาย
ที่จะควบคุมความประพฤติของบุคคลให้อยู่ในสังคมด้วยความเรียบร้อย เป็นการคุ้มครองความปลอดภัย
ทางสังคม รักษาความสงบสุขให้แก่สมาชิกของสังคมโดยส่วนรวมอันจะเป็นการรักษาโครงสร้างของสังคม
ให้มีค วามมั่น คง ประมวลกฎหมายอาญาใช้โ ทษทางอาญาเป็น เครื่องมือจัด การกับผู้กระทําความผิ ด
เพื่อป้องกันสังคม ปราบปรามอาชญากรรม แก้ไขผู้กระทําความผิด เพื่อตอบแทนและชดใช้แก่ผู้เสียหาย
และผู้ที่ไ ด้รับผลกระทบจากการกระทํา ความผิ ด ทางอาญา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒
เป็นบทบัญญัติในภาค ๒ ความผิด ลักษณะ ๑ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หมวด ๑
ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ ซึ่งบัญญัติว่า
“ผู้ใดหมิ่น ประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัต ริย์ พระราชินี รัชทายาท
หรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี” เป็นบทบัญญัติที่คํานึงถึง
สถานะของบุคคลที่ถูกกระทํา คือ พระมหากษัตริย์ที่ท รงเป็นประมุขของประเทศ อันเป็นที่เคารพรัก
ศรัทธาของประชาชน การกระทําความผิดตามมาตรานี้ย่อมเป็นการทําร้ายจิตใจและก่อให้เกิดความขุ่นเคือง
ขึ้น ในหมู่ป ระชาชน ที่อ าจจะนํ า มาซึ่ ง ความแตกแยกและความขัด แย้ง ขึ้น ภายในประเทศ ซึ่ งจะมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของราชอาณาจักรได้ การหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย
พระมหากษัต ริย์ย่อมถือว่า เป็น ความผิด พิเศษ เนื่ องจากสถานะพิเศษที่ท รงเป็น ประมุข ของประเทศ
การกระทํ า ความผิ ด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ย่ อ มเป็ น การละเมิ ด บทบั ญ ญั ติ
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘ อีกประการหนึ่งด้วย ส่วนการที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ นี้
ให้ความคุ้มครองแก่พระราชินี ก็ด้วยทรงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์พระมหากษัตริย์อย่างสําคัญและมีส่วน
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ถวายความอนุเคราะห์หรือสนองพระราชภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่พระมหากษัตริย์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
ได้ผลเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ส่ว นรัชทายาทก็จะเป็น องค์ผู้สืบราชสมบัติที่จะเป็นพระมหากษัตริย์
ในอนาคต และสําหรับผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ก็เพราะเป็นผู้ที่จะทําหน้าที่ประมุขแทนพระมหากษัตริย์
เป็นการชั่วคราว รัฐจึงจําเป็นต้องให้ความคุ้มครองเป็นพิเศษแตกต่างกับหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดา
ดั ง นั้ น จึ ง ไม่ มี มู ล กรณี ที่ จ ะอ้ า งว่ า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ขั ด หรื อ แย้ ง
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘ ได้
ปัญ หาว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓
วรรคสอง หรื อไม่นั้น พิจ ารณาแล้ ว เห็น ว่ า รั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๓ เป็ น บทบัญ ญัติ ในหมวด ๑
บททั่วไป โดยมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์
ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้”
ส่วนวรรคสองบัญญัติว่า “การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
และหน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก นิ ติ ธ รรม” หลั ก นิ ติ ธ รรมไม่ ใ ช่ เ ป็ น เพี ย งการปกครอง
โดยกฎหมาย แต่เป็นการปกครองที่มีหลักธรรมแห่งกฎหมายด้ว ย หลักนิติธ รรมต้องการเห็นกฎหมาย
และการใช้กฎหมายในสังคมมนุษย์เป็นไปโดยถูกต้องโดยธรรม จึงกล่าวได้ว่าหลักนิติธรรมเป็นศีลธรรม
หรือ ธรรมะของกฎหมายและระบบกฎหมาย เป็ น ตัว วัด ว่า กฎหมายฉบับ ใด การบัง คับใช้ก ฎหมาย
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล สอดคล้องกับหลักศีลธรรมหรือธรรมะที่ควรจะเป็น
หรือไม่
สําหรับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ เป็นบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองพระมหากษัตริย์
พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ ไว้เป็น พิเศษอันเนื่องมาจากสถานะพิเศษ
ของบุคคลที่ถูกกระทําเหล่านั้น ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น หลักการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒
จึงมีความสอดคล้องกับการให้ความคุ้มครองพระมหากษัตริย์ที่เป็นสถาบันและพระประมุขของประเทศไทย
รวมทั้ งบุ ค คลผู้มี ส ถานะพิ เศษ ซึ่ ง การกระทํ าความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒
มีผลกระทบต่อความมั่น คงแห่ง ราชอาณาจักร การกําหนดบทลงโทษผู้กระทําความผิด ตามมาตรานี้
จึงเป็นไปเพื่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน สอดคล้องกับหลักนิติธรรมที่ถือว่าเป็น
ศีล ธรรมหรือ ธรรมะของกฎหมาย ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ จึ งมิ ได้ ขั ด หรือ แย้ง ต่ อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง
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ส่วนปัญหาว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง หรือไม่ นั้น พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๔๕ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา ๒๙ อยู่ในส่วนที่ ๑
บททั่ว ไป เป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองและรับรองว่า การจํากัด สิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไว้จะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญ
กําหนดไว้และเท่าที่จําเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ กฎหมายดังกล่าว
ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อํานาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย
สําหรับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ อยู่ในส่วนที่ ๗ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล
และสื่อมวลชน โดยวรรคหนึ่ง รับรองว่าบุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน
การพิ มพ์ การโฆษณา และการสื่อ ความหมายโดยวิธี อื่น วรรคสองกํา หนดว่า การจํากั ด เสรีภาพ
ตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้ เว้น แต่โ ดยอาศัย อํานาจตามบทบัญ ญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษา
ความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความเป็นอยู่
ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอัน ดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกัน
หรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
ส่วนประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ เป็นบทบัญญัติที่กําหนดการกระทําอันเป็นความผิด
และโทษแก่ผู้กระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์
พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ เป็น การบัญ ญัติลักษณะความผิด เป็นพิเศษ
แตกต่างจากความผิดฐานหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดา เป็นมาตรการของรัฐที่มีขึ้นเพื่อคุ้มครองสถาบัน
พระมหากษัตริย์และบุคคลผู้มีสถานะพิเศษ ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งการกระทําความผิด
ดังกล่าวย่อมมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ จึงเป็นบทบัญญัติ
แห่ ง กฎหมายเพื่ อ รั ก ษาความมั่ น คงของรั ฐ เข้ า เงื่ อ นไขตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๔๕ วรรคสอง
ในการจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิด เห็น ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง นอกจากนี้
โทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ก็เ ป็ น การกํ า หนดเท่ า ที่ จํ า เป็ น เพื่ อ ให้ บ ทบั ญ ญั ติ
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘ ที่รับรองสถานะของพระมหากษัตริยม์ ีผลใช้ได้ในทางปฏิบัติ เป็นการจําแนก
การกระทําความผิดที่เหมาะสมและได้สัดส่วนกับสถานะของบุคคลผู้ถูกกระทํา ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา
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๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

ดังกล่าว ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ เป็น บทบัญญัติที่ใช้เป็น การทั่วไป ไม่ได้มุ่งหมายให้
ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็น การเจาะจง ทั้งไม่ได้กระทบกระเทือน
สาระสําคัญแห่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง
แต่ อ ย่ า งใด บุ ค คลทุ ก คนยั ง มี เ สรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น ภายในขอบเขตของรั ฐ ธรรมนู ญ
และกฎหมาย จึงเห็นว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง
จึงเห็นว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง
นายเฉลิมพล เอกอุรุ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

