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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตน
ของ นายชัช ชลวร 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 หรือไม่
ความเห็น
เห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม
ส่วนมาตรา ๒๙ เป็นบทบัญญัติที่เป็นหลักประกันความมั่นคงแห่งสิทธิและเสรีภาพที่ว่า การตรากฎหมาย
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทําได้ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกําหนด
คือ ต้องอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว้และเท่าที่จําเป็น
และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีผลใช้บังคับ
เป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง
และมาตรา ๔๕ เป็น บทบัญ ญัติ ว่าด้ว ยเสรีภ าพในการแสดงความคิด เห็น ของบุคคลและสื่อ มวลชน
โดยรับรองให้บุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิด เห็น การพูด การเขีย น การพิมพ์ การโฆษณา
และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นไว้ว่าการจํากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ
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 ทั้งนี้ การตรากฎหมายที่ให้อํานาจจํากัดเสรีภาพตามมาตรา ๔๕ ดังกล่าว ยังมีหลักประกัน
ว่าจะต้องเป็นไปตามหลักการจํากัดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙ ด้วย
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สําหรับประมวลกฎหมายอาญาจัด เป็น กฎหมายที่เป็น กลไกสําคัญ และจําเป็น ที่รัฐต้องใช้เพื่อ
รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนอันเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงของประเทศ ซึ่งเป็นบทบัญญัติ
กําหนดการกระทํ าที่เ ป็น ความผิด และกําหนดโทษอัน เป็น ความรับผิ ด ทางอาญา โดยมาตรา ๑๑๒
เป็นบทบัญญัติที่อยู่ในภาค ๒ ความผิด ลักษณะ ๑ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
หมวด ๑ ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
ซึ่งบัญญัติว่า ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัต ริย์ พระราชินี
รัชทายาท หรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี
ในส่วนของสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อปี ๒๔๗๕ ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ เป็ น ระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหากษั ต ริย์ ท รงเป็น ประมุ ข
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ อัน เป็น รัฐธรรมนูญ ฉบับแรก มาตรา ๒
มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕
บัญ ญั ติ รั บรองไว้ ว่า พระมหากษัต ริ ย์ ผู้ เ ป็น ประมุ ข ทรงดํ า รงอยู่ใ นฐานะอั น เป็ น ที่ เ คารพสั ก การะ
ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ทรงดํารงตําแหน่งจอมทัพสยาม
ทรงใช้ อํ า นาจนิ ติ บั ญ ญั ติ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของสภาผู้ แ ทนราษฎร ทรงใช้ อํ า นาจบริ ห าร
ทางคณะรั ฐ มนตรี ทรงใช้ อํ า นาจตุ ล าการทางศาล ทรงมี พ ระราชอํ า นาจในการประกาศสงคราม
ทําหนังสือสัญญาสันติภาพสงบศึกและทําหนังสือสัญญาอื่นกับนานาประเทศ และทรงมีพระราชอํานาจ
ที่จะพระราชทานอภัยโทษ รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้บังคับฉบับต่อมายังคงหลักการเกี่ยวกับสถานะของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งอยู่เหนือการเมืองดังกล่าวต่อเนื่องมาจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุท ธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับในปัจจุบัน บัญ ญัติไว้ในมาตรา ๒ ว่า ประเทศไทยมีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มาตรา ๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า อํานาจอธิปไตย
เป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
และศาล ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ หมวด ๒ พระมหากษั ต ริ ย์ มาตรา ๘ บั ญ ญั ติ ว่ า
องค์พระมหากษัตริย์ทรงดํารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหา
หรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้ มาตรา ๙ บัญญัติว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ
และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก มาตรา ๑๐ บัญญัติว่า พระมหากษัตริย์ทรงดํารงตําแหน่งจอมทัพไทย
และรัฐธรรมนูญยังให้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอํานาจตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด เช่น อํานาจในการตรา
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พระราชบัญญัติตามคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา อํานาจในการตราพระราชกําหนดตามคําแนะนํา
ของคณะรัฐมนตรี เป็นต้น พระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญมีฐานะทรงเป็นประมุขของรัฐ ทรงใช้อํานาจอธิปไตย
และทรงดํารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะที่ผู้ใดจะละเมิดมิได้ จะกล่าวหาหรือฟ้องร้องในทางใด ๆ
มิได้ พระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ทรงมีต่อประเทศชาติมาช้านานนับเนื่องแต่อดีตในสมัยกรุงสุโขทัย
กรุงศรีอยุ ธ ยา กรุง ธนบุรี จนถึงกรุงรั ต นโกสิน ทร์ในปัจจุ บัน ซึ่ง เป็น ที่ประจักษ์ แ ก่ป วงชนชาวไทย
เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปและมีบทบัญญัตริ ับรองพระเกียรติคุณพระมหากษัตริย์โดยถือเป็นหน้าที่ของชนชาวไทย
และรัฐที่จะต้องมีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งพระมหากษัตริย์และสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๗
เมื่อพิจารณาสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ประกอบสาระสําคัญของประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๑ ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
แล้วเห็นได้ว่า มาตรา ๑๑๒ เป็นบทบัญญัติที่กําหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนในด้า นความมั่น คงของประเทศ โดยบัญ ญัติใ ห้การหมิ่น ประมาท ดูหมิ่น หรือแสดง
ความอาฆาตมาดร้ายต่อพระมหากษัต ริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
เป็ น ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ความมั่ น คงแห่ ง ราชอาณาจั ก ร ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การคุ้ ม ครองเป็ น พิ เ ศษ
อันเนื่องมาจากความสําคัญของสถานะพระมหากษัตริย์ในฐานะทรงเป็นประมุขของรัฐ และพระองค์เป็น
ที่สักการะของปวงชนชาวไทยตามที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้ ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ที่มีอยู่ใน
จิตวิญญาณของปวงชนชาวไทย โดยยกย่องเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมตลอดมาตั้งแต่โบราณกาล
และมีการสืบทอดจิตวิญญาณดังกล่าวจากรุ่นสู่รุ่นจนได้รับการยกย่องจากนานาประเทศ หากมีการกระทํา
อันเป็นการหมิ่นประมาทต่อพระมหากษัตริย์ย่อมนําไปสู่ความเกลียดชังกันในระหว่างหมู่ชน จนอาจทําให้
เกิดความแตกแยกของสังคมที่ไม่อาจยุติได้ และเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐจึงต้องมีมาตรการพิเศษ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวในการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อให้เกิดความมั่นคง
ของรัฐอย่างพอเหมาะพอควรตามความจําเป็นของสถานการณ์ สําหรับการระวางโทษจําคุกเป็นเพีย ง
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นให้เหมาะสมโดยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ของสังคม
ดั ง เช่ น ในปี ๒๕๑๙ ได้ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โทษจํ า คุ ก ของมาตรา ๑๑๒ โดยคํ า สั่ ง คณะปฏิ รู ป
การปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๑ พ.ศ. ๒๕๑๙ จากโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี เป็นโทษจําคุกตั้งแต่สามปี
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ถึงสิบห้าปี แต่หากผู้กระทําความผิดรู้สํานึกในการกระทําก็อาจใช้มาตรการนอกเหนือการลงโทษดังกล่าวได้
โดยใช้วิธีการรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษไว้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖
เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญประกอบสาระสําคัญของบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๑๒ ดังกล่าวแล้วเห็นว่า แม้รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ รับรองเสรีภาพของบุคคลในการแสดง
ความคิ ด เห็ น การพู ด การเขี ย น การพิ ม พ์ การโฆษณา และการสื่ อ ความหมายโดยวิ ธี อื่ น
แต่บทบัญ ญัติข องรัฐธรรมนูญ ดังกล่าวก็มิได้รับรองโดยเด็ดขาด แต่ให้จํากัดเสรีภาพได้ภายใต้เงื่อนไข
ที่บัญญัติไว้ คือ จํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้แต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว
หรือความเป็น อยู่ส่ว นตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรีย บร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือเพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน เมื่อพิจารณาบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ที่กําหนดให้การกระทําที่เป็น การหมิ่น ประมาท ดูหมิ่น
หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
ซึ่งการกระทําดังกล่าวกระทบต่อความสงบสุขเรียบร้อยของประชาชนอันเป็นประโยชน์ส่วนรวม และเป็น
ความผิด ต่อความมั่นคงแห่ง ราชอาณาจักร ที่ต้องรับโทษทางอาญา จึงเป็นบทบัญญัติที่มีเจตนารมณ์
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ว่า เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและความมั่นคง
ของประเทศ อย่างไรก็ดี บุคคลยังมีเสรีภาพในการแสดงความคิด เห็น ได้ตราบเท่าที่ไม่เป็น การกระทํา
ที่เป็นความผิดตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา จึงเห็น ได้ว่า เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้
ตามมาตรา ๔๕ รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เสรีภาพดังกล่าวอาจถูกจํากัดได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่ ง กฎหมาย เฉพาะตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรานั้ น ๆ ย่ อ มหมายความว่ า แม้ บุ ค คล
จะมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา แต่ก็ต้องอยู่ในกรอบ
ของรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายเฉพาะ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ จึ ง เป็ น บทบั ญ ญั ติ
ตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้แล้วว่ากระทําได้ กล่าวคือ เป็นบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพ
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว้และกระทําเท่าที่จําเป็น
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย อีกทั้งเป็นบทบัญญัติที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้
ใช้ บั งคั บ แก่ก รณี ใดกรณีห นึ่ ง หรื อ แก่บุ ค คลใดบุ คคลหนึ่ง เป็ น การเจาะจง และไม่ก ระทบกระเทื อ น
ต่อสาระสําคัญของสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๕ เพราะเป็น

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๒๒ ก

หน้า ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

บทบัญญัติที่ตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว้
คือ การรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และป้องกัน
หรือ ระงั บความเสื่อ มทรามทางจิต ใจของประชาชน และสอดคล้ องกับหลักนิ ติธ รรมโดยไม่ ได้ทํ าให้
การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ในมาตรา ๓
วรรคสอง แต่อย่างใด ส่วนการพิจารณาว่าการกระทําใดจะเป็นการกระทําตามประมวลกฎหมายอาญา
หรื อการกระทํ าที่ มีลั กษณะซึ่ง รัฐ ธรรมนูญ รับ รองเสรีภ าพไว้ หรื อไม่นั้ น ศาลยุติ ธรรมจะเป็ น องค์ ก ร
ใช้อํานาจดุลพินิจพิจารณาเป็นรายกรณีไป
อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ไม่ขัดหรือแย้ง
ต่อ รัฐ ธรรมนู ญ แห่ง ราชอาณาจั กรไทย พุท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๙
และมาตรา ๔๕
นายชัช ชลวร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

