ทีส่ ภาผู)แทนราษฎร
ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง รIางพระราชบัญญัติแก)ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (แก)ไขเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาท)
เรียน ผูบ) ังคับบัญชากลุIมงานพระราชบัญญัติและญัตติ ๑ สำนักการประชุม สภาผู)แทนราษฎร
อ)างถึง หนังสือบันทึกข)อความ สำนักการประชุม กลุIมงานพระราชบัญญัติและญัตติ ๑ สภาผู)แทนราษฎร เรื่อง รIาง
พระราชบัญญัติแก)ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (แก)ไขเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาท) ลง
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธZ ๒๕๖๔
ตามที่กลุIมงานพระราชบัญญัติและญัตติ ๑ สำนักการประชุม สภาผู)แทนราษฎร ได)กรุณาทำหนังสือบันทึกข)อความมาถึง
ข)าพเจ)าและคณะ เพื่อแจ)งให)ทราบวIา เจ)าหน)าที่ของกลุIมงานพระราชบัญญัติและญัตติ ๑ ได)ตรวจสอบรIางพระราชบัญญัติแก)ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (แก)ไขเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาท) ที่ข)าพเจ)าและคณะได)เสนอตIอ
ประธานสภาผู)แทนราษฎรเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธZ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเห็นวIามีข)อบกพรIอง ๔ ประการ จึงเสนอให)พิจารณาถอนรIาง
พระราชบัญญัตดิ ังกลIาวเพื่อนำมาปรับปรุงนั้น
ข)าพเจ)าและคณะได)ทำหนังสือถึงประธานสภาผู)แทนราษฎรเพื่อขอถอนรIางพระราชบัญญัติแก)ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (แก)ไขเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาท) ไปเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธZ พ.ศ. ๒๕๖๔ และได)
แก)ไขปรับปรุงรIางพระราชบัญญัติดังกลIาวแล)ว ดังนี้
๑. ตามทีแ่ จ)งวIาบันทึกวิเคราะหZสรุปสาระสำคัญฯ ในหน)า ๒ มีข)อความในบรรทัดที่ ๑-๖ ซ้ำกับข)อความในหน)า ๑
บรรทัดที่ ๓๐-๓๕ นั้น ข)าพเจ)าและคณะได)ตรวจสอบและแก)ไขแล)ว
๒. ตามที่แจ)งวIามีหน)ากระดาษเกินมา จำนวน ๑ แผIน ข)าพเจ)าและคณะได)ตรวจสอบและแก)ไขแล)ว
๓. ตามที่แจ)งวIาบันทึกหลักการและเหตุผล ในหน)าที่ ๑ (๔) ข)อความตอนท)ายหายไป ข)าพเจ)าและคณะได)ตรวจสอบและ
แก)ไขแล)ว
๔. อยIางไรก็ตาม ตามที่กลุIมงานพระราชบัญญัติและญัตติ ๑ แจ)งความเห็นวIา มาตรา ๑๓๕/๗ และมาตรา ๑๓๕/๘ แหIง
รIางพระราชบัญญัติแก)ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ซึ่งบัญญัติวIา

มาตรา ๑๓๕/๗ ผู)ใดติชม แสดงความคิดเห็น หรือแสดงข)อความใดโดยสุจริต เพื่อรักษาไว)ซึ่งการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยZทรงเปhนประมุข เพื่อธำรงไว)ซึ่งรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อประโยชนZสาธารณะ ผู)นั้น
ไมIมีความผิดตามมาตรา ๑๓๕/๕ และมาตรา ๑๓๕/๖
มาตรา ๑๓๕/๘ ความผิดฐานในลักษณะนี้ ถ)าผู)ถูกกลIาวหาวIากระทำความผิดพิสูจนZได)วIาข)อที่หาวIาเปhน
ความผิดนั้นเปhนความจริง ผู)นั้นไมIต)องรับโทษ
แตIห)ามมิให)พิสูจนZถ)าข)อที่กลIาวหาวIาเปhนความผิดนั้นเปhนเรื่องความเปhนอยูIสIวนพระองคZหรือความเปhนอยูI
สIวนตัว แล)วแตIกรณี และการพิสูจนZจะไมIเปhนประโยชนZแกIประชาชน
เปhนบทบัญญัติที่ขัดหรือแย)งกับรัฐธรรมนูญแหIงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖ ซึ่งบัญญัติวIา “องคZพระมหากษัตริยZทรงดำรงอยูIใน
ฐานะอันเปhนที่เคารพสักการะ ผู)ใดจะละเมิดมิได) ผู)ใดจะกลIาวหาหรือฟkองร)องพระมหากษัตริยZในทางใดๆ มิได)” จึงทำให)
บทบัญญัติในมาตรา ๑๓๕/๗ และมาตรา ๑๓๕/๘ เปhนอันใช)บังคับมิได)ในสIวนที่เกี่ยวกับการยกเว)นความผิด หรือการยกเว)นโทษ ใน
กรณีที่มีการกระทำความผิดตIอพระมหากษัตริยZ (ไมIรวมถึงพระราชินี รัชทายาท หรือผู)สำเร็จราชการแทนพระองคZ) เนื่องจากจะ
สIงผลให)การติชม การแสดงความคิดเห็น การแสดงข)อความ และการกระทำ ที่เปhนการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือการแสดงความ
อาฆาตมาดร)ายพระมหากษัตริยZ ไมIมีความผิด หากเปhนการกระทำโดยสุจริต เพื่อรักษาไว)ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยZทรงเปhนประมุข เพื่อธำรงไว)ซึ่งรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อประโยชนZสาธารณะ หรือหากผู)ถูกกลIาวหาวIากระทำ
ความผิดพิสูจนZได)วIาข)อที่หาวIาเปhนความผิดนั้นเปhนความจริง ผู)นั้นไมIต)องรับโทษ จึงเปhนบทบัญญัติที่ทำให)พระมหากษัตริยZอาจไมI
ทรงอยูใI นฐานะอันเปhนที่เคารพสักการะ หรืออาจถูกละเมิดได)นั้น
ข)าพเจ)าและคณะมีความเห็นวIา แท)จริงแล)ว ตามบทบัญญัตแิ หIงรัฐธรรมนูญที่วIา “องคZพระมหากษัตริยZทรงดำรงอยูIใน
ฐานะอันเปhนที่เคารพสักการะ” นั้น มีความมุIงหมายเพียงเพื่อเปhนการถวายพระเกียรติให)แกIองคZพระมหากษัตริยZ สIวน “ผู)ใดจะ
ละเมิดมิได)” นั้น มิได)หมายถึงการห)ามแสดงความคิดเห็นตIอองคZพระมหากษัตริยZ แตIหมายความวIา พระมหากษัตริยZไมIอาจถูก
กลIาวหาหรือฟkองร)องได) ดังที่ได)ขยายความให)ชัดเจนไว)ในบทบัญญัติมาตราเดียวกันวIา “ผู)ใดจะกลIาวหาหรือฟkองร)อง
พระมหากษัตริยZในทางใดๆ มิได)” ฉะนั้น ความเห็นของกลุIมงานพระราชบัญญัติและญัตติ ๑ จึงเปhนการตีความเกินตัวบทและ
เจตนารมณZของรัฐธรรมนูญ ไมIสอดคล)องกับประวัติศาสตรZรัฐธรรมนูญและกฎหมายของไทย รวมทั้งไมIสอดคล)องกับระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยZเปhนประมุข ดังนี้
(๑) บทบัญญัติในลักษณะเดียวกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ปoจจุบัน ปรากฎขึ้นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหIงราชอาณาจักร
สยามที่ประกาศใช)เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งบัญญัติไว)ในมาตรา ๓ วIา “องคZพระมหากษัตริยZดำรงอยูIในฐานะอันเปhนที่
เคารพสักการ ผู)ใดจะละเมิดมิได)” โดยพระยามานวราชเสรี หนึ่งในคณะอนุกรรมการยกรIางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๗๕ ได)อธิบาย
ที่มาของบทบัญญัติมาตรานีไ้ ว)วIา “ญี่ปุpนให)เกียรติยศพระเจ)าแผIนดิน บัญญัติไว)ในรัฐธรรมนูญวIาองคZพระมหากษัตริยZเปhนสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ผู)ใดจะละเมิดมิได) ก็หมายความวIาเปhนที่เคารพนั่นเอง พระมหากษัตริยZไทยตั้งแตIโบราณกาลก็ได)ชIวยชาติบ)านเมืองมา
ตลอด ผมจึงเอามาเขียนถวายพระเกียรติไว)ในรัฐธรรมนูญ”๑ ขณะทีพ่ ระยามโนปกรณZนิติธาดา ประธานคณะอนุกรรมการยกรIาง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๗๕ ได)อธิบายในที่ประชุมสภาผู)แทนราษฎรครั้งที่ ๓๕/๒๔๗๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๕ วIา
“คำวIาผู)ใดจะละเมิดมิได)นี้ เราหมายความวIา ใครจะไปละเมิดฟkองร)องวIากลIาว [องคZพระมหากษัตริยZ] ไมIได)”๒ สอดคล)องกับ
๑
๒

พระยามานวราชเสรี, “สนทนากับนักกฎหมาย,” วารสารกฎหมาย ป8ที่ ๒, ฉบับที่ ๒ (๒๕๑๙), หนAา ๑๘๘.
รายงานการประชุมสภาผูAแทนราษฎร ครั้งที่ ๓๕/๒๔๗๕ (สมัยสามัญ) วันศุกรSที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๕, หนAา ๓๗๕ – ๓๗๖.

คำอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญของ ศ.ดร. เดือน บุนนาค และ ศ. ไพโรจนZ ชัยนาม ที่วIา “ในประเทศซึ่งพระมหากษัตริยZทรงเปhน
ประมุขนั้น ยIอมมีหลักอยูIในกฎหมายรัฐธรรมนูญวIา ‘พระมหากษัตริยZยIอมเปhนที่เคารพสักการะ ผู)ใดจะละเมิดมิได)’ การห)ามละเมิด
นี้ยIอมเปhนสิทธิพิเศษที่พระมหากษัตริยZจะถูกฟkองในทางอาชญาไมIได) สำหรับประเทศเราก็ได)มีบทบัญญัติเชIนนี้ไว)ในมาตรา ๓ แหIง
รัฐธรรมนูญ [๒๔๗๕]”๓
ตIอมารัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๙๒ เปhนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติขยายความ “องคZพระมหากษัตริยZดำรงอยูIในฐานะอัน
เปhนที่เคารพสักการ ผู)ใดจะละเมิดมิได)” (มาตรา ๕) วIา “ผู)ใดจะกลIาวหาหรือฟkองร)องพระมหากษัตริยZในทางใดๆ มิได)” (มาตรา ๖)
ซึ่งในขณะพิจารณารIางรัฐธรรมนูญมาตรานี้ มีผู)คัดค)านหลายคนในที่ประชุมรัฐสภาวIาบทบัญญัติเดิมอยIางในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
๒๔๗๕ มาตรา ๓ ชัดเจนอยูIแล)ว๔ ขณะที่พระยาอรรถการียZนิพนธZ สมาชิกสภารIางรัฐธรรมนูญขณะนั้น อธิบายในที่ประชุมรัฐสภา
ระหวIางพิจารณารIางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๙๒ วIา “สภารIางรัฐธรรมนูญได)นำมาบัญญัติไว)ให)ชัดเจนก็มีมาตราที่วIาผู)ใดจะกลIาวหา
ฟkองร)องพระมหากษัตริยZมิได) ก็เพื่อจะให)ความชัดเจน และเพื่อที่จะให)เปhนไปตามที่รัฐธรรมนูญของประเทศที่มีพระมหากษัตริยZเปhน
ประมุขได)บัญญัติกฎหมายไว)”๕
ภายหลังได)มีการรวมบทบัญญัติดังกลIาวมาอยูIในมาตราเดียวกัน เริ่มจากธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.
๒๕๑๕ (มาตรา ๔ พระมหากษัตริยZทรงดำรงอยูIในฐานะอันเปhนที่เคารพสักการะ ผู)ใดจะละเมิดมิได) และจะกลIาวหาหรือฟkองร)อง
ในทางใดๆ มิได)) เชIนเดียวกับในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖ ซึ่งบัญญัติไว)วIา “องคZพระมหากษัตริยZทรงดำรงอยูIในฐานะ
อันเปhนที่เคารพสักการะ ผู)ใดจะละเมิดมิได) ผู)ใดจะกลIาวหาหรือฟkองร)องพระมหากษัตริยZในทางใดๆ มิได)” ทั้งนีใ้ นเอกสาร ความ
มุ'งหมายและคำอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแห'งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเขียนโดยคณะกรรมการ
รIางรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดพิมพZโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู)แทนราษฎร ก็ได)อธิบายความมุIงหมายของมาตรา ๖
ไว)วIา เพื่อ “สืบทอดหลักการรับรองพระราชสถานะขององคZพระมหากษัตริยZในฐานะที่ทรงเปhนประมุขของชาติ ซึ่งผู)ใดจะกลIาวหา
หรือละเมิดมิได)”๖
ดังนั้น เมื่อพิจารณาเจตนารมณZในการตราบทบัญญัตลิ ักษณะนี้ตั้งแตIมาตรา ๓ ในรัฐธรรมนูญแหIงราชอาณาจักรสยาม
พ.ศ. ๒๔๗๕ จนถึงมาตรา ๖ ในรัฐธรรมนูญฉบับปoจจุบัน จะเห็นวIามาตรา ๑๓๕/๗ และ มาตรา ๑๓๕/๘ ในรIางพระราชบัญญัติ
แก)ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (แก)ไขเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาท) นัน้ มิได)ขัดหรือแย)งกับ
บทบัญญัติของมาตรา ๖ ในรัฐธรรมนูญแหIงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ แตIอยIางใด
(๒) ข)าพเจ)าและคณะขออธิบายเพิ่มเติมวIา ฐานะอันเปhนที่เคารพสักการะขององคZพระมหากษัตริยZตามบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญนั้น จะต)องตีความภายใต)กรอบและหลักการของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยZเปhนประมุข ไมIสามารถ
ตีความบทบัญญัติให)พระมหากษัตริยZมีฐานะเหมือนในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยZได) ดังเชIนทีศ่ าสตราจารยZ ดร.หยุด แสงอุทัย
ได)ให)คำอธิบายรัฐธรรมนูญไว)วIา ฐานะอันเปhนที่เคารพสักการะตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเปhนการยกยIองพระมหากษัตริยZเพราะ
เปhนประมุขของปวงชนชาวไทย ซึ่งการที่รัฐธรรมนูญกำหนดให)พระมหากษัตริยZดำรงอยูIในฐานะเปhนที่เคารพสักการะนั้น ยIอมเปhน
การกำหนดโดยปริยายวIาพระมหากษัตริยZจะต)องอยูIเหนือการเมือง พระมหากษัตริยZจะต)องทรงเปhนกลางทางการเมือง ไมIเข)าข)าง
๓

เดือน บุนนาค และไพโรจนS ชัยนาม, คำอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ (รวมทั้งกฎหมายเลือกตั้งด?วย) : ภาค ๒ รัฐธรรมนูญสยาม (พระนคร: นิติสาสSน,
๒๔๗๗), หนAา ๘๘.
๔
วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ, ๒๕๓๐), หนAา ๓๒๖.
๕
รายงานการประชุมรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓/๒๔๙๒ วันศุกรSที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๒, หนAา ๑๒๐ – ๑๒๑.
๖
สำนักงานเลขาธิการสภาผูAแทนราษฎร, ความมุEงหมายและคำอธิบายประกอบมาตราของรัฐธรรมนูญแหEงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
(กรุงเทพฯ: สำนักการพิมพS, สำนักงานเลขาธิการสภาผูAแทนราษฎร, ๒๕๖๒), หนAา ๑๘๔.

พรรคการเมืองฝpายใดฝpายหนึ่ง และโดยนัยนี้จึงต)องถือวIาพระมหากษัตริยZเปhนผู)ปกปkองรัฐธรรมนูญ กลIาวคือ เมื่อมีการกระทำสำคัญ
ของรัฐจึงต)องมีพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริยZ และโดยที่พระมหากษัตริยZทรงเปhนกลาง ถ)าการกระทำเชIนวIานั้นไมIถูกต)องตาม
วิธีทางแหIงรัฐธรรมนูญหรือขัดแย)งตIอกฎหมาย พระมหากษัตริยZก็ยIอมไมIพระราชทานพระปรมาภิไธย และการกระทำนั้นก็เปhนอัน
ใช)ไมIได)๗
ที่สำคัญ เพื่อที่จะให)พระมหากษัตริยZดำรงอยูIในฐานะอันเปhนที่เคารพสักการะ จึงมีหลักวIา “พระมหากษัตริยZทรงกระทำ
ผิดไมIได)” (the King can do no wrong) ซึ่งสำหรับรัฐธรรมนูญไทย เราควรถือวIา การที่พระมหากษัตริยZทรงกระทำผิดไมIได)นั้น เพราะมี
ผู)ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเปhนผู)รับผิดชอบตามรัฐธรรมนูญแทนพระมหากษัตริยZ ทั้งนี้ ศาสตราจารยZ ดร.หยุด แสงอุทัย
ได)อธิบายเพิ่มเติมวIา การอ)างวIาพระมหากษัตริยZทรงกระทำการใดในทางการเมืองโดยพระองคZเองก็ดี การอ)างวIาทรงแนะนำให)
กระทำการนั้นๆ ก็ดี ยIอมไมIสอดคล)องกับระบอบประชาธิปไตย และพระมหากษัตริยZยIอมทรงงดเว)นการกระทำใด ๆ โดยเปxดเผย
อันอาจทำให)ประชาชนนำไปวิพากษZวิจารณZได)๘
จะเห็นได)วIา ฐานะอันเปhนที่เคารพสักการะของพระมหากษัตริยตZ ามรัฐธรรมนูญ ถือเปhนการถวายพระเกียรติในฐานะที่
เปhนประมุขของรัฐในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งพระองคZไมIสามารถกระทำการใดๆ ก็ได)ตามพระราชอัธยาศัยเหมือนในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยZ ทวIาองคZพระมหากษัตริยZทรงเปhนกลางทางการเมือง ไมIทรงกระทำการใดในทางการเมืองและในการ
ปกครองด)วยพระองคZเอง ตามหลัก “พระมหากษัตริยZทรงกระทำผิดไมIได)” (the King can do no wrong) ซึ่งจะทำให)องคZ
พระมหากษัตริยZปลอดพ)นจากการวิพากษZวิจารณZของประชาชน
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่วIา “องคZพระมหากษัตริยZทรงดำรงอยูIในฐานะอันเปhนที่เคารพสักการะ ผู)ใดจะละเมิดมิได)
ผู)ใดจะกลIาวหาหรือฟkองร)องพระมหากษัตริยZในทางใดๆ มิได)” จึงไมIได)ดำรงอยูIอยIางอิสระโดยตัวเอง แตIยึดโยงกับหลัก
พระมหากษัตริยZทรงกระทำผิดไมIได)ในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยZอยูIใต)รัฐธรรมนูญ และดังนั้น จึงไมIได)มีจุดมุIงหมาย
เพื่อห)ามมิให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระมหากษัตริยโZ ดยสุจริต เพื่อรักษาไว)ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยZทรงเปhนประมุข เพื่อธำรงไว)ซึ่งรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อประโยชนZสาธารณะ ดังที่ก็เคยปรากฏในการอภิปรายใน
สภาผู)แทนราษฎรของประเทศไทยในอดีต
(๓) ข)าพเจ)าและคณะเห็นวIา ความเห็นของกลุIมงานพระราชบัญญัติและญัตติ ๑ เปhนการตีความประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๑๒ ให)เชื่อมโยงกับฐานะของพระมหากษัตริยZอันเปhนที่เคารพสักการะและผู)ใดจะละเมิดมิได)ตามรัฐธรรมนูญ ทั้งที่ในความ
เปhนจริงทางประวัติศาสตรZกฎหมายไมIได)เกี่ยวข)องกัน
ในแงIพัฒนาการทางกฎหมาย ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ มีต)นแบบมาจากกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗
มาตรา ๙๘ ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยZ (“ผู)ใดทนงองอาจ แสดงความอาฆาฏมาดร)ายหรือหมิ่นประมาทตIอสมเด็จพระเจ)าอยูIหัว
ก็ดี สมเด็จพระมเหษีก็ดี มกุฎราชกุมารก็ดี ตIอผู)สำเร็จราชการแผIนดินในเวลารักษาราชการตIางพระองคZสมเด็จพระเจ)าอยูIหัวก็ดี
ทIานวIาโทษของมันถึงจำคุกไมIเกินกวIาเจ็ดป{แลให)ปรับไมIเกินกวIาห)าพันบาทด)วยอีกโสดหนึ่ง”) ทั้งนี้ กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.
๑๒๗ ซึ่งเปhนผลมาจากการปฏิรูประบบกฎหมายสมัยรัชกาลที่ ๕ ถือเปhนประมวลกฎหมายแบบรัฐสมัยใหมIฉบับแรกของสยามตาม
แบบอยIางของประเทศตะวันตก โดยบทบัญญัติตามมาตรา ๙๘ ในกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ และในเวลาตIอมากลายเปhน

๗

หยุด แสงอุทัย, คำอธิบายรัฐธรรมนูญแหEงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ และ ธรรมนูญการปกครงราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ วEาด?วย
พระมหากษัตริยU (กรุงเทพฯ: วิญhูชน, ๒๕๕๑), หนAา ๑๔-๑๕.
๘ เรื$ องเดียวกัน, หน้ า ๑๖-๑๗.

มาตรา ๑๑๒ ในประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๙๙ นั้น รIางขึ้นมาโดยอิงจากกฎหมายของอังกฤษ๙ ซึ่งการบังคับใช)กฎหมาย
ลักษณะนี้ของอังกฤษและประเทศอื่นที่มีระบบกษัตริยไZ ด)ลดน)อยลงตามพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย จนปoจจุบันไมIมีการ
บังคับใช)แล)วในหลายประเทศ เพราะรัฐในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหมIต)องมุIงประกันเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน
แม)วIาในรัฐธรรมนูญของหลายประเทศยังมีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกับมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญไทยอยูIก็ตาม
ดังนั้น ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ ซึ่งสืบทอดมาจากกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ มาตรา ๙๘ ตั้งแตI
กIอนที่สยามจะมีรัฐธรรมนูญ จึงไมIได)บัญญัติขึ้นมาเพื่อทำให)บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดให)พระมหากษัตริยZมีฐานะอันเปhนที่
เคารพสักการะ ผู)ใดจะละเมิดมิได) มีสภาพบังคับแตIอยIางใด เพียงแตIมุIงคุ)มครององคZพระมหากษัตริยZ พระราชินี รัชทายาท หรือ
ผู)สำเร็จราชการแทนพระองคZ จากการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร)ายเทIานั้น การตีความประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา ๑๑๒ ตามความเห็นของกลุIมงานพระราชบัญญัติและญัตติ ๑ ให)เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๖ จะยิ่งสIงผลให)การ
บังคับใช)มาตรา ๑๑๒ มีลักษณะคลุมเครือและขยายความกว)างขวางเกินกรอบของฐานความผิดในกฎหมายอาญาตามปกติ นําไปสูI
ความไมIแนIนอนของฐานความผิดนี้ในกระบวนการยุติธรรม
(๔) หากพิจารณาจากประวัติศาสตรZทางกฎหมายของประเทศไทยแล)ว ประมวลกฎหมายอาญาในปoจจุบันนั้น สืบทอด
และปรับปรุงมาจากกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ ซึ่งตราขึ้นมาตั้งแตIในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยZ อยIางไรก็ดี หลัง
เปลี่ยนแปลงการปกครองเปhนระบอบประชาธิปไตยแล)ว กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ ยังคงบังคับใช)อยูIกIอนจะถูกแทนที่ด)วย
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งในระหวIางนั้นก็มีการปรับปรุงให)เข)ากับยุคสมัย ประเด็นหนึ่งที่มีการแก)ไขเพิ่มเติม
กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ ใน พ.ศ. ๒๔๗๘ ให)สอดคล)องกับระบอบประชาธิปไตย คือ แก)ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐๔ ให)มี
บทบัญญัติยกเว)นความผิดแม)จะเปhนฐานความผิดเกี่ยวกับการดูหมิ่นพระมหากษัตริยZ หากเปhนการกระทำภายในความมุIงหมายแหIง
รัฐธรรมนูญ หรือเพื่อประโยชนZสาธารณะ หรือเปhนการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ดังนี้
ผู)ใดกระทำการให)ปรากฏแกIคนทั้งหลายด)วยวาจาหรือลายลักษณZอักษร หรือเอกสารตีพิมพZ หรือด)วยอุบาย
อยIางใดๆ ดังตIอไปนี้
ก) ให)เกิดความดูหมิ่นตIอพระมหากษัตริยZ หรือรัฐบาล หรือข)าราชการแผIนดินในหมูIประชาชนก็ดี
ข) ...
ค) ...
ง) ...
ผู)นั้นมีความผิดต)องระวางโทษจําคุกไมIเกินกวIา ๗ ป{ และให)ปรับไมIเกินกวIาสองพันบาทด)วยอีกโสตหนึ่ง
แตIถ)าวาจาหรือลายลักษณZอักษรหรือเอกสารตีพิมพZหรืออุบายอยIางใดๆ ที่ได)กระทําไปภายในความมุIงหมาย
แหIงรัฐธรรมนูญหรือเพื่อสาธารณประโยชนZหรือเปhนเพียงการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตหรือเปhนเพียงการติชมตามปกติ
วิสัยในบรรดาการกระทําของรัฐบาลหรือของราชการแผIนดินการกระทํานั้นไมIให)ถือวIาเปhนความผิด๑๐

จิตติ ติงศภัทิย์, “ความผิดฐานหมิ$นพระบรมเดชานุภาพกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยที$มีพระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุข”, ปาจารยสาร
ปี ที$ ๑๔, ฉบับที$ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม, ๒๕๓๐), หน้ า ๓๙ – ๔๐, และ จิตติ ติงศภัทิย์, คําอธิ บายประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒ ตอนที <
๑ (กรุงเทพฯ: สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา, ๒๕๑๔), หน้ า ๙๐๖ -๙๐๗.
๑๐
พระราชบัญญัติแกAไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๘ (ฉะบับที่ ๗), ราชกิจจานุเบกษา (๑๙ เมษายน, ๒๔๗๙), เลjมที่ ๕๓ หนAา
๖๑.
๙

การแก)ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ มาตรา ๑๐๔ ดังกลIาว เกิดขึ้นในขณะที่ประเทศอยูภI ายใต)
รัฐธรรมนูญแหIงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๕ อันมีบทบัญญัติตามมาตรา ๓ ความวIา “องคZพระมหากษัตริยZดำรงอยูIในฐานะอัน
เปhนที่เคารพสักการะ ผู)ใดจะละเมิดมิได)” แล)ว นั่นแสดงให)เห็นวIา บทบัญญัตวิ Iาด)วยการยกเว)นความผิดฐานหมิ่นประมาท
พระมหากษัตริยZ ยIอมไมIได)ขัดหรือแย)งกับบทบัญญัตติ ามรัฐธรรมนูญที่กำหนดให)พระมหากษัตริยZดำรงอยูIในฐานะอันเปhนที่เคารพ
สักการะ ผู)ใดจะละเมิดมิได) บทบัญญัติยกเว)นความผิดในลักษณะดังกลIาวไมIได)ทำให)พระมหากษัตริยZไมIอยูIในฐานะอันเปhนที่เคารพ
สักการะหรือละเมิดมิได)ตามรัฐธรรมนูญ และมาตรา ๓ ในรัฐธรรมนูญแหIงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๕ ขณะนั้น ก็ไมIได)ทำให)
บทบัญญัติตามมาตรา ๑๐๔ ของกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ ที่แก)ไขเพิ่มเติมใน พ.ศ. ๒๔๗๘ เปhนอันใช)บังคับมิได)
เพราะฉะนั้น เมื่อพิจารณาจากทั้งบทบัญญัติ เจตนารมณZ และประวัติศาสตรZของกฎหมายและรัฐธรรมนูญไทยแล)ว
ข)าพเจ)าและคณะจึงเห็นวIา มาตรา ๑๓๕/๗ และมาตรา ๑๓๕/๘ แหIงรIางพระราชบัญญัติแก)ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (แก)ไขเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาท) ซึ่งเปhนบทบัญญัติยกเว)นความผิดและยกเว)นโทษ ไมIได)ขัดหรือแย)งกับ
รัฐธรรมนูญแหIงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖ และรัฐธรรมนูญมาตรา ๖ ปoจจุบันก็ไมIได)ทำให)มาตรา ๑๓๕/๗ และ
มาตรา ๑๓๕/๘ ของรIางพระราชบัญญัตทิ ี่ข)าพเจ)าและคณะเสนอเปhนอันใช)บังคับมิได) การตีความบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายเพื่อรักษาพระเกียรติของพระมหากษัตริยZ จะต)องสอดคล)องกับระบอบประชาธิปไตย ได)สัดสIวนระหวIางการคุ)มครอง
ประมุขของรัฐกับการคุ)มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

.......................................................
(นายพิธา ลิ้มเจริญรัตนZ)
หัวหน)าพรรคก)าวไกล

