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วัฒนธรรมไทยกับความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ  
เอกลักษณ์ของประชาธิปไตยไทย ในกระแสประชาธิปไตยโลก

โดย  ศ.ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  
       ราชบัณฑิต  
       เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

 ๑. กฎหมายไทยสะท้อนวัฒนธรรมและจริยธรรมไทย
  ถา้ศกึษาโครงสรา้งความผดิฐานดหูมิน่หรอืหมิน่ประมาทในประมวลกฎหมายอาญา เราจะพบวา่ 
มีความผิดอยู่ ๓ กลุ่ม ๖ ระดับ คือ
  กลุ่มที่หนึ่ง ดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาท คนธรรมดา
  ถา้ดหูมิน่ซึง่หนา้ (insult) ตามมาตรา ๓๙๓ ตอ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ ๑ เดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิ 
๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  ถา้หมิน่ประมาท (defamation) ตามมาตรา ๓๒๖ ถงึ ๓๓๓ กต็อ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ  ๑ ป ี 
หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  ถา้หมิน่ประมาทดว้ยการโฆษณากต็อ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ ๒ ป ีและปรบัไมเ่กนิ     ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  กลุ่มที่สอง ดูหมิ่นเจ้าพนักงานหรือ ศาล ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  ถ้าดูหมิ่นเจ้าพนักงาน (มาตรา ๑๓๖) ก็ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน  
๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  ถา้ดหูมิน่ศาลหรอืผูพ้พิากษา (มาตรา ๑๙๘) ในการพจิารณาหรอืพพิากษาคด ีตอ้งระวางโทษจำคกุ 
ตั้งแต่ ๑-๗ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ถึง ๑๔,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  กลุ่มที่สาม ดูหมิ่น ประมุขของรัฐต่างประเทศ หรือ หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 
  ถ้าดูหมิ่น หมิ่นประมาท หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายราชาธิบดี ราชินี ราชสามี 
รชัทายาท หรอืประมขุแหง่รฐัตา่งประเทศ (มาตรา ๑๓๓) (อนัเปน็ความผดิตอ่สมัพนัธไมตรกีบัตา่งประเทศ)  
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ ถึง ๗ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ถึง ๑๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๓๙๓๘



บทความทางวิชาการ

จุลนิติ พ.ค.- มิ.ย. ๕๒

 ถ้ากระทำการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ไทย  
พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ (มาตรา ๑๑๒) ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่  
๓ ถึง ๑๕ ปี
  ถ้าดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาทผู้แทนรัฐต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มาสู่พระราชสำนัก  
(มาตรา ๑๓๔) ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๖ เดือนถึง ๕ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๑,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ
  จะเหน็ไดว้า่ ประมวลกฎหมายอาญาไทยจำแนกการกระทำความผดิฐานดหูมิน่หรอืหมิน่ประมาท 
เอาไวต้ามสถานะ (status) และความสมัพนัธข์องบคุคล อนัเปน็การสอดคลอ้งกบัจรยิธรรมในสงัคมไทย 
 ความจริง ถ้าดูเรื่องอื่นก็จะพบความจริงที่ว่า กฎหมายไทยในเรื่องนี้ต่างจากหลายประเทศใน
หลายเรื่องเพราะเรามีจริยธรรมที่ยึดสถานะและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น ความผิดฐานฆ่าคน 
ถ้าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา (มาตรา ๒๘๘) ก็ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ 
๑๕ ถึง ๒๐ ปี
  ถ้าฆ่าบุพการี (บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย) ฆ่าเจ้าพนักงาน ฯลฯ (มาตรา ๒๘๙) ต้องระวางโทษ 
ประหารชีวิตสถานเดียว ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะเราถือว่าการฆ่าบิดามารดา ตามหลักศาสนาเป็น “อนันตริยกรรม” 
ตามจริยธรรมถือว่าเป็นการเนรคุณอย่างรุนแรงที่สุด
  ความผดิฐานลกัทรพัย ์(มาตรา ๓๓๔) ตอ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ ๓ ป ีและปรบัไมเ่กนิ ๖,๐๐๐ บาท  
แต่ถ้าลักพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา (ทุกศาสนา) ที่เป็นที่สักการบูชาของประชาชนหรือ 
เก็บไว้เป็นสมบัติของชาติ (มาตรา ๓๓๕ ทวิ) ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๓ ปี ถึง ๑๐ ปี และปรับ 
ตั้งแต่ ๖,๐๐๐ ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท
  ความผิดฐานลักวัตถุทางศาสนาที่เคารพของประชาชน คงไม่มีในกฎหมายตะวันตก เพราะเขา
ไม่ได้นับถือเหมือนคนไทย!
  ความผิดฐานลักทรัพย์มาตรา ๗๑ กำหนดว่า ถ้าภรรยาหรือสามีกระทำต่อกันไม่ต้องรับโทษ 
ถ้าผู้สืบสันดานกระทำต่อบุพการี หรือบุพการีกระทำต่อผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดากระทำ 
ต่อกัน ให้เป็นความผิดอันยอมความได้ และศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้
  นี่ก็แสดงให้เห็นว่า พ่อ แม่ ลูก พี่ น้อง ลักทรัพย์กัน สังคมยอมให้คนเหล่านั้น “อโหสิกรรม” 
กันได้ กฎหมายประเทศตะวันตกก็คงไม่มี
  ยงัมตีวัอยา่งทีแ่สดงใหเ้หน็ความแตกตา่งระหวา่งจรยิธรรมและวฒันธรรมของคนไทยสว่นใหญ่
ในสังคมไทยที่ปรากฏเป็นกฎหมาย กับจริยธรรมและกฎหมายของตะวันตกอีกมากมาย
  เชน่ กฎหมายไทยหา้มผูส้บืสนัดานฟอ้งบพุการ ีภาษากฎหมายโบราณเรยีกวา่ “อทุลมุ” เพราะ 
ถือว่าเป็นการเนรคุณ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๖๒) การให้นั้นเมื่อให้แล้วปกติ 
เรียกคืนไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับประพฤติเหตุเนรคุณ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๓๑)
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 ๒. พระมหากษัตริย์ในวัฒนธรรมและจริยธรรมไทย
  ถ้าเราจำแนกประเทศที่มีพระมหากษัตริย์  ๒๖ ประเทศที่มีอยู่ ในโลก เราจะพบว่า 
มีพระมหากษัตริย์อยู่ ๒ กลุ่มหลัก ๆ คือ
  กลุม่ที ่๑ ซึง่อาจเรยีกวา่ “พระมหากษตัรยิภ์ายใตร้ฐัธรรมนญู” (Constitutional Monarchy) 
อาทิ อังกฤษ เบลเยียม นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ สเปน ญี่ปุ่น ไทย
  ในกลุม่นีพ้ระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุของรฐั ทรงปกเกลา้ฯ แตไ่มท่รงปกครอง แตม่รีฐับาล 
ที่มาจากประชาชนเลือกตั้ง เป็นผู้ถวายคำแนะนำและปกครอง
  กลุ่มที่ ๒ คือกลุ่ม “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงปกครอง” กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นประเทศมุสลิม เช่น 
ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือบรูไน
  สำหรับกลุ่มที่ ๒ คงไม่ต้องวิเคราะห์ เพราะแตกต่างจากของเรามาก แต่แม้ในกลุ่มที่ ๑ ที่ต่าง 
ก็เป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ก็ยังมีสถานะต่างกันเป็น ๓ กลุ่ม คือ
  กลุ่มแรก เป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีประวัติศาสตร์ยืนยาวมาตั้งแต่ครั้งราชาธิปไตยใน 
สมัยโบราณ และเมื่อเปลี่ยนมาเป็นประชาธิปไตย ก็ยังคงลักษณะเด่นอยู่คือ คงความลึกลับและสูงส่ง  
มีนิติราชประเพณีเคร่งครัด อาทิ อังกฤษ ญี่ปุ่น ซึ่งพระมหากษัตริย์ไม่สู้จะมีความสัมพันธ์แนบแน่น 
กับประชาชนมากนัก
  กลุม่ทีส่อง เปน็สถาบนัพระมหากษตัรยิท์ีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานเชน่กนั แตเ่มือ่เปลีย่นมา 
เปน็ประชาธปิไตยกม็คีวามเปลีย่นแปลงคอื ทรงปฏบิตัพิระองคเ์ยีย่งคนธรรมดา เสดจ็ฯ ไปหา้งสรรพสนิคา้ 
โดยทรงขับรถพระที่นั่งเอง หรือทรงจักรยานไป ความเคร่งครัดของนิติราชประเพณีก็ไม่เท่ากลุ่มแรก  
สถาบนัพระมหากษตัรยิท์ีอ่ยูใ่นกลุม่นี ้คอื กษตัรยิส์แกนดเินเวยี เชน่ สมเดจ็พระราชนินีาถแหง่เดนมารก์ 
เนเธอร์แลนด์ พระมหากษัตริย์สวีเดนและนอร์เวย์ แต่ความสัมพันธ์กับประชาชนก็ไม่เด่นชัด
  กลุ่มที่สาม อยู่กึ่งกลางระหว่างกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ เป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มี 
ประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ครั้งราชาธิปไตย มีสถานะสูงส่งทั้งทางศาสนาและสังคม มีนิติราช 
ประเพณีที่มีมายาวนาน แต่ก็มีความใกล้ชิดกับประชาชน และเป็นที่เคารพรักของประชาชนอย่างยิ่ง  
เพราะพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงประกอบเพื่อประชาชน กลุ่มที่สามนี้มีตัวอย่างเห็นชัดคือ 
พระมหากษัตริย์ไทย
  คนต่างชาติอาจเห็นภาพพระพุทธเจ้าหลวง หรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเรือ
พระที่นั่งสุพรรณหงส์ หรือทรงบรมราชขัตติยภูษาภรณ์ในพิธีบรมราชาภิเษกอันแสดงความอลังการ 
และศักดิ์สิทธิ์
  แต่คนไทยนั้นได้เห็นทั้งภาพอลังการ ศักดิ์สิทธิ์ อันแสดงความยืนยงและความต่อเนื่องของ
ประวัติศาสตร์ของชาติ ประเพณีโบราณที่เก็บรักษาไว้ และยังได้เห็นภาพที่พระมหากษัตริย์ของเรา 
พระบรมราชนินีาถ และพระราชโอรส ธดิา ประทบันัง่บนดนิ มรีบัสัง่ดว้ยภาษาสามญักบัประชาชนของ 
พระองค์ในถิ่นทุรกันดาร ที่คนธรรมดาไม่อยากไป โครงการต่าง ๆ  ที่ทรงริเริ่มและทำทั่วประเทศกว่า 
๓,๐๐๐ โครงการทีไ่มเ่คยมพีระมหากษตัรยิพ์ระองคใ์ดในประเทศอืน่ทรงทำกเ็กดิขึน้ เพราะความใกลช้ดิ 
กับประชาชนนี้เอง
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 สายสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนคนไทยมีลักษณะพิเศษที่ไม่ใช่ความ 
สมัพนัธธ์รรมดาระหวา่งประมขุของรฐัทีเ่ปน็สถาบนัการเมอืงกบัประชาชนเจา้ของอำนาจอธปิไตย แตเ่ปน็ 
สายสัมพันธ์พิเศษที่มีลักษณะยากแก่ความเข้าใจของคนต่างชาติ ต่างภาษา ดังนี้
 ๒.๑ เทวราชาหรือธรรมราชา
 ผูเ้ขยีนตา่งชาตบิางคนไปอธบิายวา่ คนไทยถอืวา่พระมหากษตัรยิเ์ปน็เทพตามคตเิทวราชาของ 
พราหมณ์ ซึ่งก็ไม่ผิดไปทั้งหมดเพราะเค้ามูลของพระราชพิธีบางอย่างทำให้เข้าใจเป็นอย่างนั้นได้
  แตค่วามจรงิแลว้ คตพิระพทุธศาสนาตา่งหากทีส่ำคญักวา่เพราะในอคัคญัญสตูรทีพ่ระพทุธองค์ 
ทรงอธิบายกำเนิดโลกและการปกครองนั้น ทรงแสดงไว้ชัดเจนว่า พระมหากษัตริย์เป็น “มหาสมมติ” 
(ผู้ที่มหาชนพร้อมใจกันให้เป็นหัวหน้า) เป็น “ราชา” (ผู้ทำความอิ่มใจ สุขใจให้แก่ผู้อื่น) ที่เป็น 
พระมหากษัตริย์ได้ก็โดย “ธรรม” มิใช่เกิดขึ้นโดย “อธรรม” และทรงย้ำว่า “กษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐสุด
ในหมู่ชนผู้ถือโคตร แต่ผู้ใดมีวิชาและจรณะ (ธรรมะ) ผู้นั้นเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์”
  ด้วยเหตุดังนี้ คติ “ธรรมราชา” ซึ่งหมายถึงพระราชาผู้ทรงปกครองด้วยธรรมะ (อาทิ ทศพิธ 
ราชธรรม จักรวรรดิวัตร ราชสังคหวัตถุ ฯลฯ) จึงมีความสำคัญมากกว่าเทวราชา ดังที่พระเจ้าอโศก 
มหาราชของอินเดียได้ทรงวางแบบอย่างแนวทางไว้
  และพระมหากษตัรยิไ์ทยในอดตี คอื พระมหาธรรมราชาลไิท และพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
รชักาลปจัจบุนั ไดท้รงดำเนนิตาม ดงัพระปฐมบรมราชโองการของรชักาลปจัจบุนั ซึง่ทรงเปลง่ทา่มกลาง 
มหาสมาคมเมื่อพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของ 
มหาชนชาวสยาม” (โปรดดูข้อเขียนของผู้เขียนเรื่อง “ทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริย์ไทย”)
  ๒.๒ จาก “สถาบันการเมือง” มาสู ่“สถาบันหลักทางสังคม”
  โดยปกต ิพระมหากษตัรยิน์ัน้ทรงเปน็ประมขุของรฐัอนัจดัเปน็สถาบนัการเมอืงประเภทหนึง่ แมว้า่ 
จะไม่ทรงมีพระราชดำริทางการเมือง แต่ทรงกระทำตามคำแนะนำของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 
ก็ยังถือว่าเป็น “สถาบันการเมือง” แต่เป็น “ส่วนอันทรงเกียรติยศ” (dignified part of the costitution)
  สว่นคณะรฐัมนตร ีและรฐัสภา เปน็ “สว่นปฏบิตักิาร” (efficient parts of the constitution) 
ตามที่นาย Walter Bagehot นักรัฐศาสตร์ชาวอังกฤษได้กล่าวไว้
  แตจ่ากพระราชกรณยีกจิตลอดกวา่ ๖๐ ปใีนรชักาลดว้ยการทุม่เทพระวรกายและพระสตปิญัญา 
แกป้ญัหาเศรษฐกจิและสงัคมของประชาชนเพือ่ “ลดชอ่งวา่ง” ทีร่ฐับาลยงัไมไ่ดท้ำ หรอืทำไปไมถ่งึกวา่ 
๓,๐๐๐ โครงการก็ดี การที่ทรงระงับวิกฤตการณ์ทางการเมืองมิให้ลุกลามร้ายแรงระหว่างรัฐบาลกับ 
ประชาชนในเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ หรือเหตุการณ์พฤษภาคม ๒๕๓๕ ก็ดี ทำให้สถาบัน 
พระมหากษัตริย์ไทยได้แปรสภาพจาก “สถาบันทางการเมืองอันเป็นส่วนอันทรงเกียรติยศ” ไปสู่ “สถาบัน 
หลักทางสังคมที่เป็นส่วนปฏิบัติการทางสังคม” ในลักษณะเดียวกับสถาบันครอบครัว หรือศาสนา 
พระมหากษตัรยิจ์งึไมใ่ช ่“เทวะ” ทีอ่ยูห่า่งไกลบนสวรรคอ์นัลกึลบั แตเ่ปน็ “พอ่” ทีค่นไทยเรยีก “พอ่หลวง”  
และคนไทยมีความรัก ความผูกพัน ความเทิดทูน
  ความสัมพันธ์นี้มีมากกว่าในสังคมตะวันตกระหว่างประมุขของรัฐกับราษฎร ดังจะเห็นได้จาก 
จำนวนคนไทยที่มาร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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หลายแสนคนเตม็ถนนราชดำเนนิและเปน็ขา่วไปทัว่โลก ทีพ่รอ้มใจกนัเดนิทางมาถวายพระพรโดยไมไ่ด้
มกีารกะเกณฑใ์ด ๆ  และเมือ่ทรงพระประชวรเสดจ็เขา้โรงพยาบาลศริริาช ประชาชนจำนวนมากกไ็ปเฝา้ 
ทั้งวันทั้งคืน เหมือนลูกเฝ้าไข้พ่อที่ป่วยไข้
 นี่คือที่มาของรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับที่บัญญัติว่า “องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะ 
อันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ   
มิได้” (มาตรา ๘ รัฐธรรมนูญปัจจุบัน)
 บทบญัญตันิีเ้ปน็ “ผล” ของวฒันธรรมและจรยิธรรมไทยทีเ่ปน็เอกลกัษณน์ีเ้อง ไมใ่ช ่“เหต”ุ ที่ 
บงัคบัใหค้นไทยเคารพพระมหากษตัรยิอ์ยา่งทีอ่า้ง ๆ  กนั วฒันธรรมการปกครองแบบ “พอ่ปกครองลกู”  
(paternalistic governance) นี้เองที่อธิบายปรากฏการณ์ที่อาจไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศอื่น ๆ  คือ  
เมื่อมีการวิพากษ์วิจารณ์พระมหากษัตรย์โดยไม่เป็นธรรม คนไทยส่วนใหญ่ก็รู้สึกเหมือนพ่อตนเอง 
กำลังถูกทำร้ายและยอมรับไม่ได้ เหมือน ๆ  กับที่คนไทยยอมรับไม่ได้ที่จะให้ใครมาจาบจ้วงสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือแม้พระพุทธรูปที่แทนพระพุทธเจ้า
 ความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพจึงไม่ใช่การทำร้ายพระมหากษัตริย์เท่านั้น แต่เป็นการ 
ทำร้าย “พ่อ” ของคนไทยส่วนใหญ่ เป็นความผิดทางสังคมที่ร้ายแรงเหมือนการเนรคุณและด่าพ่อของ 
ตนเอง
 จึงไม่น่าแปลกใจว่า แม้ “พ่อ” จะไม่อยากเอาความผิด (ดังปรากฏในพระราชดำรัสเมื่อวันที่  
๔ ธันวาคม ๒๕๔๘) และทรงเห็นว่าการวิพากษ์วิจารณ์พระองค์ท่านทำได้ แต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ยังต้อง
การให้คงความผิดนี้ไว้ เพื่อคุ้มครองสิ่งที่เขาเห็นว่าทำร้ายสถาบันที่เคารพของเขา
  กลา่วอกีนยัหนึง่กค็อื สงัคมไทยถอืวา่การหมิน่พระบรมเดชานภุาพไมใ่ชผ่ลรา้ยตอ่องคผ์ูถ้กูหมิน่ 
แต่เป็นผลร้ายต่อสังคม จริยธรรม และวัฒนธรรมไทย อันเป็นไปตามหลักอาชญาวิทยาที่ว่าการกระทำ 
บางอยา่งอาจถกูกำหนดเปน็ความผดิอาญา เมือ่มฉีนัทามตทิางสงัคมวา่ การกระทำนัน้เปน็ผลรา้ยตอ่สงัคม 
และเป็นข้อจำกัดของเสรีภาพในการแสดงออกในสังคมนี้
  เหมือน ๆ  กับการวิพากษ์วิจารณ์พระผู้เป็นเจ้าในศาสนาอิสลาม ก็เป็นข้อจำกัดเสรีภาพในการ 
แสดงออกของประเทศมสุลมิ และคนตะวนัตกบางคนไมเ่ขา้ใจ แตไ่ดน้ำพระผูเ้ปน็เจา้ทีช่าวมสุลมิทัง้โลก 
เคารพและศรัทธาไปล้อเลียนจนหวิดจะเกิดความรุนแรงไปทั่วโลกมาแล้วเมื่อเร็ว ๆ  นี้เอง !
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 จากทีก่ลา่วมาทัง้หมดนีแ้สดงใหเ้หน็วา่ ในสงัคมไทยความผดิฐานหมิน่พระบรมเดชานภุาพ ไมไ่ด ้
มฐีานมาจากหลกักฎหมายระหวา่งประเทศหรอืหลกักฎหมายรฐัธรรมนญู ซึง่สากลทัว่ไปยอมรบัเทา่นัน้ 
แตม่ฐีานจากหลกัจรยิธรรมไทย วฒันธรรมไทยและพระพทุธศาสนา อนัเปน็ลกัษณะเฉพาะของสงัคมไทย 
เหมอืน ๆ  กบัทีค่นตะวนัตกคุม้ครองสภาของเขาดว้ยความผดิฐานละเมดิรฐัสภา (แตไ่ทยเราไมคุ่ม้ครอง!) 
คุ้มครองศาลของเขาด้วยความผิดฐานดูหมิ่นศาลและละเมิดอำนาจศาล หรือคนมุสลิมคุ้มครองพระผู้ 
เปน็เจา้ และศาสนาทีเ่ขาเคารพศรทัธาเสรภีาพสว่นบคุคลในการแสดงออกจงึหยดุลงเมือ่ไปกระทบกบั
สิ่งที่สังคมนั้น ๆ  ต้องการคุ้มครอง
  นี่คือความงดงามของความหลากหลาย คงไม่มีนักประชาธิปไตยที่แท้จริงผู้ใดในโลกที่ต้องการ 
ให้ทุกสังคมเปลี่ยนมาใช้มาตรฐานเดียวโดยให้เสรีภาพของบุคคล (คนเดียว) ในการแสดงออกสามารถ
อยู่เหนือความต้องการและฉันทามติของคนส่วนใหญ่ในสังคม! ถ้าคนคนนั้นมีอยู่ เขาก็ไม่ควรได้ชื่อว่า 
เป็นนักประชาธิปไตย แต่ควรได้ชื่อว่าเป็นนักเผด็จการทางจริยธรรมผู้ยิ่งใหญ่
 ตรงกนัขา้ม การยอมรบัความแตกตา่งหลากหลายทางจรยิธรรมและวฒันธรรมตามคตจิรยิธรรม 
พหนุยิม (ethical pluralism) ตา่งหากทีเ่ปน็ประชาธปิไตยและความใจกวา้ง เพราะเขา้ใจหลกัสทิธอิสิระ 
ที่จะเลือกตัดสินใจของแต่ละสังคม (self determination) 

  ๓. ความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพกับการใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง
  จริงอยู่ แม้สังคมไทยและผู้เขียนจะยอมรับว่า ความผิดฐานนี้ยังจำเป็นเพราะเป็นเอกลักษณ ์
ทางจริยธรรมและวัฒนธรรมไทย แต่ก็ต้องยอมรับเช่นเดียวกันว่า ในหลายกรณีมีการใช้ความผิดฐานนี ้
กลา่วหากนัเพือ่ประโยชนท์างการเมอืง ในความขดัแยง้ทางการเมอืงดงัทีป่รากฏขา่วเสมอวา่ คูก่รณขีดัแยง้ 
ทางการเมืองมีการกล่าวหาฝ่ายตรงกันข้ามว่ากระทำความผิดดังกล่าว หากพิเคราะห์ให้ถ่องแท้แล้ว 
การกล่าวหาดังกล่าวมีสองมิติ ผู้กล่าวหาต้องการให้สังคมประณามหรือใช้สภาพบังคับทางสังคมที่ 
คนสว่นใหญเ่คารพพระมหากษตัรยิเ์ปน็ผูบ้บีบงัคบัผูถ้กูกลา่วหา ซึง่อาจหมายถงึการทำใหเ้สือ่มความนยิม 
ลงในกรณีนักการเมือง แต่อีกมิติหนึ่งคือ มิติทางกฎหมายที่อาจทำให้ผู้ถูกกล่าวหารับโทษอาญา
 ผู้เขียนไม่มีตัวเลขแน่นอนถึงสถิติการดำเนินคดีฐานนี้ แต่เท่าที่ปรากฏจากคำสัมภาษณ์ทาง 
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางว่าเวลานี้มีคดีค้างดำเนินการอยู่ที่ตำรวจ ๓๒ คดี ๔ คดีสั่งฟ้อง ๒๘ 
คดีอยู่ระหว่างดำเนินการ (www.suthichaiyoon.com) ถ้าดูเทียบกับสถิติในนอร์เวย์ภายใต้หัวข้อ 
Crime against the Constitution and the Head of State (statistics Norway www.ssb.no)  
ตั้งแต่ปี ๑๙๙๓-๒๐๐๗ โดยในปี ๒๐๐๗ มีคดีสองประเภทนี้เพียง ๗ คดี (รวมคดีที่ไม่ใช่ความผิด 
ต่อประมุขด้วย) ก็จะพบว่า คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของประเทศไทยมีจำนวนสูงกว่ามาก
 การที่จำนวนสูงกว่ามากนี้อาจตีความได้หลายอย่าง คือ
 อย่างแรก คนไทยรักและหวงแหนสถาบันนี้มาก จึงไม่ยอมให้ใครมาวิพากษ์โดยไม่เป็นธรรม 
หรืออาจตีความได้ว่าเป็นการกล่าวหากันเพื่อประโยชน์ของผู้กล่าวหา (ไม่ชอบผู้ถูกกล่าวหาเป็นการส่วนตัว, 
หวังประโยชน์ทางการเมือง)
  แต่ถ้ามาดูสถิติคดีที่เกิดขึ้นในศาลฎีกาแล้ว จะพบว่ามีคดีเหล่านี้น้อยมาก กล่าวคือตั้งแต่มี 
กฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ (พ.ศ. ๒๔๕๑) มาจนถงึการใชป้ระมวลกฎหมายอาญาฉบบัปจัจบุนั  
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ตลอดเวลากวา่ ๑๐๐ ปมีคีำพพิากษาศาลฎกีาเพยีง ๔ เรือ่ง คอื คำพพิากษาศาลฎกีาที ่๑๐๘๑/๒๔๘๒,  
๘๖๑/๒๕๒๑, ๑๒๙๔/๒๕๒๑, ๒๓๕๔/๒๕๓๑ และคดีสุดท้ายไม่ใช่คดีอาญา แต่เป็นคดีให้เลิกมูลนิธิ 
เพราะหมิ่นพระบรมเดชานุภาพคือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๓๐๔/๒๕๓๒
  คำพิพากษาศาลฎีกา ๔ เรื่องที่ตัดสินความผิดฐานนี้ มี ๑ เรื่องที่ศาลฎีกาพิพากษาว่าไม่มี 
ความผดิคอื ฎกีาที ่๑๐๘๑/๒๔๘๒ ซึง่ศาลฎกีาพพิากษาวา่จำเลยพดูอวดอา้งตนในขณะทำการเปน็หมอ 
รักษาโรคว่าตนเป็นผู้วิเศษ มีพระขรรค์แก้ว  
(มีด) ซึ่งสามารถชี้ให้คนเป็นบ้าหรือตายหรือ 
เป็นอะไรก็ได้ พระเจ้าแผ่นดินกับรัฐธรรมนูญ  
จำเลยจะเรียกให้มากราบไหว้ก็ได้ จำเลย 
ไม่กลัวใครในโลกนี้ กลัวแต่พ่อแม่ พระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ์เท่านั้น
  ศาลฎีกาเห็นด้วยกับศาลอุทธรณ์ว่า  
การกระทำของจำเลยเป็นแค่อวดอ้างให้คน 
เช่ือว่าตนเป็นหมอวิเศษรักษาโรคให้หายได้  
ไม่มีเจตนามุ่งร้ายต่อผู้ใด คำกล่าวของจำเลย 
ไม่ทำให้คนทั้งหลายดูหมิ่นหรือเกลียดชังผู้ใดเลย (ศาลอุทธรณ์เห็นว่าคำกล่าวของจำเลยเป็นแค่คำ 
อวดอ้าง มิได้แสดงเจตนาหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายหรือหมิ่นประมาทต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
และเป็นคำกล่าวอันโง่เขลา) ซึ่งเห็นได้ว่าศาลใช้หลัก “เจตนา” เป็นหลักในการวินิจฉัย
  สว่นในอกี ๓ คดทีีเ่หลอื แมศ้าลจะฟงัวา่เปน็ความผดิแตโ่ทษทีล่งนัน้ไมไ่ดห้นกัอยา่งทีก่ฎหมาย 
เปดิโอกาสใหจ้ำคกุได ้๑๕ ป ีเชน่ ในฎกีาที ่๘๖๑/๒๕๒๑ ศาลลงโทษจำคกุ ๑ ป ีในฎกีาที ่๑๒๙๔/๒๕๒๑ 
ศาลพิพากษาจำคุก ๒ ปี คดีที่ศาลพิพากษาจำคุกสูงกว่าคดีอื่น ๆ  ก็คือ ฎีกาที่ ๒๓๕๔/๒๕๓๑ ซึ่ง 
ศาลฎีกาเห็นว่าเจตนาหมิ่นโดยกระทำ ๒ ครั้ง ๒ กระทง จำคุก ๔ ปี
  อยา่งไรกต็าม ความนา่กลวัของความผดิฐานนีล้ดลงมากเนือ่งจากนำ้พระทยัในพระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งส่วนใหญ่แล้วหากความทราบพระเนตรพระกรรณ หรือมีการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา 
ขอพระราชทานอภัยโทษในความผิดฐานนี้ก็จะทรงมิให้ดำเนินคดีหรือพระราชทานอภัยโทษ
  รายสุดท้ายคือ นายแฮรี่ นิโคเลด นักเขียนชาวออสเตรเลียที่ศาลอาญาตัดสินจำคุก ๓ ปี 
แตถ่กูจำคกุจรงิเดอืนเศษ และขอพระราชทานอภยัโทษกไ็ดร้บัพระราชทานอภยัโทษดว้ยความรวดเรว็  
นายนิโคเลดให้สัมภาษณ์ว่า
  “ในวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัครบ ๘๑ พรรษาผมไดเ้หน็พลทุีจ่ดุ 
ขึ้นจากระยะไกล นักโทษบางคนมีน้ำตาคลอเบ้า ยกย่องสรรเสริญผู้ที่พวกเขาเห็นว่าไม่ได้เป็นเพียง 
กษัตริย์แต่เป็นเสมือนบิดาของพวกเขา แม้ว่าผมไม่ใช่คนไทยแต่ผมเป็นลูกชายที่รู้ความหมายของ 
ความรกัทีม่ตีอ่พอ่ ผมยืน่ขอพระราชทานอภยัโทษและภาวนาใหพ้ระองคท์รงทราบถงึชะตากรรมของผม 
และหวังว่าผมจะได้รับความกรุณาจากพระองค์” (มติชนรายวัน, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒)
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  น่าเสียดายว่า นายนิโคเลดไม่ได้ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษก่อนถูกจำคุก หาไม่พระมหา 
กรุณาธิคุณที่ทรงทราบพระเนตรพระกรรณก่อนศาลพิพากษาอาจ “หลั่งมาเหมือนฝนอันชื่นใจ”  
ให้มีการถอนฟ้องดังเช่นที่ปรากฏข้อเท็จจริงในหลายกรณี และผู้ที่รู้เรื่องนี้ดี คือ อัยการสูงสุด 
และอัยการที่รับผิดชอบคดี
 พระเมตตาและพระกรุณานี้ทรงประพฤติปฏิบัติมาโดยตลอด โดยเราและผู้วิพากษ์วิจารณ์ 
ทั้งหลายอาจไม่รู้ เพราะไม่เคยมีข่าว คนที่ได้รับพระเมตตากรุณาเท่านั้นที่จะรู้และเป็นพยานได้ เรื่องนี้  
ถา้ไปถามนกัวชิาการอสิระทีใ่คร ๆ  นบัถอืและเรยีกอาจารยท์ัง้ประเทศ ทีถ่กูดำเนนิคดหีลายครัง้หลายครา 
แต่ได้รับพระมหากรุณาไม่เอาความ ก็จะได้รับคำยืนยันได้!
  ในพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในวันเฉลิม     
พระชนมพรรษา เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่า
  “ในระบอบรัฐธรรมนูญที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข พระเจ้าอยู่หัวผิดไม่ได้...The king 
can do no wrong...ความจรงิ The King can do no wrong คอืการดถูกูเดอะคงิอยา่งมาก เพราะวา่ 
เดอะคิงทำไม can do no wrong...แสดงให้เห็นว่าเดอะคิงไม่ใช่คน แต่เดอะคิงทำ wrong ได้...” 
 และรับสั่งสรุปว่า วิจารณ์พระมหากษัตริย์ได้ และรับสั่งว่า
  “แต่เมื่อบอกว่า ไม่ให้วิจารณ์ ไม่ให้ละเมิด ไม่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญว่าอย่างนั้นก็ลงท้าย ก็เลย
พระมหากษัตริย์ก็เลยลำบากแย่ อยู่ในฐานะลำบาก ก็แสดงให้เห็นว่า ถ้าไม่ให้วิจารณ์ก็หมายความว่า 
พระเจ้าอยู่หัวนี่ ก็ต้องวิจารณ์ ต้องละเมิดแล้วไม่ให้ละเมิดพระเจ้าอยู่หัวเสีย พระเจ้าอยู่หัวเป็นคนไม่ดี 
ซึง่ถา้คนไทยดว้ยกนักย็งัไมก่ลา้ สองเอน็ดพูระเจา้อยูห่วั ไมอ่ยากละเมดิ แตม่ฝีา่ยชาวตา่งประเทศ มบีอ่ย ๆ   
ละเมิดพระเจ้าอยู่หัว ละเมิดเดอะคิง แล้วก็หัวเราะเยาะว่าเดอะคิงของไทยแลนด์ไม่ได้ก็เป็นคนเสีย 
เป็นคนที่เสีย” และ
  “...ที่จริงควรเข้าคุก แต่เพราะฝรั่งบอกอย่างนั้น ก็ไม่ให้เข้า ไม่มีใครกล้าเอาคนที่ด่า 
พระมหากษัตริย์เข้าคุก เพราะพระมหากษัตริย์เดือดร้อน เขาหาว่าพระมหากษัตริย์เป็นคนที่ไม่ดี  
อย่างน้อยที่สุดก็เป็นคนที่จั๊กจี้ ใครว่าไรสักนิด ก็บอกให้เข้าคุก ที่จริงพระมหากษัตริย์ไม่เคยบอกให้ 
เข้าคุก ตั้งแต่สมัยสมัยรัชกาลก่อน ๆ  เป็นกบฏ ก็ยังไม่จับใส่คุก ไม่ลงโทษ รัชกาลที่ ๖ ท่านไม่ลงโทษ  
ไม่ได้ลงโทษผู้ที่เป็นกบฏ มาจนถึงต่อมา รัชกาลที่ ๙ ใครเป็นกบฏ ก็ไม่เคยมีแท้ ๆ  ที่จริงก็ทำแบบ 
เดยีวกนัไมใ่หเ้ขา้คกุ ใหป้ลอ่ย หรอืถา้เขา้คกุแลว้กใ็หป้ลอ่ย ถา้ไมเ่ขา้กไ็มฟ่อ้ง เพราะเดอืดรอ้นผูท้ีถ่กูดา่ 
เป็นคนเดือดร้อน อย่างที่คนที่ละเมิดพระมหากษัตริย์ และถูกทำโทษไม่ใช่คนนั้นเดือดร้อน 
พระมหากษัตริย์เดือดร้อน นี่ก็แปลก คราวนี้นักกฎหมายก็ชอบให้ฟ้อง ให้จับเข้าคุก อันนี้นักกฎหมาย 
ก็สอนนายกฯ ว่าต้องฟ้อง ต้องลงโทษ ก็สอนนายกฯ ว่าใครบอกให้ลงโทษ อย่าลงโทษเขา ลงโทษไม่ดี 
ลงทา้ยไมใ่ชน่ายกฯ เดอืดรอ้น แตพ่ระมหากษตัรยิเ์ดอืดรอ้นอาจจะอยากใหพ้ระมหากษตัรยิเ์ดอืดรอ้น  
ไม่รู้นะ เขาทำผิด เขาด่าพระมหากษัตริย์ เพื่อให้พระมหากษัตริย์เดือดร้อน และเดือดร้อนจริง ๆ  
เพราะใครมาหา เราชอบไหม ไม่ชอบ แต่ถ้านายกเกิดให้ลงโทษ แย่เลย...”
  พระราชดำรัสองค์นี้ชัดเจนแจ่มแจ้ง ไม่ต้องตีความใด ๆ  และแสดงให้เห็นทั้งน้ำพระทัย 
ประชาธิปไตย และพระมหากรุณาตรงไปตรงมาที่สุด
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 ดังนั้นที่ฝรั่งบางคนซึ่งยกย่องตัวเองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
และศกึษากฎหมายหมิน่ประมาทเปน็วทิยานพินธเ์ขยีนวา่ “กฎหมายนีเ้ปน็ตวักอ่ใหเ้กดิปญัหาการบงัคบั 
ใช้จนเกินขอบเขตในตัวเอง เพราะไม่มีข้อจำกัดในกฎหมาย” (There are no limits on the law)  
จึงเป็นข้อเขียนที่อคติและผิดอย่างชัดเจน
 เพราะข้อจำกัดนั้นอย่างน้อยม ี๒ ประการ คือ ต้องดูเจตนา และศาลย่อมใช้ดุลพินิจกำหนด 
โทษไม่ร้ายแรงเกินควรได้ประการหนึ่งหากคดีไปถึงศาล และอีกประการหนึ่งก็คือพระมหากรุณา 
ทีท่รงแสดงใหเ้หน็วา่ ไมม่พีระราชประสงคใ์หใ้ชค้วามผดินัน้พรำ่เพรือ่ และใหว้จิารณอ์ยา่งเปน็ธรรมได ้
ทั้งไม่มีพระราชประสงค์ให้จำคุกใครด้วย
  แต่สิ่งที่ฝรั่งคนนี้วิจารณ์ได้ถูกต้องก็คือ ความน่ากลัวของกฎหมายนี้อยู่ที่ “ตำรวจหรือใคร ๆ   
ก็สามารถใช้กฎหมายนี้กล่าวหาใครก็ได้”
  ประเด็นหลังนี้เองที่ทำให้ต้องมาคิดทบทวนกันด้วยความจริงจังว่า จะยังปล่อยให้ใครต่อใคร 
ไปกลา่วหาผูอ้ืน่ดว้ยขอ้หานีจ้นเปน็ทีม่าของความรูส้กึวา่มกีารกลา่วหากนัพรำ่เพรือ่ เพือ่ประโยชนท์าง 
การเมอืงของผูก้ลา่วหาและพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมพีระราชดำรสัวา่ “ทรงเดอืดรอ้น” หรอืจะมี 
การปรับปรุงเรื่องนี้อย่างไร

 ข้อสรุปและเสนอแนะ
  ผู้เขียนในฐานะคนไทยและนักกฎหมายเห็นว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับการดูหมิ่นหมิ่นประมาท 
คนไทยทั้ง ๓ กลุ่ม โดยเฉพาะความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนั้นสอดคล้องกับหลักกฎหมาย 
ระหวา่งประเทศ หลกัรฐัธรรมนญูนานาอารยประเทศทีม่พีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ สอดคลอ้งกบั 
หลักอาชญาวิทยาว่าด้วยการกำหนดความผิดไม่ขัดหลักประชาธิปไตย
 และเป็นข้อจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกที่มีเอกลักษณ์ของตนเองตามหลักจริยธรรมและ 
วฒันธรรมไทยทีค่นไทยสว่นใหญย่ดึถอื ไมข่ดัหลกัสทิธมินษุยชนตามปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินษุยชน 
ของสหประชาชาติแต่อย่างใด
 อยา่งไรกต็าม กส็มควรมกีารปรบัปรงุการใชบ้งัคบักฎหมายดงักลา่ว ไมใ่หใ้ชพ้รำ่เพรือ่เกนิขอบเขต 
โดยน่าจะนำแนวทางกฎหมายนอร์เวย์มาปรับใช้ กล่าวคือ คดีความผิดในกลุ่มที่ ๓ ซึ่งรวมการหมิ่น 
พระบรมเดชานุภาพ และดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทประมุขของรัฐต่างประเทศนั้น ผู้กล่าวหา สอบสวน 
และฟ้องร้อง คืออัยการสูงสุดแต่ผู้เดียว เพื่อมิให้มีการกล่าวหากันได้ง่าย ๆ  ดังที่เป็นอยู่
  และต้องยอมรับร่วมกันว่า การใช้ดุลพินิจของอัยการสูงสุดนั้นเด็ดขาด จะนำไปฟ้องร้อง 
ในทางแพง่ ทางอาญา หรอืทางปกครองมไิด ้เพือ่มใิหม้ใีครนำอยัการสงูสดุไปฟอ้งศาลนัน้ กระทำผดิอาญา 
ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๕๗ และศาลฎีกาเคยตัดสินลงโทษจำคุกอัยการที่สั่งไม่ฟ้อง 
มาแล้วในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๐๙/๒๕๔๙
  ท้ังน้ี เพ่ือให้สถาบันหลักทางกฎหมายของประเทศไทยได้กล่ันกรองด้วยความรอบคอบเสียก่อน   

๙๔๖




