
มี.ค. - เม.ย. ๕๕๖๘

“The king can do no wrong” และกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒

จุลนิติ

 ๑นติศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร นติศิาสตรมหาบัณฑติ จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั เนตบิณัฑติไทย รฐัศาสตรบณัฑติ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปจจุบันดํารงตําแหนงอัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการพิเศษฝายพัฒนา
กฎหมาย 
 ๒Jean Bodin and Julian H. Franklin, On sovereignty, Cambridge University Press, 1992. 
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 ประเด็นการแกไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ ไดรับความสนใจจากประชาชนทั่วไป
และนักกฎหมายจํานวนมาก ผูเขียนจึงจะกลาวถึงที่มาของหลักการตาง ๆ ที่เก่ียวของเพื่อวิเคราะห
เหตุผลและหาคําตอบวาควรจะมีการแกไขมาตราดังกลาวหรือไม
 องคประกอบของรัฐประกอบดวย รัฐบาล ดินแดน ประชาชน และอํานาจอธิปไตย Jean Bodin 
(1530 - 1596) นักปราชญชาวฝร่ังเศสเปนผูสรางทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของรัฐเพ่ือตอตาน
การครอบงําการปกครองจากฝายผูนําทางศาสนา๒ สถาบันกษัตริยเปนผูใชอํานาจอธิปไตยในการ
ปกครองตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute Monarchy) สวนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย (Democracy) มีหัวใจอันเปนสาระสําคัญที่สุดคือประชาชนเปนเจาของและผูใชอํานาจ
อธิปไตย ทั้งนี้ รูปแบบการใชอํานาจอธิปไตยนั้นอาจจะถูกออกแบบใหแตกตางกันไปไดหลายประการ
ในแตละประเทศทั้งนี้ขึ้นอยูกับประวัติศาสตรของประเทศนั้น ๆ
 ในยุคสมัยของการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute Monarchy) อํานาจ
ในการบริหารราชการทุกประเภทรวมศูนยอยูที่สถาบันกษัตริยผูดํารงฐานะเปนประมุขของรัฐ ราชการ
บานเมืองทุกเร่ืองไมวาจะเปนดานการบริหาร การตรากฎหมาย ระเบียบตาง ๆ  หรอืการชําระคดีความ 
ลวนเปนภารกิจทีอ่ยูภายใตความเห็นชอบ อนุมตั ิสัง่การ หรือแกไขไดดวยองคกษัตรยิเองท้ังส้ิน แตดวย
ยงัไมมคีวามกาวหนาทางวิทยาศาสตรและปรัชญา การปกครองของกษัตรยิมกัจะถูกแทรกแซงโดยฝาย
ศาสนาอยูเสมอ จึงมีการสรางหลักการและลัทธิความเชื่อวากษัตริยเปรียบดังสมมติเทพ (Divine King) 
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แพรหลายในประวัติศาสตรโบราณทั้งในสมัยโรมัน อียิปต และเอเชีย (จากคติความเชื่อของศาสนา
พราหมณ) เพือ่วัตถปุระสงคตาง ๆ  เชน ปองกนัการแทรกแซงจากฝายศาสนาและนําเอาศาสนามาเปน
เครื่องมือในการปกครอง เพื่อใหกษัตริยทรงอํานาจสูงสุดและมีสิทธิพิเศษที่จะปกครองรัฐ จึงทําให
เขาใจวากษัตริยเปนแหลงกําเนิดแหงอํานาจอธิปไตย 
 อาํนาจอธปิไตยตามทฤษฎรีฐัสมยัใหมเปนนามธรรมทีด่าํรงอยูแยกตางหากจากผูครอบครองหรอื
ผูใชและอาํนาจอธปิไตยไมเคยลมหายสลายไปตราบเทาทีย่งัมสีถานะความเปนรฐัอยู เพยีงแตผลดัเปลีย่น
หมุนเวียนผูเปนประมุขในการใชอํานาจอธิปไตยเทานั้น การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
อํานาจอธิปไตยเปนของกษัตริย กษัตริยเปนผูตรากฎหมายและบังคับใชกฎหมายโดยพระองคเอง 
อํานาจตาง ๆ ในทางการปกครอง รวมทั้งการชําระคดีความลวนมีที่มาหรือไดรับมอบหมายมาจาก
กษัตริยทั้งส้ิน๓ ดังนั้นองคกษัตริยจึงไมอาจจะมีความรับผิดใด ๆ ไดเพราะเปนเจาของผูครอบครอง
และผูใชอํานาจอธิปไตยเสียเองจะถูกบังคับใหอยู ภายใตอํานาจของตนเองไดอยางไร จึงมีหลัก
ความคุมครองไมใหฟองรองดาํเนนิคดใีด ๆ ตอกษตัรยิทีเ่รยีกวา “The king can do no wrong” เกดิขึน้
ในระบบกฎหมาย Common law ของอังกฤษ๔ และเปนที่ยอมรับในหลายประเทศในทวีปยุโรป 
เชน เดนมารก นอรเวย เปนตน
 สถานะความเปนรัฐในทางกฎหมายระหวางประเทศ ทุกรัฐไมวาจะเปนรัฐขนาดเล็กหรือใหญ
ยอมมสีถานะทางอธปิไตยเทาเทยีมกนัในทางกฎหมายระหวางประเทศทัง้สิน้ ไมมรีฐัใดมอีาํนาจอธปิไตย
หรือเอกสิทธ์ิเหนือรัฐอื่น ทุกรัฐจึงไดรับความคุมครองความเทาเทียมกันที่เรียกวาหลักความคุมกัน
อาํนาจอธปิไตย (Sovereign Immunity or Crown Immunity) โดยหลกัความคุมกนัอาํนาจอธปิไตยนี้
ไดรบัการยอมรบัอยางชดัแจงในทางขนบธรรมเนยีมประเพณแีละกฎหมายระหวางประเทศ (Customary 
international law) โดย Article 5 ของ United Nations Convention on Jurisdictional Immunities
of States and Their Property 2004๕ ไดบัญญัติรับรองความคุมกันอํานาจอธิปไตยของรัฐจาก
เขตอาํนาจของรฐัอืน่ ๆ  ผูเปนประมขุของรฐั (Head of state) ในฐานะตวัแทนรฐัจงึไดรบัความคุมครอง
เด็ดขาด (personal and absolute) และไมอาจถูกฟองรองดําเนินคดีใด ๆ โดยรัฐอื่น ๆ ไดเพราะ
แตละรัฐลวนมีความเทาเทียมกันในทางอํานาจอธิปไตยจึงไมมีรัฐใดที่จะใชอํานาจไมวาจะเปนอํานาจ
นิติบัญญัติ บริหาร หรือตุลาการ ในการตรากฎหมาย บังคับใชกฎหมาย หรือตัดสินคดีความใด ๆ ใหมี
ผลผูกพนัหรือกระทบตอรฐัอืน่หรือประมุขของรัฐอืน่นัน้ไดเพราะจะถือวาเปนการละเมิดอาํนาจอธิปไตย
ของรัฐนั้น ๆ 

  ๓Alpheus Todd, On parliamentary government in England: its origin, development, and practical operation, 
Volume 1, Longmans, 1867, p.168. 
 ๔National Association of Attorneys General, Committee on the Office of Attorney General, Sovereign 
immunity: the liability of Government and its officials, The Committee, 1976, p.1. 
 ๕United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property 2004 adopted 
by the General Assembly of the United Nations on 2 December 2004.
   Article 5 “A State enjoys immunity, in respect of itself and its property, from the jurisdiction of the courts 
of another State subject to the provisions of the present Convention.” 
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จุลนิติ

 เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชยมาเปนระบอบประชาธปิไตย 
ประกอบกับแนวคิดในการแบงแยกอํานาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการไมใหอยูภายใตบุคคล
คนเดียวหรือองคกรหนึ่งองคกรใด ทําใหเกิดหลักการและสาระสําคัญที่เปลี่ยนแปลงไป คือ การโอน
อํานาจอธิปไตยในเรื่องผูเปนเจาของและผูใชอํานาจจากกษัตริยมาสูประชาชน (ซึ่งหมายถึงประชาชน
ในภาพรวมทัง้หมดมใิชปจเจกบคุคลใดบคุคลหนึง่) ประชาชนจงึเปนผูใชอาํนาจบรหิาร นติบิญัญัต ิและ
ตุลาการดวยตนเอง ดังนั้นเมื่อประชาชนผูเปนเจาของและเปนผูใชอํานาจอธิปไตยผานตัวแทนโดยการ
เลอืกตัง้ แมรฐับาลท่ีประชาชนเลือกเขาไปกระทําการใดผิดพลาด ผดิกฎหมาย ประชาชนผูเปนเจาของ
และเปนผูใชอาํนาจอธิปไตยยอมอยูเหนอืความรับผดิใด ๆ  ซึง่อาจกลาวไดวาหลกัการ “The king can 
do no wrong” ไดขยายมาใชคุมครองประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยดวยเชนเดียวกัน 
 รัฐบาลและขาราชการฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และฝายตุลาการผูเปนเพียงตัวแทนในการใช
อํานาจอธิปไตยแทนประชาชนไมใชแหลงกาํเนิด ไมใชเจาของผูครอบครองและไมใชผูใชอาํนาจอธิปไตย
โดยตรง ยอมไมไดรบัความคุมครองหากมีการกระทาํการใด ๆ  ทีผ่ดิกฎหมาย เชน เมือ่รฐับาลหรอืขาราชการ
กระทําการใดผิดกฎหมาย ตัวรัฐมนตรีฝายบริหารหรือขาราชการยอมมีความรับผิดทั้งทางแพงและ
ทางอาญาโดยไมอาจจะอางหลักการ “The king can do no wrong” มาคุมครองตนเพ่ือใหพน
ความรับผิด กรณีเปนเชนเดียวกันกับขาราชการตุลาการ เมื่อฝายนิติบัญญัติไดตรากฎหมายไวอยาง
ชัดเจนแลวแตขาราชการตุลาการตีความกฎหมายผิดไปจากเจตนารมณแหงกฎหมายอยางชัดแจง 
(เจตนารมณแหงกฎหมายสามารถตรวจคนไดจากบนัทึกการประชมุของคณะกรรมาธกิารรางกฎหมาย
ฉบับนั้น ๆ) ถือเปนการไมยอมรับอํานาจของฝายนิติบัญญัติและเจตนากระทําผิดกฎหมายเสียเอง
จึงตองรับผิดฐานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ไมตางจากขาราชการอื่น ๆ ที่จงใจกระทําผิดกฎหมาย กรณี
ไมอาจจะกลาวอางความคุมกนัใด ๆ ใหพนความรบัผดิและโยนภาระไปใหผูไดรบัความเสยีหายไปใชสทิธิ
อุทธรณหรือฎีกาแตอยางใด กลาวไดวารัฐบาล ฝายนิติบัญญัติ และขาราชการตุลาการไมใชเจาของ
และไมใชผูใชอํานาจอธิปไตยโดยตรง แตเปนเพียงผูแทนในการใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชน
ผูเปนเจาของที่แทจริงเทานั้นจึงไมอาจจะอางหลักการ “The king can do no wrong” มาคุมครอง
เพื่อหลีกเลี่ยงไมยอมรับผิดในการกระทําของตน 
 ภายหลงัจากหลายประเทศไดเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชยมาเปน
ระบอบประชาธิปไตย แตละประเทศอาจจะเลือกการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่คงไวซึ่งสถาบัน
กษัตริยเปนประมุขของรัฐที่อยู ภายใตรัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) หรือระบอบ
ประชาธปิไตยทีป่ระชาชนเปนผูเลอืกประธานาธบิดเีปนประมขุของรฐัโดยตรง ซึง่แตกตางกนัไปแลวแต
ประวัติศาสตรความผูกพันและทัศนคติมุมมองที่มีตอสถาบันกษัตริยที่แตกตางกันไปในแตละประเทศ
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 ประเทศไทยไดเลือกระบอบประชาธปิไตยทีค่งไวซึง่สถาบนักษตัรยิเปนประมขุของรฐัทีอ่ยูภายใต
รฐัธรรมนญู (Constitutional Monarchy) โดยรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๓ ไดรบัรอง
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยวาอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย๖ พระมหากษัตริย
ผู ทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจอธิปไตยนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล เมื่อรัฐธรรมนูญ
บัญญัติวาพระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตยจึงเทากับวาพระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตย
แทนประชาชน แตเนื่องจากพระมหากษัตริยไมไดบริหารราชการแผนดิน เพียงทําตามคําแนะนํา
ของรัฐบาลจึงไมตองมีความรับผดิชอบใด ๆ  ทางการเมืองและเพ่ือใหพระมหากษัตรยิอยูเหนือความขัดแยง
แขงขันทางการเมืองและความรับผิดใด ๆ อันเกิดจากการกระทําของฝายบริหาร นิติบัญญัติ และ
ตุลาการ จึงตองนําหลัก “The king can do no wrong” มาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘ วา 
“องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ ผูใดจะละเมิดมิได ผูใดจะกลาวหา
หรอืฟองรองพระมหากษตัรยิในทางใด ๆ  มไิด” ซึง่หลกัการนีไ้ดรบัการยอมรบัในรฐัธรรมนญูของหลาย
ประเทศ เชน เดนมารก เบลเยี่ยม และนอรเวย๗

 แมจะมีรัฐธรรมนูญบัญญัติใหความคุมครองพระมหากษัตริยมิใหถูกกลาวหาหรือฟองรอง แตใน
ฐานะบุคคล พระมหากษัตรยิกค็วรไดรบัความคุมครองสทิธิเสรภีาพขัน้พ้ืนฐานเชนเดยีวกบัประชาชนท่ัวไป 
มิใหผูใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดรายหรือขมขู คุกคามดวยประการใด ๆ ซึ่ง
บคุคลธรรมดาไดรบัความคุมครองในประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๐๙, ๓๒๖, ๓๙๓ แลว เนือ่งจาก
พระมหากษัตริยทรงดํารงฐานะเปนประมุขของรัฐในทางกฎหมายระหวางประเทศ เปนที่เคารพรัก
และเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชน การกระทําใด ๆ อันเปนการละเมิดตอพระเกียรติยศและสิทธิ
เสรภีาพสวนพระองค ไมวาจากบุคคลภายในประเทศหรือจากชาวตางประเทศถือไดวาเปนการกระทํา
ละเมดิตอรฐัและอาจเปนเหตุใหเกดิความไมพอใจแกประชาชน และกระทบตอความสงบสุขของสังคม
และประเทศชาติ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒๘ จึงแยกการคุมครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ของพระองคมาบญัญตัไิวในหมวดความมัน่คงของรฐัโดยถอืเปนความผดิอาญาแผนดนิทีป่ระชาชนทัว่ไป
ไมใชผูเสียหายและไมอาจฟองรองคดีเอง 
 เพ่ือมิใหผู ใดกลาวอางการกระทําภายใตพระปรมาภิไธยเพ่ือหลีกเล่ียงการตรวจสอบจาก
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓ จึงควรไดรับ
การแกไขโดยบัญญัติวา “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย ปวงชนชาวไทยเปนผูใชอํานาจ
อธิปไตยน้ันทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล” เพื่อดํารงองคพระมหากษัตริยไวซึ่งฐานะ

 ๖รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ บัญญัติวา “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย 
พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้…” 
 ๗Denmark Article 13 of the Constitution of Denmark “The King shall not be answerable for his actions; 
his person shall be sacrosanct.”
  Belgium Article 88 of the Constitution of Belgium “The King’s person is inviolable; his ministers are 
accountable.”
  Norway Article 5 of the Constitution of Norway “The King’s person is sacred; he cannot be censured or 
accused.” 
 ๘มาตรา ๑๑๒ บัญญัติวา “ผูใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดรายพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท 
หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป” 
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“The king can do no wrong” และกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒

จุลนิติ

องคพระประมุขของรัฐโดยไมเกีย่วของใด ๆ กบัการกระทําของฝายการเมืองและขาราชการ เมือ่บญัญตัเิชนนี้
พระมหากษัตริยจึงไมไดใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชน ยอมไมมีความรับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจาก
การบริหารราชการของฝายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ และไมมีเหตุที่ผูใดจะวิพากษวิจารณ
พระองคได ผูใดจะกลาวหาหรอืฟองรองพระมหากษตัรยิในทางใด ๆ มไิด สวนพระราชกรณยีกิจตาง ๆ  
เชน การลงพระปรมาภิไธยในกฎหมาย ยอมสามารถปฏิบัติตามหลักประเพณีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข พระมหากษัตริยในฐานะบุคคลไดรับการคุมครอง
สทิธขิัน้พืน้ฐานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ สวนในฐานะประมุขของรัฐ (Head of state) 
จะไดรับความคุมครองตามหลักความคุมกันอํานาจอธิปไตย (Sovereign Immunity) โดยเด็ดขาด 
 กลาวไดวาหลัก “The king can do no wrong” มีแนวคิดพื้นฐานมาจากอํานาจอธิปไตย
ในเร่ืองการเมืองการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเรื่อยมาจนถึงยุคสมัยการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สวนประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ 
เปนเพยีงกฎหมายคุมครองสิทธิเสรภีาพของประมุขแหงรัฐซึง่เปนสิทธิขัน้พ้ืนฐานของบุคคลเชนเดยีวกับ
การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนท่ัวไปในประมวลกฎหมายอาญาและเชนเดียวกับมาตรา ๑๓๓๙ 
ที่คุมครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประมุขแหงรัฐตางประเทศ มาตรา ๑๑๒ ดังกลาวจึงไมไดมีที่มาจาก
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๘ ไมมคีวามสมัพนัธเก่ียวของใด ๆ  ตอหลกั “The king can 
do no wrong” และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 สวนประเด็นเร่ืองการแกไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ ที่จะใหสํานักราชเลขาธิการ
เปนผูรองทกุขกลาวโทษ ผูเขยีนวิเคราะหแลวเหน็วา หากใหสาํนกัราชเลขาธกิารเปนผูรองทกุขกลาวโทษ
อาจจะถูกกลาวหาไดวามีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเพราะเม่ือใดก็ตามท่ีสํานักราชเลขาธิการ
เปนผูรองทุกขกลาวโทษ อาจจะถูกมองวาคดีนั้นพระองคประสงคจะเอาโทษผูละเมิด กรณีดังกลาว
ยอมเกิดแรงกดดันตอพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และผูพิพากษาในการปฏิบัติหนาที่ ดังน้ัน 
เพือ่ปองกนัมใิหถกูครหาจงึควรเปนอาํนาจหนาทีข่องเจาพนกังานของรฐัเทาน้ันทีจ่ะกลาวโทษดาํเนนิคดี
ตอผูกระทาํผดิ สวนประเดน็เรือ่งความหนกัเบาแหงโทษของมาตรา ๑๑๒ นัน้ เน่ืองจากแตละประเทศ
มปีระวัตศิาสตร ความเคารพรัก ความผูกพนัตอสถาบันพระมหากษัตริยแตกตางกันไป การใหความสําคัญ
ตอการคุมครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานและเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริยยอมแตกตางกันไป 
บทกําหนดโทษจึงมีความหนักเบาแตกตางกันตามความเหมาะสมของแตละสังคมและประเทศน้ัน ๆ 
โดยไมจําเปนตองเหมือนหรือเทากัน
 เห็นไดวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓ ไดบัญญัติรับรองหลักอํานาจอธิปไตย
เปนของปวงชนชาวไทยตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยูแลว การดาํรงอยูของสถาบัน
พระมหากษัตริยในฐานะประมุขของรัฐมีความสอดคลองและมิไดขัดแยงใด ๆ ตอหลักการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยที่อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน มาตรา ๑๑๒ จึงไมไดเปนอุปสรรคใด ๆ 
ตอระบอบประชาธปิไตยทีจ่าํเปนจะตองมกีารแกไข เพยีงแตตองแกไขรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
มาตรา ๓ ใหชัดเจนเพื่อปองกันมิใหฝายตาง ๆ นําพระองคไปกลาวอางเพื่อประโยชนทางการเมือง  

 ๙มาตรา ๑๓๓ บญัญตัวิา “ผูใดหมิน่ประมาท ดหูมิน่ หรอืแสดงความอาฆาตมาดรายราชาธิบด ีราชิน ีราชสามี รชัทายาท หรอื
ประมขุแหงรฐัตางประเทศ ตองระวางโทษจาํคกุตัง้แตหนึง่ปถงึเจด็ป หรือปรบัต้ังแตสองพนับาทถงึหนึง่หมืน่สีพ่นับาท หรือทัง้จาํทัง้ปรบั”
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