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๑. วัฒนธรรมไทยกับความผิดฐานหมิ่นพระบรมเด
ชานุภาพ เอกลักษณ์ของประชาธิปไตยไทย ใน
กระแสประชาธิปไตยโลก 
 
ดร. บวรศกัดิ ์อวุรรณโณ  
ราชบณัฑิต เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 
 
1. กฎหมายไทยสะท้อนวัฒนธรรมและจริยธรรม
ไทย 
ถ้าศกึษาโครงสร้างความผิดฐานดหูมิ่นหรือหมิ่นประมาท
ในประมวลกฎหมายอาญา เราจะพบวา่มีความผิดอยู่
สามกลุม่ หกระดบั คือ 
 
กลุ่มท่ีหน่ึง ดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาท คนธรรมดา 
- ถ้าดหูมิ่นซึง่หน้า (insult) ตามมาตรา 393 ต้องระวาง
โทษจ าคกุไมเ่กิน 1 เดือน หรือปรับไมเ่กิน 1,000 บาท 
หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
 



- ถ้าหมิ่นประมาท (defamation) ตามมาตรา 326 ถึง 
333 ก็ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กิน 1 ปี หรือปรับไมเ่กิน 
20,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
 
- ถ้าหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาก็ต้องระวางโทษจ าคกุ
ไมเ่กิน 2 ปี หรือปรับไมเ่กิน 200,000 บาท 
 
กลุ่มท่ีสอง ดูหมิ่นเจ้าพนักงานหรือ ศาล ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
- ถ้าดหูมิ่นเจ้าพนกังาน (มาตรา 136) ก็ต้องระวางโทษ
จ าคกุไมเ่กิน 1 ปี หรือปรับไมเ่กิน 20,000 บาท หรือทัง้จ า
ทัง้ปรับ 
 
- ถ้าดหูมิ่นศาลหรือผู้พิพากษา (มาตรา 198) ในการ
พิจารณาหรือพิพากษาคดี ต้องระวางโทษจ าคกุ 4-7 ปี 
หรือปรับ 2,000 ถึง 14,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
 



กลุ่มท่ีสาม ดูหมิ่น ประมุขของรัฐต่างประเทศ หรือ
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ  
- ถ้าดหูมิ่น หมิ่นประมาท หรือแสดงความอาฆาตมาด
ร้ายราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาท หรือประมขุแหง่
รัฐตา่งประเทศ (มาตรา 133) (อนัเป็นความผิดตอ่
สมัพนัธไมตรีกบัตา่งประเทศ) ต้องระวางโทษจ าคกุ 1 ถึง 
7 ปี หรือปรับ 2,000 ถึง 140,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
 
- ถ้ากระท าการหมิ่นประมาท ดหูมิ่น หรือแสดงความ
อาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ไทย พระราชินี รัชทายาท 
หรือผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ (มาตรา 112) ต้อง
ระวางโทษจ าคกุตัง้แต ่3 ถึง 15 ปี 
 
- ถ้าดหูมิ่น หรือหมิ่นประมาทผู้แทนรัฐตา่งประเทศซึง่
ได้รับแตง่ตัง้มาสูร่าชส านกั ต้องระวางโทษจ าคกุ 6 เดือน
ถึง 5 ปี ปรับ 1,000 - 10,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
 
จะเห็นได้วา่ ประมวลกฎหมายอาญาไทยจ าแนกการ



กระท าความผิดฐานดหูมิ่นหรือหมิ่นประมาทเอาไว้ตาม
สถานะ (status) และความสมัพนัธ์ของบคุคล อนัเป็นการ
สอดคล้องกบัจริยธรรมในสงัคมไทย  
 
ความจริง ถ้าดเูร่ืองอ่ืนก็จะพบความจริงท่ีวา่ กฎหมาย
ไทยในเร่ืองนีต้า่งจากหลายประเทศในหลายเร่ือง เพราะ
เรามีจริยธรรมท่ียดึสถานะและความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บคุคล เชน่ ความผิดฐานฆา่คน ถ้าฆา่ผู้ อ่ืนโดยเจตนา 
(มาตรา 288) ก็ต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคกุตลอด
ชีวิต หรือจ าคกุตัง้แต ่15 ถึง 20 ปี 
 
- ถ้าฆา่บพุการี (บดิา มารดา ปู่  ยา่ ตา ยาย) ฆา่เจ้า
พนกังาน ฯลฯ (มาตรา 289) ต้องระวางโทษประหารชีวิต
สถานเดียว ท่ีเป็นเชน่นีเ้พราะเราถือวา่ การฆา่บดิา 
มารดา ตามหลกัศาสนาเป็น "อนนัตริยกรรม" ตาม
จริยธรรมถือวา่เป็นการเนรคณุอยา่งรุนแรงท่ีสดุ  
 
- ความผิดฐานลกัทรัพย์ (มาตรา 334) ต้องระวางโทษ



จ าคกุไมเ่กิน 3 ปี ปรับไมเ่กิน 6,000 บาท. แตถ้่าลกั
พระพทุธรูปหรือวตัถใุนทางศาสนา (ทกุศาสนา) ท่ีเป็นท่ี
สกัการบชูาของประชาชนหรือเก็บไว้เป็นสมบตัขิองชาต ิ
(มาตรา 335 ทว)ิ ต้องระวางโทษจ าคกุ 3 ปี ถึง 10 ปี ปรับ 
6,000 ถึง 20,000 บาท. ความผิดฐานลกัวตัถทุางศาสนา
ท่ีเคารพของประชาชน คงไมมี่ในกฎหมายตะวนัตก 
เพราะเขาไมไ่ด้นบัถือเหมือนคนไทย! 
 
- ความผิดฐานลกัทรัพย์มาตรา 71 ก าหนดวา่ ถ้าภรรยา
หรือสามีกระท าตอ่กนัไมต้่องรับโทษ ถ้าผู้ สืบสนัดาน
กระท าตอ่บพุการี หรือบพุการีกระท าตอ่ผู้ สืบสนัดาน หรือ
พ่ีน้องร่วมบดิามารดากระท าตอ่กนั ให้เป็นความผิดอนั
ยอมความได้ และศาลจะลงโทษน้อยกวา่ท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว้เพียงใดก็ได้. น่ีก็แสดงให้เห็นวา่ พอ่ แม ่ลกู พ่ี 
น้อง ลกัทรัพย์กนั สงัคมยอมให้คนเหลา่นัน้ "อโหสิกรรม" 
กนัได้ กฎหมายประเทศตะวนัตกก็คงไมมี่ 
 
ยงัมีตวัอยา่งท่ีแสดงให้เห็นความแตกตา่งระหวา่ง



จริยธรรมและวฒันธรรมของคนไทยสว่นใหญ่ใน
สงัคมไทยท่ีปรากฏเป็นกฎหมาย กบัจริยธรรมและ
กฎหมายของตะวนัตกอีกมากมาย เชน่ กฎหมายไทยห้าม
ผู้ สืบสนัดานฟ้องบพุการี ภาษากฎหมายโบราณเรียกวา่  
"อทุลมุ" เพราะถือวา่เป็นการเนรคณุ (ประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชย์ มาตรา 1526) การให้นัน้เม่ือให้แล้ว
ปกตเิรียกคืนไมไ่ด้ เว้นแตผู่้ รับประพฤตเิหตเุนรคณุ 
(มาตรา 531) 
 
2. พระมหากษัตริย์ในวัฒนธรรมและจริยธรรมไทย 
ถ้าเราจ าแนกประเทศท่ีมีพระมหากษัตริย์ 26 ประเทศท่ีมี
อยูใ่นโลก เราจะพบวา่มีพระมหากษัตริย์อยูส่องกลุม่
หลกัๆ คือ 
 
กลุ่มที่ 1 ซึ่งอาจเรียกว่า "พระมหากษัตริย์ภายใต้
รัฐธรรมนูญ" (Constitutional Monarchy)  
อาทิ องักฤษ เบลเยียม นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ สเปน 
ญ่ีปุ่ น ไทย. ในกลุม่นีพ้ระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุของ



รัฐ ทรงปกเกล้าฯ แตไ่มท่รงปกครอง แตมี่รัฐบาลท่ีมาจาก
ประชาชนเลือกตัง้ เป็นผู้ถวายค าแนะน าและปกครอง  
 
กลุ่มที่ 2 คือกลุ่ม "พระมหากษัตริย์ผู้ทรงปกครอง"  
กลุม่นีส้ว่นใหญ่เป็นประเทศมสุลิม เชน่ ซาอดีุอาระเบีย 
ซึง่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประธานการประชมุ
คณะรัฐมนตรี หรือบรูไน. ส าหรับกลุม่ท่ี 2 คงไมต้่อง
วิเคราะห์ เพราะแตกตา่งจากของเรามาก  
 
แตแ่ม้ในกลุม่ท่ี 1 ท่ีตา่งก็เป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้
รัฐธรรมนญู ก็ยงัมีสถานะตา่งกนัเป็นสามกลุม่ คือ 
 
กลุ่มแรก เป็นสถาบนัพระมหากษัตริย์ท่ีมีประวตัศิาสตร์
ยืนยาวมาตัง้แตค่รัง้ราชาธิปไตยในสมยัโบราณ และเม่ือ
เปล่ียนมาเป็นประชาธิปไตย ก็ยงัคงลกัษณะเดน่อยูคื่อ 
คงความลกึลบัและสงูสง่ มีนิตริาชประเพณีเคร่งครัด อาทิ 
องักฤษ ญ่ีปุ่ น ซึง่พระมหากษัตริย์ไมสู่้จะมีความสมัพนัธ์
แนบแนน่กบัประชาชนมากนกั 



 
กลุ่มที่สอง เป็นสถาบนัพระมหากษัตริย์ท่ีมี
ประวตัศิาสตร์อนัยาวนานเชน่กนั แตเ่ม่ือเปล่ียนมาเป็น
ประชาธิปไตย ก็มีความเปล่ียนแปลงคือ ทรงปฏิบตัิ
พระองค์เย่ียงคนธรรมดา เสดจ็ฯไปห้างสรรพสินค้าโดย
ทรงขบัรถพระท่ีนัง่เอง หรือทรงจกัรยานไป ความเคร่งครัด
ของนิตริาชประเพณีก็ไมเ่ทา่กลุม่แรก. สถาบนั
พระมหากษัตริย์ท่ีอยูใ่นกลุม่นี ้คือ กษัตริย์สแกนดเินเวีย 
เชน่ สมเดจ็พระราชินีนาถแหง่เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ 
พระมหากษัตริย์สวีเดนและนอร์เวย์ แตค่วามสมัพนัธ์กบั
ประชาชนก็ไมเ่ดน่ชดั 
 
กลุ่มที่สาม อยูก่ึ่งกลางระหวา่งกลุม่ท่ี 1 และกลุม่ท่ี 2 
เป็นสถาบนัพระมหากษัตริย์ท่ีมีประวตัศิาสตร์อนัยาวนาน
มาตัง้แตค่รัง้ราชาธิปไตย มีสถานะสงูสง่ทัง้ทางศาสนา
และสงัคม มีนิตริาชประเพณีท่ีมีมายาวนาน แตก็่มีความ
ใกล้ชิดกบัประชาชน และเป็นท่ีเคารพรักของประชาชน
อยา่งยิ่ง เพราะพระราชกรณียกิจนานปัการท่ีทรงประกอบ



เพ่ือประชาชน กลุม่ท่ีสามนีมี้ตวัอยา่งเห็นชดัคือ 
พระมหากษัตริย์ไทย 
 
คนตา่งชาตอิาจเห็นภาพพระพทุธเจ้าหลวง หรือ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัประทบัเรือพระท่ีนัง่สพุรรณ
หงส์ หรือทรงบรมราชขตัตยิภษูาภรณ์ในพิธีบรม
ราชาภิเษกอนัแสดงความอลงัการ และศกัดิส์ิทธ์ิ. แตค่น
ไทยนัน้ได้เห็นทัง้ภาพอลงัการ ศกัดิส์ิทธ์ิ อนัแสดงความ
ยืนยงและความตอ่เน่ืองของประวตัศิาสตร์ของชาต ิ
ประเพณีโบราณท่ีเก็บรักษาไว้ และยงัได้เห็นภาพท่ี
พระมหากษัตริย์ของเรา พระบรมราชินีนาถ และพระราช
โอรส ธิดา ประทบันัง่บนดนิ มีรับสัง่ด้วยภาษาสามญักบั
ประชาชนของพระองค์ในถ่ินทรุกนัดาร ท่ีคนธรรมดาไม่
อยากไป โครงการตา่งๆ ท่ีทรงริเร่ิมและท าทัว่ประเทศกวา่ 
3,000 โครงการท่ีไมเ่คยมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดใน
ประเทศอ่ืนทรงท าก็เกิดขึน้ เพราะความใกล้ชิดกบั
ประชาชนนีเ้อง 
 



สายสมัพนัธ์ระหวา่งพระมหากษัตริย์ไทยกบัประชาชนคน
ไทยมีลกัษณะพิเศษท่ีไมใ่ชค่วามสมัพนัธ์ธรรมดาระหวา่ง
ประมขุของรัฐท่ีเป็นสถาบนัการเมือง กบัประชาชน
เจ้าของอ านาจอธิปไตย แตเ่ป็นสายสมัพนัธ์พิเศษท่ีมี
ลกัษณะยากแก่ความเข้าใจของคนตา่งชาต ิตา่งภาษา 
ดงันี ้
 
2.1 เทวราชาหรือธรรมราชา 
ผู้ เขียนตา่งชาตบิางคนไปอธิบายวา่ คนไทยถือวา่
พระมหากษัตริย์เป็นเทพตามคตเิทวราชาของพราหมณ์ 
ซึง่ก็ไมผ่ิดไปทัง้หมดเพราะเค้ามลูของพระราชพิธี
บางอยา่งท าให้เข้าใจเป็นอยา่งนัน้ได้  
แตค่วามจริงแล้ว คตพิระพทุธศาสนาตา่งหากท่ีส าคญั
กวา่ เพราะในอคัคญัญสตูรท่ีพระพทุธองค์ทรงอธิบาย
ก าเนิดโลกและการปกครองนัน้ ทรงแสดงไว้ชดัเจนวา่ 
พระมหากษัตริย์เป็น "มหาสมมต"ิ (ผู้ ท่ีมหาชนพร้อมใจกนั
ให้เป็นหวัหน้า) เป็น "ราชา" (ผู้ท าความอ่ิมใจ สขุใจให้แก่
ผู้ อ่ืน) ท่ีเป็นพระมหากษัตริย์ได้ก็โดย "ธรรม" มิใชเ่กิดขึน้



โดย "อธรรม" และทรงย า้วา่ "กษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐสดุใน
หมูช่นผู้ ถือโคตร แตผู่้ใดมีวิชาและจรณะ (ธรรมะ) ผู้นัน้
เป็นผู้ประเสริฐสดุในหมูเ่ทวดาและมนษุย์" 
 
ด้วยเหตดุงันี ้คต ิ"ธรรมราชา" ซึง่หมายถึงพระราชาผู้ทรง
ปกครองด้วยธรรมะ (อาทิ ทศพิธราชธรรม) จกัรวรรดวิตัร 
ราชสงัคหวตัถ ุฯลฯ) จงึมีความส าคญัมากกวา่เทวราชา 
ดงัท่ีพระเจ้าอโศกมหาราชของอินเดียได้ทรงวาง
แบบอยา่งแนวทางไว้ 
 
และพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต คือ พระมหาธรรมราชาลิ
ไท และพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รัชกาลปัจจบุนั ได้
ทรงด าเนินตาม ดงัพระปฐมบรมราชโองการของรัชกาล
ปัจจบุนั ซึง่ทรงเปลง่ขึน้ทา่มกลางมหาสมาคมเม่ือพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกวา่ "เราจะครองแผน่ดนิโดยธรรม 
เพ่ือประโยชน์สขุของมหาชนชาวสยาม" (โปรดดขู้อเขียน
ของผู้ เขียนเร่ือง "ทศพิธราชธรรมกบัพระมหากษัตริย์ไทย") 
 



2.2 จาก "สถาบันการเมือง" มาสู่ "สถาบันหลักทาง
สังคม" 
โดยปกต ิพระมหากษัตริย์นัน้ทรงเป็นประมขุของรัฐ  อนั
จดัเป็นสถาบนัการเมืองประเภทหนึง่ แม้วา่จะไมท่รงมี
พระราชด าริทางการเมือง แตท่รงกระท าตามค าแนะน า
ของรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตัง้ ก็ยงัถือวา่เป็น  "สถาบนั
การเมือง" แตเ่ป็น "สว่นอนัทรงเกียรตยิศ" (dignified part 
of the costitution) สว่นคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา เป็น 
"สว่นปฏิบตักิาร" (efficient parts of the constitution) 
ตามท่ีนาย Walter Bagehot นกัรัฐศาสตร์ชาวองักฤษได้
กลา่วไว้ 
 
แตจ่ากพระราชกรณียกิจตลอดกว่า 60 ปีในรัชกาล
ปัจจบุนั ด้วยการทุม่เทพระวรกายและพระสตปัิญญา
แก้ปัญหาเศรษฐกิจและสงัคมของประชาชนเพื่อ "ลด
ชอ่งวา่ง" ท่ีรัฐบาลยงัไมไ่ด้ท า หรือท าไปไมถ่ึงกวา่ 3,000 
โครงการก็ดี, การท่ีทรงระงบัวิกฤตการณ์ทางการเมืองมิ
ให้ลกุลามร้ายแรงระหวา่งรัฐบาลกบัประชาชนใน



เหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 หรือเหตกุารณ์พฤษภาคม 
2535 ก็ดี,  
ท าให้สถาบนัพระมหากษัตริย์ไทยได้แปรสภาพจาก 
"สถาบนัทางการเมืองอนัเป็นสว่นอนัทรงเกียรตยิศ " ไปสู ่
"สถาบนัหลกัทางสงัคมท่ีเป็นสว่นปฏิบตักิารทางสงัคม " 
ในลกัษณะเดียวกบัสถาบนัครอบครัว หรือศาสนา  
 
พระมหากษัตริย์จงึไม่ใช ่"เทวะ" ท่ีอยูห่า่งไกลบนสวรรค์
อนัลกึลบั แตเ่ป็น "พอ่" ท่ีคนไทยเรียก "พอ่หลวง" และคน
ไทยมีความรัก ความผกูพนั ความเทิดทนู ความสมัพนัธ์นี ้
มีมากกวา่ในสงัคมตะวนัตกระหวา่งประมขุของรัฐกบั
ราษฎร ดงัจะเห็นได้จากจ านวนคนไทยท่ีมาร่วมพระราช
พิธีฉลองสิริราชสมบตัคิรบ 60 ปี ในพระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยูห่วัหลายแสนคนเตม็ถนนราชด าเนินและเป็นขา่ว
ไปทัว่โลก ท่ีพร้อมใจกนัเดนิทางมาถวายพระพรโดยไมไ่ด้
มีการกะเกณฑ์ใดๆ และเม่ือทรงพระประชวรเสดจ็เข้า
โรงพยาบาลศริิราช ประชาชนจ านวนมากก็ไปเฝ้าทัง้วนั
ทัง้คืน เหมือนลกูเฝ้าไข้พอ่ท่ีป่วยไข้ 



 
น่ีคือท่ีมาของรัฐธรรมนญูไทยทกุฉบบัท่ีบญัญตัวิา่ "องค์
พระมหากษัตริย์ทรงด ารงอยูใ่นฐานะอนัเป็นท่ีเคารพ
สกัการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกลา่วหาหรือฟ้องร้อง
พระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้" (มาตรา 8 รัฐธรรมนญู
ปัจจบุนั) บทบญัญตันีิเ้ป็น "ผล" ของวฒันธรรมและ
จริยธรรมไทยท่ีเป็นเอกลกัษณ์นีเ้อง ไมใ่ช ่"เหต"ุ ท่ีบงัคบั
ให้คนไทยเคารพพระมหากษัตริย์อยา่งท่ีอ้างๆ กนั  
 
วฒันธรรมการปกครองแบบ "พอ่ปกครองลกู" 
(paternalistic governance) นีเ้องท่ีอธิบายปรากฏการณ์
ท่ีอาจไมไ่ด้เกิดขึน้ในประเทศอ่ืนๆ คือ เม่ือมีการ
วิพากษ์วิจารณ์พระมหากษัตรย์โดยไม่เป็นธรรม คนไทย
สว่นใหญ่ก็รู้สกึเหมือนพอ่ตนเองก าลงัถกูท าร้ายและ
ยอมรับไมไ่ด้ เหมือนๆ กบัท่ีคนไทยยอมรับไมไ่ด้ท่ีจะให้
ใครมาจาบจ้วงสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า หรือแม้
พระพทุธรูปท่ีแทนพระพทุธเจ้า 
 



ความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานภุาพจงึไมใ่ชก่ารท าร้าย
พระมหากษัตริย์เทา่นัน้ แตเ่ป็นการท าร้าย "พอ่" ของคน
ไทยสว่นใหญ่ เป็นความผิดทางสงัคมท่ีร้ายแรงเหมือน
การเนรคณุและดา่พอ่ของตนเอง จงึไมน่า่แปลกใจวา่ แม้ 
"พอ่" จะไมอ่ยากเอาความผิด (ดงัปรากฏในพระราชด ารัส
เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2548) และทรงเห็นวา่การ
วิพากษ์วิจารณ์พระองค์ทา่นท าได้ แตค่นไทยสว่นใหญ่ก็
ยงัต้องการให้คงความผิดนีไ้ว้ เพ่ือคุ้มครองสิ่งท่ีเขาเห็นวา่
ท าร้ายสถาบนัท่ีเคารพของเขา 
 
กลา่วอีกนยัหนึง่ก็คือ สงัคมไทยถือวา่การหมิ่นพระบรมเด
ชานภุาพไมใ่ชผ่ลร้ายตอ่องค์ผู้ถกูหมิ่น แตเ่ป็นผลร้ายตอ่
สงัคม จริยธรรม และวฒันธรรมไทย อนัเป็นไปตามหลกั
อาชญาวิทยาท่ีวา่การกระท าบางอยา่งอาจถกูก าหนดเป็น
ความผิดอาญา เม่ือมีฉนัทามตทิางสงัคมวา่ การกระท า
นัน้เป็นผลร้ายตอ่สงัคม และเป็นข้อจ ากดัของเสรีภาพใน
การแสดงออกในสงัคมนี.้ เหมือนๆ กบัการวิพากษ์วิจารณ์
พระผู้ เป็นเจ้าในศาสนาอิสลาม ก็เป็นข้อจ ากดัเสรีภาพใน



การแสดงออกของประเทศมสุลิม และคนตะวนัตกบางคน
ไมเ่ข้าใจ แตไ่ด้น าพระผู้ เป็นเจ้าท่ีชาวมสุลิมทัง้โลกเคารพ
และศรัทธาไปล้อเลียนจนหวิดจะเกิดความรุนแรงไปทัว่
โลกมาแล้วเม่ือเร็วๆ นีเ้อง! 
 
จากท่ีกลา่วมาทัง้หมดนีแ้สดงให้เห็นวา่ ในสงัคมไทย
ความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ ไมไ่ด้มีฐานมาจาก
หลกักฎหมายระหวา่งประเทศหรือหลกักฎหมาย
รัฐธรรมนญู ซึง่สากลทัว่ไปยอมรับเทา่นัน้ แตมี่ฐานจาก
หลกัจริยธรรมไทย วฒันธรรมไทยและพระพทุธศาสนา 
อนัเป็นลกัษณะเฉพาะของสงัคมไทย. เหมือนๆ กบัท่ีคน
ตะวนัตกคุ้มครองสภาของเขาด้วยความผิดฐานละเมิด
รัฐสภา (แตไ่ทยเราไมคุ่้มครอง!) คุ้มครองศาลของเขาด้วย
ความผิดฐานดหูมิ่นศาลและละเมิดอ านาจศาล  หรือคน
มสุลิมคุ้มครองพระผู้ เป็นเจ้า และศาสนาท่ีเขาเคารพ
ศรัทธา 
 
เสรีภาพสว่นบคุคลในการแสดงออกจงึหยดุลงเม่ือไป



กระทบกบัสิ่งท่ีสงัคมนัน้ๆ ต้องการคุ้มครอง 
 
น่ีคือความงดงามของความหลากหลาย คงไมมี่นกั
ประชาธิปไตยท่ีแท้จริงผู้ใดในโลกท่ีต้องการให้ทกุสงัคม
เปล่ียนมาใช้มาตรฐานเดียวโดยให้เสรีภาพของบคุคล 
(คนเดียว) ในการแสดงออก สามารถอยูเ่หนือความ
ต้องการและฉนัทามตขิองคนสว่นใหญ่ในสงัคม! ถ้าคน
คนนัน้มีอยู ่เขาก็ไมค่วรได้ช่ือวา่เป็นนกัประชาธิปไตย แต่
ควรได้ช่ือวา่เป็นนกัเผดจ็การทางจริยธรรมผู้ยิ่งใหญ่. 
ตรงกนัข้าม การยอมรับความแตกตา่งหลากหลายทาง
จริยธรรมและวฒันธรรมตามคตจิริยธรรมพหนุิยม 
(ethical pluralism) ตา่งหากท่ีเป็นประชาธิปไตยและ
ความใจกว้าง เพราะเข้าใจหลกัสิทธิอิสระท่ีจะเลือก
ตดัสินใจของแตล่ะสงัคม (self determination)  
 
3. ความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพกับการใช้
เพื่อประโยชน์ทางการเมือง 
จริงอยู ่แม้สงัคมไทยและผู้ เขียนจะยอมรับวา่ ความผิด



ฐานนีย้งัจ าเป็น เพราะเป็นเอกลกัษณ์ทางจริยธรรมและ
วฒันธรรมไทย แตก็่ต้องยอมรับเชน่เดียวกนัวา่ ในหลาย
กรณีมีการใช้ความผิดฐานนีก้ลา่วหากนัเพ่ือประโยชน์ทาง
การเมือง ในความขดัแย้งทางการเมืองดงัท่ีปรากฏขา่ว
เสมอวา่ คูก่รณีขดัแย้งทางการเมืองมีการกลา่วหาฝ่าย
ตรงกนัข้ามวา่ กระท าความผิดดงักลา่ว 
 
หากพิเคราะห์ให้ถ่องแท้แล้ว การกลา่วหาดงักลา่วมีสอง
มิต ิ 

- ผู้กลา่วหาต้องการให้สงัคมประณามหรือใช้
สภาพบงัคบัทางสงัคมท่ีคนสว่นใหญ่เคารพ
พระมหากษัตริย์ เป็นผู้บีบบงัคบัผู้ถกูกลา่วหา ซึง่
อาจหมายถึงการท าให้เส่ือมความนิยมลงในกรณี
นกัการเมือง  

 
- แตอี่กมิตหินึง่คือ มิตทิางกฎหมายท่ีอาจท าให้ผู้

ถกูกลา่วหารับโทษอาญา 
 



ผู้ เขียนไมมี่ตวัเลขแนน่อนถึงสถิตกิารด าเนินคดีฐานนี ้แต่
เทา่ท่ีปรากฏจากค าสมัภาษณ์ทางผู้บญัชาการต ารวจ
สอบสวนกลางวา่ เวลานีมี้คดีค้างด าเนินการอยูท่ี่ต ารวจ 
32 คดี 4 คดีสัง่ฟ้อง 28 คดีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
(www.suthichaiyoon.com). ถ้าดเูทียบกบัสถิตใิน
นอร์เวย์ภายใต้หวัข้อ Crime against the Constitution 
and the Head of State (statistics Norway 
www.ssb.no) ตัง้แตปี่ 1993-2007 โดยในปี 2007 มีคดี
สองประเภทนีเ้พียง 7 คดี (รวมคดีท่ีไมใ่ชค่วามผิดตอ่
ประมขุด้วย) ก็จะพบวา่ คดีหมิ่นพระบรมเดชานภุาพของ
ประเทศไทยมีจ านวนสงูกวา่มาก 
 
การท่ีจ านวนสงูกวา่มากนีอ้าจตีความได้หลายอยา่ง คือ  
อย่างแรก คนไทยรักและหวงแหนสถาบนันีม้าก จงึไม่
ยอมให้ใครมาวิพากษ์โดยไมเ่ป็นธรรม 
 
อย่างที่สอง อาจตีความได้วา่เป็นการกลา่วหากนัเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้กลา่วหา (ไมช่อบผู้ถกูกลา่วหาเป็นการ

http://www.suthichaiyoon.com/
http://www.ssb.no/


สว่นตวั, หวงัประโยชน์ทางการเมือง) 
 
แตถ้่ามาดสูถิตคิดีท่ีขึน้ศาลฎีกาแล้ว จะพบวา่มีคดีเหลา่นี ้
น้อยมาก กลา่วคือตัง้แตมี่กฎหมายลกัษณะอาญา 
พ.ศ.2451 มาจนถึงการใช้ประมวลกฎหมายอาญาฉบบั
ปัจจบุนั ตลอดเวลากวา่ 100 ปี มีค าพิพากษาศาลฎีกา
เพียง 4 เร่ือง คือ ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1081/2482, 
861/2521, 1294/2521, 2354/2531 และคดีสดุท้ายไมใ่ช่
คดีอาญา แตเ่ป็นคดีให้เลิกมลูนิธิ เพราะหมิ่นพระบรมเด
ชานภุาพคือ ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3304/2532 
 
ค าพิพากษาศาลฎีกา 4  เร่ืองท่ีตดัสินความผิดฐานนี ้มี 1 
เร่ืองท่ีศาลฎีกาพิพากษาวา่ไมมี่ความผิดคือ ฎีกาท่ี 
1081/2482  ซึง่ศาลฎีกาพิพากษาวา่ จ าเลยพดูอวดอ้าง
ตนในขณะท าการเป็นหมอรักษาโรควา่ตนเป็นผู้วิเศษ มี
พระขรรค์แก้ว (มีด) ซึง่สามารถชีใ้ห้คนเป็นบ้าหรือตาย
หรือเป็นอะไรก็ได้ พระเจ้าแผน่ดนิกบัรัฐธรรมนญู จ าเลย
จะเรียกให้มากราบไหว้ก็ได้ จ าเลยไมก่ลวัใครในโลกนี ้



กลวัแตพ่อ่แม ่พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์เทา่นัน้. ศาล
ฎีกาเห็นด้วยกบัศาลอทุธรณ์วา่ การกระท าของจ าเลยเป็น
แคอ่วดอ้างให้คนเช่ือวา่ ตนเป็นหมอวิเศษรักษาโรคให้
หายได้ ไมมี่เจตนามุง่ร้ายตอ่ผู้ใด. ค ากลา่วของจ าเลยไม่
ท าให้คนทัง้หลายดหูมิ่นหรือเกลียดชงัผู้ใดเลย (ศาล
อทุธรณ์เห็นวา่ค ากลา่วของจ าเลยเป็นแคค่ าอวดอ้าง มิได้
แสดงเจตนาหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายหรือหมิ่น
ประมาทตอ่สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และเป็นค ากลา่วอนัโง่
เขลา) 
 
ซึง่เห็นได้วา่ศาลใช้หลกั "เจตนา" เป็นหลกัในการวินิจฉยั 
 
สว่นในอีก 3 คดีท่ีเหลือ แม้ศาลจะฟังวา่เป็นความผิด แต่
โทษท่ีลงนัน้ไมไ่ด้หนกัอยา่งท่ีกฎหมายเปิดโอกาสให้จ าคกุ
ได้ 15 ปี เชน่ ในฎีกาท่ี 861/2521 ศาลลงโทษจ าคกุ 1 ปี 
ในฎีกาท่ี 1294/2521 ศาลพิพากษาจ าคกุ 2 ปี คดีท่ีศาล
พิพากษาจ าคกุสงูกวา่คดีอ่ืนๆ ก็คือ ฎีกาท่ี 2354/2541 ซึง่
ศาลฎีกาเห็นวา่เจตนาหมิ่นโดยกระท า 2 ครัง้ 2 กระทง 



จ าคกุ 4 ปี 
 
อยา่งไรก็ตาม ความนา่กลวัของความผิดฐานนีล้ดลงมาก
เน่ืองจากน า้พระทยัในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ซึง่
สว่นใหญ่แล้วหากความทราบพระเนตรพระกรรณ หรือมี
การทลูเกล้าฯถวายฎีกาขอพระราชทานอภยัโทษใน
ความผิดฐานนี ้ก็จะทรงมิให้ด าเนินคดีหรือพระราชทาน
อภยัโทษ 
 
รายสดุท้ายคือ นายแฮร่ี นิโคเลด นกัเขียนชาวออสเตรเลีย
ท่ีศาลอาญาตดัสินจ าคกุ 3 ปี แตถ่กูจ าคกุจริงเดือนเศษ 
และขอพระราชทานอภยัโทษก็ได้รับพระราชทานอภยัโทษ
ด้วยความรวดเร็ว นายนิโคเลดให้สมัภาษณ์วา่ "ในวนั
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัครบ 
81 พรรษา ผมได้เห็นพลท่ีุจดุขึน้จากระยะไกล นกัโทษ
บางคนมีน า้ตาคลอเบ้า ยกยอ่งสรรเสริญผู้ ท่ีพวกเขาเห็น
วา่ไมไ่ด้เป็นเพียงกษัตริย์ แตเ่ป็นเสมือนบดิาของพวกเขา 
แม้วา่ผมไมใ่ชค่นไทยแตผ่มเป็นลกูชายท่ีรู้ความหมาย



ของความรักท่ีมีตอ่พอ่ ผมย่ืนขอพระราชทานอภยัโทษ
และภาวนาให้พระองค์ทรงทราบถึงชะตากรรมของผม 
และหวงัวา่ผมจะได้รับความกรุณาจากพระองค์" (มตชิน
รายวนั, 22 กมุภาพนัธ์ 2552) 
 
นา่เสียดายวา่ นายนิโคเลดไมไ่ด้ย่ืนขอพระราชทานอภยั
ก่อนถกูจ าคกุ หาไมพ่ระมหากรุณาธิคณุท่ีทรงทราบพระ
เนตรพระกรรณก่อนศาลพิพากษาอาจ "หลัง่มาเหมือนฝน
อนัช่ืนใจ" ให้มีการถอนฟ้องดงัเชน่ท่ีปรากฏข้อเท็จจริงใน
หลายกรณี และผู้ ท่ีรู้เร่ืองนีดี้ คือ อยัการสงูสดุ และอยัการ
ท่ีรับผิดชอบคดี. พระเมตตาและพระกรุณานีท้รงพระพฤติ
ปฏิบตัมิาโดยตลอด โดยเราและผู้วิพากษ์วิจารณ์ทัง้หลาย
อาจไมรู้่ เพราะไมเ่คยมีขา่ว คนท่ีได้รับพระเมตตากรุณา
เทา่นัน้ท่ีจะรู้และเป็นพยานได้ เร่ืองนี ้ถ้าไปถาม
นกัวิชาการอิสระท่ีใครๆ นบัถือ และเรียกอาจารย์ทัง้
ประเทศ ท่ีถกูด าเนินคดีหลายครัง้หลายครา แตไ่ด้รับพระ
มหากรุณาไมเ่อาความ ก็จะได้รับค ายืนยนัได้! 
 



ในพระราชด ารัสพระราชทานแก่คณะบคุคลตา่งๆ ท่ีเข้า
เฝ้าถวายชยัมงคลในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา เม่ือ 4 
ธนัวาคม 2548 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรับสัง่วา่ "ใน
ระบอบรัฐธรรมนญูท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ พระ
เจ้าอยูห่วัผิดไมไ่ด้...The king can do no wrong...ความ
จริง The King can do no wrong คือการดถูกูเดอะคงิ
อยา่งมาก เพราะวา่เดอะคงิท าไม can do no wrong...
แสดงให้เห็นวา่เดอะคงิไมใ่ชค่น แตเ่ดอะคงิท า wrong ได้
..." 
 
และรับสัง่สรุปวา่ วิจารณ์พระมหากษัตริย์ได้ และรับสัง่วา่ 
"แตเ่ม่ือบอกวา่ ไมใ่ห้วิจารณ์ ไมใ่ห้ละเมิด ไมไ่ด้ เพราะ
รัฐธรรมนญูวา่อยา่งนัน้ก็ลงท้าย ก็เลยพระมหากษัตริย์ก็
เลยล าบากแย ่อยูใ่นฐานะล าบาก ก็แสดงให้เห็นวา่ ถ้า
ไมใ่ห้วิจารณ์ก็หมายความวา่ พระเจ้าอยูห่วัน่ี ก็ต้อง
วิจารณ์ ต้องละเมิดแล้วไมใ่ห้ละเมิดพระเจ้าอยูห่วัเสีย 
พระเจ้าอยูห่วัเป็นคนไมดี่ ซึง่ถ้าคนไทยด้วยกนัก็ยงัไมก่ล้า 
สองเอ็นดพูระเจ้าอยูห่วั ไมอ่ยากละเมิด แตมี่ฝ่ายชาว



ตา่งประเทศ มีบอ่ยๆ ละเมิดพระเจ้าอยูห่วั ละเมิดเดอะคงิ 
แล้วก็หวัเราะเยาะวา่เดอะคงิของไทยแลนด์ไมไ่ด้ก็เป็นคน
เสีย เป็นคนท่ีเสีย" และ 
 
"...ท่ีจริงควรเข้าคกุ แตเ่พราะฝร่ังบอกอยา่งนัน้ ก็ไมใ่ห้เข้า 
ไมมี่ใครกล้าเอาคนท่ีดา่พระมหากษัตริย์เข้าคกุ เพราะ
พระมหากษัตริย์เดือดร้อน เขาหาวา่พระมหากษัตริย์เป็น
คนท่ีไมดี่ อยา่งน้อยท่ีสดุก็เป็นคนท่ีจัก๊จี ้ใครวา่ไรสกันิด ก็
บอกให้เข้าคกุ ท่ีจริงพระมหากษัตริย์ไมเ่คยบอกให้เข้าคกุ 
ตัง้แตส่มยัรัชกาลก่อนๆ เป็นกบฏ ก็ยงัไมจ่บัใสค่กุ ไม่
ลงโทษ รัชกาลท่ี 6 ทา่นไมล่งโทษ ไมไ่ด้ลงโทษผู้ ท่ีเป็น
กบฏ มาจนถึงตอ่มา รัชกาลท่ี 9 ใครเป็นกบฏ ก็ไมเ่คยมี
แท้ๆ ท่ีจริงก็ท าแบบเดียวกนัไมใ่ห้เข้าคกุ ให้ปลอ่ย หรือถ้า
เข้าคกุแล้วก็ให้ปลอ่ย ถ้าไมเ่ข้าก็ไมฟ้่อง เพราะเดือดร้อน
ผู้ ท่ีถกูดา่ เป็นคนเดือดร้อน 
 
อยา่งท่ีคนท่ีละเมิดพระมหากษัตริย์ และถกูท าโทษไมใ่ช่
คนนัน้เดือดร้อน  พระมหากษัตริย์เดือดร้อน น่ีก็แปลก 



คราวนีน้กักฎหมายก็ชอบให้ฟ้อง ให้จบัเข้าคกุ อนันีน้กั
กฎหมายก็สอนนายกฯ วา่ต้องฟ้อง ต้องลงโทษ ก็สอน
นายกฯ วา่ใครบอกให้ลงโทษ อยา่ลงโทษเขา ลงโทษไมดี่ 
ลงท้ายไมใ่ชน่ายกฯ เดือดร้อน แตพ่ระมหากษัตริย์
เดือดร้อน อาจจะอยากให้พระมหากษัตริย์เดือดร้อน ไมรู้่
นะ เขาท าผิด เขาดา่พระมหากษัตริย์ เพ่ือให้
พระมหากษัตริย์เดือดร้อน และเดือดร้อนจริงๆ เพราะใคร
มาหา เราชอบไหม ไมช่อบ แตถ้่านายกเกิดให้ลงโทษ แย่
เลย..." 
 
พระราชด ารัสองค์นีช้ดัเจนแจม่แจ้ง ไมต้่องตีความใดๆ 
และแสดงให้เห็นทัง้น า้พระทยัประชาธิปไตย และพระ
มหากรุณาตรงไปตรงมาท่ีสดุ ดงันัน้ท่ีฝร่ังบางคนซึง่ยก
ยอ่งตวัเองวา่เป็นผู้ เช่ียวชาญประวตัศิาสตร์เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้และศกึษากฎหมายหมิ่นประมาทเป็น
วิทยานิพนธ์เขียนวา่ "กฎหมายนีเ้ป็นตวัก่อให้เกิดปัญหา
การบงัคบัใช้จนเกินขอบเขตในตวัเอง เพราะไมมี่ข้อจ ากดั



ในกฎหมาย" (There are no limits on the law) จงึเป็น
ข้อเขียนท่ีอคตแิละผิดอยา่งชดัเจน  
 
เพราะข้อจ ากดันัน้อยา่งน้อยมี 2 ประการ คือ  

- ต้องดเูจตนา และศาลยอ่มใช้ดลุพินิจก าหนดโทษ
ไมร้่ายแรงเกินควรได้ประการหนึง่หากคดีไปถึง
ศาล และ 

- อีกประการหนึง่ก็คือ พระมหากรุณา ท่ีทรงแสดง
ให้เห็นวา่ ไมมี่พระราชประสงค์ให้ใช้ความผิดนัน้
พร ่าเพร่ือ และให้วิจารณ์อยา่งเป็นธรรมได้ ทัง้ไม่
มีพระราชประสงค์ให้จ าคกุใครด้วย 

 
แตส่ิ่งท่ีฝร่ังคนนีว้ิจารณ์ได้ถกูต้องก็คือ ความนา่กลวัของ
กฎหมายนีอ้ยูท่ี่ "ต ารวจหรือใครๆ ก็สามารถใช้กฎหมายนี ้
กลา่วหาใครก็ได้" ประเดน็หลงันีเ้องท่ีท าให้ต้องมาคดิ
ทบทวนกนัด้วยความจริงจงัวา่ จะยงัปลอ่ยให้ใครตอ่ใคร
ไปกลา่วหาผู้ อ่ืนด้วยข้อหานีจ้นเป็นท่ีมาของความรู้สกึวา่  
มีการกลา่วหากนัพร ่าเพร่ือ เพ่ือประโยชน์ทางการเมือง



ของผู้กลา่วหา และพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมีพระ
ราชด ารัสวา่ "ทรงเดือดร้อน" หรือจะมีการปรับปรุงเร่ืองนี ้
อยา่งไร? 
 
ข้อสรุปและเสนอแนะ 
ผู้ เขียนในฐานะคนไทยและนกักฎหมายเห็นวา่ กฎหมายท่ี
เก่ียวกบัการดหูมิ่น หมิ่นประมาทคนไทยทัง้ 3 กลุม่ 
โดยเฉพาะความผิดฐานหมิ่นพระบาทเดชานภุาพนัน้ 
สอดคล้องกบัหลกักฎหมายระหวา่งประเทศ หลกั
รัฐธรรมนญูนานาอารยประเทศท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมขุ สอดคล้องกบัหลกัอาชญาวิทยา วา่ด้วยการ
ก าหนดความผิดไมข่ดัหลกัประชาธิปไตย และเป็น
ข้อจ ากดัเสรีภาพในการแสดงออกท่ีมีเอกลกัษณ์ของ
ตนเองตามหลกัจริยธรรมและวฒันธรรมไทยท่ีคนไทยสว่น
ใหญ่ยดึถือ ไมข่ดัหลกัสิทธิมนษุยชนตามปฏิญญาสากล
วา่ด้วยสิทธิมนษุยชนของสหประชาชาตแิตอ่ยา่งใด 
 
อยา่งไรก็ตาม ก็สมควรมีการปรับปรุงการใช้บงัคบั



กฎหมายดงักลา่ว ไมใ่ห้ใช้พร ่าเพร่ือเกินขอบเขต 
โดยนา่จะน าแนวทางกฎหมายนอร์เวย์มาปรับใช้ 
กลา่วคือ คดีความผิดในกลุม่ท่ี 3 ซึง่รวมการหมิ่นพระบรม
เดชานภุาพ และดหูมิ่นหรือหมิ่นประมาทประมขุของรัฐ
ตา่งประเทศนัน้ ผู้กลา่วหา สอบสวน และฟ้องร้อง คือ
อยัการสงูสดุแตผู่้ เดียว เพ่ือมิให้มีการกลา่วหากนัได้ง่ายๆ 
ดงัท่ีเป็นอยู่  
 
และต้องยอมรับร่วมกนัวา่ การใช้ดลุพินิจของอยัการ
สงูสดุนัน้เดด็ขาด จะน าไปฟ้องร้องในทางแพง่ ทางอาญา 
หรือทางปกครองมิได้ เพ่ือมิให้มีใครน าอยัการสงูสดุไป
ฟ้องศาลนัน้ กระท าผิดอาญาฐานละเว้นการปฏิบตัหิน้าท่ี
ตามมาตรา 157 และศาลฎีกาเคยตดัสินลงโทษจ าคกุ
อยัการท่ีสัง่ไมฟ้่องมาแล้ว ในค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 
3509/2549. ทัง้นี ้เพ่ือให้สถาบนัหลกัทางกฎหมายของ
ประเทศไทยได้กลัน่กรองด้วยความรอบคอบเสียก่อน  
 
๒. ความผิดฐาน "หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ": 



เอกลักษณ์ประชาธิปไตยไทยใน ในกระแส
ประชาธิปไตยโลก 
 ในชว่งท่ีผา่นมา มีข้อเสนอให้ยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระ
บรมเดชานภุาพ โดยนกัวิชาการไทยบางคน และมีการ
วิพากษ์วิจารณ์ทัง้เห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วยตามมา จากทัง้
ชาวตา่งประเทศและชาวไทย หากสรุปข้อวิพากษ์วิจารณ์
ทัง้ปวงก็จะเห็นได้วา่ อยูบ่นสองฐานคดิหลกั คือ  
 
1. ความผิดฐานนีข้ดัตอ่หลกัการประชาธิปไตยเร่ือง
เสรีภาพในการแสดงออกและวิพากษ์วิจารณ์ (freedom 
of expression) 
 
2. มีการใช้ข้อกลา่วหาวา่ กระท าความผิดฐานนีเ้พ่ือ
ประโยชน์ในทางการเมืองของผู้กลา่วหา 
 
บทความนีต้้องการวิเคราะห์หลกัวิชาการเพ่ือดวูา่  การคง
ความผิดฐานนีไ้ว้ถกูต้องหรือไม ่ถ้าถกูต้อง มีฐานคดิใด
รองรับ ถ้าไมถ่กูต้อง เพราะอะไร? และการใช้กฎหมายนี ้



มีปัญหาหรือไม ่ถ้ามีต้องแก้อยา่งไร ? 
 
ถ้าเราวิเคราะห์โดยอาศยัหลกัวิชา ไมใ่ชอ่าศยัความเห็น 
(opinion) ท่ีมาจากความรู้สกึชอบหรือชงัอนัเป็นอคต ิ
(bias) ก็เห็นจะต้องแยกการวิเคราะห์เร่ืองนีเ้ป็นสอง
ประเดน็หลกั คือ  
 
1. หลกัการประชาธิปไตยและการก าหนดให้การกระท า
บางอยา่งเป็นความผิด (criminalization) ในสว่นท่ี
เก่ียวกบัประมขุของรัฐ 
 
2. วฒันธรรมไทยกบัความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพของไทย : เอกลกัษณ์ประชาธิปไตยไทยในกระแส
ประชาธิปไตยโลก 
 
หลักการประชาธิปไตยและการก าหนดให้การกระท า
บางอย่างเป็นความผิดในส่วนที่เก่ียวกับประมุขของ
รัฐ 



 
1. หลักนิตธิรรม (The Rule of Law) 
นกัปรัชญาอาชญาวิทยาชัน้แนวหน้าตา่งยอมรับวา่ การท่ี
จะก าหนดให้การกระท าบางอยา่งเป็นความผิดอาญา 
(criminalization) ก็ตอ่เม่ือ "มีความเป็นธรรม" (fair) ท่ีจะ
กระท าเชน่นัน้ (Dennis Baker, 2007; Joel Feinberg, 
1984) โดยต้องมีเหตผุลท่ีเป็นภาวะวิสยั (objective) ท่ี
อธิบายได้ เหตผุลนัน้ก็คือ การกระท าดงักลา่วมีฉนัทามติ
ทางสงัคม (societal consensus) ของผู้คนวา่การกระท า
นัน้ "เป็นผลร้ายตอ่สงัคม" (harmful to the society) 
 
"ผลร้าย" (harm) นี ้อาจเป็นผลร้ายตอ่ความสงบ
เรียบร้อย เชน่ การฆา่คน การลกัทรัพย์ นอกจากกระทบ
ตอ่เหย่ือ (victim) ของการกระท าแล้ว ยงักระทบตอ่สงัคม
โดยรวม เพราะท าให้เกิดความกลวัและความไมส่งบ หรือ
อาจเป็นผลร้ายตอ่ความมัน่คงทางเศรษฐกิจของสงัคมก็
ได้ นอกจากนัน้ ยงัอาจเป็นผลร้ายตอ่ศีลธรรมอนัดี (good 
moral) ก็ได้ ดงัเชน่ท่ีหลายสงัคมยงัก าหนดให้เพศสมัพนัธ์



ระหวา่งบคุคลท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะเป็นความผิด ทัง้ๆ ท่ีผู้
นัน้ยินยอม (statutory rape) อนัท่ีจริง การกระท านีอ้าจ
ไมก่่อความเสียหายเป็นสว่นตวัให้ผู้ มีเพศสมัพนัธ์ท่ี
ยินยอมเลยแม้แตน้่อย (เพราะเขาสมคัรใจ) แตส่งัคมก็
เห็นวา่เป็นผลร้ายตอ่ศีลธรรม จงึก าหนดให้เป็นความผิด
อาญา ความผิดอ่ืนๆ ลกัษณะนีย้งัมีอีกมาก เชน่ การ
เปลือยกายตอ่หน้าธารก านลั อาจไมเ่ป็นผลร้ายตอ่
สว่นตวัใคร เพราะผู้ เปลือยก็อยากอวด ผู้ เห็นก็อยากด ูแต่
สงัคมเห็นวา่ผิดศีลธรรม จงึก าหนดเป็นความผิดอาญา  
 
โดยสรุป ความเสียหายหรือผลร้ายตอ่ตวัเหย่ือ (victim) ท่ี
ถกูกระทบสิทธิ อนัเป็นฐานของการก าหนดวา่การกระท า
ใดเป็นความผิดอาญานัน้ เป็นเพียงสว่นหนึง่ แตค่วาม
เสียหายตอ่สงัคมตา่งหากท่ีเป็นตวัชีข้าดวา่  การก าหนด
ความผิดอาญานัน้มีความเป็นธรรมหรือไม ่บางเร่ืองอาจ
ไมมี่ "เหย่ือ" เป็นตวัคน เพราะคนไมเ่สียหายดงัตวัอยา่ง
ข้างต้น แต ่"เหย่ือ" คือสงัคมทัง้สงัคม ท่ีรับการกระท านัน้
ไมไ่ด้ ! 



 
หลกัการของอาชญาวิทยานีเ้ป็นสว่นหนึง่ของ  "หลกันิติ
ธรรม" ท่ีเป็นองค์ประกอบส าคญัของหลกัการ
ประชาธิปไตยท่ีใช้กฎหมายท่ีเป็นธรรมอยูเ่หนืออ าเภอใจ
ของมนษุย์ ไมใ่ห้มนษุย์ก าหนดสิ่งใดๆ ให้เป็นความผิด
อาญาได้ตามใจ 
 
2. หลักการประชาธิปไตยกับการคุ้มครองประมุข
ของรัฐ 
นอกจากหลกันิตธิรรมแล้ว ก็เป็นท่ียอมรับกนัโดยทั่วไปวา่ 
ประชาธิปไตย มีหลกัการส าคญัสองสว่นหลกั คือ  
 
ส่วนแรก อ านาจสงูสดุในการปกครองอยูท่ี่ประชาชน 
รัฐบาลผู้ปกครองต้องมาจากความยินยอมของประชาชน 
โดยประชาชนใช้อ านาจเอง (ประชาธิปไตยทางตรง) หรือ
ประชาชนเลือกตัง้ผู้แทนให้เข้ามาใช้อ านาจแทน 
(ประชาธิปไตยทางอ้อม) และประชาชนมีสว่นร่วมในการ
บริหารบ้านเมือง 



 
ส่วนที่สอง คือคนทกุคนในสงัคมมีศกัดิศ์รีความเป็น
มนษุย์ (human dignity) เสมอภาคเทา่เทียมกนั 
(equality) และมีสิทธิเสรีภาพ (freedom) ท่ีจะจ ากดัได้ก็
โดยกฎหมายท่ีประชาชนออกเอง หรือออกโดยผา่นผู้แทน 
และมีกลไกคุ้มครองการละเมิด สิ่งเหลา่นีใ้ห้ยตุลิงโดย
ศาลท่ีเป็นกลางและอิสระ 
 
ประเทศใดๆ ท่ีเป็นประชาธิปไตยก็ยดึหลกัการทัง้สองนี ้
รวมทัง้ประเทศไทยด้วย แตล่ะประเทศตา่งน าหลกัการนี ้
ไปใช้รูปแบบตา่งๆ กนั เชน่ บางประเทศเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ อาทิ 
องักฤษ เบลเยียม สเปน ญ่ีปุ่ น ไทย ฯลฯ บางประเทศก็
เป็นระบอบประชาธิปไตยท่ีมีประธานาธิบดีเป็นประมขุ 
อาทิ สหรัฐอเมริกา อินเดีย เกาหลี ฯลฯ แตไ่มว่า่ระบบการ
ปกครองจะตา่งกนัอยา่งไร ทกุประเทศก็ยดึถือหลกัการทัง้
สองนีเ้หมือนๆ กนั โดยเฉพาะหลกัการท่ีสอง 
 



ความจริงระบอบประชาธิปไตยยงัมีระบบรัฐบาลท่ี
แตกตา่งหลากหลายกนัออกไปหลายรูปแบบอีก เชน่ 
ประเทศท่ีมีประธานาธิบดีเป็นประมขุ ก็อาจเป็นระบบ
ประธานาธิบดี (presidential system) คือประธานาธิบดี
เป็นทัง้ประมขุของรัฐ และประมขุรัฐบาล ลงมือบริหาร
ประเทศเอง มีความรับผิดชอบทางการเมือง เชน่ 
สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ หรือเกาหลี แตบ่างประเทศก็มี
ประธานาธิบดีเป็นประมขุแต่ไมไ่ด้บริหาร ทัง้ไมต้่อง
รับผิดชอบทางการเมือง แตมี่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล
บริหาร และรับผิดชอบทางการเมืองแทน เชน่ อินเดีย หรือ
เยอรมนี อนัเป็นระบบรัฐสภา (parliamentary system) 
 
ประเทศท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุก็แตกตา่งกนั 
หลายประเทศเป็นระบบรัฐสภา คือ พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมขุ ไมไ่ด้ทรงบริหารราชการแผน่ดนิ แตท่รงท า
ตามค าแนะน าของรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตัง้ จงึไมต้่อง
ทรงรับผิดชอบทางการเมือง จงึมีค าพดูท่ีวา่ 
"พระมหากษัตริย์ทรงปกเกล้าฯ (the King reigns) แต่



ไมไ่ด้ทรงปกครอง (but not rules)" ประเทศเหลา่นีก็้มี
องักฤษ เบลเยียม สเปน นอร์เวย์ ญ่ีปุ่ น และไทย เป็นต้น 
แตพ่ระมหากษัตริย์บางประเทศก็ทรงปกเกล้าและ
ปกครองบริหารประเทศไปด้วย โดยเฉพาะประเทศในกลุม่
มสุลิม อาทิ ซาอดีุอาระเบีย บรูไน ฯลฯ 
 
แตไ่มว่า่จะเป็นประชาธิปไตยรูปแบบใดๆ ก็ตาม ตา่งก็
ยอมรับวา่ "ประมขุของรัฐ" (head of state) มีฐานะตา่ง
จากคนทัว่ไปทกุคนในประเทศนัน้ เพราะไมไ่ด้มีฐานะ
บคุคลแตมี่ฐานะเป็น "สถาบนั" (institution) และเป็น 
"ผู้แทนรัฐหรือประเทศ". หลกัการนีเ้ป็นหลกักฎหมาย
ระหวา่งประเทศท่ีเป็นกฎหมายจารีตประเพณี และเป็น
หลกักฎหมายรัฐธรรมนญูของประเทศประชาธิปไตย
ทัง้หลาย 
 
ดงันัน้ ในกฎหมายระหวา่งประเทศ ประธานาธิบดีหรือ
พระมหากษัตริย์ ก็ทรงมีเอกสิทธ์ิและความคุ้มกนั 
(privileges and immunities) หลายประการ อาทิ ไมอ่าจ



ฟ้องร้องหรือด าเนินคดีใดๆ ตอ่ประมขุของรัฐได้ในขณะท่ี
ด ารงต าแหน่ง ด้วยเหตนีุ ้ความพยายามฟ้อง
ประธานาธิบดีฟิเดล คาสโตร ในสเปนก็ดี ความพยายาม
ฟ้องประธานาธิบดีเจียง เจอ๋ หมิน ในสหรัฐอเมริกาก็ดี 
หรือความพยายามฟ้องประธานาธิบดีโรเบร์ิต มกูาบีใน
องักฤษก็ดี ศาลต้องยกฟ้องหมด มีข้อยกเว้นกรณี
ประธานาธิบดีปิโนเชของชิลี ท่ีฟ้องได้ในศาลองักฤษ 
เพราะชิลีและองักฤษตา่งเป็นภาคีอนสุญัญาตอ่ต้านการ
ทรมานท่ีสละเอกสิทธ์ิของประมขุของรัฐ! 
 
ในรัฐธรรมนญูของประเทศประชาธิปไตยก็ยกประมขุของ
รัฐไว้แตกตา่งจากบคุคลธรรมดาโดยเฉพาะประเทศท่ีมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมขุ อาทิ 
 
- รัฐธรรมนญูนอร์เวย์ ปี 1814 มาตรา 5 บญัญตัวิา่ "องค์
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นท่ีเคารพสกัการะ (sacred) และ
จะถกูกลา่วหาหรือตรวจสอบมิได้" 
 



- รัฐธรรมนญูเดนมาร์ก ปี 1953 มาตรา 13 บญัญตัวิา่ 
"พระมหากษัตริย์ไมต้่องทรงรับผิดทางการเมือง องค์
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นท่ีเคารพสกัการะ (sacrosanct) 
..." 
 
- รัฐธรรมนญูเบลเยียม ปี 1970 มาตรา 88 บญัญตัวิา่ 
"องค์พระมหากษัตริย์ ทรงด ารงอยูใ่นฐานะอนัละเมิดมิได้ 
(inviolable) รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบแทน
พระมหากษัตริย์" 
 
- รัฐธรรมนญูสเปน มาตรา 56 (3) บญัญตัวิา่ "องค์
พระมหากษัตริย์ทรงด ารงอยูใ่นฐานะอนัละเมิดมิได้ 
(inviolable) และไมต้่องทรงรับผิดชอบใดๆ ทางการเมือง" 
 
- รัฐธรรมนญูลกัเซมเบร์ิก มาตรา 4 บญัญตัวิา่ "องค์แก
รนด์ดยคุทรงด ารงอยูใ่นฐานะอนัละเมิดมิได้ (inviolable)" 
 
จะเห็นได้วา่ ประเทศท่ีมีพระมหากษัตริย์ตา่งก็บญัญตัิ



รัฐธรรมนญูรองรับพระราชสถานะอนัศกัดิส์ิทธ์ิ (sacred) 
เป็นท่ีเคารพสกัการะหรือละเมิดมิได้ (inviolable) ทัง้สิน้ 
ข้อส าคญั คือ ความคุ้มครองนีม้ิได้คุ้มครองเฉพาะ
ต าแหนง่พระมหากษัตริย์ แตคุ่้มครองไปถึงสว่นตวัหรือ
สว่นพระองค์ด้วย ดงัจะเห็นได้วา่ การใช้ถ้อยค าวา่ "the 
person of the King" หรือ "องค์พระมหากษัตริย์" อนัเป็น
การคุ้มครองท่ีรัฐธรรมนญูถวายไว้มากกวา่ประมขุของรัฐ
ท่ีเป็นประธานาธิบดี 
 
นอกจากรัฐธรรมนญูแล้ว ในประเทศประชาธิปไตยของ
โลกก็ยงัมีบทบญัญตัขิองกฎหมายธรรมดาคุ้มครอง
ประมขุของรัฐ และองค์กรอ่ืนๆ ของรัฐในฐานะสถาบนัอีก 
เชน่ คุ้มครองรัฐสภา คุ้มครองศาล  
 
ในองักฤษ ต้นแบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาท่ีมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมขุ มีหลกัคอมมอน ลอว์ และ
กฎหมายลายลกัษณ์อกัษรคุ้มครองทัง้พระมหากษัตริย์ 
รัฐสภา และศาล 



 
พระมหากษัตริย์นัน้ มีพระราชบญัญตัวิา่ด้วยกบฏ ปี 
1848 (The Treason and Felony Act, 1848) มาตรา 3 
ซึง่ก าหนดองค์ประกอบความผิดฐานกบฏไว้หลายอยา่ง 
รวมทัง้การละเมิดตอ่พระเกียรตยิศของสมเดจ็พระราชินี
นาถ เชน่ การน าเสนอการมีประธานาธิบดีแทนสมเดจ็
พระราชินีนาถก็อาจมีความผิดฐานนี ้อยา่งไรก็ตาม การ
ด าเนินคดีตามพระราชบญัญตันีิค้รัง้สดุท้ายเกิดในปี 
1883 ตัง้แตน่ัน้มากฎหมายฉบบันีก็้ "หลบั" ไป คือไมมี่
การใช้บงัคบัอีกเลย 
 
นอกจากนัน้ ตามคอมมอน ลอว์ ทัง้สภาสามญั และสภา
ขนุนาง ตา่งมีอ านาจลงโทษอาญาฐาน "ละเมิดรัฐสภา 
(contempt) หรือละเมิดเอกสิทธ์ิ (breach of privilege)" 
ได้ โดยสามารถพิจารณาและมีมตใิห้ต ารวจรัฐสภาไปจบั
มาขงัได้ทนัที โดยไมต้่องผา่นการพิจารณาของศาล
ยตุธิรรม และหากมาอทุธรณ์ตอ่ศาล ศาลก็ไมมี่อ านาจ
พิจารณา ต้องยกฟ้อง (ด ูBrass Crosby"s Case 19 St. 



Tr. 1147) อ านาจนีร้วมถึงการลงโทษค าพดูหรือข้อเขียนท่ี
ใสค่วามหรือหมิ่นประมาทสภาใดสภาหนึง่ หรือสมาชิก 
(Erskine May, 1983, p.124, 152)  
 
นอกจากนัน้ ยงัมีความผิดฐานละเมิดอ านาจศาล 
(contempt of court) ซึง่เป็นความผิดตามคอมมอน ลอว์ 
และพระราชบญัญตั ิContempt of Court Act 1981 ซึง่
อาจท าให้ผู้ละเมิดอ านาจศาลมีทัง้ความผิดอาญาและ
ทางแพง่ ฐานความผิดก็คือการไมเ่คารพศาล เชน่ ไม่
ปฏิบตัติามค าสัง่ศาล ไมเ่คารพผู้พิพากษา ขดัขวาง
กระบวนพิจารณา หรือหมิ่นประมาทศาลด้วยการโฆษณา 
ถ้ากระท าตอ่หน้า (direct contempt) ศาลสัง่ขงัได้ทนัที 
ถ้ากระท านอกศาล (indirect contempt) ก็เป็นหน้าท่ีของ
อยัการท่ีฟ้องคดี 
 
นอกจากองักฤษแล้ว ประเทศประชาธิปไตยท่ีมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุอ่ืนๆ ก็มีกฎหมายท านอง
นีห้ลายประเทศ อาทิ นอร์เวย์ก าหนดความผิดฐานหมิ่น



พระบรมเดชานภุาพพระมหากษัตริย์ (defamation) หรือ
ผู้ส าเร็จราชการแผน่ดนิต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กินห้าปี 
(มาตรา 101 ประมวลกฎหมายอาญา) และถ้ากระท าผิด
ตอ่พระบรมวงศานวุงศ์ทางเพศ (มาตรา 19) ละเมิด
เสรีภาพสว่นตวั (มาตรา 21) หรือใสค่วามดหูมิ่น (มาตรา 
23) อาจได้รับโทษเพิ่มขึน้เป็นสองเทา่ของโทษท่ีกระท าตอ่
บคุคลธรรมดา (มาตรา 102) แตท่ี่นา่สนใจ คือการ
กลา่วหาเร่ืองหมิ่นพระบรมเดชานภุาพของนอร์เวย์ จะ
กระท าได้เม่ือพระมหากษัตริย์ทรงเห็นชอบเทา่นัน้  
 
ในเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ สเปน ตา่งก็มีความผิดฐานนี ้
ทัง้สิน้ กลา่วคือในเบลเยียม ความผิดฐานนีถ้้าเป็นการดู
หมิ่นพระบรมเดชานภุาพพระมหากษัตริย์ จ าคกุตัง้แตห่ก
เดือนถึงสามปี และปรับ 300-3,000 ฟรังก์ กรณีหมิ่นพระ
บรมวงศานวุงศ์ จ าคกุตัง้แตส่องเดือนถึงสองปี และปรับ 
100-2,000 ฟรังก์. ในเนเธอร์แลนด์ หมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพพระมหากษัตริย์ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กินห้าปี 
หากหมิ่นพระราชินีหรือพระสวามีจ าคกุส่ีปี ในสเปนต้อง



ระวางโทษจ าคกุหกเดือนถึงสองปี นอกจากนัน้ ในหลาย
ประเทศท่ีไมมี่พระมหากษัตริย์ ก็มีความผิดอาญาฐานดู
หมิ่นประมขุของรัฐตา่งประเทศ เชน่ เยอรมนี 
สวิตเซอร์แลนด์ โปแลนด์ (wikipedia, lese majeste)  
 
3. หลักความเสมอภาค เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเหน็ และการคุ้มครองสังคม 
จริงอยูแ่ม้วา่หลกัการประชาธิปไตยจะเชิดชคูวามเสมอ
ภาคและเสรีภาพ โดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดงความ
คดิเห็นและการโฆษณาความคดิเห็นก็จริง แตค่วามเสมอ
ภาคก็ไมใ่ชค่วามเสมอภาคแบบเถรตรงซ่ือๆ ซึง่ท าให้การ
เลือกปฏิบตั ิ(discrimination) ทกุประเภทกลายเป็นขดั
หลกัความเสมอภาคหมด ทัง้ๆ ท่ีการเลือกปฏิบตัิ
บางอยา่งมีเหตผุลและความจ าเป็น เชน่ การสอบเข้ารับ
ราชการหรือมหาวิทยาลยัเพราะมีท่ีจ ากดั วา่กนัอนัท่ีจริง 
การสอบเข้าก็เป็นการเลือกปฏิบตั ิแตเ่ป็นการเลือกปฏิบตัิ
ท่ีเป็นธรรม (fair discrimination) ท่ียอมรับกนัทัว่ไปวา่ไม่
ขดัหลกัความเสมอภาค   



 
การคุ้มครองประมขุของรัฐแตกตา่งจากคนทัว่ไปก็ดี การ
คุ้มครององค์กรของรัฐแตกตา่งจากคนทัว่ไปก็ดี ก็เป็นการ
เลือกปฏิบตัท่ีิเป็นธรรมท่ีท ากนัทัว่ไปทกุประเทศ ไมเ่ห็น
ใครบอกว่าขดัหลกัความเสมอภาค น่ีคือหลกัเสมอภาคท่ี
อริสโตเตลิบอกวา่ การปฏิบตัติอ่สิ่งท่ีท่ีแตกตา่งกนัโดย
ปฏิบตัเิหมือนๆ กนัตา่งหากท่ีไมย่ตุธิรรม การเลือกปฏิบตัิ
ในทางบวก (positive discrimination) เพ่ือชว่ยคนพิการ 
คนด้อยโอกาสในสงัคมมากกวา่ชว่ยเหลือคนทัว่ไปจงึท า
ได้ และควรท าโดยไมข่ดัหลกัเสมอภาคแตอ่ยา่งใด  
 
เสรีภาพก็เชน่กนั ปราชญ์ทัว่โลกก็ยอมรับวา่ เสรีภาพท่ีเสรี
เตม็ร้อยโดยไมมี่ข้อจ ากดัเลยจะท าให้เกิดอนาธิปไตยและ
ความวุน่วาย เหตนีุ ้ค าประกาศสิทธิมนษุย์และพลเมือง
ฝร่ังเศส ปี 1789 ข้อ 4 จงึก าหนดวา่ "เสรีภาพ ก็คือ 
ความสามารถท่ีจะกระท าการใดก็ได้ท่ีไมเ่ป็นการรบกวน
ผู้ อ่ืน ดงันัน้ การใช้สิทธิตามธรรมชาตขิองมนษุย์แตล่ะคน  
จะมีก็แตเ่พียงข้อจ ากดัเฉพาะท่ีต้องยอมให้สมาชิกอ่ืนของ



สงัคม สามารถใช้สิทธิเหลา่นีไ้ด้เชน่เดียวกนั ข้อจ ากดัเชน่
วา่นี ้จะก าหนดขึน้ได้ก็แตโ่ดยบทกฎหมายเทา่นัน้ " 
 
หลกัการนีก็้ปรากฏในปฏิญญาสากลวา่ด้วยสิทธิ
มนษุยชนของสหประชาชาต ิปี 1948 ซึง่ใช้อยูใ่นปัจจบุนั 
โดยเฉพาะข้อ 19 ท่ีวา่ด้วยเสรีภาพแหง่ความคดิเห็นและ
การแสดงออก (freedom of expression) แตก็่อยูภ่ายใต้
ข้อ 29 โดยเฉพาะ (2) ท่ีวา่ "ในการใช้สิทธิและเสรีภาพ
ของตน บคุคลทกุคนยอ่มอยู่ภายใต้ข้อจ ากดัท่ีก าหนดโดย
กฎหมาย เพ่ือประโยชน์ท่ีจะได้มาซึง่การยอมรับและ
เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้ อ่ืนตามควร และท่ีจะสอดคล้อง
กบัศีลธรรม ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และ
สวสัดกิารทัว่ไปในสงัคมประชาธิปไตย" 
 
อนัท่ีจริง ทกุประเทศประชาธิปไตยก็ยอมรับวา่  เสรีภาพมี
ข้อจ ากดั และการจ ากดัเสรีภาพนัน้ต้องท าโดยกฎหมายท่ี
ปวงชนเป็นผู้ออก หรือผู้แทนประชาชนเป็นผู้ออก จงึไม่
เคยมีประเทศใดหรือใครเคยบอกวา่  เสรีภาพในการแสดง



ความคดิเห็นหรือการแสดงออกนัน้ ก่อให้เกิด
ความสามารถท่ีจะดา่ใคร ดหูมิ่นใคร หรือหมิ่นประมาท
ใครๆ ก็ได้ ทกุประเทศยอมรับวา่ เสรีภาพในการแสดง
ความคดิเห็นหรือแสดงออกหยดุลง เม่ือต้องคุ้มครองผู้ อ่ืน 
ในช่ือเสียง เกียรตยิศของผู้ อ่ืน (จงึก าหนดเป็นความผิด
ฐานดหูมิ่น หมิ่นประมาท) คุ้มครองผู้ เยาว์ (ในหลาย
ประเทศ การแพร่ภาพเปลือยหรือลามกของผู้ใหญ่ท าได้ 
แตก่ารแพร่ภาพดงักลา่วของเดก็เป็นความผิด) คุ้มครอง
ศีลธรรม (เมืองไทยห้ามขาย ห้ามฉายหนงัโป๊ เมืองไทย
ห้ามเปิดบอ่น เมืองมสุลิมถือวา่การมีเพศสมัพนัธ์ชายกบั
ชายเป็นความผิดอาญาร้ายแรง ฯลฯ) คุ้มครองความสงบ
เรียบร้อยและความมัน่คง (ห้ามโฆษณาเชิญชวนคน
มาร่วมก่อการร้าย ฯลฯ) 
 
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ก็คือ ข้อจ ากดัเสรีภาพในการแสดงออกท่ี
ยอมรับหลกัการร่วมกนัของทกุประเทศวา่ เป็นไปเพ่ือ
คุ้มครองผู้ อ่ืน คุ้มครองศีลธรรม เพ่ือคุ้มครองความมัน่คง
และความสงบเรียบร้อย เม่ือน ามาใช้ในแตล่ะประเทศ 



การให้ความหมายของค าวา่ "ศีลธรรม" วา่อะไรคือ
ศีลธรรมท่ีต้องคุ้มครอง? และต้องคุ้มครองเพียงใด? อนั
เป็นเร่ืองขอบเขต (extent) และระดบั (degree) ของ
ข้อจ ากดัเสรีภาพในการแสดงออกก็แตกตา่งกนัไป การให้
ความหมายของค าวา่ "ความมัน่คงหรือความสงบ
เรียบร้อย" ก็มีปัญหาเร่ืองขอบเขตและระดบัท่ีไม่
เหมือนกนัในแตล่ะประเทศ 
 
ตรงนีคื้อหวัใจส าคญัของปัญหา เพราะทกุคนยอมรับ
ข้อจ ากดัเสรีภาพในการแสดงออกร่วมกนั แตถ่กเถียงกนั
ในเร่ืองท่ีเป็นข้อจ ากดัวา่คืออะไร มีระดบัใด . ปัญหามี
ตอ่ไปวา่ ใครจะเป็นผู้ตดัสินวา่การท่ีประเทศหนึง่ถือวา่
เร่ืองนัน้ไปจ ากดัไมไ่ด้ แตอี่กประเทศหนึง่ถือวา่เร่ืองนัน้
ต้องจ ากดั ประเทศใดท าถกู 
 
ในสหรัฐอเมริกา ในองักฤษ เสรีภาพในการแสดงออกมี
มาก ถึงขัน้วิพากษ์วิจารณ์พระคริสต์ได้ ฉายหนงัลามกได้ 
ชายรักร่วมเพศกอดจบูกนัในท่ีสาธารณะได้ แตใ่นประเทศ



มสุลิม อยา่วา่แตท่ าโดยแสดงออกเปิดเผยเลย แม้กระท า
ในท่ีลบัตวัตอ่ตวัด้วยความยินยอม ก็เป็นความผิดอาญา
ร้ายแรง เพราะขดัตอ่หลกัศาสนาและกฎหมายอิสลาม
อยา่งรุนแรง! 
 
ใครเป็นประชาธิปไตย ใครไม่เป็นประชาธิปไตย 
ใครถูก ใครผิด? 
เร่ืองนีเ้ป็นความสมัพนัธ์อยา่งลกึซึง้ระหวา่งกฎหมายกบัจ
ริยศาสตร์ (Law and Ethics) กลา่วคือ อะไรคือสิ่งท่ีดีหรือ
ถกู เป็นสิ่งท่ีควรท าเพราะถกูจริยธรรม (ethical) อะไรคือ
สิ่งท่ีเลวหรือผิด เป็นสิ่งท่ีไมค่วรท า (unethical) เพราะเป็น
ผลร้ายตอ่สงัคม (harmful to the society) 
 
Ethical Absolutism  
ถ้าเราถือวา่ทัง้โลก ความถกู-ผิดมีเพียงหนึง่เดียว และ
ความถกูผิดเพียงหนึง่เดียวนัน้ก็คือท่ี "เรา" เทา่นัน้เช่ือวา่
ถกูหรือผิด เราก็คือผู้ เผดจ็การทางจริยธรรม ท่ีต้องการเอา
สิ่งท่ีเราเช่ือขึน้เป็นมาตรฐานของคนทัง้โลก (Ethical 



dictatorship) หรือท่ีเรียกให้ไพเราะตามศพัท์จริยศาสตร์
วา่ จริยธรรมสมบรูณตั ิ(ethical absolutism) 
 
Ethical Relativism  
แตถ้่าเราถือวา่ในปัญหาข้างต้นไมมี่ใครถกู ไมมี่ใครผิด 
ตา่งก็เป็นประชาธิปไตยในวิถีของตน ตามวิถีแหง่
จริยธรรมสมัพทัธ์ (ethical relativism) คือถือวา่ประเทศ
แตล่ะประเทศ สงัคมแตล่ะสงัคมมีวฒันธรรมและ
จริยธรรมท่ีหลากหลาย แตกตา่งกนัได้และไมมี่ใครผิด 
เป็นความหลากหลายท่ีโลกต้องการ เราต้องการ เราก็จะ
เข้าใจผู้ อ่ืนได้มากขึน้ ง่ายขึน้ และไมท่ าตัวเป็นพระเจ้า
ตดัสินถกูผิดของมนษุย์ผู้ อ่ืนทัง้โลกด้วยมาตรฐานของตวั
เราเอง ! 
 
คนท่ีเปิดใจกว้างเคารพศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ของคนอ่ืน 
เคารพวฒันธรรมและวิถีชีวิตของสงัคมอ่ืน ยอมรับความ
หลากหลายเห็นความแตกตา่ง ฟังเหต ุฟังผล ก็จะเร่ิม
เข้าใจวา่ความเป็นประชาธิปไตยก็ดี ความเสมอภาคก็ดี 



เสรีภาพในความคดิและการแสดงออกก็ดี ก็ยอ่มแตกตา่ง
กนัไปตามประเทศ ตามสงัคม ตามวฒันธรรม และ
จริยธรรมของคนสว่นใหญ่ในแตล่ะประเทศและแตล่ะ
สงัคม ข้อส าคญัก็คือ จะแตกตา่งกนัอยา่งไรหลกัการ
ประชาธิปไตย ความเสมอภาคและเสรีภาพต้องไมถ่กู
ท าลาย 
 
หวัใจของเร่ืองก็คือ "สงัคม" (society) ต้องเป็นตวัตัง้ 
การเมืองการปกครองหรืออะไรๆ ก็แล้วแตเ่กิดหลงัสงัคม
และถกูคดิขึน้เพ่ือประโยชน์ทางสงัคมทัง้สิน้ แม้รากเหง้า
ของระบอบประชาธิปไตยในเวลานีก็้มีทฤษฎีสญัญา
สงัคม (Social Contract) รองรับอยูม่ิใชห่รือ? ดงันัน้ 
ในขณะท่ีสงัคมหนึง่ยอมรับวา่ประชาธิปไตย คือ ระบอบการ
ปกครองสงัคมท่ีดีท่ีสดุในเวลานี ้และประชาธิปไตยก็มี
หลกัการส าคญัดงักลา่วข้างต้น โดยเฉพาะหลกัความเสมอ
ภาคและเสรีภาพพร้อมข้อจ ากดั สงัคมแตล่ะสงัคมก็ยอ่มมี
สิทธิอิสระ (self determination) ท่ีจะก าหนดในรายละเอียด
โดยไมท่ าให้เสียหลกัการวา่อะไรคือข้อจ ากดัท่ีวา่นัน้ 



 
การท่ีสงัคมองักฤษให้การดหูมิ่นศาล การดหูมิ่นสภาเป็น
ความผิด และศาลหรือสภาลงโทษได้ทนัทีโดยไมต้่อง
ด าเนินคดีเหมือนคดีทัว่ไป ก็เป็นสิ่งท่ีถกูต้องในสงัคม
องักฤษ แตค่นองักฤษไมมี่สิทธิไปตดัสินวา่สงัคมท่ีไม่
ลงโทษการดหูมิ่นสภาหรือศาลเป็นสงัคมไมเ่ป็น
ประชาธิปไตย! และคงไมมี่ใครท่ีเป็นคนใจกว้างไป
กลา่วหาองักฤษวา่ ไมเ่ป็นประชาธิปไตย และไมมี่หลกันิติ
ธรรม เพราะสภาและศาลลงโทษคนละเมิดได้เองโดย ไม่
ต้องผา่นกระบวนการปกตอินัเป็นการเลือกปฏิบตั ิ !  
 
การท่ีสงัคมเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สเปน ไทย 
และอีกหลายประเทศตดัสินวา่การหมิ่นประมาท
พระมหากษัตริย์เป็นความผิดมากกวา่ดหูมิ่นคนธรรมดา 
ก็เป็นสิทธิอิสระของสงัคมแตล่ะสงัคมท่ีวา่นี ้เพราะ
วฒันธรรมและศีลธรรมทางสงัคมและคนสว่นใหญ่ใน
ประเทศเหลา่นีถื้อวา่ การกระท าดงักลา่วเป็น "ผลร้าย" ตอ่
สงัคม 



 
ความจริง ข้อจ ากดัเสรีภาพท่ีแตกตา่งกนัไปตามสงัคมนี ้
ยงัมีตวัอยา่งอีกมาก เชน่ เสรีภาพในการแสดงออกใน
ประเทศสว่นใหญ่ในตะวนัออก ถกูจ ากดัด้วยการห้าม
เผยแพร่สิ่งลามก เสรีภาพในการประกอบอาชีพถกูจ ากดั
ด้วยการห้ามเลน่การพนนั หรือการห้ามบอ่นคาสิโน 
เสรีภาพในร่างกายถกูจ ากดัด้วยความผิดฐานรักร่วมเพศ
ในบางประเทศ แตค่งไมมี่ใครท่ีมีจิตใจประชาธิปไตยไป
ตดัสินวา่ ประเทศหรือสงัคมเหลา่นีไ้มเ่ป็นประชาธิปไตย 
เพียงเพราะสงัคมนัน้ๆ มีวฒันธรรมและจริยธรรมอนัแสดง
ให้เห็นข้อจ ากดัทางสงัคมแตกตา่งจากสงัคมของตน 
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