ข้ อเสนอ
การแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายเกีย่ วกับความผิดฐานหมิน่ ประมาท
พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์
โดยตระหนักว่ามนุษย์ ไม่วา่ จะชาติกาำ เนิดใด ดำารงตำาแหน่งสถานะใด ย่อมมีศกั ดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
มีเสรี ภาพ มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีเหตุผล มีความสามารถอดทนอดกลั้ นต่อความคิดเห็นที่ แตกต่าง
และในสังคมประชาธิ ปไตย เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็ นเสรี ภาพที่จะขาดเสี ยมิได้ หากจะมีการ
จำากัดเสรี ภาพดังกล่าว รัฐต้องกระทำาเท่าที่จาำ เป็ น และจะจำากัดจนถึงขนาดกระทบต่อสารัตถะแห่ งเสรี ภาพนั้น
มิได้
กฎหมายเกี่ยวกับ ความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรื อแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริ ย ์
พระราชิ นี รัชทายาท และผูส้ าำ เร็ จราชการแทนพระองค์ มี ความไม่เหมาะสมทั้ งในแง่ของโครงสร้ างของ
บทบัญญัติ อัตราโทษ และการบังคับใช้ ประกอบกับกฎหมายดังกล่าวไม่มีการยกเว้นความผิดในกรณี ที่
บุคคลติชม แสดงความคิดเห็น หรื อแสดงข้อความใดโดยสุ จริ ตเพื่อรักษาไว้ซ่ ึ งรัฐธรรมนูญและการปกครอง
ในระบอบประชาธิ ปไตย อีกทั้งในปั จจุบนั ปรากฏชัดว่ากฎหมายดังกล่าวเปิ ดช่ องให้บุคคลนำา ไปใช้เป็ น
เครื่ องมือทางการเมือง หรื อนำาไปใช้โดยไม่สุจริ ตและไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย
เพื่อรักษาไว้ซ่ ึงเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญ คณะนิติราษฎร์
จึงเห็นควรเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรื อแสดงความอาฆาต
มาดร้ายพระมหากษัตริ ย ์ พระราชินี รัชทายาท และผูส้ าำ เร็ จราชการแทนพระองค์ ดังนี้

ข้ อเสนอ

ประเด็นที่ ๑
การดำารงอยู่ของมาตรา ๑๑๒
ยกเลิกบทบัญญัติมาตรา ๑๑๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
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เหตุผล

๑. มาตรา ๑๑๒ แห่ งประมวลกฎหมายอาญาที่ใช้บงั คับอยูใ่ นปั จจุบนั ได้รับการบัญญัติข้ึ นโดยคำาสั่ง
ของคณะปฏิ รูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๑ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ ซึ่ งเป็ น “กฎหมาย” ของคณะ
รัฐประหาร บทบัญญัติในมาตรานี้ จึงขาดความชอบธรรมทางประชาธิ ปไตย
๒. ข้อเสนอของคณะนิ ติราษฎร์ เป็ นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของบทบัญญัติต่างๆในประมวล
กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับ ความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริ ย ์ จึ งจำา เป็ นต้องยกเลิ กบทบัญญัติ
มาตรา ๑๑๒ ในลักษณะ ๑ ความผิดเกี่ยวกับความมัน่ คงแห่ งราชอาณาจักร เพื่อนำา ไปบัญญัติข้ึ นใหม่เป็ น
ลักษณะ .../... ความผิดเกี่ยวกับพระเกียรติของพระมหากษัตริ ย ์ พระราชิ นี รัชทายาท และเกี ยรติยศผูส้ าำ เร็ จ
ราชการแทนพระองค์
ประเด็นที่ ๒
ตำาแหน่ งแห่ งที่ของบทบัญญัติว่าด้ วยความผิดเกีย่ วกับเกียรติยศและชื่อเสี ยงของ
พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท ผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์
ข้ อเสนอ

๑. เพิ่มเติมลักษณะ .../... ความผิดเกี่ยวกับพระเกียรติของพระมหากษัตริ ย ์ พระราชินี รัชทายาท และ
เกียรติยศของผูส้ าำ เร็ จราชการแทนพระองค์ ไว้ในประมวลกฎหมายอาญา
๒. นำาบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรื อแสดงความอาฆาตมาดร้ ายพระ
มหากษัตริ ย ์ พระราชินี รัชทายาท และผูส้ าำ เร็ จราชการแทนพระองค์ไปบัญญัติไว้ในลักษณะ .../...
เหตุผล
โดยลักษณะของความผิด ความผิด ฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรื อแสดงความอาฆาตมาดร้ ายพระ
มหากษัตริ ย ์ พระราชินี รัชทายาท และผูส้ าำ เร็ จราชการแทนพระองค์ ในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหา
กษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ ไม่มีสภาพร้ายแรงถึงขนาดกระทบกระเทือนต่อการดำารงอยู่ ต่อ
บูรณภาพ และต่อความมัน่ คงแห่งราชอาณาจักร
ประเด็นที่ ๓
ตำาแหน่ งที่ได้ รับการคุ้มครอง
ข้ อเสนอ

แบ่งแยกการคุม้ ครองสำา หรับตำา แหน่ งพระมหากษัตริ ยอ์ อกจากการคุม้ ครองสำา หรับตำา แหน่ งพระ
ราชินี รัชทายาท หรื อผูส้ าำ เร็ จราชการแทนพระองค์ ดังนี้
นิตริ าษฎร์ : นิตศิ าสตร์เพื่อราษฎร
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โทษ ...”

มาตรา ... “ผูใ้ ดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรื อแสดงความอาฆาตมาดร้ ายพระมหากษัตริ ย ์ ต้องระวาง

มาตรา ... “ผูใ้ ดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรื อแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระราชิ นี รั ชทายาท หรื อผู ้
สำาเร็ จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษ ...”
เหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการแบ่งแยกการคุม้ ครองระหว่างตำา แหน่ งพระมหากษัตริ ยก์ บั ตำา แหน่ งพระ
ราชินี รัชทายาท หรื อผูส้ าำ เร็ จราชการแทนพระองค์ ในความผิดฐานอื่นๆ กล่าวคือ
• ความผิดฐานปลงพระชนม์พระมหากษัตริ ย ์ (มาตรา ๑๐๗)
• ความผิดฐานปลงพระชนม์พระราชิ นี รั ชทายาทและความผิดฐานฆ่าผูส
้ าำ เร็ จราชการ
แทนพระองค์ (มาตรา ๑๐๙)
• ความผิดฐานกระทำาการประทุษร้ายพระมหากษัตริ ย ์ (มาตรา ๑๐๘)
• ความผิ ด ฐานกระทำา การประทุ ษ ร้ า ยพระราชิ นี รั ช ทายาทและผูส
้ าำ เร็ จ ราชการแทน
พระองค์ (มาตรา ๑๑๐)

ข้ อเสนอ

ประเด็นที่ ๔
อัตราโทษ

๑. ไม่มีอตั ราโทษขั้นต่าำ
๒. ลดอัตราโทษให้เป็ นจำาคุกไม่เกิน ๓ ปี หรื อปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรื อทั้งจำาทั้งปรับ สำาหรับ
ความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรื อแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริ ย ์
๓. ลดอัตราโทษให้เป็ นจำาคุกไม่เกิน ๒ ปี หรื อปรับไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท หรื อทั้งจำาทั้งปรับ สำาหรับ
ความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรื อแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระราชินี รัชทายาท หรื อผูส้ าำ เร็ จราชการ
แทนพระองค์
เหตุผล

ำ
๑. ในระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ ไม่มีการกำาหนดอัตราโทษขั้นต่าในความผิ
ดฐานหมิ่นประมาท
พระมหากษัตริ ย ์ ดังนั้น ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ จึง
ำ
ยิง่ ไม่ควรมีการกำาหนดอัตราโทษขั้นต่าในความผิ
ดฐานดังกล่าว
๒. เปิ ดโอกาสให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษน้อยเพียงใดก็ได้ตามควรแก่กรณี
นิตริ าษฎร์ : นิตศิ าสตร์เพื่อราษฎร
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๓. เป็ นการคุม้ ครองบุคคลในตำาแหน่ งพระมหากษัตริ ย ์ พระราชิ นี รัชทายาท และผูส้ าำ เร็ จราชการ
แทนพระองค์ ให้สมแก่ สถานะแห่ งตำา แหน่ ง จึ งกำา หนดให้มีอตั ราโทษขั้นสู งที่ สูงกว่าความผิดฐานหมิ่น
ประมาทบุคคลธรรมดาซึ่ งมีอตั ราโทษจำาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรื อปรั บไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรื อทั้งจำาทั้งปรั บ
และเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความร้ายแรงของการกระทำาอันเป็ นความผิดกับโทษที่ผกู ้ ระทำาความผิด
นั้นควรได้รับ อันเป็ นไปตามหลักความพอสมควรแก่เหตุซ่ ึ งได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ จึงกำาหนดให้
มีอตั ราโทษขั้นสูงลดลงจากเดิม
๔. โดยเหตุที่พระมหากษัตริ ยท์ รงดำารงตำาแหน่ งประมุขของรัฐ ซึ่ งมีสถานะแตกต่างจากพระราชิ นี
รัชทายาท และผูส้ าำ เร็ จราชการแทนพระองค์ จึงกำาหนดอัตราโทษขั้นสูงให้แตกต่างกัน
หมายเหตุ : อัตราโทษสำาหรับการหมิ่นประมาทในกรณี อื่น ๆ จะต้องปรับให้รับกับข้อเสนอนี้ ต่อไป

ข้ อเสนอ

ประเด็นที่ ๕
เหตุยกเว้ นความผิด

เพิ่มเติมเหตุยกเว้นความผิด ดังนี้
มาตรา ... “ผูใ้ ด ติ ช ม แสดงความคิ ด เห็ น หรื อ แสดงข้อ ความใดโดยสุ จ ริ ต เพื่ อ รั กษาไว้ซ่ ึ งการ
ปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขภายใต้รัฐธรรมนู ญ เพื่อธำา รงไว้ซ่ ึ ง
รัฐธรรมนูญ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ หรื อเพื่อประโยชน์สาธารณะ ผูน้ ้ั นไม่มีความผิดตามมาตรา ... และ
มาตรา...”
เหตุผล

รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔๕ รับรองเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น และการ
แสดงความคิดเห็นโดยสุจริ ตเพื่อการดังกล่าว ไม่สมควรเป็ นความผิดทางอาญา

ข้ อเสนอ

ประเด็นที่ ๖
เหตุยกเว้ นโทษ

เพิ่มเติมเหตุยกเว้นโทษ ดังนี้
มาตรา ... “ความผิดฐานต่างๆในลักษณะนี้ ถ้าผูถ้ ูกกล่าวหาว่ากระทำาความผิดพิสูจน์ได้ว่าข้อความ
นั้นเป็ นความจริ ง ผูน้ ้ นั ไม่ตอ้ งรับโทษ
นิตริ าษฎร์ : นิตศิ าสตร์เพื่อราษฎร
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ถ้าข้อที่กล่าวหาว่าเป็ นความผิดนั้นเป็ นเรื่ องความเป็ นอยูส่ ่ วนพระองค์หรื อความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวแล้ว
แต่กรณี และการพิสูจน์น้ นั ไม่เป็ นประโยชน์แก่ประชาชน ห้ามมิให้พิสูจน์”
เหตุผล

แม้การกระทำา นั้นเป็ นความผิด แต่หากการกระทำา นั้นเป็ นการแสดงข้อความที่ เป็ นจริ ง และเป็ น
ประโยชน์แก่ประชาชน ก็สมควรได้รับการยกเว้นโทษ
ประเด็นที่ ๗
ผู้มีอาำ นาจกล่ าวโทษ

ข้ อเสนอ

๑. ห้ามบุคคลทัว่ ไปกล่าวโทษว่ามีการกระทำาความผิด เกี่ยวกับพระเกียรติของพระมหากษัตริ ย ์ พระ
ราชินี รัชทายาท และเกียรติยศของผูส้ าำ เร็ จราชการแทนพระองค์
๒.ให้สาำ นักราชเลขาธิ การเป็ นผูก้ ล่าวโทษว่ามีการกระทำาความผิด เกี่ยวกับพระเกียรติของพระมหา
กษัตริ ย ์ พระราชินี รัชทายาท และเกียรติยศของผูส้ าำ เร็ จราชการแทนพระองค์
เหตุผล
สุ จริ ต

๑. เพื่อมิให้บุคคลทัว่ ไปนำาบทบัญญัติดงั กล่าวมาใช้เป็ นเครื่ องมือทางการเมืองหรื อนำาไปใช้โดยไม่

๒.โดยเหตุที่สาำ นักราชเลขาธิ การเป็ นหน่ วยงานของรั ฐ มีอาำ นาจหน้าที่ เกี่ ยวกับการเลขานุ การใน
พระองค์พ ระมหากษัต ริ ย ์ จึ ง สมควรให้ทาำ หน้า ที่ ป กป้ องพระเกี ย รติ ข องพระมหากษัต ริ ย ์ พระราชิ นี
รัชทายาท และเกียรติยศของผูส้ าำ เร็ จราชการแทนพระองค์
วรเจตน์ ภาคีรัตน์
ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล
ธีระ สุ ธีวรางกูร
สาวตรี สุ ขศรี
ปิ ยบุตร แสงกนกกุล
คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์ เพื่อราษฎร
ท่าพระจันทร์ , ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔.
นิตริ าษฎร์ : นิตศิ าสตร์เพื่อราษฎร
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