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การดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนา
กับความรับผิดทางอาญา

๑. บทนํา

“ศาสนา” หรือ Religion คือ หลักคําสอนที่เปนแบบแผนของความเชื่อ ความมั่นคงทางจิตใจ
และเปนแบบแผนพฤติกรรมของมนุษย เพื่อนํามนุษยไปสูเปาหมายที่ดีงามในชีวิต๑ โดยศาสนาตาง ๆ
ในโลกนั้นมีอยูมากมายหลายศาสนา เชน ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ - ฮินดู
ศาสนายิว เปนตน แตทุกศาสนาลวนสั่งสอนใหบุคคลทุกคนเปนคนดี มีศีลธรรม และอยูรวมกับ
บุคคลอื่นไดอยางปกติสุข นอกจากนี้ ศาสนายังมีความสําคัญตอสังคมมนุษย เพราะศาสนาเปนบอเกิด
ของขนบธรรมเนียมประเพณีทดี่ ีงาม เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต กําหนดใหศาสนิกชนดําเนิน
วิถีชีวิตตามหลักธรรมคําสั่งสอน เปนแหลงรวบรวมและเผยแพรศิลปวิทยาการดานตาง ๆ ทั้งทางดาน
การแพทย ศิลปกรรม สถาปตยกรรม การชาง การดนตรี และหัตถกรรม เปนเครื่องสงเสริมความมั่นคง
ในการปกครองประเทศ และเปนทีพ่ ึ่งทางใจเมื่อเกิดความทุกข ดังนั้น ศาสนิกชนทุกคนจึงมีหนาที่
ศึกษาหลักธรรมคําสั่งสอนของศาสนา เขารวมประกอบพิธกี รรมทางศาสนา ปกปองและสืบทอดศาสนา
ตลอดจนไมลบหลูหรือเหยียดหยามศาสนาอื่น ๆ
การกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาอื่น เชน การทําลาย
ศาสนสถาน หรือศาสนวัตถุนัน้ นอกจากจะเปนสิ่งทีไ่ มสมควรกระทําแลว ผูกระทํายังอาจมีความผิด
อาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๖ ความผิดเกี่ยวกับศาสนาในฐานความผิดอันเปน
การเหยียดหยามศาสนาอีกดวย และเพื่อใหเกิดความเขาใจในบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การเหยียดหยามศาสนาดังกลาว อันจะเปนประโยชนตอ การปกปอง คุมครอง และสืบทอดสถาบันศาสนา
ใหดํารงอยูคูกับสังคมไทย คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอนําเสนอบทความเรื่อง
“การดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนากับความรับผิดทางอาญา” ดังนี้
๑

ความหมายของ “ศาสนา” สืบคนขอมูลจากเว็บไซตคลังปญญา : www.panyathai.or.th.
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๒. ลักษณะความผิดฐานดูหมิ่นการเหยียดหยามศาสนา๒

การดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนา หรือ Blasphemy นั้น โดยทั่วไปนั้นมักจะมีลักษณะ
เปนในดานการพูดหรือการเขียนที่เปนไปในทางมุงรายตอพระเจา นามของพระเจา ลักษณะ
หรือเอกลักษณของพระเจา หรือศาสนาของพระเจา
จากลักษณะดังกลาวจะพิจารณาเห็นไดวาเปนการยากที่จะกําหนดใหมีความชัดเจนวา
การกระทําในลักษณะใด หรือการไมกระทําในลักษณะใด ทีม่ ลี กั ษณะเปนการดูหมิน่ เหยียดหยามศาสนา
ทั้งนี้ เนื่องจากเปนเรื่องที่ขึ้นอยูกับแนวคิด ภูมิหลัง และบริบททางสังคมโดยรวมของแตละประเทศ
ในบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา การกระทําในลักษณะดังกลาวอาจไมถือวาเปนความผิด แตเปน
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการบัญญัติกฎหมายหามการแสดงออกเชนนั้นอาจขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญได หรือในบางประเทศ เชน สหราชอาณาจักร ไดเคยมีการบัญญัติกฎหมายกําหนดให
การเหยียดหยามศาสนาเปนความผิดไวแตก็ไดมีการยกเลิกไปในป ค.ศ. ๒๐๐๘ ในขณะที่บางประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่มีศาสนาอิสลามเปนศาสนาประจําชาติ เชน ปากีสถาน มาเลเซีย
และอินโดนีเซีย ไดกําหนดใหการเหยียดหยามศาสนานั้นเปนความผิด
จากรายงานการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการเหยียดหยามศาสนาในหลายประเทศ
พบวา กฎหมายดังกลาวมีผลกระทบตอสิทธิมนุษยชนอันมีสาเหตุเนื่องมาจากความไมชัดเจนของ
บทบัญญัติ ทําใหประชาชนผูป ฏิบตั ไิ มอาจทราบไดวา การกระทําของตนเปนความผิดตามกฎหมายหรือไม
และกรณีดงั กลาวอาจสงผลเลวรายมากยิง่ ขึน้ ในบางประเทศทีม่ แี นวคิดทางประชาธิปไตยทีไ่ มเขมแข็งพอ
เพราะกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการกระทําความผิดอันมีลกั ษณะทีเ่ หยียดหยามศาสนาอาจถูกนําไปใชเปน
เครื่องมือทางการเมือง เพื่อจัดการกับฝายตรงขามหรือมีความเห็นทางศาสนาที่แตกตางกันได

๓. บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับศาสนา

โดยทีป่ ระเทศไทยเปนประเทศทีม่ จี ารีตประเพณีทดี่ งี าม และคนไทยมีอปุ นิสยั โอบออมอารี
มีนําใจ ไมนิยมการเผชิญหนาหรือมีความขัดแยงกับบุคคลอื่น และมีความสุขตามอัตภาพ ชาวไทย
ทุกศาสนาจึงอยูรวมกันอยางสงบสุขเรื่อยมา และไมคอยพบการแสดงออกที่มีลักษณะอันเปนการ
เหยียดหยามศาสนาอืน่ จนเปนเหตุใหสงั คมโดยรวมเกิดความขัดแยงมากนัก อยางไรก็ตาม หากมีการกระทํา
อันมีลกั ษณะเปนการเหยียดหยามศาสนาเกิดขึน้ ผูก ระทํายอมมีความผิดและตองรับโทษตามกฎหมาย
โดยกฎหมายที่เกี่ยวของกับการรับรองและคุมครองเสรีภาพในการถือศาสนา นิกาย หรือลัทธินิยม
หรือความผิดในลักษณะเหยียดหยามศาสนา มีดังนี้
๓.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๗ ไดบญ
ั ญัตวิ า
“บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา นิกายของศาสนาหรือลัทธินิยม
ในทางศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตาม
ความเชื่อถือของตน เมื่อไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมืองและไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
สรุปขอมูลจาก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, การดูหมิน่ เหยียดหยามศาสนา (Blasphemy), ขาวสารพัฒนากฎหมาย
ลําดับที่ ๖๒ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓.
๒
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ในการใชเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง บุคคลยอมไดรบั ความคุมครองมิใหรฐั กระทําการใด ๆ
อันเปนการรอนสิทธิ หรือเสียประโยชนอันควรมีควรได เพราะเหตุทถี่ ือศาสนา นิกายของศาสนา
ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ
แตกตางจากบุคคลอื่น”
เมือ่ ศาสนาเปนเรื่องของความคิด ความเชื่อทีบ่ ุคคลมีอยู กฎหมายจึงไมอาจ
เข า ไปห า มความคิ ด หรื อ ความเชื ่อ ถื อ นั ้น ได รั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง ได บั ญ ญั ติ รั บ รองเสรี ภ าพในการถื อ
ศาสนาของบุคคลไวอยางสมบูรณ กลาวคือ เสรีภาพในการถือศาสนาเปนเสรีภาพโดยเด็ดขาด
รั ฐ จะออกกฎหมายมาจํ า กั ด เสรี ภ าพเช น นี ้ไ ม ไ ด สํ า หรั บ เสรี ภ าพในการปฏิ บั ติ ต ามศาสนธรรม
หรือพิธีกรรมตามความเชื่อถือซึ่งเปนเรื่องที่คูกับการถือศาสนานั้น บุคคลยอมปฏิบัติตามศาสนธรรม
หรือพิธีกรรมตามความเชื่อถือไดเมือ่ ไมเปนปฏิปกษตอหนาทีข่ องพลเมืองและไมเปนการขัดตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังไดบัญญัติคุมครอง
เสรีภาพในการถือศาสนาของบุคคลอีกชั้นหนึ่ง โดยหามมิใหรัฐกระทําการใด ๆ อันเปนการรอนสิทธิ
หรือเสียประโยชนอนั ควรมีควรได เพราะเหตุทถี่ ือศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนธรรม หรือพิธีกรรม
ตามความเชื อ่ ถื อ แตกต า งจากบุ ค คลอื น่ ๓ รวมทั ง้ บั ญ ญั ติ ใ ห รั ฐ ต อ งดํ า เนิ น การตามแนวนโยบาย
ดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ตามมาตรา ๗๙ โดยรัฐตองให
ความอุปถัมภและคุมครองศาสนา สงเสริมความเขาใจอันดีและความสมานฉันทระหวางศาสนิกชน
ทุกศาสนา และสนับสนุนใหมีการนําหลักธรรมของศาสนามาใชเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตอีกดวย
มานิตย จุมปา, คําอธิบายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐), พิมพครัง้ ที่ ๕ กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนติ ธิ รรม
๒๕๔๖, หนา ๗๙ – ๘๐.
๓
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๓.๒ ประมวลกฎหมายอาญา ไดบญ
ั ญัตใิ หความคุม ครองสถาบันศาสนา ดวยการหามมิให
มีการเหยียดหยามศาสนา กอความวุนวายในที่ประชุมทางศาสนา และการแตงกายหรือใชเครื่องหมาย
เลียนแบบพระหรือนักบวช โดยบัญญัติไวในลักษณะ ๔ ความผิดเกี่ยวกับศาสนา มาตรา ๒๐๖ – ๒๐๘
สรุปไดดังนี้
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๖ “ผูใ ดกระทําดวยประการใด ๆ แกวตั ถุหรือสถาน
อันเปนทีเ่ คารพในทางศาสนาของหมูช นใด อันเปนการเหยียดหยามศาสนานัน้ ตองระวางโทษจําคุกตัง้ แต
๑ ป ถึง ๗ ป หรือปรับตั้งแต ๒,๐๐๐ บาท ถึง ๑๔,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
ความผิดฐานเหยียดหยามศาสนานี้ เปนกรณีที่ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ
ตอวัตถุ เชน พระพุทธรูป ไมกางเขน หรือสถานที่ เชน โบสถ วิหาร สุเหรา ซึง่ เปนทีเ่ คารพในทางศาสนา
โดยเจตนา และการกระทําดังกลาวมีลกั ษณะเปนการเหยียดหยามศาสนาเมือ่ พิจารณาตามความรูส กึ
ของคนทั่วไป โดยคําวา “เหยียดหยาม” ในที่นี้หมายถึง “ดูหมิ่น” และจะตองเปนการกระทําตอวัตถุ
หรือสถานที่อันเปนที่เคารพในทางศาสนาเทานั้น ไมรวมถึงการกลาวถอยคําดูหมิ่นหรือการกระทํา
ตอตัวบุคคลผูปฏิบัติศาสนา เชน พระภิกษุ บาทหลวง อิหมาม โดยไมมีการกระทําใด ๆ ตอวัตถุหรือ
สถานทีเ่ ลย๔ อยางไรก็ตาม ความผิดฐานนีก้ ฎหมายไมไดมเี จตนารมณเพียงเพือ่ ปกปองวัตถุหรือสถานทีอ่ นั เปน
ที่เคารพในทางศาสนาเทานั้น แตบทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณเพื่อปกปองคุมครองสถาบันศาสนา
และความรูสึกนึกคิดของศาสนิกชนทุกคนเปนสําคัญ
ตัวอยางของการกระทําทีเ่ ปนความผิดฐานนี้ ไดแก พระพุทธรูปเปนทีเ่ คารพสักการะ
ในทางศาสนาของประชาชนผูนับถือศาสนาพุทธทั่วไป การกระทําของจําเลยตามที่ปรากฏในภาพถาย
จําเลยแตงกายเปนภิกษุแลวใชเทาขางหนึง่ ยืนอยูบ นฐานพระพุทธรูปปางหามญาติ โดยเทาจําเลยอยูบ น
สวนหนึง่ ของพระบาทพระพุทธรูปยกมือขวาขึน้ เลียนแบบพระพุทธรูป สวนใบหนาของจําเลยแสดงทาทาง
ลอเลียนถลึงตาอาปากเชนนี้ นอกจากจะเปนการไมเคารพตอพระพุทธรูปแลว จําเลยยังไดแสดงตน
เสมอกับพระพุทธรูป จึงเปนการกระทําอันไมสมควรและเปนการดูหมิน่ เหยียดหยามพุทธศาสนา จําเลย
จึงมีความผิดตามฟองทีจ่ าํ เลยอางวา จําเลยทําพิธรี กั ษาโรคโดยนัง่ เพงกระแสจิตเกิดตัวลอยขึน้ ไปยืนอยู
บนฐานพระพุทธรูปไมมเี จตนาลอเลียนนัน้ เปนขออางทีไ่ มสมเหตุสมผลและไมมพี ยานหลักฐานสนับสนุน
ไมมนี าํ หนักหักลางพยานหลักฐานโจทกได (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๐๗/๒๕๕๐) จําเลยฉีกธงชาติไทยอันมี
ความหมายถึงรัฐเพื่อเหยียดหยามประเทศชาติ และยังใชไมตีทุบเกศเศียรพระพุทธรูปอันเปนที่เคารพ
ในทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนอันเปนการเหยียดหยามศาสนา อันเปนคนละเจตนา แตละเจตนาเปน
ความผิดในตัวเองแยกจากกันเปนความผิดคนละกระทงแมกระทําตอเนือ่ งกัน และแตละกระทงดังกลาว
คือ เจตนาในการทําใหเสียทรัพยเชนเดียวกัน จึงเปนความผิดหลายบทในแตละกระทง กลาวคือ จําเลย
มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๘, ๓๖๐, ๙๐ กระทงหนึง่ และมาตรา ๒๐๖, ๓๖๐ ทวิ,
๙๐ อีกกระทงหนึ่ง (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๑๙๙/๒๕๓๓) การขุดเจดียซึ่งเปนที่สักการะในทาง
พุทธศาสนา แมจะมุงเพื่อคนหาทรัพยก็ดีก็มีความผิดฐานนี้ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๔๖/๒๔๘๓)
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ,์ กฎหมายอาญา ภาคความผิด เลม ๒, พิมพครัง้ ที่ ๕ กรุงเทพฯ : หางหุน สวนจํากัด จิรรัชการพิมพ
๒๕๕๐, หนา ๑ – ๓.
๔
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ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๗ “ผูใ ดกอใหเกิดการวุน วายขึ้นในทีป่ ระชุม
ศาสนิกชนเวลาประชุมกัน นมัสการ หรือกระทําพิธีกรรมตามศาสนาใด ๆ โดยชอบดวยกฎหมาย
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
ความผิดฐานกอความวุนวายในที่ประชุมทางศาสนานี้ เปนกรณีที่ผูใดกอใหเกิด
การวุนวาย เชน สงเสียงเอะอะโวยวาย รองรําทําเพลง ขึ้นในที่ประชุมศาสนิกชนในขณะเวลาประชุม
นมัสการ หรือกระทําพิธีกรรมตามศาสนาใด ๆ โดยชอบดวยกฎหมาย โดยเจตนา ตัวอยาง
ของการกระทําทีเ่ ปนความผิดฐานนี้ ไดแก คืนเกิดเหตุมีการชุมนุมกันกระทําพิธีสวดมนตทําบุญฉลอง
กระดูกผูต ายตามพุทธศาสนาบนหอสวดมนต จําเลยขึน้ มาสงเสียงเอะอะอือ้ ฉาวซาํ ยังกลาววา พระนีย่ งุ จริง
พระไมมีความหมายแลวจําเลยนั่งลงใชมือตบกระดาน ๗ - ๘ ครั้ง และชักปนพกออกจากเอวมาถือไว
หันปากกระบอกปนมาทางพระ แลวปนตกลงยังพื้นหอสวดมนต การกระทําของจําเลยดังกลาว ถึงแม
ผูที่ไปชุมนุมกันจะไมมีปฏิกิริยาวุนวายขึ้นก็ตาม ก็ยังถือไดวาเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๐๗ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๐๐/๒๕๑๖) ชาวบานประชุมกันนมัสการถวายตนดอกไม
และปราสาทผึ้งตอพระภิกษุเจาอาวาส จําเลยเขาไปดาพระภิกษุและเอาปราสาทผึ้งไปเตะเลนเปน
ความผิดตามมาตรานี้ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๒/๒๕๐๐)
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๘ “ผูใดแตงกายหรือใชเครื่องหมายที่แสดงวา
เปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใดโดยมิชอบ เพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนเปนบุคคล
เชนวานั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
ความผิดฐานแตงกายหรือใชเครื่องหมายเลียนแบบพระหรือนักบวชนี้ เปนกรณี
ที่ผูใดแตงกายหรือใชเครือ่ งหมายที่แสดงวาเปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด
โดยมิชอบ โดยเจตนา และมีเจตนาพิเศษเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนเปนบุคคลเชนวานั้น ทั้งนี้
หากผูกระทําไมมีเจตนาพิเศษดังกลาว เชน แตงกายเปนพระเพื่อแสดงละครผูกระทํายอมไมมี
ความผิดฐานนี้
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การดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนากับความรับผิดทางอาญา

ตัวอยางของการกระทําทีเ่ ปนความผิดฐานนี้ ไดแก แตงกายเปนภิกษุในศาสนาพุทธ
โดยมิชอบ เพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนเปนภิกษุในศาสนาพุทธเปนการกระทําความผิดเกี่ยวกับศาสนา
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๘ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๐๖๔/๒๕๔๔) ตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๒๙ การสละสมณเพศเพราะถูกจับโดยตองหาวากระทําความผิด
อาญามีได ๓ กรณี คือ (๑) เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไมเห็นสมควรใหปลอย
ชั่ วคราวและเจาอาวาสแหง วั ด ที่พ ระภิกษุรูปนั้นสังกัดไมรั บมอบตัวไวควบคุ มพนักงานสอบสวน
มีอาํ นาจจัดดําเนินการใหสละสมณเพศได (๒) เมือ่ พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไมเห็นสมควร
ใหปลอยชั่วคราวและไมเห็นสมควรใหเจาอาวาสรับตัวไปควบคุม พนักงานสอบสวนมีอํานาจจัด
ดําเนินการใหสละสมณเพศได และ (๓) เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไมเห็นสมควรให
ปลอยชั่วคราวและพระภิกษุรูปนั้นมิไดสังกัดในวัดใดวัดหนึ่งหรือเปนพระจรจัด พนักงานสอบสวน
มีอํานาจจัดดําเนินการใหสละสมณเพศได ในคดีกอนที่จําเลยถูกจับกุมในขอหามีวัตถุออกฤทธิ์ตอจิต
และประสาทไวในครอบครอง พนักงานสอบสวนไมเห็นสมควรใหปลอยชัว่ คราว และพาจําเลยไปทีว่ ดั บ.
เพือ่ ใหจาํ เลยสึกแตจาํ เลยไมยอมสึก และเจาอาวาสวัด บ. ก็ไมยอมสึกให พนักงานสอบสวนจึงพาจําเลย
กลับไปทีส่ ถานีตาํ รวจและจัดใหจาํ เลยลาสิกขาบทตอหนาพระพุทธรูปทีอ่ ยูบ นสถานีตาํ รวจ ดังนี้ จําเลย
ยอมเขาใจไดวาจําเลยยังไมขาดจากความเปนพระภิกษุเนื่องจากจําเลยไมสมัครใจลาสิกขาบทและ
การดําเนินการใหจาํ เลยสละสมณเพศกระทําโดยพลการของเจาพนักงานตํารวจ เมือ่ จําเลยแตงกายเปน
พระภิกษุในพระพุทธศาสนาเมือ่ พนจากการคุมขังโดยไดรบั การปลอยชัว่ คราวแลว ถือวาจําเลยไมมเี จตนา
กระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๘ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๗๘๒/๒๕๔๓)
จากบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการรับรองและคุมครองเสรีภาพในการถือ
ศาสนา นิกาย หรือลัทธินิยม หรือความผิดในลักษณะเหยียดหยามศาสนาแลวนั้นยังมีขอควรพิจารณา
ที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการเหยียดหยามศาสนา ดังตอไปนี้

๔. ขอควรพิจารณาที่สําคัญ

ประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ ๔ ความผิดเกี่ยวกับศาสนา มาตรา ๒๐๖ – ๒๐๘ มีขึ้น
เพื่อปกปองคุมครองสถาบันศาสนา เสรีภาพในการถือศาสนา ความรูสึกของศาสนิกชนทุกศาสนา
ปองกันมิใหมีการแสวงหาประโยชนโดยการแตงกายเลียนแบบพระหรือนักบวช ตลอดจนเพื่อเปนการ
รักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน อยางไรก็ดี บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว
ยังมีประเด็นขอกฎหมายที่สําคัญซึ่งควรไดรับการพิจารณา กลาวคือ
๔.๑ ความรับผิดทางอาญาของพระสงฆกรณีเสพเมถุน ประชาชนชาวไทยสวนใหญ
นับถือพระพุทธศาสนามาชานาน และใหความเคารพสักการะตอพระภิกษุสงฆผูเปนสาวกสืบทอด
พระพุทธศาสนาตอจากพระสัมมาสัมพุทธเจา แตในปจจุบันปรากฏวามีพระสงฆบางรูปไดประพฤติตน
ลวงละเมิดตอพระธรรมวินยั และกระทําการอันไมเหมาะสมตอสมณเพศอยางรายแรง และในบางกรณียงั
ถึงขัน้ เปนความผิดอาญา เชน เสพหรือคายาเสพติด เสพเมถุน ปลอมตนเปนฆราวาสออกเทีย่ วกลางคืน
ดื่มสุราหรือของมึนเมา เลนการพนัน คลุกคลีกับสตรีเพศ และดูสื่อลามกอนาจาร เปนตน โดยเฉพาะ
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อยางยิ่งกรณีทพี่ ระภิกษุสงฆเสพเมถุนหรือมีความสัมพันธทางเพศกับบุคคลอื่นซึ่งเปนเรื่องทีข่ ัดตอ
ศีลธรรมและเปนการทําลายศาสนาอยางรายแรง แตพระสงฆรูปนั้นไดรับโทษเพียงอาบัติปาราชิก
โดยไมมคี วามผิดอาญาฐานเหยียดหยามศาสนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๐๖ แตอยางใด
กรณีตวั อยางตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๖/๒๕๐๕ จําเลยขณะเปนพระภิกษุไดรว มประเวณีกบั หญิง
ในกุฏิของจําเลยบนเขาวัง จังหวัดเพชรบุรี มีกุฏิของพระภิกษุใกลเคียงหลายหลัง และมีพระพุทธรูป
พระฉายอยูบนเขาวังเปนสถานที่ท่ปี ระชาชนเคารพนับถือนั้น เห็นไดวา เปนการไมสมควรอยางยิ่งแตจะ
ถือวาเปนการเหยียดหยามศาสนา ตามความในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๖ ยังไมถนัด
การเสพเมถุนของพระสงฆไมวากับมนุษยหรือสัตวนั้น ในทางศาสนจักรถือวาผิด
พระวินัยอยางรายแรง พระสงฆรูปนั้นตองอาบัติปาราชิกขาดจากความเปนพระและไมสามารถ
กลับมาบวชใหมไดอีก สําหรับทางอาณาจักรนั้น เดิมกอนทีจ่ ะมีการบังคับใชประมวลกฎหมายอาญา
กฎหมายตราสามดวงในพระไอยการลักษณะผัวเมีย บทที่ ๔๐ และ ๔๑ ไดบัญญัติไวอยางชัดเจนวา
หามพระภิกษุสามเณรเสพเมถุน ไมวาจะเปนการเสพเมถุนกับภริยาของผูอื่นหรือผูหญิงทีเ่ ปนโสด
มิฉะนั้นยอมไดชื่อวาปาราชิกตองสึกออกมาและตองรับโทษตามกฎหมาย ดังนี้ บทที่ ๔๐ “มาตราหนึ่ง
พระครูภิขุสํามเณร ผิดเมียทานถึงชําเราชื่อวาปราชิก ใหสึกออกเสียแลวใหไหมโดยพระราชกฤษฎีกา”
บทที่ ๔๑ “มาตราหนึ่ง พระครูภษิ สุ าํ มเณรผูอยูในศีล ทําทุราจานผิดกิจวิไนยทํารายดวยหญิงหาผัวมิได
ถึงชําเราเปนสัจไซ ชื่อวาปราชิก ใหสึกออกลงโทษ ๕๐ หรือ ๒๕ ที สงตัวลงญาชางหลวง สวนหญิงนั้น
ใหทําโทษดุจหญิงทําชูนอกใจผัวนั้นแล”๕ จะเห็นไดวากฎหมายตราสามดวงนั้นลงโทษทัง้ ตัวของ
พระภิกษุและสามเณรทีเ่ สพเมถุนและผูท รี่ วมเสพเมถุน ซึง่ เปนการบัญญัติกฎหมายเพือ่ ปกปอง
พระพุทธศาสนาและปองกันไมใหพุทธศาสนิกชนตองเสื่อมศรัทธาตอพระสงฆ ตอมาเมื่อมีการตรา
ประมวลกฎหมายอาญาขึ้นใชบงั คับโดยมีแบบอยางมาจากประเทศตะวันตก การเสพเมถุนของพระสงฆ
ที่มา ๒๐๐ ป กฎหมายตราสามดวง ศูนยขอมูลกฎหมายกลาง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
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การดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนากับความรับผิดทางอาญา

ก็ไมเปนความผิดอาญาอีกตอไป เปนการแยกเรื่องของศาสนจักรออกจากอาณาจักรและปลอยให
เรื่องการเสพเมถุนของพระสงฆเปนเรื่องของพระวินัย
๔.๒ ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิดเกี่ยวกับศาสนาตามประมวลกฎหมายอาญา
ลักษณะ ๔ มาตรา ๒๐๖ – ๒๐๘ นัน้ มีลกั ษณะเปนความผิดตอแผนดิน กลาวคือ รัฐหรือสังคมสวนรวม
เปนผูไ ดรบั ความเสียหาย ไมมผี เู สียหายโดยเฉพาะเจาะจงอืน่ ใดนอกเหนือไปจากรัฐ ความผิดดังกลาวจึง
เปนความผิดทีไ่ มอาจยอมความได เพราะไมมผี ทู จี่ ะทําหนาทีย่ อมความโดยตรงและรัฐก็ไมสามารถทีจ่ ะ
ยอมความโดยการไมดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดได ดังนั้น ในกรณีที่มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ศาสนาเกิดขึ้นจึงตองมีการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดจนถึงที่สุดเสมอ ตัวอยางของความผิดอาญา
แผนดินอื่น ๆ ไดแก ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับ
การยุตธิ รรม ความผิดเกีย่ วกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกีย่ วกับเรือ่ งเพศ และความผิดเกีย่ วกับ
ชีวิตและรางกาย เปนตน

๕. บทสรุป

ศาสนาทุกศาสนาถือวาเปนสถาบันที่สําคัญของสังคมทุกสังคมรวมทั้งสังคมไทยและ
มีความผูกพันกับคนไทยมาชานาน โดยเฉพาะศาสนาพุทธเปนทั้งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เปนบอเกิดของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวิทยาการ และเปนแบบอยางในการดําเนินชีวติ ทําใหคนไทยมีพนื้ ฐานทาง
จิตใจและสังคมทีด่ ี ดังนัน้ การกระทําไมวา ดวยประการใด ๆ ก็ตามซึง่ จะถือวาเปนการดูหมิน่ เหยียดหยาม
ศาสนาหรือไม จะตองพิจารณาถึงความยึดถือในทางศีลธรรมของมนุษยประกอบดวยและการกระทํา
ดังกลาวจะตองเปนการกระทําที่ถึงขนาดกอกวนความสงบสาธารณะหรือขัดตอศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ซึง่ จะเห็นไดวา บทบัญญัตติ ามประมวลกฎหมายอาญาในสวนทีเ่ กีย่ วกับความผิดฐานเหยียดหยาม
ศาสนาก็ยังไมมีความชัดเจนวาการกระทําในลักษณะใดบางที่จะเปนการเหยียดหยามศาสนาอยูนั่นเอง
อยางไรก็ดี ในปจจุบนั คนไทยตองประสบกับปญหามากมายทัง้ ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทําใหคนไทย
ตองหันไปพึ่งพาวัตถุมากขึ้นจนหลงลืมวิถีชีวิตดั้งเดิม และอาจหลงลืมไปวาสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิต
ของมนุษยนั้นไมใชวัตถุแตเปนจิตใจ และการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาตางหากที่จะ
นําพาชีวิตมนุษยไปสูเปาหมายที่ดีงาม สุดทายนี้หวังเปนอยางยิ่งวาคนไทยจะเห็นถึงความสําคัญของ
ศาสนา ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของศาสนา ไมดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาอื่น และรูจักที่จะนําหลักธรรม
ของศาสนามาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตอไป
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