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๑. บทนํา
  “ศาสนา” หรอื Religion คอื หลกัคาํสอนที่เปนแบบแผนของความเช่ือ ความมั่นคงทางจติใจ 

และเปนแบบแผนพฤติกรรมของมนุษย เพื่อนํามนุษยไปสูเปาหมายที่ดีงามในชีวิต๑ โดยศาสนาตาง ๆ 
ในโลกนั้นมีอยูมากมายหลายศาสนา เชน ศาสนาพทุธ ศาสนาครสิต ศาสนาอสิลาม ศาสนาพราหมณ - ฮนิด ู
ศาสนายิว เปนตน แตทุกศาสนาลวนสั่งสอนใหบุคคลทุกคนเปนคนดี มีศีลธรรม และอยูรวมกับ
บุคคลอื่นไดอยางปกติสุข นอกจากนี้ ศาสนายังมีความสําคัญตอสังคมมนุษย เพราะศาสนาเปนบอเกิด
ของขนบธรรมเนียมประเพณีทีด่ีงาม เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต กําหนดใหศาสนิกชนดําเนิน
วิถีชีวิตตามหลักธรรมคําสั่งสอน เปนแหลงรวบรวมและเผยแพรศิลปวิทยาการดานตาง ๆ ทั้งทางดาน
การแพทย ศลิปกรรม สถาปตยกรรม การชาง การดนตร ีและหตัถกรรม เปนเครื่องสงเสรมิความมั่นคง
ในการปกครองประเทศ และเปนทีพ่ึ่งทางใจเมื่อเกิดความทุกข ดังนั้น ศาสนิกชนทุกคนจึงมีหนาที่
ศกึษาหลักธรรมคาํส่ังสอนของศาสนา เขารวมประกอบพธิกีรรมทางศาสนา ปกปองและสบืทอดศาสนา
ตลอดจนไมลบหลูหรือเหยียดหยามศาสนาอื่น ๆ 

   การกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาอื่น เชน การทําลาย
ศาสนสถาน หรือศาสนวัตถุนัน้ นอกจากจะเปนสิ่งทีไ่มสมควรกระทําแลว ผูกระทํายังอาจมีความผิด
อาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๖ ความผิดเกี่ยวกับศาสนาในฐานความผิดอันเปน
การเหยียดหยามศาสนาอีกดวย และเพื่อใหเกิดความเขาใจในบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การเหยยีดหยามศาสนาดงักลาว อันจะเปนประโยชนตอการปกปอง คุมครอง และสบืทอดสถาบนัศาสนา
ใหดํารงอยูคูกับสังคมไทย คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอนําเสนอบทความเรื่อง 
“การดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนากับความรับผิดทางอาญา” ดังนี้
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   ๑ ความหมายของ “ศาสนา” สืบคนขอมูลจากเว็บไซตคลังปญญา : www.panyathai.or.th.

การดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนา
กับความรับผิดทางอาญา
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๒. ลักษณะความผิดฐานดูหมิ่นการเหยียดหยามศาสนา๒
   การดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนา หรือ Blasphemy นั้น โดยทั่วไปนั้นมักจะมีลักษณะ

เปนในดานการพูดหรือการเขียนที่เปนไปในทางมุงรายตอพระเจา นามของพระเจา ลักษณะ
หรือเอกลักษณของพระเจา หรือศาสนาของพระเจา

  จากลักษณะดังกลาวจะพิจารณาเห็นไดวาเปนการยากที่จะกําหนดใหมีความชัดเจนวา
การกระทําในลักษณะใด หรอืการไมกระทําในลักษณะใด ทีม่ลีกัษณะเปนการดูหมิน่เหยียดหยามศาสนา 
ทั้งนี้ เนื่องจากเปนเร่ืองท่ีขึ้นอยูกับแนวคิด ภูมิหลัง และบริบททางสังคมโดยรวมของแตละประเทศ 
ในบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา การกระทําในลักษณะดังกลาวอาจไมถือวาเปนความผิด แตเปน
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการบัญญัติกฎหมายหามการแสดงออกเชนน้ันอาจขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญได หรือในบางประเทศ เชน สหราชอาณาจักร ไดเคยมีการบัญญัติกฎหมายกําหนดให
การเหยียดหยามศาสนาเปนความผิดไวแตก็ไดมีการยกเลิกไปในป ค.ศ. ๒๐๐๘ ในขณะที่บางประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่มีศาสนาอิสลามเปนศาสนาประจําชาติ เชน ปากีสถาน มาเลเซีย 
และอินโดนีเซีย ไดกําหนดใหการเหยียดหยามศาสนานั้นเปนความผิด

   จากรายงานการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเหยียดหยามศาสนาในหลายประเทศ
พบวา กฎหมายดังกลาวมีผลกระทบตอสิทธิมนุษยชนอันมีสาเหตุเน่ืองมาจากความไมชัดเจนของ
บทบัญญัติ ทาํใหประชาชนผูปฏิบตัไิมอาจทราบไดวาการกระทาํของตนเปนความผดิตามกฎหมายหรอืไม 
และกรณดีงักลาวอาจสงผลเลวรายมากยิง่ขึน้ในบางประเทศทีม่แีนวคดิทางประชาธปิไตยทีไ่มเขมแขง็พอ 
เพราะกฎหมายท่ีเกีย่วของกับการกระทําความผิดอนัมลีกัษณะท่ีเหยียดหยามศาสนาอาจถูกนาํไปใชเปน
เครื่องมือทางการเมือง เพื่อจัดการกับฝายตรงขามหรือมีความเห็นทางศาสนาที่แตกตางกันได

๓. บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับศาสนา
   โดยทีป่ระเทศไทยเปนประเทศท่ีมจีารตีประเพณีทีด่งีาม และคนไทยมีอปุนิสยัโอบออมอารี 

มีนําใจ ไมนิยมการเผชิญหนาหรือมีความขัดแยงกับบุคคลอื่น และมีความสุขตามอัตภาพ ชาวไทย
ทุกศาสนาจึงอยูรวมกันอยางสงบสุขเรื่อยมา และไมคอยพบการแสดงออกที่มีลักษณะอันเปนการ
เหยียดหยามศาสนาอ่ืนจนเปนเหตุใหสังคมโดยรวมเกิดความขัดแยงมากนัก อยางไรก็ตาม หากมีการกระทํา
อนัมลีกัษณะเปนการเหยยีดหยามศาสนาเกดิขึน้ ผูกระทาํยอมมคีวามผดิและตองรบัโทษตามกฎหมาย 
โดยกฎหมายที่เกี่ยวของกับการรับรองและคุมครองเสรีภาพในการถือศาสนา นิกาย หรือลัทธินิยม 
หรือความผิดในลักษณะเหยียดหยามศาสนา มีดังนี้

   ๓.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๗ ไดบัญญัติวา
      “บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา นิกายของศาสนาหรือลัทธินิยม

ในทางศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตาม
ความเช่ือถือของตน เมื่อไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมืองและไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

   ๒สรุปขอมูลจาก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, การดูหม่ินเหยียดหยามศาสนา (Blasphemy), ขาวสารพัฒนากฎหมาย 
ลําดับท่ี ๖๒ วันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓.
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   ๓มานิตย  จุมปา, คําอธิบายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐), พิมพคร้ังท่ี ๕ กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติธรรม 
๒๕๔๖, หนา ๗๙ – ๘๐.

     ในการใชเสรภีาพตามวรรคหนึ่ง บคุคลยอมไดรบัความคุมครองมใิหรฐักระทาํการใด ๆ  
อันเปนการรอนสิทธิ หรือเสียประโยชนอันควรมีควรได เพราะเหตุทีถ่ือศาสนา นิกายของศาสนา 
ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ 
แตกตางจากบุคคลอื่น”

      เมือ่ศาสนาเปนเรื ่องของความคิด ความเชื ่อทีบุ่คคลมีอยู  กฎหมายจึงไมอาจ
เขาไปหามความคิดหรือความเชื ่อถือนั ้นได รัฐธรรมนูญจึงไดบัญญัติรับรองเสรีภาพในการถือ
ศาสนาของบุคคลไวอยางสมบูรณ กลาวคือ เสรีภาพในการถือศาสนาเปนเสรีภาพโดยเด็ดขาด 
รัฐจะออกกฎหมายมาจํากัดเสรีภาพเชนนี้ไมได สําหรับเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม 
หรือพิธีกรรมตามความเชื่อถือซึ่งเปนเรื่องที่คูกับการถือศาสนานั้น บุคคลยอมปฏิบัติตามศาสนธรรม 
หรือพิธีกรรมตามความเชื ่อถือไดเมือ่ไมเปนปฏิปกษตอหนาทีข่องพลเมืองและไมเปนการขัดตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี ้ รัฐธรรมนูญยังไดบัญญัติคุมครอง
เสรีภาพในการถือศาสนาของบุคคลอีกชั้นหนึ่ง โดยหามมิใหรัฐกระทําการใด ๆ อันเปนการรอนสิทธิ
หรือเสยีประโยชนอนัควรมีควรได เพราะเหตุทีถ่ือศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนธรรม หรือพิธีกรรม
ตามความเชือ่ถือแตกตางจากบุคคลอืน่๓ รวมทัง้บัญญัติใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย
ดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ตามมาตรา ๗๙ โดยรัฐตองให
ความอุปถัมภและคุมครองศาสนา สงเสริมความเขาใจอันดีและความสมานฉันทระหวางศาสนิกชน
ทุกศาสนา และสนับสนุนใหมีการนําหลักธรรมของศาสนามาใชเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตอีกดวย

P141-148.indd  143 18/9/2555  10:01:56

creo




ก.ย. - ต.ค. ๕๕๑๔๔ จุลนิติ

การดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนากับความรับผิดทางอาญา 

   ๓.๒ ประมวลกฎหมายอาญา ไดบญัญตัใิหความคุมครองสถาบันศาสนา ดวยการหามมใิห
มีการเหยียดหยามศาสนา กอความวุนวายในที่ประชุมทางศาสนา และการแตงกายหรือใชเครื่องหมาย
เลียนแบบพระหรือนักบวช โดยบัญญัติไวในลักษณะ ๔ ความผิดเกี่ยวกับศาสนา มาตรา ๒๐๖ – ๒๐๘ 
สรุปไดดังนี้

      ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๖ “ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ  แกวตัถหุรอืสถาน
อนัเปนทีเ่คารพในทางศาสนาของหมูชนใด อนัเปนการเหยยีดหยามศาสนานัน้ ตองระวางโทษจาํคกุตัง้แต 
๑ ป ถึง ๗ ป หรือปรับตั้งแต ๒,๐๐๐ บาท ถึง ๑๔,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

       ความผิดฐานเหยียดหยามศาสนานี้ เปนกรณีที่ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ 
ตอวตัถุ เชน พระพทุธรปู ไมกางเขน หรอืสถานท่ี เชน โบสถ วหิาร สเุหรา ซึง่เปนท่ีเคารพในทางศาสนา 
โดยเจตนา และการกระทําดงักลาวมลีกัษณะเปนการเหยียดหยามศาสนาเมือ่พจิารณาตามความรูสกึ
ของคนทั่วไป โดยคําวา “เหยียดหยาม” ในที่นี้หมายถึง “ดูหมิ่น” และจะตองเปนการกระทําตอวัตถุ
หรือสถานที่อันเปนที่เคารพในทางศาสนาเทานั้น ไมรวมถึงการกลาวถอยคําดูหมิ่นหรือการกระทํา
ตอตัวบุคคลผูปฏิบัติศาสนา เชน พระภิกษุ บาทหลวง อิหมาม โดยไมมีการกระทําใด ๆ ตอวัตถุหรือ
สถานท่ีเลย๔   อยางไรก็ตาม ความผิดฐานน้ีกฎหมายไมไดมีเจตนารมณเพียงเพ่ือปกปองวัตถุหรือสถานท่ีอันเปน
ที่เคารพในทางศาสนาเทานั้น แตบทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณเพื่อปกปองคุมครองสถาบันศาสนา 
และความรูสึกนึกคิดของศาสนิกชนทุกคนเปนสําคัญ

       ตวัอยางของการกระทําทีเ่ปนความผิดฐานน้ี ไดแก พระพุทธรูปเปนทีเ่คารพสักการะ
ในทางศาสนาของประชาชนผูนับถือศาสนาพุทธทั่วไป การกระทําของจําเลยตามที่ปรากฏในภาพถาย 
จาํเลยแตงกายเปนภกิษแุลวใชเทาขางหน่ึงยนือยูบนฐานพระพทุธรปูปางหามญาต ิโดยเทาจาํเลยอยูบน
สวนหน่ึงของพระบาทพระพุทธรูปยกมือขวาข้ึนเลียนแบบพระพุทธรูป สวนใบหนาของจําเลยแสดงทาทาง
ลอเลียนถลึงตาอาปากเชนนี้ นอกจากจะเปนการไมเคารพตอพระพุทธรูปแลว จําเลยยังไดแสดงตน
เสมอกบัพระพทุธรปู จงึเปนการกระทาํอนัไมสมควรและเปนการดหูมิน่เหยยีดหยามพทุธศาสนา จาํเลย
จงึมคีวามผิดตามฟองท่ีจาํเลยอางวา จาํเลยทําพธิรัีกษาโรคโดยน่ังเพงกระแสจิตเกดิตวัลอยข้ึนไปยืนอยู
บนฐานพระพุทธรูปไมมีเจตนาลอเลียนน้ัน เปนขออางท่ีไมสมเหตุสมผลและไมมีพยานหลักฐานสนับสนุน
 ไมมีนาํหนักหักลางพยานหลักฐานโจทกได (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๘๐๗/๒๕๕๐) จําเลยฉีกธงชาติไทยอันมี
ความหมายถึงรัฐเพ่ือเหยียดหยามประเทศชาติ และยังใชไมตีทุบเกศเศียรพระพุทธรูปอันเปนที่เคารพ
ในทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนอันเปนการเหยียดหยามศาสนา อนัเปนคนละเจตนา แตละเจตนาเปน
ความผดิในตวัเองแยกจากกนัเปนความผดิคนละกระทงแมกระทาํตอเนือ่งกนั และแตละกระทงดงักลาว 
คอื เจตนาในการทําใหเสียทรัพยเชนเดียวกัน จงึเปนความผิดหลายบทในแตละกระทง กลาวคือ จาํเลย
มคีวามผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๘, ๓๖๐, ๙๐ กระทงหน่ึง และมาตรา ๒๐๖, ๓๖๐ ทว,ิ 
๙๐ อีกกระทงหน่ึง (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๑๙๙/๒๕๓๓) การขุดเจดียซึ่งเปนที่สักการะในทาง
พุทธศาสนา แมจะมุงเพื่อคนหาทรัพยก็ดีก็มีความผิดฐานนี้ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๔๖/๒๔๘๓)

   ๔เกียรติขจร  วัจนะสวัสด์ิ, กฎหมายอาญา ภาคความผิด เลม ๒, พิมพคร้ังท่ี ๕ กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด จิรรัชการพิมพ 
๒๕๕๐, หนา ๑ – ๓.
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕ ๑๔๕จุลนิติ

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

     ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๗ “ผูใดกอใหเกิดการวุนวายขึ้นในทีป่ระชุม
ศาสนิกชนเวลาประชุมกัน นมัสการ หรือกระทําพิธีกรรมตามศาสนาใด ๆ โดยชอบดวยกฎหมาย 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”

     ความผิดฐานกอความวุนวายในที่ประชุมทางศาสนานี้ เปนกรณีที่ผูใดกอใหเกิด
การวุนวาย เชน สงเสียงเอะอะโวยวาย รองราํทําเพลง ขึ้นในท่ีประชมุศาสนกิชนในขณะเวลาประชมุ 
นมัสการ หรือกระทําพิธีกรรมตามศาสนาใด ๆ โดยชอบดวยกฎหมาย โดยเจตนา ตัวอยาง 
ของการกระทําทีเ่ปนความผิดฐานนี้ ไดแก คืนเกิดเหตุมีการชุมนุมกันกระทําพิธีสวดมนตทําบุญฉลอง
กระดูกผูตายตามพุทธศาสนาบนหอสวดมนต จําเลยข้ึนมาสงเสียงเอะอะอ้ือฉาวซาํยังกลาววา พระน่ียุงจริง 
พระไมมีความหมายแลวจําเลยนั่งลงใชมือตบกระดาน ๗ - ๘ ครั้ง และชักปนพกออกจากเอวมาถือไว 
หันปากกระบอกปนมาทางพระ แลวปนตกลงยังพื้นหอสวดมนต การกระทําของจําเลยดังกลาว ถึงแม
ผูที่ไปชุมนุมกันจะไมมีปฏิกิริยาวุนวายขึ้นก็ตาม ก็ยังถือไดวาเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๒๐๗ (คําพิพากษาศาลฎีกาที ่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
ที่ผูใดแตงกายหรือใชเครือ่งหมายที่แสดงวาเปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด
โดยมิชอบ โดยเจตนา และมีเจตนาพิเศษเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนเปนบุคคลเชนวานั้น ทั้งนี้ 
หากผูกระทําไมมีเจตนาพิเศษดังกลาว เชน แตงกายเปนพระเพื่อแสดงละครผูกระทํายอมไมมี
ความผิดฐานนี้ 
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕๑๔๖ จุลนิติ

การดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนากับความรับผิดทางอาญา 

      ตวัอยางของการกระทาํทีเ่ปนความผดิฐานนี ้ไดแก แตงกายเปนภกิษใุนศาสนาพทุธ
โดยมิชอบ เพื่อใหบุคคลอ่ืนเช่ือวาตนเปนภิกษุในศาสนาพุทธเปนการกระทําความผิดเก่ียวกับศาสนา 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๘ (คาํพพิากษาศาลฎีกาที ่๗๐๖๔/๒๕๔๔) ตามพระราชบัญญตัิ
คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๒๙ การสละสมณเพศเพราะถูกจับโดยตองหาวากระทําความผิด
อาญามีได ๓ กรณี คือ (๑) เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไมเห็นสมควรใหปลอย
ชั่วคราวและเจาอาวาสแหงวัดที่พระภิกษุรูปน้ันสังกัดไมรับมอบตัวไวควบคุมพนักงานสอบสวน
มอีาํนาจจดัดาํเนนิการใหสละสมณเพศได (๒) เมือ่พนกังานสอบสวนหรอืพนกังานอยัการไมเหน็สมควร
ใหปลอยช่ัวคราวและไมเห็นสมควรใหเจาอาวาสรับตัวไปควบคุม พนักงานสอบสวนมีอํานาจจัด
ดําเนินการใหสละสมณเพศได และ (๓) เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไมเห็นสมควรให
ปลอยชั่วคราวและพระภิกษุรูปนั้นมิไดสังกัดในวัดใดวัดหน่ึงหรือเปนพระจรจัด พนักงานสอบสวน
มีอํานาจจัดดําเนินการใหสละสมณเพศได ในคดีกอนที่จําเลยถูกจับกุมในขอหามีวัตถุออกฤทธ์ิตอจิต
และประสาทไวในครอบครอง พนกังานสอบสวนไมเหน็สมควรใหปลอยชัว่คราว และพาจาํเลยไปทีวั่ด บ. 
เพือ่ใหจาํเลยสกึแตจาํเลยไมยอมสกึ และเจาอาวาสวดั บ. กไ็มยอมสกึให พนักงานสอบสวนจงึพาจาํเลย
กลบัไปทีส่ถานตีาํรวจและจดัใหจาํเลยลาสกิขาบทตอหนาพระพทุธรูปทีอ่ยูบนสถานตีาํรวจ ดงันี ้จาํเลย
ยอมเขาใจไดวาจําเลยยังไมขาดจากความเปนพระภิกษุเนื่องจากจําเลยไมสมัครใจลาสิกขาบทและ
การดาํเนนิการใหจาํเลยสละสมณเพศกระทาํโดยพลการของเจาพนกังานตาํรวจ เมือ่จาํเลยแตงกายเปน
พระภกิษุในพระพทุธศาสนาเมือ่พนจากการคมุขงัโดยไดรบัการปลอยชัว่คราวแลว ถอืวาจาํเลยไมมเีจตนา
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 ตลอดจนเพ่ือเปนการ
รักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน อยางไรก็ดี บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว
ยังมีประเด็นขอกฎหมายที่สําคัญซึ่งควรไดรับการพิจารณา กลาวคือ

   ๔.๑ ความรับผิดทางอาญาของพระสงฆกรณีเสพเมถุน ประชาชนชาวไทยสวนใหญ
นับถือพระพุทธศาสนามาชานาน และใหความเคารพสักการะตอพระภิกษุสงฆผูเปนสาวกสืบทอด
พระพุทธศาสนาตอจากพระสัมมาสัมพุทธเจา แตในปจจุบันปรากฏวามีพระสงฆบางรูปไดประพฤติตน
ลวงละเมิดตอพระธรรมวินยัและกระทําการอันไมเหมาะสมตอสมณเพศอยางรายแรง และในบางกรณียงั
ถงึขัน้เปนความผดิอาญา เชน เสพหรอืคายาเสพตดิ เสพเมถนุ ปลอมตนเปนฆราวาสออกเทีย่วกลางคนื 
ดื่มสุราหรือของมึนเมา เลนการพนัน คลุกคลีกับสตรีเพศ และดูสื่อลามกอนาจาร เปนตน โดยเฉพาะ
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕ ๑๔๗จุลนิติ

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

อยางยิ่งกรณีทีพ่ระภิกษุสงฆเสพเมถุนหรือมีความสัมพันธทางเพศกับบุคคลอื่นซึ่งเปนเรื่องทีข่ัดตอ
ศีลธรรมและเปนการทําลายศาสนาอยางรายแรง แตพระสงฆรูปนั้นไดรับโทษเพียงอาบัติปาราชิก
โดยไมมีความผดิอาญาฐานเหยยีดหยามศาสนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๐๖ แตอยางใด 
กรณตีวัอยางตามคาํพพิากษาศาลฎกีาที่ ๗๓๖/๒๕๐๕ จําเลยขณะเปนพระภกิษุไดรวมประเวณกีบัหญงิ
ในกุฏิของจําเลยบนเขาวัง จังหวัดเพชรบุรี มีกุฏิของพระภิกษุใกลเคียงหลายหลัง และมีพระพุทธรูป
พระฉายอยูบนเขาวังเปนสถานที่ที่ประชาชนเคารพนับถอืน้ัน เหน็ไดวาเปนการไมสมควรอยางยิ่งแตจะ
ถือวาเปนการเหยียดหยามศาสนา ตามความในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๖ ยังไมถนัด

      การเสพเมถุนของพระสงฆไมวากับมนุษยหรือสัตวนั้น ในทางศาสนจักรถือวาผิด
พระวินัยอยางรายแรง พระสงฆรูปนั้นตองอาบัติปาราชิกขาดจากความเปนพระและไมสามารถ
กลับมาบวชใหมไดอีก สําหรับทางอาณาจักรนั้น เดิมกอนทีจ่ะมีการบังคับใชประมวลกฎหมายอาญา 
กฎหมายตราสามดวงในพระไอยการลักษณะผัวเมีย บทที่ ๔๐ และ ๔๑ ไดบัญญัติไวอยางชัดเจนวา
หามพระภิกษุสามเณรเสพเมถุน ไมวาจะเปนการเสพเมถุนกับภริยาของผูอื่นหรือผูหญิงทีเ่ปนโสด
มิฉะนั้นยอมไดชื่อวาปาราชิกตองสึกออกมาและตองรับโทษตามกฎหมาย ดังนี้ บทที่ ๔๐ “มาตราหนึ่ง 
พระครูภิขุสํามเณร ผิดเมียทานถึงชําเราชื่อวาปราชิก ใหสึกออกเสียแลวใหไหมโดยพระราชกฤษฎีกา” 
บทท่ี ๔๑ “มาตราหนึ่ง พระครภิูษสุาํมเณรผูอยูในศลี ทําทุราจานผดิกิจวไินยทาํรายดวยหญงิหาผวัมไิด
ถึงชําเราเปนสัจไซ ชื่อวาปราชิก ใหสึกออกลงโทษ ๕๐ หรือ ๒๕ ที สงตัวลงญาชางหลวง สวนหญิงนั้น
ใหทําโทษดุจหญิงทําชูนอกใจผัวนั้นแล”๕ จะเห็นไดวากฎหมายตราสามดวงนั้นลงโทษทั้งตัวของ
พระภิกษุและสามเณรทีเ่สพเมถุนและผูทีร่วมเสพเมถุน ซึง่เปนการบัญญัติกฎหมายเพือ่ปกปอง
พระพุทธศาสนาและปองกันไมใหพุทธศาสนิกชนตองเสื่อมศรัทธาตอพระสงฆ ตอมาเมื่อมีการตรา
ประมวลกฎหมายอาญาข้ึนใชบังคบัโดยมแีบบอยางมาจากประเทศตะวนัตก การเสพเมถนุของพระสงฆ

   ๕ที่มา ๒๐๐ ป กฎหมายตราสามดวง ศูนยขอมูลกฎหมายกลาง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
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การดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนากับความรับผิดทางอาญา 

ก็ไมเปนความผิดอาญาอีกตอไป เปนการแยกเร่ืองของศาสนจักรออกจากอาณาจักรและปลอยให
เรื่องการเสพเมถุนของพระสงฆเปนเร่ืองของพระวินัย

   ๔.๒ ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิดเก่ียวกับศาสนาตามประมวลกฎหมายอาญา 
ลกัษณะ ๔ มาตรา ๒๐๖ – ๒๐๘ นัน้ มลีกัษณะเปนความผิดตอแผนดนิ กลาวคือ รฐัหรือสงัคมสวนรวม
เปนผูไดรบัความเสียหาย ไมมผีูเสยีหายโดยเฉพาะเจาะจงอ่ืนใดนอกเหนือไปจากรัฐ ความผดิดงักลาวจงึ
เปนความผิดทีไ่มอาจยอมความได เพราะไมมผีูทีจ่ะทําหนาทีย่อมความโดยตรงและรัฐกไ็มสามารถท่ีจะ
ยอมความโดยการไมดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดได ดังน้ัน ในกรณีที่มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ศาสนาเกิดขึ้นจึงตองมีการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดจนถึงที่สุดเสมอ ตัวอยางของความผิดอาญา
แผนดินอื่น ๆ ไดแก ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับ
การยุตธิรรม ความผิดเกีย่วกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเก่ียวกับเร่ืองเพศ และความผิดเก่ียวกับ
ชีวิตและรางกาย เปนตน

๕. บทสรุป
   ศาสนาทุกศาสนาถือวาเปนสถาบันที่สําคัญของสังคมทุกสังคมรวมท้ังสังคมไทยและ

มีความผูกพันกับคนไทยมาชานาน โดยเฉพาะศาสนาพุทธเปนทั้งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เปนบอเกิดของ
ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีศลิปวทิยาการ และเปนแบบอยางในการดาํเนนิชวีติ ทาํใหคนไทยมพีืน้ฐานทาง
จติใจและสังคมท่ีด ีดงันัน้ การกระทาํไมวาดวยประการใด ๆ  กต็ามซึง่จะถอืวาเปนการดหูมิน่เหยยีดหยาม
ศาสนาหรือไม จะตองพิจารณาถึงความยึดถือในทางศีลธรรมของมนุษยประกอบดวยและการกระทํา
ดังกลาวจะตองเปนการกระทําที่ถึงขนาดกอกวนความสงบสาธารณะหรือขัดตอศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ซ่ึงจะเห็นไดวาบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญาในสวนท่ีเก่ียวกับความผิดฐานเหยียดหยาม
ศาสนาก็ยังไมมีความชัดเจนวาการกระทําในลักษณะใดบางที่จะเปนการเหยียดหยามศาสนาอยูนั่นเอง 
อยางไรก็ด ีในปจจบุนัคนไทยตองประสบกับปญหามากมายท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม ทาํใหคนไทย
ตองหันไปพึ่งพาวัตถุมากขึ้นจนหลงลืมวิถีชีวิตดั้งเดิม และอาจหลงลืมไปวาสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิต
ของมนุษยนั้นไมใชวัตถุแตเปนจิตใจ และการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาตางหากที่จะ
นําพาชีวิตมนุษยไปสูเปาหมายที่ดีงาม สุดทายนี้หวังเปนอยางยิ่งวาคนไทยจะเห็นถึงความสําคัญของ
ศาสนา ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของศาสนา ไมดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาอื่น และรูจักที่จะนําหลักธรรม
ของศาสนามาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตอไป
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