
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
รา่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐๖ และเพิ่มวรรคสองของมาตรา ๒๐๘) 
 
๑. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น จำนวนครั้ง และระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 
 ๑.๑ กรมการศาสนาได้มีหนังสือสอบถามความคิดเห็นต่อประเด็นของร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐๖ และเพิ่มวรรคสองของมาตรา 
๒๐๘) จากหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง จำนวน ๒๑ หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องส่งความคิดเห็น  
จำนวน ๑๑ หน่วยงาน  
 ๑.๒ ร ับฟ ังความค ิดเห ็นผ ่ านระบบกลางทางกฎหมาย สำน ักงานพ ัฒนาร ัฐบาลด ิจ ิทั ล
(www.law.go.th) ระหว ่างว ันที ่  ๒๑ มิถ ุนายน ถึงว ันที ่  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเวลา ๓๐ วัน  
โดยมีกลุ ่มเป้าหมาย ในการรับฟังความคิดเห็น คือ ประชาชนโดยทั่วไป และมีผู ้มาแสดงความคิดเห็น  
จำนวน ๑๒ ราย 
 ๑.๓ รับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการศาสนา (www.dra.go.th)  
ระหว่างวันที่ ๒๑ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเวลา ๓๐ วัน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ในการรับฟัง
ความคิดเห็น คือ ประชาชนโดยทั่วไป และมีผู้มาแสดงความคิดเห็น จำนวน ๔  ราย 
 ๑.๔ กรมการศาสนาได้มีหนังสือสอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อประเด็นของร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐๖ และเพิ่มวรรคสอง  
ของมาตรา ๒๐๘) จากหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๑๘ หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งความคิดเห็น  
จำนวน ๑๓ หน่วยงาน (ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) 
๒. ความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 
 

หน่วยงาน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย สาระสำคัญโดยย่อ 
1. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 

 

 

 นำเสนอต่อมหาเถรสมาคมแล้ว มีมติรับทราบ
และเห็นชอบตามที่กรมการศาสนาเสนอ 

2. พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  ๑) ร่างแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 206 ควรตัด
คำว่า “อย่างยิ่ง” ออก เนื่องจากไม่อาจรู้ได้
ว่าการกระทำในระดับใดจึงจะถือได้ว่าเป็น 
การกระทำอันไม่สมควรอย่างยิ่ง และเห็นว่า 
การกระทำอันไม่สมควรเพียงเล็กน้อยก็ถือ
ว่าเป็นความผิดสำเร็จแล้ว 
2) มาตรา 208 ควรแก้ไขข้อความ “เพ่ือให้
ได้ไปรับทรัพย์หรือประโยชน์อ่ืนใดต่อตนเอง
หรือผู้อื่น” เป็น“เพื่อให้ได้ไปซี่งทรัพย์หรือ
ประโยชน์อื่นใดต่อตนเองหรือผู้อื่น” 
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หน่วยงาน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย สาระสำคัญโดยย่อ 
3. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  

  เห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

4. เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

  1) มาตรา 206 ควรตัดคำว่า “อย่างยิ่ง”ออก
เนื ่องจากอาจมีปัญหาในการตีความ หาก
ผู้กระทำความผิดไม่ถึงขั้น“อย่างยิ่ง”ก็ไม่
เป็นความผิด 
2) มาตรา 206 ควรตัดคำว่า “หรือ” ออก  
ใช้คำว่า “และ” แทน 
3) 3. มาตรา 208 ควรตัดคำว่า “ผู ้นั้น
ออก” และเปลี่ยนจาก ต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท... 
เป็น “ต้องระวางทาจำคุกตั ้งแต่หนึ ่งปีถึง 
ห้าปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่ง 
แสนบาท” 

5.สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิก
แห่งประเทศไทย 

 

 

 1) มาตรา 206 ไม่มีเจตนาเพ่ือป้องกันวัตถุ
หรือศาสนาของแต่ละศาสนา แต่น่าจะมี
เจตนารมณ์ปกป้องความรู้สึกของประชนที่
นับถือศาสนามากกว่า ดังนั้น การส่งเสริมให้
ประชาชนมีความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพ และ
มีความศรัทธาในหลักศาสนาเป็นพื้นฐานใน
การดำเนินชีวิต ก็จะเป็นหนทางที่ดีโดยไม่
จำต้องใช้กฎหมาย  
2) มาตรา 208 วรรค 2 ผู้บังคับใช้กฎหมาย
จำต้องมีความรู้เรื ่องศาสนาต่าง ๆ และใช้
ด้วยความรอบครอบ 

6. สภาคริสตจักรในประเทศไทย  
 
 
 
 
 
 
 

 

 1) มาตรา 206 มีความเห็นว่า ไม่เหมาะสม 
เนื่องจากคำสอนของแต่ละศาสนา มีความ
แตกต่างกันและเพิ ่มเติมนั ้นมีความหมาย
กว้าง อาจทำให้เกิดความแตกแยกในสังคม
และอาจลุกลามจนถึงขั้นเป็นสงครามศาสนา 
2) มาตรา 208 การแต่งกายเลียนแบบ 
มีความเห็นว่า มีความเหมาะสมแล้วทั้ง
เนื้อหาและบทกำหนดอัตราโทษ 
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หน่วยงาน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย สาระสำคัญโดยย่อ 
7. มูลนิธิเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีส 
แห่งประเทศไทย 

 

 

 เห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

8. สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา 
 

  เห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

9. คณะกรรมการกลางอิสลาม 
แห่งประเทศไทย 

  1) มาตรา 206 “ผู้ใดกระทำด้วยประการใด 
ๆ แก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทาง
ศาสนาหรือบทบัญญัติของศาสนาของหมู่ชน
ใด อันเป็นการล้อเลียนลบหลู่ เหยียดหยาม  
ดูหมิ ่น ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญหรือ
กระทำการอันไม่สมควรอย่างยิ่งต่อวัตถุหรือ
สถานอันเป็นที ่เคารพในทางศาสนาหรือ
บทบัญญัติของศาสนา หรือกระทำด ้วย
ประการใด ๆ อันเป็นการล้อเลียน ลบหลู่ 
เหยียดหยาม ดูหมิ่น ทำให้เข้าใจผิด 
ในสาระสำคัญแห่งบทบัญญัติของศาสนา  
หรือเหยียดหยามศาสนานั้น ต้องระวางโทษ
จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปีหรือปรับตั ้งแต่
สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท  
หรือทั้งจำท้ังปรับ” 
เพิ ่มวรรคสอง “ถ้าผู ้กระทำความผิดตาม
วรรคหนึ ่งได้กระทำโดยการโฆษณาด้วย
เอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ 
ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏไม่ว่าด้วย
วิธ ีใด ๆ แผ ่นเส ียงหร ือ ส ิ ่งบ ันทึกเส ียง 
บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทำโดย
การกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ 
หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอ่ืน 
ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึง
เจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสอง
แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” 

10. สำนักพราหมณ์พระราชครู 
ในสำนักพระราชวัง 

 

 

 เห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
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หน่วยงาน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย สาระสำคัญโดยย่อ 
11. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 
 

  

 

เห็นด้วยกับการมีกฎหมายควบคุมพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมของบุคคลที่จะก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียต่อศาสนา โดยมีข้อสังเกต 
ดังนี้ 1. มาตรา 206 ที่มีการเพิ่มข้อความ 
คำว ่า “ทำให้เข ้าใจผ ิดในสาระสำคัญ”  
และ“การกระทำอันไม่สมควรอย่างยิ ่ง”
เนื่องจากเป็นการยากที่จะกำหนดความ
ชัดเจน อาจจะก่อให้เกิดการนำกฎหมายที่
เกี ่ยวข้องกับการเหยียดหยามศาสนามา
เป็นเครื่องมือเพ่ือใช้กำจัดผู้มีความเห็นต่าง
ทางศาสนาหรือทางการเมืองได้ ซึ่งจะทำ
ให้ศาสนามัวหมองได้ พิจารณาตามคำ
พิพากษาประกอบกับในปัจจุบันศาสนา
ควรเป ็นส ิ ่ งท ี ่ สามารถกล ่ าวถ ึ งและ
วิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐาน
เสร ี ภ าพในการแสดงคว ามค ิ ด เห็ น 
ตามที ่ร ัฐธรรมนูญรับรองไว้ ทั ้งนี ้ คำว่า 
“เหยียดหยามศาสนา” ตามแนวคำพิพากษา
ของศาลฎีกา ย่อมหมายความรวมถึงการ
กระทำอันมีลักษณะเป็นการดูหมิ่นหรือ
ล้อเล ียนทั ้งในรูปแบบลายลักษณ์อักษร 
วาจา หรือกริยาอยู่แล้ว (คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่1807/2550, 7125/2557) จึงไม่
จำเป ็นต ้องแก้ไขมาตรา ๒๐๖ อีกแต่
ประการใด 
2.การเพ่ิมวรรคสองมาตรา 208 เห็นชอบ
ด้วยให้มีการเพิ ่มวรรคสองของมาตรา 
๒๐๘ เป ็นบทฉกรรจ ์  แต ่ม ีข ้อส ังเกต  
ที่มีข้อความระบุว่า “ไปแสวงหาประโยชน์
ที่มิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดต่อตนเองหรือผู้อื ่น”
นั้นข้อความดังกล่าวย่อมมีความหมายทำนอง
เดียวกับบทนิยามศัพท์ คำว่า “โดยทุจริต” 
ดังนั้น เห็นควรใช้ถ้อยคำว่า “โดยทุจริต” 
แทนที่ข้อความดังกล่าว เพื่อความกระชับ 
ชัดเจน ไม่ฟุ่มเฟือย 
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หน่วยงาน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย สาระสำคัญโดยย่อ 
12. กระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

ไม่ขัดข้องในหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ 
ดังกล่าว อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตต่อมาตรา 
206 ดังนี ้
1. การแก้ไขเพิ่มกฎหมายโดยกำหนดเพิ่มเติม
ประกอบของความผิดในส่วนของการกระทำ
ให้มีความหมายกว้าง ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหา
ที่ผู้กระทำไม่มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ
ในเชิงลบต่อศาสนา แต่ต้องมีความรับผิด
ทางอาญา เพื่อให้เกิดความชัดเจนอาจพิจารณา
เพิ่มเติมกำหนดองค์ประกอบการกระทำ
ความผิดโดยให้ผู้กระทำต้องมีเจตนาพิเศษ 
หร ือมูลเหตุช ักจ ูงใจในการกระทำเพ่ือ
ล้อเลียน ดูหมิ่น ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ 
จึงเป็นความผิดตามร่างพระราชบัญญัติฯ 
ดังกล่าว 
2. กรณีการแก้ไขโดยบัญญัติเพ่ิมเติมคำว่า 
“ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ” และ“การ
กระทำอันไม่สมควรอย่างยิ่ง” ซึ่งถ้อยคำ
ดังกล่าวมีลักษณะไม่แน่ชัด มีขอบเขตกว้าง 
อาจพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงถ้อยคำ
ในร่างพระราชบัญญัติฯ ให้เกิดความชัดแจ้ง 

13. กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา 

  1. มาตรา 206 หากมีการปรับแก้ไขตาม
ความดังกล่าว น่าจะเป็นการครอบคุมประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของสังคม 
ที่มีการพฤติกรรมไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นการ
ปกป้องคุ้มครองศาสนา อันเป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจของประชาชนผู้นับถือศาสนาทุกศาสนา 
2. เพ่ิมวรรณสองของมาตรา 208 มีความ
เหมาะสมแล้ว เนื่องจากเป็นมาตรการบังคับ
ใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิดทางหนึ่ง 

14. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  ไม่ขัดข้องในหลักการ ในการแก้ไขเพ่ิม

ความผิดมาตรา 206 และมาตรา 208 
วรรคสอง เนื่องจากจากมีวัตถุประสงค์เป็น
การปกป้องคุ้มครองศาสนาจากการกระทำ
ของบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
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หน่วยงาน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย สาระสำคัญโดยย่อ 
15. กระทรวงคมนาคม 

  ไม่ขัดข้องในหลักการของร่างพระราช
บัญัติแก้ไขเพิ ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... มาตรา 206 
และเพิ ่มเติมวรรคสองมาตรา 208 
เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญายังไม่
ครอบคลุมการกระทำท่ีเกี่ยวกับศาสนา 

16.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
     ๑๖.๑ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ๑๖.๒ องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เห็นด้วยในหลักการ โดยมีข้อคิดเห็น
เพ่ิมเติม 
๑. มาตรา ๒๐๖ การเพิ ่มข ้อความ 
“การกระทำอันไม่สมควรอย่างยิ่ง...”
ควรกำหนดแนวทางล ักษณะ หรือ
รูปแบบของการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการ
กระทำที ่ ไม ่สมควรอย่างเพิ ่มเติมด ้วย 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนต่อลักษณะของ
ฐานความผิดดังกล่าว 
๒. มาตรา ๒๐๘ เห็นควรกำหนดคำ
นิยาม ของการกระทำที่ทำให้เกิดความ
เสื่อมเสียต่อศาสนาให้ชัดเจน เนื่องจาก
มาตรา ๒๐๘ วรรคหนึ ่งบ ัญญัต ิถึง
น ักบวชในศาสนาอ ื ่นด ้วย ซ ึ ่ งการ
กระทำในลักษณะที ่ก่อให้เกิดความ
เสื่อมเสียต่อศาสนาหนึ่งศาสนาใด อาจ
ไม่เข้าข่ายเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียต่อศาสนาอื่นด้วย 
1. การเพิ่มเติมเนื้อหามาตรา 206  
เป็นการตีความที่กว้างเกินไปอาจทำให้
มีปัญหาการบังคับใช้ เห็นว่า มาตรา 
๒๐๖ เดิม ได้ครอบคลุมการกระทำ
ของบุคคลอันเป็นการไม่เคารพศาสนา
ชัดเจนอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องเพ่ิมเติม
เนื้อหา แต่อย่างใด 
2. มาตรา 208 ไม่มีความเห็นแต่อย่างใด 
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หน่วยงาน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย สาระสำคัญดโยย่อ 
     ๑๖.๓ สำนักงานนโยบาย
และแผน 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
     ๑๖.๔ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 
     
    ๑๖.๕ กรมควบคุมมลพิษ 
 
 
     ๑๖.๖ กรมทรัพยากรทาง
ทะเล 
และชายฝั่ง 
 
 
 
 
 
 
     ๑๖.๗ กรมทรัพยากรน้ำ
บาดาล 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เห็นด้วยในหลักการ มีข้อสังเกตว่า 
ควรตัดถ้อยคำ “...หรือการกระทำอัน
ไม่สมควรอย่างยิ่ง...” ออก เนื่องจาก
คำว่า “...การกระทำด้วยประการใด ๆ  ...” 
มีความหมายครอบคลุมอยู่แล้ว 
๒. การเพ่ิมวรรคสองของมาตรา ๒๐๘  
มีความเหมาะสมแล้ว 
๓. เห็นควรกำหนดให้มีคำนิยามคำว่า 
“ล้อเลียน” และคำว่า “เหยียดหยาม” 
เพื่อให้เกิดความชัดเจน เนื่องจากการ
กระทำใด ๆ ต่อวัตถุหรือสถานอันที่เคารพ
ของศาสนา เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจึงต้อง
ใช้ความระมัดระวัง 
เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ทั้งนี้ ไม่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมแต่อย่างใด 

ไม่ขัดข้องต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
แต่อย่างใด 

1. เพื่อป้องกันไม่เกิดการกระทำหรือ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่ทำให้เสื ่อม
เสียต่อศาสนา เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 206 
2. เพื ่อป ้องกันไม่ให ้ม ีการแต่งการ
เลียนแบบภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ
นักบวช และไปกระทำความผิดก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อศาสนา เห็นควรแก้ไข
เพ่ิมเติมมาตรา 208 
1. กรณีการเพิ่มเติมความผิด ตามมาตรา 
206 เห็นด้วยในหลักการดังกล่าว 
2. กรณีการเพิ่มวรรคสอง ของมาตรา 
208 เห็นควรกำหนดมาตรการหรือ
แนวทางการหรือแนวทางการดำเนินงาน
ควบคู่ไปกับการทบทวนแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมาย 
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หน่วยงาน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย สาระสำคัญโดยย่อ 
    ๑๖.๘ กรมทรัพยากรน้ำ 
 
 
 
 
 
    ๑๖.๙ กรมอุทยาแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ๑๖.๑๐ กรมป่าไม้ 
 
 
 
 
 
 
     ๑๖.๑๑ องค์การสวนสัตว์ 
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เห็นด้วยในหลักการ โดยมีข้อคิดเห็นใน
การแก้ไขมาตรา ๒๐๖ ข้อความว่า 
“กระทำการอันไม่สมควรอย่างยิ ่ง” 
อาจเกิดปัญหาในการตีความได ้ว่า  
การกระทำใดเป ็นการกระทำ อัน 
ไม่สมควรอย่างยิ่ง 
เห็นด้วยในหลักกการของร่างพระราชบัญญัติ
ฯ อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกต ดังนี้ 
1. เห็นควรดำเนินการให้สอดคล้องกับ
คำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมาย เรื่อง กำหนดโทษทางอาญา
ในกฎหมาย 
2 .  ต ามมาตรา  206  (ที่ แ ก ้ ไ ข ) 
องค์ประกอบภายนอกแห่งความผิดทาง
อาญาเห็นควรกำหนดองค์ประกอบ
แห่งความผิดทางอาญาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
ตามมาตรา 208 วรรคสอง(ท่ีเพ่ิมเติม) 
มีความเห็นด้วยที่จะลงโทษให้หนักขึ้น
สำหรับผู ้ที ่ม ีเจตนาแต่งกายหรือใช้
เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุสามเณร 
นักพรต หรือนักบวชในศาสนาโดยมิชอบ 
เห ็นด ้วยกับประเด ็นการแก้ไขร ่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับ..) พ.ศ. ....  
(แก้ไขเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับศาสนา 
มาตรา 206 และเพ่ิมวรรคสองของ  
มาตรา 208) ตามที่กรมการศาสนา
เสนอ 
เห็นชอบ กับการแก้ไขมาตรา 206  
และการเพิ่มของวรรคสองของมาตรา 
208 
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หน่วยงาน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย สาระสำคัญโดยย่อ 
17. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 

  1. การแก้ไขมาตรา 206 การบัญญัติ
เพิ่มบทบัญญัติดังกล่าว อาจก่อให้เกิด
ปัญหาการตีความว ่าการกระทำใน
ลักษณะใดจะถือเป็นการล้อเล ียนดู
หมิ่น ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญหรือ
การกระทำอันไม่สมควรอย่างยิ่ง 
2. ประเด็นเพิ่มวรรคสองของมาตรา 
208 การบ ัญญัต ิ เพ ิ ่มโทษสำหรับ
ความผิดดังกล่าว อาจจะไม่มีผลต่อการ
ระงับการกระทำความผิดได้ ซึ่งการระงับ
ยับยั้งการกระทำความผิดย่อมขึ้นอยู่
กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นสำคัญ 

18. กระทรวงมหาดไทย 
 

 

 1. การแก้ไขมาตรา 206 เมื ่อแก้ไข
เพ ิ ่มเต ิมต ัวบทเพ ื ่อกำหนดให้การ
กระทำใดเป็นโทษเพิ ่มเติม จึงต้อง
คำนึงถึงบทลงโทษที่เหมาะสมและได้
สัดส่วนแตกต่างกันไป 
2. การเพิ ่มเหตุฉกรรจ์โดยบัญญัติ
มาตรา 208 วรรคสอง เพ ิ ่ ม เติม  
มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้การแต่ง
กายเลียนแบบภิกษุ สามเณร นักพรต 
หรือนักบวช จึงมีความเหมาะสมและ
สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ เนื่องจากกรณี
การแก้ไขมาตรา 206 และมาตรา 
208 เป็นกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ประกอบกับ
กฎหมายที่โทษทางอาญา จึงจำเป็นต้อง
พ ิจารณาโดยรอบคอบและร ับฟัง
ความเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างระมัดระวัง
ต่อไป 
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หน่วยงาน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย สาระสำคัญโดยย่อ 
19. กระทรวงยุติธรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 206 เดิม
มีลักษณะเป็นการครอบคลุมไปถึงการ
กระทำอันมีลักษณะเป็นการล้อเลียน
หรือดูหมิ่น ซึ่งเป็นการใช้ถ้อยคำที่ชัดเจน
และเป็นไปตามความมุ ่งประสงค์ในการ
กำหนดความผิดนี้ โดยไม่จำกัดลักษณะของ
การกระทำหรือพฤติกรรมที่อาจมีรูปแบบ
ที่หลากหลายหรือเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ยุคสมัย จึงเห็นคงมาตรา 206 ได้ตามเดิม 
2. การแก้ไขเพิ่มทเติมวรรคสองของมาตรา 
208 เห็นว่า เป็นการเพิ่มโทษลงโทษ
ด้วยเหตุฉกรรจ์ เพื่อการป้องปรามมิให้มี
การแต่งกายเล ียนแบบภ ิกษ ุสามเณร 
นักพรต หรือนักบวช เพื ่อไปกระทำ
ความผ ิดอ ื ่ น ในล ักษณะเป ็นการ
แสวงหารผลประโยชน์สำหรับตนเอง
หรือผู้อื่นโดยมิชอบหรือการกระทำการใด
เสื่อมเสียต่อศาสนาจึงเห็นชอบในหลักการ 
แต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 ได้
บัญญัติให้มีกฎหมายเท่าที่จำเป็นและ
พึงกำหนดโทษทางอาญาเฉพาะความผิด
ร้ายแรงเท่านั ้น การกำหนดโทษทาง
อาญาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องพิจารณาถึง
หลักการกำหนดโทษทางอาญาที่เหมาะสม 

20. กระทรวงแรงงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 206 เห็นด้วยใน
หลักการ เนื ่องจากเป็นการป้องปรามมิให้
บุคคลกระทำการอันไม่เหมาะสมที่ก่อให้เกิด
ความเสื ่อมเสียต่อศาสนา อย่างไรก็ตาม มี
ข้อสังเกตบางประการว่า การกำหนดให้การ
กระทำใดๆ  อาจก่อให้เกิดการตีความกฎหมาย
ที่ไม่ชัดเจน กล่าวคือ การบัญญัติในลักษณะนี้
ยังไม่มีความชัดเจนแน่นนอนซึ่งอาจขัดหรือ
แย้งหลักการพื้นฐานของกฎหมายอาญา เพราะ
เป็นกฎหมายที่ กระทบสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนโดยตรง  
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หน่วยงาน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย สาระสำคัญโดยย่อ 
 

 
 

 2. การเพิ่มวรรคสองมาตรา 208 เห็นด้วย 
ในหลักการ เนื่องจากเป็นการป้องปรามมิให้
บุคคลใดแต่งกายเลียนแบบภิกษุ สามเณร 
นักพรต หรือนักบวช ไปกระทำความผิดให้
เกิดความเสื่อมต่อศาสนาหรือเพื่อไปแสวงหา
ผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมาย 

21. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม 

 
 

 เห็นด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าว 

22. กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

 เห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว 

23. กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

 

 

 เห็นด้วยในหลักการตามประเด็นการรับฟัง
ความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม การกำหนดโทษ
ทางอาญานั้น อาจต้องพิจารณาให้สอดคล้อง
ก ับคำแนะนำของคณะกรรมการพ ัฒนา
กฎหมาย เรื่อง การกำหนดโทษทางอาญาใน
กฎหมาย  

24. กระทรวงพาณิชย์ 
 

 

 ไม่ขัดข้องในหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมดังนี้ 
1.ร ่างมาตรา 206 ควรเพ ิ ่มเต ิมคำว่ า  
“โดยประการที่น่าจะทำให้ศาสนาเสียหาย”  
ในตอนท้ายของร ่างด ังกล ่าว เน ื ่องจาก  
“การกระทำอันไม่สมควรอย่างยิ่ง” อาจจะ 
ไม่ถึงกับทำศาสนาสนาเสียาหาย 
2. ตามร่างมาตรา 206 ที่แก้ไขให้ครอบคุม
ถึงการกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการ
ล้อเลียนหรือดูหมิ่นศาสนานั้น อาจเป็นการ
กำหนดองค์ประกอบความผิดที่ไม่ชัดเจนและ
อาจเกิดปัญหาในการตีความ จึงควรกระทำ
เพียงเท่าที่จำเป็นและคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน 
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 ๓. ความเห็นจากประชาชนทั่วไป 
     ๓.๑.รับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจ ิทัล   

ประเด็นที่ ๑ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐๖ มีความเห็นดังนี้ 
  ๑) เห็นด้วย จำนวน ๖ ราย  
  ๒) ไม่เห็นด้วย จำนวน ๔ ราย  

        ประเด็นที่ ๒ เพิ่มวรรคสองของมาตรา ๒๐๘ 
     ๑) เห็นด้วย จำนวน ๙ ราย  
    ๒) ไม่เห็นด้วย จำนวน ๒ ราย 

มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  
      - เป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกินสมควร เป็นการนำเอาศาสนา

มาปนกับรัฐจะทำให้ประชาชนเสื่อมความศรัทธาในศาสนาระยะยาว และจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ไม่หวังดี
นำเอากฎหมายมากลั่นแกล้งกัน อาจทำให้กระทบต่อความมั่นคงของสถาบันศาสนาได้ 

       - ควรมีการพิจารณา กรณีสงฆ์ หรือนักบวชที่กระทำผิด เมื่อพ้นจากเพศนักบวช 
ควรได้รับโทษทางอาญาที่สูงขึ้น เพ่ือความตระหนักและจะเป็นประโยชน์ต่อศาสนา สังคมส่วนรวม 

       ๓.๒ รับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการศาสนา 
      ประเด็นที่ ๑ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐๖ มีความเห็น ดังนี้ 

      ๑) เห็นด้วย จำนวน ๓ ราย โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  
   - ความเชื ่อความศรัทธาในศาสนาเป็นเรื ่องละเอียดอ่อนทางความรู ้สึกของคน 
ในสังคม ซึ่งง่ายต่อการก่อความขัดแย้งให้เกิดขึ้นได้ การมีกฎหมายดังกล่าวเป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกัน
ความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึน 
   - เนื่องจากวัตถุ หรือสถานที่สำคัญทางศาสนา เป็นสิ่งที่ผู ้ที ่นับถือศาสนานั้น ๆ  
ให้ความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธา การกระทำที่เป็นการล้อเลียน หรือดูหมิ่น จึงไม่เหมาะสม  และอาจก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด หรือความไม่เข้าใจของผู้ที่นับถือศาสนาที่ต่างกันด้วย 
   - ศาสนาเป็นสิ่งที่มีคนเคารพนับถือ การดูหมิ่นหรือล้อเลียน  ถือว่าเป็นการกระทำ 
อันไม่สมควร 

       ๒) ไม่เห็นด้วย จำนวน ๑ ราย โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 - เนื่องจากอาจกระทบกับงานศิลปะสมัยใหม ่
     ประเด็นที่ ๒ เพิ่มวรรคสองของมาตรา ๒๐๘  

๑) เห็นด้วย จำนวน ๔ ราย โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
    - เพ่ือจับพระปลอมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

           - เป็นไปเพื่อการปกป้องศาสนา และป้องกันการกระทำความผิดอาญาโดยใช้ศาสนา
เป็นเครื่องมือ 
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           - เน ื ่องจากบุคคลที ่แต ่งกายเล ียนแบบนักบวช นอกจากจะก่อให ้เก ิดความ 
เข้าใจผิดแล้ว ยังอาจก่ออาชญากรรม หรือเรื่องเสื่อมเสียต่อบุคคลอ่ืนที่หลงเชื่อได้ โดยสามารถเห็นตัวอย่างจาก
ในข่าวซึ่งปัจจุบันก็มีจำนวนที่เพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ 
           - นักบวชที่แต่งกายเป็นนักบวช เพื ่อมุ ่งหาทรัพย์สินเข้าตัว มักไม่เหมาะไม่ควร  
ซึ่งจะทำให้ศาสนานั้น ๆ เสื่อมเสีย จึงควรมีการปรับและจำคุก 
     ๒) ไม่เห็นด้วย – ไม่มี 


