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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
สื่อมวลชน โดยมีการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบในประเทศไทย เพื่อให้เห็นว่าในปัจจุบันมีกฎหมายอยู่หลายฉบับ
ที่สามารถจ�ากัดหรือควบคุมการใช้สิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนได้นั้น ท�าให้สื่อมวลชนไม่มีอิสระที่แท้จริง
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ผลการศึกษาพบว่า การท�าหน้าทีข่ องสือ่ มวลชนถูกจ�ากัดและควบคุมจากกฎหมายหลายฉบับ จึงท�าให้
สื่อมวลชนไม่สามารถท�าหน้าที่ในการเป็นผู้น�าข่าวสารของรัฐสู่ประชาชนโดยตรงและรวดเร็วได้ นอกจากนี้
สือ่ มวลชนยังท�าให้ตนเองไม่สามารถเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงไปตรงมา เนื่องจากอาจถูกแทรกแซงโดยหน่วยงานของรัฐได้ ดังนั้นจึงขอ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวว่า ประเทศไทยควรทีจ่ ะตราพระราชบัญญัตทิ มี่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับการ
ใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน เพื่อให้สื่อมวลชนมีสิทธิและเสรีภาพที่สมบูรณ์
สอดคล้องกับการเป็นรัฐเสรีประชาธิปไตย อันมีหลักนิติรัฐเป็นหลักพื้นฐานส�าคัญ
ค�าส�าคัญ: การจ�ากัดสิทธิ; สิทธิและเสรีภาพ; สื่อมวลชน; ผลกระทบ
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Abstract
This article aims to study legal problems relating to restriction of mass media rights
and liberties, focusing on analysis of effects in Thailand. The ultimate goal is to assert that mass
media rights and liberties are restricted or controlled by a lot of legislations. As a result, media
members are deprived of the press freedom, which is a part of the spirit of Constitution of Thai
Kingdom B.E. 2560.
The study shows that mass media’s performance is restricted and controlled by a
large number of legislations. As a result, media members fail to relay message from the
government to the public in the ultimate approach: straight and fast. Moreover, media
members are barred from scrutinizing the government or public officials directly and
efficiently. There should be an act providing the rights and liberties of mass media. The new
legislation should guarantee their rights and liberties as press freedom is an important element
of a democratic society with the Rule of Law serving as the vital foundation.
Keywords: Restriction; Rights and Liberties; Mass Media; Effects
1. บทน�า
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีบทบัญญัติที่รับรองและคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไว้ในมาตรา 34 วรรคแรก ซึง่ บัญญัตวิ า่ “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การจ�ากัดเสรีภาพดังกล่าวจะ
กระท�ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีต่ ราขึน้ เฉพาะเพือ่ รักษาความมัน่ คงของรัฐ เพือ่
คุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อ
ป้องกันสุขภาพของประชาชน” นอกจากนี้ บทบัญญัติมาตรา 35 วรรคแรก แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 ยังได้รับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนไว้
โดยเฉพาะว่า “บุคคลซึง่ ประกอบวิชาชีพสือ่ มวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็น
ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ” จึงถือเป็นหลักประกันในการใช้สทิ ธิและเสรีภาพของสือ่ มวลชนในการทีจ่ ะเสนอข้อมูล
ข่าวสารให้แก่ประชาชนได้รบั รู้ รวมทัง้ แสดงความคิดเห็นในแง่มมุ ต่าง ๆ ของเรือ่ งราวและสถานการณ์ตามทีค่ นใน
สังคมในขณะนัน้ ก�าลังให้ความสนใจ การเสนอข่าวสารและแสดงความคิดเห็นดังกล่าวจึงท�าให้สอื่ มวลชนมีภารกิจ
ส�าคัญในการตรวจสอบการด�าเนินงานของรัฐ โดยรัฐจะต้องไม่เข้าไปแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพในการแสวงหา
ข่าวสารและในการน�าเสนอข่าวสารของสือ่ มวลชน เนือ่ งจากการใช้สทิ ธิและเสรีภาพดังกล่าวของสือ่ มวลชนซึง่ มุง่
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ย่อมถือได้ว่าเป็นสิทธิที่ชอบธรรม แต่การใช้สิทธิและเสรีภาพดังกล่าวย่อมต้องอยู่ภาย
ใต้ขอบเขตที่กฎหมายก�าหนดไว้ด้วย
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ในปัจจุบัน สื่อมวลชนได้น�าเสนอข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ สื่อ
โทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ อาทิเช่น เว็บไซต์ (Website) เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์
(Twitter) และอินสตาแกรม (Instagram) เป็นต้น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นสื่อในรูปแบบใดก็ย่อมได้รับความคุ้มครองให้มี
สิทธิต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการพูด การเขียน
การพิมพ์ การโฆษณา หรือการสือ่ สารถึงกันด้วยวิธกี ารอืน่ ใด อย่างไรก็ตาม เงือ่ นไขของการคุม้ ครองการใช้เสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นของสือ่ มวลชนนัน้ ต้องเป็นการแสดงความคิดเห็นทีไ่ ม่ขดั ต่อเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นตามที่ได้ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยในปัจจุบันนี้มีกฎหมายที่จ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนไว้มากมาย
จึงท�าให้สอื่ มวลชนขาดอิสระอย่างแท้จริงในการท�าหน้าทีแ่ สวงหาข้อเท็จจริงและเสนอข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน
ได้รบั รู้ โดยกฎหมายทีถ่ กู ตราขึน้ โดยอาศัยอ�านาจแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และ
จ�ากัดการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนมีดังนี้
1) กฎหมายที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป ได้แก่ มาตรา 328 แห่งประมวลกฎหมายอาญา รวมถึงมาตรา
420 และมาตรา 423 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกตราขึ้นเพื่อจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
สื่อมวลชนในเรื่องหมิ่นประมาทบุคคลอื่น หรือการละเมิดสิทธิบุคคลของบุคคลอื่น หรือการน�าข้อมูลอันเป็นเท็จ
หรือลามกอนาจารเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ ในช่วงเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะปกติ กฎหมายที่จ�ากัดหรือ
ควบคุมการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนในการแสดงความคิดเห็นจะจ�ากัดหรือควบคุมเฉพาะในส่วนที่สื่อมวลชน
ละเมิดสิทธิสว่ นตัวหรือหมิน่ ประมาทบุคคลอืน่ ท�าให้บคุ คลนัน้ ได้รบั ความเสียหายจากการเสียชือ่ เสียง ในปัจจุบนั
นีก้ ารแสดงความคิดเห็นของสือ่ มวลชนตามหน้าทีน่ นั้ ยังคงถูกฟ้องร้องด�าเนินคดีทงั้ ในทางแพ่งและอาญาซึง่ เป็น
กฎหมายทั่วไปอยู่ จึงท�าให้เกิดปัญหาในการควบคุมการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชน กล่าวคือ ตามมาตรา 46 แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งบัญญัติว่า “ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ศาลจ�าต้องถือข้อเท็จจริง
ตามทีป่ รากฏในค�าพิพากษาคดีสว่ นอาญา” เนือ่ งจากองค์ประกอบความผิดในทางแพ่งและอาญานัน้ มีความแตก
ต่างกัน โดยในคดีแพ่งนั้นหากข้อความที่กล่าวเป็นความจริงจะไม่มีความผิดจึงอาจก่อให้เกิดปัญหาได้ว่าศาลจะ
ให้มีการพิสูจน์ความจริงในคดีแพ่งได้หรือไม่ ในกรณีนี้มีค�าพิพากษาฎีกาได้พิพากษาให้จ�าเลยที่ 2 กระท�าความ
ผิดฐานหมิ่นประมาทโจทก์ คดีนี้จึงฟังได้ว่าจ�าเลยที่ 2 กระท�าละเมิดต่อโจทก์ตามมาตรา 423 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งโจทก์เป็นนักการเมืองอาวุโสมีชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นที่รู้จักในหมู่ประชาชนทั่วไป
เคยเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดแพร่ตดิ ต่อกันถึง 6 สมัย เคยด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี
ขณะเกิดเหตุเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่และเป็นหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรม โดยจ�าเลยที่ 2 ไม่อาจ
น�าสืบพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าข้อความหรือเนื้อหารายละเอียดที่ใส่ความโจทก์นั้นเป็นความจริงหรือเป็นการเสนอ
ข่าวสารอันจ�าเลยที่ 2 มิได้รู้ว่าเป็นความไม่จริง3
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2) กฎหมายทีจ่ ะถูกบังคับใช้เมือ่ ประเทศเกิดความไม่สงบหรืออยูใ่ นภาวะของสงคราม ซึง่ ผูท้ จี่ ะประกาศ
ใช้นั้นต้องเป็นผู้ที่ถูกก�าหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว โดยการประกาศใช้กฎหมายเหล่านี้จะประกาศใช้ทั่วประเทศ
หรือประกาศใช้เฉพาะในบางพืน้ ทีก่ ไ็ ด้ ได้แก่ มาตรา 9, มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัตกิ ฎอัยการ
ศึก พ.ศ. 2457 รวมถึงมาตรา 9 และมาตรา 1 แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ.
2548 หากพื้นที่ใดถูกประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ�านาจในการห้ามสื่อมวลชนทุกประเภท
จ�าหน่าย จ่ายแจก เผยแพร่ข่าวสาร นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐยังสามารถตรวจสอบข่าวก่อนเผยแพร่หรือท�า
การเซนเซอร์ข่าวได้โดยไม่มีความผิด
ในปัจจุบนั ตัง้ แต่ประเทศไทยเกิดการรัฐประหารและคณะรัฐประหารได้เข้ายึดอ�านาจการปกครอง
ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เข้ามาควบคุมอ�านาจการปกครอง ซึ่ง
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี
ประเทศไทยได้ประสบปัญหาเกีย่ วกับการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของทัง้ ผูท้ ที่ า� หน้าทีเ่ ป็นสือ่ มวลชน
และประชาชนทัว่ ไป จากการใช้อา� นาจรัฐทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายขัดต่อหลักประชาธิปไตยและหลักนิตริ ฐั เนือ่ งจาก
ตามทฤษฎีปฏิฐานนิยมทางกฎหมายซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือเรื่อง “การได้อ�านาจรัฏฐาธิปัตย์” คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติในขณะนั้นจึงได้ใช้อ�านาจรัฏฐาธิปัตย์จากการยึดอ�านาจการปกครองยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และให้ถือว่าประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นกฎหมายโดยสมบูรณ์
เพราะถือได้ว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นองค์รัฏฐาธิปัตย์ ซึ่งมีอ�านาจออกกฎหมายได้โดยชอบธรรม4
ยกตัวอย่างเช่น การทีค่ ณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติเรือ่ งการให้ความ
ร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ5 โดย
สรุปสาระส�าคัญได้ดงั นี้ ห้ามบุคคลทัว่ ไป สือ่ ทุกประเภท อันได้แก่ สือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่ วิทยุ สือ่ โทรทัศน์และสือ่ ออนไลน์
สัมภาษณ์นักวิชาการและอดีตข้าราชการจนอาจขยายความขัดแย้งหรือน�าไปสู่ความรุนแรง พร้อมห้ามสื่อทุก
ประเภทน�าเสนอข้อมูลข่าวสารซึ่งมีลักษณะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และบุคคลที่
เกีย่ วข้องกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หากผูใ้ ดฝ่าฝืนจะถูกด�าเนินคดีตามกฎหมาย ถูกสัง่ ให้ระงับการจ�าหน่าย
จ่ายแจก (กรณีสอื่ สิง่ พิมพ์) ระงับการออกอากาศ (กรณีสอื่ วิทยุและสือ่ โทรทัศน์) หรือถูกสัง่ ปิดสือ่ ทีเ่ ป็นสือ่ ออนไลน์
ได้6 และต่อมายังได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ7 เรื่องการก�ากับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ
สาธารณะ โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้ กรณีที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้ควบคุม
ไม่ให้มกี ารเสนอข้อมูลข่าวสารหรือออกอากาศรายการทีม่ เี นือ้ หาสาระก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข หรือทีม่ ผี ลกระทบต่อความมัน่ คงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย

Jaran Khosananan, Legal Philosophy, 16th ed. (Bangkok: Ramkhamhaeng University, 2009), 108. [In Thai]
5
National Council for Peace and Order (NCPO), “Announcement of NCPO 97/2014,” July 23, 2014. [In Thai]
6
Pakorn Phuengnet, “Announcement of NCPO 97/2014,” last modified 2014, accessed November 7, 2017, http://
www.bangkokbiznews.com/blog/detail/594365/ [In Thai]
7
National Council for Peace and Order (NCPO), “Announcement of NCPO 41/2016,” July 14, 2016. [In Thai]
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หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้รับความคุ้มครอง
ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัย แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับความเสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย
จากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที8่
ดังนี้ เห็นได้วา่ มีกฎหมายถึง 5 ฉบับ และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติอกี 2 ฉบับทีม่ เี นือ้ หา
จ�ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมสื่อมวลชนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของสื่อมวลชนอีกด้วย ดังนั้นการที่ประเทศไทยมีกฎหมายที่ถูกตราขึ้นและมีเนื้อหาจ�ากัดเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนอยู่มากมาย จึงท�าให้สื่อมวลชนไม่มีอิสระในการใช้เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างแท้จริง และยังเปิดโอกาสให้รัฐสามารถใช้อ�านาจตามกฎหมายต่าง ๆ เหล่านี้เข้าควบคุม จ�ากัด
หรือแทรกแซงการท�าหน้าที่ของสื่อมวลชนได้
2. สิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน
จอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill) ได้เน้นความส�าคัญของเสรีภาพของมนุษย์ในฐานะที่เป็นสิ่งที่
มีคณ
ุ ค่ามากทีส่ ดุ ของชีวติ มนุษย์และสังคม ซึง่ นับว่าเป็นการวางหลักทีช่ นี้ า� การกระท�าของรัฐในการให้หรือจ�ากัด
ควบคุมเสรีภาพของประชาชน โดยเงือ่ นไขทีร่ ฐั สามารถจ�ากัดควบคุมเสรีภาพในการกระท�าของมนุษย์ได้นนั้ ต้อง
เฉพาะเมือ่ การกระท�านัน้ จะเป็นภยันตรายต่อบุคคลอืน่ เท่านัน้ มิลล์ได้อา้ งหลักอรรถประโยชน์ในการรับรองการ
เทิดทูนคุณค่าเสรีภาพด้วยความเชือ่ มัน่ ในผลลัพธ์ของการพัฒนาก้าวหน้าหรือความผาสุกของสังคมทีเ่ ปิดกว้างใน
เสรีภาพด้านต่าง ๆ แก่มนุษย์ โดยเฉพาะเสรีภาพในด้านมโนธรรม เสรีภาพในความคิด ความรูส้ กึ และการแสดงออก
เสรีภาพของชีวิตส่วนตัวในการก�าหนดแนวทางชีวิตที่ตนปรารถนา และเสรีภาพในการสมาคมหรือรวมกลุ่ม ซึ่ง
ทัง้ หมดนีล้ ว้ นเป็นเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของปัจเจกชน อันต้องนับเป็นอรรถประโยชน์ชนิดพิเศษ9 กล่าวคือ เป็นความ
มั่นคงปลอดภัยจากภยันตรายอันมีมาจากผู้อื่น และความมั่นคงปลอดภัยที่พ้นจากการแทรกแซงโดยมิชอบต่อ
เสรีภาพในการแสวงหาสิง่ ทีด่ งี ามตามทรรศนะของแต่ละคน ดังนัน้ เสรีภาพจะถูกก�าจัดได้เพียงเมือ่ การแสดงออก
ซึ่งเสรีภาพนั้นจะเป็นภยันตรายต่อบุคคลอื่นเท่านั้น10
จึงเห็นได้วา่ สิทธิและเสรีภาพทีส่ า� คัญทีส่ ดุ ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสือ่ มวลชนตามทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้าง
ต้นคือ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือทีเ่ รียกอีกอย่างหนึง่ ว่าเสรีภาพในการพูดนัน่ เอง ซึง่ เสรีภาพดังกล่าว
นี้เป็นเสรีภาพที่ควรค่าแก่การปกป้องอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากค�าแถลงหนึ่งซึ่งเชื่อกันว่าเป็นของ วอลแตร์
(Voltaire) ซึ่งเป็นนักปราชญ์ยุคเรืองปัญญาของประเทศฝรั่งเศสว่า “ถึงข้าจะเดียดฉันท์สิ่งที่ท่านพูด แต่จักขอ
ปกป้องสิทธิที่จะพูดของท่านไว้ด้วยชีวิต” พันธะที่มีต่อเสรีภาพในการพูดนี้รวมถึงการปกป้องค�าพูดที่คุณไม่
ต้องการได้ยินเฉกเช่นเดียวกับค�าพูดที่คุณต้องการได้ยิน หลักการนี้เป็นหัวใจส�าคัญของประชาธิปไตยและเป็น

Ilaw, “Compilation of Application of Section 44 of Interim Constitution,” last modified 2015, accessed June 11,
2017, https://www.ilaw.or.th/node/3679/ [In Thai]
9
John Stuart Mill, On liberty (Canada: Batoche Books, 2001), 52-69.
10
Jaran Khosananan, Legal Philosophy, 224-225. [In Thai]
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ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 (Vol.

สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ทั้งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (The United Nations’
Universal Declaration of Human Rights) ข้อ 19 “ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็นและแสดงออก
ทั้งนี้ สิทธินี้รวมถึงอิสรภาพที่จะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง และที่จะแสวงหา รับ และส่งข้อมูล
ข่าวสารและข้อคิดผ่านสื่อใด และโดยไม่ค�านึงถึงพรมแดน” และบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมที่หนึ่งแห่งรัฐธรรมนูญ
สหรัฐอเมริกา (The First Amendment to the US Constitution) “สภาคองเกรสไม่อาจบัญญัติกฎหมาย...
ที่ลดทอนเสรีภาพในการพูด หรือการพิมพ์ หรือการชุมนุมโดยสันติของประชาชน และการยื่นค�าร้องต่อรัฐบาล
เพื่อขอให้บรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชน” ต่างยอมรับความจ�าเป็นที่ต้องปกป้องการแสดงออกโดยเสรีไว้
อย่างชัดแจ้ง ซึ่งบทบัญญัติเหล่านี้บ่งชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญรากฐานของหลักการเรื่องเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นหรือเสรีภาพในการพูด ในขณะเดียวกันก็แสดงการตระหนักรู้ว่าเสรีภาพดังกล่าวเปราะบางเพียงใดหาก
ไม่ได้รบั การคุม้ ครอง สันนิษฐานกันว่าเป้าหมายของบทบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมทีห่ นึง่ แห่งรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา
คือการป้องกันไม่ให้รฐั บาลกลางรุกล�า้ สิทธิขอ้ นี้ โดยบทบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมทีห่ นึง่ ท�าหน้าทีเ่ ป็นป้อมปราการสกัด
กัน้ การเซ็นเซอร์ทถี่ กู ใช้เหมือนเป็นเครือ่ งมืออันชอบธรรมในการกีดกันการวิพากษ์วจิ ารณ์นโยบายรัฐบาล การใช้
กฎหมายหรือก�าลังในการปิดปากฝ่ายตรงข้ามกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นเรื่องเย้ายวนยากจะต้านทาน หากปราศจาก
เสรีภาพในการวิพากษ์วจิ ารณ์และท้าทายเหล่าผูท้ เี่ ป็นตัวแทนของเรา รัฐประชาธิปไตยอาจเสือ่ มทรามกลายเป็น
รัฐที่ใช้อ�านาจบาตรใหญ่ (Tyranny) ได้ แต่ไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลเท่านั้นที่เป็นฝ่ายจ�ากัดเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นหรือการพูด และก็ไม่ได้มแี ต่การพูดทางการเมืองเท่านัน้ ทีค่ วรได้รบั ความคุม้ ครอง ดังนัน้ จึงสามารถกล่าว
ได้ว่า ไม่มีมนุษย์คนไหนอยากให้ใครมาห้ามไม่ให้ตนได้แสดงออกและต่างอยากให้มีโอกาสรับฟัง อ่านและมองดู
การแสดงออกอย่างเสรีของบุคคลอืน่ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือการพูดจึงมีคณ
ุ ค่าอย่างมากในสังคม
11
ประชาธิปไตย
สังคมประชาธิปไตยเป็นสังคมซึ่งมีระบอบการปกครองตามเจตนารมณ์ของประชาชนผู้อยู่ภายใต้การ
ปกครอง การปกครองระบอบประชาธิปไตยจึงหมายถึงการปกครองตนเองของผู้อยู่ภายใต้การปกครองหรือการ
มีรฐั บาลซึง่ เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญมาจากประชาชนหรือโดยความยินยอมของประชาชน ดังนัน้ ประชาธิปไตย
จึงเป็นการปกครองซึ่งประชาชนเป็นทั้งผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง โดยมีรากฐานอยู่บนความคิดของเสรีภาพ
(Liberty) และความเสมอภาค (Equality)12 ซึง่ หลักการทีส่ า� คัญทีถ่ อื ว่าเป็นหลักทีใ่ ห้การรับรองและคุม้ ครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนผู้อยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ หลักนิติรัฐ เนื่องจากได้มีค�ากล่าว
เอาไว้ว่า “การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง จะมีขึ้นและด�ารงอยู่ตลอดไปไม่ได้ หากปราศจากหลักนิติ
รัฐ” และเฉพาะรัฐทีม่ กี ารปกครองในระบอบประชาธิปไตยเท่านัน้ ถึงจะควรค่าแก่การเรียกว่านิตริ ฐั 13 ซึง่ หลักนิติ
รัฐ คือ รัฐหรือระบบการปกครองซึง่ เรียกร้องให้การใช้อา� นาจรัฐนัน้ จะต้องตกอยูภ่ ายใต้กฎหมายและความยุตธิ รรม

Nigel Warburtan, Free Speech: A Very Short Introduction, trans. Jomphon Phithaksantayothin (Bangkok: Openworlds,
2017), 17-20. [In Thai]
12
Bunjerd Singkhaneti, Basic Principles of Constitutional Right, Liberty and Human Dignity, 2nd ed. (Bangkok: Winyuchon,
2004), 19-37. [In Thai]
13
Woraphot Wisarutphit, Constitutional Right and Liberty (Research Report) (Bangkok: Office of Research Fund, 1995),
40. [In Thai]
11
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โดยทั่วไปแล้วการใช้อ�านาจขององค์กรของรัฐในนิติรัฐจะมีลักษณะส�าคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก องค์กร
ของรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐตลอดจนบุคคลซึง่ ได้รบั มอบหมายให้ใช้อา� นาจรัฐจะต้องผูกพันกับกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย
และประการทีส่ อง รัฐจะประกันสิทธิขนั้ พืน้ ฐานให้แก่พลเรือนของรัฐ นอกจากนี้ หลักนิตริ ฐั ไม่ได้เรียกร้องแต่เพียง
ให้องค์กรของรัฐใช้อา� นาจให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านัน้ แต่กา� หนดหน้าทีใ่ ห้องค์กรของรัฐต้องใช้อา� นาจ
ทีไ่ ด้รบั มาให้ความยุตธิ รรมเกิดขึน้ และเป็นจริงด้วย โดยก�าหนดให้องค์กรของรัฐทุกองค์กรต้องผูกพันกับหลักการ
ประกันสิทธิขั้นพื้นฐาน ต้องผูกพันกับกฎหมายและความยุติธรรม
หลักการส�าคัญอีกประการหนึง่ ของนิตริ ฐั คือ หลักความพอสมควรแก่เหตุ ซึง่ เรียกร้องให้การใช้อา� นาจ
รัฐจะต้องเป็นไปโดยพอเหมาะพอประมาณเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทชี่ อบธรรม รัฐไม่อาจใช้มาตรการใด ๆ ก็ได้
เพือ่ ทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์ทตี่ นต้องการ ดังนัน้ แม้วา่ ระบบกฎหมายจะมอบเครือ่ งมือหรือมาตรการทางกฎหมาย
ให้องค์กรของรัฐด�าเนินการ แต่หากการใช้เครือ่ งมือหรือมาตรการนัน้ ไม่อาจบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ หรือวัตถุประสงค์
นั้นอาจบรรลุได้ เพียงแค่ใช้เครื่องมือหรือมาตรการทางกฎหมายที่รุนแรงน้อยกว่า หรือแม้ในที่สุดแม้จะใช้
เครื่องมือหรือมาตรการทางกฎหมายที่รุนแรงน้อยแล้ว แต่การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์นั้นปรากฏว่าท�าให้
ปัจเจกบุคคลได้รบั ผลร้ายอย่างรุนแรง ต้องเสียหายเกินกว่าทีจ่ ะเสียหายจากบุคคลนัน้ ไม่ได้สดั ส่วนกับประโยชน์
ทีส่ าธารณะจะได้รบั การใช้เครือ่ งมือหรือการใช้มาตรการทางกฎหมายนัน้ ย่อมไม่อาจกระท�าได้ในนิตริ ฐั นอกจาก
หลักความพอสมควรแก่เหตุแล้ว หลักนิตริ ฐั ยังห้ามการกระท�าตามอ�าเภอใจของรัฐ เรียกร้องให้รฐั ต้องกระท�าการ
โดยเคารพต่อหลักความเสมอภาค กล่าวคือ เรียกร้องรัฐต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระส�าคัญเหมือนกันให้เหมือนกัน
และปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระส�าคัญแตกต่างกัน ให้แตกต่างกันออกไปตามสภาพของสิ่งนั้น ๆ ด้วย14
เสรีภาพของสือ่ มวลชนนัน้ ต้องเป็นเสรีภาพตามสิทธิทางศีลธรรมทีไ่ ม่มใี ครจะพรากไปได้ เป็นสิง่ ทีเ่ กิด
ขึ้นจากความส�านึกทางจริยธรรมอันแน่วแน่ของวิชาชีพ และความต้องการหรือสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมทีส่ อื่ ไม่อาจปฏิเสธพันธกิจนัน้ ได้ ซึง่ เวลาสือ่ มวลชนไปท�าหน้าทีม่ กั จะอ้างสิทธิในการรับรู้ (Right to Know)
ของประชาชนเป็นหลักในการเข้าไปน�าเสนอข้อมูลข่าวสาร แต่ในขณะเดียวกันมิใช่ว่าสื่อมวลชนจะไม่โดนจ�ากัด
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเลย สือ่ มวลชนเองก็ตอ้ งท�าหน้าทีข่ องตนเองให้อยูบ่ นขอบเขตทีก่ ฎหมายก�าหนด
ด้วย หากเกินขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติไว้ กฎหมายก็ไม่สามารถที่จะคุ้มครองสื่อมวลชนได้ เพราะเป็นเรื่องข้อ
ยกเว้นที่สื่อมวลชนไม่ได้รับความคุ้มครอง15
3. การจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนในต่างประเทศ
3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
ภายใต้บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1 แห่งรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ซึ่งให้ความคุ้มครองแก่
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสือ่ มวลชน16 โดยหลักเกณฑ์การคุม้ ครองเสรีภาพในการแสดง

Ibid, 160.
Wanida Saengsaraphan, Principles and Mechanisms to Protect and Control Press Freedom as Provided in the
Constitution of Thai Kingdom B.E. 2540 (Research Report) (Bangkok: Bangkok University, 2005), 10-13. [In Thai]
16
Terry Davis Hon, Freedom of Expression in Time of Crisis (Strasbourg: Council of Europe, 2008), 5.
14
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(vol. 6 No.
no. 1 January - June 2018)
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 (Vol.

ความคิดเห็นของ “ประชาชน” อยูภ่ ายใต้หลักทีเ่ รียกว่า “หลักเสรีภาพในการพูด (Free Speech Clause)” ส่วน
การให้ความคุ้มครองแก่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ “สื่อมวลชน” อยู่ภายใต้หลักการที่เรียกว่า “หลัก
เสรีภาพของสื่อมวลชน (Free Press Clause)” อันเป็นสาระส�าคัญที่ท�าให้สังคมมีความเป็นประชาธิปไตยอย่าง
สมบูรณ์ ประกอบกับศาลสูงของสหรัฐอเมริกาได้ตีความบทแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1 ดังกล่าวนี้ว่าเป็นหลักที่ไม่อาจถูก
ละเมิดได้ และรัฐบาลหรือรัฐสภาสหรัฐอเมริกาไม่มีอ�านาจในการตรากฎหมายใด ๆ อันมีผลเป็นการก�าจัดหรือ
ตัดทอนเสรีภาพของสื่อมวลชนตามที่กฎหมายก�าหนด ในบางกรณีรัฐอาจจ�ากัดสิทธิดังกล่าวได้ในกรณีที่เป็นไป
เพื่อป้องกันประโยชน์สาธารณะหรือความปลอดภัยของรัฐเท่านั้น17
ในประเทศสหรัฐอเมริกา บางครั้งสื่อมวลชนพยายามเปิดเผยความลับทางทหาร รัฐบาลต้องขอ
ค�าสัง่ ศาลห้ามเสนอข่าวความลับทางทหารนัน้ กล่าวคือ แทนทีจ่ ะลงโทษผูพ้ มิ พ์ ผูโ้ ฆษณา หลังจากเสนอข่าวแล้ว
รัฐบาลกลับต้องขอค�าสั่งศาลห้ามเสนอข่าวที่อาจเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ ในกรณีที่ประเทศอยู่ใน
ภาวะสงบและปกติไม่ได้อยู่ในภาวะฉุกเฉิน ศาลจะไม่ออกค�าสั่งห้ามสื่อมวลชนเสนอข่าวตามที่รัฐบาลร้องขอ
เพราะเกรงว่ารัฐบาลจะไม่เพียงแต่ขอออกค�าสัง่ ห้ามเสนอข่าวเกีย่ วกับความลับทางทหารเท่านัน้ แต่จะขอให้ออก
ค�าสั่งห้ามเสนอข่าวเกี่ยวกับการคอรัปชั่นและความไม่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลด้วย18 ซึ่งอาจจะเป็นข้ออ้างที่
รัฐบาลน�ามาใช้เพื่อขัดขวางการตรวจสอบการท�าหน้าที่จากสื่อมวลชน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของรัฐบาลเอง
แต่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมได้19
การหมิน่ ประมาทในสือ่ มวลชนของสหรัฐอเมริกา คือ การโฆษณาข้อความทีท่ า� ให้คนอืน่ ต้องอับอาย
เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ในเรื่องความผิดฐานหมิ่นประมาทมีหลักกฎหมายประการหนึ่ง
เรียกว่า “การวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างเป็นธรรม” ซึง่ มีสาระส�าคัญ คือ บุคคลทีส่ ร้างสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ให้สอื่ มวลชนพิจารณา
แสดงให้สาธารณชนชมหรือท�างานเพื่อสาธารณะ ต้องคาดว่าตนจะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์หรือติชมอย่างเป็น
ธรรมในสิ่งที่ตนสร้างในการแสดงหรือการท�างานของตน การวิพากษ์วิจารณ์อย่างเป็นธรรมเป็นหลักกฎหมายที่
ได้รับการยอมรับมาตลอดในประเทศสหรัฐอเมริกา20
การเปิดเผยเรื่องส่วนตัวของบุคคลอื่นต่อสาธารณะ เป็นการเผยแพร่ความจริงที่ก่อให้เกิดความ
อับอายแก่บุคคลโดยเจาะจงตัว จึงต่างกับกรณีหมิ่นประมาทตรงที่กรณีนี้เป็นเรื่องจริงที่น�ามาเปิดเผย แต่หมิ่น
ประมาทเกีย่ วกับเรือ่ งราวอันเป็นเท็จ ซึง่ ท�าให้ผอู้ นื่ เสือ่ มเสียชือ่ เสียง การกระท�าใดจะเป็นการละเมิดหรือก้าวล่วง
สิทธิส่วนบุคคลหรือไม่นั้น ศาลจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินเป็นกรณี ๆ ไป โดยพิจารณาจากการชั่งน�้าหนักประโยชน์
ที่สาธารณะจะได้รับจากการเสนอข่าวนั้น ส่วนการเผยแพร่เรื่องราวอันเป็นเท็จ กรณีนี้ใกล้เคียงกับการหมิ่น

Bunjerd Singkhaneti et al., Mechanisms as Provided in Section 41 of the Constitution of Thai Kingdom B.E. 2540
2540 (Research Report) (Bangkok: Thai Journalist Association, 2005), 29-45. [In Thai]
18
Sathian Cheouiprathab, Introduction to Political Communication in the United States of America (Bangkok:
Chulalongkorn University, 1997), 57-58. [In Thai]
19
Michael W. Gamble and Teri Kwal, Introducing Mass Communication (New York: McGraw-Hill, 1989), 292-293.
20
Ibid, 47.
17

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal)

หน้
หน้าา 51
9

ประมาทในแง่ที่ว่าความเท็จเป็นองค์ประกอบหลัก แต่ข้อแตกต่างที่ส�าคัญ คือ ความเท็จในกรณีละเมิดสิทธิใน
ชีวิตส่วนตัวด้วยการเผยแพร่เรื่องราวอันเป็นเท็จนั้น เป็นความจริงที่ไม่ถึงขั้นท�าให้เสียหายแก่ชื่อเสียง แต่หมิ่น
ประมาทจะต้องเป็นความเท็จที่ท�าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง21
3.2 ประเทศเยอรมนี
รัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยกฎหมายพื้นฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
(Basic Law of the Republic of Germany) ได้บัญญัติรับรองเสรีภาพในการเสนอข่าวและการแสดงความคิด
เห็นของสื่อมวลชนไว้ในมาตรา 5 (1) ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “บุคคลมีสิทธิที่จะแสดงออกและโฆษณาโดยเสรี ซึ่งความ
คิดเห็นของตนโดยการพูด การเขียน และรูปภาพ และมีสิทธิโดยเสรีที่จะแสวงหาข่าวสารให้แก่ตนเองจากแหล่ง
ข่าวสาธารณะ เสรีภาพในการพิมพ์และเสรีภาพในการรายงานข่าวโดยวิทยุกระจายเสียงและโดยภาพยนตร์ ได้
รับความคุ้มครอง จะมีการตรวจข่าวไม่ได้” ตามมาตรา 5 (1) เห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญได้ให้การรับรองและคุ้มครอง
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้โดยเสรี ไม่ว่าจะเป็นการพูด การเขียน หรือแม้แต่การแสดงออกโดยรูปภาพ
และยังคุม้ ครองสิทธิของประชาชนในการแสวงหาข่าวสารได้โดยเสรี นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญได้บญ
ั ญัตริ บั รองสิทธิ
และเสรีภาพของสื่อมวลชน ตลอดจนให้หลักประกันเสรีภาพในการเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนไว้ โดยห้ามมิให้
มีการตรวจข่าว หรือห้ามการเซ็นเซอร์ข่าวนั่นเอง จึงอาจกล่าวได้ว่า เสรีภาพในการเสนอข่าวและเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนได้รับการบัญญัติรับรองเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ22
ลักษณะส�าคัญในเรือ่ งสิทธิและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเยอรมันมี 2 ประการ
ส�าคัญ คือ ประการแรก เป็นบทบัญญัติที่มีผลบังคับใช้โดยตรง และประการที่สอง ประชาชนผู้ถูกกระทบสิทธิน�า
คดีขนึ้ สูศ่ าลรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐได้ ดังนัน้ เมือ่ สือ่ มวลชนในฐานะประชาชนคนหนึง่ ถูกกระทบสิทธิ ย่อมน�า
คดีขนึ้ สูก่ ารพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง ซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นสถาบัน
หนึง่ ทีม่ บี ทบาทส�าคัญอย่างยิง่ ในการให้ความคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของสือ่ มวลชน โดยศาลรัฐธรรมนูญได้ทา�
หน้าที่ในการวินิจฉัยตัดสินคดี ตลอดจนตีความอธิบายในกรณีปัญหาหรือข้อพิพาทต่าง ๆ ที่น�าขึ้นสู่ศาล และได้
วางบรรทัดฐานในเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพในการเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนไว้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ และถูกต้องเหมาะสมตามหลักการในระบอบประชาธิปไตย เพื่อเป็นหลักประกันในการใช้เสรีภาพ
ในการเสนอข่าวและการแสดงความคิดเห็นของสือ่ มวลชนตามทีร่ ฐั ธรรมนูญบัญญัตไิ ว้ให้เกิดผลบังคับใช้ได้จริงใน
ทางปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศเยอรมัน มาตรา 823 ต้องเป็นสิทธิเด็ดขาด ซึ่งตามที่บัญญัติไว้
ในมาตรา 823 วรรคแรก คือสิทธิที่จะไม่ถูกท�าร้าย สิทธิในอนามัย สิทธิในเสรีภาพ สิทธิในกรรมสิทธิ์ และสิทธิ
อื่น ๆ ท�านองเดียวกับสิทธิในกรรมสิทธิ์ แม้การกระท�าที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันมีวัตถุประสงค์เพื่อ
คุม้ ครองบุคคลอืน่ ตามมาตรา 823 วรรคสอง ต้องเป็นการกระท�าต่อสิทธิเด็ดขาดเช่นเดียวกัน แต่ประมวลกฎหมาย

Wisarn Phanthuna, Law and Mass Media Ethics (Teaching Paper), 4th ed. (Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat
Open University, 1989), 791-793. [In Thai]
22
Thirawan Klangnarong, “Protection of Media Members’ Freedom of Speech and Protection of Personal Privacy,”
(Master’s thesis, Faculty of Law, Ramkhamhaeng University, 2007), 126-131. [In Thai]
21
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แพ่งของประเทศเยอรมันมีบทบัญญัตมิ าตรา 826 ว่า “บุคคลใดโดยจงใจก่อความเสียหายแก่บคุ คลอืน่ โดยอาการ
ทีฝ่ า่ ฝืนศีลธรรมอันดี จ�าต้องชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเพือ่ ความเสียหายนัน้ ” เป็นบทบัญญัตคิ วามรับผิดฐานละเมิด
เพิม่ เติมจากบทบัญญัตทิ วั่ ไปในมาตรา 823 ดังเช่นกรณีเกียรติยศหรือศักดิศ์ รี ซึง่ ได้รบั การรับรองโดยรัฐธรรมนูญ
ว่าไม่มีผู้ใดท�าลายได้ การชดใช้ค่าเสียหายในความเสียหายอันมิใช่ตัวเงินนี้เป็นการคุ้มครองสิทธิส่วนตัวที่สมควร
และแสดงให้เห็นประสิทธิภาพของรัฐธรรมนูญ และความลับเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวได้รับความคุ้มครองอย่างกว้าง
ขวาง ตลอดทัง้ จดหมายบันทึกประจ�าวันในวันพิมพ์เผยแพร่นนั้ สาระส�าคัญต้องเป็นเรือ่ งส่วนตัวจริง ๆ โดยไม่ตอ้ ง
ค�านึงถึงว่าเป็นกรณีหมิ่นประมาทหรือไม่ และจะอ้างว่าเป็นความจริงเพื่อป้องกันตัวไม่ได้ แต่หากเป็นเรื่องที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนร่วม แม้สิทธิที่จะไม่เปิดเผยความลับจะได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญในสิทธิส่วนตัว ศาลก็
ต้องพิจารณาถึงขอบเขตแห่งสิทธิในแต่ละคดีโดยการชั่งน�้าหนักคุณค่าและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
3.3 ประเทศญี่ปุ่น
เสรีภาพในการเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนได้มีการบัญญัติรับรองเสรีภาพในการพูด การพิมพ์
และการแสดงออกซึง่ ความคิดเห็นไว้ในรัฐธรรมนูญ ฉบับ ค.ศ.1947 หมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่ องประชาชน
มาตรา 21 ว่า “เสรีภาพในการชุมนุมและการตัง้ สมาคม ตลอดจนเสรีภาพในการพูด การพิมพ์ และการแสดงออก
ซึง่ ความคิดเห็นในรูปแบบอืน่ ย่อมได้รบั การรับรองและคุม้ ครอง การตรวจควบคุมข่าวจะกระท�ามิได้ แต่การติดต่อ
สือ่ สารในเรือ่ งซึง่ เป็นความลับไม่อาจถูกล่วงละเมิดได้” ตามบทบัญญัตดิ งั กล่าวเห็นได้วา่ เพือ่ เป็นหลักประกันใน
การใช้เสรีภาพในการเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนจะไม่ถูกแทรกแซงและลิดรอนโดยอ�านาจรัฐ
แม้วา่ รัฐธรรมนูญให้เสรีภาพแก่สอื่ มวลชนในการแสดงออก แต่กฎหมายอาญาก็ให้โอกาสแก่บคุ คล
ทีจ่ ะฟ้องร้องได้ หากชือ่ เสียงของตนได้รบั ความเสียหายเพราะการกระท�าของสือ่ โดยกฎหมายของประเทศญีป่ นุ่
ตีความค�าว่า “หมิ่นประมาท” แตกต่างจากประเทศอื่น กล่าวคือ เป็นการลดความน่าเชื่อถือของบุคคลในหมู่
ชุมชนหรือการท�าให้บุคคลได้รับการประเมินค่าด้อยลงจากเพื่อนพ้อง23 ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากการตีความดัง
กล่าวแล้วจะเห็นว่า ความผิดฐานหมิ่นประมาทในประเทศญี่ปุ่นมีความมุ่งหมายที่จะพิจารณาไปถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นแก่บุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลที่ถูกสื่อมวลชนหมิ่นประมาทโดยตรงด้วย เช่น ญาติ เพื่อน
พ้อง ที่ได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วย เป็นต้น
ศาลของประเทศญี่ปุ่นได้ให้ค�าจ�ากัดความ “สิทธิส่วนบุคคล” คือ สิทธิทางกฎหมายและความ
มั่นใจว่าชีวิตส่วนตัวของบุคคลจะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยขาดเหตุผล สื่อมวลชนจึงก�าหนดนโยบายที่จะ
เคารพสิทธิส่วนบุคคลโดยถือเป็นศีลธรรมอย่างหนึ่ง ในหลาย ๆ กรณีสื่อมวลชนจะหลีกเลี่ยงไม่เปิดเผยชื่อที่อยู่
ของบุคคลที่ตกเป็นข่าว นอกจากนี้ กฎหมายความผิดที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมีข้อก�าหนดห้ามสื่อมวลชน
เปิดเผยชื่อ ภาพถ่าย หรือรายละเอียดของเด็กที่กระท�าความผิด24

Masao Horibe, Press Law in Japan, in Press Law in Modern Democracies: A Comparative Study (New York: Longman,
1985), 315-318.
24
Boonnam Sopha-uthok, “Press Freedom to Report and Opinion Expression as Provided in the Constitution of Thai
Kingdom,” (Master’s thesis, Faculty of Law, Chulalongkorn University, 2005), 70-73. [In Thai]
23

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal)
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4. แนวทางแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนในประเทศไทย
จากปัญหาทีอ่ ธิบายมาข้างต้นนัน้ ผูเ้ ขียนเห็นว่าประเทศไทยควรทีจ่ ะตราพระราชบัญญัตทิ เี่ กีย่ วกับการ
ใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน โดยในพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวต้องมีเนื้อหา
เป็นการให้สทิ ธิและเสรีภาพของสือ่ มวลชนได้อย่างกว้างขวาง และบัญญัตเิ นือ้ หาทีจ่ ะมาจ�ากัดหรือควบคุมการใช้
สิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนอย่างชัดเจน อีกทั้ง ควรห้ามไม่ให้ก�าหนดเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งเอากับ
สื่อมวลชนที่วิจารณ์หรือติติงการด�าเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่ในกรณีที่
ควรเชื่อได้ว่า การเปิดเผยดังกล่าวจะกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ อีกประการหนึ่งที่ส�าคัญ คือ
ควรที่จะก�าหนดในเรื่องการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล โดยให้พระราชบัญญัติฉบับนี้ แทนที่การใช้ความผิดฐาน
ละเมิดตามมาตรา 420 และมาตรา 423 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นบททั่วไป เนื่องจากพระ
ราชบัญญัตฉิ บับดังกล่าวต้องมีเนือ้ หาทีค่ มุ้ ครองความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิสว่ นบุคคลโดยจ�ากัดการละเมิดต่อสิทธิ
ส่วนบุคคลไว้ โดยต้องมีการก�าหนดความรับผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นต่อสาธารณะ และการ
เปิดเผยเรื่องราวอันเป็นเท็จ หากสื่อมวลชนเปิดเผยเรื่องส่วนตัวของบุคคลอื่นต่อสาธารณะและเรื่องนั้นเป็นเรื่อง
จริง พระราชบัญญัติฉบับนี้ต้องให้ดุลพินิจแก่ศาลในการพิจารณาตัดสินคดีเป็นกรณี ๆ ไป โดยพิจารณาจาก
ประโยชน์ที่สาธารณะจะได้รับจากการเสนอข่าวนั้น นอกจากนี้ ในส่วนของความรับผิดทางอาญา หากการเสนอ
ข่าวสารของสือ่ มวลชนท�าให้บคุ คลอืน่ ถูกหมิน่ ประมาทจากบุคคลทีส่ าม พระราชบัญญัตฉิ บับดังกล่าวควรมีเนือ้ หา
ทีร่ ะบุถงึ หลักการทีว่ า่ กรณีทสี่ อื่ มวลชนได้แสดงความคิดเห็น หรือเปิดพืน้ ทีใ่ ห้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นใน
เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ในลักษณะที่สื่อมวลชนนั้นค�านึงถึงจริยธรรมของสื่อมวลชนและมีความรับ
ผิดชอบต่อสังคม สื่อมวลชนรวมถึงประชาชนที่ได้แสดงความคิดเห็นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท และผู้เขียน
ยังเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 329 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ยกเว้น
ความรับผิดของความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ด้วย
กรณี ที่ ป ระเทศอยู ่ ใ นภาวะที่ ไ ม่ ส งบ ท� า ให้ ผู ้ มี อ� า นาจประกาศใช้ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ ความมั่ น คง
พระราชบัญญัติซึ่งตราขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนฉบับนี้ ควรจะ
ต้องระบุถึงสาเหตุในการจ�ากัดว่ากรณีใดสามารถจ�ากัดได้บ้าง อาทิเช่น เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อรักษา
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน เพื่อให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์บทบัญญัติมาตรา 34 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รวมถึงควรมีการ
ระบุถึงวิธีการในการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เจ้า
หน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้มีอ�านาจตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวใช้อ�านาจอย่างเหมาะสม จ�าเป็น และพอสมควร
แก่เหตุ และควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 และพระราชก�าหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจ�ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเฉพาะผู้ที่
ประกอบวิชาชีพเป็นสื่อมวลชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติฉบับนี้
สิง่ ทีส่ า� คัญอีกประการหนึง่ ของการทีค่ วรตราพระราชบัญญัตฉิ บับนีข้ นึ้ มานัน้ คือ พระราชบัญญัตฉิ บับ
นี้ควรเป็นกฎหมายซึ่งใช้ควบคุมการใช้สิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนเพียงฉบับเดียว เพื่อเป็นบรรทัดฐาน และ
จะท�าให้สอื่ มวลชนกล้าใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
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(vol. 6 No.
no. 1 January - June 2018)
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 (Vol.

2560 ได้ให้ไว้อย่างเต็มที่ และเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ�านาจตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ถือเป็นการกระท�าทาง
ปกครอง ดังนั้นควรให้ศาลปกครองมีอ�านาจในการตรวจสอบการกระท�าทางปกครองนี้ได้ แต่หากอยู่ในระหว่าง
ประกาศกฎอัยการศึกหรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ควรให้ศาลปกครองสูงสุดสามารถตรวจสอบมาตรการ
ต่างๆ ได้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักนิติรัฐ ซึ่งเป็นหลักการส�าคัญของประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตย
5. สรุปผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผล
เมื่อประเทศไทยได้ยอมรับหลักนิติรัฐ การที่จะบัญญัติและบังคับใช้กฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ากัด
สิทธิและเสรีภาพของสือ่ มวลชน จึงต้องใช้เท่าทีจ่ า� เป็น พอสมควรแก่เหตุ เป็นกฎหมายทีช่ ดั เจนแน่นอน และการ
ใช้อ�านาจตามกฎหมายนั้นต้องตรวจสอบได้ ไม่ว่าเวลานั้น ๆ จะเป็นในยามที่บ้านเมืองปกติสุขหรืออยู่ในภาวะที่
ไม่สงบก็ตาม และเมือ่ สือ่ มวลชนเป็นผูท้ มี่ บี ทบาทส�าคัญในการเสนอความจริง ตรวจสอบและเผยแพร่การกระท�า
ของรัฐให้ประชาชนได้รับทราบตามแนวคิดของรัฐเสรีประชาธิปไตย สื่อมวลชนทุกแขนงจึงควรมีอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง โดยปราศจากการแทรกแซงจากหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นสื่อมวลชนจึงควรมีกฎหมายที่
สร้างบรรทัดฐานในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละก�าหนดขอบเขตของสือ่ มวลชนอย่างชัดเจน เพือ่ ให้ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด
5.2 ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้สื่อมวลชนได้ใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสนอข่าวสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงไปตรงมา จึงขอเสนอแนะให้มกี ารตราพระราชบัญญัตทิ เี่ กีย่ วกับการใช้สทิ ธิและ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน โดยให้พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของสื่อมวลชน และจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนเพียงฉบับเดียว เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักนิติรัฐ ซึ่งเป็นหลักการ
ส�าคัญของประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตย
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