แนวทางการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของสือสิงพิมพ์
ภายใต้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
GUIDELINES ON THE TREATMENT OF PRINT MEDIA RIGHTS
AND LIBERTIES UNDER THE CONSTITUTION OF THAILAND
วชิ ราภรณ์ พวงจิ นดา*, วี ระ โลจายะ**, พรชัย เลื อนฉวี **

บทคัดย่ อ
1

ดุษฎีนิพนธ์ ฉบับนีมีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษา
แนวคิ ด หลัก การและทฤษฎี ก ฎหมายมหาชน ได้ แ ก่
ทฤษฎี นิ ติ รั ฐ ทฤษฎี อิ ส รภาพนิ ย ม ทฤษฎี ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ทฤษฎี ป ระโยชน์ ส าธารณะ
หลัก ประกัน ในการคุ้ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ หลัก
ภารกิจพืนฐานของรัฐ หลักความชอบด้ วยกฎหมายของ
การกระทํ า ทางปกครอง แนวคิ ด ในหลัก การพื นฐาน
เกียวกับการทําหน้ าทีและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของ
สือสิงพิมพ์ และ หลักความได้ สดั ส่วน ตลอดจนเพือ
ศึ ก ษามาตรการทางกฎหมายเกี ยวกั บ เสรี ภ าพสื อ
สิงพิมพ์ ทังในต่างประเทศและของประเทศไทย รวมไป
ถึง เพื อศึกษาปั ญหาทางกฎหมายและมาตรการทาง
กฎหมายเกี ยวกับ การบัง คับ ใช้ รัฐ ธรรมนูญ ทีมี ผลต่อ
เสรี ภาพของสือสิงพิมพ์ กลไกการควบคุมและจํากัด
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สิทธิ เสรี ภาพของสือสิงพิมพ์ การจัดตังองค์กรวิชาชี พ
และการกําหนดมาตรฐานจรรยาบรรณของสือสิงพิมพ์
และการกําหนดหลักประกันเพือป้องกันการแทรกแซง
เสรี ภาพของสื อสิ งพิ ม พ์ ภ ายใต้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจั ก รไทย เพื อศึ ก ษาและเสนอแนะแนว
ทางการแก้ ไขปั ญหาทางกฎหมายเกียวกับเสรี ภาพของ
สือสิงพิมพ์ภายใต้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เพือให้ สามารถแก้ ไขปั ญหาทีเกิดขึนในประเทศไทยได้
อย่างเหมาะสมและสอดคล้ องตามกระบวนการปฏิรูป
กฎหมายไทยในอนาคต
จากการศึ ก ษา พบว่ า เกิ ดปั ญหาทาง
กฎหมายเกี ยวกับ การบัง คับ ใช้ รัฐ ธรรมนูญ ทีมี ผลต่อ
เสรี ภาพของสือสิงพิมพ์ การคุ้มครองสิทธิ เสรี ภาพของ
บุคคลจากการทําหน้ าทีของสือสิงพิมพ์ อีกทังปั ญหา
ทางกฎหมายเกียวกับการจัดตังองค์กรวิชาชีพ และการ
กํ า หนดมาตรฐานจรรยาบรรณของสือสิงพิ ม พ์ และ
ปั ญหาทางกฎหมายเกี ยวกับการกําหนดหลักประกัน
เพื อป้ องกัน การแทรกแซงเสรี ภ าพสื อสิ งพิ ม พ์ จาก
ปั ญหาดังกล่าว ส่งผลก่อให้ เกิดการเข้ าแทรกแซงหรื อ
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เข้ าครอบงําการทําหน้ าทีของสือสิงพิมพ์ ซึงสะท้ อนให้
เห็ น ได้ ว่ า ระบอบการปกครองของไทยภายใต้
รั ฐ ธรรมนู ญ ไม่ ส อดคล้ องกั บ หลัก ความชอบด้ วย
กฎหมายของการกระทําทางปกครอง จึงทําให้ เห็นว่า
รั ฐ ธรรมนูญไม่ส ามารถคุ้ม ครองสิทธิ เสรี ภาพของสือ
สิ งพิ ม พ์ ไ ด้ แม้ ว่ า บทบัญ ญั ติ แ ห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ จะได้
บัญญัติให้ การคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพของประชาชน
ไว้ ก็ ต าม แต่ ใ นทางปฏิ บั ติ ก็ ยั ง ไม่ อ าจถื อ ว่ า เป็ น
หลักประกัน ในการคุ้มครองสิทธิ และเสรี ภาพของสือ
สิงพิมพ์ อย่างแท้ จริ ง ดังนัน จะเห็นได้ ว่า ประเทศไทย
จึ ง ควรนํ า แนวคิ ด หรื อ หลัก การตามกฎหมายของ
ต่างประเทศ เช่น สหรั ฐอเมริ กา สาธารณรั ฐฝรั งเศส
สหพัน ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี สหราชอาณาจัก ร และ
ญีปุ่ น ทีได้ มีการกําหนดกลไกการบังคับใช้ รัฐธรรมนูญที
มี ผ ลต่ อ เสรี ภาพของสื อสิ งพิ ม พ์ บั ญ ญั ติ ไ ว้ เป็ น
มาตรฐานสากลและมีการดําเนินการในการคุ้มครอง
เสรี ภ าพของสื อสิ งพิ ม พ์ ที ชัด เจน ซึ งจะส่ ง ผลทํ า ให้
ประเทศไทยสามารถแก้ ปั ญหาที เกิ ด ขึ นได้ อย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพ โดยกําหนดขอบเขตบทบัญญัติทีชัดเจน
ในเรื องของหลัก การจํ า กัด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของสื อ
สิ งพิ ม พ์ เ ท่ า ที จํ า เป็ นไว้ ในรั ฐ ธรรมนู ญ และมี ผ ล
เกี ยวเนืองไปถึงการสร้ างมาตรฐานของการคุ้มครอง
สิทธิ และเสรี ภาพของสือสิงพิมพ์ให้ เทียบเท่ากับสากล
ซึงจะส่งผลกระทบให้ สภาพบังคับของรัฐธรรมนูญใน
การคุ้มครองสิทธิเสรี ภาพของสือสิงพิมพ์สอดคล้ องกับ
แนวทางการปฏิบตั ิหน้ าทีสนองตอบต่อการรับรู้ ข้ อมูล
ข่าวสารของประชาชน รวมไปถึงการพัฒ นาประเทศ
อย่างยังยืนสืบไป
คําสําคัญ: การคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพ, สือสิงพิมพ์,
ภายใต้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

Abstract
The objectives of the research were to
study concepts, theories and principles of public
laws such as the Rule of Law Theory, Libertarian
Theory, Social Responsibility Theory, Public
Interest Theory, security on right and liberties
protection, core business of government, the
principle of legality of administrative action, the
concepts and principle of duties, and
professional ethics of press media. This study
also examines the legal measures regarding
freedom of press media overseas and in
Thailand; and investigates the legal problems and
legal measures regarding enforcement of the
Constitution which affects the freedom of the
press media, the mechanisms for controlling and
limiting the rights and liberties of the press media,
the establishment of professional organizations
and ethics standards of the press media, and the
establishment of security on protection of
freedom intervention of the press media under
the Constitution of the Kingdom of Thailand. The
study aims to provide recommendations for
solving the legal problems regarding the freedom
of the press media under the Constitution of the
Kingdom of Thailand arising in the country. The
study found that the enforcement of the
Constitution of the Kingdom of Thailand has
imposed legal problems regarding the freedom of
the press media, the protection of personal rights
and liberties from the press media’s work, the
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establishment of professional organizations and
ethics standards of the press media, the security
of protection of the freedom intervention of the
press media. These legal problems have affected
and caused the intervention and taking over of
the press media’s duties. These reflect that the
regime of Thailand under the Constitution was not
in correspondence with the principle of legality of
administrative action, the Constitution has not
protected the rights and liberties of the press
media even if the provisions of the Constitution
have given the protection of peoples’ rights and
liberties. Practically, the right and liberties of the
press media has not really been protected.
Therefore, the author would recommend that
Thailand should apply concepts or legal
principles similar to those applied overseas such
as in the United States of America, French
Republic, Federal Republic of Germany, United of
Kingdom and Japan which have specified
mechanisms of enforcement of the Constitution
affecting the freedom of the press media. Such
concepts and legal principles are international
standards and clearly protect the freedom of the
press media which should be applied in Thailand
so that the legal problems could be solved
effectively. This could be done by determining the
scope of provisions clearly on the principle of
limitation of the right and liberties principles in the
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Constitution. By doing this, the standards of the
rights and liberties protection of the press media,
equivalent to the international standard, could be
created. The practice also affect to the
enforcement of the Constitution on the right and
liberties protection of the press media which is in
correspondence with the response to the
perception of people on information as well as the
sustainable development of the country
Keywords: PRINT MEDIA, RIGHTS AND
LIBERTIES, THE CONSTITUTION OF THAILAND

บทนํา
สภาพการณ์ ของเสรี ภาพในการแสดงความ
คิ ด เห็ น ของสื อมวลชนภายใต้ การปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตย ในฐานะเป็ น “สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพขัน
พืนฐาน” ของพลเมืองประกอบกับการใช้ อํานาจรัฐต้ อง
เป็ นไปตามกฎหมาย (the rule of law) เพือเป็ นการ
สร้ างหลักประกันสิทธิ และเสรี ภาพของปั จเจกบุคคล
ตามรั ฐ ธรรมนูญ โดยเฉพาะทีมาของเสรี ภ าพในการ
แสดงความคิดเห็น (freedom of expression) อัน
ประสงค์ ไ ด้ โ ดยปราศจากการรบกวนแทรกแซงจาก
บุคคลอืนโดยเฉพาะอย่างยิงจากผู้ใช้ อํานาจรัฐนันเอง
การแสดงความคิ ด เห็ น ของสื อมวลชนโดยเฉพาะ
ประเภท “สือสิงพิมพ์” (printed media or publication)
เป็ นผู้ทําหน้ าทีเป็ นสือกลางในการเสนอข้ อมูลข่าวสาร
ระหว่างรั ฐไปสู่ประชาชนหรื อสือกลางในการนําเสนอ
เรื องราวข่ า วสารระหว่ า งประชาชนด้ ว ยกัน เองและ
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ประการทีสําคัญซึงถือเป็ นการตรวจสอบการใช้ อํานาจ
รัฐเพือให้ ประชาชนผู้เป็ นเจ้ าของอํานาจทีแท้ จริ งได้ รับ
ข้ อมูลทีถูกต้ องและเป็ นจริ งอันเป็ นการตอบสนองต่อ
สิทธิในการได้ รับรู้ (right to know) ของประชาชน ดังนัน
เสรี ภาพของสือสิงพิมพ์จึงมีความสําคัญยิงเพราะเป็ น
ความมีอิสระทีจะกระทําการ หรื องดเว้ นกระทําการตาม
บทบาทหน้ าทีของสือสิงพิมพ์ถือได้ ว่าเป็ นสิงทีควบคู่มา
กับการพัฒนาการของมนุษย์ ใ นการถ่า ยทอดความรู้
วิชาการ และเพือการติดต่อสือสารสําหรับมนุษยชาติ
นั บ ตั งแต่ ป ระเทศไทยได้ มี ก ารบั ง คั บ ใช้
รัฐธรรมนูญในอดีตเป็ นต้ นมาจนถึงปั จจุบนั สิทธิ และ
เสรี ภาพถือเป็ นเจตนารมณ์ แห่งรัฐธรรมนูญซึงสะท้ อน
ถึงอํานาจการปกครองของรัฐ โดยเสรี ภาพในการแสดง
ความคิดเห็นของสือสิงพิมพ์มีความจําเป็ นจะต้ องได้ รับ
การคุ้ม ครองเสรี ภ าพตลอดจนจะต้ อ งมี ก ารกํ า หนด
กฎหมายเพื อรั บ รองสิท ธิ ในการปฏิ บัติ ห น้ า ที ของสือ
สิ งพิ ม พ์ อนึ ง ในขณะเกิ ด การรั ฐ ประหารและการ
สถาปนาคณะทหารผู้ยึดอํานาจการปกครองนับตังแต่
วันที 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มีการประกาศใช้
รั ฐ ธรรมนูญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย (ฉบับ ชัวคราว)
พุทธศักราช 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้
เข้ ามาควบคุ ม อํ า นาจการปกครอง อั น มี พลเอก
ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โอชา เป็ นหัว หน้ าคณะ และดํ า รง
ตําแหน่งเป็ นนายกรัฐมนตรี ปั ญหาความขัดแย้ งทาง
ความคิดและอุดมการณ์ของผู้คนในสังคมนับแต่ในอดีต
จนถึงปั จจุบนั ได้ เพิมจํานวนขึนอย่างมากมายจนไม่
สามารถควบคุมได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ และยังมิได้ มี
การแก้ ไขทีเป็ นรู ปธรรมอย่างจริ งจัง ได้ ส่งผลบกระทบ
ต่อ เสรี ภ าพของสือสิงพิ ม พ์ ไ ทยในการถูก จํ า กัด สิท ธิ
เสรี ภ าพอัน เนื องจากการใช้ อํ า นาจรั ฐ ที ไม่ช อบด้ ว ย
กฎหมาย อีกทังยังสะท้ อนภาพความไม่เสมอภาคและ

ความขัด แย้ ง รุ น แรงในสัง คม ทํ า ให้ เ กิ ด ปั ญหาทาง
กฎหมายทีเกียวกับการทําหน้ าทีของสือสิงพิมพ์ภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างยิง

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาความเป็ นมา แนวคิดพื นฐาน
หลัก การ และทฤษฎี ท างกฎหมายมหาชนเกี ยวกั บ
เสรี ภาพของสือสิงพิมพ์
2. เพือศึกษามาตรการทางกฎหมายเกียวกับ
เสรี ภาพสือสิงพิมพ์ ทังในต่างประเทศและของประเทศไทย
3. เพือศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาทางกฎหมาย
และมาตรการทางกฎหมายเกี ยวกั บ การบั ง คั บ ใช้
รัฐธรรมนูญทีมีผลต่อเสรี ภาพของสือสิงพิมพ์ กลไกการ
ควบคุม และจํ า กัด สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของสือสิ งพิ ม พ์ การ
จัดตังองค์กรวิชาชีพ และการกําหนดมาตรฐานจรรยาบรรณ
ของสือสิงพิมพ์ และการกําหนดหลักประกันเพือป้องกัน
กา รแ ท รก แ ซง เสรี ภา พ ขอ ง สื อ สิ ง พิ มพ์ ภาย ใ ต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
4. เพื อศึ ก ษาและเสนอแนะแนวทางการ
แก้ ไขปั ญหาทางกฎหมายเกี ยวกั บ เสรี ภ าพของสื อ
สิ งพิ ม พ์ ภ ายใต้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
เพือให้ สามารถแก้ ไขปั ญหาทีเกิดขึนในประเทศไทยได้
อย่า งเหมาะสมและสอดคล้ องตามกระบวนการทาง
กฎหมายไทยในอนาคต

วิธีดาํ เนินการวิจัย
ในการศึ ก ษาครั งนี เน้ นการศึ ก ษาวิ จัย เชิ ง
เอกสาร (Documentary Research) เป็ นสําคัญ โดยใช้
วิธีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ทังหลักกฎหมายใน
ส่วนทีเกียวข้ องกับเสรี ภาพของสือสิงพิมพ์ทงในประเทศ
ั
และต่า งประเทศ เป็ นต้ น โดยดํ า เนิ น การศึก ษาจาก
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ตําราทางกฎหมาย รายงานผลการวิจัย บทความทาง
วิ ช าการจากวารสารสิ งพิ ม พ์ รั ฐ บาล วิ ท ยานิ พ นธ์
เอกสารข้ อ มูล จากหน่ อ ยงานขององค์ ก รของรั ฐ และ
เอกชน และเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ทังภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศรวมตลอดไปถึงข้ อมูลทีได้ จาก
เครื อข่ายระหว่างประเทศ หรื อ อินเตอร์ เน็ต และจาก
ความเห็ น ทางกฎหมายที เกี ยวข้ องกั บ เสรี ภ าพสื อ
สิงพิมพ์โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงคําปรึ กษาหรื อ
คําแนะนําจากผู้มีความรู้ และมีประสบการณ์ โดยเน้ น
ถึงการศึกษาเกี ยวกับ การรั บรองสิทธิ เสรี ภาพของสือ
สิงพิมพ์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จากนัน
ได้ นําข้ อมูลทังหมดตรวจสอบวิ เคราะห์ ค วามถูกต้ อ ง
แล้ วจําแนกข้ อมูลออกเป็ นหมวดหมู่เพือวิเคราะห์ โดย
ใช้ หลักวิชาทางตรรกวิทยา หลักนิติปรัชญา และหลัก
กฎหมายเปรี ย บเที ยบ รวมทังการสัมภาษณ์ เจาะลึก
(Indepth Interview) บุคคลซึงเกียวข้ อง เพือนําข้ อมูลที
ได้ ม าวิ เคราะห์ แ ละแสวงหาข้ อ สรุ ปเพื อนํ าเสนอแนว
ทางการแก้ ไขปั ญหาต่อไป

บทสรุ ป
จากการศึกษาในครังนี สามารถสรุปได้ วา่ นับแต่
อดีตจนถึงปั จจุบนั เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น
ของ “สื อสิ งพิ ม พ์ ” ภายใต้ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมสมัยใหม่ใน
ปั จจุ บัน เป็ นที ยอมรั บ ว่ า สื อสิ งพิ ม พ์ มี ค วามสํ า คั ญ
เกี ยวข้ องกั บ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภาพในการได้ รั บ รู้ ของ
ประชาชนเป็ นอย่างมาก เนืองจากสือสิงพิมพ์เป็ นผู้ทํา
หน้ าทีเป็ นสือกลางในการเสนอข้ อมูลข่าวสารเหตุการณ์
ต่า ง ๆ ระหว่างรั ฐ ไปสู่ป ระชาชนหรื อสือกลางในการ
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นําเสนอเรื องราวข่าวสารระหว่างประชาชนด้ วยกันเอง
และประการที สํา คัญซึงถื อ เป็ นการตรวจสอบการใช้
อํานาจรัฐเพือให้ ประชาชนผู้เป็ นเจ้ าของอํานาจทีแท้ จริง
ได้ รับข้ อมูลทีถูกต้ องและเป็ นจริ งอันเป็ นการตอบสนอง
ต่อสิทธิของประชาชน ดังนันเสรี ภาพของสือสิงพิมพ์จึง
มีความจําเป็ นในความมีอิสระทีสือสิงพิมพ์ จะกระทํา
การ หรื องดเว้ นกระทําการตามบทบาทหน้ าทีของสือ
สิงพิ ม พ์ จึ งถื อ ได้ ว่า เสรี ภ าพของสือสิงพิ มพ์ เ ป็ นสิงที
ควบคู่มากับการพัฒนาการของมนุษย์ โดยถื อว่าเป็ น
การให้ หลัก ประกั น อั น สํ า คั ญ ยิ งในฐานะเป็ นสิ ท ธิ
เสรี ภาพขันมูลฐานของประชาชนภายใต้ รัฐธรรมนูญ
อย่ า งไรก็ ต าม การใช้ มาตรการบัง คับ ทางกฎหมาย
เกียวกับเสรี ภาพสือสิงพิมพ์ โดยควบคุมบทบาทหน้ าที
ของสือสิงพิมพ์ตามกฎหมายนัน เป็ นภารกิจทีจะต้ อง
ดําเนินการเพือตอบสนองความต้ องการของประชาชน
และการรักษาความสงบเรี ยบร้ อยของสังคม ตลอดจน
ความมันคงของรัฐอันเป็ นหน้ าทีของฝ่ ายปกครองและ
เป็ นตัวแทนของประชาชน จําเป็ นต้ องมีการใช้ อํานาจ
เพือดําเนินกิ จการให้ บรรลุวัตถุประสงค์ นัน เป็ นเพียง
การตรวจสอบในรู ปแบบของการจัดทําสิงพิมพ์เท่านัน
ซึงไม่ได้ รวมถึงอํานาจในการบังคับใช้ กฎหมายเกียวกับ
การป้องกันและควบคุมตรวจสอบการกระทําของสือ
สิงพิมพ์ในการละเมิดต่อสิทธิของบุคคลอืน
จากการศึก ษา บทบัญ ญัติ ข องรั ฐ ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พบว่า เกิดปั ญหาทางกฎหมาย
ทีเกี ยวข้ องกับสิทธิ เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น
และการนํ า เสนอข่ า วของสื อสิ งพิ ม พ์ ไ ทยภายใต้
รัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี
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1) ปั ญหาทางกฎหมายเกียวกับการบังคับใช้
รั ฐ ธรรมนูญ ทีมี ผลต่อ เสรี ภ าพของสือสิงพิม พ์ จาก
การศึ ก ษา พบว่ า รั ฐ ธรรมนูญ มิ ไ ด้ กํ า หนดขอบเขต
ควบคุมการบังคับใช้ สิทธิ และเสรี ภาพของสือสิงพิมพ์
ให้ ชดั เจนแน่นอนดังกล่าวไว้ นนั ส่งผลทําให้ เกิดช่องว่าง
ทางกฎหมาย (loop hole) เปิ ดโอกาสให้ รัฐบาลสามารถ
อาศัยช่องว่างทางกฎหมายเข้ าไปควบคุมการทําหน้ าที
และความเป็ นอิสระของสือสิงพิมพ์ในรู ปแบบต่าง ๆ ซึง
วิธีการทีรัฐสามารถใช้ ในการควบคุมโดยใช้ กฎหมาย
ได้ แก่ การเพิ ก ถอนใบอนุญ าต หรื อ การสังห้ ามสื อ
สิงพิมพ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนในบางกรณี
เมือรัฐบาลไม่สามารถทีจะเข้ าไปควบคุมสถานการณ์
ความไม่ ส งบภายในรั ฐ ได้ รั ฐ บาลใช้ อํ า นาจทาง
กฎหมายเข้ าไปคุ ก คามโดยอาศั ย อํ า นาจตาม
รัฐธรรมนูญในการสังปิ ดกิจการ หรื อสังระงับการนําเข้ า
หรื อ ส่ง ออกซึ งสื อสิ งพิ ม พ์ ที ฝ่ าฝื นข้ อ ห้ า มของรั ฐ ซึ ง
กฎหมายทีเกียวกับการควบคุมสือสิงพิมพ์ ในประเทศ
ไทย ถือได้ ว่าเป็ นการบังคับใช้ กฎหมายทีมีผลกระทบ
ต่อ สือสิ งพิ ม พ์ โดยการควบคุม การทํ า หน้ า ที ของสื อ
สิ งพิ ม พ์ เพื อให้ สื อสิ งพิ ม พ์ เ สนอข่ า วอั น เป็ นการ
บิดเบือนข้ อเท็จจริ งทีประชาชนควรจะทราบก็ตาม เพือ
หลีก เลียงการตรวจสอบจากประชาชน โดยการออก
กฎหมายบังคับใช้ ควบคุมสือสิงพิมพ์นนั นอกจากนีใน
บทบัญญัติของกฎหมายทีเกี ยวกับสือสิงพิมพ์ ในบาง
มาตราและบางฉบับมิได้ ระบุชดั เจนว่าจะควบคุมหรื อ
ให้ ก ารคุ้ม ครองแก่ สื อสิ งพิ ม พ์ หากแต่ ใ ช้ ถ้ อยคํ า ไม่
ชัดเจนทําให้ ผ้ ูปฏิบตั ิหรื อมีหน้ าทีใช้ กฎหมายเหล่านัน
เกิดความสับสน จึงส่งผลให้ เกิดความไม่ชดั เจนในการ
วิ นิ จฉั ย ที ไม่ ถู ก ต้ อง ต าม เ กณ ฑ์ มา ต รฐ า นห รื อ
เจตนารมณ์ ของบทบัญญัติทีให้ ไว้ ด้ วยเหตุนีจึงทําให้

เสรี ภ าพในการเสนอข่าวของสือสิงพิ มพ์ ไม่ได้ รับ การ
คุ้มครองอย่างแท้ จริ ง
2) ปั ญหาทางกฎหมายเกียวกับการคุ้มครอง
สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของบุ ค คลจากการทํ า หน้ าที ของสื อ
สิงพิมพ์ จากการศึกษา พบว่า ในปั จจุบนั กฎหมายที
กําหนดความรับผิดของสือสิงพิมพ์นนั มีกฎหมายหลาย
ฉบับ ได้ แก่ ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิ ชย์ หรื อ
ประมวลกฎหมายอาญา ไม่ มี บ ทบัญ ญั ติ ที กํ า หนด
ขอบเขตการทําหน้ าทีของสือสิงพิมพ์ ในลักษณะหนึง
ลัก ษณะใดเป็ นความผิ ด ไว้ เ ป็ นการเฉพาะ อี ก ทังไม่
ครอบคลุมถึงปั ญหาเกี ยวกับ hate speech คือ การ
แสดงออกซึงมุ่งสร้ างความเกลียดชังต่อปั จเจกบุคคล
หรื อ กลุ่ ม คน โดยมี ฐ านจากอคติ เ กี ยวกั บ เชื อชาติ
ศาสนา เพศสภาพ ชนชัน อุด มการณ์ ท างการเมื อ ง
นําไปสู่การแสดงออกซึงกระทําให้ เกิดความรุ นแรงต่อ
ตัวบุคคลหรื อกลุ่มคนทีถูกเกลียดชังนัน ๆ ซึงในหลาย
กรณีการกล่าววาจาทีสร้ างความเกลียดชังทางการเมือง
ต่อผู้อืนหรื อบุคคลทีสามก็ไม่เข้ าองค์ประกอบความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา กระบวนการทางยุติธรรม
ก็ไม่อาจดําเนินคดีต่อผู้กล่าววาจาทีสร้ างความเกลียด
ชั ง ทางการเมื อ งได้ อี ก ทังถ้ าเป็ นการนํ า เสนอหรื อ
เผยแพร่วาจาทีสร้ างความเกลียดชังทางการเมืองในสือ
สิงพิมพ์ (hate speech in the print media) จนนําไปสู่
วิกฤติทางการเมือง ความขัดแย้ งระหว่างประชาชนหรื อ
กลุ่มทางการเมืองในระดับต่าง ๆ และการแตกความ
สามัคคีระหว่างประชาชนด้ วยกัน ทีอาจพัฒนาไปสูก่ าร
ใช้ ความรุนแรงระหว่างประชาชนด้ วยกันเองหรื อการใช้
ความรุ นแรงระหว่างหน่วยงานของรัฐทีมีอํานาจรักษา
ความสงบเรี ยบร้ อยของบ้ านเมือ งกับประชาชนย่อ ม
ส่ ง ผลให้ สื อสิ งพิ ม พ์ ต้ องรั บ ผิ ด ในลัก ษณะเดี ย วกั น
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สําหรับกฎหมายพิเศษทีเกียวข้ องโดยตรงกับสือสิงพิมพ์
นันเอง
3) ปั ญ หาทางกฎหมายเกี ยวกับ การจัด ตัง
องค์กรวิชาชีพและการกําหนดมาตรฐานจรรยาบรรณ
ของสื อสิ งพิ ม พ์ จะเห็ น ได้ ว่ า การจั ด ตั งสภาการ
หนังสือพิมพ์ขนมาทํ
ึ
าหน้ าทีในการควบคุมกันเองของผู้
ประกอบวิชาชีพสือสิงพิมพ์ ไม่มีสถานะในทางกฎหมาย
และไม่ มี อํ า นาจในการลงโทษผู้ป ระกอบวิ ช าชี พ สื อ
สิ งพิ ม พ์ เพราะมิ ใ ช่ ส ภาวิ ช าชี พ หรื อ คณะกรรมการ
ควบคุ ม การประกอบวิ ช าชี พ ที ได้ รั บ อํ า นาจตาม
กฎหมายในการกําหนดมาตรฐานจรรยาบรรณของสือ
สิ งพิ ม พ์ อี ก ทังการควบคุ ม ตรวจสอบของสภาการ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ม่ ส ามารถบั ง คั บ สื อสิ งพิ ม พ์ ตาม
แนวความคิดว่าด้ วยความรับผิดชอบทางสังคมต่อการ
ปฏิ บัติ ห น้ าที และจรรยาบรรณทางวิ ช าชี พ ของสื อ
สิ งพิ ม พ์ มาใช้ ในทางปฏิ บั ติ ประกอบกั บ การมี
คณะกรรมการของสภาการหนัง สื อ พิ ม พ์ ที มาจากผู้
ประกอบวิชาชีพสือสิงพิมพ์คดั เลือกกันเอง ย่อมเป็ นการ
สร้ างอํานาจเผด็จการให้ เกิดขึนในกิจการสือสิงพิมพ์ได้
โดยง่ า ย จนส่ ง ผลทํ า ให้ เกิ ด ปั ญหาทางกฎหมาย
เกียวกับสถานะทางกฎหมายของสภาวิชาชีพและการ
กํ า หนดมาตรฐานจรรยาบรรณของสื อสิ งพิ ม พ์
โดยเฉพาะ อีกทังยังส่งผลกระทบต่อระบบการร้ องเรี ยน
ของประชาชนจากการที คณะกรรมการสภาการ
หนังสือพิมพ์ใช้ ดลุ พินิจลงโทษสือสิงพิมพ์เพือช่วยเหลือ
กลุ่ม บุค คลอาชี พ เดี ย วกัน มากกว่า ผลประโยชน์ ข อง
สังคม
4) ปั ญหาทางกฎหมายเกียวกับการกําหนด
หลัก ประกั น เพื อป้ องกั น การแทรกแซงเสรี ภ าพสื อ

139

สิงพิมพ์ จากการศึกษา พบว่า กฎหมายเกี ยวกับการ
แทรกแซงเสรี ภ าพสือสิงพิ ม พ์ ที จํ า เป็ นต้ อ งได้ รั บ การ
แก้ ไข ซึงมีอยูด่ ้ วยกันทังหมด 4 ฉบับ ได้ แก่ พระราชบัญญัติ
การรักษาความมันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
พระราชบัญ ญัติ กฎอัย การศึก พ.ศ. 2457 พระราช
กําหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ.
2548 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที
97 พ.ศ. 2557 ซึงกฎหมายดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
เสรี ภาพของสือสิงพิมพ์ในสถานการณ์ปัจจุบนั สะท้ อน
ถึงปั ญหาของสือสิงพิมพ์ทีไม่สามารถทําหน้ าทีนําเสนอ
ข้ อเท็จจริ งได้ อย่างมีประสิทธิภาพเท่าทีควร สาเหตุหลัก
เนืองมาจากการเข้ าแทรกแซงสือสิงพิมพ์ ของรั ฐบาล
และใช้ สอสิ
ื งพิมพ์เป็ นเครื องมือในการรายงานข่าวสารที
เอือประโยชน์ต่อรัฐ นอกจากนีผลจากการแทรกแซงสือ
สิงพิมพ์ ยังทํา ให้ สือเองก็ ไ ม่ได้ ใช้ เสรี ภ าพทีประชาชน
มอบให้ ในการตรวจสอบความจริ งทีเกิดขึนในสังคม
และมานําเสนอแก่ประชาชนผู้ให้ เสรี ภาพได้ อย่างเต็มที
ซึงส่งผลต่อการนําเสนอข่าวสารทีไม่เป็ นกลาง และเอือ
ประโยชน์ต่อคนบางกลุม่ ดังนัน สือสิงพิมพ์ของรัฐจึงมี
เสรี ภาพทีอยู่ภายใต้ เงือนไขทีว่าต้ องเสนอแต่สิงทีเป็ น
ประโยชน์ และส่ง เสริ มภาพลักษณ์ ข องรั ฐบาลเท่านัน
หากการกระทําใดก่อให้ เกิดผลลบต่อรัฐบาล ก็จะเห็น
ว่าสือสิงพิมพ์ใช้ เสรี ภาพจนเกิ นขอบเขต โดยเฉพาะ
อย่างยิงในสถานการณ์ การเมืองในปั จจุบนั รั ฐบาล
จําเป็ นต้ องมีการเข้ าไปจํากัดเสรี ภาพสือสิงพิมพ์ ทังยัง
มีอํานาจการจัดการสือสิงพิมพ์ของรัฐ ดังนันเสรี ภาพสือ
สิงพิมพ์จึงยังไม่มีหลักประกันเสรี ภาพและไม่เป็ นอิสระ
จากรัฐบาล จึงไม่ก่อให้ เกิดการส่งเสริ มเสรี ภาพของสือ
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สิงพิมพ์ซงถื
ึ อเป็ นเครื องมือสือสารเพือผลประโยชน์ของ
มหาชนและของสังคมโดยรวม

ข้ อเสนอแนะ
สําหรับแนวทางการแก้ ไขปั ญหาทางกฎหมาย
เกียวกับการบังคับใช้ รัฐธรรมนูญทีมีผลต่อเสรี ภาพของ
สือสิงพิมพ์ การกําหนดมาตรการทางกฎหมายเกียวกับ
หลักประกันเพือการคุ้มครองสิทธิเสรี ภาพของบุคคลอืน
จากการทํา หน้ า ที ของสือสิงพิม พ์ โดยรั ฐ สถานะทาง
กฎหมายของสภาวิ ชาชี พ และการกํ า หนดมาตรฐาน
จรรยาบรรณของสื อสิ งพิ ม พ์ และการกํ า หนด
หลัก ประกั น เพื อป้ องกั น การแทรกแซงเสรี ภ าพสื อ
สิงพิมพ์ ภายใต้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนัน
ผู้เขียนขอเสนอแนะแนวทางการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว
ดังนี
1. ปั ญหาทางกฎหมายเกียวกับการบังคับใช้
รัฐธรรมนูญทีมีผลต่อเสรี ภาพของสือสิงพิมพ์
ผู้ เขี ย นเห็ น ควรให้ มี ก ารแก้ ไขเพิ มเติ ม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยบัญญัติเพิมเติม
เนือหาของบทบัญญัติการรับรองเสรี ภาพสือสิงพิมพ์ไว้
ในรัฐธรรมนูญถาวรฉบับใหม่ในอนาคต ดังนี
“สือสิงพิ ม พ์ ย่อ มมี เ สรี ภ าพในการแสดง
ความคิดเห็นและเผยแพร่ ความคิดเห็นโดยการเขียน
การพิมพ์ การโฆษณา และการสือความหมายวิธีอืนใด
อย่างอิสระ โดยปราศจากการแทรกสอดและปราศจาก
การลงโทษใด ๆ เมือสือสิงพิมพ์ได้ นําเสนอข้ อมูลข่าวสารที
เป็ นเรื องจริ งและเกียวข้ องกับประโยชน์สาธารณะ
การจํากัดเสรี ภาพตามวรรคหนึงจะกระทํา
มิได้ เว้ นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เฉพาะเพือรักษาความมันคงของรัฐ เพือคุ้มครองสิทธิ
เสรี ภาพ เกียรติยศ ชือเสียง ข้ อมูลส่วนบุคคล สิทธิใน

ครอบครัว หรื อความเป็ นอยู่สว่ นตัวของบุคคลอืน เพือ
รั ก ษาความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศี ล ธรรมอั น ดี ข อง
ประชาชน หรื อเพือป้องกันหรื อระงับความเสือมทราม
ทางจิตใจหรื อสุขภาพของประชาชน
ห้ ามสังเข้ าหรื อ นํ า เข้ าเพื อเผยแพร่ ใ น
ราชอาณาจักร ซึงสิงพิมพ์ใด ๆ ทีเป็ นการกระทบต่อ
ความมันคงของรั ฐ หรื อ ความสงบเรี ยบร้ อย หรื อ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะกําหนดเวลาห้ ามไว้
ในคําสังดังกล่าวด้ วยก็ได้
ความมันคงของรั ฐ หมายความถึ ง การ
แสดงออกไม่ว่าด้ วยภาพ หรื อข้ อความ ทีเป็ นการหมิน
ประมาท ดูหมิน หรื อแสดงออกซึงความอาฆาตมาด
ร้ ายต่ อ พระมหากษั ต ริ ย์ พระราชิ นี พระรั ช ทายาท
ผู้สาํ เร็ จราชการแผ่นดิน หรื อสถาบันพระมหากษัตริ ย์
2. ปั ญหาทางกฎหมายเกียวกับการควบคุม
และจํากัดสิทธิเสรี ภาพของสือสิงพิมพ์
ผู้ เขี ย นเห็ น ควรให้ มี ก ารแก้ ไขเพิ มเติ ม
ประมวลกฎหมายอาญา โดยเพิมฐานความผิดเกียวกับ
การควบคุมจํากัดการนําเสนอหรื อเผยแพร่ สือสิงพิมพ์ที
สร้ างให้ เกิ ด ความเกลี ย ดชั ง ทางการเมื อ ง (hate
speech) ซึงกฎหมายทีจะบัญญัติขึนดังกล่าวถื อเป็ น
บทบัญ ญัติ แ ห่ง กฎหมายเฉพาะเพือรั ก ษาความสงบ
เรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชนทีเข้ ามาจํากัด
เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรี ภาพของสือ
สิ งพิ ม พ์ ซึ งสอดคล้ อ งกั บ หลัก การของรั ฐ ธรรมนู ญ
อนุญาตให้ สามารถกระทําได้ ดังนี
“ผู้ ใดพิ ม พ์ ห รื อ เผยแพร่ วัต ถุ ที เป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษร ไม่ว่าประการใด ๆ ซึงเป็ นการข่มขู่ ดูถูก
เหยียดหยาม ด้ วยเจตนายัวยุให้ เกิดความเกลียดชังทาง
เชือชาติ หรื อด้ วยสถานการณ์ แวดล้ อมนัน พฤติกรรม
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ดังกล่าวอาจทําให้ เกิดความเกลียดชังทางเชือชาติขนได้
ึ
ผู้นนมี
ั ความผิด”
“การกระทําดังกล่าวเป็ นความผิด ไม่ว่า
จะกระทํ า ในที สาธารณะหรื อ ที ส่ ว นบุ ค คล เว้ นแต่
ผู้กระทําสามารถพิสจู น์ ได้ ว่าตนอยู่ภายในทีพักอาศัย
และไม่ มี เ หตุอัน ควรเชื อได้ ว่ า คํ า พู ด หรื อ พฤติ ก รรม
ดังกล่าวจะได้ ยินหรื อถูกรับรู้จากบุคคลภายนอก”
“ห้ ามให้ สือสิงพิมพ์ ประกาศเผยแพร่ โดย
การพิมพ์ การโฆษณา และการสือความหมายวิธีอืนใด
ประณามให้ เ สีย ชื อแก่ บุคคลหรื อ กลุ่ม บุค คลที มี ส่ว น
เกียวข้ องอยูใ่ นกลุม่ คน เชือชาติ ศาสนา เพศ ความชอบ
ทางเพศ ความเชือในทางศาสนา ความบกพร่ องทาง
กาย ความคิ ด เห็ น ในทางการเมื อ ง และสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของผู้อืน”
3. ปั ญ หาทางกฎหมายเกี ยวกับ การจัด ตัง
องค์กรวิชาชีพ และการกําหนดมาตรฐานจรรยาบรรณ
ของสือสิงพิมพ์
ผู้เขียนเห็นควรให้ มีพระราชบัญญัติสภา
การสือสิ งพิ ม พ์ แ ห่ ง ชาติ โดยให้ มี อ งค์ ก รที ทํ า หน้ า ที
รับผิดชอบในการควบคุมวินยั ในการประกอบอาชีพสือ
สิงพิ ม พ์ ด้ ว ยมาตรการต่ า ง ๆ เช่ น ควรมี ก ารระบุใ น
ข้ อบังคับให้ ชดั เจนว่า สือสิงพิมพ์ต้องไม่นําเสนอหรื อ
เผยแพร่ วาจาทีสร้ างความเกลียดชัง (Hate speech)
คือ วาจาทีส่อไปในทางดูถกู เสียดสี หรื อเหยียดหยาม
ทางเพศ เชือชาติ สีผิว ความเชือในทางศาสนา ความ
บกพร่ องทางกาย ความคิดเห็นในทางการเมือง และ
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้อืน และให้ จดั ตัง
สภาวิชาชีพสือสิงพิมพ์แห่งชาติ และให้ มีฐานะเป็ นนิติ
บุคคลเพือทําหน้ าทีเป็ นองค์ กรวิชาชี พของผู้ประกอบ
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วิช าชี พ สือสิงพิ มพ์ อีก ทังกํ าหนดให้ มี ค ณะกรรมการ
สภาวิชาชีพสือสิงพิมพ์แห่งชาติ ซึงประกอบด้ วยบุคคล
ในวิชาชีพสือสิงพิมพ์และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมทังผู้แทนองค์การเอกชนและผู้บริ โภค
เพื อให้ เ ป็ นองค์ กรที ทํ า หน้ า ที บริ ห ารกิ จ การของสภา
วิชาชี พสือสิงพิม พ์ แห่งชาติ เพือปกป้ องเสรี ภาพและ
ความเป็ นอิ ส ระของสื อสิ งพิ ม พ์ ส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรม
มาตรฐานและความรั บ ผิ ด ชอบแห่ ง วิ ช าชี พ ของสื อ
สิงพิมพ์ และคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคล โดยบัญญัติ
เพิมเติมเนือหาของบทบัญญัติเกียวกับโครงสร้ างกลไก
การกํากับดูแลตนเองทีมีประสิทธิภาพ
4. ปั ญหาทางกฎหมายเกียวกับการกําหนด
หลัก ประกั น เพื อป้ องกั น การแทรกแซงเสรี ภ าพสื อ
สิงพิมพ์
ผู้เขียนเห็นควรให้ บญ
ั ญัติเพิมเติมเนือหา
ของรั ฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจัก รไทย โดยกํ า หนด
ขอบเขตการจํ ากัดการใช้ อํา นาจรั ฐแทรกแซงการทํ า
หน้ าทีของสือสิงพิมพ์ การทีรัฐใช้ อํานาจทางอ้ อมในการ
ใช้ เงินสนับสนุนสือสิงพิมพ์ในการโฆษณาผลประโยชน์
นัน เห็นว่า ควรทีจะกํ าหนดให้ สามารถถูกตรวจสอบ
ความชอบด้ วยกฎหมายของการกระทําดังกล่าวโดย
ศาลปกครองทีมีความเชียวชาญในคดีปกครองเป็ นการ
เฉพาะเพือให้ ศาลปกครองสามารถตรวจสอบมาตรการ
ของฝ่ ายบริ ห ารหรื อ ฝ่ ายปกครองว่ า ได้ ก ระทํ า ลงไป
พอสมควรแก่เ หตุตามความจํ า เป็ นแห่ง สถานการณ์
หรื อไม่ ดังต่อไปนี
“การพิ ม พ์ แ ละการเผยแพร่ สิ งพิ ม พ์
สามารถกระทําได้ โดยเสรี และสามารถกระทําได้ โดยมิ
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ต้ องขออนุญาตดําเนินการใด ๆ ก่อนและมิต้องวางเงิน
ประกัน”
“ให้ มีการปฏิรูปสือสิงพิมพ์เพือประโยชน์
ในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของประชาชน มีมาตรฐาน มี
คุณภาพสูงสุด และเป็ นทีเชือถือทังในระดับประเทศ
และนานาชาติ ตามแนวทางดังต่อไปนี”
“มีกลไกส่งเสริ มผู้ปฏิบตั ิงานในวิชาชีพสือ
สิงพิมพ์ ให้ มีเสรี ภาพควบคู่กับความรั บผิ ดชอบ เร่ ง
พัฒนากลไกทีเป็ นหลักประกันความเป็ นอิสระจากการ
ถูกครอบงําและแทรกแซงโดยอํานาจรัฐและทุน เพือให้

การแสวงหาข้ อมู ล ข่ า วสารเป็ นไปอย่ า งถู ก ต้ อง
ครบถ้ วนและรอบด้ าน รวมทังส่งเสริ มสวัสดิภาพและ
สวัส ดิ ก ารในการปฏิ บั ติ ห น้ าที ของผู้ ปฏิ บั ติ ง านสื อ
สิงพิมพ์”
“ให้ มี ก ารตรวจสอบความชอบด้ วย
กฎหมายของการกระทํ า โดยศาลปกครองที มี ค วาม
เชี ยวชาญในคดี ป กครองเป็ นการเฉพาะเพื อให้ ศ าล
ปกครองสามารถตรวจสอบมาตรการของฝ่ ายบริ หาร
หรื อฝ่ ายปกครองว่าได้ กระทําลงไปพอสมควรแก่เหตุ
ตามความจําเป็ นแห่งสถานการณ์หรื อไม่”
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