
เสรีภาพส่ือ-เสรีภาพประชาชน อุปสรรคที่ขัดต่อเจตนารมณ์ 

 

โดย บุญเลิศ คชายทุธเดช (ชา้งใหญ่) 

          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 ไดรั้บการยอมรับวา่ มีบทบญัญติัท่ีใหค้วามคุม้ครอง สิทธิ
เสรีภาพของประชาชนไวอ้ยา่งสมบูรณ์ รวมทั้งส่ือสารมวลชนก็มีบทบญัญติัท่ีสร้างหลกัประกนัในการ ประกอบ
วชิาชีพไวอ้ยา่งเตม็ท่ี เม่ือรัฐธรรมนูญประกาศใชจึ้งหวงักนัวา่ ส่ือมวลชนจะสามารถท าหนา้ท่ีเสนอ ความจริง
และตรวจสอบอ านาจรัฐใหมี้ประสิทธิภาพและมี ความซ่ือสัตยสุ์จริต แต่ในทางปฏิบติั เกือบ 9 ปีเตม็ ก่อน
รัฐธรรมนูญ ฉบบัประชาชนจะถูกยกเลิกจากการรัฐประหารเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2549 เสรีภาพส่ือหาได ้รับการ
คุม้ครองอยา่งท่ีควรจะเป็นไม่ ยงัมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการท่ีควรส ารวจเพื่อน าไปสู่การ ปรับปรุงแกไ้ข
ใหดี้ข้ึน  
          กล่าวกนัจนติดปากและไดย้นิไดฟั้งกนัมาตลอดเกือบ1 ทศวรรษวา่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 บญัญติั เร่ือง
เสรีภาพส่ือมวลชน ไวใ้นมาตรา 39, 40, 41 ซ่ึงทั้ง 3 มาตรามีความเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนั กล่าวคือ มาตรา 39ได้
บญัญติัวา่ดว้ย เสรีภาพในการส่ือสารและขอ้จ ากดัเสรีภาพตามกฎหมาย มาตรา 40 ไดบ้ญัญติั ใหมี้องคก์รของรัฐ
ท่ีเป็นอิสระมาจดัสรรคล่ืนความถ่ีซ่ึงเป็นทรัพยากรส่ือสารของชาติและก ากบัดูแลการ ประกอบกิจการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาธารณะ และมาตรา41 บญัญติัรับรองเสรีภาพผูป้ระกอบวชิาชีพส่ือ ทั้งส่ือเอกชนและส่ือของรัฐ 
ไม่ตกอยูภ่ายใตอ้าณัติของเจา้ของและหน่วยงานรัฐ แต่ตอ้งไม่ขดัต่อจริยธรรม แห่งวชิาชีพ  
          ขอ้เขียนน้ี ขอกล่าวถึงแต่เฉพาะ มาตรา 39 ท่ีถือเป็น “มาตราแม่”ของส่ือมวลชนแต่ในทางปฏิบติั กลบัตอ้ง
ติดขดัดว้ยปัญหาและอุปสรรคมากมาย จนแม่ถูกละเมิดอยา่งยบัเยนิ 

เสรีภาพส่ือคือเสรีภาพประชาชน 
             กิจการส่ิงพิมพแ์ละหนงัสือพิมพไ์ดก่้อก าเนิดข้ึนมาก่อนส่ืออิเลคทรอนิกอยา่งวิทยกุระจายเสียงและ วทิยุ
โทรทศัน์ ประเทศไทยมีหนงัสือพิมพเ์ป็นคร้ังแรกสมยัรัชกาลท่ี 3 ต่อมาในปี 2407 ก็เร่ิมมีกฎหมายและประกาศ
ออกมาควบคุมการเสนอข่าวและการแสดงความคิดเห็น คนท าหนงัสือพิมพไ์ดใ้ชห้นงัสือพิมพเ์ป็นเคร่ืองมือใน
การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเมืองการปกครองซ่ึงเกิดขอ้ขดัแยง้กบัผูมี้อ  านาจมาแต่สมยัก่อนเปล่ียนแปลง
2475และหลงัจากเปล่ียนแปลงมาเป็นประชาธิปไตยแบบรัฐสภาก็ดูเหมือนการควบคุมการใชเ้สรีภาพของ
หนงัสือพิมพจ์ะมากข้ึนกวา่เม่ือคร้ังยงัปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์
             รัฐธรรมนูญท่ีใชก้นัมาแต่ละฉบบั ตั้งแต่2475 เป็นตน้มานั้น แมจ้ะบญัญติัสิทธิ เสรีภาพของประชาชน 
รวมทั้งเสรีภาพของส่ือมวลชน อาจกล่าวไดว้า่ เป็นการบญัญติัไปตามธรรมเนียม ในความเป็นจริง รัฐธรรมนูญ



มิไดมี้ความเป็นกฎหมายสูงสุดท่ีกฎหมาย กฏหรือขอ้บงัคบัใดจะมีเน้ือหาขดัหรือแยง้กบัรัฐธรรมมิไดด้งัท่ีได้
บญัญ ติในหมวด 1 บททัว่ไป ทั้งน้ี เป็นเพราะกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญจ ากดัอยูแ่ต่เฉพาะผูมี้อ  านาจปกครอง
บา้นเมืองและร่างข้ึนในสภาวะท่ีบา้นเมืองตกอยูภ่ายใตก้ารปฏิวติัเสียเป็นส่วนใหญ่ เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
จึงหาไม่เจอ ส่ิงท่ีดูใหญ่กวา่และเหนือกวา่กลบักลายเป็นกฎหมายท่ีใชม้าแต่เดิม และประการส าคญัคือความเคย
ชินของเจา้หนา้ท่ีในกระบวนการยติุธรรมท่ีอยูภ่ายใตก้ารปกครองแบบอ านาจนิยม 
             มาตรา 39 ของรัฐธรรมนูญพ.ศ.2540 อนัเป็นมาตราแม่มีดว้ยกนั 6 วรรค ดงัน้ี 
             บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพมิพ์ การโฆษณา และการส่ือ
ความหมายโดยวธีิอื่น 
             การจ ากดัเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญตัิแห่งกฎหมาย
เฉพาะเพือ่รักษาความมั่นคงแห่งรัฐ เพือ่คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกยีรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความ
เป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอืน่ เพือ่รักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพือ่ป้องกนั
หรือระงับความเส่ือมทรามทางจิตใจ หรือสุขภาพของประชาชน 
             การส่ังปิดโรงพมิพ์ สถานีวทิยุกระจายเสียง หรือสถานีวทิยุโทรทัศน์ เพือ่ลดิรอนเสรีภาพตามมาตรานี ้
จะกระท ามิได้ 
             การให้น าข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าทีต่รวจก่อนน าไปโฆษณาในหนังสือพมิพ์ ส่ิงพมิพ์ 
วทิยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทศัน์ จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะกระท าในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะ
สงครามหรือการรบแต่ทั้งนีจ้ะต้องกระท า โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญตัิแห่งกฎหมายซ่ึงได้ตราขึน้ตามความ
ในวรรคสอง 
             เจ้าของกจิการหนังสือพมิพ์หรือส่ือมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ทั้งนี้ ตามทีก่ฎหมายบัญญตัิ 
             การใหเ้งินหรือทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนอุดหนุนหนงัสือพิมพห์รือส่ือมวลชนอ่ืนของเอกชนรัฐจะกระท ามิได ้ 
             เม่ือยอ้นกลบัไปดูบทบญัญติัวา่ดว้ยเสรีภาพส่ือมวลชนในรัฐธรรมนูญฉบบัก่อนๆ จะพบวา่ วรรคหน่ึง
และวรรคสองแทบไม่มีอะไรแตกต่างกนัเลย รวมทั้งวรรคอ่ืนๆดว้ย  ยกเวน้เพียงวรรคส่ีเท่านั้น ท่ีรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ.2540 บญัญติัใหก้ารเซนเซอร์ข่าวหรือบทความ จ ากดัใหก้ระท าไดเ้ฉพาะในยามบา้นเมืองเกิดภาวะสงคราม
และการเท่านั้น ในขณะท่ีรัฐธรรมนูญในอดีตยงัให้รวมถึง สถานการณ์ฉุกเฉินและการประกาศกฏอยัการศึก เขา้
ไปดว้ย การตดัเง่ือนไขใน 2 สถานการณ์น้ีออกไป สภาร่างรัฐธรรมนูญมุ่งหวงัจะคุม้ครองเสรีภาพส่ือไม่ให้
รัฐบาลแทรกแซงเสรีภาพส่ือมากเกินไป 
             แทจ้ริงแลว้ ในวรรคแรกของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มิไดคุ้ม้ครองเฉพาะส่ือมวลชนเท่านั้น หากยงั
คุม้ครองประชาชนโดยทัว่ไปดว้ย ทั้งน้ี การพดู การแสดงความคิดเห็น การเขียน ประชาชนยอ่มตอ้งมีเสรีภาพ
เหมือนกนัทุกคน เม่ือมีคนไปท าหนงัสือพิมพ ์หรือท าส่ือมวลชนแขนงอ่ืน เสรีภาพในเสนอ ข่าวสารและแสดง



ความคิดเห็นจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือประชาชนมีเสรีภาพในการพดู การแสดงความคิดเห็น เป็นไปไม่ไดท่ี้
ประชาชนถูกปิดปาก หา้มพดู หา้มแสดงความคิดเห็นจากการใชอ้ านาจเผด็จการของผูป้กครองแลว้หนงัสือพิมพ์
จะมีเสรี ภาพในการเสนอข่าวสาร การพิมพ ์การโฆษณา น่ีเอง เป็นท่ีมาของค ากล่าววา่ เสรีภาพหนงัสือพิมพคื์อ
เสรีภาพประชาชน ท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง ส่ิงท่ีควบคู่ไปกบัเสรีภาพในการพดู การแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนก็คือสิทธิในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ใครจะแสดงอ านาจบาตรใหญ่ก าหนดให้ประชาชนรับรู้ไดแ้ต่
เฉพาะเร่ืองนั้น ไม่ให้รับรู้เร่ืองน้ีไม่ได.้ กฎหมายลูกใหญ่กว่ากฎหมายแม่ 
             เสรีภาพส่ือคือเสรีภาพประชาชน และเป็นการตอบสนองต่อสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน ซ่ึง
ถือเป็นหลกัการส าคญัท่ีแสดงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนวา่อยูภ่ายใตก้ารปกครองท่ีเป็นแบบอารยะหรืออยู่
ภายใตอ้ านาจท่ีคอยกดข่ี ข่มเหง คุกคาม รังแกประชาชนท่ีเห็นไม่ตรงกบัรัฐบาลแลว้เผยอหนา้ 
ข้ึนมาโตเ้ถียง  
             การถูกจ ากดัเสรีภาพของส่ือและของประชาชนท่ีจะพดู แสดงความเห็นหรือการรับรู้ข่าวสารเป็นเร่ือง
ปกติ โดยมีกฎหมายมาบงัคบั ดงัท่ีกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมือบงและสิทธิทางการเมืองขอ้ 19
ก าหนดไว ้และรัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบบัก็น ามาบญัญติัไวใ้นวรรคท่ีวา่ดว้ยการจ ากดัเสรีภาพ จะตอ้งมี
กฏหมายออกมารองรับเฉพาะเพื่อคุม้ครองรัฐและบุคคลแต่กฎหมายท่ีใชน้ั้นไม่วา่จะเป็นประมวลกฎหมายอาญา, 
พ.ร.บ.การพิมพ ์2484, พ.ร.บ.วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ พ.ศ.2498 เป็นตน้ไดใ้ชม้าเป็นเวลานาน มีเน้ือหาท่ี
มุ่งจะใหค้วามคุม้ครองกบัรัฐ (ผูมี้อ  านาจ-เจา้หนา้ท่ีรัฐในกระบวนการยติุธรรม) มากกวา่ประชาชน ส่งผลให้
ประชาชนเขา้ไม่ถึงเสรีภาพในการพดู การแสดงความคิดเห็น การเขียน การพิมพ ์การโฆษณา หากประชาชนคน
ไหนหรือหนงัสือพิมพห์รือคนท าส่ือแขนงอ่ืนรายไหนพดู เขียน แสดงความเห็นท่ีผูมี้อ  านาจไม่สบอารมณ์ 
หงุดหงิด ไม่พอใจก็จะใชก้ฎหมายหรืออ านาจเถ่ือน เขา้คุกคามท าร้ายและจ ากดัอิสรภาพทนัที โดยท่ีรัฐธรรมนูญ
ช่วยเหลืออะไรไม่ได ้เพราะไม่รู้จะไปร้องกบัใคร หรือบางทียิง่ร้องก็ยิง่โดนหนกักวา่เดิม  
             โดยหลกัแลว้ กฎหมายท่ีออกมาจะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้ต่อบทบญัญติัหรือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายท่ีมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการรักษาความมัน่คงของรัฐก็ถูกตีความจากผูมี้อ  านาจในการปกครองวา่ตวัเอง
คือรัฐ ทั้งๆท่ีรัฐคือประเทศท่ีมีประชาชนเป็นเจา้ของ ผูป้กครองเป็นคนส่วนนอ้ยท่ีกา้วข้ึนมามีอ านาจซ่ึงอาจมา
ตามครรลองท่ีควรจะเป็นหรือมาโดยการเผด็จอ านาจท่ีใชอ้าวธุ การใชอ้  านาจของผูป้กครองเหล่าน้ี ไม่วา่จะเป็น
การเซ็นเซอร์ข่าว การแจง้ขอ้หาเพื่อจบักุมด าเนินคดีคนท าส่ือหรือประชาชนอยา่งอยติุธรรมเกิดข้ึนโดยง่าย 
             กฎหมายท่ีใหค้วามคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในความเป็นอยูส่่วนตวัของบุคคลอ่ืน
นั้นเป็นความจ าเป็นเพราะสิทธิ เสรีภาพของคนทุกคนถือวา่ตอ้งเท่าเทียม  แต่ดว้ยเหตุท่ีมนุษยใ์นสังคมตอ้งพดูจา
ติดต่อส่ือสารถึงกนั และผูมี้อ  านาจปกครองประเทศจะตอ้งอยูใ่นสายตาของประชาชน และตอ้งพร้อมในการถูก
ซกัถามดว้ยความสงสัยในการใชอ้  านาจและตอ้งเปิดใจกวา้งรับฟังเสียงวพิากษว์จิารณ์หรือการด่าวา่จาก



ประชาชนเพราะการใชอ้  านาจนั้นเอาผลประโยชน์ของประเทศและความอยา่ดีมีสุขของประชาชนเป็นเดิมพนั 
             แต่กฎหมายลูกอยา่งประมวลกฎหมายอาญา ท่ีวา่ดว้ย การหม่ินประมาท ในมาตรา 326 ,328 หรือ329ท่ี
เป็นขอ้ยกเวน้ซ่ึงหนงัสือพิมพแ์ละประชาชนท่ีถูกกล่าวหาใชเ้ป็นขอ้ต่อสู้  มีดงัน้ี 
             มาตรา 329 ผูแ้สดงความคิดเห็นหรือขอ้ความใดโดยสุจริต 
             (1) เพื่อความชอบธรรม ป้องกนัจนเอง หรือป้องกนัส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัตนตามคลองธรรม   
             (2) ในฐานะเป็นเจา้พนกังานปฏิบติัการตามหนา้ท่ี   
             (3) ติชมดว้ยความเป็นธรรมซ่ึงบุคคลหรือส่ิงใดอนัเป็นวสิัยของประชาชนยอ่มกระท า หรือ   
             (4) ในการแจง้ข่าวดว้ยความเป็นธรรมเร่ืองการด าเนินการอนัเปิดเผยในศาลหรือในการประชุม 
             ผูน้ั้นไม่มีความผดิฐานหม่ินประมาท 
             และในมาตรา 330 ท่ีบญัญติัใหผู้ถู้กหาวา่กระท าผิดฐานหม่ินประมาทมีหนา้ท่ีพิสูจน์วา่ ขอ้หาท่ีวา่เป็น
หม่ินประมาทนั้นเป็นความจริง ถึงจะไม่ตอ้งรับโทษ แต่ห้ามไม่ใหพ้ิสูจน์ถา้ขอ้ท่ีหาวา่เป็นหม่ินประมาทนั้น เป็น
การใส่ความในเร่ืองส่วนตวั และการพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 
             ในประมวลกฎหมายอาญาหรือแมแ้ต่ พ.ร.บ. การพิมพห์รือกฏหมายลูกฉบบัใดไม่ไดมี้บทบญัญติัใน
ลกัษณะจ าแนกแยกแยะความแตกต่างระหวา่งผูอ้  านาจในการปกครองประเทศหรือเจา้หนา้ท่ีรัฐซ่ึงใชอ้  านาจ
อธิปไตยของปวงชนชาวไทย หรือบุคคลสาธารณะ จะตอ้งถูกตรวจตรวจสอบจากส่ือและสังคมอยา่งเตม็ท่ีทั้ง
หนา้ท่ีการงานและเร่ืองส่วนตวั กบัคนธรรมดาเช่นพอ่คา้ แม่คา้ ชาวบา้นทัว่ไปท่ีไม่มีใครรู้จกั ไม่ไดใ้ชอ้  านาจรัฐ 
การถูกละเมิดสิทธิความเป็นอยูส่่วนตวั อนักระทบต่อช่ือเสียง เกียรติยศ ยอ่มถือเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งไดรั้บการ
คุม้ครองตามกฎหมาย ซ่ึงโดยสถานะ อ านาจ หนา้ท่ีไม่ไดมี้ผลกระทบต่อสาธารณชน หรือประเทศชาติ  
             รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540 มาตรา 34 บญัญติัเร่ืองสิทธิส่วนบุคคลไว ้ดงัน้ี 
             สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกยีรติยศ ช่ือเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว ย่อมได้รับความคุ้มครอง  
             การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย ซ่ึงข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวใีดไปยงัสาธารณชน อนัเป็นการละเมิด
หรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกยีรติยศ ช่ือเสียง หรือ ความเป็นอยู่ส่วนตัว จะกระท ามิได้ เว้นแต่
กรณีทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 
             บทบญัญติัน้ีโดยหลกัยอ่มถือเป็นเร่ืองส าคญัเพราะเป็นกฎหมายแม่และเป็นบทบญัญติัท่ีขยายจาก วรรค
สองของมาตรา 39 ท่ีบอกวา่ใหมี้กฎหมายมาจ ากดัเสรีภาพในการพดู การแสดงความเห็น การเขียน การพิมพ ์
การโฆษณาไดเ้พื่อคุม้ครองสิทธิส่วนตวั 
             เม่ือไปดู ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยการละเมิด มาตรา 423 บญัญติั ดงัน้ี 
             ผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซ่ึงข้อความอนัฝ่าฝืนต่อความเป็นจริง เป็นทีเ่สียหายแก่ ช่ือเสียงหรือ
เกยีรติยศของบุคคลอืน่กด็ี หรือเป็นทีเ่สียหานแก่การท ามาหาได้ หรือทางเจริญของเขาโดยประการอืน่กด็ี ท่าน



ว่า ผู้น้ันจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขาเพือ่ความเสียหาย อย่างใดๆ อนัเกดิแต่การน้ัน แม้ทั้งเมื่อตนมิได้รู้
ว่าข้อความน้ันไม่จริง แต่หากจะควรรู้ได้ 
             ผู้ใดส่งข่าวสารอนัตนมิได้รู้ว่า เป็นความไม่จริง หากว่าตนเองหรือผู้รับข่าวสารน้ันมีทางได้เสียโดยชอบ
ในการน้ันด้วยแล้ว ท่านว่าเพียงทีส่่งข่าวสารเช่นน้ันหาได้ท าให้ผู้น้ันต้องรับผดิ ใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ 
             ก็มิไดมี้จ าแนกแยกแยะวา่ผูถู้กละเมิดเป็นท่ีเสียหายแก่ช่ือเสียงหรือเกียรติยศอนัจะไดรั้บค่าสินไหม
ทดแทนนั้นควรจะแตกต่างกนัระหวา่งบุคคลธรรมดากบับุคคลสาธารณะซ่ึงมีต าแหน่งและมีอ านาจรัฐ จึงมกัจะ
ปรากฏข่าวอยูเ่สมอวา่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี แจง้ความ ฟ้องร้องขอ้หาหม่ินประมาทกบัผูท่ี้แสดง ความคิดเห็น
และรวมถึงบรรณาธิการ ผูพ้ิมพ ์ผูโ้ฆษณาหนงัสือพิมพเ์ขา้ไปดว้ย มิหน าซ ้ ายงัเรียกค่าเสียหายเป็นเงินหลายร้อย
ลา้นบาท นอกจากน้ีนกัการเมืองยงัด าเนินคดีกนัเองในขอ้หาหม่ินประมาท เรียกค่าเสียหายเป็นร้อยลา้นพนัลา้น
บาท หนงัสือพิมพก์็โดนพว่งเขา้ไปดว้ย หรือไม่หนงัสือพิมพก์็โดนบุคคลสาธารณะเหล่าน้ี ฟ้องร้องเพื่อใหจ้  าคุก
และเรียกค่าเสียหายเป็นเงินมหาศาล 
             แมจ้ะอา้งวา่ ตามกระบวนการยติุธรรมจะตอ้งท าใหเ้กิดความยติุธรรมข้ึนไดใ้นท่ีสุด แต่ก่อนจะ ถึงการ
พิพากษาของศาลฎีกาอนัเป็นท่ีสุด ควรจะตอบค าถามเสียแต่ตอนน้ีวา่แลว้เสรีภาพของประชาชนและ เสรีภาพ
ของส่ือท่ีรัฐธรรมนูญใหค้วามคุม้ครองนั้นอยูท่ี่ไหน ท าไมปล่อยใหเ้กิดการแจง้ความ ฟ้องร้องกนั ง่ายดาย ทั้งๆท่ี
การใชเ้สรีภาพนั้นเป็นเร่ืองปกติวสิัยอนัพึ่งกระท า และไม่เป็นธรรมอยา่งยิง่ท่ีการด าเนินคดีขอ้หาหม่ินประมาทท่ี
บุคคลสาธารณะกระท ากบัส่ือโดยเจตนาทุจริตเพื่อกลัน่แกลง้หรือหรือตอ้งการสร้างความหวาดกลวัใหก้บัคนท า
ส่ือ เม่ือต่อสู้คดีกนัไปแลว้ศาลพิพากษายกฟ้องหรือไม่ถือเป็นการกระท าผดิ แต่ส่ือและผูถู้กด าเนินคดีไม่ไดรั้บค่า
สินไหมทดแทนใดๆ ทั้งๆท่ีตอ้งเสียเวลา เสียเงิน เสียขวญัก าลงัใจ. 
 
ข้อเสนอแนะ 
             ในการจดัท าร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ ผูเ้ขียนขอเสนอแนะเฉพาะในส่วนท่ี
เก่ียวกบัมาตรา 39 ดงัน้ี  
             1. ควรมีบทบญัญติัใหค้วามคุม้ครองกบัส่ือมวลชนโดยเฉพาะซ่ึงประกอบวชิาชีพในการเป็นส่ือกลางใน
การเสนอข่าวและยอ่มแสดงความคิดเห็น ติชมเจา้หนา้ท่ีรัฐ อนัหมายถึงผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองระดบัชาติ
และทอ้งถ่ิน เจา้หนา้ท่ีรัฐ องคก์รอิสระ เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและเพื่อการรับรู้ ข่าวสารของประชาชน 
การบญัญติัในรัฐธรรมนูญท่ีคุม้ครองช่ือเสียงเกียรติยศความเป็นอยูส่่วนตวัและครอบครัว ดงับญัญติัไวใ้นมาตรา 
34 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ขอ้ยกเวน้ท่ีบญัญติัเพียงวา่ “เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน”นั้นอาจแคบไปและมกั
เกิดขอ้ถกเถียงวา่ ประโยชน์ต่อสาธารณชนนั้น คืออะไรและอยา่งไร เม่ือยอมรับในบทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชน 
หากการน าเสนอข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นเป็นโดยสุจริตก็ไม่ควรท่ีจะถูกด าเนินคดีและควรจะบญัญติั



ขอ้ความเพิ่มเติม ใหช้ดัเจน 
             2. กฏหมายท่ีออกมาเพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐอนัท าใหส้ามารถจ ากดัเสรีภาพของส่ือได ้โดยเฉพาะ
การตรวจข่าวหรือบทความก่อนน าเสนอในภาวะสงครามและการรบ ดงัท่ีปรากฏในมาตรา 39 นั้น 
             ภาวะสงครามเป็นท่ีเขา้ใจไดว้า่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดท้รงประกาศตามท่ีรัฐสภาไดใ้หค้วาม
เห็นชอบกบัการประกาศสงคราม ส่วนการรบนั้นไม่มีความชดัเจนวา่หมายถึงอะไร  การร่างรัฐธรรมนูญฉบบั
ใหม่จึงตอ้งท าให้เกิดความชดัเจน 
             ส าหรับการเซ็นเซอร์ในภาวะท่ีประเทศใชก้ฎอยัการศึกษาและประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น มาตรา 39
ไดย้กเลิกไปแลว้ แต่ในพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548ท่ีออกสมยัรัฐบาล 
พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัรกลบัมีบทบญัญติัใหอ้ านาจเจา้หนา้ท่ีรัฐตรวจข่าวหรือบทความไดก่้อนน าเสนอในส่ือซ่ึง
ถือวา่ขดัต่อรัฐธรรมนูญ ประเด็นน้ีก็ควรจะตอ้งพดูกนัให้ชดัเจนในการบนัทึกเจตนารมณ์ขณะจดัท ารัฐธรรมนูญ
ในเร่ืองน้ี 
             3. ปัญหาส าคญัท่ีกระทบต่อเสรีภาพส่ือก็คือวธีิการปฏิบติัในกระบวนการยติุธรรม เช่นการไม่มีการไต่
สวนมลูฟ้องท่ีจะใหผู้ก้ล่าวหาหม่ินประมาทท่ีกระท าเพื่อส่วนรวมหรือท าตามวชิาชีพส่ือท่ีเก่ียวกบัประโยชน์ของ
สาธารณะไดน้ าพยานมาใหป้ากค าเพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่ไดท้  าไปดว้ยความสุจริต เม่ือไม่มีมูล ก็ควรจะตกค าแจง้
ความหรือการฟ้องร้องนั้นเสีย 
             4. ส่ือมวลชนดา้นอิเลคทรอนิกส์ควรจะไดรั้บการคุม้ครองอยา่งเป็นธรรม 

 


