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บทคดัยอ่ 
 

ในประเทศท่ีปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตยนั้น หลกัการเร่ืองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลรัฐจะตอ้งให้ความคุม้ครองดูแล ถือเป็นหวัใจส าคญัในรัฐเสรีประชาธิปไตย ประเทศไทยยอมรับ
หลกันิติรัฐมาไวใ้นรัฐธรรมนูญมาทุกฉบบั กระทัง่ฉบบัปัจจุบนั คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 ก็ไดรั้บรองและบญัญติัให้ความคุม้ครองเร่ืองสิทธิ เสรีภาพของบุคคลไวอ้ย่างชดั 
ส่ือมวลชนเป็นวชิาชีพหน่ึงท่ีมีบทบาทและความส าคญัต่อรัฐ เสรีประชาธิปไตยเป็นอยา่งมาก เพราะถือ
วา่ส่ือมวลชนเป็นผูน้ าขอ้มูลข่าวสารของรัฐสู่ประชาชน ไดโ้ดยตรงและรวดเร็วทั้งประชาชนยงัให้ความ
ถือเป็นอยา่งยิง่ การท่ีรัฐจะควบคุมหรือลิดรอนสิทธิ เสรีภาพของส่ือมวลชนนั้น ตามหลกัแลว้จะกระท า
มิได้ เวน้แต่มีกฎหมายบญัญัติไวเ้ฉพาะ และใช้เท่าท่ีจ  าเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 ไดบ้ญัญติัปกครองคุม้ครอง การปฏิบติัหน้าท่ีของส่ือมวลชนไวใ้นหลายมาตรา
ดว้ยกนั โดยหลกัใหญ่ บญัญติัไวใ้นมาตรา 29 มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 47 และมาตรา 48 แต่ในทาง
ปฏิบติัจริงมีการออกกฎหมายฉบบัรองลงมาเพื่อควบคุม  หรือจ ากดัและลิดรอนสิทธิเสรีภาพของ
ส่ือมวลชนไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
พระราชบญัญติัการกระท าความผิดอนัเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นตน้ ประเด็นต่างๆ เหล่าน้ี
เป็นส่ิงท่ีศึกษาคน้ควา้ และหาทางออกต่อไป เพราะในรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดไดบ้ญัญติัห้ามไว  ้
และมีกฎหมายในล าดบัรองเปิดช่องวางให้อ านาจรัฐสามารถท าได ้ ซ่ึงพิจารณาแลว้ไม่สอดคลอ้งกนั 
เพราะขดัต่อหลกัสิทธิเสรีภาพในนิติรัฐดว้ย 
 
 

DPU



ข 

Name of Research : THE USE OF STATE POWER AND MASS UNDER THE CONSTITUTION 
OF THE KINGDOM OF THAILAND BE 2550 

Researcher : Mr.Nakorn  Wallipakorn  Institution : Dhurakijpundit University 
Cor. Researcher : Mr.Withawat  Orrattanachai Publisher : Dhurakijpundit University 
Year of publication : 2011 No. of page : 141 page 
Sources : Dhurakijpundit University Copyright : all right reserarch 
Keyword : THE USE OF STATE POWER AND MASS UNDER THE CONSTITUTION OF THE 

KINGDOM OF THAILAND BE 2550 
 

Abstract 
 

In country where democracy is the main administration system, rights and freedom of 
citizen are the heart of the state. Thailand has adopt “the Rule of Law” principle and applies it into every 
Constitution Law until today. Constitution of Thailand 2007, has clearly regulated and guarded the 
rights and freedom of individuals. Mass media is count as the occupation which plays an important role 
for state since mass media is responsible for delivering news and information to people directly and 
thoroughly. To control and deprive rights and freedom of mass media, actually, no one can do that 
unless there are rules in the law. Constitution of Thailand 2007 has decreed rules towards mass media 
for example in article 29, 45, 46, 47 and 48 however practically, there is a minor law released to clearly 
control and deprive rights and freedom of mass media for example, Emergency Decree on Government 
Administration in States of Emergency 2548 and Decree on Computer Related Crimes 2550. These 
aspects are terms needed to be further studied since the Constitution of Thailand, as a superb law, has 
prohibited and there is a minor law which makes way for government to avoid however it does not go 
together very well and it is against freedom and rights in The Rule of Law. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของสภาพปัญหา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ได้มีบทบญัญติัท่ีตราข้ึนเพื่อ
คุม้ครองเสรีภาพของส่ือมวลชน จากการใชอ้  านาจเกินขอบเขตหรือใชอ้ านาจโดยมิชอบของรัฐ โดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 25401 ไดใ้ห้เสรีภาพของส่ือมวลชนในการแสดง
ความคิดเห็น การพดู การเขียน การพิมพ ์การโฆษณา และการส่ือความหมายโดยวธีิอ่ืน 

เม่ือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 ไดถู้กยกเลิกไปเม่ือวนัท่ี 19 
กนัยายน 2549 จากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข และได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ข้ึน ซ่ึง
บญัญติัเร่ืองเสรีภาพของส่ือมวลชนไว ้

เม่ือพิจารณาถึงบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบบั จะเห็นไดว้า่รัฐธรรมนูญทั้งสอง
ฉบบัน้ีไดรั้บเอาหลกัการของหลกันิติรัฐ ซ่ึงเป็นหลกัท่ีรับรองและให้ความคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ
ของราษฎรไวใ้นรัฐธรรมนูญ และถือเป็นหัวใจส าคญัในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงหลกั
นิติรัฐ หมายถึง รัฐท่ีนบัถือกฎหมายหรือยกยอ่งกฎหมายเป็นใหญ่ เป็นรัฐท่ียอมตนอยูภ่ายใตบ้งัคบั
แห่งกฎหมายซ่ึงรัฐนั้นเองเป็นผูต้ราข้ึน และรัฐยอมรับรองและให้ความคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพขั้น
มูลฐานของราษฎรไวใ้นรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐ2 แต่การท่ีรัฐยอมรับรองและให้
ความคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของราษฎรไวใ้นรัฐธรรมนูญนั้น องคก์รเจา้หนา้ท่ีของรัฐยงัสามารถ
เขา้ไปแทรกแซงการใชสิ้ทธิและเสรีภาพของราษฎรในการกระท าการต่างๆ ได ้เพราะรัฐจะตอ้งรักษา
ไวซ่ึ้งประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) คือ ความมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค์ (finalite) ของการ
ด าเนินการของรัฐเพื่อตอบสนองความตอ้งการของคนส่วนใหญ่ในสังคม3 ดว้ยเหตุน้ี ในบางกรณีรัฐ
จึงตอ้งบงัคบัให้ราษฎรกระท าการหรือละเวน้ไม่กระท าการบางอย่าง องค์กรเจา้หน้าท่ีของรัฐจึง
สามารถเขา้ไปแทรกแซงสิทธิเสรีภาพของประชาชนได ้แต่เจา้หนา้ท่ีผูใ้ชอ้  านาจของรัฐตามกฎหมาย

                                                      
1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540, มาตรา 39. 
2  ผจญ คงเมือง.  (2550).  หลกักฎหมายมหาชน.  หนา้ 55. 
3  แหล่งเดิม.  หนา้ 24. 
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จะกระท าการใดอนัเป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดต่้อเม่ือมีกฎหมายบญัญติัไว้
อย่างชดัแจง้และเป็นการทัว่ไป การใชอ้ านาจเขา้ด าเนินการใดอนัเป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนได้ในกรณีใดและภายในของเขตอย่างไร โดยทัว่ไปนั้นกฎหมายจะให้อ านาจแก่
องค์กรของรัฐเพื่อจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้แต่เพียงเท่าท่ีจ  าเป็นในการรักษาไวซ่ึ้ง
ประโยชน์สาธารณะเท่านั้น ซ่ึงการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวน้ั้น 
การปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย เป็นการปกครองท่ีรัฐตอ้งก าหนดการรับรองสิทธิเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานของประชาชน การก าหนดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในทุกดา้น ทั้งเสรีภาพในการพูด การ
เขียน การพิมพ ์และการส่ือสารทุกชนิด รัฐจะตอ้งรับรองและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพโดยเฉพาะการ
ปฏิบติังานของส่ือสารมวลชนเพื่อน าขอ้มูลข่าวสารมาสู่ประชาชน จะเห็นได้ว่าส่ือสารมวลชนมี
บทบาทส าคญัในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีท าให้ประชาชนรับรู้กนัอย่างทัว่ถึง รวดเร็วและ
สะดวกท่ีสุด กอปรกบัมีการเปล่ียนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมท่ีรวดเร็ว ยิ่งใน
ปัจจุบนัมีการเผยแพร่ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตอีกดว้ย รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัได้บญัญติัเร่ืองการ
รับรองและคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพไวใ้นหมวดท่ี 3 สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย “การจ ากดั
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท ามิได้ เว ้นแต่อาศัยอ านาจตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดและเท่าท่ีจ  าเป็นและจะกระทบเทือน
สาระส าคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้น” 

การจ ากดัสิทธิเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญน้ีก าหนดไว ้จะตอ้งก าหนดเท่าท่ีจ  าเป็น
และจะตอ้งมีผลใช้บงัคบัเป็นการทัว่ไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บงัคบัแก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่
บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเฉพาะเจาะจงทั้งตอ้งระบุบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญท่ีใหอ้ านาจในการตรา
กฎหมายนั้นไวด้ว้ย4 

ส่ือมวลชน เป็นวิชาชีพหน่ึงท่ีตอ้งปฏิบติัตนควบคู่ไปกบัภาคการเมือง สังคม เศรษฐกิจ 
ในระบอบเสรีประชาธิปไตยภายใตก้ารปกครองของรัฐบาล รัฐจะตอ้งด าเนินการให้เป็นไปตาม
แนวทางหรือนโยบายท่ีก าหนดโดยผูมี้อ  านาจในการปกครอง นโยบายและแนวทางท่ีส่ือมวลชน
จะต้องยึดถือและปฏิบติัตามบทบญัญติัของกฎหมายภายใน แต่ส่วนใหญ่ประชาชนล้วนพึ่ งพา
ส่ือมวลชนเป็นหลกั เพราะการน าเสนอข่าวสารของส่ือมวลชนนั้น ประชาชนสามารถเขา้ถึงไดง่้าย 
สะดวกและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นหนงัสือพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ รวมทั้งส่ืออินเตอร์เน็ต การแสวงหา
ขอ้มูลข่าวสารเพื่อท าหนา้ท่ีรายงานและเผยแพร่ข่าวสารนั้นให้กวา้งขวาง รวดเร็ว ในเวลาท่ีจ ากดัได้
อยา่งทัว่ถึง เป็นหนา้ท่ีอนัส าคญัในหลกัการท่ีวา่ รัฐรู้อะไรประชาชนตอ้งรู้เช่นเดียวกนัดว้ย 

                                                      
4  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, มาตรา 29. 
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ดงันั้นเสรีภาพจึงเป็นหลกัการส าคญัของส่ือสารมวลชนทุกแขนงท่ีจะขาดไม่ได ้และใช้
เป็นหลกัในการปกป้องการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองจากการใชอ้ านาจรัฐ 

จากการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ตามมาตรา 29 ดังกล่าว จึงพอสรุปสาระส าคญัได้ว่า การ
กระท าต่างๆ ขององคก์รของรัฐฝ่ายบริหารจะตอ้งชอบดว้ยกฎหมายท่ีตราข้ึนโดยองคก์รของรัฐฝ่าย
นิติบญัญติั การท่ีองคก์รของรัฐฝ่ายบริหารจะสั่งการให้ประชาชนกระท าการหรือละเวน้ไม่กระท า
การอย่างใดอย่างหน่ึง จะต้องมีบทบญัญติัแห่งกฎหมายให้อ านาจไวโ้ดยชัดแจง้และจะต้องใช้
อ านาจนั้นภายในขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนดใหไ้วเ้ท่านั้น อีกประการหน่ึงคือ กฎหมายท่ีองคก์รของ
รัฐฝ่ายบริหารตราข้ึนจะตอ้งชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะกฎหมายท่ีให้อ านาจแก่องคก์รของรัฐ
ฝ่ายบริหารเข้าไปแทรกแซงและจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะต้องระบุไวช้ัดเจน
พอสมควรวา่จะใหอ้ านาจแก่องคก์รของรัฐใดท่ีมีอ านาจเขา้ไปแทรกแซงและจ ากดัสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนไดใ้นกรณีใดและภายในขอบเขตอยา่งใด และกฎหมายดงักล่าวจะตอ้งไม่ให้อ านาจ
แก่องคก์รของรัฐฝ่ายบริหารเขา้ไปแทรกแซงและจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกินขอบเขต
แห่งความจ าเป็นในการท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งประโยชน์สาธารณะ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช 2550 ก็ได้บัญญัติถึงสิทธิและเสรีภาพของส่ือมวลชนไว้ตามหลักนิติรัฐ โดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 47 และมาตรา 48 ซ่ึงไดใ้ห้สิทธิ
และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและส่ือมวลชนไว ้โดยพอสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี5 

1. ให้หลักประกันเร่ืองเสรีภาพ รัฐจะออกกฎหมายมาจ ากัดเสรีภาพไม่ได้  องค์กรของ
รัฐฝ่ายบริหารไม่สามารถใชอ้ านาจหรือนโยบายใดๆ บีบบงัคบัส่ือมวลชนภาคเอกชนหรือภาครัฐได ้
เพราะรัฐธรรมนูญให้ประโยชน์แก่ส่ือมวลชนรวมถึงประชาชนทุกคน ในการท าหน้าท่ีรักษา
ประโยชน์ของส่วนรวม ปกป้องความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัประเทศชาติ6 

2. ยกเลกิอ านาจการส่ังปิดโรงพมิพ์ และส่ือมวลชนอื่น เพื่อป้องกนัไม่ให้องคก์รของรัฐ
มีอ านาจมากเกินไป จนส่ือมวลชนไม่กลา้ท่ีจะเสนอขอ้เท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นไป
ในทางท่ีท าใหอ้งคก์รของรัฐเสียหาย หากองคก์รของรัฐนั้นถูกตรวจสอบพบวา่ไดก้ระท าการฉ้อฉล
หรือทุจริต7 

3. ห้ามแทรกแซงด้วยวธีิการใดๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชน เพื่อ
ไม่ให้องค์กรของรัฐใช้อ านาจแทรกแซงการท าหนา้ท่ีของส่ือมวลชน เพราะส่ือมวลชนจะเป็นผูท้  า
                                                      

5  พิศิษฐ ์ชวาลาธวชั.  (2542).  กฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน.  หนา้ 43-46. 
6  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, มาตรา 45 วรรคแรก และมาตรา 45 วรรคสอง. 
7  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, มาตรา 45 วรรคสาม. 
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หนา้ท่ีเปิดเผยความจริงใหป้ระชาชนไดรั้บรู้ถึงการกระท าขององคก์รของรัฐ ซ่ึงเป็นหลกัการหน่ึงท่ี
จะใชต้รวจสอบการใชอ้ านาจของรัฐ ตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย8 

4. ยกเลิกระบบเซ็นเซอร์ข่าวและบทความ ยกเว้นภาพยนตร์  การท่ีจะอา้งเหตุในการ
เซ็นเซอร์ข่าวและบทความไดเ้ฉพาะกรณี ตอ้งค านึงวา่ประเทศไทยมีการประกาศสงครามดว้ยความ
เห็นชอบของรัฐสภาเสียก่อนหรืออยู่ในภาวะสงคราม (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2550 มาตรา 189) ส่วนสภาวะการรบ จะตอ้งพิจารณาจากสถานการณ์เป็นเร่ืองๆ ไป9 

5. สงวนสิทธิในกิจการส่ือสารมวลชนให้เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่าน้ันที่เป็นเจ้าของ
กิจการ เพื่อป้องกนันายทุนขา้มชาติเขา้มาเป็นเจา้ของกิจการ เน่ืองจากตอ้งการให้วิชาชีพเก่ียวกบั
ส่ือสารมวลชนและโทรคมนาคมเป็นของคนไทย10 

6. ไม่ให้รัฐเข้าไปอุดหนุนส่ือมวลชนภาคเอกชน เพื่อป้องกนัไม่ให้รัฐเขา้ไปสนบัสนุน
หรือแทรกแซงด้วยทุนเพราะจะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในการท่ีส่ือมวลชนจะเสนอ
ขอ้เทจ็จริงท่ีรัฐตอ้งการท่ีจะปกปิด ซ่ึงท าใหข้ดัต่อหลกัจริยธรรมทางวชิาชีพของส่ือมวลชนนั้น11 

7. คุ้มครองเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพส่ือมวลชน เพื่อคุม้ครองเสรีภาพในการ
ประกอบวิชาชีพส่ือสารมวลชนไดท้ าหน้าท่ีตามหลกัจริยธรรมทางวิชาชีพอย่างแทจ้ริง ให้ปลอด
จากการแทรกแซงทั้งอ านาจของรัฐบาลและเจา้ของธุรกิจ ทั้งผูป้ระกอบวิชาชีพส่ือมวลชนท่ีอยู่ใน
หน่วยงานของรัฐหรือของภาคเอกชนก็ตาม ให้มีสิทธิเสรีภาพเหมือนกนัและเท่าเทียมกนัไม่ตกอยู่
ภายใตก้ารควบคุมของรัฐเช่นกนั12 

8. คลื่นความถี่เป็นทรัพยากรของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ  ได้มีการจดัตั้งองค์กร
ของรัฐท่ีเป็นอิสระองค์กรหน่ึงท าหน้าท่ีจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากบัดูแลการประกอบกิจการ
วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม และรัฐธรรมนูญก าหนดให้หน่วยงานของ
รัฐตอ้งเขา้มาท าการแข่งขนักบัภาคเอกชนโดยเสรีอยา่งเป็นธรรมภายใตก้ารบริหารขององคก์รใหม่
น้ี13 

                                                      
8  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, มาตรา 45 วรรคส่ี. 
9  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, มาตรา 45 วรรคหา้. 
10  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, มาตรา 45 วรรคหก. 
11  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, มาตรา 45 วรรคทา้ย. 
12  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, มาตรา 46. 
13  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, มาตรา 47. 
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9. ป้องกันไม่ให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นในกิจการ
ส่ือสารมวลชนหรือโทรคมนาคม เพื่อป้องกนัไม่ให้นกัการเมืองเขา้มามีส่วนในการเสนอข่าวสารท่ี
เป็นการบิดเบือนขอ้เทจ็จริง ซ่ึงเป็นการขดัต่อจริยธรรมทางวชิาชีพของส่ือมวลชน14 

จากการพิจารณาบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
ในการคุ้มครองและรับรองสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือส่ือมวลชนกับการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ส่ือมวลชนในการน าข้อมูลข่าวสารสู่การรับรู้ของประชาชนตามหลักเสรีประชาธิปไตย แต่
เหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองอนัน าไปสู่เหตุการณ์ร้ายแรง ท าให้บา้นเมือง สถานท่ีราชการ 
บา้นเรือนของประชาชนเกิดความเสียหายอยา่งมาก โดยเร่ิมจากการชุมนุมของกลุ่มบุคคลต่างๆ และ
จบลงด้วยความเสียหายอย่างมาก คล้ายกบัสงครามกลางเมือง รัฐบาลในแต่ละช่วงนั้นได้มีการ
ประกาศจ ากดัการใชสิ้ทธิเสรีภาพของบุคคลและส่ือมวลชนอยา่งหลากหลาย เม่ือช่วงเดือนเมษายน 
2553 ท่ีผ่านมา ประเทศไทย ประชาชนชาวไทย และส่ือมวลชน ได้พบกบัเหตุการณ์ต่างๆ ใน
ภาวการณ์ไม่เป็นปกติ มีผูก่้อความไม่สงบท าให้เกิดความป่ันป่วนต่างๆ มากมาย รัฐบาลได้ใช้
อ  านาจฝ่ายบริหารในการออกค าสั่งตามอ านาจของตนในกฎหมายฉบบัรอง เพื่อจ ากดัสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนและของส่ือมวลชนอย่างชัดเจน เช่นการห้ามออกนอกเคหะสถานโดยก าหนด
ระยะเวลา การหา้มเขา้ในสถานท่ีราชการตามท่ีก าหนด รวมทั้งมีการเรียกตวับุคคลมาสอบสวน เป็น
ต้น ซ่ึงการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในกฎหมายฉบับรองน้ี คือการใช้อ านาจตามพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ดังมีความส าคัญตามประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงในเขตทอ้งท่ีกรุงเทพมหานคร  จงัหวดันนทบุรี อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ อ าเภอบางพลีอ าเภอพระประแดง อ าเภอพระสมุทรเจดีย  ์อ าเภอบางบ่อ และอ าเภอ
บางเสาธงจงัหวดัสมุทรปราการ อ าเภอธญับุรี อ าเภอลาดหลุมแกว้ อ าเภอสามโคก อ าเภอล าลูกกา
และอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม และอ าเภอวงันอ้ย
อ าเภอบางปะอิน อ าเภอบางไทร และอ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตอนหน่ึงวา่  

“มีการใช้สถานท่ีเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีเจตนาบิดเบือนให้เกิดความเขา้ใจผิด
เพื่อให้กระท าการให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นท่ีต่าง ๆนอกจากน้ี ยงัมีบุคคลบางกลุ่มไดก่้อ
เหตุร้ายหลายคร้ังโดยต่อเน่ือง เพื่อมุ่งให้เกิดความเสียหายและไม่ปลอดภยัต่อชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพยสิ์น จากสถานการณ์ท่ีมีเหตุยืดเยื้อและมีการละเมิดต่อกฎหมายเพิ่มมากข้ึน จึงมีเหตุอนัควร
เช่ือไดว้า่จะมีการกระท าท่ีมีความรุนแรงกระทบต่อความมัน่คงของรัฐยิ่งข้ึน เพื่อน าไปสู่ความไม่
สงบเรียบร้อยภายในประเทศ และเกิดความเสียหายหรือไม่ปลอดภยัต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์น
ของประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิ การกระท าของกลุ่มบุคคลดงักล่าวเป็นการชุมนุมโดยไม่ สงบขดัต่อ
                                                      

14  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, มาตรา 48. 
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บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยและกฎหมาย กรณีเช่นน้ีส่งผลกระทบต่อการ
บริหารราชการแผน่ดิน และความเช่ือมัน่ในระบบเศรษฐกิจ อนัเป็นการกระท าท่ีกระทบต่อความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน และเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ รวมทั้ งส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการพฒันาประชาธิปไตย และกระทบต่อการใชสิ้ทธิและเสรีภาพของประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิ 
จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งแกไ้ขปัญหาดงักล่าวใหย้ติุโดยเร็ว 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 11 แห่งพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการ
จ ากดัสิทธิและเสรีภาพของ บุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 
36 มาตรา 38 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 45 และมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีจึงให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงในเขตทอ้งท่ีกรุงเทพมหานคร  
จงัหวดันนทบุรี อ าเภอเมืองสมุทรปราการ อ าเภอบางพลี อ าเภอพระประแดง อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์
อ าเภอบางบ่อ และอ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ อ าเภอธญับุรี อ าเภอลาดหลุมแกว้ อ าเภอ
สามโคก อ าเภอล าลูกกา และอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดั
นครปฐม และอ าเภอวงันอ้ย อ าเภอบางปะอิน อ าเภอบางไทร และอ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา” 

และตามประกาศตามมาตรา 11 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ขอ้ 5 “ให้พนกังานเจา้หน้าท่ีมีอ านาจออกค าสั่งตรวจสอบจดหมาย หนงัสือ
ส่ิงพิมพ ์โทรเลข โทรศพัท ์หรือการส่ือสารดว้ยวิธีการอ่ืนใด ตลอดจนการสั่งระงบัหรือยบัย ั้งการ
ติดต่อหรือการส่ือสารใด เพื่อป้องกนัหรือระงบัเหตุการณ์ร้ายแรง โดยตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการสอบสวนคดีพิเศษโดยอนุโลม” เหตุการณ์เหล่าน้ีเป็นส่ิงส าคญัท่ี
จะตอ้งมาศึกษาวเิคราะห์ 

จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท าให้มีส่ือบางส่ือถูกตดัการออกอากาศมาจนถึงปัจจุบนัน้ี จึง
เปรียบเสมือนว่าถูกปิดกิจการไปโดยปริยาย ซ่ึงเป็นการขดัต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 มาตรา 45 วรรคสาม จึงเป็นเหตุท่ีท าใหผู้เ้ขียนน าเร่ืองน้ีมาศึกษา เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย และวางบรรทดัฐานในการใชอ้ านาจรัฐและในการออกกฎหมายมา
เพื่อควบคุมและจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของส่ือมวลชนใหส้อดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญต่อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์ 
1.2.1  เพื่อวเิคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย เก่ียวกบัการใชอ้  านาจรัฐในการพิจารณา

หรือมีค าสั่ง ซ่ึงไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยเฉพาะการปฏิบติังานของส่ือมวลชน 
รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายฉบบัรองท่ีก าหนดให้อ านาจภาครัฐหรือฝ่ายบริหารในการ
ควบคุมและจ ากดัสิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชน 

1.2.2  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายอนัเก่ียวกับการควบคุมหรือจ ากดัสิทธิ
เสรีภาพของส่ือมวลชนหรือการด าเนินการต่างๆ ภายในกรอบของกฎหมายในต่างประเทศ เช่น 
ประเทศเยอรมนี ประเทศฝร่ังเศส ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ และผลกระทบต่างๆ ท่ีอาจมีข้ึนได ้

1.2.3  เพื่อทราบความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุง 
แกไ้ข หรือร่างกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อก าหนดใหมี้เสรีภาพหรือจ ากดัเสรีภาพของส่ือมวลชนเพิ่มเติม 

1.2.4  เพื่อหาแนวทางและวิธีการ ในการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองหรือการ
ควบคุม และการจ ากดัสิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชนใหเ้หมาะสมกบัหลกัประชาธิปไตยยิง่ข้ึน 
 
1.3 สมมติฐาน 

1.3.1  ปัญหาการบญัญติับทกฎหมายไวใ้นรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดในการให้สิทธิ
และเสรีภาพของส่ือมวลชน และควบคุมหรือจ ากัดสิทธิและเสรีภาพไปพร้อมกัน แต่ในบาง
เหตุการณ์โดยเฉพาะเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน ฝ่ายบริหาร ซ่ึงเป็นหน่ึงในสามของอ านาจอธิปไตย
สามารถออกกฎหมายเฉพาะมาควบคุมและจ ากดัสิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชนได ้จึงเกิดประเด็น
ความชอบธรรมหรือบรรทดัฐานท่ีไม่ชดัเจนในการใชอ้ านาจหนา้ท่ี 

1.3.2  ปัญหาการออกกฎหมายฉบบัรองของฝ่ายบริหารเพื่อควบคุมและจ ากดัสิทธิเสรีภาพของ
ส่ือมวลชนอาจไม่สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดท่ีให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน
รวมทั้งปัญหาการขาดบรรทดัฐานท่ีจะน ามาปรับใช ้ในการออกกฎหมายล าดบัรองดงักล่าว 

1.3.3  ประเด็นปัญหาต่างๆ จากการออกกฎหมายล าดบัรองมาบงัคบัใช้ท่ีไม่สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ แมก้ระทัง่การเลือกปฏิบติัในบรรทดัฐานท่ีแตกต่างกนั  
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1.4 ขอบเขตงานวจัิย 
ศึกษาวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 และกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกบัการให้สิทธิเสรีภาพ การควบคุมและการจ ากัดการใช้สิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชน 
รวมทั้งกฎหมายล าดบัรองท่ีอยูใ่นอ านาจของฝ่ายบริหาร เช่น พระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เปรียบเทียบกบัการควบคุมและจ ากดัสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมาย
ของประเทศเยอรมนี ประเทศฝร่ังเศส และประเทศสหรัฐอเมริกาโดยวิเคราะห์ รวมทั้งการออกแบบ
สอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชากร 3 กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งคือ 

1. กลุ่มผูท่ี้ปฏิบติังานในวชิาชีพส่ือสารมวลชน ไดแ้ก่ 
1.1. ผูป้ระกอบวิชาชีพส่ือมวลชน ทางดา้นโทรทศัน์และการแพร่ภาพ ภาครัฐและ

ภาคเอกชน จ านวน 50 ชุด 
1.2. ผูป้ระกอบวชิาชีพส่ือมวลชน ทางดา้นวทิยกุระจายเสียง ภาครัฐและภาคเอกชน 

จ านวน 100 ชุด 
1.3. ผูป้ระกอบวิชาชีพด้านอ่ืนๆ อาทิ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

จ านวน 30 ชุด 
2. กลุ่มผูท่ี้เก่ียวข้อง ได้แก่ ต ารวจ ทนายความ อยัการ ศาล นักวิชาการกฎหมาย ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หน่วยละ 25 ชุด 
3. กลุ่มผูบ้ริโภคข่าวสารและประชาชน ประชาชนผูรั้บขอ้มูลข่าวสารจากส่ือมวลชน

ดา้นต่างๆ จ านวน 50 ชุด 
รวมแบบสอบถามทั้งส้ิน 355 ชุด 
ทั้งน้ี ในส่วนของแบบสอบถาม เพื่อตอ้งการทราบความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และน า

ขอ้มูลท่ีไดม้าสนบัสนุนในการศึกษาวเิคราะห์ในงานวจิยัต่อไป 
 
1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.5.1  เทราบถึงใช้การอ านาจของเจ้าหน้าท่ีรัฐทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครองในการออก
กฎหมายหรือค าสั่งท่ีส่งผลเป็นการจ ากดัสิทธิและรีภาพของส่ือมวลชนรวมทั้งเป็นการสร้างบรรทดั
ฐาน ในการท่ีจะใชอ้  านาจดงักล่าวของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

1.5.2  ทราบถึงแนวคิดและวิธีการในการออกกฎหมายมาจ ากดัหรือควบคุมสิทธิและเสรีภาพ
ของส่ือมวลชนในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศเยอรมนี ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ
ฟิลิปปินส์ เป็นตน้ 

1.5.3  ทราบถึงปัญหา แนวทางการแกไ้ข และความคิดเห็น จากกลุ่มบุคคลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.5.4  ทราบแนวทาง และวิธีการในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองหรือ
ควบคุมและการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของส่ือมวลชน 
 
1.6 ระเบียบวธีิวจัิย 

ส่วนท่ี 1 ท าการวิจยัเอกสารโดยรวบรวมเอกสารกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเป็นส่วน
ส าคญัหรือเป็นส่วนหลกัในการท าวิจยัคร้ังน้ี โดยด าเนินการศึกษาคน้ควา้เอกสาร ต าราวิชาการ
ต่างๆ ในทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการท าวจิยั ทั้งน้ี ในส่วนของต่างประเทศจะเป็นแนวทางในการ
พฒันาต่อประเทศไทย 

ส่วนท่ี 2 เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ในส่วนน้ีจะเป็นส่วนสนับสนุนส่วนท่ี 1 โดยใช้
แบบสอบถามส ารวจผูท่ี้เก่ียวขอ้งในเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ 

1. กลุ่มผูท่ี้ปฏิบติังานในวชิาชีพส่ือสารมวลชน ไดแ้ก่ 
1.1. ผูป้ระกอบวิชาชีพส่ือมวลชน ทางด้านโทรทศัน์และการแพร่ภาพ 

ภาครัฐและภาคเอกชน จ านวน 50 ชุด 
1.2. ผูป้ระกอบวิชาชีพส่ือมวลชน ทางดา้นวิทยุกระจายเสียง ภาครัฐและ

ภาคเอกชน จ านวน 100 ชุด 
1.3. ผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นอ่ืนๆ อาทิ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หนงัสือพิมพ ์เป็น

ตน้ จ านวน 30 ชุด 
2. กลุ่มผู ้ท่ี เก่ียวข้อง ได้แก่ ต ารวจ ทนายความ อัยการ ศาล นักวิชาการ

กฎหมาย ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หน่วยละ 25 ชุด 
3. กลุ่มผูบ้ริโภคข่าวสารและประชาชน ประชาชนผูรั้บขอ้มูลข่าวสารจาก

ส่ือมวลชนดา้นต่างๆ จ านวน 50 ชุด 
รวมแบบสอบถามทั้ งส้ิน 355 ชุด โดยกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota 

Sampling) และแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ส่วนท่ี 3 เป็นการวิจยัโดยสัมภาษณ์บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถหรือผูเ้ช่ียวชาญ

เก่ียวกบัเร่ืองน้ี ทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบติั ในส่วนท่ีจะเป็นการสนบัสนุนส่วนท่ี 1 อีกดว้ย 
การวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนท่ี 1 จะวเิคราะห์และน าเสนอใหเ้ห็นวา่การควบคุมและจ ากดั

สิทธิเสรีภาพในกระบวนการตามรัฐธรรมนูญเป็นอยา่งไร มีวตัถุประสงคอ์ยา่งไร 
ขอ้มูลส่วนท่ี 2 จะด าเนินการวิเคราะห์โดยน าแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ทางสถิติ

ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจยัทางสังคมสาสตร์ (SPSS for Windows) โดยเสนอให้เห็นใน
ลกัษณะของร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็นส าคญั จึงจะเป็นส่วนท่ี 2 น้ี สนบัสนุนและ
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เสนอแนะการวิจัยในส่วนท่ี 1 ต่อไป ส าหรับข้อมูลในส่วนท่ี 3 ก็จะเป็นความคิดเห็นจากการ
สัมภาษณ์ท่ีจะน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการสนับสนุนในส่วนท่ี 1 อีกเช่นกัน โดยจะท าการ
สัมภาษณ์บุคคลในอาชีพต่างๆ อาทิ ตุลาการ อยัการ ทนายความ นักวิชาการ ผูป้ระกอบวิชาชีพ
ส่ือมวลชน ทั้งน้ีเพื่อเป็นขอ้มูลอีกอนัหน่ึงในการสนบัสนุนขอ้มูลในส่วนท่ี 1 ให้ไดผ้ลการวิจยัท่ี
ถูกตอ้ง แม่นย  าท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้DPU



บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีเกีย่วกบัการใช้อ านาจรัฐและส่ือมวลชน 

2.1 แนวคิด ทฤษฎ ีเกีย่วกบัส่ือสารมวลชน 
2.1.1 ความหมายของการส่ือสารมวลชนกบัส่ือมวลชน 

การส่ือสารนบัไดว้า่เป็นศาสตร์ประเภทหน่ึงซ่ึงแทรกซึมอยูกิ่จกรรมต่างๆ ทุกวงการ เพราะ
มนุษยทุ์กคนย่อมไม่อาจหลีกเล่ียงท่ีจะติดต่อกบับุคคลอ่ืนๆ รอบๆ ขา้งได ้และการติดต่อส่ือสารน้ีเอง 
ท าให้สังคมมนุษย์เข้าใจกันด ารงอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข กับท าให้มนุษย์มีวฒันธรรม มีความ
เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ข้ึน จนอาจกล่าวไดที้เดียวว่า การส่ือสารนั้นมีส่วนเก่ียวพนักบัการด ารงชีวิตของ
มนุษยทุ์กรูปทุกนาม ซ่ึงทุกคนลว้นตอ้งพึ่งพาการส่ือสารแทบทั้งส้ิน 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความค าวา่ “ส่ือ” วา่ หากเป็น
ค ากริยาก็หมายถึง น าการติดต่อใหถึ้งกนัหรือชกัน าใหรู้้จกักนั และหากเป็นค านามก็หมายถึง ผูห้รือส่ิงท่ี
ท าการติดต่อใหถึ้งกนัหรือชกัน าใหรู้้จกักนั 

ส่วนค าวา่ “ส่ือสาร” เป็นค ากิริยา หมายถึง การน าหนงัสือหรือขอ้ความของฝ่ายหน่ึงส่งให้
อีกฝ่ายหน่ึง ส าหรับค าว่า “ส่ือสารมวลชน” เป็นค านาม หมายถึง การส่ือสารสู่มหาชนโดยอาศัย
เคร่ืองมือหรือส่ือกลางต่างๆ เช่น วทิย ุโทรทศัน์ และหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 

ความหมายของ “การส่ือสารมวลชน” มีผูใ้หค้วามหมายไวม้ากมายอาทิเช่น 
“การส่ือสารมวลชน” (Mass Communication) หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดแลกเปล่ียน

สารจากแหล่างข่าวสารโดยผ่านช่องทางส่ือสาร (Media of Mass Communication) เช่น หนังสือพิมพ ์
วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ ไปยังผู ้รับสารจ านวนมากมาย ภา ยในระยะเวลาท่ีสั้ นและรวดเร็วโดยมี
วตัถุประสงคห์ลกัท่ีส าคญัคือ เพื่อตอ้งการเผยแพร่ข่าวสาร เพิ่มพนูความรู้ รวมทั้งเปล่ียนแปลงทศันคติ1 

ในหนังสือ Perspective on Mass Communication ซ่ึงแต่งโดย Warren A. Agge and other 
ตีพิมพ์ปี 1982 ได้กล่าวถึง การส่ือสารมวลชน (Mass Communication) ไวว้่าเป็นกระบวนการส่ง
ข่าวสาร ความคิด ทศันคติ ไปสู่ผูรั้บข่าวสารจ านวนมากท่ีมีลกัษณะต่างๆ กนั โดยใช้ส่ือสารมวลชน 
(Mass Media) อนัไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ หรืออ่ืนๆ เป็นช่องทางในการส่งข่าวสารนั้น 
                                                      

1  ขวญัเรือน กิตติวฒัน์.  (2522).  สังคมวทิยาส่ือสารมวลชน.  หนา้ 2. 
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จากความหมายของค าว่า “ส่ือ” และ “ส่ือสารมวลชน” ดังกล่าวข้องต้น จึงพอท่ีจะให้
ความหมายการส่ือสารมวลชนไดว้า่ หมายถึง กระบวนการส่งข่าวสารไปสู่คนจ านวนมากโดยผา่นทาง
ส่ือมวลชน อนัไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ ฯลฯ ซ่ึงจะเป็นตวักลางในการถ่ายทอดเร่ืองราวและ
น าความคิดเห็นไปสู่มวลชนหรือคนจ านวนมาก 

ส่วนค าว่า “ส่ือมวลชน” นั้นในพจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้
ความหมายไวว้า่ เป็นค านาม หมายถึง ส่ือกลางท่ีน าข่าวและความรู้ไปสู่มหาชน เช่น หนงัสือพิมพ ์วิทย ุ
โทรทศัน์ และภาพยนตร์ อยา่งไรก็ดี ส่ือมวลชนน้ีอาจหมายถึงตวับุคคลอนัไดแ้ก่ นกัหนงัสือพิมพ ์นกั
จดัการรายการวทิย ุฯลฯ ก็ได ้

แม ้“ส่ือมวลชน” กบั “การส่ือสารมวลชน” จะมีขอ้แตกต่างกนัในแง่ท่ีวา่ “ส่ือมวลชน” นั้น 
หมายถึง ส่ือ ท่ีจะใชใ้นการติดต่อส่งข่าวสารถึงมวลชนอนัไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์ภาพยนตร์ วทิย ุโทรทศัน์ 
หรืออาจรวมถึงตวับุคคลท่ีเป็นส่ือสารมวลชน และ “การส่ือสารมวลชน” จะหมายถึง กระบวนการหรือ
กรรมวิธีส่งข่าวสารไปสู่มวลชนจ านวนมาก โดยอาศยัส่ือมวลชนเป็นเคร่ืองมือ แต่ค าวา่ “ส่ือมวลชน” 
(Mass Media) กบัค าวา่ “การส่ือสารมวลชน” (Mass Communication) คณะกรรมการราชบณัฑิตยสถาน
ก็ไดอ้นุโลมใหใ้ชค้  าทั้งสองน้ีแทนกนัได ้

2.1.2 แนวคิด และทฤษฎขีองการส่ือสารมวลชน 
ในทางส่ือสารมวลชนมีแนวคิด และทฤษฎีท่ีมีความหลากหลายตามแต่นักทฤษฎีนั้นจะ

ก าหนดอยา่งไร ดงันั้นพอจะสรุปทฤษฎีต่างๆ ของส่ือมวลชนไดด้งัน้ี 
2.1.2.1  ทฤษฎีอ านาจนิยม (Authoritarian Theory)2 

ในศตวรรษท่ี 16 ภายหลงัการเกิดส่ือหนงัสือพิมพแ์ละเคร่ืองพิมพห์นงัสือไดร้ะยะ
หน่ึงซ่ึงขณะนั้นประเทศแถบยโุรปยงัคงปกครองดว้ยระบบอ านาจนิยม เช่น ระบอบศกัดินามหากษตัริย์
มีอ านาจสมบูรณ์เบ็ดเสร็จ ผูป้กครองจึงใชห้นงัสือพิมพเ์ป็นเคร่ืองมือในการป่าวประกาศเร่ืองราวต่างๆ 
และการสนบัสนุนนโยบายของผูป้กครองประเทศให้ประชาชนรับทราบ โดยท่ีหนงัสือพิมพต์อ้งเป็น
ผูรั้บใชรั้ฐ 

ทฤษฎีอ านาจนิยมมีขอ้สมมติฐานท่ีวา่ หนงัสือพิมพแ์ละส่ือมวลชนรูปแบบอ่ืนๆ ท่ี
ไดก้  าเนิดข้ึนมาในสังคม จะถูกใชเ้ป็นรากฐานของการควบคุมทางสังคม โดยรัฐจะมีความส าคญัอยา่งยิ่ง

                                                      
2  อมราลกัษณ์ ชลายนเดชะ.  (2550).  เสรีภาพส่ือมวลชนไทย: ศึกษาแนวทางการป้องกนัการแทรกแซง

หนังสือพมิพ์รายวนั.  หนา้ 12. 
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ในการพฒันาเพื่อความสมบูรณ์ของมนุษย์ เพราะมนุษยย์่อมตอ้งการพึ่งพาอาศยัรัฐในการบรรลุถึง
จุดมุ่งหมายต่างๆ ของตน หากปราศจากรัฐแล้ว มนุษยจ์ะหมดความสามารถในการท่ีจะสร้างเสริม
ตนเองใหมี้คุณลกัษณะเป็นมนุษยผ์ูเ้จริญ 

ปรัชญาพื้นฐานท่ีสนับสนุนแนวทางอ านาจนิยมนั้น พบได้จากการแสดงความ
คิดเห็นของนกัปรัชญาการเมืองหลายท่าน ดงัเช่นเพลโต ้(Plato) ไดคิ้ดสร้างสังคมในอุดมคติข้ึน ซ่ึงเป็น
สังคมท่ีรัฐเป็นผูก่้อตั้งและบงัคบัความเป็นเอกภาพเก่ียวกบัเป้าหมายทางการเมืองและวฒันธรรม โดย
จะตอ้งมีการควบคุมเร่ืองความคิดเห็นและการอภิปลายโตแ้ยง้อยา่งเขม้แขง็ 

นิลโคโล เมเคียเวลลี (Niccolo Machiavelli)3 มีความเช่ือว่า ธรรมชาติของมนุษย์
เป็นไปในดา้นร้าย ผูน้ าทางการเมืองจึงตอ้งพยายามท าทุกวิถีทาง เพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์กร
การเมือง เร่ืองอ่ืนๆ ทั้ งส้ินย่อมมีความส าคัญด้อยกว่าเสถียรภาพและความมัน่คงก้าวหน้าของรัฐ 
ผูป้กครองรัฐ หรือเจา้ผูป้กครองแวน่แควน้ ส่งผลใหก้ารอภิปรายโตแ้ยง้สาธารณะถูกจ ากดัลง 

ส่วนโธมัส ฮ็อบส์ (Thomas Hobbes)4 ก็แนวคิดท่ีว่า มนุษย์มีความต้องการสอง
ประการ คือ ความหลุดพน้จากการเจ็บปวดและใฝ่หาอ านาจ จึงตอ้งมีระบบการเมืองท่ีมีอ านาจในการ
ควบคุมปัจเจกชนเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงอ านาจในการสร้างและผดุงรักษาความสงบเรียบร้อย
และสันติย่อมไม่ตกอยู่ภายใตค้วามคิดเห็นใดๆ ของปัจเจกชน เพราะลกัษณะของอ านาจมีไวช้ี้ขาด
พิพาท อนัเป็นเหตุผลสูงสุดในตวัของมนัอยูแ่ลว้ 

ในขณะท่ียอร์จ เฮเกล (Georg Hegal)5 นักปรัชญาชาวเยอรมนั ผูซ่ึ้งเป็นตน้ก าเนิด
ของลทัธิคอมมิวนิสต์สมยัใหม่และลทัธิฟาสซิสม ์มีทศันะวา่ รัฐยอ่มมีสิทธิสูงสุดเหนือกวา่พลเมืองแต่
ละคน เพราะหน้าท่ีส าคญัอย่างยิ่งของพลเมืองแต่ละคนก็คือการเป็นสมาชิกของรัฐ ดงันั้นเสรีภาพท่ี
แทจ้ริงของพลเมือง ก็คือเสรีภาพในขอบเขตของรัฐ 

นอกจากน้ียงัมีนกัปรัชญาการเมืองอีกหลายท่านท่ีเห็นชอบกบัหลกัการฝ่ายอ านาจ
นิยม เช่น เฮนริช ฟอน เทรทชเก (Heinrich Von Treitschke) นิทเช (Nietzsche) และจงั จาค รูสโซ (Jean 
Jacques Rousseau) เป็นตน้6 
                                                      

3 นิลโคโล เมเคียเวลลี (Niccolo Machiavelli).  (1469 - 1527) เป็นนกัปรัชญา นกัเขียน และนกัรัฐศาสตร์ชาว
อิตาลี 

4 โทมสั ฮอบส์ (Thomas Hobbes) (1588 - 1679) เป็นนกัปรัชญาการเมือง ชาวองักฤษ 
5 ยอร์จ เฮเกล (Georg Hegal) (1770 - 1831) นกัปรัชญาการเมือง การปกครอง ชาวเยอรมนั 
6  เฟรด เอส ซีเบอร์ท เธออดอร์ พีเตอร์สนั และวลิเบอร์ แชรม.  (2513).  ทฤษฎส่ืีอสารมวลชน.  หนา้ 9-12. 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
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ตามแนวคิดของนกัปรัชญาดงัท่ีกล่าวมาแลว้นั้น ไดส้ะทอ้นให้เห็นวา่ หนงัสือพิมพ์
จะตอ้งเป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่และสนบัสนุนนโยบายของรัฐ ด าเนินการเพื่อรับใชค้วามมัน่คงของ
รัฐ และไม่บ่อนท าลายรัฐและองคก์รของรัฐ รวมทั้งตอ้งไม่ท าลายค่านิยมทางศีลธรรมและการเมืองของ
คนส่วนใหญ่ ดงันั้นจึงตอ้งมีการควบคุมหนงัสือพิมพด์ว้ยกลไกต่างๆ เอาไว ้แต่ทั้งน้ีรัฐไม่ใช่ผูท่ี้เป็น
เจา้ของกรรมสิทธ์ิส่ือมวลชนเสมอไป โดยข้ึนอยูก่บัวา่ผูใ้ดไดรั้บสัมปทาน หรือไดรั้บอนุญาตในท านอง
เดียวกนั ซ่ึงอาจจะเป็นรัฐ หรือเอกชนก็ได ้

ทฤษฎีอ านาจนิยมไดถู้กใชเ้ป็นขอ้ก าหนดของแบบแผนของส่ือมวลชนส่วนใหญ่ใน
ประเทศต่างๆ ในระยะเวลาอนัยาวนานมากกวา่ทฤษฎีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการควบคุมหนงัสือพิมพโ์ดยมกั
ยึดถือในประเทศท่ีมีระบบการปกครองแบบเผด็จการ โดยท่ีส่ือมวลชนจะไม่มีเสรีภาพและต้องอยู่
ภายใตก้ารช้ีน าและการเสนอแนะของรัฐบาลท่ีมีอ านาจสมบูรณ์ ส่ือมวลชนตอ้งสนบัสนุนรัฐบาล เพื่อ
รัฐจะได้พฒันาและบรรลุเป้าหมายได้ ซ่ึงส่ือมวลชนจะมีเสรีภาพในการน าเสนอข่าวสารและความ
คิดเห็นมากหรือน้อยนั้น ก็ข้ึนอยูก่บัความยืดหยุน่ของนโยบายรัฐบาล ท่ีมกัจะอา้งสถานการณ์เก่ียวกบั
ความมัน่คงปลอดภยั ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดีของสังคมมาเป็นเหตุผล 

อยา่งไรก็ตาม ปัญหาส าคญัในระบบอ านาจนิยมส่วนใหญ่ คือ การหาวิธีในการดึงร้ัง
และควบคุมส่ือมวลชนซ่ึงด าเนินการโดยเอกชน โดยรัฐบาลไดก้ าหนดวีธีการควบคุมทั้งโดยทางตรง
และโดยทางออ้มในลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี7 

1. การออกใบอนุญาต (ลิขสิทธ์ิ) แก่บุคคลบางคนในการด าเนินงาน ซ่ึงรัฐสามารถ
วางกฎเกณฑ์และเง่ือนไขในการควบคุมหนังสือพิมพ์ได้อย่างละเอียด จดัว่าเป็นวิธีการท่ีมีผลส าเร็จ
มากกวา่การควบคุมในรูปแบบอ่ืนๆ เน่ืองจากบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตให้เป็นผูน้ าเสนอข่าวสารจากรัฐ จะ
มีความยินดีในการตอบแทนดว้ยตีพิมพเ์ร่ืองราวเฉพาะท่ีเป็นการสนบัสนุนนโยบายต่างๆ ของรัฐเป็น
อยา่งดี 

2. การเซ็นเซอร์ (Censorship) เป็นการบงัคบัตามกฎหมายให้เสนอเร่ืองราวทุกเร่ือง
เพื่อรับการตรวจตราและเห็นชอบจากทางราชการก่อนพิมพอ์อกจ าหน่ายจ่ายแจกแก่ประชาชน ซ่ึงจะใช้
ร่วมกบัวิธีการให้มีการผูกขาดการพิมพใ์นกิจการหนังสือพิมพ์ของเอกชน โดยรัฐจะบงัคบัให้มีการ
เสนอส่ิงพิมพเ์ก่ียวกบัเร่ืองท่ีรัฐไดก้ าหนดไว ้เช่น เร่ืองทางศาสนาและการเมือง เป็นตน้ 

                                                      
7  แหล่งเดิม.  หนา้ 15-21. 
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3. การด าเนินการฟ้องร้องในศาลสถิตยติุธรรมในขอ้หาวา่ กระท าผิดบทบญัญติัของ
กฎหมาย มีความผิดประเพณีทางกฎหมายสองประการ ประการแรก คือ ความผิดฐานกบฏ (Treason) 
อนัหมายถึงกระท าต่างๆ ท่ีอาจน าไปสู่การลม้ลา้งรัฐได ้ซ่ึงเป็นความผิดทางอาญาต่อแผ่นดิน และใน
หลายประเทศยงัถือวา่การสนบัสนุนนโยบายอยา่งหน่ึงอยา่งใดซ่ึงอาจน าไปสู่การลม้ลา้งรัฐบาลเป็นการ
กระท าความผดิฐานกบฏดว้ย ส่วนประการท่ีสอง คือ ความผิดฐานยุยงให้เกิดความกระดา้งกระเด่ืองใน
บ้านเมือง (Seditious Libel หรือ Sedition) ความผิดฐานกบฏหมายเฉพาะการกระท าท่ีสั่นสะเทือน
รากฐานของรัฐ แต่ผิดฐานยุยงให้เกิดความกระด้างกระเด่ืองในบ้านเมือง มักใช้เป็นข้อกล่าวหา
ด าเนินคดีแก่บุคคลผูถู้กกล่าวหาวา่ เผยแพร่ข่าวสารและความคิดเห็นนอกรีตนอกรอย ไม่ยอมผอ่นปรน
กบัความคิดเห็นส่วนใหญ่ หรือเป็นปฏิปักษต่์อผูท้รงอ านาจ 

4. การใช้ระบบเก็บภาษีพิเศษ ท่ีมุ่งหมายจะจ ากดัทั้งจ  านวนจ าหน่ายและผลก าไร
จากการพิมพ ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนงัสือพิมพท่ี์ตอ้งการจ าหน่ายแก่ผูอ่้านอย่างกวา้งขวาง ซ่ึงตอ้งอาศยั
จ านวนจ าหน่ายมาก เพื่อความส าเร็จทางการเงิน ยอ่มไม่ตอ้งขอความสนบัสนุนทางการเงินจากรัฐบาล
มากนกั เพราะฉะนั้นการเก็บภาษีเก่ียวกบัรายไดจ้ากการโฆษณาและจ านวนจ าหน่ายหนงัสือพิมพ ์จึง
เป็นการลดผลก าไรของบรรดาหนังสือพิมพ์ โดยไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงว่ากล่าวเก่ียวกับเน้ือหา
ทางดา้นกองบรรณาธิการ 

ดงัจะเห็นไดว้่าแนวคิดเก่ียวกบัการควบคุมหนงัสือพิมพต์ามท่ีกล่าวมานั้น เป็นการ
ปฏิเสธหน้าท่ีในการวิพากษว์ิจารณ์และตรวจสอบรัฐบาล ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีท่ีส าคญัยิ่งประการหน่ึงในการ
ด าเนินงานหนงัสือพิมพ ์

ทฤษฎีอ านาจนิยมไดถู้กน ามาใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อน ามาใช้อธิบายเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานของหนงัสือพิมพ ์โดยในยคุท่ีประเทศไทยยงัปกครองดว้ยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จะ
มีลกัษณะแบบอ านาจนิยม เพราะหนงัสือพิมพจ์ะตกอยู่ภายใตค้วามควบคุมดูแลของชนชั้นปกครอง
อยา่งใกลชิ้ด เม่ือไดเ้ปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงหนงัสือพิมพต์อ้งมีอิสระ
ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลักการของทฤษฎีอิสรภาพนิยม แต่ทว่ายงัมีการควบคุมตามลักษณะของ
ทฤษฎีอ านาจนิยมอยู ่ดว้ยขอ้อา้งในการจ ากดัสิทธิเสรีภาพของหนงัสือพิมพว์า่ เป็นไปเพื่อรักษาความมัง่
คงและผลประโยชน์ประเทศ หรือการเสียสละเสรีภาพของคนส่วนนอ้ย เพื่อรักษาเสรีภาพของคนส่วน
ใหญ่ไว ้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้การปกครองของรัฐบาลทักษิณนั้ น จะพบว่ามีการ
แทรกแซงและควบคุมส่ืออย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นกรณีท่ีภาครัฐใช้อ านาจหน้าท่ีเขา้แทรกแซงผ่าน
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ส านกังานต ารวจสันติบาลในการก ากบัดูแลเน้ือหาหนงัสือพิมพท์ั้งในและต่างประเทศ หรือแมแ้ต่การใช้
กระบวนการยุติธรรมในการฟ้องร้องหม่ินประมาทจากการตีพิมพเ์น้ือหา ดว้ยการเรียกร้องค่าเสียหาย
เป็นจ านวนมหาศาล อนัส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการของหนงัสือพิมพ ์นอกจากการเสียค่าประกนั
ตวัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีสูงมากแลว้ ผูฟ้้องยงัสามารถแจง้ฟ้องไดท้ัว่ราชอาณาจกัร ซ่ึงก่อใหเ้กิดความยุง่ยากแก่
หนงัสือพิมพด์ว้ย 

2.1.2.2  ทฤษฎีอิสรภาพนิยม (Libertarian Theory) 
คริสต์ศตวรรษท่ี 18 บรรยากาศทางปรัชญาทั่วไปของยุคแห่งความรู้แจ้ง (The 

Enlightenment) ไดท้  าลายคติทางอ านาจนิยม ระบบการควบคุมหนงัสือพิมพข์องฝ่ายอ านาจนิยมก าลงั
สูญส้ินดบัไป อ านาจของราชบลัลงัก์ท่ีควบคุมหนงัสือพิมพสู์ญส้ินไป ฝ่ายศาสนาก็ถูกจ ากดัให้พน้จาก
การเป็นองคก์รในการควบคุม เม่ือส้ินศตวรรษนั้น หลกัการต่างๆ ของฝ่ายอิสรภาพนิยมก็เฟ่ืองฟูปรากฏ
ในกฎหมายหลกัปกครองแผน่ดิน เป็นบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญให้ความคุม้ครองแก่เสรีภาพในการพูด
และการหนงัสือพิมพ ์

ทฤษฎีอิสรภาพนิยมมีขอ้สมมติฐานท่ีวา่ มนุษยเ์ป็นสัตวโ์ลกท่ีมีเหตุผล มีจุดมุ่งหมาย
ในตนเอง มีความสามารถในการใช้ความคิด และการจดจ า ทั้งยงัเป็นผูส้ร้างอารยธรรม ดงันั้น ความ
สมบูรณ์ของปัจเจกชน จึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของมนุษย ์สังคม และรัฐ โดยรัฐตอ้งด ารงอยู่เพื่อเป็น
หนทางให้ปัจเจกชนบรรลุความสามารถอนัแทจ้ริงของตน แต่หากรัฐไม่สามารถกระท าไดก้็ตอ้งแกไ้ข
ใหม่8 

นกัปราชญ์คนส าคญัท่ีมีส่วนในการสร้างและเสริมทฤษฎีแนวทางอิสรภาพนิยมให้
เป็นท่ียอมรับกนักวา้งขวางออกไปนั้น มีหลายท่านดว้ยกนั โดยมีเดส์การ์ตส์ (Descartes) เป็นผูเ้ร่ิมตน้
เขาไดพ้ยายามช้ีให้เห็นวา่ เหตุผลมีความส าคญัสูงสุดเหนือหนา้ท่ีใดๆ ในเอกภพ เพราะแมแ้ต่เอกภพก็
คือกลไกท่ีเกิดเองเป็นเอง โดยหลกัเหตุผลทางคณิตศาสตร์ มนุษยจึ์งตอ้งพึ่งตนเองและมนุษยก์็สามารถ
พึ่งตนเองไดจ้ริงๆ 

ส่วนจอห์น ล็อค (John Locke) ไดพ้ฒันาแนวความคิดเก่ียวกบัอ านาจอธิปไตยของ
ปวงชนโดยเสนอความเห็นวา่ รัฐบาลเป็นเพียงผูไ้ดรั้บมอบหมายจากประชาชนใหมี้อ านาจหนา้ท่ีในการ
ปกครองเท่านั้น ซ่ึงประชาชนจะเรียกกลบัคืนมาเม่ือใดก็ได ้เพราะฉะนั้นรัฐตอ้งยอมรับและรักษาไวซ่ึ้ง
สิทธิตามธรรมชาติของมนุษย ์

                                                      
8  อมราลกัษณ์ ชลายนเดชะ.  เล่มเดิม.  หนา้ 31-32. 
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ในส่วนท่ีเก่ียวกับเสรีภาพของการพูดและหนังสือพิมพ์นั้น จอห์น มิลตนั (John 
Milton) ได้แสดงความคิดเห็นท่ีมีพลังในหนังสืออาเรโอปาจิติกา (Areopagitica, For the Liberty of 
Unlicensed Printing) เขายืนยนัให้เห็นว่า มนุษยเ์ป็นผูมี้เหตุผลและสามารถรู้ได้ด้วยตนเองว่าอะไรดี
อะไรชัว่ ดงันั้นจึงไม่ควรมีอะไรมากีดกนัมิใหม้นุษยไ์ดรั้บรู้ความคิดอ่านและความคิดเห็นของผูอ่ื้น9 

แนวความคิดของมิลตันกลายเป็นท่ีมาของตลาดเสรีทางความคิด (Free market 
places of ideas) ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสส่ือมวลชนไดพ้ิจารณาและปรับปรุงตนเองให้มีคุณภาพแลว้จึง
น าเสนอสู่สาธารณชน โดยไม่ตอ้งการใหรั้ฐเขา้มาแทรกแซงดว้ยการน าขอ้อา้งเร่ืองความรับผิดชอบของ
รัฐบาล เพื่อเขา้มากดข่ีและไม่ตอ้งการใหรั้ฐใชอ้  านาจอิทธิพลใดต่อส่ือสารมวลชน 

นอกจากน้ี แนวคิดของเขายงัเป็นท่ีมาของกระบวนการพิสูจน์ตนเองของสัจจะ (Self 
righting process) ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสใหก้บัทศันะต่างๆ ทั้งความจริง ความเท็จ และเร่ืองท่ีมีความจริง
และความเท็จปะปนกนั มาแข่งขนักนัในตลาดเสรีทางความคิด โดยใช้สาธารณชนเป็นผูต้ดัสินตาม
ความตอ้งการโดยอิสระ และเป็นผูพ้ิจารณาโดยวิจารณญาณวา่ ส่ือมวลชนใดท่ีดีและเหมาะสมในการ
บริโภคข่าวสาร ขอ้มูล หรือสาระบนัเทิง10 

ในศตวรรษท่ี 19 จอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill) ได้แสดงทศันะว่า เสรีภาพ
คือสิทธิของปัจเจกชน ในการคิด หรือกระท าตามความพอใจ ตราบเท่าท่ียงัมิไดท้  าให้ผูอ่ื้นเดือดร้อนใน
การปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น คือการปิดกั้นสัจจะ ความคิดเห็นท่ีผิดอาจจะเป็นเมล็ดพนัธ์ุหน่ึงของ
สัจจะ (Grain of Truth) ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการแสวงหาสัจจะทั้งหมด ความคิดเห็นซ่ึงเป็นท่ียอมรับแลว้ 
ควรจะน าออกพิสูจน์ความเป็นสัจจะอยูเ่สมอ มิฉะนั้นจะหมดคุณค่าและประสิทธิภาพ 

โทมสั เจฟเฟอร์สัน (Thomas Jefferson) เป็นอีกผูห้น่ึงท่ีมีความเช่ือมัน่ในเสรีภาพ
ของบุคคล เขาเช่ือว่าปัจเจกชนอาจผิดพลาด แต่กลุ่มเสียงขา้งมากของปัจเจกชนสามารถตดัสินใจได้
อย่างถูกต้อง การท่ีจะช่วยให้ปัจเจกชนมีความผิดพลาดน้อยท่ีสุด ท าได้โดยการได้รับข่าวสารและ
การศึกษาอยา่งเพียงพอ เคร่ืองมือท่ีจะใหก้ารศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดีก็คือ หนงัสือพิมพ ์

ทฤษฎีอิสรภาพนิยมเป็นหลกัการท่ีส าคญัอย่างยิ่งของหนงัสือพิมพ์ในระบอบเสรี
ประชาธิปไตย เพราะสังคมประชาธิปไตยจะปกป้องเสรีภาพของหนังสือพิมพ์และอิสรภาพในการ
แสดงความคิดเห็นของส่ือ โดยสังคมในลกัษณะดงักล่าว จะมีความหลากหลายของศิลปะ ข่าวสารการ

                                                      
9  สมควร กวยีะ.  (2535).  การส่ือสารมวลชน บทบาท หน้าที ่สิทธิ เสรีภาพ ความรับผดิชอบ.  หนา้ 192. 
10  ฐนนัดร์ บวรนนัทกลุ.  (2548).  หลกัและแนวคดิพืน้ฐานในกฎหมายเกีย่วกบัส่ือสารมวลชน. 
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ใหข้อ้มูลต่างๆ และความบนัเทิง อยา่งไรก็ตามส่ือยงัเป็นส่ิงท่ีรัฐตอ้งการจะควบคุม แต่ทวา่รัฐไดใ้ห้การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของส่ือเป็นไปโดยอิสระ11 

อยา่งไรก็ตาม หนา้ท่ีและภารกิจของส่ือมวลชนมีความส าคญัสูงมากในการก าหนด
ทิศทางสังคม ทั้งโดยตรงและโดยออ้ม อนัมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม ไม่ว่าระยะใกล้หรือ
ระยะไกล โดย Harold D. Lasswell นกัรัฐศาสตร์ ไดก้ล่าวถึงแนวคิดบทบาทหน้าท่ีของส่ือมวลชนว่า 
ประกอบไปดว้ยหนา้ท่ี 3 ประการ คือ12 

1. การตรวจตราสอดส่องส่ิงท่ีอยู่รอบตวั (Surveillance of the Environment) เป็น
หนา้ท่ีท่ีส าคญัท่ีสุดจากหนา้ท่ี 3 ประการ โดยส่ือจะเป็นผูส้ ารวจดูส่ิงท่ีอยูร่อบตวัและตีความหมายส่ิงท่ี
เห็น เพื่อรายงานให้สังคมทราบ ส่ือมวลชนจะเป็นผูเ้ฝ้าดูแลและเตือนสังคมให้รับทราบส่ิงท่ีเป็น
อนัตรายต่อชุมชน รวมไปถึงการน าเสนอเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนั 

2. ประสานความสัมพนัธ์ส่วนต่างๆ ในสังคม (Correlation of the Parts of Society) 
ส่ือจะต้องวิจารณ์และตีความข่าวต่างๆ เพื่อช่วยให้สมาชิกในชุมชนได้เข้าใจเหตุการณ์นั้นๆ การ
ประสานโดยการให้ความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชนแต่ละส่วนของสังคม สามารถสร้างความคิดเห็น
พื้นฐานของข่าวสารท่ีมีอยูใ่กลเ้คียงกบัคงวามเป็นจริงไดม้ากท่ีสุด 

3. การถ่ายทอดมรดกทางวฒันธรรม (Transmission of the Social Heritage) เป็น
พื้นฐานทางการศึกษา โดยส่ือมวลชนเป็นตวัถ่ายทอดเก่ียวกบัสังคม ทั้งประวติัศาสตร์ ความผิดพลาด 
ความส าเร็จ ปทสัถานทางสังคม และคุณค่าท่ีคนในสังคมยึดถือ ซ่ึงการช้ีน าทางดา้นสังคม ส่ือสามารถ
ช่วยสอนใหป้ระชากรในสังคมรู้วธีิท่ีจะอาศยัอยูร่่วมกนัและแสดงให้เห็นวา่ อะไรคือความคาดหวงัทาง
สังคม13 

ดงันั้น ตามทฤษฎีอิสรภาพนิยมนั้น สามารถจะสรุปบทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชนได ้
ดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นเคร่ืองในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล 
2. เป็นเคร่ืองมือแสดงสัจจะของสังคม 

                                                      
11  David Croteau and William Hoynes.  (2000). Media/Society: Industries Images and Andiences.  p. 

77. 
12  ณรงค ์สมพงษ.์  (2543).  ส่ือมวลชนเพือ่งานส่งเสริม.  หนา้ 32-34. 
13  สมควร กวยีะ.  เล่มเดิม.  หนา้ 192-195. 
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3. ท าหนา้ท่ีควบคุมรัฐบาล เจา้หนา้ท่ีของรัฐ และพรรคการเมือง โดยการสอดส่อง
วพิากษว์จิารณ์ 

4. ท าหนา้ท่ีในการใหข้่าวสาร ใหค้วามบนัเทิง และเพื่อการคา้ 
ส่วนอีกด้านหน่ึง จะมีการจ ากดัเสรีภาพของส่ือมวลชน โดยมีกฎหมายในการให้

ความยุติธรรมแก่ปัจเจกชน เพื่อป้องกนัมิให้มีการท าร้ายบรรดาสมาชิกของสังคมโดยการกล่าวหาให้
เส่ือมเสียช่ือเสียง หา้มมิให้เผยแพร่ภาพลามกอนาจาร หยาบคาย รวมไปถึงห้ามมิให้มีการพิมพเ์ผยแพร่
ขอ้ความอนัเป็นการหม่ินประมาท 

นอกจากน้ี ลกัษณะแนวคิดเก่ียวกบัสิทธิและหน้าท่ีของหนงัสือพิมพใ์นสังคมของ
ทฤษฎีดงักล่าว ยงัความแตกต่างจากแนวคิดของทฤษฎีอ่ืนๆ คือ ส่ือตอ้งมีหน้าท่ีในการตรวจตราและ
ควบคุมรัฐบาลนอกเหนือจากวิธีการท่ีระบุไวต้ามกฎหมาย โดยหนังสือพิมพ์ต้องคอยดูแลไม่ให้
เจา้หน้าท่ีของรัฐใช้อ านาจไปในทางท่ีผิด หรือเกินขอบเขต เป็นคนยามเฝ้ามองการด าเนินการของ
ระบอบประชาธิปไตย คอยระมดัระวงัจบัตาดูและเอะอะข้ึน เม่ือมีการปฏิบติัในทางท่ีผิดมิชอบและเป็น
ในเชิงอ านาจนิยม14 

ลกัษณะท่ีส าคญัของกระบวนการดงักล่าว ก็คือส่ือสารมวลชนจะตอ้งมีเสรีภาพจาก
การบังคับและควบคุมของฝ่ายรัฐบาล ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีของรัฐบาล ฉะนั้ นรัฐบาลไม่ควรมีข้อ
ไดเ้ปรียบท่ีจะเป็นฝ่ายเดียวในการเขา้ถึงสาธารณชนซ่ึงจะเป็นผูช้ี้ขาดในท่ีสุด จึงมีการก าหนดหน้าท่ี
ของหนงัสือพิมพใ์นฐานะเป็นสถาบนัทางการเมืองท่ีมีหน้าท่ีดูแลมิให้รัฐบาลล่วงเกินขอบเขตหน้าท่ี
ของตนออกมา ดงันั้นหนงัสือพิมพค์วรจะมีเอกชนเป็นเจา้ของ เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบรัฐควบคู่ไปกบั
การตอบสนองความตอ้งการอ่ืนๆ ของสังคม 

อย่างไรก็ตาม ในการท าหนา้ท่ีของส่ือยงัคงอยู่ภายใตก้ฎหมาย ส่ือจึงไดรั้บแรงบีบ
ทางกฎหมาย และผลกระทบจากแรงกดดนัอย่างไม่เป็นทางการจากการเมือง พอๆ กบัพลงักดดนัทาง
เศรษฐกิจ ซ่ึงส่งผลต่อรูปแบบของอุตสาหกรรมส่ือมวลชน15 เพราะในความเป็นจริงแลว้ ส่ือก็ยงัคงถูก
ควบคุมโดยกลุ่มธุรกิจท่ีมีอ านาจมาก 

เม่ืออุตสาหกรรมส่ือมีการขยายตวัอย่างกวา้งขวาง ในขณะท่ีมิติทางเศรษฐกิจ ก็มี
ความส าคญัต่อส่ือมวลชนมากข้ึนทุกขณะ McQuail ไดมี้การตั้งขอ้สังเกตวา่ เสรีภาพของหนงัสือพิมพ ์

                                                      
14  เฟรด เอส ซีเบอร์ท เธออดอร์ พีเตอร์สนั และวลิเบอร์ แชรม.  เล่มเดิม.  หนา้ 44-45. 
15  ทศันีย ์บุนนาค.  (2546).  กระจกส่องส่ือ.  หนา้ 221. 
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(Press freedom) กบัเสรีภาพในทรัพยสิ์น (Property right) กลบักลายเป็นส่ิงเดียวกนัไป ซ่ึงหมายความวา่ 
นายทุนมีสิทธิท่ีจะเป็นเจา้ของหนังสือพิมพ์และใช้หนังสือพิมพ์โดยปราศจากการควบคุมและการ
แทรกแซงจากภาครัฐ ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการผกูขาดความเป็นเจา้ของหนงัสือพิมพ ์รวมไปถึงส่ืออ่ืนๆ 
ดว้ย16 

ดงันั้น ส่ือมวลชนจ าเป็นตอ้งได้รับการตรวจสอบ เพื่อป้องกนัไม่ให้ข่าวสารท่ีไม่
ตอ้งการระบาดออกไปอย่างรวดเร็วดว้ยการควบคุมส่ือมวลชน อนัจะเป็นการส่งเสริมให้ส่ือมวลชนมี
ความรับผดิชอบข้ึน ดงัน้ี17 

1. มาตรการควบคุมกนัเอง (Self-Control) เป็นความรับผิดชอบท่ีเกิดจากส านึกและ
ความตระหนกัของบุคคลในวงการส่ือมวลชนถึงบทบาทท่ีเหมาะสมต่อสังคมโดยส่วนรวม เพื่อก ากบั
ใหน้กัส่ือสารมวลชนท าหนา้ท่ีอยา่งรับผดิชอบในพนัธกิจท่ีไดรั้บมอบหมายจากสังคม ความรับผิดชอบ
จึงเป็นตวัช้ีวดัคุณภาพของส่ือมวลชน การยอมรับใหมี้การควบคุมกนัเองเท่ากบัแสดงเจตนารมณ์ต่อการ
ปฏิบติัตามหลกัจริยธรรมท่ีสามารถสร้างมาตรฐานวชิาชีพใหมี้ประสิทธิภาพ 

โดยหลกัการควบคุมกนัเองเป็นทางเลือกท่ีวงการส่ือมวลชนเสรียอมรับว่า เป็น
กลไกท่ีเหมาะสมส าหรับการ “ตีกรอบให้ตนเอง” รักษาไวซ่ึ้งเสรีภาพให้ปลอดภยัจากการควบคุมและ
แทรกแซงของรัฐบาลและ/หรือกลุ่มอิทธิพลใดๆ แต่รูปแบบการควบคุมกนัเองก็เป็นส่ิงท่ีแต่ละสังคม
ตอ้งพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัสภาพสังคมและวฒันธรรม 

อยา่งไรก็ตาม ในการตรวจสอบวิพากษว์ิจารณ์พฤติกรรมมิชอบของคนในวงการ
ส่ือสารมวลชนนั้น จะมีการก าหนดกฎเกณฑ์และมาตรฐานท่ียอมรับกนัในวงวิชาชีพส่ือมวลชน เช่น 
การสร้างธรรมนูญการดูแลกันเองขององค์กรส่ือฯ ภายใต้การบริหารของสมาคมฯ ของสภาการ
หนังสือพิมพ์ฯ โดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพฯ จ ริยธรรมส่ือมวลชนส าหรับก ากับตรวจสอบ
พฤติกรรมของสมาชิก เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบในหนา้ท่ีส่ือข่าวสารให้ตระหนกัถึงความส าคญัของ
การใช้เสรีภาพท่ีไม่ขดัต่อจริยธรรมแห่งวิชาชีพฯ โดยหลกัการแลว้ การควบคุมกนัเองจะบงัเกิดผลก็
ต่อเม่ือบุคลากรในส่ือสามารถควบคุมตนเองใหป้ระพฤติในกรอบจริยธรรมไดใ้นระดบัหน่ึงก่อนดว้ย18 

                                                      
16  McQuail.  (1994).  Mass Communication Theory.  p. 88-89. 
17  สุรพงษ ์โสธนะเสถียร.  (2533).  การส่ือสารกบัสังคม.  หนา้ 249-270. 
18  มาลี บุญศิริพนัธ์.  (2547, พฤศจิกายน). “จริยธรรมกบัการควบคุมกนัเองของส่ือมวลชน.”  วารสารศาสตร์

, 1.  หนา้ 22-26. 
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2. มาตรการการควบคุมโดยสาธารณะ (Public Control) เป็นการควบคุมท่ีเกิดจาก
สาธารณชนท่ีอยูภ่ายนอกวงการส่ือสารมวลชน ซ่ึงสาธารณชนเหล่านั้นเป็นผูติ้ดตามส่ือมวลชนโดยการ
ควบคุมโดยสาธารณชนนั้น เป็นภาพสะท้อนกลไกตามระบอบประชาธิปไตยท่ีเช่ือว่ามหาชนเป็น
กระบวนการควบคุมส่ือมวลชนท่ีส าคญั เพื่อมิใหส่ื้อมวลชนด าเนินการโดยปราศจากขอบเขตแห่งความ
รับผดิชอบ ทั้งน้ี สามารถจ าแนกได ้5 แบบ ตามลกัษณะของผูรั้บสาร ดงัน้ี 

(1) การควบคุมโดยปัจเจกชน คือ การท่ีปัจเจกชนมีปฏิกิริยาต่อส่ือมวลชนนั้นๆ 
โดยยอ้นกลบัสารไปยงัส่ือมวลชน 

(2) การควบคุมจากประชาชนในฐานะผูบ้ริโภคท่ีเปิดรับสารจากส่ือมวลชน คือ 
การงดซ้ือ หรืองดเปิดรับส่ือมวลชนนั้นๆ 

(3) การควบคุมการกลุ่มผลประโยชน์ หรือกลุ่มบีบคั้น โดยประชาชนพร้อมใจ
กนัในการแสดงปฏิกิริยาตอบโตส่ื้อมวลชน 

(4) การควบคุมจากมติมหาชน เป็นการแสดงมติอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การ
แจ้งความจ านงในการลงโฆษณาของบริษทัธุรกิจ และอตัราค่าใช้จ่ายทางโฆษณาของบริษทัธุรกิจ
สะทอ้นให้เห็นถึงความนิยมของประชาชนต่อส่ือมวลชนนั้นได ้(ส่ือมวลชนท่ีไดรั้บความนิยมก็จะมี
โฆษณาลงมา) ส่ือมวลชนใดท่ีมียอดการโฆษณาต ่า ย่อมแสดงให้เห็นถึงการไม่สนบัสนุนของมหาชน 
อนัอาจส่งผลต่อกิจการการด าเนินงานของส่ือมวลชนนั้น 

(5) ระบบแข่งขนัทางธุรกิจ โดยเฉพาะการแข่งขนัระหวา่งส่ือมวลชนดว้ยกนัเอง
เพื่อแสวงหาการสนบัสนุนจากผูรั้บสาร ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัในการท่ีส่ือมวลชนตอ้งปรับปรุงและ
แกไ้ขการท างานของตนอยูเ่สมอ เพื่อรักษาและเพิ่มพนูจ านวนผูรั้บสารของตน 

3. มาตรการการควบคุมทางกฎหมาย (Legal Control) เป็นการควบคุมส่ือมวลชน
ตามประมวลกฎหมาย ซ่ึงศาลสถิตยุติธรรมจะเป็นผูท่ี้พิจารณาตดัสินวินิจฉยั โดยค านึงถึงความถูกตอ้ง 
รวมไปถึงผลประโยชน์ของผูท่ี้มีส่วนร่วมทางการส่ือสารทุกระดบั ดงัน้ี 

(1) ปัจเจกชน เช่น การให้ความคุ้มครองในเร่ืองความเป็นส่วนตวั การหม่ืน
ประมาท เป็นตน้ 

(2) นกัเขียน เช่น การคุม้ครองลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัรทางปัญญา เป็นตน้ 
(3) บริษทัห้างร้าน เช่น การป้องกนัการโฆษณาเกินจริง การป้องกนัการผกูขาด

การโฆษณาในส่ือมวลชน เป็นตน้ 
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(4) กระบวนการศาล เช่น การักษาความลับของแหล่งข่าว การป้องกันการ
ผกูขาดส่ือมวลชน การออกใบอนุญาต เป็นตน้ 

(5) สังคม เช่น การป้องกันมิให้ส่ือมวลชนเสนอความลามก หยาบคาย การ
โฆษณาท่ีหลอกลวง การช้ีน ากระบวนการยติุธรรม เป็นตน้ 

(6) รัฐ เช่น การป้องกนัมิให้ส่ือมวลชนแสดงออกถึงการยุยงปลุกป่ันต่อความ
มัน่คงแห่งชาติ เป็นตน้ 

มาตรการการควบคุมทางกฎหมาย เป็นมาตรการท่ีเห็นผลเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด 
เพราะเป็นการบงัคบัใช้กระบวนการทางกฎหมายผา่นกระบวนการยุติธรรม มาตรการน้ีสามารถสร้าง
ภาระความรับผิดชอบให้กบัหนงัสือพิมพไ์ด ้เช่น การปรับ การเรียกค่าสินไหมทดแทน และการตดัสิน
จ าคุก แต่ตน้ทุนการด าเนินการก็สูงมากตามไปดว้ย ทั้งตน้ทุนท่ีเป็นตวัเงิน และไม่ใช่ตวัเงิน19 

4. มาตรการควบคุมทางการปกครอง (Government Control) เป็นมาตรการทางดา้น
การเมืองการบริหาร ดว้ยการอาศยัคณะบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซ่ึงเป็นเจา้พนกังานเป็นผูช้ี้ขาด 
หรือเปรียบเทียบในกรณีท่ีมีคดี หรือข้อบกพร่องท่ีเก่ียวกับส่ือมวลชน โดยมิได้ผ่านกระบวนการ
ยุติธรรมของฝ่ายตุลาการ แต่เป็นกระบวนการยุติธรรมผา่นทางระบบการบริหารแทน จึงส่งผลให้แนว
ทางการวินิจฉัยสั่งการท่ีมีต่อส่ือมวลชนนั้น มกัข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์
ทางการเมืองและอ านาจ ทั้งน้ี อาจให้ผลกระทบต่อส่ือมวลชนทั้งในแง่บวกหรือแง่ลบได้ เช่น ความ
มัน่คงของระบบกบัเสรีภาพในระบบ ความรับผดิชอบกบัสิทธิของส่ือมวลชนในการเสนอข่าวสาร เป็น
ตน้ 

การควบคุมส่ือมวลชนในมาตรการปกครองจะข้ึนอยูก่บัความเขม้งวดของรัฐบาล
กบัความตอ้งการให้ความเป็นอิสระของส่ือมวลชน ส าหรับการควบคุมส่ือมวลชนด้วยมาตรการการ
ปกครองในประเทศไทยจะเห็นไดว้า่ รัฐยงัเป็นผูมี้บทบาทค่อนขา้งสูงในการเป็นผูก้  าหนดบทบาทถึงส่ิง
ท่ีตอ้งกระท าและไม่ตอ้งกระท าของส่ือมวลชน ทั้งยงัเป็นผูผ้ลกัดนัให้เกิดการวินิจฉัยเม่ือมีปัญหาอีก
ดว้ย 

ทฤษฎีอิสรภาพนิยมได้ถูกน ามาใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อเป็นกรอบในการศึกษา
วเิคราะห์ปัจจยัท่ีจะน าไปสู่แนวทางในการป้องกนัปัญหาการแทรกแซงหนงัสือพิมพใ์นประเทศไทย ซ่ึง

                                                      
19  นวลนอ้ย ตรีรัตน์ และธานี ชยัวฒัน์.  (2547).  “หนงัสือพิมพก์บัการสะทอ้นความจริงในสงัคมไทย.”  

เสรีภาพส่ือไทยในยุคเศรษฐกจิการเมอืงผูกขาด.  หนา้ 69-70. 

DPU



23 

การมีอิสระจากรัฐบาล จะท าให้หนังสือพิมพ์ปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อสาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ภายใตก้ฎระเบียบและข้อบงัคบัทางกฎหมาย รวมทั้งบริบทส่ิงแวดล้อมท่ีปรากฏในสังคมนั้นๆ แต่
ในทางปฏิบติั จะยงัพบว่าผูบ้ริหารประเทศมกัจะสร้างกลไกข้ึนมาควบคุมหนังสือพิมพ์ ส่งผลให้
หนงัสือพิมพไ์ม่มีเสรีภาพอยา่งแทจ้ริงในการด าเนินงาน 

นอกจากน้ี ผูว้ิจยัจะใช้ทฤษฎีอิสรภาพ เพื่ออธิบายถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการแทรกแซง
และการควบคุมหนงัสือพิมพ ์โดยน าเน้ือหาเก่ียวกบัการควบคุมส่ือมวลชนมาวิเคราะห์การควบคุมของ
ภาครัฐ ทั้งท่ีมีเจตนาในการควบคุมการด าเนินงานของธุรกิจหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงเป็นการควบคุมอย่างเป็น
ทางการ โดยอาศยัอ านาจชอบธรรมตามกฎหมาย และการควบคุมอยา่งไม่เป็นทางการท่ีเรียกวา่ เป็นการ
แทรกแซง 

2.1.2.3  ทฤษฎีความรับผดิชอบทางสังคม (Social Responsibility Theory) 
ในปี ค.ศ. 1940-1950 ส่ือถูกน ามาใช้เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจการค้ามาก

จนเกินไป ซ่ึงในยคุแห่งความรู้แจง้ (The Enlightenment) หนงัสือพิมพมี์เสรีภาพในการน าเสนอข่าวสาร
มาก แต่ทวา่ไม่ไดพ้ฒันาความรับผดิชอบใหเ้ติบโตไปพร้อมๆ กบัเสรีภาพนั้น ภายหลงัจากสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 หลายประเทศไดห้นัมาให้ความสนใจกบัความรับผิดชอบของส่ือมวลชน ดงัท่ีปรากฏอยา่งชดั
แจง้      ในเอกสารช่ือ A Free and Responsibility Press ของคณะกรรมการวา่ดว้ยเสรีภาพหนงัสือพิมพ ์
(Commission on the Freedom of the Press)20 

ทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคมมีขอ้สมมติฐานท่ีว่า เสรีภาพย่อมมีพนัธะต่างๆ 
ผกูพนัอยู ่โดยหนงัสือพิมพซ่ึ์งมีสถานะอภิสิทธ์ิ ตอ้งมีพนัธะท่ีจะรับผิดชอบต่อสังคมในการท าหน้าท่ี
ส าคญับางประการของส่ือมวลชนในสังคมปัจจุบนั ระบบอิสรภาพนิยมจะสามารถสนองความตอ้งการ
ของสังคมไดเ้พียงใด ก็ข้ึนอยูก่บัวา่ หนงัสือพิมพรั์บรู้ความรับผิดชอบต่างๆ ท่ีเป็นรากฐานของนโยบาย
ในการด าเนินงานของตนเพียงใด ถา้หนงัสือพิมพไ์ม่ยอมรับความรับผิดชอบต่างๆ แลว้ ก็ตอ้งมีองคก์ร
อ่ืนมาดูแลใหห้นา้ท่ีส าคญัต่างๆ ของส่ือมวลชนด าเนินไปดว้ยดี 

                                                      
20  Jan Wieten.  (1998).  “Reallity Television and Social Responsibility Theory.”  The Media in Question.  

p. 104-106. 
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ในศตวรรษท่ี 20 เม่ือหนังสือพิมพ์กลายเป็นสถาบันขนาดใหญ่ แผ่ขยายการ
ด าเนินงานออกไปอย่างกวา้งขวาง จึงตกเป็นเป้าหมายในการวิพากษ์วิจารณ์และถูกโจมตีอย่างรุนแรง
เก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีหลายประการ ดงัต่อไปน้ี21 

1. หนังสือพิมพ์ใช้อ านาจอนัมหาศาลของตนเพื่อประโยชน์ของตนเอง เจ้าของ
หนงัสือพิมพเ์ผยแพร่ความคิดเห็นต่างๆ ของตน เฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองการเมืองและเศรษฐกิจโดยการ
หกัลา้งความคิดเห็นต่างๆ ท่ีขดัแยง้กบัตน 

2. หนงัสือพิมพต์กอยูใ่ตอิ้ทธิพลของวงการธุรกิจใหญ่ๆ และในบางกรณีก็ยอมให้ผู ้
โฆษณาแจง้ความควบคุมนโยบายและเน้ือหาของหนงัสือพิมพต์น 

3. หนงัสือพิมพข์ดัขวางการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
4. หนงัสือพิมพม์กัใหค้วามสนใจกบัเร่ืองผวิเผนิและต่ืนเตน้หวาดเสียวมากกวา่เร่ือง

ส าคญัในการเสนอเน้ือหาของเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั ส่วนการบนัเทิง ก็ขาดเน้ือหาอนัเป็นสาระ 
5. หนงัสือพิมพก่์อใหเ้กิดอนัตรายต่อศีลธรรมของสาธารณชน 
6. หนังสือพิมพ์ล่วงละเมิดเร่ืองส่วนตวัของปัจเจกชนโดยปราศจากเหตุผลอัน

ยติุธรรม 
7. หนงัสือพิมพต์กอยูใ่ตก้ารควบคุมของชนชั้นหน่ึงทางสังคมและเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจ

เรียกรวมว่า “ชนชั้ นทางธุรกิจ” และผู ้เข้าใหม่ท่ีจะมาประกอบการด้านส่ือมวลชน ย่อมเข้าถึง
อุตสาหกรรมประเภทน้ียาก ฉะนั้นจึงเกิดภยัอนัตรายต่อตลาดเสรีอนัเปิดกวา้งของความคิดเห็นแนว
ต่างๆ 

ทั้งน้ี ทฤษฎีวา่ดว้ยความรับผดิชอบทางสังคมนั้น การปฏิบติัหนา้ท่ีของหนงัสือพิมพ์
จะมีหนา้ท่ีพื้นฐานเหมือนกบัทฤษฎีอิสรภาพนิยม ซ่ึงไดก้ าหนดภาระไว ้6 ประการส าหรับหนงัสือพิมพ์
ดงัน้ี22 

1. สนบัสนุนระบบการเมือง ดว้ยการเสนอข่าวสาร การอภิปลาย การโตแ้ยง้เก่ียวกบั
กิจกรรมต่างๆ ของส่วนรวม 

2. เพิ่มพนูสติปัญญาของสาธารณชนเพื่อใหมี้ความสามารถปกครองตนเอง 
3. ปกป้องสิทธิต่างๆ ของปัจเจกชน ดว้ยการท าหนา้ท่ีควบคุมรัฐบาล 

                                                      
21  เฟรด เอส ซีเบอร์ท เธออดอร์ พีเตอร์สนั และวลิเบอร์ แชรม.  เล่มเดิม.  หนา้ 62. 
22  อมราลกัษณ์ ชลายนเดชะ.  เล่มเดิม.  หนา้ 58. 
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4. สนบัสนุนระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงหนา้ท่ีท่ีส าคญัของหนงัสือพิมพ ์คือ จดัให้ผูซ้ื้อและ
ผูข้ายสินคา้และบริการต่างๆ ไดม้าพบกนัดว้ยการใชส่ื้อในการโฆษณา 

5. ใหค้วามบนัเทิง 
6. รักษาฐานะในทางการเงินของตนเองให้มัน่คงพอท่ีจกัไดเ้ป็นเสรีจากความกดดนั

ต่างๆ ของบรรดากลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ 
ทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคมเป็นผลจากการน าทฤษฎีอิสรภาพนิยมมาใช้ แต่

หากว่าส่ือมวลชนไม่ไดพ้ฒันาความรับผิดชอบให้เติบโตมาพร้อมๆ กบัเสรีภาพ อาจเกิดปัญหาในการ
ตรวจสอบและควบคุมดูแลส่ือได้ จึงเกิดกระบวนการปรับปรุงทฤษฎีอิสรภาพนิยมให้รัดกุมยิ่งข้ึน 
รวมทั้งมีขอ้เสนอใหม่ๆ ว่า นอกเหนือจากเสรีภาพท่ีจะไดรั้บการประกนัแลว้ ส่ือมวลชนยงัตอ้งไดรั้บ
มอบหมายให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอีกดว้ย และกลุ่มท่ีจะมาก ากบัดูแลการท าหนา้ท่ีดงักล่าวของ
ส่ือ เช่น ความคิดเห็นของชุมชน กิจกรรมของผูบ้ริโภค จรรยาบรรณทางวชิาชีพ และอ่ืนๆ23 

เน่ืองจากหนงัสือพิมพเ์ป็นธุรกิจอยา่งหน่ึงของเอกชน แต่อีกดา้นหน่ึงก็เป็นประหน่ึง
สถาบนัสาธารณะ ท่ีท าให้นกัหนงัสือพิมพจ์ าเป็นตอ้งมีจริยธรรมเป็นหลกัความประพฤติและหลกัของ
ความคิดจิตใจอนัยิ่งใหญ่กวา้งขวางท่ีครอบคลุมเอาส่วนต่างๆ ของงานหนังสือพิมพ์เพื่อก ากับการ
ประกอบการของตน ในการป้องกนัมิให้กิจการหนงัสือพิมพก์ลายเป็นขุมแห่งอนัตราย หรือเป็นแหล่ง
เบาะแสแห่งหายนภาพของสาธารณชน24 

ในปัจจุบนัสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2541 ได้ก าหนดข้อบงัคบัว่าด้วย
จริยธรรมแห่งวิชาชีพหนงัสือพิมพ ์เพื่อส่งเสริมเสรีภาพ ความรับผิดชอบ สถานภาพผูป้ระกอบวิชาชีพ
และกิจการหนงัสือพิมพ ์ตลอดจนส่งเสริมสนบัสนุนสิทธิการใชส่ื้อหนงัสือพิมพ ์เพื่อการรับรู้ข่าวสาร 
และการแสดงความคิดเห็นของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
โดยส่งเสริมใหห้นงัสือพิมพท์  าหนา้ท่ีให้การศึกษาแก่ประชาชน รวมทั้งยึดถือความยุติธรรม และความ
เท่ียงธรรมเป็นหลกัในการประกอบวชิาชีพ25 

อยา่งไรก็ตาม สามารถสรุปไดว้า่ ทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคมนั้น มีหลกัการท่ี
ส าคญัของทฤษฎี คือ ส่ือมวลชนควรยอมรับและปฏิบติัตามพนัธกิจท่ีมีต่อสังคม โดยพนัธกิจดงักล่าวจะ
                                                      

23  กาญจนา แกว้เทพ.  (2545).  ส่ือมวลชน: ทฤษฎแีละแนวทางการศึกษา.  หนา้ 101-102. 
24  สุภา ศิริมานนท.์  (2530).  จริยธรรมของหนังสือพมิพ์.  หนา้ 14-15. 
25  สภาการหนงัสือพิมพแ์ห่งชาติ.  (2541).  ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจริยธรรมแห่งวชิาชีพ.  สืบคน้เม่ือ 17 มีนาคม 

2555,  จาก http://www.presscouncil.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=8. 
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บรรลุผลไดก้็ต่อเม่ือมีมาตรฐานทางวิชาชีพในการให้ข่าวสาร สัจจะ ความถูกตอ้ง ความเป็นกลาง และ
ความสมดุล ซ่ึงส่ือมวลชนควรจะควบคุมตนเองภายใตก้รอบของกฎหมายและสถาบนัท่ีเป็นอยู ่รวมทั้ง
หลีกเล่ียงท่ีจะไปสู่อาชญากรรม ความรุนแรง ความไม่สงบ หรือการล่วงละเมิดชนกลุ่มนอ้ย 

นอกจากน้ี ส่ือมวลชนควรมีลักษณะพหุนิยมและสะท้อนความหลากหลายของ
สังคมดว้ยการเปิดโอกาสให้ทศันะต่างๆ สามารถเขา้ถึงส่ือมวลชนและให้สิทธิประชาชนในการตอบ
กลบัมายงัส่ือมวลชน ทั้งน้ี สังคมและสาธารณชนมีสิทธ์ิคาดหวงัการด าเนินงานท่ีมีมาตรฐานสูงของ
ส่ือมวลชน และมีสิทธ์ิเขา้แทรกแซงเพื่อความดีงาม หรือประโยชน์สุขของส่วนรวม26 

ทฤษฎีส่ือสารมวลชนวา่ดว้ยความรับผิดชอบทางสังคมถูกน ามาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 
เพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีจะน าไปสู่แนวทางในการป้องกันปัญหาการแทรกแซง
หนงัสือพิมพ ์ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัดีวา่นอกเหนือจากการท่ีหนงัสือพิมพท่ี์จะมีเสรีภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี
แลว้ ก็ตอ้งอยูภ่ายใตข้อบเขตความรับผดิชอบทางสังคม อนัเกิดจากความร่วมมือของทั้ง 3 ฝ่าย คือ 

1. ส่ือมวลชนจะตอ้งตรวจสอบการท างานของรัฐบาล ดว้ยการแสดงความคิดเห็น
และวิพากษว์ิจารณ์ อีกทั้งยงัตอ้งมีการวิพากษว์ิจารณ์กนัเองและปรับปรุงการท างานของตนเอง เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. สาธารณชน ซ่ึงหมายความรวมถึงองคก์ร หรือกลุ่มตรวจสอบส่ือ จะตอ้งช่วยกนั
วพิากษว์จิารณ์ส่ือมวลชน เพื่อควบคุมใหส่ื้อมวลชนท าหนา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของสังคมและยงั
เป็นการปรับปรุงพฒันาวชิาชีพส่ือมวลชนอีกดว้ย 

3. รัฐบาล จะต้องช่วยพฒันาเสรีภาพของส่ือมวลชน โดยให้ความช่วยเหลือและ
สนบัสนุนอุตสาหกรรมส่ืออยา่งถูกตอ้ง ประกอบกบัมีความรับผิดชอบในการเอ้ืออ านวยเสรีภาพให้กบั
ส่ือมวลชนอยา่งแทจ้ริง 

โดยทุกฝ่ายจะตอ้งมีความรับผิดชอบร่วมกนั จึงจะน าไปสู่แนวทางในการป้องกนั
ปัญหาการแทรกแซงได ้

2.1.2.4  ทฤษฎีเบด็เสร็จนิยม (Soviet Totalitarian Theory) 
ในระหว่างท่ีซีกโลกส่วนเส้ียวหน่ึงก าลงัมีการใช้ทฤษฎีอ านาจนิยมในการก าหนด

มาตรฐานให้แก่ส่ือมวลชน ในบางซีกโลกมีบางประเทศได้เปล่ียนแปลงการปกครองไปเป็นระบบ
สังคมนิยม โดยมีการน าทฤษฎีเบด็เสร็จนิยมมาใชเ้ป็นบรรทดัฐาน ซ่ึงทฤษฎีดงักล่าวมีแนวคิดพื้นฐานวา่ 

                                                      
26  เสถียร เชยประทบั.  (2540).  การส่ือสารกบัการเมอืง: เน้นสังคมประชาธิปไตย.  หนา้ 52. 
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หนา้ท่ีเบ้ืองแรกของส่ือมวลชนก็คือ การมีส่วนร่วมในการสร้างสรรคค์วามส าเร็จและการธ ารงอยู่ของ
ระบบการปกครองแบบโซเวียต (สังคมนิยม) ส่ือมวลชนจะต้องถูกควบคุมทั้งด้านเศรษฐกิจและ
การเมืองจากรัฐบาล รวมทั้งตอ้งอยูภ่ายใตก้ารสอดส่องดูแลจากรัฐในฐานะกลไกรัฐอยา่งหน่ึง รัฐจึงตอ้ง
เป็นเจา้ของส่ือ ผูท่ี้จะมีสิทธ์ิไดเ้ขา้ไปใช้ส่ือ ก็มีเพียงสมาชิกพรรค ผูจ้งรักภกัดีต่อแนวทางสังคมนิยม
เท่านั้น ส่ือมวลชนอาจจะวิพากษว์ิจารณ์กลยุทธ์การท างานของพรรคได ้แต่เป้าหมายสูงสุดของระบบ
โซเวยีตไม่อาจจะวจิารณ์ได้27 

คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) นักปราชญ์คนส าคัญท่ีเป็นบุคคลแรกในการอธิบาย
ปรัชญาทั่วไปของทฤษฎีเบ็ดเสร็จนิยม โดยพยายามช้ีให้เห็นว่า ประชาธิปไตยน าไปสู่ความไร้
สมรรถภาพของการตดัสินใจเพื่อผลประโยชน์ร่วมกนัและทา้ยท่ีสุดน าไปสู่ความขดัแยง้ท่ีวา่ ใครควรท่ี
จะมีเสรีภาพเท่าใด มาร์กจึงให้ความส าคญักบัคุณค่าท่ีมีพลงัลึกลบัของ “เอกภาพ” เอกภาพของชนชั้น
กรรมาชีพ เอกภาพของพรรค และเอกภาพของการเลือกตดัสินใจ 

2.1.3 แนวคิด และทฤษฎเีกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องส่ือมวลชน28 
ในระบบสังคมใหญ่ท่ีประกอบไปด้วยระบบย่อย (Subsystem) ซ่ึงหากเปรียบสังคม คือ

ระบบใหญ่แลว้ สถาบนัต่างๆ ในสังคมก็คือระบบยอ่ย ท่ีจะตอ้งท าหนา้ท่ีด าเนินการให้ประสานกนักบั
ระบบอ่ืนๆ เพื่อใหร้ะบบใหญ่สามารถด ารงอยูห่รือพฒันากา้วหนา้ต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สถาบนัส่ือมวลชนถือได้ว่าเป็นระบบย่อยท่ีส าคญัระบบหน่ึงของสังคม ท่ีจ  าเป็นตอ้งมี
คุณสมบติัของความเป็นระบบยอ่ยหรือเป็นส่ือมวลชนท่ีดี มีคุณภาพ และท าหนา้ท่ีแสดงบทบาทอย่าง
รับผิดชอบ เพื่อการสร้างเสริมส่ิงท่ีดีงามให้ด ารงอยู่ ขจดัภยัพิบติัหรือส่ิงชั่วร้ายให้หมดส้ินไป และ
พฒันาสังคมใหไ้ปสู่ท่ีดีงามต่อไปในอนาคต 

แต่เน่ืองจากสถาบนัส่ือสารมวลชนเป็นสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนต่างๆ มากมาย นบัตั้งแต่
ตวัปัจเจกชนบุคคลผูป้ฏิบัติงานส่ือมวลชน อาทิ ผูส่ื้อข่าวหรือบุคคลผูรั้บสาร ไปจนถึงหน่วยงาน 
องคก์ร และสถาบนัอ่ืนๆ อาทิ สถาบนัทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง ในโครงสร้างของสังคม จึงท า
ใหส้ถาบนัส่ือสารมวลชนเป็นระบบยอ่ยท่ีมีความซบัซอ้นและมีปฏิสัมพนัธ์แบบเคล่ือนไหว (Dynamic) 
และเป็นสถาบนัท่ีตกอยู่ภายใตส้ภาพแวดล้อมท่ีมีเง่ือนไข หรือ ปัจจยัต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 

                                                      
27  กาญจนา แกว้เทพ.  เล่มเดิม.  หนา้ 103. 
28  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  (2553).  เอกสารท าสอนชุดวชิากฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศ

ศาสตร์ หน่วยที ่1-7.  หนา้ 40. 

DPU



28 

(Endogenous and exogenous environment) อยู่ตลอดเวลา ซ่ึงเง่ือนไขและปัจจยัเหล่าน้ีจะมีผลต่อการ
เกิดการด ารงอยู ่และการส้ินสุดลงขององคก์ร หรือสถาบนัส่ือสารมวลชนดว้ย 

อย่างไรก็ตาม ในฐานะของการเป็นสถาบนัท่ีส าคญัแห่งหน่ึงในสังคม ส่ือมวลชนก็จะถูก
ก าหนดบทบาทและหน้าท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัต่อสังคมในเร่ืองหรือในด้านต่างๆ มากมาย ซ่ึงหากพูดถึง
บทบาทของส่ือมวลชนแลว้ ก็ไม่อาจจะละเลยท่ีจะตอ้งอธิบายถึงบทบาทของส่ือมวลชนได ้ดงันั้น ใน
การศึกษาถึงบทบาทของส่ือมวลชนในส่วนน้ีจึงจะประกอบไปดว้ยเน้ือหาของบทบาทและหน้าท่ีของ
การส่ือสารและของส่ือมวลชนไปพร้อมๆ กนั 

มีนักวิชาการด้านส่ือสารมวลชนหลายท่านท่ีได้ระบุหรือกล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีของ
ส่ือมวลชนไวใ้นหลายแง่มุม ซ่ึงจะได้เรียบเรียงแนวคิดนับตั้ งแต่ปรัชญาของบทบาทหน้าท่ีของ
ส่ือมวลชน ไปจนถึงแนวคิดเก่ียวกบับทบาทของส่ือมวลชนในมิติต่างๆ ดงัน้ี 

บทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชนตามแนวคิดทางสังคมวทิยา 
ทฤษฎีบรรทดัฐานของส่ือมวลชน (Normative Theories of Media Performance) เป็นทฤษฎี

ท่ีอธิบายบทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชนในฐานะท่ีเป็นสถาบนัทางสังคม ท่ีมองวา่ส่ือมวลชนกบัสังคมมี
สายสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงกนัอยา่งใกลชิ้ด โดยส่ือมวลชนจะมีบทบาทในสังคม ดงัน้ี 

1. ส่ือมวลชนเป็น “ผลผลิต” ของสังคม ดงันั้น สังคมเป็นแบบไหน ส่ือมวลชนก็จะเป็น
แบบนั้น 

2. ส่ือมวลชนเป็น “ภาพสะทอ้น” ของสังคม ดงันั้น เสรีภาพของส่ือมวลชนจึงเป็นเคร่ือง
สะทอ้นเสรีภาพของประชาชน 

3. ส่ือมวลชนเป็น “สถาบนัแห่งชาติ” ท่ีจะตอ้งมีเง่ือนไขในการสร้างสรรคร์ะบบเศรษฐกิจ 
การเมือง และสืบทอดวฒันธรรมของชาติ 

4. ส่ือมวลชนเป็น “ผูพ้ิทกัษ์ผลประโยชน์ของชาติ” ดงันั้น ส่ือมวลชนจะตอ้งไม่ลงข่าวท่ี
ท าลายความมัน่คงของชาติ 

5. ส่ือมวลชนเป็น “ผูรั้บผิดชอบต่อความเจริญกา้วหนา้ของผูค้นในสังคม” ดงันั้น รายการ
โทรทศัน์เป็นอยา่งไร คนดูก็เป็นอยา่งนั้น 

นอกจากทฤษฎีท่ีใช้แนวคิดสังคมนิยมวิทยามาอธิบายบทบาทหรือความเป็นไปของ
ส่ือมวลชนในสังคมแลว้ ยงัมีแนวคิด ทฤษฎี บรรทดัฐานทางสังคมท่ีอธิบายระบบของส่ือมวลชนตาม
ระบบการเมือง การปกครอง และได้สะทอ้นบทบาทหน้าท่ีของส่ือมวลชนตามระบบการเมือง การ
ปกครองไว ้4 ระบบ คือ 
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1. ระบบส่ือมวลชนตามทฤษฎีอ านาจนิยม (Authoritarian) เป็นทฤษฎีท่ีสะทอ้นบทบาท
หน้าท่ีของส่ือมวลชนท่ีจะตอ้งสนบัสนุนและส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลเพื่อรับใช้รัฐ ส่ือมวลชนใน
ระบบน้ีไม่สามารถรายงานข่าวหรือวิจารณ์นโยบายของรัฐบาล ตลอดจนกลไกทางการเมืองและ
เจา้หนา้ท่ีปกครองได ้การท าหนา้ท่ีของส่ือจะถูกควบคุมโดยใชร้ะบบเซ็นเซอร์ในการตรวจสอบเน้ือหา
ขอ้มูลข่าวสารท่ีส่ือจะเสนอออกไป สรุปวา่บทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชนในระบบน้ีคือ 

1) จะตอ้งไม่บ่อนท าลายรัฐบาลและองคก์รของรัฐ 
2) จะตอ้งอยู่ภายใตอ้  านาจของรัฐบาลและองค์กรของรัฐ ส่งเสริม สนับสนุนนโยบาย

ของรัฐบาลท่ีก าลงัอยูใ่นอ านาจ 
3) จะตอ้งไม่ท าลายค่านิยมทางศีลธรรมและการเมืองของคนส่วนใหญ่ 

2. ระบบส่ือมวลชนตามทฤษฎีอิสรภาพนิยม (Libertarian) ส่ือมวลชนในระบบน้ีจะมีหนา้ท่ี
ในการแจง้ข่าวสารให้ขอ้เท็จจริงกบัประชาชน ให้ความบนัเทิง จดัขาย หาโฆษณาหรือแจง้ความใน
ฐานะท่ีเป็นแหล่งสนบัสนุนทางการเงิน ส่ือมวลชนมีสิทธิและหนา้ท่ีในการตรวจตราควบคุมรัฐบาลมิ
ใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐใชอ้  านาจไปในทางท่ีผดิเกินขอบเขต ปรัชญาพื้นฐานของทฤษฎีมาจากแนวคิดท่ีเห็น
วา่ ประชาชนมีสิทธิท่ีจะรับรู้ขอ้เท็จจริงและความเป็นไปของสังคม และเช่ือในเร่ืองตลาดเสรีของความ
คิดเห็น (open market place of ideas) 

ส่ือมวลชนในระบบน้ีจะถูกควบคุมโดยประชาชน ซ่ึงจะปฏิเสธหรือยอมรับส่ือนั้น
ตามแต่จะเห็นสมควร ส่ือมวลชนจะท าหน้าท่ีเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของรัฐบาลกบัประชาชน ดงันั้น 
ส่ือในระบบน้ีมีหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1) เป็นเคร่ืองมือแสดงความคิดเห็นของบุคคล 
2) เป็นเคร่ืองมือแสดงสัจจะหรือแสวงหาขอ้เทจ็จริงของสังคม 
3) ตรวจสอบรัฐบาล เจา้หนา้ท่ีของรัฐ และพรรคการเมือง โดยการสอดส่อง วพิากษว์จิารณ์ 
4) แจง้ข่าวสารใหค้วามบนัเทิงและการคา้ 

3. ระบบส่ือมวลชนตามทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคม (Social Responsibility) ส่ือมวลชน
ในระบบความรับผิดชอบทางสังคมน้ีจะมีหนา้ท่ีและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคมมากข้ึน 
ดงันั้น ในการปฏิบติังานของส่ือจะอยูใ่นกรอบของจริยธรรม จรรยาบรรณต่างๆ ท่ีจะตอ้งน าเสนอส่ิงท่ีดี
ท่ีสุดใหแ้ก่ประชาชนและสังคม ส่ือจึงท าหนา้ท่ีในการแจง้ข่าวสาร ให้ความบนัเทิง ยกระดบัสติปัญญา
ของประชาชน ให้เห็นคุณค่าของการอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น ส่ือจะถูกควบคุมโดยมติของ
ประชาชน ปฏิกิริยาของผูอ่้าน ผูฟั้ง และจริยธรรมทางวชิาชีพ สรุปหนา้ท่ีของส่ือมวลชนในระบบน้ีคือ 
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1) ให้บริการแก่ระบบการเมือง โดยให้ข่าวสาร โตเ้ถียงในเร่ืองส่วนรวมหรือกิจกรรม
สาธารณะ 

2) ตอ้งส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย ใหค้วามสวา่งทางปัญญาแก่สาธารณชน 
3) ตอ้งพิทกัษรั์กษาสิทธิของบุคคล โดยการเฝ้าคอย เฝ้าดูรัฐบาล 
4) ใหใ้หบ้ริการแก่ระบบเศรษฐกิจ เนน้ส่งเสริมผลประโยชน์ทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย 
5) ใหค้วามบนัเทิงแก่สาธารณชน 
6) หลกัเล่ียงไม่เสนอเน้ือหาเร่ืองราวท่ีอาจน าไปสู่การประกอบอาชญากรรม และความ

รุนแรง 
7) เป็นช่องทางสะทอ้นความคิดเห็นของคนในสังคม 

4. ระบบส่ือมวลชนตามทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต ์(The Soviet communist) การท าหนา้ท่ี
ของส่ือมวลชนในระบบการเมืองการปกครองในระบบน้ี จะท าหน้าท่ีเป้นกระบอกเสียงของรัฐและ
พรรค และถูกใชเ้พื่อรักษาความเป็นเอกภาพของรัฐและของพรรค ถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการโฆษณา
ชวนเช่ือและชกัจูงให้ไปสู่วตัถุประสงค ์สร้างความส าเร็จและความสืบเน่ืองของระบบโซเวียต ดงันั้น 
บทบาทหนา้ท่ีท่ีส่ือมวลชนพึงกระท า คือ 

1) ส่ือมวลชนจะตอ้งตอบสนองผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมาชีพ 
2) ส่ือมวลชนจะตอ้งมีบทบาทหนา้ท่ีในเชิงบวกต่อสังคม โดยการสังคมการณ์ปทสัถาน

ท่ีพึงปรารถนา โดยการใหก้ารศึกษา ใหข้่าวสาร ใหก้ระตุน้เตือน และการระดมสรรพพลงั 
3) ส่ือมวลชนจะตอ้งเปิดมุมมองสังคมทศัน์และโลกทศัน์ (view of society and world) ท่ี

สมบูรณ์และเท่ียงธรรมตามหลกัมาร์กซิสต-์เลนินติส 
4) ส่ือมวลชนจะตอ้งเป็นเคร่ืองมือของรัฐและพรรคในการเปิดเผยสภาพความเป็นจริง 

เบ้ืองหลงัการต่อสู้ของชนชั้น (revolution) เพื่อตระเตรียมมวลชนใหพ้ร้อมส าหรับงานปฏิวติั 
5) ส่ือมวลชนจะต้องเป็นเคร่ืองมือในการโฆษณาชวนเช่ือและการปลุกระดมตาม

ขอ้เขียนของเลนิน การปลุกระดม (agitation) หมายถึงการช้ีให้เห็นถึงความไม่เป็นธรรมอนัเกิดจาก
ความเห็นแข่งกนัภายในลทัธิทุนนิยม และการปลุกเร้าให้เกิดความไม่พอใจ และลุกข้ึนประมาณความ
ยติุธรรม ส่วนการโฆษณาชวนเช่ือ คือการอธิบายอยา่งละเอียดเก่ียวกบัความเห็นแยง้เหล่านั้น การปลุก
ระดมมกัจะท าดว้ยการพดู แต่การโฆษณาชวนเช่ือท าดว้ยการเขียน 

6) ส่ือมวลชนจะตอ้งสนับสนุนความเคล่ือนไหวของฝ่ายหัวก้าวหน้า ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 
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7) ส่ือมวลชนจะตอ้งตรวจสอบความตอ้งการและความจ าเป็นของประชาชนผูรั้บสาร
ภายในกรอบของสังคม 

5. ทฤษฎีการใช้ส่ือเพื่อการพฒันา (Development Media Theory) เป็นสภาพของประเทศ
โลกท่ีสามท่ีเพิ่งปลดแอกจากการตกเป็นอาณานิคมในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และยงัไม่สามารถตดัสินใจ
ไดว้า่ควรจะเลือกระบบการเมืองแบบไหนมาใชใ้นการบริหารประเทศ และพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ตน้
ก าเนิดของทฤษฎีน้ีเร่ิมศึกษาปัญหาเร่ืองส่ือของ UNESCO ท่ีสรุปถึงบทบาทหนา้ท่ีในการพฒันาวา่ควร
มีดงัน้ี 

1) ควรตอ้งยอมรับหลกัการและภาระในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายและ
แผนท่ีได้ก าหนดไวแ้ลว้ โดยการเผยแพร่ข่าวสารความคิดเห็นและการศึกษาไปในทิศทางท่ีเห็นดว้ย 
และสนบัสนุนแนวนโยบายและแผนเหล่านั้น 

2) ควรจะตอ้งช่วยกนัอนุรักษ์ พฒันา และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมของชาติ เพื่อให้เป็น
มรดก และเอกสารท่ีแสดงความเป็นชาติ 

3) ควรจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการแลกเปล่ียนข่าวสารกบัประเทศก าลงัพฒันาอ่ืนๆ ท่ีมี
ความใกลชิ้ดกนัทางภูมิศาสตร์ ทางวฒันธรรมทางการเมือง 

6. ทฤษฎีส่ือมวลชนของประชาชน (Democratic Participant Media Theory) เป็นทฤษฎี
ใหม่ล่าสุดท่ีเกิดข้ึนกบัประเทศเสรีท่ีพฒันาแลว้ โดยผสมระหวา่งความรับผดิชอบและการใชส่ื้อเพื่อการ
พฒันาเขาด้วยกนั และมองเห็นความส าคญัของประชาชนในระดบัล่างซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคม
หรือประเทศ โดยมุ่งมัน่ให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างจริงจงัของประชากรนั้น การพฒันาด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม ตามทฤษฎีส่ือมวลชนน้ีมีบทบาทหนา้ท่ีพอสรุปได ้ดงัน้ี 

1) ตอบสนองความตอ้งการของพลเมืองแต่ละคน ชุมชนขนาดเล็กและชนกลุ่มน้อยใน
ดา้นสิทธิการรับรู้และสิทธิการส่ือสาร (right to known and right to communication) 

2) เปิดโอกาสให้ผูรั้บสารทุกระดบัเขา้มามีส่วนร่วมในการให้ข่าวสารความคิดเห็นและ
การศึกษา รวมทั้งในการบริหารในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

2.1.4 บทบาทหน้าทีข่องส่ือมวลชน 
บทบาทหน้าท่ีของส่ือมวลชนแบ่งออกเป็น 4 ด้านคือ ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้าน

เศรษฐกิจ และดา้นการศึกษา ดงัน้ี29 

                                                      
29  ณรงค ์สมพงษ.์  เล่มเดิม.  หนา้ 39-47. 
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2.1.4.1  ดา้นส่ือมวลชนกบัความสัมพนัธ์ทางดา้นสังคม 
ความเป็นสังคมของมนุษย ์(society) เกิดข้ึนจากความสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีอยูใ่นกลุ่ม

เดียวกนัมีภาษาวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและชีวิตความเป็นอยู่ท่ีคล้ายคลึงกนั โดยมีการ
ติดต่อส่ือสารเป็นสายใยท่ีเช่ือมโยงส่วนต่างๆ ในสังคมเขา้ด้วยกนั เพื่อท าให้เกิดความเขา้ใจกนัหรือ
เคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกนั ดงันั้น จึงอาจไม่ผิดท่ีจะกล่าวว่าการส่ือสารเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีท าให้
สังคมอยู่ได้ มิฉะนั้นแล้วมนุษย์ก็อาจจะไม่สามารถอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้เลย ส่ือมวลชน
นบัเป็นส่ิงหน่ึงท่ีแสดงบทบาททางดา้นสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากมีลกัษณะเก่ียวขอ้งกบัผูค้นจ านวน
มากมาย จึงสามารถน าสังคมไปสู่ส่ิงท่ีดีหรือไม่ดีก็ไดส่ื้อมวลชนไดรั้บการยอมรับวา่เป็นผูใ้ห้ทั้งข่าวสาร
ขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ แก่กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคข่าวสารและขอ้มูลเหล่านั้นถึงแมว้่าจะมีผล
โดยตรงต่อผูบ้ริโภค แต่ในขณะเดียวกนัเราจะมองเห็นวา่ส่ือเป็นตวัน าสารท่ีเป็นกลางในเร่ืองราวต่างๆ 
แต่การท่ีมีการเลือกใหค้วามสนใจและเจาะลึกในบางปัญหาก็อาจก่อให้เกิดผลต่างๆ ท่ีแตกต่างกนั แต่มี
ขอ้โตแ้ยง้วา่ การท่ีกล่าววา่ส่ือมีความเป็นอิสระในดา้นผลท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลาสั้นๆ แต่เม่ือพิจารณาดู
ในเวลาท่ียาวนานไปแลว้ ผลท่ีเกิดข้ึนก็อาจจะยากต่อการอธิบายและจะมีความซบัซอ้นมากยิง่ข้ึนอีกดว้ย 

ค าถามท่ีวา่ส่ือมวลชนกบัสังคมมีบทบาทสัมพนัธ์กนัอยา่งไร อาจพิจารณาไดเ้ป็น 2 
ทาง คือ 

ความสัมพนัธ์ส่วนท่ี 1 คือ ส่ือมวลชนสะทอ้นสภาพสังคม (media deflect society) 
ส่ือมวลชนสามารถสะทอ้นภาพสังคมออกมาได้หลายทาง เช่น “วฒันธรรม” (culture) ปทสัภานทาง
สังคม (norms) ค่านิยม (values) ในขณะท่ีคนอ่ืนๆ มองดูส่ือวา่เป็นสถาบนัหน่ึงในหลายๆ สถาบนั (เช่น 
เศรษฐกิจ การเมือง) ในฐานะท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างในสังคม (เช่น การเป็นนายทุน นกัสังคม
นิยม เป็นตน้) อย่างไรก็ตามมีนักวิชาการบางกลุ่มท่ีมองสังคมมากกว่ามอง “วฒันธรรม” ซ่ึงสะทอ้น
ออกมาทางส่ือมวลชนตามแบบจ าลองท่ีเรียกวา่ “pluralistic model of power” โดยแสดงให้เห็นถึงความ
ขดัแยง้และความแตกต่างกนัในสังคมมากกวา่การเสนอค่านิยมและความคิดท่ีเป็นตวัแทนของสังคมนั้น 

ความสัมพนัธ์ส่วนท่ี 2 คือ ส่ือมวลชนมีอิทธิพลต่อสังคม (media affect society) ใน
ส่วนน้ีส่ือมวลชนจะมีอิทธิพลต่อสังคมในหลายทางจากผลท่ีมีต่อพฤติกรรมของปัจเจกชนและการรับรู้
ไปจนถึงความสัมพนัธ์ในกลุ่มและสถาบนัทางสังคม ในยุคแรกๆ มีความเช่ือว่าส่ือมวลชนมีอิทธิพล
สูงสุดโดยตรงต่อการเปล่ียนแปลงความคิด ทศันคติและพฤติกรรมของบุคคล 

ความสัมพนัธ์ของส่ือมวลชนกบัทางสังคมยงัพอแยกรายละเอียดออกไดด้งัน้ี 
1. ส่ือมวลชนรายงานข่าวสารใหก้บัสังคม 
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ส่ือมวลชนเป็นส่ือกลางให้คนในสังคมได้พบความเคล่ือนไหวต่างๆ ภายใน
สังคมท่ีตนเองอาศยัอยูร่่วมกนั และความเคล่ือนไหวของคนในสังคมอ่ืนๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไม่วา่ท่ีใด
ในโลกสามารถแพร่กระจายไปอยา่งรวดเร็วโดยอาศยัส่ือมวลชนท าหนา้ท่ีแพร่กระจายข่าวสารเหล่านั้น
ไปยงัทุกส่วนในภูมิภาคของโลก ท าให้แต่ละสังคมสามารถแลกเปล่ียนความรู้และวิทยาการใหม่ๆ 
ตลอดจนเรียนรู้ขนบธรรมเนียมศิลปวฒันธรรมของแต่ละประเทศได้โดยไม่มีขีดจ ากดัด้านเวลาและ
ระยะทาง 

การไดรั้บข่าวสารความรู้ท่ีเกิดข้ึนในสังคมของตนเองและในสังคมอ่ืนนั้นจะช่วย
ให้บุคคลมีโลกทศัน์ท่ีกวา้งไกล มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาไดดี้ สามารถปรับตวัให้เหมาะสม
กบัสภาพการต่างๆ ได้และน าไปสู่ความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน อาชีพ ส่ือมวลชนมีหน้าท่ีในการน า
ข่าวสารขอ้มูลเหล่าน้ีมาเสนอใหก้บัผูช้มและผูอ่้านไดท้ราบ 

2. ส่ือมวลชนเปิดโอกาสใหมี้การแสดงความคิดเห็น 
ส่ือมวลชนเปิดโอกาสให้คนในสังคมไดเ้สนอความคิดเห็นและความตอ้งการให้

ปรากฏต่อสาธารณชน ซ่ึงจะท าให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจสาเหตุของปัญหาและแสวงหาวิธีการแกไ้ขได้
อยา่งถูกตอ้งตามความเป็นจริง การโตแ้ยง้กนัระหวา่งฝ่ายต่างๆ จะท าให้สังคมไดรั้บรู้ขอ้มูลของแต่ละ
ฝ่าย เพื่อน าไปสู่ขอ้ยติุหรือการร่วมมือกนัเพื่อแกไ้ขปัญหาต่อไป 

บทบาททางดา้นน้ีในสังคมอาจมีผูโ้ตแ้ยง้วา่ อาจจะท าให้สังคมเกิดความขดัแยง้
ระหวา่งกลุ่มต่างๆ เพิ่มข้ึนหรือไม่ เช่น ในกรณีของนกัการเมืองท่ีให้สัมภาษณ์โจมตีฝ่ายตรงขา้ม หรือ
กรณีท่ีเกิดการประจนัหนา้กนัของกลุ่มประชาชน 2 กลุ่ม ท่ีมีความเห็นแตกต่างกนั อนัเน่ืองมาจากขอ้มูล
ข่าวสารท่ีๆไดรั้บจากส่ือมวลชน บทบาทของส่ือมวลชนในดา้นน้ีอาจถูกมองวา่เป็นการย ัว่ยุให้เกิดการ
ขดัแยง้กนัจริง แต่ในอีกแง่มุมหน่ึง อาจมองไดว้า่ส่ือเป็นแค่ตวักลางในการถ่ายทอดความจริงให้ปรากฏ
สู่มวลชนเท่านั้ น ความถูกผิดหรือการตัดสินใจเป็นเร่ืองของประชาชนท่ีจะพิจารณากันเอง การ
วพิากษว์จิารณ์จึงน่าท่ีจะเป็นการเสนอแนะแนวทางไปสู่การแกปั้ญหาท่ีดีมากกวา่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ 

นอกจากน้ีส่ือมวลชนอาจมีบทบาทเป็นท่ีพึงพิงของประชาชน เป็นช่องทางใน
การร้องทุกขซ่ึ์งส่ือมวลชน วทิยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ ตลอดจนหนงัสือพิมพฉ์บบัต่างๆ ไดท้  า
หนา้ท่ีของตนในการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนน าเสนอเร่ืองร้องทุกขเ์พื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ทราบ 

การท่ีส่ือมวลชนแต่ละประเภทไดเ้ปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถใชส่ื้อเพื่อการ
ร้องทุกขไ์ปยงัผูมี้อ  านาจของรัฐ และส่ือบางประการก็เปิดโอกาสใหมี้การเผยแพร่ค าช้ีแจงจากหน่วยงาน
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ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยนั้น ถือเป็นการท าหนา้ท่ีท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลทั้งสองฝ่ายไดใ้ช้ส่ือมวลชนเป็นเวทีใน
การติดต่อส่ือสารกนั ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวน้ีถือว่าส่ือมวลชนมีลกัษณะพหุนิยม และไดส้ะทอ้นความ
หลากหลายของสังคมตามแนวคิดของทฤษฎีความรับผิดชองต่อสังคม (social respondsibility theory) 
การท่ีบทบาทหนา้ท่ีดงักล่าวไดด้ าเนินไปอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลานานไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงอุปสรรคบาง
ประการของการร้องทุกข์โดยตรงต่อเจา้หน้าท่ีของรัฐ ส าหรับวิธีการร้องทุกข์ ส่ือมวลชนถือเป็นการ
สร้างแรงกดดนัหรือเป็นการบีบบงัคบัทางสังคม (social pressure) อยา่งหน่ึง เพราะผลจากการน าเสนอ
มกัท าให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีแก่องคก์รหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้นหน่วยงานต่างๆ มกัจะไม่ยอมให้
เร่ืองร้องทุกขน์ั้นคาราคาซงัต่อไป เพราะหากมีการน าเสนอซ ้ าอีกคร้ังหน่ึงยอ่มจะส่งผลต่อภาพลกัษณ์
ในทางท่ีไม่ดียิ่งข้ึนอีก จึงท าให้การร้องทุกขป่์านส่ือมวลชนเป็นกลไกในการควบคุมทางสังคมท่ีดี ท า
ใหป้ระชาชนสามารถพึ่งพาส่ือมวลชนในยามท่ีทุกขร้์อนได้30 

3. ส่ือมวลชนสร้างค่านิยมใหม่ๆ ในสังคม 
ค่านิยม (value) เป็นคุณลกัษณะประจ าตวัอย่างหน่ึงท่ีถูกปลูกฝังให้มีข้ึนในตวั

บุคคลจากประสบการณ์ท่ีสั่งสมกนัมาโดยสถาบนัครอบครัวและสถาบนัอ่ืนๆ ในสังคม เช่น ค่านิยมใน
การบริโภคส่ือของท่ีมีราคาแพง ค่านิยมในการใชข้องต่างประเทศ ค่านิยมท่ีนบัถือเจา้ขนุมูลนาย เป็นตน้ 
นอกจากการปลูกฝังกนัมาตามล าดบัแลว้ ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่รอบตวัของบุคคลก็มีส่วนผลกัดนัให้คนใน
สังคมมีค่านิยมท่ีเปล่ียนแปลงไปได้ ส่ือมวลชนเป็นส่ิงเร้าอย่างหน่ึงท่ีช่วยกระตุน้ให้คนในสังคมมี
ค่านิยมท่ีเปล่ียนไป เช่น การสร้าง ค่านิยมแห่งความยุติธรรมในสังคม ซ่ึงเกิดจากการเสนอข่าวของ
หนงัสือพิมพต่์อการทุจริตคอรัปชัน่ของขา้ราชการต่างๆ จนกระทัง่มีการสอบสวนลงโทษผูก้ระท าผิด 
สังคมก็จะยอมรับว่าการกระท าดงักล่าวช่วยให้เกิด ความยุติธรรมในสังคมท่ีสามารถยึดถือได้ การ
รายงานข่าวของส่ือมวลชนอาจช่วยยบัย ั้งไม่ให้มีการเล่นพวก การสร้างอิทธิพล การใชอ้  านาจ อภิสิทธ์ิ
ต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและพรรคพวกโดยไม่ค  านึงถึงความเสียหายของส่วนรวม การโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริมให้คนรักษาความสะอาดไม่ทิ้งเศษขยะและส่ิงปฏิกูลลงในแม่น ้ าและตามถนน 
ก็จะก่อใหเ้กิดความรับผดิชอบและวินยัทางสังคม และเกิดความส านึกท่ีจะช่วยกนัรักษาสภาพแวดลอ้ม
ให้ดีข้ึน สังคมมีความเป็นอยูอ่ยา่งมีระเบียบมีกฎเกณฑ์และมีความสงบสุข การรณรงค์ให้คนขา้มถนน
บนทางเทา้หรือสะพานลอย เป็นการสร้างระเบียบวินยัในสังคมท่ีควรยึดถือปฏิบติั ค่านิยมเก่ียวกบัการ

                                                      
30  กฤษณ์ ทองเลิศ.  (2540).  ส่ือมวลชน การเมอืง และวฒันธรรมองค์รวมแห่งสายพนัธ์ของวถิีชีวติ.  หนา้ 

59-68. 
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ไหว ้ความมีสัมมาคารวะต่อผูใ้หญ่ ก็เป็นค่านิยมทางวฒันธรรมประเพณีนิยมท่ีชาวไทยควรกระท า 
ส่ือมวลชนจึงนบัวา่มีบทบาทต่อเร่ืองเหล่าน้ีมาก 

4. ส่ือมวลชนใหก้ารบนัเทิงแก่สังคม 
ส่ือมวลชนกบัการบนัเทิงดูเหมือนเป็นของท่ีอยูคู่่กนัไปอยา่งแยกไม่ออก ไม่วา่จะ

เป็นวิทยุ โทรทศัน์ วิทยุกระจายเสียง ภาพยนตร์และหนังสือนวนิยาย เพราะส่ือเหล่าน้ีประชาชน
สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยทัว่ไป และเป็นส่ือบนัเทิงท่ีเขา้ถึงบา้นไดอ้ย่างรวดเร็ว ยกเวน้ส่ือภาพยนตร์ซ่ึงมี
ขอ้จ ากดัเร่ืองเวลาและสถานท่ีมากกว่าส่ิงอ่ืนๆ แต่ส่ือภาพยนตร์ก็มีการเปล่ียนรูปไปเป็นส่ือวีดิทศัน์ท่ี
สามารถบนัทึกและน ามาเล่นกลบัได้ดว้ยอุปกรณ์ภายในบา้น บทบาทท่ีส าคญัของส่ือมวลชนอีกดา้น
หน่ึง ซ่ึงไดแ้ก่การให้ความบนัเทิงแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด
ในชีวิตประจ าวนัซ่ึงทุกคนเผชิญอยู่ ได้แก่ ปัญหาการประกอบอาชีพ ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนปัญหาส่วนตวัและปัญหาครอบครัว ดงันั้นรายการโทรทศัน์ท่ีประชาชนช่ืนชอบ
จึงเป็นรายการประเภทเกมส์โชว ์เชิญดารามาร่วมรายการ พูดถึงประวติัของดารา ภาพยนตร์ ละคร หรือ
แมก้ระทัง่รายการถ่ายทอดกีฬาต่างๆ ลว้นแลว้แต่อยูใ่นรูปของรายการบนัเทิงทั้งส้ิน รายการบนัเทิงถูก
น าไปผกูพนัอยูก่บัวงการธุรกิจอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้เพราะส่ือมวลชนตอ้งอาศยัเงินลงทุนมูลค่ามหาศาล 
ซ่ึงรัฐบาลไม่สามารถเป็นผูด้  าเนินการไดเ้องทั้งหมดจึงตอ้งอาศยัระบบธุรกิจเก้ือหนุนรายการและเหมา
ช่วงรายการไปด าเนินการ ระบบธุรกิจตอ้งการก าไรมาเล้ียงตวัเอง ดงันั้น ธุรกิจเอกชนจึงเป็นแหล่ง
สนบัสนุนทางการเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดซ่ึงก่อใหเ้กิดรายการบนัเทิงตามมา 

5. ส่ือมวลชนกบัการเลียนแบบ 
การเลียบแบบจากส่ือมวลชนยงัมีให้เห็นกนัอยู่เป็นประจ าจากข่าวท่ีปรากฏใน

หนงัสือพิมพ ์แมแ้ต่การเลียบแบบโฆษณา ปัจจุบนัน้ีงานโฆษณาทางทีวีหลายช้ินท่ีมิไดมุ้่งประเด็นไปท่ี
ตวัสินคา้โดดๆ แต่จะช่วยใหค้นไทยใส่ใจกบัธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาสังคม นบัวา่เป็นส่ิงท่ี
ดีท่ีช่วยกนัคนละไมค้นละมือ แต่บางคร้ังการโฆษณาก็อาจน าโทษมาสู่ผูช้มได ้

6. ส่ือมวลชนเป็นนายทวารข่าวสาร (Gatekeeper) 
การส่ือสารต้องมีการส่งข่าวสารผ่านช่องทางการส่ือสารและต้องมีผูห้น่ึงท า

หนา้ท่ีกลัน่กรองข่าวสารคือผูค้วบคุมประตูทางออกของข่าวสารท่ีเรียกวา่ Gatekeeper โดยเขาอธิบายวา่
การเลือกเสนอข่าวสารทางหนา้หนงัสือพิมพห์รือวิทยุโทรทศัน์ข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของบรรณาธิการ
และนักข่าวว่าข่าวสารนั้นมีความเหมาะสมแค่ไหนและเป็นท่ีสนใจแก่ประชาชนหรือไม่ ดังนั้ น 
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ส่ือมวลชนจะท าหนา้ท่ีในฐานะบุคคลท่ีเป็นกลางในช่องทางการส่ือสารเป็นผูต้ดัสินใจวา่ข่าวสารท่ีตน
รับมานั้นจะส่งไปสู่มวลชนหรือไม่ และจะส่งไปอยา่งไร 

จากบทบาทหน้าท่ีของส่ือมวลชนทางดา้นน้ี ท าให้ส่ือมวลชนกลายเป็นสถาบนั
ทางสังคมสถาบนัหน่ึงท่ีช้ีน าสังคมให้ไปสู่ทิศทางเดียวกนัเม่ือส่ือมวลชนไดรั้บข่าวสารจากทั้งในและ
ภายนอกสังคมก็จะมีกลไกท่ีถูกสร้างข้ึน มกัจะเป็นกลุ่มหรือคณะบุคคลร่วมกนักลัน่กรองวา่เหตุใดบา้ง
ท่ีมีความส าคัญต่อประชาชนส่วนใหญ่ แล้วจึงน าเสนอข้อมูลข่าวสารนั้ นออกมาผ่านส่ือต่างๆ 
ส่ือมวลชนในประเทศไทยไดท้  าหน้าท่ีน้ีและเกิดผลต่อสังคมอย่างเด่นชดั หลายคร้ังตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั 

7. ส่ือมวลชนท าหนา้ท่ีในการเฝ้าดู (Watchdog) 
หนา้ท่ีของส่ือมวลชนในดา้นน้ีมีความคลา้ยคลึงกบัการเป็นผูเ้ฝ้าประตูท่ีกล่าวไป

แลว้ แต่ไม่เหมือนกนั กล่าวคือการท าหนา้ท่ีเป็นผูเ้ฝ้าประตูนั้นเป็นเสมือนผูก้รองสารท่ีจะถูกส่งผา่นไป
ยงัมวลชน แต่หน้าท่ีในการ “เฝ้าดู” หรือ “watchdog” นั้น มีสภาพเหมือนกับการเฝ้าจบัตาดูความ
เปล่ียนแปลงหรือความเป็นไปของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม ถา้หากเห็นว่าไม่เป็นไปตามท านองคลอง
ธรรมหรือระเบียบประเพณีก็จะมีการน าเร่ืองมาวพิากษว์จิารณ์และน าเสนอต่อมวลชนทนัที 

กรณีตวัอยา่งของการท าหนา้ท่ีของส่ือมวลชนน้ีก็คือ กรณีพระภิกษุรูปหน่ึงท่ีมีผู ้
เคารพนบัถือของประชาชนจ านวนมากทุกระดบัทั้งในและต่างประเทศ ประพฤติผิดศีลและหลกัพระ
ธรรมวนิยัโดยมีความสัมพนัธ์ฉนัทชู์ส้าวจนเกิดการวิพากษว์ิจารณ์กนัอยา่งมากวา่จะท าให้ศาสนาเล่ือม
ส่ือมวลชนได้มองเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีร้ายแรงทางศาสนา จึงพากันเสนอข่าวเร่ืองน้ีอย่างต่อเน่ือง 
จนกระทัง่มีผลให้ทางราชการตอ้งด าเนินการฟ้องร้องและสอบสวนพระภิกษุรูปนั้น และทา้ยท่ีสุดตอ้ง
หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศ ตลอดจนกรณีการแสวงหาข่าวการทุจริตในวงราชการและน ามาเปิดโปง
รายละเอียดต่างๆ ทุกแง่ทุกมุมจนกระทัง่ทางการสามารถจบักุมขา้ราชการท่ีทุจริตมาด าเนินคดีไดท้ั้ง 2 
กรณี น้ีถือเป็นบทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชนท่ีช่วยสร้างความถูกตอ้งในสังคมและป้องกนัไม่ให้มีการ
ประพฤติจากศีลธรรมและกฎหมายท่ีสังคมยดึถือปฏิบติัอยู ่

2.1.4.2  ดา้นส่ือมวลชนกบัความสัมพนัธ์ทางการเมือง 
บทบาทหน้าท่ีของส่ือมวลชนทางการเมืองข้ึนอยู่กับระบอบการปกครองของ

ประเทศต่างๆ ว่าส่ือมวลชนจะตอ้งท าหน้าท่ีอย่างไรและท าเพื่อใคร หลกัการของการเมืองท่ีส าคญั 4 
ประการคือ ธรรมชาติของการเมือง รัฐบาลกบัโครงสร้างในการใช้อ านาจ อุดมการณ์ของชาติ และ
ระบบการเมืองท่ีถูกก าหนดโดยอุดมการณ์ของรัฐ ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ทางการเมืองทั้งทางดา้นวิชา
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ความรู้และแนวทางปฏิบัติอีกมากมาย ระบบการเมืองท่ี เป็นแบบเผด็จการ สังคมนิยม หรือ
ประชาธิปไตยก็ตามลว้นแต่ส่งผลต่อปรากฏการณ์ทางการส่ือสารอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดใ้นระดบัสังคม
การเมืองแลว้ กระบวนการส่ือสารท่ีเร่ิมตน้จากรัฐบาลในฐานะผูส่ื้อสารไปยงัประชาชนซ่ึงเป็นผูรั้บสาร
จ านวนมาก จ าเป็นจะตอ้งตระหนกัถึงกระบวนการส่ือสารอยา่งรอบดา้นและพินิจพิเคราะห์มากข้ึน ทั้ง
ในดา้นศกัยภาพของการส่ือสาร อนัตรกิรกยา และการยอมรับอนัเป็นผลพวงท่ีมาจากการส่ือสาร31 

การส่ือสารทางการเมืองท าให้เกิดผลไม่เฉพาะเพียงการเป็นส่ือกลางส าหรับการ
สร้างความเขา้ใจกนัระหว่างนกัการเมืองกบัประชาชนเท่านั้นแต่ยงัมีผลกระทบถึงส่ือมวลชนเองดว้ย 
เน่ืองจากบทบาทของส่ือมวลชนจะมีผลต่ออ านาจของรัฐและความนิยมชมชอบของประชาชนต่อตวั
นักการเมืองหรือของพรรคการเมืองเองด้วย ส่ือมวลชนในบางประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลก
คอมมิวนิสต์จึงมกัถูกควบคุมโดยรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ีเพื่อให้ส่ือท าหน้าท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของรัฐบาล ช่วยผดุงอ านาจของรัฐบาลและเป็นกระบอกเสียงให้รัฐบาลด้วย ตรงกนัขา้มกบั
รัฐบาลในโลกเสรีประชาธิปไตยซ่ึงจะเปิดโอกาสให้ส่ือมวลชนท าหนา้ท่ีของตนเองไดอ้ยา่งอิสระโดย
ไม่มีการแทรกแซงใดๆ การประยุกต์ใช้การส่ือสารทางการเมืองมีหลายรูปแบบ เช่นการรณรงค์ทาง
การเมือง ซ่ึงเป็นการปลูกจิตส านึกของฝ่ายหน่ึงต่ออีกฝ่ายหน่ึง โดยอาศยักลไกการส่ือสารเป็นตวัสร้าง
ประชามติ การโฆษณาหาเสียงเพื่อสร้างพลงัสนบัสนุนของมวลชน การน าส่ือสารไปใชเ้พื่อการควบคุม
การไหลเวียนของสารสนเทศทางการเมือง เช่น นโยบายของรัฐบาล โครงการต่างๆ ในการพฒันา
ประเทศ การผลกัดนัแนวคิดในการแก้ปัญหาของประเทศให้เกิดผลส าเร็จ เหล่าน้ีเป็นปรากฏการณ์
ทางการส่ือสารท่ีมุ่งตอบสนองวตัถุประสงค์ทางการเมืองทั้ งส้ิน บทบาททางด้านการเมืองของ
ส่ือมวลชนในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยน้ี จะมีลักษณะเป็นกระจกเงาของรัฐบาลและ
ขณะเดียวกนัก็มีหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของรัฐบาลไปในตวั 

ดงันั้น รัฐบาลจึงจ าเป็นตอ้งอาศยัส่ือมวลชนเพื่อท าหนา้ท่ีส่งข่าวสารจากรัฐบาลไปสู่
ประชาชนและในขณะเดียวกนัก็สะทอ้นความคิดเห็นจากประชาชนกลบัมาสู่รัฐบาล ท าให้รัฐบาลวาง
นโยบายในการบริหารประเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามความตอ้งการของประชาชน เพื่อการประชาสัมพนัธ์ 
เพื่อสร้างความสามคัคีอนัดีระหวา่งคนในชาติ และส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศดว้ย บทบาท
หนา้ท่ีของส่ือมวลชนทางดา้นการเมืองจึงจ าแนกไดด้งัต่อไปน้ี 

                                                      
31  สุรพงษ ์โสธนะเสถียร.  เล่มเดิม.  หนา้ 60. 
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1. เป็นส่ือกลางในการติดต่อจากรัฐบาลไปสู่ประชาชน รัฐบาลในระบอบ
ประชาธิปไตย จะใชส่ื้อมวลชนเป็นช่องทางเสนอข่าวท่ีตนเห็นวา่น่าสนใจแก่ประชาชน หรือเร่ืองท่ีคาด
วา่ประชาชนอยากรู้คือ 

ข่าวสารความเคล่ือนไหวทางการเมือง เศรษฐกิจสังคมการทหาร นโยบาย
ต่างประเทศ โดยเฉพาะเร่ืองท่ีประชาชนก าลงัใหค้วามสนใจ โดยปกติรัฐบาลมกัจะมีการแถลงข่าวอยา่ง
เป็นทางการเป็นประจ า โดยโฆษกรัฐบาลส่งผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในนดัท่ีส าคญัๆ หรือ เปิด
แถลงข่าวเป็นกรณีพิเศษเม่ือมีเหตุการณ์ท่ีส าคญัเกิดข้ึน และประชาชนตอ้งการความกระจ่างแลว้ในเร่ือง
ดงักล่าว นอกจากน้ีรัฐบาลยงัใชห้น่วยงานประชาสัมพนัธ์ทางรัฐ เช่น สถานีวิทยุและโทรทศัน์ ของกรม
ประชาสัมพนัธ์ หรือ ขององค์การส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย และรวมการเฉพาะกิจเพื่อเป็น
ช่องทางในการเสนอข่าวทัว่ๆ ไป หรือข่าวเด่นเป็นกรณีไป และยงัใหส่ื้อมวลชนท่ีอยูใ่นการควบคุมของ
รัฐบาลจดัรายการอภิปลาย หรือวเิคราะห์ข่าวตามนโยบายของรัฐบาลอีกดว้ย 

2. เป็นส่ือกลางในการติดต่อจากประชาชนสู่รัฐบาล ส่ือมวลชนมีบทบาทในการรับ
ฟังความคิดเห็นและขอ้ทุกขร้์อนท่ีเกิดกบัประชาชนเพื่อน าเสนอต่อรัฐบาล คือ ท าหนา้ท่ีเป็นปากเสียง
แทนประชาชน ใหรั้ฐบาลน าไปปรับปรุงแกไ้ขต่อไป ไดแ้ก่เร่ืองต่างๆ คือ 

1) น าเร่ืองท่ีประชาชนเดือดร้อนและไม่พอใจรัฐบาล และข้อเสนอแนะแนว
ทางแกไ้ขมาเสนอในส่ือมวลชน โดยแสวงหาข่าวท่ีเป็นรายละเอียดของความเดือดร้อนนั้นมาท าการ
วเิคราะห์ วจิารณ์และเผยแพร่แนวคิดท่ีสามารถน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนนั้นได ้เช่น เขียน
บทบรรณาธิการ แสดงความเห็น หรือบทความวจิารณ์ ซ่ึงการกระท าดงักล่าวจะช่วยเพิ่มความกดดนัแก่
รัฐบาลใหรี้บเร่งหาทางแกไ้ขความเดือดร้อนนั้นโดยเร็ว 

2) เปิดโอกาสให้ประชาชนส่งจดหมายหรือขอ้ร้องเรียนมาท่ีส่ือมวลชนโดยผา่น
ทางคอลมัน์พิเศษส่ิงตีพิมพ ์จดหมายและค าร้องเรียนเหล่านั้นใหรั้ฐบาลหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดท้ราบ 

3. ส่ือมวลชนมีบทบาทในการใหค้วามรู้ทางการเมืองและสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง
เก่ียวกบัในเร่ืองต่างๆ เช่น สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิเสรีภาพ และหนา้ท่ีของประชาชนตามแนวทาง
ของรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ การช้ีให้เห็นผลของการละเลยไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผูแ้ทนราษฎรการซ้ือ
เสียงท่ีมีต่อสังคมและประเทศชาติ ปลูกฝังให้มีความรักและความเช่ือมัน่ในระบอบประชาธิปไตย เป็น
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ตน้ หน้าท่ีของส่ือมวลชนในส่วนน้ีจะช่วยให้ประชาชนเกิดความตระหนักในหน้าท่ีของตวัเองท่ีจะ
รักษาสิทธิและหนา้ท่ีของตวัเองเอาไวแ้ละมีอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีถูกตอ้งต่อไป32 

2.1.4.3  ดา้นส่ือมวลชนกบัความสัมพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจ 
เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปว่า ส่ือมวลชนนั้นมีอิทธิพลต่อการพฒันาประเทศทั้ง

ทางดา้นการเมืองเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบนัถือไดว้า่เป็นยคุสังคมข่าวสาร ซ่ึงมีความกา้วหนา้ทางดา้น
เทคโนโลย ีการส่ือสารเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ยอ่มเป็นการปฏิเสธไม่ไดท่ี้ชีวิตของคนในสังคมจ าเป็นตอ้ง
อาศยัการติดต่อส่ือสารเพื่อความอยูร่อดของตนเองและของสังคมโดยส่วนรวม จนกระทัง่มีการกล่าวกนั
วา่ผูใ้ดท่ีควบคุมระบบการส่ือสารไวย้อ่มเป็นผูท่ี้ไดเ้ปรียบในทุกทาง ค ากล่าวน้ีคงไม่เกินจริงไป เม่ือเรา
หันกลับมามองรอบๆ ตวัเราว่า ข่าวสารได้เข้าไปมีบทบาทอยู่ทางด้านใดบา้ง ผูท่ี้ไม่ได้รับข่าวสาร
หรือไม่มีความเท่าเทียมกนัในการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารจะเป็นผูท่ี้ลา้สมยัในท่ีสุด 

ส่ือสารมวลชนกบัการพฒันาเศรษฐกิจก็เป็นอีกแนวหน่ึงซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัและ
สนับสนุนซ่ึงกนัและกันอย่างมาก เช่นเดียวกับกรณีไก่กบัไข่ ซ่ึงเราบอกไม่ได้ว่าอะไรเกิดก่อนกัน 
เน่ืองจากส่ือมวลชนก็มีส่วนในการพฒันาเศรษฐกิจให้เจริญรุ่งเรืองในท านองเดียวกนั การท่ีประเทศมี
เศรษฐกิจดี มีความกา้วหนา้ก็มีผลท าให้ระบบส่ือสารมวลชนท่ีดี มีเครือข่ายท่ีกวา้งขวางไปทัว่ประเทศ 
ตวัอยา่งเห็นไดช้ดัจากประเทศท่ีพฒันาแลว้มีระบบส่ือสารมวลชนท่ีดีมาก สามารถแพร่กระจายข่าวสาร
ไดร้วดเร็ว ทัง่ถึง ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บข่าวสารเท่าเทียมกนั และประชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ดี 

2.1.4.4  ดา้นส่ือมวลชนกบัความสัมพนัธ์ทางดา้นการศึกษา 
ส่ือมวลชนมีบทบาทในการให้ความรู้แก่ประชาชนท่ีมีความแตกต่างจากการศึกษา

ในโรงเรียน คือ ให้การศึกษาผ่านส่ือประเภทต่างๆ โดยผูเ้รียนไม่จ  าเป็นตอ้งมานั่งเรียนในห้องเรียน 
ความรู้ท่ีไดรั้บน้ีอาจรวมความรู้รอบตวั วทิยากรใหม่ๆ ความรู้ทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซ่ึง
ประชาชนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัหรือเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้ทันที 
การศึกษาผ่านส่ือมวลชนจึงสามารถท าไดต้ลอดเวลา ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงเป็นลกัษณะเด่น
มากกวา่การศึกษาในระบบโรงเรียน 

การใชส่ื้อมวลชนเพื่อการศึกษาสามารถท่ีจะแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
1. ส่ือมวลชนในการศึกษาในระบบ (Formal Education) เป็นการใช้ส่ือมวลชนเพื่อ

สนบัสนุนการจดัการศึกษาในระบบโรงเรียน ซ่ึงมีการเรียนการสอนประจ าอยูแ่ลว้ แต่สถานศึกษาอาจมี

                                                      
32  ณรงค ์สมพงษ.์  เล่มเดิม.  หนา้ 48-50. 
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โครงการใชส่ื้อมวลชนเพื่อเป็นส่ือเสริมในการเรียนการสอน เช่น วิทยุโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ 
รายการวทิยโุทรทศัน์ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เป็นตน้ 

2. ส่ือมวลชนในการศึกษานอกระบบ (Nonformal Education) เป็นการศึกษาท่ีมุ่ง
พฒันาคนใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจท่ีกวา้งไกล เพื่อน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัให้มีความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ดงันั้นการให้การศึกษานอกระบบจึงไม่เน้นทางดา้นความส าเร็จเพื่อการไดรั้บใบรับรอง
คุณวุฒิประกาศนียบตัรหรือปริญญาบตัร แต่มุ่งให้กลุ่มเป้าหมายมีการพฒันาตนเองและสังคมโดยรวม 
ให้สังคมมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้การศึกษาแก่ผูด้อ้ยโอกาสซ่ึงไม่สามารถเขา้
เรียนในโรงเรียนปกติได ้แต่เขาก็สามารถอาศยัส่ือมวลชนเป็นช่องทางในการศึกษาหาความรู้ เพื่อให้
สามารถช่วยตวัเองได ้

 
2.2 แนวคิด ทฤษฎ ีหลักการเกีย่วกบัสิทธิและเสรีภาพ 

2.2.1 แนวคิด ทฤษฎ ีและหลกัการเกีย่วกบัสิทธิ เสรีภาพ 
สิทธิและเสรีภาพในปัจจุบนัน้ีพฒันามาจากสิทธิและเสรีภาพของชนชั้นกลางในยุคกลาง

ของยโุรป ชนชั้นกลางในยโุรปไดบ้งัคบัใหพ้วกขุนนางและกษตัริยใ์ห้หลกัประกนัในสิทธิและเสรีภาพ
บางประการแก่พวกตน โดยการใหห้ลกัประกนัดงักล่าวมกัจะกระท าในรูปของเอกสารต่างๆ ดงัจะเห็น
ได้ในปี ค.ศ. 1188 Cortes von Léon บรรดานักบวชและประชาชนชาวสเปนได้มีการร่วมประชุมกนั 
เพื่อใหก้ารรับรองสิทธิของประชาชนโดยรับรองสิทธิในการฟ้องสิทธิในการปรึกษาหารือ สิทธิในการ
ร่วมแสดงความคิดเห็นในปัญหาส าคญัๆ เช่น เก่ียวกบัการท าสงคราม การท าสัญญาสันติภาพ เป็นตน้ 
นอกจากน้ียงัไดรั้บรองการล่วงละเมิดไม่ไดใ้นชีวติ เกียรติยศ และสิทธิในท่ีอยูอ่าศยัและกรรมสิทธ์ิ33 แต่
ขอ้เรียกร้องท่ีไดรั้บการกล่าวถึงกนัมากในการต่อสู้ของชนชั้นกลางคือ Magna Carta ในปี ค.ศ. 1215 
อนัเป็นขอ้เรียกร้องซ่ึงเกิดมาจากการท่ีพวกขุนนางไม่พอใจพระเจา้จอห์นซ่ึงปกครองประเทศองักฤษ 
เหตุเพราะพระเจา้จอห์นมกัจะเก็บภาษีตามใจชอบเพื่อน าไปใชใ้นการสงคราม ดว้ยเหตุน้ีจึงเกิดการรบ
พุ่งกนัพระเจา้จอห์นเป็นฝ่ายแพจึ้งตอ้งยอมประทบัตราลงใน Magna Carta โดยมีสาระส าคญัประการ
หน่ึงว่า พระมหากษัตริย์จะเก็บภาษีบางอย่างโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากพวกขุนนางไม่ได ้
นอกจากน้ี เพื่อป้องกนัการใช้อ านาจโดยมิชอบจากศาลของพระมหากษตัริย ์จึงไดมี้การก าหนดไวใ้น

                                                      
33  Albert Bleckmann.  (1997).  Staatsrecht  II – Die Grundrecht.  p. 2.  อา้งใน บรรเจิด สิงคะเนติ.  

(2547).  หลกัพืน้ฐานของสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ.  หนา้ 40. 
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มาตรา 39 วา่ “อิสรชนไม่อาจจะถูกจบักุม คุมขงั ถูกประหาร หรือถูกเนรเทศ หรือถูกกระท าโดยวิธีใด
วธีิหน่ึง เวน้แต่โดยอาศยัพื้นฐานค าวนิิจฉยัตามบทบญัญติัของกฎหมาย” 

ในปี ค.ศ. 1356 Brabanter Joyeuse Entrée ไดเ้รียกร้องจากผูป้กครองแผ่นดินเพื่อให้ค  ามัน่
สัญญาท่ีจะรับรองสิทธิต่างๆ โดยให้ความเป็นธรรมต่อชนชั้นกลาง ในการร่วมตดัสินใจในการท า
สงคราม และสัญญาสันติภาพ เอกสารท่ีคล้ายๆ กนัในลกัษณะดงักล่าวนั้น สามารถพบไดใ้นฮงัการี 
โปรตุเกส โปแลนด ์และสวเีดน รวมทั้งเขตการปกครองในดินแดนของเยอรมนัท่ีไดมี้การบงัคบัเพื่อให้
มีการให้ค  ามัน่สัญญาในเร่ืองดงักล่าว ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการเรียกร้องเพื่อให้สิทธิแก่ชนชั้นกลางและ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อเมืองท่ีมีความอิสระ 

สิทธิ ท่ีได้มีการเ รียกร้องดัง ท่ีได้กล่าวถึงข้างต้น ไม่ ถือว่า เป็นสิทธิตามธรรมชาติ 
(Naturrechte) หากแต่เป็นสิทธิท่ีมีพื้นฐานมาจากขอ้ตกลง ดว้ยเหตุน้ี สิทธิดงักล่าวจึงมีผลบงัคบัเฉพาะ
กบัชนชั้นกลางตามท่ีไดก้ าหนดไวเ้ท่านั้น ขอ้ตกลงดงักล่าวยงัมิไดมี้ผลกบัประชาชนเป็นการทัว่ไป แต่
อยา่งไรก็ตาม เน้ือหาสาระของขอ้ตกลงดงักล่าวยอ่มมีผลต่อความคิดทางกฎหมายในช่วงของพฒันาการ
ในทางประวติัศาสตร์ต่อมาและเน้ือหาของขอ้ตกลงดงักล่าวไดก้ลายเป็นอุปสรรคต่อการใช้อ านาจใน
การออกกฎหมายของผูป้กครองในสมยันั้นทีละเล็กทีละนอ้ย 

พฒันาการของทฤษฎีว่าด้วยรัฐสมยัใหม่ตั้งแต่สตวรรษท่ี 16 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ศตวรรษท่ี 17 ไดก่้อใหเ้กิดความเขา้ใจในสิทธิและเสรีภาพตามความหมายของสมยัใหม่ โดยในขั้นแรก
ไดเ้กิดพฒันาการในเร่ืองดงักล่าวข้ึนในประเทศองักฤษในศตวรรษท่ี 17 ใน ค.ศ. 1628 สภาขนุนางและ
สภาสามญัของประเทศองักฤษไดร่้วมกนัยื่นเอกสารต่อพระเจา้ชาร์ลโดยบงัคบัพระเจา้ชาร์ลให้ยอมรับ
เอกสารท่ีเรียกวา่ “Petition of Right” ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัน้ี (1) บุคคลจะไม่ถูกบงัคบัใหเ้สียภาษีใดๆ โดย
ปราศจากความยินยอม โดยพระราชบญัญติัของสภา (2) บุคคลจะไม่ถูกจ าคุกหรือคุมขงั เวน้ไวแ้ต่จะ
เป็นไปตามกฎหมายหรือพระราชบญัญติัของราชอาณาจกัร (3) การบงัคบัใหห้าท่ีอยูอ่าศยัและการเล้ียงดู
แก่ทหารบก ทหารเรือจะตอ้งถูกยกเลิก (4) การสั่งให้ด าเนินกระบวนพิจารณาโดยกฎอยัการศึกจะตอ้ง
ถูกเพิกถอนและแสดงว่าเป็นโมฆะ34 จาก The Petition of Right ไดมี้การก าหนดสถานะแห่งสิทธิตาม
กฎหมายระหวา่งองคพ์ระมหากษตัริยก์บัรัฐสภา ซ่ึงจากเหตุการณ์ดงักล่าวท าใหค้วามหมายของเสรีภาพ
ท่ีมีมาแต่ดั้ งเดิมนั้นเปล่ียนแปลงไปเพราะนับแต่นั้นเป็นต้นมาไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินทั้งหลายแห่งองค์

                                                      
34  หยดุ แสงอุทยั.  (2511).  ค าอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2511.  หนา้ 134. 

DPU



42 

พระมหากษตัริยก์็สามารถอา้งสิทธิต่างๆ ได ้โดยอา้งพระบรมราชโองการท่ียืนยนัความมีอยู่แห่งสิทธิ
นัน่เอง35 

ต่อมาในปี ค.ศ. 1689 รัฐสภาขององักฤษไดร่้างเอกสารข้ึนฉบบัหน่ึงช่ือวา่ Bill of Right ซ่ึง
พระเจ้าวิลเล่ียมและพระนางแมร่ีได้ให้ความเห็นชอบ เอกสารฉบับน้ีมีข้อความส าคัญๆ ดังน้ี คือ         
(1) อ านาจของพระมหากษตัริยท่ี์จะระงบักฎหมายหรือการใชบ้งัคบัแห่งกฎหมายโดยปราศจากความ
ยินยอมของรัฐสภายอ่มไม่ชองดว้ยกฎหมาย (2) พระมหากษตัริยจ์ะเลิกกฎหมายหรือเลิกการใชบ้งัคบั
กฎหมายก็ไม่ชอบดว้ยกฎหมายเช่นเดียวกนั (3) พระมหากษตัริยย์่อมไม่มีอ านาจท่ีจะเรียกเก็บเงินโดย
รัฐสภาไม่อนุมติัในเวลาบา้นเมืองสงบเรียบร้อย (4) การเกณฑ์และการด ารงไวซ่ึ้งกองทหารประจ าการ 
โดยปราศจากความยนิยอมของรัฐสภายอ่มกระท าไม่ได ้(5) เสรีภาพในการพดูและการอภิปรายหรือการ
ด าเนินการในรัฐสภาจะน ามาฟ้องร้องหรือสอบสวนในศาลหรือในสถานท่ีอ่ืนใดนอกรัฐสภาไม่ได ้    
(6) การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาจะตอ้งเป็นไปโดยเสรี36 

ใน ศตวรรษท่ี 16 และ 17 ทฤษฎีสัญญาประชาคม และแนวความคิดแบบมนุษยนิ์ยม เป็น
แนวความคิดท่ีมีบทบาทส าคญัในยุคนั้น จากแนวความคิดดงักล่าวมีอิทธิพลต่อ John Milton ซ่ึงได้
เรียกร้องสิทธิต่างๆ ต่อไปน้ี ว่าเป็นสิทธิท่ีมีความจ าเป็นส าหรับประชาชน กล่าวคือ สิทธิในชีวิตและ
ร่างกาย กรรมสิทธ์ิ เสรีภาพ เสรีภาพในทางศาสนาและในทางความเช่ือ เสรีภาพในการพูด และเสรีภาพ
ของหนงัสือพิมพ ์

ในระหว่างปี ค.ศ. 1647 ถึง ค.ศ. 1649 แนวความคิดดงักล่าวได้น าไปสู่การท า “ขอ้ตกลง
ของประชาชน” ซ่ึงไดเ้สนอต่อ Oliver Cromwell โดยสภาท่ีปรึกษาแห่งกองทพัเพื่อการปฏิวติั ซ่ึงตาม
ขอ้ตกลงดงักล่าวรัฐจะตอ้งถูกจ ากดัอ านาจของรัฐในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเสรีภาพดงัต่อไปน้ี กล่าวคือ เสรีภาพ
ในทางศาสนาและในทางความเช่ือ เสรีภาพจากการถูกบงัคบัให้เขา้ร่วมในสงคราม การนิรโทษกรรม
ส าหรับผูท่ี้มีความคิดเห็นทางการเมืองท่ีแตกต่าง ความเสมอภาค การแทรกแซงในสิทธิของบุคคลหรือ
การแทรกแซงในกรรมสิทธ์ิจะกระท าได้ก็ต่อเม่ือมีกฎหมายให้อ านาจในการกระท าดังกล่าว สิทธิ 
เสรีภาพ มกรรมสิทธ์ิไม่อาจจะถูกล่วงละเมิดได้ แต่อย่างไรก็ตาม Cromwell ได้ปฏิเสธขอ้เรียกร้อง
ดงักล่าว ในปี ค.ศ. 1679 กษตัริย์ Karl II ได้ลงนามใน Habeas Corpus Act ท่ียงัคงมีผลผูกพนัมาถึง

                                                      
35  บุญศรี มีวงศอ์ุโฆษ.  (2535).  ค าอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทยีบ: รัฐธรรมนูญเยอรมนั.  หนา้ 

42. 
36  หยดุ แสงอุทยั.  เล่มเดิม.  หนา้ 137. 
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ปัจจุบนัน้ี ซ่ึงตาม Habeas Corpus Act บุคคลไม่อาจถูกจบักุม คุมขงั โดยปราศจากค าสั่งท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร และผูท่ี้ถูกจบักุมนั้นจะตอ้งน าตวัไปยงัผูพ้ิพากษาภายในระยะเวลา 30 วนั37 

บุคคลท่ีมีบทบาทส าคญับุคคลหน่ึงในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพคือ John Lock (ค.ศ. 1632-
1704) โดย Lock ไดเ้ขียนหนงัสือท่ีมีความส าคญัยิ่งคือ “Two Treaties on Civil Government” โดย Lock 
เห็นว่าชีวิต เสรีภาพ และกรรมสิทธ์ิ เป็นสิทธิท่ีติดตวัปัจเจกบุคคลมาตั้งแต่เกิดโดยสิทธิดงักล่าวเป็น
สิทธิท่ีมีอยูอ่ยา่งเท่าเทียมกนัอยา่งอิสระของปัจเจกบุคคลในสภาวะธรรมชาติ สิทธิดงักล่าวไม่อาจจะถูก
ยกเลิกไดโ้ดยสัญญาประชาคม แต่ในทางตรงกนัขา้มอาจท าให้เกิดความมัน่คงข้ึนโดยสัญญาประชาคม 
ซ่ึงกรรมสิทธ์ิตามแนวความคิดของยุคกลางและตามแนวความคิดของศตวรรษท่ี 17 ถือว่ารวมอยู่ใน
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลด้วย เพื่อให้เกิดหลักประกันต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล Lock ได้
เรียกร้องให้มีการแยกอ านาจนิติบญัญติัออกจากอ านาจบริหารส าหรับเร่ืองแนวความคิดในการจ ากดั
อ านาจรัฐได้รับการพัฒนาต่อมาโดย Montesquieu (1989-1755) โดย Montesquieu ได้เขียนไว้ใน
หนงัสือ38 

แนวความคิดของนักนิติศาสตร์ชาวองักฤษท่ีมีความเก่ียวพนัพบัแนวความคิดของ John 
Lock คือ Sir Edward Coke ซ่ึงเป็นผูท่ี้สนบัสนุนเสรีภาพส่วนบุคคล สิทธิในชีวิต และกรรมสิทธ์ิ โดย
กฎหมายบญัญติั และไดก่้อให้เกิดพฒันาการต่อเสรีภาพส่วนบุคคล สิทธิในชีวิตร่างกายและกรรมสิทธ์ิ 
โดย Coke เห็นว่าสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิท่ีติดตัวมนุษย์ (inheritance) ซ่ึงได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมาย Common Law 

แนวความคิดดังกล่าวข้างต้นได้รับการพัฒนาต่อมาโดยนักปรัชญา เช่น Benedict de 
Spinoza, Hugo Grotius, Samuel Pufendorf, Thomas Christian Thomasius, Christian Wolff เป็นตน้ ใน
ศตวรรษท่ี 18 แนวความคิดดงักล่าวขา้งตน้ไดน้ ามาไปสู่การประกาศสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใน
สหรัฐอเมริกาและในฝร่ังเศส โดยในชั้ นแรกได้มีประกาศ “Bills of Rights” ของรัฐต่างๆ ของ
สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง Bill von Virginia ในปี ค.ศ. 1776 แนวความคิดดงักล่าวไดแ้สดงออก
อยา่งชดัแจง้ในการประกาศความเป็นอิสระของสหรัฐอเมริกา เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776 วา่: 

                                                      
37  บรรเจิด สิงคะเนติ.  (2547).  หลกัพืน้ฐานของสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ.  

หนา้ 42. 
38  วภิาวรรณ ตุลยานนท.์  (2528).  เจตนารมณ์ของกฎหมาย. 
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“We hold these truths to be selfevident, that all men are created equal, that they are 
endowed by their Creator with certain unalienable right, that among these are Life, Liberty and the 
Pursuit of Happiness.  That to secure these rights, Government are instituted among men, deriving 
their just powers from the consent of the Govermed.” 

ส่วนในระดบัของสหพนัธรัฐ สิทธิและเสรีภาพได้รับการวางหลกัไวใ้น “Federal Bill of 
Rights von 1791” 

ประกาศสิทธิมนุษยแ์ละสิทธิพลเมือง ซ่ึงมีการประกาศสิทธิมนุษยแ์ละสิทธิพลเมืองในช่วง
ของการปฏิวติัของฝร่ังเศสเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม ค.ศ. 1708 โดยตวัแทนของประชาชนชาวฝร่ังเศส ซ่ึง
ประกอบกนัเป็นสภาแห่งชาติ ตามประกาศสิทธิมนุษยแ์ละสิทธิพลเมืองไดก้ล่าวถึงความผูกพนัของ
องค์กรนิติบญัญติัต่อสิทธิและเสรีภาพ สิทธิและเสรีภาพมีผลผูกพนัต่ออ านาจของรัฐทั้งหมด ประกาศ
ดงักล่าวได้กล่าวถึงเสรีภาพและหลกัการท่ีส าคญั เช่น เสรีภาพทัว่ไปในการกระท าการอนัเป็นการ
คุม้ครองเสรีภาพส่วนบุคคล หลกัไม่มีความผิดและไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย (nullum crimen, nulla 
poena sine lege) เสรีภาพในทางศาสนา สิทธิในกรรมสิทธ์ิ หลกัการแบ่งแยกอ านาจ และหลกัอธิปไตย
ของปวงชน รวมทั้งแนวความคิดเร่ืองการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพอาจกระท าได้โดยบทบญัญติัของ
กฎหมายเพื่อผลประโยชน์ของมหาชน39 

จากประกาศสิทธิของมนุษยท์ั้งสองฉบบัดงักล่าวขา้งตน้มีอิทธิพลต่อหลกัการสิทธิและ
เสรีภาพอยา่งส าคญั ในศตวรรษท่ี 19 และ 20 หลกัการดงักล่าวขา้งตน้มีอิทธิพลต่อประเทศยุโรปเกือบ
ทั้งหมด และมีอิทธิพลต่อประเทศต่างๆ เกือบทัว่โลก 

การแบ่งพฒันาการของสิทธิและเสรีภาพ อาจแบ่งไดเ้ป็น 4 ช่วงดงัน้ี 
1. ช่วงท่ีหน่ึง เป็นช่วงของพฒันาการเก่ียวกบัเสรีภาพในทางศาสนา ซ่ึงพฒันาการเก่ียวกบั

เสรีภาพในทางศาสนานั้นไดป้ระสบผลส าเร็จทีละเล็กทีละน้อยในช่วงของการปฏิรูปทางศาสนาตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 16 ปัญหาส าคญัในช่วงนั้นคือปัญหาการละทิ้งศาสนาคริสต์ ซ่ึงมีมาตั้งแต่เร่ิมตน้คริสต์
ศาสนา นอกจากน้ียงัปัญหาของความสัมพนัธ์ระหว่างศาสนากบัปรัชญา และวิชาการสมยัใหม่ได้มี
ความขดัแยง้กนัเสมอมา แต่ส่ิงท่ีเป็นขอ้น่าสังเกตก็คือ การเรียกร้องต่อเสรีภาพในทางความคิดเห็นและ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสรีภาพในทางวิชาการยงัไม่เคยปรากฏจนถึงศตวรรษท่ี 16 นกัปฏิรูป นกัปรัชญา 
และบรรดานักวิชาการในช่วงนั้นต่างยึดมัน่ในความเช่ือของตนเองอย่างมัน่คง และในช่วงของการ

                                                      
39  บรรเจิด สิงคะเนติ.  เล่มเดิม.  หนา้ 44. 
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ปฏิรูปศาสนาเองก็ยงัมีความคิดว่า มีเพียงความจริงในทางศาสนาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ท่ีไม่อาจจะ
อดทนต่อความคิดเห็นท่ีแตกต่างไดเ้สรีภาพในทางศาสนาประสบส าเร็จเป็นคร้ังแรก เม่ือสงครามกลาง
เมืองท่ีเกิดจากความแตกแยกในทางศาสนานั้นมกัจะมีรัฐเขา้มาแกปั้ญหาดงักล่าว ดว้ยเหตุน้ีเองรัฐจึง
ตอ้งมีความเป็นกลางในทางศาสนา การท่ีรัฐเป็นกลางในทางศาสนาเป็นการคล่ีคลายไปสู่ความเป็นรัช
สมยัใหม่ๆ เร่ืองการนบัถือศาสนาถือวา่เป็นเร่ืองของปัจเจกบุคคล และนอกจากนั้น จะตอ้งยอมรับว่า
ศาสนาหรือความเช่ืออ่ืนๆ นั้น อยา่งนอ้ยท่ีสุดศาสนาหรือความเช่ือนั้นๆ จะตอ้งมีความจริงรวมความอยู่
ในศาสนาหรือความเช่ือนั้นดว้ย มิไดมี้เพียงความเช่ือหรือศาสนาใดศาสนาหน่ึงเท่านั้นท่ีเป็นผูผู้กขาด
ความจริงตามหลกัศาสนา ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวท าใหเ้กิดความมัน่คงต่อความเคารพในความเช่ือท่ีแตกต่าง
ออกไปของบุคคลในสังคม 

ขอ้สังเกตความแตกต่างระหว่างเสรีภาพในทางศาสนากบัเสรีภาพในทางวิชาการนั้น
แสดงให้เห็นได้ชัดเจนในกรณีของกาลิเลโอ กาลิเลโอ การท่ีกาลิเลโอประกาศแนวความคิดว่าดวง
อาทิตยเ์ป็นศูนยก์ลางของเอกภพอนัเป็นแนวความคิดท่ีขดัแยง้กบัศาสนจกัรในยุคนั้น ความคิดความเช่ือ
ของกาลิเลโอมิใช่เร่ืองเสรีภาพในทางศาสนา หากแต่เป็นเสรีภาพในทางวชิาการเพราะกาลิเลโอสามารถ
พิสูจน์ความคิดความเช่ือของตนไดด้ว้ยความรู้ทางดาราศาสตร์ ซ่ึงหากเป็นเสรีภาพในทางศาสนาแลว้ 
มิไดเ้รียกร้องการพิสูจน์การมีอยูจ่ริง 

2. ช่วงท่ีสอง พฒันาการในช่วงท่ีสองสิทธิและเสรีภาพเป็นพฒันาการของสิทธิและเสรีภาพ
ในทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเก่ียวกบัเร่ืองกรรมสิทธ์ิ เสรีภาพในการท าสัญญา และเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเร่ืองกรรมสิทธ์ิมีความเก่ียวพนักบัความคิดเร่ืองการก าหนดภาษี ซ่ึงจ าเป็น
จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมของตวัแทนประชาชน หลกัการส าคญับางประการดงักล่าว
บรรลุผลตั้งแต่ในยุคกลาง ดัง่เช่นการแทรกแซงในกรรมสิทธ์ิและการแทรกแซงในเสรีภาพของบุคคล
จะตอ้งกระท าโดยกฎหมายท่ีออกโดยท่ีประชุมของตวัแทนประชาชน (Ständeversammlung) 

เม่ือส้ินศตวรรษท่ี 16 และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในช่วงศตวรรษท่ี 17 ไดเ้กิดหลกัการส าคญั
อนัเป็นหลกัการท่ีมีผลมาจาก “หลกัอธิปไตยของปวงชน” หลกัการดงักล่าวคือหลกัท่ีวา่ บทบญัญติัของ
กฎหมายทั้งหลายจะตอ้งมีพื้นฐานมาจากเจตจ านงของ “ผูป้กครอง” ซ่ึงโดยตวัของผูป้กครองเองยอ่มไม่
ผูกพนักับกฎหมาย ความคิดดังกล่าวเป็นพื้นฐานของแนวคิดแบบอ านาจเบ็ดเสร็จนิยม ผูป้กครอง 
(Fürsten) ได้ด าเนินการขยายอ านาจทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวจ าเป็นตอ้งใช้
งบประมาณจ านวนมากเพื่อน าไปจ่ายเป็นค่าจา้งให้แก่กองทพั ดงันั้น นโยบายในทางเศรษฐกิจโดยรวม
ของรัฐจึงตอ้งเป็นนโยบายท่ีสร้างความเขม้แข็งในอ านาจทางการเงินของรัฐ ตามแนวความคิดพาณิชย์
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นิยม จากแนวคิดดงักล่าว จึงมีความพยายามโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นการคา้กบัต่างประเทศและความ
พยายามท่ีจะท าให้ไดดุ้ลทางการคา้ จากสภาพดงักล่าวจะท าให้เงินทองหลัง่ไหลเขา้ประเทศ โดยเหตุน้ี
เอง การส่งสินคา้ออกไปต่างประเทศ จึงไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนและมีความพยายามจ ากดัการน าเขา้ 

เสรีภาพในทางเศรษฐกิจ รวมทั้งหลกัความเสมอภาคตามพฒันาการดงักล่าวไดท้  าหนา้ท่ี
ในฐานะท่ีเป็นเง่ือนไขส าหรับการด าเนินการอย่างอิสระของกระบวนการในการก าหนดตนเองของ
ระบบทุนนิยม ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงจากสังคมศกัดินา เป็นสังคมแบบกระฎุมพี โดยมีเง่ือนไขของ
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวคือ 

- การแกไ้ขปัญหาจากการถือครองท่ีดินในระบบศกัดินาซ่ึงผูกพนัต่อกฎหมายของยุค
กลาง 

- การยกเลิกการด าเนินวิถีชีวิตชาวไพร่ท่ีต้องข้ึนอยู่กับผูค้รองท่ีดิน ในด้านหน่ึงนั้น
เพื่อท่ีจะให้บุคคลเหล่านั้นสามารถด าเนินอาชีพเกษตรกรรมในวิธีการท างานแบบทุนนิยม ส่วนในอีก
ดา้นหน่ึงนั้นเพื่อใหบุ้คคลเหล่านั้นสามารถไปเป็นคนงานของโรงงานอุตสาหกรรมได ้

- การยกเลิกขอ้จ ากดัท่ีมีต่อบรรดาขุนนาง ซ่ึงมีการห้ามมิให้ขุนนางท าการคา้และการ
ผลิตใดๆ 

การบญัญติักฎหมายตามแนวความคิดดงักล่าวในเบ้ืองตน้นั้น ยอ่มมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้
ผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของชนชั้นกระฎุมพีได้รับความมัน่คงยิ่งข้ึน ในกรณีน้ีผลประโยชน์
ในทางอ านาจของชนชั้นกระฎุมพีมีบทบาทอยา่งส าคญัยิ่งโดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการยกเลิกสิทธิ
พิเศษของเจา้ผูป้กครองในการแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีฝ่ายราชการ รวมทั้งทหารในกองทพัตามทศันะของ 
Marx เห็นว่า การปฏิบติัของชนชั้นกระฎุมพีรับใช้เฉพาะผลประโยชน์ของชนชั้นกระฎุมพีเท่านั้น ซ่ึง 
Marx เห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีไม่ถูกตอ้ง เพราะในช่วงของยุครุ่งโรจน์ทางปัญญา ใน ศตวรรษท่ี 18 นั้น ตาม
แนวความคิดแบบมนุษย์นิยมซ่ึงเป็นแนวความคิดท่ีมีบทบาทอย่างส าคัญยิ่งในยุคนั้ นและเป็น
แนวความคิดท่ีมีความมุ่งหมายเพื่อมนุษยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดท่ีให้มีการยกเลิกการด าเนิน
ชีวติท่ีตอ้งข้ึนอยูก่บัผูค้รองท่ีดินอนัเป็นการละเมิดต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

3. ช่วงท่ีสาม ในช่วงของพฒันาการสิทธิและเสรีภาพช่วงท่ีสาม อนัเป็นช่วงเดียวกบัการ
พฒันาเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ การพฒันาสิทธิและเสรีภาพในช่วงท่ีสามหรือท่ีเรียกวา่ “เสรีภาพในทาง
ประชาธิปไตย” ซ่ึงไดแ้ก่ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพของหนงัสือพิมพ ์เสรีภาพในการ
ชุมนุม และเสรีภาพในการรวมกนัเป็นสมาคม 
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สิทธิและเสรีภาพในช่วงน้ีเป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงออกมาเป็นหลกัการซ่ึงจะท าให้ส าเร็จ
ไดโ้ดยฝ่ายนิติบญัญติั แต่พระมหากษตัริยม์กัจะอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของเจา้ผูค้รองนครท่ีมีอ านาจอยูเ่สมอ 
หากพระมหากษตัริยซ่ึ์งตอ้งการท าให้หลกัการสิทธิและเสรีภาพดงักล่าวส าเร็จผล พระมหากษตัริย์
จะตอ้งมีอ านาจเหนือเจา้ผูค้รองนครทั้งหลาย ซ่ึงนัน่ย่อมหมายความวา่ชนชั้นกระฎุมพีจะตอ้งมีการจดั
องคก์รของตน เพื่อสนบัสนุนให้หลกัการดงักล่าวมีผลในทางปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง และเพื่อเป็นการขยาย
กลุ่มบุคคลท่ีให้การสนับสนุนแนวความคิดในเร่ืองน้ี และในขณะเดียวกันก็เพื่อเป็นการกดดัน
พระมหากษตัริยใ์ห้ด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว การกระท าดงักล่าวของชนชั้นกระฎุมพีจะเป็นไปไดก้็
ต่อเม่ือมีการใชเ้สรีภาพในการรวมกนัเป็นสมาคมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแก่ชนชั้นกระฎุมพี 

แนวความคิดดงักล่าวขา้งตน้มีความเก่ียวพนักบัแนวคิด ซ่ึง John Stuart Mill ได้แสดง
ความเห็นวา่ เป้าหมายของแนวความคิดในยุครุ่งโรจน์ทางปัญญานั้นตอ้งการท่ีจะให้ความคิดท่ีมีความ
เป็นเหตุเป็นผลมาแทนท่ีแนวความคิดแบบจารีตประเพณีของยุคกลาง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะตอ้ง
เผยแพร่แนวความคิดดงักล่าวให้ประชาชนไดท้ราบ ซ่ึงตามแนวความคิดของฝ่ายเสรีนิยมมีลกัษณะ
ตรงกันข้ามกบัแนวความคิดในทางศาสนาคริสต์ กระบวนการสร้างความคิดแบบใหม่ของแนวคิด
ดงักล่าวจึงขดักบัแนวความคิดดัง่เดิม และเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ความคิดใหม่ จึงได้มีการเสนอ
แนวความคิดในการให้การศึกษา อบรม โดยเรียกร้องให้เด็กมีหน้าท่ีตอ้งไปโรงเรียน และโรงเรียนท่ีมี
อยูจ่ะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบจากอ านาจรัฐท่ีเป็นกลาง ทั้งน้ี เพื่อจะไดต้ดัอิทธิพลทางศาสนาท่ีมีต่อ
โรงเรียน แนวความคิดแบบเสรีนิยมดงักล่าว บรรลุเป้าหมายอยา่งชดัเจนในการลดบทบาทของแนวคิด
ในทางศาสนาออกจากสังคม 

กล่าวโดยสรุป ความเติบโตในทางเศรษฐกิจของชนชั้นกระฎุมพี ประกอบกบัการไดรั้บ
การศึกษาตามระบบการศึกษาแนวใหม่ซ่ึงมิใช่การศึกษาเฉพาะจากทางศาสนาเท่านั้น จากเหตุผล
ดงักล่าวน้ีเองท าใหช้นชั้นกระฎุมพีเขา้มามีบทบาทในทางการเมืองการปกครองมากข้ึน และการท่ีจะท า
ให้ชนชั้นกระฎุมพีเขา้มามีบทบาทในทางการเมืองการปกครองมากข้ึน จะตอ้งอาศยั “เสรีภาพในทาง
ประชาธิปไตย” เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการใชอ้ านาจรัฐในเวลาต่อมา 

4. ช่วงท่ีส่ี พฒันาการสิทธิและเสรีภาพช่วงท่ีส่ีเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการด ารงชีพหรือ
เรียกวา่ “สิทธิขั้นพื้นฐานทางสังคม” สิทธิขั้นพื้นฐานในการด ารงชีพนั้นเก่ียวกบัผลประโยชน์รวมของ
สังคม เพื่อให้ผลประโยชน์โดยรวมของสังคมสามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายไดจ้  าเป็นตอ้งอาศยั
กฎหมายเป็นมาตรการบงัคบั ผลประโยชน์ของสังคมโดยรวมในเร่ืองดงักล่าวไดแ้ก่ การมีงานท า การ
ให้หลกัประกนัส าหรับอนาคต การให้ความดูแลทางดา้นสุขภาพ อาหาร เส้ือผา้ ท่ีอยู่อาศยั การศึกษา 
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เป็นตน้ สิทธิขั้นพื้นฐานในการด ารงชีพได้รับกากรพฒันาอย่างชดัเจนคร้ังแรกในศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงมี
พื้นฐานจากองค์ประกอบหลายประการ สาเหตุประการส าคญัคือการเกิดข้ึนของชนชั้นกรรมาชีพอนั
เป็นผลิตผลของยุคการปฏิวติัอุตสาหกรมซ่ึงชนชั้นกรรมาชีพเป็นชนชั้นท่ีเกิดใหม่และเป็นชนชั้นท่ีถูก
เอารัดเอาเปรียบจากกระบวนการผลิตแบบทุนนิยม สภาพการณ์ดงักล่าวไดก่้อให้เกิดจิตส านึกของชน
ชั้นผูใ้ชแ้รงงานข้ึนทีละเล็กทีละนอ้ยจนในท่ีสุดผูใ้ชแ้รงงานไดก้ลายเป็นชนชั้นท่ีสามารถท าการกดดนั
ต่ออ านาจรัฐได ้

ส าหรับเร่ืองการใช้วิธีการในทางกฎหมายเพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายต่อผลประโยชน์
ของชนชั้นใหม่ดงักล่าวนั้นมีความเห็นแตกต่างกนัหลายประการ แต่ประการหน่ึงท่ีมีความสอดคลอ้ง
กนัในทางขอ้เท็จจริงวา่ สิทธิและเสรีภาพตามความหมายดั้งเดิม กล่าวคือเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย สิทธิ
ในกรรมสิทธ์ิ รวมทั้งเสรีภาพในทางศาสนานั้น สิทธิและเสรีภาพตามความหมายดั้งเดิมดงักล่าวไม่
พอเพียงท่ีจะใหค้วามคุม้ครองต่อชนชั้นผูใ้ชแ้รงงาน เพราะชนชั้นผูใ้ชแ้รงงานขาดเคร่ืองมือท่ีเป็นปัจจยั
อนัจ าเป็นส าหรับการใชสิ้ทธิดงักล่าว เช่น ขาดปัจจยัในการผลิต ทั้งน้ี เพราะชนชั้นกรรมาชีพเป็นเพียงผู ้
ท่ีเล้ียงชีพดว้ยการขายแรงงานเท่านั้น 

ความพยายามของแนวคิดแบบเสรีนิยม ในการแกไ้ขปัญหาของผูใ้ช้แรงงานดว้ยวิธีการ
ในทางกฎหมาย คือความพยายามท าให้เกิดความเขา้ใจในเร่ือง “สิทธิขั้นพื้นฐานในการด ารงชีพ” และ
ความพยายามท าใหสิ้ทธิขั้นพื้นฐานในการด ารงชีพดงักล่าวเกิดผลในทางปฏิบติั นอกจากน้ียงัมีวิธีการท่ี
เขม้ขน้ท่ีถือเป็นวิธีการในทางกฎหมายอีกอยา่งหน่ึง ซ่ึงไดรั้บการพฒันาโดยชนชั้นผูใ้ช้แรงงาน ไดแ้ก่ 
การก่อตั้งสหกรณ์ผูบ้ริโภคและสหกรณ์การผลิต การก่อตั้งสหภาพแรงงาน และท้ายท่ีสุดคือความ
พยายามในการยึดอ านาจรัฐโดยการปฏิบติัของชนชั้นกรรมาชีพ เพื่อท าการเปล่ียนแปลงสังคมโดย
วธีิการใชเ้ศรษฐกิจแบบรวมศูนย ์

2.2.2 ความหมายของสิทธิและเสรีภาพ 
ตามหลกัรัฐเสรีประชาธิปไตย ถือวา่มนุษยทุ์กคนเกิดมามีศกัด์ิศรีเท่าเทียมกนัหรือท่ีเรียกวา่ 

“ศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย”์ (Human Dignity) มนุษยแ์ต่ละคนจะมีความสามารถเช่นวา่น้ีไดก้็ต่อเม่ือ
มนุษยแ์ต่ละคนมี “แดนแห่งเสรีภาพ” และภายใตข้อบเขตแดนแห่งเสรีภาพของตนน้ี มนุษยแ์ต่ละคนจึง
สามารถจะคิดหรือกระท าการใดๆ ไดอ้ย่างอิสสระปลอดจากการแทรกแซงจากบุคคลอ่ืนโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งจากผูใ้ชอ้  านาจรัฐ ดงันั้น รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยทุกรัฐจึงไดบ้ญัญติัและให้ความ
คุม้ครองศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษยข์องปัจเจกบุคคลไวโ้ดยชดัแจง้หรือโดยปริยายพร้อมทั้งยงัรับรอง
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และใหค้วามคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพในดา้นต่างๆ ของบุคคลไว ้ฉะนั้น มีความหมาย ซ่ึงแยกสิทธิและ
แยกเสรีภาพออกจากกนั แต่ทั้งสิทธิและเสรีภาพเป็นเร่ืองท่ีมีความเช่ือมโยงและสัมพนัธ์กนัอยา่งยิง่ 

1. สิทธิ (Rights) หมายถึง อ านาจท่ีกฎหมายรับรองให้แก่บุคคลในอนัท่ีจะกระท าการ
เก่ียวขอ้งกบัทรัพยห์รือบุคคลอ่ืน40 จึงอาจกล่าวไดว้า่สิทธิโดยแทจ้ริงแลว้ก็คืออ านาจท่ีกฎหมายรับรอง
ให้แก่บุคคลหน่ึงบุคคลใดในอนัท่ีจะเรียกร้องให้บุคคลอ่ืนกระท าการบางอยา่งให้เกิดประโยชน์แก่ตน 
หรือให้ละเวน้การกระท าบางอย่างก็ได ้ซ่ึงความหมายกล่าวขา้งตน้เป็นเพียง “สิทธิ” ในความหมาย
ทัว่ไปเท่านั้น หากแต่สิทธิตามรับธรรมนูญนั้นถือว่าเป็น “สิทธิตามกฎหมายมหาชน” ซ่ึงหมายถึง
อ านาจตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดท่ีได้ให้การรับรองคุ้มครองแก่ปัจเจกบุคคลในอนัท่ีจะ
กระท าการใดหรือไม่กระท าอยา่งหน่ึงอยา่งใดและก่อใหเ้กิดสิทธิเรียกร้องท่ีจะไม่ใหบุ้คคลใดแทรกแซง
ในสิทธิตามรัฐธรรมนูญของตน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเป็นสิทธิท่ีจะเรียกร้องต่อรัฐหรือองคก์รของรัฐมิให้
แทรกแซงในขอบเขตแห่งสิทธิของตนได้41 ดงันั้น สิทธิตามรัฐธรรมนูญจึงเป็นความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจเจกบุคคลต่อรัฐและผูกพนัองค์กรผูใ้ช้อ  านาจรัฐทั้งมวลให้ตอ้งเคารพ ปกป้อง และคุม้ครองสิทธิ
ดงักล่าวเพื่อใหสิ้ทธิตามรัฐธรรมนูญมีผลในทางปฏิบติั ตวัอยา่งเช่น สิทธิของบุคคลในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีท่ีรัฐตอ้งจดัให้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย สิทธิของ
บุคคลในอนัท่ีจะไดรั้บบริการสาธารณสุขท่ีไดม้าตรฐาน และสิทธิของผูย้ากไร้ท่ีจะไดรั้บบริการจาก
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย42 เป็นตน้ 

2. เสรีภาพ (Liberties) หมายถึง อ านาจของมนุษยใ์นอนัท่ีจะก าหนดชะตากรรมของตนเอง 
(Self-Determination) และภายใต้อ านาจน้ีบุคคลย่อมสามารถท่ีจะเลือกวิถีชีวิตของตนเองได้ตามใจ
ปรารถนาหรือกล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่เสรีภาพนั้นก็คือสภาพการณ์ท่ีบุคคลมีอิสระในการท่ีจะกระท าการ
อยา่งใดอยา่งหน่ึงไดต้ามความประสงคข์องตนนัน่เอง ดงันั้น บุคคลจึงยอ่มมีเสรีภาพอยูต่ราบเท่าท่ีไม่
ถูกบงัคบัใหก้ระท าในส่ิงท่ีไม่ประสงคจ์ะกระท า และไม่ถูกหน่วงเหน่ียวขดัขวางมิให้กระท าในส่ิงท่ีไม่
ประสงคจ์ะกระท า ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลว้จะพบวา่ การท่ีกฎหมายก าหนดรับรองเสรีภาพอยา่งหน่ึงอยา่งใด
ให้แก่บุคคล เสรีภาพนั้นเองก็ย่อมมีผลก่อให้เกิดหนา้ท่ีแก่ผูอ่ื้นดว้ย เช่นกนั เพียงแต่หน้าท่ีท่ีเกิดข้ึนแก่
ผูอ่ื้นอนัเน่ืองมาจากการรับรองเสรีภาพแก่บุคคลน้ี เป็นแต่เพียงหน้าท่ีท่ีบุคคลอ่ืนนั้นจะต้องเคารพ
                                                      

40  วรพจน์ วศิรุตพิชญ.์  (2543).  สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2540.  
หนา้ 21. 

41  บรรเจิด สิงคะเนติ.  เล่มเดิม.  หนา้ 47. 
42  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540, มาตรา 43 และมาตรา 52. 
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เสรีภาพดงักล่าวเท่านั้น โดยผูท้รงเสรีภาพสามารถท่ีจะเรียกร้องให้ผูอ่ื้นละเวน้จากการรบกวนขดัขวาง
การใชเ้สรีภาพของตน แต่ผูท้รงเสรีภาพมิไดมี้อ านาจตามกฎหมายท่ีจะเรียกร้องให้บุคคลอ่ืนกระท าการ
อยา่งใดอยา่งหน่ึงซ่ึงมีลกัษณะเป็นการส่งเสริมการใชเ้สรีภาพของตนใหส้ะดวกข้ึนแต่อยา่งใด 

เม่ือพิจารณาจากความหมายของ “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” ดงักล่าวแลว้จะพบวา่ ทั้งสิทธิและ
เสรีภาพจะมีความคล้ายคลึงกันในประเด็นท่ีว่าต่างกันเป็นอ านาจท่ีกฎหมายรับรองให้แก่บุคคล
เช่นเดียวกนั แต่อยา่งไรก็ตาม ทั้งสิทธิและเสรีภาพก็ยงัคงแตกต่างกนัในสาระส าคญั กล่าวคือ “สิทธิ” จะ
เป็นอ านาจท่ีบุคคลสามารถเรียกร้องให้ผูอ่ื้นกระท าการหรืองดเวน้กระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่ตน ในขณะท่ี “เสรีภาพ” นั้นเป็นอ านาจของบุคคลในอนัท่ีจะกระท าการในส่ิงท่ีตน
ประสงคแ์ละไม่กระท าในส่ิงท่ีไม่พึงประสงค ์ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัเจน คือ กรณีสิทธิในการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารของทางราชการหรือขอ้มูลท่ีอยูใ่นความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงเป็นสิทธิท่ีบุคคล
ทัว่ไปสามารถท่ีจะเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยขอ้มูลแก่ตน และหน่วยงานของรัฐเหล่านั้นก็มี
หนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีจะตอ้งให้บุคคลผุย้ื่นค าขอสามารถตรวจดูขอ้มูลหรือข่าวสารเหล่านั้นไดด้ว้ย กบั
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (Freedom of Expression) ซ่ึงเป็นหมายถึงการท่ีราษฎรมีอ านาจตาม
กฎหมายในอนัท่ีจะกล่าวถอ้ยค า การเขียนหรือการเผยแพร่ขอ้ความใดๆ ท่ีประสงคไ์ดโ้ดยปราศจากการ
รบกวนขดัขวางของรัฐนัน่เอง 

2.2.3 สิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 หมวด 3 วา่ดว้ยสิทธิและเสรีภาพของ

ชนชาวไทย ไดใ้หก้ารคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนไทย เรียงตามมาตรา ไดด้งัน้ี43 
1. สิทธิ เสรีภาพ แห่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในมาตรา 4 มาตรา 26 และมาตรา 28 สาระ

คือ ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใคร ย่อมมีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท่ี์เท่าเทียมกนั ดงันั้น การใช้อ านาจโดย
องคก์รรัฐตอ้งค านึงถึงเร่ืองน้ี และกฎหมายคุม้ครองในสิทธิ เสรีภาพ และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์อง
คนทุกคน 

2. สิทธิความเท่าเทียม และดารมีความเสมอกันในกฎหมาย และได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมาย ในมาตรา 30 หมายถึง บุคคลทุกคน ไม่ว่าจะมีถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา เพศ อาย ุ

                                                      
43  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพและดูเพ่ิมเติม... 

กฎหมายและจริยธรรมนิเทศศาสตร์.  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  หนา้ 15-19. 
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สภาพทางกาย สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ใด ควรไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั และเสมอกนั
ในกฎหมายและการไดรั้บความคุม้ครอง 

3. สิทธิของบุคคลในชีวิตและร่างกาย เป็นสิทธิในเร่ืองการจบักุมคุมขงั การคน้ตวั การ
ทารุณกรรม ไปจนถึงการประหารชีวิต ในมาตรา 32 ระบุวา่ บุคคลยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
ร่างกาย การจบักุม คุมขงั การคน้ตวับุคคล หรือการกระท าใดท่ีกระทบสิทธิและเสรีภาพจะกระท ามิได ้
เวน้แต่การปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมายของเจา้พนักงาน แต่การลงโทษประการชีวิตยงักระท าได้ตาม
กฎหมาย ซ่ึงในเร่ืองน้ีมีทั้งผูเ้ห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย 

4. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ตามมาตรา 39 และมาตรา 40 เวน้แต่จะไดก้ระท าการท่ี
กฎหมายท่ีใช้อยูใ่นเวลานั้นถือว่าเป็นความผิดและก าหนดโทษไว ้แต่การลงโทษแก่บุคคลนั้นจะหนกั
กวา่โทษท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นเวลาท่ีกระท าผดิมิได ้และก าหนดสิทธิต่างๆ ในกระบวนการ
ยติุธรรมทางอาญาไว ้

5. สิทธิของผู้ต้องหาหรือจ าเลย ตามมาตรา 32 ทั้งน้ี ในคดีอาญาตอ้งสันนิษฐานไวก่้อนว่า 
ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไม่มีความผิดก่อนค าพิพากษาอนัถึงท่ีสุดแสดงว่ากระท าความผิด ตอ้งปฏิบติัต่อ
บุคคลนั้นเสมือนเป็นผูก้ระท าผดิมิได ้

6. สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเป็นอยู่ ส่วนตัว ย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง ตามมาตรา 35 การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซ่ึงขอ้ความหรือภาพไม่วา่ดว้ยวิธีใดไปยงั
สาธารณ อนัเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความ
เป็นอยูส่่วนตวัจะกระท ามิได ้เวน้แต่กรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 

7. เสรีภาพในเคหสถาน มาตรา 33 กล่าววา่ บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในเคหสถาน อนัหมายถึง
การครอบครองและการอยูอ่าศยั ดงันั้น การเขา้ไปในเคหสถานตอ้งไดรั้บการยินยอมจากผูค้รอบครอง 
การตรวจคน้ จะกระท าไม่ได ้เวน้แต่อาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

8. เสรีภาพในการเดินทาง และเสรีภาพในการเลอืกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักร ตามมาตรา 
34 การจ ากัดเสรีภาพจะกระท ามิได้ เวน้แต่จะมีกฎหมายเฉพาะเพื่อความมัน่คงของรัฐ ความสงบ
เรียบร้อยหรือสวสัดิภาพของประชาชน การผงัเมือง หรือเพื่อสวสัดิภาพของผูเ้ยาว์ การเนรเทศผูมี้
สัญชาติไทย การหา้มไม่ใหผู้มี้สัญชาติไทยเขา้ในราชอาณาจกัรจะกระท าไม่ได ้

9. เสรีภาพในการส่ือสาร ตามมาตรา 36 บุคคลมีเสรีภาพในการส่อสารถึงกนัด้วยวิธีการ
ต่างๆ กาตรวจ การกกั หรือการกระท าใดเพื่อให้ล่วงรู้ถึงขอ้ความในส่ิงส่ือสารท่ีบุคคลติดต่อกนั จะ
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กระท ามิได้ เวน้แต่อาศยัอ านาจตามกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

10. เสรีภาพในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา  ทั้งน้ี ตาม
มาตรา 37 ซ่ึงระบุดว้ยวา่ บุคคลมีเสรีภาพในการปฏิบติัพิธีกรรมตามความเช่ือ แต่ตอ้งไม่เป็นปฏิปักษต่์อ
หนา้ท่ีของพลเมือง และไม่เป็นการขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

11. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์การโฆษณา และการส่ือ
ความหมายโดยวิธีอื่น มาตรา 45 ระบุว่าเป็นเสรีภาพท่ีจะจ ากดัมิได้ และการตรวจข่าวก็กระท ามิได้
เช่นกนั เวน้แต่เพื่อความมัน่คงของรัฐ เพื่อคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง ในครอบครัว หรือ
ความเป็นอยู่ส่วนตวัของบุคคลอ่ืน หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม หรือเพื่อป้องกนั 
หรือระงับความเส่ือมทรามทางร่างกายและจิตใจของประชาชน การสั่งปิดโรงพิมพ์ สถานี
วิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทศัน์ จะกระท าไม่ได ้การให้น าข่าวหรือบทความไปให้เจา้หนา้ท่ี
ตรวจก่อนน าไปเผยแพร่ทางส่ือมวลชน จะกระท ามิได ้เวน้แต่เม่ือประเทศอยูใ่นภาวะสงคราม และโดย
อาศยัอ านาจตามกฎหมาย ซ่ึงไดต้ราข้ึนตามวรรคสองของมาตราน้ี 

นอกจากน้ี มาตราน้ียงัระบุว่า เจา้ของกิจการส่ือมวลชนตอ้งมีสัญชาติไทย รัฐตอ้งไม่
อุดหนุนเงินหรือทรัพยสิ์นแก่หนงัสือพิมพส่ื์อมวลชนของเอกชน 

12. สิทธิในคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคม 
โดย มาตรา 47 ก าหนดว่า คล่ืนความถ่ีท่ีใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุ
โทรคมนาคม เป็นทรัพยากรการส่ือสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ ท่ีตอ้งมีองค์กรอิสระมาท า
หน้าท่ีจัดสรรและก ากับ ดูแลให้การด าเนินการเป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และต้องค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดบัท้องถ่ิน ในด้านการศึกษา วฒันธรรม ความ
มัน่คงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอ่ืน รวมทั้งการแข่งขนัอยา่งเสรีอยา่งเป็นธรรม 

13. สิทธิในการเสนอข่าว และแสดงความคิดเห็นของส่ือมวลชน ท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้ง
ของเอกชนตลอดจนข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ท่ีประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทศัน์ มาตรา 46 ระบุว่า 
ผูป้ฏิบติังานดงักล่าว ตอ้งมีเสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นโดยไม่อยู่ในอาณัติของ
เจา้ของกิจการหรือหน่วยราชการนั้น แต่ก็ตอ้งไม่ขดัต่อจรรยาบรรณแห่งการประกอบวชิาชีพ 
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14. เสรีภาพในทางวชิาการ มาตรา 50 บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในทางวิชาการ การศึกษา อบรม 
การเรียนการสอน การวิจยัและการเผยแพร่งานวิจยัตามหลกัวิชาการย่อมไดรั้บการคุม้ครอง แต่ทั้งน้ี 
ตอ้งไม่ขดัต่อหนา้ท่ีของพลเมืองหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

15. สิทธิในการได้รับการศึกษา  มาตรา 49 ระบุว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี ท่ีรัฐจะตอ้งจดัให้อยา่งทัว่ถึง และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
และยงัระบุดว้ยว่า การจดัการศึกษาอบรมของรัฐตอ้งค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินและเอกชน และยงัคุม้ครองการจดัการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและเอกชนภายในการ
ก ากบั ดูแลของรัฐ ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

16. เสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบและปราศจากอาวุธ มาตรา 63 ระบุวา่ เป็นเสรีภาพของ
ประชาชนท่ีตอ้งไม่ถูกจ ากดั เวน้แต่อาศยัอ านาจตามกฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะท่ีตอ้ง
คุม้ครองความสะดวกของประชาชนท่ีจะใช้สาธารณะ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภาวะสงคราม 
หรือในระหวา่งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใชก้ฎอยัการศึก 

17. เสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร องค์การ
เอกชน หรือหมู่คณะอื่น ตามมาตรา 64 ถือเป็นเสรีภาพท่ีจ ากดัไม่ได ้เวน้แต่อาศยัอ านาจตามกฎหมาย 
เฉพาะเพื่อคุม้ครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี
ของประชาชน หรือเพื่อป้องกนัมิใหมี้การผกูขาดตดัตอนในทางเศรษฐกิจ 

18. สิทธิและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม มาตรา 66 ก าหนดว่า ชุมชนทอ้งถ่ิน
ดั้งเดิมมีสิทธิอนุรักษ ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ หรือวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน
และของชาติ และมีส่วนร่วมในการจดัการ การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื ทั้งน้ี สิทธิการมีส่วนร่วมดงักล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

19. เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง มาตรา 65 ระบุว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
รวมกนัจดัตั้งเป็นพรรคการเมือง และการด าเนินกิจการทางการเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และการจดัองค์กร การด าเนินกิจการ และการ
ก าหนดข้อบังคบัของพรรคการเมือง ต้องสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

20. สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินและการสืบมรดก ตามมาตรา 41 คือบุคคลได้รับการ
คุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นและการสืบมรดก ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
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21. สิทธิในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ มาตรา 42 ก าหนดวา่ การจะเวนคืนตอ้งอาศยัอ านาจ
ตามกฎหมายดว้ยเหตุผลเพื่อประโยชน์ ทั้งน้ี ตอ้งก าหนดค่าตอบแทนอยา่งเป็นธรรม โดยตอ้งก าหนด
วตัถุประสงค ์และระยะเวลาการเขา้ไปใชอ้สังหาริมทรัพยไ์วอ้ยา่งชดัเจน และถา้ไม่เป็นไปตามนั้นตอ้ง
คืนใหเ้จา้ของเดิมหรือทายาท 

22. เสรีภาพในการประกอบกิจการ หรือการประกอบอาชีพ และการแข่งขันโดยเสรี อย่าง
เป็นธรรม มาตรา 43 ระบุว่า การจ ากดัเสรีภาพน้ีจะกระท ามิได้ เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามกฎหมาย
เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมัน่คงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุม้ครองประชาชน
ในดา้นการบริโภค การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน การจดัระเบียบการ
ประกอบอาชีพ การคุม้ครองผูบ้ริโภค การผงัเมือง การรักษาส่ิงแวดลอ้ม สวสัดิภาพประชาชน หรือเพื่อ
ป้องกนัการผกูขาด หรือขจดัความไม่เป็นธรรมในการแข่ง 

23. สิทธิของบุคคลที่จะไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงาน หรือการบงัคบัให้ท างานโดยไม่สมคัรใจ 
หรือไม่ไดค้่าตอบแทน หรือใหน้อ้ยกวา่ท่ีควรจะไดรั้บ จะกระท ามิได ้ทั้งน้ี มาตรา 35 ระบุวา่ การเกณฑ์
แรงงานจะกระท าไดโ้ดยบทบญัญติัของกฎหมายเม่ือประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือมีการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือการประกาศใชก้ฎอยัการศึก 

24. สิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุข มาตรา 51 ระบุวา่ บุคคลมีสิทธิเสมอกนัในการรับ
บริการทางสาธารณสุขท่ีไดม้าตรฐาน และผูย้ากไร้มีสิทธิไดรั้บการักษาพยาบาลจากสถานบริการของรัฐ 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั และรัฐตอ้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เพื่อใหก้ารบริการเป็นไปอยา่งทัว่ถึง และใหเ้อกชนมีส่วนร่วมเท่าท่ีจะกระท าได ้

25. สิทธิของเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มาตรา 52 เด็ก เยาวชน และบุคคลใน
ครอบครัว ตามมาตรา มีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองโดยรัฐจากการใชค้วามรุนแรง และการปฏิบติัอนัไม่
เป็นธรรม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีไม่มีผูดู้แล มีสิทธิไดรั้บการเล้ียงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐ 
ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

26. สิทธิของผู้มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ และไม่มีรายได้ มาตรา 53 ก าหนดให้ ผูมี้อายุเกิน
หกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายไดท่ี้เพียงพอแก่การยงัชีพ มีสิทธิไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งน้ี ตามท่ี
กฎหมายบญัญติั 

27. สิทธิของผู้พกิาร มาตรา 54 ระบุวา่ บุคคลซ่ึงพิการหรือทุพพลภาพมีส่ิงไดรั้บส่ิงอ านวย
ความสะดวกอนัเป็นสาธารณะ และความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
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28. สิทธิในการบ ารุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ มาตรา 67 ก าหนด
ว่าบุคคลมีสิทธิท่ีจะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการบ ารุงรักษา และการได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุม้ครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้ด ารงชีวิตอยูไ่ดอ้ย่างปกติ และต่อเน่ืองในส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ก่ออนัตรายต่อชีวิต ทั้งน้ี 
ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

29. สิทธิของบุคคลซ่ึงเป็นผู้บริโภค ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองตามมาตรา 61 โดยให้มีองคก์ร
อิสสระ ประกอบดว้ย ตวัแทนผูบ้ริโภค ท าหนา้ท่ีใหค้วามเห็นในการตรากฎหมายและขอ้บงัคบั และให้
ความเห็นในการก าหนดมาตรการต่างๆ 

30. สิทธิในการรับข่าวสารสาธารณะในการครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานรัฐ 
รัฐวสิาหกจิ ราชการส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 56 เวน้แต่การเปิดเผยขอ้มูลนั้นกระทบต่อความมัน่คงของ
รัฐ ความปลอดภยัของประชาชนหรือส่วนได้เสียท่ีพึงได้รับการคุ้มครองของบุคคลอ่ืน ทั้งน้ี ตามท่ี
กฎหมายบญัญติั 

31. สิทธิในการได้รับข้อมูล ค า ช้ีแจ้ง และเหตุผล จากหน่วยราชการ หน่วยงานรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการด าเนินโครงการใดที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
คุณภาพชีวติของบุคคล หรือชุมชนท้องถิ่น เป็นสิทธิตามมาตรา 57 ท่ีระบุดว้ยวา่ การแสดงความคิดเห็น
น้ีตอ้งเป็นไปตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีกฎหมายบญัญติั 

32. สิทธิในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่รัฐ  มาตรา 58 ระบุว่า 
บุคคลยอ่มมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีของรัฐในการปฏิบติัราชการปกครอง 
อนัมีผลหรือกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

33. สิทธิในการเสนอเร่ืองราวร้องทุกข์ มาตรา 59 ก าหนดวา่ บุคคลยอ่มมีสิทธิเสนอเร่ืองราว
ร้องทุกข ์และไดรั้บแจง้ผลการพิจารณาภายในเวลาอนัสมควร ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

34. สิทธิทีจ่ะฟ้องหน่วยงานภาครัฐ มาตรา 60 ระบุวา่ บุคคลมีสิทธิท่ีจะฟ้องหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือองคก์รอ่ืนของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล เน่ืองจากการ
กระท าหรือละเวน้การกระท า ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

35. สิทธิในการใช้สิทธิและเสรีภาพ มาตรา 68 ระบุวา่ การใชสิ้ทธิ เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
ของบุคคลจะเป็นไปเพื่อลม้ลา้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นพระประมุข 
หรือไม่เป็นไปตามวถีิทางท่ีรัฐธรรมนูญบญัญติัไม่ได ้
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36. สิทธิและเสรีภาพของทหาร ต ารวจ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ  มาตรา 31 
ก าหนดว่า ขา้ราชการ เจา้หน้าท่ีอ่ืนของรัฐ พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน พนกังาน หรือลูกจา้งขององค์กรรัฐ 
ยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกบับุคคลทัว่ไป เวน้แต่ท่ีจ  ากดัตามกฎหมายเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบั
การเมือง สมรรถภาพ วนิยั หรือจรรยาบรรณ 

 
2.2.4 สิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

รัฐเสรีนิยมส่ือสารมวลชนเป็นแขนงหน่ึงท่ีสะทอ้นความเป็นประชาธิปไตยในรัฐนั้น หาก
ส่ือมวลชนถูกปิดกั้นหรือถูกลิดรอนสิทธิแลว้ประชาชนหรือผูรั้บส่ือจะไม่ไดรั้บขอ้มูลอนัแทจ้ริง สิทธิ
เสรีภาพของส่ือมวลชนสามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

1. เสรีภาพในข่าวสาร (Freedom of Information) ส่ิงท่ีเป็นส่วนส าคัญท่ีสุดต่อการใช้
เสรีภาพของส่ือมวลชนคือ “ข่าวสาร” ประกอบกบัสิทธิท่ีจะรู้ (Right of Know) อนัเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชน ในการท่ีจะไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ในสังคม ส่ือมวลชนจึงเป็นผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีเป็น
ส่ือกลางในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรายงานให้ประชาชนทราบ ดงันั้น เสรีภาพใน
การแสวงหาข่าวสารจึงมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อส่ือมวลชนและประชาชน ดงัท่ีปรากฏในปฏิญญาสากล
วา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน44 และในหลายประเทศไดมี้การตรากฎหมายเพื่อรองรับเสรีภาพในการเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารไว ้เช่น Freedom of Information Act (FOIA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ พระราชบญัญติั
ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ของประเทศไทย โดยการจ ากดัเสรีภาพในการเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารดงักล่าวมีผลเท่ากบัเป็นการปฏิเสธสิทธิท่ีจะรู้ของประชาชนนัน่เอง 

2. เสรีภาพในการพิมพ์ (Freedom of Printing) เสรีภาพในการพิมพเ์ป็นขั้นตอนในการน า
ข้อมูลข่าวสารออกเผยแพร่ต่อประชาชน ซ่ึงรัฐจ าต้องให้ส่ือมวลชนสามารถใช้เสรีภาพน้ีได้โดย
ปราศจากการจ ากดัก่อน (Prior Restrain) หรือ การเซ็นเซอร์ (Censorship) และหากการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารนั้นก่อให้เกิดความเสียหายส่ือมวลชนก็จ  าต้องรับผิดชอบต่อการด าเนินการนั้นในภายหลัง 
อยา่งไรก็ตาม เสรีภาพน้ีอาจถูกจ ากดัไดใ้นกรณีท่ีประเทศอยูใ่นสถานการณ์พิเศษบางประการ เช่น อยู่
ในระหวา่งสงครามหรือการรบ ซ่ึงรัฐบาลสามารถท่ีจะจ ากดัเสรีภาพโดยการก าหนดให้มีการตรวจข่าว
ก่อนตีพิมพไ์ด ้ทั้งน้ี ภายใตเ้หตุผลเพื่อความมัน่คงของรัฐนัน่เอง 

                                                      
44  James Russell Wiggins.  (1956).  Freedom or Secrecy.  p. 3-4.  อา้งใน วรฤทธ์ิ ฤทธิทิศ.  (2537, 

มกราคม-กมุภาพนัธ์).  “วา่ดว้ยเสรีภาพของส่ือมวลชน.”  ดุลพาห, 41, 1.  หนา้ 79-81. 
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3. เสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ (Freedom of Criticism) ภายใต้บทบาทหน้าท่ีของ
ส่ือมวลชนในฐานะท่ีเป็นผู ้ควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐบาล (Watchdog) ท่ีถือว่ามี
ความส าคญัต่อระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น ส่ือมวลชนจะอยู่ในฐานะท่ีเป็นส่ือกลางใน
การน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร การวพิากษว์จิารณ์และรายงานขอ้มูลเหล่านั้นสู่ความรับรู้ของประชาชนเพื่อ
ประโยชน์ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวจะเกิดประสิทธิภาพก็
ต่อเม่ือรัฐเปิดโอกาสให้มีการน าเสนอ และวิพากษว์ิจารณ์ไดอ้ย่างเสรี อนัส่งผลเป็นเสมือนเงาสะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงการปฏิบติังานของรัฐบาลซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนร่วม 

4. เสรีภาพในการจ าหน่ายจ่ายแจก (Freedom of Dissemination) เสรีภาพในการจ าหน่าย
จ่ายแจกเป็นหลกัประกนัในการรักษาการไหลของข่าวให้เป็นไปอย่างเสรีและต่อเน่ือง ซ่ึงหมายความ
รวมถึงสิทธิในการท่ีจะจ าหน่ายจ่ายแจกโดยปราศจากการเขา้ควบคุมหรือแทรกแซงจากรัฐอีกดว้ย และ
หากพิจารณาจากเสรีภาพทั้งสามประการขา้งตน้จะพบว่า แมส่ื้อมวลชนจะมีเสรีภาพทั้งสามประการ
ขา้งตน้ก็ตาม หากส่ือมวลชนปราศจากเสรีภาพในการจ าหน่ายจ่ายแจกแล้ว เสรีภาพทั้งสามประการ
ขา้งตน้ก็แทบจะไร้ความหมาย ดงัเช่นท่ีศาลสูงสหรัฐเคยวางแนวทางไวว้า่ “เสรีภาพในการจ าหน่ายจ่าย
แจกเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการมีเสรีภาพของหนงัสือพิมพ ์มากเท่ากบัการมีเสรีภาพในการตีพิมพห์รือ
โฆษณา หากมีเสรีภาพในการตีพิมพ์หรือโฆษณาโดยปราศจากเสรีภาพในการจ าหน่ายจ่ายแจกแล้ว 
เสรีภาพในการตีพิมพก์็ปราศจากความหมาย” นัน่เอง 

พฒันาการของสิทธิและเสรีภาพในการส่ือสารของประชาชนและส่ือสารมวลชนใน
ประเทศไทย ในรัฐธรรมนูญ45 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. 2475 มีการรับรองสิทธิและเสรีภาพของปวง
ชนชาวไทยไว ้โดยก าหนดให้เป็นสิทธิ หน้าท่ี คือให้คนไทยทุกคนมีเสรีภาพในการนบัถือศาสนา มี
เสรีภาพในร่างกาย ทรัพยสิ์น การพดู การสมาคม และมีหนา้ท่ีต่อกฎหมาย 

2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2489 ให้การรับรองเสรีภาพในการชุมนุม
สาธารณะและการจดัตั้งพรรคการเมืองเป็นคร้ังแรก 

                                                      
45  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  (2553).  เอกสารการ สอนชุดวชิากฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศ

ศาสตร์ หน่วยที ่1-7.  หนา้ 41-43. 
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3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2492 มีบทบญัญติัในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นของประชาชนและส่ือมวลชน ซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบบัต่อๆ มาใช้เป็นตน้แบบ (แต่
ดดัแปลงใหสิ้ทธิและเสรีภาพแคบลง) ดงัท่ีบญัญติัในมาตรา 35 วา่ 

“บุคคลมีเสรีภาพบริสุทธ์ิในการพูด การเขียน การพิมพ์ และการโฆษณา การจ ากัด
เสรีภาพเช่นวา่น้ีจะกระท าไดก้็แต่โดยบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อคุม้ครองเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
หรือเพื่อหลีกเล่ียงภาวะคบัขนั หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือ
เพื่อป้องกนัความเส่ือมทรามทางจิตใจของยวุชน 

การปิดโรงพิมพห์รือหา้มท าการพิมพเ์พื่อบัน่ทอนเสรีภาพตามมาตราน้ี จะกระท ามิได ้
การให้เสนอเร่ืองหรือข้อความในหนังสือพิมพ์ไปให้เจ้าหน้าท่ีตรวจก่อนโฆษณาจะ

กระท ามิได้ เวน้แต่จะกระท าในระหว่างเวลาท่ีประเทศอยู่ในภาวการณ์รบหรือการสงคราม หรือใน
ระหวา่งเวลาท่ีมีการประกาศใชก้ฎอยัการศึก แต่ทั้งน้ี จะตอ้งกระท าโดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่ง
กฎหมาย ซ่ึงไดต้ราข้ึนตามความในวรรคสอง 

การใหเ้งินหรือทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนอุดหนุนหนงัสือพิมพ ์รัฐจะกระท าไม่ได”้ 
นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2492 ยงัรับรองเสรีภาพในการ

ส่ือสารถึงกนัทางไปรษณียห์รือทางอ่ืนท่ีชอบดว้ยกฎหมาย รับรองสิทธิ เสรีภาพในการชุมชนโดยสงบ 
และปราศจากอาวธุ และรับรองเสรีภาพในการรวมตวัเป็นสมาคม 

4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 แม้จะมีบทบัญญัติรับรองสิทธิและ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นคลา้ยคลึงกบัมาตรา 35 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 
2492 แต่ไดต้ดัประเด็นส าคญัออกไป 3 ประเด็น คือ เร่ืองการห้ามปิดโรงพิมพ ์เร่ืองการห้ามท าการพิมพ ์
และเร่ืองการตรวจสอบเน้ือหาของข่าวและบทความ ในระหว่างเวลาท่ีอยู่ในภาวการณ์รบหรือการ
สงครามใหก้ระท าได ้โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัของกฎหมาย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2517 ไดบ้ญัญติัเร่ืองสิทธิและเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นไวใ้นมาตรา 40 โดยมีสาระส าคญัเช่นเดียวกับมาตรา 35 ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2492 มีขอ้แตกต่างท่ีวรรค 3 เร่ืองการปิดโรงพิมพ์ ซ่ึงบญัญติัว่า “การปิดโรง
พิมพห์รือห้ามท าการพิมพเ์พื่อบัน่ทอนเสรีภาพตามมาตราน้ี จะกระท ามิได ้เวน้แต่จะมีค าพิพากษาถึง
ท่ีสุดใหปิ้ดโรงพิมพ ์หรือหา้มท าการพิมพ ์

มีขอ้สังเกตประกอบขอ้มูลท่ีน าเสนอ คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญเป็นการจดัระบบความสัมพนัธ์
ทางอ านาจระหวา่งกระบวนการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง มากกวา่จะเป็นเพียงบทบญัญติัทาง
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กฎหมาย ดงันั้น จึงไม่คงท่ี มีการเปล่ียนแปลงเสมอ โดยเฉพาะเม่ือระบบการเมืองแปรเปล่ียนไปในทาง
อ านาจนิยมเม่ือใด สิทธิ เสรีภาพของประชาชนก็ย่อมหดแคบลง และเม่ือระบบเศรษฐกิจการเมืองเปิด
กวา้งไปในทางประชาธิปไตย สิทธิ เสรีภาพของประชาชนก็ขยายออกไปด้วยเช่นกนั เช่น หลงัการ
ปฏิวติัของนิสิตนกัศึกษาและประชาชนในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2516 และพฤษภาคม พ.ศ. 2535 เป็นตน้ 

จากพฒันาการของรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยตามท่ีน ามาสรุปเสนอ กล่าวได้ว่า 
ประชาชนและส่ือมวลชนไทยต้องอยู่ภายใต้สภาวะของระบบเศรษฐกิจการเมืองท่ีจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพเป็นเวลาต่อเน่ืองยาวนาน มากกวา่ช่วงท่ีมีการรับรองสิทธิและเสรีภาพ โดย อุบลรัตน์ ศิริยุวศกัด์ิ 
ได้วิเคราะห์ระดับสิทธิ เสรีภาพกาส่ือสารของประชาชนและส่ือมวลชนไทย ในรัฐธรรมนูญท่ี
ประกาศใชร้ะหวา่ง พ.ศ. 2475-2540 โดยแบ่งเป็นระดบัมาก-ปานกลาง-นอ้ย-ไม่มี ซ่ึงในท่ีน้ีจะน าเสนอ
เป็นตวัอยา่งในบางระดบัดงัน้ี 

1. รัฐธรรมนูญท่ีใหสิ้ทธิและเสรีภาพในการส่ือสารในระดบัศูนย ์หรือไม่มี คือ 
1) ธรรมนูญการปกครอง 2502 เพราะไม่มีบทบญัญติัรับรองสิทธิ เสรีภาพเลย 
2) รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2519 เพราะมีมาตรา 8 บัญญัติว่า บุคคลมีสิทธิ เสรีภาพใต้

บทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
3) ธรรมนูญการปกครอง 2520 เพราะทั้ง 32 มาตรา ไม่มีบทบญัญติัรับรองสิทธิ เสรีภาพ

ของประชาชนหรือสิทธิ เสรีภาพการส่ือสาร 
2. รัฐธรรมนูญท่ีใหสิ้ทธิและเสรีภาพในการส่ือสารในระดบันอ้ย คือ 

1) รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2490 (ชัว่คราว) 
2) ธรรมนูญการปกครอง 2515 

ในขณะท่ีการจดัล าดบัดงักล่าว จดัใหรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ซ่ึงเป็น
ฉบบัท่ีบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั เป็นรัฐธรรมนูญท่ีบญัญติัเร่ืองสิทธิและเสรีภาพการส่ือสารไวใ้นระดบัมาก
ด้วยเหตุผลว่า มีบทบัญญัติท่ีรับรองสิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและ
ส่ือมวลชน รวมทั้งนกัวชิาชีพส่ือมวลชน รวม 3 มาตรา คือ มาตรา 39 มาตรา 40 และมาตรา 41 แต่ทั้งน้ี 
รัฐธรรมนูญฉบบัน้ียงัไดบ้ญัญติัถึงสิทธิและเสรีภาพในการส่ือสารของประชาชน ทั้งท่ีเป็นปัจเจก กลุ่ม 
และชุมชน ไวด้ว้ย ดงัไดน้ าเสนอแลว้ขา้งตน้ 

อย่างไรก็ดี ก่อนจะมีการเปล่ียนแปลงในเชิงปฏิรูปในปี 2540 นั้ น สิทธิ เสรีภาพของ
ส่ือมวลชนและคนทั้งประเทศไทยมีค่อนขา้งจ ากดั เพราะกฎหมายให้อ านาจเจา้หนา้ท่ีของรัฐในการสั่ง
ปิดหรือถอนใบอนุญาต รวมถึงการเซ็นเซอร์ส่ือสารมวลชนภาคเอกชน (ค าสั่งคณะปฏิรูปการปกครอง
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แผน่ดิน ฉบบัท่ี 42 พ.ศ. 2519) เช่น หนงัสือพิมพห์รือส่ิงพิมพจ์ะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานก่อน
จึงจะท าการเผยแพร่ได ้ยคุนั้นกฎหมายเก่ียวกบัการพิมพเ์ขียวอ านาจให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐไวม้ากเพียงพอ
ท่ีรัฐบาลจะใช้เป็นเคร่ืองมือลิดรอนสิทธิ เสรีภาพของประชาชน เช่น การสั่งปิด หรือถอนใบอนุญาต
หนังสือพิมพ์ท่ีรัฐบาลไม่พึงประสงค์ ส าหรับส่ือมวลชนภาครัฐ ได้แก่ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทศัน์นั้น อยูใ่นอ านาจของรัฐในลกัษณะท่ีผกูขาดตั้งแต่ พ.ศ. 2473-2478 ส่ือประเภทน้ีจึงไม่อาจท า
หน้าท่ีบริการสาธารณะ (public service) ได้ นอกจากรับใช้รัฐบาลและกลุ่มธุรกิจ แต่แม้เม่ือมีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซ่ึงรับรองสิทธิและเสรีภาพในการส่ือสารไวห้ลายมาตรา แต่ก็ดู
เหมือนวา่สิทธิเสรีภาพในการส่ือสาร โดยเฉพาะของส่ือสารมวลชน มิไดก้า้วหนา้ตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เท่าใดนกัจนกระทัง่เกิดเหตุการณ์รัฐประหารข้ึนในวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 
โดยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ไดย้กเลิกรัฐธรรมนูญฉบบั
ประชาชน พ.ศ. 2540 ได้ตราและประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบบัชั่วคราว พ.ศ. 2549 จนกระทั่งผ่าน
กระบวนการนิติบญัญติัไดมี้การจดัท ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ในหลกัการและ
การการปฏิบติั หลกัเกณฑ์ต่างๆ ยงัคงเดิม เช่น ในรัฐธรรมนูญฉบบั ปีพ.ศ. 2540 หลกัการคุม้ครอง
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์หลกัการต่างๆ วา่ดว้ยสิทธิและเสรีภาพของบุคคล การให้สิทธิและเสรีภาพแก่
ส่ือมวลชนก็คงเดิมเช่นกนั 

ในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพของส่ือมวลชนนั้น รัฐท่ีเป็นรัฐประชาธิปไตยใชก้ารปกครองแบบ
นิติรัฐ มีขอ้จ ากดัเร่ืองเสรีภาพของสังคมส่ือมวลชน กฎหมายส่ือสารมวลชนในประเทศไทยมีอิสรเสรี 

จากอดีตจนถึงปัจจุบันเร่ืองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะพบว่า กฎหมายในรูปของ
พระราชบญัญติั ค าสั่งต่างๆ ท่ีควบคุมงานส่ือสารมวลชนโดยตรง ไม่มีคุณค่าอย่างเพียงพอในการ
สร้างสรรค์ระบบส่ือสารมวลชนของประเทศ สังคมขอ้มูลข่าวสารข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของรัฐบาล 
ในยคุก่อนเป็นฝ่ายใชอ้  านาจไม่เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัประเด็นประโยชน์สาธารณะ ก าหนดให้ประชาชน
มีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลในเชิงนโยบายหรือการบริหารอย่างจ ากัดมาก ส่งผลให้สังคมไทยหยุดการ
เจริญเติบโตทางความคิด และขาดการมีส่วนร่วมกบัรัฐบาลองคก์รของรัฐ จนกลายเป็นปัญหาทางสังคม
มาเป็นระยะยาวนาน 

ดงันั้น เม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางการเมืองแต่ละคร้ัง มีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลบางคร้ังจะมี
ความรุนแรงเกิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์น โดยเฉพาะการเข่นฆ่าประชาชนท่ีหาคนรับผิดชอบไม่ได ้
นอกจากอา้งเหตุบา้นเมืองเกิดจลาจลและมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรม อาจพูดได้ว่ากฎหมายท่ี
รัฐบาลประกาศใช้ควบคุมส่ือสารมวลชนเป็นกฎหมายท่ีถูกท าให้หยุดการเจริญเติบโตในการพฒันา
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ส่ือสารมวลชน เพื่อท าหน้าท่ีให้สังคมเพิ่มพูนองค์ความรู้และเข้มแข็งทางสติปัญญารู้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์บา้นเมือง และท่ีส าคญัท่ีสุดเพื่อการสนบัสนุนให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วม
ในการก าหนดวถีิชีวติของตวัเอง 

รศ.ดร.สมควร กวียะ นกัส่ือสารมวลชนคนส าคญัของประเทศไทยท่ีมีบทบาทอย่างสูงใน
ฐานะนกัวิชาการ ไดก้ล่าววา่ “กฎหมายส่ือสารมวลชนมิใช่กฎเหล็กของรัฐบาล แต่เป็นกฎหลกัของรัฐ 
เป็นนโยบายเชิงบวกของรัฐ มิใช่กฎเงินของนักธุรกิจใหญ่ แต่เป็นกฎทองของสาธารณ เป็นท่ีพึ่งอนั
อบอุ่นของประชาชน มิใช่เคร่ืองกดข่ีส่ือมวลชน แต่เป็นกฎท่ีมีความหมายในทางสร้างสรรค์ต่อการ
ส่ือสารมวลชนของประเทศ”46 

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 นบัเป็นกา้วใหม่ของสังคมไทยท่ีสิทธิเสรีภาพในฐานะพลเมืองของ
ประเทศไดก้ลบัคืนมา รัฐธรรมนูญก าหนดใหเ้สรีภาพของประชาชนกบัเสรีภาพของส่ือมวลชนตอ้งเดิน
ไปขา้งหนา้ดว้ยกนัในสังคมข่าวสารยุคโลกาภิวฒัน์ ช่วยลดช่องว่างทางความคิดน าไปสู่การประสาน
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมกนัแกไ้ขปัญหาของประเทศระหว่างรัฐบาลและประชาชน ซ่ึงนบัวนั
ปัญหาของประเทศจะมีมากมาย ประชาชนตอ้งมีบทบาทสูงข้ึนกวา่เดิมเพื่อร่วมมือในการแกไ้ขปัญหา
ของประเทศชาติต่อไป 

สาระส าคญัของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ในเร่ืองสิทธิ เสรีภาพของการส่ือสารมวลชนมีดงัน้ี 
1. ส่ือมวลชนยอ่มมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ ์การ

โฆษณา และการส่ือความหมายโดยวธีิอ่ืน (มาตรา 45 วรรคแรก) 
การจ ากดัเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติั

แห่งกฎหมายเฉพาะ เพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐ เพื่อคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพเกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิใน
ครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตวัของบุคคลอ่ืน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน หรือเพื่อป้องกนัหรือระงบัความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน (มาตรา 45 
วรรคสอง) 

2. ยกเลิกอ านาจการสั่งปิดโรงพิมพ ์หรือส่ือสารมวลชนอ่ืน คือ รัฐบาลหรือเจา้หน้าท่ีของ
รัฐจะใชอ้ านาจในการสั่งปิดโรงพิมพ ์สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีโทรทศัน์ เพื่อลิดรอนเสรีภาพ
จะกระท าเหมือนดงัอดีตหาไดไ้ม่ (มาตรา 45 วรรคสาม) 

                                                      
46  พิศิษฐ ์ชวาลาะวชั.  (2540).  กฎหมายส่ือสารมวลชน.  หนา้ 46. 
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3. ยกเลิกระบบเซ็นเซอร์ข่าวและบทความ ยกเวน้ภาพยนตร์ กล่าวคือ การให้น าข่าวหรือ
บทความไปให้เจา้หน้าท่ีตรวจก่อนน าไปโฆษณาในหนงัสือพิมพ ์ส่ิงพิมพ ์วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุ
โทรทศัน์ จะกระท ามิได้ เวน้แต่จะกระท าในระหว่างเวลาท่ีประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ 
(มาตรา 45 วรรคส่ี) 

4. ก าหนดผูท่ี้จะเป็นเจา้ของกิจการส่ือมวลชนตอ้งเป็นผูมี้สัญชาติไทยเท่านั้น (มาตรา 45 
วรรคหา้) หา้มมิใหบุ้คคลต่างชาติเขา้เป็นเจา้ของส่ือ เพื่อเหตุผลต่างๆในหลายๆ ดา้นดว้ยกนั 

5. ป้องกนัไม่ให้รัฐเขา้ไปอุดหนุนส่ือมวลชนภาคเอกชน การท่ีรัฐเขา้ไปแทรกแซงด้วย 
“การใหเ้งินหรือทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนอุดหนุนหนงัสือพิมพห์รือส่ือมวลชนอ่ืนของเอกชน รัฐจะกระท ามิได ้
(มาตรา 45 วรรคหก) 

6. ยกเลิกอ านาจของรัฐบาลควบคุมส่ือภาครัฐโดยตรงและให้มีองคก์รใหม่เรียกวา่ “องคก์ร
ของรัฐท่ีเป็นอิสระ” ท าหน้าท่ีจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากบัดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วทิยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแทน 

เดิมการถือครองกรรมสิทธ์ิและการจดัสรรคล่ืนความถ่ีท่ีใชใ้นการส่งวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมบริหารโดยระบบรัฐมีลกัษณะผกูขาดโดยระบบ ประชาชนไม่มี
โอกาสเป็นเจา้ของคล่ืนความถ่ีท่ีใชใ้นการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 
ยกเวน้หน่วยงานของรัฐเท่านั้นท่ีไดรั้บใบอนุญาตบทบญัญติัใหม่ของรัฐธรรมนูญก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐตอ้งเขา้มาท าการแข่งขนัอยา่งเสรีอยา่งเป็นธรรม ภายใตก้ารบริหารขององคก์รใหม่ ให้มี กสทช. 
น้ีดูแลจดัสรรคล่ืนความถ่ีโดยเฉพาะเพื่อใหป้ลอดจากการแทรกแซงของฝ่ายการเมือง 

รัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ไดบ้ญัญติัไวว้า่ “คล่ืนความถ่ีท่ีใชใ้นการส่งวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรส่ือสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ (ไม่ใช่
เพื่อประโยชน์ของรัฐบาลแต่ฝ่ายเดียว) (มาตรา 47 วรรคแรก) 

ให้มีองค์กรของรัฐท่ีเป็นอิสระ ท าหน้าท่ีจดัสรรคล่ืนความถ่ีตามวรรคหน่ึงและก ากบั
ดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมาย
บญัญติั (มาตรา 47 วรรคสอง) 

การด าเนินการดงักล่าวตามวรรคสอง ตอ้งค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนใน
ระดับชาติและระดับท้องถ่ิน ทั้ งในด้านการศึกษา วฒันธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์
สาธารณะอ่ืน รวมทั้งการแข่งขนัโดยเสรีอยา่งเป็นธรรม (มาตรา 47 วรรคสุดทา้ย) 
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7. คุม้ครองเสรีภาพของผูป้ระกอบวิชาชีพส่ือมวลชน เพื่อคุม้ครองเสรีภาพในการประกอบ
วิชาชีพส่ือสารมวลชนได้ท าหน้าท่ีตามหลักจริยธรรมของวิชาชีพอย่างแท้จริงให้ปลอดจากการ
แทรกแซงจากทั้งอ านาจของรัฐบาลและเจ้าของธุรกิจ “พนักงานหรือลูกจา้งของเอกชนท่ีประกอบ
กิจการหนงัสือพิมพ ์วทิยกุระจายเสียงหรือวทิยโุทรทศัน์ ยอ่มมีเสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดงความ
คิดเห็นภายใตข้อ้จ ากดัตามรัฐธรรมนูญโดยไม่ตกอยู่ภายใตอ้าณัติของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวสิาหกิจ หรือเจา้ของกิจการนั้น แต่ตอ้งไม่ขดัต่อจรรยาบรรณแห่งการประกอบวชิาชีพ 

ขา้ราชการ พนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจใน
กิจการวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทศัน์ ยอ่มมีเสรีภาพเช่นเดียวกบัพนกังานหรือลูกจา้งของเอกชน 
ตามวรรคหน่ึง” (มาตรา 46) 

8. สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ กล่าวคือ “บุคคลย่อมมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐใชอ้  านาจให้ถูกตอ้งและเป็นธรรม ดงันั้น นบั
แต่น้ีไปบุคคลใดไม่จ าเป็นตอ้งมีส่วนไดเ้สีย รวมถึงส่ือมวลชนดว้ยยอ่มมีสิทธิท่ีจะขอหรือไดรั้บทราบ
ขอ้มูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน เวน้แต่การเปิดเผยขอ้มูลนั้นจะกระทบต่อความมัน่คงของรัฐ ความปลอดภยัของ
ประชาชน หรือส่วนไดเ้สียอนัพึงไดรั้บความคุม้ครองบุคคลอ่ืน ทั้งน้ีตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540” (มาตรา 56) 

9. สิทธิท่ีจะไดรั้บขอ้มูล ค าช้ีแจงและเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการอนุญาตหรือจะ
เร่ิมตน้โครงการ ผูใ้ชสิ้ทธิจะมีส่วนไดส่้วนเสียหรือไม่ ก าหมายไม่ไดเ้ขียนบงัคบัไว ้บุคคลใด (รวมถึง
ส่ือมวลชนดว้ย) ย่อมมีสิทธิไดรั้บขอ้มูล ค าช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ก่อนการอนุญาตหรือการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั คุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียส าคญัอ่ืนท่ีเก่ียวกบัตนหรือชุมชน
ทอ้งถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเร่ืองดงักล่าว ทั้งน้ี ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนท่ีกฎหมายบญัญติั” (มาตรา 57) 

นบัแต่น้ีไปรัฐธรรมนูญไดใ้ห้เสรีภาพแก่ส่ือมวลชนมากข้ึนกว่าเดิม โดยเฉพาะการปิดส่ือ
ประเภทหนงัสือพิมพ ์วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทศัน์ อนัเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพจะกระท า
มิได้ รวมถึงดารเซ็นเซอร์ข่าวหรือบทความ และเพื่อให้สังคมมีเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญ บญัญติั 
รัฐบาลมีหน้าท่ีเคารพกฎหมายสูงสุดของบา้นเมือง กล่าวคือ รัฐธรรมนูญรับรองไวจ้ะกระท ามิได ้เวน้
แต่จะกระท าโดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการท่ีรัฐธรรมนูญน้ีก าหนดไวแ้ละ
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เท่าท่ีจ  าเป็นเท่านั้น และจะกระทบกระเทือนสาระส าคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได ้(มาตรา 45 วรรค
สอง) นบัแต่น้ีส่ิงท่ีส่ือมวลชนและคนไทยจะตอ้งจบัตามองรัฐบาลใดจะออกก าหมายเร่ืองใดมาจ ากดั
สิทธิและเสรีภาพตามแต่ใจหาไดไ้ม่ ถา้จะกระท าไดต้อ้งเป็นเหตุท่ีรัฐธรรมนูญใหอ้ านาจเท่านั้น 

เสรีภาพไม่ใช่ส่ิงใหม่ เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนนานแลว้ ส่ิงท่ีจะกล่าวย  ้าคือเสรีภาพของประชาชน
ชาวไทยตอ้งกา้วไปพร้อมๆ กบัเสรีภาพของส่ือมวลชน กล่าวคือหากจะดูวา่ประชาชนไทยมีเสรีภาพแค่
ไหน ส่ือมวลชนยอ่มมีเสรีภาพแค่นั้น คงจะไม่ผิดนกั ในฐานะของนกัส่ือสารมวลชนคงไม่อาจปฏิเสธ
ทฤษฎีของการส่ือสารมวลชนไดว้า่ ความเป็นอิสรเสรีของการส่งสารนั้นตอ้งปราศจากการครอบง าหรือ
การกีดกนัจากอ านาจใดๆ เพื่อใหข้อ้มูลข่าวสารสู่เป้าหมายคือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นส าคญั ใน
ยคุก่อนมีการใชอ้  านาจแบบเบด็เสร็จทางกฎหมายใหอ้ านาจแก่ผูก้ล่าวหาและผูต้ดัสินใจช้ีถูกผิดรวมอยูท่ี่
คนๆ เดียวนั้นเป็นกฎหมายท่ีไม่เป็นธรรมและถูกบงัคบัใชโ้ดยอาศยัอ านาจของการปฏิวติัเป็นปฐมเหตุ 
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในทางการเมืองก่อนหนา้นั้นเป็นการเมืองท่ีประเทศไทยมีรัฐบาลและรัฐสภาค่อนขา้งจะขาด
เสถียรภาพและความมัน่คงอยา่งต่อเน่ือง เราขาดทั้งภาวะของการน าทั้งรัฐบาลและรัฐสภาทั้งน้ี เพราะ
กฎหมายเขียนให้อ านาจรัฐบาลและไม่มีกระบวนการตรวจสอบจากอ านาจอ่ืนการบริหารประเทศ
ลม้เหลว เกิดการทุจริตคอรัปชัน่ ส่ือมวลชนถูกลิดรอนเสรีภาพ ปัญหาดงักล่าวจึงถูกใช้เป็นขอ้อา้งใน
การปฏิบติัรัฐประหารเปล่ียนรัฐบาลใหม่ แทบจะไม่ได้มีการแก้ไขปัญหารากฐานใดๆ ของประเทศ
สะสมปัญหาท่ีแทจ้ริงของบา้นเมืองมาถึงวนัน้ี 

2.2.5 หลกัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพ 
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ส่วนท่ี 7 เสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็นของบุคคล และส่ือมวลชน มาตรา 45 วรรคแรก “บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น การพดู การเขียน การพิมพ ์การโฆษณา และการส่ือความหมายโดยวธีิอ่ืน” 

มาตรา 45 วรรคสอง “การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามิได้ เวน้แต่โดยอาศยั
อ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐ เพื่อคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพ 
เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเห็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอ่ืน เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือป้องกันหรือระงับความเส่ือมทรามทางจิตใจ หรือ
สุขภาพของประชาชน...” 

รัฐธรรมนูญไดว้างหลกัเร่ืองสิทธิและเสรีภาพของส่ือมวลชนไวอ้ย่างชดัเจนว่า ไม่ว่าดว้ย
กรณีใดๆ ทั้ งส้ินห้ามไปลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงในทุกทาง แต่ก็มิได้หมายความว่าจะ
ครอบคลุมทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ ในมาตรา 45 วรรคสอง เปิดช่องวา่งให้ฝ่ายรัฐสามารถใชอ้ านาจใน
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การลดทอนอ านาจของส่ือมวลชนได ้ใน 4 กรณี ดงัความในมาตราน้ี จึงเท่ากบัว่าเป็นการจ ากดัสิทธิ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเท่าท่ีจ  าเป็นเท่านั้น 

หลกัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพเท่าท่ีจ  าเป็นหรือหลกัพอสมควรแก่เหตุ หรือหลกัความได้
สัดส่วน หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ หลกัหา้มมิใหก้ระท าเกินกวา่เหตุ ซ่ึงเป็นหลกัท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งใน
การน ามาใชค้วบคุมการใชอ้ านาจของรัฐท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

หลกัความไดส้ัดส่วน ตามหลกักฎหมายของเยอรมนันั้น ถือว่าเป็นหลกักฎหมายมหาชน
ทัว่ไปท่ีมิไดบ้ญัญติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรแต่อยา่งใด แต่ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นหลกักฎหมายทัว่ไป
อยา่งกวา้งขวาง มิใช่เฉพาะแต่ในเยอรมนั ยงัรวมถึงออสเตรีย ฝร่ังเศส สวติเซอร์แลนด์และประเทศอ่ืนๆ 
นอกจากน้ียงัไดรั้บการยอมรับวา่เป็นหลกักฎหมายในกฎหมายระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเป็น
หลกัท่ีไดรั้บการยอมรับจากสหภาพยุโรป เช่น ตามสัญญา EWG-Vertrag ซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข
โดยสนธิสัญญา Maastricht อนัเป็นสนธิสัญญาท่ีก่อตั้งสหภาพยโุรป ไดก้  าหนดหลกัความไดส้ัดส่วนไว้
อยา่งชดัแจง้ในมาตรา 3 วรรค 3 เป็นตน้47 จะเห็นไดว้า่ หลกัความไดส้ัดส่วนนั้นเป็นหลกัท่ีไดรั้บการ
ยอมรับว่าเป็นหลกัในทางกฎหมายท่ีส าคญั ทั้งน้ีเพราะรากฐานของหลกัความไดส้ัดส่วนนั้นมีพื้นฐาน
มาจากหลกัความยุติธรรม อนัเป็นพื้นฐานของหลกักฎหมายทัว่ไป หลกัความไดส้ัดส่วนนั้นเป็นหลกัท่ี
ค านึงถึงความยติุธรรมทั้งในส่วนของปัจเจกบุคคลและความยุติธรรมต่อสังคมโดยรวมดว้ย ทั้งน้ีเพราะ
การอาศยัอยู่ร่วมกนัในสังคมนั้น ผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลก็ดี ผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลท่ี
แตกต่างกนัก็ดี รวมทั้งผลประโยชน์ของมหาชนก็ดี ย่อมมีผลกระทบต่อกนัและกนัเสมอ การคล่ีคลาย
ความขดัแยง้ในเชิงผลประโยชน์ดงักล่าวของประเทศในทางตะวนัตกได้อาศยัหลกัความไดส้ัดส่วน
น่ีเองเป็นหลกัในการแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ดงักล่าว ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ในเชิง
ผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกนัเป็นไปอย่างสันติบนหลกัการของกฎหมายท่ีค านึงถึงความ
ยุติธรรมของทุกฝ่าย โดยท่ีหลกัความไดส้ัดส่วนท่ีส าคญัในการตรวจสอบการกระท าของรัฐทั้งหลาย 
อนัมีผลส าคญัต่อความสมบูรณ์หรือความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าของรัฐนั้นๆ และโดยท่ีหลกั
ความไดส้ัดส่วนเป็นหลกักฎหมายทัว่ไปในระดบัของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ดงันั้น จึงมีความจ าเป็น
อยา่งยิ่งท่ีจะไดท้  าความเขา้ใจต่อสารัตถะของหลกัความไดส้ัดส่วน เพื่อน ามาใชเ้ป็นหลกัเกณฑ์ในการ
ควบคุมตรวจสอบการกระท าของรัฐทั้งหลาย โดยในท่ีน้ีจะได้ศึกษาหลกัความได้สัดส่วนตามหลัก
กฎหมายของเยอรมนั 

                                                      
47  บรรเจิด สิงคะเนติ.  เล่มเดิม.  หนา้ 299. 
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หลกัความไดส้ัดส่วน เป็นหลกัท่ีถือวา่มีความส าคญัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งต่อศาลรัฐธรรมนูญ
สหพนัธ์ของเยอรมนั นบัตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1950 ศาลรัฐธรรมนูญสหพนัธ์ไดน้ าหลกัดงักล่าวมาใชเ้ป็น
เกณฑ์ในการพิจารณาในกรณีท่ีมีการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หลกัความไดส้ัดส่วนนั้น
เป็นหลักท่ีน ามาใช้เป็นการทั่วไป โดยถือว่าเป็นหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญท่ีน ามาใช้ตรวจสอบ
ความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าของรัฐทุกประเภท ในปัจจุบนัน้ีนกันิติศาสตร์ของเยอรมนัต่างมี
ความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ หลกัความไดส้ัดส่วนหรือหลกัห้ามมิให้กระท าเกินกว่าเหตุเป็นหลกัท่ีมีผล
จากรัฐธรรมนูญโดยตรง ในปี 1968 ศาลรัฐธรรมนูญสหพนัธ์ของเยอรมนัไดเ้คยวินิจฉยัวา่ หลกัความได้
สัดส่วนเป็นหลกัท่ีมีผลมาจากหลกันิติรัฐ48 ดงันั้น หลกัความได้สัดส่วนจึงมีล าดบัชั้นในระดบัของ
รัฐธรรมนูญ อนัเป็นหลกัการท่ีมีความมุ่งหมายประการส าคญัเพื่อจ ากดัการใช้อ านาจของรัฐ และเป็น
หลกัท่ีก่อใหเ้กิดความมัน่คงต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

ภาระหน้าท่ีหลกัของหลกัความได้สัดส่วนนั้นมิได้มีความมุ่งหมายเฉพาะการจ ากดัการ
แทรกแซงของอ านาจรัฐเท่านั้น แต่หากตีความหลกัความไดส้ัดส่วนอยา่งถูกตอ้ง หลกัความไดส้ัดส่วน
นั้นนอกเหนือจากจะเป็นหลกัการในทางเน้ือหาท่ีห้ามมิให้มีการใชอ้  านาจอยา่งอ าเภอใจ แลว้หลกัความ
ไดส้ัดส่วนถือวา่เป็นเกณฑ์มาตรฐานท่ีเป็นสาระส าคญัในการควบคุมตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ อาจ
กล่าวไดว้า่ เกือบไม่มีการตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญสหพนัธ์คร้ังใดท่ีมิไดน้ าหลกัความไดส้ัดส่วน
มาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา นอกเหนือจากการน าหลกัความได้สัดส่วนมาใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญแลว้ หลกัความไดส้ัดส่วนยงัมีบทบาทส าคญัในการตรวจสอบความชอบ
ดว้ยกฎหมายของการกระท าในการปกครองทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระท าในทางปกครองท่ี
เป็นการแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพซ่ึงศาลปกครองไดน้ าหลกัความไดส้ัดส่วนมาเป็นเกณฑ์ในการ
ตรวจสอบความชอบของการกระท าในทางปกครองมาเป็นเวลายาวนานแลว้ ในปัจจุบนัน้ีหลกัความได้
สัดส่วนยงัได้น ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาส าหรับการกระท าของฝ่ายปกครองท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนดว้ย และขอบเขตท่ีส าคญัท่ีไดน้ าหลกัความไดส้ัดส่วนมาใชอี้ก ในขอบเขตของ
สิทธิและเสรีภาพ ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีถือไดว้่าหลกัความไดส้ัดส่วนเป็นหลกัท่ีมีภาระหนา้ท่ีส าคญัส าหรับ
ขอบเขตของเร่ืองสิทธิและเสรีภาพ49 

                                                      
48  หลกันิติรัฐ (Rechtsstaatsprinzip) เป็นหลกัท่ีไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 20 รัฐธรรมนูญของเยอรมนั.  อา้งใน 

บรรเจิด สิงคะเนติ.  เล่มเดิม.  หนา้ 300. 
49  แหล่งเดิม.  หนา้ 300-301. 
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ในส่วนของหลกัความไดส้ัดส่วนของขอ้พิจารณาทัว่ไปจะไดพ้ิจารณาถึงพฒันาการในทาง
ประวติัศาสตร์ของหลกัความไดส้ัดส่วน สาระส าคญัของหลกัความไดส้ัดส่วน หลกัความไดส้ัดส่วนใน
ฐานะท่ีเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพ และหลกัความได้สัดส่วนใน
ขอบเขตของกฎหมายปกครอง ในส่วนท่ีสองจะไดพ้ิจารณาหลกัความไดส้ัดส่วนในระบบกฎหมายไทย 

พัฒนาการในทางประวัติศาสตร์ของหลักความได้สัดส่วน นบัแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
เป็นต้นมา หลักความได้สัดส่วนได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักการท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม
ตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ นั่นเป็นการยอมรับหลักความได้สัดส่วนเข้าสู่ระบบกฎหมาย หากแต่
พฒันาการและความเป็นมาของหลกัความไดส้ัดส่วนนั้น ตามความเห็นของ Wieacker เห็นวา่ การศึกษา
ความเป็นมาของหลกัความไดส้ัดส่วนนั้นอาจยอ้นกลบัไปสู่ยุคประวติัศาสตร์ได ้โดย Wieacker ไดแ้ยก
พิจารณารากฐานอนัเป็นท่ีมาของหลกัความไดส้ัดส่วนโดยมีท่ีมาจาก 3 หลกั ดงัน้ี ประการแรก มาจาก
ความยติุธรรมในลกัษณะของการตอบแทน (die vergeltende Gerechtigkeit) ประการท่ีสอง มาจากความ
ยุติธรรมในลักษณะของการแบ่งส่วน (die zuteilende Gerechtigkeit) และประการท่ีสาม มีท่ีมาจาก
ความคิดท่ีว่ากฎหมายย่อมมีความมุ่งหมายเพื่อรับใช้ประโยชน์ของปัจเจกบุคคลและประโยชน์ของ
ส่วนรวม ดงันั้น การจ ากดัขอบเขตการด าเนินการตามกฎหมายยอ่มข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องกฎหมาย
ดงักล่าว วตัถุประสงคข์องก าหมายจึงเป็นตวัก าหนดการด าเนินการของกฎหมาย ดว้ยเหตุน้ี จึงก่อให้เกิด
หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาความชอบของการด าเนินการดงักล่าวโดยพิจารณาจากวิธีการ-วตัถุประสงค์-
ความสัมพนัธ์ หลกัความสัดส่วนซ่ึงเป็นการแสดงถึงความสอดคล้องเหมาะสมระหว่างวิธีการและ
วตัถุประสงคน์ั้น ถือวา่เป็นหลกัการท่ีมีลกัษณะทัว่ไปและมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแลว้อนัเป็นหลกัท่ีใชส้ าหรับ
ควบคุมในทางกฎหมายท่ีมีต่อการกระท าของรัฐทั้งหลาย ความพยายามในเบ้ืองตน้ในการก าหนด
ขอบเขตในทางกฎหมายสถานะของหลกัความไดส้ัดส่วนตามหลกักฎหมายของเยอรมนันั้นเป็นท่ีชดั
แจ้งว่า หลักความได้สัดส่วนเป็นหลักกฎหมายมหาชนทัว่ไป ซ่ึงมีล าดับชั้นในระดบัของหลกัตาม
รัฐธรรมนูญ โดยมีท่ีมาจากหลกันิติรัฐ (Rechtstaatsprinzip) และจากระบบของการคุ้มครองสิทธิขั้น
พื้นฐาน โดยท่ีหลกัความไดส้ัดส่วนนั้น เป็นหลกัการในระดบัของรัฐธรรมนูญ ดงันั้นหลกัการดงักล่าว
จึงมีผลใช้บงัคบักบัการกระท าของรัฐทุกประเภท โดยถือว่าเป็นหลกัรัฐธรรมนูญท่ีมีผลบงัคบัใช้เป็น
การทัว่ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายของฝ่ายนิติ
บัญญัติท่ีจ  ากัดสิทธิขั้นพื้นฐาน นอกเหนือจากน้ีหลักความได้สัดส่วนยงัมีบทบาทส าคัญในการ
ตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าของฝ่ายปกครองวา่ชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ 
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ส าหรับหลักความได้สัดส่วนตามรัฐธรรมนูญไทย เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 45 วรรคสอง ท่ีบญัญติัวา่ “การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามวรรคหน่ึงจะ
กระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย... และเท่าท่ีจ  าเป็น...” ดงักล่าวยอ่มเป็น
การแสดงว่ารัฐธรรมนูญไดน้ าหลกัความไดส้ัดส่วน ซ่ึงเป็นหลกัการย่อยของหลกันิติรัฐมาบญัญติัไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรไวใ้นรัฐธรรมนูญ เพื่อจ ากดัการใชอ้  านาจรัฐไม่ให้เป็นไปโดยอ าเภอใจ ดงันั้นเม่ือ
องค์กรนิติบญัญติัจะตรากฎหมายจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กฎหมายนั้นจึงตอ้งสอดคลอ้ง
กบัหลกัความไดส้ัดส่วน ซ่ึงมีหลกัการยอ่ยอยู ่3 หลกั คือ 

1. หลกัความเหมาะสม หมายความว่า มาตรการท่ีองค์กรนิติบญัญติัตราข้ึนเป็นกฎหมาย
จะตอ้งอยูใ่นวสิัยท่ีจะท าใหว้ตัถุประสงคใ์นการตรากฎหมายนั้นสามารถบรรลุผลได ้

2. หลกัความจ าเป็น หมายความว่า มาตรการท่ีองค์กรนิติบญัญติัตราข้ึนเป็นกฎหมายนั้น
จะตอ้งเป็นมาตรการท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินการเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของกฎหมาย โดยองคก์รนิติ
บญัญติัจะตอ้งน ามาตรการท่ีเหมาะสมหลายๆ มาตรการมาเปรียบเทียบกนัวา่มาตรการใดท่ีมีผลกระทบ
ต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนอ้ยท่ีสุด และเลือกเอามาตรการนั้นมาบญัญติัเป็นกฎหมายเพื่อจ ากดั
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

3. หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ หมายความว่า มาตรการท่ีองค์กรนิติ
บญัญติัตราข้ึนเป็นกฎหมายนั้น นอกจากจะเป็นมาตรการท่ีเหมาะสมและจ าเป็นแลว้ การท่ีองค์กรนิติ
บญัญติัจ าน าเอามาตรการนั้นมาบญัญัติเป็นกฎหมาย องค์กรนิติบญัญัติจะต้องชั่งน ้ าหนักระหว่าง
ประโยชน์ท่ีมหาชนจะได้รับกับประโยชน์ท่ีเอกชนจะต้องสูญเสียไปเน่ืองมาจากการปฏิบัติตาม
มาตรการดงักล่าว หากมาตรการใดถา้ปรากฏเม่ือมีการปฏิบติัให้เป็นไปตามมาตรการนั้นแลว้ ก่อให้เกิด
ประโยชน์กบัมหาชนนอ้ยกวา่ประโยชน์ท่ีเอกชนจะตอ้งสูญเสียไปองคก์รนิติบญัญติัจะตอ้งละเวน้ไม่ใช้
มาตรการนั้นไปบงัคบักบัประชาชนแมว้า่มาตรการนั้นจะมีความเหมาะสมหรือจ าเป็นก็ตาม 

จากหลักเกณฑ์ของหลักความได้สัดส่วนดังกล่าวไทยได้น ามาเป็นเกณฑ์ตรวจสอบทั้ง
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายท่ีเป็นการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและตรวจสอบ
ความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง เน่ืองจากหลกัความไดส้ัดส่วนเป็นหลกัการย่อย
ของหลกันิติรัฐ และถือขอ้จ ากดัในระดบัรัฐธรรมนูญ ดงันั้น แมจ้ะไม่มีการบญัญติัรับรองไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไวใ้นรัฐธรรมนูญดงัเช่นในรัฐธรรมนูญไทยฉบบัปัจจุบนั การท่ีองค์กรนิติบญัญติัจะตรา
กฎหมายจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลก็ตอ้งน าหลกัเกณฑ์ดงักล่าวมาพิจารณาในการตรากฎหมาย
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เพื่อจ ากดัสิทธิและเสรีภาพ เพราะประเทศไทยเป็นรัฐเสรีประชาธิปไตยท่ีมีหลกันิติรัฐเป็นหลกัประกนั
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

2.2.6 การควบคุมโดยกฎหมาย และการจ ากดัสิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชน 
“การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามิได้ เวน้แต่โดยอาศยัตามบทบัญญติัแห่ง

กฎหมายเฉพาะ เพื่อรักษาความมัน่คงแห่งรัฐ หรือเพื่อคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิใน
ครอบครัว หรือความเป็นอยู่ส่วนตวัของบุคคลอ่ืน หรือเพื่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน หรือเพื่อป้องกนั หรือระงบัความเล่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน” 

จากบทบญัญติัดงักล่าว สามารถจ าแนกวตัถุประสงค์ส าหรับขอ้ยกเวน้ได้เป็น 3 ประการ 
ดงัน้ีคือ 

1. หลกัความมั่นคงของชาติ 
การธ ารงรักษาและป้องกันชาติบ้านเมืองให้ด ารงอยู่อย่างปลอดภัย มีเอกราชและ

อธิปไตยโดยบริบูรณ์ และการกระท าทุกวิถีทางให้ประเทศชาติปลอดจากภยัคุกคามทั้งภายในและ
ภายนอกนั้น กล่าวโดยย่อก็คือ การรักษาความมั่นคงของชาติ ทั้ งน้ี การน าเสนอข่างต่างๆ ของ
ส่ือมวลชนยอ่มสามารถส่งผลกระทบกระเทือนต่อความมัน่คงของชาติไดอ้ยา่งมิตอ้งสงสัย 

ในการปฏิบติังานของพนกังานเจา้หนา้ท่ีนั้น มีอยูบ่า้งบางส่วนท่ีมีความส าคญั ดงัน้ี50 
1) ข้อมูลข่าวสารหรือการด าเนินงานบางประการต้องถูกปกปิดเป็นความลับ เพื่อ

ประโยชน์ทางด้านความมั่นคงของชาติ เช่น ข้อมูลหรือข่าวสารในคดีท่ีเก่ียวกับความมัน่คงแห่ง
ราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา ข้อมูลหรือข่าวสารท่ีเก่ียวกับบันทึก หรือเอกสารการ
สอบสวนทั้งในคดีแพง่ คดีอาญา และคดีปกครอง จะมีเร่ืองเทคนิคช่ือสายลบั รายงานและเอกสารแสดง
ความคิดเห็นท่ียงัมิไดมี้ขอ้สรุปอีกเป็นจ านวนมาก 

2) ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัค าสั่งและกฎระเบียบภายในของเจา้หน้าท่ีท่ีมีความส าคญัต่อ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนราชการ 

3) ข่าวสารเก่ียวกับบนัทึก และรายงานเตรียมการตัดสินใจของการปฏิบติังานส่วน
ราชการ 

                                                      
50  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  (2553).  เอกสารท าสอนชุดวชิากฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศ

ศาสตร์ หน่วยที ่1-7.  หนา้ 9-11. 
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จะเห็นไดช้ดัวา่ขอ้มูลหรือข่าวสารต่างๆ นั้นมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัความมัน่คงและ
ความสงบเรียบร้อยของประเทศ รวมถึงการด าเนินงานของเจา้พนกังานผูมี้หนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย ซ่ึง
รัฐจ าเป็นตอ้งรักษาขอ้มูลข่าวสารเหล่านั้นไวเ้ป็นความลบั 

ดว้ยเหตุน้ี การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของส่ือมวลชนและประชาชนในการเสนอและรับรู้
ข่าวสารลงบ้างจึงเป็นส่ิงท่ีอาจกระท าได้เท่าท่ีจ  าเป็น และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบั
ปัจจุบนัก็ให้อ านาจไวโ้ดยชอบ การจ ากดัสิทธิ เสรีภาพในส่วนน้ีจะตอ้งพิจารณาทบทวนถึงขอ้มูลหรือ
ข่าวสารซ่ึงถือวา่เป็นความลบัอนัเก่ียวกบัความมัน่คงของชาติ ทั้งยงัตอ้งมีการชัง่น ้ าหนกัความขดัแยง้
ระหว่างผลประโยชน์ของรัฐในด้านการรักษาความลบัเพื่อความมัน่คงของชาติ ตลอดจนการรักษา
ความลบัในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีผูมี้อ  านาจบงัคบัใชก้ฎหมาย กบัสิทธิ เสรีภาพของส่ือมวลชน
และสิทธิของประชาชนในการเสนอและรับรู้ข่าวสาร แต่โดยเหตุท่ียากจะก าหนดลงไปไดห้รือให้เป็น
ความลบัในการด าเนินงานของพนกังานเจา้หน้าท่ี ดงันั้น การตดัสินใจว่ากรณีใดๆ หรือเร่ืองใดๆ จะ
เก่ียวขอ้งหรือไม่ จึงเป็นดุลพินิจของผูมี้อ  านาจหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีจะพิจารณาและชัว่น ้ าหนกัของ
ความขดัแยง้ตามความเหมาะสมแห่งพฤติการณ์เป็นรายกรณีไป 

2. หลกัความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
เป็นท่ียอมรับกันโดยทัว่ไปว่า การเสนอข่าว การวิพากษ์วิจารณ์ และการแสดงความ

คิดเห็นของบุคคลหรือส่ือมวลชน ไม่วา่เร่ืองใดๆ นั้นยอ่มไม่พึงกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอนัดีของประชาชน เน่ืองดว้ยส่ิงเหล่าน้ีอยู่เหนือสิทธิประโยชน์จ าเพาะตวับุคคลใดบุคคล
หน่ึง ทั้งน้ี เพื่อธ ารงรักษาไวซ่ึ้งวิถีจารีตนิยมและผลประโยชน์ส่วนรวม มิให้ถูกกระทบกระเทือน และ
หลกัดงักล่าวปรากฏในกฎหมายของนานาอารยประเทศอยูถ่ว้นทัว่ 

“ความสงบเรียบร้อย” หมายถึง ผลประโยชน์โดยทัว่ไปของประเทศชาติและสังคม 
“ศีลธรรมอนัดี” หมายถึง ทศันะทัว่ไปทางจริยธรรมของสังคม 
โดยเหตุท่ีผลประโยชน์ทัว่ไปของประเทศชาติและสังคม และทศันะทัว่ไปทางจริยธรรม

ของสังคมในแต่ละสังคมหรือแต่ละประเทศนั้นย่อมจะแตกต่างกนัไป ข้ึนอยู่กบัสภาวการณ์ของแต่ละ
ประเทศและแต่ละสังคม ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามยุคสมยั ดงัน้ี การท่ีจะให้ความหมายของความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชนใหแ้น่ชดัและเป็นการทัว่ไปนั้น จึงเป็นเร่ืองท่ีท าไดย้าก 

อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์ของส่วนรวมในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชนน้ี เป็นส่ิงท่ีจะต้องน ามาชั่งน ้ าหนักความขดัแยง้กับสิทธิ เสรีภาพของ
ส่ือมวลชน และสิทธิของสาธารณชนในการเสนอและรับรู้ข่าวสาร ทั้งน้ี เพราะขอ้มูลข่าวสารบางเร่ือง
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บางประการอาจส่งผลให้เป็นอนัตรายต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชนไดห้าก
ยอมให้มีการเผยแพร่ ดงันั้น เพื่อประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
การท่ีจะจ ากดัสิทธิ เสรีภาพของส่ือมวลชนและสิทธิของสาธารณชนในการเสนอและรับรู้ข่าวสารลง
บา้ง จึงเป็นส่ิงท่ีกระท าได ้เพื่อรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์ส่วนรวมท่ีเหนือกวา่ และการท่ีจะวินิจฉยัวา่การ
ใดหรือขอ้มูลข่าวสารเร่ืองใดเป็นการขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชนนั้น เป็น
เร่ืองท่ีอยูใ่นดุลพินิจของผูมี้อ  านาจ หรือศาล ท่ีจะวินิจฉยัโดยพิจารณาทบทวนจากแนวค าพิพากษาศาล
สูงในอดีตประกอบกบัการรับฟังความคิดเห็นของนักวิชาการและบุคคลทัว่ไป ตลอดจนสภาวะทาง
สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เป็นแนวทางในการวนิิจฉยั 

3. หลกัสิทธิของบุคคลอืน่ 
“สิทธิ” ในท่ีน้ีหมายถึง สิทธิในชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย ทรัพย์สิน ช่ือเสียง 

เกยีรติยศ หรืออืน่ๆ ของบุคคลในสังคม โดยมุ่งพจิารณาเฉพาะในความหมายที่เป็นสิทธิที่ได้รับรองและ
คุ้มครองตามกฎหมาย คือเป็นสิทธิหรือประโยชน์ท่ีกฎหมายรับรองและคุม้ครองให้ตามแนวคิดของ
ส านกักฎหมายฝ่ายบา้นเมือง (Positivist) 

ในการจ ากดัสิทธิ เสรีภาพโดยสิทธิของบุคคลน้ี เป็นขอ้จ ากดัท่ีไดมี้วฒันาการมานานนบั
ศตวรรษแลว้ ดงัสุภาษิตกฎหมายโรมนัท่ีวา่ “Neminem Laedere” คือ “ไม่พึงกระท าให้เกิดความเสียหาย
แก่บุคคลอ่ืน” เหตุฉะน้ีจึงเป็นท่ียอมรับกนัวา่ การใช้สิทธิ เสรีภาพน้ันจะต้องไปเป็นอันตราย หรือเป็น
การท าลายล้างหรือขัดขวางการใช้สิทธิ เสรีภาพของบุคคลอื่น แมสิ้ทธิ เสรีภาพของส่ือมวลชนจะ
สมควรไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนมากเพียงใด แต่การใชสิ้ทธิ เสรีภาพน้ีก็ยอ่มไม่อาจเป็นไปเพื่อล่วง
ละเมิดหรือท าลายสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บรองและคุม้ครองตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายได ้

ศาลสูงของสหรัฐอเมริกาได้เคยให้อรรถาธิบายไวว้่า “มนุษยทุ์กคนมีสิทธิท่ีจะพิมพ์
เผยแพร่ส่ิงใดๆ ท่ีตนเห็นสมควร เวน้แต่การกระท าดงักล่าวจะเป็นการละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น ความ
เสียหายใดๆ ท่ีบุคคลกระท าข้ึนแก่สาธารณะหรือบุคคลอ่ืน ยอ่มตอ้งไดรั้บโทษทณัฑ์ เสรีภาพในการพูด 
การพิมพ ์และการโฆษณา มิไดอ้นุญาตให้มีการพิมพข์อ้ความหม่ินประมาท อปัมงคล หรือหยาบคาย 
หรือส่ิงพิมพ์ต่างๆ ท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อศีลธรรมอันดีหรือต่อช่ือเสียงส่วนบุคคล” ดังนั้ น นักข่าว
หนงัสือพิมพก์็ดี ส่ือมวลชนก็ดี จึงจ าเป็นตอ้งระมดัระวงัในการเขียนข่าวหรือเสนอข่าวเพื่อมิให้ข่าวท่ี
แพร่ออกไปนั้นกระทบกระเทือนต่อสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอ่ืน อนัจะส่งผลสะทอ้นมาสู่ตน หรือ
บรรณาธิการอาจจะตอ้งรับผดิทั้งในทางแพง่และอาญาก็ได ้
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จากหลกัการท่ีเป็นการจ ากดัสิทธิ เสรีภาพของส่ือมวลชนในการเสนอข่าวหรือรายงาน
ข่างทั้ง 3 ประการดงักล่าวมาแลว้น้ี อาจกล่าวไดว้า่เป็นหลกัการส าคญัท่ีมีผลเป็นตวัจ ากดัขอบเขตของ
การน าเสนอข่าวของส่ือมวลชนเม่ือการเสนอข่าวใดๆ จะส่งผลให้กระทบกระเทือนต่อหลกัการดงักล่าว
น้ี ก็จะตอ้งชัง่น ้าหนกัระหวา่งสิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชนและสิทธิของประชาชนในการเสนอและรับรู้
ข่าวสารกบัหลกัการดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อจ ากดัขอบเขตสิทธิ เสรีภาพการเสนอข่าวโดยถือเป็นขอ้ยกเวน้
ห้ามมิให้มีการเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสาร ทั้งน้ี เพื่อรักษาไวซ่ึ้งหลกัการหรือผลประโยชน์ท่ีเหนือกว่า 
โดยข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของผูมี้อ  านาจ หรือศาลเป็นผูว้นิิจฉยั แลว้แต่กรณี 

การควบคุมส่ือสารมวลชนโดยกฎหมายอาญา 
กฎหมายอาญาในท่ีน้ีหมายถึง ประมวลกฎหมายอาญา และหมายรวมถึง กฎหมายอ่ืนท่ีมี

โทษทางอาญา เช่น พระราชบญัญติัการพนนั พระราชบญัญติัปรามการกระท าให้แพร่หลายและการคา้
วตัถุอนัลามก พ.ศ. 2471 ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานส่ือสารมวลชนโดยตรงแต่
เพียงโดยยอ่รายละเอียดของการควบคุม 

ก. การควบคุมการกระท าอันลามกและการเผยแพร่ส่ิงลามก โดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบญัญติัปรามการกระท าให้แพร่หลายและการคา้วตัถุอนัลามก พ.ศ. 2471 นอกจากน้ี ยงัอาศยั
อ านาจตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 ดงัน้ี 

มาตรา 287 ผูใ้ด 
1) เพื่อความประสงค์แห่งการคา้ หรือโดยการคา้เพื่อจ่ายแจก หรือเพื่อการอวดแก่

ประชาชน ท า ผลิต มีไว ้น าเขา้ หรือยงัให้น าเขา้ในราชอาณาจกัร ส่งออก หรือยงัให้ส่งออกไปนอก
ราชอาณาจกัร พาไป หรือยงัให้พาไป หรือท าให้แพร่หลายโดยประการใดๆ ซ่ึงเอกสาร ภาพเขียน ภาพ
พิมพ ์ภาพระบายสี ส่ิงพิมพ ์รูปภาพ ภาพโฆษณา เคร่ืองหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบนัทึกเสียง แถบ
บนัทึกภาพ หรือส่ิงอ่ืนใดอนัลามก 

2) ประกอบการคา้ หรือมีส่วน หรือเขา้เก่ียวขอ้งในการคา้เก่ียวกบัวตัถุหรือส่ิงของ
ลามกดงักล่าวแลว้จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชน หรือใหเ้ช่าวตัถุหรือส่ิงของเช่นวา่นั้น 

3) เพื่อจะช่วยการท าให้แพร่หลาย หรือการคา้วตัถุ หรือส่ิงของลามกดงักล่าวแล้ว 
โฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใดๆ ว่ามีบุคคลกระท าการอนัเป็นความผิดตามมาตราน้ี หรือโฆษณา 
หรือไขข่าววา่วตัถุ หรือส่ิงลามกดงักล่าว จะหาไดจ้ากบุคคลใดหรือโดยวธีิใด 

ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
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ข. การควบคุมการพนัน โดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 กรณี
ท่ีมีการเผยแพร่เน้ือหาท่ีเขา้ข่ายเป็นการพนนัตามกฎหมายน้ี เช่น การเส่ียงโชค การจบัสลากรางวลั ทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทศัน์ ทางหนงัสือพิมพ ์การส่งขอ้ความสั้น หรือ SMS รัฐ
สามารถใชก้ฎหมายน้ีควบคุมบงัคบัใหด้ าเนินการใหถู้กตอ้งตามระเบียบได ้

ค. การคุ้มครองความลับในราชการ โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ความลบัในราชการ พ.ศ. 2483 ดงัน้ี 

มาตรา 4 ท่ีสงวนตามพระราชบญัญติัน้ีให้ถือเป็นความลบั ผูใ้ดมิไดมี้อ านาจโดยชอบ
ดว้ยกฎหมายกระท าการคดัลอก เขียน จ าลอง หรือถ่ายภาพท่ีสงวนตามพระราชบญัญติัน้ี มีความผิดตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

ง. การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจากการหมิ่นประมาท โดยอาศยัอ านาจตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 326 มาตรา 328 มาตรา 329 และมาตรา 330 

มาตรา 326 ผูใ้ดใส่ความผูอ่ื้นต่อบุคคลท่ีสาม โดยการประการท่ีน่าจะท าให้ผูอ่ื้นนั้น
เสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ินหรือถูกเกลียดชงั ผูน้ั้นกระท าความผิดฐานหม่ินประมาท ตอ้งระวางโทษจ าคุกมา
เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา 327 ผูใ้ดใส่ความต่อบุคคลท่ีสาม และการใส่ความนั้นน่าจะเป็นเหตุให้บิดา 
มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผูต้ายเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน หรือถูกเกลียดชงั ผูน้ั้นกระท าความผิดฐาน
หม่ินประมาท ตอ้งระวางโทษตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 326 นั้น 

มาตรา 328 ถ้าความผิดฐานหม่ินประมาทได้กระท าโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร 
ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพ หรือตวัอกัษรท่ีท าให้ปรากฏไม่ส่าดว้ยวิธีใดๆ แผน่เสียง หรือส่ิง
บนัทึกเสียง บนัทึกภาพ หรือบนัทึกอกัษร กระท าโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดย
กระท าการป่าวประกาศดว้ยวธีิอ่ืน ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสน
บาท 

มาตรา 329 ผูใ้ดแสดงความคิดเห็นหรือขอ้ความใดโดยสุจริต 
1) เพื่อความชอบธรรม ป้องกนัตนเอง หรือป้องกนัส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัตนตามครอง

ธรรม 
2) ในฐานะเป็นเจา้พนกังานปฏิบติัตามหนา้ท่ี 
3) ติชมด้วยความเป็นธรรม ซ่ึงบุคคลหรือส่ิงใดอนัเป็นวิสัยของประชาชนย่อม

กระท า หรือ 
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4) ในการแจง้ข่าวดว้ยความเป็นธรรม เร่ืองการด าเนินการอนัเปิดเผยในศาลหรือใน
การประชุม 

ผูน้ั้นไม่มีความผดิฐานหม่ินประมาท 
มาตรา 330 ในกรณีหม่ินประมาท ถา้ผูถู้กหาวา่กระท าความผิดพิสูจน์ไดว้า่ขอ้ท่ีหาวา่

หม่ินประมาทนั้นเป็นความจริง ผูน้ั้ นไม่ต้องรับโทษ แต่ห้ามไม่ให้พิสูจน์ ถ้าข้อท่ีหาว่าเป็นหม่ิน
ประมาทนั้นเป็นการใส่ความในเร่ืองส่วนตวั และการพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 

จ. การควบคุมคุ้มครองผู้เสียหายจากการบุกรุก โดยอาศยัอ านาจตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 362-365 

มาตรา 362 ผู ้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู ้อ่ืน เพื่อถือการครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์นั้ นทั้ งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเข้าไปกระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนการ
ครอบครองอสังหาริมทรัพยข์องเขาโดยปกติสุข ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกิน
สองพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา 364 ผูใ้ดโดยไม่มีเหตุอนัสมควร เขา้ไปหรือซ่อนตวัอยู่ในเคหสถาน อาคาร
เก็บรักษาทรัพย ์หรือส านกังานในความครอบครองของผูอ่ื้น หรือไม่ยอมออกไปจากสถานท่ีเช่นวา่นั้น 
เม่ือผูมี้สิทธิท่ีจะห้ามมิให้เขา้ไปไดไ้ล่ให้ออก ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสอง
พนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา 365 ถา้การกระท าความผดิตามมาตรา 362 มาตรา 363 มาตรา 364 ไดก้ระท า 
1) โดยใชก้ าลงัประทุษร้าย หรือขู่เขญ็วา่จะใชก้ าลงัประทุษร้าย 
2) โดยมีอาวธุ หรือโดยร่วมกระท าความผดิดว้ยกนัตั้งแต่สองคนข้ึนไป หรือ 
3) ในเวลากลางคืน 
ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  า

ทั้งปรับ 
การควบคุมและก ากบัดูแลส่ือสารมวลชนโดยกฎหมายอาญานอกจากท่ีกล่าวไปแลว้ ยงั

อาจมีกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจคน้ควา้เพิ่มเติมไดใ้นต ารากฎหมายทัว่ไป 
การควบคุมส่ือสารมวลชนโดยกฎหมายแพ่ง 

การควบคุมและก ากับดูแลส่ือสารมสลชนโดยกฎหมายแพ่งส่วนทีเก่ียวข้องกับงาน
ส่ือสารมวลชน มกัจะเป็นเร่ืองเก่ียวกับการละเมิด โดยเฉพาะการละเมิดต่อช่ือเสียง หรือการหม่ิน
ประมาททางแพง่ 
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การละเมิดต่อช่ือเสียง หรือการหมิ่นประมาททางแพ่ง 
การละเมิดต่อช่ือเสียงซ่ึงในบางคร้ังจะเรียกกนัว่า การหม่ินประมาททางแพ่ง เป็นเร่ือง

ระหวา่งเอกชนกบัเอกชนมีพนัธกรณีต่อกนั ซ่ึงมีบทบญัญติัของกฎหมายคุม้ครองตามประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชย ์โดยรัฐท าหนา้ท่ีเป็นคนกลาง ใหมี้การชดใชท้ดแทนความเสียหายแก่กนัดว้ยทรัพยสิ์น 
โดยอาศยับทบญัญติัตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ดงัน้ี 

มาตรา 423 ผูใ้ดกล่าว หรือไขข่าวแพร่หลายซ่ึงขอ้ความฝ่าฝืนต่อความจริง เป็นท่ีเสียหาย
แก่ช่ือเสียง หรือเกียรติคุณของบุคคลอ่ืนก็ดี หรือเป็นท่ีเสียหายแก่ทางท ามาหาได ้หรือทางเจริญของเขา
โดยประการอ่ืนก็ดี ท่านว่าผูน้ั้นจะตอ้งใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขาเพื่อความเสียหายอย่างใดๆ อนั
เกิดแก่การนั้น แมท้ั้งเม่ือตนมิไดรู้้วา่ขอ้ความนั้นไม่จริง แต่หากควรจะรู้ได ้

ผูส่้งสาส์นอนัตนมิไดรู้้ว่าเป็นความไม่จริง หากว่าตนหรือผูรั้บข่าวสารนั้นมีทางไดเ้สีย
โดยค่าสินไหมทดแทนไม่ชอบในการนั้นดว้ยแลว้ ท่านวา่เพียงท่ีส่งข่าวสาส์นเช่นนั้นหาท าให้ผูน้ั้นตอ้ง
รับผดิใชค้่าสินไหมทดแทนไม่ 

มาตรา 438 ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใชโ้ดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉยัตามควร
แก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด 

อน่ึง ค่าสินไหมทดแทนนั้นไดแ้ก่การคืนทรัพยสิ์นอนัผูเ้สียหายตอ้งเสียหายไปเพราะ
ละเมิดหรือใชร้าคาทรัพยสิ์นนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอนัจะพึงบงัคบัให้ใชเ้พื่อความเสียหายอยา่งใดๆ อนั
ไดก่้อข้ึนนั้นดว้ย 

มาตรา 447 บุคคลใดท าให้เขาตอ้งเสียหายแก่ช่ือเสียง เม่ือผูต้อ้งหาร้องขอ ศาลจะสั่งให้
บุคคลนั้นจัดการตามควรเพื่อให้ช่ือเสียงของผูน้ั้ นกลับคืนดี แทนให้ใช้ค่าเสียหาย หรือทั้ งให้ใช้
ค่าเสียหายดว้ยก็ได ้

โดยปกติแลว้ เร่ืองทางแพง่ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองพนัธะสัญญาระหวา่งเอกชนกบัเอกชน แต่
ในบางกรณีรัฐอาจเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงก็ได ้ตวัอยา่งเช่น การท่ีเอกชนท าสัญญาสัมปทานกบั
รัฐให้ด าเนินกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ กรณีน้ีรัฐก็จะมีฐานะเป็นคู่สัญญากับ
เอกชนได ้

บางกรณีรัฐก็อาจเป็นผูเ้สียหายจากการกระท าของบุคคลหรือส่ือมวลชนได ้รัฐอาจใช้
สิทธิด าเนินการตามกฎหมายแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายอันเน่ืองจากการละเมิดโดยเอกชนก็ได ้
ตวัอย่างเช่น กรณีท่ีมีบุคคลกล่าวใส่ความต่อส านักงานต ารวจแห่งชาติ ต ารวจชั่ว 70 เปอร์เซ็นต ์            
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ผูบ้ญัชาการส านกังานต ารวจแห่งชาติก็สามารถใชสิ้ทธิในนามรัฐฟ้องร้องทางแพง่เอากบัผูก้ระท าละเมิด
ได ้

ในบางกรณีรัฐก็เป็นฝ่ายท่ีกระท าผดิทางแพง่ ผูเ้สียหายก็สามารถฟ้องร้องด าเนินคดีต่อรัฐ
ได้ ตวัอย่างเช่น กรณีท่ีผูเ้สียหายในคดี “เชอร์ร่ีแอน” ซ่ึงญาติของผูเ้สียหายฟ้องส านักงานต ารวจ
แห่งชาติให้รับผิดทางแพ่งชดใช้ค่าเสียหาย และศาลได้ตดัสินให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติจ่ายค่า
สินไหมทดแทนแก่ผูเ้สียหายเป็นเงินจ านวนมาก 

การคุ้มครองผู้บริโภค 
รัฐใช้กาควบคุมโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงมี

บทบญัญติัวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภคในดา้นการโฆษณา 
มาตรา 22 การโฆษณาจะตอ้งไม่ใชข้อ้ความท่ีเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค หรือใช้

ขอ้ความท่ีอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งน้ี ไม่วา่ขอ้ความดงักล่าวนั้นจะเป็นขอ้ความท่ี
เก่ียวกบัแหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลกัษณะของสินคา้หรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจดัหา 
หรือการใชสิ้นคา้หรือบริการ 

ข้อความดังต่อไปน้ีถือว่าเป็นข้อความท่ีเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค หรือเป็น
ขอ้ความท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลเสียตอ้สังคมเป็นส่วนรวม 

1) ขอ้ความท่ีเป็นเทจ็ หรือเกินความจริง 
2) ขอ้ความท่ีจะก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดในสาระส าคญัเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ ไม่ว่า

จะกระท าโดยใช้หรืออา้งอิงรายงานทางวิชาการสถิติ หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงอนัไม่เป็นความจริง หรือเกิน
ความจริง หรือไม่ก็ตาม 

3) ขอ้ความท่ีเป็นการสนบัสนุนโดยตรงหรือโดยออ้มให้มีการกระท าผิดกฎหมาย หรือ
ศีลธรรม หรือน าไปสู่ความเส่ือมเสียในวฒันธรรมของชาติ 

4) ขอ้ความท่ีจะท าใหเ้กิดความแตกแยกหรหือเส่ือมเสียความสามคัคีในหมู่ประชาชน 
5) ขอ้ความอยา่งอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ขอ้ความท่ีใชใ้นการโฆษณาท่ีบุคคลทัว่ไปสามารถรู้ไดว้า่เป็นขอ้ความท่ีไม่อาจเป็นความ

จริงไดโ้ดยแน่แท ้ไม่เป็นขอ้ความท่ีตอ้งหา้มในการโฆษณาตาม 1) 
มาตรา 23 การโฆษณาจะต้องไม่กระท าด้วยวิธีการอันอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

ร่างกายหรือจิตใจ หรืออนัอาจก่อใหเ้กิดความร าคาญแก่ผูบ้ริโภค ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา 24 ในกรณีท่ีคณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณาเห็นวา่สินคา้ใดอาจเป็นอนัตรายแก่
ผูบ้ริโภค และคณะกรรมการวา่ดว้ยฉลากไดก้ าหนดให้สินคา้นั้นเป็นสินคา้ท่ีควบคุมฉลากตามาตรา 30 
ใหค้ณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณามีอ านาจออกค าสั่งดงัต่อไปน้ี 

1) ก าหนดให้การโฆษณานั้นตอ้งกระท าไปพร้อมกบัค าแนะน าหรือค าเตือนเก่ียวกับ
วธีิใช ้หรืออนัตราย ตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณาก าหนด ทั้งน้ี โดยคณะกรรมการวา่
ดว้ยการโฆษณาจะก าหนดเง่ือนไขใหแ้ตกต่างกนัส าหรับการโฆษณาท่ีใชส่ื้อโฆษณาต่างกนัก็ได ้

2) จ ากดัการใชส่ื้อโฆษณาส าหรับสินคา้นั้น 
3) หา้มการโฆษณาสินคา้นั้น 
ความใน 2) และ 3) ให้น ามาใชบ้งัคบัแก่การโฆษณาท่ีคณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณา

เห็นว่าการใช้หรือประโยชน์ของสินคา้นั้นขดัต่อนโยบายทางสังคม ศีลธรรม หรือวฒันธรรมของชาติ
ดว้ย 

มาตรา 25 ในกรณีท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าสินค้าหรือบริการใด
ผูบ้ริโภคจ าเป็นตอ้งทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัสภาพ ฐานะ และรายละเอียดอย่างอ่ืนเก่ียวกบัผูป้ระกอบ
ธุรกิจดว้ย คณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณามีอ านาจก าหนดใหก้ารโฆษณาสินคา้หรือบริการนั้นตอ้งให้
ขอ้เทจ็จริงดงักล่าวตามท่ีคณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณาก าหนดไว ้

มาตรา 26 ในกรณีท่ีคณะกรรมการวา่ดว้ยโฆษณาเห็นวา่ขอ้ความในการโฆษณาโดยทาง
ส่ือโฆษณาใด สมควรแจง้ให้ผูบ้ริโภคทราบว่าขอ้ความนั้นเป็นขอ้ความท่ีมีมุ่งหมายเพื่อการโฆษณา 
คณะกรรมการว่าดว้ยการโฆษณามีอ านาจก าหนดให้การโฆษณาโดยทางส่ือโฆษณานั้นตอ้งมีถอ้ยค า
ช้ีแจงก ากบัให้ประชาชนทราบว่าขอ้ความดงักล่าวเป็นการโฆษณาได ้ทั้งน้ี คณะกรรมการว่าดว้ยการ
โฆษณาจะก าหนดเง่ือนไขอยา่งใดใหต้อ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้

มาตรา 27 ในกรณีท่ีคณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณาเห็นวา่โฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา 23 
มาตรา 23 มาตรา 24 (1) หรือมาตรา 25 ให้คณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณามีอ านาจออกค าสั่งอยา่งใด
อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี 

1) ใหแ้กไ้ขขอ้ความหรือวธีิการในการโฆษณา 
2) หา้มการใชข้อ้ความบางอยา่งท่ีปรากฏในการโฆษณา 
3) หา้มการโฆษณาหรือหา้มใชว้ธีิการนั้นในการโฆษณา 
4) ใหโ้ฆษณาเพื่อแกไ้ขความเขา้ใจผดิของผูบ้ริโภคท่ีอาจเกิดข้ึนแลว้ตามหลกัเกณฑ์และ

วธีิการท่ีคณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณาก าหนด 
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ในการออกค าสั่งตาม 4) ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาก าหนดหลกัเกณฑ์และ
วิธีการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของผูบ้ริโภคประกอบกบัความสุจริตใจในการกระท าของผูก้ระท าการ
โฆษณา 

มาตรา 28 ในกรณีท่ีคณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณามีเหตุอนัควรสงสัยวา่ขอ้ความใดท่ี
ใช้ในการโฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา 22 วรรคสอง (1) ให้คณะกรรมการว่าดว้ยการ
โฆษณามีอ านาจออกค าสั่งใหผู้ก้ระท าการโฆษณาพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงได ้

ในกรณีท่ีผูก้ระท าการโฆษณาอา้งรายงานทางวิชาการ ผลการวิจยั สถิติการรับรองของ
สถาบนัหรือบุคคลอ่ืนใด หรือยืนยนัขอ้เท็จจริงอนัใดอนัหน่ึงในการโฆษณา ถา้ผูก้ระท าการโฆษณาไม่
สามารถพิสูจน์ๆไดว้า่ขอ้ความท่ีใชใ้นการโฆษณาเป็นความจริงตามท่ีกล่าวอา้ง ใหค้ณะกรรมการวา่ดว้ย
การโฆษณามีอ านาจออกค าสั่งตามมาตรา 27 ได้ และให้ถือว่าผูก้ระท าการโฆษณารู้หรือควรไดรู้้ว่า
ขอ้ความนั้นเป็นความเทจ็ 

มาตรา 29 ผูป้ระกอบธุรกิจผูใ้ดสงสัยว่าการโฆษณาของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่
เป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี ผูป้ระกอบธุรกิจผูน้ั้นอาจขอให้คณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณาพิจารณา
ให้ความเห็นในเร่ืองนั้นก่อนท าการโฆษณาได ้ในกรณีน้ีคณะกรรมการว่าดว้ยการโฆษณาจะตอ้งให้
ความเห็นและแจง้ใหผู้ข้อทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณาไดรั้บค า
ขอ ถ้าไม่แจง้ภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาให้ความ
เห็นชอบแลว้ 

การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นให้เ ป็นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณาก าหนด ค่าป่วยการท่ีไดรั้บใหน้ าส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดิน 

การให้ความเห็นของคณะกรรมการว่าดว้ยการโฆษณาตามวรรคหน่ึง ไม่ถือว่าเป็นการ
ตดัอ านาจของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาท่ีจะพิจารณาวินิจฉัยใหม่เป็นอย่างอ่ืนเม่ือมีเหตุอนั
สมควร 

การใดท่ีไดก้ระท าไปตามความเห็นของคณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณาท่ีให้ตามวรรค
หน่ึง มิใหถื้อวา่การกระท านั้นเป็นความผดิทางอาญา 
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บทที ่3 
สิทธิ เสรีภาพของส่ือสารมวลชนในต่างประเทศ 

 
3.1 ประเทศเยอรมัน 

เสรีภาพส่ือมวลชนถือไดว้า่เป็นรากฐานของสังคมประชาธิปไตยโดยแท ้เน่ืองจากมีหนา้ท่ี
บริการสังคมทางด้านข่าวสารข้อมูลและสะท้อนกระแสความคิดเห็นทั้ งหลายท่ีมีอยู่ในสังคมให้
ประชาชนไดรั้บรู้ รวมไปถึงการสร้างและเสนอความคิดเห็นของตนเองในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงการรับรู้ขอ้มูล
และความคิดเห็นเหล่าน้ีเป็นปัจจัยส าคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพ 

ดว้ยเหตุน้ี รัฐธรรมนูญเยอรมนัจึงไดรั้บประกนัเสรีภาพส่ือมวลชนไวใ้นมาตรา 5 วรรคแรก 
ซ่ึงมีใจความวา่ 

“...เสรีภาพของส่ือส่ิงพิมพ ์และเสรีภาพในการรายงานข่าวทางวิทยุและโทรทศัน์ยอ่มไดรั้บ
ความคุม้ครอง การตรวจสอบเน้ือหามิอาจกระท าได”้ 

รัฐธรรมนูญแห่งประเทศสาธารณรัฐเยอรมนั มาตรา 5 บญัญติัไวว้า่ 
1. บุคคลมีสิทธิท่ีจะแสดงออกและโฆษณาโดยเสรีซ่ึงความคิดเห็นของตนโดยการพูด การ

เขียน และรูปภาพ และมีสิทธิโดยเสรีท่ีจะแสวงหาข่าวสารให้แก่ตนเองจากแหล่งข่าวสารสาธารณะ 
เสรีภาพในการพิมพ ์และเสรีภาพในการรายงานข่าว โดยวิทยุกระจายเสียง และโดยภาพยนตร์ ย่อม
ไดรั้บความคุม้ครอง จะมีการตรวจข่าวไม่ได ้

2. สิทธิดังกล่าวย่อมถูกจ ากัดโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายทั่วไป โดยบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายเพื่อคุม้ครองเยาวชน และโดยสิทธิในเกียรติยศส่วนตวัจะละเมิดมิได ้

3. ศิลปะและวทิยาศาสตร์ การวจิยัและการสอนมีความเป็นอิสระ เสรีภาพในการสอนไม่ท า
ใหบุ้คคลพน้จากการเคารพรัฐธรรมนูญ1 

จากมาตรา 5 (1) จะเห็นไดว้า่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไม่จ  ากดัเฉพาะความคิดเห็น
ของปัจเจกบุคคลเท่านั้นแต่รวมถึงการแสดงความคิดเห็นสาธารณะด้วย หากพิจารณาโดยรวมแล้ว

                                                      
1  บุญศรี มีวงศอุ์โฆษ.  เล่มเดิม.  หนา้ 140. 
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บทบญัญติัรัฐธรรมนูญสหพนัธ์รัฐสาธารณรัฐเยอรมนัน้ีครอบคลุมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ตลอดจนเสรีภาพในการรับรู้และแสวงหาขอ้มูลข่าวสาร เสรีภาพการพิมพ ์เสรีภาพในการรายงานข่าว
ทางคล่ืนวิทยุและภาพยนตร์ นอกจากน้ียงับญัญติัรับรองหลกัการห้ามมิให้มีการตรวจข่าว แต่อยา่งไรก็
ตามการรับรู้และแสวงหาข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องอยู่ภายในขอบเขตของแหล่งข้อมูลข่าวสารท่ีมี
ลกัษณะเป็นการทัว่ไปเท่านั้นมิได้หมายความรวมไปถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นความลับหรือเป็นการ
ภายในของการบริหารราชการแผน่ดิน แต่ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีถูกจดัเป็นความลบันั้นจะตอ้งไม่มีมากจนถึงข้ึน
ปกปิดขอ้มูลข่าวสารไม่ให้ประชาชนทัว่ไปไดรั้บรู้ นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญยงับญัญติัคุม้ครองเยาวชน 
และสิทธิในเกียรติยศของบุคคลจะถูกฝ่าฝืนมิได ้

สิทธิท่ีจะแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเสรี เสรีภาพในการรับข่าวสารขอ้มูลและเสรีภาพใน
การท ากิจการท าหนงัสือพิมพน์ั้น ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพนัธ์ของเยอรมนัเคยช้ีไวว้า่เป็นสิทธิท่ีช่วย
เสริมสร้างการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย เพราะวา่ต่อเม่ือมีสิทธิเหล่าน้ีเท่านั้นจึงจะสามารถ
ก่อใหเ้กิดการต่อสู้ทางความคิด2 

หลกัประกนัเสรีภาพของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรส่ือ3 
1. การคุกคามจากรัฐ 
ในกระบวนการพิจารณาความทางอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (StPO) มี

บทบญัญติัท่ีคุม้ครองเสรีภาพของส่ือไวด้งัน้ี 
1) ผูส่ื้อข่าวท่ีถูกสอบปากค ามีสิทธิท่ีจะไม่เปิดเผยแหล่งข่าวและเน้ือหาของข้อมูลท่ี

ไดรั้บ (มาตรา 53 วรรคแรก ประโยค 1 ขอ้ 5 และประโยค 2 StPO) 
2) หา้มเจา้หนา้ท่ีต ารวจยดึเอกสาร หรือวตัถุอ่ืนใดท่ีเก็บขอ้มูลท่ีไดรั้บความคุม้ครองตาม

ขอ้ 1) (มาตรา 97 วรรค 5 StPO) 
สิทธิท่ีจะปกปิดความลบัของกองบรรณาธิการและแหล่งข่าวนั้นเป็นผลมาจากตีความ

มาตรา 5 วรรคแรก ประโยค 2 แห่งรัฐธรรมนูญเยอรมนั เน่ืองจากส่ือจ าเป็นตอ้งพึ่งหาแหล่งข่าวอยูเ่สมอ 
จึงจ าเป็นตอ้งรักษาความไวว้างใจระหวา่งส่ือกบัแหล่งข่าว เพื่อท่ีแหล่งข่าวจะไดส่้งขอ้มูลให้กบัส่ือโดย
มิตอ้งเกรงกลวัวา่จะถูกเปิดเผยแหล่งท่ีมา4 
                                                      

2  วรวทิย ์ฤทธิทิศ.  (2538).  ส่ือมวลชนกบัความรับผดิทางกฎหมาย.  หนา้ 30-31. 
3  บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ.  (2552).  กลไกมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540.  

หนา้ 61. 
4  Kloepfer.  Informationsrecht, § 15 Rn.  44 ff.  อา้งใน บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ.  เล่มเดิม.  หนา้ 62. 
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2. การคุกคามจากเจ้าของกจิการ 
ในเยอรมนันั้นไม่มีกฎหมายท่ีคุม้ครองเสรีภาพนกัข่าวจากการคุกคามโดยเจา้ของกิจการ

ไวโ้ดยเฉพาะ ความสัมพนัธ์ระหว่างนักข่าวกบัเจา้ของกิจการเป็นไปตามหลกักฎหมายทัว่ไป ได้แก่ 
สัญญาจา้งแรงงาน ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง กฎหมายแรงงาน และกฎหมายแพ่ง กลไกในการการ
คุ้มครองเสรีภาพนักข่าวจากการแทรกแซงของเจ้าของกิจการจึงเป็นกลไกตามกฎหมายแรงงาน 
กล่าวคือ กฎหมายคุ้มครองลูกจ้างจากการเลกิจ้าง 

1) สาระส าคญัของกฎหมายคุม้ครองลูกจา้งจากการเลิกจา้ง (Kündigungsschutzgesetz) 
กฎหมายดงักล่าวก าหนดว่า การเลิกจา้ง นอกจากจะตอ้งเป็นไปตามข้อตกลงและ

กฎหมายอ่ืนๆ แลว้ ยงัตอ้งมี “ความเป็นธรรม” ดว้ย มิฉะนั้นจะเป็นโมฆะและไม่มีผลเป็นการลบลา้ง
สัญญาจา้งแรงงานได ้โดยมาตรา 1 ไดก้  าหนดรายละเอียดวา่เม่ือใดการเลิกจา้งจึงจะถือวา่ไม่เป็นธรรม 
นอกจากน้ีกฎหมายดงักล่าวยงัก าหนดใหลู้กจา้งสามารถฟ้องศาลแรงงานให้ศาลรับรองความเป็นโมฆะ
ของการเลิกจา้งได ้พร้อมทั้งก าหนดรายละเอียดขั้นตอนในการด าเนินการดงักล่าวดว้ย 

2) ขอบเขตการใชบ้งัคบั 
กฎหมายน้ีให้ความคุม้ครองเฉพาะลูกจา้งท่ีท างานในกิจการนั้นมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 

เดือน เท่านั้น (มาตรา 1 วรรคแรก) 
3) การเลิกจา้งอยา่งไม่เป็นธรรม 

มาตรา 1 วรรคสอง ประโยค 1 บัญญติัว่าการเลิกจ้างนั้นถือว่าไม่เป็นธรรม หาก
กระท าไปโดยปราศจากเหตุผลท่ีมาจากตวับุคคลหรือพฤติกรรมของลูกจา้ง หรือปราศจากความจ าเป็น
ขั้นรุนแรงในทางบริหารการเขียนค านิยามในลกัษณะน้ีเป็นการก าหนดค านิยมอยา่งกวา้ง ซ่ึงเป็นหนา้ท่ี
ของศาลท่ีจะตอ้งตีความปรับใชข้อ้เท็จจริงในแต่ละกรณีไป โดยการชัง่น ้ าหนกัระหวา่งเสรีภาพในการ
แสดงความคิดของผูส่ื้อข่าว กบัเสรีภาพในการประกอบอาชีพและกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นของเจา้ของ
กิจการ ซ่ึงลว้นเป็นสิทธิและเสรีภาพท่ีไดรั้บการรับรองโดยรัฐธรรมนูญทั้งคู่ การตีความในลกัษณะน้ีจึง
ก่อใหเ้กิดผลผกูพนัของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในทางออ้มระหวา่งเอกชนดว้ยกนั 

4) การคุม้ครองทางการศาล 
การฟ้องศาลแรงงานใหศ้าลรับรองความเป็นโมฆะของการเลิกจา้ง หากลูกจา้งเห็นวา่

การเลิกจา้งนั้นเป็นโมฆะเน่ืองจากความไม่เป็นธรรม หรือเป็นโมฆะจากเหตุผลอ่ืน ตอ้งยื่นฟ้องศาล
ภายใน 3 สัปดาห์หลงัจากท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้การเลิกจา้ง เพื่อใหศ้าลรับรองความเป็นโมฆะของการเลิก
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จา้ง (มาตรา 4) ซ่ึงจะมีผลท าให้สัญญาจา้งงานมิไดถู้กลบลา้ง ลูกจา้งก็ยงัคงมีสิทธิท างานและเรียกร้อง
เงินเดือนตามสัญญาไดต่้อไป 

เงินชดเชยการเลิกจา้ง ในกรณีท่ีศาลพิพากษาวา่การเลิกจา้งนั้นเป็นโมฆะ และสัญญา
จา้งงานยงัคงมีอยู่ต่อไป หากศาลเห็นว่ามิอาจคาดหวงัให้ลูกจา้งกลบัไปท างานต่อได้อีก ศาลอาจสั่ง
ยกเลิกสัญญาจา้งงานตามค าขอของลูกจา้ง และสั่งให้นายจา้งจ่ายเงินชดเชยการเลิกจา้ง (มาตรา 9) ซ่ึงมี
จ านวนมากสุดไดสิ้บสองเท่าของเงินเดือน (มาตรา 10 วรรคแรก) 

3. องค์กรทีท่ าหน้าทีรั่บประกนัเสรีภาพส่ือมวลชน 
1) สหภาพนกัข่าว Deutsche Journalistinnen-und Journalisten-Union (DJU) และ Deutscher 

Journalistenverband (DJV) โดยสหภาพนกัข่าวมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(1) ให้ความคุ้มครองทางกฎหมายในข้อพิพาทแรงงาน เช่น ให้ค  าปรึกษาทาง

กฎหมาย ใหค้วามช่วยเหลือและความสนบัสนุนในทางการศาล 
(2) ใหค้  าปรึกษาทางกฎหมายในการท าสัญญาจา้ง การเสียภาษี การท าประกนัสังคม 
(3) ใหค้วามสนบัสนุนทางการเงินในการนดัหยดุงาน 
(4) เป็นตวัแทนเจรจาท าขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง 

การท าข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างนั้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการท า
ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง ผูท่ี้มีสิทธิเจรจาท าขอ้ตกลง ได้แก่ สหภาพแรงงาน และนายจา้งหรือ
สหพนัธ์นายจา้ง โดยขอ้ตกลงน้ีจะมีผลผกูพนันิติสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกของสหภาพแรงงานทุกคนกบั
นายจา้ง ขอ้ตกลงใดในสัญญาจา้งงานทท่ีขดัต่อขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งถือเป็นโมฆะ เวน้แต่เป็น
ขอ้ตกลงท่ีใหป้ระโยชน์แก่ฝ่ายลูกจา้งมากกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง 

2) คณะกรรมการลูกจา้ง 
ในสถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจ้างตั้งแต่ห้าคนข้ึนไปต้องจดัให้มีคณะกรรมการ

ลูกจา้ง ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งตวัแทนลูกจา้งของสถานประกอบกิจการนั้น คณะกรรมการลูกจา้งมีหนา้ท่ี
คอยดูแลความเป็นอยูแ่ละสวสัดิการของลูกจา้ง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งมาตรการทางดา้นบุคคลของนายจา้ง
หลายมาตรการจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการลูกจา้งเสียก่อน มิฉะนั้นจะตกเป็นโมฆะ 
เช่น การเลิกจา้ง หรือคณะกรรมการลูกจา้งอาจฟ้องศาลแรงงานให้สั่งให้นายจา้งยกเลิกมาตรการนั้นได ้
เช่น ค าสั่งให้ไปท างานในฝ่ายใหม่ หรือกลุ่มใหม่ หรือให้ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืน หากนายจา้งไม่ปฏิบติัตาม
ค าสั่งศาล คณะกรรมการลูกจา้งอาจขอใหศ้าลสั่งปรับเพื่อบงัคบัใหเ้ป็นไปตามค าสั่งก็ได ้
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3) สภานกัข่าวหนงัสือพิมพ ์
สภานักข่าวหนังสือพิมพ์เป็นสภาวิชาชีพท่ีคอยก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพ

นกัข่าวให้เป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมายและจรรยาบรรณนกัข่าว เพื่อรักษาภาพพจน์และความ
น่าเช่ือถือของวิชาชีพนักข่าว (Selbstkontrolle) โดยมีหน้าท่ีพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่ือ
ส่ิงพิมพจ์ากประชาชน หากเห็นวา่การกระท าท่ีถูกร้องเรียนนั้นขดัต่อจรรยาบรรณนกัข่าว (Pressekodex) 
ก็จะท าหนงัสือเรียกร้องให้มีการปรับปรุงพฤติกรรม หรือชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ีสภา
นักข่าวหนังสือพิมพ์ยงัมีหน้าท่ีคอยปกป้องผลประโยชน์ของผูป้ระกอบอาชีพนักข่าว โดยเฉพาะ
เสรีภาพของส่ือมวลชน เช่น โดยการล็อบบ้ีนกัการเมืองเม่ือมีการร่างกฎหมายท่ีอาจกระทบต่อเสรีภาพ
ส่ือมวลชนได ้

4) ศาล 
(1) ศาลแรงงาน ในการพิจารณาขอ้พิพาทแรงงานระหวา่งนายจา้งและลูกจา้งท่ีเป็น

ข่าว หากศาลตอ้งใช้บงัคบับทบญัญติัท่ีใช้ถอ้ยค าไม่ชดัเจน ศาลตอ้งตีความบทบญัญติันั้นโดยการชั่ง
น ้ าหนักระหว่างสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย เช่น มาตรา 1 วรรคสอง แห่ง
กฎหมายคุม้ครองลูกจา้งจากการเลิกจา้ง ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

(2) ศาลรัฐธรรมนูญ เน่ืองจากในเยอรมนั ประชาชนสามารถฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ
โดยตรงไม่ตอ้งผา่นองคก์รใดๆ อยา่งเช่น ผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภาในประเทศไทย แต่ทั้งน้ีจะฟ้อง
ไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีรัฐละเมิดสิทธิเสรีของประชาชนเท่านั้น 

หากลูกจา้งยงัไม่พอใจกบัค าตดัสินของศาลแรงงานสูงสุด ก็สามารถน าเร่ืองไปฟ้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ โดยการอ้างว่าการตีความของศาลแรงงานสูงสุดโดยเฉพาะการชั่งน ้ าหนัก
ระหวา่งสิทธิเสรีตามรัฐธรรมนูญของคู่กรณีนั้น เป็นไปในทางท่ีขดัต่อรัฐธรรมนูญ เช่น อาจอา้งวา่ศาล
แรงงานสูงสุดประเมินน ้าหนกัของเสรีภาพนกัข่าวในกรณีน้ีนอ้ยเกินไป 

 
3.2 ประเทศสหรัฐอเมริกา5 

3.2.1 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของส่ือมวลชนของประเทศสหรัฐอเมริกา (Freedom of 
Expression) 

                                                      
5  บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ.  เล่มเดิม.  หนา้ 29. 

DPU



84 
 

ในประเทศท่ีปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงประชาชนเป็นผูใ้ช้อ  านาจปกครอง
ตนเองโดยผ่านสภาผูแ้ทนราษฎรนั้น การมีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครองของประชาชนย่อม
เป็นสาระส าคญัของการปกครองในรูปแบบดงักล่าว ประกอบกบัการท่ีประชาชนจะสามารถใช้สิทธิ
เลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงย่อมข้ึนอยู่กบัความรู้ความเขา้ใจในทาง
การเมือง รวมทั้ งการล่วงรู้ถึงข้อเท็จจริงอันเก่ียวกับตัวผู ้สมัครรับเลือกตั้ งเป็นผูแ้ทนราษฎรด้วย 
เพราะฉะนั้น สิทธิของประชาชนท่ีจะไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นจริง (Right to be Informed) ยอ่ม
เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอยา่งยิ่งในสังคมประชาธิปไตย ดว้ยเหตุน้ีเองส่ือมวลชนจึงไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัใน
ฐานะท่ีเป็นตวักลางในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารเขา้สู่ความรับรู้ของประชาชน ภายใตแ้นวคิดท่ีว่า
ส่ือมวลชนจะตอ้งมีความเป็นอิสระและสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพโดยปราศจากการ
ครอบง าจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐ และดว้ยเหตุท่ีเสรีภาพของส่ือมวลชนมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย ดงันั้น รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้ให้การรับรองสิทธิ
เสรีภาพของส่ือมวลชนเอาไวใ้นบทแกไ้ขเพิ่มเติมท่ี 1 ของรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา (First 
Amendment of the Bill of Right) ความวา่ 

“Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the 
free exercise thereof; or abridging the freedom of the press; or the right of the people peaceably to 
assemble, and to petition the government for a redress of grievances.” 

บทบญัญติัดงักล่าวมีใจความส าคญัเป็นการห้ามมิให้รัฐสภาตรากฎหมายใดๆ อนัมีผลเป็น
การจ ากดัหรือตดัทอนเสรีภาพของส่ือมวลชน ทั้งน้ีก็เพื่อให้ส่ือมวลชนมีความเป็นอิสระและสามารถท่ี
จะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีนั่นเอง และได้ถูกน าไปพฒันาและน ามาปรับใช้ในการให้ความ
คุ้มครองและรับรองเสรีภาพของส่ือมวลชนโดยศาลสูงสหรัฐ (U.S. Supreme Court) ซ่ึงได้อธิบาย
ความหมายของค าวา่ “Freedom of the Press” ท่ีอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของหลกัประกนัในบทแกไ้ขเพิ่มเติมท่ี 
1 วา่หลกัเกณฑ์ในการให้ความคุม้ครองส่ือมวลชนตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาหรือท่ี
เรียกว่า “Freedom Press Clause” นั้นเป็นบทบญัญติัท่ีให้คุม้ครองแก่ส่ือมวลชนประเภทหนงัสือพิมพ ์
หนงัสือ นิตยสาร ส่ือภาพเคล่ือนไหว (Motion Pictures) ส่ือวิทยุ ส่ือโทรทศัน์และหมายความรวมถึงส่ือ
ไร้สายประเภทอินเตอร์เน็ตอีกด้วย ประกอบด้วยภายใต้เจตนารมณ์ของผู ้ร่างรัฐธรรมนูญของ
สหรัฐอเมริกา ศาลให้ความเห็นว่าส่ือมวลชนเหล่าน้ีไม่อาจท่ีจะถูกควบคุมจากรัฐหรือผูท่ี้ใชอ้  านาจรัฐ 
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รวมทั้งไม่อาจถูกจ ากดัเสรีภาพในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใดๆ ไดอี้กดว้ย6 ซ่ึงการคุม้ครองดงักล่าวน้ี
ยงัหมายความรวมถึง การก าหนดห้ามมิให้รัฐก าหนดการลงโทษทางอาญาหรือก าหนดเรียกค่าเสียหาย
ในทางแพ่งเอากับบุคคลท่ีวิจารณ์หรือติติงการด าเนินการท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายของรัฐหรือของ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐแต่อยา่งใด7 รวมทั้งการห้ามผูท่ี้เป็นเจา้ของธุรกิจส่ือสารมวลชน (Media Ownership) มิ
ใหมี้การก าหนดหลกัเกณฑห์รือขอ้ก าหนดก่อนตีพิมพ ์(prior restraint-a legal prohibition on the press’s 
ability to publish information in its possession) อนัเป็นการกระท าท่ีกระทบต่อแก่นแห่งสิทธิเสรีภาพ
ของส่ือมวลชนอยา่งชดัเจนและขดัต่อบทแกไ้ขเพิ่มเติมท่ี 1 แห่งรัฐธรรมนูญ8 รวมทั้งก าหนดห้ามมิให้
รัฐบาลจ ากดัการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของส่ือมวลชนไม่ว่าในทางใดๆ เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควร
เช่ือไดว้า่การเปิดเผยดงักล่าวจะกระทบต่อความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ และรัฐไม่อาจท่ีจะก าหนด
โทษในทางอาญา หรือเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งต่อส่ือมวลชน ในกรณีท่ีขอ้ความท่ีน าเสนอนั้นเป็น
ความจริงและเร่ืองท่ีน าเสนอเป็นเร่ืองกระทบต่อสาธารณ รวมทั้งการก าหนดห้ามมิให้รัฐก าหนดให้มี
การเก็บภาษีจากส่ือมวลชนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากภาษีท่ีใช้กบัองค์กรธุรกิจอ่ืน9 และเพื่อเป็น
ยนืยนัในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของส่ือมวลชน ศาลสูงสหรัฐไดว้างหลกัเกณฑ์การคุม้ครอง
เสรีภาพดงักล่าวโดยหา้มมิใหรั้ฐตรากฎหมายท่ีมีเน้ือหาก าหนดจ ากดัสิทธิในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ท่ีขดักบัความเช่ือของส่ือมวลชน ศาลสูงสหรัฐอเมริกาไดใ้ห้เหตุผลในคดี Sullivan ว่า “ขอบเขตแห่ง
เสรีภาพของส่ือมวลชนมิได้เป็นเพียงเสรีภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยเสรีเท่าน้ัน หากแต่ได้
ขยายความถึงเสรีภาพโดยปราศจากการลงโทษใดๆ เมื่อส่ือมวลชนได้น าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นเร่ือง
จริงและเกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ” หลักการน้ีเป็นท่ีรู้จักกันภายใต้ช่ือว่า “The Daily Mail 
Principle”10 ท่ีศาลไดพ้ิจารณาวางหลกัไวว้่า หนงัสือพิมพ์ไม่มีความรับผิดใดๆ ในการตีพิมพช่ื์อของ
ผูต้อ้งหาท่ีเป็นเด็กซ่ึงไดก้ระท าความผิดอนัเป็นการละเมิดต่อกฎหมายของมลรัฐเวสท์ เวอร์จิเนีย และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเป็นการน าเสนอข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของเจา้หน้าท่ีของรัฐหรือ
บุคคลสาธารณะ (Public Figure) ใดก็ตามซ่ึงย่อมได้รับความคุม้ครองจากบทแก้ไขเพิ่มเติมท่ี 1 ของ

                                                      
6  New York Times Co. v. United States, 1971. 
7  New York Times Co. v. Sullivan, 1964. 
8  Near v. Minnesota, 1931. 
9  Grosjean v. American Press, 1936. 
10  The fundamental right of a free press to disseminate truthful information about public matters. – Smith 

v. Daily Mail Publishing Co, 1979. 
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รัฐธรรมนูญทั้งส้ิน เวน้แต่เป็นการรายงานข่าวสารในเร่ืองท่ีไม่จริง (calculated falsehood-a statement that 
a reporter or editor knows to be false or probably false and deliberately publishes) โดยท่ีส่ือมวลชนรู้ถึง
ความไม่จริงนั้นมาตั้งแต่ตน้เท่านั้นจึงจะไม่ได้รับความคุม้ครอง ส่วนในกรณีของการน าเสนอขอ้มูล
ข่าวสารของบุคคลธรรมดา (Private Persons) อนัก่อให้เกิดความเสียหายต่อช่ือเสียงของบุคคลนั้นและ
โดยท่ีการกระท าของบุคคลดงักล่าวเก่ียวขอ้งประโยชน์สาธารณะ ศาลสูงสหรัฐไดว้างหลกัไวว้า่บุคคล
ดงักล่าวไม่อาจท่ีจะเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งต่อการกระท านั้นได ้เวน้แต่ การกระท าของส่ือมวลชน
ได้ละเมิดมาตรฐานความรับผิดท่ี ส่ือมวลชนพึงต้องระมัดระวัง  (fault-based standard of care) 
นอกจากน้ีศาลยงัขยายการตีความไปถึงอ านาจของรัฐบาลท่ีมีต่อส่ือมวลชนโดยวางหลกัเกณฑ์ส าคญัวา่
รัฐบาลไม่มีอ านาจในการบงัคบัให้ส่ือมวลชนตีพิมพห์รือเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารตามความตอ้งการของ
รัฐบาลแต่อยา่งใด11 รวมทั้งไดก้  าหนดหา้มรัฐมิใหก้ าหนดหา้มส่ือมวลชนเขา้ฟังการพิจารณาคดีของศาล
และน าข้อเท็จจริงดังกล่าวมาเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยศาลได้ตีความบทแก้ไขเพิ่มเติมท่ี 1 ของ
รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาวา่ บทแกไ้ขเพิ่มเติมท่ี 1 นั้นมิไดเ้ป็นแต่เพียงคุม้ครองส่ือมวลชนในการ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร โดยปราศจากการตรวจสอบจากรัฐ และการก าหนดโทษทางอาญาใดๆ อนัเป็น
ผลมาจากการปฏิบติัตามหนา้ท่ีของส่ือมวลชนเท่านั้น หากแต่ยงัรับรองรับสิทธิของส่ือมวลชนในการ
เขา้ฟังกระบวนการพิจารณาคดีในทางอาญาและกระบวนการยติุธรรมอ่ืนๆ อีกดว้ย โดยถือวา่ส่ือมวลชน
เปรียบเทียบเสมือนเป็นตวัแทน (Surrogate) ของประชาชนในการรวบรวมและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ภายใตบ้ทบาทของตนและเพื่อประโยชน์สาธารณะอีกดว้ย12 อยา่งไรก็ตาม ภายใตก้ารให้ความคุม้ครอง
แก่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นดงักล่าว ศาลสูงสหรัฐยงัไดก้ าหนดบทยกเวน้ของความคุม้ครองแก่
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมท่ี 1 ไว ้โดยไดก้ าหนดลกัษณะของการ
แสดงความคิดเห็นท่ีไม่ตกอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามบทบัญญัติดังกล่าวไว้หลายกรณี เช่น 
“Defamation” คือ การแสดงความคิดเห็นท่ีเกิดจากการตีพิมพข์อ้ความท่ีมีการกล่าวอา้งขอ้เท็จจริงซ่ึงไม่
ถูกตอ้งและก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ช่ือเสียงของบุคคลอ่ืน “Causing Panic” ซ่ึงการแสดงความคิดเห็น
ท่ีมีผลเป็นการก่อใหเ้กิดความต่ืนตระหนกต่อบุคคลรอบขา้ง ซ่ึงจ าตอ้งใชม้าตรฐานของวิญญูชนในการ
พิจารณาว่าขอ้ความท่ีแสดงออกมาจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูอ่้านหรือผูฟั้ง “Incitement to Crime” 
ซ่ึงเป็นการแสดงความคิดเห็นท่ีมีผลเป็นการกระตุ้นหรือยุยงส่งเสริมให้มีการก่ออาชญากรรม 

                                                      
11  Miami Herald Publishing Co. v. Tornillo, 1974. 
12  Cox Broadcasting Crop. V. Cohn, 1975. 
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“Sedition” หมายถึงการแสดงความคิดเห็นท่ีมีผลเป็นการปลุกป่ันให้เกิดความไม่สงบในรัฐและ 
“Obscenity” เป็นการแสดงความคิดเห็นท่ีขอ้ความดงักล่าวมีลกัษณะเป็นขอ้ความท่ีลามก หยาบโลน 
เป็นตน้ 

3.2.2 โครงสร้างขององค์กรส่ือมวลชนในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ในสังคมปัจจุบนัส่ือมวลชนและขอ้มูลข่าวสารเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมากในระบบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย และบ่อยคร้ังท่ีการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารต่างๆ โดยส่ือมวลชนมิไดเ้ป็น
การน าเสนอขอ้มูลท่ีสนองตอบต่อความรับรู้ของประชาชนแต่อย่างใด หากแต่เป็นการน าเสนอขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเป็นไปภายใตค้วามตอ้งการของผูท่ี้เป็นเจา้ขององคก์รส่ือมวลชนซ่ึงเป็นผูก้  าหนดเน้ือหาหรือ
ประเภทของขอ้มูลข่าวสารท่ีจะเผยแพร่สู่ความรับรู้ของประชาชนโดยค านึงถึง แต่เพียงผลประโยชน์
ของตน ปรากฏการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนภายใตเ้หตุผลสองเร่ืองท่ีมีความขดัแยง้กนั กล่าวคือ หน้าท่ีของ
ส่ือมวลชนในระบอบประชาธิปไตยในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนกบัผลประโยชน์ของ
องคก์รส่ือมวลชนนั้นเอง ในประเทศสหรัฐอเมริกาเสรีภาพของส่ือมวลชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีไดรั้บ
การรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญ ซ่ึงภายใตร้ะบบกฎหมายอเมริกา ในบางมลรัฐไดก้ าหนดกฎหมาย (State 
Law) ท่ีครอบคลุมเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือมวลชน (Media Law) ในขอบเขตสองเร่ืองใหญ่ๆ คือกรณีของ
ส่ือส่ิงพิมพ ์(Print sources: newspapers, periodicals, etc) และส่ือวิทยุโทรทศัน์ (Telecommunications) ซ่ึง
เน้ือหากฎหมายเหล่าน้ีจะอยูภ่ายใตข้อบเขตของบทแกไ้ขเพิ่มเติมท่ี 1 แห่งรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาท่ี
ก าหนดห้ามมิให้รัฐตรากฎหมายใดๆ อนัมีผลเป็นการจ ากดัหรือตดัทอนเสรีภาพของส่ือมวลชน ทั้งน้ี 
เพื่อใหส่ื้อมวลชนมีความเป็นอิสระและสามารถท่ีจะแสดงคิดเห็นไดอ้ยา่งเสรีนัน่เอง ซ่ึงสามารถจ าแนก
ลกัษณะขององคก์รส่ือมวลชนในประเทศสหรัฐอเมริกาไดส้องกลุ่มโดยแบ่งแยกตามลกัษณะของส่ือ 

3.2.3 หลกัประกนัการใช้สิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชน 
หลกัการท่ีรับรองและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชนในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นไป

ภายใตบ้ทบญัญติัของบทแกไ้ขเพิ่มเติมท่ี 1 แห่งรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา (The First Amendment 
of the Constitution)13 ซ่ึงให้ความคุ้มครองแก่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและ
ส่ือมวลชน โดยหลกัเกณฑ์การคุม้ครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ “ประชาชน” นั้นอยู่

                                                      
13  “Congress shell make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise 

thereof; or abridging the freedom of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the 
government for redress of grievances.” 
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ภายใตห้ลกัท่ีเรียกว่า “Free Speech Clause” ส่วนการให้ความคุม้ครองแก่เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของ “ส่ือมวลชน” นั้น อยูภ่ายใตห้ลกัการท่ีเรียกวา่ “Free Press Clause” อนัเป็นสาระส าคญัท่ี
ท าให้สังคมมีความเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ ประกอบกับศาลสูงสหรัฐได้ตีความบทแก้ไข
เพิ่มเติมท่ี 1 ดงักล่าวน้ีว่าเป็นหลกัท่ีไม่อาจถูกละเมิดได ้และรัฐบาลหรือรัฐสภาไม่มีอ านาจในการตรา
กฎหมายใดๆ อันมีผลเป็นการจ ากัดหรือตดัทอนเสรีภาพของส่ือมวลชนดังท่ีกฎหมายก าหนด แต่
อยา่งไรก็ตาม ในบางกรณีรัฐอาจจ ากดัสิทธิดงักล่าวไดใ้นกรณีท่ีเป็นไปเพื่อป้องกนัประโยชน์สาธารณะ
หรือความปลอดภยัของรัฐเท่านั้น14 

เน่ืองจากบทบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมท่ี 1 แห่งรัฐธรรมนูญสหรัฐท่ีก าหนดให้ความคุม้ครอง
เร่ืองเสรีภาพในการพดู (Free Speech) จะมีผลใชบ้งัคบัต่อรัฐหรือหน่วยงานของรัฐโดยก าหนดห้ามมิให้
รัฐก าหนดมาตรการใดอนัเป็นการจ ากดัสิทธิดงักล่าวของประชาชน ทั้งน้ีเป็นผลมาจาก “The Bill of 
Right” นั้นมีผลใชบ้งัคบัเฉพาะกบัการกระท าของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเท่านั้น ซ่ึงยอ่มหมายความวา่
องค์กรธุรกิจภาคเอกชน (Private Sector) สามารถท่ีจะก าหนดให้ลูกจา้งของตนสละสิทธิในการท่ีจะมี
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีภาพตามท่ีก าหนดในบทแกไ้ขเพิ่มเติมท่ี 1 (First Amendment 
Right) โดยก าหนดไวเ้ป็นเง่ือนไขในสัญญาการจา้งงาน15 ส่งผลให้นายจา้งสามารถท่ีจะเลิกจา้งไดห้าก
เป็นกรณีท่ีลูกจา้งแสดงความคิดเห็นในส่ิงท่ีอาจขดัหรือแยง้กบัประโยชน์ของนายจา้ง ซ่ึงแตกต่างจาก
ลูกจา้งของรัฐท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองการใชเ้สรีภาพในการในการแสดงความคิดเห็นโดยผลของบท
แก้ไขเพิ่มเติมท่ี 116 ดงักล่าวขา้งตน้ แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีดงักล่าวน้ีศาลสูงสหรัฐ (U.S. Superme 
Court) ไดก้  าหนดหลกัเกณฑ์การให้ความคุม้ครองแก่ลูกจา้งของรัฐในการแสดงความคิดเห็นภายใต้
บทบญัญติัแก้ไขเพิ่มเติมท่ี 1 ซ่ึงในกรณีน้ีศาลจะตอ้งค านึงถึงความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของ
ลูกจ้างในฐานะท่ีเป็นประชาชนกับผลประโยชน์ของรัฐในฐานะท่ีเป็นนายจ้าง ประกอบกับ
ประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการ เน่ืองจากรัฐในกรณีน้ีมีบทบาทสองประการควบคู่กนั กล่าวคือ รัฐใน
ฐานะท่ีเป็นนายจา้งท่ีตอ้งจดัให้มีบริการสาธารณะกบัรัฐในฐานะท่ีเป็นรัฐบาลและซ่ึงการด าเนินการ
ตอ้งอยู่ภายใตข้อบเขตของบทแกไ้ขเพิ่มเติมท่ี 1 แห่งรัฐธรรมนูญ การสร้างความสมดุลดงักล่าวศาล
                                                      

14  Near v. State of Minnesota, 1931. 
15  Terrence S. Welch. “A Primer on Texas Public Employment Law”. 56 Baylor Law Review 981, Fall 

2004. www.International.westlaw.com. 
16  David L. Hudson JR. “Balancing Act: Public Employment and Free Speech”. The First Amendment 

Center Publication. Vol.3 December 2002. p. 4. 
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จ าตอ้งพิจารณาจากการใช้เสรีภาพของลูกจา้งในฐานะประชาชนกบัสิทธิของนายจา้งตามสัญญาจา้ง
แรงงาน ซ่ึงการพิจารณาวา่ลูกจา้งท่ีถูกเลิกจา้งจากการแสดงความคิดเห็นของตนในกรณีใดท่ีจะไดรั้บ
ความคุม้ครองจากบทบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมท่ี 1 หรือไม่นั้น ตอ้งพิจารณาจากองค์ประกอบส่ีประการ17 
ดังน้ี ลูกจ้างจะต้องได้รับความไม่เป็นธรรมอันเกิดจากการจ้างงาน (Adverse Employment Action) 
ภายหลงัจากท่ีไดมี้การแสดงความคิดเห็นแลว้ การแสดงความคิดเห็นดงักล่าวของลูกจา้งเป็นการแสดง
ความคิดเห็นในเร่ืองท่ีกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (Matter of Public 
Concern) การแสดงความคิดเห็นนั้ นมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของนายจ้างหรือกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการของนายจา้ง (Public Employer’s Interest) และการกระท าของลูกจา้ง
เป็นผลโดยตรงท่ีก่อใหเ้กิดการจา้งงานท่ีไม่เป็นธรรม (Causation) เท่านั้นจึงจะไดรั้บการคุม้ครอง 

อยา่งไรก็ตาม ภายใตก้ารด าเนินการตามหนา้ท่ีของส่ือมวลชนในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร
สู่ความรับรู้ของประชาชนนั้น นอกเหนือจากบทแกไ้ขเพิ่มเติมท่ี 1 แห่งรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา
แลว้ การด าเนินการตามหนา้ท่ีของส่ือมวลชนยงัตกอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบบั เช่น 
กฎหมายแรงงาน 

3.2.4 องค์กรก ากบัดูแลการด าเนินการของส่ือมวลชน 
ธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบนัมีหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น

ธุรกิจส่ิงพิมพ ์นิตยสาร ส่ือภาพเคล่ือนไหว ส่ือวิทยุและส่ือโทรทศัน์ ซ่ึงปัจจุบนัมีองคก์รท่ีเขา้ท าธุรกิจ
ส่ือสารมวลชนดงักล่าวเป็นจ านวนถึง 75,000 องค์กร18 ซ่ึงส่ือมวลชนทุกรูปแบบล้วนแล้วแต่ตกอยู่
ภายใตเ้ง่ือนไขของบทบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมท่ี 1 แห่งรัฐธรรมนูญซ่ึงให้ความคุม้ครองแก่เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น ดงันั้น กฎหมายจึงไดก้ าหนดใหมี้การจดัตั้งองคก์รหลกัเพื่อท าหนา้ท่ีในการให้ก ากบั
ดูแลการด าเนินการตามหน้าท่ีของส่ือมวลชนข้ึนหลายองค์กร ซ่ึงองค์กรท่ีท าหน้าท่ีดงักล่าวมีสอง
รูปแบบ คือ หน่วยงานในรูปแบบขององคก์รอิสระและองคก์รตุลาการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. องค์กรอสิระ (Independence Agency) 
1) Federal Communications Commission (FCC) 

                                                      
17  Pickering v. Board of Education, 1968. 
18  Dennis Price. “Ownership of cultural Businesses: An International Comparative Profile”  

www.pch.gc.ca/progs/ac-ca/progs/esm-ms/dprice0_e.cfm อา้งใน บรรเจิด สิงคะเนติ.  เล่มเดิม.  หนา้ 41. 
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ธุรกิจส่ือสารมวลชนในรูปแบบของส่ือวิทยุและส่ือโทรทศัน์รวมทั้งส่ือเคเบิลทีวีใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาจะอยู่ภายใตก้ฎหมายหลกัท่ีช่ือว่า Telecommunications Act of 1996 ท่ีมุ่งท่ีจะ
ส่งเสริมให้มีการแข่งขนัอย่างเสรี เพื่อให้ประประชาชนผูบ้ริโภคขอ้มูลข่าวสารไดรั้บประโยชน์มาก
ท่ีสุดนั้น ไดก้ าหนดให้จดัตั้งหน่วยงานพิเศษข้ึนมาเพื่อท าหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลการใชป้ระโยชน์จาก
คล่ืนวทิยแุละคล่ืนโทรทศัน์ทั้งประเทศ (Telecommunications industry) ซ่ึงภายใตก้ฎหมายฉบบัน้ี ไดมี้
การจดัตั้งหน่วยงานของรัฐท่ีท าหน้าท่ีในการก ากบัดูแลการใช้คล่ืน โดยมีสถานะทางกฎหมายเป็น
องค์กรอิสระเรียกว่า Federal Communications Commission (FCC) อนัประกอบไปด้วยสมาชิก 5 คน 
โดยกฎหมายก าหนดใหมี้อ านาจในการพิจารณาให้ใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการแก่
องค์กรธุรกิจส่ือสารมวลชน (Broadcast Licenses) อ  านาจในการก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัการประกอบ
กิจการ (Media Regulations) รวมทั้งอ านาจในการลงโทษในกรณีท่ีองค์กรธุรกิจท่ีไดรั้บใบอนุญาตไม่
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ี FCC ก าหนดไว ้โดยใบอนุญาตในการประกอบกิจการนั้นจะตอ้งได้รับการ
จดัสรรอยา่งเท่าเทียมกนัระหวา่งผูป้ระกอบการทั้งประเทศ อยา่งไรก็ตาม กฎหมายไดก้ าหนดให้สิทธิแก่ 
FCC ในการเข้าไปแทรกแซงการออกอากาศของส่ือไว้ค่อนข้างจ ากัด เว ้นแต่ในกรณีท่ีเป็นการ
ออกอากาศในการรณรงคห์าเสียงของผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ซ่ึงผูป้ระกอบการจะตอ้ง
จดัช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในราคาท่ีถูกท่ีสุดให้เท่าเทียมกบัช่วงเวลาท่ีเจา้หน้าท่ีของรัฐในต าแหน่งนั้น
ได้รับ (Equal Time Provision) กบัหน้าท่ีของผูป้ระกอบการท่ีจะตอ้งจดัหารายการท่ีมีประโยชน์ทาง
การศึกษาแก่เด็ก พร้อมๆ กับจ ากัดช่วงเวลาของการโฆษณาในระหว่างรายการตลอดจนเน้ือหาท่ี
เหมาะสมต่อเด็กอีกดว้ย (10.00 PM to 6.00 AM) ทั้งน้ีภายใตค้วามมุ่งหมายหลกัสามประการคือ เพื่อ
ส่งเสริมใหมี้การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมในการน าเสนอรายการท่ีมีเน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูช้มและมี
ความหลากหลายของขอ้มูลข่าวสาร ความหลากหลายของความคิดเห็น ความหลากหลายของรูปแบบ
รายการ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของแต่ละทอ้งถ่ิน เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งหมายดงักล่าว 
FCC จึงได้ก าหนดให้มีการจ ากดัการครอบครองส่ือชนิดเดียวกัน (Ownership Limits Within Media) 
และจ ากดัการครอบครองส่ือต่างชนิดกนั (Cross Media Ownership) โดยก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัการ
ครอบครองส่ือท่ีส าคญัๆ ดงัน้ี19 

 
 

                                                      
19  บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ.  เล่มเดิม.  หนา้ 42. 
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(1) National Ownership Rules 
- National Television Ownership คณะกรรมการได้ก าหนดห้ามมิให้มีการถือ

ครองหรือเป็นเจา้ของสถานีโทรทศัน์โดยมีจ านวนผูช้มรวมกันเป็นจ านวนมากกว่าร้อยละ 35 ของ
จ านวนผูช้มทั้งประเทศ 

- Dual Network Ownership เป็นกฎท่ีมีผลใช้บงัคบัโดยตรงกบัสถานีโทรทศัน์
ใหญ่ทั้ง 4 สถานี โดยก าหนดหา้มมิใหส้ถานีโทรทศัน์ใหญ่ 4 สถานี อนัไดแ้ก่ ABC CBS Fox และ NBC 
ควบรวมกิจการกนัเอง แต่มิไดห้า้ม 4 สถานีใหญ่ในการควบรวมกิจการกบัสถานีโทรทศัน์อ่ืนๆ 

(2) Local Ownership Rules 
- Cross-Ownership of Broadcast Stations and Newspapers เ ป็นกฎท่ีก าหนด

ห้ามผูท่ี้เป็นเจา้ของกิจการหนงัสือพิมพเ์ขา้ประกอบกิจการเป็นเจา้ของสถานีวิทยุโทรทศัน์ท่ีให้บริการ
เตม็รูปแบบ (Full-Service Broadcast) ในตลาดเดียวกนั 

- Local Television Multiple Ownership (TV duopoly) เ ป็นกฎ ท่ีก าหนดให้
เจา้ของกิจการสถานีโทรทศัน์อ่ืนได้อีกไม่เกินสองสถานีในพื้นท่ีเดียวกนั (Designated Market Ares: 
DMA) ไม่วา่จะเป็นสถานีเพื่อการคา้หรือไม่ก็ตาม ภายใตเ้ง่ือนไขว่าก าลงัส่งสัญญาจะตอ้งไม่ทบัซ้อน
กนัหรือกรณีของสถานีท่ีเป็นเจ้าของอย่างน้อยหน่ึงสถานีไม่ได้จดัอยู่ในอนัดับหน่ึงในส่ีของพื้นท่ี
เดียวกนั และยงัคงมีสถานีโทรทศัน์อีกอย่างน้อย 8 สถานีตั้งอยู่ในพื้นท่ีเดียวกนัภายหลงัการรวมกนั
ดงักล่าว ซ่ึงหลกัการดงักล่าวเรียกวา่ “Top Four Ranked/Eight Voices Test” 

- Radio/Television Cross-Ownership เ ป็นกฎ ท่ีก าหนดจ า กัด จ านวนกา ร
ครอบครองสถานีวิทยุท่ีมีข้ึนเพื่อการคา้และสถานีโทรทศัน์ท่ีอยู่ในในตลาดเดียวกนัพร้อมๆ กนั โดย
ก าหนดให้ในตลาดท่ีมีขนาดเล็กผูท่ี้ครอบครองสถานีโทรทศัน์ 1 สถานีสามารถท่ีจะครอบครองสถานี
วทิยไุดอี้ก 1 สถานี และในตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ผูท่ี้เป็นเจา้ของสถานีโทรทศัน์ไม่เกิน 2 สถานี สามารถท่ี
จะเป็นเจ้าของสถานีวิทยุได้ไม่เกิน 6 สถานี ในพื้นท่ีใดก็ได้ท่ียงัคงมีส่ืออิสระอ่ืน (Independence 
Voices) ยงัคงเหลืออยู่ในชุมชนอีกอย่างน้อย 20 ชนิด ในขณะท่ีผูท่ี้ครอบครองเป็นเจ้าของสถานี 
สถานีโทรทศัน์ 2 สถานีสามารถท่ีจะเป็นเจา้ของสถานีวิทยุไดไ้ม่เกิน 4 สถานีในตลาดเดียวกนัได ้หาก
ยงัคงมีส่ืออิสระชนิดอ่ืนอีกอยา่งนอ้ย 10 ชนิดอยูใ่นพื้นท่ีนั้น 

- Local Radio Ownership and Radio Market Definition เป็นกฎท่ีเก่ียวกับการ
ครอบครองเป็นเจา้ของสถานีวิทยุชุมชน โดยก าหนดจ านวนของสถานีวิทยุท่ีจะสามารถเป็นเจา้ของไว้
โดยให้ข้ึนอยู่กบัจ านวนสถานีวิทยุทั้งหมดในชุมชนนั้น กล่าวคือ ในชุมชนเดียวกนัท่ีมีจ  านวนสถานี
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วทิยเุพื่อการคา้ตั้งแต่ 45 สถานีข้ึนไป ผูป้ระกอบการคนเดียวจะสามารถเป็นเจา้ของสถานีวิทยุไดจ้  านวน 
8 สถานีและหากสถานีท่ีเป็นเจา้ของนั้นใหบ้ริการในระบบเดียวกนั (AM หรือ FM) จะครอบครองไดไ้ม่
เกิน 5 สถานี ในกรณีท่ีชุมชนนั้นมีจ านวนสถานีวิทยุระหว่าง 30-44 สถานี ผูป้ระกอบการคนเดียวจะ
สามารถเป็นเจา้ของสถานีวทิยเุพื่อการคา้ไดไ้ม่เกิน 7 สถานีและหากสถานีท่ีเป็นเจา้ของนั้นให้บริการใน
ระบบเดียวกนั (AM หรือ FM) จะครอบครองไดไ้ม่เกิน 4 สถานี และในกรณีท่ีชุมชนนั้นมีจ านวนสถานี
วทิยรุะหวา่ง 15-29 สถานี ผุป้ระกอบการคนเดียวจะสามารถเป็นเจา้ของสถานีวิทยุเพื่อการคา้ไดไ้ม่เกิน 
6 สถานี และหากสถานีท่ีเป็นเจา้ของนั้นให้บริการในระบบเดียวกนั (AM หรือ FM) จะครอบครองไม่
เกิน 4 สถานี แนะในกรณีท่ีชุมชนนั้นมีจ านวนสถานีวิทยุไม่เกิน 14 สถานี ผูป้ระกอบการคนเดียวจะ
สามารถเป็นเจา้ของสถานีวทิยเุพื่อการคา้ไดไ้ม่เกิน 5 สถานีและหากสถานีท่ีเป็นเจา้ของนั้นให้บริการใน
ระบบเดียวกนั (AM หรือ FM) จะครอบครองได้ไม่เกิน 3 สถานี เวน้แต่เป็นกรณีท่ีผูป้ระกบการราย
ดงักล่าวไม่ไดค้รอบครองหรือเป็นเจา้ของจ านวนสถานีวทิยเุกินก่ึงหน่ึงของจ านวนสถานีในชุมชนนั้น 

2) Federal Trade Commission (FTC) 
คณะกรรมการเพื่อการคา้ของสหพนัธ์หรือ Federal Trade Commission: (FTC) เป็น

องค์กรอิสระท่ีตั้ งข้ึนมาภายใต้กฎหมายท่ีเรียกว่า The Federal Trade Commission Act of 1914 อัน
ประกอบไปด้วยกรรมการ 5 คน ท่ีแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีให้มีวาระการด ารงต าแหน่ง 7 ปี โดยมี
อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการต่อตา้นการผูกขาดทางการคา้และการคุม้ครองผูบ้ริโภค โดย
คณะกรรมการจะมีอ านาจในการสอบสวนขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้งของหน่วยงาน 
โดยขอ้ร้องเรียนดงักล่าวถูกเสนอโดยผูบ้ริโภค องคก์รธุรกิจเอกชน สภาคองเกรซหรือเป็นเร่ืองราวท่ี
น าเสนอโดยผ่านส่ือมวลชนเพื่อคุม้ครองให้มีการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมซ่ึงรวมถึงการควบรวมทางการคา้
อนัส่งผลให้เป็นการลดปริมาณการแข่งขนัในตลาดการคา้ลงและก่อให้เกิดการผูกขาดทางการคา้ข้ึน 
และภายใตว้ตัถุประสงคด์งักล่าวกฎหมายก าหนดให้ FLC มีอ านาจในการทบทวนการควบรวมกิจการ
หรือการเขา้ถือสิทธ์ิในกิจการหน่ึงกิจการใดอนัส่งผลให้เป็นการบิดเบือนอ านาจทางการตลาด (Abuse 
Market Power) โดยการด าเนินการดงักล่าวของ FTC จะเป็นการด าเนินการโดยประสานท างานกนักบั 
The Antitrust Division of the Department of Justice ซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกดัของกระทรวงยุติธรรม 
ภายใตห้ลกัเกณฑ์ของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งการป้องกนัการผกูขาดทางการคา้หรือ “Antitrust Laws” ซ่ึง
เป็นกฎหมายหลกัท่ีให้อ านาจในการด าเนินการดงักล่าว โดย FTC จะมีอ านาจในการบงัคบัการในทาง
แพง่เท่านั้น ในขณะท่ี The Antitrust Division of the Department of Justice จะมีอ านาจในการบงัคบัการ
ทั้งในทางแพง่และอาญาประกอบกนั ภายใตก้ารด าเนินงานดงักล่าว The Bureau of Competition ซ่ึงเป็น
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องค์กรย่อยของ FTC จะเป็นองค์กรท่ีท าหน้าท่ีในการป้องกนัการด าเนินการทางธุรกิจท่ีมีผลเป็นการ
จ ากดัหรือควบคุมการแข่งขนั โดยจะท าหนา้ท่ีในการสอบสวนขอ้กล่าวหาท่ีเก่ียวกบัการกระท าท่ีละเมิด
ต่อกฎหมายท่ีไดป้รากฏข้ึน แลว้เสนอต่อ FTC เพื่อให้ด าเนินการให้มีการฟ้องร้องคดีในศาลต่อไป โดย
ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ “Media Ownership Concentration” นั้ น กฎหมายต่อต้านการผูกขาดทาง
การคา้ท่ีเก่ียวขอ้งท่ี FTC จะสามารถใชเ้ป็นฐานอ านาจในการด าเนินการไดน้ั้น มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(1) Sherman Antitrust Act of 1890 เ ป็นกฎหมายท่ี มุ่ ง ท่ีจะคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะเป็นหลกั โดยหา้มมิใหมี้การกระท าอนัเป็นการจ ากดัการคา้อนัก่อใหเ้กิดการผกูขาดทางการคา้ 

(2) The Clayton Act of 1914 เป็นกฎหมายท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อยบัย ั้งมิให้มีการควบ
รวมกิจการอนัก่อให้เกิดการต่อตา้นการแข่งขนั (ซ่ึงแตกต่างจาก Sherman Antitrust Act ท่ีจะใชบ้งัคบั
ต่อเม่ือมีการกระท าการท่ีส่งผลให้มีการผกูขาดทางการคา้เกิดข้ึนแลว้) กฎหมายฉบบัน้ีไม่อนุญาตให้มี
การเขา้ถือสิทธิในกิจการหน่ึงกิจการใดของบริษทัใดเพียงบริษทัเดียวในบริษทัอ่ืนโดยเจตนาท่ีจะให้มี
การควบรวมกิจการ 

(3) Hart-Scott-Rodino Act (Pre-Merger) เป็นกฎหมายท่ีรองรับอ านาจของ FTC 
และ The Antitrust of the Department of Justice ในการท่ีจะทบทวนการควบรวมกิจการ การเขา้ถือสิทธ์ิ 
หรือการรวมตวัอ่ืนใดท่ีส่งผลกระทบต่อการแข่งขนัทางการคา้ท่ีละเมิดต่อกฎหมายก่อนการควบรวม
ดงักล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ โดยมีสมมุติฐานของการควบรวมกิจการอนัเป็นการผูกขาดทางการคา้สอง
ประการคือ The Size of Transaction Test โดยหากเป็นการไดรั้บเงินจ านวนตั้งแต่ 50 ลา้นเหรียญสหรัฐ
ข้ึนไปหรือทรัพยสิ์นหรือหลกัทรัพยอ่ื์นในการด าเนินการเพียงคร้ังเดียว หรือ The Size of Transaction 
Test อนัเป็นกรณีผูเ้ขา้ร่วมกิจการเป็นบุคคลผูซ่ึ้งถือครองทรัพยสิ์นหรือหักทรัพยอ่ื์นเป็นมูลค่าไม่น้อย
กวา่ 50 ลา้นเหรียญสหรัฐแต่ไม่เกิน 200 ลา้นเหรียญสหรัฐก็จะถือวา่เป็นการควบรวมกิจการอนัเป็นการ
ผกูขาดทางการคา้ตามกฎหมายแลว้ 

2. ศาลยุติธรรม 
ศาลยติุธรรมในสหรัฐอเมริกาเป็นองคก์รหลกัท่ีมีความส าคญัในการให้ความคุม้ครองแก่

การแสดงความคิดเห็นของส่ือมวลชนภายใตห้ลกัเกณฑ์ของบทแกไ้ขเพิ่มเติมท่ี 1 ของรัฐธรรมนูญของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และนอกเหนือจากบทบญัญติัดังกล่าวหลักกฎหมายท่ีให้ความคุ้มครองแก่
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของส่ือมวลชนยงัปรากฏในค าพิพากษาท่ีศาลได้วางแนวทางการ

DPU



94 
 

คุม้ครองและก าหนดเง่ือนไขการคุม้ครองตามกฎหมายไวใ้นหลายคดี20 ทั้งหมดลว้นเป็นผลจากการท่ี
ศาลไดน้ าเอาบทบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมท่ี 1 ดงักล่าวไปประยุกต์ใช้และพฒันาและสร้างหลกักฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งข้ึนเพื่อปรับใชแ้ก่ขอ้พิพาทท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสมนัน่เอง 

 
3.3 ประเทศฟิลปิปินส์ 

ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศท่ีไม่มีกฎหมายส่ือท่ีชดัเจนบางส่วนในกฎหมายบางฉบบั
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลส่ือในประเทศฟิลิปปินส์ ไดแ้ก่รัฐธรรมนูญท่ีระบุถึงเสรีภาพในการ
พดูในส่ือส่ิงพิมพ ์(Freedom of Speech and Press) ใน Article III หรือบทบญัญติัเก่ียวกบัเสรีภาพในการ
แสดงออก (Freedom of Expression) Article IX ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ Article XVI ท่ีห้าม
ครอบครองส่ือของต่างชาติ นอกจากน้ียงัมี Penal Code ท่ีก าหนดเก่ียวกบัความมัน่คงของประเทศและ
การก่อความไม่สงบ บทท่ี 2 ของ Civil Code ท่ีกล่าวถึงสิทธิส่วนบุคคล ในประเทศไม่มีการออก
ใบอนุญาต การลงทะเบียนหรือเป็นสมาชิกขององคก์รส่ือส าหรับนกัวิชาชีพส่ือ ส าหรับองคก์ร อ านาจ
ของคณะกรรมการโทรคมนาคม (National Telecommunications Commission หรือ NTC) จะจ ากดัอยู่
เพียงการจดัสรรคล่ืนความถ่ีให้กบัสถานีวิทยุและโทรทศัน์ และไม่ไดค้รอบคลุมถึงเน้ือหา การตีพิมพ์
ส่ือพิมพแ์ค่ลงทะเบียนเป็นผูป้ระกอบกิจการส่ือเท่านั้น 

กฎหมายต่างๆ ท่ีก ากบัดูแลส่ือมวลชนในฟิลิปปินส์ แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มคือ กฎหมายท่ีมี
ผลกระทบกบัส่ือมวลชนทั้งหมด กฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อส่ือส่ิงพิมพแ์ละกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อ
ส่ือกระจายเสียงและภาพยนตร์ NTC มีอ านาจในการบริหารและการบงัคบัใชก้ฎหมาย กฎระเบียบและ
การก ากบัดูแลทั้งหมดในดา้นการส่ือสาร คณะกรรมการไดรั้บการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ 
ซ่ึงท าใหก้ารด าเนินงานของ NTC ถูกแทรกแซงทางการเมือง 

เป็นองค์กรท่ีก ากบัดูแลเอง (Self-regulation) ได้แก่ The Kapisanan ng mga Brodkaster 
ng Pilipinas (KBP) ท าหน้าท่ีในการก ากบัดูแลส่ือกระจายเสียงเพื่อถ่วงดุลอ านาจระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน KBP ประกอบดว้ยตวัแทนธุรกิจส่ือกระจายเสียง ภายหลงัรัฐบาลมาร์กอส ลงจากต าแหน่ง 
KBP กลายเป็นองคก์รเพื่อการคา้ของส่ือกระจายเสียงท่ีเทียบเท่ากลัป์องคก์รก ากบัดูแลของภาคธุรกิจ 

KBP มี  Standards Authority ควบคุมมาตรฐานรายการ โฆษณาและการค้า  ตาม
ขอ้ก าหนดของวิทยุและโทรทศัน์ (Radio and Television Codes) คณะกรรมการอ านวยการของ KBP 

                                                      
20  แหล่งเดิม.  หนา้ 41-45. 
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ประกอบดว้ย บุคคลจากธุรกิจกระจายเสียง แต่งตั้งสมาชิกมาจากธุรกิจกระจายเสียง นกัวิชาการจาก
มหาวทิยาลยัแห่งชาติฟิลิปปินส์ และธุรกิจโฆษณา อยา่งไรก็ตามปัญหาหลกัของ KBP คือขาดบุคลากร
ท่ีจะด าเนินงานก ากบัดูแลส่ือไดอ้ยา่งทัว่ถึงทัว่ประเทศ 

สังคมฟิลิปปินส์เป็นสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม ทั้งน้ีเพราะเคยตกเป็น
เมืองข้ึนของสเปนและสหรัฐฯ การตกเป็นเมืองข้ึนท าใหฟิ้ลิปปินส์รับอิทธิพลทางวฒันธรรม สังคมและ
การเมืองการปกครอง รวมทั้งเศรษฐกิจมาจากทั้งสองประเทศผสมกนั เป็นวฒันธรรมของฟิลิปปินส์เอง
ในปัจจุบนัอิทธิพลต่างๆ ท่ีได้รับมา นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อฟิลิปปินส์เองแล้ว ยงัให้โทษกับ
ฟิลิปปินส์ดว้ย 

ฟิลิปปินส์เคยเป็นประเทศท่ีมีความเจริญรุดหน้ากว่าประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน 
ฟิลิปปินส์มีการพฒันาเศรษฐกิจเป็นอนัดบัสองในเอเชีย เม่ือทศวรรษท่ี 50-60 ความเจริญท่ีปรากฏใน
กลุ่มอาเซียนและเอเชียในปัจจุบนัคือ ความเจริญท่ีปรากฏในฟิลิปปินส์เม่ือ 25 ปีท่ีผ่านมา ทั้งน้ีเพราะ
สหรัฐไดม้าสร้างระบบการศึกษา ระบบการเมืองการปกครอง และระบบเศรษฐกิจให้กบัฟิลิปปินส์ไว้
อยา่งมากมายนัน่เอง แต่สภาพของฟิลิปปินส์เส่ือมโทรมในปัจจุบนัเป็นผลเน่ืองจากการบริหารประเทศ
ผดิเป้าหมาย และการฉ้อราษฎร์บงัหลวงของรัฐบาลมาร์กกอสในอดีตนัน่เอง จึงเป็นสภาพท่ีน่าเสียดาย
ยิ่ง นอกจากน้ีมหาอ านาจตอ้งการจะใช้ฟิลิปปินส์ เป็นฐานเศรษฐกิจเพื่อจะได้ขยายอุดมการณ์ทาง
การเมืองและการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ทั้งในฟิลิปปินส์เองและขยายไปสู่ภูมิภาคเอเซีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ เป็นเหตุให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ ในฟิลิปปินส์ เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของ
มหาอ านาจเสียส่วนใหญ่ แมฟิ้ลิปปินส์จะไดรั้บประโยชน์ แต่ก็ไม่เทียบเท่ากบัส่ิงท่ีเสียไป การเขา้มา
ลงทุนของต่างชาติในทศวรรษท่ี 50-60 นั้นมีมาก รวมทั้งเงินทุนต่างๆ ก็หลัง่ไหลเข้ามาจากกองทุน
การเงินระหวา่งประเทศ ธนาคารพฒันาแห่งเอเชียและจากสหรัฐฯ เอง 

การเขา้มาลงทุนของต่างชาติในฟิลิปปินส์เป็นเหตุผลหน่ึงท่ีผูน้  าคิดวา่เป็นการช่วยในการ
พฒันาเศรษฐกิจ เพราะเม่ือมีการลงทุนก็จะมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ในการลงทุนรวมทั้งสร้างความทนัสมยัใหแ้ก่ฟิลิปปินส์ดว้ย ซ่ึงนบัเป็นการพฒันาประเทศอีกส่วน
หน่ึงดว้ย แต่ผูน้ าฟิลิปปินส์มิไดต้ระหนกัวา่ นัน่คือการน ามาซ่ึงความเสียหายของประเทศในภายหลงั 
เพราะผูบ้ริหารประเทศละเลยการควบคุม ปล่อยให้อยูใ่นมือของต่างชาติท่ีเขา้มาท าธุรกิจกบัตระกูลชั้น
น าของฟิลิปปินส์มากเกินไป จนกระทัง่เกิดการฉ้อราษฎร์บงัหลวงข้ึนมากมายในสมยัมาร์กอสและท า
ใหป้ระเทศตอ้งล่มจมในท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะการฉอ้ราษฎร์บงัหลวงนัน่เอง 
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ซ่ึงกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองในฟิลิปปินส์เร่ิมกลายเป็นกลุ่มท่ีครอบง าธุรกิจกลุ่ม
ใหญ่ๆ โดยธุรกิจหน่ึงท่ีเกิดการครอบง าคือ ธุรกิจส่ือสารมวลชน 

สาเหตุท่ีในบทน้ีไดห้ยิบยกเอาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง มาวิเคราะห์ส่ือทั้งน้ีก็เป็น
เพราะวา่ในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งมากในอุตสาหกรรมส่ือสารมวลชน ไม่วา่จะเป็นส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ วิทยุและโทรทศัน์ และโทรคมนาคม เป็นตน้ ซ่ึงเราสามารถมองเห็นอ านาจ
ของบรรษทัยกัษใ์หญ่เหล่าน้ีไดอ้ยา่งชดัเจนและท าให้เร่ิมมีการวิเคราะห์ถึงรูปแบบการเป็นเจา้ของ อนั
เป็นท่ีมาของการกระจุกตวัและการกระจายตวัท่ีเกิดข้ึนในอุตสาหกรรมส่ือมวลชน อนัถือได้ว่าเป็น
ปรากฏการณ์ท่ีส าคญัท่ีเกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมยัของทุนนิยม
ผกูขาด 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เราอาจคิดว่าส่ิงเหล่านั้นยงัคงเป็นเร่ืองไกลตวั เพราะบรรษทัยกัษ์
ใหญ่เหล่านั้น ยงัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเรา หรือกบัประเทศเราโดยตรง แต่ถา้เรามองมุ่งลงมาเพียงแค่ใน
ระดบัประเทศหรือภูมิภาค เราจะเร่ิมเห็นอยา่งชดัเจนวา่ส่ือมวลชนเร่ิมมีการผกูขาดและกระจุกตวัอยูก่บั
นายทุนบางกลุ่มเท่านั้น และยิ่งไปกว่านั้นกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีได้เร่ิมเข้ามีผลประโยชน์แอบแฝงกับ
นกัการเมือง ท่ีจะเขา้มาหยบิฉวยโอกาสและอ านาจของส่ือมวลชน ดงันั้นความเป็นไปของทฤษฎีน้ีท่ีใน
ช่วงแรกไดถู้กพยายามเอามาวเิคราะห์โลกตะวนัตกนั้น ก็อาจจะสามารถวิเคราะห์โลกของส่ือทางฝ่ังซีก
โลกตะวนัออกไดเ้ช่นกนั ทั้งน้ีเพราะลกัษณะของการคืบคลาน หรือครอบง าจากกลุ่มนายทุนหรือกลุ่ม
นกัการเมืองนั้นมีลกัษณะแบบเดียวกนัอยา่งชดัเจน นอกจากน้ีในกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
ยงัมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัคือ กลุ่มเครือญาติของผูมี้อ  านาจทางการเมืองท่ีจะพยายามคอบครองธุรกิจ
ต่างๆ ของประเทศ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเคยปรากฏอย่างชัดเจนในประเทศฟิลิปปินส์ในสมัยของอดีต
ประธานาธิบดีมาร์กอส ถึงแมจ้ะล่วงเลยมาหลายสิบปี แต่ลกัษณะของธุรกิจเครือญาติก็ยงัคงปรากฏกนั
จนกลายเป็นวฒันธรรมการเมืองอยา่งหน่ึงไปเสียแลว้ ไม่เวน้แมแ้ต่ในประเทศไทยท่ีนบัวนัลกัษณะจะ
ยิ่งละมา้ยคลา้ยคลึงประเทศเพื่อนบา้นเราไปทุกขณะโดยของประเทศไทยก็มีลกัษณะการผูกขาดส่ือท่ี
เร่ิมมาจากธุรกิจของครอบครัวผูบ้ริหารบางคน 

ประเทศฟิลิปปินส์ กลุ่มส่ือมวลชนในฟิลิปปินส์ถือเป็นกลุ่มประชาสังคมท่ีมีบทบาทใน
การสร้างความเป็นประชาธิปไตยมากแก่ประชาชน โดย “ประชาสังคม” เร่ิมเขา้มาในสังคมตากาล็อกใน
ปี ค.ศ. 1898 เม่ือสหรัฐอเมริกาเขา้มาครอบครองฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์เร่ิมจดัตั้งกลุ่มต่างๆ ข้ึนมาตั้งแต่
ระดบัทอ้งถ่ินจนถึงระดบัชาติ โดยมีแนวคิดวา่สังคมจ าเป็นตอ้งสร้างประชาสังคมให้มัน่คงและเหนียว
แน่น เพื่อเป็นตวัแทนการเปล่ียนแปลง (Change Agent) ไปสู่การสร้างประชาธิปไตยในชาติ 
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ส าหรับส่ือมวลชนในฟิลิปปินส์ถือว่ามีคุณภาพและมีเสรีภาพมากประเทศหน่ึง มีทั้ ง
หนงัสือพิมพท่ี์เป็นของฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายเป็นกลาง ฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวา มีการวิเคราะห์วิจารณ์กนัอย่าง
กวา้งขวาง ในช่วงท่ีมีการเลือกตั้งหนงัสือพิมพทุ์กฉบบัจะอุทิศหนา้หนงัสือพิมพใ์ห้แก่คณะกรรมาธิการ
การเลือกตั้ง (Comelec) ในการรณรงค์ปลุกจิตส านึกการเลือกตั้ง ประชาสัมพนัธ์ข่าวการเลือกตั้งและ
นโยบายพร้อมผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นตน้ และจากความคิดเห็นต่างๆ น้ีเองเป็นขอ้มูลท่ีรัฐบาลน าไปใช้
ในการแก้ปัญหาและก าหนดนโยบายต่างๆ ในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมได้ไม่มากก็น้อย 
นอกจากน้ีในช่วงการเลือกตั้ง กลุ่มส่ือสารมวลชนไดร่้วมมือกบัองคก์รอาสาสมคัรเอกชน-นมัเฟรล และ
คณะกรรมาธิการควบคุมการเลือกตั้งของรัฐในการสังเกตการณ์การเลือกตั้งอีกดว้ย 

แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม นกัวจิารณ์ส่วนใหญ่ก็ไดใ้หค้วามเห็นวา่ถา้จะวิเคราะห์ถึงส่ือมวลชน
ของฟิลิปปินส์ เราควรจะวเิคราะห์ตามสถานการณ์ 3 ประการดว้ยกนัคือ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมืองซ่ึงส่งผลอย่างมากกบัสิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชนทั้งโทรทศัน์ วิทยุและ
หนงัสือพิมพแ์ละถา้เราน าทฤษฎีส่ือสารมวลชนแบบง่ายๆ มาแบ่งตามยุคสมยัของประธานาธิบดีแลว้ มี
ลกัษณะดงัน้ี21 

1. ทฤษฎีอ านาจนิยม ช่วงน้ีตรงกบัช่วงประธานาธิบดีมาร์กอสคือตั้งแต่ปี ค.ศ. 1972-
1986 ท่ีถือวา่กฎอยัการศึกคือส่ิงสูงสุด และรัฐอ านาจมาก ทุกคนตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งของรัฐ 

ช่วงสมยัเผด็จการมาร์กอส ประชาชนมีความรู้สึกถูกคุกคามโดยมาร์กอส เช่น การ
ออกกฎหมายสังคมขงับุคคลท่ีวิจารณ์รัฐบาล สั่งปิดหนังสือพิมพ์ ส่ิงเหล่าน้ีบั่นทอนเสรีภาพของ
ประชาชนจากท่ีเคยไดรั้บมา 

2. ทฤษฎีอิสรภาพนิยม ช่วงน้ีตรงกบัช่วงหลงัของสมยัประธานาธิบดีมาร์กอส เสรีภาพ
เร่ิมกลับเข้าสู่วงการส่ือสารมวลชนอีกคร้ัง รัฐไม่มีการควบคุมส่ือ ส่ือสามารถท าทุกอย่างและเป็น
ตวัแทนใหก้บัประชาชนแสดงความคิดเห็น แต่ในขณะเดียวกนัช่วงน้ีน่ีเองท่ีส่ือบางคร้ังก็เสนอข่าวโดย
ไม่มีเน้ือหาของความจริงจนดูเหมือนวา่จะละเมิดกบัสิทธิพื้นฐานของประชาชน 

3. ทฤษฎีความรับผดิชอบ ลกัษณะตามขอ้น้ีเป็นผลมาจากการท่ีส่ือมีเสรีภาพมากเกินไป 
จนเสนอข่าวท่ีกระทบต่อสังคมโดยรวม โดยในสมยัของประธานาธิบดีกรอเรีย อาโยโย ่ถือวา่ส่ือมีความ
รับผดิชอบมาก จะเห็นไดจ้ากการมีองคก์รตรวจสอบส่ือโดยตรง 

                                                      
21  นภดล อินมว.  (2549).  เปรียบเทยีบส่ือมวลชนไทยกบัประเทศในภูมภิาคอาเซียน.  หนา้ 24-26. 
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4. ทฤษฎีคอมมิวนิสตโ์ซเวียต ทฤษฎีน้ีส่ือมวลชนตอ้งตกอยูภ่ายใตข้องรัฐ แต่เม่ือมองดู
ในฟิลิปปินส์แลว้ ฟิลิปปินส์ยงัไม่ถึงเขา้ข่ายในลกัษณะน้ีเลย ซ่ึงในทางทฤษฎีแลว้นั้น ถือวา่ทฤษฎีน้ีได้
ถูกลม้ลา้งไปแลว้ 

เคร่ืองหมายรับประกนัเสรีภาพส่ือมวลชนในฟิลิปปินส์คือรัฐธรรมนูญ 1987 ซ่ึงดว้ย
จากสภาพภูมิศาสตร์ของฟิลิปปินส์แลว้นั้น ท าให้ลกัษณะของการครอบครองส่ือกระจายเสียงนั้นตก
เป็นของครอบครัวชั้นน าตามพื้นท่ีต่างๆ ท่ีเขา้มาจบัจองเป็นเจา้ของสถานี ซ่ึงต่อมาในปี ค.ศ. 1972 ดว้ย
อ านาจของกฎอยัการศึกท าใหป้ระธานาธิบดีมาร์กอสสามารถเขา้มาครอบครองและมีอ านาจเหนือสถานี
กระจายเสียงตามต่างจงัหวดัได ้เพราะประธานาธิบดีมาร์กอสถือวา่ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นบ่อนท าลายอ านาจรัฐ 

โดยเหตุผลท่ีประธานาธิบดีมาร์กอสอา้งในการปฏิวติั คือ ประเทศเส่ือมโทรมทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงเขาได้ใช้อ านาจเผด็จการปกครองประเทศเป็นเวลา 13 ปี โดยใน
ระยะเวลาน้ีมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวท่ีบริหารประเทศ คือพรรคขบวนการสังคมใหม่ (New 
Society Movement-Kilusang Bagong Lipunan-KBL) ซ่ึงการปกครองเผด็จการของมาร์กอสส้ินสุดลง
เม่ือพลงัประชาชนไดร้วมพลงักนัโค่นลม้อ านาจเผด็จการของเขาในปี ค.ศ. 1986 

ภายหลงัการประกาศกฎอยัการศึกษา ในเดือนกนัยายน 1972 มาร์กอสไดเ้ปล่ียนแลง
โครงสร้างของรัฐบาลโดยการแกไ้ขและเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญและท าให้ฝ่ายบริหารมีอิทธิพลมาก 
โดยในระยะแรกๆมาร์กอสไม่ยอมให้มีการคดัคา้นรัฐบาล หากมีบุคคลใดกลุ่มใดวิพากษ์วิจารณ์หรือ
คดัคา้นจะถูกก าจดัพรรคการเมืองฝ่ายคา้นจึงมีไม่ได ้ความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากผูน้ าเป็นส่ิงท่ียอมไม่ได ้
ดูจากการประกาศกฤษฎีการและค าสั่งต่างๆ ประชาชนอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของรัฐอย่างเคร่งครัดและ
ได้เข้าควบคุมระบบการติดต่อส่ือสารมวลชน ห้ามตีพิมพ์หัวข้อวิจารณ์ใดๆ ในหนังสือพิมพ์อย่าง
เปิดเผย หา้มมีการกระจายเสียงอนัก่อใหเ้กิดความไม่มัน่คงของรัฐบาล 

นอกจากน้ีส่ือวทิยแุละส่ือพื้นบา้นคงมีอ านาจอยา่งมากในฟิลิปปินส์ เพราะประชาชน
ส่วนใหญ่ท่ีอาศยัอยู่ในเขตต่างจงัหวดันั้นมีฐานะยากจน ดงันั้นวิทยุจึงเป็นเพียงส่ิงเดียวท่ีสามารถน า
ข่าวสารมาสู่พวกเขาได้ อีกทั้ งยงัมีราคาถูกและสามารถพกพาไปได้ในขณะท่ีท างานกลางไร่นา 
นอกจากน้ีปัจจยัทางด้านภาษาก็ท าให้วิทยุกลายเป็นท่ีนิยม เพราะวิทยุจะกลายเสียงภายในชุมชน
เดียวกนัเพราะประชาชนในฟิลิปปินส์จะกระจายอยู่ตามเผา่ต่างๆ และใชภ้าษาของตนเอง ประกอบกนั
ส่ือพื้นบา้น ไม่วา่จะเป็นการละเล่น เตน้ร า ละคร ก็กลายเป็นแก่นอตัลกัษณ์ท่ีสามารถเขา้ถึงประชาชน
ตามหมู่บา้นต่างๆ ไดดี้ ดงันั้นในช่วงของประธานาธิบดีมาร์กอสจึงตอ้งพยายามเขา้มาควบคุมส่ือเหล่าน้ี
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ใหไ้ดโ้ดยการเขา้มายึดทรัพยสิ์น จวบจนกระทัง่ถึงการปฏิวติัในปี ค.ศ. 1986 เสรีภาพจึงเร่ิมกลบัมาเบ่ง
บานอีกคร้ังหน่ึง DPU



บทที ่4 
วเิคราะห์ข้อมูล 

 
4.1 วเิคราะห์การควบคุมสิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชน 

สิทธิเสรีภาพในการส่ือสาร เป็นพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน มีแนววิวฒันาการจากแนวคิด
ปรัชญากฎหมายธรรมชาติ ท่ีค  านึงถึงสิทธิและหนา้ท่ี เสรีภาพ ความเสมอภาคของมนุษย ์ศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์ ซ่ึงปรัชญากฎหมายหรือแนวคิด ปรัชญากฎหมายธรรมชาติ ท่ีมีอยู่ในตวัมนุษยม์าตั้งแต่
ก าเนิด มิสามารถพรากไปได ้ไม่วา่ใครหรือส่ิงใดก็แลว้แต่ เป็นส่ิงท่ีจะกระท าการใดๆ ก็ได ้อยา่งอิสระ
ตราบเท่าท่ีไม่ไปกระทบสิทธิของผูอ่ื้น ส่วนสิทธิ เสรีภาพในการส่ือสารเป็นแนวคิด ในสิทธิมนุษยชน
ประการหน่ึงท่ีเช่ือในเร่ืองเสรีภาพในการพูด และการแสดงความคิดเห็นตลอดจนเสรีภาพในการเสนอ
ขอ้มูลหรือข่าวสาร หรือการส่ือสารของปัจเจกบุคคล ทั้งยงัเป็นการแสดงถึงความเป็นเสรีท่ีเปิดกวา้ง
ของรัฐนั้นท่ีใหอิ้สระเสรีภาพแก่บุคคล ชุมชน ในการแสดงความคิด ความอ่าน ความคิดเห็นอยา่งเสรี 

ในประเทศไทย เร่ืองสิทธิ เสรีภาพเร่ิมมองเห็นภาพชัดเจนหรือเร่ิมเป็นจริงจงัชัดเจน
ภายหลังเปล่ียนแปลงการปกครองเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เม่ือคณะราษฎร์ได้ท าหาร
เปล่ียนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชยเ์ป็นระบอบประชาธิปไตยอนัมีกษตัริยท์รงเป็น
ประมุข เม่ือประเทศไทยยอมรับการเป็นรัฐเสรีประชาธิปไตยยอมรับหลกัแนวคิดสิทธิมนุษยชนตาม
แบบโลกตะวนัตก ค าวา่ สิทธิ เสรีภาพ จึงเด่นชดัข้ึนเป็นระยะ เช่น  

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2489 “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในร่างกาย เคหะ
สถาน ทรัพยสิ์น การพูด การเขียน การพิมพ ์การโฆษณา การศึกษาอบรม การชุมนุมสาธารณะ การตั้ง
สมาคม การตั้งคณะพรรคการเมือง การอาชีพ ทั้งน้ีภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย” 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2492 มาตรา 35 บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ใน
การพดู การเขียน การพิมพ ์และการโฆษณา 

การจ ากดัเช่นวา่น้ี จะกระท าไดก้็แต่โดยบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อหลีกเล่ียงภาวะ
คบัขนั หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน เพื่อป้องกนัความเส่ือมทราม
ทางจิตใจของยวุชน 
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การสั่งปิดโรงพิมพ ์หรือการห้ามท าการพิมพเ์พื่อบัน่ทอนเสรีภาพของมาตราน้ีจะกระท า
มิได.้.. 

กระทัง่เร่ืองสิทธิ และเสรีภาพไม่วา่จะเป็นของบุคคล หรือของส่ือมวลชนในประเทศไทย
นั้นไดผ้่านวิกฤตการณ์ทางการเมือง พฒันาการทางดา้นการเมือง สังคม และกฎหมาย จวบจนมีการ
ปรับปรุงกระบวนการทางกฎหมาย และการเมืองเป็นส าคญั เม่ือมีการตราและประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
ฉบบัประชาชน คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาใชบ้งัคบั เพราะถือวา่ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการร่างมากท่ีสุด มีการลงประชามติจากประชาชน และถือวา่เป็นรัฐธรรมนูญท่ีมีระบบและ
กลไก ในการรับรองและคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนมากท่ีสุด รวมทั้งการพยายามไม่เขา้ไป
กา้วก่ายการปฏิบติัหนา้ท่ีของส่ือสารมวลชน มีการระบุคุม้ครองและการควบคุมต่อส่ือมวลชนไวอ้ยา่ง
ชดัเจน เพราะการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งกวา้งขวางข้ึน และมีการยกเลิกการควบคุมส่ือมวลชนโดยห้าม
ปิดส่ือมวลชนโดยอ านาจรัฐอย่างส้ินเชิง ถือเป็นหัวใจส าคญัในการดูแลส่ือมวลชนของรัฐธรรมนูญ
ฉบบัน้ี กระทัง่เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 เกิดเหตุการณ์คร้ังส าคญัของประเทศ มีการเขา้ควบคุม
อ านาจทางการเมือง โดยการปฏิรูปการปกครองแผน่ดินในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข ไดค้วบคุมและยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มีการควบคุมและ
จ ากดัอ านาจส่ือมวลชนออกมาเป็นประกาศหรือค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข เป็นระยะและยงัจ ากดัสิทธิเสรีภาพของบุคคลไป
ดว้ยในคราวเดียวกนั 

กระทัง่มีการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ข้ึนใชบ้งัคบั ในส่วน
การใชบ้งัคบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ฉบบั พ.ศ. 2549 (ฉบบัชัว่คราว) และฉบบัปี 
พ.ศ. 2550 นั้นมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดข้ึนภายในประเทศ บรรดาเห่าแกนน าท่ีใชแ้ม่สีเป็นตวัก าหนด
สัญลกัษณ์ เพื่อปฏิเสธการใช้อ านาจของรัฐดว้ยการชุมนุมทางการเมือง กดดนัรัฐบาลในหลายชุดของ
รัฐบาล โดยท่ีส่ือมวลชนเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีควบคู่ไปกบัการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ดงันั้นในระบอบ
เสรีประชาธิปไตยส่ือมวลชนจะตอ้งเป็นอิสระมีสิทธิมีเสรีภาพในหนา้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นจริงถูกตอ้ง 
น าส่งแก่ประชาชนซ่ึงเป็นผูรั้บขอ้มูลข่าวสาร เพราะการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารของส่ือมวลชน สามารถ
เขา้ถึงประชาชนไดส้ะดวกรวดเร็ว และสามารถแพร่ขยายวงกวา้งของข่าวสารไดง่้าย ในระยะเวลาท่ี
จ ากดัอยา่งทัว่ถึง ส่ือมวลชนจึงยอมและถูกบงัคบัให้เป็นเคร่ืองมือในการระดมประชาชนมาสนบัสนุน
การก่อเหตุต่างๆ ท่ีผา่น และฝ่ายรัฐซ่ึงมีอ านาจไดอ้าศยัเหตุน้ี เพื่อเขา้ควบคุมและจ ากดัการปฏิบติัหนา้ท่ี
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ของส่ือมวลชน หรือเขา้ไปแทรกแซงการท างานได้มากกว่าทุกคร้ัง แมจ้ะมีรัฐธรรมนูญท่ีบญัญติับท
กฎหมายไวอ้ยา่งชดัเจน ไวใ้นมาตราต่างๆ ดงัน้ี 

มาตรา 45 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ ์การ
โฆษณา และการส่ือความหมายโดยวธีิอ่ืน 

การจ ากดัเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่ง
กฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐ เพื่อคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิใน
ครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตวัของบุคคลอ่ืน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน หรือเพื่อป้องกนัหรือระงบัความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน 

การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนอ่ืนเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตราน้ี จะ
กระท ามิได ้

การห้ามหนงัสือพิมพห์รือส่ือมวลชนอ่ืนเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมดหรือ
บางส่วน หรือการแทรกแซงดว้ยวธีิการใดๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตราน้ี จะกระท ามิได ้เวน้แต่โดย
อาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายซ่ึงไดต้ราข้ึนตามวรรคสอง 

การให้น าข่าวหรือบทความไปให้เจา้หน้าท่ีตรวจก่อนน าไปโฆษณาในหนงัสือพิมพห์รือ
ส่ือมวลชนอ่ืน จะกระท ามิได ้เวน้แต่จะกระท าในระหว่างเวลาท่ีประเทศอยู่ในภาวะสงคราม แต่ทั้งน้ี
จะตอ้งกระท าโดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายซ่ึงไดต้ราข้ึนตามวรรคสอง 

เจา้ของกิจการหนงัสือพิมพห์รือส่ือมวลชนอ่ืนตอ้งเป็นบุคคลสัญชาติไทย 
การใหเ้งินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนเพื่ออุดหนุนกิจการหนงัสือพิมพห์รือส่ือมวลชนอ่ืนของเอกชน 

รัฐจะกระท ามิได ้
มาตรา 46 พนกังานหรือลูกจา้งของเอกชนท่ีประกอบกิจการหนงัสือพิมพ ์วิทยุกระจายเสียง 

วทิยโุทรทศัน์ หรือส่ือมวลชนอ่ืน ยอ่มมีเสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นภายใตข้อ้จ ากดั
ตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่ภายใตอ้าณัติของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เจา้ของกิจการนั้น แต่ตอ้งไม่ขดัต่อจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ และมีสิทธิจดัตั้งองค์กรเพื่อ
ปกป้องสิทธิ เสรีภาพและความเป็นธรรม รวมทั้งมีกลไกควบคุมกนัเองขององคก์รวชิาชีพ 

ขา้ราชการ พนกังาน หรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ใน
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ หรือส่ือมวลชนอ่ืน ย่อมมีเสรีภาพเช่นเดียวกบัพนักงานหรือ
ลูกจา้งของเอกชนตามวรรคหน่ึง 
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การกระท าใดๆ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง เจา้หนา้ท่ี
ของรัฐ หรือเจา้ของกิจการ อนัเป็นการขดัขวางหรือแทรกแซงการเสนอข่าว หรือแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นสาธารณะของบุคคลตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ให้ถือวา่เป็นการจงใจใชอ้ านาจหนา้ท่ีโดยมิ
ชอบและไม่มีผลใช้บงัคบั เวน้แต่เป็นการกระท าเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือจริยธรรมแห่งการ
ประกอบวชิาชีพ 

มาตรา 47 คล่ืนความถ่ีท่ีใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และโทรคมนาคม 
เป็นทรัพยากรส่ือสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

ใหมี้องคก์รของรัฐท่ีเป็นอิสระองคก์รหน่ึงท าหนา้ท่ีจดัสรรคล่ืนความถ่ีตามวรรคหน่ึง และ
ก ากบัการประกอบกิจการวทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมาย
บญัญติั 

การด าเนินการตามวรรคสองตอ้งค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดบัชาติและ
ระดบัทอ้งถ่ิน ทั้งในด้านการศึกษา วฒันธรรม ความมัน่คงของรัฐประโยชน์สาธารณะอ่ืน และการ
แข่งขนัโดยเสรีอยา่งเป็นธรรม รวมทั้งตอ้งจดัให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการส่ือมวลชน
สาธารณะ 

การก ากบัการประกอบกิจการตามวรรคสองตอ้งมีมาตรการเพื่อป้องกนัมิให้มีการควบรวม 
การครองสิทธิขา้มส่ือ หรือการครอบง า ระหวา่งส่ือมวลชนดว้ยกนัเองหรือโดยบุคคลอ่ืนใด ซ่ึงจะมีผล
เป็นการขดัขวางเสรีภาพในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารหรือปิดกั้นการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีหลากหลายของ
ประชาชน 

มาตรา 48 ผู ้ด  ารงต าแหน่งทางการเมืองจะเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการ
หนงัสือพิมพ ์วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ หรือโทรคมนาคม มิได ้ไม่วา่ในนามของตนเองหรือให้
ผูอ่ื้นเป็นเจา้ของกิจการหรือถือหุน้แทน หรือจะด าเนินการโดยวิธีการอ่ืนไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม
ท่ีสามารถบริหารกิจการดังกล่าวได้ในท านองเดียวกับการเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการ
ดงักล่าว 

พอสรุปไดด้งัน้ี 
1. ก าหนดหลกัประกนัเร่ืองสิทธิและเสรีภาพ ซ่ึงรัฐจะออกกฎหมายมาจ ากดัหรือใชอ้  านาจ

เพื่อไปจ ากดัสิทธิ เสรีภาพของส่ือไม่ได ้(มาตรา 45 วรรคแรก และมาตรา 45 วรรคสอง) เวน้แต่กฎหมาย
ก าหนด 
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2. ยกเลิกอ านาจในการปิดโรงพิมพ ์หรือส่ือมวลชนอ่ืน ประเด็นน้ีจะเห็นไดว้า่ รัฐธรรมนูญ
ไดก้ าหนดบญัญติัไวโ้ดยไม่มีเวน้แต่... หรือขอ้ยกเวน้ไวเ้ลย (มาตรา 45 วรรความ) 

3. การห้ามรัฐ องค์กรของรัฐเขา้ท าการแทรกแซงดว้ยวิธีการใดๆ ก็ตาม เพื่อลิดรอนสิทธิ
หรือเสรีภาพของส่ือมวลชน หรือหนงัสือพิมพ ์(มาตรา 45 วรรคส่ี) 

4. ก าหนดให้ส่ือมวลชนไม่ว่าของรัฐ หรือของเอกชนส่ือมวลชนแขยงใดก็ตาม ไม่ตอ้งน า
ข่าวสารไปขออนุญาตหรือน าไปให้ตรวจก่อนเผยแพร่สู่ประชาชน หรือไม่ตอ้งเซ็นเซอร์ข่าวสารก่อน 
เวน้แต่ประเทศอยูใ่นภาวะสงคราม (มาตรา 45 วรรคหา้) 

5. ห้ามรัฐเขา้แทรกแซงส่ือมวลชนด้วยดารอดหนุนดว้ยวิธีการใดๆ ก็ตาม แก่ส่ือมวลชน 
รวมทั้งหา้มบุคคลต่างชาติเขา้เป็นเจา้ของกิจการส่ือสารมวลชน อนุญาตให้เฉพาะผูมี้สัญชาติไทยเท่านั้น
ท่ีสามารถเป็นเจา้ของกิจการได ้(มาตรา 45 วรรคแรก และมาตรา 45 วรรคทา้ย) 

6. หา้มรัฐเขา้แทรกแซงการปฏิบติัหนา้ท่ีของส่ือมวลชนในฐานะพนกังานหรือลูกจา้ง ไม่วา่
จะเป็นกิจการส่ือมวลชนท่ีเป็นของรัฐหรือเอกชนก็ตามโดยเด็ดขาด (มาตรา 46) 

7. ห้ามมิให้นักการเมือง ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองเขา้ถือหุ้น หรือมีส่วนเป็นเจา้ของ
กิจการส่ือมวลชนทุกประเภท (มาตรา 48) 

8. ก าหนดเร่ืองคล่ืนความถ่ีให้ถือเป็นทรัพยากรของชาติมีไวเ้พื่อประโยชน์สาธารณะ ห้าม
บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นเจา้ของ และให้มีการจดัตั้งองค์กรข้ึนมาก ากบัดูแลจดัสรรคล่ืนความถ่ีท่ีเป็น
สมบติัของชาติด้วย ซ่ึงปัจจุบนัมีองค์กรท าหน้าท่ีแล้วเรียกช่ือย่อว่า กสทช. คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมหางชาติ (มาตรา 47) 

การพิจารณาบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ในการ
คุม้ครองและรับรองสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือส่ือมวลชนกบัการปฏิบติัหน้าท่ีของส่ือมวลชนในการ
น าขอ้มูลข่าวสารสู่การรับรู้ของประชาชนตามหลกัเสรีประชาธิปไตย แต่เหตุการณ์ความวุ่นวายทาง
การเมืองอนัน าไปสู่เหตุการณ์ร้ายแรง ท าใหบ้า้นเมือง สถานท่ีราชการบา้นเรือนของประชาชนเกิดความ
เสียหายอย่างมาก โดยเร่ิมจากการชุมนุมของกลุ่มบุคคลต่างๆ และจบลงด้วยความเสียหายอย่างมาก 
คล้ายกบัสงครามกลางเมือง รัฐบาลในแต่ละช่วงนั้นได้มีการประกาศจ ากดัการใช้สิทธิเสรีภาพของ
บุคคลและส่ือมวลชนอย่างหลากหลาย เม่ือช่วงเดือนเมษายน 2553 ท่ีผา่นมาหรือจากการเปล่ียนแปลง
รัฐบาล ประเทศไทย ประชาชนชาวไทย และส่ือมวลชน ไดพ้บกบัเหตุการณ์ต่างๆ ในภาวการณ์ไม่เป็น
ปกติ มีผูก่้อความไม่สงบท าให้เกิดความป่ันป่วนต่างๆ มากมาย รัฐบาลไดใ้ชอ้  านาจฝ่ายบริหารในการ
ออกค าสั่งตามอ านาจของตนในกฎหมายฉบับรอง เพื่อจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและของ
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ส่ือมวลชนอยา่งชดัเจน เช่น การห้ามออกนอกเคหะสถานโดยก าหนดระยะเวลา การห้ามเขา้ในสถานท่ี
ราชการตามท่ีก าหนด รวมทั้งมีการเรียกตวับุคคลมาสอบสวน เป็นตน้ ซ่ึงการใชอ้  านาจของฝ่ายบริหาร
ในกฎหมายฉบบัรองน้ี คือการใชอ้  านาจตามพระราชก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548 ดงัมีความส าคญัตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงในเขตทอ้งท่ีกรุงเทพมหานคร 
จงัหวดันนทบุรี อ าเภอเมืองสมุทรปราการ อ าเภอบางพลี อ าเภอพระประแดง อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์
อ าเภอบางบ่อ และอ าเภอบางเสาธงจงัหวดัสมุทรปราการ อ าเภอธญับุรี อ าเภอลาดหลุมแกว้ อ าเภอสาม
โคก อ าเภอล าลูกกา และอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม และ
อ าเภอวงันอ้ย อ าเภอบางปะอิน อ าเภอบางไทร อ าเภอลาดบงัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ตอนหน่ึง
วา่ 

“มีการใชส้ถานท่ีเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีเจตนาบิดเบือนให้เกิดความเขา้ใจผิด เพื่อให้
กระท าการให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นท่ีต่างๆ นอกจากน้ี ยงัมีบุคคลบางกลุ่มได้ก่อเหตุร้าย
หลายคร้ังโดยต่อเน่ือง เพื่อมุ่งให้เกิดความเสียหายและไม่ปลอดภยัต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์น จาก
สถานการณ์ท่ีมีเหตุยืดเยื้อและมีการละเมิดต่อกฎหมายเพิ่มมากข้ึน จึงมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่าจะมีการ
กระท าท่ีมีความรุนแรงกระทบต่อความมั่นคงของรัฐยิ่งข้ึน เพื่อน าไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ และเกิดความเสียหายหรือไม่ปลอดภยัต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์นของประชาชนผู้
บริสุทธ์ิ การกระท าของกลุ่มบุคคลดงักล่าวเป็นการชุมนุมโดยไม่ สงบขดัต่อบทบญัญติัขิงรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทยและกฎหมาย กรณีเช่นน้ีส่งผลกระทบต่อการบริหาราชการแผ่นดิน และความ
เช่ือมัน่ในระบบเศรษฐกิจ อนัเป็นการกระท าท่ีกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเป็นภยั
ต่อความมัน่คงของรัฐ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อกระบวนการพฒันาประชาธิปไตย และกระทบต่อการใช้
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิ จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งแกไ้ขปัญหาดงักล่าวให้ยุติ
โดยเร็ว 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 11 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มารา 38 มาตรา 
41 มาตรา 43 มาตรา 45 และมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัให้กระท าไดโ้ดย
อาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงให้
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงในเขตทอ้งท่ีกรุงเทพมหานคร จังหวดันนทบุรี อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ อ าเภอบางพลี อ าเภอพระประแดง อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์อ าเภอบางบ่อ และอ าเภอบาง
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เสาธงจงัหวดัสมุทรปราการ อ าเภอธัญบุรี อ าเภอลาดหลุมแก้ว อ าเภอสามโคก อ าเภอล าลูกกา และ
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม และอ าเภอวงันอ้ย อ าเภอบาง
ปะอิน อ าเภอบางไทร อ าเภอลาดบงัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

และตามประกาศตามมาตรา 11 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ขอ้ 5 “ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจออกค าสั่งตรวจสอบจดหมาย หนงัสือ ส่ิงพิมพ ์
โทรเลข โทรศพัท ์หรือการส่ือสารดว้ยวิธีการอ่ืนใด ตลอดจนการสั่งระงบัหรือยบัย ั้งการติดต่อหรือการ
ส่ือสารใด เพื่อฟ้องกันหรือระงับเหตุการณ์ร้ายแรง โดยต้องปฏิบติัตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้น
กฎหมายวา่ดว้ยการสอบสวนคดีพิเศษโดยอนุโลม” เหตุการณ์เหล่าน้ีเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งมาศึกษากบั
รัฐธรรมนูญท่ีบญัญติัหา้มลิดรอนสิทธิ เสรีภาพของส่ือมวลชน 

จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท าให้มีส่ือบางส่ือถูกตัดการออกอากาศมาจนถึงปัจจุบันน้ี จึง
เปรียบเสมือนว่าถูกปิดกิจการไปโดยปริยาย ซ่ึงเป็นการขดัต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 มาตรา 45 โดยรัฐอา้งเหตุผลต่างๆ เช่น ไม่ต่ออายเุพราะครบก าหนดสัญญา เห็นวา่การ
กระท านั้นไม่เหมาะสมและไม่เกิดประโยชน์ จึงปรับผงัรายการนั้นใหม่ เห็นว่าการบงัคบัใช้ตาม
รัฐธรรมนูญนั้นจะข้ึนอยูก่บัอ านาจในทางการเมือง จริงอยูฝ่่ายรัฐมิไดใ้ชอ้  านาจในการสั่งปิดโดยตรง แต่
เปิดการใชอ้ านาจในทางออ้ม ซ่ึงผู ้เขียนเห็นวา่เป็นการคุกคามส่ือเช่นกนั ซ่ึงการกระท าเหล่านั้นขดัต่อ
บทบญัญติัในรัฐธรรมนูญ 

 
4.2 วเิคราะห์หลกัข้อยกเว้นในควบคุมสิทธิ และเสรีภาพของส่ือมวลชน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 45 
“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา 

และการส่ือความหมายโดยวธีิอ่ืน 
การจ ากดัเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่ง

กฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐ เพื่อคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิใน
ครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตวัของบุคคลอ่ืน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน หรือเพื่อป้องกนัหรือระงบัความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน 

การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนอ่ืนเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตราน้ี จะ
กระท ามิได ้
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การห้ามหนงัสือพิมพห์รือส่ือมวลชนอ่ืนเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมดหรือ
บางส่วน หรือการแทรกแซงดว้ยวธีิการใดๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตราน้ี จะกระท ามิได ้เวน้แต่โดย
อาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายซ่ึงไดต้ราข้ึนตามวรรคสอง 

การให้น าข่าวหรือบทความไปให้เจา้หน้าท่ีตรวจก่อนน าไปโฆษณาในหนงัสือพิมพห์รือ
ส่ือมวลชนอ่ืน จะกระท ามิได ้เวน้แต่จะกระท าในระหว่างเวลาท่ีประเทศอยู่ในภาวะสงคราม แต่ทั้งน้ี
จะตอ้งกระท าโดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายซ่ึงไดต้ราข้ึนตามวรรคสอง 

เจา้ของกิจการหนงัสือพิมพห์รือส่ือมวลชนอ่ืนตอ้งเป็นบุคคลสัญชาติไทย 
การใหเ้งินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนเพื่ออุดหนุนกิจการหนงัสือพิมพห์รือส่ือมวลชนอ่ืนของเอกชน 

รัฐจะกระท ามิได”้ 
จากบทบญัญติัดงักล่าว จะเห็นได้ว่า บทบญัญติัในรัฐธรรมนูญได้ก าหนดคุ้มครองสิทธิ 

เสรีภาพของบุคคล หรือส่ือมวลชนไวอ้ยา่งชดัเจน แต่ในเร่ืองขอบเขตก็มิไดใ้ห้ขอบเขตของส่ือมวลชน
หรือบุคคลไวอ้ย่างไม่มีขีดจ ากดั แต่อย่างใดหรือขอ้จ ากดัใดๆ คงยืนยนัในหลกัการท่ีรัฐในฐานะผูใ้ช้
อ  านาจปกครองย่อมสามารถก าหนดมาตรการทางกฎหมาย เพื่อจ ากดัหรือควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลหรือส่ือมวลชนไดเ้ช่นกนั ในมาตรา 45 วรรคสอง ก าหนดขอ้จ ากดัของการใช้สิทธิเสรีภาพ
ไวถึ้ง 4 ประการดว้ยกนั คือ 

1.  เพื่อความมัน่คงของรัฐ 
2.  เพื่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
3.  เพื่อคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลหรือช่ือเสียงเกียรติยศของบุคคลอ่ืน 
4.  เพื่อปกป้องหรือระงบัความเส่ือมทรามภาวะจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน 
นอกจากน้ี เพื่อก าหนดรัฐ ผูมี้อ  านาจรัฐไม่ให้ใช้อ  านาจเกินขอบเขตหรือล่วงละเมิดสิทธิ 

เสรีภาพมากเกินสมควร รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 29 “การจ ากดั
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว ้จะกระท ามิได้ เวน้แต่โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการท่ี รัฐธรรมนูญน้ีก าหนดไว้และเท่าท่ีจ  า เ ป็น และจะ
กระทบกระเทือนสาระส าคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได ้

กฎหมายความวรรคหน่ึงตอ้งมีผลใช้บงัคบัเป็นการทัว่ไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บงัคบัแก่
กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเจาะจง ทั้งตอ้งระบุบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญท่ี
ใหอ้ านาจในการตรากฎหมายนั้นดว้ย” 
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แมก้ารใชเ้สรีภาพจะมีอิสระแต่การก าหนดขอบเขตตามกฎหมายก็ใช่วา่ฝ่ายรัฐผูมี้อ  านาจจะ
ใชบ้ทกฎหมายนั้นอยา่งอ าเภอใจ หรือลุแก่อ านาจไปละเมิดต่อสิทธิ เสรีภาพของบุคคลหรือส่ือมวลชน
เสียเอง เท่ากบัวา่รัฐจะเป็นผูก้ระท าการเกินกรอบของกฎหมาย ฉะนั้นการใชอ้  านาจควรอยูใ่นหลกัการท่ี
เหมาะสม 

ตามหลกัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพเท่าท่ีจ  าเป็น หรือหลกัสมควรแก่เหตุ หรือหลกัความได้
สัดส่วน หลกัหา้มมิใหก้ระท าเกินกวา่เหตุ ซ่ึงถือเป็นหลกัท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการน ามาใชค้วบคุม
การใชอ้ านาจของรัฐท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน1 

 
4.3 การก ากบั การควบคุม และการตรวจสอบการใช้สิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชน ตามกฎหมายอื่น กรณี
สถานการณ์ปกติ 

นอกจากบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญแลว้กฎหมายท่ีฝ่ายรัฐผูมี้อ านาจใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
จ ากดัการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือการควบคุมส่ือมวลชนยงัมีกฎหมายฉบบัอ่ืนอีกทีมีลกัษณะบงัคบัเฉพาะเพื่อ
มิใหก้ารเผยแพร่ความข่าวสารนั้นท าไดต้ามมาตรา 45 และเป็นการก ากบัตามมาตรา 29 นั้น มีบทบญัญติั
ในกฎหมายหลายฉบบัทั้งในกรณีบา้นเมืองมีความปกติสุข หรือในสถานการณ์ปกติ และกฎหมายท่ี
น ามามีผลใชบ้งัคบั ขณะบา้นเมืองมีเหจุการณ์ความไม่ปกติสุขเกิดข้ึน ผูเ้ขียนขออธิบายบทกฎหมายท่ีใช้
ในกรณีบา้นเมืองมีความปกติสุขก่อน 

การควบคุมปิดกั้นขอ้มูลข่าวสารตามพระราชบญัญติัจดแจง้การพิมพ ์พ.ศ. 2550 
มาตรา 10 แห่งพระราชบญัญติัจดแจง้การพิมพ ์พ.ศ. 2550 บญัญติัวา่ 
“ให้ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติมีอ านาจออกค าสั่งโดย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ห้าม

สั่งเขา้หรือน าเขา้เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจกัร ซ่ึงส่ิงพิมพ์ใดๆ ท่ีเป็นการหม่ินประมาท ดูหม่ินหรือ
แสดงอาฆาตมาดร้ายพระมหากษตัริย ์พระราชินี รัชทายาทหรือผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ หรือจะ
กระทบต่อความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน โดย
จะก าหนดเวลาหา้มไวใ้นค าสั่งดงักล่าวดว้ยก็ได ้

การออกค าสั่งตามวรรคหน่ึง ห้ามมิให้น าขอ้ความท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นการหม่ินประมาท ดู
หม่ินหรือแสดงอาฆาตมาดร้ายพระมหากษตัริย ์พระราชินี รัชทายาทหรือผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์

                                                      
1  บรรเจิด สิงคะเนติ.  เล่มเดิม.  หนา้ 42. 
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หรือ ขอ้ความท่ีกระทบต่อความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชนมาแสดงไวด้ว้ย 

ส่ิงพิมพท่ี์เป็นการฝ่าฝืนวรรคหน่ึง ใหผู้บ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติมีอ านาจริบ และท าลาย” 
โดยพระราชบญัญติัฉบบัน้ีควบคุมเฉพาะแต่ “ส่ือส่ิงพิมพ”์ เท่านั้น จากถอ้ยค าในบทบญัญติั

น้ี หากเปรียบเทียบกบัเน้ือความตามมาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญติัการพิมพ์ พ.ศ. 2484 
แล้ว อาจดูเหมือนว่า ฝ่ายผูบ้ญัญติัมีความพยายามในการบญัญติักฎหมายในเร่ืองน้ีให้ชัดเจนยิ่งข้ึน 
เพราะตามมาตรา 8 เดิม นั้น ปัญหาท่ีว่าส่ิงพิมพใ์ดท่ีถูกสั่งห้ามไดต้ามอ านาจ คงเป็นดุลพินิจของเจา้
พนักงานการพิมพ์แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่มีรายละเอียดเก่ียวกบัประเภทเน้ือหาของส่ิงพิมพ์นั้นๆ 
บญัญติัไวเ้ลย ซ่ึงน่าจะเกิดการออกค าสั่งตามอ าเภอใจไดง่้าย ในขณะท่ีมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญติั
ฉบบัใหม่ เขียนเจาะจงถึงเน้ือหาประเภทหน่ึงท่ีตอ้งห้าม ดว้ยการลอ้ถ้อยความตามประมวลกฎหมาย
อาญาในฐานหม่ินประมาทประมุขแห่งรัฐ แต่ก็จะเห็นได้ว่า เน้ือหาอีกสองประเภทท่ีตอ้งห้ามตาม
กฎหมายน้ีเช่นกนั กฎหมายยงัคงใชถ้อ้ยค า “ขอ้ความท่ีกระทบต่อความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร หรือ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี” ซ่ึงมีปัญหาในการตีความ และมีการถกเถียงกันในแวดวง
นกัวชิาการทั้งนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ตลอดมาวา่หมายถึงเน้ือหาอยา่งไรกนัแน่ และเหมาะสมหรือไม่
ในการน ามาบญัญติัไวใ้นกฎหมายท่ีมีการบงัคบัโทษทั้งในทางอาญา และทั้งมีมาตรการในการลิดรอน
สิทธิเสรีภาพ ในทา้ยท่ีสุดแลว้ ความไม่ชัดเจนจึงยงัคงด ารงอยู่ในกฎหมายฉบบัน้ี และปล่อยให้การ
วนิิจฉยัวา่จะสั่งหา้มน าเขา้มาเผยแพร่ หรือถึงขั้นริบหรือท าลายส่ิงพิมพท่ี์อาจเผยแพร่แลว้ วรรค 3 ไม่ได้
จ  าเพาะวา่ตอ้งเป็นส่ิงพิมพน์ าเขา้ เท่านั้น ตกเป็นดุลยพินิจของผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติแต่เพียงผูเ้ดียว 

พระราชบญัญติัภาพยนตร์และวดีิทศัน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 29 
“ในการพิจารณาอนุญาตภาพยนตร์ตามมาตรา 25 ถา้คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และ

วิดีทศัน์เห็นวา่ ภาพยนตร์ใดมีเน้ือหาท่ีเป็นการบ่อนท าลายขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี
ของประชาชน หรืออาจกระทบกระเทือนต่อความมัน่คงของรัฐ และเกียรติภูมิของประเทศไทย ให้
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทศัน์มีอ านาจสั่งให้ผูข้ออนุญาตแก้ไข หรือตดัทอนก่อน
อนุญาตหรือจะไม่อนุญาตก็ได.้..” 

การขออนุญาตตามมาตรา 25 นั้น เป็นการขออนุญาตเพื่อน าภาพยนตร์หรือวีดีทศัน์ออกฉาย 
ให้เช่า แลกเปล่ียน หรือจ าหน่ายในราชอาณาจกัร ซ่ึงยอ่มหมายความวา่ กฎหมายไดใ้ห้อ านาจค่อนขา้ง
เด็ดขาดกบัคณะกรรมการฯ ดงักล่าวนั้นในอนัท่ีจะพิจารณาวา่ภาพยนตร์ หรือวีดีทศัน์ใดๆ จะสามารถ
เผยแพร่ได้ในราชอาณาจักรไทยหรือไม่ ซ่ึงประเด็นน้ีต้องถือเป็นเร่ืองแปลก เพราะเท่ากับว่า
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พระราชบญัญติัฉบบัน้ีมีบทควบคุมเน้ือหาไวถึ้ง 2 ชั้น ชั้นแรก คือการจดัระดบัความเหมาะสม (Rating) 
และชั้นท่ีสอง คือ การพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ ตามมาตรา 29 ทั้งๆ ท่ีเจตนารมณ์เร่ิมแรกของการ
บญัญติักฎหมายน้ีข้ึนใหม่เพื่อยกเลิกพระราชบญัญติัภาพยนตร์ฉบบัเดิม คือ การพยายามเปล่ียนจาก
ระบบเซ็นเซอร์ ไปสู่ระบบการจดัเรตต้ิงให้เหมือนกบัประเทศประชาธิปไตยอ่ืนๆ และให้ผูดู้ได้ใช้
วจิารณญาณในการเลือกรับชมดว้ยตนเอง 

กฎหมายเก่ียวกบัส่ืออีกฉบบัหน่ึงท่ีส าคญัคือ พระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีเป้าหมายในการก ากบัดูแลการประกอบกิจการวิทยุและ
โทรทศัน์ ทั้งน้ีทั้งในแง่การประกอบการ และเน้ือหารายการท่ีน าเสนอโดยมีคณะกรรมการ ท าหน้าท่ี 
ดว้ยความท่ีตลอดระยะเวลากวา่ 50 ปี ท่ีพระราชบญัญติัวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ พ.ศ. 2498 มี
ผลบงัคบัใช้นั้นไดย้งัผลให้ประเทศไทยตามกระแสความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากความกา้วหน้าทาง
เทคโนโลย ีรวมทั้งพฤติกรรมผูบ้ริโภคหรือผูรั้บส่ือไม่ทนั ในกฎหมายฉบบัใหม่ไดเ้พิ่มหลกัการกระจาย
การถือครองคล่ืนความถ่ีให้กบัหน่วยงานอ่ืนใดนอกจากหน่วยงานรัฐ ทั้งน้ี ตามนโยบายการกระจาย
อ านาจ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิรูปส่ือ อย่างไรก็ดี ในส่วนของการปฏิรูปส่ือในประเด็นท่ีเก่ียวกบั
การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นนั้น กลบัปรากฏว่า 
กฎหมายฉบบัน้ียงัไม่เป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนอยูดี่ เน่ืองจากก าหนดให้อ านาจแก่คณะกรรมการฯ 
ในการก าหนดหลกัเกณฑ์ต่างๆ โดยไม่มีกรอบการใช้ดุลยพินิจ หรือวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน ทั้งน้ีทั้งใน
เร่ืองการขอใบอนุญาต การก ากบัดูแล และการส่งเสริมให้ผูป้ระกอบกิจการแต่ละประเภทผลิตส่ือ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ให้เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนด ในขณะท่ีการสรรหาบุคคลท่ีมี
คุณสมบติั มีความรู้ความสามารถทั้งในดา้นกิจการส่ือสารมวลชนและกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งไม่มี
ผลประโยชน์ใดๆ แอบแฝง จนถึงปัจจุบนัก็ยงัเป็นปัญหา นอกจากน้ียงัมีบทมาตราท่ีน่าจะส่งผลกระทบ
อยา่งยิง่ต่อสิทธิเสรีภาพ และการท าหนา้ท่ีของส่ือบญัญติัอยูด่ว้ยท่ี มาตรา 37 ความวา่ 

“หา้มมิใหอ้อกอากาศรายการท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีก่อใหเ้กิดการลม้ลา้งการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข หรือท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คงของรัฐ ความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระท าซ่ึงเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมี
ผลกระทบต่อการก่อใหเ้กิดความเส่ือมทรามทางจิตใจ หรือสุขภาพของประชาชนอยา่งร้ายแรง 

ผูรั้บใบอนุญาตมีหนา้ท่ีตรวจสอบและใหร้ะงบัการออกอากาศรายการท่ีมีลกัษณะตามวรรค
หน่ึง หากผูรั้บใบอนุญาตไม่ด าเนินการ ให้กรรมการซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจสั่งดว้ยวาจา
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หรือเป็นหนงัสือใหร้ะงบัการออกอากาศรายการนั้นไดท้นัที และให้คณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริง
กรณีดงักล่าวโดยพลนั 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล้วเห็นว่า การกระท าดงักล่าวเกิดจากการละเลยของ
ผูรั้บใบอนุญาตจริง ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้ผูรั้บใบอนุญาตด าเนินการแกไ้ขตามท่ีสมควร หรือ
อาจ พกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได”้ 

ทั้งน้ี การพิจารณาวา่เน้ือหาใดท่ีเป็นไปตามท่ีก าหนดหา้มไวใ้นมาตรา 37 วรรคหน่ึง ถือเป็น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ เอง การฝ่าฝืน นอกจากมีผลในเร่ืองการพิจารณาเพื่อต่อใบอนุญาตแลว้ 
ยงัมีโทษปรับในทางปกครองดว้ย (มาตรา 59 (3)) 

จากบทบญัญติัต่างๆ ท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า กฎหมายของประเทศไทยท่ีว่าด้วยเร่ืองส่ือ 
นบัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ลว้นแลว้แต่แทรกบทบญัญติัในการควบคุมเน้ือหาในส่ือไวด้ว้ยทั้งส้ิน ซ่ึง
ค่อนขา้งแตกต่างจากกฎหมายลกัษณะเดียวกนัน้ีในต่างประเทศ ประเทศเยอรมนี มีกฎหมายควบคุมส่ือ
หลายฉบบั 13 แต่มุ่งควบคุมดูแลในแง่ของรูปแบบ แหล่งเงินทุน และลกัษณะการประกอบการ รวมทั้ง
ดูแลจรรยาบรรณส่ือ มากกวา่ท่ีมุ่งหมายในการควบคุมเน้ือหาภายในส่ือ ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนั
เองก็มีบทบญัญติัลงโทษบุคคล หรือส่ือใดๆ ท่ีน าเสนอเน้ือหาท่ีเป็นความผิดตามกฎหมายเช่นกนั แต่จะ
ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนวา่เน้ือหาประเภทใดท่ีถือเป็นความผิดบา้ง อาทิ เน้ือหาท่ีมีลกัษณะของการดูถูก
เหยยีดหยามชนชาติอ่ืนหรือละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สนบัสนุนการท าสงคราม เป็นภยัต่อเด็กและ
เยาวชน และย ัว่ยุให้เกิดความแตกแยก และรบกวนสิทธิเสรีภาพของประชาชน เป็นตน้ ต่างกบัลกัษณะ
การบญัญติัของกฎหมายประเทศไทย ท่ีใชถ้อ้ยค าท่ีคลุมเครือไม่อาจพิจารณาไดแ้น่ชดัวา่ เน้ือประเภทใด
ท่ีตอ้งถูกหา้ม ถูกปิดกั้น หรือถูกลงโทษ เช่น ขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
กระทบต่อความมัน่คงของรัฐเกียรติภูมิของประเทศ มีผลกระทบต่อการก่อให้เกิดความเส่ือมทรามทาง
จิตใจหรือสุขภาพของประชาชน กระทัง่เน้ือหาใดๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิรูปการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขโดยคณะปฏิรูปฯ ก็ยงัเคยถูกก าหนดมาแลว้ ทั้งท่ี
ในทางท่ีถูกตอ้งนั้นความไม่ชดัเจนเหล่าน้ีไม่ควรปรากฏอยูใ่นกฎหมายลูก ซ่ึงตอ้งบญัญติัหลกัเกณฑ์ให้
ชดัเจนส าหรับน าไปปฏิบติั มิใช่เขียนโดยใชถ้อ้ยค าท่ีเหมือน หรือบางกรณีกวา้งขวางกวา่ท่ีบญัญติัไวใ้น
กฎหมายรัฐธรรมนูญเสียอีก ลกัษณะการบญัญติัเช่นน้ีย่อมง่ายท่ีจะน าไปสู่การใช้อ านาจอย่างเกินกว่า
เหตุ หรือขาดเหตุผลรองรับ เพราะข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของฝ่ายรัฐผูค้วบคุมเน้ือหา อน่ึง มีขอ้ท่ีควรตอ้ง
สังเกตเพิ่มเติมดว้ยวา่ อ านาจในการหา้มเผยแพร่หรือปิดกั้นการเขา้ถึงส่ือดั้งเดิมประเภทต่างๆ ส่วนใหญ่
เป็นลกัษณะการใช้อ านาจเพื่อการ “เซ็นเซอร์ก่อน(การเผยแพร่)” ทั้งส้ิน กล่าวคือ ยงัมิทนัท่ีเจา้ของ
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เน้ือหาขอ้มูลนั้นๆ จะได้น าออกเผยแพร่ต่อสาธารณะ ก็อาจถูกห้ามปราม หรือถูกปิดกั้นได้ ซ่ึงย่อม
กระทบทั้งต่อสิทธิในการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นของผูเ้ผยแพร่ และสิทธิในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
ของบุคคลอ่ืนๆ ค่อนขา้งมาก และเป็นการปิดกั้นประเภทท่ีไม่เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือสังคมได้
ร่วมกนัพิจารณาดว้ยวา่ เน้ือหาท่ีถูกปิดกั้นเหล่านั้น แทจ้ริงแลว้ขดัต่อกฎหมายหรือไม่ อยา่งไร 

 
4.4 การก ากับ การควบคุมและตรวจสอบการใช้สิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชนตามกฎหมายอื่นกรณี
สถานการณ์ไม่ปกติ 

1. พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 9 (3) 

บญัญติัวา่ 
“ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ยุติลงไดโ้ดยเร็ว หรือป้องกนัมิ

ใหเ้กิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากข้ึน ใหน้ายกรัฐมนตรีมีอ านาจตามขอ้ก าหนด ดงัต่อไป... 
(3) หา้มการเสนอข่าว การจ าหน่วย หรือท าให้แพร่หลายซ่ึงหนงัสือ ส่ิงพิมพ ์หรือส่ืออ่ืน

ใดท่ีมีขอ้ความอนัอาจท าให้ประชาชนเกิดความหวาดกลวัหรือเจตนาบิดเบือนขอ้มูลข่าวสาร ท าให้เกิด
ความเขา้ใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน จนกระท าต่อความมัน่คงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอนัดีของระชาชน ทั้งในเขตพื้นท่ีท่ีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือทัว่ราชอาณาจกัร...” 

พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกาศใชว้นัท่ี 16 กรกฎาคม 
2548 ในสมยัรัฐบาลท่ีมีนายทกัษิณ ชินวตัร เป็นนายกรัฐมนตรี ก าหนดข้ึนโดยเหตุผลหลายประการ แต่
หลกัๆ คือ 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกนัและปราบปรามสถานการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อความ
มัน่คงของรัฐให้ยุติโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุติเหตุการณ์ความวุ่นวายท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ กล่าวให้ถึงท่ีสุดแล้ว ก็คือ การโอนอ านาจไปให้ฝ่ายบริหาร นายกรัฐมนตรี และ
เจา้หน้าท่ีของรัฐ และ 2) เพื่อรวบรวมอ านาจท่ีกระจดักระจายอยู่ตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัความมัน่คง
ฉบบัต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่ อาทิ กฎอยัการศึก ประมวลกฎหมายอาญา และวิธีพิจารณาความอาญา 
หรือพระราชบัญญัติสอบสวนคดีพิ เศษ ฯลฯ เพื่อสะดวกในการน ามาปรับใช้ จากนั้ นยกเลิก
พระราชบญัญติัสถานการณ์ฉุกเฉิน 2495 

แมจ้ะมีขอ้ทกัทว้งจ านวนมากจากนกัวิชาการสาขาต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนกักฎหมาย 
(รวมทั้งนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ และพรรคฝ่ายคา้นในสมยันั้น) ถึงความไม่ชอบด้วยหลกักฎหมาย
มหาชน ถอ้ยค าท่ีกวา้งขวางหาขอบเขตไม่ไดเ้ก่ียวกบัลกัษณะของ “สถานการณ์ฉุกเฉิน” ท่ีจะประกาศ
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ก าหนดไดข้องตวัพระราชก าหนดเอง อีกทั้งยงัมีบทบญัญติัยกเวน้ความรับผิดของเจา้หนา้ท่ีรัฐ และการ
ตดัอ านาจ “ศาลปกครอง” ออกจากกระบวนพิจารณา ซ่ึงน่าจะก่อให้เกิดปัญหาในการถ่วงดุลตรวจสอบ
การใชอ้ านาจโดยฝ่ายรัฐ แต่รัฐบาลในสมยันั้นก็ผลกัดนัออกมาใชบ้งัคบัไดใ้นท่ีสุด และนบัจากวนัท่ี 16 
กรกฎาคม 2548 จนถึงปัจจุบนั พระราชก าหนดบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉินก็ยงัคงมี
ผลใชบ้งัคบัอยูก่บัพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยมิไดใ้ห้ผลส าเร็จอยา่งเป็นรูปธรรมท่ีแสดงให้เห็น
วา่ช่วยยติุเหตุความวุน่วายใด ๆ ในพื้นท่ีภาคใตล้งได ้และนบัแต่วนัท่ี 7 เมษายน 2553 เป็นตน้มา รัฐบาล
ชุดปัจจุบนัโดยนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ก็ประกาศใช้พระราชก าหนดฉบบัน้ีกบัพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร และอีกหลายจงัหวดัของประเทศไทย โดยยงัไม่มีก าหนดท่ีชดัเจนวา่จะเลิกใชเ้ม่ือใด 

ในพระราชก าหนดฉบบัน้ี มีบทให้อ านาจรัฐ ห้ามการจ าหน่าย หรือท าให้แพร่หลายซ่ึง
หนงัสือ ส่ิงพิมพ ์หรือส่ืออ่ืนใดไวท่ี้ มาตรา 9 (3) นอกจากน้ีในกรณีท่ีรัฐบาลประกาศยกระดบัให้เป็น
สถานการณ์ท่ีมีความร้ายแรง ตามมาตรา 11 (5) ยงัให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจ “ออกค าสั่งตรวจสอบ
จดหมาย หนงัสือ ส่ิงพิมพ ์โทรเลข โทรศพัท์ หรือการส่ือสารดว้ยวิธีการอ่ืนใด ตลอดจนการสั่งระงบั 
หรือยบัย ั้งการติดต่อหรือการส่ือสารใด ๆ เพื่อป้องกนัหรือระงบัเหตุการณ์ร้ายแรง โดยตอ้งปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการสอบสวนคดีพิเศษ 2 โดยอนุโลม” ดว้ย โดยในช่วงเวลา
เพียงกว่า 3 เดือนท่ีรัฐบาลประกาศใช้พระราชก าหนด ปรากฏว่าศูนย์อ  านวยการรักษาความสงบ
เรียบร้อย (ศอฉ.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีนายกรัฐมนตรีตั้งข้ึนเพื่อบงัคบัใช้กฎหมายน้ี มีค  าสั่งปิดกั้นการ
เขา้ถึง สถานีโทรทศัน์ สถานีวทิย ุและสถานีวทิยชุุมชนจ านวนมาก รวมทั้งเวบ็ไซทอี์กจ านวนมหาศาล 

ตอ้งพิจารณาน้ี ก็คือ แม ้มาตรา 9 (3) แห่งพระราชก าหนดสถานการณ์ฉุกเฉินฯ จะให้
อ านาจรัฐในการปิดกั้น หรือระงบัการเผยแพร่ส่ือใดๆ ไวก้็ตาม แต่ก็หาไดก้ าหนดอ านาจไวแ้ต่เพียงลอย 
ๆ โดยไม่มีเง่ือนไขเหมือนกับอ านาจในวงเล็บอ่ืนๆ ในมาตราเดียวกนัไม่ เม่ือใน (3) ได้ก าหนด 
“เง่ือนไขการใช้อ านาจ” ก ากบัไวด้ว้ยอีกชั้นหน่ึง เช่นน้ี รัฐบาลจะใช้อ านาจตามอ าเภอใจสั่งห้ามการ
เสนอข่าว หา้มจ าหน่าย หรือท าใหแ้พร่หลายซ่ึงขอ้ความใดๆ ท่ีไม่ไดมี้ลกัษณะเป็นขอ้ความ “อนัอาจท า
ให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ท าให้เกิดความเข้าใจผิดใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน จนกระท าต่อความมัน่คงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน” ไม่ได ้และยอ่มถือเป็นหน้าท่ีท่ีรัฐจะตอ้งแสดงเน้ือหา รวมทั้งอธิบายเหตุผลดงักล่าวแก่ผู ้
ไดรั้บผลกระทบโดยตรงดว้ย การท่ีผูร่้างพระราชก าหนดฯ ก าหนดเง่ือนไขการใช้อ านาจไวท่ี้ (3) น้ี 
น่าจะมีสาเหตุมาจากท่ีผูร่้างฯ ยงัตอ้งการคงเสรีภาพของ “ส่ือ” ไวใ้นระดบัหน่ึง แมใ้นยามท่ีบา้นเมืองตก
อยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติก็ตาม เพราะการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน และรอบด้านของ
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ประชาชนในสถานการณ์เช่นว่านั้นย่อมทวีความส าคญัมากเสียยิ่งกว่าในสถานการณ์ปกติ ประชาชน
ควรไดรั้บรู้ความเป็นไปของบา้นเมือง รวมทั้งเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้
ทุกขณะ มีข้อมูลอย่างครบถ้วนรอบด้านประกอบการวินิจฉัยว่าตอ้งใช้ชีวิตอย่างไรในสถานการณ์
ดงักล่าว นอกจากน้ี การปิดกั้นช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารนั้น ยอ่มส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้ง
ประเทศ ไม่เฉพาะแต่เพียงประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีถูกประกาศวา่ตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้น  
ดงันั้น การใชม้าตรการเช่นน้ีจึงตอ้งกระท าอยา่งระมดัระวงั และเป็นไปโดยจ ากดั และเท่าท่ีจ  าเป็นมาก
ท่ีสุด 

ในประเด็น หลกัความไดส้ัดส่วนนั้น แมมิ้ได้เขียนก าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรใน
พระราชก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่เน่ืองจากเป็นหลกัการการใช้อ านาจในทาง
กฎหมายมหาชน ฉะนั้น รัฐจึงควรตอ้งยึดถือปฏิบติัตามหลกัการน้ีอยูแ่ลว้ หากปรากฏวา่เวบ็ไซท์ หรือ
สถานีวิทยุ หรือโทรทัศน์ สถานีใดสถานีหน่ึง น าเสนอเน้ือหาเพียงบางช่วง บางขณะท่ีขัดต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉิน แต่โดยเน้ือหาส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ป็นความผดิ การสั่งหา้มน าเสนอข่าวทั้งหมด จะถือวา่
เป็นไปตามหลกัความไดส้ัดส่วนหรือไม่ อยา่งไร จึงควรตอ้งไดรั้บการอธิบายให้ชดัเจน อน่ึง มีส่ิงท่ีควร
พิจารณาเพิ่มเติมในประเด็นน้ีดว้ยวา่ตาม (3) นั้น ใหอ้ านาจรัฐไวแ้ต่เพียงการห้ามเสนอข่าว การจ าหน่าย 
หรือท าใหแ้พร่หลาย รัฐไม่มีอ านาจในการสั่งปิด “กิจการ” หนงัสือพิมพ ์หรือส่ือมวลชนอ่ืนใด เพราะมิ
เช่นนั้น พระราชก าหนด ฯ ก็อาจจะขดักบักฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 วรรคสาม ท่ีว่า “การสั่งปิด
กิจการหนงัสือพิมพ ์หรือส่ือมวลชนอ่ืนเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตราน้ีจะกระท ามิได”้ เน่ืองจากเป็น
เร่ืองท่ีรัฐไม่สามารถออกกฎหมายลูกมายกเวน้ เช่นน้ีหากพิจารณาลักษณะ และธรรมชาติของการ
ประกอบธุรกิจหนงัสือพิมพ ์วิทยุ หรือโทรทศัน์ท่ีสามารถแยกผลกระทบจากการถูกห้ามน าเสนอข่าว 
กบัการปิดกิจการออกจากกนัไดค้่อนขา้งชดัเจน ซ่ึงแตกต่างจากธรรมชาติของการประกอบกิจการข่าว
แบบออนไลน์ ท่ีมีรายไดผ้กูติดอยูก่บัโฆษณาบนหนา้เวบ็ไซท ์แลว้ จึงยอ่มเกิดค าถามไดเ้ช่นกนัวา่ การ
ปิดกั้นการเขา้ถึงเวบ็ไซทท์ั้งเวบ็ไซท ์มิไดห้า้มน าเสนอข่าวเพียงเฉพาะท่ีเป็นความผิด หรือเฉพาะบริการ
ในส่วนท่ีปรากฏเน้ือหาท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย มีผลกระทบต่อกิจการนั้นร้ายแรงเทียบเท่ากบัการปิด
กิจการส่ือสารมวลชนนั้นๆ ไดห้รือไม่ 

2. พระราชบญัญติักฎอยัการศึก พ.ศ. 2457 
พระราชบญัญติักฎอยัการศึกษา พ.ศ. 2457 มาตรา 11 (2) และ (3)19 ก าหนดวา่ 
“การหา้มนั้น ใหมี้อ านาจท่ีจะหา้มไดด้งัน้ี... 
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(2) ท่ีจะหา้มออก จ าหน่าย จ่ายหรือแจก ซ่ึงหนงัสือ ส่ิงพิมพ ์หนงัสือพิมพ ์ภาพ บท หรือ
ค าประพนัธ์ 

(3) ท่ีจะห้ามโฆษณา แสดงมหรสพ รับหรือส่งซ่ึงวิทยุ วิทยุ กระจายเสียงหรือวิทยุ
โทรทศัน์...” 

มาตรา 9 แห่งกฎหมายฉบบัเดียวกนั ยงัก าหนดให้อ านาจรัฐ ในท่ีน้ีคือ เจา้หน้าท่ีฝ่าย
ทหาร มีอ านาจในการตรวจ คน้ ข่าวสาร จดหมาย โทรเลข หีบ ห่อ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีส่ง หรือมีไปมาถึงกนั
ในเขตท่ีประกาศใชก้ฎอยัการศึก ตามความใน (2) และตรวจหนงัสือ ส่ิงพิมพ ์หนงัสือพิมพ ์ภาพโฆษณา 
บทหรือค าประพนัธ์ ตามความใน (3) ดว้ย 

กล่าวกนัว่า เจตนารมณ์ของกฎอยัการศึก คือ การก าหนดเคร่ืองมือหรือมาตรการทาง
กฎหมายเพื่อรับรองอ านาจของเจา้หนา้ท่ีรัฐฝ่ายทหาร ท่ีจะเขา้มามีบทบาทในการรักษาความมัน่คงของ
ประเทศชาติในช่วงสถานการณ์ไม่สงบ ซ่ึงไม่อาจใช้หน่วยงาน หรือเจา้หน้าท่ีของฝ่ายพลเรือนแกไ้ข
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ค  าบรรยายในกฎเสนาบดี มีความว่า “เหตุท่ีจะต้องเรียกว่า กฎ
อยัการศึกนั้น เพราะเหตุวา่ กฎหมายน้ีจะประกาศใชไ้ดแ้ต่เฉพาะเวลามี สงคราม หรือการจลาจล หรือมี
ความจ าเป็นท่ีจะรักษาความเรียบร้อยให้ปราศจากภยั” กฎอยัการศึก จึงถือเป็นกฎหมายในยามศึก
สงคราม เป็นกฎหมายพิเศษท่ีใช้ในยามท่ีประเทศอยู่ในภาวะวิกฤติ และมีความจ าเป็นตอ้งจ ากดัสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนลงบา้ง เพื่อความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร จะเห็นไดว้า่ วตัถุประสงคห์ลกัของกฎ
อยัการศึกนั้นไม่แตกต่าง หรือใกลเ้คียงอยา่งยิง่กบัพระราชก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 ความแตกต่างท่ีส าคญัมีเพียง ในขณะท่ีกฎอยัการศึกโอนอ านาจในการจดัการกบัความไม่
สงบเรียบร้อยให้หน่วยงานรัฐฝ่ายทหาร พระราชก าหนดฉุกเฉินฯ กลบัโอนอ านาจทั้งหมดไปไวท่ี้ตวั
นายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรียงัมีอ านาจออกค าสั่งให้เจ้าหน้าท่ีรัฐฝ่ายทหารเข้ามา
ช่วยเหลือเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ท างานในสถานการณ์ท่ีเห็นวา่มีความฉุกเฉินร้ายแรงได ้ปัจจุบนัยงัคงมีเขต
พื้นท่ีท่ียงัใช้กฎอยัการศึกอยู่ในเขตอ าเภอท่ีเป็นพื้นท่ีชายแดน 20 จงัหวดั ตามประกาศพระบรมราช
โองการฉบบัลงวนัท่ี 13 พ.ย. 2541 และเม่ือเกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ก็มีการออกประกาศใหใ้ชก้ฎอยัการศึกในบางเขตพื้นท่ี24 

มาตรา 11 (2) และ (3) เป็นบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปิดกั้นการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร 
ท านองเดียวกบัท่ีก าหนดไวใ้นพระราชก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ตอ้งสังเกตว่า 
อ านาจในการสั่งห้ามต่างๆ ในกฎอยัการศึกน้ีไม่ไดก้  าหนด “เง่ือนไขการใช้อ านาจ” ไวแ้ต่อย่างใด จึง
เท่ากบัเป็นอ านาจโดยเด็ดขาดของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทหารผูป้ฏิบติัการวา่ เห็นควรสั่งห้ามส่ิงใดบา้ง โดยไม่
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ต้องให้เหตุผล ทั้งน้ี ปรากฏว่าในช่วงท่ีมีการประกาศกฎอยัการศึกภายหลังการท ารัฐประหาร 19 
กนัยายน 2550 ได้มีการอา้งใช้กฎหมายฉบบัน้ีเพื่อคุกคามเสรีภาพส่ือสารมวลชน รวมทั้งสั่งปิดกั้น 
ตรวจสอบการติดต่อส่ือสารเช่นกนั อีกประเด็นท่ีน่าสนใจอยา่งยิ่ง ก็คือ ถึงแมจ้ะมีความพยายามในการ
อธิบายว่า สถานการณ์ท่ีจะสามารถประกาศกฎอยัการศึกได ้ตอ้งเป็นสถานการณ์ท่ีมีความร้ายแรงถึง
ขนาด หรืออยูใ่นระดบัการสงคราม หรือมีการก่อจลาจลภายในประเทศ อนัแตกต่างไปจากระดบัความ
รุนแรงของการประกาศ “สถานการณ์ฉุกเฉิน” ตามพระราชก าหนดบริการราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 แต่หากพิจารณาความใน มาตรา 2 แห่งพระราชบญัญติักฎอยัการศึก ท่ีวา่ “เม่ือเวลามี
เหตุอนัจ าเป็น เพื่อรักษาความเรียบร้อย ปราศจากภยั ซ่ึงจะมีมาจากภายนอกหรือภายในราชอาณาจกัร
แลว้ จะไดมี้ประกาศพระบรมราชโองการใหใ้ชก้ฎอยัการศึกทุกมาตรา หรือแต่บางมาตรา หรือขอ้ความ
ส่วนใดส่วนหน่ึงของมาตรา...” ยอ่มเห็นไดว้า่ เง่ือนไขในการประกาศสถานการณ์ตามกฎหมายทั้งสอง
ฉบบั ไม่ไดมี้ความแตกต่างกนัในสาระส าคญัมากนกั ปัจจุบนั เม่ือมีสถานการณ์ไม่ปกติอย่างใดอย่าง
หน่ึงเกิดข้ึน จึงข้ึนอยูก่บัวา่รัฐบาลตอ้งการน ากฎหมายฉบบัใดออกมาใชบ้งัคบั หรืออยากให้เจา้หนา้ท่ี
รัฐฝ่ายพลเรือนหรือฝ่ายทหาร เขา้มามีบทบาทหรืออ านาจในการจดัการความสงบเรียบร้อยเท่านั้น ซ่ึงก็
ลว้นแลว้แต่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั้งส้ิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในท่ีน้ีคือ สิทธิเสรีภาพ
ในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และการแสดงความคิดเห็น 

 
4.5 ความคิดเห็นเกี่ยบกับการใช้อ านาจรัฐกับส่ือสารมวลชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละ จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 254 71.55 
หญิง 101 28.45 
รวม 355 100.00 

 

จากตารางท่ี 1 มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 355 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 254 คน ร้อยละ 
71.50 เป็นเพศหญิง จ านวน101 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและร้อยละ จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 30 ปี 39 10.99 
ระหวา่ง 31 - 40 ปี 133 37.46 
ระหวา่ง 41 - 50 ปี 144 40.56 
มากกวา่ 50 ปี 39 10.99 

รวม 355 100.00 
 
จากตารางท่ี 2 พบวา่ กลุ่มผูต้อบค าถามระหวา่งอายุ 41 - 50 ปี มากท่ีสุด จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.56 รองลงมาระหวา่งอายุ 31 - 40 ปี จ  านวน 133 คน คิดเป็นรองละ 37.46 ส่วนช่วงอายุ ต  ่ากวา่ 30 ปี 
และช่วงอายมุากกวา่ 50 ปี จ  านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 10.99 ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 3 แสดงขอ้มูลตามระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 26 7.32 
ปริญญาตรี 217 61.13 
ปริญญาโท 97 27.32 
สูงกวา่ปริญญาโท 15 4.23 

รวม 355 100 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้งสิน 355 คน จ าแนกระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 61.13 รองลงมา ระดบัปริญญาโท จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อย
ละ 27.32 ต่อมาระดบัสูงกวา่ปริญญาโท จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.23 ต่อมา ระดบัต ่ากวา่ปริญญา
ตรี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.32 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนและร้อยละ จ าแนกตามต าแหน่ง / อาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ผูป้ระกอบวชิาชีพส่ือสารมวลชน 150 42.25 
ผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ 30 8.45 
ต ารวจ 25 7.04 
ทนายความ 25 7.04 
อยัการ 25 7.04 
ศาล 25 7.04 
นกัวชิาการ กทม. 25 7.04 
ผูบ้ริโภคข่าวสาร 50 14.08 
รวม 355 100 

 
จากตารางท่ี 4 พบวา่ ผูป้ระกบัวิชาชีพส่ือสารมวลชน จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 รองลงมา 
ประชาชนบริโภคข่าวสาร จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 14.08 ต่อมาเป็นผูป้ระกอบอาชีพดา้นส่ือสาร
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8.45 และผูร้ะ กอบอาชีพ อยัการ ศาล ต ารวจ ทนายความ
และนกัวชิาการ กทม. อาชีพละ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 7.04 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 5 แสดงพื้นท่ีจงัหวดัท างาน 

จังหวดั จ านวน ร้อยละ 
กรุงเทพฯ 237 66.76 
ปริมณฑล 118 33.24 
รวม 355 100 

 
จากตารางท่ี 5 มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 355 คน แบ่งเป็น กรุงเทพมหานคร จ านวน 237 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66.76 ต่อมาปริมณฑล จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 33.24 ตามล าดบั 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้อ านาจรัฐกบัส่ือสารมวลชนตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 

ระดบัของความคิดเห็นไดก้ าหนดค่าระดบัคะแนนของความคิดเห็นไวด้งัน้ี 
1.00 - 2.33 อยูใ่นระดบัต ่า 

มากกวา่  2.33 - 3.67 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
มากกกวา่ 3.67 - 5.00 อยูใ่นระดบัสูง 

ซ่ึงจะไดแ้สดงเสนอผลท่ีไดจ้ากการออกแบบสอบถามตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 6 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชอ้  านาจรัฐกบัส่ือสารมวลชนตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 
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จากตารางขา้งตน้ ไดผ้ลจากการออกแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชอ้  านาจรัฐกบั
ส่ือสารมวลชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 พิจารณาตามขอ้ตามล าดบัปรากฏ
ดงัต่อไปน้ี 

ประเด็นแรก ท่านมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 
2550 มากนอ้ยเพียงใด ในประเด็นน้ีพบวา่ ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเห็นดว้ยอยา่งยิ่งและ
เห็นดว้ย จ านวน 203 คน ร้อยละ 47.18 ปานกลาง จ านวน 111 คน ร้อยละ 31.27 ส่วนไม่เห็นดว้ยและ
ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง จ  านวน 41 คน ร้อยละ 11.51 ตามล าดบั มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.62 ซ่ึงอยู่ในค่าระดบั
คะแนนปานกลาง 

ประเด็นท่ีสอง ท่านมีความรู้ความเข้าใจเ ร่ืองสิทธิ เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มากน้อยเพียงใด ในประเด็นน้ีพบว่า ความคิดเห็นของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีเห็นดว้ยอยา่งยิ่งและเห็นดว้ย จ านวน 198 คน ร้อยละ 55.87 ปานกลาง จ านวน 114 คน 
ร้อยละ 32.11 ส่วนไม่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง จ  านวน 128 คน ร้อยละ 12.12 ตามล าดบั มี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.60 ซ่ึงอยูใ่นค่าระดบัคะแนนปานกลาง 

ประเด็นท่ีสาม ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ือสาร ส่ือมวลชนมากน้อยเพียงใด ใน
ประเด็นน้ีพบวา่ ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเห็นดว้ยอยา่งยิ่งและเห็นดว้ย จ านวน 221 คน 
ร้อยละ 62.25 ปานกลาง จ านวน 109 คน ร้อยละ 30.70 ส่วนไม่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง จ  านวน 
128 คน ร้อยละ 12.12 ตามล าดบั มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.75 ซ่ึงอยูใ่นค่าระดบัคะแนนสูง 

ประเด็นท่ีส่ี ท่านคิดว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ก าหนดบญัญติัเร่ืองสิทธิ และ
เสรีภาพไวอ้ยา่งชดัเจนและเพียงพอ ในประเด็นน้ีพบวา่ ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเห็นดว้ย
อยา่งยิ่งและเห็นดว้ย จ านวน 158 คน ร้อยละ 45.51 ปานกลาง จ านวน 135 คน ร้อยละ 38.03 ส่วนไม่
เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ จ  านวน 62 คน ร้อยละ 17.47 ตามล าดบั มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.35 ซ่ึงอยูใ่นค่า
ระดบัคะแนนปานกลาง 

ประเด็นท่ีห้า  ท่านเห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้ก าหนด
บทบญัญติัรับรองท่ีคุม้ครองส่ือมวลชนไวอ้ย่างชัดเจนและเพียงพอ ในประเด็นน้ีพบว่า ความคิดเห็น
ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเห็นด้วยอย่างยิ่งและเห็นด้วย จ านวน 201 คน ร้อยละ 56.30 ปานกลาง 
จ านวน 112 คน ร้อยละ 31.55 ส่วนไม่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง จ  านวน 42 คน ร้อยละ 11.83 
ตามล าดบั มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.60 ซ่ึงอยูใ่นค่าระดบัคะแนนปานกลาง 
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ประเด็นท่ีหก ท่านคิดวา่รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ไดใ้ห้สิทธิและเสรีภาพ
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของส่ือมวลชน ในประเด็นน้ีพบวา่ ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเห็นดว้ย
อยา่งยิ่งและเห็นดว้ย จ านวน 194 คน ร้อยละ 54.65 ปานกลาง จ านวน 121 คน ร้อยละ 34.08 ส่วนไม่
เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ จ  านวน 40 คน ร้อยละ 11.27 ตามล าดบั มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.56 ซ่ึงอยูใ่นค่า
ระดบัคะแนนปานกลาง 

ประเด็นท่ีเจ็ด ท่านเห็นว่าในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ได้ก าหนด
บทบญัญติัในการควบคุมส่ือมวลชน (มาตรา 45)ไวเ้พียงพอ ในประเด็นน้ีพบวา่ ความคิดเห็นของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีเห็นดว้ยอยา่งยิ่งและเห็นดว้ย จ านวน 229 คน ร้อยละ 61.69 ปานกลาง จ านวน 105 คน 
ร้อยละ 29.58 ส่วนไม่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง จ  านวน 31 คน ร้อยละ 8.74 ตามล าดบั มีค่าเฉล่ีย
อยูท่ี่ 3.71 ซ่ึงอยูใ่นค่าระดบัคะแนนสูง 

ประเด็นท่ีแปด ท่านเห็นว่ารัฐฯ สามารถใช้อ านาจตามมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 เพื่อควบคุมหรือจ ากัดการปฏิบติัหน้าท่ีของส่ือมวลชนได้ตลอด ใน
ประเด็นน้ีพบว่า ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเห็นดว้ยอยา่งยิ่งและเห็นดว้ย จ านวน 43 คน 
ร้อยละ 12.12 ปานกลาง จ านวน 107 คน ร้อยละ 30.14 ส่วนไม่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง จ  านวน 
205 คน ร้อยละ 39.75 ตามล าดบั มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.37 ซ่ึงอยูใ่นค่าระดบัคะแนนต ่า 

ประเด็นท่ีเกา้ ท่านเห็นวา่รัฐฯ สามารถใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญ ตามความเหมาะสมและ
พอสมควรในการควบคุมและจ ากดัการปฏิบติัหนา้ท่ีของส่ือมวลชน ในประเด็นน้ีพบว่า ความคิดเห็น
ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเห็นด้วยอย่างยิ่งและเห็นด้วย จ านวน 116 คน ร้อยละ 46.76 ปานกลาง 
จ านวน 112 คน ร้อยละ 31.55 ส่วนไม่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง จ  านวน 77 คน ร้อยละ 3.38 
ตามล าดบั มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.38 ซ่ึงอยูใ่นค่าระดบัคะแนนปานกลาง 

ประเด็นท่ีสิบ ท่านคิดรัฐฯ ควรก าหนดบทบญัญติัให้ชดัเจน มากกวา่ปัจจุบนัท่ีใชค้  ากลาง ๆ 
ไวเ้พื่อเอ้ือต่อการใชดุ้ลพินิจในการบงัคบัใชก้ฎหมายตามรัฐธรรมนูญ ในประเด็นน้ีพบวา่ ความคิดเห็น
ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเห็นด้วยอย่างยิ่งและเห็นด้วย จ านวน 186 คน ร้อยละ 52.40 ปานกลาง 
จ านวน 122 คน ร้อยละ 34.37 ส่วนไม่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง จ  านวน 47 คน ร้อยละ 12.24 
ตามล าดบั มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.54 ซ่ึงอยูใ่นค่าระดบัคะแนนปานกลาง 

ประเด็นท่ีสิบเอด็ ท่านเห็นวา่รัฐฯ ไม่ควรเป็นเจา้ของสัมปทานส่ือมวลชนทุกประเภท เพราะรัฐ
ฯมีกฎหมายรัฐธรรมนูญควบคุมอยูแ่ลว้ ในประเด็นน้ีพบวา่ ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเห็น
ดว้ยอยา่งยิ่งและเห็นดว้ย จ านวน 190 คน ร้อยละ 53.50 ปานกลาง จ านวน 126 คน ร้อยละ 35.49 ส่วน
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ไม่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ จ  านวน 39 คน ร้อยละ 10.98 ตามล าดบั มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.57 ซ่ึงอยูใ่น
ค่าระดบัคะแนนปานกลาง 

ประเด็นท่ีสิบสอง ท่านคิดว่า ส่ือมวลชนได้ปฏิบัติหน้า ท่ีตามขอบเขตท่ีก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ ในประเด็นน้ีพบว่า ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเห็นดว้ยอย่างยิ่งและเห็นดว้ย 
จ านวน 235 คน ร้อยละ 66.20 ปานกลาง จ านวน 95 คน ร้อยละ 26.76 ส่วนไม่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ จ  านวน 25 คน ร้อยละ 7.04 ตามล าดบั มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.82 ซ่ึงอยูใ่นค่าระดบัคะแนนสูง 

ประเด็นท่ีสิบสาม ท่านคิดว่า การมีองค์กรท่ีควบคุมการปฏิบติัหน้าท่ีของส่ือมวลชนท่ีเป็น
อิสระและไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของฝ่ายการเมืองหรือรัฐบาล ในประเด็นน้ีพบวา่ ความคิดเห็นของ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเห็นดว้ยอยา่งยิ่งและเห็นดว้ย จ านวน 223 คน ร้อยละ 18.00 ปานกลาง จ านวน 
114 คน ร้อยละ 32.11 ส่วนไม่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง จ  านวน 18 คน ร้อยละ 5.07 ตามล าดบั มี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.77 ซ่ึงอยูใ่นค่าระดบัคะแนนสูง 

ประเด็นท่ีสิบส่ี ท่านคิดวา่ ส่ือมวลชนควรมีเสรีภาพอยา่งกวา้งขวางไม่ควรมีกฎหมายใดเลยมา
ปิดกั้นหรือควบคุม ในประเด็นน้ีพบวา่ ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเห็นดว้ยอยา่งยิ่งและเห็น
ดว้ย จ านวน 48 คน ร้อยละ 13.79 ปานกลาง จ านวน 128 คน ร้อยละ 36.06 ส่วนไม่เห็นดว้ยและไม่เห็น
ดว้ยอยา่งยิง่ จ  านวน 179 คน ร้อยละ 50.42 ตามล าดบั มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.50 ซ่ึงอยูใ่นค่าระดบัคะแนนต ่า 

ประเด็นท่ีสิบหา้ ท่านคิดวา่ ท่านเห็นวา่รัฐธรรมนูญไดใ้ห้เสรีภาพแก่ส่ือมวลชนมากเกินไป ใน
ประเด็นน้ีพบวา่ ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเห็นดว้ยอยา่งยิ่งและเห็นดว้ย จ านวน 125 คน 
ร้อยละ 60.53 ปานกลาง จ านวน 108 คน ร้อยละ 30.42 ส่วนไม่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง จ  านวน 
32 คน ร้อยละ 3.72 ตามล าดบั มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.72 ซ่ึงอยูใ่นค่าระดบัคะแนนสูง 
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 

ส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลาง หรือเป็นส่ิงท่ีน าขอ้มูลข่าวสารขอ้เท็จจริง ขอ้ความคิดเห็น 
รวมถึงสะทอ้นแง่มุมบทบาทของสังคม เป็นตวักลางระหว่างรัฐ ประชาชน และสังคม ส่ือมวลชนท า
หนา้ท่ีเป็นห่วงโซ่ท่ีโยงเส่ือมสังคมกบัภาครัฐ หากส่ือมวลชนท าหนา้ท่ีไดส้มบูรณ์ถูกตอ้งและชดัเจน จะ
ท าให้สังคมหรือประเทศชาติเป็นปึกแผ่นมัน่คง มีความสมานฉันท์ ในทางกลบักันส่ือมวลชนอาจ
ก่อให้เกิดความหวาดกลวัต่อสังคมได ้ส่ือมวลชนเป็นผูใ้ช้วาทกรรมท่ีน่าเช่ือถือ และยอมรับจากสังคม 
ส่ือมวลชนสามารถเขา้ถึงประชาชนและสังคมไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีอิทธิพลในการปลุกเร้า และก่อกระแส
ความรู้สึกต่างๆ ส่ือมีประสิทธิภาพในกระตุ้น ความโกรธ ความเกลียด ความเห็นใจ ความกลัว 
ความชอบ ผ่านเน้ือหาท่ีถูกน าเสนอทั้งเน้ือหานั้นจะถูกจะผิดหรือไม่ ทั้งส่ือยงัเป็นใจกลางท่ีมีบทบาท
หน้าท่ีส าคญัในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ส่ือตอ้งท าหน้าท่ีเป็นตลาดเสรีทางความคิด เปิด
โอกาสใหทุ้กคนเขา้ถึงได ้การมีส่วนร่วมในทางการเมืองในรัฐท่ีปกครองดว้ยระบบประชาธิปไตย ของ
ประชาชนย่อมมีความส าคญัอีกทางหน่ึง คือ การท่ีประชาชนสามารถรู้ขอ้มูลข่าวสารของฝ่ายรัฐ ฝ่าย
ปกครอง หรือของราชการได ้และการปฏิบติัหน้าท่ีของส่ือมวลชนจะตอ้งเป็นอิสระปราศจากการถูก
แทรกแซงพร้อมทั้งรัฐตอ้งให้การเอ้ืออ านวยขอ้มูลข่าวสารแก่ส่ือไม่ปิดกั้นส่ือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
ดงัน้ี ส่ือจึงมีบทบาทหนา้ท่ีส าคญัอยูห่ลายประการ ไดแ้ก่1 

1. บทบาทในฐานะผูแ้จง้ข่าวสาร (Messenger) เป็นบทบาทในการรายงานข่าวให้มวลชน 
หรือประชาชนผูรั้บข่าวสารทราบวา่มีเหตุการณ์ใดเกิดข้ึน และเน่ืองจากสังคมในยุคปัจจุบนัเป็นสังคม
เปิด ประกอบกบัพฒันาการของเทคโนโลยใีนการส่ือสารท่ีมีความทนัสมยัมากข้ึน ส่งผลให้การรายงาน
ข่าวของส่ือมวลชนเป็นการรายงานข่าวอยา่งกวา้งขวางและทัว่ถึงทั้งในสังคมนั้นและสังคมอ่ืนๆ ดว้ย 

                                                      
1  ปรมะ สตะเวทิน.  (2539).  การส่ือสารมวลชน กระบวนการและทฤษฎ.ี  หนา้ 133. 
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2. บทบาทของสนุขเฝ้าบา้น เป็นบทบาทในการสอบสวนและรายงานถึงส่ิงท่ีเป็นอนัตราย
ทั้งทางร่างกาย เศรษฐกิจ หรือการเมืองต่อประชาชนผูรั้บสาร และหมายความรวมถึงการน าเสนอ
ความกา้วหนา้ทางสังคมในดา้นต่างๆ อีกดว้ย 

3. บทบาทการเป็นตวักลาง บทบาทการเป็นตวักลางในท่ีน้ีอยู่สองลกัษณะ คือ การเป็น
ตวักลางระหวา่งแหล่งข่าว กบัผูรั้บข่าวสาร และการเป็นตวักลางระหวา่งแหล่งข่าว กบัแหล่งข่าวดว้ยกนั
เอง 

4. บทบาทการเป็นตวัเช่ือม เป็นขั้นตอนของการถ่ายทอดข่าวสารจากแหล่งข่าวไปสู่ผูรั้บ
สารโดยการเช่ือมโยงทวีปเขา้กบัทวีปหรือเช่ือมโยงอดีตเขา้กบัอนาคต อนัจะก่อให้เกิดความเขา้ใจใน
วฒันธรรมของกนัและกนัระหวา่งผูค้นท่ีอาศยัอยูห่่างไกลกนั หรืออาจเป็นการถ่ายทอดวฒันธรรมของ
สังคมจากยคุสมยัหน่ึงไปสู่อีกยคุสมยัหน่ึง 

5. บทบาทของการเป็นผูเ้ฝ้าประตู เน่ืองจากส่ือมวลชนจะท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางระหวา่งข่าว
กบัผูรั้บข่าวสาร และเป็นตวักลางระหวา่งแหล่งข่าวดว้ยกนัเอง ดงันั้น ส่ือมวลชนในฐานะตวักลางจึงมี
หน้าท่ีท่ีจะวินิจฉัยว่าควรจะส่งข่าวสารใดไปยงัผูรั้บข่าว ไม่ว่าจะเป็นผูอ่้าน ผูฟั้ง หรือผูรั้บชม อนัเป็น
แนวทางในการเลือกท่ีจะน าเสนอหรือปฏิเสธท่ีจะไม่น าเสนอเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยพิจารณาจากปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อแนวทางเหล่นั้น อาทิ พิจารณาจากคุณค่าของข่าว หรือพิจารณาจากเน้ือท่ีหรือเวลาในการ
น าเสนอของส่ือมวลชน เป็นตน้ 

บทบาทดงักล่าวขา้งตน้ของส่ือมวลชนนั้น จะมีประสิทธิภาพไดภ้ายใตรั้ฐเสรีประชาธิปไตย
นั้น ส่ือมวลชนจะตอ้งมีสิทธิและเสรีภาพ คืออิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีและน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร
นั้นเอง รัฐท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงต้องก าหนดกฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของส่ือมวลชนให้ชัดเจน ดงัตวัอย่างตามรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้บญัญติั
ก าหนดคุม้ครองและรับรองสิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชนไวใ้น First Amendment of the Bill of Rights มี
ใจความส าคญัว่า “ห้ามรัฐสภามิให้ตรากฎหมายใดๆ อนัมีผลเป็นการจ ากดัหรือตดัทอนเสรีภาพของ
ส่ือมวลชน เพื่อใหส่ื้อมวลชนมีความเป็นอิสระและสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเสรี” 

เร่ืองสิทธิเสรีภาพน้ีอยูภ่ายใตห้ลกั “ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย”์ ซ่ึงถือวา่มนุษยทุ์กคนเกิดมามี
เท่าเทียมกนัไม่แบ่งแยกสีผิว ชนเผ่า ดว้ยอะไรก็แลว้แต่ ภายใตแ้ดนแบ่งเสรีภาพน้ี มนุษยแ์ต่ละคนจึง
สามารถท่ีจะคิดหรือกระท าการใดๆ ไดอ้ย่างอิสระปลอดจากการแทรกแซง โดยบุคคลอนัโดยเฉพาะ
จากผูใ้ชอ้  านาจรัฐ ดงันั้น รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยทุกรัฐจึงไดบ้ญัญติัและให้ความคุม้ครอง
และให้การรับรองสิทธิและเสรีภาพในด้านต่างๆ ของบุคคลไว ้ซ่ึงสิทธิและเสรีภาพมีความหมาย
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คลา้ยคลึงใกลเ้คียงกนั กล่าวคือ “สิทธิ” เป็นอ านาจท่ีกฎหมายรับรองให้แก่บุคคลในอนัท่ีจะกระท าการ
เก่ียวขอ้งกบัทรัพยห์รือบุคคลอ่ืน2 ส่วนค าว่า “เสรีภาพ” คือ อ านาจของมนุษยใ์นอนัท่ีจะก าหนดชะตา
กรรมของตนเอง และภายใตอ้  านาจน้ีบุคคลยอ่มสามารถท่ีจะเลือกวถีิชีวติของตนเองไดต้ามใจปรารถนา 
หรือก็คือสภาพการณ์ท่ีบุคคลมีอิสระในการท่ีจะกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงไดต้ามความประสงคข์อง
ตนเอง3 ในส่วนของเสรีภาพการปฏิบติัหนา้ท่ีของส่ือมวลชนสามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

1. เสรีภาพในข่าวสาร (Freedom of Information) 
2. เสรีภาพในการพิมพ ์(Freedom of Printing) 
3. เสรีภาพในการวพิากษว์จิารณ์ (Freedom of Criticism) 
4. เสรีภาพในการจ าหน่าย จ่าย และแจก (Freedom of Dissemination) 
เม่ือมีการให้เสรีภาพแก่ส่ือมวลชนแลว้ หากส่ือมวลชนใชเ้สรีภาพนั้น จนท าให้มีบุคคลอ่ืน

เดือดร้อน หรือใช้เสรีภาพดินแดนแบ่งเสรีภาพของตนแลว้ โดยหลกัการแลว้จะตอ้งมีกฎหมายบญัญติั
ขอบเขตการใชเ้สรีภาพนั้นไวด้ว้ย หลกัการท่ีรัฐสามารถจะจ ากดัและควบคุมการใช ้สิทธิเสรีภาพ ของ
ส่ือมวลชนนั้นจะตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัการ ดงัน้ี 

1. หลกัเพื่อความมัน่คงของรัฐ 
อ านาจอธิปไตยเป็นอ านาจสูงสุดของรัฐ ถูกใชห้รือแสดงออกไดก้็แต่โดยอาศยัความมีอยู่

ของรัฐ ความมัน่คงของรัฐจึงจะเป็นส่ิงส าคญัยิ่ง หากรัฐปราศจากความมัน่คงแล้ว สิทธิเสรีภาพท่ีจะ
ใหแ้ก่ประชาชนนั้น จะมิอาจมีข้ึนได ้ฉะนั้นบางกรณีจ าตอ้งยอมใหมี้การลิดรอนเสรีภาพ เพื่อความด ารง
อยูข่องรัฐ 

2. หลกัเพื่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
หลกัเพื่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดีของประชาชนนั้น เป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือสิทธิ

ประโยชน์ส่วนบุคคล เป็นหลกัเพื่อประโยชน์ ส่วนรวมของประเทศชาติ เป็นไปเพื่อความสงบสุขของ
ประชาชนร่วมกนั 

3. หลกัการเคารพในสิทธิส่วนบุคคล หรือช่ือเสียงของบุคคลอ่ืน 
การใชสิ้ทธิหรือเสรีภาพมีหลกัการหน่ึงวา่ จะตอ้งไม่ใชสิ้ทธิหรือเสรีภาพไปเป็นอนัตราย 

ท าลายล้าง ขดัขวาง หรือกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน เพราะถือว่าบุคคลเป็นผูมี้สิทธิ เสรีภาพ 

                                                      
2  วรพจน์ วศิรุตพิชญ.์  เล่มเดิม.  หนา้ 22. 
3  บรรเจิด สิงคะเนติ.  เล่มเดิม.  หนา้ 44. 
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เสมอภาคเท่ากนัทั้งส้ิน นั้นจึงก าหนดให้ความคุม้ครองความเป็นอยู่ส่วนตวัของบุคคลอ่ืน คุม้ครอง
เสรีภาพในเกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความเป็นอยูข่องบุคคลอ่ืน 

4. หลกัการเพื่อป้องกนัหรือระงบัความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน 
ส าหรับประเทศไทย ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองเม่ือ พ.ศ. 2475 ในการตรา

รัฐธรรมนูญฉบบัต่างๆ นั้นไดมี้การบญัญติัรับรองสิทธิเสรีภาพของบุคคลและของส่ือมวลชนไว ้และมี
พฒันาการความคู่ไปกบัการเปล่ียนแปลงทางการเมือง ในแต่ละยุคและสมยั กระทัง่เกิดการจดัท าและ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบบัประชาชนข้ึน คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 นั้น ถือ
เป็นการบญัญติัรับรองและคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของส่ือมวลชนข้ึน เม่ือรัฐธรรมนูญฉบบั ปี 2550 
ประกาศใช ้หลกัการคุม้ครองและรับรอง รวมถึงหลกัการจ ากดัสิทธิ เสรีภาพของบุคคล หรือส่ือมวลชน
ยงัคงปรากฏอยู่อย่างชัดเจน ไวใ้นมาตรา 29, มาตรา 45, มาตรา 46, มาตรา 47, มาตรา 48 เป็นต้น 
รวมทั้งก าหนดให้มีองค์กรกลางมาท าหน้าท่ีเพื่อจดัสรรควบคุมดูแลส่ือมวลชนเป็นการเฉพาะ คือ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือมีช่ือย่อว่า 
กสทช. 

ถึงแมรั้ฐธรรมนูญไดมี้บทบญัญติั เพื่อคุม้ครองและรับรองสิทธิ เสรีภาพ การปฏิบติัหนา้ท่ี
ของส่ือมวลชนไม่วา่จะเป็นส่ือมวลชนในระบบธุรกิจเอกชน หรือส่ือมวลชนในก ากบัดูแลของรัฐก็ตาม 
แต่ดว้ยหลกัการควบคุมใหส้ามารถท่ีรัฐจะใชห้ลกัการจ ากดัหรือลิดรอนสิทธิ เสรีภาพของส่ือมวลชนได ้
ไวใ้นมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญ เช่นกนั ในวรรคสอง มาตรา 45 วรรคสอง “การจ ากดัเสรีภาพตาม
วรรคหน่ึงจะกระท ามิได้ เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความ
มัน่คงของรัฐ เพื่อคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยูส่่วนตวั
ของบุคคลอ่ืน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกนัหรือระงบั
ความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน” 

และในมาตรา 29 “การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว ้จะกระท า
มิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการท่ีรัฐธรรมนูญน้ีก าหนดไวแ้ละ
เท่าท่ีจ  าเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระส าคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได ้

กฎหมายตามวรรคหน่ึงตอ้งมีผลใช้บงัคบัเป็นการทัว่ไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บงัคบัแก่
กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเจาะจง ทั้งตอ้งระบุบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญท่ี
ใหอ้ านาจในการตรากฎหมายนั้นดว้ย 
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บทบญัญติัในวรรคหน่ึงและวรรคสองให้น ามาใช้บงัคบักบักฎท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมายดว้ยโดยอนุโลม 

จากบทบญัญติัท่ีมาตรา 45 วรรคสองและในมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศกัราช 2550 น้ี ให้อ านาจรัฐออกกฎหมายเพื่อควบคุม หรือลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลหรือส่ือมวลชนได้ ในกรอบกฎหมายในล าดบัรองลงมาเพื่อเป็นกฎหมายใช้เฉพาะการควบคุม
ส่ือมวลชน เช่น 

พระราชบญัญติัจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550, พระราชบญัญติัว่าด้วยการกระท าความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550, พระราชบญัญติัภาพยนตร์และวดีีทศัน์ พ.ศ. 2551, พระราชก าหนดการ
บริหารราชการแผน่ดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และพระราชบญัญติักฎอยัการศึก พ.ศ. 2547 
เป็นตน้ 

ในช่วงระยะเวลา 3-4 ปี ท่ีผา่นมีความผนัแปรทางการเมืองส่งผลกระทบต่อสังคมไทยเป็น
อยา่งมากกลุ่มบุคคลท่ีคดัคา้นและสนบัสนุนทางการออกมาผลดัเปล่ียนกบัชุมนุม และเกิดความวุน่วาย
สร้างความเสียหายต่อบา้นเมืองเป็นอย่างมาก กฎหมายท่ีเป็นเคร่ืองมือของฝ่ายรัฐ ให้สามารถควบคุม
หรือลิดรอนสิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชนได้ตามรัฐธรรมนูญ พระราชก าหนดการบริหารราชการ
แผน่ดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 น้ีเป็นประเด็นส าคญัทางกฎหมายท่ีฝ่ายรัฐใชอ้ านาจห้ามมิให้
ส่ือมวลชนเผยแพร่ภาพข่าว หรือข่าวสารต่างๆ แมก้ระทัง่ห้ามบุคคลชุมนุมแสดงความคิดเห็นทางดา้น
การเมืองก็ได ้ถือเป็นอนัตรายอย่างยิ่งต่อส่ือมวลชนในรัฐเสรีประชาธิปไตย มาตรา 9 (3) ในพระราช
ก าหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน “ห้ามการเสนอข่าว การจ าหน่าย หรือท าให้
แพร่หลายซ่ึงหนงัสือ ส่ิงพิมพ ์หรือส่ืออ่ืนใดท่ีมีขอ้ความอนัอาจท าให้ประชาชนเกิดความหวาดกลวั
หรือเจตนาบิดเบือนขอ้มูลข่าวสารท าให้เกิดความเขา้ใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความ
มัน่คงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน ทั้งในเขตพื้นท่ีท่ีประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือทัว่ราชอาณาจกัร” 

และมาตรา 11 (5) “ประกาศให้พนักงานเจา้หน้าท่ีมีอ านาจออกค าสั่งตรวจสอบจดหมาย 
หนงัสือ ส่ิงพิมพ ์โทรเลข โทรศพัท ์หรือการส่ือสารดว้ยวิธีการอ่ืนใด ตลอดจนการสั่งระงบัหรือยบัย ั้ง
การติดต่อหรือการส่ือสารใด เพื่อป้องกนัหรือระงบัเหตุการณ์ร้ายแรง โดยตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการสอบสวนคดีพิเศษโดยอนุโลม” 

จะเห็นได้ว่านอกจากรัฐธรรมนูญท่ีให้ความคุ้มครองให้สิทธิ เสรีภาพแก่บุคคลหรือ
ส่ือมวลชนไปควบคู่กบับญัญติัหลกัเกณฑ์การควบคุมส่ือมวลชนไวด้ว้ย และยงัเปิดโอกาสให้สามารถ
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ใชก้ฎหมายอ่ืน เพื่อลิดรอนหรือจ ากดัเสรีภาพของส่ือมวลชนไดอี้ก ดงัท่ีกล่าวมาเป็นประเด็นใหญ่ท่ีตอ้ง
หนักลบัมาทบทวนกนัอย่างจริงจงัถึงเสรีภาพของส่ือมวลชน ประเทศไทยยอมรับตนเองว่าเป็นรัฐเสรี
ประชาธิปไตย อยูภ่ายใตห้ลกันิติรัฐยอ่มคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพของปัจเจกชนอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั 
แต่หากถึงเวลามีความจ าเป็นหรือเหตุการณ์ไม่ปกติแล้วรัฐสามารถอ้างและใช้กฎหมายตามท่ี
รัฐธรรมนูญให้อ านาจไว ้ท่ีผ่านมามีส่ือมวลชนจะไม่ถูกปิดก็ตาม เพราะรัฐธรรมนูญห้ามไว ้และ
ส่วนมากใชก้ฎหมายอ่ืนควบคุมแทนได ้จนส่ิงนั้นไม่สามารถออกอากาศไดจ้นตอ้งปิดตวัเองลง ถือเป็น
ควบคุมส่ือโดยออ้มท่ีมิชอบแทรกแซงอยา่งชดัเจน ซ่ึงข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูมี้อ  านาจรัฐในขณะนั้นวา่
จะเลือกใชห้รือไม่อยา่งไร 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในรัฐเสรีประชาธิปไตย ภายใตห้ลกันิติรัฐนั้น จะ
เกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือมีกฎหมายให้อ านาจไวเ้ท่านั้น และจะตอ้งไม่เกินความสมควร ความพอดีแก่เหตุนั้น
ดว้ย การจ ากดัสิทธิเสรีภาพในบางกรณีดว้ยเหตุบางประการใดๆ ก็แลว้แต่จนล่วงเลยไปโดยไร้ขอบเขต
จ ากดั และขาดหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจน หรือการจ ากดัสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเกินกว่าเหตุหรือมี
ลกัษณะขดัต่อหลกัความเสมอภาคเป็นส่ิงท่ียากจะยอมรับได ้ประเทศไทยเอง นอกจากรัฐธรรมนูญแลว้
ยงัมีกฎหมายอีกหลายฉบบัท่ีมีอ านาจในการควบคุมตรวจสอบหรือระงบัการใช้สิทธิ เสรีภาพ ในการ
แสดงความคิดเห็นหรือการส่ือสารใดๆ อาทิ  พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ .ศ .  2550, 
พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550, พระราชก าหนดการบิหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นต้น กฎหมายเหล่าน้ีให้อ านาจแก่ฝ่ายรัฐทั้งส้ินท่ีจะ
เลือกใชดุ้ลยพินิจวา่ควรจะใชก้ฎหมายพิเศษ เพื่อควบคุมหรือจ ากดัสิทธิเสรีภาพของส่ือหรือไม่ การใช้
ดุลยพินิจเหล่าน้ีไม่สามารถก าหนดวดัไดอ้ย่างชดัเจนถูกตอ้ง ถึงอย่างไรก็ตามส่ือมวลชนก็มีบทบาท
ส าคญัต่อสังคม และต่อรัฐในระบบเสรีประชาธิปไตย แต่ประเทศไทยมีการบญัญติักฎหมายออกมาเพื่อ
ควบคุมส่ือมวลชนมากเกินไปใหอ้ านาจฝ่ายรัฐเลิกใชต้ามอ าเภอใจในดุลยพินิจของตน 

ผูเ้ขียนเสนอแนะใหป้รับลดบทบญัญติัหรือยกเลิกกฎหมายบางฉบบับางมาตราลงเพื่อให้ส่ือ
มีสิทธิ เสรีภาพ ได้อย่างจริงจงัและมากข้ึน ให้คงเหลือเพียงขอ้ก าหนดในรัฐธรรมนูญไวก้็เพียงพอ 
อย่างเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกา ห้ามรัฐสภาออกกฎหมายใดก็ตามมาลิดรอนสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน ชดัเจนวา่ส่ือมวลชนมีเสรีภาพอยา่งกวา้งขวางไม่ถูกควบคุมจากฝ่ายรัฐ และให้บญัญติัเร่ือง
การควบคุมส่ือมวลชนให้เป็นไปตามหลักความพอสมควรแก่เหตุ ไวใ้ห้ชัดเจน ในรัฐธรรมนูญ
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ก าหนดการจ ากดัควบคุมสิทธิ เสรีภาพไว ้4 ประการดว้ยกนั มาตรา 45 วรรคสอง คือ 1) เพื่อความมัน่คง
ของรัฐ 2) เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 3) เพื่อคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ 
เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยูส่่วนตวัของบุคคลอ่ืน 4) เพื่อป้องกนัหรือระงบั
ความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน เหล่าน้ีเป็นหลกัการทัว่ไปอยา่งกวา้ง ฝ่ายรัฐจะใช้
ช่องว่างความกวา้งในการตีความกฎหมาย เพื่อควบคุมเสรีภาพของส่ือมวลชนอย่างไม่มีหลกัเกณฑ์ท่ี
แน่นอน 

ประเด็นสุดทา้ยรัฐควรสนบัสนุนให้ส่ือมวลชนมีพลงัหรืออ านาจในการควบคุมกนัเองทั้ง
ทางด้านกฎหมาย ศีลธรรม หรือจรรยาบรรณ เพราะในปัจจุบันส่ือมีการแข่งขันท่ีสูงมาก และมี
วิวฒันาการรวดเร็ว และแยกออกเป็นหลายแขนง ฉะนั้นกฎหมายท่ีวางหลักไวก้วา้งๆ น่าจะเป็น
อุปสรรค หรือดาบสองคมต่อส่ือมวลชน 

แต่ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี ตอ้งใชเ้วลาในการพฒันาต่อไปควบคู่กบัวิถีทางแห่งการเมือง ในรัฐเสรี
ประชาธิปไตย ผูป้กครองรัฐท่ีใชร้ะบบการเมืองเป็นตวัน าจะก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมและประเทศชาติ
อยา่งมาก 
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