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ABSTRACT 

 

 This thesis is conducted on the aim to investigate the legal issues regarding violations 
of rights to communicate and express political opinions through online media as the constitution 
also intends to protect civil liberties in such action which is carried through online 
communication channels. With the advancement and consistent development in technology, 
people employ online channels for communicating and expressing opinions since they are fast, 
convenient, and like a public place for freely voicing. Online channels are used particularly with 
important or interesting issues that people pat attention on, e.g. political conflicts, etc. However, 
despite the technological advancement and development that benefit community at large on the 
free communication, the Internet or online media, by the way, is a double-edged sword that may 
become a tool to create unrest in the society if used in the wrong way, especially in a society with 
a cleavage of opinion whether it is during normal period, or during special circumstances in 
which the state adopts law related to stability to control conflicts in society. Communication and 
expression on political opinions through online media can be very widely influential on most 
people in no time; as a result, the state has enacted laws to control and prevent such tendency, 
additionally, 4 provisions of laws authorize state to react to an impact on freedom of 
communication and public comment through online media. 
 The study reveals that, Thailand has direct law enforcement to control problems 
caused by the use of computer technology or online communication that is the Computer Crime 
Act B.E. 2550 which contains provisions that give state the legal discretion power about the 
deprivation of rights of freedom of communication and expression, especially, in Section 14, the 
input of false data to the computer in ways that could destroy the country's security, or cause 
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public panic, and in Section 20, the use of state power to block access to the Internet, information, 
and the public opinion through online media by using computer as a medium that could result in 
the violations of peopleus rights to freely communicate and express opinion, moreover, in case 
during the period when the state adopts laws on political stability control, e.g. the Martial Law 
Act. Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situation, B.E. 2548, and 
Internal Security Act B.E. 2551 authorize the state to lawfully control public communication and 
expression of opinions by invoking national security reasons which is an exception for the state to 
restrict the rights of citizens; nevertheless, giving such power to state is inevitably vulnerable to 
violation of freedom of citizens. Additionally, problems caused by the state using power to 
monitor personal communication, while this action is lawfully a violation of right. Currently, 
Thailand does not have such laws to let the actions performed. Moreover, the rights protection 
and lawsuits towards violations of rights to communicate and express political opinions through 
online media are still too abstract especially the matter of organization directly serving to protect 
the rights of people in online media and the exercise of the court to protect the rights and 
freedoms of people. 
 This thesis strongly recommends that the Computer Crime Act B.E. 2550 should be 
amended for having a clearer provision that empowers state in legal discretion power about the 
deprivation of rights to freely communicate and express through online media. It is also suggested 
that provisions of laws on the countryus security that could result in violation of the freedom of 
people should be amended or cancelled. Additionally, the legislation for reinforcing the concrete 
protection of personal communication and expression through online medium should be proposed 
by determining the extent to which the state can monitor or examine, as well as establishing an 
independent body which has authority to protect civil liberty to employ online media as to protect 
the rights of citizens in conformity with the intent of the constitution. 
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� ��!�5���*�!"(��� � 
 ก�����ก	*�
��9�2#�!���5�' � �3ก�3���"�*� �!��)#� �*���+	� ������#����	::	#")5��ก,5��
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"�(" �
��9�2 �ก���#"�+ 6� ��
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"�("��������	!5����!�
��;�����
�!�#	!���������� � �2� ��	กI��!�
�����������5���+��(���	�*������36�6� 5����2� ��H��ก	�5���
�3�	��!��
� ��������"#��5���
��9�2�����36�6�. 
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�	������������!
����������0�!����*��� �2� �
���0��3�"�
0��ก��-$�	7���*����!�
���*9	�#��6�!"# ����ก�� ��	2�$
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�*�����ก	�5�	กก����ก���������
"�("�
��9�2�����36�6� 

��กก��+'กI����	::	#"����	<(����:)5����6��-��	ก���� 2��(+	ก��6 2550 
)�32�3��6�	::	#"!��*�!�ก��ก�3����!��"*�ก� �!ก	���2"!�#��$ 2.+. 2550 �!��0'�ก,5�� 
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� �������$ ��� �������2"���-���:5�
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1. ��:5�ก���	��	��6�2�3��6�	::	#"!��*�!�ก��ก�3����!��"*�ก� �!ก	���2"!�#��$ 
2.+. 2550 &' ������ก���"*���
"�("�
��9�2��ก��
� �
��)�3ก��)
*��!��"*�5%����
��36�6�  

2. ��:5�ก���	��	��6�ก,5���ก� �!ก	��!�	 ��� &' ������;�ก���3�"*
"�("
�
��9�2��ก��
� �
��)�3ก��)
*��!��"*�5%����ก�����������36�6� ����
� �������$ 

3. ��:5�ก���6��������	< ��ก��#�!�
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4. ��:5����ก,5���ก� �!ก	�ก���ก�H��
"�("�	���� �����กก���3�"*
"�("�
��9�2
��ก��
� �
��)�3ก��)
*��!��"*�5%����ก����������
� �������$�����36�6� 

5. ��:5����ก,5���ก� �!ก	�ก��PH���*��	���� �����กก���3�"*
"�("�
��9�2��
ก��
� �
��)�3ก��)
*��!��"*�5%����ก����������
� �������$�����36�6� 

��ก
9�2��:5��� �ก"*�'7� �'���;�ก�-��� �3#���+'กI����	::	#"����	<(����:)5��
��6��-��	ก���� 2��(+	ก��6 2550 )�32�3��6�	::	#"!��*�!�ก��ก�3����!��"*�ก� �!ก	�
��2"!�#��$ 2.+. 2550 �!��0'�ก,5���� �ก� �!����ก	�ก���	กI��!�	 ��������3��+��� 
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"�(")�3�
��9�2��ก��
� �
��)�3ก��)
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� �
��������$�����36�6�#���� 

 
1.2  ������ ����!���ก	 #$ก%	 
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��9�2��ก��
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��)�3ก��)
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��9�2���
��36�6���ก��
� �
��)�3ก��)
*��!��"*�5%���������"��#��$��%#)�3ก��
� �
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 3.  �2� �+'กI�!"����35$ก,5��)�3������)5���	<�� 
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"�("�
��9�2��ก��

� �
��)�3ก��)
*��!��"*�5%����"��#��$ ��%#)�3
� �������$ �����3��+���ก	�
#�����3��+ 
 4.  �2� �+'กI����	::	#"ก,5���� �ก� �!ก	�ก�����ก	*
"�("�
��9�2�����36�6���ก��
� �
��
)�3ก��)
*��!��"*�5%���������"��#��$��%#)�3
� �������$ �2� �������;�����
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6��������ก���3�"*
"�("�
��9�2��ก��
� �
��)�3ก��)
*��!��"*�5%������36�6��� �
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�!��5%�#��� 0����;���� ���3����*������ก���	��	��6�ก,5���� �3#�������'�0'��!�6��(�� 
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��9�2�����36�6����ก"�
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�*�����
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0��ก��-$���ก�������	7� ���	::	#"���ก,5���� �ก� �!������!���3��;�2�3��6�	::	#"                    
ก,�	�ก��+'ก 2.+. 2457 2�3��6ก��5�*ก����"5����6ก��)���*"���
0��ก��-$1�ก�1"�                   
2.+. 2548 )�32�3��6�	::	#"�!�	 ���9������6��-��	ก� 2.+. 2551 ��!�����	::	#"�� �5�
�������	<��ก��*����"�ก��#��� / �� ����3
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"�("�
��9�2��ก��
� �
��)�3ก��
)
*��!��"*�5%������36�6��*� ก��*����"�ก������	<�'�#�����;���#�5�	กก��
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)�3����'�0'�

"�("�
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1.4  ���������ก	 #$ก%	 
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��)�3��ก����	�����)�3)ก����2" �#"ก,5���� �ก� �!����#���� 
 
1.5  �'+�ก	 ,�	��'�ก	 #$ก%	 

+'กI��*�ก��!"�	���ก
�� (Documentary Research) �*�+'กI�����!����ก�	<(����:
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��6��-��	ก� 2.+. 2551 2�3��6�	::	#"!��*�!�ก��ก�3����!��"*�ก� �!ก	���2"!�#��$ 2.+. 2550 
�!��0'�5�	�
�� #���� #	!��ก,5�� ������ก��!"�	� ���!����ก,5�� ��ก
���� �ก� �!����
�!�	7��������ก Internet  
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1.6  � �./0�!����	,�1	2�3,4 �� 
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� �
��)�3ก��)
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�"*�5%������36�6��*��12�3���3��ก��
� �
��������$ 
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 4.  ����5��*�+'กI����	::	#"ก,5���� �ก� �!ก	�ก�����ก	*
"�("�
��9�2�����36�6���ก��

� �
��)�3ก��)
*��!��"*�5%���������"��#��$��%#)�3
� �������$ �2� �������;�����
��)�3
��ก����	�����)�3)ก����2" �#"#���� DPU



 
 

บทท่ี 2 
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

และเสรีภาพบนสื่อออนไลน 
 

สิทธิเสรีภาพเปนหลักการพ้ืนฐานท่ีสําคัญในประเทศท่ีปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ซ่ึงจะใหความสําคัญกับเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางเทาเทียมกันในสังคม กลาวคือ  
ทุกคนจะตองไดรับการคุมครองสิทธิ เสรีภาพอยางเสมอภาคกัน การใหความสําคัญในเรื่องสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนนั้น จะไดรับการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเปนกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ ถือเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพขั้น พ้ืนฐานท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน อันจะเปน
หลักประกันการมีสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางแทจริง ผูเขียนไดศึกษาเกี่ยวกับ หลักการ 
พ้ืนฐาน และแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมไปถึงเสรีภาพบนส่ือออนไลน 
สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 
2.1  ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

สิทธิเสรีภาพของประชาชน เปนหลักการสําคัญท่ีไดมีการกําหนดหลักเกณฑและขอมูล
เกี่ยวกับการเขาถึงสิทธิเสรีภาพไวอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายแมบทท่ีใชในการ
ปกครองประเทศ เนื่องจากเปนส่ิงสําคัญท่ีตองมีกรอบในการคุมครองเพ่ือไมใหมีการลวงละเมิด  
ซ่ึงในวิทยานิพนธนี้ไดศึกษาหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในประเด็นตาง ๆ 
ดังนี้ 
 2.1.1  ความหมายของสิทธิและเสรีภาพ 

หากพิจารณาความหมายของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมีเพียงใดนั้นอาจ
พิจารณาไดจากความหมายดังตอไปนี้ 

โภคิน พลกุล ไดใหความหมายของสิทธิเสรีภาพไววา2 
“สิทธิ” หมายถึง อํานาจหรือประโยชนท่ีกฎหมายรับรองและคุมครองให 

                                                             
2  จาก หลักกฎหมายมหาชน  (น. 138 – 139), โดย โภคิน พลกุล, 2539, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

รามคําแหง. ลิขสิทธ์ิ 2539 โดยโรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
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“เสรีภาพ” หมายถึง สถานภาพของมนุษยท่ีจะไมตกอยูภายใตการบังคับบัญชาของใคร
หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ เปนอํานาจท่ีจะกระทําการอยางหนึ่งอยางใด หรือท่ีจะไมกระทําการอยาง
หนึ่งอยางใด 

วิษณุ เครืองาม ไดใหความหมายไววา3 
“สิทธิ” (Right) หมายถึง ประโยชนท่ีกฎหมายรับรองและคุมครองให 
“เสรีภาพ” (Liberty) หมายถึง ความมีอิสระท่ีจะกระทําการหรืองดเวนกระทําการ 
วรพจน วิศรุตพิชญ ไดใหความหมายไววา4 
“สิทธิ” หมายถึง อํานาจท่ีกฎหมายรับรองและคุมครองใหแกบุคคลในอันท่ีจะกระทํา

การเกี่ยวของกับทรัพยหรือบุคคลอ่ืน เชน สิทธิทางหนี้ กรรมสิทธ์ิ ฯลฯ 
“เสรีภาพ” หมายถึง ภาวะของมนุษยท่ีไมอยูภายใตการครอบงําของผูอ่ืน และเปนภาวะ

ท่ีปราศจากการถูกหนวงเหนี่ยวขัดขวาง เชน เสรีภาพในการติดตอส่ือสาร เสรีภาพในการเดินทาง ฯลฯ 
พรชัย เล่ือนฉวี ไดใหความหมายของสิทธิเสรีภาพไววา5 
“สิทธิ” (Right) หมายถึง อํานาจหรือประโยชนท่ีกฎหมายรับรองและคุมครองให เชน 

สิทธิในการรับมรดก เปนตน เปนสิทธิท่ีบุคคลอ่ืนมีหนาท่ีตองเคารพตอสิทธิของเรา 
“เสรีภาพ” หมายถึง สถานภาพของบุคคลท่ีไมขึ้นอยูกับบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือ

หมายถึง อํานาจท่ีจะกระทําการโดยไมอยูภายใตการขมขูของผูใด 
อาจกลาวไดวาสิทธิตามความหมายของรัฐธรรมนูญ หมายถึง อํานาจท่ีกฎหมายสูงสุด

ไดบัญญัติใหการรับรองคุมครองแกบุคคลในอันท่ีจะกระทําการใด ไมกระทําการใด รวมท้ัง
กอใหเกิดสิทธิเรียกรองท่ีจะไมใหบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะองคกรของรัฐท่ีจะเขามาแทรกแซง                      
ในขอบเขตของสิทธิของบุคคลนั้นบางกรณีอาจกอใหเกิดสิทธิเรียกรองใหรัฐดําเนินการอยางใด
อยางหนึ่ง สิทธิตามรัฐธรรมนูญจึงเปนส่ิงท่ีตองผูกพันองคกรผูใชอํานาจรัฐท้ังหมดท่ีจะตองให
ความเคารพ ปกปอง และคุมครองสิทธิตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพ่ือใหสิทธิเหลานี้มีผล
ในทางปฏิบัติ 

                                                             
3  จาก กฎหมายรัฐธรรมนูญ (น. 67), โดย วิษณุ เครืองาม, 2530, กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ. ลิขสิทธ์ิ 

2530 โดยสํานักพิมพนิติบรรณาการ. 
4  จาก สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (น. 41), โดย วรพจน วิศรุตพิชญ, 2538, กรุงเทพฯ: วิญูชน. 

ลิขสิทธ์ิ 2538 โดยสํานักพิมพวิญูชน. 
5  จาก กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง (น.121 – 122), โดย พรชัย เลื่อนฉวี, 2547, กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. ลิขสิทธ์ิ 2547 โดยโรงพิมพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 
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สวนเสรีภาพ คือ ความอิสระของบุคคลท่ีจะกระทําการอยางใดอยางหนึ่งตามความ
ประสงคของตนโดยไมอยูภายใตความครอบงําของผูอ่ืน จึงเปนอิสระของบุคคลท่ีจะใชสิทธิตาง ๆ 
ของตนท่ีมีอยูภายในกรอบท่ีกฎหมายกําหนด 

จากความหมายของสิทธิและเสรีภาพดังกลาว จึงเห็นไดวาสิทธิเสรีภาพเปนเรื่อง
พ้ืนฐานของประชาชน รวมถึง ทําใหพิจารณาไดวา สิทธิเสรีภาพของประชาชน คือความสัมพันธ
ระหวางรัฐหรือผูมีอํานาจปกครองรัฐกับผูอยูใตอํานาจปกครองของรัฐหรือประชาชนและ
ความสัมพันธระหวางประชาชนดวยกัน อยางไรก็ตามเม่ือกลาวถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนแลว 
มุงเนนถึงความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน 

ความสัมพันธดังกลาวนี้จะเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา แตในความเปล่ียนแปลงดังกลาว
มีความขัดแยงท่ียังคงอยูตลอดมา กลาวคือ “มีความขัดแยงในระหวางผูอยูใตอํานาจปกครองของรัฐ
ซ่ึงไดแกประชาชนพลเมืองท้ังหลายของรัฐกับผูมีอํานาจปกครองรัฐในลักษณะท่ีผูมีอํานาจปกครอง
มีแนวโนมท่ีจะใชอํานาจอยางเต็มท่ี แตในขณะเดียวกันผูอยูใตอํานาจปกครองก็พยายามดิ้นรนท่ีจะ
มีสิทธิเสรีภาพใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมีได”6 
 2.1.2 วิวัฒนาการของสิทธิเสรีภาพ  

วิวัฒนาการของสิทธิเสรีภาพในสังคมปจจุบัน ไดรับการพัฒนามาจากสิทธิและเสรีภาพ
ของชนช้ันกลางในยุคกลางของยุโรป โดยชนช้ันกลางไดรวมตัวกันตอรองเรียกรองกับผูปกครอง
ซ่ึงไดแกขุนนางหรือกษัตริย  เพ่ือใหหลักประกันในสิทธิและเสรีภาพบางประการแกตน 
ในป ค.ศ. 1188 Cortes von Leon และประชาชนชาวสเปนไดรวมประชุมกันเพ่ือใหการรับรองสิทธิ
ของประชาชน เชน สิทธิในการฟอง สิทธิในการปรึกษาหารือ สิทธิในการรวมแสดงความเห็น
สําคัญ เปนตน นอกจากนี้ยังไดรับการรับรองการลวงละเมิดไมไดในชีวิต เกียรติยศ และสิทธิใน 
ท่ีอยูอาศัย และกรรมสิทธ์ิอีกดวย 

เหตุการณสําคัญเกี่ยวกับการตอสูของชนช้ันกลางเกิดขึ้นท่ีประเทศอังกฤษในป                
ค.ศ. 1215 เม่ือบรรดาขุนนางไมพอใจการเรียกเก็บภาษีของพระเจาจอหนเพ่ือนําไปใชจายในการทํา
สงคราม ซ่ึงในท่ีสุดพระเจาจอหนตองยอมประทับตราลงนามในเอกสารท่ีเรียกวา แมกนาคารตา 
ซ่ึงเปนพันธะสัญญาระหวางกษัตริยกับขุนนางพวกบารอน สัญญานี้มีสาระสําคัญในการจํากัด
อํานาจกษัตริยในการเรียกเก็บภาษีอากรหรือเรียกรองเงินทองจากราษฎรพระองคไปทําการรบกับ
ฝรั่งเศสในป ค.ศ. 1214 และพอกลับมาขุนนางก็แข็งขอกับพระองคการท่ีพระเจาจอหนทําสงคราม

                                                             
6  จาก กฎหมายสิทธิมนุษยชน (น. 1), โดย วีระ โลจายะ, 2532, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

ลิขสิทธ์ิ 2532 โดยโรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

DPU



11 

ทําใหเงินหมดเปนเหตุใหพระองคตองรวบรวมเงินทองและกลับไปตอสูกับฝรั่งเศสอีกครั้ง ขุนนาง
จึงไมพอใจและบอกพระองควาถาไมสนองตอบขอเรียกรองของตนท่ีปรากฏใน Magna carta พวก
ขุนนางก็จะประกาศสงครามกับพระเจาจอหนและยึดปราสาทราชวังท้ังหมด พระเจาจอหนจึงยอม
ทําตามขอเสนอของขุนนางโดยลงพระนามในกฎบัตร Magna Carta ในวันท่ี 15 มิถุนายน 1215 
กฎบัตรฉบับนี้มี 63 มาตรา มีวัตถุประสงคท่ีจะขจัดการกระทําท่ีไมชอบท้ังปวงของพระเจาจอหน
ใหหมดส้ินไป โดยพระเจาจอหนจะเรียกเก็บภาษีจากราษฎรไดตอเม่ือประเพณีดั้งเดิมไดกําหนดไว
เทานั้น ถาตองการเก็บภาษีเพ่ิมเติมก็ตองขอความเห็นชอบลวงหนาจากสภาท่ัวไปของราชอาณาจักร
ท่ีเรียกวา Great council จุดนี้นํามาสูการกําหนดกฎหมายในการเก็บภาษีใด ๆ ตองผานการเห็นชอบ
จากสภาผูแทนราษฎรเสียกอน นอกจากนี้ มาตรา 39 ยังระบุตอไปวา ไมใหมีการจับกุม คุมขัง จําคุก
หรือเนรเทศบุคคลอ่ืนโดยไมมีการพิพากษาตัดสินโดยผูท่ีมีสถานภาพหรือระดับทัดเทียมกัน หรือ
ตามกฎหมายของบานเมือง แสดงวากษัตริยจะกดขี่ขมเหงราษฎรไมได  

ในชวงศตวรรษท่ี 16 เม่ือพัฒนาการของแนวความคิดทฤษฎีวาดวยรัฐสมัยใหมได
กอใหเกิดความเขาใจในสิทธิและเสรีภาพตามความหมายของสมัยใหมมากยิ่งขึ้น กลาวคือ ในป 
ค.ศ. 1628 รัฐสภาอังกฤษไดผลักดัน  The Petition of Right โดยมีหลักการสําคัญ วาบุคคล 
ไมควรตองถูกคุมขังโดยมิไดแสดงสาเหตุของการคุมขังนั้น และหมายศาลเพ่ือใหผูรับหมายอธิบาย
สาเหตุท่ีมีการควบคุมตัวบุคคล หรือ Writ of Habeas Corpus ควรไดใชกับทุกคดีเพ่ือใหศาล
ตรวจสอบสาเหตุของการคุมขังนั้น และถาคําตอบท่ีไดรับมิไดแสดงสาเหตุแหงการคุมขัง ผูถูกคุม
ขังโดยกษัตริยหรืออภิรัฐมนตรีสภา Privy Council ก็ควรไดรับการปลอยตัว7 ท้ังนี้เนื่องมาจากหมาย
ศาลเปนเครื่องมือในการคุมครองเสรีภาพของตนมิใหตองถูกควบคุมตัวโดยปราศจากความผิด 
นอกจากนี้ The Petition of Right ยังไดวางหลักการวาบุคคลไมควรถูกบังคับใหเสียภาษีใด ๆ โดย
ปราศจากความยินยอม โดยพระราชบัญญัติของสภา การบังคับใหหาท่ีอยูอาศัยแกทหารบกและ
ทหารเรือตองถูกยกเลิก 

ตอมาในป ค.ศ. 1689 รัฐสภาอังกฤษไดจัดทําเอกสารช่ือวา Bill of Right เพ่ือใหพระเจา
วิลเลียมและพระนางแมรีทรงใหความเห็นชอบ เอกสารดังกลาวมีฐานะเปนกฎหมาย และนับไดวา
เปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญสําหรับศาลในระบบ Common Law ของอังกฤษท่ีจะนําบทบัญญัติดังกลาวมา
ขยายผลในการใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซ่ึงตอมาภายหลังไดมีการขยายความ 
Bill of Right โดยการออกกฎหมายช่ือวา Triennial Act ในป ค.ศ. 1649 และ Act of Settlement  

                                                             
7  จาก กฎหมายรัฐธรรมนูญ (น. 43), โดย บุญศรี มีวงศอุโฆษ, 2551, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

ลิขสิทธ์ิ 2551 โดยโรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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ในป ค.ศ. 17018 โดยกฎหมายท้ังสามฉบับไดวางหลักเกณฑเพ่ือกําหนดความสัมพันธ
ระหวางฝายกษัตริยและรัฐสภา โดยมีสาระสําคัญ ไดแกอํานาจของกษัตริยท่ีจะระงับกฎหมายหรือ
การใชบังคับกฎหมายโดยปราศจากความยินยอมของรัฐสภายอมไมชอบดวยกฎหมาย กษัตริยจะ
เลิกกฎหมายหรือเลิกการบังคับใชกฎหมายก็ไมชอบเชนเดียวกัน กษัตริยยอมไมมีอํานาจท่ีจะเรียก
เก็บเงินโดยรัฐสภาไมอนุมัติในเวลาบานเมืองสงบเรียบรอย การเกณฑหรือการดํารงไวซ่ึงกองทหาร
ประจําการโดยปราศจากความยินยอมของรัฐสภายอมกระทําไมได เสรีภาพในการพูด การอภิปราย 
หรือการดําเนินการในรัฐสภาจะนํามาฟองรองหรือสอบสวนในศาลหรือในสถานท่ีอ่ืนใดนอก
รัฐสภาไมได การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาจะตองดําเนินการโดยเสรี9 เปนตน 

จากแนวคิดและพัฒนาการของการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนดังกลาวได
พัฒนาและนําไปสูการประกาศสิทธิเสรีภาพของประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกาในป 1776  
(The American Declarations of Independence 1776) กลาวคือ ใน ค.ศ. 1776 บรรดามลรัฐอาณา
นิคมของอังกฤษในทวีปอเมริกาจํานวน 13 มลรัฐ ไดประกาศอิสรภาพจากการเปนเมืองขึ้นของ
ประเทศอังกฤษ เนื่องจากไมพอใจตอการถูกประเทศอังกฤษใชมาตรการขูดรีดภาษีท่ีไมเปนธรรม 
และการท่ีบรรดามลรัฐอาณานิคมของอังกฤษในทวีปอเมริกา จํานวน 13 มลรัฐตางไมมีตัวแทนใน
รัฐสภาของอังกฤษเลย เหตุการณดังกลาวไดสรางความไมพอใจเปนอยางมากใหแกบรรดาอาณา
นิคมของอังกฤษในทวีปอเมริกาจํานวน 13 มลรัฐ ไดลุกขึ้นเพ่ือเรียกรองและแสวงหาอิสรภาพ              
คําประกาศอิสรภาพของอเมริกา ซ่ึงถูกเขียนโดยนายโทมัส เจฟเฟอรสัน (Thomas Jefferson) โดยมี
ใจความสําคัญวา 

“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are 
endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and 
the pursuit of Happiness. — That to secure these rights, Governments are instituted among Men, 
deriving their just powers from the consent of the governed, — That whenever any Form of 
Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish 
it….” 

“เราถือความจริงซ่ึงไดประจักษแกตัวเองแลววา มนุษยเราเกิดมายอมเทาเทียมกันและ
ตางก็ไดรับสิทธิบางประการซ่ึงไมอาจโอนใหแกกันไดมาจากพระเจา กลาวคือ สิทธิในชีวิต สิทธิ
ในเสรีภาพ และสิทธิในการแสวงหาความสุข และเพ่ือท่ีจะปองกันสิทธิเหลานี้จึงไดจัดตั้งรัฐบาลท่ี
                                                             

8  จาก หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเปนมนุษย (น. 40), โดย บรรเจิด สิงคะเนติ, 2555, 
กรุงเทพฯ: วิญูชน. ลิขสิทธ์ิ 2555 โดยสํานักพิมพวิญูชน. 

9  แหลงเดิม. (น. 42). 
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ไดรับอํานาจโดยชอบธรรมดวยความยินยอมของประชาชนผูอยูใตปกครอง เม่ือเปนเชนนี้หาก
รัฐบาลไดดําเนินการปกครองไปในทางท่ีเปนปรปกษตอหลักการดงักลาว เม่ือใด เม่ือนั้น ก็เปนสิทธิ
ของประชาชนท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือลมเลิกรัฐบาลนั้นเสียได และกลับสถาปนารัฐบาลใหมขึ้น 
ตามท่ีเห็นวาจะทําใหเขาไดรับความปลอดภัยและยังความผาสุกใหเกิดขึ้นมากท่ีสุด...”10  

สืบเนื่องไปถึงคําประกาศเกี่ยวกับสิทธิในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1791 ไดแก 
การแกไขรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ฉบับ ป ค.ศ. 1789 จํานวน 10 ประการ เชน11 เสรีภาพทางศาสนา 
เสรีภาพในการพูด เสรีภาพของส่ือมวลชน สิทธิของประชาชนในการชุมนุมอยางสันติ สิทธิในการ
ยื่นคํารองตอรัฐบาลใหปรับปรุงขอของใจ สิทธิของประชาชนในการรักษาพยาบาล เปนตน 

นอกจากนี้ วิวัฒนาการของสิทธิเสรีภาพท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ ปฏิญญาวาดวย
สิทธิของมนุษยและพลเมือง ค.ศ. 1789 ของฝรั่งเศส ซ่ึงคําประกาศดังกลาวเปนเอกสารท่ีเกิดขึ้น
ในชวงปฏิวัติเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1789 จนถึงการตั้งสาธารณรัฐปท่ี 3 ป ค.ศ. 1795 ไดแกปฏิญญาวา
ดวยสิทธิของมนุษยและของพลเมือง ค.ศ. 1789 (Declaration of the Rights of Man and of the 
Citizen in 1789) เปนการประกาศสิทธิความเปนมนุษยและความเปนพลเมืองดี ซ่ึงเกิดขึ้นหลังจาก 
ท่ีมีการปฏิวัติใหญในฝรั่งเศส ลมลางอํานาจของพระเจาหลุยสท่ี 16 เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 1789 
การทําลายคุกบาสติล และจับกษัตริย ราชินี พระบรมวงศานุวงศและบรรดาขุนนางประหารชีวิต
เปนจํานวนมาก และตอมาสมัชชาแหงชาติฝรั่งเศสไดประกาศใชปฏิญญาสากลดังกลาวเม่ือวันท่ี 26 
สิงหาคม ค.ศ. 1789 มีขอความรวมท้ังหมด 17 ขอ ปฏิญญานี้ ไดรับอิทธิพลจากอุดมการณของ 
คริสเตียนและความเช่ือในเรื่องสิทธิตามธรรมชาติเชนเดียวกับปรัชญา Enlightenment และ                   
คําประกาศตาง ๆ ของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเนนในหลักการท่ีวา มนุษยทุกคนเกิดมามีเสรีภาพท่ีจะทํา
อะไรก็ไดโดยไมทํารายคนอ่ืน สามารถแสดงความเห็น และทัศนคติของตนไดโดยเสรี และมนุษย
ทุกคนเกิดมาเทาเทียมกัน และมีสิทธิท่ีเทาเทียมกันภายใตกฎหมาย 

มาตรา 1 ระบุวา ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการเกิด และมีชีวิตอยูอยางเสรีและเทาเทียม
กัน มาตรา 2 ระบุวา สิทธิทุกคนในทางการเมืองท่ีแตกตางกันถือเปนสิทธิโดยธรรมชาติท่ีควรไดรับ
ประกัน และมาตราเดียวกันนี้ยังไดพูดถึงสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพ มีทรัพยสิน ความม่ันคง ความปลอดภัย 
เสรีภาพจากการถูกจับกุมตามอําเภอใจหรือถูกกดขี่ เปนตน ปฏิญญาดังกลาว ถือไดวาเปนเอกสาร
รับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางครบถวนสมบูรณมากท่ีสุด เนื่องจากเปนการรวมเอา
                                                             

10  จาก ปญหาการคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยสหประชาชาติ  (น. 15), โดย กุลพล พลวัน, 2539, 
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ลิขสิทธ์ิ 2539 โดยโรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

11  From The Living U.S. Constitution (p. 9), by Saul K. Padover, 19 53, United states: Plume. Copyright 
1953 by Publisher Plume. 

DPU



14 

องคประกอบท่ีจําเปนพ้ืนฐานในการพิทักษสิทธิมนุษยชน แสดงถึงหลักปรัชญาท่ีมีความเปนสากล 
และคงทนของสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และกฎหมายสิทธิมนุษยชนอ่ืนตามมา12  
 2.1.3  แนวคิดเกี่ยวกับท่ีมาของสิทธิเสรีภาพ 

แนวความคิดในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนี้ มีกําเนิดมาจากแนวความคิด 
ในเรื่อง “สิทธิตามธรรมชาติ” ซ่ึงเปนแนวความคิดทางปรัชญาทางการเมือง แนวความคิดในเรื่อง 
“สิทธิตามธรรมชาติ” นี้ มีสาระสําคัญ คือ มนุษยทุกคนเกิดมายอมมีความเทาเทียมกัน มีสิทธิบาง
ประการท่ีติดตัวมาตั้งแตเกิดจนกระท่ังตาย สิทธิดังกลาวไดแกสิทธิในชีวิต เสรีภาพในรางกาย สิทธิ
ในทรัพยสินและความเสมอภาค13 เดิมนั้น ผูอยูใตอํานาจปกครอง “อางสิทธิธรรมชาติ” (Natural 
Rights) เปนพ้ืนฐานขออางของการมีสิทธิเสรีภาพของผูอยูใตปกครอง14 

“สิทธิธรรมชาติ” คือแนวคิดท่ีนักปราชญกรีกโบราณในสมัย 500 ป กอนคริสตกาล
เสนอไวตอสังคมในสมัยนั้น สาระสําคัญของแนวความคิดในเรื่อง “สิทธิธรรมชาติ” ไดแก มนุษย
ท้ังหลายเกิดมาเทาเทียมกัน มนุษยมีสิทธิบางประการท่ีติดตัวมนุษยมาแตกําเนิดจนถึงแกความตาย 
สิทธิดังกลาว ไดแก สิทธิในชีวิต สิทธิเสรีภาพในรางกายและความเสมอภาคซ่ึงเปนสิทธิท่ีไมตอง
โอนใหแกกันได และใครจะลวงละเมิดมิได หากมีการลวงละเมิดก็คงจะกอใหเกิดจินตภาพหรือ
กระทบกระเทือนเส่ือมเสียตอสภาพของความเปนมนุษยได15 

ตอมาเม่ือผูคนในสังคมเกิดความเช่ือในแนวความคิดท่ีวาดวย “สิทธิธรรมชาติ” ผูมี
อํานาจปกครองก็จําเปนตองเช่ือหรือจําเปนตองงดเวนการปฏิบัติท่ีเปนการลบหลูความเช่ือดังกลาว
ของประชาชน เพราะมิฉะนั้นคงทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับความชอบธรรมในอํานาจปกครองของ
ผูปกครองขึ้นได ผูมีอํานาจปกครองมีหนาท่ีเคารพในแนวความคิดท่ีวาดวย “สิทธิธรรมชาติ”  

แนวความคิดท่ีวาดวย “สิทธิธรรมชาติ” จึงกลายเปนเครื่องมือท่ีจํากัดอํานาจของผูมี
อํานาจปกครอง และเปนแนวความคิดท่ีแสดงใหเห็นวาประชาชนมีสิทธิจํากัดอํานาจของผูมีอํานาจ
ปกครอง อาศัยแนวความคิดท่ีวาดวย “สิทธิตามธรรมชาติ” ซ่ึงมีสาระสําคัญวามนุษยเราเกิดมาตางก็
มีสิทธิติดตัวบางประการท่ีรัฐ หรือผู มี อํานาจปกครองรัฐ ไมอาจลวงละเมิดได  ดังนั้นจึง

                                                             
12  จาก เสรีภาพในการเสนอขาวและการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย 2540 (น. 92), โดย บุญนํา โสภาอุทก (2549) (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

13  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง (น. 123). เลมเดิม. 
14  จาก พัฒนาการสิทธิมนุษยชน (น. 12), โดย กุลพล พลวัน, 2528, กรุงเทพฯ: วิญูชน. ลิขสิทธ์ิ 2528 

โดยสํานักพิมพวิญูชน. 
15  กฎหมายสิทธิมนุษยชน (น. 2). เลมเดิม. 
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เปรียบเสมือนวาระหวาง “ผูมีอํานาจปกครองรัฐ” กับ “ผูอยูใตอํานาจปกครองรัฐ” ซ่ึงไดแก
ประชาชนท่ีหามมิให “ผูใชอํานาจปกครองรัฐ” ลวงละเมิดเขาไปใชอํานาจรัฐได เม่ือ “ผูใชอํานาจ
ปกครองรัฐ” มีพันธกรณีท่ีจะตองงดเวนไมใชอํานาจรัฐ จึงเทากับประชาชนพลเมืองของรัฐ 
มีสิทธิในการจํากัดอํานาจนั่นเอง16 

กลาวโดยสรุป แนวความคิดจากอารยธรรมตะวันตกในเรื่องสิทธิธรรมชาติเปน
แนวความคิดท่ีแสดงใหเห็นวารัฐมีอํานาจปกครองประชาชนนั้นเปนรัฐท่ีมีอํานาจจํากัด เนื่องจาก
ประชาชนมีสิทธิธรรมชาติ  อันไดแก  สิทธิในชีวิต สิทธิเสรีภาพในรางกาย สิทธิเสรีภาพ 
ในทรัพยสินและความเสมอภาค ซ่ึงตอมามีการขยายความหมายครอบคลุมไปถึงเสรีภาพบริวาร 
ตาง ๆ อาทิ สิทธิท่ีจะไดรับการคุมครองปองกันไมใหถูกจับกุมคุมขังโดยอําเภอใจ สิทธิท่ีจะไมถูก
ลวงละเมิดในเคหสถาน สิทธิเสรีภาพในการเคล่ือนยายถ่ินท่ีอยู สิทธิเสรีภาพในการส่ือสาร สิทธิ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา17 เปนตน 

ในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไมวาจะเปนสิทธิท่ี เปนคุณลักษณะ
ประจําตัวตามธรรมชาติของมนุษยแตละบุคคล คือ สิทธิมนุษยชน หรือสิทธิพลเมือง ซ่ึงเปนสิทธิ 
ท่ีไดมาภายหลัง เปนหลักท่ีรัฐในระบอบเสรีประชาธิปไตยตองใชเปนอุดมการณในการปกครอง
ประเทศ โดยยึดม่ันในหลักการความเสมอภาคและเทาเทียมกันของมนุษย เนื่องจากมนุษยทุกคน
เกิดมามีศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย สามารถกระทําส่ิงใด ๆ ก็ไดในแดนแหงเสรีภาพของตน 
กลาวคือ จะมีความเปนอิสระจากการแทรกแซงใด ๆ และจากบุคคลอ่ืนแมกระท่ังรัฐ18 
 2.1.4  ประเภทของสิทธิเสรีภาพ 

การบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานเปนการตัดสินใจของผูรางหรือผูจัดทํารัฐธรรมนูญ
เกี่ยวกับสถานะของมนุษยภายในสังคม โดยพยายามประนีประนอมระหวางเสรีภาพอยางกวางขวาง
ของปจเจกชนกับความจําเปนของประชาคมท่ีจะตองมีระเบียบแบบแผน ปจเจกบุคคลจะตองมี
ความสัมพันธกับประชาคมและมีความผูกพันตอประชาคม แตในขณะเดียวกันประชาคมก็ไมอาจ
ลวงลํ้าเขาไปในสวนท่ีเปนคุณคาในตัวของปจเจกบุคคลหรืออาจกลาวไดวา บุคคลยอม “อยูใน
สังคมอยางเปนตัวของตัวเอง” นั่นเอง19 

                                                             
16  แหลงเดิม. 
17  จาก กฎหมายมหาชน (น. 446), โดย วีระ โลจายะ, 2532, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ลิขสิทธ์ิ 2532 โดยโรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
18  จาก หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง (น. 15), โดย วรพจน วิศรุตพิชญ, 2540, กรุงเทพฯ: วิญูชน. 

ลิขสิทธ์ิ 2540 โดยสํานักพิมพวิญูชน. 
19  กฎหมายรัฐธรรมนูญ. (น. 382). เลมเดิม. 
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ประเภทของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติ
รับรองไวท้ังโดยชัดแจงและโดยปริยาย อาจจําแนกประเภทโดยอาศัยหลักเกณฑตาง ๆ กัน เชน 
จําแนกตามวัตถุหรือเนื้อหาแหงสิทธิและเสรีภาพ จําแนกตามการเกิดแหงสิทธิและเสรีภาพ และ
จําแนกตามอาการการใชสิทธิและเสรีภาพ เปนตน  

1)  การจําแนกประเภทสิทธิและเสรีภาพโดยพิจารณาจากบุคคลผูรับสิทธิ 
ซ่ึงกฎหมายมุงท่ีจะใหการรับรองและความคุมครอง โดยแบงออกไดเปน 3 ประเภท

ไดแก 
(1)  สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง บรรดาสิทธิและเสรีภาพท่ีตามสภาพ

ธรรมชาติท่ีติดตัวมนุษยทุกคนมาตั้งแตกําเนิด เปนคุณลักษณะประจําตัวของมนุษยแตละคน และ
มนุษยทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพนี้อยูกอนแลวกอนท่ีจะเกิดรัฐขึ้น โดยรัฐธรรมนูญมุงใหความ
คุมครองสิทธินี้แกคนทุกคนโดยเทากัน และมิไดแบงแยกวาบุคคลนั้นจะเปนคนของชาติใด เช้ือชาติใด 
หรือศาสนาใด หากบุคคลนั้นเขามาอยูในขอบเขตอํานาจรัฐท่ีใชรัฐธรรมนูญ บุคคลนั้นยอมไดรับ
ความคุมครองภายใตรัฐธรรมนูญนั้นดวย ยกตัวอยางเชน สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
เสรีภาพในเคหสถาน เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพในการศึกษา เปนตน 

(2)  สิทธิพลเมือง (Citizen Rights) หมายถึง สิทธิและเสรีภาพ ท่ีบุคคลซ่ึงเปนพลเมือง
ของรัฐนั้น ๆ เทานั้น จึงจะเปนผูทรงสิทธิและเสรีภาพได โดยเปนสิทธิท่ีประชาชนสามารถเรียกรอง
จากรัฐในฐานะท่ีเปนพลเมืองของรัฐ ซ่ึงรัฐมีหนาท่ีใหการสนองตอบในรูปของบริการสาธารณะ
และไมอาจปฏิเสธความรับผิดชอบหรือความชวยเหลือ ดวยการละเลยเพิกเฉยไมกระทําการ
ตอบสนองตามความเรียกรองตองการของประชาชนได ท้ังนี้  สิทธิของพลเมืองจะมีขึ้นได 
ก็ตอเม่ือ “รัฐ” เกิดขึ้นแลว และสิทธิและเสรีภาพดังกลาวมักจะเปนสิทธิในทางการเมือง ยกตัวอยาง
เชน สิทธิในการเลือกตั้ง เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ สิทธิในการรวมตัว
จัดตั้งพรรคการเมือง เปนตน 

(3)  สิทธิในความเสมอภาค เปนสิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับการไดรับการปฏิบัติท่ีเทาเทียม
กันจากรัฐ หรือการไมเลือกปฏิบัติ เวนแตการเลือกปฏิบัติเพ่ือชวยเหลือใหผูเสียเปรียบ ผูดอยโอกาส 
ไดรับสิทธิโอกาสเทาเทียมกับคนอ่ืนได โดยท่ีรัฐไมอาจปฏิเสธความเปนกลางหรือความเปนธรรม 
ดวยการละเลยเพิกเฉยไมยื่นมือเขาไปหยิบยื่นโอกาสอันพึงมีพึงไดใหแกประชาชน ใหไดรับอยาง
เสมอภาคเทาเทียมกันโดยท่ีไมมีใครไดเปรียบเสียเปรียบเพราะความแตกตางตามธรรมชาติ และ
เพราะการกระทําหรือละเวนการกระทําของรัฐท่ีไมเทาเทียมกัน เชน การเสมอกันในกฎหมาย 
การไมถูกเกณฑแรงงาน การไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ การไดรับความ
คุมครองโดยรัฐและสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐ เปนตน 
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2)  การจําแนกสิทธิและเสรีภาพตามการใช  
สามารถแยกได 2 ประเภท คือ “สิทธิและเสรีภาพในทางความคิด” และ “สิทธิและ

เสรีภาพในการกระทํา” สิทธิเสรีภาพในทางความคิดถือไดวาเปนสิทธิและเสรีภาพท่ีมีลักษณะ
สมบูรณ  (Absolute) และเปนคุณคาแหงความเปนมนุษย หรือศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ดังนั้น                 
การกระทําหรือละเวนการกระทําของรัฐประการใด ๆ อันจะกระทบตอสิทธิและเสรีภาพดังกลาว
ยอมไมสามารถกระทําไดสิทธิและเสรีภาพในการกระทํา เปนสิทธิและเสรีภาพในอันท่ีจะ
เคล่ือนไหวสวนตาง ๆ ของรางกายตามท่ีไดคิดและตกลงใจเอาไว ดังนั้น จึงไดแกบรรดาสิทธิและ
เสรีภาพท้ังหลายประการอ่ืนนอกเหนือไปจากสิทธิและเสรีภาพในทางความคิดนั่นเอง ซ่ึงการใช
สิทธิและเสรีภาพดังกลาวอาจจะเปนการกระทบกระเทือนตอประโยชนของผูอ่ืนหรือสังคมไดไม
มากก็นอยดังนั้น รัฐจึงตองจัดระเบียบแหงการใชสิทธิประเภทนี้ของราษฎร เพ่ือปองกันมิใหมีการ
ใชสิทธิและเสรีภาพประเภทนี้ไปในทางท่ีจะกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของผู อ่ืนหรือตอ
ประโยชนสวนรวม20 

3)  การแบงสิทธิเสรีภาพโดยพิจารณาจากเง่ือนไขการจํากัดสิทธิเสรีภาพ 
การแยกประเภทของสิทธิโดยพิจารณาจากเง่ือนไขของการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ เปน

การพิจารณาวาสิทธิและเสรีภาพนั้น ๆ เปนสิทธิท่ีอยูภายใตเง่ือนไขของกฎหมายหรือไม หรือหาก
อยูภายใตเง่ือนไขกฎหมายในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพอยูในเง่ือนไขประเภทใด ซ่ึงมีการกําหนด
รูปแบบของเง่ือนไขของกฎหมายไว 3 รูปแบบดังนี้ 

(1) สิทธิและเสรีภาพกับเง่ือนไขของกฎหมายท่ัวไป (Grundrechte mit einfachem 
Gesetzsvorbehalt) ในกรณีนี้รัฐธรรมนูญเพียงแตเรียกรองวาการจํากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นอาจ 
กระทําไดโดยบทบัญญัติของกฎหมาย สิทธิและเสรีภาพกับเง่ือนไขของกฎหมายท่ัวไปนี้ไมได
เรียกรองเง่ือนไขพิเศษในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพประการอ่ืน สิทธิและเสรีภาพกับเง่ือนไขของ
กฎหมายท่ัวไป เชน เสรีภาพในเคหสถาน ซ่ึงมีหลักเกณฑวา “บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการ
ท่ีจะอยูอาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความ
ยินยอมของผูครอบครอง หรือการตรวจคนเคหสถานจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย” จะเห็นไดวารัฐธรรมนูญมิไดกําหนดเง่ือนไขใด ๆ เกี่ยวกับการจํากัด
เสรีภาพในเคหสถานไวแตอยางใด เพียงแตกําหนดไววา “เวนแตอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

                                                             
20  จาก การอางศักด์ิศรีความเปนมนุษย หรือใชสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (น. 88 - 90), โดย อุดม รัฐอมฤต, นพนิธิ สุริยะ, บรรเจิด สิงคะเนติ, 2544, 
กรุงเทพฯ: สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ.  
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กฎหมาย” แตอยางไรก็ตามมิไดหมายความวาการจํากัดเสรีภาพดังกลาวไมมีขอจํากัดใด ๆ เพราะ
โดยแทจริงแลวการจํากัดเสรีภาพยังอยูภายใตขอจํากัดท่ัวไป  

(2) สิทธิและเสรีภาพกับเง่ือนไขกฎหมายพิเศษ (Grundrechte mit Qualifizertem 
Gesetzesvorbehalt) ในกรณีนี้รัฐธรรมนูญเรียกรองวาการแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพโดย
กฎหมายนั้นจะตองผูกพันอยูกับสถานการณใดสถานการณหนึ่งหรือตองผูกพันอยูกับวัตถุประสงค
ใดวัตถุประสงคหนึ่ง หรือจะตองดําเนินการโดยวิธีการท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญเทานั้น เชน 
เสรีภาพในการเดินทาง การจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทํามิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือความม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน การวางผังเมือง หรือเพ่ือสวัสดิภาพของผูเยาว ในกรณีนี้จะเห็นไดวารัฐธรรมนูญได
กําหนดเง่ือนไขในการจํากัดเสรีภาพมากขึ้น กลาวคือการจะจํากัดเสรีภาพในการเดินทาง จะกระทํา
ไดเฉพาะภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญเทานั้น หากฝายนิติบัญญัติไดจํากัดเสรีภาพใน
การเดินทางนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญขัดกับรัฐธรรมนูญ การจํากัดเสรีภาพในการ
เดินทางดังกลาวเปนการขัดกับรัฐธรรมนูญ 

(3) สิ ท ธิ แ ล ะ เส รี ภ าพ ท่ี ป ร าศ จ าก เง่ือ น ไ ข ข อ งก ฎ ห ม าย  (Grundrechte ohne 
Gesetzesvorbehalt) เปนกรณีท่ีรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหสิทธิและเสรีภาพนั้นไมอยูภายใตการจํากัด
สิทธิโดยกฎหมายใด ๆ ท้ังส้ิน เชน เสรีภาพในการนับถือศาสนา เปนตน 

การแบงสิทธิเสรีภาพประเภทนี้  สามารถทําใหเขาใจถึงประเภทของเง่ือนไขของ
กฎหมายในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ ซ่ึงจะเปนประโยชนในการตรวจสอบอํานาจนิติบัญญัติ 
ในการบัญญัติกฎหมายเพ่ือจํากัดสิทธิตาง ๆ วาเปนไปตามเง่ือนไขท่ีรัฐธรรมนูญไดกําหนดไว
หรือไม กลาวคือ มีการจํากัดสิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวโดยปราศจากเง่ือนไขของ
กฎหมายหรือไม หรือในกรณีของการจํากัดสิทธิและเสรีภาพกับเง่ือนไขกฎหมายพิเศษ ในกรณี
จะตองตรวจสอบวาการจํากัดสิทธิและเสรีภาพดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด
หรือไม การจํากัดสิทธิและเสรีภาพท่ีไมอยูภายใตเง่ือนไขท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดยอมเปนการแสดง
ถึงความไมชอบดวยรัฐธรรมนูญได21 
 
2.2  หลักการพ้ืนฐานในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เปนหลักการสําคัญของการปกครองโดยหลัก
นิติรัฐ หรือรัฐท่ีปกครองดวยกฎหมาย ซ่ึงผูมีอํานาจปกครองในรัฐนั้นสามารถท่ีจะใชอํานาจของตน

                                                             
21  หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และศักด์ิศรีความเปนมนุษย (น. 52-55). เลมเดิม. 
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ไดอยางไมมีขอบเขต จนอาจมีผลกระทบตอประชาชนได ดังนั้นจึงจําเปนท่ีจะตองมีการตรา
กฎหมายเพ่ือสรางหลักเกณฑในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน สําหรับในหัวขอนี้ จะ
ทําการศึกษาเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซ่ึงจะแยก
พิจารณาได ดังนี้ 
 2.2.1 หลักประชาธิปไตย 

ระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองท่ีเคารพสิทธิและความเสมอภาคของมนุษย 
เช่ือวาสมาชิกของสังคมทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันท่ีจะเขามีสวนรวมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมโดยสวนรวม นอกจากนี้ระบบการเมืองจะตองเปด
โอกาสหรือใหเสรีภาพแกประชาชนในการดําเนินการใด ๆ ภายใตกฎระเบียบของสังคมดวย 
โดยเนนการเขามีสวนรวมหรือเสียงของประชาชน ในเม่ือระบอบประชาธิปไตยใหความสําคัญกับ
ประชาชนในฐานะท่ีเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ใชอํานาจท่ีผานองคกรทางการเมืองตาง ๆ  
เพ่ือประโยชนสุขของตนเอง บทบาทของประชาชนในทางการเมืองจึงมีความสําคัญมากในระบอบนี้ 
จนมีผูกลาววาประชาธิปไตยนั้นถือวาประชาชน คือ เสียงสวรรค เปนระบอบท่ีเปดโอกาสให
ประชาชนรวมดําเนินการเพ่ือสรางสรรคสังคมของตนเอง กิจกรรมการเขารวมทางการเมืองของ
ประชาชน อาจเปนทางออมโดยผานระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขาไปทําหนาท่ี
แทน หรืออาจเปนทางตรง เชน การประทวง การรองเรียน ในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหรัฐบาลรับทราบ
ถึงปญหา เปนตน 

ในระบอบประชาธิปไตยท่ีแทจริงจะตองมีหลักการควบคุมการใชอํานาจเพ่ือปองกันภัย
ของอํานาจ การควบคุมอํานาจจึงเปนสวนประกอบสําคัญของระบอบประชาธิปไตยท่ีจะขาดเสีย
ไมได การควบคุมอํานาจทําไดหลายทาง เชน 

1)  หลักการแบงแยกอํานาจ อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ แยกออกเปนอํานาจ
นิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ และผูใชอํานาจแตละอํานาจจะตองตรวจสอบและ
ถวงดุลซ่ึงกันและกัน หลักการนี้จึงเปนหลักการของรัฐธรรมนูญของประเทศท่ีเจริญแลว 

2)  หลักสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนไดแก สิทธิในชีวิต รางกาย ทรัพยสิน อนามัย 
เสรีภาพ สิทธิตาง ๆ เหลานี้เปนสิทธิท่ีจะพรากไปไมได (Unalienable Right) หลักนี้เปนขอผูกมัด
ไมใหผูมีอํานาจทําตามอําเภอใจ หรือใชอํานาจเกินขอบเขต 

3)  หลักการปกครองท่ีตองถือกฎหมายเปนใหญ เปนหลักท่ีตองยึดถือ ถาไมมีก็ตอง
สรางขึ้นมา เจาหนาท่ีของรัฐจะตองมีกฎหมายกําหนดอํานาจให  และการกระทําจะตองไม
กระทบกระเทือนสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายของคนอ่ืน ถาเจาหนาท่ีของรัฐไม มีกฎหมาย 
ใหอํานาจก็จะไปแตะตองสิทธิ ทรัพยสินของผูอ่ืนไมได 
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4)  การเคารพสิทธิของเสียงสวนนอย หลักการนี้เปนขอผูกมัดไมใหฝายขางมาก 
ใชอํานาจไปตามอําเภอใจ แตในขณะเดียวกันคนสวนนอยจะอางหลักนี้มาเพ่ือคุมครองตนแลว
กระทําการอะไรก็ไดนั้น ก็เปนการกระทําท่ีไมถูกตอง ดังนั้น คนสวนนอยท่ีไดรับการคุมครองก็ยัง
ตองอยูในกติกาเดียวกัน คือ ตองเช่ือฟงกฎหมาย 

ประชาธิปไตยจึงไมใชเรื่องของสิทธิเสรีภาพเสมอไป หรือเปนเรื่องของเสียงสวนใหญ  
แตตองพูดถึงการจํากัดอํานาจของผูมีอํานาจดวย จึงจะเปนประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ แมจะเช่ือวา
มนุษยเปนคนดี แตมนุษยยังเปนสัตวโลกยังตองการอํานาจความเปนใหญ ประชาธิปไตยท่ีดีจึงควร
คํานึงถึงธรรมชาติของมนุษยท้ัง 2 ดาน คือ ความดีและความช่ัว ท่ีเนนวา “รัฐบาลตองมีอํานาจ
จํากัด” และ “รัฐบาลตองยึดถือหลักนิติธรรม” ดังนั้น รัฐบาลท่ีเปนประชาธิปไตยจะอางแตเปน
รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งเพียงประการเดียว ยอมไมถูกตอง แตตองเปนรัฐบาลท่ีถูกควบคุมการใช
อํานาจไดดวย จึงจะไดช่ือวาเปนรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยท่ีแทจริง22 
 2.2.2  หลักนิติรัฐ 

“หลักนิติรัฐ” คือหลักการท่ีรัฐและหนวยงานของรัฐใชอํานาจดําเนินการเพ่ือประโยชน
สาธารณะในฐานะท่ีเหนือกวาเอกชน กฎหมายนั้นก็ตองจํากัดอํานาจรัฐและหนวยงานของรัฐไมให
ใชอํานาจนอกกรอบท่ี กฎหมายกําหนดไว ท้ังนี้เพ่ือคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั่นเอง23 

วรพจน วิศรุตพิชญ ใหคําอธิบายแนวความคิดของหลักนิติรัฐ24 วาหมายถึงรัฐเสรี
ประชาธิปไตยยอมรับรองและใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพขั้นมูลฐานของราษฎรไวใน
รัฐธรรมนูญโดยอาจจําแนกสิทธิและเสรีภาพดังกลาวไดเปน 3 ประเภท คือ 

1)  สิทธิเสรีภาพสวนบุคคลโดยแท อันไดแก สิทธิเสรีภาพในชีวิตรางกาย สิทธิเสรีภาพ
ในเคหสถาน สิทธิเสรีภาพในการติดตอส่ือสารถึงกันและกัน สิทธิเสรีภาพในการเดินทางการเลือก
ถ่ินท่ีอยู สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา และสิทธิเสรีภาพในครอบครัว  

2)  สิทธิเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ อันไดแก สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ                
สิทธิเสรีภาพในการมีและใชทรัพยสิน และสิทธิเสรีภาพในการทําสัญญา  

                                                             
22  จาก หลักการควบคุมการใชอํานาจ: หลักการท่ีจําเปนสําหรับประชาธิปไตย (น. 7 – 22), โดย ปรีดี 

เกษมทรัพย, 2547, กรุงเทพฯ: วิญูชน. ลิขสิทธ์ิ 2547 โดยสํานักพิมพวิญูชน. 
23  จาก คําอธิบายกฎหมายปกครอง (น. 64), โดย ชาญชัย แสวงศักด์ิ, 2553, กรุงเทพฯ: วิญูชน. ลิขสิทธ์ิ 

2553 โดยสํานักพิมพวิญูชน. 
24  จาก ขอความคิดและหลักการพื้นฐานในกฎหมายมหาชน (น. 78), โดย วรพจน วิศรุตพิชญ, 2540, 

กรุงเทพฯ: วิญูชน. ลิขสิทธ์ิ 2540 โดยสํานักพิมพวิญูชน. 
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3)  สิทธิและเสรีภาพในการมีสวนรวมทางการเมือง อันไดแก สิทธิเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นทางการเมือง สิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกันเปนสมาคมหรือพรรคการเมือง และ
สิทธิเสรีภาพในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและสมัครรับเลือกตั้ง  

อยางไรก็ดี รัฐจะตองธํารงรักษาไวซ่ึงประโยชนสวนรวมหรือประโยชนสาธารณะ ซ่ึง
ในบางกรณีรัฐจําตองบังคับใหราษฎรกระทําการหรือละเวนไมกระทําการบางอยาง โดยองคกรหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐสามารถลวงลํ้าเขาไปในแดนสิทธิเสรีภาพของราษฎรได แตรัฐใหคําม่ันตอราษฎร
วาองคกรเจาหนาท่ีของรัฐจะกลํ้ากรายสิทธิเสรีภาพของราษฎรได ก็ตอเม่ือมีกฎหมายบัญญัติไวโดย
ชัดแจงและเปนการท่ัวไปวาใหองคกรหรือเจาหนาท่ีของรัฐกลํ้ากรายสิทธิเสรีภาพของราษฎรไดใน
กรณีใดและภายในขอบเขตอยางไร 

โดยสาระสําคัญของหลักนิติรัฐมีอยู 3 ประการ ประกอบดวย ประการแรก บรรดาการ
กระทําท้ังหลายขององคกรของรัฐฝายบริหารจะตองชอบดวยกฎหมายท่ีตราขึ้นโดยองคกรของรัฐ
ฝายนิติบัญญัติ กลาวคือ องคกรของรัฐฝายบริหารจะตองมีอํานาจส่ังการใหราษฎรกระทําการหรือ
ละเวนไมกระทําการอยางหนึ่งอยางใดได ตอเม่ือบทบัญญัติแหงกฎหมายใหอํานาจไวอยางชัดแจง
และจะตองใชอํานาจนั้นภายในกรอบท่ีกฎหมายกําหนดไว  

ประการท่ีสอง บรรดากฎหมายท้ังหลายท่ีองคกรของรัฐ ฝายนิติบัญญัติไดตราขึ้น
จะตองชอบดวยรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายท่ีใหอํานาจแกองคกรของรัฐฝายบริหาร
ลวงลํ้าเขาไปในแดนแหงสิทธิและเสรีภาพของราษฎรนั้นจะตองมีขอความระบุไวอยางชัดเจน
พอสมควรวาใหองคกรของรัฐฝายบริหาร องคกรใดมีอํานาจลวงลํ้าเขาไปในแดนแหงสิทธิเสรีภาพ
ของราษฎรไดในกรณีใดและภายในขอบเขตอยางไร และกฎหมายดังกลาวจะตองไมใหอํานาจแก
องคกรของรัฐฝายบริหารลวงลํ้าเขาไปในแดนแหงสิทธิเสรีภาพของราษฎรเกินขอบเขตแหงความ
จําเปนเพ่ือธํารงรักษาผลประโยชนสาธารณะ และประการท่ีสาม การควบคุมไมใหการกระทําของ
องคกรของรัฐฝายบริหารขัดตอกฎหมายกด็ี การควบคุมไมใหกฎหมายขดัตอรัฐธรรมนูญก็ด ีจะตอง
เปนอํานาจหนาท่ีขององคกรของรัฐฝายตุลาการซ่ึงมีความเปนอิสระจากองคกรของรัฐฝายบริหาร
และองคกรของรัฐฝายนิติบัญญัติ โดยองคกรของรัฐฝายตุลาการซ่ึงทําหนาท่ีควบคุมความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือองคกรของรัฐฝายตุลาการซ่ึงทําหนาท่ีควบคุมความชอบดวยกฎหมาย
ของการกระทําขององคกรของรัฐฝายบริหาร อาจจะเปนองคกรของรัฐฝายตุลาการอีกองคกรหนึ่ง
แยกตางหากจากองคกรของรัฐฝายตุลาการซ่ึงทําหนาท่ีพิจารณาพิพากษาคดีแพงและคดีอาญาก็ได 

ดังนั้นจึงสรุปไดวา หลักนิติรัฐ หมายถึง รัฐท่ีใชอํานาจปกครองโดยกฎหมาย และตองมี
กฎหมายหรือกฎเกณฑท่ีออกโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย รับรองสิทธิและเสรีภาพขั้นมูลฐานของ
ประชาชน และหากมีความจําเปนท่ีจะตอง ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ตองมีกฎหมาย
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กําหนดขึ้นและใชบังคับเพ่ือประโยชนแกสาธารณชน และหากมีการกระทําท่ีเปนการละเมิดสิทธิ
ของประชาชนโดยรัฐ ประชาชนสามารถใชนิติวิธีท่ีกฎหมายรับรองไวเขาเยียวยาได 
 2.2.3  หลักความเสมอภาค 

หลักความเสมอภาคถือวาเปนหลักพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ซ่ึงมนุษย
ยอมไดรับการรับรองและคุมครองจากกฎหมายอยางเทาเทียมกันในฐานะท่ีเปนมนุษยโดยมิตอง
คํานึงถึงคุณสมบัติอ่ืน ๆ อาทิเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา ถ่ินกําเนิด เปนตน และขณะเดียวกันก็ถือไดวา
หลักความเสมอภาคนี้เปนหลักท่ีควบคุมมิใหรัฐใชอํานาจของตนตามอําเภอใจโดยการใชอํานาจ
ของรัฐแกกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่งรัฐตองสามารถอธิบายไดวาเพราะเหตุใดรัฐจึงกระทําการอัน
กอใหเกิดผลกระทบหรือเปนการใหประโยชนแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นโดยเฉพาะ หากการให
เหตุผลไมอาจรับฟงไดแสดงวาการใชอํานาจของรัฐนั้นเปนไปตามอําเภอใจ ดังนั้นหลักความเสมอ
ภาคจึงเปนหลักสําคัญในการรับรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสามารถนํามา
ตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐไมวาจะเปนฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการได 

แนวคิดทางกฎหมายของหลักความเสมอภาคในปจจุบันไดรับการรับรองอยางชัดแจง
โดยถือวาบุคคลยอมมีความเสมอภาคท่ีจะไดรับการรับรองและคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน 
(Fairness) ซ่ึงห มายถึง “ห ลักความเสมอภาคเบ้ืองหน ากฎหมาย” (Equality before the law) 
ท่ีเปนการยอมรับสิทธิเสรีภาพอันเปนสาระสําคัญของความเปนมนุษยท่ีติดตัวมนุษยมาตั้งแตกําเนิด
และไมอาจพรากไปได จึงเปนการแสดงใหเห็นถึงการยอมรับตามทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ 
(Natural law) ซ่ึงผูท่ีมีความคิดเชนนี้ไดแสดงความคิดเห็นตอตานลัทธิสมบูรณาญาสิทธิราชย 
โดยตองการกีดกันพระมหากษัตริยไมใหใชพระราชอํานาจผิดทํานองคลองธรรมโดยอางถึงหลัก
กฎหมายท่ีวา “บุคคลทุกคนเกิดมายอมเสมอภาคกันและมีสิทธิบางประการ เชน สิทธิในชีวิต 
รางกาย ทรัพยสิน ติดตัวมาสิทธินี้ไมสามารถจําหนายจายโอนได”25 และหลักกฎหมายธรรมชาตินี้
ยังเปนแนวความคิดท่ีสอดคลองกับสิทธิปจเจกชนนิยม (Individualism) ในสมัยนั้นดวยโดยไดให
ความสําคัญกับปจเจกชนและสิทธิท้ังหลายของปจเจกชนซ่ึงจุดกําเนิดของระบบปจเจกชนนิยม
ในทางกฎหมายมหาชนคือ คําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองฝรั่งเศส ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 
1789 โดยการปฏิวัติป 1789 นี้ไดยกเลิกระบอบกษัตริยท่ีปกครองดวยระบบศักดินาซ่ึงบุคคลขึ้นอยู
กับฐานันดรและชนช้ันท่ีตนสังกัด แตผูปฏิวัติไดยกความสําคัญของปจเจกชนขึ้นแทน โดย                   
คําประกาศนี้ใหความสําคัญกับคนแตละคนรวมท้ังสิทธิเสรีภาพของบุคคลนั้นวาเปนหัวใจของ

                                                             
25  จาก คําอธิบายหลักรัฐธรรมนูญท่ัวไป (น. 138), โดย สมยศ เช้ือไทย, 2535, กรุงเทพฯ: วิญูชน.

ลิขสิทธ์ิ 2535 โดยสํานักพิมพวิญูชน. 
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สังคม ตามทฤษฎีนี้ถือวาหัวใจของสังคมอยูท่ีการยอมรับคุณคาของทุกคนแตละคนรวมกันเปน
สังคมรัฐหรือสังคมไมสามารถกาวกายสิทธิของเขาได เวนเพ่ือประโยชนสวนรวม26 อันจะเห็นได
จากคําประกาศวาดวยสิทธิมนุษยชนและพลเมืองป ค.ศ.1789 ซ่ึงมีขอความวา “มนุษยเกิดมาและมี
ชีวิตอยูโดยอิสระและโดยเสมอกันภายใตกฎหมายความแตกตางในสังคมจะมีไดก็เพ่ือประโยชน 
อันรวมกัน” ตอมาความคิดท่ีวามนุษยเกิดมายอมเสมอภาคกันตามปฏิญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนป              
ค.ศ.1789 นี้ไดรับการยืนยันและขยายความโดยอารัมภบทของรัฐธรรมนูญป 1946 และปจจุบัน
หลักการดังกลาวไดปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศสฉบับลงวันท่ี 3 มิถุนายน 1958 
โดยไดแสดงความยึดม่ันในหลักสิทธิมนุษยชนและหลักอํานาจอธิปไตยเปนของชาติโดย
รัฐธรรมนูญป 1958 ไดยืนยันปฏิญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนและพลเมืองป 1789 และอารัมภบทของ
รัฐธรรมนูญป 1946 ไวดวย 
 2.2.4  หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

สิทธิเปนอํานาจหรือประโยชนท่ีกฎหมายรับรองและคุมครองใหแกบุคคลในอันท่ีจะใช
ยันกับบุคคลอ่ืน เพ่ือคุมครองหรือรักษาผลประโยชนซ่ึงตนพึงมีพึงได เปนประโยชนท่ีบุคคล 
มีความชอบธรรมท่ีจะไดรับและใชยันกับบุคคลอ่ืนบุคคลจะมีความสามารถในการกําหนดชะตา
ชีวิตของตนไดดวยตนเองและจะมีความสามารถเชนวานั้นอยางแทจริง ก็ตอเม่ือแตละคนมี “แดน
แหงเสรีภาพ” ซ่ึงจะคิดจะทําอะไรก็ไดตามแตอิสระ ปลอดจากการแทรกแซงจากผูอ่ืน อนึ่งมนุษย
จะมีแดนแหงเสรีภาพได ก็ตอเม่ือเขามีสิทธิและเสรีภาพในดานตาง ๆ ของชีวิตสวนตัวและชีวิตทาง
สังคม ในรัฐเสรีประชาธิปไตยท่ีถือวาอํานาจสูงสุดเปนของประชาชน จึงมุงคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนอันแสดงถึงอํานาจสูงสุดเปนของประชาชนอยางแทจริง รัฐธรรมนูญในรัฐ
เสรีประชาธิปไตยทุกรัฐ จึงบัญญัติรับรองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไวท้ังโดยชัดแจง
และปริยาย 

ท่ีกลาววา รัฐธรรมนูญในรัฐเสรีประชาธิปไตย บัญญัติรับรองและคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลไว ก็เนื่องมาจาก ในรัฐเสรีประชาธิปไตยยึดถือหลักการประการหนึ่ง คือ              
หลักนิติรัฐหรือหลักการปกครองโดยกฎหมาย หลักนิติรัฐนั้นเปนรัฐท่ียอมผูกพันตนอยูภายใต
กฎหมายท่ีตนสรางขึ้น หมายความวา รัฐจะกระทําการใด ๆ ก็ตาม ตองตรวจสอบใหแนใจเสียกอน
วามีกฎหมายใหอํานาจตนกระทําการเชนนั้นได นิติรัฐมีหลักประกันสิทธิและเสรีภาพหลาย
ประการ เชน หลักความผูกพันโดยตรงของสิทธิและเสรีภาพตอองคกรของรัฐ หลักคุมครองสิทธิ

                                                             
26  จาก คําอธิบายกฎหมายมหาชนเลม 1 (น. 70), โดย บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, 2538, กรุงเทพฯ: นิติธรรม.

ลิขสิทธ์ิ 2538 โดยสํานักพิมพนิติธรรม. 
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และเสรีภาพโดยองคกรตุลาการ หลักในการตรากฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพ หลักความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง                
หลักกฎหมายไมมีผลยอนหลัง เปนตน ในนิติรัฐ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนผูอยูใตการ
ปกครองจึงไดรับการคุมครองและเปนหลักประกันความม่ันคงแหงการใชสิทธิไดเปนอยางดี
รัฐธรรมนูญมุงคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน องคกรของรัฐจะละเมิดมิได การตรา
กฎหมายก็ดี การกระทําทางปกครองก็ดี ซ่ึงขัดกับหลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ยอมใชบังคับ
มิได กลาวโดยสรุปหลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ถือเปนหลักการพ้ืนฐานท่ีสําคัญของนิติรัฐ
ท้ังนี้เพราะถือวา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนหลักสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ดังนั้นการกระทําของรัฐ 
จึงตองดําเนินการใหสอดคลองกับคุณคาสูงสุดของรัฐธรรมนูญนี้ เพราะมนุษยมิใชเพียงเครื่องมือใน
การดําเนินการของรัฐ การดํารงอยูของรัฐยอมดํารงอยูเพ่ือมนุษย27 ดวยเหตุนี้สิทธิและเสรีภาพจึง
เปนรากฐานท่ีสําคัญของรัฐเสรีประชาธิปไตยท่ียึดถือระบบนิติรัฐและบัญญัติรับรองไวใน
รัฐธรรมนูญ 
 
2.3  แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการส่ือสาร และการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และ
เสรีภาพบนส่ือออนไลน 

การส่ือสารผานอินเตอรเน็ตและการส่ือสารสังคมออนไลน เปนชองทางการส่ือสารของ
ประชาชน โดยเฉพาะการใชประโยชนในดานการรับรูขอมูลขาวสาร และการแสดงความคิดเห็น 
ซ่ึงเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ัวไปท่ีประชาชนพึงมี โดยสามารถอธิบายถึงแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิ
เสรีภาพในการส่ือสารและการแสดงความคิดเห็น บนอินเตอรเน็ตและการส่ือสารสังคมออนไลน 
ไดดังนี้ 
 2.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการส่ือสารและการเขาถึงอินเตอรเน็ต 

แนวคิดเรื่องเสรีภาพในการส่ือสาร เปนแนวความคิดท่ีพัฒนาขึ้นจากการท่ีนักวิชาการ
อเมริกันและนักวิชาการตะวันตกกลุมหนึ่ง ซ่ึงเช่ือวาการกลาวถึงเรื่องเสรีภาพในการพูดและแสดง
ความ คิ ด เห็ น  (Freedom of speech and freedom of opinion) ตล อด จน เสรีภ าพ ขอ งข าวสาร 
(Freedom of information) จําตองคํานึงถึงปญหาในเรื่องของเสรีภาพในการส่ือสารของปจเจกบุคคล
และชุมชนดวย เสรีภาพนั้นเปนสภาพอุดมคติ ในขณะท่ีสิทธิเปนหลักประกันของเสรีภาพ ท้ังยัง
เปนกรอบของการปฏิบัติไปสูเสรีภาพเชนวา “เสรีภาพในการส่ือสารเปนสิทธิมนุษยชนพ้ืนฐาน 
สิทธินี้มิไดอยูโดด ๆ แตตองอยูรวมกับแนวความคิดในเรื่องความรับผิดชอบ ความเสมอภาค                

                                                             
27  หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเปนมนุษย. (น. 23 – 24). เลมเดิม. 
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การสนทนาหลายฝาย การเขาถึง ขอมูลขาวสารและชองทางของส่ือ การมีสวนรวม การโตตอบ การ
พัฒนา ความรักในเพ่ือนมนุษย และความสมานฉันท สิทธิในการส่ือสารมีความพิเศษตรงท่ีไมได
เปนเพียงการประกาศหลักการของสิทธิประเภทใหม แตเปนกระบวนการท่ีออกแบบมาเพ่ือให
หลักการแหงคําประกาศสิทธิปรากฏเปนจริงขึ้นมา” 

สิทธิเสรีภาพในการส่ือสารถือเปนสิทธิสวนบุคคลหรือสิทธิความเปนสวนตัว (Privacy 
Rights) เปนสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของมนุษยท่ีสังคมยุคใหมเกือบทุกประเทศใหความสําคัญ
อยางมาก โดยจะเห็นไดจากการรับรองหลักการดังกลาวไวในรัฐธรรมนูญ หรือแมบางประเทศจะ
มิไดบัญญัติรับรองไวโดยตรงในรัฐธรรมนูญ และในบรรดาสิทธิท่ีเกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน
ท้ังหมด “สิทธิสวนบุคคลหรือสิทธิความเปนสวนตัว” นับเปนสิทธิลักษณะหนึ่งท่ียากท่ีสุดในการ
บัญญัติความหมาย เพราะตองพิจารณาเนื้อหา สภาพสังคม วัฒนธรรมและพฤติการณแวดลอม
ประกอบ ในบางประเทศแนวคิดของ “สิทธิสวนบุคคลหรือสิทธิความเปนสวนตัว” จะหมายรวมถึง
การคุมครองขอมูลสวนบุคคลเขาไวดวย สิทธิสวนบุคคลครอบคลุมถึงสิทธิตาง ๆ หลายประการ 
รวมไปถึง สิทธิสวนบุคคลในการติดตอส่ือสาร (Communication Privacy) ดวย ซ่ึงเปนการใหความ
คุมครองในความปลอดภัย และความเปนสวนตัวในการติดตอส่ือสารทางจดหมาย โทรศัพท 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือวิธีการติดตอส่ือสารอ่ืนใดท่ีผูอ่ืนจะลวงรูมิได รวมไปถึงการส่ือสารใน
ยุคท่ีเทคโนโลยีมีความกาวหนา เชน การติดตอส่ือสารในระบบออนไลน เปนตน 

สําหรับการเขาถึงอินเตอรเน็ต ถือเปนสิทธิประเภทหนึ่งของสิทธิในการส่ือสาร (Right 
to Communicate) ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีพัฒนามาจากการท่ีนักวิชาการตะวันตกกลุมหนึ่งเช่ือวา เสรีภาพ
ในการแสดงออกหรือเสรีภาพในการพูด และเสรีภาพในการรับรูเขาถึงขอมูลขาวสาร จําตอง
คํานึงถึง สิทธิในการส่ือสารของบุคคลและชุมชน28 อีกท้ังสิทธิในการส่ือสารนี้ยังมีรากฐานมาจาก 
ขอ 19 ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน เพราะการใชเสรีภาพในการแสวงหา รับ หรือสงตอ
ขอมูลขาวสารจะไมมีความหมายหากไรซ่ึงสิทธิในการส่ือสาร  

โดยพัฒนาการของสิทธิในการส่ือสารและสิทธิในการเขาถึงอินเตอรเน็ต มีผูเริ่มเสนอ
แนวคิดเรื่องสิทธิในการส่ือสาร ในป 1969 คือ Jean d’ Archy โดยมีแนวคิดวา การติดตอส่ือสารกัน
เปนธรรมชาติของมนุษย ดังนั้นสิทธิในการส่ือสารก็ควรไดรับการรับรองการส่ือสารในท่ีนี้หมายถึง
การท่ีบุคคลตองสามารถรับและสงขอมูลและมีปฏิสัมพันธระหวางกันได (interactivity) ฉะนั้นการ
เผยแพรขอมูลแนวดิ่งในทิศทางเดียวโดยไมมีความหลากหลายของขอมูลหรือการเผยแพรขอมูล
                                                             

28  จาก วิถีสังคมไทย สรรนิพนธทางวิชาการเนื่องในวาระหนึ่งทศวรรษ ปรีดี พนมยงค ชุดท่ี 6 กฎหมาย
และสิทธิมนุษยชน (น. 16), โดย อุบลรัตน ศิริยุวศักด์ิ; ไชยันต ไชยพร; สมบัติ จันทรวงศ; วิระดา สมสวัสด์ิ; 
ชัยวัฒน สถาอานันท, 2544, กรุงเทพฯ: คณะกรรมการดําเนินงานฉลอง 100 ป ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค. 
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ท่ีมาจากแหลงขอมูลเพียงไมกี่แหงไมใชความหมายของการส่ือสาร29 สิทธิในการส่ือสารนั้น
ประกอบไปดวย สิทธิในการมีสวนรวมหรือการสมาคม สิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสาร 
สิทธิในความเปนสวนตัวและสิทธิอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับวัฒนธรรม ครอบคลุมถึงสิทธิทุกอยางใน
กระบวนการส่ือสาร และการใชส่ือสาธารณะทุกประเภท นอกจากนี้ L.S. Harms ศาสตราจารย
ภาควิชาการส่ือสารของมหาวิทยาลัยฮาวายยังไดกลาวเพ่ิมเติมวา การใชสิทธิในการส่ือสารนี้จะ
สัมฤทธ์ิผลได สังคมจะตองมีความพรอมดานทรัพยากรในการส่ือสารใหเพียงพอตอความตองการ
ในการส่ือสารของมนุษยอีกดวย30  

ในยุคแรกเริ่มของการพัฒนาสิทธิในการส่ือสารมีการรณรงคเพ่ือสิทธิการส่ือสาร เรื่อง 
“ระเบียบโลกใหมวาดวยสารสนเทศและการส่ือสาร” (New World Information and Communication 
Order: NWICO) โดยองคกรการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO)  

ในป 1980’s NWICO เปนการเคล่ือนไหวของกลุมประเทศโลกท่ีสามหรือกลุมประเทศ
ท่ีไมฝกใฝฝ ายใด Non-Algned Movement NAM (กลุมประเทศไมฝกใฝ ฝ ายใดกอตั้ งขึ้น เม่ื อ                 
ค.ศ. 1961 ปจจุบันในป 2011 มีสมาชิกท้ังหมด 120 ประเทศ ซ่ึงรวมถึงประเทศไทยและ 17 ประเทศ 
ผูสังเกตการณ31 ซ่ึงริเริ่มจากความคิดท่ีวาประเทศสมาชิกและประเทศท่ีกําลังพัฒนาท้ังหลายควรหัน
มาใหความรวมมือกันในดานการส่ือสารมวลชนเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน โดยใช
นโยบาย “กระแสขาวสารเสมอภาคและสมดุล” equal and balanced flow of information เพ่ือ
ตอตานเรื่องกระแสการไหลของขาวสารท่ีมักเปนกระแสทางเดียวจากประเทศโลกตะวันตกท่ีมี
สํานักขาวใหญ ๆ ผูกการเสนอขาวตอประชาคมนานาชาติ32 การรับรองสิทธิเปนลายลักษณอักษร 
UNESCO ไดรับรองสิทธิในการส่ือสารเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน โดยรัฐตองจัดใหมีการ

                                                             
29  Jean d'Arcy Edited by L.S. Harms, Right to Communicate, Retrieved from 

https://www.righttocommunicate.org/viewDocument. 
30  L.S. Harms and Desmodn Fisher, International Commission for the study of communication 

prollems: The Right to Communicate concept and Toward Definition, Retrieved September, 2 5 , 2011, from 
https://unesdoc.unesco.org/images/0003/000342/034290eb.pdf. 

31  The Non-Aligned Movement: Background Information. Retrieved from 
www.nam.gov.za/background/background.htm 

32  วิถีสังคมไทย สรรนิพนธทางวิชาการเนื่องในวาระหนึ่งทศวรรษ ปรีดี พนมยงค ชุดท่ี 6 กฎหมายและ
สิทธิมนุษยชน. (น. 6). เลมเดิม. 
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ใหบริการในพ้ืนท่ีใหมากท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได เพ่ือใหประชาชนในชุมชนทุกระดบัสามารถเขาถึงส่ือ
ได โดยปราศจากความเหล่ือมลํ้าและไมมีอุปสรรคดานพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร33 

การประชุมสุดยอดวาดวยสังคมสารสนเทศ (World Summit of Information Society: 
WSIS (Geneva 2003, Tunis 2005) ท่ี จั ด ขึ้ น โ ด ย ส ห ภ าพ โ ท ร ค ม น าค ม ร ะ ห ว างป ร ะ เท ศ 
(International Telecommunication Union) ซ่ึงสมาชิกผูเขารวมประชุมไดแถลงปฏิญญารวมกันวา 
“พวกเรามีความมุงหวังและมีความรับผิดชอบรวมกันในการสรางและพัฒนาสังคมสารสนเทศท่ีมี
ประชาชนเปนศูนยกลาง (People - centered) ในสังคมสารสนเทศทุกคนสามารถสราง เขาถึง  
ใชประโยชน และเผยแพรขาวสารและความรูตาง ๆ ได โดยปจเจกชน หรือชุมชนตองสามารถ
บรรลุประสิทธิภาพ การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพวกเขาใหดีขึ้น ท้ังนี้ตามความมุง
หมายของหลักการขององคการสหประชาชาติและเพ่ือสนับสนุนและเคารพตอปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชน34 การรับรองสิทธิในการส่ือสารขององคกรระดับนานาชาตินี้เปนการขยายขอบเขต
ของเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนเพ่ือสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในสังคมโลกใหมีมากขึ้นกวา 
ท่ีเปนอยูทุกวันนี3้5 แนวความคิดเรื่องสิทธิในการส่ือสาร คือการเนนความเสมอภาคของทุกฝายท่ีมี
สวนเกี่ยวของในกระบวนการส่ือสาร ตองเปดใหมีความหลากหลายของวัฒนธรรมและทิศทางของ
การส่ือสารซ่ึงประกอบดวยการรับและการสงหรือการแสดงออกควบคูกันไป (two-way flow or 
interactive) โดยปราศจากการควบคุม แทรกแซง หรือ ปดกั้น เวนแตเปนไปเพ่ือผลประโยชนพิเศษ
แหงชาติ (National interest) ท้ังนี้รวมไปถึง สิทธิในการเขาถึงการส่ือสารซ่ึงตองมีใหมากท่ีสุดและ
เทาเทียมกันดวย 

แมวาการใชอินเตอรเน็ตจะทําใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ ได 
รวดเร็วและมีประโยชนตอการติดตอส่ือสารระหวางกัน แตยังคงมีบางประเทศท่ีรัฐบาลไดอางความ
ม่ันคงของชาติเพ่ือจํากัดสิทธิการเขาถึงอินเตอรเน็ตของประชาชนซ่ึง โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศท่ีมี
ระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต รัฐบาลหรือผูมีอํานาจทางการเมืองซ่ึงเห็นวาหากใหสิทธิใน

                                                             
33  Universal Service Principle: States should promote universal service where to the extent possible 

given the different national and regional circumstances and resources the new media shall be accessible at 
community level by all individuals on a non-discriminatory basis regardless of geographic location. 

34  Preliminary Report: Study of legal provisions and practice related to freedom of expression, the 
free flow of information and media pluralism on the internet (2010, Nov) page 6-7, Retrieved September, 25, 
from  http://www.osce.org/fom/73725 

35  Desmond Fisher, The Right to communicate: A Statue Report (Paris: UNESCO Press, 1982, p. 12 
(ebook). 
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การใชอินเตอรเน็ตแกประชาชนอยางเสรีอาจมีผลกระทบตอเสถียรภาพทางการเมือง การปกครอง
ของประเทศได ซ่ึงการจํากัดสิทธิในการเขาถึงอินเตอรเน็ต เทากับเปนการลิดรอนเสรีภาพในการ
แสดงออกและสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชน  
 2.3.2  แนวคิดเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมือง 

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น คือ เสรีภาพในการเห็นดวยกับความคิดหรือ
ความเห็นใด รวมท้ังเลือกส่ิงท่ีตนคิดวาเปนส่ิงท่ีถูกตองและสามารถแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นนั้น
ใหปรากฏแกบุคคลอ่ืนโดยอิสระ และเนื่องจากเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเปนเสรีภาพชนิด
หนึ่ง การใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจึงสามารถกระทําไดเทาท่ีไมไปละเมิดสิทธิของ
บุคคลอ่ืน โดยวิธีการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สามารถกระทําไดหลายวิธีเพ่ือแสดงให
บุคคลภายนอกรับรูและเขาใจในการแสดงออกความคิดเห็นของตน ซ่ึงสามารถทําไดโดยการส่ือ
แสดงออกโดยการพูด ทางลายลักษณอักษร รวมไปถึงการแสดงออกทางอินเตอรเน็ต หรือเครือขาย
สังคมออนไลน หรือการส่ือแสดงออกโดยวิธีอ่ืนซ่ึงเปนการกระทําทุกอยางท่ีสามารถส่ือความหมาย
เขาใจไดเสมือนหนึ่งเปนการแสดงออกทางคําพูดหรือลายลักษณอักษร36  

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนี้ไดรับการรับรองโดยการท่ีประเทศไทย
ไดเขาเปนรัฐภาคีในสนธิสัญญา กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) ซ่ึงกติการะหวางประเทศฉบับนี้
ใหการคุมครองเสรีภาพทางความคิด เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก และ
เพ่ือใหสอดคลองกับกติการะหวางประเทศฉบับนี้ประเทศไทยก็ไดรับรองเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นทางการเมืองไวในรัฐธรรมนูญดวย ซ่ึงพิจารณาไดวาสิทธิเสรีภาพนี้เปนสิทธิเสรีภาพ
ตามธรรมชาติ คือเม่ือคนเราเกิดมาเปนมนุษยก็ยอมมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนี้อยู
แลว และยอมใชสิทธินี้ไดเสมอ การรับรองเปนกฎหมายจึงเปนการแสดงเจตจํานงวาเราเคารพใน
สิทธิมนุษยชนจริง ๆ และทําใหกลายเปนรูปธรรมมากขึ้นเพ่ือความชัดเจนเทานั้น 

กระบวนการส่ือสารทางการเมืองในปจจุบันสามารถพิจารณาไดจากความกาวหนาของ
เทคโนโลยีการส่ือสารและโทรคมนาคม รวมท้ังทุนนิยมแบบโลกาภิวัฒนไดสงผลใหเกิดความ
เปล่ียนแปลงอยางมากมาย ความเปล่ียนแปลงดังกลาวไดกอใหเกิดวถีิชีวิตแบบใหมของคนในสังคม 
รวมไปถึงการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง ดังนั้นกระบวนการส่ือสารทางการเมืองในยุค
โลกาภิวัฒนจึงมีความเปล่ียนแปลงตามไปดวย โดยกระบวนการดังกลาวไดถูกผสมผสานเขากับส่ือ
                                                             

36  จาก ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองเปรียบเทียบ: รวมรายงานผลการประชุมใหญสมาคม
ศาลปกครองสูงสุดระหวางประเทศครั้งท่ี 1 ถึงครั้งท่ี 8 (น.164), สํานักงานศาลปกครอง, 2550, กรุงเทพฯ: 
สํานักงานศาลปกครอง.  
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อิเล็กทรอนิกสรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนอินเตอรเน็ต วิทยุและโทรทัศนผานดาวเทียมตรงตอผูชม 
การสงขอความส้ันผานโทรศัพท เปนตน นอกจากนี้อิทธิพลของแนวคิดดานการตลาดและการ
โฆษณาในกระแสโลกาภิวัตนยังสงผลใหเกิดการส่ือสารการตลาดทางการเมืองอยางกวางขวางท่ัว
โลกอีกดวย ส่ิงเหลานี้ไดสงผลให “ทุนเขามามีความสัมพันธกับการส่ือสารและการเมืองอยาง
แยกกันไมออก” กลุมทุนธุรกิจส่ือสารจึงเปนกลุมทุนท่ีทรงอิทธิพลท่ีสุดในยุคโลกาภวิัตนจนกระท่ัง
สามารถสรางเครือขายการส่ือสารทางการเมืองซ่ึงสามารถช้ีนําสังคมไดอยางรอบดานในลักษณะ
จักรวรรดินิยมการส่ือสารนั่นเอง37 

สําหรับการแสดงออกทางการเมือง ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวน
รวม หมายถึง การมีสวนรวมในทางการเมืองการปกครอง ตลอดจนการกําหนดวิถีชีวิตท่ีสอดคลอง
กับการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย ท้ังนี้ไมวาเกี่ยวของกับเรื่องสิทธิเสรีภาพ หนาท่ี ตาม
ระบอบการเมืองการปกครองท่ีไมไปกาวกายหรือกอความเดือดรอนแกผูอ่ืนหรือสังคมสวนรวม 
การมีสวนรวมในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอาจจะจําแนกเปน 3 ระดับ คือ 

1)  การมีสวนรวมในระดับเบ้ืองตน เชน รวมแสดงความคิดเห็นในทางการเมือง รวม
พูดคุยอภิปรายเรื่องราวทางการเมืองและสถานการณปจจุบัน รวมลงช่ือเพ่ือเสนอเรื่องราวหรือ
ประชาพิจารณเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในทางการเมือง รวมกลุมเล็ก ๆ เพ่ือแสดงความคิดเห็น
ในทางการเมือง เปนสมาชิกพรรคการเมือง เปนตน 

2)  การมีสวนรวมในระดับกลาง เชน รวมเดินขบวนเพ่ือเรียกรองความเปนธรรม รวม
ปราศรัยในการชุมนุมเรียกรองเรื่องราว รวมลงช่ือเพ่ือเสนอใหฝายท่ีมีอํานาจตัดสินใจอยางใดอยาง
หนึ่ง รวมอดขาวประทวงหรือรวมกระทําการอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือเรียกรอง เปนตน 

3)  การมีสวนรวมในระดับสูง เชน รวมลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา รวมกอตั้งพรรคการเมือง รวมกอตั้งรัฐบาล เปนตน 

การแสดงออกทางการเมืองในรูปแบบตาง ๆ จึงลวนมีความสําคัญในการขับเคล่ือนการ
มีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน และเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีสามารถกระทําได ตามท่ี
รัฐธรรมนูญใหการรับรองและคุมครองไว ซ่ึงท้ังนี้ตองอยูภายใตกรอบของกฎหมาย ไมเปนการ
ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน รวมไปถึงเสรีภาพในการพูดและการแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะ
ประเด็นทางการเมืองและประเด็นสาธารณะอ่ืน ๆ ท่ีเปรียบเหมือนเสนเลือดท่ีหลอเล้ียงระบอบ
ประชาธิปไตย รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยไมควบคุมเนื้อหาสาระการแสดงความคิดเห็นท้ังใน

                                                             
37  บาว นาคร. (2552). การสื่อสารทางการเมืองในสถานการณความขัดแยงของสังคมไทย. สืบคน                

13 มกราคม 2556, จาก http://www.thaihealth.or.th/partner/blog/11136#. 
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รูปของการพูดและการเขียนสวนใหญ ทําใหระบอบประชาธิปไตยเต็มไปดวยแนวความคิดและ
ความเห็นท่ีแตกตางกัน 

กลาวโดยสรุป ระบบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม ซ่ึงเปดโอกาสใหประชาชนได
แสดงทัศนะและมีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ท่ีจะมีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน 
นอกจากจะชวยใหการตัดสินใจของผูเสนอโครงการหรือรัฐบาลมีความรอบคอบ และสอดรับกับ
ปญหาและความตองการของประชาชนมากยิ่งขึน้แลว ยังเปนการควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล
ใหมีความโปรงใส (Transparency) ตอบสนองตอปญหาและความตองการของประชาชน 
(Responsiveness) แ ล ะ มี ค ว าม รั บ ผิ ด ช อ บ ห รื อ ส าม าร ถ ต อ บ คํ าถ าม ข อ งป ร ะ ช าช น ไ ด 
(Accountability) อีกดวย ซ่ึงเทากับเปนการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยใหสมบูรณ
มากยิ่งขึ้นอีกดวย38 
 2.3.3  แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสาร 

สิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสาร เปนสิทธิประเภทหนึ่งของสิทธิมนุษยชน 
โดยไดรับการรับรองและคุมครองโดยปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ในขอ 19 และกติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอ 19 ไดแก “สิทธิในการแสดงออก....
นี้รวมถึงการมีสิทธิท่ีจะแสวงหา รับ และเผยแพรขอมูลขาวสารหรือความคิดใดผานส่ือตาง ๆ ได
อยางไรพรหมแดน” โดยมีขอจํากัดเชนเดียวกับการใชสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก อีกท้ังยังเปน
หลักการพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีประชาชนมีสวนรวมในทางการเมืองและ
ในการปกครองประเทศ ซ่ึงหมายถึงการท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคลสามารถมีการกระทําใดท่ีมีอิทธิพล
ตอการเลือกสรรผูนําทางการเมืองหรือรัฐบาลท้ังในระดับชาติหรือในระดับทองถ่ิน และมีอิทธิพล
ตอการกําหนดนโยบายสาธารณะ39 เนื่องจากการปกครองรัฐมีผลกระทบตอประชาชนโดยตรง การ
ท่ีรัฐจะใชอํานาจในการบริหารราชการหรือออกกฎเกณฑใด ๆ จึงตองโปรงใส และเพ่ือใหการใช
อํานาจของรัฐดังกลาวไดรับการตรวจสอบและควบคมุโดยประชาชน ประชาชนจึงตองสามารถรับรู
วารัฐใชอํานาจในการปกครองอยางไรและประชาชนไดหรือเสียสิทธิประโยชนคุมคากับผลท่ีไดรับ
จากการดําเนินการตามนโยบายของรัฐหรือไม นอกจากนั้นหากรัฐจะจํากัดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนก็ควรมีการแจงใหประชาชนทราบลวงหนาตามสมควรวา สิทธิหรือเสรีภาพของตนถูก
จํากัดลงอยางไร เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถปฏิบัติหนาท่ีเปนพลเมืองท่ีดีไดถูกตองตามกฎหมาย 
                                                             

38  จาก บทความเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน (น. 3), โดย อนุรักษ นิยมเวช,           
2554, กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. 

39  จาก การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนและความคิดเห็นตอการทํางานของรัฐบาลและองคกร
อิสระ (รายงานผลการวิจัย) (น. 58), โดย ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2546, กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกลา. 
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กฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีรัฐออกมาใชในการปกครองบานเมือง สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสาร
จึงเปนกลไกหนึ่งท่ีทําใหประชาชนสามารถควบคมุตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจรัฐได จึงอาจ
กลาวไดวาสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารนี้เปนเครื่องช้ีวัด ระดับพัฒนาการการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประเทศ40 

2.3.4 แนวคิดวาดวยสิทธิสวนบุคคล 
สิทธิสวนบุคคล (Right to Privacy) เปนสิทธิท่ีติดตัวมาแตกําเนิดของมนุษย และถือได

วาเปนสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่ง สิทธิสวนบุคคลเปนเรื่องท่ีมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับสังคม
ท่ีบุคคลนั้นอาศัยอยู และจากการท่ีมนุษยมีความจําเปนท่ีจะตองอยูรวมกันเปนสังคมยอมกอใหเกิด
ความสัมพันธขึ้นระหวางสังคมกับสมาชิกในสังคมนั้น โดยฐานะของสังคมจะอยูสูงกวาฐานะ
สมาชิกของสังคมสังคมจะเปนผูกําหนดกฎเกณฑและวิธีการขึ้นมาใชบังคับแกบรรดาสมาชิก 
ในสังคมของตนและบรรดาสมาชิกในสังคมนั้นมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีออกโดยสังคม
นั้น แตอยางไรก็ตาม โดยธรรมชาติของความเปนปจเจกชนของบรรดาสมาชิกในสังคมนั้น ยอมมี
สิทธิบางประเภทท่ีบรรดาสมาชิกในแตละปจเจกชนยอมหวงแหน หวงกัน ปองกันมิใหบรรดา
สมาชิกอ่ืนใดในสังคมเขามากาวลวงหรือยุงเกี่ยวกับสิทธิประเภทนี้ได ซ่ึงสิทธิท่ีไดรับการหวงแหน 
หวงกัน ปองกัน จากบุคคลอ่ืนนั้นเรียกวา “สิทธิสวนบุคคล (Right to Privacy)” นั่นเอง 

“สิทธิสวนบุคคล (Right to Privacy)” มีพ้ืนฐานมาจากแนวความคิดตามหลักกฎหมาย
ธรรมชาติท่ีถือวามนุษยทุกคนมีความเสมอภาคและเทาเทียมกัน ไมมีใครหรือผูใดมีสิทธิสวนบุคคล
เหนือกวาสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน และหลักการดังกลาวนี้ไดรับการยอมรับมากขึ้นเม่ือศาสนา
คริสตมีอิทธิพลอยางกวางขวาง ในศาสนาคริสตนั้นถือวาบุคคลทุกคนมีความเทาเทียมกันในสายตา
ของพระเจา มนุษยทุกคนเปนบุตรของพระเจาเสมอเหมือนกันทุกคน ไมมีใครมีอํานาจมากกวากัน 
ไมมีใครสามารถส่ังการใหผูอ่ืนกระทําการหรือไมกระทําการในฐานะมนุษยหรือบุตรของพระเจาได 

แนวความคิดดังกลาวไดรับการยอมรับและจัดทําเปนเอกสารเพ่ือใชเปนหลักประกัน
สิทธิสวนบุคคลของประชาชนในรัฐกับผูปกครองอยางเปนทางการครั้งแรกในการปฏิวัติของ
ประเทศอังกฤษเม่ือป ค.ศ. 1215 ไดมีการจัดทํากฎบัตร Magna Carta หรือมหากฎบัตรท่ียิ่งใหญ 
ซ่ึงใหความคุมครองและรับรองสิทธิเสรีภาพของราษฎรอังกฤษและถือไดวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับ
แรกของโลก ซ่ึงพระเจาจอหนในฐานะกษัตริยแหงประเทศอังกฤษถูกบรรดาขุนนางบังคับให 

                                                             
40  จาก สิทธิรับรูขอมูลขาวสารของราชการ (น. 12), โดย วัชรา ไชยสาร, 2544, กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 

ลิขสิทธ์ิ 2544 โดยสํานักพิมพนิติธรรม. 
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พระราชทานเสรีภาพแกราษฎรอังกฤษ โดยกษัตริยตองอยูภายใตกฎหมายท่ีเรียกวา “กฎหมายของ
แผนดิน” 

แนวคิด พ้ืนฐานของกฎบัตร Magna Carta ไดรับการพัฒนาเรื่อยมา ตอมาในป                
ค.ศ. 1929 สถาบันกฎหมายระหวางประเทศ (The Institute of International Law) ไดจัดทําเอกสาร
รับรองสิทธิของบุคคลขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนกฎหมายแมแบบระหวางประเทศ (The 
Declaration of the International Right of Man) เอกสารดังกลาวระบุถึงสิทธิของบุคคลไวเปนท่ี
แนนอนและสิทธิท่ีกําหนดในเอกสารนี้ผูรางมีเจตนารมณวาจะใชเปนรากฐานของบทบัญญัติใน
สนธิสัญญาท่ีประเทศตาง ๆ ไดจัดทําขึ้นในภายหลัง สิทธิตาง ๆ เหลานี้ ประกอบไปดวย สิทธิใน
ทรัพยสิน สิทธิในการนับถือศาสนา เสรีภาพในการใชภาษา และเสรีภาพในการศึกษาในภาษาท่ีตน
เลือก และบัญญัติวาสิทธิเหลานี้จะละเมิดไมได แตกฎเกณฑดังกลาวออกจะเล่ือนลอยและมุงเนนไป
ในเชิงปรัชญามากกวาท่ีจะเปนหลักเกณฑทางกฎหมายไดอยางแทจริง41 ตอมาภายหลังสงครามโลก
ครั้งท่ีสองไดมีการจัดตั้งองคการสหประชาชาติขึ้นเม่ือวันท่ี 15 เมษายน 1945 และไดมีการประชุม
ใหญขององคการสหประชาชาติขึ้นเปนครั้งแรกท่ีซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยท่ี
ประชุมใหญไดลงมติรับรองกฎบัตรสหประชาชาติอันเปนธรรมนูญสําหรับการดําเนินงานหรือการ
กระทําภายใตนามสหประชาชาติ โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาท่ี องคประกอบของ
หนวยงาน วิธีการดําเนินงาน มาตรการบังคับใหเปนไปตามมติของสหประชาชาติ ในกฎบัตรนี้
แสดงใหเห็นถึงความพยายามของผูยกรางท่ีจะใหมีการรางเอกสารระหวางประเทศเพ่ือรับรองสิทธิ
ของบุคคล (International bill of right) ซ่ึงในคําปรารภไดมีการกลาวา “…ยืนยันความเช่ือม่ันใน
สิทธิมนุษย อันเปนมูลหลักในเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณคาของมนุษยทุกคน ในสิทธิอันเทาเทียมกัน
ของบุรุษและสตรีและของประชาชาติใหญนอย...”42 จากหลักการดังกลาวถูกนํามาใชในการยกราง
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนซ่ึงสมัชชาสหประชาชาติไดมีมติยอมรับโดยไดประกาศเม่ือ
วันท่ี 10 ธันวาคม 1948 และประเทศไทยไดรวมลงนามรับรองดวย สาระสําคัญของปฏิญญาฉบับนี้ 
คือการกําหนดสิทธิมนุษยชนท่ีสําคัญและควรใหการรับรองคุมครอง โดยกําหนดไวในปฏิญญาวา
ดวยสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ ขอ 12 ดังนี้ “บุคคลยอมไมถูกแทรกแซงโดยพลการ
ในความเปนอยูสวนตัว ในครอบครัว ในเคหสถาน หรือในการส่ือสาร หรือไมอาจลบหลูใน

                                                             
41  จาก สิทธิมนุษยชนกับสหประชาชาติ (น. 41), โดย กุลพล พลวัน, 2520, กรุงเทพฯ: การเวก. ลิขสิทธ์ิ 

2520 โดยสํานักพิมพการเวก. 
42  แหลงเดิม. (น. 44 – 45). 
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เกียรติยศช่ือเสียง บุคคลทุกคนยอมมีสิทธิท่ีจะไดรับการปองกัน คุมครองโดยกฎหมายตอการ 
กาวลวงในสิทธิเชนวานั้น”43 

สําหรับความหมายของสิทธิสวนบุคคลนั้น มีผูใหคํานิยามและความหมายท่ีแตกตางกัน
ออกไปหลายทาน ดังตอไปนี้ 

สิทธิสวนบุคคล (Right to Privacy) หมายถึง สิทธิประจําตัวอันประกอบดวยเสรีภาพ 
ในรางกาย การดํารงชีวิต มีความเปนสวนตัวซ่ึงไดรับความคุมครองจากกฎหมายมิใหผูอ่ืนมา
ลวงเกินความเปนสวนตัวได คือ สถานะท่ีบุคคลจะรอดพนจากการสังเกต การรูเห็น การสืบ
ความลับ การรบกวนตาง ๆ และมีความสันโดษ ไมติดตอสัมพันธกับสังคม44 

Alan F. Westin ใหความหมายของสิทธิสวนบุคคลไววา สิทธิสวนบุคคลเปนเรื่องความ
สมัครใจของบุคคลท่ีจะเลือกถอนตนเองออกจากสังคมสวนรวม ไมวาทางการแสดงออกทางดาน
รางกายหรือดานจิตใจ รวมถึงเรื่องท่ีตองการจะอยูอยางสันโดษ หรือเฉพาะกลุมภายใตเง่ือนไงวาจะ
ไมถูกรบกวนหรือขัดขวาง45 

Black’s Law Dictionary ไดใหความหมายของ สิทธิในชีวิตสวนตัว หมายถึง สิทธิของ
บุคคลท่ีจะอยูโดยลําพังเสรี ปราศจากการรบกวนจากบุคคลภายนอกหรือสาธารณชน กลาว
โดยท่ัวไปสิทธิในชีวิตสวนตัวเปนสิทธิท่ีปลอดจากการแทรกแซงจากรัฐ โดยเปนเสรีภาพ 
ขั้นพ้ืนฐานของแตละบุคคลในการเลือกดําเนินชีวิตของตนเกี่ยวกับครอบครัว หรือความสัมพันธกับ
บุคคลอ่ืนหรือเปนเสรีภาพสวนบุคคลท่ีจะถอนตนเองจากการวิพากษโดยสังคม46 

นอกจากนี้ท่ีประชุม ICJ (International Commission of Jurists) ไดใหความหมายของ
สิทธิในความเปนสวนตัวหรือ สิทธิสวนบุคคล (Right to privacy) ไวในการประชุมเม่ือป ค.ศ. 1967 
ท่ีกรุงสต็อกโฮลม ประเทศสวีเดน วาเปน “สิทธิท่ีจะอยูโดยลําพังโดยมีการรบกวนการแทรกแซงใน

                                                             
43  The Universal Declaration of Human Rights 1948 Article 12 No one shall be subjected to arbitrary 

interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. 
Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks. 

44  จาก การละเมิดสิทธิสวนตัว (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต) (น. 3), โดยชูชีพ ปณฑะศิริ, 2525, 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

45  จาก สื่อมวลชนกับความรับผิดทางกฎหมาย (น. 73), โดย วรวิทย ฤทธิทิศ, 2538, กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
ลิขสิทธ์ิ 2538 โดยสํานักพิมพวิญูชน. 

46 From Black’s Law Dictionary 7th (p.1 1 9 5 ) , by Bryan A. Gamer, 1999, United State of America: 
West Group. Copyright 1999 by Publishe West Group. 
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ระดับท่ีนอยท่ีสุด” ซ่ึงมีการขยายความวา หมายถึงสิทธิของปจเจกชนท่ีจะดําเนินชีวิตโดยไดรับการ
คุมครองจากส่ิงเหลานี้ คือ47  

1) การแทรกแซงในชีวิตความเปนสวนตัว ครอบครัว และเคหะสถาน  
2) การแทรกแซงในทางกายภาพ หรือในทางจิตใจ หรือศีลธรรมและเสรีภาพในทาง

ความคิด 
3) การกระทําตอเกียรติยศและช่ือเสียง  
4) การไขขาวแพรหลายซ่ึงขอความอันฝาฝนความจริง ซ่ึงทําใหเปนท่ีเส่ือมเสียใน

สายตาของสาธารณชน  
5) การเปดเผยขอเท็จจริงท่ีไมถูกตองอันเปนท่ีนาอับอายเกี่ยวกับชีวิตความเปนสวนตัว  
6) การใชช่ือหรือเครื่องหมายช้ีเฉพาะหรือภาพโดยไมมีอํานาจ  
7) การสืบความลับ การสอดรูสอดเห็น การติดตามเฝาดู และการรบกวน  
8) การแทรกแซงการติดตอส่ือสารระหวางกัน  
9) การเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนความลับ ซ่ึงผูกระทําไดรับมาอันเนื่องมา จากการ

ประกอบวิชาชีพนั้น  
10) การใชงานในทางท่ีมิชอบซ่ึงการติดตอส่ือสารสวนบุคคล 
ดังนั้น อาจกลาวไดวาขอบเขตท่ีบุคคลควรไดรับการคุมครองและการเคารพ ในสิทธิ

ความเปนสวนตัวก็คือการดํารงชีวิตอยางเปนอิสระ มีสิทธิท่ีจะแสวงหาความสุขในชีวิตตามวิถีทาง 
ท่ีอาจเปนไปไดและเปนความพอใจตราบเทาท่ีไมขัดตอกฎหมาย ไมขัดตอความสงบเรียบรอยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนและไมเปนการลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน 

 
2.4  หลักกฎหมายปกครองที่ใหหลักประกันสิทธิเสรีภาพแกประชาชน  

สิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ในประเทศท่ีปกครองระบอบประชาธิปไตย  
มีความเช่ือขั้นพ้ืนฐานวา มนุษยทุกคนเกิดมามีศักดิ์ศรีในความเปนมนุษย จึงมีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะ
สรางสรรคตนเอง มนุษยทุกคนจึงมีแดนอิสระท่ีจะคิด จะเช่ือ และจะทําตามท่ีตนตองการได สิทธิ
ในแดนอิสระดังกลาวนี้ เรียกวา “สิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน” สิทธิดังกลาวนี้เปนสิทธิติดตัวมนุษยมา
แตกําเนิด ไมมีใครพรากจากตัวมนุษยได เชน สิทธิในชีวิต รางกาย ทรัพยสินและเสรีภาพ เปนตน 
ประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตยท้ังหลายจึงรับรองสิทธิเสรีภาพดังกลาวไวใน

                                                             
47 จาก การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต) (น. 14), โดย วีรพงษ บึงไกร, 2543, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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รัฐธรรมนูญของประเทศ และยกยองใหรัฐธรรมนูญมีสถานะเปนกฎหมายสูงสุด สําหรับในหัวขอนี้
จะทําการศึกษาเกี่ยวกับหลักการทางปกครองท่ีใหหลักประกันสิทธิเสรีภาพแกประชาชน ซ่ึงแยก
พิจารณาไดดังนี้ 

2.4.1  หลักการกระทําทางปกครองตองชอบดวยกฎหมาย 
หลักการกระทําทางปกครองตองชอบดวยกฎหมาย หมายความวา ในการใชอํานาจ

กระทําการใด ๆ ของฝายปกครองท่ีจะไปกระทบตอสิทธิ เสรีภาพซ่ึงรัฐธรรมนูญของรัฐไดบัญญัติ
รับรองและคุมครองแกประชาชนไดก็ตอ เม่ือมีกฎหมายใหอํานาจและตองกระทําการดังกลาวไมขดั
หรือแยงตอกฎหมาย หรืออาจกลาวไดวากฎหมายเปนท้ังท่ีมา (Source) และขอจํากัด (Limitation) 
ในการใชอํานาจของฝายปกครอง48 เนื้อหาสาระหลักของหลักการกระทําทางปกครองตองชอบดวย
กฎหมายนั้นแบงไดเปน 2 หลักการยอย49 คือ หลักการกระทําทางปกครองตองไมขัดตอกฎหมาย  
ซ่ึงเปนหลักการท่ีเรียกรองใหการกระทําของฝายปกครองตองอยูในกรอบของกฎหมายท่ีบังคับใช
ภายในรัฐ และหลักไมมีกฎหมายไมมีอํานาจ ซ่ึงเปนหลักการท่ีเรียกรองใหการใชอํานาจของฝาย
ปกครองท่ีจะตองมีกฎหมาย เปนฐานรองรับ โดยกฎหมายท่ีเปนฐานรองรับอํานาจของฝายปกครอง
ตองเปนกฎหมายลายลักษณอักษรเทานั้น  

กอนหนาท่ีจะมีการ “สราง” แนวคิดเรื่องความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทาง
ปกครองนั้น เปนท่ีเขาใจกันอยางชัดแจงวาไมมีอะไรท่ีจะเขามาขัดขวางหรือจํากัดการใชอํานาจของ
ฝายปกครองได เนื่องจากฝายปกครองเปนผูมีอํานาจรัฐ (Puissance publique) อันเปนอํานาจพิเศษท่ี
ทําใหฝายปกครองมีอํานาจเหนือเอกชน การกระทําท้ังหลายของฝายปกครองจึงมีความ “สูงสุด” 
และ “ไมมีขอจํากัด” แตตอมาเม่ือมีการสรางระบบ “รัฐธรรมนูญ” ใหเปนกฎหมายสูงสุดและมีการ
กําหนดหลักเกณฑใหกฎหมายไมสามารถขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญได พรอมท้ังมีการสรางระบบการ
ควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย (le controle de constitutionalité) ท่ีกฎหมายไมวา
จะเปนประเภทใดหรือลําดับใดจะมาขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญไมได ระบบดังกลาวสงผลเปน
ลูกโซลงมายังกฎหมายลําดับรองตาง ๆ ท่ีจะตองเปนไปตามกฎหมาย และจะขัดหรือแยงกับ
กฎหมายลําดับสูงกวาไมได เม่ือฝายปกครองเปนฝายท่ีมีอํานาจในการดําเนินการตาง ๆ การ
ดําเนินการของฝายปกครองจึงตองเปนไปภายใตหลักเดียวกันคือจะตองเปนไปตามกฎหมายและจะ

                                                             
48  จาก การควบคุมการใชอํานาจดุลพินิจทางปกครองโดยองคกรตุลาการ ใน ขอความคิดและหลักการ

พื้นฐานในกฎหมายมหาชน รวมบทความบางเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ (น. 76-77), 
โดย วรพจน วิศรุตพิชญ, 2540, กรุงเทพฯ: นิติธรรม. ลิขสิทธ์ิ 2540 โดยสํานักพิมพนิติธรรม. 

49  จาก ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง: หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระทํา
ทางปกครอง (น. 18), โดย วรเจตน ภาคีรัตน, 2549, กรุงเทพฯ: วิญูชน. ลิขสิทธ์ิ 2549 โดยสํานักพิมพวิญูชน. 
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ขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือกฎหมายลําดับสูงกวาไมได หลักดังกลาวจึงทําใหการดําเนินงานของ
ฝายปกครองถูกจํากัดลง ฝายปกครองจึงไมมีอิสระในการดําเนินการใด ๆ ก็ไดตามใจตัวเองอีก
ตอไปเพราะตองอยูภายใตหลักเกณฑท่ีกําหนดเง่ือนไขในการดําเนินงานของฝายปกครองและเพ่ือ
กําหนดสิทธิและหนาท่ีของผูอยูใตปกครองดวย 

เม่ือหลักวาดวยความชอบดวยกฎหมายถูกสรางขึ้นและนํามาใชกับฝายปกครอง จึงทํา
ใหฝายปกครองตองดําเนินการตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายใหอํานาจ และในเม่ือไมมีกฎหมายใหอํานาจ 
ฝายปกครองก็ไมสามารถดําเนินการใด ๆ ได การใหฝายปกครองตองอยูภายใตบังคับของกฎหมาย
มีผลทําใหเกิดการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามมา เพราะหากไมมีหลักดังกลาว  
ฝายปกครองซ่ึงมีอํานาจรัฐอาจใชอํานาจตามอําเภอใจหรือใชอํานาจในลักษณะเกินเลยตอความ
จําเปน ซ่ึงก็จะกอใหเกิดปญหากบัประชาชนได ดังนั้นในรัฐสมัยใหมซ่ึงใหความสําคัญกับสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนจึงไดนําหลักวาดวยความชอบดวยกฎหมายมาใชเพ่ือใหมีผลเปนการเพ่ิมการ
พิทักษสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและเพ่ือใหการดําเนินการตาง ๆ ของฝายปกครองอยูภายใต
ระบบกฎหมาย 

มีขอสังเกตวา แมหลักวาดวยความชอบดวยกฎหมายจะทําใหการดําเนินการตาง ๆ ของ
ฝายปกครองตองอยูภายใตบังคับของกฎหมาย แตฝายปกครองเองก็เปนองคกรสําคัญองคกรหนึ่งท่ี
มีอํานาจในการออกกฎหมายลําดับรอง เชน พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ 
ขอบังคับ คําส่ัง ฯลฯ มาใชกับประชาชนได การออกกฎหมายลําดับรองฝายปกครองก็ตอง
สอดคลองกับหลักวาดวยการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย คือฝายปกครอง 
ไมสามารถออกกฎหมายลําดับรองไดถาไมมีกฎหมายแมบทใหอํานาจและการออกกฎหมายลําดับรอง
ก็จะตองไมขัดหรือแยงตอกฎหมายท่ีอยูในลําดับท่ีสูงกวา หลักความชอบดวยกฎหมายจึงมีผลทําให
การกระทําทุกอยางของฝายปกครองไมวาจะเปนการปฏิบัติการทางปกครอง นิติกรรมทางปกครอง 
การออกกฎ คําส่ังตาง ๆ ตองมีกฎหมายใหอํานาจและตองไมขัดหรือแยงตอกฎหมายท่ีอยูในลําดับท่ี
สูงกวา ดวยเหตุนี้เอง จึงทําใหคําวา “ความชอบดวยกฎหมาย” เปนคําท่ีกวางมาก ไมจํากัดเฉพาะ
กฎหมาย (loi) ท่ีออกโดยฝายนิติบัญญัติเทานั้น แตจะรวมถึง “กฎหมาย” ทุกประเภทท้ังท่ีอยูสูงกวา
กฎหมาย (loi) ธรรมดา คือรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายท่ัวไป กฎหมายระหวางประเทศและ 
“กฎหมาย” ทุกประเภทท่ีอยูต่ํากวากฎหมาย (loi) ธรรมดา คือ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง ฯลฯ50 

                                                             
50  นันทวัฒน บรมานันท. (2551). หลักพื้นฐานของกฎหมายปกครอง. สืบคนเม่ือ 2 พฤศจิกายน 2556, 

จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1229 
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แมหลักการกระทําทางปกครองตองชอบดวยกฎหมายจะมีแนวโนมไปในทางปฏิเสธ 
การมีอยูของอํานาจดุลพินิจของฝายปกครอง แตเม่ือพิจารณาถึงความมุงหมายของรัฐเสรี
ประชาธิปไตยท่ีมีอยูสองประการคือ การประกันความม่ันคงแนนอนแหงนิติฐานะของประชาชน
และการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนในรัฐ จะเห็นไดวาความมุงหมายของรัฐเสรี
ประชาธิปไตยไมไดมีแตเพียงความมุงหมายในการประกันความม่ันคงแหงนิติฐานะของประชาชน
ภายในรัฐใหสามารถตัดสินใจ ใชสิทธิเสรีภาพของพวกเขากระทําการใด ๆ เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ
ตามท่ีพวกเขาปรารถนาตามแนวฐานความคิดเรื่องความยุติธรรมโดยท่ัวไปเทานั้น แตรัฐเสรี
ประชาธิปไตยยังมีความมุงหมายท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือความมุงหมายท่ีจะอํานวยความ
ยุติธรรมใหแกประชาชนภายในรัฐของตนทุก ๆ คนในทุกกรณี ซ่ึงเปนความมุงหมายท่ีตั้งอยูบน
ฐานความคิดเรื่อง ความยุติธรรมเฉพาะกรณี (Individualization of Justice) ดังนั้นคําส่ังทางปกครอง
ท่ียุติธรรมจึงตองเปนคําส่ังทางปกครองท่ีสามารถตอบสนองตอขอเรียกรองของประโยชนมหาชน 
(Public Interest) ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีสุด แตขณะเดียวกันก็มีผลกระทบตอ
สิทธิเสรีภาพของประชานชนนอยท่ีสุด51  

แตเนื่องจากธรรมชาติของภารกิจของฝายปกครองมีความหลากหลาย และมีลักษณะ 
ท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว จึงทําใหการบัญญัติกฎหมายของฝายนิติบัญญัติไมสามารถบัญญัติไว
อยางชัดเจน แนนอนลวงหนาไดในทุกกรณี ฝายนิติบัญญัติจําเปนตองบัญญัติกฎหมายเปดชองให
ฝายปกครองสามารถใชความรูความสามารถของฝายปกครองปรับใชกฎหมายใหสอดคลองกับ
ขอเท็จจริงเฉพาะกรณีท่ีเกิดขึ้นเพ่ือใหเกิดความยุติธรรมแกประชาชนทุกคน จึงอาจกลาวไดวา
อํานาจดุลพินิจเกิดขึ้นจากความจําเปนเพ่ือทําใหความมุงหมายของรัฐเสรีนิยมท่ีตองการอํานวย
ความยุติธรรมใหแกประชาชนทุกคนในทุกกรณีบรรลุผลได และเกิดจากขอจํากัดของฝาย 
นิติบัญญัติท่ีไมสามารถบัญญัติกฎหมายใหแนนอน ชัดเจนเพ่ือปรับใชกับขอเท็จจริงท่ีหลากหลาย
ลวงหนาไดในทุกกรณี ทางออกของขอจํากัดนี้ของฝายนิติบัญญัติก็คือการบัญญัติกฎหมายให 
ฝายปกครอง มีอํานาจดุลพินิจในการปรับใชกฎหมายใหสอดคลองกับขอเท็จจริงเฉพาะราย                 
การเกิดขึ้นและดํารงอยูของอํานาจดุลพินิจเปนความพยายามประสานความมุงหมายของรัฐเสรี
ประชาธิปไตยท้ังสองประการ คือความมุงหมายในการประกันความม่ันคงแหงนิติฐานะซ่ึงวางอยู
บนฐานความคิดเรื่องความยุติธรรมโดยท่ัวไป และความมุงหมายในการอํานวยความยุติธรรมใหกับ

                                                             
51  การควบคุมการใชอํานาจดุลพินิจทางปกครองโดยองคกรตุลาการ ใน ขอความคิดและหลักการ

พื้นฐานในกฎหมายมหาชน รวมบทความบางเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ (น. 81).
เลมเดิม. 
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ประชาชนในรัฐทุก ๆ คนในทุกกรณี ซ่ึงวางอยูบนฐานความคิดเรื่องความยุติธรรมเฉพาะคดี                  
ใหสามารถบรรลุผลไดท้ังสองความมุงหมายนั่นเอง 

นอกจากนี้ ยังมีขอยกเวนหลักการกระทําทางปกครองตองชอบดวยกฎหมาย บรรดาการ
กระทําขององคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองท่ีเปนการใชอํานาจรัฐตามกฎหมาย เรียกวา “การกระทํา
ทางปกครอง” ซ่ึงการกระทําทางปกครองของฝายปกครองนี้จะตองกระทําโดยชอบอันเปนหลักการ
หนึ่งท่ีสําคัญในหลักนิติรัฐ บรรดาการกระทําขององคกรเจาหนาท่ีฝายปกครอง จะกระทําใหเปน
การกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิได เวนแต กฎหมายใหอํานาจกระทําได
แตจะทําการจนกระทบกระเทือนสารัตถะของสิทธิและเสรีภาพ ของประชาชนมิได โดยขอยกเวน
ของหลักการกระทําทางปกครองตองชอบดวยกฎหมายอาจเกิดขึ้นไดใน 2 กรณี52 คือ 

(1)  การกระทําทางรัฐบาล(Acte de governement) เปนการกระท่ีไมตองมีความรับผิด
ตามกฎหมาย หากแตตองรับผิดทางการเมืองเทานั้น และ 

(2)  การกระทําในกรณีสถานการณฉุกเฉินของฝายปกครอง ในกรณีท่ีสภาพบานเมือง
ไมอยูในภาวะท่ีอาจควบคุมได ไมวาจะเปนระหวางศึกสงคราม หรือเหตุจลาจล การท่ีฝายปกครอง
ตองกระทําใหถูกตองตามหลักการ อาจชักชาเกินกวาท่ีจะสามารถควบคุมสถานการณได ดังนั้น                
จึงเกิดหลักท่ีเรียกวา ความจําเปนนั้นคือกฎหมาย (Nescesarité fait loi) ซ่ึง หลักการดังกลาวได
ปรากฏอยูในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการตราพระราชกําหนดโดยฝายบริหาร ท่ีกําหนด
เง่ือนไขในการตราพระราชกําหนดไดเฉพาะกรณีท่ีมีเหตุตามกําหนดและ สถานการณท่ีจําเปน
เทานั้น โดยเง่ือนไข ประเภท สาเหตุและเง่ือนไขความจําเปนสามารถถูกตรวจสอบและควบคุมได 
โดยศาลรัฐธรรมนูญ 

2.4.2  หลักความผูกพันโดยตรงตอสิทธิเสรีภาพตอองคกรของรัฐ 
หลักความผูกพันโดยตรงของสิทธิเสรีภาพตอองคกรของรัฐ ซ่ึงโดยแทจริงแลวสิทธิ

เสรีภาพท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญยอมผูกพันองคกรท่ีใชอํานาจรัฐโดยตรงอยูแลว แตอยางไรก็ตาม
ไดมีการบัญญัติหลักการดังกลาวไวในรัฐธรรมนูญเพ่ือใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะในทาง
ปฏิบัติ การใชรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในสวนสิทธิและเสรีภาพท่ีผาน ๆ มานั้น หมวดสิทธิและ
เสรีภาพมักจะไมไดนํามาใชพิจารณาในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความ
กฎหมายเทาท่ีควร  

                                                             
52  จาก ท่ีมาของกฎหมายมหาชนและหลักความชอบดวยกฎหมาย (น. 132 – 144), โดย บวรศักด์ิ 

อุวรรณโณ, 2547, กรุงเทพฯ: สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา. ลิขสิทธ์ิ 2547 โดยสํานักพิมพ
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา. 
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องคกรของรัฐท่ีถูกผูกพันโดยตรงตอสิทธิและเสรีภาพ รัฐธรรมนูญไดบัญญัติใหสิทธิ
และเสรีภาพผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลและองคกรอ่ืนของรัฐโดยตรง หรือจะกลาวอีกนัย
หนึ่งสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญผูกพันองคกรนิติบัญญัติ องคกรบริหาร และองคกรตุลาการ 
ในสวนขององคกรนิติบัญญัตินั้น รัฐธรรมนูญไดเรียกรองในการใชอํานาจตรากฎหมายของฝายนิติ
บัญญัติจะตองพิจารณาวามีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองไว
หรือไม โดยในการตรากฎหมายจะตองคํานึงถึงหลักการตามท่ีรัฐธรรมนูญไดกําหนดไว เชน 
กฎหมายท่ีจํากัดสิทธิและเสรีภาพตองมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไป หรือตองระบุบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย หมายถึง รัฐบาล และฝายปกครองยอมผูกพัน
ตอสิทธิและเสรีภาพในการใชและตีความกฎหมาย สําหรับองคกรตุลาการยอมผูกพันตอสิทธิและ
เสรีภาพในการใชและการตีความกฎหมายเชนเดียวกับองคกร ฝายบริหาร การใชและการตีความ
กฎหมายขององคกรศาลในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตาง ๆ นั้น ศาลมีหนาท่ีในการตรวจสอบ
อยู 2 ประการ ประการแรก ศาลจะตองตรวจสอบวากรณีท่ีเปนปญหามาสูการพิจารณาคดีของศาล
นั้นมีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพหรือไมประการท่ีสอง ศาลเองก็จะตองไมใชหรือตีความกฎหมาย
ใหเปนการละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพ ดังนั้น จากความผูกพันขององคกรศาลตอสิทธิและเสรีภาพ
กรณีจึงอาจเปนไปวา ศาลเห็นวา กรณีท่ีเปนปญหามาสูการพิจารณาคดีของศาลซ่ึงเปนการละเมิด
สิทธิและเสรีภาพอยูแลว แตศาลกลับเห็นวาไมเปนการละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพ หรืออีกกรณีหนึ่ง
เปนกรณีท่ีศาลเองใชกฎหมายหรือตีความกฎหมายอันเปนการละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพ หรืออาจ
เปนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพอันเนื่องมาจากกระบวนพิจารณาของศาล 

กลาวโดยสรุป องคกรท่ีจะถือวาเปนองคกรท่ีตองผูกพันตอสิทธิเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญคือองคกรท่ีใชอํานาจมหาชน โดยไมคํานึงวาองคกรเหลานั้นจะเปนนิติบุคคลมหาชน
หรือนิติบุคคลเอกชน53 

2.4.3  หลักการคุมครองสิทธิเสรีภาพจากการละเมิดของรัฐ54 
การคุมครองเสรีภาพจากการละเมิดของรัฐในขณะท่ีรัฐตรากฎหมายมาจํากดัการใชสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนไดนั้น รัฐเองก็ตองไมละเมิดสิทธิเสรีภาพท่ีกฎหมายรับรองและคุมครอง
ประชาชนดวย การคุมครองสิทธิเสรีภาพจากการละเมิดของรัฐ เจาหนาท่ีของรัฐ หนวยงานของรัฐ 
มีอยูสามระดับดวยกัน ดังนี้ 
                                                             

53  หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเปนมนุษย. (น. 232). เลมเดิม. 
54  จาก การจํากัดสิทธิ และเสรีภาพเทาท่ีจําเปน และการไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและ

เสรีภาพตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 และพุทธศักราช 2550 (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 43 -44), โดย มยุรี จําจรัส, 2550, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
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1)  รัฐธรรมนูญกําหนดไวเลยวา สิทธิเสรีภาพบางประเภทนั้น รัฐไมสามารถตรา
กฎหมายออกมาจํากัดไดเลย เสรีภาพประเภทนี้เปนเสรีภาพท่ีมีการรับรองไวอยางสัมบูรณ ถารัฐ
ตรากฎหมายมาจํากัดสิทธิเสรีภาพท่ีมีการรับรองอยางสัมบูรณดังกลาวก็เทากับวากฎหมายดังกลาว
ขัดตอรัฐธรรมนูญและกฎหมายดังกลาวหามีผลบังคับใชไดไม 

2)  การจํากัดสิทธิเสรีภาพนั้นตองตราเปนกฎหมายท่ีมาจากรัฐสภาซ่ึงแสดงออกถึง
เจตนารมณของประชาชน (La Volonté Générale) ซ่ึงถือวาเจตนารมณรวมกันของประชาชนเทานั้น
ท่ีจะจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ดังนั้นหากรัฐ
ตองการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเรื่องใด รัฐตองตรากฎหมายออกมาในรูปของ
พระราชบัญญัติ มิเชนนั้นรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐก็ไมสามารถกระทําการได เชน การเวนคืน
อสังหาริมทรัพยของประชาชน การกระทําดังกลาวเปนการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ
และทางกรรมสิทธ์ิแตรัฐสามารถเวนคืนท่ีดินของประชาชนไดเม่ือไดมีการตรากฎหมายวาดวยการ
เวนคืนในท่ีดินดังกลาว เปนตน 

3)  ถามีการละเมิดตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน รัฐตองจัดใหมีองคกรของรัฐทํา
หนาท่ีคุมครองประชาชนท่ีถูกทําละเมิด เชน ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ศาลยุติธรรม หรือศาล
ปกครอง เปนตน นอกจากนี้ถาฝายนิติบัญญัติตรากฎหมายมาจํากัดสิทธิเสรีภาพและขัดตอ
รัฐธรรมนูญแลว รัฐตองมีองคกรช้ีขาดในเรื่องดังกลาว เชน ศาลรัฐธรรมนูญ เปนตน 

2.4.4  หลักการกําหนดกลไกควบคุมไมใหองคกรของรัฐใชอํานาจลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพ  
หลักการกําหนดกลไกควบคุมไมใหองคกรของรัฐใชอํานาจลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพนั้น

พิจารณาจาก การท่ีมีการจัดตั้งองคกรตาง ๆ ขึ้นตามท่ีรัฐธรรมนูญใหอํานาจ อาทิ ศาลรัฐธรรมนูญ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ศาลปกครอง คณะกรรมการการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนตน ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงนับเปนองคกรฝายตุลาการท่ีไดจัดตั้งขึ้นใหม โดยมีภารกิจสําคัญในอันท่ีจะพิทักษรักษา
รัฐธรรมนูญและมีอํานาจหนาท่ีหลายประการท่ีสําคัญ55 คือ การควบคุมมิใหรางกฎหมายและ
กฎหมาย ขัดหรือแยงตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ตลอดจนวินิจฉัยช้ีขาดปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ี
ระหวางองคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือเปนเด็ดขาดและมีผล
ผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอ่ืนของรัฐ โดยท่ีศาลรัฐธรรมนูญนั้นเปนองคกรตาม
รัฐธรรมนูญซ่ึงมิไดพิจารณาพิพากษาอรรถคดีท่ัวไป แตมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยเฉพาะคดีท่ีมี
                                                             

55  สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ. (2550). ความหมายของศาลรัฐธรรมนูญและความจําเปนท่ีตองมีศาล
รัฐธรรมนูญ. สืบคน 14 มกราคม 2557, จาก 
http://www.concourt.or.th/concourt/02court/contents/cpage01.jsp#sec1, 2550  
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ปญหากฎหมายเกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญซ่ึงเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ หนาท่ีหลักของศาล
รัฐธรรมนูญคือการควบคุมกฎหมายมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ท้ังนี้เพ่ือรักษาความเปน
กฎหมายสูงสุดของประเทศการควบคุมกฎหมายมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมีขึ้นเพ่ือ
วัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

1) เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวม โดยมิใหมีการบัญญัติกฎหมายท่ี
กระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนท่ีรัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองไว 

2) เพ่ือประโยชนในการปกครองประเทศดวยการรักษาดุลยภาพการปฏิบัติหนาท่ีของ 
แตละองคกรตามท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญ อันเปนกระบวนการถวงดุลอํานาจระหวางองคกรตาง ๆ 
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย 

3) เพ่ือคุมครองปกปองรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายพ้ืนฐานในการปกครองประเทศ 
เพ่ือดํารงรักษาความเปนกฎหมายสูงสุดไว เม่ือบทบัญญัติกฎหมายใดมีขอความหรือเจตนารมณ ขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ก็จะตองมีการควบคุมโดยวินิจฉัยใหกฎหมายนั้นไมมีผลใชบังคับ 

 
2.5  การจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมาย 

ความสมดุลระหวางอํานาจของรัฐกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน เปนเรื่องท่ีสําคัญ
เพราะในสังคมตะวันตกมีการสรางความสมดุลระหวางอํานาจรัฐกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
โดยใหความสําคัญท้ังสิทธิเสรีภาพและอํานาจรัฐ ดังนั้น ในเรื่องของจุดสมดุลระหวางสิทธิเสรีภาพ
กับอํานาจรัฐ จึงตองมีความสัมพันธกัน สําหรับในหัวขอนี้จะทําการศึกษาเกี่ยวกับหลักการในการ
จํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมาย ซ่ึงจะแยกพิจารณาไดดังนี้ 

2.5.1  หลักเกณฑท่ีรัฐตองคํานึงในการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
แมรัฐจะสามารถตรากฎหมายเพ่ือจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได แตก็หาได

หมายความวารัฐจะตรากฎหมายอยางไรก็ได เนื่องจากสิทธิเสรีภาพนั้นเปนส่ิงสําคัญ ดังนั้นการตรา
กฎหมายท่ีจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงตองตราโดยฝายนิติบัญญัติ ภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

1) หลักความพอสมควรแกเหตุ56 หลักความพอสมควรแกเหตุหรือหลักความจําเปนนี้
เปนหลักท่ีมีขึ้นเพ่ือจํากัดการใชอํานาจรัฐไมใหเปนไปโดยอําเภอใจซ่ึงตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยไดมีการบัญญัติไวเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนไวในมาตรา 29 
โดยเรียกอีกช่ือหนึ่งวาหลักความจําเปน ซ่ึงมีสาระสําคัญคือ มาตรการท่ีองคกรนิติบัญญัติตราขึ้น
                                                             

56  จาก “เง่ือนไขการตรากฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน “มาตร” ในการควบคุม
ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย,” โดย วรเจตน ภาคีรัตน, 2543, วารสารนิติศาสตร 30(2),             
น. 184 – 149. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เจาของลิขสิทธ์ิ. 
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เปนกฎหมายจะตอง “เหมาะสม” ท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการ กฎหมายใดก็ตามท่ีกําหนด
มาตรการซ่ึงเห็นประจักษชัดวาไมอาจบรรลุผลท่ีตองการไดอยางแนแท ยอมถือไดวากฎหมายนั้น
ไมเหมาะ อยางไรก็ตาม องคกรนิติบัญญัติมีดุลพินิจเฉพาะในการคํานวณหรือคาดคะเนพัฒนาการ
ในอนาคต ดังนั้น กฎหมายท่ีจะถือไดวาขัดตอหลักความเหมาะสม จะตองปรากฏวาองคกร 
นิติบัญญัติใชดุลพินิจซ่ึงตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการคาดคะเนพัฒนาการในอนาคต และผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นจากกฎหมายนั้นผิดพลาดอยางชัดแจง อีกท้ัง มาตรการท่ีองคการนิติบัญญัติตราขึ้นเปน
กฎหมายนั้นจะตองเปนมาตรการท่ีจําเปน กลาวคือ ในกรณีท่ีมีมาตรการท่ีเหมาะสมหลายมาตรการ 
องคกรนิติบัญญัติจะตองเลือกเอามาตรการท่ีมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนนอยท่ีสุดมา
บัญญัติเปนกฎหมาย หากเลือกเอามาตรการท่ีกระทบตอสิทธิและเสรีภาพอยางรุนแรงมาบัญญัติเปน
กฎหมายท้ัง ๆ ท่ีอาจเลือกมาตรการท่ีรุนแรงนอยกวาไดแลว ยอมถือวากฎหมายฉบับนั้นขัดตอหลัก
ความจําเปน และมาตรการดังกลาวจะตองเปนมาตรการท่ีพอเหมาะสมควรแกเหตุในความหมาย
อยางแคบอีกดวย ซ่ึงเรียกรองใหองคกรนิติบัญญัติช่ังน้ําหนักประโยชนท่ีมหาชนจะไดรับกับ
ประโยชนท่ีเอกชนจะตองสูญเสียไปอันเนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรการแหงกฎหมายท่ีเหมาะสม
และจําเปนนั้น 

2) หลักการคุมครองสารัตถะแหงสิทธิและเสรีภาพ57 ในการตรากฎหมายท่ีมีผลเปน
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้นองคกรนิติบัญญัติไมอาจตรากฎหมายใหกระทบกระเทือน
แกนหรือสารัตถะของสิทธิและเสรีภาพได เชน เสรีภาพในทางวิชาการตามรัฐธรรมนูญ ฯ มาตรา 
50 ยอมถูกกระทบกระเทือนจนถึงแกน ถาหากมีการตรากฎหมายหามมิใหมีการวิจัยหรือเผยแพร
ผลงานวิจัย อยางไรก็ตามรัฐธรรมนูญอาจบัญญัติโดยชัดแจงยกเวนมาตรการท่ีอาจถือไดวา
กระทบกระเทือนสารัตถะแหงสิทธิใหเปนมาตรการท่ีใชบังคบัไดเพ่ือตัดปญหาการตีความ เชน การ
ลงโทษประหารชีวิตซ่ึงรัฐธรรมนูญ ฯ บัญญัติไวใหทําได เปนตน 

3) หลักการมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไปของกฎหมายและหลักหามตรากฎหมายใช
บังคับเฉพาะกรณีและเฉพาะบุคคล58 หลักดังกลาวเกิดมาจากเหตุผล 2 ประการ ประการแรก เหตุผล
ในเรื่องการแบงแยกอํานาจ เนื่องจากไมตองการใหองคกรนิติบัญญัติออกคําส่ังทางปกครองเอง 
ในรูปของกฎหมายอันเปนการกาวลวงฝายบริหาร และประการท่ีสอง เหตุผลในการปองกันมิให
เกิดเอกสิทธ์ิและการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ เนื่องจากหลักการดังกลาวเปนเครื่อง

                                                             
57  แหลงเดิม. (น. 189 – 191). 
58  แหลงเดิม. (น. 191 – 192). 
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ประกันความสมํ่าเสมอและความเทาเทียมกันในผลทางกฎหมายสําหรับขอเท็จจริงหรือสถานการณ
ท่ีเหมือนกัน 

สําหรับกรณีท่ีถือวากฎหมายท่ีใชไมมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไป แตเปนกฎหมายเฉพาะ
บุคคลและเฉพาะกรณี คือ กรณีแรก เปนกรณีท่ีองคกรนิติบัญญัติตรากฎหมายจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพใหมีผลบังคับเฉพาะบุคคลหนึ่งหรือกลุมบุคคลจํานวนแนนอนจํานวนหนึ่งหรือกลุมบุคคล
ท่ีอาจคํานวณจํานวนไดกลุมหนึ่ง กรณีท่ีสอง เปนกรณีท่ีองคกรนิติบัญญัติตรากฎหมายจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพท่ีแมมีลักษณะเปนนามธรรม ใชบังคับบุคคลท่ัวไป แตในทางขอเท็จจริงแลวมุง
ประสงคใหใชบังคับกับบุคคลเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุม อยางไรก็ตามหากกฎหมายท่ีตราขึ้นนั้น
ไมไดมีผลเฉพาะเหตุการณนั้น แตไดรับการบัญญัติใหครอบคลุมเหตุการณท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต
และมีผลใชบังคับกับบุคคลไมจํากัดจํานวนดวย กฎหมายดังกลาวยอมไมถือวาขัดตอรัฐธรรมนูญ 

4) หลักการอางบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการตรากฎหมาย59 หลักการ
ดังกลาวนี้มีขึ้นเพ่ือเตือนใหองคกรนิติบัญญัติตระหนักวาตนกําลังตรากฎหมายลวงลํ้าแดนแหงสิทธิ
และเสรีภาพของปจเจกชนอยู เพ่ือท่ีองคกรนิติบัญญัติจะไดตรากฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
เฉพาะท่ีตนตองการจริง ๆ เทานั้น และเพ่ือเปนเครื่องชวยในการใชและการตีความกฎหมายดวย ซ่ึง
จะตองระบุเฉพาะบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีเกี่ยวของและท่ีใหอํานาจจํากัดสิทธิและเสรีภาพไว
ในกฎหมาย จะระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจทุกมาตราไวในกฎหมายโดยมีมูลเหตุ 
จูงใจท่ีจะปองกันมิใหกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญไดไม การฝาฝนไมระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 
ท่ีใหอํานาจตรากฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลสงผลใหกฎหมายฉบับนั้นขัดรัฐธรรมนญู 
โดยเหตุนี้ยอมตองถือวากฎหมายท่ีไดรับการตราขึ้นโดยไมระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีให
อํานาจใชบังคับไมไดท้ังฉบับ 

5) กฎหมายนั้นตองมีความแนนอนชัดเจน60 ความชัดเจนแนนอนของกฎหมายนั้นเปน
ส่ิงจําเปนท่ีไมอาจขาดได เพ่ือใหราษฎรสามารถใชสิทธิเสรีภาพในการพัฒนาศักยภาพของตนไป
ในทางท่ีตนตองการโดยไมกลัววาจะกระทําผิดกฎหมาย หากบุคคลไมอาจแนใจไดวาการกระทํา
ของตนถูกกฎหมายหรือไม ก็จะทําใหประชาชนไมกลาท่ีจะกระทําการใด ๆ เพราะกลัววาจะถูก
ลงโทษหากการกระทําดังกลาวของตนเปนส่ิงท่ีผิด ดังนั้นกฎหมายจึงตองมีความชัดเจนแนนอน 

                                                             
59  แหลงเดิม. (น. 193). 
60  จาก สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ: ศึกษารูปแบบการจํากัดลิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญใหไว

อยางเหมาะสม (น. 69 – 70), โดย วรพจน วิศรุตพิชญ, 2538, กรุงเทพฯ: วิญูชน. ลิขสิทธ์ิ 2538 โดยสํานักพิมพ
วิญูชน. 
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6) กฎหมายตองไมมีผลยอนหลัง หลักกฎหมายหามยอนหลังมีความสําคัญอยางมาก
โดยเฉพาะในทางอาญา สามารถสืบสาวมาจากสมัยโรมันซ่ึงเปนภาษิตกฎหมายละตินวา Nullum 
crimen, nulla poena sine lege คือ “ไมมีการกระทําความผิดไมมีโทษ หากไมมีกฎหมาย” ซ่ึงก็
หมายถึง การท่ีบุคคลจะตองรับโทษอยางหนึ่งอยางใดนั้น จะตองมีกฎหมายบัญญัติเอาไวแนนอน
ในขณะนั้นเองวา การกระทําของเราเปนความผิดท้ังนี้ก็เพ่ือคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
เม่ือประชาชนรูเสียแลวก็จะกระทําใหถูกตอง  

2.5.2  หลักการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 
การประกันสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มีหลักอยูวา จะจํากัดสิทธิ

ไมได ยกเวน โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว
และเทาท่ีจําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นไมได ดังนั้น 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตองยึดถือหลักท่ีเครงครัดตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 29 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซ่ึงบทบัญญัติมาตรา 29 มี ท่ีมาจาก
รัฐธรรมนูญสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน (Basic Law) มาตรา 192 โดยนํามาบัญญัติไวเพ่ือเปนการ
วางหลักคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 3 กรณีท่ีรัฐจะจํากัดสิทธิและเสรีภาพเปนเพียง
ขอยกเวนท่ีจํากัดยิ่ง โดยจะตองเปนกรณีท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไวและทําไดเพียงเทาท่ีจําเปน อันมี
ลักษณะเปนการวางขอบเขตการใชอํานาจรัฐยิ่งกวาการใหอํานาจรัฐในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล และการท่ีรัฐใชขอยกเวนตามมาตรานี้เกินความจําเปนก็จะเปนการขัดตอหลักดังกลาว 
ดังนั้น การประกันสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 ถือไดวาเปนหัวใจสําคัญ
ของการใหหลักประกันสิทธิและเสรีภาพ โดยปรากฏเปนหลักการทางกฎหมาย ดังนี้ 

1)  หลักการจํากัดสิทธิเสรีภาพจะกระทําไมได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย  
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตองอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

ดังนั้น กฎหมายท่ีจํากัดหรือใหอํานาจฝายบริหารจํากัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎรจะตองมี
เจตนารมณหรือความมุงหมายเพ่ือจัดระเบียบแหงการใชสิทธิและเสรีภาพของราษฎร ปองกันมิให
การใชสิทธิหรือเสรีภาพของราษฎรคนหนึ่งกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพของราษฎรคน 
อ่ืน ๆ หรือประโยชนสาธารณะ ฉะนั้น เม่ือปรากฏวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติหลักประกันสิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติมาตรา 29 ดังกลาว เทากับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยยืนยันถึงหลักนิติรัฐเปนหลักสําคัญในการปกครองประเทศ 
เนื่องจากบุคคลตองไดรับความคุมครองและอยูภายใตกฎหมายเดียวกันดวยความยุติธรรมและเสมอ
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ภาคท่ีเรียกวา “Equal Before the Law”61 ดังนั้น การตรากฎหมายเม่ือจะตองมีการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน องคกรท้ังหลายของรัฐจําตองพิจารณากอนวามีบทบัญญัติของกฎหมายฉบับ
ใด และมาตราใดใหอํานาจในการกระทําเชนนั้นหรือไม เชน จะมีขอความวา “อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตราแหงกฎหมาย...” เปนตน เพ่ือยืนยันการใชอํานาจตามกฎหมาย ซ่ึงการตรากฎหมาย
ขึ้นใชบังคับเพ่ือประโยชนอยางอ่ืนนอกเหนือจากเพ่ือคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและ
หรือเพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะ เชนเพ่ือคุมครองประโยชนสวนตัว หรือของสมัครพรรคพวก
ของสมาชิกรัฐสภา ยอมเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพอันเปนการฝาฝนเจตนารมณตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญหรืออีกนัยหนึ่งเปน “การใชอํานาจนิติบัญญัติโดยมิชอบ” (Abuse of Legislative 
Power) ซ่ึงยังผลใหกฎหมายนั้นขัดตอรัฐธรรมนูญ และใชบังคับมิได 

2)  หลักการจํากัดสิทธิและเสรีภาพเทาท่ีจําเปน  
ตามมาตรา 29 วรรค 1 บัญญัติวา “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญ

รับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือการท่ี
รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาท่ีจําเปนเทานั้น...” ซ่ึงหลักการจํากัดสิทธิและเสรีภาพเทาท่ีจําเปน 
หรืออาจเรียกวาหลักพอสมควรแกเหตุ หรือหลักความไดสัดสวน หรือเรียกวาหลักมิใหกระทําเกิน
กวาเหตุ ซ่ึงเปนหลักท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในการนํามาใชควบคุมการใชอํานาจรัฐท่ีมีผลกระทบตอ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน62 ดังนั้น การกระทําท่ีจะเรียกไดวา เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
เทาท่ีจําเปน จึงถือเปนหลักการท่ีสําคัญอยางยิ่งประการหนึ่ง ในการควบคุมการใชอํานาจ มิใหใช
อํานาจตามอําเภอใจ หรือมีการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางไรขอบเขตโดยการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพตามมาตรา 29 ดังกลาว จะตองอยูภายใตหลักเกณฑของหลักความไดสัดสวน หลัก
ความไดสัดสวนนั้น ถือวาเปนหลักกฎหมายมหาชนท่ัวไปท่ีมิไดบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร แต
ไดรับการยอมรับวาเปนหลักกฎหมายท่ัวไปอยางกวางขวาง นอกจากนี้ยังไดรับการยอมรับวาเปน
หลักกฎหมายในกฎหมายระหวางประเทศ จะเห็นไดวาหลักความไดสัดสวนนั้นเปนหลักท่ีไดรับ
การยอมรับวาเปนหลักในทางกฎหมายท่ีสําคัญ ท้ังนี้เพราะรากฐานของหลักความไดสัดสวนนั้นมี
พ้ืนฐานมาจากหลักความยุติธรรมอันเปนพ้ืนฐานของหลักกฎหมายท่ัวไป หลักความไดสัดสวนนั้น
เปนหลักท่ีคํานึงถึงความยุติธรรมท้ังในสวนของปจเจกบุคคลและความยุติธรรมตอสังคมโดยรวมดวย 
ท้ังนี้ เพราะการอาศัยอยูรวมกันในสังคมนั้น ผลประโยชนของปจเจกบุคคลก็ดีผลประโยชนของ
กลุมบุคคลท่ีแตกตางกันก็ดี รวมท้ังผลประโยชนของมหาชนก็ดี ยอมมีผลกระทบตอกันและกัน
                                                             

61  จาก กฎหมาย ศีลธรรม และความรับผิดชอบของนักกฎหมาย (น. 14-15), โดยประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล, 
ประพฤทธ์ิ ศุกลรัตนเมธี, 2547, กรุงเทพฯ: นิติธรรม. ลิขสิทธ์ิ 2547 โดยสํานักพิมพนิติธรรม. 

62  หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเปนมนุษย. (น. 194). เลมเดิม. 
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เสมอ63 ท้ังนี้ ดวยเหตุท่ีหลักความไดสัดสวนเปนหลักท่ีสําคัญในการตรวจสอบการกระทําของรัฐ
ท้ังหลายอันมีผลสําคัญตอความสมบูรณหรือความชอบดวยกฎหมายของการกระทําของรัฐนั้น ๆ 
และโดยท่ีหลักความไดสัดสวนเปนหลักกฎหมายท่ัวไปในระดับของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ดังนั้น 
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะไดทําความเขาใจหลักความไดสัดสวน เพ่ือนํามาใชเปนหลักเกณฑใน
การควบคุมตรวจสอบการกระทําของรัฐท้ังหลาย ซ่ึงสาระสําคัญของหลักความไดสัดสวนมีอยู 3 
ประการ คือ 

1.  หลักความเหมาะสม เปนหลักความเหมาะสมของมาตรการหรือวิธีการอันใดอันหนึง่ 
กลาวคือ มาตรการท่ีอาจทําใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวไดมาตรการอันใดอันหนึ่งจะเปน
มาตรการท่ีไมเหมาะสม หากมาตรการนั้นไมอาจบรรลุวัตถุประสงคท่ีมุงหมายได หรือการบรรลุ
วัตถุประสงคดังกลาวนั้นเปนไปดวยความยากลําบาก หรือสภาพการณซ่ึงรัฐไดทําการแทรกแซง
และภายในสภาพการณนั้นรัฐจะตองคํานึงถึงการทําใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดย
มาตรการนั้นวางอยูบนสมมติฐานท่ีไดรับการยอมรับหรือเปนมาตรการท่ีไดแสดงใหเห็นอยางชัด
แจงวามีความเปนไปไดท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ในกรณีนี้จึงถือไดวามาตรการนั้นเปน
มาตรการท่ีเหมาะสม 

2.  หลักความจําเปน เปนหลักท่ีพิจารณามาตรการหรือวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีกอใหเกิด
ผลกระทบนอยท่ีสุดเทานั้น หรือความจําเปนของมาตรการใดมาตรการหนึ่งนั้นไมมีอยู หากการ
บรรลุเปาหมายเดียวกันนั้นหรือผลสําเร็จท่ีดีกวาสามารถจะกระทําไดโดยวิธีการหรือมาตรการอ่ืน 
ท่ีแทรกแซงหรือกอใหเกิดผลกระทบท่ีนอยกวา โดยในหลักความจําเปนจะตองคํานงึวามาตรการใด
มาตรการหนึ่งจะมีความจําเปนเม่ือไมสามารถท่ีจะเลือกมาตรการอ่ืนใดท่ีมีผลเชนเดียวกับมาตรการ
ท่ีเลือกได อีกท้ังมาตรการนั้นเปนมาตรการท่ีมีผลกระทบตอสิทธิขั้นพ้ืนฐานนอยท่ีสุด 

3.  หลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ เปนเรื่องของความสัมพันธระหวาง
วัตถุประสงค และวิธีการ หลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบมีหลักการวามาตรการอันใด
อันหนึ่งจะตองไมอยูนอกเหนือขอบเขตของความสัมพันธระหวางวธีิการดังกลาวกับวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไว หรือหากจะกลาวในเชิงบอกเลาอาจกลาวไดวา มาตรการอันใดอันหนึ่งจะตองอยูภายใน
ขอบเขตของความสัมพันธท่ีเหมาะสมระหวางวิธีการกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ในสวนท่ี
เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานและหลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบนั้น อาจกลาวไดวา อยูท่ี
การไดรับผลกระทบอันเกิดจากการแทรกแซงในเสรีภาพของปจเจกบุคคลจะตองไมอยู
นอกเหนือจากขอบเขตความสัมพันธของประโยชนอันเปนเปาหมายของสาธารณะท่ีกําหนดไว 

                                                             
63  แหลงเดิม. (น. 195).  

DPU



47 

ประโยชนท่ีไดจากการดาํเนินการตามาตรการนัน้จะตองมีน้ําหนักมากกวาผลเสียท่ีเกิดจากมาตรการ
ดังกลาว 

3)  การจํากัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหง
สิทธิและเสรีภาพมิได  

ตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง ซ่ึงบัญญัติเปนหลักการวา การจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะ
กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพมิได หลักนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือเปนการให
หลักประกันในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพวา การจํากัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนั้นจะ
กระทบกระเทือนตอสาระสําคัญของสิทธิและเสรีภาพไมได ทฤษฎีหรือหลักการพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวกับ
หลักการจํากัดสิทธิและเสรีภาพท่ีจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพมิไดนั้น มี 2 
หลักการ คือ การคุมครองสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพอยางสัมบูรณ โดยหลักการเห็นวาไมวา
กรณีจะเปนประการใดไมอาจท่ีจะทําการละเมิดสาระสําคัญแหงสิทธิได บทบัญญัติดังกลาวเปนการ 
คุมครองขั้นต่ําสุดตอแกนของสิทธิและเสรีภาพอันเปนหัวใจของสิทธินั้น ๆ ซ่ึงแยกเขตแดนของ
สิทธิออกเปน 2 สวนประกอบดวย สวนแรกเปนสวนท่ีรัฐอาจเขาไปกระทบตอสิทธิและเสรีภาพนั้นได 
และสวนท่ีสอง เปนขอบเขตท่ีรัฐไมอาจจะกาวลวงเขาไปไดอันถือวาเปนขอบเขตท่ีไดรับคุมครอง
อยางสัมบูรณ การคุมครองจึงไมจําตองพิจารณาจากการแทรกแซงเปนกรณี ๆ ไป หรือมิไดขึ้นอยู
กับการใชเหตุผลของการแทรกแซงเปนกรณี ๆ ไป และหลักการท่ีสองคือการคุมครองสาระสําคัญ
สิทธิและเสรีภาพอยางสัมพัทธ เห็นวาไมควรมีส่ิงใดท่ีจะไดรับการคุมครองอยางสัมบูรณ ในกรณีท่ี
มีเหตุผลท่ีเหนือกวาท่ีเปนความจําเปนอยางยิ่ง ภายใตพฤติกรรมดังกลาวนี้จึงควรท่ีจะอนุญาตใหมี
การกระทบกระเทือนสาระสําคัญของสิทธิและเสรีภาพได อยางไรก็ตามไดมีความพยายามในการ
ใชเกณฑในการพิจารณาสาระสําคัญของสิทธิขั้นพ้ืนฐานโดยใชเกณฑ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” มา
เปนเกณฑในการพิจารณาเรื่องศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยนั้น ถือวาเปนของสาระสําคัญของสิทธิ
ขั้น พ้ืนฐาน การแทรกแซงใด ท่ีเปนการละเมิดศักดิ์ ศรีของความเปนมนุษยยอมเปนการ
กระทบกระเทือนสาระสําคัญของสิทธิขั้นพ้ืนฐานดวย 

4)  การจํากัดสิทธิและเสรีภาพตองมีผลเปนการท่ัวไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแก
กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง  

ตามมาตรา 29 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พุทธศักราช 2540 และ 
พุทธศักราช 2550 มีสาระสําคัญท่ีมิใหบัญญัติกฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพใหมีผลใชบังคับแก
กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจงนั้นขอบเขตของการใชหลักการหาม
จํากัดสิทธิและเสรีภาพโดยมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
เห็นวา ขอบเขตของการใชของหลักการดังกลาวนี้มีขอบเขตจํากัดเฉพาะกรณีของสิทธิประเภท 
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“สิทธิในเสรีภาพ” เพราะสิทธิประเภทนี้ตองอยูภายใตเง่ือนไขของกฎหมาย โดยใชบังคับกับสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานท่ีไมไดบัญญัติไวในหมวดสิทธิขั้นพ้ืนฐาน แตความเห็นอีกดานหนึ่งก็เห็นวาสิทธิขั้น
พ้ืนฐานในกระบวนการยุติธรรม ลวนแตเปนสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขของกฎหมาย หากแตให
อํานาจฝายนิติบัญญัติท่ีจะไปกําหนดขอบเขตของสิทธิขั้นพ้ืนฐานดังกลาว ท้ังยังมีความเห็นวา 
“สิทธิในความเสมอภาค” ไมนํามาใชกับกรณีดังกลาวขางตน เพราะสิทธิในความเสมอภาคนั้น เปน
สิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีไมอยูภายใตเง่ือนไขของกฎหมาย จึงนํามาใชเฉพาะกับ “สิทธิในเสรีภาพ” เทานั้น 
เพราะสิทธิประเภทนี้ไดมีการกําหนดใหอยูภายใตเง่ือนไขของกฎหมาย ดังนี้ คือ การหามบัญญัติ
กฎหมายเพ่ือใชแกกรณีใดกรณีหนึ่งเนื่องดวยการบัญญัติกฎหมายมีความประสงคในการหามไมให
ออกกฎหมายเพ่ือใชกับกรณีใดกรณีหนึ่งนั้น เพ่ือตองการหลีกเล่ียงการออกคําส่ังทางปกครองในรูป
ของกฎหมาย การออกคําส่ังทางปกครองในรูปของกฎหมาย นอกจากมีปญหาเกี่ยวกับเรื่องความ
เสมอภาค ยังเปนปญหาเกี่ยวกับหลักการแบงแยกอํานาจ ซ่ึงการจํากัดสิทธิและเสรีภาพท่ีมีผลเปน
การท่ัวไปนั้น การพิจารณา “ลักษณะท่ัวไป” จะพิจารณาในแงของเวลา ในแงของบุคคล และในแง
ของเนื้อหา ดังนี้ 

(1)  ลักษณะท่ัวไปในแงของเวลา ลักษณะของการมีผลใชบังคับของกฎหมายในแงของ
เวลานั้น เนื่องจากกฎหมายนั้นจะมีผลบังคับใชตลอดไป ดวยกฎหมายยอมมีผลบังคับใชตราบเทาท่ี
กฎหมายออกมาภายหลัง มิไดมีผลเปนการยกเลิกกฎหมายดังกลาว 

(2)  ลักษณะท่ัวไปในแงของบุคคลและเนื้อหาของกฎหมาย กลาวคือ ความท่ัวไปใน
ความหมายของจํานวนบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกฎเกณฑดังกลาวนั้นไมอาจจะกําหนดได เชนเดียวกับ
ความเปนธรรมในความหมายของจํานวนขอเท็จจริงก็ไมอาจจะกําหนดได64 

กลาวโดยสรุป การจํากัดสิทธิและเสรีภาพดังกลาวขางตน จึงตองมีการปองกันมิใหฝาย
นิติบัญญัติตรากฎหมายออกมาในลักษณะของการจํากัดสิทธิและเสรีภาพอยางไรขอบเขต กลาวคือ 
จะตองจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีจะตองมีลักษณะเปนการท่ัวไป นั่นเอง 

5)  การระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการตรากฎหมายจํากัดสิทธิ 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจ

ในการตรากฎหมายดวย ตามมาตรา 29 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 และพุทธศักราช 2550 บัญญัติวา “กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปน
การท่ัวไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการ
เจาะจง ท้ังตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย...” กลาวไดวา 

                                                             
64  แหลงเดิม. (น. 173 – 176).  
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การระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการตรากฎหมาย เปนเง่ือนไขในทางรูปแบบของ
การตรากฎหมายในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล65 หากมิไดกลาวอางบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการกระทําการนั้น ยอมมีคาเทากับความเสียเปลาแหงกฎหมายนั้น และ
หากปลอยใหฝายนิติบัญญัติตรากฎหมายท่ีมีผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ โดยไมคํานึงถึง
เง่ือนไขในทางรูปแบบ จะทําใหเกิดปญหาความชอบดวยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญซ่ึงมีผลให
กฎหมายนั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 29 วรรคสองประกอบมาตรา 6 ท้ังนี้ การ
พิจารณาวาตองระบุบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีใหอํานาจในการตรากฎหมาย พิจารณาไดวาหากเปน
กรณีท่ีกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งสาระสําคัญของกฎหมายฉบับนั้น สวนใหญหรือท้ังฉบับมีเนื้อหา
ความเกี่ยวโยงกันเรื่องการจํากดัสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ในกรณีนี้การบัญญัติมาตราท่ีใหอํานาจในการ
ตรากฎหมายเพ่ือจํากัดสิทธิควร บัญญัติไวในมาตราใดมาตราหนึ่งในสวนตน ๆ ของกฎหมาย  
ถัดจากมาตราท่ีกําหนดเรื่องวันใชบังคับ เพ่ือท่ีจะไดแสดงใหเห็นวากฎหมายฉบับนี้โดยสาระของ
กฎหมายแลวเกี่ยวโยงกับเรื่องการจํากัดสิทธิตามรัฐธรรมนูญท้ังส้ิน หรือหากเปนกรณีท่ีกฎหมาย
ฉบับใดฉบับหนึ่ง มีเพียงมาตราใดมาตราหนึ่งเทานั้นท่ีกระทบกับสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงไมใช
กรณีของกฎหมายท้ังฉบับท่ีกระทบกับสิทธิตามรัฐธรรมนูญในกรณีนีค้วรบัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ 
เพ่ือเปนการหลีกเล่ียงความเขาใจผิดวากฎหมายนั้นท้ังฉบับไปกระทบหรือจํากัดสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญ 

กลาวโดยสรุป รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดท่ีเปนกรอบการใชอํานาจแหงรัฐ ซ่ึง
นอกจากจะกําหนดรูปแบบการใชอํานาจขององคกรตาง ๆ ในทางการเมืองและกําหนดวิธีการ
ควบคุมการใชอํานาจนัน้แลว โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐธรรมนูญของประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบ
เสรีประชาธิปไตยยังเปนการกําหนดกฎกติกาความสัมพันธระหวางรัฐและประชาชน และระหวาง
ประชาชนดวยกัน ดวยการใหหลักประกันแหงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพ่ือใหประชาชนมี
ความเสมอภาค (Equality) และเสรีภาพ (Liberty)66 บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพจึงยอมเปน
หัวใจท่ีมีความสําคัญตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยางยิ่ง ซ่ึงหากศึกษารัฐธรรมนูญท่ี
เปนลายลักษณอักษรของหลายประเทศแลว จะพบวา ในหลายประเทศไดมีการรับรองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนไวในรัฐธรรมนูญ ซ่ึงบางประเทศอาจมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพเพียงไมกี่
มาตรา บางประเทศอาจบัญญัติไวอยางกวางขวาง โดยมีระดับของการรับรองอาจแตกตางกนัไปตาม
สภาพทางการเมืองของประเทศ 
                                                             

65  แหลงเดิม. (น. 176 – 181).  
66  จาก หลักรัฐธรรมนูญท่ัวไป (น. 84 – 85), โดย หยุด แสงอุทัย, 2538, กรุงเทพฯ: วิญูชน. ลิขสิทธ์ิ 

2538 โดย สํานักพิมพวิญูชน. 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
ไดบัญญัติหลักการสําคัญเพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิและเสรีภาพสิทธิและเสรีภาพนั้น เกิดผล
ในทางปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมมากท่ีสุด นอกจากนี้ ในรัฐธรรมนูญยังไดมีบทบัญญัติท่ีจะเปนผลให
สิทธิและเสรีภาพเปนจริงในทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(1)  การกําหนดใหการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานงึถึงศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ 

(2)  การกําหนดใหสิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวโดยชัดแจงโดยปริยาย 
หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยอมไดรับความคุมครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
และองคกรอ่ืนของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมาย 
ท้ังปวง 

(3)  วิธีการเขียนกฎหมายใหเริ่มตนดวยการระบุเสรีภาพตาง ๆ แตเม่ือลงทายมักจะ
บัญญัติวา ใหอยูภายใตเง่ือนไขของกฎหมายนั้น67  

อยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญก็ไดบัญญัติหลักการเรื่องการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนไววาตองกระทําตามกฎหมายท่ีรัฐสภาตราขึ้นเทานั้น และตองกระทําเฉพาะท่ีรัฐธรรมนูญ
อนุญาตและเทาท่ีจําเปน โดยจะกระทบสาระสําคัญของสิทธิและเสรีภาพไมไดโดยจะตองมีการนํา
หลักการทางกฎหมายในเรื่องการจํากัดสิทธิและเสรีภาพเทาท่ีจําเปน อันเปนปรัชญา แนวคิดทาง
ทฤษฎีท่ีนํามาใชใหสอดคลองตองตรงตามเจตนารมณของบทบัญญัติมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยตองพิจารณาวา เม่ือมีการตรา การใช และการตีความ
กฎหมายในเรื่องการจํากัดสิทธิเทาท่ีจําเปนก็ตองใชอยางมีขอบเขต และเขาลักษณะมุงคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนอยางแทจริง แมวาขอกฎหมายจะเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ ก็พึง
เขาใจไดชัดเจน และเปนท่ียอมรับวา เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพเทาท่ีจําเปน เพ่ือจะใหกฎหมาย
ท่ีใชปกครองประชาชนภายในรัฐเปนกฎหมายท่ีมีความหมายชัดเจน และเปนกฎหมายภายใตหลัก
นิติรัฐหรือหลักนิติธรรมท่ีแทจริง 

ยอมสละสิทธิและเสรีภาพบางประการของตน เพ่ือไมใหไปกระทบสิทธิเสรีภาพของ
คนอ่ืนและใหเกิดความสงบสุขภายในบานเมือง และเกิดความม่ันคงภายในสังคมของตน โดย
ยินยอมมอบอํานาจใหผูปกครองซ่ึงมาจากผูแทนของประชาชนกําหนดกตกิา หรือกฎหมายในฐานะ
ฝายนิติบัญญัติขึ้น เชน หามมิใหประชาชนเขาไปในสถานท่ีราชการท่ีมีเอกสารลับเกี่ยวกับความ
ม่ันคงของประเทศ อันเปนสถานท่ีท่ีหวงแหนไว หามมิใหเขาไปในสถานท่ีราชการในเวลากลางคืน

                                                             
67  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง. (น.129-133). เลมเดิม. 
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อันเปนการจํากัดสิทธิในการเดินทางของประชาชน บังคับใหประชาชนตองเสียภาษี อันเปนการ
จํากัดสิทธิในทางทรัพยสินของประชาชน เพ่ือรัฐจะไดนํารายไดมาบริหารประเทศหรือปองกัน
ประเทศไมใหถูกรุกราน เชน ใหเปนเงินเดือนทหาร ตํารวจ หรือซ้ืออาวุธ ใหทหารปองกันประเทศ 
หรือนําเงินภาษีมาสรางถนน เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรไปมา อันเปนประโยชนของสาธารณะ หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การจํากัดสิทธิในทางทรัพยสินของเอกชนแตละคนในเรื่องภาษี ก็เพ่ือนํามาใช
ประโยชนแกสาธารณะ การหามแสดงความคิดเห็นอันเปนการหม่ินประมาทผูอ่ืนเพ่ือมิใหเปนการ
ใชสิทธิกระทบตอสิทธิของผูอ่ืน เปนตน หากมีการฝาฝนผูปกครองหรือรัฐซ่ึงเปนผูบังคับใช
กฎหมายในฐานะฝายบริหารหรือฝายปกครองก็จะดําเนินการหรือดําเนินคดีกับผูฝาฝนโดยอาจนํา
ตัวมาฟองรองเพ่ือใหผูปกครองหรือรัฐในฐานะฝายตุลาการพิจารณาลงโทษหรือส่ังการอยางอ่ืน 

ในขณะเดียวกันในรัฐธรรมนูญนี้เอง ก็บัญญัติใหสิทธิเสรีภาพดังกลาวบางอยางอาจ 
ถูกจํากัดไดโดยกฎหมาย ซ่ึงเทากับวากฎหมายท่ีจํากัดสิทธิเสรีภาพนี้เปนกฎหมายท่ีรัฐธรรมนูญให
อํานาจในการจํากัดสิทธิเสรีภาพบางอยางเชนเดียวกัน ดังนั้นคํากลาวท่ีวาสิทธิเสรีภาพของบุคคล
สามารถทําอะไรก็ไดหากรัฐธรรมนูญรับรอง แมจะกระทบสิทธิของคนอ่ืนหรือทําใหเกิดความ
วุนวายขึ้นในบานเมือง และหากเจาหนาท่ีดําเนินคดีกับผูใชสิทธิเสรีภาพ การบังคับใชกฎหมายของ
รัฐยอมเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญ คํากลาวเชนนี้ไมถูกตองเสมอไป โดยเหตุผลจากแนวคิดในทาง
นิติศาสตรท่ีมีมาตั้งแตประวัติศาสตรดังกลาวแลว จะเห็นไดวา การจํากัดสิทธิเสรีภาพท่ีออกโดย
กฎหมายก็ไดรับความคุมครองจากรัฐธรรมนูญเชนเดียวกัน เพราะรัฐธรรมนูญไดบัญญัติใหอํานาจ
ไวในการออกกฎหมายเพ่ือจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลบางอยาง กฎหมายดังกลาวจึงไมขัดตอ
รัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญใหอํานาจไว หากกฎหมายนั้นกําหนดไวเทาท่ีจําเปนและไม
กระทบกระเทือนสาระสําคัญ แหงสิทธิและเสรีภาพ ดั งท่ี บัญญั ติไวในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน พุทธศักราช 2550 มาตรา 29 วรรคแรก เหตุท่ีรัฐธรรมนูญใหออก
กฎหมายยกเวนไวโดยใหมีการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลบางประการ ก็เพ่ือรับรองหรือคุมครอง
ประโยชนของสาธารณะหรือประโยชนสวนรวมของประชาชน เปนการยืนยันวาประโยชนของ
สาธารณะหรือประโยชนสวนรวมยอมมากอนหรือสําคัญกวาสิทธิและเสรีภาพของปจเจกชน 
แตละคน เพ่ือใหสังคมมีความสงบเรียบรอย มีความม่ันคง หรือเพ่ือปองกัน หรือระงับความเส่ือม
ทรามทางจิตใจ หรือสุขภาพของประชาชน เปนตน 

ดังนั้น การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ไมวาจะเปนในดานการรับรูขอมูล
ขาวสารและการแสดงความคิดเห็น หรือดานอ่ืน ๆ ท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติรองรับการมีสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนไว ยอมกระทําไดภายใตกรอบของกฎหมาย โดยคํานึงถึงความชอบธรรม
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และประโยชนในทางสาธารณะเปนหลัก มิใชเกิดจากการใชอํานาจโดยมิชอบจากผูมีอํานาจในการ
ปกครองประเทศ  

2.5.3  หลักการท่ีรัฐอางในการจํากัดเสรีภาพในการส่ือสารและการแสดงความคิดเห็น  
แมโดยหลักการแลวการท่ีคนเรามีเสรีภาพเปนสภาวะท่ีพึงปรารถนาของทุกคนก็ตาม 

แตหากเรามีเสรีภาพโดยไมมีขอจํากัดเลยก็มีผลเทากับเราไมมีเสรีภาพนั้นเอง เนื่องจากทุกคนจะใช
เสรีภาพในทางท่ีผิดและมีการเบียดเบียนผูอ่ืน ดังนั้น จึงสามารถจํากัดเสรีภาพของบุคคลไดท้ังนี้ก็
เพ่ือใหประชาชนมีเสรีภาพนั้นเอง อยางไรก็ตาม มิใชวารัฐจะสามารถจํากัดเสรีภาพไดทุกชนิด
เนื่องจากเสรีภาพบางชนิดเปนเสรีภาพท่ีรัฐไมอาจจํากัดไดเลย เชน เสรีภาพในมโนธรรมหรือ
ในทางความคิด แตหากไมใชเสรีภาพในมโนธรรมแลวรัฐอาจจํากัดเสรีภาพดานนั้นไดโดยเม่ือ
พิจารณาจาก คําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 ขอ 4 และปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน ค.ศ. 1948 ขอ 29 (2) ประกอบ ขอ 19 หรือ กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 ท่ีบัญญัติไวในมาตรา 19 และ 20 ก็ใหเหตุในการจํากัดเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นของบุคคลได แตขอจํากัดนั้นตองบัญญัติไวในกฎหมายเพ่ือการดังตอไปนี้ 

1.  เพ่ือคุมครองสิทธิเสรีภาพของผู อ่ืน เนื่องจากแนวคิดของ John Lock ท่ีวามนุษย 
มีความเทาเทียมกัน จึงไมอาจมีใครมากอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิของบุคคลอ่ืนได และเพ่ือเปน
การคุมครองสิทธิเสรีภาพอันเทาเทียมกัน จึงจําเปนท่ีตองจํากัดเสรีภาพของตน เพ่ือใหผูอ่ืนและ
ตนเองมีเสรีภาพอยางแทจริง68 และแมวารัฐจะไมไดจํากัดเสรีภาพของบุคคลในการกระทํานั้น ๆ  
ก็ตาม แตบุคคลยอมไมอาจใชเสรีภาพของตนเองเพียงเพ่ือวัตถุประสงคท่ีจะกอใหเกิดความเสียหาย
ตอบุคคลอ่ืนหรือตอสวนรวมแตฝายเดียว ซ่ึงเปนการใชสิทธิเสรีภาพในทางท่ีไมชอบ ดังท่ีได
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 42169 โดยการใชสิทธิเสรีภาพในทางท่ีไม
ชอบนี้รวมถึงการใชสิทธิเสรีภาพท่ีละเมิดตอความมุงหมายและวัตถุประสงคของสิทธิและเสรีภาพ
ในเรื่องดังกลาว เชน บุคคลยอมไมอาจใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในการลมลางระบอบ
ประชาธิปไตย ตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันได เปนตน 

ดังจะเห็นไดจาก ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ขอ 12 ซ่ึงรวมเรียกวา
สิทธิในความเปนสวนตัว หมายถึง สิทธิท่ีจะอยูโดยลําพัง โดยปราศจากการรบกวน เปนสิทธิ 
ในชีวิตสวนตัวของบุคคลท่ีคาดหมายไววาขอมูลสวนบุคคลจะไมถูกเปดเผยตอบุคคลท่ีสาม หรือตอ
สาธารณชนโดยปราศจากความยินยอม ซ่ึงการเปดเผยนั้นอาจสงผลตอบุคคลดังกลาวไดรับ 
                                                             

68  หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเปนมนุษย. (น.70). เลมเดิม. 
69  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 421 การใชสิทธิท่ีมีแตจะใหเกิดเสียหายแกบุคคลอื่นนั้น 

ทานวาเปนการอันไมชอบดวยกฎหมาย. 
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ความเดือดรอน อับอาย หรือไดรับความทุกขทรมานใจ ดังนั้น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนัน้
ยอมไมกอใหเกิดความสามารถท่ีจะดาใคร ดูหม่ินใคร หรือหม่ินประมาทใคร ๆ ไดและตองหยุดลง
เพ่ือคุมครองผูอ่ืนในช่ือเสียงเกียรติยศของผูอ่ืน หรือกรณีการใชเสรีภาพของหนังสือพิมพโดยมุง
ประสงคเพ่ือจะใหเกิดการจลาจลเพียงอยางเดียว เพราะโดยเนื้อแทแลวเสรีภาพของหนังสือพิมพ ก็มี
ลักษณะเชนเดียวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือกอใหเกิดพัฒนาการตอมนุษย จึงตองอยู
ภายใตหลักความเปนจริงซ่ึงรวมถึงความพยายามคนหาความจริงดวย70 

2. เพ่ือการดํารงอยูและเพ่ือความสามารถในการทําภาระหนาท่ีของรัฐ การดํารงอยู 
ของรัฐกอใหเกิดทฤษฎีความม่ันคงของรัฐ ซ่ึงเปนผลมาจากการท่ีรัฐเขามาทําหนาท่ีคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของปจเจกบุคคล ดังนั้น จึงถือวาเปนส่ิงท่ีจําเปนอยางยิ่งในการดํารงอยูของรัฐ รัฐจึง 
มีความชอบธรรมในการจํากัดเสรีภาพของประชาชนได อยางไรก็ตาม การดํารงอยูของรัฐนี้หาก
เปนกิจการภายในประเทศจะสามารถจํากดัเสรีภาพไดเฉพาะกรณีท่ีมีความรุนแรงจริง ๆ เทานั้น ตาง
กับกรณีเพ่ือปองกันภัยจากนอกประเทศ ท่ีถือไดวารัฐมีความชอบธรรมอยางยิ่งในการจํากัดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน71 เชน การบังคับรับราชการทหาร หรือการเกณฑแรงงานในภาวะสงคราม
ตามมาตรา 38 แหงรัฐธรรมนูญ สวนความสามารถในการทําภาระหนาท่ีของรัฐนั้น ไดรับการ
ยอมรับวาเปนวัตถุประสงคในการจํากัดสิทธิเสรีภาพ โดยรัฐอาจกําหนดในรูปแบบหนาท่ีให
พลเมืองของตนไดกระทําการ เชน บุคคลยอมมีหนาท่ีในการเสียภาษี ท้ังนี้เพ่ือจะนําเอาเงินท่ีไดไป
บริหารประเทศการท่ีรัฐสามารถจํากัดเสรีภาพของประชาชนเพ่ือการดํารงอยูและเพ่ือความสามารถ
ในการทําภาระหนาท่ีของรัฐไดนั้น เปนผลใหเกิดทฤษฎีเกี่ยวกับความม่ันคงไดอยางหลากหลาย 
โดยปจจุบันความม่ันคงของรัฐนั้น มิไดมีเพียงความม่ันคงจากภัยรุกรานทางดานทหารจาก
ตางประเทศแตรวมถึง ภัยทางเศรษฐกิจและสังคมดวย เปนตน ในระยะเริ่มแรกนั้นความม่ันคง
แหงชาตินั้นมุงพิจารณาถึงความอยูรอดของชาติในอันท่ีจะปองกันตัวเองจากการรุกรานดวยกําลัง
ทหารเพ่ือคุมกันและสนับสนุนใหชาติมีความม่ันคงปลอดภัยตอมาแนวคิดเกี่ยวกับความม่ันคง
แหงชาติไดขยายครอบคลุมถึงความสัมพันธระหวางสภาวะแวดลอมภายในประเทศหลาย ๆ ดาน 
ซ่ึงโดยสรุปแลวในปจจุบันความม่ันคงของชาติสามารถแบงประเภทออกเปน 5 ประการ72 คือ  
ความม่ันคงแหงชาติดานการเมืองภายใน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมจิตวิทยา ดานการเมืองระหวาง
ประเทศ และดานการทหาร 
                                                             

70  หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเปนมนุษย. (น. 223 – 224). เลมเดิม. 
71  แหลงเดิม. (น. 207 – 208).  
72  จาก บทบาทของกระทรวงมหาดไทยกับการกําหนดนโยบายความม่ันคงแหงชาติ  (น. 4), โดย                        

เล็ก แนวมาลี, 2522, กรุงเทพฯ: สํานักนโยบายและแผนมหาดไทย. 
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3.  เพ่ือประโยชนสาธารณะหรือเพ่ือความสงบเรียบรอยของประชาชน ประโยชน
สาธารณะเปนนิติสมบัติของกฎหมายมหาชน คือ เปนวัตถุหรือส่ิงท่ีกฎหมายมุงจะคุมครองปองกัน 
เปนประโยชนสวนรวมของทุก ๆ คน ไมใชประโยชนของคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ และถือวาเปน
หนาท่ีของรัฐเพ่ือสนองตอบตอความตองการรวมกันของมนุษยในสังคม โดยความตองการรวมกัน
ของสังคมท่ีมีความสําคัญคือ ความปลอดภัยและความเปนอยูท่ีสะดวกสบายในการดํารงชีวิต โดย
หากพิจารณาในแงผูรับประโยชนแลว เราสามารถแบงประโยชนสาธารณะออกเปน 2 ประเภท คือ 
ประโยชนสาธารณะท่ัวไป ซ่ึงเปนประโยชนท่ัวไปของเอกชนทุกคน เชน ประโยชนจากการ
ปองกันประเทศโดยกําลังทหาร เปนตน และประโยชนสาธารณะเฉพาะเปนประโยชนท่ีตกไดแก
บุคคลเฉพาะเจาะจง เชน ประโยชนจากการศึกษาของชาติ ยอมตกแกผูศึกษา หรือประโยชนจาก
กิจการไปรษณีย ยอมตกแกผูสงขาวสารหรือผูรับขาวสาร เปนตน73 

สวนความสงบเรียบรอยของประชาชน หมายถึง ประโยชนโดยท่ัวไปของประเทศชาติ
และสังคม74 เนื่องจากรัฐมีหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอย หากสังคมเกิดความวุนวาย ประชาชนก็
ไมอาจใชเสรีภาพของตนไดเต็มท่ี ดังนั้น รัฐจึงมีความจําเปนในการจํากัดเสรีภาพเพ่ือจัดการปญหา
ใหบานเมืองสงบเรียบรอย อันสงผลใหประชาชนสามารถใชเสรีภาพดังกลาวไดจริง กลาวอีกนัยหนึ่ง 
คือ รัฐมีความชอบธรรมในการจํากัดเสรีภาพเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือเพ่ือความสงบเรียบรอย 
คําวา “ความสงบเรียบรอยของประชาชน” และคําวา “ศีลธรรมอันดีของประชาชน” เปนคําท่ีมี
ความหมายกวางขวางมากและเปล่ียนไปไดตามนโยบายของรัฐ สภาวะทางสังคมเศรษฐกิจ รวมท้ัง
ทัศนะของมหาชนท่ีเปล่ียนไปตามยุคสมัยจึงเปนเรื่องยากท่ีจะใหคําจํากัดความไดหรือกําหนดไดวา
กรณีใดบานท่ีเปนเรื่องความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ศ.ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร75 ไดใหคําอธิบาย “ความสงบเรียบรอยของประชาชน” ไววา            
“เปนขอหามซ่ึงสังคมบังคับแกเอกชนเปนการแสดงใหเห็นวาสังคมยอมอยูเหนือเอกชน ท้ังนี้ เพ่ือ
สังคมจะดํารงอยูไดและจะไดคุมครองปกปกรักษาเอกชนซ่ึงอยูในสังคมนั้นเอง” ความสงบ
เรียบรอยของประชาชนจึงเปนเรื่องท่ีเกี่ยวของกับผลประโยชนโดยท่ัวไปของประเทศชาติ หรือ 
ประชาชน โดยสวนรวมมิใชของเอกชนคนใดหมูใดโดยเฉพาะ สวนคําวา “ศีลธรรมอันดีของ

                                                             
73  จาก หลักกฎหมายมหาชนเบ้ืองตน (น. 29 – 31), โดย สมยศ เช้ือไทย, 2550, กรุงเทพฯ: วิญูชน. 

ลิขสิทธ์ิ 2550 โดยสํานักพิมพวิญูชน. 
74  จาก “ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน บทบัณฑิตย,” โดย อุกฤษ มงคลนาวิน, 

2518, 32(1), (น. 33), กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
75  จาก หลักกฎหมายแพงและพาณิชย นิติกรรมและหนี้ (น. 16), โดย จิ๊ด เศรษฐบุตร, 2524, กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. ลิขสิทธ์ิ 2524 โดยโรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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ประชาชน” หมายถึง ธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของสังคมท่ีประชาชนถือปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความ
สงบสุขของสังคม สวนศีลธรรมอันดีของประชาชนมักจะมีความเกี่ยวพันใกลชิดกับความสงบ
เรียบรอยของประชาชนจึงทําใหการกระทําใดท่ีขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชนยอมจะขัดตอ
ความสงบเรียบรอยของประชาชนดวย จึงไมอาจเกิดผลตามกฎหมาย และไมอาจบังคับการให
เปนไปตามนั้นไดจุดประสงคของหลักความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน คือ
ความเรียบรอยทางการเมือง การปกครองเพ่ือคุมครองสถาบันตาง ๆ ในสังคมอันไดแก รัฐ 
ครอบครัว และเอกชนรวมท้ังความเรียบรอยทางเศรษฐกิจเพ่ือรักษาประโยชนของสังคมและเอกชน 

หลักความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเปนเรื่องของประโยชนท่ัวไป
ของประเทศชาติตลอดจนประโยชนสุขอันสําคัญของสังคมและประชาชนสวนรวม และมี
ความหมายกวางเปล่ียนแปลงไดเสมอตามยุคสมัยนั้น ไมอาจกําหนดไวใหชัดเจนในกฎหมายได จึง
เปนเรื่องท่ีศาลจะตองพิจารณาเปนรายกรณี ๆ ไปเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกคูความ”76 

4.  หลักการหามการโฆษณาชวนเช่ือใด ๆ เพ่ือสนับสนุนใหเกิดความรุนแรงในสังคม  
แมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจะมีความสําคัญอันควรไดรับการคุมครองใหพน

จากการกดขี่ขมเหงและปราบปรามจากรัฐ อยางไรก็ตามในบางสถานการณท่ีระบบกฎหมายเห็นวา
มีส่ิงอ่ืนท่ีนาคุมครองมากกวา เชน การพูดเหยียดเช้ือชาติจะถูกส่ังหามในหลายประเทศเพราะความ
กลมเกลียวระหวางเช้ือชาติและการรักษาความรูสึกของชนกลุมนอย ถือวามีความสําคัญมากกวา
เสรีภาพในการพูด หรือกรณีท่ีหากมีการแสดงความคิดเห็นแลวจะกอใหนําไปสูความรุนแรง ก็เปน
ท่ียอมรับกันวาควรมีการจํากัดการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นดังกลาวได แตรัฐจะตอง
แสดงหลักฐานและเหตุผลท่ีชัดเจนในการเขามาแทรกแซงการแสดงความคิดเห็นดังกลาว โดยท่ี
สังคมประชาธิปไตยนั้นยอมรับสิทธิเสรีภาพของปจเจกบุคคลซ่ึงถือวาเปนส่ิงมีคุณคา และการ
ยอมรับการแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย ก็คือ การยอมรับในคุณคาของความเปนคนของบุคคลอ่ืน 
วาเขาก็มีความเสมอภาคเทาเทียมกับเรา ดังนั้น การกระทําใด ๆ ก็แลวแตหากมุงกอใหเกิดความ
เกลียดชัง ในบุคคลท่ีเห็นแตกตางกับเรา ก็เทากับเปนการทําลายหลักการพ้ืนฐานท่ียอมรับการเปน
มนุษยในตัวเขา การกระทําดังกลาวจึงเปนการกระทําท่ีสามารถออกกฎหมายมาจํากัดได 

การแสดงความคิดเห็นท่ีรุนแรงนี้ โดยท่ัวไปหมายถึง รูปแบบของการแสดงออกท่ีสราง
ความรูสึกตอตานในทางเช้ือชาติ ศาสนา ความเช่ือ เปนตน ซ่ึงอาจแสดงออกมาในรูปแบบตาง ๆ 
เชน คําพูด ภาพ อักษร นอกจากนี้ยังสามารถเกิดขึ้นไดโดยตรงหรือโดยออม ซ่ึงในทางกฎหมาย 

                                                             
76  จาก กฎหมายวาดวยนิติกรรรม (น. 147), โดย ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2548, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. ลิขสิทธ์ิ 2548 โดยสํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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Hate Speech ตาม Black Law Dictionary หมายถึง การส่ือสารท่ีเปนการแสดงออกซ่ึงความรูสึก
เกลียดชังบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่ง โดยเฉพาะในกลุมเช้ือชาติ และในบางกรณีจะหมายความรวมถึง
การส่ือสารท่ีเปนการยั่วยุปลุกปนใหเกิดความรุนแรงรวมดวย สวนคําวายั่วยุปลุกปน หมายถึง การ
กระทําท่ีเปนการกระตุน สนับสนุน หรือชักจูงใหเกิดการกระทําผิดตามมา เชน การเผยแพรวิธีการ
ทําระเบิด และวิธีการฆาตัวตาย เปนตน 

แนวคิดเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นท่ีรุนแรงสวนใหญจะแตกตางไปในแตละสังคม 
โดยเฉพาะประเทศตะวันตกสวนใหญท่ีมีประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางกลุมผูปกครองและ
กลุมตอตานการปกครอง ซ่ึงอาจมีการเรียกประเภทของการแสดงความคิดเห็นท่ีรุนแรงแตกตาง
ออกไป เชน กลุมลาแปง (Lepen) ในประเทศฝรั่งเศส หรือกลุมนาซีใหม (Neo Nazi) ในประเทศ
เยอรมัน เปนตน โดยการแสดงความคิดเห็นท่ีรุนแรงนี้ ยังรวมถึงการแสดงความคิดเห็นในแงลบ
หรือปราศจากเหตุผลตอสังคม การเมือง และระบบการปกครอง เปนตน โดยเฉพาะในประเทศท่ี
ปกครองในระบบคอมมิวนิสต การแสดงความคิดเห็นท่ีรุนแรงจะหมายถึง การแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองตอรัฐบาล หรือสนับสนุนการปกครองในระบบอ่ืนท่ีแตกตางจากการปกครองของ
ประเทศเหลานั้น เชน ประเทศจีน ไดมีความพยายามจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
กลุมฟาหลุนกง หรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตย เปนตน 

5.  หลักความจริง แมบุคคลจะมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นท่ีสามารถแสดงออก
อยางใด ๆ ไดก็ตาม แตก็ไมอาจมีเสรีภาพท่ีจะกลาวเท็จอันเปนหลักท่ัวไปอยูนั้นเอง ซ่ึงเปนหลัก
เบญจศีลและเบญจธรรมในทางพระพุทธศาสนา คือหามพูดปด แตในกรณีท่ีเปนการวิพากษวิจารณ
เกี่ยวกับกิจการบานเมือง บุคคลยอมวิพากษวิจารณได ตราบใดท่ีผูวิจารณเช่ือโดยสุจริตวาเปนความจริง 
ผูวิจารณก็ไมตองรับผิดสําหรับความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการวิจารณนั้น77 

2.5.4  หลักการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความม่ันคง 
ปจจุบันเทคโนโลยีท่ีเจริญขึ้นของมนุษยและกระแสโลกาภิวัฒนไดสงผลใหภัยคุกคาม

ท่ีจะกระทบตอความม่ันคงของชาตินั้นสามารถเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว มีความรุนแรงและสามารถ
ขยายตัวสงผลกระทบไดอยางกวางขวาง สงผลใหรัฐตองมีกฎหมายพิเศษเพ่ือรักษาความม่ันคงของ
ชาติไวเปนการเฉพาะ หลากประเทศไดมีการกําหนดใหรัฐมีอํานาจพิเศษท่ีจะรักษาความม่ันคงของ
ชาติในยามวิกฤติ ซ่ึงท่ีมาของกฎหมายพิเศษนี้จะมาจากสองแหลงสําคัญ คือ รัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติใหอํานาจไว สําหรับกรณีท่ีจัดวาเปนเหตุฉุกเฉินมีความจําเปนตองใช
อํานาจพิเศษสามารถเปนไดตั้งแตภัยธรรมชาติไปจนถึงระดับสงครามระหวางประเทศ โดย                   

                                                             
77  กฎหมายรัฐธรรมนูญ. (น.328). เลมเดิม. 
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ผูมีอํานาจประกาศใชสวนใหญจะเปนประมุขของรัฐหรือผูท่ีใชอํานาจสูงสุดในการบริหาร สวนการ
ส้ินผลของกฎหมายพิเศษนั้นจะแบงออกเปนตามขอเท็จจริงและตามกําหนดระยะเวลา 

ในยามท่ีเกิดมีหรืออาจเกิดสถานการณรายแรง หรือ ความไมสงบเรียบรอยของ
บานเมืองท่ีจะเปนอันตรายตอประเทศอันเปนประโยชนสาธารณะของชาติอยางรายแรงขึ้น เชน 
สงคราม จลาจล กบฏ ภัยพิบัติ สาธารณะ เปนตน ในสถานการณเชนนี้ ทุกประเทศตางถือเปนเรื่อง
สําคัญและจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเรงรัดแกไขเพ่ือรักษาไวซ่ึงความม่ันคงของประเทศ หรือ 
ประโยชนสาธารณะใหยุติลง และฟนคืนกลับมาโดยเร็วท่ีสุด และยอมรับถึงความจําเปนท่ีรัฐจะตอง
มีอํานาจ เครื่องมือ สรรพกําลัง และอาวุธในการดําเนินการไดอยางเต็มท่ีและเหมาะสม เชน ในยาม
ท่ีประเทศอยูในภาวะสงคราม จําเปนตองใชกําลังอํานาจทางทหาร และอาวุธ ตรวจคน ยึด จับกุม 
คุมขัง เกณฑบุคคล หรือทรัพยสิน ตรวจสอบการติดตอส่ือสารระหวางบุคคลท่ีอาจเปนภัยตอชาติ
และประชาชน หรือเพ่ือปองกันมิใหศัตรูรุกคืบ ครอบครองดินแดน ทรัพยสิน และสรางความ
เสียหายเดือดรอนแกประชาชนไปพรอมกับการสรางความไดเปรียบเพ่ือเอาชนะ หรือ ขับไลศัตรู
ของชาติ นอกจากนี้ยังจําตองใหการคุมครองเจาหนาท่ีผูใชอํานาจไมใหตองรับผิด และหามบุคคล
เรียกรองคาเสียหาย หรือ การใชสิทธิอุทธรณฎีกาคดีตอศาลพลเรือนในบางเรื่องดวย เปนตน ซ่ึงการ
ใชอํานาจดังกลาวยอมเปนท่ีแนนอนวา จะตองมีผลกระทบในทางจํากัดสิทธิ และเสรีภาพของ
ประชาชนอยางไมอาจหลีกเล่ียงไดกวางขวางมากนอยขึ้นอยูกับระดับความรายแรงของสถานการณ
เปนสําคัญ และกฎหมายท่ัวไปท่ีมีใชอยูในยามปกติยอมไมมีบทบัญญัติใหรัฐมีอํานาจกระทําการ
เชนนั้นไดตามหลักนิติรัฐ สวนอํานาจท่ีรัฐพอจะมีอยูบางตามกฎหมายบางฉบับก็อาจไมเหมาะสม 
หรือ ไม เพียงพอจะเยียวยาแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุนี้ จึงทําใหนานา
อารยประเทศตางยอมรับโดยท่ัวกัน ถึงความจําเปนตองมีกฎหมายพิเศษในสถานการณอันไมปกติ
มอบอํานาจใหรัฐมีและใชอํานาจไดกวางขวางเบ็ดเสร็จรวมถึงจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ไดมากกวายามปกติ โดยถือเปนกรณีท่ีประโยชนของเอกชนขัดแยงกับประโยชนสาธารณะ ซ่ึงรัฐ
จําเปนตองนําขอยกเวนของหลักนิติธรรมมาใชในการตรากฎหมาย และใชอํานาจจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน เพ่ือคุมครองรักษาประโยชนสาธารณะไว ขณะเดียวกันก็ไดพยายามวาง
กรอบใหมี และการใชอํานาจตามกฎหมายพิเศษนี้ไดเพียงเทาท่ีจําเปนจริง ๆ และอยางจํากัดเทานั้น 
ดังจะเห็นไดวา ในเวลาตอมาประเทศตาง ๆ ก็ไดมีการบัญญัติกรอบอํานาจของรัฐในการตรา
กฎหมายพิเศษในสถานการณไมปกติดังกลาวไดเพียงเทาท่ีอยูภายใตเง่ือนไข ขอบเขตและระยะเวลา
อยางจํากัดไวในรัฐธรรมนูญของแตละประเทศ เพ่ือรับรองความชอบธรรมไวอีกช้ันหนึ่งดวยกัน
ท้ังส้ิน 
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อยางไรก็ตามแมรัฐจะสามารถตรากฎหมายจํากัดเสรีภาพไดโดยอาศัยเหตุดังกลาว แตก็
หาไดหมายความวารัฐจะตรากฎหมายอยางไรก็ได เนื่องจากสิทธิเสรีภาพเปนส่ิงท่ีสําคัญ ดังนั้น  
การตรากฎหมายท่ีจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงตองเปนการตราโดยฝายนิติบัญญัติ  

กลาวโดยสรุป การจํากัดเสรีภาพของบุคคลนั้น ในยามปกติรัฐสามารถจํากัดไดก็เพ่ือ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน เพ่ือการดํารงอยูและเพ่ือความสามารถในการทําภาระหนาท่ีของรัฐ 
หรือ เพ่ือประโยชนสาธารณะ หรือ เพ่ือความสงบเรียบรอยของประชาชน โดยจะตองคํานึงถึงหลัก
ความพอสมควรแกเหตุ และกฎหมายดังกลาวตองมีการใชบังคับเปนการท่ัวไป ท้ังจะอางบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการตรากฎหมาย และกฎหมายนั้นตองมีความแนนอนชัดเจนจะ
ยอนหลังเปนโทษหาไดไม และไมอาจตรากฎหมายใหกระทบกระเทือนแกนหรือสารัตถะของสิทธิ
และเสรีภาพได สวนในยามท่ีประเทศอยูในสภาวการณฉกุเฉินหรืออยูในภาวะสงครามการสูรบการ
จะใหรัฐตองเคารพกฎเกณฑแหงกฎหมายเครงครัดเหมือนภาวะปกติก็คงหาไดไม  เพราะ 
ในสถานการณดังกลาวความจําเปนยอมเปนกฎหมาย การรักษาเอกราชของชาติ ความม่ันคงและ
ความสงบเรียบรอยยอมมากอนส่ิงอ่ืนใด ดังนั้นระบบกฎหมายท้ังหลายจึงยอมรับใหฝายปกครอง
ดําเนินการใชอํานาจไปไดตามความจําเปนของสถานการณ โดยไมตองเคารพหลักความชอบดวย
กฎหมายเครงครัดนัก และรัฐสามารถใชมาตรการบางอยางซ่ึงถานํามาใชในยามปกติก็อาจถือวาเปน
การกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมายได อยางไรก็ตามแมในยามท่ีสถานการณไมปกติรัฐจะมีอํานาจ
สามารถจํากัดเสรีภาพของประชาชนไดมากกวาปกติ แตการปฏิบัติการของฝายปกครองก็ตองไม
เปนการกระทํานอกขอบเขตท่ีกฎหมายในชวงเวลาดังกลาวขยายอํานาจไปให มิฉะนั้น อาจถูก
ฟองรองตอศาลได78 
 
2.6  แนวคิดและความหมายของบริการอินเตอรเน็ตและเครือขายสังคมออนไลน 

การใชงานอินเตอรเน็ตไดรับความนิยมมาอยางแพรหลายและมีพัฒนาการท่ีทันสมัยมา
อยางตอเนื่อง รวมไปถึงเครือขายสังคมออนไลนเพ่ิงกอกําเนิดขึ้นในชวงระยะเวลา 5 ป แตไดรับ
ความนิยมอยางแพรหลายในสังคมปจจุบันและไดเขามามีบทบาทกับสังคม และภาคธุรกิจมากขึ้น
เรื่อย ๆ  

                                                             
78  จาก กฎหมายมหาชน เลม 3 ท่ีมาและนิติวิธี (น. 286 – 287), โดย บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, 2538, 

กรุงเทพฯ: นิติธรรม. ลิขสิทธ์ิ 2538 โดยสํานักพิมพนิติธรรม. 
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มีผูใหคํานิยามเครือขายสังคมออนไลนไวแตกตางกันหลายทาน ดังนี้ 
วิยะดา ฐิติมัชฌิมา ไดใหความหมายวา “เครือขายสังคมออนไลน” คือ พ้ืนท่ีสาธารณะ 

ท่ีคนจากท่ัวโลกสามารถมาติดตอส่ือสาร และแบงปนขอมูลใหกับผูอ่ืนท่ีอยูในเครือขายผานทาง
อินเตอรเน็ตและส่ือสังคมออนไลน ส่ือสังคมออนไลนมีหลากหลายประเภท ไดแก เว็บบล็อก 
เว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน เว็บไซตสําหรับแบงปนวีดีโอ ไมโครบล็อก วิกิ และโลกเสมือน 
เปนตน79  

ผูชวยศาสตราจารยฤดี หลิมไพโรจน ไดใหความหมายของ เครือขายสังคมออนไลน 
(Social Network) คือ เว็บไซตท่ีเช่ือมโยงผูคนไวดวยกัน ซ่ึงทําใหเกิดเครือขายสังคมท่ีทําการ
แลกเปล่ียนขอมูลกันบนโลกอินเตอรเน็ต80 

นอกจากนี้ยังมีผูใหคํานิยามของคําวา “เครือขายสังคมออนไลน” (Social Media 
Network) ไวอยางมากมาย ซ่ึงสามารถกลาวโดยสรุปไดวา “เครือขายสังคมออนไลน” (Social 
Media Network) หมายถึง รูปแบบบริการหนึ่งของเว็บไซต มีวัตถุประสงคในการสรางความสัมพันธ
ระหวางผูใชบริการในกลุมตาง ๆ จนเกิดเปนเครือขายทางสังคม (Social Network) ซ่ึงสามารถ
เช่ือมโยงผูใชบริการเว็บไซตดังกลาวเขาดวยกัน มีการติดตอส่ือสารระหวางกันภายในกลุม มีการ
แลกเปล่ียนขอมูล ความเคล่ือนไหวสวนบุคคล ความคิดความเห็นระหวางกันผานทางเว็บไซต 
เครือขายสังคม นอกจากนี้ยังสามารถขยายเครือขายโดยสามารถเพ่ิมเติมบุคคลตาง ๆ ท่ีใชบริการ
เว็บไซตเครือขายสังคมใหเขามาอยูในเครือขายของตน สงผลใหการส่ือสารขอมูลในกลุมเครือขาย
สามารถขยายตัวออกไปอยางไมมีขีดจํากัด มีท้ังการแสดงตัวตนท่ีแทจริงและไมแทจริง ซ่ึงเครือขาย
สังคมออนไลนนี้มีลักษณะเปน “สังคมเสมือน” (Virtual Community) ท่ีมีสมาชิกหลากหลายทุกเพศ
ทุกวัย ทุกเช้ือชาติ ศาสนา ทุกระดับการศึกษา ทุกสาขาอาชีพ และทุกกลุมสังคมซ่ึงสมาชิกเหลานี้           
ไมจําเปนตองมีการพบปะปฏิสัมพันธกันแบบซ่ึงหนาโดยตรง เพียงแตมีแนวความคิด หรือ
วัตถุประสงคท่ีเหมือนกัน และรวมตัวกันทางเครือขายสังคมออนไลน  

ในปจจุบันสังคมอินเตอรเน็ตเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอส่ือสาร ผูใชบริการ
สามารถทํากิจกรรมตาง ๆ ไดท้ังเพ่ือการศึกษา ธุรกิจและความบันเทิง ซ่ึงลวนมีผลในการดํารงชีวิต
ของคนในสังคม รวมไปถึงเปนชองทางในการแสดงความคิดเห็น การถายทอดความคิดของตน              
ลงในระบบการส่ือสารออนไลน โดยเฉพาะในประเด็นหรือในสถานการณสําคัญในประเทศ                  
                                                             

79  จาก “เครือขายสังคมออนไลน: แนวโนม ปรากฏการณและจริยธรรม,” โดย วิยะดา ฐิติมัชฌิมา, 2553, 
วารสาร Executive Journal, 30 (4), น. 151. 

80  จาก “การตลาดเครือขายทางสังคม 2011,” โดย ฤดี หลิมไพโรจน, 2554, วารสาร Executive Journal. 
31(2), น. 77. 
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การแสดงความคิดเห็นผานเครือขายสังคมออนไลนจึงเปนชองทางแหงเสรีภาพท่ีประชาชนนิยมใช
บริการ ซึงการใหบริการเว็บไซตในเครือขายสังคมออนไลนนี้มีหลายรูปแบบซ่ึงเปนท่ีแพรหลายใน
ปจจุบัน เชน เว็บไซตตาง ๆ การสนทนา การสงอีเมล เปนตน เว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนนี้มี
อิทธิพลตอสังคมเปนอยางมากท้ังในดานดีและดานไมดี ในดานดี กลาวคือ ใชในการเผยแพรขอมูล
สวนตัว ในดานการศึกษา การคนควา การวิจัย การจัดการความรู ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ดานการดําเนินธุรกิจ เพ่ือใหความบันเทิง เปนตน ในขณะเดียวกันก็มีขอเสีย กลาวคือ  
ในดานการละเมิดลิขสิทธ์ิและการละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูใชอินเตอรเน็ต ดานการเผยแพรส่ือ
ลามกอนาจาร และส่ิงผิดกฎหมาย ไมมีความปลอดภัยในการใชขอมูลสวนตัว กอใหเกิดปญหา
อาชญากรม ดานสังคม เปนตน สําหรับในหัวขอนี้จึงจะทําการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและความหมาย
ของบริการอินเตอรเน็ตและเครือขายสังคมออนไลน ซ่ึงจะแยกพิจารณาไดดังนี้ 

2.6.1  ประเภทและรูปแบบของบริการเครือขายอินเตอรเน็ตและเครือขายสังคมออนไลน 
ความกาวหนาของระบบเครือขายอินเตอรเน็ต คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการ

ติดตอส่ือสาร กอใหเกิดนวัตกรรมใหมทางสังคม คือ เครือขายสังคมใหมท่ีรูจักกันอยางแพรหลาย
วา “เครือขายสังคมออนไลน” (Social Media Network) โดยเครือขายสังคมออนไลนนี้เปนพ้ืนท่ี
สาธารณะท่ีสมาชิกซ่ึงประกอบดวยคนทุกเพศทุกวัย ทุกเช้ือชาติและศาสนา ทุกระดับการศึกษา 
กอใหเกิดวิวัฒนาการดานเทคโนโลยีของส่ือสังคมออนไลนหลากหลายประเภท ซ่ึงสามารถแบง
ออกไดเปน 10 ประเภทใหญ ไดแก81 

1) เว็บบล็อก (Weblog) หรือบล็อก (Blog) เปนเว็บไซตท่ีมีรูปแบบเนื้อหาเปนเหมือน
บันทึกสวนตัวออนไลน ผูใชบริการสามารถท่ีจะเขียนขอความ บันทึก หรือแสดงความคิดเห็น 
(Comment) และมีลิงค (Link) ไปยังเว็บไซตอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของอีกดวย  

2) เว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน (Social Networking Sites) เปนเว็บไซตซ่ึงใช
สําหรับนําเสนอตัวตน และเผยแพรเรื่องราวของตนเองทางอินเตอรเน็ต ผูใชบริการสามารถเขียน
ขอความ แสดงความคิดเห็น สรางอัลบ้ัมรูปของตัวเอง สรางกลุมเพ่ือนและเครือขายขึ้นมาได เชน 
Facebook, Myspace และ hi5 เปนตน 

                                                             
81  จาก “การใชประโยชนจากสื่อสังคมออนไลนและผลกระทบเชิงจริยธรรมในการนําเสนอขาวสารของ

ผูสื่อขาว,” โดย วัฒณี ภูวทิศ, 2554, มกราคม – มีนาคม, วารสาร Executive Journal, 31 (1), น. 167. 
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3) เว็บไซตสําหรับแบงปนวีดีโอ (Video-sharing Sites) เปนเว็บไซตซ่ึงผูใชบริการ
สามารถนําเสนอผลงานของตนในเครือขายอินเตอรเน็ตเพ่ือใหบุคคลท่ัวไปท้ังท่ีเปนสมาชิกใน
เครือขายหรือมิไดเปนสมาชิกไดเขามาดู ในรูปแบบของวีดีโอ รูปภาพ หรือเสียงเพลง ไดแก 
YouTube, Yahoo VDO, Google VDO, Flickr และ Multiply เปนตน  

4) เว็บไซตประเภท Micro Blog เปนเว็บไซตซ่ึงผูใชบริการสามารถใชสงขอความหา
กันระหวางสมาชิกจํานวนไมเกิน 140 ตัวอักษร เพ่ือแสดงความคิดเห็น บอกเลาเรื่องราว เปนท่ีนิยม
สําหรับการนําเสนอขาวสาร หรือสถานการณตาง ๆ ตลอดจนความคิดเห็นของตนแกสาธารณะซ่ึง
สามารถสงผานหนาเว็บไซตหรือสงผานโทรศัพทมือถือก็ได เชน Twitter เปนตน  

5) วิกิ  (Wikis) เป น เว็บ ไซ ต ซ่ึงมี ลักษ ณ ะเป น แหลงขอมู ล หรือแห ลงความ รู 
(Data/Knowledge) สารานุกรม และขุมคลังความรูท่ีคนท้ังโลกสามารถมาแบงปนความรูในทุกดาน 
รวมกันได ซ่ึงในปจจุบันไดรับความนิยมในการสืบคนขอมูลในเรื่องตาง ๆ เปนอยางมาก เชน 
Wikipedia, Google Earth, diggzy Favorites Online เปนตน  

6) Photo Sharing เปนเว็บไซตท่ีใหบริการรับฝากรูปภาพโดยผูใชบริการสามารถอัพ
โหลดและดาวนโหลดรูปภาพเพ่ือนํามาใชงานได ท่ีสําคัญนอกเหนือจากผูใชบริการจะมีโอกาส
แบงปนรูปภาพแลว ยังสามารถใชเปนพ้ืนท่ีท่ีเพ่ือเสนอขายภาพท่ีตนเองนําเขาไปฝากไดอีกดวย เชน 
Flickr, Photo bucket, Photoshop, Express, Zooomr เปนตน  

7) โลกเสมือน (Virtual Community) เปนเว็บไซตซ่ึงมีรูปแบบการใหบริการในลักษณะ
ท่ีเปนเกมส ผูใชบริการสามารถสรางตัวละครโดยสมมุติใหเปนตัวตนขึ้นมาได ใชชีวิตอยูในเกมส
อยูในชุมชนเสมือน (Virtual Community) ผูเลนสามารถซ้ือขายท่ีดิน หารายไดจากการทํากิจกรรม
ตาง ๆ ศึกษาหาความรู ทํางาน และประชุมสัมมนาผานเกมสได เชน SecondLife, World War Craft 
เปนตน  

8) Crowd Sourcing มาจากการรวมของคําสองคําคือ Crowd และ Outsourcing เปน
หลักการขอความรวมมือจากบุคคลในเครือขายสังคมออนไลน โดยสามารถจัดทําในรูปของเว็บไซตท่ี
มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือคนหาคําตอบและวิธีการแกปญหาตาง ๆ  ท้ังทางธุรกิจ การศึกษา รวมท้ังการ
ส่ือสาร โดยอาจจะเปนการดึงความรวมมือจากเครือขายทางสังคมมาชวยตรวจสอบขอมูลเสนอ
ความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะ กลุมคนท่ีเขามาใหขอมูลอาจจะเปนประชาชนท่ัวไป หรือ
ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีอยูในภาคธุรกิจหรือแมแตในสังคมนักขาว ขอดีของการใชหลัก Crowd 
souring คือ ทําใหเกิดความหลากหลายทางความคิดเพ่ือนําไปสูการแกปญหาท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนชวยตรวจสอบหรือคัดกรองขอมูลซ่ึงเปนปญหาสาธารณะรวมกันได เชน Idea storm, 
Mystarbucks idea เปนตน 
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9) Podcasting หรือ Podcast มาจากการรวมตัวของสองคํา คือ “Pod” กับ “Broadcasting” 
ซ่ึง “POD” หรือ Personal On – Demand คือ อุปสงคหรือความตองการสวนบุคคล สวน “Broadcasting” 
เปนการนํ าส่ือตาง ๆ มารวมกันในรูปของภาพและเสียง หรืออาจกลาวงาย ๆ Podcast คือ                       
การบันทึกภาพและเสียงแลวนํามาไวในเว็บเพจ (Web Page) เพ่ือเผยแพรใหบุคคลภายนอก (the 
public in general) ท่ีสนใจดาวนโหลดเพ่ือนําไปใชงาน เชน Dual Geek Podcast, Wiggly Podcast 
เปนตน 

10) Discuss/Review/Opinion เปนเว็บบอรดท่ีผูใชบริการเครือขายอินเตอรเน็ตสามารถ
แสดงความคิดเห็น โดยอาจจะเกี่ยวกับสินคา หรือบริการ ประเด็นสาธารณะทางการเมืองเศรษฐกิจ 
สังคม เชน Epinions, Moutshut, Yahoo!Answer, Pantip, Yelp เปนตน  

2.6.2  ประโยชนของบริการเครือขายอินเตอรเน็ตและส่ือออนไลน 
ปจจุบันกระแสของเครือขายอินเตอรเน็ตและส่ือออนไลนไดรับความนิยมอยาง

แพรหลายท้ังในประเทศไทยและท่ัวโลก จํานวนผูใชงานระบบอินเตอรเน็ตของประเทศไทยเพ่ิมขึน้
เปนทวีคูณ ในปจจุบันมีการสํารวจพบวาคนไทยไมต่ํากวา 21 ลานคน หรือจํานวน 1 ใน 3 ของ
ประเทศใชงานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต โดยจํานวนรอยละ 44 ใหเหตุผลวาท่ีใชบริการระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ตเพราะวาตองการท่ีจะใชบริการเว็บไซต หรือเครือขายสังคมออนไลน82 ซ่ึงคน
กลุมนี้สวนใหญเปนคนรุนใหมท่ีใชเทคโนโลยีอยางคลองแคลว มีการศึกษาระดับสูง และมีกําลังซ้ือ
ในการบริโภค โทรศัพทเคล่ือนท่ีกลายเปนอุปกรณพกพาท่ีขาดไมไดเพ่ือประโยชนในการเช่ือมตอ
เขาสูเครือขายอินเตอรเน็ต พฤติกรรมของคนสวนใหญจึงเปล่ียนจากการอยูบนหนาจอโทรทัศน
และหนาหนังสือซ่ึงเปนการส่ือสารทางเดียว ไปสูหนาจอโทรศัพทเคล่ือนท่ีหรือคอมพิวเตอรซ่ึงเปน
การส่ือสารท่ีสามารถโตตอบกันได ทําใหสินคาและบริการตาง ๆ ใหความสําคัญกับชองทาง
ออนไลนเพ่ิมมากขึ้น เว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนจึงเปนชองทางหนึ่งในการทําการตลาดท่ี
สําคัญ ซ่ึงอาจจะสงผลใหเกิดการลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพความเปนสวนตัวของผูใชบริการเว็บไซต
หรือส่ือออนไลนตอไปในอนาคต 

เว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนจึงมีประโยชนในการติดตอส่ือสารถึงกันของบุคคลซ่ึง
สามารถกระทําไดโดยงาย สะดวก รวดเร็วและเสียคาใชจายในการดําเนินการเปนจํานวนเพียง
เล็กนอยเทานั้น เว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนจึงมีประโยชนท่ีอาจจําแนกอธิบายได ดังนี้  

                                                             
82  จาก “ผลการวิจัยมนุษยออนไลน 4 เผาพันธุ. CONSUMER VOTE,” โดย ศรันยทัศน ต้ังคุณานนท, 2554, 

ตุลาคม, วารสารบิสิเนสพลัส, 27(2), น. 148 – 154. 
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1) เว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนมีประโยชนในการติดตอส่ือสารไดอยางกวางขวาง
เสรี ไรซ่ึงพรมแดนและขีดจํากัดทางดานระยะทาง เวลา กายภาพ และสภาพรางกายของผูใชบริการ  

2) การใชบริการเครือขายสังคมออนไลนสามารถกระทําไดโดยงายในการติดตอส่ือสาร
กับบุคคลท่ีอยูในสังคมออนไลนเดียวกัน ในปจจุบันยังสามารถกระทําไดในทุกสถานท่ีและทุกเวลา
ท่ีตองการส่ือสาร กลาวคือ ปจจุบันการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนสามารถกระทําไดดวยการ
ใชบริการบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีของผูใชบริการ จึงเกิดความสะดวกท่ีจะสามารถเขาสูเครือขายสังคม
ออนไลนไดทันทีเม่ือตองการ  

3) การเขาสูเครือขายสังคมออนไลนเพ่ือประโยชนของผูใชบริการนี้เสียคาใชจายนอย
และเปนการประหยัดคาใชจายในการใชบริการอยางมาก เชน การใชบริการเครือขายสังคม
ออนไลนบนเว็บไซต Facebook เครือขายดังกลาวไมมีการเรียกเก็บคาบริการของผูสมัครเปน
สมาชิกเพ่ือใชบริการดังกลาวแตอยางใด เปนตน  

4) การใชบริการเครือขายสังคมออนไลนทําใหไดรับทราบขอมูลขาวสารและ
เหตุการณความเคล่ือนไหวของสังคมหรือความเคล่ือนไหวของขอมูลท่ีผูใชบริการตองการทราบ
หรือกําลังติดตามเหตุการณนั้น ๆ อยูไดอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณท่ีเกิดขึ้น 

5) การใชบริการเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนทําใหไดพบเจอกับบุคคลท่ีมีความ
หลากหลาย รวมถึงบุคคลท่ีขาดการติดตอส่ือสารกันเปนเวลานาน อีกท้ังยังอาจสรางมิตรภาพท่ีดีใน
การติดตอส่ือสารกันของบุคคลท่ีมีตอกลุมสังคมออนไลนนั้น ๆ อีกดวย 

2.6.3  อิทธิพลของบริการเครือขายอินเตอรเน็ตและส่ือออนไลนท่ีมีตอสังคม 
การส่ือสารผานเครือขายสังคมออนไลนนั้นจัดวาเปนส่ือใหม (New media) เปนชอง

ทางการส่ือสารท่ีสําคัญ และมีบทบาทตอสังคมท่ีกําลังเปล่ียนวิธีการติดตอส่ือสารไปจากรูป
แบบเดิม อีกท้ังยังเปนการส่ือสารชองทางเลือกท่ีสําคัญ (Alternative channel) ของผูคนในปจจุบัน 
สงผลใหส่ือกระแสหลัก ท้ังหนังสือพิมพ วารสารนิตยสาร โทรทัศนและวิทยุ ตางหันมาให
ความสําคัญและนําเสนอขอมูลขาวสารผานเครือขายสังคมออนไลนกันมากขึ้น ทําใหสังคมทุกวันนี้
กลายเปนสังคมแหงยุคขาวสารและมีความแคบลง เนื่องจากการติดตอกันทางเครือขายสังคม
ออนไลน ทําใหเกิดการรับรูไดในทันที หรือ ในแบบ Real time83 

                                                             
83  จาก ทัศนคติและพฤติกรรมการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลนในการสรางช่ือเสียง กรณีศึกษา  

ยูทูบ (Youtube) (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต) (น. 1), โดย พัชรภรณ  ไกรชุมพล, 2554, กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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ในป พ.ศ. 2553 ผูสมัครเปนสมาชิกเพ่ือใชบริการของเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน 
มีจํานวนมากกวา 500 ลานคนท่ัวโลก ใชเวลารวมกันมากกวา 2 หม่ืนลานนาทีตอวัน เพ่ือเขาสูระบบ
เครือขายสังคมออนไลน เชน Facebook, Hi5, twitter, Skype และ MSN เปนตน จํานวนผูใชบริการ
สงจดหมายอิเล็กทรอนิกสไปยังเปาหมายมีจํานวนมากกวาการใชบริการของระบบไปรษณีย 
ปริมาณของการโฆษณาขายสินคาหรือเชิญชวนไปยังพ้ืนท่ีสาธารณะโดยผานเว็บไซตเครือขาย
สังคมออนไลนมีอัตราการขยายตัวขึ้นเปนจํานวนมาก นอกจากนี้เว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน
ยังกลายเปนเครื่องมือสําคัญของผูส่ือขาวโดยสามารถนํามาใชประโยชนใชในการรวบรวมขอมูล 
เพ่ือสืบคนและตอยอดขาวสาร รวมท้ังยังใชเปนชองทางในการนําเสนอขาวสารเพ่ือเขาถึงผูรับสาร 
ในปจจุบันผูบริโภคติดตามขาวสารทางส่ือออนไลนมากกวาส่ือกระแสหลัก (Mainstream Media) 
เนื่องจากเห็นวาขอมูลในส่ือกระแสหลักขาดความเปนกลาง ความถูกตอง และความเช่ือถือ รวมท้ัง
ยังใชเปนพ้ืนท่ีเพ่ือแสดงความคิดเห็นตอประเด็นสาธารณะ (Public Issue) ท่ีเกิดขึ้นในสังคมได
อยางอิสระ ไรขีดจํากัดดานเวลา สถานท่ี ดังนั้น รูปแบบการนําเสนอขาวสารในปจจุบันไมไดจํากัด
อยูเฉพาะผูส่ือขาวในส่ือกระแสหลักเพียงเทานั้น แตอาจเปนประชาชนท่ัวไปก็ได หรือท่ีเรียกวา 
“ผูส่ือขาวพลเมือง” (Citizen reporter) โดยอาจจะเปน “บล็อกเกอร” (Blogger) หรือ “ผู ส่ือขาว
โมโจ” (Mobile Journalism) ท่ีอาศัยเทคโนโลยีในโทรศัพทเคล่ือนท่ีเพียงเครื่องเดียวก็สามารถ
แพรกระจายขอมูลขาวไปยังเครือขายทางสังคมท่ีอยูในระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไดรวดเร็วกวาส่ือ
กระแสหลักท่ีมีอยู  

แมวาจุดเดนของเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน คือ ความสะดวกและรวดเร็วในการ
นําเสนอขอมูลขาวสาร แตหลายฝายท้ังองคการส่ือ นักวิชาการและผูส่ือขาว ยังมีความวิตกกังวลถึง
ผลกระทบเชิงจริยธรรมในการนําเสนอขาวสารผานทางเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน เนื่องจาก
ขอมูลท่ีใชส่ือสารระหวางกันในเว็บไซตเครือขายทางสังคม (Social Network) ขาดความถูกตอง
และความนาเช่ือถือ เนื่องจากไมมีระบบนายทวารขาวสาร (Gatekeeper) เพ่ือกล่ันกรองขอมูล
รวมท้ังผูเขาไปใชบริการเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนอาจจะเปนใครก็ไดท่ีใชเทคโนโลยีการ
ส่ือสารผานทางอินเตอรเน็ตหรือโทรศัพทเคล่ือนท่ี สงผลใหภาษาท่ีใชในการนําเสนอขาวสาร
ลักษณะเปนทางการนอยกวาส่ือกระแสหลัก ดังนั้น เพ่ือใหการใชประโยชนจากเว็บไซตเครือขาย
สังคมออนไลนเปนไปอยางสรางสรรค ผูใชท้ังในระดับองคการและระดับบุคคล ควรตองคํานึงถึง
จริยธรรมในการใชบริการควบคูไปดวย  
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2.6.4  บทบาทของเครือขายอินเตอรเน็ตและส่ือออนไลนตอการเมือง 
ในปจจุบัน อินเตอรเน็ตไดถูกนํามาใชประโยชนในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการเมืองและ

ประชาธิปไตยอยางหลากหลาย หากพิจารณาวัตถุประสงคของการใช อินเตอรเน็ต และบทบาทของ
อินเตอรเน็ตในกิจกรรมประชาธิปไตย อาจจําแนกออกเปน 3 ดานใหญ ๆ ไดแก หนาท่ีในการให
ขอมูลขาวสาร (Information function) หนาท่ีในการส่ือสาร (Communication function) และ หนาท่ี
ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ (Action function)84 

ในดานการเมือง จะเห็นไดวาปจจุบันการสรางฐานทางการเมือง หรือการตั้งกลุมเพ่ือ
แสดงแนวความคิดทางการเมืองลวนแลวแตอาศัยเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนท้ังส้ิน เชน การ
จัดทําเว็บไซตสวนตัวของนักการเมือง การจัดทําเว็บไซตสวนตัวเพ่ือแจงขอมูลขาวสารตลอดจน
ความคิดเห็น การใชทวิตเตอร (Twitter.com) หรือเฟสบุค (Facebook.com) สวนตัวของนักการเมือง
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางแนวรวมทางการเมืองของตน รวมไปถึงกลุมตาง ๆ ทางการเมือง ไมวา
จะเปนพรรคการเมือง กลุมเคล่ือนไหวตาง ๆ ทางการเมือง ก็นิยมใชเว็บไซตเครือขายสังคม
ออนไลนเพ่ือประโยชนทางการเมืองเชนกัน ดังนั้นเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนจึงเปนเครื่องมือ
ในการสรางฐานทางการเมือง และสามารถใชเปนเครื่องมือในการปลุกพลังเงียบของประชาชน 
ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง รวมถึงเปนชองทางในการติดตอส่ือสารระหวางบุคคล ท้ังยัง
สามารถทําใหผูสมัคร หรือนักการเมืองเขาถึงประชาชน หรือผูรับสารไดงายมากขึ้น กอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงในการส่ือสารทางการเมืองในหลาย ๆ ดานไมวาจะเปนเรื่องของการรณรงคทาง
การเมือง การลงคะแนนเสียง การปราศรัยทางการเมืองตลอดจนรูปแบบของการโตตอบทาง
การเมืองท่ีมีลักษณะรวดเร็วมากขึ้น ดังนั้น นักการเมืองพรรคการเมือง รวมถึงหนวยงานตาง ๆ  
ท่ีเกี่ยวของกับการเมืองลวนใหความสําคัญกับเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนมากขึ้น ซ่ึงจะ
สามารถพบเห็นขอความประกาศ รณรงคตาง ๆ ทางการเมือง ไมวาจะมาจากองคกร หรือหนวยงาน 
หรือพรรคการเมือง รวมไปถึงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการนําเสนอขอมูลตาง ๆ ท่ีเปน
ประโยชนสวนตนผานทางเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนท้ังส้ิน โดยเปาหมายหลักก็เพ่ือมุงหวังท่ี
จะสรางทัศนคติท่ีดีใหกับตนเองเพราะวาเนื้อหาท่ีปรากฏในเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนสวน
ใหญมักจะเปนการเชิดชูฝายตนเอง และโจมตีฝายตรงขาม ดังนั้น กลุมการเมืองรวมไปถึงพรรค
การเมืองตางใชกลยุทธตาง ๆ  ในการโนมนาวจติใจประชาชนเพ่ือใหคลอยตามส่ิงท่ีตนนําเสนอ ดวย

                                                             
84  เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ. อินเตอรเน็ตกับการพัฒนาประชาธิปไตย. สืบคน 14 มกราคม 2557, จาก 

http://www.kriengsak.com/node/1127. 
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การใชหลักการสรางความผูกพันและความสมํ่าเสมอโดยการโพสตขอความท่ีแสดงความ
เคล่ือนไหวของตนอยูตลอดเวลาเพ่ือใหประชาชนรูสึกผูกพันกับตัวนักการเมือง  

นอกจากนี้ เนื้อหาในเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนท่ีเกี่ยวของกับการแสดงความ
คิดเห็นทางการเมืองสวนมากจะเนนท่ีการสรางความขัดแยงมากกวาความสมานฉันท การเปดรับ
ขอมูลขาวสารดังกลาวทําใหเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนมีสวนในการกอใหเกิดทัศนคติทาง
การเมืองของประชาชนเปนอยางมาก สงผลใหความขัดแยงของสังคมไทยทวีความรุนแรงมากยิง่ขึน้
เรื่อย ๆ แตอยางไรก็ตามพฤติกรรมในการใชเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนจะนําไปสูการมีสวน
รวมทางการเมืองของประชาชน เพราะขอดีของเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนใหความสําคัญกับ
การมีปฏิสัมพันธกับผูรับสาร ทําใหเกิดการพบปะ รวมตัวแลกเปล่ียนความเห็นกันไดงายมากขึ้น 
ดังนั้น เว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนจึงมีอิทธิพลเปนอยางยิ่งตอประชาชนในสวนท่ีเกี่ยวของกับ
ทัศนคติทางดานการเมือง อยางไรก็ตามการใชบริการเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนนี้ยอมสงผล
ตอการปรับเปล่ียนวิถีและวัฒนธรรมของสังคมเปนอยางมาก เชน การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการ
ติดตอส่ือสาร การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการคบคาสมาคม การปรับเปล่ียนทัศนคติทางการเมือง
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของสถาบันครอบครัว การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเสนอขายสินคาและ
บริการ และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการกออาชญากรดวยเปนตน การใชบริการเว็บไซต
เครือขายสังคมออนไลนนี้  ผูใชบริการหรือสมาชิกของเครือขายสังคมออนไลน จะตองใช
วิจารณญาณในการรับขอมูลขาวสารเนื่องจากขอมูลขาวสารท่ีไดรับนั้นมีจํานวนมากมาย และไม
อาจทราบไดแนชัดวาขอมูลตาง ๆ เหลานั้นมีความถูกตองเปนจริงมากนอยเพียงใด ไมวาจะเปนช่ือ 
ภาพถาย เพศ หรืออายุ ท่ีปรากฏอยูในเครือขายซ่ึงเปนเครื่องหมายแสดงถึงความเปนตนของบุคคลผู
เปนเจาของขอมูล ซ่ึงขอมูลเหลานั้นอาจมีการปลอมแปลง เชน นําภาพถายของบุคคลอ่ืนมาแสดง
เปนภาพถายของตน เพ่ือหลอกลวงคูสนทนา หรือมีการปลอมแปลงเพศหรืออายุของตนเองเพ่ือ
สอบถามถึงความลับตาง ๆ ในเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน เปนตน หรือแมกระท่ังมีกลุมบุคคล
กระทําการลอลวงเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคลแลวกระทําการลวงละเมิดขอมูลสวนบุคคลโดย
ใชเทคโนโลยีของการใหบริการเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน เชน การหลอกลวงจนไดไปซ่ึง
ภาพลับแลวนําเอาภาพลับของผูเปนเจาของไปเผยแพรบนเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน เปนตน 
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บทท่ี 3 
กฎหมายเกีย่วกับสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารและการแสดงความคิดเห็น 

ผานสื่อออนไลนในระบบกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายตางประเทศ 
 

สิทธิเสรีภาพในการส่ือสารและการแสดงความคิดเห็น เปนสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีกําหนด
หลักการไวในรัฐธรรมนูญเกือบทุกประเทศ รวมไปถึงการรับรองคุมครองในระดับสากล 
โดยเฉพาะการใชสิทธิเสรีภาพดังกลาวผานชองทางสื่อออนไลน ท่ีถือเปนสิทธิท่ีประชาชนทุกคน
สามารถกระทําไดภายใตกรอบของกฎหมายท่ีใหการรับรองหรือคุมครองไว โดยในวิทยานิพนธนี้
จะไดศึกษาเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายในการสื่อสารและการแสดงความคิดเห็นผานส่ือ
ออนไลนท่ีไดรับการคุมครองในระบบกฎหมายระหวางประเทศ ประกอบดวย ปฏิญญาสากลวา
ดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights หลักการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลขององคการเพ่ือเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) หลักการโยฮันเน
สเบิรกวาดวยความม่ันคงของรัฐ เสรีภาพในการแสดงออก และการเขาถึงขอมูล และหลักกฎหมาย
ตางประเทศ ประกอบดวย ประเทศสหรัฐอเมริกา สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 
3.1   ระบบกฎหมายระหวางประเทศ 
 เสรีภาพในการส่ือสารและการแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงการคุมครองในเร่ืองของ
สิทธิสวนบุคคล ไดรับการคุมครองในระดับสากล กลาวคือไดมีการรับรองไวในหลักกฎหมาย
ระหวางประเทศ โดยในหัวขอนี้จะไดอธิบายถึงหลักกฎหมายระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

3.1.1 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  (Universal Declaration of Human Rights) 
เม่ือมีการจัดต้ังองคการสหประชาชาติข้ึนแลว คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมของ

องคการ ฯ ไดจัดต้ังคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนข้ึน ซ่ึงตอมาคณะกรรมาธิการดังกลาวไดยกราง
“ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน” (Universal Declaration of Human Rights) ประเทศสมาชิกของ
สหประชาชาติรวมท้ังประเทศไทยไดลงมติรับรองปฏิญญาดังกลาวเม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948  
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ตัวปฏิญญาประกอบดวยคําปรารภและเนื้อความอีก 30 ขอ ซ่ึงกลาวถึงสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพข้ันมูลฐานสําหรับมนุษยทุกคนและทุกแหงในโลกโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ ท่ีเกี่ยวกับ
เร่ืองนี้ไดแก 

ขอ 1  กลาวถึงปรัชญาซ่ึงปฏิญญาถือวา “มนุษยทั้งหลายเกิดมามีอิสรเสรีภาพและ 
เทาเทียมกันท้ังศักดิ์ศรีและสิทธิทุกคน ไดรับการประสิทธ์ิประสาทเหตุผลและมโนธรรม และควร
ปฏิบัติตอกันอยางฉันทพี่นอง”  

ขอ 2  กลาวถึงหลักการพื้นฐานแหงความเทาเทียมกันและการไมเลือกปฏิบัติ 
ขอ 3  กลาวถึงสิทธิในการดํารงชีวิต เสรีภาพและความม่ันคงแหงตัวตน  
ขอ 4  ถึงขอ 21 กลาวถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซ่ึงสรุปสาระสําคัญ ไดดังน้ี  
1. สิทธิท่ีจะไดรับการคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ

ใด ๆ  
2. สิทธิท่ีจะไดรับการบําบัดอยางไดผลจากศาลตอการกระทําอันละเมิดสิทธิข้ันมูลฐาน

ไดรับการรับรองจากรัฐธรรมนูญหรือบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
3. สิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาท่ีเปนธรรมและเปดเผยจากศาลที่มีอิสระและเท่ียงธรรม 
4. สิทธิท่ีจะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาบริสุทธ์ิจนกวาจะมีการพิสูจนวามีความผิด

ตามกฎหมายและการถูกถือวามีความผิดทางอาญาในการกระทําท่ีกฎหมายของประเทศ หรือ
กฎหมายระหวางประเทศไมไดระบุวาเปนความผิดทางอาญามิไดและโทษท่ีจะลงแกบุคคลนั้นจะ
หนักกวาโทษท่ีใชอยูในขณะกระทําความผิดมิได 
 โดยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกและการไดรับขอมูลขาวสาร  
ไดบัญญัติไวในขอ 19 วาทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแหงความคิดเห็นและการแสดงออก สิทธินี้รวมถึง
เสรีภาพในการท่ีจะถือเอาความเห็นโดยปราศจาก การแทรกสอดและท่ีจะแสวงหา รับและแจกจาย
ขาวสารและความคิดเห็นไมวาโดยวิธีใด ๆ และโดยไมคํานึงถึงเขตแดน85 
  ขอ 28 ถึง 30 เปนบทสรุปซ่ึงกําหนดขอบเขตแหงการใชสิทธิเสรีภาพปฏิญญาสากลวา
ดวยสิทธิมนุษยชน จะตองไมขัดกับวัตถุประสงคและหลักการของสหประชาชาติ และยังไดกําหนด
หนาท่ีของมนุษยตอประชาคมดวยวา “ในการใชสิทธิและเสรีภาพของตน  บุคคลทุกคนตองอยูใน
บังคับของขอจํากัดเพียงเทาท่ีกําหนดไวโดยกฎหมายเทานั้น..” และขอ 30 ซ่ึงเปนขอสุดทายไดกลาว
ปรามมิใหรัฐ กลุมชนหรือบุคคลใดอางสิทธิในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  เพื่อท่ีจะใหเปน
                                                                 

85  Article 19 Everyone has the right of freedom of opinion and expression ; this right includes 
freedom to hold opinions without interference and the seek receive and impart information and ideas through 
any media and regardless of frontiers. 
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สังคมใด ๆ หรือกระทําการใด ๆ อันมุงตอการทําลายสิทธิและเสรีภาพท้ังหลายท่ีไดกําหนดไวใน
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน   
  อยางไรก็ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนตามท่ีกลาวมาขางตนนี้มีปญหาในทาง
กฎหมายวา ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  กอใหเกิดพันธะทางกฎหมายแกบรรดารัฐตาง ๆ ท่ี
เปนสมาชิกขององคการสหประชาชาติในอันที่จะตองปฏิบัติตามหรือไมเพียงใด  
  นักกฎหมายระหวางประเทศสวนใหญเห็นวาปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน   
ไมกอใหเกิดพันธกรณีระหวางประเทศ เนื่องจากวิธีการจัดทําปฏิญญา  ไมไดใหเปนการจัดทําตาม
หลักท่ัวไปของสนธิสัญญา อารัมภบทแหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  แสดงใหเห็นวา
สมัชชาแหงองคการสหประชาชาติมุงแตเพียงใหเปนเพียงขอความแนะแนวทางแกบรรดาประเทศ
สมาชิกสําหรับกอกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหวางประเทศ เพื่อการคุมครองสิทธิมนุษยชนใน
แตละคราวเทานั้น และในประการที่สําคัญท่ีสุดปฏิญญามิไดกําหนดมารการบังคับสําหรับกรณี
ประเทศภาคีสมาชิกใดละเมิดหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีระบุไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน 86  
  ผูเขียนตํารากฎหมายระหวางประเทศบางทานมีความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองนี้ ดังนี้  
  Mrs. Roosevelt ประธานคณะกรรมิการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติไดกลาววา 
“ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ไมใชสนธิสัญญาหรือขอตกลงระหวางประเทศและ 
ไมกอใหเกิดพันธะทางกฎหมายอันมีลักษณะเปนเอกสารท่ีแสดงถึงหลักการของสิทธิมนุษยชนอัน
ไมอาจโอนใหกันได ซ่ึงกอต้ังมาตรฐานสากลเพ่ือบรรลุผลสําเร็จสําหรับประชาชนและประเทศท้ัง
มวล”87 
  อยางไรก็ตาม René Cassin นักกฎหมายชาวฝร่ังเศสซ่ึงเปนหนึ่งในผูกอปฏิญญา และ
ไดรับรางวัลโนเบลท้ังไดรับการขนานนามวาเปนบิดาแหงสิทธิมนุษยชนก็ยืนยันวาปฏิญญา 
มีคําบังคับมากกวาเปนเอกสารช้ีแนะอยูบาง แบบในมาตรา 56 ของกฎบัตรสหประชาชาตินั้นรัฐ
สมาชิกท้ังปวงใหคําม่ันวาจะใหเปนการรวมกันในการรวมมือกับองคการเพ่ือใหบรรลุผลแหงความ
มุงหมายท่ีกําหนดไวในมาตรา 55 ซ่ึงสาระสําคัญก็คือการสงเสริมใหมีการเคารพในสิทธิมนุษยชน88  
  แมวาปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนจะมีลักษณะเปนเอกสารชี้แนะ รัฐจํานวนมาก
ก็รับแนวทางไปปฏิบัติบางรัฐก็มีรัฐธรรมนูญท่ีระบุถึงปฏิญญา ฯ โดยตรง บางรัฐก็รับหลักการบาง
ประการไปกําหนดไวในรัฐธรรมนูญของตน  
                                                                 

86  กฎหมายสิทธิมนุษยชน. (น. 11). เลมเดิม. 
87  พัฒนาการสิทธิมนุษยชน. (น. 55). เลมเดิม. 
88  แหลงเดิม. (น. 56). 
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  นับแตป ค.ศ. 1948 เปนตนมา ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ไดกลายเปนปฏิญญา
ท่ีสําคัญท่ีสุดเปนแหลงพ้ืนฐานแหงความอุตสาหะระดับชาติและระดับประเทศในอันท่ีจะสงเสริม
และคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน นอกจากน้ันยังมีอิทธิพลตอสนธิสัญญาท้ังภาคี
และพหุภาคี ตลอดจนเปนแกนกลางของรัฐธรรมนูญของประเทศตาง ๆ รวมท้ังกฎหมายภายในดวย 
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนนี้จึงเปนประมวลแหงการประพฤติและเปนไมวัดระดับการ
เคารพและการรับรูมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล89 
 3.1.2  กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights) 

ผลสืบเนื่องมาจากปญหากฎบัตรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
ยังขาดการบังคับใหประเทศสมาชิกสหประชาชาติตองปฏิบัติอยางเครงครัดทําใหสรุปไดวา90 

การคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยสหประชาชาติเทาท่ีเปนอยู เปนการปฏิบัติไปโดยขาด
พื้นฐานทางกฎหมายสนับสนุนอยางเดนชัด เพราะเหตุผลท่ีวาสหประชาชาติปราศจาก “ขอตกลง
ระหวางประเทศ” ท่ีจะกําหนดขอผูกพันหรือพันธะทางกฎหมายตอรัฐสมาชิก อีกท้ังปราศจากการ
กําหนดวิธีการคุมครองสิทธิมนุษยชนอีกดวย  

นอกจากนั้นในกฎบัตร ฯ ก็ไมไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของสหประชาชาติในการแกไข
ความเดือดรอนสําหรับกรณีท่ีมีคํารองเรียนหรือกลาวหาเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนไวอยางเดนชัด
เชนกัน  

ในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนเองก็มีจุดบกพรองอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน
กับการคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยสหประชาชาติและกฎบัตร ฯ ดังกลาว ขางตน 

ผลท่ีตามมาก็คือกอใหเกิดความพยายามของสหประชาชาติเพื่อแกไขจุดบกพรองของ
อุปสรรคท้ังสามประการขางตนในรูปของการทําสนธิสัญญาหรือขอตกลงระหวางประเทศซ่ึงระบุ
สิทธิตาง ๆ ดวยถอยคําในทางกฎหมายอันกอใหเกิดขอผูกพันหรือพันธะทางกฎหมายตอรัฐสมาชิก
ท่ีจะตองปฏิบัติตาม รวมท้ังกําหนดวิธีการคุมครองสิทธิไวโดยชัดแจง 

ในป ค.ศ. 1966 สหประชาชาติจึงไดจัดทํากติกาข้ึน 2 ฉบับ คือ กติการะหวางประเทศวา
ดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights)  
มีผลบังคับเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 1976 และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic Social and Cultural Rights) มีผลบังคับเม่ือ
                                                                 

89  จาก กฎหมายระหวางประเทศ 2 (น. 62), โดย นพนิธิ สุริยะ, 2543, กรุงเทพฯ: วิญูชน. ลิขสิทธิ์ 2543 
โดยสํานักพิมพวิญูชน. 

90  กฎหมายสิทธิมนุษยชน (น. 1). เลมเดิม. 
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วันท่ี 3 มกราคม ค.ศ. 1976 และพิธีสารเลือกรับกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (Optional protocol to the International Covenant of Civil and Political Rights)  

ในวิทยานิพนธนี้จะขอนํามากลาวเฉพาะ “กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง” เทานั้น โดยกติกาไดบัญญัติรับรองเสรีภาพในการแสดงออกของบุคคลไว
ในขอ 19 วา91 

1.  บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง 
2.  บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแหงการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพท่ีจะ

แสวงหา รับและเผยแพรขอมูลขาวสารและความคิดทุกประเภท โดยไมคํานึงถึงพรมแดน ท้ังนี้ ไม
วาดวยวาจาเปนลายลักษณอักษรหรือการตีพิมพ ในรูปของศิลปะ หรือโดยอาศัยส่ือประการอ่ืน
ตามท่ีตนเลือก 

แตอยางไรก็ตามเสรีภาพในการแสดงออกตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมืองไมไดถูกรับรองและคุมครองในฐานะเปน “สิทธิเด็ดขาด” (Absolute) 
สิทธิในเสรีภาพดังกลาวจึงสามารถตกอยูภายใตขอจํากัดได ซ่ึงขอจํากัดนี้จะตองมีขอบเขตท่ีแคบ
ชัดเจน แนนอนและจะตองไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธินั้น กติกาจึงไดบัญญัติถึงเหตุ
ในการกําหนดขอจํากัดไววา “การใชสิทธิตามท่ีบัญญัติไวในวรรคสองของขอนี้ตองเปนไปโดยมี
หนาท่ีและความรับผิดชอบพิเศษควบคูไปดวย การใชสิทธิดังกลาวจึงอาจตกอยูใตขอจํากัดในบาง
เร่ือง แตท้ังนี้ตองบัญญัติไวในกฎหมายและจําเปนแกการเคารพสิทธิหรือสิทธิของบุคคลอ่ืน หรือ
การรักษาความม่ันคงของชาติ หรือความสงบเรียบรอย หรือการสาธารณสุข หรือศีลธรรม”92 

                                                                 
91  Article 19  
 1.  Everyone shall have the right to hold opinions without interference.  
 2.  Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, 

receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, 
in the form of art, or through any other media of his choice.  

92  The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties 
and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are 
provided by law and are necessary:  

 (a)  For respect of the rights or reputations of others;  
 (b)  For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or 

morals.  
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3.  การรับรองโดยมติประจําปเ ร่ืองเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นและการ
แสดงออก โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2009 โดยมีใจความสําคัญ
ในการใหความสําคัญของเสรีภาพในการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็น ในส่ือตาง ๆ ทุก
รูปแบบท้ังส่ือส่ิงพิมพ วิทยุ และอินเตอรเน็ต โดยไมควรใชกฎหมายหรืออํานาจรัฐคุกคามผูท่ีใช
เสรีภาพในการแสดงออกโดยถูกกฎหมาย และไมสมควรจํากัดเสรีภาพดังกลาวโดยอางความม่ันคง
หรือการปองกันการกอการราย โดยไมเปนธรรมหรือไมสุจริตเปนตน 
  ท้ังนี้ ประเทศไทยไดใหภคยานุวัติแกกติกาวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights) เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2539 มีผลเม่ือ 29 
มกราคม พ.ศ. 2540 
 3.1.3  Guidelines on the protection of Privacy and Transborder Data Flows of Personal Data 
ขององคการเพื่อเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)93 
  สิทธิในความเปนสวนตัวเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล (Personal data) ไดรับการรับรอง
และคุมครองเปนการเฉพาะในระดับระหวางประเทศ กลาวคือ แมปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน ค.ศ. 1948 (The Universal Declaration of Human Rights 1948) ไดวางหลักประกันข้ัน
พื้นฐานในการรับรองสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคลไวอยางกวาง ๆ แลวก็ตาม แตเม่ือเขาสู
ยุคแหงขอมูลขาวสารซ่ึงมีพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีกาวหนาไปอยางรวดเร็ว สงผลให
การติดตอส่ือสารและการเผยแพรขอมูลตาง ๆ สามารถเคล่ือนยายและเชื่อมโยงกันไดโดยไมจํากัด
เวลาและสถานท่ีอีกตอไป จากความสะดวกรวดเร็ว ในการติดตอส่ือสารดังกลาว กอใหเกิดปญหา
การละเมิดสิทธิในความเปนอยูสวนตัวเกี่ยวกับขอมูล สวนบุคคลของบุคคลอ่ืนไดโดยงาย จาก
ปญหาดังกลาวองคการเพื่อเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) จึงไดมีแนวคิดท่ีจะวางกรอบเพื่อ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลเพิ่มข้ึนจากการคุมครองสิทธิโดยท่ัวไป ซ่ึงหลักเกณฑการคุมครองขอมูล
สวนบุคคล ไดแก Guidelines on the protection of Privacy and Transborder Data Flows of Personal 
Data ขององคการเพื่อเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ซ่ึงมีหลักการท่ีสําคัญจํานวน 8 ประการ 
ดังนี้ 

(1)  หลักขอจํากัดในการเก็บรวบรวมขอมูลในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น ตองชอบดวย
กฎหมายและตองใชวิธีการท่ีเปนธรรมและเหมาะสม โดยในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นตองให
เจาของขอมูลรูเห็น รับรู หรือไดรับความยินยอมจากเจาของขอมู 
                                                                 

93  จาก ปญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรอง และคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัว (Right 
to privacy) (รายงานผลการวิจัย) (น. III), โดย บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ, 2554, กรุงเทพฯ: สํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ. 
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(2)  หลักคุณภาพของขอมูล ขอมูลจะตองถูกตอง สมบูรณ หรือทําใหเปนปจจุบันหรือ
ทันสมัยอยูเสมอ 

(3)  หลักการกําหนดวัตถุประสงคในการจัดเก็บ ตองกําหนดวัตถุประสงควาขอมูลท่ีมี
การเก็บรวบรวมนั้น เก็บรวมรวมไปเพ่ืออะไร พรอมท้ังกําหนดระยะเวลาท่ีเก็บรวบรวมหรือรักษา
ขอมูลนั้น ตลอดจนกรณีท่ีจําเปนตองมีการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูล เชน
วานั้นไวใหชัดเจน 

(4)  หลักขอจํากัดในการนําไปใช สาระสําคัญคือ ขอมูลสวนบุคคลนั้น จะตองไมมีการ
เปดเผย ทําใหมีหรือปรากฏในลักษณะอ่ืนใด ซ่ึงไมไดกําหนดไวโดยชัดแจงในวัตถุประสงคของ
การเก็บรวบรวมขอมูล เวนแตจะไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล หรือโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย 

(5)  หลักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูล สาระสําคัญคือ จะตองมีมาตรการใน
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลท่ีเหมาะสม เพื่อปองกันความเส่ียงภัยใด ๆ ท่ี
อาจจะทําใหขอมูลนั้นสูญหาย เขาถึง ทําลาย ใช ดัดแปลงแกไข หรือเปดเผยโดยมิชอบ 

(6)  หลักการเปดเผยขอมูล สาระสําคัญคือ ควรมีการประกาศนโยบาย ฯ ใหทราบโดย
ท่ัวกัน หากมีการปรับปรุงแกไข หรือพัฒนาแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับขอมูลสวน
บุคคลก็ควรเปดเผยหรือประกาศไวใหชัดเจน รวมท้ังใหขอมูลใด ๆ ท่ีสามารถระบุเกี่ยวกับ
หนวยงานของรัฐผูใหบริการ ท่ีอยูผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลดวย 

(7)  หลักการมีสวนรวมของบุคคล สาระสําคัญคือ ใหบุคคลซ่ึงเปนเจาของขอมูลไดรับ
แจงหรือยืนยันจากหนวยงานของรัฐท่ีเก็บรวบรวมหรือจัดเก็บขอมูลทราบวา “หนวยงานของรัฐ 
นั้น ๆ ไดรวบรวมขอมูลหรือจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลดังกลาวหรือไม ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม” 

(8)  หลักความรับผิดชอบ สาระสําคัญคือ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
 3.1.4  หลักการโยฮันเนสเบิรกวาดวยความม่ันคงของรัฐ เสรีภาพในการแสดงออก และการ
เขาถึงขอมูล 

หลักการโยฮันเนสเบิรก (The Johannesburg Principles) อาจกลาวไดวาเปนมาตรฐาน 
ท่ีใชกํากับดูแลภาครัฐในการใชอํานาจเพ่ือความม่ันคงท่ีอาจละเมิดหรือลวงลํ้าสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงออก และการรวมกลุมทางการเมืองซ่ึงเปนสิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชนในรัฐนั้น ๆ ดังนั้น
การถวงดุลระหวางความม่ันคงของรัฐและสิทธิเสรีภาพจึงเปนส่ิงจําเปนเพื่อปองกันมิใหรัฐสามารถ
ใชเหตุผลดานความม่ันคงเปนขออางโดยไมมีขอบเขตและพ้ืนฐานของเหตุผลท่ีพอเพียงในการใช
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อํานาจท่ีมักมีแนวโนมท่ีจะใชเกินขอบเขตอยูเสมอ ๆ และกอใหเกิดความไมม่ันคงติดตามมาใน
ท่ีสุด 

หลักการโยฮันเนสเบิรก แมวาจะถูกรางข้ึนมาต้ังแต ค.ศ. 1995 จากกลุมผูเช่ียวชาญ
จํานวน 36 คนที่มารวมกันท่ีมหาวิทยาลัย Witswatersrand ประเทศแอฟริกาใต แตก็เปนท่ียอมรับ
และนําไปอางอิงอยางกวางขวางในระดับนานาชาติ ท้ังจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง
สหประชาชาติ ผูท่ีมีสวนในการตัดสินใจ ศาล นักวิชาการ หลักการท้ังหมด 25 หลักการมิไดเปน
มาตรฐานท่ีสรางข้ึนมาใหมหากแตเปนการกล่ันกรองมาตรฐานท่ีมีอยูเดิมออกมาจากหลาย ๆ แหลง 

ในสวนแรกของหลักการโยฮันเนสเบิรกจะเปนหลักการท่ัวไป (General Principles)  
ท่ีประกอบไปดวย 4 หลักการ ซ่ึงเร่ิมตนดวยหลักการที่ 1 ท่ีคลายคลึงกับขอ 19 ของกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองท่ียกมาขางตนนี้ นอกจากนี้ในหลักการที่ 2 - 4 
จะเปนเร่ืองของวัตถุประสงคท่ีแนชัดของ การบัญญัติกฎหมายเพ่ือยกเวนการใชสิทธิเสรีภาพ
ดังกลาวท่ีจะตองกระทําเพื่อประโยชนของความม่ันคงแหงรัฐมิใชเพื่อประโยชนแฝงเรนท่ีจะเปนไป
เพ่ือปกปองรัฐบาลจากการกระทําผิดหรือปกปดขอมูลของรัฐจากสาธารณชนมิใหรับรู เปนตน ใน
สวนท่ี  2 เปนการจํากัดเสรีภาพในการแสดงออก  (Restrictions on Freedom of Expression) 
ประกอบดวยหลักการท่ี 5 - 10 ท่ีอาจกลาวโดยสรุปไดวา การจะหามใชสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงออกไมวาจะโดยความคิดหรือการรวมกลุมชุมนุมจะกระทําไดตอเม่ือ การแสดงออกดังกลาวยุ
ยงใหเกิดความรุนแรง ประเด็นสําคัญท่ีถูกมองขามอยูเสมอ ก็คือ incite beliefs กับ incite action การ
แสดงออก หรือยุยงทางความคิดจะตองทําใหเกิดความรุนแรงตามมาจึงจะเปนเง่ือนไขตามกฎหมาย
ท่ีรัฐสมควรหามการใชสิทธิเสรีภาพ แตการแสดงออกทางความคิด ความเช่ือท่ีไมกอใหเกิดการ
กระทําท่ีรุนแรงติดตามมาถือไดวาไมมีเหตุผลเพียงพอท่ีจะระงับการใชสิทธิเสรีภาพ เชน กรณี
ทางการตุรกีหามเผยแพรโคลง (poem) ของชนกลุมนอยชาวเคอรดิช (Kurdish) บนพื้นฐานของการ
สนับสนุนใหเกิดภูมิภาคนิยมและการรวมกลุมรักพวกพองไมถือวาเปนการยุยงใหเกิดความรุนแรง 

ศาลในหลายประเทศจึงมีความเห็นวาการแสดงออก จําเปนตองมีความเช่ือมโยงกับ
ความเส่ียงท่ีจะเกิดความรุนแรงจึงจะเปนเง่ือนไขท่ีถูกตองตามกฎหมายท่ีรัฐจะใชเปนสาเหตุในการ
หามการใชสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกหรือรวมกลุม มิเชนนั้นจะกลายเปนการปดปากแลวยังจะ
ปดกั้นทางความคิดอีก นอกจากนี้แลว การแสดงออกทางความคิดหรือการรวมกลุม เชน การ
วิพากษวิจารณรัฐบาล การสนับสนุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงในนโยบายของรัฐบาล หรือการใช
ภาษาทองถ่ิน ก็เปนตัวอยางท่ีไมใชการประทุษรายตอความมั่นคงของชาติ รัฐบาลจึงมีหนาท่ีตาม 
หลักการท่ี 10 ท่ีจะปองกันกลุมท่ีใชสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกจากกลุมอ่ืน ๆ ท่ีไมเห็นดวย  
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ซ่ึง Inter-American Court of Human Rights หรือ European Court of Human Rights ก็มีความเห็น
ไปในทางเดียวกัน 

ในสวนท่ี 3 จากหลักการท่ี 11 - 19 จะเปนการจํากัดเสรีภาพในการไดมาซ่ึงขาวสาร
ขอมูล (Restrictions on Freedom of Information) ท่ีอาจกลาวโดยสรุปไดวา เปนสิทธิเสรีภาพท่ี
พลเมืองจะสามารถรับรูขาวสารขอมูลไดโดยเสรี การปดบังจะกระทําไดก็ตอเมื่อมีการบัญญัติไว
โดยกฎหมายและกระทําเทาท่ีจําเปนเทานั้น การจะอางวาเปนความลับทุกเร่ืองจะไมสามารถกระทํา
เปนการท่ัวไปไดหากแตเปนขอยกเวนเทานั้นจึงจะกระทําได จุดประสงคใหญก็เพ่ือความโปรงใส
และสามารถตรวจสอบได 

ดังนั้นผูท่ีเปดเผยขอมูลท่ีแมกฎหมายจะระบุวาเปนความลับแตหากขอมูลท่ีเปดเผย 
มีประโยชนตอสังคมมากกวาโทษ (หลักการที่ 15) เชน ระบุถึงการจายสินบนในการซ้ืออาวุธ หรือ
การกระทําผิดอ่ืน ๆ แมวาอาจจะทําใหศัตรูรูวาเรามีอาวุธจํานวนเทาใดก็ตาม แตหากประโยชนจาก
การเปดเผยการกระทําผิดดังกลาวมีมากกวา ผูเปดเผยก็ไมสมควรถูกลงโทษ เพื่อเปนการสงเสริม
หรือเปนหลักประกันใหมี “ผูเปานกหวีด” (whistleblower) เปน “ผูเปดโปง” เม่ือมีการรูเห็นกระทํา
ผิดเกิดขึ้นในสังคมนั่นเองซ่ึงทําใหการคอรรัปชันทําไดยากข้ึน94 
 
3.2   กฎหมายตางประเทศ 

เสรีภาพในการส่ือสารและการแสดงความคิดเห็นเปนเสรีภาพท่ีมิไดมีการบัญญัติ
รับรองไวในกฎกมายของประเทศไทยเทานั้น แตเปนเสรีภาพท่ีตางประเทศก็ไดมีการบัญญัติ
กฎหมายรับรองคุมครองไว ท้ังในรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะ โดยในหัวขอนี้ผูเขียนจะได
อธิบายถึงหลักกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส ดังนี้ 
 3.2.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  พัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยและการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ท่ีเติบโตข้ึนในนานาประเทศท่ัวโลกนั้น อิทธิพลจากรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกานับวามีสวน
ผลักดันสําคัญประการหนึ่ง เพราะเปนรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรฉบับแรกของโลก ท่ีไดนํา
ความคิดทฤษฎีการเมืองตาง ๆ ท่ีคร้ังหนึ่งเปนเพียงงานทางวิชาการของนักคิดนักเขียนช่ือดังไมวา 

                                                                 
94  ชวินทร ลีนะบรรจง, สุวินัย ภรณวลัย. (2556). สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการรวมกลุมทาง

การเมือง ภาคปลาย (หลักการโยฮันเนสเบิรกกับกรณีลอบสังหารสนธิ และ ขอกลาวหากอการรายอันเปนเท็จของ
กลุมพันธมิตรฯ). สืบคน 7 พฤศจิกายน  2556, จาก
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9520000088764 
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จะเปน ฮิวโก โกรติอุส จอหน มิลตัน เจมส ฮาริงตัน จอหน ลอค และมงเตสกิเออ เปนตน โดยนํามา
สังเคราะหออกแบบโครงสรางการเมืองการปกครองใหมท่ีเหมาะสมกับประเทศท่ีเพิ่งเกิดใหมอยาง
สหรัฐอเมริกา จนสําเร็จผลออกมาเปนรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาท่ีมีการจัดองคกรโครงสราง 
ทางการเมืองตามหลักการแบงแยกอํานาจ มีการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเร่ืองตาง ๆ  
ท่ียังคงทันสมัยทาทายความเปล่ียนแปลงโลกเร่ือยมาจนถึงปจจุบันซ่ึงกินเวลามากกวาสองรอยป 

1. สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอเมริกาเปนประเทศท่ีไดช่ือวาประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากท่ีสุดแหงหนึ่งในโลก

โดยในเร่ิมแรกนั้นรัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพบางประเภท เชน สิทธิท่ีจะหามการใช
กฎหมายอาญายอนหลังเปนโทษ (มาตรา 1 ขอ 9) ตอมามีการแกไขรัฐธรรมนูญฉบับท่ี 1 - 10 ท่ี
เรียกวา Bill of Rights สงผลใหสิทธิเสรีภาพไดมีการรับรองเพ่ิมข้ึน โดยในชวงแรกมีผลบังคับใช
เฉพาะกับการกระทําของรัฐบาลกลางเทานั้น ไมมีผลผูกพันไปถึงระดับมลรัฐหรือทองถ่ินดวย
จนกระท่ังศาลฎีกาไดวางหลักเปนบรรทัดฐานวาสิทธิเสรีภาพที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญเกือบ
ท้ังหมด มีผลผูกพันในระดับมลรัฐและระดับทองถ่ิน ท้ังนี้เปนไปตามท่ีบัญญัติไวในการแกไข
รัฐธรรมนูญฉบับท่ี 1495 

ท่ีมาของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกานั้นมีลักษณะเฉพาะท่ีพิเศษ
แตกตางจากรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายหลัง เนื่องจากมิไดถูกตราข้ึนมาต้ังแต
ตนพรอมกับบทบัญญัติในสวนอ่ืน  ๆ  ของรัฐธรรมนูญ  แตปรากฏอยูในบทแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญซ่ึงถือวาเปนสวนหนึ่งของรัฐธรรมนูญ  โดยสิทธิเสรีภาพของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญท่ีสําคัญอยูในมาตรา 1 – 10 ท่ีเรียกวา Bill of Rights ของบทบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญท่ีเกิดข้ึนภายหลังท่ีรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา 7 มาตราแรกไดประกาศใชไมนาน 
นอกจากนั้นก็ยังมีสิทธิเสรีภาพอ่ืน ๆ ท่ีติดตามมาจากบทแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลังจากนั้น96 

บทบัญญัติวาดวยสิทธิตาง ๆ หรือ Bill of Rights นี้เปนบทบัญญัติท่ีเกิดมาจากการแกไข
รัฐธรรมนูญคร้ังแรก ซ่ึงมลรัฐนอรธคาโรไลนาเปนผูเสนอข้ึนในระหวางท่ีรางรัฐธรรมนูญกําลังถูก
สงไปขอการรับรองจากมลรัฐตาง ๆ ในป ค.ศ. 1787 โดยบทบัญญัติเหลานี้ไดรับความเห็นชอบ 
ทั้ง 10 มาตราพรอมกันจากสภาคองเกรสในเดือนกันยายน ค.ศ. 1789 และไดรับสัตยาบันจาก 11 รัฐ
ภายในป ค.ศ. 1791  

                                                                 
95  จาก รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา คําอธิบายเรียงมาตราพรอมคําพิพากษาฎีกา (น. 33), โดย มานิตย  

จุมปา, 2552, กรุงเทพฯ: วิญูชน. ลิขสิทธิ์ 2552 โดยสํานักพิมพวิญูชน. 
96  จาก มหาชนรัฐและประชาธิปไตย: ความคิดทางการเมืองอเมริกัน ค.ศ.1776 – 1800 (น. 361 - 362), 

โดย สมบัติ จันทรวงศ, 2529, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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สาเหตุซ่ึงเปนท่ีมาสําคัญของการแกไขรัฐธรรมนูญนี้มาจากการคัดคานรัฐธรรมนูญท่ี
เกิดข้ึนในระยะแรกท่ีสวนใหญแลวไมไดมาจากผูท่ีไมเห็นดวยท่ีจะเสริมสรางความเขมแข็งให
รัฐบาลกลาง แตมาจากรัฐบุรุษผูท่ีรูสึกวา ควรจะตองมีการระบุสิทธิสวนบุคคลของประชาชนไวให
แจงชัด คนหน่ึงในกลุมนี้ไดแก จอรจ เมสัน ผูรางคําประกาศสิทธิแหงเวอรจิเนีย ซ่ึงเปนกฎหมายตน
เคาของกฎหมายสิทธิพลเมือง เม่ือคร้ังเปนผูแทนเวอรจิเนีย ในการประชุมรางรัฐธรรมนูญ เมสัน
ปฏิเสธไมยอมลงนามในรัฐธรรมนูญเพราะเขารูสึกวาสิทธิสวนบุคคลไมไดรับการคุมครอง
เทาท่ีควร การคัดคานของเมสันเกือบจะทําใหรัฐเวอรจิเนีย ไมยอมใหสัตยาบัน รัฐแมสสาชูเซ็ทสซ่ึง
มีความรูสึกคลาย ๆ กันไดวางเง่ือนไขการใหสัตยาบันวา ใหเพิ่มเติมการคุมครองสิทธิสวนบุคคล
เขาไปดวย เม่ือสภาคองเกรสเปดประชุมสมัยแรกตางเห็นพองเกือบเปนเอกฉันทวาสมควรมีการ
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

การเพิ่มเติมบทบัญญัติวาดวยสิทธิเสรีภาพนี้ มีขอสังเกตในทางประวัติศาสตรการ 
รางรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาวา แทจริงแลวก็เปนปญหาท่ีมีการโตเถียงกันนับแตสมัยการราง
รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาในตอนแรก ซ่ึงมีฝายท่ีเห็นวาควรบรรจุบทบัญญัติวาดวยสิทธิ
เสรีภาพไวในรัฐธรรมนูญ กับอีกฝายหนึ่งท่ีเห็นวาไมจําเปนเพราะจะเปนความพยายามท่ีจะทอน
อํานาจของรัฐบาลกลางลง และไปเพ่ิมใหแกรัฐตาง ๆ นั้นเอง ซ่ึงความเห็นนี้เปนของฝายเฟเดอรัล
ลิสท และฝายนี้ยังเห็นตอไปอีกวาคําแถลงเร่ืองสิทธิดังกลาวยังเปนส่ิงท่ีไมจําเปนดวย โดยมีเหตุผล
หลายประการ กลาวคือ97 

คําแถลงเร่ืองสิทธินี้เปนไดอยางมากก็เพียงการหามหรือการตรวจสอบอํานาจของ
รัฐบาลในกระดาษ รัฐตาง ๆ ไดกระทําการเชนวามาแลวในอดีต แตก็ไมเคยประสบผลสําเร็จเลย 
นอกจากนี้ศาลก็ยอมจะทําหนาท่ีพิทักษรักษาเสรีภาพตามกฎหมายท่ีไดมีมาตามขนบประเพณีเดิม
อยูแลว รวมท้ังการพิจารณาจํากัดขอบเขตอํานาจของฝายนิติบัญญัติอยูแลวดวย ไมวาจะมีคําแถลง
วาดวยสิทธิของประชาชนหรือไม และกรณีการอางกฎบัตรวาดวยสิทธิของอังกฤษนั้น ก็ไมสามารถ
นําเอากรณีของอังกฤษมาเปรียบกับกรณีของสหรัฐอเมริกาได เพราะอังกฤษมีสถาบันกษัตริยและ
สภาขุนนางซึ่งมีอํานาจและผลประโยชนท่ีแตกตางไปจากประชาชนท่ีเหลือเปนอยางมาก และใน
กรณีเชนนั้น กฎบัตรวาดวยสิทธิของชาวอังกฤษเกิดข้ึนก็เพื่อจํากัดพระราชอํานาจพิเศษของ
พระมหากษัต ริย  ซ่ึ งหมายถึงว านอกเหนือไปจากขอห าม ท่ีปรากฏในกฎบัตรนั้นแลว 
พระมหากษัตริยอังกฤษมีพระราชอํานาจอยางสมบูรณท่ีจะกระทําทุกอยางท่ีพระองคปรารถนา 
ในขณะท่ีในกรณีของสหรัฐอเมริกา เปนเร่ืองท่ีไมเหมือนกันเลย ซ่ึงผูเรียกรองลืมไปวาแทจริงแลว

                                                                 
97  แหลงเดิม. (น. 301 – 302). 
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ตัวรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้เองท่ีเปนตัวประกันสิทธิ และอันท่ีจริงแลวการแถลงอยางชัดแจงถึงสิทธิ
ของประชาชนในรัฐธรรมนูญอาจเปนผลรายแทนท่ีจะเปนผลดีก็ได ดังท่ีแฮมิลตันไดกลาวใน The 
Federalist Papers หมายเลข 84 ตอนหนึ่งวา 

กฎบัตรแสดงสิทธิของประชาชนนั้น ไมใชแตจะไมจําเปนท่ีจะถูกรวมเอาไวในราง
รัฐธรรมนูญอยางเดียวเทานั้น แตยังเปนบอเกิดแหงอันตรายอีกดวย เพราะกฎบัตรนี้ประกอบไปดวย
ขอยกเวนตาง ๆ เกี่ยวกับการใชอํานาจ ซ่ึงมิไดถูกมอบหมาย ใหรัฐบาล อยูกอนและก็จะกลายเปน
ขออางของรัฐบาล ท่ีจะเรียกรองเอาส่ิงท่ีมิไดรับมอบหมายมากอนดวย ทําไมเราจึงจะตองประกาศ 
ช้ีแจงส่ิงซ่ึงรัฐบาลไมควรทํา ในเม่ือรัฐบาลก็ไมมีอํานาจที่จะทําดังกลาวอยูแลวตั้งแตตน98   

เม่ือพิจารณาถึง บทบัญญัติวาดวยสิทธิและเสรีภาพของชาวอเมริกันท่ีไดรับการรับรอง
ไวในรัฐธรรมนูญแลวนั้น เราจะพบวามีการกําหนดสิทธิและเสรีภาพไวอยางคอนขางครอบคลุม
เกือบทุกดาน โดยมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติวาดวยสิทธิและเสรีภาพตามพัฒนาการของรัฐ และ
เง่ือนไขในการรวมกันเปนสหพันธรัฐตามชวงระยะเวลาที่แตกตางกันออกไป โดยขอบเขตของสิทธิ
และเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกาแบงออกไดเปน 4 หมวดหมู ดังนี้99 

1. หมวดวาดวยสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานท่ีมนุษยพึงมีหรือหลักสิทธิมนุษยชน 
2. หมวดวาดวยสิทธิและเสรีภาพในทางการเมือง 
3. หมวดวาดวยสิทธิและเสรีภาพทางกระบวนการยุติธรรมและการศาล 
4. หมวดวาดวยสิทธิและเสรีภาพที่นอกเหนือจากท่ีรัฐธรรมนูญเปนผูกําหนดให 
โดยรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาไดบัญญัติเร่ืองสิทธิและเสรีภาพในเร่ือง การแสดงออก

ซ่ึงความคิดเห็นไมวาดวยวิธีการใด ๆ เชน การพูด การพิมพหรือโฆษณา การชุมนุมประทวง หรือ
แมแตสิทธิในการยื่นเร่ืองราวรองทุกขตอรัฐบาล สิทธิตาง ๆ เหลานี้ ไดรับการรับรองไวในมาตรา 1 
หมวด Amendment100 มีใจความสําคัญวา บทบัญญัติท่ี 1 สภาจะไมออกกฎหมายใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
การกอต้ังศาสนา การหาม การปฏิบัติทางศาสนา การลิดรอนเสรีภาพในการแสดงออก การแจง

                                                                 
98  จาก เดอะเฟเดอรัลลิสตเปเปอร: เอกสารความคิดทางการเมืองอเมริกัน (น. 605 - 615), โดย สมบัติ 

จันทรวงศ, 2530, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
99  จาก กฎหมายที่มีบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ (รายงานผลการวิจัย) (น. 58), โดยมูลนิธิ

สถาบันวิจัยกฎหมาย, 2547, กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 
100  First Amendment  
 Congress shall make no law respecting on establishment of religion, of prohibiting the free 

exercise thereof, or abridging the freedom of speech of  the press, or the right of the people peaceably to 
assemble to petition the Government for a redress of grievances. 

DPU



79 

ขาวสาร หรือสิทธิเสรีภาพในการเขารวมชุมนุมโดยสันติ และเรียกรองใหรัฐขจัดความเดือดรอน
ของประชาชน แตอยางไรก็ตามแมจะเปนท่ียอมรับกันวารัฐธรรมนูญแหงประเทศสหรัฐอเมริกา
เปนรัฐธรรมนูญท่ีรับรองเสรีภาพใหแกประชาชนมากที่สุด ก็ยังมีการจํากัดขอบเขตการใชสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงออก แมจะไมไดบัญญัติขอบัญญัติไวโดยตรง แตเราสามารถพบการจํากัด
ขอบเขตของเสรีภาพไดในคําพิพากษาศาลฎีกาของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงวินิจฉัยเกี่ยวกับ
ขอบเขตของเสรีภาพในการแสดงออกควรมีขอจํากัดถาการแสดงออกเปนไปในทางท่ีทําใหผูอ่ืน
ไดรับความเสียหาย เชน ส่ือลามกอนาจารท่ีมีเนื้อหารุนแรง การหม่ินประมาท การกอใหผูอ่ืนเกิด
ความตระหนกตกใจ การปลุกระดมตอตาน การขัดคําส่ังผูบังคับบัญชา การปฏิเสธการปฏิบัติหนาท่ี
ของกองทัพ นอกจากนี้ยังพบการตรวจสอบเนื้อหาขอมูลสารสนเทศโดยคณะกรรมการกลั่นกรอง
ถอยคําหยาบขณะออกอากาศ หรือใชถอยคําดูหม่ินพระเจา เปนตน 

นอกจากนี้สิทธิเสรีภาพในดานการส่ือสารและการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
ของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกายังมีความสอดคลองกับหลักปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหง
สหประชาชาติในเร่ืองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในขอ 19101 และคําประกาศสิทธิมนุษยชนและ
พลเมืองฝร่ังเศสในเร่ืองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ขอ11102 อีกดวย 

รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติมคร้ังท่ีหนึ่ง กําหนดหลักประกันหามรัฐตรากฎหมาย 
หรือกระทําการอันเปนการลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ซ่ึงตอมาศาล
สูงสุดแหงสหรัฐ (Supreme Court of the United States) ไดวางบรรทัดฐานในการคุมครองการ
แสดงความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญขางตนไวดวย โดยศาลยึดหลักการสําคัญท่ีวา 
“แมการแสดงความคิดเห็นนั้น อาจจะกอใหเกิดลักษณะท่ีเปนผลรายตอบุคคลอ่ืน แตผลรายดังกลาว
ก็อาจคล่ีคลายได ดวยการนําเสนอขอมูลของอีกฝายเพ่ือหักลางขอเท็จจริงนั้น ฉะนั้น การส่ังหาม
การนําเสนอขอมูลดังกลาวโดยส้ินเชิง โดยรัฐจึงถือเปนมาตรการท่ีเกินความจําเปน และขัดตอหลัก
รัฐธรรมนูญ” ฉะนั้น จึงยอมไมใชหนาท่ีของรัฐท่ีจะหามการนําเสนอขอมูลท่ีไมตรงกับความจริง 
ในทางตรงกันขาม รัฐควรสงเสริมใหมีกระบวนการแลกเปล่ียนขอมูล หรือสนับสนุนใหมีการ
นําเสนอขอมูลเพื่อหักลางกัน หรือสงเสริมใหเกิดตลาดแหงความคิด เพื่อทําใหสังคมรับรูวาขอมูล

                                                                 
101  ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ขอ 19 บุคคลมีสิทธิในเสรีภาพแหงความเห็น

และการแสดงออก สิทธิน้ีรวมถึงเสรีภาพท่ีจะยึดมั่นในความเห็นโดยปราศจากการสอดแทรกและที่จะแสวงหา 
รับ ตลอดจนแจงขาว รวมทั้งความคิดเห็นโดยผานสื่อใด ๆ และโดยมิตองคํานึงถึงเขตแดน. 

102  คําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองฝรั่งเศส มาตรา 11 การติดตอสื่อสารกันทางความคิดและ
ความเห็นเปนสิทธิที่มีคาที่สุดประการหน่ึงของมนุษยแตละคน พลเมืองแตละคนจึงอาจพูด เขียน พิมพโดยอิสระ 
เวนแตในกรณีที่กฎหมายกําหนดวาสิ่งน้ันเปนการใชสิทธิโดยมิชอบ. 
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ใดเปนจริงหรือเปนเท็จเวนแตจะมีพยานหลักฐานท่ีประจักษชัดวาภยันตรายรายแรงจะเกิดข้ึนอยาง
แนแท จนทําใหรัฐตองจัดการแกปญหาดังกลาว อาทิ การแสดงความคิดเห็นท่ีเปนภัยถึงขนาดยั่วยุ
ใหประชาชนละเมิดกฎหมายอยางรายแรง เปนภัยตอสังคมอยางแทจริงหรือการเผยแพรส่ิงลามก
อนาจารท่ีจะเกิดความเสียหายตอเด็กและเยาวชน เปนตน 

ในคําพิพากษาดังกลาว ศาลยังไดกําหนดประเภทของการแสดงความคิดเห็นท่ีไดรับ
ความคุมครอง และไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายไวอยางชัดเจน นอกจากนี้ ศาลยังกําหนด
ลักษณะของกฎเกณฑท่ีรัฐสามารถบัญญัติข้ึนเพื่อควบคุมการแสดงความคิดเห็น ท่ีไมไดรับความ
คุมครองตามรัฐธรรมนูญ เอาไวดวย โดยจําแนกออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

1)  กฎเกณฑท่ีมีผลกระทบกับเนื้อหาหรือสารัตถะของความคิดเห็นนั้นโดยตรง 
(Content-based regulation) และ 

2)  กฎเกณฑท่ีไมมีผลกระทบโดยตรง เปนแตเพียงจัดระเบียบการแสดงความคิด 
(Content-neutral regulation) เทานั้น ท้ังนี้ กฎเกณฑดังกลาวสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการ
ตรวจสอบวากฎหมายควบคุมการแสดงความคิดเห็นท่ีออกโดยรัฐฉบับใดขัดหรือแยงตอหลักการ
คุมครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ103 กลาวคือ เม่ือรัฐตรากฎหมายหรือ
ขอบังคับใด ๆ ซ่ึงระบุ “ขอจํากัด” บางประการท่ีอาจสงผลกระทบตอเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นข้ึน กฎหมายหรือขอบังคับนั้น ๆ จะตองถูกนํามาพิจารณาวามีวัตถุประสงคเพื่อจํากัดเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นโดยตรงหรือไม (Content-based on its face examination) หากโดยตัว
เนื้อหาหรือขอจํากัดในกฎหมายฉบับนั้นเองไมชัดแจงวาตองการหามการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น
ก็จะมีกระบวนการพิจารณาเพื่อตรวจสอบยอนตอไปถึง “เจตนารมณท่ีแทจริง” ของการกําหนด
“ขอจํากัด” นั้นวารัฐตองการควบคุมส่ิงใดกันแน หากในทายท่ีสุดปรากฏวา รัฐมีเจตนารมณควบคุม
“เนื้อหาในการแสดงความคิดเห็น” โดยตรง (Content-based regulation) รัฐจะตองแสดงใหไดวามี
ความจําเปนอยางยิ่งยวด และ “ขอจํากัด” ท่ีกําหนดนั้นเปนวิธีการอันรายแรงนอยท่ีสุดแลวเพื่อรักษา
ผลประโยชนสาธารณะ หรือผลประโยชนสูงสดุ ของรัฐ (Compelling state interest) ถารัฐสามารถ
พิสูจนกฎหมายหรือขอบังคับท่ีบัญญัติข้ึนนั้นยอมไมขัดกับรัฐธรรมนูญ 

                                                                 
103  From Modern Constitutional Law: Case and Notes (p. 944-1390), by Ronald D. Rotunda, 2007, 

West. Copyright 2007 by publishing west company. 

DPU



81 

2.  กฎหมายเกี่ยวกับการใชสิทธิเสรีภาพบนอินเตอรเน็ตและการสื่อสารออนไลนของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สหรัฐอเมริกา มีโครงการอารพาเน็ต (ARPANET - AdvancedResearch Project Agency 
Network) อันเปนโครงการต้ังแตป ค.ศ. 1969 ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ท่ีมีข้ึนเพื่อพัฒนาระบบ
การส่ือสารของกองทัพ และพัฒนาตอมาเปนระบบที่เช่ือมโยงขอมูลท่ัวโลก หรืออินเตอรเน็ต ใน
ปจจุบันอินเตอรเน็ตกลายเปนเคร่ืองมือสําคัญในการเผยแพรความคิดเห็นและชองทางการสืบคน
ขอมูลท่ีสะดวกรวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยระบบนี้เอง ท่ีทําใหการถายทอด
ความคิดและเสรีภาพในการแสดงความคิดอยางไรพรมแดนเกิดข้ึนได สอดคลองกับเจตนารมณของ
ผูรางรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ท่ีอยากใหการคุมครองเสรีภาพดังกลาวเปนจริง ดังนั้น ในประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้น การพัฒนาระบบอินเตอรเน็ต นอกจากเปนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหกาวหนาอยางกาวกระโดดแลวยังถือเปนเครื่องมือชวยสงเสริมเสรีภาพในการศึกษา 
รวมท้ังการแสดงความคิดเห็นของประชาชนอีกดวย 

สหรัฐอเมริกา เปนประเทศที่ใหการรองรับสิทธิเสรีภาพเปนอันดับตน ๆ ของโลก ซ่ึง
จากรายงานเสรีภาพบนอินเตอรเน็ตป 2013 ของฟรีดอมเฮาส (Freedom Of the Net 2013) ไดมีการ
จัดอันดับเสรีภาพในการใช และการเขาถึงอินเตอรเน็ตของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยอยูในลําดับท่ี 
4 ใน 60 ประเทศที่มีการจัดอันดับ104 โดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดงออก ท่ีมีหลักการสําคัญท่ี
เรียกวา การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารอยางเสรี (Free Market of Ideas and Information) จึงทําให
การเขาถึงและการเผยแพรขอมูลบนอินเตอรเน็ตมีขอจํากัดนอย จากการท่ีศาลไดมีคําพิพากษา
ตัดสินมาตลอดวาหามรัฐออกกฎหมายใด ๆ ท่ี เปนการจํากัดสิทธิในการเผยแพรขอมูลใน
อินเตอรเน็ต แตอยางไรก็ตาม ถึงแมรัฐจะไมมีการจํากัดสิทธิในการแสดงขอมูลท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
สังคมหรือทางการเมือง แตสําหรับการกระทําความผิดพ้ืนฐานซ่ึงตอมาไดใชอินเตอรเน็ตเปน
เคร่ืองมือในการกระทําความผิดนั้น ก็ถูกผลักดันใหมีการออกกฎหมายเพื่อเอาผิด เชน การมีไวใน
ครอบครองหรือเผยแพรภาพโปเด็ก การละเมิดลิขสิทธ์ิ ขอมูลท่ีอันตราย หรือการพนัน เปนตน 

หลักกฎหมาย ท่ี เกี่ ยวของกับการควบคุมส่ือออนไลน  ในสหรัฐอเมริกานั้น 
ส่ือสารมวลชน (media) จะไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ โดยรัฐไมอาจจะกําหนดขอปฏิบัติ
ตอส่ือสารมวลชนในทางไมชอบธรรมได อันเปนการยับยั้งใชในการแสดงความคิดเห็นดังกลาว 
(Chilling effect) รวมถึงการยับยั้ง หรือ ตรวจสอบการพิมพกอนจัดพิมพ (Prior restraints) โดยมี

                                                                 
104  ประชาไท. (2556). ฟรีดอมเฮาสขยับอันดับเสรีภาพเน็ตไทยจาก “ไมเสรี”เปน “เสรีบางสวน,” 

สืบคน  13 ตุลาคม 2556. จาก http://prachatai.com/journal/2013/10/49072. 
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กฎหมายพิเศษในการควบคุมส่ือออนไลน ซ่ึงจะเกี่ยวของกับภาพลามก หรือความมั่นคงของรัฐ 
หลายฉบับดวยกัน โดยจะขอยกตัวอยาง ดังน้ี 

1.  กฎหมายท่ีวาดวยการสื่อสาร หรือ The Communications Act of 1934 แกไข 1996, 
2003 Telecommunication Act ท่ีแกไขเพิ่ม เ ติม  มาตรา  501, 502, 507 และมาตรา  509 หรือ 
Communication Decency Act (CDA) ไดมีบทบัญญัติคุมครองเด็ก ฯ เชน มาตรา 502 เปนบทบัญญัติท่ี
เกี่ยวของกับส่ิงลามกอนาจาร หรือ การรบกวนรังควานโดยใชเคร่ืองมือส่ือสารในรูปแบบตาง ๆ 
( Obscene or Harrasing use of telecommunications facilities under the Communications Act of 
1934) มาตรา 507 เปนบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับส่ิงลามกอนาจาร ซ่ึงกระทําโดยใชคอมพิวเตอร 
(Clarification of current laws regarding communication of obscene materials through the use of 
computer) และ มาตรา 509 วาดวยอํานาจในการจัดการการส่ือสารในโลกออนไลน ของสมาชิกใน
ครอบครัว (Online Family Empowerment) ผูฝาฝนบทบัญญัติดังกลาว จะตองระวางโทษในลักษณะ
เดียวกัน คือ ปรับและจําคุกไมเกิน 2 ป เวนแตเปนผูใหแกผูใหบริการทางอินเตอรเนต สําหรับบท
กําหนดโทษ ไดแก โทษปรับไมเกิน 50,000 เหรียญ หรือ จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือ ท้ังจําท้ังปรับ 
เปนตน105  

2.  กฎหมายวาดวย Stored Communications Act กฎหมาย นี้ ใหอํานาจแกเจาหนาท่ีของ
รัฐออกหมายเรียกขอมูลการใชคอมพิวเตอรออนไลนได ดังนั้น ช่ือบัญชีและรายละเอียดขอมูล
เกี่ยวกับตัวผูใชอินเตอรเน็ต และ การใชอินเตอรเน็ต ซ่ึงรวมถึง Internet Protocol address จะตองถูก
เก็บบันทึกไว และ จะตองสงมอบใหเจาหนาท่ีเม่ือไดรับการรองขอ106   

3.  กฎหมายความเปนสวนตัวในการส่ือสารอิเล็กทรอนิกส (Electronic Communication 
Privacy Act of 1986 - ECPA) เปนกฎหมายอีกฉบับหนึ่งท่ีหามมิใหรัฐตรวจสอบขอมูลในระบบ
ออนไลนโดยไมมีหมายศาล เพื่อปกปองความเปนสวนตัวของขอมูลท่ีเกิดข้ึนในเครือขาย 
โดยเฉพาะเรื่องสิทธิความเปนสวนตัวนี้เปนภาระท่ี System operator ท่ัวโลกตองรับภาระอยางมาก 
เนื่องจากมักจะมีคํารองขอจากฝายคความ่ันคงหรือรัฐบาลอยูเนือง ๆ ท่ีจะขอเขาดูขอมูลการติดตอ
ระหวางผูใชอินเตอรเน็ตบางราย หลักความเปนสวนตัวนี้ในกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใชเปนตัวอยางไดเปนอยางดี เนื่องจากมีขอบเขตกวางขวางมากและใชบังคับกับบุคคล
ท่ัวไปดวย เพราะหลักกฎหมายถือวาเปน สิทธิ (Right) ซ่ึงใชยันบุคคลอ่ืนและรัฐได ในขณะที่เสรี

                                                                 
105  ศิริพล กุศลศิลปวุฒิ. (2553). การคุมครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสหรัฐอเมริกา. 

สืบคน 13 ตุลาคม 2556, จาก http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=jurisprudence&date=23-11-2010&group 
=6&gblog=60. 

106  แหลงเดิม. 
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สภาพการแสดงออกเปนส่ิงซ่ึงใชยันกับรัฐเทานั้น107 ตาม18 U.S.C. §2703 (b) (A)-(B), (c) (1) (B) 
หากผูเปนเจาของคอมพิวเตอรตั้งรหัสผานไว สิทธิในความเปนสวนตัวยอมไดรับความคุมครองการ
ตรวจคนหรือเขาถึงขอมูลออนไลนท่ัวไปโดยไมมีหมายศาลไมอาจกระทําได สําหรับข้ันตอนใน
การเขาถึงขอมูลขางตน แมจะอางเหตุผลเร่ือง “ความม่ันคง” แลวก็ตาม รัฐก็จะตองปฏิบัติตาม
ข้ันตอนท่ีกําหนดไวโดยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ท้ังจะตองปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูล
สวนบุคคล (Privacy Protection Act of 1980 หรือ PPA 42 U.S.C. § 2000aa) ดวย กลาวคือ เจาหนาท่ี
จะตองขอรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม แผนกคดีอาญา และสวนงาน
อาชญากรรมคอมพิวเตอรและทรัพยสินทางปญญา (Computer Crime and Intellectual Property 
Section - CCIPS) ซ่ึงเปนฝายวิเคราะหและสนับสนุนขอมูลท่ีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร
ของกระทรวงยุติธรรมกอน  เม่ือไดรับอนุญาตแลว เจาหนาท่ีของรัฐจึงสามารถใชหมายเรียกเพื่อขอ
พยานหลักฐานจากสํานักพิมพหรือบุคคลได และจะตองละเวนจากการคนหากไมจําเปน แต
หลักการพ้ืนฐานเร่ืองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการคุมครองขอมูลสวนบุคคลก็มี
ขอยกเวน เชน กรณีการคนหาสิ่งผิดกฎหมาย หรือส่ิงท่ีไดมาจากการกระทําผิด การคนเพื่อพบและ
จับผูตองสงสัย รวมท้ังกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวนอยางยิ่งท่ีจะตองคนทันทีเพื่อปองกันการบาดเจ็บตอ
รางกายหรือความตาย (42 U.S.C. § 2000aa (a) (2)- 2000aa (b) (2)) ดังนั้น ปจจุบัน เม่ือนําการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลมาใชกับการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร จึงเกิดปญหาการตีความ
พอสมควร เพราะเทคโนโลยีและวิทยาการไดเปล่ียนแปลงไปจากป 1980 แลว 

นอกจากน้ีการแสดงความคิดเห็นอยางหลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งความคิดเห็น
ทางการเมืองยังไดรับการรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา โดยมีหลักการสําคัญวา การ
แลกเปล่ียนขอมูลขาวสารอยางเสรี (Free market of ideas information) เปนเร่ืองสําคัญมากท่ีจะทํา
ใหภาคการเมืองซ่ึงทําหนาท่ีใหบริการสาธารณะ และประโยชนแกสังคมโดยรวมมีความโปรงใส 
และสอดคลองกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อยางไรก็ดี เสรีภาพดังกลาวมีขอจํากัด
ไดเชนกัน ท้ังนี้กฎหมายและนโยบายของรัฐท่ีมีผลกระทบตอการเขาถึง และการแสดงความคิดเห็น
ออนไลนจะเนนเจาะจงไปท่ี 2 ประเด็น คือ การคุมครองเด็กและเยาวชนจากส่ือลามก และ กรณี
เกี่ยวกับความม่ันคงของรัฐและการปองกันการกอการราย ซ่ึงสหรัฐอเมริกามีวิธีดําเนินการท่ี

                                                                 
107  จาก กฎหมายสําหรับบริการอินเตอรเนทในประเทศไทย: กรอบ ขอเสนอแนะ และการควบคุมดูแล 

การใหบริการ (น. 144-145), โดย เลอสรร ธนสุกาญจน, จิตตภัทร เครือวรรณ, สุธรรม อยูในธรรม, 2541, 
กรุงเทพฯ: นิติธรรม. ลิขสิทธิ์ 2541 โดยสํานักพิมพนิติธรรม. 
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หลากหลาย ท้ังการกล่ันกรองการใชอินเตอรเน็ต (Filter) การปดกั้น (Block) และการสอดสอง 
(Surveillance)108 

กรณีความม่ันคงของรัฐกับการสอดสองของหนวยงานความม่ันคง ดวยเหตุผลดาน
ความมั่นคงรัฐบาลสหรัฐอเมริกา มีมาตรการสอดสองส่ืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Surveillance 
Laws) ซ่ึงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูใชอินเตอรเน็ตอยางมาก โดยมีกฎหมายเกี่ยวกับการตอตาน
การกอการราย หรือ Patriot Act (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate 
Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001) ใหอํานาจแกหนวยงานความ
ม่ันคงของรัฐสามารถใชเทคโนโลยีเฝาระวังระบบอีเมลล และเขาถึงขอมูลผานระบบออนไลนได 
โดยกฎหมายฉบับนี้ใหอํานาจเจาพนักงานในการดักฟงโทรศัพท การสนทนา และการส่ือสาร
อิเล็กทรอนิกสท่ีเกี่ยวของกับการกอการราย รวมท้ังการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร109 
อํานาจในการยึด Voice Mail ขอความ ขาวสารตามหมายศาล110 ซ่ึงจากการศึกษากฎหมายตอตาน
การกอการรายของสหรัฐอเมริกา Patriot Act นั้นพบวาการใชอํานาจเพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมาย
ฉบับนี้ ลวนตองไดรับความยินยอมจากศาลท้ังส้ิน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงแนวคิดในการตรากฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปนสําคัญ 

อยางไรก็ตาม ในเร่ืองของขอจํากัดในเนื้อหาการเขาถึงขอมูลในอินเตอรเน็ตโดยทั่วไป
ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะปลอดจากการแทรกแซงของรัฐบาล การดําเนินงานของรัฐบาลจะไมมี
ผลกระทบตอกลไกการกรองผานเน้ือหาการแสดงความคิดเห็นผานทางอินเตอรเน็ตหรือเครือขาย
โทรศัพทมือถือ โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในโลกออนไลน จะไมถูกการ
แทรกแซงหรือปดกั้นจากรัฐบาล และอินเตอรเน็ตมีบทบาทสําคัญ ในการเคล่ือนไหวของพลเมือง 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

                                                                 
108  จาก รายงานสถานการณการควบคุมและปดก้ันสื่อออนไลนดวยการอางกฎหมายและแนวนโยบาย

แหงรัฐไทย (รายงานผลการวิจัย) (น. 16), โดย สาวตรี สุขศรี และคณะ, 2553, กรุงเทพฯ: โครงการอินเทอรเน็ต
เพ่ือกฎหมายประชาชน. 

109  SEC. 201. Authority of  Intercept Wire, Oral, and Electronic Communications Relating To Terrorism. 
 SEC. 202. Authority of  Intercept Wire, Oral, and Electronic Communications Relating To 

Computer Fraud Abuse Offenses. 
110  SEC. 219. Single – Jurisdiction Search Warrants For  Terrorism. 
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 3.2.2  สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
รัฐธรรมนูญของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีความเปนมาเร่ิมจากรัฐธรรมนูญบิสมารค 

(ค.ศ. 1871) ประกาศใชเม่ือวันท่ี 16 เมษายน ค.ศ. 1871 ซ่ึงอยูภายใตการปกครองของจักรพรรด์ิ
วิลเฮลมท่ี 1 โดยวิลเฮลมท่ี 1 ไดตั้งใหบิสมารค (Bismark) เปนนายกรัฐมนตรี ตอมาภายใต
รัฐธรรมนูญ 1871 จักรพรรดิ์วิลเฮลมท่ี 2 รัชทายาทของวิลเฮลมท่ี 1 ไดประกาศสงครามโลกคร้ังท่ี 1 
กับฝายสัมพันธมิตร เปนผลใหสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีแพสงคราม วิลเฮลมท่ี 2 สละราชบัลลังก 
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี จึงเขาสูการปกครองแบบสาธารณรัฐ รัฐธรรมนูญฉบับบิสมารคถูก
ยกเลิกและไดมีการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม เรียกวา รัฐธรรมนูญไวมาร (ค.ศ. 1919) รัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้กําหนดรูปแบบของรัฐเปนสาธารณรัฐ สหพันธรัฐ ภายใตรัฐธรรมนูญ 1919 พรรคนาซีของ
ฮิตเลอรมีเสียงขางมากเด็ดขาด ในชวงการปกครองของรัฐบาลนาซีลักษณะการปกครองน้ันเปน
ลักษณะการรวมอํานาจไวท่ีสวนกลาง จนทายท่ีสุดฮิตเลอรไดประกาศสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ตอฝาย
สัมพันธมิตร และในป ค.ศ. 1945 สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนียอมรับความปราชัยโดยปราศจาก
เง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน หลังจากที่สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเปนฝายแพสงครามฝายสัมพันธมิตร  
ไดเขามาปกครองสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยแบงการปกครองออกเปน 4 เขต ดานตะวันออก 
อยูภายใตครอบครองของรัสเซีย ดานตะวันตกภายใตการครอบครองของฝรั่งเศส ดานเหนือภายใต
การครอบครองของอังกฤษ และดานใตภายใตการครอบครองของสหรัฐอเมริกา 

ภายใตการปกครองของฝายสัมพันธมิตรเหนือดินแดนสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีนั้น 
เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 1948 นายกรัฐมนตรีของบรรดามลรัฐตาง ๆ 11 มลรัฐ ในเขตเยอรมัน
ตะวันตกไดรับเอกสารจากผูปกครองสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อใหมีการจัดตั้งสภาราง
รัฐธรรมนูญ ตอมาเม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 1948 ไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญชุด
ตาง ๆ ข้ึน รางรัฐธรรมนูญไดรับการยกรางเสร็จเม่ือเดือนสิงหาคม 1948 และในวันท่ี 8 พฤษภาคม 
1949 สภารางรัฐธรรมนูญไดผานรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายพ้ืนฐาน (Grundgesetz) ดวยคะแนนเสียง 
53 ตอ 12 และใหมีผลใชบังคับเมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 1949111 

1.  สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
ตามความเห็นของ Pieroth และ Sohlink เห็นวาการใหความหมายสิทธิและเสรีภาพหรือ

ตามท่ีสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เรียกวาสิทธิข้ันพื้นฐาน (Grundrechte) นั้น อาจใหความหมาย 
ได 2 นัย112  

                                                                 
111  กฎหมายที่มีบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ (น. 123). เลมเดิม. 
112  แหลงเดิม. (น. 128). 
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นัยแรก สิทธิข้ันพื้นฐานเปนสิทธิของปจเจกบุคคลที่มีอยูกอนท่ีจะมีรัฐ เสรีภาพและ
ความเสมอภาคของปจเจกบุคคลดังกลาวเปนเง่ือนไขอันชอบธรรมท่ีกอใหเกิดรัฐข้ึน ดวยเหตุนี้สิทธิ
ในเสรีภาพและสิทธิในความเสมอภาคจึงผูกพันและเปนขอจํากัดของการใชอํานาจรัฐ 

นัยท่ีสอง สิทธิข้ันพื้นฐานรวมทั้งสิทธิท้ังหลายซ่ึงตกไดแกปจเจกบุคคลมิใชในฐานะท่ี
เปนมนุษย แตหากไดรับสิทธิเชนนั้นเพราะเปนสวนหนึ่งของรัฐ โดยสิทธิเหลานั้นมิไดมีอยูหากไม
มีรัฐ หากแตสิทธิท้ังหลายน้ันบุคคลลวนไดรับไปจากรัฐท้ังส้ิน ความหมายของสิทธิและเสรีภาพท้ัง
สองน้ันตางมีลักษณะรวมและมีขอแตกตางกัน เพราะตามแนวความคิดของกฎหมายธรรมชาตินั้น
เห็นวา เสรีภาพและความเสมอภาคมีอยูกอนที่จะมีสังคมและรัฐ ซ่ึงในท่ีนี้มิไดมีความเขาใจผิดวา
มนุษยไมสามารถอาศัยอยูไดโดยปราศจากสังคมหรือปราศจากรัฐ แตการมีอยูกอนของสิทธิและ
เสรีภาพกอนท่ีจะมีรัฐนั้น ตามแนวความคิดดังกลาวเห็นวา เปนความจําเปนท่ีรัฐจะตองอธิบายให
เหตุผลในการจํากัดสิทธิข้ันพื้นฐานดังกลาว ความหมายของสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีมีอยูกอนรัฐ ยอมมี
ความหมายวาการใชสิทธิดังกลาวไมจําเปนตองอธิบายใหเหตุผลตอรัฐแตอยางใดแตในทางตรงกัน
ขามหากรัฐจะจํากัดสิทธิข้ันพื้นฐานดังกลาวรัฐจะตองอธิบายใหเหตุผลในการจํากัดสิทธิข้ันพื้นฐาน
นั้น สําหรับพัฒนาการสิทธิของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี นั้นยอมรับหลักการดังกลาว 

Pieroth และ Schlink ไดใหความหมายสิทธิข้ันพื้นฐานในความหมายท่ัวไปวาหมายถึง
สิทธิของปจเจกบุคคลอันเปนสิทธิท่ีผูกพันตอรัฐ สิทธิข้ันพื้นฐานเหลานี้เรียกรองการใหเหตุผลจาก
รัฐในกรณีท่ีจะมีการจํากัดสิทธิข้ันพื้นฐานดังกลาว ในกรณียอมถือวาสิทธิข้ันพื้นฐานมีอยูในรัฐ113 

ตามความเห็นของ Albert Bleekmann เห็นวาการใหความหมาย สิทธิข้ันพื้นฐาน อาจ
ใหความหมายได 2 ลักษณะ114 สิทธิข้ันพื้นฐานในความหมายในทางเทคนิคกฎหมาย  (die 
Grundrechte in rechttechnischen Sinne) และสิทธิข้ันพื้นฐานในความหมายโดยแท (in eineun 
reinen Ordnungssinn) 

(1)  สิทธิข้ันพื้นฐานในความหมายในทางเทคนิคกฎหมาย  (die Grundrechte in 
rechttechnischen Sinne) ก็ใหความหมายในตัวมนุษยนี้ หมายถึงการนิยามศัพท ซ่ึงการนิยามศัพท
เหลานี้จะเชื่อมโยงไปสูผลของกฎหมาย ซ่ึงในกรณีของสิทธิข้ันพื้นฐาน ยอมหมายความวา ผลของ
กฎหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งจะนํามาใชเม่ือเปนกรณีท่ีเปนเร่ืองของสิทธิข้ันพื้นฐานในความหมายท่ี
ไดกําหนดไว  ดังนั้น ความหมายของสิทธิข้ันพื้นฐานในความหมายนี้จึงหมายถึง “เง่ือนไขในสวน
องคประกอบของกฎหมาย” (Tatbestands voraussetzung) นั่นเอง ตัวอยางเชน ผลของกฎหมาย

                                                                 
113  แหลงเดิม. 
114  แหลงเดิม. (น. 129). 
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ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 19 GG ยอมผูกพันตอความหมายของสิทธิข้ันพื้นฐานตามที่กําหนดไว  
ซ่ึงหากนอกเหนือจากมาตรา 19 แลวการใหความหมายสิทธิข้ันพื้นฐานอาจใหความหมายใน
ลักษณะอ่ืนได ดังเชน สิทธิข้ันพื้นฐานในความหมายของมาตรา 19 วรรค 1 และวรรค 3 ความหมาย
เฉพาะ “สิทธิข้ันพื้นฐาน” ท่ีบัญญัติไวในมาตรา 1 ถึงมาตรา 18 เทานั้น ในขณะท่ีความหมายของ
สิทธิข้ันพื้นฐานในความหมายของมาตรา 19 วรรค 2 และการทําใหเกิดความมั่นคงตอหลักนิติรัฐ 
ความหมายของสิทธิข้ันพื้นฐานยอมหมายถึงสิทธิข้ันพื้นฐานตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 1 ถึง มาตรา 
18 และยอมหมายความรวมถึงสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีกระจัดกระจายอยูในมาตราอื่น ๆ ของรัฐธรรมนูญ
ดวย เชน ตามมาตรา 101 - มาตรา 103 GG การใหความหมายตามหลักการนี้เปนการใหความหมาย
สิทธิข้ันพื้นฐานในฐานะท่ีสิทธิข้ันพื้นฐานเปน “สิทธิในการปองกัน” (Abwehrrechte) เทานั้น สิทธิ
ข้ันพื้นฐานมิไดหมายความรวมไปถึงความมุงหมายท่ีจะมุงคุมครองเชิงสถาบัน (in-stitutiouelle 
Garantie) และไมรวมถึงความมุ งหมายท่ีจะให เปนสิทธิเ รียกรองใหกระทําการ  (positive 
Leistungsrechte) 

(2)  สิทธิข้ันพื้นฐานในความหมายโดยแท (in-einem reinen Ordnungssinn)  
การใหความหมายในความหมายโดยแทเปนการใหความหมายโดยไมคํานึงถึงผล

ในทางกฎหมายแตอยางใด การใหความหมายในความหมายน้ีจะตองทําความเขาใจในความหมาย
ของสิทธิข้ันพื้นฐานภาคท่ัวไปวาสิทธิข้ันพื้นฐานภาคท่ัวไปดังกลาวจะตองสรุปรวมถึงความ
ท้ังหลายที่สัมพันธเกี่ยวโยงกับสิทธิข้ันพื้นฐาน ดังนั้น การใหความหมายสิทธิข้ันพื้นฐานใน
ความหมายน้ี สิทธิข้ันพื้นฐานจึงมิไดมีความหมายเฉพาะวาเปน สิทธิปองกันอันเปนสิทธิตาม
กฎหมายมหาชนเทานั้น แตสิทธิข้ันพื้นฐานยังมีความหมายเปนสิทธิเรียกรองใหกระทําการ (lie 
positive Leistungsansprusye) เปนการใหหลักประกันในเชิงสถาบัน (die institutiouellen Garantien) 
สิทธิข้ันพื้นฐานยังเปนปทัสถาน (Bbjective Norm) จากลักษณะของสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามท่ีได
กลาวถึงจึงอาจนํามาสูการไดความหมายสิทธิข้ันพื้นฐานในความหมายโดยแทวาหมายถึงปทัสถาน
ของรัฐธรรมนูญซ่ึงกําหนดความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลกับรัฐ 

เสรีภาพในการแสดงออก ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดรับการคุมครองใน
รัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี หรือ Basic Law for the Federal Republic of Germany  
ในมาตรา 5 วา115  

“ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพท่ีจะแสดงออกหรือเผยแพรความคิดเห็นของเขาไมวาจะเปนดวย
วาจา การเขียน หรือรูปภาพ นอกจากนี้ยังรับรองใหสามารถใชสิทธิในการไดรับขอมูลขาวสาร 

                                                                 
115  Article 5 of  the Basic Law for the Federal Republic of Germany.  
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ตาง ๆ จากแหลงท่ีสามารถเขาถึงไดอยางไมมีอุปสรรค เสรีภาพของส่ือมวลชนและเสรีภาพในการ
รายงานขาวโดยผานการออกอากาศทางวิทยุโทรทัศนและภาพยนตร และการเซ็นเซอรเปนส่ิงท่ี
ตองหาม 

สิทธิและเสรีภาพท่ีไดกลาวมานี้ตางมีขอจํากัดในบทบัญญัติตามกฎหมายท่ัวไป  
ในบทบัญญัติท่ีเปนการปกปองเยาวชนและการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของผูอ่ืน” 

แมสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดช่ือวาเปนประเทศหน่ึงในยุโรปท่ีเคารพสิทธิเสรีภาพ
ในการส่ือสาร และใหความสําคัญกับพื้นท่ีความเปนสวนตัวของประชาชนอยางมาก ท้ังไมคอย
ปรากฏการเซ็นเซอรขอมูลขาวสาร แตสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีก็ยังมีประเด็นละเอียดออน ท่ีรัฐ
ไมอาจอนุญาตใหพลเมืองแสดงความคิดเห็นไดโดยเสรีเชนกัน มาตรา 5 แหงรัฐธรรมนูญของ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (Grundsgesetz) คุมครอง การพูด การเขียนการวาด และการแสดงออก
อ่ืน ๆ รวมทั้งการเผยแพรความคิดเห็นในส่ือทุกรูปแบบ จากการถูกปดกั้น หรือถูกตรวจสอบ
แทรกแซงโดยรัฐ ในมาตราเดียวกันนี้ยังบัญญัติคุมครองเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารไวดวยใน
ฐานะท่ีเปนเสรีภาพที่มีความสําคัญเทียบเทากับเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น (Meinungsfreiheit) 
และเสรีภาพส่ือสารมวลชน (Pressefreiheit) เนื่องจากสิทธินี้เปโครงสรางสําคัญของกระบวนการ
สรางความคิดเห็นสาธารณะในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยหลักการแลว รัฐจึงปดกั้น
หรือระงับการเผยแพรเนื้อหาในขอมูลขาวสารทุกประเภทไมได ไมวาจะเปนการปดกั้นกอน
เผยแพร (Vorzensur) หรือระงับการเผยแพรในภายหลัง (Nachzensur) อยางไรก็ตามวรรค 2 แหง
มาตราน้ีบัญญัติวา เสรีภาพเหลานี้อาจจํากัดไดโดยกฎหมายแหงรัฐ116 

2.  กฎหมายเกี่ยวกับการใชสิทธิเสรีภาพบนอินเตอรเน็ตและการส่ือสารออนไลนของ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ถือเปนประเทศในลําดับตน ๆ ของโลกที่ใหความสําคัญ
กับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รัฐธรรมนูญสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
(Grundgesetz) วางหลักการวาดวยการคุมครองสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลไวครอบคลุมวา รัฐตองให
ความคุมครองเสรีภาพท้ังหลายของทั้งผูใหบริการและผูใชบริการการส่ือสารและโทรคมนาคม
รูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการคุมครองเสรีภาพนั้นจากการแทรกแซงโดยรัฐ หลายมาตรา 
ในรัฐธรรมนูญ ถูกตีความเพื่อใชในการคุมครองเนื้อหา รวมท้ังการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนในส่ือออนไลน หลักการเหลานี้แมในขณะท่ีประกาศใชรัฐธรรมนูญจะยังไมมีใครคิดถึง

                                                                 
116  รายงานสถานการณการควบคุมและปดก้ันสื่อออนไลนดวยการอางกฎหมายและแนวนโยบายแหง

รัฐไทย (น. 17). เลมเดิม. 
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อินเตอรเน็ตหรือส่ือออนไลนมากอนก็ตาม แตเม่ือขอเท็จจริงในปจจุบันปรากฏวาอินเตอรเน็ตเขามา
มีบทบาทในการดําเนินชีวิตมากข้ึน ขอมูลขาวสาร กิจกรรมตาง ๆ เกิดข้ึนในเครือขายออนไลน  
การใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพจึงยอมตองถูกขยายความใหครอบคลุมพื้นท่ีอิเล็กทรอนิกสดวย
ปจจุบัน บทบัญญัติหลัก ๆ ในรัฐธรรมนูญสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ท่ีรับรองคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีเกี่ยวกับเสรีภาพในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในส่ือ
ออนไลน  

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ตามมาตรา 5117 (1)ประโยคท่ี 1 สวนท่ี 1 รัฐธรรมนูญ
เยอรมัน (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 Alt.1 GG - Meinungsfreiheit118)ใหความสําคัญกับเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะอยางยิ่งในส่ือออนไลนอยางอินเตอรเน็ตมาก จนศาลรัฐธรรมนูญของ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (Bundesverfassungsgericht (BVerfG)) เคยกลาวไวในคดีหนึ่งวา                
“...สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นถือเปนส่ิงสําคัญของสิทธิมนุษยชน และยิ่งสําคัญมาก
สําหรับกระบวนการสรางแนวคิดประชาธิปไตย หากปราศจากเสียแลวซ่ึงเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นโดยปจเจกชน เจตจํานงทางการเมืองสาธารณะท่ีสมบูรณครบถวนยอมไมอาจเกิดข้ึน
ได ท้ังนี้ สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ท้ังเจตจํานงรวมทางการเมือง ซ่ึงเกี่ยวพันอยางแนบ
แนนกับระบอบประชาธิปไตยนี้ ยอมหมายรวมถึง เสรีภาพในการส่ือสารกันในอินเตอรเน็ตดวย...” 

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ถือเปนประเทศตน ๆ ในทวีปยุโรปท่ีใหความสําคัญกับ
ปญหาการกระทําความผิดท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต การถกเถียงในวงวิชาการเพื่อ
แสวงหามาตรการทางกฎหมายรวมท้ังมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือปองกันและปรามปรามการ
กระทําผิดเหลานี้เกิดข้ึนต้ังแตกอนป 1986 ท้ังนี้เนื่องจากอัตราการกระทําความผิดในลักษณะ
ดังกลาวเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องไมวาจะเปน การฉอโกงทางคอมพิวเตอร (Computerbetrug) การปลอม
แปลงขอมูลคอมพิวเตอร (Datenveränderung) การเจาะระบบคอมพิวเตอร การจารกรรมขอมูลสวน

                                                                 
117  § 5 GG “(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu 

verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die 
Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. 

 (2)  Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den 
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. 

 (3)  Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet 
nicht von der Treue zur Verfassung. 

118  § 5 GG “(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu 
verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. 
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บุคคลหรือขอมูลทางการคา (Computerspionage) การพนันผิดกฎหมายออนไลน รวมไปถึงการ
เผยแพรภาพลามกอนาจารเด็กและเยาวชน (Kinderpornographie) เคยมีรายงานการสํารวจการ
กระทําความผิดเหลานี้ในยุคตน ๆ ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี พบวาประมาณรอยละ 1 ของ
เว็บไซตท่ีใหบริการอยูในประเทศท้ังหมดเปนเว็บไซตท่ีมีเนื้อหาผิดกฎหมาย ปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
สงผลใหหนวยงานผูรับผิดชอบเรงหาแนวทางในการปองกันและปราบปรามท่ีมีประสิทธิภาพไมวา
จะเปนการจัดต้ังหนวยงานพิเศษเพ่ือรับผิดชอบการกระทําความผิดดานนี้เปนการเฉพาะ ซ่ึงในบาง
กรณีก็จําเปนตองกําหนด หรือใชมาตรการบางประการท่ีสงผลกระทบท้ังตอผูใหบริการและ
ผูใชบริการอินเตอรเน็ตดวย 

กฎหมายเก่ียวกับการใชสิทธิเสรีภาพบนอินเตอรเน็ตในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
หากมีเนื้อหาโดยสวนใหญท่ีถือเปนผิดกฎหมาย และรัฐอาจใชมาตรการปดกั้นชองทางการเขาถึงได 
โดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายท่ีบัญญัติไวเปนการเฉพาะ มีเหตุผลเบ้ืองหลังท่ีสําคัญอยูท่ีการ
คุมครองเด็กและเยาวชน จากเนื้อหาท่ีเปนภัยตอพัฒนาการทางความคิดในเร่ืองตาง ๆ อาทิ เร่ือง
ในทางเพศ หรือเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการใชกําลังความรุนแรง นอกเหนือจากนี้ก็เพื่อคุมครองเกียรติยศ
ช่ือเสียงของบุคคล หรือเพื่อรักษาสันติภาพในหมูประชาชน โดยอาจจําแนกเนื้อหาตองหาม ซ่ึงเปน
ความผิดตามกฎหมายฉบับตาง ๆ ไดดังน้ี 

ภาพลามกอนาจาร กฎหมายอาญา (Strafgesetzbuch - StGB) กฎหมายแหงมลรัฐท่ี
คุมครองเด็ก และเยาวชนจากการสื่อสารมวลชน (Jugendmedienschutz-Staatsvertrag - JMStV) 
และพระราชบัญญัติคุมครองเด็กและเยาวชน (Jugendschutzgesetz - JuSchG) ลวนบัญญัติหาม
ไมใหผูใดเผยแพร หรือ เปดชองทางใหแกเด็กและเยาวชน เขาถึงภาพลามกอนาจารทุกรูปแบบ หาก
ฝาฝนมีความผิด ในขณะท่ีภาพลามกอนาจารที่มีลักษณะใชความรุนแรง แสดงการรวมเพศระหวาง
มนุษยกับสัตว หรือภาพการลวงละเมิดทางเพศตอเด็กและเยาวชน ท่ีเรียกวา“Harte Pornografie” 
กฎหมายอาญาบัญญัติใหการเผยแพร หรือใหประชาชนท่ัวไปเขาถึงได ไมวาในส่ือออนไลนหรือ
ส่ือประเภทอ่ืนใด เปนความผิด จะเห็นไดวาเปาหมายของการหามเผยแพรภาพลามกน้ันมุงเนนท่ี
การคุมครองเด็กเปนสําคัญ เพื่อใหเด็กและเยาวชน ไมตองเผชิญหนากับเร่ืองราวท่ีเกี่ยวกับเพศกอน
วัยอันสมควร และ ไมใหเด็กและเยาวชนตองตกเปนเหย่ือในทางเพศใหกับผูใหญ (ผลิตภาพลามก) 
และดวยเหตุผลดังกลาวนี้เอง ประกอบกับปญหาขอบเขตการใชบังคับกฎหมายของสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีกับความผิดท่ีไรอาณาเขต และความรวมมือระหวางประเทศในการแสวงหา
พยานหลักฐาน รวมทั้งสงตัวผูตองหามาดําเนินคดี ทําใหในระยะสองสามปท่ีผานมาสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี จึงพยายามผลักดันใหผูใหบริการเช่ือมตออินเตอรเน็ต (Access Provider)                  
มีหนาท่ีตองสอดสองและคอยปดกั้นชองทางการเขาถึงภาพลามกเด็กและเยาวชน นอกเหนือจาก
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การดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดแนวคิดลัทธิซาย - ขวาหัวรุนแรง กฎหมาย  JMStV และ
คณะกรรมการคุมครองเยาวชนจากส่ือสารมวลชน (Kommission fÜr Jugendmedienschutz – KJM) 
ตางพยายามคุมครองเด็ก และเยาวชน จากการเผยแพรแนวคิดฝายขวาหรือฝายซายหัวรุนแรง 
(Rechts13-und Linksextremismus) และลัทธิชาตินิยมเยอรมัน(Nationalsozialismus) การเผยแพร
แนวคิดลัทธิดังกลาวในส่ือตาง ๆ ซ่ึงยอมหมายรวมถึงอินเตอรเน็ตดวย  

การใชมาตรการปดกั้นการเขาถึง กฎหมายแหงมลรัฐวาดวยการใหบริการสื่อสารมวลชน 
Mediendienste Staatsvertrag (MDStV) มีบทท่ีว าดวย  “ส่ือบริการท่ีตองหามเผยแพร” และ 
“มาตรการดําเนินการกับส่ือนั้น” โดยแตละมลรัฐ สามารถสั่งใหผูใหบริการปดกั้นชองทางการ
เขาถึงส่ือใด ๆ ท่ีมีเนื้อหาเปนความผิดตอกฎหมายได คดีสําคัญและนาสนใจเกี่ยวกับเร่ืองนี้ ก็คือ คดี
ฟองผูวาการเมืองดุซเซลดอรฟ แหงมลรัฐนอรทไรนเวสฟาเรนท่ีอาศัยอํานาจตาม MDStV ส่ังให
ผูใหบริการเช่ือมตออินเตอรเน็ต (Access Provider) ปดกั้นไมใหคนในรัฐเขาถึงเว็บไซต 4 แหง คือ 
rotten.com, front14.org, nazi-lauck-nsdapao.com และstormfront.org ดวยเหตุผลวาเว็บไซตเหลานี้
มีเนื้อหาลัทธิฝายขวาหัวรุนแรง ละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สนับสนุนการทําสงคราม เปนภัยตอ
เด็กและเยาวชน และรบกวนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ภายหลังการปดกั้นประชาชนจํานวนมาก
ออกมาตอตาน ทําจดหมายประทวง จัดสัมมนาวิชาการ กระท่ังมีการยื่นฟองตอศาลปกครองต้ังแตป 
ค.ศ. 2001 อยางไรก็ดี ศาลปกครองสูงสุดแหงเมืองมึนสเตอร ตัดสินยืนยันคําส่ังของผูวาการ ฯ วา
ชอบดวยกฎหมายแลว จึงยอมเห็นไดวาแมในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเอง การปดกั้นส่ือก็เคย
เกิดข้ึนมาแลวเชนกัน เพียงแตไมไดกระทําโดยพรํ่าเพร่ือ ท้ังรัฐสามารถชี้ไดวาเว็บไซตดังกลาวเปน
ความผิดอยางไรตามเง่ือนไขแหงกฎหมายท่ีใหอํานาจ โดยผูไดรับผลกระทบสามารถรองใหองคกร
ศาลตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐไดเสมอ ท่ีผานมานอกจากการปดกั้นเว็บไซตของเมืองดุซเซ
ลดอรฟแลว สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเคยใชมาตรการปดกั้นเว็บไซตคร้ังใหญอีกสองคร้ัง คือ 
การปดเว็บไซตท่ีมีเนื้อหาฝายซายหัวรุนแรงเมื่อปค.ศ.1996 และปดเว็บไซตการพนันผิดกฎหมาย 
(Bwin) ซ่ึงเกิดข้ึนชวงฟุตบอลโลก ค.ศ. 2006119 

จากบทบัญญัติตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสาร เสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็น รวมท้ังเสรีภาพส่ือสารมวลชน แหงรัฐธรรมนูญสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
แสดงใหเห็นวาโดยหลักแลวขอมูลขาวสารทุกประเภทยอมไดรับความคุมครอง และรัฐจะปดกั้น
ชองทางหรือระงับการเผยแพรเนื้อหาไมได ไมวาจะเปนการปดกั้นกอนเผยแพร (Vorzensur) หรือ

                                                                 
119  รายงานสถานการณการควบคุมและปดก้ันสื่อออนไลนดวยการอางกฎหมายและแนวนโยบายแหง

รัฐไทย (น. 18-19). เลมเดิม. 
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ระงับการเผยแพรในภายหลัง (Nachzensur) อยางไรก็ตาม แมสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีจะให
ความสําคัญกับสิทธิเสรีภาพในเร่ืองตาง ๆ ของประชาชนอยางมาก แต “เสรีภาพ” เหลานั้นอาจถูก
จํากัดไดเชนกัน ภายใตขอยกเวนท่ีมีเง่ือนไขชัดเจน การจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยรัฐจะ
เกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือมีกฎหมายท่ีเปนลายลักษณอักษรใหอํานาจไว และตองเปนไปตาม “หลักแหง
ความไดสัดสวน” (Principle of Proportionality หรือ Verhältnismäßigkeitsprinzip) ซ่ึงประกอบดวย
หลักยอยอีกสามหลัก คือ 

1)  “หลักแหงความสัมฤทธ์ิผล” (Geeignetheit) คือ ในบรรดามาตรการตาง ๆ ท่ี
รัฐธรรมนูญก็ดี หรือกฎหมายฉบับอ่ืนก็ดี เปดชองใหองคกรของรัฐใชอํานาจจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลไดนั้น รัฐจะตองเลือกใชมาตรการที่สามารถดําเนินการใหบรรลุตามเจตนารมณ หรือส่ิง
ท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายน้ันประสงคจะใหเกิดข้ึนเทานั้น กลาวอีกอยางก็คือ หลักแหงความ
สัมฤทธ์ิผลนี้เรียกรองใหตองมีการตรวจสอบดุลยภาพระหวาง เหตุ (cause) และ ผล (effect)120 

2)  “หลักแหงความจําเปน” (Erforderlichkeit) กลาวคือ หากมาตรการท่ีองคกรของรัฐ
จะใชเพื่อจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลมีหลายมาตรการ องคกรของรัฐตองเลือกออก หรือ
เลือกใชมาตรการที่กระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพนั้นนอยท่ีสุด เพื่อใหบรรลุเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายแลวแตกรณี  

3)  “หลักแหงความเหมาะสม” (Angemessenheit) กลาวคือมาตรการหรือวิธีการที่
องคกรของรัฐจะใชเพ่ือจํากัดสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมาย จะตองช่ังน้ําหนักความไดสัดสวนกัน 
หากปรากฏวามาตรการน้ันถาใชแลวจะกอใหเกิดประโยชนแกมหาชนนอยมาก ไมคุมกับความ
เสียหายท่ีจะเกิดแกสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เชนนี้ องคกรของรัฐตองละเวนไมใชมาตรการเชน
วานั้น121 

ขอมูลท่ีมีเนื้อหาผิดกฎหมายท่ีสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีใหความสําคัญเปนพิเศษ คือ 
ขอมูลเกี่ยวกับความม่ันคงของประเทศ ในเชิงคุมครองความสงบสุขของประชาชน องคกรท่ีใช
อํานาจการปกครองและศาล รวมถึงใหความคุมครองประธานาธิบดีในฐานะประมุขแหงรัฐจากการ
หม่ินประมาทดูหม่ิน โดยแยกบทบัญญัติจากการหม่ินประมาทบุคคลธรรมดา เชนเดียวกับประเทศ
ไทย อีกท้ังกําหนดให Hate Speech ท่ียุยงใหเกิดความเกลียดชังเปนความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

                                                                 
120  จาก “การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรอง,” โดย ธีระ สุธีวรางกูร, 2542, 

เมษายน, วารสารนิติศาสตร, 29 (4), น. 587. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เจาของลิขสิทธิ์. 
121  แหลงเดิม. 
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ในประเด็นเร่ืองการเผยแพรเนื้อหาท่ีผิดกฎหมายบนระบบอินเตอรเน็ต สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีมีหนวยงานรับผิดชอบ คือ Internet Content Task Force (ICTF) ท่ีกอตั้งข้ึนในป 
1996 โดย การรวมกลุมกันระหวางผูประกอบการและผูใหบริการอินเตอรเน็ตในนาม Electronic 
Commerce Forum (ECO) หนวยงานนี้มีหนาท่ีวางมาตรฐานของเนื้อหาบนอินเตอรเน็ตและ
สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานจัดอันดับความเหมาะสมของขอมูล (Internet Rating 
Content Association)122  

ภาระหนาท่ี และความรับผิดของผูใหบริการอินเตอรเน็ต กฎหมายสําคัญท่ีเกี่ยวกับเร่ือง
นี้ คือ กฎหมายโทรคมนาคม (Teledienstgesetz - TDG) ซ่ึงกําหนดภาระหนาท่ีความรับผิด โดย
จําแนกประเภทของผูใหบริการอินเตอรเน็ตอยางชัดเจน คดีสําคัญในอดีตซ่ึงเต็มไปดวยขอสงสัย คือ 
คดี  Compuserver ท่ีตัดสินโดยศาลช้ันตนเมืองมิวนิค  ป  1998 ใหผูจัดการกระดานขาวของ 
Compuserver สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มีโทษจําคุก 2 ป แตใหรอลงอาญา ฐานไมปดกั้นชอง
ทางการเขาถึงภาพลามกเด็กท่ีถูกโพสตไวในเซิรฟเวอรท่ีตั้งอยูท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ศาลให
เหตุผลวา Compuserver เยอรมนี ควรรูวามีภาพลามกนั้นเผยแพรอยู และเพราะไมไดเปนเพียงผู
ใหบริการเช่ือมตออินเตอรเน็ตเพียงอยางเดียว แตเปนผูใหบริการเนื้อหาดวยจึงตองรับผิดชอบ  
แมในท่ีสุด ศาลอุทธรณเมืองมิวนิคตัดสินกลับคําพิพากษา ดวยเหตุผลวา Compuserver เปนเพียง 
ผูใหบริการเช่ือมตออินเตอรเน็ตเทานั้นจึงไมอยูในสถานะท่ีจะรูเนื้อหาขอมูลได คดีนี้ทําใหฝายนิติ
บัญญัติพบปญหาในแงถอยคําท่ีคลุมเครือของ TDG รวมท้ัง MDStV (ซ่ึงมีบทบัญญัติทํานอง
เดียวกัน) จนกอใหเกิด ปญหาการใชการตีความ จึงนําไปสูการแกไขเพิ่มเติมในสวนท่ีเกี่ยวกับความ
รับผิดของผูใหบริการอินเตอรเน็ตในเวลาตอมา อนึ่ง ประเด็นนาสนใจเกี่ยวกับภาระหนาท่ีของผู
ใหบริการโทรคมนาคม ก็คือกรณีท่ีประชาชนของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี กวาสามหม่ืนคนเปน
โจทกรวมกันยื่นฟองศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ในปลายป ค.ศ. 2007 เพื่อให
ศาลวินิจฉัยวา บทบัญญัติท่ีกําหนดใหผูใหบริการชองทางส่ือสารโทรคมนาคมทุกประเภท ตอง
จัดเก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอรไวอยางนอย 6 เดือน เพื่อประโยชนในการสืบสวนสอบสวนการกอ
การราย หรือการกระทําความผิดรายแรงอื่น (Vorratsdatenspeicherung) ซ่ึงถูกเพิ่มเติมไวใน
กฎหมายโทรคมนาคม (Telekommunikationsgesetz - TKG) ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม ซ่ึงในเดือน

                                                                 
122  Consultix. สืบคน 7 พฤศจิกายน 2556, จาก http://www.consultix.net/Consultix/Certifications/ 

ECO_ Membership.aspx?l=2 
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มีนาคม ค.ศ.2010 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา บทบัญญัติดังกลาวเปนโมฆะเพราะขัดกับรัฐธรรมนูญ 
ท่ีวาดวยการคุมครองสิทธิสวนบุคคล และเสรีภาพในการติดตอส่ือสาร123  

สําหรับประเด็นการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารและการแสดง
ความคิดเห็นนั้น พบวาท้ังภาครัฐ และประชาชนตางเห็นวาสิทธิและเสรีภาพในเร่ืองดังกลาวมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอกระบวนการสรางประชาธิปไตย เพราะทําใหประชาชนไดมีสวนรวมในเร่ือง
การเมืองการปกครอง และสามารถแสดงเจตจํานงในเร่ืองตาง ๆ ไดอยางอสิระ ในขณะท่ีองคกร 
ตุลาการโดยเฉพาะอยางยิ่งศาลรัฐธรรมนูของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เคยพิพากษาวากฎหมาย
และมาตรการท่ีมีลักษณะลวงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกินสมควรขัดรัฐธรรมนูญและ
ใหส้ินผลบังคับใชไปแลวหลายตอหลายกรณี ทางฝายประชาชนและภาคสังคมเองก็ทําการ
ตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐและปกปองสิทธิและเสรีภาพของตนเองอยางสมํ่าเสมอดังจะเห็นได
วาในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มีกลุมประชาชน องคกรตาง ๆ ท่ีคอยติดตามประเด็นเสรีภาพใน
ส่ือออนไลนจํานวนมาก ท้ังยังสามารถแสดงออกเพ่ือประทวงคัดคานองคกรหรือหนวยงานรัฐได
อยางเขมแข็ง โดยมีลักษณะของการเคล่ือนไหวท่ีหลากหลาย ไมวาจะเปนในรูปของการประทวง
เรียกรองเชิงนโยบายและสังคม การรณรงคใหความรู การเรียกรองเพ่ือใหเกิดผลบังคับทางกฎหมาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใชสิทธิทางศาลเพ่ือฟองรองหนวยงานหรือเจาหนาท่ีรัฐเม่ือพบกรณีท่ีเจาหนาท่ี
หรือองคกรท่ีเกี่ยวของนั้นใชอํานาจในทางมิชอบ รวมท้ังการนําเร่ืองข้ึนสูศาลเพ่ือใหพิจารณา
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือมาตรการตาง ๆ ของรัฐ เปนตน124 

3.2.3  สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝร่ังเศสทุกฉบับไดใหความสําคัญและเคารพการรับรอง

สิทธิเสรีภาพของประชาชนเสมอมา โดยเนนการรับรองและเคารพลัทธิปจเจกชนนิยมท่ีมนุษยทุก
คนเกิดมาและดํารงอยูอยางมีอิสระและเสมอภาคอยางเทาเทียมกัน สิทธิตาง ๆ นี้เปนสิทธิธรรมชาติ
ของมนุษยซ่ึงมิอาจลบลางได และดํารงคงอยูตลอดไป ซ่ึงตอมาไดกลายมาเปนบรรทัดฐานท่ีวา 
“สังคมหรือรัฐจะเกิดข้ึนไดดีแตเพียงบุคคลและเพื่อความสงบสุขของบุคคลเทานั้น (la société 
n’existe que par l’individu et pour l’individu) 

                                                                 
123  รายงานสถานการณการควบคุมและปดก้ันสื่อออนไลนดวยการอางกฎหมายและแนวนโยบายแหง

รัฐไทย (น. 20). เลมเดิม. 
124  จาก ผลกระทบจากพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และ

นโยบายของรัฐกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (รายงานผลการวิจัย) (น. 279), โดย สาวตรี สุขศรี และ
คณะ, 2555, กรุงเทพฯ: ศูนยขอมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโครงการอินเทอรเน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw). 
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1.  สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
ปจจุบันสาธารณรัฐฝร่ังเศสไดแบงสิทธิและเสรีภาพออกจากกัน แตไมเด็ดขาดจากกัน 

ท้ังนี้ เพื่อความเขาใจงายตอประชาชน ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฝร่ังเศสไดใหคํานิยามของคําวา 
“เสรีภาพ” ไววา “เสรีภาพ คือ ความสามารถท่ีจะทําการใด ๆ ท่ีไมเปนการรบกวนตอสิทธิหรือ
ละเมิดสิทธิของผูอ่ืน” (la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui) และตาม
รัฐธรรมนูญสามารถแบงเสรีภาพออกเปน 3 ประเภทใหญ ๆ ไดดังตอไปนี้ 

(1)  เสรีภาพสวนบุคคล (les libertés individuelle) 
(2)  เสรีภาพทางการเมือง (les libertés politiques) 
(3)  เสรีภาพทางดานเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคม (les libertés économiques et 

sociales)  
ไดมีการเพิ่ม “สิทธิ” เขามาอยูรวมกันกับ “เสรีภาพ” เนื่องจากแนวความคิดท่ีตองการให

มีการเคารพและรับรองในหลักความเสมอภาค (le principe d' égalité) ของประชาชนใหสมบูรณ
มากข้ึนปองกันการปกครองท่ีอยุติธรรม (l’injuste) ตลอดจนการใหความเคารพในรัฐธรรมนูญซ่ึง
ถือวาเปนกฎหมายสูงสุด (la valeur constitutionnelle) ท่ีรัฐจะตองเคารพและปฏิบัติตามขอกําหนด
ในรัฐธรรมนูญอยางเครงครัด เพื่อพิทักษรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผลประโยชน               
ของชาติ 

รัฐธรรมนูญฉบับลงวันท่ี 4 ตุลาคม 1958 เปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดยืนยันถึง
หลักการในคําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองป ค.ศ. 1789 โดยไดบัญญัติไวในคําปรารภของ
รัฐธรรมนูญ โดยข้ึนตนวา “ประชาชนชาวฝร่ังเศสขอแสดงความยึดม่ันในหลักสิทธิมนุษยชนและ
หลักอํานาจอธิปไตยเปนของชาติดังท่ีไดบัญญัติไวในปฏิญญาสิทธิมนุษยชนและพลเมือง เม่ือป 
ค.ศ. 1789 ซ่ึงไดรับการยืนยันและขยายความโดยอารัมภบทของรัฐธรรมนูญ ฉบับป ค.ศ. 1946”125 

สําหรับเสรีภาพในดานการแสดงความคิดเห็นและความเช่ือ (la liberté de conscience et 
opinion) ถือเปนเสรีภาพสวนบุคคล (les libertés individuelle) อยางหน่ึง โดยในสาธารณรัฐฝร่ังเศส
ใหความสําคัญแกเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและความเช่ือต้ังแตปลายคริสตศตวรรษท่ี 18  
โดยมีหลักการท่ีสําคัญวา รัฐตองมีความเปนกลางในทางความเชื่อแตละศาสนาของประชาชน 
ตลอดจนการวางตัวเปนกลางตอความคิดเห็นทางการเมือง หรือปรัชญาตาง ๆ อยางเสมอภาค  
เนนความมีเหตุผลท่ีถูกตองและไมขัดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

                                                                 
125  จาก คําแปลรัฐธรรมนุญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 (น. 19), โดย นันทวัฒน  บรมานันท, 

2548, กรุงเทพฯ:, วิญูชน. ลิขสิทธิ์ 2548 โดยสํานักพิมพวิญูชน. 
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นอกจากนี้ยังมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยการพูด เขียน พิมพ และส่ือสาร
ดวยความหมายอ่ืน ๆ (la liberté d’expression et de communication) ซ่ึงเสรีภาพนี้ไดรับการรับรอง
โดยชัดแจงในมาตรา 11 แหงคําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 วา “การติดตอส่ือสาร
กันทางความคิดและความเห็นเปนสิทธิท่ีมีคาท่ีสุดประการหนึ่งของบุคคลแตละคน พลเมืองแตละ
คนมีสิทธิท่ีจะพูด เขียน พิมพ ไดอยางอิสระ” 

ดังนั้น การจํากัดเสรีภาพในดานนี้จะกระทํามิได เวนแตอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย ตัวอยางเชน เพื่อความม่ันคงของรัฐและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเปนการหม่ิน
ประมาทผูอ่ืนใหไดรับความเสียหายโดยมิชอบ 

สิทธิและเสรีภาพนี้ยังรวมถึงเสรีภาพในการส่ือสารมวลชน ทางดานการประกอบการ
วิทยุ โทรทัศน รวมท้ังการประกอบกิจการเคเบิลทีวีหรือกิจการโทรคมนาคมดวย ซ่ึงผูประกอบการ
ท้ังหลายนี้จะตองเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ตัวอยางเชน ความม่ันคงของรัฐและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน (l’ordre public) การเคารพในสิทธิและเสรีภาพความเปนสวนตัวของผูอ่ืน (le respect 
de la liberté d’autrui) และหามประกอบการอันเปนผูกขาดหรือควบกิจการแตเพียงผูเดียว (la 
préservation du pluralisme) ตามคําพิพากษาตุลาการรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝร่ังเศส เลขท่ี 86–127 
ลงวันท่ี 18กันยายน 1986 

เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพในการส่ือสารออนไลนของสาธารณรัฐฝร่ังเศสนั้นมี
ตัวอยางกรณีท่ี รัฐบาลไดผานรางกฎหมายเพื่อตอตานการละเมิดลิขสิทธ์ิท่ีจัดต้ังหนวยงาน Haute 
Autorite pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des Droits sur Internet หรือ HADOPI)126 
ซ่ึงมีหนาท่ีดูแลตรวจตรา (Monitor) ผูใชงานอินเตอรเน็ตจากการดาวนโหลดขอมูลท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ
และใหอํานาจในการตัดการเช่ือมตออินเตอรเน็ตของประชาชนได หากมีการละเมิดลิขสิทธ์ิ127 แต
ศาลรัฐธรรมนูญฝร่ังเศสมีคําตัดสินวากฎหมายน้ีอาจเปนการจํากัดสิทธิของผูใชอินเตอรเน็ตจาก
สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารและความคิด (might deprive many internet users of the right to 

                                                                 
126   In English: The High Authority for Transmission of Creative Works and Copyright Protection on 

the Internet. 
127  Nicola Lucchi, Access to network services and protection of constitutional rights: Recognizing the 

essential role of internet access for the freedom of expression (2011), p. 6, Retrieved September, 20, 2011, from 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1756243## 
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receive information and ideas)128 ซ่ึงขัดตอ คําประกาศวาดวยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง 1789 ขอท่ี 
11 ท่ีกําหนดวา สิทธิในการสื่อสารทางความคิดและความเห็นอยางเสรี เปนหนึ่งในสิทธิท่ีมีคา
สําหรับมนุษย พลเมืองทุกคนจึงสามารถพูด เขียน หรือเผยแพรไดอยางเสรี เวนแตเม่ือมีกฎหมาย
กําหนดวาเสรีภาพดังกลาวถูกใชในทางท่ีผิด129 และยังประกาศอีกวาสิทธิในการเขาถึงอินเตอรเน็ต
นั้นเปนสิทธิมนุษยชน อีกดวย ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวาในสาธารณรัฐฝร่ังเศส การคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนเปนเร่ืองท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของศาล ไมวาจะเปนศาลยุติธรรม ศาล
ปกครอง หรือแมแตคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตางก็มีอํานาจหนาท่ีเฉพาะของตัวเองท่ีเกี่ยวของกับ
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยมีฐานอํานาจดังกลาวอยูในรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ130 

สําหรับในประเด็นเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐจากการใชอํานาจ
ตามกฎหมายพิเศษในสถานการณฉุกเฉิน เพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ ซ่ึงเปนขอยกเวนการจํากัด
เสรีภาพของประชาชน ตามกฎหมายของสาธารณรัฐฝร่ังเศสน้ัน มีขอพิจารณาวา จากหลักนิติรัฐ
กอใหเกิดผลท่ีวาฝายปกครองไมอาจกระทําการนอกเหนือไปจากท่ีกฎหมายกําหนด ดังนั้น การ
กระทําของฝายปกครองตองมีกฎหมายใหอํานาจและตองใชอํานาจนั้น ภายในกรอบที่กฎหมาย
กําหนด การที่ฝายปกครองตองอยูภายใตกฎหมายกอใหเกิดส่ิงสําคัญท่ีภาครัฐตองกระทําใหมี 
ดุลยภาพในความขัดแยงสองประการคือ ความจําเปนในการพิทักษสิทธิเสรีภาพของประชาชนและ
ประสิทธิภาพของระบบบริหารราชการแผนดิน ปญหาของความสมดุลในความขัดแยงท้ังสอง
ประการแสดงผลไดชัดเจนยิ่ง ข้ึนในสภาวะการณ ท่ีไมปกติ  (Circonstance exceptionnelles)  
ในสถานการณฉุกเฉิน สภาแหงรัฐไดเห็นถึงความสําคัญในการประสานท้ังสองส่ิงเขาหากัน 
(ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาท่ีของฝายปกครองกับการเคารพตอกฎหมาย) โดยยอมรับวา
สถานการณท่ีไมปกติสามารถอนุญาตใหฝายปกครองฝาฝนตอกฎหมายท่ีโดยปกติฝายปกครอง
จะตองเคารพได แตการกระทําท่ีมีข้ึนโดยอาศัยสถานการณดังกลาว แมวาจะไมอยูในบังคับของ

                                                                 
128  The Constitutional Council Decision n 2009-508 of June 10th 2009: Act Furthering the diffusion 

and protection of creation on the Internet, p. 9, Retrieved from http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank/download/2009-580DC-2009_580dc.pdf. 

129  Declaration of the Rights of Man and the Citizen of 1789, Article 11 “The free communication of 
ideas and opinions is one of the most precious rights of man.Every citizen may thus speak, write and publish 
freely, except when such freedom is misused in cases determined by Law 

130  นันทวัฒน บรมานันท. (2552). ความเปนมาของการจัดต้ังผูพิทักษสิทธิของประชาชนในประเทศ
ฝรั่งเศส. สืบคน 15 มกราคม 2557, จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1391 
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กฎหมายธรรมดาก็ยังคงตองอยูภายใตบังคับของกฎหมาย หากแตเพียงเปนกฎหมายพิเศษท่ีแตกตาง
ไปจากกฎหมายท่ีใชบังคับในเวลาปกติ ซ่ึงก็คือรัฐบัญญัติ N๐ 55-385 du 3 avril 1955 ในกรณี
สถานการณฉุกเฉินนั้นเอง แตในเร่ืองอํานาจศาลก็ยังคงไวซ่ึงหลักท่ัวไปของระบบศาลคู ท่ีวาถาเปน
คดีปกครอง ก็ตองข้ึนศาลปกครอง แตถาการกระทําความผิดของเจาหนาท่ีเขาลักษณะความผิด
ละเมิดท่ัวไป ศาลยุติธรรมก็จะเปนผูวินิจฉัยใน หนทางแกไขเยียวยาความเสียหายนั้น  

ในชวงของสถานการณไมปกติมีเหตุการณตามความเปนจริง ท่ีบังคับใหฝายปกครอง
ตองกระทําการอยางหน่ึงอยางใด มิฉะนั้นแลวอาจมีผลเสียตอประโยชนสาธารณะซ่ึงจะเปนเหตุผล
สนับสนุนการขยายอํานาจของฝายปกครอง แตขอกลาวอางดังกลาวก็มีอันตรายอยูไมนอย กลาวคือ
ฝายปกครองสามารถใชสถานการณท่ีไมปกติเปนขออางสําหรับคําส่ังท่ีออกมาดวยการใชอํานาจ
ตามอําเภอใจ และการควบคุมตรวจสอบโดยศาลซ่ึงกระทําข้ึนภายหลังจากท่ีไดมีการออกคําส่ังไป
แลว ก็ไมอาจปองกันการกระทําดังกลาวไดดีพอ ดังนั้น การเยียวยาความเสียหายตองกระทําโดย
องคกรท่ีมีความรูความเขาใจในการกระทําทางปกครอง และมีวิธีพิจารณาความที่เหมาะสมกับการ
กระทําเชนการใชระบบไตสวนของศาลปกครอง เปนตนในสถานการณฉุกเฉินฝายปกครองของ
ประเทศฝร่ังเศสถูกผูกพันโดย “ความชอบดวยกฎหมายในภาวะวิกฤตการณ” ท่ีกําหนดข้ึนโดยศาล
ปกครอง ความชอบดวยกฎหมายดังกลาวจะต้ังอยูบนพื้นฐานท่ีสําคัญสองประการคือ ประการแรก 
เกี่ยวกับวัตถุประสงค คือ การกระทําในขณะที่มีวิกฤตการณจะตองมีวัตถุประสงคเพื่อเผชิญตอ
วิกฤตการณ และประการที่สองวิธีการที่นํามาใชจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคดังกลาว สําหรับ
ความรับผิดทางปกครองในสถานการณท่ีไมปกติมีหลายประการท่ีมีความแตกตางจากกรณี
สถานการณปกติท่ัว ๆ ไป กลาวคือ การกระทําบางอยางในภาวะปกติอาจเปนความผิด แตใน
สถานการณท่ีไมปกติฝายปกครองจะหลุดพนจากความรับผิดได หรือการกระทําอ่ืนท่ีโดยปกติแลว 
จากลักษณะของความรายแรงของการกระทําดังกลาว ถือวาเปนการกระทําผิดท่ีกระทบตอทรัพยสิน 
หรือเสรีภาพข้ันพื้นฐานของประชาชน (Voiede fait) และอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาล
ยุติธรรม หากเปนการกระทําในสถานการณท่ีไมปกติถือวาเปนเพียงความรับผิดธรรมดาและอยูใน
อํานาจของศาลปกครอง (คําพิพากษาในคดี dame de la Murette) และบางคร้ังการกระทําท่ีกอใหเกิด
ความเสียหายท่ีไดกระทําไปในสถานการณไมปกติ แมจะถือวาไมเปนความผิด แตกอใหเกิดความ
รับผิดทางปกครองท่ีเกิดจากความเส่ียงภัยไดในสภาวะการณปกติการดําเนินกิจกรรมทุกประเภท
ของฝายปกครองจะตองอยูภายใตหลักวาดวยความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง 
(le principe de légalité) และอยูภายใตการตรวจสอบของศาล (le contrôle juridictionnel) โดยหลัก
แลว การใชอํานาจทางปกครองจะตองเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดและเพ่ือรักษาความสงบ
เรียบรอยของสังคม การออกคําส่ังหามหรือการบังคับการใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับเสรีภาพท่ีไดรับการ
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รับรองตามกฎหมายไมสามารถทําได เพราะประเทศฝร่ังเศสใหความสําคัญกับหลักเร่ืองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน โดยบัญญัติไวในคําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองมาต้ังแตป ค.ศ. 1789 
ดังนั้น มาตรการใด ๆ ของฝายปกครองท่ีจะมีข้ึนเพื่อจํากัดการใชเสรีภาพของบุคคลใดจึงสามารถทํา
ไดเทาท่ีจําเปนตอการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมเทานั้น ในกรณีท่ีฝายปกครองดําเนินการ
ใด ๆ หรือกําหนดมาตรการใดแลวไปกระทบตอเสรีภาพตาง ๆ ของบุคคล เชน เสรีภาพในการ
เดินทาง เสรีภาพในการประกอบธุรกิจ หรือเสรีภาพในการชุมนุม หากเปนปญหาเขาสูการพิจารณา
คดีของศาล ศาลก็จะทําการตรวจสอบถึงความชอบดวยกฎหมายของมาตรการของฝายปกครองนั้น 
โดยในการตรวจสอบ ศาลจะตรวจสอบในสองประการท่ีสําคัญดวยกัน คือ ตรวจสอบวัตถุประสงค 
และตรวจสอบถึงเหตุผลในการใชมาตรการนั้นในสถานการณปกติ คําส่ังของศาลปกครองจะ
ออกมาในลักษณะท่ีเครงครัดกับการตรวจสอบเหตุผลในการส่ังการของฝายปกครอง หากเหตุผลใน
การออกคําส่ังหรือกําหนดมาตรการตาง ๆ ของฝายปกครองไมเกี่ยวของโดยตรงกับกิจกรรมท่ีไดส่ัง
หาม เพียงแตวาฝายปกครองนั้นคาดวาจะเกิดความไมสงบเรียบรอยข้ึนหากตนไมออกคําส่ังหรือ
กําหนดมาตรการนั้น ศาลปกครองก็จะมีคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของฝายปกครองเหลานั้นเสียการ
ตรวจสอบโดยศาลนั้นสามารถทําไดท้ังโดยศาลปกครองและโดยศาลยุติธรรม กลาวคือสําหรับตุลา
การศาลปกครองนั้นสามารถควบคุมการใชอํานาจของฝายปกครองไดดวยการเพิกถอนกฎ 
(réglementaire) หรือคําส่ัง (décisions) ทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายรวมไปถึงส่ังการให
เจาหนาท่ีของรัฐตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกผูไดรับความเสียหายจากการกระทําของฝาย
ปกครอง สําหรับในสวนการเยียวยาโดยศาลยุติธรรมนั้นผูพิพากษาศาลแพง (le juge civil) สามารถ
ควบคุมการใชอํานาจของฝายปกครองในกรณีท่ีมีการใชอํานาจโดยไมชอบดวยกฎหมายในการ
กระทําผิดท่ีเปนการสวนตัว (faute personnelle) และการกระทําละเมิดอยางรายแรงตอทรัพยสิน
หรือเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล (voie de fait) ของเจาหนาท่ีผูนั้น131 

2.  องคการมหาชนอิสระ (Autorité Administrative Indépendante) ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ี 
ในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในสาธารณรัฐฝร่ังเศส 

เม่ือพิจารณาแลวสาธารณรัฐฝร่ังเศส เปนประเทศท่ีการสถาปนาองคกรของรัฐท่ีเปน
อิสระ มีปญหาแยงในทางกฎหมายมากท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องมาจากสาธารณรัฐฝร่ังเศสจัดรูปของรัฐตาม
โครงสรางแบบรัฐเดี่ยว (Etat unitaire) มีรัฐเปนนิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชนสําคัญ (Personne 
morale de droit public) ท่ีถืออํานาจสูงสุดและควบคุมองคการปกครองอ่ืนตามลําดับช้ันลดหล่ัน
                                                                 

131  จาก การเรียกคาเสียหายในคดีปกครอง: ศึกษากรณีตามมาตรา 16 และมาตรา 17 แหงพระราช
กําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (รายงานผลการวิจัย) (น. 89-91), โดยคณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2549, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ. 
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กันลงมา จริงอยูฝร่ังเศสเปนรัฐเดี่ยวท่ีมีการกระจายอํานาจ (Etat unitaire decentralise) จึงมีนิติ
บุคคลอ่ืนท่ีไมอยูในการบังคับบัญชาโดยตรงของรัฐ เชน องคการปกครองสวนทองถ่ิน (Les 
collectivites territoriales) หรือพวก Etablissements publics ท้ังหลาย แตถึงกระนั้นรัฐก็ยังมีอํานาจท่ี
จะกํากับดูแล (Pouvoir de tutelle) อยูเหนือนิติบุคคลเหลานี้ แนวความคิดท่ีจะมีองคกรหนึ่งองคกร
ใดสถาปนาข้ึนมาใชอํานาจอยูภายในรัฐโดยไมมีสถานะเปนองคการปกครองสวนทองถ่ิน 
Etablissements publics และก็เปนอิสระไมข้ึนตอสถาบันรัฐธรรมนูญ (Institutions constitution 
nelles) ใด ๆ จึงเปนเร่ืองท่ียากท่ีจะทําความเขาใจหรือยอมรับการดํารงอยูของสถาบันเชนนี้ได132  

แมวาจะมีขอโตแยงและคําวิพากษวิจารณตาง ๆ แตก็ไดมีการสถาปนาองคกรอิสระ 
Autorité Administrative Indépendante ข้ึนโดยฝายนิติบัญญัติ ซ่ึงตอมาก็ไดรับการรับรองโดยคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญ (Conseil Constitutionnel) ศาลปกครองสูงสุด (Conseil d’Etat) และแมกระท่ัง
จากนักวิชาการ โดยรัฐสภาฝร่ังเศสไดนําเอาคําวา Autorité Administrative Indépendante มาใชอยาง
เปนทางการคร้ังแรก เพื่อกําหนดสถานะของคณะกรรมการแหงชาติท่ีมีอํานาจหนาท่ีดูแลการนํา
คอมพิวเตอรมาใชประมวลขอมูลมิใหกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของราษฎร La commission nationale 
de l'informatique et des libertés หรือ CNIL ซ่ึงจัดต้ังข้ึนโดยกฎหมายฉบับลงวันท่ี 6 มกราคม ค.ศ. 
1978 องคกรนี้เปนองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระจากการบังคับบัญชาของรัฐบาลแตมีอํานาจออกคํา
วินิจฉัยส่ังการในทางปกครอง (decisions administratives non juridict ionnelles) ได 

โดยสรุปแล ว  สาธารณรัฐฝ ร่ัง เศสมีองค กรประ เภท  Autorité Administrative 
Indépendante ท้ังท่ีเปนโดยกฎหมายระบุไวอยางชัดเจนและท่ีไมมีกฎหมายระบุไวแตอาจถูกรวมจัด
ไวในประเภทดังกลาว มีจํานวนประมาณ 20 องคกร อาจแบงตามประเภทของกิจกรรมท่ีองคกร
เหลานี้ดูแลอยูไดเปน 4 ประเภท คือ133 

1. องคกรของรัฐท่ีเปนอิสระท่ีดูแลวางกฎระเบียบใหแกกิจการทางดานเศรษฐกิจ และ
ทางดานการเงินการคลัง 

2. องคกรของรัฐท่ีเปนอิสระทําหนาท่ีดูแลเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และวาง
ระเบียบแกกิจการส่ือสารมวลชนวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคม 

3. องคกรของรัฐท่ีเปนอิสระทําหนาท่ีดูแลมิใหมีการใชอํานาจรัฐเกินขอบเขตจนไป
ลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคลของราษฎร 

4. องคกรของรัฐท่ีเปนอิสระท่ีทําหนาท่ีประเมินผลการทํางานของฝายปกครอง 
                                                                 

132  จาก องคกรของรัฐที่เปนอิสระ (รายงานผลการวิจัย) (น.27 – 28), โดย วิษณุ  วรัญู, 2538, กรุงทพ
ฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 

133  แหลงเดิม (น.30 – 33). 
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จากการศึกษาการจัดต้ังองคการมหาชนอิสระ(Autorité Administrative Indépendante) 
เพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนของสาธารณรัฐฝร่ังเศสในเบ้ืองตน ผูเขียนจะกลาวถึง
อํานาจหนาท่ีขององคกรของรัฐท่ีเปนอิสระซ่ึงทําหนาท่ีดูแลมิใหมีการใชอํานาจรัฐเกินขอบเขตจน
ไปลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคลของราษฎร และเปนองคกรท่ีเกี่ยวของกับเสรีภาพในการส่ือสารและ
การแสดงความคิดเห็นของประชาชน คือ คณะกรรมการวาดวยขอมูลขาวสารและเสรีภาพแหงชาติ 
(La commission nationale de l'informatique et des libertés หรือ CNIL) และคณะกรรมการวาดวย
การเขาถึงขอมูลขาวสาร (la commission d’ accès aux documents administratifs หรือ CADA) สรุป
สาระสําคัญไดดังนี้ 

1.  คณะกรรมการวาดวยขอมูลขาวสารและเสรีภาพแหงชาติ (La commission nationale 
de l'informatique et des libertés หรือ CNIL)  

คณะกรรมการขอมูลขาวสารและเสรีภาพแหงชาติ (National Commission for Data 
Processing and Licensing หรือ  Commission nationale de l'informatique et des libertés: CNIL) 
เปนคณะกรรมการที่ตั้งข้ึนมาเพื่อดูแลคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลใหสอดคลองกับบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร เอกสารและเสรีภาพ ค.ศ. 1978 โดยประชาชนสามารถ
รองเรียนตอคณะกรรมการไดในกรณีท่ีไมไดรับความสะดวกในการเขาถึงขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
เชนขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีอยูในความครอบครองของตํารวจ เปนตน เปนคณะกรรมการ 
ท่ีตั้งข้ึนมาเพื่อดูแลคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลใหสอดคลองกับบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เกี่ยวกับขอมูลขาวสาร เอกสาร และเสรีภาพ ค.ศ. 1978 ซ่ึงมีอํานาจต้ังแตการรับเร่ืองรองเรียน  
ออกคําส่ังใหหยุดการกระทําท่ีเปนการละเมิดสิทธ์ิผูใชบริการ รวมถึงลงโทษปรับผูฝาฝนในวงเงิน 
ท่ีสูงไดดวย ทําใหประชาชนมีชองทางในการเยียวยาความเสียหายไดทันที โดยในป ค.ศ. 2008 มีผู
รองเรียนตอคณะกรรมการ 7,056 เร่ือง คณะกรรมการชุดนี้มีอํานาจคลายกับผูตรวจการแผนดินแหง
สาธารณรัฐ คือ เจรจาขอความรวมมือจากองคกรท่ีมีขอมูลขาวสารของผูรองเรียน และมีอํานาจฟอง
ตอศาลหากผูครอบครองขอมูลขาวสารนั้นใชขอมูลขาวสารของบุคคลอ่ืนเพื่อประโยชนตัวเองอัน
เปนการกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของเจาของขอมูลขาวสาร 

สําหรับกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ของสาธารณรัฐฝร่ังเศส  
ซ่ึงไดแก รัฐบัญญัติท่ี 78-17 ลงวันท่ี 6 มกราคม ค.ศ. 1978 วาดวยระบบประมวลขาวสารและเสรีภาพ 
(Loi relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés) ปจจุบันไดมีการยกรางรัฐบัญญัติวาดวย
การคุมครองบุคคลธรรมดาในดานการจัดทําระบบขอมูลท่ีมีลักษณะสวนตัว และมีการแกไขรัฐ
บัญญัติท่ี 78-17 ลงวันท่ี 6 มกราคม ค.ศ. 1978 โดยการออก Projet de caractés personnel et loi 78-
17 du janvier 1978 ซ่ึงเปนการแกไขในเร่ืองสําคัญหลายประการ เชน แกไขถอยคําวา “ขอมูลระบุช่ือ” 
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ใหมีขอบเขตกวางขวางมากย่ิงข้ึน และการแกไขเพิ่มเติมองคประกอบของคณะกรรมการขอมูล
สารสนเทศและเสรีภาพ134 โดยกฎหมายฉบับนี้วาประกอบไปดวยสาระสําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

ประการท่ี 1  กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดใหมีองคกรรับผิดชอบเรียกวา คณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารและเสรีภาพแหงชาติ (National Commission for Data Processing and Licensing 
หรือ Commission nationale de l'informatique et des libertés: CNIL) เปนองคกรอิสระซ่ึงให
คําแนะนําเกี่ยวกับการวางแผนและรับรองการประมวลผลขอมูลขาวสารของหนวยงานหรือองคกร
ตาง ๆ คณะกรรมการประกอบไปดวยกรรมการ 17 คน มีวาระการดํารงตําแหนง 5 ป โดยมี
กรรมการ 2 คน มาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการ 2 คน มาจากสมาชิกวุฒิสภา กรรมการ 2 
คน มาจากสภาเศรษฐกิจและสังคม กรรมการ 2 คน มาจากศาลปกครองสูงสุด กรรมการ 2 คน  
มาจากศาลฎีกา กรรมการ 2 คน มาจากศาลการคลังและภาษี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 2 คน มาจากการ
แตงต้ังโดยกฤษฎีกาจากการเสนอของประธานวุฒิสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร และ
กรรมการอีก 3 คน มาจากการแตงต้ังโดยกฤษฎีกาของท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการมี
อํานาจหนาท่ีในการแนะนํา ใหความรูเกี่ยวกับบทบัญญัติกฎหมายน้ีในสิทธิและหนาท่ีของบุคคล 
รวมถึงตรวจสอบดูแลผูประกอบการทางธุรกิจในการดําเนินการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 
นอกจากนี้คณะกรรมการตองมีการจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการประมวลผลขอมูลขาวสารในกิจกรรม
ตาง ๆ เพื่อเผยแพรและจัดทํารายงานประจําปเพื่อเสนอตอนายกรัฐมนตรีและตอรัฐสภา มีอํานาจใน
การอนุญาตหรือปฏิเสธการจัดเก็บเอกสารที่เปนอันตรายอยางยิ่งท้ังยังมีอํานาจท่ัวไปในการควบคุม
และออกกฎระเบียบตามท่ีกฎหมายกําหนด135 

ประการท่ี 2 กฎหมายนี้ กํ าหนดให มีหลักประกันในการ คุมครอง  ( Preventive 
guarantees) เพื่อรับรองวาระบบการประมวลผลขอมูลขาวสารไดปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนด  

ประการท่ี 3 กฎหมายนี้ไดใหสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารและสิทธิในการโตแยง
หรือเรียกรองใหมีการแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลสวนบุคคล 

                                                                 
134  จาก โครงการจัดทําความเห็นทางวิชาการเพ่ือจัดทํารายงานเก่ียวกับหลักเกณฑและแนวทางการ

พิจารณาและดําเนินการตามกฎหมายคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลและจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเก่ียวกับ
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (รายงานผลการวิจัย)              
(น .  27  -36) , โดย  สมศัก ด์ิ  นวตระกูลพิสุทธิ์ , 2547 , กรุง เทพฯ : สถาบันวิจัยและใหคํ าปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

135  เกรียงไกร  เจริญธนาวัฒน. (2553). เสรีภาพทางกายภาพตามแนวคิดทางกฎหมายของฝรั่งเศส. 
สืบคน 22 มกราคม 2557, จาก http://www.pub-law.net/article/ac270947a.html 
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บทบัญญัตินี้อยูบนพื้นฐานวาระบบการประมวลผลขอมูลขาวสารจะตองไมกอใหเกิด
ความเสียหายตอความเปนสวนตัวของบุคคล (Human identity) สิทธิความเปนสวนตัว (Privacy) 
เสรีภาพสวนบุคคลหรือสาธารณะ (Individual or public liberties) และบุคคลมีสิทธิท่ีจะรับทราบ
และโตแยงขอมูลตาง ๆ และเหตุผลท่ีใชในระบบประมวลผลขอมูลขาวสารแบบอัตโนมัติท่ีมีผล
เปนการโตแยงบุคคลนั้น 

กฎหมายไดกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การบันทึกและการเก็บรักษา
ขอมูลท่ีระบุช่ือ โดยกฎหมายนี้ใชบังคับท้ังในระบบการประมวลผลแบบอัตโนมัติและวิธีการ
ประมวลผลดวยวิธีธรรมดา ตลอดจนควบคุมเนื้อหาของขอมูลในระบบ การใชประโยชนขอมูล  
การแกไขเปล่ียนแปลง การลบ การเพิ่มขอมูล การโอนหรือการทําลายขอมูลดังกลาว ท้ังใน
ภาคเอกชนและภาครัฐ 

ขอบเขตของกฎหมายนี้ เปนการใหความคุมครอง “ขอมูลระบุช่ือ” หมายถึง ขอมูล 
ตาง ๆ ท่ีแสดงถึงลักษณะประจําตัวของบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวของกับขอมูลนั้น ๆ ไมวาโดยทางตรง
หรือทางออม ไมวาจะกระทําในรูปแบบใดและไมวาระบบขอมูลจะไดกระทําข้ึนโดยบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล (มาตรา 4) นอกจากนี้กฎหมายไดกําหนดบทนิยามของคําวา “ระบบขอมูล
สารสนเทศแบบอัตโนมัติท่ีเกี่ยวกับขอมูลท่ีระบุช่ือ” ไววา หมายถึง การดําเนินการในทุกข้ันตอน
โดยระบบอัตโนมัติ ท่ีเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดทํา การแกไข การเก็บรักษาและ
การทําลายขอมูลท่ีระบุช่ือ ตลอดจนการดําเนินการท้ังหลายที่ เกี่ยวกับการใชประโยชนซ่ึง
แฟมขอมูลหรือฐานขอมูล และโดยเฉพาะอยางยิ่งการเช่ือมเครือขายหรือการสงถึงกัน การตรวจดู
หรือการเปดเผยขอมูลท่ีระบุช่ือ ท้ังนี้กฎหมายนี้มีขอบเขตครอบคลุมระบบขอมูลขาวสารท้ังใน
ภาครัฐและภาคเอกชน อยางไรก็ตามกฎหมายไดกําหนดมาตรการในการควบคุมสําหรับขอมูลใน
ภาครัฐและภาคเอกชนไวแตกตางกัน พึงสังเกตไวดวยวาหลักการพื้นฐานของกฎหมายคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลกับกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการแตกตางกัน กลาวคือ กฎหมายคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลต้ังอยูบนฐานของการคุมครองสิทธิในความเปนสวนตัว (Le droit au respect de la 
vie privée) ในขณะท่ีกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการมุงคุมครองสิทธิในการรับรูของประชาชน
เปนสําคัญ136 

                                                                 
136  ปยบุตร  แสงกนกกุล. (2548). เหตุการณสําคัญในกฎหมายมหาชนฝรั่งเศสตลอดป 2400. สืบคน               

22 มกราคม 2557, จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=735 
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กฎหมายนี้กําหนดใหองคกรผูจัดทําระบบขอมูลขาวสารตองมีหนาท่ีดังน้ี 
1)  การจัดทําระบบการประมวลผลขอมูลขาวสาร โดยวิธีอัตโนมัติในภาครัฐ 
 (1) การแจงการเก็บขอมูลขาวสาร137 ขอมูลขาวสารจะตองไดรับการเก็บรักษาโดย

บุคคลท่ีเกี่ยวของโดยตรง กลาวคือ บุคคลจะใชขอมูลประเภทใดหลังจากท่ีมีการแจงหรือทําคําขอ
ความเห็นแลว บุคคลนั้นจะตองเก็บรักษาขอมูลขาวสารนั้น ๆ เอง จะใหบุคคลที่สามเก็บไมไดเวน
แตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

นอกจากนี้ไดกําหนดหนาท่ีของบุคคลผูซ่ึงส่ังใหมีการเก็บขอมูลระบุช่ือ ไมวาจะเปน
การเก็บดวยคอมพิวเตอรหรือดวยระบบมือก็ตาม จะตองรับรองตอบุคคลผูเกี่ยวของกับขอมูล
ขาวสารน้ันวาจะดําเนินการเทาท่ีจําเปนเพื่อปองกันความปลอดภัยในสวนท่ีเกี่ยวกับขอมูลและตอง
รับรองวาขอมูลนั้นจะไมถูกดัดแปลง ทําใหเสียหายหรือสงไปใหกับบุคคลท่ีสามซ่ึงไมมีอํานาจการ
กําหนดใหคณะกรรมการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเก็บขอมูลขาวสารโดยเคร่ืองคอมพิวเตอรแก
ประชาชน รัฐบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อใหคณะกรรมการไดมาซ่ึงขอมูลขาวสาร
โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร ไมวาจะเปนการกําหนดใหมีการแจงแกคณะกรรมการกอนท่ีจะเร่ิมมีการ
เก็บขอมูลขาวสารประเภทระบุช่ือ การใหอํานาจคณะกรรมการในการรับเร่ืองรองทุกข คํารองทุกข 
การใหอํานาจแกคณะกรรมการในการหาขอมูลดวยตนเองเม่ือคณะกรรมการไดขอมูลดังกลาว
มาแลว รัฐบัญญัติไดกําหนดใหคณะกรรมการจะตองใหบัญชีรายช่ือระบบการจัดเก็บขอมูลขาวสาร
นั้น ๆ แกประชาชน การใหบัญชีรายช่ือดังกลาวรัฐบัญญัติไมไดกําหนดบังคับใหลงในประกาศของ
ราชการ ดังน้ัน คณะกรรมการอาจลงตีพิมพเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ อันมีผลใหประชาชนสามารถ
ทราบรายละเอียดได การดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลจะตองไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ซ่ึง
เปนไปตามระเบียบท่ีออกโดยความเห็นของ CNIL โดยกฎระเบียบท่ีออกนั้นก็เพื่อการจัดระบบ
ขอมูลขาวสารซ่ึงตองปรากฏรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(ก) ช่ือและวัตถุประสงคของการจัดทําขอมูลขาวสาร 
(ข) หนวยงานหรือบุคคลใดท่ีบุคคลผูเปนเจาของขอมูลท่ีระบุช่ือสามารถใชสิทธิเขา

ตรวจดูขอมูลตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 
(ค)  ประเภทของขอมูลท่ีระบุช่ือท่ีบันทึกได ตลอดจนผูท่ีสามารถเขาถึงหรือสามารถ

ไดรับขอมูลนั้น หรือประเภทของผูท่ีไดรับขอมูลนั้นท่ีสามารถตรวจดูได  

                                                                 
137  จาก แนวทางในการออกกฎหมายคุมครองขอมูลและสารสนเทศสวนบุคคลในประเทศไทย (รายงาน

ผลการวิจัย) (น. 49 – 50), โดย ปทีป  เมธาคุณวุฒิ, อภิรัตน  เพ็ชรศิริ, 2539, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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 (2)  กําหนดใหสิทธิแกประชาชนในการสอบถามหนวยงานซ่ึงเก็บขอมูลขาวสาร
โดยเคร่ืองคอมพิวเตอรวาตนถูกเก็บขอมูลโดยระบุช่ือไวหรือไม 

 (3) กําหนดใหแจงรายละเอียดบางประการแกผูซ่ึงถูกเก็บขอมูลขาวสาร ในเวลาท่ี
ขอเก็บขอมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลนั้น ๆ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

  (ก)  จะตองทราบวาขอมูลท่ีตนใหนั้นมีลักษณะเปนการบังคับท่ีจะใหตอบ
หรือไม 

  (ข)  ผลอันเกิดจากการไมตอบ 
  (ค) บุคคลซ่ึงจะใหขอมูลขาวสารนั้นเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
  (ง)  บอกใหทราบวามีสิทธิในการแกไขและเขาถึงขอมูลขาวสารนั้น ๆ หรือไม 

อยางไร หากเปนกรณีแบบสอบถามจะตองระบุหลักเกณฑไวในแบบสอบถามนั้น 
2)  การจัดทําระบบการประมวลผลขอมูลขาวสารโดยวิธีอัตโนมัติในภาคเอกชน 

องคกรเอกชนจะตองยื่นคําขอตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารและเสรีภาพแหงชาติลวงหนากอน
การดําเนินการ ท้ังนี้คําขอดังกลาวถือเปนขอผูกพันขององคกรวา การจัดทําระบบขอมูลขาวสาร
จะตองเปนไปตามเง่ือนไขตาง ๆ ที่กฎหมายกําหนด และจะตองไดรับอนุญาตจาก CNIL กอนจึงจะ
ดําเนินการได ในการทําคําขอจัดทําระบบขอมูลขาวสารตอ CNIL ตองปรากฏรายการดังตอไปนี้ 

 (1)  ผูดําเนินการหรือผูควบคุมแฟมขอมูลขาวสารบุคคล (File controller) หรือ
บุคคลท่ีมีอํานาจตัดสินใจจัดทําระบบขอมูลหรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวในสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
กรณีท่ีบุคคลนั้นอาศัยอยูในตางประเทศ 

 (2)   ลักษณะ วัตถุประสงค และช่ือของระบบขอมูล 
 (3)  หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทําระบบขอมูลขาวสาร 
 (4)   หนวยงานภายในท่ีบุคคลสามารถใชสิทธิเขาตรวจดูขอมูล ตลอดจนมาตรการ

ตาง ๆ ท่ีกําหนดเพื่ออํานวยความสะดวกแกการใชสิทธิดังกลาว 
 (5)   ประเภทของบุคคลท่ีสามารถเขาถึงขอมูลท่ีบันทึกไดโดยตรง ท้ังนี้ ตามอํานาจ

หนาท่ีของบุคคลน้ัน หรือตามความจําเปนของหนวยงานภายใน 
 (6)  การดําเนินงานเกี่ยวกับขอมูลท่ีระบุช่ือ ท่ีมาของขอมูล ระยะเวลาของการเก็บ

รักษา มาตรการในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนผูไดรับขอมูลนั้น หรือประเภทของผูไดรับ
ขอมูลนั้นท่ีจะสามารถตรวจดูขอมูลนั้นได 

 (7)  การสงขอมูลถึงกัน การเช่ือมโยงเครือขาย หรือการเชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบ
อ่ืนใด ตลอดจนการโอนขอมูลแกบุคคลภายนอก 
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 (8)  ขอกําหนดเพ่ือรับรองความปลอดภัยของระบบขอมูลและขอมูลท่ีจัดเก็บและ
การรับรองความลับตาง ๆ ท่ีไดรับการคุมครองตามกฎหมาย 

 (9) ขอแถลงวาระบบขอมูลดังกลาวมีวัตถุประสงคในการสงขอมูลท่ีระบุช่ือ
ระหวางดินแดนของสาธารณรัฐฝร่ังเศสและตางประเทศหรือไม ท้ังนี้ไมวาจะกระทําในรูปแบบใด 

อยางไรก็ตาม คําขอเกี่ยวกับการจัดทําขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของกับความม่ันคงของรัฐ  
การปองกันประเทศ และความปลอดภัยสาธารณะ อาจไมมีรายการบางรายการดังท่ีกําหนดไว
ขางตนก็ได สําหรับการจัดทําระบบขอมูลขาวสารของหนวยงานรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจการบาง
ประเภท ซ่ึงมิไดกอใหเกิดผลกระทบตอเสรีภาพหรือชีวิตสวนตัว ให CNIL จัดทําหลักเกณฑอยางงาย 
โดยเทียบเคียงจากรายการตาง ๆ ตามท่ีกําหนดขางตน และประกาศหลักเกณฑดังกลาวให
สาธารณชนท่ัวไปไดทราบเพื่อเปนแนวทางในการจัดทําระบบขอมูลขาวสาร และการจัดทําระบบ
ขอมูลขาวสารตองขออนุญาต CNIL กอนตามหลักท่ัวไปท่ีกําหนดไว เวนแตคณะกรรมการจะมี
คําส่ังเปนพิเศษ เม่ือไดรับคําขอดังกลาวแลวผูยื่นคําขอจึงสามารถจัดทําระบบขอมูลขาวสารได การ
นําแนวทางอยางงายไปใชสามารถเกิดข้ึนในกิจการ เชน การเก็บขอมูลท่ีระบุช่ือในระบบภาษี หรือ
ขอมูลระบุช่ือของหองสมุด เปนตน อยางไรก็ดี แนวทางสําหรับกระบวนการจัดทําระบบขอมูล
ขาวสารอยางงายประกอบดวยรายการ ดังนี้ 

(1)  การจัดทําระบบการประมวลผลขอมูลขาวสารกระทําเพียงเทาท่ีวัตถุประสงคท่ี
กําหนดเทานั้น และเจาของขอมูลตองสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดโดยงาย 

(2)  ระบบการประมวลผลขอมูลขาวสารตองใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีสามารถ
ตรวจสอบขอมูลขาวสารไดโดยงาย 

(3)   การเช่ือมโยงขอมูลขาวสารทําไดเทาท่ีจําเปนแกวัตถุประสงคและเพียงเทาท่ีจําเปน
แกการใชเทานั้น 

(4)   ตองมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและมาตรการในการรักษาความลับของ
ขอมูลขาวสาร 

นอกจากนี้กฎหมายยังไดบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลธรรมดาท่ีระบุช่ือไวหลาย
ประการ ไดแก 

(1)  สิทธิในการสอบถามหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนท่ีจัดทําระบบขอมูล
สารสนเทศแบบอัตโนมัติ ตามรายชื่อท่ี CNIL ไดจัดทําและประกาศตอสาธารณชนวาระบบขอมูล
สารสนเทศดังกลาวมีขอมูลสวนบุคคลของตนหรือไม และสิทธิในการเขาตรวจดูขอมูลนั้นไดใน
กรณีท่ีมีขอมูลขาวสารของตนปรากฏอยู 
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(2)  สิทธิในการไดรับการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวกับตน ท้ังนี้ขอมูลท่ีเปดเผยนั้นจะตองใช
ภาษาท่ีเขาใจงายและตองมีเนื้อความเปนอยางเดียวกับขอมูลท่ีบันทึกไว 

(3)  บุคคลผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับขอมูลของตน มีสิทธิในการไดรับสําเนาเอกสาร
ขอมูลเกี่ยวกับตนโดยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ  

(4)  สิทธิในการขอใหดําเนินการแกไขเพ่ิมเติม ทําใหชัดเจนข้ึน ปรับปรุงใหทันสมัย 
หรือลบท้ิง ซ่ึงขอมูลท่ีเกี่ยวกับตนท่ีไมถูกตอง ไมครบถวนสมบูรณ คลุมเครือ ลาสมัย หรือการเก็บ
รวบรวม การใช การเปดเผย หรือการเก็บรักษาขอมูลนั้นเปนการตองหาม ในกรณีท่ีมีการโตแยง
ความถูกตองของขอมูลภาระการพิสูจนตกอยูกับหนวยงานซ่ึงบุคคลดังกลาวใชสิทธิเขาถึงขอมูลเวน
แตมีการพิสูจนไดวาขอมูลขาวสารที่ถูกโตแยงนั้นรับมาจากบุคคลท่ีถูกเก็บขอมูลโดยตรง หรือดวย
ความยินยอมของผูท่ีถูกเก็บขอมูลบุคคลผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับขอมูลของตน  

2.  คณะกรรมการวาดวยการเขาถึงขอมูลขาวสาร (la commission d’ accès aux 
documents administratifs หรือ CADA) 

องคกรของรัฐท่ีเปนอิสระทําหนาท่ีดูแลมิใหมีการใชอํานาจรัฐเกินขอบเขตจนไปลวง
ละเมิดสิทธิสวนบุคคลของราษฎรกฎหมายเก่ียวกับการเขาถึงขอมูลของทางราชการในสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสนั้นมีลักษณะเดนท่ีนาสนใจ  คือ  การจัดตั้งองคกรข้ึนมาในรูปคณะกรรมการ  คือ
คณะกรรมการเปดเผยเอกสารของราชการ (Commission d’acces aux documents administratifs) 
หรือ CADA เพื่อทําหนาท่ีพิจารณากอนท่ีจะข้ึนไปถึงศาลปกครอง แมวาคณะกรรมการเปดเผย
เอกสารของราชการ (Commission d’acces aux documents administratifs) จะไมมีอํานาจตามกฎหมาย
อยางเด็ดขาดในการชี้ขาดขอพิพาท แตในทางปฏิบัติแลว คณะกรรมการเปดเผยเอกสารของราชการ 
(Commission d’acces aux documents administratifs) มีบทบาทอยูมากในการควบคุมการบังคับใช
กฎหมายน้ี ไมวาจะดวยวิธีการใหความเห็นแกประชาชนผูใชสิทธิก็ดีหรือการใหคําปรึกษาแกฝาย
ปกครองก็ดี หรือแมแตคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปดเผยเอกสารของราชการ (Commission 
d’acces aux documents administratifs) เองก็ไดรับความเช่ือถือจากฝายปกครอง ซ่ึงบทบาทอํานาจ
หนาท่ีเหลานี้ของ คณะกรรมการเปดเผยเอกสารของราชการ (Commission d’acces aux documents 
administratifs) อาจกลาวไดวาเปนการนํามาตรการเยียวยาทางปกครองมาใชในกฎหมายนี้กอนจะมี
การตัดสินช้ีขาดขอพิพาททางปกครองโดยศาลปกครอง 

คณะกรรมการวาดวยการเขาถึงขอมูลขาวสาร (la commission d’ accès aux documents 
administratifs หรือ CADA) เปนคณะกรรมการที่ตั้งข้ึนมาตามกฎหมายป ค.ศ.1978 เพื่อเปน
หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสารของ ฝายปกครอง อันเปน
หัวใจสําคัญของหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ โดยหากเอกชนผูใดประสงคจะเขาถึง
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ขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครองของ ฝายปกครองและไดรับการปฏิเสธ ก็สามารถยื่นคํารอง
ตอคณะกรรมการได  ในป  ค .ศ .  2008 มี ผูรองเ รียนตอคณะกรรมการจํานวน  4,548 เ ร่ือง 
คณะกรรมการมีอํานาจใหฝายปกครองเปดเผยขอมูลขาวสารของรัฐไดซ่ึงในทาง ปฏิบัติในป               
ค.ศ. 2008 ฝายปกครองรอยละ 65.5 ก็ไดปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการ 

จากการท่ีสาธารณรัฐฝร่ังเศสมีรัฐบัญญัติวาดวยการเขาถึงเอกสารทางราชการลงวันท่ี 
17 กรกฎาคม ค.ศ. 1978 ซ่ึงฝายนิติบัญญัติไดสราง “หลักเสรีภาพของการเขาถึงเอกสารทาง
ราชการ” เพื่อใหสิทธิทุกคนที่จะรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการ และเปนการกําจัดยุคปกปด
ขอมูลขาวสารของราชการ โดยยึดหลักการทํางานอยางโปรงใส ซ่ึงไมใชเฉพาะสาธารณรัฐฝร่ังเศส
เพียงประเทศเดียวเทานั้นในยุโรปท่ีมีความเคล่ือนไหวในเร่ืองนี้ ท่ีขาดไมไดคือประเทศสวีเดนซ่ึง
ใหการยอมรับการเขาถึงขอมูลขาวสารของฝายปกครองมามากกวาสองศตวรรษแลว 

รัฐบัญญัติป 1978 ไดสรางคณะกรรมการท่ีมีช่ือวา “คณะกรรมการเขาถึงขอมูลทาง
ราชการ” (Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ซ่ึงมีภาระหนาท่ีในการ
สอดสองดูแลใหเกิดการเคารพตอหลักการดังกลาวขางตน อันจะตองไกลเกล่ียหลักการนี้กับ
ขอยกเวนตามท่ีกลาว โดยใหเหตุผลท่ีเหมาะสมในแตละเร่ือง คณะกรรมการ ฯ จะใหความเห็นใน
กรณีท่ีประชาชนรองขอ หรือใหคําแนะนําแกหนวยงาน (โดยมีการยื่นคํารองประมาณ 5000 คํารอง 
ตอป เฉล่ียระยะเวลาดําเนินการคือ 36.1 วัน ตอเร่ือง) แตคณะกรรมการ ฯ ไมสามารถเขาแทรกแซง
กรณีท่ีมีปญหาในการขอขอมูลระหวางหนวยงานทางปกครองดวยกันเอง อํานาจของคณะ
กรรมการฯ จะจํากัดเฉพาะตามท่ีรัฐบัญญัติกําหนด และกรณีท่ีมีปญหาในการขอใหหนวยงาน
เปดเผยขอมูลทางราชการนั้น จะตองรองตอคณะกรรมการคณะน้ีเสียกอนจึงจะฟองรองเปนคดีตอ
ศาลปกครองได ท้ังนี้ แนวคําพิพากษาของศาลปกครองและความเห็นของคณะกรรมการ ฯ ก็เปนท่ี
ยอมรับและไดรับความเคารพเช่ือถือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

นอกจากท่ีประเทศฝรั่ง เศสจะมีรัฐบัญญัติป  1978 แลว  ยังมีรัฐบัญญัติลงวันท่ี                         
12 เมษายน ค.ศ. 2000 วาดวย สิทธิของพลเมืองอันเกี่ยวดวยความสัมพันธกับหนวยงาน และรัฐ
กําหนดลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2005 วาดวย เสรีภาพในการเขาถึงขอมูลขาวสารทางราชการและการใช
ขอมูลขาวสารสาธารณะ (Informations publiques) โดยการเสนอของคณะกรรมการฯ เนื่องดวย 
คณะกรรมการ ฯตองการที่จะสงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานอยางโปรงใสของราชการ
ควบคูไปกับการเคารพตอหลักความลับท่ีไดรับการรับรองโดยกฎหมาย (Secrets légitimes) 

ในสาธารณรัฐฝร่ังเศส ผูใชสิทธิ ในการเขาถึงเอกสารของทางราชการตามกฎหมายของ
สาธารณรัฐฝร่ังเศสน้ันเปนของประชาชนทุกคน ไมวาจะเปนชาวฝร่ังเศสหรือชาวตางชาติ และไม
วาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสําหรับกรณีของนิติบุคคลนั้นรวมถึงนิติบุคคลตามกฎหมาย
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เอกชนและนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนดวย เชน ราชการสวนทองถ่ินแบบเทศบาล (Commune) 
อาจจะรองขอเอกสารของทางราชการในระดับรัฐได เทาท่ีกลาวมาดูกรณีจะไมเปนปญหายุงยากนัก
ถาเอกสารของทางราชการนั้นเปนเอกสารท่ัวไปท่ีไมเกี่ยวของกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
ประชาชนผูท่ีไดรับการคุมครองใหมีสิทธิดังกลาวขางตนอาจจะใชสิทธิของตนรองขอเอกสารของ
ทางราชการโดยอางเหตุผลอยางไรก็ได แนวความคิดท่ีวาผูใชสิทธิจะตองมีสวนไดเสียตามสมควร
อันเปนท่ีคุนเคยกันดีในคดีเกี่ยวกับกฎหมายปกครองนั้นไมไดถูกนํามาใชในกรณีนี้ ยิ่งไปกวานั้น
กฎหมายดังกลาวก็ไมไดบังคับใหผูใชสิทธิตองมีคุณสมบัติพิเศษใด ๆ กรณีจะเปล่ียนไป ถาเอกสาร
นั้นเกี่ยวของกับบุคคลใดโดยเฉพาะ ซ่ึงกฎหมายไมไดกลาวถึงกรณีนี้ไว แตอยางไรก็ตาม
คณะกรรมการเปดเผยเอกสารของราชการ (Commission d’acces aux documents administratifs)  
ไดใหแนวทางไววาเอกสารดังกลาวมีความหมายครอบคลุมถึงเอกสารทุกชนิดท่ีพาดพิงถึงบุคคล
หนึ่ง โดยเฉพาะเจาะจงไมวาโดยการระบุช่ือหรือโดยการระบุลักษณะใด ๆ จนทําใหรูหรือ
คาดหมายไดวาเอกสารนั้นกลาวถึงบุคคล กรณีเชนนี้เฉพาะแตบุคคลท่ีมีความเก่ียวของเทานั้นจึงจะ
มีสิทธิเขาถึงเอกสารนั้นได กรณีจึงเปนปญหาวาใครคือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของเทานั้นจึงมีสิทธิ
เขาถึงเอกสารนั้นได กรณีจึงเปนปญหาวาใครคือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของกับเอกสารนั้น ซ่ึง 
คณะกรรมการเปดเผยเอกสารของราชการ (Commissiond’acces aux documents administratifs)  
ไดพยายามใหความหมายที่ชัดเจนแกคํา ๆ นี้ วาหมายถึงบุคคล 2 จําพวกไดแก บุคคลที่ไดรับผล
โดยตรงจากขอความในเอกสารนั้น และบุคคลที่มีสวนไดเสียโดยตรงและเปนสวนตัวในเอกสาร
นั้นเม่ือพิจารณาถึงวัตถุประสงค เนื้อหาและการใชเอกสารดังกลาว ตัวอยางของบุคคลจําพวกหลังนี้ 
ไดแก พอแมซ่ึงเปนบุคคลท่ีอยูในฐานะท่ีจะเรียกรองเอาเอกสารใด ๆ ของโรงเรียนท่ีไดทําข้ึน
เกี่ยวกับบุตรของตน ปญหาเกิดข้ึนไดอีกวาบุคคลผูมีความเกี่ยวของกับเอกสารนั้นถึงแกความตาย
หรือเกสารนั้นเกี่ยวของกับท้ังสามีและภริยา ซ่ึงปญหาเหลานี้สามารถหาทางออกไดโดยการตีความ
ขององคการท่ีมีหนาท่ีบังคับใชกฎหมายนั้นอยางไรก็ดี ควรตระหนักวาเอกสารท่ีมีเนื้อหาเปนขอมูล
สวนตัวเกี่ยวกับบุคคลใดโดยเฉพาะสามารถถูกจัดใหมีเพื่อใหประชาชนเขาถึงไดโดยการไม
กลาวถึงขอมูลขาวสารในสวนนั้น ถาเอกสารดังกลาวยังคงอานเขาใจไดและยังไมถูกทําลาย138  
  
  

                                                                 
138  จาก การใหประชาชนเขาถึงเอกสารของทางราชการในประเทศไทย (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต) (น. 41-42), โดย บัญชา  เขียวตาย, 2536, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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�-��'�����(3��� �����
����3$������������	
������ก����&	�0� ����� ��
�����(��������������ก
����&	�0� ��$#�$��(ก	�
�g�	����	
����$��������	��� 

�.  �
�����ก5	��	���(���&(�$�&����4�����������������0	0� �����
����N��ก������
�
�������(��	���������	��	�.�'�. �����3��	
������0	0� 

2. �����	
����������0� ��!.������^�ก�.ก	��������
��
1�����������0�0������� O 
�0-� ���&3ก��.	&���&� ���&3*����4�1 ��#�$  

�
����N��ก��ก	�����������������	
����������0�.+�ก"	���(�(�66�'�����$��!�$	�
�������
��
1�����������0����� �����-	� ����������	�������� ������$	���ก�;��������0�
�$�&����ก	��� O ��$��'-*�&�	4�&�"	�	.��-�(�(�66�'���-�ก)��	& �� ���  �
����������ก���ก��ก	�
���ก�(��0	0�
����������
��
1����������0���������$%,ก���(�"	*�&��! ;+���"	��$ก	������-	�
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������$��	���������#�*�&���������	�	�%'��.��(ก	��0$�"	�	.��! �
��������$��,���$�ก-
���0	0�#�$��(��	(��	�����.���  

��ก.	ก�� &���$	�����$��! ก"	�����$�"	�-	� (���	� ��������������	���	&�&-	����� O 
#���$�.$	��$	���'��.ก-���"	#��/&�
�- ��$��'-*�&�	4�&�"	�	.'	�(�(�66�'���-�ก)��	& 
ก"	�����$�.$	���ก�.ก	��������
��
1�����������0�'$������(3�����60	'�#�& ก"	����$	���!��$
�����������
&1����
�� ��3���3�ก�.ก	��������
��
1�����������0����������ก0� �0-�
���&3ก��.	&���&� ���&3*����4�1 �
����N��ก������$ก	��������$	���(�"	���� 

*�&���กก	�����	'�	 45 �����!������,6��-��	0�	7	.�ก�#�& 
3��4�ก�	0 2550 
�� � &�������กก	�����'	���!�����,6��-��	0�	7	.�ก�#�& 
3��4�ก�	0 2540 �'-�
����'��ก	�
�3$������������������	
����������0� ���ก"	������ก���ก����ก	����ก�(��0	0�
���
�������
��
1 ����� ��������0���������$%,ก���(�"	*�&��!;+�����กก	����ก�-	���(�66�'�#�$��
��!�����,6��-��	0�	7	.�ก��&	� 
3��4�ก�	0 2475 ������� ���ก145  

�����
�.	�7	.	ก(�(�66�'����ก�-	�.�����#�$�-	 ��$����!�����,6;+������ก)��	&
�,��3���������4��� ก��	#�$ก"	�����$ก	��0$�����	
���(3�������������  ����#��&-	�#�-��
��(��' �����$�."	ก���� O #�- �'-��&��&�������กก	�����-	 P��!Q ��!	��'�����/,$�0$�"	�	.
�ก����&-��ก"	����	'�ก	��	�ก)��	& �
���."	ก�� ������(�3�ก	��0$�����	
������0	0�#�$
�0-�ก�� �� ��� �	&�'$��'3/����ก 4 ���ก	� ��� �
�����	������������! �
�����	���(���&(�$�&���
4�����������������0	0� �
����3$�����������-��(3�������0������&��ก�&�'�&4���(3������� ��� 
�
����N��ก����������(��	���������	��	�.�'�.�����3��	
������0	0�  

�'-�� ���  bc	&��!���'$��#�-����$�&�-	 ��!�����,6&����(�(�66�'��
���ก"	ก�(��(�3� Pก	�
�0$�"	�	.��(�3����� ."	ก���������������	
������0	0�Q *�&��!#�$�$�&��ก0� ���+�� �
����N��ก��
#�-��$ก	��0$�"	�	.�� ��ก����(��' �����-�����������0	0�.��ก��#� �����	กA�&,-�� �	'�	 29 
��-���!�����,6��-��	0�	7	.�ก�#�& 
3��4�ก�	0 2550 �-	 Pก	�."	ก���������������	
���
(3��������!�����,6��(���#�$.�ก���"	��#�$ ��$��'-*�&�	4�&�"	�	.'	�(�(�66�'���-�ก)��	&
�:
	��
���ก	������!�����,6�� ก"	���#�$ �����-	���."	���� ���.�ก���(ก��������	���"	��6��-�
�������������	
�� ���#�$...Q 

                                                                 
145  �
��+�1'2��	 ��ก�����!��&�����'� �!��(��)���ก��
* �+
�,�ก��( 2550 (�. 72 e 73). ��-����� 
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.	ก(�(�66�'��	'�	�� .�����#�$�-	 �
����3$���������������	
���(3��� ���7����&�ก��
ก��
����N��ก��ก	��0$�"	�	.'	��"	����.*�&���1ก������! ��$��!.����"	�	.."	ก������������	
���
(3���'	������!�����,6��(���#�$#�$ �'-ก�'$���&,-�	&�'$���ก�ก7H1�"	��6�&-	��$�& 4 ���ก	� ��� 

1)  ก	�."	ก���������������	
'$���	4�&�"	�	.'	�(�(�66�'���-�ก)��	&�:
	� 
2)  ก	�."	ก���������������	
'$������#��
���ก	������!�����,6ก"	��� ก�-	���� '$��

�"	#��
����3$����� P���*&0�1�	�	�7�Q (Public interest) ;+��������	��3-���	& ������'%3������1
���ก	��"	����ก	������! �
���'�(������	�'$��ก	�������-����6-�������146 ��ก�7����
�����	
��ก	�������	�������� ก���� '$���&,-�	&��ก��(�����'3/�������ก	�'	� �	'�	 45 
������� ���ก�-	��	��$� ��-	�� � 

3)  .�'$��ก���"	�
�&� P��-	���."	����Q ����ก�-	���ก�&-	�ก���� ก	�."	ก����������
�����	
���(3����� �'$������#�'	� P���ก��-���	�#�$����-��Q (Principle of Proportionality) 
;+���������ก�	ก����%,ก����$��+ ��
�����(�3�ก	��0$�"	�	.'	��"	����.���bc	&��! ;+�����ก�(�$�&
���ก�ก7H1&-�&�	����ก	���� P���ก��-���	����d���D/�Q ��� ���ก�����!'$������ก�0$�	'�ก	����
�	�	�%�"	����ก	���$(���3'	��.'�	��71 �������������!�����,6������1.���$�ก���+ � ��-	�� � 
P���ก��-���	�."	���Q %$	��!���	'�ก	���ก	�."	ก�������	
���(3�����	&�	'�ก	� ��!'$��
����ก�0$�	'�ก	����ก���('-������	
�� ���$�$�&����3���-	����	�	�%(���3�.'�	��71���
��!�����,6#�$ ��� P���ก��-���	����	���Q %$	ก	��0$�	'�ก	���ก	�."	ก�������	
ก-���$�ก��
���*&0�1�ก-��	0��$�& ���#�-�3$��-	ก�(��	����&�	&���.��ก���ก-�����	
����2.�.ก0� ��!'$��
����$�#�-�0$�	'�ก	��� �147 

4)  ก	�."	ก���������������	
.�'$��#�-ก���(ก�(�	���"	��6��-��������������	
�� � 
;+������	���	&��ก��&��+���-	 �������!�����,6��(����3$������������������	
������������������+��
#�$��$� ��!&-�����"	�	.ก���"	#�$ก��:
	��'-�
�&�ก	� P."	ก��Q ��(��'���ก	��0$�������������	

���(3������������� � O ��-	�� � .�ก���"	ก	��� O ����-�/�%+���	�����ก	� Pก"	.��Q ����  
P�
�ก%��Q �������������	
���-	�� �#���&��#�$148 �	ก(�(�66�'���-�ก)��	&:(�(����$/�%+�

                                                                 
146  .	ก ก6 ��*� �(����� 3 
�������	"	0	�� (�. 333), *�& (��4�ก��D �3���7*7, 2538, ก�3���
`: ��'�����.

��������D 2538 *�&�"	��ก
��
1��'�����. 
147  ก	��3$������������������	
���(3��������!�����,6 (�. 587). ��-�����. 
148  .	ก �	
�	���������"����&�����'� �!��(��)���ก��
*�+
�,�ก��( 2540 (�. 78), *�& 

��
.�1 ��4�3'
�061, 2543, ��6o,0�. ��������D 2543 *�&�"	��ก
��
1��6o,0�. 
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��	��� � &-���0$(����(��#�$ �� ��� *�&/���-��	'�	 6 ��!�����,6��-��	0�	7	.�ก�#�&                    

.4. 2550149������.	ก����ก)��	&�����������&$�ก�(��!�����,6 

ก�-	�*�&��3� ��$�������������	
'	������!�����,6�3$�����.��������������'$����
��(��' �����$��! ��� /,$���"	�	.��ก	�ก"	�����(��'."	ก�� ������(�3�ก	��0$�������������	

�0-��-	�� � *�&�	4�&ก	���กก)��	& ���(����(ก	�'-	� O #�'	��"	�	.���ก"	���#�$��ก)��	&���
��ก �'-ก��	#�$��	&��	��-	 ��!.��	�	�%��กก)��	&���#�-&3'����� �����0$�"	�	.'	�ก)��	&
�� ��&-	�#�-�������� '	��"	����. �������'-��������������	
������0	0��&-	��ก��������ก-
��'3#�$ 
 4.1.3  ���������	������&,-�-��'�� 

���������	������-��'�� �������ก�� �
� �!	����ก)��	&#�& ���.�����#�$.	กก	�
(�66�'�#�$����!�����,6��-��	0�	7	.�ก�#�& 
3��4�ก�	0 2550 ;+��#�$��(ก	�&����(.	ก�	�	
�	�&�����4 .+�%��#�$�-	 ���������	������-��'����  ����	��"	��6�����&-	�&��� �2..3(����ก	�������
�������	������-��'���	ก�+ ������& O *�&�:
	�ก	��������������	������-��'�����-�����ก	�
�0$���*�*�&��	�����4 ���ก	������	������&-	��	ก�����3ก�3�*�ก *�&��$����ก#����-�����
�$��,��	��������1���'���ก	������	��((#�$�	& ก	���������������-	�� ��(���.�&�������	��3����
�
����+ ��&,-'������	 

��!�����,6��-��	0�	7	.�ก�#�& 
3��4�ก�	0 2550 #�$(�66�'����กก	��������������
��	������&,-�-��'��#�$�� �	'�	 35 �������	������&,-�-��'��&-��#�$��(��	��3$����� ��������
(3��������(���� �ก�&�'�&4 0������&� '���.���	������&,-�-��'��&-��#�$��(��	��3$����� 

ก	�ก�-	�����#��-	��
�-��	&;+���$���	������	
#�-�-	�$�&������#�&���	�	�70� 
�������ก	�����������ก���(%+���������(3��������(���� �ก�&�'�&4 0������&� ������	������&,-
�-��'��.�ก���"	��#�$ ��$��'-ก�7�����������*&0�1'-��	�	�7� 

(3���&-���������#�$��(��	��3$�����.	กก	��������*&0�1*�&��0�(.	ก�$��,��-��
(3�������ก��&�ก�('� �� ���  '	����ก)��	&(�66�'� 

�	'�	 35 �����!�����,6��-��	0�	7	.�ก�#�& 
3��4�ก�	0 2550 ;+�����������	'�	 
34 �����!�����,6��-��	0�	7	.�ก�#�& 
3��4�ก�	0 2540 *�&���	'�	 35 ������+���������
���#�-#�$��ก	��
����'��%$�&�"	#�.	ก���� �'-#�$��ก	������&�����%$�&�"	��$����	�0���.����
                                                                 

149  ��!�����,6��-��	0�	7	.�ก�#�& 
3��4�ก�	0 2550 �	'�	 6 P��!�����,6����ก)��	&�,��3����
�����4 (�(�66�'������ก)��	& ก)�����$�(����( ��������&$�'-���!�����,6��  (�(�66�'��� ���������0$(����(
��#�$.Q 
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���ก3��	ก&����+ � *�&�	'�	 35 �����!�����,6��-��	0�	7	.�ก�#�& 
3��4�ก�	0 2550 #�$�
���
�����	� ��� (3���&-���������#�$��(��	��3$�����.	กก	��������*&0�1*�&��0�(.	ก�$��,�
�-��(3�������ก��&�ก�('� �� ���  '	����ก)��	&(�66�'� �
����'���
����3$������$��,��-��(3���#�-��$
/,$���"	#��/&�
�-�����"	#��0$���*&0�1���ก-���$�ก����	����&�	& ��$��'-.�#�$��(��	�&��&��
.	ก(3�����������.$	����$��,������
������*&0�1����	�	�70� ;+���$������ก	��
����	'�	��  ��� 
���0	0�.�#�$��(ก	��3$������$��,��-��(3������(��3�ก�$	���	�ก�-	����150 

�"	���(�.'�	��71����	'�	 35 �� � ����#��
����3$�����������	������-��'�� 
(Privacy Right) ��������(3��������(���� ����ก�&�'�&4 0������&� ;+�� P�������	������-��'��Q 
��	&��	�%+���������(3������.��&,-*�&�"	
����	4.	กก	����ก�;����(3������� ��!��$��	�
�3$��������.��-����������#�$ ��$��'-�
������*&0�1�	�	�7� %�������������35&0���������+�� 
�������	������-��'������ก57�����ก��&��$��ก����	&������ �0-� �������	������-��'�������
&1��� 
�������	������-��'����ก	�'��'-������	������������	������-��'�����$��,��-	��	��-��(3���
����ก��&�ก�('� ����'$� ��ก.	ก��  &�����(��3�%+�����������(���������%	(�����(���� 
�ก�&�'�&4 0������&����(3���;+��'$��#�$��(��	��3$����� ก	�ก���"	�� O �������ก	����ก�;�����
ก	��
�-�-	���������������� .�ก���"	��#�$ ��$��'-�
������*&0�1�	�	�7�151 
 
4.2  �����.��,,�/��"��0��ก��ก���1����
!��ก����ก����
���/��$ �.'. 2550 

���2..3(�� ก)��	&#�&:(�(���ก�����/�*�&'��'-������	
��ก	���(�,$�$��,��-	��	� 
���ก	�������	�����������������#��1 ��� 
���	0(�66�'��-	�$�&ก	�ก���"	��	�/���ก��&�ก�(
���
���'��1 
.4. 2550 *�&ก)��	&:(�(�� ����N	��	&��ก	�ก"	�����	�/�����*�5�"	���(ก	�
ก���"	����ก��&��$��ก�(��((�����$��,����
���'��1 �� �����-���ก	��0$��((���
���'��1����
������������ก	�ก���"	��	�/�� �������-���ก	������ก���"	��	�/��'-�'����((����
�$��,����
���'��1��� 
���	0(�66�'��-	�$�&ก	�ก���"	��	�/���ก��&�ก�(���
���'��1 
.4. 2550
����ก)��	&��+����ก)��	& 6 :(�( ���'$��4+ก5	
�g�	���(�66�'���$��$�����.�
������ก	4�0$��$
#�$'	� P*���ก	�
�g�	ก)��	&���*�*�&��	�����4Q ;+���� ���������"	 ����ก	�*�&
ก���������&	4	�'�1������*�*�&���������$���	'� ��'-�M 
.4. 2541 �&-	�#�ก��� .�%+��2..3(����
��ก)��	&��*���ก	����ก�-	��
�&����:(�(��-	�� ������/�(����(�0$��$� ��� 
���	0(�66�'��-	�$�&
                                                                 

150  .	ก �
0	����� 8
�!0	(�ก���ก��*0ก����&�����'� �!��(��)���ก��
* �+
�,�ก��( 2550 (�. 57), 
*�& ��'�� �,��3���7, 2550, �����'3�	. ��������D 2550 *�&*��
��
1�����'3�	. 

151  �
��+�1'2��	 ��ก�����!��&�����'� �!��(��)���ก��
* �+
�,�ก��( 2550 (�. 55 e 56). ��-�����. 
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ก	�ก���"	��	�/���ก��&�ก�(���
���'��1 
.4. 2550 ���
���	0(�66�'��-	�$�&�3�ก����	�
�����ก�����ก�1 
.4. 2544 �� ���  &��#�-����	�0���.��� O �-	�-	�ก)��	&:(�(���� O ��*���ก	�
���&�ก��.�%,ก/��ก�����$����ก)��	&#�$������� 

.	ก���กก	������'3/����
���	0(�66�'��-	�$�&ก	�ก���"	��	�/���ก��&�ก�(
���
���'��1 
.4. 2550 �7���!��'��#�$�����-	�
���	0(�66�'��-	�$�&ก	�ก���"	��	�/��
�ก��&�ก�(���
���'��1 
.4. .... '-���	��'�(�66�'���-�0	'���ก	����03���� ���� 6/2549 ��������
3���� 
15 
d4.�ก	&� 2549 *�&�����กก	���� P��$��ก)��	&�-	�$�&ก	�ก���"	��	�/���ก��&�ก�(
���
���'��1Q�����'3/���� P������.	ก���2..3(����((���
���'��1#�$�����-���"	��6���ก	�
���ก�(ก�.ก	����ก	��"	��0���'�����35&1  �	ก��/,$ก���"	�$�&���ก	��� O ��$��((
���
���'��1#�-�	�	�%�"	�	�'	��"	�������ก"	���#�$�����"	��$ก	��"	�	�/��
�	�#�.	ก�"	�������
ก"	���#�$ �����0$����ก	��� O ��$	�-���,$�$��,� �ก$#� �����"	�	&�$��,����(3�����������((
���
���'��1*�&��0�( �����0$��((���
���'��1�
����/&�
�-�$��,����
���'��1����������.������
��ก57�����	�ก��	.	� &-��ก-���$�ก����	����&�	& ก���(ก�������'-��4�5!ก�. ����� ���
��	������������! ����� ���	���(�3����4�����������������0	0� �����ก"	����	'�ก	�
�
����N��ก�������	(��	�ก	�ก���"	���ก�-	� .+�."	����'$��'�	
���	0(�66�'��� Q ������03���	
��'�(�66�'���-�0	'�#�$���'���(���กก	���-��-	�
���	0(�66�'����ก�-	�#�$
�.	�7	 ���'� �
�7�ก���	��ก	����	��6�+ ��7���+�����ก�(�$�&��	0�ก��	��'�(�66�'���-�0	'����/,$����37�3g�
�ก��&�ก�(��0	ก	����
���'��1���ก)��	&�
���
�.	�7	 �7�ก���	��ก	�#�$���03�
�.	�7	���
�� ��� � 27 ��� � ���#�$����'-���	��'�(�66�'��
���
�.	�7	���	�� 2 ����	�� 3 ����������� 9 

d5�	��2550 ���#�$���'���$/-	��-	�
���	0(�66�'�:(�(�� �
�����$��/�(����(�0$����ก)��	&
'-�#� ;+��'-��	#�$��ก	����ก	4���	0ก�..	�3�(ก5	 ��-� 128 '�� 27ก. �������� 18 ��%3�	&� 2550 

.	ก����������	
��ก	������	����ก	�������	��������������0	0�'	����ก"	���
#�$����!�����,6��-��	0�	7	.�ก�#�& �"	��$����#�$�-	����������	
������0	0�����#��&-	�
���� 0-���	���ก	������	�/-	����
���'��1 ���������-	&��������#��1%,ก�"	�	�0$ก���&-	�
ก�$	���	� �� ����,��((ก	��/&�
�-�$��,� ก	�������	��������'-	� O ;+��.�����#�$�-	ก	�
�/&�
�-�$��,��	�����'��1���'����ก57�
��45�'ก'-	�#�.	กก	��/&�
�-�$��,��	�ก	&�	
��ก	�
�����	����������� O ก�-	���� ก	��/&�
�-�$��,�/-	���((���
���'��1����������-	&����'��1���'
.��"	��$�$��,��	�	�%#�%+�'��/,$��(�	�#�$�&-	�����������������ก�$	��	�	�%�-�'-��$��,�#�$
����ก ��ก�� �ก	���(�3��$��,����/��ก)��	&(���((���
���'��1."	'$���0$�	'�ก	��	�������

��45 .+�."	����'$����ก)��	&���(�66�'��+ �����ก	��:
	� ����0$(����(�ก-ก�7�ก	�ก���"	��	�/��
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*�&�0$����������
���'��1�������������� ;+��ก)��	&���ก�-	� #�$�ก- 
���	0(�66�'��-	�$�&ก	�
ก���"	��	�/���ก��&�ก�(���
���'��1 
.4. 2550152 

�	กก�-	�%+��%	�ก	�71 ����������	
��ก	���(�,$�$��,��-	��	����������ก;+����	�
�������������0	0�#�&ก���&-	�.���.����$��	.����#�$�-	0-����	&�M���/-	��	�%	�ก	�71���ก�-	�
�&,-������(����-	�����-�� 
�.	�7	.	ก�	&����.	กก	��A���'� ��!����	� ����������� 19 ก��&	&� 
2549 ��	�����&$��	�ก	�������������4#�& ����	��3�����+ ��&-	�'-������� �"	#��,-ก	�(����(�0$
ก)��	&�ก��&�ก�(��	��������
�����(�3��%	�ก	�71 ��(�������	.�%+��2..3(�� ��ก	��0$�"	�	.��!��
ก	��^�ก� ����(#;'1 ก���	��-	� ���0-���	�ก	�'��'-������	��-��(3��� ����ก�3-����,��(('-	� O 
#�-�-	.�����*��4�
�1 SMS .���	&�����ก�����ก�1��((������-	&����� (Social network) �&-	�
�I;(3� (Facebook) �������'�'��1 (Twitter) �$����$��'-%,ก����-�����ก"	ก�(��(�3�*�&�	���!
�	��$��� ��� �  

��ก.	ก��  ���%	�ก	�71��������4#�& �ก����	�����&$��	�ก	�������&-	�ก�$	���	� 
0-���	���ก	������	����ก	�������	��������������0	0�/-	��	����
���'��1 ��������
���#��1%,ก�"	�	�0$ก���&-	�������ก�$	� ������.	กก	������	����ก	�������	��������/-	��	�
���
���'��1����������#��1�� � �������������	�	�%�"	#�$�&-	����� ������7����&�ก�� ��!ก�#�$
����	��$�	'�ก	��	�ก)��	&'	�
���	0(�66�'��-	�$�&ก	�ก���"	��	�/���ก��&�ก�(���
���'��1 

.4. 2550 ��ก	���	/��ก�(���0	0�����/&�
�-�$��,�/-	���((���
���'��1 ���#�%+�ก	��^�ก� �
ก	���$	%+��$��,�������0	0��$�&��'3/��	���	������� *�&(�(�66�'����
���	0(�66�'�
���ก�-	�;+����/�'-�����������	
��ก	������	����ก	�������	��������������0	0� �	�	�%
��3��	���"	��6#�$�����   
 4.2.1  ก	��/&�
�-�$��,����ก���('-���	���������-��	0�	7	.�ก�(�����'��1���' 

�'-������ก	�&ก�-	�����	�/��!	������$��,����
���'��1 *�&����'%3������1�
���
��$	���	���-	���&�ก������.��0-���-	����ก)��	&�"	���(��	�/��!	�����������ก�	� 
����((ก���	5 ���ก	����������$��,������$���	�����((���
���'��1��$����	�/���	6	
���"	������&�ก�� �
������*&0�1��ก	���ก5	��	������� �
�����	�������& �����	��-	�0���%��

                                                                 
152  .	ก �����	��*0���20*�����(�����"	0���20*ก��ก��
���0��1	��ก��*0ก������	0�"��8 �.,. 2550 

(�. 2), *�& 
��
0� ��0�'0�0�&, 2550, ก�3���
`: �%	(��
�g�	�$	�	0ก	�bc	&'3�	ก	� 4	�&3'�����. 
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����$��,����
���'��1153 �'-'-��	��0� ��7�ก���ก	�กd5)�ก	��ก	��ก$#������&�����������
��	กA���	'�	 14 �2..3(����  *�&ก"	�����ก57����ก	�ก���"	��	�/����$0���.�&����+ � ��ก�� �
#�$�
������กก	��ก��&�ก�(ก	��"	��$	�,-��((���
���'���;+���$��,�����������. �$��,����������	�/��
�ก��&�ก�(��	���������-��	0�	7	.�ก�'	�������ก)��	&�	6	 �$��,�����	�ก ���ก	��/&�
�-
�����-�/-	��$��,�'	� (1) (2) (3) ��� (4) ��ก�� �#�$��ก	��"	��	�/��!	��/&�
�-�����	�ก��	.	����
�'-�����&ก(�66�'�#�$�����	'�	 �	(�66�'�#�$���	'�	���&�ก��154 �"	���(��0� �ก	�
�.	�7	���
��	��'�(�66�'���-�0	'���ก	����(%$�&�"	��$0���.��+ �*�&���	'�	 14 (1) ��$��-	����ก	��"	��$	�,-
��((���
���'��1;+���$��,����
���'��1���������������. ���������0$�"	�-	���������������.��$� 
.+�#�-����	�."	�������'$���0$�"	�-	 P�
�����$(3��������0����-	Q '	�'$��-	�������ก �����ก	������&� 
�"	�-	 P(3�������	�Q '	�'$��-	����� �����"	�-	 P/,$����Q �
�����$���(��3�/,$���&�	&#�$�3ก�� �-��
�	'�	 14 (2) #�$��ก	��
����$���	���$���(��3�%+���	�/���ก��&�ก�(ก	�ก-�ก	��$	&155 *�&
(�(�66�'����	'�	 14 ��-�
���	0(�66�'��-	�$�&ก	�ก���"	��	�/���ก��&�ก�(���
���'��1              

.4. 2550 �����ก�ก7H1 �����  

�	'�	 14 /,$��ก���"	��	�/�������(3#�$���'-�#���  '$�����	�*�5."	�3ก#�-�ก���$	�M 
�������(#�-�ก����+�����(	� ������ �."	�� ����( 

(1)  �"	��$	�,-��((���
���'��1;+���$��,����
���'��1����#�-�-	�� ��������(	��-�� 
�����$��,����
���'��1����������. *�&���ก	�����-	.��ก����	����&�	&�ก-/,$�����������0	0� 

(2)  �"	��$	�,-��((���
���'��1;+���$��,����
���'��1����������. *�&���ก	�����-	.�
�ก����	����&�	&'-���	���������������4����ก-���$�ก����	�'���'����ก�ก-���0	0� 

(3)  �"	��$	�,-��((���
���'��1;+���$��,����
���'��1�� O ���������	�/���ก��&�ก�(
��	���������-��	0�	7	.�ก�������	�/���ก��&�ก�(ก	�ก-�ก	��$	&'	�������ก)��	&�	6	 

                                                                 
153  .	ก �0
�!ก�����
��ก6 ��*��(��ก�������	0�"��8 (�. 32), *�& �"	��ก�	����	�3ก	�

�7�ก���ก	��3�ก����	������ก�����ก�1 4,�&1���*�*�&������ก�����ก�1������
���'��1��-�0	'�, 2546, 
ก�3���
`: �"	��ก�	�
�g�	���&	4	�'�1������*�*�&���-�0	'�. 

154  .	ก ���
9ก�����ก!���)�ก���ก��ก:;6�ก����ก�����!�����(�����"	0���20*ก��ก��
���0��1	�
�ก��*0ก������	0�"��8 �.,. .... �����!���<�
�� 258/2548 (�. 14), *�& �"	��ก�	��7�ก���ก	�กd5)�ก	, 2548, 
ก�3���
`: �"	��ก�	��7�ก���ก	�กd5)�ก	. 

155  .	ก ��*!��ก���	���)����!�����(�����"	0���20*ก��ก��
���0��1	��ก��*0ก������	0�"��8 �.,. .... 
(�. 105), *�& �7�ก���	��ก	����	��6
�.	�7	�-	�
���	0(�66�'��-	�$�&ก	�ก���"	��	�/���ก��&�ก�(
���
���'��1 
.4. .... ��	��'�(�66�'���-�0	'�. 
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(4)  �"	��$	�,-��((���
���'��1;+���$��,����
���'��1�� O �������ก57�����	�ก���
�$��,����
���'��1�� ����0	0�����#��	.��$	%+�#�$ 

(5)  �/&�
�-�����-�'-�;+���$��,����
���'��1*�&�,$�&,-��$��-	�����$��,����
���'��1
'	� (1)(2) (3) ���� (4) 

ก	�ก���"	���������	�/��'	�(�(�66�'���  �����ก��	�/��
� �!	��	.	ก������
ก)��	&�	6	 �'-����ก57����ก	�ก���"	*�&����ก	��0$����������
���'��1������((
��� �'��1 ���' ��� � �� ��� ���� ���ก	 �ก���" 	 ��	� /�� 156 *�&ก 	 ��/& �
 �-  ����ก 	��-� '- �
�$��,����
���'��1���������	�/�� 

�ก'���$���	�/���ก��&�ก�(���
���'��1.���	&��	��:
	���	�/�����ก���"	'-���((
���
���'��1�����$��,����
���'��1������(�66�'�#�$���	'�	ก-����$	��  �&-	�#�ก�'	����
���'��1
������((���
���'��1�	.%,ก�0$����������������ก	����ก�(�	06	ก���#�$��(�3ก������  
�������#�$0���.�ก������	�/��!	� �,����� ���������	������/&�
�-�	
�	�ก ;+��ก	�ก���"	
��	�/�����-	�� �ก�."	'$��
�.	�7	.	ก���1���ก�(��	�/���"	���(��	�/���� � O �0-� 
�.	�7	
(�(�66�'�.	ก(�(�66�'����������ก)��	&�	6	 ����'$� %+���$�-	ก	��0$���
���'��1����
������������ก	�ก���"	��	�/��.�������	�/��'	�ก)��	&�����&,-��$� �'-/,$�-	�ก)��	&�������-	
����	�/����	&��ก57�������(�66�'�������	�/��'	�
���	0(�66�'��� ��ก���ก	���+�� .+�#�$
(�66�'��	'�	 14 *�&�����1���ก�(��	�/������"	��6��� P�"	��$	�,-��((���
���'��1;+��
�$��,����
���'��1Q ก	�ก���"	/��'	��	'�	�� .+�'$��
�.	�7	�-	�	.������	�/��'	�ก)��	&����
��ก�$�&����#�-��	�/��'	��	'�	 14 �� 5 ��3�	'�	.+�����&(������ก	�(�66�'���	�/���+ ��	��ก  
5 ��ก57� �����  

1.  �"	��$	�,-��((���
���'��1;+���$��,����
���'��1����#�-�-	�� ��������(	��-��
�����$��,����
���'��1����������. *�&���ก	�����-	.��ก����	����&�	&�ก-/,$�����������0	0�
��	�/��'	��	'�	 14 (1) �����1���ก�(��	�/�� �����  

 (1)  �"	��$	�,-��((���
���'��1 ก	��"	��$	�,- ��	&%+�ก	��"	�$��,����
���'��1����
*���ก��;�I'1���1'-	� O ��$	�,-��((���
���'��1 

 (2)  ;+���$��,����
���'��1����#�-�-	�� ��������(	��-�������$��,����
���'��1 
����������. 

                                                                 
156  �����	��*0���20*�����(�����"	0���20*ก��ก��
���0��1	��ก��*0ก������	0�"��8 �.,. 2550 (�. 21). 

��-�����. 
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�$��,����
���'��1���� ��	&%+��$��,����
���'��1�����ก	������&������ก$#� #�-�-	
ก	������&������ก$#��� �.��� ���������'-�
�&�(	��-�� �-���$��,����
���'��1�������.�� � 
�-	.���	&%+��$��,����
���'��1���#�-�0-���.��� �0-��$��,����
���'��1�����(3�-	��������������
�N��ก��#�������(��5����+�� �'-��$.�����$�#�-�0- ����'$� 

 (3)  *�&���ก	�����-	.��ก����	����&�	&�ก-/,$�����������0	0����1���ก�(
��	�/���� ���0$�&,-����	�/��'	�������ก)��	&�	6	��	&!	���	�/�� �0-� ��	�/��!	�
������ก�	�'	��	'�	 264 ������	�/��!	�����(�'������ก�����ก�1'	��	'�	 269/1 
���1���ก�(�� #�-�0-�.'�	
��45���/,$ก���"	 �'-�������������.�'$��
�.	�7	.	ก��ก57����ก	�
ก���"	������������.'�	�$�& 

 (4)  �.'�	'	�������ก)��	&�	6	 �	'�	 59 �.'�	������� '$�����(��3�
���1���ก�(�� � 3 ���ก	��$	�'$� ก�-	����/,$ก���"	'$�����.'�	�"	��$	�,-��((���
���'��1  
���7����&�ก��/,$ก���"	'$���,$%+��$����..��������1���ก�(��	�/���-	�����$��,����
���'��1
���������$��,����
���'��1����������.���'$���,$�-	ก	�ก���"	���ก�-	�����ก	�ก���"	����-	.��ก��
��	����&�	&�ก-/,$�����������0	0� 

2.  �"	��$	�,-��((���
���'��1;+���$��,����
���'��1����������. *�&���ก	�����-	.��ก��
��	����&�	&'-���	���������������4����ก-���$�ก����	�'���'����ก�ก-���0	0���	�/��'	�
�	'�	 14 (2) �����1���ก�(��	�/�� �����  

 (1)  �"	��$	�,-��((���
���'��1 ���1���ก�(��	�/�����&�ก��ก�(�$� 14 (1) 
 (2)  ;+���$��,����
���'��1����������. �	'�	 14 (2) ��$�����$��,����
���'��1���

�������. .+�#�-�0-���������#����������$��,�������&,- 
 (3)  *�&���ก	�����-	.��ก����	����&�	&'-���	���������������4����ก-���$�ก��

��	�'���'����ก�ก-���0	0���	�.�����$����1���ก�(��	�/��'	��	'�	 14 (2) ก��ก�$���&�
����ก�����ก���ก�� ก	�ก���"	����-	.��ก����	����&�	&'-���	���������������4����ก-���$�ก��
��	�'���'����ก�ก-���0	0� ก��-	.�%��#�$�-	��$	���1���ก�(��	�/������-	.��ก����	����&�	&
�ก-/,$�����������0	0� '	��	'�	 14 (1) �&,-��$��$�& 

 (4)  �.'�	'	�������ก)��	&�	6	 �	'�	 59 
3.  �"	��$	�,-��((���
���'��1;+���$��,����
���'��1�� O ���������	�/���ก��&�ก�(��	�

��������-��	0�	7	.�ก� ������	�/���ก��&�ก�(ก	�ก-�ก	��$	&'	�������ก)��	&�	6	 ��	�/��
'	��	'�	 14 (3) �����1���ก�(��	�/�� �����  
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 (1)  �"	��$	�,-��((���
���'��1 
 (2)  �$��,����
���'��1�� O ���������	�/���ก��&�ก�(��	���������-��	0�	7	.�ก� 

������	�/���ก��&�ก�(ก	�ก-�ก	��$	&'	�������ก)��	&�	6	 
���1���ก�(��	�/���$��� 
�.	�7	.	ก��ก57�����$��,����
���'��1 ก�-	��������

�$��,����
���'��1����0$ก���"	��	�/���ก��&�ก�(��	���������-��	0�	7	.�ก�'	�������ก)��	&
�	6	 �	'�	 107 %+��	'�	 135 ������	�/���ก��&�ก�(ก	�ก-�ก	��$	&'	�������ก)��	&�	6	 
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���'��1�� O �������ก57�����	�ก���
�$��,����
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(1) �����������(%	��������&ก(3������ �ก��&��$��ก�(ก	�ก���"	��	�/��'	�

���	0(�66�'��� �	�
�����$%$�&�"	 �-��"	0� �.������������ �����-���ก�	� �$��,� �������ก!	�����
������&,-���,��((����	�	�%��$	�.#�$ 

(2) ���&ก�$��,�.�	.��	����
���'��1.	ก/,$��$(��ก	��ก��&�ก�(ก	�'��'-������	�/-	�
��((���
���'��1����.	ก(3�����������ก��&��$�� 

(3) ������$/,$��$(��ก	��-���(�$��,��ก��&�ก�(/,$�0$(��ก	����'$���ก�('	��	'�	 26 �������
�&,-����	����(����������(�3����/,$��$(��ก	���$�ก-
��ก�	��.$	��$	��� 

(4) �"	�"	��	�$��,����
���'��1 �$��,�.�	.��	����
���'��1 .	ก��((���
���'��1
�������'3�������0���#�$�-	��ก	�ก���"	��	�/��'	�
���	0(�66�'���  ��ก�7������((���
���'��1�� �
&����#�$�&,-����	����(�������
��ก�	��.$	��$	��� 

(5) ������$(3���;+�����(����������(�3��$��,����
���'��1 �����3�ก�71����0$�ก�(
�$��,����
���'��1 �-���(�$��,����
���'��1 �����3�ก�71���ก�-	���$�ก-
��ก�	��.$	��$	��� 

(6) '��.��(������$	%+���((���
���'��1 �$��,����
���'��1 �$��,�.�	.��	�
���
���'��1�����3�ก�71����0$�ก�(�$��,����
���'��1���(3����� ����������ก!	������	.�0$����
���ก!	��ก��&�ก�(ก	�ก���"	��	�/�� �����
�����(����	'��/,$ก���"	��	�/�����������$(3����� �
�-��$��,����
���'��1 �$��,�.�	.��	����
���'��1 ����ก��&��$����-	���."	������$�$�&ก�#�$ 

(7) %��������(����$��,����
���'��1���(3����� ����������$(3�������ก��&��$��ก�(
ก	���$	������(����$��,����
���'��1 �"	ก	�%��������( ������$��	��-�����ก�(
��ก�	�
�.$	��$	�����ก	�%��������(���ก�-	� 

(8) &+������	&����((���
���'��1��-	���."	�����:
	��
������*&0�1��ก	���	(
�	&�����&���-���	�/�����/,$ก���"	��	�/��'	�
���	0(�66�'���  

�"	�-	 P�	&�'$(����(�	'�	 19Q ��	&��	��-	 ก	��0$�"	�	.���
��ก�	��.$	��$	���'	�
ก)��	&�� '$���A�(�'�'	��	'�	 19 �$�& ��������
�.	�7	'	��	'�	 19 ��$�����(�(�66�'����
ก"	�����$ก	��0$�"	�	.���
��ก�	��.$	��$	������ 5 ��3�	'�	 ��� (4) (5) (6) (7) ��� (8) 
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��ก�	��.$	��$	���.�'$��&����"	�$��'-�4	����4	�'$�����"	������36	''	��"	�$��ก-�� 
��ก�	�
�.$	��$	���.+�.��	�	�%�"	����ก	�#�$ 

��ก.	ก�� �ก)��	&&����(�3�ก	��0$�"	�	.'	��	'�	�� �-	 
��ก�	��.$	��$	���.�
�0$#�$'-����������ก�7��������'3�������0���#�$�-	��ก	�ก���"	��	�/��'	�
���	0(�66�'���  %$	����
��	�/��'	�ก)��	&����&-��#�-��$	������#����
��ก�	��.$	��$	���.��0$�"	�	.#�$ �&-	�#�ก�'	�%$	
������	�/����	&ก�������������	�/��'-�ก)��	&��	&(�&-��#�$���*&0�1.	ก�	'�	�� �$�& 
��ก.	ก�� �ก	��0$�"	�	.���
��ก�	��.$	��$	���&��'$���0$�:
	����."	�����
������*&0�1��ก	��0$
�������ก!	��ก��&�ก�(ก	�ก���"	��	�/������	'��/,$ก���"	��	�/��161 .	ก(�(�66�'����	'�	 18 
�	�	�%
�.	�7	�"	�	.��$	������
��ก�	��.$	��$	���#�$�����  

1.  ก	��0$�"	�	.*�&#�-'$������36	'4	�  
 1)  �����������(%	��������&ก(3�������ก��&��$��ก�(ก	�ก���"	��	�/���ก��&�ก�(

���
���'��1�	�
�����$%$�&�"	 �-��"	0� �.������������ �����-���ก�	��$��,� �������ก!	����������
�&,-���,��((����	�	�%��$	�.#�$ 

 2)  ���&ก�$��,�.�	.��	����
���'��1.	ก/,$��$(��ก	��ก��&�ก�(ก	�'��'-������	�/-	�
��((���
���'��1����.	ก(3�������ก��&��$�� 

 3)  ������$/,$(��ก	��-���(�$��,��ก��&�ก�(/,$�0$(��ก	����'$���ก�(��ก5	'	�ก)��	& 
��������&,-����	����(����������(�3����/,$�0$(��ก	��ก-�.$	
��ก�	��.$	��$	���  

2.  ก	��0$�"	�	.���'$������36	'4	�ก-��  
 1)  �"	�" 	 ��	�$��,����
���'��1  �$��,�.�	.��	����
���'��1.	ก��((

���
���'��1�������'3�������0����-	#�$��ก	�ก���"	��	�/��'	�
���	0(�66�'��-	�$�&��	�/��
�ก��&�ก�(���
���'��1 ��ก�7������((���
���'��1�� ���#�$�&,-����	����(��������.$	
��ก�	�
�.$	��$	���  

 2)  ������$(3���;+�����(����������(�3��$��,����
���'��1�����3�ก�71����0$�ก�(
�$��,����
���'��1 �-���(�$��,����
���'��1 �����3�ก�71���ก�-	���$�ก-
��ก�	��.$	��$	���  

 3)  '��.��(������$	%+���((���
���'��1 �$��,����
���'��1 �$��,�.�	.��	�
���
���'��1 �����3�ก�71����0$�ก�(�$��,����
���'��1���(3����� ����������ก!	������	.�0$����
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���ก!	��ก��&�ก�(ก	�ก���"	��	�/�������
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�-��$��,����
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���'��1���(3����� ����������$(3�������ก��&��$��
ก�(ก	���$	������(����$��,����
���'��1 �"	ก	�%��������( ������$��	��-�����ก�(
��ก�	�
�.$	��$	�����ก	�%��������(���ก�-	� 

 5)  &+������	&����((���
���'��1��-	���."	�����:
	��
������*&0�1��ก	���	(
�	&�����&���-���	�/�� ���/,$ก���"	��	�/��'	�
���	0(�66�'��-	�$�&��	�/���ก��&�ก�(
���
���'��1 

 6)  ����$4	����"	��� �����(ก	��"	��$�
�-��	&;+���$��,����
���'��1����	.
ก���(ก�������'-���	���������-��	0�	7	.�ก�'	����ก"	���#�$���	� 2 ��ก57� 1 ���� 
��ก57� 1/1 ��-�������ก)��	&�	6	 �����������ก57����'-���	���(���&(�$�&����4���������
��������0	0� 

 7)  ����$4	����"	�����$	�."	��-	&�����/&�
�-����������$�.$	������� /,$���(����
�$��,����
���'��1�� �����(ก	��0$ �"	�	& �����ก$#��$��,����
���'��1�� �#�$ ����.�ก"	���
������#���ก	��0$ ��#�$�����(���� �����/&�
�-03��"	����#�-
+�������1���ก�-	�#�$ �$�&�"	�	.
���
��ก�	��.$	��$	������4	����ก�-	�%��������	�
&	&	�����"	�	.��!��ก	��N��ก�����
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ก	�������ก/-	��������
���'��1����������#��1 *�&�:
	������	
���ก	�������	��,$�+ก�	�
ก	�������������	���������'ก'-	�.	ก�"	�	.��! 
���������������ก	�������ก;+����	��������
����ก	�ก���"	�� O ����'ก'-	���	ก��	&#�$����#�- 
������#�$��(���ก���ก���������������	

�� �
� �!	���ก	�������	�������� ก	�������ก ����������ก	���$	%+��$��,��-	��	�#�$�
�&��� 

�"	���(�������"	�	.4	���ก	�'��.��(ก	��0$�"	�	.���
��ก�	��.$	��$	���  
�����ก�ก7H1 ก"	���#�$���	'�	 19 �����  

�	'�	 19 ก	��0$�"	�	.���
��ก�	��.$	��$	���'	��	'�	 18 (4) (5) (6) (7) ���(8)  
��$
��ก�	��.$	��$	���&����"	�$��'-�4	��������'�"	�	.�
������"	������36	'��$
��ก�	��.$	��$	���
�"	����ก	�'	��"	�$�� �� ���  �"	�$��'$����(3��'3�������0���#�$�-	(3�����ก���"	����ก"	���.�ก���"	
ก	��&-	���+���&-	������������	�/��'	�
���	0(�66�'���  ��'3���'$���0$�"	�	. ��ก57����ก	�
ก���"	��	�/�� �	&�����&��ก��&�ก�(�3�ก�71����0$��ก	�ก���"	��	�/�����/,$ก���"	��	�/�� ��-	���
�	�	�%.���(3#�$ ���ก�(�"	�$���$�&��ก	�
�.	�7	�"	�$����$4	�
�.	�7	�"	�$�����ก�-	�*�&���� 
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�����4	����"	������36	'��$� ก-���"	����ก	�'	��"	�������4	� ��$
��ก�	��.$	��$	����-�
�"	��	(���+ก��'3�������0�������"	��$'$���0$�"	�	.'	��	'�	 18 (4) (5) (6) (7) ��� (8) ��(��$
�.$	�������/,$���(������((���
���'��1�� �#�$�������ก!	� �'-%$	#�-���.$	�������/,$���(����
����������
���'��1�&,- 7 ����� � ��$
��ก�	��.$	��$	����-���(�"	��	(���+ก�� ���$�ก-�.$	������� 
/,$���(�������ก�-	�����������ก���"	#�$ 

��$
��ก�	��.$	��$	���/,$���������$	��ก	��"	����ก	�'	��	'�	 18 (4) (5) (6) (7) ��� 
(8) �-��"	��	(���+ก�	&�����&�ก	��"	����ก	������'3/���-�ก	��"	����ก	���$4	��������'�"	�	. 
�	&�������(���0���*����(�'-���	������"	����ก	� �
����������ก!	� 

ก	��"	�"	��	�$��,����
���'��1'	��	'�	 18 (4) ��$ก���"	#�$�:
	����������'3������
�0���#�$�-	��ก	�ก���"	��	�/��'	�
���	0(�66�'���  ���'$��#�-�����3�������ก	��"	����ก�.ก	�
����.$	�������/,$���(�����$��,����
���'��1�� ��ก����	�."	���� 

ก	�&+������	&��'	��	'�	 18 (8) ��ก.	ก.�'$���-���(�"	��	�����������ก	�&+�
�����	&����(��$�.$	�������/,$���(������((���
���'��1�� �#�$�������ก!	���$�
��ก�	�
�.$	��$	���.�����&+������	&��#�$�ก���	���(�����#�$ ��ก�7�."	�������'$��&+������	&��#�$�	�ก�-	�� � 
��$&����"	�$��'-�4	��������'�"	�	.�
������&	&���	&+������	&��#�$ �'-4	�.���36	'��$�&	&���	
��� ����&�������	&��� ����ก��#�$��ก#�-�ก���ก��(��� ����������	�."	�������.�&+������	&������
��(ก"	������	���ก�-	���$� 
��ก�	��.$	��$	���'$���-������((���
���'��1���&+�����%��ก	�
�	&��*�&
��� 

�����������ก	�&+������	&��'	������$	��$����#�'	����ก"	�����ก)ก������ 
�	'�	 19 �� � ����(�(�66�'������$�"	�	.4	���ก	���(�3����'��.��(ก	��0$

�"	�	.���
��ก�	��.$	��$	��� *�&ก"	������ก�ก7H1#�$ �����  
(1) �:
	�ก	��0$�"	�	.���
��ก�	��.$	��$	���'	��	'�	 18 (4) (5) (6) (7) ��� (8) 

��-	�� ����.�'$��&����"	�$������36	''-�4	��
������"	������36	'��$
��ก�	��.$	��$	����"	����ก	�'	�
�"	�$�� 

(2) &����"	�$��'-�4	��������'�"	�	. ก	�.�
�.	�7	�-	4	�������4	��������'�"	�	.
����#�'	�
�������,64	�&3'��������ก)��	&�-	�$�&ก	�.��'� �4	� �0-�ก)��	&�-	�$�&ก	�
.��'� �4	��&	�0�������(���� ก)��	&�-	�$�&ก	�.��'� �4	����� ����'$� ���������.	ก����ก	�
&����"	�$���������	�/���ก��&�ก�(���
���'��1'	�
���	0(�66�'��� ;+����������	6	 .+�'$��&���'-�
4	�0� �'$�������"	�	.
�.	�7	
�
	ก5	����	6	�������'�"	�	.��������(3�����ก���"	����ก"	���
.�ก���"	��	�/�� 
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(3) �"	�$��'$����(3��'3�������0���#�$�-	(3�����ก���"	����ก"	���.�ก���"	ก	��&-	�
��+���&-	������������	�/��'	�
���	0(�66�'���  ��'3���'$���0$�"	�	. ��ก57����ก	�ก���"	
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(4) ��$4	�
�.	�7	�"	�$�����ก�-	�*�&���� ก	����.������"	�$�����
��ก�	��.$	��$	��� 
ก)��	&ก"	�����$4	�
�.	�7	�"	�$�����ก�-	�*�&���� ;+��4	��	.������36	'����#�-��36	'*�&

�.	�7	.	ก�"	�$��#�$��& �'-%$	4	����������.�������$��ก	�#'-����"	�$��ก-�����"	����ก�#�$;+������
�"	�	.����#����4	�'	�������ก)��	&����
�.	�7	��	��	6	 ����-	.�%��#�$�-	����ก	������"	
�$���"	��������	6	;+��/,$
�
	ก5	�����&�&-�����"	�	.'	�
�������,64	�&3'�����  

(5) �����4	����"	������36	'��$� ก-���"	����ก	�'	��"	�������4	� ��$
��ก�	�
�.$	��$	����-��"	��	(���+ก��'3�������0�������"	��$'$���0$�"	�	.'	��	'�	 18 (4) (5) (6) (7) ��� (8) 
��(��$�.$	�������/,$���(������((���
���'��1�� �#�$�������ก!	� �'-%$	#�-���.$	�������/,$
���(��������������
���'��1�&,- 7 ����� � ��$
��ก�	��.$	��$	����-���(�"	��	(���+ก�� ���$�ก-
�.$	�������/,$���(�������ก�-	�����������ก���"	#�$ 

(6) ����.	ก#�$��(��36	'.	ก4	���$�"	����ก	�'	��"	�$����$� ��$
��ก�	��.$	��$	���
/,$���������$	��ก	��"	����ก	�'	��	'�	 18 (4) (5) (6) (7) ��� (8) �-��"	��	(���+ก�	&�����&�
ก	��"	����ก	������'3/���-�ก	��"	����ก	� ��$4	��������'�"	�	. �	&�������(���0���*����(�'-
���	������"	����ก	� �
����������ก!	�162 
  
4.3  ก�	
��ก����ก�����

����� 

�	����$	����"	��6����3������! ��� ก	���ก5	��	���(�	&�����ก	��N��ก����&.	ก
�	&��ก �	����$	���ก	���ก5	��	���(#�$�-�/���$��!'$����*�����$	� �����1ก������ก�((�	����

��45�
���ก	���ก5	��	���(*�&�:
	� ���#�$�ก- ���1ก�bc	&�ก���� ���1ก�'"	��.������1ก�
��	�*�&����!(	�;+������/,$�0$�"	�	.�,��3����bc	&(���	�����/,$(����((�60	 ���1ก����-	�� ก�
.�'$���	4�&�"	�	.������&,-'	�ก)��	&��ก	��A�(�'���$	����
�����ก5	��	���(���&(�$�&���
($	������ �	ก
�.	�7	(���	ก)��	&�� ���	&�����$�"	�	.�ก-bc	&(���	���$�ก�.�
(�-	ก)��	& 
����ก��&�ก�(ก	���ก5	��	�����������ก)��	&�������ก57�
��45����3� ก�-	���� ����ก)��	&�����$
�"	�	.�ก-bc	&(���	��&-	��(������.�
������.���ก5	��	���(���&(�$�&�����	����������0	'� 
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��ก�7�����ก����'3ก	�71���/���ก'� ������'3:3ก�:���������	��$	&���%+���	����ก)��	&���(����(�0$
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.4. 2548 �	'�	 7  
#�$ก"	�����$�	&ก��!��'������/,$�0$�"	�	.(����((�60	����ก	��$	�	0ก	�
������ '"	��. ��	� 
�	&ก��!��'��&���	�	�%�'-�'� ��$	�	0ก	�
������ '"	��.������	�;+����'"	���-�#�-'�"	ก�-	���(�� 
/,$(�60	ก	�'"	��. ��-��
 �������&(��-	 ��$���������$	/,$��(/��0�(��ก	��ก$#��%	�ก	�71
:3ก�:����
� ���� ��ก.	ก�� ��	&ก��!��'���	�	�%��(��	&��$����	&ก��!��'��������!��'��
����+��������	&������/,$�0$�"	�	.'	�
���	0ก"	���#�$ ��ก�7��������	�."	���� �7���!��'��
�	.��$��ก	�.��'� ���-�&�	�
��45����ก	��:
	��
����A�(�'���$	���'	�
���	0ก"	����� ����ก	�
0�����	�#�$  
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���	0ก"	���ก	�(���	��	0ก	����%	�ก	�71:3ก�:�� 
.4. 2548 �	'�	 4 #�$��$ 
�"	��&	�����"	�-	 P�%	�ก	�71:3ก�:��Q ��	&��	��-	 �%	�ก	�71���ก���(�����	.ก���('-�
��	���(���&(�$�&������0	0� ����������&'-���	������������!�����	.�"	��$�����4����
�-�����-����+����������4'ก�&,-���	����(��� ������ก	�ก���"	��	�/���ก��&�ก�(ก	�ก-�ก	��$	& 
'	�������ก)��	&�	6	 ก	��(����ก	�����	� ;+��."	����'$�����	'�ก	���-��-���
�����ก5	#�$
;+��ก	��ก��������(�(���0	���#'&�����
����	ก5�'��&1��������3�'	���!�����,6��-�
�	0�	7	.�ก�#�& ��ก�	0���(,�7�	
��-��	7	��' /����*&0�1���0	'� ก	��A�(�'�'	�
ก)��	& ��	�������&������0	0� ก	��"	��0���'*�&�ก'��3�������0	0� ก	��3$����������
�����	
 ��	���(���&(�$�&�������*&0�1�-����� ����ก	��N���2������ก$#��&�&�&	��	�
���&�	&.	ก��&
�(�'��	�	�7�������	�&-	�:3ก�:������$	&��� 

��(�(�66�'����ก)��	&:(�(��  #�$�(-�����������%	�ก	�71:3ก�:���������4
#�&�� 2 ������ ��� 

��������ก �%	�ก	�71:3ก�:���((�����	 (�(�66�'����	'�	 5 #�-#�$��$
��	���	&����%	�ก	�71:3ก�:���((�����	#�$0�� �'-#�$(�66�'�#�$ก�	� O �-	 ��������%	�ก	�71
:3ก�:���ก���+ � ;+��'$���"	�"	."	ก����	����	'�	 4 �	
�.	�7	 �-	�%	�ก	�71��� �ก���+ �����
�%	�ก	�71:3ก�:������#�- �0-� ��&����0	'� ก	�.�	.� ก	����ก	4�%	�ก	�71:3ก�:����ก57���  
�"	��$bc	&(���	����bc	&�ก���� ���"	�	.'	��	'�	 9 ��-�
���	0ก"	���ก	�(���	��	0ก	���
�%	�ก	�71:3ก�:�� 
.4. 2548 *�&ก	���ก�$�ก"	���*�&�	&ก��!��'�� ��ก�7��������	�."	����
�
����ก$#��%	�ก	�71:3ก�:����$&3'���#�$*�&���� �����N��ก��#�-��$�ก����'3�$	&����	ก�+ � �0-� ก	�
�$	�����$(3�������ก��ก����%	��	&����&����	���ก"	��� ก	��$	�����$03��3����������3� ก	�
ก���"	���������ก	�&3&���$�ก����	�#�-��(���&(�$�& ก	��$	������-	� ����"	��$���0	0�
��	�ก��� ���#�%+�ก	��0$�	'�ก	���ก	���(�3�ก	������	�����ก	�������	�����������
���0	0�/-	�����'��1���' ����������-	&��������#��1 ����'$� 

������������ ��� �%	�ก	�71:3ก�:���((�$	&��� '	��	'�	 11 #�$�	�������#�#�$�-	
�����%	�ก	�71�������ก	�ก-�ก	��$	& ก	��0$ก"	�������35�$	&'-�0���'������
&1��� ��������'3���
����0����-	 ��ก	�ก���"	�������	��3����'-���	������������! ����	�."	����'$���ก$#��26�	��$&3'�
�&-	������������	
�������-���� *�&�	&ก��!��'��'$������	�����0�(.	ก�7���!��'��
�0-����&�ก�(�%	�ก	�71:3ก�:���((�����	 �&-	�#�ก����	ก#�-�	�	�%���ก	4�%	�ก	�71:3ก�:��
#�$����-���� ��$�	&ก��!��'�������ก	4�%	�ก	�71:3ก�:��#�ก-��#�$ �'-'$���"	����ก	���$#�$��(
��	�����0�(.	ก�7���!��'���	&�� 3 ��� ��:��� ��%	�ก	�71���ก�-	���������� ��3� 
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�&-	�#�ก�'	�/����ก	����ก	4�0$
���	0ก"	���ก	�(���	��	0ก	����%	�ก	�71
:3ก�:�� �"	��$bc	&�ก�������"	�	.'	��$�ก"	�������	&ก��!��'�����#�$��ก'	�(�(�66�'���
�	'�	 9 ����	'�	 11 �������	��ก��&��$��ก�(ก	��"	����ก	�'	�ก)��	&����#���	&���ก	�  
���#�%+��$�ก"	�������ก��&�ก�(ก	�."	ก������������	
������0	0����$	�ก	������	����ก	�
������	�������� #�-�-	.����,��((�� �0-� �	'�ก	���ก	���$	%+��$��,�(3��� ก�-	���� 
���	'�ก	���ก	�'��.��(.���	& ������� ����
��
1 *��4�
�1 ����ก	������	��$�&����ก	������� 
'���.���������(����&�(&� �ก	�'��'-�����ก	������	��� �
����N��ก����������(��'3�$	&���  
*�&'$���A�(�'�'	����ก�ก7H1���ก"	���#�$��ก)��	&�-	�$�&ก	���(������
��45*�&��3*��164 
���#�%+��	'�ก	��ก��&�ก�(ก	�������	�������� ก	��$	������-	� ."	��-	&�����/&�
�-����
��
1 
��������������������$���	�����"	��$���0	0��ก����	���	�ก��� �����.'�	(���(����$��,�
�-	��	�165 

�"	���(4	�������"	�	.��ก	�
�.	�7	��� ก	�'��.��(ก	�ก���"	����.$	��$	���'	�

���	0ก"	���ก	�(���	��	0ก	����%	�ก	�71:3ก�:�� 
.4. 2548 �	'�	 16 P�$�ก"	��� 
���ก	4 �"	��������ก	�ก���"	'	�
���	0ก"	����� #�-�&,-��(����(ก)��	&�-	�$�&�����A�(�'�
�	0ก	��	��ก���� ���ก)��	&�-	�$�&ก	�.��'� �4	��ก�����������
�.	�7	����ก���� &ก��$�
ก	�'��.��(ก	��0$�"	�	.����.$	��$	�����!Q  
 4.3.3  
���	0(�66�'�ก	���ก5	��	��������	&���	0�	7	.�ก� 
.4. 2551 

�
�������ก	���ก5	��	��������	&����������4�&-	������������	
���������ก�	

bc	&(���	����7��� �.+�#�$'�	
���	0(�66�'�ก	���ก5	��	��������	&���	0�	7	.�ก�                 

.4. 2551166 ���ก	4���	0ก�..	�3�(ก5	 27 ก3��	
���1 2551 ��/�(����(�0$'� ��'-���%��.	ก���
���ก	4���	0ก�..	�3�(ก5	 ��/��0$(����(�3ก
� �������������4#�& ก)��	&:(�(�� ����ก)��	&
����ก57�ก	��N��ก�� (Preventive Law) *�&���	���"	��6���ก���('-�����������	
������0	0� 
�����  


���	0(�66�'�ก	���ก5	��	��������	&���	0�	7	.�ก� 
.4. 2551 .��"	�	�0$(����(
��ก�7��������	�."	����'$���"	����ก	��
����N��ก�� ��(�3� �ก$#� ���Iz{�I,�%	�ก	�71���������&
�����	.������& ����ก��.	ก(3�������ก�3-�(3������ก-���$�ก����	�#�-��(�3� �"	�	& �����"	��	�

                                                                 
164  
���	0ก"	���ก	�(���	��	0ก	����%	�ก	�71:3ก�:�� 
.4. 2548, �	'�	 11 (5). 
165  
���	0ก"	���ก	�(���	��	0ก	����%	�ก	�71:3ก�:�� 
.4. 2548, �	'�	 9 (3) 
166  
���	0(�66�'�ก	���ก5	��	��������	&���	0�	7	.�ก� 
.4. 2551 ���ก	4���	0ก�..	�3�(ก5	 

27 ก3��	
���1 2551 ��-���� 125 '����� 39 ก. ��$	 33. 
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���&�	&'-�0���' �-	�ก	& ���
&1���������0	0����������!��$ก��(����,-��	���ก'� �� ���  �
���
��	���(���&(�$�&������0	0�������	������������! *�&ก	��0$�"	�	.'	�ก)��	&���ก�-	�
.�'$����	กA�$����..����-	����'3ก	�71���ก���('-���	��������	&���	0�	7	.�ก��ก���+ ��$�& 
���'$����ก	����ก	4
� ������	กA��'3ก	�71���ก���('-���	��������	&���	0�	7	.�ก�  
*�&�������ก	����ก	4
� ���������(��	&��$ก���"	��&ก	���ก5	��	��������	&���	0�	7	.�ก�  
(ก�.���.) ����/,$��(/��0�(�"	����ก	������������ก�-	���$� �7���!��'���	�	�%���'���$
��-�&�	������!��(�"	�	.��$	��������	���(/��0�('	�ก)��	&��������'-	� O ��$ ก�.���. 
�"	����ก	�����������"	�	.�"	����ก	��$�&�	&��
� ���������&����	���ก"	��� 


���	0(�66�'�ก	���ก5	��	��������	&���	0�	7	.�ก� 
.4. 2551 ก"	�����$��
��-�&�	������(/��0�(��ก	���ก5	��	��������	&���	0�	7	.�ก� ��� ก���"	��&ก	���ก5	��	�
�������	&���	0�	7	.�ก� ���&ก*�&&-��-	 ก�.���.167 *�&���	&ก��!��'����!	�������$	��!(	�
����/,$�"	��&ก	���ก5	��	��������	&���	0�	7	.�ก� �����/,$(�60	ก	���	�(ก�������
/,$�"	��&ก	���ก5	��	��������	&���	0�	7	.�ก� ������	��ก	���	�(ก�������	��ก	� ก�.���. 
��ก	��A�(�'���$	������ก	��0$�"	�	.'	�
���	0(�66�'���  /,$�"	��&ก	�.���(�"	�	.�����������
��$���/,$�"	��&ก	�����/,$�A�(�'������0$�"	�	.���ก�#�$  

ก�.���. ���"	�	.��$	��� '��'	�'��.��(�������������*�$�����%	�ก	�71����	.
�ก����&�3ก�	��$	���	����������	0�	7	.�ก�����	&�	��7���!��'���
���
�.	�7	�"	�����ก	�
'-�#� 

�	&ก��!��'��*�&�'�����7���!��'�����ก	4��$ ก�.���. ����/,$��(/��0�(��ก	�
�N��ก�� ��	(��	� ����(&�(&� �����ก$#�����(����	��'3ก	�71���ก���('-���	��������	&��
�	0�	7	.�ก��� ��	&��
� ���������&����	���ก"	���#�$ �� ��� ��$���ก	4��$��	(*�&����#� 
(�	'�	 15) ����� ��	&ก��!��'��;+������/,$�"	��&ก	���ก5	��	��������	&��.+��	�	�%��ก
�$�ก"	�����������'-	� O *�&��	�����0�(����7���!��'��#�$ ����	.��/�����ก	�."	ก����������
�����	
������0	0�*�&����#����/,$�����$	�-��03��3�#�$ �0-� ก	�."	ก�������	
��ก	������	����
�����	
������%	� ก	�."	ก������������
&1��� ���ก	�."	ก�������	
��ก	������	� ����'$� 


���	0(�66�'�ก	���ก5	��	��������	&���	0�	7	.�ก� 
.4. 2551 #�$��$��&	�             
Pก	���ก5	��	��������	&���	0�	7	.�ก�Q ��	&��	��-	 ก	��"	����ก	��
��� �N��ก�� ��(�3� 
���Iz{�I,�%	�ก	�71�� ���������&�����	.������&����ก��.	ก(3�������ก�3-�(3������ก-���$�ก����	�
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���	0(�66�'�ก	���ก5	��	��������	&���	0�	7	.�ก� 
.4. 2551, �	'�	 5. 
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#�-��(�3� �"	�	&�����"	��	����&�	&'-�0���' �-	�ก	& ���
&1���������0	0����������! ��$ก��(
�,-��	���ก'��
�����$�ก����	���(���&(�$�&������0	0�������	������������!168 ����� .�����#�$
�-	ก)��	&:(�(�� #�$��$��&	��&-	�ก�$	�#�$ ��^�0-����$'���	�%+� P��&�3ก�	��$	���	�������Q �����
#�$
�.	�7	���ก�(ก�(�	'�	 7 (1) ��$�.�
(�-	/,$����0$�3�&
���.���-���� ��� ก���"	��&ก	���ก5	
��	��������	&���	0�	7	.�ก� (ก�.���.) ;+������$	�������������*�$�����%	�ก	�71���
�	&�	�'-��7���!��'���
���
�.	�7	�"	����ก	�'-�#� ��ก.	ก�� ����	'�	 15 #�$��(3������#���
ก	�������0$�"	�	.#�$ ��3�#�$�����  

(ก) ����ก�7������	กA��'3ก	�71���ก���('-���	��������	&���	0�	7	.�ก��'-&��
#�-����	�."	����'$�����ก	4�%	�ก	�71:3ก�:��'	�ก)��	&�-	�$�&ก	�(���	��	0ก	���
�%	�ก	�71:3ก�:�� 

(�) ��'3ก	�71�� ������*�$����.����&,-'-�#��������	�	��� ��&,-���"	�	.��$	�������
��	���(/��0�(��ก	��ก$#��26�	�����-�&�	������!��	&��-�&�	� 

(�) �7���!��'��.����'���$ ก�.���.����/,$��(/��0�(�ก$#��%	�ก	�71��
� �������
��&����	���ก"	���#�$ *�&��$���ก	4��$��	(*�&����#� 

�"	�	.��$	�����ก	�(����(�0$����#�'	��	'�	 18 ;+��(�66�'��-	 �
������*&0�1��ก	�
�N��ก�� ��	(��	� ����( &�(&� � ����ก$#�����(����	��'3ก	�71�	&��
� ����'	��	'�	 15 ��$
/,$�"	��&ก	�*�&��	�����0�(����7���!��'�����"	�	.��ก�$�ก"	��� ���'-�#���  

(1) ��$�.$	��$	��������!����ก��&��$���A�(�'�ก	���������$�ก	��A�(�'�ก	��&-	���+���&-	��� 
(2) �$	���$	������$��ก.	ก(����7
� ���� �	�	� �����%	�������ก"	������$�����	���

�A�(�'�ก	� ��$��'-#�$��(��36	'.	ก
��ก�	��.$	��$	��� ��������(3���;+��#�$��(ก	�&ก��$� 
(3) �$	���ก��ก����%	������	���ก"	��� 
(4) �$	��"	�	�3���ก��ก����%	� 
(5) �$	�ก	��0$��$��	����	������ก	��0$&	�
	��� ����ก"	���������#�ก	��0$

��$��	����	������ก	��0$&	�
	��� 
(6) ��$(3����A�(�'���������$�ก	��A�(�'��&-	���+���&-	�������ก��&�ก�(��������������

�3�ก�71�����ก�����ก�1 �
����N��ก�����'�	&���.��ก���ก-0���' �-	�ก	& �������
&1���������0	0� 
�$�ก"	���'	�������+��.�ก"	������ก�ก7H1 ���������	����������#����ก"	���#�$�$�&

ก�#�$ �� ���  ก	�ก"	������ก�-	�'$��#�-ก-���	�������$���ก-���0	0��ก��������ก-��'3 
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��ก.	ก��  
���	0(�66�'�ก	���ก5	��	��������	&���	0�	7	.�ก��	�ก��(��ก	�
'��.��(ก	��0$�"	�	.�	�ก	������#�$ *�&��$�7���!��'������/,$
�.	�7	��$��	�����0�(�/�
�������	���ก	��A�(�'��	���� ก�.���. ����169 ��ก.	ก�� �&��ก"	�����$�	&����.	ก���
��'3ก	�71���ก���('-���	��������� ��3��������	�	�%�"	����ก	��ก$#�#�$'	��"	�	.��$	������
��-�&�	������!�����(/��0�('	��ก'�ก���$�	&ก��!��'�����ก	4��$�"	�	.��$	������ ก�.���. ���
#�$��(��(��	&�� ��3��������$�	&ก��!��'���	&�	�/�'-���	/,$����	5)�����3g���	��	(
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�� O ����ก��&�������ก�.��&,-����'�"	�	.���4	�&3'����� �� ��� &��ก"	�����ก�$�&�-	��ก	�
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�	'�ก	���������ก	�0�����	�ก-���"	
�
	ก5	'	�������ก)��	&����
�.	�7	��	��
-�����'	�
������ก)��	&����
�.	�7	��	��	6	 4	�.�'$�����&ก�.$	
��ก�	�����
��ก�	��.$	��$	��� 
����ก��&��$���	0� �.$��$����..��� �	&�	� ����������'3/����ก�(ก	�
�.	�7	�$�&171 

�����
�.	�7	�ก��&�ก�(ก)��	&�ก��&�ก�(��	���������������4#�& ������ก	4�0$��ก	�
��(�3���	��3���������%	�ก	�71����ก��.	ก��	�����&$��	�ก	������ �0-� 
���	0ก"	���ก	�
(���	��	0ก	����%	�ก	�71:3ก�:�� 
.4. 2548 ���
���	0(�66�'�ก	���ก5	��	��������	&��
�	0�	7	.�ก� 
.4. 2551 ��$�.�����#�$�-	��������ก	����ก	4�0$����#��
�����(�3��%	�ก	�71
����ก���+ ���������
�����$�ก����	���(���&(�$�& *�&�	4�&�"	�	.��ก	���ก�$�ก"	���'	����
ก)��	&��$�"	�	.#�$ก"	����	'�ก	���ก	���(�3� �����N��ก��/�ก���(���.��ก���+ �.	ก
��'3ก	�71��	��3����'-	� O �&-	�#�ก�'	�.	ก�$����..��������	�����&$�����ก��.	ก�26�	�	�
ก	������ ��	�����������#�-'��ก�����bc	&'-	� O �"	#��,-ก	�������	���������������	�
��	ก��	& ก	������	��$��,�%+�ก�� �����	
��ก	�������	��������/-	���((������-	&
����'��1���'�������	����� %,ก�"	�	�0$ก���&-	�ก�$	���	� �������ก	����ก	4�0$ก)��	&�$	���	�
������ ��!.+�ก"	����	'�ก	���ก	���(�3�ก	������	����-	�� *�&��	4.	ก��'3/��������� 
.�%+��� ���ก	��������������������	
������0	0� �$�&ก	��$	�ก)��	&�������*&(	&��-���! 
��$.�#�-#�$�0$�"	�	.'	�ก)��	&����ก��&�ก�(��	�������*�&'��ก�'	� 
 
                                                                 

169  
���	0(�66�'�ก	���ก5	��	��������	&���	0�	7	.�ก� 
.4. 2551, �	'�	 7 (2). 
170  
���	0(�66�'�ก	���ก5	��	��������	&���	0�	7	.�ก� 
.4. 2551, �	'�	 15 ���� 2. 
171  
���	0(�66�'�ก	���ก5	��	��������	&���	0�	7	.�ก� 
.4. 2551, �	'�	 23. 
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4.4  /����"��ก�5�ก��61�ก���������������ก������������ก���������
���	 ����ก��
���!"��

���/��$� /�������%"������
���#��$����	�"��ก��&��ก�'�.0ก�	
��ก����ก�����

�������

&���'#�� 

��&3���-���	��.��6ก$	���$	�	����*�*�&�  �"	��$��	�����ก�	��$	�ก	�
'��'-������	� ก	���$	%+��$��,��-	��	� ���0-���	���ก	�������ก�� �ก�$	���	��	ก&����+ �  
ก	��"	���*�*�&�ก	������	����- O ��$	�	�� ��0$ก���������ก�	���+������"	�	�0$��ก	����.��/&�
�-
;+����4��'� ��	���� ����$����..���'-	� O ก	�������ก�	���	���� ก	���
	ก51��.	�71 ���ก	�
������	���������� �ก�%������ก�#ก��+������ก���+ ��������&3��2..3(�� ก	�������ก�	���	����
���2..3(���� ���������"	��6���/,$��*�&�-����6-��$��	��"	��6�� � �����#�-
$�������������� 
Pก	������Q ;+��#�$��(ก	���
	ก51��.	�71ก������ก�$	� *�&�:
	��&-	�&�������	
������������	�
�����������&$��	�ก	�������&-	��3���� .�%+��ก��ก	�ก-���	�#�-��(�+ ����,��((���ก	�03��3�
����$�� ก	����&ก�$����	�'$��ก	����'��
�������.3�&���	�ก	������ ��0-����กd'�ก	�71�	�
ก	���������/-	��	�
���ก	���ก5	��	���(���&(�$�&������� ��!#�$��ก	����ก	4�0$
���	0(�66�'�
ก	���ก5	��	��������	&���	0�	7	.�ก� 
.4. 2551 ."	���18 ��� �172 �� ������&����	&��������D  
��0	0��� ����	��	�&�����ก571 0����'� �����	&ก��!��'�� �������ก	���(�������	.	ก��	�����&$�
�	�ก	��������������	��3�����+ ��	&�������#�$��ก	���!����	������������ 19 ก��&	&� 2549  

.	ก��'3ก	�71��	�����&$����$	�ก	������ .�����#�$�-	�2..3(��ก	���$	�!	��	�
ก	������ ����ก	�'� �ก�3-��
������������	�����	�ก	�������$����$��'-�	4�&���(#;'1������-	&
��������#��1�� ��� � #�-�-	.�����ก	��-��$���	��� �#�����������*��4�
�1���%��������0	0�*�&
�	&��������D ��00	0��� �������� ���$	�	��('"	���-��	&ก��!��'�� ก	�*I����/-	���((��������1�
���
�	
,��3&ก�(/,$���(��3���� 
��'"	��.*� ��.��ก5�7 0����'� ���'�	&ก��!��'�� ก	�.���"	
���(#;'1�-��'��;+������กก	��������	&�-	�.���"	���(#;'1�-��'���
����.$��$��,��-	��	�'���.�
��	�������� ก	��0$���'�'��1 (Twitter.com) �����I�(3}� (Facebook.com) �-��'�������กก	������
*�&����'%3������1�
�����$	�����-���	�ก	���������'� ���#�%+�ก�3-�'-	� O �	�ก	������ #�-�-	
.�����
���ก	������ ก�3-��������#��'-	� O �	�ก	������ ก���&��0$���(#;'1������-	&�����
���#��1�
������*&0�1�	�ก	�������0-�ก�� �0-� ก�3-�
�����'����0	0��
������0	���#'&  
�����(#;'1�-	�/,$.��ก	����#��1�"	�����-	�ก	�03��3����ก�3-�
�����'��&-	�'-������� �7����ก	�
03��3����ก�3-�����-�����0	���#'&'-�'$	��/��.ก	���-�0	'�����ก�3-� ��0. �����(#;'1������-	&

                                                                 
172  �%�'�'� ��'-����� ก�ก)	�� 2552 e '3�	�� 2556. 
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��������#��1���'�."	����	ก#�-�	.��������(#;'1�-	����0-�� People channel ���%-	&�����
ก	�03��3���� ��0. ���(#;'1������-	&'-	� O ���ก�3-� ��0. �� ������'-	������4����	&�	���	�
�������#�����ก�3-� ��0. ��ก.	ก�� ���(#;'1������-	&��������#��1�&-	��I�(3}�.��������ก����
��+�����#�$��(��	���&�.	ก���0	0�������.������	����������������ก	�����������&-	��	ก
*�&�:
	���0-��ก	�03��3����ก�3-�����-�����0	���#'&'-�'$	��/��.ก	���-�0	'� �������
���	��%+������
d5�	�� 
.4. 2553 #�$�ก��ก�3-��I��
. (Fanpage) ���I�(3}��
���������	�
��������	�ก	����������."	����	ก �0-� ก�3-������.�-	��#�&�ก�� 1 �$	� '-�'$	�ก	�&3(��	 ก�3-�
�-��
��� 1 �$	��� ���(�3����$&3(��	 ก�3-��&3�ก	�ก���"	�����ก�3-���� �0�
, ����'$� ���#�
%+����(#;'1���
���ก	������'-	� O �����&����ก��(�ก���&����*G5ก
�����ก	��.$��-	��	�
�ก-���0	0� ����� � ���(#;'1������-	&��������#��1.+�����������������ก	���$	�!	��	�ก	������ 
����	�	�%�0$����������������ก	���3ก
������&(������0	0���ก	�������	���������	�ก	������ 
���%+�����0-���	���ก	�'��'-������	�����-	�(3��� �� �&���	�	�%�"	��$/,$����� ������กก	������
��$	%+����0	0� ����/,$��(�	�#�$�-	&�	ก�+ � ก-���$�ก��ก	������&�������ก	������	��	�ก	������
����	& O �$	�#�-�-	.��������������ก	��7���1�	�ก	������ ก	�����������&� ก	���	4��&�	�
ก	������'���.��,��((���ก	�*'$'�(�	�ก	�������������ก57���������	ก�+ � ����� � 
��กก	������
���ก	������ ���%+���-�&�	�'-	� O ����ก��&��$��ก�(ก	�������$����$��	��"	��6ก�(
���(#;'1������-	&��������#��1�	ก�+ � ;+��.��	�	�%
(�����$���	����ก	4 �7���1'-	� O �	�
ก	������ #�-�-	.��	.	ก���1ก� ������-�&�	� ����
���ก	������ ���#�%+���	0�ก��	/,$���
�	5)���ก	��"	�����$��,�'-	� O ����������*&0�1�-��'�/-	��	����(#;'1������-	&�����
���#��1�� ��� � *�&��N	��	&���กก��
����3-��������.���$	���4��'��������$ก�('�����
�	��-	��� ��	���
��	กA�����(#;'1������-	&��������#��1�-����6-��ก.�����ก	��0��0,bc	&'���� ���*.�'�bc	&
'���$	� ����� � ก�3-�ก	���������#�%+�
���ก	������'-	��0$ก�&3��1'-	� O ��ก	�*�$��$	�.�'�.
���0	0��
�����$��$�&'	��������'��"	���� �$�&ก	��0$���กก	���$	���	�/,ก
�������	�
���"	����*�&ก	�*
�'1�$���	����������	��������#�����'��&,-'������	�
�����$���0	0�
�,$�+ก/,ก
��ก�('����กก	������ �0-� ���'�'��1��� 
��'"	��.*� ��.��ก5�7 0����'� �I�(3}�����	&
��������D  ��00	0��� �I�(3}�����	��	�&�����ก571 0����'� ����'$� ����� ��0$��	�0�(���
���0	0������'-�'����กก	���������� ��
������*&0�1�	�ก	���������'�  

��� ��	�����(#;'1������-	&��������#��1����ก��&��$��ก�(ก	�������	���������	�ก	�
������-���	ก.���$����ก	���$	���	�����&$��	กก�-	��	���	�:���1 ก	���^���(�$��,��-	��	�
���ก�-	��"	��$���(#;'1������-	&��������#��1���-����ก	�ก-���$�ก����4��'��	�ก	���������
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���0	0������&-	��	ก �-�/���$��	�����&$���������#�&�����	��3�����	ก&����+ ������& O �'-
�&-	�#�ก�'	�
d'�ก�����ก	��0$���(#;'1������-	&��������#��1.��"	#��,-ก	����-���-���	�ก	�
�����������0	0� �
�	��$���������(#;'1������-	&��������#��1��$��	��"	��6ก�(ก	���
�A����
���1ก�(/,$��(�	� �"	��$�ก��ก	�
(�� ���'����ก�����&���	�����ก��#�$�-	&�	ก�+ �;+������
#�$.	กก�7�ก	�03��3������ก�3-���� ���	ก��������ก�3-�ก��.	ก�I�(3}� ����� � ���(#;'1������-	&
��������#��1.+��������
������&-	�&���'-����0	0����-������ก��&��$��ก�(��4��'��	��$	�
ก	������ 

ก	��0$(��ก	����(#;'1������-	&��������#��1�� &-���-�/�'-�ก	����(�����&���%����
��g������������������&-	��	ก �0-� ก	����(�����&�
d'�ก�����ก	�'��'-������	�  
ก	����(�����&�
d'�ก�����ก	��(�$	��	�� ก	����(�����&���4��'��	�ก	������ก	����(�����&�

d'�ก�������%	(�����(���� ก	����(�����&�
d'�ก���ก	������	&����$	���(��ก	� ���ก	�
���(�����&�
d'�ก�����ก	�ก-��	06	ก��$�& ����'$� ก	��0$(��ก	����(#;'1������-	&�����
���#��1��  /,$�0$(��ก	�������	0�ก���������-	&��������#��1 .�'$���0$��.	�76	7��ก	���(
�$��,��-	��	�������.	ก�$��,��-	��	����#�$��(�� ���."	����	ก�	& ���#�-�	.��	(#�$��-0���-	
�$��,�'-	� O ���-	�� �����	�%,ก'$������.����	ก�$�&�
�&��� #�-�-	.�����0��� �	
%-	& �
4 �����	&3 
�����	กA�&,-��������-	&;+���������������	&����%+���	�����'����(3���/,$�����.$	����$��,� ;+��
�$��,����-	�� ��	.��ก	��������� �0-� �"	�	
%-	&���(3��������	���������	
%-	&���'� 
�
������ก����,-����	 ������ก	����������
4�����	&3���'�����
�����(%	�%+���	���( 
'-	� O �����(#;'1������-	&��������#��1 ����'$� ������$ก��������ก�3-�(3���ก���"	ก	��-����
�
�����$#�$�	;+���$��,��-��(3�����$�ก���"	ก	��-���������$��,��-��(3���*�&�0$���*�*�&����
ก	���$(��ก	����(#;'1������-	&��������#��1 �0-� ก	����ก���.�#�$#�;+���	
��(��$��"	��	
�	
��(���/,$�����.$	���#��/&�
�-(����(#;'1������-	&��������#��1 ����'$� 

�&-	�#�ก�'	��	&�'$ก	����ก	4�0$
���	0ก"	���ก	�(���	��	0ก	����%	�ก	�71
:3ก�:�� 
.4. 2548 ���
���	0(�66�'�ก	���ก5	��	��������	&���	0�	7	.�ก� 
.4. 2551 #�$��
��'3ก	�71�������%+�ก	�����������������	
������0	0���ก	������	����ก	�������	�
��������	�ก	������/-	�����'��1���'���ก	������	���������#��1 ���.���&ก'���&-	���'3ก	�71 
���'-�#���  

1.  ก	��^�ก� ����(#;'1 ;+�����"	��������(ก	���$	%+����(#;'1*�&4	�����ก���+ ��	&�'$

���	0(�66�'��-	�$�&ก	�ก���"	��	�/���ก��&�ก�(���
���'��1 
.4. 2550 �0-� �-������������	�
�-�����#�&��/,$��$(��ก	�����('-	� O �������"	��6���ก	��0$�"	�	.'	�
���	0ก"	���ก	�(���	�
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�	0ก	����%	�ก	�71:3ก�:�� 
.4.2548 ;+�����ก	4�0$����	&
� ����'� ��'-�������5	&� 
.4.2553
*�&���-��$��,� .	ก/,$��$(��ก	�����'��1���' ��(3�-	."	������(#;'1������"	����.	ก4,�&1�"	��&ก	�
�ก$#��%	�ก	�71:3ก�:�� (4�:.)��$�^�ก� ��� ���."	�������'����������ก��	&����� �� ��� *�&��
�,��((ก	��^�ก� �����'ก'-	�#�.	กก	��^�ก� �*�&ก���������*�*�&��	�����4���ก	������	�
�$�& �
�	����7���� 
���	0(�66�'��-	�$�&ก	�ก���"	��	�/���ก��&�ก�(���
���'��1 
.4. 2550
ก"	�����$ก���������*�*�&��	�����4���ก	������	��^�ก� ����(#;'1#�$�
�&��:
	��-�����
�-	.����26�	��-	�� � '	��"	����4	� �'- 4,�&1�"	��&ก	��ก$#��%	�ก	�71:3ก�:�� (4�:.) �	�	�%�0$
�"	�	.�^�ก� �#�$��&'	� 
���	0ก"	���ก	�(���	��	0ก	����%	�ก	�71:3ก�:�� 
.4.2548 *�&
#�-'$�����"	����4	� .	ก�$��,��(� ��'$�����	�	�%��$	%+�#�$ ;+��
�.	�7	#�$�-	��$��!(	����7��� � ���
���	&��������D ��00	0��� �����	&ก��!��'��.����ก	4��$
� ����'-	� O �&,-���%	�ก	�71:3ก�:�� 
����0$
���	0ก"	���ก	�(���	��	0ก	����%	�ก	�71:3ก�:�� 
.4.2548 �	#�$�
�&� 8 �����
��-	�� ��'-��	กA�-	 4,�&1�"	��&ก	��ก$#��%	�ก	�71:3ก�:�� (4�:.) �����^�ก� ����(#;'1  
#���$�."	����	ก*�&����'3�������0���#�$�-	����ก	��^�ก� ��((�����&��� �
�	�.	ก��ก�	��"	����
���4,�&1�"	��&ก	��ก$#��%	�ก	�71:3ก�:�� (4�:.) �&-	��$�& 3 :(�( ;+���$	��"	�	.'	��	'�	 9 
(3)173 
���	0ก"	���ก	�(���	��	0ก	����%	�ก	�71:3ก�:�� 
.4.2548 �
�����$�^�ก� ����(#;'1 
&,�	�1��� #�
� �(��1*��4�
�1 ���	&ก	����%,ก�^�ก� �%+�ก�-	 600 �	&ก	�*�&���	&ก	����ก�-	�#�-#�$
�0$������(3�.	�.�0������(#;'1 ����&,�	�1�����-	�� � �'-���	&ก	�."	���#�-�$�&��� 4,�&1�"	��&ก	�
�ก$#��%	�ก	�71:3ก�:�� (4�:.) ������$�^�ก� �*�&�0$������(3���� P0-��'�����Q �����	&���#�
�
�
�&��
�	���'3�-	��0-��'������� �����(#;'1��� 4,�&1�"	��&ก	��ก$#��%	�ก	�71:3ก�:�� (4�:.) ���
�-	��$	
���	0ก"	���ก	�(���	��	0ก	����%	�ก	�71:3ก�:�� 
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����$�3� ���#�!� )!ก4����������!�+�����.�2�����!	 �	
�	�!#,����	
��6!&���(��/��
ก4�������� E�
������-!7������/����)�!,!�����" 3ก�ก��ก���7��	
�ก����,!�!ก���#
����
��!*�!+�3�� ���*�)�	&����7���6!�	
��/3�����/�ก4����"!��#
����	��ก!/������� ���/��)�
�3��ก��ก���7�&���(���ก	
��ก�&������/��+ �.�. 2550 �	ก �!��-#���6! )�����"!ก��"�3�7�!���2
"!ก��" 3��/�ก�����ก4�������������	��������� � !*�3 �����'!�)� &��/���/�� 14 (2) 
�������� ���/��)��3��ก��ก���7�&���(���ก	
��ก�&������/��+ �.�. 2550 ��ก�,������#
�
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$ก3�����ก��" 3�7�!���2"!ก�������!���	��������� � !"!ก���#
����$��ก��$���&���
&����'!���ก����#�� ()�!�#
���!*�!+ 

�7��������� ���/��)��3��ก��ก���7�&���(���ก	
��ก�&������/��+ �.�. 2550 
��/�� 20 ��6!��#
��ก������ก���(�$��)�3��8�()�!����&������/��+ ���	�������#
��ก��" 3
-3��&7�&�5��&�#�*�) ���!�)��!#,���������"��	
���-8ก�9�ก,!*�3 ก4������	�!"�3�7�!���2��#
� 
�9�ก,! �,�"�3�!)����!�2" 3�5���!�������.�ก!��� $�3��/�� 20 ก7��!���#
�!*�"�3/3��()�!ก��
ก�
!ก���ก��" 3�5���!������!ก��!��3��!3��	
��ก���ก)�!ก'/�� 0���
�*��7�!�������� 
"!ก����!ก���5/������������"!ก��/������ก���>��/��!3��	
�����3��!3��	
<=��������ก)�!
ก��IH��&�	!,! ��6!*���#
�ก��&53�&��������$�����	��������� � ! �H��ก!��"�3��3��!3��	
 
" 3�7�!��0���� ����#��ก�!�����/ ���/3��&7�!��-�����0� !+����2 �	
��*�3/�(83ก���7�
&���(������3��8)ก����!ก�����8�!+ก�(�ก����/)���������	��������� � !$��(83/3���� 0��
"�3&����7�&�/)�ก��&53�&�����������	�����6!��ก E�
�$/ก/)����กก��" 3�7�!�����<=�������� 
�	
/3��ก��*�3/�(83ก���7�&���(������3��8)ก����!ก�� 0���!3!ก���H������$��&��&5�
�� ��ก�����6!��ก &7��3���������3��!3��	
$��ก��" 3�7�!�����/���ก/�����ก	
���3��$��
��6!*���#
�!7�/�(83ก���7�&���(������3��8)ก����!ก�� � )! ก����ก����&3! ������ ��6!/3!  

��กก����ก�������/�/)�� ; �	
�ก	
��ก�ก��&53�&��������"!ก�����83�3��8��)����� 
���	���"!ก��$���&���&����'! ����,����	����#
������� ! $�)��2����!8�������!�+
�����.�2�����!	 $���"�3��'!�)�0����ก$�3��3��8��)������5ก�������)��*�3��&���&53�&��� 
$���2���9�ก,! )�������#�����ก���(�$��)�!#,���*�)*�3 *�)�)�����6!ก���9�ก,!ก)�!�(�$��) 
(Vorzensur) ��#�����ก���(�$��)"!������ (Nachzensur) ��)��*�ก'/�� $�3���!�+�����.�2
�����!	 ��"�3&����7�&�ก���������	���"!��#
��/)�� ; ������ � !��)����ก $/) K���	���L 
���)�!,!���-8ก�7�ก�*�3� )!ก! ���"/3�3��ก��3!�	
�	��#
�!*� ���! ก���7�ก���������	������
��� � !0���2���ก����,!*�3ก'/)���#
��	ก4�����	
��6!����ก�.+�ก��"�3�7�!��*�3 $��/3����6!*�
/�� K��ก$�)�&���*�3���)�!L (Principle of Proportionality ��#�Verhältnismäßigkeitsprinzip) 
E�
����ก���3����ก�)���	ก�����ก &#� 

1) K��ก$�)�&���������q(�L (Geeignetheit) &#� "!�������/�ก��/)�� ; �	

�2����!8�ก'�	 ��#�ก4����1���#
!ก'�	 ��9� )��"�3��&+ก�����2" 3�7�!���7�ก������$�����	���
����5&&�*�3!,! �2��/3����#�ก" 3��/�ก���	
�����-�7��!�!ก��"�3����5/����/!���.+ ��#� 
��
��	
�2����!8���#�ก4����!,!�����&+��"�3�ก����,!��)�!,! ก�)���	ก��)��ก'&#� ��ก$�)�&���
������q(�!	,��	�ก�3��"�3/3���	ก��/�������5���������)�� ��/5 (Cause) $�� (� (Effect) 
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2)  K��ก$�)�&����7���6!L (Erforderlichkeit) ก�)��&#� ��ก��/�ก���	
��&+ก�����2
��" 3��#
��7�ก������$�����	�������5&&��	������/�ก�� ��&+ก�����2/3����#�ก��ก ��#�
��#�ก" 3��/�ก���	
ก����ก����#�!/)������$�����	���!,!!3���	
�5� ��#
�"�3����5��/!���.+���
�2����!8� $��ก4����$�3�$/)ก�.	 

3) K��ก$�)�&����������L (Angemessenheit) ก�)��&#���/�ก����#����	ก���	

��&+ก�����2��" 3��#
��7�ก������$�����	���/��ก4���� ��/3�� 
�!,7��!ก&���*�3���)�!ก! 
��ก���ก>�)���/�ก��!,!-3�" 3$�3���ก)�"�3�ก�����0� !+$ก)��� !!3����ก *�)&53�ก�&���
��	���� 

�7����ก��" 3��������	����!��!�/��+�!'/$��ก���#
������&���!*�!+���
/)�������� �����'!��#
��&����
!&�-8ก!7���" 3��6!�3��7�ก�"!ก��" 3��������	��������� � !
� )!ก! � )! ���!�+�����.�2�����!	 �	ก4�����7�&��	
 �ก	
��ก���#
��!	,  &#� ก4����
0��&�!�&� (Teledienstgesetz - TDG) E�
�ก7��!������!3��	
&�����(�� 0���7�$!ก���������
(83"�3���ก����!�/��+�!'/��)�� ���! ก���9�ก,!�#
�ก'�&��ก����,!��$�3�� )!ก! ��	��$/)*�)*�3ก���7� 
0����
7����#
� �,��2�����- 	,*�3�)���'�*E/+��ก�)����6!&���(����)��*�/����#
�!*�$�)�ก4�����	

"�3�7�!�� 0��(83*�3��(�ก���������-�3��"�3��&+ก����/������ก��" 3�7�!������2*�3���� 
���*�-��/3����8)���"/3��#
�!*��	
�)� ก4����/3���	&��� ���!*�)&�5��&�#� ก�)��&#� "!���!�+
�����.�2�����!	 ��ก�	&7��
����"�3��'�ก��'�*E/+ก'�����ก>�3�&����	
$���-��&7��
������� 
(83�3�� $����/5(��	
�!3������'�*E/+�	
�	ก����'�ก!,! !�ก��ก!	,���!�+�����.�2�����!	 ���	
��&+ก��	
��(�� ��"!ก���(�$��)�!#,����	
(��ก4�����!������!�/��+�!'/ 0��/�� &#� 
�!)����! Internet Content Task Force (ICTF) �	
ก)�/,���,!"!�Q 1996 0�� ก�����ก�5)�ก!����)��
(83���ก��ก��$��(83"�3���ก����!�/��+�!'/"!!�� Electronic Commerce Forum (ECO) �!)����!
!	,�	�!3��	
�����/�2�!����!#,����!��!�/��+�!'/$���!��!5!ก���7��!�!��!����!)����!��
�!��&��������������3��8� E�
��������-/�������3��8��	
�(�$��)�����!�/��+�!'/ *�3"!
 ,!�!�
���6!ก����#,��/3! ก)�!�	
�2���7��!�!ก���9�ก,!��'�*E/+!,!*�3 

��#
������.�-����/�� 20 $�)������ ���/��)��3��&���(���ก	
��ก�&������/��+ �.�.
2550 !,! *�3ก7��!�"�3����	&7��
�����ก���7�"�3$��)����E�
��3��8�&������/��+�	
�	�ก�.�/���	

ก4�������/� &7��3������!ก��!��3��!3��	
�����*�3��6!*���#
����0� !+"!ก��!7�/�(83ก���7�
&���(������3��8)ก����!ก���5/������������ 0���	
ก��/��/)��#
���� ก��$�ก���	
�!�3��8� ก��
��3�-��$�����83-���3��8��)�����/)�� ; "!������!�/��+�!'/ ��6!��������	��������� � !�	

���/������*�3"!��/�� 36 ����2����!8�$�)��� ��.��ก�*�� �.�. 2550 ก���	
����	&7��
�
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����ก���7�"�3$��)����E�
��3��8�&������/��+����ก�.� � )! ก���9�ก,!ก����3�-���3��8�!,! 
��6!&7��
��	
�	(�ก����/)�������)�!�5&&�$����������83�3��8������� � !0��/�� ������&��" 3
�7�!��/�� ��/�� 20 ��)���&�)�&�� $���7�ก���)����ก ��#
���"�3��� � !-8ก��������������	���
0��&7��
������ก�ก�!��&�� ���&�������.����	����	��!,7��!ก��#����0� !+"!ก��&53�&���
&������������������ &�������5�$���	������!�	���&!"!��&� ก�ก�������������
���	��������� � !0��&7��
���� 

"!ก�.	�#
!&7��3��/�� ��/�� 20 ���&��*/)��!"�3*�3&���/�����ก> ��ก	
��ก�
(�ก�����	
!)����ก����,!ก�(83�ก	
���3��$����� � !$���8�$�����	ก���7�"�3$��)����E�
�
�3��8�&������/��+ � )! ก���
�"�3(83�8$�����!7��3��8��	
*�)���������ก��ก���� ก���
�����
ก��"�3���ก�� ��#��(�$��)�3��8��1����)�!�	
*�)�������$�!&7��
�ก������ก����3�-�� ��6!/3! 
��#
�"�3����	&7��
�����ก���7�"�3$��)����0��" 3���	ก���	
������� ����,�ก7��!���#
�!*��#
! ; 
� )! ก7��!����������	
&7��
��	(�$����,!�5� �,�!	, ��#
���"�3�ก��(�ก����/)��5&&��#
!0�� 
*�)�7���6! 

��ก�������������/�"!��/�� 20 �	
*�3��ก����!,! ���)������'!K����ก��
�(�$��)L /����/��!	,�	&�������$�������/�	
ก�3�� 0��*�)�����-�����.�*�3�)�&������ก��
�(�$��)"!�)�!"��3�� �!#
����ก�����'�*E/+���	�!#,�������)�!�	
*�)*�3�ก	
���3��ก��-8ก�9�ก,!
�,���� $��*�)�	ก7��!�����ก���9�ก,!�)���" 3����������)�"� �����'!&��"�3�	ก��$ก3*�"!
�����'!��ก�)��"�3�	&��� ���!�)�ก������ก���(�$��)�3��8��	�����/��	��"� $��&��ก7��!�
��������"!ก������ก���(�$��)"�3�	&��� ���!�3�� $���2/3����9�0�ก��"�3����#���83�3��8�
$����/5(�����3�!��#
����0� !+"!ก��/���!"� ก���9�ก,!�3��8�"�/3��ก���7����"/3ก������
ก4����0���&�)�&�� �2��#����*�)���" 3�����2�!���/!�����6!��/�2�!���)��3��8�"�&��
�9�ก,! �3��8�"�*�)&���9�ก,! $��*�)" 3�7�!��/������� ���/��)��3��ก��ก���7�&���(��
�ก	
��ก�&������/��+ �.�.2550 ��6!�&�#
���#����ก����#��"!ก���7����<=���	
*�)��'!�3�� 
!�ก��ก!	,"!ก����!ก�������.�������&����9�0�ก��"�3�	ก��*/)��!�/'��8�$��0��"�3
�5&&����!�ก*�3 	,$��/)�����ก	
��ก�(�ก�����	
���ก����,!��#
�"�3*�3�3��8�������ก��
���ก��ก�������.��
�&7��3�� $��ก��ก7��!���#
�!*��	
������� � )! �!5��/"�3��3�-�� 
/������ ��� �������� ��#�����ก����3�-���3��8�&������/��+��	������)�! ��#����"!
���������	
���ก7��!� ��6!/3! 

��!,! (83��	�!�����'!&��"�3�	ก�������5�$ก3*������ ���/��)��3��ก��ก���7�
&���(���ก	
��ก�&������/��+ �.�.2550 ��/�� 20 0���	ก��ก7��!������/"!ก������ก��
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�(�$��)�3��8��	
 ���! ���-��ก����!ก��"!ก�������.��������	
&����9�0�ก��(83�	
*�3��
(�ก����*�3"�3�3��8���#
����ก��ก�������.������� ��#
���6!ก��&53�&������	������
��� � !��กก��" 3��/�ก������2�	
�	(�/)����	���"!ก���#
����$��ก��$���&���&����'!
������ � !()�!�#
���!*�!+ 
 
5.2  �����ก�����
���*+ก�����	ก����ก��
������ 
� 12����%�	�4 ก���	��������	������� ก��

�!�"���#�ก��#���
���
��	�$ ���ก��	�!"�3"���*�*  %&� �!�""" '� �  

��������	���"!ก���#
����$��ก��$���&���&����'! ��6!��������	����,!�#,!2�!�	

*�3��ก��&53�&���/���2����!8� E�
��)�����*�-��ก���#
����$��ก��$���&���&����'!()�!
����#
���!*�!+�3�� -#���6! )�����"!ก��$���&���&����'!$���(�$��)�3��8������� � !*�3
��)�����	 ���"/3�����/�	
ก4����ก7��!� ก���7�ก���������	��������� � !���"/3ก4����
�ก	
��ก�&����
!&����/3����6!*�/��&���������� *�)" 3�7�!���2"!ก�������!��������	���
������ � ! E�
���/3��*�3��ก��&53�&���/���	
�2����!8�ก7��!�*�3 (83��	�!��������&����+
�����ก����&�" 3ก4�����ก	
��ก�&����
!&� E�
��	(���6!ก����������������	���"!ก���#
����
$��ก��$���&���&����'!���ก����#�������� � ! ()�!�#
���!*�!+ $��$!����"!ก��$ก3*� 
��!	, 
 5.2.1 �����ก����&�" 3ก4�����ก	
��ก�&����
!&� E�
��	(���6!ก����������������	���"!
ก���#
����$��ก��$���&���&����'!���ก����#�������� � ! ()�!�#
���!*�!+   

��������	�����6!��กก���7�&��	
�2����!8�$�)��� ��.��ก�*�� *�3���/������
$��&53�&���*�3������ $/)��)��*�ก'/��ก'�	����1���	
������ก��ก���ก!�����$�����	���
��ก�)�� �,����	ก�.	�����!�����$�����	����,!�#,!2�!������ก��0��(83�	�7�!���2 E�
�������
�	
�	ก���ก���ก�2����!8�$�)��� ��.��ก�*���5���ก��  2534 $�����ก��" 3�2����!8�$�)�
�� ��.��ก�*�� �5���ก��  2540 ก'*�3�	ก�����/�����������$�����	��������� � !*�3 
�!ก���
��2����!8�$�)��� ��.��ก�*�� �5���ก��  2550 E�
���6!�2����!8�1������5�! 
E�
�*�3���/���กก���7�&���#
��)������$��&53�&��������$�����	��������$�����	���!,! �ก��(�
"!����>��/��	
��6!�8�������ก�	
�5� ��#
��������	��������6!��#
���	
�	&����7�&��	
*�3��ก��
&53�&���/���2����!8�E�
���6!ก4�����8��5���������� 

"!�.���	��ก!ก��" 3��������	��������� � !!,!/3����6!*�"!ก������
ก4����$��*�)��������#�ก3���)����������	������(83�#
! �2����!8����*�3���/���กก����#
��
ก���7�ก������$�����	��������� � !*�3�)�/3��ก���7�/��ก4�����	
�2���/����,!��)�!,! $��
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/3��ก���7��1����	
�2����!8��!5��/$����)��	
�7���6! 0����ก���������7�&���������$��
���	���*�)*�3 ��/3���	ก��!7���กก�����ก4����"!��#
��ก���7�ก������$�����	�����)��	
�7���6! 
�!��6!�� �� $!�&��������4	�	
!7���" 3"�3���&�3��/3��/��/����/!���.+��������/�
��/�� 29 ����2����!8�$�)��� ��.��ก�*�� �5���ก��  2550 $��/3�������.��)� ��#
��	ก��
/�� ก��" 3 $��ก��/	&���ก4����"!��#
��ก���7�ก��������)��	
�7���6!ก'/3��" 3��)���	�����/ $��
��3��ก�.��5)�&53�&��������$�����	��������� � !��)��$�3���� $�3�)��3�ก4��������6!ก��
�7�ก������$�����	��� ก'�����3�"�*�3 ���! $����6!�	
������)� ��6!ก���7�ก������$�����	���
��)��	
�7���6! ��#
���"�3ก4�����	
" 3�ก&������ � !���"!�2��6!ก4�����	
�	&������� ���! 
$����6!ก4�������"/3��ก!�/��2�	
$�3���� 

��ก��กก����#
��ก���7�ก������$�����	��������� � !��/3��ก���7�/��ก4����
�	
�2���/����,!��)�!,! $��/3��ก���7��1����	
�2����!8��!5��/$����)��	
�7���6! 0����ก����
�����7�&���������$�����	���*�)*�3!,! �3���'�����/3��������)�ก��/��ก4��������1���	
�	
(���6!ก���7�ก���������	��������� � ! "!����>��/�ก����&�" 3ก4�������)�!,!�	(���6!
ก����������������	��������� � !��6!��)����ก 0���1���ก4�����ก	
��ก�&����
!&�E�
�"�3
�7�!���2"!ก����ก�3�ก7��!�/)�� ; �	
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��!�/��+�!'/��#����ก���&�#��)����&���!*�!+����5&&�!,! ��6!��#
�����ก��" 3�7�!���2�	
����	
(�ก����/)����	��������� � ! ��/�ก�����ก4�����	
�ก	
���3�����/3���	&��� ���!$��
��6!�8����� ��กก����ก��ก4�����ก	
��ก�ก��&53�&����3��8��)�!�5&&����������
���2�����ก� ���)����������2�����ก��	ก4�����1����	
"�3ก��&53�&����3��8��)�!�5&&�"!
ก���#
������!*�!+ ��	�ก�)�ก4����&�����6!�)�!/�"!ก���#
��������'ก���!�ก�+ (Electronic 
Communication Privacy Act of 1986 - ECPA) ��6!ก4�����	ก1���!�
��	
�3����"�3�2/������
�3��8�"!������!*�!+0��*�)�	������� ��ก(83��6!��3����&������/��+/,����()�!*�3 �����"!
&�����6!�)�!/��)��*�3��&���&53�&���ก��/���&3!��#���3�-���3��8���!*�!+�
�*�0��*�)�	
�������*�)���ก���7�*�3 0���,!/�!"!ก����3�-���3��8��3��/3! $�3���3����/5(���#
�� K&���
�
!&�L $�3�ก'/�� �2ก'��/3���>��/�/���,!/�!�	
ก7��!�*�30���2�!/�	ก�������5/����� �,�
��/3���>��/�/��ก4����&53�&����3��8��)�!�5&&� (Privacy Protection Act of 1980 ��#� PPA 42 
U.S.C. § 2000aa) �3�� ก�)��&#� ��3��!3��	
��/3������&�����'! ����ก�2�!/�	ก������
�5/����� $(!ก&�	���� $���)�!��!�� ��ก���&������/��+$������+��!�������� 
(Computer Crime and Intellectual Property Section - CCIPS) E�
���6!<=�����&����+$���!��!5!
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�3��8��	
�ก	
��ก��� ��ก������&������/��+���ก�������5/�����ก)�! ��#
�*�3���!5��/$�3� 
��3��!3��	
����2��������-" 3������	�ก��#
������!��ก2�!��ก�7�!ก����+��#��5&&�*�3 $��
��/3������3!��กก��&3!��ก*�)�7���6! $/)��กก���#,!2�!��#
����������	���"!ก��$���&���
&����'!$��ก��&53�&����3��8��)�!�5&&�ก'�	�3��ก��3! � )! ก�.	ก��&3!����
�(��ก4���� ��#���
��	

*�3����กก��ก���7�(�� ก��&3!��#
���$����(83/3������ ����,�ก�.	�	��/5�7���6!��)��)�!��)����
�
�	
��/3��&3!�!�	��#
��H��ก!ก�������'�/)��)��ก����#�&���/�� ��6!/3! 

!�ก��ก!	, ��กก����ก����กก��&53�&����ก	
��ก��3��8��)�!�5&&� ��6!ก���1���"!
����ก4��������)�������� Guidelines on the protection of Privacy and Transborder Data 
Flows of Personal Data �����&+ก����#
�����2ก��$��ก���:!� (OECD) ���)�$�3�>������ก�
�)��3��������!5�� ! &.�. 1948 (The Universal Declaration of Human Rights 1948) *�3���
��ก���ก!�,!�#,!2�!"!ก������������"!&�����6!��8)�)�!/�����5&&�*�3��)��ก�3�� ; $�3�ก'
/�� $/)��#
���3��8)�5&$�)��3��8��)�����E�
��	�:!�ก�������&0!0��	����!����	
ก3���!3�*���)��
�����'� ก)�"�3�ก�������ก�������������"!&�����6!��8)�)�!/��ก	
��ก��3��8� �)�!�5&&����
�5&&��#
!*�30���)�� ��ก�������ก�)����&+ก����#
�����2ก��$��ก���:!� (OECD) ���*�3�	
$!�&���	
�����ก�����#
�&53�&����3��8��)�!�5&&����
���,!��กก��&53�&��������0���
�*� �	ก�3�� 
� )! ��ก�3��7�ก�"!ก���ก'��������3��8�"!ก���ก'��������3��8�!,! /3�� ���3��ก4����
$��/3��" 3���	ก���	
��6!����$��������� ��ก&5.�������3��8� �3��8���/3��-8ก/3�� ���8�.+
��ก�3��7�ก�"!ก��!7�*�" 3 �����7�&�&#� �3��8��)�!�5&&�!,! ��/3��*�)�	ก����9��(� �7�"�3�	
��#����ก>"!�ก�.��#
!"� E�
�*�)*�3ก7��!�*�30�� �$�3�"!�/-5�����&+���ก���ก'�������
�3��8� ��3!$/)��*�3��&�����!�����ก��3�����3��8� ��#�0�������7�!��/�������/�$�)�
ก4���� ���*�-����กก���ก��&����
!&��������3��8� ��6!/3! 

��กก����ก���3��8� $��$!�&��/)�� ; "!��#
�����ก��&53�&����3��8��)�!�5&&� 
�7����������*����
��	
/3��!7��������.� ก'&#� ��������������*�� E�
�&53�&�����������	���
������ � !"!ก���#
����$��ก��$���&���&����'!*�3���/�*�3 ���!"!�2����!8� ���*�
-��"!��#
������3��8��)�!�5&&� E�
��2����!8� ��/�� 35 ���&��� ���/�*�3�)� K�5&&��)���	
�����*�3��&���&53�&������0� !+0���� ����ก�3��8��)�!�5&&��	
�ก	
��ก�/! �,�!	,/���	

ก4�������/�L $/)��)��*�ก'/���2ก'�����กก4�����	
�����ก����/)���������	������
��� � !*�3� )!ก! 0�������7�!��/���2����!8� ก��&53�&����3��8��)�!�5&&�������-8ก
������*�3 ��!,!ก�����/���6!ก4�����1�����#
�&53�&�����#
����ก�)�������6!$!�����	
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�������ก�������*�� E�
�ก4������/3�����5���	ก�� ��#��,!/�!/��ก4�����	
 ���! -��
��/�ก��/�������3��8��)�!�5&&� ��#
�*�)"�3ก����/)������$�����	��������� � ! 

ก��" 3�7�!���2"!ก��/������ก���#
���������� � ! -#���6!ก��" 3�7�!���2 
�	
�	(�ก����/)����	��������� � !0��/�� ก����!ก��"!ก��/������ �,!/�!"!ก��
�7��!�!ก������2 ���&���	&��� ���! ��ก�3���'������	
�ก����,! ก���7��!�!ก������2�����7�!��
/������� ���/��)��3��ก��ก���7�&���(���ก	
��ก�&������/��+ �.�. 2550 E�
�*�)" )ก4�����	

�ก	
���3��0��/�� �2���*�)&��" 3��/�ก��/������� ���/��)��3��ก��ก���7�&���(���ก	
��ก�
&������/��+ 0��*�)/��ก��/-5�����&+�,����� �!#
����ก��ก�-�/����ก��ก���7�&���(����ก�)�� 
����'!*�3�)� &�	�)�!"��)*�)�ก	
��ก��� ��ก���&������/��+ $/)�ก	
��ก�ก�����
!��������#�
ก����)���)���#��!��!�/��+�!'/ �	
�3�!�	ก4�����#
!�������8)$�3��,���,!  

��!,!(83��	�!����	&�����'!�)� �7����"!�����'!ก��/�������3��8��)�!�5&&� 
�ก	
��ก��3��8�ก���#
����()�!�#
���!*�!+!,! $!����"!ก��$ก3������	
�	�	
�5�"!��������
������*�� &#� ก�����/�ก4�����1�������&�" 3"!ก��&53�&����3��8��)�!�5&&� �����/�	

�2�����-/������*�3 ���*�-���,!/�!"!ก���7��!�!ก���	
�	&��� ���! � )!��	��ก�ก4����
&�����6!�)�!/�"!ก���#
��������'ก���!�ก�+ (Electronic Communication Privacy Act of 1986 - 
ECPA) ������������2�����ก� $����8)"!ก��������กก����ก�"!ก��&53�&����3��8��)�!
�5&&� ��#
�"�3ก��&53�&������	���"!ก���#
����$��ก��$���&���&����'!������ � !��6!*�
/����/!���.+����2����!8�  
 
5.4  ��������ก�����	ก����ก��ก���ก�>"������"� 	 !�"���6�กก���	��������	������� ก��

�!�"���#�ก��#���
���
��	�$ ���ก��	�!"�%&� �!�""" '� �3"���*�*  

��������	���"!ก���#
����$��ก��$���&���&����'!���ก����#�������� � !  
�	
�7��!�!ก��()�! )�����ก���#
������!*�!+ E�
���6!�#,!�	
�����.�"!ก��" 3��������	�����ก�)�� 
*�3�	�:!�ก������)��/)��!#
��/����&0!0��	�	
�	&����!��� $��"!�.���	��ก!�3��
&���ก3���!3������&0!0��	!	,��� �7�"�3���*�3�)�ก��" 3��������	��������� � !��ก�)��
�����-8ก!7�*�" 3"!����	
*�)-8ก/3�� *�)�)�����6!"! )���-�!ก��.+�ก/� ��#�"! )���-�!ก��.+
�	
*�)�ก/� �2���*�3�	ก��/��ก4������ก����#
�&��&5� ���-��ก��"�3�7�!��$ก)��3��!3��	
����2"!
ก���7��!�!ก��/��ก4���� E�
���/�ก�����ก4����/)�� ; ���)�!,!�)���	�3�ก7��!�"!ก���7�ก�
��������	��������� � ! ���*�-��ก���7��!�!ก�������3��!3��	
�2�	
���ก����/)���������	���
������ � !*�3"!������ก�� (83 ��	�!��������&����+������ก	
��ก�ก���ก�H��������!
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�!#
������กก����������������	���"!ก���#
����$��ก��$���&���&����'!���ก����#��()�! 
�#
���!*�!+$��$!����"!ก��$ก3*� ��!	, 
 5.4.1  ��������ก4�����ก	
��ก�ก���ก�H��������!�!#
������กก����������������	���"!
ก���#
����$��ก��$���&���&����'!���ก����#��()�!�#
���!*�!+������ � ! 

��������	���"!ก���#
����$��ก��$���&���&����'!-#���6!������!5�� !/��
�2����!8�$����6!������,!�#,!2�!�	
*�3��ก�������$��&53�&�����ก�2����!8�$�)�
�� ��.��ก�*�� �5���ก��  2550 0�����/�*�3"!��/�� 36 $����/�� 45 ��)�� ���!  
E�
���/!���.+����2����!8�!,!*�3&53�&���*�-��ก���#
����$��ก��$���&���&����'!()�!�#
�
��!*�!+�3�� $����ก�����ก����������������	���"!ก���#
����$��ก��$���&���&����'!()�!
�#
���!*�!+ �,�"! )���-�!ก��.+�ก/� $��"! )���-�!ก��.+������	
�2���ก��" 3ก4����
�ก	
��ก�&����
!&�!,! �7�"�3�����-�����.�*�3�)������$�����	���"!ก���#
����$��ก��$���
&���&����'!������ � !()�! )�����ก���#
������!*�!+ ��6!��#
���	
�	&�������	���)�! 
��)����ก 0���1��������'!�	
�	&����)�!*��"!��&� � )! ��#
��ก����#�� ��#�&�����'!/)�����
&���&�� ��6!/3! ���ก��ก�ก��" 3�#
���!*�!+��6! )�����ก���#
�����7�"�3 �ก��&���
����ก���� $�������-$��)ก������3��8�*��������.�*�3��)���)����� ��)��*�ก'/�� 
$�3�&�#��)����!�/��+�!'/��#��#
���!*�!+����6!�&�#
���#��7�&��	
" 3"!ก���#
����$��ก��$���
&���&����'!������ � ! �7�"�3�����-�#
����-��ก!*�30��������กก��$��ก$E�����2��� 
$/)"!�.���	��ก!�&�#��)����!�/��+�!'/ก'��6!������&��	
���ก�����6!�&�#
���#��	
��3��&���*�)
�����	���3��"�3�ก����,!"!��&�*�3 ��ก�	ก��" 3"!����	
(��183 �2���*�3�	ก��/��ก4������#
���
��&�" 3"!ก��$ก3�������ก�)��0��/�� ���*�-��ก��/��ก4�����	
"�3�7�!���2"!ก��&��&5�
�-�!ก��.+&�����$�3�"!��&��	
�	(�ก����/)�&����
!&���#���8)"!�-�!ก��.+15ก�1�!  
0��ก����&�" 3ก4������ก�)���)�(�ก����/)���������	��������� � ! $���	ก��" 3�7�!���2
"!ก�������!����� ���	��������� � !�3��ก��ก�)���3����/5(���#�"!�-�!ก��.+ 
�	
�2���ก��" 3ก4�����ก	
��ก�&����
!&� ก��/��ก4�����	
�	ก���7�ก���������	������
��� � !���/3����6!*�/����กก������2����!8��	
ก7��!�*�3�)� ��ก���7�*�3��)��	
�7���6! 
��)�!,! $����ก����ก����#�! �����7�&�$�)������$�����	��� ��*�3 $/)��)��*�ก'/�������
���	���"!ก���#
����$��ก��$���&���&����'!!,!-#���6!������,!�#,!2�!�	
�5ก&!�����-ก���7�*�3 

                                                                 
183  ก�	��
�'�	��""�%ก��)%���)�*�������������
: ก�)" /�)���).�� .�� ก���"3�&4.� ก��

�	�"�%ก�� (!. 121). ��)�����. 
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$��-#���6!������)�!�5&&��	
�	�����/ E�
����&�,���/3��$�ก��ก"�3 ���!-����/!��	
$�3����"!
ก��$���&���&����'!�)������&+�	
���7�&���(�� ��#���6!ก��������/)�ก4������#�*�)  
��� )!!,!$�3�ก���7��!�!ก�������3��!3��	
�2"!2�!�(83��&�" 3ก4����ก'������	(�ก����/)�
�����$�����	��������� � !*�3 

��ก������!�-�!ก��.+"!������*���	
�ก	
���3��ก���������	��������� � !"!
ก�����83�3��8��)����� $��ก��$�����กE�
�&���&����'! ���ก�)��*�3�)� "! )�����������Q 
�	
()�!��E�
�������*���	&�����$�3����ก����#����)��ก�3������ �-�!ก��.+��ก�)����8)"!
�����	
�	ก�������������$�����	��������� � !��6!��)����ก 0���1�����)����
�"! )�����ก��
���ก��" 3ก4�����ก	
��ก�&����
!&� �,��#
�ก��$���ก$��ก��$���� ���-�� )�����"!ก��
/��/)��#
�����)�!�5&&���#��)�!ก�5)�&!�8�$��/)�� ; *�)�)�����6!0�����+ SMS ������
����'ก���!�ก�+ �����&�#��)����&� (Social Network) ��)���I��5�& (Facebook) ��#����/�/��+ 
(Twitter) �3�!$�3�$/)-8ก��#��&�-8ก$��ก$E� ����)�� �9�ก,!&��&5�0��<=���2��$�3��,���,! 
��ก��/�ก�����ก4�����	
�ก	
���3�� � )! ����� ���/��)��3��ก��ก���7�&���(���ก	
��ก�
&������/��+ �.�. 2550 E�
�"!����>��/����)�&�	�)�!"��)-8ก"�3!,7��!ก*��	
��#
���	
�ก	
��ก�&���
�
!&�"!�.��	
ก����&�" 3ก4������#
����������� ��ก���&������/��+0��$�3 $��ก��
&53�&����ก�H������������� � !��*�)�	&�����6!�8����� !�ก��ก!	,���	�����/���� 
����� ก7��!��)��3��ก���������� ก��"!�-�!ก��.+15ก�1�! �.�. 2548 �	
"�3�7�!���2"!ก��
��ก�3�ก7��!��	
�	(���6!ก�������������$�����	��������� � ! 0���2�����-" 3ก4����
�������#
���&�ก��-�!ก��.+ $���7�ก���������	���"!���� ; ��#
�� ����,���������	���"!ก��
�#
����$��ก��$���&���&����'!������ � !*�3  

����5�!�����ก����������������	���"!ก���#
����$��ก��$���&���&����'!���
��� � ! �!�ก������กก���7��!�!ก������2�	/���)������ก�.	 � )! ก���7��!�!ก��/��
����� ���/��)��3��ก��ก���7�&���(���ก	
��ก�&������/��+ �.�. 2550 ��/�� 20 �)��3��ก��
����ก���(�$��)�!#,��� ��#�ก���9���'�*E/+ -#�*�3�)���6!��/�ก����)��)�!�	
�2" 3��6!�&�#
���#�
��������ก��ก���7�&���(�� $/)ก�����ก>�)�ก4������ก�)��" 3-3��&7��	
&�5��&�#�*�) ���!
�)��!#,���������"��	
���-8ก�9�ก,!*�3 E�
�0����กก��$�3���/�ก��� )!!	,/3�����/���#
�!*�$��
��ก�ก.g+"�3 ���! �����8)�!��ก�#,!2�!�)��3��ก��&53�&������	���"!ก�����83�3��8��)�����
$��ก��$���&���&����'! ก���9�ก,!��'�*E/+&����6!��/�ก���,!�5��3�� " 3��)��	
�7���6! $��
��)���7�ก����#�!�!�
���6!��	���3��ก��3! �!#
����กก��������������� � !��6!��)����ก �	ก��
"�3�7�!��ก�<=��������0����*�)()�!ก�������.�&���(�� "!ก����!ก���5/�������	�ก)�!  
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$/)&�����6!�����	
�ก����,!���ก>�)� "!����>��/��	
()�!�� ��/�� 20 ก�����6!�����/��	
-8ก
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����" 3ก����!ก����������#
���"�3�	ก��/������&��� ���3��
�2����!8����ก4���� ��#������/����)�!,!*�3����,�&���	ก��(�ก�!�!)����!�	
�ก	
���3��
ก�ก���ก�H����������	��������� � ! � )! (83/���ก��$()!��! &.�ก���ก��������!5�� !
$�)� �/� "�3/���!ก"!�������ก�)����ก��,! $���	ก����!ก��"!ก�� )�����#���� � !��)��
��6!�8�����  

!�ก��ก!	,��#
������.�-�����������ก����������������	���"!ก���#
����$��ก��
$���&���&����'!������ � !()�!�#
���!*�!+$�3� ��'!�)��������ก�)����6!������	
�7�&�
$���	$!�0!3��	
��������ก�3����ก��,!"!��&� �!#
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&���ก3���!3���)�������'� ������*�����&���	��&+ก��	
��(�� ��0��/��"!ก���ก�H��
&53�&�����������	��������� � ! � )!��	��ก�&.�ก���ก���)��3���3��8��)�����$�����	���
$�)� �/� (La commission nationale de l'informatique et des libertés ��#� CNIL) ��������.�2
<�
���� ��#
���6! )�����"!ก�� )�����#���� � !"�3�	�������������ก��
���,! ���*�-��ก�.	
ก���9�ก,!ก����3�-���3��8��!�#
���!*�!+����2 ��#
�!7������&����+���	����	��ก� )�����"!ก��
��3�-���3��8��)������������� ก����������.�2<�
���� 0��&.�ก���ก����9��(���ก������
�� ก�� (Commission d�acces aux documents administratifs) ��#� CADA $�3� ���)�$�3ก�� 
�9�ก,!ก����3�-���3��8��)������!�#
���!*�!+���*�� ����6!&!�������'!ก�ก����3�-���3��8�
�)������������� ก�� $/)�����'!�7�&��	
/3�������.�&#�ก���9�ก,!�3��8��	
ก���7�0��ก��" 3
�7�!���2 0���	
��� � !*�)�����-/�������3��8��	
-8ก�9�ก,!*�3��� �!#
����ก*�)�����-��3�-��
�3��8��)�����!,!*�3 -#���6!ก����������������	��������� � ! "!�����'!!	,��#
�*�3��ก���7�!��
�!3��	
���&.�ก���ก����9��(���ก�������� ก�� (Commission d�acces aux documents 
administratifs) ��#� CADA $�3� ������*��&��!7�$!�&���ก	
��ก�ก��/,���&+ก������E�
��7�
�!3��	
"!ก�������.���#
���3����	�!������ � !�	
-8ก�9�ก,!ก����3�-���3��8��!�#
���!*�!+  
���*�-���3��8��)������������� ก�� ��" 3��#
���6! )�����"!ก���ก�H����������	������
��� � !"�3�	�����������/)�*� 
 
5.5  ��������ก�����	ก����ก��ก��?>"�
��"� 	 !�"���6�กก���	��������	������� ก���!�"���

#�ก��#���
���
��	�$ ���ก��	�!"�%&� �!�""" '� �3"���*�*  

ก��" 3�����������"!ก��IH��&�	-#���6!ก��&53�&�����������	��������� � !��ก
ก������������2 E�
�ก��IH��&�	�!�!#
������กก����������������	���"!ก���#
����$��ก��
$���&���&����'!()�!�#
���!*�!+������ � !!,! *�)�)�����6!ก����������������	����	
�ก��
��กก����&�" 3ก4�����	
�ก	
��ก�&������/��+��#��#
���!*�!+0��/����)������� ���/��)�
�3��ก��ก���7�&���(���ก	
��ก�&������/��+ �.�. 2550 ��#�ก����&�" 3ก4�����ก	
��ก�&���
�
!&��	
�	(�ก����/)�ก����������������	��������� � ! �3�!�	�����'!�7�&��	
/3�������.�
&#�ก��" 3�7�!�������3��!3��	
��#�����2�	
����)�(�ก����/)���������	��������� � ! ก��
IH��&�	/)�����	
�ก	
���3�������6!��
��7�&�"!ก���ก�H��&53�&�����������	��������� � !*�3
� )!ก! �7����"!���3�!	,(83��	�!��������&����+������ก	
��ก�ก��IH��&�	�!�!#
������กก��
��������������	���"!ก���#
����$��ก��$���&���&����'!���ก����#��()�!�#
���!*�!+$��
$!����"!ก��$ก3*� ��!	, 
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 5.5.1  ��������ก4�����ก	
��ก�ก��IH��&�	�!�!#
������กก����������������	���"!ก��
�#
����$��ก��$���&���&����'!���ก����#��()�!�#
���!*�!+������ � ! 

�����ก��IH��&�	�ก	
��ก�ก����������������	��������� � !!,!-#���6!ก��" 3�����
������"!ก��IH��&�	 ��#
��ก�H����������	��������� � !��)���!�
�"�3*�3��ก��&53�&���/��
ก4���� $����6!�,!/�!�5��3���	
�� )��"!ก��������(�ก�����	
�ก����,!�3��&����5/��������
��� ��#
������.�-��ก����&�" 3ก4�����	
�ก	
���3��ก�ก��" 3��&0!0��	"!ก���#
������!*�!+
0��/�����������*�� ก'&#� ����� ���/��)��3��ก��ก���7�&���(���ก	
��ก�&������/��+ �.�. 
2550 "!�)�!�	
�ก	
��ก�ก��IH��&�	���)��,!/�!"!ก���7��!�!ก�������3��!3��	
!,!�	�)�!�ก	
���3��
"!ก����&�����'! ����ก��� � )! ก�.	ก������ก���(�$��)�3��8� ��/3���#
!&7��3����3��
���!��ก2�!/)�����	��/�7�!����#
���"�3�	&7��
�����ก���7�"�3$��)����E�
��3��8� E�
��)���	
(�ก����/)���������	��������� � ! !�ก��ก!	,"!����>��/������)�ก���7��!�!&�	�ก	
��ก�
&���(���!�ก����ก&������/��+!,!���	������ก	
��ก�ก���>��/���!����5&&��ก�"!
ก����!ก���5/����� *�)�)�����6!/7���� ��#�����	
��*�)�	&��� 7�!���ก	
��ก�&�	&������/��+ 

��)��*�ก'/�������'!�	
�7�&��	
�5� ก'&#�ก����&�" 3ก4���������3��!3��	
�2�	

ก����/)���������	��������� � !0��/�� ก�)��&#� $�3ก���H��ก!$����������ก��ก���7�
&���(���!�ก	
��ก�&������/��+$���&�#��)��&������/��+��6!��#
���	
�	&����7�&���)��)�!"!�5&
�3��8��)����� $/)"!�������	
�ก&���"!�������� ����*/� $�����-#�"!��ก!�/��2 ก��"�3
��ก���ก!��������	���"!ก�����83�3��8��)����� $��ก��$���&���&����'! ����,�ก��"�3&���
�&���/)�&���&��&���� #
� $��ก��" 3�����.��.������ � ! �)����6!��#
���	
�2/3��"�3
&����7�&� $����������)��-���	
�5���#
�$������5��)���	
���5�ก�ก���H��ก!$����������
ก��ก���7�&���(����ก�)���3�� 

��กก����ก���ก	
��ก���กก��&53�&�����������	�����กก������������2 -3���ก 
�	ก��������/)���������	��������� � ! �2/3����"�3�	��&+ก�����2�7��!3��	
&53�&���
��� � !�	
-8ก�7������� ก��" 3�7�!�������&+ก��2�5ก��&+ก�/3��&7�!��-���ก��q��	&�����6!�!5��+ 
�����$�����	��������� � ! ก��/��ก4������#
�" 3��&�$��/	&���ก4���� 0���5&&��	
-8ก
�����������$�����	����)���	������3���2����!8���#
�" 3�����������$���ก��,!��6!�3�/)��83&�	"!
���*�3 �!��6!��ก���ก!��������	��������� � ! � )! ��� � !�	
-8ก��������������	���  
ก'�����-�	�����"!ก��IH��&�	/)� ����5/����� ��#�����ก&��� ��6!/3! !�ก��ก!	,-3���ก<=�� 
!�/����/�/��ก4�������7�ก���������	���$����/)��2����!8�$�3� �2/3���	��&+ก� 	,���"!
��#
����ก�)�� � )! ����2����!8� ��6!/3! 
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��#
������.�-��������ก	
��ก�ก��IH��&�	 �ก	
��ก�ก����������������	���"!ก��
�#
����$��ก��$���&���&����'!������ � !�	
�ก����กก��" 3�7�!���2 �	/���)�����ก�� 
" 3�����"!ก����!�&�	/)�����ก&��� /��&7��
�����ก&����8��5��	
 147/2549184 0�����
�ก&����8��5�*�3�	&7��
��ก	
��ก�&�	�	
�����*�����+���&�� $��!���!�� ��,����ก5� $����ก
��� 9 &! IH��ก����� ����!�+ �����	 ��������	ก����� ����!�+ �����ก��. 0��&�!�&�  
���ก���ก��(83��ก��"��) �ก��ก��ก���ก��(83��ก��"��)�����ก��.0��&�!�&� �7�ก�  
"!ก�.	�	
�����ก��. 0��&�!�&� �7�ก� �	&7��
�����ก��"�3���ก���&�#��)�������	��0ก��$E�
"!ก���(�$��)�-�!	0����!+������	�	 $������ก��"�3���ก��������!�/��+�!'/�,��	
�����              
*�����+���&��*�)*�3ก���7�ก��(������"� ; ���
��/�� 0����6!ก�.	�	
�����*�����+���&�� _ 
*�3�5���.+/)�����ก&����8��5���#
���"�3�
�"�3����ก&��� ,!/3!�� (83IH��&�	�	
 3 - 9 E�
���6!
�5&&��
�*��	
�������)�������กก��"�3���ก�������!�/��+�!'/$���-�!	0����!+������	�	 *�3
��6!(83IH��&�	���
� �����ก�	
ก)�!�!3�!	,����ก&���ก����
�*�)���5&&����)�!,!��6!(83IH��&�	
�!#
����ก*�)��'!�)���6!(83��#���3�! $��ก�.	�	
ก����� ����!�+�5���.+&7��
�ก7��!���/�ก��
�������5ก�+ 
�&���ก)�!�	&7�����ก���������ก&��� ,!/3!�	
"�3�����*�����+���&�������-
"�3���ก�� $���(�$��)���ก����#��*����������+����()�!����-�!	0����!+������	�	*�3
/)�*� E�
�"!&�	!	,����ก&����8��5�*�3���&����+$�3���'!�)��2����!8���/�� 37 ���5�)� �5&&�
�)���	��������	���"!ก���#
����-��ก!0������	
 ���3��ก4���� ก��กก ก��/����3�&��� 
��ก���7���*�3��3!$/)�����7�!��/��ก4�����1�����#
��ก��&����
!&� ��#��ก��&������
��#��	������!�	 $����/�� 39 ����2����!8� ���/��)��5&&��)���	��������	���"!ก��$���
&���&����'! ก���8� ก����	�! $��ก���7�ก���������	�����ก�)��!,!ก���7���*�3 ��3!$/)����
�7�!��/��ก4������#
��ก��&����
!&� ��#�&53�&�������� ���	��� �ก	��/���  #
���	�� $�������
"!&���&�� �,�!	,ก���9�0������+ �-�!	����5ก�������	�� ��#��-�!	����50����!+��#
������!
��������	���!	,�7�*�)*�3 !�ก��ก!	,/���2����!8���/�� 58 "�3&���&53�&����5&&�"�3�����-
�������3��8�/)�� ; *�3 $��/���3���'�����(83IH��&�	�	
 3-5 ��6!�5&&��	
/��/,��5�ก�.+��!��� 
�����ก���!����'ก��#
��� ����ก����#��*����������+���� �-�!	0����!+������	�	 $��(83-8ก
IH��&�	�	
 6-9 ��6!(83" 3���ก�������!�/��+�!'/$�����	ก��/��/)��#
����$���&�����'!ก��*��� 
(83-8กIH��&�	�	
 1 ก������ก��"�3���ก��()�!0ก��$E� $�����ก����!�/��+�!'/ �)���7�"�3(83-8กIH��
&�	�	
 3-9 *�)�����- /��/)��#
����ก�(83IH��&�	�	
 1 *�3 ��!,!��ก��6!ก��ก���7��	
(��ก4���������

                                                                 
184  &7��
�����ก&����8��5��	
 147/2549. 
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ก����/)���������	������(83IH��&�	�	
 3- 9 ����	&7��
�"�3ก��&7��
��������ก&��� ,!/3!"�3��&7�
IH�����(83IH��&�	�	
 3 � 9 *�3�����.�/)�*�/���8�&�	 

��กก��" 3�����������"!ก��IH��&�	��ก�)�������6!/���)�����ก���ก�H�������
���	��������� � !�!�ก����กก����������������	���"!ก���#
����$��ก��$���&���&����'!
()�!�#
���!*�!+ "�3*�3��ก��&53�&��� ��6!*�/����กก��"!ก���)������$��&53�&��������
���	���/���2����!8� �3��ก����!ก���������ก&���185 

�����'!/)��� �7����ก��IH��&�	/)����ก�.	ก����&�" 3ก4����������ก	
��ก�&���
�
!&����������*�� *�3$ก) ����� ���/�ก4��ก����ก �.�. 2457 ����� ก7��!�ก��������
�� ก��"!�-�!ก��.+15ก�1�! �.�.2548 $������� ���/�ก���ก��&����
!&����"!
�� ��.��ก� �.�. 2551 ก4�����,����1���3��/3!/)��ก'�	�/-5�����&+��#
��ก��&����
!&�
����2 0����6!ก4�����1����	
"�3�7�!��<=����������#��!ก��!��3��!3��	
����2"!�#,!�	
��ก
��/�ก�����ก4����/)�� ; �	
�	�ก�.���6!ก���7�ก������$�����	��������� � ! �,�!	,��#
���6!
ก��&��&5�"�3����ก��.+�	
*�)�ก/�ก����3��8)�-�!ก��.+�ก/�0����'� E�
���ก���	
*�3��ก���ก	
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ก����&�" 3����� ก7��!�ก���������� ก��"!�-�!ก��.+15ก�1�! �.�. 2548 ��/�� 16  
E�
�ก7��!��)� �3�ก7��!� ���ก�� &7��
� ��#�ก��ก���7�/������� ก7��!�!	,*�)��8)"!��&����
ก4�����)��3�����	�>��/��� ก������ก&��� $��ก4�����)��3��ก����/,�����ก&���$�����	
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���7��!�!ก��/���3�ก7��!� 
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��ก/������� ก7��!�ก���������� ก��"!�-�!ก��.+15ก�1�! �.�. 2548 
�!���	(�ก����/)�ก�������!��������	��������� � ! ���*�-�����	���"!ก���#
����$��
ก��$���&���&����'!������ � !�3�� ��� )!ก�.	/����/�� 11 (5) �	
"�3�!ก��!��3��!3��	
�	
�7�!�� K��ก&7��
�/������������ �!��#� ��
�����+ 0����� 0�����+ ��#�ก���#
�����3��
���	ก���#
!"� /����!ก���
����� ��#����,�ก��/��/)���#�ก���#
����"� ; ��#
��H��ก!��#�����
��/5ก��.+�3��$�� ��6!/3! 

��กก����ก���ก	
��ก�$!�&����#
��ก���ก��3!��กก��ก���7�����ก&���/3�� ���3��
ก4���� �����ก��ก���7������&+ก���3��!3��	
<=���ก&����	
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185  ��ก ��5()��5)3���)��%�1%.��������������01����4$ (!. 28), 0�� ����5:� ����5��� , 2547, 

ก�5����_: �	.���� �7�ก�. ��������q 2547 0�� �7�!ก����+�	.���� �7�ก�. 
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�ก&��� ��ก���7�"�3��6!ก��ก����ก����#�!/)������$�����	��������� � !��*�3 ��3!$/) 
ก4����"�3�7�!��ก���7�*�3$/)���7�ก���!ก����ก����#�!���/-���������$�����	��� ���
��� � !��*�3 0���3��ก��3!�����กก��ก���7�����ก&���/3�� ���3��ก4��������ก����,!*�3
"! 2 ก�.	 &#� 

(1)  ก��ก���7�����2���(Acte de governement) ��6!ก��ก���	
*�)/3���	&�����(��
/��ก4���� ��ก$/)/3����(�����ก����#����)�!,! $�� 

(2)  ก��ก���7�"!ก�.	�-�!ก��.+15ก�1�!���<=���ก&��� "!ก�.	�	
�����3�!��#��
*�)��8)"!�����	
���&��&5�*�3 *�)�)�����6!����)����ก��&��� ��#���/5������3��ก�� ก���	
<=��
�ก&���/3��ก���7�"�3-8ก/3��/����กก�� ��� ก 3��ก�!ก�)��	
�������-&��&5��-�!ก��.+*�3 
��!,! ����ก����ก�	
��	�ก�)� &����7���6!!,!&#�ก4���� (Nescesarité fait loi) E�
� ��กก����ก�)��
*�3���ก>��8)"!�����/�����2����!8��ก	
��ก�ก��/������� ก7��!�0��<=��������  
�	
ก7��!���#
�!*�"!ก������� ก7��!�*�3�1���ก�.	�	
�	��/5/��ก7��!�$�� �-�!ก��.+�	
�7���6!
��)�!,! 0����#
�!*� ������ ����/5$����#
�!*�&����7���6!�����--8ก/������$��&��&5�*�3 
0������2����!8� 
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��ก�$!�&����#
��ก���ก��3!��กก��ก���7�����ก&���/3�� ���3��
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