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หน่วยที ่13  
จริยธรรมและการก ากบัตรวจสอบการส่ือสารทางการเมอืง 

 

เค้าโครงเนือ้หา 
 ตอนท่ี 13.1 แนวคิดทัว่ไปเก่ียวกบัการส่ือสารทางการเมือง 
  เร่ืองท่ี 13.1.1 การส่ือสารทางการเมืองภายใตเ้สรีภาพในการส่ือสาร 
  เร่ืองท่ี 13.1.2 ขอบเขตความคุม้ครองการส่ือสารทางการเมือง 
 ตอนท่ี 13.2 การส่ือสารทางการเมืองกบัรูปแบบของการส่ือสารในปัจจุบนั 

เร่ืองท่ี 13.2.1 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการส่ือสารทางการเมือง 
เร่ืองท่ี 13.2.2 การส่ือสารทางการเมืองกบั “ผูส่ื้อสาร” 
เร่ืองท่ี 13.2.3 การส่ือสารทางการเมืองกบัช่องทางการส่ือสารในปัจจุบนั 

 ตอนท่ี 13.3 จริยธรรมและการก ากบัตรวจสอบการส่ือสารทางการเมือง 
  เร่ืองท่ี 13.3.1 การก ากบัตรวจสอบการส่ือสารทางการเมืองภายใตม้าตรฐานจริยธรรม 
  เร่ืองท่ี 13.3.2 การก ากบัตรวจสอบการส่ือสารทางการเมืองภายใตก้ฎหมาย 
 
แนวคิด 

1. การส่ือสารทางการเมืองเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนขอ้เท็จจริง ทรรศนะ
และความคิดเห็นทางการเมืองระหว่างบุคคล และก่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกของ
สังคมการเมืองเพื่อให้เกิดความเขา้ใจร่วมกนัทางการเมือง ซ่ึงขอ้มูลข่าวสารท่ีมีการแลกเปล่ียน
กนัในทางการเมืองนั้น อาจหมายความรวมถึงข้อมูลท่ีมีลักษณะเป็นความรู้ ข้อมูลเก่ียวกับ
อ านาจรัฐ บทบาทหน้าท่ีของบุคคลท่ีอยูร่่วมกนัในสังคมและการเมือง ตลอดจนขอ้คิดเห็นต่อ
เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนัน่เอง ลกัษณะเช่นน้ี ในทางกฎหมายเรียกวา่ “การแสดงความคิดเห็น” ซ่ึง
เม่ือพิจารณาจากหลกัการพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น พบวา่ การให้
ความคุม้ครองแก่การแสดงความคิดเห็นนั้นมีท่ีมาพื้นฐานจาก “เสรีภาพในการส่ือสาร” ซ่ึง 
“เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น” ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานชนิดหน่ึงท่ีไดรั้บการรับรองไวใ้น
รัฐธรรมนูญอนัเป็นกฎหมายสูงสุดของนานาประเทศภายใตแ้นวคิดท่ีว่า เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นนั้นเป็นสิทธิท่ีมีตามอยูแ่ลว้โดยธรรมชาติของการเป็นมนุษย ์โดยไดรั้บการรับรอง
ไวว้า่เป็นสิทธิมนุษยชนพื้นฐานท่ีมีความส าคญัท่ีสุดในบรรดาสิทธิทั้งปวงในฐานะท่ีเป็นสิทธิ
พื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยเป็นเสรีภาพท่ีส่งเสริมใหป้ระชาชนสามารถ
เข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองได้ ดังนั้ นจึงอาจกล่าวได้ว่า การตดัสินใจทาง
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การเมืองไม่อาจกระท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หากประชาชนไม่มีเสรีภาพในการเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารและไม่สามารถน าเสนอความคิดเห็นของตนไดอ้ยา่งเสรีนัน่เอง 

2. จากบริบทของสังคมโลกและสังคมไทย ท่ีสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มของสังคมเกิดความ
เปล่ียนแปลงอย่างมากและรวดเร็ว ซ่ึงส่งผลให้รูปแบบของการส่ือสารทางการเมืองภายใต้
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมีความเปล่ียนแปลงตามไปด้วยเช่นเดียวกัน โดยได้รับ
อิทธิพลโดยตรงจากปัจจยัท่ีส าคญัสามประการ ไดแ้ก่ ความเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยี ความ
เปล่ียนแปลงต่อการไหลเวียนของขอ้มูลข่าวสาร และความเปล่ียนแปลงดา้นนโยบายพื้นฐาน
ของรัฐ ท่ีส่งผลให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเกิดจากการส่ือสารทางการเมืองบางประเภทจ าตอ้งตกอยู่
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีไม่อาจเผยแพร่อยา่งเสรีภายใตเ้สรีภาพในการแสดงความคิดเห็นท่ีรัฐธรรมนูญ
ก าหนดเอาไว ้

3. โดยท่ีการส่ือสารของประชาชนเป็นสิทธิมนุษยชนพื้นฐานท่ีสามารถท าไดโ้ดยเสรี หากแต่การ
ใหค้วามรับรองและคุม้ครองต่อเสรีภาพพื้นฐานของบุคคลนั้น เป็นการคุม้ครองแก่บุคคลทุกคน
อยา่งอยา่งเท่าเทียมกนั ดงันั้น การใชเ้สรีภาพของบุคคลท่ีแมมี้กฎหมายรองรับก็ตาม บุคคลก็มิ
อาจใชเ้สรีภาพดงักล่าวจนเกินขอบเขตอนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนได ้หลกัการ
ดงักล่าวน้ี เป็นท่ีมาของการก าหนดขอบเขตการใชเ้สรีภาพของบุคคลในประเด็นต่างๆ ข้ึน เพื่อ
ก ากับมิให้มีการใช้เสรีภาพนั้นเกินขอบเขตและก่อความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนหรือต่อสังคม
ส่วนรวมนั่นเอง โดยมาตรฐานท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการก ากับความถูกต้องเหมาะสมของการ
ส่ือสารทางการเมืองอาจจ าแนกออกได้เป็นสองประเภท คือ มาตรฐานด้านจริยธรรมและ
มาตรฐานดา้นกฎหมายนัน่เอง 

 
วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 13 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายแนวคิดทัว่ไปเก่ียวกบัการส่ือสารทางการเมืองได ้
 2. อธิบายแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารทางการเมืองกบัรูปแบบของการส่ือสารในปัจจุบนัได ้
 3. อธิบายแนวคิดเก่ียวกบัจริยธรรมและการก ากบัตรวจสอบการส่ือสารทางการเมืองได ้
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ตอนที ่13.1 
แนวคดิทัว่ไปเกีย่วกบัการส่ือสารทางการเมอืง 
 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี 13.1 แลว้จึงศึกษาเน้ือหาสาระ พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง 
 
หัวเร่ือง 
 เร่ืองท่ี 13.1.1 การส่ือสารทางการเมืองภายใตเ้สรีภาพในการส่ือสาร 
 เร่ืองท่ี 13.1.2 ขอบเขตความคุม้ครองการส่ือสารทางการเมือง 
 
แนวคิด 

1. เสรีภาพในการส่ือสารเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานชนิดหน่ึงท่ีไดรั้บการรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญอนั
เป็นกฎหมายสูงสุดของนานาประเทศภายใตแ้นวคิดท่ีวา่ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้น
เป็นสิทธิท่ีมีตามอยูแ่ลว้โดยธรรมชาติของการเป็นมนุษย ์โดยไดรั้บการรับรองไวว้่าเป็นสิทธิ
มนุษยชนพื้นฐานท่ีมีความส าคญัท่ีสุดในบรรดาสิทธิทั้งปวงในฐานะท่ีเป็นสิทธิพื้นฐานของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย และเป็นเง่ือนไขส าคญัในการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนดา้นอ่ืน 
ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากแนวคิดด้านปัจเจกชนนิยมท่ีถือวา่มนุษยทุ์กคนเกิดมามีศกัด์ิศรีเท่าเทียมกนั
หรือท่ีเรียกว่า “ศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย”์ โดยปรากฏออกมาให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมใน
ลกัษณะของความสามารถของมนุษยใ์นอนัท่ีจะก าหนดชะตากรรมของตนเอง ซ่ึงมนุษยแ์ต่ละ
คนจะมีความสามารถเช่นว่าน้ีได้ก็ต่อเม่ือมนุษย์แต่ละคนมีแดนแห่งเสรีภาพ และภายใต้
ขอบเขตแดนแห่งเสรีภาพของตนน้ีมนุษยแ์ต่ละคนจึงสามารถท่ีจะคิดหรือกระท าการใดได้
อยา่งอิสระและปลอดจากการแทรกแซงจากบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากผูใ้ชอ้  านาจรัฐ 

2. โดยท่ีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจะเป็นสิทธิมนุษยชนอนัล ้าค่าซ่ึงให้ความคุม้ครองกบั
มนุษยทุ์กคน ให้สามารถแสดงความคิดเห็นของตนไดโ้ดยเสรีและไม่ขอบเขตจ ากดั หากแต่การ
ใชเ้สรีภาพดงักล่าว จ าตอ้งอยูภ่ายใตค้วามรับผิดชอบท่ีกฎหมายก าหนดไวอี้กดว้ยอยา่งไรก็ตาม 
โดยตอ้งกระท าดว้ยหนา้ท่ีและมีความรับผดิชอบ ทั้งน้ี การจ ากดัสิทธิเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นสามารถกระท าไดก้็แต่เฉพาะอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัของกฎหมายและเหตุผลความ
จ าเป็นเพื่อเป็นการเคารพในสิทธิหรือช่ือเสียงของบุคคลอ่ืน หรือเพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐ
หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือสุขภาพของประชาชนหรือศีลธรรมอนัดีเท่านั้น 
ส่งผลให้การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมิได้เป็นเสรีภาพท่ีสมบูรณ์แต่ประการใด 
หากแต่การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจะมีขอบเขตมากน้อยเพียงใด ย่อมข้ึนอยู่กบั
เหตุผลความจ าเป็นและเง่ือนไขของแต่ละประเทศท่ีไดก้ าหนดเอาไว ้โดยจ าตอ้งพิจารณาควบคู่
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กนักบักฎหมายท่ีรัฐสภาของแต่ละประเทศไดต้ราออกมาเป็นส าคญั อนัส่งผลใหเ้สรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นอยูภ่ายใตข้อบเขตท่ีกฎหมายแห่งรัฐนั้นก าหนดข้ึนนัน่เอง 

 
วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 13.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายหลกัการคุม้ครองเสรีภาพในการส่ือสารของประชาชนได ้
 2. อธิบายเหตุผลความจ าเป็นตลอดจนขอ้จ ากดัในการจ ากดัเสรีภาพในการส่ือสารของประชาชนได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



6 

 

 

 

เร่ืองที ่13.1.1 การส่ือสารทางการเมอืงภายใต้เสรีภาพในการส่ือสาร 

 
โดยท่ีการส่ือสารทางการเมือง (Political Communication) เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการ

แลกเปล่ียนขอ้เท็จจริง ทรรศนะและความคิดเห็นทางการเมืองระหว่างบุคคล และก่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างสมาชิกของสังคมการเมืองเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกนัทางการเมือง ซ่ึงขอ้มูลข่าวสารท่ีมีการ
แลกเปล่ียนกนัในทางการเมืองนั้น อาจหมายความรวมถึงขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเป็นความรู้ ขอ้มูลเก่ียวกบัอ านาจ
รัฐ บทบาทหน้าท่ีของบุคคลท่ีอยู่ร่วมกนัในสังคมและการเมือง ตลอดจนขอ้คิดเห็นต่อเร่ืองต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
นัน่เอง ลกัษณะเช่นน้ีในทางกฎหมายเรียกวา่ “การแสดงความคิดเห็น” ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากหลกัการพื้นฐาน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น พบวา่การให้ความคุม้ครองแก่การแสดงความคิดเห็นนั้นมี
ท่ีมาพื้นฐานจาก “เสรีภาพในการส่ือสาร” (Liberté de communication) นั่นเอง โดยเสรีภาพในการส่ือสาร
นั้นเป็นค าท่ีมีความหมายกวา้งครอบคลุมไปถึง “เสรีภาพในขอ้มูลข่าวสาร” (Liberté d’information) และ 
“เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น” (Liberté d’expression) ดว้ย โดยถือวา่เสรีภาพทั้งสองประการนั้นเป็น
เพียงส่วนหน่ึงของเสรีภาพในการส่ือสารและยงัมีนยัท่ีครอบคลุมไปถึงเสรีภาพทั้งของผูรั้บสารและผูส่้งสาร
พร้อมกนัดว้ย ซ่ึงประเด็นหลกัของต าราเล่มน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีการส่ือสารทางการเมือง ดงันั้น การท าความเขา้ใจ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามเน้ือหาส่วนน้ีจึงให้ความส าคญักบัแง่มุมของการแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองท่ีอยูภ่ายใตเ้สรีภาพในการส่ือสาร หรือ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เป็นหลกันัน่เอง 

กรณี “เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น” (Freedom of Expression) นั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานชนิด
หน่ึงท่ีได้รับการรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญอนัเป็นกฎหมายสูงสุดของนานาประเทศภายใต้แนวคิดท่ีว่า 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นสิทธิท่ีมีตามอยูแ่ล้วโดยธรรมชาติของการเป็นมนุษย ์โดยไดรั้บ
การรับรองไวว้า่เป็นสิทธิมนุษยชนพื้นฐานท่ีมีความส าคญัท่ีสุดในบรรดาสิทธิทั้งปวงในฐานะท่ีเป็นสิทธิ
พื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเป็นเง่ือนไขส าคญัในการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนดา้นอ่ืน 
ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากแนวคิดดา้นปัจเจกชนนิยม (Individualism) ท่ีถือวา่มนุษยทุ์กคนเกิดมามีศกัด์ิศรีเท่าเทียม
กันหรือท่ีเรียกว่า “ศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย์” (Human Dignity) โดยปรากฏออกมาให้เห็นอย่างเป็น
รูปธรรมในลักษณะของความสามารถของมนุษย์ในอันท่ีจะก าหนดชะตากรรมของตนเอง (Self-
Determination) ซ่ึงมนุษยแ์ต่ละคนจะมีความสามารถเช่นวา่น้ีไดก้็ต่อเม่ือมนุษยแ์ต่ละคนมีแดนแห่งเสรีภาพ 
(Sphere of Individual Liberty) และภายใตข้อบเขตแดนแห่งเสรีภาพของตนน้ีมนุษยแ์ต่ละคนจึงสามารถท่ี
จะคิดหรือกระท าการใดไดอ้ยา่งอิสระและปลอดจากการแทรกแซงจากบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากผูใ้ช้
อ  านาจรัฐ ดงันั้น รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยทุกรัฐจึงไดบ้ญัญติัและให้ความคุม้ครองศกัด์ิศรีแห่ง
ความเป็นมนุษยข์องปัจเจกบุคคลไวโ้ดยชดัแจง้หรือโดยปริยายพร้อมทั้งรับรองและให้ความคุม้ครองสิทธิ
และเสรีภาพในด้านต่าง ๆ ของบุคคลไว ้ซ่ึงสิทธิเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองและให้ความคุ้มครองน้ี 
เรียกวา่ สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานหรือสิทธิขั้นพื้นฐาน (Fundamental Rights) นัน่เอง 
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 ค าวา่ “สิทธิ” (Rights) หมายถึง อ านาจท่ีกฎหมายรับรองใหแ้ก่บุคคลในอนัท่ีจะกระท าการเก่ียวขอ้ง
กบัทรัพยห์รือบุคคลอ่ืน ซ่ึงไดรั้บการรับรองไวใ้นกฎหมายระดบัรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดโดยให้การ
รับรองคุม้ครองแก่ปัจเจกบุคคลในอนัท่ีจะกระท าการใดหรือไม่กระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใดและก่อให้เกิด
สิทธิเรียกร้องท่ีจะไม่ให้บุคคลใดแทรกแซงในสิทธิตามรัฐธรรมนูญของตนได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิใน
การเรียกร้องต่อรัฐหรือองค์กรของรัฐมิให้แทรกแซงในขอบเขตแห่งสิทธิของตนได ้อนัเป็นความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจเจกบุคคลต่อรัฐและผูกพนัองค์กรผูใ้ช้อ  านาจรัฐทั้งมวลให้ตอ้งเคารพ ปกป้องและคุม้ครองสิทธิ
ดงักล่าวเพื่อให้มีผลในทางปฏิบติั ส าหรับ “เสรีภาพ” (Liberty) นั้น หมายความถึง อ านาจของมนุษยใ์นอนัท่ี
จะก าหนดตนเอง หรือสภาพการณ์ท่ีบุคคลมีอิสระในการท่ีจะกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงได้ตามความ
ประสงค์ของตนโดยไม่ตกอยู่ภายใตบ้งัคบัของบุคคลใด ซ่ึงการท่ีกฎหมายก าหนดรับรองเสรีภาพให้แก่
บุคคลเอาไว ้ยอ่มก่อใหเ้กิดผลคือเป็นหนา้ท่ีของบุคคลอ่ืนท่ีจะตอ้งเคารพเสรีภาพดงักล่าวนั้นดว้ย ทั้งน้ีผูท้รง
เสรีภาพสามารถเรียกร้องให้ผูอ่ื้นละเวน้จากการรบกวนขดัขวางการใช้เสรีภาพของตนได้ หากแต่ผูท้รง
เสรีภาพมิไดมี้อ านาจตามกฎหมายท่ีจะเรียกร้องให้บุคคลอ่ืนกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงซ่ึงมีลกัษณะเป็น
การส่งเสริมการใช้เสรีภาพของตนให้สะดวกข้ึนแต่อยา่งใด ดงันั้นเม่ือพิจารณาจากความหมายของ “สิทธิ” 
และ “เสรีภาพ” ดงักล่าวขา้งตน้ พบว่า ทั้งสิทธิและเสรีภาพต่างเป็นอ านาจท่ีกฎหมายรับรองให้แก่บุคคล 
หากแต่มีความแตกต่างกันในประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญั กล่าวคือ “สิทธิ” เป็นอ านาจท่ีบุคคลสามารถ
เรียกร้องให้ผูอ่ื้นกระท าการหรืองดเวน้กระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนได ้ในขณะท่ี 
“เสรีภาพ” เป็นเพียงอ านาจของบุคคลในอนัท่ีจะกระท าการในส่ิงท่ีตนประสงคแ์ละไม่กระท าในส่ิงท่ีไม่พึง
ประสงค์นั่นเอง ดังท่ีนักปรัชญาเมธีทั้งหลายให้ความส าคญัและถือเป็นรากฐานท่ีส าคญัของพฒันาการ
เก่ียวกบัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนของรัฐเสรีประชาธิปไตยนัน่เอง 
 ฌ็อง โบแด็ง (Jean Bodin) เห็นว่ารัฐจะด ารงอยู่และด าเนินไปได้จ  าต้องมีอ านาจอธิปไตย 
(Sovereignty) ท่ีเด็ดขาดและเป็นนิรันดร์ ขณะท่ีโทมสั ฮอบส์ (Thomas Hobbes) น าหลกัอ านาจอธิปไตย
ดงักล่าวมาขยายความต่อโดยเห็นว่า การท่ีมนุษยจ์ะอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างสงบสุขนั้น มนุษยจ์  าตอ้งยอมสละ
สิทธ์ิทั้งปวงท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติให้แก่ผูป้กครองภายใตเ้คร่ืองมือท่ีเรียกว่า “กฎหมาย” อย่างไรก็ตามนัก
ปรัชญาเมธีคนส าคญัคือ จอห์น ล็อก (John Locke) ไดใ้ห้ความเห็นในเร่ืองดงักล่าววา่โดยแทจ้ริงแลว้มนุษย์
ต่างมีเสรีภาพเท่าเทียมกัน การท่ีมนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นสังคมย่อมก่อให้เกิดสัญญาปรัชาคมข้ึนภายใต้
วตัถุประสงคเ์พื่อการคุม้ครองทรัพยสิ์นและความผาสุขร่วมกนั โดยการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
จ าตอ้งเคารพเสียงส่วนใหญ่และแบ่งแยกองคก์รท่ีใชอ้  านาจปกครองออกจากกนั แนวความคิดดงักล่าวส่งผล
ต่อความคิดของนักปรัชญาการเมืองอีกหลายคนในเวลาต่อมา ดงักรณีของมงเตสกิเออ ( Montesquieu) ท่ี
น าเอาหลักการถ่วงดุลอ านาจการปกครองดังกล่าวมาอธิบายต่อ โดยเห็นว่าเสรีภาพของบุคคลนั้นย่อม
แสดงออกผา่นการท่ีบุคคลสามารถกระท าการใดในส่ิงท่ีตนประสงค์และไม่ตอ้งถูกบงัคบัให้กระท าการใน
ส่ิงท่ีไม่ประสงค์ได ้และเพื่อเป็นหลกัประกนัแก่เสรีภาพของบุคคลท่ีจะไม่ถูกละเมิดจึงจ าเป็นตอ้งจดัระบบ
การปกครองในลกัษณะแบ่งแยกอ านาจและถ่วงดุลอ านาจระหวา่งผูใ้ชอ้  านาจปกครองดว้ยกนัเอง ทั้งจะตอ้ง
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ให้ความเป็นอิสระแก่องคก์รท่ีมีหนา้ท่ีในการพิจารณาขอ้พิพาทอีกดว้ย ซ่ึงเป็นท่ีมาของ “หลกัการแบ่งแยก
อ านาจ” (Separation of Power) นั่นเอง ซ่ึงหลกัการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนดงักล่าวได้รับการ
ยนืยนัโดยนกัปรัชญาเมธีคนส าคญัคือ ฌอ็ง ฌาก รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) ท่ีเห็นวา่การอยูร่วมกนัเป็น
สังคมของมนุษยท่ี์ก่อให้เกิดสัญญาประชาคมข้ึนนั้น ผูถื้ออ านาจปกครองท่ีแทจ้ริงคือประชาชนท่ีอยูร่วมกนั
โดยผา่นการท าสัญญาประชาคมซ่ึงแสดงออกมาในรูปของเจตจ านงทัว่ไป (General Will) หรือเสียงขา้งมาก
นัน่เอง ดงันั้นการปฏิบติัตามกฎหมายจึงย่อมหมายความถึงการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของตนภายใตเ้สรีภาพ
ของตนเองท่ีได้ปกครองตนเองโดยผ่านสัญญาประชาคมนั่นเอง (บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ, 2554) ซ่ึงต่อมา
ภายใตห้ลกัคิดดงักล่าว ท่ีประชุมสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติไดมี้มติรับรองใหเ้สรีภาพในขอ้มูลข่าวสาร
เป็นสิทธิมนุษยชนอนัล ้ าค่า อนัส่งผลให้ “เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น” ของบุคคลเป็นองค์ประกอบ
พื้นฐานท่ีส าคญัท่ีสุดของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งน้ีเน่ืองจากจะไม่มีประชาธิปไตยหาก
ปราศจากเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั่นเอง (Davis, 2018) ซ่ึงหลักการน้ีได้รับการรับรองไวใ้น 
“ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ.1948” ท่ีถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบติัต่อกนั
ของมวลมนุษยแ์ละของบรรดานานาชาติ โดยก าหนดให้บุคคลทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความคิดเห็น
และการแสดงออก สิทธิน้ีรวมถึงอิสรภาพในการท่ีจะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการแทรกสอดและท่ีจะ
แสวงหา รับ และแจกจ่ายข่าวสารและความคิดเห็นไม่ว่าโดยวิธีใดๆ และโดยไม่ค  านึงถึงเขตแดน (Article 
19) เพราะฉะนั้นเม่ือพิจารณาจากปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ.1948 อาจกล่าว
ไดว้า่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้น หมายความถึงเสรีภาพของบุคคลในการแสดงความคิดเห็นของ
ตนอยา่งเสรีไม่วา่จะแสดงออกในรูปแบบใดก็ตาม ซ่ึงสอดรับกบัปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง
ของฝร่ังเศส ค.ศ.1789 ท่ีได้ก าหนดให้การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัแนวความคิดหรือความคิดเห็นโดยไม่มี
ขอบเขตจ ากดัไวเ้ป็นสิทธิแห่งมนุษยชนอนัล ้ าค่ายิ่งอย่างหน่ึง โดยพลเมืองทุกคนอาจพูด เขียน พิมพ ์และ
โฆษณาได้โดยเสรี หากแต่จะตอ้งรับผิดชอบต่อการใช้เสรีภาพโดยมิชอบตามกรณีท่ีกฎหมายบญัญติัไว้
นัน่เอง โดยถือไดว้า่สิทธิเสรีภาพของบุคคลยอ่มมีอยูอ่ยา่งบริบูรณ์ในฐานะท่ีเกิดมาเป็นบุคคลโดยทัว่ไป โดย
ไม่จ  าตอ้งมีกฎหมายลายลักษณ์อกัษรระบุซ ้ าอีกและเป็นคุณค่าสูงสุดซ่ึงองค์กรของรัฐต่างๆ ทุกองค์กร
จะตอ้งเคารพและให้ความคุม้ครอง เวน้แต่กรณีเคลือบแคลงสงสัยหรือมีความจ าเป็นตอ้งบญัญติัให้ชดัแจง้
เท่านั้น 
 หลักการเก่ียวกบัการรับรองและคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นน้ี ได้รับยืนยนัและ
คุม้ครองในเอกสารรับรองสิทธิระหวา่งประเทศอีกหลายฉบบั ไดแ้ก่ กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิทาง
แพ่ ง แ ล ะท างก าร เมื อ ง  ( International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR) : Article 19) 
อนุสัญญาวา่ดว้ยการปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของสหภาพยโุรป (European Convention 
on Human Rights (ECHR): Article 10) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริกา (American 
Convention on Human Rights (ACHR): Article 13) เป็นตน้ ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากเน้ือหาของความคุม้ครอง
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามเอกสารระหวา่งประเทศทั้งสามฉบบั พบวา่เสรีภาพในการแสดงความ
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คิดเห็นถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีมีความส าคญั โดยเป็นเสรีภาพท่ีส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเขา้มีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจทางการเมืองได ้ดงันั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า การตดัสินใจทางการเมืองไม่อาจกระท าได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ หากประชาชนไม่มีเสรีภาพในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและไม่สามารถน าเสนอความ
คิดเห็นของตนไดอ้ยา่งเสรีนัน่เอง หลกัการน้ีไดรั้บการรับรองอยา่งเป็นรูปธรรมในค าพิพากษาของศาลสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหภาพยุโรป (European Court of Human Rights) ท่ีไดเ้น้นย  ้าถึงความส าคญัของเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นต่อสังคมประชาธิปไตย โดยเห็นวา่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นถือเป็นรากฐาน
ท่ีส าคญัของสังคมและเป็นเง่ือนไขพื้นฐานของสังคมในการพฒันามนุษย์ทุกคน (Handyside V.United 
Kingdom, 1976) ทั้งยงัเปิดโอกาสให้พลเมืองมีส่วนร่วมในการปกครอง ซ่ึงหากปราศจากเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นแลว้การเลือกตั้งก็ยอ่มไร้ความหมาย นัน่เอง 
 
 
 

หลงัจากศึกษาเนื้อหาสาระเร่ืองที1่3.1.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิกรรม 13.1.1 
ในแนวการศึกษาหน่วยที ่13 ตอนที ่13.1 เร่ืองที ่13.1.1 
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เร่ืองที ่13.1.2 ขอบเขตความคุ้มครองการส่ือสารทางการเมอืง 
 

ภายใต้หลักการพื้นฐานข้างต้นประกอบกับแนวความคิดของจอห์น ล็อกท่ีเห็นว่ามนุษยไ์ด้เข้า
ร่วมกนัท าสัญญาประชาคมจดัตั้งสังคมการเมืองและรัฐบาลนั้น ล้วนเกิดข้ึนภายใตเ้จตจ านงร่วมกนัของ
มนุษยภ์ายใตค้วามมุ่งหมายเพื่อคุม้ครองชีวติ ร่างกาย เสรีภาพ ทรัพยสิ์นของตนอยา่งมีประสิทธิภาพ และส่ิง
ท่ีมนุษยต์กลงท่ีจะสละให้แก่สังคมการเมืองและรัฐบาลท่ีเป็นผูใ้ช้อ  านาจปกครอง ดงันั้น อ านาจปกครอง
ของรัฐจึงเป็นแต่เพียงอ านาจในการบังคบัการให้เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น ส่วนสิทธิในชีวิต ร่างกาย 
เสรีภาพ และทรัพยสิ์นนั้น มนุษยย์งัคงสงวนไวแ้ก่ตนและหาไดย้อมสละไปดว้ยแต่อยา่งใด โดยนยัน้ีรัฐและ
รัฐบาลจึงมีอ านาจอยา่งจ ากดั และในกรณีท่ีรัฐบาลลุกล ้าสิทธิเหล่าน้ีตามอ าเภอใจ จึงส่งผลเท่ากบัรัฐบาลได้
ด าเนินการเกินขอบเขตอ านาจของตนนัน่เอง อยา่งไรก็ตาม แมเ้สรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจะเป็นสิทธิ
มนุษยชนอนัล ้าค่าซ่ึงใหค้วามคุม้ครองกบัมนุษยทุ์กคน ให้สามารถแสดงความคิดเห็นของตนไดโ้ดยเสรีและ
ไม่ขอบเขตจ ากดัก็ตาม หากแต่การใชเ้สรีภาพดงักล่าว จ าตอ้งอยูภ่ายใตค้วามรับผดิชอบท่ีกฎหมายก าหนดไว้
อีกดว้ย 
 เม่ือพิจารณาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ.1948 ท่ีก าหนดให้
บุคคลทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความคิดเห็นและการแสดงออก สิทธิน้ีรวมถึงอิสรภาพในการท่ีจะถือเอา
ความเห็นโดยปราศจากการแทรกสอดและท่ีจะแสวงหา รับ และแจกจ่ายข่าวสารและความคิดเห็นไม่วา่โดย
วธีิใดๆ และโดยไม่ค  านึงถึงเขตแดนนั้น พบวา่ภายใตค้วามคุม้ครองต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
บุคคลดังกล่าว สิทธิของบุคคลอ่ืนก็ได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกนั ฉะนั้นจึงจ าต้องมีการพิจารณาถึง
ขอบเขตของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นท่ีจะไดรั้บความคุม้ครอง ตลอดจนวิธีการในการใช้เสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบต่อสิทธิอ่ืนท่ีไดรั้บการคุม้ครองไปพร้อมๆ กนั ซ่ึงภายใตห้ลกัการน้ี 
ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ.1948 จึงก าหนดใหก้ารใชสิ้ทธิและอิสรภาพของ
บุคคลนั้นจ าตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้จ ากดัเพียงเท่าท่ีมีก าหนดไวต้ามกฎหมายภายใตว้ตัถุประสงค์เพื่อการไดม้าซ่ึง
การยอมรับและการเคารพสิทธิและอิสรภาพอนัควรของผูอ่ื้น เพื่อให้สอดรับกบัความตอ้งการอนัสมควร
ทางดา้นศีลธรรม ความสงบเรียบร้อยของประชาชนและสวสัดิการทัว่ไปในสังคมประชาธิปไตยเท่านั้น ทั้งน้ี
การใชสิ้ทธิเสรีภาพดงักล่าวจึงไม่อาจใชโ้ดยขดัต่อวตัถุประสงคแ์ละหลกัการของสหประชาชาติไดไ้ม่วา่ใน
กรณีใด (Article 29) และในเวลาต่อมา เพื่อให้การใช้บงัคบัการรับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
เกิดผลข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม ท่ีประชุมใหญ่สมัชชาแห่งสหประชาชาติจึงได้ตั้ ง “คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชน” (Human Right Commission) ข้ึน เพื่อยกร่างกติกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและแสวงหามาตรการ
เพื่อบงัคบัการให้เป็นไปตามสิทธินั้น โดยได้ยกร่างกติการะหว่างประเทศท่ีส าคญัท่ีมีเน้ือหารับรองและ
ก าหนดขอบเขตการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไวอ้ย่างชดัเจนข้ึน คือ “กติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิทางแพ่งและทางการเมือง” (International Convennant on Civil and Political Right) ซ่ึงใช้
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บงัคบัในกฎหมายระหวา่งประเทศและมีผลผกูพนับรรดาประเทศท่ีไดใ้หส้ัตยาบนันบัแต่ พ.ศ. 2519 เป็นตน้
มา โดยก าหนดเน้ือหาเก่ียวกบัการจ ากดัเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นชดัเจนมากข้ึน ดงัน้ี 

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. 

3 .  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 (order public), or of public health or 

morals. 
เม่ือพิจารณาจากข้อ 19 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่งและทางการเมืองขา้งต้น 

พบว่าได้รับรองให้บุคคลทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเสรีไม่ว่าจะเป็นไปในรูปการพูด การ
เขียน หรือการพิมพ์ ศิลปะ หรือการส่ือสารอย่างอ่ืน ทั้ งน้ี โดยท่ีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นน้ี 
หมายความรวมถึงเสรีภาพในการแสวงหา การรับและการแจกจ่ายข่าวสารและความคิดเห็นทุกชนิดโดยไม่
ค  านึงถึงเขตแดน อย่างไรก็ตาม การแสดงความคิดเห็นดังกล่าวจ าต้องกระท าด้วยหน้าท่ีและมีความ
รับผิดชอบ ทั้งน้ี การจ ากดัสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นสามารถกระท าไดก้็แต่เฉพาะอาศยัอ านาจ
ตามบทบญัญติัของกฎหมายและเหตุผลความจ าเป็นเพื่อเป็นการเคารพในสิทธิหรือช่ือเสียงของบุคคลอ่ืน 
หรือเพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือสุขภาพของประชาชนหรือ
ศีลธรรมอนัดีเท่านั้น หลกัการดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นไดว้า่ กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิทางแพง่และทาง
การเมืองมิได้รับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยโดยปราศจากเง่ือนไขแต่อย่างใด ตรงกนัขา้ม 
กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิทางแพ่งและทางการเมืองไดก้ าหนดขอบเขตการใชเ้สรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นอนัมีผลเป็นการจ ากดัการใช้เสรีภาพของไวภ้ายใตเ้หตุผลความจ าเป็นหลายประการ ส่งผลให้
การใชเ้สรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมิไดเ้ป็นเสรีภาพท่ีสมบูรณ์แต่ประการใด หากแต่การใชเ้สรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นจะมีขอบเขตมากนอ้ยเพียงใด ยอ่มข้ึนอยูก่บัเหตุผลความจ าเป็นและเง่ือนไขของแต่ละ
ประเทศท่ีได้ก าหนดเอาไว ้โดยจ าต้องพิจารณาควบคู่กนักับกฎหมายท่ีรัฐสภาของแต่ละประเทศได้ตรา
ออกมาเป็นส าคญั อนัส่งผลให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอยูภ่ายใตข้อบเขตท่ีกฎหมายแห่งรัฐนั้น
ก าหนดข้ึน นั่นเอง ดงัปรากฎชดัในค าพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญของประเทศฝร่ังเศสท่ีไดพ้ิพากษาใน
เน้ือหาของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น โดยเห็นวา่เสรีภาพในการส่ือสารเป็นเสรีภาพท่ีมีความส าคญั
ท่ีสุดเหนือกวา่เสรีภาพอ่ืน เน่ืองจากเป็นเสรีภาพท่ีท าให้สิทธิและเสรีภาพอ่ืนไดรั้บความเคารพ โดยเหตุน้ีแม้
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รัฐจะมีอ านาจตรากฎหมายก าหนดระเบียบการใชเ้สรีภาพในการส่ือสารไดก้็ตาม หากแต่กฎหมายดงักล่าว
ตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการจ ากดัเสรีภาพในการส่ือสาร ตรงกนัขา้มตอ้งเป็นกฎหมายท่ีก าหนดให้สามารถใช้
เสรีภาพดงักล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพแทจ้ริงหรือเพื่อให้สามารถประสานกบัการใช้สิทธิและเสรีภาพ
ประการอ่ืนตามรัฐธรรมนูญไดโ้ดยไม่ขดัแยง้กนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการท่ีปรากฎในอนุสัญญาวา่ดว้ยการ
ปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของสหภาพยุโรป (European Convention on Human Rights 
(ECHR): Article 10) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริกา (American Convention on Human 
Rights (ACHR): Article 13) ท่ีต่างก าหนดขอบเขตการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไวภ้ายใต้
หลกัการท่ีไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ี เป็นท่ียอมรับร่วมกนัว่าหลกัการของการจ ากดัเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของประชาชนท่ีชอบด้วยกฎหมายจะต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีเรียกว่า “Three-Part Test” (Toby 
Mendel,2010,pp 3) ดงัน้ี 

1. การจ ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยอาศัยบทบัญญัติของกฎหมาย (Provided by 
Law) 

เง่ือนไขแรกของจ ากดัเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนซ่ึงเป็นสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐานนั้นจะกระท าได้ก็แต่โดยอาศยัอ านาจตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึง Inter-American Court of Human 
Rights: IACHR ไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความหมายของค าวา่ “กฎหมาย”ไว ้โดยพิจารณาจากค าวา่กฎหมาย
ท่ีปรากฏใน American Convention on Human rights (ACHR): Article 30 โดยก าหนดว่าค าว่า กฎหมายน้ี
หมายความถึง กฎหมายท่ีตราโดยฝ่ายนิติบญัญติัและได้ประกาศใช้ตามกระบวนการภายในของแต่ละรัฐ
นั่นเอง (Gooding V. Wilson,1972) อย่างไรก็ตาม กฎหมายของฝ่ายนิติบญัญัติอาจก าหนดให้มีการมอบ
อ านาจให้แก่ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองในการตรากฎเกณฑ์ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายอนัมีผลเป็นการ
จ ากดัเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไดภ้ายใตก้รอบดุลพินิจท่ีเหมาะสมอีกดว้ย นอกจากน้ีกฎหมายท่ีมีผล
เป็นการจ ากดัเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตอ้งชดัเจนเพียงพอถึงส่ิงท่ีตอ้งหา้มตามกฎหมายอนัส่งผลให้
กฎหมายใดท่ีบทบญัญติัท่ีคลุมเครือไม่ชดัเจนเพียงพอนั้นไม่อาจใชบ้งัคบัได ้ซ่ึงศาลสูงสหรัฐและศาลสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหภาพยโุรป (Feldek V. Slovakia, 2001) ไดต้ดัสินรับรองหลกัการน้ีไวใ้นลกัษณะเดียวกนั 

2. การจ ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต้องเป็นไปภายใต้วัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(Legitimate Aim) 

การจ ากดัเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนจะตอ้งเป็นไปภายใตว้ตัถุประสงคท่ี์ชอบ
ดว้ยกฎหมายนั้นเป็นหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดข้ึนเพื่อคุม้ครองความชอบดว้ยกฎหมายและประโยชน์สาธารณะ
อ่ืนท่ีส าคญักวา่ (Toby Mendel, 2010: pp. 13) ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากวตัถุประสงคท่ี์ชอบดว้ยกฎหมายท่ีปรากฏ
ในกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิทางแพ่งและทางการเมือง พบว่า ไดก้  าหนดขอบวตัถุประสงค์ท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมายไวส่ี้ประการ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 2.1 การคุ้มครองสิทธิหรือช่ือเสียงของบุคคลอื่น โดยท่ีการให้ความคุม้ครองและรับรองแก่
เสรีภาพต่างๆ ท่ีปรากฏในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมืองแห่งสหประชาชาตินั้น ล้วน
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เป็นไปเพื่อปกป้องและคุม้ครองปัจเจกบุคคลแต่ละคนดว้ยเหตุน้ี เสรีภาพต่างๆ จึงยอ่มอยูภ่ายใตจุ้ดมุ่งหมาย
ท่ีจะปกป้องและคุม้ครองปัจเจกบุคคลนั่นเอง ส่งผลให้แมเ้สรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจะได้รับการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนมากเพียงใดก็ตาม หากแต่เสรีภาพดังกล่าวน้ีก็ไม่อาจกระท าการโดยละเมิดหรือ
ท าลายล้างสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนท่ีได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยเช่นกัน 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของจอห์น ล็อกท่ีวา่มนุษยทุ์กคนมีความเท่าเทียมกนั และไม่อาจให้บุคคลใดก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสิทธิของบุคคลอ่ืนได ้และเพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพอนัเท่าเทียมกนั จึงจ าเป็นท่ี
จะตอ้งจ ากดัเสรีภาพของตนเพื่อให้ผูอ่ื้นและตนเองมีเสรีภาพท่ีแทจ้ริง (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2552: หนา้ 205) 
อีกดว้ย การให้ความคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความเป็นอยู่ส่วนตวั
ของบุคคลอ่ืนจึงเป็นความพยายามท่ีจะก่อให้เกิดความสมดุลของคุณค่าทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
คุม้ครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการเคารพความเป็นมนุษยน์ัน่เอง 

 2.2 หลักความมั่นคงของรัฐ โดยท่ีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยทัว่ไปจะถูกจ ากดั
อยู่ภายใต้หลักการส าคญัประการหน่ึงคือ เป็นการจ ากดัภายใต้เหตุผลเร่ืองความมัน่คงของรัฐ (National 
Security) ทั้งน้ีเน่ืองจากอ านาจอธิปไตยของรัฐจะสามารถถูกใช้หรือแสดงออกไดก้็แต่โดยอาศยัความมีอยู่
ของรัฐ ความมัน่คงของรัฐ และหากรัฐปราศจากซ่ึงความมัน่คงแลว้การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพต่าง ๆ ยอ่มไม่
อาจมีข้ึนได ้ดงัน้ี เพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐไวใ้นบางกรณีจ าตอ้งยอมให้มีการลิดรอนหรือจ ากดัการใช้
สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้รัฐด ารงอยู่ไดอ้ย่างปลอดภยั ซ่ึงการจ ากดัสิทธิเสรีภาพสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นภายใตห้ลกัความมัน่คงของรัฐนั้น ย่อมหมายความถึงความมัน่คงเป็น
เอกภาพและบูรณภาพของรัฐหรือความมัน่คงในองคป์ระกอบแห่งรัฐ อนัไดแ้ก่ ความมัน่คงในบูรณภาพแห่ง
ดินแดน ความมัน่คงในอ านาจอธิปไตยของรัฐ เช่น ความมัน่คงในระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญ 
อ านาจการปกครอง ระบบกฎหมาย และการบงัคบัการตามกฎหมาย ซ่ึงความมัน่คงของรัฐดงักล่าวน้ีมิได้
หมายความถึงความมัน่คงทางการทหารหรือการป้องกนัเขตแดนของรัฐเท่านั้น หากแต่ยงัหมายความรวมถึง
ความมัน่คงภายในรัฐ ความมัน่คงในฐานะทางเศรษฐกิจหรือฐานะทางการเงินท่ีอาจจะกระทบต่ออ านาจ
ต่อรองของรัฐกบัต่างประเทศหรือความมีประสิทธิภาพในการบงัคบัการให้เป็นไปตามกฎหมายอีกดว้ย ดงั
ปรากฏในกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองท่ีก าหนดให้ในภาวะฉุกเฉินซ่ึง
คุกคามความอยู่รอดของชาติ และได้มีการประกาศภาวะนั้นอย่างเป็นทางการแล้ว รัฐอาจใช้มาตรการท่ี
จ าเป็นเพื่อหลีกเล่ียงกติกาน้ีไดต้ามความฉุกเฉินของสถานการณ์ แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัพนัธกรณี
อ่ืนๆ และตอ้งไม่เป็นการเลือกปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนาหรือเผ่า
พนัธ์ุทางสังคม อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะมีการก าหนดความมัน่คงของรัฐเป็นเง่ือนไขหน่ึงท่ีจะจ ากดัเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นไดก้็ตาม หากแต่จ าตอ้งมีความสมดุลระหวา่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและ
ความมัน่คงของรัฐดว้ยเช่นกนั ดงันั้น ภายหลงัจึงไดมี้การเสนอเง่ือนไขของการจ ากดัเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นภายใตเ้หตุผลเร่ืองความมัน่คงของรัฐ (Johannesburg Principles: Principle 6) โดยก าหนดให้รัฐ
ไม่อาจใชเ้หตุผลเพื่อความมัน่คงของรัฐในการจ ากดัเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนได ้เวน้
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แต่รัฐจะสามารถพิสูจน์ไดว้า่ครบเง่ือนไขสามขอ้ (A.Callamard, 2006) กล่าวคือ การแสดงความคิดเห็นนั้นมี
วตัถุประสงคเ์พื่อยยุงให้เกิดความรุนแรง มีโอกาสท่ีจะเกิดความรุนแรงจากการแสดงความคิดเห็นนั้น และมี
ความเช่ือมโยงกนัโดยตรงและทนัทีระหวา่งการแสดงความคิดเห็นนั้นและโอกาสท่ีจะเกิดความรุนแรงนั้น 

 2.3 หลักความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยท่ีการใช้อ านาจของรัฐ
ในการจ ากัดสิทธิเสรีภาพใดก็ตามจะต้องค านึงถึงหลักความเสมอภาค (Principle of Equality Before the 
Law) อนัเป็นหลกักฎหมายทัว่ไปพร้อมกนัดว้ย ซ่ึงหมายความว่าประชาชนจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัจากรัฐ
อย่างเท่าเทียมกนั โดยรัฐตอ้งปฏิบติัต่อบุคคลท่ีเหมือนกนัในสาระส าคญัเป็นอย่างเดียวกนัและปฏิบติัต่อ
บุคคลท่ีแตกต่างกนัในสาระส าคญัท่ีต่างต่างกนัตามลกัษณะเฉพาะของบุคคล  ดว้ยเหตุน้ี เม่ือรัฐประสงคท่ี์จะ
ตรากฎหมายใดออกมาใช้บังคับกับประชาชน การใช้บังคับกฎหมายจึงต้องเป็นไปตามหลักการและ
เจตนารมณ์ของกฎหมายโดยไม่แบ่งแยกประเภทของบุคคลหรือเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมดว้ย หลกัการ
ดงักล่าวปรากฏในขอ้ 1 ของปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนและพลเมืองแห่งสหประชาชาติท่ีก าหนดให ้
“มนุษยท์ั้ งปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศกัด์ิศรีและสิทธิ ต่างมีเหตุผลและมโนธรรมและควร
ปฏิบติัต่อกนัดว้ยจิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ” (Article 1) อีกทั้งยงัปรากฏในกติการะหว่างประเทศว่าดว้ย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 ขอ้ 20 ท่ีก าหนดให้การโฆษณาชวนเช่ือใดๆ เพื่อการสงคราม 
(War Propaganda) การสนบัสนุนให้เกิดความเกลียดชงัในชาติพนัธ์ เผา่พนัธ์ุ หรือศาสนา ซ่ึงย ัว่ยุให้เกิดการ
เลือกปฏิบัติ การเป็นปฏิปักษ์ หรือการใช้ความรุนแรงเป็นส่ิงต้องห้ามตามกฎหมาย (Hate Speech) 
เพราะฉะนั้น แม้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจะเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย แต่หากการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นก็เป็นส่ิงท่ีสามารถกระท าได ้
ทั้งน้ี เพื่อธ ารงไวซ่ึ้งผลประโยชน์ของส่วนรวมท่ีเหนือกว่า และสอดรับกบัอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน
แห่งอเมริกาท่ีก าหนดให้การโฆษณาชวนเช่ือใดๆ เพื่อก่อให้เกิดสงครามหรือเพื่อการสนบัสนุนให้เกิดความ
เกลียดชังเก่ียวกับชาติ เช้ือชาติ หรือศาสนาอนัน าไปสู่การย ัว่ยุให้เกิดการกระท าท่ีผิดกฎหมาย หรือการ
กระท าอ่ืนใดอนัเป็นการต่อตา้นบุคคลหรือลุ่มบุคคลใด ๆ หรือเหตุอ่ืนใดอนัเก่ียวกบัชาติพนัธ์ุ สีผิว ศาสนา 
ภาษาหรือถ่ินก าเนิด เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายและจะตอ้งรับโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด และโดยท่ีหลกั
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือสิทธิหรือประโยชน์ส่วนบุคคลเพื่อ
รักษาไวซ่ึ้งประโยชน์ของส่วนรวม และหลักการดังกล่าวจะถูกใช้ในคดีความทุกคดีและหากกฎหมาย
ปราศจากศีลธรรมอนัดีแลว้จะท าใหป้ระชาชนขาดหลกัประกนัในการด ารงชีวิต 

 2.4 หลักการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยท่ีการให้ความคุม้ครองแก่สุขภาพ
อนามัยของประชาชนเป็นไปเพื่อป้องกันมิให้การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลไป
กระทบกระเทือนหรือก่อให้เกิดความเส่ือมทรามทางจิตใจแก่บุคคลอ่ืน และโดยท่ีความเส่ือมทรามทางจิตใจ 
(บุญเลิศ คชายทุธเดช, 2541: หนา้ 192-193) นั้น หมายความถึงการท าให้ความรู้สึกหรือมโนธรรมตกต ่า เช่น 
การตีพิมพภ์าพลามกอนาจาร การเขียนขอ้ความท่ีมีลกัษณะยัว่ยุกามรมย ์ส่วนค าวา่สุขภาพนั้น หมายความถึง
ความสุขท่ีปราศจากโรค ความสบาย การเสนอข่าวหรือค าแนะน าให้ประชาชนบริโภคยา หรืออาหาร หรือ
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สมุนไพร หรือสารอ่ืนใดก็ตาม ซ่ึงไม่มีการรับรองจากส่วนราชการท่ีรับผิดชอบโดยตรง ไม่มีหลกัประกนั
ความปลอดภัยอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้ นการจ ากัดการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนเพื่อป้องกนัหรือระงบัความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอ่ืนนั้น จึงเป็นการ
จ ากดัในเชิงของการป้องปรามหรือป้องกนัมิให้เกิดผลร้ายจากการใช้สิทธิเสรีภาพดงักล่าว เน่ืองจากความ
เส่ือมทรามทางจิตใจเป็นส่ิงท่ีเป็นนามธรรมอนัเกิดข้ึนจากภายในจิตใจอนัอาจส่งผลให้มาตรฐานในทาง
ศีลธรรมของประชนเส่ือมลงอนัอาจน ามาซ่ึงผลร้ายท่ีเป็นรูปธรรมท่ีกระทบต่อสังคมได ้ดงันั้น เสรีภาพใน
แสดงความคิดเห็นไม่วา่ในรูปแบบใดอนัอาจจะก่อใหเ้กิดผลกระทบหรือผลเสียหายดงักล่าวยอ่มถูกจ ากดัได้
โดยค านึงถึงคุณค่าและผลประโยชน์ในสังคมซ่ึงอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละสังคมวฒันธรรมและกาลเทศะ
ประกอบดว้ย 

3. การจ ากดัเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต้องกระท าเท่าทีจ่ าเป็น (Necessary) 
 การจ ากดัเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนจะตอ้งท าเท่าท่ีจ  าเป็น ก าหนดข้ึนเพื่อเป็น
การปกป้องวตัถุประสงคต์ามท่ีระบุไวใ้นขอ้สองนัน่เองอนัเป็นการสร้างมาตรฐานท่ีสูงข้ึนแก่รัฐในกรณีของ
การก าหนดมาตรการใดอนัมีผลเป็นการจ ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ซ่ึงค าว่าจ  าเป็นนั้น ศาล
ระหวา่งประเทศจะประเมินหรือให้คุณค่ากบัค าวา่จ  าเป็นเป็นเง่ือนไขสองประการ กล่าวคือขอ้จ ากดันั้นเป็น
เร่ืองเร่งด่วน (Pressing) หรือไม่หรือเป็นความจ าเป็นอยา่งแทจ้ริง (Substantial Need) ในการก าหนดขอ้จ ากดั
นั้น หรือไม่ (Lingens V. Austria, 1986) ประการท่ีสองมาตรการท่ีก าหนดข้ึนเพื่อเป็นขอ้จ ากดัเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นนั้นจ าเป็นท่ีจะต้องมีความเช่ือมโยงอย่างมีเหตุผลกับประโยชน์สาธารณะท่ีมุ่ง
คุม้ครอง ซ่ึงในกรณีน้ีรัฐจ าเป็นท่ีจะตอ้งออกแบบขอ้จ ากดันั้นอยา่งระมดัระวงัเพื่อมิให้มาตรการนั้น ๆ ลุกล ้า
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจนเกินสมควร ดงัท่ี Inter-American Court of Human Rights: IACHR ได้
ให้ความเห็นวา่กรณีท่ีรัฐมีหลายทางเลือกในการคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ รัฐจ าตอ้งเลือกใชข้อ้จ ากดัขั้น
ต ่าท่ีสุด ทั้งน้ี เพื่อคุม้ครองเสรีภาพของประชาชนท่ีอยู่เหนือกว่านั้นเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัศาลสูงแคนาดาท่ี
ตัดสินยืนยนัว่า มาตรการท่ีก าหนดข้ึนเพื่อจ ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้ นจ าต้องถูกออก
แบบอย่างระมัดระวงัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์นั้ นเท่านั้ น อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวจะต้องมิใช่
มาตรการท่ีก าหนดข้ึนตามอ าเภอใจ หรือเป็นมาตรการท่ีไม่เป็นธรรม หรือเป็นการพิจารณาท่ีปราศจาก
เหตุผลรองรับแต่อย่างใด (R. V. Oakes, 1986) และมาตรการดงักล่าวจะตอ้งส้ินสุดลงโดยไม่มีผลเป็นการ
ระงบัเสรีภาพข้ึนพื้นฐานของบุคคลเม่ือไดด้ าเนินการอย่างหน่ึงอยา่งใดจนบรรลุวตัถุประสงค์ในการจ ากดั
เสรีภาพนั้นๆ แลว้ นอกจากน้ี การกระท าภายใตเ้หตุผลเพื่อความจ าเป็นดงักล่าวนั้น จะตอ้งอยู่ภายใตห้ลกั
ความได้สัดส่วน (Proportional Principle) ซ่ึงประโยชน์สาธารณะจ าเป็นตอ้งได้รับการคุม้ครองเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตวัของบุคคลหน่ึงบุคคลใด อยา่งไรก็ตาม จ าตอ้งค านึงถึงแก่นหรือสาระส าคญัของขอ้จ ากดั
นั้นประกอบกบัการก าหนดบทลงโทษใด ๆ ส าหรับการฝ่าฝืนขอ้จ ากดันั้น ๆ ดว้ย ซ่ึงกรณีน้ีเม่ือศาลระหวา่ง
ประเทศตอ้งพิจารณาบทพื้นฐานของขอ้เรียกร้องเก่ียวกบัประโยชน์ของเอกชน ศาลจะพิจารณาบนพื้นฐาน
ของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงโดยผลของขอ้จ ากดันั้นๆ (Actual Damage Caused by the Statements) เป็น
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เกณฑ์ และหากจะตอ้งพิจารณาบนพื้นฐานขอ้เรียกร้องท่ีอยูบ่นพื้นฐานของประโยชน์สาธารณะ เช่น ความ
มัน่คงของรัฐ ความปลอดภยัของประชาชนหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน ศาลจะพิจารณาบนพื้นฐานของ
ความเส่ียงของการเกิดอนัตราย (The Risk of Harm) เป็นเกณฑ์ในการตดัสินคดีนัน่เอง (Toby Mendel, 2010: 
pp.19-20) 
 
 
 

หลงัจากศึกษาเนื้อหาสาระเร่ืองที ่13.1.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิกรรม 13.1.2 
ในแนวการศึกษาหน่วยที ่13 ตอนที ่13.1 เร่ืองที ่13.1.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

 

 

 

ตอนที ่13.2  
การส่ือสารทางการเมอืงกบัรูปแบบของการส่ือสารในปัจจุบนั 
 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี 13.2 แลว้จึงศึกษาเน้ือหาสาระ พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง 
 
หัวเร่ือง 
 เร่ืองท่ี 13.2.1 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการส่ือสารทางการเมือง 
 เร่ืองท่ี 13.2.2 การส่ือสารทางการเมืองกบัผูส่ื้อสาร 
 เร่ืองท่ี 13.2.3 การส่ือสารทางการเมืองกบัช่องทางการส่ือสารในปัจจุบนั 
 
แนวคิด 

1. ภายใตบ้ริบทความเปล่ียนแปลงของโลกในยุคปัจจุบนัท่ีมีความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและ
ตลอดเวลา ส่งผลให้บริบทเก่ียวกบัการส่ือสารในปัจจุบนัมีความเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก 
ความเปล่ียนแปลงลักษณะเช่นน้ีส่งผลกระทบอย่างส าคญัต่อรูปแบบของการส่ือสารและ
สาระส าคญัของการคุม้ครองเสรีภาพในการส่ือสารของประชาชนเช่นกนั ซ่ึงการท าความเขา้ใจ
ต่อกรณีของการส่ือสารทางการเมืองนั้น จ  าเป็นท่ีตอ้งท าความเขา้ใจต่อสภาพแวดล้อมและ
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงดังกล่าวไปพร้อมกัน ซ่ึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวนั้น สามารถจ าแนกออกได้หลายกรณี กล่าวคือความเปล่ียนแปลงด้าน
เทคโนโลยี ความเปล่ียนแปลงต่อการไหลเวียนของขอ้มูลข่าวสาร ตลอดจนความเปล่ียนแปลง
ดา้นนโยบายพื้นฐานของรัฐอีกดว้ย 

2. โดยผลของการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยัและความสะดวก รวดเร็ว อีกทั้ง
ยงัมีราคาถูก ส่งผลให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยีไดง่้ายดายและทัว่ถึง ปรากฏการณ์
ดงักล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อรูปแบบของการส่ือสารในยคุปัจจุบนั ท่ีผูรั้บสารมิไดมี้บทบาท
แต่เพียงเป็นผูค้อยรับสารหรือเน้ือหาจากผูส่้งสารแต่เพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป หากแต่ผูรั้บสารยงั
สามารถท่ีจะเป็นผูส่้งสารและก าหนดเน้ือหาของข่าวสารไดด้ว้ยตนเองอีกดว้ย 

3. หลักเกณฑ์เก่ียวกับการคุ้มครองเสรีภาพในการส่ือสารนั้น หมายความรวมถึงการคุ้มครอง
เสรีภาพในการแสวงหา การรับและการแจกจ่ายข่าวสารและความคิดเห็นทุกชนิดโดยไม่
ค  านึงถึงเขตแดน และบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ท่ีได้
ก าหนดรองรับให้บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ ์
การโฆษณาและการส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืน ประกอบกบัเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยัและ



18 

 

 

 

ราคาถูกลง ส่งผลให้เกิดช่องทางการส่ือสาร ซ่ึงในท่ีน้ีหมายความถึงส่ือท่ีเป็นตวักลางระหวา่งผู ้
ส่งสารและผูรั้บสารท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน 

 
วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 13.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการส่ือสารทางการเมืองได ้
2. อธิบายถึงการส่ือสารทางการเมืองกบัผูส่ื้อสารได ้
3. อธิบายถึงการส่ือสารทางการเมืองกบัช่องทางการส่ือสารในปัจจุบนัได ้
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เร่ืองที ่13.2.1 ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการส่ือสารทางการเมอืง 
 

เม่ือพิจารณาจากบริบทของสังคมโลกและสังคมไทยในปัจจุบัน พบว่าสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมของสังคมเกิดความเปล่ียนแปลงอย่างมากและรวดเร็ว สภาวะเช่นน้ีพบได้ทั้งในไทยและ
ต่างประเทศ ซ่ึงส่งผลให้รูปแบบของการส่ือสารทางการเมืองภายใตเ้สรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมี
ความเปล่ียนแปลงตามไปด้วยเช่นเดียวกัน โดยอาจกล่าวได้ว่ารูปแบบของการส่ือสารทางการเมืองท่ี
เปล่ียนแปลงไปนั้น ไดรั้บอิทธิพลโดยตรงจากปัจจยัท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 

1. ความเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลย ี
 ภายหลงัจากท่ีมนุษยเ์ร่ิมน าเคร่ืองจกัรไอน ้ าเขา้มาใช้ในการผลิตอนัส่งผลให้ประสิทธิภาพในการ
ผลิตสูงข้ึน จนพฒันาไปสู่การน ากระแสไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเคร่ืองมือการผลิตแบบอตัโนมติั 
อนัส่งผลให้สามารถประหยดัต้นทุนในการผลิตและสินค้ามีราคาถูกลง จนเข้าสู่ยุคปัจจุบนัท่ีมีการน า
เทคโนโลยีดิจิทลัและอินเทอร์เน็ตมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือหลกัในการผลิตสินคา้และบริการ ซ่ึงก่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่ละรายไดโ้ดยตรง โดยถือไดว้า่เป็นการ
กา้วเขา้สู่ยุคของการปฏิวติัอุตสาหกรรม ยุคท่ี 4 (The Fourth Industrial Revolution) อยา่งสมบูรณ์ อนัคาดวา่
เป็นยุคท่ีจะก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงอย่างมากมายโดยผลของความเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีท่ีมีความ
ทันสมยัมากข้ึนนั่นเอง ซ่ึงความเปล่ียนแปลงน้ีน ามาสู่แนวความคิดในการพัฒนาในปัจจุบันท่ีเรียกว่า 
Internet of Things หรือ IoT (แนวความคิดน้ีได้รับการพฒันาข้ึนใน ค.ศ. 1999 โดยเควิน แอชตนั (Kevin 
Ashton) จาก Massachusetts Institute of Technology (MIT)) อนัหมายความถึง การท่ีส่ิงต่างๆ ถูกเช่ือมโยง
เข้าเข้าด้วยกันอนัส่งผลให้มนุษย์สามารถสั่งการและควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ได้โดยผ่านทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีสามารถเช่ือมต่อถึงกนัและสามารถส่ือสารกนัได้โดยเองผ่านอุปกรณ์
อจัฉริยะท่ีเรียกวา่ Smart Devices ทั้งหลาย ท่ีมีความทนัสมยั มีขนาดเล็กลงในราคาท่ีถูกลง พร้อมกบัการบูร
ณาการระบบต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั (System Integration) ซ่ึงเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยัเหล่าน้ีส่งผลให้มีการ
พฒันาระบบการประมวลผลและการเก็บขอ้มูลระบบออนไลน์ (Cloud computer) ท่ีทนัสมยัเพื่อรองรับกบั
ขอ้มูลท่ีมีจ านวนมาก (Big data) ไปพร้อมกนั และภายใตบ้ริบทของสังคมไทยและสังคมโลกท่ีกา้วเขา้สู่ยุค
ของการปฏิวติัอุตสาหกรรม ยุคท่ี 4 ท่ีรายลอ้มดว้ยความทนัสมยัของอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลให้
รูปแบบของการส่ือสารทางการเมืองมีการเปล่ียนแปลงตามไปเช่นกนั ทั้งในดา้นวิธีการส่ือสารท่ีแต่เดิมเป็น
การส่ือสารดว้ยวาจาท่ีเป็นการส่ือสารกบับุคคลท่ีอยูเ่ฉพาะหน้าหรือส่ือสารกบัผูท่ี้อยูห่่างโดยระยะทางโดย
ผา่นทางโทรศพัท ์หรืออาจเป็นการส่ือสารดว้ยลายลกัษณ์อกัษรผา่นขอ้ความ จดหมาย หรือการส่ือสารผา่น
ทางวิทยุ โทรทศัน์ ตลอดจนส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ ในกรณีของส่ือมวลชนก็ตาม การส่ือสารเหล่าน้ีลว้นเป็นการ
ส่ือสารในรูปแบบดั้งเดิมบนพื้นฐานของเทคโนโลยีเดิมท่ีแมใ้นบางกรณีการส่ือสารทางการเมืองนั้นจะ
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ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บุคคลหน่ึงบุคคลใดก็ตาม หากแต่ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการส่ือสารในรูปแบบ
ดั้งเดิมนั้นอาจไม่รุนแรงเท่ากบัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการส่ือสารในยคุปัจจุบนั ท่ีเป็นการส่ือสารโดยผา่น
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ซ่ึงส่งผลให้ขอ้ความท่ีส่ือสารกนัแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว ยงัผูรั้บหรือไปยงั
บุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งรวดเร็วซ่ึงยอ่มส่งผลให้ความเสียหายนั้นมีความรุนแรงมากข้ึนเน่ืองจากการแพร่กระจาย
ของขอ้ความท่ีส่ือสารกนันัน่เอง 
 

2. ความเปลีย่นแปลงต่อการไหลเวยีนของข้อมูลข่าวสาร 
 จากความกา้วหนา้และทนัสมยัของเทคโนโลยีในปัจจุบนั ท่ีส่ิงต่างๆ ถูกเช่ือมโยงเขา้เขา้ดว้ยกนัอนั
โดยผา่นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีสามารถเช่ือมต่อถึงกนัและสามารถส่ือสารกนัไดโ้ดยเองผา่น
อุปกรณ์อจัฉริยะท่ีเรียกวา่ Smart Devices ทั้งหลายท่ีมีความทนัสมยัและมีขนาดเล็กในราคาท่ีถูกลง อุปกรณ์
เหล่าน้ีล้วนแล้วแต่สามารถสร้างข้อมูลจ านวนมหาศาลข้ึนได้ในแต่ละวนั ข้อมูลเหล่าน้ีสามารถส่ือถึง
พฤติกรรมของบุคคลได้ทั้ งทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงหากน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาวิเคราะห์อย่างถูกต้อง (Data 
Matching Analysis) ย่อมสามารถแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลเหล่าน้ีได้อย่างง่ายดาย ดงันั้น จึงจ าเป็นท่ี
จะตอ้งมีการพฒันาเทคโนโลยใีนการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลข่าวสารจ านวนมากเอาไว ้ประกอบกบัการพฒันา
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลจ านวนมหาศาลไดภ้ายในเวลารวดเร็วอยา่งถูกตอ้งและ
แม่นย  า ส่งผลให้ขอ้มูลข่าวสารกลายเป็นส่ิงท่ีมีสามารถแสวงหาประโยชน์ มีราคาและซ้ือขายไดใ้นลกัษณะ
เดียวกับทรัพยสิ์นอ่ืน นอกจากน้ี ด้วยรูปแบบของการส่ือสารท่ีเปล่ียนแปลงไปตามความทันสมัยของ
เทคโนโลยี ส่งผลให้ผูรั้บสารมิไดมี้บทบาทแต่เพียงเป็นผูค้อยรับสารหรือเน้ือหาจากผูส่้งสารแต่เพียงฝ่าย
เดียวอีกต่อไป หากแต่ผูรั้บสารยงัสามารถท่ีจะเป็นผูส่้งสารและก าหนดเน้ือหาของข่าวสารไดด้ว้ยตนเองอีก
ดว้ย (User Generated Content) ปรากฎการณ์เช่นน้ียอ่มส่งผลกระทบโดยตรงต่อเน้ือหาของขอ้มูลข่าวสารท่ี
ไหลเวียนอยูใ่นสังคมท่ียากต่อการจ าแนกหรือพิสูจน์ความจริงหรือความน่าเช่ือถือของขอ้มูลเหล่านั้นไดเ้อง 
ซ่ึงเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัก็มาพร้อมกบัความเสียหายท่ีรุนแรงและรวดเร็วกรณีท่ีมีการน าขอ้มูลไปใชห้รือก่อ
ความเสียหาย ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล (Cyber Security) ท่ี
เขม้งวดมากข้ึน ซ่ึงการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลนั้นอาจอยูใ่นรูปแบบของการพฒันาเทคโนโลยีอย่าง
หน่ึงอยา่งใด หรือเป็นการก าหนดเกณฑม์าตรฐานทางจริยธรรมตลอดจนมาตรฐานทางกฎหมายเพื่อคุม้ครอง
ความปลอดภยัของขอ้มูลเหล่านั้น ส่งผลให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเกิดจากการส่ือสารทางการเมืองบางประเภทตก
อยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีไม่อาจเผยแพร่อย่างเสรี ลกัษณะเช่นน้ีย่อมส่งผลโดยตรงต่อการไหลเวียนของขอ้มูล
ข่าวสาร (Free Flow of Information) ท่ีอยูภ่ายใตเ้สรีภาพในการส่ือสารอยา่งเสรี ดงักล่าวขา้งตน้ 
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3. ความเปลีย่นแปลงด้านนโยบายพืน้ฐานของรัฐ 
ภายใตบ้ริบทของสังคมโลกท่ีกา้วเขา้สู่ยคุของการปฏิวติัอุตสาหกรรม ยคุท่ี 4 (The Fourth Industrial 

Revolution) ท่ีมุ่งเนน้การน าเอาเทคโนโลยีดิจิทลัและอินเทอร์เน็ตมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือหลกัในการผลิตสินคา้
และบริการ ส่งผลให้รัฐทั้งหลายจ าตอ้งปรับตวัเพื่อรองรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ ส าหรับประเทศไทย รัฐบาลชุดปัจจุบนัไดก้ าหนดแนวทางการพฒันาประเทศเพื่อรองรับ
กบัความเปล่ียนแปลงดงักล่าว โดยก าหนดเป็นแนวนโยบายของรัฐท่ีตอ้งด าเนินการโดยผา่นนโยบาย Digital 
Thailand หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ Thailand 4.0 หรือ Digital Thailand ซ่ึงเป็นก าหนดเป้าหมายในการพฒันาประ
โทศโดยการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลัอย่างเต็มศกัยภาพ ในการพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน นวตักรรม ขอ้มูล ทุนมนุษย ์และทรัพยากรอ่ืนใด เพื่อขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ไปสู่ความมัง่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยืน ในการน้ี ไดมี้การจดัท าแผนพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป็นกรอบแนวทางการด าเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั โดยมีเป้าหมายส าคญัส่ีประการ 
กล่าวคือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจกบัต่างประเทศโดยการใชเ้ทคโนโลยีพฒันา
นวตักรรมในการสร้างสรรคธุ์รกิจใหม่ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางสังคมอยา่งเท่าเทียมดว้ยขอ้มูลข่าวสาร
และบริการต่าง ๆ ผา่นส่ือดิจิทลั ท่ีประชาชนทุกคนสามารถเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไดอ้ยา่งทัว่ถึง เพื่อ
เตรียมความพร้อมของประชาชนให้มีทกัษะการประกอบอาชีพในยคุดิจิทลัและเพิ่มก าลงัคนดา้นเทคโนโลยี
มากข้ึน และเพื่อปฏิรูปการท างานภาครัฐโดยใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสใน
การบริการภาครัฐ อย่างไรก็ตาม การด าเนินการตามนโยบายน้ีจ าตอ้งก าหนดแผนการด าเนินการท่ีชดัเจน
และเป็นรูปธรรม โดยในระยะแรกของการด าเนินการตามแผน จะเป็นการด าเนินการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Foundation) โดยหน่ึงในการมาตรการส าคัญของการ
ด าเนินการตามแผนในขั้นตอนน้ี คือ การปรับปรุง แก้ไข หรือยกร่างกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นก าหนด
กรอบกติกาเพื่อรองรับการอยูร่่วมกนัและการแกไ้ขปัญหาของสังคมท่ีจะเกิดข้ึนภายใตน้โยบายดงักล่าว อาทิ 
ร่างพระราชบญัญติัวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเลคทรอนิคส์ พ.ศ.... ร่างพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ....ร่างพระราชบญัญติัว่าดว้ยการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ พ.ศ.... ร่าง
พระราชบญัญติัคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... เป็นต้น กฎหมายเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่เป็นกฎหมายท่ีมี
ผลกระทบโดยตรงต่อการแสดงความคิดเห็นของประชาชนภายใตเ้สรีภาพในการส่ือสารทั้งส้ิน ซ่ึงการ
พิจารณาเน้ือหาของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือเการส่ือสารทางการเมืองภายใตเ้สรีภาพในการ
ส่ือสาร จ าตอ้งพิจารณาบนพื้นฐานของเน้ือหาของกฎหมายเหล่าน้ีเป็นเกณฑ ์
 
 

หลงัจากศึกษาเนื้อหาสาระเร่ืองที ่13.2.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิกรรม 13.2.1 
ในแนวการศึกษาหน่วยที ่13 ตอนที ่13.2 เร่ืองที ่13.2.1 
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เร่ืองที ่13.2.2 การส่ือสารทางการเมอืงกบัผู้ส่ือสาร 
  
 ภายใตเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในปัจจุบนัท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว ราคาถูก เป็นผลให้ประชาชนทัว่ไป
สามารถเขา้ถึงเทคโนโลยีได้ง่ายดายและทัว่ถึง ท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อรูปแบบของการส่ือสารในยุค
ปัจจุบนั เทคโนโลยี ส่งผลให้ผูรั้บสารมิได้มีบทบาทแต่เพียงเป็นผูค้อยรับสารหรือเน้ือหาจากผูส่้งสารแต่
เพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป หากแต่ผูรั้บสารยงัสามารถท่ีจะเป็นผูส่้งสารและก าหนดเน้ือหาของข่าวสารไดด้ว้ย
ตนเองอีกด้วย (User Generated Content) ประกอบกับการปรับตัวของการส่ือสารในยุคปัจจุบันท่ีถูก
ขับเคล่ือนด้วยความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย (Multi-Platform) ส่งผลให้ผูรั้บสารใน
ปัจจุบนัสามารถรับขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างไร้ขีดจ ากดัทั้งดา้นเวลาและสถานท่ี (Any Time Any Place) ผ่าน
เคร่ืองมือส่ือสารหลากหลายรูปแบบ ส่งผลใหรู้ปแบบการส่ือสารระหวา่งผูส่ื้อสารและผูรั้บสารเปล่ียนแปลง
ไปอยา่งมาก กล่าวคือ ผูส่้งสารเพียงคนเดียวสามารถส่ือสารไปยงัผูรั้บสารจ านวนมากไดใ้นคราวเดียว (One 
to Many) และในขณะเดียวกนัผูส่ื้อสารก็อาจมีมากกวา่หน่ึงคนและสามารถส่งสารไปยงัผูรั้บสารจ านวนมาก
ได้ในคราวเดียวเช่นกัน (Many to Many) และในบางกรณีผูส่ื้อสารและผูรั้บสารได้หลอมรวมเป็นคน
เดียวกนั ภาพสภาพการณ์เช่นน้ีย่อมส่งผลกระทบต่อรูปแบบการส่ือสารอย่างรุนแรงนั่นเอง อยา่งไรก็ตาม 
เม่ือพิจารณาจากลกัษณะของบุคคลท่ีเป็นผูส่ื้อสารในปัจจุบนั อาจจ าแนกประเภทของบุคคลท่ีมีบทบาทเป็น 
“ผูส่ื้อสาร” ออกไดเ้ป็นสองกลุ่ม ดงัน้ี 
 

1. ผู้ส่ือสารทั่วไป 
 โดยท่ีการส่ือสารนั้นเป็นกระบวนการในการถ่ายทอดสารจากบุคคลหน่ึงท่ีเรียกวา่ “ผูส่้งสาร” ไปยงั
บุคคลอีกคนหน่ึงท่ีเรียกวา่ “ผูรั้บสาร” โดยผา่นส่ือกลางลกัษณะต่าง ๆ ท่ีอาจเป็นการส่ือสารระหวา่งบุคคล 
กลุ่มบุคคล การส่ือสารในองค์กร การส่ือสารไปยงัคนจ านวนมากหรือการส่ือสารสาธารณะภายใต้
วตัถุประสงค์ของการส่ือสารท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงผูส่้งสารอาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเป็นผูส่้งสารไปยงั
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนหรือโดยผ่านช่องทางใดไปยงัผูรั้บสารเพื่อการตอบสนองจากผูรั้บสารอยา่งหน่ึง
อย่างใดก็ได้กระบวนการดังกล่าวน้ีย่อมอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของเสรีภาพในการส่ือสารท่ีกฎหมายรองรับ
นัน่เอง อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากบุคคลท่ีเป็นผูส่้งสารในปัจจุบนั พบวา่ผูส่้งสารเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่อยู่
ในสถานะทางกฎหมายท่ีเท่าเทียมกนั กล่าวคือเป็นผูส่้งสารท่ีมีสถานะเป็น “ประชาชน” ผูอ้ยู่ใตอ้  านาจ
ปกครองของรัฐนั่นเอง ซ่ึงย่อมหมายความว่า การส่ือสารไม่ว่าในรูปแบบใดหรือผ่านช่องทางการส่ือสาร
แบบใด ยอ่มตกอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัภายใตเ้ง่ือนไขท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวน้ัน่เอง 
นอกจากน้ี ภายใตค้วามเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยั ส่งผลให้เกิดเกิดเครือข่ายของพลเมือง
แบบใหม่ท่ีสามารถสร้างความสัมพนัธ์กนัในรูปของเครือข่ายเสมือนใยแมงมุมในอาณาจกัรท่ีมองไม่เห็นแต่
มีอยู่จริง และมีอ านาจและอิทธิพลในการสร้างความเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนในโลกกายภาพได้จริง ซ่ึง
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นกัวิชาการก าหนดเรียกกลุ่มพลเมืองรูปแบบน้ีวา่ “พลเมืองเน็ต” (Net Citizens) ซ่ึงใยแมงมุมท่ีเกาะตวักนั
ผา่นปมหรือสถานีเช่ือมโยงน้ี ไดส้ร้างคลงัขอ้มูลจ านวนมหาศาลท่ีให้ทั้งคุณประโยชน์และโทษ โดยแต่ละ
เครือข่ายต่างสามารถตีความปรากฎการณ์ต่าง ๆร่วมกนัได ้ซ่ึงการเกิดข้ึนของพลเมืองเน็ต ยอ่มเรียกร้องการ
เรียนรู้และการจดัการตลอดจนการส่ือสารดว้ยความระมดัระวงัมากข้ึนนัน่เอง (สุกญัญา สุดบรรทดั, 2018:
หนา้ 2-3) 
 

2. ผู้ส่ือสารที่มีกฎหมายรับรองการใช้เสรีภาพไว้เป็นการเฉพาะ 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีก าหนดรับรองเสรีภาพของประชาชนไว ้ได้
ก าหนดให้การใช้เสรีภาพในการส่ือสารของประชาชนต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีรัฐธรรมนูญก าหนด 
อย่างไรก็ตาม กรณีของประชาชนท่ีเป็น “ส่ือมวลชน” ในฐานะท่ีเป็นผูค้อยควบคุมการด าเนินงานของรัฐ 
(Watchdog) อนัเป็นพื้นฐานส าคญัของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น ส่ือมวลชนจะอยู่ในฐานะท่ี
เป็นส่ือกลางในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร การวิพากษ์วิจารณ์และรายงานขอ้มูลเหล่านั้นสู่ความรับรู้ของ
ประชาชนเพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวจะเกิด
ประสิทธิภาพก็ต่อเม่ือรัฐเปิดโอกาสให้มีการน าเสนอและวิพากษว์จิารณ์ไดอ้ยา่งเสรี อนัส่งผลเป็นเสมือนเงา
สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบติังานของรัฐบาลซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมนั่นเอง ดงัค ากล่าวท่ีว่า 
“เสรีภาพของส่ือมวลชนคือเสรีภาพของประชาชน” ภายใตห้นา้ท่ีดงักล่าว เสรีภาพในข่าวสารจึงเป็นเสรีภาพ
พื้นฐานท่ีส่ือมวลชนจ าเป็นตอ้งไดรั้บการคุม้ครอง เน่ืองจากหากส่ือมวลชนไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร
ได้ ส่ือมวลชนย่อมไม่สามารถน าเสนอข้อมูลข่าวสารนั้นไปสู่ความรับรู้ของประชาชนได้เช่นเดียวกัน 
ลกัษณะเช่นน้ีแสดงให้เห็นวา่ เสรีภาพของส่ือมวลชนในข่าวสารหรือแสวงหาขอ้มูลข่าวสารมีความผกูพนั
ใกลชิ้ดกบัเสรีภาพของประชาชนในการไดรั้บข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นนัน่เอง นอกจากน้ี ภายใต้
บทบาทหน้าท่ีของส่ือมวลชน นอกเหนือจากการได้รับความคุ้มครองเสรีภาพในข่าวสารแล้ว กรณีท่ี
ส่ือมวลชนในฐานะส่ือกลางในการส่ือสารขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรายงานให้ประชาชนทราบนั้น 
การแสดงความคิดเห็นหรือการส่ือสารกรณีดงักล่าวจ าเป็นยิง่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บความคุม้ครองเป็น
การเฉพาะ ซ่ึงหมายความรวมถึงสิทธิในส่ือสารท่ีปราศจากการควบคุมหรือการแทรกแซงจากรัฐอีกดว้ย 
ทั้งน้ี เพื่อเป็นหลกัประกนัการไหลเวียนของขอ้มูลข่าวสารให้เป็นไปอยา่งเสรีและต่อเน่ือง อนัเป็นพื้นฐาน
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนัน่เอง ซ่ึงศาลสูงสหรัฐอเมริกาไดพ้ิพากษาก าหนดหลกัเกณฑก์าร
คุม้ครองเสรีภาพของส่ือมวลชนเอาไวอ้ยา่งชดัเจน โดยก าหนดวา่ “ขอบเขตแห่งเสรีภาพของส่ือมวลชนมิได้
เป็นเพียงเสรีภาพในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารโดยเสรีเท่านั้น หากแต่ไดข้ยายความถึงเสรีภาพโดยปราศจาก
การลงโทษใดเม่ือส่ือมวลชนไดน้ าเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นเร่ืองจริงและเก่ียวขอ้งกบัประโยชน์สาธารณะ” 
อนัน ามาสู่หลกัเสรีภาพในการพูดหรือท่ีเรียกวา่ Free Speech อนัเป็นสิทธิมนุษยชนและเป็นหน่ึงในสิทธิขั้น
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พื้นฐานของประชาชน ซ่ึงไดรั้บการรับรองและคุม้ครองทั้งในทางระหวา่งประเทศและโดยกฎหมายภายใน
ของหลายประเทศในเวลาต่อมา 
 
 
 

หลงัจากศึกษาเนื้อหาสาระเร่ืองที ่13.2.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิกรรม 13.2.2 
ในแนวการศึกษาหน่วยที ่13 ตอนที ่13.2 เร่ืองที ่13.2.2 
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เร่ืองที ่13.2.3 การส่ือสารทางการเมอืงกบัช่องทางการส่ือสารในปัจจุบนั 
 
 โดยท่ีเสรีภาพในการส่ือสารหรือการแสดงความคิดเห็นนั้น หมายความรวมถึงเสรีภาพในการ
แสวงหา การรับและการแจกจ่ายข่าวสารและความคิดเห็นทุกชนิดโดยไม่ค  านึงถึงเขตแดน ประกอบกบัเม่ือ
พิจารณาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ท่ีได้ก าหนดรองรับให้บุคคลย่อมมี
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ ์การโฆษณาและการส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืน
นั้น เม่ือพิจารณาประกอบกับสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบัน พบว่า ช่องทางการส่ือสาร (Communication 
Channel) ซ่ึงในท่ีน้ีหมายความถึงส่ือท่ีเป็นตวักลาง (Medium) ระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสารท่ีมีรูปแบบท่ี
หลากหลายและเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วภายใตก้ารทนัสมยัของเทคโนโลยี ดงันั้น การพิจารณาช่อง
ทางการส่ือสารในปัจจุบนั จึงอาจจ าแนกออกไดเ้ป็นสองกลุ่ม ดงัน้ี 
 

1. ช่องทางการส่ือสารแบบดั้งเดมิ 
 ช่องทางการส่ือสารแบบดั้งเดิมท่ีมนุษยใ์ชส่ื้อสารกนัโดยปกติยอ่มหมายความถึงการส่ือสารโดยการ
พูดด้วยวาจาและการส่ือสารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือการเขียน อนัเป็นการส่ือสารไปยงักบับุคคลท่ีอยู่
เฉพาะหน้าหรือส่ือสารกบัผูท่ี้อยู่ห่างโดยระยะทางก็ได ้ซ่ึงเป็นการส่ือสารแบบพื้นฐานดั้งเดิมท่ีไม่ซับซ้อน 
อย่างไรก็ตาม การส่ือสารในลกัษณะน้ีสามารถส่ือสารไปยงัได้เพียงเฉพาะบุคคลหรืออยา่งจ ากดั และเม่ือ
เทคโนโลยีมีความทนัสมยัมากข้ึนมีการประดิษฐเ์คร่ืองพิมพ ์การส่ือสารอยา่งจ ากดัโดยบุคคลก็เปล่ียนแปลง
ไป ส่งผลให้สามารถส่ือสารไปยงัผูรั้บสารจ านวนมากได้ในเวลาเดียวกันผ่านส่ือ “ส่ิงพิมพ์” อันเป็น
จุดเร่ิมตน้ของการส่ือสารท่ีเรียกว่าส่ือสารมวลชนนัน่เอง ซ่ึงในเวลาต่อมาไดมี้การส่ือสารผ่านช่องทางอ่ืน
โดยใช้ตวักลางท่ีเรียกว่า “คล่ืนความถ่ี” เพื่อท่ีท าหน้าท่ีส่งผ่านขอ้มูลข่าวสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บท่ีอยู่
ปลายทางไดเ้วลาอนัรวดเร็วทั้งในรูปแบบของคล่ืนวิทยุและคล่ืนโทรทศัน์ไปยงัเคร่ืองรับของผูรั้บสาร ซ่ึง
ช่องทางการส่ือสารลักษณะน้ีสามารถแพร่กระจายขอ้มูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงผูรั้บจ านวน
มหาศาลได้ในเวลาพร้อม ๆ กันโดยใช้คล่ืนความถ่ีวิทยุในการส่งสัญญาณแพร่ภาพและเสียงผ่านคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Wave) ผา่นตามสายหรือไปในอากาศ (Broadcasting Television) อยา่งไรก็
ตาม ดว้ยขอ้จ ากดัของการส่ือสารผา่นสายท่ีจ าตอ้งมีการตั้งสถานีรับ-ส่งสัญญาณเป็นระยะจึงไดมี้การพฒันา
เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีรวดเร็วและมาประสิทธิภาพมาแทนท่ีท่ีเรียกว่า “การส่ือสารผ่านดาวเทียม” 
(Satellite Communications) ในเวลาต่อมานัน่เอง ซ่ึงภายใตช่้องทางการส่ือสารแบบดั้งเดิมน้ีขอ้มูลข่าวสารท่ี
เป็นเน้ือหาการส่ือสารจะถูกควบคุมโดยผูส่้งสาร (Provider or Distributor) อนัไดแ้ก่ เจา้ของส่ือ รัฐบาล หรือ
ภาคธุรกิจนัน่เอง 
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2. ช่องทางการส่ือสารแบบดจิทิัล 
 ภายใตค้วามเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยัและเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซ่ึง
ส่งผลให้มีการพฒันาช่องทางการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและทนัสมยัมากข้ึนไปพร้อมกนั โดยจะเห็นได้
จากการพฒันาพลงังานไฟฟ้ามาเป็นเคร่ืองมือในการส่งผา่นขอ้มูลข่าวสารไปยงัผูรั้บผา่นเคร่ืองมือต่างๆ และ
พฒันาต่อเน่ืองไปสู่การน าเอาคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตมาใช้เป็นเคร่ืองมือซ่ึงส่งผลให้เป็นการพฒันา
ช่องทางการส่ือสารใหม่ๆ เกิดข้ึนอยา่งมากมายในเวลาต่อมา  ความเปล่ียนแปลงท่ีเห็นไดช้ดัเจนท่ีสุด คือการ
พฒันาการเช่ือมต่อการส่ือสารโดยใชร้ะบบ WWW ท่ีเปิดกวา้งและมีลกัษณะขา้มพรมแดน อนัเป็นผลใหเ้กิด 
“ส่ือใหม่” (New Media) ในหลายลกัษณะตลอดจนการเกิดข้ึนของเครือข่ายสังคมออนไลน์รูปแบบแตกต่าง
กนัอนัส่งผลให้การแพร่กระจายขอ้มูลข่าวสารเป็นไปอยา่งรวดเร็วและไร้ขีดจ ากดันัน่เอง ซ่ึงลกัษณะเช่นน้ี
เอ้ือต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนอยา่งมากในแบบท่ีส่ือดั้งเดิมไม่สามารถท าไดม้าก่อน 
จึงอาจกล่าวไดว้า่ช่องทางการส่ือสารในปัจจุบนัจะถูกขบัเคล่ือนโดยผ่านการผสมผสานของเทคโนโลยีไป
พร้อมกบัการเช่ือมประสานกบัอุปกรณ์ดิจิทลัรูปแบบต่างๆ จนก่อให้เกิดการหลอมรวมช่องทางการส่ือสาร
และหลอมรวมผูส่้งสารกบัผูรั้บสารเป็นหน่ึงเดียว (Convergence) ลกัษณะเช่นน้ี ส่งผลให้ผูรั้บสารเป็นผูท่ี้มี
บทบาทส าคญัอยา่งยิ่งในการก าหนดเน้ือหาของข่าวสารไดเ้องไปพร้อมกบัการเป็นผูบ้ริโภคขอ้มูลข่าวสาร
ไปพร้อมกนั 
 
 
 

หลงัจากศึกษาเนื้อหาสาระเร่ืองที ่13.2.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิกรรม 13.2.3 
ในแนวการศึกษาหน่วยที ่13 ตอนที ่13.2 เร่ืองที ่13.2.3 
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ตอนที ่13.3 
จริยธรรมและการก ากบัตรวจสอบการส่ือสารทางการเมอืง 
 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี 13.3 แลว้จึงศึกษาเน้ือหาสาระ พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง 
 
หัวเร่ือง 
 เร่ืองท่ี 13.3.1 การก ากบัตรวจสอบการส่ือสารทางการเมืองภายใตม้าตรฐานจริยธรรม 
 เร่ืองท่ี 13.3.2 การก ากบัตรวจสอบการส่ือสารทางการเมืองภายใตก้ฎหมาย 
 
แนวคิด 

1. โดยท่ีการก ากบัตรวจสอบการส่ือสารทางการเมืองภายใตม้าตรฐานทางจริยธรรมในเอกสารน้ี 
หมายความถึง การก ากบัและตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของการส่ือสารทางการเมืองโดย
ฝ่านกลไกท่ีก าหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคคลกลุ่มต่างๆ ดงันั้นกรณีเสรีภาพ
ในการส่ือสารของประชาชนเป็นสิทธิมนุษยชนพื้นฐานท่ีสามารถท าไดโ้ดยเสรี หากแต่โดยเหตุ
ท่ีการให้ความรับรองและคุม้ครองต่อเสรีภาพพื้นฐานของบุคคลนั้นเป็นการคุม้ครองแก่บุคคล
ทุกคนอย่างอย่างเท่าเทียมกนั ดังนั้น การใช้เสรีภาพของบุคคลท่ีแม้มีกฎหมายรองรับก็ตาม 
บุคคลก็มิอาจใชเ้สรีภาพดงักล่าวจนเกินขอบเขตอนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนได ้
หลกัการน้ีเป็นท่ียอมรับร่วมกนัและเป็นท่ีมาของแนวความคิดในการก ากบัตรวจสอบเสรีภาพ
ในการส่ือสารของประชาชนในกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากสาระของการก ากบั
ตรวจสอบเสรีภาพในการส่ือสารในหลายประเทศ พบว่า อาจกระท าไดห้ลายรูปแบบ ซ่ึงการ
ก ากบัตรวจสอบโดย “จริยธรรม” หรือหลกัแห่งความประพฤติหรือแนวทางของความประพฤติ
ของมนุษยใ์นสังคมให้อยูร่วมกนัอยา่งสงบสุขโดยอาจแสดงออกผา่นพฤติกรรมการประพฤติ
ปฏิบติัของบุคคล ก็เป็นมาตรการท่ีใช้ทัว่ไปในปัจจุบนั ซ่ึงมีการน ามาใช้โดยก าหนดให้เป็น
รูปธรรมเพื่อใช้เป็นหลกัเกณฑ์ในการก ากบัความประพฤติของบุคคลในแต่ละกลุ่มคน โดย
ก าหนดเป็นขอ้ควรปฏิบติั (Do) ขอ้ห้ามปฏิบติั (Do not) ตลอดจนมาตรการในการลงโทษกรณี
ฝ่าฝืนไวแ้ตกต่างกนัไปตามวตัถุประสงคข์องแต่ละกลุ่มบุคคล โดยผา่น “มาตรฐานจริยธรรม” 
นัน่เอง 

2. ภายใตห้ลกัการท่ีเสรีภาพในการส่ือสารจ าตอ้งกระท าดว้ยหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ประกอบ
กบัการจ ากดัเสรีภาพดงักล่าวรัฐจะสามารถกระท าไดก้็แต่เฉพาะอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัของ
กฎหมายและเหตุผลความจ าเป็นเพื่อเป็นการเคารพในสิทธิหรือช่ือเสียงของบุคคลอ่ืน หรือเพื่อ
รักษาความมัน่คงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือสุขภาพของประชาชนหรือ
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ศีลธรรมอนัดีเท่านั้น หลกัการดงักล่าวส่งผลให้การใชเ้สรีภาพในการส่ือสารมิไดเ้ป็นเสรีภาพท่ี
สมบูรณ์แต่ประการใด หากแต่เสรีภาพในการส่ือสารจะมีขอบเขตมากน้อยเพียงใด ย่อมข้ึนอยู่
กบัเหตุผลความจ าเป็นและเง่ือนไขของแต่ละประเทศท่ีไดก้ าหนดเอาไว ้โดยจ าตอ้งพิจารณา
ควบคู่กนักบักฎหมายท่ีรัฐสภาของแต่ละประเทศไดต้ราออกมาเป็นส าคญันัน่เอง 

 
วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 13.3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแนวความคิดตลอดจนกลไกเก่ียวกบัการก ากบัตรวจสอบการส่ือสารทางการเมืองภายใต ้
    มาตรฐานจริยธรรมได ้
2. อธิบายแนวความคิดตลอดจนกลไกเก่ียวกบัการก ากบัตรวจสอบการส่ือสารทางการเมืองภายใต ้
    กฎหมายได ้
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เร่ืองที่  13.3.1 การก ากับตรวจสอบการส่ือสารทางการเมืองภายใต้
มาตรฐานจริยธรรม 
 
 โดยท่ี “จริยธรรม” (Ethics) นั้ น หมายความถึงหลักแห่งความประพฤติหรือแนวทางของความ
ประพฤติของมนุษยใ์นสังคมให้อยู่รวมกนัอย่างสงบสุขโดยอาจแสดงออกผ่านพฤติกรรมการประพฤติ
ปฏิบติัของบุคคลนั่นเอง อย่างไรก็ตามโดยท่ีจริยธรรมนั้นเป็นค าท่ีมีความหมายในเชิงนามธรรม ดงันั้น
ภายหลงัจึงไดมี้การก าหนดให้เป็นรูปธรรมเพื่อใชเ้ป็นหลกัเกณฑ์ในการก ากบัความประพฤติของบุคคลใน
แต่ละกลุ่มคน โดยก าหนดเป็นขอ้ควรปฏิบติั (Do) ขอ้ห้ามปฏิบติั (Do not) ตลอดจนมาตรการในการลงโทษ
กรณีฝ่าฝืน (Sanction) ไวแ้ตกต่างกันไปตามวตัถุประสงค์ของแต่ละกลุ่มบุคคล โดยผ่าน “มาตรฐาน
จริยธรรม” (Ethical Standard) ซ่ึงกรณีการก ากบัตรวจสอบการส่ือสารทางการเมืองภายใตม้าตรฐานทาง
จริยธรรมในเอกสารน้ี หมายความถึงการก ากบัและตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของการส่ือสารทาง
การเมืองโดยฝ่านกลไกท่ีก าหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคคลกลุ่มต่างๆ ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีของ
รัฐ ส่ือมวลชน และประชาชน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

1. เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ "รัฐพึงจดัให้มีมาตรฐานทาง
จริยธรรมเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลกัในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจา้หน้าท่ีของรัฐใน
หน่วยงานนั้ นๆ ซ่ึงต้องไม่ต ่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว" (มาตรา 76) ทั้ งยงัก าหนดให้ศาล
รัฐธรรมนูญและองคก์รอิสระร่วมกนัก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมข้ึนใชบ้งัคบัแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และผูด้  ารงต าแหน่งในองคก์รอิสระ รวมทั้งผูว้า่การตรวจเงินแผ่นดินและหัวหนา้หน่วยงานธุรการของศาล
รัฐธรรมนูญและองคก์รอิสระ และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ให้ใช้บงัคบัได ้ทั้งน้ีมาตรฐานทาง
จริยธรรมดงักล่าวตอ้งครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ และตอ้งระบุให้ชดัแจง้
ด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรงอีกด้วย นอกจากน้ี ยงั
ก าหนดให้ตอ้งจดัให้มีรับฟังความคิดเห็นของสภาผูแ้ทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีประกอบดว้ย 
และเม่ือประกาศใช้บงัคบัแลว้ให้ใชบ้งัคบัแก่สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี
ดว้ย ทั้งน้ี ไม่หา้มสภาผูแ้ทนราษฎร วฒิุสภา หรือคณะรัฐมนตรีท่ีจะก าหนดจริยธรรมเพิ่มข้ึนใหเ้หมาะสมกบั
การปฏิบัติหน้าท่ีของตน แต่ต้องไม่ขัดหรือแยง้กับมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว (มาตรา 219) ซ่ึง
คณะรัฐมนตรีไดมี้มติให้ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) รับผิดชอบการจดัท ามาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลของหน่วยงานของรัฐร่วมกับองค์กรกลางการบริหารงานบุคคล
ประเภทต่างๆ (มติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 13 กนัยายน 2559)ภายใตห้ลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามท่ี



30 

 

 

 

รัฐธรรมนูญก าหนด ซ่ึงน ามาก าหนดค่านิยมหลกัของมาตรฐานจริยธรรม (Core Values) ข้ึน เรียกวา่ “หลกั
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี” (GG Framework) อนัประกอบดว้ย 4 หลกัการส าคญัและ 
10 หลกัการยอ่ย (ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2018) ดงัน้ี 

1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบดว้ย 
  1.1 ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยดัเกิดผลิตภาพท่ีคุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้ งน้ีต้องมีการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบติังานเพื่ออ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายตลอดจนยกเลิก
ภารกิจท่ีลา้สมยัและไม่มีความจ าาเป็น 
  1.2 ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์ เชิง
ยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบติัหน้าท่ีตาม
พนัธกิจให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ มีการวางเป้าหมายการปฏิบติังานท่ีชัดเจนและอยู่ในระดบัท่ี
ตอบสนองต่อความคาด หวงัของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบและมีมาตรฐาน มี
การจดัการความเส่ียงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพฒันา
ปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
  1.3 การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบติัราชการตอ้งสามารถใหบ้ริการ
ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด สร้างความเช่ือมัน่ไวว้างใจรวมถึง
ตอบสนองตามความคาดหวงั/ความตอ้งการของประชาชนผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความ
หลากหลายและมีความแตกต่างกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2. ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบดว้ย 

 2.1 ความพร้อมรับในการตรวจสอบ (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบติัราชการตอ้ง
สามารถตอบค าถามและช้ีแจงไดเ้ม่ือมีขอ้สงสัย รวมทั้งตอ้งมีการจดัวางระบบการรายงานความกา้วหนา้และ
ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวต่้อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ 
ตลอดจนมีการจดัเตรียมระบบการแกไ้ขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 2.2 เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบติัราชการตอ้งปฏิบติังานด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้ งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีจ าเป็นและเช่ือถือได้ให้
ประชาชนได ้รับทราบอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนวางระบบใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวเป็นไปโดยง่าย 
  2.3 หลกันิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบติัราชการตอ้งใชอ้ านาจของกฎหมาย
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัด ดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั และค านึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียฝ่ายต่างๆ 

 2.4 ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบติัราชการตอ้งให้บริการอยา่งเท่าเทียมกนั 
ไม่มีการแบ่งแยกดา้นชายหญิง ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
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บุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม และอ่ืนๆ อีกทั้งยงัตอ้งค านึงถึง
โอกาสความเท่าเทียมกนัของการเขา้ถึงบริการสาธารณะของ กลุ่มบุคคลผูด้อ้ยโอกาสในสังคมดว้ย 

3. ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบดว้ย 
 3.1 การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented) 

หมายถึง ในการปฏิบติัราชการตอ้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การรับรู้ เรียนรู้ท าความเขา้ใจ ร่วมแสดงทศันะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งร่วมคิดแกไ้ข
ปัญหา ร่วมในกระบวนการตดัสินใจและการด าเนินงานและร่วมตรวจสอบผลการปฏิบติังาน ทั้งน้ีตอ้งมี
ความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกนัระหว่างกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยเฉพาะกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจะตอ้งไม่มีขอ้คดัคา้นท่ีหาขอ้ยติุไม่ไดใ้นประเด็นท่ีส าคญั 
  3.2 การกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบติัราชการควรมีการมอบ
อ านาจและกระจายความรับผิดชอบในการตดัสินใจและการด าเนินการให้แก่ผูป้ฏิบติังานในระดบัต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือภาค ส่วน
อ่ืนๆ ในสังคม 
 4. ความรับผดิชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบดว้ย 

 4.1 คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) หมายถึง ในการปฏิบติัราชการตอ้งมีจิตส านึก
ความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวงัของ
สังคม รวมทั้งยึดมัน่ในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผูด้  าารงต าแหน่งทางการ เมืองและ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน คุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องระบบราชการไทย 8 ประการ (I AM READY) ไดแ้ก่ 
  I - Integrity ซ่ือสัตยแ์ละกลา้ยนืหยดัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
  A - Activeness ท างานเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริการ 
  M - Morality มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 
  R - Responsiveness ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นท่ีตั้ง 
  E - Efficiency มุ่งเนน้ประสิทธิภาพ 
  A - Accountability ความพร้อมรับในการตรวจสอบ 
  D - Democracy ยดึมัน่ในหลกัประชาธิปไตย 
  Y - Yield มีผลงาน มุ่งเนน้ผลงาน 
 จากหลกัการดงักล่าว หน่วยงานของรัฐก็ไดน้ าแนวทางดงักล่าวมาก าหนดและจดัท าเป็นประมวล
จริยธรรมเพื่อใชใ้นองค์กรของตน อาทิ กรณีของการก ากบัการส่ือสารทางการเมืองของขา้ราชการพลเรือน 
(ก.พ.) ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ก าหนดให้ขา้ราชการพลเรือนจะตอ้งยึดมัน่ใน
จริยธรรมและยืนหยดักระท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง (ขอ้ 1) มีจิตส านึกท่ีดีและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เสียสละ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรวดเร็ว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้(ขอ้ 2) แยกเร่ืองส่วนตวัออกจากต าแหน่ง
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หนา้ท่ีและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกวา่ประโยชน์ส่วนตน (ขอ้ 3) ทั้งน้ี จะตอ้งปฏิบติั
ตามกฎหมายวา่ดว้ยขอ้มูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เน่ินช ้ าและใช้
ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดม้าจากการด าเนินงานเพื่อการในหนา้ท่ีและให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้น 
ถูกตอ้งทนัการณ์และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง (ขอ้ 7) อีกดว้ย 
 ส าหรับกรณีการก ากบัการส่ือสารทางการเมืองของขา้ราชการรัฐสภานั้น ประมวลจริยธรรมของ
ขา้ราชการรัฐสภา ก าหนดให้ขา้ราชการรัฐสภาจะตอ้งรู้รักสามคัคี มีจิตส านึกท่ีดี ซ่ือสัตย ์สุจริต และมีความ
รับผิดชอบต่อหนา้ท่ี (ขอ้ 6)  จ  าตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเท่ียงธรรม เป็นกลางทางการเมือง มีจิตให้บริการ
แก่สมาชิกรัฐสภาและบุคคลในวงงานรัฐสภาและประชาชนด้วยอธัยาศยัไมตรีโดยไม่เลือกปฏิบติัพร้อม
ให้บริการอยู่เสมอ (ขอ้ 8) ตลอดจนกรณีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารให้แก่สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงาน
รัฐสภาและประชาชนภายใตก้รอบของกฎหมายอยา่งครบถว้น ถูกตอ้งและไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง (ขอ้ 9) 
 ส่วนกรณีการก ากบัการส่ือสารทางการเมืองของขา้ราชการศาลรัฐธรรมนูญนั้น ประมวลจริยธรรม
ของขา้ราชการศาลรัฐธรรมนูญก าหนดให้ขา้ราชการศาลรัฐธรรมนูญจะตอ้งยึดมัน่ความเป็นอิสระและเป็น
กลางในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่หว ัน่ไหวต่อกระแสหรือแรงกดดนัใดๆ (ขอ้ 3) 
รักษาความลบั ระเบียบ ขอ้บงัคบัและมรรยาทในการประชุมปรึกษาอย  ่างเคร่งครัด (ขอ้ 4) จะตอ้งเคารพใน
มติและเหตุผลในก ารวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงขา้งมาก (ขอ้ 5) และระมดัระวงัในการให้
ค  าปรึกษาแก่บุคคลภายนอกในเร่ืองท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ (ขอ้ 6) และระมดัระวงัในการ
แสดงความคิดเห็นต่อส่ือมวลชนหรือสาธารณชนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัประเด็นปัญหาท่ีเสนอหรืออาจจะเสนอ
ใหศ้าลรัฐธรรมนูญพิจารณาวนิิจฉยั (ขอ้ 7) 
 ซ่ึงการก าหนดมาตรฐานจริยธรรมในลกัษณะดงักล่าวยงัปรากฏในประมวลจริยธรรมของเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐอีกหลายประเภท ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นไปภายใตห้ลกัการเดียวกนัหากแต่แตกต่างกนัในรายละเอียด
เล็กนอ้ยตามความเหมาะสมของแต่ละองคก์ร อาทิ ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประมวลจริยธรรมของข้าราชการต ารวจ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายอยัการ ประมวล
จริยธรรมของขา้ราชการฝ่ายศาลปกครอง ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการศาลยติุธรรม ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (ก.ถ.) และประมวล
จริยธรรมของขา้ราชการทหาร เป็นตน้ 
 

2. ส่ือมวลชน 
 โดยท่ีส่ือมวลชนนั้นเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีกฎหมายรับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไวเ้ป็นการ
เฉพาะภายใตบ้ทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ ในฐานะท่ีเป็นผูค้อยควบคุมการด าเนินงานของรัฐ (Watchdog) อนั
เป็นพื้นฐานส าคญัของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และอยู่ในฐานะท่ีเป็นส่ือกลางในการน าเสนอ
ขอ้มูลข่าวสาร การวิพากษว์ิจารณ์และรายงานขอ้มูลเหล่านั้นสู่ความรับรู้ของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เพราะฉะนั้นการด าเนินการใดๆ ของส่ือมวลชนภายใตบ้ทบาทหนา้ท่ี
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ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบเป็นวงกวา้งต่อสังคมได้ ดงันั้นเพื่อให้การด าเนินการภายใตบ้ทบาทหน้าท่ีของ
ส่ือมวลชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ภายใตก้รอบเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญก าหนด จึงเป็นท่ีมาของ
การก าหนดมาตรฐานการปฏิบติัหน้าท่ีของส่ือมวลชนในหลายลกัษณะข้ึนอยูก่บัชนิดของส่ือนั้น ๆ ภายใต ้
“หลักการก ากับดูแลกันเอง” (Self-Regulation) ภายใต้ความสมคัรใจ โดยใช้มาตรฐานจรรยาบรรณเป็น
เคร่ืองมือ โดยมีระบบการรับเร่ืองร้องเรียนและการตรวจสอบ เน้ือหาส่ือท่ีเผยแพร่ในส่ือต่าง ๆ และมี
กระบวนการส่งเสริมการใช้จรรยาบรรณท่ีถูกจริยธรรมอย่างต่อเน่ืองอีกด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจุบัน
ส่ือมวลชนแต่ละประเภทจะมีการจดัท ามาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของตนข้ึนเป็นการเฉพาะก็ตาม 
หากแต่ล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้หลักการท่ีส าคัญร่วมกันส่ีประการ กล่าวคือ การน าเสนอความจริง 
(Truthfulness) หลักความถูกต้องแม่นย  า (Accuracy) หลักความเป็นกลาง (Impartiality) และหลักความ
ยติุธรรม (Fairness) เป็นหลกัโดยการก ากบัดูแลกนัเองนั้นจะอยูภ่ายใตห้ลกัการพื้นฐานท่ีส าคญั 10 ประการ 
(อุษา บิ้กก้ินส์ อา้งใน วนิดา แสงสารพนัธ์, 2555: หนา้ 75-76) กล่าวคือ 

1. ระบบการก ากบัดูแลท่ีเป็นสากล (Universality of the Self-Regulatory System) หมายถึง ระบบ
การควบคุมกนัเองควรเป็นสากล เป็นท่ียอมรับของนกัวิชาชีพ นกัโฆษณา เอเยนซ่ีและส่ือมวลชน โดยไดรั้บ
การสนบัสนุนจากธุรกิจส่ือส่วนใหญ่เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งราบร่ืน 

2. การสนับสนุนทุนท่ีมีประสิทธิภาพและย ัง่ยืน (Sustained and Effective Funding) คือการจดัตั้ ง
กองทุนท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานดว้ยความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงาน 

3. ประสิทธิภาพและการบริหารทรัพยากร (Efficient and Resourced Administration) อนัหมายถึง 
การบริหารจดัการควรเป็นอิสระจากองค์กรธุรกิจท่ีให้ทุนเป็นการด าเนินงานต้องมีความน่าเช่ือถือต่อ
บุคคลภายนอก 

4. กฎท่ีมีประสิทธิผลและเป็นสากล (Universal and Effective Codes) หมายความถึง มีการก าหนด
จรรยาบรรณทางวชิาชีพซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

5. การให้ค  าแนะน าและให้ข้อมูล  (Advice and Information) การจัดท าคู่ มือ (Guidance Notes) 
ใหก้บัสมาชิกประกอบการด าเนินงาน 

6. การจดัการเร่ืองร้องเรียนท่ีมีประสิทธิผลและฉับไว (Prompt and Efficient Complaint Handling) 
คือ การด าเนินงานเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนตอ้งเท่ียงตรง ฉบัไวและมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยสร้างความน่าเช่ือถือ
ใหก้บัองคก์รได ้

7. ความเป็นอิสระและมีการตัดสินท่ี เป็นกลาง (Independent and Impartial Adjudication) คือ 
คณะกรรมการพิจารณาขอ้ร้องเรียนควรเป็นกลางและปลอดจากการแทรกแซงของรัฐและองคก์รอ่ืน ๆ การ
ท างานตอ้งโปร่งใส รวดเร็วและตรวจสอบได ้

8. การลงโทษท่ีเกิดผลอยา่งแทจ้ริง (Effective Sanctions) กล่าวคือ  มีการด าเนินงานกบัผูฝ่้าผืนอยา่ง
มีประสิทธิภาพและส่ือต่าง ๆใหค้วามร่วมมืออยา่งดี 
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9. การตรวจสอบและแก้ไข เร่ืองร้องเรียนอย่างมีประสิท ธิผล  (Efficient Compliance and 
Monitoring) กล่วคือ มีการตรวจสอบอยา่งเป็นระบบ อาจเป็นการตรวจสอบตามประเภทส่ือหรือตรวจสอบ
ตามประเด็นปัญหา และ 

10. อุตสาหกรรมส่ือมีประสิทธิภาพและผู ้บริโภครู้เท่าทัน (Effective Industry and Consumer 
Awareness) อนัหมายความถึงการท่ีผูบ้ริโภคควรตระหนกัรู้ว่าสามารถส่งขอ้ร้องเรียนไปยงัช่องทางใดใน
ขณะเดียวกนัธุรกิจ ควรปฏิบติัตามจรรยาบรรณและขั้นตอนต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้งในขณะท่ีก ากบัดูแลกนัเอง 
 จากหลกัการดงักล่าวขา้งตน้ เม่ือพิจารณาจากประมวลจริยธรรมของส่ือมวลชนแขนงต่างๆ พบว่า
กรณีของการก ากบัการส่ือสารทางการเมืองนั้น “จริยธรรมวิชาชีพของสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพแ์ห่ง
ประเทศไทย” ไดก้ าหนดใหน้กัข่าวนกัหนงัสือพิมพจ์ะตอ้งส่งเสริมและรักษาไวซ่ึ้งเสรีภาพของการเสนอข่าว
และความคิดเห็น (ข้อ 1) ให้ประชาชนได้ทราบข่าวเฉพาะท่ีเป็นจริง การเสนอข่าวสารใดๆ ออกพิมพ์
โฆษณาเผยแพร่ ถา้ปรากฏว่าไม่ตรงต่อความเป็นจริง ตอ้งรีบจดัการแกไ้ขให้ถูกตอ้งโดยเร็ว (ขอ้ 2) ในการ
ไดม้าซ่ึงข่าว ภาพ หรือขอ้มูลอ่ืนใด มาเป็นของตน ตอ้งใชว้ิธีการท่ีสุภาพและซ่ือสัตยเ์ท่านั้น (ขอ้ 3) จะตอ้ง
ปฏิบติัหน้าท่ีของตน โดยมุ่งหวงัต่อสาธารณประโยชน์ ไม่ใช้ต  าแหน่งหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั 
หรือหมู่คณะโดยไม่ชอบธรรม (ขอ้ 5) และไม่กระท าการอนัเป็นการบัน่ทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรือ
ความสามคัคีของเพื่อนร่วมวชิาชีพ (ขอ้ 6) 
 ส าหรับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทยนั้น ไดก้ าหนด “ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพข่าววิทยุและ
โทรทศัน์ไทย วา่ดว้ยจริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทศัน์ พ.ศ. 2553” ไวเ้ป็นแนวปฏิบติัของสมาชิก 
โดยกรณีของการก ากบัการส่ือสารทางการเมืองนั้น ในหมวด 2 ว่าดว้ยจริยธรรมของวิทยุและโทรทศัน์ ได้
ก าหนดให้วิทยุและโทรทัศน์ต้องน าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องตามหลักวตัถุวิสัย 
ภายใตพ้ื้นฐานความรู้และความถูกตอ้งครบถว้น (ขอ้ 5) วทิยุและโทรทศัน์ตอ้งน าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสาร
และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประโยชน์แห่งสาธารณะ และไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ื้น (ขอ้ 6) วทิยแุละ
โทรทศัน์มีหนา้ท่ีปฏิบติัตนตามจริยธรรมแห่งวชิาชีพ (ขอ้ 7) ดงัน้ี 

1. ตอ้งน าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งแก่สาธารณะชนตามหลกัวตัถุวิสัย ดว้ย
ความถูกตอ้งเท่ียงตรง แม่นย  า และครบถว้น ดว้ยความเป็นธรรมโดยปราศจากอคติ 4 ไดแ้ก่ ฉนัทาคติ โทษา
คติ ภยาคติ และโมหาคติ 

2. หากมีการอา้งอิง หรือคดัลอกข่าวสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากแหล่งขอ้มูลอ่ืน ตอ้งแจง้ท่ีมาของ
ข่าวสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีน าเสนอหรือเผยแพร่ดงักล่าว 

3. ตอ้งปกปิดช่ือตวั ช่ือสกุล รูปร่าง ลกัษณะ และสถานะของแหล่งข่าว รวมทั้งข่าวสารและขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งส าคญัท่ีแหล่งข่าวประสงค์ให้ปกปิด เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมจากแหล่งข่าว และเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัแจง้วา่ การเปิดเผยดงักล่าวไม่เป็นอนัตรายต่อแหล่งข่าว 

4. การน าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเกิดความผดิพลาด ตอ้งด าเนินการแกไ้ข
ความผดิพลาดโดยทนัที พร้อมทั้งขออภยัในความผดิพลาดดงักล่าว 
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5. การน าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษย ์และไม่เป็นการซ ้ าเติมความทุกขแ์ละโศกนาฏกรรมแก่ผูท่ี้ตกเป็นข่าว 

6. การน าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งตระหนกัถึงประโยชน์แห่งสาธารณะ 
7. การแสดงความคิดเห็น หรือการวิจารณ์ข่าวสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งให้ความเป็นธรรมแก่ผู ้

ท่ีถูกพาดพิง และตอ้งแยกแยะให้ชดัเจนวา่ เป็นขอ้เท็จจริงหรือเป็นการแสดงความคิดเห็น โดยตอ้งแจง้ให้
ทราบวา่ เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือการวจิารณ์ของผูป้ระกอบวชิาชีพข่าวนั้น การแสดงความคิดเห็นพึง
กระท าโดยบริสุทธ์ิใจ และไม่มีพนัธะกรณีอ่ืนใด นอกจากมุ่งปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อสาธารณชน โดยไม่ยอมให้
อิทธิพลอ่ืนใดมาครอบง าความคิดเห็น 

8. ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามในการใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
9. ตอ้งไม่น าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีการประกาศโฆษณาท่ีแอบแฝง

มาพร้อมกบัข่าวสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจนท าให้ประชาชนหลงเช่ือในความเป็นข่าวสารและขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้ง 

10. ตอ้งระมดัระวงัไม่น าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตนเองหรือพวกพอ้งมี
ผลประโยชน์ทบัซ้อน หากผูป้ระกอบวิชาชีพข่าวมีผลประโยชน์ทบัซ้อนกบัข่าวสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตอ้งแจง้หรือรายงานพร้อมกบัการน าเสนอหรือเผยแพร่ดงักล่าวทนัที 

11. ต้องระมดัระวงัการน าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องภายใต้ขอบเขตแห่ง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรมอนัดีงามของประชาชน มิใหป้ระชาชนหลงเช่ือในส่ิงท่ีงมงาย และไม่เป็น
เคร่ืองมือในการน าเสนอหรือเผยแพร่ส่ิงท่ีเป็นภยัต่อสังคม หรือกระทบต่อสาธารณะ 
 ส่วนกรณีของผูป้ระกอบวิชาชีพข่าวนั้น หมวดท่ี 8 ว่าดว้ยจริยธรรมของผูป้ระกอบวิชาชีพข่าว ได้
ก าหนดให้ผูป้ระกอบวิชาชีพข่าวตอ้งไม่อวดอา้งต าแหน่งหน้าท่ีของผูป้ระกอบวิชาชีพข่าว หรือต าแหน่ง
หน้าท่ีอ่ืนเพื่อเรียกร้องประโยชน์ท่ีไม่ชอบธรรม (ขอ้ 8)  ตอ้งไม่รับอามิส สินจา้ง หรือผลประโยชน์ใดๆ 
เพื่อให้กระท าการหรือไม่กระท าการใด อนัจะขดัต่อการปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อให้ประชาชนไดรั้บข่าวสารและ
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอย่างถูกตอ้งรอบดา้น (ขอ้ 9) ตอ้งไม่ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือด าเนินธุรกิจ หรือ
ประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นการเส่ือมเสียต่อศักด์ิศรีและเกียรติคุณของผู ้
ประกอบวิชาชีพข่าว (ขอ้ 10) ทั้งน้ีการไดม้าหรือการน าเสนอหรือการเผยแพร่ข่าวสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
พึงใช้วิธีการท่ีสุภาพ ซ่ือสัตย ์หลีกเล่ียงการใชถ้อ้ยค าท่ีไม่สุภาพ หรือมีความหมายท่ีดูถูกเหยียดหยามผูอ่ื้น 
(ขอ้ 11) และพึงไม่รับต าแหน่งหนา้ท่ี หรือประโยชน์อ่ืนใด เพื่อกระท าการหรืองดเวน้กระท าการใด ๆ อนัขดั
ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อให้ประชาชนไดรั้บข่าวสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีถูกตอ้งครบถ้วน หรือเพื่อให้
บุคคลใด ๆ ไดรั้บประโยชน์ท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย (ขอ้ 12) 
 ส าหรับกรณีของส่ือออนไลน์นั้น ปัจจุบนั “สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์” ไดก้ าหนด “แนวปฏิบติัใน
การน าเสนอข่าวและภาพข่าวของสมาชิกสมาคมผูผ้ลิตข่าวออนไลน์ พ.ศ. 2555” เพื่อก ากบัดูแลและส่งเสริม
ให้มีการน าข่าวท่ีผลิตโดยสมาชิกไปใชอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้งตามกฎหมาย รวมทั้งยกระดบัธุรกิจและ
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มาตรฐานการน าเสนอข่าวออนไลน์ให้เป็นท่ียอมรับต่อสาธารณชน โดยจดัท าแนวปฏิบติัในการน าเสนอข่าว
และภาพข่าวของสมาคมผูผ้ลิตข่าวออนไลน์ ท่ีก าหนดให้สมาชิกพึงยึดมัน่และปฏิบติัตามขอ้บงัคบัว่าดว้ย
จริยธรรมแห่งวิชาชีพของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทยโดย
เคร่งครัด (ข้อ 3) เน่ืองจากการน าเสนอข่าวหรือภาพข่าวผ่านเว็บไซต์ของสมาชิกสามารถกระท าได้
ตลอดเวลา ดงันั้นสมาชิกพึงใช้วิจารณญาณอย่างเต็มท่ีในการน าเสนอข่าวและภาพข่าวต่างๆ ด้วยความ
ระมดัระวงัเพื่อมิให้น าไปสู่ความขดัแยง้และเสียหายอย่างรุนแรงข้ึนในสังคม (ข้อ 6) อีกทั้งได้ก าหนด
บทลงโทษกรณีการไม่ปฏิบติัตามแนวปฏิบติัน้ีท่ีอาจน าไปสู่การพน้สมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลงไดอี้ก
ดว้ย  
 

3. ประชาชน 
 โดยท่ีจริยธรรมนั้น หมายความถึงหลกัแห่งความประพฤติหรือแนวทางของความประพฤติของ
มนุษยใ์นสังคมให้อยูร่วมกนัอยา่งสงบสุขโดยอาจแสดงออกผ่านพฤติกรรมการประพฤติปฏิบติัของบุคคล
โดยผา่นการก าหนดอยา่งเป็นรูปธรรมเพื่อใชเ้ป็นหลกัเกณฑ์ในการก ากบัความประพฤติของบุคคลในแต่ละ
กลุ่มคนผ่าน “มาตรฐานจริยธรรม” (Ethical Standard)  ดงันั้นกรณีจริยธรรมของการก ากบัการส่ือสารทาง
การเมืองของประชาชนน้ี จึงยอ่มหมายความถึงประชาชนท่ีมีการรวมกลุ่มกนัเป็นกลุ่มบุคคลในลกัษณะต่าง 
ๆ เช่น สมาคมหอการคา้ไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย เป็นตน้ ซ่ึงต่างได้มีการ
ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับหน่วยงานหรือองค์กรนั้ นๆ ไว้เป็นการเฉพาะ เช่น กรณี
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ไทย โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ท่ีก าหนดให้สมาชิกต้องไม่เผยแพร่ข่าวลือซ่ึงไม่มี
ขอ้เท็จจริงสนบัสนุนเพื่อไม่ให้ลูกคา้เกิดความเขา้ใจคลาดเคล่ือนจนอาจส่งผลกระทบต่อระบบการซ้ือขาย
โดยรวม หรือกรณีของจรรยาบรรณธนาคาร (Banking Industry Code of Conduct) โดยสมาคมธนาคารไทย 
ท่ีก าหนดให้ธนาคารไทยจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ 
ปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
รวมถึงนโยบายการต่อตา้นและป้องกนัการทุจริตคอรัปชัน่ นโยบายดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีเยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิาชีพท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความช านาญและความระมดัระวงัรอบคอบ โดยตอ้งเก็บรักษาความลบัและ
ไม่ใชข้อ้มูลถายในหรือขอ้มูลอนัเป็นความลบัเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางท่ีมิชอบแก่ตนเองหรือผูอ่ื้น ทั้งน้ี
การส่ือสาร แถลงการณ์ หรือการให้ขอ้มูลใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธนาคารหรือธุรกิจของธนาคารและลูกคา้จะตอ้งมี
ความถูกตอ้งเหมาะสมโดยการกระท าดงักล่าวต่อส่ือมวลชนโดยบุคคลซ่ึงไดรั้บมอบหมายให้ท าหน้าท่ีให้
ขอ้มูลในนามของธนาคารเท่านั้น นอกจากน้ีเพื่อให้การด าเนินการตามจรรยาบรรณเกิดประสิทธิภาพ ยงั
ก าหนดให้ธนาคารพาณิชยจ์ะตอ้งจดัใหมี้การด าเนินการทางวินยักบัผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ตาม
ความเหมาะสมของผลกระทบและลกัษณะของการกระท าความผิดและเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายโดยไม่มีการ
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เลือกปฏิบติั อีกทั้งก าหนดให้มีช่องทางในการแจงเบาะแสหรือรายงานขอสงสัยเก่ียวกบัความซ่ือสัตยห์รือ
การปฏิบติัท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
 
 
 

หลงัจากศึกษาเนื้อหาสาระเร่ืองที ่13.3.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิกรรม 13.3.1 
ในแนวการศึกษาหน่วยที ่13 ตอนที ่13.3 เร่ืองที ่13.3.1 
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เร่ืองที่ 13.3.2 การก ากบัตรวจสอบการส่ือสารทางการเมืองภายใต้กฎหมาย 
 
 โดยท่ีการส่ือสารทางการเมืองเป็นการส่ือสารภายใตเ้สรีภาพในการส่ือสารท่ีรัฐธรรมนูญไดก้ าหนด
รับรองไวเ้ป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาประกอบกับหลักเกณฑ์ท่ีปรากฎในกติการะหว่าง
ประเทศวา่ดว้ยสิทธิทางแพ่งและทางการเมืองขา้งตน้ พบว่าไดรั้บรองให้บุคคลทุกคนสามารถแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างเสรีไม่ว่าจะเป็นไปในรูปการพูด การเขียน หรือการพิมพ์ ศิลปะ หรือการส่ือสารอย่างอ่ืน 
ทั้งน้ี โดยท่ีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นน้ี หมายความรวมถึงเสรีภาพในการแสวงหา การรับและการ
แจกจ่ายข่าวสารและความคิดเห็นทุกชนิดโดยไม่ค  านึงถึงเขตแดน อย่างไรก็ตาม การแสดงความคิดเห็น
ดงักล่าวจ าตอ้งกระท าด้วยหน้าท่ีและมีความรับผิดชอบ ทั้ งน้ี การจ ากดัสิทธิเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นสามารถกระท าไดก้็แต่เฉพาะอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัของกฎหมายและเหตุผลความจ าเป็นเพื่อ
เป็นการเคารพในสิทธิหรือช่ือเสียงของบุคคลอ่ืน หรือเพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน หรือสุขภาพของประชาชนหรือศีลธรรมอนัดีเท่านั้น หลกัการดงักล่าวแสดงให้เห็นได้ว่า
กติการะหวา่งประเทศว่าดว้ยสิทธิทางแพ่งและทางการเมืองมิไดรั้บรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
โดยโดยปราศจากเง่ือนไขแต่อย่างใด ตรงกันข้าม กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่งและทาง
การเมืองไดก้ าหนดขอบเขตการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอนัมีผลเป็นการจ ากดัการใช้เสรีภาพ
ของไวภ้ายใตเ้หตุผลความจ าเป็นหลายประการ ส่งผลให้การใชเ้สรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมิไดเ้ป็น
เสรีภาพท่ีสมบูรณ์แต่ประการใด หากแต่การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจะมีขอบเขตมากน้อย
เพียงใด ย่อมข้ึนอยู่กบัเหตุผลความจ าเป็นและเง่ือนไขของแต่ละประเทศท่ีได้ก าหนดเอาไว ้โดยจ าต้อง
พิจารณาควบคู่กนักบักฎหมายท่ีรัฐสภาของแต่ละประเทศไดต้ราออกมาเป็นส าคญั อนัส่งผลให้เสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นอยูภ่ายใตข้อบเขตท่ีกฎหมายแห่งรัฐนั้นก าหนดข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการก ากบัตรวจสอบการส่ือสารทางการเมืองท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 

1. พระราชบัญญตัข้ิอมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
 โดยท่ีรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัไดก้ าหนดรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลไวห้ลายประการ หน่ึง
ในสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานท่ีมีความส าคญัไม่นอ้ยไปกวา่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนคือ
สิทธิในการรับรู้ (Right to Know) ของประชาชน ซ่ึงเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนักับเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างแยกออกจากกนัไม่ได้ เน่ืองจากประชาชนย่อมไม่อาจแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ีหาก
ปราศจากสิทธิในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร อยา่งไรก็ตาม แมก้ฎหมายน้ีจะเป็นกฎหมายท่ีก าหนดรองรับสิทธิของ
ประชาชนในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารก็ตาม หากแต่ภายใตเ้ง่ือนไขของมาตรา 56 ของบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ
ท่ีก าหนดเง่ือนไขอนัเป็นการยกเวน้สิทธิในการรับรู้เอาไว ้โดยก าหนดให้ในกรณีท่ีการเปิดเผยข้อมูลหรือ
ข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมัน่คงของรัฐ ความปลอดภยัของประชาชน หรือส่วนไดเ้สียอนัพึงไดรั้บความ
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คุม้ครองของบุคคลอ่ืน หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล รัฐหรือหน่วยงานของรัฐย่อมมีอ านาจในการท่ีจะไม่
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้ งน้ีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อการนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาจากพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 แลว้พบว่า เง่ือนไขการเปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสารจะอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายล าดบัรองสองฉบบั ดงัน้ี 

1.1 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
กฎหมายไดก้ าหนดให้รัฐมีอ านาจในการตราระเบียบปฏิบติัเพื่อให้เกิดความชดัเจนแก่ส่วนราชการท่ี

เก็บรักษาขอ้มูลเพื่อทราบวา่ขอ้มูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใดไดห้รือไม่ภายใตเ้ง่ือนไขเช่นใด 
ทั้งยงัก าหนดวิธีการรักษามิให้ขอ้มูลร่ัวไหลเพื่อให้หน่วยงานของรัฐก าหนดวิธีการคุม้ครองขอ้มูลข่าวสาร
นั้นอีกดว้ย (มาตรา 16) ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้การตราระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความลบัของทางราชการ พ.ศ.2544 ข้ึนใช้
บงัคบั และเน้ือหาของระเบียบน้ีมีผลเป็นการจ ากดัสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของทาง
ราชการตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนด โดยให้อ านาจกบัหวัหนา้หน่วยงานของรัฐมีอ านาจในการก าหนดชั้นความลบั
แก่ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการท่ีเป็นข้อมูลข่าวสารลับ โดยแบ่งชั้นความลับเป็นสามชั้น (ข้อ 12 - ข้อ 15) 
กล่าวคือ 
  (1) ลับท่ีสุด (Top Secret) หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับซ่ึงหากเปิดเผยทั้ งหมดหรือเพียง
บางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอยา่งร้ายแรงท่ีสุด 
  (2) ลบัมาก (Secret) หมายความถึง ขอ้มูลข่าวสารลบัซ่ึงหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน
จะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอยา่งร้ายแรง 
  (3) ลบั (Confidential) ขอ้มูลข่าวสารลบัซ่ึงหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ 

เม่ือพิจารณาจากความหมายของขอ้มูลทั้งสามประเภทแลว้พบวา่ การพิจารณาจดัชั้นความลบัของขอ้มูล
นั้ นว่าเป็นล าดับใดนั้ น ข้ึนอยู่กับความรุนแรงของความเสียหายต่อประโยชน์แห่งรัฐเป็นส าคัญ ซ่ึงค าว่า 
“ประโยชน์แห่งรัฐ” ในท่ีน้ี หมายความถึงการด าเนินงานของรัฐท่ีเก่ียวกบัประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์
ของเอกชนประกอบกนั ไม่วา่จะเป็นเร่ืองความมัน่คงของรัฐท่ีเก่ียวกบัการเมืองภายในประเทศหรือระหวา่ง
ประเทศ การป้องกนัประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การพลงังานและส่ิงแวดลอ้มเป็น
เกณฑ ์
 1.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 เป็นกฎหมายท่ีวาง
แนวทางปฏิบติัในการรักษาความปลอดภยัเก่ียวกบับุคคล เอกสาร สถานท่ี ซ่ึงใช้ประกอบกบัระเบียบวา่ดว้ยการ
รักษาความลบัของทางราชการ พ.ศ.2544 ท่ีใช้เป็นแนวทางปฏิบติัในการรักษาขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นเอกสารมิให้
ร่ัวไหล โดยก าหนดให้ “การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ” หมายความว่า มาตรการและการด าเนินการท่ี
ก าหนดข้ึนเพื่อพิทกัษรั์กษาและคุม้ครองป้องกนัส่ิงท่ีเป็นความลบัของทางราชการ ตลอดจนหน่วยงานของ
รัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้พ้นจากการร่ัวไหลการจารกรรม การก่อวินาศ
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กรรมการบ่อนท าลาย การก่อการร้าย การกระท าท่ีเป็นภยัต่อความมัน่คงและผลประโยชน์แห่งรัฐและการ
กระท าอ่ืนใดท่ีเป็นการเปิดเผยส่ิงท่ีเป็นความลบัของทางราชการโดยไดก้ าหนดคุม้ครองขอ้มูลท่ีเป็นความลบั
ของทางราชการตามล าดบัชั้นความลบั (ขอ้ 15-ขอ้ 17) ดงัน้ี 

 (1) ลบัท่ีสุด (Top Secret)  หมายความวา่ ความลบัท่ีมีความส าคญัท่ีสุดเก่ียวกบับุคคลขอ้มูล
ข่าวสารวตัถุ สถานท่ี และทรัพยสิ์นมีค่าของแผ่นดิน ซ่ึงหากความลบัดงักล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน
ร่ัวไหลไปถึงบุคคลผูไ้ม่มีหนา้ท่ีไดท้ราบ จะท าให้เกิดความเสียหายต่อความมัน่คงและผลประโยชน์แห่งรัฐ
อยา่งร้ายแรงท่ีสุด 

 (2) ลับมาก (Secret)  หมายความว่า ความลับท่ีมีความส าคัญมากเก่ียวกับบุคคลข้อมูล
ข่าวสารวตัถุ สถานท่ี และทรัพยสิ์นมีค่าของแผ่นดิน ซ่ึงหากความลบัดงักล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน
ร่ัวไหลไปถึงบุคคลผูไ้ม่มีหนา้ท่ีไดท้ราบ จะท าให้เกิดความเสียหายต่อความมัน่คงและผลประโยชน์แห่งรัฐ
อยา่งร้ายแรง 

 (3) ลบั (Confidential) หมายความว่า ความลบัท่ีมีความส าคญัเก่ียวกบับุคคลขอ้มูลข่าวสาร 
วตัถุสถานท่ี และทรัพยสิ์นมีค่าของแผน่ดิน ซ่ึงหากความลบัดงักล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนร่ัวไหลไปถึง
บุคคลผูไ้ม่มีหนา้ท่ีไดท้ราบ จะท าใหเ้กิดความเสียหายต่อความมัน่คงและผลประโยชน์แห่งรัฐ 

ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายล าดบัรองทั้งสองฉบบัขา้งตน้พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540 จึงไดก้ าหนดเง่ือนไขความรับผิดของเจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีครอบครองขอ้มูลท่ีเป็นความลบั
ดงักล่าวไว ้กล่าวคือ ในกรณีท่ีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใดแมจ้ะเขา้ข่ายตอ้งมีความรับผิดตามกฎหมายใด 
ให้ถือวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่ตอ้งรับผดิหากเป็นการกระท าโดยสุจริตและเป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการรักษา
ความลบัของทางราชการ พ.ศ.2544 และหากเจา้หน้าท่ีของรัฐในระดบัตามท่ีก าหนดในกฎหมายไดมี้ค าสั่งให้
เปิดเผยเป็นการทัว่ไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใดเพื่อประโยชน์อนัส าคญัยิ่งกวา่ท่ีเก่ียวกบัประโยชน์สาธารณะ
หรือชีวิต ร่างกาย สุขภาพหรือประโยชน์อ่ืนของบุคคลและค าสั่งนั้นไดก้ระท าโดยสมควรแก่เหตุ ในการน้ี
เจา้หน้าท่ีจะมีการก าหนดขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไขในการใชข้อ้มูลข่าวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได ้(มาตรา 
20) ซ่ึงหากมีบุคคลใดฝ่าฝืนเง่ือนไขท่ีเจา้หนา้ท่ีก าหนดข้ึนยอ่มตอ้งไดรั้บโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด คือตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ (มาตรา 41) อย่างไรก็ตาม 
แมเ้จา้หน้าท่ีจะไดด้ าเนินการตามขั้นตอนของการเปิดเผยขอ้มูลท่ีก าหนดในระเบียบดงักล่าวแลว้ หากเกิด
ความเสียหายจากการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวข้ึน กฎหมายวา่ดว้ยขอ้มูลข่าวสารของทางราชการยงัก าหนดให้
การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารกรณีน้ียอ่มไม่เป็นเหตุใหห้น่วยงานของรัฐพน้จากความรับผดิตามกฎหมายหากจะ
พึงมีในกรณีดงักล่าวอีกดว้ย 
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2. พระราชบัญญตักิารกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2560 
กฎหมายว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์เป็นกฎหมายท่ีตราข้ึนภายใตเ้หตุผลเพื่อ

ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผิดท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากระบบ
คอมพิวเตอร์เป็นส่วนส าคญัของการประกอบกิจการและการด ารงชีวิตของมนุษยใ์นปัจจุบนัและหากมี
ผูก้ระท าด้วยประการใดๆ ให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถท างานตามค าสั่งท่ีก าหนดไวห้รือท าให้การ
ท างานผิดพลาดไปจากค าสั่งท่ีก าหนดไว ้หรือใช้วิธีการใดๆ เขา้ล่วงรู้ขอ้มูล แกไ้ขหรือท าลายขอ้มูลของ
บุคคลอ่ืนในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบหรือใชร้ะบบคอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัเป็น
เท็จหรือมีลกัษณะอนัลามกอนาจารย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย มีผลกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม
และความมัน่คงของรัฐรวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอนัดีของประชาชนอีกดว้ย และเม่ือพิจารณาจาก
บทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พบว่าเป็นกฎหมายท่ีได้
ก าหนดให้การกระท าท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์เป็นความผิดพร้อมทั้งก าหนดบทลงโทษส าหรับการกระท า
ความผดินั้นๆ ไวอ้ยา่งชดัเจนในหลายฐานความผดิ กล่าวคือ ความผดิฐานเปิดเผยมาตรการป้องกนัการเขา้ถึง
ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีผูอ่ื้นจดัท าข้ึนเป็นการเฉพาะโดยมิชอบ การดกัรับขอ้มูลคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นโดยมิ
ชอบ การท าให้เสียหาย ท าลาย แกไ้ข เปล่ียนแปลงเพิ่มเติมขอ้มูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ การกระท าเพื่อให้
การท างานของระบบคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นไม่สามารถท างานตามปกติได ้การส่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์รบกวน
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอ่ืนโดยปกติสุข การจ าหน่ายชุดค าสั่งท่ีจดัท าข้ึนเพื่อน าไปใช้เป็น
เคร่ืองมือในการกระท าความผิด ซ่ึงแต่ละฐานความผิดได้ก าหนดบทลงโทษทางอาญาไวอ้ย่างชัดเจน 
อย่างไรก็ตาม ต่อมาได้มาการจดัตั้ ง “กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ข้ึนโดยมีอ านาจหน้าท่ี
เก่ียวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และด าเนินกิจการเก่ียวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การ
อุตุนิยมวทิยา การสถิติ และราชการอ่ืน ตามท่ีมีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหนา้ท่ีของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ห รือส่วนราชการท่ีสั งกัดกระทรวงดิจิทัล เพื่ อ เศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
(พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560; มาตรา 21/1) ทั้ งน้ี
ภายใตเ้หตุผลท่ีวา่ เน่ืองจากเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารดา้นดิจิทลัไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัในการ
พฒันาและขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ สังคม ฐานความรู้ และขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดย
หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจต่างมีความต้องการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารด้าน
ดิจิทลัมาใช้ในการพฒันาศกัยภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ แต่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีจ  ากดัเฉพาะเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบส่ือสาร ซ่ึงไม่
ครอบคลุมถึงเร่ืองการพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อรองรับการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สงัคมในปัจจุบนัท่ีมีการขบัเคล่ือนโดยเทคโนโลยดิีจิทลัเป็นหลกั ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีหน่วยงานภาครัฐท าหนา้ท่ี
บูรณาการกลไกต่างๆ ทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อภาพรวมของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเนน้ให้เทคโนโลยีดิจิทลัเขา้ไปมี
บทบาทในทุกภาคส่วน ดงันั้นเพื่อให้มีกระทรวงท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีครอบคลุมถึงเร่ืองดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
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สังคม จึงตอ้งด าเนินการปรับโครงสร้างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้มีขอบเขตอ านาจ
หน้าท่ีมากข้ึน และเปล่ียนช่ือเป็นกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงเป็นภารกิจในการก าหนด
มาตรฐานและความปลอดภยัไซเบอร์ รวมทั้งการเฝ้าระวงัและติดตามสถาณการณ์ดา้นความมัน่คงปลอดภยั
ของเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ ประกอบกบั โดยท่ีกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์มีบทบญัญัติบางประการท่ีไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนั ซ่ึงมีรูปแบบการกระท าความผดิท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึนตามพฒันาการทาง
เทคโนโลยีซ่ึงมีความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการกระท า
ความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ โดยปรับปรุงบทบญัญติัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูรั้กษาการตามกฎหมาย การ
ก าหนดฐานความผดิข้ึนใหม่ และการแกไ้ขเพิ่มเติมฐานความผิดเดิม รวมทั้งก าหนดบทลงโทษของความผิด
ดงักล่าว ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการ หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งเสียใหม่ดงัปรากฏใน พระราชบญัญติัวา่
ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 โดยเอกสารน้ีจะน าเสนอ
เฉพาะกรณีบทบญัญติัท่ีมีผลเป็นการจ ากดัเสรีภาพในการส่ือสารพร้อมทั้งก าหนดบทลงโทษทางอาญาไว้
ส าหรับการกระท าความผดินั้น ๆ ดว้ย โดยมีฐานความผดิท่ีน ามาพิจารณาสองมาตรา ดงัน้ี 
 2.1 ความผดิส าหรับผู้น าเข้าสู่ระบบคอมพวิเตอร์ หรือผู้เผยแพร่หรือส่งต่อ 

“มาตรา 14 ผู้ใดกระท าความผิดท่ีระบุไว้ดังต่อไปนี ้ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือ 
ปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
(1) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ี บิดเบือนหรือ

ปลอมไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหาย
แก่ประชาชน อันมิใช่การกระท าความผิดฐานหม่ินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 

(2) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมลูคอมพิวเตอร์อันเป็นเทจ็ โดยประการท่ีน่าจะเกิด 
ความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง

ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพืน้ฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิด
ความต่ืนตระหนกแก่ประชาชน 

(3) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเก่ียวกับความมั่นคงแห่ง
ราชอาณาจักรหรือความผิดเก่ียวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(4) น า เข้ า สู่ ระบบคอมพิ วเตอร์ ซ่ึ งข้อมูลคอมพิ วเตอร์ใด  ๆ  ท่ี มีลั กษณะอันลามกและ
ข้อมลูคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนท่ัวไปอาจเข้าถึงได้ 

(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1)(2) (2) 
หรือ (4) 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหน่ึง (1) มิได้กระท าต่อประชาชน แต่เป็นการกระท าต่อบุคคลใด
บุคคลหน่ึง ผู้กระท า ผู้ เผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้” 
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โดยท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์เป็นกฎหมายท่ีก าหนดให้การกระท า
ท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์เป็นความผิดพร้อมทั้งก าหนดบทลงโทษทางอาญาส าหรับการกระท าความผิดนั้นๆ 
ไวอ้ยา่งชดัเจน เพราะฉะนั้นการกระท าความผิดทางอาญาตามกฎหมายน้ีซ่ึงเป็นกฎหมายพิเศษ กล่าวคือ เป็น
การกระท าความผิดทางอาญาท่ีมีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือจึงจ าต้องพิจารณาจากองค์ประกอบ
ความผิดส าหรับความผิดนั้นๆ ตามท่ีก าหนดในประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงเป็นกฎหมายทัว่ไปประกอบกนั 
และเม่ือพิจารณาจากมาตรา 14 พบวา่กรณีท่ีเก่ียวขอ้งเสรีภาพของส่ือมวลชน อาจเกิดไดใ้นฐานความผดิดงัน้ี 

 2.1.1 ความผิดฐานน าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึง “ขอ้มูลคอมพิวเตอร์” ท่ีบิดเบือนหรือ
ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือขอ้มูลอนัเป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน
โดยมีเจตนาทุจริตหรือหลอกลวง ซ่ึงความผิดฐานน้ีเป็นความผดิท่ีก าหนดบทลงโทษส าหรับ “ผูล้งมือกระท า
ความผิด” โดยขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งห้าม คือ “ขอ้มูลท่ีเป็นเท็จหรือบิดเบือนหรือปลอม” ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วนนัน่เอง ซ่ึงหมายความถึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ข ไม่วา่การเปล่ียนแปลง
แก้ไขนั้นจะทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ตาม  โดยกฎหมายก าหนดให้การกระท าท่ีจะเป็นความผิดใน
ลกัษณะดงักล่าว ตอ้งเป็นการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนในวงกวา้ง อนัมิใช่ความเสียหาย
ต่อบุคคลผูห้น่ึงผูใ้ดเท่านั้น  อยา่งไรก็ตาม กรณีท่ีผูไ้ดรั้บความเสียหายจากการกระท าดงักล่าวเป็นบุคคลหน่ึง
บุคคลหรือมิใช่ความเสียหายต่อประชาชน กฎหมายได้ก าหนดให้ผูก้ระท ายงัคงตอ้งรับผิดตามกฎหมาย
เช่นกนั หากแต่ความรับผดิดงักล่าวเป็นความผิดอนัยอมความได ้ซ่ึงหมายความวา่ หากผูเ้สียหายไม่ติดใจเอา
ความก็สามารถยติุคดีไดน้ัน่เอง   

 2.1.2 น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะเกิด
ความเสียหายต่อ “การรักษาความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ ความมัน่คงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอนัเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ” หรือ “ก่อให้เกิด
ความต่ืนตระหนกแก่ประชาชน” ซ่ึงความผิดฐานน้ีเป็นความผดิท่ีก าหนดบทลงโทษส าหรับ “ผูล้งมือกระท า
ความผิด” โดยขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งหา้มคือขอ้มูล “เป็นเท็จ” ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนนัน่เอง โดยเนน้
ท่ีข้อมูลดงักล่าวเป็นข้อมูลท่ีกระทบต่อความมัน่คงของปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ 
ความมัน่คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอนัเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ 
หรือก่อใหเ้กิดความต่ืนตระหนกแก่ประชาชน 

 2.1.3 ความผิดฐานน าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อนัเป็นความผิด
เก่ียวกบัความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร หรือความผิดเก่ียวกบัการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึง
ความผิดฐานน้ีเป็นความผิดท่ีก าหนดบทลงโทษส าหรับ “ผูล้งมือกระท าความผดิ” โดยขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ี
ตอ้งห้ามคือขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั “ความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร” หรือ “ความผิดเก่ียวกบัการก่อการร้ายตาม
ประมวลกฎหมายอาญา” ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากประมวลกฎหมายอาญาแลว้ พบวา่ความผิดเก่ียวกบัความมัน่คง
แห่งราชอาณาจกัรคือความผิดตามลกัษณะ 1 ในหมวดท่ี 1-4 ในมาตรา 107 ถึงมาตรา 135 ส่วนความผิด
เก่ียวกบัการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญาคือ ความผิดตาม ลกัษณะ 1/1 โดยก าหนดไวใ้นมาตรา 
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135/1 ถึงมาตรา 135/4 ซ่ึงยอ่มหมายความวา่การกระท าความผิดเก่ียวกบัความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัรหรือ
ความผิดเก่ียวกบัการก่อการร้ายตามพระราชบญัญติัการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 น้ี
เป็นการกระท าความผิดเก่ียวกบัความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัรหรือความผิดเก่ียวกบัการก่อการร้ายโดยใช้
คอมพิวเตอร์ในการน าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยขอ้มูลอนัเป็นความผิดลกัษณะดงักล่าว อนัส่งผลให้
ผูก้ระท าความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ในฐานความผิดน้ีมีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญาในฐานความผดิดงักล่าวดว้ย 

2.1.4 ความผิดฐานน าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ท่ีมีลกัษณะอนัลามก และ
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทัว่ไปอาจเขา้ถึงได ้ซ่ึงความผิดฐานน้ีเป็นความผิดท่ีก าหนดบทลงโทษ
ส าหรับ “ผูล้งมือกระท าความผิด” โดยขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งห้ามคือขอ้มูลท่ี “มีลกัษณะอนัลามก”และ
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทัว่ไปอาจเขา้ถึงได้ ซ่ึงค าว่า “ลามก” นั้นมีสองลกัษณะ (ทวีเกียรติ มีนะ
กนิษฐ์, 2547: หน้า 380) คือ Pornography อนัหมายความถึง การแสดงพฤติกรรมทางเพศไม่ว่าจะเป็นการ
เขียนหรือภาพท่ีน าไปสู่การต่ืนเต้นทางเพศหรือย ัว่ยุกามรมณ์หรือท าให้เกิดก าหนัด กับ Obscenity อัน
หมายความถึงส่ิงท่ีท าให้เกิดความรู้สึกอนัน่ารังเกียจ เช่น แสดงถอ้ยค าหรือวตัถุส่ิงของทางเพศในลกัษณะท่ี
หยาบชา้น่าเกลียด (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2510/2531, 3213/2526, 2875/2531) 

2.1.5 ความผิดฐานเผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แลว้ว่าเป็นขอ้มูลคอมพิวเตอร์
โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความต่ืนตระหนกแก่
ประชาชน ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อนัเป็นความผิดเก่ียวกบัความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัรหรือเผยแพร่หรือ
ส่งต่อซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นความผิดเก่ียวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา หรือ
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ท่ีมีลกัษณะอนัลามกและขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทัว่ไปอาจเขา้ถึงได ้ 

ขอ้สังเกตของความรับผดิตามมาตรา 14 น้ีคือ กรณีความรับผดิตามขอ้ 1-4 นั้น กฎหมายก าหนดให้ผู ้
ท่ีตอ้งรับผิดคือ “ผู้น าเข้า” ซ่ึงหมายความถึง การน าขอ้มูลคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมซอฟตแ์วร์ต่างๆ เขา้สู่
ระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนกรณีความรับผิดตามขอ้ 5 นั้น กฎหมายก าหนดให้ผูท่ี้ตอ้งรับผิดต่อ “ผู้เผยแพร่” 
หรือ “ผู้ส่งต่อ” ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นความผิดเท่านั้น โดยกฎหมายก าหนดให้ผูก้ระท าความผิดตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหา้ปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

2.2 ความผดิส าหรับ “ผู้ให้บริการ” 

“มาตรา 15 ผู้ให้บริการผู้ใดให้ความร่วมมือ ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระท าความผิดตาม
มาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ท่ีอยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิด
ตามมาตรา 14 

ให้รัฐมนตรีออกประกาศก าหนดขั้นตอนการแจ้งเตือน การระงับ การท าให้แพร่หลายของ
ข้อมลูคอมพิวเตอร์ และการน าข้อมลูคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 

ถ้าผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าตนได้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามวรรคสอง ผู้นั้นไม่ต้อง
รับโทษ” 
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เม่ือพิจารณาจากบทบญัญติัมาตรา 15 พบว่าเป็นกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้ “ผู้ให้บริการ” แมมิ้ได้
เป็นผูล้งมือกระท าความผิด แต่หากผูใ้ห้บริการ ซ่ึงหมายความถึงผูท่ี้ให้บริการแก่บุคคลอ่ืนในการเข้าสู่
อินเทอร์เน็ตหรือให้สามารถติดต่อถึงกนัโดยประการอ่ืนโดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการ
ให้บริการในนามของตนเองหรือในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอ่ืนและยงัหมายความรวมถึงผู ้
ให้บริการเก็บรักษาขอ้มูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอ่ืนท่ีมีการกระท าในลกัษณะของการให้
ความร่วมมือ ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระท าความผิดในระบบคอมพิวเตอร์ท่ีอยูใ่นความควบคุม
ของตน ผูใ้ห้บริการนั้นจะต้องรับผิดเช่นเดียวกับผูล้งมือกระท าความผิดเช่นกัน โดยการกระท าอนัเป็น
ความผิดตามมาตรา 14 นั้น ไดแ้ก่ การน าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีบิดเบือนหรือปลอม
ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนหรือขอ้มูลอนัเป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนโดยมี
เจตนาทุจริตหรือหลอกลวง หรือการน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จ โดย
ประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ 
ความมัน่คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอนัเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ 
หรือก่อให้เกิดความต่ืนตระหนกแก่ประชาชน การน าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใดอนั
เป็นความผิดเก่ียวกับความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร หรือความผิดเก่ียวกับการก่อการร้ายตามประมวล
กฎหมายอาญา หรือขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใดท่ีมีลกัษณะอนัลามกและขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทัว่ไป
อาจเขา้ถึงได ้หรือแมมิ้ไดเ้ป็นผูก้ระท าความผดิในลกัษณะดงักล่าว หากแต่ผูใ้หบ้ริการมีการกระท าท่ีเป็นการ
เผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ โดยผูใ้ห้บริการปล่อยให้มี
การเผยแพร่ขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นความผดิในระบบคอมพิวเตอร์ท่ีอยูใ่นความควบคุมของตน ยอ่มถือได้
วา่เป็นการให้ความร่วมมือ ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระท าความผิดตามมาตราน้ีแลว้ และเพื่อให้
กระบวนการบงัคบัใช้กฎหมายเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ กฎหมายไดก้ าหนดให้เป็นอ านาจของรัฐมนตรี
กระทรวงดิจิตลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีหนา้ท่ีในการออกประกาศก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัขั้นตอนการ
แจง้เตือน การระงบัการท าให้แพร่หลาย ตลอดจนการน าขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อให้ผูใ้ห้บริการสามารถปฏิบติัตามกฎหมายไดอ้ย่างถูกตอ้งอีกด้วย และในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการสามารถ
พิสูจน์ไดว้่าไดมี้การด าเนินการตามขั้นตอนเก่ียวกบัการแจง้เตือน การระงบัการท าให้แพร่หลาย ตลอดจน
การน าขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ตามท่ีรัฐมนตรีไดป้ระกาศแลว้ กรณีน้ีแมเ้กิดความ
เสียหายข้ึนผูใ้หบ้ริการก็ไม่ตอ้งรับโทษ 

อยา่งไรก็ตาม การกระท าความผิดขา้งตน้จะเป็นการกระท าท่ีตอ้งรับโทษทางอาญาตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดไวห้รือไม่เพียงใดนั้น จ  าตอ้งพิจารณาว่าผูก้ระท าความผิดนั้นมี “เจตนา” ในการกระท าความผิด
หรือไม่ กล่าวคือ ผูก้ระท ารู้วา่การกระท านั้นเป็นความผิดและตอ้งรู้ขอ้เท็จจริงท่ีเป็นองค์ประกอบความผิด
นั้นประกอบดว้ย โดยกฎหมายก าหนดให้ผูก้ระท าความผดิตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
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2.3 อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าทีต่ามกฎหมาย 
พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 

ก าหนดให้พนกังานเจา้หน้าท่ีท่ีรักษาการตามกฎหมายน้ีคือ พนกังานเจา้หน้าท่ีท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงดิ
จิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่งตั้ ง โดยกรณีท่ี ท่ี มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ามีการกระท าความผิดตาม
พระราชบญัญติัน้ี หรือในกรณีท่ีมีการร้องขอเม่ือมีการกระท าท่ีเขา้เง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดให้พนกังาน
เจา้หนา้ท่ีมีอ านาจอยา่งหน่ึงอยา่งใดเฉพาะท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการใชเ้ป็นหลกัฐานเก่ียวกบัการกระท า
ความผดิและหาตวัผูก้ระท าความผดิดงัต่อไปน้ี 

 1. มีหนงัสือสอบถามหรือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิดตามพระราชบญัญติั
น้ีมาเพื่อให้ถ้อยค า ส่งค าช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ขอ้มูล หรือหลกัฐานอ่ืนใดท่ีอยู่ในรูปแบบท่ี
สามารถเขา้ใจได ้

 2. เรียกขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผูใ้ห้บริการเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3. สั่งให้ผูใ้ห้บริการส่งมอบขอ้มูลเก่ียวกบัผูใ้ชบ้ริการท่ีตอ้งเก็บตามมาตรา 26 หรือท่ีอยูใ่น
ความครอบครองหรือควบคุมของผูใ้หบ้ริการใหแ้ก่พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

 4. ท าส าเนาขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมี
เหตุอนัควรเช่ือไดว้า่มีการกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี ในกรณีท่ีระบบคอมพิวเตอร์นั้นยงัมิไดอ้ยู่
ในความครอบครองของพนกังานเจา้หนา้ท่ี อยา่งไรก็ตาม การกระท าดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินกิจการของเจา้ของหรือผูค้รอบครองขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นเกินความจ าเป็นอีกดว้ย 

 5. สั่งให้บุคคลซ่ึงครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ท่ีใช้เก็บ
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ส่งมอบขอ้มูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดงักล่าวใหแ้ก่พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

 6.  ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อนัเป็นหลกัฐานหรืออาจใชเ้ป็นหลกัฐาน
เก่ียวกับการกระท าความผิด  ห รือ เพื่ อ สืบสวนหาตัวผู ้กระท าความผิดและสั่ งให้ บุคคลนั้ น ส่ ง
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีจ  าเป็นใหด้ว้ยก็ได ้

 7. ถอดรหัสลบัของขอ้มูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เขา้รหัสลบัของขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ท าการถอดรหัสลบั หรือให้ความร่วมมือกบัพนักงานเจา้หน้าท่ีในการ
ถอดรหสัลบัดงักล่าว 

 8. ยึดหรืออายดัระบบคอมพิวเตอร์เท่าท่ีจ  าเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบ
รายละเอียดแห่งความผิดและผูก้ระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี ซ่ึงกฎหมายก าหนดให้สามารถยึดหรือ
อายดัไดไ้ม่เกิน 30 วนั หากแต่ในกรณีจ าเป็นท่ีจะตอ้งยึดหรืออายดัไวน้านกวา่นั้น ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ียื่น
ค าร้องต่อศาลท่ีมีเขตอ านาจเพื่อขอขยายเวลายึดหรืออายดัได ้ซ่ึงศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาคร้ังเดียวหรือ
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หลายคร้ังรวมกนัไดอี้กไม่เกิน 60 วนั และเม่ือหมดความจ าเป็นท่ีจะตอ้งยึดหรืออายดัหรือครบก าหนดเวลา
ดงักล่าวแลว้ พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะตอ้งส่งคืนระบบคอมพิวเตอร์ท่ียดึหรือถอนการอายดัโดยพลนัอีกดว้ย 

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากอ านาจของพนกังานเจา้หน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนดไวข้า้งตน้แลว้ กรณี
เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวน กฎหมายก าหนดให้บรรดาการกระท าท่ีเป็นความผิดทางอาญา
ต่อกฎหมายอ่ืน ซ่ึงเป็นกรณี ท่ีได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ ท่ีใช้เก็บ
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วนหน่ึงของการกระท าความผิด หรือการกระท าดงักล่าวมี
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวข้องกับการกระท าความผิดอาญาตามกฎหมายอ่ืนด้วยแล้ว กรณีน้ีพนักงาน
สอบสวนอาจร้องขอให้พนกังานเจา้หน้าท่ีตามกฎหมายน้ีด าเนินการตามอย่างหน่ึงอยา่งใดเฉพาะท่ีจ าเป็น
เพื่อประโยชน์ในการใชเ้ป็นหลกัฐานเก่ียวกบัการกระท าความผิดและหาตวัผูก้ระท าความผิดดงักล่าวขา้งตน้
ได ้หรือพนักงานเจา้หน้าท่ีตามกฎหมายน้ีอาจด าเนินการรวบรวมขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐานแลว้แจง้
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเพื่อด าเนินการต่อไปได้อีกด้วย ซ่ึงเม่ือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องได้รับการร้องขอจาก
พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายน้ีแลว้ จะตอ้งรีบด าเนินการตามค าร้องโดยไม่ชกัชา้ ซ่ึงตอ้งไม่เกิน 7 วนั นบั
แต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ หรือภายในระยะเวลาท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีก าหนดซ่ึงจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัและ
ไม่เกิน 15 วนัอีกดว้ย 

ในกรณีท่ีพนักงานเจา้หน้าท่ีจะใช้อ านาจตามขอ้ (4) (5) (6) (7) และ (8) นั้น กฎหมายก าหนดให้
พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะตอ้งด าเนินการยืน่ค  าร้องต่อศาลท่ีมีเขตอ านาจเพื่อมีค าสั่งอนุญาตใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี
ด าเนินการดงักล่าวได้ (มาตรา 19) โดยค าร้องตอ้งระบุเหตุอนัควรเช่ือไดว้่าบุคคลใดกระท าหรือก าลงัจะ
กระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดอนัเป็นความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี เหตุท่ีตอ้งใช้อ านาจ ลกัษณะของการ
กระท าความผิด รายละเอียดเก่ียวกบัอุปกรณ์ท่ีใช้ในการกระท าความผิดและผูก้ระท าความผิดเท่าท่ีสามารถ
จะระบุได ้ประกอบค าร้องดว้ยในการพิจารณาค าร้องให้ศาลพิจารณาค าร้องดงักล่าวโดยเร็ว และเม่ือศาลมี
ค าสั่งอนุญาตแลว้ ก่อนด าเนินการตามค าสั่งของศาล พนกังานเจา้หน้าท่ีจะตอ้งส่งส าเนาบนัทึกเหตุอนัควร
เช่ือท่ีท าให้ต้องใช้อ านาจดังกล่าวในขอ้ (4) (5) (6) (7) และ (8) มอบให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองระบบ
คอมพิวเตอร์นั้นไวเ้ป็นหลกัฐาน แต่ถา้ไม่มีเจา้ของหรือผูค้รอบครองเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยู ่ณ ท่ีนั้น กฎหมาย
ก าหนดให้พนกังานเจา้หน้าท่ีจะส่งมอบส าเนาบนัทึกนั้นให้แก่เจา้ของหรือผูค้รอบครองดงักล่าวในทนัทีท่ี
กระท าได ้ทั้งน้ี พนกังานเจา้หน้าท่ีมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งส่งส าเนาบนัทึกรายละเอียดการด าเนินการและเหตุผล
แห่งการด าเนินการให้ศาลท่ีมีเขตอ านาจภายใน 28 ชัว่โมงนบัแต่เวลาลงมือด าเนินการเพื่อเป็นหลกัฐานอีก
ดว้ย  

นอกจากน้ีในกรณีท่ีการกระท าความผิดนั้นเป็นการท าให้แพร่หลายซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีเป็น
ความผดิตามกฎหมายน้ี หรือเป็นขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีอาจกระทบกระเทือนต่อความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร
แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือเป็นขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นความผิดอาญาเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา
หรือกฎหมายอ่ืนซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้ นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนและพนกังานเจา้หน้าท่ีตามกฎหมายน้ีหรือเจา้พนักงานสอบสวนตามกฎหมายอาญาไดร้้องขอ 



48 

 

 

 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีโดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีมีอ านาจในการยื่นค าร้องพร้อมแสดง
พยานหลกัฐานต่อศาลท่ีมีเขตอ านาจเพื่อขอให้มีค  าสั่งระงบัการท าให้แพร่หลายหรือลบขอ้มูลคอมพิวเตอร์
นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได ้อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน พนกังานเจา้หนา้ท่ีอาจยื่นค า
ร้องต่อศาลท่ีมีเขตอ านาจก่อนท่ีจะไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรีได ้แต่ทั้งน้ีจะตอ้งรายงานให้รัฐมนตรี
ทราบโดยเร็วเช่นกนั (มาตรา 20) ซ่ึงการด าเนินการตามกระบวนการดงักล่าวน้ี กฎหมายก าหนดให้กรณีท่ีมี
การฝ่าฝืนไม่ด าเนินการตามค าสั่งของพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่งศาลขา้งตน้ บุคคลดงักล่าว
ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาทและปรับรายวนัอีกไม่เกินวนัละ 5,000 บาท จนกว่าจะปฏิบติัให้
ถูกตอ้งต่อไป (มาตรา 27) 
 

2.4 โทษ 
เม่ือพิจารณาจากลกัษณะของการก าหนดการกระท าท่ีเป็นความผิดในมาตรา 14 15 และมาตรา 16 

พบวา่เป็นกรณีท่ีกฎหมายก าหนดลกัษณะการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ให้มีโทษทางอาญา ซ่ึงการ
กระท าความผิดตามมาตรา 14 นั้น กฎหมายก าหนดให้ผูก้ระท าตอ้งรับโทษส าหรับการกระท าความผิดนั้น
โดยตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ ส่วนกรณีการกระท า
ความผิดโดยผูใ้ห้บริการตามมาตรา 15 นั้นกฎหมายก าหนดให้รับโทษเท่ากนักบัผูก้ระท าความผิดในมาตรา 
14 คือตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับเช่นกนั ส่วนกรณี
ความผิดตามมาตรา 16 กฎหมายก าหนดให้ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท 
อยา่งไรก็ตาม โดยท่ีการกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 น้ีจึงมีสถานะเป็น “กฎหมายพเิศษ” ท่ีก าหนดเก่ียวกบัการกระท าความผิดท่ี
มีโทษทางอาญาโดยยดึโยงกบัฐานความผิดตามท่ีก าหนดไวใ้นประมวลกฎหมายอาญาท่ีเป็นกฎหมายทัว่ไป 
เพราะฉะนั้น การกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายน้ีจึงมีผลเป็นการกระท าความผดิ “กรรม
เดียวผิดกฎหมายหลายบท” ซ่ึงยอ่มหมายความวา่ผูก้ระท าความผิดนั้นไดก้ระท าความผิดต่อบทบญัญติัของ
กฎหมายทุกบททั้งบทเบาและบทหนกั หากแต่โทษท่ีลงต่อการกระท านั้นเป็นการก าหนดโทษโดยใช้โทษ
ของบทหนกัท่ีสุด (มาตรา 90) ทั้งน้ี เน่ืองจากโทษตามกฎหมายท่ีเป็นบทเบานั้นยอ่มซ้อนทบัไปกบับทหนกั
แลว้ ซ่ึงมิไดห้มายความวา่ผูก้ระท าไม่ไดก้ระท าความผิดต่อบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเป็นบทเบาแต่อยา่งใด 
(ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์,2547,หน้า 202) และกรณีเช่นน้ีย่อมมิใช่เป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายเฉพาะ
ซ่ึงมีผลยกเวน้กฎหมายทั่วไปแต่อย่างใด ซ่ึงหมายความว่าหากการกระท าความผิดนั้นเป็นความผิดตาม
กฎหมายเฉพาะ ศาลก็ยอ่มจะตอ้งลงโทษตามกฎหมายเฉพาะ ไม่ว่าบทกฎหมายเฉพาะนั้นจะมีโทษเบาหรือ
หนักกว่าบททัว่ไปหรือไม่ซ่ึงส่งผลให้หากมีการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ตรงกบัฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงก าหนดโทษไวสู้งกว่า ผูก้ระท า
ความผิดยอ่มตอ้งไดรั้บโทษตามท่ีก าหนดไวใ้นประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงเป็นบทหนกัตามหลกัการดงักล่าว
ขา้งตน้นัน่เอง 
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อย่างไรก็ตามโดยท่ีลกัษณะของการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะมีผลเกิดข้ึน
โดยไม่มีเขตแดน (Borderless) โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ซ่ึงไม่วา่จะส่ง ณ ท่ีแห่งใด
ในโลกก็จะส่งผลท่ีสามารถเปิดระบบคอมพิวเตอร์ไดท้ัว่โลก จึงถือวา่เป็นอาชญากรรมท่ีไร้พรมแดน ดงันั้น 
กฎหมายจึงไดก้ าหนดความรับผิดทางอาญาภายใตห้ลกัดินแดนข้ึนเป็นการเฉพาะในกฎหมายน้ี (มาตรา 17) 
โดยก าหนดให้แมว้่าการกระท าความผิดตามกฎหมายน้ีจะเกิดข้ึนนอกราชอาณาจกัรไทย แต่หากผูก้ระท า
ความผิดเป็นคนไทยและรัฐบาลแห่งประเทศท่ีความผิดไดเ้กิดข้ึนหรือผูเ้สียหายไดร้้องขอให้ลงโทษแล้ว 
ผูก้ระท าความผิดก็ตอ้งรับโทษในประเทศไทย หรือกรณีท่ีแมผู้ก้ระท าความผดิตามกฎหมายน้ีจะเป็นคนต่าง
ดา้วก็ตาม หากแต่ขอ้เท็จจริงปรากฏวา่ความเสียหายนั้น รัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผูเ้สียหายและผูเ้สียหาย
ไดร้้องขอใหล้งโทษ กรณีน้ีผูก้ระท าความผดิก็ยงัคงตอ้งรับโทษในประเทศไทยเช่นกนั 
 

3. พระราชบัญญตักิฎอยัการศึก พ.ศ.2475 
พระราชบญัญติักฎอยัการศึก พ.ศ. 2475 เป็นกฎหมายท่ีมีผลเป็นการจ ากดัเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็นของประชาชนฉบบัหน่ึงท่ีมีผลใชบ้งัคบัมาเป็นเวลายาวนาน หากแต่เป็นกฎหมายพิเศษท่ีจะมีการใช้
บงัคบัเฉพาะกรณีท่ีประเทศตกอยูใ่นภาวะไม่ปกติเท่านั้น โดยการประกาศใชก้ฎอยัการศึกษานั้นเป็นอ านาจ
ของพระมหากษตัริยต์ามท่ีก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ 

“มาตรา 188 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซ่ึงพระราชอ านาจในการประกาศใช้และเลิกใช้กฎอัยการศึก
ตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก 

ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องประกาศใช้กฎอัยการศึกเฉพาะแห่งเป็นการรีบด่วนเจ้าหน้าท่ีฝ่ายทหาร
ย่อมกระท าได้ตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก” 

เม่ือพิจารณาจากบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญมาตรา 188 ประกอบกบัพระราชบญัญติักฎอยัการศึก 
พ.ศ.2475 พบวา่กฎหมายก าหนดเง่ือนไขของการประกาศใชก้ฎอยัการศึกไวส้องกรณี กล่าวคือ 

1. กรณีมีเหตุจ าเป็นเพื่อรักษาความเรียบร้อยปราศจากภัยซ่ึงจะมาจากภายนอกหรือภายใน
ราชอาณาจกัร (มาตรา 2) อนัเป็นอ านาจของพระมหากษตัริยโ์ดยการมีพระบรมราชโองการประกาศให้ใช้
กฎอยัการศึก  โดยอาจประกาศใหใ้ชก้ฎอยัการศึกษาทุกมาตราหรือเพียงบางมาตราก็ได ้และมีอ านาจในการ
ประกาศใชก้ฎอยัการศึกทัว่ราชอาณาจกัรหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของราชอาณาจกัรก็ไดเ้ช่นกนั และเม่ือมีการ
ประกาศกฎอยัการศึกแลว้ บรรดาขอ้ความหรือตวับทกฎหมายใด ๆ ท่ีมีเน้ือหาขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัของ
กฎอยัการศึก กฎหมายก าหนดใหใ้ชบ้งัคบัใชก้ฎอยัการศึกแทน 

2. กรณีมีเหตุสงครามหรือจลาจลข้ึน ณ ท่ีแห่งใด (มาตรา 4) กรณีน้ีเป็นอ านาจของผูบ้ญัชาการทหาร 
ณ ท่ีแห่งนั้นซ่ึงมีก าลงัอยู่ไม่น้อยกว่าหน่ึงกองพนัหรือเป็นผูบ้งัคบับญัชาในป้อมหรือท่ีมัน่อย่างใด ๆ ของ
ทหารเป็นผูมี้อ  านาจประกาศ โดยให้มีผลเฉพาะในเขตอ านาจหน้าท่ีของกองทหารนั้นเท่านั้น อยา่งไรก็ตาม 
กฎหมายก าหนดใหเ้ม่ือประกาศแลว้จะตอ้งรีบรายงานใหรั้ฐบาลทราบโดยเร็วท่ีสุด 
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อย่างไรก็ตามไม่ว่าการประกาศใช้กฎอยัการศึกษาจะเป็นการประกาศตามข้อหน่ึงหรือข้อสอง
ขา้งตน้ก็ตาม หากแต่กฎหมายก าหนดให้การประกาศยกเลิกกฎอยัการศึกนั้นตอ้งด าเนินการภายใตพ้ระบรม
ราชโองการเสมอ (มาตรา 5) และเม่ือมีการประกาศใช้กฎอยัการศึกในทอ้งท่ีใดหรือทัว่ราชอาณาจกัรแล้ว 
ส่งผลให้เจา้หน้าท่ีฝ่ายทหารมีอ านาจเหนือกว่าเจา้หน้าท่ีฝ่ายพลเรือนในการใช้ก าลงัทหารเพื่อการระงบั
ปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพลเรือนมีหน้าท่ีต้องปฏิบติัตามความ
ตอ้งการของเจา้หน้าท่ีฝ่ายทหาร (มาตรา 6) โดยมีอ านาจเต็มในการการตรวจคน้ การเกณฑ์ การห้าม การยึด 
การเขา้อาศยั การท าลายหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ี ตลอดจนอ านาจในการขบัไล่ได้ โดยกรณีท่ีเจา้หน้าท่ี
ทหารมีอ านาจจ ากดัเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนนั้นจะเป็นกรณีของอ านาจดงัต่อไปน้ี  

1. อ านาจในการตรวจคน้ (มาตรา 9) กล่าวคือ กฎหมายก าหนดให้เจา้หน้าท่ีฝ่ายทหารมีอ านาจใน
การตรวจคน้ในเร่ืองดงัน้ี คือ การตรวจคน้บรรดาส่ิงซ่ึงจะเกณฑ์ หรือตอ้งห้าม หรือตอ้งยึด หรือจะตอ้งเขา้
อาศยั หรือมีไวใ้นครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งมีอ านาจท่ีจะตรวจคน้ได้ไม่ว่าท่ีตวับุคคล ใน
ยานพาหนะ เคหะสถาน ส่ิงปลูกสร้าง หรือท่ีใด ๆ และไม่ว่าเวลาใด ๆ ทั้งส้ิน การตรวจข่าวสาร จดหมาย 
โทรเลข หีบ ห่อ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีส่งหรือมีไปมาถึงกนัในเขตท่ีประกาศใชก้ฎอยัการศึก และการตรวจหนงัสือ 
ส่ิงพิมพ ์หนงัสือพิมพ ์ภาพโฆษณา บทหรือค าประพนัธ์ 

2. อ านาจในการห้าม (มาตรา 11) กล่าวคือ กฎหมายก าหนดให้เจา้หน้าท่ีฝ่ายทหารมีอ านาจในการ
ห้ามในเร่ืองดงัน้ี ห้ามมัว่สุมประชุมกนั ห้ามออก จ าหน่าย จ่ายหรือแจก ซ่ึงหนงัสือ ส่ิงพิมพ ์หนงัสือพิมพ ์
ภาพบทหรือค าประพนัธ์ ห้ามโฆษณา แสดงมหรสพ รับหรือส่งซ่ึงวิทย ุวิทยกุระจายเสียง หรือวทิยุโทรทศัน์ 
ห้ามใช้ทางสาธารณะเพื่อการจราจรไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน ้ า หรือทางอากาศ รวมถึงทางรถไฟและทาง
รถรางท่ีมีรถเดินดว้ย หา้มมีหรือใชเ้คร่ืองมือส่ือสารหรืออาวุธ เคร่ืองอุปกรณ์ของอาวธุ และเคมีภณัฑห์รือส่ิง
อ่ืนใดท่ีมีคุณสมบติัท าให้เกิดอนัตรายแก่บุคคล สัตว ์พืช หรือทรัพยสิ์น หรือท่ีอาจน าไปใชท้  าเป็นเคมีภณัฑ ์
หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าวได ้ห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถานภายในระหวา่งระยะเวลาท่ีก าหนด  
ห้ามบุคคลเขา้ไปหรืออาศยัอยูใ่นเขตทอ้งท่ีใดซ่ึงเจา้หน้าท่ีฝ่ายทหารเห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพื่อการยุทธ การ
ระงบัปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยและเม่ือไดป้ระกาศห้ามเม่ือใดแลว้ ให้ผูซ่ึ้งอาศยัอยูใ่น
เขตนั้นออกไปจากเขตนั้นภายในก าหนดเวลาท่ีได้ประกาศก าหนด และการห้ามบุคคลกระท าหรือมีซ่ึง
กิจการหรือส่ิงอ่ืนใดไดต้ามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมไดก้ าหนดไวว้า่ควรตอ้งห้ามในเวลาท่ีไดมี้
การประกาศใชก้ฎอยัการศึก 

ภายใตอ้  านาจในการตรวจคน้และการห้ามนั้น หากเจา้หน้าท่ีทหารเห็นวา่เป็นการจ าเป็น กฎหมาย
ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีทหารมีอ านาจในการยึดบรรดาทรัพย์สินดังกล่าวไวเ้ป็นการชั่วคราวเพื่อมิให้เป็น
ประโยชน์แก่ราชศตัรูหรือเพื่อประโยชน์แก่ราชการทหารก็ได ้(มาตรา 12) นอกจากน้ี หากเกิดความเสียหาย
ข้ึนจากการใช้อ านาจดงักล่าว ผูเ้สียหายไม่อาจเรียกค่าเสียหายหรือค่าปรับจากเจา้หน้าท่ีฝ่ายทหารได ้ทั้งน้ี
เน่ืองจากด าเนินการดงักล่าวเป็นการด าเนินการเพื่อป้องกนัพระมหากษตัริย ์ชาติ ศาสนา ดว้ยก าลงัทหารให้
ด ารงคงอยู่ในความเจริญรุ่งเรืองเป็นอิสรภาพและสงบเรียบร้อยปราศจากราชศตัรูภายนอกและภายใน 
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(มาตรา 16) ตามกฎหมายนัน่เอง นอกจากน้ี ในเขตทอ้งท่ีท่ีมีการประกาศกฎอยัการศึก กฎหมายก าหนดให้
ศาลพลเรือนยงัคงมีอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีได้ตามปกติ เวน้แต่คดีท่ีอยู่ในเขตอ านาจของศาล
อาญาศึก ทั้งยงัก าหนดให้ผูมี้อ  านาจประกาศใช้กฎอยัการศึกมีอ านาจประกาศให้ “ศาลทหาร” มีอ านาจใน
การพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซ่ึงการกระท าผดิเกิดข้ึนในเขตท่ีประกาศใชก้ฎอยัการศึกและในระหวา่งท่ีใช้
กฎอยัการศึกตามท่ีระบุไวใ้นบญัชีต่อทา้ยพระราชบญัญติัน้ีทุกขอ้หรือแต่บางขอ้ก็ได ้โดยให้มีผลแต่เฉพาะ
คดีท่ีการกระท าความผิดเกิดข้ึนตั้งแต่วนัเวลาท่ีระบุไวใ้นประกาศซ่ึงตอ้งมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ดว้ย อย่างไรก็ตาม หากคดีอาญาใดท่ีเกิดข้ึนในเขตท่ีประกาศใช้กฎอยัการศึกเป็นคดีท่ีเก่ียวกบัความมัน่คง
ของประเทศ หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน กฎหมายก าหนดให้ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดมีอ านาจใน
การสั่งให้พิจารณาพิพากษาคดีอาญานั้นในศาลทหารได ้ และเม่ือไดมี้การประกาศเลิกใชก้ฎอยัการศึกแลว้ 
กฎหมายก าหนดใหศ้าลทหารคงมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาท่ียงัคงคา้งอยูใ่นศาลนั้นและให้มีอ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีอาญาท่ียงัมิไดฟ้้องร้องในระหวา่งเวลาท่ีใชก้ฎอยัการศึกนั้นต่อไปดว้ย (มาตรา 7 ตรี) 
 

4. พระราชบัญญตักิารรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ.2551 
 เม่ือพิจารณาจากพระราชบญัญติัการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ.2551 พบวา่ตราข้ึน
ภายใตค้วามมุ่งหมายเพื่อท่ีจะให้อ านาจแก่รัฐบาลในการด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดเพื่อป้องกนัอนัตรายท่ี
เกิดข้ึนตั้ งแต่ในยามปกติและในยามท่ีเกิดสถานการณ์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงในพื้นท่ีหน่ึงพื้นท่ีใด 
ตลอดจนให้รัฐสามารถก าหนดให้มีมาตรการและกลไกควบคุมการใชอ้  านาจเป็นการเฉพาะตามระดบัความ
รุนแรงของสถานการณ์ เพื่อแกไ้ขสถานการณ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ ในกรณีรัฐพิจารณา
แล้วเห็นว่าเกิดปัญหาเก่ียวกับความมัน่คงจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีหลากหลาย เหตุการณ์นั้นมีความ
รุนแรง รวดเร็ว และสามารถขยายตวัจนส่งผลกระทบเป็นวงกวา้ง และมีความสลบัซับซ้อนจนอาจกระทบ
ต่อเอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต อนัจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในประเทศและเป็นภยนัตราย
ต่อความสงบสุขของประชาชน ซ่ึงรัฐบาลสามารถท่ีจะด าเนินการใดอนัเป็นการรักษาความมัน่คงภายใน
ราชอาณาจกัรได ้โดยพระราชบญัญติัการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ.2551 เป็นกฎหมายท่ีมี
ผลเป็นการจ ากดัเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนโดยมีสาระส าคญัในการก าหนดอ านาจ
ให้แก่รัฐบาลในการบงัคบัใช้กฎหมายไดห้ากเป็นไปเพื่อรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร โดยค าว่า 
“การรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัรนั้น กฎหมายไดก้ าหนดนิยามไว ้(มาตรา 3) หมายถึง 

“การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร” หมายความถึง การด าเนินการเพ่ือป้องกัน ควบคุม 
แก้ไข และฟ้ืนฟูสถานการณ์ใดท่ีเป็นภัยหรืออาจเป็นภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีก่อให้เกิดความไม่
สงบสุข ท าลาย หรือท าความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐให้กลับสู่สภาวะ
ปกติเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือความมัน่คงของรัฐ 
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 หลกัการและเหตุผลดงักล่าวก าหนดข้ึนเพื่อให้การด าเนินการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร
สัมฤทธ์ิผลตามเป้าประสงค์ของกฎหมาย กฎหมายจึงได้ก าหนดให้รัฐบาลมีอ านาจในการจดัตั้ งหน่วย
ปฏิบติังานหลักเรียกว่า “กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร” หรือ “กอ.รมน.” เป็น
หน่วยงานในส านักนายกรัฐมนตรีให้มีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการรักษาความมัน่คงใน
ราชอาณาจกัรโดยบูรณาการและประสานการปฏิบติัร่วมกบัทุกส่วนราชการรวมทั้งส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้
มามีส่วนร่วมในการป้องกนัและรักษาความมัน่คง (มาตรา 5) โดยมีฐานะเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะอยู่
ภายใต้การบังคับบัญชาและข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะผูอ้  านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจกัร หรือ “ผอ.รมน.” และหากมีกรณีจ าเป็นในอนัท่ีจะรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัรใน
พื้นท่ีของกองทพัภาคใด กฎหมายก าหนดให้สามารถจดัให้มีกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในภาค 
หรือ “กอ.รมน.ภาค” ข้ึนได ้โดยให้เป็นหน่วยงานข้ึนตรงต่อแม่ทพัภาคในฐานะผูอ้  านวยการรักษาความ
มัน่คงภายในภาค หรือ “ผอ.รมน.ภาค” นอกจากน้ีเพื่อประโยชน์ในการสนบัสนุน ช่วยเหลือและปฏิบติัตาม
อ านาจหน้าท่ีของ กอ.รมน.ภาค กฎหมายก าหนดให้ผูอ้  านวยการรักษาความมัน่คงภายในภาคโดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยและผูอ้  านวยการ อาจตั้งกองอ านวยการรักษาความมัน่คง
ภายจงัหวดั หรือ “กอ.รมน.จงัหวดั” ข้ึนในจงัหวดัท่ีอยูใ่นเขตของกองทพัภาคเป็นหน่วยงานข้ึนตรงต่อ กอ.
รมน.ภาค ได้ โดยให้ผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูอ้  านวยการรักษาความมัน่คงภายในจงัหวดั หรือ “ผอ.รมน.
จงัหวดั” โดยมีหนา้ท่ีรับผิดชอบและสนบัสนุนการรักษาความมนัคงภายในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของจงัหวดั
นั่นตามท่ีผู ้อ  านวยการมอบหมาย  จากโครงสร้างดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นโครงสร้างท่ีก าหนดให้
นายกรัฐมนตรีมีอ านาจในการสั่งการเพื่อด าเนินการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัรทั้งจากฝ่ายความ
มั่นคงและจากทุกส่วนราชการ ให้เข้าร่วมในการด าเนินการดังกล่าวได้ตามท่ีนายกรัฐมนตรีฐานะ
ผูอ้  านวยการกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัรก าหนด  และกรณีท่ีปรากฏเหตุการณ์อนั
กระทบต่อความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร แต่กรณีดงักล่าวนั้นยงัไม่จ  าเป็นตอ้งมีการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินตามกฎหมายวา่ดว้ยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และเหตุการณ์นั้นมีแนวโนม้ท่ีจะมีอยู่
ต่อไปเป็นเวลานานและเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีหรือความรับผิดชอบในการแกไ้ข
ปัญหาของหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงาน คณะรัฐมนตรีจะมีมติมอบหมายให้ กอ.รมน. เป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการป้องกนั ปราบปราม ระงบั ยงัย ั้ง และแก้ไข หรือบรรเทาเหตุการณ์ท่ีกระทบต่อความมัน่คงภายใน
ราชอาณาจกัรนั้นภายในพื้นท่ีและระยะเวลาท่ีก าหนดได ้(มาตรา 15) และเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ
ดงักล่าว นายกรัฐมนตรีในฐานะผูอ้  านวยการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจในการออก
ขอ้ก าหนดในเร่ืองดงัต่อไปน้ี (มาตรา 18) คือ 
 1. ก าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งใหป้ฏิบติัการหรือใหง้ดเวน้การปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใด 
 2. ก าหนดห้ามเขา้หรือก าหนดให้ออกจากบริเวณพื้นท่ี อาคาร หรือสถานท่ีท่ีหน่ึงท่ีใดท่ีก าหนด ใน
หว้งเวลาท่ีปฏิบติัการ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี หรือเป็นบุคคลซ่ึงไดรั้บการยกเวน้ 
 3. ก าหนดหา้มออกนอกเคหสถานในเวลาท่ีก าหนด 
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 4. ก าหนดหา้มน าอาวธุออกนอกเคหสถาน 
 5. ก าหนดห้ามการใชเ้ส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ หรือก าหนดเง่ือนไขการใชเ้ส้นทาง
คมนาคมหรือการใชย้านพาหนะ 
 6. ก าหนดใหบุ้คคลปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดอนัเก่ียวกบัเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์
อิเลคทรอนิกส์ เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดแก่ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพยสิ์นของประชาชน 
 ซ่ึงการออกขอ้ก าหนดในหกกรณีดงักล่าวขา้งตน้ กฎหมายก าหนดให้สามารถก าหนดเง่ือนไขหรือ
เง่ือนเวลาใด ๆ ไวด้้วยก็ได้ แต่ทั้งน้ีเง่ือนไขดงักล่าวจะตอ้งไม่ก่อให้เกิดความเดือนร้อนแก่ประชาชนเกิน
สมควรแก่เหตุ (มาตรา 18 วรรคสอง) และหากมีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดท่ี 2 - 6 ผูฝ่้าฝืนจะตอ้งรับโทษจ าคุกไม่
เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ (มาตรา 24) อย่างไรก็ตาม ภายในเขตพื้นท่ีท่ี
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ กอ.รมน. ด าเนินการดงักล่าว หากปรากฏว่าผูใ้ดตอ้งหาว่าได้กระท าความผิดอนัมี
ผลกระทบต่อความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร แต่กลบัใจเขา้มอบตวัต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี หรือเป็นกรณีท่ี
พนักงานสอบสวนได้ด าเนินการสอบสวนแล้วปรากฏว่าผู ้นั้ นได้กระท าไป เพราะหลงผิดหรือ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์และการเปิดโอกาสให้ผูน้ั้ นกลับตัวจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจกัร พนกังานสอบสวนสามารถส่งความเห็นดงักล่าวไปยงัผูอ้  านวยการ หากผูอ้  านวยการเห็นดว้ย
กฎหมายก าหนดให้ผูอ้  านวยการส่งส านวนพร้อมความเห็นไปยงัพนกังานอยัการเพื่อยื่นค าร้องต่อศาล และ
หากศาลเห็นสมควรกฎหมายก าหนดให้ศาลส่งผูต้อ้งหานั้นให้ผูอ้  านวยการเพื่อเขา้รับการอบรมโดยผูต้อ้งหา
ดงักล่าวไดใ้หค้วามยนิยอมในการเขา้รับการอบรมดงักล่าว ณ สถานท่ีท่ีก าหนดเป็นเวลาไม่เกินหกเดือนหรือ
อาจก าหนดเง่ือนไขอ่ืนเพิ่มก็ได้ เม่ือผูต้อ้งหาได้เขา้รับการอบรมแล้วสิทธิในการน าคดีอาญามาฟ้องร้อง
ผูต้อ้งหานั้นเป็นอนัระงบัไป (มาตรา 21) ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากเน้ือหาของกฎหมายทั้งฉบบั พบว่ากฎหมาย
ฉบบัน้ีเป็นกฎหมายท่ีให้อ านาจดุลพินิจแก่รัฐอย่างกวา้งขวางในการด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงก็ไดเ้พื่อ
ป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยงัย ั้ ง และแก้ไข หรือบรรเทาเหตุการณ์ ท่ีกระทบต่อความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจกัร นอกจากน้ี ยงัได้ก าหนดยกเวน้ให้ข้อก าหนด ประกาศ ค าสั่ง หรือการกระท าใดๆ ตาม
กฎหมายน้ีไม่ตกอยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองรวมทั้งไม่อยู่ในเขต
อ านาจการพิจารณาคดีของศาลปกครองอีกดว้ย (มาตรา 23) 
 

5. พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
ภายหลังจากการมีผลใช้บังคับของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบับปัจจุบันจะพบว่า  

พระราชบญัญติัป้องกนัการกระท าอนัเป็นคอมมิวนิสต ์พ.ศ. 2495 ไดถู้กยกเลิกและส่งผลให้หลกัการต่าง ๆ 
ในกฎหมายเป็นอนัส้ินผลไม่สามารถใชบ้งัคบัไดอี้กต่อไป หากแต่ยงัมีกฎหมายท่ีส าคญัท่ีมีผลเป็นการจ ากดั
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนท่ีส าคญัอีกหน่ึงฉบับ คือ พระราชบัญญัติการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 อนัเป็นกฎหมายท่ีตราออกมาโดยก าหนดให้มีผลเป็นการยกเลิก
พระราชบญัญติัว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2495 เดิม (มาตรา 3) และใช้บงัคบั
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กฎหมายใหม่คือ พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ใชบ้งัคบัแทนโดยเป็น
กฎหมายท่ีถูกตราข้ึนภายใตเ้หตุผลความจ าเป็นเพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐ อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติัท่ี
มีผลเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไวใ้นหลายมาตรา ซ่ึงกฎหมาย
ก าหนดให้ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินตามตามท่ีกฎหมายก าหนด รัฐบาลสามารถใช้ก าลงัเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายพลเรือนหรือเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทหารเขา้ร่วมกนักระท าการใดๆ อนัไดแ้ก่ การ
ป้องกนั การแกไ้ข การปราบปราม การระงบัยบัย ั้ง การฟ้ืนฟูหรือการช่วยเหลือประชาชนก็ได ้ซ่ึงเม่ือมีการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนด จะส่งผลให้รัฐมีอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการ
ด าเนินการอยา่งใด ๆ  อนัมีผลเป็นการจ ากดัเสรีภาพของประชาชนได ้โดยกฎหมายก าหนดใหอ้ านาจในการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเป็นของ “นายกรัฐมนตรี” โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และแมใ้น
กรณีท่ีไม่อาจขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไดท้นัท่วงที กฎหมายก าหนดให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจใน
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปก่อน แลว้จึงด าเนินการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายในสามวนั
นบัแต่วนัท่ีมีการประกาศ การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ละคร้ังนั้นจะมีก าหนดระยะเวลาเท่าใดก็ไดแ้ต่
ต้องไม่ เกินสามเดือนนับแต่ว ันประกาศ และอาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อใช้บังคับได้ทั่ว
ราชอาณาจกัรหรือในบางเขตทอ้งท่ีก็ไดต้ามความจ าเป็นของสถานการณ์ ซ่ึงเม่ือมีการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินแลว้กฎหมายก าหนดให้อ านาจรัฐไม่วา่จะมีอยูต่ามกฎหมายใดก็ตามโอนมาเป็นอ านาจของนายกรัฐ
มนรีเป็นการชัว่คราว ทั้งน้ี เพื่อใหก้ารสั่งการ การแกไ้ขสถานการณ์เป็นไปอยา่งมีเอกภาพและมีความรวดเร็ว 
(มาตรา 5) และเม่ือมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแลว้ หน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินการใด ๆ 
ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินคือ “คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน” อนัประกอบดว้ย ประกอบดว้ย
รองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการ 
ปลดักระทรวงลาโหม ปลดักระทรวงการต่างประเทศ ปลดักระทวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงยุติธรรมผูอ้  านวยการส านกัข่าวกรองแห่งชาติ อยัการสูงสุด ผู ้
บญัชาการทหารสูงสุด ผูบ้ญัชาการทหารบกผูบ้ญัชาการทหารเรือ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ ผูบ้ญัชาการ
ต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการปกครอง และอธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเป็นกรรมการ และ
เลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยกฎหมายก าหนดให้คณะกรรมการมี
อ านาจหนา้ท่ีติดตามและตรวจสอบเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีอาจเกิดสถานการณ์
ฉุกเฉินเพื่อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ
สถานการณ์ท่ีมีความร้ายแรง และในการใชม้าตรการท่ีเหมาะสมตามพระราชก าหนดน้ี เพื่อด าเนินการใด ๆ 
อนัเป็นการป้องกนั แกไ้ขหรือระงบัสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นได ้(มาตรา 6) นอกจากน้ี กฎหมายก าหนดให้ใน
เขตท้องท่ีท่ีมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น บรรดาอ านาจหน้าท่ีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด
กระทรวงหน่ึงหรือหลายกระทรวง หรือท่ีเป็นผูรั้กษาการตามกฎหมายหรือท่ีมีอยู่ตามกฎหมายใดก็ตาม 
เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัการอนุญาตอนุมติั สั่งการ บงัคบั บญัชาหรือช่วยในการป้องกนั แกไ้ข ปราบปราม 
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ระงบัยบัย ั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือฟ้ืนฟูหรือช่วยเหลือประชาชนให้โอนมาเป็นอ านาจหน้าท่ีของ
นายกรัฐมนตรีเป็นการชัว่คราว เพื่อให้การสั่งการและการแกไ้ขสถานการณ์เป็นไปโดยมีเอกภาพ รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ (มาตรา 7) อีกทั้งนายกรัฐมนตรีจะมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจา้หน้าท่ีเพื่อ
ปฏิบติัหน้าท่ีตามพระราชก าหนดน้ี และเพื่อปฏิบติังานตามกฎหมายท่ีไดรั้บโอนมาเป็นอ านาจหน้าท่ีของ
นายกรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึง โดยให้ถือว่าบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นพนกังานเจา้หน้าท่ีเป็นผูมี้อ  านาจตาม
กฎหมายนั้นได ้ซ่ึงนายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายให้ส่วนราชการหรือพนักงานเจา้หน้าท่ีตามกฎหมายนั้น
ยงัคงใชอ้  านาจหนา้ท่ีเช่นเดิมต่อไปก็ได ้แต่ตอ้งปฏิบติังานตามหลกัเกณฑ์ท่ีนายกรัฐมนตรีก าหนด โดยมีผล
เป็นกฎหมายท่ีจ ากดัขอบเขตการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนอีกฉบบัหน่ึง และมี
สาระส าคญัในการก าหนดอ านาจใหแ้ก่รัฐบาลในการบงัคบัใชก้ฎหมายไดภ้ายใต ้“สถานการณ์ฉุกเฉิน” โดย
ไดก้ าหนดนิยามไว ้(มาตรา 4) ดงัน้ี 

“สถานการณ์ฉุกเฉิน” หมายความว่า สถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมัน่คงของรัฐหรืออาจท าให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของประเทศตก
อยู่ในภาวะคับขันหรือมีการกระท าความผิดเก่ียวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือ
การสงครามซ่ึงจ าเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพ่ือรักษาไว้ซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต 
ผลประโยชน์ของชาติ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การด ารงชีวิตโดยปกติสุขของ
ประชาชน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม หรือการป้องปัดหรือแก้ไข
เยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอย่างฉุกเฉินและร้ายแรง 

เม่ือมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ ผลทางกฎหมายท่ีส าคญั
และมีผลเป็นการจ ากดัเสรีภาพของประชาชน คือ กฎหมายก าหนดให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจในการออก 
“ขอ้ก าหนด” บางประการเพื่อแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยติุโดยเร็วหรือเพื่อป้องกนัมิให้เหตุการณ์ร้ายแรง
มากข้ึน (มาตรา 9) ดงัน้ี 

1. ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เวน้แต่จะได้รับอนุญาตจาก
พนกังานเจา้หนา้ท่ี หรือเป็นบุคคลท่ีไดรั้บการยกเวน้ 

2. ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมัว่สุมกนั ณ ท่ีใดๆ หรือกระท าการอนัเป็นการยยุงให้เกิดความไม่สงบ
เรียบร้อย 

3. ห้ามการน าเสนอข่าว การจ าหน่าย หรือท าให้แพร่หลายซ่ึงหนังสือ ส่ิงพิมพ์ หรือส่ืออ่ืนใดท่ีมี
ขอ้ความอนัอาจท าให้ประชาชนเกิดความหวาดกลวัหรือเจตนาบิดเบือนขอ้มูลข่าวสารท าให้เกิดความเขา้ใจ
ผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน จนกระทบต่อความมัน่คงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน ทั้งในเขตพื้นท่ีท่ีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือทัว่ราชอาณาจกัร 

4. ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือใช้ยานพาหนะ หรือก าหนดเง่ือนไขการใช้เส้นทางคมนาคม
หรือการใชย้านพาหนะ 
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5. หา้มการใชอ้าคารหรือเขา้ไป หรืออยูใ่นสถานท่ีใดๆ 
6. ใหอ้พยพประชาชนออกจากพื้นท่ีท่ีก าหนดเพื่อความปลอดภยัของประชาชน หรือหา้มผูใ้ดเขา้ไป

ในพื้นท่ีท่ีก าหนด 
เม่ือพิจารณาจากข้อก าหนดท่ีนายกรัฐมนตรีมีอ านาจออกดังกล่าวจะพบว่าเป็นกรณีท่ีกฎหมาย

ก าหนดอ านาจโดยสมบูรณ์ให้แก่รัฐในการท่ีจะด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดก็ไดภ้ายใตส้ถานการณ์ฉุกเฉิน
ภายใตดุ้ลพินิจของรัฐท่ีว่าการด าเนินการดังกล่าวตามข้อก าหนดจะส่งผลเป็นให้การแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉินให้ยุติโดยเร็วหรือเพื่อป้องกนัมิให้เหตุการณ์ร้ายแรงมากข้ึน อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเห็นวา่สถานการณ์ฉุกเฉินมีการก่อการร้าย มีการใชก้ าลงัประทุษร้ายต่อ
ชีวิต ร่างกายหรือทรัพยสิ์นหรือมีเหตุอนัควรเช่ือได้ว่ามีการกระท าท่ีมีความรุนแรงและกระทบต่อความ
มัน่คงของรัฐ ความปลอดภยัในชีวิตหรือทรัพยสิ์นของรัฐหรือบุคคลและมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการแกไ้ข
ปัญหาใหยุ้ติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและทนัท่วงที กฎหมายก าหนดให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศให้สถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเป็น “สถานการณ์ที่มีความร้ายแรง” (มาตรา 11) 
ซ่ึงส่งผลให้รัฐมีอ านาจด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหาเพิ่มข้ึนจากกรณีของสถานการณ์ฉุกเฉินทัว่ไปเพิ่มข้ึนอีก
หลายประการ ดงัน้ี 

1. อ านาจในการประกาศให้พนักงานเจา้หน้าท่ีมีอ านาจจบักุม และควบคุมตวับุคคลท่ีสงสัยว่าจะ
เป็นผูร่้วมกระท าการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือท่ีเป็นผูใ้ช ้ผูโ้ฆษณา ผูส้นบัสนุนการกระท าเช่นวา่นั้น 
หรือท่ีปกปิดขอ้มูลเก่ียวกบัการกระท าการหรือร่วมมือกระท าการใดๆ อนัจะท าให้เกิดสถานการณ์ร้ายแรง 
หรือเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือในการระงบัเหตุการณ์ร้ายแรง  อยา่งไรก็ตาม กรณีทีจะมีการจบักุมและควบคุม
ตวับุคคลผูต้อ้งสงสัยนั้น กฎหมายก าหนดให้เจา้หน้าท่ีจะตอ้งร้องขอต่อศาลท่ีมีเขตอ านาจ หรือศาลอาญา
ก่อนเพื่อขออนุญาตด าเนินการดังกล่าว หากได้รับอนุญาตจากศาลแล้วเจา้หน้าท่ีจะมีอ านาจจบักุมและ
ควบคุมตวับุคคลไดไ้ม่เกินเจ็ดวนัในสถานท่ีท่ีก าหนดซ่ึงไม่ใช่สถานีต ารวจ ท่ีคุมขงั ทณัฑสถานหรือเรือนจ า
และจะปฏิบติัต่อบุคคลนั้นในลกัษณะเป็นผูก้ระท าความผิดไม่ได ้ในการน้ีกฎหมายก าหนดให้เจา้หน้าท่ีมี
สิทธิร้องขอต่อศาลเพื่อขยายระยะเวลาการควบคุมตวัต่อได้อีกคราวละเจ็ดวนั แต่ทั้งน้ีรวมระยะเวลาการ
ควบคุมตวัทั้งหมดตอ้งไม่เกิน สามสิบวนั ซ่ึงหากครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าวเจา้หนา้ท่ีเห็นวา่ยงัมีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งควบคุมตวัต่อไปก็จะตอ้งด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก าหนด 
(มาตรา 12 วรรคหน่ึง) 

2. อ านาจในการประกาศให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจออกค าสั่งเรียกให้บุคคลใดมารายงานตวัต่อ
พนกังานเจา้หนา้ท่ี หรือมาใหถ้อ้ยค าหรือส่งมอบเอกสารหรือหลกัฐานใดท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสถานการณ์ฉุกเฉิน 

3. อ  านาจประกาศให้พนกังานเจา้หน้าท่ีมีอ านาจในการออกค าสั่งยึดหรืออายดัอาวุธ สินคา้ เคร่ือง
อุปโภคบริโภค เคมีภณัฑ์ หรือวตัถุอ่ืนใด ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าได้ใช้หรือจะใช้ส่ิงนั้นเพื่อการ
กระท าการหรือสนบัสนุนการกระท าใหเ้กิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
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4. อ  านาจในการประกาศให้พนกังานเจา้หน้าท่ีมีอ านาจออกค าสั่งตรวจคน้ ร้ือ ถอน หรือทลายซ่ึง
อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง หรือส่ิงกีดขวาง ตามความจ าเป็นในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อระงบัเหตุการณ์ร้ายแรงให้ยุติ
โดยเร็ว และหากปล่อยเน่ินชา้จะท าใหไ้ม่อาจระงบัเหตุการณ์ไดท้นัท่วงที 

5. อ  านาจในการประกาศให้พนักงานเจา้หน้าท่ีมีอ านาจออกค าสั่งตรวจสอบจดหมาย หนังสือ 
ส่ิงพิมพ ์โทรเลข โทรศพัท์ หรือการส่ือสารดว้ยวิธีการอ่ืนใด ตลอดจนการสั่งระงบัหรือยงัย ั้งการติดต่อหรือ
การส่ือสารใดๆ เพื่อป้องกันหรือระงบัเหตุการณ์ร้ายแรง โดยตอ้งปฏิบติัตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้น
กฎหมายวา่ดว้ยการสอบสวนคดีพิเศษโดยอนุโลม 

6. อ  านาจในการประกาศมิให้กระท าการใด ๆ หรือสั่งให้กระท าการใด ๆ เท่าท่ีจ  าเป็นแก่การรักษา
ความมัน่คงของรัฐ ความปลอดภยัของประเทศหรือความปลอดภยัของประชาชน 

7. อ  านาจในการประกาศให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจในการออกค าสั่งห้ามมิให้บุคคลใดออกไป
นอกราชอาณาจกัรเม่ือมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่การออกไปนอกราชอาณาจกัรจะเป็นการกระทบกระเทือนต่อ
ความมัน่คงของรัฐหรือความปลอดภยัของประเทศ 

8. อ  านาจในการประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี มีอ านาจสั่งการให้คนต่างด้าวออกไปนอก
ราชอาณาจกัร ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่าเป็นผูส้นับสนุนการกระท าให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งน้ี
โดยใหน้ ากฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมืองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

9. อ  านาจในการประกาศใหก้ารซ้ือ ขาย ใช ้หรือมีไวใ้นครอบครองซ่ึงอาวุธ สินคา้ เวชภณัฑ์ เคร่ือง
อุปโภคบริโภค เคมีภณัฑ์ หรือวสัดุอุปกรณ์อย่างหน่ึงอยา่งใดซ่ึงอาจใช้ในการก่อความไม่สงบ หรือก่อการ
ร้าย จะตอ้งรายงานหรือไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีนายกรัฐมนตรีก าหนด 
อยา่งไรก็ตาม หากส่ิงของหรือวสัดุอุปกรณ์ดงักล่าวหากเป็นเคร่ืองมือหรือส่วนหน่ึงของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ส่ือสาร นายกรัฐมนตรีก็มีอ านาจท่ีจะประกาศให้ใชม้าตรการดงักล่าวไดท้ัว่ราชอาณาจกัรหรือในพื้นท่ีอ่ืนซ่ึง
มิไดมี้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดว้ยก็ได ้

10. มีอ านาจในการออกค าสั่งให้ใช้ก าลังทหารเพื่อช่วยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองหรือต ารวจระงับ
เหตุการณ์ร้ายแรง หรือควบคุมสถานการณ์ให้เกิดความสงบโดยด่วน ทั้งน้ีในการปฏิบติัหนา้ท่ีของทหารให้
มีอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายน้ี โดยการใชอ้  านาจหนา้ท่ีของ
ฝ่ายทหารจะท าไดใ้นกรณีใดเพียงใดนั้น ให้เป็นไปตามเง่ือนไขและเง่ือนเวลาท่ีนายกรัฐมนตรีก าหนด แต่
ตอ้งไม่เกินกวา่กรณีท่ีมีการใชก้ฎอยัการศึก 

จากอ านาจหนา้ท่ีดงักล่าว เม่ือพิจารณาจากเน้ือหาอ่ืน ๆ ของกฎหมายฉบบัน้ีประกอบกนัพบวา่เป็น
กฎหมายท่ีให้อ านาจดุลพินิจแก่รัฐอย่างกวา้งขวางในการด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงก็ได้เพื่อแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉินให้ยติุโดยเร็วหรือเพื่อป้องกนัมิให้เหตุการณ์ร้ายแรงมากข้ึน โดยก าหนดโทษส าหรับการ
ฝ่าฝืนขอ้ก าหนดหรือประกาศหรือค าสั่งดงักล่าวใหมี้โทษจ าคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินส่ีหม่ืนบาทหรือ
ทั้งจ  าทั้งปรับอีกดว้ย นอกจากน้ี ยงัไดก้ าหนดยกเวน้ให้ขอ้ก าหนด ประกาศ ค าสั่ง หรือการกระท าใดๆ ตาม
กฎหมายน้ีไม่ตกอยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองรวมทั้งไม่อยู่ในเขต
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อ านาจการพิจารณาคดีของศาลปกครองอีกด้วย (มาตรา 16) ทั้งยงัก าหนดให้ความคุม้ครองแก่พนักงาน
เจา้หนา้ท่ีและผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายน้ีท่ีจะไม่ตอ้งมีความรับผิดทั้งทาง
แพ่ง ทางอาญาหรือทางวินัยใด ๆ อนัเน่ืองมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายน้ีในกรณีท่ีการกระท า
ดงักล่าวเป็นไปโดยสุจริต ไม่เลือกปฏิบติั และไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจ าเป็นอีกด้วย 
(มาตรา 17) 
 

6. ประมวลกฎหมายอาญา 
ประมวลกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายทัว่ไป ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีมีเน้ือหาเป็นการก าหนดใหก้ารกระท า

อย่างหน่ึงอย่างใดเป็นความผิดและก าหนดบทลงโทษส าหรับการกระท าความผิดนั้นๆ ด้วย ซ่ึงกรณีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นน้ี จะไดน้ าฐานความผิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นมาพิจารณาในสองฐานความผดิคือ ความผดิฐานหม่ินประมาทละความผดิฐานดูหม่ิน ดงัน้ี 

6.1 ความผดิฐานหมิ่นประมาท 
ความรับผิดฐานหม่ินประมาทเป็นความรับผิดอนัเกิดต่อความเสียหายต่อช่ือเสียงและเป็นความผดิท่ี

มีการก าหนดโทษท่ีจะลงแก่ผูก้ระท าความผิดเอาไวสู้ง โดยก าหนดไวใ้นประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 
ดงัน้ี 

“มาตรา 326 ผู้ใดใส่ความผู้ อ่ืนต่อบุคคลท่ีสาม โดยประการท่ีน่าจะท าให้ผู้ อ่ืนนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดู
หม่ินหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระท าความผิดฐานหม่ินประมาท ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับ
ไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ” 

จากบทบญัญติัมาตรา 326 การท่ีบุคคลใดจะตอ้งรับผิดฐานหม่ินประมาทนั้นจะตอ้งมีการกระท าท่ี
เป็นการ “ใส่ความ” ตามกฎหมาย ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากลกัษณะความผิดแลว้จะพบวา่ หม่ินประมาทนั้นเป็น
การกระท าท่ีส่งผลให้บุคคลอ่ืนน่าจะเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชงั ดงันั้น หม่ินประมาทจึงเป็นการ
แสดงความหมายออกมาให้ปรากฏแก่บุคคลอ่ืน ซ่ึงกฎหมายมิไดก้ าหนดวา่การแสดงความหมายนั้นจะตอ้ง
ใชว้ธีิการอยา่งไร เพราะฉะนั้น การแสดงออกซ่ึงความหมายนั้นจึงสามารถท่ีจะแสดงออกใหป้รากฏไดห้ลาย
รูปแบบไม่วา่จะเป็นการพดู การเขียน การพิมพ ์หรือการโฆษณา หรือวิธีการอ่ืนใดก็ตาม อนัสามารถท่ีจะส่ือ
ความหมายให้บุคคลอ่ืนรับรู้และเขา้ใจได้ก็เพียงพอแล้ว นอกจากน้ี การแสดงออกซ่ึงความหมายท่ีจะเป็น
ความผิดฐานหม่ินประมาทนั้นไม่จ  าตอ้งเป็นถอ้ยค าท่ีส่งผลให้ผูท่ี้ถูกกล่าวถึงนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ินหรือ
เกลียดชงัเท่านั้น แมถ้อ้ยค านั้น “น่าจะ” ท าให้ผูท่ี้ถูกกล่าวถึงเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงหรือ “น่าจะ” ถูกดูหม่ิน
เกลียดชงั ผูก้ล่าวหรือผูแ้สดงออกนั้นก็ยอ่มตอ้งรับผิดตามกฎหมายแลว้ และแมว้า่ในความเป็นจริงแลว้ผูฟั้ง
อาจจะไม่รู้สึกถูกดูหม่ินเกลียดชงัผูท่ี้ถูกกล่าวถึงเลยก็ถือเป็นหม่ินประมาทตามกฎหมายโดยไม่ค  านึงว่าผู ้
กล่าวหรือผูแ้สดงออกนั้นจะกล่าวอ้างเอาเองหรือกล่าวตามผูอ่ื้นก็ตามก็เป็นการกระท าท่ีหม่ินประมาท
เน่ืองจากเป็นการกล่าวขอ้ความหม่ินประมาทออกไปนัน่เอง และโดยท่ีการใส่ความท่ีจะเป็นความผิดนั้น
จะตอ้งเป็นการใส่ความผูอ่ื้น ค าว่า “ผูอ่ื้น” นั้นหมายความถึง “ผูถู้กกระท า” หรือ “ผูเ้สียหาย” หรือผูท่ี้ถูก
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กล่าวถึงนัน่เอง ซ่ึงผูท่ี้ถูกกล่าวถึงน้ีอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรืออาจเป็นนิติบุคคลก็ได ้โดยผูเ้สียหายท่ีจะเป็น
ผูอ่ื้นตามกฎหมายนั้นจะตอ้งสามารถระบุตวัไดช้ดัเจนวา่กล่าวถึงผูใ้ดจึงจะเป็นความผิดฐานหม่ินประมาท 
หากใส่ความโดยการกล่าวรวม ๆ โดยไม่สามารถระบุตวัผูถู้กกล่าวถึงไดว้่าเป็นใคร หรือผูฟั้งไม่สามารถ
เขา้ใจได้ว่าขอ้ความท่ีกล่าวนั้นหมายถึงผูใ้ดก็ไม่เป็นความผิดฐานหม่ินประมาทเช่นกนั และไดก้ระท าต่อ
บุคคลท่ีสาม ค าว่า “บุคคลท่ีสาม” นั้นย่อมหมายความถึงบุคคลอ่ืนใดท่ีมิใช่ตวัผูก้ล่าวข้อความ และใน
ขณะเดียวกนัจะตอ้งมิใช่ตวัผูเ้สียหายหรือตวับุคคลท่ีถูกพาดพิงถึงดว้ย หากแต่ “บุคคลท่ีสาม” ตอ้งเป็นบุคคล
ท่ีรับทราบขอ้ความท่ีหม่ินประมาทนั้นด้วย โดยการใส่ความต่อบุคคลท่ีสามอนัจะเป็นความผิดฐานหม่ิน
ประมาทนั้นผูก้ล่าวหรือใส่ความไม่จ  าตอ้งระบุช่ือของผูถู้กกล่าวถึงใหช้ดัเจนแต่อยา่งใด เพียงแต่บุคคลท่ีสาม
สามารถทราบได้ว่าเป็นใครผูก้ล่าวหรือผูใ้ส่ความก็มีความผิดฐานหม่ินประมาทตามกฎหมายแล้ว (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 894-897/2506) อยา่งไรก็ตาม กรณีน้ีมิไดห้มายความรวมถึงบุคคลท่ีทราบขอ้ความนั้นโดย
บงัเอิญหรือแอบทราบเองโดยผูใ้ส่ความมิไดมี้เจตนาให้ทราบแต่อย่างใด โดยส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่
บุคคลอ่ืนให้เสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน หรือถูกเกลียดชงั กล่าวคือ การยืนยนัขอ้เท็จจริงหรือใส่ความอนัจะเป็น
ความผิดฐานหม่ินประมาทนั้นน่าจะก่อให้เกิดความเสียต่อช่ือเสียง หรืออาจท าให้บุคคลนั้นถูกดูหม่ิน หรือ
อาจจะถูกเกลียดชงัเท่านั้น ซ่ึงหมายความวา่การใส่ความท่ีจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายนั้นไม่จ  าตอ้งให้เกิดผล
ข้ึนจริงๆ คือผูเ้สียหายเส่ือมเสียช่ือเสียงแลว้หรือถูกดูหม่ินเกลียดชงัจริง ๆ แลว้เท่านั้นผูก้ระท าจึงจะตอ้งรับ
ผิด เน่ืองจากกฎหมายใชถ้อ้ยค าว่า “น่าจะ” เกิดผล ดงันั้น หากการใส่ความเพียงแค่ “น่าจะ”เกิดผลดงักล่าว
ข้ึน ผูก้ระท าก็ตอ้งรับผดิตามกฎหมายแลว้ ซ่ึงความรับผิดฐานหม่ินประมาทน้ีผูก้ระท าจะตอ้งมีเจตนาในการ
กระท าดว้ย ซ่ึงในความรับผิดเร่ืองหม่ินประมาทนั้น เจตนาตามมาตรา 326 น้ีหมายถึงเจตนาในการท่ีจะใส่
ความเท่านั้น มิใช่เจตนาท่ีจะหม่ินประมาท กล่าวคือ ผูก้ระท ามีเจตนาท่ีจะยืนยนัขอ้เท็จจริงต่อบุคคลท่ีสาม 
(ปริญญา จิตรการนทีกิจ, 2534: หน้า 9) ดงันั้น ผูก้ระท าจึงจ าตอ้งรู้ว่ามีบุคคลท่ีสามอยู่ ณ ท่ีนั้น หรือรู้ว่า
บุคคลท่ีสามจะไดท้ราบขอ้ความนั้นๆ เท่านั้น แต่หากผูก้ระท าไม่รู้ว่ามีบุคคลท่ีสามอยูห่รือบุคคลท่ีสามได้
แอบฟังข้อความนั้นเอง กรณีน้ีผูก้ล่าวหรือผูใ้ส่ความก็ย่อมจะไม่ต้องรับผิดเน่ืองจากขาดเจตนานั่นเอง 
นอกจากน้ี ความรับผิดฐานหม่ินประมาทนั้นยงัครอบคลุมไปถึงการหม่ินประมาทผูต้ายหรือผูท่ี้เป็นบุคคล
สาบสูญตามกฎหมายอีกดว้ย อยา่งไรก็ตาม หากเป็นการหม่ินประมาทโดยการท าให้แพร่หลายไม่วา่จะเป็น
การแพร่หลายไปถึงบุคคลคนเดียวหรือหลายคนก็ไดโ้ดยใชว้ธีิการโฆษณาตามท่ีกฎหมายก าหนดไวไ้ม่วา่จะ
เป็นการโฆษณาดว้ยเอกสาร เช่น เขียนเป็นตวัอกัษร ภาพวาด ภาพเขียน ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือ
ตวัอกัษรท่ีท าให้ปรากฏดว้ยวิธีการใดหรือการท าให้ปรากฏโดยแผ่นเสียงหรือส่ิงบนัทึกเสียงอยา่งอ่ืน หรือ
อาจโฆษณาดว้ยการกระจายเสียง หรือการป่าวประกาศดว้ยวิธีการอ่ืนใด ผูก้ระท าก็จะตอ้งรับโทษหนกัข้ึน
ดว้ย (มาตรา 328) อยา่งไรก็ตาม การกระท าท่ีจะเป็นหม่ินประมาทแลว้จะตอ้งรับโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด
นั้นจะตอ้งเป็นการกระท าท่ีไม่เขา้เหตุยกเวน้ความผิดตามท่ีกฎหมายก าหนดเอาไวอี้กด้วย กล่าวคือ การ
พิจารณาว่าบุคคลจะต้องรับโทษตามท่ีก าหนดในประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่นั้ น นอกจากจะต้อง
พิจารณาวา่การกระท านั้น ๆ วา่ครบองคป์ระกอบของความผิดตามท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละฐานความผิดหรือไม่
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แล้วนั้น ยงัจะตอ้งพิจารณาอีกว่าการกระท าท่ีครบองค์ประกอบดงักล่าวนั้นมีกฎหมายก าหนดเหตุยกเวน้
ความผิดไวห้รือไม่ หากมีกฎหมายก าหนดเหตุยกเวน้ความรับผิดไว ้แมผู้ก้ระท าจะได้กระท าการอนัครบ
องคป์ระกอบความผิดตามท่ีกฎหมายก าหนดไวก้็ตามหากเขา้เหตุยกเวน้ความผดิ ผูก้ระท าก็ไม่ตอ้งรับผิดแต่
อย่างใดหากไดแ้สดงความคิดเห็นโดยสุจริตภายใตเ้ง่ือนไข 4 กรณี (มาตรา 329) กล่าวคือ หากกระท าเพื่อ
ความชอบธรรม ป้องกนัตนหรือป้องกนัส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัตนตามธรรมนองคลองธรรม หรือกระท าใน
ฐานะเป็นเจา้พนกังานปฏิบติัการตามหน้าท่ี หรือกระท าการโดยการติชมดว้ยความเป็นธรรม ซ่ึงบุคคลหรือ
ส่ิงอ่ืนใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระท า หรือเป็นการการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเพื่อการ
ด าเนินการอนัเปิดเผยในศาลหรือในการประชุม บุคคลดงักล่าวยอ่มไม่ตอ้งรับผดิ 

นอกจากน้ีกรณีท่ีการกระท าดงักล่าวไม่ตรงกบัเหตุยกเวน้ความผิด ผูก้ระท าจะตอ้งรับโทษหรือไม่ 
จ  าตอ้งพิจารณาเหตุยกเวน้โทษท่ีกฎหมายก าหนดเอาไวอี้กด้วย กล่าวคือ เป็นกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้
ผูก้ระท าสามารถท่ีจะพิสูจน์ความรับผดิได ้โดยกฎหมายก าหนดใหผู้ก้ระท าความผดิสามารถพิสูจน์ไดว้า่การ
ใส่ความนั้นเป็นการใส่ความในเร่ืองท่ีเป็นความจริงเพื่อให้ได้รับยกเวน้โทษ ซ่ึงการก าหนดให้ผูก้ระท า
พิสูจน์ความจริงนั้น มิไดเ้ปิดโอกาสให้ผูก้ระท าสามารถพิสูจน์ความจริงเพื่อให้ไม่ตอ้งรับโทษไดทุ้กกรณี
เสมอไป โดยได้ก าหนดเง่ือนไขในการขอพิสูจน์ความจริงเพื่อมิต้องรับผิดไวใ้ห้อยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีว่า 
“ห้าม” มิให้มีการพิสูจน์ความจริงหากว่าเป็นการใส่ความในเร่ืองส่วนตวัและการพิสูจน์มิได้ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สาธารณชน กล่าวคือ การห้ามในการห้ามมิให้พิสูจน์ความจริงนั้น กฎหมายใช้ค  าว่า “และ” 
กล่าวคือจะตอ้งเขา้องคป์ระกอบทั้งสองขอ้จึงจะตอ้งห้ามตามกฎหมายมิให้มีการพิสูจน์ความจริง ดงันั้น จึง
กล่าวไดว้า่แมว้า่เร่ืองท่ีใส่ความนั้นจะเป็นเร่ืองส่วนตวัก็ตาม แต่หากการพิสูจน์นั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนแลว้ ก็สามารถท่ีจะพิสูจน์ความจริงเพื่อท่ีจะไม่ตอ้งรับโทษตามกฎหมายได ้(มาตรา 330) 

นอกจากน้ีนอกเหนือจากความรับผิดฐานหม่ินประมาทในมาตรา 326 ท่ีเป็นกรณีของการหม่ิน
ประมาทบุคคลทัว่ไปอนัเป็นบทบญัญติัท่ีให้ความคุม้ครองกบัความเสียหายต่อช่ือเสียงของบุคคลทัว่ไปแลว้ 
กฎหมายยงัไดใ้ห้ความคุม้ครองเป็นกรณีพิเศษโดยก าหนดให้ความรับผิดฐานหม่ินประมาทนั้นมีโทษหนกั
ข้ึนในกรณีต่อไปน้ี คือ 

1. ความรับผิดฐานหม่ินประมาท ดูหม่ินพระมหากษตัริย ์พระราชินี รัชทายาทหรือผูส้ าเร็จราชการ
แทนพระองค ์โดยก าหนดไวใ้นมาตรา 112 ในลกัษณะท่ี 1 อนัเป็นความผิดเก่ียวกบัความมัน่คงของรัฐ ใน
หมวดท่ี 1 วา่ดว้ยความผิดต่อพระมหากษตัริย ์พระราชินี รัชทายาทหรือผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค ์ความ
วา่ 

“มาตรา 112 ผูใ้ดหม่ินประมาท ดูหม่ิน หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษตัริย ์พระราชินี 
รัชทายาท  หรือผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค ์ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบหา้ปี 

2. ความผิดฐานหม่ินประมาท ดูหม่ินราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาทหรือประมุขแห่งรัฐ
ต่างประเทศ โดยก าหนดไวใ้นมาตรา 133 ในลกัษณะท่ี 1 อนัเป็นความผิดเก่ียวกบัความมัน่คงของรัฐ ใน
หมวดท่ี 4 วา่ดว้ยความผดิต่อสัมพนัธไมตรีกบัต่างประเทศ ความวา่ 
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“มาตรา 133 ผูใ้ดหม่ินประมาท ดูหม่ิน หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัช
ทายาทหรือประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองพนั
บาทถึงหน่ึงหม่ืนส่ีพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ” 

3. ความผิดฐานหม่ินประมาท ดูหม่ินผูแ้ทนรัฐต่างประเทศซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งให้มาสู่พระราชส านกั โดย
ก าหนดไวใ้นมาตรา 134 ในลกัษณะท่ี 1 อนัเป็นความผิดเก่ียวกบัความมัน่คงของรัฐ ในหมวดท่ี 4 ว่าดว้ย
ความผดิต่อสัมพนัธไมตรีกบัต่างประเทศ ความวา่ 

“มาตรา 134 ผูใ้ดหม่ินประมาท ดูหม่ินหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายผูแ้ทนรัฐต่างประเทศซ่ึง
ไดรั้บแต่งตั้งให้มาสู่พระราชส านกั ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่หน่ึงพนับาท
ถึงหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ” 

6.2 ความผดิฐานดูหมิ่น 
ความผิดเก่ียวกบัช่ือเสียงนอกเหนือจากความรับผิดฐานหม่ินประมาทท่ีไดก้ล่าวในเบ้ืองตน้แลว้ยงัมี

ความรับผิดท่ีเก่ียวกบัช่ือเสียงอีกชนิดหน่ึงซ่ึงเรียกวา่ “ความรับผดิฐานดูหม่ิน” (Insult) และเม่ือพิจารณาจาก
ประมวลกฎหมายอาญาพบว่าได้จ  าแนกความรับผิดฐานดูหม่ินออกเป็นหลายกรณีข้ึนอยู่กบัประเภทของ
ผูเ้สียหายจากการดูหม่ินนั้น ไดแ้ก่ 
 (1) ความผดิฐานดูหม่ินเจา้พนกังาน (มาตรา 136) 
 (2) ความผดิฐานดูหม่ินศาลหรือผูพ้ิพากษา (มาตรา 198) 
 (3) ความผดิฐานดูหม่ินบุคคลธรรมดา (มาตรา 393) 
 จากลักษณะความรับผิดในลักษณะต่างๆ พบว่าผูท่ี้จะต้องรับโทษส าหรับความผิดฐานดูหม่ินนั้น
จะตอ้งมีการกระท าท่ีเขา้องคป์ระกอบความผดิของกฎมายในลกัษณะเดียวกนั แต่ผูเ้สียหายจากการกระท านั้น ๆ 
มีฐานะแตกต่างกนัส่งผลให้ตอ้งรับโทษแตกต่างกนัดว้ย อย่างไรก็ตาม การศึกษาความรับผิดฐานดูหม่ินนั้น
สามารถท่ีจะศึกษาลกัษณะของการกระท าท่ีเป็นความผิดฐานดูหม่ินไดจ้ากหลกัเกณฑ์ของมาตรา 393 ซ่ึงเป็น
ความรับผดิฐานดูหม่ินบุคคลธรรมดาไดด้งัน้ี 

“มาตรา 393 ผู้ใดดูหม่ินผู้ อ่ืนซ่ึงหน้าหรือด้วยการโฆษณา ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน 
หรือปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ” 

มาตรา 393 เป็นความผิดฐานดูหม่ินบุคคลทัว่ไปซ่ึงกฎหมายก าหนดโทษของการกระท าความผิด
ดงักล่าวไวเ้พียง “จ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือนหรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ” ซ่ึงเม่ือพิจารณาจาก
โทษท่ีกฎหมายก าหนดไวแ้ลว้จะพบวา่การกระท าดงักล่าวเป็นความผดิท่ีมีโทษเบาซ่ึงในทางนิติศาสตร์เรียก
ความรับผดิท่ีก าหนดโทษในลกัษณะดงักล่าววา่เป็น “ความผดิลหุโทษ” ซ่ึงหมายความถึงความผดิเล็กนอ้ยท่ี
อาจกระท าต่อร่างกายหรือทรัพยสิ์นของบุคคลหรือเจา้พนักงาน การท าให้เสียความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของสาธารณะซ่ึงไม่ไดก่้อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแต่อยา่งใด ซ่ึงลกัษณะพิเศษของความผิดลหุโทษคือ
แมไ้ม่มีเจตนาในการกระท าก็ถือเป็นความผิดแลว้ เวน้แต่บทบญัญติัความผดินั้นจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน เช่น 
การแกลง้บอกช่ือท่ีอยูอ่นัเป็นเท็จแสดงวา่ผูก้ระท าตอ้งมีเจตนาแลว้ โดยการกระท าความผิดตามมาตรา 393 
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จะตอ้งมีการกระท าท่ีเรียกวา่ “ดูหม่ิน” ซ่ึงหมายความถึงการแสดงการเหยียดหยาม สบประมาทหรือดูถูกไม่
วา่จะในลกัษณะใดไม่วา่จะเป็นการแสดงทางวาจาหรือกิริยาท่าทาง เช่น การด่าดว้ยค าหยาบ ด่าบิดามารดา 
ด่าวา่เป็นสัตวเ์ดรัจฉานหรือแมก้ระทัง่การถมน ้าลายรด การใหข้องลบั เป็นตน้ และการดูหม่ินนั้นจะตอ้งเป็น
การกระท าต่อผูเ้สียหาย “ซ่ึงหนา้” หรือ “ดว้ยการโฆษณา” โดยค าวา่ “ซ่ึงหนา้” นั้นหมายความวา่การกระท า
ท่ีเป็นการเหยียดหยามนั้นจะต้องเป็นการกระท าต่อหน้าผูถู้กดูหม่ินเท่านั้ น ซ่ึงในกรณีน้ีมีปัญหาว่าการ
กระท าท่ีผูก้ระท าจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายนั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งกระท าต่อหน้าผูเ้สียหายเท่านั้นหรือไม่ หรือ
เพียงแค่ให้ผูถู้กกระท าทราบหรือไดย้ินก็ถือเป็นความผิดแลว้โดยไม่จ  าเป็นตอ้งกระท าต่อหนา้ผูเ้สียหาย ซ่ึง
ในกรณีน้ีศาลฎีกาได้เคยตดัสินเป็นบรรทดัฐานว่าความผิดฐานดูหม่ินซ่ึงหน้านั้นหมายความถึงเป็นการ
กระท าในลกัษณะดูหม่ินโดยท่ีผูเ้สียหายจะตอ้งอยูใ่นท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงอาจเป็นการอยูต่่อหนา้หรือแมไ้ม่ต่อหนา้ก็
ต้องเป็นกรณีท่ีผูเ้สียหายอยู่ในบริเวณนั้นและผูก้ระท าก็จะต้องรู้ว่าผูเ้สียหายอยู่ในบริเวณนั้นด้วย (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 856-857/2502) ส่วนค าวา่ “ดูหม่ินดว้ยการโฆษณา” นั้นหมายความวา่จะตอ้งมีการกระท าท่ีมี
ลกัษณะเหยียดหยามโดยท าให้แพร่หลายออกไปหรือมีผูรั้บรู้หลาย ๆ คน เช่น การปิดใบปลิวหรือการลง
ข้อความในหนังสือพิมพ์หรือกระท าการต่อหน้าบุคคลหลายๆ คน เช่น ด่าว่าผูอ่ื้นต่อหน้าคนอ่ืนท่ีมุงดู
เหตุการณ์อยูห่รือผา่นทางหนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ เป็นตน้ 
 

7. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชสิ้ทธิเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็นของประชาชนปรากฏในมาตรา 420 และมาตรา 423 อนัเป็นบทบญัญติัวา่ดว้ยความรับผดิเร่ืองละเมิด
ในทางแพ่ง โดยแบ่งประเภทความรับผิดเป็นสองประเภทคือหลกัเกณฑ์ทัว่ไปของการกระท าอนัเป็นละเมิด
ซ่ึงก าหนดไวใ้นมาตรา 420 และการละเมิดต่อช่ือเสียงในมาตรา 423 ดงัน้ี 

 “มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท าต่อผู้ อ่ืนโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงชีวิตกดี็ แก่
ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหน่ึงอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นท าละเมิด จ าต้อง
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น” 

“มาตรา 423 ผู้ ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซ่ึงข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง เป็นท่ีเสียหายแก่
ช่ือเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอ่ืนก็ดี หรือเป็นท่ีเสียหายแก่ทางท ามาหาได้หรือทางเจริญของเขาโดย
ประการอ่ืนกดี็ ท่านว่าผู้นั้นจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขาเพ่ือความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแก่
การนั้น แม้ท้ังเม่ือตนมิได้รู้ว่าข้อความนั้นไม่จริง แต่หากควรจะได้รู้ 

ผู้ใดส่งข่าวสารอันตนมิได้รู้ว่าเป็นความไม่จริง  หากว่าตนเองหรือผู้ รับข่าวสารนั้นมีทางได้เสียโดย
ชอบด้วยการนั้นด้วยแล้ว  ท่านว่าเพียงท่ี ส่งข่าวสารเช่นนั้นหาท าให้ผู้นั้นต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหม
ทดแทนไม่” 

ความรับผิดในเร่ืองละเมิดจะตอ้งเป็นการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหายข้ึนจริงตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด หากไม่มีความเสียหายการกระท านั้นยอ่มไม่เป็นละเมิด เน่ืองจากหลกัในเร่ืองความรับผดิเพื่อละเมิด
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นั้ นแตกต่างจากหลักความรับผิดในทางอาญา กล่าวคือ กฎหมายอาญานั้ นเป็นกฎหมายมหาชนท่ีมี
วตัถุประสงคใ์นการคุม้ครองและป้องกนัความปลอดภยัของประชาชน ส่วนกฎหมายแพ่งนั้นเป็นกฎหมาย
เอกชนท่ีมีวตัถุประสงค์ในการคุม้ครองป้องกนัสิทธิของเอกชนท่ีมีต่อกนั ซ่ึงการกระท าใดท่ีมีความรับผิด
ทางอาญาหรือไม่นั้นยอ่มจะข้ึนอยูก่บักฎหมายอาญาท่ีจะไดบ้ญัญติัความรับผิดในเร่ืองนั้นๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน
ส าหรับความรับผิดในทางละเมิดนั้นมีวตัถุประสงค์ท่ีจะบงัคบัให้มีการชดเชยความเสียหายโดยการใช้ค่า
สินไหมทดแทนมิใช่การลงโทษอาญาแก่ผูก้ระท าละเมิด เพราะฉะนั้น เม่ือไม่มีความเสียหายเพื่อบงัคบัให้
ชดใช้ค่าทดแทนกนัแลว้ย่อมไม่เป็นละเมิดโดยไม่จ  าเป็นตอ้งวินิจฉัยหลกัเกณฑ์ในขอ้อ่ืนๆ อีกต่อไป (จ๊ิด 
เศรษฐบุตร,2539,หนา้ 71) ซ่ึงความเสียหายท่ีเป็นมูลเหตุของการฟ้องร้องคดีนั้น ตอ้งเป็นความเสียหายท่ีเกิด
แก่โจทก์หรือผูฟ้้องร้องคดีเท่านั้นมิใช่ความเสียหายท่ีเกิดแก่บุคคลอ่ืน ดงันั้น หากคดีท่ีฟ้องร้องเป็นความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่บุคคลอ่ืนอนัมิใช่ผูฟ้้องร้องคดีแลว้ศาลจะยกฟ้องเน่ืองจากหากศาลพิพากษาให้ใช้ความ
เสียหายแลว้ต่อมาผูเ้สียหายท่ีแทจ้ริงมาฟ้องร้องคดีและศาลพิพากษาให้ชดใชค้วามเสียหายแลว้ ก็เท่ากบัว่า
ความเสียหายเพียงคร้ังเดียวแต่ผูก้ระท าตอ้งรับผิดถึงสองคร้ัง ซ่ึงย่อมไม่เป็นธรรมต่อผูก้ระท าละเมิดอย่าง
แน่นอน ส าหรับประเด็นในการพิจารณาว่าอย่างไรจึงจะเรียกได้ว่ามีความเสียหายเกิดข้ึนอนัจะส่งผลให้
ผูก้ระท าละเมิดจะตอ้งรับผิดนั้นพบว่ามาตรา 420 ก าหนดว่าความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนนั้นจะตอ้งเป็นความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ชีวิต ร่างกาย อนามยั เสรีภาพ ทรัพยสิ์น หรือสิทธิอ่ืนๆ เท่านั้น ดงันั้นการพิจารณาความ
เสียหายในมูลละเมิดจ าตอ้งพิจารณาจากหลกัเกณฑ์สามประการ กล่าวคือ ตอ้งเป็นความเสียหายท่ีแน่นอน 
(Certain) ตอ้งเป็นความเสียหายโดยเฉพาะ (Personal)  และตอ้งเป็นความเสียหายโดยตรง (Direct) และจาก
บทบญัญติัดงักล่าวยอ่มจะเห็นไดว้า่ความเสียหายนั้นไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นความเสียหายในกองทรัพยสิ์นเพียง
อยา่งเดียว หากแต่ความเสียหายต่อสิทธิอ่ืน ๆ อนัไดแ้ก่  ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามยั หรือเสรีภาพ
ซ่ึงเป็นสิทธินอกกองทรัพยสิ์นยอ่มไดรั้บการคุม้ครอง ซ่ึง ผูเ้สียหายมกัไดรั้บส่ิงตอบแทนความเสียหายนั้น 
(โดยมากจะเป็นเงิน) ซ่ึงหมายความเพียงให้มีการให้ ส่ิงตอบแทนให้สมกับความเสียหายท่ีได้รับ 
(Compensation) กล่าวคือ การท าให้ผูเ้สียหายไดรั้บความพอใจในส่ิงอ่ืนแทนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนหรือเป็น
การทดแทนความเสียหายนัน่เอง อยา่งไรก็ตาม กรณีน้ีศาลไทยมกัจะมีแนวโนม้ไปในทางท่ีวา่หากเป็นความ
เสียหายต่อจิตใจนั้นยอ่มจะไม่สามารถท่ีจะเรียกค่าสินไหมทดแทนได ้(ค าพิพากษาฎีกาท่ี 289/2502) และเม่ือ
พิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา 420 แลว้พบวา่หลกัเกณฑ์ท่ีจะส่งผลให้การกระท าใด 
ๆ เป็นความผิดทางละเมิดหรือไม่นั้นกฎหมายใชค้  าวา่ “การกระท าท่ีผดิกฎหมาย” ซ่ึงอาจเกิดข้ึนโดย “จงใจ” 
หรือ “ประมาทเลินเล่อ” ก็ได ้ซ่ึงทั้งสองกรณีผูก้ระท าจะตอ้งรับผดิชดใชค้่าสินไหมทดแทนทั้งสองกรณี 

อย่างไรก็ตามความแตกต่างระหว่างการกระท าโดย “จงใจ” หรือ “ประมาทเลินเล่อ”ท่ีส าคญัคือ  
โดยพฤติการณ์แลว้หากศาลพิจารณาไดว้า่การกระท านั้นผูก้ระท าไดก้ระท าโดย “จงใจ” ศาลก็มกัจะก าหนด
จ านวนค่าสินไหมทดแทนไวสู้งกวา่การกระท าโดย “ประมาทเลินเล่อ” ซ่ึงการกระท าโดย “จงใจ” หมายถึง
การกระท าท่ีมิใช่เจตนาแต่การกระท าโดยจงใจนั้นมีความหมายกวา้งกวา่การกระท าโดยเจตนาในทางอาญา 
เน่ืองจากเจตนาในทางอาญานั้นผูก้ระท าจะต้องรู้ข้อเท็จจริงอนัเป็นองค์ประกอบของความผิดนั้นและ
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ผูก้ระท าจะตอ้งประสงคต่์อผลหรือยอ่มเล็งเห็นผลของการกระท านั้นได ้แต่การกระท าโดย “จงใจ” ให้ผูอ่ื้น
ได้รับความเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา 420 นั้นมีความหมายเพียงผูก้ระท าได้
กระท าโดยรู้ส านึกหรือรู้ตวัในการกระท านั้นๆ เท่านั้น โดยไม่จ  าตอ้งมีความประสงคต่์อผลหรือยอ่มเล็งเห็น
ถึงผลของการกระท านั้นแต่อยา่งใด เป็นแต่เพียงรู้ตวัวา่ก าลงัท าอะไรอยูเ่ท่านั้น และหากเกิดความเสียหายข้ึน
ก็ตอ้งรับผดิทางละเมิดแลว้ ส่วนค าวา่ “ประมาทเลินเล่อ” นั้น หมายความถึงการกระท าความผดิท่ีมิใช่เจตนา
แต่กระท าโดยปราศจากความระมดัระวงัซ่ึงบุคคลในภาวะเช่นนั้นจกัตอ้งมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ผูก้ระท า
อาจใช้ความระมดัระวงัเช่นนั้นไดแ้ต่หาใช้ให้เพียงพอไม่ ซ่ึงหมายถึงการกระท าความผิดซ่ึงผูก้ระท ามิไดมี้
เจตนาให้เกิดผลใดๆ ข้ึนเลย หากแต่ผูก้ระท าไดก้ระท าการบางอยา่งโดยปราศจากความระมดัระวงัซ่ึงควร
จะตอ้งมีในภาวะเช่นนั้นหรือในพฤติการณ์นั้นๆ ซ่ึงระดบัของความระมดัระวงันั้นไม่ไดค้งท่ีแน่นอนตายตวั 
หากแต่ข้ึนลงตามภาวะวสิัยและพฤติการณ์ นอกจากน้ี การท่ีบุคคลหน่ึงบุคคลใดจะตอ้งรับผดิทางละเมิดตาม
กฎหมายนั้นจะต้องปรากฏว่ามีการกระท า และการกระท านั้ นต้องเป็นการกระท าท่ีผิด ซ่ึงกฎหมายได้
ก าหนดเง่ือนไขของความรับผิดทางละเมิดเอาไวว้่าการกระท าท่ีผิดนั้นจะตอ้งสัมพนัธ์กบัความเสียหายท่ี
เกิดข้ึน กล่าวคือ ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่บุคคลอ่ืนนั้นต้องเป็นความเสียหายท่ีเป็นผลโดยตรงจากการ
กระท าท่ีผิดนั้นดว้ย หรือการกระท านั้นเป็นเหตุให้เกิดความเสียกายแก่บุคคลอ่ืนผูก้ระท าจึงจะมีความรับผิด
ตามกฎหมาย ซ่ึงความเสียหายท่ีจะต้องรับผิดทางละเมิดนั้นก็ตอ้งเป็นความเสียหายท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
ไดแ้ก่ ความเสียหายต่อชีวติ ร่างกาย อนามยั เสรีภาพ ทรัพยสิ์น หรือสิทธิอ่ืนๆ 
 ส าหรับความเสียหายต่อช่ือเสียงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา 423 นั้น เป็นกรณีท่ี
กฎหมายมุ่งท่ีจะคุม้ครองความเสียหายต่อช่ือเสียงเอาไวเ้ป็นการเฉพาะ ซ่ึงหมายความว่าในกรณีท่ีเป็นการ
กระท าละเมิดแลว้ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นความเสียหายต่อช่ือเสียง ผูก้ระท าก็จะมีความรับผิดทาง
ละเมิดตามมาตรา 423  มิใช่มาตรา 420  แต่หากการกระท าท่ีเป็นละเมิดนั้นก่อให้เกิดความเสียหายอ่ืนๆ ท่ี
มิใช่ความเสียหายต่อช่ือเสียงแลว้ผูก้ระท าก็จะตอ้งรับผิดทางละเมิดตามมาตรา 420 ซ่ึงเป็นบททัว่ไปแทน 
โดยความรับผิดทางละเมิดต่อช่ือเสียงนั้นจะต้องพิจารณาจากหลกัเกณฑ์ต่อไปน้ี กล่าคือจะตอ้งเป็นการ
กระท าความผิดโดย “การกล่าว” หรือ “การไขข่าว” เท่านั้น ซ่ึงหมายความวา่เป็นการส่ือสารดว้ยวิธีการใดๆ 
ก็ตามท่ีสามารถท าให้บุคคลอ่ืนสามารถรู้และเขา้ใจความหมายท่ีตอ้งการส่ือสารนั้นซ่ึงหมายความรวมถึง
การพดู การเขียน การพิมพแ์ละการโฆษณา หรือแมก้ระทัง่การส่ือสารดว้ยสัญลกัษณ์ รูปภาพ รูปการ์ตูน เป็น
ตน้ แต่ขอ้ท่ีแตกต่างระหว่างการกล่าวหรือการไขข่าวนั้นก็คือ การกล่าวย่อมหมายความถึงผูก้ระท าเป็นผู ้
กล่าวหรือกระท าการบางอยา่งซ่ึงเป็นการส่ือความหมายดว้ยตนเอง ส่วนการไขข่าวนั้นเป็นการพูดตามหรือ
กระท าการบางอยา่งท่ีเป็นการส่ือความหมายตามท่ีตนเองไดย้นิไดฟั้งมาอีกต่อหน่ึง โดยการกล่าวหรือการไข
ข่าวท่ีจะเป็นความรับผิดตามมาตรา 423 น้ีต้องเป็นการกล่าวหรือไขข่าวต่อบุคคลท่ีสามหรือต่อ
บุคคลภายนอกให้ไดรั้บทราบขอ้ความนั้นเท่านั้นจึงจะเป็นความผิด ซ่ึงจ าตอ้งมีบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ผูก้ล่าวและ
มิใช่ผูท่ี้ถูกกล่าวถึงเป็นผูรั้บรู้หรือรับทราบขอ้ความนั้นๆ เท่านั้นผูก้ระท าจึงจะตอ้งรับผิด และเม่ือพิจารณา
จากบทบญัญติัมาตรา 423 พบวา่การกระท าความผิดฐานละเมิดต่อช่ือเสียงนั้นกฎหมายมิไดก้ าหนดวา่จะตอ้ง
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เป็นการกระท าโดยจงใจหรือการกระท าโดยประมาทเลินเล่อหรือไม่ ดงันั้น เพียงแต่ผูก้ระท าไดก้ระท าการ
โดย “รู้ส านึก” ในการกระท านั้นก็ถือวา่มีการกระท าซ่ึงก่อให้เกิดความรับผิดตามกฎหมายแลว้ ประกอบกบั
การกล่าวหรือการไขข่าวท่ีจะก่อให้เกิดความรับผิดฐานละเมิดต่อช่ือเสียงนั้นตอ้งเป็นการกล่าวหรือการไข
ข่าว “ขอ้ความท่ีฝ่าฝืนต่อความจริง”  เท่านั้น หากการกล่าวหรือไขข่าวนั้นเป็นขอ้ความท่ีเป็นเร่ืองจริงผูก้ล่าว
หรือผูไ้ขข่าวยอ่มไม่ตอ้งรับผิดฐานละเมิดต่อช่ือเสียงตามมาตรา 423 หากแต่ผูก้ระท าดงักล่าวยงัคงตอ้งรับ
ผดิต่อบุคคลอ่ืนฐานละเมิดทัว่ไปตามมาตรา 420 แทน ดงันั้นหากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเป็นความเสียหายต่อ
ช่ือเสียง เกณฑ์การพิจารณาวา่ผูก้ระท าจะตอ้งรับผิดฐานละเมิดทัว่ไปตามมาตรา 420 หรือละเมิดต่อช่ือเสียง
ตามมาตรา 423 จึงข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบในขอ้ท่ีสองน้ีวา่ ขอ้ความท่ีกล่าวนั้นเป็นขอ้ความท่ีจริงหรือเป็น
ขอ้ความท่ีฝ่าฝืนต่อความจริงหรือไม่ ส่วน “ขอ้ความท่ีฝ่าฝืนความจริง” นั้นหมายความถึงขอ้ความท่ีไม่จริง
หรือขอ้ความท่ีเป็นเร่ืองโกหกหรือขอ้ความท่ีไม่มีมูลความจริงนัน่เอง ซ่ึงการกล่าวหรือการไขข่าวขอ้ความท่ี
ฝ่าฝืนความจริงน้ีจะตอ้งเป็นการกล่าวหรือไขข่าวในลกัษณะของการยืนยนัขอ้เท็จจริงอยา่งหน่ึงอยา่งใดให้
ผูรั้บข่าวไดท้ราบเท่านั้น ผูก้ระท าจึงจะตอ้งรับผดิตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม ผูก้ล่าวหรือไขข่าวท่ีจะตอ้งรับ
ผิดตามกฎหมายน้ีจะต้องรู้ได้ว่าข้อความนั้ นไม่เป็นความจริงแต่ยงัคงฝ่าฝืนกล่าวหรือไขข่าวไปและ
ก่อให้เกิดความเสียหายข้ึน และเพื่อป้องกนัมิให้มีการกล่าวอา้งหรือปฏิเสธว่าไม่รู้จนส่งผลให้การกระท า
ดงักล่าวซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายนั้นไม่มีผูรั้บผิดชอบกฎหมายจึงก าหนดเง่ือนไขไวว้า่หากแมผู้ก้ระท าไม่รู้
วา่เร่ืองท่ีกล่าวหรือไขข่าวนั้นเป็นเร่ืองไม่จริง แต่หากผูก้ระท าควรจะไดรู้้ ดงัน้ีผูก้ระท าก็ยงัคงตอ้งรับผดิฐาน
ละเมิดต่อช่ือเสียงตามกฎหมาย โดยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอนัส่งผลให้ผูก้ระท าตอ้งรับผดิฐานละเมิดนั้นตอ้ง
เป็นความเสียหายต่อช่ือเสียงเกียรติคุณของบุคคลอ่ืน หรือเป็นความเสียหายแก่ทางท ามาหาไดห้รือทางเจริญ
ของผูอ่ื้นเท่านั้น ซ่ึงเป็นกรณีความเสียหายท่ีกฎหมายก าหนดความรับผิดเอาไวเ้ป็นกรณีเฉพาะแยกต่างหาก
จากความเสียหายท่ีตอ้งรับผดิตามหลกัเกณฑข์องละเมิดทัว่ไป 
 อยา่งไรก็ตาม ในบางกรณีการกระท าท่ีแมจ้ะก่อให้เกิดความเสียหายต่อช่ือเสียงของบุคคลบางคร้ัง
ผูก้ระท าก็ไม่ตอ้งรับผดิทางกฎหมาย เน่ืองจากกฎหมายไดก้ าหนดขอ้ยกเวน้การกระท าท่ีไม่เป็นความผิดฐาน
ละเมิดต่อช่ือเสียงไวใ้นตอนทา้ยของมาตรา 423 ท่ีวา่ “ผูใ้ดส่งข่าวสารอนัตนมิไดรู้้วา่เป็นความไม่จริง หากวา่
ตนเองหรือผูรั้บข่าวสารนั้นมีทางไดเ้สียโดยชอบดว้ยการนั้นแลว้ ท่านวา่เพียงท่ีส่งข่าวสารเช่นนั้นหาท าให้ผู ้
นั้ นต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่” ซ่ึงต้องครบองค์ประกอบสองประการจึงจะไม่ต้องรับผิด 
กล่าวคือ ตอ้งเป็นการกล่าวหรือไขข่าวโดยไม่รู้วา่ไม่จริงและผูก้ล่าวหรือผูรั้บข่าวสารนั้นเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย
โดยชอบในการกล่าวหรือรับข่าวสารนั้นเท่านั้น 
 

หลงัจากศึกษาเนื้อหาสาระเร่ืองที ่13.3.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิกรรม 13.3.2 
ในแนวการศึกษาหน่วยที ่13 ตอนที ่13.3 เร่ืองที ่13.3.2 
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