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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นเนื้อหาของประชาธิปไตยโดยเป็นเสียงสะท้อนความ
ประสงค์ของประชาชน แม้เพียงคนหนึ่งคนใดก็มีความหมายเพราะในสังคมประชาธิปไตยนั้นมิได้
ต้องการให้บุคคลมีชีวิตอยู่เพียงเพื่อรับค าส่ังจากรัฐไปปฏิบัติ แต่บุคคลต้องมีสิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นสู่สาธารณะตลอดจนการวิพากษ์วิจารณ์หรือเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการ
ปัญหาของสังคม  
 ในสังคมไทยช่วงที่ผ่านมาแม้จะอยู่ในช่วงท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้วก็
ตาม แต่ดูเหมือนว่าการแสดงความคิดเห็นอันเป็นการสะท้อนปัญหาในสังคม หรือการ
วิพากษ์วิจารณ์รัฐ มักจะถูกบีบกรอบของเสรีภาพให้เหลือแคบลงด้วยข้ออ้างทางความมั่นคงของรัฐ 
หรือแม้แต่ด้วยการใช้กฎหมายป้องกันการกระท าอันเป็นคอมมิวนิสต์เป็นเครื่องมือตอบโต้การ
แสดงความคิดเห็น ดังเช่นในกรณีการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการซ่ึงเป็นบุคคลที่สามารถพูด 
เขียน พิมพ์ได้กว้างขวาง ยกเว้นเพียงหนึ่งหรือสองเรื่องเท่านั้นที่จะถูกจ ากัดหรือถูกเซ็นเซอร์โดยรัฐ
หรือโดยตนเอง คือเรื่องกษัตริย์และเรื่องศาสนาซ่ึงต้องหลีกเล่ียงไม่ไปพาดพิง แต่ปัจจุบันนั้นต้อง
หลีกเล่ียงในเรื่องทางการเมืองด้วย เนื่องจากหวั่นเกรงโทษจากการจ ากัดสิทธิในการใช้กฎหมาย
ดังกล่าวของรัฐ 
 การแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นในเรื่องทางการเมือง 
ส่ือมวลชน หรือทางด้านวิชาการ ล้วนแล้วแต่เป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานรัฐในฐานะผู้ปกครอง
ประเทศจะต้องให้ความเคารพและรับรอง ไม่ว่าจะเป็นรับรองโดยกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ของ
สังคม ซ่ึงประเทศไทยเองได้มีการบัญญัติรองรับไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
หมวดสามว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่เจ็ด สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของปวง
ชนและส่ือมวลชนโดยก าหนดไว้ว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน 
การพิมพ์ การโฆษณา และ การส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืนซ่ึงรัฐจะจ ากัดเสรีภาพนี้ไม่ได้ นอกจากโดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ เกียติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว เป็นต้น ซ่ึงตามกฎหมายดังกล่าวก าหนดไว้ว่าการส่ัง
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ปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนจะกระท ามิได้ นอกจากนั้นการให้เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่อ
อุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนอ่ืนของเอกชน รัฐจะส่ังห้ามในกรณีดังกล่าวมิได้ 
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 45) อย่างไรก็ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญยังได้
คุ้มครองพนักงานหรือลูกจ้างท่ีประกอบกิจการหนังสือพิมพ์วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือ
ส่ือมวลชนอ่ืน ในการเสนอข่าวหรือแสดงความคิดเห็น โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของกิจการนั้น ๆ ดังนั้นจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2550 ได้คุ้มครองกิจการส่ือมวลชน รวมท้ังผู้เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส่ือมวลชนนั้นเท่านั้น 
โดยมิได้มุ่งคุ้มครองกิจการอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน 
 ในส่วนของประมวลกฎหมายอาญาหมวดสามว่าด้วยความผิดฐานหมิ่นประมาท มาตรา 
329 ได้ก าหนดฐานความผิดเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริตดังต่อไปนี้เพื่อ
ความชอบธรรม ป้องกันตนเอง หรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม ในฐานะเป็นเจ้า
พนักงาน ติชมด้วยความเป็นธรรม ซ่ึงบุคคลหรือส่ิงใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมท าได้ หรือใน
การแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมในเรื่องการเปิดเผยในศาลหรือในการประชุม เมื่อบุคคลตามท่ีกล่าว
มาข้างต้นแสดงความคิดเห็นแม้จะกระทบต่อสิทธิของบุคคลอ่ืนก็ตาม บุคคลดังกล่าวไม่มีความผิด
ฐานหมิ่นประมาท (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329) ดังนั้นประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติ
รองรับหลักการดังกล่าวไว้โดยเปิดช่องให้ศาลใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัยว่า กรณีใดเป็นการติชม
ด้วยความเป็นธรรม ความชอบธรรม หรือเป็นการป้องกันตนเอง ย่อมไม่มีความผิดฐานหมิ่น
ประมาท นอกจากนั้น ยังได้บัญญัติไว้ยังเปิดโอกาศให้ผู้กระท าความผิดได้พิสูจน์ว่าข้อที่หาว่าหม่ิน
ประมาทนั้นเป็นความจริง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  330) เท่ากับว่าใน
เรื่องฐานหมิ่นประมาทนั้น แม้ประมวลกฎหมายอาญาเองซ่ึงเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการจ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลยังเปิดโอกาศให้ผู้กระท าความผิดพิสูจน์การกระท าความผิดของตน 

ในขณะเดียวกัน รัฐธรรมนูญเองก็บัญญัติเป็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และยัง
บัญญัติคุ้มครองกิจการส่ือมวลชน รวมท้ังพนักงานหรือลูกจ้างของส่ือมวลชน แต่ในกรณีของการ
แสดงความคิดเห็นทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ หนังสือ บทความ 
หรือการกล่าวผ่านส่ือ ดังนั้นมีปัญหาว่ากฎหมายจะคุ้มครองเพียงใด เพราะถ้านักวิชาการได้กล่าว
ผ่านส่ือมวลชนกฎหมายรัฐธรรมนูญได้คุ้มครองส่ือมวลชนตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้น แต่จะคุ้มครอง
นักวิชาการผู้ให้ข้อมูลหรือกรณีดังกล่าวได้ ผู้ศึกษาเห็นว่าควรจะมีการแก้ไขกฎหมายเพราะควรที่จะ
คุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือบุคคลผู้เป็นที่มาของข้อมูลด้วย ส่วนในกรณีที่นักวิชาการแสดงความ
คิดเห็นโดยไม่ผ่านส่ือมวลชนจึงมีปัญหาท่ีจะต้องศึกษาว่าการให้ความคิดเห็นทางวิชาการจะได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่เพียงใด เพราะบุคคลเหล่านี้อาจมีส่ือเป็นของตนเอง
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เช่นให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ให้ข้อมูลผ่านหนังสือวิชาการหรือการให้ข้อมูลผ่านทางการเรียนการสอน 
กรณีดังกล่าวรัฐธรรมนูญตลอดจนประมวลกฎหมายอาญาต้องให้การคุ้มครอง เพราะการสอนหรือ
การให้ข้อมูลผ่านหนังสือเป็นเรื่องท่ีต้องคุ้มครองเป็นพิเศษ เพราะเป็นการให้ความรู้ทางวิชาการ
รวมท้ังเป็นสิทธิในทางวิชาการของบุคคลผู้เป็นนักวิชาการ 
 การจ ากัดสิทธิการให้ความรู้ทางวิชาการดังกล่าวเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิส่วนบุคคลของ
ผู้ให้ความรู้ เพราะผู้ให้ความรู้ทางวิชาการมีหน้าที่จักต้องให้ความคิดเห็นในฐานะซ่ึงตนได้รับใน
การที่บุคคลมอบหมายหน้าที่ให้แสดงความคิดเห็นและการที่บุคคลผู้เป็นนักวิชาการได้รับความรู้
และมีความเห็นแย้งกับการใช้อ านาจของฝ่ายรัฐซ่ึงตนเห็นแย้งกับหลักวิชาการและตนได้ใช้ในการ
ให้ความรู้ในฐานะผู้สอน จึงมีปัญหาท่ีจะต้องศึกษาว่าการจ ากัดสิทธิเสรีภาพในการให้ความรู้ทาง
วิชาการซ่ึงขัดแย้งกับการใช้อ านาจรัฐจะสามารถกระท าได้เพียงใด ตลอดจนรัฐจะสามารถมี
มาตราการทางกฎหมายในการให้สิทธิดังกล่าวเพียงใด 
 ดังนั้น ผู้ศึกษาเห็นว่าในประเด็นข้างต้นเป็นปัญหาส าคัญซ่ึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ศึกษาวิจัยเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการ เพื่อเป็นมาตรการทาง
กฎหมายที่ต้องมีการแก้ไขและให้สิทธิตามท่ีก าหนดในรัฐธรรมนูญ เช่นเดียวกับวิชาชีพของ
ส่ือมวลชน เพราะวิชาชีพวิชาการนั้นถือว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในเรื่องของการ
พัฒนาการศึกษาซ่ึงท าให้การแสดงความคิดเห็นผ่านส่ือทางวิชาการเป็นไปตามสิทธิและเสรีภาพท่ี
ก าหนดโดยรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา และกฎหมายลิขสิทธ์ิตามท่ีผู้ศึกษาได้หยิบยกมาข้างต้น 
โดยปัญหาทางกฎหมายข้างต้นผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ วงการ
นิติศาสตร์ รวมท้ังประเทศชาติในอนาคตสืบไป 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการ 
 2. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการ 
 3. เพื่อศึกษาหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการ รวมท้ังกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท่ีจะท าให้สามารถน ามา
เป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทางวิชาการได้  
 4. เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นของนักวิชาการ 
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 5. เพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการ 

สมมติฐานของการศึกษา 

 ปัญหาทางกฎหมายในเรื่องการจ ากัดสิทธิแก่ผู้เป็นนักวิชาการซ่ึงเป็นบุคคลส าคัญที่จะ
ช่วยสะท้อนมุมมองการพัฒนาสังคม ให้มีความรอบคอบ  ช่วยเหลือสังคมและชุมชน เพื่อให้ข้อมูล
ข่าวสาร  การพัฒนาที่ถูกต้องในการแสดงความคิดเห็นผ่านผลงานของตนนั้นควรได้รับความ
คุ้มครองตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือในรูปของประมวลกฎหมายอาญาและไม่ถูกจ ากัด
สิทธิจากกฎหมายใด ๆ อันเป็นหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของนักวิชาการในการแสดงความ
คิดเห็นผ่านส่ือและผลงานของตนอย่างเสรี ปราศจากการแทรกแซงจากหน่วยงานของรัฐ หรือ
องค์กรอ่ืน 

ขอบเขตของการศึกษา 

 ผู้ศึกษาจะได้ท าการศึกษากฎหมายไทย เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
ในส่วนของกฎหมายต่างประเทศ ผู้ศึกษาจะได้น ากฎหมายของประเทศบางประเทศท่ีอาจจะใช้เป็น
บรรทัดฐานทางกฎหมายได้นอกจากที่ผู้ศึกษาจะได้ท าการศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ข้างต้นแล้ว ยังจะได้ท าการศึกษากฎหมายล าดับรองท่ีเกี่ยวกับการให้สิทธิแก่บุคคลในการแสดง
ความคิดเห็นทางวิชาการเช่น กฎหมายลิขสิทธ์ิ ประมวลกฎหมายอาญา พระราชก าหนดบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  

วิธีด าเนินการศึกษา 

 การด าเนินการศึกษาวิทยานิพนธ์นี้ใช้วิธีวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยค้นคว้า
จากเอกสารทั้งภาษาไทยและต่างประเทศรวมท้ังข้อมูลต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับมาตรากาทางกฎหมาย
เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของนักวิชาการ ตลอดจนต ารากฎหมาย ตัวบทกฎหมาย บทความทาง
วิชาการในสาขานิติศาสตร์และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ค้นคว้าในห้องสมุดของทางมหาวิทยาลัย และ
ของทางสถาบันต่าง ๆ รวมท้ังข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรากฏอยู่บนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (Internet) เพื่อน ามาวิเคราะห์และน ามาแก้ไขปัญหาทางกฎหมายต่อไป 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ท าให้ทราบถึงความเป็นมาและความส าคัญของมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ
และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการ 
 2. ท าให้ทราบถึงแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการ 
 3. ท าให้ทราบถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและ
เสรีภาพทางวิชาการ รวมท้ังกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท่ีจะท าให้สามารถน ามาเป็นแนวทางในการ
พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ของนักวิชาการ 
 4. ท าให้ทราบถึงมาตรการการคุ้มครองทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นของนักวิชาการ 
 5. ท าให้ทราบถึงบทสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ
และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการ 

นิยามศัพท์ 

 นักวิชาการ หมายความว่า ผู้เชี่ยวชาญในวิชาความรู้สาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขา 
 สิทธ ิหมายความว่า อ านาจหรือผลประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครอง บุคคลอ่ืนจะ
ละเมิดล่วงเกิน หรือกระท าการใด ๆ ท่ีกระทบกระเทือนต่อสิทธิของบุคคลอ่ืนไม่ได ้
 เสรีภาพ หมายความว่า ความมีอิสระในการท าของบุคคลหรืองดเว้นที่จะท าและการท า
นั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนา การพูด การเขียน เป็นต้น 
 บุคคลสาธารณะ หมายความว่า  บุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของผู้คนในสังคมจาก
การที่เขาได้ประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือเกิดจากส่ิงท่ีเขาได้กระท า
ขึ้นเป็นเรื่องท่ีประชาชนทั่วไปให้ความสนใจหรือนิยมชมชอบ ซ่ึงบุคคลสาธารณะนั้นจะมีอยู่ใน
แวดวงต่าง ๆ  
 สถานการณ์ฉุกเฉิน  หมายความว่า  สถานการณ์อันกระทบหรืออาจจะกระทบต่อความ
สงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ  หรืออาจท าให้ประเทศหรือส่วนใด
ส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ในภาวะคับขันหรือมีการกระท าความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตาม
ประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม  ซ่ึงจ าเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซ่ึง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจักรไทย เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต  ผลประโยชน์ของชาติ การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การด ารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ  ความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม  หรือการป้องปัดหรือแก้ไขเยียวยาความ
เสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอย่างฉุกเฉินและร้ายแรง 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


