
บทที ่2 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
ของนักวิชาการ 

 ความคิดเห็นเป็นการสดงออกโดยการพูดหรือการเขียนเกี่ยวกับเจตคติ หรือความเชื่อ 
หรือค่านิยมของบุคคล เป็นการแสดงออกที่เกิดจากความรู้สึกภายในต่าง ๆ ซ่ึงแสดงออกมาเป็น
พฤติกรรมภายนอก การแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์ส่ิงต่าง ๆ เป็นสิทธิพื้นฐาน
และเสรีภาพท่ีรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  การพูด  การ
เขียน เช่นเดียวกันผู้เป็นนักวิชาการมีหน้าที่ท่ีต้องเผยแพร่หรือแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ในบ้านเมือง 

แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในระหว่างประเทศ 

 เสรีภาพในการพูดนั้นมีอยู่ในแนวคิดของ  สิทธิมนุษยชนซ่ึงเป็นเสียงหนึ่งของความ
คิดเห็น ต่อสาธารณะ โดยไม่ต้องกลัวของ การเซ็นเซอร์ หรือ การลงโทษ "ค าพูด"ไม่ได้ จ ากัด  อยู่ที่
พูดในที่สาธารณะและมีการถ่ายทอด โดยทั่วไปจะรวมถึงรูปแบบอ่ืน ๆ ในการแสดงออกซ่ึงใน  
สหประชาชาติ ปฏิญญาสากลของสิทธิมนุษยชน และเป็นที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ  

 1. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  ค.ศ.1948 (Universal declaration of Human 
Rights หรือ UDHR) 
 สิทธิมนุษยชนมีพัฒนาการมาจากความพยายามของมนุษย์ที่จะให้ศักดิ์ศรีของมนุษยชน
ได้รับการเคารพ และจากการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและความเสมอภาคที่เกิดขึ้นในดินแดนต่าง ๆ ท่ัวโลก 
แนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนเกิดจากบรรดานักคิดที่มาจากหลากหลายประเพณีทางวัฒนธรรม
และศาสนา ต่อมาผู้บริหารประเทศและนักกฎหมายต่างก็มีบทบาทในการส่งเสริมแนวความคิด
ดังกล่าว และร่างขึ้นเป็นเอกสารที่ใช้ปกป้องสิทธิของบุคคล และค่อย ๆ กลายเป็นบทบัญญัติและ
รัฐธรรมนูญของชาติต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ในคริสตศตวรรษที่  18 ความคิดเรื่องกฎแห่งธรรมชาติได้
พัฒนาไปเป็นการยอมรับว่า สิทธิโดยธรรมชาติเป็นสิทธิทางกฎหมาย และสิทธิดังกล่าวนี้ ต่อมาได้
มีการรวบรวมและร่างขึ้นเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญของชาติในยุโรปและอเมริกาเหนือ ซ่ึงสะท้อน

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://en.wikipedia.org/wiki/In_public&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhyAosz_8Wp5JvGb35QIQnEEshQcg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Censorship&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjompW2PZP_bLHBT_nP8mpjOBLozg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Punishment&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhivnceG3YAjFNrVi1CEHMe7SI3fCg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhh6O_EotVCOnB2hD10kwBsL4Vg4og
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjxTAM6wc9Czkxhn3KbdQWCwuoM4Q
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ถึงความผูกพันระหว่างรัฐและบุคคลภายในรัฐ ซ่ึงเน้นว่าอ านาจของรัฐมาจากบรรดาเสรีชน  
ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของมนุษย์และของพลเมือง  (Declaration of the Rights of Man and of the 
Citizen) ซ่ึงเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส ซ่ึงร่างขึ้นเม่ือ ค.ศ.1789 และกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ของอเมริกา (Bill of Rights) ซ่ึงร่างขึ้นใน ค.ศ.1791 ล้วนพัฒนามาจากแนวความคิดที่กล่าวมาแล้ว 
 รัฐธรรมนูญของชาติตะวันตกที่พัฒนามาจากแนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน ก็ยังไม่ถือ
ได้ว่าเป็น ‚สากล‛ เพราะยังไม่ครอบคลุมไปถึงพลเมืองทุกคน สตรี เด็ก คนต่างชาติ และทาส ยัง
ไม่ได้รับการคุ้มครองในฐานะพลเมืองท่ีมีสิทธิตามกฎหมาย นอกจากนั้นสิทธิทางสังคม และสิทธิ
ของชนกลุ่มน้อย ก็ยังไม่ได้รับการกล่าวถึงในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญของชาติตะวันตกต่าง ๆ 
ในช่วงระยะนั้น 
 บทบัญญัติการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับนานาชาติซ่ึงแสดงถึงความร่วมมือ
ระหว่างชาติได้ปรากฏขึ้น โดยเฉพาะสนธิสัญญาว่าด้วยเสรีภาพในการนับถือศาสนา สนธิสัญญา
เกี่ยวกับการเลิกทาส และกฎหมายเกี่ยวกับสงคราม  อย่างไรก็ตามเมื่อสงครามโลกครั้งที่  1 (ค.ศ.
1914-1918) ส้ินสุดลง ก็ได้เกิดความรู้สึกร่วมกันว่ารัฐบาลทั้งหลายไม่สามารถปกป้องสิทธิ
มนุษยชนได้ จ าเป็นที่จะต้องพึ่งพลังของนานาชาติร่วมกัน ดังนั้นองค์การสันนิบาตชาติ  (The 
League of Nations) ซ่ึงเป็นองค์การสากลระหว่างรัฐบาลองค์การแรก ก าเนิดขึ้นหลังสงครามโลก
ครั้งที ่1 จึงหาวิถีทางท่ีจะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับนานาชาติ แต่งานของสันนิบาตชาติใน
เรื่องนี้ก็จ ากัดอยู่เพียงการคุ้มครองชนกลุ่มน้อยในบางประเทศเท่านั้น 
 ความพยายามระดับนานาชาติที่จะปกป้องสิทธิของผู้ใช้แรงงานในอุตสาหกรรมประเภท
ต่าง ๆ ปรากฏขึ้นต้นคริสต์ศตวรรษที่  20 และได้กลายเป็นข้อตกลงระดับนานาชาติร่างขึ้นโดย
องค์การแรงงานระหว่างประเทศเมื่อ ค.ศ. 1919 ส่วนการเลิกทาสซ่ึงพยายามต่อสู้กันมาเป็นระยะ
เวลานานก็บรรลุผลส าเร็จ เมื่อนานาชาติที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามในอนุสัญญาระหว่างชาติว่าด้วยทาส
ที่กรุงเจนีวาเมื่อ ค.ศ.1926 ส าหรับปัญหาผู้ล้ีภัยก็ได้มีการร่วมลงนามในอนุสัญญาระหว่างชาติเพื่อ
คุ้มครองผู้ล้ีภัย เมื่อ ค.ศ.1933 และ 1938 ในช่วงระยะระหว่างสงครามโลกครั้งที่  1 และครั้งที่  2 ได้
เกิดระบอบการปกครองแบบรวมอ านาจเบ็ดเสร็จ (Totalitarian regimes) ซ่ึงก่อตัวขึ้นเม่ือ ค.ศ. 1920 
และด าเนินต่อไปจนเริ่มสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในดินแดนของตนเอง
อย่างรุนแรง ในขณะที่สงครามโลกครั้งที่  2 (ค.ศ.1939-1945) ได้น ามาซ่ึงการท าลายล้างชีวิตและ
ศักดิ์ศรีของมนุษยชนอย่างกว้างขวาง รวมท้ังมีความพยายามท่ีจะท าลายชนกลุ่มต่าง ๆ โดยอ้างเหตุ
แห่งเชื้อชาติ และศาสนา ดังนั้นจึงเป็นที่ประจักษ์ชัดอย่างแน่นอนว่าจ าเป็นจะต้องมีบทบัญญัติระดับ
นานาชาติ เพื่อเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพราะการเคารพสิทธิมนุษยชนนับเป็น
ภาระที่ส าคัญอันจะน าไปสู่สันติภาพและความก้าวหน้าของโลก 
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 ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่  2 เมื่อมีการด าเนินการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้น 
บรรดาผู้น าของประเทศสมาชิกดั้งเดิม  50 ประเทศ ได้ร่วมลงนามในกฎบัตรสหประชาติ  (The 
Charter of the United Nations) เมื่อวันที่  26 มิถุนายน ค.ศ. 1945 ซ่ึงประกาศเป้าหมายหลักของ
องค์การสหประชาชาติ ซ่ึงได้ถือก าเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่  24 ตุลาคม ค.ศ. 1945 ว่า ‚เพื่อ
ปกป้องคนรุ่นต่อไปจากภัยพิบัติของสงคราม และเพื่อยืนยันความศรัทธาในสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐาน ในศักดิ์ศรี และคุณค่าของมนุษย์ และในสิทธิอันเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรี ‛ มาตรา  1 
ของกฎบัตรสหประชาชาติระบุว่า จุดมุ่งหมายประการหนึ่งของสหประชาชาติคือ  ‚เพื่อบรรลุความ
ร่วมมือระหว่างชาติในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเคารพสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้น
พื้นฐานส าหรับมนุษย์ทุกคนโดยไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา‛ 
 ด้วยเหตุที่กฎบัตรสหประชาชาติ เป็นสนธิสัญญาที่บรรดาประเทศสมาชิกองค์การ
สหประชาชาติร่วมลงนาม จึงถือว่ามีข้อผูกพันทางกฎหมายที่บรรดาสมาชิกจะต้องปฏิบัติตาม 
รวมถึงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และการร่วมมือกับสหประชาติตลอดจนนานาประเทศ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่บัญญัติไว้ในกฎบัตร อย่างไรก็ตาม กฎบัตรสหประชาชาติมิได้มีรายละเอียด
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนโดยตรง หรือกลไกที่จะช่วยให้ประเทศสมาชิกปกป้องสิทธิมนุษยชน  ครั้นปี 
ค.ศ.1945 องค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  (Committee on Human 
Rights) ขึ้น มีหน้าที่ร่างกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน จึงเกิดปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  (Universal declaration of Human Rights) ซ่ึงสหประชาชาติได้มีมติรับรอง
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.1948 
 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนั้นชาร์ล ฌาค รุสโซ ได้ให้ก าเนิดมาเมื่อ ค.ศ.1789 
ซ่ึงถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติต่อกันของมวลมนุษย์และของบรรดานานาชาติ ถึงแม้ว่าปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจะมิได้มีผลบังคับทางกฎหมายเช่นเดียวกับสนธิสัญญา อนุสัญญา หรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ แต่ปฏิญญาสากลฉบับนี้นับว่ามีพลังส าคัญทางศีลธรรม จริยธรรม และมี
อิทธิพลทางการเมืองไปทั่วโลก และถือเป็นหลักเกณฑ์ส าคัญในการปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่
บรรดาประเทศท่ัวโลกยอมรับ ข้อความในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานในการ
ด าเนินงานขององค์การสหประชาชาติ และมีอิทธิพลส าคัญต่อการร่างรัฐธรรมนูญของบรรดา
ประเทศที่มีการร่างรัฐธรรมนูญในเวลาต่อมา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาประเทศอาณานิคมได้อ้าง
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในการประกาศอิสรภาพช่วง ค.ศ. 1950 ถึง 1960 และหลาย
ประเทศน าข้อความในปฏิญญามาใช้ในการร่างรัฐธรรมนูญของตน 
 เมื่อสหประชาติมีมติรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน องค์การสหประชาชาติ
ประกอบด้วยประเทศสมาชิกเพียง  58 ประเทศ จากนั้นมาจ านวนประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้น จนมี
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จ านวนเกินกว่าสามเท่าของสมาชิกเดิม อิทธิพลของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนก็ขยายมาก
ขึ้นจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นที่อ้างอิงถึงเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศทั้งหลายท่ัวโลก เมื่อพิจารณาดูมาตราต่าง ๆ ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจะเห็น
ว่า มาตราแรกแสดงถึงความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชน โดยกล่าวถึงความเท่าเทียมกันของศักดิ์ศรี
และสิทธิของมนุษย์ทุกคน ส่วนมาตราที่สองกล่าวถึงความชอบท่ีจะมีสิทธิของบุคคลโดยไม่มีการ
เลือกปฏิบัติใด ๆ ท้ังส้ิน ส่วนหลักการขั้นพื้นฐานของสิทธิที่ประกาศไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน ปรากฏในค าปรารภซ่ึงเริ่มด้วยข้อความที่เน้นการยอมรับ  ‚ศักดิ์ศรีประจ าตัวและ
สิทธิซ่ึงเท่าเทียมกัน และไม่อาจโอนให้แก่กันได้ของสมาชิกทั้งมวลของครอบครัวมนุษย์‛ 
 สิทธิที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจ าแนกออกได้อย่างกว้าง ๆ 2 
ประเภท คือ ประเภทแรกเกี่ยวกับสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซ่ึงรวมถึงสิทธิในชีวิต 
เสรีภาพ และความมั่นคงของบุคคล อิสรภาพจากความเป็นทาสและการถูกทรมาน ความเสมอภาค
ในทางกฎหมาย การคุ้มครองเมื่อถูกจับ กักขัง หรือเนรเทศ สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็น
ธรรม  การมีส่วนร่วมทางการเมือง สิทธิในการสมรสและการตั้งครอบครัว เสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ในทางความคิด มโนธรรม และศาสนา การแสดงความคิดเห็น และการแสดงออก เสรีภาพในการ
ชุมนุม และเข้าร่วมสมาคมอย่างสันติ สิทธิในการมีส่วนในรัฐบาลของประเทศตนโดยทางตรงหรือ
โดยการส่งผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างเสรี ส่วนสิทธิประเภทท่ีสอง คือสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม ซ่ึงครอบคลุมถึงสิทธิในการท างาน การได้รับค่าตอบแทนเท่ากันส าหรับงานที่
เท่ากัน สิทธิในการก่อตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงาน สิทธิในมาตรฐานการครองชีพท่ีเหมาะสม 
สิทธิในการศึกษา และสิทธิในการเข้าร่วมใช้ชีวิตทางวัฒนธรรมอย่างเสรี  
 ลักษณะเฉพาะของสิทธิมนุษยชนที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มี
ดังต่อไปนี้คือ  
 1. เป็นสิทธิที่ติดตัวมากับมนุษย์ (Inherent) เมื่อคนเกิดมาก็มีสิทธิมนุษยชนติดตัวมาด้วย 
เพราะมีความเป็นมนุษย์ ดังนั้นสิทธิมนุษยชนจึงเป็นสิทธิที่ติดตัวแต่ละคนมา ไม่มีการให้ หรือซ้ือ 
หรือสืบทอดมา 
 2. เป็นสิทธิที่เป็นสากล  (Universal) คือเป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคนเหมือนกัน ไม่ว่าจะมี
เชื้อชาติ เพศ หรือนับถือศาสนาใด ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาจากพื้นฐานทางสังคมหรือการเมืองอย่างใด 
มนุษย์ทุกคนเกิดมามีอิสระเสรี มีความเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ 
 3. เป็นสิทธิที่ไม่อาจถ่ายโอนให้แก่กันได้ (Inalienable) คือ ไม่มีใครจะมาแย่งชิงเอาสิทธิ
มนุษยชนไปจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ ถึงแม้ว่ากฎหมายของประเทศจะไม่ยอมรับรองสิทธิ
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มนุษยชน หรือแม้ว่าจะละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ตาม ประชาชนของประเทศนั้นก็ยังมีสิทธิมนุษยชน
อยู่ ตัวอย่างเช่นในสมัยค้าทาส ทาสทุกคนมีสิทธิมนุษยชน ถึงแม้ว่าสิทธิเหล่านั้นจะถูกละเมิดก็ตาม 
 4. เป็นสิทธิที่ไม่ถูกแยกออกจากกัน  (Indivisible) กล่าวคือ เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมี
ศักดิ์ศรี มนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิที่จะมีเสรีภาพมีความมั่นคงและมีมาตรฐานการด ารงชีวิตที่
เหมาะสมกับความเป็นมนุษย์ ดังนั้นสิทธิต่าง ๆ ของมนุษยชนจะต้องไม่ถูกแยกออกจากกัน 
 ซ่ึงในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนั้นมีการกล่าวถึงสิทธิเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นไว้ในกลุ่มท่ีส่ี เป็นกลุ่มท่ีรับรองสิทธิเสรีภาพและเสรีภาพทางการเมืองปรากฏอยู่ใน
บทบัญญัติข้อ 18 ถึงข้อ 20 ดังนี้ 
 ข้อ 18 บุคคล มีเสรีภาพทางความคิด มโนธรรม และศาสนา  สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพท่ีจะ
เปล่ียนศาสนา หรือความเชื่อ  และเสรีภาพท่ีจะแสดงให้ศาสนาหรือความเชื่อประจักษ์ในรูปแบบ
การส่ังสอน การปฎิบัติกิจ การเคารพสักการะบูชา สวดมนต์และพิธีกรรมไม่ว่าจะโดยล าพังตนเอง  
หรือร่วมกับผู้อ่ืนในประชาคมในที่สาธารณะหรือในที่ส่วนตัว 
 ข้อ 19 บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพ ในความเห็น และการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพท่ี
จะยึดมั่นในความคิดเห็นโดยปราศจากการสอดแทรกและที่จะแสวงหารับ ตลอดจนการแจ้งข่าว 
รวมท้ังความคิดเห็นโดยผ่านส่ือใด ๆ โดยมิต้องค านึงถึงเขตแดน 
 ข้อ 20บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม และสมาคมโดยสงบการบังคับให้บุคคล
เป็นเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมจะกระท ามิได้ 
 ค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองประกอบไปด้วยเนื้อหา ประการแรกรับรองสิทธิ
มนุษยชน ประการที่สองรับรองสิทธิของพลเมือง และประการสุดท้าย รับรองหลักการขององค์กร
ทางการเมือง ซ่ึงจะได้กล่าวดังต่อไปนี้ 
  1.1 สิทธิมนุษยชน 
  สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิพื้นฐานในความเป็นมนุษย์  ซ่ึงมีสิทธิที่กฏหมายก าหนดและ
สิทธิที่ไม่ระบุไว้เป็นกฏหมาย หมายถึง สิทธิที่ทุกคนมีอยู่ในฐานะเป็นมนุษย์ ทั้งสิทธิในการ
ด ารงชีวิตอยู่ในส่วนบุคคลและสิทธิในการอยู่ร่วมกันในสังคม  สิทธิในความเป็นมนุษย์นั้น มีท้ัง
สิทธิตามกฏหมายและสิทธิที่มีอยู่โดยไม่ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติของกฏหมาย  แต่เป็นสิทธิที่เกิดจาก
มาตรฐานเพ่ือความถูกต้อง ความเป็นธรรมหรือความยุติธรรม พร้อมกับความเท่าเทียมกันในแง่ของ
ศักดิ์และสิทธ์ิ เพื่อด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว อายุ 
ศาสนา ภาษา  และสถานภาพ ทางกายภาพและสุขภาพ รวมท้ังความเชื่อทางสังคม การเมือง  ชาติ
ก าเนิดเหล่านี้ คือสิทธิที่มีมาแต่ก านิด ไม่สามารถถ่ายโอนกันได้  เช่นสิทธิในร่างกาย สิทธิในชีวิต 
เป็นต้น  สิทธิมนุษยชนมีความส าคัญในฐานะอารยธรรมโลกนับเป็นความฉลาดของมนุษย์ที่
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พยายามวางระบบคิดเพื่อให้คนทั้งโลกเกิดความตระหนักรู้และคิดค านึงถึงคุณค่าของความเป็น
มนุษย์  นับแต่ขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ศักดิ์ศรี ชาติก าเนิด  รวมท้ังระบบสิทธิต่าง ๆ ท่ีมี
พื้นฐานมาจากความชอบธรรม ซ่ึงเป็นความชอบธรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งสิทธิโดยก าเนิด  สิทธิ
ตั้งแต่เกิด การให้ความส าคัญกับค าว่าชีวิตว่าโดยพื้นฐานแล้วมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายล้วน
ต้องการปัจจัยในการด ารงชีวิตด้วยกันทั้งนั้น นับแต่ปัจจัยขั้นพื้นฐานที่ว่าด้วยอาหาร ยารักษาโรค ท่ี
อยู่อาศัย  เครื่องนุ่มห่ม การด ารงเผ่าพันธ์ุ การมีชีวิตรอด ฯลฯ  ความต้องการขั้นพื้นฐานเหล่านี้ 
นับเป็นปัจจัยส าคัญกับชีวิตเป็นที่สุด  และเหมือนกันทั้งมนุษย์และสัตว์  ซ่ึงสิทธิดังกล่าวหากเป็น
ความชอบธรรมของมนุษย์ก็คือ สิทธิมนุษยชน ทั้ง  มนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม มนุษย์กับ
ธรรมชาติ และแม้แต่กับสัตว์  การค านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานมีความจ าเป็นอยู่เสมอ  เหล่านี้นับเป็น
ความส าคัญของสิทธิมนุษยชนที่สังคมโลกต่างให้ความตระหนัก  การค านึงถึงสิทธิดังกล่าว จะถือ
เป็นบันไดก้าวไปสู่ความยุติธรรมทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศท่ีจะ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน  
  ในค าประกาศดังกล่าวไม่ได้สร้างสิทธิมนุษยชนขึ้นมาใหม่แต่เป็นการรับรองส่ิงท่ีมีอยู่
แล้วตามธรรมชาติโดยจัดท าในรูปของค าประกาศให้รับรู้กันถ้าจ าแนกประเภทของสิทธิมนุษยนทั้ง
โลกซ่ึงเป็นสิทธิมนุษยชนตามค าประกาศดังกล่าวก็มี 6 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
  หลักว่าด้วยเสรีภาพ เมื่อพิจารณาดูหลักว่าด้วยเสรีภาพจะปรากฏในข้อ 4 ได้ให้
ความหมายของเสรีภาพดังนี้ ‚เสรีภาพคือความสามารถที่จะกระท าการใดก็ได้ที่ไม่เป็นการรบกวน
ผู้อ่ืน ดังนั้น การใช้สิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์แต่ละคนจะมีก็แต่เพียงข้อจ ากัดเฉพาะท่ีต้องยอม
ให้สมาชิกอ่ืนของสังคมสามารถใช้สิทธิเหล่านี้ได้เช่นเดียวกัน ข้อจ ากัดเช่นว่านี้จะก าหนดขึ้นได้ก็
แต่โดยบทกฎหมายเท่านั้น‛ ความหมายของเสรีภาพตามมาตราดังกล่าวนี้ดูค่อนข้างจะคลุมเครือ แต่
อย่างไรก็ตามมีการรับรองเสรีภาพท่ีปรากฏอยู่ในข้อ 10 และ ข้อ11 ท าให้เห็นภาพชัดขึ้นของ
บทบัญญัติที่รับรองเสรีภาพ เช่น การรับรองเสรีภาพในความคิดเห็น ในทางศาสนา ในทาง
ติดต่อส่ือสาร ซ่ึงเห็นได้ชัดว่าเสรีภาพดังกล่าวเป็นเสรีภาพตามกฎหมายธรรมชาติท่ีกฎหมายฝ่าย
บ้านเมืองน ามาบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
  หลักว่าด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ข้อ 6 กฎหมายคือเจตนาร่วมกันของประชาชน 
ซ่ึงเป็นแนวคิดของรุสโซ แนวคิดนี้ใช้ท่ัวไปทุกมาตรา เท่ากับเป็นการยอมรับว่าการจ ากัดสิทธิ
เสรีภาพต้องท าโดยกฎหมายและขณะเดียวกันผู้ร่างค าประกาศนี้กฎหมายอาจล่วงล้ าสิทธิเสรีภาพ
โดยไม่ถูกต้องก็ได้ ดังนั้นถ้าเป็นเรื่องกระทบเสรีภาพโดยเฉพาะร่างกาย ดูข้อ 8 ‚กฎหมายอาจ
ก าหนดโทษอาญาได้อย่างจ าเป็นอย่างยิ่งและชัดแจ้งเท่านั้นและบุคคลหาอาจต้องรับโทษอาญาเว้น
แต่ได้กระท าการอันฝ่าฝืนกฎหมายที่ตราขึ้นและประกาศใช้ก่อนการกระท าความผิดและการใช้
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บังคับกฎหมายนั้นต้องชอบด้วยกฎหมาย ‛ ข้อ 6 ยอมรับว่าเป็นเจตนาร่วมกันของประชาชน 
(General Will) ดังนั้นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนต้องออกเป็นกฎหมาย  
  หลักว่าด้วยความเสมอภาค มีความคิดว่าทุกคนด ารงอยู่อย่างมีอิสระและเสมอภาคกัน
ในสิทธิการแบ่งแยกการกระท าทางสังคมจะกระท าได้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน กล่าวอีกนัยหนึ่งมาตรา
นี้ต้องการแสดงให้เห็นว่าทุกคนมีความเสมอภาคกันภายใต้กฎหมาย ในค าประกาศดังกล่าวไม่ได้
กล่าวถึงความเสมอภาคภายใต้กฎหมายธรรมชาติเลยดูได้จากข้อ 2 ที่กล่าวมาแล้ว เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็
เพราะว่าต้องการหลีกเล่ียงการเรียกร้องความเสมอภาคทางสังคมอันเนื่องมาจากความแตกต่างของ
สังคม ดังนั้นถ้าต้องการเรียกร้องเกี่ยวกับความเสมอภาคนั้นให้เรียกร้องได้เฉพาะในส่วนที่กฎหมาย
รับรองให้เท่านั้น 
  หลักในเรื่องกรรมสิทธ์ิ การรับรองในเรื่องกรรมสิทธ์ินั้น เห็นถึงกรรมสิทธ์ิเป็นสิทธ์ิ
อันศักดิ์สิทธ์ิและละเมิดมิได้ มีข้อสังเกตว่าเพราะเหตุใดจึงต้องคุ้มครองในเรื่องกรรมสิทธ์ิ อย่างไรก็
ตามก็มีข้อยกเว้นว่าบุคคลใดจะสูญเสียกรรมสิทธ์ิก็ต่อเมื่อเป็นไปเพื่อการสาธารณะและต้องมีค่า
ทดแทน 
  หลักความมั่นคงปลอดภัย หลักความมั่นคงปลอดภัยเป็นหลักตามกฎหมายธรรมชาติ
ที่ได้รับการรับรองไว้ รับรองสิทธิในร่างกายของบุคคลที่ไม่อาจถูกกล่าวหาจับกุมหรือคุมขังได้ หาก
ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ การก าหนดโทษทางอาญาต้องท าเฉพาะเท่าที่จ าเป็นอย่างยิ่งเท่านั้นและ
กฎหมายย้อนหลังเป็นโทษนั้นท าไม่ได้ การสันนิษฐานนั้นให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลทุกคนเป็น
ผู้บริสุทธ์ิ 
  หลักการต่อต้านการกดขี่ข่มเหง รัฐจะต้องให้ความคุ้มครองการต่อต้านการกดขี่ข่ม
เหงซ่ึงในความเป็นจริงคงเป็นไปได้ยากมากที่รัฐจะให้ความคุ้มครองในเรื่องดังกล่าวได้ในทาง
กฎหมาย ส่วนใหญ่ที่ปรากฏนั้นเป็นการคุ้มครองท่ีอยู่นอกกรอบของกฎหมาย การต่อต้านการกดขี่
ข่มเหงเป็นสิทธิตามธรรมชาติไม่ใช่สิทธิเสรีภาพตามกฎหมายบ้านเมือง 
  1.2 สิทธิของพลเมือง  
  สิทธิของพลเมืองนั้นหมายถึงสิทธิของพลเมืองฝรั่งเศสกรณีจึงมีความแตกต่างกับ
สิทธิมนุษยชนที่กล่าวมาข้างต้นตรงที่สิทธิของพลเมืองเป็นสิทธิที่ส านักกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองเป็น
ผู้ก าหนดว่าอะไรเป็นสิทธิที่พลเมืองควรจะมีหรือควรต้องรู้ในขณะที่สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิตาม
ธรรมชาติของมนุษย์ทั้งโลก 
   1.2.1 ประเภทของสิทธิพลเมือง 
   ต้องพิจารณาจากศัพท์บัญญัติในค าประกาศดังกล่าวที่ขยายความว่าเป็นสิทธิของ
พลเมืองเพียงคนเดียวหรือเป็นสิทธ์ิของกลุ่มก็จะใช้ค าว่า ‚สังคม‛ เป็นต้น สิทธิของพลเมืองตามค า
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ประกาศดังกล่าวมีอยู่ 4 ประเภทด้วยกัน สองประเภทแรกนั้นปรากฏอยู่ในมาตรา 6 ที่กล่าวว่า
พลเมืองทุกคนมีสิทธิออกกฎหมายโดยตนเองประการหนึ่ง และสิทธิที่จะเข้าท างานสาธารณะ ถัด
มาปรากฏอยู่ในมาตรา 14 พลเมืองมีสิทธิในการก าหนดภาษีอากร และสุดท้ายปรากฏในมาตรา 15 
ให้สิทธิแก่สังคมส่วนรวมท่ีจะให้ข้าราชการรายงานการบริหารงานได้ นอกจากพลเมืองจะมีสิทธิ
แล้วพลเมืองก็ยังมีหน้าที่อีกด้วย หน้าที่ของพลเมืองปรากฏอยู่ในมาตรา 7 พลเมืองมีหน้าที่ต้อง
เคารพกฎหมายและมาตรา 13 พลเมืองมีหน้าที่ต้องเสียภาษี 
   1.2.2 บทบาทของสิทธิของพลเมือง 
   สิทธิของพลเมืองนั้นไม่ได้อยู่ในกรอบของสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่อยู่ใน
กรอบของสิทธิเสรีภาพของการมีส่วนร่วม  ซ่ึงด้วยเหตุดังกล่าวสิทธิของพลเมืองนั้นเป็นสิทธิ
เสรีภาพทางการเมือง แต่อย่างไรก็ตามสิทธิของพลเมืองมีผลทางอ้อมต่อสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย
ฝ่ายบ้านเมือง และนอกจากนี้สิทธิของพลเมืองยังมีบทบาทในการเป็นหลักประกันให้กับสิทธิ
มนุษยชนเพราะเหตุที่ว่าสิทธิของพลเมืองนั้นมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ระบบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ ของบ้านเมืองได้ ถ้ามิเช่นนั้นแล้ว
บทบัญญัติของฝ่ายบ้านเมืองท่ีรับรองสิทธิเสรีภาพนั้นก็จะเป็นเพียงแต่ลายลักษณ์อักษรและเป็น
เพียงทฤษฎีเท่านั้น ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติที่ปรากฏในค าประกาศรับรองสิทธิมนุษยชนและ
พลเมือง ค.ศ.1789 ที่กล่าวถึงการรับรองสิทธิมนุษยชนและก็มีบทบัญญัติที่รับรองสิทธิพลเมืองท่ีท า
ให้การรับรองสิทธิมนุษยชนเป็นจริงเป็นจังขึ้นดังต่อไปนี้ มาตรา 1 ที่เป็นบทบัญญัติรับรองเกี่ยวกับ
ความเสมอภาคซ่ึงเป็นสิทธิมนุษยชนและในมาตราอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวกับการรับรองสิทธิของพลเมืองก็ได้
ยืนยันของสิทธิมนุษยชนดังกล่าวด้วย เช่น มาตรา 6 ที่กล่าวถึงความเสมอภาคตามกฎหมาย ความ
เสมอภาคในฐานะต าแหน่งหน้าที่การงาน มาตรา 13 ความเสมอภาคในการช าระภาษี เป็นต้น ดังนั้น
จะเห็นได้ว่าสิทธิของพลเมืองนั้นมีจุดมุ่งหมายปลายทางไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
และระบอบประชาธิปไตยก็เปรียบเสมือนเป็นวิธีการที่อนุญาตถ่ายโอนสิทธิมนุษยชนไปเป็นสิทธิ
เสรีภาพตามกฎหมายฝ่ายบ้านเมือง ผลที่เห็นได้ชัดก็คือในมาตรา 2 ที่บัญญัติว่าวัตถุประสงค์ของ
สังคมการเมืองทุกสังคมย่อมเป็นไปเพื่อการคุ้มครองรักษาสิทธิตามธรรมชาติซ่ึงไม่มีอายุความของ
มนุษย์และมาตรา 16 บัญญัติเพิ่มเติมว่า สังคมใดไม่มีการให้หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ จะถือว่ามีรัฐธรรมนูญไม่ได้ ดังนั้นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยจะก่อตั้งขึ้นมา
ได้ก็แต่เพียงสิทธิของพลเมืองท่ีมีจุดมุ่งหมายในการรับประกันต่อการเคารพสิทธิตามธรรมชาติและ
ในการแปลงสภาพให้เป็นสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายบ้านเมืองเท่านั้น ดังนั้นภายใต้ค าประกาศสิทธิ
มนุษยชนและพลเมือง ค.ศ.1789 แสดงให้เห็นถึงสังคมอยู่ภายใต้ปัจเจกชนและดังนั้นสิทธิของ
พลเมืองมีขึ้นเพื่อช่วยเสริมสิทธิมนุษยชน 



 15 

 2. แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในต่างประเทศ 
 แนวความคิดที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์มีท่ีมาจากแนวความคิดในเรื่อง  สิทธิ
ตามธรรมชาติ (Natural Right) ซ่ึงเป็นแนวความคิดในทางการเมือง หรือปรัชญาทางการเมือง ของ
ชาวตะวันตก มีว่ามนุษย์ทั้งหลายเกิดมาเท่าเทียมกัน  มนุษย์มีสิทธิบางประการที่ติดตัวมนุษย์มา
ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงแก่ความตาย  สิทธิดังกล่าวได้แก่สิทธิในชีวิต เสรีภาพในร่างกาย สิทธิใน
ทรัพย์สิน และความเสมอภาคซ่ึงเป็นสิทธิที่ไม่สามารถโอนให้แก่กันได้  และใครผู้ใดจะล่วงละเมิด
มิได้ ถ้าหากเกิดการล่วงละเมิดอาจจะก่อให้เกิดอันตราย  หรือกระทบกระเทือนเส่ือมเสียต่อสภาพ
ของความเป็นมนุษย์ได้ 
 2.1 ประเทศอังกฤษ 
 เสรีภาพในการพูดเป็นสิทธิของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะโดย
ปราศจากการแทรกแซงของรัฐบาลภายใต้กฎหมายต่อต้านการกล่ันแกล้งและยั่วยุให้เกิดความ
รุนแรง แนวคิดเกี่ยวกับเสรีภาพในการพูดสามารถพบได้ในต้นเอกสารสิทธิมนุษยชน และแนวคิดที่
ทันสมัยของเสรีภาพในการพูดเกิดขึ้นเรื่อย ๆ ในระหว่างการ ตรัสรู้ยุโรป  (การใช้ศาลในการบังคับ
ใช้ค าพูดข้อก าหนดฟรีของกติกาสากลว่าด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและสิทธิทางการเมือง 
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย  ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จากธุรกิจทั้งหมด) ของอังกฤษ  Bill สิทธิ 
1689 รับเสรีภาพในการพูดในรัฐสภาและ  ประกาศ ของสิทธิมนุษยชนและของประชาชน  มีมาใน
ระหว่าง การปฏิวัติฝรั่งเศส ใน 1789 โดยเฉพาะรับรองเสรีภาพในการพูดเป็นสิทธิเอาไปไม่ได้ 
 ประกาศให้การเสรีภาพในการแสดงออกในข้อ 11 ซ่ึงระบุว่า "การส่ือสารฟรีของความคิด
และความคิดเห็นเป็นหนึ่งในที่สุดมีค่าของสิทธิของคน  พลเมืองทุกคนอาจจะ  ตาม พูด เขียนและ
พิมพ์ด้วยสิทธิเสรีภาพ แต่ต้องรับผิดชอบในการละเมิดดังกล่าวนี้เป็นเสรีภาพให้นิยามโดย กฎหมาย
ข้อ 19 ของ ปฏิญญาสากลของสิทธิมนุษยชน  มีมาในปี 1948 รัฐว่า  ทุกคนมีการแสดงออกสิทธิใน
เสรีภาพแห่งความเห็นและ รวมถึงสิทธิเสรีภาพในการถือความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซงและ
ที่จะแสวงหารับและแจกจ่ายข่าวสารและความคิดผ่านส่ือใด  ๆ และไม่ค านึงถึงเขตแดนนี้  วันนี้
เสรีภาพในการพูดหรือการแสดงออกของเสรีภาพในการได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและ
ระดับภูมิภาค  กฎหมายสิทธิมนุษยชน  กฎเป็นที่ประดิษฐานไว้ในข้อ 19 ของ กติกาสากลว่าด้วย
ประมวลกฎหมายแพ่งและสิทธิทางการเมือง มาตรา 10 ของ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนยุโรป
ใน มาตรา 13 ของอเมริกันอนุสัญญาสิทธิมนุษยชน  และข้อ 9 ของ แอฟริชาร์เตอร์ในมนุษย์และ
ประชาชนสิทธิขึ้นอยู่กับ จอห์นสจ๊วตมิลล์ อาร์กิวเมนต์ เสรีภาพในการพูดเป็นที่เข้าใจว่าสิทธิหลาย
เหล่ียมท่ีมีไม่เพียงแต่สิทธิในการแสดงหรือเผยแพร่ข้อมูลและความคิด แต่แง่มุมท่ีแตกต่างกันสาม
ข้อต่อไปนี้ 1) The right to seek information and ideas: สิทธิในการแสวงหาข้อมูลและความคิด  2) 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://www.answers.com/topic/age-of-enlightenment&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhhf7ttEQpLCCt3C8rfZ_Ev3mF1zFA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://www.answers.com/topic/bill-of-rights-1689&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhgDCWLFtw1Hnj8C4K95DMGMbs289A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://www.answers.com/topic/bill-of-rights-1689&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhgDCWLFtw1Hnj8C4K95DMGMbs289A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://www.answers.com/topic/declaration-of-the-rights-of-man-and-of-the-citizen&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhje2MGgWwmEzppyD_n0aYiUje9_FA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://www.answers.com/topic/french-revolution&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhinO967p3K66VfdnAkSdLlIsZIyOA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://www.answers.com/topic/universal-declaration-of-human-rights&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhgrSp-ZFM1vrY4h-IqGSwauyb2OWA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://www.answers.com/topic/international-human-rights-law-1&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhjPgqpbvGFfEHbIlJ_UUJymVBmz_A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://www.answers.com/topic/international-covenant-on-civil-and-political-rights&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhhMyzSMwJZIwz_B15jXQu71sKxECA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://www.answers.com/topic/international-covenant-on-civil-and-political-rights&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhhMyzSMwJZIwz_B15jXQu71sKxECA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://www.answers.com/topic/international-covenant-on-civil-and-political-rights&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhhMyzSMwJZIwz_B15jXQu71sKxECA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://www.answers.com/topic/european-convention-on-human-rights&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhjFi87Rh3fofA5Q_Q5_PRSt1QxuaQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://www.answers.com/topic/european-convention-on-human-rights&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhjFi87Rh3fofA5Q_Q5_PRSt1QxuaQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://www.answers.com/topic/african-charter-on-human-and-peoples-rights&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhjYQhZ9aq3VU_Mg1czoE2qviFCoow
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://www.answers.com/topic/african-charter-on-human-and-peoples-rights&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhjYQhZ9aq3VU_Mg1czoE2qviFCoow
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://www.answers.com/topic/african-charter-on-human-and-peoples-rights&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhjYQhZ9aq3VU_Mg1czoE2qviFCoow
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://www.answers.com/topic/john-stuart-mill&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhggkuoLLjKwEIjg5Wc1a2GIvuNZGQ
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The right to receive information and ideas: สิทธิในการรับข้อมูลและความคิด  3) The right to 
impart information and ideas: ความคิดสิทธิในการแจกจ่ายข่าวสาร 
 ระหว่างประเทศและมาตรฐานในระดับภูมิภาคระดับชาติยังยอมรับว่าเสรีภาพในการพูด
เป็นแสดงออกของเสรีภาพในการรวมส่ือใด  ๆ ไม่ว่าจะเป็นวาจาในลายลักษณ์อักษรในการพิมพ์
ผ่าน อินเทอร์เน็ต หรือผ่านรูปแบบศิลปะซ่ึงหมายความว่าสิทธิในการคุ้มครองเสรีภาพในการพูดที่
มีเนื้อหาไม่เพียง แต่ยังหมายถึงการแสดงออกของ 
  2.1.1 ต้นก าเนิดเสรีภาพทางวิชาการในประเทศอังกฤษ 
  เสรีภาพในการพูดและการแสดงออกมีประวัติอันยาวนานในสมัยท่ีใช้ในการสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศมันเป็นความคิดที่โบราณอุดมการณ์ประชาธิปไตย'เอเธนส์ ในการพูดฟรี
อาจได้เกิดในครั้งที่ 6 ปลายหรือช่วงต้นศตวรรษที่ 5 BC ในจริยธรรมอิสลาม  เสรีภาพในการพูดมี
การประกาศครั้งแรก ในศตวรรษที่ 7 ใน ต าแหน่งพระเจ้ากาหลิบ เสรีภาพในการพูดมีการประกาศ
โดย Al-Hashimi (พระเจ้ากาหลิบลูกพี่ลูกน้องของ  Al-Ma'mun ) ในตัวอักษรเพ่ือหนึ่งของฝ่ายตรง
ข้ามทางศาสนาเขาได้พยายามท่ีจะ  แปลง  ผ่าน เหตุผล  . ตามจอร์จ Makdisi และฮิวจ์อดเดิร์"ของ
ความคิด เสรีภาพทางวิชาการ ใน มหาวิทยาลัย ก็คือ ตัวแบบที่ก าหนดเองอิสลาม เป็นประสบการณ์
ในยุคกลาง  Madrasah ระบบจากศตวรรษที่ 9 (ปฏิญญาสากลของสิทธิมนุษยชน ) อิทธิพลของ
ศาสนาอิสลามคือ แน่นอนซ่ึงมองเห็นได้ในมหาวิทยาลัยรากฐานการวางแผนครั้งแรกของการจงใจ
ในยุโรป  University Federico II เนเปิลส์  ก่อตั้งโดย  Frederick II จักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธ์ิ  ใน 
1224 
  2.1.2 เสรีภาพในการพูดความไม่เห็นด้วยและความจริงในอังกฤษ 
  ก่อนที่การประดิษฐ์ของ  กด พิมพ์  เขียน ที่สร้างขึ้นโดยใช้ความสามารถเฉพาะทาง
ร่างกายโดยการประมวลผลอย่างล าบากและผิดพลาดของการคัดลอกคู่มือและระบบประณีตของ
การเซ็นเซอร์และการควบคุมให้การพิมพ์ได้หลาย ๆ ส าเนาถูกต้องเพื่องานที่น าไปสู่การแพร่หลาย
อย่างรวดเร็วและมากขึ้นของความคิดและข้อมูล  ต้นก าเนิดของ  กฎหมายลิขสิทธ์ิ  ในประเทศส่วน
ใหญ่อยู่ในความพยายามโดยคริสตจักรและรัฐบาลเพื่อควบคุมและการควบคุมการส่งออก  
เครื่องพิมพ์กับการพิมพ์ท่ีไม่มีใบอนุญาตหรือรายชื่อของต้องห้ามหนังสือที่ออกเป็นครั้งแรก  
ในขณะที่รัฐบาลและคริสตจักรในการสนับสนุนการพิมพ์  หลายวิธีซ่ึงได้รับอนุญาตการเผยแพร่  
Bibles และข้อมูลของรัฐบาลและคัดค้านการท างานของการวิจารณ์ยังสามารถไหลเวียนอย่างเป็น
ผลให้รัฐบาลจัดตั้งควบคุมเครื่องพิมพ์ท่ีต้องการให้พวกเขามีใบอนุญาตอย่างเป็นทางการด้วยการค้า
และการผลิตหนังสือของความคิดซ่ึงถูกโค่นล้มว่าการแสดงออกของหรือไม่เห็นด้วยมุมมองไม่ควร
จะทน หรือโทษทางกฎหมาย, การพัฒนาควบคู่ไปกับเพิ่มขึ้น  การพิมพ์  และกด  เผยแพร่ในปี 1644 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://www.answers.com/topic/internet&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhgyxutaQIefdE0eKNq0RuhcYzAj8A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://www.answers.com/topic/athenian-democracy&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhjLu4P7dyyuPlsg-UEdMNwcKAQVlA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://www.answers.com/topic/abbasid&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhgTRi6a54F7Oi4xk0eMldG7P6x72g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://www.answers.com/topic/al-ma-mun&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhgnta9a6Pyuf4ybXztfyr44uv8IIw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://www.answers.com/topic/convincing&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhhjxr3R9Ng2OtgoTBTAqXsfD9BY-Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://www.answers.com/topic/reason&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhgrddnZ9Jqhk9xxU774nVBw9GEI_A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://www.answers.com/topic/academic-freedom&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhjE6qGotmrGkhfKwzYMYtcAj40LIg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://www.answers.com/topic/university&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhgXrahaSOOkQ2qjVy94NldsK-c-lA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://www.answers.com/topic/madrasah&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhiVYbL3gSROi8vMWz2wqbJmL0IwqQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://www.un.org/en/documents/udhr/&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhjWo5x1D4IpV-4bHSwDckpJnNPeHA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://www.answers.com/topic/university-of-naples-federico-ii&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhi_A90BtcHaCKlYuUZGUcSmyPVshw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://www.answers.com/topic/frederick-ii-holy-roman-emperor&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhg0s1xGyhVGq4kfgcr_AOeLTZ_O6Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://www.answers.com/topic/printing-press&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhhzWY1NQCe6JyjqAz9JITAFvr3aRg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://www.answers.com/topic/copyright&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhjbT8ErNM-8-flDdjJCntJVW82TLw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://www.answers.com/topic/bible&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhh--DGGSpAqW49EMShkmHXdp6GbCw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://www.answers.com/topic/printing&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhjPyJbMAUikZNHYkJNozkTt_d6FWQ
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จอห์นมิลตันตอบสนองไปยังรัฐสภาของอังกฤษอีกครั้ง ความรู้ทั่วไปของการออกใบอนุญาตรัฐบาล
ของเครื่องพิมพ์ มิลตันท าข้ออ้างเร้าความรู้สึกให้เสรีภาพในการแสดงออกและความทนทานของ
ความเท็จให้เราทราบเสรีภาพเพื่อให้ออกและเพื่อยืนยันได้อย่างอิสระตามมโนธรรมเสรีภาพข้างต้น
ทั้งหมด การป้องกันมิลตันของเสรีภาพในการแสดงออกเป็นเหตุผลในโปรเตสแตนต์ โลกทัศน์และ
เขาคิดว่าคนอังกฤษมีภารกิจในการท างานจากความจริงของ การปฏิรูป ซ่ึงจะน าไปสู่การ ตรัสรู้ ของ
ทุกคนแต่มิลตันยังพูดชัดแจ้งเส้นหลักของการหารือในอนาคตเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออก
โดยก าหนดของขอบเขตของเสรีภาพในการแสดงออกและเป็นอันตราย  ‚ค าพูด ‛ มิลตันเสนอ
ต่อต้านการเซ็นเซอร์ของหลักการก่อนและในความโปรดปรานของความเข้มงวดในการหลากหลาย
ของมุมมอง (Raaflaub, Ober, Josiah, Wallace & Robert, 2007, p.8) 
  2.2 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 เสรีภาพทางวิชาการเป็นแนวคิดเสมือนกฎหมายสัณฐานที่ไม่ก าหนดแน่นอนไม่
เหมาะสมจากหลักกฎหมาย ทั้งสองข้อบกพร่องให้เสรีภาพทางวิชาการของกฎหมายที่เข้าใจในทาง
ปฏิบัติเสรีภาพในความคิดคือเรียกเพื่อปรับงบโดยคณะที่รุกรานนักการเมืองผู้น าศาสนาผู้บริหาร
องค์กรปกครองนักเรียนและประชาชน ความผิดดังกล่าวง่ายต่อการเข้าใจให้ที่อาจารย์มักจะมีความ
เส่ียงทางปัญญาก่อน เวลาของพวกเขาและซ่ือสัตย์ต่อความจริง ท่ีใดก็ตามอาจท าให้และใครอาจ
รุกราน แทนภักดีเงินหรือองค์กรอ านาจทางการเมืองและความเชื่อ 
  ในยุโรปยุคกลางมหาวิทยาลัยได้ปกครองตนเองท่ีถูกนอกกฎหมายแพ่งบางแยกในวันนี้
ยังคงมีมุมมองไม่ดีพูดชัดแจ้งว่ามหาวิทยาลัยใดมีภูมิคุ้มกันจากกฎหมาย  บางทีฝ่ายความจริงขนาด
ใหญ่ที่มหาวิทยาลัยของต ารวจที่ได้ให้การสนับสนุนบางอย่างเพื่อเอกราชของแนวคิดไม่ว่าเรื่องเล่า
ส่ิงท่ีอาจหมุนเวียนในชุมชนวิชาการกฎหมายเดียวกันกับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
ที่ใช้กับประชาชนในการตั้งค่าอ่ืน  ๆ ในสหรัฐอเมริกา ( Healy v. James) เสรีภาพทางวิชาการของ
ชนิดนี้ไม่เคยมีปัญหาใหญ่ในสหรัฐอเมริกา 
 ซ่ึงในสหรัฐอเมริกามีเสรีภาพทางวิชาการโดยทั่วไปที่เป็นความคิดของเสรีภาพทาง
วิชาการที่ก าหนดโดย1940 ค าช้ีแจงของหลักการในการศึกษาและการครอบครอง Freedom เขียน
ร่วมกันโดย  American association of University อาจารย์  (AAUP) และสมาคมอเมริกัน วิทยาลัย 
(AAC) (สมาคมอเมริกันวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ) รัฐให้หลักการเหล่านี้ว่าครูมีสิทธิเสรีภาพใน
ห้องเรียนในการอภิปรายเรื่องของพวกเขา ค าส่ังนี้ยังอนุญาตให้สถาบันเพื่อก าหนดข้อจ ากัดของ 
เสรีภาพทางวิชาการหรืออ่ืน ๆ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ศาสนาตราบใดที่พวกเขาจะชัดเจนในการ
เขียนที่นัดหมายเวลาของหลักการมีเพียงตัวของ Pronouncements ส่วนตัวไม่ว่ากฎหมายมีผลผูกพัน  
หกภูมิภาคงานกับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอเมริกันรวมถึงศาสนาและสถาบันเอกชนที่จะใช้

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://www.answers.com/topic/reformation&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhiXyB980Bl3kuBPkZWgLGirArjtNQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://www.answers.com/topic/age-of-enlightenment&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhhf7ttEQpLCCt3C8rfZ_Ev3mF1zFA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://en.wikipedia.org/wiki/American_Association_of_University_Professors&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhid4D6g3RK0Q7RBQqfbUvUo8lwjAQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=en%7Cth&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_American_Colleges_and_Universities&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhhpzpMRD91y13cELwcKVigH3msFMg
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มาตรฐานนี้ นอกจากนี้AAUP ซ่ึงไม่รับรองวิทยฐานะของร่างกายให้ท างานร่วมกับสถาบันเดียวกัน
นี้ AAUP ไม่เคยเห็นด้วยกับการรับรองวิทยฐานะภูมิภาคร่างกายในมาตรฐานของการคุ้มครอง
เสรีภาพทางวิชาการและการถือครอง AAUP รายการที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่ได้พบการละเมิด
หลักการเหล่านี้  มีกฎหมายในบางกรณี  ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีครูจะถูก จ ากัด ในเสรีภาพทาง
วิชาการ  
 เสรีภาพทางวิชาการและสิทธิในการพูดได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมีการให้สิทธิ
เสรีภาพทางวิชาการเกี่ยวกับการพูดกว้างมากขึ้น เช่นมีสิทธิที่จะก าหนดส่ิงท่ีสอนในห้องเรียน   
ในทางปฏิบัติเสรีภาพทางวิชาการได้รับการคุ้มครองตามกฎระเบียบสถาบันและจดหมายแต่งตั้ง
คู่มือคณะข้อตกลงการเจรจาต่อรองและก าหนดเองการศึกษา 
 ในสหรัฐอเมริกาให้เสรีภาพในการพูดสถาบันเอกชนอาจให้เสรีภาพในการพูดและ
เสรีภาพทางวิชาการตามดุลพินิจของตน 
 2.3 ประเทศฝรั่งเศส 
 อ านาจอธิปไตย คือ อ านาจซ่ึงแสดงความเป็นใหญ่  ความเป็นอิสระ ความไม่ขึ้นแก่ใคร 
หรือ ต้องเชื่อฟังค าส่ัง  ค าบัญชาของผู้ใดที่เหนือตนโดยปราศจากความยินยอมของตน อ านาจ
อธิปไตย คือ คุณสมบัติขั้นพื้นฐานของรัฐ และเป็นอ านาจสูงสุดที่รัฐมีอยู่เหนือประชากรของตน ไม่
มีขีดจ ากัดใด ๆ ตามกฎหมายที่จะใช้อ านาจนั้น ดังเราจะเห็นได้ว่ารัฐเปิดให้บุคคลมีเสรีภาพในการ
กระท าการใด ๆ ตามต้องการได้แต่รัฐพร้อมเสมอที่จะแสดงอ านาจหรือเข้าไปแทรกแซง การกระท า
ของประชาชนอ านาจสูงสุดที่อาจเรียกว่า  อ านาจอธิปัตย์จึงมีความชอบธรรมที่จะใช้ก าลังเหนือ
บุคคลอ่ืนในสังคมการเมืองหนึ่ง ๆ ในทางกฎหมายมหาชนอ านาจอธิปไตยถือว่าเป็นอ านาจสูงสุด 
(Supremacy) ในการปกครองประเทศหรืออ านาจที่แสดงความเป็นเจ้าของประเทศนั่นเองและถือว่า
เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของรัฐเป็นองค์ประกอบส าคัญในอันที่จะแสดงว่าดินแดนนั้น ๆ เป็นรัฐ 
หรือ เป็นประเทศเอกราชได้ หรือไม่แนวคิดเรื่องอ านาจอธิปไตยที่กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐนี้  มี
ที่มาจากนักคิดคนส าคัญ คือ Jean Bodin กับ โธมัส  ฮอปส์ โดยสร้างจากแนวคิดเรื่องนี้ขึ้นมา  เพื่อ
สนับสนุนความสมบูรณ์และความสูงสุดของอ านาจรัฐหรือว่าเป็นการพยายามสร้างความชอบธรรม
ให้กับอ านาจของผู้ปกครองนั่นเอง  
  2.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับอ านาจอธิปไตยในฝรั่งเศส 
  ซ่ึงมีแนวคิดเกี่ยวกับอ านาจอธิปไตยในรัฐที่ส าคัญดังนี้ 
  1) แนวคิดว่าด้วยอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2537, หน้า 
78) แนวคิดนี้ถือว่าประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย  โดยที่ทุกคนใช้อ านาจอธิปไตยเองใน
กิจการทั้งปวงโดยตรง  หรืออาจจัดให้มีการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตยโดยอ้อม คือ ให้
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ประชาชนเลือกผู้แทนราษฎร์ขึ้นท าการแทนตน แนวคิดดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจากหลักการทางการเมือง
ของ Jean Jacques Rousseau (1712-1778) เจ้าของแนวคิดสัญญาประชาคม ท่ีกล่าวขึ้นมา เมื่อ 200 ปี
ก่อน ในหนังสือ The social contract หรือสัญญาประชาคม เพื่อต่อต้านระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ในฝรั่งเศสโดยมีหลักการส าคัญว่า The sovereignty of the people หรืออ านาจอธิปไตยของปวงชน 
พบว่าหนังสือ สัญญาประชาคม  ในตอนที่ 1 บทที่ 6 ซ่ึงรุสโซเห็นว่าสังคมเกิดจากความยินยอม
พร้อมใจกันของมนุษย์ การที่มนุษย์ทุกคนยินยอมมารวมเป็นสังคมนั้น ก่อให้เกิดสัญญาประชาคม
ขึ้น ดังที่รุสโซได้กล่าวเอาไว้ว่า ‚…เราแต่ละคนต่างมอบตัวเราเองและพลังอ านาจของตัวเราให้มา
อยู่ใต้เจตจ านงทั่วไปร่วมกัน และเราก็ได้มาซ่ึงองค์คณะที่สมาชิกแต่ละคนเป็นส่วนที่แยกไม่ได้ของ
ทั้งหมด…‛ อ านาจอธิปไตยของสังคมไม่อาจแบ่งแยกได้เป็นอ านาจที่เป็นของผู้คนทั้งหมดไม่ใช่
ของคนบางส่วน เจตจ านงทั่วไปคือ เจตจ านงของประชาชนทั้งองค์คณะสัญญาประชาคม  ซ่ึงก่อตั้ง
สังคมบนพื้นฐานของความยินยอมของบุคคลให้อ านาจอธิปไตยขององค์คณะสังคมเข้ามาแทนที่
เสรีภาพธรรมชาติไม่อาจจะมาก าหนดขอบเขตของอ านาจได้ หลักประกันที่แน่นอนที่สุดของสิทธิ
ของบุคคล คืออ านาจอธิปไตยปวงชนเองเสรีภาพ คือการเคารพเชื่อฟังกฎหมายเสรีภาพจะท าให้เป็น
ผลขึ้นมาได้แต่โดยองค์อธิปัตย์แทนที่จะถูกคุกคามโดยองค์อธิปัตย์ ซ่ึงองค์อธิปัตย์ในทรรศนะของ
รุสโซ จึงได้แก่เจตนารมณ์ร่วมกันของปวงชนทั้งมวล ซ่ึงเป็นเจตนารมณ์ของสังคมไม่ใช่ของปัจเจก
ชน แต่เป็นเจตนารมณ์สูงสุดอันหมายถึงองค์คณะการเมืองท่ีทุกคนในประชาคมมีส่วนร่วมท้ังใน
ฐานะที่เป็นผู้ปกครองและผู้อยู่ใต้ปกครองนั่นเอง  (พงษ์เพ็ญ ศกุนตาภัย , 2534, หน้า 64) ดังนั้น  ทุก
คนในสังคมจะมีส่วนในอ านาจอธิปไตยเท่า ๆ กันในสังคมท่ีมีอิสระเสรีภาพ การถือทฤษฎีอ านาจ
อธิปไตยเป็นของประชาชนจะมีผลตามมาดังนี้ 
 1) การออกเสียงเลือกตั้งเป็นสิทธิ ซ่ึงเราจะใช้สิทธิดังกล่าวหรือไม่ก็ย่อมได้ 
 2) ผู้แทนราษฎร์ เป็นตัวแทนของประชาชน ประชาชนสามารถควบคุมผู้แทน ราษฎร์ได้
เมื่อประชาชนไม่พอใจผู้แทนราษฎร์ ก็สามารถที่จะถอดถอนออกจากต าแหน่งได้นอกจากนี้การที่
ประชาชนมอบอ านาจให้ผู้แทนราษฎร์ เป็นการมอบในลักษณะที่ผู้แทนราษฎร์ ต้องอยู่ภายใต้อาณัติ
ของประชาชน (ผู้ท่ีเลือกตั้งผู้แทนราษฎร์ เหล่านั้น) ผู้แทน ราษฎร์  แต่ละคนไม่ถือว่าเป็นผู้แทน
ราษฎร์ ของราษฎรท้ังหมด แต่อย่างใด 
 3) ประชาชนมีส่วนร่วมในทางกฎหมายและการเมือง เช่น  มีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย มี
สิทธิออกเสียงแสดงประชามติในเรื่องส าคัญ ๆ เป็นต้น 
 4) แนวคิดว่าด้วยอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติ  
 แนวคิดว่าด้วยอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติหรือ National sovereignty หมายความว่า 
อ านาจอธิปไตยนั้นไม่ใช่ของประชาชน แต่เป็นของชาติ ชาติเกิดจากการรวมกันของราษฎรทุกคน 
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ซ่ึงถ้าแยกเป็นคนแต่ละคนแล้วจะไม่มีชาติได้เลย ตรงกันข้ามถ้ารวมกันทุกคนแล้วย่อมเป็นชาติอัน
เป็นทุกส่ิงทุกอย่างจากการเสนอของนักปรัชญาชาวฝรั่งเศส คือ  Sie’ye’s หรือซีเอเยส์ ( 1748-1836) 
ในหนังสือภาษาฝรั่งเศสชื่อ  ‚Qu’est-ce le Tiers Etat‛ ซ่ึงแปลตรงตัวได้ว่าอะไรคือชนชั้นที่สาม  
หรือใกล้เคียงน่าจะว่าอะไรคือชนชั้นสามัญชน)  ที่ซ่ึงมีเนื้อหาเพื่อโต้แย้งหลักการเรื่องอ านาจ
อธิปไตยของประชาชนอย่างแท้จริงในทฤษฎีของซีเอเยส์ อ านาจอธิปไตยทั้งปวงเป็นของชาติหรือ 
ของรัฐไม่ใช่ของประชาชน กล่าวคือ อ านาจอธิปไตยอยู่ที่ชาติ คณะบุคคลบุคคลจะใช้อ านาจนี้ได้ก็
ต่อเมื่อได้รับมอบหมายจากชาติ ตามทฤษฎีนี้  องค์อธิปัตย์คือชาติราษฎรแต่ละคนนั้นไม่ได้เป็น
เจ้าของส่วนหนึ่งของอ านาจอธิปไตย แต่ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้อ านาจนี้ก็แต่ในฐานะที่
เป็นสมาชิกของชาติเท่านั้น  (จัง จ๊ากส์ รุสโซ (เขียน) จินดา จินตนเสรี (แปล)  สัญญาประชาคม)  
ดังเช่น กรณีประเทศฝรั่งเศส ซ่ึงแต่เดิมนั้นปกครองประเทศด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  โดย
ที่หลังจากเกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ขึ้นในประเทศฝรั่งเศส  ก็ได้มีการล้มเลิกระบอบการปกครอง
ดังกล่าวในปี ค.ศ.1789 และได้มีการประกาศปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิของพลเมือง
เมื่อ 26 สิงหาคม  ค.ศ.1789 (Declaration des droits de I’ homme et du citoyen du 26 aug 1789) ซ่ึง
เป็นเอกสารที่วางหลักของปรัชญาการเมืองการปกครองไว้หลายประการโดยที่หลักการเรื่องอ านาจ
อธิปไตยเป็นของชาติหรือของรัฐนั้นได้มีที่มาส่วนหนึ่งจากมาตรา 3 ของปฏิญญาดังกล่าว ซ่ึง
ก าหนดว่า ‚หลักเรื่องอ านาจอธิปไตยทั้งหมดด ารงอยู่กับชาติห้ามมิให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรหรือ
บุคคลใดใช้อ านาจซ่ึงไม่ได้รับมอบอย่างชัดแจ้งจากชาติ ‛ หลักการดังกล่าวนี้ได้ก าหนดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อจะจ ากัดสิทธิของประชาชนในการออกเสียงเลือกตั้งภายหลังจากการล้มล้าง
อ านาจของกษัตริย์แล้ว  เนื่องจากเกรงว่ากลุ่มของตนซ่ึงเป็นผู้ม่ังมีอาจเสียอ านาจไป  เพราะอ านาจ
อธิปไตยนั้นจะตกไปเป็นของประชาชนซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ  จึงไดัก าหนดให้อ านาจ
อธิปไตยเป็นของชาติ  เพราะเมื่ออ านาจอธิปไตยเป็นของชาติหรือรัฐแล้วรัฐย่อมมีอ านาจออก
กฎหมายมาตัดหรือจ ากัดสิทธิประชาชนชั้นกรรมกร หรือผู้ยากจนซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ
อย่างไรก็ได้ แต่ในปัจจุบันประเทศฝรั่งเศสซ่ึงเป็นประเทศที่มีการวิวัฒนาการการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยสมบูรณ์ก็ได้ปฏิเสธหลักการดังกล่าวแล้วโดยที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของฝรั่งเศสได้
บัญญัติหลักการเกี่ยวกับเรื่องอ านาจอธิปไตยเอาไว้เสียใหม่ว่าอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
ดังที ่ปรากฏอยู่อย่างเด่นชัดในมาตรา 3 ว่า ‚อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน  ซ่ึงใช้อ านาจดังกล่าว
โดยทางผู้แทนหรือโดยการลงประชามติ ‛ (อมร รักษาสัตย์ , 2540, หน้า 87) แนวความคิดของซีเอ
เยส์นี้ เช่ือว่า ชาติมีอยู่ก่อนส่ิงอ่ืนใดและเป็นที่มาของทุกส่ิงเจตนารมณ์ของชาติจึงเป็นเจตนารมณ์ที่
ชอบด้วยกฎหมาย เจตนารมณ์ของชาติจะแสดงออกได้ก็แต่โดยชาติโดยผ่านผู้แทนของชาติและผู้
แทนที่ได้รับเลือกโดยประชาชนนั้นเม่ือได้รับเลือกแล้วไม่ใช่ผู้แทนของราษฎรท่ีเลือก แต่เป็นผู้แทน



 21 

ของชาติสภาพความเป็นผู้แทนของชาตินั้นจึงเป็นอิสระไม่ถูกผูกมัดโดยสัญญาใด ๆ กับประชาชนผู้
เลือกและมีอิสระที่จะท าแทนชาติได้เต็มท่ี  
 การถือทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติจะมีผลตามมาดังนี้ 
 1) การออกเสียงเลือกตั้งเป็นหน้าที่ซ่ึงเราจะต้องท าไม่ใช่สิทธิ  
 2) ถึงแม้ผู้แทน ราษฎร์ จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่ก็ใช่ว่าผู้แทน ราษฎร์  
เหล่านั้นจะเป็นตัวแทนของประชาชนแต่อย่างใดผู้แทนราษฎร์เหล่านั้น  คือตัวแทนของชาติ การ
กระท าต่าง ๆ อาทิ การออกกฎหมายถือว่าเป็นของชาติผู้แทน ราษฎร์จะไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของ
ประชาชนหรือพรรคการเมืองใด  
 3) ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในทางกฎหมายกับการเมือง 
  ลักษณะแห่งอ านาจอธิปไตย 
 ตามความเข้าใจทั่วไปในปัจจุบัน ลักษณะส าคัญของอ านาจอธิปไตยแบบสมบูรณ์ มี
ลักษณะที่ส าคัญดังต่อไปนี้  
 1) มีความสมบูรณ์เด็ดขาด (Absoluteness) กล่าวคืออ านาจอธิปัตย์ต้องไม่ถูกจ ากัดจากส่ิง
ใด ๆ คือ โดยทั่วไปแล้วในรัฐหนึ่ง ๆ ย่อมประกอบด้วยอ านาจต่าง ๆ หลายประการ แต่อ านาจ
อธิปไตยเป็นอ านาจสูงสุดในแผ่นดินทั้งท่ีเป็นอ านาจที่เด็ดขาดและบริบูรณ์ในตัวเองโดยไม่มีอ านาจ
ใด หรือกรรมสิทธ์ิของเอกชนคนใดมาลบล้างได้ 
 2) ความครอบคลุมท่ัวไปรอบด้าน (Comprehensiveness) กล่าวคือ อ านาจอธิปัตย์ต้องแผ่
ขยายไปยังทุกคน และทุกกลุ่มคนภายในรัฐ  ไม่ว่าเป็นบุคคลหรือดินแดนหรือองค์กรใด ๆ ก็ตาม  
  3) ความยืนยงถาวร  (Permanence) กล่าวคือ อ านาจอธิปัตย์จะต้องอยู่ตลอดไป  ถึงแม้ว่า
ประมุขของรัฐจะเสียชีวิต คณะรัฐบาลจะเปล่ียนแปลงหรือโครงสร้างรัฐจะถูกปรับปรุงใหม่ 
กล่าวคือ อ านาจอธิปไตยย่อมอยู่คู่กับรัฐเสมอไปโดยไม่สูญสลาย นักปรัชญาการเมืองกล่าวว่าการมี
อ านาจอธิปไตยเป็นองค์ประกอบข้อหนึ่งของรัฐ เพราะฉะนั้นถ้าสูญส้ินอ านาจอธิปไตยก็เท่ากับว่า
สูญส้ินความเป็นรัฐ 
 4) ความไม่อาจถูกแบ่งแยกได้ ( Indivisibility) กล่าวคือ  อ านาจอธิปัตย์เป็นอ านาจสูงสุด 
เป็นหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้ แม้รัฐจะมอบอ านาจให้องค์กรต่าง ๆ ท าหน้าที่และความรับผิดชอบ แต่
อ านาจนั้นสามารถที่จะถอดถอนคืนได้ กล่าวคือ  อ านาจอธิปไตยเป็นอ านาจทางนามธรรมจึงไม่มี
ผู้ใดมองเห็น แต่ที่ทราบว่ามีอยู่ในรัฐเพราะผลของการใช้อ านาจอธิปไตยหรือผลของการมีอ านาจ
อธิปไตยเป็นส่ิงท่ีเข้าใจได้หรืออาจแลเห็นได้ในบางกรณี ตัวอย่างเช่น การที่รัฐด ารงอยู่ได้ก็เพราะมี
อ านาจอธิปไตยหรือการที่บุคคลหนึ่งสามารถบังคับบัญชาผู้อ่ืนได้โดยไม่มีใครมาบังคับบัญชาตนก็
เพราะบุคคลนั้นมีอ านาจอธิปไตยนั่นเองอ านาจอธิปไตยมีลักษณะอันหนึ่งอันเดียวกันไม่อาจถูก
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แบ่งแยกได้ นักปรัชญาการเมืองมีความเห็นว่า  ถ้าแบ่งแยกอ านาจอธิปไตยออกไปแล้วจะท าให้รัฐ
เดิมสลายไป  หรือมิฉะนั้นก็จะเกิดรัฐใหม่ขึ้นแทนที่ ตัวอย่างท่ีมักหยิบยกอ้างอิงกันอยู่เสมอ  เช่น 
กรณีการแบ่งแยกอ านาจอธิปไตยหรือการแก่งแย่งกันเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยในเกาหลีจนเกิด
เป็นเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้การแบ่งแยกอ านาจอธิปไตยในมาเลเซียจนเกิดเป็นมาเลเซียกับ
สิงคโปร์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ข้อที่ว่าอ านาจอธิปไตยไม่อาจจะถูกแบ่งแยกได้นี้  หมายถึงเฉพาะ
การแบ่งแยกเพื่อเป็นเจ้าของเท่านั้น  เพราะอ านาจอธิปไตยไม่อาจเป็นขององค์กรใดพร้อมกันใน
เวลาเดียวกันอย่างเจ้าของกรรมสิทธ์ิร่วมได้จะเป็นได้แต่เพียงแบ่งแยกตามลักษณะการใช้ หรือ 
แบ่งแยกตามหน้าที่เท่านั้น ที่เรียกกันว่า Separation of powers หรือ Separation of functions ส าหรับ
ประเทศไทย ได้จัดรูปแบบของการใช้อ านาจอธิปไตยตามระบบรัฐสภาโดยแบ่งแยกองค์กร  ซ่ึงท า
หน้าที่ต่าง ๆ กัน ออกได้ 3 องค์กร คือ องค์กรนิติบัญญัติ องค์กรบริหารและองค์กรตุลาการ แต่ให้
เกี่ยวข้องกันได้ ดังที่เรียกว่า ระบบรัฐสภา ซ่ึงมีใช้อยู่ในอังกฤษ ญี่ปุ่น เป็นต้น  (พฤทธิสาณ ชุมพล , 
2546, หน้า 77)  
 หลักการแบ่งแยกอ านาจ 
 ต ารากฎหมายรัฐธรรมนูญมักจะต้องอ้างถึงหลักการแบ่งแยกอ านาจ ( Separation of 
powers) อยู่เสมอและเมื่ออ้างถึงหลักการแบ่งแยกอ านาจได้มีผู้คิดขึ้นในศตวรรษที่ 17 ก็ต้องพูดถึง
Montesquieu (1689-1755) กับหนังสือ The spirit of law หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมายของเขา  ซ่ึงมี
อิทธิพลต่อการร่างรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาและของฝรั่งเศสในระยะนั้นเป็นอย่างยิ่งเขาจึงได้
ชื่อว่าเป็นผู้วางหลักการแบ่งแยกอ านาจอาจกล่าวได้ว่ามองเตสกิเออ  คือ ผู้ที่สนใจรูปแบบการ
ปกครองของอังกฤษคนแรก ๆ หลังจากที่มาเยือนอังกฤษในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 เขาได้กล่าวชม
ความส าเร็จของการปกครองของอังกฤษและมีข้อสังเกตว่า  ‚การที่ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มี
เสรีภาพทางการเมืองมากที่สุดเพราะว่าอ านาจหน้าที่ของรัฐได้แบ่งแยกไปยังอ านาจและองค์กรต่าง 
ๆ ไม่มีองค์กรหรืออ านาจใดที่จะมีอ านาจโดยเด็ดขาดที่จะบีบบังคับประชาชนได้เสรีภาพของ
ประชาชนจะมีไม่ได้เลย ถ้าอ านาจเหล่านั้น ไปรวมอยู่ที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่เพียงองค์กรเดียว ‛ 
โดยเขาได้กล่าวไว้ในหนังสือเล่มดังกล่าว ความตอนหนึ่งว่า (มานิตย์ จุมปา, 2543, หน้า 90) 
 1) อ านาจนิติบัญญัติ คือ อ านาจเกี่ยวกับการวางระเบียบบังคับท่ัวไปในรัฐ  
 2) อ านาจปฏิบัติการ ซ่ึงขึ้นอยู่กับกฎหมายมหาชน คือ อ านาจในการใช้หรือบังคับการให้
เป็นไปตามกฎหมาย (อ านาจบริหาร) 
 3) อ านาจปฏิบัติการต่าง ๆ ซ่ึงขึ้นอยู่กับกฎหมายแพ่ง คือ อ านาจในการพิจารณาวินิจฉัย
อรรถคดี  (อ านาจตุลาการ)มองเตสกิเออ ตอกย้ าว่า  ‚เมื่อใดอ านาจนิติบัญญัติและอ านาจบริหาร
รวมอยู่ที่คนคนเดียวกันหรือองค์กรเจ้าหน้าที่เดียวกันอิสรภาพย่อมไม่อาจมีได้ เพราะจะเกิดความ
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หวาดกลัว เนื่องจากกษัตริย์  หรือสภาเดียวกันอาจบัญญัติกฎหมายแบบทรราชย์ … เช่นเดียวกัน
อิสรภาพจะไม่มีอยู่ ถ้าอ านาจตุลาการไม่แยกออกจากอ านาจนิติบัญญัติ และบริหาร หากรวมอยู่กับ
นิติบัญญัติ ชีวิตและอิสรภาพของคนในบังคับจะอยู่ภายใต้การควบคุมแบบพลการเพราะตุลาการ
อาจประพฤติด้วยวิธีรุนแรงและกดขี่ … ทุกส่ิงทุกอย่างจะถึงซ่ึงอวสาน ถ้าหากคนหรือองค์กร
เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นสูงหรือประชาชนจะใช้อ านาจทั้งสามเหล่านี้ คือ อ านาจบัญญัติกฎหมาย 
อ านาจบริหารนโยบายสาธารณะอ านาจพิจารณาคดีของบุคคล‛ (พรชัย เล่ือนฉวี, 2546, หน้า 32) 
 พิจารณาจากข้อความข้างต้น มองเตสกิเออไม่ต้องการให้อ านาจอยู่ที่บุคคลเพียงคนเดียว
เพราะตามธรรมดา บุคคลใดก็ตามซ่ึงมีอ านาจอยู่ในมือมักจะใช้อ านาจเกินเลยอยู่เสมอ ดังนั้นเพื่อจะ
มิให้มีการใช้อ านาจเกินขอบเขตจึงจ าต้องจัดให้อ านาจหนึ่งหยุดยั้งอีกอ านาจหนึ่ง ตามวิถีทางแห่ง
ก าลัง หรือที่เรามักจะได้ยินค ากล่าวว่าอ านาจย่อมหยุดยั้งได้โดยอ านาจ  (Power stop power) บุคคล
จึงจะมีเสรีภาพได้แต่ถ้าหากอ านาจนิติบัญญัติและอ านาจบริหารอยู่ในมือคนเพียงคนเดียว  บุคคลจะ
ไม่มีเสรีภาพ เพราะเกรงว่าบุคคลคนเดียวกันนี้ จะออกกฎหมายกดขี่และใช้กฎหมายนั้นบังคับอย่าง
กดขี่และถ้าอ านาจตุลาการจะไม่แยกออกจากอ านาจนิติบัญญัติบุคคลจะไม่มีเสรีภาพเช่นเดียวกัน  
กล่าวคือถ้าอ านาจตุลาการมารวมเป็นอ านาจนิติบัญญัติเสรีภาพของบุคคลจะอยู่ในมือผู้ใช้อ านาจ
ดังกล่าว เพราะผู้พิพากษาเป็นผู้ออกกฎหมายด้วยและถ้าอ านาจตุลาการมารวมกับอ านาจบริหาร  ผู้
พิพากษาจะมีอ านาจบังคับราษฎรได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นเขาจึงต้องไม่ให้มีอ านาจต่าง ๆ นี้ ขึ้นต่อกัน 
คือต้องให้เป็นอิสระจากกันเพื่อคุ้มครองและให้หลักประกันสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนนั่นเอง 
เจตนาแท้จริงของมองเตสกิเออไม่ใช่บอกว่าอ านาจอธิปไตยต้องแบ่งออกเป็น 3 อ านาจ หากแต่ที่
แบ่งแยกอ านาจอธิปไตยให้องค์กรต่าง ๆ ใช้เพื่อไม่ให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งใช้อ านาจเพียงองค์กร
เดียวเพราะมองว่าอ านาจเป็นส่ิงยั่วยวนใจ  ผู้ใช้อ านาจอาจใช้อ านาจโดยมิชอบได้ ฉะนั้นจึงอาจจะ
เรียกหลักการแบ่งแยกอ านาจอีกอย่างหนึ่งได้ว่าทฤษฎีการแบ่งแยกองค์กรเพ่ือใช้อ านาจอธิปไตย 
(มานิตย์ จุมปา , 2543, หน้า 120) การแบ่งแยกอ านาจนั้นจะมีได้เฉพาะในประเทศท่ีปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นส่วนประเทศท่ีปกครองในระบอบเผด็จการ  หรือ อ านาจนิยม หรือ
คอมมิวนิสต์ ย่อมไม่มีการแบ่งแยกอ านาจทั้งสามนี้ออกจากกัน หรือ  หากจะมีการแบ่งแยกก็มักจะ
เป็นไปในทางทฤษฎีเท่านั้น ส่วนในทางปฏิบัติแล้ว  อ านาจทั้งสามยังรวมกันอยู่ ซ่ึงอาจขึ้นอยู่กับ
บุคคลเพียงคนเดียวหรือขึ้นอยู่กับกลุ่มบุคคลก็ได้ ที่เป็นผู้ใช้อ านาจอธิปไตยทั้ง 3 สาขาอย่างเด็ดขาด 
และบริบูรณ์ในกิจการทั้งปวง ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า  ประเทศที่ยิ่งยึดอุดมการณ์เผด็จการมากเท่าใด  
อ านาจทั้งสามก็ยิ่งจะถูกรวบเอาไว้จนเป็นอ านาจเดียวกันมากยิ่งขึ้นเพียงนั้นกล่าวโดยสรุป  การ
แบ่งแยกอ านาจ คือการมอบอ านาจอธิปไตยใน 3 ลักษณะให้ 3 องค์กรของรัฐได้น าไปปฏิบัติ  อัน
ประกอบด้วย รัฐบาลซ่ึงท าหน้าที่ทางด้านการบริหารบ้านเมืองรัฐสภาในฐานะองค์กรด้านนิติ
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บัญญัติ ซ่ึงจะต้องท าหน้าที่ออกกฎหมาย และศาลยุติธรรม ในฐานะองค์กรด้านตุลาการ ท่ีท าหน้าที่
พิจารณาตัดสินคดีต่าง ๆ ภายใต้ระบบแห่งการตรวจสอบและถ่วงดุลย์ซ่ึงกันและกัน ( Check and 
balance) ระหว่างท้ัง 3 องค์กรนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอ านาจตุลาการนั้นโดยลักษณะแล้วสมควร
เป็นอ านาจที่มีอิสระและจะไปร่วมอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้โดยเด็ดขาด 
 2.3.2 สิทธิเสรีภาพ (Right / Liberty)  
 สิทธิ (Right) หมายถึง  อ านาจ หรือประโยชน์อันมีกฎหมายรับรองและคุ้มครองให้แต่
ความหมายนี้ เป็นความหมายโดยทั่วไปของสิทธิ ส าหรับกลุ่มประเทศเสรี ยกเว้น กลุ่มประเทศคอม
มิวนิตส์ ซ่ึงได้ตีความค าว่า สิทธิ หมายถึง การที่บุคคลกระท าการใด ๆ ได้ทั้งส้ินเพื่อประโยชน์ของ
ชนชั้นกรรมาชีพค าว่าสิทธิ มีความเป็น 2 นัย คือ  สิทธิทางกฎหมาย ( Positive rights) ได้แก่ อ านาจ  
หรือประโยชน์กฎหมายสามารถรับรองและคุ้มครอง เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติ
รับรองสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลไว้เป็นสิทธิที่บุคคลอ่ืนมีหน้าที่ต้องเคารพต่อสิทธิของเราหากมี
บุคคลอ่ืนมาเอาทรัพย์นั้นไปเสียจากการครอบครองของเจ้าของกรรมสิทธิเจ้าของทรัพย์สินนั้นมี
สิทธิฟ้องศาลเพื่อให้คุ้มครองสิทธิของตนได้กับ สิทธิทางศีลธรรม ( Moral rights) ได้แก่  สิทธิที่เกิด
จากความรู้สึกนึกคิดของคนทั่วไปว่าวิถีทางท่ีถูกต้องและเป็นธรรมในกรณีหนึ่งกรณีใดควรเป็น
อย่างนั้นอย่างนี้ แต่วิถีที่ถูกต้องและเป็นธรรมในกรณีนั้น ๆ อาจยังไม่มีรับรองคุ้มครองหรือบังคับ
ให้การเป็นไปตามสิทธิดังกล่าวนั้น 
 เสรีภาพ (Liberty) หมายถึง สถานภาพของบุคคลที่ไม่ขึ้นอยู่กับบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือ
หมายถึง อ านาจที่จะกระท าการโดยไม่อยู่ภายใต้การข่มขู่ของผู้ใด หรือหมายถึง อ านาจของบุคคลที่
จะกระท า หรือละเว้นการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง  ซ่ึงไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  (พรชัย เล่ือนฉวี , 
2546, หน้า 46) กล่าวโดยสรุป เสรีภาพ ก็คือ ความมีอิสระที่จะกระท าการ หรือ งดเว้นกระท าการใด 
ๆ นั่นเองสิทธิ กับ เสรีภาพ จึงมีความหมายต่างกันอย่างไรก็ตาม ค าท้ังสองค าสามารถใช้แลกเปล่ียน
กันได้หากว่า เสรีภาพใดมีกฎหมายรับรองและคุ้มครองเสรีภาพนั้นอาจเป็นสิทธิด้วยดังท่ีมักเรียก
รวม ๆ กันไปว่าสิทธิและเสรีภาพ  
 เมื่อกล่าวถึงสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วควรหมายถึง  อิสรภาพจากการไม่
ถูกก้าวก่ายโดยไม่เป็นธรรมจากฝ่ายปกครองหรืออีกนัยหนึ่งก็คือการที่รัฐบาล หรือฝ่ายปกครองถูก
จ ากัดอ านาจลงยิ่งรัฐบาลหรือฝ่ายปกครองถูกจ ากัดอ านาจลงมากเท่าใดสิทธิเสรีภาพก็ย่อมจะมีมาก
ขึ้นเพียงนั้น  
 หน้าที่ของรัฐต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนเม่ือบุคคลในรัฐมีสิทธิเสรีภาพอย่างใดอย่าง
หนึ่งโดยมีบทกฎหมายรับรองและคุ้มครองให้แล้วในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐ  รัฐย่อมต้องมีหน้าที่
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เอ้ืออ านวยให้บุคคลในรัฐได้รับประโยชน์สม ดังสิทธินั้นหน้าที่ของรัฐดังกล่าว อาจแยกได้เป็น 2
ทาง (วิษณุ เครืองาม, 2530, หน้า 59) คือ 
 1) หน้าที่กระท าการ เมื่อบุคคลในรัฐมีสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด สิทธินั้นจะสมประโยชน์ได้
ก็ด้วยการกระท าของรัฐ  บุคคลย่อมสามารถบังคับให้รัฐต้องด าเนินการเพื่อให้สิทธิของตนสม
ประโยชน์ได้  อย่างเช่น กรณีของสิทธิในการได้รับการศึกษา  ซ่ึงท าให้รัฐมีหน้าที่ในการจัดหา
สถานศึกษาให้เพียงพอกับจ านวนประชากรที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน เป็นต้น 
 2) หน้าที่งดเว้นกระท าการ ส าหรับสิทธิเสรีภาพบางประการ  เมื่อบุคคลในรัฐใดมีสิทธิ
เสรีภาพในการกระท าการใด  บุคคลในรัฐนั้นย่อมกระท าการนั้นได้โดยอิสระปราศจากการ
แทรกแซงของรัฐ กล่าวคือ รัฐต้องเป็นฝ่ายงดเว้นด าเนินการ เช่น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
ในการนับถือศาสนา ในการชุมนุม หรือ เดินขบวน หากได้มีกฎหมายบัญญัติรับรองไว้  รัฐย่อมต้อง
มีหน้าที่ละเว้นการเช้าแทรกแซง หรือ ปราบปราม 
 แนวความคิดที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์นี้มีก าเนิดหรือที่มาจากแนวความคิดใน
เรื่อง  สิทธิตามธรรมชาติ ( Natural right) ซ่ึงเป็นแนวความคิดในทางการเมืองหรือปรัชญาทาง
การเมือง ของชาวตะวันตก สาระส าคัญ  โดยย่อของแนวความคิดในเรื่องสิทธิตามธรรมชาติ  มีว่า
มนุษย์ทั้งหลายเกิดมาเท่าเทียมกัน มนุษย์มีสิทธิบางประการที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึง
แก่ความตาย สิทธิดังกล่าวได้แก่สิทธิในชีวิต เสรีภาพในร่างกาย สิทธิในทรัพย์สิน  และความเสมอ
ภาคซ่ึงเป็นสิทธิที่ไม่สามารถโอนให้แก่กันได้และใครผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้ ถ้าหากเกิดการล่วง
ละเมิดอาจจะก่อให้เกิดอันตราย  หรือกระทบกระเทือนเส่ือมเสียต่อสภาพของความเป็นมนุษย์ได้
ความมุ่งหมายที่แท้จริงของนักปรัชญาหรือนักคิดในทางการเมืองท่ีเสนอความคิดเรื่องสิทธิตาม
ธรรมชาติขึ้นมา เพื่อจ ากัดอ านาจของรัฐ หรือ ผู้มีอ านาจปกครองรัฐ กล่าวคือ นักคิดในทางการเมือง
เห็นว่า  มีการขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาระหว่างผู้อยู่ใต้อ านาจปกครองของรัฐ  ซ่ึงได้แก่ประชาชน
พลเมืองท้ังหลายกับผู้มีอ านาจปกครองรัฐ ผู้อยู่ใต้อ านาจปกครองของรัฐพยายามดิ้นรนที่จะมีสิทธิ
เสรีภาพให้มากที่สุดเท่าท่ีจะมีได้  แต่ในขณะเดียวกันผู้มีอ านาจปกครองรัฐก็มีแนวโน้มท่ีจะใช้
อ านาจอย่างเต็มที่เสมอ มีผู้กล่าวว่า รัฐ หรือผู้มีอ านาจปกครองรัฐนั้น เปรียบเสมือนหนึ่งเป็นส่ิงช่ัว
ช้า เลวทราม ที่มนุษย์จ าเป็นต้องมีไว้  เพื่อการที่มนุษย์จะได้มีชิวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโดยสันติสุข 
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจ ากัดอ านาจของรัฐบาลหรือของผู้มีอ านาจปกครองรัฐ ให้มากที่สุด
เท่าที่จะท าได้ เพราะรัฐนั้นเป็นส่ิงท่ีน่าสะพึงกลัว และเป็นปกติวิสัยที่ผู้ใช้อ านาจรัฐมักจะใช้อ านาจ
เกินขอบเขตอยู่เสมอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนักคิดในทางการเมืองจึงคิดค้นหาวิธีการที่จะจ ากัด
อ านาจของรัฐหรือของผู้มีอ านาจปกครองรัฐโดยกล่าวอ้างถึงสิทธิตามธรรมชาติว่าเป็นสิทธิที่มนุษย์
มีติดตัวมากแต่ก าเนิดรัฐหรือผู้ปกครองรัฐจะล่วงละเมิดมิได้ ซ่ึงต่อมาแนวความคิดในเรื่องสิทธิตาม
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ธรรมชาติดังกล่าวได้มีการอธิบายขยายความจนกลายเป็นสิทธิในการจ ากัดอ านาจรัฐอาศัย
แนวความคิดที่ว่าด้วยสิทธิตามธรรมชาติ ซ่ึงมีสาระส าคัญว่ามนุษย์เราเกิดมาต่างก็มีสิทธิติดตัวบาง
ประการที่รัฐ หรือผู้มีอ านาจปกครองรัฐไม่อาจล่วงละเมิดได้ ดังนั้นจึงอาจที่จะเปรียบได้ว่าระหว่าง
ผู้ท่ีมีอ านาจปกครองรัฐกับผู้อยู่ใต้อ านาจปกครองรัฐ ซ่ึงได้แก่ ประชาชนพลเมืองมีอาณาเขตหนึ่งท่ี
ห้ามมิให้ผู้ใช้อ านาจปกครองรัฐล่วงล้ าเข้าไปใช้อ านาจรัฐได้  เมื่อผู้ใช้อ านาจปกครองรัฐมีพันธะ
กรณีที่จะต้องงดเว้นไม่ใช้อ านาจรัฐ จึงเท่ากับประชาชนพลเมืองของรัฐมีสิทธิในการจ ากัดอ านาจ
นั่นเองสิทธิในการจ ากัดอ านาจของรัฐนี้ เดิมก็ได้แก่ สิทธิในชีวิต เสรีภาพในร่างกาย  สิทธิใน
ทรัพย์สินและความเสมอภาค ซ่ึงต่อมามีการขยายความหมายครอบคลุมไปถึง  สิทธิที่จะได้รับการ
คุ้มครองป้องกันไม่ให้ถูกจับกุมคุมขังโดยอ าเภอใจสิทธิที่จะไม่ถูกล่วงละเมิดในเคหะสถาน  สิทธิที่
จะมีเสรีภาพในการเคล่ือนย้ายถ่ินที่อยู่ สิทธิเสรีภาพในการส่ือสาร  สิทธิเสรีภาพในความคิดเห็น  
และสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาสิทธิเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ ซ่ึงได้แก่สิทธิในทรัพย์สินและ
เสรีภาพในการประกอบการค้า เป็นต้น กล่าวโดยสรุปสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตาม
ความหมายดั้งเดิมคือ สิทธิในการจ ากัดอ านาจของรัฐนั่นเองการที่มนุษย์เรามีความเชื่อว่าประชาชน
มีสิทธิในการจ ากัดอ านาจของรัฐหรือรัฐมีพันธะกรณีที่จะไม่ล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพบาง
ประการของประชาชนนั้นอาจกล่าวได้ว่ามีสาเหตุสืบเนื่องมาจากแนวความคิดในทางกฎหมาย
ธรรมชาติ อันตรงกันข้ามกับแนวความคิดในทางกฎหมายฝ่ายบ้านเมือง 
  2.3.3 ที่มาของสิทธิและเสรีภาพในทางทฤษฎี 
  ที่มาแห่งสิทธิ เป็นส่วนประกอบส าคัญในการให้ความหมายว่า สิทธิ  เสรีภาพ นั้น คือ
อะไรเป็นส่ิงท่ีได้มีขึ้นก่อนที่จะมีกฎหมายรับรองหรือเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
(กฎหมายบันดาลให้มีให้เป็นขึ้น) หรือไม่ในเรื่องนี้ได้มีแนวความคิดทางฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตย
แตกต่างกันเป็น 2 แนวความคิด คือ 
  1) แนวความคิดกฎหมายธรรมชาติ 
  แนวความคิดกฎหมายธรรมชาติ ( Law of nature) เชื่อว่าสิทธิทั้งหลายเกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติพร้อม ๆ กับมนุษย์และถือว่าความยุติธรรมมาก่อนตัวบทกฎหมายนับแต่สมัยโบราณ
มาแล้วที่ได้เกิดมีความคิดว่ากฎหมายตามธรรมชาติมีอยู่จริงแม้มิได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  
แต่ก็เป็นกฎหมายที่สูงส่ง ควรแก่การเคารพยิ่งไปกว่ากฎหมายที่ตราขึ้นโดยผู้ปกครองประเทศ สิทธิ
ทั้งหลายแห่งมนุษยชาติเกิดมีขึ้นตามกฎหมายธรรมชาติ ส่วนกฎหมายที่ตราขึ้นในภายหลังนั้น  เป็น
เพียงการยอมรับหรือรับรองสิทธิที่ได้มีอยู่แล้วว่ามีอยู่จริงและรับบังคับคุ้มครองให้เท่านั้น ไม่ได้
เป็นผู้ก่อตั้งหรือประกาศสิทธิให้มนุษย์แต่อย่างใด เช่นสิทธิในร่างกาย ( Right of personal liberty) 
และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็นต้น กล่าวกันว่ากฎหมายธรรมชาติก็คือ กฎแห่งธรรมชาติ
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ของความเป็นมนุษย์ เมื่อแนวความคิดนี้เชื่อในกฎธรรมชาติก็เลยเชื่อในสิทธิธรรมชาติด้วยและเป็น
ที่มาของสิทธิมนุษยชนในที่สุด 
  2) แนวความคิดกฎหมายฝ่ายบ้านเมือง 
  แนวความคิดกฎหมายฝ่ายบ้านเมือง ( Positive law) มีความเห็นขัดแย้งกับ
แนวความคิดข้างต้นโดยมีความเห็นว่าในเม่ือสิทธิหมายความว่าประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและ
คุ้มครองให้ สิทธิจึงเกิดขึ้นได้โดยกฎหมาย  ถ้าไม่มีกฎหมายรับรองหรือคุ้มครองแล้วสิทธินั้น ๆ ก็
ไม่อาจเกิดมีขึ้นได้ เช่น ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหากกฎหมายภายในของรัฐใดมิได้
รับรองไว้ บุคคลในรัฐย่อมจะอ้างสิทธิดังกล่าวไม่ได้แนวความคิดนี้ มองว่า  การกล่าวอ้างถึงสิทธิที่
เกิดจากกฎหมายธรรมชาตินั้น แท้จริงแล้วกฎหมายธรรมชาติก็คือศีลธรรม มโนธรรมและความรู้สึก
ควรจะเป็น ซ่ึงหากฎเกณฑ์วัดได้ยากว่าสิทธิต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินั้น มีอยู่เพียงใดและ
ภายในขอบเขตอย่างไร หากยอมให้มีการอ้างกฎหมายธรรมชาติได้แล้ว ก็จะเกิดปัญหาถกเถียงไม่มี
ที่ส้ินสุดโดยการที่จะวินิจฉัยว่าแนวความคิดฝ่ายใดเป็นฝ่ายถูกนั้นเป็นส่ิงท่ีท าได้ยากยิ่งจึงเกิด
แนวความคิดที่จะประนีประนอมทฤษฎีท้ัง 2 เข้าด้วยกันภายใต้หลักว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  
  3.3.4 สิทธิมนุษยชน (Human right) 
  สิทธิมนุษยชน ( Human rights) เป็นพื้นฐานที่ถือว่ามนุษย์ทุกคนต้องมีเรื่องสิทธิ
มนุษยชนในโลกสมัยใหม่ปรากฏชัดภายหลังเหตุการณ์ที่ส าคัญ คือ  การที่นาซีฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุชน
เชื้อสายยิวด้วยวิธีการทารุณ โหดร้าย จึงได้มีความพยายามระหว่างประเทศท่ีจะตกลงกันในชุดของ
ส่ิงท่ียอมรับกันว่าเป็นสิทธิมนุษยชน  รวมท้ังการพยายามสร้างวิธีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนใน
ระบบกฎหมายระหว่างประเทศ ส่งผลให้เกิดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ 
(United Nations Universal Declaration of Human Rights-UDHR) ขึ้นซ่ึงสมัชชาสหประชาชาติลง
มติยอมรับ และประกาศใช้เมื่อ 10 ธันวาคม ค.ศ.1948 จวบจนถึงปี ค.ศ.2002 ปรากฏว่า สองใน การ
แบ่งประเภทของสิทธิมนุษยชนตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศท่ีใช้อยู่กันโดยทั่วไป คือ 
 1) สิทธิพลเมือง ( Civil rights) ทางด้านการเมือง เช่น  สิทธิที่จะมีชีวิตอันปราศจาก จาก
การถูกทรมาน หรือ จากการถูกบังคับใช้แรงงาน หรือ จากการลงโทษที่เกินเหตุ และโหดร้าย สิทธิ
ที่จะได้รับการพิพากษาอย่างเป็นธรรม การมีเสรีภาพท่ีจะแสดงความคิดเห็น เป็นต้น 
 2) สิทธิคุณภาพชีวิตทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เช่น สิทธิที่จะได้รับการ
บริการสาธารณสุข และได้รับการศึกษาอย่างพอเพียง ตลอดจนมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดี เป็นต้น   
กฎหมายเชิงรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ 
 กฎหมายเชิงรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ หรือ Bill of rights คือ ข้อก าหนดเกี่ยวกับ
สิทธิที่จะกระท าการซ่ึงพลเมืองของรัฐหนึ่งอาจอ้างได้ว่ามีทางกฎหมาย  หรือทางศีลธรรมภายใต้
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ขอบเขตของเหตุผล และมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติ  ซ่ึงเป็นที่ยอมรับกันในสังคม ซ่ึงโดยทั่วไป 
bill of rights จะประกอบด้วยข้อก าหนดเพื่อประกันสิทธิตามธรรมชาติพื้นฐาน เช่น เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น ในการนับถือศาสนาในการรวมตัวกันและสิทธิที่จะมีทรัพย์สิน เป็นต้น ในขณะ
ที่ Bill of rights ที่สมัยใหม่กว่า อาจพยายามที่จะประกันสิทธิเชิงบวกยิ่งขึ้น เช่น สิทธิที่จะมีงานท า  
สิทธิที่จะได้รับการศึกษา และการรักษาพยาบาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ฟรี) เป็นต้น โดยรัฐธรรมนูญ
ก าหนดให้รัฐมีพันธะที่จะจัดให้มีขึ้น แต่อาจไม่มีผลเป็นการปฏิบัติจริงเพราะขึ้นอยู่กับรัฐและสังคม
นั้น ๆ ว่ามีทรัพยากรเพียงพอที่จะด าเนินการตามพันธะดังกล่าวหรือไม่ 
 รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรที่สมบูรณ์ และเป็นประชาธิปไตยได้จะต้องมีมาตราต่าง ๆ 
ซ่ึงมุ่งปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน ( Fundamental human rights) ของราษฎร ซ่ึงรัฐ
จะละเมิดมิได้เลยตามปกติ bill of rights เป็นส่ิงท่ีแก้ไขไม่ได้ด้วยการออกกฎหมายธรรมดา  เพราะ
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายที่เหนือขึ้นไป (Higher law) ต้องใช้วิธีการพิจารณาแก้ไขที่ยากขึ้น
ไปแบบการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 2.4 ประเทศออสเตรเลีย 
 กฎหมายส าหรับการพูดฟรีและเสรีภาพของส่ือในประเทศออสเตรเลียนั้นแนวคิดมาจาก
การปลุกระดมสืบต่อกฎหมายของการกล่าวโทษใส่ร้ายป้ายสีและขอทุเลาการพัฒนาและแก้ไขข้อ
พิพาทตามปกติในหมู่คนทั่วไปในชุมชนที่มีขนาดใหญ่  มันถูกพัฒนาภายใต้อ านาจของการบุกรุก , 
อ านาจยิ่งใหญ่ครั้งแรกของกฎหมายที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงเพื่อส่งเสริมสันติภาพในดินแดน  มัน
เป็นใน Star Chamber อย่างเห็นได้ชัดในการก่อให้เกิดความสงบในแผ่นดินที่การปราบปรามในการ
พูดในการวิจารณ์ของสถาบันการปกครองและบุคคลที่ได้รับการพัฒนา   The Star Chamber ถูก
น าเข้ามาในร่างกฎหมายเป็นส่ิงท่ีจะได้ยินค าร้องเรียน ละเมิดการจลาจล ความสงบพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวโดยใส่ร้ายหรือกล่ันแกล้งของกษัตริย์และขุนนางของเขา  The Star Chamber ถูกให้
เป็นศาลพิเศษ Constituted จะได้ยินเหมาะสมกับแหล่งก าเนิดในการถกเถียงทางการเมืองท่ีเกี่ยวข้อง
กับพระมหากษัตริย์สมาชิกของสภาท่ีปรึกษาของเขาเป็นการปลุกระดมความคิดในการกล่ันแกล้ง
ได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์ในการปกป้องสิทธิ , ศักดิ์ศรีและส านักงานของผู้มีเกียรติ   สบ
ประมาทความคิดทางอาญาของสามารถสืบถึง 1275 พระราชบัญญัติการประกาศใช้ทันทีหลังจากที่ 
Barons กบฏน าโดย Simon de montfort ซ่ึงก าหนดโทษส าหรับความผิดของใคร  Magnatum 
scandalum (พูดไม่ดีของคนดี) ซ่ึงก็คือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสนับสนุนเกี่ยวกับท่านบารอนของ
เขาในลักษณะการค านวณในการผลิตไม่สามัคคีกันในหมู่พวกเขาและความเป็นศัตรูกันต่อพวกเขา   
ฟ้องเพื่อกล่ันแกล้งทางอาญาคือตอนนี้ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้ส่วนใหญ่ถ้าไม่ทั้งหมดของกิจการ
หมิ่นประมาทของรัฐออสเตรเลีย  ใน Star Chamber เมื่อส่ิงพิมพ์ได้กลายเป็นที่ง่ายและสะดวกใน
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การไหลเวียนของการแสดงออกของความคิดในหนังสือถูกยับยั้งโดยการออกใบอนุญาต Instituting 
โดยหอการพิมพ์ของหนังสือภายใต้เดียวกันพิจารณานโยบายเกี่ยวกับอ านาจเผด็จการ  ทางการเมือง
และการปิดกั้นทางศาสนาของส่ิงพิมพ์เจริญรุ่งเรืองภายใต้ Edicts Star Chamber และใบอนุญาต   
นอกจากนี้จึงส าหรับกฎหมายของการจลาจลก าเนิดต่ าต้อย  แต่เหตุการณ์หลังจากนั้นในกฎหมาย
ได้รับการต่อต้านอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการด าเนินคดีในศาลของประเทศอังกฤษจาก
จุดเริ่มต้นของศตวรรษที่ 19 ในครั้งหลังจาก George III  อีกมุมมองเสรีที่ถ่ายในสนามของกฎหมาย
ของประเทศอังกฤษในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 เป็นต้นไป  ใน ค.ศ. 1933 จากกรณี  Halsbury 
ใส่ผลของความต้านทานต่อนี้ไปการปราบปรามในช่วงปีของการเกิดปฏิกิริยาน าโดยความ
หวาดกลัวของอิทธิพลในประเทศอังกฤษของการปฏิวัติฝรั่งเศสดังนั้น   ในสมัยหลังสงคราม , 
Sharkey ถูก La bête Noire rivalries ทางการเมืองในประเทศออสเตรเลีย   Sharkey ได้รับโทรศัพท์
สายสายในเวลากลางคืนจากนักหนังสือพิมพ์รายวัน  Telegaph ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ล่าสุดในยุโรป  โทรถามค าถามเกี่ยวกับเรื่องนี้  เขาต้องการความคิดเห็นจาก Sharkey  sharkey กล่าว
ว่าค าถามคือการตั้งสมมติฐานและเขาไม่มีอะไรจะพูด   โทรยืนยันในการตอบสนองเนื้อหาสาระ   
Sharkey ปฏิเสธ การเรียกร้องอย่างต่อเนื่องในที่สุด Sharkey uttered ค าสิบห้าเขาได้มีการคาดคะเน
ผลของเหตุการณ์ในอนาคตสมมุติโทรเผยแพร่ค า Uttered Sharkey วันถัดไปตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์
วัสดุเดียวกันบุคคลของเขาการประกาศ Constituted การกระท าของการปลุกระดมไม่มีค่าใช้จ่ายถูก
วางกับโทรเลขมีไม่ละเมิดความสงบในโทรศัพท์ได้ในคืนนั้นหรือที่อ่ืนในภายหลัง   Sharkey ได้
จ าคุกสามปีเขาได้พบว่ามีการ Uttered คิดว่าไม่ดีที่จะมีจินตนาการที่ไม่ดีเกี่ยวกับผลที่จะมาใน
อนาคต  คิดไม่ดีมีความเห็นให้การสนับสนุนคนชั่ว  ซ่ึงการท าสงครามบนความหวาดกลัว ต่ออายุ
อีกครั้งหนึ่งในชีวิตของเรากับการเปิดเผยการข่มขู่ส่ิงไม่ดีขณะนี้เรามีอยู่ในการต่ออายุใบอนุญาต
บางคนส าหรับการใช้อ านาจเหนือจิตใจของผู้อ่ืนมากกว่าการประกาศของคนที่สังคมถูกกว่ามนุษย์
มากของเราการละเมิดในศาลภายใต้กฎหมายของการจลาจลในฐานะแสดงประวัติความเป็น
ธรรมชาติของส่ิงต่าง ๆ  เพื่อให้ตรงนี้รัฐต่ออายุของกิจการเราจ าเป็นต้องก าหนดแนวทางท่ีถูกต้อง
หนังสือพระราชบัญญัติของออสเตรเลียรัฐและดินแดนของ  Commonwealth  และว่าจะไม่เกิดขึ้น
โดยไม่ต้องเรียกร้องกับการค้ าประกันตามกฎหมายของเสรีภาพในการพูด  
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แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในประเทศไทย 

 สิทธิ เสรีภาพในความเป็นมนุษย์ เป็นสิทธิ เสรีภาพเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย ความคิด จิตใจ 
และความเป็นอยู่ของประชาชน  ซ่ึงถือเป็นสิทธิจะอยู่ จะเป็น หรือเป็นสิทธิที่ติดมากับตัวของ
ประชาชนทั้งหลาย ตั้งแต่เกิดมาเป็นคน โดยที่รัฐไม่อาจปฏิเสธความเป็นคน  และศักดิ์ศรีความเป็น
คนของประชาชนด้วยการกระท าท่ีเป็นการล่วงล้ า คุกคามหรือละเมิดได้ ดังเช่นในเรื่องการแสดง
ความคิดเห็น เป็นต้น ซ่ึงเป็นสิทธิที่เป็นส่วนควบติดอยู่กับความเป็นคนตามธรรมชาติ  โดยที่ทุกคน
มีอยู่เหมือนกัน รัฐไม่อาจเข้าไปแทรกแซงให้เกิดความแตกต่าง หรือ สูญส้ินสิทธิเสรีภาพนั้นได้  

 1. แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายบ้านเมือง 
 ค าว่า ‚สิทธิเสรีภาพของประชาชน‛ ตามกฎหมายบ้านเมืองนั้นหมายถึงสิทธิเสรีภาพของ
ปัจเจกชนที่รัฐได้ให้การรับรองและคุ้มครองให้ตามท่ีปรากฎเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ถ้าถามลงไป
อิกว่าท าไมรัฐจ าต้องรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ละคนด้วย ถ้าลองมองย้อนลงไปอิกจะ
พบค าตอบว่าส่ิงเหล่านี้มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุก ๆ คนตั้งแต่เกิด เช่น ทุก ๆ คนมีเสรีภาพในการเดินทาง 
มีเสรีภาพทางเพศ มีเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย เป็นต้น ดังนั้นน่าจะกล่าวได้ว่าสิทธิเสรีภาพนั้นมี
อยู่เองตามธรรมชาติ ตามสัญชาตญาณของมนุษย์ทุกผู้คน ในกรณีดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับ
แนวความคิดของส านักกฎหมายฝ่ายธรรมชาติ โดยส านักกฎหมายฝ่ายนี้มองว่า กฎหมายธรรมชาติ
เป็นกฎหมายซ่ึงบุคคล (บางกลุ่ม) อ้างว่ามีอยู่ตามธรรมชาติคือเกิดมีมาเอง โดยมนุษย์ไม่ได้ท าขึ้น 
เป็นกฎหมายที่มีอยู่เหนือรัฐและใช้ได้โดยไม่จ ากัดกาละเทศะและได้มีการโยงเรื่องกฎหมาย
ธรรมชาติเข้ากับปัญหาเรื่องเสรีภาพกับความเสมอภาคด้วยการมองว่ากฎหมายธรรมชาติเป็นส่วน
หนึ่งแห่งฉากละครที่มนุษย์พยายามสร้างความเป็นเอกภาพของหลักเสรีภาพและความเสมอภาค ซ่ึง
เมื่อมองกันจุดนี้แล้วจึงสรุปได้ว่ากฎหมายธรรมชาติเป็นกฎเกณฑ์อุดมคติที่มีขึ้นเพื่อจัดให้เกิดมี
ความสมดุลอย่างมากที่สุดที่จะเป็นไปได้ระหว่างปัจเจกชนกับกลุ่มส่วนรวมระหว่างเสรีภาพส่วน
บุคคลกับความเสมอภาคของทุกคน 
 ดังนั้นถ้าตั้งสมมุติฐานไว้ว่า สิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นเอง มีอยู่เองตามธรรมชาติของมนุษย์ มี
มาก่อนที่จะมีบทกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองมาบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร สิทธิเสรีภาพเหล่านี้จึง
เรียกอีกนัยหนึ่ง สิทธิมนุษยชน ( Human Right) สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ 
(Fundamental right and liberties) ด้วยเหตุดังกล่าวรัฐหรือฝ่ายปกครองนั้นจึงจ าใจต้องรับรองและ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพดังกล่าวโดยบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรผลที่ตามมาก็คือรัฐหรือผู้ปกครองจะ
ยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนหาได้ไม่ แต่มิได้หมายความว่ารัฐหรือฝ่ายปกครอง
จะจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ได้เลย กล่าวคือรัฐสามารถจ ากัดสิทธิเสรีภาพบางประเภท
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ของประชาชนได้โดยมีบทบัญญัติให้อ านาจแก่รัฐในกรณีนั้น ๆ กรณีดังกล่าวเรียกบทกฎหมายที่ให้
อ านาจแก่รัฐในการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนว่าบทบัญญัติรับรองไว้อย่างสัมพัทธ์ 
(Relative) เช่น การบัญญัติรับรองโดยมีเง่ือนไขไว้ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ การรับรองไว้ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมาย เป็นต้น ดังได้กล่าวมาแล้วว่ารัฐหรือฝ่ายปกครองจ าใจต้องรับรองและคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนในรัฐธรรมนูญ ถ้ามองลึกลงไปอีกจะเห็นได้ว่าแนวความคิดดังกล่าวมี
เรื่องทฤษฎีสัญญาประชาคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตามธรรมชาติการอยู่รวมกันของมนุษย์ คือมนุษย์
นั้นหันหน้าเข้ามาท าสัญญาประชาคมจัดตั้งสังคมการเมืองและรัฐบาลขึ้นก็ด้วยความมุ่งหมาย
เพื่อให้การคุ้มครองชีวิต ร่างกาย เสรีภาพและทรัพย์สินของตนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กว่าท่ีเป็นอยู่ในสภาวะธรรมชาติ ส่ิงท่ีมนุษย์ตกลงกันสละให้แก่สังคมการเมืองและรัฐบาลได้แก่
อ านาจในอันที่จะบังคับให้การเป็นไปตามกฎหมายธรรมชาติเท่านั้น ส่วนสิทธิในชีวิต ร่างกาย 
เสรีภาพและทรัพย์สินนั้น มนุษย์ยังคงสงวนไว้แก่ตน หาได้ยอมสละไปด้วยไม่ โดยนัยนี้ รัฐและ
รัฐบาลจึงมีอ านาจอย่างจ ากัด ในกรณีที่รัฐบาลกล้ ากลายสิทธิต่าง ๆ เหล่านี้ของราษฎรจึงไม่ต้อง
เคารพและเชื่อฟังรัฐบาลอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้อ านาจของรัฐที่ตั้งขึ้นจากสัญญาประชาคมนี้จึงไม่อาจ
ก้าวล่วงเสรีภาพ ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ 
 ตามท่ีกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่ามนุษย์ทุกคนต้องการหาหลักประกันให้แก่ชีวิต ร่างกาย 
เสรีภาพและทรัพย์สินให้แก่ตนเองท้ังส้ิน อันเป็นสัญชาตญาณของความกลัว ความต้องการที่จะอยู่
รอด ความมั่นคงและความปลอดภัยของมนุษย์นั่นเอง ดังนั้นเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าว
จึงต้องร่วมมือร่วมใจกันหันหน้าเข้าหากันท าสัญญาในกลุ่มชนนั้นขึ้นซ่ึงเรียกว่าสัญญาประชาคม
โดยประชาชนมอบอ านาจของประชาชนทุกคนในสังคมนั้นแก่ผู้ปกครองมาช่วยคุ้มครองดูแลและ
ปกป้องรักษาทุกคนในสังคมนั้น แต่มิใช่เป็นการมอบท้ังชีวิตและจิตใจ เพราะส่ิงเหล่านี้เป็นส่ิงท่ีติด
ตัวมาแต่ก าเนิดของทุก ๆ คน และฝ่ายปกครองก็ไม่สามารถมาพรากส่ิงเหล่านี้ไปจากประชาชนได้ 
 ดังนั้นแนวความคิดในเรื่องสิทธิเสรีภาพนั้นจึงมีต้นก าเนิดมาจากสภาวะธรรมชาติ 
สัญชาติญาณของมนุษย์ทุกคน รัฐหรือผู้ปกครองซ่ึงเป็นตัวแทนของฝ่ายบ้านเมืองนั้นต้องยอมรับ 
เคารพ รับรองและคุ้มครองธรรมชาติเหล่านี้ว่าเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน หรือผู้อยู่
ภายใต้การปกครองทุกคน การยอมรับของรัฐหรือฝ่ายบ้านเมืองในเรื่องดังกล่าวนั้นจึงปรากฎเป็น
ลายลักษณ์อักษรเขียนไว้ในกฎหมายที่สูงสุดของบ้านเมืองก็คือรัฐธรรมนูญโดยอาจปรากฎเป็น
หมวดหมู่หรือปรากฎอยู่ในอารัมภบทของรัฐธรรมนูญก็ได้ 
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 2. ความหมายของค าว่าสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายบ้านเมือง 
 สิทธิเสรีภาพตามกฎหมายบ้านเมืองนั้นคือพันธกรณีที่เกี่ยวข้องกันระหว่างเอกชนกับ
เอกชนซ่ึงต่างก็ต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพซ่ึงกันและกันนั้นต่างก็ตั้งอยู่บนฐานของการแทรกแซง
ของรัฐทั้งส้ินโดยการแทรกแซงของรัฐตรงนี้แสดงออกในรูปแบบที่รัฐยอมรับสิทธิเสรีภาพดังกล่าว
ในตัวบทกฎหมายที่รัฐได้ตราขึ้นมานั่นเอง 
 ดังนั้นทุก ๆ สิทธิเสรีภาพท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกันเองหรือเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับรัฐนั้นต่างก็เป็นสิทธิเสรีภาพท่ีอยู่ในบทบัญญัติแห่งกฎหมายฝ่าย
บ้านเมืองท้ังส้ินโดยรัฐได้เข้ามาวางหลักการ จัดระบบการใช้และให้การรับรองสิทธิเสรีภาพเหล่านี้ 
 โดยมุมมองดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสิทธิเสรีภาพทุก ๆ อันนั้นไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นสิทธิ
เสรีภาพมหาชนเพราะทุก ๆ สิทธิเสรีภาพนั้นเกิดจากการแทรกแซงของอ านาจรัฐในรูปแบบของ
การยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรจากรัฐ 
 สิทธิเสรีภาพตามกฎหมายบ้านเมืองต้องจัดแบ่งอย่างคร่าว ๆ จะจ าแนกได้ดังนี้คือ สิทธิ
และเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย สิทธิและเสรีภาพในทางความคิดเห็นและการแสดงออกสิทธิ
เสรีภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ เสรีภาพในชีวิตส่วนตัว สิทธิเสรีภาพในการวมกลุ่ม เป็นต้น สิทธิ
เสรีภาพเหล่านี้เป็นส่ิงท่ีรัฐได้ให้การรับรอง คุ้มครองและยอมรับการมีอยู่ไว้ในรัฐธรรมนูญ ถ้าลอง
พิจารณาลงไปอีกในแต่ละอันก็จะพบว่าในแต่ละสิทธิเสรีภาพนั้นได้แตกย่อยลงไปอีก เช่น สิทธิ
เสรีภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เสรีภาพในเคหสถาน เสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถ่ินที่อยู่ สิทธิ
ในครอบครัว ในเกียรติยศ ในชื่อเสียง สิทธิเสรีภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ สิทธิในทรัพย์สิน 
เสรีภาพในการท าสัญญา สิทธิในการประกอบกิจการหรืออาชีพ เป็นต้น 
  สิทธิเสรีภาพตามกฎหมายบ้านเมืองกับสิทธิเสรีภาพของพลเมือง 
  สิทธิเสรีภาพบางอันนั้นว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน เช่น เสรีภาพ
ในการท าสัญญา สิทธิในทรัพย์สิน เสรีภาพในการแต่งงาน ถ้าวิเคราะห์ตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว
จะบอกได้ว่า สิทธิเสรีภาพเหล่านี้ต่างก็เป็นสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายบ้านเมืองท้ังส้ินและไม่มีค าว่า
สิทธิเตามกฏหมายบ้านเมืองท้ังส้ินและไม่มีค าว่าสิทธิเสรีภาพเอกชนตามแนวความเสรีภาพเอกชน
ตามแนวความคิดของนักกฎหมายมหาชนอย่างไรก็ตามนักกฎหมายเอกชนต่างบอกว่าสิทธิความคิด
ของนักกฎหมายมหาชนอย่างไรก็ตามนักกฎหมายเอกชนต่างบอกว่าสิทธิเสรีภาพดังกล่าวข้างต้น
นั้นเป็นสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายเอกชน 
  ค าว่า La liberte civile ในภาษาฝรั่งเศส ค าดังกล่าวปรากฏว่าอยู่ในกฎหมายแพ่ง 
หมายความว่าเสรีภาพตามกฎหมายที่ประกอบไปด้วยสิทธิที่จะท าการใดก็ได้โดยมิต้องห้ามโดย
กฎหมาย ซ่ึงตรงกับหัวใจของหลักกฎหมายเอกชนคือการใดก็ตามถ้ากฎหมายไม่ห้ามก็สามารถท า
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ได้ เช่น เสรีภาพในการท าสัญญา สิทธิในทรัพย์สิน แต่ถ้าไปดูใน Black ‘s law dictionary แล้วจะ
พบค าว่า Civil liberty แปลว่า เสรีภาพของพลเมือง และ Civil right แปลว่า สิทธิของพลเมืองซ่ึงท้ัง
สองค านี้ต่างอ้างอิงซ่ึงกันและกันและได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญโดยทั้งสองค านี้ถือว่าเป็น
สิทธิและเสรีภาพของพลเมืองของประเทศในอันที่จะท าการใดก็ตามท่ีกฎหมายอนุญาตไว้ (ในขณะ
ที่ฝรั่งเศสใช้ค าว่า Liberte civile หมายรวมถึงสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง) จะเห็นได้ว่าในสภาพ
ของเนื้อหาและความจริงแล้วรัฐธรรมนูญได้ยอมรับการมีอยู่ของสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมาย
เอกชนด้วย โดยเป็นการยอมรับในรูปแบบของลายลักษณ์อักษรให้ปรากฏว่าเป็นสิทธิและเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นกฎหมายมหาชน และเรียกว่า สิทธิเสรีภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
  เมื่อมองจากมุมมองตรงจุดนี้จะเห็นถึงความสัมพันธ์ความเชื่อมต่อระหว่างกฎหมาย
เอกชนกับกฎหมายมหาชนเกิดขึ้น โดยถ้ามองในภาพของกฎหมายเอกชน เรื่องดังกล่าวก็จะเป็น
เรื่องการเคารพตามหลักความศักดิ์สิทธ์ิแห่งการแสดงเจตนาหมายถึงว่า กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ได้ให้ความส าคัญและตระหนักถึงเจตนาของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเป็นส าคัญ ถ้ามองในแง่ของ
กฎหมายมหาชนแล้วก็เป็นเรื่องเสรีภาพในการท าสัญญาอันปรากฎเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิและ
เสรีภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่รัฐได้ให้การรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะมองในแง่กฎหมาย
ใดก็ตามจะเห็นได้ว่ากฎหมายฝ่ายบ้านเมืองได้ให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าวอย่างมาก ดังนั้น การที่
จะเรียกสิทธิเสรีภาพดังกล่าวโดยรวมว่าเป็นสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองนั้นคงไม่ผิด แต่
การที่จะไปจ ากัดว่าสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายเอกชนนั้นไม่มีโดยมองว่าการรับรองสิทธิเสรีภาพทุก
อันนั้นเกิดจากการที่รัฐยอมรับและด้วยเหตุดังกล่าวสิทธิเสรีภาพนั้นน่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย
มหาชนนั้น จึงเกิดปัญหาให้มากขึ้นเพราะโดยสภาพของสิทธิเสรีภาพบางอันนั้นเป็นเรื่องของ
เอกชนด้วยกันเอง 
  การยอมรับสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวในรัฐธรรมนูญนั้นน่าจะเป็นการยอมรับในภาวะ
ที่เป็นนามธรรมว่าเป็นสิทธิเสรีภาพท่ีเกิดแต่โดยสภาพธรรมชาติของมนุษย์ที่รัฐไม่สามารถปฏิเสธ
ได้และรัฐไม่สามารถเข้าไปยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิเสรีภาพเหล่านั้นได้ แต่รัฐอาจจะมีอ านาจใน
การจ ากัดสิทธิเสรีภาพบางอันได้ถ้ากฎหมายได้ให้อ านาจไว้ซ่ึงตรงกับหัวใจของหลักกฎหมาย
มหาชนว่าถ้ากฎหมายไม่ให้อ านาจไว้ ก็ท าไม่ได้ ขณะเดียวกันลักษณะสภาพท่ีเป็นจริงของเสรีภาพ
ดังกล่าวนั้นได้รับการเคารพและยอมรับโดยสอดคล้องตามสภาพของกฎหมายเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยซ่ึงท้ังหมดก็เป็นกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองท้ังส้ินและถ้ามองโดยภาพรวมทั้งหมด สิทธิเสรีภาพ
ดังกล่าวมาจากสภาวะธรรมชาติของมนุษย์ตามแนวคิดของส านักกฎหมายฝ่ายธรรมชาติ 
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 3. ความแตกต่างระหว่างสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายบ้านเมืองกับสิทธิมนุษยชน 
 เมื่อกล่าวถึงสิทธิเสรีภาพแล้วหมายถึงสิทธิเสรีภาพท่ีมีมาตามธรรมชาติของมนุษย์ตาม
แนวคิดของส านักกฎหมายฝ่ายบ้ายเมือง ไม่ว่าจะมาแบ่งเป็นสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายฝ่ายบ้านเมือง
หรือสิทธิมนุษย์ชนก็ตามต่างก็มีท่ีมาตามแนวความคิดตามธรรมชาติท้ังส้ิน แต่อย่างไรก็ตามก็มีผู้
เห็นว่าแม้จะใกล้เคียงกันก็ยังปรากฏความแตกต่างระหว่างสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายบ้านเมืองกับ
สิทธิมนุษย์ชนอยู่ ประการแรกสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายบ้านเมืองและสิทธิมนุษย์ชนไม่อยู่ในแบบ
แผนเดียวกันประการที่สอง สิทธิเสรีภาพตามกฎหมายบ้านเมืองและสิทธิมนุษย์ชนไม่ได้มีเนื้อหา
เดียวกัน 
 ประการแรกนั้น แนวความคิดของสิทธิมนุษย์ชนที่แท้จริงนั้นแล้วมาจากกฎหมาย
ธรรมชาติ แนวความคิดดังกล่าวกล่าวว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายธรรมชาติท้ังหมด
และทุก ๆ คนจะต้องเคารพสิทธิตามกฎหมายธรรมชาติดังกล่าว ในทางตรงกันข้ามฝ่ายกฎหมาย
บ้านเมืองนั้นไม่ใคร่ให้ความส าคัญเท่าไหร่ ถึงแม้จะมีการยอมรับในเรื่องดังกล่าวอยู่บ้างก็เป็นเพียง
การยอมรับในหลักการส าคัญ ๆ เท่านั้นดังได้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรดังนั้นจึงปรากฏว่ามีเรื่อง
ดังกล่าวอยู่ไม่มากนัก การยอมรับแนวความคิดดังกล่าวจากกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองนั้น แสดงให้เห็น
ถึงการแปรสภาพแนวความคิดในเรื่องดังกล่าวของฝ่ายกฎหมายธรรมชาติมาเป็นกฎหมายที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร อย่างแท้จริงโดยกฎหมายบ้านเมือง โดยมองว่าเป็นรูปธรรมว่า ทุกคนเป็นเจ้าของหรือ
ผู้ทรงสิทธิดังกล่าวดังปรากฏอยู่ในกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษย์
ชน ค.ศ.1958 บัญญัติว่า ‚ศักดิ์ศรี และสิทธิที่มวลมนุษย์มีอยู่อย่างเท่าเทียมกัน และที่มนุษย์ไม่อาจ
สละละทิ้งไปเสียได้เป็นรากฐานของเสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพของโลก‛ 
 แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าทุก ๆ ประเทศจะด าเนินรูปแบบดังกล่าวข้างต้น เช่น ประเทศ
ฝรั่งเศสไม่ได้กล่าวถึงสิทธิมนุษยชนในภาพรวมทั้งหมดและไม่ได้มีการจ าแนกและไม่มีการสร้าง
สถานสภาพให้แก่สิทธิมนุษย์ชนโดยเฉพาะกล่าวคือ มีการยอมรับสิทธิมนุษยชนในลักษณะเชิงบวก
ที่อยู่ภายใต้คุณภาพท่ีแตกต่างกันและน าไปสู่ผลทางกฎหมายที่แตกต่างกัน เช่น ศาลปกครอง
ฝรั่งเศสได้น าหลักสิทธิมนุษยชนไปใส่ในหลักกฎหมายทั่วไปของกฎหมายมหาชน ตุลาการ
รัฐธรรมนูญฝรั่งเศสได้น าหลักสิทธิมนุษยชนไปใส่ในหลักที่มีค่าเทียบเท่ากับรัฐธรรมนูญ เป็นต้น 
จะเห็นได้ว่ามีตัวเชื่อมโยงให้สิทธิมนุษยชนนั้นมีความใกล้เคียงกับหลักต่าง ๆ ดังกล่าวและใน
ขณะเดียวกันหลักต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ก็เป็นตัวที่ท าให้เห็นถึงความแตกต่างของสิทธิมนุษยชนกับหลัก
ต่าง ๆ เหล่านี้ด้วยเช่นกัน เช่น ตัวอย่างในเรื่องความต่อเนื่องของการจัดท าบริการสาธารณะนั้น 
แนวคิดสิทธิมนุษยชนได้เข้าไปแทรกแซงปรากฏอยู่ในกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองของรัฐธรรมนูญ
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ฝรั่งเศส ปี 1958 ก็ได้แสดงให้เห็นถึงว่าสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายบ้านเมืองนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกัน
กับสิทธิมนุษยชน 
 ประการที่สอง แนวความคิดของท้ังสองฝ่ายนั้นไม่ได้มีเนื้อหาอย่างเดียวกันทั้งหมด 
กล่าวคือสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองนั้นเป็นสิทธิมนุษยชนโดยสภาพโดยนัยคือมีอ านาจ
ที่จะเลือกใช้หรือไม่ก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามมีสิทธิมนุษยชนบางประเภทท่ีผู้ทรงสิทธิดังกล่าวไม่
สามารถมีโอกาสเลือกได้มากนักแต่ในขณะเดียวกันก็ได้สร้างและก าหนดให้สังคม  (รัฐ) เป็น
ผู้ด าเนินการดังกล่าวให้แก่ประชาชนผู้ทรงสิทธินั้น เช่น มาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคง
โดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพในเรื่องการหางานท าเป็นต้น ถ้าพิจารณาในรูปแบบดังกล่าวจะพบว่าสิทธิ
เสรีภาพตามกฎหมายบ้านเมืองนั้น เป็นสิทธิมนุษยชนแต่ไม่ใช่สิทธิมนุษยชนทุกชนิดจะต้องเป็น
สิทธิเสรีภาพตามกฎหมายบ้านเมือง ดังนั้นในกฎหมายบ้านเมืองแล้วกฎเกณฑ์พิเศษบางอย่างของ
ระบบกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายบ้านเมืองนั้นมีความเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ท้ัง
มวลของสิทธิมนุษยชน 
 จากการที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นจะเห็นได้ว่าในเรื่องสิทธิเสรีภาพเป็นส่ิงท่ีอารยประเทศต่าง ๆ 
ยอมรับและได้กล่าวถึงกันมาก ดังปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศและในกฎหมาย
ระหว่างประเทศท่ีประชาคมโลกได้ให้การยอมรับเพราะต่างตระหนักดีว่าเป็นส่ิงท่ีปฏิเสธมิได้อัน
เนื่องมาจากแนวความคิดตามธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นปัจเจกชนนิยมท่ีต่างต้องป้องกันตนเอง
ทั้งส้ิน 

 4. การแบ่งประเภทของเสรีภาพ 
 แยกเสรีภาพเป็น 5 ประเภทดังนี้ 
  4.1 ความมั่นคงในชีวิตร่างกาย หรือเสรีภาพในชีวิตร่างกาย 
  ความมั่นคงในชีวิตร่างกายดังกล่าวได้รับการรับรองในมาตรา  2 ของค าประกาศสิทธิ
มนุษยชนและพลเมือง ลงวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ.1789 บัญญัติว่า วัตถุประสงค์ของสังคมย่อมเป็นไป
เพื่อการคุ้มครองรักษาสิทธิตามธรรมชาติ ซ่ึงไม่มีอายุความของมนุษย์ สิทธิเหล่านี้ ได้แก่ เสรีภาพ 
กรรมสิทธ์ิ ความมั่นคงปลอดภัยและการต่อต้านการกดขี่ข่มเหง เสรีภาพดังกล่าวเป็นเสรีภาพขั้น
พื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องการและจัดเป็นเหตุที่ส าคัญที่สุดที่นักปรัชญาเห็นกันว่าเป็นเหตุให้มนุษย์
เข้ามารวมตัวกันเป็นสังคมดังที่ทราบกันดีในเรื่องสัญญาประชาคม ดังนั้นการให้ความคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพดังกล่าวถือว่าเป็นความส าคัญอย่างยิ่งยวดมากที่สุดและมากกว่าสิทธิเสรีภาพประเภทอ่ืน ๆ 
เพราะถือว่าสิทธิเสรีภาพดังกล่าวเป็นพื้นฐานของเสรีภาพอ่ืน ๆ ท้ังหมด ดังนั้นจะเห็นได้อย่างชัด
แจ้งว่านานอารยประเทศต่างยอมรับว่า การออกกฎหมายย้อนหลังเป็นโทษทางอาญาแก่บุคคลนั้น
ท าไม่ได้การกระท าท่ีมีผลต่อชีวิต ร่างกายของบุคคลนั้นท าไม่ได้เว้นแต่ว่าจะกระท าโดยศาลตาม
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กระบวนการวิธีพิจารณาตามกฎหมายและต้องให้โอกาสแก่บุคคลนั้นมีสิทธิในการป้องกันตนเอง
ด้วย ดังนั้นกฎหมายที่จะมาจ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลและก าหนดความผิดและโทษแก่บุคคลได้
นั้นต้องเป็นกฎหมายที่ตราโดยฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้นตามหลักในการปกครองแบบประชาธิปไตย มี
ข้อสังเกตว่า การรับรองสิทธิเสรีภาพประเภทนี้เป็นการรับรองท่ียังไม่มีเหตุเกิดขึ้นที่เป็นผลกระทบ
ต่อสิทธิเสรีภาพดังกล่าว แต่เป็นการป้องกันไว้ล่วงหน้าไม่ให้รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมากระท า
การอันเป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพดังกล่าว 
  ความมั่นคงในชีวิตร่างกาย คือ เสรีภาพท่ีมนุษย์ไม่สามารถปฏิเสธได้เป็นเสรีภาพท่ีทุก
คนต้องการ และนักปรัชญาว่าเป็นเหตุที่มนุษย์มารวมกันเป็นสังคม ความมั่นคงในชีวิตและร่างกาย
นี้มีในกฎหมายฝรั่งเศสโดยก าหนดขึ้นเพื่อการป้องกันมิต้องการให้ผู้อ่ืนและรัฐมาละเมิดได้จึงต้อง
คุ้มครองมากกว่าเสรีภาพอ่ืน ๆ เพราะเสรีภาพในชีวิตร่างกายถือเป็นพื้นฐานเสรีภาพอ่ืน ๆ เช่นการ
ออกกฎหมายย้อนหลังไม่ได้ การประหาร การจับกุมคุมขังต้องท าโดยศาลและต้อง 
 การให้ความคุ้มกัน ฝ่ายบริหารไม่สามารถท าการโดยพลการได้เพราะเป็นหน้าที่ของฝ่าย
นิติบัญญัติ ความมั่นคงในชีวิตร่างกายเป็นเสรีภาพท่ีรับรองตามกฎหมาย หรือความมั่นคงตาม
กฎหมาย เป็นเสรีภาพท่ีให้ความคุ้มครองตามกฎหมาย รัฐต้องมีบทบัญญัติรับรองปละคุ้มครองให้
ตามกฎหมาย ดังปรากฏในค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 ในมาตรา 7, 8 และ 9 
ดังนี้ 
  มาตรา 7 ‚บุคคลไม่อาจถูกกล่าวหา จับกุมหรือคุมขังได้ เว้นแต่กรณี‛ 
  มาตรา 8 ‚กฎหมายอาจก าหนดโทษทางอาญาได้ก็แต่เฉพาะเท่าที่จ าเป็นอย่างยิ่ง โดย
ชัดแจ้งเท่านั้น และบุคคลหาต้องรับโทษทางอาญาเว้นแต่ได้กระท าการอันฝ่าฝืนกฎหมายที่ตราขึ้น
และประกาศใช้ก่อนการกระท าความผิดและการใช้บังคับกฎหมายนั้นต้องชอบด้วยกฎหมาย‛  
  มาตรา 9 ‚บุคคลย่อมรับได้การสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธ์ิ...‛ 
  4.2 เสรีภาพในชีวิตส่วนตัว 
  รัฐได้ตระหนักถึงว่ามีเสรีภาพของบุคคลบางอันที่มีขอบเขตที่มีความเป็นอิสระและ
ปฏิเสธการที่บุคคลอ่ืนจะเข้ามารุกรานเสรีภาพ เสรีภาพดังกล่าวก็คือ เสรีภาพในชีวิตส่วนตัวซ่ึง
ได้แก่ เสรีภาพในเคหสถาน เสรีภาพในการติดต่อส่ือสาร เสรีภาพในความลับส่วนบุคคล เสรีภาพ
ข้อมูลส่วนบุคคลดังปรากฏในมาตรา 12 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รับรองโดย
สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ เม่ือวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2491 ‚การเข้าไปแทรกสอดโดยารพลการใน
กิจการส่วนตัว ครอบครัว เคหสถาน การส่งข่าวสารตลอดจนการโจมตีต่อเกียรติยศและชื่อเสียงขิง
บุคคลนั้นจะกระท ามิได้ทุก ๆ คนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจากการแทรกสอด
และการโจมตีดังกล่าว‛ 
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  เสรีภาพส่วนบุคคล เป็นสิทธิเสรีภาพท่ีตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลแต่ละคน 
บุคคลแต่ละคนมีอิสระที่จะปฏิเสธไม่ให้คนอ่ืนมาล่วงรู้เรื่องของตนได้ เม่ือพิจารณาแล้วอาจกล่าว
ได้ว่า ความหมายของเสรีภาพส่วนบุคคลดังกล่าวมีทั้งในแง่แคบและในแง่กว้างในความหมายที่
แคบ สิทธิเสรีภาพดังกล่าวอาจหมายถึงสิทธิเสรีภาพท่ีบุคคลสามารถเลือกที่จะมีชีวิตสงบปราศจาก
การรบกวนจากบุคคลอ่ืน ส่วนในความหมายที่กว้างอาจหมายถึงสิทธิเสรีภาพท่ีบุคคลที่จะเลือกชีวิต
ตามความต้องการของเขาในขอบเขตที่ไม่ใช่เป็นชีวิตสาธารณะหรือเป็นบุคคลสาธารณะ เสรีภาพ
ส่วนบุคคลรวมไปถึงการเคารพในการแสดงออกซ่ึงบุคลิกลักษณะของบุคคล ในการปรากฏกายของ
บุคคลสาธารณะในเรื่องความลับส่วนบุคคล ในเรื่องข้อมูลของบุคคลในเรื่องการติดต่อส่ือสารของ
บุคคล เป็นต้น 
  4.3 เสรีภาพในตัวบุคคล 
  เสรีภาพในตัวบุคคลเป็นเสรีภาพท่ีบุคคลสามรถกระท าอะไรกับร่างกายของตนได้ 
บุคคลอ่ืนจะก้าวล่วงเข้ามาขัดขวางการเคล่ือนไหวทางกายภาพของเขาไม่ได้ เช่น เสรีภาพในการ
เดินทาง บุคคลอ่ืนจะเข้ามาก้าวล่วงในร่างกายของเขาโดยปราศจากการยินยอมไม่ได้ เช่น การผ่าตัด
คนไข้ต้องได้รับความยินยอมจากคนไข้ เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่า เสรีภาพดังกล่าวมีขอบเขต
กว้างขวางมาก จะเห็นได้ว่าเสรีภาพในตัวบุคคลนั้นมีความใกล้เคียงกับเสรีภาพในชีวิตร่างกายอย่าง
มาก ถ้ามองก็จะพอจะเห็นความแตกต่างของเสรีภาพท้ังสองได้ เสรีภาพในชีวิตร่างกายเน้นในเรื่อง
ของการคุ้มครองชีวิตและร่างกายของบุคคลจากการกระท าของบุคคลอ่ืนโดยบุคคลอ่ืนต้องให้ความ
เคารพเสรีภาพดังกล่าว ในขณะที่เสรีภาพในตัวบุคคลนั้น มองในแง่ตัวบุคคลที่เป็นผู้ทรงสิทธิ
เสรีภาพนั้นสามารถกระท าการกับเนื้อตัวร่างกายของเขาได้ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง
และในขณะเดียวกันก็ให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพดังกล่าวด้วยว่าบุคคลอ่ืนจะมาก้าวล่วงสิทธิ
เสรีภาพดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิเสรีภาพดังกล่าว ดังนั้นจะพได้ว่าสิทธิ
สองประเภทนี้มีความคาบเกี่ยวซ่ึงกันและกัน อันหนึ่งรัฐไม่สามารถลิดรอนเสรีภาพในชีวิตร่างกาย
หรือจ ากัดสิทธิของเขาได้เว้นแต่จะมีกฎหมายให้อ านาจไว้อีกอันหนึ่งเป็นเสรีภาพต้องท าภายใต้
กรอบท่ีรัฐก าหนดรัฐต้องเคารพบุคคลจะท าอะไรกับตัวเองได้ก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย 
  ดังนั้นเสรีภาพในตัวบุคคลเป็นสิทธิของแต่ละคนที่จะเคารพในเนื้อตัวร่างกายของตน
ที่จะสามารถกระท าอะไรกับเนื้อตัวของตนเองได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย เช่น การเร่ขายบริการ
ทางเพศจะเห็นได้ว่าบุคคลที่กระท าการดังกล่าวใช้เสรีภาพในตัวบุคคลและอ้างว่าสามารถท าได้ แต่
ในกรณีนี้จะอ้างดังกล่าวหาได้ไม่เนื่องจากเป็นการผิดต่อกฎหมายการค้าประเวณีการใช้เสรีภาพ
ดังกล่าวจึงท าไม่ได้เนื่องจากเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายบ้านเมือง เป็นต้น 
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  4.4 เสรีภาพทางปัญญาและศีลธรรม หรือเสรีภาพทางความคิด  
  สมองของมนุษย์เป็นผลิตผลทางธรรมชาติท่ีเป็นอวัยวะที่ส าคัญเหนือความคาดเดาได้
ว่า มนุษย์จะใช้สมองคิดไปในทางใดคิดอย่างไร มนุษย์สามารถแสดงออกส่ิงท่ีตนเองคิด ส่ิงท่ีตนเอง
เชื่อและแสดงออกซ่ึงส่ิงท่ีตนเองคิดได้ เช่น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพทางความเชื่อ 
เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในทางวิชาการ เสรีภาพในการ
รวมตัวเป้นกลุ่มบุคคล เป็นต้น 
  ในยุคนี้เสรีภาพทางปัญญาและศีลธรรมดังกล่าวนี้อาจจะแสดงออกมากในทางส่ือต่าง 
ๆ ไม่ว่าส่ือทางด้านละคร เสรีภาพของวิทยุโทรทัศน์ เป็นการแสดงถึงการกระจายทางความคิด
รวมถึงผู้สอนหนังสือซ่ึงเป็นเสรีภาพทางความคิด เสรีภาพในการประชุม เสรีภาพในการชุมนุม 
เสรีภาพในการประท้วง 
  4.5 เสรีภาพทางด้านเศรษฐกิจสังคม  
  ส่วนใหญ่เสรีภาพประเภทนี้มีลักษณะเฉพาะพิเศษเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในทาง
เศรษฐกิจ ซ่ึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพดั้งเดิมคือ เสรีภาพตามแนวความคิดเสรีนิยมกับแนวคิด
ปัจเจกชนนิยม เสรีภาพประเภทนี้ เช่น เสรีภาพในกรรมสิทธ์ิ เสรีภาพในการท างาน เสรีภาพใน
อุตสาหกรรมปและพาณิชยกรรมเสรีภาพในการเป็นสหภาพ เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพ
ในการนัดหยุดงาน 

 5. กฎเกณฑ์จ ากัดสิทธิเสรีภาพ 
 การใช้เสรีภาพอย่างไม่มีขอบเขตจ ากัดจะก่อให้เกิดสภาวะอนาธิปไตยเกิดขึ้นมาในรัฐได้
และน าไปสู่การที่ไม่มีเสรีภาพเหลืออยู่เลย ดังนั้นรัฐจึงจ าเป็นต้องตรากฎหมายที่จ ากัดหรือให้
อ านาจรัฐในการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพ่ือเข้ามาจัดระบบการคุ้มครองประชาชน จัด
ระเบียบการใช้เสรีภาพของประชาชนเพื่อมิให้การใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนคนหนึ่งไปกระทบ
หรือละเมิดต่อเสรีภาพของประชาชนคนอ่ืน ๆ ในสังคมหรือต่อประโยชน์สาธารณะ (จากค า
ประกาศสิทธิมนุษย์ชนและพลเมือง ลงวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ.1789 ข้อ 4 เสรีภาพ คือ ความสามารถ
ที่กระท าการใดก็ได้ที่ไม่เป็นการรบกวนผู้อ่ืน ดังนั้น การใช้สิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์แต่ละคน
จะมีก็เพียงข้อจ ากัดเฉพาะท่ีต้องยอมให้สมาชิกอ่ืนของสังคมสามารถใช้สิทธิเหล่านี้ได้เช่นเดียวกัน 
ข้อจ ากัดเช่นว่านี้ จะก าหนดขึ้นได้ก็แต่โดยกฎหมายบทกฎหมายเท่านั้น) (ข้อ5 กฎหมายมีสิทธิที่จะ
ห้ามเฉพาะการกระท าท่ีรบกวนสังคมเท่านั้น ส่ิงใดที่ไม่มีกฎหมายห้าม ใครจะมาห้ามไม่ให้ท าย่อม
ไม่ได้ และในท านองกลับกัน บุคคลย่อมไม่ถูกบังคับให้กระท าในส่ิงท่ีกฎหมายไม่ได้ส่ังให้กระท า) 
และ (ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 มาตรา 29 บัญญัติว่า ในการใช้สิทธิและ
เสรีภาพของตน แต่ละคนจะถูกจ ากัดก็แต่โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นด้วยความมั่นหมาย
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เฉพาะเพื่อประกันให้มีการยอมรับและเคารพสิทธิและเสรีภาพของอ่ืนและเพื่อตอบสนองความ
เรียกร้องต้องการอันชอบธรรมของศีลธรรมอันดี ความสงบเรียบร้อยและความผาสุกของทุกคนใน
สังคมประชาธิปไตย) 
 กฎเกณฑ์ในการจัดระบบการคุ้มครองและการจ ากัดสิทธิเสรีภาพท่ีรับต้องตระหนักถึงมี
ดังต่อไปนี้ 
  5.1 การจ ากัดสิทธิเสรีภาพต้องเป็นไปเพื่อคุ้มครองสังคมและคุ้มครองเสรีภาพของ
ผู้อ่ืน 
  การที่ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและถ้าทุกคนใช้อย่างเสรีและอย่างเต็มที่ความมีสิทธิ
เสรีภาพก็จะไม่เหลืออยู่เพราะในที่สุดการใช้สิทธิเสรีภาพในลักษณะดังกล่าวจะน ามาซ่ึงความไม่
สงบสุขของสังคม สิทธิเสรีภาพของแต่ละคนในประชาคมนั้นก็จะได้รับการรุกรานโดยคนใน
ประชาคมนั้นด้วยกันเอง ดังนั้นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลในสังคมนั้นก็จ าเป็นต้องเกิดขึ้น
เพื่อคุ้มครองสังคมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของทุก ๆ คนในสังคมนั้นและด้วยเหตุดังกล่าว การ
จ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล รัฐต้องตรากฎหมายดังกล่าวมาจ ากัดสิทธิเสรีภาพและกฎหมาย
ดังกล่าวต้องเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นมาจากองค์กรที่เป็นตัวแทนของประชาชนด้วยตามควรลองใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยซ่ึงก็คือฝ่ายนิติบัญญัติ แต่อย่างไรก็ตามการจ ากัดสิทธิเสรีภาพ
เพื่อการคุ้มครองสังคมให้มีความสงบสุขนั้น ขณะเดียวกันต้องมีเสรีภาพอยู่ด้วย รัฐจะจ ากัดสิทธิ
เสรีภาพโดยไม่คงเหลือสิทธิเสรีภาพไว้ให้แก่ประชาชนเลยไม่ได้  อย่างไรก็ตามไม่ใช่รัฐจะจ ากัด
เสรีภาพโดยเด็ดขาดเสียทีเดียวบางครั้งรัฐต้องจ ากัดเสรีภาพแบบสัมพันธ์ ( Relative limitation) ซ่ึง
เป็นการจ ากัดตามภาวะของสังคมเพื่อคุ้มครองสังคมโดยจ ากัดเสรีภาพของคนบางกลุ่ม เช่น เมื่อเกิด
ภาวะวิกฤตบ้านเมืองจึงจ ากัดสิทธิในการเดินทางได้ เสรีภาพเหล่านี้เรียกอีกอย่างว่า สิทธิเสรีภาพท่ี
ได้รับการรับรองอย่างสัมพันธ์ แต่อย่างไรก็ตามมีสิทธิเสรีภาพบางประเภทที่รัฐไม่สามารถตรา
กฎหมายมาจ ากัดได้เลย สิทธิเสรีภาพเหล่านี้เป็นสิทธิเสรีภาพท่ีได้รับการรับรองไว้อย่างสมบูรณ์ 
(Absolute) เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพทางด้านมโนธรรมและความคิด เป็นต้น 
  5.2 การคุ้มครองเสรีภาพจากการละเมิดของรัฐ 
  ในขณะที่รัฐตรากฎหมายมาจ ากัดการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้นั้น รัฐเองก็
ต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพท่ีกฎหมายรับรองและคุ้มครองประชาชนด้วย การคุ้มครองเสรีภาพจาก
การละเมิดของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ มีอยู่สามระดับด้วยกัน ดังนี้ 
  ก.  รัฐธรรมนูญก าหนดไว้เลยว่า สิทธิเสรีภาพบางประเภทนั้นรัฐไม่สามารถตรา
กฎหมายออกมาจ ากัดได้เลย เสรีภาพประเภทนี้เป็นเสรีภาพท่ีมีการรับรองไว้อย่างสมบูรณ์ ดังที่ได้
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กล่าวมาข้างต้น ถ้ารัฐตรากฎหมายมาจ ากัดสิทธิเสรีภาพท่ีมีการรับรองอย่างสมบูรณ์ดังกล่าวก็
เท่ากับว่ากฎหมายดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายดังกล่าวหามีผลบังคับใช้ได้ไม่ 
  ข. การจ ากัดสิทธิเสรีภาพนั้นต้องตราเป็นกฎหมายที่มาจากรัฐสภาซ่ึงแสดงออกถึง
เจตนารมณ์ของประชาชน ซ่ึงถือว่าเจตนารมณ์ร่วมกันของประชาชนเท่านั้นที่จะจ ากัดสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนได้ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ดังนั้นหากรัฐต้องการจ ากัดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนในเรื่องใด รัฐต้องตรากฎหมายออกมาในรูปของพระราชบัญญัติ มิเช่นนั้นรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่สามารถกระท าการได้ เช่น การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของประชาชน การ
กระท าดังกล่าวการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในทางเศรษฐกิจและทางกรรมสิทธ์ิแต่รัฐสามารถเวนคืน
ที่ดินของประชาชนได้เมื่อได้มีการตรากฎหมายว่าด้วยการเวนคืนในที่ดินดังกล่าว เป็นต้น 
  ค. ถ้ามีการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน รัฐต้องจัดให้มีองค์กรของรัฐท า
หน้าที่คุ้มครองประชาชนที่ถูกท าละเมิด เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา ศาลยุติธรรม หรือศาล
ปกครอง เป็นต้น นอกจากนี้ถ้าฝ่ายนิติบัญญัติตรากฎหมายมาจ ากัดสิทธิเสรีภาพและขัดต่อ
รัฐธรรมนูญแล้ว รัฐต้องมีองค์กรชี้ขาดในเรื่องดังกล่าว เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นต้น 
  5.3 รัฐมีหน้าที่ท่ีจะต้องควบคุมมิให้ปัจเจกชนคนหนึ่งมาละเมิดสิทธิเสรีภาพของ
ปัจเจกชนอีกคนหนึ่ง 
  การกระท าหน้าที่ดังกล่าวของรัฐเป็นไปเพื่อการปกป้องคุ้มครองคนทุกคนในสังคม
นั้นให้มีความสงบสุขและต้องมีการก าหนดโทษไว้ถ้ามีการละเมิดสิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นทั้งทางแพ่ง
และทางอาญา 
  5.4 การก าหนดเป็นหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิเสรีภาพใหม่ 
  เมื่อรัฐให้สิทธิเสรีภาพและคุ้มครองแก่ประชาชนแล้ว รัฐยังมีพันธะหรือหน้าที่กระท า
การ ด้วย เช่น รัฐให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนในการเลือกตั้ง รัฐก็มีหน้าที่ในการจัดการการเลือกตั้ง 
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาเลือกตั้ง เสรีภาพในการศึกษาก่อให้เกิดหน้าที่แก่รัฐในการ
จัดการการศึกษา เป็นต้น 

 6. ที่มาของแนวความคิดว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ 
 การศึกษาท่ีมาของแนวความคิดว่าด้วยสิทธิเสรีภาพดูได้จากอิทธิพลของคริสต์ศาสนาเป็น
ประเภทแรก ส านักกฎหมายฝ่ายธรรมชาติและนักปรัชญากฎหมายทั้งหลายเป็นประการที่สอง และ
ที่มาจากกฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นประการที่สาม ส่ิงเหล่านี้ได้ท าให้เห็นถึงท่ีมาแห่งรากฐาน
ของแนวความคิดในการรับรองและการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั้งส้ิน 
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  6.1 อิทธิพลของศาสนาคริสต์ 
  ค าสอนของศาสนาคริสต์กล่าวว่า ทุกคนเสมอเหมือนกันในสายตาของพระผู้เป็นเจ้า 
มนุษย์ทั้งหลายต่างก็เป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าด้วยกันทุกคน แนวความคิดทางศาสนาคริสต์มองว่า
อ านาจสูงสุดอยู่ท่ีพระเจ้า ๆ เป็นผู้สร้างโลก ดังนี้ 
  1) รับรองความเท่าเทียมกันของคนทุกคนต่อหน้าพระเจ้า นิกายเซนต์ปอลล์ประกาศ
ว่า ‚ไม่มีผู้ชาย ไม่มีผู้หญิง ไม่มีทาส ไม่มีชนเสรี ทุกคนเท่าเทียมกันหมด‛ 
  2) มนุษย์ทุกคนสร้างโดยพระเจ้า มนุษย์เป็นของพระเจ้า 
  3) บุคคลแต่ละคนนั้นจะมีขอบเขตของตนเองท่ีอ านาจนั้นไม่อาจเข้ามารุกรานได้  
  4) ด้วยเหตุผลทางศีลธรรมของศาสนาคริสต์ จึงมีความจ าเป็นต้องปกป้องคุ้มครอง
มนุษย์ทุกคนซ่ึงเป็นบุตรของพระเจ้า 
  โดยหลักการแล้วจะเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าคริสต์ศาสนานั้นมีความตั้งใจในการรับรอง
สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนและมีลักษณะเป็นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน แต่ถ้าดูจากประวัติศาสตร์
การเมืองการปกครองในอดีตจะเห็นได้ว่าในบางครั้งศาสนานั้นเป็นผู้รุกรานและส่งเสริมในการ
ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนเสียเอง ในบางยุคของอดีตโบราณดูเหมือนฝ่ายคริสตจักรจะ
แสดงบทบาทท่ีขัดแย้งในตัวเองซ่ึงโดยภาพรวมโน้มไปในทางส่งเสริมระบบอ านาจนิยมหรือเผด็จ
การมากกว่าจะส่งเสริมไปทางสิทธิมนุษยชนทั้ง ๆ ท่ีในช่วงเริ่มต้นเผยแพร่ศาสนา คริสต์ศาสนาเคย
ถูกบีบคั้นข่มเหงจากอ านาจรัฐอย่างรุนแรง เช่น นับแต่การถูกกล่าวหาอย่างรุนแรง นับแต่การ
ประหารด้วย การตรึงกางเขนและการประกาศสังหารนักบุญ และต่อมาอิทธิพลของศาสนจักรเข้า
ครอบง าราชอาราจักร กษัตริย์ต้องเชื่อฟังและเคารพพระสันตะปาปาที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าอีกที
หนึ่งถือได้ว่าเป็นความส าเร็จอันสูงสุดของศาสนจักรอ านาจสูงสุดกอยู่ในมือของศาสนจักรโรมัน
คาททอลิกอย่างแท้จริง ดังนั้นฝ่ายท่ีมีความเห็นตรงันข้ามกับศาสนจักรก็จะถูกขจัดออกไปโดย
วิธีการไต่สวนของศาสนาโดยการทารุณ ข่มขู่ท าร้ายเพื่อให้สารภาพความผิด บุคคลที่มีความคิดเห็น
ตรงกันข้ามก็จะถูกจ ากัดการใช้เสรีภาพทางความคิดในความผิดฐานที่เป็นปฏิปักษ์กับศาสนา 
นอกจากนี้ทฤษฏีเทวสิทธ์ิเบื้องหลังอ านาจของกษัตริย์ก็สร้างปัญหาทางด้านสิทธิเสรีภาพ โดย
ทฤษฎีนี้สนับสนุนให้ประชาชนต้องเชื่อฟังรัฐและผู้ปกครองรัฐไม่ว่าจะใช้อ านาจทางปกครองอย่าง
ไม่เป็นธรรมก็ตาม ประชาชนไม่มีอ านาจต่อต้านผู้ปกครองท่ีไม่ดีเพราะการต่อต้านดังกล่าวถือว่า
เป็นการต่อต้านพระเจ้า การที่มีผู้ปกครองท่ีไม่ดีนั้นถือว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าท่ีต้องการ
ลงโทษส าหรับบาปของประชาชนและเป็นการไถ่บาปให้แก่ประชาชน แนวความคิดดังกล่าวดูจะ
เป็นการตรงกันข้ามกับการรับรองสิทธิเสรีภาพและการปกป้องเสรีภาพและการปกป้องเสรีภาพของ
ประชาชน 
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  จะเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าแนวความคิดของคริสต์ศาสนาว่ามีการยอมรับในสิทธิ
เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน แต่ในขณะเดียวกันก็มีท้ังการละเมิดและไม่ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
สิทธิมนุษยชนด้วยซ่ึงมีทั้งทางด้านบวกและลบในตัวเอง 
  6.2 อิทธิพลของส านักกฎหมายฝ่ายธรรมชาติ 
  แนวความคิดของกฎหมายธรรมชาติ เป็นแนวความคิดที่เชื่อว่านอกเหนือจากกฎหมาย
ที่ฝ่ายบ้านเมืองก าหนดขึ้นยังมีกฎหมายอีกประเภทหนึ่งซ่ึงเกิดขึ้นตามธรรมชาติ มนุษย์ไม่ได้เป็น
ผู้สร้างขึ้น เป็นกฎหมายที่ใช้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ กฎหมายธรรมชาตินั้นมีฐานะอยู่เหนือ
รัฐ กล่าวคือรัฐต้องเคารพกฎหมายธรรมชาติ การบัญญัติกฎหมายจะต้องมีความสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ กฎหมายที่บัญญัติขึ้นจะมีสภาพบังคับต่อเมื่อสอดคล้องกับกฎธรรมชาติ โดยนัยกลับกัน
กฎหมายบ้านเมืองจะไม่มีสภาพบังคับก็ต่อเมื่อขัดกับกฎหมายธรรมชาติ 
  แนวความคิดในเรื่องกฎหมายธรรมชาติมีก าเนิดมาจากนักปรัชญาของกรีกโบราณใน
สมัยศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล ต่อมานักปรัชญาส านักสโตอิคได้น าแนวความคิดในเรื่องกฎหมาย
ธรรมชาติไปปรับเข้ากับหลักปรัชญาในส านักของตน ต่อมาเมื่อถึงยุคกลาง แนวความคิดเรื่อง
กฎหมายธรรมชาติได้กลายเป็นแนวความคิดที่แสดงออกมาในรูปของความเชื่อทางศาสนาคริสต์ 
กล่าวคือ กฎหมายธรรมชาติเป็นกฎหมายที่สืบเนื่องมาจากเจตจ านงของพระผู้เป็นเจ้า กฎหมายที่
พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญญัติขึ้นมีฐานะเหนือกว่ากฎหมายที่รัฐบัญญัติขึ้น ในยุคดังกล่าว แนวความคิด
ของเซนต์โทมัส อไควนัส มีอิทธิพลอย่างมากโดยมองว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและกฎหมายขึ้น 
กฎหมายก่อให้เกิดรัฐ ดังนั้นกฎหมายจึงมีอ านาจเหนือรัฐ กฎหมายธรรมชาติเป็นรัฐธรรมนูญของ
โลกกฎหมายคือเหตุผลที่ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎธรรมชาติ ไม่ว่าจะเกิดชาติใดภาษาใดทุกแห่ง
ก็ใช้กฎธรรมชาติท่ัวกัน 
  ต่อจากเซนต์ โทมัส อไควนัส อีกคนที่ถูกกล่าวถึงคือ ฮิวโก โกรติอุส ( Hugo grotius) 
เป็นชาวฮอลันดา เสนอแนวความคิดว่า กฎหมายธรรมชาติมีโครงสร้างเป็นอิสระไม่จ ากัดต้องอาศัย
ข้ออ้างอิงทางศาสนา ว่าเป็นส่ิงท่ีสืบเนื่องมาจากเจตจ านงของพระเจ้า ตรงนี้แสดงว่า เซนต์ โทมัส 
อไควนัท เอากฎหมายธรรมชาติอิงกับศาสนา ในขณะที่โกรติอุสที่เกิดภายหลังจะเอากฎธรรมชาติ
แยกจากศาสนาและบอกว่ากฎธรรมชาติต่าง ๆ แยกจากศีลธรรม คนละเรื่องกัน และกฎธรรมชาติ
ไม่ได้อ้างอิงศาสนาและไม่ใช่เจตจ านงที่มาจากพระผู้เป็นเจ้า ศีลธรรมเป็นเรื่องของจิตใจของมนุษย์ 
โกรติอุสมองว่ากฎธรรมชาติมีที่มาจากธรรมชาติของมนุษย์ มนุษย์เป็นผู้สร้างกฎธรรมชาติให้
เกิดขึ้นถึงแม้ว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์ให้เกิดขึ้น แต่โกรติอุสมองว่ามนุษย์ที่ถูกสร้างโดยพระเจ้า
นั้น พระเจ้าไม่สามารถเปล่ียนกฎเกณฑ์ท่ีมนุษย์สร้างขึ้นได้เมื่อมีท่ีมาจากมนุษย์ กฎธรรมชาติท่ีมี
ที่มาจากมนุษย์จึงไม่มีการเปล่ียนแปลงและเป็นสากลใช้กับคนทุกคนได้ อะไรเป็นกฎธรรมชาติท่ี
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มนุษย์สร้างขึ้นตามแนวคิดของโกรติอุส ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว โกรติอุสได้เสนอสองวิธีการ 
คือโดยอาศัยความมีเหตุผลของธรรมชาติของมนุษย์เป็นตัวก่อก าเนิดกฎธรรมชาติ และโดยพิจารณา
ข้อก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีมีลักษณะเป็นสากลของธรรมชาติ ต่าง ๆ ย่อมท าให้ทราบได้ว่าข้อก าหนด
กฎเกณฑ์ใดเป็นกฎหมายธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น 
  สิทธิเสรีภาพในการเคล่ือนไหวเป็นกฎธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ในการแสดง
ความคิดเห็นเป็นกฎธรรมชาติของมนุษย์ ก่อให้เกิดอ านาจองค์อธิปัตย์ แบบไม่มีขอบเขตจ ากัดซ่ึง
เป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
  ถัดมาก็คือแนวคิดของจอนห์น ล็อค (John locke) ที่เกี่ยวกับสภาวะตามธรรมชาติ และ
สัญญาประชาคม ท้ังฮอบส์และล็อคมีแนวคิดว่าต้องท าสัญญาประชาคมให้ปกครองดูแล ดังนั้น
แสดงว่ายยุคนั้นยังไม่เกิดรัฐ แต่ทัศนะคติในการมองสภาพสังคมของฮอบส์และล็อคก็มีความ
แตกต่างกัน โดยฮอบส์มองสังคมในแง่ร้าย แต่ล็อคมองสังคมในแง่ดีกระท าตามที่ตนคิด ตาม
ขอบเขตของกฎธรรมชาติ และไม่มีผู้ใดมีสิทธิหรือมีอ านาจมากกว่าผู้ใด สภาวะตามธรรมชาติของ
ล็อคเป็นสภาวะที่มีแต่ความสุข สันติสุข สภาวะที่มนุษย์มีเจตนาดีต่อกันและกัน มีการช่วยเหลือกัน
อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย ที่ล็อคมองเช่นนี้เพราะ ‚สุขนิยม‛ ล็อคเชื่อในกฎธรรมชาติท่ีว่า กฎธรรมชาติมี
ส่ิงท่ีควบคุมกันอยู่ผูกมัดทุกคน เหตุผลจากธรรมชาติสอนทุกคนว่า มนุษย์เสมอกันเป็นอิสระทั่วกัน 
ดังนั้นมนุษย์จึงไม่ควรท าร้ายผู้อ่ืนไม่ว่าในชีวิต สุขภาพ อิสรภาพ หรือทรัพย์สมบัติ 
  สภาวะธรรมชาติจะส้ินสุดลงเมื่อมนุษย์ได้ละทิ้งสภาวะตามธรรมชาติเมื่อขาดองค์กร
ที่ท าหน้าที่ลงโทษผู้ท าละเมิดสิทธิเสรีภาพตามธรรมชาติ ต้องมีองค์กรที่คุ้มครองป้องกันสิทธิ
เสรีภาพในร่างกายและทรัพย์สินของผู้ถูกละเมิด ล็อคยอมรับสังคมแบบสุขนิยม แต่ในสังคมอาจมี
การล่วงละเมิดซ่ึงกันและกันได้ จึงต้องมีการลงโทษกันได้ ดังนั้นเม่ือมีการลงโทษและป้องกัน ล็อค
จึงมองว่าทุกคนจะต้องมีการก่อตั้งสังคมและสร้างระเบียบของสังคมให้เกิดขึ้นโดยการจัดท าสัญญา
ประชาคม เพื่อเป็นหลักประกันในความมั่นคงแห่งสิทธิตามธรรมชาตินั่นเอง โดยทุกคนต้องสละ
อ านาจที่จะบังคับใช้กฎธรรมชาติด้วยตนเอง เช่น ถ้ายังมีสังคมเกิดขึ้น หาก ก. ท าร้าย ข. ข. ก็กระท า
ตอบ ก. ได้เอง แต่เม่ือมีรัฐที่เกิดจากการท าพันธสัญญาเกิดขึ้นก็ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐ ดังนั้นสัญญา
ประชาคมของล็อคจึงเป็นเรื่องของสมาชิกของประชาคมนั้นสละสิทธิการกระท าท่ีเป็นการ
ปราบปรามผู้ละเมิดกฎธรรมชาติด้วยตนเองและยอมรับที่จะอยู่ใต้อ านาจหนึ่ง ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย
ให้ปราบปรามผู้ละเมิอสิทธิเสรีภาพตามธรรมชาติ จึงเป็นการสละสิทธิตามธรรมชาติมาเป็นสัญญา
ประชาคม และการสละสิทธิตามธรรมชาติต้องมีองค์อธิปัตย์ทุกคนยังมีสิทธิในการรักษาป้องกันอยู่
เหมือนเดิมมิถูกจ ากัดสิทธิแต่อย่างใด สิทธิต่าง ๆ ท่ีเคยมีเมื่อยู่ตามสภาวะตามธรรมชาติก็ยังคงมีอยู่
ต่อไป จุดดังกล่าวเป็นจุดที่แตกต่างจากออบส์มองว่าสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ได้รับการจ ากัด 
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นอกจากนี้องค์อธิปัตย์ของล็อคต่างจากของฮอบส์ โดยองค์อธิปัตย์ของล็อคไม่ใช่เป็นผู้มีอ านาจ
อย่างไม่มีขอบเขตจ ากัด องค์อิปัตย์ไม่ได้ใช้อ านาจอย่างไร้ขอบเขต แต่เป็นอ านาจที่ช่วยเหลือคนใน
สังคมนั้น เป็นอ านาจที่มีขอบเขตจ ากัดในตัวของมันเองคือ สัญญาประชาคม 
  ถัดมาก็คือแนวความคิดของรุสโซ ( Jean jacques rousseau) ที่เกี่ยวกับสภาวะตาม
ธรรมชาติกับสัญญาประชาคม รุสโซมองได้ดีว่าฮอบส์และล็อค โดยเขามองว่า สภาวะธรรมชาติ
มนุษย์มีความสุขอย่างเหลือล้นอย่างไรก็ตาม แม้มีความสุขอย่างไร มนุษย์ก้ต้องมีความสัมพันธ์กับ
มนุษย์คนอ่ืนเช่นกัน และต้องการแสวงหาความสุขในชีวิตส่วนบุคคล เมื่อมีความสัมพันธ์กับคนอ่ืน
ย่อมต้องมีการทะเลาะวิวาทกับคนอ่ืน ซ่ึงจะท าให้สภาวะตามธรรมชาติส้ินสุดลง มนุษย์จึงต้องเข้า
ท าสัญญาประชาคม ซ่ึงมนุษย์ต้องสละสิทธิเสรีภาพทุกประการให้กับสังคมเพื่อก่อตั้งองค์อธิปัตย์ 
และองค์อธิปัตย์จะเป็นผู้ใช้อ านาจสูงสุดในการบังคับบัญชา ถึงแม้จะมีองค์อธิปัตย์ก็ตามมนุษย์ก็
ไม่ได้สูญเสียเสรีภาพแต่อย่างใด โดยรุสโซกล่าวว่า ‚เราแต่ละคนมอบร่างกายและพลังท้ังหมดที่ตน
มีเข้าอยู่ภายใต้ค าบัญชาสูงสุดของเจตนารมณ์ส่วนรวมและในอ านาจร่วมกันของเรา เราขอรับ
สมาชิกแต่ละคนในฐานที่เป็นส่วนหนึ่งซ่ึงจะแบ่งแยกมิได้ของสังคม  
 ดังนั้นองค์อธิปัตย์ของรุสโซ เป็นองค์อธิปัตย์ที่ประกอบด้วยประชาชนของสังคมรัฐ และ
ก่อให้เกิดแนวคิดแบบประชาธิปไตย รุสโซมองว่าองค์อธิปัยต์ประกอบด้วยทุกคนในสังคมจึง
น าไปสู่แนวคิดที่ว่าอ านาจสูงสุดเป้นของทุกคนในสังคม จึงเป็นจุดก าเนิดแนวคิด ‚การปกครอง
แบบประชาธิปไตย‛ ดังนั้นอ านาจอธิปไตยจึงเป็นของคนทุกคนในสังคมนั้น มองต่อไปว่าเจตจ านง
ร่วมขององค์อธิปัตย์จะถูกต้องหรือไม่นั้นก็ต่อเมื่อต้องเป็น ‚เจตนาร่วมกัน‛ ( General Will) เพราะ
ทุกคนในสังคมมีความประสงค์เหมือนกัน หรือเสียงส่วนใหญ่ เจตจ านงร่วมกันนี้ไม่ได้หมายถึงทุก
คน แต่หมายถึงเสียงส่วนใหญ่ซ่ึงใช้ค าว่า Majority แสดงว่าอาจมีเสียงข้างน้อยได้ แม้เสียงส่วนน้อย
ไม่เห็นกับเจตจ านงร่วม เสียงข้างก็น้อยจ าเป็นต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ จะโต้แย้งว่าไม่มีสิทธิ
เสรีภาพไม่ได้ เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการที่คนทุกคนมาท าสัญญากับคนในสังคมนั้นเพื่อ
คุ้มครองคนส่วนใหญ่ เป็นการมุ่งในเจตจ านงร่วมกัน เคารพในเจตจ านงร่วมกัน หรือเสียงส่วนใหญ่
ของประชาชน 
 ดังนั้นมนุษย์จะมีเสรีภาพก็ต่อเมื่อสังคมปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรงที่แต่ละคนมี
ส่วนสร้างเจตจ านงร่วมด้วยตนเองเท่ากับเป็นเหตุผลในเรื่องการเคารพเชื่อฟังเจตจ านงร่วม หรือเป็น
การเคารพเชื่อฟังกันเอง เช่นกัน แนวคิดเจตจ านงร่วมกันของรุสโซจึงเป็นเงื่อนไขส าคัญยิ่งของการ
มีส่วนร่วมของสมาชิกในสังคมนั้น ๆ ดังนั้นมนุษย์ในสังคมตามแนวคิดของรุสโซจะศิโรราบกับ
เจตจ านงร่วมเท่านั้น ด้วยเหตุดังกล่าวจึงขยายความไปได้ว่าส่ิงท่ีจะมองจ ากัดเสรีภาพได้จะต้อง
ออกมาจากเจตจ านงร่วมกันของคนในสังคมก็คือ ตัวแทนของประชาชนซ่ึงก็คือฝ่ายนิติบัญญัติจริง 
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ๆ แล้วรุสโซสนับสนุนแนวคิดประชาธิปไตยทางตรงไม่เห็นด้วยกับแนวคิดการมีผู้แทน แต่
หลีกเล่ียงไม่ได้จึงได้ยอมรับการมีผู้แทน แต่ก็ไม่ได้ทิ้งแนวคิดของ ‚เจตจ านงร่วม‛ 
 นักปรัชญาที่มีผลต่อแนวคิดสิทธิเสรีภาพอีกคนหนึ่งซ่ึงหากไม่กล่าวถึงคงไม่ได้เพราะ
แนวความคิดของบุคคลดังกล่าวน ามาซ่ึงแนวคิดการแบ่งแย่งการใช้อ านาจรัฐและส่งผลต่อมาถึง
แนวคิดการควบคุมการใช้อ านาจรัฐด้วย มองเตสกิเออ เจ้าของทฤษฎีการแบ่งแยกการใช้อ านาจและ
หน้าที่ ซ่ึงมีการควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ คือการจ ากัดอ านาจรัฐโดยตั้งอยู่บนฐานของ
หลักการแบ่งแยกการใช้อ านาจ ซ่ึงต้องมีการตรวจสอบการใช้อ านาจซ่ึงกันและกัน จุดนี้เองเป็นการ
สร้างแนวคิด การควบคุมการใช้อ านาจหรือตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
  6.3 ที่มาตามกฎหมายลายลักษณ์อักษร 
  ทุกคนต่างก็นึกว่าการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในกฎหมายลายลักษณ์อักษร
มีขึ้นเป็นครั้งแรกก็คือค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ลงวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ.1789 เพราะ
ประเทศในสากลต่างก็ยกย่องค าประกาศดังกล่าวและถือเป็นแบบอย่างในการรับรองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนแต่อันที่จริงแล้วการมีค าประกาศที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพประกาศขึ้นก่อนหน้านั้นเป็น
ครั้งแรกในประเทศอังกฤษในปี ค.ศ.1215 และตามมาด้วยประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1776 

 7. แนวคิดเกี่ยวและหลักทฤษฎีเสรีนิยม 
 นักอิสรภาพนิยมถือว่า มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่มีเหตุผล และเป็นจุดมุ่งหมายในตัวเอง 
ความสุขและความสบายของปัจเจกชน ย่อมเป็นเป้าหมายของสังคม มนุษย์ในฐานะเป็นอินทรีย์ ซ่ึง
มีความคิดย่อมสามารถดัดแปลงโลกภายนอกรอบ ๆ ตน และสามารถตัดสินใจในส่ิงซ่ึงจะเป็นการ
เพิ่มพูนประโยชน์ของตน 
 นักปรัชญาคนส าคัญที่มีส่วนในการสร้างและเสริมทฤษฎีเสรีนิยมให้เป็นหลักการที่ได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวางได้แก่ จอห์นล็อค จอห์นมิลตัน จอห์นสจ๊วตมิล และโธมัสเจฟเฟอร์สัน 
 เนื่องจากความเชื่อมั่นในมนุษย์นั้น จอห์น ล็อค ได้พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีอ านาจ
อธิปไตยของปวงชน โดยเสนอความเห็นว่า รัฐบาลเป็นแค่เพียงผู้ได้รับมอบหมายจากประชาชนให้
มีอ านาจหน้าที่ปกครองเท่านั้น ซ่ึงประชาชนจะเรียกกลับคืนมาเมื่อใดก็ได้ เพราะฉะนั้น รัฐจะต้อง
ยอมรับและรักษาไว้ซ่ึงสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ 
 จอห์น มิลตัน ได้กล่าวไว้อย่างน่าฟังว่า เรื่องนี้เป็นการสนับสนุนเสรีภาพเชิงปัญญา 
(Intellectual freedom) แม้จะไม่ได้ให้เหตุผลอย่างลึกซ้ึงกว้างขวางเกี่ยวกับหลักการต่าง ๆ ของ
เสรีภาพในการพูดและการหนังสือพิมพ์ก็ตาม แต่ส าหรับสมัยนั้นก็เป็นข้อโต้แย้งท่ีทรงอานุภาพ อัน
เป็นปฏิปักษ์ต่อการควบคุมของฝ่ายอ านาจนิยม เหตุเพราะจากการที่ข้อเขียนของเขาถูกเซนเซอร์โดย
พวกพูริตัน ท าให้เขาโต้แย้งต่อการควบคุมแบบอ านาจนิยมอย่างรุนแรง และยืนยันให้เป็นว่า มนุษย์
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เป็นผู้มีเหตุผลและสามารถรู้ได้ด้วยตนเองว่า อะไรผิด อะไรถูก อะไรดี อะไรชั่ว ดังนั้นจึงไม่ควรมี
อะไรกีดกั้นมิให้มนุษย์ได้รับรู้ รับทราบความคิดเห็นต่าง ๆ ของเพื่อนมนุษย์คนอ่ืน ๆ แนวคิดของ
มิลตัน จึงกลายเป็นที่มาของมโนทัศน์ ‚ตลาดเสรีความคิดอ่าน ‛ (The open market place of ideas) 
และ ‚กระบวนการรู้ดีรู้ชอบด้วยตนเอง ‛ (Self righting process) ในวงการวิชาชีพส่ือมวลชน ซ่ึง
ในช่วงเวลาต่อมามีอิทธิพลต่อนักคิดนักเขียนและนักหนังสือพิมพ์ในศตวรรษที่ 18 เรื่อยมาจน
ปัจจุบัน  
 ส าหรับ จอห์น สจ๊วต มิลล์ สนใจในปัญหาระหว่างอ านาจอันชอบธรรม กับอิสรภาพ ตาม
ทัศนะของนักประโยชน์นิยม เขาเห็นว่าเสรีภาพคือสิทธิของปัจเจกชนที่โตแล้วพึงจะคิด หรือ
กระท าตามความพอใจ ตราบเท่าที่เขายังมิได้ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนด้วยการกระท านั้น การปิดกั้นการ
แสดงความคิดเห็นคือการปิดกั้นสัจจะ ความคิดเห็นที่ผิดอาจมีกระผีกหนึ่งของสัจจะ (Grain of 
truth) ที่จ าเป็นต้องใช้ในการแสวงหาสัจจะทั้งหมด ความคิดเห็นที่เป็นที่ยอมรับกันแล้วควรจะน า
ออกพิสูจน์ความเป็นสัจจะอยู่เสมอ มิฉะนั้นมันจะหมดคุณค่า  
 ซ่ึง มิลล์ ได้เน้นความส าคัญของเสรีภาพในการแสดงออกของปัจเจกชนไว้ในหนังสือชื่อ 
On liberty ซ่ึงมีข้อความตอนหนึ่งที่น่าสนใจว่า ‚สมมุติว่ามนุษยชาติทั้งหมด ยกเว้นแต่มนุษย์คน
หนึ่งยึดมั่นในมติประการหนึ่ง แต่มีบุคคลอีกเพียงคนเดียวที่มีความเห็นที่ผิดแผกแตกต่างไป มวล
มนุษยชาติก็ย่อมไม่มีสิทธิที่จะปิดปากมนุษยชาติได้ ถ้าความคิดนั้นเป็นมติส่วนตัวที่มีค่าแก่
เฉพาะตัวบุคคล การขัดขวางห้ามปรามในการเสพสุขทางความคิดเห็นเช่นนั้นย่อมเป็นการท าร้ายใน
ส่วนตัวบุคคลนั้น ฉะนั้นเกือบจะไม่มีข้อแตกต่างอย่างใดว่าการท าร้ายนั้นจะท าแก่บุคคลจ านวน
ไม่กี่คน หรือท าแก่บุคคลจ านวนมาก แต่ความชั่วร้ายของการห้ามการแสดงความคิดเห็น อยู่ที่ว่าเป็น
การปล้นท าร้ายมนุษยชาติทั้งมวล ท้ังคนรุ่นต่อไป และรุ่นปัจจุบันเป็นการท าร้ายบรรดาผู้ที่มีความ
คิดเห็นแตกต่างจากมติทั่วไป มากกว่าบรรดาผู้ที่เล่ือมใสในมติทั่วไปนั้น ถ้าความคิดเห็นที่ผิดแผก
ออกไปนั้นเป็นส่ิงท่ีถูกต้อง มนุษยชาติก็จะถูกจ ากัดมิให้มีโอกาสได้รับสัจจะแทนความเท็จความ
คิดเห็นใหม่นั้นผิดพลาด มนุษย์ก็จะสูญเสียโอกาสอันเป็นประโยชน์อีกเช่นกัน กล่าวคือ พลาด
โอกาสที่จะทราบในสัจจะซ่ึงจะเกิดจากการได้เผชิญทดสอบกับมติที่ผิดพลาด‛  
 ส าหรับ โธมัส เจฟเฟอร์สัน นั้น เป็นอีกผู้หนึ่งที่มีความเชื่อมั่นในเสรีภาพของบุคคล และ
ได้น าเอาแนวคิดของอังกฤษมาผสมผสานกับฝรั่งเศส ประยุกต์ออกมาเป็นรูปแบบของรัฐบาลที่
สามารถจะให้ความปลอดภัย และโอกาสของชีวิตแก่พลเมืองทุกคน เขาเชื่อว่าปัจเจกชนอาจจะ
ผิดพลาด แต่กลุ่มเสียงข้างมากของปัจเจกชนจะสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง การที่จะช่วยให้
ปัจเจกชนมีความผิดพลาดน้อยที่สุด สามารถท าได้โดยการให้ข่าวสารและการให้การศึกษาอย่าง
พอเพียง เครื่องมือที่จะให้การศึกษาแก่ผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดีก็คือ หนังสือพิมพ์ ซ่ึงสามารถมีบทบาท
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หน้าที่ในการควบคุมนโยบาย และทิศทางของรัฐบาลได้อีกทางหนึ่งด้วย แม้ในฐานะประธานาธิบดี
ของสหรัฐอเมริกา เจฟเฟอร์สันจะต้องเจ็บปวดกับการให้ร้ายป้ายสีของหนังสือพิมพ์ แต่เขาก็ยังยึด
มั่นอยู่ในหลักการที่ว่า รัฐบาลกลางจะแทรกแซงควบคุมหนังสือพิมพ์ให้น้อยที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ ใน
การสาบานตนเข้ารับต าแหน่งประธานาธิบดี เขาได้กล่าวสุนทรพจน์มีใจความตอนหนึ่งว่า ‚ไม่มี
การทดลองใด ๆ ท่ีจะน่าสนใจมากกว่าท่ีเราก าลังทดลอง และ เราเชื่อว่าในที่สุดเราจะพิสูจน์ให้เห็น
ว่า การปกครองมนุษย์นั้นอาจด าเนินไปได้ด้วยหลักของเหตุผลและสัจจะ 
 ในปัจจุบันทฤษฎีเสรีนิยม ได้แพร่กระจายออกไปจนเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ยกเว้นใน
ประเทศสังคมนิยมท่ียึดถือหลักการอ่ืน และประเทศก าลังพัฒนาที่ยังไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้
อย่างเต็มที่ เพราะสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ยังไม่อ านวย 
 ส าหรับในประเทศไทย ถ้ามองในแง่ทฤษฎีก็จะเห็นว่าเรารับหลักการเสรีนิยม ส าหรับ
ระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและส่ือมวลชน มาใช้อย่างเต็มที่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับท่ีใช้บังคับในปัจจุบัน ซ่ึงบัญญัติไว้ในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของชนชาว
ไทย ที่นับว่ามีความเป็นอิสระมากขึ้น 
 ทฤษฎีเสรีนิยม เชื่อในความสามารถ ความมีเหตุผลของมนุษย์ และทฤษฎีของปัจเจกชน 
ตามทฤษฎีนี้นักวิชาการไม่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยตรง แต่เช่ือว่าการแสดงออกอย่างเสรี
ของนักวิชาการจะน าไปสู่การสร้างสรรค์สังคม และพัฒนาประเทศชาติอยู่ในตัวของมันเอง 

แนวความคิดเกี่ยวกับบุคคลสาธารณะ  

 เป็นที่ทราบกันดีว่า สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนนั้นแตกต่าง
กันไป ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการปกครองของประเทศเป็นหลัก อย่างในหลายประเทศแถวทวีป
ยุโรปและอเมริกาซ่ึงปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนจะอยู่ในระดับสูง ประชาชนทุกคนสามารถที่มีอิสระสิทธิในการที่แสดงออกซ่ึงความ
คิดเห็นโดยเฉพาะในการวิพากษ์วิจารณ์การท างานของรัฐบาล (Political criticism ) ตลอดจนผู้ที่มี
อาชีพเกี่ยวข้องหรือมีสถานภาพทางสังคมซ่ึงได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วไป หรือที่เราเรียกพวก
เขาเหล่านั้นว่าเป็นบุคคลสาธารณะ (Public figures) อาทิ ผู้น าประเทศ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง 
ดารา นักแสดง นักธุรกิจชั้นน าของประเทศ รวมถึงบุคคลในแวดวงสังคมช้ันสูงท่ีเปิดเผยตัวต่อ
ส่ือมวลชนหรือได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยที่กฎหมายได้ให้ความ
คุ้มครองการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของบุคคลหากเป็นเรื่องท่ีกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) โดยไม่ต้อรับผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาทแต่ประการใด 
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 1. ความหมายของค าว่า “บุคคลสาธารณะ” 
 ค าว่า  ‚บุคคลสาธารณะ ‛ เป็นค าท่ีมีการพูดถึงกันทั่วไป  อันมีความหมายในแง่ของการ
เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในแวดวงต่าง ๆ รวมถึงการเป็นบุคคลที่ผู้คนในสังคมได้ให้การ
ยอมรับในฐานะที่เป็นแบบอย่างท่ีดีหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับประโยชน์ของสาธารณะแต่อย่างไรก็
ตามกฎหมายของไทยก็ยังไม่ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่าบุคคลสาธารณะไว้เป็นการเฉพาะ  จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาความหมายดังกล่าวจากกฎหมายของต่างประเทศ  ซ่ึงมีผู้ให้
ความหมายไว้มากมายดังต่อไปนี้ 
 ความหมายจากพจนานุกรมทางกฎหมายต่างประเทศและเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
 www.dictionary.law.com ได้ให้นิยามว่า  ‚บุคคลสาธารณะในกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
หมิ่นประมาท(การตีพิมพ ์และกล่าวถ้อยค าว่าร้ายใส่ความ หรือสบประมาท) หมายถึง  บุคคลส าคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะหรือเป็นที่รู้จักไปการทั่วไป  อย่างเช่น  ข้าราชการ  นักการเมือง  
บุคคลผู้มีชื่อเสียง  ผู้น าทางธุรกิจ  ดาราภาพยนตร์  หรือนักกีฬาซ่ึงเป็นที่ช่ืนชอบ  แม้ว่าการตีพิมพ์
ข้อความเกี่ยวกับบุคคลสาธารณะจะเป็นถ้อยค าท่ีไม่เหมาะสมหรือรุนแรงไปบ้างก็ตาม  แต่ก็ไม่
สามารถที่จะน าไปฟ้องร้องด าเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทได้  เว้นเสียแต่จะได้พิสูจน์ว่าผู้เขียน
หรือผู้โฆษณามีเจตนามุ่งร้ายท่ีจะท าให้บุคคลดังกล่าวเส่ือมเสียชื่อเสียง 
 www.wikipedia.org ได้ให้นิยามว่า ‚บุคคลสาธารณะเป็นศัพท์เทคนิคในเชิงนิติศาสตร์  ที่
มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายหมิ่นประมาท  (การตีพิมพ์และกล่าวถ้อยค าว่าร้ายใส่ความ  
หรือสบประมาท ) เฉกเช่นเดียวกับเรื่องการละเมิดความเป็นส่วนตัว  บุคคลสาธารณะ (ยกตัวอย่าง
เช่นนักการเมือง บุคคลผู้มีชื่อเสียง หรือผู้น าทางธุรกิจ) ไม่สามารถที่จะฟ้องร้องด าเนินคดีในเรื่องท่ี
มีการใช้ถ้อยค าท่ีไม่เหมาะสมหรือรุนแรงต่อตนเอง เว้นเสียแต่จะได้พิสูจน์ว่าผู้เขียนหรือผู้โฆษณามี
เจตนามุ่งร้าย(รู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องท่ีผิด หรือลงพิมพ์โดยมิได้สนใจใยดีว่าข้อความนั้นจะเป็นความ
จริงหรือไม)่ ซ่ึงในกรณีของบุคคลสาธารณะนั้น ภาระในการพิสูจน์ว่าเป็นการหมิ่นประมาทหรือไม่
นั้น จะมีมาตรฐานที่สูงกว่ากรณีหมิ่นประมาทโดยทั่วไป 
 Cambridge advanced learner’s dictionary ได้ให้นิยามว่า  ‚บุคคลสาธารณะ  หมายถึง
บุคคลที่มีชื่อเสียงอันเนื่องมาจากกิจการที่เขาได้กระท าลงไป  ซ่ึงมีการเขียนลงในหนังสือพิมพ์และ
นิตยสาร หรือถูกกล่าวถึงอยู่บ่อยครั้งตามหน้าจอโทรทัศน์หรือวิทยุกระจายเสียง 
 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีได้ให้นิยามเกี่ยวกับค าว่า  ‚บุคคล
สาธารณะ‛ ไว้ต่อไปดังนี้ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ นักวิชาการด้านกฎหมายอาญา ได้ให้นิยามไว้
ว่า ‚บุคคลสาธารณะ  คือ บุคคลที่ได้เสนอตัวต่อประชาชน (Public figure) ย่อมอยู่ในวิสัยที่
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ประชาชนจะติชมด้วยความเป็นธรรมได้  เพราะการท างานของบุคคลเหล่านี้มีผลต่อสาธารณะ  จึง
ต้องยอมรับค าติชม (Feedback) ดังกล่าวด้วย ยกตัวอย่างเช่น  นักการเมืองหรือดาราภาพยนตร์  เป็น
ต้น 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์  การเมืองได้ให้
นิยามว่า ‚บุคคลสาธารณะ (Public person) ได้แก่นักการเมืองและข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่จากประชาชน  ซ่ึงจะต้องเป็นผู้ท่ีมีหลักจริยธรรมในการท างาน  กล่าวคือต้องปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน  มิใช่เพื่อมุ่งแสวงหาความร่ ารวยส่วนตัว  ในขณะเดียวกัน
บุคคลสาธารณะจะต้องปลอดจากอิทธิพลหรือส่ิงล่อใจที่ไม่เหมาะสม ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับหลักการของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interests) 
 ศาสตราจารย์  ดร.สุรพงศ์  โสธนะเสถียร  นักวิชาการด้านส่ือสารมวลชน  ได้ให้นิยามว่า  
‚บุคคลสาธารณะ หมายถึง บุคคลที่ได้ประโยชน์จากชื่อเสียงหรือการท าให้คนสนใจ ทั้งนี้ความเป็น
บุคคลสาธารณะจะต้องพิจารณาโดยอาศัยทฤษฎีเส้นแบ่งระหว่างสิทธิส่วนตัวกับความเป็นบุคคล
สาธารณะมาประกอบด้วย แต่อย่างไรก็ตามเรื่องสิทธิส่วนตัวของบุคคลสาธารณะก็ยังเป็นข้อโต้แย้ง
หรือเป็นปัญหาโลกแตก  ยกตัวอย่างเช่น  ดาราภาพยนตร์หรือนักแสดงต่าง ๆ ถือเป็นบุคคล
สาธารณะประเภทหนึ่ง  เรื่องการตั้งครรภ์  หรือการมีครอบครัวถือเป็นเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะ  แต่
หากเขาน าเรื่องราวความเป็นส่วนตัวดังกล่าวมาเปิดเผยต่อสังคมผ่านทางพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ อาทิ  
การให้สัมภาษณ์หรือการแถลงข่าวแก่ส่ือมวลชน นั่นก็ย่อมหมายความว่าเรื่องของเขาได้กลายเป็น
ประเด็นสาธารณะที่ผู้คนในสังคมสามารถกล่าวถึงหรือติชมได้ เป็นต้น 
 จากนิยามเกี่ยวกับบุคคลสาธารณะที่  กล่าวมาข้างต้น  ผู้เขียนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
‚บุคคลสาธารณะ ‛ หมายถึง  บุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของผู้คนในสังคมจากการที่เขาได้
ประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือเกิดจากส่ิงท่ีเขาได้กระท าขึ้นเป็นเรื่อง
ที่ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจหรือนิยมชมชอบ  ซ่ึงบุคคลสาธารณะนั้นจะมีอยู่ในแวดวงต่าง ๆ 
ยกตัวอย่าง  บุคคลสาธารณะในแวดวงการเมืองการปกครอง  บุคคลสาธารณะในแวดวงบันเทิง 
บุคคลสาธารณะในแวดวงธุรกิจการค้า บุคคลสาธารณะในแวดวงกีฬา และบุคคลสาธารณะในแวด
วงศาสนา  เป็นต้น  ทั้งนี้การกระท าท่ีบุคคลสาธารณะดังกล่าวได้แสดงออกมาย่อมเป็นเรื่องมี
ผลกระทบต่อสังคมไม่มากก็น้อย และอาจเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับผู้คนทั่วไปในสังคมไม่โดยตรงก็
โดยอ้อม ดังนั้น การที่ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นหรือติชมบุคคลสาธารณะนเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ของส่วนรวมจึงเป็นเรื่องท่ีชอบด้วยกฎหมาย และบุคคลสาธารณะนั้นก็จ าต้องรับฟังค า
ติชมจากการแสดงความคิดเห็นของผู้คนที่มีต่อผลงานหรือการกระท าของตน  รวมท้ังต้องมีความ
อดทนอดกล้ันในระดับท่ีมากกว่าคนธรรมดาท่ัวไป  เพราะเหตุที่ตนเป็น  ‚คนของสาธารณะ ‛ แต่
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อย่างไรก็ตามบุคคลสาธารณะก็ย่อมท่ีจะมีพ้ืนที่ส่วนตัวได้  เพียงแต่ว่าพื้นที่ส่วนตัวของเขาอาจจะ
น้อยกว่าเมื่อเทียบกับคนธรรมดาท่ัวไป เนื่องจากการที่ถูกสังคมจับตามองอยู่ตลอดเวลานั่นเอง  ซ่ึง
เป็นเรื่องท่ีบุคคลซ่ึงถูกเรียกว่าเป็นบุคคลสาธารณะจะต้องยอมรับและเข้าใจถึงเหตุปัจจัยต่าง ๆ ท่ีท า
ให้ตนเองต้องสูญเสียความเป็นส่วนตัวในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  รวมถึงอาจถูกกล่าวถึงในเชิงติ
ชมหรือวิพากษ์วิจารณ์ได้ 

 2. ที่มาของแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นบุคคลสาธารณะ 
 แนวคิดเกี่ยวกับ ‚บุคคลสาธารณะ‛ เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นผล
มาจากการต่อสู้ของส่ือมวลชนในสาขาวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์ วัตถุประสงค์เพื่อต้องการเรียกร้อง
สิทธิในการเสนอข่าวหรือวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ จนถึงขั้นมีการฟ้องร้อง
ต่อศาลเป็นคดีความใหญ่โตระหว่างรัฐกับส่ือหนังสือพิมพ์ โดยคดีความซ่ึงเป็นที่มาของแนวคิด
ดังกล่าวก็คือ คดี New York Times V. Sullivan หรือที่รู้จักกันในแวดวงส่ือมวลชนของ
สหรัฐอเมริกาว่าเป็นคดีพิพาทระหว่างหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์กับนายซูลลิแวนซ่ึงมีต าแหน่ง
เป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจของมลรัฐอลาบามา โดยศาลฏีกาของสหรัฐอเมริกาได้ท าการตัดสินคดีนี้เมื่อ
วันที่ 9 มีนาคม ค.ศ. 1964 มูลกรณีในคดีนี้เกิดขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1960 เหตุสืบเนื่องมาจากการที่
หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ได้ท ากาลงโฆษณาในหนัสือพิมพ์เต็มหน้ากระดาษ เนื้อหาเป็นการ
วิพากษ์วิจารณ์การสนับสนุนของประชาชนในชุมชนทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาต่อการ
เคล่ือนไหวทางการเมืองของมาร์ติน ลูเธอร์ คิง ผู้น าการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิให้แก่คนผิวด า ซ่ึง
ข้อความที่ปรากฎในโฆษณาบนหน้าหนังสือพิมพ์ดังกล่าวนั้นมีข้อเท็จจริงที่คลาดเคล่ือนนหลาย
ประเด็นด้วยกัน 
 ข้อความบนหน้าหนังสือพิมพ์ดังกล่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐในตอนใต้ได้ใช้ความ
รุนแรงและวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฏหมายในการระงับเหตุการณ์ที่มีผู้เรียกร้องสิทธิความเป็น
พลเมือง เป็นเหตุให้นายซูลลิเวนซ่ึงมีหน้าที่ดูแลหน่วยงานต ารวจเมืองมอนด์โกโมรี่ มลรัฐอลา
บามาได้ยื่นฟ้องต่อศาลมลรัฐอลาบามาโดยกล่าวอ้างว่าตนได้รับความเสียหายจากการที่
หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เสนอข่าวโดยการลงข้อความโฆษณาท่ีมีข้อเท็จจริงคลาดเคล่ือน และ
ศาลได้ตัดสินใจนายซูลลิแวนเป็นฝ่ายชนะคดี พร้อมท้ังส่ังให้หนังสือพิพ์นิวยอร์กไทมส์จ่ายค่า
สินไหมทดแทนให้แก่นายซูลลิแวนเป็นเงินจ านวนสูงถึงหน้าแสนเหรียญสหรัฐ ท้ัง ๆ ท่ีในหน้า
หนังสือพิมพ์ดังกล่าวก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐซ่ึงเป็นการกล่างใน
ภาพรวม โดยมิได้ระบุถึงช่ือหรืออ้างถึงต าแหน่งหน้าที่ราชการของนายซูลลิแวนแต่อย่างใด 
 จากการที่ศาลมลรัฐอลาบามาได้มีค าตัดสินคดีให้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กเป็นฝ่ายแพ้คดีใน
ขั้นต้นนี้เอง ท าให้มีการอุทธรณ์ต่อไปในชั้นศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกา ผลปรากฏว่าศาลฎีกาได้
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พิพากษากลับค าตัดสินของศาลมลรัฐอลาบามา โดยให้เหตุผลว่า การโต้เถียงในประเด็นที่เกี่ยวกับ
สาธารณะประโยชน์ สมควรที่จะได้มีการเปิดโอกาสให้ถกเถียงกันได้อย่างกว้างขวางและจริงจังแต่
ส าหรับประเด็นที่ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์หรือถกเถียงกันแล้จะก่อให้เกิดความกระอักกระอ่วนใจ
หรือมีการกระทบกระทั่งต่อรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรงนั้น ก็ต้องท าใจยอมรับว่าเป็นส่ิงท่ี
ไม่อาจหลีกเล่ียงได้ แม้ว่าข้อความดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้
หนึ่งผู้ใดก็ตาม  ประกอบกับศาลฎีกาได้ชี้ให้ห็นว่า แม้ว่าหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์จะใช้
วิจารณญาณโดยปราศจากการไตร่ตรองในข้อเท็จจริงที่เป็นความจริงแท้ แต่ก็เป็นข้อความในข่าวที่
มีความผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้น พร้อมท้ังพิพากษาว่า ความส าคัญของการแสดงความคิดเห็น
โดยเสรีในสังคมประชาธิปไตย มีความส าคัญมากกว่าความผิดพลาดในข้อเท็จจริที่อาจท าให้
เจ้าหน้าที่รัฐไม่พอใจ อีกทั้งยังได้วางหลักเกี่ยวการฟ้องร้องด าเนินคดีดังกล่าวไว้ว่า หากเจ้าหน้าที่รัฐ
จะฟ้องส่ือมวลชนในข้อหาหมิ่นประมาท เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องเป็นฝ่ายรับภาระในการพิสูจน์ให้ศาล
เห็นว่าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจงใจหรือมีเจตนาร้ายในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถ
กระท าได้โดยถูกต้อง อีกทั้งไม่เป็นการผิดกฏหมายอีกต่อไปโดยถือว่าส่ือมวลชนโดยเฉพาะ
หนังสือพิมพ์เป็นผู้ใช้อ านาจสอดคล้องการบริหารราชการบ้านเมืองในส่วนนี้แทนประชาชน 
 ในเวลาต่อมา หลังจากที่ได้มีการวางหลักเกณฑ์เรื่อง ‚The times standard‛ ไว้แล้วศาล
ฎีกายังได้ขยายหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ครอบคลุมไปถึงความรับผิดฐานหม่ินประมาทที่บุคคล
สาธารณะเป็นโจทก์ฟ้องหนังสือพิมพ์อีกด้วย ซ่ึงบุคคลสาธารณะในที่นี้หมายถึง บุคคลที่แสดงออก
โดยสมัครใจอย่างชัดแจ้งหรือโดยปริยาย น าตัวเองเข้าไปอยู่ในสายตาของสาธารณชนทั่วไป บุคคล
เหล่านี้ถือว่าได้สละสิทธิที่จะด าเนินชีวิตส่วนตัวบางอย่าง โดยยอมท่ีจะต้องอยู่ในการสังเกต
สอดส่องของหนังสือพิมพ์ ตัวอย่างของบุคคลสาธารณะ ได้แก่ บุคคลซ่ึงเป็นผู้น ามวลชนในการ
เรียกร้องทางการเมือง ดาราภาพยนต์ ดาราโทรทัศน์ นักกีฬา นักพูดปาฐกถา ผู้มีช่ือเสีงในแวดวง
สังคม รวมถึงบุคคลที่มีความโดดเด่นหรือเป็นที่รู้จักทั่วไปในวงการต่าง ๆ เป็นต้น โดยถือว่าบุคคล
จ าพวกนี้จะสามารถด ารงชีพอยู่ได้ก็ต้องมีประชาชนในการสนับสนุนหรืออาจกล่าวอย่างจริงใจว่า
เป็นบุคคลที่ต้องหากินกับประชาชนนั่นเองและในขณะเดียวกันบุคคลในครอบครัวของบุคคล
สาธารณะเหล่านี้ก็อาจถูกมองว่าเป็นบุคคลสาธาระได้เช่นกัน 
 ส าหรับกรณีองบุคคลธรรมดาในฐานะเป็นปุถุชนทั่วไปที่มีสิทธิเสรีภาพในการด ารงชีวิต
โดยปราศจากจากการแทรกแซความเป็นส่วนตัว เมื่อมีการแทรกแซงหรือละเมิดเรื่องส่วนตัว ไม่ว่า
จะเกิดจากการกระท าของส่ือมวลชนในฐานะตัวแทนที่น าเสนอเรื่องราวต่อสาธารณะหรือโดย
ประชาชนทั่วไปก็ตาม เขาสามารถที่จะใช้สิทธิในการกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิส่วนตัวของตัวเอง
ได้ ดังนั้น หากมีการหมิ่นประมาทหรือแสดงความคิดเห็นในเชิงท่ีเป็นการล่วงละเมิดสิทธิความเป็น
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ส่วนตัวของบุคคลธรรมดาแล้ว แม้ว่าจะหยิบเอาข้อยกเว้นเรื่องความรับผิดทางอาญาในเรื่องหมิ่น
ประมาทมากล่าวอ้างว่าเป็นเรื่องท่ีคนสามารถติชมได้หรืออ้างว่าเกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ ก็
ต้องถือว่าเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฏหมาย เพราะไม่เช่นนั้นแล้วผู้คนในสังคมคงเกิดความ
เดือดร้อนวุ่นวาย เนื่องจากมีการน าบทบัญญัติในเรื่องการยกเว้นความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการหมิ่น
ประมาทไปใช้ในทางท่ีผิด ด้วยเหตุนี้เองกฏหมายจึงไม่คุ้มครองผู้ที่มีเจตนาไม่บริสุทธ์ิในการแสดง
ความคิดเห็นหรือใช้กฏหมายเป็นเครื่องมือเพื่อล่วงละเมิดเรื่องส่วนตัวของผู้อ่ืน 

 3. สถานภาพความเป็นบุคคลสาธารณะที่ปรากฏในสังคม 
 สถานภาพความเป็นบุคคลสาธารณะนั้นมิได้เป็นส่ิงท่ีติดตัวมนุษย์มาแต่ก าเนิด แต่เป็นส่ิง
สมมติที่สังคมได้ก าหนดให้แก่บุคคลนั้น ๆ ท้ังนี้สถานภาพความเป็นบุคคลสาธารณะโดยส่วนใหญ่
จะเกิดจากการที่บุคคลดังกล่าวได้แสดงเจตจ านงที่จะอาสาเข้ามารับใช้สาธารณะตามความถนัดหรือ
ความสามารถของตนตามต าแหน่งหน้ าท่ีจนประสบความส าเร็  จและมีช่ือเสียง  หรือเกิดจากการที่
ได้กระท าตนเป็นแบบอย่างท่ีดีจนได้รับการยอมรับนับถือเป็นแบบอย่าง ซ่ึงการกระท าของเขามีผล
ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อสาธารณะหรือส่งผลกระทบต่อความเป็นไปของสังคม  ตลอดจนบุคคล
ใด ๆ ก็ตามท่ีได้ผูกมัดอยู่กับอาชีพหรือกิจการงานซ่ึงต้องการการรับรองหรือสนับสนุนจาก
สาธารณชน  และในบางกรณีบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับบุคคลสาธารณะโดยตรง
ในทางเครือญาติหรือเป็นคนในครอบครัวเดียวกันกับบุคคลสาธารณะก็อาจถูกมองว่าเป็นบุคคล
สาธารณะได้เช่นกัน  ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการก าหนดให้ชัดเจนลงไปว่าบุคคล
สาธารณะมีกี่ระดับ และจะใช้หลักเกณฑ์อะไรในการแบ่งสถานภาพความเป็นบุคคลสาธารณะ ซ่ึง
เป็นเรื่องท่ีไม่ง่ายนัก ถ้าจะก าหนดให้ชัดเจนลงไปเลยว่าใครคือบุคคลสาธารณะ  แต่อย่างไรก็ตาม  
ในทางวิชาการได้มีการแบ่งระดับของความเป็นบุคคลสาธารณะออกเป็น  3 ระดับใหญ่ ๆ ตาม
ลักษณะของการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของบุคคลหรือการน าเสนอของส่ือมวลชน ได้แก่ 
  1) บุคคลสาธารณะที่มีลักษณะหรือแสดงออกซ่ึงความเป็นบุคคลสาธารณะอย่าง
ชัดเจน  (Obvious public figure) บุคคลสาธารณะประเภทนี้ถือได้ว่าเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
ประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์มหาชนโดยตรง ซ่ึงอาจแบ่งออกเป็นระดับต่าง ๆ ได้อีกดังนี้ 
   1.1) บุคคลที่ตั้งใจเสาะแสวงหาหรืออาสาสมัครเข้ามารับต าแหน่ง  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อท าหน้าที่จัดการประโยชน์สาธารณะในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับ
ท้องถ่ิน และสร้างความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง  ซ่ึงบุคคลประเภทนี้จะประกอบอาชีพ
ในทางการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง  อาทิ ประธานาธิบดี  นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  
วุฒิสมาชิก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตลอดจนนักการเมืองระดับท้องถ่ินต่าง ๆ  
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   1.2) บุคคลที่ประกอบอาชีพในการให้บริการสาธารณะหรือเกี่ยวข้องกับประชาชน
ในฐานะที่เป็นข้าราชการประจ า  เช่น ข้าราชการฝ่ายปกครอง  ข้าราชการทหาร  ข้าราชการต ารวจ 
ข้าราชการตุลาการ  ข้าราชการครู  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สังกัดส่วนราชการต่าง ๆ เหตุเพราะ
ข้าราชการประจ า  ถือเป็นข้าราชการในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในฐานะที่เป็นข้าของ
แผ่นดิน ท้ังนี้  มีการกล่าวถึงข้าราชการว่าเป็นผู้ท่ีมีเกียรติศักดิ์และย่อมได้รับการสรรเสริญตาม
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ ดังนั้น  ข้าราชการที่มีต าแหน่งหน้าที่ราชการต่าง ๆ ก็อยู่ในฐานะที่จะต้อง
ประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับฐานะที่ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ  หรือเคารพนับถือเล่ือมใส
ศรัทธาในหน้าที่ราชการและวงสังคมท่ัวไปตามต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  ซ่ึงแต่ละต าแหน่ง
หน้าที่อาจอยู่ในฐานะที่จะต้องรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่แตกต่างกันได้  เช่น ข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่หรือข้าราชการระดับผู้บังคับบัญชาย่อมอยู่ในฐานะที่จะต้องรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่ง
หน้าที่ราชการที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญและเคารพนับถือกว่าข้าราชการชั้นผู้น้อย ข้าราชการที่มี
ต าแหน่งหน้าที่ราชการบางต าแหน่งเช่น  ครู อาจารย์  ซ่ึงนับถือเป็นปูชนียบุคคล  เป็นแม่พิมพ์ของ
ชาติ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองซ่ึงปฏิบัติงานใกล้ชิดประชาชนย่อมอยู่ในฐานะที่จะต้องประพฤติ
ปฏิบัติตนรักษาเกียรติศักดิ์ให้เป็นที่เล่ือมใสศรัทธาของประชาชนหรือวงสังคมเป็นพิเศษกว่า
ข้าราชการทั่วไป 
  2) บุคคลสาธารณะที่จ ากัดตามวัตถุประสงค์ของการแสดงออกซ่ึงความเป็นบุคคล
สาธารณะนั้น ๆ (Limited-purpose public figure) บุคคลประเภทนี้จะถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะ
เฉพาะในเรื่องท่ีได้แสดงออกตามท่ีตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือการด าเนินการนั้น ๆ หรือ
ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เท่านั้น ได้แก่     
   2.1) บุคคลที่อาสาตนเข้ามาด าเนินกิจกรรมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือ
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง  เช่น ผู้น ากลุ่มผลประโยชน์หรือตัวแทนในการ
ต่อสู้เรียกร้องทางการเมืองเพื่อบรรลุขอบวัตถุประสงค์  ในเรื่องท่ีกลุ่มของตนต้องการนักวิชาการ
อิสระที่เข้ามาเป็นส่ือกลางหรือกลไกในการเผยแพร่ความคิดเห็นต่อปัญหาท่ีเกิดขึ้นในบ้านเมือง 
   2.2) บุคคลผู้ประกอบอาชีพในด้านสันทนาการและให้ความบันเทิงแก่ประชาชน  
เช่น ดาราภาพยนตร์ ศิลปิน นักร้อง นักแสดง นายแบบ นางแบบ นักพูดทอล์กโชว์ นักกีฬาอาชีพ 
   2.3) บุคคลผู้ประกอบวิชาชีพในด้านส่ือสารมวลชน  เช่น  ผู้ด าเนินรายการหรือ
ผู้ส่ือข่าววิทยุโทรทัศน์ และนักหนังสือพิมพ์หรือคอลัมนิสต์ 
   2.4) บุคคลที่ท าหน้าที่เผยแพร่ค าสอนทางศาสนาหรือปฏิบัติธรรมจนเป็นที่ยอมรับ
ของประชาชนโดยทั่วไป  เฉพาะบุคคลที่เปิดเผยตัวต่อต่อสาธารณชน  เช่น พระเกจิอาจารย์ พระ
นักเทศน์ 
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   2.5) บุคคลที่เปิดเผยตัวให้ปรากฏต่อสาธารณะหรืองานสังคมต่าง ๆ ในฐานะที่เป็น
บุคคลระดับสูงในสังคมท้ังทางฐานะความเป็นอยู่และชาติตระกูล (Hi-society) เช่น นักธุรกิจชั้นน า
ที่ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ หรือผู้ท่ีสืบเชื้อสายมาจากตระกูลอันทรงเกียรติซ่ึงเป็นที่
รู้จักในวงกว้างทางสังคมหรือมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ เพื่อสังคม 
  3) บุคคลสาธารณะที่ไม่ได้เข้ามาโดยสมัครใจหรือบุคคลสาธารณะโดยบังเอิญ  
(Involuntary limited-purpose public figure or By change public figure) บุคคลประเภทนี้ก็คือคน
ธรรมดาท่ัวไปท่ีใช้ชีวิตอยู่ในสังคมและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะในแง่ของ
ความเป็นอยู่ของประชาชนแต่อย่างใด  แต่สถานะความเป็นบุคคลสาธารณะของเขาได้ปรากฏเมื่อ
เรื่องราวของเขาได้ถูกเสนอเป็นข่าวทางส่ือมวลชนต่าง ๆ ซ่ึงสถานะความเป็นบุคคลสาธารณะของ
บุคคลประเภทนี้จะมีระยะเวลาไม่คงทนถาวร เนื่องจากประชาชนจะให้ความสนใจในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่งอันจ ากัดเท่านั้น  เมื่อหมดความสนใจความเป็นบุคคลสาธารณะก็จะหมดไปทันที  
ยกตัวอย่างเช่น  คนขับรถแท็กซ่ีซ่ึงเก็บกระเป๋าเงินที่  ผู้โดยสารลืมไว้ในรถแท๊กซ่ี  ส่งให้เจ้าหน้าที่
ต ารวจเพื่อคืนให้แก่เจ้าของเด็กนักเรียนที่สอบเอ็นทรานซ์ได้อันดับหนึ่งของประเทศ  ผู้ต้องหาใน
คดีอาญาท่ีถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุมตัวและมีการแถลงข่าวการจับกุมต่อส่ือมวลชน  และผู้ท่ีตกเป็น
ข่าวหน้าหนึ่งบนหนังสือพิมพ์รายวันตลอดจนบุคคลทั่วไปท่ีตกเป็นข่าวทางทางอินเตอร์เน็ตตาม
เว็บไซด์ต่าง ๆ ซ่ึงมีประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางในเรื่องดังกล่าว เป็นต้น 

 4. ประโยชน์สาธารณะปัจจัยที่ก าหนดความเป็นบุคคลสาธารณะ 
 เมื่อพูดถึงบุคคลสาธารณะแล้ว ประเด็นที่ต้องกล่าวควบคู่ตามมาก็คือเรื่องของประโยชน์
สาธารณะทั้งนี้หากเปรียบเทียบก็เหมือนกับเหรียญที่มีสองด้านซ่ึงไม่อาจแยกออกจากกันได้นั่นเอง
เหตุเพราะการที่บุคคลผู้นั้นจะเป็นบุคคลสาธารณะได้จะต้องได้รับการยอมรับจากสังคมว่าเป็นผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะด้วย  อาทิผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต่าง ๆ ถือว่าเป็นบุคคล
สาธารณะเพราะว่าเขามีหน้าที่ท่ีจะต้องดูแลรักษาผลประโยชน์ของชาติบ้านเมือง  ดารานักร้องหรือ
นักแสดง ถือเป็นบุคคลสาธารณะเพราะเขาเป็นผู้ท่ีต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เด็กและ
เยาวชน ซ่ึงประโยชน์สาธารณะในที่นี้ก็คือการท าให้เด็กและเยาวชนในฐานะอนาคตของชาติเป็นผู้
ประพฤติดี และเป็นคนที่มีคุณภาพนั่นเอง  ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องมาท าความเข้าใจเกี่ยวกับค าว่า
ประโยชน์สาธารณะให้ดียิ่งขึ้น โดยผู้เขียนขออธิบายดังนี้ 
 ประโยชน์สาธารณะ  (Public interest) หมายถึง  ประโยชน์ส่วนรวมของทุกคนมิใช่เป็น
ประโยชน์ของเอกชนคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานของรัฐเพื่อให้บรรลุผล
ประโยชน์ส่วนรวม การจ ากัดสิทธิประโยชน์ของเอกชนนั้นจะท าได้ก็เพียงเท่าที่จ าเป็น  โดยหลัก
แล้วการตัดรอนสิทธิของเอกชนไม่สามารถไปด้วยกันหรือสอดคล้องกันได้เลยเท่านั้น  หากไม่มีวิธี
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ใดที่จะด าเนินไปโดยไม่กระทบถึงสิทธิของเอกชนแล้วการด าเนินงานที่ถูกต้องจะต้องเลือกเอาวิธีที่
จะก่อเกิดความเสียหายน้อยที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ 
 นอกจากนี้  ประโยชน์สาธารณะในแง่ของ  ‚ประโยชน์ส่วนรวม ‛ หรือ  ‚ประโยชน์
มหาชน‛ ที่แท้จริงแล้วก็คือ ความต้องการอันร่วมกันของราษฎรนั่นเอง เช่น เราทุกคนต้องการความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ต้องการการกินดี อยู่ดีทั้งในทางกายภาพและในทางจิตใจ  
ฯลฯ ซ่ึงจะมีได้ เมื่อประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากการรุกรานของต่างชาติมีความสงบเรียบร้อย
ภายในมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และมีความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปะวิทยาการด้านต่าง ๆ จึงนับว่า
เป็นประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์มหาชน อนึ่งพึงสังเกตว่าประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์
มหาชนนี้มิใช่ผลประโยชน์ของความปรารถนาและความต้องการของราษฎรแต่ละคนเสมอไป  
ประสบการณ์แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างว่า ประโยชน์บางประการของราษฎรบางครั้งก็เป็นปฏิปักษ์
กับประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์มหาชน และราษฎรสามารถกระท าการที่กระทบกระเทือน
ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์มหาชนได้ท านองเดียวกันเราจะต้ องเข้าใจว่าประโยชน์ส่วนรวม
หรือประโยชน์มหาชน คือส่ิงเดียวกันกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลคณะใด
คณะหนึ่ง รัฐบาลอาจมีความคิดเรื่องประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์มหาชนผิดพลาดไป  อาจ
ก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาด  และอาจน ารัฐนาวาไปสู่ความวิบัติล่มจมได้ 
ด้วยเหตุนี้การที่จะถือว่าความปรารถนาและการกระท าของรัฐบาล  คือการแสดงออกซ่ึงประโยชน์
ส่วนรวมหรือประโยชน์มหาชนทุกกรณีโดยไม่ค านึงถึงผลที่ได้เกิดขึ้นแก่สังคมจึงนับว่าเป็นเรื่องท่ี
ไม่ถูกต้องอย่างยิ่ง ทั้งนี้การกล่าวอ้างประโยชน์สาธารณะนั้น ไม่อาจอ้างเพื่อการกระท าละเมิดหรือ
การกระท าใด ๆ ท่ีกระทบถึงสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวจนเกินสมควร  แต่กระท าได้เพียงเพื่อ
ตอบสนอง ‚สิทธิที่จะรู้‛ (Right to know) ซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานประการหนึ่งที่รัฐธรรมนูญให้การ
รับรองและคุ้มครองเทียบเท่าสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคล  เช่น การที่ส่ือมวลชนเสนอ
ข่าวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการที่ส่อไปในทางทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ อันเนื่องมาจากการใช้ต าแหน่งหน้าที่ทางราชการ กรณีดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องท่ี
ประชาชนควรที่จะได้รู้ เหตุเพราะในกรณีของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการนั้น  อาจ
กล่าวได้ว่าเป็นบุคคลที่ต้องท างานรับใช้ประชาชน และในฐานะที่เขาได้ประกอบอาชีพและมี
เงินเดือนใช้จ่ายในการด ารงชีพ อันเนื่องมาจากการที่ประชาชนได้จ่ายภาษีให้กับประเทศเพื่อน ามา
เป็นเงินเดือนให้แก่พวกเขา เมื่อพวกเขาได้กระท าความผิดเกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่ราชการโดยการ
แสวงหาผลประโยชน์ด้วยมิชอบไม่ว่าจะให้แก่ตนหรือผู้อ่ืนก็ตาม  ถือว่าเป็นเรื่องท่ีสร้างความ
เสียหายต่อประชาชนและประเทศชาติโดยตรง ดังนั้นประชาชนจึงสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นติ
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ชมในเรื่องนั้นได้  เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องการบริหารราชการแผ่นดินและสัมพันธ์กับ
ประโยชน์ของคนส่วนรวมในสังคมอย่างหลีกเล่ียงมิได้นั่นเอง 
 ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่าประโยชน์ที่สาธารณะจะได้รับนั้นเป็นปัจจัยหลักที่จะก าหนด
สถานภาพของความเป็นบุคคลสาธารณะของบุคคลนั้น ๆ ด้วย ซ่ึงผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
สาธารณะนั้นสามารถที่จะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 
 1) ผลประโยชน์สาธารณะในรูปของทรัพย์สิน เช่น การที่รัฐบาลน าภาษีที่จัดเก็บได้มาใช้
ในการพัฒนาประเทศและการจัดท าบริการสาธารณะที่เป็นส่ิงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่าง ๆ 
รวมถึงการจัดสวัสดิการสังคมท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่ีของมนุษย์ 
 2) ผลประโยชน์สาธารณะที่ไม่ใช่ทรัพย์สิน  เช่น ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตที่ได้รับจาก
การรักษาความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่บ้านเมือง  ความรู้เท่าทันที่ได้รับจากการติดตามข้อมูล
ข่าวสารจากส่ือมวลชนประเภทต่าง ๆ ความสุขจากการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ความบันเทิงที่ได้รับ
จากการรับชมรับฟังส่ิงสันทนาการต่าง ๆ ท่ีรัฐเป็นผู้น าเสนอ เป็นต้น 
 วาทกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับ  ‚ประโยชน์สาธารณะ ‛ (Public interest) ยังเป็นประเด็นที่ถูก
หยิบยกขึ้นมากล่าวถึงอย่างกว้างขวาง เหตุเพราะในสังคมมนุษย์มีความต้องการได้รับผลประโยชน์
ทั้งในระดับและปริมาณที่แตกต่างกันไป  การกระท าท่ีจะก่อให้เกิ  ดประโยชน์สาธารณะหรือ
ประโยชน์ของส่วนรวมมีประเด็นปัญหาอยู่ที่ว่าจะต้องมีจ านวนคนที่ได้รับผลประโยชน์จ านวนมาก
แค่ไหน ซ่ึงในมุมมองของนักวิชาการต่างประเทศก็มีการให้นิยามที่ไม่แตกต่างกันมากนักเกี่ยวกับ
ประเด็นนี้ 
 พจนานุกรมศัพท์กฎหมายมหาชน  (ฝรั่งเศส -ฝรั่งเศส ) ของ Philippe Foillard ได้ให้ค า
จ ากัดความของค าว่า  ‚ประโยชน์สาธารณะ ‛ ว่าเป็น  "ข้อพิสูจน์ข้อแรกของกิจกรรมของฝ่าย
ปกครอง" โดยได้อธิบายไว้ว่า หน้าที่หลักของฝ่ายปกครองคือการจัดท ากิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อ ‚ประโยชน์สาธารณะ‛ มิใช่เพื่อประโยชน์ของเอกชนรายหนึ่งรายใด  กิจกรรมเหล่านี้เรียกว่า  
‚บริการสาธารณะ‛ ดังนั้น ประโยชน์สาธารณะจึงถือเป็นเรื่องส าคัญเรื่องหนึ่งของกฎหมายปกครอง
และเป็นส่ิงท่ีน ามาใช้ในการวางกรอบอ านาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง  กล่าวคือ  กิจกรรมที่ได้
ด าเนินการโดยเอกชนไม่สามารถจัดได้ว่าเป็น  ‚บริการสาธารณะ ‛ (Public service) หากมิได้จัดท า
ขึ้นเพื่อสาธารณชนทั่วไป เช่น งานก่อสร้างต่าง ๆ ไม่จัดว่าเป็นงานโยธาสาธารณะหากมิได้ท าขึ้น
เพื่อประโยชน์สาธารณะ กล่าวคือ เมื่อกิจกรรมใดเป็นเรื่องประโยชน์สาธารณะก็จะอยู่ภายใต้การ
บังคับใช้กฎหมายที่มีลักษณะพิเศษที่เป็นส่ิงท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองนั่นคืออ านาจฝ่าย
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เดียวของฝ่ายปกครองในการใช้นิติกรรมฝ่ายเดียวที่มีผลบังคับกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือบุคคล
ทั่วไป รวมท้ังอ านาจในการแก้ไขสัญญาฝ่ายเดียว หรือการเวนคืน เป็นต้น 
 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันก็ได้มีการกล่าวถึงเรื่องของ
ประโยชน์สาธารณะไว้เช่นกัน ได้แก่ เสรีภาพในการเสนอข่าวของส่ือมวลชนที่ไม่อาจก้าวล่วงหรือ
ถูกแทรกแซงได้ในประเด็นสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และเจ้าของกิจการ สิทธิของประชาชนในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ิน เว้นแต่ข้อมูล
ที่กฎหมายห้ามมิให้เปิดเผย รวมถึงการก าหนดว่าเรื่องใดเป็นเรื่องของประโยชน์สาธารณะโดยตรง
อันประกอบด้วยเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อ
คุณภาพส่ิงแวดล้อม  สุขภาพอนามัย  คุณภาพชีวิต  หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดที่เกี่ยวกับตนหรือ
ชุมชนท้องถ่ินการวางแผนพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และวัฒนธรรม  การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์การวางผังเมือง การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน  และการออกกฎท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อส่วนได้ส่วนเสียส าคัญของประชาชน ซ่ึงเป็นการจ ากัดขอบเขตความหมายของค าว่า
ประโยชน์สาธารณะให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ในระดับหนึ่ง 
 ถ้ามองในเชิงนิติปรัชญาอาจมีข้อถกเถียงกันว่าประโยชน์สาธารณะ  (Public interest) นั้น
จะต้องมีจ านวนคนที่ได้รับประโยชน์ดังกล่าวมากน้อยเพียงใด จึงจะเรียกส่ิงท่ีผู้คนเหล่านั้นได้รับว่า
เป็นประโยชน์สาธารณะได้ในมุมมองแบบสุดโต่ง การที่จะเป็นประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์
ส่วนรวมได้นั้นจะต้องเป็นการกระท าท่ีก่อให้เกิดประโยชน์หรือสร้างคุณค่าให้แก่มวลสมาชิกใน
สังคมทุกคนแต่อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงมิอาจเป็นเช่นนั้นได้เหตุเพราะมนุษย์เรามีความ
ต้องการที่แตกต่างกันไปทั้งในแง่ของเนื้อหาและปริมาณของประโยชน์ที่  ต้องการได้รับดังนั้นการ
กระท าท่ีจะเป็นประโยชน์สาธารณะได้อาจเป็นเพียงประโยชน์ของคนจ านวนหนึ่งหรือในชุมชน
หนึ่ง ๆ เท่านั้นก็ได้  แต่ที่ส าคัญต้องไม่ท าให้คนอ่ืน ๆ ในสังคมได้รับความเดือดร้อน  กล่าวอีกนัย
หนึ่งผลประโยชน์สาธารณะเป็นส่ิงท่ีตรงกันข้ามกับผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือประโยชน์
เฉพาะตัวของปัจเจกชน 
 แนวคิดของส านักอรรถประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ได้ยึดถือหลักผลประโยชน์สูงสุด
ต่อคนส่วนใหญ่  (The greatest good for the greatest number) โดยให้ความส าคัญกับผลประโยชน์
เชิงเปรียบเทียบซ่ึงมีพื้นฐานมาจากการประเมินความคาดหวังของมนุษย์ในทางปฏิบัติผู้บริหาร
ประเทศ อาจเผชิญกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักจริยธรรมและต้องตอบสนองต่อหลักการ
พื้นฐานที่ว่า ‚อย่างน้อยในส่วนของภาคสาธารณะมักขาดความตระหนักว่าอะไรเป็นผลประโยชน์ที่
ดีที่สุดส าหรับส่วนรวม ‛ นอกจากนี้ในมุมมองของนักวิชาการทางรัฐศาสตร์เห็นว่าการสร้าง
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ประโยชน์สาธารณะ  คือ การใช้อ านาจทางปกครองไปในทางให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  ทั้งนี้
อ านาจรัฐไม่ว่าจะเป็นอ านาจนิติบัญญัติอ านาจในการบริหารประเทศ ตลอดจนอ านาจตุลาการล้วน
เป็นอ านาจที่ได้มาจากประชาชน อ านาจดังกล่าวเกิดจากการที่ประชาชนและผู้ใช้อ านาจต่างมีความ
ไว้วางใจซ่ึงกันและกันความไว้วางใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจดังกล่าวเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อสวัสดิการของประชาชนโดยรวม  ซ่ึงในสังคมปัจจุบันรัฐมีอ านาจใน
การจ ากัดสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนมีบทบาทในการแทรกแซงกิจกรรมทางธุรกิจรัฐมี
ความส าคัญในแง่ของการเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนความเป็นไปต่าง ๆ ของบ้านเมือง 
ถึงแม้ว่าสังคมจะมีระเบียบกฎหมายในการก ากับการตัดสินใจและการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
แต่ล าพังกฎหมายเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถให้หลักประกันได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะไม่ใช้อ านาจ
โดยเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวนั่นเอง 
 ในระบบการบริหารราชการปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะก็คือ
บรรดาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตลอดจนข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ เหตุเพราะผู้ด ารงต าแหน่ง
สาธารณะเหล่านี้มีหน้าที่ต้องดูแลแลปกป้องประโยชน์สาธารณะโดยตรง ทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากการ
ที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจและต่างก็ยอมรับว่าต าแหน่งหน้าที่สาธารณะคือความเชื่อถือสาธารณะ  
(Public office is a public trust) ดังที่กล่าวไปในตอนต้นแล้วว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐคือบุคคลที่ไว้วางใจได้  ด้วยเหตุนี้ประชาชนจึงอาศัยผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่
สาธารณะซ่ึงได้รับมอบหมายจากประชาชนเป็นตัวแทนในการกระท าเพื่อประโยชน์สาธารณะมิใช่
ให้กระท าเพื่ อผลประโยชน์ของพวกพ้องเฉพาะกลุ่มหรือของผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะเอง 
 ในรัฐสมัยใหม่ท่ีมีผู้ปกครองและมีกฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนดขอบเขตการใช้อ านาจ
ขององค์กรที่บริหารประเทศหรือที่เราเรียกว่าเป็นนิติรัฐ  ซ่ึงได้วางระบบการบริหารประเทศและ
ผู้บริหารประเทศไว้โดยให้ถือเป็นสถาบันทางการเมืองประเภทหนึ่ง นั่นคื อรัฐบาลและรัฐสภา โดย
ปกติแล้วรัฐสภามีหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารซ่ึงก็คือรัฐบาล  แต่ในความเป็นจริงแล้วรัฐบาลและ
รัฐสภาต่างก็เป็นพวกเดียวกัน ดังนั้นรัฐสภาจึงไม่ได้ท าหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลตามหน้าที่ท่ีก าหนด
ไว้ แต่อย่างไรก็ตามในความเป็นนิติรัฐรัฐบาลซ่ึงถือว่าเป็นสถาบันที่ได้รับมอบอ านาจจาก
ประชาชนได้ด าเนินการในฐานะเป็นผู้จัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ประชาชน  โดยแสดงออกมาใน
รูปแบบของกิจกรรมการให้บริการสาธารณะประเภทต่าง ๆ ท่ีรัฐอาจด าเนินการเอง  เช่น กิจการ
เกี่ยวกับการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่าง ๆ การพิจารณาจัดสรรสัมปทานเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือกิจการที่รัฐต้องให้การส่งเสริมสนับสนุนในแง่ของการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข
ให้แก่ประชาชน เช่น การศึกษา การสาธารณสุข ภาษี การรักษาความสงบเรียบร้อย  เป็นต้น  รวมท้ัง
กิจการที่รัฐได้เข้าไปควบคุม  ก ากับ  ดูแล และตรวจสอบ เช่น  การประกอบกิจการของภาคธุรกิจ
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เอกชน  ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปกป้อง  และดูแลรักษาผลประโยชน์ของประชาชนทั้งส้ินในการ
ด าเนินการต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้น  รัฐบาลจ าเป็นต้องก าหนดให้มีองค์กร และบุคลากรต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อเข้ามาด าเนินการให้บริการสาธารณะในฐานะตัวแทนรัฐบาล  ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ
การเมืองในต าแหน่งตั้งแต่ระดับนายกรัฐมนตรีลงไปจนถึงข้าราชการประจ าที่สังกัดราชการบริหาร
ส่วนกลางซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวง  ทบวง  กรมต่าง ๆ พนักงานที่สังกัดรัฐวิสาหกิจ  ตลอดจน
ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถ่ินต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ทั่วประเทศ  โดยบัญญัติ
ให้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบบริหารราชการท้องถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถที่จะ
อ านวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี การก าหนดให้มีกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการด าเนิน
กิจการของรัฐในลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าว  จึงเป็นการด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนหรือประโยชน์สาธารณะในแต่ละด้าน  โดยมีองค์กรหรือบุคลากรตามที่
กฎหมายก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือตามความประสงค์ของ
กฎหมาย องค์กร และบุคลากรที่มีอ านาจเหล่านี้จึงมีพันธกิจหรือมีหน้าที่โดยตรงท่ีจะต้องสร้างหรือ
ด าเนินการให้เป็นไปในทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ด้วยเหตุนี้เองบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่
ดูแลรักษาผลประโยชน์ของประชาชนหรือประโยชน์สาธารณะ ทั้งในแง่ท่ีเป็นข้าราชการการเมือง  
อาทิ นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา  ตลอดจนผู้บริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง รวมถึงข้าราชการประจ าที่
ต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเช่น ปลัดกระทรวง  อธิบดี  ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอ าเภอ  
ปลัดอ าเภอ เจ้าหน้าที่ต ารวจ ทหาร  รวมถึงข้าราชการในกระทรวง  ทบวง  กรมต่าง ๆ จึงถูกมองว่า
เป็นผู้ท่ีด ารงต าแหน่งสาธารณะหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบการท างาน
ได้ โดยจะเห็นได้จากการน าเสนอข่าวของส่ือมวลชนโดยทั่วไป  เนื่องจากเป็นต าแหน่งซ่ึงมี
ภาระหน้าที ่(Function and duties) ที่จะต้ องกระท าเพื่อประโยชน์สาธารณะและเพื่อให้ ภาระหน้าที่ 
ลุล่วงไปได้ ต าแหน่งดังกล่าวจะมีอ านาจอันหมายถึงความสามารถที่จะบันดาลให้ผู้อ่ืนต้องกระท า
ตาม รวมท้ังมีทรัพย์สินและงบประมาณของรัฐไว้ใช้ในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามต าแหน่ง ด้วย
เหตุที่ต าแหน่งหน้าที่ สาธารณะเป็นส่ิงท่ีกฎหมายก่อตั้งขึ้นจึงมีความจ าเป็นต้องอาศัยบุคคลธรรมดา
เข้าไปด ารงต าแหน่งดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามต าแหน่งสาธารณะก็มิใช่สถานะส่วนตัวของผู้ด ารง
ต าแหน่งโดยเฉพาะ เนื่ องจากมีการก าหนดระยะเวลาในการเริ่มต้นและส้ินสุดลงตามเงื่อนไขทาง
กฎหมายหรืออาศัยเรื่องการมีชีวิตอยู่ของผู้ด ารงต าแหน่งเป็นเกณฑ์ในการครองต าแหน่งเม่ือเข้า
เงื่อนไขการส้ินสุดการด ารงต าแหน่งก็จะต้องมีบุคคลธรรมดาอ่ืน ๆ ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนเข้ามา
ด ารงต าแหน่งเพ่ือท าหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้ในการด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ  (Public office) 
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โดยเฉพาะผู้ที่มีต าแหน่งหน้าที่ในทางราชการจะต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ (Public interest) 
และวัตถุประสงค์ของกฎหมายเป็นส าคัญ นอกจากนี้ต้องไม่หยิบยกเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัว
หรือประโยชน์ส่วนบุคคลมาใช้เป็นเหตุผลในการใช้หรือไม่ใช้อ านาจหน้าที่ท่ีตนมีอยู่ด้วยโดยสรุป
แล้วค าว่า ‚ประโยชน์สาธารณะ (Public interest)‛ เป็นค าท่ีมีความหมายในมิติต่าง ๆ กล่าวคือ  มีท้ัง
มิติที่สะท้อนให้เห็นถึงเกณฑ์ (Element) ในเรื่องของพื้นที่  (Space) และในขณะเดียวกันก็  มีเกณฑ์
ในเรื่องของเวลา (Time) คือ อดีตปัจจุบัน  อนาคตเข้ามาเกี่ยวข้องอีกประการ  ดังนั้นประโยชน์
สาธารณะจึงมิได้หมายถึงประโยชน์ของประชาชนที่เป็นของเอกชนคนใดคนหนึ่งหรือเป็นของกลุ่ม
ผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นประโยชน์ของประชาชนโดยรวมของประเทศไม่
ว่าจะอยู่ที่ก็ตามใด และในขณะเดีวกันก็มิใช่ประโยชน์ของประชาชนเฉพาะท่ีมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน  
แต่เป็นประโยชน์ของประชาชนในอนาคตหรืออนุชนรุ่นหลังอีกด้วย 

 5. สิทธิส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของบุคคลสาธารณะ 
 ขอบเขตระหว่างสิทธิส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว (Rights of privacy) ของบุคคล
สาธารณะกับสิทธิในการรับรู้ของประชาชน (Rights to knows) ยังคงเป็นเรื่องท่ีไม่อาจหาข้อยุติได้
แต่อย่างไรก็ตาม โดยสามัญส านึกของวิญญูชนควรที่จะรู้ได้ว่าเรื่องใดที่เป็นเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะ
ซ่ึงไม่ควรเข้าไปแทรกแซงหรือล่วงละเมิด ไม่ควรที่เข้าไปสอดรู้ในเรื่องของผู้อ่ืน  แต่ควรที่จะต้อง
ให้เกียรติหรือเคารพในสิทธิส่วนตัวซ่ึงกันและกันการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและความเป็น
ส่วนตัวของบุคคลสาธารณะที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทย  โดยเฉพาะในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการแสดง
ความคิดเห็นในเชิงติชมหรือการหมิ่นประมาท คงมีแต่เฉพาะในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ประมวลกฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความผิดฐานหมิ่นประมาท และประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับละเมิดเท่านั้น 
  5.1 สิทธิส่วนบุคคลของบุคคลสาธารณะ 
  สิทธิ ส่วนบุคคลเป็นส่ิงท่ีมนุษย์ทุกคนมีอยู่ในตัวเองและเป็นสิทธิที่เกิดขึ้นนับแต่ผู้นั้น
มีสภาพเป็นบุคคล ตราบใดที่ยังเป็นมนุษย์สิทธิส่วนบุคคลซ่ึงเป็นสิทธิตามธรรมชาติท่ีติดตัวมาแต่
ก าเนิดนั้นก็ไม่อาจสูญสลายไปได้  ทั้งนี้ได้ปรากฏว่ามีบทบัญญัติที่เป็นสากลซ่ึงมีเจตนารมณ์มุ่ง
คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลโดยตรง  ก็คือ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซ่ึงรับรองโดยสมัชชา
ใหญ่สหประชาชาติ  (Universal declaration of Human Rights, 1994) แม้ว่าปฏิญญาฉบับนี้จะไม่มี
อ านาจในการบังคับให้ต้องมีการปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด แต่ก็ถือได้ว่าเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร
ฉบับแรกที่บัญญัติคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในอันที่จะไม่ถูกแทรกแซงในความเป็นส่วนตัว
โดยเฉพาะ ซ่ึงได้สร้างกระแสในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและความเป็นอยู่ส่วนตัวให้
เกิดแก่บรรดาอารยประเทศเป็นอย่างมาก โดยให้ความส าคัญกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนซ่ึงได้รับ
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อิทธิพลมาจากแนวความคิดเรื่องทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติท่ีเชื่อว่ามนุษย์มีสิทธิต่าง ๆ ติดตัวมาแต่
ก าเนิด และในฐานะที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วควรที่จะมีสิทธิอะไรบ้างเพื่อเป็นแนวทางให้แก่รัฐต่าง ๆ 
สามารถน าไปบัญญัติเป็นกฎหมายบังคับใช้ภายในรัฐของตนต่อไป ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในข้อ 12  
ความว่า การเข้าไปยุ่งเกี่ยวแทรกสอดโดยพลการในกิจการส่วนตัว  ครอบครัว  เคหะสถาน  การส่ง
ข่าวสาร ตลอดจนการลบหลู่เกียรติยศ และชื่อเสียงของบุคคลนั้นจะกระท ามิได้ไม่ว่าใครก็ตามมี
สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจากการเข้าไปยุ่งเกี่ยวแทรกสอดและลบหลู่ดังกล่าว  แต่
อย่างไรก็ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนดังกล่าวก็มีผลเพียงแค่ก าหนดพันธะในแง่ของ
ศีลธรรมจรรยาเท่านั้นวัตถุประสงค์เพื่อที่จะแสวงหาความร่วมมือจากนานาอารยประเทศในการให้
ความส าคัญกับการปกป้องคุ้มครอง  รวมถึงสร้างมาตรฐานสิทธิมนุษยชน  แต่ก็ไม่มีสภาพบังคับ
อย่างเข้มงวดเด็ดขาดในทางกฎหมายระหว่างประเทศเป็นเหตุให้มีการจัดท ากติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิทางแพ่งและทางการเมือง  (International Covenant on Civil and Political Rights) โดยมี
เป้าประสงค์  เพื่อให้มีผลผูกพันทางกฎหมายกับรัฐที่ร่วมลงนามเป็นสมาชิกตามกติกา  ซ่ึงกติกา
ดังกล่าวมีสาระส าคัญที่บัญญัติคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลซ่ึงปรากฏในข้อที่17 ความว่า 
  1. บุคคลจะถูกแทรกแซงในความเป็นอยู่ส่วนตัว  ครอบครัว  เคหสถาน  หรือการ
ติดต่อส่ือสารโดยพลการ หรือโดยมิชอบด้วยกฎหมายมิได้  และจะถูกลบหลู่ในเรื่องเกียรติยศและ
ชื่อเสียงมิได้เช่นเดียวกัน 
  2. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายจากการแทรกแซงหรือลบ
หลู่ดังกล่าว‛ 
  นอกจากนี้ค าว่า ‚สิทธิส่วนบุคคล‛ ยังมีความหมายในลักษณะที่เป็นสิทธิ  โดยเฉพาะ
ของบุคคลในการที่จะอยู่ล าพังเพียงคนเดียว  (Right to be alone) โดยปราศจากการแทรกแซงจาก
บุคคลอ่ืนหรือถูกแทรกแซงน้อยที่สุดรวมไปถึงสิทธิที่จะปกป้องตนเองจากการกระท าต่าง ๆ ดังนี้ 
  (1) การแทรกแซงในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และความเป็นอยู่ในบ้าน 
  (2) การแทรกแซงเรื่องกายและจิตใจหรือความประพฤติเรื่องเพศ  และอิสรภาพทาง
ความคิด 
  (3) การท าให้เส่ือมเสียชื่อเสียงและเกียรติยศ 
  (4) การท าให้มัวหมองมัวในสายตาสาธารณชน 
  (5) การเป ิดเผยเรื่องส่วนตัวในลักษณะที่ไม่ให้ความเคารพและท าให้อับอาย 
  (6) การน าชื่อหรือส่ิงท่ีบ่งบอกว่าเป็นบุคคลนั้นไปใช้ประโยชน์ 
  (7) การสอดแนม การสอดรู้ สอดเห็น การจับตามองและการรบกวน 
  (8) การแทรกแซงในการโต้ตอบจดหมาย 
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  (9) การเปิดเผยข้อมูลความลับทางวิชาชีพท่ีบุคคลนั้นได้ให้ หรือได้รับ 
  (10) การน าการติดต่อส่ือสาร  การเขียน  การพูดที่  เป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลไปใช้
ในทางท่ีผิด 
  ทั้งนี้ลักษณะที่ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดใน ‚สิทธิส่วนบุคคลหรือความเป็นอยู่ในเรื่อง
ส่วนตัว‛ (Rights of privacy) ตามแนวพิจารณาท่ีศาลได้วางบรรทัดฐานไว้ ได้แก่  
  1) การแทรกแซงในเรื่องชีวิตส่วนตัวหรือก้าวล่วงต่อสิทธิส่วนตัวที่จะมีความสันโดษ
ในสถานที่ของบุคคลนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่าเป็นการสอดเข้ามา (Intrusion) 
เช่น การลักลอบฟังการสนทนาระหว่างบุคคล ดักฟ ังการสนทนาทางโทรศัพท์ เป็นต้น 
  2) การเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวของผู้อ่ืนต่อสาธารณะ (Public discloser of private fact) 
กรณีนี้เป็นการเผยแพร่ความจริงในเรื่องซ่ึงเป็นส่วนตัวอย่างแท้จริงที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน  เป็นเรื่  
องส่วนตัวที่ก่อให้เกิดความน่าอับอายแก่บุคคลนั้นต่อสาธารณะทั่วไป  โดยที่เรื่องดังกล่าวมิได้
เกี่ยวข้องหรือมีประโยชน์ต่อสาธารณะแต่อย่างใด  เช่น การน าภาพกิจวัตรส่วนตัวหรือการน าเรื่อง
ส่วนตัวของบุคคลไปตีพิมพ์เป็นข้อความลงในคอลัมน์ซุบซิบนินทา (Gossip)  
  3) การไขข่าวหรือเผยแพร่เรื่องราวส่วนตัวอันเป็นเท็จ  (False light in the public eyes) 
คือการถูกจับตามองโดยส่ือมวลชน  โดยการเผยแพร่เรื่องราวของบุคคลนั้นต่อสาธารณะโดยไม่
ค านึงว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ตามกรณีนี้มีความใกล้เคียงกับเรื่องหมิ่นประมาทในแง่ท่ีว่ามีความ
เท็จเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกัน แต่ข้อแตกต่างท่ีส าคัญก็คือความเท็จในเรื่องการกระท าความผิดต่อ
สิทธิส่วนตัวนี้เป็นความเท็จที่ไม่ถึงขั้นท าให้เสียหายแก่ชื่อเสียงแต่ส าหรับกรณีหมิ่นประมาทนั้น
จะต้ องเป็นความเท็จที่ถึงขนาดท าให้เส่ือมเสียชื่อเสียง ยกตัวอย่างเช่น การที่หนังสือพิมพ์เสนอข่าว
หรือเรื่องราวของบุคคลโดยน าประเด็นในเรื่องข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาผสมผสานกับการแสดงความ
คิดเห็นในลักษณะหยอกเย้าล้อเลียน หรือแซววาที เพื่อให้ข้อความน่าอ่านขึ้น โดยอาจมีการแต่งเติม
เสริมต่อหรือตัดทอนท าให้ข้อเท็จจริงบิดเบียนไปบ้างแต่ไม่ถึงขนาดเสียหายร้ายแรง 
  4) การแสวงหาประโยชน์จากเรื่องส่วนตัวโดยไม่ได้รับความยินยอม  (Appropriation) 
คือ การใช้ช่ือหรือภาพของบุคคล เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางการค้าหรือการโฆษณา  หรือใช้
เป็นชื่อร้านค้าสินค้าหรือบริการโดยไม่ได้รับความยินยอมเมื่อพิจารณาจากข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิส่วน
บุคคลที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า บุคคลสาธารณะก็คือบุคคลธรรมดาคนหนึ่งเขาย่อมท่ีจะได้รับ
ความคุ้มครองในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลได้เช่นกัน ซ่ึงการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลนี้จะต้องเป็นเรื่อง
ส่วนตัวโดยแท้ ไม่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของส่วนรวมแต่อย่างไรทั้งนี้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
วิเคราะห์ในเรื่องของการใช้ชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ที่เขาได้แสดงออกมาด้วย  ซ่ึงผู้เขียนคิดว่า
ประชาชนทั่วไปในสังคมสามารถที่จะรับรู้ได้เองว่าเรื่องใดที่บุคคลสาธารณะต้องการที่จะเปิดเผย  
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และเรื่องใดที่บุคคลสาธารณะไม่ต้องการที่จะเปิดเผย โดยอาศัยความรู้สึกพื้นฐานของปุถุชนทั่วไป
เป็นหลักในการใช้วิจารณญาณ 
  5.2 ความเป็นส่วนตัวของบุคคลสาธารณะ 
  ซ่ึงมนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคมชนิดหนึ่งซ่ึงต้องอาศัยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน เหตุเพราะมีความ
จ าเป็นที่จะต้องพึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน  แต่อย่างไรก็ตามโดยเนื้อแท้ของธรรมชาติในความเป็น
มนุษย์นั้นก็ย่อมต้องการที่จะมีพื้นที่เพื่อใช้ส าหรับความเป็นอยู่ส่วนตัวของตนเองโดยเฉพาะแยก
ต่างหากออกจากพื้นที่ของคนหมู่มาก บุคคลสาธารณะก็มีความต้องการในส่ิงนั้นเช่นเดียวกัน ดังนั้น
จึงต้องท าความเข้าใจร่วมกันว่าชีวิตส่วนตัวกับชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะคืออะไร  และพื   ้นที่
ส่วนตัวกับพ้ืนที่สาธารณะนั้นมีเส้นแบ่งอย่างไร 
  1) ชีวิตส่วนตัวกับชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะ (Private life V. Public life) 
   1.1) ชีวิตส่วนตัว คือ การด าเนินชีวิตของบุคคลที่แยกตัวออกมาจากสังคมหรือคน
หมู่มาก เป็นช่วงเวลาของการใช้ชีวิตที่ไม่จ าเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน เช่น การใช้
สมาธิในการอ่านหนังสือธรรมะอย่างเงียบสงบ การพักผ่อนนอนหลับ  การท าความสะอาดร่างกาย
หรือการอยู่เพียงล าพังโดยอิสระและปราศจากการรบกวนจากส่ิงแวดล้อมรอบตัว 
   1.2) ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะ  คือ การด าเนินชีวิตของบุคคลที่ยังต้องมีการ
พบปะติดต่อหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในสังคม เป็นช่วงเวลาของการใช้ชีวิตที่ไม่อาจหลีกเล่ียงจาก
การพูดถึงหรือจับตามองของผู้ที่อยู่รอบข้างได้ เช่น  การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองการปฏิบัติ
หน้าที่ตามต าแหน่งราชการการท าหน้าที่ในฐานะส่ือมวลชน  การเข้าเป็นสมาชิกในสมาคมต่าง ๆ 
เป็นต้น 
  2) พื้นที่ส่วนตัวกับพ้ืนที่สาธารณะ (Private area V. Public area) 
   2.1) พื้นที่ส่วนตัว  คือ อาณาเขตหรืออาณาบริเวณที่สงวนไว้ส าหรับบุคคลนั้น ๆ 
โดยเฉพาะหรือส าหรับคนสนิทของบุคคลนั้น ๆ เท่านั้น และต้องปราศจากการเข้าถึงหรือแทรกแซง
รบกวนใด ๆ จากผู้อ่ืน ทั้งนี้จะต้องเป็นพื้นที่ที่บุคคลสามารถที่จะรับรู้ถึงความปลอดภัยอย่างท่ีสุด
โดยล าพังและสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างอิสระอย่างมีความสุขสงบได้ โดยไม่ยินยอมท่ีจะให้ผู้อ่ืน
เข้ามาก้าวก่ายวุ่นวายหรือแสดงความคิดเห็นขณะที่อยู่ในพื้นที่นั้น ๆ เช่น เคหสถานโดยเฉพาะในที่
รโหฐานอย่างห้องนอน ห้องน ้า ห้องนั่งเล่นส าหรับครอบครัว  พื้นที่บริเวณสนามหญ้า  สวนหย่อม
หรือสระว่ายน ้าภายในอาณาเขตของบ้าน ภายในห้องโดยสารของรถยนต์ส่วนตัว เป็นต้ น 
   2.2) พื้นที่สาธารณะ คือ อาณาบริเวณที่ผู้คนทุกคนสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วม
ในการใช้ประโยชน์ได้อย่างอิสระเป็นพื้นที่ท่ีประชาชนทั่วไปมีฐานะเป็นเจ้าของร่วมกัน  และไม่
อาจอ้างสิทธิความเป็นส่วนตัวเพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวโดยล าพังได้  เช่น สวนสาธารณะ  
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ที่ดินสาธารณประโยชน์ ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด  ถนนหนทางต่าง ๆ ท่ีเป็น
ของทางราชการ  เป็นต้น  ทั้งนี้หมายรวมถึงอาณาบริเวณที่ส่ือมวลชนสามารถที่จะเข้าไปเสาะ
แสวงหาข้อมูลข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหาในฐานะที่เป็นเรื่องท่ีสาธารณะมี
สิทธิที่จะได้รับรู้ด้วยและอาจรวมถึงพื้นที่ส่วนตัวที่บุคคลได้แสดงความยินยอมให้เข้าไปอย่างพ้ืนที่
สาธารณะได้เช่นกัน อาทิ  การอนุญาตให้ส่ือมวลชนเข้าไปท าข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน  การแถลงข่าวต่อที่สาธารณะ  การเปิดเผยตัวต่อที่ชุมนุมชนและการแสดงความ
คิดเห็นหรือติชมด้วยความเป็นธรรมในเรื่องท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนทั่วไป 
  ขอบเขตของความเป็นบุคคลสาธารณะตามกฎหมายอาญาของไทย 
  บุคคลสาธารณะย่อมตกอยู่ภายใต้การวิจารณ์ของประชาชนได้ตราบเท่าที่เป็นการ
วิจารณ์ที่เป็นธรรมและตามความเป็นจริง  แต่การวิจารณ์กับการกล่าวหานั้นต่างกัน การวิจารณ์  
หมายถึง การแสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการกระท าหรือความคิดด้วยเหตุผล  แม้จะ
วิจารณ์รุนแรงอย่างไรก็ไม่มีความผิด เว้นแต่การวิจารณ์ในเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาธารณะ
ในขณะที่การกล่าวหานั้น หมายถึง การที่ไปกล่าวโทษว่าเขาท าอย่างหนึ่งอย่างใดในทางท่ีไม่ชอบ
หรือทุจริต ซ่ึงประเด็นที่เกี่ยวกับบุคคลสาธารณะในบางเรื่องก็อาจกล่าวหาได้ แต่เรื่องท่ีกล่าวหานั้น
ต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง  เพราะถ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้ก็จะกลายเป็นความผิดฐาน
หมิ่นประมาท ทั้งนี้ก็อยู่บนหลักเหตุผลที่ว่าบุคคลสาธารณะหรือบุคคลธรรมดาก็ย่อมมีสิทธิในการ
ปกป้องความเป็นอยู่ส่วนตัวหรือชื่อเสียงของเขาได้เหมือน ๆ กัน ไม่ใช่ว่าพอเป็นบุคคลสาธารณะ
แล้วใครจะกล่าวร้ายเขาโดยไม่เป็นความจริงได้  ยกตัวอย่างเช่น  ถ้ามีคนกล่าวหาว่าคนใกล้ชิด
นายกรัฐมนตรี ทุจริต แล้วนายกรัฐมนตรีคนนั้นพูดว่าประโยชน์ที่เขาได้รับนั้นเป็นการได้รับโดย
สุจริตคนทุกคนก็อาจวิจารณ์ในท านองเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้  วยกับนายกรัฐมนตรีได้ว่าความเห็น
เช่นนั้นถูกหรือผิด หรือจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่การบริหารบ้านเมืองอย่างไร แต่ไม่มีใครที่จะมี
สิทธิไปวิจารณ์แล้วกล่าวหาว่าการที่นายกรัฐมนตรีพูดเช่นนั้น  เพราะนายกรัฐมนตรีร่วมทุจริตกับ
เขาด้วยถ้าใครไปแสดงความเห็นเช่นนั้นเข้านายกรัฐมนตรีก็มีสิทธิจะฟ้องร้องท้ังทางแพ่งและทาง
อาญาได้เว้นแต่คนที่พูดนั้นจะมีหลักฐานที่พิ สูจน์ได้ว่านายกรัฐมนตรีได้ร่วมทุจริตตามท่ีกล่าวหา
จริง จึงกลายเป็นประเด็นปัญหาว่าบุคคลทั่วไปหรือส่ือมวลชนจะแสดงความคิดเห็นในเชิง  ‚ติชม‛ 
หรือ‚ติเพ่ือก่อ‛ อย่างไรจึงจะไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทบุคคลสาธารณะในประเด็นดังกล่าว
ผู้เขียนมีความเห็นว่าประมวลกฎหมายอาญาของไทยมีหลักประกันให้แก่ส่ือมวลชนและบุคคล
ทั่วไปได้มีโอกาสแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือกระทบต่อส่วนได้ส่วนเสียของตนในฐานะประชาชนคน
หนึ่งในสังคม ดังที่ปรากฏในมาตรา  329 ซ่ึงเป็นบทบัญญัติทางกฎหมายที่ยกเว้  นความรับผิดทาง
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อาญาฐานหมิ่นประมาทให้แก่บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดฐานหมิ่นประมาท หากประเด็น
ที่หยิบยกขึ้นมากล่าวถึงนั้นอยู่ในเขตขอบท่ีกฎหมายคุ้มครอง  กล่าวคือ  ผู้ท่ีแสดงความคิดเห็นหรือ
วิพากษ์วิจารณ์ออกมาในรูปของข้อความต่าง ๆ นั้น  มีความสุจริตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่
กระท าเพื่อความชอบธรรมป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม  หรือติชม
ด้วยความเป็นธรรม ซ่ึงบุคคลหรือส่ิงใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระท านั่นเอง โดยถือว่าเป็น
การท าหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเป็นการแสดงความจริงที่เป็นประโยชน์ให้ปรากฏต่อ
สังคม  อีกทั้งสามารถที่จะน าหลักฐานมาอ้างอิงเพื่อแสดงว่าตนมีเจตนาบริสุทธ์ิจึงมีสิทธิที่จะตั้ง
ข้อสังเกตหรือสงสัยในเรื่องท่ีกล่าวถึงได้  ยกตัวอย่างเช่น  การแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายของ
รัฐบาลและการวิจารณ์การท างานของข้าราชการที่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล (Government 
policies and official conduct) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการให้บริการสาธารณะจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐโดยเฉพาะการสนองตอบต่อความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชนใน
เรื่องท่ีจ าเป็น อาทิ ปัญหาเกี่ยวกับด้านการสาธารณสุข การศึกษา ตลอดจนการปรับปรุง และพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในทุก ๆ ด้าน  ซ่ึงประเด็นเหล่านี้ประชาชนทุกคนมี
เสรีภาพในการที่จะกล่าวถึงอย่างกว้างขวางโดยไม่มีความผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาท หากมี
ข้อมูลที่ชัดเจนพอเพียงและพร้อมท่ีจะแสดงให้เห็นว่าเป็นเช่นนั้นจริง 
  2.5 การเผยแพร่  
  การเผยแพร่ (Diffusion) คือกระบวนการที่ท าให้นวัตกรรมได้รับการยอมรับและถูก
น าไปใช้โดยสมาชิกของชุมชนเป้าหมาย ซ่ึงเกิดจากการผสมผสานทฤษฎีหลักการและความรู้ความ
จริงจากหลายสาขาวิชาที่มีศาสตร์เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ แต่ละศาสตร์ก็จะมีส่วนประกอบเฉพาะ
ในส่วนที่เป็นนวัตกรรมในศาสตร์นั้น ๆ  
   2.5.1 ทฤษฎีการเผยแพร่ 
   ทฤษฎีการเผยแพร่นั้นเป็นทฤษฏีที่กล่าวถึงการท าให้ส่ิงใหม่ ๆ ให้เป็นที่ยอมรับใน
สังคม ซ่ึงมีการท าการศึกษาค้นหาความจริงเกี่ยวกับกระบวนการเผยแพร่นั้น เพื่อน าส่ิงใหม่ ๆ 
เหล่านั้นเข้าไปสู่สาขาวิชาต่าง ๆ น าความรู้ที่ได้มาอธิบาย วางแผนและเผยแพร่ โดยมีกระบวนการ
และอิทธิพลในการเปล่ียนแปลงและมีเงื่อนไขให้เกิดการยอมรับในสังคม 
   2.5.2 ความหมายของการเผยแพร่  
   การเผยแพร่ (Diffusion) หมายถึง กระบวนการที่ท าให้นวัตกรรมได้รับการยอมรับ
และถูกน าไปใช้โดยสมาชิกของชุมชนเป้าหมาย 
   2.5.3 ที่มาของการเผยแพร่ 
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   ทฤษฎีการเผยแพร่เกิดจากการผสมผสานทฤษฎีหลักการและความรู้ความจริงจาก
หลายสาขาวิชาที่มีศาสตร์เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ แต่ละศาสตร์ก็จะมีส่วนประกอบเฉพาะในส่วนที่
เป็นนวัตกรรมในศาสตร์นั้น ๆ ผลจากการรวบรวมกระบวนการวิธีการและทฤษฎีการเผยแพร่ของ
ศาสตร์ต่าง ๆ น าไปสู่การสร้างทฤษฎีการเผยแพร่ขึ้น 

แนวความคิดเกี่ยวกับนักวิชาการ 

 นักวิชาการ ตามศัพท์ในพจนานุกรม ฉบับบัณฑิตยสถานหมายถึง ผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญใน
วิชาความรู้สาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขา  แต่โดยมากคนทั่วไปจะหมายถึงผู้ที่มีการศึกษาสูง
ระดับปริญญาเอกหรือด๊อกเตอร์ (ดร.) หรือผู้ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการอันได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ผศ.) รองศาสตราจารย์  (รศ.) และศาสตราจารย์ (ศ.)  หรืออย่างน้อยก็ต้องเป็นผู้ท่ีท างานศึกษา
ค้นคว้าวิจัยเป็นงานหลัก  ซ่ึงโดยมากก็ได้แก่เหล่านักวิจัยในหน่วยงานต่าง ๆ และอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย  
 เมื่อเอ่ยถึงค าว่า ความเป็นวิชาการ ขึ้นมาจะเห็นข้อเท็จจริงได้ว่า ในบรรดาผู้ท่ีถูกกล่าวไว้
ข้างต้นนั้นไม่ได้เป็นนักวิชาการหมดทุกคน (ตามความหมายในพจนานุกรม) เพราะผู้ที่จบปริญญา
เอก (ดร.) หลายคนไม่ได้ท างานวิชาการใด ๆ ไม่มีผลงานทางวิชาการที่ประจักษ์ต่อแวดวงวิชาการ  
นักวิชาการที่แท้จริงต้องมีเหตุมีผล มีความถูกต้องแม่นย า ลึกซ้ึงและตรงไปตรงมา  ชี้น าสังคมไป
ในทางท่ีดี  
  ค าว่า ‚นักวิชาการ ‛ เป็นค าท่ีกล่าวขวัญถึงมากทางส่ือมวลชนและในแวดวงอุดมศึกษา 
นักวิชาการศึกษา คือ ผู้ที่มีข้อมูลเชิงระบบในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาคนทุกประเภท 
นักวิชาการ มีอยู่ 2 ประเภท คือ 
 1. นักวิชาการศึกษา คือ นักวิชาการที่สนใจเสาะแสวงหา วิเคราะห์ วิจารณ์ เกี่ยวกับข้อมูล
ทางด้านการศึกษาท่ีสนองงานกิจกรรมพัฒนาคนทุกประเภททุกแง่ทุกมุม  เป็นนักวิชาการผู้ที่มี
ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซ้ึงจนสามารถเป็นองค์ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ นักวิชาการ
กลุ่มนี้ต้องผ่านการศึกษามาอย่างเจาะลึก (ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก)  และมีผลงานการ
ค้นคว้าวิจัยเป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการสาขานั้น ๆ  
 ลักษณะของนักวิชาการที่ดี ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา จากส่ือต่าง ๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ วิทยุ 
โทรทัศน์ จากวิทยากร ฯลฯ มีความรับผิดชอบสูง ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงาน มีสัมพันธ์อันดี
กับเพื่อนร่วมงาน มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนด้วยการเปิดใจกว้างด้วย
เหตุและผล 
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  การปฏิบัติงานวิชาการต้องมีความถนัด ความสนใจ ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ปรึกษาหารือ 
พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น ด าเนินการเป็นรูปธรรมต่อเนื่องสม่ าเสมอ ประสานความร่วมมือจาก
หลาย ๆ ระดับ มีการประเมิน วิจัย พัฒนาเป็นขบวนการที่ต่อเนื่อง มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ท า
ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง มีการจดบันทึก ท าเอกสารวิชาการ ไว้เป็นผลงาน 
 2. นักวิชาการที่ไม่ศึกษา คือ นักวิชาการศึกษาท่ีอยู่เสมือนมีชีวิตไปเพียงวัน ๆ ปิดหูปิดตา
ตนเอง 
 นักวิชาการนั้นครอบคลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาซ่ึงมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ วิจัย  และพัฒนาหลักสูตรต าราเรียนทุกระดับท่ีอยู่ใน
ความควบคุมของทางมหาวิทยาลัย งานกิจกรรมนักศึกษา งานวิจัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการ
และสวัสดิการนักศึกษา งานปกครอง การปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา การจัดการความรู้ การ
จัดและควบคุมพิพิธภัณฑ์การศึกษา การบริการและส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา การวางแผนการศึกษา การวิจัยทาง
การศึกษา การส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  


