
บทที ่4 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
ของนักวิชาการ 

 แนวคิดเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้นในประเทศไทยมีท่ีมาแตกต่างจาก
ประเทศทางตะวันตกเนื่องจากเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประเทศทางตะวันตกนั้นถือ
กําเนิดมาจากเสรีภาพในการนับถือศาสนาของปัจเจกบุคคล 
 สําหรับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในประเทศไทยนั้นมิได้เกิดจากการต่อสู้
เรียกร้องเสรีภาพในการนับถือศาสนาแต่อย่างใด หากแต่มีจุดเริ่มต้นมาจากแนวคิดในเรื่องเสรีภาพ
ทางการเมือง ซ่ึงเป็นไปตามครรลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั่นเอง 

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความหมายของนักวิชาการกรณีการจ ากัดสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นของนักวิชาการ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช 2550 นี้ มีสาระสําคัญในการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในส่วนของสิทธิเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นดังนี้คือ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและส่ือมวลชน มีเจตนารมณ์เพ่ือ
คุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคลและส่ือมวลชนด้วยการพูด การเขียน การพิมพ์ 
การโฆษณา กําหนดมิให้รัฐจํากัดเสรีภาพการแสดงออกของบุคคล เว้นแต่เพื่อความมั่นคงของรัฐ 
เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัว
ของบุคคลอ่ืน หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกัน
ความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน  
 ซ่ึงทบัญญัติในมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
บัญญัติว่า 
 “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา 
และการส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืน 
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 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิ
ในครอบครัว หรือระงับความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน 
 การส่ังปิดกิจการหนังสือพิมหรือส่ือมวลชนอ่ืนเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้จะ
กระทํามิได้ 
 การห้ามหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนอ่ืนเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมด 
หรือบางส่วน หรือการแทรกแซงด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อลิดรอนสรีภาพตามมาตรานี้จะกระทํามิได้ 
เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซ่ึงได้ตราขึ้นตามวรรคสอง 
 เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนอ่ืนต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย 
 การให้เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนอ่ืนของ
เอกชนรัฐจะกระทําไม่ได้” 
 มาตรา 50 “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ 
 การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการ
ย่อมได้รับความคุ้มครอง ท้ังนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” 
 จากการพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืนซ่ึงรัฐจะจํากัดเสรีภาพนี้
ไม่ได้ นอกจากโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ เกียติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว เป็นต้น ซ่ึงตามกฎหมายดังกล่าวกําหนด
ไว้ว่าการส่ังปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนอ่ืนของเอกชนจะกระทํามิได้นอกจากนั้นการให้
เงิน หรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนอ่ืนของเอกชน รัฐจะส่ังห้าม
ในกรณีดังกล่าวมิได้ อย่างไรก็ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญยังได้คุ้มครองพนักงานหรือลูกจ้างท่ี
ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือส่ือมวลชนอ่ืนในการเสนอข่าว
หรือแสดงความคิดเห็น โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของ
กิจการนั้น ๆ ดังนั้นจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้คุ้มครอง
กิจการส่ือมวลชน รวมท้ังผู้เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของส่ือมวลชนนั้นเท่านั้น โดยมิได้มุ่งคุ้มครอง
กิจการอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน 
 มนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคมย่อมจะต้องมีการเจรจาพาทีแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง 
ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ  ศิลปะ วัฒนธรรม ฯลฯ  ในความเป็นจริงการแสดง
ความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์นั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์และภายใต้ระบอบการ
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ปกครองแบบประชาธิปไตย เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นย่อมเป็นส่ิงท่ีต้องเคารพโดยรัฐและ
โดยปัจเจกบุคคล  ตราบเท่าที่ไม่เป็นการละเมิดต่อคนอ่ืน ซ่ึงในทางการเมืองปัจจุบัน เมื่อมี
สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น  นอกเหนือจากผู้เกี่ยวข้องต่อกรณีที่เป็นข่าว  ซ่ึงต้อง
อธิบายหรือกล่าวถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้ว นักวิชาการผู้ซ่ึงผู้เชี่ยวชาญในวิชาความรู้สาขาใดสาขา
หนึ่งหรือหลายสาขา มีหน้าที่ต้องแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ถึงประเด็นปัญหาดังกล่าวอย่าง
เป็นธรรม มีเหตุผล ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงแก่สังคมแก่ประชาชน ซ่ึงถือเป็น แหล่งข่าว ที่ส่ือมวลชน
ให้ความสนใจสัมภาษณ์เพื่อขอความคิดเห็นประกอบ หากแต่การที่ผู้เป็นนักวิชาการได้แสดงความ
คิดเห็นออกไปในทางท่ีขัดแย้งกับรัฐบาลนั้นทําให้ถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
หรืออาจมีความผิด ซ่ึงเป็นการขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
 ยกตัวอย่างการปิดเวปไซต์ของ ดร.นันทวัฒน์  บรมานันท์ ซ่ึงถูกแทรกแซงโดยรัฐบาล 
จากการที่นําเสนอบทความที่มีข้อความเนื้อหาขัดแย้งกับรัฐบาล ซ่ึงการนําเสนอเนื้อหาดังกล่าวเป็น
สิทธิเสรีภาพของบุคคลที่สามารถกระทําได้ และเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการแสดงออกซ่ึง
ความคิดเห็น ไม่อาจถูกพรากไปจากตัวของประชาชนทุกคนได้ และหากสิทธินี้ถูกพรากจากไปด้วย
การใช้กําลังบังคับดังท่ีเป็นอยู่  ก็จะทําให้ทั้งประชาชนและผู้ปกครองไม่สามารถทราบถึงปัญหา 
ความกังวลใจ ของสมาชิกในสังคมท่ีมีอยู่ได้ ประเพณีทางการปกครองในประเทศของเราที่ผ่านมา
ไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดนั้นได้ให้ความเคารพกับความคิดเห็นที่หลากหลายของประชาชนมาโดยตลอด 
การทําลายเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะการปิดกั้นการแสดงออกทาง
ความคิดเห็น และปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นไปในด้านเดียวกับท่ีอีกฝ่ายต้องการได้ยิน
นั้น ไม่ได้เป็นหลักประกันที่ดีถึงความจริงใจ และความเข้าใจที่มีต่อกระบวนการทางประชาธิปไตย
ที่ได้ดําเนินมาเป็นเวลายาวนานในสังคม 
 หรือกรณีการที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้มีการปิดกั้นเว็บไซต์ ม.
เที่ยงคืน www.midnightuniv.org เมื่อเวลา 19.00 น วันที่ 29 กันยายน 2549 เว็บมาสเตอร์ ม.เที่ยงคืน  
ได้ทําจดหมายเปิดผนึกแจ้งข่าวไปยังเพื่อนนักวิชาการและเพื่อนส่ือมวลชน  เพื่อทําการรณรงค์
คัดค้านการปิดกั้นดังกล่าว เพ่ือมาใช้ยืนยันถึงการสูญเสียพื้นที่สาธารณะทางวิชาการด้วยการใช้
อํานาจปกครองโดยมิชอบ และเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของกระทรวง ICT ซ่ึง
หลายองค์กรได้ทํา  Pettition online ให้ เพื่อให้ผู้ท่ีไม่เห็นด้วยทั้งหลาย ท้ังในฐานะนักวิชาการ  นัก
ส่ือสารมวลชน นิสิต นักศึกษา ประชาชน คนซ่ึงประกอบอาชีพในทุก ๆ ส่วน  ให้มาลงช่ือคัดค้าน
แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางได้สะดวกมากขึ้น อาทิ Pettition online ของกลุ่ม  FTA 
WATCH และ pettition online ของเพื่อนส่ือสารมวลชนฉบับภาษาอังกฤษ รวม 2 แห่ง นอกจากนี้ยัง
รวมถึงความตั้งใจของนักวิชาการไทยในต่างประเทศท่ีพยายามจะทําอย่างเดียวกันมาแต่แรก  และ

http://www.midnightuniv.org/
http://www.petitiononline.com/freeweb/petition.html
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ต้องยุติไปเพราะมีเพื่อนองค์กรอ่ืนได้ช่วยทําไปแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น  เว็บไซต์ที่มีช่ือเสียงในประเทศ
หลายแห่ง อย่างเช่น ประชาไทออนไลน์ , On open, คนชายขอบ , โดยเฉพาะสองเว็บไซต์หลังได้
สละพื้นที่หน้า Home page ของตนเองให้เป็นเวลาหลายวันเพื่อรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และ
แถลงการณ์ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนในช่วงท่ีเว็บไซต์  ม.เที่ยงคืนอยู่ในภาวะสุญญากาศ  สําหรับ
ประชาไทออนไลน์เองได้สละพื้นที่อันมีค่าโดยวางแบนเนอร์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเอาไว้เป็นการ
ชั่วคราว เพื่อเป็นช่องทางให้กับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนชี้แจงเรื่องราวต่าง ๆ กับสมาชิก  นักวิชาการ
และเพื่อนส่ือมวลชน เกี่ยวกับความคืบหน้าต่าง ๆ ในการต่อสู้เพื่อให้เว็บไซต์  ม.เที่ยงคืนได้
คืนกลับมาให้บริการทางวิชาการอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ เรื่องเกี่ยวกับการปิดกั้นเว็บไซต์ ม.เที่ยงคืน 
ยังได้รับการให้ความสนใจอย่างดียิ่งจากเพื่อนส่ือมวลชน  โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์หลายฉบับ วิทยุ
หลายสถานี และศูนย์ข่าวต่าง ๆ โดยรายงานเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง นับจากวันที่ 30 กันยายน
เป็นต้นมา  เริ่มจากการเสนอข่าวเกี่ยวกับการปิดกั้นเว็บไซต์นี้โดยกระทรวง ICT, การรณรงค์
เกี่ยวกับการระดมรายช่ือคัดค้าน, การออกแถลงข่าวของ ม.เที่ยงคืน, การยื่นคําร้องถึงคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ , การยื่นคําฟ้องและการขอความคุ้มครองช่ัวคราวถึงศาลปกครองกลาง , 
จนกระทั่งศาลปกครองได้มีคําส่ังคุ้มครองช่ัวคราว อันเนื่องมาจากการใช้อํานาจปกครองโดยมิชอบ
ของหน่วยราชการนี้ 
 กรณีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้ถูกปิดกั้นการเข้าถึง  มีประเด็นที่ควรพิจารณา  
ดังนี้ 
 สถานะที่แท้จริงของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ในการดํารงอยู่และปรากฏตัวตนต่อสาธารณะ 
โดยหากจะกล่าวกันในด้านสถานะแล้ว จะต้องมองไปที่บทบาทหลัก ๆ ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน  
ซ่ึงพบว่ามหาวิทยาลัยเที่ยงคืนมีบทบาทเด่น ๆ สามด้านด้วยกัน คือ  ด้านที่เป็นหน่วยทางวิชาการ 
ด้านที่เป็นหน่วยเคล่ือนไหวทางสังคม  และด้านที่เป็นหน่วยส่ือมวลชน. สถานะทั้งสามด้านของ
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนนี้ มีความโดดเด่นไม่แพ้กัน มีความเกี่ยวเนื่อง ส่งผ่านและหนุนเสริมแก่กันและ
กัน โดยทั้งสามด้านนี้อาศัยการปรากฏตัวต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน 
ดังนั้น เมื่อเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนถูกปิดกั้น สถานะทั้งสามด้านจึงถูกละเมิดอย่างรุนแรง  
 1. ในสถานะหน่วยวิชาการ  แม้ว่ามหาวิทยาลัยเที่ยงคืน จะไม่ใช่มหาวิทยาลัยใน
ความหมายของทางราชการ แต่ในทางปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนมีสถานะเป็นหน่วยทางวิชาการที่
ชัดเจนและเข้มแข็ง  เนื่องจากเป็นที่ซ่ึงบรรดานักวิชาการได้เข้าไปร่วมกันถกแถลง  แลกเปล่ียน
เรียนรู้ในทางวิชาการ เป็นที่ซ่ึงผู้สนใจในเนื้อหาวิชาความรู้ต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับ
ประเด็นทางสังคม ได้เข้าไปร่วมเรียนรู้ ค้นหาข้อมูล เป็นเหมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ ที่รวมเนื้อหา
วิชาการสมัยใหม่ทางสังคมไว้มากมาย และมีเพิ่มเติมอยู่เสมอ นักวิชาการและอาจารย์มหาวิทยาลัย
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หลายแห่ง ได้ใช้ประโยชน์จากมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน โดยได้นําเนื้อหาวิชาการที่มีอยู่ ไปประกอบใน
การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง การเป็นหน่วยทางวิชาการที่มีคุณค่าของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนนั้น  
ควรที่จะได้รับการเคารพ ยอมรับ และปกป้อง เพราะฉะนั้น การปิดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน จึง
เป็นการละเมิดสถานะความเป็นหน่วยวิชาการของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนอย่างร้ายแรง โดยควรได้รับ
การตีความและประเมินผลกระทบไม่ต่างไปจากการส่ังปิดสถานศึกษา และห้องสมุดสาธารณะ  
 2. ในสถานะหน่วยกิจกรรมทางสังคม มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เป็นที่รวมของท้ังนักวิชาการ
ที่สนใจในปัญหาสังคม  และของนักกิจกรรมทางสังคมจํานวนมาก ซ่ึงแต่ละคนได้นําเอาข้อมูล  
เรื่องราวปัญหาสังคมต่าง ๆ มาเผยแพร่ แลกเปล่ียนแก่กัน นําไปสู่การลงมือปฏิบัติ หรือกิจกรรมต่าง 
ๆ เพื่อแก้ปัญหา หรือเพื่อเรียนรู้ปัญหาให้ถ่องแท้ยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างท่ีชัดเจนในเรื่องนี้ ก็คือ 
กรณีปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ที่มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ได้เอาใจใส่เก็บ
รวบรวมข้อมูลไว้เป็นจํานวนมาก ขณะเดียวกันกลุ่มนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน  ก็รวมตัว
กันเพื่อครุ่นคิดหาทางแก้ปัญหาดังกล่าว ถึงขนาดมีการลงพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่อง 
บทบาทอันเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ในฐานะหน่วยกิจกรรมทางสังคม  สมควรได้รับการ
ชื่นชมยินดี จากส่วนต่าง ๆ ของสังคม การปิดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน  จึงเท่ากับเป็นการสกัด
กั้นการทํางานเพื่อสังคมของกลุ่มนักวิชาการ  และนักกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ทําให้สังคมเสีย
โอกาสที่ควรจะได้รับจากมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน 
 3. ในสถานะหน่วยส่ือมวลชน  เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน  ได้ทําหน้าที่ของ
ส่ือมวลชนมาอย่างต่อเนื่อง แม้จะจัดเป็นส่ือทางเลือก  แต่ก็ต้องนับว่าเป็นส่ือทางเลือกที่มีขนาด
ค่อนข้างใหญ่ เพราะเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ถือเป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข่าวสารทางด้านสังคม  
การเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา ท่ีได้รับความนิยมมากเว็บไซต์หนึ่ง นอกจากนี้  ในความเป็นส่ือ
ทางเลือก ย่อมหมายถึงว่ามหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเป็นส่ือที่ปราศจากการครอบงําจากทุนธุรกิจ  และทุน
การเมือง รวมถึงอํานาจผลประโยชน์อ่ืน ๆ ทําให้ข่าวสารที่ส่ือผ่านมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน  ย่อมนับได้
ว่าเป็นข่าวสารที่ทําให้ผู้รับสารได้เข้าถึงความจริงของเรื่องราวและปัญหาต่าง ๆ ในสังคมได้อย่างมี
คุณภาพ เป็นส่ือที่คนเล็กคนน้อยในสังคม ซ่ึงปกติจะไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ของส่ืออ่ืน ๆ สามารถ
เข้าถึงส่ือนี้ได้ การปิดกั้นมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน จึงเป็นการคุกคามสิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชน  อัน
เป็นสิทธิที่จะต้องได้รับการยอมรับและการเคารพเช่นเดียวกับส่ือในสาขาอ่ืน ๆ ซ่ึงเท่าที่ปรากฏใน
ปัจจุบันนั้น พบว่าขณะที่ยอมรับกันว่าส่ืออินเทอร์เน็ต  เป็นส่ือที่ดีอย่างหนึ่ง แต่สิทธิของส่ือ
อินเทอร์เน็ต  ยังแทบไม่ค่อยได้รับการยอมรับและได้รับความเคารพ เว็บไซต์ต่าง ๆ ถูกปิดกั้นได้
อย่างง่ายดาย ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าสถานะทางสังคมของส่ืออินเทอร์เน็ต  ยังอยู่ในระดับต่ํามาก ไม่ได้
รับการเคารพ และพร้อมท่ีจะถูกคุกคามทุกเมื่อ  
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 รัฐบาลโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ต้องแสดงความรับผิดชอบ
ต่อการถูกคุกคามของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน แม้ว่าการคุกคามครั้งนี้ อาจจะไม่ได้ดําเนินการอย่างเป็น
ทางการจากทางกระทรวงก็ตาม แต่ก็เป็นที่แน่ชัดว่าการคุกคามนี้มาจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวง การ
แสดงออกเพียงแค่ว่า ไม่ได้เป็นคําส่ังของกระทวงถือว่ายังไม่เพียงพอ กระทรวงต้องแสดงออกอย่าง
ชัดแจ้งว่า  มีนโยบายท่ีจะเคารพสิทธิของส่ือเว็บไซต์เช่นเดียวกับส่ืออ่ืน ๆ และต้องดําเนินการ
สืบสวนหาความจริงต่อการคุกคามเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนครั้งนี้ โดยถือเป็นความรับผิดชอบ
ของทางกระทรวงเอง 
 การดําเนินการอย่างชัดแจ้ง  ตรงไปตรงมาของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร จะเป็นการยืนยันในทางปฏิบัติว่า หลักการ 4 ป. ที่รัฐบาลประกาศใช้ในการบริหารราชการ
แผ่นดินนั้น ได้นํามาปฏิบัติจริง ไม่ใช่พูดกันลอย ๆ ท้ังโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด ประสิทธิภาพ 
ซ่ึงในกรณีนี้ คือ ความโปร่งใสและความเป็นธรรม ซ่ึงจะส่งผลดีต่อภาพพจน์ของรัฐบาลเอง แต่หาก
ไม่ดําเนินการ หรือไม่รับผิดชอบใด ๆ รัฐบาลนี้ก็ย่อมท่ีจะถูกตั้งข้อสงสัยว่า  คําพูดเรื่องความ
โปร่งใส ความเป็นธรรม และการเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนเช่ือถือได้หรือไม่ (จากเนื้อหา
การแลกเปล่ียนในเวทีวิทยาลัยวันศุกร์ปีท่ี 7 ครั้งที่ 337 วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2549 เรื่อง  สิทธิในการ
ส่ือสารกับการปิดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน โดย Administrator เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2549) 
 หรือตัวอย่างการจํากัดการแสดงความคิดเห็นดังกรณีที่ ธนาพล อ๋ิวสกุล บรรณาธิการผู้
พิมพ์ ผู้โฆษณานิตยสารฟ้าเดียวกัน  ได้ทราบข่าวว่านิตยสารภายใต้การดูแลของตน รวมท้ัง
สํานักพิมพ์ฟ้าเดียวกันกลายเป็น  “ของเถ่ือน ” ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 เหตุ
เพราะไม่มีใบอนุญาต ซ่ึงเป็นข้อกล่าวหาท่ีถูกตั้งจากการที่ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดแห่งชาติเข้า
แจ้งความกับตํารวจสันติบาลฝ่ายส่ิงพิมพ์ 
 เครื่องพิมพ์จํานวน 11 เครื่อง ของบริษัทโกวเด้นเพาเวอร์พริ้นติ้ง ซ่ึงรับพิมพ์นิตยสารเรด
พาวเวอร์ ถูกอายัด พร้อมส่ังห้ามพิมพ์เอกสารดังกล่าวทันที ด้วยข้อกล่าวหาตาม มาตรา 9 (3) แห่ง
พระราชกําหนดบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ซ่ึงบัญญัติว่า 
 “มาตรา 9 ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว  หรือ
ป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้น ให้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจออกข้อกําหนด ดังต่อไปนี้  
  (3) ห้ามการเสนอข่าว การจําหน่าย หรือทําให้แพร่หลายซ่ึงหนังสือ ส่ิงพิมพ์  หรือส่ืออ่ืนใดที่มี
ข้อความอันอาจทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทําให้เกิด
ความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน จนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งในเขตพื้นที่ท่ีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือทั่วราชอาณาจักร”  
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 แม้เจ้าหน้าที่โดยทํางานร่วมกับหน่วย ศูนย์อํานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) 
จะแจ้งว่า บริษัทสามารถพิมพ์หนังสือ  หรือเอกสารอ่ืนใดต่อไปได้ แต่ก็มีคําขู่ทิ้งท้ายให้บริษัท
หวาดเสียวว่า  โรงงานนี้ตั้งขึ้นมาโดยไม่ชอบด้วย พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพราะไม่มี
ใบอนุญาตในการตั้งจากทางการ  
 แม้ไม่ได้เป็นข่าวคราวคึกโครม แต่ถ้าย้อนเวลากลับไปอีกจะพบว่า  เพียงช่วงเดือน
เมษายน ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2553 สถานีวิทยุชุมชนจํานวน 26 แห่งในพื้นที่ 9 จังหวัดถูกส่ังปิด 
จํานวน 6 แห่งถูกยุติการออกอากาศ  สถานีที่ปรากฎช่ืออยู่ในข่ายมีความผิด หรือถูกขึ้นบัญชีดํา 
(Black List) อีก 90 แห่ง โดยหัวหน้าสถานี กรรมการ ผู้จัดรายการถูกตั้งข้อหาและดําเนินคดีกว่า 33 
ราย ในข้อหาแตกต่างกันไป (ข้อมูลจากรายงานผลการศึกษา การจับกุมดําเนินคดีและปิดสถานีวิทยุ
ชุมชน ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ( 7 เมษายน -7 กรกฎาคม 2553) โดย โครงการเฝ้าระวัง
การแทรกแซงวิทยุชุมชน (Community Radio Watch) ดําเนินการโดย คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการ
ปฏิรูปส่ือ (คปส.) สนับสนุนโดย มูลนิธีไฮริค เบิร์ล) แต่นัยว่าเหตุที่โดนส่ังปิด  รวมท้ังถูกยึดเครื่อง
รับส่งวิทยุไปนั้น ตํารวจ ทหาร และข้าราชการเกี่ยวข้องท่ีร่วมปฏิบัติการ  นอกจากอาศัยอํานาจตาม
พระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 แล้ว ยังใช้พระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ.2498 ด้วยเหตุไม่มีใบอนุญาตประกอบการตามกฎหมาย ด้วย 
 เหล่านี้ ยังมิได้นับรวมกรณีที่สถานีโทรทัศน์บางท่ี สถานีวิทยุบางแห่ง  โดนคําส่ังปิดไป
ก่อนหน้า หรือกรณีที่เว็บไซท์ในจํานวนเลขหลักหมื่นโดนระงับการเผยแพร่ไปแล้ว ท้ังนี้  ทั้งตาม
คําส่ังอย่างเป็นทางการของ ศูนย์อํานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ทั้งโดยการขอความ
ร่วมมืออย่างลับ ๆ ไปยังผู้ให้บริการโทรคมนาคม และทั้งกระทั่งผู้ใช้และผู้ให้บริการเนื้อหา  
(เจ้าของเว็บไซต์) ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของตัวเองได้แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว และคงทําได้เพียงนั่งเดา
กันว่าคงถูกปิดกั้นจาก กองกําลังไม่ทราบฝ่าย ดูเหมือนว่าการใช้ชีวิตของบรรดาเสรีชน  และผู้คนที่
กระหายข้อมูลข่าวสารในประเทศไทย  ประเทศที่ประชาชนได้รับการบอกกล่าวจากผู้ปกครองอยู่
ทุกเมื่อว่า  เรากําลังยังอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน จะลําบากยากเข็ญขึ้นเรื่อย ๆ ข่าวสารอัน
ประกอบด้วยข้อเท็จจริงที่รอบด้าน, การวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์อย่างตรงไปตรงมาโดย
ไม่ถูกรัฐบาลแทรกแซง พื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นต่อการเมืองการปกครอง หรือช่องทางท่ีเปิด
ให้ผู้รับข่าวสารใช้วิจารณญาณและสติปัญญาส่วนตน ในปัจจุบันยากเต็มที  
 การต้องเห็นปฎิบัติการต่าง ๆ ต่อส่ือของเจ้าหน้าที่รัฐโดยอ้างความชอบธรรมตาม
กฎหมายที่ไร้การถ่วงดุลย์ตรวจสอบ  ไม่ว่าในความเป็นจริงแล้วเหตุการณ์เหล่านั้นจะชอบด้วย
กฎหมาย เป็นธรรม  หรือเสมอภาคเท่าเทียมหรือไม่ก็ตาม  สาเหตุแห่งการคุกคามเสรีภาพของ
ประชาชนได้อย่างเสรีโดยฝ่ายรัฐ ดังกล่าวนั้นน่าจะเกิดจากปัญหา ดังต่อไปนี้ 
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 กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ท่ีเขียนให้การรับรอง  และคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีนี้ คือ สิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และ
สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น มีกําลังบังคับใช้ท่ีอ่อนแอมากอย่างไม่น่าเชื่อ  ทั้งนี้คงเป็น
เพราะถูกเปล่ียนแปลงบ่อยครั้ง ถูกยกเว้นโดยกฎหมายตัวเล็กตัวน้อยบ่อยขึ้น  ความศักดิ์สิทธ์ิถูกบั่น
ทอนลงโดยสถาบันทางอํานาจรูปแบบต่าง ๆ อยู่เรื่อย ๆ  
 โดยเนื้อหาของ มาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เอง ก็ยัง
เอ้ืออํานวยต่อการใช้อํานาจควบคุมจัดการสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยฝ่ายรัฐหลักในการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
มาตราดังกล่าว ประกอบไปด้วย “ข้อยกเว้น ” ให้รัฐสามารถออกกฎหมายจํากัดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนได้ด้วย 4 เหตุผล คือ  เพื่อความมั่นคงของรัฐ , เพื่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน, เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลหรือชื่อเสียงเกียรติยศของบุคคลอ่ืน  และเพื่อป้องกัน
หรือระงับความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน (มาตรา 45 วรรค 2) ยังมิต้อง
กล่าวถึงปัญหา “ความคลุมเครือ” ของถ้อยคําในข้อยกเว้นส่ีข้อนี้ จนเป็นผลให้ดุลพินิจ  อํานาจการ
ตีความถ้อยความทั้งหลายตกอยู่ในมือผู้มีอํานาจอย่างเต็มที่ เพราะประชาชนไทยควรต้องตกใจยิ่ง
กว่าเมื่อพบว่า 4 เหตุผลที่ว่าไปหมายเฉพาะในห้วงยามปกติ เท่านั้น ยามใดที่บ้านเมืองตกอยู่ใน
สถานการณ์อ่ืน ๆ เช่นมีการรัฐประหาร เป็นต้น  ข้อยกเว้นหลักประกันสิทธิเสรีภาพอ่ืนใด ย่อม
สามารถถูกเพิ่มเติมได้เสมอ ๆ ท้ังนี้โดยมีผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ เสียงข้างมาก ให้การรับรองอีก
ด้วยว่า ถือเป็นอํานาจแห่ง องค์รัฐาธิปัตย์ ในการกําหนดกฎเกณฑ์ใด ๆ ขึ้นบังคับใช้ในช่วงนั้น  
 แม้การออกกฎหมายเพื่อยกเว้นหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 4 ข้อ ดังกล่าว รัฐธรรมนูญ
มาตรา 29(6) กํากับไว้อีกที นัยว่ารัฐจะออกกฎหมายมายกเว้นอย่างไร ก็ควรเป็นไปเพียงเท่าที่จําเป็น 
และต้องไม่กระทบต่อสารัตถะแห่งสิทธิเสรีภาพนั้น ๆ แต่ดูเหมือนฝ่ายผู้ใช้อํานาจรัฐจะไม่ใส่ใจ
มาตรานี้เท่าใด เพราะในที่สุดแล้ว กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ หรือพระราชกําหนดฉบับต่าง 
ๆ ก็ล้วนแต่เขียนล้อเอาถ้อยคําจากรัฐธรรมนูญมาใส่ไว้ให้ คลุมเครือ กว้างขวาง  เหมาะแก่การ
ตีความ เพื่อใช้เพื่อละเมิดสิทธิเสรีภาพได้  เช่นเดียวกันกับรัฐธรรมนูญ ซ่ึงไม่กระจ่างชัดแก่
ประชาชนผู้ถูกกฎหมายบังคับใช้ คงถือเป็นเรื่องปกติที่เมื่อมี หลัก ก็ต้องมี ข้อยกเว้น  ทั้งนี้เพื่อให้
กฎหมายไม่แข็งกระด้างจนเกินไป หรือเปิดโอกาสให้ผู้บังคับใช้ท่ียุติธรรม ได้นําหลักความยุติธรรม
ตามธรรมชาติเข้ามาผสมผสาน  หากแต่ที่สุดแล้ว เวลาท่ีใช้กฎหมายจริง ๆ ผู้ใช้กฎหมายตีความ 
ข้อยกเว้นหลักกฎหมาย ให้กลายเป็นหรือใหญ่กว่าหลักกฎหมาย 
 จากปัญหา ท่ีกล่าวมาย่อมเห็นได้ว่าการคุกคามส่ือ  และสิทธิเสรีภาพของประชาชนใน
ประเทศไทย คงมิได้เกิดขึ้นได้โดยเสรีจากตัวบทบัญญัติเท่านั้น แต่มาจากฝ่ายผู้ใช้กฎหมายด้วย จาก
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เหตุการณ์การคุกคามส่ือประเภทต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นโดยฝ่ายรัฐดังกล่าว ส่ือจํานวนมากที่ถูกปิดกั้นการ
นําเสนอเนื้อหาไม่ว่าท้ังหมด หรือบางส่วน เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบัติการไม่สามารถให้คําอธิบาย  ชี้
ชวนให้ประชาชนทั่วไป หรือกระทั่งเจ้าของส่ือที่ถูกปิดกั้น หรือผู้ได้รับผลกระทบเห็นได้ว่า  เนื้อหา
ส่วนใดของส่ือเหล่านั้นที่เป็นความผิดต่อกฎหมาย ทั้งที่คําอธิบาย  และการชี้แจงดังกล่าวเป็น 
เงื่อนไขการบังคับใช้กฎหมาย 
 เมื่อไม่สามารถชี้แจงได้ว่าเนื้อหาส่วนใดเป็นความผิดจนต้องใช้มาตรการในการปิดกั้น
การเข้าถึง พฤติกรรมของฝ่ายรัฐที่พยายามโยกเหตุผลการปิดกั้นส่ือจากการพิจารณาความถูกผิดของ 
เนื้อหาของส่ือไปสู่เรื่องในทางเทคนิคประเภทไม่มีใบอนุญาตจึงปรากฎขึ้นไม่ว่าจะเป็น การใช้
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมกับการปิดสถานีวิทยุชุมชน  การใช้พระราชบัญญัติโรงงานกับบริษัท
โกวเด้น เพาเวอร์ พริ้นติ้ง หรือล่าสุด การพยายามใช้พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์กับนิตยสารฟ้า
เดียวกัน เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม ความอ่อนด้อยในข้อกฎหมาย  ยังคงปรากฎให้เห็นอยู่แม้รัฐจะได้
เปล่ียนวิธีการไปสู่เรื่องในเชิงเทคนิคแล้วก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของการเลือกใช้
พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ กับนิตยสารฟ้าเดียวกัน โดยการ กล่าวหาว่านิตยสารฟ้าเดียวกันไม่
มีใบอนุญาต ทั้งนี้ หากพิจารณาถ้อยคําตาม มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่บัญญัติอยู่ใน 
หมวด 2 หนังสือพิมพ์ กําหนดว่าหนังสือพิมพ์ซ่ึงพิมพ์ขึ้นภายในราชอาณาจักร ต้องจดแจ้งการพิมพ์
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ย่อมหมายความว่า ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  คงมีแต่เพียง
กิจการหนังสือพิมพ์เท่านั้น ท่ีมีภาระหน้าท่ีต้องจดแจ้งการพิมพ์  หรือขอใบอนุญาตจากภาครัฐ 
สําหรับส่ิงพิมพ์อ่ืนใด อาทิ สมุด หนังสือ แผ่นกระดาษ  หรือวัตถุใด ๆ ท่ีพิมพ์ขึ้นเป็นหลายสําเนา 
(มาตรา 4 วรรค 2) หาได้มีบทบัญญัติมาตราใดกําหนดว่าต้องจดแจ้งการพิมพ์ก่อนดําเนินการด้วยไม่ 
คงมีก็แต่เพียงเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้พิมพ์ ส่ิงท่ีต้องพิมพ์ไว้ในส่ิงพิมพ์ หรือการจัดพิมพ์ท่ีต้อง
มอบให้หอสมุดแห่งชาติด้วยเท่านั้น (มาตรา 7-9) ซ่ึงกรณีนี้ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระในส่ิงพิมพ์เลย 
 ปัญหาอีกประการแม้บทบัญญัติของกฎหมายจะมีปัญหา ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีฝ่ายนิติบัญญัติ
และแม้ตัวผู้บังคับใช้กฎหมายซ่ึงเป็นฝ่ายบริหารจะไม่แยแสการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม  
หรือขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมายเพียงใดก็ตาม แต่การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็อาจ
ยังเกิดขึ้นได้เช่นกัน ถ้าฝ่ายตุลาการยึดมั่นในหลักการแห่งกฎหมาย และสามารถเป็นที่พ่ึงสุดท้ายให้
ประชาชนได้จริง ๆ ตามหลักการแบ่งแยกอํานาจ ท้ังนี้เพราะในที่สุดแล้ว หากกฎหมายฉบับต่าง ๆ 
ถูกบัญญัติโดยมีลักษณะลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินจําเป็น หรือกระทบต่อสารัตถะแห่ง
สิทธิเสรีภาพนั้น จนขัดหรือแย้งต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ (มาตรา  29) ซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ กฎหมายดังกล่าวย่อมไม่อาจมีสภาพบังคับได้ หรือในที่สุดแล้วแม้กฎหมายจะมิได้ขัดหรือ
แย้งกับรัฐธรรมนูญ แต่หากเจ้าหน้าที่รัฐหรือฝ่ายผู้บังคับใช้กฎหมายไม่กระทําการตามท่ีกฎหมายให้
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อํานาจ  หรือใช้อํานาจไปในทางท่ีมิชอบ เมื่อประชาชนนําคดีขึ้นสู่ศาล ศาลในฐานะฝ่ายตุลาการ  
ย่อมใช้อํานาจของตนเพื่อถ่วงดุลย์ตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายนั้นได้เสมอ แต่เรื่องราวต่าง ๆ ท่ี
กล่าวมาจะไม่มีทางเกิดขึ้นหรือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพย่อมไม่มีทางเป็นจริงไปได้เลย  ถ้า
ข้อเท็จจริงปรากฎว่าศาล หรือฝ่ายตุลาการเองไม่ยึดมั่นในหลักกฎหมาย หรือถึงขั้นเพิกเฉย  ละเลย
ไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมาย 
 ตราบใดที่ประเทศไทยยังคงบริบูรณ์เพียบพร้อมไปด้วยปัญหาข้างต้นแล้ว เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นคงโดนคุกคามอยู่เรื่อยไป การปฏิรูปส่ือ จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลย ถ้าปัญหาระดับ
โครงสร้างเหล่านี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขนั้นไม่เฉพาะแต่สิทธิเสรีภาพพ้ืนฐานอย่างการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร หรือการแสดงความคิดเห็นเท่านั้น  ที่ไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครอง  สิทธิเสรีภาพในชีวิต
และร่างกายก็ยังถูกกระทําย่ํายีได้อย่างเสรี  โดยไม่มีใครสนใจแยแสอีกด้วย หากคุณอยู่ฝ่ายตรงกัน
ข้ามกับผู้กุมอํานาจ  
 ซ่ึงตามข้อ 19 แห่งปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 นั้น
บัญญัติไว้ว่า “ขอบเขตแห่งเสรีภาพของส่ือมวลชนมิได้เป็นเพียงเสรีภาพในการเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารโดยเสรีเท่านั้น หากแต่ได้ขยายความถึงเสรีภาพโดยปราศจากการลงโทษใด ๆ เมื่อ
ส่ือมวลชนได้นําเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงและเกี่ยวข้องกับ ประโยชน์สาธารณะ” 
 จะเห็นได้ว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนั้น ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการ
โดยองค์การสหประชาชาติและในปี ค.ศ.1966 สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้มีมติรับรองกติกา
ระหว่างประเทศสองฉบับ คือ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยกติกาฉบับนี้ได้มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการมนุษยชนขึ้น กติกาท้ังสองฉบับมีผลใช้บังคับในปี ค.ศ.1976 ถือได้ว่าเป็น
ความสําเร็จของสังคมระหว่างประเทศท่ีทําให้กฎหมายระหว่างประเทศในการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนมีผลเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาและถือว่ากติกาท้ังสองเป็นกฎบัตรแห่งสิทธิมนุษยชนและมีผล
บังคับทางกฎหมาย และให้ความสําคัญกับการรับรองสิทธิเสรีภาพด้วย 
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ปัญหากฎหมายอาญา มาตรา  329 กรณีหมิ่นประมาทกับการแสดงความคิดเห็นของ
นักวิชาการ 

 กฎหมายหมิ่นประมาทเปิดโอกาสให้อํานาจบุคคลในการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความ
โดยสุจริตซ่ึงในส่วนความผิดฐานหมิ่นประมาทท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของนักวิชาการคือ 
 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 บัญญัติว่า “ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใด
โดยสุจริต 
 (1) เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม 
 (2) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่ 
 (3) ติชมด้วยความเป็นธรรม  ซ่ึงบุคคลหรือส่ิงใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทํา  
หรือ 
 (4) ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการดําเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการ
ประชุม 
 ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท” 
 ซ่ึงความชอบธรรมนั้นหมายถึง ความถูกต้องบนพื้นฐานความคิดของสามัญชนทั่วไป 
และการกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเส่ือมเสียแก่บุคคลอ่ืน 
 การป้องกันตน หมายถึงการแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุผลของคนธรรมดา เพื่อป้องกัน
ตัวเองจากความเสียหายโดยสุจริต 
 คลองธรรม หมายถึงการใด ๆ ท่ีขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม และการกระทําอันไม่
ฟุ่มเฟือย 
 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  330 บัญญัติว่า “ในกรณีหมิ่นประมาท  ถ้าผู้ถูกหาว่า
กระทําความผิด พิสูจน์ได้ว่าข้อที่หาว่าเป็นหม่ินประมาทนั้นเป็นความจริง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 
 แต่ห้ามไม่ให้พิสูจน์ ถ้าข้อที่หาว่าเป็นหม่ินประมาทนั้นเป็นการใส่ความในเรื่องส่วนตัว  
และการพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน” 
 แต่ในเรื่องหมิ่นประมาท กฎหมายอาญามาตรา 330 กําหนดว่า ในกรณีหมิ่นประมาท ถ้าผู้
ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิด  พิสูจน์ได้ว่าข้อหาท่ีว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริง  ผู้นั้นไม่
ต้องรับโทษ แต่ห้ามไม่ให้พิสูจน์ ถ้าข้อหาท่ีว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นการใส่ความในเรื่องส่วนตัว 
และการพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 
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 ดังนั้น ถ้าผู้กระทําผิดพิสูจน์ได้ว่าเรื่องราวที่กล่าวมาแล้วเป็นความจริง ผู้นั้นมีความผิดแต่
ไม่ต้องรับโทษ แต่ก็มีข้อห้ามอีกว่าห้ามพิสูจน์หากข้อความที่ถูกหาว่าเป็นการหมิ่นประมาทนั้น เป็น
เรื่องจริงก็ตาม เพราะถึงมีการพิสูจน์ออกมาว่าเป็นเรื่องจริงก็เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทอยู่ดี  
 ซ่ึงกรณีตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการคือ เมื่อปลายปี 2549 
เกิดคดีหนึ่งเป็นข่าวเล็ก ๆ แต่ถือเป็นเรื่องใหญ่  สําคัญอย่างยิ่งของคนแวดวงวิชาการ นั่นคือ  ดร.
มรกต เจวจินดา อาจารย์คณะประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้รับ
หมายตํารวจ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ให้ไปรับฟังข้อกล่าวหาหมิ่นประมาท ที่ สน.บางเขน  
ผู้แจ้งความคือ ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี  อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (มธ.) ระหว่าง  
2526-2531 สืบเนื่องจากหนังสือที่ปรับปรุงมาจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทในชื่อเดียวกัน 
“ภาพลักษณ์ปรีดี พนมยงค์ กับการเมืองไทย พ.ศ. 2475-2526” ดําเนินการจัดพิมพ์โดย  ศ.ดร.ชาญ
วิทย์ เกษตรศิร ิอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในเดือนกันยายน 2543 เพื่อร่วมในโครงการ
เฉลิมฉลองบุคคลสําคัญของไทย ที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ  (กระทรวงวัฒนธรรมในปัจจุบัน) คณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการ 
คณะกรรมการจัดงาน 100 ปี รัฐบุรุษอาวุโส  ซ่ึงเป็นวิทยานิพนธ์ดีเด่นปริญญาโท สาขา
ประวัติศาสตร์ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจําปี 2536  
 ที่มาความเป็นคดี คือ ตามบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา ที่สถานีตํารวจนครบาลบางเขน ลง
วันที่ 27 ธันวาคม 2549 ความโดยสรุปว่า  
 นางมรกต (เจวจินดา) ไมยเออร์ ได้เขียนและตีพิมพ์ลงหนังสือ ภาพลักษณ์ปรีดี พนมยงค์  
กับการเมืองไทยฯ หน้าที่ 327 ซ่ึงมีข้อความว่า “ศาสตราจารย์นงเยาว์ ชัยเสรี  อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ในทํานองว่าอาจารย์ปรีดี  เป็นเพียงแค่ผู้
ก่อตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นเท่านั้น แต่ต่อมาในระยะหลังก็มิได้มีความผูกพันใด ๆ กับทางมหาวิทยาลัย  
คําให้สัมภาษณ์ดูจะสร้างความคลางแคลงใจให้กับนักศึกษาต่อท่าทีของฝ่ายบริหารเป็นอย่างมาก  
และการโยนเรื่องให้รัฐบาลเช่นการขอกลับมาจัดการพิธีศพในเมืองไทย หรือการจัดสร้างอนุสาวรีย์
ว่าแล้วแต่คําส่ังรัฐบาลทําให้นักศึกษาไม่อาจมองเป็นอย่างอ่ืนไปได้  นอกจากเห็นว่าเป็นการปัด
ความรับผิดชอบไปให้พ้น ๆ ตัว ซ่ึงข้อความดังกล่าวทําให้  ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี  ได้รับความ
เสียหายจากการที่บุคคลอ่ืนที่อ่านข้อความดังกล่าวทําให้เข้าใจว่า  เป็นข้อความจริงอันทําให้ผู้
กล่าวหาถูกดูหม่ิน เกลียดชังเสียชื่อเสียง  ซ่ึงการกระทําดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาท
โดยการโฆษณา 
 ซ่ีงข้อความในหน้า 327-328 มีว่า  ...ศาสตราจารย์นงเยาว์ ชัยเสรี อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ในทํานองว่า  อาจารย์ปรีดีเป็นเพียงแค่ผู้
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ก่อตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นเท่านั้น แต่ต่อมาในระยะหลังก็มิได้มีความผูกพันใด ๆ กับทางมหาวิทยาลัย  
คําให้สัมภาษณ์ ดูจะสร้างความคลางแคลงใจให้กับนักศึกษาต่อท่าทีของฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย
เป็นอย่างมาก และการโยนเรื่องต่าง ๆ ให้รัฐบาล เช่น การขอให้กลับมาจัดการพิธีศพในเมืองไทย  
หรือการจัดสร้างอนุสาวรีย์ว่าแล้วแต่คําส่ังรัฐบาลทําให้นักศึกษาไม่อาจมองเป็นอ่ืนไปได้นอกจาก
เห็นว่านี่เป็นการปัดความรับผิดชอบให้พ้น ๆ ตัว  
 อย่างไรก็ตาม นางสาววารุณี โอสถารมย์ กรรมการและเลขานุการ โครงการหอจดหมาย
เหตุธรรมศาสตร์  ได้ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ดังกล่าว และทําหนังสือชี้แจงต่อรองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร  ท่าพระจันทร์ ลงวันที่ 25 กันยายน 2549 โดยสรุปความว่า โดยพยายามสอบทานคู่กัน 
(Cross check) กับวิทยานิพนธ์ต้นฉบับของคุณมรกตไปพร้อม ๆ กัน และสรุปบางตอนว่า  
 “...การตีความข้อความที่อ้างโดยสรุปมาแล้วของผู้เขียนนั้นน่าจะเป็นส่ิงท่ีเข้าใจได้ เพราะ
คําสัมภาษณ์ของคุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี ให้ความรู้สึกว่าผู้ให้สัมภาษณ์กันตนเองออกจากการเข้าไป
มีบทบาทชัดเจนต่อการร่วมงานศพครั้งนี้ จึงขอเสนอความเห็นว่า  การศึกษาของคุณมรกตตามที่
ปรากฏข้างต้น มิได้ถือเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงแต่อย่างใด  หากแต่เกิดจากการเรียบเรียงทีมิได้
จําแนก “ข้อมูลส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง ” ออกจาก  “ข้อสรุปและวิเคราะห์ของผู้เขียนที่อยู่บนพื้นฐาน
ข้อเท็จจริงดังกล่าว” ซ่ึงนําเสนอความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนลงไว้ด้วยในที  กรณีนี้ต้องถือเป็น
ลักษณะโดยธรรมชาติของวิธีการทางประวัติศาสตร์”  
 ซ่ึงมาตรา 329 นั้นมิได้มีบทบัญญัติครอบคลุมการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการที่
กระทําโดยการเป็นบุคคลสาธารณะต่างกับประเทศอังกฤษ ท่ีได้แบ่งระดับการกระทําความผิดเป็น3
ลักษณะ คือ 
 1) Defamation คือการหมิ่นประมาทท่ีมีความหมายอย่างกว้าง ๆ โดยเป็นการกระทําใด ๆ 
ก็ตามท่ีเป็นการแสดงต่อสาธารณะ โดยมีความมุ่งหมายที่จะลดคุณค่าหรือเกียติภูมิของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งที่มีอยู่ในสังคมนั้น หรือเจตนาให้สังคมนั้นเกิดความรังเกียจ 
 2) Libel คือการหมิ่นประมาทต่อบุคคลสาธารณะในแวดวงการเมืองการปกครองและ
ระบบราชการ ซ่ึง Libel แยกเป็นสองลักษณะคือ 
  2.1) Public libel เป็นการหมิ่นประมาทต่อบุคคลสาธารณะในแวดวงการเมือง การ
ปกครองและระบบราชการ 
  2.2) Private libel เป็นการหมิ่นประมาทต่อบุคคลในเรื่องส่วนตัว 
 ซ่ึงในอังกฤษนั้นความผิด Libel ได้ถือเป็นความผิดต่อส่วนตัวและเป็นเรื่องทางแพ่งโดย
ระบุว่า การห้ามมิให้มีการพิสูจน์ถึงความจริงในข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทนั้น เว้นแต่การ
พิสูจน์จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และมีข้อยกเว้นตามกฎหมายในการไม่เป็นหมิ่นประมาทคือ 
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  1) มีเอกสิทธ์ิเด็ดขาด คือการกระทําท่ีมีกฎหมายบัญญัติรับรองว่าหากเป็นการเขียน
หรือตีพิมพ์รายงานของทางราชการไปโดยสุจริต 
  2) เอกสิทธ์ิโดยไม่มีเงื่อนไข คือ การกระทําหรือการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ติ
ชมด้วยความเป็นธรรม เพื่อป้องกันประโยชน์ได้เสียส่วนตนหรือปกป้องประโยชน์สาธารณะเป็น
การกระทําโดยปราศจากเจตนาร้าย 

ปัญหากรณีการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการกับพระราชก าหนดบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

 การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมักมีภายหลังจากการเกิดภัยธรรมชาติ การก่อความไม่
สงบ หรือการประกาศสงคราม ซ่ึงอาจมีผลให้เจ้าหน้าที่บางฝ่ายต้องหยุดการปฏิบัติการตามอํานาจ
หน้าที่ลงช่ัวคราว โดยอํานาจหน้าที่เช่นว่านั้นอาจรวมศูนย์ไปยังเจ้าหน้าที่อีกฝ่ายเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการควบคุมสถานการณ์โดยไม่ชักช้า และอาจนําไปสู่การห้ามออกจากเคหสถาน หรือ
การห้ามมั่วสุมชุมนุมกันเพื่อการใด ๆ ก็ดี ณ พื้นที่นั้นในระหว่างท่ีมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับดังกล่าว คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติต่าง ๆ ไม่สามารถ
นํามาใช้แก้ไขสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐที่มีหลากหลายรูปแบบให้ยุติลงได้
โดยเร็ว รวมท้ังไม่อาจนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากภัยพิบัติสาธารณะและการฟื้นฟูสภาพ
ความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับความเสียหาย และเนื่องจากในปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับความ
มั่นคงของรัฐ ซ่ึงมีความร้ายแรงมากยิ่งขึ้นจนอาจกระทบต่อเอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต 
และก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในประเทศ รวมทั้งทําให้ประชาชนได้รับอันตรายหรือ
เดือดร้อนจนไม่อาจใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุข และไม่อาจแก้ไขปัญหาด้วยการบริหารราชการใน
รูปแบบปกติได้ สมควรต้องกําหนดมาตรการในการบริหารราชการสําหรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้
เป็นพิเศษ เพื่อให้รัฐสามารถรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย และการรักษาสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนทั้งปวงให้กลับสู่สภาพปกติได้โดยเร็ว จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็น
รีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเล่ียงได้ เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความ
ปลอดภัยสาธารณะ และป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ จึงจําเป็นต้องตราพระราชกําหนดนี้ 
 ซ่ึงมีกรณีที่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการดังนี้ เวลา 13.00 น.วันที่ 25 
พ.ค. 2553 ท่ีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในนาม
คณาจารย์ผู้ห่วงใยในสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นําโดย นายฉลอง สุนทรวานิช  นายสุริชัย 
หวันแก้ว นายประภาส ป่ินตบแต่ง น.ส.นวลน้อย ตรีรัตน์ และน.ส.นฤมล  ทับจุมพล ร่วมอ่าน
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แถลงการณ์เรียกร้องความเป็นธรรม และเสรีภาพทางวิชาการ  ซ่ึงจะนําไปยื่นต่อนายอภิสิทธ์ิ และ
นายสุเทพ ผอ.ศูนย์อํานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) 
 แถลงการณ์ระบุกรณีเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมนายสุธาชัย ล้ิมประเสริฐ  อาจารย์ประจํา
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ  ตามหมายจับในความผิดพระราชกําหนดฉุกเฉิน 
พ.ศ.2548 มาตรา 11 (1) และต่อมาถูกนําตัวไปควบคุมไว้ที่ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จ.สระบุรี 
นั้น คณาจารย์ผู้ห่วงใยในสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย และนักวิชาการเพื่อนร่วมวิชาชีพ  ขอ
แสดงความกังวลต่อการใช้ข้อหาดังกล่าว ดังนี้  
 1. แม้เจ้าหน้าที่ตํารวจจะมีอํานาจดําเนินการดังกล่าวตามพระราชกําหนดฉุกเฉิน  แต่
เจ้าหน้าที่ไม่มีและไม่เคยเปิดเผยหลักฐานที่ชัดเจนหนักแน่นใด ๆ ให้ผู้ถูกกล่าวหา  และสาธารณชน
ได้รับรู้ การกระทําดังกล่าวเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของบุคคล โดยเฉพาะกรณีของนายสุธาชัย 
ถือเป็นการคุกคามเสรีภาพทางวิชาการอีกด้วย  
 2. แม้การใช้อํานาจดังกล่าว เป็นไปเพื่อระงับสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ของบ้านเมือง และนําสังคมไทยกลับสู่ภาวะปกติ  แต่การใช้อํานาจดังกล่าวอย่างครอบคลุม ไม่
แยกแยะ  ปราศจากหลักฐานความผิดที่หนักแน่นชัดเจนไม่อาจสร้างสังคมแห่งความปรองดอง
สมานฉันท์ดังท่ีรัฐบาลและศูนย์อํานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) มุ่งหวัง  และยังอาจทํา
ให้ความหวาดระแวง ความกลัว ความเกลียดชัง และความโกรธแค้นในสังคมไทยขยายตัวยิ่งขึ้น ซ่ึง
จากกรณีของนายสุธาชัย และกรณีอ่ืน ๆ ท่ีไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน เจ้าหน้าที่ตํารวจควรปล่อยตัว
คืนเสรีภาพให้ผู้ถูกกล่าวหาโดยเร็ว และขอให้รัฐบาล และศูนย์อํานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 
(ศอฉ.) พิจารณายกเลิกพระราชกําหนดฉบับนี้ ซ่ึงล่อแหลมต่อการละเมิดสิทธิของประชาชนจนเกิน
ขอบเขตเพ่ือให้การจัดการต่อผู้กระทําผิดเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมดังท่ีปรากฏใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การที่รัฐบาลนั้นดํารงกฎหมายที่บอกว่าบุคคลที่สงสัยว่าจะเป็น
ผู้ร่วมกระทําการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเป็นผู้ใช้ ผู้โฆษณาผู้สนับสนุนการกระทําเช่นว่านั้น  
หรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน  ซ่ึงเป็นข้อกล่าวหาท่ีกว้าง และเปิด
โอกาสให้ใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงาน  ทําให้หวั่นได้ว่าอาจจะเอาไปใช้กับคนกว้างขวางมากที่
เห็นชัดคือกับหมู่นักวิชาการ ซ่ึงส่ิงนี้อาจสวนทางกับเจตจํานงที่จะสร้างความปรองดองในสังคม ถ้า
รัฐบาลมีความจํานงตามท่ีประกาศไว้  จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประกาศเปิดพื้นที่ให้สังคมได้พูด
เรื่องท่ีเดือดร้อน  เรื่องท่ีเป็นปัญหารัฐบาล ซ่ึงการปิดพื้นที่ที่จะให้คนใช้สิทธิเสรีภาพตามปกติปิด
พื้นที่วิชาการตามปกตินั้นอาจเป็นการกดดันให้คนไปใช้พ้ืนที่ลับ พื้นที่ใต้ดิน  ซ่ึงไม่เป็นการดี
สําหรับการสร้างความปรองดองเป็นแน่ 


