
บทที ่5 

บทสรุปและเสนอแนะ 

บทสรุป 

 ซ่ึงสิทธิเสรีภาพในทางความคิดและการแสดงความคิดเห็นนั้นได้แก่ 
 1) เสรีภาพในการถือศาสนา นิกายศาสนา หรือลัทธินิยาในศาสนา และเสรีภาพในการ
ปฎิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฎิปักษ์ต่อหน้าที่
ของพลเมือง และไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 2) สิทธิในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 3) เสรีภาพในทางวิชาการ การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร่
งานวิจัยตามหลักวิชาการ เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเรือนหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 4) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมโฆษณา และการส่ือ
ความหมายโดยวิธีอ่ืน เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กาเล่นแสดงต่าง ๆ ฯลฯ 
 5) เสรีภาพหนังสือพิมพ์ เสรีภาพในการกระจายเสียงโดนทางวิทยุกระจายเสียง และ 
เสรีภาพในการกระจายเสียงและภาพโดยทางวิทยุโทรทัศน์ 
 6) เสรีภาพของพนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ในการ
เสนอข่าวและสดงความคิดเห็น เสรีภาพของพนักงานหรือลูกจ้างของเอกชน ข้าราชการพนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจในกิจการวิทยุกระจายเสียงหรือ
วิทยุโทรทัศน์ในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นภายใต้ข้อจ ากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่
ภายใต้อาณัติของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของกิจการ 
 1. สรุปเปรียบเทียบความหมายของนักวิชาการกับกรณีการถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น 
 ผู้เป็นนักวิชาการนั้นเป็นบุคคลที่สามารถพูด เขียน พิมพ์ได้กว้างขวาง ยกเว้นเพียงหนึ่ง
หนึ่งหรือสองเรื่องเท่านั้นที่จะถูกจ ากัดหรือถูกเซ็นเซอร์โดยรัฐหรือโดยตนเอง คือเรื่องกษัตริย์และ
เรื่องศาสนา ซ่ึงต้องหลีกเล่ียงไม่ไปพาดพิง แต่ปัจจุบันต้องหลีกเล่ียงในเรื่องทางการเมืองด้วย 
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เนื่องจากหวั่นเกรงโทษจากการจ ากัดสิทธิในการใช้กฎหมายของรัฐเช่น พระราชบัญญัติบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 การแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นในเรื่องทางการเมือง 
ส่ือมวลชนหรือทางด้านวิชาการ ล้วนแล้วแต่เป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน รัฐในฐานะผู้ปกครอง
ประเทศให้ความเคารพและรับรอง ไม่ว่าจะเป็นรับรองโดยกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ของสังคม ซ่ึง
ประเทศไทยเองได้มีการบัญญัติรองรับไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด
สามว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่เจ็ด สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของปวงชนและ
ส่ือมวลชนโดยก าหนดไว้ว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การ
พิมพ์ การโฆษณา และ การส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืนซ่ึงรัฐจะจ ากัดเสรีภาพนี้ไม่ได้ นอกจากโดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ เกียติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว 
 นักวิชาการนั้นมีบทบาทส าคัญที่จะช่วยสะท้อนมุมมองการพัฒนาสังคม  ให้มีความ
รอบคอบมากยิ่งขึ้น ช่วยเหลือสังคมและชุมชน เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร  การพัฒนาที่ถูกต้องและเป็น
กลาง แก่ประชาชน ซ่ึงการจ ากัดสิทธิการให้ความรู้ทางวิชาการของผู้เป็นนักวิชาการดังกล่าวนั้น
การเป็นการละเมิดสิทธ์ิส่วนบุคคลของผู้ให้ความรู้ เนื่องจากผู้ให้ความรู้ทางวิชาการมีหน้าที่จักต้อง
ให้ความคิดเห็นในฐานะซ่ึงตนได้รับในการที่บุคคลมอบหมายหน้าที่ให้แสดงความคิดเห็น  แต่กลับ
ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพดังกล่าว และการที่แสดงความคิดเห็นแย้งกับการใช้อ านาจรัฐนั้น จะถูกจ ากัด
สิทธิ โดยอ้างกฎหมายเฉพาะมาเกี่ยวข้องซ่ีงถือเป็นการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนด้วย  
 2. สรุปการหมิ่นประมาทของประเทศไทยกับกฎหมายต่างประเทศ 
 ซ่ึงการที่ผู้เป็นนักวิชาการวิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นทางการเมือง หรือการ
กล่าวถึงบุคคลในแวดวงการเมืองการปกครองหรือระบบราชการนั้นจะสามารถกระท าได้เพียงใด  
 ซ่ึงกฎหมายหมิ่นประมาทของประเทศไทยนั้นเปิดโอกาสให้อ านาจบุคคลในการแสดง
ความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริต  ซ่ึงเพื่อความชอบธรรม  ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสีย
เกี่ยวกับตนตามคลองธรรม หรือในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่ หรือติชมด้วยความ
เป็นธรรม ซ่ึงบุคคลหรือส่ิงใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระท า  หรือในการแจ้งข่าวด้วยความ
เป็นธรรมเรื่องการด าเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการประชุม ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่น
ประมาท  
 และในกรณีหมิ่นประมาท ถ้าผู้ถูกหาว่ากระท าความผิด  พิสูจน์ได้ว่าข้อที่หาว่าเป็นหม่ิน
ประมาทนั้นเป็นความจริง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ห้ามไม่ให้พิสูจน์ ถ้าข้อที่หาว่าเป็นหม่ินประมาท
นั้นเป็นการใส่ความในเรื่องส่วนตัว และการพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 
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 ส่วนในต่างประเทศยกตัวอย่างประเทศอังกฤษนั้น การวิพากษ์วิจารณ์ใด ๆ ก็ตามท่ี
กระท าต่อบุคคลสาธารณะในแวดวงการเมืองการปกครองหรือระบบราชการในประเทศอังกฤษ  
การกระท านั้นจะไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทก็ต่อเมื่อเป็นการแสดงความคิดเห็นในทาง
การเมืองอย่างแท้จริงเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องท่ีบุคคลสาธารณะดังกล่าวได้กระท าไปใน
ฐานะตัวแทนของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะต่าง ๆ หรือได้กระท าการใด ๆ อันกระทบต่อ
ส่วนได้ส่วนเสียของประชาชนโดยตรงนั่นเอง 
 ในกฎหมายของประเทศอังกฤษยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยกเว้นความรับผิดทาง
อาญาฐานหมิ่นประมาทอีก  กล่าวคือแม้จะมีข้อความอันเป็นการกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ตาม  หากว่าการกระท านั้นเข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายก็ไม่เป็นการหมิ่น
ประมาท  โดยกฎหมายถือว่าเป็นเอกสิทธ์ิ (Privilege) ท่ีผู้นั้น  มีสิทธิที่จะกระท าได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย ทั้งนี้ สามารถแบ่งเอกสิทธ์ิได้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ 
 เอกสิทธ์ิเด็ดขาด (Absolute privilege) ซ่ึงหมายถึง การกระท าท่ีมีกฎหมายบัญญัติรับรอง
ว่า หากเป็นการเขียนหรือตีพิมพ์รายงานของทางราชการไปโดยสุจริตในกรณีต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็น
ความผิดฐานหมิ่นประมาท รายงานราชการที่อ้างถึงนี้ได้แก่ รายงานการประชุมรัฐสภา รายงานการ
ด าเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีใดคดีหนึ่งในชั้นศาล  รายงานค าพิพากษาของศาล  รายงานการ
ประชุมของคณะรัฐมนตรี รายงานการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และรายงานในการ
ด าเนินการใด ๆ ของรัฐบาล นั่นเอง 
 เอกสิทธ์ิโดยมีเงื่อนไข (Qualified privilege) ซ่ึงหมายถึง การกระท าหรือการแสดงความ
คิดเห็นโดยสุจริต  ติชมด้วยความเป็นธรรม  เพื่อป้องกันประโยชน์ได้เสียส่วนตน  หรือปกป้อง
ประโยชน์สาธารณะหรือ คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคหรือ  เป็นการกระท าโดยปราศจากเจตนาร้าย  
(Malicious intent) 
 3. สรุปพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินกับการแสดงความ
คิดเห็นของนักวิชาการ 
 การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมักมีภายหลังจากการเกิดภัยธรรมชาติ การก่อความไม่
สงบ หรือการประกาศสงคราม ซ่ึงอาจมีผลให้เจ้าหน้าที่บางฝ่ายต้องหยุดการปฏิบัติการตามอ านาจ
หน้าที่ลงช่ัวคราว โดยอ านาจหน้าที่เช่นว่านั้นอาจรวมศูนย์ไปยังเจ้าหน้าที่อีกฝ่ายเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการควบคุมสถานการณ์โดยไม่ชักช้า และอาจน าไปสู่การห้ามออกจากเคหสถาน หรือ
การห้ามมั่วสุมชุมนุมกันเพื่อการใด ๆ ก็ดี ณ พื้นที่นั้นในระหว่างท่ีมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว หรือป้องกันมิให้
เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้น ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจออกข้อก าหนดที่เกี่ยวกับการแสดงความ
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คิดเห็นต่อไปนี้ คือ ห้ามการเสนอข่าว การจ าหน่าย หรือท าให้แพร่หลายซ่ึงหนังสือ ส่ิงพิมพ์  หรือ
ส่ืออ่ืนใดที่มีข้อความอันอาจท าให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร
ท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน  จนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ทั้งในเขตพื้นที่ท่ีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือทั่ว
ราชอาณาจักร  
 ไม่ว่าสถานการณ์ใดประชาชนก็ควรที่จะได้รับข้อมูล ความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง ได้รับรู้
ข้อมูลวิเคราะห์ข่าวสาร ซ่ึงการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการนั้นมีบทบาทส าคัญที่จะช่วย
สะท้อนมุมมองการพัฒนาสังคมให้มีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบทบาทที่นักวิชาการช่วยเหลือ
สังคมและชุมชนได้ก็คือการเกาะติดสถานการณ์เพื่อให้การให้ข้อมูลข่าวสาร  การพัฒนาที่ถูกต้อง
และเป็นกลาง แก่ประชาชน ดังนั้นผู้ศึกษาเห็นว่ายิ่งในภาวะที่บ้านเมืองไม่สงบหรือมีเหตุใด ๆ 
ประชาชนมีสิทธิที่ได้รับรู้ และผู้เป็นนักวิชาการมีสิทธิที่จะท าหน้าที่ในการแสดงความคิดเห็นของ
ตนโดยไม่ถูกปิดกั้นหรือจ ากัดโดยกฎหมายเฉพาะใด 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความหมาย  นักวิชาการนั้นมีบทบาทส าคัญที่จะช่วยสะท้อน
มุมมองการพัฒนาสังคม  ให้มีความรอบคอบมากขึ้น  ช่วยเหลือสังคมและชุมชน เพื่อให้ข้อมูล
ข่าวสาร การพัฒนาที่ถูกต้องและเป็นกลาง แก่ประชาชน ซ่ึงเป็นบุคคลที่สามารถพูด เขียน พิมพ์ได้
กว้างขวางเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ การพัฒนาที่ถูกต้องและเป็นกลาง แก่ประชาชน  
 เช่นนั้นรัฐบาลไม่ควรปฏิรูปส่ือด้วยวิธีการน าเสนอข้อมูลและความคิดเห็นที่ผิดเพี้ยน
บิดเบือนข้อเท็จจริงหรือปิดกั้นเสรีภาพทางความคิดของนักวิชาการที่แสดงออกทางส่ือ ซ่ึงบุคคลทุก
คนมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นหรือรับรู้ข่าวสารใดโดยปราศจากการแทรกสอด ผู้ศึกษาเห็นควร
ให้ปรับปรุงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้บัญญัติยกเว้นการจ ากัดการแสดงความ
คิดเห็นของผู้เป็นนักวิชาการโดยชัดเจน ควรให้เสรีภาพแก่นักวิชาการในการแสดงความคิดเห็นโดย
ธรรมอย่างเสรี ก าหนดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและความคิดเห็นผ่านการพูดหรือการเขียน
หรืองานศิลปะ รวมถึงส่ือซ่ึงเป็นส่ือของตัวผู้เป็นนักวิชาการเองท่ีใช้แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้
เป็นนักวิชาการ เพื่อให้นักวิชาการได้ท าหน้าที่และประชาชนได้รับรู้ข่าวสารข้อเท็จจริง  โดยไม่มี
ข้อจ ากัด  การเซ็นเซอร์โดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่ได้แสดงวิธีการและเนื้อหาของความคิดหรือ
ความเห็นเป็นการละเมิดของกฎหมายและประเพณีของ หรือกลุ่มท่ีอนุญาตให้เสรีภาพในการแสดง
ออกมา พร้อมกับเสรีภาพในการเห็นและการแสดงออกน่าจะเกิดขึ้นได้โดยมีขอบเขตที่ยุติธรรมและ
เป็นกลาง 
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 2. ข้อเสนอแนะกรณีหมิ่นประมาท  ในส่วนของกฎหมายอาญากรณีความผิดฐานหมิ่น
ประมาทควรบัญญัติอนุย่อย ลงเพิ่มเติมให้ชัดเจนในส่วนของการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการ 
ว่าการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการนั้นการกระท าใด แสดงความคิดเห็นเพียงใดขั้นใดจึงเป็น
หมิ่นประมาท 
 3. ข้อเสนอแนะกรณีพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน การแสดง
ความคิดเห็นของนักวิชาการนั้นเป็นหน้าที่ของผู้เป็นนักวิชาการที่ต้องแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ปัญหาบ้านเมืองดังกล่าวให้ประชาชนได้รับรู้ ซ่ึงหากมีการจ ากัดสิทธิในการท าหน้าที่ดังกล่าวนั้น ผู้
ศึกษาคิดว่าเป็นการละเมิดสิทธิขอบเขต ซ่ึงหากมีการกล่าวถึงโดยเกินควรในทางท่ีไม่เป็นจริงแล้วก็
ควรให้การจัดการต่อผู้กระท าผิดเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมดังท่ีปรากฎในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ผู้ศึกษาเห็นว่าควรยกเลิก หรือยกเว้นในเรื่องการแสดงความคิดเห็นของผู้เป็น
นักวิชาการให้มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้ชัดเจน 
 4. ข้อเสนอแนะความสอดคล้องของการตีความรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุธ
ศักราช 2550 มาตรา 45 
 จากบทบัทญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 45 “บุคคลย่อมมี
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการส่ือความหมาย
โดยวิธีอ่ืน  
 การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบัทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิ
ในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอ่ืน เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับความเส่ือมทรามทางจิตใจ หรือสุขภาพของประชาชน” 
 จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา45 ในวรรค
หนึ่งและวรรคสองดังกล่าวข้างต้นนั้น เห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นของบุคคลไว้อย่างกว้าง ๆ ซ่ึงในส่วนของผู้แสดงความคิดเห็นในฐานะนักวิชาการนั้น
มิได้มีการบัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งว่าให้ความเห็นได้เพียงใด ผู้ศึกษาเห็นว่าควรที่จะมีการแก้ไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 45 วรรคสุดท้าย ดังนี้  “ผู้
แสดงความคิดเห็นในฐานะนักวิชาการชอบท่ีจะแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ ตราบเท่าที่ไม่ขัด
ต่อประโยชน์สาธารณะและโดยสุจริต”  
 จากบทบัญญัติที่ผุ้ศึกษาต้องการให้เพิ่มเติมดังกล่าวนั้นสามารถตีความหมายได้ดังนี้ คือ
กรณีการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการควรให้แสดงออกซ่ึงต้องมีข้อจ ากัดว่า 
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 1) เสนอแนะอย่างสุจริต ไม่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ไม่กระทบต่อความส าคัญของ
ประเทศชาติ  
 2) การให้ความคิดเห็นนั้นต้องอยู่ภายใต้ความถูกต้อง ห้ามแสดงความคิดเห็นเพื่อ
ก่อให้เกิดเรื่องเส่ือมเสีย 
 3) การวิพากษ์วิจารณ์ต้องไม่ไปดึงปัจเจกชนมาร่วมกับความคิดของตนโดยมิชอบ 
 4) ควรมีจริยธรรมของนักวิชาการในการแสดงความคิดเห็น ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ไม่ท าให้เกิด
ความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน ไม่กล่าวความเท็จ 
 โดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือสถานการณ์ที่ล่อแหลมต่อความมั่นคงของ
บ้านเมืองต้องไม่แสดงความคิดเห็นทั้ง 4 ข้อดังกล่าว และหากวิพากษ์วิจารณ์ ทางการเมืองในเรื่อง
ผู้น าประเทศ สามารถท าได้แต่ต้องไม่กระทบประโยชน์สาธารณะ คือสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ใน
เรื่องนโยบาย ไม่ใช่ตัวบุคคล 

 
 

 


