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คําประกาศ 
 
รายงานฉบบันี้เขียนโดย ศิลปฟา ตนัศราวุธ นักกฎหมายสื่อมวลชนอิสระที่ประจําอยูใน

กรุงเทพฯ โดยไดรับขอเสนอแนะและบรรณาธิการโดย โทบี้ เมนเดล ที่ปรึกษากฎหมาย

อาวุโสของอารติเคิล 19 
 
 
 
 
 

อารติเคิล 19 เปนองคกรระหวางประเทศที่มิใชเปนของรัฐบาลซึ่งมีสํานักงานใหญในกรุงลอนดอน

โดยมีภาระกิจเปนการเฉพาะในการสงเสรมิสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและในขอมูลขาวสาร 

โดยไดมีกิจกรรมในประเทศไทยมาตัง้แตป 2545 และไดตีพิมพรายงานการศึกษาพื้นฐานของ

เสรีภาพในการแสดงออกในไทยเมื่อป 2548 ซึ่งสามารถหาดูไดที ่
http://www.article19.org/pdfs/publications/thailand-baseline-study.pdf. 
 
สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ เปนองคกรกํากับดูแลตนเองระดับประเทศของหนงัสือพิมพฉบับ

หลักๆในไทย โดยมีภาระกิจในการสงเสริมเสรีภาพของหนังสือพิมพและจรรยาบรรณวิชาชพีใน

บรรดานักหนงัสือพิมพไทย 
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 1.     อารัมภบท 
 
1.1 แมวาเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนคนไทยจะไดรับการรับรองไวในรัฐธรรมนูญ 

แตการใชเสรีภาพดังกลาวโดยสื่อมวลชนและปจเจกบุคคลในประเทศไทยยงัถูกจาํกดัดวยทัง้

กฎหมายทีม่ีการใชมายาวนานและกฎหมายทีเ่พิง่บังคับใชใหม  กฎหมายเหลานี้และการที่รัฐบาล

เปนเจาของและควบคุมส่ือวิทยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทัศนมายาวนานไดจํากัดเสรีภาพ

ดังกลาวในทางปฏิบัติ 
 
1.2 การหมิน่ประมาททัง้ในสวนที่เปนความอาญาและความแพงเปนกฎหมายสาํคัญหนึง่ที่

จํากดัเสรีภาพในการวิพากษวิจารณรัฐบาล ภาคธุรกิจและบุคคลที่มีอํานาจตางๆ 
 
1.3 สําหรับในประเทศไทยนั้น การหมิน่ประมาทเปนความผดิฐานหนึง่ในประมวลกฎหมาย

อาญาซึ่งบังคบัใชมาตั้งแตพ.ศ. 2500 ซึ่งตัวบทของความผิดฐานหมิน่ประมาทมิไดมีการแกไข

เปลี่ยนแปลงในสาระสาํคัญในยุคสมัยใหม  แตหากในปพ.ศ. 2535 ไดมีการแกไขมาตรา 326 และ 

328 ของความผิดฐานหมิน่ประมาทโดยเฉพาะในมาตรา 328 ไดเพิ่มโทษการหมิน่ประมาทดวย

การโฆษณาเผยแพรผานสื่อในรูปแบบตางๆเปนจําคุกไมเกินสองป และปรับไมเกินสองแสนบาท  

ระวางโทษจําคุกใหมนี้เทยีบเทากับความผิดฐานทํารายรางกายผูอ่ืน (มาตรา 295 ป.อาญา) แต

อัตราโทษปรับสูงสุดนัน้สูงกวาโทษปรับของการทํารายรางกายผูอ่ืนมาก  

 
1.4 การแกไขกฎหมายในป 2535 เพื่อเพิ่มอัตราระวางโทษสงูสุดนัน้เปนทีท่ราบกนัวามุงเนน

เพื่อใชกับส่ือมวลชนเนื่องจากอัตราโทษใหมที่เพิ่มสูงขึน้มากนั้นใชเฉพาะกับการหมิน่ประมาทดวย

การตีพิมพหรือกระจายเสยีงและหรือภาพไปยังบุคคลจํานวนมาก  สําหรับการหมิ่นประมาทที่

กระทาํตอเพียงบุคคลที่สามนั้นมีอัตราระวางโทษสงูสุดเพียงจําคุกไมเกินหนึง่ป หรือปรับไมเกิน

สองหมืน่บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ    
 
1.5 ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การหมิน่ประมาททางแพงเปนบทบัญญัติในเร่ือง

ละเมิดซึ่งการหมิ่นประมาทคือการทีท่ําใหชื่อเสียง เกียรติคุณ ทางทาํมาหาไดหรือทางเจริญของ

บุคคลอื่นไดรับความเสยีหาย บุคคลที่ไดรับความเสยีหายมีสิทธิ์เรียกคาสินไหมทดแทนจาก

ผูกระทําผิดได  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมิไดกําหนดคาสนิไหมทดแทนต่าํสุดหรือสูงสดที่

ศาลอาจตัดสินใหแกผูเสยีหาย จงึเปนดุลยพนิิจของศาลโดยสิ้นเชงิ 
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 2.     ลักษณะของสื่อขาวในไทย 
 
2.1 หนงัสือพมิพเปนสื่อขาวหลกัในไทยที่เอกชนเปนเจาของ สถานวีทิยุและโทรทัศนกระแส

หลักที่ถายทอดสัญญาณผานสถานทีี่ตั้งอยูบนพื้นโลกลวนมีรัฐเปนเจาของหรือไมกรั็ฐเปนทัง้

เจาของและดาํเนนิการเอง ดังนัน้จึงอยูภายใตการกาํกบัดูแลของรัฐบาล  หนังสือพิมพจงึเปนสือ่

ขาวประเภทเดียวทีว่ิพากษวิจารณรัฐบาลและเปนสื่อที่มีโอกาสถกูฟองหมิน่ประมาทมากที่สุด  
 
2.2 การเขาถงึอินเทอรเน็ตในไทยยังอยูในวงจาํกัดในเขตเมอืงเปนสวนใหญ ฉะนัน้ขาว

ออนไลนจึงยังมิใชแหลงสาํคัญสําหรับการรับรูขอมูลขาวสารโดยเฉพาะสําหรับประชาชนที่อาศัย

อยูในเขตชนบทซึ่งยังเปนประชากรสวนใหญของประเทศ ขาวออนไลนจํานวนมากที่มีอยูคือบริการ

เสริมดานอิเลก็ทรอนิคของหนงัสือพมิพไทยโดยมีการเพิ่มเติมขาวใหมบางในระหวางวัน 
 
2.3 เนื่องจากมกีารเขาถึงอนิเทอรเน็ตมากขึน้ในหลายปที่ผานมาโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ 

จึงเกิดหนาเวบไซทที่เสนอขาวทางเลือก ซึง่สวนใหญเสนอขาวเปนภาษาไทยเฉพาะเรื่องสนองตอบ

กลุมผูอานเฉพาะกลุม สําหรับหนาที่เปนที่รูจักกนัมากหนอยยกตวัอยางได เชน ประชาไท 

www.prachatai.com, ฟาเดียวกนั www.sameskybooks.org, มหาวิทยาลัยเทีย่งคืน 

www.midnightuniv.org และศูนยขาวอิศรา www.isranews.org  ยกตวัอยาง ศนูย

ขาวอิศราซึ่งดาํเนนิงานภายใตมูลนิธิพฒันาสื่อมวลชนแหงประเทศไทยนัน้ อุทิศตนในการเสนอ

ขาวเกีย่วกบัความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 
2.4 หนงัสือพมิพไทยจาํนวนมากเสนอขาวโดยใสสีสันเพื่อกระตุนอารมณและความรูสึก และ

ขายขาวโดยใชวิธีพาดหวัตวัใหญเนื่องจากพึ่งยอดขายรายวนัตามแผงหนงัสือมากกวาการบอกรับ

สมาชิกรายเดอืนหรือรายป  ฉะนัน้พาดหวัขาวจึงตองแตะตาเพื่อดึงดูดความสนใจ  บอยครั้งทีพ่าด

หัวขาวเหลานีเ้กินจริงและมไิดสะทอนถงึเนื้อขาวภายใน   
 
2.5 เมื่อไมกี่ปมานี ้วงการหนงัสอืพิมพยังไดเหน็การผุดขึ้นราวดอกเห็ดของหนงัสือพมิพทีเ่สนอ

ขาวซุบซิบดาราโดยบางฉบับตีพิมพรายวนัและเขียนเรื่องและลงภาพของดาราหรือบุคคลที่มี

ชื่อเสียงที่สอไปในทางเพศ  หนงัสือพมิพเหลานี้ก็มโีอกาสสูงที่จะถูกฟองหมิน่ประมาท 
    
2.6 การขายขาวโดยใสสีสันและเสนอเรื่องราวในทางทีก่ระตุนอารมณและความรูสึกนีท้ําให

หลายฝาย ไมเห็นดวยที่จะยกเลิกโทษอาญาของความผิดหมิ่นประมาทเสยีทัง้หมด เนื่องจากเหน็

วาหากไมมีโทษจําคุก ชื่อเสยีงของบุคคลจะไมไดรับการคุมครองที่เพยีงพอ 
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2.7 หนงัสือพมิพไทยสวนมากยงัไมมีมาตรการที่จะปองกันตนเองจากการถูกฟองหมิน่

ประมาท เนื่องจากไมไดปรึกษากับทนายความของตนกอนตีพิมพเร่ืองที่อาจเปนหมิน่ประมาท แม

จะเปนหนงัสือพิมพใหญๆบางฉบับที่มทีนายความประจาํบริษัทก็ตาม โดยอางวาหนงัสือพิมพตอง

ทํางานแขงกับเวลา จึงไมสามารถใหทนายความของตนอานขาวกอนตีพิมพ  หนงัสอืพิมพ

สวนมากจะจางทนายความก็ตอเมื่อถกูฟองเปนคดีแลว 
 
 3.     ประเด็นสําคัญในการจํากัดเสรีภาพในการแสดงออก 
 
3.1 ตามที่ไดกลาวมาแลว เสรีภาพในการแสดงออกของบุคคลและเสรีภาพของสื่อมวลชน

ไดรับการรับรองไวในรัฐธรรมนูญ  โดยภายใตรัฐธรรมนูญป 2550 นั้น เสรีภาพของบุคคลจะถูก

จํากัดไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบญัญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อคุมครองสทิธิและเสรีภาพ

ของบุคคลอื่น รักษาความมัน่คงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีงาม  รัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้ยงัระบถุึงการหามปดกิจการหนงัสือพิมพหรือสถานีวทิยหุรือโทรทัศนดวย 
 
3.2 พระราชบัญญตัิจดแจงการพมิพซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อ 19 ธันวาคม 2550 และมีผลให

ยกเลิกพระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ. 2484 ซึ่งใหอํานาจรัฐอยางมากในการควบคุมหนงัสือพมิพ 

ก็ไมอนุญาตใหพนักงานเจาหนาทีเ่ซ็นเซอรหรือปดกิจการหนงัสือพิมพไมวาในกรณีใดเชนกนัซึ่งก็

สอดคลองกับรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  โปรดอานรายละเอียดของพรบ.ฉบับใหมนี้ในหวัขอ 10.1 
 
3.3 ดังนัน้โดยภาพรวมจงึถือไดวาหนงัสือพิมพไทยมเีสรีภาพที่รับรองโดยกฎหมายมากกวาสื่อ

วิทยุและโทรทศัน  แตกฎหมายหมิ่นประมาทโดยเฉพาะหมิ่นประมาทที่มีโทษอาญาที่ใหอํานาจ

ศาลในการลงโทษจาํคุกผูกระทําผิด คุกคามโดยตรงตอเสรีภาพของสื่อมวลชนและบคุคลที่

ตองการจะวิพากษวิจารณรัฐบาลหรือบุคคลที่อยูในอาํนาจ  การคุกคามสิทธิ์นีห้มายความวาผูอาน

หนงัสือพมิพไทยอาจไมไดรับขอมูลขาวสารที่เปดโปงการกระทาํผิดของรัฐบาล เวนแตหนังสือพิมพ

จะมีพยานหลกัฐานที่แนนหนาที่จะพิสูจนตอศาลได  

 
3.4 บรรณาธิการหนงัสือพมิพทัง้ที่ตพีิมพในกรุงเทพฯและตางจงัหวัดไดแสดงความคิดเห็น

อยางเปดเผยวา ตนถกูคุกคามจากโทษจําคุกของความผิดหมิ่นประมาทและจากการเรียกรอง

คาเสียหายสงูลิบล่ิวของผูเสยีหายซึ่งเปนสิง่ที่เกิดขึ้นเมื่อไมนานมานี้  และกลาววาในบางกรณี ได

หลีกเลี่ยงตีพมิพขาวที่จะเปนการเปดโปงผูอยูในอํานาจหากรูสึกวาตนอาจแพคดีในศาล 
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3.5 ดูเหมือนวาหนังสือพิมพยิ่งใหญ กย็ิ่งเสีย่งตอการถกูฟองหมิน่ประมาท ในราวตนป 2550 

หนงัสือพมิพในเครือมติชนทัง้หมดซึง่มีกลุมผูอานเปนผูมีการศึกษาทีอ่าศัยอยูในเขตเมืองมีคดี

หมิ่นประมาททั้งทางอาญาและแพง 48 คดีในศาล  ซึ่งในจํานวนนี้มีคดีที่มีการเรียกรองคาเสียหาย

สูงเปนประวัตกิารณรวมอยูดวย  บุญเลิศ คชายุทธเดช บรรณาธิการอาวโุสของเครือมติชนกลาววา 

“ความผิดหมิน่ประมาททางอาญาเปนหอกขางแคของบรรณาธิการหนงัสือพิมพ” 
 
3.6 รองศาสตราจารยมาล ีบุญศิริพันธซึง่สอนวารสารศาสตรที่มหาวทิยาลัยหอการคาไทย

กลาววา “กฎหมายหมิ่นประมาทถูกใชเปนเครื่องมือในการขัดขวางการทํางานของสื่อมวลชน” 

และเห็นดวยทีก่ารหมิน่ประมาทจะไมเปนความผิดอาญาและเปนเพียงความผิดทางแพง  
 
 4.     หมิ่นประมาทในฐานะที่เปนความผิดทางอาญา 
 
4.1 ตามที่ไดกลาวมาแลว การหมิ่นประมาทเปนความผิดฐานหนึ่งในประมวลกฎหมายอาญา

ซึ่งบัญญัติวาการแสดงความคิดเห็นหรือขอความ “โดยสุจริตโดยติชมดวยความเปนธรรม ซึ่ง

บุคคลหรือส่ิงใดอันเปนวิสัยของประชาชนยอมกระทํา” ไมมีความผิดฐานหมิน่ประมาท และหาก

จําเลยสามารถพิสูจนใหศาลเห็นวาขอความทีเ่ปนหมิน่ประมาทนัน้เปนความจริง ก็ไมตองรับโทษ  

ฉะนัน้ กฎหมายหมิ่นประมาทของไทยก็สอดคลองกับมาตรฐานสากลบางประการ ในประเด็นการ

จํากัดโดยชอบซึ่งเสรีภาพในการแสดงออก เชน สามารถแสดงความคดิเห็นหรือขอความดวยความ

เปนธรรมและที่เปนความจริงในเรื่องที่เปนประโยชนตอสาธารณะ อยางไรก็ตาม ศาลจะหามการ

พิสูจน หากขอความนั้นเปนเรื่องสวนตวัและการพิสูจนจะไมเปนประโยชนแกประชาชน  
 
4.2 ในทางตรงขามกับมาตรฐานสากลที่ดนีั้น กฎหมายไทยไมไดหามองคกรสาธารณะไมวาที่

เปนองคกรของอํานาจนิติบญัญัติ บริหารหรือตุลาการฟองคดีหมิน่ประมาท  และไมไดกําหนดให

บุคคลสาธารณะตองอดทนตอคําวิพากษวิจารณมากกวาราษฎรธรรมดา ดังเชนคดีที่อธิบายไวใน

ขอ 9.2 
 
4.3 บุคคลที่อางวาถูกหมิน่ประมาทสามารถฟองคดีเปนคดีอาญาและเรยีกคาเสยีหายเปน

จํานวนเงนิในคําฟองอาญานั้น หรืออาจเรียกคาเสยีหายดังกลาวโดยแยกฟองเปนคดีแพงตางหาก 

หรืออาจเลือกที่จะฟองเพียงคดีแพงอยางเดียว  เหตุผลหนึ่งของการแยกฟองเปนคดแีพงคืออายุ

ความของละเมิดคือหนึง่ป ในขณะที่อายุความของการหมิ่นประมาททางอาญาคือสามเดือน 

ฉะนัน้หากฟองแยก ผูเสียหายจะมีเวลามากกวาในการคํานวณวาจะเรียกคาเสียหายเทาใด  โดย

ปกติศาลแพงจะรอคําพพิากษาของศาลอาญากอนที่จะตัดสินวาโจทกควรไดรับคาเสียหายเทาไหร 
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4.4 โทษจาํคุกนั้นมีผลคุกคามตอเสรีภาพในการแสดงออกมากกวาคาเสียหายที่เปนจาํนวน

เงิน เนื่องจากจําเลยของคดอีาจไดเงินมาจากนายจางหรือยืมจากแหลงอื่นเพื่อชําระแกโจทก  แต

หากวาศาลตดัสินจําคุก จําเลยตองติดคุกเอง และการถกูตัดสินวากระทําความผิดทางอาญาจะทาํ

ใหผูกระทาํความผิดนัน้มีประวัติทางอาญาตลอดไป 
 
4.5 ดังนัน้การหมิน่ประมาททางอาญาจึงเปนเครื่องมือหลักที่นกัการเมืองและบุคคลที่อยูใน

อํานาจรฐัใชปดปากมิใหฝายตรงขามวพิากษวิจารณตน เนื่องจากบุคคลเหลานี้มีแนวโนมที่จะใหผู

ที่หมิน่ประมาทตนไดรับโทษจําคุกมากกวาที่จะเรียกคาเสียหายเปนจํานวนเงนิ  ทนายความทีว่า

ความใหหนังสอืพิมพกลาววาในอดีตที่ผานมา นกัการเมืองจากทัง้ฝายรัฐบาลและฝายคานและ

เจาหนาที่รัฐระดับสูงเปนโจทกฟองคดีหมิน่ประมาทบุคคลที่วิพากษวจิารณตนและหนงัสอืพมิพ

มากที่สุด  ดงัเห็นไดจากคดีที่อธิบายไวในขอ 9.2 ชวน หลีกภัยซึ่งเปนนักการเมืองเปนโจทกฟองคดี

โดยมิไดเรียกใหจําเลยจายคาเสียหายเปนจํานวนเงนิเพิม่เติม นอกเหนือจากโทษปรับที่บัญญัติไว

ในประมวลกฎหมายอาญา  อยางไรก็ตาม ในระยะหลงันกัธุรกิจและบริษัทเอกชนไดเปนโจทกฟอง

คดีหมิ่นประมาทมากขึน้ แลวเรียกคาเสียหายเปนจาํนวนเงนิสูงๆจากนักหนงัสือพิมพ แหลงขาว

ของหนงัสือพมิพ และบรรณาธิการของหนงัสือพมิพ 

 
4.6 ยังมกีารใชกฎหมายนี้ดาํเนนิคดีกับนกัรณรงคเพื่อเสรีภาพในการแสดงออกดวย ในเดือน

ตุลาคม 2546 บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากดั (มหาชน) ซึง่ ณ ขณะนั้นครอบครัวของอดีต

นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชนิวตัรยังเปนเจาของอยูไดฟองสภิุญญา กลางณรงคหลังจากที่

หนงัสือพมิพไทยโพสตตีพิมพบทสัมภาษณเธอเกี่ยวกับผลประโยชนทีเ่กื้อกูลกนัระหวางบริษัทกับ

รัฐบาลทักษิณในขณะนัน้ โดยฟองเปนคดอีาญาและเรียกคาเสียหาย 400 ลานบาทจากจาํเลย

ทั้งหมด  ณ ขณะนั้นสุภิญญาเปนเลขาธกิารของคณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฏิรูปส่ือ (คปส.) 

ซึ่งเปนองคกรนําในการปฎิรูปส่ือมวลชนภายใตรัฐธรรมนูญป 2540  ศาลอาญาชัน้ตนไดพิพากษา

ยกฟองเมื่อ 15 มีนาคม 2549 และทั้งสองฝายมิไดอุทธรณ 
 
4.7 สําหรับในประชาคมโลก ประเทศตางๆไดประณามบทลงโทษทางอาญาของความผิดหมิ่น

ประมาทอยางมากเนื่องจากมีผลกระทบตอเสรีภาพในการแสดงออกอยางรนุแรง  ประเทศตางๆ

จํานวนมากขึน้ไดยกเลิกบทลงโทษอาญาดังกลาว ในขณะที่องคกรสทิธิมนุษยชนระหวางประเทศ 

เชน ผูรายงานพิเศษของสหประชาชาตวิาดวยเสรีภาพในการแสดงความคิดเหน็และการแสดงออก

ไดกลาวถงึอันตรายของกฎหมายหมิน่ประมาทที่มีโทษอาญาในโอกาสตางๆมากขึ้นเรื่อยๆ 
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 5.    แนวโนมใหมของการเรียกคาเสียหายสูงลิบล่ิว 
 
5.1 ในป 2548 บริษัท ปคนิค คอรปอเรชั่น จํากดั (มหาชน) ซึง่เปนบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยไทยและจําหนายกาซหุงตม ไดฟองหมิ่นประมาทหนังสือในเครือมติชนเปนคดีอาญา

และเรียกคาเสยีหาย 10,000 ลานบาทซึ่งเปนจํานวนที่สูงที่สุดเทาที่โจทกเคยเรยีกในคดีหมิน่

ประมาทในไทย  และฟองหนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจซ่ึงเปนหนังสือพิมพธุรกิจในเครือเดียวกัน

แยกตางหากเปนคดีอาญาเชนกนัและเรียกคาเสียหายอกี 5,000 ลานบาท  ศาลชัน้ตนไดยกฟอง

ทั้งสองคดีในป 2549  บริษทั ปคนิค ยืน่อทุธรณแตตอมาไดตัดสินใจถอนอุทธรณเอง  
 
5.2 ศิษฎ สุนันทสถาพรทนายความประจาํเครือมติชนมาตัง้แตป 2543 กลาววาเมื่อ

นักการเมืองฟองหมิน่ประมาทมกัตองการใหหนังสือพิมพถอนสิง่ที่ไดเคยเขียนเกี่ยวกับตนโดยไม

คอยไดเรียกคาเสียหายสงูๆ  ศิษฎกลาววา “พวกเขาหวงัวาในระหวางการดําเนินคดใีนศาล เราจะ

เขียนรายงานขาวออนลง และหากเราแพคดี เราจะตองเขียนในสิง่ที่พวกเขาอยากใหเราเขียน” 

และกลาวเสริมวาสาํหรับพวกนกัธุรกิจนัน้เมื่อฟองคดจีะตองการใหหนงัสือพมิพจายคาเสยีหาย 

 
5.3 ในเดือนพฤศจกิายน 2550 เทสโก โลตัส ผูคาปลีกรายใหญและเปนบริษัทในไทยของ   

เทสโก ซึ่งเปนบริษัทขามชาติที่มีสํานักงานใหญในสหราชอาณาจักรอังกฤษ ไดฟองหมิน่ประมาท

เจาหนาที่อาวโุสคนหนึ่งของหอการคาไทยเปนคดีอาญาในขอความทีต่ีพิมพในหนังสือพิมพเอเอส

ทีวีผูจัดการรายวันและเรียกคาเสียหาย 1,000 ลานบาท  ตอมาในเดือนกุมภาพนัธและมีนาคม 

2551ยังไดฟองคอลัมนิสตคนหนึ่งและนักขาวอีกคนหนึง่ของหนงัสือพมิพกรุงเทพธุรกิจเปนคดีแพง

แยกตางหากสองคดีและเรียกคาเสียหาย 100 ลานบาทจากแตละราย 
 
5.4 คาเสียหายที่เรียกกันสงูลิบล่ิวเชนนีห้ากศาลใหตามที่โจทกขอก็คงทําใหจําเลยในคดี

เหลานี้ลมละลาย  อยางไรกต็าม ศาลไทยก็มิไดใหคาสินไหมทดแทนมากเทาที่โจทกขอมา  คา

สินไหมทดแทนสูงสุดที่ศาลฎีกาเคยใหโจทกในคดหีมิน่ประมาทคือหาลานบาท (อานรายละเอียด

คดี ณรงค วงศวรรณ กับหนังสือพิมพแนวหนาในขอ 9.1) สําหรับศาลชั้นตนนั้นเคยตัดสินใหโจทก

ไดรับคาเสียหายเปนจํานวนเงิน 10 ลานบาทแตคดีนี้ยงัอยูระหวางชั้นอุทธรณ แตกถ็ือเปนจาํนวน

สูงสุดที่ศาลชัน้ตนเคยใหในคดีหมิ่นประมาท 
 
5.5 นี่คงชี้ใหเหน็วาคาเสียหายทีโ่จทกเรียกกนัเปนรอยลานหรือพันลานบาทนัน้หมายที่จะขูให

จําเลยเกรงกลวัจนยอมตกลงในขอพพิาทกับโจทกดวยการไกลเกลี่ยของศาลหรือการเจรจาสวนตัว

นอกศาล  จกัรกฤษ เพิ่มพูลบรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณาของหนังสือพิมพกรุงเทพธรุกิจกลาววา 
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“ในระยะหลงัมานี ้ผมไมเคยเหน็การเรียกคาเสียหายต่าํกวา 100 ลานบาทเลย  จําเลยซึ่งไมเขาใจ

เกมสอันนี้ ก็จะตกใจกลัวและมักจะไมตองการตอสูในศาล และมีแนวโนมตกลงยอมความดวยการ

เจรจา” 
 
5.6 ศิษฎทนายความของเครือมติชนกลาววาครึ่งหนึ่งของคดขีองหนงัสือพมิพตางๆในเครือจะ

ตกลงยอมความกนัไดกอนศาลมีคําพพิากษา สวนอีกครึ่งหนึ่งจะตอสูกันจนถงึศาลมีคําพพิากษา

เปนที่สุด 

 
5.7 ธุรกิจขนาดใหญอยางเชนเทสโก โลตัสเมื่อเปนโจทก็ในคดีหมิ่นประมาทยงัสามารถใช

อํานาจในการลงโฆษณาสรางแรงกดดนัใหหนังสือพิมพตองยอมโอนออนได เนื่องจากหนังสือพิมพ

สวนใหญตองพึ่งรายไดจากโฆษณาเปนหลัก จึงไมตองการเสียผูลงโฆษณารายใหญไป เปนที่

ทราบกนัวาเทสโก โลตัสไดพบปะเจรจาสวนตัวกับรรณาธิการของกรงุเทพธุรกิจหลายครั้ง นงคนาถ 

หานวิไลนกัขาวของกรุงเทพธุรกิจคนที่ถูกฟองไดตีพิมพคําชี้แจงเกีย่วกับบทความทีถู่กหาวาหมิ่น

ประมาทในหนังสือพิมพดงักลาวติดตอกนัสามวันจากวันที่ 19-21 มกราคม 2552  ตอมาเทสโก 

โลตัสไดถอนฟองเมื่อ 28 มกราคม 2552 
 
 6.     ผลกระทบจากวิธีการฟองคดีและระเบียบขั้นตอน 
 
6.1 การใชทรัพยากรของรัฐในการฟองคดี 
 
6.1.1 กฎหมายไทยอนุญาตใหผูทีอ่างวาถกูหมิน่ประมาทฟองคดีตอศาลโดยผานกลไกของ

ตํารวจและอัยการ ซึง่เทากับเปนการใชทรัพยากรของรัฐเพื่อเรียกประโยชนสวนตัว ในกรณีที่

ผูเสียหายรองทุกขตอตํารวจ ตํารวจกจ็ะทาํการสอบสวนหาพยานหลักฐานและสงสํานวนให

สํานักงานอัยการสูงสุด ซึง่จะชี้วาคดีมีมลูเพียงพอที่จะสงฟองศาลหรอืไม และเมื่อตัดสินวาจะสง

ฟอง ก็จะแตงตั้งอัยการเปนโจทกในคดี ในกรณีเชนนี ้ผูเสียหายแทบจะไมตองเสียคาใชจายของตน

ในการฟองคด ีสําหรับในหลายประเทศนัน้ ผูเสียหายจะฟองคดีหมิ่นประมาทไมวาทางอาญาหรือ

ทางแพงตอศาลได ก็ตองแตงตั้งทนายความและดําเนนิการตางๆดวยคาใชจายของตนเอง  
 
6.1.2 มานิจ สุขสมจติร อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพแหงชาติและปจจุบันเปนประธาน

มูลนิธพิัฒนาสื่อมวลชนแหงประเทศไทยกลาววาทรัพยากรของรัฐไมควรนํามาใชในการฟองคดี

หมิ่นประมาทเนื่องจากเปนเรื่องประโยชนทางแพง และบุคคลที่ตองการฟองคดีควรใชทรัพยากร
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ของตนเอง โดยทรัพยากรของรัฐควรสงวนไวสําหรับการกระทําผิดอาญาที่รุนแรงกวานี ้

  
6.1.3 อยางไรก็ตาม เจาหนาที่รัฐบางคนกลาววายังมีความจาํเปนที่จะจัดเจาหนาที่ของรัฐไว

ชวยในการฟองคดีหมิน่ประมาท เนื่องจากประชาชนบางคนไมสามารถจางทนายความฟองคดีเอง 

และในไทยเองก็ไมมทีนายความอาสาทีท่ํางานโดยไมคิดคาทนายมากนกั ไมเปนที่แนชัดวา

ประชาชนที่ยากจนฟองคดีหมิ่นประมาทมากเพียงใด 
 
6.2     การยืน่ฟองในหลายทองที ่
 
6.2.1 การหมิน่ประมาทโดยหนงัสือพิมพมีลักษณะพิเศษประการหนึง่เมื่อเทียบกับคดีอาญาอื่นๆ  

โดยปกติ ผูเสยีหายจะตองรองทุกขตอตํารวจหรือยืน่ฟองศาลในทองทีท่ี่เกิดคดีหรือเปนภูมิลําเนา

ของจําเลย  แตเนื่องจากหนงัสือพิมพมวีางจําหนายทั่วประเทศ ผูเสยีหายจึงสามารถรองทกุขหรือ

ยื่นฟองในทองที่ตางๆทีห่าหนังสือพิมพซึ่งตีพิมพบทความที่เปนหมิ่นประมาทอานได   
 
6.2.2 อยางไรก็ตาม หลังการล็อบบ้ีโดยสมาคมของนักหนงัสอืพิมพ ในเดือนกุมภาพนัธ 2533 

กรมตํารวจในขณะนั้นไดออกระเบียบกรมตํารวจวาดวยการสอบสวนคดีความผิดฐานหมิน่

ประมาทเพื่อประสานการทาํงานของตํารวจในคดีดังกลาว โดยกําหนดใหสถานีตํารวจที่รับคํารอง

ทุกขไวเปนแหงแรกมีอํานาจในการสอบสวนคดี และใหสถานีตาํรวจอืน่ๆประสานงานกับแหงแรก

นั้น  นับแตระเบียบนี้ออกมา พนักงานสอบสวนสวนใหญก็ไดปฏิบัติตามระเบียบนี้  อยางไรก็ตาม 

เนื่องจากระเบยีบนี้มิไดเปนกฎหมาย จงึมอิาจบังคับใชอยางเขมงวด    

 
6.3 การไตสวนมลูฟองโดยศาล  
 
6.3.1 โดยปกติ หากผูเสียหายใหอัยการเปนโจทกยื่นฟองคดหีมิ่นประมาทตอศาลแทนตน ศาลก็

จะไมไตสวนมลูฟองเนื่องจากอัยการไดกลั่นกรองพยานหลักฐานตางๆวามีมูลแลว  แตหาก

ผูเสียหายยืน่ฟองคดีตอศาลเอง ศาลก็จะไตสวนมูลฟองวาคดีมีมูลหรือไม 

 
6.3.2 ทนายความทีไ่ดวาความใหหนงัสือพมิพกลาววาดูเหมือนวาปจจุบนัอัยการจะตัดสนิสั่ง

ฟองคดีหมิ่นประมาทมากกวาที่จะไมส่ังฟอง ซึง่อาจเนื่องจากไมตองการถูกมองวาเขาขาง

หนงัสือพมิพ จึงมีคดีหมิน่ประมาทในศาลจํานวนมาก  ทนายความเหลานี้เสนอวาศาลควรไตสวน

มูลฟองคดหีมิน่ประมาททุกคดีแมจะเปนคดีที่ยื่นฟองโดยอัยการก็ตาม เพื่อคัดเอาคดีที่ไมมีมูล

ออกไปกอนทีโ่จทกและจาํเลยจะเริ่มกระบวนพิจารณาคดีซึ่งตองใชเวลาอีกนาน 
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 7.     การไกลเกลี่ยเพื่อไมตองตอสูคดีในศาล 
 
7.1 สําหรับคดีอาญาที่เปนความผิดไมรุนแรงเชนกรณหีมิ่นประมาท กอนเร่ิมกระบวน

พิจารณาคดีศาลจะพยายามใหมีการไกลเกลี่ยขอพพิาท โดยศาลจะแตงตั้งผูไกลเกลี่ยใหคูกรณี ซึ่ง

หากคูกรณีตกลงกนัไดในระหวางการไกลเกลี่ยก็จะชวยศาลลดจํานวนคดีลง 

 
7.2 อยางไรก็ตาม หนงัสือพมิพไทยกม็ีการตกลงขอพิพาทหมิ่นประมาทกบัผูเสียหายดวยการ

เจรจาสวนตัว โดยเฉพาะเมือ่เปนคดียอยๆ 

 
 8.     อัตราคาธรรมเนียมศาลใหม 
 
8.1 เหตุผลหนึ่งทีท่ําใหโจทกในคดีหมิ่นประมาทเรียกคาเสยีหายสูงผิดปกติก็คือคาธรรมเนียม

ศาลหรือคาขึน้ศาลนั้นคอนขางต่ํา โดยเคยกําหนดเพดานไวที่ 200,000 บาทตอคดไีมวาคดีจะมี

ทุนทรัพยสูงเทาไหรก็ตาม 

 
8.2 อยางไรก็ตาม ไดมีการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมศาลขึน้ใหมซึง่มีผลบังคับใชตั้งแตเดือน

พฤษภาคม 2551 โดยตอจากนี ้คดีใดๆทีม่ีการเรียกคาเสียหายไมเกนิ 50 ลานบาทซึ่งรวมถงึคดี

หมิ่นประมาท จะเสียในอัตรารอยละ 2 แตไมเกิน 200,000 บาท สําหรับสวนที่เกนิ 50 ลานบาท 

จะตองเสียเพิม่อีกในอัตรารอยละ 0.1 สําหรับสวนที่เกินมานัน้  
 
8.3 ทนายความหนังสือพิมพไดแสดงความเหน็วาเนื่องดวยคาธรรมเนียมศาลใหมที่สูงขึน้ 

โจทกอาจเลิกแนวทางที่จะเรียกคาเสียหายจํานวนสูงมากๆก็ได 
 
 9.     คดีหมิ่นประมาทที่นาสนใจบางคดี 
 
9.1 ณรงค วงศวรรณ กับ หนงัสือพิมพแนวหนา 

 
9.1.1 ในป 2535 ณรงค วงศวรรณอดีตนักการเมืองซึง่ ณ ขณะนั้นเปนผูมโีอกาสไดเปน

นายกรัฐมนตรีของไทยฟองหนงัสือพมิพหลายฉบับตอหลายศาลที่รายงานขาวอางวาเขามีสวน

เกี่ยวของกับการคายาเสพตดิและเคยถูกสหรัฐอเมริกาปฏิเสธวีซาไมใหเขาประเทศ 

 
9.1.2 ตอกรณีของหนังสือพิมพขนาดกลางอยางแนวหนา โจทกไดฟองทัง้คดอีาญาและคดีแพง 

โดยในคดีแพงนั้นไดเรียกคาเสียหาย 100 ลานบาทจากหนงัสือพมิพและวันชัย วงศมีชัย 
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บรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณาของแนวหนาซึ่งเปนจําเลยรวม  โจทกยงัเรยีกใหจาํเลยทัง้สองชาํระ

คาใชจายในการตีพิมพคาํพพิากษาของศาลและคําขออภัยโจทกในหนังสือพิมพรายวันที่

ออกจําหนายในกรุงเทพฯทุกฉบับเปนเวลา 15 วนัติดตอกันซึง่เปนขอเรียกรองที่จาํเลยจะตองใช

เงินอกีจํานวนมาก  คูกรณีไดตอสูคดีทั้งคดีอาญาและคดีแพงไปจนถงึชั้นศาลฎีกา 

 
9.1.3 สําหรบัคดีอาญานัน้ ศาลฎกีาไดพิพากษาเมื่อ 12 ตุลาคม 2538 ลงโทษจาํคุกวนัชยัเปน

เวลา 20 เดือน แตใหรอลงอาญาไวสองป และปรับวันชยั 15,000 บาท  ศาลยังใหตีพมิพคํา

พิพากษาของศาลในหนงัสอืพิมพรายวนัสี่ฉบับเปนเวลาหาวนัติดตอกัน  

 
9.1.4 สําหรับคดีแพง ศาลฎีกาไดพิพากษาเมื่อ 15 ตุลาคม 2545 หรือเจ็ดปใหหลงัโดยอางถงึคํา

พิพากษาสวนอาญาและสั่งใหหนังสือพิมพแนวหนากับวนัชัยรวมกนัชาํระเงนิคาเสยีหายจํานวนหา

ลานบาทแกโจทก อันเปนจํานวนคาเสยีหายสูงสุดที่ศาลฎีกาเคยใหในคดีหมิ่นประมาท  

 
9.1.5 วันชยัซึ่งปจจุบันมิไดเปนบรรณาธิการผูพมิพผูโฆษณาของแนวหนาอกีแลวแตยังมี

ตําแหนงเปนบรรณาธิการอาวุโส กลาวในการใหสัมภาษณเพื่อเขียนรายงานชิน้นีว้าเงินหาลาน

บาทเปนเงินจาํนวนมากสาํหรับหนังสือพมิพขนาดกลางอยางแนวหนา ฉะนั้นบริษัทจึงไมมีเงินสด

จํานวนเพียงพอที่จะชาํระแกโจทก 

 
9.1.6 วันชยักลาววาบริษัทตองลมละลายและถกูชําระบัญชีเพื่อนาํสินทรัพยที่มีอยูมาชาํระหนี้

แกโจทกและเจาหนี้รายอืน่ๆ  แตหนังสือพมิพแนวหนายงัรักษาหวัหนังสือพิมพไวไดและไดดําเนิน

กิจการภายใตบริษัทใหม 
 
9.1.7 เขากลาววาในระหวางสองปที่เปนบรรณาธิการผูพมิพผูโฆษณาของแนวหนา เขาถกูฟอง

คดีหมิ่นประมาทกวา 20 คด ีโดยโจทกในคดีสวนใหญเปนนกัการเมือง  อยางไรก็ตาม คดีสวน

ใหญตกลงกนัไดดวยการเจรจาสวนตัวเนื่องจากเปนคดียอยๆ  
 
9.1.8 วันชยักลาววาสําหรับหนงัสอืพิมพขนาดกลางและขนาดเล็กนัน้ การถกูฟองหมายถงึ

ปญหาทางการเงินที่จะตามมา “คาใชจายในทางคดีเปนคาใชจายที่สูงสําหรับหนงัสอืพิมพ” เพียง

แคคาประกันตัวบรรณาธิการคนหนึ่งๆก็อาจเปนเงนิจํานวนหลายแสนบาทหรืออาจถึงสองสาม

ลานบาทในบางกรณ ี
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9.1.9 เขากลาววาหลังคดีของณรงค วงศวรรณ หนงัสือพมิพแนวหนาไดเพิ่มความระมัดระวังใน

การเขียนขาวการเมืองที่มีความสุมเสี่ยง “เดี๋ยวนีเ้รารูวาจะเขียนอยางไรไมใหถูกฟอง เราไดเตือน

บรรณาธิการและนักขาวใหตรวจสอบกับแหลงขาวใหดีข้ึนและอยาเขียนขาวโดยฟงความเพียงดาน

เดียว” และเสริมในตอนทายวาในปจจุบนัแนวหนาถูกฟองคดีนอยกวาแตกอนมาก  
 
9.2     ชวน หลีกภัย กับ เสถียร จันทมิาธร และ สชุาติ ศรสีวุรรณ 
 
9.2.1 ในป 2544 ชวน หลีกภัยซึง่ ณ ขณะนัน้เปนหวัหนาพรรคประชาธิปตยและผูนาํฝายคานใน

สภาผูแทนราษฎรฟองหมิ่นประมาทเปนคดีอาญาตอ เสถียร จนัทิมาธร บรรณาธิการบรหิาร

นิตยสารมติชนสุดสัปดาห และสุชาติ ศรีสุวรรณ บรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณาของหนงัสือพมิพมติ

ชนรายวัน (มติชนสุดสัปดาหกับมติชนรายวันเปนสิง่พมิพคนละฉบับ) ตอกรณีบทความที่ตีพิมพใน

หนงัสือพมิพมติชนรายวัน ทีก่ลาวอางวาชวนไมไดใหความสนใจเทาทีค่วรตอความเปนอยูของ

ภริยาและบุตรชาย และทีว่าบุตรชาย “จะมีโอกาสไดรับไออุนก็เมื่อนายชวน หลีกภัยประสบปญา

และเรื่องอื้อฉาวจาํเปนตองสรางภาพใหเห็น” 

 
9.2.2 ในระหวางการสืบพยานในศาล เสถยีรและสุชาติไดโตแยงวาชวนซึง่เคยเปนนายกรฐัมนตรี

ดวยควรเปนตัวอยางที่ดงีามของสังคมในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว 

 
9.2.3 คูกรณีตอสูคดีจนถงึชั้นศาลฎีกาซึ่งไดพพิากษาเมื่อ 15 ธนัวาคม 2548 วา “แมโจทกจะ

เปนนกัการเมอืงและเคยดํารงตําแหนงที่สําคัญทางการเมืองมาแลว อันอาจถือไดวาโจทกเปน

บุคคลสาธารณะก็ตาม แตขอความดังกลาวเปนเรื่องภายในครอบครัวของโจทก มิไดเกี่ยวของกับ

การทาํหนาที่ในฐานะนักการเมืองของโจทกและมิไดเปนประโยชนตอสาธารณชนแตอยางไร” 
 
9.2.4 ศาลฎีกาพพิากษาวาทั้งเสถยีรและสุชาติกระทําความผิดฐานหมิน่ประมาทและลงโทษ

จําคุกคนละสามเดือนและปรับคนละ 20,000 บาท โดยโทษจาํคุกใหรอลงอาญาไวสามป และยัง

ส่ังใหจาํเลยตพีิมพคาํพพิากษาของศาลในหนงัสือพมิพมติชนและขาวสดเปนเวลาสามวนั

ติดตอกัน โดยขาวสดเปนหนงัสือพิมพรายวันอีกฉบบัหนึง่ในเครือมติชน 

 
9.2.5 คําพิพากษาของศาลฎีกานีช้ี้ใหเหน็อยางชัดแจงวาแมตวับุคคลในขาวของหนงัสือพมิพจะ

เปนบุคคลสาธารณะก็ตาม แตส่ิงที่เขียนถงึบุคคลนั้นอาจไมถือวาเปนประโยชนตอสาธารณะ 

ฉะนัน้ศาลไทยจึงมีแนวโนมที่จะเห็นวาขอความที่วพิากษวิจารณเร่ืองสวนตัวเปนหมิ่นประมาท ใน

บทบัญญัติเกีย่วกับความผดิฐานหมิน่ประมาทในประมวลกฎหมายอาญา ศาลจะหามมิใหจําเลย
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พิสูจนความเปนจริงของขอความที่หาวาเปนหมิ่นประมาท หากขอความนัน้เปนเรื่องสวนตัวและ

การพิสูจนจะไมเปนประโยชนแกประชาชน 

 
9.2.6 ประเด็นทีน่าสนใจอีกประเดน็หนึ่งในคดีนีค้ือศาลอาจลงโทษบุคคลที่ศาลเหน็วามีสวน

เกี่ยวของกับการดําเนนิกิจการของหนังสือพิมพที่ตีพมิพขอความที่เปนหมิ่นประมาท แมบุคคลนั้น

จะมิไดเปนบรรณาธิการขาวหรือบรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณาของหนังสือพิมพนัน้ และไมสามารถ

พิสูจนอยางชดัแจงวาบุคคลนั้นเปนผูเขียนขอความที่เปนหมิน่ประมาท  กลาวโดยสัน้คือศาลมี

แนวโนมยกประโยชนใหโจทกในกรณีเกีย่วกับการหาตัวผูเขียน 

 
9.2.7 ในระหวางการสืบพยาน เสถียรใหการวาตนมิไดเขียนบทความทีถู่กหาวาเปนหมิน่

ประมาทและไมมีสวนในการดําเนนิกิจการของหนงัสือพมิพมติชนรายวัน  ในทางการนั้น เสถียรมี

ตําแหนงเปนบรรณาธิการบรหิารนิตยสารมตชินสุดสัปดาห และชวยคัดเลือกบทความเพื่อตีพิมพ

ในมติชนรายวนั 

 
9.2.8 ทั้งเสถียรและสุชาติตางไมเปดเผยตอศาลวาใครเปนผูเขียนบทความนั้น  โจทกเองก็ไมมี

ประจักษพยานที่จะมาเบิกความวาเสถียรเปนผูเขียนบทความชิ้นนัน้เชนกนั  อยางไรก็ตาม ศาล

ฎีกาชี้วาจําเลยทัง้สองยอมตองรูอยูแลววาผูใดเปนผูเขยีนบทความนัน้ และควรเปดเผยขอเท็จจริง

นี้เพื่อยกเปนขอตอสูของเสถียรเพื่อใหเสถยีรไมตองรับผิด  การที่จําเลยทัง้สองไมเปดเผย

ขอเท็จจริงดังกลาวทําใหพยานหลักฐานของจําเลยทั้งสอง “เปนพิรุธอยางยิ่ง” ดังนัน้ ศาลฎีกาจงึ

เห็นวาพยานหลักฐานของโจทกมนี้ําหนักรับฟงไดวาเสถยีรเปนผูเขียนบทความนัน้ และลงโทษ

เสถียรเชนเดียวกับที่ลงโทษสุชาติ 

 
 10.   กฎหมายอื่นบางฉบับที่มีผลกระทบตอเสรีภาพในการแสดงออก 
 
10.1 พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 

 
10.1.1 พระราชบัญญตัิจดแจงการพมิพซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อ 19 ธันวาคม 2550 และมีผลให

ยกเลิกพระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ. 2484 ทําใหคนไทยสามารถเริม่กิจการหนังสือพิมพฉบับ

ใหมๆไดงายขึน้ โดยปจจุบันนี้บุคคลที่มีสัญชาติไทยที่ตองการเปดหนงัสือพิมพฉบับใหมสามารถ

ทําไดโดยเพียงไป “จดแจง” ตอพนกังานเจาหนาที่ซึง่มิใชการไปขออนญุาต  นอกจากนี้ เจา

พนกังานยังไมสามารถเซ็นเซอรขาวหรือปดกิจการหนงัสือพิมพไมวาดวยกรณีใดภายใตกฎหมาย

ฉบับใหมนี ้ 
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10.1.2 อยางไรก็ตาม กฎหมายฉบับใหมนีย้ังใหอํานาจผูบัญชาการตํารวจแหงชาติส่ังหามนาํ

ส่ิงพิมพใดๆทีห่มิ่นพระบรมเดชานุภาพ หรือที่จะกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี

ของประชาชนเขามาในประเทศ 

 
10.1.3 สําหรับกรณีทีเ่กี่ยวของกับความผิดฐานหมิ่นประมาทนัน้ พรบ.ฉบับนีม้ิไดกําหนดให

บรรณาธิการหนงัสือพมิพและบรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณาตองรวมรับผิดกับผูเขียนขอความทีห่า

วาเปนหมิ่นประมาท  ในพรบ.การพิมพฉบับเกานั้น ผูเขียนขอความดังกลาวและบรรณาธิการตอง

รับผิดรวมกันในฐานะเปนตัวการ และถาไมไดตัวผูเขียน บรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณาก็ตองรับผิด

เปนตัวการดวย  ภายใตกฎหมายฉบับใหมนี้ ดูเหมือนวาตอจากนี้นกัขาวหรือคอลมันิสตของ

หนงัสือพมิพเทานั้นที่จะถูกฟองหมิน่ประมาท  
 
10.1.4 กฎหมายฉบับใหมนี้ดูจะสนองความตองการของบรรณาธกิารและเจาของหนงัสือพมิพ
จํานวนมากทีว่าพวกเขาไมควรตองรับผิดในขอความหมิ่นประมาททีพ่วกเขาไมไดเขียน  กอนการ

บังคับใช พรบ.จดแจงการพมิพฉบับใหมนี ้บรรณาธิการและบรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณาบางคน

ไดกลาวอยางเปดเผยสนับสนุนใหมีการปลดเปลื้องภาระความรับผิดของตน 

 
10.1.5 คดีหมิ่นประมาททั้งสามคดทีี่ฟองโดยเทสโก โลตัสเมื่อพฤศจิกายน 2550 กุมภาพนัธ 

2551 และมีนาคม 2551 ตามลําดับเปนตวัอยางทีช่ี้ใหเห็นถึงผลของกฎหมายฉบับใหมนี ้ คดีทัง้

สามเกีย่วของกับขอเขียนสามชิ้นที่ตีพิมพในหนังสือพิมพไทยรายวัน  เทสโก โลตัสฟองเพยีง

แหลงขาวผูใหสัมภาษณในคดีแรกและผูเขียนบทความในอีกสองคดี  ไมมีบรรณาธิการหรือ

บรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณาถูกฟองเปนจาํเลยรวมในคดีทั้งสามเลย  

 
10.1.6 ประการนี้จงึทาํใหวิตกกนัวาตอแตนี้นักขาวและคอลัมนสิตตัวเลก็ๆอาจถูกปลอยใหตอง

ตอสูคดีหมิ่นประมาทตามลําพังโดยหนังสือพิมพมิไดใหความชวยเหลือ โดยเฉพาะในกรณีที่คอลัม

นิสตนัน้เปนนกัเขียนอิสระ  ความวิตกนี้อาจทาํใหนักหนังสือพิมพกลวัเกรงยิ่งขึน้ทีจ่ะเขียนขาวหรือ

บทความทีว่ิพากษวิจารณเจาหนาที่รัฐบาลหรือบริษัทใหญๆ 
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10.2   กฎหมายหมิน่พระบรมเดชานภุาพ 

 
10.2.1 การหมิน่พระบรมเดชานุภาพจัดอยูในลกัษณะ “ความผิดเกี่ยวกับความมัน่คงแหง

ราชอาณาจกัร” ในประมวลกฎหมายอาญา โดยเปนบทบัญญัติที่ไมใครมีการแกไขในใจความ

สําคัญนับต้ังแตมีการบังคับใชประมวลกฎหมายนีม้าตั้งแตป 2500  
 
10.2.2 มาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติวา “ผูใดหมิ่นประมาท ดูหมิน่ หรือแสดง

ความอาฆาตมาดรายพระมหากษัตริย พระราชิน ีรัชทายาทหรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค ตอง

ระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป” ฉะนัน้เจาหนาที่รัฐจึงถือวาการหมิน่พระบรมเดชานุภาพ

เปนเรื่องที่กระทบความมัน่คงของประเทศ  

 
10.2.3 หนงัสือพมิพ สถานวีทิยุและโทรทัศนของไทยไมใครถูกฟองวากระทาํผิดหมิ่นพระบรมเด
ชานุภาพ เนื่องจากสื่อกระแสหลักจะรูกฎเกณฑในการเขียนขาวเกี่ยวกับพระราชสาํนักและ

หลีกเลี่ยงการรายงานขาวทีสุ่มเสี่ยง 

 
10.2.4 กอนหนานี ้ผูที่หมิน่พระบรมเดชานุภาพมักเปนปจเจกบุคคลที่อาจมองไดวเปนผูไม
จงรักภักดีโดยทําความผิดดวยการพูดหรือเขียน แตเมื่อมีการบังคับใชพระราชบัญญตัิวาดวยการ

กระทาํความผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มาตัง้แตกรกฎาคม 2550 (อานรายละเอียดใน

หัวขอ 11) เจาหนาที่รัฐก็ไดพุงเปาไปที่เวบไซทและบลอ็กเกอรตางๆจํานวนมาก 

 
10.2.5 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดกลาววาไดปดเวบไซทกวา 2,000 เวบ

ไซทที่ถกูกลาวหาวามีเนื้อหาที่หมิน่พระบรมเดชานุภาพ และรัฐมนตรีประจํากระทรวงก็ได

กําหนดใหการปราบปรามเวบไซทเหลานีเ้ปนนโยบายเรงดวน 

 
10.2.6 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 วุฒิสภาไดตั้งคณะทํางานทีจ่ะดําเนนิการในเรื่องเดียวกนันี้

โดยไดเตือนวามีเวบไซทกวา 10,000 เวบไซทที่อาจเขาคายตองถกูปด 

 
10.2.7 นับต้ังแตป 2550 เปนตนมา มีบุคคลที่ถูกตัง้ขอหาและดาํเนินคดีในศาลดวยขอหาหมิน่

พระบรมเดชานุภาพมากขึน้  ผูตองหาเหลานี้จาํนวนมากมิไดรับการประกันตัวในชัน้การสอบสวน

โดยตํารวจหรือในระหวางการดําเนนิคดีในศาล และตองติดคุกตั้งแตถูกจับกมุ 
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10.3   พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 
 
10.3.1 พระราชบัญญตัิวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเปนกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับส่ือมวลชนฉบับแรกที่ผานในป 2550 โดยสภานิติบญัญัติแหงชาติที่แตงตั้งโดยทหารหลงัการ

รัฐประหารลมรัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชนิวัตรเมื่อกันยายน 2549  กอนการบงัคับใช

กฎหมายฉบับนี้ เจาหนาที่รัฐไมมีเครื่องมอืทางกฎหมายที่จะจัดการโดยตรงกับบุคคลที่เจาะเขาไป

ในระบบคอมพิวเตอรของคนอื่น บุคคลทีท่ําใหขอมูลคอมพิวเตอรของคนอืน่เสียหาย การปดเวบ

ไซทที่มีเนื้อหาลามกหรือเปนที่เปนภยัในดานอื่นๆ หรือดําเนินคดีกับบุคคลที่ใหบริการในการเขาสู

อินเทอรเน็ต  
 
10.3.2 การหมิน่พระบรมเดชานุภาพมิไดบัญญัติไวเปนความผดิเฉพาะใน พรบ.ฉบับนี้ แตตามที่

ไดอธิบายไวในยอหนา 10.2.1 และ 10.2.2 ความผิดนี้เปนความผิดทีเ่กี่ยวกับความมั่นคงของ

ประเทศ  มาตรา 14 ของพรบ.นี้บัญญัติวาผูใดนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอร

ใดๆอันเปนความผิดเกี่ยวกับความมัน่คงแหงราชอาณาจักรตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือ

ปรับไมเกินหนึง่แสนบาท หรือทั้งจาํทัง้ปรับ  บทลงโทษนีย้ังใชกับบุคคลที่เผยแพรหรือสงตอ

ขอมูลคอมพิวเตอรดังกลาวดวย 

 
10.3.3 มาตรา 15 ยังบัญญัติวาผูใหบริการในการเขาสูอินเทอรเน็ตผูใดจงใจสนับสนนุหรือ

ยินยอมใหมกีารกระทาํผิดตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอรที่อยูในความควบคมุของตน ตอง

ระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดตามมาตรา 14 

 
10.3.4 ในมาตรา 20 บัญญัติวาในกรณีที่การกระทําความผิดเปนการเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอร

ที่อาจกระทบกระเทือนตอความมัน่คงแหงราชอาณาจักรตามที่กาํหนดไวในประมวลกฎหมาย

อาญา หรือทีม่ีลักษณะขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน พนักงาน

เจาหนาที่อาจขอใหศาลมีคําสั่งระงับการเผยแพรดังกลาว  บทบัญญัตนิี้คือบทบัญญตัิสําคัญที่ให

อํานาจเจาพนกังานในการปดเวบไซทหรือระงับการเผยแพรขอความทางอินเทอรเน็ตที่ตองสงสยั

วาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือเปนเรื่องลามก 

 
10.3.5 เนื่องจากระวางโทษที่บัญญตัิไวใน พรบ,ฉบับนี้มีอัตราสงู จงึเปนทีท่ราบกันวาผูใหบริการ

ในการเขาสูอินเทอรเน็ตในไทยมีแนวโนมใหความรวมมอืกับเจาพนกังานในการใหขอมูลและปด

เวบไซทตางๆตามที่ขอมา 
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10.3.6 ไดมีการตั้งขอหาและดําเนนิคดีกับบุคคลที่กระทาํความผดิภายใต พรบ.ฉบับนี้แลว แตยัง

ไมมีคดีใดถึงทีสุ่ด 

 
11.   ขอเสนอแนะเพื่อการแกไขกฎหมาย  
 
ขอเสนอแนะเหลานี้เสนอโดยอารติเคิล 19 และสภาการหนงัสือพมิพแหงชาติหลงัจากได

ปรึกษาหารือกับบุคคลกลุมตางๆที่เกี่ยวของกับกฎหมายหมิน่ประมาทอยางกวางขวาง โดยใน

ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2551 ถึง มกราคม 2552 ไดจัดการประชุมหลายครั้งเพื่อหารือกับบุคคล

ที่ประกอบอาชีพตางๆที่ไดรับผลกระทบจากหรือไมกเ็กีย่วของกับกฎหมายหมิ่นประมาท เชน 

บรรณาธิการและบรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณาหนังสือพิมพ ทนายความที่ไดวาความใหส่ือมวลชน 

อาจารยมหาวทิยาลยัที่สอนนิเทศศาสตรและกฎหมาย รวมทัง้นักรณรงคเพื่อสิทธิมนุษยชน   
 
ขอเสนอแนะ 
 

• หากเปนไปไดการหมิน่ประมาทไมควรเปนความผิดทางอาญาอกีตอไป หรือมิฉะนัน้ก็ไม

ควรมีโทษจําคกุ 
• ควรพิจารณาแกไขกฎหมายเพื่อใหมีขอตอสูสําหรับจําเลยมากขึน้ในคดีหมิ่นประมาท 
• กฎหมายควรบัญญัติอยางชัดแจงวาใครเปนบุคคลสาธารณะและเรื่องใดเปนเรื่องทีเ่ปน

ประโยชนตอสาธารณะ และกําหนดใหบุคคลและเรื่องเหลานี้ตองไดรับการตรวจสอบจาก

ส่ือมวลชนมากกวาบุคคลทัว่ไปหรือเร่ืองสวนตัว 
• ควรพิจารณากําหนดคาสนิไหมทดแทนจาํนวนสงูสุดที่โจทกอาจเรียกไดในคดีหมิ่น

ประมาท 
• ศาลควรใหมีการไตสวนมูลฟองคดีหมิน่ประมาททกุคดีแมจะเปนคดีทีย่ื่นฟองโดยอยัการก็

ตาม เพื่อคัดคดีที่ไมมีมูลออกจากระบบศาลกอนเร่ิมกระบวนพิจารณาซึ่งเปนเรื่องที่

ส้ินเปลืองคาใชจายและเวลา 
• ผูเสียหายที่อางวาถูกหมิน่ประมาทไมควรไดรับอนุญาตใหดําเนินคดีดวยการรองทกุขตอ

ตํารวจ แตควรตองแตงตั้งทนายความของตนเองในการยืน่ฟองคดีตอศาลเอง 
• กฎหมายฉบับอ่ืนๆที่พูดถึงในรายงานฉบบันี้ควรไดรับการทบทวนแกไขเพื่อใหแนใจวา

สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่รับรองเสรีภาพในการแสดงออกของบุคคล 
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