สรุ ปคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๖ - ๑๗/๒๕๔๙
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๙
เรื่อง

พระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๔๘ ขัดหรือแย้ งต่ อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙
และมาตรา ๔๑ หรือไม่

๑. ความเป็ นมาและข้ อเท็จจริงโดยสรุ ป
ศาลอาญากรุ งเทพใต้และศาลฎีกาส่ งคําร้องของจําเลย เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ จํานวน ๒ คําร้อง ดังนี้
คําร้ องที่ ๑ พนักงานอัยการสํานักงานอัยการสู งสุ ด (สํานักงานอัยการพิเศษฝ่ ายคดี อาญา
กรุ งเทพใต้ ๒) โจทก์ และหม่อมราชวงศ์จตุมงคล โสณกุล โจทก์ร่วม ได้ยนื่ ฟ้ องบริ ษทั แมเนเจอร์ มีเดีย
กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) จําเลยที่ ๑ โดยนายตุลย์ ศิริกลุ พิพฒั น์ จําเลยที่ ๒ ต่อศาลอาญากรุ งเทพใต้ ในฐาน
ความผิดร่ วมกันหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖
มาตรา ๓๒๘ และมาตรา ๘๓ พระราชบัญ ญัติแ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับ ที่ ๑๑)
พุทธศักราช ๒๕๓๕ มาตรา ๓ และมาตรา ๔ และพระราชบัญญัติก ารพิมพ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔
มาตรา ๔๘
ศาลอาญากรุ งเทพใต้ได้ดาํ เนิ นการพิจารณาจนเสร็ จสิ้ นแล้ว จึ งนัดฟั งคําพิพากษา ต่อมา
จํา เลยทั้ง สองได้ยื่น คํา ร้ อ งต่ อ ศาลอาญากรุ ง เทพใต้ว่ า พระราชบัญ ญัติก ารพิ ม พ์ ฯ มาตรา ๔๘ เป็ น
บทบัญญัติที่ขดั ต่อรั ฐธรรมนู ญ จึ งเป็ นอันใช้บงั คับมิได้ จึง ยื่น คําร้ องต่อศาลอาญากรุ งเทพใต้ให้รอการ
พิจารณาไว้ชวั่ คราว และส่ งความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนู ญพิจารณาวินิจฉัยว่า บทบัญญัติมาตรา ๔๘ แห่ ง
พระราชบัญญัติการพิมพ์ ฯ ขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๑
คําร้องที่ ๒ นายชวน หลีกภัย โจทก์ ได้ยนื่ ฟ้ องนายตุลย์ ศิริกุลพิพฒั น์ เป็ นจําเลยที่ ๑ และ
นายสนธิ ลิ้มทองกุล เป็ นจําเลยที่ ๒ ต่อศาลอาญากรุ งเทพใต้ ในข้อหาหรื อความผิดฐานหมิ่นประมาท
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ มาตรา ๕๘ มาตรา ๓๒๖ มาตรา ๓๒๘ และมาตรา ๓๓๒
และพระราชบัญญัติการพิมพ์ ฯ มาตรา ๔๘ โดยก่อนไต่สวนมูลฟ้ องศาลได้อนุ ญาตให้โจทก์ถอนฟ้ อง
สําหรับจําเลยที่ ๒ ต่อมา ศาลอาญากรุ งเทพใต้พิพากษาว่า จําเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๒๘ ประกอบพระราชบัญญัติการพิมพ์ ฯ มาตรา ๔๘ ลงโทษจําคุก ๔ เดือน ให้จาํ เลยที่ ๑
โฆษณาคําพิพากษาในหนังสื อพิมพ์รายวัน รวม ๕ ฉบับ เป็ นเวลาติดต่อกัน ๓ วัน โดยให้จาํ เลยที่ ๑
เป็ นผูช้ าํ ระค่าโฆษณา
จําเลยที่ ๑ ยืน่ อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็ น ให้ลงโทษปรับ จําเลยที่ ๑ เป็ นเงิน
๔๐,๐๐๐ บาท อีกสถานหนึ่ง โทษจําคุกของจําเลยที่ ๑ ให้รอการลงโทษไว้มีกาํ หนด ๑ ปี
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-๒โจทก์ได้ยนื่ ฎีกา ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๘ ขอให้ลงโทษจําเลยที่ ๑ หนักขึ้น
จําเลยที่ ๑ (ผูร้ ้อง) ยืน่ ฎีกา ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๘ คัดค้านคําพิพากษาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุ ทธรณ์ และยื่นคําร้ อง ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ต่ อศาลฎี กาขอให้ศาลรอการ
พิจารณาและส่ งเรื่ องให้ศาลรัฐธรรมนู ญพิจารณาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติการพิมพ์ ฯ มาตรา ๔๘ ขัด
หรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๑
๒. ประเด็นเบือ้ งต้ น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ศาลอาญากรุ งเทพใต้และศาลฎีกาจะต้องใช้บทบัญญัติ
แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ก ารพิ ม พ์ พุ ท ธศัก ราช ๒๔๘๔ มาตรา ๔๘ บัง คับ แก่ ค ดี กรณี จึ ง เป็ นไปตาม
บทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอาํ นาจรับคําร้องนี้ ไว้พิจารณา
วินิจฉัยได้
๓. ประเด็นทีศ่ าลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า คําร้องทั้งสองมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาวินิจฉัยเป็ น
อย่างเดียวกัน จึงให้รวมพิจารณาเข้าด้วยกัน ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัย มีดงั นี้
ประเด็ น ที่ หนึ่ ง พระราชบัญญัติ การพิ มพ์ ฯ มาตรา ๔๘ วรรคสอง ขัดหรื อ แย้งต่ อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ หรื อไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ เป็ นบทบัญญัติรับรองเสรี ภาพในการแสดง
ความคิดเห็ น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่ อความหมายโดยวิธีอื่นไว้ว่าการจํากัด
เสรี ภาพดังกล่าวจะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความ
มัน่ คงของรัฐ เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพ เกียรติยศ ชื่อเสี ยง สิ ทธิ ในครอบครัว หรื อความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว
ของบุคคลอื่ น ซึ่ งรั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๓๔ ได้บญ
ั ญัติรับรองสิ ทธิ ของบุ คคลในครอบครั ว เกี ยรติ ย ศ
ชื่อเสี ยง หรื อความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว มิให้มีการกล่าวหรื อไขข่าวแพร่ หลายซึ่งข้อความหรื อภาพไม่ว่าด้วยวิธีใด
ไปยังสาธารณชน อันเป็ นการละเมิดหรื อกระทบถึงสิ ทธิ ดงั กล่าวไว้ดว้ ย เว้นแต่กรณี ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
สาธารณชน เห็นได้ว่า แม้บุคคลหรื อสื่ อมวลชนจะมีเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน
การพิมพ์ และการโฆษณา แต่ก็ตอ้ งมี ขอบเขตภายใต้กรอบของรั ฐธรรมนู ญและกฎหมายเฉพาะ เช่ น
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ และมาตรา ๓๒๘ เพื่อมิให้มีการใช้เสรี ภาพของตนไปละเมิดต่อ
สิ ทธิ เสรี ภาพ เกียรติยศ ชื่อเสี ยง สิ ทธิในครอบครัว หรื อความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวของบุคคลอื่น
เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการพิมพ์ ฯ มาตรา ๔๘ วรรคสอง ซึ่งเป็ น
บทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะอีกบทหนึ่งที่กาํ หนดให้ผปู ้ ระพันธ์และบรรณาธิการต้องรับผิดเป็ นตัวการ และ

-๓ถ้าไม่ได้ตวั ผูป้ ระพันธ์กใ็ ห้เอาโทษแก่ผพู ้ ิมพ์เป็ นตัวการด้วย นั้น โดยที่พระราชบัญญัติการพิมพ์ ฯ มาตรา ๔
บัญญัติให้ “ผูพ้ ิมพ์” เป็ นบุคคลซึ่ งจัดการและรับผิดชอบในการพิมพ์ และบัญญัติให้ “บรรณาธิ การ” เป็ น
บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการจัดทํา ตรวจแก้ คัดเลือก หรื อควบคุม บทประพันธ์ หรื อสิ่ งอื่นในหนังสื อพิมพ์
ดังนั้น ทั้งผูพ้ ิมพ์และบรรณาธิ การ จึ งเป็ นบุคคลที่กฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่จดั การและรับผิดชอบการ
พิมพ์ การตรวจแก้ คัดเลือก หรื อควบคุมบทประพันธ์ หรื อสิ่ งอื่นในหนังสื อพิมพ์ วัตถุประสงค์ประการ
หนึ่ งคือ เพื่อมิ ให้มีการตี พิมพ์ขอ้ ความที่ ไปกระทบต่อสิ ทธิ เสรี ภาพ เกี ยรติ ยศ ชื่ อเสี ยง หรื อสิ ทธิ ใน
ครอบครั ว หรื อความเป็ นอยู่ส่วนตัว ของบุคคลอื่ น และเมื่ อกฎหมายได้กาํ หนดให้มีห น้าที่ กระทําการ
ดังกล่าวแล้ว หากผูพ้ ิมพ์และบรรณาธิ การไม่ได้มีการตรวจสอบ คัดเลื อกหรื อควบคุ ม โดยปล่อยให้มี
ข้อความตีพิมพ์ลงในหนังสื อพิมพ์ที่เป็ นการล่วงละเมิดต่อสิ ทธิ ของบุคคลอื่นในลักษณะเกินเลยความสุ จริ ต
เกิ นเลยการติชมด้วยความเป็ นธรรม ตามที่รัฐธรรมนู ญ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๙ บัญญัติรับรองไว้
กฎหมายให้ถือว่า ผูพ้ ิมพ์และบรรณาธิ การได้กระทําการโดยงดเว้นที่จกั ต้องกระทําเพื่อป้ องกันผลนั้น ตาม
นัยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ วรรคห้า ต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้ ทั้งนี้ เพื่อ
เป็ นการคุม้ ครอง สิ ทธิ เสรี ภาพ เกียรติยศ ชื่อเสี ยง สิ ทธิ ในครอบครัวของบุคคลอื่น และเพื่อมิให้มีการใช้
สิ ทธิ เสรี ภาพเกินขอบเขต ทําให้บุคคลอื่นได้รับความเสี ยหาย ดังนั้น พระราชบัญญัติการพิมพ์ ฯ มาตรา
๔๘ วรรคสอง จึงไม่ขดั หรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ แต่อย่างใด
ประเด็ น ที่ ส อง พระราชบัญ ญัติ ก ารพิ ม พ์ ฯ มาตรา ๔๘ วรรคสอง ขัด หรื อ แย้ง ต่ อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ หรื อไม่
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ ง บัญญัติให้พนักงานหรื อลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบ
กิจการหนังสื อพิมพ์ วิทยุกระจายเสี ยง หรื อวิทยุโทรทัศน์ มีเสรี ภาพในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็น
ภายใต้ขอ้ จํากัดตามรัฐธรรมนูญโดยไม่ตกอยูภ่ ายใต้อาณัติของหน่วยราชการ หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรื อเจ้าของกิ จการนั้น แต่ตอ้ งไม่ขดั ต่อจรรยาบรรณแห่ งการประกอบวิชาชี พ เมื่อพิจารณาประกอบกับ
พระราชบัญญัติการพิมพ์ ฯ มาตรา ๔๘ วรรคสอง แล้วเห็นได้ว่า ผูป้ ระพันธ์ ผูพ้ ิมพ์ หรื อบรรณาธิ การ
ที่ประกอบกิจการหนังสื อพิมพ์ย่อมมีเสรี ภาพในการนําเสนอข่าวและความคิดเห็นที่ตอ้ งอยู่ภายใต้ขอ้ จํากัด
ของรัฐธรรมนู ญ และต้องไม่ขดั ต่อจรรยาบรรณแห่ งการประกอบอาชี พ หาได้มีเสรี ภาพในการเสนอข่าว
หรื อแสดงความคิดเห็ นได้อย่างอิสระโดยมิได้มีกรอบของกฎหมายหรื อจรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พควบคุม
กํากับไว้แต่อย่างใด และโดยที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๙ ได้บญั ญัติรับรองสิ ทธิ ของบุคคล
ในครอบครัว เกียรติยศ ชื่ อเสี ยง หรื อความเป็ นอยู่ส่วนตัว และรับรองเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น
การพู ด การเขี ย น การพิ ม พ์ การโฆษณา และการสื่ อ ความหมายโดยวิ ธี อื่ น ไว้ อี ก ทั้ง จรรยาบรรณ
หนังสื อพิมพ์ของสมาคมหนังสื อพิมพ์แห่ งประเทศไทย และจริ ยธรรมแห่ งวิชาชีพหนังสื อพิมพ์ของสภาการ

-๔พิมพ์แห่งชาติได้กาํ หนดจรรยาบรรณและจริ ยธรรมของหนังสื อพิมพ์ว่าการเสนอข่าว ภาพ หรื อแสดงความ
คิดเห็ นต้องเป็ นไปด้วยความสุ ภาพ สุ จริ ต ต้องเสนอข่าวแต่ความเป็ นจริ ง ละเว้นการต่อเติ มเสริ มแต่ ง
หนังสื อพิมพ์ตอ้ งยึดถือข้อเท็จจริ ง ความถูกต้อง แม่นยํา และครบถ้วน ต้องไม่แต่งเติมเนื้อหาสาระของข่าว
จนคลาดเคลื่อนหรื อเกินจากความเป็ นจริ ง และต้องละเว้นการเสนอข่าวเพราะความลําเอียง หรื อมีอคติ จน
เป็ นเหตุให้ข่าวนั้นคลาดเคลื่อนหรื อเกินจากความเป็ นจริ ง เป็ นต้น ดังนั้น การที่พระราชบัญญัติการพิมพ์ ฯ
มาตรา ๔๘ วรรคสอง กําหนดให้ผูป้ ระพันธ์และบรรณาธิ ก ารต้องรั บผิดเป็ นตัวการ และถ้าไม่ได้ตวั
ผูป้ ระพันธ์ก็ให้เอาโทษแก่ผพู ้ ิมพ์เป็ นตัวการด้วย จึงเป็ นการบัญญัติถึงความรับผิดของบุคคลดังกล่าวไว้ ซึ่ ง
เป็ นคนละกรณี กบั รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ ที่บญ
ั ญัติให้พนักงานหรื อลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบกิ จการ
หนังสื อพิ มพ์ มี เ สรี ภาพในการเสนอข่ าว และแสดงความคิ ด เห็ น ภายใต้กรอบของรั ฐธรรมนู ญ และ
จรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พ ดังนั้น พระราชบัญญัติการพิมพ์ ฯ มาตรา ๔๘ วรรคสอง จึงไม่ขดั หรื อแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑
๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ด้ว ยเหตุ ผ ลดัง กล่ า วข้า งต้น ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง วิ นิ จ ฉัย ว่ า พระราชบัญ ญัติ ก ารพิ ม พ์
พุท ธศัก ราช ๒๔๘๔ มาตรา ๔๘ วรรคสอง ไม่ขดั หรื อแย้งต่อรัฐธรรมนู ญ มาตรา ๓๙ และมาตรา
๔๑ แต่อย่างใด
______________________________

หมายเหตุ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม
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