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คำ�นิยม
สื่ อ มวลชนต้ อ งการเสรี ภ าพในการแสวงหาข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ต้องการความเป็นอิสระในการเสนอข่าวสารโดยไม่ตกอยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลใด ๆ
รวมทัง้ การวิเคราะห์ วิพากษ์วจิ ารณ์จะต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานข้อมูล หลักฐาน
ทีอ่ า้ งอิงได้ ทัง้ นีก้ ารใช้เสรีภาพแสวงหาข่าวสารก็ดี การรายงานข่าวสาร
อย่างเป็นอิสระก็ดี การวิเคราะห์ วิพากษ์วจิ ารณ์กด็ ี จะต้องมีความรับผิดชอบ
ในสิ่งที่รายงานไปทั้งสิ้น ไม่มีข้อยกเว้น
ปกติ แ ล้ ว การทำ�งานของบุคลากรสื่อมวลชนมีจริยธรรม
เป็นตัวกำ�กับ เป็นกรอบของการทำ�งาน ที่เรียกกันว่า จรรยาวิชาชีพ
ทุกคนจะต้องยึดหลักการเหล่านีอ้ ย่างเคร่งครัด เพือ่ ความน่าเชือ่ ถือของ
ข่าวสารที่รายงานออกไป
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ผปู้ ฏิบตั งิ านสือ่ มวลชนจะทำ�งานอย่างเคร่งครัด
ตามหลักจรรยาวิชาชีพแล้วก็ตาม แต่บางครั้งก็อาจจะไปมีผลกระทบ
ต่อสิทธิสว่ นบุคคล หรือหน่วยงาน องค์กร ทีม่ กี ฎหมายกำ�กับไว้ ซึง่ หลายครัง้
การทำ�งานอย่างเป็นอิสระ ไม่ได้ท�ำ ให้หลีกพ้นการละเมิดสิทธิสว่ นบุคคล
ในบางครั้ง หรือการละเมิดกฎหมายอย่างไม่ตั้งใจ เพราะฉะนั้นจึงมี
คำ�กล่าวว่า “เขียนข่าวอย่างไร ไม่ผิดกฎหมาย”
คู่มือการสื่อข่าว เขียนข่าวจึงมีส่วนช่วยนักข่าว หรือผู้มีอาชีพ
จัดรายการข่าว วิเคราะห์ วิจารณ์ได้อย่างไม่ผิดกฏหมาย คู่มือที่
คุณจักร์กฤษ เพิม่ พูล กรรมการนโยบายไทยพีบเี อส ซึง่ เป็นอดีตนักข่าว
บรรณาธิการข่าวมืออาชีพอันยาวนาน เคยเป็นประธานสภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชัน่ และอาจารย์พเิ ศษ
หลายมหาวิทยาลัยได้จัดทำ�ขึ้น น่าจะเป็นคู่มือประจำ�กายของนักข่าว
ไทยพีบีเอสและผู้ที่ทำ�งานด้านข่าวได้เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งก็หวังว่า คู่มือนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบอาชีพสื่อมวลชนทั่วไปอีกด้วย
รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำ�ดี
ประธานกรรมการนโยบายไทยพีบีเอส

คำ�นิยม
สื่อมวลชนทุกสาขา จำ�เป็นต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงให้เร็ว
เพราะในเวลานี้เรากำ�ลังอยู่ในยุคพลิกผันทางเทคโนโลยีสื่อ แต่ไม่ว่าจะ
พัฒนาในด้านเครื่องมือหรือทักษะการผลิตงานสื่อสารมากน้อยแค่ไหน
หลักการสำ�คัญด้านหนึง่ ทีส่ อ่ื มวลชนโดยเฉพาะไทยพีบเี อสจะต้องรักษา
ไว้ให้มน่ั คือ หลักการเรือ่ งความถูกต้อง เทีย่ งตรง และซือ่ ตรงต่อจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เพราะนี่คือ หนึ่งในจิตวิญญาณของสื่อมวลชน ที่ทำ�ให้เราเป็น
ที่พึ่งและมีคุณค่า
ดังนัน้ จึงเป็นหน้าทีข่ องสือ่ มวลชน ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานผลิตและ
สร้างสรรค์ ต้องเข้าใจ และสามารถใช้หลักกฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ
สื่อมวลชน ได้อย่างมั่นใจและมีคุณภาพ
คูม่ อื กฎหมายในงานข่าวและรายการนี้ จึงเป็นสิง่ จำ�เป็นทีจ่ ะใช้
เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และใช้อ้างอิงประกอบในการปฏิบัติงาน
โดยที่สาระในคู่มือได้มีการปรับให้เหมาะสมกับกฎหมายและบริบท
ของสือ่ ในยุคใหม่ รวมทัง้ มีกรณีศกึ ษาทีเ่ ป็นของไทยพีบเี อสเอง จึงถือว่า
เป็นคู่มือสำ�หรับสื่อมวลชนโดยแท้
ขอขอบคุ ณ คุณ จักร์กฤษ เพิ่ม พูล กรรมการนโยบายด้าน
สื่อสารมวลชน ที่เป็นผู้ริเริ่มการทบทวนปรับปรุงคู่มือ และเป็นผู้จัดทำ�
คู่มือฉบับนี้จนแล้วเสร็จ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือกฎหมายในงานข่าวและรายการนี้
จะช่วยเสริมสร้างให้สอ่ื มวลชนปฏิบตั งิ านได้อย่างมีศกั ยภาพ และทำ�ให้
สื่อมวลชนเป็นสถาบันที่ประชาชนยอมรับและเชื่อถือยิ่งขึ้น
รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี พิพิธกุล
ผู้อำ�นวยการไทยพีบีเอส

บทนำ�
กฎหมายทีใ่ ช้ในงานข่าวและรายการ ฉบับนี้ เขียนขึน้ เพือ่ ใช้เป็น
คู่มือในการนำ�เสนอข่าวและรายการ ขององค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบเี อส) บนพืน้ ฐานความรับผิดชอบ
ทัง้ ความรับผิดชอบในเรือ่ งกฎหมาย และความรับผิดชอบในด้านจริยธรรม
ซึง่ เป็นบทบาทหน้าทีโ่ ดยตรงของคณะกรรมการนโยบาย ในการกำ�หนด
ข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิต และการเผยแพร่
รายการของไทยพีบเี อส ซึง่ การกระทำ�ผิดกฎหมาย มักเป็นเรือ่ งทีค่ าบเกีย่ วกับ
การกระทำ�ผิดจริยธรรมอยูเ่ สมอ ดังนัน้ การระมัดระวัง ไม่ให้ท�ำ ผิดกฎหมาย
จึงเป็นการลดปัญหาการละเมิดจริยธรรมไปในขณะเดียวกันด้วย
ถึงกระนั้น การเสนอข่าวและรายการ ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะ
ถูกฟ้องร้องดำ�เนินคดี หรือเข้าไปเกี่ยวข้องในคดี เช่น การเป็นพยาน
ในชั้นพนักงานสอบสวน และศาล จุดมุ่งหมายของคู่มือฉบับนี้ จึงมิใช่
การเสนอข่าวและรายการเพือ่ ไม่ให้ถกู ฟ้อง แต่เมือ่ ถูกฟ้องแล้ว จะมีหลักฐาน
ข้อมูลในการต่อสูค้ ดีอย่างไร หรือมีขอ้ ยกเว้นความรับผิดอย่างไร เพือ่ ให้
ไทยพีบีเอสสามารถธำ�รงบทบาทหน้าที่ในการพิทักษ์ความถูกต้องเป็น
ธรรม และยึดถือผลประโยชน์สาธารณะเป็นสำ�คัญ

ในระบบสื ่ อ สารมวลชนแบบเสรีนิย ม ที่ม ีสภาพตลาดเสรี
ทางความคิด องค์กรสื่อ นักวิชาชีพสื่อมวลชน สามารถทำ�งานได้อย่าง
เป็นอิสระ วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ผู้มีอำ�นาจ วิพากษ์สังคมอย่างตรงไป
ตรงมา โดยไม่ตกอยูภ่ ายใต้อ�ำ นาจรัฐ หรืออิทธิพลใด ๆ ทัง้ นีค้ ณะกรรมการ
นโยบายมีอำ�นาจหน้าที่สำ�คัญข้อหนึ่ง ที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๑
คือ คุม้ ครองรักษาความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริหาร ผูอ้ �ำ นวยการ
และพนักงานให้ปลอดจากการแทรกแซงใด ๆ อย่างไรก็ตามความเป็น
อิสระนัน้ จะต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม เนือ่ งเพราะ
ความรับผิดชอบทั้งในเรื่องกฎหมายและจริยธรรม จะเป็นหลักประกัน
ความเชื่อถือในความเป็นสื่อสาธารณะ
คูม่ อื กฎหมายทีใ่ ช้ในงานข่าวและรายการฉบับนี้ จะเป็นส่วนหนึง่
ในการสนับสนุนการทำ�งานของไทยพีบเี อส อีกทัง้ จะเป็นต้นแบบตลอดจน
แนวทางปฎิบัติในการทำ�งานขององค์กรด้านสื่อสารมวลชน นักวิชาชีพ
สื่อสารมวลชนโดยทั่วไป ซึ่งต้องมีความเชื่อถือ และไว้วางใจเป็นสำ�คัญ
จักร์กฤษ เพิ่มพูล

สารบัญ
คำ�นิยม
บทนำ�
บทที่ ๑ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย
บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ และสิทธิ
เสรีภาพสื่อมวลชน
๒.๑ สื่อมวลชนกับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
๒.๒ กฎหมายจำ�กัดสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน
๒.๓ ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดฐาน
		 หมิ่นประมาท
		 • คดีเหมืองทองคำ�
		 • คดี กสทช.ฟ้องพิธีกร
		 • คดีโรงไฟฟ้าฟ้องพิธีกร
		 • คดีชมรมเทควันโด ฟ้องรายการสถานีประชาชน
		 • คดีฟ้องผู้ดำ�เนินรายการ โหนกระแส
		 • ข้อกฎหมายเรื่อง ยิ่งจริงยิ่งผิด
๒.๔ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด
ต่อชื่อเสียง
๒.๕ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
๒.๖ ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทในกฎหมายคอมพิวเตอร์
		 • แชร์เพลงประเทศกูมีไม่มีความผิด
๒.๗ กฎหมายคุ้มครองการละเมิดสิทธิเด็กและครอบครัว
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๔๔
๔๗
๔๙
๕๓
๕๖
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๖๖

บทที่ ๓ กฎหมายที่เป็นเครื่องมือการทำ�งานของสื่อมวลชน
๓.๑ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๓.๒ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
		 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

๗๘
๗๘

บทที่ ๔ ความรับผิดชอบด้านกฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน
• ความรับผิดชอบของสื่อมวลชน
		 ๑. ความรับผิดชอบทางกฎหมาย
		 ๒. ความรับผิดชอบทางจริยธรรม
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๑๐๗
๑๐๗
๑๐๙
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๑
บทที่

ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย
องค์กรสือ่ มีความแตกต่างจากองค์กรธุรกิจอืน่ ๆ คือมีเป้าหมาย
เชิงอุดมการณ์ควบคูไ่ ปกับเป้าหมายในเชิงธุรกิจด้วย แต่ไม่วา่ จะเป็นองค์กร
สื่อภาคเอกชนหรือภาครัฐ ก็ย่อมต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องมี
ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ เพื่อรักษาหลักการความเป็นสื่อที่เชื่อถือ
และไว้วางใจได้
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
(ไทยพีบเี อส) เป็นหน่วยงานของรัฐ มีวตั ถุประสงค์หลัก คือ ดำ�เนินกิจการ
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ที่จะสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มี
คุณภาพและคุณธรรม บนพืน้ ฐานของความเป็นไทย โดยผ่านทางบริการ
ข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้าน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ
พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (พ.ร.บ. ไทยพีบเี อส) พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัตใิ ห้คณะกรรมการ
นโยบายมีอำ�นาจกำ�หนดข้อบังคับด้านจริยธรรมของกรรมการบริหาร
ผู้อำ�นวยการ ผู้บริหารขององค์การ พนักงานและลูกจ้างขององค์การ
และบทลงโทษ อีกทัง้ กำ�หนดข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพเกีย่ วกับ
การผลิตและการเผยแพร่รายการขององค์การ
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ในข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพนัน้ มีเนือ้ หาทีค่ าบเกีย่ ว
กับเรือ่ งของกฎหมาย เนือ่ งจากหากเป็นการกระทำ�ความผิดตามกฎหมาย
ก็มักจะมีลักษณะอันเป็นการละเมิดจริยธรรมด้วย ความรับผิดชอบ
ในความเป็นสือ่ มวลชน จึงมีทง้ั ความรับผิดชอบในเชิงจริยธรรม และ
ความรับผิดชอบในเรื่องกฎหมาย
บุคลากรของไทยพีบเี อสทุกระดับ จึงไม่เพียงมีความรับผิดชอบ
ด้านจริยธรรมวิชาชีพอย่างเข้มข้นเท่านัน้ หากยังต้องมีความรับผิดชอบ
ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนด้วย
โดยเฉพาะสำ�นักข่าว สำ�นักรายการ และสำ�นักเครือข่ายสื่อสาธารณะ
ที่มีบทบาทหน้าที่ในการผลิตเนื้อหาข่าว รายการไปสู่สาธารณะ
โดยพืน้ ฐานระบบสือ่ สารมวลชนแบบเสรีนยิ ม สือ่ มวลชนสามารถ
ทำ�งานได้อย่างเป็นอิสระ วิพากษ์วิจารณ์ รัฐบาล ผู้มีอำ�นาจ และ
วิพากษ์สังคม อย่างตรงไปตรงมา โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อำ�นาจและ
อิทธิพลใด ๆ พ.ร.บ. ไทยพีบีเอส ยังกำ�หนดให้ คณะกรรมการนโยบาย
คุ้มครองรักษาความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริหาร ผู้อำ�นวยการ
และพนักงานให้ปลอดจากการแทรกแซงด้วย
17
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“ในข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพนั้นมีเนื้อหา
ที่คาบเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมาย เนื่องจากหากเป็น
การกระท�ำความผิดตามกฎหมาย ก็มักจะมีลักษณะ
อันเป็นการละเมิดจริยธรรมด้วย ความรับผิดชอบ
ในความเป็นสื่อมวลชน จึงมีท้ง
ั ความรับผิดชอบ
ในเชิงจริยธรรม และความรับผิดชอบในเรื่องกฎหมาย”

ถึงกระนั้น เสรีภาพในการนำ�เสนอข้อมูล ข่าวสาร โดยปลอด
จากการแทรกแซง หรือการทำ�หน้าที่ “หมาเฝ้าบ้าน” (Watchdog)
ในบริบทของเสรีนยิ ม ก็จ�ำ เป็นอย่างยิง่ ทีส่ อ่ื มวลชนต้องมีความรับผิดชอบ
ทางสังคม (Social Responsibility) สูงยิ่งกว่าคนโดยทั่วไป เนื่อง
เพราะการทำ�หน้าที่โดยไม่ถูกต้องบนพื้นที่สาธารณะ ย่อมมีผลกระทบ
รุนแรงและกว้างขวาง
ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของสื่อมวลชนนั้น ประกอบด้วยความ
รับผิดชอบทางกฎหมาย และความรับผิดชอบในเชิงจริยธรรม ซึ่งมี
สภาพบังคับแตกต่างกัน คูม่ อื กฎหมายทีใ่ ช้ในงานข่าวและรายการเล่มนี้
จะกล่าวเฉพาะความรับผิดชอบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อข่าว
และการเขียนข่าว โดยจำ�แนกตามลักษณะเนื้อหาเป็น ๒ กลุ่ม คือ
กลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบและสิทธิเสรีภาพของ
สือ่ มวลชน และกลุม่ กฎหมายทีเ่ ป็นเครือ่ งมือในการทำ�งานของสือ่ มวลชน
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบและสิทธิเสรีภาพของ
สื่อมวลชนนั้น มีพัฒนาการมายาวนาน เมื่อเริ่มต้นประกาศใช้กฎหมาย
ในยุคแรก ๆ ปรัชญาและแนวคิดของกฎหมาย คือ การ “ควบคุมบังคับ”
การสื่อข่าวและการเขียนข่าวที่กระทบความมั่นคงแห่งรัฐ เช่น พระราช
บัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ ต่อมาเปลี่ยนเป็นพระราชบัญญัติจด
แจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่มีหลักการเพียงการบันทึกทางทะเบียนว่า
ใครเป็นเจ้าของ บรรณาธิการ และผู้พิมพ์ผู้โฆษณาเท่านั้น
พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ มีเนื้อหาและหลักวินิจฉัย
ความรับผิดของบรรณาธิการ แตกต่างไปจากพระราชบัญญัติการพิมพ์
โดยบรรณาธิการ ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ไม่ต้องรับผิด
โดยข้อสันนิษฐาน แต่เป็นหน้าที่ของโจทก์หรือผู้เสียหายที่จะนำ�สืบว่า
บรรณาธิการเป็น “ตัวการร่วม” หรือมีส่วนร่วมในการกระทำ�ความผิด
ฐานหมิ่นประมาทนั้นอย่างไร
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นอกจากนั้นยังมีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๗ ประกาศคณะ
ปฏิรปู การปกครองแผ่นดินฉบับที่ ๔๒ ต่อมากฎหมายเหล่านี้ ถูกยกเลิก
ไปทัง้ หมด เนือ่ งจากไม่เป็นไปตามยุคสมัย แต่ยงั คงมีกฎหมายทีม่ งุ่ คุม้ ครอง
บุคคลและสังคมเพิม่ มากขึน้ เช่น พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งต่อมายกเลิกทั้งฉบับ และมีการตราพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาและคุม้ ครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึน้ มาแทน
รวมทั้งกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกละเมิดจากสังคมที่เข้าสู่ยุคออนไลน์ เช่น
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

20

๒

23

กฎหมายในงานข่าวและรายการ

๒
บทที่

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ความรับผิดชอบและสิทธิเสรีภาพ
ของสื่อมวลชน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ และสิทธิเสรีภาพของ
สือ่ มวลชน จำ�แนกเป็น กฎหมายคุม้ ครองบุคคล และจำ�กัดเสรีภาพสือ่ ได้แก่
๑. สื่อมวลชนกับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
๒. กฎหมายจำ�กัดสิทธิ เสรีภาพของสื่อมวลชน
๒.๑ สื่อมวลชนกับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล

สิทธิส่วนบุคคล (Right to Privacy) เป็นสิทธิโดยธรรมชาติ
คือเป็นสิทธิซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่แรกเกิดของบุคคล ได้รับการรับรองโดย
กฎหมายสูงสุด รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๓๒ บัญญัตวิ า่ “บุคคลย่อมมีสทิ ธิในความเป็นอยูส่ ว่ นตัว เกียรติยศ
ชื่อเสียง และครอบครัว การกระทำ�อันเป็นการละเมิด หรือกระทบ
ต่อสิทธิของบุคคล หรือการนำ�ข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่า
ในทางใด ๆ จะกระทำ�มิได้”
24

และเพือ่ คุม้ ครองสิทธิดงั กล่าว กฎหมายจึงให้อ�ำ นาจผูถ้ กู ละเมิด
สามารถใช้สทิ ธิทางศาล ในการป้องกันตนเอง เช่น กฎหมายอาญาว่าด้วย
ความผิดฐานหมิน่ ประมาท กฎหมายแพ่งในความผิดฐานละเมิดต่อเกียรติยศ
ชื่อเสียง และทางทำ�มาหาได้
อย่างไรก็ตาม มีบุคคลบางประเภท ที่หลักการคุ้มครองสิทธิ
ส่วนบุคคล อาจน้อยกว่าบุคคลโดยทัว่ ไป เช่น บุคคลสาธารณะ (Public
Figure) ซึง่ สือ่ มวลชนจะต้องทำ�ความเข้าใจ และอาจสือ่ ข่าวและเขียนข่าว
ในเรื่องส่วนตัวของเขาได้ในบางกรณี ถึงกระนั้น ในบางกรณีที่เป็น
เรื่องส่วนตัว หรือเป็น สิทธิส่วนบุคคล ซึ่งเป็นสิทธิของบุคคลที่จะอยู่
โดยลำ � พั ง (Right to be Let Alone) ก็ไ ม่อาจละเมิดได้ เช่น
กรณีการรายงานข่าวอาการป่วยของ พล.ต. ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
อดีตนายกรัฐมนตรี ของนายสมเกียรติ อ่อนวิมล จนต้องลาออกจาก
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗
25
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“ค�ำว่าบุคคลสาธารณะ (Public Figure) หมายถึง
บุคคลที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนทั่วไป
ซึ่งบุคคลประเภทนี้ถือได้ว่าได้สละสิทธิท่จ
ี ะด�ำเนินชีวิต
โดยปราศจากการสังเกตของสื่อมวลชน
และจะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายในความเป็น
ส่วนตัวน้อยกว่าบุคคลทั่วไป”

คำ�ว่า “บุคคลสาธารณะ” (Public Figure) หมายถึง บุคคลทีอ่ ยูใ่ น
ความสนใจของสาธารณชนทัว่ ไป ซึง่ บุคคลประเภทนีถ้ อื ได้วา่ ได้สละสิทธิ์
ที่จะดำ�เนินชีวิต โดยปราศจากการสังเกตของสื่อมวลชน และจะได้รับ
ความคุ้มครองทางกฎหมายในความเป็นส่วนตัวน้อยกว่าบุคคลทั่วไป
บุ ค คลสาธารณะอาจเป็ น บุ ค คลที่ มี ห น้ า ที่ ก ารงานที่ ส่ ง ผล
กระทบต่อความเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่ในสังคม เช่น นักการเมือง
ข้าราชการ นักธุรกิจชือ่ ดัง หรืออาจเป็นบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง (Celebrities)
เช่น นักกีฬา ดารา นักแสดง นักร้อง ศิลปิน นายแบบ นางแบบ เป็นต้น
บุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrities) ซึ่งสื่อมวลชน มักรุกล�้ำสิทธิ
คือ บุคคลในแวดวงบันเทิง เช่น นักแสดง นักร้อง ศิลปิน นายแบบ นางแบบ
ทัง้ นี้ อาจเป็นผลมาจากการทีข่ า่ วบันเทิงได้รบั ความนิยม ในสายตาผูร้ บั สาร
ประกอบกับข่าวบันเทิงมักเป็น เรือ่ งราวของบุคคลทีม่ ชี อื่ เสียงในวงการ
บันเทิงทั้งใน แง่ชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และผลงาน รวมทั้ง การเสนอ
ข่าวบันเทิงนั้นมีทั้งข้อเท็จจริงตรงไปตรงมา และส�ำนวนภาษาที่เป็น
ความคิดเห็นของผูส้ อื่ ข่าว นอกจากนี้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เลนซ์ดงึ ภาพ
26

พาโรโบล่า ไมโครโฟน เครือ่ งดักฟังโทรศัพท์ เครือ่ งบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป
ขนาดเล็กซึง่ ฝังในอุปกรณ์ ต่าง ๆ กล้องถ่ายรูปทีไ่ ม่ตอ้ งใช้แฟลช คอมพิวเตอร์
ตกแต่งหรือตัดต่อภาพ ฯลฯ ยังเอื้อให้สื่อมวลชนรุกล�้ำสิทธิของบุคคล
ที่ตกเป็นข่าวได้ง่ายขึ้น
นอกจากสิทธิสว่ นบุคคลและข้อพิจารณาสำ�หรับ “บุคคลสาธารณะ”
ดังกล่าวแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ฐานะการเงิน การศึกษา ประวัตสิ ขุ ภาพ
ประวัตกิ ารทำ�งาน ประวัตอิ าชญากรรม ก็นบั เป็นสิทธิสว่ นบุคคล ทีไ่ ด้รบั
การคุม้ ครองโดยกฎหมายด้วย การเข้าถึงข้อมูลเหล่านีโ้ ดยไม่ชอบ ถือเป็น
ความผิด กรณีทเ่ี ข้าถึงข้อมูลเหล่านีผ้ า่ นระบบคอมพิวเตอร์ อาจมีความผิด
ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ดว้ ย
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อห้ามเด็ดขาด แม้จะอ้างว่า
เป็นการเข้าถึงเพื่อป้องกันส่วนได้เสียแห่งตน เช่น นายจ้างมีความสงสัย
ในพฤติกรรมของลูกจ้าง จึงขอให้สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรรม เช่นนี้ไม่สามารถทำ�ได้
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“ค�ำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”
คือข้อมูลที่ท�ำให้ระบุตัวบุคคลนั้นได้
ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยหน่วยงานภาคเอกชนและ
ภาครัฐที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไว้
มีหน้าที่แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ
เมื่อข้อมูลของเขาโดนแฮก หรือรั่วไหล”

การคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล มี บ ั ญ ญั ต ิ ไว้ โ ดยเฉพาะใน
พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ไม่ให้ถูกนำ�ไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดสิทธิและข้อมูลส่วนบุคคล
คำ�ว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” คือข้อมูลที่ทำ�ให้ระบุตัวบุคคลนั้น
ได้ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ
ที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไว้ มีหน้าที่แจ้งให้เจ้าของ
ข้อมูลทราบ เมื่อข้อมูลของเขาโดนแฮก หรือรั่วไหล
คำ�ว่าสิทธิส่วนบุคคล หมายถึง สิทธิซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่แรกเกิด
โดยธรรมชาติ ได้รบั การรับรองโดยรัฐธรรมนูญ เช่น สิทธิในความเป็นอยู่
ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียงและครอบครัว ส่วนข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่
ฐานะการเงิน การศึกษา สุขภาพ ประวัตกิ ารทำ�งาน ประวัตอิ าชญากรรม
ในการสือ่ ข่าวและเขียนข่าวสือ่ มวลชนจะต้องระมัดระวังมิให้ละเมิดสิทธิ
และข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านี้
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๒.๒ กฎหมายจ�ำกัดสิทธิ เสรีภาพสื่อมวลชน

บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน
การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น เสรีภาพของ
บุคคลทั่วไป และเสรีภาพของสื่อมวลชนในการเสนอข่าวสาร หรือ
แสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ถือเป็นการใช้เสรีภาพ
แทนประชาชนที่กฎหมายรัฐธรรมนูญให้การรับรอง แต่การใช้เสรีภาพ
ดังกล่าวนั้น ในแง่จริยธรรม จะต้องเป็นการใช้เสรีภาพบนพื้นฐาน
ความรับผิดชอบ และในแง่กฎหมายการจำ�กัดเสรีภาพอาจกระทำ�ได้
โดยบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีต่ ราขึน้ เฉพาะเพือ่ รักษาความมัน่ คงของรัฐ
เช่น พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๗๕ พระราชบัญญัติ
การรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร พระราชกำ�หนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ เรือ่ ง การให้ความร่วมมือ
ต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
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กฎหมายทีจ่ �ำ กัดสิทธิ เสรีภาพสือ่ มวลชน ประกอบด้วย กฎหมาย
อาญาว่าด้วยความผิดฐานหมิน่ ประมาท กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วย
ความผิดฐานละเมิด พระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละกำ�กับ
การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ แ ละกิ จ การ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐, ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ พระราช
บัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก
พ.ศ. ๒๔๗๕ พระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชกำ�หนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๘ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กและ
สิทธิครอบครัว พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎหมาย
เกีย่ วกับภาพยนตร์ กฎหมายเกีย่ วกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค อาหาร และยา
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เพือ่ ให้เข้าใจหลักกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง จำ�แนกตามลักษณะความผิด
ประกอบการสื่อข่าวและเขียนข่าว จึงสรุปเนื้อหาในกฎหมายบางฉบับ
ที่สำ�คัญ ดังนี้
๒.๓ ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดฐานหมิน
่ ประมาท

ความผิดฐานหมิน่ ประมาท บัญญัตไิ ว้ในประมวลกฎหมายอาญา
โดยมีการหมิ่นประมาทในหลายลักษณะ เช่น หมิ่นประมาททั่วไป
(มาตรา ๓๒๖) หมิน่ ประมาทคนตาย (มาตรา ๓๒๗) หมิน่ ประมาทโดยการ
โฆษณา ใส่ความ เป็นเหตุเพิ่มโทษ ซึ่งเป็นความผิดที่สื่อมวลชนมักถูก
ฟ้องร้องดำ�เนินคดีอยู่เสมอ ความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า (มาตรา ๓๙๓)
ดูหมิ่นซึ่งมีโทษหนักขึ้น คือหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (มาตรา ๑๑๒)
ความผิดฐานหมิ่นประมาททั่วไป และหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
หากมีกรณีเกิดความเสียหายต่อชือ่ เสียง เกียรติยศ หรือทางทำ�มาหาได้
และพิ ส ู จ น์ ค วามเสีย หายได้ ผู้กระทำ�ความผิด ยังต้องรับผิดชอบ
จ่ายค่าเสียหาย ให้กับโจทก์ ฐานละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ด้วย
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ความรับผิดฐานหมิน่ ประมาทนัน้ จะต้องครบองค์ประกอบความผิด
คือ (๑) จะต้องมีการใส่ความ คือการยืนยันข้อเท็จจริงทีส่ ามารถเกิดขึน้
ได้จริง (๒) เป็นการใส่ความผู้อื่น คำ�ว่าผู้อื่น หมายถึงผู้ที่ถูกกล่าวอ้างถึง
หรือผู้เสียหาย และ (๓) เป็นการใส่ความต่อบุคคลที่สาม คำ�ว่า “บุคคล
ที่สาม” หมายถึง บุคคลที่ได้ทราบข้อความนั้น โดยมิใช่ผู้กล่าวถ้อยคำ�
หมิ่นประมาท หรือผู้เสียหาย (๔) เป็นการใส่ความโดยประการที่น่าจะ
ทำ�ให้บุคคลอื่นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง คือฟังได้ว่า
อาจทำ�ให้ผทู้ ถ่ี กู กล่าวถึงเสือ่ มเสียชือ่ เสียง หรือถูกดูหมิน่ เกลียดชังคำ�ว่า
น่าจะเป็นการคาดคะเน แม้ผฟู้ งั ถ้อยคำ�นัน้ อาจไม่รสู้ กึ ถูกดูหมิน่ เกลียดชัง
หรือการใส่ความจะไม่เกิดผลจริงจัง ก็ถอื เป็นความผิดฐานหมิน่ ประมาทได้
และ (๕) ผู้ใส่ความจะต้องมี “เจตนา” คือเจตนาที่จะให้บุคคลที่สาม
ทราบข้อความนั้นด้วย
คำ�ว่า ใส่ความผูอ้ น่ื ต่อบุคคลทีส่ าม รวมถึงกรณีการส่งข้อความ
หรือสนทนาในกลุ่มไลน์ เช่น การนำ�คลิปเสียงในกลุ่มไลน์มาเผยแพร่
ผูก้ ล่าวถ้อยคำ�หมิน่ ประมาท หรือผูน้ �ำ คลิปนัน้ มาเผยแพร่กอ็ าจมีความผิด
ฐานหมิ่นประมาทด้วย
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ในบางกรณี ถึงแม้ครบองค์ประกอบความผิด แต่มเี หตุยกเว้น
ความผิด และมีเหตุยกเว้นโทษ
การยกเว้นความผิดหมายถึง การทีก่ ฎหมายกำ�หนดเหตุยกเว้น
ความผิดซึง่ ทำ�ให้ผกู้ ระทำ�ไม่ตอ้ งรับผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
๓๒๙ ใน ๔ กรณี ดังนี้
หากมีการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริต
๑. เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสีย
เกี่ยวกับตนตามคลองธรรม
๒. ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติงานตามหน้าที่
๓. ติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัย
ของประชาชนย่อมกระทำ�
๔. ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการดำ�เนินการอัน
เปิดเผยในศาล หรือในการประชุม
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ตัวอย่างเช่น การวิพากษ์วิจารณ์ “บุคคลสาธารณะ” เช่น
นักการเมือง ดารานักแสดง ซึ่งหลักการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลน้อย
กว่าบุคคลทั่วไป หรือการรายงานข่าวผลการตรวจสอบอาหาร ของ
มูลนิธคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค การรายงานข่าว การประชุมสัมมนา เรือ่ งเครือ่ งดืม่
บำ�รุงกำ�ลังทีไ่ ม่มสี ารอาหารจำ�เป็นต่อร่างกาย การรายงานข่าวผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจนับเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่งบุคคลหรือ
สิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ� อีกทั้งเป็นการแจ้งข่าวด้วย
ความเป็นธรรมเรื่องการดำ�เนินการอันเปิดเผยในการประชุม
สำ�หรับพิธกี ร ผูด้ �ำ เนินรายการ ผูป้ ระกาศข่าว อาจมีประเด็น
ถูกฟ้องดำ�เนินคดีฐานหมิน่ ประมาท จากการทำ�หน้าที่ ซึง่ แนวคำ�วินจิ ฉัย
ของศาลทีผ่ า่ นมา ถือเป็นการทำ�หน้าทีข่ องสือ่ มวลชน และเป็นการติชม
ด้วยความเป็นธรรม อันเป็นข้อยกเว้นความผิด ดังนั้น การทำ�หน้าที่
โดยปกติของพิธีกร ผู้ดำ�เนินรายการ และผู้ประกาศข่าวจึงไม่เป็น
ความผิดฐานหมิ่นประมาท
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คดีเหมืองทองค�ำ
ฟ้องนักข่าวเยาวชน นักข่าวภาคสนาม

คดีบริษัท ทุ่งคำ� จำ�กัด บริษัทในเครือบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์
จำ�กัด (มหาชน) ฟ้อง วันเพ็ญ หรือ พลอย นักข่าวเยาวชน ข้อหาหมิ่น
ประมาทด้วยการโฆษณา ต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย
กรณีที่เธอให้สัมภาษณ์นักข่าวภาคสนาม ไทยพีบีเอส มีเนื้อหาพาดพิง
ถึงบริษัท เป็นตัวอย่างหนึ่ง ที่แสดงถึงการติชมด้วยความเป็นธรรม
ซึ่งเป็นข้อยกเว้นความผิด ตาม (๓) มาตรา ๓๒๙
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พลอยให้สัมภาษณ์....
ขณะออกค่ายเยาวชนที่วัดโนนสว่าง ต�ำบลเขาหลวง
อ�ำเภอวังสะพุ ง จังหวัดเลย ในท�ำนองว่า
“ล�ำน�ำ้ ฮวยได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองค�ำ
โดยล�ำน�ำ้ ฮวยมีสารปนเปื้ อน ท�ำให้ใช้ด่ม
ื ใช้กินไม่ได้”

พลอยให้สัมภาษณ์ ขณะออกค่ายเยาวชนที่วัดโนนสว่าง ต�ำบล
เขาหลวง อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ในท�ำนองว่า “ล�ำน�้ำฮวยได้รับ
ผลกระทบจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองค�ำ โดยล�ำน�ำ้ ฮวยมีสารปนเปือ้ น
ท�ำให้ใช้ดื่ม ใช้กินไม่ได้”
คดีของพลอย ยุติไป เนื่องจากผู้อ�ำนวยการสถานพินิจและ
คุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลยมีความเห็นไม่อนุญาตให้บริษทั ทุง่ ค�ำ
ผูเ้ สียหาย ฟ้องพลอยต่อศาลเยาวชนและครอบครัว ตามพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๙๙ ที่ห้ามมิให้ผู้เสียหายฟ้องคดีอาญาซึ่งมีข้อหา
ว่ า เด็ ก และเยาวชนกระท�ำความผิ ด ต่ อ ศาลเยาวชนและครอบครั ว
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อ�ำนวยการสถานพินิจที่เด็กหรือเยาวชน
นั้นอยู่ในเขตอ�ำนาจ
ส่วนคดีทบี่ ริษทั ทุง่ ค�ำ ยืน่ ฟ้ององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบเี อส) ผูด้ �ำเนินรายการ รวมทัง้ ผูบ้ ริหาร
ไทยพีบีเอสที่เกี่ยวข้อง ศาลพิพากษายกฟ้อง
36

ศาลวินิจฉัยว่า เสียงของประชาชนในท้องถิ่นที่พูดถึงมลพิษใน
ล�ำน�้ำฮวย มาจากค�ำถามของผู้สื่อข่าว ที่ไม่มีลักษณะเป็นการชี้น�ำ และ
เสียงของเยาวชนมาจากการร่วมกิจกรรมค่ายเรียนรู้เรื่องสายน�้ำ ซึ่งพูด
ไปในทางเดียวกันว่ามีการปนเปื้อนในล�ำน�้ำ สอดคล้องกับผลการตรวจ
คุณภาพน�ำ้ และประกาศเตือนของราชการ ครอบคลุมพืน้ ทีบ่ า้ นของพลอย
จ�ำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นนักข่าวไทยพีบีเอสก็พูดซ�้ำค�ำพูดของพลอยเท่านั้น
รายการโทรทัศน์ตอนดังกล่าว เกีย่ วกับเรือ่ งทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมทีส่ งั คมให้ความสนใจ เพราะเป็นเรือ่ งคุณภาพชีวติ ของ
ทุกคน เมือ่ จ�ำเลยในฐานะสือ่ มวลชนน�ำเสนอปัญหาให้ประชาชนทราบ
โดยได้ไปสืบสวนหาข้อเท็จจริงมา ไม่ได้สร้างขึ้นเอง และรายงาน
ตามที่ชาวบ้านผู้อยู่ในพื้นที่สะท้อนออกมา จึงถือเป็นการวิพากษ์
วิจารณ์โดยสุจริต อันเป็นการติชมอันเป็นวิสัยที่ประชาชนพึงกระท�ำ
ไม่เกินขอบเขต ไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
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“ซึ่งความหมายของค�ำว่า “คดีมีมูล” ไม่ได้แปลว่า
กทค. ชนะคดี แต่ในชั้นนี้ ศาลฟังเพี ยงว่า
พอมีมูลเหตุท่จ
ี ะพิ จารณาต่อไปได้ โดยเฉพาะพิ ธีกร
โจทก์น�ำสืบว่า มีการกล่าวข้อความที่เป็นเท็จ
ในตอนต้นรายการ จึงอาจเข้าองค์ประกอบความผิด
ฐานหมิ่นประมาณได้”

คดี กสทช.
ฟ้อง พิ ธีกร ผู้ร่วมรายการ

อีกคดีหนึ่งที่เป็นการฟ้องหมิ่นประมาท ในการท�ำหน้าที่พิธีกร
คือ คดีที่ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) อันประกอบด้วย
พันเอกเศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ นายสุทธิพล ทวีชัยการ พลเอกสุกิจ
ขมะสุนทร นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ และส�ำนักงานคณะกรรมการ
38

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) ฟ้องณัฎฐา โกมลวาทิน บรรณาธิการข่าว รายการ “ทีน่ ี่ Thai PBS”
เป็นจ�ำเลย ร่วมกับ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ นักวิชาการสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
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มูลเหตุมาจากการที่ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรกั ษ์ วิพากษ์วจิ ารณ์
การท�ำหน้าทีข่ อง กทค.กรณีการจัดการประมูลทีล่ า่ ช้า ตามร่างประกาศ
กสทช.เรือ่ ง มาตรการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการเป็นการชัว่ คราว ในกรณีสนิ้ สุด
การอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
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ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ศาลมีค�ำสั่งว่า คดีมีมูล ให้ประทับรับฟ้อง
เพือ่ ด�ำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป ซึง่ ความหมายของค�ำว่า “คดีมมี ลู ”
ไม่ได้แปลว่า กทค. ชนะคดี แต่ในชั้นนี้ ศาลฟังเพียงว่า พอมีมูลเหตุ
ที่จะพิจารณาต่อไปได้ โดยเฉพาะพิธีกร โจทก์น�ำสืบว่า มีการกล่าว
ข้อความที่เป็นเท็จในตอนต้นรายการ จึงอาจเข้าองค์ประกอบความผิด
ซึ่งโดยปกติหากพิธีกร เพียงแต่ตั้งค�ำถาม กรณีก็อาจเป็นเช่นเดียวกับ
คดีของจอมขวัญ หลาวเพ็ชร ซึ่งจะกล่าวต่อไป
อย่างไรก็ตาม ในชั้นพิจารณา ศาลได้นัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
คูค่ วามทัง้ สองฝ่ายตกลงกันได้ และแถลงร่วมกันว่า ได้ให้อภัยซึง่ กันและกัน
ไม่ติดใจดำ�เนินคดีต่อไป โจทก์ขอถอนฟ้อง
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คดีโรงไฟฟ้าบางคล้า
ฟ้องพิ ธีกร รายการ คม ชัด ลึก

คดีบริษัท สยามเอ็นเนอร์จี จ�ำกัด ฟ้องจอมขวัญ หลาวเพ็ชร์
ฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา จากการท�ำหน้าที่พิธีกร รายการ
คม ชัด ลึก ทางสถานีโทรทัศน์เนชัน่ ชาแนล ตัง้ ค�ำถาม วัชรี เผ่าเหลืองทอง
เอ็นจีโอด้านพลังงาน วิพากษ์วจิ ารณ์ผลกระทบจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นกรณีศกึ ษาอีกเรือ่ งหนึง่ ในการท�ำหน้าที่
พิธีกร โดยคดีนี้ศาลมีค�ำพิพากษายกฟ้องจอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ ในชั้น
ไต่สวนมูลฟ้อง
ศาลวินิจฉัยว่า จ�ำเลยเป็นผู้ด�ำเนินรายการ คม ชัด ลึก ของ
สถานีโทรทัศน์เนชั่นชาแนล เป็นการจัดรายการสดเกี่ยวกับการชุมนุม
คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางคล้า และวัชรี เผ่าเหลืองทอง ร่วมรายการ
การตั้งค�ำถามของจ�ำเลยสืบเนื่องจากการประท้วงซึ่งอยู่ในความสนใจ
ของประชาชน ตามทีเ่ ป็นข่าวทัว่ ไป เมือ่ วัชรี เผ่าเหลืองทอง ตอบค�ำถาม
จ�ำเลยก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความที่ตอบค�ำถาม
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จากนั้นจึงเป็นการตั้งค�ำถามต่อเนื่องไปยังผู้ร่วมรายการอื่น
มิได้เป็นเพียงการสนทนาของจ�ำเลยกับผูร้ ว่ มรายการ ประเด็นค�ำถามต่างๆ
เกี่ยวกับผลกระทบทั้งที่เกิดกับประชาชนในพื้นที่ หากมีการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า ซึง่ เป็นข้อกังวลของผูร้ ว่ มรายการ และความโปร่งใสในการประมูล
ศาลชีว้ า่ การตัง้ ค�ำถามผูร้ ว่ มรายการของจ�ำเลยในฐานะสือ่ มวลชน
เพือ่ น�ำเสนอรายละเอียดต่อสาธารณชน จึงไม่มเี จตนาทีจ่ ะหมิน่ ประมาท
ใส่ความโจทก์ ให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
คดีของจอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ เป็นหลักคิดในการท�ำหน้าทีพ่ ธิ กี ร
ตั้งค�ำถามผู้ร่วมรายการ ศาลเห็นว่าเป็นการท�ำหน้าที่ของสื่อมวลชน
ตามปกติ ไม่วพิ ากษ์วจิ ารณ์ ไม่ได้เป็นการสนทนาระหว่างพิธกี ร กับผูร้ ว่ ม
รายการ แต่เป็นการตั้งค�ำถามในเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชน
และเป็นประโยชน์สาธารณะ พิธกี รจึงไม่มคี วามผิด คดีจอมขวัญ หลาวเพ็ชร์
อาจแตกต่างจากคดีณฎั ฐา โกมลวาทิน ทีม่ กี ารกล่าวน�ำก่อนเข้ารายการ
และศาลเห็นว่ามีขอ้ ความทีน่ า่ จะเข้าองค์ประกอบความผิด จึงสัง่ ว่าคดีมมี ลู
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คดีชมรมเทควันโด ฟ้อง”สถานีประชาชน”
ผู้ร่วมรายการไม่มีความผิดนักข่าวไม่มีความผิด
แสดงความเห็นโดยสุจริต

นอกจากคดีทว่ี นิ จิ ฉัยความรับผิดของพิธกี ร หรือผูด้ �ำ เนินรายการแล้ว
ในคดีที่ผู้ร่วมรายการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว ที่มีเนื้อหาเข้าข่ายความผิด
ฐานหมิน่ ประมาท ยังมีขอ้ ต่อสูเ้ รือ่ งการติชมด้วยความเป็นธรรมตามวิสยั
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ของประชาชนย่อมกระทำ� เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกัน
ส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม อันเป็นข้อยกเว้นความผิดฐาน
หมิ่นประมาทด้วย เช่น คดีผู้บริหารชมรมเทควันโด จังหวัดนครสวรรค์
ฟ้องผู้ร่วมรายการสถานีประชาชน และผู้สื่อข่าวภาคสนาม ศาลชั้นต้น
พิพากษาลงโทษผู้ร่วมรายการ ยกฟ้องผู้สื่อข่าว ต่อมาศาลอุทธรณ์
พิพากษากลับ ยกฟ้องผู้ร่วมรายการ โดยเห็นว่าจำ�เลยแสดงความเห็น
และติชมด้วยความเป็นธรรม โจทก์และจำ�เลยอุทธรณ์
คดีนี้นางเกศรา อ่อนสะอาด ผู้บริหารชมรมเทควันโด ฟ้องว่า
จำ�เลยร่วมกันกล่าวหาชมรมเทควันโด จังหวัดนครสวรรค์ ว่าเก็บค่าเรียน
เกินความเป็นจริง ตลอดจนมีการทุจริตเรื่องใบเสร็จรับเงิน และโจทก์
บังคับให้ผู้เรียนซื้ออุปกรณ์ที่ไม่มีความจำ�เป็นในการเรียน รวมทั้งโจทก์
ได้รับเงินเดือนจากจังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนั้น ยังให้ข้อมูลอันเป็น
เท็จว่า เมื่อมาขอเอกสารจากชมรมดังกล่าว เพื่อไปเรียนต่อที่อื่นแต่
ทางชมรมไม่มใี ห้ โรงเรียนสอนเทควันโดของโจทก์ไม่มมี าตรฐาน มีการสอบ
โดยไม่มีคณะกรรมการ
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“ข้อสังเกตคดีน้ศ
ี าลวินิจฉัยว่าจ�ำเลยอื่น
ซึ่งเป็นผู้ร่วมรายการชมรมเทควันโด
ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท
ผู้ส่อ
ื ข่าวซึ่งเป็นผู้สัมภาษณ์จึงไม่มีความผิดในฐานะ
ตัวการร่วมด้วย แต่หลักในเรื่องการสัมภาษณ์
เป็นหน้าที่โดยปกติของผู้ส่อ
ื ข่าวยังนับว่าเป็นข้อยกเว้น
ความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วย”

ทั้งนี้ โดยมีนางสาวธนิดา เทียนเงิน เป็นพิธีกร ดำ�เนินรายการ
นำ�ข้อมูลที่ทำ�ให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ออกสื่อโทรทัศน์เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน
ศาลอุทธรณ์วนิ จิ ฉัยว่า จำ�เลยแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ติชม
ด้วยความเป็นธรรมตามวิสยั ของประชาชนย่อมกระทำ� เพือ่ ความชอบธรรม
ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม จึงไม่มี
ความผิดฐานหมิ่นประมาทโจทก์ ส่วนนางสาวธนิดา เทียนเงิน ที่โจทก์
ฟ้องว่าร่วมกับจำ�เลยอื่นหมิ่นประมาทโจทก์ ย่อมไม่มีความผิดฐาน
หมิน่ ประมาทเช่นเดียวกัน พิพากษากลับคำ�พิพากษาศาลชัน้ ต้น ยกฟ้อง
จำ�เลยทั้งหมด รวมทั้งผู้สื่อข่าวที่โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษด้วย
ข้อสังเกตคดีนี้ศาลวินิจฉัยว่าจำ�เลยอื่น ซึ่งเป็นผู้ร่วมรายการ
ไม่มคี วามผิดฐานหมิน่ ประมาท ผูส้ อ่ื ข่าวซึง่ เป็นผูส้ มั ภาษณ์จงึ ไม่มคี วามผิด
ในฐานะตัวการร่วมด้วย แต่หลักในเรือ่ งการสัมภาษณ์เป็นหน้าทีโ่ ดยปกติ
ของผู้สื่อข่าวยังนับว่าเป็นข้อยกเว้นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วย

46

คดีฟอ
้ งผู้ด�ำเนินรายการ
โหนกระแสการเปิดพื้ นที่ท่เี ท่าเทียมกัน

การท�ำหน้าที่พิธีกร หรือผู้ด�ำเนินรายการ กรณีความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคล แนวปฎิบตั เิ พือ่ ธ�ำรงจริยธรรมวิชาชีพการผลิต การจัดหา
และการเผยแพร่รายการของไทยพีบีเอส ระบุว่า กรณีที่มีความเห็น
ขัดแย้งกัน กองบรรณาธิการต้องพยายามรักษาความสมดุล ความเป็นธรรม
ของข้อมูลความขัดแย้งนั้น ในรายการเดียวกัน ตอนเดียวกัน หรือจบ
ในตอนหรือในชิ้นข่าวเดียวกัน ทั้งนี้ หากไม่สามารถน�ำคู่ขัดแย้งมาร่วม
รายการเดียวกัน ตอนเดียวกันได้ ก็ตอ้ งแสดงให้เห็นว่า ได้มคี วามพยายาม
เชิญอีกฝ่ายหนึง่ มาออกรายงาน แต่ไม่สามารถติดต่อได้หรือได้รบั การปฎิเสธ
หรือเชิญให้มาออกรายงานในครั้งต่อไป
คดีนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่อ
อาชญากรรม ฟ้องนายกรรชัย ก�ำเนิดพลอย หรือนายภูดทิ ก�ำเนิดพลอย
ผู้ด�ำเนินรายการ “โหนกระแส” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
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คู่กรณีช้แ
ี จงเพื่ อความเป็นธรรม
กลับมีท่าทีโกรธเคือง พร้อมระบุว่า
“พี่ น้องกันเขาไม่ท�ำแบบนี้”

ข้อหาหมิน่ ประมาท เป็นตัวอย่างของสือ่ มวลชน ทีพ่ ยายามรักษาสมดุล
โดยได้เชิญคูข่ ดั แย้งอีกฝ่ายหนึง่ มาออกรายการ แต่ถกู ฟ้องคดี เนือ่ งจาก
คู่ขัดแย้งที่มาออกรายการก่อน ประสงค์ที่จะพูดฝ่ายเดียว
นายกรรชัย โพสต์ขอ้ ความในเฟซบุค๊ ส่วนตัวของเขา มีขอ้ ความว่า
การท�ำหน้าที่สื่อมวลชนของเขา มีความชัดเจน เป็นกลาง และยุติธรรม
ไม่เลือกข้าง เลือกฝ่าย แต่นกั เคลือ่ นไหวรายนีก้ ลับให้น�ำเสนอข่าวฝ่ายเดียว
พอให้คกู่ รณีชแี้ จงเพือ่ ความเป็นธรรม กลับมีทา่ ทีโกรธเคือง พร้อมระบุวา่
“พี่น้องกันเขาไม่ท�ำแบบนี้” ซึ่งถ้าเห็นผมเป็นพี่น้อง และเป็นพี่ที่ดีจริง
ควรสนับสนุนให้ผมได้ท�ำงาน ท�ำหน้าทีส่ อื่ อย่างตรงไปตรงมาด้วยความภูมใิ จ
ไม่ใช่ให้ท�ำลายจรรยาบรรณสือ่ แต่นกั เคลือ่ นไหวรายนีก้ ลับให้ผมทรยศ
อาชีพตัวเองด้วยการให้ผมเลือกข้าง แบบนีถ้ กู แล้วหรือ หากการน�ำเสนอ
เรือ่ งราวนัน้ ได้รบั ผลกระทบก็ตอ้ งพิสจู น์ตวั ของคุณเอง ว่าใช่อย่างทีเ่ ป็น
หรือไม่
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ตัวอย่างคดีนายกรรชัย ก�ำเนิดพลอย อยูใ่ นหลักการ และค�ำวินจิ ฉัย
ของศาลทีว่ า่ การท�ำหน้าทีพ่ ธิ กี ร การตัง้ ค�ำถามผูร้ ว่ มรายการ ซึง่ ในคดีนี้
คือการตัง้ ค�ำถามนายษิทรา เบีย้ บังเกิด คูก่ รณีของนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์
ถือเป็นการท�ำหน้าที่ของสื่อมวลชน ไม่ได้มีเจตนาหมิ่นประมาทโจทก์
		

ข้อกฎหมาย เรื่อง ยิง
่ จริงยิง
่ ผิด

		 ในกรณีหมิน่ ประมาท ถ้าผูถ้ กู หาว่ากระท�ำความผิดพิสจู น์ได้วา่
ข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ
แต่หา้ มไม่ให้พสิ จู น์ ถ้าข้อทีห่ าว่าเป็นหมิน่ ประมาทนัน้ เป็นการ
ใส่ความในเรือ่ งส่วนตัว และการพิสจู น์จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
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“ข้อกฎหมาย เรื่อง ยิ่งจริงยิ่งผิด
ในกรณีหมิ่นประมาท ถ้าผู้ถูกหาว่ากระท�ำความผิด
พิ สูจน์ได้ว่า ข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริง
ผู้น้ันไม่ต้องรับโทษ”

บทบัญญัตขิ อ้ นี้ หมายถึง การทีผ่ กู้ ระท�ำพิสจู น์ได้วา่ ข้อทีห่ าว่า
เป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริง ซึ่งก็ควรจะเป็นความจริงที่เป็นผล
ประโยชน์สาธารณะ เช่น การพิสูจน์กรณีทุจริต คอรัปชั่นต่างๆ แต่
กฎหมายไม่ให้พสิ จู น์ หากเป็นการพิสจู น์ในเรือ่ งทีเ่ ป็นส่วนตัว และไม่เป็น
ประโยชน์ตอ่ ประชาชน เช่น การพิสจู น์เรือ่ งชูส้ าว ถึงแม้พสิ จู น์ความจริงได้
ผูก้ ระท�ำก็ยงั ต้องรับโทษ ตามหลักการส�ำคัญทีก่ ล่าวกันว่า “ยิง่ จริงยิง่ ผิด”
ตัวอย่างที่ ๑ นายชวน หลีกภัย ครั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ฟ้อง
หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง ที่ตีพิมพ์ข่าวมีข้อความว่า “นายชวน เอาลูกไม่
เอาแม่” ศาลวินิจฉัยว่า ข้อความที่หนังสือพิมพ์ตีพิมพ์เป็นเรื่องส่วนตัว
ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ พิพากษาลงโทษจ�ำเลย
ตัวอย่างที่ ๒ สือ่ มวลชนเสนอข่าวและภาพ นักการเมืองท้องถิน่
คนหนึง่ นัง่ อยูก่ บั เด็กหญิง ในสถานทีแ่ ห่งหนึง่ ซึง่ ดูเหมือนเป็นการท�ำพิธี
สมรสตามประเพณี มีการผูกข้อไม้ข้อมือกัน ต่อมานักการเมืองคน
ดังกล่าวฟ้องสือ่ มวลชน ฐานหมิน่ ประมาท สือ่ มวลชนจะพิสจู น์ความจริง
ว่านักการเมืองคนนั้น ท�ำการสมรสกับเด็กผู้หญิงจริง เป็นเรื่องที่แม้จะ
พิสูจน์ได้ สื่อมวลชนก็ไม่พ้นความรับผิด เพราะเป็นการพิสูจน์ในเรื่อง
ส่วนตัว และไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
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ในบางกรณี ผู้ที่ถูกกล่าวหา ไม่ได้กระท�ำความผิดโดยตรง คือ
ไม่ใช่ผู้เสนอเนื้อหาอันเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท แต่ลิงก์ข้อความ
ไปยังเว็บไซต์หรือเพจอื่น เช่น กรณีไทยพีบีเอส ลิงก์ข้อความไปยังเพจ
คุยกับอธิบดีกรมป่าไม้ โดยเพจดังกล่าว เป็นการแจ้งเตือน การแอบอ้าง
รับบริจาคช่วยเหลือ กลุ่มเหยี่ยวไฟ ผู้พิทักษ์ป่า ซึ่งก�ำลังอยู่ในภารกิจ
ดับไฟป่า แต่การได้อ่านข้อความหรือเข้าถึงข้อความนั้น มาจากเว็บไซต์
ไทยพี บี เ อส ไทยพี บี เ อสก็ อ าจต้ อ งรั บ ผิ ด ข้ อ หาหมิ่ น ประมาทโดย
การโฆษณาด้ ว ย อย่ า งไรก็ ต าม หากเป็ น การน�ำเสนอโดยสุ จ ริ ต
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ก็นับเป็นข้อต่อสู้ได้
สื่อมวลชนอาจถูกฟ้องฐานหมิ่นประมาท หรือน�ำเข้าข้อมูล
ซึ่งเป็นเท็จ จากถ้อยค�ำเพียงสั้น ๆ ในพาดหัวข่าว โดยที่ในเนื้อหาข่าว
ไม่มีค�ำที่เป็นหมิ่นประมาทหรือเป็นเท็จเลย โดยเฉพาะความผิดฐาน
หมิน่ ประมาท ศาลอาจพิจารณาลงโทษจ�ำเลยได้ หากปรากฏว่า ข้อความ
ค�ำที่ใช้ในพาดหัวข่าว ฟังได้ว่า ท�ำให้โจทก์เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือ
ถูกเกลียดชัง ครบองค์ประกอบความผิด
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“สื่อมวลชนอาจถูกฟ้องฐานหมิ่นประมาท
หรือน�ำเข้าข้อมูล ซึ่งเป็นเท็จจากถ้อยค�ำเพี ยงสั้นๆ
ในพาดหัวข่าว โดยที่ในเนื้อหาข่าวไม่มีค�ำ
ที่เป็นหมิ่นประมาทหรือเป็นเท็จเลย”

			 ถ้อยค�ำที่อาจน�ำไปสู่ข้อหาหมิ่นประมาทตามประมวล
กฎหมายอาญา หรือน�ำเข้าข้อมูลทีเ่ ป็นเท็จตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิ วเตอร์

ถ้อยค�ำที่ต้องระมัดระวัง เช่น แก๊ง แก๊งต้มตุ๋น แก๊ง ๑๘ มงกุฎ
แก๊งลวงโลก จอมโกง จอมวิปริต จอมวิตถาร จอมโกหก จอมปลอม
โจร ขี้คุก ขี้ตาราง มือปืน ฆาตรกร บังหน้า จัดฉาก สร้างภาพ เสแสร้ง
หลอกลวง ผู้ร้าย ตัวป่วน ตัวปัญหา เถื่อน คลินิกเถื่อน บริษัทเถื่อน
บัญชีด�ำ บัญชีผู้มีอิทธิพล ใช้อิทธิพลเถื่อน อิทธิพลมืด ใบสั่ง
ผู้บงการ จอมบงการ โหด โหดเหี้ยม โหดร้าย โฉด โกง ทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โกงบ้านโกงเมือง เมียน้อย เมียเก็บ นางบ�ำเรอ
เก๊ ก�ำมะลอ รีดไถ ขูดรีด
นักพนัน นักเลง นักต้มตุ๋น เจ้าพ่อ เจ้าแม่ เจ้าเล่ห์ พัวพันค้ายา
เสพติด เกี่ยวข้องยาเสพติด ปล้นชาติ ขายชาติ ขายแผ่นดิน ขบถ กบฏ
ตอแหล รับสินบน ให้สินบน กินสินบน กินใต้โต๊ะ มีหนี้สินล้นพ้นตัว สมี
ทุศีล ผิดศีลธรรม มารศาสนา ชู้ เป็นชู้ เจ้าชู้ บ้ากาม
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ทั้งนี้ ถ้อยค�ำที่เคยเป็นประเด็นน�ำไปสู่การฟ้องเป็นคดีหมิ่น
ประมาทมาแล้ว เช่น ค�ำว่า คลินิกเถื่อน บัญชีด�ำ ขายชาติ
๒.๔ ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด
		 ต่อชื่อเสียง

เมือ่ มีการฟ้องคดีอาญาฐานหมิ่นประมาท โจทก์หรือผู้เสียหาย
อาจฟ้องคดีทางแพ่งมาในส�ำนวนคดีอาญา หรือแยกฟ้องเพื่อเรียก
ค่าเสียหายในทางแพ่ง กรณีการละเมิดต่อชื่อเสียงมาด้วย ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๓ ความว่า “ผูใ้ ดกล่าวหรือไขข่าว
แพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง เป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียง
หรือเกียรติคณ
ุ ของบุคคลอืน่ หรือเป็นทีเ่ สียหายแก่ทางท�ำมาหาได้ หรือ
ทางเจริญของเขาโดยประการอื่น ผู้นั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อ
ความเสียหายอันเกิดแต่การนัน้ แม้ทงั้ เมือ่ ตนมิได้รวู้ า่ ข้อความนัน้ ไม่จริง
แต่หากควรจะรู้ได้”
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ความในมาตรานี้ เป็นการก�ำหนดให้โจทก์หรือผูเ้ สียหาย สามารถ
ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายในกรณีหมิ่นประมาท เป็นการคุ้มครองความ
เสียหายต่อชื่อเสียงไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งในทางคดีอาจต้องรับฟังผล
ทางคดีอาญาก่อนว่า ผู้กระท�ำมีความผิดฐานหมิ่นประมาทจริง และ
เมื่อเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทแล้ว การก�ำหนดค่าเสียหาย หรือ
ค่าสินไหมทดแทน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๔๓๘
บัญญัตวิ า่ “ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใด เพียงใด ให้ศาลวินจิ ฉัย
ตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด”
การเรียกค่าเสียหายในทางแพ่ง ขึ้นอยู่กับสถานะทางสังคม
ของบุคคล เช่น เป็นบุคคลสาธารณะ คนที่มีชื่อเสียง หรือคนที่อยู่ใน
ต�ำแหน่งซึ่งควรจะได้รับความเชื่อถือ เช่น ครู อาจารย์ ขนาดของ
ความเสียหาย เช่น กรณีหมิ่นประมาทที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ซึ่งกฎหมายเขียนไว้ว่า ทางท�ำมาหาได้ ซึ่งต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า
ความเสียหายเป็นผลโดยตรงจากการหมิ่นประมาท และเสียหาย
มากน้อยเพียงใด
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ตัวอย่าง สือ่ มวลชนเสนอข่าวและภาพคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง โดยอ้างว่าเป็นภาพคณบดีท่านนั้น กับแฟนสาว
ขณะมีเพศสัมพันธ์ ต่อมาคณบดีได้ฟ้องสื่อมวลชนฐานละเมิด เรียก
ค่าเสียหาย โดยบรรยายฟ้องว่า การปรากฏภาพและข่าวนัน้ ต่อสาธารณะ
ท�ำให้เขาถูกเลิกจ้าง ท�ำให้สูญเสียรายได้จ�ำนวนมาก ศาลชั้นต้นและ
ศาลอุทธรณ์ตัดสินให้สื่อมวลชนจ่ายค่าเสียหายจ�ำนวน ๑๐ ล้านบาท
ต่อมาศาลฎีกาพิพากษากลับ คงให้จ่ายค่าเสียหายจ�ำนวน ๑ ล้านบาท
เนื่องจากการประเมินค่าความเสียหายในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์
สูงกว่าความเสียหายจริง

55

กฎหมายในงานข่าวและรายการ

“ค่าสินไหมทดแทนจะพึ งใช้โดยสถานใด
เพี ยงใด ให้ศาลวินิจฉัย
ตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด”

๒.๕ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิด
		 เกี่ยวกับคอมพิ วเตอร์

พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุมและ
ลงโทษผูก้ ระท�ำความผิดทีใ่ ช้อปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์
เป็นเครือ่ งมือในการกระท�ำความผิด ในการฟ้องคดีหมิน่ ประมาทสือ่ มวลชน
โจทก์หรือผูเ้ สียหายมักจะฟ้องข้อหาความผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร์
มาด้วย เนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีโทษหนัก และยอมความไม่ได้
๒.๖ ไม่มีความผิดฐานหมิน
่ ประมาทในกฎหมายคอมพิ วเตอร์

แต่ส�ำหรับพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เปลี่ยนแปลงหลักการนี้
ในมาตรา ๑๔ โดยระบุถงึ การกระท�ำซึง่ จะเป็นความผิดตามกฎหมาย
ฉบับนี้ว่า การกระท�ำความผิดโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง น�ำเข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ทบี่ ดิ เบือน หรือปลอม ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือ
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ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อันเป็นเท็จโดยประการทีน่ า่ จะเกิดความเสียหาย
แก่ประชาชน อันมิใช่การกระท�ำความผิดฐานหมิน่ ประมาท ตามประมวล
กฎหมายอาญา
บทบัญญัติดังกล่าวนี้ ได้แสดงให้เห็นเจตนารมณ์ของกฎหมาย
คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่อย่างชัดเจนว่า เมื่อเป็นการกระท�ำความผิดฐาน
หมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ก็ไม่ถือเป็นความผิด
ตามกฎหมายคอมพิวเตอร์อกี ซึง่ คดีทฟี่ อ้ งฐานหมิน่ ประมาทตามกฎหมาย
คอมพิวเตอร์เดิม หากจ�ำเลยยื่นค�ำร้องให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า
ตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ไม่ให้ใช้ในความผิดฐานหมิน่ ประมาท
ศาลก็ จ ะยกฟ้ อ งโจทก์ โดยถื อ ว่ า เป็ น การฟ้ อ งผิ ด ตั ว บทกฎหมาย
คดีไม่จ�ำเป็นต้องวินิจฉัยความผิดอีกต่อไป
ก่อนหน้านี้ มีการยกฟ้องคดีที่กองทัพเรือ ฟ้อง “ภูเก็ตหวาน”
ซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวภาคภาษาอังกฤษที่จังหวัดภูเก็ตโดยศาลวินิจฉัย
ตอนท้ายว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอร์มิได้มุ่งเจตนาลงโทษผู้กระท�ำความผิดฐานหมิ่นประมาท
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“พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิ วเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔ บัญญัติว่า
ผู้ใดกระท�ำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ”

ด้วยการโฆษณา ซึง่ ความผิดฐานหมิน่ ประมาทด้วยการโฆษณา มีบทบัญญัติ
ไว้เป็นการเฉพาะแล้วในประมวลกฎหมายอาญา ดังนัน้ การกระท�ำของ
จ�ำเลยจึงไม่เป็นความผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ส�ำหรั บ ผู ้ ที่ ถูกฟ้องฐานหมิ่นประมาท ตามพระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอร์ จะต้องยืน่ ค�ำร้องให้ศาลวินจิ ฉัยชีข้ าดในปัญหาข้อกฎหมายว่า
กฎหมายฉบับดังกล่าวนี้ ไม่มบี ทบัญญัตทิ เี่ กีย่ วข้องกับข้อหาหมิน่ ประมาท
ในกรณีเช่นนี้ ศาลจะยกฟ้อง
อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพ
สือ่ มวลชน อยูใ่ นมาตรา ๑๔ - ๑๕ คือการน�ำเข้าสู่ เผยแพร่ ส่งต่อ เว็บไซต์
หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ปลอม เป็นเท็จ ข้อมูล
คอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของราชอาณาจักร
หรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา
และข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะลามกอนาจาร ผู้ให้บริการที่เป็น
บริษทั ต่าง ๆ มีหน้าทีต่ อ้ งตรวจสอบการใช้คอมพิวเตอร์ของลูกจ้าง หรือลูกค้า
ถ้าเป็นความผิด ผู้ให้บริการหรือเว็บมาสเตอร์อาจต้องร่วมรับผิดด้วย
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ตัวอย่างการน�ำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ทเี่ ป็นเท็จ คือการตัดต่อภาพ
ซึง่ หากเป็นการตัดต่อภาพทีท่ �ำให้ผเู้ สียหายถูกดูหมิน่ เกลียดชัง หรือเสียหาย
ต่อชื่อเสียง สื่อมวลชนก็อาจต้องรับผิดฐานน�ำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่
เป็นเท็จ แต่ไม่ใช่ความผิดฐานหมิ่นประมาท
อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยว
กับคอมพิวเตอร์ แก้ไข เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐ ยังมีประเด็นที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับการแชร์ข้อมูลซึ่งผู้แชร์อาจมีความผิดตามกฎหมายฉบับนี้
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔ บัญญัติว่า ผู้ใดกระท�ำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อ
ไปนี้ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
(๑) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง น�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั เป็นเท็จ โดยประการทีน่ า่ จะเกิดความเสียหาย
แก่ประชาชน อันมิใช่การกระท�ำความผิดฐานหมิน่ ประมาทตามประมวล
กฎหมายอาญา
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“ในสื่อสังคมออนไลน์ จะปรากฎข้อมูลเท็จ
หรือข่าวปลอม ข่าวเท็จ
ที่เรียกว่า เฟคนิวส์ (Fake News)
ถ้าเราแชร์ข่าวเช่นนี้จะมีความผิด”

(๒) น�ำเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ซงึ่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั เป็นเท็จ
โดยประการทีน่ า่ จะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือโครงสร้างพืน้ ฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ
หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(๓) น�ำเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ซงึ่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็น
ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือความผิดเกี่ยวกับ
การก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(๔) น�ำเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ซงึ่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ทีม่ ี
ลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นนั้ ประชาชนทัว่ ไปอาจเข้าถึงได้
(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยรู้อยู่แล้วว่า
เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
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ในข้อ (๕) หากเป็นการเผยแพร่ หรือส่งต่อ หรือแชร์ข้อมูล
ที่เป็นเท็จ ข้อมูลที่กระทบความมั่นคง ข้อมูลที่มีลักษณะลามก ซึ่งเรามี
การแชร์ขอ้ มูลเหล่านีจ้ �ำ นวนมาก จะมีความผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร์
หรือไม่ ?
โดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ จะปรากฎข้อมูลเท็จ หรือ
ข่าวปลอม ข่าวเท็จ ทีเ่ รียกว่า เฟกนิวส์ (Fake News) ถ้าเราแชร์ขา่ ว
เช่นนี้ จะมีความผิดได้ จะต้องประกอบด้วย “เจตนา” คือ รูอ้ ยูแ่ ล้วว่า
เป็นข่าวเท็จ แต่ยังเผยแพร่ต่อ ในทางตรงกันข้าม หากผู้แชร์เชื่อ
โดยบริสทุ ธิใ์ จว่า ข้อมูลหรือข่าวทีเ่ ขาแชร์นน้ั เป็นความจริงและพิสจู น์
ได้ว่าไม่มีเจตนา ก็ไม่เป็นความผิด
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“โดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์
จะปรากฎข้อมูลเท็จ หรือข่าวปลอม ข่าวเท็จ ที่เรียกว่า
เฟกนิวส์ (Fake News) ถ้าเราแชร์ข่าว เช่นนี้
จะมีความผิดได้”

แชร์เพลง “ประเทศกูมี”
ไม่มีความผิด
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ข้อ (๒) การนำ�เข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ ที่น่าจะเกิดความเสียหาย
ต่อการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของประเทศ ตัวอย่างเช่น การแชร์เพลง
“ประเทศกูม”ี ทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับความขัดแย้งในสังคมไทย การแบ่งขัว้
ทางการเมือง เสียดสีผู้มีอำ�นาจ การใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุม
การบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม อีกทั้งการจำ�กัดเสรีภาพของ
ประชาชน
นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่าย
การเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี ในยุครัฐบาล
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สมัยแรก กล่าวว่า รัฐบาลรูส้ กึ เสียใจในเรือ่ งนี้
เพราะคิดว่าเยาวชนน่าจะใช้ความรู้ ความสามารถด้านดนตรีในทางที่
เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง ต่อแผ่นดินเกิดของตัวเองมากกว่านี้ รวมถึง
เป็นตัวอย่างทีด่ แี ก่เยาวชนคนอืน่ ในขณะที่ พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล
รองผูบ้ ญ
ั ชาการตำ�รวจแห่งชาติ สัง่ การให้ กองบังคับการตำ�รวจปรามปราม
การกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
ตรวจสอบการกระทำ�ความผิด
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“จากการตรวจสอบเอ็มวีเพลง “ประเทศกูม”ี น่าจะเข้าข่าย
ความผิดตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิด
เกีย
่ วกับคอมพิวเตอร์ มาตรา ๑๔ (๒) คือ
น�ำเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ ซึง
่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์อน
ั เป็นเท็จ
โดยประการทีน
่ า่ จะเกิดความเสียหาย
ต่อความมัน
่ คงของประเทศ”

พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผู้กำ�กับการกองกำ�กับการ ๓ บก.ปอท.
เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเอ็มวีเพลง “ประเทศกูมี” น่าจะเข้าข่าย
ความผิด ตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
มาตรา ๑๔ (๒) คือ “นำ�เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของ
ประเทศ”
เพราะความเสียหายทีป่ รากฏในเนือ้ เพลงอาจกระทบกระเทือน
กับเศรษฐกิจ อาจทำ�ให้นกั ลงทุนขาดความเชือ่ มัน่ และสำ�หรับผูท้ ส่ี ง่ ต่อ
โพสต์ดงั กล่าว ก็อาจเข้าข่ายความผิดในมาตรา ๑๔ (๕) คือ การเผยแพร่
หรือส่งต่อซึง่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรูอ้ ยูแ่ ล้วว่า เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์
ที่เป็นเท็จ
และนอกจาก บก.ปอท. แล้ว พ.อ.บุรนิ ทร์ ทองประไพ ฝ่ายกฎหมาย
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยังได้แสดงท่าทีร่วมเป็น
ผู้เสียหายในคดีนี้ด้วย
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อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ เอ็มวี
“ประเทศกูมี” อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะฝ่ายที่เห็นว่า เนื้อหาของ
เพลงประเทศกูมี เป็นเพียงการวิพากษ์วจิ ารณ์ผมู้ อี �ำ นาจ และสังคม มิใช่
การนำ�เข้าข้อมูลซึง่ เป็นเท็จ และก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ พล.ต.อ. ศรีวราห์
รังสิพราหมณกุล กล่าวว่า ประชาชนสามารถ ฟัง ร้อง และแชร์เพลง
“ประเทศกูมี” ได้ เนื่องจากตรวจสอบเนื้อหาแล้วไม่ผิดกฎหมาย
ข้อสังเกต เนื้อเพลงประเทศกูมี เป็นลักษณะของการเสียดสี
สังคมและผู้มีอำ�นาจ เป็นการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้การรับรองไว้ในมาตรา ๓๔ ว่า “บุคคลย่อม
มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์
การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การจำ�กัดเสรีภาพ
ดังกล่าวจะกระทำ�มิได้ แต่หากพิจารณาเนือ้ หา ไม่พบว่าเนือ้ หาส่วนใด
ที่เป็นเท็จ จึงไม่เข้าองค์ประกอบความผิด
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“สือ
่ มวลชนจึงไม่สามารถรายงานข่าว ถ่ายภาพ เด็กและเยาวชน
ทีต
่ อ
้ งหาว่ากระท�ำความผิด รวมทัง
่ วข้อง เช่น
้ บุคคลทีเ่ กีย
พ่อแม่ ผูป
้ กครอง เพื่อนบ้าน ในลักษณะทีอ
่ าจท�ำให้รต
ู้ วั เด็ก
และเยาวชนผูก
้ ระท�ำความผิด”

๒.๗ กฎหมายคุม
้ ครองการละเมิดสิทธิเด็กและสิทธิครอบครัว

๑. พระราชบัญญัตศิ าลเยาวชนและครอบครัว และวิธพี จิ ารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
กฎหมายฉบับนี้ มุง่ หมายให้การคุม้ ครองเฉพาะเด็ก (อายุไม่เกิน
๑๕ ปี) และเยาวชน (อายุเกิน ๑๕ ปี แต่ไม่ถึง ๑๘ ปี) ในกรณีที่เด็ก
และเยาวชนเป็นจำ�เลยในกระบวนการพิจารณาชั้นศาล ในระหว่าง
การสอบสวนของพนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการด้วย
โดยมาตรา ๑๓๐ กำ�หนดห้ามมิให้มีการบันทึกภาพ แพร่ภาพ
พิมพ์รูป หรือบันทึกเสียง แพร่เสียงของเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่า
กระทำ�ความผิดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือโฆษณาข้อความซึ่งปรากฏ
ในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือในทาง
พิจารณาคดีของศาลทีอ่ าจทำ�ให้ บุคคลอืน่ รูจ้ กั ตัว ชือ่ ตัว หรือชือ่ สกุล
ของเด็กหรือเยาวชนนัน้ หรือโฆษณาข้อความเปิดเผยประวัตกิ ารกระทำ�
ความผิด หรือสถานที่อยู่ สถานที่ทำ�งาน หรือสถานศึกษาของเด็กหรือ
เยาวชนนั้น
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ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระทำ�เพื่อประโยชน์
ทางการศึ ก ษาโดยได้ รั บ อนุ ญ าตจากศาลหรื อ การกระทำ � ที่ จำ � เป็ น
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำ�คุก ปรับ หรือทั้งจำ�ทั้งปรับตามกฎหมาย
สือ่ มวลชนจึงไม่สามารถรายงานข่าว ถ่ายภาพ เด็กและเยาวชน
ทีต่ อ้ งหาว่ากระทำ�ความผิด รวมทัง้ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น พ่อแม่ ผูป้ กครอง
เพือ่ นบ้าน ในลักษณะทีอ่ าจทำ�ให้รตู้ วั เด็กและเยาวชนผูก้ ระทำ�ความผิด
ซึง่ ในทางปฏิบตั ิ สือ่ มวลชนอาจรายงานพฤติกรรมแห่งคดีได้ แต่ไม่สามารถ
ระบุชอ่ื นามสกุล เด็กผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง รวมทัง้ สถานทีเ่ กิดเหตุ ทีอ่ ยู่ สถานที่
ทำ�งาน หรือสถานศึกษาของเด็กและเยาวชน
ในมาตรา ๑๓๖ ศาลยังกำ�หนดห้าม ไม่ให้มกี ารโฆษณาไม่วา่ ด้วย
วาจาหรื อ เป็ น หนั ง สื อ ซึ่ ง คำ � พิ พ ากษาหรื อ คำ � สั่ ง ของศาลที่ มี อำ � นาจ
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ห้ามมิให้ระบุชอ่ื หรือแสดงข้อความ
หรือกระทำ�การด้วยประการใด ๆ อันจะทำ�ให้รู้จักตัวเด็กหรือเยาวชน
ซึ่งเป็นจำ�เลย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล
67

กฎหมายในงานข่าวและรายการ

การคุ้มครอง
“แพรวา” คดี ๙ ศพ

ข้ อ กำ � หนดห้ า มที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสื่ อ ข่ า วและเขี ย นข่ า ว
ในกรณีนี้ ก็คือ ห้ามสื่อมวลชนรายงานข่าวที่ทำ�ให้รู้ตัวเด็กและเยาวชน
ผู้กระทำ�ความผิด และเมื่อศาลมีคำ�พิพากษาหรือมีคำ�สั่งในทางคดี
ไม่วา่ จะยกฟ้องหรือไม่ ก็หา้ มมิให้มกี ารโฆษณาเผยแพร่ ทีอ่ าจทำ�ให้รจู้ กั
ตัวเด็กและเยาวชน เช่นเดียวกัน
ผู้ฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
กรณีนางสาวแพรวา เยาวชนอายุ ๑๘ ปี ขับรถยนต์ชนรถตู้
โดยสารสาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต - อนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ
เป็นเหตุให้มผี เู้ สียชีวติ ๙ ศพ บนทางยกระดับโทลล์เวย์ แม้ในขณะเกิดเหตุ
ยังไม่มีคดีความ นางสาวแพรวา ก็ยังได้รับความคุ้มครอง ตามพระราช
บัญญัตคิ มุ้ ครองเด็กซึง่ จะกล่าวต่อไป ต่อมาเมือ่ มีการแจ้งความดำ�เนินคดี
และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล นางสาวแพรวา ก็ย่อมได้รับ
ความคุ้มครองตาม มาตรา ๑๓๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้
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๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎหมายฉบับนี้แตกต่างจาก พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ
กฎหมายมีเจตนารมณ์เพือ่ การคุม้ ครองเด็กและเยาวชนทัว่ ไป เป็นการตรา
กฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เพือ่ คุม้ ครองสวัสดิภาพ
ของเด็ก มิให้ถกู ทารุณกรรม ตกเป็นเครือ่ งมือในการแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
การทำ�ทารุณกรรมต่อเด็กและเยาวชน เป็นสาระสำ�คัญของกฎหมาย
ฉบับนี้ โดยได้นยิ ามความหมายของคำ�ว่า “ทารุณกรรม” ว่า หมายถึง
การกระทำ�หรือละเว้นการกระทำ�ด้วยประการใด ๆ จนเป็นเหตุให้
เด็กเสื่อมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ การกระ
ทำ�ผิดทางเพศต่อเด็ก การใช้เด็กให้กระทำ� หรือประพฤติในลักษณะ
ที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกาย หรือจิตใจหรือขัดต่อกฎหมาย หรือ
ศีลธรรมอันดี ทัง้ นี้ ไม่วา่ เด็กจะยินยอมหรือไม่กต็ าม
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การใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
เช่น ดาราสาวรายหนึ่ง นำ�เด็กทารกน้อยมาเรียกร้องความเห็นใจจาก
สื่อมวลชน โดยอ้างว่าดาราหนุ่มคนหนึ่งเป็นพ่อของเด็ก ทำ�ให้เธอได้รับ
ความเห็นใจและได้รับความช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีผลพิสูจน์
ในทีส่ ดุ ว่าดาราหนุม่ คนดังกล่าวไม่ใช่พอ่ ของเด็ก สือ่ มวลชนทีส่ มั ภาษณ์
ดาราสาวผูน้ ้ี ถ่ายภาพเสนอเรือ่ งราวของเธอ ก็คอื การกระทำ�ทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อเด็ก เป็นความผิดตามกฎหมายฉบับนี้
ดังนั้น ภาพข่าวที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก หรือเกี่ยวกับการทำ�
ทารุณกรรม หน่วงเหนีย่ วกักขังทำ�ให้สญ
ู เสียอิสรภาพ หรือการล่วงละเมิด
ทางเพศเด็กและเยาวชน ซึ่งปรากฏเป็นข่าวอยู่เสมอ รวมทั้งนักสังคม
สงเคราะห์เด็กและสิทธิสตรีทม่ี กั นำ�เด็กและเยาวชนทีถ่ กู กระทำ�มาเปิดเผย
ต่อสาธารณะ จึงนับเป็นความผิด ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๒๗ ความว่า
“ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดโฆษณาหรื อ เผยแพร่ ท างสื่ อ มวลชนหรื อ
สื่อสารสนเทศประเภทใด ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง
โดยเจตนาทีจ่ ะทำ�ให้เกิดความเสียหายแก่จติ ใจ ชือ่ เสียง เกียรติคณ
ุ หรือ
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สิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สำ�หรับตนเอง
หรือผู้อื่นโดยมิชอบ” ซึ่งมีความผิดต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับเช่นเดียวกัน
๓. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบัน
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒
กฎหมายฉบับนี้ ออกมายกเลิกพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทำ�
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ เนือ่ งจากปัญหาการใช้ความรุนแรง
ในครอบครัวมีความละเอียดอ่อน เกีย่ วพันกับบุคคลใกล้ชดิ มีลกั ษณะพิเศษ
แตกต่างจากการทำ�ร้ายร่างกายระหว่างบุคคลโดยทัว่ ไป การใช้มาตรการ
ทางอาญามาบังคับกับการกระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัวจึง
ไม่เหมาะสม เนื่องจากโทษทางอาญามีเจตนารมณ์ที่จะลงโทษผู้กระทำ�
ความผิดมากกว่าทีจ่ ะแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระทำ�ผิด หรือปกป้องคุม้ ครองผูท้ ถ่ี กู
กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว
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“ค�ำว่า “บุคคลในครอบครัว” ตามกฎหมายฉบับนี้
มีความหมายกว้าง ครอบคลุมผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน
คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ท่อ
ี ยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันสามีภริยา
โดยมิได้จดทะเบียนสมรส บุตรบุญธรรม รวมทั้งบุคคลใดๆ
ที่ต้องพึ่ งพาอาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน”

อย่างไรก็ตาม สำ�หรับสื่อมวลชนที่นำ�เสนอข่าว หรือภาพข่าว
ลงพิมพ์โฆษณา หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนยังคงมีความรับผิดตาม
กฎหมายอยู่
กฎหมาย มีหลักการเพือ่ แก้ไข เยียวยาปัญหาการใช้ความรุนแรง
ในครอบครัว ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากกว่าการใช้ความรุนแรง หรือ
การทำ�ร้ายร่างกายระหว่างบุคคลทัว่ ไป การป้องกันมิให้มกี ารละเมิดสิทธิ
ครอบครัวของสือ่ มวลชน มิให้มกี ารเผยแพร่ภาพและข่าว อันอาจนำ�ไปสู่
การขยายความขัดแย้ง จนกระทั่งส่งผลกระทบต่อสถาบันครอบครัว
จึงเป็นความจำ�เป็น เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีของคนในครอบครัวไว้
คำ�ว่า “ความรุนแรงในครอบครัว” หมายความว่า การกระทำ�ใด ๆ
ที่บุคคลในครอบครัวได้กระทำ�ต่อกันโดยเจตนาให้เกิด หรือในลักษณะ
ที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ สุขภาพ เสรีภาพ หรือ
ชื่อเสียงของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใช้อำ�นาจครอบงำ�
ผิดคลองธรรมให้บคุ คลในครอบครัวต้องกระทำ�การ ไม่กระทำ�การ หรือ
ยอมรับการกระทำ�อย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ
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ส่วนคำ�ว่า “บุคคลในครอบครัว” ตามกฎหมายฉบับนี้ มีความหมาย
กว้าง ครอบคลุมผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ที่อยู่กิน
หรือเคยอยู่กินฉันสามีภริยา โดยมิได้จดทะเบียนสมรส บุตรบุญธรรม
รวมทั้งบุคคลใดๆ ที่ต้องพึ่งพาอาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน
ในกรณีเกิดความรุนแรง ระหว่างบุคคลในครอบครัว มาตรา ๓๙
บัญญัติว่าเมื่อมีการแจ้งตามมาตรา ๒๓ หรือมีการร้องทุกข์กล่าวโทษ
ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา หรือผูเ้ สียหายเป็นผูฟ้ อ้ ง
คดีอาญาอันมีลกั ษณะเป็นการกระทำ�ความรุนแรงในครอบครัว แล้วห้าม
มิให้ผใู้ ดลงพิมพ์โฆษณา หรือเผยแพร่ตอ่ สาธารณชนด้วยวิธใี ด ๆ ซึง่ ภาพ
เรื่องราว หรือข้อมูลใดๆ ซึ่งจะทำ�ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกกระทำ�
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว ผู้กระทำ�ความรุนแรงในครอบครัว หรือ
บุคคลในครอบครัว ในคดีตามพระราชบัญญัตินี้
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ ผู ้ ถ ู ก กระทำ � ด้ ว ยความรุ น แรง
ในครอบครัว ผูก้ ระทำ�ความรุนแรงในครอบครัว หรือบุคคลในครอบครัว
ในกรณีที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา หรือเพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการหรือประโยชน์สาธารณะ หากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รบั
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“ค�ำว่า “ความรุนแรงในครอบครัว” หมายความว่า การกระท�ำใดๆ
ที่บุคคลในครอบครัวได้กระท�ำต่อกันโดยเจตนาให้เกิด
หรือในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย
จิตใจ สุขภาพ เสรีภาพ หรือชื่อเสียงของบุคคลในครอบครัว
หรือบังคับหรือใช้อ�ำนาจครอบง�ำ ผิดคลองธรรมให้บุคคลใน
ครอบครัวต้องกระท�ำการ ไม่กระท�ำการ หรือยอมรับ
การกระท�ำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ”

ความยินยอมเป็นหนังสือจากบุคคลผูน้ น้ั และในการเปิดเผยต้องไม่ระบุชอ่ื
หรือข้อมูลส่วนที่ท�ำให้รู้ว่าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถ้าหากการ
เปิดเผยนั้นจะเป็นการรุกล�้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร หรือจะก่อ
ให้เกิดอันตรายต่อชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด จะทำ�การเปิดเผยไม่ได้ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้อง
ดำ�เนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารด้วย
ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน
หกเดือนหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
กฎหมายฉบับนี้ กำ�หนดห้ามมิให้สื่อมวลชนเสนอข่าว หรือ
ภาพข่าว ลงพิมพ์โฆษณา หรือเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน ในคดีความรุนแรง
ในครอบครัว อันจะมีผลกระทบต่อผูก้ ระทำ�ความรุนแรง ซึง่ ต้องพิจารณา
เป็นกรณีไป
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กรณีพพิ าทตามกฎหมายส่งเสริมการพัฒนาและคุม้ ครองสถาบัน
ครอบครัว อยู่ในอำ�นาจศาลเยาวชนและครอบครัว เมื่อมีการไกล่เกลี่ย
ซึ่งเป็นหลักการสำ�คัญของคดีประเภทนี้ พระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว มาตรา ๑๕๓
ยังกำ�หนดห้ามมิให้แพร่ภาพ แพร่เสียง ระบุชื่อหรือแสดงข้อความ หรือ
การกระทำ�การด้วยประการใด ๆ อันอาจทำ�ให้รู้จักตัวคู่ความหรือทำ�ให้
เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียง เกียรติคุณของบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือ
ถูกกล่าวถึงในคดีด้วย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
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๓
บทที่

กฎหมายทีเ่ ป็นเครื่องมือ
ในการท�ำงานของสื่อมวลชน
นอกจากกฎหมายที่จ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน เพื่อเป็น
แนวทางในการสื่อข่าวและการเขียนข่าวมิให้ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
และหมิน่ ประมาทบุคคลอืน่ อีกทัง้ เพือ่ การคุม้ ครองสิทธิเด็กและเยาวชน
บุคคลในครอบครัวแล้ว ยังมีกฎหมายอีกบางฉบับ ทีส่ อื่ มวลชนอาจใช้เป็น
เครื่องมือในการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ประกอบด้วย
๑. พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ และ ๒. พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์
๓.๑ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

ในการสื่ อ ข่าวและการเขีย นข่าวเชิงสืบ สวนสอบสวน หรือ
Investigative Reporting จ�ำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารบางเรื่อง
ทีอ่ ยูใ่ นความครอบครองของภาครัฐ เช่น ข้อมูลเอกสารการจัดซือ้ จัดจ้าง
ข้อมูลสัญญาสัมปทานระหว่างรัฐและเอกชน การเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้
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ไม่อาจท�ำได้โดยง่าย การใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นบทบัญญัติ รับรองสิทธิการรับรู้ของประชาชน
(Right to Know) จึงเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการท�ำงานของสื่อมวลชน
โดยเฉพาะข่าวที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต คอรัปชัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๙
ก�ำหนดว่า รัฐต้องเปิดเผยข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหน่วยงานของรัฐ ที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็น
ความลับของทางราชการตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก
หลักการส�ำคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิด
เป็นข้อยกเว้น” ดังนัน้ หน่วยงานรัฐจะต้องจัดสถานทีเ่ พือ่ ให้ประชาชน
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงานนัน้ ได้ตลอดเวลา
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“การใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
จึงเป็นการใช้เครื่องมือทางกฎหมายในการตรวจสอบ
การท�ำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ท�ำให้ระบบราชการ
เป็นระบบที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้”

ยกเว้ น ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ อ ยู ่ ใ นความครอบครองของทางราชการ
ข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อสถาบัน ข้อมูลที่หากเปิดเผยจะเกิดความ
เสียหายแก่ประเทศชาติ ท�ำให้การบังคับใช้กฎหมายเสือ่ มประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทีต่ อ้ งการ ก็อาจใช้สทิ ธิ
ท�ำหนังสือถึงหน่วยงานนั้น เพื่อขอตรวจดูข้อมูล เอกสารที่ต้องการได้
โดยหน่วยงานรัฐผู้รับผิดชอบ จะต้องจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่
ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร
และในกรณีเจ้าหน้าที่รัฐมีค�ำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใด
หรือมีค�ำสัง่ ไม่รบั ฟังค�ำคัดค้านของผูม้ ปี ระโยชน์ได้เสีย ผูย้ นื่ ค�ำขอก็สามารถ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารภายใน
๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งนั้น
การใช้พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ จึงเป็นการใช้
เครื่องมือทางกฎหมายในการตรวจสอบการท�ำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
ท�ำให้ระบบราชการเป็นระบบที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
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เมือ่ สือ่ มวลชน ต้องการขอดูขอ้ มูลข่าวสารใด จะต้องท�ำหนังสือ
ถึงหัวหน้าส่วนราชการที่มีข้อมูลข่าวสารนั้นอยู่ในครอบครอง โดยระบุ
รายละเอียดของข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
ตัวอย่างค�ำขอข้อมูลข่าวสาร
		

เขียนที่ ระบุสถานที่เขียน/ที่อยู่ของผู้เขียน
วันที่…………………………......…………………..

เรื่อง ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
เรียน ………………………......………
ข้าพเจ้า….....………………………….ต�ำแหน่ง/อาชีพ…………...............……………………
อยู่บ้านเลขที่…..…..ต�ำบล……...……..อ�ำเภอ………….....………….จังหวัด…………………......………
โทรศัพท์……………..มีความประสงค์ขอข้อมูลข่าวาสร ดังต่อไปนี้
1. …….........…………….........……...............………………......…………………………………
2. …….........…………….........……...............………………......…………………………………
3. …….........…………….........……...............………………......…………………………………
4. …….........…………….........……...............………………......…………………………………
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด�ำเนินการให้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าต่อไป
หมายเหตุ : ผู้ขอข้อมูลข่าวสาร
1. ต้องเป็นคนไทย
2. ไม่จ�ำเป็นต้องมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง
3. ไม่จ�ำเป็นต้องบอกเหตุผล
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)………………………..…….......………………………..
(………………………….……............................)
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กรณีท่ีใช้สิทธิขอดูข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐ และ
หน่วยงานนั้นเพิกเฉยไม่พิจารณาค�ำขอในเวลาอันสมควร อาจใช้สิทธิ
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
ตัวอย่างการเขียนค�ำร้องเรียน
		

เขียนที่ ระบุสถานที่เขียน/ที่อยู่ของผู้เขียน
วันที่…………………………......…………………..

เรื่อง ……………………………
เรียน ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้าพเจ้า…………………………………….ต�ำแหน่ง/อาชีพ…………...............….................
อยู่บ้านเลขที่…..…..ต�ำบล……...……..อ�ำเภอ………….....………….จังหวัด…………………......………
โทรศัพท์……………..มีความประสงค์ขอร้องเรียน……………..ว่า ได้กระท�ำการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เกีย่ วกับกรณีเพิกเฉยไม่พจิ ารณา
ค�ำขอดูข้อมูลข่าวสารของข้าพเจ้า
ด้ ว ยเมื่ อ วั น ที่ … …………………..ข้ า พเจ้ า ได้ ใช้ สิ ท ธิ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ข ้ อ มู ล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ขอดูเอกสารจ�ำนวน …..รายการ (ดังมีรายละเอียดตาม
ส�ำเนาค�ำขอของข้าพเจ้าที่แนบมาพร้อมนี้)จาก………….และข้าพเจ้าได้ติดตามทวงถาม
ที…่ ………..อีกหลายครัง้ ครัง้ สุดท้าย เมือ่ วันที…่ …..………แต่…………..มิได้ด�ำเนินการพิจารณาใด ๆ
ให้แก่ข้าพเจ้า โดยไม่มีเหตุผล ข้าพเจ้าเห็นว่า……....…….ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า จงใจเพิกเฉยและ
ไม่ให้ความสะดวกแก่ข้าพเจ้าในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด�ำเนินการให้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)………………………..…….......………………………..
(………………………….……............................)

กรณีหน่วยงานรัฐมีค�ำสั่งไม่เปิดเผย ปฏิเสธ หรือเพิกเฉยใน
ค�ำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ สื่อมวลชนมีสิทธิยื่นค�ำอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อพิจารณาส่งเรื่องให้คณะ
กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
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สาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลข่าวสารนัน้ ด�ำเนินการพิจารณาวินจิ ฉัยต่อไป
โดยตัวอย่างการเขียนอุทธรณ์ ดังนี้
ตัวอย่างการเขียนค�ำอุทธรณ์
		
		

เขียนที.่ ............................................
วันที่.................................................

เรือ่ ง อุทธรณ์ค�ำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ…………………………….
เรียน ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้าพเจ้า....................................ต�ำแหน่ง/อาชีพ ...................อยู่บ้านเลขที่............
.................................โทรศัพท์ มีความประสงค์ขออุทธรณ์กรณีส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ไม่เปิดเผยผลการสอบสวนกรณีการครอบครองนาฬิกาหรู
ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
ด้วยเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ข้าพเจ้าได้ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอทราบผลการพิจารณา สอบสวนกรณีการครอบครอง
นาฬิกาหรูของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มคี �ำสัง่ ปฏิเสธ ไม่เปิดเผย
ผลการสอบสวนดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามส�ำเนาหนังสือปฎิเสธ ที่แนบมาพร้อมกันนี้
ข้าพเจ้าจึงขอใช้สิทธิอุทธรณ์ค�ำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)………………………..…….......………………………..
(………………………….……............................)
โดยส่งอุทธรณ์ค�ำสั่ง ตามที่อยู่นี้
ชื่อ ที่อยู่ ผู้ร้อง
		
เรียน ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ท�ำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
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๓.๒ พระราชบัญญัตล
ิ ข
ิ สิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

ค�ำว่า “ลิขสิทธิ์” ตามกฎหมายฉบับนี้ หมายถึง สิทธิแต่ผู้เดียว
ที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์กระท�ำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ตนได้
กระท�ำขึ้น อันได้แก่ สิทธิที่จะท�ำซ�้ำ ดัดแปลง หรือน�ำออกโฆษณา
ไม่ว่าในรูปลักษณะใด หรือวิธีใด รวมทั้งอนุญาตให้ผู้อื่นน�ำงานนั้นไปท�ำ
เช่นว่านั้นด้วย
งานทีเ่ กีย่ วข้องกับสือ่ สารมวลชน จัดอยูใ่ นประเภทงานวรรณกรรม
คือ งานนิพนธ์ที่ท�ำขึ้นทุกชนิด เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์
ปาฐกถา เทศนา ค�ำปราศรัย สุนทรพจน์ และหมายความรวมถึงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วย
การกระท�ำที่จะถือว่า เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ จะต้องครบองค์
ประกอบความผิด คือ มีการท�ำซ�ำ้ ดัดแปลง และเผยแพร่ตอ่ สาธารณชนด้วย
และหากการกระท�ำนัน้ เป็นไปเพือ่ การค้า ผูก้ ระท�ำก็ตอ้ งมีความรับผิดเพิม่ ขึน้
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การท�ำซ�้ำ หมายถึง การท�ำส�ำเนาจากต้นฉบับ ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน การท�ำส�ำเนาจากเว็บไซต์ ท�ำส�ำเนาหน้าจอคอมพิวเตอร์
โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Print Screen Copy) ดัดแปลง หมายถึง
การน�ำงานอันมีลิขสิทธิ์ของเจ้าของมาแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
จัดล�ำดับใหม่ในส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญ
ส่วนการเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน หมายถึง การน�ำงานอันมีลขิ สิทธิ์
ไปปรากฏต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะในแพลตฟอร์มใด
การคุ้มครองลิขสิทธิ์ งานวรรณกรรมของสื่อมวลชน

การศึกษากฎหมายฉบับนี้ เป็นประโยชน์ในการคุม้ ครองลิขสิทธิ์
ในการผลิตงานวรรณกรรมของสื่อมวลชน กรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
ในการท�ำซ�้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน สามารถฟ้องคดีเรียก
ค่าเสียหายฐานละเมิดลิขสิทธิ์ได้
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“โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ (Print Screen Copy)
ดัดแปลง หมายถึง การน�ำงานอันมีลิขสิทธิ์ของเจ้าของมา
แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
จัดล�ำดับใหม่ในส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญ”

ในทางตรงกันข้าม บ่อยครัง้ ทีส่ อื่ มวลชนน�ำงานอันมีลขิ สิทธิม์ าใช้
ด้วยความเข้าใจผิด ก็ต้องรับผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์เช่นเดียวกัน เช่น
อ้างที่มา หรืออ้างว่าได้มาจากกูเกิล การอ้างที่มาหรือเจ้าของลิขสิทธิ์
ไม่เป็นเหตุยกเว้นความรับผิด หรือการอ้างกูเกิล ก็ไม่เป็นเหตุยกเว้น
ความผิด เพราะกูเกิลไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์
ข่าวมีลิขสิทธิ์

อย่างไรก็ตาม มีประเด็นทีค่ วรท�ำความเข้าใจ เนือ่ งจากมาตรา ๗
ของกฎหมายฉบับนี้ ถือว่างานข่าวประจ�ำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ
ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น เพี ย งข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนก
วิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้ จ�ำเป็นต้องพิจารณาว่า “ข่าวประจ�ำวัน” เป็นงาน
สร้างสรรค์ อันควรได้รับการคุ้มครองหรือไม่
ค�ำว่า “ข่าวประจ�ำวัน” หมายถึง ข่าวทีเ่ ป็นทางการโดยการแถลง
ของรัฐบาล หรือหน่วยงานรัฐ เป็นรูปแบบเดียวกัน เนื้อหาเดียวกัน
แต่หากเป็นข่าวประจ�ำวัน ทีส่ อื่ แต่ละส�ำนักน�ำมาเรียบเรียงใหม่เพิม่ เติม
86

ตัดทอนเนื้อหาใหม่ ก็น่าจะเป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ อันได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ที่น�ำข่าวนั้นไปใช้ ไปดัดแปลง เช่น
การให้หัวข่าวใหม่ ในลักษณะคลิกเบท (Clickbait) และเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ จึงเป็นผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
อ่านค�ำพิพากษาศาลฎีกา เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ คดีระหว่าง
บริษัท อินโฟเควสท์ จ�ำกัด โจทก์ บริษัท บิสนิวส์ เอเอฟอี (ประเทศไทย)
จ�ำกัด จ�ำเลย โดยศาลวินิจฉัยว่า การที่จ�ำเลยน�ำข่าวของโจทก์ไปท�ำซ�้ำ
และเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจ�ำนวน ๑๓๕ ชิ้น เป็นการกระท�ำ
ความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์
ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า งานทั้ง ๑๓๕ ชิ้น ไม่ได้มีลักษณะ
เป็นเพียงข่าวสารที่น�ำเสนอเพียงข่าวประจ�ำวันและข้อเท็จจริงเท่านั้น
แต่เป็นงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยมีการศึกษา รวบรวมและคัดเลือก
ข้อมูลข่าว มีการจัดท�ำบทสัมภาษณ์ และผ่านกระบวนการวิเคราะห์ขึ้น
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“พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ ได้เพิ่ มบทนิยามค�ำว่า
“ข้อมูลการบริหารสิทธิ” ซึ่งจะเกี่ยวข้องโดยตรง
การละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิ วเตอร์”

ด้วยความสามารถของผู้สร้างสรรค์เอง และงานนั้นมีการใช้ความวิริยะ
อุตสาหะ สติปัญญา และแรงงานในระดับที่เหมาะสม ตลอดจนมีการใช้
วิจารณญาณจากประสบการณ์ในการวิเคราะห์ด้วยความคิดริเริ่มของ
ผู้สร้างสรรค์เอง
ส�ำหรับพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์เดิม ซึ่งครอบคลุมถึงผู้ที่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ทั่วไปอยู่แล้ว แต่ได้เพิ่มเนื้อหาในการก�ำหนดความผิดการ
ละเมิดลิขสิทธิผ์ า่ นระบบคอมพิวเตอร์ เนือ่ งจากพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ร่างขึน้ ในยุคทีก่ ารละเมิดลิขสิทธิใ์ นระบบคอมพิวเตอร์
ยังไม่แพร่หลาย
ข้อมูลบริหารสิทธิ การละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีโทษหนักขึ้น

พระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิฉ์ บับใหม่ ได้เพิม่ บทนิยามค�ำว่า “ข้อมูล
การบริหารสิทธิ” ซึ่งจะเกี่ยวข้องโดยตรงการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบ
คอมพิวเตอร์
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ค�ำว่า “ข้อมูลการบริหารสิทธิ” หมายความว่า ข้อมูลที่บ่งชี้
ถึงผู้สร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์ นักแสดงการแสดง เจ้าของลิขสิทธิ์
หรือระยะเวลาและเงื่อนไขการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ ตลอดจนตัวเลขหรือ
รหัสแทนข้อมูลดังกล่าว โดยข้อมูลเช่นว่านี้ติดอยู่หรือปรากฏเกี่ยวข้อง
กับงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกการแสดง การลบหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลการบริหารสิทธิ โดยรู้อยู่แล้วว่าการกระท�ำนั้น อาจจูงใจให้เกิด
ก่อให้เกิด ให้ความสะดวก หรือปกปิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ
นักแสดง ให้ถือว่าเป็นการละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ
ทั้งนี้ หากมีผู้ที่รู้อยู่แล้วว่างานหรือส�ำเนางานอันมีลิขสิทธิ์นั้น
ได้ มี ก ารลบหรื อ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริห ารสิทธิ ให้ถือว่าผู้นั้น
กระท�ำการละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิด้วย ถ้าได้น�ำหรือสั่งเข้ามา
ในราชอาณาจักรเพื่อจ�ำหน่าย และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ข้อมูลการบริหารสิทธิ เช่น ลายน�้ำ ลายเซ็น หรือสิ่งที่บันทึกไว้
ในภาพ ในแถบบันทึก เพือ่ แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หากมีการลบ
หรือเปลีย่ นแปลง ผูน้ นั้ มีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ จะต้องรับโทษหนัก
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“ทั้งนี้หากมีผู้ท่ร
ี ู้อยู่แล้วว่างานหรือส�ำเนางานอันมีลิขสิทธิ์นั้น
ได้มีการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิ
ให้ถือว่าผู้น้น
ั กระท�ำการละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิด้วย
ถ้าได้น�ำหรือสั่งเข้ามา ในราชอาณาจักรเพื่ อจ�ำหน่าย
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน”

กว่าการละเมิดลิขสิทธิโ์ ดยทัว่ ไป คือต้องระวางโทษปรับตัง้ แต่หนึง่ หมืน่ บาท
ถึ ง หนึ่ ง แสนบาท และหากการกระท�ำความผิ ด เป็ น ไปเพื่ อ การค้ า
ต้องระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่สามเดือนถึงสองปี หรือปรับตัง้ แต่หา้ หมืน่ บาท
ถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
แต่การลบหรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ ดังต่อไปนี้ กฎหมาย
มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ
๑. การลบหรื อ เปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล การบริ ห ารสิ ท ธิ โ ดย
เจ้ า พนั ก งานผู ้ มี อ�ำนาจตามกฎหมายเพื่ อ บั ง คั บ การให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย การอันจ�ำเป็นในการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคง
แห่งชาติหรือวัตถุประสงค์อื่นในท�ำนองเดียวกัน
๒. การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิโดยสถาบัน
การศึกษา หอจดหมายเหตุห้องสมุด หรือองค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพ
สาธารณะ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาก�ำไร

90

๓. การเผยแพร่ตอ่ สาธารณชนซึง่ งานหรือส�ำเนางานอันมีลขิ สิทธิ์
ทีม่ กี ารลบหรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิ โดยสถาบันการศึกษา
หอจดหมายเหตุ ห้องสมุด หรือองค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพสาธารณะ
ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาก�ำไร
ดังนั้น งานข่าว ภาพ ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของสื่อมวลชน
บุคคลอืน่ จะน�ำไปใช้โดยไม่ขออนุญาตไม่ได้ หรือแม้แต่อา้ งอิงชือ่ เจ้าของ
ลิขสิทธิ์ หรืออ้างทีม่ าจากระบบคอมพิวเตอร์ Google เพราะไม่ใช่เจ้าของ
ลิขสิทธิ์ในงานนั้น ในขณะเดียวกัน การที่บุคคลอื่นไปลบ หรือดัดแปลง
เช่น ลบลายน�ำ้ บนภาพเปลีย่ นแปลงแก้ไขสัญลักษณ์ทป่ี รากฏในภาพหรือ
แถบบันทึก ก็ถอื ว่าเป็นการละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิ ซึง่ ต้องรับโทษหนัก
มากขึ้นจากการละเมิดลิขสิทธิ์ทั่วไป
กรณีการละเมิดลิขสิทธิข์ องไทยพีบเี อส โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรม ซึ่งอาจน�ำมาจาก Google หรือ
YouTube การน�ำมาใช้โดยไม่รู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือ
รู้ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่ไม่ได้ขออนุญาต เป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ซึ่งมีโทษทั้งทางแพ่งและอาญา
91

กฎหมายในงานข่าวและรายการ

กรณีศึกษา (Case Study) ของไทยพี บีเอส
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

กรณีการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิข์ องรายการ ข่าวทีน่ �ำลงใน
และการถ่ายทอดลง YouTube โดยมีการขึ้นร้องเรียนว่าในคลิป หรือ
การถ่ายทอดสดมีการน�ำเพลงประกอบมาใช้โดยไม่มีการขอลิขสิทธิ์
จากต้นสังกัด กรณีศึกษาในห้วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๒
จ�ำนวน ๕ เรื่อง มีรายละเอียดดังนี้
๑. ถ่ายทอดสดปัน่ สูฝ่ นั คนวัยมันส์ จักรยานดาวน์ฮลิ ล์ชงิ แชมป์
ประเทศไทย ออกอากาศวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส�ำนักโทรทัศน์
และวิทยุ น�ำเพลง Action Packed and Ready ๑ มาใช้ในช่วง
ถ่ายทอดสดนาทีที่ ๑.๓๐ - ๒.๒๓ จ�ำนวน ๕๓ วินาที และน�ำเพลง
Your Betrayal : Bullet for my Valentine มาใช้ในช่วงถ่ายทอดสด
นาที ที่ ๔๘ - ๔๘.๑๐ จ�ำนวน ๑๐ วินาที ผู้อ้างสิทธิ์ใ ห้ท างสถานี
ยื่นข้อโต้แย้งถึงการได้สิทธิ์การใช้เพลง หรือจะน�ำเพลงออก
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๒. สารคดี Spirit of Asia ตอน ชาวชิดดิแห่งคุชราต เชื้อสาย
แอฟริกาในอนุทวีป ออกอากาศวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส�ำนักรายการ
น�ำเพลง Tandav มาใช้ในช่วงนาทีที่ ๒.๐๓ - ๒.๕๘ จ�ำนวน ๕๕ วินาที
ผู้อ้างสิทธิ์ให้ทางสถานียื่นข้อโต้แย้งถึงการได้สิทธิ์การใช้เพลง หรือจะ
น�ำเพลงออก
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๓. รายการ Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS ตอน ชายแดน
ใต้.....ใครกลัว ? ออกอากาศวันที่ ๓๐พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส�ำนักรายการ
น�ำเพลง Under Attack มาใช้ในช่วงนาทีที่ ๐.๒๑ - ๐.๕๓ จ�ำนวน ๓๒
วินาที ผูอ้ า้ งสิทธิใ์ ห้ทางสถานียนื่ ข้อโต้แย้งถึงการได้สทิ ธิก์ ารใช้เพลง หรือ
จะน�ำเพลงออก
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๔. ข่าว ๙ โมง : ประเด็น Scoop ข่าว สืบเส้นทางค้ายาเสพติด
ข้ามชาติไทย-ไต้หวัน วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส�ำนักข่าว น�ำเพลง
Rocket Away ในช่วงน�ำเสนอ Scoop ข่าว ช่วงเวลานาทีที่ ๔.๑๙ - ๖.๑๘
จ�ำนวน ๑๑๙ วินาที ผู้อ้างสิทธิ์ให้ทางสถานียื่นข้อโต้แย้งถึงการได้สิทธิ์
การใช้เพลง
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๕. รายการ ศิลป์สโมสร ตอน คลี่ป มหนังไทยรายได้น ้อย
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส�ำนักข่าว น�ำเพลง Imad ในช่วงก่อนเข้า
รายการช่วงเวลานาทีที่ ๐.๑๖ - ๐.๕๐ จ�ำนวน ๓๔ วินาที ผู้อ้างสิทธิ์
ให้ทางสถานียื่นข้อโต้แย้งถึงการได้สิทธิ์การใช้เพลงหรือน�ำเพลงออก
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ภายในเดือนพฤษภาคมถึงมิถนุ ายน ๒๕๖๒ นอกจากกรณีศกึ ษา
ดังกล่าวข้างต้น ยังมีกรณีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ที่ทางไทยพีบีเอส
มี ข ้ อ ร้ อ งเรี ย นมาจาก YouTube เกี่ยวกับ ลิข สิข สิทธิ์เพลงจากการ
น�ำเสนอข่าว รายการข่าว รายการ และรายการส�ำนักโทรทัศน์และวิทยุ
จ�ำนวน ๓๐ เรื่อง โดยรายละเอียดดังนี้
ส�ำนักข่าว เช่น Scoop ข่าววันใหม่ ข่าว ๙ โมง
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รายการทีส่ �ำนักข่าวดูแล เช่น ความจริงไม่ตาย ชีวติ จริงยิง่ กว่าละคร
ศิลป์สโมสร ตอบโจทย์ วันใหม่ไทยพีบีเอส ทุกทิศทั่วไทย สารพันลั่นทุ่ง
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รายการที่ส�ำนักรายการดูแล เช่น เที่ยวไทยไม่ตกยุค สามัญชน
คนไทย ทั่วถิ่นแดนไทย นโยบาย by ประชาชน Spirit of Asia ดูให้รู้
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รายการทีส่ �ำนักโทรทัศน์ถา่ ยทอดสด เช่น ศึกควายเหล็ก สมรภูมิ
คนพันธ์ุแกร่ง

การละเมิดลิขสิทธิ์ในกรณีตัวอย่างนี้ เป็นละเมิดลิขสิทธิ์ในงาน
ดนตรีกรรม คือ ค�ำร้อง ท�ำนอง หรือการเรียบเรียงเสียงประสานเพลง
ต่าง ๆ บนเว็บไซต์ การอ้างที่มา ไม่เป็นเหตุยกเว้นความรับผิด นอกจาก
ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ชัดเจนแล้ว
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๔
บทที่

ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย
และจริยธรรมสื่อมวลชน
ในบททีผ่ า่ นมา ได้กล่าวถึงความรับผิดชอบด้านกฎหมาย ซึง่ เป็น
เครื่ อ งมื อ ในการควบคุม สังคม มีสภาพบังคับ คือ หากฝ่าฝืน หรือ
ไม่ปฎิบัติตาม ก็จะต้องรับโทษในทางอาญา เช่น ประหารชีวิต จ�ำคุก
กักขัง ปรับ ท�ำงานบริการสังคมหรือบ�ำเพ็ญประโยชน์แทนค่าปรับ
ริบทรัพย์สิน ในทางแพ่ง เช่น การชดใช้ค่าเสียหาย ในขณะที่ความ
รับผิดชอบในเรือ่ งจริยธรรม โดยทัว่ ไปไม่มสี ภาพบังคับ ทัง้ นี้ หลักในก�ำกับ
ดูแลการละเมิดจริยธรรม เป็นเรือ่ งของมาตรการทางสังคม หรือ Social
Sanction คือการสร้างระบบการควบคุมสังคม โดยสังคมนั้นเอง
การใช้มาตรการทางสังคม เช่น การแสดงความไม่ยอมรับ
ต่อต้าน คว�่ำบาตร ในกรณีของสื่อมวลชน ก็คือการที่ผู้บริโภคข้อมูล
ข่าวสาร ไม่อ่าน ไม่ดู ไม่ฟังสื่อที่ละเมิดจริยธรรม หรือรวมตัวกัน
กดดันให้เกิดการเปลีย่ นแปลง เช่นในกรณีทภี่ าคีเครือข่ายต่อต้านคอรัปชัน
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ยืน่ หนังสือให้สถานีโทรทัศน์แห่งหนึง่ แสดงจุดยืน กรณีทพี่ ธิ กี รรายการ
คนหนึ่งมีคดีความเกี่ยวกับการทุจริตค่าโฆษณา โดยเรียกร้องให้
เจ้าของกิจการ ใช้มาตรการทางสังคม ถอนโฆษณาในรายการนั้น
ถึงแม้ หลักการในการก�ำกับ ดูแลเรือ่ งจริยธรรม จะใช้มาตรการ
ทางสังคม แต่ส�ำหรับไทยพีบีเอส พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) บัญญัติให้
คณะกรรมการนโยบาย ก�ำหนดข้อบังคับด้านจริยธรรมของกรรมการบริหาร
ผู้อ�ำนวยการ ผู้บริหารขององค์การ พนักงานและลูกจ้างขององค์การ
และบทลงโทษด้วย ทั้งนี้ ภายใต้การก�ำกับของคณะอนุกรรมการรับ
และพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
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“ข้อบังคับด้านจริยธรรม ไม่แตกต่างจากบทบังคับตาม
กฎหมาย กล่าวคือ แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๕ จะบัญญัติให้การรับรองว่า
“บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมี
เสรีภาพในการเสนอข่าวสาร หรือการแสดงความคิดเห็น
ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ” แต่การใช้เสรีภาพนัน
้
ต้องอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ”

ข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ อย่างน้อยต้องครอบคลุม
เนื้อหาสาระ ดังต่อไปนี้
(๑) ความเที่ยงตรง ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม
(๒) ความเป็นอิสระของวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสาธารณชน
(๓) การเคารพศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ ความเป็นส่วนตัว และ
การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
(๔) การคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากรายการที่แสดงออกถึง
ความรุนแรง การกระท�ำอันผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม อบายมุข และ
ภาษาอันหยาบคาย
(๕) การปฏิบตั ติ อ่ เหยือ่ ผูเ้ คราะห์รา้ ย และผูท้ อี่ ยูใ่ นภาวะโศกเศร้า
(๖) การจ่ายเงินแก่แหล่งข่าว การรับรางวัลและผลประโยชน์
ตอบแทนเพื่อให้เสนอข่าว หรือมีส่วนร่วมในการกระท�ำใดอันกระท�ำให้
ขาดความเป็นธรรม และความเป็นอิสระของวิชาชีพ
(๗) การปกป้ อ งและปฏิ บั ติ ต ่ อ แหล่ ง ข่ า วอย่ า งเป็ น ธรรม
โดยกฎหมาย ก�ำหนดให้คณะกรรมการนโยบายเผยแพร่ข้อบังคับด้าน
จริยธรรมที่จัดท�ำขึ้นต่อสาธารณชนด้วย
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ข้อบังคับด้านจริยธรรม ไม่แตกต่างจากบทบังคับตามกฎหมาย
กล่าวคือ แม้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๕
จะบัญญัตใิ ห้การรับรองว่า “บุคคลซึง่ ประกอบวิชาชีพสือ่ มวลชนย่อมมี
เสรีภาพในการเสนอข่าวสาร หรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรม
แห่งวิชาชีพ” แต่การใช้เสรีภาพนั้น ก็ต้องอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ
ทั้งในเรื่องกฎหมายและจริยธรรมด้วย
ความรับผิดชอบของสื่อมวลชน

ในการปฏิบัติงานข่าวทุกแขนงย่อมมีโอกาสเกิดความผิดพลาด
ได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการท�ำงาน ในการนี้ สื่อมวลชนพึงต้อง
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบควบคู ่ ไ ปกั บ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพในการเสนอข่ า วสาร
อย่างน้อย ๒ ประการ คือ
๑. ความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ในฐานะที่สื่อเป็นนายประตูข่าวสาร หรือเป็นด่านแรกในการ
ท�ำงานข่าว ควรจะต้องศึกษากฎหมายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำงาน เช่น
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“ส�ำหรับความผิดทางกฎหมายที่นักข่าว หรือบรรณาธิการ
จะต้องเผชิญอยู่เสมอ คือความผิดฐานหมิ่นประมาท
ละเมิดต่อชือ
่ เสียง เกียรติยศ และทางท�ำมาหาได้ของบุคคลอืน
่
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิ วเตอร์ นักข่าวจึงต้องระมัดระวัง
ในการใช้ถ้อยค�ำ การรายงานข่าวที่ต้องเคารพ
หลักการพู ดความจริง อย่างเคร่งครัด”

ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดฐานหมิ่นประมาท โดยเฉพาะ
ความผิดฐานหมิน่ ประมาทด้วยการโฆษณา ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วย
ความผิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชบัญญัติความผิด
เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ พระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยคดี เ ด็ ก และเยาวชน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยความผิดฐานละเมิดต่อชือ่ เสียง
เกียรติยศ และทางท�ำมาหาได้ ทัง้ นี้ เพราะความรับผิดชอบทางกฎหมาย
เป็นข้อจ�ำกัด ในการใช้สทิ ธิ เสรีภาพประการหนึง่ ภายใต้หลักประกันสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ตามบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ
ส�ำหรับความผิดทางกฎหมายที่นักข่าว หรือบรรณาธิการจะ
ต้องเผชิญอยู่เสมอ คือ ความผิดฐานหมิ่นประมาท ละเมิดต่อชื่อเสียง
เกียรติยศ และทางท�ำมาหาได้ของบุคคลอืน่ ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
นักข่าวจึงต้องระมัดระวังในการใช้ถอ้ ยค�ำ การรายงานข่าวทีต่ อ้ งเคารพ
หลักการพูดความจริง อย่างเคร่งครัด
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๒. ความรับผิดชอบทางจริยธรรม
ความรับผิดชอบทางจริยธรรม (Ethics) เป็นความรับผิดชอบ
ที่ต้องใช้จิตส�ำนึก พิจารณาและใคร่ครวญถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
ผู้ที่เป็นข่าว ญาติพี่น้อง และครอบครัว ในแง่ของการก�ำกับ ดูแลและ
ควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน ให้อยู่ในกรอบของจริยธรรม
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
เป็ น องค์ ก รหลั ก ในการควบคุ ม การท�ำงานของผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
โดยมีข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพก�ำหนดไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อให้สมาชิกใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการท�ำงาน
ค�ำว่า จริยธรรม มาจากรากของค�ำว่า “จริยศาสตร์” เป็นค�ำที่
พลตรีศาสตราจารย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมืน่ นราธิปพงศ์ประพันธ์
ทรงบัญญัติขึ้นใช้เป็นครั้งแรก ส�ำหรับค�ำว่า Ethics และถือเป็นศัพท์
บัญญัตใิ นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน แต่คนส่วนใหญ่จะคุน้ เคย
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และใช้ค�ำว่า จริยธรรรมมากกว่าจริยศาสตร์ อาจสรุปได้ว่า จริยธรรม
หมายถึง ความเชือ่ ค่านิยม และหลักศีลธรรม ซึง่ แต่ละสังคมก�ำหนดขึน้
เพือ่ ใช้ในการตัดสินว่า สิง่ ใดถูก สิง่ ใดผิด สิง่ ใดควรท�ำ สิง่ ใดไม่ควรท�ำ ทัง้ นี้
หมายถึง แนวทางปฏิบตั ขิ องบุคคลในสาขาอาชีพต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่
สื่อมวลชนที่สังคมเรียกร้องความรับผิดชอบในเชิงจริยธรรมสูง
ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมที่สังคมตั้งค�ำถามกับการท�ำงาน
ของสือ่ มวลชนอยูเ่ สมอ ได้แก่ การรายงานข่าวทีม่ ผี ลกระทบต่อบุคคลอืน่
ถึงแม้บางเหตุการณ์จะมีคณ
ุ ค่าข่าวทีค่ วรน�ำเสนอ แต่ขา่ วก็อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อบุคคลอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์
ด้วยสไตล์การเขียน การเขียนเนื้อข่าวและความน�ำ การให้หัวข่าวหรือ
การใช้ภาพประกอบที่ซ�้ำเติมชะตากรรมผู้สูญเสียหรือผู้เคราะห์ร้ายที่
เป็นข่าวได้
หลายครั้งที่สื่อมวลชนถูกวิพากษ์วิจารณ์ และมีเสียงเรียกร้อง
ให้ใช้จิตส�ำนึกชั่งน�้ำหนักระหว่างสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และ
ผลกระทบที่ จ ะเกิ ดขึ้นกับ บุคคล นักข่าวจึงต้องใช้วิจ ารณญาณใน
การคัดเลือก และรายงานข่าวด้วย
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ส�ำหรับการรายงานข่าว หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับงานข่าว
มีตัวอย่างแนวปฏิบัติบางประการ ดังนี้
๑. วิธีการหาข่าว
ในการท�ำข่าว นักข่าวควรต้องค�ำนึงถึงวิธีการได้มาซึ่งข้อมูล
ข่าวสารนั้น เช่น การบุกรุกเข้าไปในบ้านของแหล่งข่าว การดักฟังหรือ
แอบบันทึกเสียงการติดต่อ สนทนาของผูอ้ นื่ การสะกดรอยติดตาม และ
แอบถ่ายด้วยอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีสูง การลอบถ่ายเอกสารข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคล เป็นวิธกี ารทีไ่ ม่เป็นธรรม ทีเ่ ข้าไปละเมิดสิทธิสว่ นบุคคล
ของบุคคลอื่น รวมทั้งการไม่แสดงตัวว่าเป็นนักข่าวขณะปฏิบัติหน้าที่
๒. อคติส่วนตัวของนักข่าว
นักข่าวก็เป็นเช่นเดียวกับคนทั่วไป คือ อาจมีความเชื่อ หรือ
ทัศนคติในเรือ่ งต่าง ๆ เช่น แนวคิดทางการเมือง ศาสนา หรือมีความรูส้ กึ
ไม่พงึ พอใจแหล่งข่าว ไม่ถกู ชะตา หรืออารมณ์ ความรูส้ กึ ต่าง ๆ นอกเหนือ
เหตุผล ซึ่งในการท�ำข่าว นักข่าวจะต้องแยกแยะอคติส่วนตัวออกจาก
การรายงานข่าว ไม่แสดงทัศนคติ ความคิดความเห็นส่วนตัว ในการท�ำ
หน้าที่บนพื้นที่สาธารณะ เช่น การประกาศข่าว การเล่าข่าว
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“ส�ำหรับการรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับสิทธิส่วนบุคคล
ยังเป็นข้อยกเว้นตามกฎหมาย
ที่ผู้รายงานข่าวยังต้องรับผิดฐานหมิน
่ ประมาทด้วย
ถึงแม้จะพิ สูจน์ความจริงได้ก็ตาม”

๓. สิทธิส่วนบุคคล
สิทธิส่วนบุคคล (Right to Privacy) เป็นเรื่องที่คาบเกี่ยว
ระหว่างกฎหมายและจริยธรรม นักข่าวอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า
น�ำเสนอข่าวทีเ่ ป็นเรือ่ งส่วนตัวของบุคคลต่าง ๆ ในสังคม โดยเฉพาะคน
ที่มีชื่อเสียง หรือบุคคลสาธารณะ (Public Figure) เช่น นักการเมือง
ดารานักแสดง นักร้อง นักข่าวมักจะเฝ้าติดตามเสนอข่าว ทั้งที่เรื่องราว
ส่วนตัวของเขาไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเลย
เรือ่ งของสิทธิสว่ นบุคคล นับว่าเป็นปัญหาใหญ่ เนือ่ งจากปัญหา
การตีความว่า แค่ไหน เพียงใด ที่นักข่าวจะน�ำเสนอได้ในฐานะบุคคล
สาธารณะ เพราะความเป็นบุคคลสาธารณะจะท�ำให้ความเป็นส่วนตัว
(Privacy) น้อยลง แต่โดยหลักจริยธรรม บุคคลเหล่านี้ก็ยังได้รับความ
คุม้ ครองในการใช้ชวี ติ ส่วนตัวอยูด่ ี ดังนัน้ นักข่าวต้องแยกให้ออกระหว่าง
ขอบเขตสิทธิส่วนบุคคลกับสิทธิในการรับรู้ของประชาชน โดยนักข่าว
ต้องยึดถือหลักการรายงานข่าวด้วยความรับผิดชอบทางจริยธรรม
คือ มีความยุตธิ รรมต่อบุคคลทีต่ กเป็นข่าว ข้อมูลและข้อเท็จจริงทีน่ �ำเสนอ
ในข่าวต้องมีความถูกถ้วน
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ตัวอย่างทีเ่ ห็นชัดเจน คือการเสนอข่าวบันเทิง ผูบ้ ริโภคข่าวสาร
มักเข้าใจว่า ข่าวบันเทิง คือข่าว เรื่องราวชีวิตครอบครัวของดารา ข่าว
รัก ๆ ใคร่ ๆ ซึง่ ในความเป็นจริง นัน่ เป็นการละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลทัง้ สิน้
นิยามของความเป็นข่าวบันเทิง ซึง่ น่าจะเป็นเรือ่ งบทบาทการแสดง หรือ
การที่ดาราบางคน เป็นตัวอย่างที่ดีในการด�ำเนินชีวิต มีความใส่ใจ
ในการศึกษา หรือมีจิตสาธารณะในการช่วยสังคม กลับปรากฏในพื้นที่
ข่าวบันเทิงน้อยมาก
ส�ำหรับการรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับสิทธิส่วนบุคคล ยังเป็น
ข้อยกเว้นตามกฎหมาย ทีผ่ รู้ ายงานข่าวยังต้องรับผิดฐานหมิน่ ประมาทด้วย
ถึงแม้จะพิสูจน์ความจริงได้ก็ตาม
๔. การรับของขวัญจากแหล่งข่าว
การจ่ายเงินแก่แหล่งข่าว การรับรางวัลและผลประโยชน์ตอบแทน
เพื่อให้เสนอข่าว เป็นหนึ่งในมาตรฐานข้อบังคับด้านจริยธรรมวิชาชีพ
ของไทยพี บี เ อส และในฐานะที่ ไ ทยพี บี เ อสเป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ
กรรมการนโยบาย กรรมการบริห าร ผู้บ ริห าร ตลอดจนพนัก งาน
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“ปัญหาการท�ำข่าวโดยมีการแอบแฝงในเรื่อง
ผลประโยชน์ทัง
้ ทางตรงและทางอ้อม หรือเรียกว่า
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเสมอในการรายงานข่าว”

ถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งต้องรับผิดตามกฎหมาย ภายใต้อ�ำนาจของ
คณะกรรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช)
ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง และ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ส�ำหรับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีต�ำแหน่งต�่ำกว่า
ผู้บริหารระดับสูงด้วย
การรับของขวัญจากแหล่งข่าว เป็นสิง่ ทีน่ กั ข่าวส่วนใหญ่เห็นว่า
เป็นการกระท�ำที่ผิดหลักจริยธรรม แต่ก็มีข้อถกเถียงกันว่า ของขวัญ
มีมูลค่าเท่าใดควรปฏิเสธ องค์กรข่าวบางแห่ง เขียนชัดเจนในประมวล
จริยธรรมว่า ปฏิทิน ดินสอ พวงกุญแจ เป็นของขวัญที่มีค่าทางเงิน
เล็กน้อย สามารถรับได้ เพราะการปฏิเสธอาจท�ำให้ผใู้ ห้รสู้ กึ กระอักกระอ่วนใจ
แต่ถา้ เป็นของขวัญทีม่ รี าคาสูง ควรส่งคืนทันที พร้อมอธิบายถึงหลักปฏิบตั ิ
และนโยบายของบริษทั อย่างสุภาพ อย่างไรก็ตาม นักข่าวต้องใช้วจิ ารณญาณ
และสามั ญ ส�ำนึ ก ของการเป็ น สื่ อ มวลชนที่ ต ้ อ งท�ำหน้ า ที่ เ พื่ อ สั ง คม
มากกว่าหวังประโยชน์ส่วนตัว
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๕. การขัดกันในด้านผลประโยชน์ สิทธิพเิ ศษและผลประโยชน์

ปัญหาการท�ำข่าวโดยมีการแอบแฝงในเรื่องผลประโยชน์ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม หรือเรียกว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of
Interest) เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเสมอในการรายงานข่าว เพราะแหล่งข่าว
บางรายใช้เงินหรือผลประโยชน์ในรูปแบบผลประโยชน์ต่างตอบแทน
เพื่อให้นักข่าวรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ หรือสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับ
แหล่งข่าวนั้น
รูปแบบของผลประโยชน์ตา่ งตอบแทน เช่น การรับเชิญไปท�ำข่าว
ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ตามค�ำเชิญของแหล่งข่าว การได้ข้อเสนอ
เป็นหุน้ ราคาพาร์หรือหุน้ ราคาถูกเป็นค่าตอบแทน การเขียนค�ำชมสินค้า
หรือบริการ หรือกรณีทนี่ กั ข่าวมีความสัมพันธ์เกีย่ วข้องกับบุคคลในแวดวง
ต่าง ๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ โดยการเป็นสมาชิก กรรมการ หรือผูถ้ อื หุน้
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แนวทางในการปฏิบตั ขิ องนักข่าวในเรือ่ งนี้ คือ ในการรายงานข่าว
หรือบทความอันสืบเนือ่ งจากการทีไ่ ด้รบั เชิญจากแหล่งข่าว ในการรายงาน
ข่าวควรมีการระบุให้ชัดเจนไว้ท้ายบทความ หรือรายงานข่าวชิ้นนั้นว่า
ข้อมูลมาจากที่ใด และใครเป็นผู้จัดการในการเดินทางครั้งนั้น หรือ
กรณีทไี่ ด้รบั มอบหมายให้ไปท�ำข่าวทีน่ กั ข่าวมีความสัมพันธ์เกีย่ วข้องด้วย
บรรณาธิการอาจเปลี่ยนให้นักข่าวคนอื่นไปท�ำข่าวแทน
ตัวอย่างเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งในแนวปฏิบัติด้านจริยธรรม
ซึ่งความโดยละเอียดจะปรากฏใน Thai PBS Way ว่าด้วยจริยธรรม
สื่อเล่มต่อไป

116

บรรณานุกรม
จักร์กฤษ เพิ่มพูล. (๒๕๖๑). เอกสารการสอนชุดวิชา การสื่อข่าว
และการเขียนข่าว สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จักร์กฤษ เพิ่มพูล. (บรรณาธิการ) .(๒๕๕๔) คู่มือการเรียนการ
สอนวิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน กรุงเทพฯ :
เจริญวิทย์การพิมพ์
พิชัย นิลทองคำ� .(๒๕๔๗). ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ ๑-๖ อาญา. กรุงเทพฯ : Athataya Millennium
Co, Ltd.
วนิดา แสงสารพันธ์. (๒๕๕๔) หลักกฎหมายสื่อสารมวลชน
(พิมพ์ครั้งที่ ๕). กรุงเทพฯ : บริษัทสำ�นักพิมพ์
วิญญูชน จำ�กัด
อนุชา ทีรคานนท์. ต่างมุมมอง “บุคคลสาธารณะ”. เนชั่นสุด
สัปดาห์ . ฉบับวันที่ ๒-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ , หน้า ๑๙
อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ .(บรรณาธิการ). (๒๕๔๗). สื่อสารมวลชน
เบื้องต้น สื่อมวลชน วัฒนธรรม และสังคม (พิมพ์ครั้งที่ ๔) .
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
Group Editor Office. (๒๕๔๗) Nation Way ผิดจากนี้ไม่ใช่เรา
คู่มือจริยธรรมสำ�หรับทุกสื่อในเครือเนชั่น.
กรุงเทพมหานคร: สำ�นักพิมพ์เดอะเนชั่น

117

