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หนังสือกฎหมายสื่อสารมวลชน : การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และช่ือเสียง เกียรติคุณ เป็น
หนังสือท่ีผู้เขียนได้ค้นคว้าจากกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายภายในของประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องกบั
การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล  ได้แก่กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา และกฎหมายของประเทศอังกฤษ 
เพื่อน ามาเป็นแนวทางส าหรับนักสื่อสารมวลชน และนักกฎหมายในการปฏิบัติงาน โดยได้ยกตัวอย่างคดีของ
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในมิติต่างๆ   ซึ่งหลายๆคดีก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นใน
ประเทศไทยเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นตัวอย่างของปัญหา  และสามารถวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหากับการกระท าที่มี
ความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  ผู้เขียนยังได้น าหลักการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลในกฎหมาย Data Protection Act ของประเทศอังกฤษมาน าเสนอในบทที่สาม เพื่อให้เห็น
หลักการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการด าเนินการใดๆกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ จะต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  
นอกจากนั้นเนื้อหาในบทที่หก ได้แยกเรื่องของการคุ้มครองสิทธิในช่ือเสียง เกียรติคุณ ตามกฎหมายลักษณะ
หมิ่นประมาทซึ่งถือเป็นการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลประเภทหนึ่งออกมาต่างหาก เนื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ี
ของนักสื่อสารมวลชนมีโอกาสที่จะถูกฟ้องคดีในความผิดฐานหมิ่นประมาทมากที่สุด  ในส่วนนี้ผู้เขียนจึงได้
รวบรวมค าพิพากษาศาลฎีกาในส่วนท่ีเกี่ยวกับความรับผิดของนักสื่อสารมวลชนในความผิดฐานหมิ่นประมาท
มาน าเสนอ และวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการน าเสนอข่าวสารของนักสื่อสารมวลชนในอันที่จะลด
ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องคดีในความผิดฐานหมิ่นประมาท  

ผู้เขียนกราบขอบพระคุณบูรพคณาจารย์ทั้งหลายที่เป็นผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้กับ
ผู้เขียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รศ.ดร.สมควร กวียะ ซึ่งเป็นผู้ให้ความรู้ทางด้านการสื่อสารมวลชนกับผู้เขียน
ในขณะศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ขอขอบพระคุณ ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ  รศ.สหธน รัตนไพจิตร 
ที่ได้ให้ค าแนะน าที่มีประโยชน์กับผู้เขียนในการสร้างผลงานทางวิชาการตลอดมา  และขอขอบพระคุณ
คณาจารย์ทั้งหลายที่ได้ให้ความรู้ในขณะที่ผู้เขียนศึกษาอยู่ ณ   The University of New South Wales 
ทางด้าน Media  Communications and Information Technology Law และ ณ The University of 
Durham และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ท าหน้าที่
สื่อมวลชน 
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บทท่ี  1  เสรีภำพของสื่อ 
 

สิทธิส่วนบุคคลเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ได้รับการยอมรับ  และคุ้มครองตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายภายในของประเทศต่างๆ  การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนใน 
การน าเสนอข้อมูลข่าวสาร และค้นคว้าหาข้อเท็จจริง อาจมีความเสี่ยงที่จะไปกระทบต่อการด าเนินชีวิต
ส่วนตัวของบุคคลอื่น อันน าไปสู่การต่อสู้ทางคดีระหว่างสื่อมวลชนกับผู้ถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  ข้อต่อสู้  
อันเป็นสากลที่สื่อมวลชนสามารถยกขึ้นกล่าวอ้างได้เมื่อถูกฟ้องคดีก็คือสื่อมวลชนจะต้องมีเสรีภาพใน 
การน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมประชาธิปไตยซึ่งประชาชนมี
ความจ าเป็นที่จะต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพื่อประกอบการตัดสินใจทางการเมือง  ดังนั้นการศึกษา
เรื่องการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลจะต้องด าเนินไปควบคู่กับการศึกษาถึงการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น และเสรีภาพของสื่อ เพื่อให้ทราบถึงความส าคัญของสื่อในสังคมประชาธิปไตย และเพื่อเช่ือมโยง
ไปสู่แนวคิดในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับการคุ้มครองเสรีภาพของสื่อ ในบทที่หน่ึงนี้
ผู้เขียนจะได้น าเสนอถึงความส าคัญของเสรีภาพของสื่อเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในภาพรวมของการ
คุ้มครองเสรีภาพของสื่อในเบื้องต้น ก่อนที่จะได้น าเสนอถึงแนวทางในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้เกิด
ความสมดุลกับการคุ้มครองเสรีภาพของสื่อในบทต่อไป 

 
1.1  แนวคิดเร่ืองเสรีภำพของสื่อ 

ค าว่า  “เสรีภาพ”  เป็นค าที่มีความส าคัญต่อมนุษย์ทุกคน  เป็นสิ่งท่ีติดมากับธรรมชาติของ
ความเป็นมนุษย์  ไม่สามารถแยกออกจากกันได้1  และเป็นสิทธิข้ันพื้นฐานอย่างหนึ่งของมนุษย์ซึ่งยอมรับกัน
เป็นสากล  โดยในเวทีระหว่างประเทศนั้นได้มีการบัญญัติคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานในกฎหมายระหว่างประเทศ
หลายฉบับ  เช่น  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  (Universal  Declaration  of  Human  Rights)  
และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  (International  Covenant  on  
Civil  and  Political  Rights) 

โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ทุกคนย่อมต้องการมีเสรีภาพโดยปราศจากการแทรกแซงจาก
บุคคลอื่น  โดยเฉพาะการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ2  และมักจะจินตนาการค าว่า  “เสรีภาพ”  กันไปต่างๆ  
นาๆ  ตามความคิดและความต้องการของตน  ซึ่งในบางสถานการณ์มนุษย์อาจมีจินตนาการถึงเสรีภาพไกล
เกินขอบเขตแห่งความถูกต้องและเหมาะสมจนอาจก่อให้เกิดการใช้เสรีภาพของตนเองในลักษณะที่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น  ในความเป็นจริงของการด ารงชีวิตของคนในสังคมนั้น  การมีเสรีภาพอย่างไร้ขอบเขต
เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้  การอยู่รวมกันของมนุษย์ในสังคมจะต้องมีกฎเกณฑ์  กติกา  กฎศีลธรรม  และ
                                                           

1  จากแนวความคิดของ  Jean  Paul  Sartre  นักปราชญ์ฝรั่งเศส  (1905-1980)  ผู้เขียน  “ปรัชญาอัตถ ิ
ภาวนยิม”  (Existentialism) 

2  สมควร  กวยีะ  นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน  ได้แสดงความคิดเห็นว่า  “เสรีภาพเกือบจะเป็นสิ่งเดียวกันกับ
อ านาจ  เพราะอ านาจของเราคือเสรีภาพของเราที่จะใช้ควบคุมผู้อื่น  และอ านาจของผู้อื่นก็คือเสรีภาพของเขาทีจ่ะใชค้วบคุม
เรา  เสรีภาพจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ปรารถนาไม่น้อยกว่าอ านาจ  ถา้มีอ านาจมนุษยก์็จะไม่ใคร่พูดถึงและเรียกร้องเสรีภาพ  ฉันใดก็
ฉันนั้น  รัฐบาลผู้มีอ านาจมแีนวโน้มทีจ่ะให้เสรีภาพแกป่ระชาชนน้อยที่สุด  และในทางตรงกันข้าม  ประชาชนผู้ไม่มีอ านาจก็มี
แนวโน้มที่จะเรียกร้องเสรีภาพของตนให้เพิ่มมากที่สุด  และลดอ านาจของรัฐบาลให้น้อยที่สุด”  ดูรายละเอียดได้จาก  สมควร  
กวียะ, (2547), กำรสื่อสำรมวลชน, พิมพ์ครั้งที่  6, (กรุงเทพฯ: โกสินทร์), หน้า  191, และ  พิศิษฐ์  ชวาลาธวัช, (2555), 
กฎหมำยสื่อสำรมวลชน, (กรุงเทพฯ: นิติธรรม), หน้า 1-2. 
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ขนบธรรมเนียมประเพณี  ซึ่งอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม  เช่น  การแสดงออกทาง
ความคิด  บางสังคมอาจให้เสรีภาพกับผู้คนในการแสดงออกถึงความรู้สึกของตนได้มาก  และแสดงออกได้
หลากหลายรูปแบบ  ในขณะที่บางสังคมอาจมีข้อจ ากัดในการแสดงออก  ในการอยู่ร่วมกันของคนในแต่ละ
สังคมจึงต้องมีกฎเกณฑ์ในระดับที่แต่ละสังคมยอมรับได้  โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  ดังนั้นในการ
อยู่ร่วมกันของคนในสังคมจึงต้องมีการจ ากัดเสรีภาพเพื่อให้การใช้ชีวิตของคนในแต่ละสังคมเกิดความสมดุล
ในการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุข  ไม่กระทบต่อการด าเนินชีวิตของกันและกัน  การจ ากัดเสรีภาพในการใช้
ชีวิตของคนในสังคมนั้นอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ  เช่น  มารยาทในสังคม  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่
พัฒนาอย่างต่อเนื่องของสังคมใดสังคมหนึ่ง  กฎศีลธรรม  จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  และกฎหมาย  
ซึ่งอาจมีความเคร่งครัดแตกต่างกันไป 

เสรีภาพของสื่อ  เป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตย  
สื่อต่างๆ  จะเรียกร้องเสมอว่าสื่อจะต้องมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  และเสนอข่าวสาร  เพื่อสนองต่อ
สิทธิในการรับรู้ของประชาชน  (Right  to  know)  เมื่อพูดถึงค าว่า  “เสรีภาพของสื่อ”  อาจท าให้นึกถึง 
ค าว่า  “เสรีภาพ”  ไปได้หลายบริบท  เช่น  เสรีภาพในการพูดเสรีภาพในการแสดงออก  หรือแสดง 
ความคิดเห็น  หรือการแสดงออก  (Freedom  of  Speech  or  freedom  of  expression)    เสรีภาพ
ของหนังสือพิมพ ์ (Freedom  of  the  press)    และเสรีภาพของสื่อ  (Freedom  of  the  media)  เมื่อ
พิจารณาจากความรู้สึกของคนทั่วไปอาจคิดได้ว่าเสรีภาพทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งเดียวกันเป็นส่วนหนึ่งของ
กันและกัน  เป็นสิ่งที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน   

อย่างไรก็ดีหากพิจารณาให้ลึกซึ้งจะพบว่าในบางครั้งการใช้เสรีภาพในบริบทต่างๆ  ที่กล่าว
มาข้างต้น  อาจไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกัน  หรือสนับสนุนซึ่งกันและกันเสมอไป  ในทางตรงกันข้ามการใช้เสรีภาพ
เหล่านี้ในบางกรณีกลับมีความขัดแย้งซึ่งกันและกัน  จนก่อให้เกิดการโต้แย้งสิทธิในการใช้เสรีภาพดังกล่าวว่า
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้เสรีภาพอื่นๆ  เช่นการใช้  เสรีภาพของสื่อ  หรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์   
อาจไม่สอดคล้องหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับการใช้  เสรีภาพในการพูด  และเสรีภาพในการแสดง 
ความคิดเห็น  หรือการแสดงออก  ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  กล่าวโดยง่ายให้เห็นได้ชัดเจนก็คือ  กำรใช้
เสรีภำพของสื่ออำจจะไปท ำลำยเสรีภำพในกำรพูด  หรือเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น  หรือ  
กำรแสดงออกของบุคคลอื่นได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูด  หรือแสดงออกในเรื่องส่วนตัว 

ด้วยเหตุนี้จึงน ามาซึ่งแนวคิดที่ว่าเสรีภาพของสื่อไม่ใช่เป็นเสรีภาพแบบเสร็จเด็ดขาด  แต่
จะต้องมีข้อจ ากัดในบางกรณีเพื่อคุ้มครองเสรีภาพของผู้อื่น  เหตุผลส าคัญที่จะต้องคุ้มครองเสรีภาพของสื่อก็
คือเพื่อเป็นการตรวจสอบการท างานของรัฐเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม  รวมทั้งตอบสนองต่อสิทธิใน  
การรับรู้ของประชาชน  แต่ในขณะเดียวกันเสรีภาพของสื่อก็จ าเป็นจะต้องถูกจ ากัดบ้างในบางกรณี  เช่นกรณี
ที่อาจไปกระทบถึงสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น  หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอื่นๆ  ดังนั้นสื่อเองก็ต้อง
พร้อมท่ีจะรับการตรวจสอบจากสังคมเช่นกัน 

ค าถามที่ตามมาให้ต้องวิเคราะห์ก็คือ  ค าว่า  “เสรีภาพ”  (Freedom)  มีค าจ ากัด 
ความอย่างไร  มีขอบเขตเพียงใดกันแน่  บางคนอาจคิดว่าเสรีภาพต้องเด็ดขาดไม่ควรมีข้อจ ากัด  บางคนอาจ
มองว่าเสรีภาพจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย  หรือกติกาบางอย่าง  ที่เรียกว่า  Freedom  under  the  law  
บางคนอาจมองเสรีภาพในแง่อื่นๆ  เช่นในแง่ปรัชญา  ศาสนา  หรือในแง่การเมือง   

จริงๆ  แล้วเสรีภาพเป็นสิ่งท่ีเกี่ยวข้องกับการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมอย่างแยกกันไม่ออก  
ตัวอย่างเช่น  เสรีภาพของสื่อจะมีอยู่มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับอิทธิพลของสภาพการเมือง  เศรษฐกิจ

เสรีภาพของสื่อ2

ตัว
อย
่าง




