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บทน�ำ

	 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์	(Globalization)	ที่เป็นยุคสมัยของโลกไร้พรมแดน		ส่งผลให้พฤติกรรมการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของ
มนุษย์ในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก		และหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารของมนุษย์ในสังคมเพื่อ
ตดิตามเหตกุารณ์ความเคลือ่นไหวทีเ่กดิขึน้ในสงัคม	โดยการรบัข้อมลูข่าวสารของประชาชนในยคุโลกาภวิตัน์นัน้กค็อืการรบัรูข้้อมลูข่าวสาร
ผ่านสื่อมวลชน	(Mass	Media)	นั่นเอง
	 สื่อมวลชน	(Mass	Media)	นับเป็นอีกวิชาชีพหนึ่งที่มีบทบาทและความส�าคัญเป็นอย่างมากในการรายงานความเคลื่อนไหวของ
สังคมให้กับประชาชนได้รับรู้		โดยหัวใจในการท�างานของสื่อมวลชนนอกจากรายงานข้อมูลข่าวสารที่กระชับฉับไว	รวดเร็ว		และถูกต้อง
แล้ว	ยงัต้องค�านงึถงึความเป็นอยูส่่วนบคุคลของคนทีต่กเป็นข่าวด้วย	เพราะสือ่มวลชนกถ็อืได้ว่าเป็นสถาบนัทีต้่องรบัผดิชอบต่อสงัคมด้วย	
หากการท�างานของสือ่มวลชนไปละเมดิสทิธส่ิวนบคุคลของบคุคลใดบคุคลหนึง่แล้วสือ่มวลชนเองอาจต้องถกูฟ้องร้องเหมอืนตวัอย่างทีเ่รา
เคยพบเห็นกันเป็นประจ�า

1. ควำมหมำยของสื่อมวลชน  
	 1.1	สื่อมวลชนในความหมายโดยทั่วไป	
	 สื่อมวลชน	(Mass	Media)		คือ		สื่อหรือตัวกลางที่จะสามารถน�าสารจากผู้ส่งสารไปสู่ผู้รับสารที่ประกอบไปด้วยคนจ�านวนมาก
ได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเดียวกันหรือระยะเวลาใกล้เคียงกัน	เช่น	หนังสือพิมพ์	วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	เป็นต้น
	 1.2	สื่อมวลชนในความหมายของนักกฎหมาย
	 นอกจากสื่อมวลชนจะสามารถถ่ายทอดข้อมูลไปสู่คนจ�านวนมากด้วยความรวดเร็วแล้ว	ข้อมูลที่ส่งนั้น	จะต้องเป็นข้อมูลข่าวสาร
ที่มีสาระประโยชน์ต่อผู้รับสารด้วย	ดังนั้น	สื่อบางประเภทจะมิใช่สื่อมวลชนในความหมายของค�าว่าสื่อมวลชนโดยแคบ	เช่น	หนังสือพิมพ์
บันเทิง	ภาพยนตร์	หรือผู้ด�าเนินรายการโทรทัศน์ประเภทรายการบันเทิง	เป็นต้น
	 ดังนั้น	เมื่อเราวิเคราะห์ความหมายของสื่อมวลชนของทั้งสองความหมาย	สามารถแบ่งสื่อมวลชนออกได้เป็น	2	ความหมาย	คือ	
สื่อมวลชนในความหมายอย่างกว้างและสื่อมวลชนในความหมายอย่างแคบ	สื่อมวลชนในความหมายโดยกว้าง	 คือ	 สื่อทุกประเภทที่ท�า
หน้าที่เป็นตัวกลางในการรายงานข้อมูลข่าวสารทุกประเภทไปยังผู้รับสารนั่นก็คือประชาชนนั่นเอง	 แต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นสื่อมวลชน
ในความหมายโดยแคบนัน้	สารทีส่ือ่มวลชนจะน�าเสนอต่อประชาชนนัน้ต้องมคีวามส�าคญัและมปีระโยชน์ต่อผูร้บัสารด้วย	เช่น	ข่าวการเมอืง	
เศรษฐกิจ	สังคม	เป็นต้น	อย่างไรก็ตามสื่อมวลชนในความหมายอย่างแคบก็คือ	สื่อมวลชนในความหมายอย่างกว้างมาก่อนนั่นเอง	แต่
ถ้าจะเป็นสือ่มวลชนในความหมายอย่างแคบลงมาอกีกต้็องถามว่าเป็นข่าวสารทีม่ปีระโยชน์กบัประชาชนส่วนใหญ่ในสงัคมหรอืไม่	ถ้าเป็น
ก็เป็นสื่อมวลชนในความหมายอย่างแคบ

2. กฎหมำยที่บัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของสื่อมวลชน

	 ภายหลังจากที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2550		ประกาศบังคับใช้	ส่งผลให้ทุกหน่วยงานต้องเคารพสิทธิเสรีภาพในการท�างาน
ของสื่อมวลชน	ข้อมูลใดที่อยู่ในความดูแลของรัฐและเป็นข้อมูลข่าวสารสาธารณะ	สื่อมวลชนสามารถเข้าไปน�าข้อมูลข่าวสารนั้นออกมา
น�าเสนอต่อประชาชนได้	 หน่วยงานที่เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารนั้นไม่มีสิทธิที่จะไม่ให้น�าเสนอข้อมูลที่อยู่ในความดูแลของตนได้	 เพราะจะ
เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของสื่อซึ่งเป็นสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญรับรองไว้แล้วนั่นเอง	 สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนได้บัญญัติไว้ใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ	มาตรา	45	ดังนี้
	 “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น	การพูด	การเขียน	การพิมพ์	การโฆษณา	และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น						
	 การจ�ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท�ามิได้	เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคง

สื่อมวลชนกับกำรละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

บุญยศิษย์  บุญโพธิ์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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ของรัฐ	 เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ	 เกียรติยศ	 ชื่อเสียง	 สิทธิใน
ครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่นเพื่อรักษาความ
สงบเรียบร้อย	 หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	 หรือเพื่อป้องกัน
หรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน”
	 ซึ่งเวลาสื่อมวลชนไปท�าหน้าที่ก็มักจะอ้างสิทธิในการรับรู้	
(Right	to	Know)	 ของประชาชนเป็นหลักในการเข้าไปน�าเสนอ
ข้อมลูข่าวสาร	แต่ในขณะเดยีวกนัมใิช่ว่าสือ่มวลชนจะไม่โดนจ�ากดั
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเลย	สื่อมวลชนเองก็ต้องท�าหน้าที่
ของตนเองให้อยู ่บนขอบเขตที่กฎหมายก�าหนดด้วย	 หากเกิน
ขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติไว้	กฎหมายก็ไม่สามารถที่จะคุ้มครอง
สื่อมวลชนได้เพราะเป็นเรื่องข้อยกเว้นที่สื่อมวลชนไม่ได้รับความ
คุ้มครองตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ	มาตรา	45	วรรค	
2	ด้วย	และหนึ่งในเรื่องที่กฎหมายบัญญัติห้ามมิให้สื่อมวลชนน�า
เสนอนั่นก็คือเรื่องความเป็นอยู่ส่วนบุคคลนั่นเอง	 ซึ่งหากเรามอง
ในการท�างานของสื่อในปัจจุบันประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นที่สื่อ
มักจะหลงลืมในการท�าหน้าที่ของตนไป	 เพราะสื่อมักจะค�านึงถึง
เฉพาะเรือ่งทีป่ระชาชนให้ความสนใจ	เพือ่เพิม่ยอดขายหรอืเรทติง้
ในการน�าเสนอข่าว

3. กฎหมำยที่คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล 

	 “สิทธิส่วนบุคคล”	(Right	to	Privacy)	หมายถึง	สิทธิที่จะ
ได้อยู่โดยล�าพังโดยปราศจากการรบกวน		(The	Right	to	Be	Left	
Alone)	
	 ซึ่งกฎหมายที่บัญญัติคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของไทยนั้น
ก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2550	ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา	35	
ดังนี้
	 “สิทธิของบุคคลในครอบครัว	 เกียรติยศ	ชื่อเสียง	ตลอด
จนความเป็นอยู่ส่วนตัว	ย่อมได้รับความคุ้มครอง						
	 การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่า
ด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน	อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิ
ของบุคคลในครอบครัว	เกียรติยศ	ชื่อเสียง	หรือความเป็นอยู่ส่วน
ตัว	จะกระท�ามิได้	เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ						
	 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ ้มครองจากการแสวง
ประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน	ทั้งนี้	ตาม
ที่กฎหมายบัญญัติ”	
	 ซึ่งโดยบทบัญญัติของมาตรานี้ส่งผลให้ประชาชนทุกคน
รวมทั้งสื่อมวลชนต้องเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่นด้วย	
ในขณะทีส่ือ่มวลกต้็องระมดัระวงัในการทีจ่ะน�าเสนอข่าวสารเพราะ
ข่าวบางข่าวอาจไปเกีย่วข้อง	หรอืกระทบกระเทอืนในเรือ่งส่วนบคุคล
ซึง่กฎหมายคุม้ครองอยูก่จ็ะกลายเป็นคดฟ้ีองร้องกนัขึน้มาอกี
	 นอกจากจะมีกฎหมายไทยบัญญัติคุ้มครองเรื่องสิทธิส่วน

บุคคลแล้ว	 ในกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายสากลก็ได้
บญัญตัเิรือ่งการคุม้ครองสทิธส่ิวนบคุคลไว้ด้วยเช่นเดยีวกนั	ดงัเช่น
ใน	UN Universal Declaration of Human Rights 1948 
 มำตรำ 12 บัญญัติว่ำ 
	 “ไม่มีบุคคลใดที่จะถูกแทรกแซงในความเป็นส่วนตัว	
ครอบครวั	บ้าน	หรอืการตดิต่อระหว่างกนั	หรอืทัง้สทิธใินเกยีรตยิศ	
ชื่อเสียงของเขา	 ทุกคนย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายหากมีการถูกแทรกแซงเช่นว่านั้น”

4. กำรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลตำมกฎหมำยสหรัฐอเมริกำ

	 อย่างไรก็ตาม	 ถึงแม้ในปัจจุบันหลายประเทศ	 รวมทั้ง
ประเทศไทยได้มกีารให้ความคุม้ครองสทิธดิงักล่าวไว้ตามทีไ่ด้กล่าว
มาแล้ว	แต่ก็ไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่ชัดในการใช้พิจารณา	ยังคงต้อง
อาศยักฎหมายจากประเทศทีใ่ห้ความคุม้ครองสทิธส่ิวนบคุคลอย่าง
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในแถบสหภาพยุโรปเป็นเกณฑ์
เทยีบเคยีงในการพจิารณาว่าเป็นการละเมดิสทิธส่ิวนบคุคลหรอืไม่		
	 แนวคิดในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในสหรัฐ-
อเมรกิาได้เริม่ต้นขึน้เมือ่ปี	ค.ศ.	1890	ทนายความชาวสหรฐัอเมรกิา	
ชื่อ	Warren	 และ	Brandies	 ได้เขียนบทความ	 “The	Right	to	
Privacy”	ซึ่งเป็นบทความที่ท�าให้เกิดแนวคิดที่จะให้มีกฎหมายใน
การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลขึ้น	
	 ส�าหรบัแนวทางในการพจิารณาว่าเป็นการละเมดิสทิธส่ิวน
บุคคลหรือไม ่นั้น	 ประเทศสหรัฐอเมริกาได ้ก�าหนดไว ้ใน	
Restatement	of	Torts	§§ 652	A	-	I	 ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณา	ดังนี้	
	 1.	 การใช้ชื่อ/รูปถ่ายของบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ทางการ
ค้าของตน	(Appropriation)	ได้แก่
	 	 -	 การแต่งตัวหรือท�าบุคลิกให้เหมือนบุคคลนั้น	
	 	 	 (Look-alikes)	
	 	 -	 การเลียนแบบเสียงให้เหมือนบุคคลนั้น	
	 	 	 (Sound-alikes)
	 	 ยกเว้นเป็นกรณีที่	
	 	 -	 เพื่อให้ข้อมูลและเสนอข่าว
	 	 -	 ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นเป็นลายลักษณ์	
	 	 	 อักษร
	 ข้อสังเกต	กรณีของ	Appropriation	นี้จ�ากัดเฉพาะบุคคล
ที่มีชื่อเสียง	(Celebrities)	เท่านั้น
	 2.	การรุกล�้าทางร่างกายของบุคคลอื่นในการที่ผู ้นั้น
ประสงค์จะอยู่ตามล�าพัง	(Intrusion)	 เช่น	การดักฟังพูดโทรศัพท์	
การใช้กล้องเลนส์ซูมระยะไกลเพื่อถ่ายภาพ	 การแอบซ่อน
ไมโครโฟนเพื่ออัดเทปการสนทนา	ฯลฯ
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	 ข้อสังเกต	
	 	 -	 ในทีส่าธารณะไม่ถอืว่ามสีทิธคิวามเป็นส่วนตวั	(No	
Privacy	in	Public)	ดังนั้น	การถูกถ่ายภาพในงานคอนเสิร์ต	จึง
ไม่ใช่การรุกล�้าความเป็นส่วนตัว	 เพราะเป็นสถานที่ที่คนทั่วไป
สามารถพบเห็นได้อย่างเสรี
	 3.	การตพีมิพ์เรือ่งราวส่วนตวัของบคุคลอืน่ในลกัษณะเกนิ
เลยความพอด	ีหรอืเป็นการล่วงละเมดิต่อการด�าเนนิชวีติปกตขิอง
บุคคลนั้น	(Publication	of	Private	Information)		หมายถึง
	 	 -	 เป็นการตพีมิพ์ข้อมลูส่วนบคุคลของบคุคลใดบคุคลหนึง่
	 	 -	 การเปิดเผยดงักล่าวมลีกัษณะล่วงละเมดิในมมุมอง
ของบุคคลทั่วไป	
	 	 -	 ข้อมูลดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณชนตามกฎหมาย
	 ประเด็นพิจารณา
	 	 -	 การตีพิมพ์ชื่อของเหยื่อซึ่งถูกข่มขืน
	 	 -	 การตีพิมพ์เรื่องส่วนตัวของบุคคลที่มีชื่อเสียงเกิน
ความเป็นจริง
	 4.	 การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นเท็จต่อสาธารณะ	
(False	Light)		หมายถึง	การเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนโดยท�าให้
ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสีย	โดยมีองค์ประกอบดังนี้
	 -	เป็นการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นเท็จ
	 -	ข้อความอนัเป็นเทจ็นัน้ก่อให้เกดิความเสยีหายในมมุมอง
ของบุคคลทั่วไป	
	 -	ผู้เผยแพร่มีเจตนาทุจริตในขณะกล่าวหาบุคคลอื่น
	 เมื่อเทียบเคียงกับกฎหมายไทยแล้วจะเห็นได้ว่ากฎหมาย
ในเรือ่งการคุม้ครองสทิธส่ิวนบคุคลของประเทศสหรฐัอเมรกิาค่อน
ข้างที่จะละเอียดและเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความส�าคัญจนต้องร่าง
กฎหมายออกมาคุ้มครองอย่างเป็นรูปธรรม

5. สื่อมวลชนกับกำรละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

	 ในประเทศไทยเราเอง	การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมักจะมี
ให้เห็นเป็นประจ�าโดยการน�าเสนอผ่านสื่อมวลชน	 แต่บางครั้ง
สื่อมวลชนก็ไม่ทราบว่าการที่น�าเสนอข่าวแบบนั้นเป็นการละเมิด
สิทธิส่วนบุคคล	เช่น	การน�าเสนอภาพของเหยื่อที่โดนข่มขืนซ�้าไป
ซ�้ามาโดยอาจปิดหน้าตาไม่ให้เห็น	แต่บอกชื่อพ่อชื่อแม่	หรือญาติ
พี่น้องทุกคน	รวมทั้งบอกภูมิล�าเนาจนท�าให้คนที่ตกเป็นเหยื่อต้อง
ตกเป็นจ�าเลยของสังคมอีกรอบ	 หรือการน�าเสนอภาพข่าวที่เป็น
ภาพการฆ่าตัวตายโดยไม่เซ็นเซอร์ให้เห็นรูปร่างหน้าตาของผู้ตก
เป็นข่าวโดยชัดเจน	 ก็ถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ
คนที่ตกเป็นข่าวได้
	 อย่างทีเ่กดิขึน้เมือ่เรว็	ๆ 	มานีเ้ราจะเหน็ได้ว่า	การคุม้ครอง

สิทธิส่วนบุคคลระหว่างกฎหมายไทยกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา
ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเป็นอย่างมาก	 และแสดงให้เห็นถึงการ
เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลที่ตกเป็นข่าวของสื่อมวลชนใน
การน�าเสนอข่าวสารได้เป็นอย่างดี	ก็คือกรณีที่คุณเดวิด	คาราดีน	
ดาราฮอลลีวู้ดชื่อดังมาเสียชีวิตในโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองไทย
สือ่มวลชนไทยกร็บีไปทีเ่กดิเหตแุล้วถ่ายภาพในสภาพทีเ่ขาเสยีชวีติ
ซึ่งเปล่าเปลือยไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้า	 แล้วท่าทางที่เสียชีวิตยังน่า
สังเวชเป็นอย่างมาก	จากนั้นสื่อมวลชนก็น�าเสนอภาพข่าวนั้นออก
ไปจนสร้างความไม่พอใจให้กบัญาตขิองคณุเดวดิเป็นอย่างมากจน
ต้องเอ่ยปากว่า	 จะฟ้องหนังสือพิมพ์รายวันของไทยฉบับหนึ่งฐาน
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
	 นอกจากนีก้ารทีส่ือ่มวลชนน�าภาพจากการแอบถ่าย	 หรอื
ภาพหลดุของบคุคลอืน่ไม่ว่าจะเป็นบคุคลสาธารณะหรอืไม่นัน้กต็าม
น�ามาเสนอต่อประชาชน	ถอืเป็นการไขข่าวซึง่ข้อความหรอืข้อมลูส่วน
ตวัของบคุคลอืน่โดยไม่ได้รบัอนญุาต	 ย่อมเป็นการละเมดิสทิธส่ิวน
บคุคลอกีประการหนึง่	โดยสือ่มวลชนอาจจะตดิตามถ่ายภาพนัน้เอง
หรือได้รับมาพวกปาปารัซซี่	 (Paparazzi)	 ที่เฝ้าติดตามถ่ายภาพ
บคุคลอืน่แล้วน�ามาให้สือ่มวลชนน�าเสนอกต็าม	

บทสรุป

	 สือ่มวลชนถอืว่าเป็นสถาบนัทีม่บีทบาทส�าคญัของสงัคมใน
การทีจ่ะรายงานข้อมลูข่าวสารออกสูส่งัคม	นอกจากความรวดเรว็	
ฉับไว	 ซึ่งเป็นหัวใจของการท�างานของสื่อมวลชนแล้ว	 สิ่งหนึ่งที่
สื่อมวลชนควรให้ความส�าคัญและระมัดระวังในการท�าหน้าที่ของ
สือ่มวลชนก็คือเรื่องของการละเมดิสทิธสิว่นบุคคล	เพราะบางครั้ง
การที่สื่อมวลชนน�าเสนอข่าวไปโดยไม่ได้ค�านึงถึงว่าการรายงาน
ข่าวสารนัน้จะไปพาดพงิถงึสทิธส่ิวนบคุคลของคนอืน่	อาจจะท�าให้
สื่อมวลชนโดนฟ้องร้องได้	 	 เพราะสิทธิส่วนบุคคลนั้นได้รับการ
คุม้ครองไว้ตามกฎหมายรฐัธรรมนญู		ดงันัน้		การรายงานข่าวสาร
ของสื่อมวลชนต้องค�านึงถึงสิทธิส่วนบุคคลและจรรยาบรรณของ
การประกอบวิชาชีพด้วย
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