
 

46 

 

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 
Vol. 6 No. 2 July – December  2019 

 

 

หลักจรยิธรรมกบัการใชเ้สรภีาพของสื่อมวลชนที่กระทบตอ่สทิธสิ่วนตวั 
ETHICAL PRINCIPLE AND EXERCISE OF MASS MEDIA LIBERTY IMPACT ON PRIVACY RIGHT 

 
สุธิศักดิ์ ดอกไม้งาม 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ 10900 

E-mail: sutisakdokmigarm@gmail.com 
 

บทคดัย่อ 
 การใช้เสรีภาพในการนําเสนอข่าวสาร หรือการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่
จะทําให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนสามารถที่จะนําเสนอข้อเท็จจริง และข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงได้มีการ
รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยการใช้เสรีภาพในการนําเสนอข่าวสาร หรือการแสดงความ
คิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจะต้องเป็นไปตามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ซ่ึงหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพนั้นเป็นเพียง
หลักเกณฑ์ที่ได้ถูกกําหนดขึ้นเพื่อเป็นกฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกในองค์กรเท่านั้น จึงทําให้เกิดปัญหาในการ
บังคับใช้ในเรื่องของจริยธรรมแห่งวิชาชีพในการศึกษานี้จึงมีเปูาหมายเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาทางกฎหมายในเรื่องของ
จริยธรรมวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนให้มีสภาพบังคับเป็นการทั่วไป วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ คือ (1) เพื่อ
ศึกษาจริยธรรมวิชาชีพที่เก่ียวกับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในประเทศ และต่างประเทศ (2) เพื่อศึกษาถึงองค์กรที่มีหน้าที่ใน
การกํากับดูแลผู ้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และกําหนดหลักจริยธรรมวิชาชีพของสื ่อมวล เพื ่อไม่ให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนใช้เสรีภาพที่ตนมีอย่างไม่มีขอบเขต และเพื่อเป็นการคุ้มครองบุคคลที่ตกเป็นข่าว โดยการศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิง
คุณภาพด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร และได้ทําการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบกับ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝรั่งเศส ญี่ปุุน 
 จากการศึกษาปัญหาดังกล่าวน้ัน ประเทศไทยควรให้มีการจัดทําพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนให้มีอํานาจในการควบคุมกํากับดูแล และมีอํานาจในการออกมาตรการต่างๆ ขึ้นมาเพื่อควบคุมการดําเนินงานของผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และควรให้มีการจัดทําพระราชบัญญัติจริยธรรมของวิชาชีพสื่อมวลชนเป็นการเฉพาะ ให้มี สภาพ
บังคับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนโดยตรง เช่นเดียวกันกับ ทนายความ แพทย์ และนักบัญชี 
คําสําคัญ: ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน, จริยธรรมวิชาชีพ, สิทธิส่วนตัว, บุคคลสาธารณะ 

Abstract 
 Use of freedom to present news or opinions of the mass media is important to present the facts 
and news efficiently. Therefore, it was guaranteed in the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 
2560 by using the freedom to present information or the opinions of mass media must be in accordance 
with professional ethics. In which the professional ethics are rules that have been established to be rules 
of the organization members only. It causes problems in the enforcement of professional ethics. In this 
study, the objective is to find a solution to the legal problems regarding the professional ethics of the 
mass media. The objectives of this study consist of (1) to study the professional ethics relating to mass 
media professionals in Thailand and abroad, (2) to study the organization that is responsible for 
supervising the media professionals and define professional ethics of mass media to prevent media 
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professionals from using their freedom without limits. This study is a qualitative study with documentary 
research and law comparison to the United States, France, and Japan. 
 From this study, Thailand should establish a statutory organization for media professionals to 
have the power to control and supervise and the authority to issue various measures for controlling the 
operation of the media professionals. Thailand should have a special ethics act of the media profession 
to force the mass media as well as lawyers, doctors and accountants. 
Keyword: mass media professional, professional ethics, privacy right, public figure 
 

1. บทนํา 
 ใ น ย ุ ค โ ล ก ภ ิ ว ั ต น ์  ( globalization) 
ความก้าวหน้าทางสังคม และเทคโนโลยีมีการพัฒนามาก
ขึ ้นทําให้ข้อมูลข่าวสารนั ้นได้ถูกส่งได้ง่ายขึ ้น โดยมีผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูล
ให ้ประชาชนได ้ร ับรู ้ข ่าวสารโดยทั ่วกัน  และในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยน้ัน เสรีภาพของผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนมีความสําคัญมาก เพราะเป็นเสรีภาพ
ของประชาชนในการแสดงออก และถ้าผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนในประเทศมีเสรีภาพ ก็เท่ากับว่าประชาชนของ
ประเทศน้ันมีเสรีภาพในการเข้าถึง และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของสังคม และรัฐบาลมากเท่านั้น (วนิดา แสงสารพันธ์
,2551: 11)โดยผู ้ประกอบวิชาชีพสื ่อมวลชนจะเป ็น
สื่อกลางในเสนอข้อมูลข่าวสารระหว่างรัฐกับประชาชน 
หรือเป็นสื ่อกลางในการนําเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆ 
ระหว่างประชาชนกันเองด้วยเช่นกัน สภาพการณ์ของ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนภายใต้กรอบระบอบประชาธิปไตย ในปัจจุบัน
ได้มีการพัฒนาเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพมากขึ้นในหลาย
ประเทศโดยเฉพาะประเทศที ่มีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยในฐานะเป็น “สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน” 
 แนวคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติ ถือ
ว่าเป็นพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของสิทธิมนุษยชน 
(Human rights) สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์
ทุกคนมาตั้งแต่กําเนิด เป็นคุณลักษณะประจําตัวของแต่
ละคนที ่ เปลี ่ยนแปลงอยู ่ตลอดเวลา และมีอิสระที ่จะ
สามารถปกปูองสิทธิและเสรีภาพของตนเองได้ 

 จากแนวคิดที่กล่าวมา เป็นที่มาของเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็น (freedom of expression) 
หมายถึง สิทธิมนุษยชนตามกฎหมาย และมาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ คือ สิทธิที ่เราจะแสดงออก 
หรือสื่อสารความรู้สึกนึกคิด หรือความเห็น ด้วยการพูด 
การแสดงท่าทาง หรือการสื ่อสารด้วยต ัวหนังสือ ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น เสียงเพลง ภาพถ่าย ภาพกราฟฟิก 
หรือภาพเคลื่อนไหว นอกจากน้ียังรวมถึงสิทธิในการค้นหา
ข้อมูล เข้าถึง หรือรับข้อมูล ความรู้สึกนึกคิด ความเห็นที่
มีการสื่อสาร และเผยแพร่ด้วย  การแสดงความคิดเห็น
ระหว่างบุคคล หรือประชาชนกับร ัฐเป็นหน้าที ่ของผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่จะเป็นผู้นําเสนอข่าวสาร ซึ่ง
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งที่สําคัญ
ต่อชีวิตประจําวันของผู้คน โดยในระบอบประชาธิปไตย ผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจึงมีหน้าที ่สําคัญในการเป็น
ปากเสียง เพื ่อรักษาผลประโยชน์ให้แก่ประชาชน ซึ ่ง
ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นประชาชน
ควรมีสิทธิที่จะรู้ (Right to Know) ในข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการมีส่วนร่วมในการบริหาร
ประเทศ และเพื่อเป็นการดําเนินชีวิตในสังคมได้สงบสุข 
และปลอดภัยต่อมาได้มีการพัฒนาการในทฤษฎีว่าด้วย
หลักประกันส ิทธิและเสร ีภาพของประชาชนท ําให้
ความหมายของเสรีภาพไม่มีความแตกต่างจากคําว่าสิทธิ
มนุษยชนซ่ึงเป็นสิทธิหลักตามธรรมชาติที่ไม่อาจถูกจําจัด
ได้ เช่น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพของผู้
ประกอบวิชาชีพสื ่อมวลชน โดยเฉพาะเสรีของการพูด 
และการพิมพ์ เพื่อเป็นการจํากัดอํานาจรัฐ และถ่วงดุล
อํานาจ (checks and balancs) ระหว่างผู ้ถืออํานาจ
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ด้วยกันให้อยู่ในระบบ เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน(ปรีดี เกษมทรัพย์, 2555: 54 ) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
ได้บัญญัติเก่ียวกับเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลไว้
โดยเฉพาะ และมีมาตรการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน เช่น สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น มาตรา 35
วรรคแรก บ ุคคลซึ ่งประกอบวิชาชีพสื ่อมวลชนย่อมมี
เสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็น
ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
  เม่ือรัฐธรรมนูญได้ให้เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น หรือนําเสนอข้อมูลข่าวสารของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนไว้กว้างสําหรับการใช้เสรีภาพของผู้ประกอบ
วิชาชีพสื ่อมวลจึงเกิดปัญหาในการใช้เสรีภาพของผู้ประ
วิชาชีพสื่อมวลชนดังน้ี 
 ประการที ่หนึ ่ง ปัญหาในเรื ่องขององค์กรที ่มี
อ ํ านาจในการควบค ุม และด ูแลผ ู ้ประกอบวิชาช ีพ
สื่อมวลชน ปัญหาดังกล่าวน้ันเกิดจากการที่ไม่มีหน่วยงาน 
หรือองค์กรที่มีหน้าที่ในการควบคุมการใช้เสรีภาพของผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนโดยตรง  
 ประการที่สอง ปัญหาทางกฎหมายในเรื่องของ
การใช้เสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลไม่มีขอบเขต
ที ่ชัดเจนในการกําหนดเสรีภาพของผู ้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชน เพียงกําหนดให้การใช้เสรีภาพของผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนให้เป็นไปตามจริยธรรมวิชาชีพ สภาพ
ปัญหานี ้เกิดจากการที ่จริยธรรมวิชาชีพของผู ้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนน้ันมีสภาพบังคับเพียงสมาชิกเท่านั้น ไม่
มีสภาพบังคับเป็นการทั่วไป 
 ประการที่สาม ปัญหาทางกฎหมายในเรื่องของ
การคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ผู ้ถูกกระทํา
ละเมิดโดยผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ปัญหาดังกล่าว
เกิดจากการที ่ผ ู ้ประกอบวิชาชีพสื ่อมวลชนนั ้นได้ใช้
เสรีภาพของตนเองทําให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่น 
ในการกระทําของผู ้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนควรที่จะ
กําหนดถึงการกระทําที ่เป็นความผิดเกี ่ยวกับผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนเป็นการเฉพาะ 

 ประการที ่สี ่ ปัญหาทางกฎหมายในเรื ่องของ
สภาพของบุคคลตามกฎหมาย สภาพปัญหาดังกล่าวนั้น
เกิดจะสภาพสังคมในปัจจุบันนั้นทําให้สภาพของบุคคล
แบ่งแยกเป็นบุคคลธรรมดาและบุคคลสาธารณะ ซึ่งบุคคล
สาธารณะเป็นบุคคลที ่ประชาชนให้ความสนใจ ในการ
นําเสนอข่าวสารของบุคคลสาธารณะจะต้องมีขอบเขตที่
ต่างจากบุคคลทั่วไป 
 ด้วยปัญหาดังกล่าวจึงจําเป็นต้องศึกษาสภาพ
ปัญหาดังกล่าวให้เกิดความชัดเจน เพื่อหาแนวทางปูองกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว และเพื่อให้เกิดมาตรฐานในการ
ใช้เสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในการนําเสนอ
ข้อมูลข่าวสารได้ถูกต้อง 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับจริยธรรมใน
การใช้เสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 
 2. เพื ่อวิเคราะห์ปัญหาในการใช้เสรีภาพของ
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่กระทบต่อสิทธิส่วนตัว 
 3. เพื ่อวิเคราะห์กฎหมายไทยเปรียบเทียบ
กฎหมายต่างประเทศที ่เกี่ยวกับเสรีภาพของผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชน 
 4. เพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การใช้เสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่กระทบ
ต่อสิทธิส่วนตัว 
 

3. วิธีการดําเนินการ 
 การศ ึ กษ าน ี ้ เ ป ็ นการ ว ิ จ ั ย เ ช ิ ง เ อกสา ร 
(Documentary Research) โดยทําการศ ึกษาจาก
เอกสาร ตํารา หนังสือ บทความ คําอธิบายกฎหมาย ตัว
บทกฎหมาย หลักกฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง  บทความ สื ่อ
อิเล ็กทรอนิกส์ และแหล่งข ้อมูลต ่างๆ โดยนําข้อมูล
เหล่าน้ันมาวิเคราะห์ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้มานั้นเป็น
ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ นํามาวิเคราะห์ และประมวลเป็น
ข้อเสนอแนะ 
4.ผลการวิจัย 



 

49 

 

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 
Vol. 6 No. 2 July – December  2019 

 

 

 1. ปัญหาในเรื่องขององค์กรที่มีอํานาจในการ
ควบคุมและดูแลผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 
 สภาพปัญหาในการไม่มีองค์กรในการตรวจสอบ
การกระทําของผู ้ประกอบวิชาชีพสื ่อมวลชนเป็นการ
เฉพาะนั้นจากสภาพปัญหาดังกล่าวส่งผลให้การนําเสนอ
ข่าวสารของผู ้ประกอบวิชาชีพสื ่อมวลชนนั ้นไม่มีความ
สมดุลระหว่าง สิทธิส ่วนต ัวของบุคคลเสรีภาพของผู้
ประกอบวิชาชีพสื ่อมวลชนในการนําเสนอข่าวสาร และ
สิทธิที่จะได้รับรู้ของประชาชน กับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประโยชน์สาธารณะโดยการนําเสนอข่าวสารของผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่เป็นการละเมิดนั ้นเกิดจาก
การไม่มีความสมดุลในเสรีภาพที่กล่าวน้ี ในบางครั้งก็มีการ
ให้ความสําคัญกับการนําเสนอข่าวสารโดยผู ้ประกอบ
วิชาชีพสื ่อมวลชนมากเกินไป ทําให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนพยามทําทุกวิถีทางที่ให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร
โดยมุ่งเน้นแต่การขายข่าวโดยไม่ได้ตระหนักต่อประโยชน์
สาธารณะ ว่าสาธารณชนจะได ้ร ับประโยชน์จากการ
นําเสนอข่าวสารน้ันมากน้อยเพียงใด ซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนที่จะนําเสนอข้อมูลข่าวสารนั้น ต้องเคารพต่อ
เสรีภาพของของบุคคล และไม่ทิ้งประโยชน์ของประชาชน 
 ผู ้วิจ ัยเห ็นว่าองค ์กรของผู ้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนต่างๆ ที่มีอยู่เช่น สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคม
นักวิทย ุและโทรทัศน์แห ่งประเทศไทย หร ือองค ์กร
สื ่อมวลชนอื ่นๆ จะมีลักษณะที ่แตกต่างจากการก่อตั ้ง
องค์กรทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น สภาทนายความ แพทยสภา 
และสภาวิชาชีพบัญชี ซึ ่งเป็นองค์กรที ่มีหน้าที ่ในการ
ควบคุม ทนายความ แพทย์ และนักบ ัญชี ซึ ่งองค ์กร
เหล ่ าน ี ้ ได ้ ถ ู กก ่ อต ั ้ งข ึ ้ น โดยกฎหมายท ี ่ เ ร ี ยกว ่ า 
พระราชบัญญัติทนายความ พระราชบัญญัติวิชาชีพเวช
กรรม และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี ดังนั้น องค์กรทั้ง
สามจึงมีอํานาจตามกฎหมายอย่างแท้จริงที ่จะลงโทษ
สมาชิกของตน สําหรับองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
น้ัน เป็นเพียงข้อตกลงระหว่างสมาชิกเท่านั้น ไม่ได้มีการ
ใช้อํานาจของรัฐตามกฎหมายแต่อย่างใด 

 จากการศึกษาพบว่า กลไกการจัดต ั ้งองค์กร
วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนของประเทศไทย 
และต่างประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา ญี่ปุุน และฝรั่งเศส จะ
พบว่ามีองคร์กรที่ทําหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบ
สื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงจะอธิบายดังต่อไปน้ี 
 ประเทศไทย ปัจจุบันน้ันมีองค์กรที่มีหน้าในการ
กํากับด ูแลในวิชาชีพในด ้านต ่างๆ โดยได ้ม ีการออก
พระราชบัญญัติออกมาให้มีการจัดตั ้งองค์กรวิชาชีพขึ้น 
เช่นสภาทนายความแพทยสภาและสภาวิชาชีพบัญชี  
 เม่ือพิจารณาในเรื่องของจัดตั้งองค์กรวิชาชีพที่
กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่ามีการออกกฎหมายในรูปแบบ
ของพระราชบัญญัติให้มีการจัดตั้งองค์กรดังกล่าวขึ้น ซึ่งยัง
ได้มีการกําหนดอํานาจหน้าท ี ่ให้องค์กรด ังกล่าวนั ้นมี
อํานาจในการดําเนินงานดังนี้ เช่นจดทะเบียน และออก
ใบอนุญาตมีอํานาจในการกําหนดบทลงโทษ กําหนด
จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชีพ และ
ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของสมาชิก 
 สหรัฐอเมริกา มีองค์กรกลางที่เข้ามากํากับดูแล
สื่อกระจายเสียงการสื่อสารมวลชน คือองค์กร “Federal 
Communications Commission (FCC)”  ซึ่งมีหน้าที่
หลักคือความรับผิดชอบต่อการกํากับดูแลกิจการด้าน
บรอดแบนด์ และกํากับดูแลกิจการที่สื่อสารโดยสาย และ
รับผิดชอบในการใช้งานคลื่นความถี่จําพวก Broadcast  
 ส ํ า ห ร ั บ  FCC น ั ้ น  จ ะ ม ี ก ฎ ห ม า ย 
Communications Act 1934 เป็นกฎหมายที่ให้มีการ
จัดตั้งขึ้นนอกจากน้ัน (วชิราภรณ์ พวงจินดา, 2558: 120)
ยังได้ระบุถึงอํานาจหน้าที่ของ FCC ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้
เกิดการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และปูองกันการใช้อํานาจ
ไปในทางที่ไม่ชอบ ซึ ่งมีอํานาจดังนี ้อํานาจในการออก
ใบอน ุญาต  และต ่อใบอน ุญาตอ ํ านาจในการร ่ าง
กฎระเบียบข้อบังคับ อํานาจในการกําหนดนโยบายอํานาจ
ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (อุษา บิ้กก้ินส์, 2552: 14) 
 ญี่ปุ ุน มีองค์กรที ่เข้ามากํากับดูแลผู ้ประกอบ
วิชาชีพสื ่อมวลชน คือ NHK (Japan Broadcasting 
Corporation)  มีหน้าที่ ในการควบคุมคุณภาพ และ
จะต้องเป็นไปตามกําหนดของมาตรฐานรายการของ
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กฎหมายกระจายเสียง NHK จึงได้มีการร่างมาตรฐาน
รายการกระจายเสียงในประเทศเกิดขึ้นเพื่อนําไปใช้ในการ
ควบคุมรายการ อีกทั้งยังเป็นการกํากับควบคุมดูแลการ
นําเสนอข่าวสาร เนื้อหา และการแพร่ภาพ NHK ยังได้มี
การจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาขึ้นเพื่อทําหน้าที่ในการ
กํากับดูแลข้อกําหนดในมาตรฐานรายการหรือผังรายการ
ที่ได้มีการวางเอาไว้ ซ่ึงรายการที่นําออกอากาศนั้นจะต้อง
ได้ร ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และประชาชน
ทั ่วไปสามารถที ่จะตรวจสอบรายการต่างๆ ได้โดยการ
แสดงความคิดเห็นมายังเจ้าหน้าที่ของ NHK (นิธิวัชร์ ตันติ
ภัสร์สิริ,2559:270) 
 ปัญหาในเรื ่องของไม่มีองค์กรที ่อํานาจในการ
ควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ผู้วิจัยเห็นว่าควรให้มี
การจัดตั ้งองค ์กรที ่มีอํานาจในการควบคุมผู ้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนให้เหมือนกับวิชาอื่น เช่น ทนายความ 
แพทย ์  น ั กบ ัญช ี  ซ ึ ่ ง เป ็นองค ์ กรจ ัดต ั ้ งข ึ ้ น โดย มี
พระราชบัญญัติให้มีการจัดตั้ง ขึ้นเพื่อควบคุมผู้ประกอบ
วิชาชีพ และในการจัดตั ้งองค์กรที ่เกี ่ยวกับผู ้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนควรที่จะนําเอาวิธีการของสหรัฐอเมริกา 
และญี่ปุุนมาปรับใช้กับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งใน
สหรัฐอเมริกาที่มีการองค์กรกลางที่เข้ามากํากับดูแลสื่อ
กระจายเสียง คือองค์กร “Federal Communications 
Commission (FCC)”  และในญี่ปุุนนั้นได้มีการจัดตั้ง 
NHK (Japan Broadcasting Corporation) และ(The 
Japan Commercial Broadcasters Association) อัน
เป ็นหน่วยงานองค์กรในการกํากับด ูแลการนําเสนอ
ข่าวสาร และแพร่ภาพของสื่อมวลชนญี่ปุุน ซึ่งเป็นองค์กร
ที่สามารถออกข้อบังคับมาเพื่อควบคุมการของผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนได้ 
 2.ปัญหาในเร ื ่องของการใช ้เสร ีภาพของผ ู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน 
 ซึ ่งในปัจจุบัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 นั ้นได้มีการบัญญัติในเรื่องของการใช้
เสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนไว้ในมาตรา 35 
วรรคแรกไว้ว่า บุคคลที่ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมี
เสรีภาพในการเสนอข่าว หรือการแสดงความคิดเห็นตาม

จริยธรรมแห่งวิชาชีพ ซ่ึงในการใช้เสรีภาพของผู้ประกอบ
วิชาชีพสื ่อมวลชนในการนําเสนอข่าวสาร หรือจะการ
แสดงความคิดเห็นน้ัน ให้เป็นไปตามจริยธรรมของวิชาชีพ 
 จากการศึกษาในเรื่องของคําว่าจริยธรรมวิชาชีพ
นั ้นพบว่าในการศึกษานั ้นควรจะต ้องศ ึกษาโดยแยก
ระหว่างคําว่า จริยธรรม (ethics) และคําว่า วิชาชีพ 
(profession)  
 คําว่า จริยธรรม (ethics) มาจากคําในภาษากรี
กว่า ethos ซ่ึงหมายถึงบุคลิกภาพ หรือสิ่งที่คนดีประพฤติ
ปฏิบัติเพื่อจะได้มีบุคลิกภาพที่ดี  
 คําว่า วิชาชีพ (profession) นั้นแต่เดิมเรียกว่า 
อาชีวปฏิญาณ ซึ่งเป็นคําศัพท์ที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรม
หมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ได้ทรงบัญญัติขึ้นโดยทรงให้
นิยาม คําว่า profession ว่าปฏิญาณ เน่ืองจากทรงเห็นว่า
สภาพอันแท้จริงแห่งวิชาชีพก็ คือ อาชีวปฏิญาณ หรือการ
ปฏิญาณตนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะประกอบอาชีพตามธรรม
เนียมซึ่งมีการวางไว้เป็นบรรทัดฐาน (กิตติคุณ สุกัญญา, 
2558: 7) 
 จากการศึกษาความหมายของคําว่า จริยธรรม 
และคําว่า วิชาชีพ เมื ่อนําทั้งสองคํานั้นมาพิจารณาเข้า
ด้วยกันจะให้ให้ทราบถึงหมายความของคําว่า จริยธรรม
วิชาชีพ (Professional Ethics) จึงหมายถึง แนวทาง และ
ข้อที่พึงประพฤติปฏิบัติรวมไปถึงข้อห้ามสําหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพต่างๆ เพื่อไม่ให้วิชาชีพน้ันๆ ต้องเสื่อมเสีย 
 เมื ่อพิจารณาในแง่ของเนื ้อหาของจริยธรรม
วิชาชีพ นั้นเป็นเพียงกฎเกณฑ์ที่ใช้กับผู้ประกอบวิชาชีพ
เท่านั้น ไม่มีสภาพเป็นข้อบังคับที่ร่างขึ้นเป็นลายลักษณ์
อักษร และมีผลใช้บังคับระหว่างสมาชิกในองค์กรวิชาชีพ
เท่านั้น ซึ่งอาจเกิดจากจารีตประเพณี และแนวปฏิบัติที่
ด ําเน ินกันมาของวิชาชีพนั ้นๆ ในเช ิงกฎหมายแล้ว 
จริยธรรมทางวิชาชีพลักษณะนี ้ โดยทั ่วไปแล้วไม่มีผล
บังคับ อีกทั้งไม่มีความแน่นอนชัดเจน 
 เม่ือพิจารณาจริยธรรมกับกฎหมายแล้วจะพบได้
ว่า จริยธรรมเป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้กําหนดความประพฤติ 
และควบคุมความประพฤติ เช่นเดียวกับกฎหมายที่เป็น
เครื ่องบ่งบอกว่า ประชาชนได้ประพฤติในสิ ่งที ่ถูกต้อง 
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หรือการกระทําที่ผิดหรือไม่ จริยธรรมยังถือได้ว่าเป็นการ
ส่งเสริมกฎหมายให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติที่ดียิ ่งขึ้น 
ลําพังกฎหมายน้ันไม่เพียงพอในการควบคุมความประพฤติ
ของประชาชน เพราะการกระท ําบางอย ่างน ั ้นไม่มี
ความผิดต่อกฎหมาย แต่ในสังคมนั ้นถือว่าเป็นสิ ่งที ่ผิด
จริยธรรม ซึ ่งกฎหมายเป็นการควบคุมพฤติกรรมของ
ประชาชนได้เฉพาะพฤติกรรมขั้นตํ่าที่สําคัญที่ยอมรับได้
เท่าน้ัน ไม่ได้ควบคุมได้ทุกเรื่อง  
 สหรัฐอเมริกา มีแนวทางของหลักเกณ์จริยธรรม 
(code of ethics) จาก “คณะกรรมการสื่อสารของรัฐ” 
(FCC-Federal Communication Commission) ซึ่งก็
คือ ผู้กํากับดูแลกิจการวิทยุ โทรทัศน์ ในสหรัฐอเมริกาไม่
ว่าจะเป็นช่องเชิงพาณิชย์ หรือช่องสื่อสาธารณะ ไม่ว่าจะ
เป็นช่องข่าว หรือช่องรายการเด็ก บันทิง เกมส์โชว์ ล้วน
อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ “FCC” ทั้งสิ้น(ธาม เชื้อสถา
ปนศิริ: 2556) 
 ญี่ปุุน้ันมีองค์กรวิชาชีพที่มีบทบาทสําคัญด้วยกัน 
2 องค์กรหลัก คือ  
 JBA มีบทบาทในการกําหนดแนวทางการปฎิบัติ
ให้สถานีโทรทัศน์ที่เป็นสมาชิกร่วมมือ และปฏิบัติตามโดย
แบ่งเป็นประเด็นต่างๆ คือ สิทธิมนุษยชน การรายงานข่าว
การเมืองอาชญากรรม ครอบครัว และเยาวชน การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา และการนําเสนอโฆษณา เป ็นต ้น 
นอกจากน้ียังเป็นผู้กําหนดแนวปฏิบัติ และช่วงเวลาในการ
ออกอากาศที ่เหมาะสมสําหรับกลุ่มผู ้ชมแต่ละช่วง เช่น 
ช่วงเวลาสําหรับเด็กและเยาวชน คือ 17.00–21.00 น. 
 The Broadcasting Ethics and Program 
Improvement Organization (BPO) (องค์กรจริยธรรม
ด้านการแพร่ภาพกระจายเสียง และการปรับปรุงรายการ) 
BPO เป็นหน่วยงานอิสระจากรัฐบาล มีหน้าที่รับเรื่องร้อง
ทุกข์จากประชาชนดําเนินการรับเรื่องร้องเรียน และเป็น
บุคคลที่สามในการพิจารณาปัญหาด้านจริยธรรม สิทธิ
มนุษยชน และการคุ้มครองผู้เยาว์ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
ทางโทรทัศน์ BPO มีกรอบในการกํากับดูแลเนื ้อหาที่
สอดคล้องกับบทบาทของสื่อมวลชนตามที่กฎหมาย 

 ผู้วิจัยเห็นควรว่าให้มีการจัดทําจริยธรรมของผู้
ประกอบวิชาชีพสื ่อมวลขึ ้น และให้มีสภาพบังคับตาม
กฎหมายจากองค์กรวิชาชีพที่มีอํานาจตามกฎหมายเช่น 
สภาทนาย แพทยสภา และสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งองค์กรที่
กล่าวมานั้นเป็นองค์กรที่มีมีการให้อํานาจในการออกกฎ
กฎระเบียบ จริยธรรม หรือมรรยาทของผู้ประกอบวิชาชีพ 
3.ปัญหาในเรือ่งของการคุม้ครองสทิธิเสรภีาพของบุคคลที่
ผู้ถูกกระทําละเมิดโดยผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวล 
 ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการที่ผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนน้ันได้ใช้เสรีภาพที่ตนมีตามกฎหมาย ทําให้เกิด
ความเสียหายกับบุคคลอื่น ในการกระทําของผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนควรที่จะกําหนดความผิดไว้โดยเฉพาะ 
เพราะว่าการที่ผู ้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนได้นําเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร หรือข้อมูลต่างๆ ควรที่จะต้องวิเคราะห์ใน
ข้อมูลเหล่าน้ันก่อนที่จะทําการนําเสนอข้อมูลข่าวสารตาม
วิสยัของผู้ประกอบวิชาชีพ 
 การใช้สิทธิและเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนนั้น การที่จะแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพื่อนําไป
เสนอให้แก่ประชาชนได้รับรู้ อาจมีบางกรณีที่ไปกระทบ
กับสิทธิส่วนตัวของผู ้อื ่น และก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิ
ส่วนตัวได้  ซ่ึงปัจจุบันมีกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการกระทํา
ผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ได้แก่ กฎหมายอาญา 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ซ่ึงกฎหมายแต่ละฉบับนั้น 
มีจุดมุ่งหมายและเจตนารมณ์ที่แตกต่างกันออกไป จึงทํา
ให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กจากการศึกษา พบว่ าใน
ประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติที่กําหนดให้การกระทําของ
สื่อมวลชนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่เป็นความผิด ไว้
โดยเฉพาะจึงทําให้ความรับผิดของผู ้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนน้ันอยู่ภายใต้ของเงื่อนไขของบทกฎหมายทั่วไป
ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  
 เมื ่อศึกษาถึงพฤติกรรมของผู ้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนน้ันมีเสรีภาพในการพิมพ์ การโฆษณา และการ
นําเสนอข่าวสารได ้อย ่างเสร ีภาพตามแนวความคิด
อิสรภาพนิยม แต่ในการใช้เสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนนั ้นจะต้องมีความรับผิดชอบควบคู่กันไปด้วย 
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และเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องจึงเกิดเป็นแนวคิดอิสรภาพนิยม
รูปแบบใหม่ และได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในชื่อ
ว่า แนวคิดว่าด้วยความรับผิดทางสังคม ในแนวคิดนี้
เสรีภาพถูกจํากัดขอบเขตด้วยความรู้สึกรับผิดชอบของผู้
ประกอบวิชาชีพภายใต้จรรยาบรรณของสมาคมวิชาชีพ 
และโดยการควบคุมโดยองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ ไม่อยู่
ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล หรือองค์กรอ่ืนๆ  
 จากการศึกษามีกฎหมายหลายฉบับที่ใช้บังคับ
กับการทําของผู ้ประกอบวิชาชีพสื ่อมวลชน แต ่ไม ่มี
บทบัญญัติใดที ่ เป ็นการเป ็นการกําหนดความผิดของ
สื่อมวลชนในลักษณะหนึ่งลักษณะใดเป็นความผิดไว้เป็น
การเฉพาะ ทําให ้ความร ับผิดของผู ้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนน้ันจึงอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายทั่วไป ซึ่ง
เป็นการขาดหลักเกณฑ์ที่แน่นอน โดยเฉพาะในเรื่องของ
การนําเสนอข่าวสารของผู้ประวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นที่เป็น
การละเมิดในสิทธิส่วนตัวในความผิดต่อชื่อเสียง เกียรติยศ
ของบุคคล  จากการศึกษาพบว่าในประเทศไทยนั ้นมี
องค์กรวิชาชีพต่างๆ ที่มีการระบุบไว้อย่างชัดเจนในการ
กระทําในลักษณะที่เป็นการกระทําที่เป็นความผิดในทาง
จริยธรรมที่จะทําให้มีการเสื่อมเสียถึงชื่อเสียง เกียรติของ
วิชาชีพน้ัน หรือในการกระทําที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อ
ผู้อ่ืน  
 ผู ้ประกอบวิชาชีพทนายความ นั้นมีข้อบังคับ
สภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529  
 ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ นั้นมีพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525  
 สหร ัฐอเมร ิกานั ้นมีกฎหมายเร ื ่องการหมิ ่น
ประมาทของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน คือ การไขข่าว
ให้แพร่หลาย ไม่ว่าด้วยการพูด การเขียน พิมพ์ วาด หรือ
วิธีการอื่น ซึ่งทําให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง ความผิด
ประเภทนี ้ เป ็นความผิดทางอาญาและทางแพ่งด ้วย 
ผู้กระทําผิดต้องรับโทษทางอาญาและต้องชดใช้ค่าเสียหาย 
ในกรณีที่ข้อความที่นําเสนอนั้นเป็นความจริง และเรื่องที่
นําเสนอเป็นเรื่องที ่กระทบต่อสาธารณชน จะได้รับการ
คุ้มครองจากบทแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1 ของรัฐธรรมนูญ เว้นแต่
การรายงานที่ไม่เป็นความจริง ในกรณีของการนําเสนอ

ข้อมูลของบุคคลธรรมดา อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ชื ่อเสียงของบุคคลนั ้น และโดยการกระทําของบุคคล
ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ ศาลสูงสุดของ
สหรัฐได้วางหลักไว้ว่า “บุคคลดังกล่าวไม่อาจที่จะเรียก
ค่าเสียหายในทางแพ่งต่อการกระทํานั้นได้ เว้นแต่การ
กระทําของสื่อมวลชนน้ันได้ละเมิดมาตรฐานความรับผิดที่
สื่อพึงต้องระมัดระวัง” ภายใต้การคุ้มครองแก่เสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็น  
 สหรัฐอเมริกานั้น มีแนวในการนําเสนอข้อมูล
ข่าวสารจาก “คณะกรรมการสื ่อสารของร ัฐ” (FCC-
Federal Communication Commission) ซึ่งก็คือ ผู้
กํากับดูแลกิจการวิทยุ โทรทัศน์ ในประเทศอเมริกา ไม่ว่า
จะเป็นช่องข่าว หรือช่องรายการเด็ก ล้วนอยู่ภายใต้การ
กํากับดูแลของ “FCC” ทั้งสิ้นโดยมีการกําหนดการกระทํา
ของสื่อมวลชนไว้คือไว้ดังน้ี(ธาม เชื้อสถาปนศิริ 2556) 
 ประการที่หน่ึง ต้องแน่ใจว่าไม่มีพฤติกรรม หรือ
เนื ้อท ี ่ลามก อนาจาร หร ือแสดงออกในแง ่ม ุมเร ื ่อง
เพศสัมพันธ์ 
 ประการที ่สอง รายการต ้องไม่บ ันทึกภาพ 
ขณะที่ผู้ร่วมรายการทํากิจธุระส่วนตัวใดในห้องนํ้า หรือ
พื้นที่ส่วนตัว 
 ประการที่สาม รายการต้องไม่เปิดเผยพฤติกรรม
ที่น่าอาย ความลับ หรือข้อมูลอ่ืนใด 
 ผู้วิจัยจึงเห็นควรให้มีการบัญญัติในเรื่องของการ
กระทําของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ให้เกิดความเสีย
ต่อบุคคลอ่ืน หรือให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพสื่อมวล
ได้ เพื่อให้มีการบังคับใช้ได้เป็นการทั่วไปขึ้นเช่นเดียวกับ
วิชาชีพ ทนายความ แพทย์ โดยให ้มีการกําหนดการ
กระทําของผู ้ประวิชาชีพสื ่อมวลชนที ่ท ําให ้เกิดความ
เสียหาย 
 4.ปัญหาในเร ื ่องของสภาพของบุคคลตาม
กฎหมาย 
 ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ใช้ในการ
รับรองและคุ้มครองบุคคลสาธารณะเป็นการเฉพาะดังเช่น 
สหรัฐอเมริกา ได้มีการประกาศใช่กฎหมาย เพื่อเป็นการ
ปูองกันการกระทําของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน หรือ
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ช่างภาพที่กระทําโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยกฎหมาย
ฉบับน้ีได้ถูกตราขึ้นในสหรัฐอเมริกา คือ กฎหมายต่อต้าน
ปาปาราซซี่ (Anti papaprazzi law) ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการเท่าทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และบรรทัดฐาน
ของสังคมที ่มีการเปลี ่ยนแปลงตลอดเวลา และเป็นการ
คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลโดยอ้อม โดยการออกกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับโดยตรง อันเป็นทางเลือกเพื่อเป็นการ
ยับยั้งพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของช่างภาพ  
 สําหรับบุคคลสาธารณะในสหรัฐอเมริกาได้มีการ
พิจารณา และมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนในเรื่องของการ
ใช ้ช ีว ิตส ่วนต ัว และการใช้ช ีว ิตของการเป ็นบุคคล
สาธารณะ ในสหรัฐอเมริกาในเรื่องการใช้ชีวิตทั่วไปของ
บุคคลสาธารณะสามารถที่จะใช้ได้อย่างไม่ต้องกลัวถึงการ
ที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจะเข้ามารุกลํ้าความเป็น
ส่วนตัว เพราะ มีกฎหมายที่ได้คุ้มครองบุคคลสาธารณะใน
การใช้ชีวิตส่วนตัว คุ้มครองบุคคลสาธารณะในกรณีมีการ
ละเมิดโดยผู ้ประกอบวิชาชีพสื ่อมวลชน คือกฎหมาย
ต่อต้านปาปาราซซ่ี ซ่ึงเป็นกฎหมายที่คุ้มครองเสรีภาพของ
บุคคลสาธารณะ เพื่อไม่ให้ถูกกระทําการละเมิดจากการ
ถูกแอบถ่าย หรือการรบกวนการใช้ชีวิตส่วนจากประชาชน
ทั่วไป หรือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน  
 ซึ ่งประเทศไทยนั ้นไม่ม ีกฎหมายที ่ให ้ความ
คุ ้มครองบุคคลสาธารณะตามที ่ได ้กล่าวมา ทําให้เกิด
ปัญหาในเรื่องของขอบเขตของการใช้ชีวิตเป็นส่วนตัว กับ
การใช้ชีวิตอย่างบุคคลสาธารณะ 
 ผู้วิจัยเห็นควรให้มีการแก้ไขให้เกิดความชัดเจน
ในการใช้ชีวิตส่วนตัว และการใช้ชีวิตบุคคลสาธารณะ การ
ไม่มีความชัดเจนดังกล่าวนั ้นส่งผลให้เกิดปัญหาการที่
บุคคลสาธารณะถูกละเมิดจากการนําเสนอข่าวสารของผู้
ประกอบวิชาช ีพสื ่อมวลชนได ้โดยง ่าย และย ังไม่มี
บทบัญญัติท ี ่เป็นการชัดเจนของการละเมิดต ่อบ ุคคล
สาธารณะ ว่ามีการละเมิดในรูปแบบใดบ้าง ถึงแม้ว่าจะมี
การระบุไว้ในรัฐธรรมนูญเช่น สิทธิเสรีภาพในความเป็นอยู่
ส ่ วนต ัว เสร ีภาพในเคหสถาน เสร ีภาพในช ื ่อเส ียง 
เกียรติยศ ครอบครัวน้ันได้รับการคุ้มครองปกปูอง แต่ก็ยัง
เป็นนามธรรมที่ไม่มีการระบุเอาไว้อย่างชัดแจ้งว่าการ

กระทําใดแน่ที่เป็นการละเมิดบุคคลสาธารณะ ซึ่งในกรณี 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ร ัฐแคลิฟอเนียร ์ ได้ม ีการออก
กฎหมายต่อต้านปาปาราซซี ่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
การกระทําละเมิดต่างๆ ว่าการกระทําใดบางเป็นการ
ละเมิดต่อบุคคลสาธารณะ และยังมีการกําหนดบทลงโทษ
เอาไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นจึงสมควรนําบางบทบัญญัติของ
กฎหมายฉบับนี้ มาพัฒนาต่อยอดเป็นกฎหมายของไทย
เพื ่อเป็นการคุ ้มครองบุคคลสาธารณะจากการกระทํา
ละเมิดของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน โดยบทบัญญัติที่
สมควรนํามาปรับใช้ในการแก้ไขสภาพปัญหาน้ีเช่น 
 มาตรา 1708.8(a) บัญญัติว่า บุคคลย่อมจะต้อง
รับผิดในกรณีที่มีการละเมิดต่อความเป็นอยู่ส่วนตัวในทาง
กายภาพ เมื ่อมีการบุกรุกเข้าไปย ังที ่ด ินของผู ้อื ่นโดย
รู้สึกตัว และไม่ได้รับอนุญาตในการกระทํานั้น และต้องรับ
ผิดฐานบุกรุกเม่ือมีการล่วงลํ้าเข้าไปยังดินแดนส่วนตัวของ
ผู้อ่ืน โดยเจตนาที่จะถ่ายภาพหรือบันทึกเสียงเอาไว้” 
 “มาตรา 1708.8(b) บัญญัติว่า บุคคลย่อม
จะต้องรับผิดในการละเมิดความเป็นอยู่ส่วนตัว เมื่อมีการ
กระทําการถ่ายภาพ หรือบันทึกเสียงของบุคคลอื ่นซึ ่ง
บุคคลนั้นกําลังกระทํากิจกรรมส่วนตัว หรือการใช้ชีวิต
ส่วนตัว หรือกิจกรรมในครอบครัว หรือกิจกรรมอื่นใดที่
สามารถคาดหมายได้ว่ากิจกรรมดังกล่าวต้องใช้ความเป็น
ส่วนตัว โดยมีการใช้อุปกรณ์บางประการที่จะเป็นตัวช่วย
ในการเพิ่มความขีดความสามารถในการเก็บภาพถ่าย หรือ
บันทึกเส ียงนั ้น โดยที ่ไม ่จ ําเป ็นต้องมีการบุกรุกทาง
กายภาพก็ตาม”  
 สําหรับปัญหาในการให้คําจํากัดความของบุคคล
สาธารณะตามกฎหมายไทยน้ัน ควรมีการให้คํานิยามคําว่า
บุคคลสาธารณะให้ชัดเจน ซึ่งในปัจจุบันนั้นโลกได้พัฒนา
ไปอย่างรวดเร ็วทั ้งในด้านของเทคโนโลย ี และทั ้งการ
สื่อสารที่รวดเร็ว ทําให้คําว่าบุคคลสาธารณะน้ันไม่ใช้กําจัด
ไว้ แค่ นักแสดง นักร้อง นักกีฬา หรือนักเมืองจึงควรมีคํา
นิยามที่ควบคุม และชัดเจนในเรื่องของบุคคลสาธารณะ 
ซึ ่งการให ้ความหมายของบุคคลสาธารณะนั ้นได ้ มี
ความหมายที่หลากหลายเช่น 
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 Black’s Law Dictionnaryได้ให้ความหมาย
เก่ียวกับบุคคลสาธารณะไว้ดังน้ี 
 บุคคลสาธารณะ (public figure) คือคนที่เป็นที่
ร ู ้จักหรือคนที ่มีเจตนาจะเข้าไปอยู ่ในการโต้เถียงของ
สาธารณะ 
 บ ุคคลสาธารณะโดยสภาพ ( all-purpose 
public figure) คือ คนที่มีชื่อเสียงแพร่หลายหรือเป็นที่
รู้จัก ในทุกวัตถุประสงค์ และในทุกความหมาย  
 บุคคลสาธารณะภายใต้สภาวะวิสัย ( limited-
purpose figure) คือ บุคคลที่อยู่ในหัวข้อสนทนาพิเศษ
ของสาธารณะชน หรือ เป็นผู้มีชื่อเสียงโดยเป็นที่รู ้จักใน
เฉพาะเรื่องที่เก่ียวกับประเด็นหรือข้อน้ันๆ เท่าน้ัน 
 รองศาสตราจารย ์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 
นักวิชาการด้านกฎหมายอาญา ได้ให้นิยามไว้ว่า“บุคคล
สาธารณะ คือ บุคคลที่ได้เสนอตัวต่อประชาชน (Public 
figure) ย่อมอยู่ในวิสัยที่ประชาชนจะติชมด้วยความเป็น
ธรรมได ้ เพราะการทํางานของบุคคลเหล่านีมี ้ผลต ่อ
สาธารณะ จึงต้องยอมรับคําติชม (feedback)  
 ศาลไทยได ้ม ีการให ้ความหมายของ บ ุคคล
สาธารณะ หมายถึง บุคคลที่ประชาชนและสื่อมวลชนให้
ความสนใจติดตามพฤติกรรม และย่อมถูกวิพากษ์วิจารณ์
ได้  
 จากความหมายดังกล่าวนั้นจึงควรมีคํานิยาม
ของคําว่าบ ุคคลสาธารณะ เช่น บ ุคคลสาธารณะ คือ 
บุคคลที่ประชาชนและสื ่อมวลชนให้ความสนใจติดตาม
พฤติกรรมของบุคคนั้น และบุคคลดังกล่าวนั้นย่อมถูก
วิพากษ์วิจารณ์ได้ ตามเหตุอันสมควร 
5.สรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษา บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พบว่า เกิดป ัญหาที่
เก่ียวข้องกับการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และ
นําเสนอข่าวสารของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนภายใต้
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงปัญหาทางกฎหมายที่
เกิดจากกฎเกณฑ์ข้อจํากัดเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังน้ี 

 ปัญหาในการที่ไม่มีองค์กรในการตรวจสอบการ
กระทําของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเป็นการเฉพาะ ว่า
การใช้เสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื ่อมวลชนนั ้นได้
กระทําไปโดยที่ไม่ชอบกฎหมายหรือไม่ และหน่วยงานที่มี
อยู่น้ันก็ยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแล
ได้อย่างเต็มที่ ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้การนําเสนอข่าวสาร
ของผู ้ประกอบวิชาชีพสื ่อมวลชนนั ้นไม่มีความสมดุล
ระหว่าง สิทธิส่วนตัว กับเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนในการนําเสนอข่าวสาร และสิทธิที่จะได้รับรู้
ของประชาชน กับความส ัมพ ันธ์ระหว ่างประโยชน์
สาธารณะ โดยการนําเสนอข่าวสารของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนที่เป็นการละเมิดนั้นเกิดจากการไม่มีสมดุลใน
เสรีภาพดังกล่าว ในบางครั้งก็มีการให้ความสําคัญกับการ
นําเสนอข่าวสารจนมากเกินไป ทําให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนนั ้นพยายามทําทุกวิถีทางที ่จะได้มาซึ ่งข้อมูล
ข่าวสาร โดยมุ ้งเน้นแต่การขายข่าวโดยมิได้ตระหนักต่อ
ประโยชน์สาธารณะ  
 ปัญหาในเรื่องของการใช้เสรีภาพของผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน ซึ่งปัญหาดังกล่าว
น้ันเกิดจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
นั ้นได ้ม ีการบัญญัติในเร ื ่องของการใช้เสร ีภาพของผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนไว้ในมาตรา 35 วรรคแรกว่า 
บุคคลที ่ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นย่อมมีเสรีภาพใน
การเสนอข่าว หรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรม
แห่งวิชาชีพ ซึ ่งในการใช้เสรีภาพของผู ้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนน้ันในการนําเสนอข่าวสาร หรือการแสดงความ
คิดเห ็นนั ้นให ้เป ็นไปตามจร ิยธรรมแห่งวิชาชีพ ซึ ่ ง
จริยธรรมแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพนั้นไม่มีสภาพ
บังคับเป็นการทั่วไปที่จะสามารถนํามาใช้เป็นบรรทัดฐาน
ได้อย่างชัดเจน แต่เป็นเพียงสภาพบังคับสําหรับเพียงแต่
สมาชิกของผู ้ประกอบกิจการสื่อมวลชนแต่ละประเภท
เท่าน้ัน  
 ปัญหาในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลที ่ถ ูกระท ําละเมิดโดยผู ้ประกอบว ิชาชีพ
สื่อมวลชน ปัญหาดังกล่าวเกิดจาการที่ผู้ประกอบวิชาชีพ
สื ่อมวลชนนั ้นได้ใช้เสรีภาพของตนในฐานผู ้ประกอบ
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วิชาชีพสื่อมวลชน จึงควรที่จะกําหนดการกระทําที่เป็น
ความผิดเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนไว้เป็นการ
เฉพาะ เพราะว่าการที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นได้
นําเสนอข่าวสาร หรือข้อมูลต่างๆ ควรวิเคราะห์ในข้อมูล
น้ันแล้วตามวิสัยของผู้ประกอบวิชาสื่อมวลชน เมื่อตนรู้อยู่
แล้วว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง หรือเป็น
ข้อมูลข ่าวสารที ่ได้มาจากการละเมิดสิทธิส่วนตัวของ
บุคคล หรือเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ  การนําเสนอข้อมูล
ดังกล่าวน้ันอาจจะทําให้เกิดความวุนวายในสังคมได้ ซึ่งผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นมีบทบาทหน้าที่ที่สําคัญใน
การแสวงหาความจริงที่มานําเสนอให้แก่ประชาชน โดย
เห็นแก่ประโยชน์ของสาธารณะเป็นสําคัญ 
 ปัญหาในเรื่องของสภาพของบุคคลตามกฎหมาย
สภาพปัญหาดังกล่าวเกิดจากสภาพของสังคมที ่มีการ
เปลี่ยนแปลงทําให้สภาพของบุคคลได้มีการแบ่งแยกบุคคล
ธรรมดา และบุคคลสาธารณะเป็นต้น ในเรื่องของบุคคล
สาธารณะ ในการนําเสนอข่าวสารของบุคคลสาธารณะนั้น
ก็จ ําเป ็นที ่จะต ้องมีขอบเขตที ่ต ่างจากบุคคลทั ่วไป 
เพราะว่าบุคคลสาธารณะน้ันที่บุคคลที่ประชาชนส่วนใหญ่
ความสนใจ แต ่บุคคลสาธารณะมีสิทธิและเสรีภาพใน
ความเป็นส่วนตัวเช่นเดียวกันกับบุคคลธรรมดาในสังคม 
ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ให้การรับรอง และ
คุ้มครองบุคคลสาธารณะเป็นการเฉพาะ 
 จากการศึกษาปัญหาในการใช้เสรีภาพของผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจะต้องเป็นไปตามจริยธรรม
แห่งวิชาชีพน้ัน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 1. ควรให ้มีพระราชบัญญัติจ ัดต ั ้งองค ์กรที่
เกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนให้มีสภาพเป็นนิติ
บุคคล เช่นเดียวกันกับ สภาทนายความ แพทยสภา และ
สภาวิชาชีพบัญชี  และให้องค์กรดังกล่าวมีหน้าที่ในออก
จร ิยธรรม หร ือจรรยาบรรณของผู ้ประกอบว ิชาชีพ
สื่อมวลชน และให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบ การนําเสนอ
ข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนโดยเฉพาะ และให้มีอํานาจ
ในการลงโทษผู้ประกอบอาชีพสื่อมวลชน  
 2. สมควรให้มีการจัดทําจริยธรรม หรือจรรย
บรรณของผู้ประกอบวิชาชีพของสื่อมวลชนให้สภาพบังคับ

ตามกฎหมาย เพื ่อให้มีสภาพที่สามารถบังคับได้ใช้กับผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนให้เป็นการทั่วไป ดังนั้นในการ
จัดทําจริยธรรมของผู ้ประกอบวิชาชีพสื ่อมวลชนให้มี
สภาพบังคับน้ัน  
 3. ควรให้มีการบัญญัติในเรื่องของการกระทํา
ของผู ้ประกอบวิชาชีพส ื ่อมวลชนที ่ เป ็นความผ ิดไว้
โดยเฉพาะเช่นเดียวกับวิชาชีพ ทนายความ แพทย์ และ
นักบัญชี โดยมีเน้ือหาในจริยธรรมของดังน้ี  
  1. ผู ้สื่อข่าวต้องเคารพต่อกฎหมาย 
และต้องไม่ประพฤติหรือปฏิบัติการใดๆอันจะนํามาซึ ่ง
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
  2. ในการเสนอข่าวหรือภาพใดๆ ต้อง
หลีกเลี ่ยงการล่วงละเมิดศักดิ ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
บุคคลที ่ตกเป็นข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ ่ง ต้องให้ความ
คุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรีและ
ผู้ด้อยโอกาส 
  3. ต ้องละเว้นการล่วงละเมิดสิทธิ
ส่วนตัว หม่ินประมาท ทําให้เสียชื่อเสียง ถูกเกียดชัง หรือ
ข้อความความที่เป็นการยั่วยุ  
  4. ต้องไม่เสนอภาพที ่อ ุจาด ลามก
อนาจาร น่าหวาดเสียว หรือที ่อาจละเมิดศีลธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม 
  5. ต้องไม่แต่งเติมเนื ้อหาสาระของ
ข่าวจนคลาดเคลื่อน หรือเกินเลยจากความเป็นจริง และ
ภาพทุกภาพที ่จะนําลงตีพิมพ์หรือออกอากาศ ต้องเป็น
ภาพที่ได้จากสถานที่หรือเหตุการณ์จริงเท่าน้ัน  
 4. ควรให้มีการบัญญัติถึงนิยามของคําว่าบุคคล
สาธารณะ หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ประชาชน
ทั่วไปให้ความสนใจ และสามารถที่ถูกติชมได้ ซึ่งนอกจาก
การให้คํานิยามแล้ว ผู้วิจัยจึงเห็นควรที่จะให้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดว่า
ด้วยการความผิดฐานละเมิด โดยเพิ่มฐานความผิดเกี่ยวกับ
สื่อมวลชนในการละเมิดบุคคลสาธารณะ โดยนําหลักการ
ของกฎหมายกฎหมายต ่อต ้ านปาปาราซซ ี ่  ( Anti 
paparazzi law) มาปรับใช้กับประเทศไทย 
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6.กิตติกรรมประกาศ 
 ผู ้ เข ียนขอขอบพระคุณ ค ุณพ ่อ ประหย ัด 
ดอกไม้งาม และคุณแม่ สุภาพร ดอกไม้งาม ที่ได้ให้การ
อบรมเลี้ยงดูให้ความรักความเสียสละและเป็นกําลังใจให้
ผู้วิจัยตลอดชีวิตที่ผ่านมา พร้อมทั้ง เป็นผู้ให้ทุนการศึกษา
แก่ข้าพเจ้าในการศึกษาเล่าเรียน และขอขอบพระคุณท่าน
อาจารย์ ดร.กฤษณ์ วสีนนท์ ท่านได้สละเวลาอันมีค่าให้
คําแนะนํา ตรวจแก้ไขงาน และให้กําลังใจแก่ผู้เขียนมา
โดยตลอด 
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