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บทคัดยอ 

 
เปนที่ยอมรับวาบุคคลควรมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะอยูโดยลําพัง อยางสันโดษ ปลอด

จากการเขาถือเอาหรือแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ในเรื่องสวนตัวของบุคคลและกิจกรรมสวนตัว 
ที่จะเปนการทําลาย เปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายทางจิตใจ ทําใหไดรับความอับอาย รําคาญ นา
เบื่อหนาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงตามความรูสึกของวิญูชน นอกจากนี้ยังรวมถึงสิทธิที่จะมีอิสระ
จากการโฆษณาเผยแพรถึงความสัมพันธสวนตัวที่สาธารณชนไมมีความเกี่ยวของ หรือปลอดจาก
การจากการเผยแพรที่มิชอบ และไมเปนที่ปรารถนาของบุคคลนั้นๆ กลาวอีกนัยหนึ่งคือบุคคลชอบ
ที่จะมี “สิทธิความเปนอยูสวนตัว” ซ่ึงประเทศตางๆรวมทั้งประเทศไทยไดมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้
เพื่อเปนการคุมครองและรับรองสิทธิดังกลาวตามพื้นฐานหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย กลาวคือหามมีการละเมิดสิทธิความเปนอยูสวนตัว ยกเวนกรณีที่เปนประโยชนตอ
สาธารณชน 

 
ในปจจุบันไดมีการลวงลํ้าความเปนอยูสวนตัวของปจเจกชนในรูปแบบตางๆ โดย

วิธีการใชส่ือสมัยใหมเปนเครื่องมือมากขึ้น และสามารถกระทําโดยงายขึ้นเพราะเทคโนโลยีที่
เกี่ยวกับการสื่อสารมีประสิทธิภาพสูงมากประกอบเขาดวยกัน ขาวสารขอมูลสวนตัวของบุคคล
กลายเปนสินคาที่มีผูนิยมบริโภคโดยไมสนใจวาจะมีวิธีการที่ไดมาอยางใด ซ่ึงตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัวของปจเจกชนไวแตในปจจุบันยังไม
มีกฎหมายอนุวัตรการ เชนประมวลกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง 
เมื่อพิจารณาประกอบกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในปจจุบันกฎหมายที่นํามาใชบังคับ คือประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิด และประมวลกฎหมายอาญาในฐานความผิดตอช่ือเสียง 
โดยวิทยานิพนธฉบับนี้ ไดพิจารณาความมีอยูของสิทธิความเปนอยูสวนตัวศึกษาเฉพาะกรณีบุคคล
สาธารณะที่โดยปกติแลวจะไดรับการคุมครองในเรื่องของความเปนสวนตัวนอยกวาบุคคลธรรมดา
ทั่วไป การเผยแพรขอมูลเรื่องราวของบุคคลสาธารณะนี้ไดเกิดขึ้นตามสื่อตางๆอยูเสมอและเรื่อง
สวนตัวของพวกเขาเหลานั้นดูจะกลายเปนเรื่องที่หลีกเล่ียงไมได สงผลในเชิงธุรกิจในการแสวงหา

ฆ 

DPU



 ง 

ขาวที่เจาะลึกเกี่ยวกับบุคคลสาธารณะดังกลาว การเผยแพรขาวสารหรือการนําเสนอขาวนั้นมีสวน
คาบเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิสวนบุคคลและมักจะเกิดขึ้นควบคูกับกรณีความผิดทางอาญาฐานหมิ่น
ประมาทซึ่งการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวยังคงมีความไมชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของบุคคล
สาธารณะ จึงเปนการสมควรวิจัยเพื่อพิจารณาแนวทางในการใหความคุมครองสิทธิสวนตัวเพื่อ
สนองรับกับความจําเปนที่สังคมไทยควรจะตองมีในสิทธิความเปนอยูสวนตัวของปจเจกชนรวมทั้ง
บุคคลซึ่งมีสถานะเปนบุคคลสาธารณะดวย โดยวิธีการวิจัยไดศึกษาโดยนํากฎหมายในเรื่องนี้ของ
สาธารณรัฐไตหวันและประเทศญี่ปุนมาศึกษาดวย ตลอดจนแนวคําวินิจฉัยของศาลสูงสาธารณรัฐ
ไตหวันและประเทศญี่ปุน 

                                                                                                                                                               
จากการศึกษาคนควาและวิจัยในเรื่องนี้ ผูวิจัยเห็นวาการใหความคุมครองแกสิทธิความ

เปนอยูสวนตัวโดยนําบทบัญญัติอ่ืนๆมาปรับใช แมจะใหผลดีในระดับหนึ่งแตก็ยังมีความไม
แนนอนอยูมาก ควรออกเปนกฎหมายบัญญัติในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิความเปนอยูสวนตัวของเอกชน
หรือกฎหมายที่บัญญัติคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัวที่ชัดเจนและเกิดความเขาใจถูกตองตรงกัน
ทั้งฝายศาล อัยการ ทนายความและประชาชนที่มีสวนเกี่ยวของ และควรมีการกําหนดคาเสียหาย
ทางดานจิตใจใหชัดเจน โดยที่การกระทําที่เปนการละเมิดตอสิทธิความเปนอยูสวนตัว เปนการ
กระทําที่กระทบถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และกอใหเกิดผลกระทบทางจิตใจซึ่งยากที่จะเยียวยาให
เหมือนเดิม นอกจากนี้ในกรณีของบุคคลสาธารณะ ซ่ึงในทางกฎหมายถือวาจะไดรับการคุมครอง
ความเปนอยูสวนตัวนอยกวาบุคคลทั่วไป ในทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมจึงตองใหความ
คุมครองแกบุคคลสาธารณะ ที่สําคัญคือควรมีขอบเขตของการคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัว
ของบุคคลสาธารณะ การกระทําหนึ่งอาจเปนการละเมิดสิทธิสวนตัวในทางแพงและเปนการหมิ่น
ประมาทในทางอาญาดวยแลวแตกรณี ทั้งนี้บุคคลสาธารณะยอมเปนเงื่อนไขพิเศษที่ควรจะไดรับ
การพิจารณาแตกตางไปจากบุคคลทั่วไป ในการพิจารณาคดีหมิ่นประมาทอันเกี่ยวกับบุคคล
สาธารณะควรเพิ่มเงื่อนไขหรือเจตนาพิเศษเขาไปดวย เมื่อคํานึงถึงดานเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของสื่อมวลชนที่ไดรับการรับรองอยูเชนเดียวกัน การทําหนาที่ของสื่อมวลชนที่รับผิดชอบ
ตอสังคมในการนําเสนอขอมูลขาวสาร และเปนสื่อกลางของผูคนในสังคม เพื่อใหเกิดความถูกตอง 
เปนธรรมและความสุจริตโดยเปนประโยชนสาธารณะนั้นสามารถทําได ในทางกลับกันการใช
เสรีภาพในการพูด การแสดงความคิดเห็นที่เกินเลยขอบเขต ไมไดติชมดวยความชอบธรรม ไมได
เกิดประโยชนตอสาธารณะนั้นถือเปนการละเมิดสิทธิความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น นอกจากนี้
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพของสื่อถือเปนสิ่งที่ตองคํานึงดวย เพื่อความสงบสุขของการอยู
รวมกันในสังคมเดียวกันนี้ 
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ABSTRACT 
 

It is generally accepted that all persons have the justified right to live alone in 
solitary, in peace and free from interference in or others illegal seeking of benefit from his private 
business and personal activities, which would otherwise destroy or cause devastation and damage 
to his mind, cause shame, nuisance or irritation to him, or cause damage to his reputation in the 
view of the general public. In addition, all persons have right to be free from publicity of his 
personal relationships, which do not concern the general public or from false advertisement or 
advertisement that has not been willingly consented by him. In other words, all persons have the 
“right to privacy”, which all countries including Thailand have laws to protect and reaffirm such 
right which is under the basic human right and human dignity concept; that is, privacy of a person 
shall not be breached unless for the public interest and national security.       

 
Nowadays there are many types of privacy interference. New age press and 

communication mechanisms are broadly used as a channel for such interference. In addition, such 
interference is done with ease due to contribution from growing technology communication 
systems. Personal information is thus treated as inventory which consumers are attracted to 
without consideration of its source. Under the Constitution of Thailand, right to privacy has been 
protected; however, currently there has yet to be a specific law, such as a code or an act, enacted 
to directly protect and reaffirm such right. When considering together with the current facts, the 
law enforced in this situation is the Civil and Commercial Code under tort law and the Criminal 
Code under damage against reputation. This document has been prepared to determine the 
existence of the right to privacy in the case of public figures who are generally under less 
protection of privacy than the general public. The publicity of personal information of such public 
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figures is often made through communication mechanisms and their personal matters are 
inevitably disclosed, as such publicity affects the businesses which business wise seek personal 
information of such public figures. The publicity or the presenting of news touches the line of 
breaching personal privacy, which such breach usually arises together with a criminal offence due 
to damage against ones reputation. However, the determination of a public figure’s status has yet 
to be clarified. Thus, it is necessary to determine the method of privacy protection in order to 
support the necessity of the Thai society to acknowledge the right to privacy of all persons 
including public figures. The determination in this document has been made through the study of 
Taiwanese and Japanese law and through the study of the high court cases of such countries.        

 
From research and study on this subject matter, it is viewed that the protection of 

right to privacy through enforcement of indirect regulations, although having results at a 
satisfactory level, are not concrete and are subject to viability. Thus, a specific law should be 
enacted to govern or directly protect the right to privacy of a private entity, which would lead to 
concrete understanding among people in such cases. In addition, there should be clear 
determination of the amount of damages to compensate the actions of breaching ones right to 
privacy, affecting human dignity and affecting ones mind which is difficult to cure and recover. 
In addition, in case of public figures, there should be more consideration under the legal and 
justice procedure perspective in order to protect such person. Most importantly, a limit should be 
set to protect the privacy of a public figure. In addition, public figures should have special 
conditions which are different from those of the general public; that is, when considering a case 
with regards to a public figure’s reputation, a special condition or special intent should be added 
to the determination. Furthermore, when considering the freedom of speech and expression of the 
press which is also reaffirmed by law, the duty of the press towards the society must be 
considered. The presenting of news and information could be done correctly, with justification 
and with legal intent, for the overall benefit of the public. On the other hand, freedom of speech 
and expression which crosses the limit, cannot be justified and/or does not benefit the public 
should be considered as a breach of privacy, which professional integrity of the press should also 
be considered on this subject matter, for the benefit of a peaceful society.       
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
สิทธิของปจเจกชนที่สําคัญอยางหนึ่งคือ “สิทธิความเปนอยูสวนตัว” (Right to Privacy) 

ซ่ึงเปนสิทธิในความเปนอยูสวนตัวอยางเปนอิสระของเอกชนผูหนึ่งในสังคมนั้นๆ  ทั้งนี้
แนวความคิดในการใหความหมายของสิทธิสวนตัวสามารถใหความหมายไดหลากหลาย ทั้งในเชิง
ปรัชญา ศีลธรรม สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร และเฉพาะอยางยิ่งทางดานกฎหมาย 
กลาวคือ กฎหมายมีขึ้นเพื่อคุมครองปองกันมิใหบุคคลหนึ่งไปกระทําการรบกวน หรือละเมิดความ
เปนอยูสวนตัวของบุคคลอีกผูหนึ่ง  

โดยที่ความเปนไปของสังคมมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อพิจารณาโดย
หลักการแลวกฎหมายจึงควรตองมีการปรังปรุง  แกไข  เพิ่มเติม  เพื่อใหสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงของสังคม แตในความเปนจริงนั้นในทางปฏิบัติเปนที่ยอมรับกันวาการปรับปรุง
กฎหมายไมคอยจะสอดคลองกันความเปลี่ยนแปลงของสังคม  

ในปจจุบันการที่มีเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการสื่อสารมีเทคนิคและเทคโนโลยีที่
สูงและมีประสิทธิภาพที่กาวลํ้ายิ่งขึ้น อาจมองไดในทางกลับกันวาเปนอันตรายตอสิทธิสวนตัวของ
เอกชนเปนอยางมาก เพราะสิทธิสวนตัวยังมิไดมีการใหความคุมครองอยางพอเพียงในสังคม ไมวา
จะเปนโดยจริยธรรมของผูส่ือสารหรือในทางดานกฎหมายที่รองรับสิทธิในขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับ
สิทธิสวนตัวนอยกวา ในขณะที่เมื่อเทียบกับความรูสึกตองการความเปนสัดสวนไมถูกยุงเกี่ยวใน
เร่ืองสวนตัวของคนสังคมกลับมีเพิ่มมากขึ้น ทําใหสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของปจเจกชนนั้นถูก
ลวงลํ้าไดอยางงายดาย 

ตัวอยางที่เห็นไดในปจจุบันคือ  
- การติดตามเฝาดูพฤติกรรมตางๆของบุคคล  
- การบันทึกภาพหรือบทสนทนาโดยไมไดรับอนุญาต 
- การแอบถายภาพในลักษณะที่นาอับอายของบุคคล 
- การสงขอความภาพหรือขอมูลของบุคคลที่มีลักษณะอนาจารผาน Internet / E-Mail  
- การสงเอกสารตีพิมพที่ผูนัน้ไมตองการมาเพื่อการโฆษณา ( Junk Mail )  
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- การเผยแพรเร่ืองราวของผูทําแทงโดยมิไดรับอนุญาต 
- การเผยแพรช่ือจริงและประวัติของผูเคราะหรายจากการถูกขมขืน 
- การเผยแพรขอมูลในการประกันชีวิตโดยไมไดรับอนุญาต 
- โครงการจัดทําพาสปอรตแบบใหมที่เรียกวา “อี-พาสปอรต” 
- โครงการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนอเนกประสงค หรือ สมารทการด 
การจัดเก็บหรือเผยแพรขอมูลดังกลาวอาจมีผลการทบตอสิทธิในความเปนอยูสวนตัว

ของบุคคลมากเกินไป โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีนักแสดงหรือนักรองรวมทั้งบุคคลที่มีช่ือเสียงใน
สังคมถูกชางภาพอิสระท่ีเรียกกันวา “ปาปาราซซี่” (paparazzi) ที่ไดดักหรือแอบถายภาพบุคคล
เหลานั้นในขณะที่ใชชีวิตสวนตัวแลวนําไปเผยแพรทางสื่อมวลชนหรือทางอินเตอรเน็ต จนไดรับ
ความอับอายเดือดรอนใจ และมีหลายรายขูวาจะฟองชางภาพอิสระดังกลาวเปนคดีความ 

วิทยานิพนธฉบับนี้จะศึกษาเฉพาะกรณีการคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัวของ
บุคคลสาธารณะ ซ่ึงเปนประเด็นที่ถูกกลาวถึงกันเปนอยางมากในปจจุบัน  

การละเมิดสิทธิความเปนอยูสวนตัวมักจะเกิดจากการละเมิดสิทธิสวนบุคคลโดยเอกชน
กระทําตอเอกชน และที่ปรากฏเปนขาวทางสื่อมวลชนมากที่สุด คือกรณีที่เกี่ยวของกับบุคคลที่มี
ช่ือเสียงที่ประชาชนใหความสนใจติดตามขาวอยูตลอดเวลาในฐานะบุคคลของประชาชนที่เรียกวา 
“บุคคลสาธารณะ” (Public  Figure) อาทิ ดาราภาพยนตร นักรอง นักเขียน นักการเมือง บุคคลในวง
สังคมชั้นสูง นักกีฬา นักธุรกิจ ฯลฯ บุคคลสาธารณะนี้ในทางกฎหมายถือวาจะไดรับการคุมครอง
ความเปนสวนตัวนอยกวาบุคคลทั่วไป  

เนื่องจากสาธารณชนจะใหความสนใจติดตามขาวคราวของบุคคลดังกลาวอยูเสมอและ
เร่ืองราวของบุคคลดังกลาวเปรียบเสมือนเรื่องราวอันเปน “ขาวที่ขายได” จึงเกิดการกระทบกระทั่ง
กันระหวางบุคคลสาธารณะและการหาขาวของส่ือมวลชนแขนงตางๆ ไมวาจะเปนหนังสือพิมพ 
วิทยุ โทรทัศน โดยเฉพาะกับเหลาปาปาราซซีที่ไดมีการตามติดบุคคลเหลานั้นเพื่อถายภาพและทํา
ขาว โดยภาพตางๆที่ไดมาสามารถนํามาเสนอขายใหไดเงินดวย การติดตามทําขาวในทํานองนี้เอง
ไดเกิดการรองเรียนหรือฟองคดีตอศาลเพื่อเรียกคาเสียหายหรือขอใหศาลสั่งหามบุคคลที่กระทํา
ละเมิดความเปนสวนตัวของตนเขาใกลหรือยุติการรังควานการใชชีวิตโดยปกติสุขของตน 

สถานะของบุคคลสาธารณะนี้นับวานาเห็นใจอยางยิ่ง แมอาจถูกติดตามเรื่องสวนตัว
มากกวาบุคคลทั่วไปก็ตามในฐานะคนของประชาชน แตในขณะเดียวกันในฐานะที่เปนมนุษยคน
หนึ่งดวยเชนกัน ทําใหหากมีการรุกลํ้าเรื่องสวนตัวมากเกินไปอันทําใหไมสามารถดําเนินชีวิต
ตามปกติสุขไดเหมือนบุคคลทั่วไปก็จะมีผลกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของเขาอยาง
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รายแรง ดังนั้นในทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมจึงตองใหความคุมครองแกบุคคล
สาธารณะไวดวย  

ในตางประเทศไดมีดาราภาพยนตรหรือนักแสดงจํานวนมากที่ถูกละเมิดความเปน
สวนตัวมากเกินไปเชน โซเฟย ลอเรน แจคเกอรีน โอนาสซิส ที่เคยถูกแอบถายภาพขณะเปลือย
กาย หรือดาราภาพยนตรที่ ถูกติดตามรังควานอยูตลอดเวลา เชน เมล กิบสัน, แคนเทอรีน ซี
ตา โจนส, นิโคล คิดแมน และกวินเน็ต พัลโทรว ก็ตองใชสิทธิตามกฎหมายปกปองสิทธิในความ
เปนสวนตัว1 

ตราบใดที่มนุษยยังคงอยูรวมกันเปนสังคม และมีกฎเกณฑที่กําหนดขึ้นเพื่อจัดระเบียบ
ในสังคมใหมีความสงบสุขนั้น การใหความคุมครองแกสิทธิความเปนอยูสวนตัวซ่ึงเปนสิทธิ
พื้นฐานอยางหนึ่งของมนุษย เปนสิ่งที่ควรจะตองใหความสําคัญอยางยิ่ง 

ประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิของพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ค.ศ.1966 ซ่ึงมีผลตามกฎหมายเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2540 โดยไมไดตั้งขอสงวนไวแต
อยางใด เนื่องจากประเทศไทยพิจารณาแลวเห็นวาระบบการเมืองกฎหมาย และการปกครองของ
ประเทศไทยในปจจุบันสามารถปฏิบัติตามกติกาไดโดยไมมีขอขัดของ จากการเขารวมเปนภาคีใน
กติกาดังกลาว ประเทศไทยจึงตองดําเนินการเพื่ออนุวัตรตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิของ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 ทั้งกระบวนการดานนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ ที่จะ
ทําใหบทบัญญัติตางๆของกติกาไดถูกนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับเจตนารมณ
ของกติกาใหมากที่สุดเทาที่จะกระทําได  

ในเรื่องสิทธิความเปนอยูสวนตัวก็ไดถูกกําหนดลงในขอตกลงระหวางประเทศดาน
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิของพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ค.ศ.1966 ขอ 17 ดังนั้นประเทศไทยตองปฏิบัติตามพันธกรณีดวย  

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 ขอ 17 
บัญญัติวา  

“1.  บุคคลจะถูกแทรกแซงความเปนสวนตัว  ครอบครัว  เคหสถาน  หรือการ
ติดตอส่ือสารโดยพลการหรือไมชอบดวยกฎหมายมิได และอาจถูกลบหลูเกียรติและช่ือเสียงโดยมิ
ชอบดวยกฎหมายมิได  

2. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมายมิใหถูกแทรกแซงหรือลบ
หลูเชนวานั้น” 

                                                 
1 กุลพล พลวัน.  “สิทธิในความเปนอยูสวนตัวกับการคุมครองตามกฎหมายไทย”.  เอกสารโรเนียว. 
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ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550 ไดบัญญัติคุมครองเสรีภาพสวน
บุคคลหรือสิทธิในความเปนอยูสวนตัวรวมถึงการคุมครองขอมูลสวนบุคคลจากการหาประโยชน
โดยมิชอบไวดังนี้  

มาตรา 35 “สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง ตลอดจนความเปนอยู
สวนตัวยอมไดรับความคุมครอง 

การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชน 
อันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเปนอยู
สวนตัวจะกระทํามิได เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณะ 

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองจากการแสวงประโยชน โดยมิชอบจากขอมูล
สวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

เมื่อยอนดูถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2540 ก็ไดกลาวถึงการ
คุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัวไวเชนกัน  
                   มาตรา 34 “สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือ ความเปนอยูสวนตัว
ยอมไดรับความคุมครอง 

การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซ่ึงขอความหรือภาพไมวาดวย วิธีใดไปยังสาธารณชน 
อันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของ บุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเปนอยู
สวนตัวจะ กระทํามิได เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณชน” 

ทั้งนี้ความแตกตางในเครื่องขอบเขตการคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัวของ
รัฐธรรมนูญปจจุบันและในฉบับ2540จะกลาวถึงในภายหลัง  

      การลวงลํ้าความเปนอยูสวนตัวของบุคคลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย อาจเกิดไดจากการ
กระทําของบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือโดยรัฐ ยกตัวอยางการลวงลํ้าความเปนอยูสวนตัวที่กระทํา
โดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เชน การลักลอบบันทึกภาพหรือเสียงของบุคคล การเฝาติดตาม
พฤติกรรมของบุคคล การเก็บขอมูลสวนตัวของบุคคลไวในระบบหรือคอมพิวเตอรแลวนําไป
เผยแพรโดยมิไดรับอนุญาต สวนกรณีการลวงลํ้าความเปนอยูสวนตัวโดยรัฐ เชน การคน การ
สืบสวนเพื่อประโยชนในการบังคับการตามกฎหมายตางๆ การตรวจคนจดหมายหรือเอกสารที่จะ
จัดสงไปหาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาระหวางการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีของศาล และ
การตรวจสอบจดหมายและสิ่งของของผูตองขังเปนตน อยางไรก็ดีจะสามารถกระทําไดตอเมื่อ
กฎหมายไดบัญญัติใหอํานาจรัฐที่จะกระทําไดเทานั้น  
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ในปจจุบันประเทศไทยยังไมมีกฎหมายคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัวไวที่บัญญัติ
ไวโดยเฉพาะนอกเหนือจากที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ การคุมครองจึงเปนไปตามหลักกฎหมายทั่วไป 
เชน2 

1. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 420 การละเมิดสิทธิในชีวิตสวนตัว อาจ
ถือไดวาเปนการละเมิด “สิทธิอยางหนึ่งอยางใด” ตามมาตรา420 และตามมาตรา421 บัญญัติวา การ
ใชสิทธิของบุคคลที่มีแตจะกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่นถือไดวาเปนการกระทําที่ไมชอบ
ดวยกฎหมายเชน การสะกดรอย การแอบถายภาพ การลักลอบอัดเสียงพูดลงในเทป ซ่ึงกอใหเกิด
ความเดือดรอนรําคาญแกผูถูกละเมิดสิทธิเปนตน บุคคลที่ไดรับความเสียหายเดือดรอน รําคาญใจ
สามารถใชสิทธิตามกฎหมายฟองคดีศาลในฐานะละเมิดสิทธิในชีวิตสวนตัวเหมือนการละเมิดใน
คดีแพงทั่วไป ศาลมีอํานาจสั่งจําเลยยุติการละเมิดสิทธิในชีวิตสวนตัวและชดใชคาเสียหายตอเมื่อ
โจทกสามารถพิสูจนใหศาลเห็นวามีการละเมิดสิทธิหรือไมและเกิดความเสียหายอยางไร  

อยางไรก็ดีมีขอสังเกตวา การละเมิดสิทธิในชีวิตสวนตัวมักกอใหเกิดความเดือดรอน
เสียหายทางจิตใจแตแนวคําพิพากษาฎีกาในประเทศไทย ศาลยังไมกําหนดคาเสียหายทางจิตใจ
โดยเฉพาะเวนแตจะมีอันตรายทางกายประกอบ 

2. กฎหมายเฉพาะเรื่องไป เชน3 
(1.) พ.ร.บ.โทรเลขโทรศัพท พ.ศ.2477 บัญญัติมาตรา 24 หามการดักฟงทางโทรศัพท

และมีโทษทางอาญา แตปจจุบันไดมีกฎหมายหลายฉบับยินยอมใหมีการดักฟงทางโทรศัพทได เพื่อ
ประโยชนในการปองกันปราบปราม อาชญากรรมบางประเภท โดยใหขออนุญาตจากศาลตาม
เงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ  

(2.) การตรวจสอบจดหมายของผูตองขังของราชทัณฑเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยและ
ปองกันการกอเหตุรายตองเปนไปตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 และกฎกระทรวงมหา
ไทยออกตามความตามในมาตรา58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 

(3.) การเก็บขอมูลสวนบุคคล ทั้งที่เปนขอความหรือตัวเลขถือเปนความลับเพื่อ
ประโยชนในทางสถิติแหงชาติ ผูที่นําไปเปดเผยหรือเผยแพรโดยไมมีอํานาจ ยอมมีความผิดทาง
อาญาตามพระราชบัญญัติสถิติแหงชาติ พ.ศ.2508  

(4.) ผูประกอบวิชาชีพบางประเภทมีหนาที่ตามกฎหมายตองรักษาความลับของบุคคล
อ่ืนดวย เชน แพทยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมเปดความลับของคนไขหรือผูปวย ซ่ึงความลับ
ดังกลาวยอมรวมถึงขอมูลของผูปวยที่เก็บไวในคอมพิวเตอรดวย ทั้งนี้เปนไปตามขอบังคับแพทย
                                                 

2 กุลพล พลวัน.  (2543).  สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย.  หนา 245. 
3 แหลงเดิม 
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สภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกกรม พ.ศ.2526 หมวด3 ขอ 9 ซึงกําหนดขึ้นโดย
แพทยสภา และกฎกระทรวงสาธารณสุขวาดวยมารยาทแหงวิชาชีพตามพระราชบัญญัติการควบคุม
ประกอบโรคศิลป พ.ศ.2579 ซ่ึงบัญญัติไวโดยมีขอความทํานองเดียวกัน 

 (5.) ทนายความนั้น ก็ตองรักษาความลับของลูกความตามพระราชบัญญัติทนายความ 
พ.ศ.2528 โดยทนายความตองประพฤติตนตามขอบังคับวาดวยมารยาททนายความ ทนายความที่
ประพฤติผิดมารยาททนายความจะมีโทษตามที่ขอบังคับกําหนดไว  

(6.) ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 323ก็ไดบัญญัติความผิดฐานเปดเผยความลับของ
ผูอ่ืนโดยบุคคลบางประเภท คือโดยเหตุที่เปนเจาพนักงานผูที่มีหนาที่โดยเหตุที่ประกอบอาชีพเปน
แพทย เภสัชกร คนจําหนายยา นางผดุงครรภ ผูพยาบาล นักบวช หมอความ ทนายความ หรือ ผู
ตรวจสอบบัญชี หรือโดยเหตุที่เปนผูชวยในการประกอบอาชีพ และรวมถึงผูรับการศึกษาอบรมใน
อาชีพดังกลาวในวรรคสองดวย  

(7.) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ซ่ึงใหสิทธิประชาชนทราบ
ขอมูลขาวสารจากทางราชการได เวนแตเปนขอมูลสวนตัวของบุคคลอื่น การยกเลิกวิธีการปฏิบัติที่
จะใหมีการตรวจเลือดบุคคลบางกลุมเพื่อหาเชื้อโรคเอดส เชนนิสิตแพทย พระภิกษุ ขาราชการ หรือ
ผูตองสงสัยในคดีอาญาในสถานบริการเพื่อตรวจหาสารเสพติดบางประเภท และอื่นๆ โดยเห็นวา
เปนการละเมิดสิทธิในชีวิตสวนตัวของประชาชนโดยไมมีกฎหมายใหอํานาจกระทําได 

ทางดานหนังสือพิมพก็ไดมีการจัดทําขอบังคับสภาการหนังสือพิมพแหงชาติวาดวย
จริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ พ.ศ.2541 ขอ 27 กําหนดวา “หนังสือพิมพพึงละเวนการลวง
ละเมิดสิทธิสวนบุคคล เวนแตกรณีเพื่อประโยชนสาธารณะ” ตอมาสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ
ไดมีคําแถลงในป 2546 เรื่องหนังสือพิมพนําเสนอขาวและภาพละเมิดสิทธิสวนบุคคลในขอ 2 
เรียกรองวาเกี่ยวกับการนําเสนอขาวและภาพตางๆ หนังสือพิมพจะตองใหความสําคัญกับการเคารพ
สิทธิสวนบุคคลของผูตกเปนขาวเปนอันดับแรก และในป 2548 เนื้อหาในจดหมายขาวไดนําเสนอ
รายละเอียดการประชุมนอกรอบเพื่อกําหนดแผนการปฏิบัติงานของสภาการหนังสือพิมพฯ โดย
กลาวถึง “คนทําหนังสือพิมพ” ควรมีความรับผิดชอบทางจริยธรรมแหงวิชาชีพมากขึ้น  

ประเทศไทยไดใหความสนใจในชีวิตสวนตัวของบุคคลมากยิ่งขึ้นและไดให
ความสําคัญตอการคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวและมีมาตรการแกไขเยียวยาความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิดังกลาว การสงเสริมคุมครองสิทธิมนุษยชนจะไดผลดีอยางจริงจังก็
ขึ้นอยูกับวาประชาชนผูอยูใตการปกครองกับเจาหนาที่รัฐมีความรูในเรื่องสิทธิมนุษยชนอยาง
ถูกตองและเทาเทียมกันดวย 
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ทั้งนี้ภายใตความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมเพราะความเจริญทางเทคโนโลยี 
รวมถึงปจจัยอ่ืนๆในปจจุบันสงผลใหบุคคลที่สิทธิความเปนสวนตัวไดยากขึ้น จึงสมควรมีการ
ตรวจสอบวาบทบัญญัติของกฎหมายไทยในสวนที่เกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิความเปนสวนตัว
ของปจเจกชนเปนไปโดยเหมาะสม เพียงพอ  มีประสิทธิภาพของการคุมครองและเหมาะสมกับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นเพียงใดเพื่อเสนอแนะแนวทางในการคุมครองท่ีเหมาะสมตอปจจัยภายใน
กรอบของสังคมไทย  
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

 
1.2.1 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสิทธิความเปนอยูสวนตัวของบุคคลสาธารณะในกรณีตางๆ 

และตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัวของบุคคลสาธารณะที่มีอยู
ในประเทศไทยในปจจุบัน 

1.2.2 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสิทธิความเปนอยูสวนตัวของบุคคลสาธารณะในกรณีตางๆ การ
คุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัวในตางประเทศ และตัวบทกฎหมายที่ใชเพื่อคุมครองสิทธิความ
เปนอยูสวนตัวของบุคคลสาธารณะในประเทศนั้นๆ  

1.2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาทางดานปฏิบัติ มาตรการปองกัน และเยียวยาความ
เสียหายจากการละเมิดสิทธิดังกลาวแกบุคคลและหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ 

 1.2.4 เพื่อพัฒนาบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิความเปนอยูสวนตัวของบุคคลสาธารณะหรือ
การคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัวของบุคคลสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตอไปในอนาคต  

 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา 

 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดรับรองสิทธิความเปนอยูสวนตัวของประชาชน

ชาวไทยไว แตยังไมมีกฎหมายอนุวัตรการที่จะมารองรับ กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการ
คุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัวของบุคคลสาธารณะไวโดยเฉพาะ รวมทั้งกฎหมายที่มีอยูใน
ปจจุบันก็ก็ยังไมสามารถนํามาใชเพื่อกรณีดังกลาวไดอยางเหมาะสม จึงจําเปนตองมีการศึกษาถึง
สภาพและขอบเขตของปญหาดังกลาวเพื่อเสนอแนวทางพัฒนาบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป  
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1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 
ศึกษาลักษณะของสิทธิความเปนอยูสวนตัว และบทกฎหมายที่คุมครองสิทธิดังกลาวใน

ประเทศไทย โดยนํากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวที่มีอยูในตางประเทศมาวิเคราะห  
 
1.5  วิธีดําเนินการศึกษา 

 
การรวบรวมขอมูล โดยรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ทั้งภาษาไทยและตางประเทศ 

ตลอดจนความคิดเห็นของนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาวตามที่ปรากฏในบรรณานุกรม
สวนทาย 

 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 
 

1.6.1 ทําใหทราบขอมูลและขอเสนอแนะตางๆเกี่ยวกับสิทธิความเปนอยูสวนตัวของ
บุคคลสาธารณะในกรณีตางๆ และตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการคุมครองสิทธิความเปนอยู
สวนตัวของบุคคลสาธารณะที่มีอยูในประเทศไทยในปจจุบัน  

1.6.2 ทําใหทราบเกี่ยวกับสิทธิความเปนอยูสวนตัวของบุคคลสาธารณะในกรณีตางๆ 
การคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัวในตางประเทศ และบทกฎหมายที่ใชเพื่อคุมครองสิทธิความ
เปนอยูสวนตัวของบุคคลสาธารณะในประเทศนั้นๆ  

 1.6.3 ทําใหทราบแนวทางการพัฒนาทางดานปฏิบัติ มาตรการปองกัน ปรามปรามและ
เยียวยาความเสียหายจากการละเมิดสิทธิดังกลาวแกบุคคลและหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ  

1.6.4 ทําใหเกิดการพัฒนาบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิความเปนสวนตัวของบุคคล
สาธารณะหรือการคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัวของบุคคลสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตอไปใน
อนาคต  
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บทที่ 2 
    แนวคิดและหลักเกณฑเกี่ยวกับสิทธิความเปนอยูสวนตัวและบุคคลสาธารณะ 
 
2.1 ความเกี่ยวของระหวาง “สิทธิมนุษยชน” และ “ความเปนอยูสวนตัว” 
 

สิทธิมนุษยชน คือสิทธิของมนุษยหรือสิทธิในฐานะที่บุคคลเกิดมาเปนมนุษยเชนสิทธิ
ในรางกาย ทรัพยสิน หรือเสรีภาพตางๆในการดํารงชีวิตความเปนอยูของบุคคล เปนตน ยอมเกิดขึ้น
และมีตามธรรมชาติและแนวคิดของสังคม  สิทธิมนุษยชนจึงเปนเรื่องของอุดมการณและ
แนวความคิดที่จะคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงแตละประเทศยอมมีอยูตางกัน จําเปนตอง
ปรับใชใหเหมาะสมแกสภาพของสังคมของแตละประเทศไป และเพื่อการคุมครองสิทธิเสรีภาพ
เหลานั้น จึงเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองดําเนินการปกครองไปในทางที่จะไมเปนปรปกษหรือขัดกับ
หลักการแหงสิทธิเสรีภาพเหลานั้น1 

ปจจุบันประเทศไทยไดเขาไปเปนภาคีขอตกลงระหวางประเทศหลายฉบับ แสดงให
เห็นวาประเทศไทยกําลังกาวเขาสูความเปนสากลในการคุมครองสิทธิมนุษยชนมากขึ้นทุกที ซ่ึงอาจ
จําตองยกเลิกหรือแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย รวมถึงกฎขอบังคับภายในบางฉบับที่ขัดหรือแยงกับ
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิของพลเมืองและสิทธิการการเมืองหรืออาจตองตรากฎหมาย
ขึ้นมาใหมเพื่อรองรับพันธกรณีอันเกิดจากการเขาไปเปนภาคี เพื่อทําใหบทบัญญัติตางๆของกติกา
ไดถูกนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับเจตนารมณของกติกาใหมากที่สุด 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาไปเปนภาคีกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิของพลเมืองและ
สิทธิการการเมืองค.ศ.1966 นั้นทําใหเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นไมใชเรื่องแคเพียงภายในประเทศอีก
ตอไป ประเทศไทยตองจัดทํารายงานสิทธิมนุษยชนประจําปเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนไปยังเลขาธิการ
สหประชาชาติ เพื่อรับการตรวจสอบ นอกจากนี้ประเทศไทยยังอาจถูกรัฐภาคีรองเรียนกลาวหาตอ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน(Human Right Committee) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกติกา หากมีการกระทํา
ใ ด ๆ อั น เ ป น ก า ร ล ะ เ มิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น ที่ ไ ด รั บ ก า ร คุ ม ค ร อ ง ต า ม ที่ กํ า ห น ด ไ ว

                                                 
1 กมล วรรณประภา.  สิทธิมนุษยชนกับสหประชาชาติ โดย กุลพล พลวัน.  หนาคํานํา. 
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การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย2540 มาตรา199-200 บัญญัติใหมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติขึ้นถือเปนความกาวหนาและการแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบในฐานะที่เปนประเทศหนึ่งที่รวมลงมติรับรองปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติวาประเทศไทยไดใหการเคารพตอหลักการแหงปฏิญญา และจะนําไปปฏิบัติอยาง
จริงจังในประเทศของตน  

ดังนั้นการศึกษาถึงการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิของพลเมืองและสิทธิการการเมืองฯจึงเปนสิ่งจําเปนที่คนไทยทุกคน
จะตองทราบและจากกติกาดังกลาวจะประโยชนตอการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 

ในบรรดาสิทธิที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนทั้งหมด “ความเปนอยูสวนตัว” นับเปน 
“สิทธิ” ลักษณะหนึ่งที่ถือวายากในการบัญญัติความหมายหรือใหคําจํากัดความ เนื่องจากตอง
พิจารณาเนื้อหา สภาพสังคม วัฒนธรรม และพฤติการณแวดลอมประกอบไปพรอมๆกัน  

 “ความเปนอยูสวนตัว” หรือ“Privacy” เปนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของมนุษย ที่
สังคมในยุคใหมเกือบทุกประเทศใหความสําคัญอยางมาก ดังจะเห็นไดจากการรับรองหลักการ
ดังกลาวไวในรัฐธรรมนูญ หรือแมบางประเทศจะไมไดบัญญัติรับรองไวโดยตรงในรัฐธรรมนูญ แต
ก็ไดตราบทบัญญัติรับรองไวในกฎหมายเฉพาะ 

โดยที่ “สิทธิความเปนอยูสวนตัว” เปนสิทธิที่หมายถึง การดําเนินชีวิตของบุคคลผูหนึ่ง
ในสังคมที่ เขาอยูอาศัยอยางมีความสงบ โดยปราศจากการเขารบกวน หรือนําไปเปดเผยตอ
สาธารณชนที่จะทําใหเขาเกิดความรูสึกรําคาญ เบื่อหนาย หรือสูญเสียศักดิ์ศรีในความเปนตัวเองใน
การดําเนินชีวิตเชนนั้น ทั้งนี้ความหมายของการดําเนินชีวิตของบุคคล มีการดําเนินไดหลากหลาย
รูปแบบโดยคํานึงถึง สภาพการปกครองในสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี
ความกาวหนาและยุคสมัยเปนองคประกอบ  

สิทธิความเปนอยูสวนตัวถือเปนสิทธิที่ติดตัวคนมาแตกําเนิดอยางแบงแยกไมไดซ่ึง
เทียบไดกับสิทธิมนุษยชน จึงไดมีความพยายาม ที่จะทําใหเกิดความชัดเจนมากขึ้นในสิทธิความ
เปนอยูสวนตัวเชนเดียวกับสิทธิมนุษยชน โดยไดกําหนดไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
ขององคการสหประชาชาติขอ 12 ดังนี้  

บุคคลยอมไมถูกแทรกแซงโดยพลการในความเปนอยูสวนตัว ในครอบครัว ใน
เคหสถาน หรือในการสื่อสาร หรือไมอาจถูกลบหลูในเกียรติยศชื่อเสียง บุคคลทุกคนยอมมีสิทธิที่
จะไดรับการปกปองคุมครองโดยกฎหมาย ตอการกาวลวงในสิทธิเชนวานั้น 

Article 12 ( UN”s Universal Declaration of Human Rights 1948 ) No one shall be 
subjected to arbitrary interference with his privacy,family,home or correspondence , nor to attacks 
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upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law aganst such 
interference or attacks. 

จากปฏิญญาสากลฯ ดังกลาว ซ่ึงทําใหการรับรองสิทธิความเปนอยูสวนตัวมีความ
ชัดเจนมากขึ้น โดยการกําหนดเชนวานี้ถือเปนหลักสากลที่ประเทศทั้งหลายควรจะปฏิบัติตาม 
อยางไรก็ดีในความเปนจริงสิทธิความเปนอยูสวนตัวมักจะถูกลวงลํ้า ทั้งจากบุคคลธรรมดา นิติ
บุคคลและรัฐ เชน นักสืบเอกชน หรือกรณีของนักขาวที่มักจะกลาวอางสิทธิที่จะรูของประชาชน
(Right to Know) เพื่อสืบเสาะขอมูลสวนตัวของบุคคล หรือโดยเจาหนาที่ของรัฐในกรณีบุคคลหนึ่ง
ตองสงสัยวาเปนผูกระทําผิด ซึ่งโดยทั่วไปแลว การลวงลํ้าในความเปนอยูสวนตัวเปนสิ่งที่ไม
สามารถกระทําได เวนแต จะมีความจําเปนในเรื่องสาธารณประโยชน(Public Interest) และความ
มั่นคงแหงรัฐ (National Security) เขามาเกี่ยวของ แตจากสถานการณปจจุบันที่เห็นไดโดยทั่วไป 
การละเมิดหรือลวงลํ้า แทรกแซงความเปนอยูสวนตัวยังคงมีอยูในหลายกรณีโดยมิไดเขาขอยกเวน
แตอยางใด 

 
2.2  ความเปนมาและวิวัฒนาการของแนวคิดในการคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัว 

 
ความพยายามในการคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัวมีมานานควบคูกับสังคมมนุษย 

เนื่องจากการพยายามที่จะหาความชัดเจนในเรื่อง“สิทธิความเปนอยูสวนตัว” กับ ขอยกเวนของสิทธิ
ความเปนอยูสวนตัว เปนสิ่งที่ยากที่จะกําหนดใหแนนอนได เนื่องจากกฎหมายที่กําหนดขึ้นเพื่อเปน
กติกาในการอยูรวมกันเปนสังคมยอมตองรักษาประโยชนของสังคม แตในขณะเดียวกัน ก็จะตอง
คํานึงถึง“ความเปนอยูสวนตัว” ของแตละบุคคลใหไดรับการคุมครองอยางเพียงพอ เสมือนกับการที่
มนุษยถูกกลาววาเปนสัตวสังคมจักตองอยูรวมกันเปนสังคมเพื่อความอยูรอด แตในบางคราวก็
อาจจะเกิดความตองการที่อยากจะถอยหางออกจากการอยูรวมกัน ซ่ึงเปนความขัดแยงที่ทําใหเกิด
ความยากตอการกําหนดขอบเขตของการอยูรวมกันระหวางบุคคลในสังคม 

ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่ผูคนตางใหความสําคัญในเรื่องสิทธิเสรีภาพเปน
อยางยิ่ง เนื่องจากการทําสงครามอันยาวนานในการกอตั้งประเทศ จะตองตอสูเพื่อใหไดมาซึ่ง “สิทธิ
เสรีภาพ”  ดังนั้นสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และความยุติธรรม จึงเปนหัวใจสําคัญที่เปนอํานาจ
สูงสุดที่ยึดถือ และในประเทศสหรัฐอเมริกานี้เองถือวาเปนประเทศที่ไดริเร่ิมแนวความคิดและเกิด
วิวัฒนาการในเรื่องสิทธิความเปนอยูสวนตัวขึ้น ดังจะกลาวตอไปนี้  
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    2.2.1  แนวคิดเก่ียวกับสิทธิความเปนอยูสวนตัว  
ในประเทศสหรัฐอเมริกา สิทธิความเปนอยูสวนตัวนับเปนสาระสําคัญแหงเสรีภาพ

ภายใตทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติที่ถือวา มนุษยทุกคนยอมมีความเสมอภาคกันในสายตาของ
กฎหมาย และมีสิทธิขั้นมูลฐานบางอยางที่ถือเปนสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย ความเสมอภาคและ
สิทธิเสรีภาพโดยกําเนิดของมนุษยนี้ถือวาเปนสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย (Natural Rights) ที่
บุคคลใดจะละเมิดมิได สิทธิตามธรรมชาติจึงเปนหลักกฎหมายสูงสุด และเปนสิทธิที่พลเมืองยกขึ้น
อางยันตอรัฐได (Civil Rights) ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกาภาคสองที่บัญญัติ
คุมครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชน (Bill of Rights) ซ่ึงเปนบทแกไขเพิ่มเติม (Amendments) ของ
รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา (The Constitution of the United States of America)ในเวลาตอมา2 

สิทธิความเปนอยูสวนตัว เดิมทีไดรับการคุมครองจากกฎหมายคอมมอนลอวเปนหลัก 
และตอมาไดมีการพัฒนาเพื่อใหความคุมครองแกสิทธินี้โดยการพยายามที่จะกําหนดขอบเขตของ
สิทธิความเปนอยูสวนตัว โดยพิจารณาตัดสินคดีที่เกิดขึ้น เพื่อใหความเสียหายของโจทกไดรับการ
เยียวยามากที่สุดและไดถูกพัฒนาเปนลําดับๆในเวลาตอมา  

ในแรกเริ่มการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไดใชกฎหมายคอมมอนลอวแกสิทธิความ
เปนอยูสวนตัวอาจกลาวไดวาเปนการใหความคุมครองในทางออม เชน ในความผิดฐานหมิ่น
ประมาท ซ่ึงเปนการลวงเกินและมีผลกระทบตอเกียรติยศ ช่ือเสียง โดยการนําเรื่องราวของบุคคลไป
เปดเผยตอสาธารณะ ในลักษณะของเรื่องราวที่นารังเกียจหรือเปนที่นาอับอาย ทําใหเกิดความ
เสียหายและเสื่อมเสียช่ือเสียงอันมีผลใหผูที่ถูกเปดเผยเรื่องราวนั้นถูกดูหมิ่นหรือถูกลดคาลงตาม
ความคิดของวิญูชน หรือการกระทําความผิดตอความไววางใจ หรือละเมิดตอสิทธิในทรัพยสิน
บางกรณี เชน ภาพวาด งานศิลป หรือผิดสัญญา เปนตน3 

ในป ค.ศ.1888 ผูพิพากษา Cooley ไดเปนผูเร่ิมตนใหนิยามของสิทธิในลักษณะที่
เกี่ยวกับธรรมชาติแหงจิตใจมนุษยในความรูสึกนึกคิดและสติปญญา วา “สิทธิที่จะอยูอยางสันโดษ” 
หรือสิทธิที่จะอยูเพียงลําพัง (the right to be let alone)4  

                                                 
2 ช่ืนอารี มาลีศรีประเสริฐ.  (2539).  การคุมครองสิทธิสวนตัวกับการสื่อสารสนเทศ.  หนา 139-140. 
3 ดูคดี Albernethy v. Hutchinson,  3L. J. Ch 209 (1825).  Prince Albert v. Strange,I McN. & G.25 

(1849).   Tuck v. Prister,19 Q.B.D 639 (1887).  Pollard v. Photographic Co.,40 Ch. Div. 345 (1888).  อางถึงใน
Samuel D. Warren & Louis D. Brandies. “The Right to Privacy”. Harvard Law Review, 4. 

4 Thomas M.Cooley.  (1888).  Cooley on Torts (2nd ed).p.29.  Cited in Supra note FN3.  Ken 
Gormley.  (1992).  “One Hundred Years of Privacy.”  Wisconsin Law Review. 

 

DPU



 13 

แตอยางไรก็ดี การพิจารณาของศาลก็ยังมิไดมีแนวทางพิพากษาวาเปนการกระทํา 
“ละเมิดตอสิทธิความเปนอยูสวนตัว” แมวาจะมีคดีที่ถือไดวาเปนการลวงตอสิทธิความเปนอยู
สวนตัวบางแลวก็ตาม5 และแมวาศาลจะใชคอมมอนลอวเพื่อตัดสินใหความคุมครองสิทธิความ
เปนอยูสวนตัวได แตก็มิใชทุกกรณีที่สิทธิดังกลาวจะไดรับความคุมครอง เพราะในแตละลักษณะ
ของการกระทําที่เปนความผิดตางมีขอจํากัดในตัวเอง เชน กรณีหมิ่นประมาท จะตองเปนการกลาว
ตอสาธารณะและหากมีการกลาวอางเอกสิทธิในขอความนั้นตามกฎหมาย การกระทําที่เปนหมิ่น
ประมาทนั้นยอมไมตองรับผิดชอบ เปนตนในเวลาตอมาจึงไดมีการพัฒนาการใหความคุมครองแก
สิทธิความเปนอยูสวนตัวโดยถือวาเปนความผิดฐานละเมิด  
    2.2.2  แนวคิดการคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัว6 

ในป1890 ไดมีบทความหนึ่งที่ไดรับการกลาวถึงวามีบทบาทและถูกยกยองในวงการ
นิติศาสตรอันไดแกบทความที่มีช่ือวา “สิทธิความเปนอยูสวนตัว” (The Right to Privacy) ที่ไดถูก
ตีพิมพลงในวารสาร Harvard Law Review ถือวาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหมีการรับรองสิทธินี้ขึ้นมา 
โดยผูเขียน คือ แซมมวล ดี วอแรน (Samuel D. Warren) และหลุยส ดี แบรนไดส (Louis D. 
Brandeis)  

ในสมัยนั้นสื่อทั้งหลายในประเทศสหรัฐอเมริกา เชน กิจการหนังสือพิมพ วิทยุ 
โทรทัศน ไดมีการกระทําอันเขาขายลวงเกินตอสิทธิความเปนอยูสวนตัวของเอกชน โดยนําเรื่องราว
สวนตัวมาเปดเผย ลงช่ือรูปภาพและทําขาวซุบซิบลอเลียนเปนตนโดยที่บุคคลทั้งสองตางเปนหวง
ตอการกระทําตอความเปนอยูสวนตัวในลักษณะดังกลาว  

โดยสาระสําคัญของบทความดังกลาวนั้นไดกลาวถึง การที่บุคคลควรที่จะไดรับการ
คุมครองในรางกายและทรัพยสินของตนซึ่งเปนหลักการที่เกาแกพอๆกับคอมมอนลอว และจากการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในดานตางๆจึงจําเปนที่จะตองมีการรับรองและคุมครองสิทธิใหมๆขึ้นใน
สังคม ในสมัยนั้น “สิทธิในชีวิต”(Right to Life)จํากัดเพียงการคุมครองบุคคลจากการถูกทํารายหรือ
การเกิดอันตรายแกกายในรูปแบบตางๆ แตในเวลาตอมาก็ไดรับรองถึงจิตใจ อารมณและความรูสึก
ดวย ขอบเขตของสิทธิความเปนอยูสวนตัวจึงไดถูกขยายออกไปเรื่อย ๆจนทุกวันนี้ “สิทธิในชีวิต” 
มีความหมายถึง สิทธิที่จะมีความสุขในชีวิต อีกนัยหนึ่ง สิทธิที่จะอยูตามลําพัง อยูอยางสันโดษ
ปราศจากการเขารบกวน 

                                                 
5 Supra note10. cited in Samuel D. Warren & Louis D. Brandies. “The Right to Privacy”. Harvard 

Law Review, 4.  ดูคดีDe May v Roberts (1881) และคดี Marion Manola v Stevens & Myers (1890). 
6 Samuel D.Warren & Louis D. Brandeis.  (1890).  “The Right to Privacy.”  Harvard Law Review,4.  
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บทความดังกลาวยังไดกลาวถึงส่ือหรือส่ิงตีพิมพในขณะนั้นวาไดกาวลวงขอบเขตของ
จรรยาบรรณอยางชัดเจน เร่ืองซุบซิบนินทาไดกลายเปนการคา และไดมีการตีพิมพเร่ืองราวเหลานี้
อยางแพรหลาย และดวยความซับซอนและความเจริญกาวหนาตางๆ ทําใหมนุษยมีความตองการที่
จะแยกตัวออกไปเพื่อที่จะอยูลําพังและความเปนอยูสวนตัวเร่ิมมีความจําเปนมากขึ้นตอปจเจกชน 
แตวิทยาการสมัยใหมและสิ่งประดิษฐตางๆก็ไดกาวลวงความเปนสวนตัว การเขาแทรกแซงในเรื่อง
สวนตัวซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบทางจิตใจซึ่งยากที่จะเยียวยาใหเหมือนเดิม 

นอกจากนี้ความกาวหนาทางวิทยาการสมัยใหมทําใหมีชองทางการสื่อสารกันได
สะดวกมากขึ้นและสามารถที่จะติดตอส่ือสารกันไดในเวลาอันรวดเร็ว แตในขณะเดียวกันการที่
ปจเจกชนสามารถที่จะปองกันตนจากการตกเปนเปาหมายของการนําเสนอขอมูลขาวสารตางๆกลับ
เปนเรื่องที่ยากยิ่งขึ้นดวย และเมื่อมองทางดานจริยธรรมการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อที่วา
จะตองไมใชสิทธิใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน ดูเหมือนวาจะ ไมสามารถนํามาใชไดยุคแหงขอมูล
ขาวสารนี้ เนื่องจากทุกคนตางตองการขาวสารโดยไมคํานึงถึงวิธีการในการไดมา สวนการบังคับ
โดยกฎหมายจากคําพิพากษา เชน ความผิดฐานหมิ่นประมาท ความผิดตอสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญา เชน งานศิลปะ งานประพันธ และผิดตอสัญญาโดยปริยายหรือผิดตอความไววางใจ ที่ศาล
ไดยกขึ้นเพื่อพิจารณาใหความคุมครองแกสิทธิสวนตัวนั้น ไมเพียงพอตอการชดใชเยียวยาความ
เสียหายที่เกิดขึ้นแกเอกชนผูไดรับความเสียหายเสียแลว 

บทความดังกลาวผูเขียนทั้งสองไดคํานึงถึงการที่ส่ือสอดรูสอดเห็นเรื่องราวสวนตัวของ
ปจเจกชนโดยนําเรื่องราวตางๆนั้นมาเผยแพรสูสาธารณชน นอกจากนี้ยังคํานึงถึงกฎหมายที่จะ
นํามาปรับใชอยางเหมาะสมที่ซ่ึงจะสามารถคุมครองความเปนสวนตัวของปจเจกชนนั้นๆดวย  

อยางไรก็ดีผูเขียนบทความทั้งสองไดใหขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับสิทธิความเปนอยู
สวนตัวไว ดังตอไปนี้ 

1. ไมขัดตอการเผยแพรเรื่องราวที่เกี่ยวกับประโยชนสาธารณะหรือผลประโยชนของ
สวนรวม 

2. ไมรวมถึงบุคคลที่ไดแสดงเจตนาสละสิทธิที่จะมีความเปนอยูโดยรอดพนจากการ
รับรูของสาธารณะ 

3. ไมรวมถึงการสื่อสารเรื่องราวใดๆ ซ่ึงไดรับเอกสิทธิ์ภายใตกฎหมายเกี่ยวกับการหมิ่น
ประมาท แมจะเปนเรื่องสวนตัวก็ตาม 

4. เมื่อมีการเผยแพรขอเท็จจริงโดยตัวผูนั้นเอง หรือโดยที่บุคคลนั้นใหความยินยอมแลว
จะไมสามารถอางสิทธิความเปนอยูสวนตัวไดอีก  
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5.ไมสามารถอางเหตุวา ขอความที่เผยแพรนั้นเปนความจริงเพื่อไมตองรับผิด หากแต
กอความเสียหายตอความรูสึกของเอกชนก็เปนการละเมิดตอสิทธินี้แลว 

6. เจตนามุงรายหรือความมุงรายของผูที่เผยแพรเร่ืองราวไมอาจยกขึ้นเปนขอตอสู 
นอกจากนี้การลวงลํ้าสิทธิความเปนอยูสวนตัวเกิดยังขึ้นไดในหลายกรณี เชน การ

โฆษณาสินคาผานสื่อตางๆ การเก็บสถิติขอมูลของหนวยราชการ การติดตามสืบสวนสืบคนของ
องคการรัฐบาลหรือโดยนักสืบเอกชน ยิ่งในปจจุบันนี้เทคโนโลยีสมัยใหมไดสรางอุปกรณที่ทําให
สามารถกาวลวงเขาไปละเมิดตอสิทธิความเปนอยูสวนตัวไดงายขึ้นโดยที่บุคคลนั้นไมอาจรูตัวได 

จากแนวทางดังกลาวไดทําใหสิทธิความเปนอยูสวนตัวไดรับการยอมรับโดยศาลของ
มลรัฐตางๆ เชน7 

คดี Schuyler v Curtis, 147 N.Y. 434 , 42 N.E. 22 (1895) ศาลนิวยอรคยอมรับวา สิทธิ
สวนตัวในชื่อและภาพของบุคคลมีอยูจริง แตโจทกไมไดรับการชดใชเพราะสิทธินี้ไมมีในผูที่ตาย
ไปแลว 

คดี Atkinson v Doherty, 121 Mich. 373, N.W.285 (1899) ศาลมิชิแกน ไดตัดสิน
ยอมรับวาสิทธิสวนตัวของโจทกมีจริง แตเนื่องจาก โจทกเปนนักกฎหมายและนักการเมืองที่มี
ช่ือเสียง ดังนั้นจึงตองยอมสละสิทธิสวนตัวของตน 

คดี Pavesich v New English Mutual Life Insurance Co., 122 Ga. 190,50 S.E. 68 
(1905)8 ศาลจอรเจียยอมรับวา สิทธิสวนตัวของโจทกถูกละเมิด เนื่องจากจําเลยไดใชช่ือและภาพ
ของโจทกในการโฆษณากิจการประกันภัย ศาลหามการกระทํานั้น โดยใหเหตุผลที่นาสนใจวา ใน
กรณีที่คอมมอนลอวไมไดกลาวถึง (สิทธิ) นั้น มิไดหมายความวาไมมีอยู แมจะไมมีแบบอยาง
บรรทัดฐาน คําพิพากษามากอน ก็เปนที่ยอมรับโดยกฎหมายธรรมชาติและถือเปนสิทธิที่ประชาชน
มีเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และเสรีภาพยอมรวมถึงสิทธิที่จะดําเนินชีวิตตามที่เขาปรารถนา บางคน
อาจตองการมีชีวิตอยูตามลําพัง 

ตอมามลรัฐนิวยอรกก็ไดมีบทบัญญัติรับรองสิทธิความเปนอยูสวนตัว ในป ค.ศ.1903 
ถือเปนกฎหมายฉบับแรกที่รับรองสิทธิความเปนอยูสวนตัวของประเทศสหรัฐอเมริกาวา “การใช
ช่ือ รูปภาพ หรือภายถายของบุคคลอื่น เพื่อวัตถุประสงคในทางการคาหรือการโฆษณาที่เขามิไดให
ความยินยอมเปนหนังสือ เปนความผิดทางอาญาและเปนการละเมิด และในเวลาตอมา มลรัฐตาง ๆ

                                                 
7 ช่ืนอารี มาลีศรีประเสริฐ.  (2539).  การคุมครองสิทธิสวนตัวกับการสื่อสารสนเทศ.  หนา 146. 
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เกือบทุกมลรัฐ ก็ไดใหการรับรองสิทธิสวนตัว โดยตราเปนกฎหมายของมลรัฐ และใหความ
คุมครองสิทธิสวนตัววาหมายถึง สิทธิที่จะมิใหมีการนําบุคลิกภาพของบุคคลไปใชแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบ มิใหมีการโฆษณาเรื่องราวสวนตัวอันสาธารณะไมมีสวนเกี่ยวของโดยชอบ 
หรือมิใหมีการกาวลวงโดยมิชอบตอกิจกรรมสวนตัวบุคคลในลักษณะรุนแรง กอใหเกิดความตกใจ 
หรืออับอายใจ หรือเปนสิทธิของบุคคลที่จะอยูตามลําพัง และดําเนินชีวิตอยางสันโดษ9 

ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีรัฐธรรมนูญกําหนดสิทธิของประชาชนไวเปนลายลักษณ
อักษร ซ่ึงมีบทบัญญัติหลายขอที่เกี่ยวของกับสิทธิความเปนอยูสวนตัว นอกเหนือจากการใหความ
คุมครองโดยคอมมอนลอวและการใหความคุมครองโดยถือวาเปนการละเมิดอยางหนึ่ง 

ภายหลังจากที่บทความเรื่อง The Right to Privacy ของ Warren และ Brandeis ใน
วารสาร Harvard Law Review ในป ค.ศ.1890 ทําใหสิทธิความเปนอยูสวนตัวไดรับการพัฒนา
ตอเนื่องมาเปนลําดับและไดมีการพยายามใหความหมายของคําวาสิทธิความเปนอยูสวนตัวมาโดย
ตลอด เพื่อประโยชนในการกําหนดขอบเขตแหงการคุมครองซึ่งสิทธิดังกลาว 

โดยไดมีผูใหความหมายของความเปนอยูสวนตัวไว สามารถสรุปไดเปนแนวทาง 4 
ประการ ดังตอไปนี้10 

แนวทางแรก โดย Roscoe Pound (1915) และ Paul Freund (1975) “สิทธิความเปนอยู
สวนตัว” หมายถึง การแสดงออกซึ่งบุคลิกภาพหรือความเปนตัวตนของบุคคลหนึ่ง (Personality or 
Personhood) ซ่ึงมุงความสําคัญไปยังสิทธิของปจเจกชนที่จะกําหนดสาระสําคัญในฐานะที่ตนเปน
มนุษย 

แนวทางที่ 2 โดย Louis Henkin (1974) “สิทธิความเปนอยูสวนตัว” หมายถึง การ
ปกครองตนเอง (Autonomy) เปนเสรีภาพทางศีลธรรมของปจเจกชนที่จะกําหนดความคิดของ
ตนเอง การกระทําและการตัดสินใจ 

แนวทางที่ 3 ใหความหมายโดยAlin Westin ( 1967 ) และ Charles Fried ( 1968 ) “สิทธิ
ความเปนอยูสวนตัว” หมายถึง ความสามารถของประชาชนในการกําหนดขอมูลเกี่ยวกับตนเองและ
การควบคุมความสัมพันธของตนกับผูอ่ืน (Ability to regulate information and control the 
relationship) ซ่ึงปจเจกชนมีสิทธิที่จะตัดสินใจ เลือกเวลาและกําหนดขอบเขตของขอมูลที่จะบอก
ขอมูลขาวสารสวนตัวของตนใหผูอ่ืนทราบ  

แนวทางที่ 4 ใหความหมายโดย Ruth Gavison (1980) “สิทธิความเปนอยูสวนตัว” 
หมายถึง ความเปนสวนตัว ไมมีลักษณะเฉพาะ และความสันโดษ (Secrecy, Anonymity and 
                                                 

9 แหลงเดิม. 
10 Ken Gormley.  (1992).  “One Hundred Years of Privacy.”  Wisconsin Law Review.  p.1337-1338. 
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Solitude) และ Gary L. Bostwick (1976) ที่ใหความหมายวา หมายถึง ความเงียบสงบ การไมถูก
รบกวน และ การตัดสินใจที่ไดแจงใหทราบแลว (Repose, Sanctuary and Intimate decision) 

การใหคําจํากัดความเกี่ยวกับสิทธิความเปนอยูสวนตัวใหเปนอันหนึ่งอันเดียวนั้น
เปนไปไดยากในการใหความคุมครองตามกฎหมาย อยางไรก็ดีเพื่อเพิ่มความเขาใจในการพัฒนา
เกี่ยวกับสิทธิความเปนอยูสวนตัวตามแนวความคิดกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่ใหความคุมครอง
ตอสิทธินี้ ไดมีการแยกประเภท ลักษณะ โครงสรางความสัมพันธของสิทธิความเปนอยูสวนตัวที่
หลากหลาย โดยนักกฎหมายKen  Gormley ผูศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการในสิทธิความเปนอยูสวนตัว
ของสหรัฐอเมริกา ไดกําหนดแบงประเภทไว 5 ประเภท ดังนี้11 

ประเภทที่ 1 การกระทําละเมิดตอสิทธิความเปนอยูสวนตัว ตามแบบตนฉบับความ
เปนอยูสวนตัวของWarren และ Brandeis 

ประเภทที่ 2 สิทธิสวนตัวตามบทบัญญัติแกไขรัฐธรรมนูญที่ 4 ซ่ึงเกี่ยวของกับการ
กระทําของเจาหนาที่รัฐในการจับกุมและการเขาตรวจคน ตามใจความสําคัญของมาตรา 4 (Forth 
Amendment) (1791) ซ่ึงกลาวไววา ประชาชนมีสิทธิที่จะมีความปลอดภัยในรางกาย ที่อยูอาศัย 
เอกสารและทรัพยสิน และไมสามารถที่จะทําการตรวจคนหรือยึดทรัพยโดยไมมีเหตุอันชอบดวย
กฎหมาย เวนแตมีเหตุอันควรเชื่อถือซ่ึงไดรับการยืนยันและจะตองระบุสถานที่ บุคคล หรือ
ทรัพยสินตางๆที่จะเขาทําการตรวจคนหรือยึดไวในหมายโดยเฉพาะเจาะจง 

ประเภทที่ 3 สิทธิความเปนอยูสวนตัวตามบทบัญญัติแกไขรัฐธรรมนูญที่1 ซ่ึงเกี่ยวกับ
การพูดอยางอิสระที่ขัดแยงกับความคิดและความสันโดษของเอกชนดวยกัน ตามใจความสําคัญของ 
มาตรา 1 (First Amendment) (1971) กลาวไววา รัฐสภาไมสามารถที่จะบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการ
ศาสนาหรือหามการปฏิบัติการตามพิธีกรรมทางศาสนาโดยเสรี หรือตัดทอนเสรีภาพของประชาชน
ในการพูดหรือการพิมพโฆษณา หรือสิทธิของประชาชนที่จะชุมนุมกันโดยสงบ และไมสามารถ
ขัดขวางการยื่นเรื่องราวรองทุกขตอรัฐบาล 

ประเภทที่ 4 สิทธิความเปนอยูสวนตัวตามบทบัญญัติแกไขรัฐธรรมนูญที่ 14 ซ่ึงเกี่ยวกับ
การตัดสินใจสวนตัวที่ไดรับการคุมครองจากกระบวนการพิจารณาคดีแบบ Due Process ตามใจ
ความสําคัญของมาตรา 14 (fourteenth Amendment) (1868) กลาวไวใน ขอ1 ที่คุมครองบุคคลทุก
คนที่เกิดหรือแปลงสัญชาติในสหรัฐ และอยูในบังคับของกฎหมายสหรัฐของมลรัฐที่มีภูมิลําเนาอยู 
โดยทางมลรัฐไมสามารถออกหรือบังคับใชกฎหมายที่เปนการลิดรอนเอกสิทธิหรือความคุมกันที่
พลเมืองควรจะไดรับ และไมสามารถที่จะรอนสิทธิในชีวิต เสรีภาพ หรือทรัพยสินของบุคคลโดย

                                                 
11 Ibid.  p.1340. 
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ไมชอบดวยกระบวนการทางกฎหมาย และไมสามารถปฏิเสธหลักการที่ทุกคนจะไดรับความ
คุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน 

ประเภทที่ 5 สิทธิความเปนอยูสวนตัวตามธรรมนูญการปกครองของแตละรัฐ ซ่ึงเปน
การผสมความคุมครองทั้งส่ีประการขางตน แตเปนการใหความคุมครองในขอบเขตของแตละมลรัฐ 

จากการกระทําละเมิดตอสิทธิความเปนอยูสวนตัว ตามแบบตนฉบับความเปนอยู
สวนตัวของWarren และ Brandeis ในประเภทแรกนั้น นักกฎหมายWilliam Posser ไดแบงการ
กระทําตอสิทธิความเปนอยูสวนตัวไดเปน 4 แนวทาง คือ12 

1.  การแทรกแซง(Intrusion) คือ การแทรกแซงกิจในกิจกรรมสวนตัวหรือกาวลวงตอ
สิทธิสวนตัวที่จะมีความสันโดษในสถานที่ของเอกชนผูนั้น ซ่ึงเปนการกระทําที่นารังเกียจ โดย
ไมไดรับอนุญาต ซ่ึงมีความมุงหมายแตเดิมเพื่อปกปองการบุกรุก และกันการลักขโมยทรัพยสิน แต
ก็สามารถปรับใชกับการสื่อสารปจจุบันได เชน การดักฟงโทรศัพท การ“ดูดแฟกซ” การดึงขอมูล
จากโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน  

2.  การเปดเผยเรื่องราวสวนตัวตอสาธารณะ (Public Disclosure of Private Fact) คือ 
การเผยแพรความจริงในเรื่องสวนตัวอยางแทจริง มิใชเร่ืองทั่วๆไป และที่ไมเคยเปดเผยที่ใดมากอน 
(เพราะถาเปดเผยมากอนจะตองปรับใช First Amendment) โดยเปนเรื่องที่นาอับอายของเอกชนตอ
สาธารณะ และจะเนนเรื่องการเปดเผยหรือเผยแพร ในเรื่องที่สาธารณะไมมีความเกี่ยวของ ซ่ึงคดี
เหลานี้มักจะตองมีการชั่งน้ําหนักประโยชนสวนตัวกันประโยชนของสาธารณะที่จะไดทราบขอมูล
ในฐานะที่เปนขาว หรือเพื่อความบันเทิง ซ่ึงจะเกิดความยุงยาก 

3.  การไขขาวแพรหายในเรื่องราวอันเปนเท็จ ( False Light in the Public Eye) ซ่ึง
โดยมากสื่อมวลชนมักจะเปนผูกระทํา โดยเผยแพรตอสาธารณะและเพียงแคทําใหโจทกเสื่อมเสีย
ตามสายตาของสาธารณชน โจทกไมถึงกับตองเสียช่ือเสียงอยางความผิดฐานหมิ่นประมาท และใน
การเผยแพรซ่ึงราวที่ไมจริงดังกลาว ยอมทําใหผูอ่ืนไมสมควรมีสิทธิเปนพิเศษที่จะรายงานให
สาธารณะทราบ กลาวไดเร่ืองเท็จวาไมใชเร่ืองราวที่เปนผลประโยชนตอสาธารณะนั่นเอง ขอยกเวน
ที่สําคัญคือการเปนบุคคลสาธารณะจะถูกจับตามองไดมากกวาคนธรรมดา 

4.  การแสวงหาประโยชนจากเรื่องสวนตัวโดยไมไดรับความยินยอม (Appropriation) 
กลาวคือ เปนการใช ช่ือ หรือภาพของเอกชนเพื่อแสวงหาผลประโยชนทางการคา หรือการโฆษณา
หรือใชเปนชื่อสินคา บริการ หรือใชเปนชื่อบริษัท นิติบุคคล โดยไมไดรับความยินยอมทั้งขัดแจง

                                                 
12 William Prosser.  Torts : Case and Materials.  p.1059. อางถึงใน ช่ืนอารี มาลีศรีประเสริฐ.  (2539).  

การคุมครองสิทธิสวนตัวกับการสื่อสารสนเทศ.  หนา 150.  
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หรือโดยปริยายจากเอกชนผูนั้น เนื่องจากชื่อและภาพเปนเอกลักษณของบุคคล หากเรื่องที่เปนเพื่อ
การศึกษา เพื่อคุณคาทางประวัติศาสตร นั่นคือหากเปนเรื่องที่เปนเพื่อประโยชนแกสาธารณะแลว 
ยอมไมเปนความผิด หากเปนการใชภาพของ มือ เทา สวนของรางกายของบุคคล ภาพของบาน รถ 
หรือสุนัขของเอกชนใด โดยไมไดแสดงใหเห็นวาเปนของบุคคลใด ไมเปนการละเมิด เชนเดียวกับ
การใชบุคลิกลักษณะ อาชีพ หรือเร่ืองราวเกี่ยวกับชีวิตของเอกชนโดยสาธารณะชนทั่วไปรูวาเปน
เร่ืองสมมุติขึ้น เพื่อหาประโยชนก็ไมถือเปนการละเมิดสิทธิสวนตัว 

จากการแยกการกระทําตอสิทธิความเปนอยูสวนตัวเปน 4 แนวทางดังกลาวโดยในแต
ละแนวทางก็ไดมีคําพิพากษาตัวอยางคดีที่ใหความคุมครองตอสิทธิความเปนอยูสวนตัวโดย
ลักษณะของการละเมิดมาปรับใชแกคดีกันอยางกวางขวาง  

ในเวลาตอมาไดมีการกําหนดเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัวไวใน
รัฐธรรมนูญ และออกเปนกฎหมายบัญญัติในเรื่องที่ เกี่ยวกับสิทธิสวนตัวของเอกชนโดยมี
วัตถุประสงคที่จะใหความคุมครองแกสิทธิความเปนอยูสวนตัวใหมีขอบเขตที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

ถึงแมในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาจะไมมีการกลาวอางสิทธิความเปนอยูสวนตัว
ไวโดยตรง แตศาลสูงสหรัฐอเมริกาก็ไดมีการวินิจฉัยรับรองสิทธิดังกลาววา เสมือนหนึ่งเปนสิทธิ
ประการหนึ่งในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และสังเกตไดวาในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนั้นลวนแตเปน
เร่ืองที่แฝงไวดวยสิทธิความเปนอยูสวนตัวแทบทั้งส้ิน ดังนั้นเราจึงไมอาจปฏิเสธไดวา สิทธิความ
เปนอยูสวนตัวก็เปนสิทธิประการหนึ่งซ่ึงยอมไดรับการยอมรับโดยชอบดวยกฎหมายเชนกัน  

2.2.3 แนวความคิดใหมในการคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัว13  
ในเวลาตอมาไดมีแนวทางใหมที่จะมุงคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัว โดยวาง

หลักเกณฑในการกําหนดมาตรฐานไววาควรมุงการควบคุมไปที่เอกชนที่ไดครอบครอง ควบคุม
หรือไดมาซึ่งขอมูลสวนตัวนั้นมากกวา หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ แนวความคิดใหมที่วานี้ไดเนนการ
ปองกันการลวงลํ้าสิทธิความเปนอยูสวนตัวนั่นเอง ซ่ึงสงผลใหการคุมครองสิทธิความเปนอยู
สวนตัวนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โดยที่จากหลักเกณฑเดิมที่กฎหมายไมไดใหความคุมครองแกสิทธิความเปนอยูสวนตัว
นี้โดยตรงโดยแนวทางเดิมนั้นการคุมครองนาจะเปนเฉพาะสิทธิในทรัพยมากกวา แตตอมาไดมีการ
ยอมรับถึง ความเปนสวนอยูตัว หรือ บุคลิกภาพ ความเปนตัวตนของเอกชน ก็สามารถถูกกาวลวง
ไดโดยถือเปนการละเมิดลักษณะหนึ่งซึ่งกลาวโดยสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาของสิทธินี้ไดวา สิทธิ

                                                 
13 ช่ืนอารี มาลีศรีประเสริฐ.  (2539).  การคุมครองสิทธิสวนตัวกับการสื่อสารสนเทศ.  หนา 157-160 
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ความเปนอยูสวนตัวมีการคุมครองเริ่มมาจาก “สิทธิที่จะอยูโดยลําพัง” (the right to be let alone) 
ของเอกชนในสังคม เปนกรณีที่พิจารณานอกเหนือจากความผิดฐานหมิ่นประมาท 

โดยที่คดีเกี่ยวกับสิทธิความเปนอยูสวนตัวไมจําตองพิสูจนการกระทําอันเปนปกติที่
เปนผลโดยตรงจาการกระทําความผิดอยางที่ความผิดฐานหมิ่นประมาท และกรณีแมมิไดบิดเบือน
ไปจากความเปนจริงแตอยางใดก็ไมไดรับการยกเวนใหยกขึ้นกลาวอางเพื่อไมตองรับผิดหรือไม
ตองรับโทษ ซ่ึงแสดงใหเห็นวาฐานของการคุมครองเปน “สิทธิ” ในความเปนอยูสวนตัวหรือสิทธิ
ในบุคลิกภาพซึ่งความเสียหายเกิดมาจากความรูและและหรือเกียรติยศที่เกี่ยวกับตัวตนของเอกชน
นั้น แตอยางไรก็ดีสิทธิความเปนอยูสวนตัวมีขอจํากัดบางประการ คือไมสามารถใชอางไดในเรื่องที่
เกี่ยวของกับสาธารณะหรือผลประโยชนสวนรวม  

จะเห็นไดวา สิทธิที่จะอยูความลําพังตามที่กลาวมาขางตนนั้น ไดยอมใหมีการไดมา
ครอบครองหรือจายแจกขอมูลสวนตัวไดโดยที่ผูเผยแพร อาทิเชนบรรดาชางภาพและสื่อมวลชน
ตางๆจะตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล แตจากแนวคิดเดิมดังกลาวก็ไมไดสงเสริมมุมสงบ
ของเอกชนหรือการที่เอกชนจะมีสิทธิอยูตามลําพังมิใหถูกรบกวนเสียทีเดียว หากแตเปนการแกไข
ตามความเสียหายที่ไดถูกลวงลํ้าไปแลว  

และในปจจุบันความคิดในแนวปจเจกชนไดมีเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่สภาพสังคมมีความ
ซับซอนขึ้นและเทคโนโลยีก็ไดเกิดการพัฒนาอยางมาก รวมทั้งปจจุบันกลาวไดวาเปนยุคสังคม
ขาวสารสนเทศ มนุษยจึงไดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตามสภาพแวดลอมในสังคมที่ตอง
พิจารณาควบคูไปกับสิทธิความเปนอยูสวนตัวนี้ดวย  

การละเมิดสิทธิความเปนอยูสวนตัวโดยเฉพาะอยางยิ่งจากสื่อมวลชนในการเสนอขาว 
เปนการลวงละเมิดตอสิทธินี้อยางมากที่สุด ไดมีความพยายามที่จะออกกฎเกณฑเพื่อควบคุมการ
เผยแพรสารสนเทศ โดยมุงไปที่สถาบันใดสถาบันหนึ่ง หรือส่ือใดสื่อหนึ่ง แตผลที่ออกมาก็ไมดี
เทาไรนักเนื่องจากเปนเรื่องที่ยุงยาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในการพิสูจนความรับผิดในบางกรณีไมอาจ
ทําได เพราะความซับซอนของสื่อและความสัมพันธอ่ืนๆในสังคมประกอบกัน 

กฎหมายเกี่ยวกับการใหความคุมครองแกสิทธิดังกลาวนี้ฐานะที่เปนการละเมิดอยาง
หนึ่ง จึงควรปรับปรุงโดยเปลี่ยนมาเปน “การคุมครองขอมูล” ซ่ึงหมายถึงขอมูลสวนตัวก็จะตอง
ไดรับความคุมครองใหมากยิ่งขึ้นกวาแตเดิม เนื่องจากแนวความคิดในการใหความคุมครองสิทธิ
สวนตัวแบบเดิมไดสรางปญหาจาก “การกําหนดมาตรฐาน” ซ่ึงตองมีการชั่งน้ําหนักทั้ง “ความเปน
สวนตัว” ที่สังคมไมพึงรูกับ “ความเปนสวนรวม” ที่สังคมควรรู ซ่ึงทั้งสองสิ่งตางก็เปนเรื่องที่ไม
อาจมีมาตรฐานตายตัว เพราะเปนสิ่งที่สัมพันธทั้งคู จึงยอมเปนการยากที่จะกระทําจึงสงผลทําให
การคุมครองสิทธิสวนตัวไมสามารถกระทําไดเต็มที่ แตถาหากเปลี่ยนมาเปนการใหความคุมครอง
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แกขอมูลซ่ึงมีลักษณะเปนการประกันลวงหนาตอความเสียหายที่จะเกิดขึ้น นาจะใหผลดีตอการ
สิทธิสวนตัวของบุคคลมากกวา และไดมีผูเรียกรองวา สิทธิสวนตัว ควรไดรับ “การปองกัน” จาก
เอกชนผูควบคุมขอมูลสารสนเทศ มากกวาที่จะไปสรางมาตรฐาน กฎเกณฑ ของสังคมและสื่อตาง 
ๆ ซ่ึงถือวาเปน “การแกไข” ภายหลังจากที่ไดมีความเสียหายตอสิทธิสวนตัวแลว ยอมไมไดผลลัพธ
ที่นาพอใจ เพราะสภาพสังคมที่เปล่ียนไปมีเทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงและ
แยกยอยหลากหลายอยางมาก “การแกไข” จึงเปนไปไดยากกวาเดิม แตหากใชการปองกันโดยการ
ควบคุมขอมูลสารสนเทศจากเอกชนที่ครอบครองและควบคุมขอมูลสารสนเทศนั้น ๆ ยอมเปนการ
ใหความคุมครองตอเอกชนไดเฉพาะเจาะจงกวา และนาจะกระทําใหเกิดผลไดมีประสิทธิภาพกวา14

 

สังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย กอใหเกิดสภาพ
สังคมมนุษยที่มีลักษณะแยกยอยและใหความสําคัญกับปจเจกชนมากยิ่งขึ้น เครื่องมือเคร่ืองใชที่
อํานวยความสะดวกมากเกินไป ส่ือที่พัฒนาอยางสูง ความตองการปจเจกชนที่หลากหลาย ยอมทํา
ใหวิธีการใหความคุมครองตอสิทธิสวนตัวโดยการสรางมาตรฐาน ควบคุมกฎเกณฑของสังคม
เปนไปไดยากขึ้น แนวทางที่นาจะเกิดผลดีตอการใหความคุมครองขอมูลสวนตัวจึงนาจะเปลี่ยนมา
เปนการใหความคุมครองขอมูลโดยเอกชนที่ครอบครองและควบคุมสารสนเทศ เพิ่มเติมจากการ
พิจารณาวาเปนความผิดฐานละเมิดสิทธิสวนตัวตามรูปแบบเดิม ที่ใชไดอยางจํากัดในสังคมปจจุบัน 
และยังสอดคลองกับคอมมอนลอวไดโดยการคุมครองขอมูลดังกลาว ก็เปนหลักเกณฑของความผิด
ตอความไววางใจนั่นเอง15 

กลาวโดยสรุปไดวา ตามแนวทางความคิดใหมที่กลาวมานี้ ไมไดหมายความวา
แนวความคิดเดิมตางๆที่ผานมาจะใหความคุมครองแกสิทธิความเปนอยูสวนตัวไมไดเลยแตอยางใด 
แตถาไดนําแนวทางในการที่มุงการควบคุมเอกชนที่ครอบครองขอมูลสารสนเทศ ซ่ึงถือเปนการ
ปองกันมาใชดวยกันกับการสรางมาตรฐาน กฎเกณฑ ของสังคมและสื่อตางๆควบคูกันดวยแลว 
ยอมจะทําใหวัตถุประสงคในการใหความคุมครองตอสิทธิความเปนอยูสวนตัวเกิดผลดียิ่งขึ้น เพราะ
เปนการปองกันและแกไขโดยพรอมๆกัน 

 
 
 

                                                 
14  Randall P.Bezanson.  The Right to Privacy Revisited : Privacy, News and Social Change 1890-

1990.  p.1146.  อางถึงใน ช่ืนอารี มาลีศรีประเสริฐ.  (2539).  การคุมครองสิทธิสวนตัวกับการสื่อสารสนเทศ.  
หนา 159. 

15 แหลงเดิม 
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2.3 ความเกี่ยวของระหวาง “สิทธิความเปนอยูสวนตัว” และ “บุคคลสาธารณะ” 
 

แนวคิด “บุคคลสาธารณะ” หรือ คนของประชาชน เปนหลักที่ไดรับการยืนยันจากแนว
คําพิพากษาของศาลสหรัฐในหลายคดี โดยศาลสหรัฐไดวินิจฉัยวา ผูที่มีสถานะเปนบุคคลสาธารณะ
ไมอาจจะฟองหนังสือพิมพฐานหมิ่นประมาทในการที่หนังสือพิมพวิพากษวิจารณการทํางาน กลาว
อีกนัยหนึ่ง บุคคลที่ขันอาสาเขามาทํางานการเมือง หรือเขามาสูวงการที่เปนที่สนใจของประชาชน
ทั่วไป เชน นักการเมือง เจาหนาที่ของรัฐในระดับสูง นักแสดง นักรอง นักกีฬา ฯลฯ จะตองมี
ภูมิคุมกัน ความอดทน อดกล้ัน ตอการถูกเสนอเรื่องราวการทํางาน ความเปนอยูสวนตัว หรือการถูก
วิพากษวิจารณ หรือ เพื่อการถวงดุลอํานาจของกลุมอํานาจตางๆระหวางกัน 

รูปแบบของการนําเสนอเรื่องตางๆของบุคคลสาธารณะทุกประเภทมีหลายรูปภาพ การ
นําเสนอจะมีหัวขอที่แตกตางกันออกไป ทั้งนี้การนําเสนอที่ไดรับความนิยมจากการติดตามของ
ประชาชนเปนอยางมากคงหลีกไมพนเรื่องสวนตัวของพวกเขาเหลานั้น การนําเสนอมักจะออกมา
ในรูปแบบของขาวหรือกระแสขาวจากแหลงขาวที่สามารถยืนยันถึงแหลงขาวและไมอาจสามารถที่
จะยืนยันถึงขอเท็จจริงได เปนผลใหเกิดการวิพากษวิจารณในสังคมที่ตามมา  

นอกจากสื่อโทรทัศน หนังสือพิมพที่กลาวถึงแลว กระแสของภาพขาวในรูปแบบที่
เรียกกันวา “ปาปาราซซี่” ภาพแอบถาย รวมทั้งภาพหลุดนั้นเปนที่นิยมเปนอยางมาก ทั้งในสวนของ
นิตยสารบันเทิงหรือแมกระท่ังตามหนาบันเทิงของหนังสือพิมพรายวัน รวมท้ังการเผยแพรผานอิน
เทอรเนตที่ยังไมมีกฎหมายใดคุมครองเรื่องนี้โดยตรง  

เร่ืองระหวางความเปนสวนตัวกับบุคคลสาธารณะนี้ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ถือไดวา
เปนบุคคลทานแรกที่กลาวเกี่ยวกับสิทธิความเปนอยูสวนตัวของบุคคลสาธารณะในประเทศไทย 
ในชวงหนึ่งที่ทานไดรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ไดมีส่ือรายการโทรทัศนรายการหนึ่งไดเขาไป
ถายทําเรื่องเกี่ยวกับอาการปวยของทานในหองพักผูปวย โดยการถายทําไดเจาะลึกไปถึงอาหารที่
ทานรับประทานในแตละวัน ทานจึงไดออกมาแสดงความเห็นและกลาวถึงสิทธิความเปนอยู
สวนตัวของบุคคลสาธารณะเปนครั้งแรก 

ความเจ็บปวยเปนเรื่องธรรมดาของมนุษย แตสําหรับคนที่มีสถานะเปน “บุคคล
สาธารณะ” ดวยแลว อาการเจ็บปวยของพวกเขาอาจมีผูคนจํานวนหนึ่งที่สนใจใครรูติดตามความ
คืบหนา  

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ถือไดวาเปนบุคคลทานหนึ่งที่มีบทบาทเปนอยางมากในฐานะ
ของผูนํา ทางการเมืองและนักหนังสือพิมพคนสําคัญคนหนึ่งของประเทศ ตอประเด็นเสรีภาพและ
จริยธรรมหนังสือพิมพไทย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ในฐานะนักการเมือง เปนนักการเมืองที่เปดกวางมากกวา
นักการเมืองทั่วไป ขณะเดียวกัน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ในฐานะนักหนังสือพิมพก็ไมไดมีบทบาทเรียกรอง
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เสรีภาพใหหนังสือพิมพ ดวยความเปนนักปฏิบัตินิยมและไมไดมองเสรีภาพในเชิงอุดมคติ16 กลาว
ไดวาทานเปนอีกบุคคลหนึ่งที่ใสใจกับความสําคัญของเสรีภาพในดานตางๆเลยทีเดียว 

ผลพวงที่ตามมาแมจะเกิดความไมพอใจตอผูที่ตกเปนขาว และในหลายครั้งก็ได
กลายเปนเรื่องราวขึ้นมาจนเปนที่ถกเถียงกันเปนอยางมากในเรื่องของความเปน “บุคคลสาธารณะ” 
กับเรื่องของ สิทธิมนุษยชนอันเกี่ยวกับ”สิทธิความเปนอยูสวนตัว”ในปจจุบัน 
       2.3.1 พฤติกรรมปาปาราซซี 

พฤติกรรมการแอบถายภาพคนดังกําลังขยายตัวและแพรขยายเขามาในเมืองไทย ดังจะ
เห็นไดจากขาวซุบซิบ(Gossip)ดารานักแสดงหรือบุคคลที่มีช่ือเสียงทั้งหลาย โดยมีตัวกระตุนคือส่ือ
บันเทิง และการขยายตัวของนิตยสารหรือหนังสือท่ีมีเนื้อหาเนนเรื่องความบันเทิง โดยหวังจะขาย
ขาวเรื่องรักใครของดารา ชีวิตสวนตัวของนักแสดง และบางทีก็เปนตนตอของขาวลือตางๆมากมาย 
และนอกจากนี้ยังมีอินเตอรเน็ตเปนชองทางเผยแพรอีกทางหนึ่งดวย แตกระแสตอตานพฤติกรรม 
และกระแสการตอตานปาปาราซซีเองก็เกิดขึ้นควบคูกันมาตลอดและถูกกลาวถึงอยูเปนประจํา  

  กําเนิดปาปาราซซี17 : คําวาปาปาราซซีมีที่มาจากตัวละครคนหนึ่งในภาพยนตรอิตาลี
เร่ือง La Dolce Vita ตัวละครเปนชางภาพที่มีช่ือวา “ปาปาราซซี” ซ่ึงมีบุคลิกไมพึงประสงค โดยมี
ลักษณะชอบจองมองดูผูคน สะกดรอย พรอมที่จะกระโจน และคอยสรางความเสียหายใหคนดัง
ดวยการแอบถายภาพ แรงบันดาลใจของเฟลินี่มาจากชางภาพขางถนนคนหนึ่งของอิตาลีที่ช่ือ ทาซิ
โอ เซชิอาโรลี ซ่ึงเปนชางภาพที่มีช่ือเสียงเมื่อสามารถแอบถายภาพกษัตริยอียิปตระหวางอยูใน
ภัตตาคารแหงหนึ่ง ในคืนเดียวกันนั้นเซชิอาโรลี ยังไดแอบถายนักแสดงชื่อดัง แอนโทนี สเตลี 
กําลังทะเลาะวิวาทกับแอนนิตา เอกเบิรก นักแสดงหญิงชื่อดัง ภาพเหลานี้ถูกนําออกขายใหกับ
ส่ิงพิมพทั่วยุโรป และถูกสงตอไปยังคนทั่วไป ในฐานะรูปถายของคนมีช่ือเสียงที่หาไดยาก 

ปาปาราซซี่มักจะแฝงตัวอยูในประเทศที่เต็มไปดวยสังคมชั้นสูง และสังคมบันเทิงเปน
หลัก ในอเมริกาเปนหนึ่งในประเทศที่มีปาปาราซซีอยูแทบทุกเมืองและในจุดสําคัญๆ อาจจะมีเปน
จํานวนมาก ในการไลลาติดตามดาราดังๆคนหนึ่งอาจมีกลุมปาปาราซซี่คอยติดตามเก็บภาพตางๆอยู
ตลอดเวลา ไมวาจะขยับไปไหน และนําภาพตางๆไปขายใหนิตยสารบันเทิงที่ตองการภาพเหลานั้น 
โดยราคาภาพของรูปขึ้นอยูกับคุณภาพ ความชัดเจนของรูปรวมถึงเรื่องราวและเหตุการณของภาพ 

                                                 
16 สมเกียรติ รุงเรื่องวิริยะ. (2539).  เสรีภาพและจริยธรรมหนังสือพิมพไทยในทัศนะของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ 

ปราโมช.  บทคัดยอ  
17 พิษณุรักษ ปตาทะสังข.  (2548,16 มิถุนายน).  “วัฒนธรรมปาปาราซซี.”  คอลัมนจุดประกาย โดย 

webmaster  สมาคมนักขาววิทยุโทรทัศนไทย.  จาก http://www.thaibja.org/new_detail.asp?id=346  
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ปาปาราซซีจะขายรูปพวกนี้ใหกับผูที่สามารถประมูลรูปภาพไดสูงสุด การถายภาพคนมีช่ือเสียงจัด
ไดวาเปนธุรกิจอยางหนึ่งในตางประเทศ  

ผูที่เคยคร่ําหวอดในวงการปาปาราซซี ที่ช่ือ โรเบิรต วัลเดส เขียนไวเวบไซด www. 
howstuffwork.com ถึงปาปาราซซีในหลายแงมุม นับตั้งแตวิธีการทํางานของปาปาราซซี ทั้งเทคนิค 
วิธีการไลลาคนดัง การหาขาว ราคาของรูป หรือวิธีการหลีกหนีปาปาราซซีของดาราดังในรูปแบบ
ตางๆ ซ่ึงอธิบายไดชัดเจนวา ทําไมปาปาราซซีจึงกลายเปนวัฒนธรรมที่ขยายตัวไปทั่วโลกอยางนี้ 

โดยโรเบิรตมองวา การเติบโตของปาปาราซซีเปนผลผลิตหนึ่งของวัฒนธรรมประชา
นิยม (pop culture) จนเกิดเปนการใหความหมายใหมๆ โดยเฉพาะในแงลบมากขึ้น ภาพของปาปา
ราซซีในสายตาโรเบิรตจึงหมายถึงคนที่คอยไลลาคนมีช่ือเสียง บุคคลสาธารณะ และครอบครัวของ
คนเหลานี้ เพื่อหาโอกาสถายภาพพวกเขาแบบไมตั้งใจ โดยไมสนใจวาเขาจะทําอะไรอยู คนกลุมนี้
อาจจะไมไดเร่ิมตนจากการถายภาพตามหลักการมากนัก แตเปนเพียงชางภาพขางถนนทั่วไป พวก
เขาคอยไลลาคนมีช่ือเสียงไมตางจากแมวไลงับหนู พวกเขาทําตัวเหมือนกับคนหิวโหยที่ตองการ
บริโภครูปคนมีช่ือเสียงจํานวนมาก เพื่อนําไปเปลี่ยนเปนเงินจํานวนมหาศาลเพื่อเล้ียงตน18 

วิธีการทํางานของปาปาราซซี่19 : วิธีการทํางานของปาปาราซซีในตางประเทศไดรับการ
กลาวขานวา สุดยอดของความพยายาม นิตยสาร Hello เคยตีพิมพวา ปาปาราซซีทํางานเหมือน
นักสืบเอกชนทั่วไป แตละคนจะคอยแอบดักฟงสัญญาณของผูแจงขาว เพื่อเฝาดูคนมีช่ือเสียง
กลุมเปาหมาย ซ่ึงไดแกสถานที่ดังตอไปนี้ คือ รานอาหาร รานขายของ รานทําผม ปาปาราซซีมักจะ
ยอมจายเพื่อขอมูลเหลานี้ ดังในหลายๆ กรณี คนที่ทํางานกับดารามักจะรับสินบนเพื่อแฉขาวคาวๆ 
ของดาราเหลานั้น และปาปาราซซียังทํางานควบคูกับกลุมนักลาลายเซ็นของคนดังๆ พวกเขาจะเอา
ตัวรอดโดยการขายลายเซ็นสําหรับแฟนๆ ของคนดังเหลานั้น ปาปาราซซีจายเงินนักลาลายเซ็นเพื่อ
แลกกับขอมูลของคนดัง และมักจะเพิ่มเปนโบนัส หากนักลาลายเซ็นสามารถหยุดคนดังทั้งหลาย
บนทองถนนได เพื่องายตอการถายรูป  

โดยหัวใจสําคัญของปาปาราซซีคือ การเขาถึงขอมูลและถายภาพกอนที่ชางภาพคนอื่น
จะแยงชิงไป แตในการลาภาพดาราเปนเรื่องยากไมนอยเพราะมีการแขงขันกันสูง สําหรับเทคนิค
ของปาปาราซซีคงขึ้นอยูกับประสบการณและสถานการณที่แตละคนเจอดวย แตจําเปนตองทําได
ทุกอยาง ไมวาจะเปนการปนปาย และตะกายขึ้นไปยังที่สูงแบบปจจุบันทันดวน และเมื่อกลาวถึง
เร่ืองจริยธรรม กฎหมาย หรือสิทธิสวนบุคคล อาจเปนเรื่องที่ดูหางไกลจากวิธีการทํางานของปาปา

                                                 
18 แหลงเดิม 
19 แหลงเดิม 
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ราซซี เพราะการทํางานของปาปาราซซี่มีความมุงหมายที่จะสืบเสาะและลวงลึกถึงเรื่องสวนตัวของ
คนดังมาขาย 

ปาปาราซซีถือเปนพฤติกรรมที่เปนผลมาจากตางประเทศสูเมืองไทย แตเดิมปาปาราซซี่
เปนปญหาของนักแสดงตางประเทศที่ถูกชางภาพจองจะหากินกับชีวิตสวนตัว ประเด็นปาปาราซซี่
ถูกวิพากษวิจารณอยางหนักเมื่อมีการระบุวาเปนสาเหตุสําคัญถึงอุบัติเหตุที่ทําใหเจาหญิงไดอานา
ส้ินพระชนม แมสุดทายกลุมปาปาราซซี่ดังกลาวจะถูกปลอยตัวเพราะขาดหลักฐานชี้ชัดวาพวกเขา
กระทําความผิด 

ปาปาราซซี่ในประเทศไทย เพิ่งจะไดยินเปนที่คุนหูเมื่อประมาณ 2-3 ปที่ผานมาและ
อาจจะไดยินอยูบอยๆจากการนําภาพแอบถายมาเผยแพรตามนิตยสารบันเทิงรวมทั้งนําไปเผยแพร
ทางอินเตอรเนต และภาพตางๆเหลานั้นไดสรางความรําคาญใจแกผูที่ถูกแอบถายอยูมากเลยทีเดียว 
เนื่องจากเกิดความรูสึกถูกลวงลํ้าชีวิตความเปนอยูสวนตัว  

ไดมีผูใหความเห็นบางสวนเกี่ยวกับกรณีปาปาราซซี่ในประเทศไทยไวดังนี้20 
คนแรก คุณมนตรี ไวยพานิช อดีตชางภาพนิตยสารสตรี และปจจุบันเปนชางภาพอิสระ 

เห็นวาบานเรายังอยูกับการถายเพราะบังเอิญเห็น มากกวาจะเปนเพราะการตามติดคนดังไปทุกๆ ที่
เหมือนกับตางประเทศ และมองวาบานเรามีส่ือที่รองรับเรื่องพวกนี้ ที่ถือวาชัดเจนที่สุด คือ อินเทอร
เนต เพราะสามารถเชื่อมตอไดกับกลองดิจิทัลที่สามารถถายภาพไดงาย  

วิธีการทํางานของปาปาราซซีในเมืองไทย เขากลาววาสวนหนึ่งเปนชางภาพที่มีงาน
ประจํา คนกลุมนี้อาจจะไดเขาสังคมตามงานตางๆ อยูแลว จึงไดเก็บภาพหลุดๆ ของคนดังในแวดวง
ตางๆ มาเสนอขาย แตอีกกลุมหนึ่งเปนพวกมือสมัครเลนที่อาจจะมีกลองถายภาพของตัวเอง หรือ
อุปกรณอ่ืนๆ ที่ถายภาพได เชน โทรศัพทมือถือรุนใหมๆ ที่ถายภาพไดคมชัด ก็มีการแอบถายเก็บไว
แลวนําไปโพสที่เวบ หรือนําเสนอขายใหกับสื่อบันเทิงบางฉบับ ซ่ึงราคาอยูที่หลักรอยถึงเกือบหมื่น  

สวน ผศ.เจตน โตวิชาธร อาจารยดานภาพถายจากสาขาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ยอมรับวา วัฒนธรรมปาปาราซซีคงเปนเรื่องที่หามลําบาก เพราะเกิดขึ้นจากสามัญสํานึก
ของคนถาย ซ่ึงอาจารยเจตนไมเรียกวาเปนชางภาพ แตเปนนักฉวยโอกาส เพราะการถายภาพใน
ความคิดของอาจารยเจตนคือ การบอกเลาเรื่องราวดวยภาพ ซ่ึงเต็มเปยมไปดวยศิลปะและมุมมองที่
ผูส่ือสารมอบให แตส่ิงเหลานี้ไมมีอยูเลยในรูปของปาปาราซซี แถมยังเปนการซ้ําเติมใหสังคมหลง
ไปกับนินทาวารายและคอยยุงกับเรื่องคนอื่น อยางไรก็ดี อาจารยเจตนเห็นวา ส่ือบันเทิงหลายฉบบัก็
ถือเปนตัวหลอเล้ียงใหวัฒนธรรมปาปาราซซีเกิดขึ้นและเติบโตตอไป ซ่ึงคนในวงการบันเทิงเองก็รู

                                                 
20 แหลงเดิม 
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ดีวา ชางภาพและดาราตางก็ตองพึ่งพาอาศัยกัน แตเมื่อมีวัฒนธรรมปาปาราซซีเขามา ความสัมพันธ
ตรงนี้อาจจะเปลี่ยนไป  

ในเวลานี้ไดมีหลายประเทศออกกฎหมายเพื่อปองกันการสรางความรําคาญของปาปา
ราซซี ในหลายเมืองของยุโรป มีกฎเด็ดหามประกอบอาชีพนี้โดยประกาศเปนกฎหมายหรือเปน
กฎกระทรวง  

จากกรณีศึกษาและผลเสียของปาปาราซซี่มีมากมายในฐานะ โดยผูบริโภคขาวสารใน
ลักษณะนี้แทบจะไมไดรับประโยชนอันใดเลย นอกจากการชวยบรรเทาอาการอยากรูอยากเห็น จึง
เปนที่นาจับตามองที่ควรจะมีการควบคุมพฤติกรรมอันเขาขายรบกวนความเปนอยูสวนตัวหรือการ
ละเมิดความเปนอยูสวนตัวจากพฤติกรรมปาปาราซซี่ในประเทศไทยดวย  
       2.3.2  ความหมายของคําวา “สิทธิความเปนอยูสวนตัว” 

สิทธิความเปนอยูสวนตัว(Right to Privacy) เปนเรื่องที่มีความสัมพันธระหวางสังคม
กับตัวบุคคลที่อาศัยอยูในสังคม จากการที่มนุษยมีความจําเปนที่จะตองอยูรวมกันเปนสังคม ยอม
เกิดความสัมพันธขึ้นระหวางสังคม กับ สมาชิกในสังคม โดยสังคมทําหนาที่เปนผูกําหนดกฎเกณฑ
มาใชบังคับแกสมาชิก และสมาชิกในสังคมมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม อยางไรก็ตามโดยที่ธรรมชาติ
ของ “ปจเจกชนผูหนึ่ง” แลวยอมมีมุมสงบ หรือมีกิจกรรมบางอยางที่บุคคลอื่นรวมทั้งสังคมไมควร
กาวลวงเขาไปเกี่ยวของนั่นคือ “ความเปนอยูสวนตัว”ของบุคคลนั้นที่จะสามารถที่จะดํารงชีวิตของ
ตนไดโดยปกติสุข และปราศจากการรบกวน 

ในการพิจารณาถึง “สิทธิความเปนอยูตัว” ควรจะตองใหความสนใจกับคําวา “ความ
เปนสวนตัว” เสียกอน เนื่องจากเปนรากฐานที่มาของสิทธิความเปนอยูสวนตัว 

คําวา “ความเปนสวนตัว” (Privacy) 21 หมายถึง สิทธิที่ติดตัวมนุษยมาตั้งแตกําเนิดใน
การที่จะสรางปอมปราการกําหนดความเปนตัวของตัวเอง หรือเปดประตูยอมลดความเปนตัวของ
ตนเองเมื่อตองการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืน หรือเลือกที่จะดํารงชีวิตอยูในกรอบของปราการที่ตนเอง
สรางขึ้น ความเปนสวนตัวนี้เปรียบไดกับความงาม ในแงของความมีอยู กลาวคือเปนภาวะขั้น
พื้นฐานของบุคคลที่ไมตองตอสูยื้อแยงเพื่อใหไดมาซึ่งความงามนั้น และไมตองการขอพิสูจนวา
บุคคลนั้นมีความงามอยูจริงหรือไม สิทธิดังกลาวนี้จึงเปนพื้นฐานโดยธรรมชาติของความเปน
มนุษย ซ่ึงแฝงอยูในตัวตนของบุคคลนั้น ๆมาแตเกิด 

ความเปนสวนตัว จึงหมายถึง สิทธิในการกําหนดความเปนตัวตนของตนเอง ในการ
ดําเนินชีวิตและการติดตอส่ือสารของตนเองกับผูอ่ืน ดังนั้นคําวาความเปนสวนตัว จึงมีการแปล
                                                 

21 William H. Mamell.  (1973).  The Right to Know : Media and the Common Good.  p.145. อางถึงใน 
ช่ืนอารี มาลีศรีประเสริฐ.  การคุมครองสิทธิสวนตัวกับการสื่อสารสนเทศ.  หนา10. 
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ความไดหลากหลาย เชน หมายถึง สิทธิที่จะแตงงาน สิทธิที่จะทําแทง สิทธิ ที่จะเรียนภาษาอื่นสิทธิ
ที่จะเปนพวกรักรวมเพศ สิทธิที่จะทดลองยาชนิดใหมในการรักษาโรค สิทธิในการมีชีวิตอยูสิทธิที่
จะเลือกศาสนาและการเมือง สิทธิที่จะรับอุมทองเปนผูใหกําหนดเด็กทารก เปนตน22 

นักกฎหมาย Jack Donelly กลาววา เมื่อความเปนสวนตัว ส่ือความหมายวาเปนสิทธิที่
ติดตัวคนมาตั้งแตกําเนิด ซ่ึงมีลักษณะเชนเดียวกับสิทธิมนุษยชน ที่เปนสิทธิที่มีอยูในทุกคนอัน
เนื่องมาจากการที่เขาเปนมนุษย ไมตองทําอะไรทั้งสิ้นเพื่อใหไดมา ขอเพียงไดเกิดเปนมนุษยยอมมี
สิทธิมนุษยชน และยังไดอธิบายถึงการ “มีสิทธิ” วาหมายถึงการทําใหบุคคลอยูในภาวะที่จะไดรับ
การปกปองคุมครองจากการละเมิดสิทธิ การกระทําตอสิทธิที่บุคคลมีนี้เปนความผิดเฉพาะตัวอยาง
สําคัญตอผูทรงสิทธิ ดังนั้น สิทธิสวนตัว ซ่ึงเปนสิทธิพื้นฐานอยางหนึ่งที่บุคคลมี จึงมีความจําเปนที่
จะตองไดรับการรับรองและคุมครองตอการลวงลํ้าจากการกระทําของบุคคลอื่นอันจะถือวาเปนการ
กระทําละเมิดตอสิทธิที่บุคคลนั้นมี23 

เมื่อความเปนอยูสวนตัว เปนสิ่งที่บุคคลสมควรไดรับบนพื้นฐานของความเปนมนุษย 
บุคคลจึงมีสิทธิที่จะมีความเปนอยูสวนตัว หรือ สิทธิความเปนอยูสวนตัว ซ่ึงอาจเรียก เปนชี่ออ่ืนได
อีก เชน สิทธิเสรีภาพสวนบุคคล สิทธิในชีวิตสวนบุคคล สิทธิสวนบุคคล และสิทธิสวนตัว เปนตน 

“สิทธิสวนตัว” 24 หมายถึง สิทธิอันเปนพื้นฐานของความเปนมนุษยที่จะมี “ความเปน
สวนตัว” ซ่ึงการยอมรับและพัฒนาการของสิทธิสวนตัวในกฎหมาย เพิ่งจะมีชัดเจนเมื่อหนึ่งรอยป
เศษมานี่เอง กลาวคือ ภายหลังป พ.ศ. 2433 ( ค.ศ. 1890 ) จึงมีการยอมรับรองและพัฒนาสิ่งที่เรียกวา 
“สิทธิสวนตัว” โดยศาลตาง ๆ ในประเทศอเมริกา และปรากฏใน Harvard Law Review ป 1890 
โดยบทความที่มีช่ือวา “The Right to Privacy” โดย Warren และ Brandeis เปนครั้งแรก แตกอน
หนานี้ ไมมีแมศาลอังกฤษหรืออเมริกาที่แสดงวามีการลวงละเมิดในสิทธิเชนวานี้ ถึงแมวาจะมีรูป
คดีขึ้นมาสูศาลก็ตามแตศาลก็ไดใชกฎหมายลักษณะอื่นในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น 

สิทธิสวนตัวดังกลาวไดพัฒนาความหมายจากคําพิพากษาของศาลวาเปนสิทธิที่จะ
ปลอดจากการเขาถือเอา หรือแสวงหาประโยชน โดยมิชอบในเรื่องสวนตัวของบุคคลและเปนสิทธิ
ที่จะปลอดจากการเผยแพรโดยมิชอบและไมเปนที่ปรารถนาของบุคคลนั้นหรือเปนสิทธิที่จะเปน
อิสระจากการโฆษณาเผยแพรถึงความสัมพันธสวนตัว ที่สารธารณชนไมมีความเกี่ยวของได
ประโยชนในเรื่องนั้น หรือปลอดตอการกาวลวงโดยมิชอบตอกิจกรรมสวนตัวที่จะเปนการทําลาย

                                                 
22 Hendricks, Hayden and Novic.  Your Right to Privacy.  p.xi .  อางถึงใน แหลงเดิม. 
23 Jack Donnelly.  (1982).  “Human Rights and Human Dignity.”  The American Law 

Review,76,No.2.  p.303-316.  อางถึงใน แหลงเดิม. 
24 ช่ืนอารี มาลีศรีประเสริฐ.  (2539).  การคุมครองสิทธิสวนตัวกับการสื่อสารสนเทศ.  หนา11. 
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หรือเปนสาเหตุใหเกิดความทุกขทรมานจิตใจ ทําใหไดรับความอับอายหรือทําใหเส่ือมเสียชื่อเสียง
ตามความรูสึกของวิญูชนหรือเปนสิทธิที่จะดํารงชีวิตอยางสันโดษหรือเปนสิทธิที่จะกําหนด
ขอบเขตวงจรของความสัมพันธของเอกชนผูนั้นหรือหมายถึงสิทธิที่จะอยูโดยลําพัง(right to be let 
alone) หรือเปนสิทธิที่จะดํารงชีวิตโดยปราศจากการเขารบกวนจากสาธารณชนอยางมิชอบ ซ่ึงเปน
เร่ืองที่สาธารณชนนั้นไมมีความจําเปนจะตองเกี่ยวของแตอยางใด25 

Black’s Law Dictionary26 ไดใหความหมายถึงสิทธิความเปนอยูสวนตัวไววา หมายถึง 
สิทธิของบุคคลที่จะอยูโดยลําพัง ปราศจากการรบกวนจากบุคคลภายนอก และถือเปนสิทธิที่ไดรับ
การรับรองในแนวความคิดที่วาเปนเสรีภาพอยางหนึ่งอันมีมาตั้งแตเดิม โดยใหการปกปองตอการ
เขาสอดแทรกในกิจกรรมสวนตัวของบุคคลโดยรัฐซึ่งเปนเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลที่จะเลือก
การดําเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวของตน หรือความสัมพันธของตนกับผูอ่ืน 

ทานอาจารยกุลพล พัลวัน อัยการผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานกฎหมายสิทธิมนุษยชน ได
กลาวถึงสิทธิความเปนอยูสวนตัว (Right of Privacy) ไววาเปนสิทธิประเภทหนึ่งที่ตางประเทศให
ความสําคัญและคุมครองมาชานาน ในทางวิชาการหมายความวาสิทธิที่จะอยูตามลําพัง โดยปลอด
จากการแทรกสอดในความเปนอยูสวนตัว ทําใหไดรับความอับอาย เดือดรอนรําคาญใจ หรือนําภาพ
หรือช่ือไปใชประโยชนในทางแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ27 

สิทธิความเปนอยูสวนตัว จึงหมายถึงการดําเนินชีวิตของปจเจกชนหรือบุคคลผูหนึ่งใน
สังคมที่เขาอยูอาศัยอยางความสงบ โดยปราศจากการการแทรกสอดในความเปนอยูสวนตัว โดยการ
เขารบกวน หรือนําไปเปดเผยตอสาธารณชนที่ทําใหเขารูสึก รําคาญ, เบื่อหนาย หรือสูญเสียศักดิ์ศรี
ในความเปนตัวเองในการดําเนินชีวิตเชนนั้น สามารถกลาวสั้น ๆ ไดวาเปนสิทธิที่จะดําเนนิชวีติตาม
อัธยาศัยของตนโดยชอบดวยกฎหมายนั่นเอง 
       2.3.3  ความหมายของคําวาบุคคลสาธารณะ 

ทานอาจารยธงทอง จันทรางศุ กลาวถึงคําวา “บุคคลสาธารณะ”28 คือ บุคคลที่
สาธารณชนรูจัก ซ่ึงคลุมถึงการเปนสาธารณะบุคคล ที่ตองถือเปนบุคคลของสวนรวม พูดงายๆ ก็คือ 
“คนของประชาชน”  ซ่ึงจะไดสิทธิ์คุมครองทางกฎหมายนอยกวาบุคคลธรรมดา เชน ดาราหรือ

                                                 
25 แหลงเดิม 
26 Bryan A. Garner.  (2004).  Black's Law Dictionary (8th ed). 
27 กุลพล พลวัน.  “สิทธิในความเปนอยูสวนตัวกับการคุมครองตามกฎหมายไทย”.  เอกสารโรเนียว.  

หนา 1-2 
28 ธงทอง จันทรางศุ.  ขอความจากรายการ “9 ตอกาว” รายการเพื่อใหความรูเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับ
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นักการเมือง เวลาเดินทางไปยังที่ตางๆ จะหามคนถายรูปตนไมได โดยการกระทําดังกลาวถือวา
ไมใชการลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคล ซ่ึงกฎหมายไมคุมครองให เพราะกฎหมายถือวา เมื่อคิดจะ
ดําเนินตนในแถวหนา เปนคนที่ทํางานเพื่อมวลชน และจะตองยอมรับในอันที่จะขาดอิสรภาพสวน
ตน ซ่ึงกรณีตางจากชาวบานหรือคนธรรมดาที่อยูๆจะไปแอบถายรูปมาลงตีพิมพไมได กฎหมาย
คุมครองวาเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคล 

ทั้งนี้ยังไดแบง “บุคคลสาธารณะ” เปน 2 ขอยอย คือ 
  1. บุคคลที่กลายเปนขาวโดยปริยาย คือกรณีมีคนรูจัก มีคนสนใจขึ้นมาลอยๆ เชน 

หมอมลูกปลา ในกรณีพิพาทเรื่องมรดกทานกบ หรือ กรณีหมอวิสุทธิ์ ที่ตองคดีฆาหมอผัสพร กรณี
ดังกลาวแมจะเปนคนธรรมดา เมื่อกลายเปนเปาสายตามหาชน ก็จะกลายเปนบุคคลสาธารณะ 
กฎหมายจะไมคุมครอง หรือคุมครองนอยในเรื่องสิทธิสวนตน จะไปหามถายรูป หรือทําขาวไมได  

2. เปนบุคคลที่จงใจและพรอมใจที่จะเปนคนไมปดบังตัวเอง เชน นักการเมือง ดารา
ศิลปน ซ่ึงกฎหมายไมคุมครองให มีคนมาถายรูปหรือมาทําขาวจะไปฟองวาละเมิดเรื่องสวนตัว
ไมได หากมีการฟองรองก็ถูกยกฟอง 

โดยกฎหมายใหดูเจตนาเปนหลัก ยกตัวอยางเชน การถายรูปนั้นไมควรจะไปนับกาวซุม
ถายทุกอิริยาบถอยางละเอียดหรือจับผิดจนขาดความเปนสวนตัว หากจะถายทําขาวก็อยูควร
พอประมาณและพอเหมาะ นอกจากนี้ในเรื่องเนื้อหาของขาวสารก็ควรอยูในลักษณะคนเปนขาว 
หากเบนขาวจากดีเปนเลวหรือพลิกแพลงดวยลีลาโวหาร ก็จะเปน “เจตนาราย” ไปได29 

บุคคลสาธารณะ หรือPublic Figure เปนศัพทที่ใชในกฎหมายเรื่องการหมิ่นประมาท 
กลาวคือ ผูที่มีช่ือเสียงของสาธารณชนที่ตกอยูในความสนใจโดยมีความคุนเคยหรือเคยชิน เชน 
เจาหนาที่ระดับสูงของรัฐบาล นักการเมืองผูมีช่ือเสียง ผูนําธุรกิจ ดาราภาพยนตรหรือวีรบุรุษกีฬา30 

The Ametican Heritage Dictionary31 ใหนิยามของ “บุคคลสาธารณะ” หมายถึง คนที่มี
ช่ือเสียง ผูซ่ึงมีชีวิตและพฤติกรรมคือจุดสนใจของเหลาสาธารณชนเปนอยางมากและถูกตรวจสอบ
อยางละเอียด 

The 'Lectric Law Library's Legal Lexicon32 ไดอธิบายถึงบุคคลสาธารณะวา บุคคล
สาธารณะ เปนคําที่ใชในการกระทําการหมิ่นประมาทและการกระทําการพูดใสรายที่มีมาตรฐาน
ของการพิสูจนสูงกวากรณีทั่วไป และถาการพูดใสราย กลาวอางวาเปนบุคคลสาธารณะจําเปน

                                                 
29  แหลงเดิม 
30 From http://dictionary.law.com/definition.asp?selected=1681&bold 
31 (2007).  The American Heritage Dictionary of the English Language (4 th ed). 
32 From http://www.lectlaw.com/def2/p117.htm 
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จะตองพิสูจนคําแถลงที่ใสรายวากระทําโดยเจตนารายหรือไม บุคคลสาธารณะจะตองมีกิจกรรม
สาธารณะที่มากและจําเปนตอการยกระดับของบุคคลสาธารณะ  

Thomson GALE Legal Encyclopedia33 กลาววาบุคคลสาธารณะ เปนคําอธิบายที่ถูกใช
ในการกระทําการหมิ่นประมาทและการกระทําการปายสี และการกลาวอางเหลานี้ ไดรุกลํ้าความ
เปนอยูสวนตัว ตอบุคคลที่สะดุดตาหรือไดรับความสนใจจากประชาชนในสังคม เนื่องจากชื่อเสียง
เรียงนามหรือความสามารถของพวกเขาเหลานั้น โดยไมวาจะเปนการเต็มใจหรือไมก็ตาม  

Wikipedia Encyclopedia ไดกลาวถึงกรณีโจทกในคดีหมิ่นประมาทหรือการกระทําการ
ปายสีนั้นเปนบุคคลสาธารณะ โจทกหรือบุคคลสาธารณะดังกลาวมีภาระการพิสูจนวา คํากลาวราย 
หรือ การหมิ่นประมาท ของจําเลยถูกกระตุนโดยเจตนารายซึ่งมีอยูในเวลานั้น โดยอางถึงกรณีในป 
196434โดยศาลฎีกาประเทศสหรัฐอเมริกาไดมี คดี New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 
(1964) เปนกรณีบุคคลสาธารณะพยายามนําการกระทําที่แสดงการพูดใสรายขึ้นสูศาล โดยตองมี
การพิสูจนเพิ่มเติมวานั่นเปนถอยคําที่พูดเพื่อจุดประสงคที่จะจงใจใสราย และทราบวาขอความนั้น
ผิดบิดเบือนไปจากความจริงวาหรือพูดออกมาโดยไมไดไตรตรอง โดยที่ไมพิจารณาเกี่ยวกับความ
จริงนั้น คดีนี้ไดสรางบรรทัดฐานของ “เจตนารายซึ่งมีอยูจริงในเวลานั้น” (Actual Malice) ขึ้นมา 
และกอนที่จะมีการออกตีพิมพหรือเผยแพร ควรมีการพิจารณาไตรตรองการพูดใสรายหรือการดู
หมิ่นเสียกอน  

มาตรฐานของ “เจตนารายซึ่งมีอยูจริงในเวลานั้น”  ตองมีผูรองทุกขในการพูดจาหมิ่น
ประมาทหรือคํากลาวรายที่ถูกพิสูจนวาผูเผยแพรหรือผูที่พิมพไดทราบวา ขอความดังกลาวนั้นไม
เปนความจริง หรือเปนการกระทําที่ไมไดมีการไตรตรองตอความจริงและความไมจริงนั้น เพราะวา
ภาระการพิสูจนตกอยูกับโจทกที่รองทุกข และความยากลําบากในการพิสูจนเปนสิ่งที่จําเปน การ
ยากที่จะคาดเดาวาบุคคลนั้นคิดอะไร  ดังเชนกรณีนี้เมื่อตองเกี่ยวของกับบุคคลตอสาธารณะ  

เชนเดียวกับกรณีของนายเอเรียล ชารอนนายกรัฐมนตรีประเทศอิสราเอล ฟองนิตยสาร
ไทมส ในขอหาของการนําตัวของเขาไปเกี่ยวโยงกับการสังหารหมูที่คนอิสราเอลและคายผูอพยพล้ี
ภัยชาลิตา  แมวาลูกขุนสรุปวาเรื่องราวของไทมสกลาวอางผิด แตก็ไมไดตัดสินลงโทษใดๆ ตอ
ไทมส เพราะพบวา “ไทมสไมมีเจตนารายซ่ึงมีอยูจริงในเวลานั้น” 35 

                                                 
33 Law Encyclopedia information about public figure.  (1998).  West's Encyclopedia of American 

Law.  
34 Wikipedia article “Public figure”. From http://en.wikipedia.org/wiki/Public_figure 
35 Aaron Larson.  (2003).  Defamation, Libel and Slander Law. From 

http://www.expertlaw.com/library/personal_injury/defamation.html#3  
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กรอบแนวคิดของบุคคลสาธารณะ หรือ ผูมีช่ือเสียงในสายตาประชาชนนี้กวางมากกวา
ผูที่มีช่ือเสียงและนักการเมือง ยังมีกรณีที่คนปกติสามารถกลายเปนการเปนคนดังโดยไมไดตั้งใจ
ขณะที่สงผลมาสูสาธารณะชน แมวาคนเหลานั้นจะไมไดตองการหรือไดรับการเชื้อเชิญใหสนใจแต
อยางใด ยกตัวอยางเชน คนถูกฟองเพราะวามีประวัติการกระทําผิดอยางมาก  อาจจะไมสามารถสืบ
การกระทําที่เปนการหมิ่นประมาท แมวาภายหลังจากพวกเขาไมมีความผิดแลว บนหลักฐานที่รูกัน
โดยทั่วไปเกี่ยวกับกรณีตางๆและขอกลาวหาวามีการปะทะตอสูของพวกเขาจนทําใหพวกเขา  กลับ
กลายเปนบุคคลสาธารณะที่มีช่ือเสียงแบบไมเต็มใจ  

บุคคลสามารถที่จะกลายเปน  “การมีช่ือเสียงที่จํากัด” ไดเชนกัน โดยการกระทําที่ตอง
ตาตองใจ ที่ซ่ึงสรางความสนใจในขอบเขตที่แคบ ดังตัวอยาง กรณีหญิงสาว เทอรรี ราโกตาร ทํา
การอันไมพอใจตอการรายการ “Married with children” โดยฟอกซ เทเลวิช่ัน โชว เธอไดเขียน
จดหมายถึงผูโฆษณาโชว เพื่อพยายามทําใหพวกเขาหยุดการสงเสริมแสดง ในขณะที่เรื่องตลก
เหลานี้กลายเปนเรื่องตลกของเธอตอคนในสังคม เนื่องจากที่เธอเจาระเบียบเกินไปและชางตําหนิ
จนเกินไป  จนทําใหเธออยูในสถานะบุคคลสาธารณะ36 

บุคคลสาธารณะ จึงหมายถึง บุคคลที่มีช่ือเสียงหรือที่อยูในความสนใจของประชาชน 
อาทิเชน นักการเมือง นักแสดง นักธุรกิจชั้นแนวหนาที่มีช่ือเสียง ในประเทศสหรัฐอเมริกามักใช
เปนศัพทในทางกฎหมายกรณีหมิ่นประมาทและการใสความปายสีบุคคลเหลานี้ โดยพื้นฐานแลว
การตีพิมพเกี่ยวกับบุคคลสาธารณะ ไมเปนคดีความในกรณีความผิดฐานหมิ่นประมาท ยกเวนมี
หลักฐานวาผูเผยแพรหรือผูตีพิมพไดใสรายตอบุคคลนั้นโดยมีเจตนารายและจงใจ ซ่ึงในกรณีของ
บุคคลสาธารณะภาระการพิสูจนมักจะสูงกวากรณีความผิดฐานหมิ่นประมาททั่วไป ซ่ึงจะไดสิทธิ
คุมครองทางกฎหมายนอยกวาบุคคลธรรมดา และบุคคลยังสามารถกลายเปนบุคคลสาธารณะเฉพาะ
กรณี หรือบุคคลสาธารณะโดยปริยาย โดยการกระทําที่สรางขึ้นและเผยแพรภายในขอบเขตที่แคบ
ของความสนใจ  
 
2.4  ลักษณะของสิทธิความเปนอยูสวนตัวของบุคคลสาธารณะ 

 
“ความเปนอยูสวนตัว” เปน “สิทธิ”ลักษณะหนึ่งที่ยากที่สุดในการบัญญัติความหมาย

เมื่อเทียบกันบรรดาสิทธิมนุษยชนตางๆ เพราะตองพิจารณาเนื้อหา สภาพสังคม วัฒนธรรม และ
พฤติการณแวดลอมประกอบดวย ในบางประเทศแนวคิดของความเปนอยูสวนตัวไดรวมถึงการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงเปนการตีความในดานการจัดการขอมูลสวนบุคคล อยางไรก็ตาม คํา

                                                 
36 Wikipedia article “Public figure”.  From http://en.wikipedia.org/wiki/Public_figure 
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วา “ความเปนอยูสวนตัว” เปนคําที่มีความหมายกวางและครอบคลุมถึงสิทธิตางๆ หลายประการ 
อาทิ37 

(1) ความเปนสวนตัวเกี่ยวกับขอมูล (Information Privacy)  เปนการใหความคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลโดยการวางหลักเกณฑเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการบริหารจัดการขอมูลสวน
บุคคลโดยสิทธิสวนตัวในสวนของขาวสารขอมูลของเอกชนนั้น หมายถึงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับ
การดําเนินชีวิตของบุคคลหนึ่ง ๆ ตามความพึงพอใจ อาทิเชน ช่ือบุคล ที่อยู อายุ อาชีพ รูปถาย วัน 
เดือน ปที่เกิด การศึกษา ผลการเรียน ประวัติทางการแพทย ประวัติทางครอบครัว รายได รายการใน
บัญชีเงินฝากกับธนาคาร ประวัติการทํางาน ขอมูลทางภาษี ประวัติอาชญากร รายการใชจายผาน
บัตรเครดิต ภาพบุคคล  

(2) ความเปนสวนตัวในชีวิตรางกาย (Bodily Privacy)   เปนการใหความคุมครองใน
ชีวิตรางกายของบุคคลในทางกายภาพที่จะไมถูกดําเนินการใดๆ อันละเมิดความเปนสวนตัว อาทิ 
การทดลองทางพันธุกรรม การทดลองยา เปนตน 

(3) ความเปนสวนตัวในการติดตอส่ือสาร (Communication Privacy) เปนการใหความ
คุมครองในความปลอดภัย และความเปนสวนตัวในการติดตอส่ือสารทางจดหมาย โทรศัพท 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือวิธีการติดตอส่ือสารอื่นใด ที่ผูอ่ืนจะลวงรูมิได  

(4) ความเปนสวนตัวในเคหสถาน (Territorial Privacy) เปนการกําหนดขอบเขตหรือ
ขอจํากัดที่บุคคลอื่นจะบุกรุกเขาไปในสถานที่สวนตัวมิได ทั้งนี้ รวมทั้งการติดกลองวีดิโอ และการ
ตรวจสอบรหัสประจําตัวบุคคล (ID checks) 

 
2.5 ขอยกเวนสิทธิความเปนอยูสวนตัวของบุคคลสาธารณะ 
 

สิทธิความเปนอยูสวนตัวไดมีการรับรองโดยปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและ
ตามกติกาขอตกลงระหวางประเทศ ซ่ึงทําใหสิทธินี้มีความชัดเจนมากขึ้น แตแมจะมีการรับรอง
ดังกลาว “สิทธิความเปนอยูสวนตัว” ก็อาจมี “ขอยกเวน”ได โดยสิทธิสวนของรวม อันเปนกรณีที่
เกี่ยวกับสาธารณะประโยชน (Public Interest) โดยเฉพาะอยางยิ่งการกลาวอางถึงความมั่นคงแหงรัฐ
(National Security) ซ่ึงมีหลักการพื้นฐานมาจากการปกปองสาธารณประโยชนของสวนรวม  

โดย “สาธารณประโยชน”  สามารถจําแนกเปน 
1. กรณีทั่วๆไป โดยคํานึงถึงความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และ 

                                                 
37 โครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT Laws Development Project).  กฎหมายเกี่ยวกับ

การคุมครองขอมูลสวนบุคคล.  จาก http://www.ecommerce.or.th/ictlaw/dp/general_info.html 
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2. กรณีที่เกี่ยวของกับการปองกันและสืบอาชญากรรม  
(1.) กรณีทั่วๆไป โดยคํานึงถึงความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน โดย

ที่ ความสงบเรียบรอยของประชาชนเปนเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนโดยท่ัวไปของสังคมสวนรวม 
ซ่ึงจะแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา  เศรษฐกิจ สังคม และทัศนคติของมหาชนโดยทั่วไป ซ่ึง
ผลประโยชนโดยทั่วไปของสังคมนั้นยอมอยูเหนือผลประโยชนของเอกชน  

ความสงบเรียบรอยของประชาชนอาจจําแนกได เปน 3 ประเภท ใหญ คือ ทางการเมือง
อันจะเกี่ยวของกับอํานาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ, ทางเศรษฐกิจ และทางสังคม ดานสถาบัน
ครอบครัว ดานวิชาชีพ และดานสิทธิมนุษยชนเปนตน   

โดยทั่วไปศาลมักจะเปนผูวินิจฉัยโดยการวินิจฉัยเ ร่ืองความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน และตองจะคํานึงถึงผลประโยชนของสังคมและประเทศชาติเปนใหญเหนือผลประโยชน
ของเอกชน ผูวินิจฉัยควรถือหลักเกณฑของวิญูชนประกอบการพิจารณา  คือพิจารณาจาก
ความรูสึกนึกคิดของคนธรรมดาสามัญที่มีความประพฤติดี นอกจากนี้ไมควรคํานึงถึงบรรทัดฐานคาํ
ตัดสินเดิมมากเกินไปเนื่องจากเปนเรื่องที่ตองคํานึงถึงตัวแปรหลายประการดังที่กลาวไวในขางตน  

สรุปไดวา ความสงบเรียบรอย เปนเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนโดยท่ัวไปของสังคม
สวนรวม ผันแปรไปตามกาลเวลา โครงสรางของสังคม และทัศนคติของมหาชน ซ่ึงยอมอยูเหนือ
ผลประโยชนของเอกชน สวนศีลธรรมอันดีของประชาชน เปนเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมตลอดจน
ขนบธรรมเนียม ศาสนา ประเพณี ความรูสึกนึกคิดในแงทางจิตใจของหมูเหลาประชาชนในสังคม38  
เปนสวนรวม ซ่ึงอาจแตกตางกันไปในแตละยุคสมัย ซ่ึงหลักการในเรื่องนี้มักเกี่ยวกับหลกัความสงบ
เรียบรอยของประชาชน เพราะโดยปกติการกระทําใด ๆ ที่มีลักษณะเปนการขัดขวางตอความสงบ
เรียบรอยของประชาชน ศาลจึงมักวินิจฉัยรวมกันไปในเรื่องความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชนนี้ ผูกระทําการขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชนเปนกรณีที่จะไดรับความอับอาย
และคําตําหนิติเตียนจากบุคคลอื่น  

(2.) กรณีการรักษาความสงบเรียบรอยในการปองกันและสืบอาชญากรรม กลาวไดวา 
แมวาปจเจกชนจะมีสิทธิที่จะอยูตามลําพังและโดยปราศจากการเขารบกวน แทรกแซงหรือ
สอดแทรกในความเปนอยูสวนตัวนั้น แตเพื่อความสงบเรียบรอยของบานเมือง จึงจําตองอยูภายใต
อํานาจตามสมควรในการรักษาความสงบของรัฐดวยเชนกัน  

โดยการปฏิบัติตามกฎหมายหรือคําสั่งโดยชอบดวยกฎหมายในกรณีมีเหตุอันเกี่ยวกับ
อาชญากรรมบานเมือง เชน การจัดทําและเก็บรักษาลายพิมพนิ้วมือและภาพถายของบุคคลผูถูก
                                                 

38 อุกฤษ มงคลนาวิน.  (2502, สิงหาคม).  “ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน.”   
ดุลภาห, 6, 8.  หนา15. 

DPU



 34 

กลาวหาวากระทําความผิดอาญาตามสมควร การถายรูปและทําทะเบียนประวัตินักโทษตามธรรม
เนียมในการบันทึกของเจาหนาที่ตํารวจที่กระทําโดยชอบดวยกฎหมาย  นอกจากนี้บุคคลตองโทษ
จําคุกหรืออยูภายใตกระบวนการทางกฎหมาย สิทธิในชีวิตสวนตัวของบุคคลนั้นถือวาถูกควบคุม
ตั้งแตบัดนั้น ภายใตขอบเขตที่กําหนดเพื่อความปลอดภัยและเพื่อคุมครองสังคม  

และในกรณีที่บุคคลหนึ่งไดกลายเปนบุคคลสําคัญของสาธารณะ ก็ถือวาเปนกรณีอัน
เกี่ยวเนื่องกับประโยชนสาธารณะเชนกัน  โดยขาวสารของบุคคลดังกลาว  ที่ เกี่ยวของกับ
สาธารณประโยชนอันชอบธรรมไมอาจมีสิทธิสวนตัวได เชน ดาราภาพยนตร นักรอง นักกีฬา 
บุคคลผูตกเปนขาวเนื่องจากกระทําการมีช่ือเสียง นักการเมือง เจาหนาที่ของรัฐ ผูตองโทษจําคุก 
จําเลยในคดีอาญา เปนตน  

แตบุคคลเหลานี้ก็มิไดหมายความวาจะไมมีสิทธิในความเปนอยูสวนตัวเลย ในกรณี
บุคคลสาธารณะนี้จะมีกรอบหรือขอบเขตอันสมควรในการที่จะตองใชพิจารณาควบคูกันไปดวย 
คือ การเผยแพรที่ชอบธรรม ตามสมควร และตามความจําเปนสําหรับเรื่องนั้นๆ ดังนั้นจึงมิได
หมายความวาจะนําเรื่องสวนตัวของพวกเขามากลาวไดตลอดเวลาอยางไมมีขอบเขต  

จึงอาจกลาวไดวา สิทธิสวนตัวมีขอบเขตเทาที่ไมขัดหรือแยงกับสิทธิของสวนรวม หรือ
สาธารณประโยชนนั่นเอง และหากเรื่องราวขาวสารสวนตัวใดที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนและความมั่นคงแหงรัฐแลว ยอมเปนขอยกเวนที่บุคคลไมอาจมีสิทธิ
สวนตัวได 

 
2.6  รูปแบบของการใหความคุมครองความเปนอยูสวนตัว39 

 
จากผลกระทบตางๆ ที่เกิดขึ้น ทําใหหลายประเทศทั่วโลกเกิดแนวความคิดในการให

ความคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางจริงจัง เพื่อรองรับกระแสการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว ซ่ึงการใหความคุมครองนั้นอาจมีรูปแบบแตกตางกันไปในแตละ ประเทศ โดยอาจใช
วิธีการออกกฎหมาย หรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อปองกันมิใหเกิดการละเมิดขอมูลสวนบุคคลหรือนํา
ขอมูลสวนบุคคล ไปใชในทางมิชอบ โดยมีวิธีการที่สําคัญพอสังเขป ดังนี้  

1.บัญญัติเปนกฎหมายทั่วไป   
หลายประเทศสวนใหญมีการบัญญัติกฎหมายโดยเปน กฎหมายที่วางหลักการทั่วไป

ครอบคลุมการเก็บรวบรวม การใช และการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลทั้งของหนวยงานภาครัฐและ
                                                 

39 โครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT Laws Development Project).  กฎหมายเกี่ยวกับ
การคุมครองขอมูลสวนบุคคล.  จาก   http://www.ecommerce.or.th/ictlaw/dp/general_info.html 
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เอกชน และมีหนวยงานกลางดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ซ่ึงรวมทั้งการที่ ภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมอาจกําหนดหลักเกณฑในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลขึ้นเพื่อใชบังคับกันเอง และมี
หนวยงานกลางทําหนาที่ ดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาว วิธีการในรูปแบบนี้เปนวิธีการ
ที่ประเทศสวนใหญนําไปใช   

2. บัญญัติเปนกฎหมายคุมครองแตละเรื่องไวโดยเฉพาะ  
 วิธีการนี้เปนวิธีการที่บางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ดําเนินอยู กลาวคือ การหลีกเล่ียง

การบัญญัติกฎหมายที่เปนการวางหลักการทั่วไป แตมีกฎหมายคุมครองแตละเรื่องไวเปนการเฉพาะ 
เชน การเก็บบันทึกขอมูลการเชา-ยืมวีดิโอ หรือขอมูลทางการเงิน ซ่ึงการบังคับใชกฎหมายใน
รูปแบบนี้ตองอาศัยกลไกหลายประการรวมกัน นอกจากนี้อุปสรรคที่สําคัญสําหรับการบัญญัติ
กฎหมายในรูปแบบนี้ คือตองมีการบัญญัติกฎหมายใหมเพื่อรองรับใหทันกับเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งเปนเรื่องยาก และไมมีหนวยงานที่ดูแลชัดเจน  

3. โดยกลไกการกํากับดูแลตนเอง  
 ในทางทฤษฎีนั้น การใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลอาจทําไดโดยกลไกการกํากับ

ดูแลตนเอง (self-regulation) กลาวคือ การที่ผูประกอบการภาคธุรกิจกําหนดประมวลจริยธรรมของ
ตนเองขึ้น และดูแลใหมีการปฏิบัติตามกันเองไมมีหนวยงานกลางกํากับดูแล ซ่ึงการดําเนินการใน
รูปแบบนี้ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ คือ ประมวลจริยธรรมใหความคุมครองเพียงพอหรือไม และ
การนําไปใชมีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม 
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บทที่ 3  

มาตรการการคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัวของบุคคลสาธารณะตางประเทศ 
 
3.1 สาธารณรัฐไตหวัน1 
 
       3.1.1 การคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตวั 

มาตรา 12 ของรัฐธรรมนูญแหงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ป1946  กลาววา 
“บุคคลจะมีเสรีภาพในชีวิตสวนตัวที่สอดคลองกัน” นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังไดปองกันสิทธิ
จํานวนมากที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูสวนตัว, อยางเชน การปฏิบัติตามหรือกิจกรรมทาง
ศาสนา (มาตรา 13) หรือเสรีภาพในการเขารวม (มาตรา14)2 

 กฎหมายเกี่ยวกับความเปนสวนอยูตัวซ่ึงถือวาเปนกฎหมายที่สําคัญฉบับหนึ่งของ
ไตหวัน คือกฎหมายการคุมกันขอมูลสวนตัวในกระบวนการทางคอมพิวเตอร ประกาศเปนกฎหมาย
ในสิงหาคมป 19953   

พระราชบัญญัติดังกลาวไดควบคุม การรวบรวมและการใชขอมูลที่สามารถจําแนก
ความเปนอยูสวนตัว โดยหนวยงานรัฐบาลและหนวยงานหลายแหงที่เกี่ยวของกับความเปนอยู
สวนตัว โดยบังคับวาการรวบรวมขอมูลและประโยชนของขอมูลความเปนสวนตัวควรจะตอง
เคารพสิทธิและสวนไดเสียของหลักการพื้นฐาน และขอมูลสวนบุคคลทั้งหลายอาจจะถูกจัดการตาม
หลักพื้นฐานของความซื่อสัตยและความนาเชื่อถือ และไมเกินขอบเขตของความประสงคที่ตองการ
จะใชขอมูลนั้นอยางเฉพาะเจาะจง 

นอกจากนี้บุคคลแตละคนมีสิทธิการเขาถึงและแกไขขอมูลของพวกเขา และสามารถที่
จะรองขอที่จะหยุดกระบวนการทางคอมพิวเตอรรวมถึงการใชและความสามารถรองขอเพื่อลบ
ขอมูลของพวกเขา การถายโอนขอมูลโดยไมไดสิทธิจากกฎหมายที่เกี่ยวกับความเปนอยูสวนตัวนั้น
ตองหามและสามารถที่จะประเมินราคาการการละเมิดไดกรณีหากเกิดความเสียหายขึ้น  
                                                 

1 Privacy and Human Rights 2003 An international Survey of Privacy laws and developments : The  
Republic of China( Taiwan).  From http://www.privacyinternational.org/survey/phr2003/countries/taiwan.htm 

2 Constitution of the Republic of China Adopted by the National Assembly on December 25, 1946. 
effective from December 25, 1947.   

3 Computer-Processed Personal Data Protection Law of August 11, 1995. 
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พระราชบัญญัตินี้แยกตามประเภทสําหรับองคกรเกี่ยวกับความเปนอยูสวนตัว ได 8 
ประเภท อันไดแก : องคกรขอมูลเครดิต , โรงพยาบาล, โรงเรียน, ธุรกิจโทรคมนาคม, ธุรกิจทาง
การเงิน, ธุรกิจประกันภัย และสื่อสารมวลชน เชนเดียวกับ บริษัทอื่นๆ , องคกร, หรือสวนบุคคล
อ่ืนๆ ที่ถูกระบุโดยกระทรวงยุติธรรมและทางการรัฐบาลกลางที่มีอํานาจ รวมถึงรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวของ 

กระทรวงยุติธรรมไดดําเนินการพระราชบัญญัตินี้สําหรับหนวยงานรัฐบาลเพื่อท่ีจะให
ปฏิบัติตาม  สําหรับหนวยงานเกี่ยวกับความเปนอยูสวนตัว ยกตัวอยาง เชน สํานักงานสืบสวน
สอบสวนอาชญากรรม (The Criminal Investigation Bureau หรือCIB) ที่ไดมีผลงานการจับกุมกลุม
การขายรายการของผูมีสิทธิไปเลือกตั้งมากกวา 15 ลานคน และขอมูลสวนตัวของแตละบุคคล
จํานวน40 ลานคนในการกระทําความผิดอันฝาฝนกฎหมายในเดือนพฤศจิกายน ป 1998  

กฎหมายในหลายๆเรื่องไดควบคุมการสอดสองหรือการตรวจตราโดยฝายที่เกี่ยวความ
เปนสวนตัว และตามมาตรา315 ในประมวลกฎหมายอาญาของไตหวัน บัญญัติวา บุคคลใด โดย
ปราศจากเหตุผล เปดหรือเก็บเปนความลับจดหมายที่ปดผนึกหรือเอกสารที่ถูกผนึกดวงตราอื่นที่
เปนของคนอื่น อาจจะถูกลงโทษภายใตกฎหมาย   

นอกจากนี้ภายใตกฎหมายการสื่อสารของรัฐ ป 19964  วางหลักไมใหบุคคลภายนอกรับ 
หรือบันทึก หรือใช การสื่อสารในประการที่ผิดกฎหมาย เพื่อที่จะลวงรูความลับและขอความในการ
ส่ือสารบริษัทการสื่อสารควรออกมาตรการที่เหมาะสมและจําเปนที่จะตองดูแลปองกันการสื่อสาร
ใหมีความปลอดภัย พระราชบัญญัติดังกลาวไดถูกแกไขในเดือนตุลาคม ป 1999 เพื่อแกไข
บทลงโทษโดยไดเพิ่มการลงโทษ ในกรณีดักฟงเทปโทรศัพทที่ผิดกฎหมาย โดยปรับเปนจํานวน 
1.5 ลานเหรียญไตหวัน (ประมาณ 43,600 เหรียญสหรัฐ) และจําคุก 5 ปขึ้นไป  

การดักฟงที่ผิดกฎหมายโดยรัฐบาล เปนปญหาที่แผขยายทั่วไปในไตหวันหลายป  
ภายใตยุคกฎหมายเกี่ยวกับกฎอัยการศึก พระราชบัญญัติการตรวจตราโดยการสื่อสาร และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา , การพิจารณาคดีและกระบวนการความปลอดภัยมั่นคง โดยปกติ
จะตองเขียนคํารองตอสํานักงานอัยการเพื่อดักฟงเครื่องโทรศัพทที่สงสัย  

ในเดือนมิถุนายน ป1999 รัฐสภาไตหวันไดอนุมัติกฎหมายการปองกันและควบคุมการ
ติดตอส่ือสารกระทําเพื่อที่จะใหมีการกําหนดอยางเครงครัด วาการดักฟงที่สามารถที่จะถูกใชได
เมื่อไหรและอยางไร และยังคงอนุญาตที่จะใชกฎหมายดังกลาวสําหรับกรณีเหตุผลอยางกวาง เชน
ความมั่นคงแหงรัฐ (National Security) และระเบียบสังคม (Social Order)   

                                                 
4 Telecommunications Law 1996, February 5, 1996. 
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ทั้งนี้พระราชบัญญัติยังบังคับถึงผูใหบริการการติดตอส่ือสารที่จะชวยเหลือในการ
บังคับใชกฎหมาย และจัดการรองขอทางเทคนิคสําหรับการยับยั้งดวย ซ่ึงถูกคัดคานโดยผูใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนที่ และในป 1998 ศาลสูงสุดไดมีแนวทางการวินิจฉัยวาเหตุการณที่ไดรับผานการ
ดักฟงที่ผิดกฎหมายจะไมรับไวในการพิจารณาความผิดทางอาญา  

สํานักงานอัยการทั่วไป  เปดเผยในป1999 วามีผูคนจํานวนมากกวา 15,000 คน ไดถูก
ดักฟง รวมถึง “ ขาวเกี่ยวกับการเมือง” (Political intelligence) ดวย ตามที่หนวยงานสหรัฐอเมริกา 
ไดรายงานจํานวนของการดักฟงลดลงในป 2000 และป 2001 ตามการประกาศใชกฎหมายใหม   
และไดมีการคนพบการดักฟงที่สํานักงานการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผูไดรับเลือกใหเขาแขงขันเปน
ประธานาธิบดี (ในขณะนั้น) เชน ชูอิ-เบียน ผูสมัครประธานาธิบดีอิสระ เจมส ซูน กลาวหาวาใน
เดือนพฤศจิกายน ป1999 ที่รัฐบาลไดดักฟงทางการหาเสียงทางการเมืองของเขาและโทรศัพทบาน 

กฎหมายใหมยังคงกําหนดระเบียบการดักฟงโดยบริการขาวที่ซ่ึงการดําเนินการกอน
หนานี้ปราศจากการควบคุมดูแลใดๆ  

ในดานการวางแผนสําหรับระบบ ไอ-ดี แหงชาติยังคงไดรับการพัฒนา ในป 1997 
รัฐบาลไตหวันเสนอความเห็นแหงชาติใหมเกี่ยวกับบัตรประชาชน เรียกวา “บัตรวงจรรวมเล็กทรอ
นิกสแหงชาติ” (National Integrated Circuit Card) เปนแผนการ บัตรสมารทการด บนพื้นฐานของ
ระบบที่มากกวา 100 รายการที่ใชเพียงบัตรประชาชนใบเดียว ,ประกันสุขภาพ ใบอนุญาตขับขี่,การ
เก็บภาษี, และในกิจการที่เกี่ยวของกับการจายเงิน ไดมี การคัดคานอยางรุนแรงโดยประชาชนใน
เร่ืองของพื้นฐานความหมายโดยนัยของแผนความเปนอยูสวนตัว ใหรัฐบาลจัดการฟงและประเมิน
อีกครั้งหนึ่ง  ในที่สุดรัฐบาลไดทิ้งแผนนั้นไป  ดวยความตองการที่ไมประสงคใหบัตรประชาชน
ประกอบดวยลายนิ้วมือหรือขอมูลทางไบโอเมตริก 

กลุมพันธมิตรสําหรับการปกปองขอมูลสวนตัวไดประกอบไปดวยมากกวา 50 สังคม
เมืองและองคกรที่ไมใชรัฐบาลหรือองคกรอิสระที่ถูกจัดตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม ป2002 ในการ
คัดคานแผนของรัฐบาลหลายเรื่องที่ตองการใหประชาชนสงขอมูลที่เปนความลับไปให  

แผนการที่ถูกวิจารณแผนมากที่สุดคือการแยกประชาชนในคนยุคถัดไปในระบบการ
จัดทําบัตรประชาชนที่จะใหประชาชนสงลายนิ้วมือไปใหเมื่อมีการทําบัตรประชาชน  ขณะที่ระบบ
บัตรประชาชนถูกบังคับใหทํา (คนแตละคนตองมี 1 ใบ) ระบบบัตรประชาชนรุนถัดไปมีการสราง
ระบบลายนิ้วมือที่มีประสิทธิภาพมากกวา แผนการจัดทําตารางลายนิ้วมือนี้ปจจุบันนี้ยังคงถูกยับยั้ง
ไวกอนเพราะวามีการวิพากษวิจารณในวงกวาง แตทั้งนี้รัฐมนตรีภายในที่รับผิดชอบสําหรับระบบ
บัตรประชาชนแหงชาติ ยังไมมีทาทีที่จะยอมยกเลิกแผนการดังกลาว 
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นอกจากนี้ยังไดมีการวิพากษวิจารณที่รุนแรงอื่นๆ คือ แผนประกันสุขภาพแหงชาติที่
รวมวงจรอิเล็กทรอนิกสเขาไปในบัตรและใชกับระบบบัตรประชาชนยังคงมีการบังคับทํา วาเปน
การกักเก็บขอมูลที่เปนความลับ เชน The International Statistical Classification of Diseases and 
Related Health Problems หรือ ICD- 9 code เพื่อการจําแนกโรค ของบัตรประกันสุขภาพของคนไข
หลังจากการพัฒนาเริ่มตนในป 2001 แผนยังคงมีการขยาย ชวงที่ 2 ของระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
บัตรประกันสุขภาพแหงชาติจะเก็บมากกวาขอมูลทางการรักษาบนบัตร เชนประวัติการรักษา ของ
คนปวยและผลของการใชยา ขณะที่ประกันสุขภาพแหงชาติเพียงแคตองการ “หนังสือรับรอง
ทางดานสุขภาพ” เพื่อจุดประสงคในการจําแนกสถานะการประกันภัยของคน  การบังคับทําระบบ
ประกันภัยแบบนี้ถูกมองวาเปนการฝาฝนกฎหมายการปกปองกระบวนการขอมูลบุคคลทาง
คอมพิวเตอร5 

ดานบุคคลจําพวกถ้ํามอง และ การเปดเผยในเรื่องของความสัมพันธที่อ้ือฉาวโดยส่ือ
ทางไตหวันมีความพรอมตอความตองการใหมสําหรับการปกปองความเปนอยูสวนตัวที่ดีขึ้น  เหตุ
เกิดจากกรณีวีดีโอตามขอกลาวหาของสมาชิกสภาเมืองไทเป  ที่มีสวนรวมในความสัมพันธทางเพศ
กับคูรักของเธอถูกถายภาพดวยกลองรูเข็มที่ถูกซอนเอาไวและถูกปลอยโดยนิตยสารซุบซิบเมืองป
2001 หรือกรณีวีดีโออนาจารของผูหญิงที่ถูกถายโดยไมรูตัวของพวกเขาไดไปอยูบนอินเตอรเน็ต  
ในเดือนมีนาคม ป 2002 ลูกสาวของ ประธานาธิบดี เชน  ปฏิเสธมหาชนวาภาพที่ถูกถายโดยกลอง 
วีดิโอรูเข็มที่ถูกซุกซอนไว ไมใชตัวเธอและเพื่อนชายของเธอ  

 ในการตอบสนองเรื่องการแกไข ผูบัญญัติกฎหมายไดหาทางที่จะเพิ่มประสิทธิภาพใน
เรื่องนี้โดยไดแกไขกฎหมายในป 1999 ในกฎหมายอาญา มาตรา 315 เรื่องการลงโทษของการ
บันทึกกิจกรรมเปนการกระทําผิด  ปจจุบันกฎหมายไดบัญญัติการจําคุก 5 ป หรือ 50,000 เหรียญ
ไตหวัน (ประมาณ 1,453 เหรียญสหรัฐ) 

ไตหวันเปนหนึ่งในไมกี่รัฐที่มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธทางชูสาว
(Adultery law) กฎหมายนี้ไดมีการวิจารณอยางรุนแรงในสังคมทั้งประเด็นของการไมสมควรมี
กฎหมายดังกลาวในแงตางๆ และในเดือนกรกฎาคม 2001 อุตสาหกรรมไตหวันประกาศใหทราบ 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑใหม คือโทรศัพทเคล่ือนที่พิเศษ หรือท่ีเรียกวา “ โทรศัพทสายลับ” ( Spy Phone) 
โทรศัพทที่มีชิปพิเศษที่สามารถที่จะเก็บเสียงและรวมทั้งเสียงใกลบริเวณโทรศัพท การหมุนรหัส
พิเศษสามารถการกระตุนชิปจากที่หางไกล พวกเขาไดกําลังครองตลาดโดยมีเปาหมายคือเหลา
ภรรยาที่ตองการจับผิดสามีที่อาจที่จะมีภรรยานอกกฎหมาย  
                                                 

5 See http://www.tahr.org.tw/PDPA/index.htm. (in Chinese).  Cited in Privacy and Human Rights 2003 
An international Survey of Privacy laws and developments : The Republic of China( Taiwan).  Supra note 2636. 
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        3.1.2  กรณีศึกษาเกี่ยวกับบุคคลสาธารณะ6   
ชู มัย-เฟง เปน นักหนังสือพิมพโทรทัศนชาวไตหวัน กอนหนานี้เปนคณะกรรมการ

หญิงเมืองไทเป และอดีตผูอํานวยการงานทางวัฒนธรรมของเมืองชินชู ช่ือของเธอถูกกลาวถึงใน
เร่ืองอื้อฉาวเทปทางเพศของเธอใน ป 2001ที่เธอถูกถายภาพอยางลับๆ กับ เทรน ชุง หมิง ซ่ึงเปนนัก
ธุรกิจไตหวันที่แตงงานแลว  

การศึกษาและอาชีพทางการเมือง : ชู เกิดในครอบครัวชาวจีนแผนดินใหญในเขต วัน
หัว เมืองไทเปและจบการศึกษาจากชั้นเตรียมอุดมศึกษาหญิงที่ไทเปและตอมามหาวิทยาลัยแหงชาติ
เชงชิ ในระดับปริญญาตรีดานวรรณกรรมจีน ภายหลังจบการศึกษา ชู ทํางานในฐานะ
นักหนังสือพิมพโทรทัศนหลายป ใน1992 ในขณะที่ทํางานที่ TTV เธอใชกลองถายรูปที่ถูกอําพราง
เพื่ออัดวีดีโอของสตรีรักรวมเพศอยางลับๆ ในบาร ผลลัพธดังกลาวทําใหเหลาลูกคาทั้งหลายที่
ปรากฏในโทรทัศนเปนสาเหตุใหบางคนที่มีภาพพยายามทําอัตนิบาตกรรม ยิ่งกวานั้นรายงานของ
เธอยังเกี่ยวพันกับนักแสดงหญิง พัน มัย-เชง ในฐานะเลสเบียน TTV ประโคมขาวของเธอในฐานะ
เปนผลของรายงานเหลานี้ อีกทั้งยังเปนการผิดมาตรฐานเกี่ยวกับหนังสือพิมพ  

ในเดือนธันวาคม ป 1994 เธอถูกเลือกเปนสภาจังหวัดไทเป เขาสังกัดพรรคการเมือง
ใหม (NP) ชู ในฐานะสมาชิกสภาเมืองไทเปที่ถูกเลือกตั้งขณะที่มีอายุนอยที่สุดในจํานวนการ
ลงคะแนนเสียง ป 1994 และถูกกลาวถึงสําหรับบุคลิกการพูดตรงไปตรงมาของเธอ สติปญญาที่
เฉียบคมและความงดงาม  ชู ครองครองตําแหนง 4 ป ในฐานะสมาชิกสภาได ส้ินสุดลงในฤดูรอน
1998 เธอหาการเลือกตั้งใหมแตNP ไมไดเสนอชื่อเธอ 

 เพื่อนชายของ ชู ในตอนนั้นคือ ชินชู เมเยอร ไซ เจน-ชิเอน ไดเสนอตําแหนงในรัฐบาล
เมือง ชินชู จนกระทั่งฤดูรอน 2001และเมื่อพวกเขาไดจบความสัมพันธระหวางหนุมสาวลง ชูได
กลับสูอาชีพนักหนังสือพิมพโทรทัศนชวงระยะเวลาสั้นๆ  

วันที่ 25 ตุลาคม 2001 นิตยสารของนักขาวอิสระทองถ่ิน อางโดยนิตยสารNextวา ชู สํา
สอนแบบไมเลือกหนาและเกริ่นถึงเทปบันทึกลับทางเพศวาอยูในการครอบครองของพวกเขา ชู 
ปฏิเสธขาวลือเหลานี้อยางรุนแรงแตก็พายแพในการลงคะแนนเสียงของวันที่ 1ธันวาคมป 2001  

เร่ืองอื้อฉาววีดีโอเทป : ระยะเวลาอันส้ันหลังจากที่พายแพ วันที่ 17 ธันวาคม 2001 
นิตยสารทองถ่ินโดยนักขาวอิสระScoop weekly ตีพิมพ เร่ืองราวที่ยาวเกี่ยวกับความสําสอนของ ชู 
และแนบวีดิโอ จริงความยาว 47 นาที โดยมีการซอนกลองเทารูเข็มไว เพื่อจุดประสงคที่จะแสดงวา 
ชู มีเซ็กซ กับชายที่ตอมาถูกยืนยันวา คือ เชน ชุน-หมิง ที่แตงงานแลว 

                                                 
6 Wikipedia Encyclopedia about Chu Mei Feng.  From http://en.wikipedia.org/wiki/Chu_Mei-feng 
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วีดิโออันนี้ทําใหเกิดความอื้อฉาวทันทีและถูกขยายผานอินเทอรเน็ตอยางรวดเร็วในทั่ว
โลก(เครื่องคนหาของLycosรายงานวาชื่อของเธอมีการคนหามากที่สุด ในมกราคมป 2002) ไดมี
ความพยายามของสมาคมของรัฐในทองถ่ินที่ยึดนิตยสารทั้งหมดจากตลาดหนังสือในขณะนั้นโดย
ทันที 

ชู ดําเนินการฟองหมิ่นประมาทและละเมิดชีวิตสวนตัวและการเผยแพรขอความ
อนาจาร โดยบทความเจาะลึกในวันที่ 31 ธันวาคม ป 2001ทั้งๆที่มีความจริงที่วาการกระทําเชนนั้น
นาจะหมายความวา ชู สารภาพกามกิจในเรื่องกอนหนานี้ของเธอโดย เชน ชุน-หมิง และภรรยา เชน 
ชุน-หมิง นาจะดําเนินคดีการเปนชูกับ ชู   

กลองถายรูปรูเข็มตัวนี้ตอนหลังถูกยืนยันวาถูกติดตั้งโดย คูโอะ ยู-หลิง เพื่อนของ ชู ที่
เปนแมมายที่ไมไดทํางานกับลูกสาววัยรุนของเธอ  

สาเหตุเนื่องดวยในเดือนกรกฎาคม ป 2001เมื่อ ชู เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา เปนเวลา 
2 สัปดาห ชู ขอรองให คูโอะ ดูแล เทมซุย คอนโดมิเนียมของเธอ กลายเปนเรื่องอื้อฉาวและทําใหรู
ถึงความสําสอนของ ชู  จากการกระทําในครั้งนั้นเปนไปไดที่จะขูใหกลัวเพื่อเอาเงิน ตอ ชู ใน
ภายหลัง  

ไซ เจน-ชิเอน เพื่อนชายคนเกาของชู ก็มีก็บทบาทไดรับการอ างถึงในเหตุการณอันนี้
ดวยในการวางแผนและการผลิตเทป หลังจากที่เขาแยกกับ ชู และมีความพยาบาท (ไซ ตอมาอางวา 
เขาไดใหเงินสดกับ ชู มากกวา 20 ลานดอลลาร รวมทั้งของขวัญระหวางป 1998 และ 2001 รวมทั้ง
การซื้อชินชูคอนโดมิเนียมของเธอ แตเมื่อถาม ชู ใหคืนของเหลานั้นกลับหลังจากที่พวกเขาแยกกัน  
ชู ปฏิเสธ และขายคอนโดมิเนียมแหงนั้นแทน อัยการทองถ่ินยืนยันตอมาวาไซ ชวยคูโอะ ในการ
ไดมาซึ่งกลองถายรูป และเขารวมการวางแผนรวมทั้งเสนอขายเทปดังกลาว แตคูโอะ ใหการวาได
ดําเนินการติดตั้งกลองเพียงคนเดียวและเปนผูขายเทป  

นอกจากนี้คูโอะ ยังคงใชโอกาสนี้ในการนําเงินในบัญชีจากแบงคของ ชู จํานวน 0.59 
ลานเหรียญไปดวย เทปวีดีโอดังกลาวไดถูกขายใหนิตยสาร Scoop weekly โดยนิตยสารดังกลาวได
ทําการขายในรูปแบบของการแนบแผนวีซีดี เพื่อขายคูกับนิตยสาร 

ทางดานการพิจารณาคดี ในเบื้องตนบุคคลทั้งหมดไดถูกตั้งขอหาละเมิดสิทธิสวน
บุคคล,หมิ่นประมาทและเผยแพรส่ือลามกอนาจาร โดยมีผูตองหาทั้งสิ้นจํานวน 11 คน7

ประกอบดวย 
- คูโอะ ยู หลิง Kuo Yu-Ling  เพื่อนสาวของชู 

                                                 
7 Jimmy Chuang. (2002, July 26).  “Six sentenced in sex-VCD scandal”.  The Taipei Times.  
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- คาโอะ ชุน ชุน Kao Chun-chun ลูกสาวของคูโอะ 
- ไซ เจน-ชิเอน Tsai Jen-chien เพื่อนชายคนกอนของชู ถูกสงสัยวามีสวนรูเห็นและให

ความชวยเหลือ 
- เชอร เยียว เชน Cheryl Shen CEO ของ Scoop Weekly 
- ไว แอน Wei An ผูชวยพิเศษของ เชอร เยียว เชน 
- ลิน เชียร-นาน Lin Jia-nan บรรณาธิการของ Scoop Weekly 
- เชน เยน Shen Yeh พอของ เชอร เยียว เชน และเปนประธานของนิตยสารรายสัปดาห 
- เชา ไว ชิน Shao Wei-hsin, วาง ชู ยุน Wang Hsu-yun และ วาง ยา-ไว Wang Ya-wei 

ทั้งสามคนเปนลูกจางของนิตยสารและมีสวนในการทําสกูปขาวของชู 
- โรงงานทําซํ้าแผน CD Chung-ti Technology's โดย ฮู ชวง-ลิน Hu Chung-lin เจาของ 

ตัวบทกฎหมายในคดีดังกลาว อางถึงเรื่องของการละเมิดสิทธิสวนบุคคล, การหมิ่น
ประมาทและเผยแพรส่ือลามกอนาจาร คูโอะเพื่อนสาวของชูไดโดนขอหาลักทรัพยอีกขอหาหนึ่ง
เนื่องจากขณะที่ไดรับมอบหมายใหดูแลคอนโดที่พักของชูนั้น คูโอะไดเอาเงินไปจํานวน0.59ลาน
เหรียญไตหวัน 

ตามประมวลกฎหมายอาญาของไตหวันมาตรา 235 กลาวถึงการแจกหรือจําหนายสิ่ง
ลามกอนาจารถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ในคดีนี้จะเห็นไดวานิตยสารที่เผยแพร
เร่ืองราวตางๆของชูมี 3 นิตยสารดวยกัน อันไดแก นิตยสาร Jade , East week และ Scoop weekly 
แตศาลตัดสินวากิจกรรมทางเพศของชู ในรูปแบบของรูปภาพและการสนทนาภายในหองนอน
ทั้งหมด ระหวางชูและคนรักของเธอโดยนิตยสาร 2 ฉบับแรก ไมมีความผิดตามกฎหมายวาดวย
เร่ืองเผยแพรแจกจําหนายสิ่งลามกอนาจาร โดยเพียงแคการผลิตVCD ที่จับเรื่องราวทั้งหมดและจาย
แจกสิ่งนี้ไปยังคนทั่วๆไปซึ่งถือวาเปนความผิดทางอาญา เหตุผลคือรูปภาพไมไดแสดงฉากใดๆ 
ของกามกิจจริงๆ ทั้งๆที่รูปถายดังกลาวนั้นไดเปนกิจกรรมทางเพศโดยภาพและเห็นถึงรางที่เปลือย
เปลาของเธอในสวนบน  

สรุปคือศาลใหความเห็นวาเฉพาะวีซีดีที่มีการบันทึกถายทอดกามกิจหรือที่แสดงให
เห็นถึงความสัมพันธทางเพศเทานั้นนั้นที่เปนส่ิงลามก และมีความผิดตามความหมายของมาตรานี้ 
จากความเห็นดังกลาวในประเด็นนี้ไดมีการวิพากษวิจารณกันเกี่ยวกับภาพของรางที่เปลือยเปลาของ
ชูในสวนบนและไดถูกนํามาเผยแพรนั้นไมไดรับความคุมครองหรืออยางไรทั้งที่เปนการเผยแพรรูป
ของเธอโดยปราศจากความยินยอม ทั้งนี้โดยศาลไตหวันยังมองวายังไมถือเปนสิ่งลามกอนาจาร8 
                                                 

8 Anna S.Y.Cheunf.  (2004).  “Turning victims into defendants : A study of sex scandals.”  
Conference paper presented at the Asia law Institute Inaugural.  p.11-13. 
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นิตยสารScoop weeklyยังถูกดําเนินการในขอหาหมิ่นประมาท โดยนิตยสารดังกลาวได
ปกปองตนเองดวยการอางเหตุผลวา ความสัมพันธทางชูสาวของบุคคลสาธารณะเปนเหตุการณขาว
ที่มีคาและสังคมใหความสนใจ  ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแลววาภายใตประมวลกฎหมายไตหวันมาตรา 310 
กรณีความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้นมีหลักวา เร่ืองที่เปนความจริงจะไดรับการคุมกันในกรณีหมิ่น
ประมาทหรือทําใหเสียช่ือเสียง แตหากเปนเรื่องที่เปนเรื่องความสัมพันธสวนตัวของบุคคล(private 
affairs)แลวยอมไมอยูในความหมายของประโยชนสาธารณะดังกลาว นอกจากนี้ศาลไมพบการ
สนับสนุนที่นาเชื่อถือเพราะวา บทความของนิตยสาร รายสัปดาหไมเคยวิจารณแสดงนัยของความ
เปนสวนตัวของ ชู ตอหนาที่ของเธอในฐานะขาราชการ หรือ นักการเมืองของเธอ9 

คดีนี้บุคคลที่ถูกตัดสินวาไดกระทําความผิดและรับโทษดังนี้10 
  -  คูโอะ ยู หลิง (Kuo Yu-Ling)  เพื่อนสาวของชู  ถูกจําคุกเปนเวลา  4 ป 8 เดือน ในเดือน
มีนาคม ป 2006 
  -  เชอร เยียว เชน (Cheryl Shen) CEO ของ Scoop Weekly ถูกจําเปนเวลา 2ปมกราคม ป 
2007  
  -   ไว แอน (Wei An) ผูชวยพิเศษของ เชอร เยียว เชน ถูกจําคุกเปนเวลา 1 ป 6 เดือน ใน
เดือนมกราคม ป 2007  
-      ลิน เชียร-นาน (Lin Jia-nan) บรรณาธิการของ Scoop Weekly ถูกจําคุกเปนเวลา 10 
เดือน และควบคุมดูพฤติกรรม 3 ป  ในเดือนมกราคม ป 2007 
       สวนบุคคลที่ถูกตั้งขอหาในเริ่มแรกแตสุดทายแลวไมถูกลงโทษ หรือ ตัดสินวาไมมี

ความผิดไดแก  
- ชูถอนฟอง ไซ เจน-ชิเอน  
- คาโอะ ชุน-ชุน ถูกพบวาไมมีความผิดเนื่องจากความจริงที่วาเธอเชื่อฟงแมของเธอและ

อายุที่ยังออนจนทําใหนําสูการกระทําผิดของเธอ 
- เชน เยน , พอของ เชอร เยียว เชน และเปนประธานของนิตยสารรายสัปดาห พบวาไม

มีความผิดเพราะไมมีสวนรูเห็นหรือเกี่ยวของกับการกระทําของลูกสาว 
- โรงงานทําซํ้าแผน CD ไมมีความผิดเพราะทําตามคําส่ังของเชอร เยียว เชน  

                                                 
9 Anna S.Y.Cheunf.  (2004).  “Turning victims into defendants : A study of sex scandals.”  

Conference paper presented at the Asia law Institute Inaugural.  p.19. 
10 Wikipedia Encyclopedia : Chu Mei Feng. 
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และศาลมีคําส่ังใหคูโอะจายเงินชดใชชูเปนจํานวน 2.59 ลานเหรียญ โดย 2ลานเปนการ
ชดใชในการละเมิดคาเทป และ 0.59 ลานเหรียญเปนคาชดใชที่คูโอะไดเอาเงินของชูไปจากความผิด
ฐานลักทรัพย 

นอกจากนี้ ยังมีขาวลือวา คูโอะ ยังคงมีวีดีโอ ซีดี ที่ถายตอนปดไฟที่ยังไมไดปลอย
ออกมาอีก ระหวาง ชู กับพนักงานของ คูโอมินแตง โชอู ชิ-ไว ผูซ่ึงเปนเพื่อนรวมชั้นเรียนในชวง
ประถมศึกษากับ ชู และเปนสมาชิกของนิติบัญญัติอิสระ ไซ ฮาโอะ  

ภายหลังเรื่องอื้อฉาว : ภายหลังเรื่องอื้อฉาวดังกลาว ชู วิจารณตัวเองวาเปน “ผูหญิงที่ไม
มีหนาในที่สุด” ทันทีภายหลังเรื่องอื้อฉาวของ ชู ถูกตีพิมพหนังสือ  หนังสือช่ือ การสารภาพของ ชู 
มัย-เฟง (The confession of Chu Mei Feng) ที่พยายามจะอธิบายความสัมพันธที่ซับซอนของเธอกับ
สุภาพบุรุษทั้งหมดขางตน แตหนังสือดังกลาวมียอดขายที่ไมดีนัก 

ใน 2002 ชู เดินทางไปสิงคโปรและจีน มีขาวลือวาถูกวาจางกับผูชายเซี่ยงไฮในฤดูรอน
ป 2002 แตพวกเขาบรรยายรายละเอียดทันที และระหวางเวลาอันนี้เธอสมัครเรียนที่ Fudan 
University PhD แตถูกปฏิเสธ ตอมาในป 2003 ชูไปพักในสหราชอาณาจักรและตัดความสัมพันธ
ทั้งหมดกับไตหวัน โดยสวนใหญถูกเลาลือวากําลังเรียนที่มหาวิทยาลัยของลิเวอรพูลแตไมไดรับ
การยืนยัน และใน มีนาคม ป 2006 แอปเปลไดอารี่(ไตหวัน) รายงานวา ชู แตงงานกับชาวจีนที่มีอายุ
นอยกวาในอังกฤษกับการที่ตั้งทองหลายเดือนและกําลังวางแผนที่จะยายบานกลับไปยังบานเกิด
สามีของหลอน เฉินหยาน หลังจากการสําเร็จการศึกษาซึ่งทางครอบครัวของ ชู ไดปฏิเสธที่จะ
ยืนยันขอมูลนี้  

ไซ เจน-ชิเอน นอกจากไดรับความพายแพในการลงคะแนนเสียงของวันที่ 1 ธันวาคม ป 
2001ในการเลือกตั้งใหมของเขาในเมเยอร ชินชู เขาลาออกจากกิจการสาธารณะ และถูกลือวากําลัง
เปนครูในมหาวิทยาลัยในจังหวัดฟูเจียนประเทศจีน  

คูโอะ ยู-หยิง และ คาโอะ ชุน ภายหลังเรื่องอื้อฉาวอันนี้และพวกเขาไมกลาแสดงตัวตอ
สาธารณะเหมือนเชนเคยคาโอะ พยายามทําอัตวินิบาตกรรมใน พฤษภาคม ป 2002และการศึกษา
ของเธอตองถูกหยุดลง คูแม-ลูก คูนี้ถูกลือวาถูกขับออกโดยกลุมทางศาสนาอวตารของพวกเขาและ
ความเชื่อของพวกเขาถูกเปลี่ยนไปจากคริสตศาสนาตั้งแตปปลาย 2003 และศรัทธาเปนอยางมาก ทํา
ใหการดําเนินชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปรับใชในโบสถ  

ในเดือนเมษายน ป 2006 หลังจากที่คดีความของ คูโอะ ยู-หยิง ส้ินสุดลง ทนายความ
ของ ชู ในไตหวัน ไดบอกกับสื่อทองถ่ินวา ชู อาจจะถอนขอกลาวหาของเธอตอ คูโอะ ตราบที่คูโอะ 
ไดจายเงินจํานวน 3 ลานเหรียญใหแก ชู  เพื่อเปนคาชดเชย คูโอะไมตอบรับและถูกกักขังใน วันที่ 
29 พฤษภาคม ป 2006  
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ตอมาไมนานภายหลังการคุมขัง คูโอะ มิถุนายน ป 2006 ผูพิพากษาองคกรปกครอง
ตนเองสวนทองถ่ินไทเปสงคําตัดสินและ คูโอะ จําเปนที่จะตองชดเชยแก ชู เปนเงินจํานวน 2.59 
ลานเหรียญ ซ่ึง 2 ลานเหรียญ สําหรับเพื่อเทป และ 0.59  ลานเหรียญ เพื่อการชดใช ผูปกครองของ 
คูโอะ ใน ยิแลน ไดบอกกับส่ือทองถ่ินวา  พวกเขาไมไดติดตอกับลูกสาวของพวกเขาเปนเวลานาน
มากและครอบครัวของพวกเขาไมมีเงินเพื่อผลตอบแทนเลย ทนายความของ ชู พูดวา ชู ไมพิจารณา
คํารองเพราะวาความจริงที่วา คูโอะ ไดถูกกักขังแลว เขายืนยันสถานภาพแตงงานของ ชู แตถูก
ปฏิเสธที่จะใหรายละเอียดที่มากกวานี้ 

  เชอร เยียว เชน,ไว แอน และ ลิน เชียร-นาน ลาออกจากบทความเจาะลึกรายสัปดาห
ทันทีมีเร่ืองอ้ือฉาว เชอร เยียว เชน กลายเปนหมอดูกําลังอานไพทาโรหและไดรับความเปนที่นิยม 
โดยเปนเจาภาพในรายการสนทนาทางวิทยุหรือโทรทัศนและการรักษาธุรกิจทํานายดวงของเธอ 
เธอก็มีชีวิตการแตงงานที่ส้ันเพียงแค 4 เดือนระหวางป 2006 และถูกจําคุกในวันที่ 9 มีนาคม ป 
2007,ไว แอน และ ลิน เชียร-นาน มีชีวิตที่ต่ําลงหลังจากเรื่องอื้อฉาว  แตถูกเชื่อวายังทํางานอยูใน
งานดานนิตยสารทองถ่ิน, เชน เยน ลาออกจากประธานบริหารบทความเจาะลึกรายสัปดาหใน
ระหวางคดีความ ในปจจุบันพี่ชายของ เชอร เยียว เชน เชน เชง ไดทําหนาที่สวนนี้แทน  

วันที่ 25 ตุลาคม 2006 ของนิตยสารNextไตหวันรายงานวา ชู เปดรานกาแฟกับสามีของ
เธอในโซโห ลอนดอน และเธอไมไดตั้งทอง ในมกราคม ป 2007 เทปอื้อฉาวของ ชู ไดปรากฏ
ชัดเจนอยางครึกโครมในไตหวันครั้งแรก ระหวาง 1 สัปดาหที่เธออาศัยอยู เธอไดพยายามที่จะทํา
สรางภาพลักษณที่ดีขึ้น โดยเขารวมรายการทอลคโชวในรายการทีวีประมาณ 20 รายการ และมีขาว
ลือวา ไดรับคาจางในการเขารวมรายการตางๆรวม 0.8 ลานเหรียญ 

ในวันที่ 20 มีนาคม ป 2007 ชูไดรับการชักชวนทางทีวี จาก มาคาโอะ เอเชีย  แซสเทิรน
ไลส ทีวี (MASTV) และมีรายงานวาจะมีการจายผลตอบแทนเปนจํานวน 5 ลานเหรียญฮองกงตอป 

ผลที่ตามมาจากเรื่องดังกลาวทางดานกฎหมาย : ในกุมภาพันธ ป 2005 ไตหวันไดมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประมวลกฎหมายอาญาแหงประเทศจีนบทความตอน XXVIII 315 ที่ซ่ึงเพิ่ม
ความสําคัญของการเพิ่มโทษอาญาสําหรับการกระทําเพื่อบันทึกชีวิตสวนตัวของคนอื่นอยางลับๆ
โดยปราศจากเหตุผลตามกฎหมายอยางมีนัยสําคัญ บทความ 315 นี้ถูกเรียกเลนๆวา “เร่ืองของ ชู 
มัย-เฟง”  
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3.2 ประเทศญี่ปุน11 
                   
       3.2.1 การคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัว  

มาตรา 21 ของรัฐธรรมนูญแหงประเทศญี่ปุน ป1946  บัญญัติเกี่ยวกับ การรับรอง
เสรีภาพของการชุมนุมและการเขารวม และการปราศรัย , การตีพิมพและการแสดงความคิดเห็นใน
รูปแบบตางๆ 2) การไมมีการตรวจสอบสื่ออาจจะยังคงอยู และยังรวมถึงการไมอาจมีความลับใน
วิธีการการสื่อสารที่ถูกละเมิด”  มาตรา 35 “สิทธิของบุคคลที่จะไดรับความปลอดภัยในเคหสถาน,
เอกสารและทรัพยสินตอการเขาตรวจคนและการจับกุมที่จะไมกอใหเกิดความเสียหาย ยกเวนจะ
ไดรับอํานาจของการกระทําโดยเหตุที่สมควรเกี่ยวกับสถานที่และสิ่งที่ตองสกัดกั้น...2) การตรวจ
คนและการจับกุมในแตละครั้งสามารถทําไดหากมีหนังสือรับรองออกมาโดยอํานาจของผูที่มี
อํานาจการตัดสินหรือไตสวน” 12  

ป 1988 พระราชบัญญัติการคุมครองขอมูลสวนตัวของบุคคลในกระบวนการทาง
คอมพิวเตอรที่ถูกจัดเก็บโดยหนวยงานของรัฐ( หรือเรียกวาพระราชบัญญัติ ป 1988) ไดออกมาเพื่อ
ควบคุมการใชขอมูลของบุคคลในระบบคอมพิวเตอรอันเปนขอมูลที่หนวยงานของรัฐเปนผูดูแล
หรือจัดเก็บ13  

โดยพระราชบัญญัติดังกลาวตั้งอยูบนพื้นฐานบนนโยบายความเปนอยูสวนตัวของ
OECD (OECD Privacy Guideline) และไดกําหนด การรักษาความปลอดภัย , การเขาถึงและการ
แกไขขอมูล โดยหนวยงานราชการตองกระทําการรวบรวมขอมูลของประชาชนอยางเหมาะสมโดย
ตีพิมพและเปดเผยแจงเปนประกาศสาธารณะใหทราบวากําลังทํารายการระบบแฟมเอกสารอยู
นอกจากนี้ขอมูลที่ถูกรวบรวมขึ้นเพื่อใชสําหรับจุดมุงหมายหนึ่งจะไมสามารถถูกใชสําหรับ
จุดมุงหมายอื่นนอกเหนือจากการยึดถือเอาไวเทานั้น  

พระราชบัญญัติ ป 1988 เปนการกระทําเพื่อตรวจสอบ โดยระบบการวางแผนการ
จัดการขอมูลและการประสานงานกับหนวยงานราชการ โดยหนวยงานราชการรายงานวาพบไฟลที่
นาสงสัยบางสวนที่หนวยงานราชการไมสามารถที่จะตรวจสอบได ทั้งนี้พระราชบัญญัติ ป 1988 ได
ถูกแกไขบางประการและนําออกมาประกาศใชบังคับเปนพระราชบัญญัติการคุมครองขอมูลสวนตัว

                                                 
11 Privacy and Human Rights 2003 An international Survey of Privacy laws and developments : Japan.  

From  http://www.privacyinternational.org/survey/phr2003/countries/japan.htm 
12 Constitution of Japan, November 3, 1946.   
13 The Act for the Protection of Computer Processed Personal Data Held by Administrative Organs, 

Act No. 95, 16 December 1988. 
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ของบุคคลที่ถูกจัดเก็บโดยหนวยงานของรัฐ โดยพระราชบัญญัติใหม14จะเปนการควบคุมขอมูลทั้ง
จากในเอกสารและในคอมพิวเตอร และตั้งการเตรียมการรับมืออาชญากรรมใหมสําหรับเจาหนาที่
รัฐผูซ่ึงทําใหขอมูลของบุคคลรั่วไหลโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร  

ผูแทนเกี่ยวกับกฎหมายความเปนอยูสวนตัวบางทานชี้วากฎหมายดังกลาวไมไดรวมถึง
ฐานขอมูลจากเอกสารที่เรียกวา “โคเซกิ” (koseki) ซ่ึงเปนระบบการเก็บบันทึกครอบครัว ที่ระบุการ
เกิด การตายและการหยา และเหตุการณครอบครัว  ขอมูลอันนี้ยังคงถูกใชการโดยทั่วไปหากมีรอง
ขอจากเจาหนาที่ทางสาธารณะ และจะถูกใชเสมอในการตรวจสอบของนายจาง หรือ ความเปนญาติ
กันทางการสมรสเพื่อใชตรวจสอบการกระทําที่ขัดตอกฎหมาย ภูมิหลังที่ไมบริสุทธ์ิเกี่ยวกับ
ครอบครัว ตระกูลหรือเรื่องอื้อฉาวอื่น โดยตั้งแตชวงป1980 การบันทึกยังคงมีอยูและไมมีการ
ปองกัน นอกจากนี้พระราชบัญญัติยังไมไดวางกฎเกณฑในการบันทึกเอกสารเหลานี้โดยตรงเทากับ
วาฐานขอมูลดังกลาวยังคงไมไดรับการควบคุมดูแลนั่นเอง 

จนกระทั่งรัฐบาลญี่ปุนไดดําเนินการตามนโยบายการควบคุมกํากับดูแลตนเองในดาน
ความเปนสวนตัวและโดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวโยงกับดานการพาณิชยทางอิเล็กทรอนิกส โดยตั้งแต
ฤดูรอนของป 1999 ผูบัญญัติกฎหมายไดดําเนินการเกี่ยวกับรางกฎหมายการคุมกันขอมูลสวนตัว
เพื่อที่จะใหกรอบแกการใชขอมูลสวนตัวในทางราชการและเชิงพาณิชย   

การออกกฎหมายที่ถูกเสนอตองการแกนแทของความเปนสวนตัวและเอกลักษณทาง
สาธารณะ โดยยึดถือ “ หลักพื้นฐาน 5 ประการ”  (Five basic principles) ดังนี้  

1)กําหนดจุดมุงหมายในการเก็บรวมรวมขอมูลอยางแนชัดและยึดขอบเขตใน
จุดมุงหมายนั้นๆ  

2)รวมกลุมขอมูลสวนตัว โดย “การกระทําซึ่งชอบดวยกฎหมายและจุดมุงหมายที่
เหมาะสม”   

3) รักษาความถูกตองและขอมูลปจจุบัน  
4) ปองกันความปลอดภัยของขอมูลสวนตัว  
5) ผานกระบวนการทําใหเกิดความโปรงใสภายในการรวบรวมและการใชขอมูล  
ยิ่งไปกวานั้น การรางกฎหมายยังกําหนดใหธุรกิจสวนตัวเปดเผยขอมูลของแตละบุคคล

ที่ไดเก็บไวและแจงจุดมุงหมายของการเก็บขอมูลนั้นๆ และไดหามบริษัทในการเผยแพรขอมูล
สวนตัวตอบุคคลภายนอก 

 

                                                 
14 The Act for Protection of Personal Data Held by Administrative Organs of 2003, Art. 53-55. 
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นักหนังสือพิมพและสมาชิกพรรคฝายคานได คัดคานหลักการพื้นฐาน 5 ประการ ของ
การรางกฎหมายดังกลาว โดยฝายที่คัดคานถือสิทธิ์วาหลักพื้นฐาน 5 ประการ นั้นไดฝาฝนเสรีภาพ
ในการปราศรัย ภายใตมาตรา 21 ของรัฐธรรมนูญ โดยจํากัดสื่อจากการรวบรวมขอมูลและรายงานที่
ถูกตองแนนอน และนักหนังสือพิมพยังเกรงวา เพราะวาเจาหนาที่ระดับสูงในรัฐบาลจะใช
ประโยชนจากการนี้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการรายงานหรือนําเสนอความผิดของพวกเขา และกฎหมาย
จะถูกนําไปใชอยางผิดๆโดยบุคคลจําพวกดังกลาว 

ในมีนาคม ป 2000 และอีกครั้งในป 2001 คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติรางกฎหมายและ
เสนอเขารัฐสภาญี่ปุน(the Diet) อยางไรก็ตามการพิจารณาหารือท่ีรางกฎหมายยังชาไปอีกครั้งหนึ่ง 
เพราะถูกกลุมส่ือวิจารณอยางตอเนื่อง และรวมทั้งผานคานดวย   

ภายหลังขอโตแยงที่ยาวนานในรัฐสภา รางกฎหมายถูกการยกเลิกใน เดือน ธันวาคม ป 
2002  หลังจากนั้นพรรคการปกครองแกไขรางกฎหมาย เพื่อตอบสนองกระแสการวิจารณ และโดย
ทวมกลางการตระหนักในขออ่ืนๆ ความอิสระของขาวสารขอมูล ในการแสดงปฏิกิริยาตอบท
วิจารณจากพรรคฝายคานและสื่อมีการรวมกลุมกันเพื่อทําการตัดสินทําใหขอถกเถียงลดลง ในเรื่อง
ของหลักพื้นฐาน 5 ประการจากรางกฎหมาย และใหยกเวนการตีพิมพในสื่อ การออกอากาศ, 
หนังสือพิมพ, ตัวแทนขาว, และกลุมการรายงานอื่นๆ  รวมทั้งสวนบุคคลและนักเขียนถูกละเวนจาก
การประยุกตใชขอมูลจากประโยคเหลานั้น 

รางกฎหมายที่ถูกแกไขและถูกอนุมัติในการประชุมคณะรัฐมนตรีในมีนาคม ป 2003  
และวันที่ 23 พฤษภาคม ป2003 ที่ประชุมผานรางและออกกฎหมาย “พระราชบัญญัติการคุมครอง
ขอมูลสวนตัวของบุคคล” และรางกฎหมายประกอบทั้งที่เกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนตัว รวมถึง 
2 กฎหมายที่ครอบคลุมถึงธุรกิจเอกชน,องคกรรัฐ และตัวแทนจัดการอิสระ โดยคณะรัฐมนตรีมี
หนาที่ในการดูแลและ กระทําการปกปองขอมูลสวนตัว ใหสําเร็จสมบูรณ และการใหการอนุญาต
แนะนํา หรือ ส่ัง ตอธุรกิจที่เกี่ยวของกับขอมูลเหลานี้ ผูที่ปฏิเสธที่จะทําตามคําส่ังของนายกรัฐมนตรี
จะถุกกําหนดโทษจําคุกเปนระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป หรือปรับไมเกิน 300,000 เยน 

ในป 2000 กระทรวงการคลังและกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางชาติ
(Ministry of International Trade and Industry หรือ MITI) ประกาศแผนเพื่อท่ีจะนําเขาสูการออก
กฎหมายเพื่อปองกันขอมูลความนาเชื่อถือเฉพาะสวน และหนวยงานกระทรวงไปรษณียและ
โทรคมนาคมญี่ปุน (Ministry of Post and Telecommunications หรือ MPT)  ประกาศแผนในเดือน 
มิถุนายนป1998 เพื่อศึกษาความเปนอยูสวนตัวในบริการการติดตอส่ือสาร สรางกลุมศึกษาชีวิต
สวนตัวเพื่อที่จะสํารวจความเปนไปในเรื่องนี้  ในเดือนตุลาคมป 1999 โดยMPT ถูกพบวา 92 
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เปอรเซ็นต ของผูตอบคําถาม เชื่อวาขอมูลสวนตัวของพวกเขาถูกเปดเผยปราศจากความยินยอมของ
พวกเขา และ 83 เปอรเซ็นต เชื่อวาองคกรและสวนบุคคลที่ถือขอมูลสวนควรจะถูกดูแล 

ISPs ออกนโยบายฉบับรางจัดพิมพญี่ปุน เพื่อคุมครองความเปนสวนตัวของผูใช
อินเทอรเน็ตออนไลน ในป2002 ในการตอบสนองตอกฎหมายความรับผิดชอบของผูใหบริการทาง
อินเทอรเน็ตของป 2001 (Internet Provider Responsibility Law  หรือIPRL) นโยบายจํากัดการ
แพรหลายของขอมูลสวนตัวปราศจากความยินยอมพิเศษ และการอนุญาตให ISPs ลบขอมูลของ
ผูใช และการรองขอการรักษาขอมูลที่ถูกผูไดเสนอลงไปเกี่ยวกับกรณีบุคคลสาธารณะ  

การสํารวจครั้งแรกเกี่ยวกับกฎหมายนี้เปนกรณี ยะฮู (Yahoo) ญี่ปุน  วันที่ 31 มีนาคม ป 
2003 ศาลแขวงของโตเกียวมีคําสั่งใหYahoo พิสูจนและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหนึ่งที่ไดใช
กระทําการหมิ่นประมาทเกี่ยวโจทกบนเวบบอรดของYahoo กรณีนี้เปนการทดสอบคดีแรกวาการ
ตีความของ IPRL ถูกอธิบายอยางไร   

ในกุมภาพันธ ป 1998 MITI สราง เจาหนาที่ผูคุมตรวจตราที่มีอํานาจ เพื่อที่จะแสดง
ระบบใหมสําหรับการยอมรับของ “ความเปนสวนตัวที่มีมาตรฐาน” ตอการเขารวมธุรกิจสําหรับ
การจัดการขอมูลสวนบุคคลในนโยบายของ MITI และสงเสริมการรับรูของการปกปองความเปน
สวนตัวของผูบริโภค “ความเปนสวนตัวที่มีมาตรฐาน” ระบบถูกจัดการโดย ศูนยพัฒนาการจัดการ
ขาวสารแหงญี่ปุน(Japan Information Processing Development Center หรือ JIPDEC) เปนการ
รวมกันระหวางรัฐและเอกชน บริษัทที่ไมไดทําตามคําแนะนําของสภาอุตสาหกรรมจะไมถูกให
มาตรฐานการคุมกันความเปนสวนตัวและไมใหความสัมพันธกับกลุมอุตสาหกรรมดวยกันดวย 
อยางไรก็ตามเจาหนาที่ควบคุมตรวจตรา จะตรวจสอบการละเมิด และทําการเสนอแนะเทาที่จําเปน 

การวิเคราะหเกี่ยวกับมาตรฐานถูกทําโดย สหภาพยุโรป จากผูเชี่ยวชาญทางวิชาการ
ทางดานความเปนสวนตัว 4 คน พบวามีปญหาจุดออนของระบบ ใน 2 ปแรกของโปรแกรม 
JIDPEC  บริษัทกําลังหาการรับรองถูกควบคุมโดยธุรกิจที่จัดการขอมูลสวนตัวอยางเชน สํานักงาน
การสมรส  ในผลรวมรางวัล JIPDEC ประมาณ 140 ที่ไดรับใบอนุญาต ในพฤษภาคม ป 2000 
JIPDEC มีความเห็นที่ตรงกันกับสวน BBBOnline (Better Business Bureau)สหรัฐ ไดรวมมือกัน
คํานึงถึงการปกปองมาตรฐานความเปนสวนตัว เพราะวาการเพิ่มขึ้นของบริษัทที่เกี่ยวกับความเปน
สวนตัวระหวางสาธารณชน, จํานวนของบริษัทที่กําลังถือขอมูลความเปนสวนตัวมีมากขึ้น โดยใน 
พฤษภาคม ป 2003 มีจํานวนบริษัท499 แหงไดรับรางวัลเกี่ยวกับมาตรฐานความเปนสวนตัวของ
ขอมูลโดย JIPDEC 15 

                                                 
15 Japan Information Processing Development Corporation. 
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การลักลอบดักฟงเปนอีกประเภทหนึ่งที่ไดรับการพิจารณาตอการละเมิดกฎหมาย
รัฐธรรมนูญในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิความเปนอยูสวนตัว อยางไรก็ตามในเดือนสิงหาคม ป 1999 
รัฐสภาผานขอโตแยงเกี่ยวกับกฎหมายการสกัดกั้นการสื่อสาร อนุญาตใหดักฟงโทรศัพทหรือแฟกซ 
และที่มาของ อี-เมล เมื่อกรณีสอบสวนเกี่ยวของกับ วัตถุที่ทําใหมึนเมา,การกระทําผิดดวยปน, กลุม
ที่เกี่ยวของกับการฆาตกรรม และการลักลอบนําเขาชาวตางชาติ16  

ภายใตกฎหมายใหมซ่ึงมีผล ในเดือนสิงหาคม ป2000 การใชการดักฟงถูกจํากดัโดยตอง
ดําเนินการดังตอไปนี้ กลาวคือ ทําไดเฉพาะเจาหนาที่ตํารวจระดับผูบังคับการหรือสูงกวานั้น และ
เจาที่ตํารวจจะตองไดรับอนุญาตจากการตัดสินของศาลเพื่อที่จะใชการดักฟง การอนุญาตนั้นจะอยู
ใน 10 วัน และสามารถขยายระยะเวลาจนถึง 30 วัน และจะตองมีบุคคลจํานวน 1 ใน 3 จากกลุม
อิสระอยาง เชน ลูกจางของบริษัทเครื่องรับสงโทรเลขญี่ปุนและบริษัทโทรศัพท(Nippon telegraph 
and telephone company)จะตองอยูดวยระหวางการเฝาสังเกตและอยางสุดทาย เจาหนาที่ตํารวจและ
อัยการอยูในระเบียบที่จะตองแจงผูที่ถูกติดตามภายใน 30 วันหลังจากการสอบสวน นอกจากนี้การ
กวดขันเพิ่มโทษที่สามารถทําไดสําหรับการดักฟงที่ผิดขั้นตอน       

หนวยงานตํารวจแหงชาติ (The national Police Agency หรือ NPA) และกระทรวง
ยุติธรรม (Ministry of Justice หรือ MOJ) ไดทําการรองของบประมาณจํานวน 170 ลานเยน (1.4 
ลานเหรียญสหรัฐ) ในป 2001 สําหรับการพัฒนาเทคโนโลยี “เมลบ็อกซช่ัวคราว” (Temporary 
Mailbox)เพื่อการสกัดกั้นอีเมล  

กฎหมายใหมถูกใชคร้ังแรก ในเดือนพฤษภาคม ป2002 เพื่อทําลายเครือขายยาเสพติด
ในโตเกียว ตํารวจตรวจสอบโทรศัพทเคล่ือนที่และจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่อยูบนพื้นฐานบนของ
การรับประกันและผูไดตองสงสัยในการกระทําความผิดจํานวน 9 คน 

 มีกลุมคนจํานวนมากคัดคานกฎหมายการดักฟงวาเปนการใหอํานาจที่ยิ่งใหญเกินไป 
รวมท้ังผูบัญญัติกฎหมายคนหนึ่งที่ฟองรองในขอหาตํารวจดักฟงการโทรศัพทของเขาอยางผิดๆ 
มากกวา 180,000 คนมีการลงนามรองทุกขเพื่อการยกเลิกของกฎหมายดักฟง ลายเซ็นถูกรวบรวม
เพื่อสงตอถวายฎีกาในที่ประชุมรัฐสภาสําหรับการยกเลิกของกฎหมายดักฟง ในวันที่ 24 พฤษภาคม 
ป 200017 และในเดือนสิงหาคม ไดมีการแถลงการณจากเอ็นทีที วาลูกจางของเขาไมไดถูกเรียกใน

                                                 
16 See http://www.jca.ax.apc.org/~toshi/cen/wiretap.intr.html.  Cited in Privacy and Human Rights 

2003 An international Survey of Privacy laws and developments : Japan.  Supra note 1657. 
17 See NaST http://www.jca.apc.org/privacy/.  Cited in Ibid.  Supra note 1666. 
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การเขารวมเมื่อเทปถูกติดตั้งเลย ซ่ึงเปนการดําเนินการที่ผิดขั้นตอน และการดักฟงนี้ยังคงถูกหาม
ภายใตมาตรา104 ของกฎหมายธุรกิจการสื่อสารและมาตรา 14 ของกฎหมายการสื่อสารโดยใชสาย18  

ในเดือนมิถุนายน 1997 ศาลสูงโตเกียวสนับสนุนคําวินิจฉัยศาลชั้นลาง กรณีตํารวจคา
นากาวะ วามีการดักฟงทางโทรศัพทที่ผิดกฎหมายที่บานของสมาชิกอาวุโสของพรรคคอมมิวนิสต
ญี่ปุน  ศาลประกาศคาเสียหายจํานวน 4 ลานเยน ลูกจาง เอ็นทีที ยังคงถูกจับเนื่องดวยการขายขอมูล
เกี่ยวกับลูกคา บริษัทหลายๆแหงที่ใหการบริการเครื่องรับโทรศัพทเคล่ือนที่ในลักษณะการชําระเงิน
กอนในเดือนพฤษภาคม ป 2000 เริ่มที่จะตองการทราบขอมูลของผูใชบริการในเบื้องตนกอนการ
ใหบริการเพื่อเปนการปองกันอาชญากรรมในรูปแบบดังกลาว 

ดานการจัดระบบเครือขายพลเมืองในประเทศญี่ปุน รัฐสภายังคงเตรียมการอนุมัติ
กฎหมายการลงทะเบียนของราษฎรเบื้องตน โดยใหทางโตเกียวอนุญาตเพื่อออก ตัวเลข 11 หลัก 
สําหรับพลเมืองญ่ีปุน และผูอาศัยตางชาติ และรองขอใหพลเมืองญี่ปุนและชาวตางชาติดังกลาวให
ขอมูลสวนตัวดวย ช่ือ-ที่อยู-วันเกิด-และเพศ ขอมูลการลงทะเบียนจะถูกทําโดยคอมพิวเตอรและ
และเชื่อมตอทั่วประเทศ เปนระบบการลงทะเบียนแบบเครือขายของประชากร(Resident Registry 
Network System หรือ RRN) หรือมีช่ือเรียกอีกอยางวา จูกิ-เน็ต”  ถูกสรางขึ้นโดยกฏหมาย โดย
รัฐบาลวางแผนที่จะขยายการใชรหัสการลงทะเบียนในการเสนอการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
มากกวาผานเครือขายนี้  

ไดมีการเริ่มดําเนินการเมื่อ วันที่ 5 สิงหาคม ป2002 แตรัฐบาลทองถ่ินบางที่ 
ตัวอยางเชน โยโกฮามา เมืองที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศ มีการตัดสินใจที่จะไมเขารวมกับ
ระบบนี้ และทองถ่ินบางที่ประกอบการตัดสินใจเลื่อนเวลาออกไปในการใชระบบดังกลาว 
นอกจากนี้รัฐบาลทองถ่ินจํานวน 6 แหงปฏิเสธที่จะเขาไปสู RRNS เพราะวาตระหนักกับความ
ปลอดภัยตอขอมูลสวนตัวของบุคคล วันที่ 26 กรกฎาคม ป 2002  ,กลุมนักวิชาการ,นักหนังสือพิมพ 
และประชาชนโตเกียว ฟองรองคดีตอศาลเรื่องที่รัฐมีการใชระบบเครือขายดังกลาวนั้น และกลาวหา
วาระบบเครือขายบุรุกสิทธิสวนบุคคลและไมเปนไปตามบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

ในมิถุนายน ป1999 กระทรวงการขนสง ประกาศแผนการออก”สมารทเพลท” (Smart 
plate) ปายทะเบียนที่ไดรับอนุญาตกับการฝงไอซีชิป ใบอนุญาตอันใหมนี้สามารถที่จะเริ่มออก
ใชไดใน ตนป 2004 และจะประกอบดวยขอมูลผูขับขี่และยานพาหนะ และยังใชสําหรับการผาน
ทางและการควบคุมบนถนน ตั้งแตป 1986  สถาบันตํารวจแหงชาติมีการดําเนินการที่ครอบคลุม 

                                                 
18 Telecommunications Business Law, LAW No. 86 of 25 December 1984) As amended last by Law 

No. 97 of 20 June 1997.  See  http://www.mpt.go.jp/policyreports/english/laws/Tb_index.html.  Cited in 
Ibid.  Supra note 1668. 
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ระบบการตรวจตราดวยวิดีโอ เรียกวา “ระบบ เอ็น” (N-System) ในอยางนอย 540 แหงบนทางดวน
และถนนสายหลักผานเมือง, มีการบันทึกอัตโนมัติลงในแผนเพลทสําหรับรถทุกๆคันที่ผานเมื่อไรก็
ตามที่พบรถคันที่ตองการ ระบบจะออกใบที่มีรายละเอียดใหตํารวจทันที19 ระบบเอ็นรุนลาสุด นี้ ยัง
สามารถที่จะถายรูปหนาคนขับไดดวย 

ในป 2002  กฎหมายกําจัดขยะอิเล็กทรอนิกสใหม 2 ฉบับ กฎหมายอนุญาตใหผูใช
อินเตอรเน็ตและโทรศัพทเคล่ือนที่ทีอานขอความตัวหนังสือไดเลือกที่จะไมทําการติดตอของแหลง
ขยะเหลานี้ก็ได และบังคับหามใหมีการเรียกรองทางการคาขายทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสทั้งหมด
ถูกกําหนดอยางชัดเจน  โดยกําหนดคาปรับเปนจํานวนเงิน 500,000 เยนขึ้นไป(ประมาณ 4,170 
เหรียญสหรัฐ) สําหรับการฝาฝน กฎหมายอีกอันถูกบังคับโดย MITI ที่มีหนาที่คือการคุมครอง
ผูบริโภค หากผูกระทําผิดไดกระทําการดังกลาวซ้ํา จะถูกปรับ 3 ลานเยนขึ้นไป(ประมาณ 25,000 
เหรียญสหรัฐ) หรือจําคุก 2 ป   และหากผูละเมิดไดประทําการในรูปแบบของบริษัท อาจถูกปรับ
เปนจํานวนตั้งแต 300 ลานเยนขึ้นไป ( 2.5 ลานเหรียญสหรัฐ)   

ผลจากอัตราการเพิ่มสูงขึ้นของอาชญากรรม ตํารวจโตเกียวมีการเริ่มดําเนินการติด
กลองตรวจตราบนประโยชนและการสรางการตรวจตราผูเดินเทาในยานที่มีประชากรหนาแนนที่ 
ตําบล คาบูกิโช นักกฎหมายตอตานการอางสิทธิ์ในการเคลื่อนที่วาการตรวจตรานี้ไมไดกําหนดอยู
ในรัฐธรรมนูญ โดยจากผลของการวิพากษวิจารณ ตํารวจโตเกียวจากวางสัญลักษณใกลกับกลอง
เพื่อใหผูที่เดินเทาสังเกตวาพวกเขากําลังอยูในฟลมดังกลาว  พื้นที่อ่ืนของเมืองไดทําอยางผูนําที่
โตเกียว แตกลุมสวนตัวจํานวนมาก เชน NaST และการรวมตัวของผูบริโภคในญี่ปุน กําลัง
ดําเนินการแจงสถานที่ติดตั้งกลองถายรูปใหมทั้งหมด   

การเพงเล็งความเปนอยูสวนตัวไดมีอัตราการเลื่อนสูงขึ้น  สมาคมแรงงานแหงญี่ปุน
รายงานวา บริษัทญี่ปุน  35 เปอรเซ็นต กําลังเฝาสังเกตจดหมายอิเล็กทรอนิกสของลูกจางของพวก
เขาและเว็บที่ใชโดยบริษัทอางถึงการกลัวของไวรัส การคุกคามทางเพศและความเปนหวงอื่นๆ วา
เปนเหตุผลของการตระหนักการตรวจตรา  

ในมีนาคม ป 2000 พบวาบริษัทวิจัยมีการนําขอมูลลับจากการทดสอบพันธุกรรม 
ตัวอยางเลือด 1000 ตัวอยาง ที่ไดจากผูคนที่บริจาคเลือดใหสภากาชาดญี่ปุน  กระทรวงสาธารณสุข
และสวัสดิการ ลงมือสอบสวนเมื่อพฤศจิกายน ป 1999 ไดรับการรายงานวามีผูขายกําลังขายขอมูล
สวนตัวเกี่ยวกับผูคนที่รับการดูแลทางการแพทย ที่รวมทั้งประวัติการรักษาทางการแพทย 

หลายเดือนตอมา มหาวิทยาลัยโตโฮกุ ในเซ็นได และศูนยโรคเกี่ยวกับเสนเลือดหัวใจ
แหงชาติในเมืองจังหวัด โอซากา ของซูอิตะ ไดกลาววา พวกเขาศึกษายีนสของผูบริจาคโลหิตโดย
                                                 

19 Christian Science Monitor.   
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ปราศจากความยินยอม  และการลงคะแนนสํารวจที่ถูกหนังสือพิมพมาอินิชิ กลาวถึงมาตรฐานการ
ปฏิบัติ และพบวามหาวิทยาลัยเกี่ยวทางยา 64 แหงรอบๆญี่ปุน 70 เปอรเซนตกําลังดําเนินการ
ทดสอบยีนส รัฐมนตรีสาธารณสุขและสวัสดิการ ยูยา นิวะ จึงสอบสวนถึงกรณีดังกลาวและจะ
พิจารณาติดตั้งการบังคับกฎหมายที่ปองกันการรั่วไหลของขอมูลทางการแพทยของคนปวย   

กรณีที่เกี่ยวของกับหลักกับการรั่วไหลที่สําคัญของขอมูลสวนตัวอ่ืนๆ ตามกระทรวง
การจัดการรัฐ พบวามี52 กรณีในชวง 3 ป ที่ผานมา ในมิถุนายน ป2002 สํานักงานตํารวจแหงชาติ
และแผนกตํารวจนครบาล รายงานวาเมื่อพฤษภาคม ป 2002 พบวาวาชื่อ ที่อยู และขอมูลสวนตัว
อ่ืนๆของผูเยี่ยมชมเวบไซดของบริษัทหุนสวนจํากัดคอมมี่(บริษัทการบริการการจัดการความสวย)
ประมาณ 5หมื่นคนมีการร่ัวไหลออกไป และยังมีกรณีคลายกัน คือ บริษัทผลิตภัณฑวิชาการ
กอสราง วาย เค เค บริษัทการทองเที่ยวโลกออลนิปปอนแอรเวย และมหาวิทยาลัยญ่ีปุน โดย
ทางการตํารวจเตือนวาการรั่วไหลจํานวนมากของขอมูลผลนั้น เปนผลมาจากความผิดพลาดในการ
ออกแบบเวบไซด 
       3.2.2 กรณีศึกษาเกี่ยวกับบุคคลสาธารณะ20 

เรื่องระหวางบุตรสาวของนักการเมืองที่มีช่ือเสียงในประเทศญี่ปุนไดถูกตีพิมพใน
บทความโดยนิตยสารรายสัปดาหของญี่ปุน ที่ลงเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวการแตงงานที่ถูกคัดคาน
จากครอบครัวของเธอ จึงการหยารางที่เกิดขึ้นในภายหลังและการกลับประเทศของเธอหลังจากการ
แตงงานสิ้นสุดดวยเวลาเพียง 1 ป ลําดับเรื่องราวและผลสืบเนื่องจากกรณีดังกลาวดังนี้  

ศาลแขวงโตเกียวออกคําสั่งหามจําหนายนิตยสารที่รายสัปดาห ของวันที่ 25 มีนาคม ที่
ตีพิมพโดย ชูการ  บันชัน โดยในนิตยสารดังกลาวไดรวมบทความเกี่ยวกับมานาโกะ ทานากะ ลูก
สาวคนโตของ มากิโกะ ทานากะ สมาชิกของสภาผูแทนราษฎรญี่ปุนตามรายงานขาวบทความอาง
วา มานาโกะ แตงงานถึงแมวาผูปกครองของเธอจะคัดคาน  และเธอไดทําการหยาหลัง 1 ปถัดมา 
หลังจากที่เธอกลับญี่ปุนจากลอสแองเจลิส โดยคําสั่งกลาววาผูจัดทํานิตยสารไมสามารถขายหรือสง
มอบนิตยสารไปสูบุคคลภายนอก ยกเวนแตวาขอความในบทความจะถูกลบ 

อยางไรก็ตาม ในชวงเวลานั้น ผูจัดทําสงมอบนิตยสารประมาณ 7หมื่นกวาฉบับ ไปสู
แผงขายหนังสือพิมพและรานหนังสือ  และมีการยับยั้งสําเนาที่ยังไมไดสงออกกวา 3 หมื่นฉบับ   
รวมทั้งคําสั่งเพื่อเรียกกลับสําเนาที่ถูกขนสงออกดวย ตามสื่อทองถ่ินสวนใหญนิตยสารที่ถูกสงไป
จะถูกขายเพราะวาประชาชนรูสึกสนใจเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากเปนการตีพิมพที่มีคําส่ังถูกหาม 

                                                 
20 From http://www.cpj.org/cases04/asia_cases04/japan.html 

 

DPU



 54 

ศาลแขวงยืนยันคําส่ังไมเห็นดวยตอขอมูลของสํานักพิมพ ชูการ  บันชัน และตอมา
ภายหลังที่บริษัท บันจีอิชันจู จํากัด ไดลบขอความในบทความดังกลาวแลว ไดขออุทธรณตอศาล
สูงสุดของโตเกียว โตเถียงวา มานาโกะ คือบุคคลสาธารณะในฐานะบุตรสาวของนักการเมือง 

วันที่ 31 มีนาคม ศาลสูง ปฎิเสธขอโตแยงของสํานักพิมพ ชูการ  บันชัน และใน
ขณะเดียวกันศาลสูงเห็นดวยวา บทความเปนการละเมิดชีวิตความเปนอยูสวนตัวของบุคคลดังกลาว
และปฏิเสธการการโตเถียงของสํานักพิมพ ที่วา มานาโกะ คือบุคคลสาธารณะ และในวันที่ 6 
เมษายน คําวินิจฉัยของศาลสูงที่มีคําส่ังเปนที่สุด 

กรณีนี้เปนการจุดประกายการโตเถียงของนักหนังสือพิมพชาวญ่ีปุน เกี่ยวกับสิทธิความ
เปนอยูสวนตัว กับ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และโดยเฉพาะบรรทัดฐานถูกใชในการสั่ง
หามที่ยังคงไมชัดเจน 

รายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือพิมพไทมสรายสัปดาหของญี่ปุน กลาวไวดังนี้21 

ส่ือญ่ีปุนมีการตีพิมพเร่ืองความเปนสวนตัวที่เกี่ยวของกับมานาโกะ ทานากะลูกสาวคน
โตของ อดีตรัฐมนตรีตางประเทศ มากิโกะ ทานากะ ที่เริ่มเปนบทความที่เปนที่นิยมประจําสัปดาหที่
บรรยายชีวิตสวนตัว มีผลใหเกิดการเรียกรองจากทนายความของเธอ โดยศาลแขวงโตเกียวออก
คําส่ังระงับการขายของนิตยสาร และทางผูจัดทําการขออุทธรณตอศาลสูงสุดโตเกียว 

ขอเท็จจริงที่วา ลูกสาวคนดังกลาวคือสมาชิกของครอบครัวทางการเมืองที่มีช่ือเสียง ปู
ของเธอคือนายกรัฐมนตรีในอดีต คาคูอิ ทานากะ หนึ่งในนักการเมืองที่มีอิทธิพลที่สุดในญี่ปุนที่เคย
มีมาตั้งแตการจบลงของสงครามโลกครั้งที่ 2 และผูปกครองของเธอคือสมาชิกของรัฐ โดยหากเรื่อง
ดังกลาวเปนเรื่องเกี่ยวกับการหยาของหญิงที่สายเลือดไมมีตระกูล ก็จะไมมีผลทําใหบทความ
ดังกลาวไดรับการเจาะลึกถึงเพียงนี้  

การที่สังคมใหความสนใจในกรณีนี้ ทําใหเกิดคําถามในเสนแบงระหวางการคุมครอง
ความเปนอยูสวนตัวกับเสรีภาพของสื่อตามมา โดยเฉพาะประเด็นการหามสิ่งตีพิมพ และในกรณีนี้ 
เกิดคําถามที่ยากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับความเปนบุคคลสาธารณะ 

ศาลมีคําสั่งยืนตามแนวคําพิพากษาบนชี้ขาดของศาลฎีกาในป1986 ซ่ึงเปนคําวินิจฉัยที่
สนับสนุนคําส่ังที่ไมเห็นดวยกับวารสารที่เขียนงานใสรายปายสีผูสมัครที่ชิงตําแหนงสาธารณะ การ
ช้ีขาดมีคําสั่ง คัดคานการตีพิมพใดๆที่มีเนื้อหาที่ไมเปนความจริง เผยแพรตอสาธารณะ, ไมมีสวน
เกี่ยวกับผลประโยชนของคนสวนใหญ  หรือ  คุกคามเพื่อทําใหเกิดความเสียหายอยางมากตอตัว
ผูเคราะหรายจนทําใหยากตอการกลับสูสภาพเดิม   

                                                 
21 (2004, 3 April).  “the last resort”.  Japan times.  
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อยางไรก็ตาม ในกรณีปจจุบันแตกตางจากกรณีขางตนใน 2 มุมมอง ลําดับแรก การชี้
ขาดจัดการเกี่ยวกับคดีหมิ่นประมาทของนักการเมือง ลําดับที่สอง โจทก คือประชากรทั่วไป
(เอกชน)ที่ไมเกี่ยวของกับการเมือง แมวาเธอเกิดภายในครอบครัวทางการเมือง 

การพิจารณาในจุดแรก ศาลทองถ่ินตัดสินวาความเสียหายจากการรุกลํ้าความเปน
สวนตัวนั้นยากที่จะเยียวยากวาที่จะนํากลับจากภาพลักษณที่ถูกปายสีไว  ในจุดที่สอง สิทธิความ
เปนอยูสวนตัวของเธอควรจะไดรับปกปองคุมครอง เพราะวาชีวิตสวนตัวของเธอไมใชเร่ืองที่ควร
อยากรูอยากเห็นของสาธารณะ โดยไมมีประเด็นหรือหัวขอที่เกี่ยวกับความอยากรูอยากเห็นตอ
สาธารณะชน จากรายงานของ ชูการ บันชันรายสัปดาห เมื่อ วันที่ 25 มีนาคม ที่เปดเผยเรื่องการหยา
และรวมถึงอื่นๆของชีวิตสวนตัวของเธอ ในขณะที่คนอานอยากรูอยากเห็นเรื่องราวของเธอและ
คุกคามจนทําใหเธอตกใจกลัวเปนอยางมาก  

สํานักพิมพ บันจีอิ ชันจู ไดโตแยงคําตัดสินโดยกลาววาเปนการปดกั้นเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น และอุทธรณใน 2 ขอกลาวหา ขอแรกวา บทความมีประเด็นเกี่ยวกับประโยชน
สาธารณะ เพราะวาลูกสาวนาจะเจริญรอยตามแมของเธอในสักวันหนึ่ง และขอ2  ในสวนของการ
ระงับการตีพิมพเพราะวาสวนใหญของสําเนา 7 หมื่นกวาชุด ที่เกี่ยวของถึงแผงขายหนังสือพิมพ
และรานหนังสือเมื่อศาลออกคําส่ัง  

ในขอที่เกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ การโตแยงดูเหมือนไมไดรับการสนับสนุน 
เพราะวาลูกสาวคือพลเมืองที่มีสิทธิที่จะไดรับ “สิทธิที่จะอยูเพียงลําพัง” การที่กลาววาเธอเปนบุคคล
สาธารณะ โดยอางวาเธออาจจะเขาการเมืองสักวันหนึ่งหรือเพราะวาแมของเธอคือรัฐมนตรี
กระทรวงการตางประเทศที่เปนที่นิยม เปนการกลาวอางที่เกินความจริง 

คําสั่งหามของศาลโตเกียว ที่ขัดแยงตอ กับชูการ บันชัน เปนสัญญาณอยางหนึ่งที่ไม
เพียงนิตยสารแตยังรวมถึงหนังสือประจําสัปดาหอ่ืนๆที่กําลังหมดหวังเรื่องซุบซิบ ทําใหในเวลา
ตอมาไดมีจํานวนการฟองรองคดีที่เกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูสวนตัวที่นิตยสารเสนอขอมูลของพวก
เขาทางนิตยสารหรือหนังสือพิมพ แสดงใหเห็นถึงการรับรองความสําคัญของการเจริญเติบโตที่
กําลังเพิ่มขึ้นของสิทธิความเปนอยูสวนตัวที่ถูกตองยิ่งขึ้นในสังคมญี่ปุน  

ในทางกลับกันสถานการณที่ถูกคํานึงถึง คือ ทางดานเสรีภาพในการแสดงออกที่อาจจะ
ถูกจํากัดเกินควรในอนาคต โดยการที่ศาลมีคําสั่งใหหยุดการตีพิมพ หรือระงับการพิมพของ
นิตยสารสาธารณะนั้นเปนการกระทําที่ไมปกติ ซ่ึงยังคงเปนเชนนั้นตอไป และเห็นวาการกระทํา
เชนนั้น จะเปนเหตุใหผูอานบทความที่ชอบดวยกฎหมายอื่นในปญหาที่เกี่ยวของถูกระงับไปดวย 
หากคําส่ังการหามไดถูกบังคับอยางเต็มรูปแบบ  
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ที่นาพิจารณาคือการประนีประนอมระหวางการคุมครองความเปนอยูสวนตัวและ
เสรีภาพในการปราศรัย โดยขอสงสัยที่วาศาลมีสิทธิหามการตีพิมพของบทความที่ดูเหมือนมี
ขอความอันนอยนิดจําเปนตองทําตามมาตรการที่รุนแรงนี้หรือไม แตอยางไรก็ตามวิธีการดัง
กลาวคือที่พึ่งสุดทายที่สามารถเปนการตักเตือนสูงสุดในขณะนี้  
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บทที่ 4 

สิทธิความเปนอยูสวนตัวกับการคุมครองตามกฎหมายไทย 
 

ในปจจุบันสังคมไทยไดเร่ิมมีการกลาวอางถึง “สิทธิในความเปนอยูสวนตัว” กัน
บอยคร้ังโดยเฉพาะอยางยิ่งนักแสดง หรือนักรองรวมทั้งบุคคลที่มีช่ือเสียงในสังคมรองเรียนวาถูก
นําเสนอเรื่องสวนตัว หรือถูกชางภาพอิสระที่เรียกกันวา “ปาปาราซซี่” (paparazzi) แอบถายภาพ
ขณะที่ใชชีวิตสวนตัว แลวนําไปเผยแพรทางสื่อมวลชน หรือทางอินเตอรเน็ต ไดรับความอับอาย
เดือดรอนใจ และมีหลายรายขูวาจะฟองชางภาพอิสระดังกลาว เปนคดีแพงหรือคดีอาญา1 

เราจึงควรตองใหความสนใจในเรื่องสิทธิความเปนอยูสวนตัวกันมากขึ้น ทั้งนี้ในเรื่อง
ดังกลาวรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดคุมครองสิทธินี้ไวในมาตรา 34 
และ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ฉบับลาสุด ไดคุมครองสิทธิความเปนอยู
สวนตัวนี้ไวใน มาตรา 35 โดยไดมีการพัฒนาบทบัญญัติโดยนอกเหนือจากการคุมครองสิทธิความ
เปนอยูสวนตัวดังกลาวไวโดยชัดแจงแลวยังคุมครองในเรื่องขอมูลสวนบุคคลเพิ่มขึ้นมาอีกดวย  

การกระทําตางที่มีผลกระทบตอสิทธิในความเปนอยูสวนตัวนั้น อาจเกิดขึ้นโดยจาก
เอกชนดวยกันเองหรือโดยรัฐกระทําตอเอกชนก็ได เชน การดําเนินงานของเจาหนาที่รัฐตาม
กฎหมายของทุกประเทศ การดักฟงทางโทรศัพท การสะกดรอย การแอบบันทึกภาพและเสียง การ
เก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อใชในการบริหารรัฐกิจทั่วไป เชน ขอมูลของผูเสียภาษีตามประมวล
รัษฎากร ขอมูลสถิติตามกฎหมายสถิติแหงชาติ การเก็บขอมูลเพื่อการปองกันปราบปราม
อาชญากรรมทั่วไป ก็อาจเปนการกระทําที่กระทบตอสิทธิความเปนอยูสวนตัวไดเชนเดียวกัน  

กรณีการกระทําที่มีผลกระทบตอความเปนอยูสวนตัวที่กระทําโดยเอกชนและเห็นได
ในทางปฏิบัติจนเปนที่โตแยงกันอยูในทุกวันนี้ คือ การแสวงหาขาว และการนําเสนอขาวของ
ส่ือมวลชนแขนงตางๆ ตอสาธารณชนที่เจาะลึกในเรื่องสวนตัวมากเกินไปจนเกิดการละเมิดตอสิทธิ 
 

                                                 
1 กุลพล พลวัน.  (2548, 13 กันยายน).  “สิทธิในความเปนอยูสวนตัว กับการคุมครองตามกฎหมายไทย.”  

บทความทางเศรษฐศาสตรและท่ัวไป2005คร่ึงปแรกโดยมติชนรายวัน, 28, 10048.  จาก 
http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2005q3/article2005sep13p1.htm 
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ความเปนอยูสวนตัวของบุคคลที่ตกเปนขาว โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลที่มีช่ือเสียงที่ประชาชนให
ความสนใจและติดตามขาวอยูตลอดเวลาในฐานะบุคคลของประชาชน ที่เรียกวา “บุคคลสาธารณะ” 
(Public Figure) อาทิ ดารา นักแสดง นักรอง นักเขียน นักการเมือง นักกีฬา นักธุรกิจ และบุคคลใน
วงสังคมชั้นสูง เปนตน 

บุคคลสาธารณะ เปนบุคคลประเภทที่ในทางกฎหมายถือวาจะไดรับการคุมครองใน
เร่ืองของความเปนอยูสวนตัวนอยกวาบุคคลทั่วไปเนื่องจากถือเปนบุคคลที่กาวเขาสูสาธารณะ หรือ
เปนคนของประชาชน และมีการยอมรับที่จะมีความเปนอยูสวนตัวที่รอดพนจากสายตาของ
ประชาชนที่นอยกวาบุคคลทั่วไป  

โดยประชาชนจะใหความสนใจติดตามขาวคราวของบุคคลดังกลาวอยูเสมอ โดยผาน
การนําเสนอของสื่อมวลชนแขนงตางๆที่จะเฝาติดตามขาวคราวของบุคคลสาธารณะอยูตลอดเวลา
ทั้งเรื่องราวและตามติดเพื่อถายภาพเหตุการณจนในบางครั้งเกิดการกระทบกระทั่งกัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การติดตามถายภาพสวนตัวโดยเหลาปาปาราซซี่ที่ถูกกลาวถึงเปนอยางมากในปจจุบัน ที่ได
เกิดการรองเรียน หรือฟองคดีตอศาลเพื่อเรียกคาเสียหาย หรือขอใหศาลสั่งหามบุคคลที่กระทําการ
ละเมิดความเปนสวนอยูตัวของตนเขาใกล และ เพื่อยุติการรังควานการใชชีวิตโดยปกติสุขของตน
ดังกลาว  

ซ่ึงนับเปนเรื่องที่นาเห็นใจเพราะในฐานะที่เปนมนุษยคนหนึ่ง หากมีการรุกลํ้าเรื่อง
สวนตัวมากเกินไป จนทําใหไมสามารถใชชีวิตตามปกติสุขไดเหมือนบุคคลทั่วไป ก็จะมีผลกระทบ
ตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่ทุกคนยอมมีสิทธินี้โดยเทาเทียมกัน ดังนั้นในทางกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมจึงควรที่จะตองใหความคุมครองแกบุคคลสาธารณะไวดวย 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดคุมครองสิทธินี้ไวในมาตรา 
34 และ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ฉบับปจจุบัน ไดคุมครองสิทธิความ
เปนอยูสวนตัวนี้ไวใน มาตรา 35 แตยังไมมีกฎหมายอนุวัตรการตามรัฐธรรมนูญ อาทิ ประมวล
กฎหมายหรือพระราชบัญญัติมารับรองเรื่อง “สิทธิในความเปนอยูสวนตัว” อยางชัดแจง  

โดยในทางแพงคงตองอาศัยบทบัญญัติทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชยใน
เร่ืองละเมิด มาตรา420 และหากเปนการกระทําอันเขาขายที่จะกอใหเกิดความรําคาญ(Nuisance)  
หรือเปนการกระทําที่เปนอันรังควานความสงบ เชน การสะกดรอยตาม การแอบถายภาพบุคคล การ
โทรศัพทไปหาบอยครั้งเกินไป การไปยืนเฝาหนาบาน หรือการกระทําอื่นๆในทํานองเดียวกันซึ่ง
เปนการรบกวนการใชชีวิตโดยปกติสุข และแมจะเปนบุคคลสาธารณะก็ตาม ก็อาจตองรับผิดทาง
แพงตามมาตรา421 
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แตโดยที่ประเทศไทยใชระบบประมวลกฎหมาย ดังนั้น ทุกฝายรวมท้ังศาลจะตอง
ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไวโดยเครงครัด ศาลไทยจึงไมอาจใชดุลพินิจสั่งใหจําเลยกระทําหรือ
งดเวนกระทําการไดอยางกวางขวางเหมือนศาลอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา2 

ในทางคดีอาญา เชน การนําเรื่องสวนตัวมาเผยแพรทางสิ่งพิมพหรือทางวิทยุโทรทัศน
มักจะฟองกันในขอหาหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา326 หรือมาตรา328  เพราะ
ไมมีกฎหมายที่บัญญัติในเรื่องการละเมิดสิทธิความเปนอยูสวนตัวไวโดยชัดแจงเชนเดียวกัน การ
ดําเนินคดีกับผูกระทําการละเมิดสิทธิความเปนอยูสวนตัวจึงไดนํากฎหมายที่มีอยูที่พอจะเขาขายใน
เร่ืองดังกลาวมาปรับใช แตก็ยังไมครอบคลุมและคุมครองไดในทุกกรณี 

การคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคลในประเทศไทยในเรื่องอื่นๆ จะ
ปรากฏในกฎหมายเฉพาะเรื่อง ดังจะกลาวถึงโดยละเอียดตอไป เชน3 

การรักษาความลับของคนไขโดยแพทยหรือผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามขอบังคับ
แพทยสภา วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2526 หมวด 3 ขอ 9 และ
กฎกระทรวงสาธารณสุข วาดวยมารยาทแหงวิชาชีพตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรค
ศิลป พ.ศ.2479 

ทนายความตองรักษาความลับลูกความตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 และ
ตามขอบังคับวาดวยมารยาททนายความ 

ผูที่ลวงรูความลับของผูอ่ืนโดยเปนเจาพนักงานหรือโดยเหตุที่ประกอบอาชีพเปนแพทย 
เภสัชกร คนจําหนายยา นางผดุงครรภ พยาบาล นักบวช หมอความ ทนายความหรือผูสอบบัญชี 
แลวเปดเผยความลับนั้น มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 323 จําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

การเปดเผยขอมูลเครดิตของลูกคาตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจขอมูล
เครดิต พ.ศ.2545 มาตรา 16, 18 มาตรา 20 และมาตรา 25 

พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540 ใหสิทธิประชาชนขอทราบขอมูลขาวสารจากทาง
ราชการได เวนแตเปนขอมูลในเรื่องสวนตัวของบุคคลอื่น 

พ.ร.บ.โทรเลขโทรศัพท พ.ศ.2477 บัญญัติมาตรา 24 หามการดักฟงทางโทรศัพทและมี
โทษทางอาญา แตปจจุบันไดมีกฎหมายหลายฉบับยินยอมใหมีการดักฟงทางโทรศัพทได เพื่อ
ประโยชนในการปองกันปราบปราม อาชญากรรมบางประเภท โดยใหขออนุญาตจากศาลตาม 

                                                 
2 แหลงเดิม 
3 แหลงเดิม 
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เงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ เชน พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 มาตรา 
14 จัตวา พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 46 พระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 มาตรา 25 เปนตน  

สําหรับทางดานหนังสือพิมพก็ไดมีการจัดทําขอบังคับสภาการหนังสือพิมพแหงชาติวา
ดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ พ.ศ.2541 ขอ 27 กําหนดวา “หนังสือพิมพพึงละเวนการลวง
ละเมิดสิทธิสวนบุคคล เวนแตกรณีเพื่อประโยชนสาธารณะ” ตอมาสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ
ไดมีคําแถลงเมื่อป2546 เร่ืองหนังสือพิมพนําเสนอขาวและภาพละเมิดสิทธิสวนบุคคลในขอ2 
เรียกรองวา สภาการหนังสือพิมพแหงชาติเห็นวา ในการนําเสนอขาวและภาพตางๆ หนังสือพิมพ
จะตองใหความสําคัญกับการเคารพสิทธิสวนบุคคล ของผูตกเปนขาวเปนอันดับแรก และในป 
25484 เนื้อหาในจดหมายขาวไดนําเสนอรายละเอียดการประชุมนอกรอบเพื่อกําหนดแผนการ
ปฏิบัติงานของสภาการหนังสือพิมพฯ โดยกลาวถึงคนทําหนังสือพิมพใหมีความรับผิดชอบทาง
จริยธรรมแหงวิชาชีพมากขึ้น 

กรณีที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบันเกี่ยวกับสิทธิความเปนอยูสวนตัวของบุคคลสาธารณะ 
อาทิ นักแสดง หรือนักรองรวมทั้งบุคคลที่มีช่ือเสียงในสังคมไดรับความเดือดรอนจากการนําเสนอ
เร่ืองสวนตัว หรือถูก“ปาปาราซซี่” แอบถายภาพขณะที่ใชชีวิตสวนตัว แลวนําไปเผยแพรทาง
ส่ือมวลชน หรือทางอินเตอรเน็ต บางกรณีไดมีการขยายความเพิ่มเติมจนกลายเปนขาวที่ถูกพูดถึง
กันเปนอยางมากในสังคม หรือทําใหเกิดขาวลือเปนวงกวาง และทําใหบางคนไดรับผลกระทบเปน
อยางมากในการดํารงชีวิตประจําวัน เนื่องจากเกิดความอับอายเดือดรอนใจจากเรื่องดังกลาวไมนอย 

การนําเสนอขาวในรูปแบบที่ไดมักจะไดรับความนิยมและถูกติดตามเปนอยางมาก คง
หลีกไมพนเรื่องราวหรือภาพถายสวนตัวของพวกเขาเหลานั้น โดยการนําเสนอมักจะออกมาใน
รูปแบบของขาวที่มีลักษณะพูดตอๆกันมาหรือกระแสขาวที่ไมสามารถยืนยันถึงแหลงขาว หรือไม
อาจที่จะยืนยันถึงขอเท็จจริงได เปนผลใหเกิดการวิพากษวิจารณในสังคมที่เปนผลสืบเนื่องตามมา 

ยกตัวอยางกรณีโดยสอดแทรกความคิดเห็นสวนตัวจากบุคคลดังกลาว เชนกรณีตอไปนี้
5 

                                                 
4 จุลสาร “จดหมายขาว”ของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติฉบับเดือนมีนาคม 2548 จัดทําโดย

คณะอนุกรรมการฝายเผยแพรและประชาสัมพันธ ของสภาการหนังสือพิมพฯ ไดเผยแพรออกไปสูผูประกอบ
วิชาชีพหนังสือพิมพในสวนกลางและภูมิภาคและตอสาธารณชน 

5 คอลัมนจุดประกาย โดย webmaster  สมาคมนักขาววิทยุโทรทัศนไทย.  จาก
http://www.thaibja.org/new_detail.asp?id=346 
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นางแบบชื่อดังอยาง ซารา มาลากุล เลน เปนคนหนึ่งที่เคยเจอเหตุการณกับการที่
ชางภาพแอบถายกับภาพหลุดในอาชีพการงานการเดินแบบหรือภาพถายจากการไปไหนมาไหนใน
ชีวิตประจําวันของเธอแลวนําไปขาย เธอกลาววา ส่ิงเหลานี้สรางความเสียหายใหกับเธอ นอกจาก
ทําใหเสียช่ือเสียงแลว ยังถูกมองจากเพื่อนในวงการวาเปนคนชอบทําตัวเดนดังอีกดวย เธอกลาววา
เพื่อนดารานางแบบหลายคนตางก็เข็ดกับปาปาราซซีไปตามๆ กัน และคอนขางกลัวเวลามีคนมาทัก
และขอถายรูป แตเพื่อนอีกกลุมหนึ่งก็ทําใจยอมรับและปลอยใหเปนเรื่องธรรมดา 

เชนเดียวกับ วิกกี้ สุนิสา เจทท ดาราสาวอีกคนหนึ่งที่ยอมอโหสิกรรมใหปาปาราซซีมือ
สมัครเลนที่บันทึกภาพของเธอกับแฟนหนุมในสระน้ําไปโพสในเวบ กอนที่หนังสือพิมพจะนําไป
ตีพิมพและเลนขาวนี้ในทํานองชูสาว และเปนขาวขายไดอีกวาระหนึ่งของหนาบันเทิง โดยวิกกี้ให
สัมภาษณกับนิตยสารทีวีรีวิววา ไมคิดวาเรื่องสวนตัวของเธอจะถูกนําไปขายแบบนั้น เพราะคิดอยู
เสมอวาเปนเรื่องสวนตัว โดยเฉพาะการถายภาพในสระน้ํา เหตุการณคร้ังนี้ทําใหเธอหวาดกลัวกับ
ปาปาราซซีไปเลยและพลอยมีผลตอชีวิตสวนตัว ถึงขั้นไมอยากออกไปไหนบอยนัก เพราะกลัวจะ
ถูกเก็บภาพอีก แตถึงอยางนั้นเธอก็ยอมรับวา เปนสิ่งที่เล่ียงไมได เพราะกลายเปนวัฒนธรรมที่เกิด
ขึ้นกับหลายประเทศ เพียงแตเธอตั้งคําถามวา สําหรับเมืองไทยแลว เปนเรื่องสังคมไทยตองการให
เร่ืองทํานองนี้เปนเรื่องสาธารณะจริงๆ หรือเปลา โดยกลาวเพิ่มเติมวาอยากใหมีขอบเขตมากกวานี้ 
โดยที่อยางนอยนาจะมีกฎหมายที่ปกปองคนในฐานะอยางเธอบาง6 

หรือกรณีที่มีทําให เกิดประเด็นเกี่ยวกับบุคคลสาธารณะกับสิทธิ เสี รีภาพทาง
อินเตอรเนตหรือสิทธิในความเปนสวนตัวที่เกี่ยวเนื่องกับความเปนบุคคลสาธารณะทางดาน
การเมืองอยางในกรณีของ ดร.ณหทัย ทิวไผงาม หรือคุณออ ส.ส. กทม.พรรคไทยรักไทย ผูถูกกลาว
หาทางอินเทอรเน็ตวาแอบไปมีอะไรกับผูใหญในพรรค จนกลายมาเปนขาวหนาหนึ่งในหนา
หนังสือพิมพทุกฉบับ หรือแมกระทั่งบนจอโทรทัศนตางๆ7 

และกรณีขาวการตั้งครรภของคัทลียา เจาหญิงแหงวงการบันเทิงซึ่งไดปกปดเรื่องขาว
การตั้งครรภของเธอและการปฏิเสธมาโดยตลอดจนกระทั่งออกมาแถลงขาวเปดเผยในเวลาตอมา 
เร่ืองดังกลาวนี้เปนที่มาใหสังคมไดถกเถียงเรื่อง “ความเปนอยูสวนตัว” และ “ความเปนสาธารณะ” 
เพราะระหวางสิ่งที่คนอยากรู กับ ส่ิงที่แหลงขาวอยากบอก ก็มีความขัดแยงกันอยูในบางครั้งและ
หากมีบางเรื่องราว หรือในบางแงมุมที่เขาไมอยากจะเปดเผย อะไรคือตัวกําหนดขอบเขตของ

                                                 
6 แหลงเดิม 
7 บุญรักษ บุญญะเขตมาลา.  (2548, 15 ธันวาคม).  ออ-ณหทัย” แปลงวิกฤตเปนโอกาส.  จาก

http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9480000172185&CommentPage=2& 
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เร่ืองราวความเปนสวนตัวที่จะบอกเลาผานสื่อมวลชน จึงควรจะมีการพิจารณาถึงขอบเขตและความ
เหมาะสมในการนําเสนอเรื่องราวสวนตัวของบุคคลสาธารณะดวย 

 
4.1  การคุมครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ8 

 
รัฐธรรมนูญฉบับเดิม พุทธศักราช2540 ไดบัญญัติคุมครองเสรีภาพสวนบุคคลหรือสิทธิ

ในความเปนอยูสวนตัวไวในมาตรา 34 มาตรา 35 และ มาตรา 37 แตไดกลาวถึงสิทธิความเปนอยู
สวนตัวไวโดยชัดแจงตามมาตรา 34 ซ่ึงบัญญัติวา 

 “สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเปนอยูสวนตัว ยอมไดรับ
ความคุมครอง 

การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซ่ึงขอความ หรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชน
อันเปนการละเมิด หรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเปนอยู
สวนตัวจะกระทํามิได เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณชน” 

ในรัฐธรรมนูญมาตรา 34 และ มาตรา 35  กลาวถึง การคุมครองสิทธิของบุคคลใน
ครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง และความเปนอยูสวนตัว อีกทั้งในการที่จะอยูอาศัยและครอบครอง 
เคหสถานโดย ปกติสุข9 และ มาตรา 37 ใจความวาบุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารโดยชอบดวย
กฎหมาย10 

แตทั้งนี้ขอยกเวนที่ไมอาจมีสิทธิสวนตัว ไดบัญญัติไวในมาตรา 34 วรรค2 และมาตรา 
37 กลาวคือ กรณีเอกชนไมอาจกลาวอางสิทธิสวนตัวได ในกรณีที่เกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ อัน
ได แกความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและความมั่นคงของรัฐ 

                                                 
8 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2540 ฉบับเดิม และ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2550 ฉบับปจจุบัน  
9 มาตรา 35 บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน 

บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการที่จะอยูอาศัยและครอบครอง เคหสถานโดย ปกติสุขการเขาไปในเคหสถาน
โดยปราศจากความ ยินยอมของผูครอบครอง หรือการตรวจคนเคหสถานจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

10 มาตรา 37 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ ชอบดวยกฎหมาย 
การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดตอถึงกัน รวมทั้งการกระทําดวยประการอื่นใดเพื่อให
ลวงรูถึงขอความในสิ่ง สื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอถึงกันจะกระทํามิไดเวนแตโดยอาศัย อํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน 
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และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550 ฉบับปจจุบัน ไดบัญญัติ
คุมครองเสรีภาพสวนบุคคลหรือสิทธิในความเปนอยูสวนตัวไวในทํานองเดียวกัน คือ การคุมครอง
สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง และความเปนอยูสวนตัว โดยกําหนดขอยกเวนที่ไม
อาจมีสิทธิสวนตัวไวในวรรค2  กลาวคือในกรณีที่เกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ อันไดแกความสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและความมั่นคงของรัฐ และไดเพิ่มเติมเรื่องการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลจากการหาประโยชนโดยมิชอบไวในวรรค 3   

มาตรา 35 “สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง ตลอดจนความเปนอยู
สวนตัวยอมไดรับความคุมครอง    

การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชน 
อันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเปนอยู
สวนตัวจะกระทํามิได เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณะ 

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองจากการแสวงประโยชน โดยมิชอบจากขอมูล
สวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

 
4.2  การคุมครองสิทธิตามประมวลกฎหมายของไทย 
 
     4.2.1 การคุมครองสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญา11 

1.  ความผิดฐานหมิ่นประมาท ตามมาตรา 326 ความวา 
“ผูใดใสความผูอ่ืนตอบุคคลที่สาม โดยประการที่นาจะทําใหผูอ่ืนนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดู

หมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผูนั้นกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

การคุมครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 คือ เมื่อมีการสื่อสารใดๆ หากมีการ
แสดงขอความใดๆตอบุคคลที่สามเขามารับรูดวยแลว ซ่ึงกฎหมายมิไดจํากัดวิธีของการแสดง
ขอความดังกลาว โดยผูกระทํามีเจตนา ไมวาขอความนั้นจะเปนความจริงหรือความเท็จ และโดย
บุคคลที่ถูกลาวถึงนั้นนาจะเกิดความเสียหายถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังแลวเปน โดยเปนปญหาขอ
กฎหมายที่ศาลจะเปนผูวินิจฉัยการกระทําที่เขาลักษณะนี้ 

การกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทนี้มีขอยกเวนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
32912 โดยตามมาตรา 329 กลาวถึงขออางที่ทําใหการกระทําการสื่อสารขอมูลสวนตัวไมเปน
                                                 

11 ประมวลกฎหมายอาญา แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่18) พ.ศ.2550  
12 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 329 บัญญัติวา “ผูใดแสดงความคิดเห็นหรือขอความใดโดยสุจริต  
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ความผิดไดแก การแสดงความคิดเห็นหรือขอความเพื่อปองกันสวนไดเสียเกี่ยวกับตนตามธรรม
นองคลองธรรม หรือในฐานะเปนเจาพนักงานปฏิบัติงานตามหนาที่ หรือติชมดวยความเปนธรรม
ตามวิสัยประชาชนยอมกระทํา และการแจงขาวดวยความเปนธรรมในเรื่องการดําเนินการอัน
เปดเผยในศาลหรือการประชุม 

2. ความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามมาตรา 328 กลาววา  
“ ถาความผิดฐานหมิ่นประมาทไดกระทําโดยการโฆษณา ดวยเอกสาร ภาพวาด ภาพ

ระบายสี ภาพยนตร ภาพหรือตัวอักษรที่ ทําใหปรากฏดวยวิธีใด ๆ แผนเสียง หรือส่ิงบันทึกเสียง 
บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทําโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทํา
การปาวประกาศดวยวิธีอ่ืน ผูกระทําตองระวางโทษ จําคุกไมเกินสองปและปรับไมเกินสองแสน
บาท”  

การกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานี้ คือเมื่อมีการกระทําการหมิ่น
ประมาทอันเขามาตรา326 โดยมีเจตนาและใสความบุคคลนั้นตอบุคคลที่สาม โดยประการที่นาจะ
เกิดความเสียหายแกบุคคลผูถูกใสความแลว และโดยไดกระทําการดังกลาวดวยการโฆษณา ไมวา
จะทําใหปรากฏโดยวิธีการใดๆ กลาวคือทําใหการใสความนั้น เปนการปาวประกาศใหบุคคลอื่นได
ทราบเปนวงกวาง จะเปน ความผิดตามมาตรานี้ และมีโทษสูงขึ้นอีกดวย  

สวนขอยกเวน เปนไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา329 เชนเดียวกัน  
3. ความผิดฐานเปดเผยจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารใด ๆ ตาม มาตรา 322 กลาววา 
“ ผูใดเปดผนึกหรือเอาจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารใด ๆ ซ่ึงปดผนึกของผูอ่ืนไป เพื่อ

ลวงรูขอความก็ดี เพื่อนําขอความในจดหมายโทรเลข หรือเอกสารเชนวานั้นออกเปดเผยก็ดี ถาการ
กระทํานั้นนาจะเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไม
เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”  

การคุมครองโดยประมวลกฎหมายอาญามาตรา 322  คือ เมื่อมีการเปดผนึกหรือเอาไป
ซ่ึงจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารใด ๆ ที่เปนสิ่งที่สามารถจารึกเปนลายลักษณอักษร โดยลักษณะ

                                                                                                                                            
(1) เพื่อความชอบธรรม ปองกันตนหรือปองกันสวนไดเสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม  
(2) ในฐานะเปนเจาพนักงานปฏิบัติการตามหนาที่  
(3) ติชม ดวยความเปนธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเปนวิสัยของประชาชนยอมกระทํา หรือ  
(4) ในการแจงขาวดวยความเปนธรรมเรื่องการดําเนินการอันเปดเผยในศาลหรือในการประชุม  

ผูนั้นไมมีความผิดฐานหมิ่นประมาท” 
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ของการกระทําคือเอาไปเพื่อลวงรู และ เพื่อนําขอความในนั้นไปเปดเผย โดยการกระทํานั้นนาจะ
เกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด กฎหมายไดกําหนดโทษไว  

ขอยกเวนของบุคคลอาจมีขอยกเวนที่ไมสามารถมีสิทธิสวนตัวไดโดยบทบัญญัติของ
กฎหมายอื่น เชน พระราชบัญญัติไปรษณีย พ.ศ.2477 ใหอํานาจเจาหนาที่เปดตรวจจดหมายไดถา
จําเปน เปนตน 

4. ความผิดฐานเปดเผยความลับจาการเปนเจาหนาที่หรือมีอาชีพตามมาตรา 323 
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 323 กลาวถึงความผิดฐานเปดเผยความลับของผูอ่ืนโดย

บุคคลบางประเภท โดยไดบัญญัติไววา  
“ ผูใดลวงรูหรือไดมาซึ่งความลับของผูอ่ืน โดยเหตุที่เปนเจาพนักงานผูที่มีหนาที่โดย

เหตุที่ประกอบอาชีพเปนแพทย เภสัชกร คนจําหนายยา นางผดุงครรภ ผูพยาบาล นักบวช หมอ
ความ ทนายความ หรือ ผูตรวจสอบบัญชี หรือโดยเหตุที่เปนผูชวยในการประกอบอาชีพนั้น แลว
เปดเผยความลับนั้นในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูรับการศึกษาอบรมในอาชีพดังกลาวในวรรคแรกเปดเผยความลับอันตนไดลวงรูหรือ
ไดมาในการศึกษาอบรมนั้น ในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษ
เชนเดียวกัน” 

การคุมครองโดยประมวลกฎหมายอาญามาตรา 323 คือ หากขอความลับที่ตนไดรูมา
นั้นเปนเพราะเหตุที่ตนเปนพนักงานผูมีหนาที่ หรือเพราะเหตุที่เปนแพทย พยาบาล ทนายความ 
ผูสอบบัญชี หรือผูชวยของบุคคลเหลานี้ แลวนําความลับนั้นเปดเผยไมวาจะโดยใชส่ือใด ใน
ประการนี้นาจะเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด เพราะเมื่อเปนความลับของบุคคลใดแลว บุคคลนั้น
ยอมไมประสงคที่จะใหผูอ่ืนลวงรูขอความขาวสารนั้นๆ เนื่องจากจะเกิดความเสียหายตามมาได 

ขอยกเวนอาจมีไดในกรณีเนื่องจากความจําเปนเพื่อประโยชนของสาธารณะหรือรัฐได
ตามกฎหมายอื่น ๆ เชน พระราชบัญญัติไปรษณีย พ.ศ.2477ใหอํานาจเจาหนาที่แจงความลับเกี่ยวกบั
การกระทําความผิดที่ตนไดรูมาจากการปฏิบัติหนาที่ใหแกเจาพนักงานปกครอง13 

5. ความผิดฐานทําใหผูอ่ืนเกิดความกลัวหรือตกใจ ตามมาตรา 392  
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 392 ถือเปนความผิดลหุโทษ ซ่ึงบัญญัติวา  
“ผูใดทําใหผูอ่ืนเกิดความกลัว หรือความตกใจ โดยการขูเข็ญ ตองระวางโทษจําคุกไม

เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”  

                                                 
13 พระราชบัญญัติไปรษณีย พ.ศ.2477 มาตรา10  
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การคุมครองตามกฎหมายมาตรานี้ คือ มุงรักษาความปลอดภัยของรางกาย การที่บุคคล
ถูกติดตามความเปนอยู อยูตลอดเวลา เชนการสะกดรอยตาม การใชกลองแอบจับภาพถายตลอด 
หรือการโทรศัพทหาบอยครั้งจนเกินไป ทําใหเกิดผลกระทบตอบุคคลผูนั้นได  

โดยการขูเข็ญ จากคํานิยามโดย ทานอาจารยจิตติ ติงศภัทย ไดใหความหมายของคําวาขู
เข็ญไว คือ “การแสดงวาจะทําใหเกิดภัยแกเขาซึ่งจะเปนภัยที่เกิดขึ้นในทันทีหรือตอไปภายหนาก็
ได”  สวนองคประกอบภายในของความผิดฐานนี้คือ เจตนาทําใหเกิดความกลัวหรือความตกใจ  

โดยขอยกเวนที่จะไมตองรับผิด ไดแก กรณีหากผลไมเกิดก็ไมจําตองวินิจฉัย เนื่องจาก
ความผิดฐานนี้เปนความผิดที่ตองการผลซึ่งคือความกลัวหรือความตกใจ และโดยที่ความผิดฐานนี้
เปนความผิดลหุโทษจึงไมมีการพยายามกระทําความผิดฐานนี้  

6. ความผิดฐานทําใหผูอ่ืนไดรับความอับอายเดือดรอนรําคาญใจ ตามมาตรา 397   
ซ่ึงบัญญัติวา “ผูใดในที่สาธารณะหรือตอหนาธารกํานัลกระทําดวยประการใดๆ อันเปน

การรังแก หรือขมเหงผูอ่ืน หรือกระทําใหผูอ่ืนไดรับความอับอายหรือเดือดรอนรําคาญ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

ความผิดฐานนี้เปนความผิดลหุโทษที่ตองกระทําโดยเจตนา คือ การที่ผูกระทํากระทํา
การดวยประการใดๆ อันเปนการรังแกหรือขมเหงผูอ่ืน หรือทําใหผูอ่ืนไดรับความอับอายหรือ
เดือดรอนรําคาญใจ ในที่สาธารณะหรือตอหนาธารกํานัล โดยการรุกลํ้าความเปนอยูสวนตัว ทําให
เขาไมสามารถที่จะใชชีวิตตามปกติได เปนลักษณะหนึ่งของการกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญใจ
ดวยเชนกัน  
        4.2.2  การคุมครองสิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย14 

1.  การละเมิดสิทธิความเปนอยูสวนตัวตามมาตรา 420 และคาสินไหมทดแทนตาม
มาตรา 438 

มาตรา 420  กลาววา “ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมาย
ใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยาง
ใดก็ดี ทานวา ผูนั้นทําละเมิด จําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” 

การละเมิด เปนการกระทําใหผูอ่ืนเสียหายโดยการลวงสิทธิของผูอ่ืน หรือเปนการ
กระทําใหเกิดความเสียหายตอบุคคลอื่นโดยไมมีสิทธิ จัดอยูในประเภทนิติเหตุ คือ แมผูกระทําจะ
มิไดประสงคจะกอใหเกิดผลใดๆในทางกฎหมาย แตการกระทําละเมิดก็ไดมีกฎหมายรองรับโดย
กฎหมายไดบัญญัติใหเกิดสิทธิ หนาที่ความรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงการกระทําละเมิดนั้น 
                                                 

14 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่13) พ.ศ.
2541  
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ผูเสียหายจึงมีสิทธิที่จะเรียกรองคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากผูอ่ืนที่ไดกระทําละเมิดตอตน
ไดตามกฎหมาย 

กรณีละเมิดตามมาตรา 420 นี้ เปนกรณีที่กฎหมายใหความคุมครองในฐานะที่เปน 
“สิทธิอยางหนึ่งอยางใด” ของบุคคลเชนเดียวกับชีวิตอนามัย เสรีภาพ รางกาย หากเกิดความเสียหาย
ยอมเปนการละเมิดที่ผูเสียหายสามารถเรียกคาสินไหมทดแทนจากผูกระทําละเมิดได 

เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงคในทางกฎหมายของกฎหมายแพงที่ไดกําหนดขึ้นเพื่อขจัด
ขอขัดแยงในการติดตอกันระหวางบุคคลและเพื่อกําหนดใหรูวาบุคคลมีหนาที่อยางไรการกระทํา
เชนใดจึงจะเปนการลวงสิทธิของบุคคลอื่น และมิไดมีวัตถุประสงคในการลงโทษอยางกฎหมาย
อาญา จึงไมจําเปนที่จะตองมีการบัญญัติไวอยางชัดเจนวาการกระทําเชนนั้นจะเปนความผิด แตหาก
เมื่อมีการกระทําตอบุคคลอื่นโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ โดยผิดกฎหมายและเกิดความเสียหาย
แลว ความเสียหายนี้จะตองแนนอนพอที่จะใหเกิดการชดใชทดแทนกันไดเพื่อเปนการเยียวยาความ
เสียหายที่เกิดขึ้นใหกลับสูสภาพเดิมมากที่สุด 

กระทําโดยชอบดวยกฎหมาย หรือโดยมิไดลวงสิทธิหรือกระทําผิดตอหนาที่ที่มีตอกัน
แลว ยอมสามารถลวงรูและเผยแพรซ่ึงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับสิทธิความเปนอยูสวนตัวได 

โดยการลวงรูขอมูลขาวสารสวนบุคคลโดยชอบดวยกฎหมาย ไดแก 
- การลวงรูเนื่องจากวิชาชีพ อาทิเชน ทนายความ แพทย พยาบาล นักบัญชี วิศวกร ฯลฯ 
- การลวงรูโดยความยินยอมของเจาของขอมูลในเรื่องสวนตัวนั้น ๆ  
- กฎหมายไดกําหนดอนุญาตไวเปนการเฉพาะ เชน พระราชบัญญัติโทรเลข โทรศัพท 

พ.ศ.2477 มาตรา 10 พระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ.2484 มาตรา 42 เปนตน 
- การมีอํานาจตามสัญญาที่ตกลงกันใหเผยแพรขอมูลขาวสารสวนตัวนั้นได  
ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิด ไดกําหนดขอยกเวนกรณีที่

ไมอาจมีสิทธิสวนตัวไดก็คือ กรณีที่ไมเกิดผลความเสียหายจากการกระทํา ดังนั้นการกระทําใดที่ไม
กอใหเกิดความเสียหายโดยตรงแกโจทกแลว ยอมทําได ซ่ึงการพิสูจนวา ไดรับความเสียหายหรือไม 
เปนเรื่องที่สวนมากแลวโจทกจะตองพิสูจนใหศาลเห็นวาตนไดรับความเสียหายจากการกระทําของ
จําเลย ทั้งนี้เปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงลักษณะพยาน 

สวนเรื่องคาสินไหมทดแทนตามมาตรา 438 กลาววา 
“คาสินไหมทดแทนจะพึงใชโดยสถานใดเพียงใดนั้น ใหศาลวินิจฉัยตามควรแก

พฤติการณและความรายแรงแหงละเมิด 
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อนึ่ง คาสินไหมทดแทนนั้นไดแกการคืนทรัพยสินอันผูเสียหาย ตองเสียไปเพราะ
ละเมิด หรือใชราคาทรัพยสินนั้น รวมทั้งคาเสียหาย อันจะพึงบังคับใหใชเพื่อความเสียหายอยางใด 
ๆ อันไดกอข้ึนนั้นดวย” 

มาตรา438 เปนบทบัญญัติทั่วไปในการกําหนดคาเสียหายโดยการละเมิดสิทธิสวนตัว 
ทําใหผูกระทําละเมิดตองรับผิดชดใชคาสินไหมทนแทนความเสียหายซ่ึงตามมาตรา 438 วรรรค 2 
กําหนดคาสินไหมทดแทนไดแก การคืนทรัพยสิน, การใชราคา และคาเสียหายอันพึงบังคับใหใช
เพื่อความเสียหายใด ๆ อันไดกอขึ้นนั้น  

ความมุงหมายในการชดใชคาสินไหมทดแทนจากการละเมิด คือการใหผูเสียหายได
กลับสูฐานะเดิมใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได ซ่ึงนอกจากตองชดใชคาสินไหมทดแทนในสิ่งที่
ผูเสียหายตองเสียไปแลว ยังรวมถึงผลประโยชนและกําไรที่ควรจะได แตผูเสียหายตองขาดไป
เพราะการละเมิดอีกดวย  

โดยกฎหมายใหอํานาจแกศาลในการใชดุลพินิจเพื่อกําหนดขอบเขตของคาสินไหม
ทดแทนวา จะใชโดยวิธีใด และเพียงใด เพื่อท่ีจะเยียวยาผูเสียหายกลับสูฐานะเดิมเทาที่จะเปนไปได 
ไมวาจะดวยวิธีการใด ๆ ยอมเปนดุลพินิจของศาลโดยอาศัยพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิด
เปนเกณฑ  

และแมความเสียหายที่ไดรับทางจิตใจไมเปนตัวเงินก็อาจจะตองบังคับใหชดใช
คาเสียหายเปนตัวเงิน เพราะเปนหนทางที่ดีที่สุดที่จะพึงนํามาใชแมวาอาจจะไมทดแทนกันไดเลยก็
ตาม สวนจํานวนการชดใช ไมมีกฎเกณฑกําหนดไวใชเปนการทั่วไป จึงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของศาล
แตละคดี อยางไรก็ดีมีขอสังเกตวาตามแนวทางคําพิพากษาของไทยเรื่องการกําหนดคาเสียหายทาง
จิตใจนั้น โดยหากเปนความเสียหายทางจิตใจแตเพียงอยางเดียวกรณีไมมีความเสียหายทางดาน
รางกายประกอบดวย ปจจุบันยังไมมีแนวฎีกาที่ชัดเจนวาศาลจะกําหนดคาเสียหายทางจิตใจแตเพียง
อยางเดียว 

นอกจากนี้โจทกมีหนาที่นําสืบถึงขอเท็จจริง อันเปนที่มาแหงการกระทําอันเปนละเมิด 
และ ความเสียหายที่ไดรับ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 84 โดยมีหลักวา ผูใด
กลาวอางผูนั้นมีหนาที่นําสืบ โดยในคดีละเมิดปกติโจทกจะเปนฝายกลาวอางวาจําเลยทําละเมิด  

สวนหนาที่นําสืบเรื่องคาเสียหาย ตามหลักของทานอาจารย เข็มชัย ชุติวงศ ไดแยก
พิจารณาไวเปน 2 กรณี 

กรณีแรก คือกรณีวามีความเสียหายเกิดขึ้นหรือไม เปนไปตามหลักทั่วไปที่วาโจทก
กลาวอาง ถาจําเลยใหการปฏิเสธ โจทกจึงตองมีหนาที่นําสืบ ถาหากโจทกก็ไมอาจสืบไดวาตน 
“เสียหายเนื่องมาจากการกระทําของจําเลย” แลว ศาลยอมไมอาจพิพากษาใหจําเลยรับผิดได 
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กรณีที่สอง คือกรณีวาจํานวนคาเสียหายเปนเทาใด จะพิจารณาตามที่บัญญัติมาตรา 438 
ไดกําหนดไว ฉะนั้น แมความเสียหายนั้นโจทกไมอาจนําสืบไดวาเปนจํานวนเทาใด ศาลก็สามารถ
จํากําหนดใหได เพราะศาลมีอํานาจตามมาตรา 438 วรรคแรก  

กลาวไดวาคดีที่มีความเสียหายตอ “สิทธิ” ศาลสามารถกําหนดคาเสียหายไดตามมาตรา 
438 วรรคแรก ที่กําหนดแนวทางใหศาลกําหนดคาสินไหมทดแทน โดยอาศัยขอเท็จจริงที่โจทกนํา
สืบประกอบกับดุลพินิจของศาล ในการที่จะกําหนดความรับผิดชอบของจําเลยผูกระทําละเมิดได
อยางกวางขวาง 

นอกจากนี้ยังมีสิทธิเรียกคาเสียหาย 5 กรณีที่กฎหมายลักษณะละเมิดกําหนดไวเปนการ
เฉพาะ คือ 

(1.) ทําใหสูญเสียชีวิต ตามมาตรา 443 
(2.) ทําใหเสียหายตอรางกาย อนามัย ตามมาตรา 444 
(3.) ทําใหขาดประโยชนแรงงาน ตามมาตรา 445 
(4.) คาเสียหายตอรางกาย เสรีภาพ ที่ไมอาจคํานวณเปนเงินได ตามมาตรา 445 
(5.) คาเสียหายตอช่ือเสียง ตามมาตรา 447 
ดังนั้นหากความเสียหายที่เกิดขึ้นเปนกรณีอยูในบังคับของมาตราใดเฉพาะก็ตองวินิจฉัย

ไปตามความที่บัญญัติไว สวนที่อยูนอกเหนือบทบัญญัติเฉพาะเรื่องแลวก็ตองพิจารณาวินิจฉัยไป
ตามบททั่วไปในมาตรา 438  

2.  การคุมครองสิทธิในชื่อเสียงหรือเกียรติคุณตามมาตรา 423 และคาสินไหมทดแทน
ตามมาตรา 447 

มาตรา 423 บัญญัติวา “ ผูใดกลาวหรือไขขาวแพรหลาย ซ่ึงขอความอันฝาฝน ตอความ
จริง เปนที่เสียหายแกช่ือเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่น ก็ดีหรือเปนที่เสียหายแกทางทํามาหาได 
หรือทางเจริญของเขาโดย ประการอื่นก็ดี ทานวาผูนั้นจะตองใชคาสินไหมทดแทนใหแกเขาเพื่อ 
ความเสียหายอยางใดๆ อันเกิดแตการนั้น แมทั้งเมื่อตนมิไดรูวาขอ ความนั้นไมจริง แตหากควรจะรู
ได           

ผูใดสงขาวสาสนอันตนมิไดรูวาเปนความไมจริง หากวาตนเอง หรือผูรับขาวสาสนนั้น
มีทางไดเสียโดยชอบในการนั้นดวยแลว ทานวา เพียงที่สงขาวสาสนเชนนั้นหาทําใหผูนั้นตองรับ
ผิดใชคาสินไหม ทดแทนไม” 

สวนมาตรา 447 บัญญัติวา “บุคคลใดทําใหเขาตองเสียหายแกช่ือเสียง เมื่อผู ตอง
เสียหายรองขอ ศาลจะสั่งใหบุคคลนั้นจัดการตามควรเพื่อทําให ช่ือเสียงของผูนั้นกลับคืนดีแทนให
ใชคาเสียหายหรือทั้งใหใชคา เสียหายดวยก็ได” 
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บทบัญญัติมาตรานี้เปนบทบัญญัติที่ใหความคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัวในสวน
ของขอมูลบุคคล จากการกระทําความเสียหายแกช่ือเสียง เกียรติคุณทางทํามาหาไดและทางเจริญ
ของบุคคล โดยการไขขาวแพรหลายตามมาตรา 423  

โดยเมื่อเทียงเคียงกับความผิดฐานหมิ่นประมาทตามที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
32615จะเห็นไดวามีหลักเกณฑที่คลายคลึงกัน แตมีขอสังเกตวา บทบัญญัติ มาตรา 423 เปนกรณี
ละเมิดไดตอเมื่อผูส่ือสารกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความอันเปนเท็จเทานั้น ถาเปนความจริง
แลวจะไมเปนความผิดตามมาตรานี้ 

โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาตรานี้จะตองเกิดแกช่ือเสียงเกียรติคุณประการหนึ่ง 
หรือเกิดความเสียหายแกทางทํามาหาไดหรือทางเจริญอยางอื่นอีกประการหนึ่ง เชน เสียหายแก
กิจการคาขายที่เขาทําเพื่อดํารงชีพ  

ทั้งนี้โดยนัยขอความในวรรค 2 ของมาตรา 423 เปนขอยกเวนความรับผิด เมื่อผูรับ
ขาวสารและผูสงขาวสารมีสวนไดเสียในการกลาวและรับขอความนั้น โดยจะตองเปนผูมี “สวนได
เสียโดยชอบ” (Legal Interest) ซ่ึงจะตองพิเคราะหเปนกรณี ๆ ไป แตทั้งนี้คงจะพิจารณาตามหลัก
สุจริต การกลาวขอความใด ๆ ที่ผูสงขาวสารขอมูลเขาใจวาผูรับควรไดประโยชนโดยถูกตองตาม
กฎหมายจากการสงขาวนั้นๆ  

หากผูสงมิไดรูวาขอความที่กลาวนั้นไมจริงผูสงสาสนก็ไมตองรับผิดชอบเพราะไมมี
ความจงใจ และแมวาการสงขาวโดยโดยไมรูวาเปนความจริงอันเกิดจากความประมาทเลินเลอก็ไม
ตองรับผิด 

 
4.3  การคุมครองสิทธิตามพระราชบัญญัติตางๆ 
 

1. พระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ.2484 
เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติที่ใหความคุมครองแกสิทธิความเปนอยูสวนตัวตามกฎหมาย

การพิมพแลว มีเฉพาะในกรณีที่เปนสิ่งพิมพประเภท “หนังสือพิมพ” เทานั้น ส่ิงพิมพอ่ืนที่นอกจาก
หนังสือพิมพไมมีกฎหมายบัญญัติไว 

บทบัญญัติที่เกี่ยวของกับสิทธิสวนตัวในสวนของขาวสารขอมูลสวนตัวสวนตัวกับการ
ส่ือสารกําหนดไวใน มาตรา 41 มาตรา 42 และมาตรา 43 และมาตรา 65 

                                                 
15 มาตรา 326 “ผูใดใสความผูอื่นตอบุคคลที่สาม โดยประการที่นาจะ ทําใหผูอื่นนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดู

หมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผูนั้นกระทํา...” 
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มาตรา 41 บัญญัติวา “หนังสือพิมพใดโฆษณาเรื่องเกี่ยวแกบุคคลใดคลาดเคลื่อนจาก
ความเปนจริง และอาจจะเกิดความเสียหายแกบุคคลนั้น บุคคลนั้นอาจแจงเปนหนังสือ ขอให
บรรณาธิการหนังสือพิมพนั้นแกเอง หรือลงพิมพหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธเรื่องนั้น การแกหรือลง
พิมพหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธเรื่องทีวานี้ จะตองลงพิมพในฉบับที่จะออกโฆษณาตอไปจากเวลาที่
ไดรับคําขอดังกลาวแลว หรือในฉบับที่ถัดไป 

เมื่อไดแกหรือลงพิมพหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธเรื่องทีวานี้โดยถูกตองแลว สิทธิในการ
ฟองของบุคคลผูขอแกทั้งทางแพงและอาญาเปนอันระงับลง” 

มาตรา 42 บัญญัติวา “ถาขอความใดที่ใหแกหรือหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธเรื่องตาม
มาตรา 40 หรือมาตรา 41 นั้นขัดกับกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเปนการเสียดสี 
หรือผูขอใหแกมิไดแจงชื่อและที่อยูของตนใหชัดเจน บรรณาธิการก็ไมตองแกหรือนําลงพิมพ” 

มาตรา 43 บัญญัติวา “เรื่องหรือขอความที่ใหแกหรือหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธตาม
มาตรา 40 หรือ มาตรา 41 นั้น บรรณาธิการจะตองแกหรือลงพิมพในหนังสือพิมพนั้นโดยครบถวน
ในคราวเดียว และตองใหอยูในหนาเดียวกับเรื่องอันเปนเหตุใหแกหรือปฏิเสธนั้น 

เร่ืองหรือขอความที่ใหแกหรือหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธตามวรรคกอน ตองนําลงพิมพ
ใหโดยไมเรียกคาธรรมเนียม แตหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธนั้น ตองไมเกินกําหนดดังตอไปนี้ 

(1) ถาเรื่องอันเปนเหตุที่ขอใหลงหนังสือพิมพซ่ึงแกหรือปฏิเสธนั้น มีอยูไมถึงครึ่งแนว 
(คอลัมน) หรือคร่ึงหนาหนังสือพิมพ หนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธตองไมเกินกวาครึ่งแนวหนา
หนังสือพิมพ แลวแตกรณี โดยมีขนาดแนวและตัวอักษรในเนื้อเร่ืองเชนเดียวกัน 

(2) ถาเรื่องอันเปนเหตุที่ขอใหลงพิมพหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธนั้น มีอยูตั้งแตครึ่งแนว
หรือคร่ึงหนาหนังสือพิมพขึ้นไป หนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธตองไมเกินกวาสองเทาของเรื่องนั้น
แลวแตกรณี โดยมีขนาดแนวและตัวอักษรในเนื้อเร่ืองเชนเดียวกัน 

ถาหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธเรื่องเกินกําหนดที่วามานี้เมื่อไดออกโฆษณาแลว เจาของ
หนังสือพิมพมีสิทธิเรียกคาธรรมเนียมเฉพาะในสวนที่เกินจากผูขอใหลงพิมพตามอัตราคาแจงความ
ตามปกติได 

สิทธิขอใหแกหรือลงหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธดังวามานี้เปนอันระงับลงภายหลังหก
เดือนนับแตวันที่หนังสือพิมพนั้นออกโฆษณา” 

มาตรา 65 บัญญัติวา “บรรณาธิการหนังสือพิมพใดละเลยไมปฏิบัติใหถูกตองครบถวน
ในการแกขอความหรือลงพิมพหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธเรื่องตามมาตรา 40 มาตรา 41 หรือมาตรา 
43 มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท” 
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พิจารณาตามบทบัญญัติ มาตรา 41 ซ่ึงใหความคุมครองแกสิทธิความเปนอยูสวนตัว 
เกี่ยวกับขาวสารขอมูลของบุคคล ที่ไดปรากฏในสื่อหนังสือพิมพโดยไดโฆษณาเฉพาะเรื่องเกี่ยวแก
บุคคลที่ไมเปนความจริงและอาจเกิดความเสียหายแกบุคคลนั้น และกฎหมายกําหนดวิธีการบรรเทา
ความเสียหายไวโดยตรง คือ ใหบรรณาธิการหนังสือพิมพนั้นแกไขขอความเอง หรือลงพิมพ
หนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธขอความที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริงนั้น โดยลงขอความใหละเอียด
ตามที่ตามวิธีการที่กําหนดไวในมาตรา 43  

ทั้งนี้ สิทธิขอใหแกขอความดังกลาวมีกําหนดเวลาใชสิทธิไดภายใน 6 เดือนนับแตวันที่
หนังสือพิมพนั้นออกโฆษณา และหากบรรณาธิการละเลยไมปฏิบัติการแกไขตามกําหนดยอมเปน
การกระทําความผิดที่กฎหมายกําหนดโทษทางอาญาไว คือโทษปรับ มีขอสังเกตวาจํานวนของโทษ
ปรับนั้นต่ํามากคือหนึ่งรอยบาทเทานั้น เนื่องจากกฎหมายไดออกมาเปนเวลานานมากแลว 

การใหความคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัวตามกฎหมายการพิมพเห็นวา มีการให
ความคุมครองเพียงบางสวน กลาวคือ เฉพาะ ขอมูลขาวสารที่คลาดเคลื่อนตอความเปนจริงเทานั้น 
แตหากเปนการเผยแพรโฆษณาเรื่องสวนตัวของบุคคลที่เปนความจริงและไมเกิดความเสียหายแก
บุคคลนั้น หนังสือพิมพยอมสามารถจะกระทําได 

และเนื่องจาก กฎหมายการพิมพ หามการขาย จายแจก ซ่ึงส่ิงพิมพที่มีโฆษณาอันอาจขัด
ตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้นเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอย
และศีลธรรมอันดีของประชาชนแมเปนเรื่องสวนตัวของบุคคลใด บุคคลนั้นก็ไมอาจมีขอยกเวนใน
สิทธิสวนตัวตามกฎหมายฉบับนี้ได เชนเดียวกับกรณีความมั่นคงแหงรัฐ 

 2.  พระราชบัญญัติโทรเลขโทรศัพท พ.ศ.2447 
กฎหมายฉบับนี้เปนการควบคุมการสื่อสารประเภทการสื่อสวนบุคคลโดยเฉพาะ แตก็

ยังมีการใหความคุมครองขอมูลสวนตัวของบุคคลตามกฎหมายนี้ ปรากฏในมาตรา 24  มาตรา 25 
และมาตรา 28 

มาตรา 24 “ผูใดใชอุบายอยางใดๆโดยมิชอบดวยกฎหมายเพื่อลวงรูหรือ ติดตอถึงกันซึ่ง
เนื้อความในขาวสาร โทรเลขโทรศัพทใด ๆทานวาผูนั้นมีความ ผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินหารอยบาทหรือทั้งจํา ทั้งปรับ” 

มาตรา 25 “ผูใดเอาความหมายของอาณัติสัญญาณ หรือขาวสาร โทรเลขโทรศัพท
ทั้งหมด หรือบางสวนไปแพรงพรายแกบุคคลใด ๆ ผูไมมีสิทธิ จะรู ทานวาผูนั้นมีความผิด ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกิน พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
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มาตรา 28 “ผูใดสงหรือจัดใหสงโดยทางโทรเลขหรือโทรศัพทซ่ึง ขาวสารอันตนรูอยูวา
เปนเท็จหรือที่ตนแตงขึ้น และนาจะกอใหเกิดเสียหายแก ประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ทานวาผูนั้นมี
ความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน สามป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

เนื่องจากความเปนสวนตัวในการสื่อสารนี้เปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยทุกคนตองการ
และควรไดรับความคุมครอง  

ความผิดตามบทบัญญัติมาตรา 24 กําหนดใหการลวงรูหรือติดตอซ่ึงเนื้อความใน
ขาวสารทางโทรเลขหรือโทรศัพท โดยวิธีการที่มิชอบดวยกฎหมายคือโดยการใชอุบายเปนการ
กระทําที่ผิดกฎหมาย โดยกฎหมายใหความคุมครองการสื่อสารสวนบุคคล ที่ใชส่ือโทรศัพทและ
โทรเลขใหเปนไปอยางปราศจากการสอดแทรกจากบุคคลอื่น  

ความผิดตามบทบัญญัติมาตรา 25 กลาวถึง ความผิดที่เกิดจากการนําขาวสารอาณัติ 
สัญญาณโทรเลขโทรศัพทไปแพรงพรายแกบุคคลที่ไมมีสิทธิที่จะรูโดยการทําใหรูซ่ึงขาวสาร
ขอความที่สงถึงกัน หรือสัญญาณโทรเลข ไมวาจะเปนทั้งหมดหรือบางสวนก็เปนความผิดตาม
กฎหมายนี้แลว 

ความผิดตามบทบัญญัติมาตรา 28 กําหนดใหผูสงหรือจัดใหสงขาวสารทางโทรเลขหรือ
โทรศัพทที่ตนรูวาเปนเท็จหรือไมมีมูลความจริงเนื่องจากแตงขึ้นมาเอง เปนความผิด ซ่ึงกฎหมาย
บัญญัติวาเพียงแค “นาจะกอความเสียหายขึ้น” ก็เปนความผิดแลว 

กลาวโดยสรุปไดวา สิทธิความเปนอยูสวนตัวในสวนขอมูลขาวสารไดรับความ
คุมครองตามกฎหมายนี้ เมื่อการลวงรูเนื้อความโดยมิชอบจากการโทรเลขโทรศัพท การนําไป
เผยแพรหรือแพรงพรายใหแกบุคคลอื่นรับรูดวยตลอดจนกรณีสงหรือจัดสงขอมูลขาวสารใดๆอัน
เปนเท็จก็เปนความผิดเชนเดียวกัน 

การกักจดหมาย ไปรษณียบัตร โทรเลข ส่ิงพิมพหรือเอกสารอื่นซึ่งสงทางไปรษณียและ
โทรเลขของผูตองหาหรือจําเลยตองปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 105 
16คือ ตองขอคําสั่งศาลโดยแสดงใหศาลเห็นถึงเหตุผลความจําเปนที่ตองกระทําเชนนั้น แตมาตรา

                                                 
16 มาตรา 105 “จดหมาย ไปรษณียบัตร โทรเลข สิ่งพิมพหรือเอกสาร อื่นซึ่งสงทางไปรษณียและโทรเลข 

จากหรือถึงผูตองหาหรือจําเลยและ ยังมิไดสง ถาเจาหนาที่ตองการเพื่อประโยชนแหงการสอบสวนไตสวน มูล
ฟอง พิจารณา หรือการกระทําอยางอื่นตามประมวลกฎหมายนี้ ใหขอคําสั่งจากศาลถึงเจาหนาที่ ไปรษณียโทรเลข
ใหสงเอกสารนั้นมา 

ถาอธิบดีกรมตํารวจ หรือขาหลวงประจําจังหวัดเห็นวาเอกสาร นั้นตองการใชเพื่อการดั่งกลาวแลว 
ระหวางที่ขอคําสั่งตอศาลมีอํานาจ ขอใหเจาหนาที่ฝายไปรษณียโทรเลขเก็บเอกสารนั้นไวกอน 

บทบัญญัติแหง มาตรานี้ ไมใชถึงเอกสารโตตอบระหวางผูตองหา หรือจําเลยกับทนายความของผูนั้น” 
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105 ไมไดบัญญัติใหมีการดักฟงทางโทรศัพทได ดังนั้นหากบุคคลใดรวมทั้งเจาหนาที่รัฐกระทําการ
ดักฟงทางโทรศัพทก็จะมีความผิดตามกฎหมายดังกลาว  

ขอยกเวนตามกฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดไวแตโดยเฉพาะการสื่อสารสวนบุคคลที่ใชส่ือ
ทางโทรเลข ส่ิงพิมพหรือเอกสารอื่นที่สงทางไปรษณียและโทรเลขเทานั้น ตามที่บัญญัติตามมาตรา
10 เปนกรณีที่บุคคลไมอาจมีสิทธิสวนตัวไดหากมีเร่ืองของประโยชนสวนรวม คือความมั่นคงแหง
รัฐเขามาเกี่ยวของ  

มาตรา 10 บัญญัติวา “ในเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวา ขาวสารใดเกี่ยวดวยกลอุบายใด ๆ ที่
จะชักจูงใหกระทํา หรือเกี่ยวดวยการกระทําอยางใด ๆ อันเปนความผิดอาญา เจาหนาที่โทรเลขอาจ 

(1) งดการสงขาวสารนั้นไว แลวรีบรายงานไปยังรัฐมนตรี เพื่อจะไดออกคําส่ังเปน
เด็ดขาด หรือ 

(2) สงขาวสารไป แตใหสงสําเนาขาวสารนั้นแกเจาพนักงานปกครองทองที่ 
สวนการสื่อสารทางโทรศัพทไมมีกฎหมายใดใหอํานาจไว ดังนั้นการสื่อสารสวนบุคคล

โดยสื่อโทรศัพทจึงเปนสิทธิสวนตัวของเอกชนที่ไมวารัฐหรือเอกชนอื่นใดจะกาวลวงมิได จึงไมมี
ขอยกเวนในการมีสิทธิสวนตัวตามกฎหมายนี้ 

3. พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ.2498 
การใหความคุมครองเกี่ยวกับสิทธิความเปนอยูสวนตัวตามพระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว

ในมาตรา 10 และ มาตรา 21 
มาตรา 10 “หามมิใหผูใดสงหรือจัดใหสงวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศนอันตน

รูอยูวาเปนเท็จ หรือที่มิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายแก
ประเทศชาติหรือประชาชน” 

มาตรา 21 “ผูใดฝาฝนมาตรา 10 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

จากบทบัญญัติมาตรา 10 ไดกําหนดหามการกระทําในสองลักษณะ คือ หามสงเองหรือ
จัดใหผูอ่ืนสง ไมวาจะเปนรายการวิทยุกระจายเสียงหรือรายการโทรทัศน โดยส่ิงที่หามคือการ
เจตนาสงรายการหรือขอมูลขาวสารใดๆที่ตนรูอยูวาเปนเท็จ  และยังหามสงรายการหรือขอมูล
ขาวสารที่พนักงานเจาหนาที่ไมอนุญาตใหสงออกอากาศ กลาวคือขอมูลที่อาจกอใหเกิดความ 
เสียหายแกประเทศชาติหรือประชาชนเปนสวนรวมโดยผูกระทําผิดเชนนั้นตองระวางโทษจําคุก
หรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัตินี้ 
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ขอยกเวนที่บุคคลไมอาจอางสิทธิตามกฎหมายฉบับนี้ได คือ ขอมูลขาวสารที่ไมเปน
ความเท็จ ซ่ึงสามารถที่จะสงวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศนไดโดยไมเปนความผิดตามพระรา
บัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ.2498  

อยางไรก็ดี มีขอสังเกตวาในกรณีที่มีขอมูลขาวสารที่เปนความจริงแตเจาของไม
ประสงคที่จะตกเปนขาวหรือไมพึงประสงคที่จะเผยแพรขอมูลนั้น อีกทั้งขอมูลดังกลาวก็ไมเปน
ประโยชนสาธารณชน หากเกิดกรณีที่มีการสงขาวสารขอมูลดังกลาวหรือจัดใหสงวิทยุกระจายเสียง
หรือวิทยุโทรทัศนแลวเกิดความเสียหายแกเจาของขอมูลนั้นถือวาอยูนอกเหนือจากบทบัญญัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากกฎหมายนี้ถือเปนกฎหมายเฉพาะ 

4. พระราชบัญญัติภาพยนตร พ.ศ.2473 
กฎหมายใหความคุมครอง ปรากฏในมาตรา 4 
 มาตรา4 “ทานหามมิใหทํา หรือฉาย หรือแสดง ณ สถานที่มหรสพซึ่งภาพยนตร หรือ

ประกาศ กอปรดวยลักษณะฝาฝนหรืออาจฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี ถึงแม
เพียงวาการทํา ฉาย หรือการแสดงภาพยนตร หรือประกาศนั้น ๆนาจะมีผลเชนวานั้น ทานก็หามดุจ
กัน” 

ตามกฎหมายฉบับนี้ มิไดคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัวโดยตรงอยางกฎหมายอื่นๆ
ที่ไดพิจารณามา แตหากมีกรณีกาวลวงสิทธิความเปนอยูสวนตัวของเอกชน ซ่ึงหากพิจารณาไดวา
เร่ืองราวสวนตัวนั้นเปนส่ิงที่ขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแลว ก็ยอมไดรับความ
คุมครองตามบทบัญญัติมาตรานี้ ซ่ึงขึ้นอยูกับดุลพินิจของนายตรวจ เจาพนักงานผูพิจารณา และสภา
ภาพยนตร อยางไรก็ตาม ส่ิงที่จะขัดตอความสงบเรียบรอย และศีลธรรมอันดีนั้นโดยมากเปนเรื่อง
สาธารณะประโยชนมากกวาประโยชนสวนตัวของเอกชน 

การเผยแพรนั้นกฎหมายไดกําหนดอนุญาตใหกระทําไดเมื่อดําเนินการขออนุญาตตาม
ขั้นตอนที่กําหนดไว และเรื่องราวที่ทําการเผยแพรนั้นอาจเกี่ยวเนื่องกับสิทธิความเปนอยูสวนตัว
ของบุคคลหนึ่งก็ได หากเรื่องนั้นไมฝาฝนตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ขอยกเวนที่ไมอาจอางถึงสิทธิความเปนอยูสวนตัวได คือในกรณีที่ขาวสารขอมูลของ
ตนที่ปรากฏในสื่อภาพยนตรนั้น ขัดตอประโยชนของสาธารณะ กลาวคือถาเปนเรื่องที่ขัดตอความ
สงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแลว เอกชนแมไดรับความเสียหายก็ไมอาจยกขึ้นกลาวอางได  

กฎหมายนี้ไดคํานึงถึงผลประโยชนของมหาชนโดยทั่วไป ซ่ึงอยูเหนือผลประโยชนของ
เอกชน ตลอดจนถึงความนึกคิดในแงของจิตใจ จริยธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม
นั้น ๆ ณ เวลานั้น เปนหลักในการพิจารณา 
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5. พระราชบัญญัติสถิติแหงชาติ พ.ศ.2508  
ตามกฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดการคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัวไวใน มาตรา 21 

และ มาตรา 24  
มาตรา 21 บัญญัติวา “บรรดาขอความหรือตัวเลขเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายที่ ได

กรอกในใบแบบหรือใบกําหนดขอถามนั้นตองถือเปนความลับโดยเครงครัด 
หามมิใหผูซ่ึงมีหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เปดเผยขอความหรือตัวเลข นั้น

แกบุคคลใดๆ ซ่ึงไมมีหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตเพื่อประโยชน แกการสอบสวน
หรือการพิจารณาคดีที่บุคคลนั้นตองหาวากระทําความผิดตอพระราช บัญญัตินี้” 

มาตรา 24 บัญญัติวา “ผูใดฝาฝน มาตรา21 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน หกเดือน หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

โดยตามบทบัญญัติมาตรา 21 ไดกําหนดหามไมใหเจาหนาที่เปดเผยบรรดาขอความ
หรือตัวเลขที่ไดกรอกไวในใบแบบหรือใบกําหนดขอถามแกบุคคลอื่นที่ไมมีหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยกําหนดวาขอมูลเหลานั้นถือเปนความลับและตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
โดยหากฝาฝนไมกระทําตามก็จะมีโทษทั้งจําและปรับตามที่ไดกําหนดไวในมาตรา 24  

ขอยกเวนที่ไมอาจอางถึงสิทธิความเปนอยูสวนตัว คือ หากเปนกรณีที่ตองเปดเผยเพื่อ
ประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่บุคคลนั้นตองหาวากระทําความผิดตอ
พระราชบัญญัตินี้ 

กลาวไดวาการเก็บขอมูลสวนบุคคล ทั้งที่เปนขอความหรือตัวเลขถือเปนความลับเพื่อ
ประโยชนในทางสถิติแหงชาติ ผูที่นําไปเปดเผยหรือเผยแพรโดยไมมีอํานาจ ยอมมีความผิดทาง
อาญา 

6. พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 ประกอบขอบังคับวาดวยมรรยาททนายความ 
พ.ศ. 2529  

ขอ11ในหมวดที่ 3 มรรยาทของทนายความตอตัวความไดกําหนด หามเปดเผยความลับ
ของลูกความที่ไดรูในหนาที่ของทนายความ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากลูกความนั้นแลว หรือโดย
อํานาจศาล 

โดยขอ4 เปนหมวดทั่วไปตามขอบังคับวาดวยมรรยาททนายความ พ.ศ.2529 กลาววา  
“ทนายความผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบังคับขอใดขอหนึ่งดังจะกลาวตอไปนี้ ให

ถือวาทนายความผูนั้นประพฤติผิดมรรยาททนายความ” 
และตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528  
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มาตรา 51 บัญญัติวา  “ทนายความตองประพฤติตนตามขอบังคับ วาดวยมรรยาท 
ทนายความการกําหนดมรรยาททนายความใหสภาทนายความตราเปนขอบังคับ 

ทนายความผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบังคับ ที่สภาทนายความตราขึ้น ตามวรรค
หนึ่ง ใหถือวาทนายความผูนั้นประพฤติผิดมรรยาททนายความ” 

มาตรา 52 บัญญัติวา “โทษผิดมรรยาททนายความมี 3 สถาน คือ 
    (1) ภาคทัณฑ 
    (2) หามทําการเปนทนายความมีกําหนดไมเกินสามป หรือ 
    (3) ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ 
ในกรณีประพฤตผิดมรรยาทความเล็กนอยและเปนความผิดครั้งแรก ถาผูมี อํานาจสั่ง

ลงโทษตาม มาตรา66 มาตรา67 หรือ มาตรา68 แลวแตกรณี เห็นวามีเหตุอันควรงดโทษ และงดโทษ
ใหโดยวากลาวตักเตือน หรือใหทัณฑ บนเปนหนังสือไวกอนก็ได” 

กลาวไดวา สําหรับทนายความตองรักษาความลับของลูกความโดยทนายความตอง
ประพฤติตนตามขอบังคับวาดวยมรรยาททนายความ ขอบังคับวาดวยมรรยาททนายความอาศัย
บทบัญญัติ ขอ 4 และ 11 ในขอบังคับวาดวยมรรยาททนายความ พ.ศ.2529 หากฝาฝนจะมีความผิด
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 51 โดยทนายความที่ประพฤติผิดมารยาททนายความมีโทษ 3 สถาน
กําหนดไวในมาตรา52 คือ ภาคทัณฑ หามทําการเปนทนายความมีกําหนดไมเกิน3ปและลบชื่ออก
จากการเปนทนายความ  

ขอยกเวนที่ไมตองรับผิดและบุคคลไมอาจที่มีความเปนอยูสวนตัว คือ กรณีการเปดเผย
ความลับของลูกความในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากตัวความเองแลว หรือโดยศาลอนุญาตโดยใช
อํานาจศาล  

7. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  
ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติไดใหสิทธิประชาชนทราบขอมูลขาวสารจากทาง

ราชการไดแตทั้งนี้ก็ไดมีขอยกเวนไวตามหมวด 3 วาดวยขอมูลขาวสารสวนบุคคลมาตรา24 และได
มีการยกเลิกวิธีการปฏิบัติที่จะใหมีการตรวจเลือดบุคคลบางกลุมเพื่อหาเชื้อโรคเอดส เชนนิสิต
แพทย พระภิกษุ ขาราชการ หรือผูตองสงสัยในคดีอาญาในสถานบริการเพื่อตรวจหาสารเสพตดิบาง
ประเภท และอ่ืนๆ โดยเห็นวาเปนการละเมิดสิทธิในชีวิตสวนตัวของประชาชนโดยไมมีกฎหมาย
ใหอํานาจกระทําได  

มาตรา 9  “ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูล
ขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด…(ตามวรรค 1 อนุมาตรา(1) – (8) )  
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ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง ถามีสวนที่ตองหามมิให
เปดเผยตามมาตรา 14 หรือ มาตรา 15 อยูดวย ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไมเปน
การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนนั้น  

บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตาม ยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนาหรือ
ขอสําเนาที่มี คํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได ในกรณีที่สมควรหนวยงานของ
รัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ในการ
นี้ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย ทั้งนี้ เวนแตจะ มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว
เปนอยางอื่น  

คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง” 
มาตรา 24 “หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูล ขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความ

ควบคุมดูแลของตนตอหนวยงานของรัฐแหงอื่นหรือผูอ่ืน โดยปราศจากความยินยอม เปนหนังสือ
ของเจาของขอมูลที่ใหไวลวงหนาหรือในขณะนั้นมิไดเวนแตเปนการเปดเผย ดังตอไปนี้  

(1) ตอเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของตนเพื่อการนําไปใชตามอํานาจหนาที่ของ
หนวยงานของรัฐแหงนั้น  

(2) เปนการใชขอมูลตามปกติภายในวัตถุประสงคของการจัดใหมีระบบขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลนั้น  

(3) ตอหนวยงานของรัฐที่ทํางานดานการวางแผนหรือการสถิติ หรือสํามะโนตาง ๆ ซ่ึง
มีหนาที่ตองรักษาขอมูล ขาวสารสวนบุคคลไวไมใหเปดเผยตอไปยังผูอ่ืน  

(4) เปนการใหเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยโดยไมระบุช่ือ หรือสวนที่ทําใหรูวาเปน
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่ เกี่ยวกับบุคคลใด  

(5) ตอหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามมาตรา 26 
วรรคหนึ่ง เพื่อการตรวจดู คุณคาในการเก็บรักษา  

(6) ตอเจาหนาที่ของรัฐเพื่อการปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย การ
สืบสวน การสอบสวน หรือการ ฟองคดี ไมวาเปนคดีประเภทใดก็ตาม  

(7) เปนการใหซ่ึงจําเปนเพื่อการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของ
บุคคล  

(8) ตอศาล และเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอํานาจตาม
กฎหมายที่จะขอขอเท็จจริง ดังกลาว  

(9) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  
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การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) ใหมี
การจัดทําบัญชีแสดง การเปดเผยกํากับไวกับขอมูล ขาวสารนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง” 

8. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลบัตรเครดิต พ.ศ. 2545 
การเปดเผยขอมูลเครดิตของลูกคาตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 16 , 18   

มาตรา 20 และมาตรา 25 ดังนี้  
มาตรา 16  “บริษัทขอมูลเครดิตตองทําการประมวลผลขอมูลจากสมาชิกหรือจาก

แหลงขอมูลที่เชื่อถือได ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด”  
มาตรา 18 “เพื่อประโยชนในการควบคุมและประมวลผลขอมูลของบริษัทขอมูลเครดิต

ใหสมาชิกสงขอมูลของลูกคาของตนแกบริษัทขอมูลเครดิตที่ตนเปนสมาชิก และแจงเปนหนังสือ
ใหลูกคาของตนทราบเกี่ยวกับขอมูลที่สงไปภายในสามสิบวันนับแตวันที่สงขอมูลแกบริษัทขอมูล
เครดิตแตการสงขอมูลเพิ่มเติมในสวนของประวัติการชําระสินเชื่อ และประวัติการชําระราคาสินคา
หรือบริการโดยบัตรเครดิตใหแกบริษัทขอมูลเครดิต ใหสมาชิกแจงใหลูกคาของตนทราบตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด” 

มาตรา 20  “ใหบริษัทขอมูลเครดิตเปดเผยหรือใหขอมูลแกสมาชิกหรือผูใชบริการที่
ประสงคจะใชขอมูลเพื่อประโยชนในการวิเคราะหการใหสินเชื่อ รวมทั้งการรับประกันภัย การ
รับประกันชีวิต และการออกบัตรเครดิต ทั้งนี้ จะตองไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูล
เพื่อใหเปดเผยหรือใหขอมูลแกสมาชิกหรือผูใชบริการนั้นกอน  

นอกจากการเปดเผยหรือใหขอมูลแกสมาชิกหรือผูใชบริการตามวรรคหนึ่ง ใหบริษัท
ขอมูลเครดิตเปดเผยหรือใหขอมูลไดในกรณีดังตอไปนี้โดยไมจําเปนตองไดรับความยินยอมเปน
หนังสือจากเจาของขอมูลกอน…” 

มาตรา 25  “เพื่อประโยชนในการคุมครองใหความเปนธรรมแกเจาของขอมูลใหเจาของ
ขอมูลมีสิทธิดังตอไปนี้…” 

 
4.4  การคุมครองสิทธิตามกฎหมายอื่นของไทย 
 

1. ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.2526 ใน
หมวด3 ขอ 9 ซึงกําหนดขึ้นโดยแพทยสภา กลาววา  

“ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมเปดเผยความลับของผูปวย ซ่ึงตนทราบมาเนื่องจาก
การ ประกอบวิชาชีพ  
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เวนแตดวยความยินยอมของผูปวย หรือเมื่อตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามหนาที่” 
2. กฎกระทรวงสาธารณสุขวาดวยมารยาทแหงวิชาชีพตามพระราชบัญญัติการควบคุม

ประกอบโรคศิลป พ.ศ.2579ซ่ึงบัญญัติไวโดยมีขอความทํานองเดียวกันขางตนคือ  
“ ผูประกอบวิชาเวชกรรมตองไมเปดเผยความลับของผูปวยซ่ึงตนไดทราบมาเนื่องจาก

การประกอบวิชาชีพ เวนแตดวยความยินยอมของผูปวย หรือเมื่อตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
หนาที่”  

3. กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความตามในมาตรา58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
พ.ศ. 2479 กลาววา การเซ็นเซอรจดหมายของผูตองขังของราชทัณฑเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย
และปองกันการกอเหตุรายตองเปนไปตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 
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บทที่ 5 
วิเคราะหแนวทางพัฒนากฎหมายไทยในการบัญญัติเร่ืองสิทธิความเปนอยูสวนตัว 
 

เมื่อกลาวถึงสิทธิความเปนอยูสวนตัวประกอบกับการสื่อสารหรือขอมูลขาวสารใน
ปจจุบันการกาวลวงความเปนสวนตัวโดยการไขขาวแพรหลายหรือการเผยแพรขอมูลขาวสาร
เกิดขึ้นบนสิ่งพิมพ ส่ือตางๆไมเวนแตละวันเนื่องจากประการหนึ่ง หนาที่ของสื่อคือนําเสนอขอมูล
ขาวสารแกประชาชน ซ่ึงรูปแบบของการนําเสนอเรื่องตางๆมีหลายรูปแบบ และการนําเสนอจะมี
เร่ืองราวหรือหัวขอที่แตกตางกันออกไปและมีหลายกรณีที่การนําเสนอมีการกาวลวงสิทธิสวน
บุคคลหรือสิทธิความเปนอยูสวนตัวของผูถูกกลาวอางเกิดขึ้น  

สิทธิความเปนอยูสวนตัว คือสิทธิที่จะดํารงชีวิตอยูอยางสันโดษหรือโดยลําพังของ
บุคคลหนึ่ง ๆ โดยปราศจากการเปดเผยหรือเผยแพรโดยไมชอบและไมเปนที่ปรารถนาของบุคคล
นั้น กลาวอีกนัยหนึ่งสิทธิสวนตัวในความหมายอยางงายก็คือ สิทธิในการดําเนินชีวิตตามอัธยาศัย
ของตนเองโดยชอบเทาที่ไมผิดกฎหมาย 

โดยที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทําใหการดําเนินชีวิตของเอกชนในสังคม
ตองปรับตัวใหทันตอความเจริญทางดานวัตถุและเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนายิ่งๆขึ้น โดยเฉพาะในสวน
ของการสื่อขอมูลขาวสาร ก็มีการพัฒนาเครื่องมือหรือ “ส่ือ” เพื่อใหเกิดความรวดเร็วฉับไว และมี
ประสิทธิภาพยิ่งในการสื่อสารถึงกันในปจจุบัน ไมวาจะเปนการสื่อสารสวนบุคคล เชน กลอง
ถายรูปคุณภาพสูง โทรศัพทมือถือ วิทยุติดตามตัว โทรสาร หรือการสื่อสารสาธารณะหรือ
ส่ือมวลชน เชน เคเบิ้ลทีวี ดาวเทียมสื่อสาร การสื่อสารโดยระบบเคเบิ้ล คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต
ในปจจุบัน ตองยอมรับวาการติดตอส่ือสารของเอกชนเปนไปอยางไรซ่ึงพรมแดนมาขวางกั้นซึง่ยาก
ที่จะครอบคลุมไดอยางทั่วถึง 

การพัฒนาดังกลาวแมวาจะเกิดความกาวหนาทางวัตถุการติดตอส่ือสารที่ฉับไวและ
ทันสมัย  แตยังมีผลกระทบบางสวนที่เกิดขึ้นแกเอกชนในสังคมขาวสาร  นั่นคือมีการกาวลวงใน
สิทธิสวนตัวไดงายขึ้นจากสื่อตางๆนั่นเอง 

สําหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 35 จึง
ไดบัญญัติคุมครองสิทธิชนิดนี้ไว มีใจความวา 
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 “สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง ตลอดจนความเปนอยูสวนตัวยอม
ไดรับความคุมครอง      

การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชน 
อันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเปนอยู
สวนตัวจะกระทํามิได เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณะ 

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองจากการแสวงประโยชน โดยมิชอบจากขอมูล
สวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

บทบัญญัติดังกลาวไดถูกบัญญัติขึ้นเนื่องจากประเทศไทยพิจารณาแลวเห็นวาระบบ
การเมืองกฎหมาย และการปกครองของประเทศไทยในปจจุบันสามารถปฏิบัติตามกติกาไดโดยไม
มีขอขัดของ แตอยางใด ดังนั้นประเทศไทยจึงตองดําเนินการเพื่ออนุวัตรตามกติการะหวางประเทศ
วาดวยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 ทั้งกระบวนการดานนิติบัญญัติ บริหาร
และตุลาการ ที่จะทําใหบทบัญญัติตางๆของกติกาไดถูกนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับเจตนารมณของกติกาใหมากที่สุดเทาที่จะกระทําได 

จากการที่ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีขอตกลงระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติอีกหลายฉบับและบางฉบับไดบัญญัติถึงการคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัวท่ี
ประเทศไทยตองปฏิบัติตามพันธกรณีดวย  

เชน กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 ขอ 
17 บัญญัติวา  

“1.  บุคคลจะถูกแทรกแซงความเปนสวนตัว  ครอบครัว  เคหสถาน  หรือการ
ติดตอส่ือสารโดยพลการหรือไมชอบดวยกฎหมายมิได และอาจถูกลบหลูเกียรติและช่ือเสียงโดยมิ
ชอบดวยกฎหมายมิได  

2. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมายมิใหถูกแทรกแซงหรือลบ
หลูเชนวานั้น” 

ดังนั้นประเทศไทยจึงตองทําการบัญญัติกฎหมายภายในเพื่อรับรองสิทธิมนุษยชนใน
ดานตางๆที่ทั่วโลกไดยอมรับกันทั้งนี้สิทธิความเปนอยูสวนตัวของบุคคลยอมถูกคุมครองดวย
เชนกัน และที่สําคัญคือเนื่องจากการที่เร่ิมมีการละเมิดสิทธิความเปนอยูสวนตัวในรูปแบบตางๆ 
มากยิ่งขึ้นในสังคมปจจุบัน  

รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติเพื่อคุมครองสิทธิสวนตัวไว กลาวคือหามมีการละเมิด ยกเวน
กรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณชน 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ถูกรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ปรับปรุงและแกไขปญหาของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 อันมีสาเหตุเนื่องจาก
การที่สถานการณในประเทศมีการผูกขาดอํานาจของรัฐและการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม, ความ
ไมโปรงใสในกิจกรรมการเมืองและเล็งเห็นความลมเหลวของระบบการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
อีกประการหนึ่งคือเร่ืองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ยังคงไมไดรับการสงเสริมและคุมครอง
เทาที่ควร 

 ดังนั้นรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 จึงมีสาระสําคัญที่มุงจะแกไขถึง
ปญหาดังกลาว โดยไดกําหนดการดําเนินการไว 4 แนวทางดวยกัน คือ 

1. ลดการผูกขาดอํานาจรัฐและขจัดการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม 
2. ทําใหการดําเนินการทางการเมืองมีความโปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม 
3. ทําใหระบบตรวจสอบการใชอํานาจรัฐมีความเขมแข็งและทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 4. คุมครอง สงเสริม สิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางเต็มที่ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ไดมีบทบัญญัติเพิ่มสิทธิของประชาชน

มากกวาเดิม และมุงคุมครอง สงเสริมและขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางเต็มที่ ในเรื่อง
ของสิทธิในความเปนอยูสวนตัวไดมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลไมใหถูกละเมิดเพิ่มขึ้นโดย
บัญญัติไวในมาตรา 35 ดังนี้  

มาตรา 35 “สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง ตลอดจนความเปนอยู
สวนตัวยอมไดรับความคุมครอง 

การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชน 
อันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเปนอยู
สวนตัวจะกระทํามิได เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณะ 

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองจากการแสวงประโยชน โดยมิชอบจากขอมูล
สวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

โดยเมื่อเปรียบเทียบกับบทบัญญัติจากเดิมที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2540 ไววา 

มาตรา 34 “สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือ ความเปนอยูสวนตัว
ยอมไดรับความคุมครอง 
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การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซ่ึงขอความหรือภาพไมวาดวย วิธีใดไปยังสาธารณชน 
อันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของ บุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเปนอยู
สวนตัวจะ กระทํามิได เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณชน” 

เมื่อวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบบทบัญญัติทั้งสองแลวเห็นวาบทบัญญัติมาตรา35 ที่
ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550นั้น ไดเนื้อความในวรรคแรกและ
วรรคสองยังคงวางหลักแบบเดิมตามรัฐธรรมนูญในฉบับกอนกลาวคือ บุคคลยอมไดรับความ
คุมครองในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง ตลอดจนความเปนอยูสวนตัว และไมสามารถที่จะทําการ
พูดหรือการกระจายขาวไมวาจะโดยวิธีใดอันจะกอใหเกิดความเสียหายถึงครอบครัว เกียรติยศ 
ช่ือเสียง ตลอดจนความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น ยกเวนกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณะ  

ในสวนบทบัญญัติวรรคสาม ที่ไดบัญญัติเพิ่มเติมมาอันมีความวา “บุคคลยอมมีสิทธิ
ไดรับความคุมครองจากการแสวงประโยชน โดยมิชอบจากขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ” กลาวไดวาในวรรคสาม ไดวางหลักเกณฑในการที่จะมุงคุมครองขอมลูสวน
บุคคลจากการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบเพิ่มขึ้นมา เนื่องจากปจจุบันไดมีกรณีการละเมิดขอมูล
สวนบุคคลโดยนําไปใชโดยการนําขอมูลสวนบุคคลไปแอบอางหรือนําไปใชในการอื่นๆทําให
เจาของขอมูลเกิดผลกระทบคือไดรับความเดือดรอนและเกิดความเสียหายตามมาจากการกระทําอัน
เขาลักษณะดังกลาว ยกตัวอยางเชน นําขอมูลในบัตรประชนที่ไวใชเปนเอกสารประกอบในการทําธุ
รกรรมตางๆ หรือ นําภาพแอบถายของบุคคลไปเผยแพรหรือแอบอาง เปนตน และยุคที่เทคโนโลยี
ไดกาวไกลประกอบกับชองทางสื่อสารมีความสะดวกมากขึ้น ทําใหเปนผลที่จะเกิดกรณีดังกลาวใน
รูปแบบตางๆมีมากขึ้นตามไปดวย การวางหลักเกณฑที่เพิ่มขึ้นนี้ถือเปนมาตรการที่ดีในการแกไข
และ ปองกันจากการนําขอมูลสวนบุคคลของผูอ่ืนไปใช 

สิทธิความเปนอยูสวนตัวนับวันจะถูกลวงลํ้าไดงาย โดยท่ีผูอ่ืนที่กาวลวงซึ่งสิทธิความ
เปนอยูสวนตัวนั้นไมมีสิทธิแตอยางใดและอาจเปนไปไดวา คนทั่วไปไมคิดวาการลวงรูขอมูล
เหลานั้นหรือการนําไปเผยแพรซ่ึงขอมูลสวนตัวนั้น เปนการกระทําความผิด การกระทําดังกลาวจึง
มีลักษณะเปนการใชเสรีภาพที่ทําใหเกิดความเสียหายแกคนอื่น  

การพิจารณาตอกรณีดังกลาว จึงตองใชกลไกในทางกฎหมายมาใชเพื่อเยียวยาความ
เสียหายที่เกิดขึ้นรวมถึงการเสนอแนวทางเพื่อปองกันและแกไขการละเมิดสิทธิความเปนอยูสวนตัว
ของบุคคลเพื่อความสงบสุขของปจเจกชนนั้นๆ 

การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซ่ึงขอความ หรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชน
อันเปนการละเมิดสิทธิความเปนอยูสวนตัว จากบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญที่ไดบัญญัติดังที่ได
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กลาวไวในขางตนนั้น ในปจจุบันยังไมมีกฎหมายอนุวัตรการ เชน  ประมวลกฎหมายหรือ
พระราชบัญญัติที่บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง 

เมื่อพิจารณาประกอบกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในปจจุบันกฎหมายที่นํามาใชบังคับไดคือ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิด และประมวลกฎหมายอาญาในฐานความผิดตอ
ช่ือเสียง ซ่ึงพอที่จะเปนทางเลือกหนึ่งที่ทําใหบุคคลไดรับความคุมครองในเรื่องการกลาวหรือไข
ขาวแพรหลายตอสาธารณชนที่มีผลกระทบตอความเปนอยูสวนตัว แตทั้งนี้เนื่องดวยประเทศไทย
ใชระบบประมวลกฎหมาย ศาลที่พิจารณาคดีจึงตองตีความตามตัวบทที่บัญญัติไวอยางเครงครัด 

การกระทําตางๆ อันมีผลกระทบตอสิทธิในความเปนสวนตัวนั้น อาจเกิดขึ้นไดทั้งโดย
เกิดจากเอกชนดวยกันเองหรือโดยรัฐกระทําตอเอกชนก็ได ในทางปฏิบัติการละเมิดโดยเอกชน มี
แนวโนมวาจะเกิดมากขึ้นทุกที เชน การแสวงหาขาว และการเสนอขาวของสื่อมวลชนแขนงตางๆ 
แบบเจาะลึกมากจนเกินไป ก็จะเกิดการละเมิดตอสิทธิความเปนอยูสวนตัวของบุคคลที่ตกเปนขาว
ได และในบางกรณีอาจเปนความผิดฐานหมิ่นประมาทดวยหากการกระทํานั้นเขาองคประกอบ
ตามที่กฎหมายไดบัญญัติไว พิจารณาไดดังตอไปนี้ 

ประการแรกในการพิจารณาการคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัว จะตองพิจารณา
ควบคูไปกับบทบัญญัติความผิดฐานละเมิดมาตรา 420 ในปจจุบัน จากบทบัญญัติดังกลาวก็ไมมี
กฎหมายบัญญัติในเรื่องการละเมิดสิทธิในความเปนอยูสวนตัวตามรัฐธรรมนูญไวโดยชัดแจง โดย
มิไดกลาวถึงสิทธิความเปนอยูสวนตัวไวโดยตรง แตทั้งนี้เพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงเปน
เร่ืองของการนํากฎหมายที่มีอยูมาปรับใชในเรื่องการละเมิดสิทธิสวนบุคคลที่เรียกกันโดยทั่วไป 
หรือการละเมิดสิทธิความเปนอยูสวนตัวนั่นเอง 

มาตรา 420 บัญญัติวา “ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมาย
ใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยาง
ใดก็ดี ทานวา ผูนั้นทําละเมิด จําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” 

กรณีละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 420 เปนกรณีที่กฎหมายให
ความคุมครองในฐานะที่เปน “สิทธิอยางหนึ่งอยางใด” ของบุคคลเชนเดียวกับชีวิตอนามัย เสรีภาพ 
รางกายและทรัพยสิน หากเกิดความเสียหายถือเปนการละเมิด หลักการละเมิดเกิดจากการลวงสิทธิ 
ผิดหนาที่ กลาวคือ บุคคลทั่วไปยอมมีสิทธิที่จะไมใหใครมาทําละเมิด หากผูใดทําละเมิดก็เปนการ 
ลวงสิทธิของเขา ผิดหนาที่ที่มีตอบุคคลอื่นดวย โดยผูเสียหายสามารถเรียกคาสินไหมทดแทนจาก
ผูกระทําละเมิดได 

โดยการใหความคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัวกรณีละเมิดนี้ กฎหมายใหการ
คุมครองโดยตองพิจารณา วามีการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ และลักษณะของการ
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กระทํานั้น ๆเปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงหมายความถึงการกระทําที่ไมมีอํานาจ หรือไมมี
สิทธิที่จะทําดังนั้นแมไมมีกฎหมายบัญญัติไววาการกระทําเชนนั้นเปนความผิด แตหากผูกระทําได
กระทําตอบุคคลอื่นจนเขาเสียหายโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ การกระทํานั้นก็เปนละเมิดได  

จากตัวบทกลาวไววา กรณีละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 420 
เปนกรณีที่กฎหมายใหความคุมครองชีวิต อนามัย เสรีภาพ รางกาย และสิทธิอยางหนึ่งอยางใด จาก
บทบัญญัติดังกลาว พิจารณาวา สิทธิความเปนอยูสวนตัวเปนการใหความคุมครองในความหมาย
ของคําวา “สิทธิอยางหนึ่งอยางใด” ตามมาตรา 420   

เนื่องจากคําวาสิทธิอยางใดอยางหนึ่งควรมีแนวทางพิจารณาตามแนวคิดที่วา สิทธิตาม
กฎหมายไมจําเปนตองจํากัดเฉพาะสิทธิที่มีกฎหมายบัญญัติรับรองเปนการชัดเจนเทานั้น เพราะการ
ตรากฎหมายเปนเพียงรูปแบบหนึ่งของกฎหมาย  หากตองรอใหมีการตรากฎหมายบัญญัติ
เพื่อที่จะใหความคุมครองแกสิทธิที่บุคคลหนึ่งมีอยูและบุคคลอื่นมีหนาที่ตองเคารพ ดังเชน กรณี
ของ “สิทธิความเปนอยูสวนตัว” นี้ ก็จะเปนความเสียหายที่ยังไมมีการเยียวยาชดใช และสังคมก็จะ
ไมสามารถดํารงอยูไดโดยสงบสุข 

โดยที่สิทธิสวนตัวอยูภายใตบทบัญญัติมาตรา 420 เพราะชีวิต รางกาย อนามัย เสรีภาพ 
และทรัพยสินนั้น ลวนแตเกี่ยวของเปนสิทธิสวนบุคคลทั้งนั้น ส่ิงเหลานี้จึงนาจะเปนสวนหนึ่งของ
คําวา “สิทธิอยางหนึ่งอยางใด”  และ “สิทธิอยางหนึ่งอยางใด”  ควรมีความหมายถึง “สิทธิ” ที่
กฎหมายรับรองใหทุกประเภท  และสิทธิในความเปนอยูสวนตัวนี้ก็ได รับการรับรองโดย
รัฐธรรมนูญอยางชัดแจงแลวเพียงแตยังไมมีกฎหมายมารองรับในเรื่องนี้โดยตรงเทานั้น ดังนั้น
“สิทธิอยางใดอยางหนึ่ง” จึงหมายความรวมถึงสิทธิความเปนอยูสวนตัวดวยเชนเดียวกัน  

อยางไรก็ตามเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวนี้ ควรมี
กฎหมายที่บัญญัติรองรับสิทธิดังกลาวนี้อยางชัดเจน เพื่อประโยชนในการบังคับใชกฎหมายที่ตรง
ตามเปาหมายและสามารถเยียวยาชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อความสงบสุขในสังคม 

 
5.1  การกระทําท่ีกระทบตอสิทธิความเปนอยูสวนตัวกับความรับผิดฐานละเมิดและหมิ่นประมาท 

 
เร่ืองการหมิ่นประมาทเปนกรณีที่มักจะมีประเด็นควบคูมากับเรื่องการคุมครองสิทธิ

ความเปนอยูสวนตัว เพราะการหมิ่นประมาทเปนการรบกวนความเปนปกติสุขดานเกียรติยศ
ช่ือเสียงและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยประการหนึ่งที่มีความสําคัญภายใตแนวคิดที่วา บุคคลยอมมี
สิทธิที่จะดํารงชีวิตตามปกติสุขโดยลําพังและปราศจากการรบกวนอันมิชอบดวยกฎหมาย การกลาว
หรือไขขาวแพรหลายเกี่ยวกับบุคคลนั้นๆ ยอมเปนการกาวลวงสิทธิความเปนสวนตัวของบุคคลนั้น 
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การหมิ่นประมาทอาจเกิดไดทั้งทางแพงและทางอาญา ที่เรียกวาการหมิ่นประมาททาง
แพงนั้นจริงๆแลว คือ กรณีเขาตามบทบัญญัติลักษณะละเมิดนั่นเอง  

โดยความผิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบทบัญญัติมาตรา423 อันเปน
บทบัญญัติเฉพาะไวเพื่อใหความคุมครองสิทธิสวนตัวของบุคคลประการหนึ่ง ความผิดลักษณะนี้มี
ความใกลเคียงกับความผิดฐานหมิ่นประมาทในทางอาญา แตบทบัญญัติแหงกฎหมายในมาตรา423 
นี้มีขอจํากัดวาตองที่เปนเรื่องที่ฝาฝนตอความเปนจริงเทานั้น จึงจะเปนความผิดและสามารถที่จะ
เรียกรองคาเสียหายได  

ในปจจุบันมีการเผยแพรขาวหรือขอมูลขาวสารจํานวนไมนอย ที่ถูกละเมิดสิทธิความ
เปนอยูสวนตัวและเกิดความเสียหาย กลาวคือ กรณีที่ขอมูลเกี่ยวกับสิทธิสวนตัวนั้นเปนความจรงิแต
เจาของขอมูลไมประสงคจะบอกใหสังคมรับทราบ โดยกรณีดังกลาวหากพิจารณาตามมาตรา 423 
แลว มาตรา 423 ไมสามารถใหความคุมครองแกเจาของขอมูลขาวสารได ดังนั้นจึงตองพิจารณา
บทบัญญัติมาตรา 420 อันเปนบทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับการละเมิดดังที่ไดกลาวถึงไปแลวในขางตน  

มาตรา423 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครอง
สิทธิในชื่อเสียงหรือเกียรติคุณ 

บัญญัติวา “ ผูใดกลาวหรือไขขาวแพรหลาย ซ่ึงขอความอันฝาฝน ตอความจริง เปนที่
เสียหายแกช่ือเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่น ก็ดีหรือเปนที่เสียหายแกทางทํามาหาได หรือทาง
เจริญของเขาโดย ประการอื่นก็ดี ทานวาผูนั้นจะตองใชคาสินไหมทดแทนใหแกเขาเพื่อ ความ
เสียหายอยางใดๆ อันเกิดแตการนั้น แมทั้งเมื่อตนมิไดรูวาขอ ความนั้นไมจริง แตหากควรจะรูได 

ผูใดสงขาวสาสนอันตนมิไดรูวาเปนความไมจริง หากวาตนเอง หรือผูรับขาวสาสนนั้น
มีทางไดเสียโดยชอบในการนั้นดวยแลว ทานวา เพียงที่สงขาวสาสนเชนนั้นหาทําใหผูนั้นตองรับ
ผิดใชคาสินไหม ทดแทนไม” 

ตามที่ไดกลาวแลววา บทบัญญัติ มาตรา 423 เปนกรณีละเมิดไดตอเมื่อมีการแสดง
ขอความอันเปนเท็จเทานั้น การแสดงขอความที่เปนความจริง ไมอยูในขายที่กฎหมายมาตรานี้จะให
ความคุมครอง การกลาวหรือไขขาวแพรหลายจะตองเปนการยืนยันขอเท็จจริงนั้นๆ นอกจากนี้
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะตองเกิดแกช่ือเสียงเกียรติคุณประการหนึ่ง หรือเกิดความเสียหายแกทางทํา
มาหาไดหรือทางเจริญอยางอื่นอีกประการหนึ่ง  

การไขขาวแพรหลายตามมาตรา 423 มีหลักเกณฑใกลเคียงกับความผิดฐานหมิ่น
ประมาทตามที่ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไวใน มาตรา 326  

การกลาวหรือไขขาวแพรหลายใหบุคคลที่สามไดทราบ ไมวาจะเปนโดยคําพูด คําที่
เขียน หรือดวยกริยาและวิธีการอยางอื่นก็ตาม เชน ลงขาวหนังสือพิมพ แสดงเปนเรื่องราวละคร 
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ภาพยนตร การกลาวทางโทรศัพท การสงขอความโดยผานเครื่องโทรสาร หรือสงขอความผาน
ระบบอีเมลทางคอมพิวเตอร ก็เปนการกลาวหรือไขขาวแพรหลายทั้งส้ิน 

ขอความในวรรค 2 ของมาตรา 423 เปนขอยกเวนความรับผิด กรณีเมื่อผูรับขาวสารและ
ผูสงขาวสารมีสวนไดเสียในการกลาวและรับขอความนั้น หากผูสงมิไดรูวาขอความที่กลาวนั้นไม
จริง ผูสงสาสนหรือขอความดังกลาวก็ไมตองรับผิดชอบเพราะไมไดจงใจ และแมวาการสงขาวโดย
โดยไมรูวาเปนความจริงอันเกิดจากความประมาทเลินเลอก็ไมตองรับผิด 

กรณีคาสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด พิจารณาตามมาตรา438 เปนบทบัญญัติใชคา
สินไหมทดแทนเพื่อละเมิดทั่วไปตามมาตรา420 สวนมาตรา 447 กรณีคาเสียหายจากการทําละเมิดที่
ทําใหเสียช่ือเสียง ซ่ึงเปนกรณีละเมิดโดยเฉพาะเจาะจงจากการกระทําตามมาตรา 423 พิจารณาดังนี้  

เมื่อไดพิจารณาถึงขอบเขตของการกาวลวงสิทธิความเปนอยูสวนตัวแลววาเปนการ
ละเมิดตอสิทธิอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 420 การชดใชเยียวยาความเสียหายในความรับผิดอัน
เกิดจากการละเมิดที่เกิดขึ้นจึงพิจารณาตามบทบัญญัติมาตรา 438  

บัญญัติวา “มาตรา 438 คาสินไหมทดแทนจะพึงใชโดยสถานใดเพียงใดนั้น ใหศาล
วินิจฉัยตามควรแกพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิด 

อนึ่ง คาสินไหมทดแทนนั้นไดแกการคืนทรัพยสินอันผูเสียหาย ตองเสียไปเพราะ
ละเมิด หรือใชราคาทรัพยสินนั้น รวมทั้งคาเสียหายอันจะพึงบังคับใหใชเพื่อความเสียหายอยางใดๆ 
อันไดกอข้ึนนั้นดวย” 

จากบทบัญญัติมาตรา 438 สรุปไดวา กฎหมายไดใหอํานาจแกศาลเปนผูกําหนด
ขอบเขตของคาสินไหมทดแทน ดังนั้นไมวาจะดวยวิธีการใดๆ ยอมเปนดุลยพินิจของศาลโดยอาศัย
พฤติการณและความรายแรงแหงละเมิดเปนเกณฑ วาจะใชโดยสถานใดและเพียงใด เพื่อเปนการ
เยียวยาผูเสียหายใหกลับคืนสูฐานะเดิมใหไดมากที่สุด โดยคาเสียหายดังกลาวไมจําเปนตองเปนตัว
เงินเสมอไป แมความเสียหายที่ไดรับทางจิตใจไมเปนตัวเงินก็อาจตองบังคับใหชดใชคาเสียหายเปน
ตัวเงิน เพราะไมมีทางอื่นที่จะสามารถเยียวยาไดดีไปกวานี้ สวนจํานวนที่ตองพึงชดใชนั้นขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของศาลในแตละคดี  

ในเรื่องของความเสียหายที่ไดรับทางจิตใจ มีขอสังเกตวาตามแนวทางคําพิพากษาของ
ไทยเรื่องการกําหนดคาเสียหายทางจิตใจนั้น โดยหากเปนความเสียหายทางจิตใจแตเพียงอยางเดียว
กรณีไมมีความเสียหายทางดานรางกายประกอบดวย ยังไมมีแนวคําพิพากษาฎีกาที่ชัดเจนวาศาลจะ
กําหนดคาเสียหายในการนี้  

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตามที่ทานอาจารย บัญญัติ สุชีวะ เคยไดยกกรณีเปรียบเทียบกับ
หลักการของประเทศอังกฤษพบกวา ในตางประเทศไดมีการกําหนดคาเสียหายทางจิตใจกรณีไดรับ
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ความกระทบกระเทือนทางจิตใจไวโดยเฉพาะ ตามหลักกฎหมายอังกฤษถือวาผูทําละเมิดตองรับผิด
ในทํานองเดียวกับการทําอันตรายตอรางกาย โดยทานไดยกตัวอยางคดีไวดังนี้  

คดี Schneider  V.  Eisovitch ซ่ึงขอเท็จจริงมีวาโจทกและสามีไดยืมรถยนตจากพี่ชาย
ของสามีโจทกขับไปเที่ยวในฝรั่งเศสโดยจําเลยเปนผูขับ ระหวางทางจําเลยดวยความประมาท
เลินเลอไดขับรถยนตไปชนตนไม เปนเหตุใหสามีของโจทกตายและโจทกสลบไป เมื่อทราบขาว
พี่ชายสามีโจทกและภรรยาไดบินไปยังที่เกิดเหตุและนําโจทกกับศพสามีโจทกกลับอังกฤษ เมื่อ
โจทกพื้นขึ้นจึงทราบวาสามีตนตาย เพราะความตกใจที่ทราบวาสามีตายประการหนึ่ง และเพราะ
บาดเจ็บที่ตนไดรับตอนรถยนตชนตนไมประการหนึ่ง ประกอบกับคิดวาตนจะตองเผชิญกับความ
ยากลําบากในการเลี้ยงดูบุตรเล็กๆอีก 2 คนและมารดาของตนดวยอีกประการหนึ่ง เลยทําใหโจทก
เปนโรคประสาททางผิวหนัง โจทกฟองเรียกคาเสียหายคือคาใชจายของพี่ชายสามีโจทก  และ
ภรรยาในการเดินทางไปรับโจทกและศพสามีโจทก กับคาเสียหายเนื่องจากโรคประสาทนั้น ศาล
พิพากษาวา จําเลยตองรับผิดชดใชเงินที่เรียกรองทั้งสองจํานวนนี้ 

โดยไดกลาววา สําหรับประเทศไทย ไดมีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
444 ไดบัญญัติวา “ในกรณีทําใหเสียหายแกรางกายหรืออนามัยนั้น ผูตองเสียหายชอบที่จะไดชดใช
คาใชจายอันตนตองเสียไป  ฯลฯ”  โดยคําวา “อนามัย” จะกินความถึงความเสียหายทางจิตใจ เชน
โรคประสาทหรือไมนั้น ยังไมพบคําพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยเร่ืองนี้ไวโดยตรง แตมีคําพิพากษาฎีกา ที่ 
620/2502  ระหวาง ม.ร.ว. สุรธวัช ศรีธวัช โจทก และ นายฮุงจิง  แซอ้ึง จําเลย วินิจฉัยวา การทีจ่าํเลย
ขับรถโดยประมาทชนโจทก จนรางกายโจทกทุพพลภาพ และโจทกไดรับอันตรายเกี่ยวกับสมองอีก 
เชนโจทกตองปวดศีรษะอยูเสมอ  ความจําเสื่อมลง การศึกษาเลวลงนั้น เปนความเสียหายแกรางกาย
และสมองนับวาเปนพฤติการณรายแรงอยู ศาลฎีกาใหคาสินไหมทดแทน 20,000 บาท  

อาจารยบัญญัติไดใหความเห็นในเรื่องนี้วา ความไมมีโรค ควรจะเกิดความทั้งโรคทาง
กายและโรคทางใจดวย และการตีความคําวาอนามัย ควรตีความไปในทางที่เปนผล จึงมีความเห็นวา 
คําวา “อนามัย” ในมาตรา 444  นี้ควรจะหมายถึงสุขภาพทางจิตมากกวาทางกาย ฉะนั้นถาโดยผล
ของการทําละเมิด ผูเสียหายเปนโรคทางจิตอยางใดขึ้น เชนเปนโรคประสาท ผูทําละเมิดก็ควรตอง
รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนให  

ผูเขียนมีความเห็นสอดคลองกับแนวทางดังกลาวและนอกจากคําวา “อนามัย” ทีได
บัญญัติไวในมาตรา 444 แลวยังไดวางหลักการคุมครอง รางกาย อนามัย รวมถึง เสรีภาพ ตามมาตรา 
445 และ มาตรา446 อีกดวย และจากการยึดหลักโดยการตีความที่เปนผลอันครอบคลุมไปถึง
สุขภาพทางจิตใจดวย เห็นวา การที่บุคคลถูกละเมิดจนไดรับความทรมานและกระทบกระเทือนทาง
จิตใจซึ่งกอใหเกิดภาวะทางจิตเวชใดๆ เชน ภาวะซึมเศรา หรืออ่ืนๆอันเปนผลจากการถูกละเมิด
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สิทธิ สมควรที่จะไดรับการชดใชเยียวยาเชนกันและควรที่จะกําหนดไวใหชัดเจนในตัวบทกฎหมาย 
และโดยตามมาตรา 426 อาจกําหนดใหครอบคลุมถึงการเยียวยาในกรณีสิทธิอยางอื่น เชน ศักดิ์ศรี
ในความเปนมนุษยดวยซ่ึงการกระทําที่กระทบตอสิทธิความเปนอยูสวนตัวซ่ึงถือเปนศักดิ์ศรีใน
ความเปนมนุษยอยางหนึ่งที่มีความสําคัญมากกเชนกันก็จะไดรับความคุมครองในสวนนี้ดวย  

การที่ปจจุบันแนวทางคําพิพากษาฎีกาไทยไดกําหนดไว ซ่ึงไดกําหนดคาเสียหายให
เพียงแตในกรณีที่มีความเสียหายแกรายกายและจิตใจโดยพิจารณารวมกันไป แตยังไมเคยปรากฏ
กรณีที่ชดใชคาเสียหายอันเกิดแกจิตใจ(Mental Injury) แตเพียงอยางเดียว กลาวไดวาตรงสวนนี้
ยังคงเปนจุดดอยของกําหมายแพงไทย ที่ยังไมไดมีการกําหนดเรื่องนี้อยางชัดเจนซึ่งตองหา
ทางแกไขตอไป  

และกรณีคาสินไหมทดแทนกรณีสิทธิความเปนอยูสวนตัวในสวนของชื่อเสียงถูกทํา
ละเมิด กฎหมายไดกําหนดคาสินไหมทดแทนตอช่ือเสียงไวเปนการเฉพาะในมาตรา 447 จากการ
ละเมิดโดยเฉพาะเจาะจงที่ถูกกระทําขึ้นตามมาตรา 423 

บัญญัติวา “มาตรา 447 บุคคลใดทําใหเขาตองเสียหายแกช่ือเสียง เมื่อผูตองเสียหายรอง
ขอ ศาลจะสั่งใหบุคคลนั้นจัดการตามควรเพื่อทําใหช่ือเสียงของผูนั้นกลับคืนดีแทนใหใชคาเสียหาย
หรือทั้งใหใชคา เสียหายดวยก็ได” 

มาตรา 447 เปนกรณีที่ไมอาจคํานวณความเสียหายไดอยางแทจริง และเห็นไดวาแม
จําเลยจะชดใชคาเสียหายใหโจทกแลว แตช่ือเสียงของโจทกที่ยังเสียหายไปก็ไมไดกลับคืนดีได
ดังเดิม ดังนั้น กฎหมายจึงกําหนดวิธีชดใชคาสินไหมทดแทนไวโดยเฉพาะในมาตรา447นี้ โดยการ
จัดการแกไขใหความเสียหายตอช่ือเสียงกลับคืนมาไดไมวาดวยโดยวิธีใด ตามมาตรา 447 นี้เปน
เร่ืองที่โจทกจะตองขอมาในฟองตอศาลใหมีคําสั่ง ศาลจึงจะมีคําส่ังได เชน ขอใหลงแกไขขอความ
ในหนังสือพิมพขอความที่ไมจริงนั้นใหถูกตอง หรือถอนความเท็จนั้นเสีย เมื่อกําหนดทางแกเชนนี้
แลว ศาลจะใหคาเสียหายอีกหรือไมก็ได 

การหมิ่นประมาทนอกจากทางแพงที่ไดกลาวไปแลว สําหรับในทางคดีอาญานั้นก็ไมมี
กฎหมายบัญญัติในเรื่องการละเมิดสิทธิในความเปนอยูสวนตัวตามรัฐธรรมนูญไวโดยชัดแจง
เชนกัน ดังนั้นหากมีกรณีการดําเนินคดีกับผูกระทําการละเมิดสิทธิในความเปนอยูสวนตัวโดยผาน
ส่ือมวลชน เชน การนําเรื่องสวนตัวมาเผยแพรทางสิ่งพิมพหรือทางวิทยุโทรทัศนมักจะฟองกันใน
ขอหาหมิ่นประมาท ซ่ึงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 ซ่ึงบัญญัติวา 

“ผูใดใสความผูอ่ืนตอบุคคลที่สาม โดยประการที่นาจะทําใหผูอ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดู
หมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผูนั้นกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 
หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

DPU



 91 

กฎหมายอาญาลักษณะหมิ่นประมาท ไดกําหนดลักษณะของการกระทําที่จะเปน
ความผิดโดยจะตองพิจารณาตามองคประกอบ ของความผิดฐานหมิ่นประมาท ดังนี้ 

องคประกอบความผิดขอ 1 “ผูใดใสความผูอ่ืน” ความหมายของการใสความคือ การ
แสดงขอเท็จจริงอยางใดอยางหนึ่งพาดพิงไปถึงผูอ่ืน ขอเท็จจริงนั้นอาจจะเปนความจริงหรือไมจริง
ก็ได 

 หลักกฎหมายในเรื่องหมิ่นประมาทพิจารณาวา การแสดงขอเท็จจริงอยางใด ๆ พาดพิง
ไปถึงผูอ่ืนนั้น จะตองเปนการกลาวยืนยันถึงขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นแลวหรือเปนอยูในขณะพูด โดยการ
กลาวถึงเหตุการณในอนาคต การกลาวถึงขอเท็จจริงที่เปนไปไมได การกลาวถึงขอเท็จจริงที่มี
ลักษณะคลุมเครือเล่ือนลอยเปนคําขู หรือการกลาวดวยความนอยใจในขณะที่มีอารมณโกรธแคน 
หรือเปนเพียงถอยคําเปรียบเทียบที่ไมสุภาพ ยอมไมเปนการยืนยันขอเท็จจริงในความหมายนี้ 

วิธีการใสความ อาจกระทําโดยใชวาจาเปนคําพูด เขียนเปนตัวหนังสือ การบันทึกไวใน
แผนเสียง แผนเก็บขอมูล การวาดเปนรูปการตูนหรือใชกิริยาทาทางหรือใชคําถามก็ได และลักษณะ
ของการใสความจะตองมุงถึงตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยางเจาะจง ถากลาวถึงบุคคลหลายคนหรือ
เปนกลุมคณะ การใสความนั้นจะตองเพียงพอใหเห็นวาหมายถึงบุคคลทุกคนในกลุม  

โดยมีขอสังเกตวาหลักกฎหมายเรื่องหมิ่นประมาท ไมไดขึ้นอยูกับขอความวาจะเปน
จริงหรือไมอยางหลักกฎหมายแพงลักษณะละเมิดตามมาตรา 423 ที่จะตองไขขาวแพรหลายเฉพาะ
เร่ืองที่ฝาฝนตอความเปนจริงเทานั้น 

องคประกอบความผิดขอ 2 “ตอบุคคลที่สาม” การใสความผูอ่ืนจะเปนความผิดได
จะตองเปนการใสความตอบุคคลที่สาม สวนจะเปนกี่คนนั้นไมใชขอสําคัญ การใสความตอบุคคลที่
อยูตอหนาในการสื่อสารสวนบุคคล เชน การพูดคุย การประชุม หรือการใสความผานสื่อมวลชน 
เชน การสงขอความเผยแพรทางหนาจอคอมพิวเตอรผานอินเตอรเน็ต การเขียนขาวเผยแพรทางสื่อ
ส่ิงพิมพ หรือการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง เปนตน และ บุคคลที่สามตองทราบและเขาใจ
ขอเท็จจริงที่ใสความนั้น การใสความโดยรหัสลับ หรือความหมายพิเศษที่เขาใจเฉพาะผูใสความ
และผูถูกใสความโดยบุคคลอื่นไมทราบและไมเขาใจแมบุคคลที่สามจะไดยินไดฟงก็ไมถือเปนการ
ใสความตอบุคคลที่สาม อยางไรก็ดี การเสนอขาวของหนังสือพิมพถือวาเปนการเผยแพรตอบุคคลที่
สามแลว 

องคประกอบความผิดขอ 3 “เจตนา” ผูกระทําตองรูสํานึกวามีการแสดงขอเท็จจริงอยาง
หนึ่งอยางใดพาดพิงไปถึงผูอ่ืนตอบุคคลที่สาม  

องคประกอบความผิดขอ 4 “โดยประการที่นาจะทําใหเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูก
เกลียดชัง” หมายความวา ขอเท็จจริงที่กลาวอางหรือใสความนั้นเปนขอเท็จจริงที่ถึงขนาดทําใหผูอ่ืน
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เห็นวาคุณคาหรือเกียรติยศของบุคคลที่ถูกใสความลดลง โดยพิจารณาจากความรูสึกนึกคิดในระดับ
วิููชนหรือบุคคลโดยทั่วไป ซ่ึงมิใชพิจารณาจากตัวผูหมิ่นประมาทหรือตัวผูเสียหาย โดยขอนี้เปน
ปญหาขอกฎหมายที่ศาลวินิจฉัยไดเองวานาจะทําใหเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังหรือไม 

การใสความที่เปนความผิดฐานหมิ่นประมาท หากเปนแตเพียง “นาจะ” ทําใหเขาเสีย
ช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชังก็เพียงพอแลว เรียกวาเปน “พฤติการณแหงการกระทํา” ของ
การใสความก็กอใหเกิดความผิดได ไมใชกรณีตองรอผลแหงการกระทําของการใสความแตอยางใด  

ความผิดฐานหมิ่นประมาทถาไดทําลงโดยการโฆษณาดวยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบาย
สี ภาพยนตร ภาพหรือตัวอักษรที่ทําใหปรากฏโดยวิธีใด ๆ แผนเสียงหรือส่ิงบันทึกเสียงอยางอื่น
กระทําโดยการกระจายเสียงหรือกระทําโดยปาวประกาศดวยวิธีอ่ืนใด การกระทํานี้จะเปนเหตุเพิ่ม
โทษใหหนักขึ้นเพื่อใหไดสัดสวนกับความเสียหายที่จะเกิด ซ่ึงไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 328 กรณีการหมิ่นประมาทโดยผานสื่อมวลชน 

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 328 บัญญัติวา “ถาความผิดฐานหมิ่นประมาทไดกระทํา
โดยการโฆษณาดวยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร ภาพ หรือตัวอักษรที่ทําใหปรากฏ
ดวยวิธีใดๆ แผนเสียงหรือส่ิงบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษรอยางอื่น กระทําโดยการ
กระจายเสียงหรือโดยการกระทําการปาวประกาศดวยวิธีอ่ืน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 
ป หรือปรับไมเกิน สองแสนบาท” 

วิธีการในการใสความกับสื่อสมัยใหมใหเทาทันตอการพัฒนาดานการสื่อสาร จากการที่
พิจารณาตัวบทกฎหมายแลว ผูเขียนเห็นวาสามารถปรับใชกับส่ือสมัยใหมได ดังนั้นการใสความตอ
บุคคลผานสื่อโทรทัศน โทรสาร วิทยุติดตามตัว คอมพิวเตอร ฯลฯ ที่นาจะทําใหเสียช่ือเสียงถูกดู
หมิ่นหรือถูกเกลียดชังแลว ยอมเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 และหากเปน
การใสความผานสื่อสาธารณะหรือส่ือมวลชน เชน การสงขอความเผยแพรทางหนาจอคอมพิวเตอร 
อินเตอรเน็ต หรือการสงกระจายเสียงออกอากาศทางวิทยุ ฯลฯ ที่ทําใหบุคคลผูเปนเจาของขาวสาร
ขอมูลเสียช่ือเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังแลว จะมีโทษที่มากกวาและเปนความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 328 

เมื่อการกระทําครบองคประกอบของความผิดของกฎหมายอาญาตามที่ไดกลาวมา
ขางตนผูกระทําการสื่อสารขอมูลขาวสารสวนตัวของผูอ่ืน ยอมมีความผิดและไดรับโทษตามที่
กําหนดไวนอกจากนี้ ในสวนของเอกชนดวยกันยังถือไดวามีการกระทําละเมิดตอ “สิทธิอยางหนึ่ง
อยางใด” ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 420 ดวย ฉะนั้นผูเสียหายสามารถฟองรอง
เรียกคาสินไหมทดแทนจากการกระทําเดียวกันนี้ไดอีกดวย 
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ขอยกเวนของความผิดฐานหมิ่นประมาทนี้มีบทบัญญัติยกเวนใหการกระทําไมเปน
ความผิดในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 329 ถึงมาตรา 331 โดยมาตรา 329 กลาวถึงขออางที่ทํา
ใหการกระทําการสื่อสารขอมูลสวนตัวไมเปนความผิดไดแก การแสดงความคิดเห็นหรือขอความ
เพื่อปองกันสวนไดเสียเกี่ยวกับตนตามธรรมนองคลองธรรม  หรือในฐานะเปนเจาพนักงาน
ปฏิบัติงานตามหนาที่ หรือติชมดวยความเปนธรรมตามวิสัยประชาชนยอมกระทํา และการแจงขาว
ดวยความเปนธรรมในเรื่องการดําเนินการอันเปดเผยในศาลหรือการประชุม 

ดังนั้น กรณีที่บุคคลไมอาจมีสิทธิสวนตัวไดตามกฎหมายอาญาลักษณะหมิ่นประมาท
จึงอาจกลาวไดวา ขอมูลขาวสารสวนตัวของบุคคลที่ทําการสื่อสารนั้น ๆหากเกี่ยวเนื่องกับ
ประโยชนสาธารณะไมวาจะเปนกรณีตามอนุมาตราที่กําหนดไวในมาตรา 329 หรือกรณีที่เกี่ยวของ
กับความเปนธรรมในการตอสูคดีตามมาตรา 331 แลว บุคคลนั้นๆ ยอมไมอาจยกสิทธิสวนตัวขึ้นมา
กลาวอางได 

มีขอสังเกตวา เมื่อพิจารณาในทางกฎหมาย การละเมิดโดยนําเรื่องสวนตัวมาเผยแพร
นั้น “ไมจําเปนตองเปนความผิดฐานหมิ่นประมาททุกกรณี” เพราะการนําเรื่องสวนตัวมาเผยแพรใน
บางครั้งมิใชเปนการใสความ แตเปนการนําเรื่องสวนตัวที่เขาปกปด มาเผยแพรอยางไมสมควรและ
โดยไมมีสิทธิกระทําเชนนั้น อยางไรก็ดีคดีหมิ่นประมาทนั้นเปนคดีที่ยอมความกันได คูความจึง
มักจะตกลงยอมความกันทําใหคดียุติกันไปเปนสวนใหญ 

การละเมิดสิทธิในความเปนอยูสวนตัวอีกกรณีที่พบไดและมักจะมีความเกี่ยวโยงกับ
การเอาเรื่องสวนตัวของเขามาเผยแพร คือโดยการติดตามขาวนั้นบุคคลยังอาจถูกรบกวนดวยวิธีการ
รังควานรูปแบบตางๆ อาทิ การติดตามสะกดรอย การถายรูป การใชกลองสองทางไกล ฯลฯ นั้น 
กลาวไดวาเปนการกอใหเกิดความรําคาญ และยังเปนการรบกวนการใชชีวิตโดยปกติสุขของเขา
(Nuisance) ซ่ึงอาจตองรับผิดทางแพงตามมาตรา 421 ซ่ึงบัญญัติวา 

“การใชสิทธิซ่ึงมีแตจะใหเกิดเสียหายแกบุคคลอื่นนั้น ทานวาเปนการอันมิชอบดวย
กฎหมาย” เพราะถือไดวาเปนการละเมิดสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของผูอ่ืนอยางหนึ่ง 

และหากพิจารณาการละเมิดสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของบุคคลดวยการรังควาน
รูปแบบตางๆ อาจปรับเขากับความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา392 ซ่ึงบัญญัติวา “ผูใดทําใหผูอ่ืนเกิดความกลัว หรือความตกใจ โดยการขูเข็ญ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”  

และมาตรา 397 ซ่ึงบัญญัติวา “ผูใดในที่สาธารณะหรือตอหนาธารกํานัลกระทําดวย
ประการใดๆ อันเปนการรังแก หรือขมเหงผูอ่ืน หรือกระทําใหผูอ่ืนไดรับความอับอายหรือ
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เดือดรอนรําคาญ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําทั้ง
ปรับ”  

มีขอสังเกตวา การลงโทษหรือการบังคับตามมาตรา หรือมาตรา 397 นั้นเปนความผิด
ลหุโทษและเปนโทษที่เบา คือบางกรณีแคไปเสียคาปรับที่โรงพักก็เปนอันเสร็จส้ิน ดังนั้นผูเขียนมี
ความเห็นวาหากมีการฟองศาลดําเนินคดีตามมาตรา 392 หรือมาตรา 397 แลวเพื่อปองกันการ
กระทําผิดซํ้าอีก ผูเสียหายอาจขอใหอัยการมีคํารองใหศาลสั่ง หรือโดยตัวผูเสียหายเองยื่นฟองตอ
ศาลและขอใหศาลใชมาตรการเพื่อความปลอดภัยตามประมวลกฎหมายอาญา เชน การหามเขาเขต
กําหนดตามมาตรา 44 การสั่งใหทําทัณฑบนตามมาตรา 46 การสั่งใหสงตัวไปคุมตัวไวใน
สถานพยาบาลมาตรา 48 การหามประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพตามมาตรา 50 ไดในเบื้องตน 

สรุปในสวนนี้ไดวา จากการที่ปจจุบันยังไมมีกฎหมายบัญญัติในเรื่องการละเมิดสิทธิใน
ความเปนอยูสวนตัวตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องสิทธิความเปนอยู
สวนตัวไวเปนแมบทโดยชัดแจง ทําใหการใหความคุมครองตอสิทธิความเปนอยูสวนตัวเปนไปโดย
นํากฎหมายลักษณะละเมิดที่มาใชปรับแกคดีกันอยางกวางขวาง และทางอาญาหากมีกรณีการ
ดําเนินคดีกับผูกระทําการละเมิดสิทธิในความเปนอยูสวนตัวโดยผานสื่อมวลชน เชน การนําเรื่อง
สวนตัวมาเผยแพรทางสิ่งพิมพหรือทางวิทยุโทรทัศนมักจะฟองกันในขอหาหมิ่นประมาทซึ่งเปน
การนําบทบัญญัติแหงกฎหมายอาญามาปรับใชเชนกัน  โดยที่“สิทธิความเปนอยูสวนตัว” โดย
ตัวเองแลวเปนเรื่องที่ตองพิจารณาพรอมกับสภาพที่แวดลอมเอกชนผูนั้น และไมสามารถอางตอ
สิทธิสวนรวมหรือผลประโยชนที่สาธารณะ ซ่ึงการที่เปนประโยชนแกสาธารณะก็เปนเรื่องที่แปร
เปลี่ยนไปตามกาลเวลา สภาพแวดลอมในสังคมและทัศนคติของมหาชน 

ผูเขียนเห็นวาการใหความคุมครองแกสิทธิความเปนอยูสวนตัวโดยนําบทบัญญัติอ่ืนๆ
มาปรับใช แมจะใหผลดีในระดับหนึ่งแตก็ยังมีความไมแนนอนอยูมาก จึงสมควรทําใหมีการ
คุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัวใหมีขอบเขตที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการที่ไดกําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญ โดยออกเปนกฎหมายบัญญัติในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิสวนตัวของเอกชนหรือกฎหมายที่
บัญญัติคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัว  

และเพื่อคุมครองสิทธิดังกลาวควรกําหนดใหเปนดุลยพินิจตามสมควรและตามรูปแบบ
ของการกาวลวงสิทธิความเปนอยูสวนตัวที่เกิดขึ้น โดยใหอํานาจศาลในการกําหนดรูปแบบของการ
ลงโทษเพื่อปองกันมิใหเกิดการกระทําที่เปนการกาวลวงความเปนอยูสวนตัวนั้นอีก เชน กรณีการ
กลาวหรือไขขาวแพรหลายที่บุคคลไมพึงประสงคที่จะเปดเผย อาจใชดุลยพินิจกําหนดวิธีการ
เยียวยา เชน ลงแกไขขอความ หรือระงับการเผยแพรขอความดังกลาวตามแตความรายแรงที่เกิดขึ้น 
พรอมใหดุลยพินิจในการกําหนดคาเสียหายควบคูกันไป โดยสามารถที่จะกําหนดโทษใหสูงไดเพื่อ
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เปนทั้งการปองกันการกระผิดทําใหบุคคลเกิดความเกรงกลัวและเปนการชดใชความเสียหายที่
เกิดขึ้นดวย  

หรือกรณีหากเปนการติดตามรังควานหรือกรณีอ่ืนๆที่เปนการรบกวนความปกติสุขของ
ปจเจกชนใดแลว ดุลยพินิจของศาลอาจนําวิธีการตางๆที่กําหนดไวเพื่อการรักษาความปลอดภัยมา
ใชไดหรือโดยวิธีการอื่นๆตามที่เห็นสมควรโดยใหศาลเปนผูกําหนดวิธีการและระยะเวลา ซ่ึงทําให 
เยียวยาและแกไขไดตรงกับรูปคดีเนื่องจากการกาวลวงสิทธิในความเปนสวนตัวในปจจุบันนี้ที่มี
รูปแบบที่หลากหลาย เพราะสิทธิความเปนอยูสวนตัวเปนเรื่องที่คอนขางกวางแตหากอยูไมไกลตัว
เราเลย กอปรกับสื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร เครื่องมือเครื่องใชทันสมัยมากขึ้นดวย จึงเห็นวาการ
ใชดุลยพินิจกับการละเมิดสิทธิความเปนอยูสวนตัวนาจะเปนทางออกที่สามารถกําหนดไดกวางและ
ครอบคลุมกรณีตางๆที่เกิดขึ้นไดไมวาจะเปนการกระทําในรูปแบบใดที่เปนการกระทบสิทธิ
ดังกลาว 
 
5.2 การกระทําท่ีกระทบสิทธิในความเปนอยูสวนตัวกับกรณีของบุคคลสาธารณะ 
 

ปจจุบันที่ปรากฏเปนขาวทางสื่อมวลชนที่เกิดขึ้นมากที่สุดเปนกรณีการละเมิดสิทธิสวน
บุคคลโดยเอกชนกระทําตอเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งขาวทั้งที่ปรากฏตามหนังสือพิมพ แมกกาซีน 
นิตยสาร โทรทัศน หรือขาวจากอินเตอรเน็ตที่เกี่ยวกับบุคคลที่มีช่ือเสียงในระดับประเทศหรือระดับ
โลกที่ประชาชนใหความสนใจใครรูและติดตามขาวอยูตลอดเวลาในฐานะบุคคลของประชาชน ที่
เรียกวา “บุคคลสาธารณะ” (Public Figure) อาทิ ดาราภาพยนตร นักรอง นักเขียน นักการเมือง 
บุคคลในวงสังคมชั้นสูง นักกีฬา นักธุรกิจชั้นนําของประเทศ เปนตน 

บุคคลสาธารณะในทางกฎหมายถือวาจะไดรับการคุมครองความเปนสวนตัว นอยกวา
บุคคลทั่วไปเพราะสาธารณชนจะใหความสนใจติดตามขาวคราวของบุคคลดังกลาวอยูเสมอและ
เพื่อตอบสนองความตองการดังกลาวส่ือก็มักจะหาขาวมาใหแกผูบริโภคขาว ยิ่งขาวที่เปนการลวง
ลึกหรือเจาะลึกมากเทาใดขาวก็ยิ่งขายไดสูง เปนผลใหบุคคลสาธารณะนี้ อาจถูกติดตามเรื่องสวนตัว
มากกวาบุคคลทั่วไป แตเมื่อมองในฐานะที่พวกเขาเหลานั้นเปนมนุษยคนหนึ่ง หากมีการรุกลํ้าเรื่อง
สวนตัวมากเกินไปก็เปนการทําใหเขาไมสามารถใชชีวิตตามปกติสุขไดเหมือนบุคคลทั่วไป ซ่ึงเปน
การกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของเขาอยางรายแรง  

ผูเขียนเห็นวาในทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมจึงตองใหความคุมครองแก
บุคคลสาธารณะไวดวย นอกจากนี้ควรมีการแบงประเภทของบุคคลสาธารณะ ที่สําคัญคือควรมี
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ขอบเขตของการคุมครองสิทธิในความเปนสวนตัวของบุคคลสาธารณะเนื่องดวยพวกเขาสมควร
ไดรับการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

เมื่อพิจารณาเรื่องการดําเนินคดีเกี่ยวกับบุคคลสาธารณะเทียบกับหลักกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกาพบวามีการยืนยันจากแนวคําพิพากษาของศาลสหรัฐในหลายคดี ที่ศาลสหรัฐได
วินิจฉัยวา ผูที่มีสถานะเปนบุคคลสาธารณะไมอาจจะฟองหนังสือพิมพฐานหมิ่นประมาทในการที่
หนังสือพิมพวิพากษวิจารณการทํางาน แตหากเปนกรณีฟองรองคดีหมิ่นประมาท ที่มีการกระทําที่
แสดงการพูดใสรายตนขึ้นสูศาล จะตองมีการพิสูจนเพิ่มเติมวานั่นเปนถอยคําที่พูดเพื่อจุดประสงคที่
จะจงใจใสราย และทราบวาขอความนั้นผิดบิดเบือนไปจากความจริงวาหรือพูดออกมาโดยไมได 
ไตรตรอง โดยที่ไมพิจารณาเกี่ยวกับความจริงนั้น หรือมี “เจตนารายซ่ึงมีอยูจริงในเวลานั้น” (Actual 
Malice) 

กอนที่จะมีการออกตีพิมพหรือเผยแพร ควรมีการพิจารณาไตรตรองการพูดใสรายหรือ
การดูหมิ่นเสียกอน โดยมาตรฐานของ “เจตนารายซึ่งมีอยูจริงในเวลานั้น”  ตองมีผูรองทุกขในการ
พูดจาหมิ่นประมาทหรือคํากลาวรายที่ถูกพิสูจนวาผูเผยแพรหรือผูที่พิมพไดทราบวาขอความ
ดังกลาวนั้นไมเปนความจริงหรือเปนการกระทําที่ไมไดมีการไตรตรองตอความจริงและความไม
จริง เพราะวาภาระการพิสูจนตกอยูกับโจทกที่รองทุกข และความยากลําบากในการพิสูจนเปนสิ่งที่
จําเปน การยากที่จะคาดเดาวาบุคคลนั้นคิดอะไร  ดังเชนกรณีนี้เมื่อตองเกี่ยวของกับบุคคลสาธารณะ 

นอกจากนี้ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนประเทศที่ใชกฎหมายระบบคอมมอนลอว ศาลมี
อํานาจกวางขวางมากกวาประเทศไทยซึ่งใชระบบประมวลกฎหมายที่ตองตีความตามตัวบทและ
โดยเฉพาะในการบังคับโทษ หากไมมีบทบัญญัติใหอํานาจไวแลว ศาลก็ไมอาจที่จะลงโทษ
นอกเหนือไปจากบทบัญญัติที่กฎหมายกําหนดไว โดยในประเทศสหรัฐอเมริกาศาลมีอํานาจในการ
ออกคําสั่งแกผูที่กอการรังควาน หรือละเมิดสิทธิในความเปนสวนตัวผูอ่ืนโดยเฉพาะอยางยิ่งกับ
บุคคลสาธารณะไดอยางกวางขวาง ลูกขุนและศาลจะใหผูกระทําละเมิดชดใชคาเสียหายตามความ
เปนจริงแลว และยังมีคาเสียหายที่เปน การลงโทษในทางแพง ซ่ึงมักจะมีจํานวนที่สูงมากอีกดวย 

ประเทศไทยไมมีระบบใหจําเลยจายสินไหมทดแทนในทางแพงเพื่อเปนการลงโทษ
เหมือนสหรัฐอเมริกา ในทางปฏิบัติฝายผูเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมักจะฟองเรียกคาเสียหาย
จํานวนสูงมาก แตประมวลกฎหมายแพงฯ มาตรา 438 วรรคแรกบัญญัติวา “คาสินไหมทดแทนจะ
พึงใชโดยสถานใด เพียงใดนั้น ใหศาลวินิจฉัยตามควรแกพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิด”
ศาลไทยจึงมักพิพากษาใหจําเลยชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูถูกละเมิดสิทธิตามที่ศาลเห็นสมควร 
ซ่ึงมีจํานวนไมมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนเงินในคําฟองขอเรียกคาสินไหมทดแทนที่โจทก
ตั้งไว 
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ในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับบุคคลสาธารณะนั้นอีกประเด็นที่ควรคํานึงถึงหรือมักจะ
ถูกยกขึ้นมาโตแยงอยูบอยๆก็คือเรื่องสิทธิที่จะรูของประชาชน หรือสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน
และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเชนกัน เนื่องจาก
บุคคลสาธารณะนั้นมีความสัมพันธกับสังคม ที่เปนบุคคลของสังคมและอยูในสายตาของประชน 

โดยเมื่อพิจารณาแลวในทุกวันนี้ในการพิจารณาคดีอาญาฐานความผิดการหมิ่นประมาท
นั้นจะพิจารณาแตเพียงวา เขาดวยองคประกอบของมาตรา326 มาตรา 328 แหงประมวลกฎหมาย
อาญาหรือไม โดยมิไดนํามาตรา 45 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 วา
ดวยเสรีภาพของสื่อมวลชนมาพิจารณาดวย ทั้งที่ผูเสียหายสวนใหญเปนบุคคลสาธารณะและการ
วิพากษวิจารณของสื่อมวลชนบางกรณีก็ไมไดมีเจตนาอันชั่วรายแอบแฝงอยูแตอยางใด 

ตามประมวลกฎหมายอาญาในฐานความผิดหมิ่นประมาทมาตรา326 และ 328นั้นเปน
บทบัญญัติทั่วไปของความผิดฐานหมิ่นประมาทซึ่งกลาวไวโดยกวางและไมไดจําแนกแยกแยะผู
ประกอบวิชาชีพนักขาวที่มีลักษณะเฉพาะที่ถือเปนวิชาชีพที่ตองมีชีวิตประจําวันอยูกับการ
วิพากษวิจารณบุคคลสาธารณะ บุคคลผูประกอบวิชาชีพดังกลาวในบางกรณีที่ถูกฟองรองนั้นจึง
เสมือนกับมีความเสี่ยงในการประกอบวิชาชีพนี้อยูตลอดเวลา โดยที่ส่ือมวลชนนั้นมีหนาที่ในการ
นําเสนอขอมูลขาวสาร และเปนสื่อกลางของผูคนในสังคม เพื่อใหเกิดความถูกตอง เปนธรรมและ
ความสุจริตโดยเฉพาะการตรวจสอบบุคคลที่ใชอํานาจอธิปไตยของปวงชนซึ่งเปน “บุคคล
สาธารณะ”  

เมื่อพิจารณาโดยหลักทั่วไปรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรแมบทกฎหมาย หากมี
กฎหมายอื่นที่ขัดหรือแยงกับตัวแมบทแลว ตองถือวานอกจากใชบังคับไมไดแลวยังเปนภารกิจ
สําคัญที่จะตองแกไขกฎหมายนั้นใหสอดคลองดวยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

แตที่ผานมาในการพิจารณาคดีหมิ่นประมาทในศาล ผูใชกฎหมายตางๆจะตอสูและ
พิจารณากันอยูแตภายในเฉพาะกรอบของประมวลกฎหมายอาญาที่มาตรา 326 และมาตรา 328 หรือ
ขามไปยกขอยกเวนตาม มาตรา 329 หรือมาตรา 330 ซ่ึงเกิดขอเสียเปรียบแกผูประกอบวิชาชีพ
ส่ือมวลชนเมื่อถูกฟองรองคดี โดยกรอบจะมีอยูเพียงแคในเรื่องของเจตนากระทําการใสความ โดย
ภาระพิสูจนและภาระการนําสืบของโจทกก็จะอยูแคเพียงวาขาวหรือบทความที่นําลงเผยแพรอยูใน
ขอบขายของพฤติการณแหงการกระทํา คือการที่ “...นาจะทําใหผูอ่ืนนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่นหรือ
ถูกเกลียดชัง” เทานั้น    

ทั้งๆที่ลักษณะของการวิพากษวิจารณบุคคลสาธารณะนั้นจะตองใชหลักอยูที่มาตรา 45 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย อันเปนแมบท คือ หากมีบุคคลสาธารณะคนใดมาฟองรองตาม 
มาตรา 326 และมาตรา 328 แหงประมวลกฎหมายอาญาก็จะตองเปนภาระการพิสูจนหรือการนําสืบ 
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ของฝายโจทกเพื่อช้ีใหเห็นชัดโดยปราศจากขอสงสัยวาจําเลยมีเจตนารายที่ทั้งแอบแฝงและชั่วราย
หรือรูอยูแลววาเปนขอความหมิ่นประมาทแตยังจงใจลงตีพิมพหรือจําเลยมีความประมาทเลินเลอ
อยางรายแรงที่จะปลอยใหมีการนําขอความหมิ่นประมาทลงตีพิมพ โดยเห็นจากจากหลักคํา
พิพากษาของสหรัฐอเมริกาวางหลักไววาบุคคลสาธารณะไมอาจที่จะฟองคดีหมิ่นประมาทไดใน
การนําเสนอขาวหรือการวิพากษวิจารณที่เกี่ยวกับหนาที่การงานและหากจะทําการฟองรองนั้น
จะตองพิสูจนในเรื่องของเจตนารายที่จําเลยมีอยูในขณะนั้น 

อาจกลาวไดวาในการเผยแพร การไขขาวหรือขอความใดๆเมื่อพิจารณาในแงของ
เสรีภาพในการสื่อสาร หรือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้นแลว ในกรณีที่เกี่ยวกับบุคคล
สาธารณะควรเพิ่มเงื่อนไขหรือเจตนาพิเศษเขาไปดวย กลาวคือ จะตองเปนภาระการพิสูจนหรือการ
นําสืบ ของฝายโจทกเพื่อช้ีใหเห็นชัดโดยปราศจากขอสงสัยวาจําเลยมีเจตนารายที่ทั้งแอบแฝงและ
ช่ัวรายหรือรูอยูแลววาเปนขอความหมิ่นประมาทแตยังจงใจลงตีพิมพหรือจําเลยมีความประมาท
เลินเลออยางรายแรงที่จะปลอยใหมีการนําขอความหมิ่นประมาทลงตีพิมพอันเปนการแสดงความ
คิดเห็นที่เกินเลยขอบเขต ไมไดติชมดวยความชอบธรรม ไมไดเกิดประโยชนตอสาธารณะ ตามหลกั
ของการเปนบุคคลสาธารณะที่เปนเงื่อนไขพิเศษที่ควรจะไดรับการพิจารณาแตกตางไปจากบุคคล
ทั่วไป 

อีกกรณีที่มักจะมาคูกับเรื่องของบุคคลสาธารณะคือการไขขาวหรือเผยแพรขาวของ
พวกเขาเหลานั้น จากกรณีที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน นักแสดง หรือนักรองรวมทั้งบุคคลที่มีช่ือเสียง
ในสังคมไดรับความเดือดรอนจากการนําเสนอเรื่องสวนตัว บางกรณีไดมีการขยายความเพิ่มเติมจน
กลายเปนเรื่องราวที่พูดถึงกันอยางมากในสังคม หรือทําใหเกิดขาวลือเปนวงกวาง บางคนไดรับ
ผลกระทบเปนอยางมากในการดํารงชีวิตประจําวัน เนื่องจากเกิดความอับอายเดือดรอนใจจากเรื่อง
ดังกลาวไมนอย 

เมื่อมาวิเคราะหกรณีตัวอยางเกี่ยวกับบุคคลสาธารณะที่เกิดขึ้นในปจจุบัน จากการศึกษา
วิทยานิพนธเลมนี้พบวาบุคคลสาธารณะไดรับความเดือดรอนหรือไดรับความเสียหายเปนจํานวน
ไมนอยเมื่อมีขาวคราวหรือกระแสขาวในประการที่นาจะเสียหายกับพวกเขาเหลานั้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในปจจุบันตองยอมรับวาการกระจายของขาวเปนไปไดในหลายวิธีเชนสิ่งพิมพ วิทยุ 
โทรทัศน และอินเตอรเน็ตที่ยากตอการควบคุมโดยขอมูลของขาวตางๆไดถูกแพรกระจายออกไป
เปนวงกวางและในบางกรณีไดมีการเสริมแตงขอมูลหรือมีการวิพากษวิจารณที่รุนแรงแกผูที่เปน
ประเด็นขาวนั้นๆโดยพวกเขาไมมีสิทธิแมแตที่จะปองกันตัวเองจากการถูกวิจารณในถอยคําหรือ
โดนใสความในเรื่องดังกลาวได 
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ยกตัวอยางเมื่อมาวิเคราะหกรณีบุคคลสาธารณะที่เปนกรณีที่ทําใหเกิดประเด็นเกี่ยวกับ
บุคคลสาธารณะกับสิทธิเสรีภาพทางอินเตอรเน็ตหรือสิทธิในความเปนสวนตัวที่เกี่ยวเนื่องกับความ
เปนบุคคลสาธารณะทางดานการเมืองอยางในกรณีของ ดร.ณหทัย ทิวไผงาม หรือคุณออ ส.ส. 
กทม.พรรคไทยรักไทย ผูถูกกลาวหาทางอินเทอรเน็ตวาแอบไปมีอะไรกับผูใหญในพรรค ยังผลให
เธอไดรับฉายาวา “ออนอย” จนกลายมาเปนขาวหนาหนึ่งในหนาหนังสือพิมพทุกฉบับ หรือ
แมกระท่ังบนจอโทรทัศนตางๆ โดยสําหรับผูหญิงคนหนึ่ง การที่จะตองตกเปนขาวใหญ ประเภท
ทองหรือไม กี่เดือนแลว กับใคร ใครคนนั้นยอมรับหรือไม และ ฯลฯ ในสื่อแทบทุกชนิด ก็คงจะ
เปนเรื่องใหญที่ควรเห็นใจอยางยิ่งดวยกันทั้งนั้น 

โดยในเบื้องตนนั้นมองวาเนื่องจากในเวลานี้ประเทศไทยเรายังไมมีมาตรฐานทาง
กฎหมายวาดวยสิทธิและเสรีภาพทางอินเทอรเน็ตรวมทั้งส่ือมวลชนดวย ในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิใน
ความเปนสวนตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่สัมพันธกับ “บุคคลสาธารณะ” ในระดับตางๆ อยาง
ชัดเจน ทั้งนี้ เหตุผลสวนหนึ่งก็คือ บุคคลที่เปนผูเสียหายมักจะไมคอยเอาเรื่องในทางกฎหมายในคดี
ประเภทนี้อยางถึงที่สุด ทําใหระบบยุติธรรมของเราไมคอยมี “คดีตัวอยาง” อันจะเปนโอกาสของ
การสรางมาตรฐานทางกฎหมายในเรื่องดังกลาวนี้ เมื่อมองในฐานะผูที่ เปนผู เสียหาย เปน
นักการเมือง เปนผูหญิง และเปนผูบริหารการศึกษาหากเธอเลือกใชวิธีการทางกฎหมายนั้น อาจทํา
ใหเกิดบรรทัดฐานที่เปนตัวอยางในหลายๆกรณีตามมา 

ทั้งนี้เมื่อเร็วๆนี้ไดมีกฎหมายหนึ่งออกมาควบคุมการกระทําของผูใชคอมพิวเตอรซ่ึงคือ 
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 ที่มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 17 
กรกฎาคม กฎหมายดังกลาวไดแฝงไวซ่ึงการคุมครองสิทธิในความเปนสวนตัวบางประการเชนตาม 

มาตรา 8 เกี่ยวกับการดักขอมูลทางคอมพิวเตอรหรือเทียบไดกับการดักฟงโทรศัพทหรือ
ดักฟงวิทยุนั่นเอง บทบัญญัติตามมาตรานี้ถือเปนการคุมครองสิทธิในความเปนสวนตัวในเรื่อง
ขอมูลของบุคคล(the right of privacy of data information) ประการหนึ่ง และในสวนที่เกี่ยวกับการ
คุมครองที่อาจมีความผิดฐานหมิ่นประมาทและการละเมิดตอช่ือเสียง เกียรติยศตามกฎหมายแพง
รวมอยูดวยคือตามมาตรา 16  ในเรื่องของการตัดตอ เปลี่ยนแปลง เติมรูปภาพโดยวิธีการทาง
อิเลคทรอนิกสหรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้โดยประการที่นาจะทําใหผูอ่ืนนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น 
ไดรับความเกลียดชังหรือไดรับความอับอายถือเปนความผิดและมีโทษตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
เชนกันโดยมีขอยกเวนคือหากทําไปดวยความสุจริตก็ไมเปนความผิด 

ตามปกติแลวกอนที่จะมีพระราชบัญญัติดังกลาวนี้บังคับใช ผูเขียนเห็นวาในการหมิ่น
ประมาทนั้นหากเขาองคประกอบความผิดแลวไมวากระทําการจากสื่อใดๆ รวมทั้งส่ือสมัยใหม
ดังเชนอินเตอรเน็ตนี้ก็สามารถนํากฎหมายมาบังคับใชได แตวิธีการนําสืบหรือหาตัวผูกระทําผิดมา
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ลงโทษอาจจะมีวิธีการซับซอนกวากรณีปกติทั่วไป แตปจจุบันในการติดตามตัวผูกระทําผิดก็ไดมี
วิธีการตามกฎหมายจากพระราชบัญญัติดังกลาวแลวในสวนหนึ่งคือการกําหนดใหผูใหบริการ
อินเตอรเน็ตทํา “ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร” ขึ้นเพื่อเปนการสะดวกตอการคนหาหรือนําตัวผู
การทําความผิดมาลงโทษหากมีกรณีเกิดขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติไววาเปนความผิดนั่นเอง 

และในประเทศที่มีการใชอินเทอรเน็ตมานานอยางอเมริกา นักกฎหมายก็ยอมรับแลววา
การส่ือสารทางอินเทอรเน็ตก็คือการสื่อสารอีกชนิดหนึ่งที่สามารถนํากฎหมายที่มีอยูแลวมา
ประยุกตใชไดเชนกัน ดังนั้นการที่อางวาการที่จะเขามาเขียนขอความที่ตนเองตองการในทาง
อินเทอรเน็ตได โดยไมตองแสดงตัวและไมตองรับผิดชอบเลยนั้น เปนขออางที่ฟงไมขึ้นอีกตอไป 
เพราะในทางเทคนิคแลว การหาหรือติดตามบุคคลอันเปนผูรับผิดชอบทั้งโดยตรงและโดยออมนั้น
สามารถกระทําได ถึงแมวาจะยุงยากมากกวาปกติเพียงเล็กนอย 

อีกกรณีหนึ่งคือขาวการตั้งครรภของคัทลียา เจาหญิงแหงวงการบันเทิงที่สังคมได
ถกเถียงเรื่อง “ความเปนสวนตัว” และ “ความเปนสาธารณะ” ผูเขียนมีความเห็นวาบุคคลสาธารณะ
อาจมีความเปนอยูสวนตัวไดนอยกวาบุคคลธรรมดาเพราะเปนคนของประชาชนและเปนบุคคลที่อยู
ในสายตาของประชาชน หรือที่ประชาชนไดใหความสนใจ แตไมไดหมายความวาบุคคลสาธารณะ
จะไรซ่ึงความเปนสวนตัวเอาเสียเลย โดยผูเขียนเห็นวาความเปนสาธารณะนั้นก็ควรมีขอบเขต
เพราะเนื่องจากความที่เขาเปนมนุษยคนหนึ่งยอมมีสิทธิที่จะดํารงชีวิตอยูไดโดยลําพัง การที่บุคคล
สาธารณะมีความเปนสวนตัวหรือการคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัวนอยกวาบุคคลทั่วไป 
และไมไดหมายความวาเขาจะถูกตัดสิทธิในความเปนอยูสวนตัวโดยสิ้นเชิง 

ขอบเขตดังกลาวในเรื่องการนําเสนอ เผยแพรขอมูลตางๆควรเปนไปโดยชอบ, 
พอสมควร และจําเปน 

1.โดยชอบ กลาวคือไมขัดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน ไมเปนความ
เท็จที่จงใจทําใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น 

2.พอสมควร คือควรมีการกลั่นกรองและควรนําเสนอในทิศทางที่พอเหมาะพอดีและ
หากมีการติชม ควรเปนไปดวยความเปนธรรม 

3. เปนเรื่องที่จําเปน คือเปนเรื่องที่เกิดประโยชนตอสาธารณะ หรือสวนรวม 
จากการที่บุคคลสาธารณะเปนคนของประชาชนและเปนบุคคลที่อยูในสายตาของ

ประชาชน หรือที่ประชาชนไดใหความสนใจ วากันตามหลักการแลวบุคคลเหลานี้เมื่อไดกาวเขามา
มีฐานนะดังกลาวแลวยอมที่จะถูกตรวจสอบหรือถูกวิพากษวิจารณได แตทั้งนี้กระแสของการขาย
ขาวหรือการเผยแพรเร่ืองราวตางๆของบุคคลสาธารณะนี้เปนไปในทางการคาหรือทางธุรกิจเสีย
มาก ดังนั้นผูนําเสนอขาวก็ควรมีจรรยาบรรณในการนําเสนอขาวดวยเชนกัน โดยผูเขียนเห็นวา
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สามารถที่จะนําเสนอไดทั้งเรื่องสวนตัวและเรื่องงานแตควรจะคํานึงถึงการนําเสนอขาวที่เปน
ประโยชนตอสังคมมากกวาที่จะนําเสนอในแงของการทําลายชื่อเสียงหรือสรางกระแส
วิพากษวิจารณในทางธุรกิจและควรที่จะระวังที่จะไมเสนอเรื่องสวนตัวใหเปนการทําลายชื่อเสียง
ของบุคคลนั้นๆ 

อาจกลาวไดโดยสรุปวา สิทธิความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอาจถูกจํากัดในกรณีที่มี
ความยินยอมโดยชัดแจง หรือโดยปริยายและในขอบเขตของสาธารณประโยชนอันชอบธรรม โดย
ทั้งนี้กรอบของการไมมีสิทธิสวนตัวคือ การเผยแพรที่ชอบ ตามสมควร และจําเปนสําหรับเรื่องนั้น 
จึงมิไดหมายความวา ช่ือ ภาพ ขาวสารขอมูล หรือเร่ืองราวของบุคคลสาธารณะจะถูกใชไปไดตลอด
โดยไมมีสิทธิสวนตัว ในบางกรณีอาจเปนกรณีที่ถูกกลาวถึงไดโดยไมเปนการละเมิดตอสิทธิความ
เปนอยูสวนตัวภายในระยะเวลาอันสมควรหรือบุคคลไดกระทําการเกี่ยวของกับประโยชนของ
สาธารณชนขึ้น 

และจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแสดงใหเห็นวา “สิทธิความเปนอยูสวนตัว” ของ
บุคคล ไดมีการยอมรับและใหการ “รับรอง” ตามรัฐธรรมนูญ เชนเดียวกับการสื่อสารขอมูลขาวสาร
และการแสดงความคิดเห็นก็เปนเสรีภาพที่ไดรับการ “รับรอง”  แตพิจารณาไดวา แมวาการสื่อสาร
ขอมูลขาวสารและการแสดงความคิดเห็นจะกระทําไดโดยอิสระก็ตาม แต การไดมาหรือลวงรูขอมลู
รวมถึงการเผยแพรขอมูลขาวสารนั้นๆ จะกระทําไดตราบเทาที่ไมกระทบตอสิทธิความเปนอยู
สวนตัวของบุคคล และจะตองไมกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
และความมั่นคงแหงรัฐ 

 
5.3 การกระทําท่ีกระทบตอสิทธิความเปนอยูสวนตัวของตางประเทศและกรณีศึกษา 
 

เมื่อพิจารณากฎหมายคุมครองความเปนอยูสวนตัวของตางประเทศเพื่อเปนแนวทางใน
การพิจารณากฎหมายไทยนํามาปรับใชในสวนที่สามารถทําไดและเปนประโยชน โดยในเบื้องตน
จะพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายคุมครองความเปนอยูสวนตัวในภาพโดยรวมทั่วไปกอนที่จะกลาวถึง
กรณีบุคคลสาธารณะที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐไตหวันเพื่ออาจที่จะมีแนวทางมาปรับใชในการพัฒนา
เกี่ยวกับกฎหมายคุมครองความเปนอยูสวนตัวนี้ดวย 

สาธารณรัฐไตหวันซึ่งอยูในการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยใช
รัฐธรรมนูญอันเปนแมบทของประเทศโดยไดบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัว
ไวเชนกัน และไดมีการออกกฎหมายมาเพื่อรับรองเจตนารมณในการคุมครองความเปนอยูสวนตัว
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ของปจเจกชนอีกดวย ทั้งนี้กฎหมายตางๆที่เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัวที่สําคัญ
ดังนี้ 

กฎหมายในการคุมครองขอมูลสวนตัวของบุคคลในกระบวนการทางคอมพิวเตอรถือ
เปนกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิความเปนอยูสวนตัวที่สําคัญ โดยกฎหมายฉบับนี้มีจุดมุงหมายในการ
รวบรวมขอมูลสวนตัวโดยไดกําหนดแยกตามพื้นฐานทั้งหมด 8 ประเภทตามองคกรที่เกี่ยวของกับ
ความเปนสวนตัวในประเทศ กฎหมายดังกลาวเนนการเอาใจใสในขอมูลสวนตัวอยางถูกตองโดย
จัดการตามหลักพื้นฐานของความซื่อสัตย กลาวไดวา เมื่อเทคโนโลยีเครื่องใชตางๆในปจจุบันได
พัฒนาและทันสมัยมากขึ้น การเก็บขอมูลสวนใหญของบุคคลจะใชคอมพิวเตอรเปนที่เก็บรวบรวม
ขอมูลสวนตัวของบุคคล กฎหมายดังกลาวจึงถูกตราขึ้นมาเพื่อคุมครองขอมูลความเปนสวนตัวของ
บุคคลซึ่งถือเปนสวนหนึ่งในความเปนอยูสวนตัวของมนุษย 

กฎหมายที่นาสนใจอีกฉบับหนึ่งคือตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 315 ซ่ึงถือเปน
ตัวบทสําคัญในเรื่องของสิทธิความเปนอยูสวนตัว ในตอนแรกกฎหมายไดกลาวถึงการกระทํา
ความผิดที่กระทําโดยการเปดจดหมายที่ปดผนึกหรือเอกสารที่ถูกผนึกดวงตราที่เปนของผูอ่ืน
เชนเดียวกับประมวลกฎหมายไทยความผิดฐานเปดเผยจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารใด ๆ ตาม 
มาตรา 322 ที่กลาววา“ ผูใดเปดผนึกหรือเอาจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารใด ๆ ซ่ึงปดผนึกของ
ผูอ่ืนไป เพื่อลวงรูขอความก็ดี เพื่อนําขอความในจดหมายโทรเลข หรือเอกสารเชนวานั้นออก
เปดเผยก็ดี ถาการกระทํานั้นนาจะเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่ง พันบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ” ที่มุงคุมครองความเปนสวนตัวของเจาของ
เอกสารดังกลาวนั้นๆ  

โดยความนาสนใจอยูตรงที่วากฎหมายที่แฝงเร่ืองดวยสิทธิความเปนอยูสวนตัวตาม
มาตรานี้ ภายหลังที่ไดเกิดกรณีเทปอันอื้อฉาวของบุคคลสาธารณะขึ้นในไตหวัน ฝายกฎหมายไดทํา
การแกไขบทกฎหมายมาตรานี้เพื่อปองกันสิทธิความเปนอยูสวนตัวของบุคคลขึ้น ในสวนนี้ผูเขียน
จะกลาวถึงตอไปในการวิเคราะหคดีกรณีศึกษาบุคคลสาธารณะของไตหวัน 

เร่ืองการดักฟงถือเปนปญหาหนึ่งของไตหวันเชนกัน จนในที่สุดไดมีการออกกฎหมาย
ปองกันการติดตอส่ือสารและควบคุมการติดตอส่ือสาร เพื่อท่ีจะกําหนดหรือวางหลักวาในกรณีใดที่
สามารถมีการดักฟงได โดยเรื่องของเหตุผลของความมั่นคงแหงรัฐ(National Security) และเรื่อง
ระเบียบของสังคม(Social Order) ถูกนํามาใชในเรื่องนี้ ซ่ึงเห็นไดวาเรื่องการคุมครองสิทธิความ
เปนอยูสวนตัวนั้นสามารถมีขอยกเวนไดโดยอาศัยเรื่องประโยชนสาธารณะมาใช โดยความมั่นคง
แหงรัฐและระเบียบสังคมเปนเรื่องของประโยชนสาธารณะ(Public Interest) 
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ผลของการออกกฎหมายไดมีจํานวนการดักฟงที่ลดลง แตยังคงเกิดกรณีการดักฟงโดย
ไมชอบดวยกฎหมายขึ้นอยูโดยเฉพาะการดักฟงขาวการเมือง ทั้งนี้อาจเปนเพราะการควบคุมดูแลยัง
ไมครอบคลุมและระเบียบตางๆยังคงไมชัดเจน 

อีกประเด็นที่นาสนใจและประเทศไทยเรายังคงอยูในระหวางการดําเนินการในเรื่องนี้
และไดมีการวิพากษวิจารณเกิดขึ้นเปนอยางมากวาการออกบัตรดังกลาวอาจเปนการกาวลวงสิทธิ
ความเปนสวนอยูตัวของบุคคลมากเกินไป คือเร่ืองการออกบัตรสมารทการดไตหวันในเบื้องตนเมื่อ
ป1997 ไดมีโครงการหรือแนวคิดในเริ่มแรกที่จะจัดทําบัตรประชาชนที่เรียกวา บัตรวงจรรวม
อิเล็กทรอนิกสแหงชาติ หรือ National integrated circuit card หรือ Smart card บนพื้นฐานของ
ระบบที่มากกวา100รายการที่ใชบัตรประชนชนเพียงใบเดียว ประกันสุขภาพ ใบขับขี่ การเก็บภาษี
และในกิจการที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการจายเงิน ซ่ึงแนนอนไดมีการคัดคานอยางรุนแรงจากประชนชน
ในเรื่องของพื้นฐานของการมีสิทธิความเปนอยูสวนตัว ในครั้งนี้รัฐบาลไดยกเลิกแผนดังกลาวไป 

ตอมาในป2002 ไดมีความพยามยามที่จะจัดทําบัตรประชาชนดวยระบบไอดี(ID 
System)อีกครั้ง โดยประชาชนถูกบังคับใหทําโดยแตละคนตองมีคนละ1ใบ โดยมีโครงการสราง
ระบบลายนิ้วมือ(finger print) ที่มีประสิทธิภาพกวาเดิม แตทั้งนี้ยังไมไดวางจุดประสงคที่ชัดเจน 
โดยแมทามกลางความไมเห็นดวยของประชาชน รัฐบาลยังคงไมมีทาทีที่จะยกเลิกแผนการนี้ 

นอกจากการใชระบบไอดีที่นํามาทําบัตรประชาชนดังกลาวยังมีแผนประกันสุขภาพ
แหงชาติที่มีลักษณะเดียวกับระบบไอดีดังกลาว โดยมีโครงการขยายระบบที่จะเก็บขอมูลมากกวา
การรักษาบนบัตร เชน ประวัติการรักษาของบุคคลนั้น หรือผลของการใชยาตางๆ ผูเขียนมองวา
สาเหตุหลักที่มีการคัดคานระบบดังกลาวนั้น เนื่องมาจากวาเปนการกาวลวงในขอมูลสวนตัวมาก
เกินไป ซ่ึงเปนการขัดตอหลักสิทธิความเปนอยูสวนตัว โดยขอมูลบางอยางบุคคลดังกลาวหรือ
ประชาชนอาจจะไมตองการที่จะเปดเผยขอมูลนั้นๆไมวาดวยเหตุผลประการใดก็ตามอันถือเปน
สิทธิสวนบุคคลของบุคคล อีกทั้งเหตุผลอันเนื่องมาจากความไมแนใจในระบบรักษาความปลอดภัย
ของขอมูลนั้นดวย รัฐจึงควรเพิ่มความไววางใจและใหขอมูลที่เกี่ยวของแกประชาชนเกี่ยวกับ
โครงการที่ใชระบบไอดีนี้ หรือควรมีการกําหนดมาตรการและเปาหมายตางๆที่ชัดเจนซึ่งอาจจะทํา
ใหเกิดการยอมรับจากประชาชนในสวนหนึ่งเชนเดียวกับกรณีสมารทการดในประเทศไทยที่ถูกมอง
วาเปนการกาวลวงสิทธิความเปนอยูสวนตัวเชนเดียวกัน 

เทคโนโลยีไดกาวไกลไปถึงผลิตภัณฑใหมที่เรียกวาโทรศัพทสายลับ(spy phone) 
วัตถุประสงคในเบื้องตนนั้นทางผูผลิตตองการที่จะตอบสนองตอสังคมในเรื่องราวของการมีชูและ
สําหรับภรรยาที่ตองการจับผิดสามีที่อาจมีภรรยานอกกฎหมาย แตเทคโนโลยีของสิ่งประดิษฐ
ดังกลาวอาจเปนเสมือนดาบสองคมที่อาจทําใหบุคคลนําไปใชในการประกอบความผิด เชนการ
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แอบถายภาพกิจกรรมของบุคคลแตทั้งนี้เมื่อพิจารณาแลวนาจะอยูในขอบขายของการกระทําที่มีการ
แกไขกฎหมายใหมตามประมวลกฎหมายอาญาไตหวันมาตรา 315 

นอกจากนี้ยังมีเร่ืองอื่นๆในรายละเอียดปลีกยอยเชนกฎหมายปองกันไวรัสHIV และ
กฎหมายเกี่ยวกับรานผูใหบริการอินเตอรเน็ตคาเฟในการกําหนดกฎในการใหบริการ เปนตน 

กรณีศึกษาเกี่ยวกับบุคคลสาธารณะในสาธารณรัฐไตหวัน 
เปนกรณีของ ชู มัย เฟง ที่ถือวามีสถานะเปนบุคคลสาธารณะเนื่องจากการดํารง

ตําแหนงเปนนักการเมืองหญิง ในตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลเมืองไทเป และอดีตผูอํานวยการ
ทางดานวัฒนธรรมของเมืองชินชู ในไตหวัน โดยกรณีของเธอไดถูกเพื่อนสนิทติดตั้งกลองขนาด
เล็กเพื่อบันทึกภาพของเธอไวในที่พักคอนโด รถยนตและออฟฟศที่ทํางานของเธอและกลอง
ดังกลาวไดถูกบันทึกภาพความสัมพันธของเธอกับเพื่อนชายที่แตงงานมีภรรยาแลว เหตุการณ
ดังกลาวถูกกลาวถึงและถูกวิพากษวิจารณเปนวงกวาง 

เนื่องจากการที่เธอเปนบุคคลสาธารณะ เร่ืองดังกลาวไดถูกเผยแพรไปอยางรวดเร็ว เทป
วีดีโอดังกลาวไดถูกขายใหนิตยสาร Scoop weekly โดยนิตยสารดังกลาวไดทําการขายในรูปแบบ
ของการแนบแผนวีซีดี เพื่อขายคูกับนิตยสารดวย โดยประชาขนไดใหความสนใจเปนอยางมาก 
เพราะภาพของชูที่เปนนักการเมืองหญิงที่เพียบพรอมกับกิจกรรมที่ถูกเผยแพรออกมาไดขัดแยงกัน
อยางสิ้นเชิง นอกจากนิตยสารไดเผยแพรขาว ภาพและวีซีดีแลว ยังมีการนําภาพวีดีโอไปเผยแพร
ทางอินเตอรเน็ตดวยความยาวประมาณ40นาที วิดีโอดังกลาวไดถูกเผยแพรไปอยางรวดเร็วตาม
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย และนอกจากจะมีการเผยแพรในอินเตอรเน็ตแลวยังมีการจําหนายวี
ซีดีดังกลาวในตางประเทศดวย  

กรณีที่เกี่ยวของกับการคุมครองความเปนอยูสวนตัวที่ไดอยูในสวนนี้คือในไตหวันได
เกิดความตองการใหมสําหรับการปกปองคุมครองความเปนอยูสวนตัวที่ดีขึ้น โดยกรณีที่มีการถูก
ถายภาพโดยกลองเทารูเข็ม หรือกลองสําหรับบันทึกภาพวีดีโอขนาดเล็กที่ถูกซอนไว(pinhole 
camera) กรณีของ ชู มัย เฟง หรือกรณีวีดีโออนาจารของผูหญิงที่ถูกถายโดยไมรูตัวและถูกนําไป
เผยแพรทางอินเตอรเน็ต โดยทางฝายกฎหมายไดมีการตื่นตัวเกี่ยวกับกรณีดังกลาวนี้ โดยไดแกไข
กฎหมายมาตรา315 เพิ่มเติมโดยบัญญัติวาการบันทึกภาพกิจกรรมใดๆของบุคคลโดยมิชอบดวย
กฎหมายถือเปนการกระทําผิดและไดกําหนดโทษปรับและจําคุก 

โดยความนาสนใจอยูตรงที่วากฎหมายที่แฝงเร่ืองดวยสิทธิความเปนอยูสวนตัวตาม
มาตรานี้ ภายหลังที่ไดเกิดกรณีเทปอันอื้อฉาวของบุคคลสาธารณะขึ้นในไตหวัน ฝายกฎหมายไดทํา
การแกไขบทกฎหมายมาตรานี้เพื่อปองกันสิทธิความเปนอยูสวนตัวของบุคคลขึ้น แสดงใหเห็นถึง
ฝายออกกฎหมายที่ไดคํานึงถึงความเทาทันของเทคโนโลยีในปจจุบันและออกกฎหมายมาเพื่อ
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ปองกันและลงโทษผูกระทําผิด หากมีกรณีเกิดขึ้นอีก โดยกอนหนาที่ไมสามารถที่จะใชกฎหมายใด
มาลงโทษผูกระทําผิดนี้เพราะไมเขาองคประกอบฐานความผิดใดโดยตรงนอกจากการปรับใชใน
เร่ืองการละเมิดสิทธิความเปนอยูสวนตัว 

ในสวนเพิ่มเติมที่ไดจากการศึกษากรณีนี้ ผูเขียนมองวากรณีของการแอบถายหรือ
บันทึกภาพบุคคลโดยไมไดรับอนุญาตนั้นไมไดมีแตกรณีที่แอบติดกลองตัวเล็กไวบันทึกกิจกรรมัน
เปนการมิชอบดวยกฎหมาย แตในปจจุบันโทรศัพทมือถือของเราก็เปนวัตถุที่สามารถที่จะถายรูปได
เปนระยะไกลพอสมควรรวมทั้งสามารถที่จะบันทึกภาพวีดีโอที่มีประสิทธิภาพยิ่ง เทคโนโลยีของ
โทรศัพทมือถือไดถูกพัฒนายิ่งเรื่อยๆโดยโทรศัพทเคล่ือนที่ในบางรุนสามารถที่จะบันทึกวีดีโอได
นานเปนชั่วโมงเลยทีเดียว และหากผูใชนําไปใชในทางที่ผิดนอกจากการสื่อสารในชีวิประจําวัน
แลวอาจกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่นได ดังเชนในปจจุบันที่มีกรณีภาพหลุดทางอินเตอรเน็ต
นั้นสวนใหญเปนภาพหรือไฟลที่มาจากโทรศัพทมือถือโดยมาก 

และในอีกกรณีหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิความเปนอยูสวนตัวคือโทรศัพทมือถือสามารถ
ที่จะมีการบันทึกเสียงสนทนาได การบันทึกเสียงทางโทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาตถือเปนการลวง
สิทธิความเปนอยูสวนตัวดวยประการหนึ่ง โดยโทรศัพทเคล่ือนที่หรือโทรศัพทมือถือในบางรุนนั้น
ไมมีสัญญาณหรือการเตือนในระหวางที่มีการบันทึกภาพหรือเสียง ในตางประเทศนั้นมีกรณี
ตัวอยางเกิดขึ้นคือไดมีการนํามือถือเขาไปบันทึกภาพที่สระวายน้ําสาธารณะแหงหนึ่งและไดนํา
ภาพถายไปเผยแพรทางอินเตอรเน็ต จากกรณีดังกลาวไดมีการเรียกรองใหมีการหามาตรการเพื่อ
ปองกันมิใหเกิดเหตุการณขึ้นอีกเพราะถือวาเปนการละเมิดสิทธิความเปนอยูสวนตัวอยางหนึ่ง 

ไดมีนักกฎหมายกลาวใหคําแนะนําวาทางเดียวที่กันไมใหเกิดการถายภาพในทํานองนี้
ไดก็คือการลงโทษผูถาย ไมใชการหามใชโทรศัพท ซ่ึงนั่นเปนทางออก ที่เมืองเดส เพเรส ในเซนต
หลุยส นํามาใช คือหามไมใหถายภาพบุคคลอื่นที่เปลือย หรือกึ่งเปลือย โดยไมไดรับการยินยอม ใน
สถานที่ซ่ึงถูกคาดหมายวาจะไดรับความเปนสวนตัว นอกจากนี้ยังมีการเคลื่อนไหวเสนอราง
กฎหมายเขาไปเพื่อปองกันเหตุ ทํานองนี้จากการถายวิดีโอและจากกลองถายภาพ รวมไปถึงมือถือ
ติดกลองดวย โทษนั้น กําหนดปรับ หรือ จําคุก 1 ป หรือทั้งจําทั้งปรับโดยในกรณีแบบเดียวกัน
ประเทศเกาหลีก็ไดคํานึงถึงปญหานี้เชนกันและไดแกไขปญหาดังกลาวนี้โดยออกกฎกําหนดให
ผูผลิตโทรศัพทมือถือจะตองทําระบบที่มีการเตือนลวงหนาหรือเตือนใหอีกฝายทราบหากมีการ
บันทึกเสียงสนทนาซึ่งถือเปนวิธีการปองกันในระดับหนึ่ง 

อาจกลาวไดวาไตหวันมีการยอมรับในเรื่องบุคคลสาธารณะและเห็นวาเรื่องตางๆของ
บุคคลสาธารณะเปนส่ิงที่สังคมใหความสนใจและสามารถที่จะเผยแพรได ทั้งนี้เนื่องจากการกลาว
อางของนิตยสารที่ยกขึ้นอางตอศาลในเรื่องเกี่ยวกับบุคคลสาธารณะ  แต เ ร่ืองที่ เปนเรื่อง
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ความสัมพันธสวนตัวของบุคคล(private affairs)ถูกมองวาเปนเรื่องของความเปนอยูสวนตัว ไมวา
จะเปนบุคคลสาธารณะหรือบุคคลทั่วไปแลวยอมไดรับการคุมครองในสิทธิความเปนอยูสวนตัว
ทั้งส้ิน และเรื่องความสัมพันธสวนตัวของบุคคลๆหนึ่งไมอยูในความหมายของประโยชนสาธารณะ
และไมไดรับการคุมครองในความผิดตามกฎหมายฐานหมิ่นประมาทดวยเชนกัน 

สวนในประเทศญี่ปุนตามรัฐธรรมนูญไดกลาวถึงการคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัว
ในเคหสถาน การเขาตรวจคนและจับกุม ในเรื่องของการคุมครองสิทธิในความเปนสวนตัวของ
ญี่ปุนจะเนนถึงเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเปนสําคัญ เห็นไดจากกฎหมายที่นํามา
วิเคราะหในเรื่องของความเปนสวนตัวในประเทศญี่ปุน ดังนี้ 

กฎหมายฉบับแรกที่พิจารณาคือพระราชบัญญัติการปองกันขอมูลของบุคคลจาก
กระบวนการทางคอมพิวเตอร เห็นไดวากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้นั้นถูกใหความสําคัญเปนอยางมาก
โดยจากกฎหมายในเรื่องนี้ของประเทศไตหวันที่กลาวถึงไปแลวก็ไดระบุถึงความสําคัญของเรื่องนี้
ไวดวยเชนกัน กฎหมายฉบับนี้มีจุดประสงคในการควบคุมการใชขอมูลของบุคคลในการทําขอมูล
ดวยคอมพิวเตอร พระราชบัญญัติดังกลาวนี้อยูบนพื้นฐานของนโยบายความเปนอยูสวนตัวได
กําหนดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในการเขาถึงและแกไขในขอมูลสวนตัวโดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมและการแจงใหสาธารณะทราบวากําลังกระทําการใดๆเกี่ยวกับแฟมเอกสารของพวกเขา
อยูและขอมูลจะตองใชภายในวัตถุประสงคที่ถูกวางไวตั้งแตแรก 

หลังจากมีการออกพระราชบัญญัตินี้ทําใหหนวยงานของรัฐสามารถตรวจสอบไฟลได 
อันเปนการกระทําเพื่อตรวจสอบและปกปองขอมูลสวนตัวของบุคคลซึ่งถูกจัดตั้งโดยองคกรของรัฐ 
พระราชบัญญัตินี้ควบคุมขอมูลทั้งจากเอกสารและในคอมพิวเตอรอีกทั้งยังปองกันการรั่วไหลของ
ขอมูลสวนบุคคลและเตรียมที่จะรับมืออาชญากรรมสําหรับการที่เจาหนาที่รัฐทําใหขอมูลของ
บุคคลรั่วไหลโดยปราศจากเหตุอันควร โดยทางญี่ปุนไดมีความพยายามเพื่อท่ีจะใหกรอบแกการใช
ขอมูลสวนตัวของทางราชการและทางเชิงพาณิชยโดยกําหนดหลักพื้นฐาน 5 ประการในการ
ควบคุมดูแล โดยยึดนโยบายการควบคุมกํากับดูแลตนเองและในชวงหลังมานี้ประเทศญี่ปุนไดเนน
นโยบายการควบคุมเกี่ยวกับการพาณิชยทางอิเลกทรอนิกสหรือการกระทําที่เกี่ยวกับอิเลกทรอนิกส
ตางๆ เนื่องจากสังคมในปจจุบันไดพึ่งพาอิเลกทรอนิกสและไดมีการติดตอหรือการทําการคาผาน
คอมพิวเตอรและใชคอมพิวเตอรกันอยางแพรหลาย 

หลักพื้นฐาน 5 ประการ(five basic principles) กําหนดไวในเรื่องการกําหนด
จุดมุงหมายในการเก็บที่ชัดเจนและตองยึดจุดมุงหมายนั้นๆเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายและ
เหมาะสม, รักษา, ความถูกตองของขอมูล, ปองกันความปลอดภัย, มีกระบวนการที่โปรงใส กลาว
โดยสรุปคือ 
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หลัก 5 ประการที่มุงคุมครองขอมูลสวนตัวของบุคคลนั้นจะตองชัดเจน ชอบดวย
กฎหมาย ถูกตอง ปลอดภัย และโปรงใส 

หลักการดังกลาวขางตนถูกคัดคานโดยนักหนังสือพิมพและสมาชิกพรรคฝายคานวาไม
เปนไปตามรัฐธรรมนูญในเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเกรงวาเจาหนาที่ระดับสูง
ของรัฐบาลจะใชอํานาจในการถูกละเวนจากการเปดเผยขอมูลบางประการที่เกี่ยวกับพวกเขาเอง 
กลาวไดวาเหตุผลที่สําคัญในการคัดคานคือการขัดตอเสรีภาพในการแสดงคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ 
และการใชอํานาจโดยไมถูกตองของเจาหนาที่ระดับสูงและความอิสระของขอมูลขาวสาร 

การคัดคานหลักพื้นฐานดังกลาวยังคงเปนไปอยางตอเนื่องและยาวนาน จนในป 2003 
รัฐบาลไดออกรางกฎหมายดังกลาวโดยแกไขใหมในเรื่องหลักพื้นฐาน 5 ประการนั้นใหยกเวนการ
ตีพิมพในสื่อ, การออกอากาศ, หนังสือพิมพ, ตัวแทนขาวและกลุมการรายงานอื่นๆรวมทั้งนักเขียน 
ทั้งหมดนี้ถูกละเวนจากหลักพื้นฐาน กฎหมายดังกลาวมีสาระสําคัญในการคุมครองขอมูลสวนตัว 
กฎหมายครอบคลุมถึงธุรกิจ เอกชน องคกรรัฐและตัวแทนอิสระโดยมีคณะรัฐมนตรีเปนผูดูแล 
ปกปองขอมูลสวนตัวรวมทั้งการอนุญาต การแนะนํา หรือ ออกคําส่ังตอธุรกิจที่เกี่ยวของกับขอมูล
เหลานี้ โดยกําหนดโทษสําหรับผูที่ไมปฏิบัติตาม 

นอกจากนี้ในประเทศญี่ปุนมีกฎหมายความรับผิดชอบของผูใหบริการทางอินเตอรเน็ต
โดยไดมีการออกกฎหมายที่คุมครองความเปนสวนตัวของผูใชอินเตอรเน็ตออนไลนตามมา 
สาระสําคัญคือการจํากัดการแพรหลายของขอมูลที่ไมไดรับความยินยอมและมีการอนุญาตใหลบ
ขอมูลของผูใช หรือ ใหรักษาขอมูลที่มีการกลาวถึง “บุคคลสาธารณะ” ไว ทั้งนี้มองวาในกรณีหากมี
การวิพากษวิจารณที่รุนแรงอันกาวลวงศักดิ์ศรีของบุคคลสาธารณะอันเปนบุคคลที่อาจไดรับการ
กลาถึงหรือถูกกลาวถึงอยางแพรหลายหากมีการลวงละเมิดดังกลาวก็สามารถจะตรวจสอบของที่มา
นั้นได 

ในประเทศญี่ปุนไดมีโครงการหนึ่งที่นาสนใจอันเปนโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมการ
รับรูการปกปองความเปนสวนตัวของผูบริโภคที่เรียกวา “ความเปนสวนตัวที่มีมาตรฐาน” โครงการ
ดังกลาวจัดโดยศูนยพัฒนาจัดการขาวสารแหงญี่ปุนเปนการรวมมือกันระหวางรัฐและเอกชน 
โครงการดังกลาวจะมีกฎที่ถูกกําหนดโดยอุตสาหกรรมใหคําแนะนําและกําหนดไว หากไมปฏิบัติ
ตามก็จะไมไดรับมาตรฐานของการคุมกันความเปนสวนตัวและไมอาจมีความสัมพันธกับกลุม
อุตสาหกรรมดวยกันดวย โครงการนี้ถูกจัดขึ้นเนื่องจากการเล็งเห็นวาปจจุบันไดมีบริษัทที่เกี่ยวกับ
ความเปนสวนตัวมีจํานวนมากขึ้น จึงควรมีการควบคุมกํากับดูแลของขอมูลสวนตัวของประชาชนที่
ถือโดยบริษัทตางๆเหลานี้ ดังนั้นการจัดทําโครงการเชนนี้ถือเปนการสื่อเสริมมาตรฐานการปองกัน
ความเปนอยูสวนตัวอยางหนึ่ง 
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อีกกรณีหนึ่งที่ไดกลาวถึงมาแลวในเรื่องการคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัวของ
ไตหวันและเปนกรณีที่พบในญี่ปุนดวยคือเร่ืองของการลักลอบดักฟง โดยเรื่องนี้ในประเทศญี่ปุน
แมวาจะมีการโตแยงวาเปนการขัดตอกฎหมายรัฐธรรมนูญ แตกฎหมายก็ไดผานออกมาบังคับใช
โดยอนุญาตใหมีการดักฟงโทรศัพท แฟกซ และที่มาของอีเมลในกรณีที่กระทบตอสาธารณชนและ
ความมั่นคงของประเทศหรือกรณีเกี่ยวของกับการที่จะเกิดแนวโนมของอาชญากรรม ไดแกกรณีที่
เกี่ยวของกับวัตถุมึนเมา, ปน, การเกี่ยวเนื่องกับฆาตกรรม, การลักลอบนําเขาชาวตางชาติที่ผิด
กฎหมาย อยางไรก็ดีการที่มีกฎหมายออกมาไดกระทบถึงความเปนสวนตัวของบุคคลเชนนี้ ยอม
ตองมีการที่จะจํากัดอํานาจในการบังคับใชกฎหมาย 

ประเทศญี่ปุนไดออกกฎหมายกําจัดการบังคับใชในเรื่องกาลักลอบดักฟงโทรศัพทโดย
กําหนดหลักเกณฑไวดังนี้ 

1. การกระทําจะกระทําไดเฉพาะเจาหนาที่ตํารวจระดับผูบังคับการหรือสูงกวานั้น 
2. จะตองไดรับอนุญาตจากศาล เพื่อทําการดักฟง 
3. ระยะเวลาในการดักฟงมีอยู 10 วัน สามารถขยายไดถึง 30 วัน 
4. กําหนดใหมีบุคคลภายนอกจากกลุมอิสระ 1 ใน 3 ตองอยูเพื่อเฝาสังเกตการณดวย 
5. เจาหนาที่ตํารวจหรืออัยการที่ไดดําเนินการดังกลาวแลวจะตองแจงผูที่ถูกติดตามให

ทราบภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากทําการสอบสวน 
ในกฎหมายยังไดมีการกําหนดเพิ่มโทษดวย หากมีการทําผิดนโยบายหรือขอกําหนดที่

ไดกําหนดไว 
กฎหมายดังกลาวไดถูกวิจารณวากฎหมายไมไดจํากัดการเก็บรักษาหรือขอมูล โดย

เจาหนาที่มีความเปนอิสระที่จะดักฟงการสื่อสารจากคนที่ไมไดทําผิดในกระบวนการเปาหมาย
ความผิดหรืออาจมีการใชงานหรืออํานาจนอกเหนือไปจากกรณีไดวางไวนั้นเอง กรณีการลักลอบ
ดักฟงในประเทศญี่ปุนมักจะเกิดกับนักการเมืองหรือการลักลอบดักฟงเรื่องหรือกระแสของ
การเมืองดังจะเห็นไดจากกรณีศึกษาของไตหวันวาเปนเรื่องของการเมืองเชนกัน เมื่อพิจารณาแลว
เห็นวากฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการดักฟงนี้มีชองโหวสําหรับการถูกแทรกแซงทางการเมืองหรือไว
ใชสําหรับการแขงขันหรือเกมการเมืองมากกวาที่จะมุงรักษาประโยชนสวนรวมของประเทศหรือ
ปองกันอาชญากรรมอันเปนจุดประสงคหลักของการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับการดักฟงนี้ 

ในสวนของการเก็บรวบรวมขอมูลสวนตัวของประชาชน ประเทศญี่ปุนเปนอีกประเทศ
หนึ่งที่มีการเสนอใหเก็บขอมูลโดยใชระบบคอมพิวเตอรที่มีเครือขายสามารถเชื่อมตอกันไดทั่วทั้ง
ประเทศ ที่เรียกวา “ระบบการลงทะเบียนเครือขายของประชากร” หรือ “จูกิเน็ต” โดยกําหนดให
พลเมืองญี่ปุนและชาวตางชาติที่อยูในประเทศญี่ปุนตองลงทะเบียนใหขอมูลสวนตัวในเบื้องตน แต
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สังเกตไดวาไมลงลึกถึงแบบสมารทการด อยางไรก็ดีไดมีรัฐบาลและประชาชนญี่ปุนในบางทองถ่ิน
นั้นไมเห็นดวยกับระบบดังกลาว ในบางทองถ่ินไดเล่ือนระยะเวลาออกไปในการที่จะใชระบบนี้ 
กรณีนี้แมจะมีการใหขอมูลเบื้องตนแมไมละเอียดดังระบบไอดี แตประชาชนก็ยังคงคํานึงถึงความ
ปลอดภัยตอขอมูลสวนตัวของบุคคลอยูและไดมีการฟองรองตอศาลโดยกลาววาระบบดังกลาว
ไมไดปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญโดยเปนการบุกรุกสิทธิสวนบุคคล 

นอกจากนี้ในประเทศญี่ปุนไดมีการนําเทคโนโลยีมาปรับใชในการวบคุมดูแลการใชรถ
บนทองถนนรวมไปถึงการตรวจตราสองสองดูแลความเรียบรอยของบานเมืองโดยโครงการ Smart 
Plate ซ่ึงเปนปายทะเบียนรถยนตที่ไดรับการฝงชิปโดยสามารถที่จะตรวจสอบขอมูลของผูขับขี่
ยานพาหนะ โดยใชควบคูไปกับระบบเอ็น หรือ N System การทํางานของระบบคือ เมื่อไรก็ตามที่
พนพบรถที่ตองการ ระบบจะออกใบที่มีรายละเอียดขอมูลใหแกตํารวจทันที ถือเปนเทคโนโลยีที่
นํามาใชควบคูในการดูแลความสงบของบานเมืองในการคนหาผูกระทําผิดและรักษาความความ
รอยและความเปนระเบียบในดานการจราจรๆไดดวย 

กรณี Spam mail หรือเมลขยะอิเล็กทรอนิกสเปนอีกปญหาหนึ่งที่เปนการกาวลวง
ละเมิดสิทธิความเปนอยูสวนตัวเพราะเปนการทําใหเกิดความเบื่อหนายในการที่ตองรับอีเมลที่ไม
พึงประสงคเหลานี้ จึงไดมีกฎหมายออกมาบังคับใชโดยการที่อนุญาตใหเลือกที่จะไมทําการติดตอ
กับอีเมลเหลานี้ได เชนเดียวกับกฎหมายไทยที่ไดมีมาตรการกฎหมายออกมารองรับเรื่องนี้แลว
เชนกัน โดยตามพระราชบัญญัติการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 2550 ไดกําหนดวาการสง Spam 
mail นั้นเปนความผิดตามพระราชบัญญัติ 

ในประเทศญี่ปุนไดมีระบบการใชกลองตรวจตราจับตาดูความเคลื่อนไหวตามทางเทา
ตางๆเพื่อดูแลความเรียบรอยในบานเมืองแตไดถูกนักกฎหมายกลาววาถือเปนรูปแบบในการกาว
ลวงสิทธิในความเปนสวนตัวอยางหนึ่ง จึงไดแกไขโดยกําหนดใหตํารวจวางตราสัญลักษณไว
บริเวณใกลกับกลองใหประชาชนไดทราบวาบริเวณนั้นมีกลองติดอยูและใหมีการเปดเผยสถานที่
บริเวณที่จะติดตั้งกลองนั้นๆ  กรณีนี้คลายกับกรณีที่มีการติดตั้งกลองวงจรปดที่แยกการจราจรใน
ประเทศไทยเพื่อสอดสองผูกระทําผิดทางจราจรและควบคุมความเรียบรอยของการจราจรโดยทาง
หนวยงานก็ไดมีการทําประกาศแจงพื้นที่ของการติดตั้งกลองไวใหประชาชนทราบดวย 

การเก็บขอมูลทางการแพทยของผูปวยหรือขอมูลในการรักษาในประเทศญี่ปุนยังไมมี
การคุมครองที่มีประสิทธิภาพมากนักเห็นไดจากการที่บุคคลภายนอกสามารถทราบขอมูลดังกลาว
อีกทั้งยังมีการขายขอมูลสวนตัวและประวัติการรักษาทางการแพทยเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังไดมีกรณี
ของการศึกษายีนสของผูที่มาบริจาคโลหิตโดยการศึกษานั้นไดกระทําโดยปราศจากความยินยอม 
ทั้งนี้ทําใหเกิดการพิจารณาที่จะบังคับกฎหมายที่ปองกันการรั่วไหลของขอมูลสวนตัวทางการแพทย
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ของผูปวยหรือกรณีการรั่วไหลของขอมูลทางอื่นๆเชนจากการบันทึกขอมูลสวนตัวของวัยรุน หรือ
หารร่ัวไหลของขอมูลขามเขตแดนเปนตน กรณีการรั่วไหลของขอมูลสวนตัวจึงนับเปนประเด็นที่
ควรไดรับการประกันและควรหามาตรการมาปองกันแกไขตอไปเพราะหากมีการรั่วไหลของขอมูล
เกิดขึ้นก็เทากับมีการลวงสิทธิในความเปนสวนตัวของปจเจกชน ดังนั้นมาตรการทางกฎหมายดูจะ
เปนการปองกันแกไขไดดีที่สุดประกอบกับการคํานึงถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูประกอบการ
และผูที่เกี่ยวของในการรวมมือที่จะแกไขปญหาตางๆที่เปนการลวงสิทธิในความเปนสวนตัว
รวมทั้งหาแนวทางการคุมครองสิทธิดังกลาวใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

กรณีบุคคลสาธารณะในประเทศญี่ปุน 
เปนกรณีบุตรสาวของนักการเมืองหญิงที่มีช่ือเสียงในประเทศญี่ปุนถูกเผยแพรเร่ืองราว

อันเปนสวนตัวโดยนิตยสารฉบับหนึ่ง การกระทําดังกลาวไดเกิดประเด็นวาบุคคลดังกลาวนั้นมี
ฐานะเปนบุคคลสาธารณะหรือไม และเรื่องราวของบุคคลดังกลาวสมควรที่จะไดรับการเปดเผย
หรือไมและวิธีการทางกฎหมาย แนวทางการพิจารณาของศาลที่ไดจัดการเกี่ยวกับกรณีดังกลาวและ
ทําใหเกิดการโตแยงและประเด็นเกี่ยวกับสิทธิที่จะรูและการแสดงความคิดเห็นสามารถเอามาอาง
ไดมากนอยเพียงไร 

ส่ือญี่ปุนมีการตีพิมพเร่ืองความเปนอยูสวนตัวที่เกี่ยวของกับมานาโกะ ทานากะลูกสาว
คนโตของ อดีตรัฐมนตรีตางประเทศ มากิโกะ ทานากะ แมลูกสาวคนดังกลาวคือสมาชิกของ
ครอบครัวทางการเมืองที่มีช่ือเสียง ปูของเธอคือนายกรัฐมนตรีในอดีต หนึ่งในนักการเมืองที่มี
อิทธิพลที่สุดในญี่ปุนที่เคยมีมาตั้งแตการจบลงของสงครามโลกครั้งที่ 2 และผูปกครองของเธอคือ
สมาชิกของรัฐสภา แตการที่ส่ือนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับการหยาและเรื่องสวนตัวในชีวิตของเธอกับ
มารดานั้น ศาลมองวาเปนการละเมิดสิทธิความเปนอยูสวนตัวของเธอ โดยการที่ผูปกครองของเธอ
แมจะเปนบุคคลสาธารณะที่สังคมรูจักกันดีแตเร่ืองดังกลาวทําใหเกิดความเสียหายทางจิตใจที่ยากที่
จะเยียวยา โดยการที่มีมารดาเปนนักการเมืองที่เปนคนดังนั้นไมไดหมายความวาส่ือจะสามารถ
ตีความวาเรื่องของลูกสาวบุคคลสาธารณะนั้นเปนเรื่องที่สังคมใหความสนใจโดยเฉพาะในเรื่อง
สวนตัว 

ในคดีดังกลาวศาลไดมีคําสั่งยืนตามแนวคําพิพากษาเดิมหากแตมีขอเท็จจริงที่ตางกัน
เพียงเล็กนอยเนื่องจากคดีดังกลาวเปนคดีที่เกี่ยวกับนักการเมืองโดยตรงแตหากนํามาใชเปนบรรทัด
ฐานของในคดีนี้ดวย โดยคําพิพากษาเดิมนั้นเปนคําวินิจฉัยที่สนับสนุนคําสั่งที่ไมเห็นดวยกับ
วารสารที่เขียนงานใสรายปายสีผูสมัครที่ชิงตําแหนงสาธารณะ การชี้ขาดมีคําสั่ง คัดคานการตีพิมพ
ใดๆที่มีเนื้อหาที่ไมเปนความจริง เผยแพรตอสาธารณะ และไมมีสวนเกี่ยวกับผลประโยชนของคน
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สวนใหญ  หรือเปนการคุกคามเพื่อทําใหเกิดความเสียหายอยางมากตอตัวผูเคราะหรายจนทําใหยาก
ตอการกลับสูสภาพเดิม 

การพิจารณาในจุดแรก ศาลทองถ่ินตัดสินวาความเสียหายจากการรุกลํ้าความเปน
สวนตัวนั้นยากที่จะเยียวยากวาที่จะนํากลับจากภาพลักษณที่ถูกปายสีไว  ในจุดที่สอง ความเปน
สวนตัวของเธอควรจะไดรับปกปองคุมครอง เพราะวาชีวิตสวนตัวของเธอไมใชเร่ืองที่ควรอยากรู
อยากเห็นของสาธารณะ โดยไมมีประเด็นหรือหัวขอที่เกี่ยวกับความอยากรูอยากเห็นตอสาธารณะ
ชน ไมมีสวนเกี่ยวกับผลประโยชนของคนสวนใหญ  หรือ  คุกคามเพื่อทําใหเกิดความเสียหายอยาง
มากตอตัวผูเคราะหรายจนทําใหยากตอการกลับสูสภาพเดิมนั้นถือเปนการละเมิดสิทธิในความเปน
สวนตัว แสดงใหเห็นวาในประเทศญี่ปุนในการพิจารณาเกี่ยวกับกับการละเมิดสิทธิในความเปน
สวนตัวนั้นวางหลักไววาเรื่องชีวิตสวนตัวไมอยูในประเด็นหรือหัวขอที่เกี่ยวกับสาธารณะจึงไม
อาจจะที่นํามาเผยแพรไดตามหลักทั่วไป 

ในกรณีของคําสั่งการระงับหรือเผยแพรขอความในบทความที่มีการเผยแพรเร่ือง
สวนตัวของบุคคลอันเปนการละเมิดสิทธิความเปนอยูสวนตัว ผูเขียนมีความเห็นวาแมบทความ
ดังกลาวจะใชพื้นที่เพียงเล็กนอยในการนําเสนอขาวเมื่อเทียบกับการระงับของบทความในสวนอื่นๆ
ที่ไมเกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว แตคําสั่งของศาลถือวาเปนมาตรการในการระงับ เยียวยาและแกไขที่
เกิดขึ้นแกบุคคลนั้นไดในระดับหนึ่ง แมวาความเสียหายที่เกิดขึ้นไดบั่นทอนจิตใจไปแลวและไม
อาจสามารถที่จะคํานวณคาเสียหายทางจิตใจหรือช่ือเสียงเปนจํานวนเงินไดก็ตาม มาตรการทาง
กฎหมายดังกลาวสามารถเปนการคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัวและสามารถตักเตือนตอ
ความคิดที่จะนําเรื่องราวสวนตัวของบุคคลอื่นมาเผยแพรไดในคราวตอไป 

หลังจากที่มีการพิจารณาคดีนี้เกิดขึ้นในเวลาตอมาทําใหมีจํานวนการฟองรองคดีที่
เกี่ยวกับความเปนอยูสวนตัวที่นิตยสารเสนอขอมูลของพวกเขาทางแมกกาซีนหรือหนังสือพิมพ 
แสดงใหเห็นถึงการรับรองความสําคัญของการเจริญเติบโตที่กําลังเพิ่มสิทธิความเปนอยูสวนตัวที่
ถูกตองยิ่งขึ้นในสังคมญี่ปุน 
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บทที่ 6 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
6.1  บทสรุป  
 

ในปจจุบนักฎหมายของประเทศตางๆไดใหความคุมครองขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับสทิธิ
ความเปนอยูสวนตวัไวมากขึน้ทั้งในกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน  

สิทธิความเปนอยูสวนตวัในประเทศไทยนัน้ ไดเปนปญหาที่สังคมไทยเริ่มจะตระหนัก
วา ไดมกีารลวงลํ้าในการดําเนินชีวิตของเอกชนมากขึ้น และกระทําโดยสะดวกขึ้นเนื่องจาก
เทคโนโลยีการสื่อสารมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นประกอบกัน ปจจุบนัขาวสารขอมูลตางๆเปนที่
ตองการของสมาชิกในสังคม เพราะขาวสารขอมูลมีผลตอการตัดสินใจโดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ตัดสินใจในทางธุรกิจ ทําใหขาวสารขอมูลกลายเปนสินคาที่มีผูนิยมบริโภคโดยไมสนใจวาจะมี
วิธีการที่ไดมาอยางใด แตในทางกลับกันหากเกิดความเสยีหายขึ้นแกตน จึงไดเร่ิมพิจารณาถึงสิทธิ
ของตน และกรณีที่เกีย่วของกับสิทธิความเปนอยูสวนตัวมีการใหความคุมครองหรือไม อยางไร 
โดยวิทยานิพนธฉบับนี้ ไดพิจารณาความมีอยูของสิทธิความเปนอยูสวนตวัศึกษาเฉพาะกรณีบุคคล
สาธารณะ เพื่อพิจารณาแนวทางในการใหความคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตวัเพื่อสนองรับกับ
ความจําเปนทีสั่งคมไทยควรจะตองมีในสิทธิความเปนอยูสวนตวัของปจเจกชน 

สิทธิความเปนอยูสวนตวั เปนสิทธิของบุคคลโดยชอบธรรมที่จะอยูโดยลําพัง อยาง
สันโดษ โดยปราศจากจากการเปดเผย เผยแพรหรือแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ในเรื่องสวนตัว
และกิจกรรมสวนตวัของบุคคล อันจะเปนสาเหตุใหเอกชนอยูหางจากความสงบและเกิดความทุกข
ทรมานทางจิตใจ ทําใหไดรับความอับอาย ความรําคาญ ความนาเบื่อหนาย หรือเส่ือมเสียช่ือเสียง
ตามความรูสึกของวิญูชน นอกจากนี้ยังรวมถึงสิทธิที่จะมีอิสระจากการโฆษณาเผยแพรถึง
ความสัมพันธสวนตัวที่สาธารณชนไมมีความเกีย่วของ หรือปลอดจากการจากการเผยแพรที่มิชอบ 
และไมเปนทีป่รารถนาของบุคคลนั้นดวย 

“สิทธิความเปนอยูสวนตัว” ไดรับการกลาวถึง ในวารสาร Harvard Law Review เปน
คร้ังแรกซึ่งไดตีพิมพบทความที่ช่ือวา “สิทธิความเปนอยูสวนตัว” ( The Right to Privacy ) ถือวา
เปนปจจยัสําคัญที่กระตุนใหมีการรับรองสิทธินี้ โดยผูเขยีน คือ แซมมวล ดี วอแรน ( Samuel D. 
Warren) และหลุยส ดี แบรนไดส (Louis D. Brandeis) สาระสําคัญของบทความกลาวถึง การที่  
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ปจเจกชนสมควรที่จะไดรับการคุมครองในรางกายและทรัพยสินอยางเต็มที่ และเนื่องจากสังคมมี
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เปนเหตุใหมีความจําเปนที่จะตองรับรองและ
คุมครองสิทธิใหม ๆ โดยตีความกันใหมถึงลักษณะและขอบเขตแหงการคุมครองตอชีวิต รางกาย 
และทรัพยสิน ซ่ึงในสมัยนั้น “สิทธิในชีวิต” จํากัดเพียงการคุมครองตอบุคคลจากการประทุษรายใน
ทุกรูปแบบ แตในเวลาตอมา ก็ไดรับรองถึงธรรมชาติแหงจิตใจของมนุษย โดยขอบเขตของสิทธิ
ดังกลาวไดขยายออกไปเรื่อย ๆจนทุกวันนี้ “สิทธิในชีวิต” มีความหมายถึง สิทธิที่จะมีความสุขใน
ชีวิต อีกนัยหนึ่ง สิทธิที่จะอยูตามลําพัง อยูอยางสันโดษปราศจากการเขารบกวน อาจกลาวไดวาเปน
สิทธิในการดําเนินชีวิตอยางสงบสุขโดยชอบดวยกฎหมายนั่นเอง  

ขอยกเวนที่มิอาจมีสิทธิความเปนอยูสวนตัวของเอกชน กลาวโดยสรุปวา เปนกรณีที่
เกี่ยวกับประโยชนสวนรวมโดยทั่วไปของสังคมและความมั่นคงแหงรัฐยอมอยูเหนือส่ิงอื่นใด ที่ทํา
ใหประโยชนของเอกชนไมอาจนํามากลาวอางได ซ่ึงคําวา “สาธารณะประโยชน” ยอมผันแปรไป
ตามกาลเวลา โครงสรางของสังคม และทัศนคติของมหาชนโดยทั่วไป  

กรณีประโยชนของสวนรวมโดยทั่วไปเปนเรื่องที่สังคมหรือบุคคลยกขึ้นกลาวอางบน
พื้นฐานของสิทธิที่จะรูของประชาชน เชน การเปนบุคคลสาธารณะ หรือคนของประชาชน โดย
ขาวสารขอมูลของบุคคลดังกลาวไมอาจมีสิทธิสวนตัวไดเทากับบุคคลธรรมดา บุคคลสาธารณะ 
อาทิเชน ดาราภาพยนตร นักรอง นักแสดง นักกีฬา นักการเมือง บุคคลที่ตกเปนขาวเนื่องจากกระทํา
ส่ิงที่เปนเรื่องยิ่งใหญและมีช่ือเสียง เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลที่ตกเปนขาวเพราะไดรับเคราะหราย 
ฯลฯ บุคคลเหลานี้ตองยอมสูญเสียความเปนสวนตัวมากกวาผูอ่ืน แตอยางไรก็ตามขอบเขตของการ
ไดมาซึ่งขาวสารขอมูลบนพื้นฐานของบุคคลที่สามารถที่จะมีสิทธิในการดําเนินชีวิตไดตามอัธยาศัย 
การเผยแพรในขอมูลดังกลาวจึงมีกรอบคือ “เปนการเผยแพรโดยชอบ พอควรเทาที่สาธารณะชนที่
เกี่ยวของพึงทราบ และจําเปนสําหรับเรื่องนั้น” ดังนั้นจึงมิไดหมายความวาบุคคลสําคัญของ
สาธารณะจะไมมีสิทธิสวนตัวเอาเสียแตอยางใด 

สวนในกรณีความมั่นคงแหงรัฐ เปนเรื่องที่รัฐหรือผูมีอํานาจในการปกครองกลาวอาง
บนพื้นฐานของการรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน การปองกันชาติ
บานเมืองใหปลอดภัยจากการถูกคุกคามทั้งภายในและนอกประเทศ จึงเปนสิ่งที่เอกชนไมสามารถมี
สิทธิสวนตัวได เชน การกระทําของเจาพนักงานที่ทําการตามกฎหมายในการบันทึกการสอบสวน
คดีอาญา หรือการคนหาขอมูลทางอาชญากรรม จําเลยอาจถูกบันทึกการสนทนาโดยไมสามารถ
กลาวอางวาตนมีสิทธิสวนตัวได เปนตน รวมถึงการรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการบริหารรัฐกิจทั่วไป
เชนขอมูลของผูเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร ขอมูลสถิติตามกฎหมายสถิติแหงชาติ การเก็บขอมูล
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เพื่อปองกันปราบปรามอาชญากรรมทั่วไป การปองกันปราบปรามการกอการราย การคายาเสพติด 
การฟอกเงิน องคการอาชญากรรม การรักษาความมั่นคงภายในประเทศและภายนอกประเทศ ฯลฯ 

บุคคลสาธารณะ คือ บุคคลที่สาธารณชนรูจัก ซ่ึงคลุมถึงการเปนสาธารณะบุคคล ที่ตอง
ถือเปนบุคคลของสวนรวม พูดงายๆ ก็คือ “คนของประชาชน”  ซ่ึงจะไดสิทธิคุมครองทางกฎหมาย
นอยกวาบุคคลธรรมดาจะตองยอมรับในอันที่จะขาดอิสรภาพสวนตน ซ่ึงกรณีตางจากชาวบานหรือ
คนธรรมดาที่อยูๆจะไปแอบถายรูปมาลงตีพิมพไมได กลาวไดวาเปนบุคคลที่ไดรับการคุมครอง
นอยกวาบุคคลธรรมดา “บุคคลสาธารณะ” ยังแบงเปน 2 ขอยอย คือ บุคคลที่กลายเปนขาวโดย
ปริยาย คือกรณีมีคนรูจัก มีคนสนใจขึ้นมาลอยๆ หรือเรียกวาเปนบุคคลสาธารณะเฉพาะกรณี และ
ขอสองคือ เปนบุคคลที่จงใจและพรอมใจที่จะเปนคนไมปดบังตัวเอง  

ดวยสถานะที่เปนบุคคลสาธารณะ จึงไดมีการพิจารณาถึงการใหความคุมครองโดย
อาศัยกฎหมายเปนเครื่องมือ โดยพิจารณาจากกฎหมายภายในของประเทศไทย ทั้งนี้จะตองพิจารณา
ถึงการกระทํา โดยวิธีตาง ๆ วาเขาลักษณะที่กฎหมายบัญญัติไวหรือไม โดยกฎหมายไทยไดบัญญัติ
โดยคํานึงลักษณะของการกระทําเปนหลักในการใหความคุมครองสิทธิ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550 มาตรา35 ไดบัญญัติคุมครองสิทธิ
นี้ไวและหามมีการละเมิดยกเวนกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณะชนดังที่กลาวไวในขางตน 

กฎหมายในระดับรองลงมาเชนประมวลกฎหมายของไทยยังไมไดรับรองสิทธิความ
เปนอยูสวนตัวไวอยางชัดแจงในทางแพง แตไดอาศัยบทบัญญัติทั่วไปตามกฎหมายแพงและพาณชิย
ตามมาตรา 420 บทบัญญัติเร่ืองละเมิด นอกจากนั้นการกระทําบางอยางที่เปนการรังควาน เชนการ
สะกดรอยตาม การแอบถายภาพบุคคล การใชโทรศัพทโทรหาบุคคลบอยครั้งเกินไป การไปยืนเฝา
หนาบานและอื่นๆที่เปนการรบกวนการใชชีวิตโดยปกติสุขของเขาก็อาจตองรับผิดทางแพงตาม
มาตรา 421 หรืออาจปรับเขาลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 392 กรณีเปนการทําใหผูอ่ืน
เกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขมเหงหรือทําใหผูอ่ืนไดรับความอับอายเดือดรอนรําคาญตาม
มาตรา 397  

หากการกระทําเปนความผิดตามที่กฎหมายอาญากําหนดไวก็ตองพิจารณาตามกฎหมาย
อาญาเปนหลัก ซ่ึงกําหนดโทษทางอาญาแกผูกระทําเอาไว อยางไรก็ตาม มีหลายกรณีที่ไมมี
กฎหมายอาญาที่เปนบททั่วไปกําหนดเปนความผิดก็ตองพิจารณาตามกฎหมายอาญาที่กําหนดไว
โดยลักษณะเฉพาะ หรือหากไมมีกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติถึงการสื่อสารโดยบุคคลเชน ทาง
เครื่องโทรสาร คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต โทรศัพทเคล่ือนที่ หรือ วิทยุติดตามตัว หรือไมมีกฎหมาย
เฉพาะที่กําหนดถึงการสื่อสารโดยสื่อมวลชน เชนดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร หรือ อินเตอรเน็ตเพื่อ
สาธารณะ ก็เปนปญหาที่ตองพิจารณาเพิ่มเติมแกไขใหเหมาะกับสถานการณตอไป  
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อยางไรก็ดี การกระทําอันเดียวกันอาจเปนทั้งความผิดตอรัฐและเอกชนไดพรอมๆ กัน 
เชนเปนความผิดฐานหมิ่นประมาทและละเมิดตอช่ือเสียง หรือเปนความผิดตามกฎหมายเฉพาะเชน
ความผิดตามกฎหมายการพิมพ ทําใหผูเสียหายมีสิทธิเรียกคาเสียหายตามกฎหมายเอกชนดวย หรือ
การดําเนินคดีกับผูกระทําการละเมิดในสิทธิความเปนอยูสวนตัวโดยผานสื่อมวลชน เชน การนํา
เรื่องสวนตัวมาเผยแพรทางสิ่งพิมพมักจะฟองในขอหาหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา326 แตถาเปนการหมิ่นประมาทโดยผานสื่อมวลชนจะเปนความผิดตามมาตรา 328 แตเมื่อ
พิจารณาดานกฎหมายการนําเรื่องสวนตัวมาเผยแพรไมจําเปนตองเปนหมิ่นประมาททุกกรณีเพราะ
มิใชเปนการใสความแตเปนการนําเรื่องที่เขาปกปดมาเผยแพรอยางไมสมควรและโดยไมมีสิทธทิีจ่ะ
กระทําเชนนั้น อยางไรก็ดีคดีหมิ่นประมาทนั้นเปนคดีที่สามารถยอมความกันได คูความจึงมักจะตก
ลงยอมความกันไปเปนสวนใหญ  

เมื่อไดพิจารณาถึงขอบเขตของการกาวลวงสิทธิความเปนอยูสวนตัววาเปนการละเมิด
ตอสิทธิอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 420 แลวการชดใชเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจะพิจารณา
ตามบทบัญญัติมาตรา 438 เปนบทบัญญัติที่กําหนดแนวทางใหศาลกําหนดคาสินไหมทดแทนโดย
อาศัยขอเท็จจริงที่โจทกนําสืบประกอบดุลยพินิจของศาลในการที่จะกําหนดความรับผิดของจําเลย
ไดอยางกวางขวางโดยมิไดจํากัดเพียงบทบัญญัติในมาตรา 443 ถึงมาตรา 447 เทานั้น กลาวไดวาคดี
ที่มีความเสียหายตอ “สิทธิ” ศาลสามารถกําหนดคาเสียหายไดตามมาตรา 438 วรรค1  

และคาสินไหมทดแทนตอช่ือเสียงเมื่อสิทธิสวนตัวในสวนของชื่อเสียงถูกทําละเมิด 
กฎหมายไดกําหนดคาสินไหมทดแทนตอช่ือเสียงไวเปนการเฉพาะในมาตรา 447 โดยบทบัญญัติ
มาตรานี้กําหนดถึงคาเสียหายจากการทําละเมิดที่ทําใหเสียช่ือเสียง ซ่ึงเปนกรณีละเมิดโดย
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 423 เนื่องจากเปนกรณีที่ไมอาจคํานวณความเสียหายไดอยางแทจริง และ
เปนที่เห็นไดวาแมจําเลยจะชดใชคาเสียหายใหโจทกแลว แตช่ือเสียงของโจทกในขณะที่ยังเสียหาย
ไปก็ไมไดกลับคืนดีไดดังเดิม โดยการกําหนดวิธีชดใชคาสินไหมทดแทนไวโดยเฉพาะในมาตรา 
447 นี้ ถือไดวาเปนคาเสียหายอื่นตามบททั่วไปในมาตรา 438 นั่นเอง แตโดยที่ประเทศไทยใชระบบ
ประมวลกฎหมาย ทุกฝายจึงตองปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไวโดยเครงครัด ศาลไทยจึงไมอาจใช
ดุลยพินิจสั่งใหจําเลยกระทําหรืองดเวนการกระทําไดอยางกวางขวางเหมือนศาลอังกฤษหรือ
สหรัฐอเมริกา 

ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนประเทศที่ใชกฎหมายคอมมอนลอวศาลมีอํานาจในการออกตํา
ส่ังใหผูกอความรังควานหรือละเมิดสิทธิความเปนอยูสวนตัวของผูอ่ืนโดยเฉพาะอยางยิ่งกับบุคคล
สาธารณะไดอยางกวางขวาง เชน หามสื่อมวลชนหรือบุคคลติดตามตัวบุคคลนั้นๆ หรือหามการ
ถายภาพบุคคลนั้นๆในระยะใกลชิดเกินไป หรือใหอยูหางจากบุคคลนั้นๆในระยะที่กําหนด หาก
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ผูใดฝาฝนคําสั่งศาลก็จะมีโทษทางอาญาตอไป นอกจากนั้นในสหรัฐอเมริกาจะใหผูทําละเมิดชดใช
คาเสียหายในความเปนจริงแลวยังมีคาเสียหายที่เปนการลงโทษทางแพงซ่ึงมักเปนจํานวนที่สูงมาก 

จากที่ไดศึกษาเรื่องกฎหมายคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัวในสาธารณรัฐไตหวัน
และญ่ีปุนไดมีการออกกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิในความเปนสวนตัว จากตัวอยางที่เห็นไดใน
ปจจุบันพบวาไดเกิดรูปแบบการลวงละเมิดสิทธิความเปนสวนอยูตัวเปนไปในทางเดียวกัน ที่พบวา
มีความตรงกันเชน การติดตามเฝาดูพฤติกรรมตางๆของบุคคล, การบันทึกภาพหรือบทสนทนาโดย
ไมไดรับอนุญาต, การลักลอบดักฟงการสนทนาทางโทรศัพทของเอกชน, การเสนอขอมูลทาง
การแพทยของผูปวยโดยไมไดรับความยินยอม, การแอบถายภาพในลักษณะที่นาอับอายของบุคคล, 
การสงขอความภาพหรือขอมูลของบุคคลที่มีลักษณะอนาจารผานอินเตอรเน็ตหรืออีเมล ,การสง
เอกสารตีพิมพที่ผูนั้นไมตองการมาเพื่อการโฆษณา และโครงการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน
อเนกประสงค หรือ สมารทการด ซ่ึงทางรัฐและผูออกกฎหมายไดมีความพยายามที่จะออกกฎหมาย
หรือนโยบายตางๆเพื่อคุมครอง ปองกันและแกไขในการกาวลวงสิทธิดังกลาวหรือเพื่อเปนการ
ปองกันไมใหเกิดการกาวลวงสิทธิความเปนอยูสวนตัว 

กฎหมายรองรับสิทธิสวนตัวในประเทศไทยยังไมไดเขียนไวชัดเจน ยังคงใชวิธีการ
ตีความและการปรับใชกฎหมายที่มีอยูมาอนุโลมเปนเรื่องๆไป เราไดตระหนักวาในปจจุบันสิทธิ
ประเภทนี้ไดมีความสําคัญกับชีวิตประจําวันของประชาชนเปนอยางมากและมีการละเมิดสิทธิความ
เปนอยูสวนตัวในรูปแบบตางๆมากขึ้นทุกที  ดังนั้นหนวยงานที่รับผิดชอบดานกฎหมายอยาง
กระทรวงยุติธรรมตองเรงรัดปรับปรุงแกไขกฎหมายตางๆใหกาวทันการทําความผิดที่ซับซอนขึ้น 
ทางกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพคงตองเปนเจาภาพในการยกรางกฎหมายเพื่อใหความคุมครอง
สิทธิความเปนอยูสวนตัวของประชาชนตามรัฐธรรมนูญที่ไดกําหนดไวชัดเจน เชน แกไขประมวล
กฎหมายหรือยกรางพระราชบัญญัติขึ้นมารับรองเกี่ยวกับสิทธิความเปนอยูสวนตัวของบุคคลไว
อยางชัดแจง และใหสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญมากยิ่งขึ้น ดังนั้นนาจะมีการรวมมือ
กันศึกษารายละเอียดและโดยระดมความคิดจากหลายฝายเพื่อหามาตรการในการคุมครองสิทธิ
ความเปนอยูสวนตัวตอไป 
 
6.2 ขอเสนอแนะ 
 

6.2.1  จากการที่ปจจุบันยังไมมีกฎหมายบัญญัติเพื่อรองรับในเรื่องการละเมิดสิทธิความ
เปนอยูสวนตัวตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2550 ที่บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องสิทธิความเปนอยูสวนตัวไว
เปนแมบทโดยชัดแจง ทําใหการใหความคุมครองตอสิทธิความเปนอยูสวนตัวเปนไปโดยนํา
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กฎหมายมาปรับใช โดยทางแพงไดนํากฎหมายลักษณะละเมิดมาใชปรับแกคดี และทางอาญาหากมี
กรณีการดําเนินคดีกับผูกระทําการละเมิดสิทธิความเปนอยูสวนตัวโดยผานสื่อมวลชนมักจะฟองกัน
ในขอหาหมิ่นประมาทซึ่งเปนการนําบทบัญญัติแหงกฎหมายอาญามาปรับใช โดยท่ีสิทธิความ
เปนอยูสวนตัว โดยตัวเองแลวเปนเรื่องที่ตองพิจารณาพรอมกับสภาพที่แวดลอมเอกชนผูนั้น และ
ไมสามารถอางตอสิทธิสวนรวมหรือผลประโยชนที่สาธารณะ ซ่ึงการที่เปนประโยชนแกสาธารณะ
ก็เปนเรื่องที่แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา สภาพแวดลอมในสังคมและทัศนคติของมหาชน 

ขอเสนอในสวนนี้คือ ควรออกเปนกฎหมายบัญญัติในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิความเปนอยู
สวนตัวของเอกชนหรือกฎหมายที่บัญญัติเพื่อคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัว โดยทั้งนี้แมวาการ
ใหความคุมครองแกสิทธิความเปนอยูสวนตัวโดยนําบทบัญญัติอ่ืนๆมาปรับใชจะใหผลดีในระดับ
หนึ่งก็ตาม แตก็ยังมีความไมแนนอนอยูมาก และเพื่อคุมครองสิทธิดังกลาวควรกําหนดใหเปนดุลย
พินิจตามสมควรและตามรูปแบบของการกาวลวงสิทธิความเปนอยูสวนตัวที่เกิดขึ้น โดยใหอํานาจ
ศาลในการกําหนดรูปแบบของการลงโทษเพื่อปองกันมิใหเกิดการกระทําที่เปนการกาวลวงความ
เปนอยูสวนตัวนั้นอีก ดุลยพินิจของศาลอาจนําวิธีการตางๆที่กําหนดอาจนําวิธีการรักษาความ
ปลอดภัยมาใชไดหรือโดยวิธีการอื่นๆตามที่เห็นสมควรโดยใหศาลเปนผูกําหนดวิธีการและ
ระยะเวลา ซ่ึงทําใหเยียวยาและแกไขไดตรงกับรูปคดีเนื่องจากการกาวลวงสิทธิในความเปนสวนตัว
ในปจจุบันนี้ที่มีรูปแบบที่หลากหลาย เพราะสิทธิความเปนอยูสวนตัวเปนเรื่องที่คอนขางกวาง 
ประกอบกับสื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร เครื่องมือเครื่องใชทันสมัยมากขึ้นจึงเห็นวาการใชดุลย
พินิจกับการละเมิดสิทธิความเปนอยูสวนตัวนาจะเปนทางออกที่สามารถกําหนดไดกวางและ
ครอบคลุมกรณีตางๆที่เกิดขึ้นไดไมวาจะเปนการกระทําในรูปแบบใดที่เปนการกระทบสิทธิ
ดังกลาว 

6.2.2  โดยเหตุที่ปจจุบันยังไมมีกฎหมายมารองรับเรื่องสิทธิความเปนอยูสวนตัวไว
โดยตรงดังที่ไดกลาวไวแลวในขางตน ในกรณีการละเมิดสิทธิในความเปนอยูสวนตัวโดยวิธีการรัง
ควานรูปแบบตางๆ อาทิ การติดตามสะกดรอย การถายรูป การใชกลองสองทางไกล นั้น กลาวไดวา
เปนการกอใหเกิดความรําคาญ และยังเปนการรบกวนการใชชีวิตโดยปกติสุขของเขา(Nuisance) ซ่ึง
อาจตองรับผิดทางแพงตามมาตรา 421 และทางอาญาซึ่งเปนความผิดลหุโทษมาตรา 392 กรณีเปน
การทําใหผูอ่ืนเกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขมเหงหรือทําใหผูอ่ืนไดรับความอับอายเดือดรอน
รําคาญตามมาตรา 397 โดยมีขอสังเกตวา การลงโทษหรือการบังคับตามมาตรา 392 หรือมาตรา 397 
นั้นเปนความผิดลหุโทษและเปนโทษที่เบา คือบางกรณีแคไปเสียคาปรับที่โรงพักก็เปนอันเสร็จสิ้น
แลว 
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ขอเสนอในสวนนี้คือ หากมีการฟองศาลดําเนินคดีตามมาตรา 392 หรือมาตรา 397 แลว
เพื่อปองกันการกระทําผิดซ้ําอีก ผูเสียหายอาจขอใหอัยการมีคํารองใหศาลสั่ง หรือโดยตัวผูเสียหาย
เองยื่นฟองตอศาลและขอใหศาลใชมาตรการเพื่อความปลอดภัยตามประมวลกฎหมายอาญา เชน 
การหามเขาเขตกําหนดตามมาตรา 44 การสั่งใหทําทัณฑบนตามมาตรา 46 การสั่งใหสงตัวไปคุมตัว
ไวในสถานพยาบาลมาตรา 48 การหามประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพตามมาตรา 50 ไดในเบื้องตน 

6.2.3  ในเรื่องคาเสียหายและการเยียวยาความเสียหาย เมื่อไดพิจารณาถึงขอบเขตของ
การกาวลวงสิทธิสวนตัวอันเกี่ยวกับชื่อเสียง เกียรติยศวาเปนการละเมิดตอสิทธิอยางหนึ่งอยางใด
ตามมาตรา420 แลวการชดใชเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจะพิจารณาตามบทบัญญัติมาตรา438 
และหากเปนกรณีการละเมิดตอช่ือเสียงเกียรติยศจะพิจารณาตามมาตรา423 คาเสียหายก็จะพิจารณา
ตามมาตรา447 โดยกรณีตางกันคือ หากเรื่องที่กลาวเปนความจริงจะพิจารณาตามมาตรา420 แตหาก
เปนความเท็จจะพิจารณาตามมาตรา 447 และในการชดใชคาเสียหาย ปจจุบันแนวทางคําพิพากษา
ฎีกาไทยไดกําหนดไวเพียงแตในกรณีที่มีความเสียหายแกรายกายและจิตใจโดยพิจารณารวมกันไป 
แตยังไมเคยปรากฏกรณีที่ชดใชคาเสียหายอันเกิดแกจิตใจ(Mental Injury) แตเพียงอยางเดียว  

ขอเสนอในสวนนี้คือ เมื่อเรียกรองคาเสียหายในคดีแพงการละเมิดสิทธิสวนตัวใน
ช่ือเสียงเกียรติยศในเรื่องที่เปนความเท็จตามมาตรา 447 แลวไมควรละเลยเรื่องคาสินไหมทดแทน
ตามมาตรา 438 และการเยียวยาความเสียหายตามมาตรา 438 นั้นนอกจากจะเปนคาสินไหมทดแทน
โดยจํานวนเงินแลวยังมีวิธีการเยียวยาชดใชวิธีอ่ืนๆไดดวย และการที่บุคคลถูกละเมิดจนไดรับความ
ทรมานและกระทบกระเทือนทางจิตใจซึ่งกอใหเกิดภาวะทางจิตเวชใดๆ เชน ภาวะซึมเศรา หรือ
อ่ืนๆอันเปนผลจากการถูกละเมิดสิทธิ สมควรที่จะไดรับการชดใชเยียวยาเชนกันและควรที่จะ
กําหนดไวใหชัดเจนในตัวบทกฎหมายถึงกรณีคาเสียหายอันเกิดแกจิตใจในกรณีไมมีความเสียหาย
ดานรางกายโดยเฉพาะดวย 

6.2.4  กรณีการละเมิดสิทธิความเปนอยูสวนตัวโดยเอกชนกระทําตอเอกชน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งขาวทั้งที่ปรากฏตามสื่อตางๆที่เกี่ยวกับบุคคลสาธารณะ ซ่ึงบุคคลสาธารณะในทางกฎหมาย
ถือวาจะไดรับการคุมครองความเปนสวนตัวนอยกวาบุคคลทั่วไปเพราะสาธารณชนจะใหความ
สนใจติดตามขาวคราวของบุคคลดังกลาวอยูเสมอและเพื่อตอบสนองความตองการดังกลาวสื่อก็
มักจะหาขาวมาใหแกผูบริโภคขาวเปนผลใหบุคคลสาธารณะนี้ อาจถูกติดตามเรื่องสวนตัวมากกวา
บุคคลทั่วไป แตเมื่อมองในฐานะที่พวกเขาเหลานั้นเปนมนุษยคนหนึ่ง หากมีการรุกลํ้าเรื่องสวนตัว
มากเกินไปก็เปนการทําใหเขาไมสามารถใชชีวิตตามปกติสุขไดเหมือนบุคคลทั่วไป ซ่ึงเปนการ
กระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของเขาอยางรายแรง 
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ขอเสนอในสวนนี้คือ ในทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมจึงตองใหความ
คุมครองแกบุคคลสาธารณะไวดวย นอกจากนี้ควรมีการแบงประเภทของบุคคลสาธารณะ ที่สําคัญ
คือควรมีขอบเขตของการคุมครองสิทธิในความเปนสวนตัวของบุคคลสาธารณะเนื่องดวยพวกเขา
สมควรไดรับการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

6.2.5  ในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับบุคคลสาธารณะทุกวันนี้ การพิจารณาคดีอาญาฐาน
ความผิดหมิ่นประมาทนั้นจะพิจารณาแตเพียงวา เขาดวยองคประกอบของมาตรา326 มาตรา 328 
แหงประมวลกฎหมายอาญาหรือไม โดยมิไดนํามาตรา 45 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยวา
ดวยเสรีภาพของสื่อมวลชนมาพิจารณาดวย ทั้งที่ผูเสียหายสวนใหญเปนบุคคลสาธารณะ อนึ่งผู
ประกอบวิชาชีพนักขาวซึ่งโดยวิชาชีพแลวตองมีความเกี่ยวของอยูกับการวิพากษวิจารณบุคคล
สาธารณะและในบางกรณีก็ไมไดมีเจตนอันชั่วรายแตอยางใด บุคคลผูประกอบวิชาชีพดังกลาวจึง
เสมือนกับมีความเสี่ยงในการประกอบวิชาชีพอยูตลอดเวลาโดยเฉพาะหากเกิดกรณีการฟองรองขึ้น  

ขอเสนอในสวนนี้คือ การเปนบุคคลสาธารณะยอมเปนเงื่อนไขพิเศษที่ควรจะไดรับการ
พิจารณาแตกตางไปจากบุคคลทั่วไป การละเมิดสิทธิความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่นดวยการใช
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่เกินเลยขอบเขต ไมไดติชมดวยความชอบธรรม ไมไดเกิด
ประโยชนตอสาธารณะนั้นควรตองรับโทษ แตการนําเสนอขอมูลขาวสารและเปนสื่อกลางของผูคน
ในสังคม เพื่อใหเกิดความถูกตอง เปนธรรมและความสุจริตโดยเฉพาะการตรวจสอบบุคคลที่ใช
อํานาจอธิปไตยของปวงชนนั้นถือเปนหนาที่ของสื่อมวลชน ดังนั้นในกรณีที่ เกี่ยวกับบุคคล
สาธารณะควรเพิ่มเงื่อนไขหรือเจตนาพิเศษเขาไปดวย กลาวคือ จะตองเปนภาระการพิสูจนหรือการ
นําสืบของฝายโจทกเพื่อช้ีใหเห็นชัดโดยปราศจากขอสงสัยวาจําเลยมีเจตนารายที่ทั้งแอบแฝงและ
ช่ัวรายหรือรูอยูแลววาเปนขอความหมิ่นประมาทแตยังจงใจลงตีพิมพ หรือจําเลยมีความประมาท
เลินเลออยางรายแรงที่จะปลอยใหมีการนําขอความหมิ่นประมาทลงตีพิมพอันเปนการแสดงความ
คิดเห็นที่เกินเลยขอบเขต ไมไดติชมดวยความชอบธรรม และไมเกิดประโยชนตอสาธารณะ 

6.2.6  จากการที่บุคคลสาธารณะเปนคนของประชาชนและเปนบุคคลที่อยูในสายตา
ของประชาชน หรือที่ประชาชนไดใหความสนใจ วากันตามหลักการแลวบุคคลเหลานี้เมื่อไดกาว
เขามามีฐานะดังกลาวแลวยอมที่จะถูกตรวจสอบหรือถูกวิพากษวิจารณได แตทั้งนี้กระแสของการ
ขายขาวหรือการเผยแพรเร่ืองราวตางๆของบุคคลสาธารณะนี้เปนไปในทางการคาหรือทางธุรกิจ
เปนอยางมาก 

ขอเสนอในสวนนี้คือ ส่ือตางๆสามารถที่จะนําเสนอไดทั้งเรื่องสวนตัวและเรื่องงานแต
ควรจะคํานึงถึงการนําเสนอขาวที่เปนประโยชนตอสังคมมากกวาที่จะนําเสนอในแงของการทําลาย
ช่ือเสียงหรือสรางกระแสวิพากษวิจารณในทางธุรกิจและควรที่จะระวังที่จะไมเสนอเรื่องสวนตัวให
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เปนการทําลายชื่อเสียงของบุคคลนั้นๆ ดังนั้นผูนําเสนอขาวก็ควรมีจรรยาบรรณในการนําเสนอขาว
ดวยเชนกัน นอกจากการบังคับโดยกฎหมายแลว เร่ืองจรรยาบรรณถือเปนเรื่องของสามัญสํานึกใน
การประกอบวิชาชีพ เมื่อบุคคลตางมีสํานึกแลวจะทําใหสังคมเกิดความเปนระเบียบและความสงบ
สุขตามมาดวย 
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