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แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล คือใคร?

  แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล คือ กลุ่มคนที่เคลื่อนไหวรณรงค์ 

เพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลก ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 3 ล้าน

คนใน 150 ประเทศทั่วโลกและดินแดน 

  แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นองค์กรที่ปกครองตนเอง 

แบบประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์เพียงประการเดียวคือการได้รับ 

ความมั่นใจว่าสิทธิมนุษยชนจะได้รับการเคารพและคุ้มครอง  

  แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล มุ่งท�างานเพื่อพัฒนากระบวนการ

และวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมโดยท�างานผ่านการรณรงค์ กิจกรรม

แสดงเอกภาพในระดับสากล และสิทธิมนุษยชนศึกษา

  แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นองค์กรอิสระไม่ฝักใฝ่อุดมการณ์

ทางการเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา หรือลัทธิใด

  แอมเนสตี้ อินเตอร์เนช่ันแนล ท�ากิจกรรมณรงค์อันมีรากฐาน 

มาจากการท�างานวิจัย รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน รณรงค์เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

เพ่ือสงัคมทีเ่ป็นธรรม การปฏริปูกฎหมาย การปลอ่ยตวันกัโทษและผูท้ีถ่กูกักขงั 

โดยไมชอบธรรม ปกป้องนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่ถูกคุกคาม ช่วยเหลือ

ผู้ลี้ภัย 

  แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นช่ันแนล ท�าการรณรงค์โดยการเขยีนจดหมาย 

ปฏิบัติการเร่งด่วนและประสานงานกับสื่อนานาชาติ รวมถึงการรณรงค์ 

กบัรฐับาลและองคก์รภายในของรฐัเพือ่ใหก้ารรบัรองรฐัธรรมนญู สนธสิญัญา

และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน นอกเหนือจาก 

การท�างานด้านสิทธิทางพลเมืองและการเมือง 

  แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ขยายการท�างานไปสู่ด้านสิทธิ

ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยมีความเชื่อมั่นว่าการเคารพ ปกป้อง  

รู้จักเรา

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

Amnesty International Thailand

 



76

ร่วมมือกับเราได้ที่

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 

90/24 ซอยลาดพร้าว1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร  

กรุงเทพฯ 10900 

  โทรศัพท์: 02 513 8745, 513 8754

  โทรสาร: 0 2 939 2534

  อีเมล: media@amnesty.or.th

  เว็บไซต์: www.amnesty.or.th

  เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/AmnestyThailand

    www.facebook.com/Artist4Amnesty

  ทวิตเตอร์: www.twitter.com/AmnestyThailand

ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนจะน�ามาซ่ึงการลดลงของปัญหาความยากจน 

และน�ามาซึ่งความเสมอภาคและความยุติธรรม  

  แอมเนสต้ี อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย หลังเหตุการณ์  

6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 AI เป็นที่รู้จักในเมืองไทยอันเนื่องมาจากการรณรงค์  

“ปลดปล่อยนักโทษทางความคิด” จากสถานการณ์ความขัดแย้ง 

อย่างรุนแรงดังกล่าว ซึ่งการรณรงค์อย่างต่อเนื่องของ AI ท�าให้มีจดหมาย

นับแสนฉบับจากคนทั่วโลก ส่งมาถึงรัฐบาลไทยและสำานักราชเลขาธิการ 

เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักศึกษาและประชาชนที่ถูกจับกุมในเหตุการณ์ 

ครั้งนั้น จากนั้นจึงเริ่มมีผู้สนับสนุนในประเทศไทย ที่ช่วยกันเขียนจดหมาย 

รณรงคเ์พือ่ผูท้ีถู่กละเมดิสทิธมินษุยชนในประเทศตา่ง ๆ  ทัว่โลก และเริม่ด�าเนนิ

งานอยา่งจรงิจงัในป ีพ.ศ. 2536 และจดทะเบยีนเปน็สมาคมเมือ่ป ีพ.ศ. 2546  

โดยด�าเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจ และรณรงค์ 

เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง โดยประสาน 

ความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรอิสระต่างๆ 

ปัจจุบันในประเทศไทยมีสมาชิกกว่า 1,000 คน

  แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ 

เมื่อ พ.ศ. 2520
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คำานำา
 

  แอมเนสตี้ อินเตอร์เนช่ันแนล ประเทศไทย ได้ท�างานส่ือสาร

สาธารณะกับสื่อมวลชนมาโดยตลอดเนื่องเพราะเห็นว่าสื่อมวลชนมีอิทธิพล

อย่างสูงต่อประชาชนผู้เสพข่าวสารทั่วไปและพบว่าสื่อมวลชนได้ท�าหน้าที่ 

ในการน�าเสนอข่าวสารข้อเท็จจริงสู่สังคมและ ท�าหน้าที่ในการปกป้อง 

และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของคนทุกชนชั้นควบคู่กันไปอย่างดียิ่ ง  

ภายใต้ความเชื่อที่ว่า “ความยุติธรรมเพ่ือทุกคน เพื่อทุกสิทธิ” (Justice 

for all rights for all people) อันมีความหมายว่า มนุษย์ทุกคนไม่ว่า 

จะมเีชือ้ชาติ สญัชาต ิศาสนาเพศ หรอืเป็นกลุ่มสงัคมใด ก็ลว้นมีสทิธมินษุยชน 

หรือสิทธิ ข้ันพื้นฐานทุกๆ ประการที่จะท�าให้สามารถด�าเนินชีวิตได้ 

อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

  อยา่งไรกต็ามในบางครัง้การน�าเสนอขา่วของสือ่มวลชนยงัคงมสีว่นที ่

ละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการละเมิดสิทธิต่อผู้ต้องหา 

หรอืผู้ท่ีตกเป็นขา่ว ดว้ยเหตุนีจึ้งเป็นความจ�าเป็นของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง  

ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนเองหรือเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทั้งหลาย 

อาทิ ต�ารวจ นักกฎหมาย ฯลฯ หรือแม้แต่นักสิทธิมนุษยชนเองที่จะต้องท�า 

ความเข้าใจหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาหรือผู้ที่ตกเป็นข่าว 

ว่ า จะท� าอย่ า ง ไรจึ ง จะ ไม่ สุ่ ม เ สี่ ย ง ต่ อการละ เมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชน 

โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

  ผมหวังว่าคู่มือการรายงานข่าวอาชญากรรมและกระบวนการ

ยุติธรรมที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้จัดท�าขึ้นนี้จะเป็น

แนวทางที่ชัดเจนแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป

                         ช�านาญ จันทร์เรือง

   ประธานกรรมการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
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 3. ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าว 

การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชนและการจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ 

พ.ศ. 2557       127
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1. บทนำา

1. บทนำา

  ขา่วอาชญากรรมในสือ่มวลชนไทย มกัมปีระเดน็ปญัหาเรือ่งจรยิธรรม

ในการน�าเสนอค่อนข้างมาก เนื่องจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการ

ละเมิดสิทธิศักดิ์ศรีของผู้ที่ตกเป็นข่าว ไม่ว่าจะเกิดข้ึนในสื่อโทรทัศน์ วิทยุ 

หรือหนังสือพิมพ์ กรณีที่เป็นปัญหามากที่สุดจนเป็นที่โด่งดังไปทั่วประเทศ

และข้ามไปยังนานาประเทศ คือ กรณีฆาตกรรม 2 นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ  

บนเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในช่วงเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2557 

ในขณะที่ส่ือไทยส่วนใหญ่ลงชื่อนามสกุล รูป และข้อมูลจากสมุด 

พาสปอร์ตของผู้ตาย สื่อตะวันตกทั้งหมดไม่ยอมลงข้อมูลเหล่านี้ จนกว่า 

จะมีการยืนยันว่า ทางการอังกฤษหรือสถานทูต ได้แจ้งให้ญาติของผู้เสียชีวิต

ทราบแล้ว ซึ่งเป็นมาตรฐานการน�าเสนอข่าวของสื่อตะวันตกอยู่แล้ว

อีกทั้งสื่อไทยจำานวนหนึ่งยังลงรูปถ่ายพาสปอร์ตของผู้เสียชีวิต  

อันเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวอย่างมากในสายตาชาวตะวันตก  

และยังหมิ่นเหม่ต่อการเปิดเผยความลับราชการด้วย

“ยังไม่ต้องพูดถึงการกระทำาของชาวไทยจำานวนหนึ่ง ที่นำาภาพ 

ผู้เสียชีวิตบนเกาะเต่าไปโพสต์กันในสังคมออนไลน์ ทั้งท่ีเป็นภาพลักษณะ

สยดสยอง โดยไม่คำานึงถึงความรู้สึกของญาติผู้เสียชีวิตที่อาจจะมาเห็น  

ซึ่งก็ไม่แน่ชัดว่าจุดประสงค์ของการโพสต์รูปเช่นนี้คืออะไร?”

ความแตกตา่งทางวฒันธรรมเหลา่นี ้จงึกลายเปน็ “น�าผ้ึง้หยดเดยีว” 

ทีท่�าใหช้าวตา่งชาติหลายคนทีท่ราบเรือ่ง ยิง่มองประเทศไทยในแง่ลบเพิม่มาก

ขึน้อกี หลงัจากเกิดเหตสุะเทอืนขวญับนเกาะเตา่ไปแลว้ (คอลมัน:์ รุง้ตดัแวง:  

บทเรียนเกาะเต่า., หนังสือพิมพ์ข่าวสด 19 กันยายน 2557)

กรณีดังกล่าวท�าให้ตัวแทนคณะทูตจากสหภาพยุโรป (เดินทาง 

มาด้วย ตัวเอง 8 ประเทศ ลงนามในหนังสือ 21 ประเทศ) เข้าพบตัวแทน 

4 องค์กรวิชาชีพสื่อไทย เพื่อเรียกร้องให้สื่อมวลชน ในประเทศไทยท�างาน 
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อย่างมีความรับผิดชอบ ในการเสนอข่าวและภาพจากคดีฆาตกรรม 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และกรณีอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยค�านึงถึง

ผลกระทบ ตอ่สทิธสิว่นบคุคลของผูเ้สยีหาย ความรูส้กึของครอบครัวผู้เสียหาย  

และเคารพกระบวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากที่ผ่านมามีการ 

น�าเสนอเนื้อหาและภาพ ที่ไม่เหมาะสมซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใด

ปัญหาของข่าวอาชญากรรมในสื่อมวลชน

แนวทางปฏิบัติในทาวิชาชีพการรายงานข่าวส�าหรับสื่อมวลชน 

ก็คือการด�ารงไว้ซึ่งความพยายามซึ่งจริยธรรมวิชาชีพข่าวตามข้อบังคับ 

และแนวปฏบิตัจิรยิธรรมไดอ้ยา่งด ีและสามารถทีจ่ะใชแ้นวทางปฏบิติัในการ 

เป็นเข็มทิศชี้น�าทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

การจัดท�าคู่มือการรายงานข่าวอาชญากรรม มักยืนอยู่บนหลัก

แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน และอาจต้องประมวลรวมเข้ากันกับแนวปฏิบัติ

ของหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะ 

ของประเทศไทย ที่มีกฎหมายและแนวปฏิบัติอยู่บ้างในเรื่องนี้

โดยทัว่ไปหลกัการส�าคญัทีส่ือ่มวลชนมกัผดิพลาดในการรายงานขา่ว

อาชญากรรม มี 5 ประการ คือ

  1. การละเมดิ “สทิธิ” ของเหยือ่ ผู้ถูกกระทำา ผูต้้องหา ผูต้้องสงสัย 

ในกระบวนการยุติธรรม

โดยทัว่ไปแลว้ ในขา่วอาชญากรรม ปัญหาการละเมดิสทิธมิกัเริม่ตน้

ขึ้นเมื่อผู้สื่อข่าว หรือต�ารวจ เจ้าหน้าที่พนักงานน�าเสนอข่าวนั้นสู่สาธารณะ 

ไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอน

แม้ผู้ต้องหาจะ “สารภาพ” และถูกต�ารวจ เจ้าหน้าที่จับกุมตัว 

เพื่อน�าไปท�าแผนประกอบรับค�าสารภาพ แต่ก็ยังเป็นเพียง “ผู้ต้องหา/ 

ต้องสงสัย” อยู่ ซึ่งจะรายงานเสมือนว่า “เขาเป็นผู้กระท�าความผิด” ไม่ได้ 

เช่น การใช้ค�าว่า “คนร้าย”, “ผู้ก่อความผิด” ซึ่งในทางหนึ่งเป็นการละเมิด

สิทธิศักดิ์ศรีของผู้ที่เกี่ยวข้องในข่าว โดยทั่วไปจะใช้เพียงแค่ว่า “ผู้ต้องหา”,  

“ผู้ต้องสงสยั”, หรอื “จ�าเลย” ในกรณทีีเ่ริม่เขา้สูก่ระบวนการไต่สวนทางศาล

  2. การให้รายละเอียดของเนื้อหาข่าว ที่ เกี่ยวข้องกับคดี

กระบวนการยุติธรรมที่เข้าใจผิด หรือบิดเบือนกระบวนการยุติธรรม

บ่อยครั้งด้วยความไม่รู้หรือเข้าใจผิดของกองบรรณาการ หรือ 

ผู้สื่อข่าว มักรายงานข้อเท็จจริงในคดีอาชญากรรมผิดไปจากข้อเท็จจริง 

หรือเบี่ยงเบนเนื้อหาออกไปจากความถูกต้อง 

การรายงานข่าวอาชญากรรมควรเน้นไปที่ข้อเท็จจริงที่ มี  

รายละเอียด ไม่เสริมเติมแต่งเชิงเร้าอารมณ์ ไม่เปิดเผยข้อมูลอันน�าไปสู่ 

การเสียรูปคดี หรือ การเปิดเผยรายละเอียดท่ีอาจน�าไปสู่การสะเทือน

อารมณ์ความรู้สึกของญาติ เหยื่อ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีอาชญากรรม

นั้น และระมัดระวังภาพการน�าเสนอที่อาจมีเด็กและเยาวชน สามารถดู 

และน�าไปเลียนแบบพฤติกรรมอาชญากรรมนั้นได้

  3. ภาษาภาพ มุมกล้อง ภาษาข่าว

อาจพดูไดว้า่การละเมิดสิทธขิองผู้ตกเป็นข่าวอาชญากรรมมากท่ีสุด 

คือ การเปิดเผยข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลผ่านการเปิดเผยใบหน้า ไม่ว่ากล้อง

จากสื่อมวลชนจะถ่ายภาพนั้นได้เอง หรือมีชุดเจ้าหน้าที่ต�ารวจจัดให้มีการ

แถลงข่าว

อันที่จริงแล้วสื่อมวลชนต้องพยายามหลีกเลี่ยงภาพโคลสอัพ  

(close up) ใบหน้า ของผู้ต้องหา อาจถ่ายเพียงแค่ครึ่งหน้า (ล่าง) ในเวลา 

ทีเ่ขา/เธอ พดูใหก้าร หลกีเลีย่งการน�าเสนอภาพทีมี่ความรนุแรง หรอื โหดรา้ย 

กระทบกระเทือนจิตใจผู้ดู ผู้ชม ซึ่งหลายๆ ครั้งน�าไปสู่ปัญหาการละเมิดสิทธิ
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การเปิดเผยอัตลักษณ์ส่วนบุคคลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในข่าวทุกกรณี

  4. วัตถุประสงค์ของข่าว

เพื่อสืบค้นและเปิดเผยเฉพาะข้อเท็จจริงของคดี ละเว้นการ 

เปิดเผยข้อมูลเชิงเร้าอารมณ์ที่ไม่จ�าเป็น ลดการสร้างสื่อข้อมูลที่อาจสร้าง 

ความโกรธแค้นทางสังคม การปลุกปั่นอารมณ์คนดู ให้มีความเกลียดชัง

การรายงานขา่วพงึมุ่งเน้นเฉพาะ ขอ้เทจ็จรงิ และ ต้ังค�าถามตอ่พรุิธ 

เงื่อนง�า รายละเอียดของคดี ละเว้นการเปิดเผยข้อมูลที่ยังมิได้รับการยืนยัน

จากเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือก่อนรายงาน

  5. การ “ไม่ถูกตีตราประทับเชิงลบต่อสังคม”

บ่อยครั้งที่การน�าเสนอข่าวน�าไปสู่การสร้างภาพเชิงลบ การตีตรา 

ประทับ หรือเหมารวมผู้ที่ตกเป็นข่าว หลายๆ กรณีท�าให้ผู้คนในสังคม

เกิดความเข้าใจผิดต่อผู้ที่ตกเป็นข่าวในข่าวอาชญากรรม ซ่ึงน�าไปสู่ 

การสร้างอคติและภาพตัวแทนเชิงลบที่ยากเกินกว่าจะแก้ไขได้

การน�าเสนอข่าว หรือรายการที่มีเนื้อหาเก่ียวกับชาติพันธุ์ สีผิว  

ควรต้องน�าเสนออย่างถูกต้อง ข้อเท็จจริงครบถ้วน ไม่บิดเบือน หรือน�าเสนอ

ในลักษณะสร้างความขัดแย้ง โดยต้องไม่น�าเสนอในลักษณะการดูหมิ่น หรือ

สร้างตราประทับเชิงลบ อคติ เหมารวมทางชาติพันธุ์ หรือท�าให้กลายเป็น

เรื่องตลก

  6. “สิทธิที่จะลบข้อมูล” – “สิทธิที่จะถูกลืม”

“สิทธิในการถูกลืม” (right to be forgotten) เป็นสิทธิใหม่ 

ที่ เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่ข้อมูลข่าวสารถูกผลิตซ้�าผ่านส่ือหลากหลาย 

ช่องทาง บ่อยครั้งมันปรากฏซ�า้ต่างช่องทางสื่อ ต่างบริษัท หน่วยงานองค์กร  

และปรากฏซ�าข้า้มวนัเวลานบัยาวนานแรมปี ในกรณีทีภ่าพขา่วอาชญากรรม

นั้น พิสูจน์แน่ชัดว่าถึงจุดส้ินสุดในกระบวนการยุติธรรมและปรากฏ 

เป็นหลักฐานค�าพิพากษาต่อจ�าเลย/ต่อผู้ต้องหาว่าไม่มีความผิด ดังนี้จึง

เป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนที่อาจจะต้องตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารค�า

พิพากษานั้นเท่าท่ีเพียงพอต่อการประกาศความบริสุทธิ์ และหน้าที่ของส่ือ 

ในการตดิตามลบขอ้มูลข่าวสารท่ีอาจสร้างความเขา้ใจผิดตอ่ไปใหกั้บผู้บริสุทธิ ์ 

ส่ือจ�าเปน็ตอ้งลบขอ้มลูขา่วสารตา่งๆ เพือ่ใหผู้ต้้องหา ผูต้อ้งสงสยั หรอืจ�าเลย

คดีความอาชญากรรมนัน้ๆ (ในกรณทีีไ่ม่ผดิ หรอืขา่วสารผดิ) ถกูลมืขา่วเชิงลบ 

ไปจากสังคมเพื่อให้โอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ 

ปี พ.ศ. 2557 ศาลยุติธรรมสหภาพยุโรปได้ตัดสินคดีหนึ่งที่ส�าคัญ1 

และเป็นมาตรฐานที่จะกระทบต่อศาลทุกประเทศ เรื่อง “สิทธิที่จะถูกลืม” 

เมื่อประชาชน/แหล่งข่าวได้รับค�าตัดสินท่ีระบุว่าไม่ผิดในข้อกล่าวหาว่า 

ประชาชนมีสิทธิเรียกร้องให้เว็บค้นหาข้อมูลแก้ไขและลบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กับตนเองได้ ถ้าหากเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่มีส่วนเก่ียวข้อง 

หรือเคยมีส่วนเก่ียวข้องเพียงแค่ในอดีต โดยเน้นย�า้ว่า ปัจเจกบุคคลมีสิทธิ

สูงสุดในการควบคุมข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

ศาลอาจอนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองได้

หากเว็บสำาหรับค้นหาข้อมูล สามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เปิดเผยออกมานั้น 

มีประโยชน์ต่อสาธารณะ ในเรื่องนี้คล้ายกับกฎหมายของบ้านเรา 

ในเรื่องหมิ่นประมาท โดยหากผู้ถูกกล่าวว่าหมิ่นประมาท พิสูจน์ว่าเรื่องนั้น 

   1คดีที่ว่าเกิดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2541 ประเทศสเปน นาย มาริโอ คอสเตฆา ทนายความชาวสเปน มีปัญหาการเงินอย่าง

หนัก ถูกบังคับให้สางหนี้ด้วยการน�าอสังหาริมทรัพย์ชิ้นหนึ่งออกขาย หนังสือพิมพ์ ลา บานการ์เดีย ในสเปน ลงราย

ละเอียดทุกอย่างของเขา รวมทั้งหนี้สินและเอกสารกฎหมาย แบบตีพิมพ์และออนไลน์ เมื่อฝันร้ายผ่านพ้น หนี้สินหมด

ไป คอสเตฆาต้องการเดินหน้าและลืมเรื่องเก่าที่อาจส่งผลเสียต่อชีวิตในปัจจุบัน แต่ปัญหาคือ อินเทอร์เน็ตไม่ลืมด้วย 

ทุกครั้งที่พิมพ์ชื่อตัวเองลงในเว็บไซต์สืบค้นข้อมูลอันดับหนึ่งของโลกอย่างกูเกิล ข่าวข้อมูลเกี่ยวกับการขายสมบัติส่วนตัว

ทอดตลาด ยังปรากฏอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลง คอสเตฆาต้องการกู้ชื่อของตัวเองด้วยการขอให้หนังสือพิมพ์ลบเนื้อหา 

และขอให้กูเกิล ลบลิงค์เหล่านั้นออก เมื่อปี 2552 ในปี 2553 ส�านักงานคุ้มครองข้อมูลของสเปน มีค�าตัดสินเข้าข้างผู้

ร้องเรียน สั่งให้กูเกิลลบลิงค์เหล่านั้นออก แต่ยักษ์ใหญ่ไอทียื่นอุทธรณ์และศาลสเปนหันไปขอค�าแนะน�าจากอีซีเจ และ 

อีซีเจได้มีค�าตัดสินโดยยึดบรรทัดฐานการปกป้องข้อมูลของอียูในปัจจุบันท่ีว่าผู้ให้บริการสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตมีความ

ผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (คอลัมน์: เปิดโลกวันอาทิตย์: สิทธิขอถูกลืมในโลกออนไลน์ เว็บไซต์คมชัดลึก 

18 พฤษภาคม 2557)
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เป็นความจริง ถ้าข้อหาที่ว่าเป็นการหมิ่นประมาทนั้นไม่ใช่การใส่ความ 

ในเร่ืองสว่นตวั และเปน็เรือ่งทีเ่ปน็ประโยชนก์บัประชาชน ผู้นัน้ไมต้่องรับโทษ

ในประเทศไทย เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกบรรจุไว้ในพระราช

บัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้บัญญัติในเรื่องของ 

“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” เอาไว้ว่า หน่วยงานของรัฐที่มีข้อมูลส่วนบุคคล 

ของประชาชน จะต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่

เกี่ยวข้องและจ�าเป็นเพื่อการด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้ส�าเร็จ 

ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น โดยข้อมูลส่วนบุคคลเช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ 

เพศ ที่อยู่  อี เมล และรายละเอียดการติดต่อ อ่ืนๆ อาทิ  สถานที่

ท�างาน รายงานทางการแพทย์ ประวัติอาชญากรรม หรือการประวัติ 

การถูกด�าเนินคดี ประวัติทางการเงิน เป็นต้น โดยหน่วยงานรัฐจะเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงาน

รัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของ

ข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ 

ของภาครัฐตามที่กฎหมายก�าหนดเอาไว้

เพราะข่าวอาชญากรรมนั้นเกี่ยวพันอย่างมากกับชีวิต และสภาพ

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ข่าวอาชญากรรมที่ด้อยคุณภาพอาจสร้างผลร้าย

และผลกระทบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างคาดไม่ถึง มันอาจท�าลายชีวิตคน

หนึ่งคน หรือท�าลายกระบวนการยุติธรรม หรืออาจส่งผลต่อการก�าหนด

ความรู้ความเข้าใจต่อเรื่องอาชญากรรมอย่างเข้าใจผิด หนังสือคู่มือเล่มน้ี  

จึงมุ่งหวังที่จะรวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการรายงานข่าว

อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม เพื่อเป็นกรอบบรรทัดฐานกลาง

ส�าหรับสื่อมวลชนไทยในการมีหลักหรือเข้มทิศอ้างอิงในการรายงานข่าวที่ดี

การละเมิดสิทธิที่ดูจะเป็นปัญหามากที่สุด คือ กรณีละเมิดสิทธิ

เด็ก หมายถึง ตำา่กว่า 18 ปีบริบูรณ์ และใน พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก จะมีเด็ก  

2 กลุม่ คอืกลุม่ทีต่อ้งการสงเคราะห ์เชน่ เดก็เรร่อ่น และเด็กทีต้่องคุม้ครอง

ด้านสวัสดิภาพ เช่น เด็กที่ตกเป็นเหยื่อ ถูกกระทำา หรือประพฤติตัว 

ไม่สมควรแก่วัย

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนน�าเด็กมาปรากฏตัวให้มีการถ่ายภาพ 

หรือบันทึกภาพเพ่ือการสืบสวน เช่น เพื่อท�าประวัติ หรือเพื่อให้เด็ก 

ไปน�าชี ้โดยแสดงทา่ทางประกอบ เพือ่พสิจูนว์า่เดก็ท�าจรงิหรอืไม ่หรอืมารบัผดิ 

เพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืน เหล่านี้เป็นไปเพื่อการพิสูจน์ ท�าได้ แต่ในทางปฏิบัติ 

แม้จะปรากฏว่าตำารวจนำาตัวเด็กออกมา แล้วสื่อไปถ่ายภาพ ไม่ผิด 

แตก่ไ็มถ่กูตอ้ง เพราะไมเ่ปน็ประโยชนอ์ะไรแกก่ารสอบสวน สว่นการน�าไป

เผยแพร่ น�าเสนอต่อนั้น พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก จะระบุว่าห้ามมิให้ผู้ใด โฆษณา 

หรือเผยแพร่ต่อสื่อมวลชน หรือสื่อสารสนเทศประเภทใด ทั้งครอบครัว 

และตัวเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้ามีเจตนาให้เกิดความเสียหาย ช่ือเสียง 

เกยีรตคุิณของเดก็ หรอืเพือ่แสวงหาประโยชน ์ดงันัน้ สือ่มวลชนตอ้งตระหนกั

ว่า การที่เราน�าเสนอข่าวเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบหรือไม่

หลายครั้งในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนก้าวพลาดก้าวผิดจังหวะ 

กระท�าความผิด หรอืตกเป็นเหยือ่ เม่ือมีการแถลงขา่วน�าเดก็หรอืเยาวชนนัน้

ไปท�าแผนประกอบค�ารับสารภาพต่างๆ ต้องคลุมหน้าเพื่อปกปิดไม่ให้บุคคล

จ�าได้ว่า เด็กหรือเยาวชนนั้นๆ เป็นผู้ใดนั้น

การด�าเนินการเช่นนั้นเป็นการมุ่งเน้นความส�าคัญการคุ้มครอง

สิทธิส่วนตัวของเด็กและเยาวชน ผู้ซึ่งอาจถูกตราบาปได้ง่ายเนื่องจาก 

การศึกษาทางอาชญาวิทยาเรื่องกระบวนการตราบาปได้แสดงให้เห็นว่า  

การเปดิเผยขอ้มูลเก่ียวกับตวัเดก็หรอืเยาวชนอยา่งชดัเจนวา่ เดก็และเยาวชน 

เป็นผู้กระท�าผิดหรือเป็นอาชญากรจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิต 

ของเด็กหรือเยาวชนนั้นในระยะยาว

รวมไปถึงยังเน้นความส�าคัญการคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

จากความเสียหายหรือเหยื่อด้วย ซึ่งเกิดจากการเผยแพร่ข่าวสารที่เก่ียว

กับคดีในสื่อมวลชน เช่น ภาพถ่าย ชื่อของเด็ก และเยาวชนที่ถูกกล่าวหา 
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หรือถูกลงโทษ บิดามารดา เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชน ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก 

หรือเยาวชนจึงควรได้รับการคุ้มครองและรักษาไว้ ซึ่งเป็นหลักสากล 

เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และกฎอันเป็นมาตรฐานขั้นต�า่ 

ของสหประชาชาตวิา่ดว้ยการบรหิารงานยตุธิรรมเกีย่วแก่คดเีดก็และเยาวชน 

(กฎแห่งกรุงปักกิ่ง)

ประเทศไทยได้ตรากฎหมาย เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามกฎบัตร

สหประชาชาติต่างๆ ที่ประเทศไทยไปร่วมรับรองและลงนาม แต่ก็ยัง 

เห็นไดว้า่สือ่มวลชน และผูร้บัผิดชอบท่ีเกีย่วข้องยงัไมถื่อปฏบิติัตามกฎหมาย  

และหมิ่นเหม่ต่อกระท�าความผิดในการเปิดเผยความลับข้อมูลเก่ียวกับเด็ก

หรือเยาวชน

ฉะนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจกับบุคคลที่ เ ก่ียวข้อง 

จะได้ตระหนักและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้รวบรวม

บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิส่วนตัวของเด็ก 

และเยาวชนเพื่อจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง (ธวัชชัย ไทยเขียว อธิบดีกรม

พนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชน., ท�าไมตอ้งคลมุหนา้เด็กแถลงข่าว., มติชน  

20 กรกฎาคม 2555)

หากจริยธรรม คือ เครื่องมือก�ากับจิตใจของคนให้ยึดโยงกับความดี 

เช่นนั้นแล้ว จรรยาบรรณ ก็คือ กฎ แนวทาง ข้อบังคับ จริยธรรมที่ถูกเขียน

บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

แนวทางปฏิบัติในทาวิชาชีพการรายงานข่าวส�าหรับสื่อมวลชน

ก็ คือ การด�ารงไว้ซึ่ งความพยายามซึ่ งจริยธรรมวิชาชีพข่าวตาม 

ข้อบังคับและแนวปฏิบัติจริยธรรมได้อย่างดี และสามารถที่จะใช้แนวทาง

ปฏิบัติในการเป็นเข็มทิศชี้น�าทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

การจัดทำาคู่มือการรายงานข่าวอาชญากรรมมักยืนอยู่บน 

หลักแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน และอาจต้องประมวลรวมเข้ากัน 

กับแนวปฏิบัติของหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ  

โดยเฉพาะของประเทศไทยที่มีกฎหมายและแนวปฏิบัติอยู่บ้างในเรื่องนี้

นอกจากนี้  กฎหมายสากลก็ยั งก� าหนดบุคคลย่อมมีสิทธิ  

ที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีค�าขอ 

เปน็หนงัสอื หนว่ยงานของรฐัทีค่วบคุมดแูลขอ้มูลขา่วสารนัน้จะตอ้งบุคคลนัน้ 

ไดต้รวจดูขอ้มูลขา่วสารส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับตน ถา้เหน็วา่ขอ้มูลขา่วสาร

ใดไมถ่กูตอ้งตามความจรงิ ให้มีสทิธยิืน่ค�าขอเป็นหนงัสอืใหห้นว่ยงานของรฐั

ที่เกี่ยวข้อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนนั้นได้

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เป็นองค์กรที่ทำางาน 

รณรงค์เพื่อการเคารพ ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยที่ผ่านมา 

ได้ใช้วิธีการและรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลายในการสื่อสารประเด็นการ

ละเมิดสิทธิสู่สาธารณะเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งสื่อมวลชนซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลัก 

การน�าเสนอข่าวของส่วนมวลชน ยังมีส่วนในการละเมิดสิทธิ 

มนุษยชนโดยเฉพาะเรื่องสิทธิผู้ต้องหา ด้วยเหตุนี้จึงเป็นความท้าทาย 

ของทุกภาคสว่นทีเ่ก่ียวขอ้ง ทัง้เจา้หนา้ทีต่�ารวจ นกักฎหมาย นกัสทิธมินษุยชน

และสือ่มวลชนท่ีตอ้งหยิบยกประเดน็นีม้าพดุคยุ เพือ่รว่มกนัก�าหนดแนวทาง

การท�างานอยา่งสรา้งสรรค์ น�าเสนอข่าวสารขอ้เท็จจรงิสู่สังคม โดยไม่ละเลย

การปฏิบัติงานโดยยึดหลักกฎหมายและค�านึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชน 

อย่างเสมอภาคกันด้วย
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ดังนั้นแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จึงได้จัดทำา

คู่มือการนำาเสนอข่าวอาชญากรรมที่คำานึงถึงประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน

เพื่อแจกจ่ายให้กับสื่อมวลชนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินงานต่อไป

2. แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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2. แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 2.1 แนวปฏิบัติของบีบีซีในการรายงานข่าวอาชญากรรม

หลักการทำาข่าวอาชญากรรม

การรายงานขา่วอาชญากรรมหรอืพฤตกิรรมทีเ่ปน็ภยัตอ่สาธารณชน 

นักข่าว และทีมงานจะต้องรายงานข้อเท็จจริงพร้อมด้วยบริบท อันเป็น

ภาพกว้างของข่าวนั้นด้วย จะต้องไม่สร้างความตื่นตระหนักต่อประชาชน 

อย่างเกินกว่าเหตุ โดยสร้างความรู้สึกว่าทุกคนจะกลายเป็นเหยื่อ 

ของอาชญากรรมนั้นกันไปหมด

แนวปฏิบัติ

•	 ไม่รายงานข่าวที่สอดใส่ข้อมูลหรือเนื้อหาที่จะยั่วยุให้มี 

การประกอบอาชญากรรม หรือชักน�าไปสู่การก่อความไม่สงบ  

นักข่าวและบรรณาธิการประจ�าวันจะต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วน 

วา่มคีวามจ�าเปน็แคไ่หนทีจ่ะตอ้งสอดใสเ่นือ้หาทีอ่าจจะน�าไปสู่

การชี้น�าให้ก่ออาชญากรรม

•	 ต้องค�านึ ง ถึงสิทธิส่วนตัวและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  

ของผูเ้คราะหร์า้ยท่ีตกเปน็เหยือ่อาชญากรรมในการรายงานขา่ว 

ที่ต้องไม่ประเจิดประเจ้อ ไม่ท�าให้อับอาย เป็นตัวตลก หรือ รู้

สึกถูกซ�า้เติม ผู้ปฏิบัติงานต้องสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิ 

ในการรับรู้ของประชาชน และสิทธิส่วนบุคคลของเหยื่อ

อาชญากรรม

•	 นกัขา่วและผูจ้ดัรายการจะตอ้งชัง่น�าห้นกัเหตผุลในการรายงาน 

หรือเสนอรายการที่เปิดเผยเทคนิค หรือให้รายละเอียด 

ขัน้ตอนในการกอ่อาชญากรรม เพราะอาจน�าไปสูก่ารลอกเลยีน

พฤติกรรม

•	 ตามปกติต้องไม่สัมภาษณ์อาชญากร หรือผู้ที่มีพฤติกรรม 

เป็นอาชญากร แต่ถ้ามีความจ�าเป็นต้องสัมภาษณ์อาชญากร 

นักข่าวและทีมงานจะต้องได้รับอนุมัติจากบรรณาธิการอาวุโส

ก่อน และแม้ได้รับการอนุมัติ ก็ต้องระมัดระวังไม่ให้เนื้อหา 

การสัมภาษณ์ส่อไปในทางสร้างความโก้หรูให้กับอาชญากรรม 

ไม่เสนอเนื้อหาทางเทคนิคของการกระท�าผิด ที่อาจจะ 

มีการน�าไปลอกเลียนแบบ และต้องไม่น�าเสนอให้เห็น 

เป็นการลบหลู่กระบวนการยุติธรรม

•	  ต้ อ ง ไ ม่ สัมภาษณ์ ผู้ มีความ ผิดต้ อ ง โทษ โดยไ ม่ ได้ รั บ 

ความเห็นชอบจากเจ้าหน้าท่ี ผู้ดูแลเรือนจ�า ต้องไม่สัมภาษณ์

นักโทษที่หลบหนีจากเรือนจ�า การสัมภาษณ์ผู้มีความผิด 

ตอ้งโทษ และนกัโทษทีห่ลบหนจีากเรอืนจ�า ตอ้งไดร้บัการอนมัุต ิ

จากบรรณาธิการอาวุโสเสียก่อน

•	 การสัมภาษณ์พยานหรือบุคคลที่อาจเป็นพยาน นักข่าว และ

ทีมงานต้องระมัดระวังไม่ให้ส่อไปในทางเข้าไปแทรกแซง 

การไต่สวนและกระบวนยุติธรรม โดยเฉพาะการกล่าวถึง 

หลกัฐานค�าใหก้าร ระหวา่งการไตส่วนคดใีนศาล ดงันัน้ นกัขา่ว

และทมีงานควรปรกึษากับฝา่ยกฎหมายก่อนเพือ่หลกีเลีย่งไม่ให้

ถูกกล่าวหาว่าหมิ่นศาล

•	 ต้องปฏิบัติตามค�าสั่งศาลเกี่ยวกับรายงานข่าวอาชญากรรม 

หรือการไต่สวนคดี

•	 การรายงานข่าวอาชญากรรมที่อาจต้องติดต่อขอข้อมูล 

จากญาตพิีน่อ้งของอาชญากร นกัขา่วจะตอ้งไม่สรา้งแรงกดดนั

หรือสร้างความอับอายขายหน้าแก่ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ และต้อง 

ไม่เหมารวมโดยไร้หลักฐานว่าญาติพี่น้องของเขารู้เห็นเป็นใจ

หรือมีความผิดด้วย
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หลักการเสนอเหตุร้ายแรง ที่กระทบกระเทือนจิตใจ

  ภารกิจของสื่อมวลชนคือมุ่งที่สะท้อนภาพความเป็นจริงรอบตัว 

รอบโลก ซึ่งบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น 

ตามธรรมชาติหรือเป็นฝีมือมนุษย์ เป็นเรื่อง ที่ไม่น่าดูไม่น่าฟัง ดังนั้น 

ในการสะท้อนภาพความเป็นจริงดังกล่าว ผู้ผลิตรายการหรือช่างภาพ 

จะต้องชั่งนำา้หนักระหว่าง สิทธิในการแสดงออก สิทธิในการรับรู้ข่าวสาร  

และหน้าที่ของสื่อมวลชนที่จะต้องปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่า

เมื่อใดก็ตามที่ต้องรายงาน หรือนำาเสนอเนื้อหาท่ีอาจเข้าข่าย 

กระทบจิตใจ กระเทือนขวัญของผู้ชมผู้ฟังบางกลุ่ม สิ่งที่ผู้ปฏิบัติงาน 

ต้องดำาเนินการ คือ

1. ต้องพิสูจน์ได้ถึงจุดมุ่งหมายในการเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์

อย่างชัดแจ้ง

2. ต้องตระหนักถึงความอ่อนไหวของผู้ชมผู้ฟังบางกลุ่ม โดยเฉพาะ 

เด็กและเยาวชน

3. การใช้ภาษา ผู้ปฏิบัติงานต้องระมัดระวังในเรื่องในการใช้ภาษา 

ที่ไม่เหมาะสม การน�าเสนอความรุนแรง หรือสะเทือนความรู้สึก 

4. การนำาเสนอภาพและข้อความ ท่ีเกี่ยวกับเพศสรีระ ร่างกาย  

และเพศสัมพันธ์ที่ ไม่ เหมาะสม ต้องแจ้งผู้ ชม ผู้ฟั งทราบล่วงหน้า 

กอ่นออกอากาศ หากมจีะภาพท่ีไมน่่าด ูภาพท่ีดแูลว้สะเทอืนอารมณค์วามรูส้กึ 

แนวทางปฏิบัติ

•	 ไม่ออกอากาศหรือตีพิมพ์ภาพและข้อมูล ที่อาจจะมีผลเสียต่อ

พัฒนาการด้านศีลธรรม ด้านกายภาพ และด้านสติปัญญา 

ของเด็กเยาวชนหรือมีผลเสียหายต่อสถาบันครอบครัว

•	 จัดเส้นแบ่ง (watershed) โดยกำาหนดเวลาการออกอากาศ

รายการสำาหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว

•	 แยกจากเวลารายการเฉพาะผู้ใหญ่ในบางประเทศ เช่น บีบีซี 

ขององักฤษ รายการท่ีมเีนือ้หส�าหรบัผูท้ีม่วีฒุภิาวะ และไมเ่หมาะ 

ส�าหรับเด็กและเยาวชน จะออกอากาศหลัง 21.00 น.

•	 ต้องระมัดระวังการนำาเสนอเนื้อหาภาพ เสียง ที่อาจชักจูง 

ผู้ชมผู้ฟงัทีเ่ปน็เดก็และเยาวชน ไปในทางทีผิ่ด เช่น การเสนอ

รายการที่มีเนื้อหา ความรุนแรง การยั่วยวนทางเพศ กิจกรรม

เสี่ยงภัยต่อร่างกายที่เด็กเยาวชนอาจลอกเลียนแบบ

•	 ต้องประกาศเตือน หรือ แสดงข้อความ (label) เพื่อให้ผู้ชม 

ผูฟ้งัพจิารณาว่าเนือ้หาของรายการเหมาะสมกบัตนเองหรอืเดก็

เยาวชนในบ้านของตนหรือไม่

•	 ต้องระมัดระวังการใช้ภาษา ถ้อยค�า และน�า้เสียง ให้เหมาะสม 

โดยเฉพาะในการน�าเสนอเนือ้หา ความรนุแรง เรือ่งเกีย่วกบัเพศ

สมัพนัธ ์การน�าเสนออยา่งเลอืกปฏบิตั ิเพราะเหตแุหง่ความตา่ง

ของสภาพร่างกาย เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ชนชั้น หรือฐานะ

ทางเศรษฐกิจ สังคม เรื่องที่มีผลเสียหายต่อสถาบันครอบครัว 

และเรื่องที่มีความอ่อนไหวอื่นๆ

•	 ต้องระมัดระวังในการน�าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับการดื่มสุรา 

สูบบุหรี่ การเสพยา พฤติกรรมอันธพาล ที่ต้องไม่ส่อไปในทาง

สนับสนุนให้เห็นว่าเป็นเรื่องโก้เก๋ ท้ังต้องไม่มีรายละเอียดหรือ

ชักน�าให้เกิดการลอกเลียนแบบ

•	 ต้องติดตามรับฟังความคิดเห็น ความคาดหวัง ความต้องการ

ของผู้ชมผู้ฟังต่อรายการต่างๆ
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การนำาเสนอความพยายามในการฆ่าตัวตาย หรือทำาร้ายตัวเอง

แนวทางปฏิบัติ

•	 ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการเสนอภาพหรือข่าวเกี่ยวกับ 

การฆ่าตัวตาย ความพยายามท่ีจะฆ่าตัวตายหรือการท�าร้าย

ร่างกายตัวเอง ไม่ว่าในรูปแบบใด ทั้งข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน 

สารดดี ละครและรายการบันเทิง

•	 ตอ้งไมเ่ผยรายละเอยีดถึงวธิกีารและเทคนคิต่างๆในการท�ารา้ย

ตนเอง การพยายามฆ่าตัวตายในรายการทุกรูปแบบไม่ว่าจะ

เปน็เรือ่งจรงิหรอืเรือ่งทีแ่ตง่ขึน้ เพราะอาจโนม้นา้วผู้ทีต่กอยูใ่น 

ความยากล�าบาก อาจชี้น�าให้ท�าตามโดยเฉพาะในผู้ชมผู้ฟังที่มี

สภาพจิตใจหดหู่ ซึมเศร้า สิ้นหวัง

•	 การเสนอเหตกุารณท์ีก่ลา่วมาข้างตน้เพือ่ออกอากาศหรอืตีพมิพ์

ในหน้าเว็บจะต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากบรรณาธิการ

อาวุโสเสียก่อน

ความปลอดภัยและการเคารพกฎหมาย

แนวทางปฏิบัติ

•	 ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องเคารพกฎหมายเกี่ยวกับการรักษา 

ความปลอดภัยท้ังในและนอกสถานที่ ยกเว้นเมื่อมีเหตุผล 

ความจ�าเป็นด้านงานหาข่าวที่ส�าคัญมาก

•	 ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความ

ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เช่น ใส่เข็ม ขัดนิรภัย ใส่หมวกกันน็อก 

ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ

•	 การบันทึกเทปรายการเกี่ยวกับกีฬา หรือการแสดงผาดโผน  

ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ความปลอดภัย 

ทกุอยา่ง โดยเฉพาะเครือ่งป้องกันอุบัตเิหต ุเช่น เสือ้ชูชีพ แวน่ตา

การนำาเสนอเหตุการณ์โศกนาฏกรรม

หลังจากเกิดเหตุเศร้าสลดร่วมกันของสังคม เช่น การเสียชีวิต 

ของบคุคลสำาคัญ หรอืเหตโุศก นาฏกรรมครัง้ใหญ ่ เชน่  แผน่ดนิไหว   สนึามิ  นำา้ทว่ม 

รถไฟชนกัน เครื่องบินตก การก่อการร้ายครั้งใหญ่ ที่มีผู้คนตายหรือบาดเจ็บ

จำานวนมาก ผูจ้ดัรายการทางวทิย ุโทรทศันแ์ละผูร้บัผดิชอบหนา้เวบ็ออนไลน ์

ต้องทบทวนเนื้อหาของรายการท่ีกำาลังจะนำาออกอากาศหรือตีพิมพ์ 

ว่าเหมาะสมกับบรรยากาศในขณะนั้นหรือไม่

แนวทางปฏิบัติ

•	 อาจต้องระงับการออกอากาศรายการประเภทบันเทิง  

ชิงโชค รายการตลก รายการประเภทเสียดสีล้อเลียน ออกจาก 

ผังรายการชั่วคราว เพื่อไม่ให้เสียความรู้สึกของประชาชน 

สว่นใหญซ่ึ่งอาจจะมีความรูส้กึ หรอืมีสว่นรว่มในความเศรา้สลด

จากเหตุการณ์นั้นๆ

•	 อาจต้องจัดผังรายการร�าลึกเมื่อถึงโอกาสครบรอบปีของเหตุ

เศร้าสลดนั้น

•	 ไมค่วรเสนอรายการบนัเทงิในล�าดบักอ่นหรอืหลงัรายการร�าลกึ

ถึงเหตุเศร้าสลด

•	 การรายงานตัวเลข สถิติ โดยเฉพาะในเรื่องที่ส่งผลอันตราย

ต่อสังคม เช่น ตัวเลขเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 

หรืออาชญากรรม ต้องท�าโดยไม่สร้างความตื่นกลัวในหมู่ 

ผู้ชมผู้ฟัง และในรายงานข่าวชิ้นเดียวกันต้องให้บริบท ภูมิหลัง 

และภาพรวมของสถานการณ์ด้วยทางที่ควรปฏิบัติ ในการ
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รายงานข่าวลักษณะ คือ ระบุชื่อบุคคลที่ให้ข่าวและโอกาสของ 

ความคลาดเคลื่อน (Margin of errors) ไว้ด้วย

ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ การใช้คาถาอาคม เวทย์มนต์

บางครั้งข่าวอาชญากรรมก็อาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สืบสวน

สอบสวนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลึกลับหรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ การสืบสวน

สอบสวนเปิดโปงขบวนการ ลัทธิความเชื่อ หรือขบวนการต้มตุ๋นประชาชน

ผ่านพิธีกรรม การทำาคุณไสย เวทย์มนต์ต่างๆ ผู้สื่อข่าวควรคำานึงถึงหลักการ 

นำาเสนอข่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นสำาคัญ และพึงระมัดระวังการเปิด

แนวทางปฏิบัติ

•	 ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงผลกระทบต่อผู้ชมผู้ฟังในการ

เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้เวทย์มนต์ภูตผี คาถาอาคม หรือ

ปรากฏการณ์ผิดธรรมชาติ ในช่วงเวลาที่มีเด็กและเยาวชน 

เป็นผู้ชมผู้ฟัง หรือในหน้าเว็บที่เยาวชนเปิดเข้าไปอ่านได้  

เพราะรายการเช่นนี้อาจไม่เหมาะสมกับผู้เยาว์

•	 ในรายการเก่ียวกับข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน (current 

affairs and factual programmes) ต้องเดินเร่ือง 

อย่างตรงไปตรงมา ไม่ใส่สีสัน

•	 ในรายการบันเทิง ต้อง ประกาศแจ้ง หรือ ติดป้าย เตือนผู้ชม

ผู้ฟังให้รู้ตัวก่อนออกอากาศ ใน

•	 ในรายการทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัสขุภาพ การเงิน การเลอืกอาชีพ

การงาน หรือ การเลือกคู่ครอง

•	 ต้องไม่สอดใส่เนื้อหาที่มีการเสนอเหตุร้ายแรง กระทบจิตใจ 

ความรู้สึก การใช้คาถาอาคมหรือการใช้พลังเหนือธรรมชาติ 

เพราะอาจมีผลในการชี้น�าการตัดสินใจซึ่งมีผลต่อการด�าเนิน

ชีวิตในอนาคต

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย (ข่าวอาชญากรรมในสื่อมวลชน)

  1) วิทยานิพนธ์ของ สาธิดา ตระกูลโชคเสถียร (จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2553) เรื่อง การวิเคราะห์วาทกรรมในข่าวอาชญากรรม

และการถอดรหัสข่าวอาชญากรรมโดยอาชญากร 

วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อวิเคราะห์วาทกรรมในข่าวอาชญากรรม

ที่ปรากฏในสื่อมวลชนและการถอดรหัสความหมายในข่าวอาชญากรรม

โดยอาชญากร โดยเลือก 3 กรณีศึกษา ได้แก่ ข่าวบุกจับปาร์ตี้สวิงกิ้ง  

ข่าวการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวะ และข่าวการวิสามัญฆาตกรรม

กลุ่มชาติพันธุ์ลักลอบขนยาเสพติด โดยใช้การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์  

และการสัมภาษณ์เจาะลึกอาชญากร

ผลการศึกษาพบว่า วาทกรรมในข่าวอาชญากรรมได้รับอิทธิพล

มาจากอุดมการณ์หลักในสังคมที่สื่อมวลชนนำามาใช้เป็นกรอบในการ

ถ่ายทอดเหตุการณ์ไปสู่สาธารณ ซึ่งจะแสดงให้เห็นกรอบการรับรู้ที่สังคม

มีต่อปรากฏการณ์นั้นๆ ในลักษณะที่เป็นภาพแบบฉบับตายตัว

นอกจากนีข้า่วอาชญากรรมยงัแสดงถงึบรรทดัฐานทางสังคมทีก่่อให้

เกิดความสัมพันธ์เชิงอ�านาจเพื่อท�าให้บุคคลท่ีเป็นปกติมีอ�านาจเหนือบุคคล 

ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน

งานศึกษาของสาธิดาพบว่า การรายงานข่าวอาชญากรรม 

โดยสือ่มวลชนเปน็ปฏบิตักิารทางวาทกรรมเพือ่ธำารงรกัษาอดุมการณห์ลกั 

และความสัมพันธ์เชิงอำานาจในสังคม

ขณะที่การถอดรหัสข่าวอาชญากรรมโดยอาชญากรที่เป็นผู้ก่อ

อาชญากรรมเองนั้น จะมีการต่อรองความหมายที่สื่อมวลชนเป็นผู้เข้ารหัส 

โดยอาชญากรจะให้ความหมายภายใต้กรอบอุดมการณ์ที่ถูกหล่อหลอม

มาจากประสบการณ์ตรงที่มีต่อปรากฏการณ์นั้นๆ และบริบททางสังคม
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วัฒนธรรมที่อยู่แวดล้อมตนเอง ส่งผลให้ความหมายที่เกิดจากการตีความ

ของอาชญากรแตกต่างไปจากความหมายภายใต้กรอบอุดมการณ์หลัก 

ที่สื่อมวลชนน�ามาใช้ในการเข้ารหัส

  2) วิทยานิพนธ์ของ วันเพ็ญ กัลป์ศิริไพศาล (จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2545) เร่ือง ชุดของสัญญะในการสร้างความหมาย 

ของข่าวอาชญากรรม ที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อทางโทรทัศน์

วตัถุประสงค์การวจัิย เพือ่วเิคราะหช์ดุของสญัญะในการน�าเสนอขา่ว

อาชญากรรมในส่ือทั้ง 2 ประเภท และศึกษาเปรียบเทียบว่าชุดของสัญญะ 

ในการน�าเสนอข่าวอาชญากรรมดังกล่าวมีความหมายและความรุนแรง

เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์ตัวบททั้งเนื้อหาและรูปแบบ

การน�าเสนอข่าวอาชญากรรมในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโทรทัศน์

ผลการวิจัยพบว่า การน�าเสนอข่าวอาชญากรรมในไทยรัฐ 

ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์แนวประชานิยมมีลักษณะวิธีการจัดวางหน้า การเขียน 

หัวข้อข่าว การใช้ภาพประกอบข่าว สะท้อนให้เห็นชุดของสัญญะท่ีให้ 

ความส�าคัญกับคุณค่าของข่าวอาชญากรรมในแง่ของความรุนแรง

ส่วน “รายละเอียดเนื้อหาข่าว” มีลักษณะของการเชื่อมโยง 

ความสมัพนัธด์ว้ยวธิกีารเลา่เรือ่งเชิงพรรณา โดยเสนอรายละเอยีดขา่วเสมอืน

ผูส้ือ่ขา่วอยูใ่นเหตกุารณ์นัน้ดว้ย และใหค้วามส�าคญักับการขยายความหมาย

และความรุนแรงที่วิธีการกระท�าอาชญากรรม

ขณะที่หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (แนวคุณภาพ) และหนังสือพิมพ์

มติชน (แนวกึ่งคุณภาพกึ่งประชานิยม) ใช้ชุดของสัญญะที่มีรูปแบบ

การน�าเสนอรายละเอียดเนื้อหาของข่าวในลักษณะของการเชื่อมโยง 

ความสัมพันธ์ด้วยวิธีการน�าเสนอข่าวแบบสรุปความ โดยให้ความส�าคัญ 

ที่สาเหตุของอาชญากรรม และไม่มีภาพประกอบข่าวจึงมีผลให้ความรุนแรง

ของข่าวที่น�าเสนอน้อยกว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ด้านสื่อโทรทัศน์ทั้งช่อง 7 ช่อง 9 และ ITV น�าเสนอหัวข้อข่าว 

รายละ เ อี ยดของ เนื้ อหาข่ า ว  ร วมถึ ง การสร้ า งความ เ ช่ื อม โยง

ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ข่าวในลักษณะสรุปความ คล้ายคลึง 

กับการน�าเสนอของหนังสือพิมพ์แนวคุณภาพ แต่ด้วยธรรมชาติของส่ือ

ประเภทนี้ที่มีภาพประกอบข่าวที่เคลื่อนไหว

กรณีที่มีภาพข่าวทำาแผนประกอบคำารับสารภาพซึ่ ง เน้น

ถึงวิธีการกระทำาอาชญากรรม การนำาเสนอข่าวจะใช้ภาพเล่าเร่ือง 

อย่างโจ่งแจ้งมากข้ึน ชุดของสัญญะในการเสนอข่าวอาชญากรรมในส่ือ 

ประเภทนีจึ้งมีท้ัง 2 ลักษณะ ท้ังนีข้ึน้อยูกั่บการใช้ภาพขา่ววา่เนน้ความหมาย

และความรุนแรงในแง่ใด

  3) วิทยานิพนธ์ของ ศรีลักษณ์ ศิลปี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2539) เรือ่ง ปญัหาทางดา้นจรยิธรรมของนกัหนงัสอืพมิพใ์นการนำาเสนอ

ข่าวอาชญากรรม

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่อศึกษาปัญหาทางด้านจริยธรรม 

ที่เกิดจากการน�าเสนอข่าวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ์ และศึกษาเกณฑ์ 

ที่นักหนังสือพิมพ์ ใช้ ในการจัดการปัญหาทางจริยธรรมท่ี เกิดจาก 

การน�า เสนอข่าวอาชญากรรม รวมทั้ ง ศึกษาถึ งความสอดคล้อง  

หรือความขัดแย้งของเกณฑ์ที่นักหนังสือพิมพ์ได้ตั้งไว้ในการน�าเสนอข่าว

อาชญากรรมที่มีลักษณะเป็นปัญหาทางจริยธรรม และการน�าเสนอข่าวนี้ 

ในทางปฏิบัติจริงต่อผู้อ่าน

  ผลการวิจยัพบวา่ นกัหนงัสอืพมิพส์ว่นใหญ่ไดใ้หค้วามเห็นวา่พวกเขา

มีปัญหาในการน�าเสนอข่าวอาชญากรรม อันได้แก่ การน�าเสนอรายละเอียด
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ของผู้ตกเป็นข่าว และภาพในคดีทางเพศ เช่น คดีข่มขืน หรือกระท�าอนาจาร 

โดยเฉพาะคดทีีเ่กีย่วข้องกบัเดก็และเยาวชน การน�าเสนอขา่วดังกลา่วจ�าเปน็

ต้องน�าเสนออย่างมีข้อจ�ากัด ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์เนื้อหาข่าว 

อาชญากรรมในหน้าหนังสือพิมพ์ ในส่วนที่เป็นรายละเอียดเบื้องต้น 

ของผู้ตกเป็นข่าวอันได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ สถานศึกษา สถานที่ท�างาน รวมทั้งภาพ 

ผูต้กเปน็ขา่ว เพราะสิง่เหลา่น้ีอาจท�าใหพ้วกเขาเสือ่มเสยีชือ่เสยีง หรอือนาคต 

อย่างไรก็ตามนักหนังสือพิมพ์เห็นว่า ในเรื่องของอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 

กับบุคคลที่ตกเป็นข่าว เช่น พยานบุคคลในคดีฆาตกรรม เจ้าทุกข์ในคดี

โจรกรรม ไม่ใช่เรื่องท่ีเป็นปัญหาส�าคัญในการน�าเสนอข่าวอาชญากรรม 

มากนกั เน่ืองจากเห็นวา่ต�ารวจจะท�าหนา้ทีป่กป้องบุคคลเหลา่นีต้ามกฎหมาย

อยู่แล้ว และข้อมูลเบ้ืองต้นบางส่วนของเขาจะถูกปกปิดเพื่อประโยชน์ 

ในการด�าเนินคดีทางศาล

ส�าหรบัแรงจงูใจทีน่กัหนงัสือพมิพใ์ชเ้มือ่พวกเขาตอ้งเผชญิกบัปัญหา

ทางด้านจริยธรรมการน�าเสนอข่าวอาชญากรรมนั้นนักหนังสือพิมพ์เห็นว่า

มาตรฐานทางวิชาชีพเป็นเกณฑ์ส�าคัญที่สุดที่เขายึดถือ แต่เมื่อถูกสัมภาษณ์

โดยใช้กรณขีา่วสมมตท่ีิสรา้งจากขา่วอาชญากรรมทีเ่คยตพีมิพใ์นหนงัสอืพมิพ ์

ซ่ึงเปน็ลกัษณะของสถานการณ์ทางจรยิธรรมท่ียากตอ่การตัดสินใจ ผลปรากฏ

ว่า การท�าให้ข่าวมีความน่าเชื่อถือต่อสายตาผู้อ่านเป็นสิ่งที่นักหนังสือพิมพ์

ยึดถือเป็นเกณฑ์ที่ส�าคัญที่สุด ดังนั้นแม้ว่านักหนังสือพิมพ์จะต้ังกฎเกณฑ์

ต่างๆ ในการน�าเสนอข่าวอาชญากรรมท่ีมีลักษณะเป็นปัญหาทางจริยธรรม

ไว้ แต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงนั้นพวกเขาไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ 

ที่ตั้งไว้ได้ ทั้งนี้เพราะปัจจัยในเรื่องของการแข่งขันกับหนังสือพิมพ์ฉบับอื่น  

และการท่ีผู้อ่านให้การยอมรับการน�าเสนอข่าวในลักษณะเดิมเป็นอย่างดี  

จึงท�าให้นักหนังสือพิมพ์ไม่ได้ตระหนักในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลของผู้ตก

เป็นข่าว หรืออันตรายที่พวกเขาอาจได้รับมากเท่าใดนัก

  4) วิทยานพินธ์ ของ บญุชัย ศรปีระทปี (จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2543) เรื่อง วิเคราะห์วาทศิลป์ในข่าวอาชญากรรมของหนังสือพิมพ์ 

รายวัน

วัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบแนวคิดของ Jack Fuller เก่ียวกับ 

การใช้วาทศิลป์ในขา่วอาชญากรรมของหนงัสอืพมิพร์ายวนั วเิคราะหเ์นือ้หา 

จากกรณีข่าวอาชญากรรม 9 เรื่องในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึง 

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543 และการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการด้านสื่อสาร

มวลชน 2 คน และนักหนังสือพิมพ์ 2 คน

ผลการวิจัยพบว่า ข่าวอาชญากรรมทั้ง 9 เหตุการณ์ที่ปรากฏ 

ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสดมีแนวโน้มในการน�าเสนอ 

ตามแนวคิดวาทศิลป์ในข่าว ทั้งในแง่มุมการมีแก่นของหัวข่าว เพื่อน�ามาใช้ 

เป็นแนวทางในการวางโครงเรื่อง การกล่าวถึงบุคคลในข่าวคล้ายๆ  

กบัตัวละครในนวนยิาย การกลา่วถงึบทสนทนา การกลา่วถงึมมุมองในการเลา่  

รวมถึงการเขียนถึงฉากและบรรยากาศในเหตุการณ์ได้อย่างมีอรรถรส

ดังนั้นการอ่านข่าวก็เหมือนการอ่านนวนิยายเรื่องหนึ่ง รวมทั้ง

การใช้ถ้อยคำาที่มุ่งเน้นให้ภาพพจน์ เร้าอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่านด้วย

ส�าหรับความคิดเห็นของนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและ 

นักหนังสือพิมพ์ เห็นร่วมกันว่าหนังสือพิมพ์เป็นสื่อมวลชนที่มีการแข่งขัน 

กับสื่อมวลชนแขนงอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นส่ือวิทยุโทรทัศน์ ส่ืออินเทอร์เน็ต 

รวมถึงสื่ออื่นๆ ทางด้านธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องแสวงหาวิธีการ 

เพือ่ความอยูร่อดทางธรุกจิ ซึง่เปน็เหตุผลหลักทีท่ำาใหห้นงัสอืพมิพร์ายวนั 

ปัจจุบันมีแนวโน้มในการรายงานข่าวแบบนี้เพิ่มขึ้น การรายงานข่าว

อาชญากรรมในลกัษณะแบบนีเ้ปน็สิง่ทีห่นงัสอืพมิพส์ามารถรายงานขา่ว

ได้ แต่ควรคำานึงเรื่องผลกระทบของการรายงานข่าวอาชญากรรมแบบนี ้

ที่สามารถเกิดขึ้นได้
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2.3 ความรู้เบื้องต้นกฎหมายอาญาที่จำาเป็นสำาหรับนักข่าว

หลักการทั่วไปของกฎหมายอาญา

 บ ุคคลที่กระท�าจะรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อมีกฎหมายในขณะที่

กระท�าก�าหนดให้การกระท�านั้นเป็นความผิดและมีโทษ หากต่อมากฎหมาย 

ดังกล่าวถูกยกเลิก หรือก�าหนดโทษน้อยลง การกระท�านั้นย่อมได้รับผล 

ของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายดังกล่าว

  การตีความกฎหมายอาญาเพื่อให้บุคคลต้องรับผิดนั้น ต้องตีความ

โดยเคร่งครัด (ตีความโดยแคบ) บุคคลที่ถูกจับกุม คุมขัง มีสิทธิร้องต่อศาล 

ให้ไต่สวนว่าการจับกุมคุมขังนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย บุคคลที่ถูกริดรอน

เสรีภาพจะโดยการจับกุม คุมขัง หรือควบคุมตัวด้วยประการใดๆ ก็ตาม  

ย่อมได้รับการปฏิบัติด้วยวามมีมนุษยธรรมและเคารพศักดิ์ศรีของ 

ความเปน็มนุษย ์บคุคลจะไมถู่กทรมานโดยเจา้หนา้ทีร่ฐัหรอืโดยการสนบัสนนุ

หรือรู้เห็นเป็นใจโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐ และจะต้องไม่ถูกปฏิบัติอย่างโหดร้าย  

ไร้มนุษยธรรมหรือย่�ายีศักดิ์ศรี

คำานิยามผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำาข่าวอาชญากรรม

“ในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำาเลยไม่มี 

ความผิดก่อนมคีำาพพิากษาอันถงึท่ีสุดแสดงวา่บคุคลใดไดก้ระทำาความผดิ 

จะปฏิบติัต่อบุคคลน้ันเสมอืนเปน็ผูก้ระทำาความผิดมไิด ้(ร.ธ.น. 40 ม. 33)”

ผู้เสียหาย (injured person) ซึ่งโดยทั่วไปอาจเรียกว่าเหยื่อ 

(victim) ของอาชญากรรม หมายถงึ บคุคลทีป่ระสบผลร้ายหรือความเสียหาย  

ทั้งด้านชีวิตร่างกาย จิตใจ หรือทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการกระท�าผิด  

ในกรณีการกระท�าผิดท�าให้มีผู้เสียชีวิต บุคคลในครอบครัวของผู้ตาย 

เป็นผู้เสียหาย นอกจากนี้อาจรวมถึงผู้ที่กฎหมายให้อ�านาจจัดการแทน 

ผู้เสียหายด้วย เช่น ผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็ก เป็นต้น 

ผู้ต้องสงสัย (suspect) หมายถึง บุคคลที่ถูกสงสัยว่าอาจจะ 

ได้กระท�าความผิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิด เช่น  

เป็นผู้สนับสนุนการกระท�าผิด ซึ่งต่างจากผู้ต้องหาตรงที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ 

ต้ังข้อหาความผิดต่อผู้ต้องสงสัย โดยเจ้าหน้าที่อาจก�าลังรวบรวมพยาน 

หลักฐานเพื่อด�าเนินคดีบุคคลดังกล่าว

ผู้ตอ้งหา (alleged offender) หมายถงึ บุคคลซึง่ถกูหาวา่ไดก้ระท�า

ความผิดทางอาญา แต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาลซึ่งการเป็นผู้ต้องหาต้องมีการ 

กล่าวหาอันเกิดจากการร้องทุกข์ หรือการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน

โดยบุคคลใดๆ เสียก่อน

จำาเลย (defendant-ความผิดไม่ร้ายแรง หรือ accused-

ความผดิรา้ยแรง ) หมายถึง บคุคลทีถ่กูฟอ้งศาลแลว้โดยขอ้หาวา่ไดก้ระท�าผดิ 

พยาน (witness) คือบุคคลซึ่งให้ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน

เกี่ยวกับการกระท�าความผิดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในช้ันสอบสวนหรือ 

ต่อศาลในชั้นพิจารณาหรือไต่สวน หากพยานเป็นผู้ได้เห็นได้ยินหรือ

ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่กระท�าผิดด้วยตนเองโดยตรงเรียกว่า 

“ประจักษ์พยาน” หากเป็นผู้ที่รับฟัง รับรู้มาจากบุคคลอื่นหรือสิ่งอื่น 

เรียกว่า “พยานบอกเล่า” นอกจากนี้อาจมีพยานผู้ เชี่ยวชาญที่จะ

ให้ความรู้ความเห็นทางวิชาการต่อพนักงานสอบสวนหรือศาลเก่ียว

กับวัตุพยานเช่นอาวุธปืน หรือผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์  

ซ่ึงผู้เสียหาย โจทก์ หรือจ�าเลยอาจให้การต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาล 

ในฐานะพยานก็ได้ 
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ตารางแสดงคำาเรียกบุคคลในกระบวนการยุติธรรม ตามประมวลกำาหมายอาญาไทย

(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา)

คำาเรียก ความหมาย

(ตามประมวลกฎหมายอาญา)

สถานภาพบุคคลในทางกฎหมาย

“ผู้ต้องสงสัย” เป็นบุคคลที่ถูกสงสัยซึ่งไม่ได้ถูกตั้งข้อ

กล่าวหา

บุคคลที่ถูกจับตามองโดยเจ้าหน้าที่ต�ารวจหรือ 

การสอบสวนแต่ยังไม่สามารถแตะต้องจับกุม

ควบคุมมิได้

“ผู้ต้องหา” เป็นบุคคลท่ีถูกกล่าวหาว่าได้กระท�า

ความผิด

บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิดซึ่ งต้องเข้า สู่

กระบวนการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวน 

ต้ อ งแจ้ ง ข้ อหา ให้ ท ราบและผู้ ต้ อ งหามี สิ ท ธิ  

ที่จะให้การหรือไม่ก็ได้

“จ�าเลย” เป็นผู้ถูกฟ้องในคดีต่อศาลแล้ว บุคคลที่ถูกกล่าวหาและฟ้องต่อศาลแล้วว่ากระท�า

ผิดซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการต่อสู้คดีในศาล

“ผู้เสียหาย”หรือ 

“เหยื่อ”

เป็นบุคคลที่เสียหายทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย

หรือทรัพย์สินจากการกระท�าผิด

ผู้ เสียหายหรือเหยื่อได้รับความคุ้มครองจากรัฐ 

ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมตั้ งแต่ 

การสืบสวนสอบสวนการฟ้องร้องการพิจารณาคดี 

ไปจนถึงการบังคับลงโทษ

ผู้สื่อข่าวควรมีความสามารถในการแยกแยะก�าหนดสถานภาพ 

ของผู้ต้องสงสัย ผู้ต้องหา และจ�าเลย ออกจากกันได้ ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐาน

ในการท�าข่าวอาชญากรรม

ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอธิบายชัดเจนว่า  

ผู้ต้องสงสัยกับผู้ต้องหา มีความคล้ายกัน แต่แตกต่างกันในรายละเอียด 

และกระบวนการด�าเนนิคด ีกลา่วคอื ผูต้อ้งหา (alleged offender) คอื บคุคล 

ซึ่งถูกหาว่าได้กระท�าความผิด แต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล โดยปรากฏ 

รายละเอียดตามมาตรา 2 (2) ดังนั้น การจะเป็นผู้ต้องหาได้นั้น เห็นว่า  

จะตอ้งมกีารกลา่วหาเสยีกอ่น ซึง่การกลา่วหาคดอีาญา ไดแ้ก่ 1) การรอ้งทกุข ์

(มาตรา 2 (7))  2) การกลา่วโทษ (มาตรา 2 (8)) และ 3) การฟอ้งคดี (มาตรา 28)  

ในกรณีที่ผู้เสียหายฟ้องคดีเองต่อศาลโดยตรง

สำาหรับผู้ต้องสงสัย (suspects) นั้น เห็นว่า เป็นบุคคลที่ยังไม่มี

การกล่าวหา โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้กระทำาผิดตามบทกฎหมายใด 

เป็นเพียงบุคคลที่ถูกตั้งข้อสงสัย ว่าอาจจะได้กระทำาความผิด หรือมีส่วน

เกี่ยวข้องกับการกระทำาความผิดเท่านั้น แต่ทว่า แม้จะมิได้ถูกกล่าวหา 

แต่อาจถูกจับตามองเป็นพิเศษ หรือถูกติดตามพฤติกรรม หรือการใช้ชีวิต

ประจำาวันได้

ส่วนผู้ตอ้งสงสัย ผู้ตอ้งหา และจ�าเลย(defendant หรอื accused) 

นั้น มีความแตกต่างกันชัดเจน กล่าวคือ มาตรา 2 (3) ก�าหนดไว้ว่า จ�าเลย 

หมายความถึง บุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศาลแล้วโดยข้อหาว่าได้กระท�าความผิด

ตามบทกฎหมายใด

นอกจากนั้น ยังมี “ค�านิยาม” อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

“พนักงานอัยการ” หมายความถึงเจ้าพนักงานผู้มีหน้าท่ีฟ้อง  

ผู้ ต้องหาต่อศาล ทั้ งนี้ เป็นข้ าราชการในส� านักงานอัยการสู งสุด  

หรือเจ้าพนักงานอื่นผู้มีอ�านาจเช่นนั้นก็ได้ เช่นอัยการศาลทหาร เป็นต้น

“พนักงานสอบสวน” หมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมาย  

ให้มีอ�านาจและหน้าที่ท�าการสอบสวน พนักงานสอบสวนส่วนใหญ่ 

เป็นเจ้าหน้าที่ต�ารวจฝ่ายสอบสวนส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (สตช.) แต่ใน

คดีบางประเภทพนักงานฝ่ายปกครอง กรมการปกครอง ก็เป็นพนักงาน

สอบสวนได้ด้วย 

“คำาร้องทุกข์” หมายความถึงการที่ผู้ เสียหายได้กล่าวหา 

ต่อเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

ว่ามีผู้กระท�าความผิดขึ้น จะรู้ตัวผู้กระท�าความผิดหรือไม่ก็ตาม ซึ่งกระท�า 

ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย และการกล่าวหาเช่นนั้นได้กล่าว 

โดยมีเจตนาจะให้ผู้กระท�าความผิดได้รับโทษ อนึ่งการไปแจ้งความต่อ 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจแต่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ที่จะให้ด�าเนินคดีต่อผู้กระท�าผิด 
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ไม่ถือเป็นการร้องทุกข์ 

“คำากล่าวโทษ” หมายความถึง การที่บุคคลอื่นซ่ึงไม่ใช่ผู้เสียหาย 

ได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ว่า มีบุคคลรู้ตัวหรือไม่ก็ดีได้กระท�าความผิด 

อย่างหนึ่งขึ้น

“หมายอาญา” หมายความถึง หนังสือบงการซึ่งออกโดยศาล 

ตามบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาส่ังใหเ้จา้หน้าที่

ท�าการ จับ ขัง จ�าคุก หรือปล่อยผู้ต้องหา/จ�าเลย/นักโทษ หรือให้ท�าการ

ค้น รวมทั้งส�าเนาหมายเช่นนี้อันได้รับรองว่าถูกต้อง และค�าบอกกล่าว  

ทางโทรเลขวา่ไดอ้อกหมายจบัแลว้ ตลอดจนส�าเนาหมายจับหรือหมายค้นที่

ไดส้ง่ทางโทรสาร สือ่อเิลก็ทรอนกิส ์หรอืสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศประเภทอืน่ 

ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 77

“หมายเรียก” คือ หมายที่พนักงานสอบสวน หรือพนักงาน 

ฝ่ายปกครอง หรือต�ารวจชั้นผู้ใหญ่หรือศาล เรียกให้บุคคลมาพบหรือ 

ให้ส่งเอกสารพยานหลักฐานต่างๆ แก่ตน

“การสบืสวน” หมายความถงึ การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน

ซึง่พนกังานฝา่ยปกครอง หรอืต�ารวจไดป้ฏิบัตไิปตามอ�านาจและหนา้ทีก่อ่นคดี 

เกิดขึ้นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และหลังคดีเกิดขึ้น 

เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด

“การสอบสวน” หมายความถึง การรวบรวมพยานหลักฐาน และ

การด�าเนินการทัง้หลายอืน่ตามบทบญัญตัแิหง่ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความอาญาซึ่งพนักงานสอบสวนได้ท�าไปเกี่ยวกับความผิดท่ีกล่าวหา เพ่ือท่ี 

จะทราบข้อเท็จจริงหรือการพิสูจน์ความผิด และเพื่อจะเอาตัวผู้กระท�าผิด

มาฟ้องลงโทษ

“การไต่สวนมูลฟ้อง” หมายความถึง กระบวนไต่สวนของศาล 

ในกรณีที่ บุคคลเป็นผู้ยื่นฟ้องต่อศาลเองโดยไม่ผ่านการด�าเนินคดี 

โดยเจ้าหน้าที่ ศาลต้องไต่สวนมูลฟ้องเพื่อจะวินิจฉัยถึงมูลคดีซ่ึงจ�าเลย

ต้องหาว่าเพียงพอที่จะรับฟ้องไว้เพื่อด�าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปหรือไม่ 

ส�าหรบัคดทีีพ่นกังานอยัการเป็นโจทก์ฟอ้ง ศาลจะไตส่วนมูลฟอ้งหรอืไม่ก็ได ้ 

โดยในทางปฏิบัติศาลจะรับฟ้องโดยไม่ไต่สวนมูลฟ้อง

“ที่รโหฐาน” หมายความถึง ท่ีต่างๆ ซึ่งมิใช่ที่สาธารณสถาน  

ดั่งบัญญัติไว้ในกฎหมายอาญา ซึ่งสาธารณสถานหมายความว่า สถานที่ใดๆ

ที่ประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ 

“โจทก์” หมายความถึง พนักงานอัยการ หรือผู้เสียหาย ซึ่งฟ้อง

คดีอาญาต่อศาล หรือทั้งคู่ในเมื่อพนักงานอัยการและผู้เสียหายเป็นโจทก์

ร่วมกัน ในกรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลแล้ว  

ผู้เสียหายอาจยื่นค�าร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมได้

“คู่ความ” หมายความถึง โจทก์ฝ่ายหนึ่งและจ�าเลยอีกฝ่ายหนึ่ง

“พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจ” หมายความถึง เจ้าพนักงาน 

ซ่ึงกฎหมายให้มีอ�านาจและหน้าที่รักษาความสงบ เรียบร้อยของประชาชน  

ให้รวมทั้งพัศดี เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า 

พนักงานตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าพนักงานอ่ืนๆ ตามกฎหมายเฉพาะ 

แต่ละฉบับ เช่น กฎหมายป่าไม้ กฎหมายภาษีอากร เป็นต้น ในเมื่อท�าการ

อันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระท�าผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหน้าที่ 

ต้องจับกุมหรือปราบปราม

ข้อกำาหนดเรื่องโทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาไทย

โทษที่จะลงแก่ผู้กระท�าผิดอาญามี 5 สถาน จากโทษหนักที่สุดไปยัง

โทษที่เบาที่สุด (ป.อาญา มาตรา 18 )

(1) ประหารชีวิต

(2) จ�าคุก
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(3) กักขัง

(4) ปรับ

(5) ริบทรัพย์สิน

ขณะน้ีมีข้อเสนอให้แก้กฎหมายก�าหนดให้มีโทษทางอาญา 

หลากหลายขึ้น เพ่ือให้สามารถน�ามาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้กระท�าผิด  

โดยเน้นการให้โอกาสผู้กระท�าผิดในการปรับปรุงแก้ไขตนเองให้สามารถ 

อยู่ร่วมกับสังคมได้

โทษประหารชีวิต

เป็นโทษที่ก�าหนดไว้ส�าหรับผู้กระท�าความผิดข้ันร้ายแรงอย่างยิ่ง 

โทษสูงสุดที่กฎหมายบัญญัติให้นักโทษที่ ได้รับการพิพากษาถึงท่ีสุด  

มีผลต้องถูกท�าให้เสียชีวิตโดยกระบวนการยุติธรรม ผู้ท่ีต้องค�าพิพากษา 

ถงึทีส่ดุใหล้งโทษประหารชวีติจะถกูเจา้หนา้ทีก่รมราชทัณฑ์น�าตัวไปประหาร

ด้วยการฉีดยาหรือสารพิษให้ตาย

141 ประเทศ หรอื 2ใน3 ประเทศทัว่โลก ไดย้กเลิกโทษประหารชวีติ

ทั้งในทางกฎหมาย และในทางปฏิบัติแล้ว ส�าหรับประเทศในเอเซียส่วนใหญ่

ยังคงโทษประหารชีวิตไว้ ซึ่งในประชาคมอาเซียนนั้น กัมพูชาและฟิลิปปินส์

ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ (ไม่มีการประหารชีวิตประชาชน 10ปี

ติดต่อกัน) ส่วนประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์และเวียดนาม  

ยังคงมีและใช้โทษประหารชีวิตอยู่

ประเทศไทยยังมีความผิดจ�านวนมากกว่า 50 ข้อหาความผิด  

ที่มีโทษประหารชีวิต ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นภาคีของกติการะหว่าง

ประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง ประเทศไทยควรลดข้อหา

ความผิดที่มีโทษประหารชีวิตที่มิใช่ “คดีอุกฉกรรจ์” และน�าไปสู่การยกเลิก

โทษประหารชีวิตอย่างมีขั้นตอน

โทษจำาคุก

เป็นโทษที่ก�าหนดไว้ส�าหรับผู้ที่กระท�าความผิดร้ายแรงมากลงมา

จนถึงความผิดลหุโทษ โทษจ�าคุกมี 2 อย่างคือ จ�าคุกตลอดชีวิต และจ�าคุก

มีระยะเวลา ส�าหรับโทษจ�าคุกน้ีกฎหมายมักจะระวางไว้ในอัตราอย่างสูง  

โดยมีค�าว่าจำาคุกไม่เกินเท่านั้นปีเท่านี้เดือน ส่วนจะถูกจ�าคุกเต็มตาม 

บทมาตราทีก่�าหนดหรอืไม่ หรอืถกูจ�าคุกนอ้ยกวา่เพยีงใดขึน้อยูกั่บพฤติการณ์

ในการกระท�าผิด ข้อเท็จจริงในคดีและมีเหตุอันควรลดหย่อนผ่อนโทษ 

หรือไม่ ซึ่งศาลจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจและมีค�าพิพากษาก�าหนดโทษจ�าคุก 

แก่จ�าเลย 

ส�าหรับโทษประหารชีวิต และโทษจ�าคุกตลอดชีวิตนี้ มิให้น�ามาใช้

บังคับแก่ผู้ซ่ึงกระท�าความผิดในขณะที่มีอายุต่�ากว่าสิบแปดปี หากบุคคลใด

กระท�าความผิดที่มีระวางโทษประหารชีวิตหรือจ�าคุกตลอดชีวิต ให้ถือว่า

ระวางโทษดังกล่าวเปลี่ยนเป็นระวางโทษจ�าคุกห้าสิบปี

กักขัง

เป็นโทษอาญาที่มิได้ก�าหนดไว้โดยตรงส�าหรับการกระท�าความผิด

ฐานใดเลย แต่เป็นโทษซึ่ง (1) จะเปล่ียนมาจากโทษจ�าคุกไม่เกิน 3 เดือน 

แต่จ�าเลยไม่เคยต้องโทษจ�าคุกมาก่อน หรือต้องโทษจ�าคุกเนื่องจากความผิด 

ที่กระท�าโดยประมาทหรือลหุโทษ หรือ (2) เป็นโทษที่ลงแก่ผู้ต้องโทษปรับ 

แต่ไม่มีเงินหรือไม่ยอมเสียค่าปรับก็จะถูกกักขังแทน การกักขังนั้นจะต้อง

ไม่กักขังในเรือนจ�าในบางข้อหาความผิด เช่น ความผิดตามกฎหมายเกี่ยว

กับลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญามีโทษปรับสถานเดียว แต่ในอัตราสูง  

ในกรณท่ีีจ�าเลยไมม่เีงนิเสยีคา่ปรบั ตอ้งถกูกักขงัแทนคา่ปรับเปน็เวลายาวนาน 

เนื่องจากอัตราขังแทนค่าปรับน้ันขณะนี้คิดเพียงวันละ 200.- บาทเท่านั้น 
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  โทษปรับ

เป็นโทษซึ่งผู้ต้องค�าพิพากษาของศาลให้ลงโทษปรับ ต้องน�าเงิน 

ตามจ�านวนที่ก�าหนดไว้ในค�าพิพากษาไว้ในค�าพิพากษามาช�าระต่อศาล  

และการช�าระค่าปรับก็ต้องช�าระภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ศาลพิพากษา 

มิฉะนั้นต้องถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ หรือถูกกักขั งแทนค่าปรับ  

การกระท�าความผิดตามกฎหมายอาญาบางฉบับ อาจระวางโทษไว้เพียง 

โทษปรับสถานเดียวก็ได้ เช่น พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แต่ส่วนใหญ่แล้วโทษปรับ 

มักจะระวางไว้ควบคู่กับโทษจ�าคุก โดยอาจจะควบในลักษณะ “หรือ” กับ 

“และ”

โทษริบทรัพย์สิน

ตามประมวลกฎหมายอาญา มทีรพัยส์นิท่ีจะริบอยู ่3 ประเภท  ได้แก่

1) ทรัพย์สินที่ศาลต้องริบเสมอ เพราะการท�าขึ้นหรือมีไว้เป็นความ

ผิด เช่น เงินตราที่ท�าปลอมขึ้น เฮโรอีน ยาบ้า ปืนเถื่อน เป็นต้น

2) ทรัพยสิ์นทีศ่าลต้องรบิ เวน้แตจ่ะเปน็ของผูอ้ืน่ซึง่มไิดรู้เ้หน็เปน็ใจ

ในการกระท�าความผิดด้วย เช่น รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ผู้กระท�า 

ความผิดไปยืมหรือลักของผู้อ่ืนมาแล้วเอามาใช้เป็นพาหนะในการชิงทรัพย์ 

หรอืขนยาเสพตดิ หรอืน�ามาขบัแขง่ในทาง เจา้ของรถซึง่มไิดรู้เ้หน็เปน็ใจดว้ย  

มีสิทธิร้องขอต่อศาลแสดงพยานหลักฐานเพื่อขอรับคืนได้

3) ทรัพย์สินที่ศาลมีอ�านาจสั่งให้ริบหรือไม่ให้ริบก็ได้ คือ ทรัพย์สิน

ซ่ึงบุคคลได้มาโดยได้กระท�าความผิด เว้นแต่ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สิน 

ของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท�าความผิด

กรณีที่สามนี้เปิดให้ศาลใช้ดุลพินิจ กล่าวคือ ศาลจะริบต่อเมื่อ 

ศาลเห็นว่าได้มีการใช้ทรัพย์นั้นในการกระท�าคามผิดโดยตรง เช่น ใช้รถ

เป็นพาหนะพาพวกไปปล้นทรัพย์ ต้องริบแต่ถ้านั่งรถรับจ้างประจ�าทาง 

ไปปล้น แล้วก็นั่งรถประจ�าทางกลับและหลบหนี รถประจ�าทางไม่ใช่ทรัพย์ 

ที่ใช้ในการกระท�าความผิดโดยตรงจึงไม่ริบส่วนทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อใช้ 

ในการกระท�าความผิด แต่ศาลก็ริบได้ เช่น อาวุธปืนที่มือปืนรับจ้างมีไว้ 

เพื่อฆ่าคน หรือเงินของกลางที่มีไว้เพื่อซื้อเสียง เป็นต้น

ทรัพย์สินใดที่ศาลพิพากษาให้ริบให้ตกเป็นของแผ่นดิน แต่ศาล 

จะพิพากษาให้ทรัพย์สินนั้นใช้ไม่ได้ หรือท�าลายทรัพย์สินนั้นเสียหายก็ได้

ความรับผิดในทางอาญา

การกระท�าโดยเจตนา

โดยทัว่ไปบคุคลจะตอ้งรบัผิดในทางอาญากต็อ่เมือ่กระท�าโดยเจตนา 

เว้นแต่ว่าในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเม่ือได้กระท�าโดยประมาท 

หรือแม้ได้กระท�าโดยไม่เจตนา ( ป.อาญา มาตรา 59)

การกระท�าโดยเจตนา แยกได้เป็น 2 ประการ คือ

1) เจตนาประสงค์ต่อผล (รู้ส�านึกในการที่กระท�า + และประสงค์ 

ต่อผล) คือ ต้องการให้เกิดตามที่ผู้กระท�ามุ่งหมาย เช่น ก.ต้องการฆ่า  

ข.จึงใช้ปืนยิงไปที่ ข.1 นัด ถือว่า ก.มีเจตนาฆ่า ข.โดยประสงค์ต่อผล

2) เจตนาย่อมเล็งเห็นผล (รู้ส�านึกในการที่กระท�า + และย่อมเล็ง

เห็นผล) คือ ไม่ต้องการให้เกิดผลแต่คาดหมายได้ว่าผลอาจจะเกิดขึ้นได้  

เช่น ก.ได้ใช้ปืนยิงเข้าไปในรถยนต์ที่ก�าลังวิ่งอยู่ และมีผู้โดยสารอยูู่เต็มคันรถ 

ท�าให้กระสุนยิงถูก ข.ตาย ดังนี้ แม้ ก.จะไม่ประสงค์ให้ ข.ตาย แต่ ก.  

ก็เล็งเห็นได้ว่ากระสุนปืนที่ยิงไปนั้นอาจถูกผู้โดยสารจนถึงแก่ความตายได้
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การกระท�าโดยประมาท

การกระท�าโดยประมาท ได้แก่ การกระท�าความผิดมิใช่โดยเจตนา 

แต่กระท�าไปโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้น 

จักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระท�าอาจใช้ความระมัดระวัง 

เช่นนั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ (ป.อาญา มาตรา 59 วรรค 4)

- วิสัย หมายถึง ลักษณะของบุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา

- พฤติการณ์ หมายถึง สภาพภายนอกตัวผู้กระท�า เช่น สภาพรถ 

ดินฟ้าอากาศ เขตชุมชน

ตัวอย่างกฎหมาย กำาหนดให้รับผิดเมื่อกระทำาโดยประมาท 

“ผู้ใดกระทำาโดยประมาท และการกระทำานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่

ความตาย ตอ้งระวางโทษจำาคกุไมเ่กนิ 10 ป ีและปรบัไมเ่กนิ 20,000.-บาท” 

(ป.อาญา มาตรา 291)

ตัวอย่าง สามีเอากรรไกรคีบหมากขว้างไปท่ีประตูหวังจะหยอกล้อ

ภรรยา แต่กรรไกรไปโดนประตูและกระดอนไปถูกภรรยาถึงแก่ความตาย 

ดังนี้ เป็นเรื่องท�าให้คนตายโดยประมาท (ฎีกาที่ 472/2491)

ตัวอย่างกฎหมาย กำาหนดให้รับผิดแม้กระทำาโดยไม่เจตนา

“ผู้ใดมิได้มีเจตนาฆ่า แต่ทำาร้ายผู้อ่ืนจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ 

ความตาย ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึง 15 ปี” (ป.อาญา มาตรา 290)

ตัวอย่าง จ�าเลยชก ก.ที่ขากรรไกร ก.ล้มท้ายทอยฟาดกับพ้ืน

ถนนท�าให้เส้นโลหิตในสมองแตก ก.พูดไม่ได้และตายใน 7 ชั่วโมง ดังนี้  

จ�าเลยมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา (ฎีกาที่ 225/2503)

ขั้นตอนของการกระทำา

โดยปกติกรณีที่จะถือว่าเป็นการกระท�าของบุคคลนั้นจะต้อง

ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ประการ คือ

1. มีความคิดที่จะกระท�า

2. มีการตกลงใจที่จะกระท�าตามที่คิดไว้

3. มีการตระเตรียมที่จะกระท�าตามที่ตกลงใจ

4. มีการลงมือกระท�า

การกระท�าเพราะความมึนเมา ความมึนเมาเพราะการเสพสุรา  

หรือสิ่งที่เมาอย่างอ่ืนนั้นจะยกข้ึนมาเป็นเหตุเพ่ือให้ได้รับการยกเว้นโทษ 

หรอืลดหยอ่นโทษไดน้ัน้ จะต้องเกิดขึน้โดยผูเ้สพไม่รูว้า่สิง่นัน้จะท�าใหมึ้นเมา

หรือได้เสพ เพราะถูกขืนใจให้เสพเท่านั้น (ป. อาญา มาตรา 66)

1. ถา้ไดก้ระท�าความผดิในขณะไมส่ามารถรูผ้ดิชอบ หรอืไมส่ามารถ

บงัคบัตนเองได ้ผูก้ระท�าความผดิจะไดร้บัการยกเวน้โทษ ส�าหรบัความผดินัน้ 

(แต่การกระท�ายังเป็นความผิดอยู่)

2. ถ้าได้กระท�าความผิดในขณะยังสามารถรู้ ผิดชอบอยู่บ้าง  

หรอืสามารถบงัคบัตนเองได้บา้ง ศาลจะลงโทษนอ้ยกวา่ทีก่ฎหมายไดก้�าหนด

ไว้ส�าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้

การพยายามกระทำาความผิด

การพยายามกระท�าความผิด คือ ได้ลงมือกระท�าความผิดแล้ว 

แต่กระท�าไปไม่ตลอด (อาจเนื่องจากถูกขัดขวาง หรือล้มเลิกการกระท�าเอง) 

หรือกระท�าไปตลอดแล้วแต่การกระท�านั้นไม่บรรลุผล ผู้กระท�าพยายาม

กระท�าความผิดต้องระวางโทษสองในสามส่วนของความผิดนั้นๆ  

(ป.อาญา มาตรา 80)
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การตระเตรียมกระท�าความผิด ไม่เป็นความผิด เว้นแต่กฎหมาย

จะก�าหนดไว้เป็นการเฉพาะว่าแม้เป็นการการตระเตรียมก็เป็นความผิด เช่น 

การตระเตรยีมหรอืสมคบกนัเพือ่เปน็กบฏตาม ป.อาญา มาตรา 114 เปน็ต้น 

การรอการลงอาญา 

การรอลงอาญา แบ่งเป็น 2 อย่าง

1. รอการก�าหนดโทษ ศาลจะมีค�าพิพากษาว่าจ�าเลยกระท�า 

ความผิด แต่ไม่ก�าหนดโทษว่าควรรับโทษเท่าไร

2. รอการลงโทษ ศาลมีค�าพิพากษาว่าจ�าเลยกระท�าความผิด  

ควรลงโทษจ�าคุกหรือปรับเท่าใด แต่ยังไม่น�าตัวไปรับโทษ

ทั้ง 1 และ 2 ศาลให้โอกาสผู้กระท�าความผิดกลับตัวภายใน 

ระยะเวลาที่ก�าหนด (ต้องไม่เกิน 5 ปี)

เงื่อนไขการรอลงอาญา (ป. อาญา มาตรา56)

- ความผิดนั้นต้องระวางโทษจ�าคุก

- ศาลมีค�าพิพากษาให้ลงโทษจ�าคุกไม่เกิน 2 ปี

- ไม่ปรากฏว่าผู้นั้นเคยถูกจ�าคุกมาก่อน

- ศาลต้องค�านึงถึง อาย ุประวัต ิความประพฤต ิสตปิญัญา การศกึษา

อบรม สุขภาพ นิสัย อาชีพ ฯลฯ

- การพยายามกระท�าความผิด หมายถึง การทีล่งมอืกระท�าความผิด 

แต่กระท�าไปไม่ตลอดหรือกระท�าไปตลอดแล้วแต่การกระท�าไม่บรรลุ  

ผูพ้ยายามกระท�าผดิตอ้งรบัโทษ 2 ใน 3 ของโทษ ทีก่ฎหมายก�าหนด (ป.อาญา 

มาตรา 80)

- ความผิดบางอย่างแม้เป็นการพยายาม แต่กฎหมายให้ลงโทษ

เท่ากับความผิดส�าเร็จ

- การพยายามกระท�าความผิด แต่ยับยั้งเสียเองไม่กระท�าให้ตลอด 

ผู้นั้นมีความผิด แต่ ไม่ต้องรับโทษ (ป.อาญา มาตรา 82)

ตวัการ การกระท�าความผิดท่ีเกิดขึน้โดยการกระท�าของบุคคล ต้ังแต ่

2 คนขึ้นไป ผู้ที่ร่วมกระท�าผิดด้วยกันเรียกว่า “ตัวการ” ต้องรับโทษตามที่

กฎหมายก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดนั้น (ป.อาญา มาตรา83)

ผู้ใช้ ผู้ใดให้ผู้อื่นกระท�าความผิดไม่ว่าด้วยการใช้ บังคับ ขู่เข็ญ  

จ้างวาน ยุยงส่งเสริม หรือด้วยวิธีอื่นใด ผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระท�าความผิด 

(ป.อาญา มาตรา 84)

1. ถ้าผู้ถูกใช้ได้กระท�าความผิด ผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนตัวการ

2. ถ้าผู้ถูกใช้มิได้กระท�าความผิด ผู้ใช้ต้องรับโทษ 1 ใน 3 ของโทษ

ที่ก�าหนด

ผู้ โฆษณาหรือประกาศ แก่บุคคลทั่วไปให้กระท�าความผิด  

และความผดินัน้มกี�าหนดโทษจ�าคุกไม่ต่�ากวา่หกเดอืน ผูน้ัน้มีความผดิมโีทษ 

กึง่หนึง่ของโทษทีก่�าหนดส�าหรบัความผดิทีโ่ฆษณาหรอืประกาศนัน้ (ป.อาญา

มาตรา 85)

ผู้สนับสนุน ผู้ที่ ให้ความช่วยเหลือในการที่ ผู้อื่นกระท�าผิด  

ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษส�าหรับความผิดที่สนับสนุนนั้น 

(ป.อาญา มาตรา 86) 

ความผิดลหโุทษ คือ ความผดิซึง่ตอ้งระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 1 เดอืน 

หรือ ปรับไม่เกิน 1,000.-บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

1. ผู้กระท�าแม้ไม่มีเจตนาก็ต้องรับผิด

2. ผู้พยายามท�าความผิดลหุโทษ ไม่ต้องรับโทษ

3. ผู้สนับสนุนการกระท�าผิดลหุโทษ ไม่ต้องรับโทษ
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การกระทำาผิดระหว่างสามีและภรรยา (ป.อาญา มาตรา 71)

การกระท�าที่สามีกระท�าต่อภรรยา หรือภรรยากระท�าต่อสามี  

ผู้กระท�าไม่ต้องรับโทษตามความผิดดังต่อไปนี้

 1. ลักทรัพย์ 2. วิ่งราวทรัพย์

 3. ฉ้อโกง  4. โกงเจ้าหนี้

 5. ยักยอกทรัพย์ 6. รับของโจร

 7. ท�าให้เสียทรัพย์ 8. บุกรุก

การกระทำาเพราะความจำาเป็น (ป.อาญา มาตรา 67)

1. เพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อ�านาจซ่ึงไม่สามารถหลีกเล่ียง 

หรือขัดขืนได้

2. เพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภยันตรายท่ีใกล้จะถึง  

และไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีใดได้ เมื่อภยันตรายนั้นตนมิได้ก่อให้

เกิดขึ้นเพราะความผิดของตน

ถ้าการกระท�านั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้ว ผู้นั้นไม่ต้อง 

รับโทษ (แต่ยังมีความผิดอยู่)

ตัวอย่าง ก. ใช้ปืนบังคับ ข. ให้ ข.ใช้ไม้ตีศีรษะ ค. ข.กลัวจึงใช้ไม้ตี

ศีรษะ ค. แตก ถือว่า ข. ได้กระทำาไปเพราะอยู่ในที่บังคับ หรือภายใต้อำานาจ 

ข. มีความผิดฐานทำาร้ายร่างกายแต่ ข. ไม่ต้องรับโทษ

การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย (ป.อาญา มาตรา 68)

ผู้ใดจ�าต้องกระท�าการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่น  

ให้พ้นภยันตราย ซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย  

และเป็นภยนัตรายทีใ่กลจ้ะถงึ ถา้ไดก้ระท�าพอสมควรแกเ่หตุ การกระท�านัน้ 

เป็นการป้องกัน โดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นไม่มีความผิด

ตวัอยา่ง ก.จะยงิ ข. ข.จงึยงิ ก. กอ่น หรอื ค. เหน็ ก. จะยงิ ข. ค.จงึยงิ 

ก. ก่อน ดังนี้ การกระทำาของ ข. หรือ ค. ดังกล่าวสามารถอ้างป้องกันได้

ตวัอยา่ง ก. ถอืปนืขา้มรัว้เขา้มาในบริเวณบา้นของ ข. เกดิโตเ้ถยีงกนั 

ก.ใช้ปืนยิง ข. ก่อน ข. กลัวว่า ก.จะยิงซ้ำาจึงยิงเอาบ้าง ถือว่าเป็นการป้องกัน

พอสมควรแก่เหตุ ไม่เป็นความผิด (ฎีกาที่ 879/2506)

ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องรับผิดในทางอาญา 

เหตุยกเว้นความผิด ถือว่าผู้กระท�าไม่มีความผิดอาญาเลย เช่น 

1) การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย 

2) ผู้เสียหายยินยอมให้กระท�า ในบางกรณี 

3) มีกฎหมายประเพณี เช่น กีฬาชกมวยจนเป็นเหตุให้อีกฝ่าย 

บาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิต

4) มีกฎหมายอื่นให้อ�านาจกระท�าได้ 

เหตุยกเว้นโทษทางอาญา ถือว่ายังเป็นความผิดอยู่แต่ผู้กระท�า 

ไม่ต้องรับโทษทางอาญา 

1) การกระท�าความผิดด้วยความจ�าเป็น 

2) การกระท�าความผิดเพราะความบกพร่องทางจิต 

3) การกระท�าความผิดเพราะความมึนเมา 

4) การกระท�าตามค�าสั่งของเจ้าพนักงาน 

5) สามี ภริยา กระท�าความผิดต่อกันในเรื่องทรัพย์ 

6) เด็กอายุไม่เกิน 14 ปี กระท�าความผิด 

เหตุลดหย่อนโทษ เป็นเหตุที่ศาลอาจลงโทษสถานเบาได้ 

1) ศาลเชื่อว่าบุคคลนั้นไม่รู้กฎหมาย 

2) การกระท�าโดยบันดาลโทสะ

 3) บุพการีกับผู้สืบสันดานหรือพี่น้องที่การกระท�าความผิด 

เกี่ยวกับทรัพย์
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เด็กและเยาวชนกระทำาความผิด 

เด็กและเยาวชนที่กระท�าความผิดอาจกระท�าไปเพราะขาด 

ความส�านกึเทา่ผูใ้หญ ่ทัง้มาตรการทางอาญาทีน่�ามาใชก้เ็พือ่มุง่แกไ้ขปรบัปรงุ

ตัวเด็กเป็นส�าคัญ โทษส�าหรับเด็กจึงต้องแตกต่างกับผู้ใหญ่โดยแบ่งออก  

เป็น 4 ระดับ คือ 

• อายุ ไม่เกิน 7 ปี ไม่ต้องรับโทษ 

• อายุกว่า 7 ปี แต่ไม่เกิน 14 ปี ไม่ต้องรับโทษ แต่ศาลอาจว่ากล่าว

ตักเตือน และวางข้อก�าหนดให้บิดามารดาปฏิบัติหรือส่งตัวเด็กไปให้หน่วย

งานของรัฐ(บ้านเมตตา) ดูแลอบรมสั่งสอนจนอายุครบ 18 ปี 

• อายุกว่า 14 ปี แต่ไม่เกิน 17 ปี อาจใช้วิธีการดังกล่าวข้างต้น 

หรือลงโทษเช่นเดียวกับผู้ใหญ่แต่ลดมาตราส่วนโทษลงกึ่งหนึ่ง

• อายุกว่า 17 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ลงโทษเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ 

แต่ลดมาตราส่วนโทษลง 1 ใน 3 หรือกึ่งหนึ่ง 

เหตุบรรเทาโทษ เพิ่มโทษ ลดโทษ และรอการลงโทษ 

เหตุบรรเทาโทษ เป็นการก�าหนดโทษให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

เพื่อให้โอกาสผู้กระท�าความผิดได้มีโอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดี มีหลักคือ

• ใช้หลังจากที่เพิ่มโทษแล้ว 

• เป็นดุลยพินิจของศาล 

• ลดได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลง 

เหตุบรรเทาโทษ ได้แก่ เป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญา อยู่ในความทุกข์ 

อย่างสาหัส มีคุณความดีมาก่อน รู้สึกความผิด และพยายามบรรเทา 

ผลร้าย หรอืใหค้วามรูแ้กศ่าลอนัเป็นประโยชนแ์ก่การพจิารณา หรอืมเีหตุอืน่ๆ  

ที่สมควร 

เหตุเพิ่มโทษ ลดโทษ และรอการลงโทษ เป็นการก�าหนดโทษ 

ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเพื่อป้องกันสังคม และแก้ไขผู้กระท�าผิด 

ให้กลับตนเป็นพลเมืองดีและกลับเข้าอยู่ในสังคมได้ต่อไป 

ความผิดอันยอมความได้

ความผิดทางอาญาที่กฎหมายเปิดทางให้คู่กรณียอมความกันได้น้ัน  

มีลักษณะเป็นความผิดต่อส่วนตัว (มิใช่อาญาแผ่นดิน) ความผิดประเภทนี้ 

เมื่อผู้เสียหายไม่ติดใจด�าเนินคดีกับผู้ต้องหา หรือจ�าเลยแล้ว อาจถอนค�าร้อง

ทุกข์ได้ไม่ว่าจะอยู่ในช้ันพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการ หรือถอนฟ้อง

ในชั้นศาล ความผิดใดที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวอันอาจยอมความกันได้นั้น 

กฎหมายจะตอ้งระบุไว้อยา่งชัดเจนวา่ ใหเ้ป็นความผดิอันยอมความได ้ไดแ้ก่

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

1). ม.272 เอาชื่อหรือยี่ห้อในทางการค้าของผู้อื่นมาใช้

2). ม.276 วรรคแรก ข่มขืนกระท�าช�าเราธรรมดา

3). ม.278 กระท�าอนาจารธรรมดา

4). ม.284 พาหญิงไปเพื่อการอนาจาร

5). ม.209 วรรคแรก ท�าให้เสื่อมเสียเสรีภาพ

6). ม.310 วรรคแรก หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น

7). ม.311 หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นโดยประมาท

8). ม.322 เปิดเผยความลับในกฎหมาย

9). ม.323 เปิดเผยความลับ ของผู้อื่นที่รู้มาโดยหน้าที่

10). ม.324 เปิดเผยความลับในทางอุตสาหกรรมหรือวิทยาศาสตร์

11). ม.326 หมิ่นประมาทคนเป็น

12). ม.327 หมิ่นประมาทคนตาย

13). ม.328 หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
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14). ม.341 ฉ้อโกงธรรมดา

15). ม.342 ฉ้อโกงประกอบด้วยเหตุพิเศษ

16). ม.344 หลอกลวงคนให้ไปท�างาน

17). ม.345 สั่งซื้ออาหารหรือเข้าอยู่ในโรงแรมโดยไม่มีเงิน

18). ม.346 ชักจูงให้เด็กเบาปัญญาขายของโดยเสียเปรียบ 

19). ม.347 ฉ้อโกงในเรื่องประกันวินาศภัย

20). ม.349 ฉ้อโกงเจ้าหนี้จ�าน�า

21). ม.350 ฉ้อโกงเจ้าหนี้ธรรมดา

22). ม.352 ยักยอกทรัพย์ธรรมดา

23). ม.353 ยักยอกทรัพย์ในฐานะเป็นผู้จัดการทรัพย์แทนเขา

24). ม.354 ยกัยอกทรพัยใ์นฐานะเป็นผูจ้ดัการทรพัยต์ามค�าสัง่ศาล

25). ม.355 ยักยอกทรัพย์เก็บตก

26). ม.358 ท�าให้เสียทรัพย์ตามธรรมดา

27). ม.359 ท�าให้เสียทรัพย์ชนิดพิเศษ

28). ม.362 บุกรุกตามธรรมดา

29). ม.363 บุกรุกโดยย้ายเครื่องหมายอสังหาริมทรัพย์

30). ม.364 เข้าไปซ่อนตัวในอาคารของคนอื่น

ความผิดที่กฎหมายให้เป็นความผิดอันยอมความได้นอกเหนือจาก 

ล�าดับ 1-30 เมื่อผู้เสียหายและผู้ต้องหาเป็นญาติกันตาม ม. 71

1). ม.334 ลักทรัพย์ธรรมดา

2). ม.335 ลักทรัพย์ประกอบเหตุพิเศษ (เหตุฉกรรจ์)

3). ม.336 วรรคแรก วิ่งราวทรัพย์ตามธรรมดา

4). ม.343 ฉ้อโกงประชาชน

5). ม.357 รับของโจร

6). ม.360 ท�าให้ทรัพย์ที่มีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์เสียหาย

อายุความ 

อายุความเป็นระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนดไว้เพื่อมิให้ผู้กระท�าผิด

ตอ้งมชีนกัตดิหลังไปตลอดชีวติ และเป็นการทีเ่รง่รดัคดใีหไ้ดต้วัผูก้ระท�าความ

ผิดมาพิจารณาโดยเร็ว เนื่องจากการปล่อยระยะเวลาให้เนิ่นนานไปจะท�าให้

ไมส่ามารถหาพยานหลกัฐานมาพสิจูนค์วามผดิได ้อายคุวามม ี3 ประเภท คอื

  1. อายุความฟ้องคดีทั่วไป มี 5 ระดับ คือ 

- อายุความ 20 ปี ส�าหรับความผิดที่มีระวางโทษประหารชีวิต  

     จ�าคุกตลอดชีวิต หรือจ�าคุก 20 ปี 

- อายุความ 15 ปี ส�าหรับความผิดที่มีระวางโทษจ�าคุกกว่า 7 ปี  

     แต่ยังไม่ถึง 20 ปี 

- อายุความ 10 ปี ส�าหรับความผิดที่มีระวางโทษจ�าคุกกว่า 1 ปี  

     ถึง 7 ปี 

- อายุความ 5 ปี ส�าหรับความผิดที่มีระวางโทษจ�าคุกกว่า 1 เดือน  

     ถึง 1 ปี 

- อายุความ1 ปี ส�าหรับความผิดที่ มีระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่  

     1 เดือนลงมา หรือต้องระวางโทษอย่างอื่น จะต้องฟ้องและได้ตัว 

     ผู้กระท�าผิดมายังศาลภายในก�าหนดอายุความดังกล่าว (ป.อาญา  

     มาตรา 95) 

  2. อายุความฟ้องคดีความผิดอันยอมความได้ 

  นอกจากถอืตามอายคุวามฟอ้งคดทีัว่ไปแลว้ ผูเ้สยีหายยงัตอ้งรอ้งทกุข ์

ต่อพนักงานสอบสวนหรือฟ้องคดีต่อศาลภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่อง

ความผิดและรู้ตัวผู้กระท�าความผิดด้วย (ป.อาญา มาตรา 96)  

  3. อายุความฟ้องขอให้กักกัน 

 จ ะฟอ้งไปพรอ้มกบัการฟอ้งคดอีนัเปน็เหตทุีข่อให้กกักนัหรอือยา่งชา้

ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ฟ้องคดีดังกล่าว
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3.แนวทางปฏิบัติการรายงานข่าวอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม

บทน้ีวา่ดว้ยกรอบ หลกัการ ข้อบังคบั และแนวปฏบิติัในการรายงาน

ข่าวอาชญากรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

3.1 กรอบการนำาเสนอข่าวอาชญากรรมและกระบวนการ

ยุติธรรม

10 ข้อที่ควรและไม่ควร ในการทำาข่าว

(ในลักษณะการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส)

ควรทำา (Do) ไม่ควรทำา (Don’t)

1.มุ่งน�าเสนอข่าวและรายการที่ เกี่ยว

เนื่องกับข่าวอย่างสมดุล เป็นธรรม ปราศ 

จากอคติ ด้วยพื้นที่และเวลาที่เหมาะสม

1.ไม่ใส่ความคิดเห็นของตนเองเข้าไปในข่าวหรือรายการที่เกี่ยวเน่ือง

กับข่าวทุกกรณี

2 .ตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้อง

ก่อนการน�าเสนอข่าวทุกกรณีแม้จะเป็น 

เรื่องเร่งด่วนที่ต้องรายงานอย่างฉับไว

2.ไม่ใช้ข่าวลือ หรือข่าวที่ยังไม่มีการตรวจสอบที่มาในการน�าเสนอข่าว 

และระมัดระวังไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของการโฆษณาชวนเชื่อ  

หรือการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ 

3.เคารพในสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรี 

ความเป็นมนุษย์ของผู้เกี่ยวข้องที่ปรากฏ

และถูกกล่าวถึงในข่าวทุกฝ่าย

3.ไม่เปิดเผยแหล่งข่าว/ผู้ให้ข้อมูล ในกรณีนี้ต้องปกปิดแหล่งข่าว แต่ถ้า 

มีเหตุจ�าเป็นต้องเปิดเผย เช่น กรณีเกิดคดีความจะเปิดเผยแหล่งข่าว

ได้ต่อเมื่อแหล่งข่าวยินยอมเท่านั้น

4.ค�านึงถึงความสมดุลระหว่างสิทธิส่วน

บุคคล และสิทธิในการรับรู้ของสังคม โดย

ยึดหลักจริยธรรมอย่างเคร่งครัด

4.ไม่ลักลอบบันทึกภาพ-เสียงแหล่งข่าวจะท�าได้เฉพาะกรณีการท�าผิด

กฎหมาย พฤติกรรมฉ้อฉล ที่มีผลกระทบต่อสาธารณะและไม่ใช่เรื่อง

ส่วนตัว ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานข่าวภาคสนามต้องหารือผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง 

5.ให้ความส�าคัญถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนจาก

การน�าเสนอข่าวนั้นๆ มากกว่าการตอบ

สนองความอยากรู้อยากเห็นของผู้ชม  

ทั้งในสถานการณ์ปกติ และช่วงวิกฤต

5.ไม่สร้างเหตุการณ์เพื่อบันทึกภาพ    หากจ�าเป็นต้องใช้วิธีนี้เล่าเรื่อง 

ต้องก�ากับดูแลไม่ให้ผิดเพี้ยน เกินเลยข้อเท็จจริง และต้องแจ้งด้วยตัว

หนังสือ หรือบอกในสคริปต์ว่าเป็นเหตุการณ์จ�าลอง

6.เปิดพื้นที่ข่าวอย่างเท่าเทียมให้ความ

ส�าคัญกับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงสื่อ

6.ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงในทุกกรณี หากมีข้อสงสัยแล้วไม่สามารถ 

หาข้อยุติได้ในขณะนั้นให้งดเว้นการน�าเสนอข่าวชิ้นนั้นๆจนกว่าจะได้

รับการยืนยันข้อเท็จจริง

10 ข้อที่ควรและไม่ควร ในการทำาข่าว (ต่อ)

(ในลักษณะการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส)

ควรทำา (Do) ไม่ควรทำา (Don’t)

7.  รายงานปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างรู้เท่า

ทัน ท�าความจริงให้ปรากฏให้ข้อเท็จจริง 

รอบด้าน     

7.ไม่ใช้การจ้างวานให้ผู้ ใดให้สัมภาษณ์หรือกระท�าการใดๆเพื่อ 

การบันทึกภาพยกเว้นการจ่ายค่าตอบแทนร่วมรายการหรือค่าใช้

จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหาร โดยให้พิจารณา 

อย่างเหมาะสม

8.ตระหนักถึงบทบาทในการช่วยผ่อน

เพลาหรือหาทางออกของปัญหาหรือ

สถานการณ์วิกฤตด้วยการท�าหน้าที่

เป็นกลไกส่วนหนึ่งของกระบวนการขับ

เคลื่อน

8.ผู้ปฏิบัติงานข่าวต้องระมัดระวังท่าทีต่อประเด็นปัญหาไม่แสดง 

ความเห็นในสนามข่าวโดยเฉพาะข่าวที่ละเอียดอ่อนและเกี่ยวข้อง 

กับความขัดแย้ง

9.รักษาระยะห่างที่เหมาะสมในความ

สัมพันธ์กับแหล่งข่าว

9.ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ หรือเรียกรับสิ่งตอบแทนใดๆ ในการท�าข่าว

ทุกกรณี หากมีของขวัญที่แหล่งข่าวมอบให้ในโอกาสส�าคัญให้ปฏิบัติตาม 

กรอบจริยธรรมของ ส.ส.ท. อย่างเคร่งครัด

10. เ น้นการน�า เสนอข่าวที่มีคุณค่า 

มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างน่าสนใจ 

โดยไม่ละเลยกับการน�าเสนอข่าวสีสัน 

หรือส่ิงที่สาธารณชนสนใจใคร่รู้อย่าง

สร้างสรรค์

10.ไม่ตัดแต่ง ต่อเติม หรือเสริมเสียงและภาพที่ไม่ได้เกิดขึ้นใน

เหตุการณ์จริง เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ซึ่งเป็นการชี้น�าความรู้สึกและ

อารมณ์ผู้ชม

(อ้างอิง จาก Thai PBS Style Book 2013 หรือ ไทยพีบีเอสสไตล์บุ๊ค 2556)

ในคู่มือการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ระบุไว้ว่า  

“ในการรายงานข่าวอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมักมีประเด็น

สุ่มเส่ียงที่ผู้ส่ือข่าวและกองบรรณาธิการจะทำาผิดกฎหมายและจริยธรรม 

ข่าวเหล่านี้ถือว่าเป็นทั้งข่าวเชิงเหตุการณ์ในระดับปรากฏการณ์ รายวัน 

หรือเฉพาะช่วงที่ได้รับความสนใจ และยังสามารถรายงานข่าวออกมา 

ในลักษณะข่าวเชิงสืบสวน เชิงลึก หรือติดตามในระยะยาวสร้างความลึก 

ของเนื้อหาได้ด้วย”

โดยมากข่าวอาชญากรรม เป็นข่าวที่เก่ียวกับเหตุการณ์ หรือ

สถานการณ์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

1. มกีารกระทำาผิดกฎหมาย เชน่ ประสงค์ตอ่ทรพัยห์รอืชวีติร่างกาย 

(ฉก ชิง วิ่งราว จี้ ปล้น เรียกค่าไถ่ ฉ้อโกง ข่มขืนกระทำาชำาเรา ทำาร้ายร่างกาย 
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ฆ่า ฆาตกรรม ฯลฯ) ยาเสพติด ค้าของเถื่อน ค้าประเวณี การพนัน ละเมิด

ลิขสิทธิ์ทางปัญญา หมิ่นประมาท เป็นต้น

2. มผีลกระทบตอ่ชวีติและทรพัยส์นิสว่นบคุคลและสาธารณะ เชน่ 

อุบัติเหตุหรืออุบัติภัย (ไฟไหม้ รถชน ฯลฯ) ฆ่าตัวตาย เป็นต้น

3.มีการละเมิดความยุติธรรม หรือการละเว้นไม่กระทำาตามที่

กฎหมายกำาหนด เช่น ตรวจสอบข้อมูลการทุจริต ความไม่โปร่งใส การใช้

อ�านาจโดยไม่ชอบธรรมตรวจสอบเบาะแสบ่อนการพนัน หรือข้อร้องเรียน

ต่างๆ ที่มีมูลแต่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย เป็นต้น (Style Book., 

ไทยพีบีเอส)

3.2 ข้อบังคับจริยธรรมในการนำาเสนอข่าวอาชญากรรม

อ้างอิงจาก ข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ

แห่งประเทศไทยว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเก่ียวกับการผลิตและ 

การเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552

  3.2.1 ข้อบังคับจริยธรรมด้านการเคารพศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ ความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล

   1) การปฏบิตังิานในทกุขัน้ตอน การผลติรายการในทกุประเภท

และรูปแบบ ต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เสียดสี

บุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพราะความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ ภาษา 

เพศ อายุ สุขภาพ ฐานะของบุคคล รายได้ การศึกษาและความคิดเห็น 

ทางการเมืองที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

   2) การน�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ เพศสภาพ เพศวิถี  

ต้องด�าเนินการโดยเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงสิทธิและ

เสรีภาพในการรับรู้ของประชาชน ความเหมาะสมกับค่านิยมของสังคม 

และเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

   ต้องเคารพสิทธิของบุคคลนั้นและจะต้องพิจารณาว่าควรแจ้ง 

ให้แก่ผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบในรายการหรือไม่ แต่การปฏิเสธนั้นต้องไม่เป็น

สาเหตุที่ท�าให้ทางองค์กรข่าวต้องยับยั้งการเชิญบุคคลอื่นหรือคู่กรณีที่มี

ประเด็นขัดแย้งมาออกอากาศหรือแสดงความคิดเห็น โดยผู้ให้สัมภาษณ์ 

ต้องท�าหน้าที่อย่างเป็นธรรม

   3) การน�าเสนอเนื้อหาอาจละเมิดความเป็นส่วนตัว หรือ

ท�าร้ายความรู้สึกของบุคคล รวมถึงการน�าเสนอเรื่องราวหรือพฤติกรรม 

ของบุคคลสาธารณะ ท่ีส่งผลกระทบตอ่ส่วนรวมหรอืคนจ�านวนมาก จะท�าได้

กต่็อเม่ือไดพ้จิารณาแล้ววา่ ประชาชนจะไดร้บัประโยชนจ์ากการรบัรูข่้าวนัน้ๆ

   4) การรายงานขา่วหรอืเปิดเผยภาพผู้ท่ีมีความทุกข ์ผู้ประสบภยั 

จากหายนะอยู่ในภาวะยากล�าบาก ทุกข์ทรมานและเป็นผู้ป่วย ต้องเคารพ 

ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ น�าเสนออย่างเหมาะสมและระมัดระวัง

   3.2.2 ข้อบังคับจริยธรรมด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จากรายการทีม่คีวามรนุแรง การกระทำาผิดกฎหมายหรอืศลีธรรม อบายมขุ

และภาษาหยาบคาย

   1) ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้วิจารณญาณในการน�าเสนอภาพ ภาษา 

ถอ้ยค�า และน�า้เสยีงใหเ้หมาะสม โดยเฉพาะเนือ้หาทีมี่ความรนุแรง เร่ืองเพศ 

เพศวถิหีรอืเพศสัมพนัธ ์และเรือ่งท่ีเสียหายตอ่สถาบันครอบครวัหรอืเรือ่งท่ีมี

ความอ่อนไหวอื่นๆ

   2) ผู้ปฏบัิตงิานตอ้งค�านงึถงึการน�าเสนอเนือ้หา ภาษา ภาพ เสียง 

ท่ีอาจท�าใหผู้ช้มผูฟ้งัทีเ่ปน็เดก็และเยาวชนเขา้ใจผดิ หรอืกอ่ใหเ้กดิพฤตกิรรม

ลอกเลียนแบบ เช่น รายการที่มีเนื้อหารุนแรง ภาษาหยาบคาย กิจกรรม 

ที่เสี่ยงอันตราย อบายมุข และการกระท�าผิดกฎหมาย
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   3) ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ออกอากาศหรือตีพิมพ์ภาพและ

ข้อมูลที่อาจมีผลเสียต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน  

หรือความสัมพันธ์ของครอบครัว

   4) ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่น�าเสนอภาพเด็ก เยาวชน ท่ีถูกท�าร้าย

ทารุณ ถูกคุกคามทางเพศ ตกเป็นผู้ต้องหา/ผู้ต้องสงสัย รวมถึงไม่น�าเสนอ

ภาพ ข้อมูล ข้อความ สัญลักษณ์ที่จะสามารถบ่งบอกถึงเด็กและเยาวชน 

ผูต้กเปน็ขา่วได ้เวน้แตจ่ะท�าไปเพือ่ประโยชนข์องเดก็หรือเยาวชนคนนัน้เอง

   5) การรายงานข่าวหรือการน�าเสนอรายการใดๆ ที่เก่ียวข้อง

กับเด็กและเยาวชน ต้องค�านึงถึงการปกป้องศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 

และสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน

   6) ข้อบังคับเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนทั้งหมดนี้ครอบคลุมส่ือ 

ทุกประเภทขององค์กรสื่อ

   3.2.3 ข้อบังคับจริยธรรมจริยธรรมด้านการปฏิบัติต่อผู้

เคราะห์ร้าย หรือผู้มีความเศร้าโศก

   1) การรายงานข่าวภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ การปะทะ การสู้รบ 

การท�าร้าย ต้องค�านึงถึงมนุษยธรรมและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ 

ผู้ที่ก�าลังทุกข์โศก ล�าบาก ทรมาน และต้องน�าเสนอเนื้อหาด้วยความ

ระมัดระวัง การบรรยายภาพต้องสมเหตุสมผล โดยเฉพาะภาพท่ีมีความ

สยดสยอง มีอารมณ์หดหู่ เศร้าใจหรือโกรธแค้น

   2) การน�าเสนอภาพการฆา่บุคคล ภาพผู้เสยีชวีติ หรอืผูบ้าดเจบ็ 

ผูป้ว่ย ก�าลงัมคีวามทกุข ์ตอ้งน�าเสนออยา่งระมดัระวัง และเคารพต่อศกัด์ิศรี

ของบุคคลในภาพและครอบครัว

   3.2.4 ข้อบงัคบัจรยิธรรมจรยิธรรมดา้นการปกปอ้งและปฏบิตัิ

ต่อแหล่งข่าวอย่างเป็นธรรม

   1) ผู้ปฏิบัติงานต้องค�านึงถึงแหล่งข่าวหรือผู้ร่วมรายการ 

ที่เป็นเด็ก เยาวชนและบุคคลท่ีก�าลังมีความทุกข์หรือผู้ที่มีความบกพร่อง 

ทางสมองเป็นพิเศษ เพราะพวกเขาอาจไม่ได้นึกถึงผลกระทบที่จะตามมา 

หลังจากการให้สัมภาษณ์หรือเข้าร่วมรายการ

   2) การเสนอข่าว รายงาน หรือรายการที่มีการกล่าวหาบุคคล 

กลุ่มบุคคล หรือองค์กรใดๆ ต้องนึกเสมอว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาต้องมีสิทธิ์ 

และโอกาสที่จะตอบโต้ข้อกล่าวหานั้นในข่าว รายงานหรือรายการเดียวกัน

   3) การปกปิดแหล่งข่าวหรือการหาข้อมูลแบบลับๆ ต้องมีเหตุ 

มีผลเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่หรือความปลอดภัยของแหล่งข่าว

   4) ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่จ่ายเงินให้กับแหล่งข่าว ไม่รับรางวัล

หรือผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อให้น�าเสนอข่าว และไม่กระท�าสิ่งใด 

ที่ขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพ

   5) การแอบบันทึกเทปหรือหาหลักฐานแบบลับ สามารถท�าได้

แต่ควรใช้เป็นวิธีการสุดท้ายเพราะอาจมีผลต่อความน่าเช่ือถือของข่าว 

หรือรายการขององค์กรส่ือ ยกเว้นแต่เป็นการท�าข่าวแบบสืบสวนสอบสวน

ที่ต้องมีการค้นหาข้อเท็จจริง ซึ่งการบันทึกเทปอย่างเปิดเผยจะท�าให้ไม่ได้

ข้อมูลตามความเป็นจริง

   6) ก่อนออกอากาศเสียงพูดคุย หรือการให้สัมภาษณ์ 

ทางโทรศัพท์ในทุกเรื่อง หากเป็นการบันทึกลับ จะต้องแจ้งขออนุญาต 

ผู้ให้สัมภาษณ์หรือเจ้าของเสียงก่อน
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   3.2.5 ข้อบังคับจริยธรรมจริยธรรมในการนำาเสนอเนื้อหา

อาชญากรรม หรือพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสาธารณะและเหตุร้ายแรง 

ที่มีผลกระทบต่อบุคคลและสังคม

   1) การเสนอข่าว หรือการรายงานประเด็นอาชญากรรมหรือ

ภัยสาธารณะ ต้องไม่ท�าให้ประชาชนตกใจเกินกว่าเหตุ ไม่สร้างผลกระทบ

ต่อกระบวนการยุติธรรม ไม่ยั่วยุให้เกิดการประกอบอาชญากรรม ท�าให้ 

เกิดพฤติกรรมเลียนแบบหรือก่อความไม่สงบ

   2) ผู้ปฏิบัติงานต้องนึกถึงสิทธิส่วนตัวและศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ของบุคคลที่เป็นเหย่ืออาชญากรรม ด้วยการรายงานข่าวโดยไม่ท�าให้

บุคคลในข่าวนั้นอับอาย เป็นตัวตลกหรือรู้สึกถูกซ้�าเติม

   3) ผูป้ฏบัิตงิานตอ้งค�านงึถึงสทิธขิองผูต้อ้งสงสยั โดยไมน่�าเสนอ

ภาพและไมใ่ชภ้าษาทีม่ลีกัษณะตัดสนิผูต้อ้งสงสยัท่ียงัไมไ่ด้ผา่นการตัดสนิคดี

ของศาล และหลกีเล่ียงการน�าเสนอภาพผูต้อ้งหาพรอ้มของกลางหรอืการท�า

แผนประกอบค�ารบัสารภาพ ซึง่อาจท�าใหผู้ช้มผูฟ้งัตดัสนิว่าผูต้อ้งหาคนนัน้ๆ

เป็นผู้กระท�าความผิดจริง

   4) ผู้ปฏิบัติงานต้องค�านึงถึงการน�าเสนอภาพหรือข่าวที่เกี่ยว

กับการท�าร้ายตนเอง การพยายามฆ่าตัวตาย การฆ่าตัวตาย ในรายการ 

ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือแต่งขึ้น

   3.2.6 ข้อบังคับจริยธรรมจริยธรรมในการนำาเสนอเหตุการณ์

ความขัดแย้ง การชุมนุม การประท้วง การจลาจล การปะทะ การปราบ

ปรามที่รุนแรง การก่อการร้ายและภาวะสงคราม

   1) ในสภาวะที่สังคมเกิดความขัดแย้งในสังคมท่ีส่งผลกระทบ 

ในวงกว้าง เป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนต้องน�าเสนอข้อมูล ความรู้ ความคิด

เห็นที่หลากหลาย ครบถ้วน ไม่ล�าเอียงเข้าข้างฝ่ายใด เพื่อให้สังคมมีทางออก

จากความขัดแย้ง

   2) นักข่าวและผู้รายงานข่าว ต้องค�านึงว่าบุคคลมีสิทธิเสรีภาพ

ในการชุมนุม และแสดงความคิดเห็นอย่างสงบโดยไม่มีอาวุธ

   3) การรายงานข่าวชุมนุม การประท้วง จลาจล ก่อการร้าย  

ต้องรายงานอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ ด้วยความถูกต้องเที่ยงตรง และ 

รับผิดชอบต่อสังคม ค�าพูดที่ใช้ต้องไม่ปรุงแต่ง ไม่ใส่อารมณ์ ไม่มีอคติ

   4) การเสนอข่าว หรือรายงานต้องเลือกใช้ค�าเพื่อกล่าวถึง 

ผูก้อ่เหตอุยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม ไม่เรยีกบุคคลดงักลา่ววา่ “ผู้กอ่การรา้ย” 

จนกว่าจะมีการพิพากษาคดีของศาล ยกเว้นแต่เป็นการกล่าวของแหล่งข่าว 

หรือผู้ให้ข้อมูล ที่นักข่าวต้องอ้างถึงแหล่งข่าว

   ในกรณีที่ ผู้ก่อเหตุมีช่ือเฉพาะกลุ่ม ก็ให้เรียกเฉพาะช่ือนั้น  

ไม่ควรใช้ช่ือกลุ่มแบบเหมารวม ที่อาจส่งผลต่อช่ือเสียงและความรู้สึก 

ของผู้ที่ถูกเหมารวม

   5) รายงานเหตุการณ์การปะทะ การปราบปราม หรือภาวะ

สงครามตามความเป็นจริง ไม่ปิดบังความโหดร้ายทารุณที่เกิดขึ้น แต่ต้อง

เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเหยื่อ และต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

ก่อนจะน�าเสนอภาพที่สยดสยอง หรือสะเทือนใจ

   6) ในสถานการณ์ที่มีการข่มขู่ คุกคาม หรือจับตัวประกัน  

ผู้ปฏิบัติงานควรรับฟังค�าแนะน�าจากเจ้าหน้าที่ต�ารวจและฝ่ายความมั่นคง 

ก่อนออกอากาศภาพหรือข้อความ ที่อาจท�าให้สถานการณ์รุนแรงมากยิ่งขึ้น

   แต่การปฏิบัติตามค�าขอร้องของเจ้าหน้าท่ีและฝ่ายความมั่นคง 

ที่ ไม่ ให้รายงานข้อมูลหรือตีพิมพ์ภาพบางภาพ รวมทั้ งการขอร้อง 

ให้ออกอากาศข้อมูลบางอย่าง จะท�าได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุผล แต่หากรู้ว่าภาพ 

หรือข้อความนั้นเป็นเท็จจะต้องไม่ออกอากาศภาพหรือข้อความนั้น 

โดยเด็ดขาด
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   3.2.7 จริยธรรมในการรายงานเหตุการณ์หายนะ อุบัติเหตุ

ขนาดใหญ่ ภัยธรรมชาติ ภาวะฉุกเฉิน

   1) การรายงานเหตุหายนะและภาวะฉุกเฉิน เช่น ภัยธรรมชาติ 

อุบัติเหตุขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ต้องใส่ใจกับแหล่งที่มา 

ความถูกต้องของข้อมูลน�าเสนออย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยเฉพาะจ�านวน 

ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต และความเสียหาย

   2) เมื่อเกิดเหตุหายนะ และภาวะฉุกเฉินต้องรีบรายงานเฉพาะ

ข้อมูลที่ส�าคัญแต่ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนรายงานเสมอ

   3) การท�างานในภาวะเชน่นี ้ไมใ่ชเ่พยีงรายงานขา่วหรอืเหตกุารณ ์

แตต่อ้งชว่ยสง่สญัญาณเตือนหรอืขอความช่วยเหลอื เพือ่ช่วยลดความสญูเสยี 

ความเสียหาย แต่ต้องระมัดระวังในความถูกต้องเที่ยงตรงตามข้อเท็จจริง  

และรักษาความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด

   3.2.8 จริยธรรมในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ข่มขู่ 

คกุคาม การจบัตวัประกนั การลกัพาตัว การจีเ้ครือ่งบิน หรือยานพาหนะอืน่ 

   1)  การออกอากาศค�าเตอืน ค�าขม่ขู ่คกุคาม ต้องหารือกบัเจ้าหน้าท่ี 

ต�ารวจ หน่วยงานความมั่นคงและผ่านการตัดสินใจจากผู้บริหารระดับสูง 

ขององค์กรสื่อ

   2) การเสนอข่าว หรือรายงานเหตุการณ์ข่มขู่  คุกคาม  

การจับตัวประกัน การลักพาตัว จี้เครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่น ต้องคิดถึง 

ความปลอดภัยของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง และสวัสดิภาพของสาธารณะรวมถึง

ตอ้งระมดัระวงัไม่ใหก้ลายเป็นเครือ่งมอืหรอืชอ่งทางการสือ่สารของผูก้อ่เหตุ

   หากผู้ปฏิบัติงานจงใจ เจตนา ละเลย ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ 

ตามขอ้บงัคับดงักลา่วขา้งตน้ จนท�าให้องคก์รเสยีหายหรอืลดความนา่เชือ่ถอื 

พนักงานจะถูกลงโทษทางวินัย อาจได้รับโทษตั้งแต่การภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง 

พักงาน ให้ออก หรือไล่ออก ถ้าเป็นผู้ผลิตอิสระอาจถูกลดผลตอบแทน 

หรือเลิกจ้างได้

  3.3 หลักการนำาเสนอข่าวอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม

ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ กองบรรณาธิการ และผู้ที่เกี่ยวข้องพึงมีหลักการ

ดังนี้

1) คำานงึถงึรวดเรว็ ถกูตอ้ง รอบดา้น โปรง่ใส เปน็ธรรม และสมดลุ 

โดยตรวจสอบข้อมูลตลอดเวลา (update) ไม่ยึดมั่นกับข้อมูลชุดใดชุดหนึ่ง 

เพราะข้อเท็จจริงของเหตุการณ์นั้นๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ 

ความเป็นจริงของหลักฐานที่มีการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบด้าน

2) เคารพศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย ์และไมล่ะเมิดหลกัสทิธิมนษุยชน 

ทัง้ตอ่ “ผูเ้สยีหาย” “ผูถ้กูกลา่วหา” และ “ผูก้ระท�าความผดิ” รวมทัง้ค�านงึถงึ

ผลกระทบตอ่ครอบครวั และวงศต์ระกลูของทกุๆ ฝา่ย ผูส้ือ่ขา่วตอ้งค�านงึถงึ

สิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้เคราะห์ร้ายที่ตกเป็นเหยื่อ 

อาชญากรรม ด้วยการรายงานข่าวโดยไม่ท�าให้อับอาย ไม่ท�าให้เป็นตัวตลก 

หรือไม่ท�าให้รู้สึกถูกซ้�าเติม

3) ให้ความรู้ บทเรียน และเตือนภัยแก่สังคมเพื่อการเฝ้าระวัง 

ปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของสาธารณชน  

และสวัสดิภาพของสังคม

4) ไมส่รา้งความตืน่ตระหนกั การเสนอข่าวหรือการรายงานประเดน็

อาชญากรรมหรือภัยต่อสาธารณะ ต้องไม่ท�าให้ประชาชนตื่นตระหนก 

เกนิกวา่เหต ุไมส่รา้งผลกระทบตอ่กระบวนการยตุธิรรม ไม่ยัว่ยกุารประกอบ

อาชญากรรม ไม่ชักน�าไปสูพ่ฤติกรรมการเลยีนแบบ หรอืการก่อความไม่สงบ
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5) ไม่ชี้นำาตัดสินตีตราประทับเหมารวมเชิงลบ ผู้สื่อข่าวและ 

กองบรรณาธิการต้องค�านึงถึงสิทธิของผู้ต้องสงสัย โดยไม่น�าเสนอภาพ  

และไม่ใช้ภาษาที่มีลักษณะเป็นการตัดสินผู้ต้องสงสัยหรือผู้ถูกกล่าวหา  

ท่ียังไม่ผ่านการพิจารณาตัดสินคดีของศาล และหลีกเลี่ยงการน�าเสนภาพ  

ผู้ต้องหาพร้อมของกลาง หรือภาพการท�าแผนประกอบการรับสารภาพของ 

ผู้ต้องหาอย่างชี้น�าผู้ชมผู้ฟังให้ตัดสินว่าผู้ต้องหาคือผู้กระท�าความผิด

6) การแจง้ผูเ้สยีหายและเครอืญาตกิอ่นรบัรู้ข่าวผา่นสือ่ หากเกดิ

การสูญเสียชีวิตทางญาติของผู้เสียหายควรได้รับแจ้งการสูญเสียก่อนที่ส่ือ 

จะรายงานข่าว โดยเฉพาะเหตุการณ์เสียชีวิตจากอาชญากรรมร้ายแรง  

การฆา่ตวัตาย การถกูขม่ขนืกระท�าช�าเรา การลกัพาตวั หรอื อบุติัเหตขุนาดใหญ ่

อันน่าสะเทือนใจ

7) เคารพคนเป็นเท่ากับคนตาย ในหลายครั้งผู้เกี่ยวข้องกับข่าว

อาชญากรรมมกัมทีัง้ผูที้ย่งัมชีวีติและเสยีชีวติ กฎหมายต่างๆ ใหค้วามคุม้ครอง 

ท้ังผูต้ายและยงัมชีวีติอยูเ่สมอ ตอ้งปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีมและเคารพเสมอกนั 

ผูต้ายแม้จะเสยีชีวติแล้วแตผู่อ้ืน่ไมส่ามารถละเมดิสทิธสิว่นบคุคลได ้ไมว่า่จะ

เป็น 1. ข้อมูลส่วนบุคคล 2. พฤติกรรมส่วนบุคคล 3. บทสนทนาส่วนบุคคล

และ 4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ตกเป็นข่าวนั้นๆ

8) การไม่เปิดเผยชี้นำา/ชี้ช่องให้เกิดการเลียนแบบอาชญากรรม 

นักข่าวไม่ควรน�าเสนอกระบวนการและเทคนิคในการก่ออาชญากรรม 

อนัจะเปน็แบบอยา่งใหก้บัผูช้ม ไมช่กัจงูใจหรือน�าเสนอไปในทางทีเ่ลยีนแบบ

หรือรู้สึกว่าเป็นวีรบุรุษ

9) ใชภ้าษาภาพขา่วขอ้ความท่ีไมส่ร้างความสะเทือนใจเรา้อารมณ ์

โดยมากขา่วอาชญากรรมทีผ่า่นมามกัเขียนใชภ้าษาทีห่วอืหวา เร้าอารมณ ์และ

สรา้งความตืน่เตน้ในเชงินวนยิาย ละคร ซงึเป็นวถิปีฏบิตัเิกา่ทีผ่ดิจรรยาบรรณ 

การเลือกใช้ค�าบรรยายในข่าวอาชญากรรมควรท�าด้วยความเคารพ โดย

ต้องค�านึงถึงปัจจัยด้านอายุ เพศ การศึกษา ความเชื่อ ชนชาติ และเชื้อชาติ 

ของผู้ที่ตกเป็นข่าว

นักข่าวพึงระมัดระวังการใช้ภาษาเหล่านี้ในงานข่าว เช่น ค�าสบถ 

ข้อความแสดงการเหยียดเชื้อชาติ ชนชาติ ศาสนา ความเชื่อ ชาติพันธุ์  

การเหยยีดเพศ เหยยีดความพิการและความไมส่มบรูณข์องรา่งกายและจติใจ 

และหลีกเลี่ยงการฉายภาพความรุนแรงหรือความเจ็บปวดซ้�าๆ เพราะคิดว่า

สาธารณชนอยากรับรู้รับทราบ

10) กรณีที่ “แหล่งข่าว” ในฐานะพยานเห็นเหตุการณ์อุบัติเหตุ 

อาชญากรรม หรอืสถานการณอ่ื์นๆ และนักข่าวน�าเสนอขอ้มูลนัน้เก่ียวขอ้ง

กับ “ผู้ตกเป็นข่าว” พึงระมัดระวังการเปิดเผยอัตลักษณ์ ใบหน้า และชื่อ 

ของแหล่งข่าว อันอาจเป็นเหตุให้แหล่งข่าวนั้นตกอยู่ในอันตรายในภายหลัง

จากการเปิดเผยข้อมูลให้นักข่าว

11) กรณีที่ ผู้ร่วมรายการเป็นเด็กและเยาวชน ควรแน่ใจว่าได้รับ 

ค�าอนุญาต ยินยอมจากพ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็ก หรือบุคคลที่เด็กไว้วางใจ 

หรือกรณีข่าวนั้นๆ เป็นเร่ืองที่ส่งผลกระทบทางจิตใจ หรือตัวเด็กในทางลบ 

จะต้องไม่น�าเสนอให้ทราบถึงชื่อตัว อัตลักษณ์ของตัวเด็กโดยเด็ดขาด

12) กรณีที่นำาเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความโหดร้ายทารุณ  

จากภาพขา่วอาชญากรรมทีม่คีวามนา่กลวั หวาดเสยีว และกระทบกระเทอืนใจ

ต่อผู้ชมหากจ�าเปน็ตอ้งน�าเสนอเพือ่เตอืนภยั เพือ่แจง้ขอ้เทจ็จรงิ ควรมกีารแจง้ 

ค�าเตือนต่อผู้ชมก่อนว่าภาพข่าว หรือเน้ือหาที่จะได้รับชมน้ันอาจมีระดับ

ความรุนแรง ผู้ชมที่มีความเสี่ยงโปรดหลีกเลี่ยง

13) การกระทำาอาชญากรรมรุนแรง พฤติกรรมต่อต้านสังคม  

ห้ามน�าเอามาเสนอในลักษณะเป็นการกระท�าที่ยอมรับโดยทั่วไป หรือเป็น

ที่ปกติของสังคม
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  3.4 แนวทางการนำาเสนอข่าวอาชญากรรมและกระบวนการ

ยุติธรรม

   การน�าเสนอข่าวกรณีมีการกระท�าผิดกฎหมาย มีแนวทางท่ีใช้

ร่วมกันดังนี้

1) หลีกเลี่ยงการน�าเสนอภาพผู้ต้องหาท่ีมีเคร่ืองพันธนาการ 

(กุญแจมือ โซ่ตรวน ฯลฯ) และไม่เสนอภาพผู้ต้องหาผ่านกรงขัง

2) การติดตามท�าข่าวการท�าแผนประกอบการรับสารภาพของผู้

ต้องหา หลีกเลี่ยงการบรรยายรายละเอียดวิธีการกระท�าความคิด และไม่

ปลอ่ยเสยีงค�ารับสภาพข้ันตอนการกระท�าความผดิของผูต้้องหา เพือ่ปอ้งกัน

การน�าไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบ ยกเว้นกรณี จี้ ปล้น ฉ้อโกง ที่มีเจตนาน�า

เสนอเพื่อให้ข้อมูลเตือนภัย ปกป้องทรัพย์สินของผู้ชมและสาธารณชน

3) กรณีการสัมภาษณ์ปกปิดแหล่งข่าว ต้องปกป้องคุ้มครองโดยไม่

เปิดเผยรูปพรรณสัณฐาน หรือรายะเอียดต่างๆ ที่เป็นอัตลักษณ์อันจะท�าให้

สามารถคาดเดา หรือเชื่อมโยงไปสู่ตัวตนของแหล่งข่าวได้ เช่น ใช้เทคนิค

ดัดแปลงภาพและเสียงของแหล่งข่าว โดยถ่ายเงาบนฉากแล้วพากย์เสียงทับ 

และซ้อนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกด้วยว่าเป็นเสียงพากย์ เป็นต้น

หลีกเลี่ยงการนำาเสนอภาพของแหล่งข่าวที่เสี่ยงต่ออันตรายด้วย

วธิถ่ีายดา้นขา้ง ดา้นหลงั หรอืสว่นตา่งๆของรา่งกาย รวมถึงการใช้เทคนิค 

บีบ อัด ดัดเสียงของแหล่งข่าว เนื่องจากไม่สามารถอำาพรางแหล่งข่าว 

ได้ท้ังหมดเพราะมีความเสี่ยงที่ผู้ใกล้ชิดจะจำาได้ อีกทั้งไม่มีผลทำาให้ข่าว

ชิน้นัน้ดูมนีำา้หนกั หรอืนา่เชือ่ถอืมากขึน้แตอ่ยา่งใด ยิง่ไปกวา่น้ันผูช้มบาง

สว่นอาจต้ังขอ้สังเกตวา่ผูท้ีอ่ำาพรางใบหนา้และเสียงคอืผูท้ีเ่ก่ียวข้อง หรือ

รู้เรื่องราวนั้นๆ จริงหรือไม่ 

หากจ�าเป็นต้องใช้ข้อมูลจากแหล่งข่าวเหล่านี้ให้คิดหาวิธีการน�า

เสนออืน่ เชน่ น�าขอ้มลูมาน�าเสนอดว้ยภาพ เขยีนในสคริปต์ หากเปน็ประเด็น

ส�าคัญให้คัดข้อความมาท�ากราฟฟิก

4) ไม่เปิดเผยรายละเอียดท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อรปูคด ีขอ้มูล

ในชั้นศาลจะเปิดเผยได้ในกรณีที่ศาลพิจารณาตัดสินแล้ว หรือเปิดเผยข้อมูล

การไต่สวนความของศาลระหว่างการพิจารณาตัดสินได้ในเชิงให้ความรู้เป็น

กรณีศึกษาแก่สังคม แต่ต้องไม่น�าเสนอเชิงวิเคราะห์ชี้น�าคดี หรือวิพากษ์

วิจารณ์อันเป็นการละเมิดต่ออ�านาจศาล

5) กรณีน�าเสนอข่าวการพิจารณาคดีในชั้นศาล โดยปกติศาล 

จะห้ามถ่ายภาพหน้าบัลลังก์ และภาพในห้องพิจารณาคดี ให้ใช้วิธีการ 

ถ่ายภาพป้ายชื่อห้อง ทางเดินหน้าห้อง หรือภาพวาดในห้องพิจารณคดี 

เป็นต้น

6) คดีความของเด็กและเยาวชน ทุกขั้นตอนของการด�าเนินคดี 

ต้องไม่น�าเสนอภาพใบหน้าและรายละเอียดต่างๆ (ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่่  

สภาพแวดล้อมบรเิวณถิน่ท่ีอยู ่สถานศึกษา อัตลักษณ ์ขอ้มูลผู้ปกครอง ฯลฯ)  

ที่จะท�าให้สามารถคาดเดาหรือเชื่อมโยงไปสู่ตัวเด็กหรือเยาวชนได้

  3.5 กระบวนการรายงานข่าวอาชญากรรม

การท�า หรอื รายงานขา่วอาชญากรรมโดยปกติแลว้จะมีกระบวนการ

ขั้นตอน อยู่ 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1) การสืบสวนสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

2) การฟ้องร้องโดยพนักงานอัยการ 

3) การพิจารณาพิพากษาคดีโดยศาล  

4) การบังคับลงโทษโดยกรมราชฑัณฑ์ 

ซึง่ในแตล่ะสว่นผูส้ือ่ขา่วมีหนา้ทีก่ารรายงานและตดิตามสถานการณ ์

เพื่อน�าข้อมูลมาน�าเสนอต่อสาธารณชน 
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ช่วงที่ 1 การสืบสวนสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่รัฐ/ตำารวจ

ในช่วงเริ่มต้นนี้ นักข่าวมักทราบเรื่องราวจากการให้ข่าวของ 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจ ซึ่งส่วนมากคือเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สอบสวน ข้ันตอน 

ส�าคัญในกระบวนการนี้ คือ การแสวงหาข้อเท็จจริง หลักฐานพยานวัตถุ 

บุคคลต่างๆ ซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจได้ปฏิบัติไปตามอ�านาจ

กฎหมายและเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิดโดยการสืบสวน 

จะกระท�าโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจซึ่งการสืบสวนไม่จ�าเป็น 

ต้องมีหมายเรียกหรือหมายอาญามีความแตกต่างที่ผู้สื่อข่าวและนักข่าว 

ต้องเข้าใจขั้นตอนย่อยๆ 2 ขั้น คือ

1) การสืบสวน คือ ช่วงการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน 

  ซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจได้ปฏิบัติไปตามอ�านาจและ 

  เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิดโดยการสืบสวนจะกระท�า 

  โดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจซึ่งการสืบสวนไม่จ�าเป็นต้องมี 

  หมายเรียกหรือหมายอาญา ในการรายงานข่าวช่วงนี้ ผู้สื่อข่าว 

  ทำาได้แต่เพยีงการตดิตามประเดน็ หรอืรวบรวมความคบืหนา้แจง้ 

  ต่อสาธารณะ หรือต่อกองบรรณาธิการแต่ยังไม่สามารถเปิดเผย 

  ข้อมูลได้มากนักเนื่องจากต้องระมัดระวังการช้ีนำาหรือเผยแพร่ 

  ข้อมูลเกินความจำาเป็น

2) การสอบสวน คือ ช่วงการแสวงหาข้อเท็จจริงจากพยานบุคคล  

  โดยการสอบสวนจะกระท�าโดยพนักงานสอบสวนซ่ึงการเรียก 

  บุคคลใดมาสอบสวนจ�าเป็นต้องมีหมายเรียกของพนักงานสอบสวน 

  ในการรายงานข่าวช่วงนี้ ผู้สื่อข่าวจะมีบทบาทอย่างมากในการ 

  สืบค้นข้อมูล หลายกรณีข่าวที่สื่อสามารถช่วยเปิดเผยข้อมูล 

  ต่อสาธารณชนและสร้างความก้าวหน้าในคดีได้มากและ 

  เป็นช่วงที่สาธารณชนสนใจข่าวมากที่สุด เพราะมีคุณค่าข่าวสูง  

  ผู้คนสนใจและกระหายใคร่รู้ อย่างไรก็ตามการรายงานข่าว 

  ในช่วงนี้เป็นช่วงที่สื่อมักละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมากที่สุด

ช่วงที่ 2 การฟ้องร้องโดยพนักงานอัยการ

เมื่อพนักงานสอบสวนรับแจ้งความและท�าส�านวนการสอบสวน

เสร็จแล้วก็จะส่งส�านวนการสอบสวนพร้อมผู้ต้องหาไปยังพนักงานอัยการ 

พนักงานอัยการก็จะพิจารณากลั่นกรองคดีจากส�านวนการสอบสวนแล้ว 

จะมคี�าสัง่ในคดฟีอ้งหรอืไมฟ่อ้งผูต้อ้งหา เมือ่พนกังานอยัการฟอ้งผูต้อ้งหาตอ่

ศาล โดยเมื่อพนักงานอัยการฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลแล้ว ฐานะของผู้ต้องหาจะ

เปลี่ยนไปเป็นจ�าเลย

ช่วงที่ 3 การพิจารณาพิพากษาคดีโดยศาล

หลังจากโจทก์ไปยื่นฟ้องคดีต่อศาล ซึ่งอาจจะเป็นอัยการหรือ 

ผูเ้สยีหายฟ้องเอง เม่ือศาลประทบัฟอ้งแลว้ ศาลจะนดัจ�าเลยมาสอบค�าใหก้าร 

โดยในกรณีจ�าเลยให้การรับสารภาพซึ่งศาลจะตัดสินในวันนั้น ส่วนในกรณี 

จ�าเลยให้การปฏิเสธ ศาลจะนัดสืบพยานโจทก์ และจ�าเลยต่อไป

ช่วงที่ 4 การบังคับคดี/การติดตามการลงโทษโดยกรมราชฑัณฑ์

เม่ือคดีถึงที่สุดก็ต้องบังคับให้เป็นไปตามค�าพิพากษาที่ถึงที่สุดนั้น 

เช่น พิพากษาให้ยกฟ้อง ถ้าจ�าเลยถูกขังอยู่ที่เรือนจ�า ศาลก็จะออกหมาย

ปลอ่ยจ�าเลยใหพ้น้ขอ้หาไดร้บัอิสรภาพไป ถา้พพิากษาลงโทษจ�าคุกก็จะจ�าคุก

จ�าเลยตามค�าพิพากษาของศาล โดยฐานะของจ�าเลยจะเปลี่ยนเป็นผู้ต้องขัง 
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  3.6 การสบืข่าวรายงานขา่วเดก็และเยาวชนจากการจดัแถลงขา่ว

ของเจ้าหน้าที่ตำารวจ

แนวปฏิบัติ

1. ในกรณีที่มีการจัดแถลงข่าวที่มีเด็กอยู่ในคดีความ อาชญากรรม 

เพศ ยาเสพติด หรือความรุนแรงอื่นๆ และผู้สื่อข่าวไปสืบข่าวจากสถานที่ 

แถลงข่าว และค้นพบว่ามีการน�าเอาตัวเด็กมาเกี่ยวข้องปรากฏในพื้นที่ 

ของการแถลงข่าว ให้หลีกเลี่ยงการถ่ายบันทึกภาพเด็กและเยาวชนนั้น  

เพราะกฎหมาย พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ได้ก�าหนดให้ความคุ้มครองสิทธิเด็กและ

เยาวชนเอาไว ้ไมอ่นญุาตใหบ้นัทกึภาพหนา้ หรอือวยัวะส่วนใดทีท่�าใหท้ราบ

ถึงชื่อ อัตลักษณ์ที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ 

2. ไมบ่นัทกึภาพ บันทึกเสยีง หรอืเผยแพรเ่สยีงของเด็กหรอืเยาวชน

ซึ่งต้องหาว่ากระท�าความผิดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือเปิดเผยข้อมูล 

ซ่ึงอยู่ในกระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือ 

ในทางพิจารณาคดีของศาลที่อาจท�าให้บุคคลอื่นรู้จักตัว ชื่อตัวหรือชื่อสกุล 

ของเด็กและเยาวชนนั้น หรือเปิดเผยข้อมูลประวัติการกระท�าความผิด หรือ

สถานทีอ่ยูส่ถานทีท่�างาน หรอืสถานศกึษาของเดก็หรอืเยาวชนนัน้โดยเด็ดขาด 

  3. ในกรณีที่เกี่ยวกับเหตุการณ์อาชญากรรมการกระท�าช�าเรา  

การค้าแรงงานเด็กต้องไม่เปิดเผยชื่อ อัตลักษณ์ หรือข้อมูลแวดล้อมอื่น 

ที่เกี่ยวกับตัวเด็ก หรือน�าเด็กมาเปิดเผย

  3.7 การรายงานข่าวอาชญากรรมเฉพาะเรื่อง 

ในการรายงานข่าวอาชญากรรม ซึ่ งส่วนมากเก่ียวข้องกับ 

คดคีวามอาชญากรรมรา้ยแรง โดยเฉพาะสือ่มวลชนไทย จะมขีา่วหลายหมวด 

เรื่องท่ีผู้สื่อข่าว ช่างภาพ กองบรรณาธิการต้องเกี่ยวข้องด้วยเสมอ มีกลุ่ม

เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ ดังนี้

  3.7.1 ข่าวยาเสพติด

  มขีอ้ทีค่วรค�านงึถงึ เปน็แนวปฏบิตัใินการรายงานข่าวยาเสพตดิ 

  ที่สื่อพึงระมัดระวัง “ห้ามรายงาน” ดังนี้

  1) ไม่เปิดเผย “มูลค่า” เนื่องจากการบอกมูลค่าอาจเป็น 

   การสร้างความรู้สึกละโมบหรือกระหายให้คนทั่วไปอยากที่จะ 

   ประกอบอาชญากรรมมากขึ้น และในอีกความหมายหนึ่ง  

   คือ ยาเสพติดไม่มีคุณค่าในสังคม

  2) ไม่เปิดเผย “บอกราคายาเสพติดในท้องตลาด ราคาซื้อ 

   ราคาขาย” เนื่องจากอาจเป็นส่งผลกระทบทางอ้อมอาจท�าให้ 

   กระตุ้นผู้ซื้อผู้ขายเข้าสู่วงการยาเสพติดมากขึ้น

  3) ไม่เปิดเผย “ค่าจ้าง” ในกระบวนการขนส่งยาเสพติด  

   เนือ่งจากอาจสง่ผลใหล้อ่ใจคนมาท�าธรุกิจดว้ยวธิกีารรบัสง่ขาย 

   ยาเสพติดมากข้ึน การระบุข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นการ 

   สร้างปัญหามากขึ้นในอนาคต

  4) ไม่เปิดเผย “วิธีการขนส่ง” ในรายงานข่าวเนื่องจาก 

   อาจเป็นการชี้ช่องหลบหลีกการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ  

   หรอืใหข้้อมลูจนอาชญากรรูว้ธิหีลบหน ีซึง่อาจท�าใหเ้จ้าหนา้ทีรั่ฐ 

   ภาคสนามท�างานยากยิ่งขึ้น

  5) ไม่เปิดเผย “วิธีการล่อซื้อ” เน่ืองจากเป็นความลับ 

   ในกระบวนการสืบสวนจับกุม ไม่บอกสถานท่ี  วนัเวลาการลงพ้ืนท่ี 

   ตรวจจับในรายงานข่าว

  อย่างไรก็ตาม ส�าหรับข่าวยาเสพติด การรายงานข่าวอาจช่วย 

  สร้างความรู้สึกเกรงกลัวการกระท�าผิดกฎหมาย ด้วยการเติมข้อมูล
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กฎหมาย เช่น “บอกโทษจ�าคุก” และ “ข้อกฎหมาย” ในรายละเอียดท้าย

ข่าว ระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนและท�าลายกระบวนการยุติธรรม

กรณีที่ควรนำาเสนอ การนำาเสนอ

	ปริมาณมาก

	ประเด็นน่าสนใจ มีความ

ส�าคัญในแง่ท่ีส่งผลกระทบต่อ

สังคมในวงกว้าง เช่น บุคคล

สาธารณะ หรือมีชื่อเสียงค้า

ยาเสพติดหรือจัดปาร์ตี้ยาเสพ

ติด หรือนักศึกษาค้ายาเสพ

ติดเพื่อหาเงินเรียนหนังสือ 

เป็นต้น

	น�าเสนอในเชิงเฝ้าระวังป้องกัน มากกว่าเชิงปราบปราม ไม่ตกเป็นเครื่อง

มือของต�ารวจในการน�าเสนอข่าวเพื่อสร้างผลงานให้ต�ารวจในการ

จับกุมเพื่อแถลงผลงาน

o เพ่ือให้สังคมเกิดการเรียนรู้โทษภัยของการเสพและค้ายาเสพติด

อย่างรอบด้าน (เช่น โทษภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และบทลงโทษ

ตามกฎหมาย) 

o เพื่อการรู้ เท่าทันพัฒนาการของยาเสพติดทั้งด้านการผลิต 

จ�าหน่ายและเสพ

	ระมัดระวังการน�าเสนอภาพใบหน้าและรายละเอียด (ชื่อ-นามสกุล) 

ของผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้อง ยกเว้น กรณีเหตุซึ่งหน้า 

o กรณีการจัดแถลงข่าวโดยเจ้าหน้าที่ต�ารวจควรน�าเสนอภาพกว้าง 

ไม่เสนอภาพ close up ใบหน้าของผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้อง และ

ไม่แช่ภาพนาน

	ระมัดระวังการบรรยายเนื้อหา โดยไม่อธิบายรายละเอียดที่อาจจะ

ชักน�าไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบ

	ไม่น�าเสนอภาพและรายละเอียดต่างๆ ของผู้เสพ

ไม่ควรทำา

	 ผู้สื่อข่าวต้องไม่ล่อซื้อยาเสพติดเพื่อให้ได้หลักฐานมาน�าเสนอข่าว เพราะเป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมาย แต่ถ้า

เป็นการวางแผนล่อซื้อของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ ผู้สื่อข่าวสามารถติดตามท�าข่าวระหว่างแผนการล่อซื้อได้ และต้อง 

ระมัดระวังการน�าเสนอข้อมูลรายละเอียดของข่าวก่อนการปฏิบัติการเข้าล่อซื้อจับกุม พึงรักษาความลับของ

หน่วยงานราชการ

  3.7.2 ข่าวคดีความทั่วไป 

  การท�าข่าวคดีความทั่วไป เช่น ฉก ชิง จี้ ปล้น ลักพา ฉ้อโกง  

  แจ้งความหมิ่นประมาท ฯลฯ

กรณีที่ควรนำาเสนอ การนำาเสนอ

บริบทของเหตุการณ์มีความน่าสนใจ 

ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง

	 เน้นให้ความรู้และบทเรียนต่อสังคมเพื่อการเตือนภัย

	 ระมัดระวังการน�าเสนอภาพและรายละเอียด (ชื่อ - นามสกุล) 

ของผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้อง ยกเว้น กรณีเหตุซึ่งหน้าหรือกรณีนั้น 

มีผลกระทบในวงกว้างจ�าเป็นต้องน�าเสนอภาพของผู้ต้องหา 

เพื่อประโยชน์ของสาธารณชน

	 ไม่อธิบายรายละเอียดที่ผู้ต้องหารับสภาพเกี่ยวกับวิธีการที่กระท�า

ความผิด ยกเว้น เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารเตือนภัย เช่น วิธีการ 

ของมิจฉาชีพที่โทรศัพท์ล่อลวงให้ผู้เสียหายโอนเงินผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกลโกงไปอย่างหลาก

หลาย เป็นต้น

  3.7.3 ข่าวคดีฆ่าคนตาย ฆาตกรรม

กรณีที่ควรนำาเสนอ การนำาเสนอ
บริบทของเหตุการณ์มีความน่าสนใจ 

ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง

	 กรณีฆ่าคนตาย หรือฆาตกรรม ไม่น�าเสนอภาพที่อุจาดตา และ

หลีกเลี่ยงการบรรยายสภาพร่างกายที่ถูกท�าร้ายของผู้เสียชีวิต 

ที่อาจกระทบความรู้สึกของผู้ชม โดยน�าเสนอภาพเชิงสัญลักษณ์ 

ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แทน เช่น สถานที่เกิดเหตุ  สิ่งของเครื่องใช้ 

ของผู้เสียชีวิต ปลอกกระสุนปืนที่ตกในที่เกิดเหตุ ภาพแมลงวัน 

ตอม หรือที่แถบเส้นเหลืองที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจใช้กั้นบริเวณสถาน

ที่เกิดเหตุ เป็นต้น ยกเว้น มีความจ�าเป็นในบริบทของเนื้อหา

ข่าวที่ต้องการสื่อให้เห็นว่าเป็นการฆาตกรรมที่มีความรุนแรง 

ผิดธรรมดา หรือมีนัยยะส�าคัญต่อการรับรู้ของประชาชน

	 กรณีข่มขืนกระท�าช�าเรา ไม่เปิดเผยภาพ และรายละเอียดต่างๆ 

ของผู้เสียหาย ครอบครัว ญาติ และผู้ใกล้ชิด

	 ไม่เปิดเผยรายละเอียดขั้นตอนวิธีการฆาตกรรม หรือข่มขืนกระท�า

ช�าเรา เพื่อป้องกันการน�าไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบ
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คำาเรียกผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์

ควรใช้ ไม่ควรใช้

“ผู้เสียหาย” หรือ “ผู้ได้รับผลกระทบ” “เหยื่อ”

“ผู้ก่อเหตุ” 

(กรณียังไม่ทราบแน่ชัดหรือยังไม่พบตัวผู้กระท�าความผิด)

“คนร้าย”

“ชิ้นส่วนทารก” (กรณีท�าแท้ง) “ซากทารก” / “ศพทารก”

“ศพทารก 1 คน” (กรณีคลอดแล้วเสียชีวิต) เศษชิ้นเนื้อมนุษย์

 

  3.7.4 ข่าวการฆ่าตัวตาย

  ขา่วอาชญากรรมสว่นมากอกีประเภททีม่กัมปีญัหา คอื ข่าวการ 

  ฆ่าตัวตายทั้งจากประชาชนคนธรรมดาทั่วไป และหรือบุคคล 

  สาธารณะ เช่น ดารา นักร้อง ศิลปิน นักการเมือง ซ่ึงมักมีการ 

  ละเมิดสิทธิอยู่เนืองๆ กระท่ังหลายครั้งท่ีสื่อมวลชนท�างานข่าวด้วย 

  วิธีการที่เข้าลักษณะ “รุกรานและคุกคาม” ความเป็นส่วนตัว 

  ของผูต้ายและครอบครวัเครอืญาต ิเชน่การเข้าไปถ่ายภาพของผูต้าย 

  ในโลงศพ หลุมศพ โดยไม่ยี่หระหรือไม่สนใจต่อความรู้สึกโศกเศร้า 

  เสียใจของครอบครัวญาติผู้เสียชีวิต

  ใน “ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์  

  พ.ศ.2541” ก�าหนดไว้ว่า 

  ข้อ 15 ในการเสนอข่าวหรือภาพใดๆ หนังสือพิมพ์ 

  ต้องคำานึงมิให้ล่วงละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล 

  ที่ตกเป็นข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง  ต้องให้ความคุ้มครอง 

  อย่างเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส  

  ในการเสนอข่าวตามวรรคแรกต้องไม่เป็นการซ้ำาเติมความทุกข์ 

  หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแก่เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสน้ัน 

  ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง

  และ“แนวปฏิบัติของหนังสือพิมพ์และผู้ประกอบวิชาชีพ 

  หนังสือพิมพ”์ 

  ข้อ 25 การได้มาซึ่งข่าวสาร หนังสือพิมพ์พึงใช้วิธีที่สุภาพ 

  และซื่อสัตย์

  ดังนั้นเราจึงคิดสรุปได้ทันทีว่า ส่ือมวลชนที่มุ่งเน้นเอากล้อง 

  ถ่ายภาพไปเก็บภาพข่าวในงานศพของบุคคลสาธารณะจนเกินเลย 

  มารยาทสุภาพพึงปฏิบัตินั้น ล�าเส้นทางจริยธรรมไปอีกครั้งหนึ่ง

  ปัญหาสื่อที่ละเมิดจริยธรรมวิชาชีพนี้มีมานาน และหลักการ 

  ห้ามละเมิดในเรื่องนี้ คือ ห้ามละเมิดสิทธิมนุษยชน (ในทางที่รัฐ 

  ปกป้องคุ้มครอง) ห้ามละเมิดพื้นที่ส่วนตัว (ในความเป็นปัจเจกชน 

  ท่ีเท่าเทียม) หา้มละเมิดสิทธแิละกระบวนการทางยตุธิรรม (ในความ 

  เป็นผู้ ต้องหา หรือกระบวนการค้นหาพิสูจน์ความจริง) และ  

  สิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (ในทางที่ว่าเพื่อนมนุษย์พึงกระท�า 

  อย่างให้เกียรติ เคารพ นับถือเช่นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันพึงกระท�า)

  ฉะนัน้ สือ่จึงควรรบัทราบแนวทางการรายงานขา่วการฆา่ตวัตาย 

  ที่พึงกระท�าในวิชาชีพ เพื่อด�ารงแนวทางจริยธรรมให้มีเกียรต 

  และศักดิ์ศรี ดังนี้2

  1. ห้ามเปิดเผยรายละเอียดวิธีการฆ่าตัวตาย เพราะเด็กและ 

  เยาวชนอาจเลียนแบบวิธีการนั้นได้ ยิ่งเป็นดารา คนดัง ที่เด็กและ 

  เยาวชนนิยมชื่นชอบ อาจน�าไปสู่การท�าเอาอย่างได้ง่ายโดยไม่เข้าใจ 

  ว่าเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ผิด

  2. ห้ามนำาเสนอข่าวการฆ่าตัวตายซ้ำา บ่อย และถี่เกินไป 

  ในรายงานข่าวต่างๆ อย่าให้ความส�าคัญมากจนบ่อยถี่ เพราะผู้ชม 

  และสาธารณชนจะเกิดความรู้สึกหดหู่และรู้สึกซึมเศร้าร่วมกัน 

  จนคิดว่ามากเกินไป

      2ธาม เชื้อสถาปนศิริ., สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.) “10 แนวทาง การรายงานข่าวการฆ่าตัวตาย” ของบุคคล

สาธารณะ., ออนไลน์ (เฟซบุ๊ก)
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  3. ห้ามเปิดเผยสาเหตุการฆ่าตัวตาย แม้จะเป็นเร่ือง 

  ที่ ชวนสงสยัและมคีณุคา่ข่าวมาก แตส่าเหตขุองการตายไม่ควรเปดิเผย 

  โดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากครอบครวัและเครอืญาต ิโดยเฉพาะจดหมาย 

  ลาตาย ซ่ึงควรพิจารณาถึงความจ�าเป็นในการน�าเสนอว่าอาจ 

  ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว

  4. ไม่ควรนำาเสนอภาพข่าวการฆ่าตัวตายของผู้เสียชีวิตมา 

  นำาเสนอกอ่นทีจ่ะไดแ้จ้งใหญ้าตรัิบทราบ สือ่ทีไ่ดข้อ้ความ ภาพถา่ย 

  รับทราบ การเสียชีวิตของบุคคลสาธารณะ จ�าเป็นต้องตรวจสอบ 

  ให้แน่ใจว่า ญาติ หรือคนในครอบครัวของผู้เสียชีวิตนั้นรับทราบ 

  ข่าวการตาย ก่อนแล้ว (โดยสื่อหรือคนอื่นๆ เป็นคนแจ้ง) ก่อนท่ีจะ 

  น�าเสนอ สู่สาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วไป 

  อย่านำาเสนอภาพข่าวข้อมูลของผู้เสียชีวิตให้สาธารชน 

  ทราบก่อน แล้วให้ญาติรับรู้รับทราบจากรายงานข่าวของคุณ 

  เพราะเป็นการผิดกฎหมายและจริยธรรมในบางประเทศ

  5. เลอืกภาพประกอบขา่วผูเ้สยีชวีติอยา่งเคารพ นบัถอื  ไมค่วร 

  น�าเสนอภาพข่าวการเสียชีวิตของผู้ตาย ในลักษณะเห็นศพ  

  หรือท่าทางที่เสียชีวิต แม้จะเบลอภาพก็ไม่ควร และโดยอย่างยิ่ง  

  การถา่ยภาพในหลมุศพ หรอืโลงศพ นบัวา่เปน็กรณทีีไ่มค่วรอยา่งยิง่  

  เพราะถือเป็นการไม่ให้ความเคารพนับถือ และอาจหมิ่นหลักปฏิบัติ  

  พิธีกรรมศาสนา อีกทั้งภาพดังกล่าวไม่ควรเป็นที่จดจ�าสุดท้าย 

  แก่สาธารณะชนโดยทั่วไป ควรเลือกภาพผู้ตายที่ ยังมีชีวิต 

  ในลักษณะ ที่มีความสุข ไม่ควรกระท�าซ้�าเติมอีกคร้ังโดยการน�า 

  ภาพศพผู้ตายมาพิมพ์เผยแพร่ซ้�า

  6. ไม่พาดหัวข่าวในลักษณะเน้นที่วิธีการ สภาพฆ่าตัวตาย 

  ผู้ เสียชีวิต เพราะเป็นการมุ่งเปิดเผยความอยากรู้อยากเห็น 

  ของผู้อ่าน สามารถเบ่ียงเบนความกระหายใคร่รู้ของสังคมไป 

  ทีค่วามเศรา้โศกของญาตทิีเ่สยีชวิีต พาดหวัข่าวไมค่วรใชค้�าแขง็กรา้ว 

  อย่างตัดสินการกระท�าฆ่าตัวตายของผู้เสียชีวิตในลักษณะประณาม 

         ซ้�าเติม

  7. ไม่ขายความเศร้าเร้าอารมณ์เพียงเพื่อเรียกความสนใจ 

  จากผู้อ่าน สื่อควรเน้นการสืบค้นที่ข้อเท็จจริง รายงานอย่างตรงไป 

  ตรงมา หรือปกปิดข้อมูลในส่วนที่ไม่จ�าเป็นต้องรายงาน หรือยังคง 

  เป็นความลับของผู้ตายที่พยายามปกปิดหรือตัดปัญหา (ยกเว้น 

  การตายนัน้มีเงือ่นง�า และกระทบประโยชนส์าธารณะของประชาชน)

  ไมค่วรใหค้า่ของเรตติง้ การกดคลิก๊อา่นขา่วมากจนลมืนกึถงึ 

  ความเป็นมนุษย์ หรือใจเขาใจเรา อย่าหลงลืมเน้นรายงานข่าว 

          ดราม่าเ ร้าอารมณ์จนพาผู้ อ่านข่าวลืมข้อเท็จจริงของข่าว 

    ไป อย่างรอบด้าน

  8. ทำาขา่วปฏบิตักิบัแหลง่ขา่วอยา่งสภุาพและซือ่สตัย ์ ใช้วธิกีาร 

  ที่สุภาพ อ่อนน้อม เคารพนับถือและไม่ตัดสินแหล่งข่าวด้วยอคติ  

  การเข้าหา พูดจา ซักถาม เก็บภาพข่าว ควรกระท�าด้วยความสุภาพ  

  เรยีบรอ้ย ทัง้ในบรรยากาศแหง่ความเศรา้โศกนัน้ ยิง่ควรระมัดระวงั 

  การหวัเราะเฮอา และเกบ็บนัทกึภาพดว้ยการขออนญุาต ไมถ่า่ยภาพ 

  อาการโศกเศร้าจนแทบจะสิ้นใจ เป็นลมล้มพับของญาติเพื่อน�ามา 

  เสนอข่าว

  9. ไม่ถือเป็นข้ออ้างว่าสื่ออื่นๆ นำาเสนอภาพข่าวที่ละเมิดไป 

  แลว้มาอา้งการนำาเสนอทีล่ะเมดิสทิธขิองตนเอง ผูส้ือ่ขา่ว ชา่งภาพ  

  กองบรรณาธิการ สื่อไม่ควรคิดว่า “ถึงสื่อของเราไม่ลงพิมพ์เผยแพร่  

  สื่ออื่นๆ ก็จะลงตีพิมพ์น�าเสนออยู่ดี” หรือคิดว่า “สื่อออนไลน์ 

  เขาลงกันไปแล้ว เราก็ลงบ้างเพราะไม่น่าจะผิดอะไร” ข้อนี้ถือว่า 

  ไม่ใช่ เหตุผลอ้างการกระท�าผิดซ้�า เพราะถ้าทุกสื่อคิดเช่นนี้ 

  ก็จะไม่มีใครปฏิบัติตามจริยธรรมแนวทางปฏิบัติที่พึงควรเลย



8180

  10. พึงคำานึงถึงหลักเคารพสิทธิมนุษยชน สิทธิ ศักดิ์ศรี 

  ความเป็นมนุษย์ สิทธิความเป็นส่วนตัวและสิทธิในกระบวนการ 

  ยุติธรรม ผู้เสียชีวิตไม่สามารถพูดไม่ได้ แต่สภาพแวดล้อมพูดได้  

  การท�าข่าวจากสภาพบริบทแวดล้อมจึงควรสามารถท�าได้ 

  เพื่อเพิ่มเติมมิติข่าว และยังควรให้ความเคารพต่อความเป็นส่วนตัว 

  ของเครือญาติ

 การรายงานข่าวฆ่าตัวตาย โดยสรุป คือ

  1) น�าเสนอเชิงวิเคราะห์เพื่อสะท้อนถึงสาเหตุ หรือที่มา 

 ข องปัญหา และหาทางออกในการแก้ไขปัญหาให้กับสังคม 

  อย่างรอบด้าน

  2) การฆ่าตัวตายของบุคคลสาธารณะหรือมีชื่อเสียงในสังคม 

  ต้องไม่เจตนาน�าเสนอเพ่ือการเพิ่มจ�านวนผู้ชม แต่ต้องเป็น 

  การตรวจสอบและให้ข้อเท็จจริงกับประชาชนอย่างรอบด้าน  

  และใช้เหตุการณ์นี้น�าไปสู่การให้ข้อคิด อุทาหรณ์ และค�าแนะน�า 

  ต่อสังคม

  3) หลกีเลีย่งการน�าเสนอในมมุท่ีจะน�าไปสู่พฤติกรรมเลยีนแบบ

  4) ไม่น�าเสนอวิธีการฆ่าตัวตาย

  5) ไม่น�าเสนอบ่อยๆ ถ้ามีความถี่ของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

  ควรรวบรวมข้อมูลแล้วน�าเสนอเป็นรายงานข่าวเชิงวิเคราะห์  

  เพื่อสะท้อนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน หาค�าตอบให้กับ 

  สังคม และเช่ือมโยงไปสู่การขยายผลเพื่อร่วมกันหาทางออกในการ 

  แก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วม

กรณีที่ควรนำาเสนอ การนำาเสนอ
	 มีความซับซ้อน สะท้อนสภาพ

สังคม เช่น ฆ่าตัวตายเพราะ

ถูกเจ้าหนี้ตามทวงหนี้จนไม่

สามารถอยู่บ้านได้ เป็นต้น

	 เป็นบุคคลสาธารณะหรือมีชื่อ

เสียงในสังคม

	 ให้ประโยชน์ต่อสังคมได้

	 น�าเสนอเชิงวิเคราะห์เพื่อสะท้อนถึงสาเหตุ หรือที่มาของปัญหา 

และหาทางออกในการแก้ไขปัญหาให้กับสังคมอย่างรอบด้าน

	 การฆ่าตัวตายของบุคคลสาธารณะหรือมีชื่อเสียงในสังคม ต้องไม่

เจตนาน�าเสนอเพื่อการเพิ่มจ�านวนผู้ชม แต่ต้องเป็นการตรวจสอบ

และให้ข้อเท็จจริงกับประชาชนอย่างรอบด้าน และใช้เหตุการณ์นี้

น�าไปสู่การให้ข้อคิด อุทาหรณ์ และค�าแนะน�าต่อสังคม

	 หลีกเลี่ยงการน�าเสนอในมุมที่จะน�าไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบ

	 ไม่น�าเสนอวิธีการฆ่าตัวตาย

	 ไม่น�าเสนอบ่อยๆ ถ้ามีความถี่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ควรรวบรวม

ข้อมูลแล้วน�าเสนอเป็นรายงานข่าวเชิงวิเคราะห์เพื่อสะท้อน

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน หาค�าตอบให้กับสังคม และ

เชื่อมโยงไปสู่การขยายผลเพื่อร่วมกันหาทางออกในการแก้ไข

ปัญหาแบบมีส่วนร่วม

  3.7.5 ข่าวอุบัติเหตุหรืออุบัติภัย (ในกรณีเป็นความรุนแรง 

  จนเป็นภัยพิบัติหรือเกิดภาวะวิกฤตดูเพิ่มเติมในข่าวภัยพิบัติ- 

  ภาวะวิกฤต)

  1) ไมเ่สนอภาพผูเ้สยีชวีติ หรอืผูไ้ดร้บับาดเจบ็ทีอ่จุาดตาแกผู่ช้ม 

   2) การสัมภาษณผู้์ไดร้บับาดเจ็บควรท�าเม่ือไดร้บัการดแูลรกัษา 

  พยาบาลเรยีบรอ้ยแล้ว และอยูใ่นสภาพรา่งกายท่ีพรอ้มใหสั้มภาษณ ์ 

  โดยต้องมีการขออนุญาตก่อนทุกครั้ง 

  3) การท�ากราฟฟิกเพื่อสร้างภาพจ�าลองเหตุการณ์อุบัติเหตุ 

  ใหพ้จิารณาตามความจ�าเปน็ของเนือ้หาขา่ว เชน่ เพือ่ลดความรนุแรง 

  ของภาพเหตุการณ์จริง หรืออธิบายเหตุการณ์ในกรณีที่ไม่มีภาพ 

  - การสร้างกราฟฟิกต้องมีข้อมูลประกอบที่ชัดเจน หลีกเลี่ยง 

  การท�ากราฟฟกิจากขอ้มลูเพยีงดา้นเดยีว ตอ้งตรวจสอบและประมวล 

  ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน กรณีที่ข้อมูลจากแต่ละแหล่งไม่ตรงกัน  

  ใหส้รา้งภาพจ�าลองเปรยีบเทยีบเหตกุารณแ์ละน�าเสนอจากหลายมมุ  

  โดยระมัดระวังไม่ให้ส่งผลกระทบต่อรูปคดี และไม่เป็นคุณเป็นโทษ 

  ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
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  - ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลโดยขึ้นคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 

  เช่น “เหตุการณ์จำาลองจากคำาบอกเล่าของเจ้าหน้าท่ีตำารวจ” หรือ 

  “เหตุการณ์จำาลองจากภาพในกล้องวงจรปิด” เป็นต้น 

   4) กรณีมีผู้ เสียหายจากเหตุการณ์อุบัติเหตุหรืออุบัติภัย 

  ร้องเรียนเรื่องไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการชดเชยค่าเสียหาย  

  เนือ่งจากมอีาการลกุลามของบาดแผล หรอืโรคแทรกซ้อนอนัเปน็ผล 

  สืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุครั้งนั้น (เช่น มีแผลลุกลาม เรื้อรัง จากเหตุ 

  เพลิงไหม้) สามารถน�าเสนอได้ในเชิงสะท้อนปัญหาเพื่อประโยชน์ 

  ต่อสาธารณะ โดยระมัดระวังการน�าเสนอภาพบาดแผลที่ท�าให้ 

  เกิดการอุจาดตาแก่ผู้ชม

คำาลักษณะนามที่ใช้กับผู้เสียหายในเหตุการณ์

ควรใช้ ไม่ควรใช้

ผู้ได้รับบาดเจ็บ 200 คน ผู้ได้รับบาดเจ็บ 200 ราย

ผู้เสียชีวิต 2 คน ผู้เสียชีวิต 2 ราย / ผู้เสียชีวิต 2 ศพ

 3.7.6 ข่าวอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์

  บ่อยครั้งที่ข่าวอาญากรรมมักใช้วิธีการพาดหัวข่าว หรือการ 

  น�าเสนอภาพข่าวไปในทางตีตราเหมารวมไปที่กลุ่มชาติพันธุ์ เช่น  

  “ลาวเถื่อน” “พม่าโหด” “เขมรคลั่ง” ฯลฯ ซึ่งเป็นการรายงานข่าว 

  อาชญากรรมที่อาจน�าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศและ 

  กลุม่ชาติพนัธ์ุ นอกจากนีย้งัผดิหลกักฎหมายสทิธมินษุยชน เกีย่วกบั 

  การห้ามเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยด้วย

  เนื้อหาที่ถือว่าเป็นวาจาแห่งความเกลียดชัง คือ

  1) การด่า บริภาษ ด้วยการใช้ภาษาหยาบคาย รุนแรง ดูถูก  

  เหยียดหยาม

  2) การสร้างความเข้าใจผิด การโน้มน้าวใจชักจูงให้เชื่อถือ 

  ด้วยข้อมูลผิด หรืออคติส่วนตัว

  3) การนิยามคนอื่น ในเชิงลดคุณค่าท�าให้มีความหมายเชิงลบ  

  กลายเป็นตัวตลก ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น

  4) การสื่อสารที่สร้างความรู้สึกแบ่งฝักแบ่งฝ่าย แบ่งพวกเขา 

  พวกเราแยกออกชัดเจน ไม่ใช่พวกเดียวกัน

  5) การสื่อความหมายปฏิเสธการอยู่ร่วมกัน การกีดกันออก 

  จากสังคม

  6) การตีตราประทับภาพเหมารวมตายตัวในเชิงลบ 

  7) การยุยงปลุกปั้น ปลุกระดมให้ผู้อื่นร่วมเกลียดชัง สนับสนุน 

  ให้ใช้ความรุนแรงกับผู้ที่เห็นต่าง

  8) การระดมก�าลังไล่ล่า ขู่คุกคาม การลงทัณฑ์ทางสังคม  

  รุมประณามอย่างรุนแรงด้วยกลุ่มบุคคล การเนรเทศ หรือน�าไปสู่ 

  การประกาศเข่นฆ่า 

  กรณีดังกล่าว มีแนวปฏิบัติ คือ

  1. นกัขา่ว พธีิกร ผูด้�าเนนิรายการ ใช้ภาษาสภุาพและเหมาะสม 

  ในการน�าเสนอขา่ว หรอื รายการเกีย่วกบัขา่ว ต้องไมแ่สดงความเหน็ 

  ต่อท้ายข่าว และหลีกเลี่ยงการปล่อยเสียงสัมภาษณ์แหล่งข่าว และ 

  การให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาในรายการ โดยวัตถุประสงค์ในการ 

  ใช้สื่อสารสร้างความเกลียดชังในรายการข่าว หรือเพื่อสร้าง 

  ความเข้าใจผิด และยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังต่อกลุ่มเป้าหมาย

  ตรวจสอบขอ้มูลขา่วสาร คัดกรอง ไม่น�าเสนอภาพและเสียงท่ีส่อ 

  ไปทางยุยงปลุกป่ันบุคคลหรือคณะบุคคลให้กระท�าผิดกฎหมาย 

  รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นๆ

  2. หากขา่วสารนัน้ๆ มแีงม่มุทีสุ่ม่เสีย่งตอ่การสรา้งความขัดแย้ง้ 

  ความรุนแรง ความแตกแยก หรือสร้างความกระด้างกระเดื่อง 
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  ให้้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ควรหารือกับกองบรรณาธิการ 

  ก่อนเพื่อหาแง่มุมท่ีสามารถน�าเสนอได้อย่างตรงไปตรงมา  

  โดยไมเ่ปน็การสรา้งความยงุยงแตกแยกในสงัคม โดยท่ีไมจ่�าเปน็ต้อง 

  ให้ความส�าคัญกับความเร็ว หรือเป็นเพราะได้ข้อมูลชุดนี้มาเพียงแค่ 

  สถานีตนเองเท่านั้น

  3. ไม่น�าเสนอเนื้อหาข่าวสาร อันเป็นการเหมารวมปลุกเร้า  

  พูดโดยให้้ร้ายและสร้างความเกลียดชังให้้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

  ใดๆ บนฐานของชาติพันธุ์ สัญชาติ เชื้อชาติ เพศสภาพ วิถีทางเพศ  

  ศาสนา วัฒนธรรม อุดมการณ์์ทางการเมือง อายุ ความพิการ 

  ทางร่างกาย หรือทางสติปัญญา

  4. ผูด้�าเนนิรายการสนทนาทางการเมอืง/การสมัภาษณ ์ตอ้งไมใ่ช ้

  ภาษาที่มีลักษณะการประณาม บริภาษ ก่นด่า ข่มขู่ หรือปฏิเสธ 

  การอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคม และควรบอกกับผู้ร่วมรายการ 

  สนทนาว่าจะขอไม่ให้ใช้ภาษาดังกล่าว หากผู้ร่วมสนทนาไม่ให้ 

  ความรว่มมอืกจ็ะขออนญุาตปฏเิสธการสมัภาษณ์หรอืการสนทนานัน้ 

   5. ในสถานการณข์ดัแยง้ทางการเมอืง สงัคม วฒันธรรมทีรุ่นแรง  

  ตระหนักว่าการน�าเสนอข่าวสารที่ไม่รอบคอบจากข้อมูลข่าวสาร 

  บางอย่าง แม้จะเป็นข้อเท็จจริงแต่ก็ควรค�านึงถึงผลกระทบ 

  ของการท�าให้สังคมมีความขัดแย้งรุนแรงมากขึ้นโดยไม่จ�าเป็น

  6. พึงตระหนกัวา่การใชค้วามรูส้กึรกัชาตใินการโนม้นา้วใจผูค้น 

  ในประเทศบางครั้งอาจจะน�ามาซึ่งการแบ่งแยก ฉะนั้นต้อง 

  ระมัดระวังการปลกุเรา้อารมณค์วามรูส้กึรกัชาติของผูค้นในประเทศ  

  ผ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆ

  7. ผูส้ือ่ขา่วใชภ้าษาเรยีกชือ่กลุม่ขัดแยง้ตา่งๆ อยา่งตรงไปตรงมา 

  ตามท่ีแต่ละกลุ่มเรียกช่ือตนเอง ไม่ตัดสิน เช่น กลุ่มผู้ต่อต้าน  

  กลุ่มผู้ก่อการร้าย กลุ่มผู้ใช้ความรุนแรง ควรรับผิดชอบภาษาและ 

  การเรียกขานในรายงานของตัวเอง ซึ่งอันนี้รวมไปถึงการรายงาน 

  ค�าพดูและการเรยีกขานของแหลง่ขา่วดว้ย ถา้ผูใ้หส้มัภาษณใ์ชค้�าพดู 

  ที่แสดงความเกลียดชังในการให้สัมภาษณ์นั้น ผู้สื่อข่าวต้องคิด 

  อย่างรอบคอบว่าจะใช้ค�าพูดเหล่านั้นอย่างไร หรือจะใช้หรือไม่  

  ในข่าวของตน

  8. พึงตระหนักถึงความเป็นธรรมและสมดุล เข้าใจว่า 

  การรายงานข่าวที่ เป็นธรรมและสมดุลไม่ใช่การให้เวลาหรือ 

  ความสนใจแก่ฝา่ย ก และฝา่ย ข เทา่ๆ กันเทา่นัน้ ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี 

  หรอืกลุม่ตา่งๆ ยงัจะตอ้งไดร้บัโอกาสอยา่งสมเหตสุมผลในการอธบิาย 

  ถึงจุดยืนและแนวทางของตน รวมทั้งตอบเสียงวิจารณ์ด้วย

  9. กองบรรณาธิการข่าว หัวหน้าข่าว ควรกันให้นักข่าวที่ 

  มีส่วนได้เสียกับความขัดแย้งทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม  

  ชาติพันธุ์นั้นๆ ออก เมื่อพบว่าเนื้อหาการรายงานข่าว ข้อมูลของ 

  ข่าวก่อนหน้านั้นมีการสอดแทรกอคติ ความคิดเห็นช้ีน�า หรือ 

  แสดงความเกลียดชังลงไปในรายงานข่าวโดยทันที

  10. หากมีประเด็นความขัดแย้งที่ มีองค์ประกอบจาก 

  ความแตกต่างของเช้ือชาติ ชาติพันธุ์ โดยเฉพาะในเน้ือหาด้าน 

  ความไม่สงบในสังคม ปัญหาสังคม อาชญากรรม วินาศกรรม ปัญหา 

  แรงงาน ปัญหา สิทธิมนุษยชน หรือผู้ลี้ภัย ต้องน�าเสนอรายการ 

  โดยไม่สรา้งความขัดแยง้มากขึน้ และพยายามด�าเนนิเนือ้หาใหอ้ยู่บน 

  หลักการพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขบนความแตกต่าง  

  การนับถือกันและกันในฐานะเพื่อนมนุษย์

  11. ในกรณีท่ีน�าเสนอข่าวอาชญากรรม ปล้น ฆ่า ข่มขืนกระท�าช�าเรา 

  ด้วยประการใดๆ ท่ีผู้กระท�าความผิดเป็นบุคคลต่างชาติ เผ่าพันธุ์  

  ผิวสี ศาสนา หรือความเชื่ออ่ืนที่ต่างออกไป ต้องหลีกเลี่ยงละเว้น 

  การพาดหัวข่าวด้วยการเน้นน้�าหนักลงที่เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ผิวสี  
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  ศาสนา ความเชื่อ หรือภูมิล�าเนาถิ่นเกิดของผู้กระท�าอาชญากรรม  

  แต่ให้ระบุไปที่เฉพาะตัวผู้กระท�าอันเป็นการกระท�าเฉพาะตัว 

  ของผู้นั้นเท่านั้น

  12. หลีกเลี่ยงการใช้ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ เช่น พม่า ลาว เขมร  

  หม่อง จีน แขก ฝรั่ง ในพาดหัวข่าวทางลบ เหมารวมอคติในทางลบ  

  หรือตีตราทางสังคมในลักษณะที่สร้างตราบาปให้กับชาติพันธุ์ใด

  13. ต้องไม่น�าเสนอกลุ่มชาติพันธุ์ให้ดูเป็นตัวตลก หรือ 

  ด้อยพัฒนา หลีกเลี่ยงการใช้ค�าวิเศษณ์อธิบายภาพให้เห็นถึง  

  ความป่าเถื่อน ความโหดร้าย

3.7.7 ข่าวอาชญากรรมเด็กและเยาวชน

  ข่าวอาชญากรรมที่มี เด็กและเยาวชนมาเกี่ยวข้องมักมี   

  2 ลักษณะ คือ มีเด็กเป็นผู้กระท�าอาชญากรรมนั้น หรือมีเด็ก 

  ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมนั้น ในกรณีที่เด็กเกี่ยวข้องในการ 

  เป็นพยานในคดีอาชญากรรมนั้นมักไม่พบว่าเป็นการรายงานข่าว 

  ของสื่อมวลชนมากนัก เพราะมักถูกปกปิดไม่เผยเป็นข่าว

นิยามกฎหมายไทย 

เด็ก   คือ  ผู้มีอายุต�า่กว่า 15 ปี

วัยรุ่น  คือ  ผู้มีอายุระหว่าง 15-17 ปี

เยาวชน  คือ  ผู้มีอายุระหว่าง 18-25 ปี 

ผู้ใหญ่  คือ  ผู้ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป 

  ข่าวเด็กและเยาวชน คือ ข่าวที่มีเด็กหรือเยาวชนเป็นตัวหลัก  

  หรอืเปน็สว่นประกอบในเหตกุารณ์ หรอืสถานการณท์ีป่รากฏเปน็ขา่ว 

  กฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมของเด็กและ 

  เยาวชนในสื่อ

  ประเทศไทยมีกฎหมายที่มีบทบัญญัติเก่ียวกับการปกป้อง 

  การละเมดิสทิธเิดก็และเยาวชน มใิหม้กีารน�าไปเผยแพรใ่นสือ่มวลชน 

      ดังนี้

1) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

•	 มาตรา 50 ห้ามมิให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพหรือผู้คุ้มครอง

สวัสดิภาพเด็กเปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุลภาพหรือข้อมูลใดๆ 

เก่ียวกับตัวเด็ก ผู้ปกครอง ในลักษณะที่น่าจะเกิดความ

เสียหายแก่ชื่อเสียง เกียรติคุณหรือสิทธิประโยชน์อย่างใด

อย่างหนึ่งของเด็กหรือผู้ปกครอง บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง 

ให้ใช้บังคับแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ นักสังคมสงเคราะห์ 

นักจิตวิทยาและผู้มีหน้าที่คุ้ มครองสวัส ดิภาพเด็ก 

ตาม มาตรา 24 ซึง่ไดล้ว่งรูข้อ้มลูดงักลา่ว เนือ่งในการปฏบิตั ิ

หน้าที่ของตนด้วย โดยอนุโลม

•	 มาตรา 27 ห้ามมิใหผู้ใ้ดโฆษณาหรอืเผยแพรท่างสือ่มวลชน

หรอืสือ่สารสนเทศประเภทใดซึง่ขอ้มูลเก่ียวกับตวัเดก็หรอื

ผู้ปกครอง โดยเจตนาที่จะท�าให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ 

ช่ือเสยีง เกียรตคุิณหรอือสทิธปิระโยชนอ่ื์นใดของเดก็ หรือ

เพื่อแสวงหาประโยชน์ส�าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ 

ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 

60,000บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

2) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรง 

  ในครอบครัว พ.ศ.2550

•	 มาตรา 9 เมื่อมีการแจ้งตาม มาตรา 5 หรือมีการร้องทุกข์
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ตาม มาตรา 6 แล้วห้ามมิให้ผู้ใดลงพิมพ์โฆษณา หรือเผย

แพร่ต่อสาธารณชนด้วยวิธีใดๆ ซ่ึงภาพ เรื่องราว หรือ 

ข้อมูลใดๆ อันน่าจะท�าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้กระท�า 

ความรุนแรงในครอบครั ว  หรื อผู้ ถู กกระท� าด้ วย 

ความรุนแรงในครอบครัวในคดีตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ใด

ฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน

หกเดือนหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

3) พระราชบญัญัตศิาลเยาวชนและครอบครัวและวธิพีจิารณาคดี 

  เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553

•	 มาตรา 4 คำาว่า “เด็ก” หมายความว่า บุคคลอายุยังไม่เกิน 

15 ปีบรบูิรณ ์“เยาวชน” หมายความวา่ บุคคลอายเุกนิ 15 

ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์

•	 มาตรา 76 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานผู้จับกุมเด็กหรือเยาวชน 

หรือพนักงานสอบสวนจัดให้มีหรืออนุญาตให้มี หรือ 

ยินยอมให้มีการถ่ายภาพหรือบันทึกภาพเด็กหรือเยาวชน

ซึ่งต้องหาว่ากระท�าความผิด เว้นแต่เพื่อประโยชน์ 

ในการสอบสวนบทบัญญัติในมาตรานี้ เป็นการควบคุม

พนกังานสอบสวนโดยเฉพาะ แมไ้มม่บีทก�าหนดโทษผูฝ้า่ฝนื

ไว้ในกฎหมายฉบับนี้ แต่ต�ารวจที่ชอบเอาตัวผู้ต้องหาเด็ก

หรือเยาวชนมาให้สื่อมวลชนถ่ายภาพเพื่อเป็นผลงานหรือ 

สนองความต้องการของนักการเมืองหญิงบางคนก็เสี่ยง 

ต่อการถูกเล่นงานทางวินัย หรืออาจถูกผู้เสียหายฟ้อง 

ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตาม

•	 มาตรา 84 เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเด็กหรือเยาวชน  

ห้ามมิให้เปิดเผยหรือนำาประวัติการกระทำาความผิด

อาญาของเดก็หรือเยาวชนไปพจิารณาใหเ้ปน็ผลรา้ยหรอื

เป็นการเลือกปฏิบัติอันไม่เป็นธรรมแก่เด็กหรือเยาวชน

นั้น ไม่ว่าในทางใดๆ เว้นแต่เป็นการใช้ประกอบดุลพินิจ

ของศาล เพื่อก�าหนดวิธีการส�าหรับเด็กและเยาวชน  

หากมีการฝ่าฝืนให้ศาลสั่งระงับการกระท�าที่ฝ่าฝืนหรือ 

เพิกถอนการกระท�านั้นและอาจก�าหนดค่าเสียหายหรือ

บรรเทาผลร้ายหรือมีค�าสั่งให้จัดการแก้ไข เพื่อเยียวยา

ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามที่เห็นสมควร

•	 มาตรา 130 ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดบันทึกภาพ แพร่ภาพ  

พมิพร์ปู หรอืบนัทกึเสยีง แพรเ่สยีงของเดก็ หรอืเยาวชน

ซึ่งต้องหาว่ากระทำาความผิด หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  

หรือโฆษณาข้อความซึ่ งปรากฏในทางสอบสวน 

ของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือในทาง

พิจารณาคดีของศาลท่ีอาจทำาให้บุคคลอื่นรู้จักตัว  

ชื่อตัว หรือชื่อสกุลของเด็กและเยาวชนนั้น หรือโฆษณา

ขอ้ความเปดิเผยประวตักิารกระทำาความผิด หรอืสถานที ่

ที่อยู่ สถานที่ทำางาน หรือสถานศึกษาของเด็กหรือ 

เยาวชนนั้น...”

  ดงันัน้ สือ่มวลชนไมส่ามารถเสนอภาพคนเหลา่นีไ้ดใ้นทกุกรณี  

  รวมทั้งการเสนอข่าวการสอบสวนการพิจารณาคดีในศาล  

  ที่ท�าให้รู้ตัวเด็กและเยาวชน ซึ่งที่ผ่านมาแม้สื่อจะพยายามเซ็นเซอร์ 

  ภาพเด็กและเยาวชน แต่บริบทแวดล้อม เช่น พ่อแม่ผู้ปกครอง  

  ญาติพี่น้อง สถานที่ ก็ท�าให้รู้ได้ว่าเด็กและเยาวชนคนนั้นเป็นใคร

•	 มาตรา 136 ในการโฆษณาไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ

ซึ่งค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลที่มีอ�านาจพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครวั หา้มมใิหร้ะบชุือ่ หรอืแสดงขอ้ความ 
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หรือกระท�าการด้วยประการใดๆ อันจะท�าให้รู้จักตัวเด็ก

หรือเยาวชน ซึ่งเป็นจ�าเลย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล 

ทั้งนี้ผู้ท่ีฝ่าฝืน จากเดิมจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 

5,000 บาท เป็น ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน1 ปี หรือ 

ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

•	 มาตรา 192 ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 1 ปี 

หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 หลักการนำาเสนอข่าวเด็กและเยาวชน

  ในการรายงานขา่วอาชญากรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเด็กและเยาวชน  

  มีหลักการพื้นฐานดังนี้

  1) ปกป้อง คุ้มครอง และไม่ละเมิดสิทธิของเด็กและเยาวชน 

  ตามที่กฎหมายให้การคุ้มครอง 

  2) ตระหนักถึงอารมณ์ ความรู้สึก และผลกระทบทางสังคม 

  ที่อาจจะเกิดกับเด็กหรือเยาวชน และครอบครัว

  3) ตระหนักถึงสิทธิของเด็กและเยาวชนในการรับรู้ข่าวสาร  

  เนื่องจากพัฒนาการของเด็กและเยาวชนช่วงอายุนี้จะมีสมอง 

  ส่วนอยาก และสมองส่วนคิด ดังนั้น เนื้อหารายการข่าวควรส่งเสริม 

  ด้านบวก คือ ส่งเสริมสมองส่วนคิด และลดการน�าเสนอข่าว 

  ที่ ส่ง เสริมสมองส่วนอยาก เช่น ประเด็นการเสพติดต่างๆ  

  อย่างอินเทอร์เน็ต เพศ โทรทัศน์ เกม เป็นต้น รูปแบบการน�าเสนอ 

  เป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  

  กระตุ้นให้เกิดความคิด ไม่สั่งสอน หรือยัดเยียด

  4) น�าเสนอข่าวท่ีเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเด็กและเยาวชน 

  ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม หลีกเลี่ยงการน�าเสนอในช่วงข่าวกลางวัน 

  ที่เด็กสามารถสะดวกรับชมได้

แนวทางในการทำางาน

  การผลิตข่าวเด็กและเยาวชน มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ 

  ในการท�างาน 3 ส่วน คือ 

  1) ควรวางแผนการผลิตข่าวโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

  ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การก�าหนดมุมมอง หรือประเด็นของเนื้อหา  

  ไปจนถึงการตัดต่อ เพื่อให้การน�าเสนอข่าวมีคุณภาพมากที่สุด

  2) ควรจัดท�าฐานข้อมูลทั้งข้อมูลองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับเด็ก 

  และเยาวชน และข้อมูลเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชน 

  จากหลากหลายสาขา เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นมาใช้งานในการ 

  น�าเสนอข่าวได้อย่างรวดเร็วและรอบด้าน

  3) พฒันาเทคนคิวธิกีารน�าเสนอรปูแบบใหม่ๆ เพือ่เป็นทางเลอืก 

  ในกรณีของการน�าเสนอท่ีต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ 

  ต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน 
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แนวทางปฏบิตัใินการนำาเสนอขา่วเดก็และเยาวชนทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

  อาชญากรรม

ความเกี่ยวข้อง

ของเด็กหรือเยาวชนในข่าว
ตัวอย่างเหตุการณ์/กิจกรรม การนำาเสนอ

เด็กหรือเยาวชนเป็นผู้กระทำา

เชิงบวก

เด็กหรือเยาวชนท�าดี หรือท�า

กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ 

เปิดเผยใบหน้า และรายละเอียดต่างๆ ของ

เด็กหรือเยาวชน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้

ทั้งหมด

เด็กหรือเยาวชนเป็นผู้กระทำา

เชิงลบ

เด็กหรือเยาวชนเป็นผู้ต้องหา 

ผู้กระท�าความผิด หรือมี

พฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจาก

บรรทัดฐานของสังคม 

- ปกปิดใบหน้า และรายละเอียดต่างๆ 

(ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ สภาพแวดล้อม

บริเวณถิ่นที่อยู่ สถานศึกษา ฯลฯ) ที่

จะท�าให้สามารถคาดเดาหรือเชื่อม

โยงไปสู่ตัวเด็กหรือเยาวชน รวม

ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับพ่อแม่ ผู้

ปกครอง ญาติ และบุคคลใกล้ชิด

- การใช้ภาษาและถ้อยค�าต้องไม่

เป็นการชี้น�า ตัดสิน ประณาม ส่อ

เสียด ดูถูก เหยียดหยาม หรือก่อ

ให้เกิดอคติต่อเด็กหรือเยาวชนนั้น 

(เช่น ไม่ควรใช้คำาว่า “เด็กแว้น” หรือ 

“เด็กสก๊อย” เป็นต้น)

- ระมัดระวังการน�าเสนอเนื้อหาและ

ภาพ อันอาจจะเป็นการชี้น�า หรือ

ชักจูงไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบ

เด็ กหรือ เยาวชนเป็นผู้ ถู ก

กระทำาเชิงบวก

- เ ด็ ก ห รื อ เ ย า ว ช น ที่ มี

พฤติกรรมเบี่ยงเบนได้รับ

การส่งเสริม อบรมให้มี

พฤติกรรมเชิงบวก

- เด็กที่มีความผิดปกติทาง

ร่างกาย เจ็บป่วย เร่ร่อน 

ฯลฯ ได้รับความช่วยเหลือ

เยียวยาจากบุคคลหรือ

สังคม

ใช้วิจารณญาณในการเปิดเผยภาพใบหน้า 

และรายละเอียดต่างๆ ของเด็กหรือเยาวชน

ในแต่ละกรณีอย่างเหมาะสมตามเจตนาของ

การน�าเสนอข่าวนั้นๆ โดยไม่ละเมิดสิทธิของ

เด็ก และค�านึงถึงการปกป้องศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์ รวมถึงผลกระทบทั้งเชิงบวกและ

เชิงลบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กหรือเยาวชนนั้น

ความเกี่ยวข้อง

ของเด็กหรือเยาวชนในข่าว
ตัวอย่างเหตุการณ์/กิจกรรม การนำาเสนอ

เด็กหรือ เยาวชนเป็นผู้ ถู ก

กระทำาเชิงลบ

เด็กหรือเยาวชนเป็นผู้เสียหาย 
ถูกล่อลวง ล่วงละเมิด 
หรือถูกกระท�ารุนแรงทาง
ร่างกายหรือจิตใจ

- ปกปิดใบหน้า และรายละเอียดต่างๆ 

ที่จะท�าให้สามารถคาดเดาหรือเชื่อม

โยงไปสู่ตัวเด็กหรือเยาวชน รวมถึงราย

ละเอียดเกี่ยวกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ญาติ 

และบุคคลใกล้ชิด ยกเว้น เป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของเด็กหรือเยาวชนนั้น 

- ไม่น�าเสนอภาพแบบเน้นย้�า ซ้�าไปซ้�ามา 

ต่อสภาพร่างกายของเด็กหรือเยาวชนท่ี

ถูกกระท�า ดังนั้นควรวางแผนคิด shot 

การถ่ายภาพตั้งแต่ข้ันตอนก่อนและ

ระหว่างท�าข่าว เพื่อให้ได้ภาพมากพอที่

จะสื่อถึงเรื่องและประเด็นดังกล่าว

- ระมัดระวังการตั้งค�าถาม โดยไม่ถาม

แบบเจาะลึกเพื่อให้เด็กหรือเยาวชนเล่า

เรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด เพราะ

จะเป็นการซ้�าเติมและส่งผลกระทบต่อ

สภาพจิตใจของเด็กหรือเยาวชนนั้น 

การสอบสวนเด็กในฐานะผู้

เสียหายหรือพยาน

- แยกการสอบสวนเป็น

สั ด ส่ ว น ใ น ส ถ า น ที่ ที่

เหมาะสม

- การสอบปากค� า ต้ อ ง

มีนั กจิตวิทยาหรือนัก

สังคมสงเคราะห์บุคคลที่

เด็กร้องขอและพนักงาน

อัยการรวมอยู่ด้วย

- ค� าถามที่ อ าจกระทบ

จิตใจต้องถามผ่านนัก

จิตวิทยา

เด็กในฐานะผู้ต้องหา

- สอบถามเรื่องทนายความและจัดหา

ทนายความให้

- แยกสอบสวนเป็นสัดส่วนในสถานที่ที่

เหมาะสม

- ในการสอบสวนต้องมีนักจิตวิทยา

หรือนักสังคมสงเคราะห์บุคคลที่เด็ก

ร้องขอและพนักงานอัยการอยู่ด้วย

การชี้ตัวผู้กระทำาความผิด

หรือผู้ต้องหา

- จัดให้มีการชี้ตัวผู้ต้องหา

ในสถานที่เหมาะสม

- ต้องป้องกันมิให้ผู้ต้องหา

เห็นผู้เสียหายหรือพยาน

- ต้องมีนักจิตวิทยาหรือ

นั ก สั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห์

บุคคลที่เด็กร้องขอและ

พนักงานอัยการอยู่ด้วย

- จัดให้มีการชี้ตัวในสถานที่ที่เหมาะสม

ส�าหรับเด็ก

- ต้องป้องกันมิให้ผู้ต้องหาที่เป็นเด็ก

เห็นตัวบุคคลที่จะท�าการชี้ตัว
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ตัวอย่าง 

  1. การน�าเสนอข่าวเยาวชนที่ยกพวกทะเลาะวิวาทกันถูกส่งตัวเข้า

รับการอบรมในค่ายทหาร ควรหลีกเลี่ยงการน�าเสนอภาพใบหน้า และราย

ละเอียดต่างๆ ที่จะท�าให้สามารถระบุตัวตนของเด็กหรือเยาวชนเหล่านั้นได้ 

เป็นต้น

  2. การน�าเสนอข่าวเด็กเจ็บป่วย เช่น เป็นโรคสะเก็ดเงิน เด็กดักแด้ 

เด็กที่มีขนขึ้นตามใบหน้าและร่างกายมากจนผิดปกติ ฯลฯ ให้เน้นที่ประเด็น

เนื้อหา (เพื่อประโยชน์ทางสังคม หรือทางการแพทย์ ฯลฯ) และเลือกเสนอ

ภาพที่เหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงการน�าเสนอภาพใบหน้าของเด็ก ยกเว้น 

มีเหตุผลอธิบายได้ว่าเปิดเผยหน้าเด็กเพื่ออะไร 

  ข้อควรระวังในการรายงานข่าวอาชญากรรมเด็กและเยาวชน

  1) กรณีข่าวเยาวชนก่อเหตุยกพวกทะเลาะวิวาท หรือขับขี่ 

  รถซิง่ท่ีถกูเจ้าหนา้ทีต่�ารวจจบักมุแลว้ใหถ้อดเสือ้และมดัมอืไพลห่ลงั 

  ให้ถา่ยภาพกวา้งจากดา้นหลัง โดยระมดัระวงัไมใ่หเ้ห็นรายละเอยีด 

  หรืออัตลักษณ์ใดๆ ท่ีจะทำาให้สามารถคาดเดาหรือเชื่อมโยงไปสู่ 

  เยาวชนนั้นได้

  2) กรณีการท�าข่าว ณ สถานที่เกิดเหตุ ผู้สื่อข่าวต้องระมัดระวัง 

  โดยไม่แตะต้องวัตถุพยานใดๆ อันอาจจะเป็นการท�าลายหลักฐาน 

  ในที่เกิดเหตุ หรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในบริเวณที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

  กันไว้เพื่อรักษาวัตถุพยาน

  3) กรณีการน�าเสนอภาพผู้ต้องหาตามหมายจับ ภาพสเก็ตช์  

  หรือปฏิทินโจรของเจ้าหน้าที่ต�ารวจให้พิจารณาความเหมาะสม 

  ตามเจตนาของการน�าเสนอในแต่ละกรณี  เช่น

- เจา้หนา้ทีต่�ารวจขอความรว่มมือใหน้�าเสนอภาพเพือ่การสบืหา

เบาะแส หรอืตดิตามเปน็การเร่งดว่นเพราะเปน็ผูก้อ่เหตรุา้ยแรง

หากจับกุมได้ล่าช้าอาจส่งผลกระทบต่อคนอีกเป็นจ�านวนมาก 

- เปน็ภาพของผูต้อ้งสงสยัวา่ลอ่ลวงหรอืลกัพาตวัเดก็ จ�าเปน็ตอ้ง

น�าเสนอเพือ่การตดิตามและปกปอ้งคุม้ครองสวสัดภิาพของเดก็

ที่ถูกล่องลวงไป กรณียังไม่ชัดเจนว่าเป็นการลักพาตัวจริง ควร

ระมัดระวงัถอ้ยค�าทีใ่ช้เรยีกผูต้อ้งสงสยัโดยตอ้งไม่เป็นการตดัสนิ 

หรือชี้น�า เช่น รายงานข้อมูลว่า “เด็กหายไปกับบุคคล/ผู้หญิง 

ในภาพ” กรณีแน่ชัดแล้วว่าเป็นการลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่ 

อาจใช้วธิปีลอ่ยเสยีงสมัภาษณ์การใหข้อ้มูลของเจา้หนา้ทีต่�ารวจ

แทนบทบรรยาย เป็นต้น

- เป็นความคืบหน้าของคดี เช่น เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว

อ้างอิงกลับไปที่ภาพหรือปฏิทินโจร เป็นต้น

  4) กรณีการถ่ายท�าข่าวในเรือนจ�า หลีกเลี่ยงการน�าเสนอภาพ 

  ผู้ต้องขังในชุดนักโทษ

  5) ระมัดระวังการน�าเสนอภาพของบุคคลในข่าวที่ก�าลัง 

  ตกอยูใ่นภาวะเสยีใจหรอืดใีจ (เชน่ ภาพทีพ่อ่แม่ร้องไหโ้ผเขา้กอดลกู 

  ที่ถูกลักพาตัวไปแล้วตำารวจสามารถติดตามตัวกลับมาได้ )  

  อย่างเหมาะสมโดยต้องขออนุญาตก่อนถ่ายท�า แต่หากไม่สามารถ 

  ท�าได้เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า เมื่อถ่ายท�าแล้ว 

  ต้องแจ้งให้บุคคลนั้นทราบ และขออนุญาตก่อนน�าภาพออกอากาศ

  6) การน�าเสนอภาพเหตกุารณท์ีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ความรูส้กึ 

  ของผู้ชมควรมีการเตือนล่วงหน้าด้วยวิธีการพูดของผู้ประกาศข่าว  

  หรือขึ้นคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเตือน เช่น “ภาพที่กำาลังจะนำาเสนอ 

  ต่อไปนี้อาจกระทบกระเทือนความรู้สึก” เป็นต้น
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  7) ไม่ใช้การสร้างสถานการณ์จ�าลองในข่าว รายงานข่าว  

  และสารคดีเชิงข่าว ยกเว้นเป็นสถานการณ์จ�าลองท่ีสร้างโดย 

  หน่วยงานอื่นๆ 

ตัวอย่าง “กรณีเด็กหาย”

  กรณีเด็กหาย หรือถูกลักพาตัวสามารถเปิดเผยใบหน้าของเด็กได้ 

เพื่อประโยชน์ในการสืบค้น แต่ถ้าพบตัวเด็กแล้ว ทราบจากเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

ว่าเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศต้องหยุดน�าเสนอภาพเด็กนั้นทันที เพื่อปกป้อง

คุ้มครองเด็กจากผลกระทบทางสังคมที่จะเกิดตามมา และหรือปล่อยข่าวว่า

ได้พบเด็กแล้วและระบุวันที่พบเด็ก

แนวปฏิบัติการเสนอข่าวและภาพข่าวผู้หญิงและเด็กถูกละเมิด 

  ทางเพศ3

1. การน�าเสนอข่าวผู้หญิงและเด็กถูกละเมิดทางเพศ

  1.1 ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ กองบรรณาธิการต้องไม่ลงตีพิมพ์ 

  เผยแพร่น�าเสนอช่ือ ช่ือสกุลหรือต�าบลท่ีอยู่ของผู้หญิงและเด็ก 

  ที่ถูกละเมิดทางเพศ รวมท้ัง ช่ือ ชื่อสกุล และต�าบลที่อยู่ของญาติ 

  ของผู้เสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ หรือสิ่งท่ีท�าให้รู้หรือสามารถรู้ได้ว่า 

  ผู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศเป็นใคร

  1.2 ในกรณีที่ผู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศได้รับอันตราย 

  ถงึแก่ชีวติตอ้งไมเ่ผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกบัตวัผูเ้สยีชวีติ ซึง่จะกอ่ใหเ้กดิ 

  ความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด 

  ของครอบครัวผู้เสียชีวิต หรือเพ่ือแสวงหาประโยชน์ส�าหรับตนเอง 

  หรือผู้อื่นโดยมิชอบ

  1.3 การพาดหัวข่าว โปรยข่าว หรือการน�าเสนอรายละเอียด 

  ของเนื้อหาข่าวผู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ จะต้องกระท�า 

  ด้วยความระมัดระวัง ทั้งในเรื่องการใช้ภาษาและการค�านึงถึง 

  หลักสิทธิมนุษยชน และไม่ตอกย้�าให้เกิดความเข้าใจผิดเก่ียว 

  กับทัศนคติเรื่องเพศอันเนื่องมาจาก การละเมิดทางเพศนั้น

2. การน�าเสนอภาพข่าวผู้หญิง และเด็กถูกละเมิดทางเพศ

  2.1 ผูส้ือ่ขา่ว ชา่งภาพ กองบรรณาธกิารตอ้งไมน่�าเสนอภาพข่าว 

  ของผู้หญิง และเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศไม่ว่ากรณีใดๆ และไม่ว่า 

  ผู้ที่ถูกละเมิดทางเพศนั้นจะเสียชีวิตหรือไม่ก็ตาม

  2.2 ในกรณทีีผู่ห้ญิงและเดก็ทีถ่กูละเมิดทางเพศ ไดร้บัอันตราย 

  ถึงแก่ชีวิต ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ กองบรรณาธิการอาจน�าเสนอภาพ 

  หน้าตรงของผู้ เสียชีวิตขณะมีชีวิตได้  ทั้ งนี้ต้องไม่ ก่อให้ เกิด 

  ความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด 

  ของครอบครัวผู้เสียชีวิต หรือเพ่ือแสวงหาประโยชน์ส�าหรับตนเอง 

  หรือผู้อื่นโดยมิชอบ

  แนวปฏิบัติในระหว่างการทำา/รายงานข่าวอาชญากรรมเด็กและ 

  เยาวชน

  การถ่ายท�าและสัมภาษณ์เด็กหรือเยาวชน มีแนวปฏิบัติดังนี้

  1) ต้องขออนุญาตพ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กหรือเยาวชน  

  ตัง้แตก่อ่นการถา่ยท�าและสมัภาษณ ์ไปจนถงึขัน้ตอนกอ่นออกอากาศ  

  กรณีที่มีการเปลี่ยนใจภายหลังและขอให้ยกเลิกการนำาเสนอข่าว  

  ต้องเคารพสิทธิโดยไม่นำาข่าวนั้นออกอากาศ
  3แนวปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การเสนอข่าวและภาพข่าวผู้หญิงและเด็กถูกละเมิดทางเพศ  

20 ตุลาคม 2549
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  2) แจ้งเหตุผล ประเด็นเนื้อหา รูปแบบการน�าเสนอข่าว 

  อย่างละเอียดชัดเจนต่อเด็กหรือเยาวชนและพ่อแม่ผู้ปกครอง  

  หรือผู้ดูแล

  3) กองบรรณาธกิารพงึประเมนิและแจง้ผลกระทบในแง่มมุต่างๆ 

   ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่อาจจะเกิดขึ้น 

  หลังจากข่าวออกอากาศไปแล้วให้เด็กหรือเยาวชน และพ่อแม่  

  ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลทราบอย่างละเอียด กรณีที่ประเมินแล้วว่า 

  ถ้าเปิดเผยภาพใบหน้าของเด็กหรือเยาวชนในข่าวไปแล้วอาจมี 

  ผลกระทบทางสังคมตามมา แม้ว่าเด็กหรือเยาวชนจะยินยอม 

  ด้วยความสมัครใจ ก็ไม่ควรเปิดเผยภาพใบหน้าของเด็กหรือ 

  เยาวชนนั้น

  4) ใช้ค�าเรียกเด็กหรือเยาวชนที่กระท�าความผิด ตามขั้นตอน 

  ของการด�าเนินคดี ดังนี้

ขั้นตอน คำาเรียกที่ใช้ในการนำาเสนอข่าว

ก่อนแจ้งความด�าเนินคดี “เด็กหรือเยาวชนผู้ต้องสงสัย”

หลังแจ้งข้อกล่าวหา ระหว่างสอบสวนและพิจารณาคดี
“เด็กหรือเยาวชนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิด”

หลังศาลตัดสินแล้วว่ามีความผิดจริง “เด็กหรือเยาวชนที่กระท�าความผิด”

 

  5) ไม่เสนอสิ่งตอบแทนทั้งที่เป็นเงินหรือสิ่งของให้กับเด็กหรือ 

  เยาวชนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการท�าข่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  

  เช่น การทำาข่าวเด็กขายบริการทางเพศ ถ้าเด็กนั้นขอค่าตอบแทน 

  เพื่ อแลกกับข้ อมู ล  ให้หาข้ อมู ลจาก เด็ กคนอื่ นที่ ยิ นยอม 

  ด้วยความสมัครใจ เป็นต้น

  6) ไม่ท�าให้เด็กหรือเยาวชนตกอยู่ในภาวะกดดัน เครียด หรือ 

  วิตกกังวล 

  7) ไม่ตั้งค�าถามซับซ้อนหรือล่อหลอกเพื่อให้ได้ค�าตอบ

  8) กรณกีารน�าเสนอข่าวเรือ่งเพศศึกษาส�าหรบัเดก็หรอืเยาวชน  

  ต้องไม่น�าเสนอภาพจริงและภาพเชิงสัญลักษณ์ที่ส่ือถึงอวัยวะเพศ  

  และการมีเพศสัมพันธ์

  9) เพ่ือคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากรายการที่แสดงออก 

  ถึงความรุนแรงการกระท�าผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรม

•	 ต้องช่ังน้�าหนัก ระหว่างการท�าหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชน 

กับหน้า ท่ี ในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน  

จากรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ ที่ไม่เหมาะสมกับวัย 

•	 ต้องค�านึงถึงสิทธิในการรับรู้ข่าวสารและการแสดงออก

ของความคิดเห็น ความต้องการ ทักษะ ความสามารถ 

จินตนาการ ฯลฯ ของเด็กและเยาวชน

•	 ก�าหนดเวลาการออกอากาศรายการส�าหรับเด็ก เยาวชน

และครอบครวั แยกจากรายการเฉพาะผูใ้หญ่ หม่ันตรวจสอบ 

ดแูลความเหมาะสมของเนือ้หารายการ ในชว่งเวลาส�าหรบั

เดก็ เยาวชน และครอบครวั โดยเฉพาะเนือ้หาทีเ่กีย่วกบัเพศ 

การเลือกเพศ เพศสัมพันธ์ ภาษาหยาบคาย เนื้อหาที่ 

เสนอความรุนแรงและเนื้อหาที่แสดงอคติหรือปฏิบัติ 

ต่อกลุ่มคนใดในสังคมอย่างไม่เหมาะสม 

  

   3.7.8 ข่าวการแถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหาในคดีอาญาและ 

  การทำาแผนประกอบคำารับสารภาพ

   บ่อยครัง้มักพบวา่เป็นฝา่ยต�ารวจเสยีเองทีมั่กสรา้งสถานการณ ์

  การแถลงข่าวต่อสาธารณะและสื่อมวลชน อันน�าไปสู่ปัญหา 

  การละเมิดสิทธิแก่ผู้ต้องหาและญาติเหยื่อ ในคดีอาชญากรรม  
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  ในเรื่องนี้ เป็นท้ังหน้าท่ีของนักข่าวท่ีจะต้องรับรู้ว่ามีกฎระเบียบ 

  ใดบ้างที่ควรยึดถือเป็นแนวทางที่ควรทราบ

   หลักการการนำาเสนอข่าวจับกุมผู้ต้องหาในคดีอาญาและ 

  การทำาแผนประกอบคำารับสารภาพ

   1. พึงตระหนักว่า “การน�าตัวผู้ต้องหาท่ีถูกจับกุมในคดีอาญา 

  มาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเป็นสิ่งที่ไม่มีความจ�าเป็น” เนื่องจาก 

  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227  

  บญัญตัวิา่ “ใหศ้าลใชด้ลุพนิจิวนิจิฉยัชัง่น้�าหนกัพยานหลกัฐานทัง้ปวง  

  อย่าพิพากษาลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระท�าความผิดจริง 

  และจ�าเลยเป็นผู้กระท�าความผิดนั้น เม่ือมีความสงสัยตามสมควร 

  ว่าจ�าเลยได้กระท�าความผิดหรือไม่ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัย 

  นั้นให้จ�าเลย”

   2. พึงตระหนักว่า “การน�าเสนอที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจจับกุมตัว 

  ผู้ต้องหา” นั้นมีระเบียบปฏิบัติที่ต�ารวจต้องยึดเป็นแนวทาง 

    คือ  (1) ระเบยีบปฏบิตั ิของสำานกังานตำารวจแหง่ชาต ิเรือ่ง กำาชบั 

  และซกัซอ้มความเขา้ใจเกีย่วกบัการชีตั้วผูต้อ้งหาการนำาผูต้้องหา 

  ชี้ท่ีเกิดเหตุประกอบคำารับสารภาพทางส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  

  ไดเ้คยมีระเบียบปฏิบัติ ของส�านกังานต�ารวจแหง่ชาต ิซึง่กรมต�ารวจ 

  ไดม้บีนัทกึขอ้ความ ที ่0503.6/16442 ลงวนัที ่11 ธนัวาคม พ.ศ. 2539  

  เรือ่ง ก�าชับและซกัซอ้มความเขา้ใจเกีย่วกบัการชีต้วัผูต้อ้งหา การน�า 

  ผูต้อ้งหาชีท้ีเ่กดิเหตปุระกอบค�ารบัสารภาพ โดยใหข้้าราชการต�ารวจ 

  หน่วยต่างๆ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

   1) การแถลงขา่วตอ่สือ่มวลชน หา้มใชวิ้ธกีารหรือแสดงข้อความ 

  ในการแถลงหรือแพร่ภาพที่อาจก่อให้เกิด ความเสียหายแก่พยาน  

  ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือรูปคดีโดยเด็ดขาด

    1.1 ไม่ควรเปิดเผยถึงเรื่องเก่ียวกับค�าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ 

  ที่ถือเป็นความลับ

    1.2 ให้ระมัดระวังเรื่องที่จะเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง 

  หรือผลประโยชน์ของผู้อื่น เช่น คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิด 

  ฐานท�าให้แท้งลูก ความผิดฐานหมิ่นประมาท ฯลฯ เป็นต้น

    1.3 ห้ามน�าผลการสบืสวนสอบสวน หรอืความเหน็มาแถลง 

  ข่าวหรือให้ข่าวต่อส่ือมวลชนไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ เพราะจะท�าให้เสีย 

  รูปคดีหรือท�าให้พยานหลักฐานถูกเปิดเผยออกไป

    1.4  หา้มเปดิเผยถงึเผยประทษุกรรม ซึง่อาจเปน็แบบอยา่ง 

  ในทางที่ไม่ดี เช่น วิธีการฉ้อโกง การกระท�าอัตวินิบาตกรรมหรือวิธี 

  การอันชั่วร้ายอ่ืนๆ ที่พวกมิจฉาชีพหรือประชาชนอาจน�าไปใช้ 

  เป็นแบบอย่าง

    1.5 ห้ามเปิดเผยถึงข้อความหรือรูปภาพอันอาจจะท�าให้ 

  บุคคลอ่ืนรู้จักตัว รู้จักชื่อ ที่อยู่ ท่ีท�างาน สถานศึกษาของบุคคล 

  ที่เกี่ยวข้องกับคดี หรือพยาน เว้นแต่ในส�านวนการสอบสวน

    1.6 คดีที่ต้องมีการชี้ตัวหรือชี้รูปผู้ต้องหา ห้ามน�าตัว 

  ผู้ต้องหา ออกแถลงข่าวหรือแพร่ภาพต่อสื่อมวลชนก่อนท�าการชี้ตัว  

  หรือชี้รูป ถ้าจะท�าการแถลงข่าวก็ไม่จ�าเป็นต้องให้ผู้ต้องหาอยู่ร่วม 

  ในที่นั้นด้วย

    1.7 การแถลงขา่วหา้มใชถ้อ้ยค�าหรอืกริยิาทา่ทางทีเ่ปน็การ 

  ละเมิดสิทธิ หรือประจาน ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้ต้องหาหรือผู้อื่น

   2) การน�าผู้ต้องหาไปชี้ที่เกิดเหตุประกอบด�าเนินรับสารภาพ

    2.1 ในการน�าตัวผู้ต้องหาไปชี้สถานที่เกิดเหตุประกอบ 

  ค�ารับสารภาพ ให้ป้องกันมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในที่น�าช้ี  
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  และให้พึงระมัดระวังการใช้ถ้อยค�าหรือกิริยาท่าทางที่เห็นว่า 

  เป็นการข่มขู่หรือการปฏิบัติการที่ไม่สมควรแก่ผู้ต้องหา

    2.2 ควรหลีกเลี่ยงการให้สัมภาษณ์ใดๆ ในลักษณะ 

  เปน็การโตต้อบระหวา่งพนกังานสอบสวนกบัผูต้อ้งหาหรอืบคุคลใดๆ  

  โดยสื่อมวลชนเป็นผู้สัมภาษณ์ เนื่องจากอาจเป็นต้นเหตุให้รูปคดี 

  เสียหาย

    ปัญหาอุปสรรคและข้อร้องเรียนในการปฏิบัติหน้าท่ีและ 

  แนวทางในการหาวิธีการทดแทนการจัดท�าแผนประทุษกรรม 

  โดยสว่นใหญป่ญัหาทีพ่บ คอื ผูต้อ้งหาถกูทำารา้ยรา่งกายขณะนำาชี ้

  ที่ เ กิดเหตุประกอบคำารับสารภาพ ซึ่งที่ผ่านมาสำานักงาน 

  ตำารวจแหง่ชาตไิดก้ำาชบัการปฏบิตัแิละวางมาตรการปอ้งกันไมใ่ห ้

  ผู้ ต้องหาถูกทำาร้ายร่างกายไว้แล้ว โดยก�าชับมิให้ ผู้ ท่ี ไม่มี 

  ส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในสถานท่ีน�าช้ี แต่ในบางครั้งหรือบางสถานที่ 

  อาจมีประชาชนจ�านวนมากมามุงดูเหตุการณ์ ซึ่งหลีกเลี่ยง 

  โดยการเลือ่นการน�าชีท้ีเ่กดิเหตุไปเปน็วันอืน่ หรอืหากมคีวามจ�าเปน็ 

  ที่จะต้องจัดท�าแผนประกอบค�ารับสารภาพในวันนั้นจะมีการ 

  เพิ่มก�าลัง เจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ป้ อ ง กั น มิ ใ ห้ เ กิ ด เ ห ตุท� า ร้ า ยห รื อ 

  ความไม่ปลอดภัยของผู้ต้องหาที่น�าชี้ ซึ่งส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

  ได้ให้ความส�าคัญในเรื่องนี้มานานแล้ว ในส่วนของการหาวิธีการอื่น 

  เพือ่ทดแทนการจดัท�าแผนการน�าชีท้ีเ่กดิเหตปุระกอบค�ารบัสารภาพ 

  น้ันขณะน้ียังไม่มีการหาวิธีอื่นทดแทน เนื่องจากพนักงานสอบสวน 

  ยังจ�าเป็นที่จะต้องใช้การน�าช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบค�ารับสารภาพ 

  เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา

   การน�าตัวผู้ต้องหาไปท�าแผนการน�าช้ีที่เกิดเหตุประกอบ 

  ค�ารับสารภาพนั้น โดยหลักต้องได้รับความยินยอมจากผู้ต้องหา  

  ซึ่งมีผู้กระทำาผิดบางรายที่รับสารภาพแต่เกิดความอับอาย 

  ที่จะต้องทำาแผนการนำาชี้ที่เกิดเหตุพนักงานสอบสวนก็มิได้บังคับ 

  ใหไ้ปนำาชีท้ท่ีกดิเหตุ ส�าหรบัผูก้ระท�าผดิบางรายทีส่มัครใจ เนือ่งจาก 

  เห็นว่าการกระท�าของตนจะเป็นประโยชน์ให้ประชาชนได้เห็น 

  เป็นตัวอย่างว่าเป็นการกระท�าที่ไม่ดี พนักงานสอบสวนจึงจะน�าตัว 

  ไปท�าแผนน�าชี้ที่เกิดเหตุประกอบค�ารับสารภาพ และต่อการนำาตัว 

  ผู้ต้องหาไปแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนก็ต้องได้รับความยินยอม 

  จากผู้ต้องหาเช่นกัน ซึ่งโดยหลักต้องเป็นไปตามบันทึกข้อความที่  

  0503.6/16442 ลงวนัท่ี 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2539 ซึง่ในการแถลงขา่ว 

  ควรเป็นการให้ภาครัฐแถลงผลคดี โดยในการจัดท�าแผนการน�าช้ี 

  ที่ เ กิดเหตุประกอบค�ารับสารภาพมีประโยชน์ แต่อาจมีการ 

  ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ดีกว่านี้

   ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็น 

  เกี่ยวกับการจัดท�าแผนประทุษกรรม สรุปได้ดังนี้

 

  หลกักฎหมายทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบัการจดัทำาแผนประทษุกรรม หรอื

แผนการนำาชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำารับสารภาพ คือ

  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

  มาตรา 29 วางหลักไว้ว่า การจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่

รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระท�ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติ

แห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้ก�าหนดไว้และเท่าที่จ�าเป็น และ

จะกระทบกระเทือนสาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้

  มาตรา 35 วางหลักไว้ว่า สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อ

เสียง ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัว ย่อมได้รับความคุ้มครอง

  การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใด
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ไปยงัสาธารณชน อันเป็นการละเมดิหรอืกระทบสทิธขิองบคุคลในครอบครัว 

เกยีรตยิศ ชือ่เสยีง หรอืความเป็นอยูส่ว่นตวัจะกระท�ามไิด้ เวน้แต่กรณทีีเ่ปน็

ประโยชน์ต่อสาธารณะ

  มาตรา 39 วรรคสอง วางหลกัไวว้า่  ในคดอีาญาต้องสันนิษฐานไวก่้อน 

ว่าผู้ต้องหาหรือจำาเลยไม่มีความผิด

  มาตรา 40 วางหลักไว้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

ดังต่อไปนี้

  (4) ผูเ้สยีหาย ผูต้อ้งหา โจทก ์จ�าเลย คูก่รณี ผูม้สีว่นไดเ้สยี หรอืพยาน

ในคดี มีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการด�าเนินการตามกระบวนการ

ยตุธิรรม รวมทัง้สิทธใินการไดร้บัการสอบสวนอยา่งถูกต้อง รวดเรว็ เปน็ธรรม 

และการไม่ให้ถ้อยค�าเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง

  2. ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินษุยชน และกตกิาระหวา่งประเทศ

ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

 3.  ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 266 วางหลกั

ไวว้า่ พยานวัตถ ุพยานเอกสาร หรอืพยานบคุคล ซึง่นา่พสิจูนไ์ดว้า่จ�าเลยไมม่ี

ความผิดหรือบริสุทธิ์ให้อ้างพยานหลักฐานได้ แต่ต้องเป็นพยานชนิดที่มิได้ 

เกิดจากการจูงใจ มีค�ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอื่น 

และใหส้บืตามบทบญัญตัแิหง่ประมวลกฎหมายนีห้รอืกฎหมายอืน่อนัวา่ด้วย

การสืบพยาน

  ค�ารบัสารภาพในชัน้สอบสวนมผีลเปน็เพยีงพยานบอกเล่า ไมเ่พียงพอ 

ต่อการใช้เป็นพยานในช้ันศาล ซึ่งคดีความผิดบางประเภทที่มีเพียงแต่ค�า 

รับสารภาพและไม่มีพยานหลักฐานอื่น หลักของการสอบสวนจะต้องน�า 

ค�ารับสารภาพเพื่อขยายผลไปยังพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น อาวุธ 

สถานที่เกิดเหตุ สถานท่ีซ่อนอาวุธ พฤติการณ์การกระท�าความผิด เป็นต้น  

ซึ่งเป็นพยานหลักฐานที่แยกออกจากค�ารับสารภาพ หากมีหลักฐานอ่ืน

ประกอบการน�าผู้ต้องหาไปท�าแผนการน�าชี้ที่ เกิดเหตุประกอบค�ารับ

สารภาพก็อาจจะมีความจ�าเป็นน้อยลง การดำาเนินการโดยใช้หลักการของ  

Crime Control คือ หลักเสรีภาพและหลักของการควบคุมอาชญากรรม

ซึ่งต้องมีความสมดุลกัน

  หลักการน�าช้ีที่เกิดเหตุกับการสอบปากค�ารับสารภาพเป็นศิลปะ

ในการสอบสวนไม่ใช่หลักกฎหมาย ซึ่งหลักกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติ  

คือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 266 ซึ่งประเทศไทย 

ใชห้ลักการของประเทศฝรัง่เศส แตศิ่ลปะในการท�าคดนีัน้ พนกังานสอบสวน

น�าวิธีการมาจากแนวค�าพิพากษา

  กรมสอบสวนคดีพิเศษไม่มีการกำาหนดเก่ียวกับระเบียบปฏิบัติ 

ในการนำาตวัผู้ตอ้งหาไปทำาแผนการนำาช้ีทีเ่กดิเหตปุระกอบคำารบัสารภาพ 

เนื่องจากคดีท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษดำาเนินการนั้นเป็นคดีที่ได้รับ 

จากสำานักงานตำารวจแห่งชาติ จึงทำาให้ไม่มีปัญหาอุปสรรคและ 

ข้อร้องเรียนในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการนำาตัวผู้ต้องหาไปทำาแผน 

การนำาชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำารับสารภาพ

  ส่วนแนวทางในการหาวิธีการทดแทนการจัดท�าแผนประทุษกรรม 

หากมีความจ�าเป็นที่จะต้องด�าเนินการ แต่อาจไม่จ�าเป็นต้องแถลงข่าว

หรือแจ้งข่าวล่วงหน้า เนื่องจากต้องค�านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหา 

เป็นหลัก โดยผู้ต้องหาจะต้องลงลายมือช่ือให้ความยินยอมในการท�าแผน 

การน�าช้ีที่เกิดเหตุประกอบค�ารับสารภาพ และเม่ือไปถึงสถานที่เกิดเหตุ 

จะตอ้งสอบถามความยนิยอมจากผูต้้องหาซ้�าอกี เนือ่งจากค�ายนิยอมสามารถ

ถอนความยินยอมได้เสมอ และไม่ใช่หลักกฎหมายโดยตรง ส่วนการน�าตัว 

ผู้ต้องหาไปแถลงข่าวต่อส่ือมวลชนซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากผู้ต้องหา

เช่นกัน
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  จากแนวทางการด�าเนินการที่ผ่านมา ในบางกรณีที่เกรงว่าผู้ต้องหา

จะถูกรุมประชาทัณฑ์ พนักงานสอบสวนจะถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ที่สถานที่เกิดเหตุ และให้ผู้ต้องหาชี้ ท่ีภาพเพื่อประกอบการพิจารณา 

ของศาล โดยแจ้งเหตุว่าหากน�าตัวผู้ต้องหาไปช้ีสถานที่เกิดเหตุผู้ต้องหา 

อาจถูกประทุษร้าย ซึ่งศาลรับฟังเป็นพยานหลักฐาน

  การแถลงผลคดีต่อสื่อมวลชนนั้น มีผลในทางบวกและผล 

ในทางลบ โดยผลในทางบวก เช่น กรณี call center ที่หลอกลวง

ประชาชนให้โอนเงิน หรือแชร์ลูกโซ่ แชร์ก๋วยเต๋ียว แชร์ข้าวสาร  

แชร์นำา้มัน ฯลฯ บางกรณีมีความจำาเป็น เนื่องจากในปัจจุบันมีการ 

นำาเสนอข่าวอยู่ เป็นประจำา แต่ก็ ยังมีประชาชนที่ถูกหลอกลวง 

อยู่ เป็นจำานวนมาก ซึ่งการแถลงข่าวกรณีนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ

สาธารณชน ส่วนผลในทางลบ เช่น กรณีปล้นร้านทอง หรือการลักลอบ 

ขนยาเสพติด เป็นต้น โดยมีการให้รายละเอียดเก่ียวกับการกระทำา 

ความผิด ทำาให้ผู้กระทำาผิดดูจากการแถลงข่าว แล้วนำาไปประยุกต์ใช้ 

เพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำารวจ

  จะเห็นได้ ว่า สื่อมวลชนปัจจุบันอยู่ ในสถานการณ์ที่ล�าบาก  

จึงเป็นหน้าที่ด้านหนึ่งของสื่อมวลชนท่ีพึงปฏิบัติงานด้วยมาตรฐาน 

ทางวิชาชีพและเข้าใจวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ และหน่วยงาน

สืบสวนสอบสวนที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายและน�าพา 

การท�างานของสือ่ไปขดัขวางหรือละเมดิกระบวนการยตุธิรรม สว่นในกรณทีี ่

หากเป็นฝา่ยเจ้าหน้าทีร่ฐัหรอืต�ารวจเป็นผูล้ะเมดิเสยีเอง กใ็หส้ือ่พึงตระหนกั

ไว้ว่า กรณีที่ถูกผู้ต้องหา เหยื่อ พยาน ญาติ ครอบครัวผู้ได้รับความเสียหาย 

ฟอ้งรอ้งฐานหมิน่ประมาท และละเมดิสทิธ ิศกัดิศ์รี สือ่กจ็ะสามารถมเีหตุผล

เป็นเกราะคุ้มครองตัวเองได้ว่ามิได้เป็นผู้ละเมิดนั้นด้วยตนเอง

 แนวปฏบิตัใินการท�าขา่วการแถลงขา่วจบักมุผูต้อ้งหาในคดอีาญาและการท�า

แผนประกอบค�ารับสารภาพ

  “ผูต้อ้งหา” หมายความถงึ บุคคลผูถ้กูกลา่วหาว่าไดก้ระท�าความผดิ

แต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล

  “จำาเลย” หมายความถึง บุคคลซ่ึงถูกฟ้องยังศาลแล้วโดยข้อหาว่า 

ได้กระท�าความผิด

  จากบทนยิามขา้งตน้ใหเ้ขา้ใจงา่ยๆ วา่ ตัง้แตม่กีารกล่าวหาแจง้ความ

ต่อเจ้าพนักงานต�ารวจว่าผู้หนึ่งผู้ใดกระท�าความผิดผู้นั้นก็ตกเป็นผู้ต้องหา 

สถานภาพเปลี่ยนจากพลเมืองดีเป็นผู้ต้องหาทันที เป็นหน้าที่ของต�ารวจ 

ที่จะต้องสืบสวนจับกุม หรือเชิญตัวมาสถานีต�ารวจเพื่อสอบสวนความผิด 

หรือบริสุทธิ์กันต่อไป และหากเรื่องดังกล่าวมีมูลจนส่งให้พนักงานอัยการ 

ยื่นฟ้องร้องต่อศาล ผู้ต้องหาก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นจ�าเลย สุดท้ายเมื่อมีการ

พิสูจน์กันในช้ันศาลหากเช่ือว่าจ�าเลยกระท�าผิดจริงจนศาลพิพากษาจ�าคุก

จ�าเลยก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ต้องขังตามหมายจ�าคุยของศาลในที่สุด

  นกัขา่ว พงึเขา้ใจและตระหนกัถงึสิทธิของผู้ตอ้งหาและจำาเลย ดงันี้

  1. สิทธิที่จะได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาเม่ือต�ารวจเข้าท�าการจับกุม 

ผู้ต้องหาจะแจ้งให้ทราบก่อนว่าถูกกล่าวหาด้วยข้อหาใดแล้วจึงจับกุม 

และส่งพนักงานสอบสวน ชั้นสอบสวนก็เช่นกันเมื่อพนักงานสอบสวนรับตัว 

ผู้ต้องหาแล้วจะแจ้งข้อหาให้ผู้ต้องหาทราบก่อนสอบสวนต่อไป

  2. สิทธิที่พบและปรึกษาทนายความเป็นการเฉพาะตัวทนายความ 

จะเป็นผู้ท�าการแก้ต่างให้กับผู้ต้องหาหรือจ�าเลย ท้ังนี้เพื่อให้โอกาสที่จะ 

ต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่

  3. มีสิทธิได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควรหลักการนี้ 

เป็นการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ�านาจของเจ้าหน้าที่รัฐเพราะหากญาติ 
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เห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐใช้อ�านาจโดยไม่ชอบ ญาติก็จะเป็นตัวแทนร้องเรียน 

ขอความเป็นธรรมได้

  4. สิทธิที่จะทราบความเป็นไปของส�านวนคดีที่ตนถูกกล่าวหา 

หรือฟ้องร้อง ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยมีสิทธิที่จะขอดูหรือคัดถ่ายในการต่อสู้คดี

เพราะสิทธิน้ีมาจากหลักการที่กฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาหรือจ�าเลย 

ต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่นั่นเอง

  5. สทิธไิดร้บัการรกัษาพยาบาลโดยเรว็เมือ่เกดิเจบ็ปว่ย สทิธนิีม้าจาก 

หลักการสากลที่รัฐมีหน้าที่ต้องดูแลสวัสดิภาพของคนในรัฐไม่ว่าจะเป็น

พลเมืองดีหรือพลเมืองร้ายก็ตาม

  6. สิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวหรือการประกันตัวในระหว่าง

เป็นคดีความ สิทธินี้มาจากหลักการมีตัวอยู่ของผู้ถูกกกล่าวหาเพ่ือด�าเนิน

กระบวนการพิจารณาในทางอาญา แต่ขณะเดียวกันก็มีข้อสันนิษฐาน 

ของกฎหมายว่าทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะได้พิพากษาว่าผู้นั้น 

เปน็ผูก้ระท�าผดิ การปลอ่ยตวัผูต้อ้งหาหรอืจ�าเลยชัว่คราวในระหวา่งพิจารณา

จึงเป็นทางออกให้กับผู้บริสุทธิ์ที่ถูกกล่าวหาได้

  7. สิทธิที่จะได้รับค่าทดแทนหากภายหลังศาลมีค�าพิพากษาว่า

จ�าเลยมิได้เป็นผู้กระท�าความผิดหรือการกระท�าของจ�าเลยไม่เป็นความผิด 

อย่างที่กล่าวในข้อที่แล้วว่าผู้บริสุทธิ์ก็อาจถูกกล่าวหาได้ ซึ่งเมื่อผู้บริสุทธิ์

ตกเป็นผู้ต้องหาและจ�าเลยในระหว่างการพิจารณาย่อมต้องถูกจับกุมคุมขัง 

ปราศจากเสรีภาพถือเป็นความเสียหาย และถือว่ารัฐบกพร่องในการ 

ด�าเนินการ รัฐจึงต้องมีหน้าที่เยียวยาความเสียหายนี้ ปัจจุบันผู้ที่ศาลตัดสิน 

ว่าบริสุทธิ์สามารถยื่นเรื่องขอรับค่าทดแทนได้จากกรมคุ้มครองสิทธิ 

ของกระทรวงยุติธรรม

  8. นอกจากสิทธิข้างต้นแล้วยังมีบทบัญญัติของกฎหมายแม่บท

ก�าหนดเรื่องสิทธิของผู้ต้องหาและจ�าเลยไว้อีกว่าในคดีอาญาต้องสันนิษฐาน

ไวก้อ่นวา่ผูต้้องหาหรอืจ�าเลยไมม่คีวามผดิ และกอ่นมคี�าพพิากษาอนัถงึทีส่ดุ

แสดงวา่บุคคลใดได้กระท�าความผดิจะปฏบัิตติอ่บุคคลนัน้เสมือนเป็นผูก้ระท�า

ความผิดมิได้

แนวปฏิบัติในการน�าเสนอข่าว

  1. ก่อนทำาข่าวการแถลงข่าว สื่อต้องตรวจสอบด้วยตนเอง 

กับเจ้าหน้าท่ีตำารวจ ตัวผู้ต้องหา ญาติ และสอบถามจากตัวแทน 

ของผู้ตอ้งหาหรอืเหย่ือกอ่นว่ามคีวามเตม็ใจทีจ่ะถูกนำาตวัไปนำาแถลงขา่ว

ก่อนหรือไม่ ให้ตรวจสอบจากหลายฝ่าย เนื่องจากผู้ต้องหาอาจ ไม่มีความรู้ 

ถึงสิทธิของตนเอง สิทธิที่จะปฏิเสธการน�าตัวแถลงข่าว ญาติ ตัวแทน 

ของผู้ต้องหาอาจไม่ทราบว่ามีสิทธิปฏิเสธการแถลงข่าวจากเจ้าหน้าที่ 

ของต�ารวจ วธิกีารทีด่ทีีส่ดุอกีทาง คือ ตรวจสอบถามจากทนายความสว่นตวั

ของผู้ต้องหา หรือ ญาติของผู้เสียหายเสียก่อน

  ในกรณีที่การนำาตัวแถลงข่าวนั้นเป็นไปด้วยความไม่เต็มใจ 

ของผู้ต้องหา ญาติ เหยื่อ พยาน ตามที่เจ้าหน้าที่ตำารวจนำามาแถลงข่าว 

ให้สื่อพิจารณาด้วยตัวเอง หรือหารือกับกองบรรณาธิการว่าควรท�าข่าวนั้น

หรือไม่ และพึงตระหนักเป็นหลักการส�าคัญเสมอว่า สามารถทำาข่าวนั้น 

โดยไม่เปิดเผยอัตลักษณ์บุคคล ข้อมูลส่วนตัว ทั้งภาพ ช่ือ ที่อยู่ หรือ 

ข้อมูลอื่นๆ ได้หรือไม่ หากท�าได้ ก็ให้ยึดถือหลักการปกป้องคุ้มครอง 

ความเป็นส่วนตัวและสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน 

เป็นส�าคัญ

  2. ในกรณีที่ต้องไปท�าข่าวการท�าแผนประกอบค�ารับสารภาพ  

พึงตระหนักว่ารายงานข่าวการท�าแผนมีผลในเชิงจิตวิทยาด้านบวกและ 

ดา้นลบตอ่ความรบัรู้ของสงัคม และตอ่รปูคดหีรอืกระบวนการยตุธิรรมเสมอ 

ในทางบวก คอืการคลีค่ลายความกงัวลใจของประชาชนทีส่นใจ กงัวล ตดิตาม

ข่าวอาชญากรรมสะเทือนขวัญ เมื่อจับตัวผู้กระท�าความผิดหรือผู้ต้องหา 
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ไดแ้ลว้ กย็อ่มทีจ่ะชว่ยให้ประชาชนผอ่นคลายความกงัวลใจไปได ้ขณะเดยีวกนั 

ในทางลบ ก็เป็นการท�าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่ากระบวนการยุติธรรม 

สิ้นสุดแล้ว เน่ืองจากต�ารวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐจับกุมคนร้ายได้แล้วจึงเท่ากับ

ได้ “ตีตราประทับความทรงจำาไปแล้วว่าผู้ต้องหาดังกล่าวคือคนร้าย/คน

ผดิ” ซึง่เปน็ผลกระทบเชงิจติวทิยาสงัคม และท�าใหน้กัขา่วเลิกติดตามเง่ือนง�า 

หรือกระบวนการสืบสวนสอบสวนต่อจากนั้น ท�าให้การรายงานข่าว 

ในกระบวนยุติธรรมไม่มีการสานต่อหรือหลงลืมไปจากพื้นที่ข่าว

  ทา้ยทีส่ดุแลว้หากศาลตดัสนิว่าผูต้อ้งหาไมไ่ดม้คีวามผดิจรงิ  แตส่งัคม 

กลับพิพากษาผู้ต้องหาเหล่านี้ไป เท่ากับว่าประวัติบุคคลของคนเหล่านี้ 

ถูกประณามจากสังคมไปยาวนาน นอกจากนี้การท�าแผนประกอบ 

ค�ารับสารภาพสามารถท�าได้หลายวิธี โดยท่ีไม่จ�าเป็นต้องเปิดเผยหน้าตา

คนร้าย เช่น การใช้กราฟิกจากคอมพิวเตอร์ การใช้นามสมมุติเรียกแทนชื่อ 

เป็นต้น

  พึงตระหนักว่าข่าวการทำาแผนประกอบคำารับสารภาพ “ไม่มี

นัยยะความหมายสำาคัญต่อกระบวนการพิจารณาคดีความของศาล”  

เน่ืองจากศาลไม่ได้ใช้แผนรายงานดังกล่าวมาเป็นหลักฐานประกอบ 

ในการพิจารณาคดีคงเป็นแต่เพียงศิลปะของการรวบรวมหลักฐานพยาน

ในมุมมองของอัยการหรือเจ้าหน้าที่ต�ารวจเท่านั้น ดังนั้นนักข่าวและ 

กองบรรณาธิการจึงต้องพิจารณาแง่มุมและความหมายเชิงแฝงที่จะส่งผล 

กระทบต่อสังคมอย่างถี่ถ้วน

  3. ระมัดระวังการน�าเสนอภาพข่าวพิธีการขอขมาลาโทษ โดยญาติ

ของเหยื่อผู้เสียชีวิตจากข่าวอาชญากรรม ซึ่งอาจมีการทุบตีท�าร้ายร่างกาย 

หรือฝงูชนรมุประชาทัณฑ์ การน�าเสนอภาพเหตกุารณเ์หลา่นีอ้าจเขา้ลกัษณะ

การละเมิดสิทธิ และหมิ่นประมาท 

  พึงตระหนักว่า ในบางครั้งต�ารวจมักท�าแผนประทุษกรรมประกอบ 

ค�ารับสารภาพ และให้ผู้ต้องหาขอขมาญาติผู้เสียหายก็เพื่อต้องการโน้มน้าว 

จิตใจผู้พิพากษาเม่ือคดีถึงศาล ซึ่งผู้พิพากษาที่ไม่แม่นย�าในการวินิจฉัย 

ก็เกิดการเอนเอียงคล้อยตามได้ และต�ารวจที่ท�าคดีก็ต้องการผลงาน  

จึงต้องท�าให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงคดีที่ตนท�าว่าจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว

  และตระหนักว่าในบางคดีอาจเป็นเพราะส�านวนคดีอ่อน ต�ารวจ 

กลัวผู้ต้องหาหลุดคดี จึงต้องให้ผู้ต้องหารับสารภาพต่อหน้าสาธารณชน  

ทั้งต่อหน้าต�ารวจ สื่อมวลชน และขอขมาต่อหน้าญาติผู้เสียหายว่าส�านึกผิด 

จัดดอกไม้ธปูเทยีนใหพ้รอ้ม เพือ่น�าไปใชเ้ป็นหลกัฐานในชัน้ศาลวา่ท�าผดิจรงิ  

มิเช่นนั้นผู้ต้องหาจะยอมรับสารภาพต่อหน้าสาธารณชนได้อย่างไร เหล่านี้

เป็นแง่มุมทางลบที่ควรค�านึงถึง

  พงึตระหนกัว่า เจา้หนา้ทีอ่าจบังคับผูต้้องหาใหม้าขอขมาลาโทษญาต ิ

ของเหยื่ออาชญากรรมซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิผู้ต้องหา บางครั้งผู้ต้องหา 

อาจถูกประชาทัณฑ์หรือถูกญาติผู้เสียหายท�าร้ายร่างกายในขณะขอขมา  

ส่วนการที่ให้ญาติผู้เสียหายมานั่งรับค�าขอขมา แล้วสื่อมวลชนยื่นไมโครโฟน

ให้พูดเป็นสิ่งที่ไม่ควรท�า เนื่องจากผู้สื่อข่าวพึงตระหนักว่าบางครั้งญาติ 

ของผู้เสียหายบางคดีเดินทางมาดูตัวผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมเพราะอยากรู้ว่า 

เป็นใครเท่านั้น ไม่ได้ต้องการพูดอะไรกับผู้ต้องหาหรือกล่าวถึงต�ารวจ 

ทีท่�าคด ีหรอืให้สมัภาษณส์ือ่มวลชน โดยเฉพาะในคดขีม่ขนื ทางญาตผิูเ้สยีหาย 

ไม่ต้องการให้ใครเห็นหน้า เพราะจะท�าให้คนรู้ไปหมดว่าเป็นใครที่ถูกข่มขืน  

ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิทางญาติผู้เสียหายอย่างหนึ่ง

  นอกจากนี้การสอบสวนผู้ต้องหาไม่ใช่การให้สาธารณชนสอบสวน  

ทีต่�ารวจใชไ้มโครโฟนถามผูต้อ้งหาแลว้จอ่ปากใหผู้ต้้องหาตอบ แลว้ใหน้กัขา่ว

รุมสอบถามผู้ต้องหาต่อ ทั้งหมดนี้ไม่ใช่การสอบสวนที่ถูกต้อง และนักข่าว 

พึงงดเว้นการตกเป็นเครื่องมือของการกระท�าดังกล่าว

  4. การท�าข่าวที่เจ้าหน้าท่ีจัดให้พยานชี้ตัวยืนยันผู้กระท�าความผิด 

พึงงดเวน้การน�าเสนอด้วยเหตแุหง่ความปลอดภัยของพยาน และตระหนกัวา่ 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจอาจมีความผิดในการนั้น เนื่องจากเป็นการละเมิด 
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ความคุ้มครองส่วนตัวของพยาน เนื่องจากผู้ต้องหาหรือจ�าเลยอาจโกรธแค้น 

ขุ่นเคืองที่ได้รับความอับอาย

  5. พึงตระหนักและระมัดระวังการตกเป็นเครื่องมือของเจ้าหน้าที่ 

ต�ารวจในการเป็นพื้นที่แถลงข่าวประชาสัมพันธ์เพ่ือแถลงผลงานและ 

ละเมิดสิทธิผู้ต้องหาโดยการน�าตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าว

  6. พึงตระหนักว่าประเทศไทยมีกฎหมายส�าหรับเรื่องน้ี เช่น 

รัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2550 ในมาตรา39 วรรคสอง บัญญัติว่า “ในคดีอาญา 

ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำาเลยไม่มีความผิด”และวรรคสาม 

ระบุว่า “ก่อนมีคำาพิพากษาอันถึงท่ีสุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำา 

ความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำาความผิดมิได้”  

และมาตรา35 ระบุว่า “สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง 

ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัว ย่อมได้รับความคุ้มครองการกล่าวหรือ

ไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน 

อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัวเกียรติยศ  

ชือ่เสยีง หรอืความเปน็อยูส่่วนตวัจะกระทำามไิดเ้วน้แตก่รณทีีเ่ปน็ประโยชน์

สาธารณะ”  และสิทธิผู้ต้องหาที่จะได้รับค่าทดแทนหากมีการด�าเนินคดีผิด

พลาด ซึ่งอาจหมายถึงสื่อมวลชนอาจถูกฟ้องร้องในภายหลัง

  7. ในการน�าเสนอภาพของผู้ต้องหา พึงระมัดระวังการน�าเสนอ

เอกลักษณ์บุคคลในผู้ต้องหาที่เป็น เด็ก สตรี เยาวชน ตลอดจนบุคคลอื่น  

สภาพแวดล้อมบริบทที่ท�าให้ล่วงรู้ถึงอัตลักษณ์บุคคลได้ และไม่ถ่ายภาพ 

ผู้ต้องหาที่อยู่ในเครื่องพันธนาการ เช่น โซ่ตรวนเท้า กุญแจมือ หรือ 

เครื่องพันธนาการอื่น 

  ในกรณีที่ผู้ตาย เหยื่อ ผู้เสียหาย ไม่ควรน�าภาพจากเอกสาร 

บตัรประจ�าตวับคุคล หรอืพาสปอรต์ มาลงพมิพเ์ผยแพร่โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต

  8. ไมใ่ชค้�าภาษาพาดหวัขา่วทีเ่กนิไปกวา่ขอ้เทจ็จรงิ ภาษาเชงิตดัสนิ

ตตีราประทบัเชิงลบ ตดัสนิชีน้�าวา่ผูต้อ้งหากระท�าความผดิ หรอื การใชภ้าษา

ประณามอันเป็นการชี้น�าให้ผู้ต้องหาถูกหมิ่นเกลียดชัง หรือ การพาดหัวข่าว

ในลักษณะ กลุ่มคน เช่น พม่าเถื่อน…, ลูกจ้างลาวเหี้ยม…, ผู้ใหญ่บ้านโหด..., 

ม้งค้ายา..., ต�ารวจเลว... อาจารย์มหาวิทยาลัยหื่น…, หรือ ข้าราชการขี้ฉ้อ  

หรือ ไม่ถ่ายภาพผู้ต้องหาที่มีการตราป้ายประทับโดยเจ้าหน้าที่ต�ารวจ  

เช่น แผ่นป้ายชื่อค�าว่า “เดนมนุษย์” และ “อมนุษย์” แทนชื่อของผู้ต้องหา 

เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

  9. กรณีที่ข่าวอาชญากรรมนั้นเป็นที่พิสูจน์ในภายหลังจาก 

กระบวนการยุติธรรมว่าผู้ต้องหานั้นเป็นผู้บริสุทธิ์  นักข่าวและ 

กองบรรณาธิการจะต้องลงข่าวนำาเสนอข้อมูลนั้นสาธารณะเพื่อการ 

รับรู้โดยท่ัวไปด้วย ในลักษณะเสมอเหมือนใกล้เคียงกับรูปแบบและพื้นที่ 

ที่สมดุลกันกับก่อนหน้าที่เขาถูกนำาเสนอในลักษณะผู้ต้องหาก่อนหน้า  

และหากปรากฏว่านักข่าวหรือกองบรรณาธิการลงข่าวผิดพลาด 

อนัก่อใหเ้กิดความเสยีหาย จะตอ้งเรง่รบีลบขา่วนัน้ออกจากระบบเผยแพร 

่สื่อของตนเอง และติดตามลบข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผิดออกไปนั้น 

โดยเรว็ทีส่ดุ ดว้ยการคำานงึถงึ “สทิธทิีจ่ะถกูลมื” (rights to be forgotten) 

นักข่าวจะต้องรักษาสมดุลระหว่างข้อมูลที่สาธารณชนสนใจรับรู้ และ 

การไม่กระทบกระเทือนสิทธิส่วนบุคคล
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ภาคผนวก

คำาสั่งสำานักงานตำารวจแห่งชาติ

ที่ 855 / 2548

เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์  

การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน และการจัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์

-------------------------------

ด้วยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ มีนโยบายที่จะก�าหนดแนวทาง

การปฏิบัติในการให้ข่าว การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพ 

ตอ่สือ่มวลชน การจดัท�าสือ่ประชาสมัพนัธ ์การอนญุาตใหใ้ชส้ถานที ่บคุลากร 

อุปกรณ์ หรือยานพาหนะในการถ่ายท�าภาพยนตร์ ละคร โฆษณาหรือบันทึก

ภาพนิง่ ใหท้กุหนว่ยงาน และข้าราชการต�ารวจมีมาตรฐานการปฏบัิตเิดียวกัน 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ผลการปฏิบัติงานของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  

ได้อย่างถูกต้องตรงกัน ธ�ารงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเช่ือม่ันและ 

เชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชนในการให้ความร่วมมือกับข้าราชการต�ารวจ  

และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม 

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงให้ปฏิบัติดังนี้

1. การให้ข่าว แถลงข่าว และให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
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1.1 ผู้มีอำานาจหน้าที่ในการให้ข่าว แถลงข่าว และ 

ให้สัมภาษณ์

1.1.1 ให้หัวหน้าหน่วยงานระดับสถานีต�ารวจ แผนกงาน 

 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเฉพาะ และผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

เป็นผู้มีอ�านาจหน้าท่ีในการให้ข่าว แถลงข่าว หรือให้สัมภาษณ์ 

ต่อสื่อมวลชนทุกแขนง เฉพาะงานในหน้าที่รับผิดชอบหรือที่ได้รับ

มอบหมายเท่านั้น

กรณีที่ปรากฏมีข่าวในทางลบเกี่ยวกับหน่วยงานใดให้เป็น

ดลุยพนิจิของผูม้หีน้าทีต่ามวรรคแรกเทา่นัน้เปน็ผูพิ้จารณารายงาน

ชี้แจงหรือช้ีแจงข่าวนั้น ซึ่งรวมถึงการให้สัมภาษณ์หรือการไปร่วม

รายการทางวิทยุหรือโทรทัศน์หรือการชี้แจงทางสื่ออื่นๆ ด้วย

1.1.2 ข้าราชการต�ารวจที่ด�ารงต�าแหน่งต่�ากว่าข้าราชการ

ต�ารวจตามข้อ 1.1.1 หากประสงค์จะเป็นผู้ให้ข่าว แถลงข่าว  

ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนทุกแขนง ให้ขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชา

ตามล�าดับชั้น จนถึงผู้บังคับการต้นสังกัด หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 

การด�า เนินคดีอาญาที่ยั ง ไม่ถึ งที่ สุด  ให้ เ ป็นอ�านาจหน้าที่  

ของ ขา้ราชการต�ารวจตามขอ้ 1.1.1 หรอืผูท้ีไ่ด้รับมอบหมายเท่านัน้

1.1.3 กรณีที่ข้าราชการต�ารวจระดับต่�ากว่าผู้บังคับการ 

ประสงค์จะให้สัมภาษณ์เป็นพิธีกร ผู้ด�าเนินรายการ หรือเข้าร่วม

รายการต่างๆ ท่ีมีการน�าเสนอผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง เกี่ยวกับ 

การให้ความรู้ ชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นหรือการด�าเนิน 

การอืน่ๆ ในลักษณะท�านองเดยีวกนันอกเหนือ การด�าเนนิการตามขอ้ 

1.1.1 ใหข้ออนญุาตตอ่ผูบ้งัคบับญัชาตามล�าดบัชัน้ จนถงึผูบ้งัคบัการ 

 1.2 แนวทางการปฏิบัติในการให้ข่าว แถลงข่าว ให้สัมภาษณ์ 

ต่อสื่อมวลชนทุกแขนง

  1.2.1 ผู้มีอ�านาจหน้าที่ในการให้ข่าว แถลงข่าว ให้สัมภาษณ์ 

ต้องปฏิบัติภายในขอบเขต อ�านาจหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายเท่านั้น  

ควรระมัดระวังถ้อยค�า หรือกิริยาท่าทาง อันจะเป็นการล่วงละเมิดสิทธิ 

ของผู้อื่น และควรใช้ถ้อยค�าที่เป็นกลางเพื่อไม่ให้เป็นการประจาน ดูหมิ่น

เหยียดหยามผู้อื่น

  1.2.2 การใหข้า่ว แถลงขา่ว หรอืใหสั้มภาษณ ์ใหป้ฏบัิตติามประมวล

ระเบยีบ การต�ารวจไม่เก่ียวกับคดลัีกษณะท่ี 30 รวมถงึหา้มใหข้า่ว แถลงข่าว 

หรือให้สัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

   1.2.2.1 เรื่องที่มีผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัย 

ของ ประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

   1.2.2.2 เรื่องหรือข้อความที่จะท�าให้เกิดการเสียหายแก่ทาง

ราชการ

   1.2.2.3 เรื่องที่เกี่ยวกับค�าสั่งให้ปฏิบัติในหน้าที่อันเป็นระเบียบ

การ ภายใน และค�าสั่งหรือระเบียบการใด ๆ ที่ถือว่าเป็นความลับ

   1.2.2.4 เรือ่งทีจ่ะเกดิการเสยีหายทางชือ่เสยีงหรอืผลประโยชน์

แก่ผู้อื่น เช่น คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดฐานท�าให้แท้งลูก ความผิด

ฐานหมิ่นประมาท และเรื่องอื่นๆ ในลักษณะท�านองเดียวกัน

   1.2.2.5 เรื่องที่อาจส่งผลกระทบหรือเสียหายต่อคดี โดยเฉพาะ

คดีที่อยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น เช่น การเปิดเผย

เกี่ยวกับเทคนิควิธีการปฏิบัติงานที่ควรปกปิดเป็นความลับ แนวทางการ

สืบสวนสอบสวนการจับกุม ตรวจค้น และการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ 
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 ในทุกขั้นตอน เป็นต้น

   1.2.2.6 เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ไม่เหมาะสม ซ่ึงถ้าหาก 

เปิดเผยต่อประชาชนอาจเป็นแบบท่ีบุคคลอื่นจะถือเอาเป็นตัวอย่างในการ 

กระท�าขึ้นอีก เช่น แผนประทุษกรรมต่าง ๆ ของ คนร้าย หรือการที่แสดงถึง

การฉ้อโกง การกระท�าอัตวินิบาตกรรม และวิธีการอันชั่วร้ายอื่น ๆ

  1.2.3 การให้สัมภาษณ์ โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงเป็นผู้ท�า 

การสัมภาษณ์ในลักษณะเป็นคนกลาง ห้ามข้าราชการต�ารวจตอบโต้กับ 

ฝ่ายผู้ เสียหาย ผู้ต้องหา หรือบุคคลใด เพื่อมิให้ เกิดความเสียหาย 

แก่ทางราชการ

  1.2.4 ห้ามน�าหรือจัดให้ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือพยาน มาให้ข่าว 

แถลงข่าวหรือ ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนทุกแขนง ยกเว้นกรณีที่เป็น

ประโยชน์ต่อสาธารณชน ให้ขออนุญาตต่อผู้บัญชาการ

  ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ห้ามน�าผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือพยาน 

ที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ พระภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช  

ผู้เสียหายที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ มาให้ข่าวแถลงข่าว หรือให้สัมภาษณ์ 

ตอ่สือ่มวลชนทกุแขนงเปน็อนัขาด รวมตลอดถงึการชีตั้วผู้ต้องหาในลักษณะ

ที่เป็นการเผชิญหน้าต่อสื่อมวลชนทุกแขนง

  1.2.5 เพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นประโยชน์ในการน�าเสนอข่าว 

ของสื่อมวลชนทุกแขนง และให้ประชาชนได้รับทราบข่าวที่ไม่คลาดเคลื่อน

จากความจรงิ ควรจัดเตรยีมเอกสารขา่วประกอบการ แถลงขา่ว โดยเอกสาร

ข่าวนั้นต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เกี่ยวข้องในคดี และรูปคดี

  1.2.6 เรื่องที่ เกี่ยวกับนโยบายของแต่ละหน่วยให้เป็นหน้าท่ี 

ของหวัหนา้หน่วยระดับกองบญัชาการ หรอืเทยีบเทา่ หรอืผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย

เท่านั้นที่จะเป็นผู้ให้ข่าว แถลงข่าว หรือให้สัมภาษณ์

  1.2.7 กรณีที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงหรือสถานการณ์วิกฤตที่ส่งผล 

กระทบต่อความมั่นคงของชาติและภยันตรายของประชาชนให้ถือปฏิบัติ 

ในการให้ข่าว แถลงข่าว ให้สัมภาษณ์ หรือประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามแผน

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ

 2. การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน

 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกันภยันตรายมิให้เกิดขึ้นกับ 

ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และไม่ให้มีภาพที่ไม่เหมาะสมถูกน�าออกเผยแพร่ 

ทางสื่อมวลชนทุกแขนง อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น  

จึงให้ปฏิบัติดังนี้

  2.1 ห้ามน�าสื่อมวลชนทุกแขนงไปท�าข่าวหรือถ่ายภาพ ในขณะ 

เข้าปฏิบัติการตรวจค้น จับกุม

  2.2 ห้ามเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน หรือพนักงานสอบสวน อนุญาต 

หรือจัดให้สื่อมวลชน ทุกแขนงถ่ายภาพในห้องสืบสวน หรือห้องสอบสวน  

ในขณะท�าการสืบสวนสอบสวน เว้นแต่เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน  

หรือพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเป็นผู้ด�าเนินการเพื่อประโยชน์แห่งคดี

  2.3 ห้ามอนุญาต หรือจัดให้สื่อมวลชนทุกแขนงถ่ายภาพ สัมภาษณ์ 

หรือให้ข่าวของ ผู้ต้องหา หรือผู้ต้องกักขัง ในระหว่างการควบคุมตัว 

ของต�ารวจทั้งภายใน และภายนอกที่ท�าการ หรือ สถานีต�ารวจ เว้นแต่

พนักงานสอบสวนด�าเนินการเพื่อประโยชน์แห่งคดี

  2.4 ห้ามจัดให้ส่ือมวลชนทุกแขนงเข้าท�าข่าว ขณะเม่ือมีการ 

ให้ผู้ต้องหาน�าพนักงาน สอบสวนไปชี้ที่เกิดเหตุประกอบค�ารับสารภาพ  

และหลีกเลี่ยงการให้สัมภาษณ์ใดๆ ในลักษณะเป็นการโต้ตอบระหว่าง



121120

พนักงานสอบสวนกับผู้ต้องหา หรือบุคคลใด โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนง 

เป็นผู้สัมภาษณ์เนื่องจากอาจเป็นเหตุให้รูปคดีเสียหาย

  พนักงานสอบสวนไม่ควรให้ผู้ต้องหาน�าไปช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบ 

ค�ารับสารภาพว่า ผู้ต้องหากระท�าผิดอย่างไร เพราะการน�าชี้ที่เกิดเหตุ

ประกอบค�ารับสารภาพดังกล่าวมิใช่พยานหลักฐานที่จะน�ามารับฟัง

ประกอบค�ารับสารภาพของผู้ต้องหาเพื่อให้เห็นว่าผู้ต้องหากระท�าผิดตาม 

แนวค�าพิพากษาฎีกาที่ 7562/2537 แต่ถ้าเป็นการน�าชี้ประกอบค�ารับอื่น  

เช่น น�าชี้จุดท่ีซ่อนทรัพย์สินซึ่งได้มาจากการกระท�าผิด สิ่งของที่มีไว้ 

เป็นความผิด ได้ใช้ หรือจะใช้ในการกระท�าผิด หรือสงสัยว่าจะใช้ในการ 

กระท�าความผิด หรืออาจใช้เป็นพยานหลักฐาน ให้ผู้ต้องหาน�าชี้ได้และ

ปอ้งกนัมิใหผู้ไ้มม่สีว่นเกีย่วข้องเข้าไปในท่ีน�าช้ี ให้พงึระมดัระวงัการใชถ้อ้ยค�า  

หรอืกริยิาทา่ทางทีเ่หน็วา่เป็นการข่มขู ่หรอืการปฏบิตัทิีไ่มส่มควรแกผู่ต้้องหา 

รวมทั้งการท�าร้ายร่ายกายผู้ต้องหา

  ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ห้ามเจ้าพนักงานน�าผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุ 

ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ไปชี้ท่ีเกิดเหตุประกอบค�ารับสารภาพ เพราะจะ 

เป็นการประจานเด็ก และอาจเป็นการกระท�าผิดกฎหมายเกี่ยวกับ 

เดก็ นอกจากน้ีห้ามน�าผูเ้สยีหายพยาน เข้ารว่มในการน�าชีท้ีเ่กดิเหตปุระกอบ

ค�ารับสารภาพของผู้ต้องหาเป็นอันขาด โดยเฉพาะผู้เสียหายที่เป็นเด็ก สตรี 

พระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช

 3. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

  3.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติ 

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้ปฏิบัติตามระเบียบส�านักงาน

ต�ารวจแหง่ชาต ิวา่ดว้ยการจดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสารของราชการไวใ้หป้ระชาชน 

เข้าตรวจดู พ.ศ. 2547

  3.2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ปฏิบัติ 

ตามหนังสือส�านักงานแผนงานและงบประมาณ ที่ 0007.53/1989  

ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 เรื่อง การจัดท�าและบริหารระบบ

อินเทอร์เน็ตของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

 4. การอนุญาตให้ใช้สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ หรือยานพาหนะ 

ของทางราชการ

 การอนุญาตให้ใช้สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ หรือยานพาหนะของส�านักงาน

ต�ารวจ แห่งชาติ เข้าร่วมหรือประกอบฉากถ่ายท�า ภาพยนตร์ ละคร โฆษณา 

หรอืบันทึกภาพนิง่ เพือ่เผยแพรภ่าพทาง ส่ือมวลชนทุกแขนง ใหผู้้ขออนญุาต

ยื่นเร่ือง พร้อมบท (script) และเนื้อหาที่จะน�าเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน 

ที่ได้รับการร้องขอ แล้วให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณามีความเห็น 

เสนอผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น จนถึงผู้บังคับการต้นสังกัด ยกเว้น

อปุกรณ ์หรอืยานพาหนะใดท่ีระเบียบก�าหนดไว ้ใหข้ออนญุาตผู้บังคับบัญชา 

เหนือขึ้นไปก็ให้ด�าเนินการตามระเบียบนั้น

  ให้ผู้บังคับการ พิจารณาบท (script) และเนื้อหา ในการอนุญาต  

โดยค�านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ และภาพลักษณ์ที่ดีของส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติเป็นส�าคัญ

  เมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับการร้องขอ  

เป็นผู้ดูแลสถานที่  อุปกรณ์และยานพาหนะ ของทางราชการมิให้ 

เกิดความเสียหาย

 5. การจัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์

 หน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติที่มีความประสงค์จะว่าจ้าง 

หรือขอความ ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ใดๆ  
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ใหห้นว่ยงานนัน้ต้ังคณะท�างานพจิารณาตรวจสอบการผลิตสือ่ประชาสมัพนัธ์

ก่อนน�าออกเผยแพร่ เกี่ยวกับรายละเอียดและเนื้อหาในการน�าเสนอว่า 

มีความเหมาะสมหรือไม่ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อส�านักงานต�ารวจ 

แห่งชาติ

  หากการจดัท�าสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่เผยแพร่ต่อส่ือมวลชนทกุแขนง 

มีการสัมภาษณ์ ข้าราชการต�ารวจหรือใช้สถานที่ อุปกรณ์ หรือยานพาหนะ

ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ในการถ่ายท�าให้หน่วยงานผู้ว่าจ้าง หรือ 

ขอความร่วมมือด�าเนินการตามข้อ 1 หรือ 4 แล้วแต่กรณี

 6. การกำากับดูแลและการควบคุมการปฏิบัติ

  6.1 หากพบการกระท�าท่ีไมเ่หมาะสมเกีย่วกบัการใหข้า่ว การแถลงขา่ว 

การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน การอนุญาตให้ใช้สถานที่ 

บคุลากร อปุกรณ ์หรอืยานพาหนะของทางราชการ การจดัท�าส่ือประชาสมัพันธ ์

อนัอาจก่อใหเ้กิดความเสยีหาย ใหก้องสารนเิทศ หรอืผูบ้งัคบับญัชาหนว่ยเหนอื 

ท่ีตรวจพบ แจง้ขา้ราชการต�ารวจผูน้ัน้ยกเลกิการกระท�าดังกล่าวหรืออาจจะ

มีข้อเสนอแนะในทางที่เหมาะสมด้วย ก็ได้

  6.2 หากพบข้าราชการต�ารวจผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนัยค�าสั่งนี้  

ให้ผู้บังคับบัญชา ต้นสังกัดด�าเนินการทางวินัย และหากผู้บังคับบัญชา 

หน่วยเหนือตรวจพบว่า ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดละเลย ไม่ด�าเนินการกับ 

ผูฝ้า่ฝนื ใหผู้บ้งัคับบญัชาหนว่ยเหนอืทีต่รวจพบพจิารณาด�าเนนิการทางวนิยั

กับผู้บังคับบัญชา ต้นสังกัดนั้นด้วย

  6.3 ให้กองสารนิเทศเป็นเจ้าของเรื่องตามค�าส่ังนี้ หากพบว่า 

มีการกระท�าท่ีฝ่าฝืนให้ รายงานส�านักงานต�ารวจแห่งชาติพิจารณาส่ังการ

ต่อไป

 7. ให้ยกเลิกหนังสือดังต่อไปนี้

  7.1 หนังสือกรมต�ารวจ ที่ 0601(ป)/273 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2540 เรื่องก�าชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าว  

ให้สัมภาษณ์หรือแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน

  7.2 หนังสือกรมต�ารวจ ที่ 0625.23/ 11412 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 

พ.ศ. 2540 เรื่องก�าชับการปฏิบัติเกี่ยวกับให้ข่าว การแถลงข่าว หรือ 

ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน

  7.3 หนงัสอืส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิดว่นมาก ที ่0007.23/7033 ลง

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2542 เรื่อง ก�าชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการด�าเนินการ 

กับผู้ต้องหาในการแถลงข่าวหรือเผยแพร่ข่าวต่อสื่อมวลชน

  7.4 หนังสือส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ที่ 0002.62/335 ลงวันที่ 14 

มกราคม พ.ศ. 2543 เรื่อง ก�าชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการด�าเนินการกับผู้เสีย

หายในการแถลงข่าวหรือเผยแพร่ข่าว

  7.5 หนังสือส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ด่วนมาก ที่ 0025.43/648  

ลงวนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2543เรือ่ง ก�าหนดแนวทางในการชีแ้จงขอ้เท็จจรงิ

กรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวพาดพิง

  7.6 หนังสือส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ที่ 0025.43/202 ลงวันที่  

9 มีนาคม พ.ศ. 2544 เรื่อง ก�าหนด แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้

สัมภาษณ์ หรือเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน

  7.7 หนังสือส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ที่ 0006.42/1422 ลงวันที่  

1 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2545 เรือ่ง ก�าชับการปฏบัิตเิก่ียวกับการใหข้า่ว การแถลง

ข่าว หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
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  7.8 หนังสือส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ท่ี 0025.43/4986 ลงวันที่  

19 กันยายน พ.ศ. 2545 เรื่อง ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้

สัมภาษณ์ หรือเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน

  7.9 หนังสือส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ที่ 0007.23/10212 ลงวันที่ 

9 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เรื่อง ก�าชับแนวทางการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุท่ีมี

ข้าราชการต�ารวจเกี่ยวข้อง เฉพาะข้อ 4 บรรดา หนังสือ หรือค�าสั่งใดที่ขัด 

หรือแย้งกับค�าสั่งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามนัยค�าสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

พลต�ารวจเอก โกวิท วัฒนะ

 (โกวิท วัฒนะ)

ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ

คำาสั่งสำานักงานตำารวจแห่งชาติ

ที่ 465/2550

เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์  

การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน และการจัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์

(แก้ไขเพิ่มเติม)

________________________

 ตามที่ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ได้มีค�าสั่ งที่  855/2548 ลงวันที่   

16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ก�าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว  

การแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน และการจัด

ท�าสื่อประชาสัมพันธ์ไว้แล้ว นั้น

 เนื่องจากส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือ ที่ นร 0107/ว 782 

ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ขอความร่วมมือส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

ในการปฏบัิตติามพระราชบญ ัญตัติามขอ้มูลขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540 

เพ่ือคุม้ครองขอ้มลูขา่วสารสว่นบคุคล สทิธิสว่นบคุคลในครอบครวั เกยีรตยิศ

ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว ทั้งนี้ โดยให้พิจารณาด�าเนินการแก้ไขเพิ่ม

เติมค�าสั่งส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ที่ 855/2548 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2548 ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  

ครั้งที่ 1/2549
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 ดังนั้น จึงให้ยกเลิกความในข้อ 2.3 ของค�าสั่งส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  

ที ่855/2548 ลงวนัที ่16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2548 และให้ใชค้วามตอ่ไปนีแ้ทน

 “2.3 ห้ามอนุญาตหรือจัดให้สื่อมวลชนทุกแขนงถ่ายภาพ สัมภาษณ์ หรือ 

ให้ข่าวของบุคคลดังต่อไปนี้

  2.3.1 ผู้ต้องหา ในระหว่างการควบคุมของต�ารวจทั้งภายในและ

ภายนอกที่ท�าการหรือสถานีต�ารวจ

  2.3.2 เหยื่ออาชญากรรม รวมท้ังภาพที่มีลักษณะอุจาดหรือทารุณ

โหดร้าย หรือล่วงละเมิดสิทธิบุคคล หรือส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง เกียรติยศ 

และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

  เวน้แตพ่นกังานสอบสวนด�าเนนิการเพือ่ประโยชนแ์หง่คดี หรอืได้รับ

ความยินยอมจากผู้ต้องหา เหยื่ออาชญากรรมหรือผู้เสียหาย”

 บรรดาหนงัสอื หรอืค�าสัง่ใดทีข่ดัหรอืแยง้กบัค�าสัง่นี ้ใหถ้ือปฏบิตัติามค�าสัง่นี้

แทน

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2550

พลต�ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส

( เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส )

รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ

ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์  

การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชนและการจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์  

พ.ศ.2557

-----------------------------------

  โดยท่ีเป็นการสมควรรับปรุงระเบียบว่าด้วยการให้ข่าวราชการ 

ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้การข่าวและการบริการข่าวสารของกรมสอบสวน

คดีพิเศษด�าเนินไปด้วยความถูกต้อง จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ว่าด้วยการปฏิบัติเก่ียวกับการให้ข่าว  

การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน และ 

การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2557”

  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ประกาศเป็นต้นไป

  ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยการให้ข่าว

และบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2549

  บรรดาขอ้บังคับ ระเบียบ และค�าส่ังอ่ืนใดท่ีขดัหรอืแยง้กับระเบียบนี ้

ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

  ข้อ 4 ในระเบียบนี้

  4.1 “ข่าวสารของทางราชการ” หมายความว่า ข่าวหรือข้อเท็จจริง

ในทางราชการหรอืเรือ่งราวทีเ่ก่ียวขอ้งกับทางราชการของสว่นราชการ หรอื

รัฐวิสาหกิจและของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้นๆ

  4.2 “การให้ข่าวของทางราชการ” หมายความว่า การแจกจ่ายเผย

แพร่แถลงชี้แจงข่าวของทางราชการ การให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน การพูด
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ออกอากาศทางวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน ์การใชส้ือ่อเิลก็ทรอนกิส ์

และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ด้วย

  4.3 “บริการข่าวสารของทางราชการ” หมายความว่า การแจกจ่าย 

และเผยแพรข่่าวสาร ข้อมลู หรอืข้อเท็จจรงิท่ีกรมสอบสวนคดพีเิศษจดัท�าขึน้ 

 เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ก่อให้เกิดผลดี 

ต่อสังคมและประเทศชาติ

  4.4 “สือ่มวลชน” หมายความวา่ หนงัสือ่พมิพ ์วทิยกุระจายเสยีง วทิยุ

โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ส�านักข่าว ส�านักข่าวสาร หรือสื่ออื่นๆ ที่ไปถึงมวลชน

  ข้อ 5 ผู้มีอ�านาจหน้าที่ในการให้ข่าวและให้บริการข่าวสารของทาง

ราชการ ที่เกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้แก่

  5.1 ผู้มีอ�านาจหน้าที่ในการให้ข่าว

   5.1.1 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

   5.1.2 รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

   5.1.3 โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ

   5.1.4 บุคคลที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมอบหมาย

  5.2 ผู้ให้บริการข่าวสารของทางราชการ

   5.2.1 ผู้บัญชาการส�านักบริหารกลาง

   5.2.2 โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ

   5.2.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

   5.2.4 บุคคลที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมอบหมาย

  ขอ้ 6 ผูบ้ญัชาการส�านกัของกรมสอบสวนคดพีเิศษทีป่ระสงคจ์ะใหข้า่ว 

ให้แจ้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษทราบก่อนการให้ข่าวทุกคร้ัง และ 

ให้รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาตามล�าดับขั้นจนถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดี

พิเศษทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้ง

  หากมีความจ�าเป็นหรือเร่งด่วนที่จะต้องให้ข่าว, แถลงข่าวหรือ 

ให้สัมภาษณ์ในขณะท่ีไม่มีบุคคลท่ีสาม ข้อ 5.1 หรือผู้บัญชาการส�านัก 

ที่เกี่ยวข้องอยู่ ณ ที่นั้น ให้ข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เก่ียวข้อง 

ในเรื่องนั้นๆ ที่มีต�าแหน่งไม่ต่�ากว่าพนักงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ช�านาญการพิเศษเป็นผูใ้หข้า่ว แถลงขา่ว หรอืใหส้มัภาษณไ์ด้ตามความจ�าเป็น 

ทั้งนี้การให้ข่าว แถลงข่าว หรือให้สัมภาษณ์ ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าว 

การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน และการจัดท�าสื่อ

ประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2557 แล้วรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บังคับ

บัญชาตามล�าดับขั้นจนถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษทราบโดยเร็ว

  ขอ้ 7 การใหข้า่วและบรกิารข่าวสารของทางราชการทีอ่าจมีผลกระทบ 

กระเทือนต่อความมั่นคงปลอดภัยของชาตินั้น ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย

การรกัษาความปลอดภยัแหง่ชาติ พ.ศ. 2517 ระเบยีบว่าดว้ยการรกัษาความ

ปลอดภยัแหง่ชาตเิก่ียวกับการส่ือสาร พ.ศ. 2525 และใหเ้ป็นไปตามพระราช

บัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

  การบรกิารขา่วสารของทางราชการ ตอ้งจดัท�าใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบ

ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ 

พ.ศ. 2529 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมโดยมอบหมายให้เจา้หนา้ทีฝ่า่ยประชาสมัพนัธ์ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับผิดชอบด�าเนินงาน

  ข้อ 8 เม่ือมีข่าวอันจะส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

หรือส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้หัวหน้าหน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับขา่วนัน้ๆ รบีด�าเนนิการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิทนัท ีแลว้รายงาน

ผลให้ผู้บังคับบัญชาตามล�าดับขั้นจนถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษทราบ

โดยเร็ว

  ในกรณีที่เห็นความจ�าเป็นที่จะต้องแถลงข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วน  

ให้ด�าเนินการตามข้อ 6 และข้อ 7 โดยเคร่งครัด

  ข้อ 9 ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมสืบสวนคดีพิเศษ  

พึงระมัดระวังในการให้ข่าว โดยเฉพาะในการพบปะสนทนากับบุคคลต่างๆ 
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โดยให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 

พ.ศ. 2517 และระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเก่ียวกับ

การสื่อสาร พ.ศ. 2525

  ข้อ 10 แนวทางปฏิบัติการให้ข่าวและบริการข่าว แถลงข่าว และ 

ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนทุกแขนง

  10.1 ผู้มีอ�านาจหน้าท่ีในการให้ข่าว แถลงข่าว และให้สัมภาษณ์  

ต้องปฏิบัติภายในขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายเท่านั้น  

ควรระมัดระวังถ้อยค�าหรือกิริยาท่าทางอันจะเป็นการล่วงละเมิดสิทธิ 

ของผู้อื่น และควรใช้ถ้อยค�าที่ เป็นกลางเพื่อไม่ให้เป็นการประจาน  

ดูหมิ่น เหยียดหยามผู้อื่น การให้สัมภาษณ์โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนง 

เป็นผู้ท�าการสัมภาษณ์ในลักษณะเป็นคนกลาง ให้ชี้แจงข้อเท็จจริง 

ด้วยความสุภาพเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

  10.2 ให้ระมัดระวังการให้ข่าวในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

การรักษาความปลอดภัยของประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

  10.3 ให้ระมัดระวังการให้ข่าวในเรื่องหรือข้อความท่ีจะท�าให้เกิด

ความเสียหายแก่ทางราชการ

  10.4 ใหร้ะมดัระวงัการใหข้า่วในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัค�าส่ังใหป้ฏบิติัหนา้ท่ี 

อนัเป็นระเบยีบการภายในและค�าสัง่หรอืระเบียบการใดๆ ทีถ่อืเปน็ความลบั

  10.5 ให้ระมัดระวังการให้ข่าว แถลงข่าว โดยค�านึงถึงหลักสิทธิ

มนุษยชนในเรื่องที่เป็นการละเมิดหรือจะเกิดการเสียหายท้ังชื่อเสียงหรือ 

ผลประโยชน์แก่ผู้อื่น หลีกเลี่ยงการให้สัมภาษณ์หรือแถลงข่าวในลักษณะที่

อาจก่อให้เกิดความแตกแยก แบ่งฝ่ายว่าเป็นบุคคลหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับ

บุคคล และ/หรือ กลุ่มบุคคลที่มีความคิดแตกแยกทางการเมือง

  10.6 ให้ระมัดระวังการให้ข่าวในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบหรือ 

ความเสียหายต่อคดีพิเศษ โดยเฉพาะคดีพิเศษท่ีอยู่ในระหว่างการสืบสวน

สอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น รวมถึงกรณีเรื่องที่อยู่ระหว่างการสืบสวนก่อนมีมต ิ

ให้เป็นคดีพิเศษด้วย เช่น การเปิดเผยเกี่ยวกับเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน 

ที่ควรปกปิดเป็นความลับ แนวทาการสืบสวนสอบสวน การจับกุม ตรวจค้น 

และการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ในทุกขั้นตอน เป็นต้น

  10.7 ให้ระมัดระวังการให้ข่าวในเรื่องราวที่ไม่เหมาะสม ซึ่งถ้าหาก

เปิดเผยต่อประชาชน อาจเป็นแบบอย่างที่บุคคลอื่นจะถือเอาเป็นตัวอย่าง

ในการกระท�าขึน้อีก เช่น แผนประทษุกรรมตา่งๆ ของผูก้ระท�าความผดิ หรอื

วธิกีารท่ีแสดงถงึการฉอ้โกง และวธิกีารอันช่ัวรา้ยอ่ืนๆ เวน้แตเ่ป็นการใหข้า่ว

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายแก่ประชาชน

  10.8 ห้ามน�าหรือจัดให้ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือพยาน มาให้

ข่าว แถลงข่าว หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนทุกแขนง ยกเว้นกรณีที่ 

เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีและสาธารณชน หรือได้รับความยินยอมจาก 

ผู้เสียหาย ผู้ต้องหาหรือพยาน

  ไมว่า่กรณใีดๆ กต็าม ห้ามน�าผูเ้สยีหาย ผูต้อ้งหา หรือพยานทีเ่ปน็เดก็ 

 อายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ พระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช ผู้เสียหาย 

ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ มาให้ข่าว แถลงข่าว หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน

ทกุแขนงเป็นอนัขาด รวมตลอดถงึการชีต้วัผูต้อ้งหาในลกัษณะท่ีเปน็การเผชญิ

หน้าต่อสื่อมวลชนทุกแขนง

  10.9 เพื่อให้เกิดความชัดเจนเป็นประโยชน์ในการน�าเสนอข่าว 

ของสื่อมวลชนทุกแขนงและให้ประชาชนได้รับทราบข่าวที่ไม่คลาดเคลื่อน

จากความเป็นจริง บุคคลตามข้อ 5 และข้อ 6 ควรจัดเตรียมเอกสารท่ีมี 

รายละเอียดของข้อมูลที่เปิดเผยได้ประกอบการแถลงข่าว โดยไม่ก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อผู้เกี่ยวข้องในคดีและรูปคดี

  10.10 กรณ ีขา้ราชการกรมสอบสวนคดพีเิศษ นอกเหนอืจากบุคคล 

ตามข้อ 5 ประสงค์จะให้สัมภาษณ์ เป็นพิธีกร ผู้ด�าเนินรายการ หรือ 

เข้าร่วมรายการต่างๆ ที่มีการน�าเสนอผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงเก่ียวกับ 

การให้ความรู้ ชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือด�าเนินการอื่นๆ  
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ในท�านองเดียวกัน ให้เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้นเพื่อขออนุญาต

ต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

  10.11 ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษทุกคน 

ท่ีไม่มีหน้าที่ตามระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับ

การให้ข่าว การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน 

และการจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2557 พึงระมัดระวังการกระท�าใดๆ 

ในการเผยแพรข่อ้ความ ภาพถ่าย หรอืภาพเคลือ่นไหว ผา่นสือ่ออนไลนต่์างๆ 

ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของตนเองและกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

อันอาจเป็นการฝ่าฝืนต่อระเบียบดังกล่าวนี้

  10.12 กรณีที่เกิดเหตุรุนแรงหรือสถานการณ์วิกฤตที่ส่งผลกระทบ

ต่อความมั่นคงของชาติและภยันตรายของประชาชน ให้ถือปฏิบัติในการ 

ใหข้า่ว การแถลงขา่ว การใหส้มัภาษณ ์หรือประชาสมัพันธใ์ห้เปน็ไปตามแผน

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ

 ข้อ 11 ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสื่อมวลชน ให้ถือปฏิบัติดังนี้

  11.1 ห้ามน�าสื่อมวลชนทุกแขนงไปท�าข่าวหรือถ่ายภาพในขณะ 

เขา้ปฏบัิติการตรวจคน้ จบักมุ เวน้แตเ่พือ่ประโยชนแ์หง่คดีและได้รบัอนญุาต

จากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

  11.2 ห้ามอนุญาตหรือจัดให้สื่อมวลชนทุกแขนงถ่ายภาพในห้อง

สืบสวนหรือสอบสวนในขณะท�าการสืบสวนสอบสวน เว้นแต่เป็นกรณี 

ที่พนักงานสอบสวนคดีพิ เศษหรือเจ้าหน้าที่ค ดี พิ เศษผู้ รับผิดชอบ 

เป็นผู้ด�าเนินการ เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยการบันทึกภาพและเสียง  

ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษระมัดระวังในเร่ือง 

ที่อาจส่งผลกระทบหรือเสียหายต่อคดีพิเศษ

  11.3 ห้ามอนุญาตหรือจัดให้สื่อมวลชนทุกแขนงถ่ายภาพ สัมภาษณ์ 

หรือให้ข่าวของเหยื่ออาชญากรรมหรือผู้เสียหาย เว้นแต่เพื่อประโยชน์ 

สาธารณะและผู้เสียหายยินยอม รวมท้ังภาพที่มีลักษณะอุจาดหรือทารุณ 

โหดร้าย หรือล่วงละเมิดสิทธิ บุคคล หรือส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง  

เกียรติยศศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

  11.4 ห้ามจัดให้สื่อมวลชนทุกแขนงเข้าท�าข่าว ขณะเมื่อมีการ 

ให้ผู้ ต้องหาน�าพนักงานสอบสวนคดีพิ เศษไปช้ีที่ เ กิดเหตุประกอบ 

ค�ารับสารภาพ เว้นแต่เป็นการกระท�าเพื่อประโยชน์สาธารณะ

  11.5 ให้หลีกเลี่ยงการให้สัมภาษณ์ใดๆ ในลักษณะเป็นการตอบโต้

กบัผูต้้องหาโดยมีส่ือมวลชนทุกแขนงเป็นผู้สัมภาษณ ์เนือ่งจากอาจส่งผลเสีย

หายแก่รูปคดี

  ข้อ 12 การอนุญาตให้ใช้สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ หรือยานพาหนะ

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าร่วมหรือประกอบฉากถ่ายท�าภาพยนตร์ 

ละคร โฆษณาหรือบันทึกภาพนิ่ง เพื่อเผยแพร่ภาพทางสื่อมวลชยทุกแขนง  

ให้ผู้ขออนุญาตยื่นเรื่องพร้อมบท (script) และเนื้อหาที่จะน�าเสนอ 

ตอ่ฝา่ยประชาสมัพนัธ์โดยตรง แลว้ใหฝ้า่ยประชาสมัพนัธพ์จิารณามีความเหน็ 

 เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้นจนถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

  ให้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์พิจารณาบท (scr ipt )  และเนื้อหา 

ในการอนุญาต โดยค�านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ และภาพลักษณ์ที่ดี

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นส�าคัญ

  เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่ 

อปุกรณ ์และยานพาหนะ เป็นผูร้บัผดิชอบสถานที ่อปุกรณ ์และยานพาหนะ

ของทางราชการมิให้เกิดความเสียหาย

ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

พลต�ารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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