
* ผูชวยศาสตราจารยประจํา ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

1 บุคคลสาธารณะ (อังกฤษ : public figure) เปนศัพททางกฎหมายซ่ึงใชในบริบทของความผิดฐานหมิ่นประมาท 

(การโฆษณาหม่ินประมาทและการกลาวหม่ินประมาท) เชนเดียวกันกับการลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคล

บุคคลสาธารณะ อยางเชน นักการเมือง ผูมีชื่อเสียง หรือผูนําธุรกิจ ไมสามารถฟองรองขอความผิด ๆ  ที่

เปนโทษได ยกเวนจะมีหลักฐานชี้วานักเขียนหรือผูตีพิมพนั้นกระทําโดยมีเจตนามุงราย (รูถึงความผิดหรือ

ไมใสใจตอขอเท็จจริงอยางประมาทเลินเลอ) ภาระการพิสูจนในความผิดฐานหมิ่นประมาทจะมีสูงกวาในคดี

ของบุคคลสาธารณะ

มุ ม กํ า กั บ ดู แ ล
สมชาย ศุภธาดา*

ป�ที่ 8 ฉบับที่ 21
เมษายน 2555
หน�า 5-8

วารสารวิชาชีพบัญชี การประพฤติปฏิบัติตนของบุคคลสาธารณะ

“บุคคลสาธารณะ”1 หมายถึงบุคคลซ่ึงชีวิตและพฤติกรรมเปนท่ีสนใจและเฝามองตรวจสอบ
อยางเขมขนโดยสาธารณชน ในความหมายแรกนี้มักหมายถึงดารา นักรอง นักแสดง นักกีฬา 
เปนตน แตในอีกนัยความหมายหน่ึง “บุคคลสาธารณะ” หมายถึงบุคคลท่ีมีงานหรือตําแหนงท่ีมี
ความเก่ียวพันกับประโยชนสวนไดเสียกับสาธารณะ หรือ บุคคลท่ีเสนอตัวในตําแหนงหรือสถานะ
ที่ตองไดรับความไววางใจจากสาธารณะ ในขอบเขตความหมายท่ีสองนี้นาจะครอบคลุมไดอยาง
กวางขวาง รวมความไปถึงท้ังนักการเมือง รัฐมนตรี ขาราชการท้ังช้ันผูใหญ ผูนอย ปลัดกระทรวง
ตางๆ อธิการบดีและคณบดีของมหาวิทยาลัย ผูอํานวยการโรงพยาบาลของรัฐหรือองคการเอกชน 
เจาอาวาสวัด รวมไปถึง CEO ของบริษัทจดทะเบียนที่เปนบริษัทมหาชนดวย
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6 วารสารวิชาชีพบัญชี ป�ที่ 8 ฉบับที่ 21 เมษายน 2555

มุมกํากับดูแล

ดร .ทวี เกียรติ  มีนะกนิษฐ  แห งคณะนิติศาสตร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดแจกแจงอยางละเอียดเก่ียวกับ
ประเภทของบุคคลสาธารณะไวดังตอไปนี้

1) บุคคลสาธารณะที่มีลักษณะหรือแสดงออกซ่ึงความ
เปนบุคคลสาธารณะอยางชัดเจน (Obvious public figure) 
บุคคลสาธารณะประเภทน้ีถือไดวา เปนผูที่เก่ียวของสัมพันธ
กับประโยชนสาธารณะหรือประโยชนมหาชนโดยตรง ซึ่งอาจ
แบงออกเปนระดับตาง ๆ  ไดอีก ดังน้ี

1.1) บุคคลที่ทําหนาที่เกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ
ในระดับตาง ๆ  ไดแก นักการเมืองหรือผูมีหนาที่เกี่ยวของ
กับประชาชน เชน นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี วุฒิสมาชิก 
สมาชิกสภาผู แทนราษฎร ตลอดจนนักการเมืองระดับ
ทองถิ่นตาง ๆ 2

1.2) ขาราชการประจํา เชน ขาราชการฝายปกครอง 
ขาราชการทหาร ขาราชการตํารวจ ขาราชการตุลาการ 
ขาราชการครู หรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีสังกัดสวนราชการ
ตาง ๆ  เพราะนโยบายหรือการปฏิบัติงานของเขากระทบ
ตอความเปนอยูของประชาชนโดยท่ัวไป

2) บุคคลสาธารณะท่ีจํากัดตามวัตถุประสงคของการ
แสดงออกซึ่งความเปนบุคคลสาธารณะนั้น ๆ  (Limited-
purpose public figure) บุคคลประเภทนี้จะถือวาเปน
บุคคลสาธารณะเฉพาะในเร่ืองที่ไดแสดงออกตามท่ีตนเอง
มีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมหรือการดําเนินการน้ัน ๆ  หรือ
ในชวงเวลาหน่ึง ๆ  เทานั้น ไดแก

2.1) บุคคลท่ีอาสาตนเขามาดําเนินกิจกรรมในชวง
เวลาใดเวลาหน่ึงหรือสถานการณใดสถานการณหนึ่งโดย
เฉพาะเจาะจง เชน ผูนํากลุมผลประโยชนหรือตัวแทนในการ
ตอสูเรียกรองทางการเมืองเพื่อบรรลุขอบเขตวัตถุประสงค
ในเรื่องที่กลุมของตนตองการ นักวิชาการอิสระที่เขามาเปน

สื่อกลางหรือกลไกในการเผยแพรความคิดเห็นตอปญหาที่
เกิดข้ึนในบานเมือง

2.2) บุคคลผูประกอบอาชีพในดานสันทนาการและ
ใหความบันเทิงแกประชาชน เชน ดาราภาพยนตร ศิลปน 
นักรอง นักแสดง นายแบบ นางแบบ นักพูดทอลกโชว 
นักกีฬาอาชีพ

2.3) บุคคลผูประกอบวิชาชีพในดานสื่อสารมวลชน 
เช น ผู ดําเนินรายการหรือผู สื่อขาววิทยุโทรทัศน และ
นักหนังสือพิมพหรือคอลัมนิสต

2.4) บุคคลท่ีทําหนาที่เผยแพรคําสอนทางศาสนา
หรือปฏิบัติธรรมจนเปนยอมรับของประชาชนโดยท่ัวไป 
เฉพาะบุคคลท่ีเป ดเผยตัวต อสาธารณชน เช น พระ
เกจิอาจารย พระนักเทศน

2.5) บุคลท่ีเป ดเผยตัวให ปรากฏต อสาธารณะ
หรืองานสังคมตาง ๆ  ในฐานะท่ีเปนบุคคลระดับสูงในสังคม 
(hi-society) เชน นักธุรกิจช้ันนําที่ประสบความสําเร็จ
ในการประกอบอาชีพ หรือผู ที่สืบเชื้อสายมาจากตระกูล
อันทรงเกียรติ ซึ่งเปนที่รู จักในวงกวางทางสังคมหรือมี
สวนรวมในการชวย เหลือกิจกรรมสาธารณกุศลตาง ๆ  เพื่อ
สังคม

3) บุคคลสาธารณะท่ีไมได เข ามาโดยสมัครใจหรือ
บุคคลสาธารณะโดยบังเอิญ (Involuntary limited-
purpose public figure or By change public figure) 
บุคคลประเภทนี้ ก็คือคนธรรมดาทั่วไปท่ีใชชีวิตอยูในสังคม
และไมไดมีสวนเกี่ยวของกับประโยชนสาธารณะในแงของ
ความเปนอยูของประชาชนแตอยางใด แตสถานภาพความ
เปนบุคคลสาธารณะของเขาไดปรากฏเม่ือเร่ืองราวของเขา
ไดถูกเสนอเปนขาวทางสื่อมวลชนตาง ๆ  ซึ่งสถานะความ
เปนบุคคลสาธารณะของบุคคลประเภทน้ีจะมีระยะเวลา

2 แมกซ เวเบอร ไดกลาวถึงนักการเมืองในฐานะอาชีพหน่ึง โดยเวเบอรแบงนักการเมืองอาชีพออกเปน 2 ประเภท คือ ผูมีชีวิตเพ่ือ

การเมือง (Live for Politics) และผูที่อาศัยและหากินจากการเมือง (Live from Politics) วิญูชนยอมเขาใจไดชัดเจนวาพฤติกรรม

ของนักการเมืองสองประเภทน้ีตางกันโดยส้ินเชิงDo
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ป�ที่ 8 ฉบับที่ 21 เมษายน 2555 วารสารวิชาชีพบัญชี 7

การประพฤติปฎิบัติตนของบุคคลสาธารณะ

ไมคงทนถาวร เน่ืองจากประชาชนจะใหความสนใจใน
ชวงเวลาใดเวลาหน่ึงเทานั้น เมื่อหมดความสนใจความเปน
บุคคลสาธารณะก็จะหมดไปทันทียกตัวอยางเชน

• คนขับรถแท็กซี่ซึ่งเก็บกระเปาเงินที่ผู โดยสาร
ลืมไวในรถแท็กซี่สงใหเจาหนาที่ตํารวจเพื่อคืน
ใหแกเจาของ

• เด็กนักเรียนท่ีสอบเขามหาวิทยาลัยไดเปนอันดับ
หนึ่งของประเทศ

• ผู ต องหาในคดีอาญาที่ถูกเจ าหน าที่ตํารวจ
จับกุมตัวและมีการแถลงข าวการจับกุมต อ
สื่อมวลชน และผู ที่ตกเปนขาวหนาหน่ึงบน
หนังสือพิมพรายวัน

• ตลอดจนบุคคลท่ัวไปที่ตกเปนขาวทางอินเทอร-
เน็ตตาม website ตาง ๆ  ซึ่งมีประชาชนเขาไป
แสดงความคิดเห็นอยางกวางขวางในเร่ืองของเขา 
(หรือเธอ) เปนตน

บทความน้ีมุ งเนนไปยังการประพฤติปฏิบัติตนของ
บุคคลสาธารณะประเภทแรกขางตน (1.1 และ 1.2) ที่มี
สวนเก่ียวพันกับสวนไดเสียของสาธารณะโดยเฉพาะอยางยิ่ง
นักการเมือง เพ่ือใชเปนแนวทางในการตรวจสอบพฤติกรรม
ความประพฤติของบุคคลเหลานี้ โดยโยงใยความประพฤติ
การปฏิบัติตนที่มีสวนสัมพันธกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ประเด็นปญหาหลักมักจะไดแกเร่ือง ความเปนสวนตัว
ของบุคคลสาธารณะ เร่ืองการฟองรองหม่ินประมาท เร่ือง
ผลประโยชนทับซอน

พฤติกรรมท่ีควรจะเปนของบุคคลสาธารณะในทัศนะ
ความเห็นของผูเขียนเองพอสรุปไดดังนี้

1. ทําในสิ่งที่พูดและแถลงตอสาธารณะ เนื่องจาก
บุคคลสาธารณะตองไดรับความศรัทธาเชื่อถือไววางใจ จึง
จําเปนตองประพฤติปฏิบัติตนตามส่ิงท่ีตนเองพูดออกไป
หรือใหคําสัตยปฏิญานในการเขารับดํารงตําแหนง หรือใน
ถอยแถลงนโยบายท่ีเปนคํามั่นสัญญา กลาวอีกนัยหนึ่ง
คือตองไมใชคนท่ีพูดอยางทําอยาง ไมรักษาสัจจะคําพูด
ของตน

2. มีความออนนอมถอมตน นี่คือคุณสมบัติพื้นฐาน
ของบุคคลสาธารณะที่เสนอตนเองมาเปนผูรับใชประชาชน 
เพื่อใหเปนที่รักใครของคนทั่วไป บุคคลสาธารณะจึงจําเปน
ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงความกาวราว กราง เยอหยิ่ง
ยโสโอหัง จองหองพองขน ไมรับฟงเสียงใคร หรือแสดง
อารมณโกรธหุนหันพลันแลนเปนอันขาด

3. ยกระดับมาตรฐานของศีลธรรม มโธรรม จรยิธรรม
ใหสูงกวาปกติจากบุคคลท่ัวไป การเปนบุคคลสาธารณะ
เปนที่จับจองอยูในสายตาคนท่ัวไป และอาจมีเยาวชนเปน
จํานวนมากใชเลียนแบบเปนตัวอยาง ดังนั้นบุคคลสาธารณะ
พึงดํารงตนใหเปนแบบอยางที่ดีในทุกทางโดยเฉพาะเรื่องของ
ศีลธรรม มโนธรรม การเปนคนดี (ไมใชเพียงการแสดงเปน
คนดี) ทั้งตอหนาและลับหลัง การรูจักสํานึกรับผิดชอบชั่วดี 
แยกแยะส่ิงท่ีถูกตองและส่ิงท่ีผิดออกจากกัน การมีหิริ
(คือความละอายตอบาปกรรม) และโอตัปปะ (คือความ
เกรงกลัวตอบาป) เหลานี้คือสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับ

บุคคลสาธารณะพึงดํารงตนให�เป�นแบบอย�างที่ดีในทุกทางโดยเฉพาะ
เร่ืองของศีลธรรม มโนธรรม การเป�นคนดี ( ไม�ใช�เพียงการแสดงเป�นคนดี) 

ทั้งต�อหน�าและลับหลัง การรู�จักสํานึกรับผิดชอบชั่วดี แยกแยะสิ่งที่ถูกต�องและส่ิงที่ผิด
ออกจากกัน การมีหิริ (คือความละอายต�อบาปกรรม) และโอตัปปะ
(คือความเกรงกลัวต�อบาป)
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8 วารสารวิชาชีพบัญชี ป�ที่ 8 ฉบับที่ 21 เมษายน 2555

มุมกํากับดูแล

บุคคลสาธารณะ
4. เสียสละสิทธิความเปนสวนตัว ซี่งเกี่ยวพันกับ

หลักการของการเปดเผยโปรงใส บุคคลสาธารณะไมควร
ปฏิเสธการตรวจสอบในทุกเรื่อง ไมยกเวนแมกระทั่งเรื่อง
สวนตัวที่อาจทําใหเกิดความกังขาหรือหมิ่นเหมว าจะมี
ผลกระทบตอความซ่ือตรงของการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
ที่ตนเองดูแลรับผิดชอบ ประเด็นเร่ืองความเปนสวนตัว
มักโยงใยไปถึงคดีฟองรองเรื่องการหมิ่นประมาท ซึ่งมาตรา 
330 ประมวลกฎหมายอาญาระบุวา “ในคดีหมิ่นประมาท 
ถาผู ถูกหาวากระทําความผิด พิสูจนไดวาขอที่หาวาเปน
ความผิดหมิ่นประมาทนั้นเป นความจริง ผู นั้นไม ต อง
รับโทษ” อยางไรก็ตามในวรรค 2 มาตราเดียวกันยังระบุวา 
“แตหามมิใหพิสูจนถาขอความหมิ่นประมาทนั้นเปนเรื่อง
สวนตัวและการพิสูจนนั้นไมเปนประโยชนตอสาธารณะชน”

5. หลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนในทุกรูปแบบ การ
คอรรัปชั่นรูปแบบใหมในองคกรทางดานการปกครองปจจุบัน 

คือการคอรรัปชั่นเชิงโครงสรางดานนโยบายหรืออํานาจ
บริหาร บุคคลสาธารณะตองงดเวนโดยสิ้นเชิงในการแสวงหา
ผลประโยชนทับซอนในทุกรูปแบบไมวาจะเปนการออก
กฎหมาย การแกไขกฎระเบียบโดยไมมีเหตุผล การใช
ขาวสารภายใน การอาศัยความสัมพันธสวนตัว การใช
ดุลยพินิจโดยไมชอบประกอบดวยอคติ การใชขอบเขต
อํานาจหนาท่ีเกินเลย เปนตน

สังคมจําเปนตองมีความคาดหวังที่ชัดเจนและถูกตอง
ตอพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลสาธารณะอยางเชน
นักการเมือง ทุกคนทุกภาคสวนในสังคมตองรวมมือรวมใจ
กันสรางแรงกดดันทางสังคม พรอมท้ังขับเคลื่อนกลไก
มาตรการตาง ๆ  ที่จําเปนทุกดานผลักดันใหบุคคลสาธารณะ
เกิดความสํานึกและปรับเปลี่ยนความประพฤติการปฏิบัติ
ของตนเอง หากทําเชนนี้ไดนับวาการกํากับดูแลของไทยเรา
กาวหนาไปอีกระดับหน่ึงที่สําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืน
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