จรรยาบรรณ กฎระเบียบ เงือนไขและข้ อบังคับ

จรรยาบรรณ คือ ประมวลความประพฤติทผี่ ูประกอบอาชีพ ธุรกิจการงาน บริการดานตางๆ แตละ
อยางกําหนดขึ้น เพือ่ รักษาและสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิกทุกทาน อาจเขียนเปนลาย
ลักษณอักษรและภาพลักษณหรือไมก็ตาม
จรรยาบรรณการใชงาน สื่อออนไลน คือ ขอกําหนดที่ผูใชงานสือ่ ออนไลน พึง่ กระทํา เพื่อดํารงไวซึ่ง
ความเปนระเบียบ เรียบรอย ความสงบสุข ไมขัดตอกฎหมาย บานเมือง และ ไมทําใหผูอื่นเดือดรอน
1. ผูที่ใชงานทุกทาน ตองลงทะเบียน กอนลงโพสต ตองซื่อสัตย สุจริตและมีคุณธรรม ตั้งมั่นอยูใ นกฎหมาย
2. ไมนําขอมูลของบุคคลอื่น มาเปนของตน ในกรณีที่ตองนํามาลงโพสต ตองไดรับอนุญาติจากบุคคลนั้นๆ
หรือตองมีแหลงทีม่ าของขอมูลนั้นๆ ที่นํามาลงโพสต
3. พึ่งระลึกเสมอวาสิ่งที่นําเสนอบน สือ่ ออนไลน อาจจะมีเด็กหรือผูที่ขาดประสบการณ ความรู เขามาดูได
อยูต ลอดเวลา ดังนั้นการนําเสนอขอมูลควรทีจ่ ะเปนไปในทางที่ดี ความจริง มีคุณธรรม
4. ไมควรใสรายปายสี หรือสิง่ อื่นสิง่ ใดอันจะทําใหบุคคลทีส่ ามเกิดความเสียหายได
5. การใชคําพูด คําบรรยาย ควรคํานึงถึงบุคคลอื่นๆ ที่อาจจะเขามาสืบคนขอมูลที่มหี ลากหลาย
จึงควรใชคําทีถ่ ูกตองและสุภาพ
6. ไมใช สื่อออนไลน เปนเครื่องมือในการหลอกลวงผูอื่นใหหลงผิด หลงเชื่อในทางทีผ่ ิด ไมมี ไมเปนความจริง
7. พึงระลึกเสมอวา การกระทําผิดทาง สื่อออนไลน สามารถที่จะติดตามหาบุคคลทีก่ ระทําได โดยงาย
8. การกระทําความผิดทาง สื่อออนไลน บางกรณีเปนอาชญากรรม ที่มีความผิดทางกฎหมาย
9. ตองไมใชคอมพิวเตอร อินเทอเน็ต สื่อออนไลน ทําราย หรือละเมิด สิทธิผูอื่น
10. ตองไมรบกวน สอดแนม แกไข หรือเปดดูแฟมขอมูลของผูอื่น
11. ตองไมใชคอมพิวเตอร อินเทอเน็ต สื่อออนไลน เพื่อการโจรกรรมขอมูลขาวสาร
12. ตองไมใชคอมพิวเตอร อินเทอเน็ต สื่อออนไลน สรางหลักฐานที่เปนเท็จ
13. ตองไมคัดลอกโปรแกรมของผูอื่นที่มลี ิขสิทธิ์
14. ตองไมละเมิดการใชทรัพยากรคอมพิวเตอรโดยที่ตนเองไมมีสิทธิ์
15. ตองคํานึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมทีเ่ กิดจากการกระทําของทาน
16. ตองใชคอมพิวเตอรโดยเคารพกฎระเบียบ กติกา มีจรรยาบรรณ และ มีมารยาท ศีลธรรม
กฏหมายเกียวกับการใช้ สือออนไลน์
ในการใช สื่อออนไลน เชน เฟรสบุค/ทวิตเตอร/ไลน ฯลฯ นั้น นอกจากจะมีความเสี่ยงทีเ่ กิดจาก
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร เชน การถูก hack ขอมูล หรือการขโมยตัวตนในสือ่ ออนไลนแลว ยังมีความ
เสี่ยงอีกอยางหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นจากตัวผูใชงานสือ่ ออนไลนเอง นั่นก็คือความเสี่ยงที่จะตองรับผิดตามกฎหมาย
จากการลงโพสต หรือ สงตอขอความในสือ่ ออนไลน ดวยจุดเดนของสือ่ ออนไลน ทีส่ ามารถมีความสะดวก และ
รวดเร็วในการเผยแพรและการรับขอมูลขาวสารตางๆ จึงทําใหสื่อออนไลนถูกนํามาใชในการเผยแพรกันอยาง
มากมายในปจจุบัน และ ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารทั้งของ ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน

ผูใชงาน สื่อออนไลนบางหนวยงาน บางองคกร และบางทาน ยังขาดความรับผิดชอบตอสังคมและ
ความตระหนักถึงความรับผิดตามกฎหมายในการใช สื่อออนไลน ในทางกฎหมาย การใชงานสื่อออนไลนในทาง
ที่ผิด เชน การโพสตรปู ภาพหรือขอความที่ไมเปนความจริงโดยมีเจตนาที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกผูอนื่
หรือสรางความปนปวนใหกับสังคมนั้น อาจเขาขาย เปนการกระทําความผิดตาม มาตรา ๑๔ แหง
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ ฐาน (๑) นําเขาสูร ะบบ
คอมพิวเตอร ซึง่ ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จโดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน
หรือ (๒) นําเขาสูร ะบบคอมพิวเตอรซงึ่ ขอมูลอันเปนเท็จโดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายตอความมั่นคง
ของประเทศหรือกอใหเกิดความ ตื่นตระหนกแกประชาชน หรือ (๕) เผยแพรหรือสงตอขอมูลคอมพิวเตอรโดย
รูอยูแลววาเปนขอมูลคอมพิวเตอรตาม (๑) หรือ (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึง่ แสน
บาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ นอกจากความรับผิดตามกฎหมายจากการโพสตรปู หรือขอความอันเปนเท็จดังกลาว
แลว การใชสื่อออนไลนเปนที่ระบายความแคนหรือกลั่นแกลงผูอื่นโดยการโพสตขอความวารายผูอื่นไมวาจะ
ดวยความนึกสนุก หรือ เพื่อตองการใหคนที่อยูในเครือขาย สื่อออนไลนของผูโพสตขอความไดรับรูถึงความ
เลวรายหรือขอมูลใน ดานที่ไมพงึ ประสงคของคนที่ถูกกลาวถึง ไมวาจะเปนหัวหนางาน เพือ่ นรวมงาน คูอริ
สมัยเรียน หรือคนรักเกาของสามี และภรรยา แมจะทําใหผลู งโพสตขอความไดรับความสะใจในชั่วขณะหนึ่ง
แตก็อาจทําใหเกิดทุกขมหันตตามมา เนื่องจาก การลงโพสตขอความในลักษณะดังกลาวอาจเปนเหตุให ผูล ง
โพสตตองรับผิดทัง้ ทางแพงและทางอาญา ในทางอาญานัน้ ผูลงโพสตอาจตองรับผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการ
โฆษณาซึ่งตองระวางโทษ จําคุกไมเกิน สองปและปรับไมเกินสองแสนบาท หากกระทํา การโพสตหรือแสดง
ความคิดเห็นไมวาจะดวยขอความ เอกสาร ภาพ เสียง วิดีโอ ภาพยนตร หรือตัวอักษรที่ทําใหปรากฏดวยวิธีใด
ๆ ที่เปนการใสความผูอื่นตอบุคคลทีส่ าม ในลักษณะที่นาจะทําใหผูอื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียด
ชัง หรือแมแตในกรณีที่ผทู ี่ถูกใสความเปนผูที่เสียชีวิตไปแลว หากการใสความนั้นนาจะเปนเหตุให บิดา มารดา
คูสมรส หรือบุตรของผูนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือ ถูกเกลียดชังผูที่โพสตขอความก็มีความผิดฐานหมิ่น
ประมาทผูตายโดยการโฆษณาเชนกัน อยางไรก็ตาม หากการโพสตขอความนั้นเปนการแสดงความคิดเห็นหรือ
ขอความโดยสุจริตเปนการติชมบุคคลอื่นหรือสิ่งใดดวยความเปนธรรม อันเปนวิสัยทัศนของประชาชนยอม
ตองการ เชน การแสดงความคิดเห็นหรือติชมบุคคลสาธารณะดวยความเปนธรรม หรือแสดงความคิดเห็นหรือ
ขอความโดยสุจริตเพื่อปองกันตนเองหรือปองกันสวนไดเสียเกี่ยวกับตนเองตาม คลองธรรม ก็อาจไมมีความผิด
ฐานหมิ่นประมาท นอกจากนี้ ในกรณีที่การกระทําเปนความผิดฐานหมิ่นประมาทหากผูถูกหาวากระทํา
ความผิดพิสจู นไดวาขอความที่หาวาเปนหมิ่นประมาทนั้นเปนความจริง ผูถกู กลาวหาก็ไมตองรับโทษ แตใน
กรณีที่เปนการใสความในเรื่องสวนตัว ผูที่กระทําความผิดอาจตองรับโทษแมเรื่องที่ใสความจะเปนเรื่องจริงก็
ตาม เพราะกรณีการใสความในเรื่องสวนตัวนั้น กฎหมายหามไมใหพสิ ูจนวาเรื่องที่ใสความเปนเรื่องจริงหรือไม
จริงหากการพิสูจนนั้นจะไมเปนประโยชนแกประชาชน ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ - ๓๓๐
สวนความรับผิดทางแพงนั้น หากขอความที่โพสตไมเปนความจริงและกอใหเกิดความเสียหายแกผูที่ถกู กลาวถึง
ผูโพสตขอความจะตองรับผิดทางแพง ฐานกระทําละเมิดโดยการไขขาวแพรหลายซึ่งขอความอันฝาฝนตอความ
จริงเปน ทีเ่ สียหายแกชื่อเสียง เกียรติคุณหรือทางทํามาหาไดหรือทางเจริญของผูอื่น โดยจะตองชดใชคา

สินไหมทดแทนใหกบั ผูท ี่ตองเสียหายจากการโพสตขอความนั้น นอกเหนือจากโทษทางอาญาฐานหมิ่นประมาท
โดยการโฆษณาที่กลาวมาแลว เวนแตในกรณีทผี่ ูโพสตขอความไมรูวาขอความที่โพสตนั้นไมเปนความจริงและ
ตนเองหรือผูรบั ขอความมีสวนไดเสียโดยชอบเกี่ยวกับเรื่องทีโ่ พสตนั้น ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๔๒๓ ดังนั้น ผูใชงานสื่อออนไลน จึงควรจะคิดใหดีกอนที่จะลงโพสตขอมูล รูปภาพ วิดีโอ
ขอความหรือสื่อใด ๆ ลงในหนาสื่อออนไลน เนื่องจากเมือ่ ขึ้นชื่อวา “สื่อออนไลน” ไมวาจะสังคมในชีวิตจริง
หรือในโลกออนไลน ก็ยอมตองมีกฎ ระเบียบ กติกา ที่เราตองเคารพ และรักษาเสมอเพื่อความสงบสุขของ
สังคม ดังสํานวนกฎหมายของโรมันที่กลาวไววา “Ubi societas, ibi jus” “ที่ใดมีสงั คม ที่นั่นมีกฎหมาย”
เปนทีท่ ราบกันดีวา สื่อออนไลน ปจจุบัน ไดเขามามีบทบาทตอวิถีชีวิตของมนุษยในหลายมิติ การ
กระทําตางๆในกิจวัตรประจําวันของบางคนอาจจําเปนตองใชสื่อเหลานีเ้ ขามาชวยในทุกขั้นตอนของชีวิต ยิง่
ในขณะนี้ที่สื่อสังคม (Social Media) ไดรับความนิยมอยางแพรหลายในการแบงปนขอมูลขาวสารระหวางผูใช
ดวยกัน เพราะลักษณะเดนและเสนหของมันทีท่ ําใหการมีสวนรวมงายเพียงการพิมพหรือคลิก ผูรบั สารก็จะ
สามารถกลายเปนผูสง สารไดในเวลาเดียวกัน เว็บไซตจําพวก Facebook และ Twitter จึงเขามามีบทบาท
อยางมากในการนําเสนอขอมูลของผูใชที่มเี นื้อหาความยาวไมมากนัก
กอนอื่น เราจําเปนตองเขาใจรวมกันวาเว็บไซตประเภทเหลานี้ไมใชพื้นที่สอื่ โดยธรรมชาติ แตมี
ลักษณะความเปนสาธารณะโดยสวนตัว (Personic = Public+Person) ขึ้นอยูกับการตั้งคาของผูใชแตละคน
ซึ่งแตกตางเปนอยางมากกับพื้นทีก่ ารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือบทความตามหนังสือพิมพซึ่งเปนการเขียน
ขนาดยาว แตเมื่อเปนเชนนี้ก็ไมไดหมายความวาเว็บไซตเหลานี้ซึ่งไมใชสื่อโดยธรรมชาติจะไมจําเปนตองมี
จรรยาบรรณหรือมาตรฐานความเหมาะสมทางสังคมในการใชงาน เนือ่ งจากความมีจรรยาบรรณจะนํามาสู
ความนาเชื่อถือ และความนาเชื่อถือนั้นก็ตองวัดจากเนื้อหา มิใชรูปแบบ เหตุที่เปนเชนนี้เพราะวาผลลัพธของ
สื่อสังคมนั้นขึ้นอยูกบั ตัวผูใช หากผูใชมเี จตนาที่จะบิดเบือนความจริงเพื่อปลุกปนหรือหวังผลทางการเมือง
ผลลัพธที่เกิดขึ้นยอมจะเปนดานลบ แตหากผูใชเคารพในสิทธิเสรีภาพของผูอื่นอยางเสมอภาคกัน มีความเปน
กลางในการนําเสนอความคิดเห็น และนําเสนอใหเปนขอเท็จจริงที่ถูกตอง แมนยํา โปรงใส ผลลัพธทเี่ กิดก็จะ
สรางสรรคในเชิงบวกมากกวาเปนแน โดยหลักแลว สิทธิและเสรีภาพในการใชสอื่ ออนไลนของคนเราจะไม
แตกตางกับสิทธิและเสรีภาพในการใชสื่ออื่นๆ เพราะถือวาเปนเสรีภาพในการแสดงออกผานสื่อ ในปฏิญญา
สากลวาสิทธิมนุษยชนไดมีการรับรองเสรีภาพในลักษณะนี้ไวในขอ 19 วา “ทุกคนมีสทิ ธิในอิสรภาพแหง
ความเห็นและการแสดงออกสิทธินี้รวมถึงอิสรภาพในการทีจ่ ะถือเอาความคิดโดยปราศจากความแทรกสอด
และทีจ่ ะแสวงหา รับและแจกจายขาวสารและความคิดเห็นไมวาโดยวิธีใด ๆ และโดยไมคํานึงถึงเขตแดน” ใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ก็มีการรับรองการกระทําประเภทนีเ้ ชนกัน ในมาตรา 45 วรรค
แรก วา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และการสื่อ
ความหมายโดยวิธีอื่น” ดังนั้นการกระทําเชนนี้จงึ ถือเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเชนกัน แตในความเปนจริง
เมื่อมีเสรีภาพเกิดขึ้น เปนที่แนนอนวาเขตแดนของเสรีภาพแตละบุคคลยอมจะชนและทับซอนกัน ในบางกรณี
กลายเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในโลกเครือขายสังคมออนไลนที่ดู
เหมือนวาเขตแดนของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจะมีมากจนบางครัง้ อาจมีมากเกินไปดวยซ้ํา ความ

จําเปนในการที่ตอ งกํากับ ดูแล และตรวจสอบการใชงาน รวมถึงมาตรฐานจรรยาบรรณจึงเปนสิ่งจําเปนใน
สังคมออนไลนปจ จุบัน
ในเรื่องเกี่ยวกับการเคารพสิทธิในความเปนสวนตัวนั้น จริงๆแลวเปนเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของคนที่
ไดรับการคุม ครองตั้งแตรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ.2540 ซึ่งคนในสังคมสวนมากอาจละเลยและไมใสใจถึง
ความสําคัญของจุดนี้ ปจจุบันรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ.2550ในมาตรา 35 มีระบุเกี่ยวกับเรือ่ งนี้ไวชัดเจน
วา “สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเปนอยูส วนตัวยอมไดรับความคุมครอง
การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชน
อันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปนอยูส วนตัวจะ
กระทํามิได เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณะ บุคคลยอมมีสทิ ธิไดรับความคุมครองจากการแสวง
ประโยชนโดยมิชอบจากขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต”ิ
ซึ่งหากคนในสังคมใหความสําคัญและปฏิบัติตามแลวนั้น ปญหาของสื่อออนไลน ก็อาจมีนอยลงได แตปจจุบัน
เมื่อคนละเลยถึงการเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของคนดวยกัน รัฐจึงมีความจําเปนตองจัดทํากฎหมายเกี่ยวกับ
เรื่องนี้โดยเฉพาะ “พ.ร.บ.วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550” จึงเกิดขึ้นมาเพื่อ
กําหนดมาตรการในการปองกันและปราบปรามการกระทําทีใ่ ชระบบคอมพิวเตอรซึ่งกอใหเกิดความเสียหาย
กระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
ณ จุดนี้เองที่ปญหาไดเกิดขึ้น กลาวคือ ถึงแมการมีกฎหมายฉบับนี้จะเปนสวนหนึง่ ที่รฐั สามารถกํากับ
ดูแลสังคมออนไลนใหไปในทิศทางที่เหมาะสม ไมมกี ารละเมิดสิทธิเสรีภาพตอผูใชดวยกัน แตก็มีการถกเถียงใน
สังคมถึงเนื้อหาที่คลุมเคลือของกฎหมายฉบับนี้ ซึง่ สุมเสี่ยงวาจะถูกเจาหนาที่รัฐใชในทางละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของผูใช เนื้อหาดังกลาวอยูในมาตรา 14 ของ พ.ร.บ.วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ.2550 ความดังนี้
“ผูใดกระทําความผิดทีร่ ะบุไวดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
(1) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาทัง้ หมดหรือบางสวน หรือ
ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผอู ื่นหรือประชาชน
(2) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความ
เสียหายตอความมั่นคงของประเทศหรือกอใหเกิดความตื่นตระหนกแกประชาชน
(3) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ อันเปนความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหง
ราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา
(4) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ ที่มีลกั ษณะอันลามกและ
ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได
(5) เผยแพรหรือสงตอซึง่ ขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปนขอมูลคอมพิวเตอรตาม (1) (2)

(3) หรือ (4)”
โดยเนื้อหาหลักของแนวปฏิบัตินี้ เปนการพูดถึงการทีส่ ื่อมวลชนตองพึงระวังในการหาขอมูลและนําเสนอ
กลาวคือ ขอมูลทีม่ ีแหลงทีม่ าที่ชัดเจน เชื่อถือได ตองไมไปละเมิดสิทธิสวนบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ของผูอื่น การนําเสนอตองไมเปนการสรางความเกลียดชังระหวางคนในสังคมรวมถึงไมยุยงใหเกิดความรุนแรง
จนอาจนําไปสูความขัดแยงถึงขั้นเสียหายอยางรุนแรงภายในชาติ ที่สําคัญในขอที่ 7ของแนวปฏิบัตินี้ไดพูดถึง
สิ่งที่นาสนใจไวดวยวา “การรายงานขอมูลขาวสารบนสื่อสังคมออนไลน ผูป ระกอบวิชาชีพสื่อมวลชนพึงแยก
‘ขาว’ กับ ‘ความเห็น’ ออกจากกันอยางชัดเจน พึงระวังการยอความที่ทําใหขอความนั้นบิดเบือนไปจาก
ขอเท็จจริง และพึงระวังการเผยแพรขอมูลขาวซ้ํา” อีกทั้งในแนวปฏิบัตินี้ไดกําหนดไวชัดเจนวาพื้นที่สื่อสังคม
ออนไลนนี้ เปนพื้นที่สอื่ สาธารณะ ไมใชพื้นทีส่ วนบุคคล ซึง่ เปนการรับรองสถานะของสื่อออนไลนไปในตัวเลย
วา พฤติกรรมใดๆทีก่ ระทําบนสื่อสังคมออนไลนนี้ จะตองคํานึงถึงสิทธิสวนบุคคลของผูอื่นเนื่องจากเปนพื้นที่
สาธารณะทีเ่ ราไมสามารถทําอะไรไดตามอําเภอใจ
สิ่งที่นาสนใจอีกประการหนึ่งของแนวปฏิบัตินี้ คือ ขอที่ 12 ของแนวปฏิบัติดังกลาว ความวา “หากการ
นําเสนอขอมูลขาวสารหรือการแสดงความคิดเห็นผานสื่อสังคมออนไลนของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเกิด
ความผิดพลาด จนกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลหรือองคกรอื่น ผูป ระกอบวิชาชีพสื่อมวลชนตองดําเนินการ
แกไขขอความที่มีปญหาโดยทันที พรอมทั้งแสดงถอยคําขอโทษตอบุคคลหรือองคกรที่ไดรับความเสียหาย ทั้งนี้
ตองใหผูที่ไดรบั ความเสียหายมีโอกาสชี้แจงขอมูลขาวสารในดานของตนดวย” นั้น แสดงถึงการแสดงความ
รับผิดชอบของผูใชในกรณีทมี่ ีการละเมิดสิทธิของผูอื่น ซึง่ นับเปนมาตรฐานทางจริยธรรมทีส่ ําคัญยิง่ ทีผ่ ูใชสื่อ
ออนไลนควรมี ไมใชเพียงแตสื่อมวลชนอาชีพเทานั้น
จากทัง้ หมดทั้งมวล กฎหมายและแนวปฏิบัติตางๆ ก็เปนเพียงเครือ่ งมือหนึ่งที่ถูกสรางขึ้นเพื่อกํากับ ดูแล
และตรวจสอบการใชสื่อออนไลน (Social Media) หากเราตองการใหพื้นทีส่ ังคมออนไลนเปนพื้นที่ที่ใครก็ตาม
สามารถใชไดอยางอิสระโดยตั้งอยูบ นฐานของความเคารพซึง่ กันและกัน แนวทางและวิธีการที่ดีที่สุด คือ ผูใช
ควรมีระบบกํากับ ดูแลและตรวจสอบกันเอง หากผูใชมีมาตรฐานทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณาในฐานะที่เปน
ทั้งผูส งสารและผูรบั สารที่ดีแลวนั้น สื่อออนไลนก็จะกลายเปนประโยชนอยางยิ่งตอมนุษยชาติ
ข้าพเจ้าได้อ่าน และ เข้าใจในเนือหา ของจรรยาบรรณ กฎระเบียบ เงือนไข และ ข้อบังคับ รวมถึง กฏหมายเกียวกับ
การใช้สือออนไลน์ เป็ นอย่างดี และ ยินดียอมรับในกฎระเบียบ เงือนไข และ ข้อบังคับ รวมถึง กฎหมายเกียวกับ
สื อออนไลน์ ดังกล่าว ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบ หากปฎิบตั ิผิดกฎระเบียบ เงือนไขและข้อบังคับ แต่ เพียงผูเ้ ดียว โดยมิได้
เกียวข้องกับทาง เวปไซค์ สื อออนไลน์ หรื อ www.สื อออนไลน์.com แต่อย่างใด เพราะ ทางเวปไซค์
สื อออนไลน์ เป็ นเพียง ตัวแทน สื อกลาง ในการประกาศ ค้นหา ลงโพสต์ สื อสาร สงสาร เพือความสะดวก สบาย และ
เป็ นประโยชน์สุข ต่อสาธารณชน และ มนุษยชาติ เท่านัน

