บันทึกองค์ความรู้
ชื่อเรื่อง

“การฟ้องหมิ่นประมาท : จุดสมดุลระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม”

ชื่อผู้บันทึก

นางสาวนิธินันท์ พินิจสุขใจ

วันเดือนปี

๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

แหล่งที่มาของความรู้

การเข้าร่วมรับฟังใน งานเสวนา สกว. – ทีดีอาร์ไอ เรื่อง “การฟ้องหมิ่นประมาท :
จุดสมดุลระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม” จัดโดย สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) วั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๒.๓๐ น.
ณ ห้องซาลอน A โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาฯ)

ตาแหน่ง นักวิชาการปฏิรูปกฎหมาย

เนื้อหา
“กล่าวเปิดสัมมนา “การฟ้องหมิ่นประมาท : จุดสมดุลระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม”
โดย นายมานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
กล่าวโดยสรุปว่า ระบบการตรวจสอบภาครัฐเป็นกลไกสาคัญในประเทศที่ปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยประเทศไทยได้กาหนดให้มีองค์กรอิสระที่ทาหน้าที่ตรวจสอบการทางานของหน่วยงาน
ภาครัฐ หลายหน่ว ยงาน อาทิ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ (ป.ป.ช.)
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ส.ต.ง.) และ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ก.ส.ม.) ซึ่งต่างก็ได้ทาหน้าที่ตรวจสอบการทางาน
อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม พบว่ายังไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบการทางานของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น การเปิด
ให้ภาคประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม และสื่อต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทางานภาครัฐ จึงเป็น
อีกหนึ่งช่องทางที่สาคัญ แต่การตรวจสอบการทางานของหน่วยงานภาครัฐโดยภาคประชาชนนั้น กลับเป็นสาเหตุ
ของการนามาซึ่งการถูกข่มขู่ การถูกฟ้องร้องจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนผู้ได้รับสัมปทาน ซึ่งจะส่งผล
ต่อการทาหน้าที่ตรวจสอบการทางานของหน่วยงานภาครัฐโดยประชาชน ด้วยเหตุนี้เอง จึงมีความจาเป็นต้อง
ศึก ษา เพื่ อ หาข้ อ สรุ ป และข้ อ เสนอแนะในการแก้ ไ ขกฎ ระเบี ยบที่ มี อ ยู่ ที่ เ ป็ น การเอื้อ ต่ อ การด าเนิ น คดี ต่ อ
ประชาชนในความผิดฐานหมิ่นประมาทจากการทาหน้าที่ตรวจสอบการทางานของภาครัฐอันเป็นการปกป้อง
ผลประโยชน์สาธารณะ

๑

“กรณีการฟ้องหมิ่นประมาทผู้วิจารณ์นโยบายและการทางานของรัฐ”
โดย นายอานนท์ ชวาลาวัณย์ ผู้แทนจากศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ ILAW
สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยหลายฉบับ ได้ให้การรับรองไว้ แต่อย่างไรก็ตาม การใช้เสรีภาพในการแสดงออกดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการ
ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ซึ่งเป็นที่มาของการออกแบบกฎหมายหมิ่นประมาท โดยที่จากกรณีศึกษาการฟ้องหมิ่น
ประมาทผู้วิจารณ์นโยบายและการทางานของรัฐ เช่น คดีภูเก็ตหวาน คดีอานดี้ ฮอล และคดีแกนนาชาวบ้านเลย
เป็นกรณีที่จาเลยถูกฟ้องหมิ่นประมาทจากการใช้เสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดย
ถูกฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ (๑) – (๒)๑
ข้ อ สั ง เกตจากกรณี ศึ ก ษา พบว่ า ๑) การฟ้ อ งคดี ห มิ่ น ประมาทเป็ น คดี อ าญานั้ น
มีกระบวนการดาเนินคดีที่ส่งผลต่อผู้ต้องหาหรือจาเลย กล่าวคือ หากมีการแจ้งความให้ตารวจดาเนินคดี แล้ว
ต่อมาผู้ต้องหาตกเป็นจาเลย ก็จะถูกนาไปฝากขัง เป็นต้น ๒) การฟ้องผู้ต้องหาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ (๑) (๒) นั้น อาจไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าวที่มุ่งประสงค์ลงโทษผู้ที่ทาการเผยแพร่ข้อมูลปลอม หรือนาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง
ข้อมูลเท็จ ทั้งนี้ ความผิดตามพระราชบัญ ญัติดังกล่าวได้กาหนดโทษในอัตราที่สูงกว่าความผิดฐานหมิ่นประมาท
ตามประมวลกฎหมายอาญาอีกด้วย เช่น ในคดีภูเก็ตหวาน โดยสรุปว่า สานักข่าวภูเก็ตหวานถูกฟ้องด้วยข้อหา
หมิ่นประมาทและกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
๒๕๕๐ ม.๑๔ (๑) (๒) จากการเผยแพร่รายงานของสานักข่าวรอยเตอร์ ศาลยกฟ้องเนื่องจากเห็นว่าข้อมูลที่นามา
เผยแพร่มีความน่าเชื่อถือและเป็นประเด็นสาธารณะ ประกอบกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ มาตรา ๑๔ ไม่น่าจะเป็นการหมิ่นประมาททางเนื้อหาแต่เป็นการละเมิดทาง
เทคนิค และ ๓) การกระทาความผิดโดยการเผยแพร่ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ มีระยะเวลาการสิ้นสุดหรือไม่ เช่น
การเผยแพร่ข้อมูลในอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีการกระทาไว้นานแล้ว แต่ข้อมูลยังคงอยู่ในอินเตอร์เน็ต จะถือว่าการ
กระทาสิ้นสุดไปแล้วหรือไม่

๑

มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทาความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่
น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
(๒) นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือ
ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

๒

“กรอบแนวคิดของกฎหมายป้องกันการฟ้องหมิ่นประมาทเพื่อปิดปาก”
โดย รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดของกฎหมายเพื่อป้องกันการฟ้องหมิ่นประมาทเพื่อปิด
ปาก (Anti-SLAPP Law) มาจากพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิด สิทธิใน
ชื่อเสียงเกียรติยศ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวได้รับการยอมรับและ
กาหนดไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on
Civil and Political Right : ICCPR) และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of
Human Rights :UDHR) ทั้งนี้ โดยนัยหมายความว่า บุคคลย่อมมี เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิด แต่การ
แสดงออกซึ่งความคิดจะไปล่วงล้าสิทธิในชื่อเสียงเกียรติยศและความสงบเรียบร้อยของผู้อื่นไม่ได้ จึงเป็นที่มาของ
กฎหมายว่าด้วยการหมิ่นประมาท แต่อย่างไรก็ตาม บางกรณีที่เป็น การแสดงออกซึ่งความคิดที่เป็นประเด็น
ประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) เป็นหนึ่งในกระบวนการตรวจสอบของภาคประชาชน กลับถูกฟ้องข้อหา
หมิ่น ประมาทด้ว ยเช่น กัน เหตุผลประการหนึ่งของการฟ้องหมิ่น ประมาทนั้น ก็เพื่อต้องการใช้กฎหมายเป็น
เครื่องมือระงับการแสดงออกซึ่งความคิด หรือเรียกอีกอย่างว่า SLAPP Law นั่นเอง เมื่อพิจารณาระหว่างสิทธิใน
ชื่อเสียงเกียรติยศกับประโยชน์สาธารณะจากการที่ประชาชนแสดงออกซึ่งความคิด นั้น เห็นว่าเสรีภาพในการ
แสดงออกดังกล่าวควรจะต้องมีความสาคัญมากกว่าสิทธิในชื่อเสียงเกียรติยศของบุคคล ในต่างประเทศจึงได้มี
กฎหมายป้องกันการฟ้องหมิ่นประมาทเพื่อ “ปิดปาก” หรือ Anti SLAPP Law โดยมีลักษณะเป็นการสร้าง
กระบวนการพิเศษเพื่อทาให้คดีรวบรัดและประหยัดสาหรับจาเลยที่พิสูจน์ได้ว่าการกระทาของตนเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะมากกว่า๒
จากการศึกษาการกาหนดโทษหมิ่นประมาทในต่างประเทศ พบว่า ในประเทศฝรั่งเศส
จะลงโทษอาญาหมิ่นประมาทจากการหมิ่นประมาทคนธรรมดาหรือกลุ่มคน โดยมีสาเหตุจากเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์
ศาสนา เพศ ความพิการของผู้เสียหาย เท่านั้น ประเทศอังกฤษ จะลงโทษอาญาหมิ่นประมาทเฉพาะกรณีที่ทาให้
สังคมแตกแยก ในขณะที่ประเทศไทย ได้กาหนดความผิดฐานหมิ่นประมาทเป็นความผิดทั้งทางแพ่งและทาง
อาญา ซึ่งจะส่งผลให้มีการใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการดาเนินคดีของผู้มีอานาจในการยับยั้งการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมสาธารณะ (SLAPP) ซึ่งจะส่งผลต่อการติดตาม ตรวจสอบกิจการสาธารณะให้เกิดความโปร่งใส
ในส่วนของข้อเสนอนั้น เห็นว่าองค์กรสื่อควรมีบทบาทในกาหนดกรอบ และสร้าง
จรรยาบรรณของสื่อมวลชนอย่างเข้มงวด เพื่อลดการกระทาที่มีลักษณะหมิ่นประมาท เช่น สื่อควรนาเสนอข้อมูล
ทั้ง ๒ ด้าน เพื่อให้ผู้รับสารใช้ดุลพินิจในการรับสารจากข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน ซึ่งการนาเสนอข้อเท็จจริงจะ
เป็นเครื่องป้องกันคอร์รัปชั่นได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๙ (๓) ได้กาหนดให้การ
ติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่งเป็นบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมทาได้ ซึ่งเป็นข้อยกเว้นของความผิด
๒

บทความเรื่อ ง “SLAPP…ตบปากให้ห ยุดพูด ” โดย หางกระดิกหมา เข้ าถึ งได้จาก http://thaipublica.org/2013/10/strategic-litigationagainst-public-participation/

๓

ฐานหมิ่นประมาทในมิติทางสาธารณะ นอกจากนั้น ควรแก้ไขความผิดหมิ่นประมาทในทางแพ่ง โดยกาหนดให้
การแสดงความคิดเห็นหรือไขข่าวแพร่หลายในกิจการสาธารณะ ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และให้
สามารถยื่นคาขอต่อศาลเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นกฎหมายเบื้องต้น โดยไม่ต้องพิจารณาสืบพยาน เพื่อให้คดี
เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว
“กรอบแนวคิดการฟ้องหมิ่นประมาทและ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์”
โดย ดร.จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ได้ศึกษาแนวคิดการฟ้องหมิ่นประมาทและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ จากเจตนารมณ์ ก ารร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง เดิ ม คื อ ร่ า ง
พระราชบัญญัติอาชญากรรมทางคอมพิว เตอร์ พ.ศ. .... โดยมีแนวทางการยกร่างจาก Convention on
Cybercrime ซึ่งแนวคิดเดิมของ มาตรา ๑๔ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาจาก Article
7 ซึ่ ง ก าหนดให้ “การน าเข้ า สู่ เปลี่ ย นแปลง ลบ หรื อ ปกปิ ด ไปจาก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ เป็นผลให้ได้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ไม่เป็นของจริงแท้ โดยมีเจตนาทาให้ข้อมูลนั้นถู ก
มองว่าเป็นข้อมูลแท้จริง เป็นความผิด” เป็นเรื่องของ “ข้อมูลปลอม” ไม่ได้มีเจตนาหมายถึง “ข้อมูลเท็จ” แต่ใน
กระบวนการจั ด ท าร่ า งของส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ได้ แ ก้ ไ ขชื่ อ จาก “พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ย
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ....” เป็น “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ....” และได้เพิ่มหลั กการเกี่ย วกับ การนาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยมุ่งหมายให้
ครอบคลุมถึงการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจส่งผลต่อความเสียหาย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม
และความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน
โดยที่แนวคิดของ “ข้อมูลปลอม” และ “ข้อมูลเท็จ” มีความแตกต่างกัน การนาทั้ง
สองเรื่องมารวมกันไว้ในมาตราเดียวกัน จึงก่อให้เกิดปัญหาในการตีความว่าตามมาตรา ๑๔ (๑) มีเจตนารมณ์จะ
ใช้กับกรณีความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยหรือไม่
“เสวนาการฟ้องหมิ่นประมาท : จุดสมดุลระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม”
โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
จากการเป็ น ผู้ถูกฟ้องคดีในความผิ ดฐานหมิ่นประมาทว่า การพิสู จน์ว่าการกระทาไม่เป็นการหมิ่นประมาท
เนื่องจากไม่มเี จตนานั้น เป็นภาระการพิสูจน์ค่อนข้างมาก เช่น ต้องพิสูจน์ประวัติการทางาน การศึกษา ว่าไม่เป็น
ผู้มีผลประโยชน์หรือมีความขัดแย้งกับโจทก์ ทั้งที่การกระทาดังกล่าวเป็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อานวยการบริหารสถาบันอิศรา กล่าวว่าโดยปกติ
สื่อมวลชนจะถูกคุกคามจากการทาหน้าที่สื่อด้วยเหตุอื่น ๆ เช่น การข่มขู่ การถูกอุ้ม ดังนั้น การฟ้องหมิ่นประมาท
เป็ น ทางเลื อกที่ดีที่จะทาให้ สื่อมวลชนได้มีโ อกาสแสดงบทบาทต่อสู้ ในสิ่ งที่เกิดจากการกระทาของตน ทั้งนี้
๔

เห็นด้วยกับข้อเสนอของอาจารย์ปกป้อง ในการกาหนดให้ศาลชี้ขาดในประเด็นข้อกฎหมายเบื้องต้น เพื่อจะได้ไม่
เสียเวลาในการดาเนินคดี โดยเบื้องต้นศาลอาจจะกาหนดเป็นแนวปฏิบัติใช้ชัดเจนก่อนก็ได้ เช่น เป็นแนวปฏิบัติ
ของประธานศาลฎีกา
นางรสนา โตสิตระกูล เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย นาเสนอมุมมองว่า
กฎหมายเป็นทั้งกลไกและเป็นทรัพยากรของประเทศ ประชาชนทุกคนควรมีสิทธิใช้กฎหมายเท่ากัน แต่ปัจจุบัน
พบว่าฝ่ายบริหาร หรือผู้มีอานาจ จะมีสิทธิใช้กฎหมายมากกว่าประชาชน และการที่ภาครัฐฟ้องหมิ่นประมาท
ประชาชนเป็นการปิดกั้นประชาชนต่อการตรวจสอบการทางานของหน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีอานาจ
นายไพโรจน์ พลเพชร สมาคมนักกฎหมายสิทธิ มนุษยชน กล่าวว่าการเปิดให้
ประชาชนได้ตรวจสอบการทางานของหน่วยงานรัฐหรือผู้ใช้อานาจ ในประเด็นสาธารณะ ถือเป็นหลักการของ
การให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม อันเป็นหลักการสาคัญในระบอบประชาธิปไตย โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับต่อ ๆ มา ก็ได้ให้การรับรองสิทธิดังกล่าว
เช่นกัน อีกทั้ง การน าพระราชบั ญญัติว่าด้วยการกระทาความผิ ดเกี่ยวกับคอมพิว เตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาฟ้อง
ประชาชน ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กาหนดโทษไว้รุนแรงกว่าโทษในประมวลกฎหมายอาญา ยิ่งจะเป็นการ
ทาให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวต่อการทาหน้าที่ดูแลสิทธิของตนเอง และส่งผลต่อการทาหน้าที่ตรวจสอบการ
ทางานของหน่วยงานของรัฐหรือผู้ใช้อานาจ
ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต คณะนิเทศศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึง
พัฒนาการการนาเสนอข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน ซึ่งได้หันมาใช้ทางเลือกผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น โดยจะมีลักษณะ
ที่กระจายศูนย์การนาเนื้อหาเข้าสู่ระบบโดยผู้ใช้เป็นหลัก (ตัวกลางออนไลน์) ในประเด็นการคุ้มครองตัวกลาง
ออนไลน์นั้น ตามกฎหมาย E- Commerce ของสหภาพยุโรป (EU) นั้น จะมีภาระรับผิดในเนื้อหาก็ต่อเมื่ออยู่ใน
ภาวะ ที่สามารถจะมีส่วนในการรู เห็นถึงเนื้อหาที่ เป็นการหมิ่นประมาท และสามารถส่งผลไดโดยตรงตอการ
เปลี่ยนแปลงการนาเสนอเนื้อหานั้นๆ ได ทั้งนี้ การเปิดให้นาเสนอผ่านสื่อออนไลน์จะเป็นทางเลือกหรือช่องทาง
ในการตรวจสอบ การตั้งคาถามต่อการดาเนินการหรือนโยบายสาธารณะต่างๆ ให้สังคมได้รับทราบ อย่างไรก็ตาม
มาตรการทางกฎหมาย ยังมีลักษณะเป็นการควบคุมการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของสื่อออนไลน์ อาจส่งผลให้
ตัวกลางออนไลน์ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเต็มที่๓
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สรุปจาก เอกสารประกอบการสัมมนา “ตัวกลางออนไลน์กับความรับผิดในเนื้อหาหมิ่นประมาท” จัดทาโดย ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต คณะนิเทศ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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