
บทที ่3 

กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการ 

 มนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคมย่อมจะต้องมีการเจรจาพาทีแสดงความคิดเห็นประเด็นต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นทางการเมือง สังคม ฯลฯ ในความเป็นจริงการแสดงความคิดเห็นและการ
วิพากษ์วิจารณ์นั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นย่อมเป็นส่ิงท่ีต้องเคารพโดยรัฐและโดยปัจเจกบุคคล ตราบเท่าที่
ไม่เป็นการละเมิดต่อบุคคลอ่ืน เช่นการหมิ่นประมาท หรือการละเมิดกฎหมาย 

มาตรการการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 

 สิทธิและเสรีภาพท่ีให้ไว้แก่ราษฎรนั้นเป็นสิทธิและเสรีภาพท่ีถือกันว่า มนุษย์แต่ละคน
จ าเป็นต้องมีและใช้เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพแห่งตนทั้งในทางกายภาพและในทางจิตใจ เป็นคุณ
ค่าสูงสุดซ่ึงองค์กรต่าง ๆ ของรัฐทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรผู้ใช้อ านาจนิติบัญญัติองค์กรผู้ใช้
อ านาจบริหาร หรือองค์กรผู้ใช้อ านาจตุลาการก็ตาม จะต้องเคารพและให้สิทธิพื้นฐานและเสรีภาพท่ี
รับรองไว้ แต่เสรีภาพของบุคคลย่อมส้ินสุดเมื่อไปกระทบกับสิทธิของผู้อ่ืนเข้าก็จะกลายเป็นการ
กระท าอันมิชอบด้วยกฎหมาย จึงต้องมี และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนขึ้นเพื่อความ
สงบ เรียบร้อย ของบ้านเมืองและประชาชน 

 1. สิทธิเสรีภาพกับมาตรการสิทธิเสรีภาพระหว่างประเทศ 
 สิทธิเสรีภาพท่ีเกิดแต่โดยสภาพธรรมชาติของมนุษย์ที่รัฐไม่สามารถปฏิเสธได้และรัฐไม่
สามารถเข้าไปยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิเสรีภาพเหล่านั้นได้ แต่รัฐอาจจะมีอ านาจในการจ ากัดสิทธิ
เสรีภาพบางอันได้ถ้ากฎหมายได้ให้อ านาจไว้ซ่ึงตรงกับหัวใจของหลักกฎหมายมหาชนว่าถ้า
กฎหมายไม่ให้อ านาจไว้ ก็ท าไม่ได้ ขณะเดียวกันลักษณะสภาพท่ีเป็นจริงของเสรีภาพดังกล่าวนั้น
ได้รับการเคารพของเสรีภาพดังกล่าวนั้นได้รับการเคารพและยอมรับโดยสอดคล้องตามสภาพของ
กฎหมายด้วย 
  1.1 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในระดับภูมิภาคระหว่างประเทศในยุโรป  
  ในระดับสหภาพยุโรปนั้นมีอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ.1950 เป็นการตกลงโดยรัฐสมาชิกดั้งเดิมของสภา
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ยุโรปและมีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ.1953 ทั้งประกอบไปด้วยพิธีสารอีก 11 ฉบับต่อท้าย อนุสัญญา
ดังกล่าวมีระบบวิธีพิจารณาท่ีมีประสิทธิภาพในการปกป้องรักษาสิทธิเสรีภาพพ้ืนฐานที่บัญญัติอยู่
ในหมวด 1 ของอนุสัญญาดังกล่าว ตามมาตรา 1 ของอนุสัญญาดังกล่าวรัฐภาคีสมาชิกประกันว่าจะ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลภายในประเทศของตนเพื่อประกันว่ารัฐได้ด าเนินการ
ตามอนุสัญญาและพิธีสารที่ตนได้ตกลงไว้ ในส่วนที่สองของอนุสัญญาได้จัดตั้งกลไกส าหรับการ
ดูแลการปฏิบัติตามพันธกรณีของรัฐภาคีสมาชิกโดยให้รัฐภาคีสมาชิกหรือเอกชนรวมถึงนิติบุคคล
สามารถน าคดีขึ้นฟ้องร้องว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
  ในกรณีที่มีรัฐภาคีสมาชิกรัฐหนึ่งถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดต่อเสรีภาพและไม่เคารพ
ต่อพันธกรณีระหว่างประเทศตามอนุสัญญาแล้ว ผู้ที่ได้รับความเสียหายมีสิทธิร้องต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนยุโรป ซ่ึงประกอบไปด้วยสมาชิกผู้มีจ านวนเท่ากับรัฐภาคีสมาชิกได้รับการเลือกทุก 
ๆ 6 ปี ในระบบเสียงข้างมากเด็ดขาดโดยคณะกรรมการคณะรัฐมนตรีของสภายุโรป  
  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีอ านาจหน้าที่รับค าร้องและตัดสินว่าค าร้องนั้นสามารถ
รับไว้พิจารณาได้หรือไม่ ถ้าเห็นว่าสามารถรับไว้ได้ก็มีสองทางท่ีจะแก้ไข คือ ทางแรกอาจส่งเรื่อง
ดังกล่าวไปยังคณะกรรมการรัฐมนตรีที่พยายามปลอดเปล้ืองหาทางแก้ไขให้กับผู้ที่ได้รับความ
เสียหาย หนทางแรกดังกล่าวเป็นหนทางที่ไม่ใช่วิธีการทางศาล ซ่ึงเปิดกว้างโดยไม่มีข้อสงวน ส่วน
หนทางท่ีสองก็เป็นวิธีการทางศาล กล่าวคือจะส่งเรื่องดังกล่าวไปยังศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปซ่ึง
ได้รับการเลือกโดยสมัชชาสภาผู้แทนยุโรปโดยมีวาระด ารงต าแหน่งอยู่ 9 ปี ซ่ึงไม่ถือว่าผู้ที่ได้รับ
เลือกเข้ามาจะเป็นผู้แทนของรัฐของตนแต่ถือว่ามีสถานะอิสระเพ่ือเป็นหลักประกันแก่สิทธิเสรีภาพ
ของผู้เสียหาย ศาลสิทธิมนุษยชนจะพิจารณาต่อไปว่าการปฏิบัติของรัฐตามค าฟ้องนั้นถือว่าเป็นการ
ละเมิดต่ออนุสัญญาหรือพิธีสารหรือไม่ และถ้าตัดสินว่ามีการละเมิด ศาลจะมีค าส่ังให้เยียวยาความ
เสียหายจากการละเมิดรวมท้ังชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ท่ีได้รับความเสียหาย องค์คณะของศาลที่จะ
พิจารณาแต่ละคดีจะแตกต่างกันออกไปตามความซับซ้อนของประเด็นปัญหาแห่งคดี โดยทั่วไป
องค์คณะจะประกอบด้วยผู้พิพากษา 3 นายถ้าเป็นคดีที่มีความซับซ้อนก็อาจใช้องค์คณะ 7 นายและ
ท้ายสุดถ้าเป็นคดีส าคัญมากจะใช่ท่ีประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้พิพากษา 17 นาย ศาลมีอ านาจหน้าที่
รับค าฟ้องและตัดสินว่าค าฟ้องนั้นสามารถรับได้หรือไม่ ถ้าเห็นว่ารับได้ก็จะพิจารณาต่อไปว่าการ
ปฏิบัติของรัฐตามค าฟ้องนั้นถือว่าเป็นการละเมิดต่ออนุสัญญาหรือพิธีสารหรือไม่ และถ้าตัดสินว่ามี
การละเมิด ศาลจะส่ังให้เยียวยาความเสียหายจากการละเมิดรวมท้ังชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ท่ีได้รับ
ความเสียหาย ในกรณีที่มีปัญหาว่าค าพิพากษาของศาลไม่ชัดเจน ศาลมีอ านาจที่จะให้ความเห็นใน
การตีความค าพิพากษาใด นอกจากนั้นถ้าปรากฏว่าได้มีข้อเท็จจริงใหม่ปรากฏแก่ศาลอันอาจมีผลต่อ
การตัดสินว่าเป็นการละเมิดแล้วศาลมีอ านาจน าคดีมาพิจารณาใหม่ได้ 
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  เท่าที่ผ่านมา 90 เปอร์เซ็นต์ของค าร้องท่ีมีไปสู่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนยุโรป
ปรากฏว่าเป็นค าร้องท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วไม่สามารถรับได้ ตั้งแต่ ค.ศ.1975 จนถึงปี ค.ศ.
1990 นั้นมีเรื่องท่ีรับได้ประมาณ 235 คดี ส่วนใหญ่เป็นคดีที่เกี่ยวกับการบริหารงานของฝ่าย
ปกครอง เสรีภาพของสหภาพ เสรีภาพทางการศึกษา เสรีภาพทางเพศ เสรีภาพในการติดต่อส่ือสาร 
เสรีภาพในชีวิตร่างกาย เสรีภาพของส่ือมวลชน สิทธิของเด็กและเยาวชน เป็นต้น ค าวินิจฉัยของ
ศาลสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพได้เป็นที่ยอมรับจากรัฐภาคีสมาชิกที่เกี่ยวข้อง
ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ารัฐภาคีสมาชิกทั้งหลายต่างก็ตระหนักถึงว่ามีบทบาทในการรับรองและ
รับประกันสิทธิเสรีภาพในรัฐของตนเอง 
  ในส่วนของฝรั่งเศสนั้นสถาบันยุโรปท่ีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนได้กับการจัดตั้งขึ้นที่
เมือง Strasbourg แต่ประเทศฝรั่งเศสเพิ่งให้สัตยาบันอนุสัญญายุโรปดังกล่าวในวันที่ 3 พฤษภาคม 
ค.ศ.1974 นี้เอง เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่ามีการปฏิเสธบทบัญญัติที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการเรียนการ
สอนกลัวจะมีปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีอัลจีเรีย ปัญหามาตรา 16 ของ
รัฐธรรมนูญ ค.ศ.1958 ที่ให้อ านาจแก่ประธานาธิบดีใช้ดุลยพินิจในภาวะวิกฤต และบทบัญญัติของ
ประมวลกฎหมายอาญาว่าจะขัดกับบทบัญญัติของอนุสัญญาหรือไม่อย่างไร การให้สัตยาบัน
ดังกล่าวนี้เองท าให้อนุสัญญาดังกล่าวเข้ามาสู่กฎหมายภายในของฝรั่งเศสและผู้เสียหายจากการถูก
ละเมิดเสรีภาพตามที่อนุสัญญาบัญญัติไว้ก็สามารถฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมของฝรั่งเศสได้ซ่ึง
จะต้องน าบทบัญญัติของอนุสัญญามาใช้บังคับด้วย นอกจากนี้ในกรณีที่กฎหมายภายในขัดต่อ
บทบัญญัติของอนุสัญญามาตรา 55 ของรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ค.ศ.1958 บัญญัติว่า “สนธิสัญญาหรือ
ความตกลงระหว่างประเทศท่ีได้ให้สัตยาบันหรือให้ความเห็นชอบแล้วและได้ประกาศใช้บังคับ
โดยชอบแล้ว ย่อมมีฐานะในทางกฎหมายสูงกว่ารัฐบัญญัติ” 
  1.2 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในกรอบของสหประชาชาติ 
  ในปี ค.ศ.1948 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนลงวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.1948 
ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการโดยองค์การสหประชาชาติและในปี ค.ศ.1966 สมัชชาใหญ่
สหประชาชาติได้มีมติรับรองกติการะหว่างประเทศสองฉบับ คือ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง โดยกติกาฉบับนี้ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการมนุษยชนขึ้น กติกาท้ังสองฉบับมีผลใช้บังคับใน
ปี ค.ศ.1976 ถือได้ว่าเป็นความส าเร็จของสังคมระหว่างประเทศท่ีท าให้กฎหมายระหว่างประเทศใน
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมีผลเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาและถือว่ากติกาท้ังสองเป็นกฎบัตรแห่งสิทธิ
มนุษยชนและมีผลบังคับทางกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตามบทการลงโทษนั้นค่อนข้างอ่อน ในส่วนที่
เกี่ยวกับทางเศรษฐกิจสังคมนั้นขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของรัฐที่ขึ้นอยู่กับการพัฒนานางเศรษฐกิจ
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ของรัฐนั้น กฎบัตรดังกล่าวไม่ได้หามาตรการลงโทษในกรณีที่รัฐสมาชิกละเลยกติกา แต่กับให้
ความสะดวกในการด าเนินการโดยให้ข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือทางเทคนิค 
  นอกจากนี้กติกายังให้ความส าคัญกับการรับรองสิทธิเสรีภาพโดยมีคณะกรรมาธิการ
สิทธิมนุษยชนซ่ึงแต่แรกเริ่มมีจ านวนสมาชิก 18 คนมาจากการเลือกโดยรัฐภาคีสมาชิกที่ให้
สัตยาบันกับกติกาแต่เนื่องจากตลอดระยะเวลาท่ีผ่านงานสิทธิมนุษยชนมากขึ้น จ านวนสมาชิกก็
เพิ่มขึ้น คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนมีหน้าที่จัดท าข้อเสนอค าแนะน าและรายงานที่เกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนที่ระบุอยู่ในตราสารระหว่างประเทศ การท างานในช่วงกว่าสองทศวรรษแรกของ
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนนั้นจะมุ่งไปสู่การจัดท ามาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
โดยการจัดท ากติกาสองฉบับดังกล่าวข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าในช่วงสองทศวรรษแรก
คณะกรรมาธิการไม่ได้ให้ความสนใจกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและไม่มีการปฏิบัติการเป็น
รูปธรรมในการปกป้องการละเมิดสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตามเมื่อประเด็นสิทธิมนุษยชนได้ถูกใช้
มาเป็นเครื่องมือทางการเมืองระหว่างประเทศ ประกอบกับได้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากขึ้น
และได้มีการสอดส่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ มากขึ้น คณะกรรมาธิการ
ได้เปล่ียนบทบาทจากการจัดท ามาตรฐานมาสู่การสอดส่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 คณะกรรมาธิการมีอ านาจยกปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศใดประเทศหนึ่ง
ขึ้นเป็นวาระปรึกษาหรือในการประชุมใด ๆ ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ จึงได้รับการจัดตั้งขึ้นทั้ง
ชั่วคราวและถาวรเพื่อเสาะหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศต่าง ๆ ในทาง
ปฏิบัติ การพิจารณาว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศใดจะถูกศึกษาโดยอนุกรรมาธิการว่า
ด้วยการป้องกันการเลือกปฏิบัติและการคุ้มครองชนกลุ่มน้อย โดยอนุกรรมาธิการจะท า
ข้อเสนอแนะไปยังคณะกรรมาธิการเพื่อมีมติใด ๆ ในการปฏิบัติการเพื่อสอดส่องการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน คณะกรรมาธิการได้จัดตั้งคระกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
มนุษย์ชนมีหน้าที่สังเกตการณ์และไต่สวนข้อเท็จจริง ท ารายงานส่งให้กับคณะมนตรีเศรษฐกิจ 
รายงานดังกล่าวจะได้รับการพิมพ์เผยแพร่ไปท่ัวโลกถือว่าเป็นสภาพบังคับอย่างหนึ่งของกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ นอกจากนี้คระกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสามารถรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์จากภาคเอกชนได้ว่ามีการกระท าท่ีมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ข้อ
ร้องเรียนดังกล่าวกล่าวเป็นการให้ข้อมูลแก่คณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณา ซ่ึงคณะกรรมาธิการจะ
ใช้วิธีการพิจารณาเป็นการลับ ในทางปฏิบัติอนุกรรมาธิการจะส่งข้อร้องเรียนให้กับรัฐบาลที่ถูก
กล่าวหาและรัฐบาลจะต้องตอบข้อซักถามภายในก าหนดเวลา ซ่ึงมีหลายกรณีที่รัฐบาลเพิกเฉย คณะ
อนุกรรมาธิการก็จะพิจารณาข้อเท็จจริงจากค าร้องเรียนและค าตอบของรัฐบาลหรือข้อมูลอ่ืนใดที่
ได้มาเอง 
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  นอกจากนั้นคณะอนุกรรมาธิการอาจตั้งบุคคลใดหรือคณะใดเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติม
ในประเทศนั้นได้โดยไม่มีการประกาศ เมื่อได้พิจารณาแล้วจะท าค าแนะน าไปยังคณะกรรมาธิการ
เพื่อให้มีมติอย่าหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับประเทศนั้น ขั้นตอนสุดท้ายนี้จึงเป็นการเปิดเผยการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนของประเทศนั้นต่อสาธารณะ อย่างไรก็ดีหลาย ๆ ประเทศมิได้ท าตามข้อมติของ
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาการขาดสภาพบังคับท่ีมี
ประสิทธิภาพของกฎหมายระหว่างประเทศนั่นเอง 

 2. ระบบการคุ้มครองที่ด าเนินการโดยรัฐในประเทศไทย 
 การรับรองและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นหน้าที่ของรัฐ ดังนั้นองค์กร
ของรัฐจึงต้องเคารพเช่นเดียวกัน ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพจากการละเมิดของรัฐนั้นมีสามระดับ
ด้วยกันคือ 
  1) การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพท่ีรัฐ องค์กรของรัฐไม่สามารถละเมิดสิทธิเสรีภาพเหล่านี้
ได้เลย เสรีภาพดังกล่าวเป็นเสรีภาพเด็ดขาด เช่น เสรีภาพในร่างกาย เสรีภาพในความเชื่อและ
ศาสนา ดังนั้นถ้ามีกฎหมายที่ตราออกมาแล้วกระทบต่อเสรีภาพแบบเด็ดขาดดังกล่าวก็ถือว่าขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ 
  2) การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพจากการละเมิดของฝ่ายบริหาร เพราะฝ่ายบริหารมีอ านาจ
ตามความเป็นจริง ดังนั้นจึงต้องก าหนดการจ ากัดสิทธิเสรีภาพ ต้องกระท าโดยกฎหมายที่รัฐสภาตรา
ขึ้นเท่านั้น ด้วยเหตุที่ว่าการจะจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้นั้นต้องเป็นกฎหมายที่ตรา
ออกมาจากประชาชนหรือจากตัวแทนของประชาชนในรัฐสภาไม่ใช่ตราออกมาจากองค์กรอ่ืนที่
ไม่ใช่ตัวแทนของประชาชน เช่น การก าหนดโทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาถือว่าเป็น
การลิดรอนวิทธิเสรีภาพในชีวิตร่างกายของประชาชนแต่ก็สามารถท าได้เพราะเป็นกฎหมายที่ตรา
ออกมาจากรัฐสภา หรือการเวนคืนที่ดินของประชาชนก็ถือว่าเป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพใน
กรรมสิทธ์ิของประชาชนแต่ก็ท าได้เพราะมีกฎหมายเวนคืนที่ดินตราโดยฝ่ายนิติบัญญัติ 
  3) การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในกรณีที่มีการละเมิด ต้องให้ประชาชนสามารถไป
ฟ้องร้องต่อศาลได้ เช่น ถ้ารัฐสภาออกกฎหมายจ ากัดเสรีภาพขัดรัฐธรรมนูญ ต้องมีองค์กรชี้ขาดให้
กฎหมายนั้นใช้บังคับมิได้ ถ้าฝ่ายบริหารละเมิดเสรีภาพก็ต้องให้มีองค์กรชี้ขาดให้หยุดการกระท า
และใช้ค่าเสียหายได้ นอกจากนี้รัฐยังต้องมีภาระที่จะต้องดูแลกรณีเอกชนคนหนึ่งละเมิดสิทธิ
เสรีภาพเอกชนอีกคนหนึ่งโดยก าหนดให้ศาลท าหน้าที่เยียวยาความเสียหายแก่ประชาชนและ
ลงโทษผู้ท่ีกระท าการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
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ที่มาและกรอบทางกฎหมายในเร่ืองสิทธิเสรีภาพในต่างประเทศ 

 การรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นมีค าประกาศที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนั้นได้
ประกาศขึ้นก่อนมีค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ลงวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ.1789 ซ่ึงเป็นค า
ประกาศที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ (แม้จะไม่ชัดเจนเท่าใดนัก) ในปี 
ค.ศ.1215 และตามมาด้วยประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1776 

 1. ประเทศอังกฤษ 
 แหล่งท่ีมาตามกฎหมายในเรื่องสิทธิเสรีภาพ ที่มาทางประวัติศาสตร์ของอังกฤษมีท่ีมา
จากหลายพันธสัญญาต่าง ๆ กัน พันธสัญญาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในอังกฤษในยุคนั้นเป็นพันธสัญญาที่
บรรดาขุนนางได้กระท าต่อกษัตริย์เป็นการต่อรองในอ านาจของกษัตริย์เพื่อต้องการแก้ไขปัญหา
ในช่วงนั้น ๆ ซ่ึงเป็นปัญหาเฉพาะแบบอังกฤษ พันธสัญญาส่วนใหญ่จึงไม่ใช่รูปแบบที่มีแนวคิดเป็น
สากลที่เกี่ยวข้องความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกชนและรัฐ และไม่มีแนวคิดทางการเมืองอยู่ จนกระทั่ง
เห็นแนวโน้มของการรับรองสิทธิเสรีภาพอย่างชัดเจนขึ้นบ้างในภายหลัง ซ่ึงพิจารณาดูดังต่อไปนี้ 
  1.1 มหาบัตรแมกนาคาร์ตา ค.ศ.1215 Magna Carta 
  แมกนาคาร์ตาเป็นพันธสัญญาระหว่างกษัตริย์กับขุนนางพวกบารอนสัญญานี้มี
สาระส าคัญในการจ ากัดอ านาจกษัตริย์ในการเรียกเก็บภาษีอากรหรือเรียกร้องเงินทองจากราษฎร 
พระองค์ไปท าการรบกับฝรั่งเศสในปี 1214 และพอกลับมาขุนนางก็แข็งข้อกับพระองค์ การที่พระ
เจ้าจอห์นท าสงครามท าให้เงินหมดเป็นเหตุให้พระองค์ต้องรวบรวมเงินทองและกลับไปต่อสู้กับ
ฝรั่งเศสอีกครั้ง ขุนนางจึงไม่พอใจและบอกพระองค์ว่าถ้าไม่สนองตอบข้อเรียกร้องของตนที่ปรากฏ
ใน Magna carta พวกขุนนางก็จะประกาศสงครามกับพระเจ้าจอห์นและยึดปราสาทราชวังทั้งหมด 
พระเจ้าจอห์นจึงยอมท าตามข้อเสนอของขุนนางโดยลงพระนามในกฎบัตร Magna Carta ในวันที่ 
15 มิถุนายน 1215 กฎบัตรฉบับนี้มี 63 มาตรา มีวัตถุประสงค์ที่จะขจัดการกระท าท่ีไม่ชอบท้ังปวง
ของพระเจ้าจอห์นให้หมดส้ินไป โดยพระเจ้าจอห์นจะเรียกเก็บภาษีจากราษฎรได้ต่อเมื่อประเพณี
ดั้งเดิมได้ก าหนดไว้เท่านั้น ถ้าต้องการเก็บภาษีเพิ่มเติมก็ต้องขอความเห็นชอบล่วงหน้าจากสภา
ทั่วไปของราชอาณาจักรที่เรียกว่า Great council จุดนี้น ามาสู่การก าหนดกฎหมายในการเก็บภาษีใด 
ๆ ต้องผ่านการเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรเสียก่อน 
  นอกจากนี้มาตรา 39 ยังระบุต่อไปว่า ไม่ให้มีการจับกุม คุมขัง จ าคุกหรือเนรเทศ
บุคคลอ่ืนโดยไม่มีการพิพากษาตัดสินโดยผู้ท่ีมีสถานภาพหรือระดับทัดเทียมกันหรือตามกฎหมาย
ของบ้านเมือง แสดงว่ากษัตริย์จะกดขี่ข่มเหงราษฎรไม่ได้ 
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  หัวใจของกฎบัตรแมกนาคาร์ตา คือ การเก็บภาษีต้องได้รับความยินยอมจากสภาก่อน
และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเรื่องการจับกุมคุมขัง 
  แม้ว่าพระเจ้าจอห์นจะลงพระนามในมหาบัตรนี้ แต่ขุนนางก็ยังไม่ได้วางใจพระองค์ 
ดังนั้นขุนนางจึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งประกอบด้วยขุนนาง 25 คน คอยสอดส่องดูแลความ
ประพฤติของพระองค์โดยดูว่ามีการท าตามกฎบัตรหรือไม่อย่างไร ถ้ากษัตริย์บิดพล้ิวไม่ปฏิบัติตาม 
ขุนนางก็จ ากัดสิทธิของกษัตริย์ได้ ดังนั้นกฎบัตรดังกล่าว จึงเป็นข้อตกลงระหว่างขุนนางกับกษัตริย์
เท่านั้นและตังแต่ปี ค.ศ.1215 เป็นต้นมา ท้ังกษัตริย์และขุนนางต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้ท่ัวกัน
หรือทั่วราชอาณาจักรที่เราเรียกว่าคอมมอนลอว์และมีการอ้างสิทธิของขุนนางอีกด้วย และการอ้าง
สิทธิของขุนนางนี้ก็แปลความสะท้อนได้ว่าประชาชนก็มีสิทธิที่จะอ้างสิทธิและเสรีภาพต่อไปได้
ด้วยเช่นกัน กฎบัตรฉบับนี้ท าให้ชาวอังกฤษได้รับสิทธิเท่าเทียมกันหมดเสมือนหนึ่งว่ากฎบัตรฉบับ
นี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของอังกฤษ พระมหากษัตริย์ไม่อยู่เหนือกฎหมายถ้ากษัตริย์ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎบัตรนี้ ประชาชนของพระองค์สามารถสงวนสิทธิให้พระองค์ปฏิบัติตาม จึงมักมีผู้กล่าวอ้าง
ว่าแมกนาคาร์ตาของอังกฤษเป็นจุดก าเนิดของการมีอิสระและเสรีภาพของพลเมืองชาวอังกฤษทั้ง ๆ 
ที่โดยเนื้อแท้แล้วเป็นเอกสารที่สะท้อนการประนีประนอมในการแบ่งสรรอ านาจระหว่างกษัตริย์กับ
ขุนนางเท่านั้น นอกจาก  Magna Carta ในปี 1215 แล้วยังมีกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิ
เสรีภาพดังต่อไปนี้ 
  1.2 Pettion of right ค.ศ.1628 
  กฎหมายฉบับนี้บัญญัติขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1 เป็นการที่รัฐสภาเรียกร้องจาก
พระเจ้าชาร์ลส์ขอสิทธิให้ประชาชน โดยห้ามจับกุมบุคคลโดยไม่มีเหตุผล การจ าคุกทุกครั้งต้องมี
การสอบสวนความผิดเสียก่อน หากใช้กฎทหารหรือกฎอัยการศึกให้ใช้ได้ยามฉุกเฉินเท่านั้นห้ามใช้
ยามปกติและห้ามให้กษัตริย์กล่ันแกล้งประชาชน การเก็บภาษีจากราษฎรต้องได้รับความยินยอม
จากสภาก่อนเป็นต้น 
  1.3 Habeas Corpus ค.ศ.1679 
  กฎหมายฉบับนี้บัญญัติขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 ๆ ถูกบังคับให้ตรา
พระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นเพื่อความมั่นคงของสิทธิของราษฎรเป็นการป้องกันการจับกุมคุมขังโดย
ไม่มีเหตุผล ก่อนจับกุมต้องมีหมายเรียกตัวจากเจ้าหน้าที่เพื่อพิสูจน์ว่าการจับกุมนั้นชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ และยังมีการประกันตัวระหว่างการพิจารณาคดีได้อีกด้วย กฎหมายฉบับนี้มี
สาระส าคัญโดยย่อดังต่อไปนี้ 
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  1) บุคคลทั้งหลายท่ีถูกจับกุมในสภาพท่ีเห็นได้ว่าเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือ
บุคคลอ่ืนใดที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น อาจยื่นค าร้องขอโดยแสดงหลักฐานต่อผู้พิพากษา
ให้ท าการไต่สวนพิจารณาว่าการคุมขังบุคคลดังกล่าวนั้นเป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
  2) ผู้พิพากษาท่ีได้รับค าร้องจะออกหมายเรียกที่มีชื่อว่า Habeas Corpus ad subjicidum 
เพื่อเรียกบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าคุมขังผู้อ่ืนไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมาศาลและให้น าตัวผู้ถูกคุมขัง
มาศาลด้วยตามวันและเวลาท่ีก าหนดและให้บุคคลที่ถูกกล่าวหาช้ีแจงแสดงเหตุผลว่าการคุมขังนั้น 
ๆ เป็นการชอบด้วยกฎหมาย 
  3) หากว่าค าช้ีแจงแสดงเหตุผลของบุคคลผู้ถูกกล่าวหาปราศจากข้อสนับสนุนอัน
พอเพียงในทางกฎหมาย ผู้พิพากษาจะมีค าส่ังให้ปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังโดยมิชักช้าหรืออาจปล่อยตัว
โดยมีประกันก็ได้ 
  4) มีการก าหนดโทษในทางอาญาไว้อย่างรุนแรงส าหรับการไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของผู้
พิพากษา ข้าราชการทั้งหลายท่ีขัดขืนไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของผู้พิพากษานั้น นอกจากจะต้องรับโทษ
ทางอาญาแล้วยังอาจถูกพิพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายอีกด้วย 
  1.4 Bill of Rights ค.ศ.1689 
  กฎหมายฉบับนี้ตราขึ้นในปี ค.ศ.1689 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการ
พิจารณาพิพากษาคดี การด าเนินคดีโดยไม่ล่าช้า การห้ามก าหนดหลักประกันที่ใช้ในการประกันตัว
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยมากเกินไปและการห้ามการลงโทษโดยวิธีการโหดร้ายและผิดปกติธรรมดา 
ต่อต้านการเรียกค่าปรับท่ีเกินเลย การเรียกค่าปรับหรือการริบทรัพย์สินของบุคคลก่อนมีค าตัดสิน
ความผิดถือเป็นส่ิงผิดกฎหมาย กฎหมายฉบับนี้ตราขึ้นโดยเกิดจากการตกลงกันระหว่าง
พระมหากษัตริย์กับรัฐสภาโดยกษัตริย์จะต้องเคารพและผูกมัดต่อหลักการต่าง ๆ ท่ีบัญญัติขึ้นใน
กฎหมายฉบับนี้เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกับการยอมรับของรัฐสภาท่ีมีต่อสิทธิของพระมหากษัตริย์
ในการครองบัลลังก์ 
  1.5 Act of settlement ค.ศ.1770 
  พระราชบัญญัติฉบับนี้แสดงความเด็ดขาดของรัฐสภา ในการก าหนดการ
สืบราชสมบัติของราชวงศ์ว่าต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อน นอกจากนี้พระราชบัญญัตินี้มี
การระบุหลักว่า เพศชายส าคัญกว่าเพศหญิง ดังนั้นการสืบราชสมบัติต้องให้เพศชายขึ้นครองราชย์
ก่อน ยกเว้นไม่มีจึงให้เพศหญิงได้ เป็นการกุมอ านาจของกษัตริย์ 
  จากบทกฎหมายต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าแม้อังกฤษจะมีบทกฎหมายที่
กล่าวถึงสิทธิเสรีภาพอยู่มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 เป็นต้นมาก็ตาม บทกฎหมายเหล่านั้นก็มิได้ให้
ค าตอบว่าอะไรคือเสรีภาพของพลเมืองอังกฤษในฐานะที่เป็นปัจเจกชน แม้ในศตวรรษที่ 17 จะมี
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บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิหรือ Bill of rights ซ่ึงวางกรอบการรับรองคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนไว้หลายประการก็ตาม แต่ในอีกด้านหนึ่งจะเห็นได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวเป็นการถ่วงดุล
อ านาจของพระมหากษัตริย์หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นการควบคุมและต่อต้านอ านาจของกษัตริย์และ
ต่อต้านอ านาจของศาลยุติธรรมที่สนับสนุนกษัตริย์โดยรัฐสภา สังเกตได้จากบทบัญญัติที่กล่าวมา
ข้างต้นเป็นพยานหลักฐานได้เป็นอย่างดีของการที่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจในระบบ
ของศาลยุติธรรม และนับจากนั้นเป็นต้นมาหลักความสูงสุดของกฎหมายและอ านาจสูงสุดเป็นของ
รัฐสภาก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกันจนถึงปัจจุบันนี้และความมีอ านาจสูงสุดของรัฐสภา (Supremacy of 
Parliament) จึงเป็นหลักประกันให้แก่ประชาชนในการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ชาวอังกฤษแทนที่จะเป็นอ านาจหน้าที่ของศาลยุติธรรม นอกจากนี้ถ้ารัฐสภาตรากฎหมายที่เป็นการ
คุกคามต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็จะมีหลักนิติธรรม (Rule of law) เป็นตัวควบคุมการกระท า
ของรัฐสภาอีกที 

 2. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ประวัติความเป็นมาของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นในเรื่องการรับรองสิทธิเสรีภาพแก่
ประชาชนในค าประกาศอิสรภาพของอเมริกาอันเป็นค าประกาศที่เป็นแม่แบบแรก ๆ ของการ
รับรองสิทธิเสรีภาพอันอาจกล่าวได้ว่าเป็นแม่แบบของค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ.
1789 ของฝรั่งเศสเลยทีเดียว ก่อนที่จะมาเป็นสหรัฐอเมริกาดังปัจจุบันนี้ ทุกคนต่างทราบดีว่า
ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษมาก่อน เหตุการณ์ดังกล่าว
เกิดขึ้นก่อนปี 1776 ภายใต้การปกครองของอังกฤษที่มีต่ออาณานิคมอเมริกานั้นมีแต่ความกดดัน
และข้อขัดแย้งต่าง ๆ เกิดขึ้นเสมอ ๆ ระหว่างผู้ปกครองอาณานิคมกับชาวอาณานิคม เมื่อเหตุการณ์
ต่าง ๆ ได้สงบลง สหราชอาณาจักรจึงตราพระราชบัญญัติกดขี่ (The intolerable Act) เพื่อลงโทษผู้ท่ี
ต่อต้านสหราชอาณาจักร ชาวอาณานิคมท าการต่อต้านโดยเรียกประชุมสภาคอนติเนนทัล ในปี ค.ศ.
1774 ปีถัดมา กองทัพสหราชอาณาจักรได้ปะทะกับกองก าลังของฝ่ายอาณานิคมท่ีเล็กซิงตันและ
คองคอร์ด อันเป็นการจุดชนวนของการประกาศสิทธิเสรีภาพต่อมา สงครามระหว่างสหราช
อาณาจักรและอาณานิคมอเมริกาเริ่มขึ้นในปี ค.ศ.1775 และในวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ.1776 ผู้แทน
ของรัฐอาณานิคมท้ังหมดได้ร่วมลงนามกันในค าประกาศอิสรภาพ (Declaration of independence) 
  1) โครงสร้างและรูปแบบของค าประกาศอิสรภาพ  
  ค าประกาศอิสรภาพของอเมริกาได้สะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิดของส านักกฎหมาย
ฝ่ายธรรมชาติและนักปรัชญา อีกทั้งยังได้รับอิทธิพลจากค าประกาศว่าด้วยสิทธิของรัฐอาณานิคม
เวอร์จิเนียที่ออกมาในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1776 ก่อนออกค าประกาศอิสรภาพหนึ่งเดือน หลังจากมี
การออกค าประกาศอิสรภาพในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1776 แล้วก็มีค าประกาศว่าด้วยสิทธิของอีกเจ็ด
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รัฐอาณานิคมจากสิบสามรัฐอาณานิคมตามมาดังต่อไปนี้ ค าประกาศว่าด้วยสิทธิของรัฐ
เพนซิลวาเนียในเดือนกันยายน คศ.1776 ค าประกาศว่าด้วยสิทธิของรัฐเดลาแวร์ในเดือนกันยายน 
ค.ศ.1776 ของรัฐแมรีแลนด์ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1776 ของรัฐนอร์ธคาโรไลนาในเดือน
ธันวาคม ค.ศ.1776 ของรัฐเวอร์มอลท์ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1777 ของรัฐแมสซาชูเซตส์ในเดือน
มีนาคม ค.ศ.1780, ของรัฐนิวแฮมเชียในเดือนตุลาคม ค.ศ.1783 ถ้าสาวประวัติศาสตร์ย้อนไปก่อนปี 
1776 อเมริกาได้รับการกดขี่จากอังกฤษที่เป็นเมืองแม่ท าให้อเมริกาท่ีเป็นอาณานิคมเริ่มตื่นตัวใน
การเรียกร้องอิสรภาพและมีฝรั่งเศสสนับสนุนในการต่อต้านอังกฤษ ฝรั่งเศสให้ความช่วยเหลือโดย
การส่งทหารไปช่วยอเมริการบในที่สุดปี 1776 อเมริกาก็ประกาศอิสรภาพและฝรั่งเศสก็ส่งเทพี
สันติภาพไปให้ในการฉลองชัยชนะ 
  ค าประกาศว่าด้วยสิทธิของรัฐอาณานิคมต่าง ๆ และค าประกาศอิสรภาพของอเมริกา
ได้รับการแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสและจ าหน่ายจ่ายแจกในฝรั่งเศสในช่วงปี 1778 ถึงปี 1783 สภา
ผู้แทนราษฎรของฝรั่งเศสรู้จักประกาศทั้ง 9 ฉบับนั้นเป็นอย่างดี คนที่รู้จักคนแรกคือ นายลาฟาแยต 
ซ่ึงเป็นคนช่วยอเมริการบกับอังกฤษและน าแนวคิดของค าประกาศทั้ง 9 ฉบับน ากลับมาให้ฝรั่งเศส
รู้จักในช่วงปี 1783 แนวคิดสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชนของประกาศฯ ทั้ง 9 ฉบับได้เริ่มแทรกซึมใน
แนวคิดของรัฐสภาฝรั่งเศสในยุคนี้ จึงมีคนกล่าวว่าประกาศของอเมริกาเป็นต้นแบบค าประกาศของ
ฝรั่งเศส ถ้าดูค าประกาศของมลรัฐเวอร์จิเนีย กับค าประกาศฯ ในปี 1789 ของฝรั่งเศสจะเห็นว่าแทบ
จะลอกกันมาเลย แสดงว่าค าประกาศ 9 ฉบับของอเมริกาท่ีรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมี
อิทธิพลในการร่างค าประกาศฯ ของฝรั่งเศส 
  2) ที่มาในเรื่องเนื้อหา 
  ค าประกาศอิสรภาพของของอเมริกาแบ่งออกได้เป็นส่ีส่วนคือ ความน า ข้อกล่าวหา 
ค าประณาม และบทสรุป การแบ่งค าประกาศอิสรภาพออกเป็นส่วน ๆ ดังกล่าวชี้ให้เห็นความส าคัญ
ขั้นพื้นฐานแห่งการปฏิวัติได้อย่างชัดเจนเพราะ “เนื้อหา” หรือความหมายของค าประกาศอิสรภาพ
มุ่งที่จะอธิบายแก้ต่างให้กับการปฏิวัติ ได้มีการอ้างอิงอยู่หลาย ๆ เรื่องในทฤษฎีและปรัชญาใน
กฎหมายฝ่ายธรรมชาติ เช่น การอ้างกฎแห่งธรรมชาติและพระเจ้าแห่งธรรมชาติเป็นหลักการสูงสุด
ในการท าลายข้อผูกพันทางการเมืองระหว่างชาวอาณานิคมกับประเทศอังกฤษ กฎแห่งธรรมชาติ
และพระเจ้าแห่งธรรมชาติเป็นเสมือนบ่อเกิดและที่มาแห่งความยุติธรรมของกฎหมายซ่ึงมนุษย์เป็น
ผู้ตราขึ้น นอกจากนี้ยังกล่าวเน้นถึงทฤษฎีความเสมอภาคของมนุษย์ตามแนวคิดของจอห์น ล็อค ท่ี
กล่าวว่า มนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกัน และพระผู้สร้างได้มอบสิทธิบางประการที่จะ
เพิกถอนมิได้ไว้ให้แก่มนุษย์ ถ้าดูค าปรารภของค าประกาศอิสรภาพของอเมริกา และค าประกาศว่า
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ด้วยสิทธิของมลรัฐแมสซาชูเซตส์ในปี 1780 จะเห็นได้ว่ามีอิทธิพลของล็อคเข้าไปเจืออย่างมาก ใน
มาตรา 6 ของค าประกาศว่าด้วยสิทธิของมลรัฐแมรีแลนด์ก็เช่นกัน 
  ในยุคที่มีการประกาศอิสรภาพของอเมริกัน มีการรับรองสิทธิเสรีภาพตามธรรมชาติ
ของมนุษย์นั้น ในขณะเดียวกันระบบการค้าทาสในอเมริกาก็ยังคงมีอยู่เช่นกัน ดังนั้นการรับรองว่า
ทุกคนเกิดมาอย่างเท่าเทียมกันนั้นคงเป็นส่ิงไม่จริงเพราะความเป็นจริงของสังคมในยุคนั้นพวกทาส
หาได้รับการปฏิบัติเยี่ยงเป็นมนุษย์ไม่ ในความเป็นจริงร่างค าประกาศอิสรภาพดั้งเดิมนั้นมี
บทบัญญัติที่ประณามถึงระบบการค้าทาส แต่บทบัญญัติดังกล่าวได้รับการตัดออกไปในชั้น
คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างดังกล่าว อันเนื่องมาจากเห็นแก่ความรู้สึกของผู้แทนของรัฐที่มาจาก
ทางตอนใต้ซ่ึงส่ังทาสเข้ามาเป็นจ านวนมากและยังมีชาวอาณานิคมทางตอนเหนือที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับ
การค้าทาสอยู่ เนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจดังกล่าวจึงท าให้บทบัญญัติที่ประณามการค้าทาสถูกตัด
ออกไปจากร่างค าประกาศอิสรภาพของอเมริกา โดยผู้น าชาวอาณานิคมมีความเชื่อว่าระบบทาสจะ
ค่อย ๆ สลายหายไปเองแต่ความเป็นจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ สงครามกลางเมืองได้เกิดขึ้นระหว่างรัฐ
ทางใต้กับรัฐทางเหนือซ่ึงเกี่ยวกับการค้าทาสเพราะต้องการให้มีการเลิกระบบทาสในอเมริกาเสีย
และน ามาซ่ึงความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของชาวอเมริกันทั้งสองฝ่าย 
  ปัจจุบันรัฐธรรมนูญของประเทศอเมริกาได้ก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องสิทธิ
เสรีภาพไว้ใน “บทบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ในมาตรา 1 ว่า รัฐสภาจะบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับ
การสถาปนาศาสนา หรือห้ามการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาโดยเสรี หรือตัดทอนเสรีภาพในการ
พูด หรือการพิมโฆษณา หรือสิทธิของประชาชนที่จะร่วมชุมนุมโดยสงบ และที่จะยื่นเรื่องราวร้อง
ทุกข์ต่อรัฐบาลไม่ได้” 

 3. ประเทศฝร่ังเศส 
 ในประวัติศาสตร์กล่าวกันว่าการปฏิวัติของฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1789 และค าประกาศสิทธิ
มนุษยชนและพลเมือง ลงวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ.1789 ของฝรั่งเศสนั้นได้รับอิทธิพลมาจากการปลด
แอกของอเมริกาจากอังกฤษและค าประกาศอิสรภาพของ ซ่ึงค าประกาศอิสรภาพของอเมริกาและค า
ประกาศรับรองสิทธิมนุษยชนและพลเมืองของฝรั่งเศสก็มีข้อแตกต่างกันดังนี้ 
  1) มีรูปแบบการเขียนที่แตกต่างกัน ค าประกาศฯ ของฝรั่งเศสดูนิ่มนวลชัดแจ้งกว่า ดู
เด็ดขาดกว่า โดยสังเกตจากประโยคที่หยิบยืมมาจากแนวคิดของวอลแตร์และรุสโซ ตรงข้ามกับ
ประกาศฯ ของอเมริกาท่ีดูไม่ค่อยเด็ดขาดเท่าไร ดูมีข้อจ ากัดในบางครั้ง 
  2) ในเรื่องเจตนารมณ์ โดยเฉพาะเจตนารมณ์ทางด้านศาสนาดูค าประกาศฯ ของ
ฝรั่งเศสมีเจตนารมณ์ของคาทอลิกและลัทธิผู้นับถือพระเจ้าโดยประสานสองแนวคิดให้เป็นรูปธรรม
โดยปรากฏในค าประกาศฯ ปี 1789 ดูประโยคท้ายของค าปรารภ “...ดังนั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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จึงรับรองและประกาศสิทธิต่อไปนี้ของมนุษย์และพลเมืองแต่ละคนภายใต้การคุ้มครองของพระผู้
เป็นเจ้า” จะเห็นว่ามีแนวคิดของศาสนาเข้ามาเจือปน ขณะที่ค าประกาศอิสรภาพของเมริกาอยู่ตรง
ข้ามที่ได้ยืมแนวคิดของโปรแตสแตนท์สาขาพริวิแทนซ่ึงนับถือพระเยซู แต่ในอังกฤษและฝรั่งเศส
นับถือนิกายคาทอลิกซ่ึงนับถือพระแม่ ท่ีอเมริกานับถือโปรแตสแตนท์สาขาพริวิแทนเนื่องจากพวก
นักบุญนิกายโปรแตสแตนท์สาขาพริวิแทนที่ต่อต้านกษัตริย์ในยุคนั้นถูกจับเนรเทศลงเรือเมย์ฟลาว
เวอร์มาลงในดินแดนอันไกลโพ้นนั่นคืออเมริกา ดังนั้นแนวคิดของพวกนี้จึงแทรกซึมในค าประกาศ
อิสรภาพของอเมริกาด้วย  
  3) แตกต่างด้านที่มาแห่งปรัชญา แน่นอนล็อคและมองเตสกิเออมีอิทธิพลต่อค า
ประกาศฯ ของอเมริกาและฝรั่งเศส แต่มีปรัชญาท่ีต่างกันบางอันอเมริกามีแต่ฝรั่งเศสไม่มี ของ
อเมริกาได้รับอิทธิพลจาก Blackstone ซ่ึงไม่ได้รับการยอมรับในประเทศฝรั่งเศส ในฝรั่งเศสมี
อิทธิพลของวอลแตร์ ชิเอเยส์ รุสโซ ขณะที่อเมริกาไม่มี 
  4) ค าประกาศอิสรภาพของอเมริกาในวรรคแรก “เราถือความจริงต่อไปนี้เป็นส่ิง
ประจักษ์แจ้งอยู่ในตัวเอง นั่นคือมนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกันและพระผู้สร้างได้
มอบสิทธิบางประการที่จะเพิกถอนไม่ได้ไว้แก่มนุษย์ เสรีภาพเหล่านี้ได้แก่ เสรีภาพและการเสาะ
แสวงหาความสุข” จากตรงนี้เห็นว่าในวรรค 2 นี้เน้นว่า ทุกคน เน้นความเป็นทุกคนหรือเน้นความ
เป็นสากล ไม่ได้เน้นเฉพาะชาวอเมริกา ในขณะที่ฝรั่งเศสเน้นมนุษย์แต่ละคนและพลเมืองแต่ละคน
และเน้นเพศชายเท่านั้น หลักตรงนี้คือปัจเจกชนนิยม (Individualism) ขณะที่อเมริกาเน้นหลักความ
เป็นสากล (Universal) อย่างไรก็ตามเราก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าในค าประกาศฯ ของฝรั่งเศสปฏิเสธ
สิทธิของมนุษย์ทุกคนเช่นกัน แต่ในตัวบทบัญญัติมาตรา 1 ถึง มาตรา 17 จะเห็นว่าเน้นตัวแต่ละคน
เป็นหลักหรือปัจเจกบุคคลตามแนวคิดปัจเจกชนนิยม 
  ปัจจุบันกฎหมายที่ใช้ก าหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องสิทธิเสรีภาพในฝรั่งเศสคือ รัฐธรรมนูญ
ประเทศฝรั่งเศสฉบับลงวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ.1958 (รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ) ซ่ึงกฎหมาย
รัฐธรรมนูญลงวันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ.1958 ก าหนดให้ผู้ร่างรัฐธรรมนูญที่จะประกันให้ความเคารพ
เสรีภาพท่ีส าคัญ ๆ ท่ีได้ก าหนดไว้โดยค าปรารภของรัฐธรรมนูญปี 1946 และโดยค าประกาศรับรอง
สิทธิมนุษยชนที่รัฐธรรมนูญปี 1946 อ้างถึงเพื่อให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นมีค าปรารภที่ส้ัน
กะทัดรัด ดังนั้นค าปรารภของรัฐธรรมนูญปี 1958 วรรคแรกจึงยืนยันถึงหลักการดังกล่าว 
“ประชาชนชาวฝรั่งเศสของแสดงความยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนและหลักอ านาจอธิปไตยเป็น
ของชาติดังท่ีได้นิยามไว้ในค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองเมื่อปี ค.ศ.1789 ซ่ึงได้รับการ
ยืนยันและขยายความโดยอารัมภบทของรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ.1946” นอกจากนี้ในหมวด 7 ได้มี
การจัดตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายแต่ใน
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ส่วนที่เกี่ยวกับการรับรองคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในหมวด 7 นั้น มีความไม่ชัดแจ้งอยู่พอสมควรใน
มาตรา 62 ที่บัญญัติว่า บทบัญญัติใดที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญย่อมไม่
อาจประกาศใช้เป็นกฎหมายและไม่อาจมีผลบังคับได้ บทบัญญัติดังกล่าวก็ได้เพิ่มปัญหาตามมาว่า 
ที่ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญนั้นรวมไปถึงอารัมภบทของรัฐธรรมนูญด้วยหรือไม่ ถ้ารวมไปถึงด้วยก็
หมายความว่าอารัมภบทนั้นมีค่าเทียบเท่ากับรัฐธรรมนูญเลย ดังนั้น ถ้าคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
เห็นว่ามีบทบัญญัติขัดต่อหลักการที่ระบุไว้ในค าปรารภแล้ว คณะตุลาการรัฐธรรมนูญก็สามารถ
ยกเลิกบทบัญญัติเหล่านั้นได้ มีการยอมรับในปัจจุบันแล้วว่าอารัมภบทนั้นมีค่าเทียบเท่ากับ
รัฐธรรมนูญ 
  จากสภาวะแวดล้อมของสังคมการเมืองในสาธารณรัฐที่ 5ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
รับรองสิทธิเสรีภาพนั้นแบ่งเป็น 2 ช่วงดังนี้ คือในช่วงยุคของปี 60 เป็นช่วงที่การรับรองสิทธิ
เสรีภาพนั้นค่อนข้างบรรเทาเบาบางลง ในยุคช่วงของปี 70 ขึ้นมารับรองสิทธิเสรีภาพได้รับการท า
ให้สมดุลและพัฒนาในทิศทางท่ีดีขึ้น 
  ในช่วงปี 60 นั้นมีปัญหาอัลจีเรียยังคั่งค้างอยู่ การรับรองสิทธิเสรีภาพยังอยู่ในยุคที่
ล าบาก ในปี ค.ศ.1961 มีการประกาศภาวะฉุกเฉินและประธานาธิบดีใช้มาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญ
ที่เป็นอ านาจในเด็ดขาดของประธานาธิบดี แต่หลังจากส้ินสุดปัญหาอัลจีเรียในปี ค.ศ.1962 แล้ว
หวนกลับคืนสู่ในช่วงเวลาท่ีดีขึ้น เท่าท่ีเป็นอยู่ในตอนนั้น สาธารณรัฐที่ 5 ดังกล่าวแทบจะไม่
ตระหนักถึงการพัฒนาระบบการรับรองสิทธิเสรีภาพเลยถ้ามีก็มีเพียงอันเดียวเท่านั้น คือเสรีภาพใน
การศึกษา เป็นเช่นนี้เรื่อยมาจนถึงช่วงแห่งปี 70 ก็ได้มีการตื่นตัวเกี่ยวกับการรับรองสิทธิเสรีภาพ 
เช่น ตรากฎหมายรับรองถึงสิทธิส่วนบุคคลในปี ค.ศ.1970 ในส่วนของศาลนั้น ศาลปกครองฝรั่งเศส
ได้ตัดสินไว้ในคดี Ville nouvelle est de 1971 เกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินโดยเพิ่มการควบคุมในเรื่อง
เพื่อประโยชน์สาธารณะที่เป็นเหตุผลของการอ้างการเวนคืนที่ดิน นอกจากนี้คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญได้กล่าวในค าตัดสินลงวันที่ 16 กรกฎาคม 1971 โดยเพิ่มบทบาทตนเองเป็นผู้ปกป้อง
สิทธิเสรีภาพ 
  ในปี 1972 ได้มีการออกกฎหมายต่อต้านการแบ่งแยกเชื้อชาติและสีผิว เสรีภาพในเนื้อ
ตัวร่างกายก็ได้รับการพัฒนาขึ้น เช่นในปี 1975 ได้มีการยอมรับสิทธิในการท าแท้งและยังมีการ
ยอมรับสิทธิในการหย่าด้วยความยินยอมของท้ังสองฝ่าย ส าหรับในขอบข่ายงานของวิทยุและ
โทรทัศน์นั้นหลังจากที่รัฐได้ผูกขาดอ านาจในเรื่องดังกล่าวมาแต่ฝ่ายเดียว ในที่สุดก็ได้มีการ
ประกาศยกเลิกการผูกขาดดังกล่าวและมีการยอมรับถึงเสรีภาพในการติดต่อส่ือสารโทรคมนาคมปี 
1982 นอกจากนี้ยังมีการยืนยันรับรองถึงสิทธิของสหภาพแรงงานในปีเดียวกันด้วย ในปี 1984 และ 
1986 สิทธิเสรีภาพในส่ือส่ิงพิมพ์ก็ได้รับการรับประกัน เป็นต้น 
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  เมื่อดูจากพัฒนาการทางประวัติศาสตร์การเมืองของฝรั่งเศสในส่วนที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาของการรับรองสิทธิเสรีภาพแล้ว จะเห็นได้ว่า ตามที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าฝรั่งเศสเป็นแม่แบบ
ของเรื่องการับรองสิทธิเสรีภาพโดยสรุปดูจากจุดเริ่มต้นที่ค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ลง
วันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ.1789 นั้นก็คงจะสรุปเช่นนั้นหาได้ไม่ จริงอยู่หลักการใหญ่ ๆ ท่ีปรากฏในค า
ประกาศดังกล่าวจะเป็นหลักส าคัญและแม่แบบให้กับประเทศต่าง ๆ ในโลกยอมรับก็ตามที แต่เม่ือ
พิจารณาจากประวัติศาสตร์ทางการเมืองหลังปี ค.ศ.1789 จนมาถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่า การรับรอง
สิทธิเสรีภาพของฝรั่งเศสนั้นก็ได้มีการเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ทางการเมือง ทางการ
ปกครองของแต่ละยุคแต่ละสมัยขึ้นอยู่กับกลไกลทางการเมือง ผู้มีอ านาจปกครอง สภาพและสภาวะ
แวดล้อมทางการเมืองเป็นตัวก าหนด ในประเทศฝรั่งเศสในยุคปัจจุบันนี้ ถึงแม้จะมีการอ้างถึงหลัก
สิทธิมนุษยชนอยู่อย่างสม่ าเสมอก็ตามทีแต่ในความเป็นจริงของสังคมของฝรั่งเศสในปัจจุบันก็ยังมี
ปัญหาท่ีเผชิญอยู่กับเรื่องการแบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว ความขัดแย้งทางสังคมอันเนื่องมาจากเรื่อง
ดังกล่าวและยังรวมไปถึงทัศนคติของชาวฝรั่งเศส (บางคน)ที่มีต่อคนต่างชาติอีกด้วย 

ความรับผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาทที่กระท าต่อบุคคลสาธารณะที่ปรากฏใน
กฎหมายต่างประเทศ 

 ในต่างประเทศนั้นให้ความส าคัญกับเรื่องการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง ซ่ึงมี
ความมุ่งหมายในการรับรองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในฐานะตัวกลางระหว่าง
ประชาชนกับรัฐ แล้วยังพร้อมท่ีจะแสดงบทบาทในการควบคุมสอดส่องการปฏิบัติงานของอ านาจ
รัฐอีกด้วย 

 1. หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาทของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (The first amendment to the United States constitution and defamation 
laws in USA) 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้ความส าคัญกับเรื่องการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง  ทั้งนี้
จะเห็นได้จากการที่รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา  บทแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  1 (The first 
Amendment to the United States constitution) ได้บัญญัติไว้ว่า  “ห้ามมิให้รัฐสภาตรากฎหมาย
เกี่ยวกับการสถาปนาศาสนา หรือห้ามการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยเสรี หรือที่เป็นการจ ากัด
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เสรีภาพในการพูด  หรือการพิมพ์การโฆษณา  หรือสิทธิในการร่วมชุมนุมโดยสงบของประชาชน  
และที่เกี่ยวข้องกับการยื่นเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ต่อรัฐบาล”  
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐธรรมนูญมีบทบาทอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นแม่บทใน
การปกครองประเทศ การจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดองค์กรทางการเมืองแล้ว
ยังเป็นกฎหมายสูงสุดในการให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  และถือว่าเป็น
จุดเริ่มต้นของการให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนรวมท้ัง  ส่ือมวลชนในการแสดง
ความคิดเห็นหรือการพิมพ์การโฆษณาอีกด้วย  ซ่ึงในเวลาต่อมามีการตีความบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญในบทแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  1 ว่า มิได้จ ากัดแต่เพียงเฉพาะการพูดหรือการพิมพ์การ
โฆษณาเท่านั้น แต่ยังขยายความรวมถึงวิธีการส่ือสารอ่ืน ๆ ท่ีสามารถท าให้เข้าใจความหมายได้ด้วย 
ดังนั้นวิธีการส่ือสารไปสู่สาธารณชนจึงมิได้จ ากัดแต่ในเฉพาะหนังสือพิมพ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการ
ส่ือสารผ่านทางส่ือประเภทอ่ืน ๆ ด้วย  ได้แก่  วิทยุกระจายเสียง (Radio) โทรทัศน์  (Television) 
ภาพยนตร์ (Movies) ส่ิงพิมพ์และใบปลิว (Pamphlets and leaflets) และภาพท่ีมีการเคล่ือนไหวต่าง 
ๆ (Motion pictures) ซ่ึงก็ได้รับความคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญดังกล่าวเช่นกัน 
 นอกจากนี้ความมุ่งหมายที่ส าคัญอีกประการของบทบัญญัติดังกล่าวซ่ึง นอกเหนือไปจาก
การรับรองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในฐานะตัวกลางระหว่างประชาชนกับรัฐ  ก็คือ 
ต้องการให้ส่ือมวลชนสามารถที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นสถาบันที่เข้มแข็งหรือฐานันดรที่  4 แยก
ต่างหากไปจากรัฐบาล  และพร้อมท่ีจะแสดงบทบาทในการควบคุมสอดส่องการปฏิบัติงานของ
อ านาจรัฐ อันได้แก่ อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการนั่นเองซ่ึงการแสดงบทบาท
ในการควบคุมสอดส่องการปฏิบัติงานของรัฐดังกล่าว เปรียบเสมือนผู้ที่คอยเฝ้าระวังเหตุการณ์ต่าง 
ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น โดยคอยจับตาดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงเปิดโปงพฤติกรรมอันชั่ว
ร้ายหรือการกระท าอันส่อไปในทางทุจริตของข้าราชการหรือนักการเมืองทุกระดับ  พร้อมท้ังให้
สิทธิและเสรีภาพอย่างกว้างขวางแก่ประชาชนและส่ือมวลชนในการที่จะพูด  เสนอข่าว  ตลอดจน
วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือผู้น าประเทศได้โดยอิสระ (Right to criticize their government and its 
leaders) 

 2. กฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาทในประเทศอังกฤษ 
 ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common law) ดังนั้น
หลักกฎหมายที่ใช้ในการตัดสินหรือพิพากษาคดีส่วนใหญ่ในอดีตจึงเป็นส่ิงท่ีเกิดจากค าพิพากษา
ของศาลเป็นส าคัญ แต่อย่างไรก็ตามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้น ก็มีปรากฏ
อยู่ให้เห็นเช่นกัน  ซ่ึงหลักในเรื่องความผิดฐานหมิ่นประมาทในประเทศอังกฤษก็มีลักษณะที่
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คล้ายคลึงกับในประเทศสหรัฐอเมริกา  กล่าวคือ  มีการแบ่งระดับของการกระท าความผิดเป็น  3 
ลักษณะ ได้แก่ 
 1) Difamation ซ่ึงในหลักกฎหมายอังกฤษ  หมายถึง  การหมิ่นประมาทท่ีมีความหมาย
อย่างกว้าง ๆ โดยเป็นการกระท าใด ๆ ก็ตามท่ีเป็นการแสดงต่อสาธารณะโดยมีความมุ่งหมายที่จะ
ลดคุณค่าหรือเกียรติภูมิของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีอยู่ในสังคมนั้น หรือโดยเจตนาท่ีจะให้สังคมนั้น 
เกิดความรังเกียจ  หรือยุยงให้ตัดหรือขับไล่บุคคลที่ถูกหมิ่นประมาทนั้น  ออกไปจากสังคม  โดย
ไม่ได้จ ากัดถึงรูปแบบการกระท าว่าจะเป็นการกระท าด้วยวิธีการใด กล่าวคือ อาจจะกระท าด้วยการ
พูดหรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเป็นการกระท าต่อหน้าหรือลับหลังผู้ถูกกระท าดังกล่าว  
ทั้ง หมดทั้งมวลนี้ถือว่าเป็น  Difamation ทั้งส้ิน  แต่เดิมในระบบกฎหมายอังกฤษ  ศาลศาสนา  (The 
ecclesiastical courts) เป็นผู้มีเขตอ านาจในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับ  Defamation เหตุเพราะถือว่า
เป็นคดีประเภทเดียวกับการสบถสาบาน (Swearwords) ซ่ึงเป็นข้อห้ามในศาสนาคริสต์ แต่อย่างไรก็
ตามในปี  ค.ศ.1855 ภายหลังจากที่มีการตราพระราชบัญญัติศาลศาสนา (The ecclesiastical courts 
Acts, 1855) ก็ได้โอนอ านาจการพิจารณาคดีดังกล่าวมาให้ศาลยุติธรรมเป็นผู้รับผิดชอบในการ
พิจารณา ทั้งนี้การกระท า Defamation ยังสามารถแยกได้อีก 2 ลักษณะคือ Libel และ Slander 
 2) Libel ซ่ึงหมายถึงการหมิ่นประมาทโดยการกระท าออกมาในรูปของวัตถุ  เช่น การท า
หนังสือที่มีข้อความหมิ่นประมาท  การวาดภาพ  การท ารูปป้ันที่แสดงออกให้บุคคลอ่ืนเห็นว่าเป็น
การหมิ่นประมาท  และการบันทึกภาพหรือเสียงท่ีมีการกล่าวข้อความอันเป็นเท็จ  เป็นต้น  โดย
จะต้องมีการเผยแพร่ออกสู่สาธารณะให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบในลักษณะที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย  กล่าวคือเป็นการกระท าท่ีลดเกียรติภูมิหรือคุณค่าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในสายของ
บุคคลภายนอกที่มีต่อบุคคลผู้นั้น หรือเป็นการกระท าท่ีเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนได้รับทราบถึงข้อความ
นั้นเกิดความรู้สึกโกรธแค้นหรือเกลียดชังบุคคลที่ถูกหมิ่นประมาทดังกล่าวนั่นเอง ทั้งนี้ในส่วนการ
กระท าของความผิด  Libel ยังสามารถแยกย่อยได้อีก  2 ลักษณะคือ  Public Libel ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
การหมิ่นประมาทบุคคลสาธารณะในแวดวงการเมืองการปกครองและระบบราชการ อาทิ การหมิ่น
ประมาทในรัฐสภา (The House of Parliament) การหมิ่นอ านาจศาล  (Contempt of Court) การหมิ่น
ประมาทบุคคลในขณะด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาล  การหมิ่นประมาทประมุขแห่งรัฐ
ต่างประเทศและผู้แทนของรัฐต่างประเทศ  เป็นต้น  การกระท าอีกลักษณะหนึ่งก็คือ  Private Libel 
หมายถึง  การหมิ่นประมาทบุคคลในเรื่องส่วนตัว  เป็นการแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จหรือผิดไปจาก
ความเป็นจริงในเรื่องส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ่ึงผู้ที่เป็นเจ้าของบทความและเจ้าของกิจการ
หรือผู้พิมพ์ผู้โฆษณาจะต้องรับผิดร่วมกันจากการที่น าเสนอข้อมูลดังกล่าวด้วย 
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 ในประเทศอังกฤษ ความผิด Libel ส่วนใหญ่แล้วถือเป็นความผิดต่อส่วนตัวและเป็นเรื่อง
ทางแพ่ง  ซ่ึง ผู้เสียหายมีสิทธิร้องขอต่อศาลบังคับให้ผู้กระท าความผิดฐานหมิ่นประมาทชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการละเมิดได้ แต่อย่างไรก็ตาม Libel ก็อาจเป็นความผิดทางอาญาได้ 
หากผู้เสียหายสามารถแสดงให้ประจักษ์ในค าฟ้องประเภทที่ต้องมีการไต่สวนเบ้ืองต้น (Indictment) 
ว่าการหมิ่นประมาทนั้นมีแนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายในสังคม (Breach of the 
peace) ท้ังนี้ในศาลอาญาจะไม่มีการพิสูจน์ว่าข้อความนั้นเป็นการหมิ่นประมาทหรือท าให้ผู้นั้น
เสียหายอย่างไรแต่จะพิสูจน์ว่าข้อความนั้นท าให้สังคมเกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือไม่อย่างไร
เป็นประเด็นหลัก โดยห้ามมิให้มีการพิสูจน์ถึงความจริงในข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทนั้น  
เว้นแต่ว่าเป็นการพิสูจน์นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ (The libel Act, 1843, article 6) 
 3) Slander คือ การแสดงข้อความซ่ึงผิดไปจากความเป็นจริงในลักษณะอันเป็นการหมิ่น
ประมาทต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยได้กระท าด้วยวาจาหรือในรูปแบบใด ๆ ในท านองเดียวกันซ่ึง
เป็นการดูหม่ินเหยียดหยามหรือสบประมาทบุคคล อันได้แก่  การกล่าวว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ
หลายคนได้กระท าความผิดอาญาซ่ึงอาจเป็นเหตุให้บุคคลที่ถูกกล่าวหานั้นถูกด าเนินคดีอาญาได้  
หรือกล่าวหาว่าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นที่น่ารังเกียจของสังคมซ่ึงอาจท าให้บุคคลที่ถูกกล่าว
นั้นไม่มีใครอยากเข้าใกล้เนื่องจากกลัวว่าจะติดโรคร้าย หรืออาจถูกตั้งข้อรังเกียจ หรือถูกขับไล่ออก
จากสังคมหรือถูกไล่ออกจากงาน  หรือได้รับผลกระทบกระเทือนต่อธุรกิจทางท ามาหาได้  (The 
defamation Act, 1952 Article 2) รวมถึงการกล่าวหาว่าผู้หญิงหรือเด็กหญิงคนใดคนหนึ่งได้สูญเสีย
พรหมจรรย์หรือลักลอบเป็นชู้กับชายผู้เป็นสามีของหญิงอ่ืน (The slander of women Act, 1891) ซ่ึง
การกระท าท่ีกล่าวมาทั้งหมดนี้ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษเรียกว่า “Slander actionable per se” 
 นอกจากนี้ยังมีการกระท าท่ีเรียกว่า  “Slander actionable by reason of special damage” 
คือ การหมิ่นประมาทบุคคลด้วยวาจา  ซ่ึงการหมิ่นประมาทดังกล่าวได้สร้างความเสียหายอย่าง
ร้ายแรง  อันเป็นเหตุให้ผู้ถูกหมิ่นประมาทสามารถที่จะใช้สิทธิเรียกให้ผู้กระท าความผิดชดใช้
ค่าเสียหายแก่ตนเป็นพิเศษได้  แต่อย่างไรก็ตาม  ค่าเสียหายท่ีผู้ถูกหมิ่นประมาทจะได้รับต้องไม่
เกินไปกว่าความเสียหายท่ีสามารถพิสูจน์ได้จริง  ในประเด็นนี้ศาลจะเป็นผู้มีอ านาจใช้ดุลพินิจ
ก าหนดค่าของความเสียหายเป็นพิเศษได้ตามความเหมาะสม 
 ทั้งนี้ ในกฎหมายของประเทศอังกฤษยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยกเว้นความรับผิด
ทางอาญาฐานหมิ่นประมาทอีก กล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าในรูปแบบของ Libel หรือ Slander 
แม้จะมีข้อความอันเป็นการกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ตาม  หากว่าการ
กระท านั้นเข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายก็ไม่เป็นการหมิ่นประมาท  โดยกฎหมายถือว่าเป็นเอกสิทธ์ิ 
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(Privilege) ท่ีผู้นั้น มีสิทธิที่จะกระท าได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ สามารถแบ่งเอกสิทธ์ิได้เป็น  2 
ประเภทด้วยกัน ได้แก่ 
  (1) เอกสิทธ์ิเด็ดขาด (Absolute privilege) ซ่ึงหมายถึง การกระท าท่ีมีกฎหมายบัญญัติ
รับรองว่า หากเป็นการเขียนหรือตีพิมพ์รายงานของทางราชการไปโดยสุจริตในกรณีต่อไปนี้ไม่ถือ
ว่าเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท  รายงานราชการที่อ้างถึงนี้ได้แก่  รายงานการประชุมรัฐสภา  
รายงานการด าเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีใดคดีหนึ่งในชั้นศาล  รายงานค าพิพากษาของศาล  
รายงานการประชุมของคณะรัฐมนตรี  รายงานการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และ
รายงานในการด าเนินการใด ๆ ของรัฐบาล นั่นเอง 
  (2) เอกสิทธ์ิโดยมีเงื่อนไข (Qualified Privilege) ซ่ึงหมายถึง การกระท าหรือการแสดง
ความคิดเห็นโดยสุจริต ติชมด้วยความเป็นธรรม เพื่อป้องกันประโยชน์ได้เสียส่วนตน  หรือปกป้อง
ประโยชน์สาธารณะหรือ คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคหรือ  เป็นการกระท าโดยปราศจากเจตนาร้าย  
(Malicious intent) เป็นต้น 
  2.1 ความผิดฐานยุยงปลุกปั่น  
  ความผิดฐานยุยงปลุกปั่นนั้นเป็นที่มาของความผิดฐานหมิ่นประมาทท่ีกระท าต่อ
บุคคลสาธารณะในประเทศอังกฤษ ซ่ึงในความผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาทบุคคลสาธารณะที่
เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษมีความเป็นมาจากการปัญหาข้อพิพาทระหว่างช้ันชนปกครองกับ
ประชาชน ซ่ึงแรกเริ่มเดิมทีนั้นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้ถูกสร้างขึ้นภายใต้ระบอบราชาธิปไตย 
ในช่วงเวลาดังกล่าวสตรีเพศไม่มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งและถูกลิดรอน  สิทธิต่าง ๆ มากมาย
เมื่อเทียบกับบุรุษเพศ  ประกอบกับพระมหากษัตริย์และรัฐสภาเท่านั้นที่สามารถตรวจสอบการ
ท างานของรัฐบาลได้ โดยที่ประชาชนไม่อาจมีปากเสียงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวซ่ึงช้ีให้เห็นว่าระบอบ
การปกครองแบบกษัตริย์ไม่ได้ให้หลักประกันแก่ประชาชนในเรื่องเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นแต่อย่าง และในปี ค.ศ.1275 ก็ได้มีการออกกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับการ
หมิ่นประมาทท่ีเรียกว่า “De scandalis magnatum” เนื้อหาในกฎหมายดังกล่าวเป็นการป้องปรามมิ
ให้มีการนินทาว่าร้ายหรือท าให้ผู้อ่ืนได้รับความอับอาย ทั้งนี้ได้มีการอ้างถึงหลักการและเหตุผลใน
การตรากฎหมายดังกล่าวไว้สรุปความได้ว่า 
  “ด้วยเหตุที่ได้ประสบกับผู้ซ่ึงกล่าวถึงเรื่องโกหกหรือค า  เล่าลือในหลายครั้งภายใน
ราชอาณาจักร ซ่ึงก่อให้เกิดความบาดหมางและความเกียจชังระหว่างพระมหากษัตริย์กับพสกนิกร
ของพระองค์  หรือกับพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชอาณาจักร  ห้ามมิให้มีการพูดหรือประกาศ
เผยแพร่ซ่ึงข่าวสารใด ๆ อันเป็นเท็จหรือข้อความที่เป็นเหตุให้เกิดความบาดหมางหรืออาจก่อให้เกิด
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ความบาดหมางหรือเป็นการหมิ่นประมาทอย่างใหญ่หลวงระหว่างพระมหากษัตริย์และพสกนิกร
ของพระองค์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชอาณาจักร ผู้ใดที่ฝ่าฝืนต้องได้รับโทษจ าคุก”  
  กฎหมายดังกล่าวได้ถูกตราขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องเหล่าขุนนางและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจากความน่าอับอายซ่ึงอาจกลายเป็นเรื่องท่ีถูกน ามากล่าวถึงในทางสาธารณะและ
เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนต่อต้านพวกเขา โดยถูกมองว่าเป็นการหยิบยกเอาประเด็นเรื่องการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองมาเป็นข้ออ้าง แม้ว่าเรื่องท่ีมีการกล่าวถึงจะเป็นเรื่องจริงก็ตาม แต่ก็
ไม่ได้รับการคุ้มครองเนื่องจากความจริงดังกล่าวอาจขัดต่อความสงบเรียบร้อย  ซ่ึงเป็นที่มาของค า
กล่าวที่ว่า “ยิ่งจริง ยิ่งผิด” นั่นเอง  นอกจากนี้ความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการยุยงปลุกปั่นยังท า
หน้าที่ในฐานะกลไกควบคุมการเผยแพร่ส่ิงพิมพ์ท่ีวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือ
แม้แต่กับฝ่ายนิติบัญญัติเอง  
  กระแสเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาทในประเทศอังกฤษได้กลับมามีบทบาทอีก
ครั้งในปี ค.ศ.1641 โดยเฉพาะเรื่องของการหมิ่นประมาทในทางการเมืองเชิงยุยงปลุกปั่น (The laws 
of seditious libel) ซ่ึงมีการก าหนดองค์ประกอบเกี่ยวกับการกระท าอันเป็นความผิดดังกล่าวไว้  3 
ประการ ได้แก่ 
  1) ข้อความที่มีการเขียนขึ้นนั้นต้องเป็นการท าลายช่ือเสียงของบุคคลนั้น ๆ อย่าง
ชัดเจนในฐานะของเหยื่อผู้ถูกกระท า  (First, the content of the writing had to defame an individual 
and clearly identify its victim.) 
  2) การพิสูจน์ในประเด็นที่กล่าวอ้างว่าจ าเลยได้น าข้อความอันมีเนื้อหาเป็นการหมิ่น
ประมาทไปเผยแพร่ต่อบุคคลที่สามนั้น ในชั้นพนักงานอัยการจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าการกล่าวหม่ิน
ประมาทต่อบุคคลสาธารณะนั้นเป็นการหมิ่นประมาทในเรื่องท่ีเป็นส่วนตัวในฐานะที่เขาเป็นปุถุชน
คนธรรมดา ซ่ึงต่อมา ในปี ค.ศ.1663 Chief Justice Hyde ได้วางหลักเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการ
หมิ่นประมาทในเชิงยุยงปลุกปั่นไว้ว่า “การพิมพ์ยังไม่เป็นความผิด แต่ถ้าหากมีการเผยแพร่ข้อความ
ที่พิมพ์เพื่อใส่ความผู้อ่ืนแล้วก็ไม่อาจหยิบยกข้ออ้างใด ๆ เพื่อมาป้องกันตนเองได ้เพราะการเผยแพร่
ข้อความในลักษณะเช่นนั้นถือว่าเป็นอาชญากรรม”  
  3) ข้อกล่าวอ้างว่าเป็นการหมิ่นประมาทหรือไม่  จ าต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบใน
เรื่องความรู้สึกนึกคิดและสติปัญญาของจ าเลยประกอบกัน  เนื่องจากการวิเคราะห์แต่เฉพาะ
องค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้น ในบางกรณีก็ไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร
เมื่อดูจากข้อความหรือเนื้อหาในประกาศที่มีการเผยแพร่แต่เพียงอย่างเดียว  ดังนั้น การพิจารณาว่า
ข้อความหรือเนื้อหาดังกล่าวจะเป็นการหมิ่นประมาทหรือไม่ จึงต้องวิเคราะห์จากความรู้หรือเจตนา
ชั่วร้ายของจ าเลยด้วย  
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  2.2 การด าเนินคดีฐานหม่ินประมาทต่อบุคคลสาธารณะในประเทศอังกฤษ 
  ลัทธิเสรีนิยมเริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมากในประเทศอังกฤษ  ถือเป็นลางบอกเหตุที่
ส าคัญและถูกเรียกว่าเป็นการแสดงออกซ่ึงความคิดและความเห็นที่ยิ่งใหญ่  ในขณะที่ประเทศ
อังกฤษยังคงให้ความส าคัญกับเรื่องของการปกป้องช่ือเสียงของบุคคลสาธารณะ  อาณานิคมอย่าง
ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มให้เสรีภาพแก่หนังสือพิมพ์  กรณีที่มีการพูดถึงในเวลานั้นก็คือ  คดีของ  
John Tutchin ถูกฟ้องเป็นจ าเลยส าหรับการกล่าวเท็จ ยุยงปลุกปั่น และท าให้ผู้อ่ืนได้รับความอับอาย 
ซ่ึงได้มีการตีพิมพ์ข้อความในหนังสือพิมพ์ของเขาว่ากองทัพเรือไร้ประสิทธิภาพ และเจ้าหน้าที่ของ
ประเทศอังกฤษรับสินบนเป็นทองค าจากฝรั่งเศส และในปี 1704 Chief Justice John Holt ผู้พิจารณา
คดี เห็นว่าการกระท าดังกล่าวเป็นความผิดอาญาเนื่องจากเป็นการท าลายช่ือเสียงของรัฐบาลหรือ
บุคคลที่สามารถระบุตัวได้  และมีความเห็นไปในทางท่ีว่าการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเป็น
อาชญากรรม  แม้ทนายจ าเลยจะพยายามช้ีให้เห็นว่าการจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้นั้น
จะต้องเป็นการกระท าต่อบุคคลธรรมดาเท่านั้น 
  ในช่วงปี  ค.ศ.1750-1800 นับเป็นช่วงเวลาท่ีเสรีนิยมรุ่งเรืองถึงขีดสุด  ถึงขนาดมีค า
กล่าวที่ว่า “การอนุญาตให้รัฐบาลท าในส่ิงท่ีไม่ดี  คือหนทางท่ีน าไปสู่การท าลายเสรี ” การเปิดโปง
เกี่ยวกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งเป็นเหตุให้เกิดพื้นที่
สาธารณะมากขึ้น กล่าวคือข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องถูกตรวจสอบได้อยู่ตลอดเวลาในฐานะ
ที่เป็นคนของสาธารณะ  นอกจากนี้การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับนโยบายด้านต่าง ๆ ท่ีรัฐบาล
ด าเนินการนั้นก็เป็นเรื่องท่ีสามารถกระท าได้โดยไม่เป็นความผิดอีกต่อไป 
  ต่อมาในปี  ค.ศ.1985 คณะกรรมาธิการด้านกฎหมายของประเทศอังกฤษ  (The law 
commission of Great Britain) ได้มีมติให้ยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการหมิ่นประมาทอันเป็นการยุยง
ปลุกปั่นที่มีการบังคับใช้มากว่าร้อยปี  ซ่ึงเป็นเหตุให้ต้องมีการวางหลักในเรื่องของความผิดฐาน
หมิ่นประมาทในทางอาญาเสียใหม่ โดยได้บัญญัติว่า  
  “ผู้ใดกระท าการส่ือสารไปยังผู้อ่ืนด้วยข้อความอันเป็นเท็จซ่ึงเป็นการหมิ่นประมาท
อย่างร้ายแรง  โดยรู้อยู่แล้วหรือเชื่อว่าเป็นการหมิ่นประมาทอย่างร้ายแรงและเป็นเท็จ  ผู้นั้นมี
ความผิดจะต้องได้รับโทษจ าคุก ไม่เกิน 2 ปีและถูกโทษโดยต้องเสียค่าปรับทางอาญา”  
  บทบัญญัติดังกล่าวท าให้การพิสูจน์ถึงเจตนาของจ าเลยมีความกระจ่างขึ้น เพราะ
ประเด็นอยู่ที่ว่าจ าเลยรู้อยู่แล้วหรือเชื่อหรือไม่ว่าการกระท าของตนเป็นข้อความซ่ึงไม่เป็นความจริง
และเป็นการหมิ่นประมาทอย่างร้ายแรง ซ่ึงสามารถลงโทษผู้ท่ีมีเจตนาช่ัวร้าย (Actual malice)ได้ อีก
ทั้งเป็นการแยกระหว่างการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องท่ีเป็นส่วนตัวของบุคคลกับเรื่องท่ีเป็นของ
ผลประโยชน์สาธารณะอย่างชัดเจนว่า  เสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
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สาธารณะย่อมได้รับความคุ้มครองบนพื้นฐานของหลักสุจริต (Good faith) จึงท าให้เกิดวัฒนธรรม
ในทางการเมืองท่ีว่าบุคคลส าคัญในภาครัฐทั้งหลาย อันได้แก่ ผู้ท่ีได้รับการเลือกตั้งเข้ามาท าหน้าที่
ในฐานะรัฐบาล  หรือเกี่ยวกับการท างานของภาครัฐต่าง ๆ จะต้องยอมรับว่าตนเองอาจถูก
วิพากษ์วิจารณ์ในเชิงการเมืองได้ (Should be open to uninhibited public criticism.) 
  การวิพากษ์วิจารณ์ใด ๆ ก็ตามท่ีกระท าต่อบุคคลสาธารณะในแวดวงการเมืองการ
ปกครองหรือระบบราชการในประเทศอังกฤษ การกระท านั้นจะไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทก็
ต่อเมื่อเป็นการแสดงความคิดเห็นในทางการเมืองอย่างแท้จริงเท่านั้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องท่ี
บุคคลสาธารณะดังกล่าวได้กระท าไปในฐานะตัวแทนของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะต่าง 
ๆ หรือได้กระท าการใด ๆ อันกระทบต่อส่วนได้ส่วนเสียของประชาชนโดยตรง นั่นเอง ซ่ึงประเทศ
อังกฤษจะให้ความส าคัญกับการปกป้องช่ือเสียงของตัวบุคคลมากกว่าท่ีจะเปิดให้มีการ
วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเมื่อเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา  อีกทั้ง  ไม่มีความแน่นอนในการ
ตัดสินคดีเท่าใดนัก โดยเฉพาะการชั่งน้ าหนักระหว่างประโยชน์ที่ได้รับจากการวิพากษ์วิจารณ์ทาง
การเมืองกับการคุ้มครองช่ือเสียงเกียรติยศ เนื่องจากต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 

 3. กฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาทในประเทศออสเตรเลีย  (Defamation 
laws in Australia) 
 ประวัติศาสตร์ในทางการเมือง  ตลอดจนระบบกฎหมายของประเทศออสเตรเลียได้รับ
อิทธิพลจากระบบกฎหมายจารีตประเพณีของประเทศอังกฤษค่อนข้างมาก (Australia has historical 
political and legal affiliation with the United Kingdom.) ดังนั้น  แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายหมิ่น
ประมาทจึงมีนิติวิธีที่ไม่แตกต่างไปจากประเทศอังกฤษมากนัก กล่าวคือ จ าเลยในคดีหม่ินประมาท
สามารถที่จะยกข้ออ้างเรื่องเอกสิทธิคุ้มครองขึ้นเพื่อปกป้องตนเองจากการเผยแพร่ข้อความที่มีการ
กล่าวหาว่าเป็นการหมิ่นประมาทได้แต่ทั้งนี้ก็ต้องพิจารณาในเรื่องของภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Duty interest test) ตลอดจนเป็นเรื่องท่ีสังคมควรรับรู้ด้วย เช่นกัน 
 แต่อย่างไรก็ตาม  การแสดงความคิดเห็นในทางการเมืองภายในประเทศออสเตรเลียยัง
ไม่ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษนัก  และเพิ่งจะมีการรับรองจากรัฐธรรมนูญของออสเตรเลีย  
(Australian commonwealth constitution) เมื่อไม่กี่ปีท่ีผ่านมา หากเปรียบเทียบกันจะพบว่า  ในขณะ
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดภาระการพิสูจน์ให้แก่ฝ่ายโจทก์ซ่ึงเป็นบุคคลสาธารณะว่าจะต้อง
พิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าจ าเลยได้ทราบว่าข้อความที่กล่าวถึงนั้นเป็นเท็จ  หรือปราศจากซ่ึงข้อมูลที่เป็น
ความจริง (In the United States, public figure plaintiffs have to prove “knowing falsity or reckless 
disregard of the truth.”) นอกจากนี้ยังค านึงถึงความแตกต่างในสถานภาพของบุคคลเป็นส าคัญ  
(emphasizes a distinction of status of persons) แต่ในกรณีของประเทศออสเตรเลีย  โจทก์ต้อง
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พิสูจน์ว่าข้อความที่เผยแพร่นั้นเป็นเจตนาช่ัวร้ายตามกฎหมายจารีตประเพณีที่กระทบต่อรัฐบาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (In Australia, the plaintiff has to prove that the publication was actuated by 
common law malice in government and matter.) ซ่ึงช้ีให้เห็นว่ามีนิติวิธีที่มุ่งพิจารณาเกี่ยวกับชนิด
ของค าพูดที่ใช้เท่านั้น  (emphasizes only the type of speech) ประกอบกับประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศออสเตรเลียทุกคนไม่มีความแตกต่างในเรื่องของสถานภาพของบุคคล  และด้วยความที่มล
รัฐทั้ง  8 มลรัฐในประเทศออสเตรเลียนั้นต่างมีกฎหมายว่าด้วยการหมิ่นประมาทเป็นของตนเอง  
(code state) ดังนั้น ในการวิเคราะห์ข้อกฎหมายของประเทศออสเตรเลียจึงมีข้อจ ากัดค่อนข้างมาก  
เนื่องจากมีมาตรฐานที่แตกต่างกันไปในแต่ละมลรัฐ  ซ่ึงขึ้นอยู่กับความสมเหตุสมผลที่น ามากล่าว
อ้าง (reasonableness) เป็นหลัก 
 มลรัฐนิวเซาท์เวลก็มีพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดฐานหมิ่นประมาท (New South 
Wales Defamation Act 1974) ซ่ึงก าหนดว่าการกระท าจะไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทก็ต่อเมื่อ
ข้อความหรือเนื้อหาสาระที่เผยแพร่นั้นเกี่ยวข้องกับความกังวลของสาธารณะ (involved matters of 
public concern) และจ าเลยสามารถอ้างถึงผลประโยชน์ที่ผู้รับข้อมูลข่าวสารนั้นจะได้รับว่ามีความ
สมเหตุสมผลมากน้อยเพียงใดจากการที่จ าเลยได้กระท าไป  แต่อย่างไรก็ตาม  จ าเลยอาจไม่ได้รับ
ประโยชน์จากข้ออ้างข้างต้น หากโจทก์สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าจ าเลยกระท าไปด้วยเจตนาช่ัวร้าย
เว้นเสียแต่ว่าจ าเลยจะชี้ให้เห็นว่าข้อความที่หมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริง 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในประเทศไทย 

 การแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์นั้นบางครั้งอาจจะน าไปสู่ความขัด  
แย้งได้ ถ้าการแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวอาจจะเป็นลักษณะวิพากษ์และยั่วยุจนมี
การตอบโต้จากฝ่ายตรงกันข้าม จึงต้องมีกฎหมายมารองรับปัญหาดังกล่าว 

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุธศักราช 2550  
 ประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญซ่ึงถือว่าเป็นกฎหมายที่ส าคัญสูงสุดของประเทศท่ี
มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ซ่ึงการเปลียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูณาญา
สิทธิราชย์มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงเป็นการปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขที่ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 เป็นต้นมา ประเทศไทยนั้นได้มี
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ  อันเป็นกฎหมายแม่บทสูงสุดในการปกครองประเทศหลายฉบับ 
รัฐธรรมนูญดังกล่าวปรากฏใน 2 ลักษณะคือ ลักษณะหนึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่มุ่งจะใช้บังคับเป็นการ
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ถาวรโดยที่มีการยกร่างกันอย่างเป็นระบบ อีกลักษณะคือรัฐธรรมนูญที่มุ่งจะใช้บังคับเป็นการ
ชั่วคราวซ่ึงมักจะเรียกว่าธรรมนูญการปกครองนั่นเอง 
 ต่อมาได้มีการเปล่ียนแปลงแก้ไขและประกาศใช้รัฐธรรมนูญหลายฉบับเพื่อให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับภาวะการณ์บ้านเมืองท่ีเปล่ียนแปลงในแต่ละยุคสมัยเพราะพัฒนาการทางการ
เมืองไทยมีปัญหาจึงจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปทางการเมือง โดยปัจจุบันใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย เป็นรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 18 ของประเทศไทย ซ่ึงประกาศใช้เมื่อ 24 สิงหาคม พุธ
ศักราช 2550 นั่นเอง 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ มีสาระส าคัญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 12ส่วน ซ่ึงแต่ละส่วนสรุปได้ดังนี้ 
  1) การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐ มีเจตนารมณ์เพ่ือคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยจากการใช้อ านาจใด ๆ โดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร  
  2) ความเสมอภาค มีเจตนารมณ์เพ่ือก าหนดหลักความเสมอภาค และการไม่เลือก
ปฏิบัติแก่บุคคลที่มีความแตกต่างกันว่าย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกัน  
  3) สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล มีเจตนารมณ์เพ่ือประกันสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
ร่างกายในเคหสถาน การเลือกที่อยู่อาศัย การเดินทาง เกียรติยศช่ือเสียง ความเป็นส่วนตัว การ
ส่ือสารของบุคคล การนับถือศาสนา การป้องกันมิให้รัฐบังคับใช้แรงงาน  
  4) สิทธิในกระบวนการยุติธรรม มีเจตนารมณ์เพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลเกี่ยวกับความ รับผิดทางอาญามิให้ต้องรับโทษหนักกว่าท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ใน
ขณะที่กระท าความผิด คุ้มครองความเสมอภาค และการเข้าถึงได้โดยง่ายในกระบวนการยุติธรรม 
การได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา  
  5) สิทธิในทรัพย์สิน มีเจตนารมณ์เพ่ือประกันความมั่นคงในการถือครองทรัพย์สิน 
ประกันสิทธิของผู้ถูกเวนคืนทรัพย์สินที่ต้องก าหนดค่าทดแทนที่เป็นธรรม  
  6) สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ มีเจตนารมณ์เพ่ือประกันเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพ การแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรม ความปลอดภัย สวัสดิภาพ และการด ารงชีพของ
คนท างาน  
  7) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและส่ือมวลชน มีเจตนารมณ์เพ่ือ
คุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคลและส่ือมวลชนด้วยการพูด การเขียน การพิมพ์ 
การโฆษณา การก าหนดมิให้รัฐจ ากัดเสรีภาพการแสดงออกของบุคคล เว้นแต่เพื่อความมั่นคงของ
รัฐ เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิใน
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ครอบครัวของบุคคลอ่ืน หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
เพื่อป้องกันความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน อีกทั้งเพื่อป้องกันมิให้รัฐส่ังปิด
กิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ คุ้มครองและจัดสรรคล่ืนความถ่ีอย่างเป็น
ธรรม ให้ประชาชนมีส่วนร่วม และป้องกันการควบรวม การครองสิทธิข้ามส่ือ เพื่อคุ้มครองให้
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย จึงป้องกันมิให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเข้าเป็น
เจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือโทรคมนาคม 
รวมถึงการแทรกแซงท้ังทางตรงและทางอ้อม  
  8) สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา มีเจตนารมณ์เพ่ือให้บุคคลมีความเสมอภาคในการ
ได้รับการศึกษา ไม่น้อยกว่าสิบสองปีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า ซ่ึงรัฐจะต้องจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และเหมาะสมกับผู้เรียน คุ้มครองเสรีภาพ
ทางวิชาการที่ไม่ขัดต่อหน้าที่พลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
  9) สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ มีเจตนารมณ์เพ่ือให้
ประชาชนได้รับบริการทางสาธารณสุขจากรัฐอย่างเสมอภาค เพื่อคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน สตรี ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ การด ารงชีพของผู้สูงอายุ  
  10) สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน มีเจตนารมณ์เพ่ือคุ้มครองการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารสาธารณะ การรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การร้องทุกข์ การโต้แย้งการ
ปฏิบัติราชการในทางปกครอง และเพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคลในการฟ้องหน่วยงานของรัฐ  
  11) เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม มีเจตนารมณ์เพ่ือคุ้มครองเสรีภาพของ
ประชาชนในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ คุ้มครองประชาชนให้ได้รับความสะดวกใน
การใช้พ้ืนที่สาธารณะ คุ้มครองการรวมกลุ่มเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
องค์กรเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน หรือหมู่คณะอ่ืน คุ้มครองการตั้งพรรคการเมืองเพื่อสืบสาน
เจตนารมณ์ทางการเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ในระบบรัฐสภา  
  12) สิทธิชุมชน มีเจตนารมณ์เพ่ือรับรองสิทธิชุมชน ชุมชนท้องถ่ิน และชุมชนท้องถ่ิน
ดั้งเดิม คุ้มครองบุคคลในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษาและการได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  
  13) สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ มีเจตนารมณ์เพ่ือคุ้มครองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คุ้มครองบุคคลในการต่อต้านโดยสันติวิธีต่อ
การกระท าเพื่อให้ได้มาซ่ึงอ านาจในการปกครองด้วยวิถีทางท่ีมิชอบ  
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  ทั้งนี้ หากได้พิจารณาแล้ว จะเห็นได้ว่าสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยท่ีได้รับ
การคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญนั้น จ าแนกออกได้ 3 ประเภท คือ (1) สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล (2) 
สิทธิและเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ และ (3) สิทธิและเสรีภาพในการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
  1.1 กรอบทางกฎหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ท่ี
เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
  อยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 หมวดสาม ส่วนเจ็ด สิทธิเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นของบุคคลและส่ือมวลชน  
  มาตรา 45 “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ 
การโฆษณา และการส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืน 
  การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิ
ในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอ่ืน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนหรือเพื่อป้องกันหรือระงับความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน 
  การส่ังปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนอ่ืนเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้จะ
กระท ามิได้ 
  การห้ามหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนอ่ืนเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมด
หรือบางส่วน หรือการแทรกแซงด้วยวิธีการใด  ๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้จะกระท ามิได้  
เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซ่ึงได้ตราขึ้นตามวรรคสอง 
  การให้น าข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนน าไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์
หรือส่ือมวลชนอ่ืนจะกระท ามิได้เว้นแต่จะกระท าในระหว่างเวลาท่ีประเทศอยู่ในภาวะสงคราม  แต่
ทั้งนี้จะต้องกระท าโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซ่ึงได้ตราขึ้นตามวรรคสอง 
  เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนอ่ืนต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย 
  การให้เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนอ่ืนของ
เอกชน รัฐจะกระท ามิได้” 
  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 หมวดสาม ส่วนที่แปด  สิทธิเสรีภาพใน
การศึกษา 
  มาตรา 50 “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ 
  การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการ
ย่อมได้รับความคุ้มครอง ท้ังนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” 
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 2. ประมวลกฎหมายอาญา 
 กฎหมายอาญา (Criminal law) พัฒนามาจาก กฎหมายลักษณะอาญา รศ.127 เป็นกฎหมาย
ที่รัฐบัญญัติขึ้นเพื่อก าหนดลักษณะของการกระท าท่ีถือว่าเป็นความผิด และก าหนดบทลงโทษทาง
อาญาส าหรับความผิดนั้น เป็นกฎหมายที่บัญญัติว่าการกระท าหรือไม่กระท าการอย่างใดเป็น
ความผิด แม้ว่าตามแนวคิดและทฤษฎีของกฎหมายอาญา กฎหมายควรจะมีการบัญญัติขึ้นจาก
เจตจ านงค์ของประชาชนก็ตาม แต่ในประเทศไทย ประมวลกฎหมายอาญาท่ีใช้ในปัจจุบัน มิได้มี
การบัญญัติขึ้นตามแนวคิดดังกล่าว หากแต่เป็นการเร่งรัดและรีบให้มีการออกกฎหมายดังกล่าว
เพื่อให้กฎหมายมีความเหมาะสมตามกาลสมัย เพื่อให้กฎหมายมีความทัดเทียมกับนานา
อารยประเทศ (ศ.ดร.หยุด แสงอุทัย เป็นผู้ร่างประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงมีการประกาศใช้ในปี พ.ศ.
2499) 
 ซ่ึงการใช้กฎหมายอาญานั้นเมื่อกระท าผิดเกิดขึ้นและการกระท าผิดนั้นยอมความมิได้
หรือเป็นความผิดอันยอมความได้ และผู้เสียหายติดใจที่จะให้มีการด าเนินคดีก็เป็นหน้าที่ของรัฐที่
จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องโดยการน าตัวผู้กระท าผิดไปลงโทษ แต่เนื่องจากการลงโทษอาญานั้นมี
ผลกระทบกระเทือนต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ และทรัพย์สินของประชาชน จึงมีหลักการยอมรับกัน
ในทางกฎหมายที่ว่า “ไม่มีความผิดไม่มีโทษ หากไม่มีกฎหมาย” 
 กฎหมายอาญาของประเทศไทยนั้นมีสาระส าคัญเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น ซ่ึงอยู่ในส่วนของความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 ซ่ึงการท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ  หรือสิทธิอย่าง
หนึ่งอย่างใด โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ กฎหมายถือว่าเป็นการละเมิด  ในทางแพ่งผู้ที่ได้รับ
ความเสียหายมีสิทธิที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ท าละเมิด  และถ้าหากการท าละเมิดนั้นเข้า
องค์ประกอบของความผิดทางอาญาด้วย ผู้ท าละเมิดยังจะต้องรับผิดและรับโทษในทางอาญาอีกด้วย 
การหมิ่นประมาทผู้อ่ืนย่อมท าให้ผู้อ่ืนนั้นได้รับความเสียหายแก่ชื่อเสียง  จึงเป็นการละเมิดในทาง
แพ่งเสมอ  ไม่ว่าผู้หมิ่นประมาทจะท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม  แต่อาจเป็นความผิด
ในทางอาญาด้วย ถ้าผู้กระท าได้ท าโดยเจตนาเพราะการท าให้ผู้อ่ืนเสียชื่อเสียงโดยไม่เจตนาไม่เป็น
ความผิดในทางอาญา เช่น การกล่าวข้อความหรือแพร่ข่าวอันเป็นเท็จ โดยผู้กระท าไม่มีเจตนาจน
เกิดความเสียหาย แก่ชื่อเสียงของคนอ่ืน  
 แต่ความผิดฐานหมิ่นประมาท มีเหตุยกเว้นความผิดตามกฎหมายอาญา  คือผู้ใดแสดง
ความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรมป้องกันตนเองหรือป้องกันส่วนได้เสีย
เกี่ยวกับตนตามคลองธรรม หรือในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติตามหน้าที่ หรือติชมด้วยความเป็น
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ธรรมซ่ึงบุคคลหรือส่ิงใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระท า หรือในการแจ้งข่าวด้วยความเป็น
ธรรมเรื่องการด าเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการประชุม ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท 
  กรอบทางกฎหมายอาญา ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
  กฎหมายหมิ่นประมาทเปิดโอกาสให้อ านาจบุคคลในการแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อความโดยสุจริต ซ่ึงในส่วนความผิดฐานหมิ่นประมาทท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นของนักวิชาการคือ 
  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 บัญญัติว่า “ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความ
ใดโดยสุจริต 
  (1) เพื่อความชอบธรรม  ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลอง
ธรรม 
  (2) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่ 
  (3) ติชมด้วยความเป็นธรรม  ซ่ึงบุคคลหรือส่ิงใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อม
กระท า หรือ 
  (4) ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการด าเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือใน
การประชุม 
  ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท” 
  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  330 บัญญัติว่า “ในกรณีหมิ่นประมาท  ถ้าผู้ถูกหาว่า
กระท าความผิด พิสูจน์ได้ว่าข้อที่หาว่าเป็นหม่ินประมาทนั้นเป็นความจริง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 
  แต่ห้ามไม่ให้พิสูจน์  ถ้าข้อที่หาว่าเป็นหม่ินประมาทนั้นเป็นการใส่ความในเรื่อง
ส่วนตัวและการพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน” 

 3. พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช 2548 
 สถานการณ์ฉุกเฉิน คือ สถานการณ์อันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่ง
รัฐ หรืออันอาจท าให้รัฐตกอยู่ในภาวะคับขันหรือภาวะการรบหรือการสงคราม ซ่ึงฝ่ายบริหารรัฐมี
อ านาจประกาศว่าพื้นที่ใดก าลังตกอยู่ในสถานการณ์เช่นว่าโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายของรัฐนั้น 
ๆ ซ่ึงให้อ านาจพิเศษในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน และมักเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล อย่างไรก็ดี กฎหมายว่าด้วยสถานการณ์
ฉุกเฉินเป็นกฎหมายที่ให้อ านาจพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ไม่เบ็ดเสร็จเท่ากฎอัยการศึกหรือกฎหมายที่ใช้ใน
สภาวะสงคราม 
 การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมักมีภายหลังจากการเกิดภัยธรรมชาติ การก่อความไม่
สงบ หรือการประกาศสงคราม ซ่ึงอาจมีผลให้เจ้าหน้าที่บางฝ่ายต้องหยุดการปฏิบัติการตามอ านาจ
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หน้าที่ลงช่ัวคราว โดยอ านาจหน้าที่เช่นว่านั้นอาจรวมศูนย์ไปยังเจ้าหน้าที่อีกฝ่ายเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการควบคุมสถานการณ์โดยไม่ชักช้า และอาจน าไปสู่การห้ามออกจากเคหสถาน หรือ
การห้ามมั่วสุมชุมนุมกันเพื่อการใด ๆ ก็ดี ณ พื้นที่นั้นในระหว่างท่ีมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 ประเทศไทยมีกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับปัจจุบันคือ 
“พระราชก าหนดว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ” ซ่ึงรัฐบาลอันมีพัน
ต ารวจโททักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศใช้ โดยประกาศใน รก. เล่ม 122 ตอนที่ 58 
ก วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2548 และมีผลใช้บังคับในวันถัดมา 
 ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้มี “พระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2495” ซ่ึงประกาศใช้ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยประกาศใน รก. เล่ม 69 ตอนที่ 16 วันที่ 
11 มีนาคม พ.ศ.2495 และมีผลใช้บังคับในวันถัดมา 
 เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชก าหนดฉบับดังกล่าว คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน บทบัญญัติต่าง ๆ ไม่สามารถ
น ามาใช้แก้ไขสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐที่มีหลากหลายรูปแบบให้ยุติลงได้
โดยเร็ว รวมท้ังไม่อาจน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากภัยพิบัติสาธารณะและการฟื้นฟูสภาพ
ความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับความเสียหาย และเนื่องจากในปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับความ
มั่นคงของรัฐ ซ่ึงมีความร้ายแรงมากยิ่งขึ้นจนอาจกระทบต่อเอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต 
และก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในประเทศ รวมทั้งท าให้ประชาชนได้รับอันตรายหรือ
เดือดร้อนจนไม่อาจใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุข และไม่อาจแก้ไขปัญหาด้วยการบริหารราชการใน
รูปแบบปกติได้ สมควรต้องก าหนดมาตรการในการบริหารราชการส าหรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้
เป็นพิเศษ เพื่อให้รัฐสามารถรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย และการรักษาสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนทั้งปวงให้กลับสู่สภาพปกติได้โดยเร็ว จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็น
รีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเล่ียงได้ เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความ
ปลอดภัยสาธารณะ และป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ จึงจ าเป็นต้องตรา พระราชก าหนดนี้ 
 การประกาศว่าท้องท่ีใดก าลังตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และสมควรใช้ก าลังเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร เข้าร่วมกันเยียวยา
สถานการณ์นั้น เป็นอ านาจของนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดยจะประกาศ
ทั้งราชอาณาจักรหรือบางท้องท่ีก็ได้ และประกาศนี้มีอายุใช้บังคับสามเดือนนับแต่วันประกาศ แต่
นายกรัฐมนตรีอาจขยายอายุดังกล่าวได้คราวละไม่เกินสามเดือนโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี (มาตรา 5 พระราชก าหนดการบริหารในสถานการฉุกเฉิน พ.ศ.2548) 
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 ในบางสถานการณ์ หากไม่อาจขอความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที นายกรัฐมนตรีก็มีอ านาจประกาศไปก่อน ค่อยขอความ
เห็นชอบทีหลังภายในสามวันนับแต่วันประกาศ หากคณะรัฐมนตรีไม่ให้ความเห็นชอบ ประกาศ
เช่นว่าจะเป็นอันส้ินสุดลง (มาตรา 5 วรรค 1 พระราชก าหนดบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548) 
 เมื่อสถานการณ์ฉุกเฉินส้ินสุดลงแล้วก็ดี เม่ือคณะรัฐมนตรีไม่ให้ความเห็นชอบก็ดี หรือ
เมื่ออายุของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับหนึ่ง ๆ ส้ินสุดลงก็ดี นายกรัฐมนตรีจะมีประกาศ
ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น (มาตรา 5 วรรค 3 พระราชก าหนดบริหารในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548) 
 ทั้งนี้ ในกฎหมายเดิมก าหนดให้การประกาศและยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็น
อ านาจของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกัน (มาตรา 21 
พระราชบัญญัติการบริหารในสถาณการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548) 
 ซ่ึงพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช 2548 นี้มี
สาระส าคัญเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการดังนี้คือ  
 มาตรา 9 ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็วหรือ
ป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้น ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจออกข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  
 (3) ห้ามการเสนอข่าว การจ าหน่าย หรือท าให้แพร่หลายซ่ึงหนังสือ ส่ิงพิมพ์  หรือส่ืออ่ืน
ใดที่มีข้อความอันอาจท าให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารท าให้
เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน จนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งในเขตพื้นที่ท่ีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือทั่วราชอาณาจักร  


