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บทนํา 
 
หลักการที่จะกลาวถึงในเอกสารฉบับนี้จะไดกําหนดดลุยภาพที่เหมาะสมระหวางสิทธิมนุษยชนวา
ดวยเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งรับรองโดยหลักสิทธิมนษุยชนของสหประชาชาติและองคการ
ระดับภูมภิาคอื่นๆรวมทั้งรัฐธรรมนูญของเกือบทุกประเทศกับความจาํเปนที่ตองคุมครองชื่อเสียง
ของบุคคลซึ่งก็ยอมรับอยางกวางขวางโดยหลักสิทธิมนุษยชนสากลและกฎหมายของประเทศตางๆ
ในโลก หลักการเหลานี้ตั้งอยูบนพื้นฐานทีว่าในสังคมที่เปนประชาธิปไตยนัน้ ตองมหีลักประกนั
สําหรับเสรีภาพในการแสดงออกและจะจํากัดไดแตในกรณีที่เฉพาะเจาะจงจริงๆเทานัน้ซึ่งจําเปนตอ
การคุมครองประโยชนที่ชอบดวยกฎหมายอันรวมถึงชื่อเสียงของบุคคลดวย วาโดยเฉพาะแลว 
หลักการเหลานี้กําหนดมาตรฐานของเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งกฎหมายที่บัญญตัิวาดวยเรื่องการ
คุมครองชื่อเสียงนั้นควรยึดถือตามเปนอยางนอย1

 
หลักการเหลานี้ตั้งอยูบนพื้นฐานของกฎหมายและมาตรฐานระหวางประเทศ หลักปฏิบัติของ
ประเทศตางๆ (อันสะทอนจากกฎหมายและคําพิพากษาของศาลในประเทศตางๆ) และหลักกฎหมย
ทั่วไปที่ประชาคมโลกยอมรับ โดยเปนผลจากกระบวนการศึกษา วเิคราะห และปรึกษาหารืออัน
ยาวนานภายใตการกํากับดูแลของอารติเคิล 19 และจากการสัมมนาและประชุมเชิงปฎิบัติการตางๆ
ในระดบัประเทศและระหวางประเทศ2 โดยข้ันตอนสุดทายคือการประชุมเชิงปฏิบัติวาดวยกฎหมาย
หมิ่นประมาทซึ่งจัดขึ้นเมื่อ 29 กุมภาพนัธ ถึง 1 มีนาคม 2543 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
อังกฤษซึ่งไดมีการรางหลักการนี้ขึ้น และรางนี้ไดนําไปปรึกษาหารือกบัฝายตางๆอยางกวางขวางใน
เวลาตอมา3

 
หลักการเหลานี้มีขอบเขตอยูที่การกําหนดดุลยภาพทีเ่หมาะสมระหวางเสรีภาพในการแสดงออกกับ
การทําใหช่ือเสียงของบุคคลไดรับความเสียหาย4 โดยช่ือเสียงนั้นหมายถึงการที่ปจเจกบุคคลหนึ่งๆ
ไดรับการยอมรับภายในชุมชนหนึ่ง อยางไรก็ตาม ไมควรเห็นวาหลักการเหลานี้ไมคาํนึงถึงหรือ
รับรองขอจํากัดที่มีขึ้นเพื่อคุมครองประโยชนอ่ืนๆ เชน ความเปนสวนตัว การยอมรบัในตนเอง 
หรือการกลาววาจาเดียดฉนัทผูอ่ืนซึ่งตองพูดกันในบริบทอื่น 
 
          
      อารติเคิล 19 กรุงลอนดอน สิงหาคม 2543 
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อารัมภบท 
 
พิจารณาวาตามหลักการที่ไดประกาศไวในกฎบัตรสหประชาชาติซ่ึงไดขยายความไวในปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชนนัน้การยอมรับในสิทธิ์ที่เทาเทียมกันและไมอาจเพิกถอนไดของมวล
มนุษยชาติทั้งปวงเปนฐานรากอันสําคัญของเสรีภาพ ความยุติธรรมและสันติภาพ  
 
ยืนยนัความเชือ่ที่วาเสรีภาพในการแสดงออกและการไหลเวียนของขอมูลขาวสารโดยอิสระอัน
รวมถึงการสามารถพูดถึงเรื่องที่เปนประโยชนสาธารณะไดอยางอิสระและเปดเผยแมวาจะตอง
วิพากษวจิารณบุคคลบางคนมีความสําคัญยิ่งในสังคมประชาธิปไตย เพือ่พัฒนาการของบุคคล 
ศักดิ์ศรีและความเปนบุคคลที่สมบูรณของทุกคน รวมทั้งเพื่อความกาวหนาและความเปนอยูที่ดีของ
สังคมและการที่จะไดมีสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอื่นๆ 
 
คํานึงถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวของในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน กติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กฎบัตรอัฟริกาวาดวยสิทธิมนุษยชนและสิทธิ์ของประชาชน 
อนุสัญญาอเมริกาวาดวยสิทธิมนุษยชน และอนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น
พื้นฐานรวมทัง้บทบัญญติในรัฐธรรมนูญของประเทศตางๆ 
 
ตระหนกัถึงความจําเปนขั้นพื้นฐานของฝายตุลาการที่เปนอิสระและเปนกลางในการคุมครอง
กฎหมายและสิทธิมนุษยชนซึ่งรวมถึงเสรีภาพในการแสดงออก และความจําเปนในการอบรมฝาย
ตุลาการวาดวยสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะเรือ่งเสรีภาพในการแสดงออก 
 
ตระหนกัถึงความสําคัญของชื่อเสียงตอปจเจกบุคคลและความจําเปนในการจัดใหมกีารคุมครอง
ช่ือเสียงตามความเหมาะสม 
 
ทราบวากฎหมายหมิ่นประมาทมีใชอยูทัว่ไปซึ่งจํากัดอยางไมอยางเหมาะสมถึงการพูดในที่
สาธารณะถึงเรื่องที่เปนประโยชนสาธารณะ ทราบถึงขอเท็จจริงที่วารัฐบาลของประเทศตางๆอาง
ความจําเปนของกฎหมายดังกลาวเพื่อคุมครองชื่อเสียงของบุคคล และวาการที่บุคคลที่อยูในอํานาจ
มักใชกฎหมายดังกลาวไปในทางที่ผิด 
 
ตระหนกัถึงความสําคัญของการเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางเปดเผยโดยเฉพาะสิทธ์ิในการเขาถึง
ขอมูลขาวสารที่เจาพนกังานครอบครองเพื่อสงเสริมใหมีการรายงานทีถู่กตองและจํากัดการเผยแพร
ขอความที่เปนเท็จและที่อาจเปนหมิ่นประมาท 
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ทราบถึงบทบาทของสื่อในการสงเสริมสิทธิ์ในการรับรูของสาธารณชน ในการจัดใหมีเวทีสําหรบั
การพูดถึงเรื่องที่เปนประโยชนสาธารณะ และในการเปน ‘สุนัขเฝาระวังของสาธารณะ’ เพื่อชวย
สงเสริมใหรัฐบาลตองรับผิดในการกระทําของตน 
 
ยอมรับถึงความสําคัญของกลไกในการกํากับดูแลตนเองที่ส่ือจัดตั้งขึ้นซึ่งมีประสิทธิผลและสามารถ
เยียวยาชื่อเสียงที่ไดรับความเสียหายซึ่งไมละเมิดสิทธิ์ของเสรีภาพในการแสดงออกอยางไม
เหมาะสม 
 
ปรารถนาที่จะสงเสริมใหมีความเขาใจที่ดีขึน้เกี่ยวกับดุลยภาพที่เหมาะสมระหวางสิทธิข์องเสรีภาพ
ในการแสดงออกกับความจําเปนในการคุมครองชื่อเสียงของบุคคล 
 
เรา5 เสนอแนะใหองคกรระดบัประเทศ ภูมภิาคและสากลดําเนินการตามความเหมาะสมตาม
ทางการของตนในการสงเสริมใหมีการเผยแพร ใหมีการยอมรับและดาํเนินการตามหลักการเหลานี้ 
 
 
สวนที่ 1   หลักการทั่วไป 
 
หลักการที่ 1   เสรีภาพในการแสดงความคดิเห็น แสดงออกและขอมูลขาวสาร 
 
(ก)   บุคคลทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความคิดเหน็โดยปราศจากการแทรกแซง 
 
(ข)   บุคคลทุกคนมีสิทธิ์ของเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งรวมถึงเสรีภาพในการคนหา รับและ
ถายทอดขอมูลขาวสารและความคิดในทกุลักษณะโดยไมมีขอบเขตไมวาทางวาจา ลายลักษณอักษร
หรือดวยการพมิพ ในรูปของศิลปะหรือผานสื่ออ่ืนใดตามที่บุคคลนั้นเลือก 
 
(ค)   การใชสิทธิ์ตามวรรค (ข) อาจตกอยูภายใตการจํากัดสิทธิ์ดวยเหตุผลเฉพาะตามกฎหมาย
ระหวางประเทศซึ่งรวมถึงการคุมครองชื่อเสียงของบุคคลอื่นตามที่สามารถแสดงไดวาจําเปน 
 
(ง)   บุคคลใดซึ่งไดรับผลไมวาโดยตรงหรือโดยออมจากการถูกจํากดัเสรีภาพในการแสดงออกตอง
สามารถคัดคานถึงความสมบูรณของการจาํกัดสิทธิ์นั้นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนตอศาลหรือตุลาการที่เปนอิสระ 
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(จ)   การจํากดัเสรีภาพในการแสดงออกตองมีการควบคมุที่เหมาะสมเพื่อปองกันมิใหใชไปในทาง
ที่ผิดซึ่งรวมถึงสิทธิ์ที่จะเขาถึงศาลหรือตุลาการที่เปนอิสระตามหลักบังคับแหงกฎหมาย  
 
หลักการที่ 1.1   ตองมีกฎหมายบัญญัต ิ
 
การจํากัดสิทธิใ์ดๆในการแสดงออกหรือขอมูลขาวสารตองมีกฎหมายบัญญัติ กฏหมายนั้นตอง
เปดเผย ไมกํากวมและบัญญัติอยางชัดเจนและมีขอบเขตเฉพาะเพื่อใหบุคคลสามารถคาดการณได
ดวยความแมนยําตามสมควรและลวงหนาถึงความถูกตองหรือไมถูกตองตามกฎหมายของการ
กระทํานัน้  
 
หลักการที่ 1.2   การคุมครองประโยชนทางชื่อเสียงอันชอบดวยกฎหมาย 
 
การจํากัดสิทธิใ์ดๆในการแสดงออกหรือขอมูลขาวสารซึ่งใหเหตุผลวาชอบดวยกฎหมายบนพืน้ฐาน
ที่วาเปนการคุมครองชื่อเสียงของบุคคลอื่นตองมีความมุงหมายทีแ่ทจริงและแสดงผลไดวาเปนการ
คุมครองประโยชนทางชื่อเสียงอันชอบดวยกฎหมาย6

 
หลักการที่  1.3  จําเปนตอสังคมประชาธิปไตย 
 
การจํากัดเสรีภาพในการแสดงออกหรือขอมูลขาวสารซึ่งรวมถึงการคุมครองชื่อเสียงของบุคคลอื่น
ไมสามารถใหเหตุผลวาชอบดวยกฎหมายหากไมสามารถทําใหเชื่อไดวาเปนสิ่งที่จําเปนตอสังคม
ประชาธิปไตย วาโดยเฉพาะแลวการจํากัดสิทธิ์นั้นไมสามารถใหเหตุผลวาชอบดวยกฎหมายหาก 
 
 (1)  มีวิธีการที่จํากัดสิทธิ์นอยกวาซ่ึงประโยชนทางชื่อเสียงอันชอบดวยกฎหมายสามารถ
ไดรับการคุมครองตามพฤติการณนั้นๆ หรือ 
 
 (2)  เมื่อพจิารณาถึงพฤติการณทั้งปวง การจํากัดสิทธิ์นั้นมีผลเสียไมเทาผลดีเนื่องจาก
ประโยชนในการคุมครองชื่อเสียงไมไดมากไปกวาผลเสียตอเสรีภาพในการแสดงออกอยางมี
นัยสําคัญ 
 
 
ขอสังเกตหลักการที่ 1 
 
หลักการที่ 1 รางขึ้นจากเนื้อหาการรับรองเสรีภาพในการแสดงออกในระดับสากลและใน
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รัฐธรรมนูญของประเทศตางๆดังที่บัญญัติขยายความไวในหลักนิติศาสตรสากลและเปรียบเทียบ
และในหลักการศิราคิวซาเกี่ยวกับบทบัญญตัิขอจํากัดและการยกเลิกบทกฎหมายในกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง7 หลักสามขอในการประเมินถึงความชอบดวย
กฎหมายของการจํากัดเสรีภาพในการแสดงออกตามที่ระบุในหลักการที่ 1.1 ถึง 1.3 ไดรับการตอก
ย้ําในหลักนิตศิาสตรเกี่ยวกบัเสรีภาพในการแสดงออกในระดับสากลเปนสวนใหญและในกฎหมาย
ของประเทศตางๆจํานวนมาก 
 
 
หลักการที่ 2   ความมุงหมายที่ชอบดวยกฎหมายของกฎหมายหมิ่นประมาท 
 
(ก)   กฎหมายหมิ่นประมาทไมสามารถใหเหตุผลวาชอบดวยกฎหมายหากความมุงหมายที่แทจริง
และผลที่ไดมิใชเพื่อคุมครองชื่อเสียงของบุคคลหรือองคกรที่มีสิทธิ์ฟองคดีและถูกฟองคดีเพื่อ
ปองกันความเสียหายซึ่งรวมถึงการที่อาจทําใหบุคคลไดรับการยอมรับในชุมชนนอยลง ทําใหบุคคล
นั้นถูกดูถูกหรือเกลียดชังจากสาธารณะ หรือทําใหบุคคลอื่นๆไมชอบหรือหลีกเลี่ยงบุคคลนั้น 
 
(ข)   กฎหมายหมิ่นประมาทไมสามารถใหเหตุผลวาชอบดวยกฎหมายหากความมุงหมายหรือผล
เปนไปเพื่อคุมครองบุคคลจากอันตรายตอช่ือเสียงซ่ึงบุคคลนั้นไมมีหรือไมควรมีหรือคุมครอง 
‘ช่ือเสียง’ ขององคกรที่มิใชองคกรที่มีสิทธิ์ฟองคดีหรือถูกฟองคดี วาโดยเฉพาะแลวกฎหมายหมิ่น
ประมาทไมสามารถใหเหตุผลวาชอบดวยกฎหมายหากมคีวามมุงหมายหรือผลเพื่อ    
 
 (1)   ขัดขวางการวิพากษวิจารณอันชอบดวยกฎหมายตอเจาหนาทีห่รือขัดขวางการเปดเผย
ถึงการกระทําผิดหรือการทุจริตของเจาหนาที่ 
 
 (2)   คุมครอง ‘ช่ือเสียง’ ของสิ่งของ เชน สัญญลักษณของรัฐหรือศาสนา ธงชาติหรือตรา
ของประเทศ 
 
 (3)   คุมครอง ‘ช่ือเสียง’ ของรัฐหรือประเทศ 
 
 (4)   ทําใหบุคคลสามารถฟองในนามของบคุคลที่ตายแลว หรือ 
 
 (5)   อนุญาตใหบุคคลฟองในนามของกลุมบุคคลซึ่งโดยตัวของกลุมนั้นเองไมอยูใน
สถานะที่จะฟองได 
 

 8



(ค)   กฎหมายหมิ่นประมาทไมสามารถใหเหตุผลวาชอบดวยกฎหมายบนพื้นฐานเพือ่คุมครอง
ประโยชนอ่ืนใดที่มิใชช่ือเสียงซ่ึงประโยชนเหลานั้นแมอาจทําใหการจํากัดเสรีภาพในการแสดง 
ออกบางประการชอบดวยกฎหมายจะไดรับการคุมครองดีกวาดวยกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อความมุง
หมายนัน้เปนการเฉพาะ วาโดยเฉพาะแลว กฎหมายหมิน่ประมาทไมสามารถใหเหตุผลวาชอบดวย
กฎหมายบนพืน้ฐานเพื่อชวยรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ หรือ
ความสัมพันธฉันทมิตรกับรัฐหรือรัฐบาลตางประเทศ 
 
 
ขอสังเกตหลักการที่ 2 
 
ความมุงหมายเดียวที่ชอบดวยกฎหมายของกฎหมายหมิ่นประมาทคือเพือ่คุมครองชื่อเสียง แตมี
หลายประเทศในโลกที่ใชกฎหมายหมิ่นประมาทไปในทางที่ผิดโดยใชเพื่อขัดขวางการแสดงความ
คิดเห็นโดยเปดเผยในที่สาธารณชนและการวิพากษวิจารณอันชอบดวยกฎหมายถึงการกระทําผิด
ของเจาหนาที่ หลายประเทศมีกฎหมายที่บญัญัติขึ้นเพื่อคุมครองเกียรติข์องสิ่งของบางอยางเชน
สัญญลักษณของชาติหรือศาสนา เนื่องจากสิ่งของในลักษณะเชนนั้นไมอาจมีช่ือเสียงได กฎหมาย
เหลานั้นจึงมไิดมีเพื่อเปาหมายอันชอบดวยกฎหมาย 
 
ความเสียหายจากการที่ช่ือเสียงของบุคคลถูกโจมตีโดยไมมีเหตุอันควรโดยสภาพเปนเรื่องที่กระทาํ
ตอบุคคลนั้นโดยตรง จึงไมใชประโยชนทีอ่าจตกทอดทางมรดกไดซ่ึงตางจากทรัพยสิน ประโยชน
ใดๆที่ญาติซ่ึงยังมีชีวิตอยูอาจมีในชื่อเสียงของบุคคลที่ตายแลวแตกตางโดยพื้นฐานจากประโยชนที่
บุคคลซึ่งยังมีชีวิตอยูจะมีไดจากชื่อเสียงของตนเอง นอกจากนี้สิทธิ์ในการฟองคดหีมิ่นประมาท
ช่ือเสียงของบุคคลที่ตายแลวสามารถถูกใชไปในทางที่ผิดโดยงายและอาจขัดขวางการแสดงความ
คิดเห็นตอเหตกุารณทางประวัติศาสตรอยางอิสระและเปดเผย 
 
กลุมตางๆที่ไมมีสถานะทางกฎหมายมิอาจมีช่ือเสียงเชนที่บุคคลมีในความหมายของการมีช่ือเสียง
ได กฎหมายหมิ่นประมาททีมุ่งหมายเพื่อคุมครองชื่อเสียงของกลุมในลักษณะนีจ้ึงไมอาจใหเหตุผล
วาชอบดวยกฎหมายได หลักการที่ 2 (ข) (5) ครอบคลุมทั้งการฟองคดีหมิ่นประมาทในนามสมาชิก
ทุกคนของกลุมและการฟองคดีของแตละบุคคลซึ่งอางวาถูกหมิ่นประมาทโดยออมจากการเปนสวน
หนึ่งของกลุม สมาชิกแตละคนของกลุมอาจสามารถฟองคดีหมิ่นประมาทไดตราบเทาที่สามารถ
แสดงใหเห็นไดวาตนถกูอางถึงเปนสวนตวัและไดรับผลโดยตรง 
 
บางประเทศหาเหตุผลที่จะใหกฎหมายหมิน่ประมาทโดยเฉพาะที่มีโทษอาญาชอบดวยกฎหมายบน
พื้นฐานวากฎหมายนี้คุมครองประโยชนสาธารณะที่ไมเกี่ยวกับชื่อเสียง เชน เพื่อรักษาความสงบ
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เรียบรอยของประชาชน ความมั่นคงของประเทศหรือความสัมพันธฉนัทมิตรกับประเทศอื่น 
เนื่องจากกฎหมายหมิ่นประมาทมิไดบัญญัติเพื่อคุมครองประโยชนเหลานี้เปนการเฉพาะ จึงไมเขา
คายวามีความจําเปนในการจํากัดเสรีภาพในการแสดงออกตามที่กลาวไวในหลักการที่ 1.3 
ประโยชนในลักษณะเชนนี้เมื่อเปนการชอบดวยกฎหมายควรไดรับการคุมครองโดยกฎหมายที่
บัญญัติขึ้นเพื่อความมุงหมายนั้นเปนการเฉพาะ 
 
หลักการที่ 3  หมิ่นประมาทองคกรสาธารณะ 
 
องคกรสาธารณะในทุกรูปแบบซึ่งรวมถึงองคกรทั้งปวงที่เปนสวนหนึง่ของอํานาจนติิบัญญัติ 
บริหารหรือตุลาการของรัฐบาลหรือท่ีมีบทบาทหนาที่ในทางสาธารณะควรถูกหามมไิดฟองคดหีมิน่
ประมาททั้งหมด 
 
 
ขอสังเกตหลักการที่ 3 
 
ศาลสูงในหลายประเทศไดจาํกัดสิทธิ์ของเจาพนักงานของรัฐซึ่งรวมถึงองคกรที่มาจากการเลือกตั้ง 
บรรษัทที่รัฐเปนเจาของหรือแมแตพรรคการเมืองที่จะฟองคดีหมิ่นประมาท ซ่ึงเปนการยอมรับถึง
ความสําคัญอยางยิ่งยวดในสังคมประชาธิปไตยที่จะมีการวิพากษวิจารณเจาพนักงานของรัฐและ
เจาหนาที่รัฐบาลอยางเปดเผย ยอมรับถึงสภาพของชื่อเสียงที่องคกรเหลานี้มีซ่ึงมีอยางจํากัดและเปน
สาธารณะ และเจาพนักงานของรัฐมีวิธีการมากมายในการคุมครองตนเองจากการถูกวิพากษวจิารณ 
ในการใชหลักการขอนี้ควรคาํนึงวาในทางสากลมีแนวโนมที่จะขยายการจํากัดสิทธิ์ประการนี้ให
ครอบคลุมองคกรสาธารณะในรูปแบบตางๆกวางยิ่งขึ้น  
 
สวนที่ 2   หมิ่นประมาททางอาญา 
 
หลักการที่ 4   หมิ่นประมาททางอาญา 
 
(ก)   กฎหมายหมิ่นประมาททางอาญาทั้งปวงควรยกเลิกและแทนที่ตามความจําเปนดวยกฎหมาย
หมิ่นประมาททางแพงตามความเหมาะสม ประเทศที่ยังใชกฎหมายหมิน่ประมาททางอาญาควรมี
มาตรการที่จะดําเนินการตามหลักการนี้อยางเปนขั้นตอน 
 
(ข)   เพื่อผลในทางปฏิบัติ ควรมีมาตรการในทันทีทีจ่ะสรางความมั่นใจวากฎหมายหมิ่นประมาท
ทางอาญาใดๆที่ยังบังคับใชอยูเปนไปตามเงือ่นไขขางลางนี้ ทั้งนี้โดยยอมรับขอเท็จจริงที่วาในหลาย
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ประเทศกฎหมายหมิ่นประมาททางอาญาเปนวิธีการหลักที่จะใชจัดการกับกรณีที่ช่ือเสียงถูกโจมตี
โดยไมมีเหตุอันควร      
 
 (1)   บุคคลไมควรตองรับโทษทางอาญาในคดีหมิ่นประมาทเวนแตคูกรณีที่อางวาถูกหมิ่น
ประมาทสามารถพิสูจนโดยปราศจากขอสงสัยตามสมควรถึงการดํารงอยูขององคประกอบของ
ความผิดทุกประการตามที่ระบุไวขางลางนี้ 
 
 (2)   ไมใหถือวามีความผิดของการหมิ่นประมาททางอาญาเวนแตจะพสูิจนไดวาขอความที่
ดูหม่ินนั้นเปนเท็จ ไดกระทําโดยรูแนวาเปนเท็จหรือโดยไมรูวาเปนเท็จหรือไมอยางประมาท
เลินเลอ และไดกระทําโดยมเีจตนาอยางแนชัดที่จะกอใหเกิดความเสยีหายแกคูกรณีที่อางวาถูกหมิ่น
ประมาท 
 
 (3)   เจาพนักงานของรัฐซึ่งรวมถึงตํารวจและอัยการไมควรมีสวนในการฟองหรือ
ดําเนินคดีหมิน่ประมาททางอาญาไมวาคูกรณีที่อางวาถูกหมิ่นประมาทจะมีสถานภาพอยางใดหรือ
แมแตเปนเจาพนักงานอาวุโสของรัฐ 
 
 (4)   ไมควรใชโทษจําคุก การรอลงอาญาโทษจําคุก การระงับมิใหใชสิทธิ์แสดงออกผาน
ส่ือในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่เปนการชั่วคราว หรือมิใหทํางานขาวหรืออาชีพอ่ืนใดเปนการชั่วคราว 
เงินคาปรับที่มากเกินเหตุ หรือโทษอาญาอื่นใดที่รุนแรงเพื่อเปนบทลงโทษการละเมดิกฎหมายหมิน่
ประมาทไมวาขอความที่ดูหมิ่นนั้นจะเลวรายหรือโจงแจงอยางใดก็ตาม 
 
 
ขอสังเกตหลักการที่ 4 
 
การทําใหการกระทําใดมีความผิดทางอาญาแสดงนัยวารัฐมีประโยชนอยางชัดแจงในการควบคุม
การกระทํานัน้และทําใหการกระทํานัน้เปนสิ่งที่นารังเกียจของสังคม ศาลในทางสากลจึงไดเนนถึง
ความจําเปนทีรั่ฐบาลของประเทศตางๆจะตองยับยั้งชั่งใจการใชโทษอาญาในการจํากัดสิทธิ์พื้นฐาน 
ประเทศตางๆจํานวนมากถือวาการคุมครองชื่อเสียงของบุคคลเปนประโยชนสวนบคุคลและ
ประสบการณช้ีวาการทําใหขอความหมิ่นประมาทมีโทษอาญาไมจําเปนวาจะทําใหช่ือเสียงของ
บุคคลไดการคุมครองอยางเพยีงพอ 
 
ในประเทศตางๆจํานวนมาก ผูมีอํานาจใชกฎหมายหมิ่นประมาททางอาญาไปในทางที่ผิดเพื่อจํากดั
การวิพากษวิจารณและการแสดงความคิดเห็นของสาธารณชน บทลงโทษทางอาญาที่รุนแรง

 11



โดยเฉพาะโทษจําคุกทําใหบคุคลเกรงกลัวอยางมากที่จะแสดงออกโดยเสรี จึงไมอาจใหเหตุผลวา
ชอบดวยกฎหมายอยางชัดแจงโดยเฉพาะเมื่อมีบทลงโทษที่มิใชทางอาญาซึ่งเพียงพอที่จะเยียวยา
ช่ือเสียงของบุคคลที่ไดรับความเสียหาย กฎหมายหมิ่นประมาททางอาญามีโอกาสที่จะถูกใชไป
ในทางที่ผิดเสมอแมในประเทศที่มิไดบังคบัใชอยางเขมงวด ไดกลาวไปแลววาการใชกฎหมายหมิน่
ประมาททางอาญาเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือปกปองประโยชนสาธารณะอืน่
เปนการไมชอบดวยกฎหมาย ดวยเหตุผลเหลานี้จึงควรยกเลิกกฎหมายหมิ่นประมาททางอาญา 
 
ในขณะเดยีวกนั เปนที่ยอมรบัวาในประเทศตางๆจํานวนมากกฎหมายหมิ่นประมาททางอาญายัง
เปนวิธีการหลักที่จะใชจัดการกับกรณีที่ช่ือเสียงถูกโจมตโีดยไมมีเหตุอันควร เพื่อลดการใชการ
จํากัดเสรีภาพในการแสดงออกไปในทางที่ผิดหรือการจาํกัดโดยไมมีแหตุอันควรใหเหลือนอยที่สุด
ในทางปฏิบัติ จึงจําเปนตองมีมาตรการในทันทีที่จะสรางความมั่นใจวากฎหมายลักษณะนี้เปนไป
ตามเงื่อนไขสีป่ระการที่ระบไุวในหลักการยอย (ข) หลักพื้นฐานประการหนึ่งของกฎหมายอาญาซึ่ง
คือใหสันนษิฐานไวกอนวาบริสุทธิ์นั้นกําหนดใหคูกรณีทีฟ่องคดีอาญาเปนฝายตองพสูิจน
องคประกอบสําคัญๆทั้งหมดของการกระทําผิด ในกรณขีองหมิ่นประมาท การที่ขอความที่กลาว
เปนเท็จหรือไมและการมีเจตนาเพียงพอทีจ่ะกระทําผิดเปนเงื่อนไขสําคัญสองประการแรก เงื่อนไข
ที่สามคือการใชกฎหมายหมิน่ประมาททางอาญาไปในทางที่ผิดบอยๆโดยเจาพนักงานของรัฐซึ่ง
รวมถึงการใชทรัพยากรตางๆของรัฐในการฟองคดีรวมทั้งสภาพการณที่วาการคุมครองชื่อเสียงของ
บุคคลเปนเรื่องสวนบุคคลโดยพื้นฐาน เงื่อนไขที่ส่ีคือบทลงโทษตองไมรุนแรงเกินควรหรือ
กอใหเกิดความเกรงกลัวที่จะแสดงออกในอนาคต 
 
สวนที่ 3   กฎหมายหมิ่นประมาททางแพง 
 
หลักการที่ 5   วิธีพิจารณา 
 
(ก)   กําหนดเวลาในการยื่นฟองคดีหมิ่นประมาทไมควรนานเกนิกวาหนึ่งปนับจากวนัที่เผยแพรเวน
แตในพฤติการณพิเศษ 
 
(ข)   ศาลควรทําใหวิธีพิจารณาคดีหมิน่ประมาทในแตละขั้นตอนดําเนนิไปดวยความรวดเร็วตาม
สมควรเพื่อใหเสรีภาพในการแสดงออกไดรับผลเสียแตนอยจากความเนิ่นนานของกระบวน
พิจารณา ในขณะเดียวกนั กระบวนพิจารณาไมควรดําเนินเร็วเกินไปจนจําเลยไมมโีอกาสที่จะตอสู
คดีอยางเหมาะสมไมวาจะดวยพฤติการณใดก็ตาม 
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ขอสังเกตหลักการที่ 5 
 
การอนุญาตใหฟองคดีหลังจากที่ขอความอันเปนมูลคดไีดเผยแพรไปนานแลวทาํใหบุคคลที่
เกี่ยวของตอสูคดีลําบาก กระบวนพิจารณาที่เนิ่นนานเกนิควรทําใหจําเลยเกิดความเกรงกลัวที่จะ
แสดงออกโดยเสรีและโจทกไมไดรับการเยยีวยาในเวลาอนัควร ในขณะเดียวกัน กฎหมายในบาง
ประเทศใหเวลาคูกรณีของคดีหมิ่นประมาทสั้นอยางไมสมเหตุผลซ่ึงหมายความวาจําเลยไมมี
โอกาสที่จะตอสูคดีอยางเหมาะสมและอาจมีอุปสรรคอื่นดวย ปญหานีอ้าจรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะใน
กรณีที่เกีย่วกับหลักฐานของความจริงเมื่อจาํเลยไดขอมูลมาจากแหลงขาวลับซึ่งไมตองการเปดเผย
ตอศาล 
 
หลักการที่ 6   การคุมครองแหลงขาว 
 
(ก)   นักขาวและบุคคลอื่นซึ่งไดขอมูลขาวสารจากแหลงขาวลับเพื่อเผยแพรเปนประโยชน
สาธารณะมีสิทธิ์ที่จะไมตองเปดเผยแหลงขาวลับนั้น และสิทธิ์นี้ไมควรถูกเพิกถอนหรือจํากัดใน
การดําเนนิคดหีมิ่นประมาทไมวาภายใตพฤติการณใดกต็าม 
 
(ข)   บุคคลซึ่งไดรับการคุมครองภายใตหลักการขอนี้ไมควรไดรับผลเสียในคดีหมิ่นประมาทเพียง
เพราะปฏิเสธที่จะเปดเผยแหลงขาวลับ 
 
 
ขอสังเกตหลักการที่ 6 
 
เปนที่ยอมรับกันดวีาการรับประกันถึงเสรีภาพในการแสดงออกทําใหนักขาวและบคุคลอื่นซึ่ง
เผยแพรขอมูลขาวสารเพื่อประโยชนสาธารณะมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเปดเผยแหลงขาวลับโดย
หลักการนี้เพียงแคนําสิทธิ์นีม้าใชในบริบทของกฎหมายหมิ่นประมาท ในกรณีที่มกีารปฏิเสธที่จะ
เปดเผยแหลงขาวลับ บุคคลยังอาจนําเสนอพยานหลักฐานตอศาลวาแหลงขาวนั้นมตีัวตนอยูจริง แต
ก็ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของศาลวาจะใหน้ําหนกัตอพยานหลกัฐานนัน้แคไหน 
 
หลักการที่ 7   การพิสูจนความจริง 
 
(ก)   เมื่อพบวาขอความดูหมิน่นั้นเปนความจริง จําเลยควรพนจากความรับผิดในทุกคดี8
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(ข)   ในคดีที่เกี่ยวของกับขอความอันเปนเรื่องเกี่ยวกับสาธารณะ9 โจทกควรมีภาระในการพิสูจนวา
ขอความหรือการใสความทีเ่ปนขอเท็จจรงิที่อางวาเปนหมิ่นประมาทนั้นเปนเท็จ 
 
(ค)   ควรมีการทบทวนการปฏิบัติที่จํากัดโดยไมมีเหตุอันควรถึงโอกาสของจําเลยในการพิสูจน
ความเปนจริงของขอความที่ไดเผยแพร 
 
 
ขอสังเกตหลักการที่ 7 
 
กฎหมายหมิ่นประมาทในหลายประเทศไดบังคับใชสวนแรกของหลกัการนี้แลวซ่ึงพัฒนามาจาก
ความคิดพื้นฐานที่วาการเผยแพรขอความที่เปนจริงควรนํามาฟองเปนคดีไมไดเนื่องจากบุคคลไม
สามารถที่จะรักษาชื่อเสียงทีต่นไมควรมีมาแตแรก ดังทีไ่ดกลาวมาแลว หลักการนี้ไมปฏิเสธที่จะให
โอกาสฟองคดีในประเด็นอื่นๆเชนการคุมครองความเปนสวนตัว ยกตวัอยางเชน กฎหมายความ
เปนสวนตวัในบางประเทศกําหนดขอจํากดัในการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการถูกพิพากษาลงโทษใน
อดีต 
 
ขอ (ข) ของหลักการนี้มีเพื่อแกประเพณีปฏิบัติในหลายประเทศที่ใหสันนิษฐานวาขอเท็จจริงที่หมิน่
ประมาทเปนเท็จเวนแตจําเลยจะพิสูจนไดวาเปนจริง อยางไรก็ตามคดีเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ไดถือวาการสนันิษฐานเชนนั้นเพิ่มภาระใหแกจําเลยโดยไมมีเหตุอันควรโดยเฉพาะในกรณีที่เปน
ขอความอันเปนเรื่องเกี่ยวกับสาธารณะบนพื้นฐานทีว่าเปนการทําใหเกรงกลัวที่จะใชเสรีภาพในการ
แสดงออก 
 
การปฏิบัติในบางลักษณะในบางประเทศจํากัดโอกาสของจําเลยในการพิสูจนความเปนจริงของ
ขอความที่ไดเผยแพรโดยไมมีเหตุอันควร จําเลยที่แพคดอีาจตองจายคาเสียหายเพิ่มขึน้เพียงเพราะ
ไดยนืยันวาขอความของตนเปนความจริงทัง้นี้ไมวาจะมีเหตุใดๆที่ทําใหจําเลยไมสามารถพิสูจนให
เห็นวาขอความนั้นเปนจริงกต็าม ประการนี้อาจปรามจําเลยโดยไมมีเหตุผลที่ชอบดวยกฎหมายที่จะ
นําพยานหลักฐานมาสืบถึงความเปนจริงนัน้แมขอความนั้นจะเปนความจริงโดยแทกต็ามเนื่องจาก
เกรงวาตนจะมีพยานหลักฐานไมเพยีงพอ ในลักษณะเดยีวกัน กฎเกณฑใดๆที่หามคดหีมิ่นประมาท
นําเสนอพยานหลักฐานซึ่งโดยปกตนิําสืบไดก็บั่นทอนโอกาสของจําเลยโดยไมมีเหตผุลที่ชอบดวย
กฎหมายทีจ่ะพิสูจนวาขอความนั้นเปนจรงิ ยกตวัอยางเชนการไมอนญุาตใหจําเลยนําสืบ
พยานหลักฐานที่แสดงวาโจทกเคยถูกพพิากษาลงโทษในอดีตหรือขอเทจ็จริงในอดีตอ่ืนๆ  
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หลักการที่ 8   เจาพนักงานของรัฐ 
 
กฎหมายหมิ่นประมาทไมควรคุมครองเจาพนักงานของรฐัไมวาจะอยูในตําแหนงหรอืสถานะใดก็
ตามเปนการพเิศษไมวาในพฤติการณใดกต็าม หลักการขอนี้คํานึงถึงวธีิการยื่นคําฟองและกระบวน
พิจารณา มาตรฐานที่จะใชพจิารณาวาจําเลยตองรับผิดหรือไม และบทลงโทษที่ใช 
 
 
ขอสังเกตหลักการที่ 8 
 
กฎหมายหมิ่นประมาทในหลายประเทศใหการคุมครองเจาพนกังานของรัฐในบางตาํแหนงมากกวา
ราษฎรทั่วไป เชนรัฐใหการชวยเหลือในการฟองคดีหมิ่นประมาทแกเจาพนักงานเหลานี้ การ
คุมครองชื่อเสียงของเจาพนกังานของรัฐมมีาตรฐานสูงกวา และจําเลยที่ถูกตัดสินวาหมิ่นประมาท
เจาพนกังานของรัฐตองรับโทษมากกวา ในปจจุบันกฎหมายระหวางประเทศถือวาเจาพนักงาน
เหลานี้ตองอดทนตอคําวิพากษวจิารณมากกวามิใชนอยกวา การใหการคุมครองเจาพนักงานของรัฐ
เปนพิเศษจึงขดักับหลักการขอนี้ 
 
หลักการที่ 9   การเผยแพรท่ีมีเหตุอันควร 
 
แมจะพบวาขอความที่เปนขอเท็จจริงอันเปนเรื่องเกี่ยวกบัสาธารณะเปนเท็จ จําเลยกย็ังควรสามารถ
ที่จะตอสูวาเปนการเผยแพรที่มีเหตุอันควร ขอตอสูนี้พิจารณาจากวามีเหตุอันควรหรือไมที่บุคคลที่
อยูในสถานะเชนเดียวกับจําเลยจะไดเผยแพรขอความนัน้ในลักษณะและรูปแบบเดยีวกับที่จําเลยได
กระทําไปไมวาในพฤติการณใดก็ตาม ในการกําหนดวาการเผยแพรมีเหตุอันควรหรือไมใน
พฤติการณของคดีหนึ่งๆ ศาลควรคํานึงถึงความสําคัญของเสรีภาพในการแสดงออกในเรื่องเกีย่วกบั
สาธารณะและสิทธิ์ของสาธารณชนที่จะไดรับขอมูลขาวสารในเรื่องเกีย่วกับสาธารณะอยาง
ทันทวงท ี 
 
 
ขอสังเกตหลักการที่ 9 
 
ศาลในประเทศตางๆไดยอมรับมากขึ้นในขอตอสู ‘การมีเหตุอันควร’ หรือขอตอสูที่คลายคลึงกันที่
ตั้งอยูบนความคิดของ ‘การตรวจสอบ’ หรือ ‘เจตนาบริสุทธิ’์ เนื่องจากความเขมงวดของกฎเกณฑ
เดิมๆในบางประเทศที่จําเลยตองรับผิดหากเผยแพรขอความที่เปนเทจ็หรือขอความซึ่งไมสามารถ
พิสูจนวาเปนจริง กฎเกณฑนีไ้มยุติธรรมตอส่ือเปนการเฉพาะเนื่องจากมีหนาที่ที่จะสนองตอบสิทธิ์
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ในการรับรูของสาธารณชนและบอยครั้งส่ือไมสามารถรอจนกวาจะมั่นใจวาขอเท็จจริงที่มีการกลาว
อางทุกประการนั้นเปนจริงกอนจึงตีพิมพหรือเผยแพรโดยการกระจายเสียงและ/หรือภาพ แม
นักขาวที่เกงทีสุ่ดก็ยังทําผิดไดโดยสุจริตและการที่จะปลอยใหพวกเขาตองรับโทษสําหรับการกลาว
อางที่เปนเท็จทุกขอความจะเปนผลเสียตอประโยชนสาธารณะในการทีจ่ะไดรับขอมูลขาวสารอยาง
ทันทวงที ดุลยภาพที่เหมาะสมกวาระหวางสิทธิ์ของเสรีภาพในการแสดงออกกับชื่อเสียงของบุคคล
คือการคุมครองบุคคลที่ไดกระทําอยางมีเหตุอันควรในขณะเดียวกนัก็ใหโจทกไดฟองบุคคลที่ไมได
กระทําอยางมเีหตุอันควร สําหรับสื่อนั้น หากไดกระทําตามมาตรฐานทีเ่ปนที่ยอมรับทางวิชาชีพ ก็
ควรถือวาไดกระทําอยางมีเหตุอันควรแลว 
 
หลักการที่ 10   การแสดงความคิดเห็น 
 
(ก)   บุคคลไมควรตองรับผิดตามกฎหมายหมิ่นประมาทเพราะแสดงความคิดเห็น 
 
(ข)   ความคิดเห็นหมายถึงขอความซึ่ง 
 
 (1)   ไมมีนยัของขอเท็จจริงซ่ึงจะพิสูจนไดวาเปนเท็จ หรือ 
 
 (2)   ไมสามารถตีความไดอยางสมเหตุผลวาเปนการกลาวขอเท็จจริงโดยแทเมื่อคํานึงถึง
พฤติการณทั้งปวงอันรวมถึงภาษาทีใ่ช (เชน การเลนวาทะ คํากลาวเกินจริง การกลาวเสียดสี หรือ
คําพูดขบขัน) 
 
 
ขอสังเกตุหลักการที่ 10 
 
มาตรฐานที่ชัดเจนที่จะใชกับคดีหมิ่นประมาทซึ่งเกี่ยวของกับการแสดงความคิดเหน็หรือที่เรียกวา
การตัดสินทางคุณคายังไมลงตัวแนชัด แตกเ็ปนที่ชัดเจนตามหลักนิติศาสตรวาการแสดงความ
คิดเห็นควรไดรับการคุมครองในระดับสูง ในบางประเทศการแสดงความคิดเห็นไดรับการคุมครอง
โดยสมบูรณบนพื้นฐานที่วาเปนสิทธิ์โดยสมบูรณที่จะมีความคิดเห็น การพิจารณาวาความคิดเห็น
ใด ‘สมควรแกเหต’ุ หรือไมซ่ึงมีลักษณะเปนอัตวิสัยอยางมากก็ยังเห็นวาการแสดงความคิดเห็นควร
ไดรับการคุมครองโดยสมบูรณ 
 
ขอความบางขอความโดยผิวเผินอาจดูเหมอืนเปนขอเท็จจริงแตก็ไมมเีหตุอันควรที่จะเขาใจเปน
เชนนั้นเนื่องดวยบริบทหรือภาษาทีใ่ช ลักษณะของการกลาววาทะ เชน คํากลาวเกินจริง การกลาว
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เสียดสีและคําพูดขบขันเปนตัวอยางที่ชัดเจน ดังนัน้จึงจาํเปนตองใหคํานิยามของความคิดเห็นไว
เพื่อความมุงหมายของกฎหมายหมิ่นประมาทเพื่อใหแนใจวาจะไดพจิารณาถึงความหมายทีแ่ทจริง
ของความคิดเห็นมากกวาดูเพียงผิวเผิน   
 
หลักการที่ 11   ขอยกเวนไมตองรับผิด 
 
(ก)   ขอความบางประเภทไมควรตองรับผิดตามกฎหมายหมิ่นประมาทซึ่งควรรวมถึงขอความ
เหลานี้เปนอยางนอย 
 
 (1)   ขอความซึ่งกลาวในกระบวนการขององคกรนิติบัญญัติซ่ึงรวมถึงขอความที่กลาวโดย
สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งทั้งในการอภิปรายทั่วไปและในคณะกรรมการชุดตางๆและโดยพยาน
บุคคลที่เรียกมาใหการตอคณะกรรมการชุดตางๆขององคกรนิติบัญญัติ 
 
 (2)   ขอความซึ่งกลาวในกระบวนการขององคกรทองถ่ินและโดยสมาชิกขององคกร
ทองถ่ินนั้น 
 
 (3)   ขอความซึ่งกลาวในขั้นตอนใดๆของกระบวนพิจารณาทางตุลาการ (รวมถึงในชัน้การ
พิจารณาเบื้องตนและกอนเริม่สืบพยาน) โดยบุคคลใดๆที่เกี่ยวของโดยตรงกับกระบวนพจิารณานัน้ 
(รวมถึงผูพิพากษา คูกรณี บคุคลที่เปนพยาน ทนายความและลูกขุน) เมือ่ขอความที่กลาวนั้น
เกี่ยวของกับกระบวนการนัน้ในทางใดทางหนึ่ง 
 
 (4)   ขอความซึ่งกลาวตอองคกรซ่ึงมีอาณัติอยางเปนทางการในการสอบสวนการละเมิด
สิทธิมนุษยชนรวมทั้งที่กลาวตอตอคณะกรรมาธิการที่ตั้งขึ้นเพื่อแสวงหาความจริง 
 
 (5)   เอกสารซึง่องคกรนิติบญัญัติส่ังใหเผยแพร 
 
 (6)   รายงานทีถู่กตองตามความเปนจริงและยุติธรรมของขอความตางๆตามขอ (1) ถึง (5) 
และ 
 
 (7)   รายงานทีถู่กตองตามความเปนจริงและยุติธรรมของขอความซึ่งเปนเอกสารของ
ทางการซึ่งทําใหการเผยแพรรายงานนั้นมเีหตุผลวาชอบดวยกฎหมาย เชน เอกสารทางการที่ออก
โดยการไตสวนสาธารณะ ศาลหรือองคกรนิติบัญญัติตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ 
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(ข)   ขอความบางประเภทควรไดรับยกเวนไมตองรับผิดเวนแตจะสามารถแสดงใหเห็นวาไดกลาว
โดยมีเจตนาราย ประสงคไมดีหรือมาดราย ซ่ึงควรรวมถึงขอความที่กลาวในการกระทําหนาที่หรือ
ประโยชนทางกฎหมาย ศีลธรรมหรือสังคม 
 
 
ขอสังเกตหลักการที่ 11 
 
เปนที่ยอมรับอยางกวางขวางวาในบางโอกาสเปนประโยชนสาธารณะที่บุคคลจะสามารถพูดได
อยางอิสระโดยไมตองกลัวหรือกังวลวาจะตองไปใหการตอศาลถึงส่ิงที่ตนไดพดูไป ขอความที่อยู
ในขอ (ก) (1) ถึง (5) ของหลักการขอนี้ไดรับยกเวนไมตองรับผิดตามกฎหมายหมิ่นประมาท
โดยทั่วไปอยูแลว นอกจากนี้เปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่สุดที่หนังสือพิมพและส่ืออ่ืนๆจะ
สามารถรายงานขอความและเอกสารเหลานี้รวมทั้งเอกสารทางการอื่นๆบางประเภทตอสาธารณชน
อยางถูกตองตามความเปนจริงและยุติธรรมแมวาผูเขียนตนฉบับเอกสารเหลานั้นจะไมไดรับการ
คุมครองก็ตาม 
 
สําหรับในกรณีอ่ืน ผูกลาวขอความบางประเภทซึ่งตนมหีนาที่ตองกลาวหรือมีประโยชนในการที่จะ
กลาวก็ไดรับการคุมครองเวนแตจะกลาวโดยมีเจตนาราย ในทางสากลความสําคัญของเสรีภาพใน
การแสดงออกทําใหมีแนวโนมที่จะตีความขอบเขตการคุมครองภายใตหลักการนีใ้หครอบคลุม
กวางยิ่งขึ้น 
 
หลักการที่ 12   ขอบเขตของการรับผิด 
 
(ก)   บุคคลไมควรตองรับผิดภายใตกฎหมายหมิ่นประมาทสําหรับขอความซึ่งตนมิไดกลาว มิได
เปนบรรณาธิการหรือผูพิมพผูโฆษณา และตนไมรูวาหรือไมมีเหตุผลที่จะเชื่อวาส่ิงที่ตนไดกระทํามี
สวนในการเผยแพรขอความหมิ่นประมาท 
 
(ข)   องคกรตางๆซึ่งบทบาทในการเกี่ยวพันกับขอความหนึ่งๆเปนเพยีงใหชองทางเทคนิกเขาสู
อินเตอรเน็ต สงขอมูลผานอินเตอรเน็ตหรือเก็บขอมูลทั้งหมดหรือบางสวนของเวบไซทไมควรตอง
รับผิดใดๆตอขอความเหลานั้นเวนแตโดยพฤติการณจะกลาวไดวาองคกรเหลานั้นไดรับรอง
ขอความนั้น อยางไรก็ตาม องคกรเหลานี้อาจไดรับการรองขอใหดําเนนิการตามความเหมาะสมเพือ่
ปองกันการเผยแพรขอความเหลานั้นตอไปอีกตามคําส่ังศาลชั่วคราวหรอืถาวรตามเงื่อนไขใน
หลักการที่ 16 หรือ 17  
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ขอสังเกตหลักการที่ 12 
 
การเผยแพรขอความหมิ่นประมาทอาจมีบคุคลจํานวนมากเกีย่วของ บุคคลซึ่งไมมีสวนในการกลาว
หรือเผยแพรขอความนั้นและซึ่งไมมีเหตุทีจ่ะเชื่อวาขอความนั้นเปนหมิ่นประมาทเชนผูเผยแพรส่ือ
และสํานักขาวหรือรานคาไมควรตองรับผิดตอขอความนัน้ 
 
องคกรตางๆที่กลาวถึงในขอ (ข) ของหลักการนี้และโดยเฉพาะผูใหบริการอินเตอรเนต็ (Internet 
Service Providers or ISPs) ตางจากผูพิมพผูโฆษณาที่รูจักกนัในกฎหมายหมิ่นประมาทของบาง
ประเทศดวยเหตุผลสําคัญหลายประการ ซ่ึงรวมถึงวาองคกรเหลานี้ไมมีสวนเกีย่วของโดยตรงกับ
ขอความเหลานั้นที่ตนใหชองทางในการเผยแพรและจึงไมสามารถคาดวาจะตองปกปองหรือยืน
กรานเพื่อขอความเหลานัน้ซึ่งตนอาจตองรับผิดหากกระทําเชนนั้น หากองคกรเหลานี้ตองรับผิด
เชนเดยีวกับผูพิมพผูโฆษณา องคกรเหลานีก้็อาจจะถอดขอความออกจากอินเตอรเน็ตทันทีที่มีคนตั้ง
คําถามหรือขูที่จะดําเนินการตามกฎหมายโดยไมคํานึงถึงความชอบดวยกฎหมายหรือความถูกตอง
ของการขูนั้น ในบางประเทศผูใหบริการอนิเตอรเน็ตไดรับการคุมครองไมตองรับผิดสําหรับ
ขอความหมิ่นประมาทเพื่อปองกันมิใหบุคคลและ/หรือบริษัทที่มีอํานาจเซ็นเซอรอินเตอรเน็ตโดย
เพียงออกคําขูตามที่กลาวขางตน 
 
สวนที่ 4   การเยียวยา 
 
 
ขอสังเกตสําหรับการเยียวยา 
 
การเยียวยาหรือบทลงโทษที่ขาดความเหมาะสมอาจจํากดัการไหลเวียนโดยอิสระของขอมูลขาวสาร
และความคิดอยางมาก ดังนัน้ในปจจุบันจงึมีการกําหนดวาการเยียวยาหรือบทลงโทษซึ่งก็
เชนเดยีวกับกฎเกณฑตางๆตองไดรับการตรวจสอบวาเปนการจํากดัเสรีภาพในการแสดงออก
หรือไมเพียงใด 
 
หลักการที่ 13   บทบาทของการเยียวยา  
 
(ก)   การเยยีวยาตามที่กฎหมายกําหนดหรือบังคับใชสําหรับการหมิ่นประมาทไมควรใชกับขอความ
ใดๆซึ่งไมพบวาเปนหมิ่นประมาทตามหลกัการที่กลาวมาขางตน 
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(ข)   เปาหมายสําคัญที่สุดของการใหการเยยีวยาสําหรับขอความหมิ่นประมาทควรเปนเพื่อบรรเทา
ความเสียหายตอช่ือเสียงของโจทก มิใชเพือ่ลงโทษบุคคลซึ่งตองรับผิดชอบตอการเผยแพรขอความ
นั้น 
 
(ค)   ในการใหการเยยีวยา ควรคํานึงถึงกลไกอื่นใดๆซึง่รวมถึงระบบสมัครใจหรือกํากับดแูลตนเอง
ซ่ึงไดเคยใชในการบรรเทาความเสียหายที่ขอความหมิน่ประมาทกระทําตอช่ือเสียงของโจทก และ
ควรคํานึงถึงการที่โจทกไมไดใชกลไกเหลานั้นเพื่อบรรเทาความเสียหายตอช่ือเสียงของตน 
 
 
ขอสังเกตหลักการที่ 13 
 
ไมควรมีใครถูกกําหนดโดยกฎหมายใหตองดําเนินการหรือใหการเยยีวยาใดๆเวนแตจะพบวาบุคคล
นั้นตองรับผิดชอบตอการเผยแพรขอความหมิ่นประมาทตามหลักการทีก่ลาวมาขางตน อยางไรก็
ตามมิไดหมายความวาหนังสือพิมพหรือส่ืออ่ืนไมอาจดําเนินการตางๆเชนบนพื้นฐานของความ
สมัครใจหรือกํากับดแูลตนเองเมื่อมีการกลาวอางวาขอความที่เผยแพรนั้นไดกอใหเกิดความเสียหาย
ตอช่ือเสียง 
 
เสรีภาพในการแสดงออกกําหนดวาความมุงหมายของการเยียวยาขอความหมิ่นประมาทควรจํากัด
อยูที่การบรรเทาความเสียหายตอช่ือเสียงของบุคคลซึ่งถูกหมิ่นประมาทเวนแตในกรณีพิเศษจริงๆ
เทานั้น การใชการเยียวยาเพือ่เปาหมายอื่นใดจะทําใหเกรงกลัวที่จะใชเสรีภาพในการแสดงออกซึ่ง
ไมอาจใหเหตผุลวาชอบดวยกฎหมายวามีความจําเปนในสังคมประชาธิปไตย 
 
เปนหลักกฎหมายทั่วไปที่วาโจทกในคดีแพงมีหนาที่ที่จะบรรเทาความเสียหาย ในกรณีของ
กฎหมายหมิ่นประมาทหลักนี้มีนัยวาโจทกควรใชประโยชนจากกลไกที่มีอยูดังเชนทีก่ลาวไวในขอ 
(ค) ของหลักการนี้ซ่ึงอาจปลดเปลื้องหรือบรรเทาความเสียหายตอช่ือเสียงของตน 
 
หลักการที่ 14   การเยียวยาท่ีมิใชตัวเงนิ 
 
ศาลควรใหความสําคัญตอการใชการเยยีวยาที่มิใชตัวเงนิที่มีอยูเปนอันดันแรกในการบรรเทาความ
เสียหายตอช่ือเสียงที่เกิดจากขอความหมิ่นประมาท 
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ขอสังเกตหลักการที่ 14 
 
การดูวาการจํากัดเสรีภาพในการแสดงออกประการใดเปนความจําเปนมิใหอางวาการจํากัดนัน้นา
เกรงกลัวนอยกวาแตหากยังมีทางเลือกอื่นที่ไดผลอยูอีก การเยียวยาที่มใิชตัวเงนิมักสงผลกระทบตอ
การไหลเวยีนโดยอิสระของขอมูลขาวสารและความคิดนอยกวาการเยยีวยาที่เปนตวัเงิน และใน
ขณะเดียวกนัอาจเปนวิธีการที่ไดผลในการบรรเทาความเสียหายตอช่ือเสียงของบุคคล ดังนั้นการ
เยียวยาดังกลาวจึงควรไดรับความสําคัญในอันดับตน 
 
ประเทศตางๆมีวิธีการเยยีวยาที่กอใหเกิดความเกรงกลวันอยกวาวิธีการที่เปนตัวเงนิแตกตางกันไป 
วิธีการเหลานีอ้าจรวมถึงการตีพิมพคําขอโทษ คําแกไข และ/หรือคําโตตอบ หรือตีพิมพคําพิพากษา
ที่พิพากษาวาขอความนั้นเปนหมิ่นประมาท 
 
หลักการที่ 15   คาทดแทนที่เปนตัวเงิน 
 
(ก)   ควรใหคาทดแทนที่เปนตัวเงนิตอเมือ่การเยียวยาทีม่ิใชตัวเงนิไมเพียงพอตอการบรรเทาความ
เสียหายทีเ่กิดจากขอความหมิน่ประมาทเทานั้น 
 
(ข)   ในการประเมินมูลคาคาทดแทนที่เปนตัวเงนิควรคาํนึงถึงผลที่อาจกอใหเกดิความเกรงกลัวใน
การใชเสรีภาพในการแสดงออกและเรื่องอื่นๆ คาทดแทนที่เปนตวัเงินไมควรเกนิไปกวาความ
เสียหายทีเ่กิดขึ้นและควรคํานึงถึงการเยยีวยาที่มิใชตวัเงนิและการใหคาทดแทนในการกระทําผิด
ทางแพงอ่ืนๆ 
 
(ค)   ควรใหคาทดแทนสําหรับความสูญเสียทางการเงินทีเ่กิดขึ้นจริงหรอืความเสียหายอยางสําคัญที่
เกิดจากขอความหมิ่นประมาทตอเมื่อไดพสูิจนใหเห็นเปนการเฉพาะถงึความสูญเสียนั้นเทานัน้ 
 
(ง)   มูลคาของคาทดแทนทีจ่ะใหสําหรับความเสียหายที่ไมสําคัญตอช่ือเสียงซึ่งคือความเสียหายที่  
มิอาจตีเปนจํานวนเงินควรมมูีลคาสูงสุดที่จะใหไดกําหนดไวซ่ึงควรใหมูลคาสูงสุดนี้เฉพาะในกรณี
ที่รุนแรงที่สุดเทานั้น 
 
(จ)   คาทดแทนที่เปนตวัเงินที่ใหเพื่อทดแทนนอกเหนือจากความเสียหายตอช่ือเสียงควรเปน
มาตรการยกเวนในกรณีเฉพาะอยางมากซึ่งควรใชตอเมื่อโจทกไดพิสูจนใหเห็นวาจําเลยไดกระทํา
โดยรูอยูวาขอความนั้นเปนเท็จและโดยมีเจตนาที่จะทําใหโจทกเสียหายเปนการเฉพาะเทานัน้ 
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หลักการที่ 16   คําสั่งหามชั่วคราว 
 
(ก)   ในคดหีมิน่ประมาท ไมควรใชคําส่ังหามกอนที่จะมกีารเผยแพรในลักษณะของการยับยั้งไว
กอน 
 
(ข)   กอนการพิจารณาของศาลถึงความชอบของคําส่ังดังกลาว ไมควรใชคําส่ังหามชั่วคราวเพื่อหาม
การเผยแพรตอไปอีกเวนแตเฉพาะในกรณพีิเศษตามเงื่อนไขทั้งปวงตอไปนี ้
 
 (1)   โจทกสามารถแสดงใหเห็นวาตนจะไดรับความเสียหายที่ไมอาจแกไขไดซ่ึงไมอาจ
ทดแทนไดดวยการเยยีวยาทีจ่ะมีตามมาหากมีการเผยแพรตอไป    
 
 (2)   โจทกสามารถแสดงใหเห็นคอนขางแนนอนวาตนสามารถพิสูจนไดวา 
         - ขอความนั้นเปนหมิ่นประมาทอยางโตแยงไมได และ 
         - ขอตอสูใดๆที่อาจมีไมมีมูลโดยชัดแจง 
 
 
 
 
 
ขอสังเกตหลักการที่ 16 
 
คําส่ังหามชั่วคราวเปนการจํากัดเสรีภาพในการแสดงออกอยางรุนแรง หากใชกอนที่จะมีการ
เผยแพร กจ็ะอยูในรูปแบบการยับยั้งไวกอนซึ่งหลักสิทธิมนุษยชนสากลในบางตัวบทไดหามไวโดย
ส้ินเชิง แมจะใชหลังการเผยแพรคร้ังแรก ก็ควรใชใหนอยที่สุดและใชเมื่อพฤติการณเรียกรองใหใช
จริงๆเทานั้น วาโดยเฉพาะแลว เมื่อจําเลยไดนําพยานหลกัฐานมาสืบเพือ่ขอตอสูใด กค็วรเปนการ
เพียงพอทีจ่ะแสดงวาขอตอสูนั้นมิไดไมมีมลูโดยชัดแจงและจึงควรใหคาํขอใหมีคําส่ังหามชั่วคราว
ตกไป 
 
หลักการที่ 17   คําสั่งหามถาวร 
 
ไมควรใชคําส่ังหามถาวรเวนแตโดยคําส่ังศาลและหลังจากที่ศาลไดพิจารณามูลของคดีโดยสมบูรณ
และยุติธรรม คําส่ังหามถาวรควรจํากัดใชเฉพาะกับขอความที่พบวาเปนหมิ่นประมาทและเฉพาะ
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กับบุคคลที่พบวาตองรับผิดชอบตอการเผยแพรขอความดังกลาว ควรปลอยใหจําเลยตัดสินใจวาจะ
ไมใหมกีารเผยแพรตอไปอยางไร เชน โดยการลบเฉพาะขอความดังกลาวออกไปจากหนังสือ 
 
หลักการที่ 18   คาใชจายในการดําเนินคด ี
   
ในการใหคาทดแทนสําหรับคาใชจายในการดําเนินคดแีกทั้งโจทกหรือจําเลย ศาลควรคํานึงเปนการ
เฉพาะถึงผลที่คาทดแทนนัน้อาจมีตอเสรีภาพในการแสดงออก 
 
 
ขอสังเกตหลักการที่ 18 
 
การดําเนนิคดหีมิ่นประมาทมีความซับซอนมากขึ้นในหลายประเทศและการตอสูคดีของฝายจําเลย
อาจตองมีคาใชจายสูงมาก ในบางคดีคาทดแทนทีจ่ําเลยผูชนะคดีไดรับเพียงพอสําหรับคาใชจายที่
เกิดขึ้นในการตอสูคดีเพียงบางสวนที่เล็กนอยเทานั้นซึ่งอาจเปนการจํากดัการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ที่เกี่ยวของกับสาธารณะในอนาคตอยางมาก 
  
หลักการที่ 19   โจทกซ่ึงมีเจตนาราย 
 
จําเลยควรมวีิธีการเยียวยาที่ไดผลในกรณีทีโ่จทกฟองคดซ่ึีงไมมีมูลอยางชัดแจงโดยหวังที่จะ
กอใหเกิดความเกรงกลัวในการใชเสรีภาพในการแสดงออกมากกวาทีจ่ะเยียวยาชื่อเสียงของตน 
 
 
ขอสังเกตหลักการที่ 19 
 
ในบางกรณี บคุคลหรือบริษัทที่รํ่ารวยหรือมีอํานาจทางการเมืองฟองคดีหมิ่นประมาทเพื่อพยายามที่
จะมิใหส่ือวิพากษวจิารณการกระทําของตนทั้งที่ไมมีโอกาสที่จะชนะคดี จําเลยจึงควรมีวิธีการทาง
กฎหมายทีต่นอาจนํามาใชไดในการโตตอบพฤติกรรมเชนนี ้
 
วิธีการเยยีวยาอาจแตกตางกนัไปในประเทศตางๆแตวิธีทีอ่าจเปนไดเชนใหสิทธิ์ที่จะฟองคดีสําหรับ
การละเมิดกระบวนการทางแพง และ/หรือการมีกระบวนการที่จะยกฟองตั้งแตระยะเริม่ตนเวนแต
โจทกจะสามารถแสดงวาตนมีโอกาสที่จะชนะคดีไดบาง 
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เชิงอรรถ 
 
1.     หลักการตางๆในเอกสารฉบับนี้มิไดหมายความวาประเทศตางๆไมอาจใหการคุมครองเสรีภาพ
ในการแสดงออกมากไปกวาที่กําหนดไวในหลักการเหลานี้ 
 
2.     ประกอบดวยแถลงการณเกีย่วกับกฎหมายหมิ่นประมาทและเสรีภาพในการแสดงออกที่อยูใน 
กรอบการดําเนินการโอตาเกี่ยวกับการปฏรูิปกฎหมายสือ่ในไนจีเรีย ซ่ึงรับรองโดยผูเขารวมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปกฎหมายสือ่ที่จัดขึ้นที่เมอืงโอตา ประเทศไนจีเรียเมื่อวันที่ 16-18 
มีนาคม 2542 และปฏิญญาวาดวยหลักการของเสรีภาพในการแสดงออกและการหมิน่ประมาทซ่ึง
รับรองโดยผูเขารวมการประชุมเชิงวิชาการระหวางประเทศวาดวยเสรภีาพในการแสดงออกและ
กฎหมายหมิ่นประมาทเมื่อวนัที่ 15-17 กันยายน 2542 ณ กรุงโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา    
 
3.     รายช่ือผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัตกิารครั้งนี้ปรากฎอยูในภาคผนวก ก 
 
4.     เพื่อความมุงหมายของหลักการตางๆในเอกสารฉบับนี้ กฎหมายซึ่งหมายในเบื้องตนที่จะ
กําหนดดุลยภาพนี้จะเรียกวา ‘กฎหมายหมิน่ประมาท’ โดยตระหนกัวาในแตละประเทศก็อาจ
เรียกชื่อแตกตางกันไป เชน ดูหม่ิน การโฆษณาหมิ่นประมาท การกลาวหมิ่นประมาท หรือการทํา
ใหหมดความศักดิ์สิทธิ์ 
 
5.     คําวา ‘เรา’ ในที่นี้รวมถึงผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ กรุงลอนดอนที่อยูในเชิงอรรถ
ที่ 3 รวมทั้งความคิดเห็นทีเ่ปนเอกฉันทของบุคคลตางๆอันเปนกลุมใหญกวาผูเขารวมประชุม
เหลานั้นมากซึ่งไดมีสวนเกี่ยวของในการรางหลักการเหลานี้ และรายชือ่บุคคลและองคการตางๆที่
ไดรับรองหลักการเหลานี้อยางเปนทางการ 
 
6.     ดูหลักการที่ 2 
 
7.     หลักการในเอกสารฉบบันี้ยอมรับถึงการที่หลักการศิราคิวซายังนาํมาใชไดอยูซ่ึงรับรองใน
เดือนพฤษภาคม 2527 โดยกลุมผูเชี่ยวชาญซึ่งมาประชุมรวมกันโดยการจัดการประชุมของ
คณะกรรมการนักนิติศาสตรสากล สมาคมกฎหมายอาญาสากล สมาคมคณะกรรมการนักนิติศา
สาตรสากลแหงอเมริกา สถาบันสิทธิมนุษยชนเออรเบิ้น มอรเกน และสถาบันการศึกษาชั้นสูงสากล
ดานอาชญาวทิยา  
 
8.     ดูหลักการที่ 9 ในเรื่องการเผยแพรที่มีเหตุอันควรดวย 
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9.     คําวา ‘เร่ืองเกี่ยวกับสาธารณะ’ ที่ใชในหลักการเหลานี้ไดรับการนิยามอยางกวางใหรวมถึง
เร่ืองทั้งปวงที่เกี่ยวกับประโยชนสาธารณะอันชอบดวยกฎหมาย โดยรวมถึงแตกไ็มจาํกัดอยูเพียง
อํานาจทั้งสามสวนของรัฐบาล และโดยเฉพาะเรื่องที่เกีย่วกับบุคคลสาธารณะและเจาพนักงานของ
รัฐ เร่ืองเกี่ยวกบัการเมือง สาธารณสุขและความปลอดภยัสาธารณะ การบังคับใชกฎหมายและการ
บริหารจัดการความยุติธรรม ประโยชนของผูบริโภคและสังคม เร่ืองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ 
การใชอํานาจ และศิลปะและวัฒนธรรม อยางไรก็ตาม ไมรวมถึงเรื่องที่เปนเรื่องสวนตัวโดยแทซ่ึง
สาธารณชนใหความสนใจเพราะเปนเรื่องเกี่ยวกับเพศหรืออารมณความรูสึกเทานั้น 
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ภาคผนวก ก 
 

ผูเขารวมการประชุมเชิงปฏบิัติการระหวางประเทศวาดวย 
เสรีภาพในการแสดงออกและการหมิ่นประมาท 

ณ กรุงลอนดอน เม่ือวันท่ี 29 กุมภาพันธ ถงึ 1 มีนาคม 2543 
 
 
ผูเชี่ยวชาญดังที่มีรายช่ือขางลางนี้ไดเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ซ่ึงไดรางหลักการตางๆ
ในเอกสารฉบบันี้ขึ้นมา ผูเชีย่วชาญเหลานีเ้ขารวมในฐานะสวนตัว สวนรายชื่อองคกรหรือ
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