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บทน�า

การมีส่วนร่วมสาธารณะ (Public Participation) ถือเป็นหลักการและแนวปฏิบัติทางการ

เมืองที่เป็นพื้นฐานสำาคัญของสังคมประชาธิปไตย ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา ได้รับรองสิทธิ

ประการต่างๆเพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมสาธารณะได้ อาทิ เสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการชุมนุม เสรีภาพในการสมาคม สิทธิในการเสนอเรื่องราว

ร้องทุกข์ สิทธิชุมชน สิทธิการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี ประชาชนท่ีใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในการเข้าไปมีส่วนร่วมสาธารณะ 

มักจะถูกคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ อยู่เสมอ ทั้งการใส่ร้ายป้ายสี การทำาลายภาพลักษณ์  

การเย่ียมบ้าน การทำาร้ายร่างกาย การใช้กองทัพหรือตำารวจปราบปราม การลอบสังหาร  

การบังคับให้สูญหาย เป็นต้น และอีกรูปแบบหนึ่งที่พบมากในปัจจุบันคือ “การคุกคามด้วย

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม” 

การคุกคามการด้วยกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในลักษณะการฟ้องคดีต่อบุคคล

ที่เข้าไปมีส่วนร่วมสาธารณะนั้น มักถูกเรียกว่า “การดำาเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อปิดกั้น 

การมีส่วนร่วมสาธารณะ” (Strategic Lawsuit Against Public Participation หรือ SLAPPs)  

บางครั้งอาจเรียกว่า “การฟ้องปิดปาก” ทั้งนี้ ตลอดรายงานชิ้นนี้จะใช้คำาว่า SLAPPs

SLAPPs มกัถกูนำามาใชอ้ธบิายปรากฏการณ์ท่ีบริษัทเอกชนและรัฐฟ้องคดต่ีอนักกิจกรรม  

นักเคลื่อนไหว แกนนำาหรือสมาชิกชุมชนที่ออกมาใช้เสรีภาพในการแสดงออก การแสดงความ

คดิเหน็ การรอ้งเรยีน การชมุนมุหรอืการมสีว่นรว่มในรปูแบบตา่ง ๆ  ทีก่ระทบหรอืเปน็อปุสรรค

ต่อการดำาเนินงานของบริษัทเอกชน การดำาเนินนโยบายการพัฒนาของรัฐบาล หรือตรวจสอบ

การใช้อำานาจของรัฐ หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในประเด็นนโยบายสาธารณะต่าง ๆ  ซึ่งการฟ้อง

คดดีงักลา่วเปน็การสรา้งอปุสรรค ลดทอนทรพัยากร สรา้งบรรยากาศแหง่ความกลวัและยบัยัง้

ประชาชนจากการใชส้ทิธติามรฐัธรรมนญูในการร้องเรยีนตอ่รฐับาลและพดูถงึประเดน็สาธารณะ 
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สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ซึ่งทำางานเพื่อสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายให้

สอดคล้องกับหลักนิติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมทางสังคม เห็นว่าปัญหา

เรือ่งการฟอ้งคด ีSLAPPs ซึง่เป็นการใชก้ฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเปน็เครือ่งมอืในการ

คุกคามประชาชนที่ใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อการมีส่วนร่วมสาธารณะน้ัน เป็นเรื่องท่ีควรมีการ

ผลักดันให้เกิดการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงเป็นที่มาของการศึกษาและจัดทำารายงานชิ้นนี้ขึ้นมา  

ด้วยคาดหวังว่าจะนำาไปสู่การถกเถียงเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างเป็นระบบต่อไป
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แนวทางการจัดท�ารายงาน

รายงานชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำารวจภาพรวมสถานการณ์และปัญหาการฟ้องคดี 

SLAPPs รวมทั้งสำารวจกฎหมายและกลไกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ใช้จัดการกับ

การฟอ้งคด ีSLAPPs แลว้นำามาวเิคราะหเ์พือ่จดัทำาขอ้เสนอในการปอ้งกนัการฟอ้งคด ีSLAPPs  

ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ในส่วนของการศึกษาสภาพปัญหาและสถานการณ์นั้น 

รายงานชิน้นีจ้ะรวบรวมขอ้มลูคดทีีเ่กดิขึน้หลงัจากป ี2540 จนถงึปจัจบุนั (พฤษภาคม 2562)  

เหตุที่ถือเอาช่วงเวลาดังกล่าว เพราะเป็นช่วงหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งรับรองและก่อให้เกิดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมหลาย

ประการ โดยเฉพาะสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากร ฯลฯ รัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงถือเป็นหมุดหมายสำาคัญที่ทำาให้กระแสการมีส่วนร่วม

สาธารณะขยายวงออกไปในระดับต่างๆ

สำาหรบัเกณ์การพจิารณาวา่กรณีใดบา้งเข้าขา่ยเปน็ SLAPPs นัน้ จะพจิารณาโดยถอืเกณฑ์

ว่ากรณนีัน้เปน็ “การฟอ้งเพือ่คุกคามการใชส้ทิธภิายใตก้ารคุม้ครองตามรฐัธรรมนญูเกีย่ว

กบัประเดน็ประโยชนส์าธารณะ หรอืการดำาเนนิการอืน่ใดเพือ่สนบัสนนุการใชส้ทิธติาม

รฐัธรรมนญูเกีย่วกบัประเดน็สาธารณะหรอืประเด็นประโยชนส์าธารณะ” หรอืไม ่หากเปน็  

ถือได้ว่าเข้าข่าย SLAPPs ดังนั้น SLAPPs จึงไม่รวมกรณีการใช้กฎหมายจำากัดเสรีภาพที่ไม่ใช่

การฟ้องร้องดำาเนินคดี และจะรวบรวมเฉพาะกรณีที่ชัดเจนว่าผู้ถูกดำาเนินคดีเป็นผู้กระทำาตาม

ที่ถูกฟ้องจริง ไม่ใช่คดีที่ยังมีความคลุมเครือหรือยังต่อสู้ว่าเป็นผู้กระทำาความผิดจริงหรือไม่  

รวมถึงคดีที่มีการจับผิดตัว หรือไม่ได้เป็นผู้กระทำาการที่ชัดเจน

ในรายงานชิ้นนี้ อาจจะไม่นับรวมการฟ้องคดีในบางข้อหาและบางกฎหมาย ซ่ึงไม่ได้

หมายความว่าการฟ้องตามข้อหาหรือกฎหมายเหล่านั้นไม่เป็น SLAPPs แต่เป็นปัญหาทาง

เทคนิคของการจัดทำารายงาน ส่วนแรกคือข้อจำากัดในการจำาแนกข้อมูล โดยคดีบางประเภทไม่

สามารถเขา้ถงึรายละเอยีดได ้ทำาใหย้ากแกก่ารจำาแนกวา่กรณใีดบา้งเขา้ขา่ยเปน็ SLAPPs หรอื

ไม่ โดยเฉพาะคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ซึ่งหลายกรณีมีการปกปิดและไม่

เผยแพร่เนื้อหาคดี ดังนั้น รายงานชิ้นนี้ จึงยังจะไม่นับรวมคดีดังกล่าว แต่จะมีการยกบางกรณี

ทีช่ดัเจนวา่เขา้ขา่ย SLAPPs เป็นตวัอยา่งประกอบในบางส่วนของรายงาน และรายงานชิน้นีจ้ะ

ไมน่บัรวมคดทีีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายพเิศษด้านความมัน่คง (กฎอยัการศกึ พระราชกำาหนดการ

บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในฯ) 
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ทั้งนี้ ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำารายงานชิ้นนี้ จะใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลขององค์กร

สิทธิมนุษยชนที่ทำางานเกี่ยวกับคดีลักษณะนี้ อาทิ ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพของ

โครงการอนิเตอรเ์น็ตเพือ่กฎหมายประชาชน (iLaw) ศนูยท์นายความเพือ่สทิธมินษุยชน มลูนธิิ

ศูนย์ข้อมูลชุมชน จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทนายความ ผู้ถูกฟ้องคดี เป็นต้น การจัด

เวทีสัมมนาและการจัดประชุม ได้แก่ การเสวนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนากฎหมายและกลไก

ป้องกันการ “ฟ้องคดีปิดปาก” เพื่อปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 

ณ สมาคมนกัขา่ว นักหนังสือพมิพ์แห่งประเทศไทย การเวทเีสวนา “การฟอ้งคดปิีดปาก กรณีโรง

ไฟฟา้และทางออก” วันเสาร์ที ่30 มิถนุายน 2561 ณ หอศิลปวฒันธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร 

รว่มจดัโดยมลูนธินิติธิรรมสิง่แวดลอ้ม สมาคมนักกฎหมายสทิธมินษุยชน มลูนธิศินูยข์อ้มลูชมุชน 

EIA/EHIA Watch Thailand และกรีนพีซ และการประชุมกลุ่มย่อย (focus group) เพื่อรับฟัง

ขอ้มลู ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะตอ่แนวทางการพฒันากฎหมายตอ่ตา้นการฟ้องคดปีดิปาก 

(SLAPPs) ในประเทศไทย วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม  

จัดโดยสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน และบางกรณีใช้ข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อมวลชน 

ที่น่าเชื่อถือ 
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บทที่ 1 
นิยามและความคิดทั่วไปเกี่ยวกับ SLAPPs

การดำาเนนิคดีเชงิยทุธศาสตร์เพือ่ตอ่ตา้นการมส่ีวนรว่มของสาธารณะ (Strategic Lawsuit 

Against Public Participation) หรือ SLAPPs เป็นรูปแบบหนึ่งของการคุกคามโดยการใช้

กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือ (Judicial Harassment) โดยมุ่งคุกคามเฉพาะเจาะจงไปที่

การมสีว่นร่วมสาธารณะหรอืการใชส้ทิธทิางการเมอืงของประชาชน มุง่กอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย

หรอืคกุคามตอ่เสรภีาพในการพดู การแสดงความคิดเห็น หรอืการถกเถียงอยา่งสรา้งสรรค์ โดย

มีเป้าหมายเป็นผู้ที่ส่ือสารความคิดเห็น (communication) ที่จะมีอิทธิพลต่อการดำาเนินการ

ของรัฐบาล (government proceeding) ในประเด็นสำาคัญเก่ียวกับประโยชน์สาธารณะหรือ

ประเด็นที่มีนัยสำาคัญทางสังคม1

Penelope Canan ผู้ชว่ยศาสตราจารยท์างสังคมวทิยา และ George Pring ศาสตราจารย์

ทางกฎหมาย แห่งมหาวิทยาลัยเดนเวอร์ สหรัฐอเมริกา ผู้ทำาการศึกษาเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ 

ได้อธิบายในหนังสือเรื่อง SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out ที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 

1996 ว่า การฟ้องคดีลักษณะ SLAPPs นี้ ส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อการข่มขู่ มุ่งตอบโต้ หรือฟ้อง

เพื่อหยุดพฤติกรรมเฉพาะ ลงโทษการพูด หรือต่อต้านกิจกรรมทางการเมือง และคดีจำานวน

มากมีลักษณะเป็นยุทธศาสตร์ ไม่ใช่เพียงแค่ยุทธวิธี2  

ดงันัน้ โดยทัว่ไปแลว้ โจทกห์รอืผูฟ้อ้งคดใีนลกัษณะ SLAPPs ไมไ่ด้ตอ้งการแสวงหา

ความยุติธรรมอันเป็นสาระสำาคัญ (substantial merit) ไม่ได้คาดหวังถึงผลของคดีว่าจะ

ชนะคดีหรือไม่ แต่มีเป้าหมายเพียงเพื่อข่มขู่ปิดปาก หรือกลั่นแกล้งฝ่ายตรงข้าม ด้วย

การดูดทรัพยากรของกลุ่มเป้าหมาย บังคับให้พวกเขาใช้จ่ายเงินเพื่อต่อสู้คดีที่ไม่มีมูล 

ลดทอนประสทิธิภาพในการทำางานและการทำากจิกรรม เวลา และกำาลงัใจของกลุม่ผูถ้กู

ฟ้อง จนผู้ถูกฟ้องอ่อนแรงและในที่สุดก็หยุดวิพากษ์วิจารณ์หรือคัดค้านไป 

คดี SLAPPs ไม่เพียงแต่หยุดยั้งหรือลงโทษกิจกรรมการมีส่วนร่วมสาธารณะที่ทำามาแล้ว

เท่านั้น แต่ยังสร้างความกลัว (chilling effect) ความท้อใจที่จะทำากิจกรรมหรือการมีส่วนร่วม

สาธารณะในอนาคตอีกด้วย ดังนั้น แม้สุดท้ายผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้รับชัยชัยชนะในศาล แต่ก็อาจ

บรรลุเป้าหมายแล้ว หากผู้ถูกฟ้องหยุดวิพากษ์วิจารณ์ไป3 

1  Multinational Monitor, SLAPPing back for democracy, May98, Vol. 19, Issue 5

2  George W. Pring and Penelope Canan, SLAPPs. Getting sued for speaking out, page 8

3  George W. Pring, SLAPPs: Strategic Lawsuits against Public Participation, 7 Pace Envtl. L. Rev. 3 (1989) Available at: 

http://digitalcommons.pace.edu/pelr/vol7/iss1/11, Page 8



9

การฟ้องคดี SLAPPs มักใช้กลยุทธ์หลายอย่างในการสร้างความกลัว ลดทอนทรัพยากร

และกำาลังใจของผู้ถูกฟ้อง รวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายในจำานวนที่สูง การใช้ข้อกล่าวหา

ที่ออกแบบมาเพื่อทำาลายนักเคลื่อนไหวหรือองค์กรภาคประชาสังคมที่ใช้เสรีภาพในการพูด  

การแสดงออก การชุมนุมอย่างสงบ ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมของประเทศใดจะที่เอื้อให้เกิด 

SLAPPs มากหรือน้อยนั้น ข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่มีราคาแพง  

ซึง่รวมถงึการใหค้วามชว่ยเหลือทางกฎหมายทีม่อียู ่ความยดืหยุน่ของกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการพดู  

(โดยเฉพาะการหม่ินประมาท) และมาตรการการป้องกนัทีม่อียู ่(เชน่กฎเกณฑต์อ่ตา้น SLAPP หรอื 

การกำาหนดความรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่อการใช้กระบวนการที่ไม่เหมาะสม)4 เป็นต้น

กลา่วโดยสรปุ คด ีSLAPPs คือการดำาเนินคดทีีม่ลัีกษณะเปน็ยทุธศาสตร ์โดยมวีตัถปุระสงค์

เพื่อหยุด ลงโทษ หรือการต่อต้านการใช้สิทธิทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพในการพูด  

การร้องเรียน เสรีภาพในการแสดงออก (freedom of expression) ในการชุมนุม (freedom 

of assembly) และการสมาคม (freedom of association) เกี่ยวกับประเด็นสาธารณะ โดย 

ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มุ่งเอาชนะ แต่มุ่งลดทอนทรัพยากร และข่มขู่ให้ผู้ถูกฟ้องยอมยุติบทบาท 

คดีแบบใดที่เข้าข่ายเป็น SLAPPs 
Canan และ Pring ได้ใช้หลักเกณฑ์ 4 ประการ เพื่อคัดเลือกกรณีศึกษาในงานวิจัยของ

เขา ได้แก่5

1. เป็นการฟ้องคดีแพ่ง รวมถึงการฟ้องแย้ง หรือการร้องสอด (สำาหรับค่าเสียหายเป็นเงิน

และ/หรือคำาสั่งห้าม) 

2. ยื่นฟ้องต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนอกภาครัฐ (non-governmental individuals or 

groups)

3. เพราะการส่ือสารของพวกเขาทีท่ำาขึน้เพือ่ใหเ้กดิอทิธพิลตอ่การดำาเนนิการหรอืผลลพัธ์

ทางรัฐบาล (government action or outcome)

4. เกี่ยวกับประเด็นสาธารณะหรือประเด็นที่มีความสำาคัญทางสังคม (public interest/

concern or social significance)

4  SLAPPs and FoAA rights, Info Note of the UN Special Rapporteur on the Rights to Freedom Assembly and of  

 Association (Mr. Annalisa Ciampi), https://www.ohchr.org/Documents/Issues/FAssociation/InfoNoteSLAPPsFoAA.docx

5  George W. Pring and Penelope Canan, SLAPPs. Getting sued for speaking out, page 209 ; George W.Pring, SLAPPs   

: Strategic Lawsuits against Public Participation, 7 Pace Envtl. L. Rev. 3 (1989) Available at: http://digitalcommons.pace.edu/pelr/

vol7/iss1/11, Page 8
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อย่างไรก็ดี เมื่อแนวคิด SLAPPs ถูกนำามาใช้เพิ่มมาขึ้นในหลายมลรัฐของสหรัฐอเมริกา

เองหรือประเทศอื่นๆ ปรากฎการณ์ของการฟ้องคดี SLAPPs จึงไม่ได้เพียงความผิดทางแพ่ง 

เทา่นัน้ แต่หมายรวมถงึความผดิในทางอาญา และความผดิทางปกครอง เชน่ ประเทศฟลิปิปนิส ์

กำาหนดขอบเขตนยิามของคำาวา่ “SLAPPs” ครอบคลุมถงึทัง้การดำาเนนิคดไีมว่า่จะเปน็ทางแพง่ 

ทางอาญา หรือทางปกครอง6 เป็นต้น

การกำาหนดขอบเขตหรือนิยามว่าคดีแบบใดเข้าข่ายเป็น SLAPPs จึงขึ้นอยู่กับบริบทของ

แต่ละพื้นที่ โดยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นต้นกำาเนิดของกฎหมาย Anti SLAPPs ในบางมลรัฐ

ก็กำาหนดขอบเขตไว้แคบ บางมลรัฐก็อิงตามแนวทางที่ Canan และ Pring ที่เสนอไว้ และบาง

มลรฐักก็ำาหนดขอบเขตนยิามของคด ีSLAPPs ไว้กว้าง ให้การคุม้ครองการดำาเนนิการท่ีเก่ียวกับ

ประเดน็สาธารณะทัง้หมด ไมจ่ำาจดัเฉพาะการสือ่สารท่ีมีวัตถุประสงค์ต่อการกระทำาของรฐับาล 

การตัดสินใจหรือผลลัพธ์ของรัฐบาลเท่านั้น7 (ดูรายละเอียดในบทที่ 3 )

ดงันัน้ เพือ่ความเขา้ใจและงา่ยตอ่การเลอืกคด ีSLAPPs มาเป็นกรณศีกึษาในรายงานชิน้นี ้ 

จึงขอกำาหนดนิยามของ SLAPPs ว่าหมาย การฟ้องคดีเพื่อคุกคามการใช้สิทธิภายใต้การ

คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับประเด็นประโยชน์สาธารณะ หรือการดำาเนินการอื่น

ใดเพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับประเด็นสาธารณะหรือประเด็น

ประโยชน์สาธารณะ

อย่างไรก็ดี ผู้ฟ้องคดี SLAPPs มักจะไม่ระบุออกมาตรงๆว่าคดีที่ฟ้องนั้นเป็น SLAPPs 

หรือเป็นการฟ้องเพราะการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ แต่จะอำาพรางลักษณะที่แท้จริงของคดีไว้ 

โดยนำาเสนอว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลและกฎหมาย ไม่ใช่เรื่องสาธารณะหรือการเมือง ในคำาฟ้อง

ของโจทก์ มักจะใช้ความผิดทางกฎหมายฐานใดฐานหนึ่งเพื่ออำาพรางวัตถุประสงค์ที่แท้จริง

ไว้ ไม่ว่าจะเป็นหมิ่นประมาท ยุยงปลุกปั่น การละเมิดอำานาจศาล ลักทรัพย์ บุกรุก ทำาให้เสีย

ทรัพย์ เป็นต้น

ดังนั้น จึงยากพอสมควรที่จะแยกแยะความแตกต่างระหว่างคดี SLAPPs กับคดีความที่

ชอบดว้ยกฎหมายและเปน็การใชส้ทิธโิดยสจุรติ แตส่ามารถพจิารณาไดจ้ากขอ้แนะนำาเบือ้งตน้ 

ซึ่งจะช่วยระบุว่าคดีนั้นเป็น SLAPPs หรือไม่8 อาทิ การกระทำาที่ถูกกล่าวหาว่า เป็นการกระ

6 A.M. No. 09-6-8-SC , Part I Rule 1 Genaral provisions Section 4. Rules of Procedure for Environmental Cases (A.M.  

No. 09-6-8-SC) ฟิลิปปินส์ https://www.lawphil.net/courts/supreme/am/am_09-6-8-sc_2010.html

7 โปรดดูกฎหมายของมลรัฐ Rhode Island, California, WASHINGTON, D.C. , Vermont, Indiana, Connecticut, Illinois, Kansas,  

Louisiana, Maine, Maryland, Oregon, Texas รายละเอียดโปรดค้นจากรายชื่อกฎหมายของมลรัฐต่างๆที่ภาคผนวก

8 George W. Pring and Penelope Canan, SLAPPs. Getting sued for speaking out, page 150 – 151 และ Protect the  

Protest, https://www.protecttheprotest.org/category/resource-categories/what-is-slapp/
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ทีไ่ดร้บัการคุม้ครองภายใตร้ฐัธรรมนูญหรอืไม?่ ผู้ถกูฟ้องเป็นกลุม่หรือประชาชนท่ีกระตอืรือร้น

ทางการเมอืงและการมสีว่นรว่มสาธารณะหรอืไม?่ มคีวามพยายามในการใชป้ระโยชนจ์ากความ

ได้เปรียบทางเศรษฐกิจหรืออำานาจรัฐเพ่ือกดดันจำาเลยหรือไม่? ผู้ฟ้องคดีมีประวัติการดำาเนิน

คดีตามกฎหมายเพื่อข่มขู่นักวิจารณ์หรือนักเคลื่อนไหวหรือไม่? มีการเรียกร้องค่าเสียหายใน

จำานวนท่ีสงูเกนิจริง ไม่ไดส้ดัสว่นกบัความเสยีหายจรงิทีเ่กดิขึน้หรอืไม?่ ผูฟ้อ้งไมไ่ดใ้หห้ลกัฐาน

ทีแ่ทจ้ริงมาแสดงวา่ผูถ้กูฟอ้งมสีว่นรว่มในการกระทำาความผดิ ผูฟ้้องคดีมคีวามพยายามประวงิ

เวลาต่อสู้คดีออกไปให้นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หรือไม่?

ท�าไมจึงต้องให้ความส�าคัญกับคดี SLAPPs 
เมื่อประชาชนสื่อสารมุมมองเก่ียวกับประเด็นสาธารณะในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ

แสดงความคิดเห็นในเวทีรับฟังความคิดเห็น การเผยแพร่รายงานการตรวจสอบ การชุมนุม 

การใหส้มัภาษณส่ื์อมวลชนหรอืแม้แตโ่พสตแ์สดงความคิดเหน็ในเฟสบุ๊ค ซึง่เปน็การใช้สทิธแิละ

เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อการกระทำาดังกล่าวเป็นการคัดค้านผลประโยชน์หรือโครงการ

หรือการตรวจสอบบริษัท หน่วยงานรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็เสี่ยงที่จะนำาไปสู่การร้องทุกข์

กล่าวโทษหรือยื่นฟ้องผู้ที่สื่อสารมุมมองดังกล่าวได้ และเมื่อมีการฟ้องคดี SLAPPs จะมีผล

เป็นการเปลี่ยนแปลงใน 3 เรื่องสำาคัญ คือ9 

1. การแปลงขอ้พพิาท (dispute transformation) จากขอ้โตแ้ยง้ทางการเมอืงไปสู่ขอ้โตแ้ย้ง

ทางกฎหมาย โดยการทำาใหก้ารใชส้ทิธติามรฐัธรรมนูญของผูถ้กูฟอ้งกลายเปน็เรือ่งการก

ระทำาท่ีฝ่าฝนืกฎหมาย เชน่ การทำาใหก้ารแสดงความคิดเห็นกลายเปน็การหมิน่ประมาท 

การทำาให้การชุมนุมกลายเป็นการบุกรุกหรือก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง เป็นต้น 

2. การแปลงเวทีการต่อสู้ (forum transformation) จากเวทีสาธารณะ ซึ่งสามารถแก้

ปัญหาด้วยการตัดสินใจทางการเมือง ไปสู่เวทีของกระบวนการยุติธรรมหรือศาลที่ใช้

เทคนิคทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหา 

3. การแปลงประเด็น (issue transformation) จากเปน็ความเสยีหายทีก่ระทบตอ่สาธารณะ

ไปเป็นเพียงความเสียหายต่อส่วนตัวของผู้ฟ้องคดี 

คด ีSLAPPs จงึมลีกัษณะแตกตา่งจากคดสีามญัทัว่ไป กลา่วคอื ผูฟ้อ้งคด ีSLAPPs ไมไ่ด้

ฟอ้งคดีเพือ่เป้าหมายในการแสวงหาความยตุธิรรม ผูฟ้อ้งไมไ่ดค้าดหวังผลของคดว่ีาจะชนะคด ี

แต่ต้องการใช้ศาลเพื่อประโยชน์ในการข่มขู่ กลั่นแกล้ง ลดทอนทรัพยากรของผู้ถูกฟ้อง บังคับ

9 George W. Pring and Penelope Canan, SLAPPs. Getting sued for speaking out, page 10, 11
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ให้ผู้ถูกฟ้องใช้จ่ายเงินเพ่ือต่อสู้คดีที่ไม่มีมูล สร้างความกดดันทางอารมณ์ รวมทั้งมุ่งหวังท่ีจะ

ลดทอนประสิทธิภาพในการทำางาน การทำากิจกรรม การเคลื่อนไหวหรือต่อสู้เรียกร้อง ตลอด

จนพรา่เลอืนเวลา และกำาลังใจของกลุม่ผูถ้กูฟอ้ง จนผูถ้กูฟอ้งอ่อนแรงและหยดุวพิากษว์จิารณ์

หรือคัดค้านในเรื่องนั้น 

คดี SLAPP ส่งผลลดทอนการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน โดยเฉพาะ

เสรีภาพในการแสดงออก แสดงความคิดเห็น การชุมนุมโดยสงบ การสมาคม และสิทธิในการ

ร้องทุกข์ต่อรัฐบาล ซึ่งการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ การมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะ 

และข้อมูลจากประชาชน มีความสำาคัญต่อการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาล 

คด ีSLAPPs มกัถกูยกฟอ้ง เพราะไมม่มีลูหรอืขดัตอ่รฐัธรรมนญู ทวา่กอ่นหนา้นัน้ จำาเลย

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย เผชญิการคกุคาม พบกบัอปุสรรคตา่งๆในการเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรม 

ทำาใหเ้กดิบรรยากาศแหง่ความกลวัและยบัยัง้ประชาชนจากการใชส้ทิธติามรฐัธรรมนญูในประเดน็

สาธารณะ ทำาให้การดำาเนินกิจกรรมหยุดชะงักลง ทำาให้ผู้ถูกฟ้องและคนอื่น ๆ ถอยห่างหรือ

ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองหรือสาธารณะอีก10 ดังนั้น จึงควรหลีกเล่ียงการฟ้องคดี 

SLAPPs ตั้งแต่เริ่มแรกหากเป็นไปได้

คดี SLAPPs ไม่เพียงแต่ทำาหยุดยั้งหรือคุกคามการมีส่วนร่วมสาธารณะที่กำาลังดำาเนิน

อยู่เท่าน้ัน แต่เป็นการขยายความกลัวและการคุกคามไปสู่การทำากิจกรรมหรือการมีส่วนร่วม

สาธารณะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย ซึ่งในระยะยาวย่อมส่งผลเสียต่อระบอบประชาธิปไตย 

เพราะจะทำาให้ประชาชนไม่กล้าที่จะใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในการเข้ามามีส่วนร่วม

สาธารณะ ดังเช่นที่ในรายงานของผู้รายงานพิเศษเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้พิทักษ์สิทธิมนุษย

ชนเมือ่ปี 2556 กไ็ดร้ะบุถงึความกังวลดงักลา่ววา่การใชบ้ทบัญญตัทิางกฎหมายและการบริหาร 

หรอืการใชก้ระบวนการยตุธิรรมในทางทีผ่ดิ เพือ่ทำาใหเ้ปน็อาชญากรรมและการตตีรากจิกรรม

ของผูพ้ทิกัษส์ทิธมินษุยชน ไมเ่พยีงแตเ่ปน็อนัตรายตอ่ความมัน่คงทางกายภาพและบอ่นทำาลาย

การทำางานของผูพ้ทิกัษสิ์ทธมินุษยชนเทา่น้ัน แตย่งัสรา้งบรรยากาศแหง่ความหวาดกลวัและสง่

ข้อความในเชิงการข่มขู่ต่อสังคมโดยรวมด้วย11

10 George W. Pring and Penelope Canan, SLAPPs. Getting sued for speaking out, page 28, 29

11 Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, UN Doc. A/HRC/25/55, 23 December 

2013, para 59.
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บทที่ 2 
สถานการณ์ SLAPPs ในประเทศไทย

จากการรวบรวมขอ้มลูคดี 212 กรณทีีเ่ขา้ขา่ยลกัษณะ SLAPPs นบัแตป่ ี2540 ถงึปจัจบุนั 

(31 พฤษภาคม 2562) พบคดีที่เข้าข่าย SLAPPs นับแต่ปี 2556 เป็นต้นมาเป็นจำานวน

มากกว่าปีก่อนหน้าอย่างมีนัยสำาคัญ ซึ่งเหตุที่พบคดีในช่วงปี 2556 เป็นจำานวนมากเนื่องจาก

มกีรณีทีบ่รษิทัเอกชนฟอ้งชาวบา้นทีค่ดัค้านการประกอบกิจการเหมอืงแร่หลายคดี หลงัจากน้ัน 

เมือ่ป ี2557 กเ็กดิเหตกุารณร์ฐัประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ซึง่คณะรฐัประหารไดใ้ชก้ฎหมาย

เปน็เครือ่งมือสำาคญัในการปดิกัน้การใชสิ้ทธเิสรภีาพในการแสดงออกของประชาชน สง่ผลให้ใน

ช่วงปี 2557 เป็นต้นมาคดีที่เข้าข่ายในลักษณะ SLAPPs ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

คดี SLAPPs ระหว�างป� 2540 - 2562 (31 พฤษภาคม) 
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จำาเป็นที่จะต้องกล่าวด้วยว่า แม้รายงานช้ินนี้จะเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ช่วงปี 2540  

ตามเหตุผลที่ได้กล่าวไปแล้วในบทนำา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคดีในลักษณะ SLAPPs เพิ่ง 

เกิดขึ้นหลังปี 2540 เพราะจากการค้นข้อมูลพบว่าคดีลักษณะ SLAPPs ปรากฎขึ้นในช่วง

รัชกาลที่ 6 อันเป็นผลจากการขยายตัวของสื่อมวลชนที่เข้ามาตั้งแต่รัชกาลที่ 312 เนื่องจาก

สื่อมวลชนในช่วงนั้น ออกข่าววิพากษ์วิจารณ์การทำางานของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐอย่าง

กว้างขวาง จึงทำาให้เกิดการฟ้องคดีต่อสื่อมวลชนขึ้น เช่น กรณีหนังสือพิมพ์บางกอกการเมือง

ที่ลงข่าวเกี่ยวข้องกับการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ตำารวจ ทำาให้ตำารวจได้ฟ้องร้องบรรณาธิการ

12  สายชล สัตยานุรักษ์, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ : ประวัติศาสตร์สังคมไทย, สนับสนุนโดย

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2558 หน้า 721 - 723
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หนังสือพิมพ์ดังกล่าวอ้างว่าทำาให้ตำารวจเสื่อมเสียชื่อเสียง13 และยังพบว่าในช่วงรัฐบาลที่มา

จากการรัฐประหาร มีการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการจำากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน

เป็นจำานวนมาก อาทิ ในช่วงรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีการใช้กฏหมายต่อต้านการกระ

ทำาอันเป็นคอมมิวนิสต์ มาเป็นเครื่องมือสำาคัญในการคุกคามนักการเมือง อดีตรัฐมนตรี นัก

หนังสือพิมพ์หรือนักเขียน ทนายความ ครูอาจารย์ นิสิตนักศึกษา ปัญญาชน รวมทั้งกรรมการ

สหภาพแรงงานต่าง ๆ 14 หลังประกาศใช้พระราชบัญญัติวา่ด้วยการกระทำาอนัเป็นคอมมิวนสิต์ 

พ.ศ. 2495 มีข้อมูลว่า มีผู้ถูกจับด้วยข้อหามีการกระทำาอันเป็นคอมมิวนิสต์จำานวน 190 คน 

ในจำานวนนี้มี 33 คดีที่ไม่ส่งฟ้อง 12 คดีต้องพิสูจน์ อีก 5 คดีถูกตัดสินว่ามีความผิด15 และ

ชว่งหลังเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 กม็กีารใชก้ฎหมายดำาเนินคดกีบันกัศึกษาประชาชนจำานวน

มาก มีข้อมูลระบุว่า มีผู้ถูกจับทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 3,094 คน16 แต่มีผู้ถูกดำาเนินคดีทั้งสิ้น 106 

คน สั่งฟ้อง ได้เพียง 18 คน ถูกตั้งข้อหาว่ามีการกระทำาอันเป็นคอมมิวนิสต์ และข้อหาฉกรรจ์

อื่นอีก 9 ข้อ อาทิ ข้อหากบฏ มั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป มั่วสุมสมคบกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป

เป็นซ่องโจร เป็นต้น17 

สำาหรับคดทีีฟ่อ้งรอ้งโดยบุคคลหรอืองคก์รเอกชน เริม่พบชว่งหลงัการประกาศใช้รฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้เปิดช่องให้ประชาชน

สามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้มากขึ้น มีการรับรองสิทธิประการต่างๆหลายประการ โดย

เฉพาะสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสิทธิชุมชน เมื่อประชาชนตื่นรู้และเข้ามามีส่วนร่วม

ในโครงการพัฒนาต่างๆที่ จะส่งผลกระทบต่อชุมชนของพวกเขามากขึ้น ก็ย่อมเป็นอุปสรรคใน

การดำาเนินการของบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ส่งผลให้เกิดการคุกคาม รวมถึงการดำาเนิน

คดีกับประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม 

13 อ้างแล้ว หน้า 718

14 กฤษณะ โสภี, การปราบปรามคอมมิวนิสต์ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 2501-2506, ศิลปวัฒนธรรม https://www.silpa-mag.com/

club/art-and-culture/article_7717 สืบค้น 10 กันยายน 2561

15 สายชล สัตยานุรักษ์, อ้างแล้ว หน้า 793 อ้างจาก Kasian Tejapira, Commodifying Marxism : The Formation of Modern Thai 

Radical Culture, 1927-1958, p.130

16 เว็บไซด์ บันทึก 6 ตุลา, https://doct6.com/archives/2205#_ftn12 อ้างอิงจาก สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, สายธารประวัติศาสตร์

ประชาธิปไตยไทย, กรุงเทพฯ: พี.เพรส, 2551, หน้า 165.

17 เว็บไซด์ บันทึก 6 ตุลา, https://doct6.com/archives/2205
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ลักษณะคดี SLAPPs ในประเทศไทย
จากการรวบรวมคดีของสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน พบว่าคดี SLAPPs ใน

ประเทศไทยจำานวน 212 กรณี เป็นการดำาเนินคดีแพ่ง 7 กรณี คดีแพ่งและอาญา 9 กรณี และ

คดีอาญา 196 กรณี

ภาพรวมคดี SLAPPs ที่รวบรวมนับแต�ป� 2540 - 2562 (31 พฤษภาคม) 

ฟ�องเอง แพ�งและอาญา อาญา

ผู้ฟ้องร้องด�าเนินคดี
ตามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา กำาหนดใหค้ดเีขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรมได ้

2 ช่องทาง คือพนักงานอัยการ และผู้เสียหาย18 จากข้อมูลพบว่าคดี SLAPPs ในประเทศไทย 

มทีัง้ทีเ่ปน็การดำาเนนิคดผีา่นพนกังานอยัการ และฟอ้งคดเีองโดยผูเ้สยีหาย โดยในจำานวน 212 

กรณีที่รวบรวมได้นี้ พบว่า เป็นการยื่นฟ้องคดีต่อศาลเองจำานวน 59 กรณี และเป็นการร้องทุก

หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน จำานวน 153 กรณี

ภาพรวมคดี SLAPPs ที่รวบรวมนับแต�ป� 2540 - 2562 (31 พฤษภาคม) 

ฟ�องเอง ร�องทุกข� / กล�าวโทษ

18  โปรดดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28
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ในจำานวนที่ฟ้องคดีเองจำานวน 59 กรณีนั้น เป็นคดีแพ่ง จำานวน 7 กรณี ทั้งหมดยื่นฟ้อง

โดยบริษัทเอกชน คดีแพ่งและอาญา จำานวน 9 กรณี แทบทั้งหมดย่ืนฟ้องโดยบริษัทเอกชน 

มี 1 คดีที่ฟ้องโดยเจ้าหน้าที่รัฐ นอกนั้นเป็นคดีอาญา จำานวน 43 กรณี ส่วนใหญ่เป็นการยื่น

ฟ้องโดยบริษัทเอกชน มียื่นฟ้องโดยรัฐวิสาหกิจ (ทีโอที, ปตท., กฟผ.) ฟ้องเอง 3 กรณี หน่วย

งานรัฐฟ้อง 2 กรณี คือกรณีกระทรวงพลังงานฟ้องนักเคลื่อนไหวด้านพลังงาน และสำานักงาน 

กสทช. ฟ้องนักวิชาการและสื่อมวลชน นอกนั้นเป็นการฟ้องโดยบุคคล เช่น ข้าราชการ แพทย์ 

ฯลฯ) รวมกันประมาณ 7 กรณี

สำาหรับการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน จำานวน 153 กรณีนั้น ส่วนใหญ่

เป็นการดำาเนินการตามรูปแบบสำาหรับการดำาเนินคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย โดยเป็นการกล่าว

โทษโดย คสช. เป็นส่วนใหญ่ในความผิดเก่ียวกับคำาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 รองลงมา

เป็นการกล่าวโทษโดย ปอท. ในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยกระกระทำาความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ รองลงมาเป็นหน่วยงานรัฐต่างๆ เช่น กองทัพเรือ, กสทช. หน่วยงาน

ทหาร กอ.รมน. 4 สน. ดีเอสไอ กกต.) กล่าวโทษ 14 กรณี สำาหรับบริษัทเอกชน มีการร้อง

ทุกข์เพียง 11 กรณี บางกรณีร้องทุกข์ไว้ แต่สุดท้ายก็ใช้วิธีฟ้องเอง เช่น กรณีบริษัทเหมืองแร่

ทองคำา เป็นต้น และอื่นๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ (กฟผ.) ที่มีนายแพทย์ออกมาร้องทุกข์กล่าวโทษ

รวมกันประมาณ 8 กรณี

ผู้ที่เสี่ยงต่อการตกเป็นเป้าหมายของการถูกฟ้องคดี
ผูท่ี้ตกเป็นเปา้หมายของการถกูฟอ้งคดมีากทีส่ดุคือกลุ่มเคลือ่นไหวทางการเมอืง (27.06%) 

ซึ่งแทบทั้งหมดถูกฟ้องในช่วงหลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 อันเนื่องมาจากคณะ

รัฐประหารไดใ้ชก้ฎหมายเป็นเคร่ืองมอืในการจำากดัการใชส้ทิธแิละเสรีภาพของประชาชน ทำาให้

นกักจิกรรมหรอืนกัการเมอืงท่ีกระตอืรอืรน้ทางการเมอืงในการทีจ่ะตรวจสอบรฐับาลถกูฟอ้งรอ้ง

คดีเปน็จำานวนมาก รองลงมาคอืกลุม่ชมุชนหรอืประชาชนทีเ่คลือ่นไหวคดัคา้นโครงการพฒันาที่

กอ่ผลกระทบ (22.93%) ซึง่ผูถู้กฟ้องมท้ัีงแกนนำาและสมาชกิของกลุม่หรอืชมุชน และบางกลุม่

หรือชุมชนถูกฟ้องซ้ำาหลายคดี เช่น กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จังหวัดเลย ที่คัดค้านการทำาเหมืองแร่

ทองคำา ถูกบริษัทเหมืองทองฟ้องร้องกว่า 20 คดี19 

ถัดมาคือกลุ่มนักสิทธิมนุษยชน/นักพัฒนาเอกชน (สิทธิสตรี, สหภาพแรงงาน, การตรวจ

สอบทุจริต พลังงาน สิ่งแวดล้อม ชาติพันธ์ เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน) (15.59%) กลุ่ม

19  ประมวลคดีเหมืองแร่เมืองเลย VS กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด, นักข่าวพลเมือง https://www.citizenthaipbs.net/node/5529
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ประชาชนที่สนใจการเมือง ซ่ึงเป็นกลุ่มที่สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง แต่ไม่ถึงข้ัน

เป็นแกนนำา (11.92%) สื่อมวลชน (8.25%) กลุ่มอื่นๆ (โฆษกวัด ทนายความ แอดมินเพจ) 

(5.50%) กลุ่มผู้ถูกละเมิดหรือญาติที่เรียกร้องความเป็นธรรม (5.04%) และนักวิชาการและ

อาจารย์มหาวิทยาลัย (3.66%) ตามลำาดับ ท้ังนี้ ในความเป็นจริงผู้ถูกฟ้องหลายคนอาจจะ

สังกัดหลายกลุ่ม แต่การจำาแนกกลุ่มดังกล่าวข้างต้นถือตามกลุ่มที่สัดกัดหรือบทบาทอันเป็น

เหตุให้ถูกฟ้องคดี 

การกระท�าที่เสี่ยงต่อการถูกฟ้องคดี
การกระทำาท่ีตกเป็นเป้าหมายของการถูกฟ้องมากที่สุดคือ การเผยแพร่ข้อมูลหรือแสดง

ความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ (25.47%) รองลงมาคือการชุมนุมสาธารณะ (15.09%) 

การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ (กิจกรรมล้อเลียน เวทีเสวนา ดนตรี ละคร ชูป้าย เดิน ฯลฯ) 

(12.73%) การทำาหนังสอืร้องเรียนต่อหน่วยงาน (8.01%) การให้สัมภาษณห์รอืเขยีนบทความ

เผยแพร่ทางสื่อ (5.66%) การชุมนุมหรือจัดกิจกรรมในพื้นที่โครงการ (5.66%) การเผยแพร่

ขา่วหรอืบทความในสำานกัข่าวออนไลน ์(3.77%) การแจกเอกสาร (3.77%) การแถลงขา่วหรอื

แถลงการณ ์(3.30%) การเขา้ไปในพืน้ทีด่ำาเนนิโครงการเพือ่ตรวจสอบ (3.30%) การสนับสนุน

การจัดกิจกรรม (มอบดอกไม้ ให้ที่พัก ช่วยเหลือทางกฎหมาย สังเกตการณ์การจัดกิจกรรม 

ฯลฯ) (2.83%) การทำาหน้าที่สื่อมวลชน (2.35%) การดำาเนินการอื่นๆ (การนำาหลักฐานมา

แสดงต่อเจ้าหน้าที่ และสาธารณะ การไม่บรรจุวาระประชุม) (1.88%) การพูดในเวทีสัมมนา 

(1.41%) และการเผยแพรผ่ลการวจิยัหรอืรายงานการละเมิดสทิธิมนษุยชน (0.94%) ตามลำาดบั

ประเด็นที่เสี่ยงต่อการถูกฟ้องคดี
ประเด็นที่มีการฟ้องร้องมากที่สุดคือประเด็นเกี่ยวกับการปกครอง (ความชอบธรรมของ

รัฐบาล การเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญและการออกกฎหมาย) (39.13 %) รองลงมาคือประเด็นสิ่ง

แวดล้อมและการพัฒนา (เหมืองแร่, โรงงานอุตสาหกรรม, โรงไฟฟ้า) (32.07 %) ประเด็น

การปฏิบัตหิน้าทีข่องเจา้หนา้ทีรั่ฐ กระบวนการยตุธิรรมและศาล (12.26%) ประเดน็การทจุรติ 

(5.66%) ประเด็นแรงงาน (5.18%) สาธารณะสุขและการแพทย์ (2.35%) พลังงาน (2.35%) 

และอื่นๆ (0.94%)
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กฎหมายที่ถูกน�ามาใช้ด�าเนินคดี 
เมือ่กลา่วถงึคด ีSLAPPs คนจำานวนมากมกัจะนึกถึงคดปีระเภทหมิน่ประมาท แตใ่นความ

เป็นจริงมีการใช้ข้อหาตามกฎหมายอื่นอีกมากมายมาใช้ดำาเนินคดี และส่วนใหญ่เป็นกฎหมาย

ที่มีโทษทางอาญา ข้อมูลจาก 212 กรณีพบว่าข้อหาตามกฎหมายที่ถูกนำามาใช้ โดยแบ่งเป็น

กฎหมายปกตกิบักฎหมายทีเ่กดิขึน้เฉพาะกจิ เรยีงลำาดบัจากข้อหาทีถ่กูนำามาใชม้ากทีสุ่ด ไดด้งันี้

คดีอาญา (กฎหมายปกติ)
1. ขอ้หาหมิน่ประมาททางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 และ 328  

ถกูนำามาใชม้ากท่ีสดุ (26.23%) ทัง้โดยเอกชนและหนว่ยงานรัฐ ในจำานวนนีม้ทีัง้เปน็การดำาเนนิ

คดีข้อหาหมิ่นประมาทโดดๆ การดำาเนินคดีร่วมกับหมิ่นประมาททางแพ่งโดยการเรียกร้องค่า

เสียจำานวนที่สูง และหลายกรณีเป็นการดำาเนินคดีร่วมกับมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติว่า

ด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยเดิมทีนั้น หากเป็นกรณีที่มีการ

แสดงความคิดเห็นหรือเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ ข้อหาหมิ่นประมาทจะถูกใช้ควบคู่

กบัพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการกระทำาความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 (1) 

แตห่ลังการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัว่ิาดว้ยการกระทำาความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์(ฉบบัที ่

2) พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขมาตรา 14 (1) ไม่ให้รวมการกระทำาความผิดฐานหมิ่นประมาทตาม

ประมวลกฎหมายอาญา สง่ผลใหป้จัจบัุนการฟ้องมาตรา 14 (1) พรอ้มกบัขอ้หาหมิน่ประมาท

ตามประมวลกฎหมายอาญามีแนวโน้มลดลง 

2. ข้อหาเก่ียวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. 2550 (25.41%) ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับ

คอมพวิเตอร ์พ.ศ.2550 โดยเฉพาะมาตรา 1420 มกัถกูนำามาใชก้บัการแสดงความคดิเหน็ผา่น

ช่องทางออนไลน์ และถูกใช้ควบคู่กับกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งพบว่ามีการใช้อยู่ 2 มิติคือ ในมิติด้าน

ความมัน่คง โดยเฉพาะการวพิากษ์วจิารณร์ฐับาล มาตรา 14 (2) (3) จะถูกใชค้วบคูก่บัประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 116 แต่หากเป็นมิติที่กระทบชื่อเสียงส่วนตัว เช่น การวิพากษ์วิจารณ์

หน่วยงานเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบริษัทเอกชน มาตรา 14 (1) จะถูกใช้ร่วมกับข้อหาหมิ่นประมาท

ด้วยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 อย่างไรก็ดี ปัจจุบันการใช้มาตรา 

14 (1) ควบคู่กับข้อหาหม่ินประมาทไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปแล้ว เพราะพระราชบัญญัติว่า

ด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ได้แก้ไขมาตรา 14 (1) 

ไม่ให้ใช้กับการกระทำาความผิดฐานหม่ินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา ในช่วงที่ผ่าน

20  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
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มาจะเห็นว่าหลายคดีเมื่อมีการร้องทุกข์กล่าวโทษ หรือฟ้องมาตรา 14 (1) ไปพร้อมกับข้อหา

หมิ่นประมาท พนักงานอัยการก็จะสั่งไม่ฟ้องในข้อหา มาตรา 14 (1) หรือหากมีการฟ้องไป

ศาลก็จะพิพากษายกฟ้องในข้อหาดังกล่าว อย่างไรก็ดี ปัจจุบันผู้ฟ้องคดีมีแนวโน้มที่จะหันไป

ใช้มาตรา 14 (2) กับคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้น21 

3. ขอ้หาเกีย่วกับความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย (15.57) อาท ิขอ้หาตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 116, 215, 216 รวมถึงมาตรา 112

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 หรือที่มักถูกเรียกว่า “ความผิดฐานยุยงปลุกปั่น” 

ถูกนำามาใช้ดำาเนินคดีกับการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หากเป็นการแสดงความคิด

เห็นผ่านทางออนไลน์ ข้อหานี้จะถูกใช้ควบคู่กับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ 

การแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานยุยุงปลุกปั่น กลายเป็นเครื่องมือของคณะรัฐประหาร

ทุกสมัย ตั้งแต่ยุคเผด็จการของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และภายหลังการรัฐประหารของ คสช. 

การกล่าวหาและดำาเนินคดีด้วยมาตรา 116 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ จากข้อมูลที่รวมโดย 

ศนูยข้์อมลูกฎหมายและคดเีสรภีาพ (iLaw) (ขอ้มลูถงึวนัที ่21 พฤษภาคม 2562) ระบวุา่มคีน

ถกูดำาเนนิคดีด้วยกฎหมายมาตรา 116 ถึง 117 ราย22 ขณะทีศ่นูยท์นายความเพือ่สทิธิมนุษยชน  

ระบวุา่มอียา่งนอ้ย 14 กรณ ีเปน็คดเีกีย่วกบัการวพิากษว์จิารณบ์คุคลในคณะรฐับาล และ คสช. 

ทั้งประเด็นเกี่ยวกับการทุจริต ในกรณีโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ เป็นต้น23 และบุคคล

ที่ตกเป็นเป้าหมายส่วนใหญ่คือนักเคลื่อนไหว นักกิจกรรมทางการเมืองและนักการเมืองฝ่าย 

ตรงขา้มกบั คสช. และพบวา่มาตราน้ียังถกูใชก้บักิจกรรมท่ีไม่ใช่การชุมนมุขนาดใหญ่24 รวมถงึการ

แสดงความคดิเหน็หรอืการแสดงออกทีไ่มไ่ด้เปน็การชุมนมุด้วย โดยเฉพาะการแสดงความคดิเหน็ 

ในเชิงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลผ่านเฟซบุ๊ก25 และการแสดงความคิดเห็นกระทบต่อเจ้าหน้าที่รัฐ  

หรือหน่วยงานรัฐ ก็อาจจะถูกดำาเนินคดีตามมาตรา 116 ด้วยเช่นกัน26 

21 โปรดดูกรณีแกนนำาพรรคเพื่อไทย วิจารณ์ยุทธศาสตร์ชาติ, ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/

case/805 รวมถึงกรณีประวิตร โรจนพฤกษ์ โพสเฟสบุ๊คตั้งคำาถามต่อ พล.อ. ประยุทธ์ และวิจารณ์การดำาเนินงานของรัฐบาล ; กรณีรองโฆษกพรรค

เพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊กวิจารณ์คสช. ; กรณีอาจารย์ชาญวิทย์ เกษตรศิริ แชร์ภาพประกอบข้อความเกี่ยวกับกระเป๋าของภรรยาหัวหน้า คสช., ประชาไท 

https://prachatai.com/journal/2018/01/75203 ; กรณีอนาคตใหม่เฟสบุ๊คไลฟ์คืนวันศุกร์ให้ประชาชน พูดถึงการดูด สส. เป็นต้น

22 ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/node/209 เข้าถึง 4 มกราคม 2562

23 https://www.tlhr2014.com/?p=11636

24 โปรดดูคดีพลเมืองรุกเดิน, ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/case/662 และ https://freedom.

ilaw.or.th/case/692 เข้าถึง 4 พฤษภาคม 2562

25 โปรดดูคดีจาตุรณ ฉายแสง ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/case/600 เข้าถึง 7 มกราคม 2562

26 โปรดดูกรณีพระวัดพระธรรมกาย ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/case/780 และ https://free-

dom.ilaw.or.th/case/771 เข้าถึง 7 พฤษภาคม 2562



20

ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 215, 

216 (มั่วสุมก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง) ถือเป็นอีกข้อกล่าวหาหลักที่ถูกนำามาใช้กับการ

ใช้เสรีภาพในการชุมนุมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และหากมีการต่อสู้คดี ก็มีโอกาสท่ีศาลจะมี

คำาพิพากษายกฟ้อง อาทิ กรณีชุมนุมคัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซไทย- มาเลเซีย หรือกรณีการ

ชมุนมุของสหภาพแรงงานไทรอมัพฯ์ เพือ่ทวงถามความคบืหนา้ในการแกไ้ขปญัหาการเลกิจา้ง

ที่ไม่เป็นธรรม27 

สว่นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 หรือความผดิฐานดหูมิน่ หมิน่ประมาท แสดง

ความอาฆาตมาดรา้ย พระมหากษตัรย์ิ พระราชนิ ีรชัทายาท หรอืผูส้ำาเรจ็ราชการแทนพระองค์

นั้น เป็นกฎหมายที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าถูกนำามาใช้เป็นเครื่องมือปิดปากฝ่ายตรงข้าม หรือนัก

กิจกรรมที่เคลื่อนไหวเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้มีอำานาจรัฐ อาทิ กรณีของนายจตุภัทรหรือไผ่ ดาวดิน28 

เป็นต้น 

4. ความผิดตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 (9.43%) เป็น

กฎหมายที่ตราขึ้นภายหลังการรัฐประหารของ คสช. หลังจากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 เป็นต้นมา มีประชาชนที่ใช้เสรีภาพในการชุมนุมในเรื่องต่างๆ ทั้ง

สิง่แวดลอ้ม วถิชีวีติ การเมือง ฯลฯ ถกูดำาเนนิคดใีนขอ้หาตา่งๆ ตามกฎหมายนีแ้ลว้ไมน่อ้ยกวา่ 

218 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)29 ข้อหาตามพระราชบัญญัติการชุมนุม

สาธารณะฯ โดยเฉพาะข้อหาไมแ่จ้งการชุมนุม โดยสว่นใหญศ่าลมกัจะพพิากษาลงโทษ พบเพยีง

กรณเีดยีวทีศ่าลพพิากษายกฟอ้งคอื การชุมนุมของกลุม่ฅนรกัษบ้์านเกดิ เพือ่ตดิตามการประชมุ 

อบต. เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 โดยศาลเหน็ว่าไม่ใช่เรื่องที่จำาเลยเป็นผู้จัดการชุมนุมขึ้น  

แต่เป็นการประชุมซึ่งจัดขึ้นโดยทางราชการ และเป็นการประชุมตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

ซึ่งได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ30

นอกจากนี้ กรณีการใช้เสรีภาพในการชุมนุม นอกจากผู้ชุมนุมมีความเสี่ยงที่จะถูกดำาเนิน

คดีตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 แล้ว ยังเสี่ยงที่จะถูกดำาเนินคดีด้วย

ข้อหาอื่นๆอีก เช่น ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 (ข่มขืนใจ) ซึ่งพบเห็น

มากขึ้นในระยะหลังๆ เช่น กรณีของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด กรณีการชุมนุมของกลุ่มรักษ์

วานรนวิาส เปน็ตน้ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 215, 216 (มัว่สมุกอ่ความวุน่วายในบา้น

เมือง) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138, 140 (ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน) ความผิดตาม 

27  ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/case/376 เข้าถึง 4 มกราคม 2562 

28  ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/th/case/756 เข้าถึง 7 มกราคม 2562

29  ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://ilaw.or.th/node/5030 

30  ประชาไท https://prachatai.com/journal/2018/04/76454 
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พระราชบญัญตัจิราจรทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบญัญัตทิางหลวง พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัิ 

ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 รวมถึงพระราชบัญญัติรักษาความ

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และในช่วงที่มีการบังคับใช้ 

คำาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ก็ถูกใช้ควบคู่

กับคำาสั่งดังกล่าวด้วย ตัวอย่างเช่น กรณีการชุมนุมคัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซไทย-มาเลเซีย  

ทีโ่รงแรมเจบหีาดใหญ ่ระหวา่งการประชมุ ครม.สญัจร ในป ี2545 เจา้หนา้ทีไ่ดส้ลายการชมุนมุ 

และมีการดำาเนินคดีกับชาวบ้านกว่า 30 ในหลายข้อหา คดีนี้ศาลฎีกามีคำาพิพากษายกฟ้อง 

เพราะเห็นวา่จำาเลยชมุนมุโดยสงบตามรฐัธรรมนญู31 และกรณเีดนิเทใจใหเ้ทพา ทีเ่ครือขา่ยคน

สงขลา-ปตัตานไีมเ่อาโรงไฟฟา้ถา่นหนิทำากจิกรรมเดนิเทา้ จากอำาเภอเทพา จังหวดัสงขลาไปที ่

อำาเภอเมอืง จงัหวัดสงขลา เพือ่ย่ืนหนังสือตอ่นายกรฐัมนตร ีในวนัที ่28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  

เจ้าหน้าที่ได้เข้าสลายการชุมนุมและดำาเนินคดีกับชาวบ้าน 17 คนหลายข้อหา ศาลจังหวัด

สงขลาพิพากษายกฟ้องทุกข้อหา ยกเว้นข้อหาไม่แจ้งการชุมนุม32 

5. ความผิดเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับทรัพย์ (7.37%) ซึ่งประกอบด้วย ความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334, 335 (ลักทรัพย์) มาตรา 352 (ยักยอกทรัพย์) มาตรา 

358, 360 (ทำาให้เสียทรัพย์) และมาตรา 362, 364, 365 (บุกรุก) ซึ่งข้อหาบุกรุกเป็นข้อหา

ที่พบมากที่สุด และมักจะมาพร้อมกับความผิดฐานทำาให้เสียทรัพย์ โดยเฉพาะในกรณีที่มีการ

ชมุนุมหรอืทำากิจกรรมที่ตอ้งเข้าไปในสถานที่ของคู่พิพาท สถานที่ดำาเนินโครงการของเอกชน33  

สถานที่ของหน่วยงานราชการ34 หรือสถานที่สำาหรับจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 

6. ข้อหาเกี่ยวกับการปกครองและกระบวนการยุติธรรม (5.73%) อันประกอบด้วย

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 (แจ้งความเท็จ), มาตรา 172, 173 (แจ้งความ

เท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา) พบในกรณีการใช้สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงาน อาทิ กรณี

แรงงานข้ามชาติ 14 คน ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่ามีการละเมิด

สิทธิแรงงาน โดยบริษัท ธรรมเกษตร จำากัด เป็นเหตุให้บริษัทฟ้องแรงงานดังกล่าวข้อหาหมิ่น

ประมาทและแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน อย่างไรก็ดี ศาลแขวงดอนเมืองได้มีคำาพิพากษา 

 
31 มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม https://enlawfoundation.org/newweb/wp-content/uploads/decision_appealcourt_chumnum1.pdf  

เข้าถึง 7 มกราคม 2562, ประชาไท https://prachatai.com/journal/2015/10/62065 เข้าถึง 7 มกราคม 2562

32 สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน http://naksit.net/2018/08/article-4/ เข้าถึง 7 มกราคม 2562 และนักข่าวพลเมือง ไทยพีบีเอส  

https://www.citizenthaipbs.net/node/25194 เข้าถึง 7 มกราคม 2561

33 โปรดดูกรณีเหมืองแร่เมืองเลย, นักข่าวพลเมือง ไทยพีบีเอส https://www.citizenthaipbs.net/node/5529 เข้าถึง 7 มกราคม 2562 และ  

ไทยพลับบลิกา https://thaipublica.org/2014/02/phu-thap-fah-hit-cyanide-6/ และ https://thaipublica.org/2014/01/phu-thap-fah-hit-

cyanide-5/ 

34  โปรดดูกรณีกรณีการชุมนุมปีนรัฐสภา, อ้างแล้ว
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ให้ยกฟ้อง โดยศาลเห็นว่าจำาเลยมีความชอบธรรมที่จะร้องเรียนต่อกรรมการสิทธิฯ ซึ่งมีหน้าที่

ตรวจสอบตามกฎหมาย35 

ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ประกอบด้วยประมวลกฎหมายมาตรา 198 (ดูหมิ่น

ศาลหรือผู้พิพากษา) และความผิดฐานละเมิดอำานาจศาล ซึ่งถูกระบุไว้ในประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 30 และ 31 ทั้งข้อหาดูหมิ่นศาลและละเมิดอำานาจศาลถูกนำา

มาใชต้อ่ผูแ้สดงออกหรอืแสดงความคดิเหน็ทา่มกลางบรบิททีอ่งคก์รตลุาการถกูตัง้คำาถามจาก

การทำาหน้าที่ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง

ภายหลังการรัฐประหาร 2557 ข้อหาดูหม่ินศาลถูกนำาใช้กล่าวหาดำาเนินคดีต่อนักการ

เมืองและนักกิจกรรมจากการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์บทบาทของตุลาการ ได้แก่ 

คดีของวัฒนา เมืองสุข นักการเมืองพรรคเพื่อไทย ที่ถูกดำาเนินคดีจากกรณีการโพสต์เฟซบุ๊กมี

เนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์ คสช. และวิพากษ์วิจารณ์การทำางานของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้

ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง ในคดีจำานำาข้าวของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หรือคดีของอานนท์ นำา

ภา ทนายความสิทธิมนุษยชน ที่ถูกดำาเนินคดีจากการโพสต์เฟซบุ๊กวิพากษ์วิจารณ์คำาพิพากษา

ของศาลจังหวัดขอนแก่นในคดีของ 7 นักศึกษาที่ถูกกล่าวหาเรื่องการละเมิดอำานาจศาล และ

การโพสต์ บทกวีชื่อ “บทกวีถึงมหาตุลาการ” วิพากษ์วิจารณ์บทบาทขององค์กรตุลาการ หรือ

กรณีล่าสุดคือการดำาเนินคดีกับนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ จากการ

วพิากษว์จิารณก์ารทำางานของศาลรัฐธรรมนญูทีเ่ขา้มาไปมส่ีวนวนิจิฉยัชีข้าดขอ้ขดัแยง้ทางการ

เมืองต่างๆ อย่างต่อเนื่อง36

ส่วนข้อหา “ละเมิดอำานาจศาล” ได้ถูกนำามาใช้กล่าวหาและดำาเนินคดีนักการเมือง  

นกักจิกรรม หรอืนกัวชิาการ ทีม่บีทบาททางการเมอืงอยา่งเขม้ขน้ขึน้ดว้ยเชน่กนั อาทเิชน่ กรณ ี

7 นกัศกึษาถกูกลา่วหาโดยศาลจงัหวดัขอนแก่นจากการทำากจิกรรมนอกรัว้ศาล เพือ่ใหก้ำาลงัใจ  

‘ไผ่ ดาวดิน’ โดยทำารูปสัญลักษณ์คล้ายตาชั่ง อันหมายถึงศาลเอียงไปทางรองเท้าบู๊ท รวมทั้ง

กรณีของสุดสงวน สุธีสร อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ทำากิจกรรมวางพวงหรีดหน้า

ศาลแพ่งรัชดาฯ คัดค้านคำาสั่งศาลที่ห้ามใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ กับการชุมนุมของ กปปส. เป็นต้น

7. ข้อหาความผิดเกี่ยวกับร่างกายและเสรีภาพ (2.45%) มักถูกนำามาใช้กับกรณีการ

ใช้เสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนและมีการสกัดก้ันจากเจ้าหน้าที่รัฐแล้วเกิดการกระทบ

กระทั่งกันขึ้น กรณีที่มีการใช้ข้อหาความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 295, 296 เช่น กรณีชุมนุมคัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซไทย- มาเลเซีย ซึ่งทั้งสามชั้นศาล
35 ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/case/821 เข้าถึง 7 มกราคม 2562 

36 https://www.tlhr2014.com/?p=11904
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พิพากษายกฟ้อง เพราะเห็นว่าชาวบ้านชุมนุมโดยสงบตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับกรณีเดินเท

ใจให้เทพา ที่ศาลพิพากษายกฟ้องเช่นกัน37 ส่วนข้อหาความผิดต่อเสรีภาพ ประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 309, 310 (ข่มขืนใจ) เป็นข้อหาที่พบบ่อยขึ้นในระยะหลัง เช่น กรณีชาวบ้านก

ลุม่ฅนรกัษบ์า้นเกดิจงัหวดัเลย ทีช่มุนมุเพือ่ตดิตามการประชมุสภา อบต. ในวาระการพจิารณา

เรือ่งการขอตอ่อายุใบอนญุาตใชป้ระโยชนพ์ืน้ท่ีปา่สงวนแหง่ชาต ิและพ้ืนทีข่องสำานกังานปฎรูิป

ที่ดินเพื่อการเกษตร เพื่อทำาเหมืองแร่ทองคำา โดยชุมนุม 3 ครั้ง เป็นเหตุให้ถูกฟ้อง 3 คดี มีหนึ่ง

คดทีีผู่ห้ญงิชาวบา้น 7 คนถกูดำาเนนิคด ีแตศ่าลยกฟอ้งความผดิฐานมาตรา 309 เพราะเหน็วา่

เปน็การใชส้ทิธใินการแสดงความคดิเหน็โดยสจุรติ เปน็สทิธขิัน้พืน้ฐานตามระบอบประชาธปิไตย 

และได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ38 

คดีอาญา (กฎหมายเฉพาะกิจ) 
เป็นความผิดตามกฎหมายที่ถูกกำาหนดขึ้นในบางช่วงเวลา เช่น ประกาศ คสช. ฉบับที่ 

7/2557 และ คำาสัง่หวัหนา้ คสช. ฉบบัที ่3/2558 ขอ้ 12 และพระราชบัญญตัวิา่ดว้ยการออก

เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฯ ที่ออกมาโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อจำากัด

เสรีภาพในการชุมนุมและการแสดงออกของประชาชน ประกาศและคำาส่ังเหล่านี้ ถูกนำามาใช้

อย่างกว้างขวางเพือ่สรา้งภาระและขม่ขู่ผูท้ีเ่คล่ือนไหวตอ่ตา้นรฐับาลและ คสช. หรอืเคลือ่นไหว

กระทบต่อนโยบายของ คสช.  คำาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 มีกลไกในการบีบบังคับให้

ประชาชนที่ถูกกล่าวหาต้องจำายอมที่จะเข้าอบรมและยอมรับเงื่อนไขหยุดการเคล่ือนไหวเพื่อ

แลกกับการปลดเปลื้องภาระที่ต้องแบกรับจากการถูกดำาเนินคดี ไม่ว่าจะเป็นการต้องเดินทาง

ไปศาลทหารทีบ่างครัง้ไมไ่ดอ้ยูใ่กลก้บัภมูลิำาเนา ตวัอยา่งทีเ่หน็ไดช้ดัคอื กรณคีดศีนูยป์ราบโกง

ประชามติ มีการใช้คำาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ดำาเนินคดีกับชาวบ้านอย่างในหลายจังหวัด 

ผู้ถูกดำาเนินคดีส่วนหนึ่งยอมรับสารภาพและรับเงื่อนไขเข้ารับการอบรม พร้อมทั้งเซ็นข้อตกลง

ไม่เคลื่อนไหวทางการเมืองอีก เพื่อให้คดียุติลง ไม่ต้องถูกส่งฟ้องต่อศาล เพราะกรณีชาวบ้าน

ต้องเดนิทางไปศาลทหารทีอ่ยูไ่กลจากภมูลิำานำา ทำาใหม้ภีาระคา่จา่ยมากขึน้ และกระทบตอ่การ

ทำามาหากิน ชาวบ้านหลายคนตัดสินใจรับสารภาพ39

37  อ้างแล้ว

38  ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/case/797 เข้าถึง 7 มกราคม 2562, ประชาไท https://prach 

atai.com/journal/2018/08/78228 เข้าถึง 7 มกราคม 2562 และนักข่าวพลเมือง TPBS https://www.citizenthaipbs.net/node/9806  

เข้าถึง 7 มกราคม 2562 และศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน https://www.tlhr2014.com/?p=6877 เข้าถึง 7 มกราคม 2562

39  ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน https://www.tlhr2014.com/?p=3642 เข้าถึง 7 มกราคม 2562
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คดีแพ่ง
จาก 212 กรณีที่รวบรวม พบคดีแพ่งเพียง 16 กรณี คิดเป็น 7.54 % ของคดีทั้งหมด 

โดยคดีแพ่งแบ่งเป็นหมิ่นประมาททางแพ่ง 9 กรณี (ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 

423) และการละเมิดทางแพ่ง 7 กรณี (ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 420)

การหมิ่นประมาททางแพ่ง ถูกระบุในประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 423  

เป็นฐานทางกฎหมายในการฟ้องคดีแพ่งต่อชาวบ้านและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน มีคดีที่ฟ้อง

เรยีกคา่เสยีคา่สูงสดุถงึ 300 ลา้นบาท เชน่ กรณบีรษิทัเอกชนทีป่ระกอบกจิการพลงังานฟอ้งวชัร ี 

เผา่เหลอืงทอง นกัเคลือ่นไหวดา้นพลงังานทางเลอืก และจอมขวญั หลาวเพช็ร ์สือ่มวลชน จาก

การจดัรายการวพิากษ์วิจารณน์โยบายพลงังาน และกรณีบรษิทัเอกชนฟอ้งอานดี ้ฮอลล ์นกัวจิยั

และนักสิทธิมนุษยชนที่จัดทำาและเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิแรงงานของบริษัท 

ดังกล่าว รวมถึงกรณีชาวบ้านกลุ่มคนรักบ้านเกิดที่เคล่ือนไหวคัดค้านเหมืองแร่ทองคำา ที่ถูก

บรษัิทผูป้ระกอบการเหมอืงแรฟ้่องเรียกค่าเสียหายทางแพง่ 4 คด ีรวมคา่เสยีหาย 320 ลา้นบาท 

ภัยคุกคามของ SLAPPs 
คดี SLAPPs มักจะเกิดขึ้นภายใต้ความไม่เท่าเทียมกันของอำานาจและทรัพยากรระหว่าง

โจทก์กับจำาเลย โจทก์ที่เป็นบริษัทเอกชน มีทรัพยากรมากมายสำาหรับใช้ดำาเนินคดี โจทก์ที่เป็น

รัฐ มีอำานาจ มีกลไกต่างๆและทรัพยากรของรัฐคอ่ยสนับสนุน แต่จำาเลย ซึ่งจำานวนมากเป็นนัก

กจิกรรมทีไ่ม่ไดร้่ำารวย เปน็ชาวบ้านในชนบท ตา่งขาดทรพัยากรในการสนับสนนุ หลายกรณีจงึ

ต้องอาศัยองค์กรพฒันาเอกชนหรอืองค์กรกฎหมายที่ให้ความช่วยเหลือแบบใหเ้ปล่า อย่างไรก็

ดี แม้จะได้รับการช่วยเหลือด้านทนายอยู่บ้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายและ

ต้นทุนอื่นๆอยู่ 

เห็นได้ชัดเจนว่าคดี SLAPPs สร้างภาระและความยุ่งยากให้ผู้ถูกฟ้องคดี โดยเฉพาะหาก

เป็นการฟ้องคดีอาญา ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพ ผู้ถูกฟ้องจะได้รับความกดดันและ

เกดิความกลวั อกีทัง้ในคดอีาญามคีวามเข็มงวดและขัน้ตอนซบัซอ้น ผูต้อ้งหาตอ้งมกีารเดนิทาง

มาพบพนกังานสอบสวนและพนกังานอยัการตามนดั ซึง่โดยทัว่ไปพนกังานอัยการจะนดัเดอืนละ

หนึง่ครัง้ หลายกรณตีอ้งเดินทางมาพบพนกังานอยัการบอ่ยครัง้ เพราะมกีารเลือ่นการสัง่คดไีป

เรือ่ยๆ นบัวา่เปน็การสรา้งภาระให้แกช่าวบ้านทีถ่กูดำาเนนิคด ีเชน่ กรณชีาวบา้นทีถ่กูดำาเนนิคดี

เดนิเทใจใหเ้ทพา ซึง่ส่วนใหญป่ระกอบอาชพีประมง ตอ้งออกเรอืหาปลาเพือ่นำามาขายเลีย้งชพี  

เมือ่ถกูดำาเนนิคด ีพวกเขาตอ้งมาศาลบอ่ยครัง้ ทำาใหข้าดรายได ้บางคนต้องออกจากงาน กลาย
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เป็นคนตกงานระหว่างถูกดำาเนินคดี การมาศาลก็ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทาง 

ค่าอาหาร ค่าการถ่ายเอกสาร ค่าจ้างทนายความ40 

เมื่อมีการดำาเนินคดี SLAPPs โดยเฉพาะที่เป็นคดีอาญา ผู้ถูกดำาเนินคดีจะตกอยู่ในฐานะ

ที่เสียเปรียบและได้รับความกดดัน ทำาให้ต้องจำายอมรับสารภาพเพ่ือให้คดีจบและปลดเปล้ือง

ภาระ ยอมรบัการรอลงอาญาและยอมเงียบ จากขอ้มลูพบว่ามหีลายกรณีทีผู่ถู้กดำาเนินคดยีอมรบั

สารภาพเพือ่ลดภาระ ซึง่ศาลจะรอลงอาญาไว ้และมกัจะมาพรอ้มกบัเงือ่นไขคมุประพฤต ิอยา่ง

น้อยระหว่างน้ันกลุ่มที่ถูกดำาเนินคดีจะไม่สามารถเคล่ือนไหวได้ หรือถ้าจะเคล่ือนไหวก็ต้อง

ระมัดระวังเป็นพิเศษ 

ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความคดี SLAPPs ทางแพ่งจะไม่สร้างผลกระทบต่อประชาชนที่ถูกฟ้อง 

เพราะความเส่ียงกับการต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำานวนหลายล้านย่อมสร้างความกลัวได้

ไม่แพ้คดีอาญา ยกตัวอย่างเช่น กรณีเยาวชนวานรนิวาสรายหนึ่งถูกดำาเนินคดีหมิ่นประมาท

โดยบริษัทสำารวจเหมืองแร่โปแตส สุดท้ายเยาวชนรายดังกล่าวซึ่งพบกับแรงกดดันอย่างมาก 

หลังจากถูกดำาเนินคดี เขาต้องยอมเจรจาเพื่อให้คดีจบ และยอมรับเงื่อนไขในการขอโทษ เพื่อ

ให้ถอนฟ้อง และยอมเงียบในที่สุด 

การใช้วิธีร้องทุกข์หรือฟ้องคดีในเขตอ�านาจศาลที่ไกลจากภูมิล�าเนาของจ�าเลย 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 22 กำาหนดให้ดำาเนินคดีในศาลที่ความ

ผดิเกดิขึน้ อา้งหรอืเช่ือวา่ไดเ้กดิขึน้ในเขตอำานาจของศาล หรอืในเขตอำานาจศาลทีจ่ำาเลยมทีีอ่ยู่ 

หรอืถกูจบัในทอ้งทีห่นึง่หรอืเมือ่เจา้พนกังานทำาการสอบสวนในทอ้งทีห่นึง่นอกเขตของศาลดงั

กลา่วแลว้ จะชำาระทีศ่าลซึง่ทอ้งทีน้ั่น ๆ  อยูใ่นเขตอำานาจกไ็ด ้ปญัหาทีต่ามมาคอื กรณขีอ้กลา่ว

หาหม่ินประมาทในทางออนไลนห์รอืส่ือทวี ีทำาใหต้คีวามวา่การกระทำาเกดิขึน้ไดท้กุทีท่ีส่ญัญาณ

เหลา่นัน้ไปถงึ ผูเ้สยีหายพบวา่มขีอ้ความหมิน่ประมาทเกิดท่ีใด ก็สามารถไปร้องทุกขห์รอืฟอ้งท่ี

นั้นได ้ด้วยเหตุนีจ้ึงเกิดปรากฏการณท์ี่มีการร้องทุกขห์รือฟ้องคดใีนขอ้หาหมิน่ประมาทในท้อง

ทีท่ีอ่ยูห่า่งไกลจากภมูลิำาเนาของจำาเลย เชน่ คดบีรษิทัเหมอืงแรท่องคำาฟอ้งแกนนำากลุ่มฅนรกัษ์

บ้านเกิด จังหวัดเลย ที่ศาลจังหวัดภูเก็ต41 และศาลจังหวัดแม่สอด หรือแจ้งความเยาวชนกลุ่ม

ฅนรักษ์บ้านเกิดที่กรุงเทพมหานคร42 หรือกรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแจ้งความ

ดำาเนินคดีกบันักเคลือ่นไหวดา้นสิง่แวดลอ้มที ่สภ.บางกรวย นนทบรีุ 43 หรอืกรณีสำานกังานศาล

40  สัมภาษณ์อย่าไม่เป็นทางการ ผู้ถูกดำาเนินคดี 9 ราย เมื่อวันที่ 31 กันยายน 2561 ณ ศาลจังหวัดสงขลา

41  ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/case/631 เข้าถึง 7 มกราคม 2562

42  ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/case/706 เข้าถึง 7 มกราคม 2562

43  ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/case/807 เข้าถึง 7 มกราคม 2562
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ยตุธิรรมแจง้ความใหด้ำาเนินคดีกับชาวเชียงใหม่สองคนทีส่ถานตีำารวจนครบาลพหลโยธนิ ซึง่ทัง้

สีก่รณสีถานทีฟ่อ้งคดหีรอืรอ้งทกุขก์ลา่วโทษอยู่หา่งไกลจากภมูลิำาเนาของผูถ้กูฟอ้งทัง้สิน้ ย่อม

ก่อให้เกิดภาระและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนและไปศาล

ในคดีอาญามีความเข็มงวดและขั้นตอนมากกว่าคดีแพ่ง ผู้ต้องหาต้องเดินทางมาพบ

พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการตามนัด ซึ่งปกติพนักงานอัยการจะนัดเดือนละหนึ่ง

ครั้ง ดังนั้น หากผู้ต้องหาหรือมีภูมิลำาเนาอยู่ห่างไกลจากท้องที่ที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษไว้  

กย็อ่มตอ้งเสยีเวลาและคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางเพิม่มากขึน้ และหลายกรณตีอ้งเดนิทางมาพบ

พนักงานอัยการหลายครั้ง ก็ยิ่งสร้างภาระ 

เหตุการณ์เดียวกัน แต่ฟ้องเป็นหลายคดี 
กรณีเดินเทใจให้เทพา ที่เครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินทำากิจกรรมเ 

ดนิเทา้ จากอำาเภอเทพา จังหวดัสงขลาไปทีอ่ำาเภอเมอืง จังหวดัสงขลา เพือ่ยืน่หนงัสือตอ่นายก

รัฐมนตรี ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 แต่เจ้าหน้าที่ได้เข้าสลายการชุมนุมและจับกุมดำาเนิน

คดีกับชาวบ้าน 17 คนในหลายข้อหา คดีแรกนี้ได้มีการดำาเนินคดีและสืบพยานไปจนเสร็จสิ้น

แล้ว และอยู่ระหว่างรอฟังคำาพพากษา แต่แล้วเจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาและดำาเนินคดี

แก่ชาวบ้านเพิ่มอีกหน่ึงคดีโดยอาศัยพฤติการณ์และข้อเท็จจริงเดียวกันกับคดีเทใจให้เทพาคดี

ที่หนึ่ง ต่อชาวบ้าน 5 คน ซึ่ง 3 คนเคยถูกดำาเนินคดีในคดีแรกด้วย

และในช่วงทีก่ระแสพรรคอนาคตใหมม่าแรง คดกีารเคลือ่นไหวก่อนหนา้ทีเ่กีย่วพนักบันาย

ธนาธร หัวหน้าพรรคอนาคตใหม ่กถ็กูขดุขึน้มาดำาเนนิการตอ่ กรณขีบวนการประชาธปิไตยใหม ่

ชุมนุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ปราศรัยและชูป้ายผ้าปรากฎข้อความ “เผด็จการจงพินาศ 

ประชาธิปไตยจงเจริญ” รวมทั้งมีการใช้เคร่ืองขยายเสียงปราศรัยโจมตีการทำางานของรัฐบาล

และคสช. เดิมผู้ต้องหา 14 สมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่ถูกดำาเนินคดี  ต่อมาสุลักษณ์  

ศวิรกัษ ์และบารม ีชยัรตัน ์ในฐานะผูด้แูลสวนเงนิมมีา กถู็กกล่าวหาแบบเหมารวมวา่ เปน็ผูร้ว่ม

กอ่การในการเดนิขบวนวันท่ี 25 มถุินายน ด้วย จงึถกูออกหมายเรียกใหม้ารบัทราบขอ้กลา่วหา 

มาตรา 116 ร่วมกันขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ที่ สน.สำาราญราษฎร์ ด้าน ศิริกาญจน์ เจริญ

ศิริ หรือ “ทนายจูน” ที่เข้าช่วยเหลือคดีของนักกิจกรรมทั้ง 14 คนก็ถูกกล่าวหาว่า ร่วมก่อการ

และถูกเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหา มาตรา 116 ที่ สน.สำาราญราษฎร์ ด้วยและปัจจุบันคดี

ยงัคา้งคาไมไ่ปถงึไหน44 ตอ่แลว้เดอืนเมษายน 2562 นายธนาธร จงึรุง่เรอืงกิจ กถ็กูออกหมาย

44  https://freedom.ilaw.or.th/case/685
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เรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหา 3 ข้อ เป็นความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา 116 ยุยงปลุก

ปั่นให้เกิดความวุ่นวาย ม.189 ให้การช่วยเหลือผู้ต้องหา และ ม.215 มั่วสุมตั้งแต่ 10 คนขึ้น

ไปให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ในเหตุการณ์การชุมนุมของขบวนการประชาธิปไตยใหม่นั้น 

ต่อมากลางเดือนพฤษภาคม 2562 ก็มีหมายเรียกนักศึกษาและอดีตนักกิจกรรมขบวนการ

ประชาธิปไตยใหม่ จำานวน 15 คน ได้รับหมายเรียกในข้อหา “ยุยงปลุกปั่น” ตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 116 ซึ่งระบุว่าเป็นความผิดของ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจกับพวก” ในการ

ชุมนุมต่อต้านคณะรัฐประหาร คสช. เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 255845

การฟอ้งจำานวนมากไวก้อ่น หลายกรณีมกีารฟอ้งให้ไดจ้ำานวนมากทีสุ่ด เพ่ือให้เกดิความ

กลวัในกลุม่ชมุชน หรือในคดเีกีย่วกบัการเคลือ่นไหวทางการเมอืง ในระยะหลงัๆจะพบวา่นอก

จากจะมีการฟ้องแกนนำาแล้ว ยังมีการฟ้องประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำานวนมาก ดังเช่น 

คดีของกลุ่มคนยากเลือกตั้งเป็นต้น สิ่งเหล่านี้ย่อมก่อให้เกิดความกลัวแก่ประชาชนในการออก

ไปใช้สิทธิตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนด

การฟอ้งผูส้นบัสนนุด้วย ดงัเช่นกรณีคดขีองขบวนการประชาธปิไตยใหม ่มกีารดำาเนนิคดี

กับเจ้าของสถานที่ที่นักกิจกรรมเข้าไปพักอาศัยและทำากิจกรรม การดำาเนินคดีกับทนายความ

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายหลายคดี การฟ้องนายธนาธรด้วยข้อหาว่าร่วมกับกลุ่มนัก

กิจกรรมขบวนการประชาธิปไตยใหม่ หรือกรณีคดีพูดเพื่อเสรีภาพ ที่มีการฟ้องผู้สังเกตุการณ์

ของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนที่เข้าไปร่วมสังเกตการณ์การจัดเวทีพูดเพื่อเสรีภาพที่

จังหวัดขอนแกนด้วย

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ถูกด�าเนินคดี
การฝากขัง ในการดำาเนินคดีอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำาหนดให้

พนักงานสอบสวนสามารถขอฝากขังผู้ต้องหาไว้ได้ หากมีเหตุจำาเป็นเพื่อทำาการสอบสวน หรือ

การฟ้องคดี ซึ่งระยะเวลาของการขอฝากขังจะขึ้นอยู่กับอัตราโทษตามข้อหาที่ผู้ต้องหาถูกตั้ง46 

ในหลายกรณ ีโดยเฉพาะในคดท่ีีเกีย่วกบัความมัน่คงหรอืความสงบเรยีบรอ้ย หรอืคดทีีเ่กดิจาก

การการเคลื่อนไหวที่กระทบต่อรัฐบาลหรือ คสช. พบว่า โดยส่วนใหญ่พนักงานสอบสวนจะขอ

ฝากขังผู้ต้องหาไว้ก่อน ทั้งที่หลายกรณีเป็นคดีเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการฝ่าฝืนประกาศ คสช. 

หรือคำาสั่งหัวหน้า คสช. เท่านั้น47 
45  https://www.tlhr2014.com/?p=12429

46  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87

47  ดูกรณีการชุมนุมต่อต้านรัฐประหาร ที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.

ilaw.or.th/case/633 กรณีจาตุรณ์โพสต์เรื่องไม่รายงานตัว คสช. ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/
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นอกจากนี้ กรณีอื่นๆที่ไม่ใช่ประเด็นการวิพากษ์วิจารษ์หรือต่อต้านรัฐบาล ก็พบว่ามีการ

ขอฝากขงัดว้ยเช่นกนั อาท ิกรณกีลุม่ฅนรักษ์บ้านเกดิ 7 คนถกูดำาเนินคดีจากตดิตามการประชมุ

สภา อบต.เขาหลวงเพือ่คดัคา้นการขอใชพ้ืน้ทีป่ระกอบกจิการเหมอืงแรท่องคำา หรอืกรณเีดนิเท

ใจให้เทพา ก็ถูกฝากขังเช่นเดียวกัน แต่ศาลไม่อนุญาต 

การปลอ่ยชัว่คราว ศาลมักจะเรยีกหลกัประกนั ซึง่จะถกูกำาหนดในจำานวนทีส่งูตามขอ้หา

ที่ถูกกล่าวหา หากมีการใช้ข้อหาหนักๆ อย่างเช่น ข้อหาตามมาตรา 116 จะมีการกำาหนด

หลักประกันที่จำานวนที่สูงหลักแสนขึ้นไป เช่น บก.ลายจุด โพสต์ข้อความต้านรัฐประหารขัดคำา

สั่ง คสช. ศาลอนุญาตให้ประกัน โดยตีราคาประกัน 6 แสนบาท กรณีโปรยใบปลิวต้าน คสช. 

ยื่นหลักทรัพย์ คนละ 2 แสนบาท เพื่อประกันตัวต่อพนักงานสอบสวน กรณีชูกระดาษขนาด 

A4 หน้าสยามพารากอน ถูกดำาเนินคดีมาตรา 215 ฝ่าฝืนประกาศ คสช. 7/2557 ศาลมีคำา

สั่งอนุญาตประกันตัวด้วยหลักทรัพย์ 1 แสนบาท กรณีคนมอบดอกไม้ให้พลเมืองรุกเดิน ถูก

ดำาเนินคดีมาตรา 116 และฝ่าฝืนประกาศ คสช. ฉบับที่ 7/2557 ศาลทหารกรุงเทพอนุญาต

ให้ประกันตัว โดยตีราคาหลักประกัน 1.5 แสนบาท เป็นต้น

การเรยีกหลักประกันถอืเปน็อปุสรรคสำาคญัในการเข้าถงึกระบวนการยตุธิรรม ผูถ้กูดำาเนนิ

คดท่ีีไมม่ฐีานะจะประสบกบัความยากลำาบากในการหาหลกัทรัพยม์าประกันตวั กรณเีดินเทใจให้

เทพา ศาลตีราคาหลักทรัพย์ประกันตัวคนละ 90,000 บาท รวม 15 คน เป็นเงิน 1,350,000 

บาท ชาวบา้นไมส่ามารถรวบรวมหลกัทรพัยไ์ดท้นั ทำาตอ้งถกูสง่ตวัไปทีเ่รอืนจำากลางสงขลาหนึง่ 

คนื ตอ่มาทนายความยืน่คำารอ้งขอปล่อยตวัชัว่คราวอกีครัง้ โดยใชต้ำาแหนง่ราชการของนกัวชิาการ

มหาวิทยาลัยเป็นหลักทรัพย์แทนเงินประกันตัว เดิมศาลจังหวัดสงขลาไม่อนุญาต เนื่องจาก

มีเงื่อนไขกำาหนดว่า หากใช้ตำาแหน่งประกันตัวจะต้องเป็นของผู้ต้องหาเท่านั้น ในวันเดียวกัน 

ทนายความยื่นคำาร้องโดยใช้ตำาแหน่งราชการอีกครั้ง ศาลมีคำาสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว 

กรณอีืน่ๆ เชน่ คดหีมิน่ประมาท ปกตจิะเปน็เอกชนฟอ้ง และจะไม่มกีารเรยีกหลกัประกนั

การปล่อยชั่วคราว แต่หากเป็นหมิ่นประมาทบวกกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ มาตรา 14 หรือ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ มาตรา 14 อย่างเดียว พบว่า มีการปล่อยชั่วคราวโดยมีหลักประกัน เช่น 

กรณอีานดี ้ฮอลล ์คดเีผยแพรร่ายงานละเมดิสทิธแิรงงานบนเวบ็ไซต ์ศาลใหป้ระกนัด้วยวงเงนิ

จำานวน 300,000 บาท กรณีไมตรี นักกิจกรรมชาติพันธุ์ลาหู่ เผยแพร่คลิปหมิ่นประมาททหาร 

ปล่อยตัวชั่วคราวโดยวางหลักทรัพย์เป็นเงินสด 50,000 กรณีเหมืองทองพิจิตรฟ้องสมลักษณ์ 
case/604 กรณีพลเมืองรุกเดิน ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/case/662 กรณีชุมนุมครบรอบ 1 ปี 

การรัฐประหาร ที่หอศิลป์ กรุงเทพ ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/case/687 , https://freedom.ilaw.

or.th/case/688 กรณี 14 ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ต้าน คสช. https://freedom.ilaw.or.th/case/685 กรณีนั่งรถไฟไปอุทยานราชภักดิ์ ศูนย์

ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/case/704 เข้าถึง 7 มกราคม 2562
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ประกันตัวคดีละ 100,000 บาท กรณีแพทย์สภาฟ้องปรียานันท์ มีการขอประกันตัวด้วยหลัก

ทรัพย์ 150,000 บาท เป็นต้น

เงือ่นการประกนัตวั คอืเครือ่งมอืในการปดิปากอย่างด ีโดยเฉพาะคดกีารเมอืง พบวา่ การ

ปล่อยชัว่คราวมกักำาหนดเงือ่นไขหา้มชมุนมุทางการเมอืง หา้มแสดงความคดิเหน็ทางการเมอืง 

เช่น กรณีชุมนุมต่อต้านการรัฐประหารที่ร้านแมคโดนัล ห้างอัมรินทร์พลาซ่า แขวงลุมพินี กรณี

ชูป้ายหน้าร้านแมคโดนัล สาขาราชประสงค์ กรณีจาตุรงณ์ไม่รายงานตัว คสช. กรณีชูกระดาษ

ขนาด A4 หน้าสยามพารากอน กรณีพลเมืองรุกเดิน กรณีชุมนุมครบรอบ 1 ปี การรัฐประหาร 

ที่หอศิลป์กรุงเทพ กรณีนั่งรถไฟไปอุทยานราชภักดิ์ ส่องแสงหากลโกง กรณีประชาธิปไตยใหม่

แจกใบปลิวโหวตโน ที่ชุมชนเคหะบาง เป็นต้น และบางกรณีกำาหนดเงื่อนไขที่สร้างภาระเกิน

ความจำาเป็น เช่น ในคดีอานนท์ดูหมิ่นศาลจากการโพสต์เฟซบุ๊ก ตำารวจปล่อยตัวอานนท์โดย

ไม่ต้องยื่นหลักทรัพย์ประกันตัว แต่ให้มารายงานตัวทุกๆ 12 วัน เป็นต้น

อุปสรรคในการเขา้ถงึกองทนุยตุธิรรม กองทุนยตุธิรรมถกูตัง้ขึน้เพือ่ช่วยเหลอืประชาชน

ในการดำาเนินคดี และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้อย่างทั่วถึง เสมอภาค และ

เป็นธรรม แต่ในทางปฏิบัติพบว่า บางกรณีที่เป็นคดี SLAPPs ที่ประชาชนที่ขัดแย้งกับรัฐยัง

พบอุปสรรคในการเข้าถึงการช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมอยู่ เช่น กรณีภูเก็ตหวาน ที่คณะ

กรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม มีมติไม่อนุมัติเงินเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกันในการ

ขอปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ถูกฟ้องคดี เพราะเห็นว่าพนักงานอัยการมีความเห็นส่ังฟ้องต่อศาล 

และผูถ้กูฟอ้งประกอบอาชพีเปน็สือ่มวลชนเผยแพร่ขอ้มลูอนัเปน็เหตใุหก้องทพัเรอืไดร้บัความ

เสียหาย ถือว่าไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรมฯ หรือกรณีป้าย  

ปากมูล ซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฟ้องหมิ่นประมาท ได้ย่ืนคำาขอรับความช่วยเหลือค่าใช้

จา่ยตา่ง ๆ  จากกองทนุยตุธิรรมอย่างนอ้ยสองครัง้ แตค่ณะอนกุรรมการใหค้วามชว่ยเหลอืระดบั

จังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีมติไม่อนุมัติให้การช่วยเหลือ
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บทที่ 3
หลักการและแนวทางในการจัดการกับคดี SLAPPs

กรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชนกับคดี SLAPPs
การฟอ้งคด ีSLAPPs เปน็การคุกคามตอ่สทิธใินเสรีภาพในการแสดงออก การแสดงความ

คิดเห็น การชุมนุมโดยสงบและการสมคม อันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ถูกรับรองภายใต้

กตกิาระหวา่งประเทศว่าด้วยสิทธพิลเมืองและสทิธทิางการเมอืง (the International Covenant 

on Civil and Political Rights - ICCPR)48 ข้อ 19, 21 และ 22 และรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 34, 44 และ 42 รวมถึงสิทธิในการร้องเรียนที่ถูก

รับรองไว้ในสิทธิใน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 41 ด้วย

เสรีภาพในการแสดงออกถือเป็นหลักการที่จำาเป็นอย่างย่ิงต่อพัฒนาการแห่งการ

เติบโตเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์และเป็นหลักการที่จำาเป็นย่ิงเพื่อวางรากฐานสังคมที่มีเสรีภาพ 

และเป็นประชาธิปไตย เสรีภาพทั้งสองด้านนี้ต่างเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยที่เสรีภาพใน 

การแสดงออกจะทำาหน้าที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมไปสู่การแลกเปล่ียนและพัฒนาเสรีภาพใน 

การแสดงความคิดเห็น และเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการตระหนักถึงหลักการแห่งความโปร่งใสและ 

ความรับผิดชอบที่ส่งผลสำาคัญยิ่งต่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน49 

แม้การจำากัดเสรีภาพในการแสดงออกสามารถทำาได้ แต่ต้องไม่ใช่โดยอำาเภอใจของผู้ใช้

อำานาจรัฐ และจะต้องถูกพิจารณาเป็นวิถีทางสุดท้ายภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จำาเป็น

แก่การเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น และการรักษาความมั่นคงของชาติ หรือความ

สงบเรียบร้อย หรือการสาธารณสุขหรือศีลธรรม ซึ่ง“กฎหมาย” ที่จะถูกนำามาจำากัดเสรีภาพ

ในการแสดงออกนั้น จะต้อง “บัญญัติเนื้อหาที่มีความละเอียดมากเพียงพอเพื่อให้พลเมือง

สามารถปฏบิตัติามกฎหมายได”้ ตอ้งสามารถพิสจูนไ์ด้วา่จำาเปน็และชอบธรรมเพือ่วตัถุประสงค ์

ของการจำากัดสิทธิ และต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นมาตรการซึ่งจำากัดสิทธิน้อยที่สุดและได้

สัดส่วนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จะต้องไม่มีผลร้ายถึงขนาดไม่ให้แสดงความคิดเห็นอีกทั้ง

ต้องเป็นไปตามหลักแห่งความจำาเป็นและหลักความได้สัดส่วน50 

48 ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2539 และมีผลใช้บังคับกับไทยเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2540

49  Human Rights Committee, International Covenant on Civil and Political Rights, General Comment No.34, 12 September  

2011, para.2

50  Human Rights Committee, International Covenant on Civil and Political Rights, General Comment No.34, 12 September  

2011, para. 30-36
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ส่วนเสรภีาพในการชุมนมุและการสมาคม แมจ้ะสามารถจำากดัได ้แตก่ารจำากดัตอ้งกระทำา

เทา่ทีก่ำาหนดโดยกฎหมายและเพยีงเทา่ทีจ่ำาเปน็สำาหรบัสงัคมประชาธปิไตย เพือ่ประโยชนแ์หง่

ความมัน่คงของชาต ิหรอืความปลอดภยั ความสงบเรยีบรอ้ย การสาธารณสขุ หรอืศลีธรรมของ

ประชาชน หรอืการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลอืน่ อยา่งไรกด็ ีเงือ่นไขในการจำากดัสทิธิ

เหลา่นี ้กไ็มส่ามารถถกูใชส้ำาหรบัการกำาหนดขอ้จำากดัท่ีคลมุเครอืหรอืโดยอำาเภอใจ และอาจถกู

ยกขึน้อา้งเฉพาะเมือ่มกีารวางมาตรการปอ้งกันทีเ่พยีงพอและมีการเยียวยาอย่างมปีระสทิธภิาพ

ในกรณีที่ใช้อำานาจที่มิชอบ51 

ในข้อมติที่ 24/5 ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ ได้เน้นย้ำาว่าการเคารพเสรีภาพในการ

ชมุนมุและการสมาคม มสีว่นชว่ยในการจดัการและแกไ้ขปญัหาทีท่า้ทายและประเดน็ทีม่คีวาม

สำาคัญตอ่สงัคม เชน่ สิง่แวดลอ้ม การพฒันาอยา่งยัง่ยนื การปอ้งกนัอาชญากรรม การคา้มนษุย ์

การเสรมิพลงัของสตรี ความยตุธิรรมทางสังคม การคุม้ครองผูบ้รโิภค และการทำาใหส้ทิธิมนุษย

ชนทั้งหมดเป็นจริงได้”52

ปฏญิญาว่าดว้ยสิทธิและความรบัผดิชอบของปจัเจกบคุคล กลุม่บคุคลและองคก์รของสงัคม

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสากล 

(Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of 

Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Funda-

mental Freedoms) ในขอ้ 8 ระบวุ่าบุคคลทกุคนมีสทิธโิดยลำาพังหรือโดยร่วมมือกับผูอ้ืน่ในการ

เขา้ถงึอยา่งมปีระสิทธผิลโดยปราศจากการเลือกปฏบิตัใินการมสีว่นร่วมกบัรฐับาลของตน และ

การดำาเนินงานสาธารณะ รวมถึงสิทธิในการยื่นข้อวิจารณ์ต่อองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐบาล 

เพื่อปรับปรุงการดำาเนินงานสาธารณะ รวมทั้งการชี้ให้เห็นถึงเรื่องใดก็ตามของการดำาเนินการ

ที่อาจขัดขวางหรือหยุดยั้งการส่งเสริมคุ้มครอง และการบรรลุถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ

ขั้นพื้นฐาน และข้อ 12 ว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิ โดยลำาพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่นที่จะมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมโดยสันติเพื่อต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และรัฐต้อง

ดำาเนนิมาตรการทีจ่ำาเปน็เพือ่ประกนัใหม้กีารคุม้ครองจากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งแกบ่คุคลทกุคน 

จากความรุนแรง การข่มขู่ การตอบโต้ การเลือกปฏิบัติที่เป็นการปฏิบัติโดยพฤตินัยหรือนิตินัย 

การกดดนัหรอืการปฏบิตัโิดยพลการอืน่ใด ทีเ่ปน็ผลจากการทีบุ่คคลนัน้ได้ใชสิ้ทธอิย่างชอบธรรม

51 United Nations, Economic and Social Council, Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the Interna-

tional Covenant on Civil and Political Rights, U.N. Doc.E/CN.4/1985/4,Annex (1985), Article I (B)

52 Human Rights Council, Resolution 24/5. The rights to freedom of peaceful assembly and of association, UN Doc. A/HRC/ 

RES/24/5, 8 October 2013, para. 2.
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อยา่งไรกด็ ีเพือ่รกัษาความสมดลุในการสง่เสรมิและปกปอ้งสิทธติามรฐัธรรมนญูของบคุคล

ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะ และการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่ฟ้องคดีโดยสุจริต

เพือ่เยยีวยาความเสียหายทีเ่กดิขึน้ ในแงข่องหลกัการสทิธิมนุษยชนท่ีจะนำามาพจิารณาประเดน็ 

SLAPPs จึงต้องพิจารณาทั้งในแง่มุมของฝ่ายผู้ถูกฟ้อง ซึ่งได้รับการคุ้มครองบนพื้นฐานของ

สิทธิทางการเมืองดังที่กล่าวไปแล้ว และแง่มุมของฝ่ายผู้ฟ้อง ซึ่งได้รับการคุ้มครองบนพื้นฐาน

ของสิทธิการเข้าถึงสิทธิในการร้องทุกข์ร้องเรียนในทำานองเดียวกัน รวมถึงสิทธิในการเข้าถึง

ศาล53 และสิทธิในเกียรติยศ ชื่อเสียง หรือสิทธิในทรัพย์สิน54 ซึ่งล้วนได้รับการรับรองในกติกา

ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง และรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศักราช 2560 เช่นเดียวกัน

กฎหมาย Anti - SLAPPs ในต่างประเทศ
กฎหมาย Anti-SLAPPs หรือมักเรียกว่ากฎหมายคุ้มครองการมีส่วนร่วมสาธารณะ (The 

Citizens Participation Act หรือ The Public speech protection act หรือ Protection of 

Public Participation Act) ถูกพัฒนาขึ้นในสหรัฐอเมริกา แคนาดาและออสเตรเลีย ซึ่งจำานวน

มากเกิดจากบริบทด้านสิ่งแวดล้อม ขณะที่ในยุโรป SLAPPs ยังคงไม่ได้รับการยอมรับ มีนัก

วชิาการบางคนใหค้วามเหน็วา่ขอ้แตกตา่งนีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาถงึเสรีภาพในการแสดงออกใน

ระบบรฐัธรรมนญูของประเทศต่างๆ ในขณะทีเ่สรภีาพในการพดูไดร้บัการคุ้มครองในฐานะเกอืบ

เป็นสิทธิเด็ดขาดโดยรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา แต่ฝ่ังยุโรปต้องการรักษาความสมดุลที่จำาเป็น

ระหว่างสิทธิขั้นพื้นฐานนี้กับผลประโยชน์อื่น ๆ เช่น สิทธิในชื่อเสียง ซึ่งถูกรับรองไว้ในระบบ

กฎหมายภายในประเทศและภูมภิาคยโุรป55 ดงันัน้ ข้อทา้ทายในการร่างกฎหมาย Anti SLAPPs 

คือการสรา้งความสมดลุระหวา่งการปกปอ้งสทิธทิางการเมอืง ดว้ยปฏิเสธการฟ้องคดท่ีีไมช่อบ 

กับการรักษาสิทธิในการแสวงหาการเยียวยาหรือความยุติธรรมจากศาล และสิทธิในชื่อเสียง

ในปี ค.ศ. 1989 ปีเดียวกันกับที่ Pring และ Canan ได้ตีพิมพ์งานวิจัยออกมา รัฐวอชิงตัน

กลายเปน็รฐัแรกทีผ่า่นกฎหมายทีเ่รยีกวา่ “Anti-SLAPP” ตัง้แตน้ั่นมารฐัอืน่ ๆ  กไ็ดอ้อกกฎหมาย

ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อที่จะจัดการกับคดี SLAPPs ปัจจุบันมี 32 มลรัฐของสหรัฐอเมริกา และ 

WASHINGTON, D.C. (the District of Columbia) ที่มีการบัญญัติกฎหมายต่อต้าน SLAPPs 

53 ข้อบทที่ 2 (3) และ 14 แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

54 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 32 และได้รับการคุ้มครองภายใต้ข้อบทที่ 17 (1) แห่งกติการะหว่างประเทศ 

ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

55 Columbia Global Freedom of Expression, https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/publications/slapps-5-ws-back 

ground-strategic-lawsuits-public-participation/ เข้าถึง 5 ธันวาคม 2561
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และมี 2 รัฐที่เป็น Case Law คือ Colorado และ West Virginia56 

อยา่งไรกต็าม กฎหมายของแตล่ะมลรัฐมรีายละเอยีดบางอยา่งทีแ่ตกตา่งกัน กฎหมายของ

บางรฐัมขีอบเขตกวา้ง บางรฐัขอบเขตแคบ แตจ่ดุประสงคข์องกฎหมายตอ่ตา้นกฎหมาย SLAPPs 

โดยทัว่ไปคอืการทำาลายและยตุคิดีทีไ่รส้าระหรอืไมม่มีลู ซึง่ถกูใชเ้พือ่คกุคามหรอืลงโทษผูใ้ชส้ทิธิ

ทางการเมอืงในการมสีว่นร่วมในประเด็นสาธารณะ ก่อนทีค่า่ใช้จ่ายในการดำาเนนิคดจีะเพิม่ขึน้

และปกป้องจำาเลยจากการต่อสู้คดีจำานวนมาก โดยทั่วไปแล้ว กฎหมาย Anti – SLAPPs จะมี

วัตถุประสงค์หลักๆอยู่ 3 ประการ คือ57

เพื่อรักษาความสมดุลในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิตามรัฐธรรมนูญของบุคคลที่จะร้อง

เรียนและพูดและสมาคมอย่างเสรีเก่ียวกับประเด็นสาธารณะหรือประเด็นประโยชน์สาธารณะ 

ขณะเดียวกันก็คุ้มครองสิทธิของบุคคลในการฟ้องร้องคดีโดยสุจริตเพื่อเยียวยาความเสียหาย

ที่พิสูจน์ได้

ป้องกันการใช้ศาลอย่างไม่เหมาะสมและขัดขวางกระบวนการพิจารณาคดีที่ถูกออกแบบ

มาเพื่อขัดขวางสิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมสาธารณะ

ส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมสำาหรับพลเมืองทุกคนและเพื่อสร้างความสมดุลระหว่าง

พลังทางการเงินของคู่กรณีในการดำาเนินคดี

สำาหรับเนื้อหาของกฎหมายจะมีการกำาหนดหลักเกณฑ์สำาคัญๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การกำาหนดขอบเขตการคุ้มครองตามกฎหมาย

2) การอนุญาตให้จำาเลยมีช่องทางเฉพาะในการย่ืนคำาร้องเพื่อให้ยกฟ้องตั้งแต่เริ่มต้นใน

กระบวนการดำาเนินคดี 

3) กำาหนดให้ต้องมีการไต่สวนคำาร้องอย่างเร่งด่วนควบคู่ไปกับการพักหรือจำากัดการ

พิจารณาจนกระทั่งการไต่สวนเสร็จสิ้น 

4) กำาหนดภาระการพิสูจน์และหลักเกณฑ์การพิสูจน์ของฝ่ายจำาเลยผู้ย่ืนคำาร้องขอให้ยุติ

คดี และฝ่ายโจทก์ผู้ฟ้องคดีหลัก

56 32 มลรัฐที่มีกฎหมาย Anti SLAPPs ได้แก่ Nevada, California, Oregon, WASHINGTON D.C., Texas, Oklahoma, Rhode Island, 

Indiana, Louisiana, Vermont, Illinois, Kansas, Georgia, Connecticut, Massachusetts, Florida, Hawaii, Missouri, Arkansas, Arizona, 

Virginia, Delaware, Nebraska, Minnesota, Maine, Tennessee, Pennsylvania, New Mexico, Utah, Maryland, New York, Washington, 

ข้อมูลจาก Public Participation Project, https://anti-slapp.org/your-states-free-speech-protection/ เข้าถึง 5 ธันวาคม 2561 (โปรดดูรายชื่อ

กฎหมายเพื่อการสืบคนต่อที่ภาคผนวก)

57 George W. Pring and Penelope Canan, “SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out ‘(1996), page 201 – 205 และโปรดดู 

Illinois, Nebraska, Texas, Kansas และฟิลิปปินส์ 
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5) กำาหนดบทลงโทษสำาหรับคู่กรณี ได้แก่ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ และค่าใช้

จ่ายอื่น ๆ รวมถึงบางรัฐกำาหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษให้แก่โจทก์ เมื่อโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์

ตามภาระของตนได้ 

ขอบเขตการคุ้มครอง 
กฎหมายของแต่ละแห่งให้การคุ้มครองกิจกรรมการมีส่วนร่วมสาธารณะแตกต่างกัน บาง

แหง่ไดป้ระกาศใชม้าตรการคุม้ครองเฉพาะสว่นท่ีเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมหรือบุคคลเฉพาะเทา่นัน้ 

แตบ่างแห่งดเูหมอืนจะใหก้ารคุ้มครองครอบคลมุการดำาเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการใชส้ทิธิ

เสรีภาพในการพูดเกี่ยวกับประเด็นสาธารณะทั้งหมด ซึ่งในการกำาหนดขอบเขต จะมีอยู่ 3 รูป

แบบหลัก คือ ขอบเขตแคบ ปานกลาง และกว้าง

ขอบเขต “แคบ” จะคุ้มครองเฉพาะในบางกรณีที่กำาหนดไว้ในกฎหมายเท่านั้น58  

ซึ่งการกำาหนดขอบเขตให้แคบนี้ อาจใช้วิธีการกำาหนดขอบเขตโดยพิจารณาจากกิจกรรม เช่น 

คุ้มครองเฉพาะการกระทำาที่เกี่ยวข้องกับการพูดและการร้องเรียน หรือกำาหนดจากขอบเขต

ประเดน็สาธารณะ เชน่ ใช้เฉพาะกบักรณทีีเ่ก่ียวขอ้งกบัการอนญุาตให้เชา่ซือ้ การบรหิารจัดการ

พื้นที่ หรือกำาหนดจากช่วงเวลาของการกระทำา เช่น คุ้มครองการพูดเฉพาะที่เกิดขึ้นก่อนหรือ

ระหว่างการดำาเนินการไต่สวนหรือการประชุมเท่านั้น

ขอบเขต “ปานกลาง” จะคุ้มครองการมีส่วนร่วมในกระบวนการของรัฐบาลหรือเพื่อการ

สื่อสารโดยเฉพาะที่มีวัตถุประสงค์ต่อการกระทำาของรัฐบาล การตัดสินใจหรือผลลัพธ์ของ

รฐับาล ทัง้ฝา่ยนติบัิญญตั ิและบริหาร59 หลายมลรัฐอาจรวมถงึการดำาเนินการของฝา่ยตลุาการ 

(judicial proceeding) ด้วย60

ขอบเขต “กวา้ง” เป็นการคุ้มครองการดำาเนนิการทีเ่กีย่วกบัประเดน็สาธารณะทัง้หมด และ

คุม้ครองการดำาเนนิการในทกุเวท ีไมจ่ำากดัเฉพาะการส่ือสารโดยเฉพาะทีม่วัีตถปุระสงค์ตอ่การก

ระทำาของรัฐบาล การตัดสินใจหรือผลลัพธ์ของรัฐบาลเท่านั้น61

สำาหรับประเด็นที่ว่าอะไรคือ “การดำาเนินการหรือผลลัพธ์ของรัฐบาล” บ้างนั้น ย่อมขึ้นอยู่

กับกฎหมายของแต่ละแห่งว่าจะกำาหนดขอบเขตแค่ไหน แต่โดยทั่วไปแล้วก็มักจะหมายความ

58 รัฐที่กำาหนดขอบเขตที่แคบมีประมาณ 12 รัฐในอเมริกา ได้แก่ Delaware, Florida, Hawaii, Missouri, Nebraska, New Mexico, New 

York, Oklahoma, Pennsylvania, Tennessee, Utah, and Washington

59 โปรดดู Arizona

60 โปรดดู Arkansas, Massachusetts 

61 โปรดดู Rhode Island, California, WASHINGTON, D.C. , Vermont, Indiana, Connecticut, Illinois, Kansas, Louisiana, Maine, 

Maryland, Oregon, Texas
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รวมไปถงึทัง้ฝา่ยนติบิญัญตั ิฝา่ยบรหิาร ฝา่ยปกครอง62 บางแหง่รวมถงึการดำาเนนิการของฝา่ย

ตุลาการด้วย63 

เงื่อนไขแห่งการคุ้มกัน (Immunity)
การดำาเนินการหรือการส่ือสารที่จะได้รับความคุ้มกันไม่ต้องรับผิดนั้น บางมลรัฐ 

เพยีงแคเ่ปน็การใช้สทิธิตามรฐัธรรมนญูในการรอ้งเรียนหรือการพดูในประเดน็สาธารณะกไ็ดรั้บ 

การคุ้มกันแล้ว64 แต่บางมลรัฐก็กำาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าการดำาเนินการหรือการส่ือสารนั้น

ต้องไม่ใช่ความเท็จหรือถูกสร้างขึ้นโดยรู้ว่าเป็นความเท็จ หรือขาดความระมัดระวัง65 หรือเป็น 

การกระทำาหรือละเวน้การกระทำาโดยสจุริตและมพีืน้ฐานทางกฎหมายและขอ้เทจ็จรงิอนัสมควร66 

หรือโดยปราศจากเจตนาร้าย67 เป็นต้น

กระบวนการ
1.คำาร้องขอยุติการดำาเนินคดีโดยรวดเร็ว (อาจจะเรียกว่า Motion to strike/a special 

motion to strike/motion to dismiss/a special motion to dismiss) 

1.1 การยื่นคำาร้อง (Motion) กำาหนดให้คู่กรณีที่ถูกฟ้องอาจยื่นคำาร้องของยุติการฟ้องคดี

ทีมี่ลกัษณะ SLAPPs ได ้กฎหมายของแทบทกุแหง่กำาหนดหลกัการเช่นนีไ้ว ้เพราะถอืเป็นหัวใจ

สำาคัญของกฎหมาย Anti SLAPPs

กฎหมายของรฐัควเิบก (Quebec) แคนาดา มกีารกำาหนดใหศ้าลสามารถเร่ิมกระบวนการ

ได้ด้วยตนเองด้วย68

1.2 ภาระพิสูจน์ (Burdens) 

ภาระการพิสูจน์ของฝ่ายที่ยื่นคำาร้อง (จำาเลยในคดีหลัก) กฎหมายจะกำาหนดให้ 

คู่กรณีที่ยื่นคำาร้องมีภาระการพิสูจน์ก่อนด้วยพยานหลักฐานที่เพียงพอ (the initial burden 

of making a prima facie) หรือแสดงพยานหลักฐานที่มีน้ำาหนักยิ่งกว่า (preponderance 

62 Utah, Arizona

63 โปรดดู Arkansas, Maine, Massachusetts, Rhode Island

64 Florida, Nevada

65 Arkansas, Nevada, Virginia, Pennsylvania, Tennessee

66 Indiana

67 Maryland

68 Bill 9 : An Act to amend the Code of Civil Procedure to prevent improper use of the courts and promote freedom of 

expression and citizen participation in public debate (2009) http://www.assnat.qc.ca/en/travaux-parlementaires/projets-loi/pro-

jet-loi-9-39-1.html
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of the evidence)69 ว่าคดีอันเป็นที่มาของการยื่นคำาร้องนี้เกี่ยวข้องกับการกระทำาอันเป็นการ 

มีส่วนรว่มสาธารณะ หรอืการใช้สทิธติามรฐัธรรมนญูในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็สาธารณะ 

ถา้คู่กรณทีีย่ื่นคำารอ้งพสิจูนไ์ด้ ภาระการพสูิจนจ์ะยา้ยไปยงัคูก่รณอีกีฝา่ยหนึง่คอืโจทกใ์นคดหีลกั

บางรัฐกำาหนดให้ผู้ยื่นคำาร้องต้องแถลงระบุถึงประเด็นสาธารณะหรือประเด็นประโยชน์

สาธารณะซึง่ทำาใหเ้กดิการใชส้ทิธใินการรอ้งทกุขก์ารพดูอยา่งเสรขีองตนตามรฐัธรรมนญูด้วย70 

กฎหมายของบางรัฐมีการกำาหนดให้พิสูจน์ให้เห็นถึงว่าการฟ้องคดีมี “วัตถุประสงค์ที่ไม่

เหมาะสม” (improper purpose) ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขสำาคัญที่ศาลจะพิจารณายกฟ้อง สำาหรับ

ว่าอะไรคือวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสมนั้น มีการอธิบายไว้ในกฎหมายของบางแห่งว่าคือการ

ฟอ้งร้องนำาไปสูก่ารแทรกแซง ยบัยัง้หรือป้องกนัไมใ่หคู้ก่รณทีีย่ืน่คำารอ้งใชส้ทิธติามรฐัธรรมนญู

หรอืเข้าไปมส่ีวนรว่มสาธารณะ รวมถงึการเปน็การคกุคาม ลงโทษหรือทำาใหจ้ำาเลยเสยีหายจาก

การเข้าไปมีส่วนร่วมสาธารณะ หรือทำาให้เกิดความล่าช้าที่ไม่จำาเป็น หรือหันเหทรัพยากรของ

จำาเลยออกไปจากการมสีว่นรว่มสาธารณะ หรอืการเพิม่ตน้ทุนในการดำาเนนิคดโีดยไม่จำาเป็น71  

ซึ่งก็เป็นอย่างเดียวกับนิยามขอคำาว่า SLAPPs นั้นเอง

ภาระการพิสูจน์ของฝ่ายที่ต้องตอบโต้คำาร้อง (โจทก์ในคดีหลัก) เมื่อภาระการพิสูจน์

ยา้ยมาทีโ่จทกใ์นคดหีลกั โจทกต์อ้งพสิจูนใ์หเ้หน็ความเป็นไปไดท่ี้จะชนะคด ีโดยนำาเสนอพยาน

หลักฐานอันมีสาระสำาคัญเพื่อสนับสนุนว่าคดีมีมูล (by presenting substantial evidence to 

support a prima facie case)72 หรือบางแห่งกำาหนดให้ต้องพิสูจน์ว่าการใช้สิทธิร้องทุกข์ของ

ผู้ยื่นคำาร้องปราศจากการสนับสนุนข้อเท็จจริงหรือข้อโต้แย้งทางกฎหมายพื้นฐานที่เหมาะสม 

และการกระทำาของคู่กรณีที่ยื่นคำาร้องเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้นจริงต่อผู้ฟ้องคดี73 หรือ

บางมลรฐักำาหนดใหต้อ้งพสิจูนใ์หศ้าลเหน็วา่มลูเหตขุองการฟอ้งคดเีปน็สาระสำาคญัในกฎหมาย 

(a substantial basis in law) หรือได้รับการสนับสนุนจากข้อโต้แย้งที่เป็นสาระสำาคัญสำาหรับ

การขยาย การปรับเปลี่ยน หรือการกลับหลักกฎหมายที่มีอยู่74 

69 Oklahoma

70 Indiana

71 โปรดดู Texas, Oklahoma, Arizona และ Protection of Public Participation Act 2008 ของ Australian Capital Territory https://

www.legislation.act.gov.au/a/2008-48/

72 George W. Pring and Penelope Canan, ibid และโปรดดู Arkansas, Georgia และโปรดดู Kansas, Oregon, Washington, Nevada, 

Texas, Oklahoma

73 โปรดดู Arizona, Maine และ Massachusetts, Vermont

74 โปรดดู Nebraska, New York, Delaware



37

 1.3 กรอบเวลาสำาหรับยื่นคำาร้อง

 กฎหมายของแต่ละแห่งกำาหนดกรอบเวลาในการยื่นคำาร้องไว้แตกต่างกัน มีทั้งภายใน 

30 วัน75 45 วัน76 60 วัน77 หรือ 90 วันนับแต่วันที่ฟ้อง78 อย่างไรก็ดี ระยะเวลาดังกล่าวอาจ

ขยายได้ หากคู่กรณีที่จะยื่นคำาร้องแสดงเหตุที่ดี79 หรือตามดุลพินิจของศาลในเวลาใดๆตาม

เงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควร80

 1.4 กรอบเวลาในการไต่สวน 

 โดยทั่วไปคำาร้องขอให้ยุติคดีควรถูกดำาเนินการไต่สวนอย่างเร่งด่วนเท่าที่เป็นไป81  

มีบางมลรัฐกำาหนดกรอบเวลาในการไต่สวนคำาร้องไว้ชัดเจน เช่น ภายใน 30 วัน82 60 วัน83  

90 วัน84 หรือไม่เกิน 180 วันนับแต่ยื่นคำาร้อง85 เว้นแต่กรณีที่ศาลมีคำาสั่งให้มีการไต่สวน 

ภายหลัง เมื่อได้แสดงเหตุผลที่ดี หรือโดยการยอมรับของคู่กรณี86 หรือมีเหตุอันควรในการ

ขยายเวลา87 

 1.5 กรอบเวลาในการตัดสิน

 ศาลจะต้องมีคำาตัดสินโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้88 บางมลรัฐกำาหนดเวลาส้ินสุดไว้ 

เช่น ไม่ช้ากว่า 7 วัน89 ไม่ช้ากว่า 30 วันนับจากวันที่มีการไต่สวน90 

 1.6 การพิจารณา (Discovery) 

 การพิจารณาคดี คำาร้อง หรือการไต่สวนอื่นๆ จะถูกพักไว้ก่อนเมื่อมีการยื่นคำาร้องขอ

ยุติการดำาเนินคดีอย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ดี หากมีคำาร้องและมีการแสดงเหตุผลที่ดี ศาลอาจจะ 

สั่งให้ดำาเนินการพิจารณาโดยเฉพาะเจาะจง หรือดำาเนินการไต่สวนคำาร้องหรืออื่นๆ ที่ค้าง

พิจารณาต่อไป91 

75  Connecticut

76  WASHINGTON, D.C

77  California, Nevada

78  โปรดดู Louisiana, Arizona

79  โปรดดู Oklahoma, Texas, Nevada, Connecticut, Vermont

80  โปรดดู Kansas, Maine, Massachusetts, Oregon, California

81  Massachusetts, Maine, Utah, Washington

82  โปรดดู Arkansas, California, Georgia, Oregon, Louisiana, Arkansas, Texas

83  Oklahoma, Connecticut

84  Illinois

85  Indiana

86  โปรดดู Arkansas, California, Georgia, Oregon, Louisiana, Arkansas, Texas, Oklahoma, Connecticut

87  Vermont

88  Connecticut, Washington

89  Washington

90  Oklahoma

91  โปรดดู Georgia, Arkansas, California, Connecticut, Louisiana, Maine, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Oregon, Rhode, 
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 1.7 การอุทธรณ์หรือการยื่นคำาร้องเพิ่มเติม (Additional motions) 

หากศาลปฏเิสธคำารอ้ง หรอืลม้เหลวในการพจิารณาคำารอ้งอยา่งเรง่ด่วนหรอืไมไ่ดว้นิจิฉยั

คำาร้องภายในระยะเวลาทีก่ำาหนด คำารอ้งนัน้จะถกูปฏเิสธโดยผลของกฎหมาย คูก่รณทีีย่ื่นคำารอ้ง

มสีทิธอิทุธรณค์ำาสัง่ดงักลา่วได้92 หรอืบางมลรฐักำาหนดใหย้ืน่คำารอ้งขอใหอ้อกหมายบงัคบัของ

ศาลให้ปฏิบัติการตามหน้าที่ (writ of mandamus)93 โดยทั่วไปผู้มีสิทธิอุทธรณ์คือคู่กรณีฝ่าย

ที่ยื่นคำาร้อง แต่มีบางมลรัฐที่กำาหนดให้คู่กรณีทุกฝ่ายมีสิทธิอุทธรณ์94

ศาลอุทธรณ์จะต้องพิจารณาอุทธรณ์หรือคำาสั่งอื่นๆของศาลชั้นต้นเกี่ยวกับคำาร้องขอให้

ยุติคดี หรือความล้มเหลวของศาลชั้นต้นในการวินิจฉัยคำาร้องน้ันภายในระยะเวลาที่กฎหมาย

กำาหนดโดยเร่งด่วน95 และบางมลรัฐกำาหนดให้ศาลอุทธรณ์มีอำานาจเร่งรัดศาลชั้นต้นที่ปฏิเสธ

หรือไม่ลงมติในคำาร้องดังกล่าวภายในเวลาที่กำาหนดหรือไม่สามารถตัดสินได้96

2. การเข้าแทรกแซงโดยอัยการสูงสุดหรือหน่วยงานรัฐ
หลายมลรัฐกำาหนดให้หน่วยงานของรัฐ หรืออัยการสูงสุด หรืออัยการประจำาเมือง  

ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการกระทำาของคูก่รณทีีย่ืน่คำารอ้ง อาจแทรกแซงเพือ่ตอ่สูค้ดหีรือสนบัสนนุ

อย่างอื่นในการดำาเนินคดีให้แก่คู่กรณีที่ยื่นคำาร้อง97 เช่น ยื่นคำาร้องขอเข้าแทรกแซงหรือมีส่วน

ร่วมในฐานะที่ปรึกษาของศาล/หรืออาสาสมัครให้การต่อศาล (amicus curiae)98 

บางมลรัฐกำาหนดว่าถ้าอัยการสูงสุดหรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่กฎหมายมีส่วนได้เสียในคดี 

(conflict of interest) หรือขาดคุณสมบัติที่จะสนับสนุนการต่อสู้คดีหรือช่วยเหลือประการอื่น

แก่บุคคลผู้ถูกดำาเนินคดีดังกล่าว  อัยการสูงสุดหรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่กฎหมายสามารถจ้าง

ทนายความหรือที่ปรึกษาพิเศษ (special counsel) เพื่อช่วยต่อสู้คดีหรือสนับสนุนอย่างอื่น

แก่บุคคลนั้นได้99 

3. การดำาเนินการขั้นต่อไป (Further proceeding) 
มี 2 แนวทาง คือ

แนวทางแรก ถ้าศาลตัดสินว่าโจทก์พิสูจน์ถึงความเป็นไปได้ว่าตนจะชนะการฟ้องคดีดัง

Island, Washington, Indiana, Pennsylvania, Hawaii, Utah, WASHINGTON, D.C, Illinois, Oklahoma,Texas, Nevada, Vermont, Kansas

92  Pennsylvania, Utah, Oklahoma, Indiana, California

93  โปรดดู Missouri, New Mexico, Hawaii, Kansas

94  Washington

95  Texas

96  Illinois

97  โปรดดู Maine, Massachusetts , Rhode Island, Utah, Wshington,  Hawaii, Tennessee

98  Pennsylvania

99  Nevada
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กลา่ว ขอ้เทจ็จรงิทีศ่าลใชใ้นการตดัสนิดงักลา่วและสาระของการตดัสิน อาจไมไ่ดร้บัการยอมรบั

เป็นพยานหลักฐานแห่งคดีในภายหลังและการตัดสินไม่มีผลต่อภาระหรือมาตรฐานการพิสูจน์

ในการพิจารณาคดี100

แนวทางที่สอง ถ้าศาลตัดสินว่าโจทก์พิสูจน์ถึงความเป็นไปได้ว่าตนจะชนะการฟ้องคดีดัง

กล่าว ข้อเท็จจริงที่ได้รับการตัดสินจะได้รับการยอมรับให้ใช้เป็นพยานหลักฐานในขั้นตอนใดๆ

ภายหลงัของการดำาเนนิคด ีและไมม่ภีาระในการพสิจูนห์รือระดับการพสิจูนอ์ย่างอ่ืนทีจ่ะได้รับ

ผลกระทบจากการตดัสนิดงักลา่วในขัน้ตอนภายหลงัของคดหีรอืในการดำาเนินการต่อไปใด ๆ 101 

4. ค่าใช้จ่ายและการบรรเทาทุกข์ (Costs and relief)
โดยทั่วไปกฎหมายของมลรัฐส่วนใหญ่จะกำาหนดหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้102

การชดใช้ให้แก่ผู้ถูกฟ้อง/ผู้ยื่นคำาร้องยุติคดี (Award) ศาลจะให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายดังต่อ

ไปนี้แก่ผู้ถูกฟ้อง เมื่อผู้ร้องขอยุติคดีชนะในการยื่นคำาขอยุติการดำาเนินคดีอย่างรวดเร็ว ได้แก่

(1) คา่ใชจ้า่ยในการดำาเนนิคดทีีส่มเหตสุมผล ซ่ึงรวมถึงคา่ธรรมเนยีมการฟอ้ง คา่ธรรมเนยีม

การจัดเตรียมและคัดลอกเอกสาร ค่าธรรมเนียมพยานผู้เชี่ยวชาญ 

(2) ค่าทนายความที่สมเหตุสมผล 

(3) ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง บางรัฐกำาหนดจำานวนที่แน่นอนไว้ด้วย เช่น ค่าเสียหายที่เกิด

ขึ้นจริง หรือ 5,000 เหรียญ ขึ้นอยู่กับว่าจำานวนใดจะสูงกว่า103

(4) การลงโทษ (Sanctions) มีการกำาหนดให้ชดใช้ค่าเสียหายเชิงลงโทษ และการลงโทษ

อืน่ๆ แกคู่่ความทีถ่กูฟอ้ง และทนายความของคูค่วาม และ บริษทักฎหมายของคู่ความนัน้ ตาม

ทีศ่าลพจิารณาวา่จำาเปน็พอแกก่ารยบัยัง้การกระทำาพฤตกิารณน์ีซ้้ำา และพอแก่การยบัยัง้การก

ระทำาทีค่ล้ายคลึงกันโดยผูอ้ืน่ บางมลรฐักำาหนดใหศ้าลอาจสัง่จา่ยเงนิไมเ่กนิ 10,000 ดอลลาร์

บางมลรฐักำาหนดใหศ้าลอาจจะสัง่ใหใ้ชค้า่ชดเชย (compensatory damages) และคา่เสยี

หายเชิงลงโทษ (punitive damages) ได้ต่อเมื่อคู่กรณีที่ยื่นคำาร้องแสดงให้ศาลเห็นว่า คำาฟ้อง 

คำาฟ้องแย้งหรือคำาร้องสอดของคู่กรณีอีกฝ่ายไม่เป็นสาระสำาคัญ (frivolous) หรือการดำาเนิน

คดีนั้นมีวัตถุประสงค์ในการละเมิด ข่มขู่ ลงโทษ หรือคุกคามอื่นๆ โดยมิชอบเพื่อยับยั้งการใช้

100 โปรดดู Connecticut, Nevada, Kansas, Oregon และ Washington

101 โปรดดู Vermont, Louisiana

102 โปรดดู California, WASHINGTON, D.C., Connecticut, Kansas, Illinois, Indiana, Missouri, New Mexico, Oregon, Vermont, 

Louisiana, Maine, Massachusetts, Minnesota, Texas, Oklahoma, Pennsylvania, Washington รวมถึงกฎหมายของมลรัฐควิเบค แคนาดา 

Bill 9 : An Act to amend the Code of Civil Procedure to prevent improper use of the courts and promote freedom of expression 

and citizen participation in public debate (2009)

103 Hawaii
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เสรีภาพในการพูด การร้องทุกข์หรือการชุมนุมภายใต้รัฐธรรมนูญ104

บางมลรฐักำาหนดใหห้นว่ยงานท่ีเข้าแทรกแซงและตอ่สูค้ดแีลว้ชนะมสีทิธไิดร้บัคา่ใชจ้า่ยและ

คา่ทนายทีเ่หมาะสมทีเ่กดิจากการตอ่สูค้ดเีพือ่การคุม้กนัเชน่เดยีวกนั แตถ่า้หนว่ยงานลม้เหลว

ในการต่อสู้เพื่อการคุ้มกัน คู่กรณีฝ่ายที่ฟ้องคดีจะมีสิทธิได้รับคืนค่าใช้จ่ายและค่าทนายความ

ที่เหมาะสมที่เกิดขึ้นในการพิสูจน์ข้อต่อสู้คดีที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องจากหน่วยงานรัฐดัง

กล่าวได้105 

มีตัวอย่างที่น่าสนใจกรณีกฎหมายของมลรัฐควิเบค แคนาดา กำาหนดว่ากรณีที่นิติบุคคล

หรือผู้จัดการทรัพย์สินของคนอ่ืนใช้กระบวนการไม่เหมาะสม ผู้อำานวยการและเจ้าหน้าที่ของ

นิติบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือเป็นผู้จัดการ อาจถูกส่ังเป็นการส่วนตัวให้จ่ายเงิน

ค่าเสียหายด้วย106

การชดใช้ใหแ้กผู่ฟ้อ้ง/ผูถ้กูยืน่คำารอ้งยตุคิด ี(Alternative award) หากศาลเหน็วา่คำาขอ

ยุติการดำาเนินคดีอย่างรวดเร็วไม่เหมาะสมหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อทำาให้เกิดความล่าช้า ศาล

จะจะตัดสินให้คู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้อง ได้รับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินคดีในส่วนคำาขอ

ยุติการดำาเนินคดีอย่างรวดเร็ว

นอกจากคา่ใชจ่้ายและค่าทนายแลว้ บางมลรฐักำาหนดใหศ้าลอาจส่ังจา่ยเงนิไมเ่กิน 10,000 

ดอลลาร์ และการบรรเทาทกุขเ์พิม่เตมิใดๆหากศาลเหน็วา่เหมาะสมทีจ่ะลงโทษและยับย้ังการ

ยื่นคำาร้องขอให้ยุติคดีที่ไม่เป็นสาระสำาคัญหรือเป็นการกลั่นแกล้ง 107

5. การรายงาน (Reporting)
ในคดีที่ผู้ทำาสัญญากับรัฐบาลยื่นฟ้อง หากศาลพบว่าเป็น SLAPPs ศาลจะดำาเนินการส่ง

คำาวนิจิฉยัของศาลไปยงัหวัหนา้หนว่ยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งทีท่ำาธรุกิจผู้ทำาสญัญากับรัฐบาล108

ในคดีที่ฟ้องโดยหน่วยงานของรัฐซึ่งศาลติดสินว่าเป็น SLAPPs หน่วยงานของรัฐจะต้อง

รายงานผลการตัดสิน และให้ส่งสำาเนาคำาสั่งของศาลต่ออัยการสูงสุดภายใน 30 วันนับแต่คำา

สัง่ถงึทีส่ดุ อยัการสงูสดุจะรายงานการฝา่ฝนืนีต้อ่คณะรฐัมนตร ีประธานวุฒสิภา และประธาน

สภาผู้แทนราษฎร109

104 Rhode Island, Utah, Nebraska, New York, Delaware

105 โปรดดู Washington, Tennessee

106 Bill 9 : An Act to amend the Code of Civil Procedure to prevent improper use of the courts and promote freedom of 

expression and citizen participation in public debate (2009) http://www.assnat.qc.ca/en/travaux-parlementaires/projets-loi/pro-

jet-loi-9-39-1.html

107 Nevada

108 Kansas

109 Florida



41

ตัวอย่างกฎหมาย Anti – SLAPPs ของเอเชีย
Rules of Procedure for Environmental Cases (A.M. No.09-6-8-SC) ขอฟลิปิปนิส์110 

เป็นกฎหมายต่อต้านการดำาเนินคดีทางยุทธศาสตร์ยุติการมีส่วนรว่มสาธารณะ (SLAPPs) ต่อ

บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายสิง่แวดลอ้ม การคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม หรอืการยนืยนั

สิทธิด้านสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุมทั้งคดีแพ่ง อาญา หรือทางปกครอง ดังนี้

กรณีคดีแพง่ กำาหนดใหจ้ำาเลยยืน่คำาใหก้ารเพือ่ตอ่สูว้า่คดดัีงกล่าวเปน็ SLAPPs ดว้ยการ

ยื่นเอกสาร บันทึกคำาให้การเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานและหลักฐานอื่น ๆ และโดยวิธีการ

ฟอ้งแย้งเรยีกค่าเสยีหาย คา่ทนายความและคา่ใชจ้า่ยในคด ีหลงัจากนัน้ศาลจะสัง่ให้โจทกห์รอื

คูก่รณฝีา่ยตรงขา้มยืน่คำาคดัคา้นเพือ่แสดงใหเ้หน็วา่คดดัีงกลา่วไมใ่ช ่SLAPPs พรอ้มทัง้ใหแ้นบ

เอกสารหลักฐานภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 วันนับจากวันแจ้งการยื่นคำาให้การ ศาลจะกำาหนด

ให้มีการไต่สวน หลังจากทีม่ีการออกคำาสั่งให้ยื่นคำาคดัค้านภายในสิบ 15 วันนับจากวันที่มีการ

ยื่นความคิดเห็น (the comment) หรือพ้นกำาหนดระยะเวลายื่นความคิดเห็น111

การไต่สวนการต่อสู้คดี SLAPPs จะดำาเนินการอย่างรวบรัด (summary hearing) คู่กรณี

จะต้องส่งหลักฐานท่ีมีอยู่ทั้งหมดเพ่ือสนับสนุนสภาพที่เกี่ยวข้อง คู่กรณีที่แสวงหาการยกฟ้อง 

จะต้องพิสูจน์ด้วยหลักฐานที่เป็นสาระสำาคัญว่าการกระทำาของเขาในการบังคับใช้กฎหมาย

สิ่งแวดล้อมนั้นเป็นการกระทำาที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อปกป้อง อนุรักษ์และฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม  

คู่กรณีที่ยื่นฟ้องคดีต้องพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานที่มีน้ำาหนักยิ่งกว่าคดีนั้นไม่ใช่ SLAPPs 

และเป็นการเรียกร้องที่มีเหตุผล112 และศาลจะต้องมีมติ (resolution of the defense of a 

SLAPPs) ภายใน 30 วันนบัจากการไตส่วน หากศาลยกฟ้องคดี ศาลอาจตดัสินใหจ่้ายคา่เสียหาย  

ค่าทนายความและคา่ใช้จา่ยในการดำาเนินคดีตามความเหมาะสมภายใตก้ารฟอ้งแยง้ หากมกีาร

ยืน่ฟอ้งดงักลา่ว และการยกฟอ้งดงักลา่วจะตอ้งถูกหา้มนำามาฟอ้งใหม่ หากศาลปฏิเสธข้อตอ่สู้

คดี SLAPPs หลักฐานที่มีการอ้างอิงในการไต่สวน จะถือว่าเป็นพยานหลักฐานของคู่กรณีที่มี

คุณค่าในคดี และการดำาเนินคดีจะดำาเนินการไปตามกฎของศาล113

กรณคีดอีาญา เมือ่มกีารยืน่แจ้งความตอ่ศาลและกอ่นท่ีจะมีการฟ้องคดีต่อศาล ผูถ้กูกล่าว

หาอาจยื่นคำาร้องขอให้ยุติคดี (motion to dismiss) ด้วยเหตุว่าคดีอาญานั้นเป็น SLAPPs114 

110 Rules of Procedure for Environmental Cases (A.M. No. 09-6-8-SC) ฟิลิปปินส์ https://www.lawphil.net/courts/supreme/am/

am_09-6-8-sc_2010.html

111 A.M. No. 09-6-8-SC , Part II Civil Procedure Rule 6 Strategic Lawsuit Against Public Participation, Section 2

112 A.M. No. 09-6-8-SC , Part II Civil Procedure Rule 6 Strategic Lawsuit Against Public Participation, Section 3

113 A.M. No. 09-6-8-SC , Part II Civil Procedure Rule 6 Strategic Lawsuit Against Public Participation, Section 3

114 Part IV Criminal Procedure Rule 19 Strategic Lawsuit Against Public Participation in Criminal Case, Section 1.
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ศาลจะทำาการไตส่วนโดยรวบรดั (summary hearing) คูก่รณจีะตอ้งสง่หลกัฐานทีม่อียูท่ัง้หมด

เพือ่สนบัสนุนการตอ่สู้ของตน คูก่รณทีีแ่สวงหาการยตุคิดจีะตอ้งพสิจูน์ดว้ยหลกัฐานทีเ่ปน็สาระ

สำาคัญว่าการกระทำาของเขาในการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นการกระทำาที่ชอบด้วย 

กฎหมายเพื่อปกป้อง อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม คู่กรณีที่ยื่นฟ้องคดีที่ถูกกกล่าวหาว่า

เป็น SLAPPs จะต้องพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานที่มีน้ำาหนักยิ่งกว่าว่าคดีนั้นไม่ใช่ SLAPPs115  

ศาลจะอนุญาตตามคำาร้อง หากผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ในการไต่สวนได้ว่าคดีอาญาที่ได้ถูก 

ยื่นฟ้องนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือข่มขู่ ก่อกวน สร้างความกดดันอย่างไม่เหมาะสมหรือยับยั้งสิทธิ 

ทางกฎหมายใด ๆ ที่บุคคล สถาบันหรือรัฐบาลได้ดำาเนินการ หรืออาจบังคับใช้กฎหมาย 

สิง่แวดล้อม การคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มหรอืการยนืยันสทิธดิา้นสิง่แวดลอ้ม หากศาลปฏเิสธคำารอ้ง 

ศาลจะต้องดำาเนินการฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทันที116

นอกจากนี้ ในราว ๆ ปี 2009 ฟิลิปปินส์ได้มีความพยายามในการตรากฎหมาย Anti – 

SLAPPs ชือ่ An Act Defining Strategic Lawsuits Against Public Participation, Prohibiting 

The Filing Thereof, Providing Measures for Dismissal, And for Other Purposes หรือชื่อ

ย่อว่า Anti-Strategic Lawsuits Against Public Participation Act of 2011 (Anti-SLAPPs 

Act of 2011) ซ่ึงมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สนบัสนนุและเสริมสรา้งความเขม็แขง็ในการมสีว่นรว่มของ

บุคคลในเรื่องความกังวลสาธารณะ ป้องกันการใช้กระบวนการยุติธรรมโดยมิชอบใดๆที่จะขัด

ขวางการมสีว่นรว่มดงักลา่ว หา้มการยืน่ฟอ้ง SLAPPs การใช้คา่เสียหาย คา่ใช้จา่ยในการดำาเนิน

คดี ค่าทนายความ และการบรรเทาทุกข์อื่นๆแก่จำาเลยหรือผู้ถูกกล่าวหา แล้วแต่กรณี เมื่อคดี

สิ้นสุดด้วยการยกฟ้อง และจัดให้จำาเลยหรือผู้ถูกกกล่าวหา แล้วแต่กรณี มีสิทธิเรียกคืนค่าเสีย

หาย ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินคดี ค่าทนายความหรือการบรรเทาทุกข์อย่างอื่นแยกต่างหาก โดย

การยืน่ฟอ้งคดี SLAPPback ตอ่ผูฟ้อ้งคด ีSLAPPs เมือ่คดสีิน้สุดดว้ยการยกฟอ้งคด ีSLAPPs

ร่างกฎหมายนี้ยังได้ขยายการคุ้มครองให้ครอบคลุมประเด็นสาธารณะอื่นๆที่ไม่ใช่เฉพาะ

เรื่องสิ่งแวดล้อมเท่านั้น เช่น แรงงาน ชาวนา ผู้นำาชุมชน ชนเผ่าพื้นเมือง ฯลฯ นอกจากจะมี

กลไกการให้ยื่น คำาร้องขอยุติคดี (motion to dismiss) แล้ว ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวยังมี

การกำาหนดหน้าที่ของศาล พนักงานอัยการ และเจ้าหน้าที่รัฐหรือเอกชน (public or private 

officer) แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ดำาเนินการและช้ีขาดการแจ้งความหรือการฟ้องร้องทางแพ่ง 

ทางอาญา หรือทางปกครอง แล้วแต่กรณี และจะต้องสั่งยุติคดีที่ถูกระบุว่าเป็น SLAPPs โดย

ทันที และความน่าสนใจอีกประการหนึ่งคือในกรณีคดีอาญา มีการกำาหนดด้วยว่าถ้าพนักงาน
115 Part IV Criminal Procedure Rule 19 Strategic Lawsuit Against Public Participation in Criminal Case, Section 2

116 Part IV Criminal Procedure Rule 19 Strategic Lawsuit Against Public Participation in Criminal Case, Section 3
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อัยการ ผู้สอบสวนไม่แน่ใจว่าการร้องทุกข์เป็น SLAPPs หรือไม่ แต่มีความเป็นไปได้ที่อาจจะ

เปน็ SLAPPs เม่ือมกีารแสดงเหตผุลอนัสมควรในระหวา่งกระบวนการสอบสวนโดยบคุคลผูถ้กู

จับ ให้พนักงานอัยการผู้สอบสวนสั่งให้มีการสอบสวนเพิ่มเติม และปล่อยตัวผู้ถูกจับโดยทันที 

อย่างไรก็ดี ร่างกฎหมายนี้ผ่านสภาผู้แทนราษฏร และถูกเสนอต่อวุฒิสภาในปี 2010 ในสมัย

ประชุมที่ 15 แต่ปัจจุบันกฎหมายยังไม่ได้ผ่านออกมา117

รา่งกฎหมายดังกลา่วถอืเปน็รา่งกฎหมายทีน่า่สนใจท่ีจะนำามาเป็นตัวแบบในการพจิารณา

จัดทำากฎหมาย Anti- SLAPPs ในไทยอย่างยิ่ง เพราะเป็นร่างกฎหมายในประเทศในอาเซียนที่

มบีรบิทการคกุคามดว้ย SLAPPs คลา้ยกนัและเน้ือหาของรา่งกฎหมายครอบคลุมสภาพปัญหา 

SLAPPs ในไทย ที่มีทั้งคดีแพ่ง อาญา 

117 https://www.senate.gov.ph/lis/bill_res.aspx?congress=15&q=SBN-3080
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บทที่ 4
กลไกทางกฎหมายในการจัดการ SLAPPs ในประเทศไทย

กฎหมาย Anti–SLAPPs มีวัตถุประสงค์สำาคัญคือการรักษาความสมดุลในการส่งเสริม

และปกป้องสิทธิตามรัฐธรรมนูญของบุคคลที่จะร้องเรียนและพูดและสมาคมอย่างเสรีเกี่ยวกับ

ประเด็นสาธารณะหรือประเด็นประโยชน์สาธารณะ ขณะเดียวกันก็คุ้มครองสิทธิของบุคคลใน

การฟ้องร้องคดีโดยสุจริตเพื่อเยียวยาความเสียหายที่พิสูจน์ได้

โดยแนวทางการต่อต้าน SLAPPs ตามกฎหมาย Anti SLAPPs มีหลักการสำาคัญ คือ

1. การต้องพิสูจน์และยกฟ้องคดีโดยรวดเร็ว

2. การลดภาระของจำาเลย

3. กำาหนดบทลงโทษ เมื่อโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ตามภาระของตนได้

เมื่อนำาแนวทางดังกล่าวมาพิจารณาเทียบเคียงกลไกที่มีอยู่ตามกฎหมายไทย พบว่า

คดีอาญา
1. การต้องพิสูจน์และยกฟ้องคดีโดยรวดเร็ว
ชั้นสอบสวน ตามกฎหมายกำาหนดให้พนักงานสอบสวนต้องรวบรวมพยานหลักฐานทุก

ชนิดเพื่อทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับความผิดที่มีการกล่าวหา เพื่อจะรู้ตัว

ผู้กระทำาผิด และพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา118 ซึ่งเป็นไปตามหลัก

การตรวจสอบค้นหาความจริง (examiner principle)

พนักงานสอบสวนจึงมีบทบาทสำาคัญในการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อ

พสิจูนท์ัง้ความผดิและความบริสทุธิข์องผูต้อ้งหา และมอีำานาจในการทำาความเหน็ส่ังไมฟ่อ้งได ้

ชั้นการสั่งคดี (พนักงานอัยการ)

ชั้นสั่งคดีเป็นความรับผิดชอบของพนักงานอัยการ ซึ่งโดยทั่วไปพนักงานอัยการจะเริ่ม

ดำาเนินการหลังจากที่พนักงานสอบสวนส่งสำานวนการสอบสวนมาให้พนักงานอัยการแล้ว เมื่อ

พนักงานอัยการรับสำานวนการสอบสวนและความเห็นมาจากพนักงานสอบสวนแล้ว พนักงาน

อยัการกจ็ะทำาการตรวจสำานวน แล้วใชดุ้ลพนิิจในการสัง่คด ีซึง่จะแบง่การสัง่คดอีอกเปน็ 3 กรณ ี 

คือส่ังฟ้อง ส่ังไม่ฟ้อง หรือสั่งให้สอบสวนเพ่ิมเติมในกรณีที่ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน 

ยังไม่เพียงพอ

118  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 
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ในการสั่งไม่ฟ้อง จะแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ

1. สั่งไม่ฟ้อง เพราะเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้กระทำาความผิด เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จ

จริงและข้อกฎหมายแล้วเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้กระทำาความผิด หรือการกระทำาของผู้ต้องหา

ไม่ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย

2. สัง่ไม่ฟ้องคดอีาญาเพราะไมเ่ปน็ประโยชนต์อ่สาธารณะฯ เมือ่พจิารณาจากสำานวน

การสอบสวนแล้วเห็นว่ามีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระทำาความผิดและ

การกระทำาของผูต้อ้งหาถอืเปน็ความผดิตามกฎหมาย แตถ้่าพนกังานอยัการเหน็วา่การฟอ้งคดี

อาญาดงักลา่วจะไมเ่ปน็ประโยชนแ์กส่าธารณชน หรอืจะมผีลกระทบตอ่ความปลอดภยัหรอืความ

มั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสำาคัญของประเทศ ก็สามารถเสนอความเห็นต่ออัยการ

สูงสุดเพื่อพิจารณาสั่งไม่ฟ้อง หรือถอนฟ้อง (กรณีฟ้องต่อศาลแล้ว) แล้วแต่กรณีได้119 ซึ่งเป็น

ไปตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 21 ประกอบ

ระเบยีบสำานกังานอยัการสงูสดุว่าดว้ยการสัง่คดอีาญาทีจ่ะไม่เปน็ประโยชนแ์กส่าธารณชน หรอื

จะมีผลกระทบต่อวามปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสำาคัญของ

ประเทศ พ.ศ. 2554 และระเบียบสำานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็น

ประโยชนแ์กส่าธารณชน หรอืจะมผีลกระทบตอ่วามปลอดภยัหรอืความมัน่คงของชาต ิหรอืตอ่

ผลประโยชน์อันสำาคัญของประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

สำาหรับการสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อวาม

ปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสำาคัญของประเทศ เป็นไปตามหลัก

เกณฑ์ ดังต่อไปนี้

119 พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 21 ประกอบ ระเบียบสำานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการสั่งคดีอาญา

ที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อวามปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสำาคัญของประเทศ พ.ศ. 

2554 ข้อ 5, 9 และระเบียบสำานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อวามปลอดภัย

หรือความมั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสำาคัญของประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 4
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การฟ้องคดีไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน ให้คำานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ดังต่อไปนี้ด้วย120

• สาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจในการกระทำาความผิด

• อาย ุประวตั ิความประพฤต ิสตปิญัญา การศกึษาอบรม สภาพรา่งกาย สภาพจติ อาชพี 

ฐานะ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว และประวัติการกระทำาความผิดของผู้ต้องหา

•  ลักษณะความร้ายแรงของการกระทำาความผิด ผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการกระทำาความ

ผิดการได้รับผลร้ายของผู้ต้องหาอันเนื่องมาจากการกระทำาความผิดของผู้ต้องหาเอง

• ความสำานึกผิดของผู้ต้องหา การได้รับการบรรเทาผลร้ายของผู้เสียหาย ความเห็น 

ของผู้เสียหายต่อการฟ้องผู้ต้องหา ความคาดหมายถึงผลที่ผู้ต้องหาจะได้รับจากการ

ถูกฟ้อง

• ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

• ประโยชน์ของรัฐที่จะได้จากการฟ้องผู้ต้องหา

การฟ้องคดีจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือต่อผล

ประโยชน์อันสำาคัญของประเทศ ให้พนักงานอัยการพิจารณาโดยแสดงเหตุผลอันสมควร

ประกอบ โดยให้คำานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ด้วย121

• สาเหตหุรอืมลูเหตจุงูใจในการกระทำาความผดิ ลกัษณะความร้ายแรงของการกระทำาความ

ผิด ผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการกระทำาความผิด

• เหตุผลตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศถึงผลกระทบต่อนโยบายส่งเสริม

ความสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ

• เหตุผลตามความเห็นของสภาความม่ันคงแห่งชาติถึงผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือ

ความมั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสำาคัญของประเทศ

• เหตุผลตามความเห็นของรัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรีถึงผลกระทบต่อความปลอดภัย

หรือความมั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสำาคัญของประเทศ

• เหตผุลตามความเหน็ของนายกรฐัมนตรีหรอืหนว่ยงานอืน่ถงึผลกระทบตอ่ความปลอดภยั

ของพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์

• ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือความสามัคคีของคนในชาติ

120 ระเบียบสำานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อวามปลอดภัยหรือความ

มั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสำาคัญของประเทศ พ.ศ. 2554 ข้อ 6

121 ระเบียบสำานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อวามปลอดภัยหรือความ

มั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสำาคัญของประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 3



47

แม้มาตรการส่ังฟ้องคดีไม่เป็นประโยชน์ของสาธารณะฯ จะเป็นเคร่ืองมือสำาคัญในการ

กันคดีที่ไม่จำาเป็นต้องฟ้องต่อศาลออกไปจากกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่เล็กน้อย แต่เงื่อ

ไขในระเบียบฯก็อาจจะยังไม่ชัดเจนนัก ทำาให้ยากต่อการนำามาพิจารณาใช้กับกรณีการฟ้องคดี 

SLAPPs หรือคดเีกีย่วกบัการใชส้ทิธเิสรภีาพตามรัฐธรรมนญู แต่กป็รากฏอยูบ้่างในบางคดีที ่เช่น 

กรณ ีWe walk เดนิมติรภาพ มกีารขอความเปน็ธรรมตอ่พนกังานอยัการจงัหวดัธญับรุ ีขอใหม้ี

การสอบสวนพยานบคุคลเพิม่เตมิ และย่ืนหนงัสอืรอ้งขอความเปน็ธรรมตอ่อยัการสงูสดุ ขอให้

สัง่ไมฟ่อ้งคดทีีจ่ะไมเ่ป็นประโยชนแ์กส่าธารณชน อยัการมคีำาสัง่ไมฟ่อ้ง ดว้ยเหตผุลวา่ เปน็การ

ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ซ่ึงได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2560 แต่บางกรณีอัยการก็ยังสั่งฟ้อง เช่น กรณีเวทีวิชาการไม่ใช่ค่ายทหาร 

ทนายความย่ืนหนังสือร้องขอความเป็นธรรมให้กับพนักงานอัยการศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่ 

และยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมไปยังอัยการสูงสุดขอให้ส่ังฟ้องคดีนี้จะไม่เป็นประโยชน์ต่อ

สาธารณะ แต่สุดท้ายก็มีการสั่งฟ้อง122 

อย่างไรก็ดี การร้องขอความเป็นธรรมในหลายกรณีกลับทำาให้คดีล้าช้าออกไป เช่น กรณี

ชุมนมุเลอืกตัง้เชยีงใหม่ผูต้้องหาท้ังหกยืน่หนังสอืขอความเปน็ธรรมจากอยัการศาลแขวงเชยีงใหม่

และขอใหส้อบปากคำาพยานเพิม่เตมิ อัยการเลือ่นฟงัคำาส่ังมากกว่า 8 คร้ัง123 กรณกีลุ่มคนอยาก

เลือกตัง้พทัยา มีการยืน่หนงัสอืรอ้งขอความเปน็ธรรมตอ่อยัการสงูสดุ เพือ่ให้มีคำาสัง่ไม่ฟ้องคด ี

เนื่องจากการฟ้องคดีต่อผู้ต้องหาทั้งหมดไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มีการเล่ือนส่ังคดีแล้ว

ประมาณ 9 ครั้ง124 ซึ่งระยะเวลาที่ยามขึ้นและเลื่อนสั่งคดีบ่อยครั้งถือเป็นการสร้างภาระให้ผู้

ต้องหาเพิ่มขึ้นไปอีก เพราะผู้ต้องหาก็ต้องเดินทางไปรายงานตัวตามนัดทุกเดือน 

122  อ้างแล้ว

123  อ้างแล้ว

124  อ้างแล้ว
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ชั้นประทับฟ้อง (ศาล)
โดยทัว่ไปคดทีีจ่ะเข้ามาสูก่ารพจิารณาคดขีองศาลชัน้ตน้ เกิดข้ึนได ้2 ทาง คอืโดยพนกังาน

อัยการ และผู้เสียหาย125 และเมื่อมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญากำาหนดขั้นตอนสำาคัญไว้ 2 ขั้นตอน ดังนี้

1) ชั้นการตรวจคำาฟ้อง 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 161/1 ที่เพิ่งแก้ไขเพิ่มเติม กำาหนด

ให้ “ในคดีราษฎรเป็นโจทก์ หากความปรากฏต่อศาลเองหรือมีพยานหลักฐานที่ศาลเรียกมา

ว่าโจทก์ฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริง เพ่ือกล่ันแกล้งหรือเอาเปรียบจำาเลย

หรือโดยมุ่งหวังผลอย่างอื่นยิ่งกว่าประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบ ให้ศาลยกฟ้อง และห้ามมิให้โจทก์

ยื่นฟ้องในเรื่องเดียวกันนั้นอีก 

การฟ้องคดีโดยไม่สุจริตตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการที่โจทก์จงใจฝ่าฝืนคำาสั่ง

หรือคำาพิพากษาของศาลในคดีอาญาอื่นซึ่งถึงที่สุดแล้วโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรด้วย”

มาตรา 161/1 เป็นกลไกใหม่ที่ศาลยุติธรรมเสนอเอง โดยอ้างว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อฟ้อง

กันการฟ้องที่ไม่สุจริต หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง หรืออาจจะกลั่นแกล้งเอาเปรียบกับฝ่ายจำาเลย 

หรือว่ามีการมุ่งหวังประโยชน์ในทางที่มิชอบ รวมถึงการฟ้องคดีปิดปากหรือ SLAPPs ด้วย ซึ่ง

ปัจจุบันยังไม่เห็นประสิทธิผลของกฎหายดังกล่าว เนื่องจากพึงมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมีนาคม

ที่ผ่านมา

2) ชั้นการไต่สวนมูลฟ้อง ถ้าฟ้องถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้ศาลจัดการสั่งต่อไปนี้126

• ในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ ให้ไต่สวนมูลฟ้อง แต่ถ้าคดีนั้นพนักงานอัยการได้ฟ้องจำาเลย

โดยขอ้หาอยา่งเดยีวกนัดว้ยแล้ว ไมจ่ำาเปน็ตอ้งไต่สวนมลูฟอ้ง แตถ่า้เหน็สมควรจะสัง่ให้ไตส่วน

มูลฟ้องก่อนก็ได้

• ในคดีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ ไม่จำาเป็นต้องไต่สวนมูลฟ้อง แต่ถ้าเห็นสมควรจะสั่ง

ให้ไต่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้ ซึ่งในทางปฏิบัติ ศาลจะไม่สั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องเพราะถือว่ามีการก

ลั่นกรองโดยรัฐมาแล้ว

สำาหรบักระบวนการไตส่วนมูลฟ้อง มีการแกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความ

อาญา มาตรา 165/2 ซึง่กำาหนดให ้“ในการไตส่วนมลูฟอ้ง จำาเลยอาจแถลงใหศ้าลทราบถงึขอ้

เทจ็จรงิหรอืขอ้กฎหมายอนัสำาคญัทีศ่าลควรสัง่ว่าคดีไม่มีมูล และจะระบุในคำาแถลงถงึตัวบุคคล 

เอกสาร หรือวัตถุที่จะสนับสนุนข้อเท็จจริงตามคำาแถลงของจำาเลยด้วยก็ได้ กรณีเช่นว่านี้ ศาล
125  โปรดดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28

126  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 162
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อาจเรียกบุคคล เอกสาร หรือวัตถุดังกล่าวมาเป็นพยานศาลเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งคดีได้

ตามทีจ่ำาเปน็และสมควร โดยโจทกแ์ละจำาเลยอาจถามพยานศาลไดเ้มือ่ไดร้บัอนญุาตจากศาล” 

และมกีารเพ่ิมวรรคสองของมาตรา 167 วา่ “คำาสัง่ของศาลทีว่า่คดมีมีลูใหแ้สดงขอ้เทจ็จรงิและ

ข้อกฎหมายพร้อมด้วยเหตุผลประกอบตามสมควรด้วย”

การเพิ่มเติมมาตรา 165/2 นั้น เป็นการพยายามอุดช่องว่างตามกฎหมายเดิมคือ  

ตามกฎหมายเดิม ทั้งในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์และคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ เป็นการ 

สบืพยานฝ่ายเดยีว กลา่วคอื จำาเลยไมม่อีำานาจนำาพยานมาสบืในชัน้ไตส่วนมลูฟอ้ง ซึง่บทบญัญตัิ

ดงักลา่วถูกตคีวามใหเ้ปน็ผลร้ายวา่ บคุคลนัน้ยังไมอ่ยู่ในฐานะจำาเลย จงึยงัไมเ่ปน็คูค่วามในคด ี

ไมม่สีทิธนิำาพยานหลักฐานของตนเองเขา้สืบ มเีพยีงสทิธอ้ิางพยานประกอบคำาถามคา้นเทา่น้ัน127 

การเพิม่เติมมาตรา 165/2 และ 167 วรรคสองนัน้ จะเปดิโอกาสใหฝ้า่ยผูต้้องหามโีอกาส

นำาพยานหลักฐานเข้าหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ ซึ่งจะส่งผลให้จำาเลยได้รับการคุ้มครอง

สิทธิในการต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง อีกทั้งยังทำาให้กระบวนการไต่สวนขาด

ประสทิธิภาพในการกล่ันกรองคด ีจงึคาดหวงักนัวา่จะเป็นมาตรการสำาคัญในการยุติคด ีSLAPPs 

ได้ตั้งแต่เริ่มต้นด้วย

อยา่งไรกด็ ีแมจ้ะมกีารแกไ้ขกระบวนการไตส่วนมลูฟอ้งไปบางสว่น ซึง่จะเปน็กระบวนการ

สำาคัญที่จะช่วยในการกลั่นกรองคดี SLAPPs ให้หลุดออกไปอย่างรวดเร็ว และมีกระบวนการ

ที่จะช่วยรักษาดุลยภาพของการปกป้องสิทธิทางการเมืองของจำาเลยและสิทธิของโจทก์  

แต่การไต่สวนมูลฟ้องบางกรณียังมีข้อจำากัดอยู่ โดยเฉพาะในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ 

แม้กฎหมายจะกำาหนดให้ศาลใช้ดุลพินิจในการไต่สวนได้ แต่ในทางปฏิบัติศาลมักไม่สั่งไต่สวน

มลูฟอ้ง ดว้ยเหตผุลวา่เปน็การปฏบิตังิานซ้ำาซอ้นกบังานในชัน้สอบสวนและสัง่คด ีซึง่มกีารกลัน่

กรองโดยพนักงานอัยการมาแล้ว นั้นจะทำาให้คดี SLAPPs ที่เข้ามาทางช่องทางของพนักงาน

อัยการไม่ได้ถูกทำาให้ยุติได้ตั้งแต่เริ่มต้น 

3) การร้องขอให้ศาลชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง มาตรา 24 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 พบว่า 

หลายกรณีศาลจะสั่งว่าให้รอวินิจฉัยพร้อมคำาพิพากษา เช่น กรณีชุมนุมหยุดยื้อเลือกตั้ง หยุด

สืบทอดอำานาจถนนราชดำาเนิน ทนายจำาเลยยื่นให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในข้อกฎหมายว่า 

คำาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/58 ข้อ 12 ได้ถูกยกเลิกไปแล้วด้วยการตรา พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ  

127 โปรดดูคำาพิพากษาฎีกาที่ 2470/2521, 904/2522, 4030/2532 ศาลตีความในทำานองว่าเมื่อบุคคลนั้นยังไม่อยู่ในฐานะจำาเลย จึงยังไม่

เป็นคู่ความในคดี ไม่มีสิทธินำาพยานหลักฐานของตนเองเข้าสืบ มีเพียงสิทธิอย่างพยานประกอบคำาถามค้านเท่านั้น 
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พ.ศ.2558128 เช่นเดียวกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่หน้าสหประชาชาติ ศาลก็ส่ังในทำานอง

เดียวกัน129

เหตุผลที่ศาลสั่งเช่นนั้นเพราะมาตรา 24 มิใช่บทบังคับศาลต้องทำาการวินิจฉัยชี้ขาดเบื้อง

ตน้ในปญัหาขอ้กฎหมายตามคำาขอของคูค่วามทกุเรือ่ง ถา้ศาลเหน็วา่การวนิจิฉยัชีข้าดดังกลา่ว

ไมเ่ปน็คณุแกคู่ค่วามฝา่ยท่ีขอหรือคดีจำาเป็นตอ้งดำาเนนิการพจิารณาต่อไป ศาลช้ันต้นมอีำานาจ

ใช้ดุลพินิจและมีคำาสั่งให้รอไว้วินิจฉัยในคำาพิพากษา130

การลดภาระของจ�าเลย
มีกลไกการให้ความช่วยเหลือด้านทนายขอแรงที่ถูกกำาหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา ส่วนค่าใช้จ่ายสามารถยื่นรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้ ส่วน

จะไดร้บัการพจิารณาใหก้ารชว่ยเหลอืหรือไมน้ั่น เปน็อกีเรือ่งหนึง่ ซึง่จากกรณีทีก่ล่าวถึงมาแลว้

ข้างตน้ หากเป็นขอ้พพิาทกบัรฐั โอกาสทีจ่ะไดร้บัการชว่ยเหลอืมนีอ้ย อกีทัง้ ทนายความขอแรง

ทัว่ไปท่ีไม่ไดเ้ขา้ใจเร่ืองคด ีSLAPPs ซึง่มลีกัษณะแตกตา่งจากคดอีาญาทัว่ไป เมือ่เขา้มาใหก้าร

ชว่ยเหลอืโดยไม่เขา้ใจอาจทำาให้ชว่ยสรา้งความกลวัและลดทอนกำาลงัใจของผูถ้กูฟ้องลงได ้อกี

ทั้งยังอาจส่งผลให้คดีแพ้ในชั้นศาลด้วย

ก�าหนดบทลงโทษ และการชดใช้ค่าเสียหาย การเยียวยา
คดอีาญาไมม่กีฎหมายบญัญติัใหศ้าลต้องสัง่จา่ยคา่ใชจ้า่ยในการดำาเนนิคดี คา่ทนายความ 

ค่าเสียหาย รวมถึงมาตรการลงโทษอื่นแก่คู่กรณี 

128 อ้างแล้ว

129 อ้างแล้ว

130 คำาพิพากษาฎีกาที่ 755/2505, ฎีกาที่ 2046/2558
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คดีแพ่ง
1. การต้องพิสูจน์และยกฟ้องคดีโดยรวดเร็ว
ไม่มีกลไกท่ีชัดเจน แต่ที่ผ่านมาพบว่า ทนายความพยายามใช้ช่องทางการร้องขอให้ศาล

ชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 24 ซึ่งก็พบ

ปัญหาเช่นเดียวกับคดีอาญาดังที่กล่าวไปแล้ว

2. การลดภาระของจำาเลย
ผูถ้กูดำาเนินคดอีาจยืน่ขอรบัการชว่ยเหลอืค่าใชจ้า่ยในการดำาเนนิคด ีค่าจา้งทนายความ

และค่าใช้จ่ายอื่นๆจากกองทุนยุติธรรมได้ ส่วนจะได้รับการพิจารณาให้การช่วยเหลือหรือไม่

นัน้เปน็ดลุพนิจิของคณะอนุกรรมการฯประจำาจงัหวดั ซึง่มอีงคป์ระกอบมาจากภาครัฐเป้นส่วน

ใหญ่ ทำาให้กรณีที่ผู้ถูกฟ้องพิพาทกับภาครัฐในพื้นที่ ย่อมีโอกาสที่จะถูกพิจารณาอย่างอคติได้

3. กำาหนดบทลงโทษ และการชดใช้ค่าเสียหาย การเยียวยา
ในคดีแพ่ง หากคู่ความฝ่ายใดแพ้คดี ศาลจะสั่งให้จ่ายค่าฤชาธรรมเนียมค่าทนายความให้

แก่ผู้ชนะคดี หากโจทก์ชนะคดี จำาเลยต้องจ่ายค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนโจทก์ 

หากจำาเลยชนะคด ีโจทกจ์ะตอ้งจา่ยคา่ฤชาธรรมเนยีมและคา่ทนายความแทนจำาเลย ดงันัน้ คา่

ใชจ่่ายดงักลา่จะไมค่รอบคลุมค่าใช้จ่ายอืน่ๆท่ีต้องเสยีไปจากการดำาเนนิคด ีไมว่่าจะเปน็คา่เดนิ

ทาง คา่ขาดประโยชนจ์ากการถูกดำาเนนิคดี ฯลฯ ซึง่หากผูถ้กูฟ้องคดตีอ้งการทีจ่ะให้โจทก์ชดใช้ค่า

ใชจ้า่ยเหลา่น้ีกจ็ะตอ้งไปดำาเนินคดีทางแพ่งเรยีกรอ้งคา่เสยีหายต่างหาก ซึง่กเ็ปน็การสรา้งภาระ

ให้แก่ผู้ถูกฟ้องเพิ่ม ในการที่จะต้องไปหาทนายความและค่าใช้จ่ายมาสำาหรับการฟ้องคดีใหม่
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บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

สรุปและข้อสังเกตส�าคัญ
1. องค์กรหรือหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่ใช้อำานาจทางปกครอง มี

บทบาทสำาคัญในการดำาเนินคดีกับประชาชน
องค์กรหรือหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่ใช้อำานาจทางปกครอง ร้องทุกข์ กล่าว

โทษ รวมถึงฟ้องร้องคดีในลักษณะ SLAPPs ในหลายกรณี เช่น กรณีกองทัพเรือร้องทุกข์ให้

ดำาเนินคดหีมิน่ประมาทและความผดิตามพระราชบญัญตัคิอมพวิเตอร ์กบัสำานักข่าวภเูกต็หวาน

ที่เผยแพร่รายงานที่อ้างว่ากองทัพเรือมีส่วนเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ หรือกรณีที่ กอ.รมน. 

รอ้งทุกข์ใหด้ำาเนนิคดกีบันกัปกปอ้งสทิธมินษุยชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัทำาและเผยแพรร่ายงาน

เกี่ยวกับการซ้อมทรมานฯ หรือกรณีที่สำานักงานศาลยุติธรรมร้องทุกข์ให้ดำาเนินคดีข้อหาหมิ่น

ประมาทกับประชาชนที่เคลื่อนไหวคัดค้านการสร้างบ้านพักของผู้พิพากษาบนดอยสุเทพ หรือ

กรณีรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ร้องทุกข์ให้ดำาเนินคดีหมิ่นประมาท

กับนักเคลื่อนไหวที่คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน หรือกรณีองค์กรวิชาชีพ เช่น แพทย์สภา

ฟ้องร้องดำาเนินคดีหมิ่นประมาทกับประชาชนที่เคล่ือนไหวเรียกร้องความรับผิดต่อความเสีย

หายจากการรักษาพยาบาล เป็นต้น การที่มีหน่วยงานของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องในการดำาเนินคดี

กับประชาชนนัน้ ทำาให้เกิดประเด็นขอ้ถกเถยีงวา่หนว่ยงานรฐัหรอืรฐัวสิาหกจิมสีทิธแิละมีความ

ชอบธรรมที่จะดำาเนินคดีกับประชาชนหรือไม่ เพียงใด 

2. คดีส่วนใหญ่เป็นคดีอาญา
คดี SLAPPs ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นคดีอาญา ส่วนคดีแพ่งมีจำานวนเล็กน้อยเท่านั้น 

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกฎหมายไทยที่สามารถจะเป็นเครื่องมือในการนำามาใช้จำากัดสิทธิทางการ

เมืองส่วนใหญ่เป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญา และสำาหรับผู้ฟ้องคดีแล้ว การดำาเนินคดีอาญา

มีต้นทุนน้อยกว่าการดำาเนินคดีแพ่ง เพราะคดีอาญาใช้กลไกของรัฐในการทำางานเป็นหลัก ทั้ง

พนกังานสอบสวน พนกังานอยัการและศาล ตา่งจากคดแีพง่ทีผู่ฟ้อ้งคดตีอ้งดำาเนนิการเองแทบ

ท้ังส้ิน และคดอีาญาผูฟ้อ้งคดไีมม่คีา่ขึน้ศาลมากมายเหมอืนในคดแีพง่ ดงันัน้ ในคดอีาญาตน้ทนุ

จงึตกอยูท่ีผู้่ถกูฟอ้งเปน็หลกั ผูถ้กูฟอ้งตอ้งแบกรับภาระและความกดดนัตา่งๆ เช่น ภาระท่ีตอ้ง

เดินทางมาติดต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการบ่อยครั้งทำาให้ต้องขาดงาน ขาดรายได้  
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การต้องเตรียมหาเงินมาประกันตัวเอง เป็นต้น อีกทั้งคดีอาญา เป็นคดีที่มีโทษท่ีกระทบ

ต่อเสรีภาพของบุคคล ทำาให้ผู้ต้องหาหรือจำาเลยมีความกลัวที่จะติดคุก กลัวที่จะมีประวัติ

อาชญากรรม จงึทำาใหก้ารดำาเนนิคดอีาญามีผลในการสรา้งความกลัว หรอืบบีบงัคบผูถ้กูฟอ้ง และ

ชว่ยทำาใหก้บัผูฟ้้องมอีำานาจตอ่รองเหนอืผูถ้กูฟอ้งในกรณทีีม่กีารเจรจาประนปีระนอมยอมความ

  3. คดีส่วนใหญ่เข้ามาทางช่องทางของพนักงานอัยการ
คดี SLAPPs ในประเทศไทยสว่นใหญเ่ขา้มาโดยการร้องทุกขก์ล่าวโทษตอ่พนักงานสอบสวน 

ทำาให้คดีส่วนใหญเ่ขา้สูศ่าลผา่นช่องทางพนักงานอยัการ ดว้ยขอ้กลา่วหาทีถ่กูนำามาใชด้ำาเนนิคด ี

จำานวนมากเปน็ความผิดเก่ียวกับความมัน่คงและความสงบเรยีบรอ้ย (ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 112, 116, 215, 216) กฎหมายเกีย่วกบัการชมุนมุสาธารณะ ซ่ึงรฐัเปน็ผูเ้สยีหาย คดี

เหล่านี้จึงต้องกล่าวโทษและดำาเนินคดีโดยรัฐ เช่น คสช. หรือเจ้าหน้าที่ทหาร จะเข้ามาดำาเนิน

การกลา่วโทษในความผดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฝา่ฝืนประกาศหรอืคำาสัง่ของ คสช. รวมทัง้ความผิด

เกี่ยวกับความมั่นคงด้วย โดยเฉพาะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 หรือ

ในกรณีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พบว่า  

กองบังคับการปราบปรามการกระทำาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) 

จะมีบทบาทในการกล่าวโทษ ทำาให้คดีเหล่านี้เข้ามาในช่องทางของพนักงานอัยการ 

ในความผดิเกีย่วกบัหมิน่ประมาท หากกระทบตอ่หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หลายกรณพีบว่า 

หน่วยงานเหล่านั้นใช้วิธีร้องทุกข์กล่าวโทษผ่านพนักงานสอบสวน อาทิ กองทัพเรือร้องทุกข์ให้

ดำาเนนิคดกีบัสำานกัขา่วภเูกต็หวาน กองอำานวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาคสีส่ว่นหนา้ (กอ.

รมน. 4 สน.) ร้องทุกข์ให้ดำาเนินคดีกับนักสิทธิมนุษยชนกรณีเผยแพร่รายงานการซ้อมทรมาน

ในชายแดนใต้ สำานักงานศาลยุติธรรมร้องทุกข์ต่อประชาชนที่เคลื่อนไหวคัดค้านการสร้างบ้าน

พักตุลาการบนดอยสุเทพ  หรือกรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร้องทุกข์ให้ดำาเนินคดี

กับนักเคลื่อนไหวและนักวิชาการที่คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เป็นต้น

กรณีการหมิ่นประมาทที่กระทบต่อบริษัทเอกชน บริษัทเหล่านั้นมักเลือกที่จะฟ้องคดีเอง

มากกวา่ทีจ่ะแจ้งความรอ้งทกุขต์อ่พนกังานสอบสวน มเีพยีงบางกรณท่ีีบรษิทัเอกชนเลอืกท่ีจะ

ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เช่น บริษัท เนเชอรัล ฟรุต จำากัด ร้องทุกข์กรณีอานดี้ ฮอลล์ ให้

สมัภาษณอ์ลัจาซีรา131 กรณบีริษทั ทุง่คำา จำากดั รอ้งทุกขต์อ่พนกังานสอบสวน สถานีตำารวจภธูร

แมส่อดกรณสุีรพันธุถ์กูกลา่วหาโพสตห์นงัสือร้องเรยีนของกลุม่ฅนรกัษ์บ้านเกิดต่อผู้วา่ราชการ

จังหวัดเลย ลงในเพจเฟซบุ๊กชื่อ ‘เหมืองแร่เมืองเลย’132 เป็นต้น
131  ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/case/623 เข้าถึง 7 มกราคม 2562

132  ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/case/694 เข้าถึง 7 มกราคม 2562
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จากขอ้มลูขา้งต้น จะเหน็ไดว้า่มกีารดำาเนินคด ีSLAPPs ผ่านชอ่งทางของพนกังานอยัการ

เป็นจำานวนมาก ดังนั้น ในการพัฒนากฎหมายหรือกลไกการป้องกันการฟ้องคดี SLAPPs จึง

ต้องคำานึงถึงประเด็นดังกล่าวด้วย เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุม

ข้อเสนอแนะ
แมก้ารฟอ้งคด ีSLAPPs จำาเลยจะสามารถตอ่สูค้ดแีละศาลจะยกฟอ้งในทา้ยทีส่ดุ แตท่วา่

กอ่นหนา้นัน้ จำาเลยหรอืผูถ้กูฟอ้งคดจีะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย เผชญิการคกุคาม และทำาใหก้จิกรรม

หยุดชะงักลง นี้จึงเป็นเหตุผลว่าคดี SLAPPs ควรถูกทำาให้ยุติโดยเร็วในแต่ชั้นแรก 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee : HRC) ได้มีข้อสังเกต โดย

ระบุในเอกสารข้อสังเกตเชิงสรุป (Concluding Observations) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 ว่า

มคีวามหว่งกงัวลเก่ียวกับการตัง้ข้อหาหม่ินประมาททางอาญาตอ่นกัปกปอ้งสทิธมินษุยชน นกั

กิจกรรม ผู้สื่อข่าว และบุคคลอื่น ๆ เนื่องจากกระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ภายใต้

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมทั้งคณะทำางานด้านสิทธิ

มนุษยชนกบับรรษัทขา้มชาติและองคก์รธุรกจิอืน่ๆ ของสหประชาชาต ิ(Working Group on the 

issue of human rights and transitional corporations and other business enterprises 

: WG on BHR) ซึ่งเยือนไทยอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายน 2561 ได้เสนอให้ทางการ

ไทยมีมาตรการคุ้มครองภาคประชาชนและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากคดีหมิ่นประมาททาง

แพ่งและอาญาที่บริษัทยื่นฟ้องหมิ่นประมาท

ข้อมติที่ของสมัชชาสหประชาชาติ วันที่ 17 ธันวาคม 2558 ข้อ 2 ระบุว่ารัฐต้องดำาเนิน

มาตรการทีจ่ำาเปน็เพือ่ประกนัสทิธิและความปลอดภยัของนกัปกปอ้งสิทธมินษุยชนทีใ่ชส้ทิธิใน

การแสดงความคิดเห็น การแสดงออก การชุมนุม และการสมาคม ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญในการ

สง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน และ ขอ้ 10 ตอ้งสรา้งและรักษาสภาพแวดล้อมทีป่ลอดภยั

และเอื้อต่อการบรรลุซึ่งสิทธิมนุษยชน ประกันว่าการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจะไม่

เป็นความผิดทางอาญา หรอืไมถ่กูจำากดัโดยข้อจำากดัทีข่ดัแยง้กบัพนัธกรณภีายใตก้ฎหมายสทิธิ

มนุษยชนระหว่างประเทศ”133 

นอกจากนี ้คณะทำางานดา้นธรุกจิและสทิธมินษุยชนตามแนวทางของแผนปฏบิตักิารระดับ

ชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน แนะนำาให้รัฐออกกฎหมายต่อต้าน SLAPPs เพื่อให้มั่นใจว่า

ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนไม่ต้องรับผิดชอบทางแพ่งสำาหรับกิจกรรมของพวกเขา134

133 United Nations General Assembly, A/RES/70/161, 10 February 2016, https://undocs.org/A/RES/70/161

134 Guidance on National Action Plans on Business and Human Rights, United Nations Working Group on Business and 

Human Rights, December 2014, p. 37, UNGP 25.
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การฟอ้งคด ีSLAPPs เปน็การคุกคามตอ่สทิธใินเสรีภาพในการแสดงออก การแสดงความ

คิดเห็น การชุมนุมโดยสงบและการสมคม อันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ถูกรับรองภายใต้

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (the International Cove-

nant on Civil and Political Rights - ICCPR) ข้อ 19, 21 และ 22 และรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 34, 44 และ 42 รวมถึงสิทธิในการร้องเรียนร้อง

ทุกข์ (มาตรา 41) สิทธิชุมชน (มาตรา 43) ด้วย ดังนั้น ประชาชนย่อมสามารถแสดงออกและ

มีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะได้โดยไม่ต้องเกรงว่าจะถูกคุกคามในรูปแบบใดๆ รวมถึงการ

คุกคามโดยการฟ้องคดี โดยเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะเคารพ โดยรัฐจะต้องไม่ดำาเนินคดี SLAPPs 

ตอ่ประชาชน และกำาหนดใหม้กีลไกและมาตรการการคุม้ครองประชาชนทีถ่กูฟอ้งคดี SLAPPs

เพื่อจัดการกับปัญหาของการฟ้องคดีลักษณะ SLAPPs ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รายงานชิ้นนี้

จึงขอนำาเสนอแนวทางเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำาไปพิจารณาแก้ไขปัญหา ดังต่อไปนี้

ข้อเสนอระยะเร่งด่วน
1. เนื่องจากมีคดีจำานวนหนึ่งที่หน่วยงานรัฐเป็นผู้ริเริ่มดำาเนินการฟ้องร้องประชาชน ที่

วิพากษ์วิจารณ์หรือตรวจสอบหน่วยงานเหล่าน้ัน โดยเฉพาะในความผิดข้อหาหมิ่นประมาท 

หน่วยงานรัฐเป็นบุคคลสมมติ มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะ ต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

และเปิดให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ได้ ดังนั้น หน่วยงานเหล่านั้นควรทบทวนการฟ้องร้องดำาเนิน

คดีกับประชาชน แล้วใช้วิธีการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง หากเห็นว่าสิ่งที่ประชาชนวิพากษ์

วิจารณ์ไปนั้นไม่เป็นความจริง กรณีนี้ รวมถึงรัฐวิสาหกิจด้วย

2. ในคดีอาญา บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมควรดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่โดยให้

คามสำาคัญกับคดี SLAPPs และพิจารณาดำาเนินการกลั่นกรองให้คดียุติโดยเร็ว และพิจารณา

ไม่เพิ่มภาระโดยไม่จำาเป็นแก่จำาเลย กล่าวคือ

 2.1 พนกังานสอบสวนและพนกังานอัยการ ควรรว่มกันตรวจสอบคน้หาความจริงและ

นำาหลักการตามรัฐธรรมนูญมาพิจารณาประกอบกับระเบียบฯ เพื่อมีคำาสั่งไม่ฟ้องคดีให้คดียุติ

ไปแต่ต้น

 2.2 ศาล ควรพิจารณานำาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 161/1 

และการไต่สวนมูลฟ้องมาใช้ในการกลั่งกรองคดีโดยควรให้ครอบคลุมทั้งคดีที่ราษฏรเป็นโจทก์

และพนักงานอัยการเป็นโจทก์ หากมีการร้องขอจากผู้ต้องหาว่าคดีที่เขาถูกฟ้องนั้นเข้าข่าย 

เป็นคดี SLAPPs
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ทัง้นี ้มคีวามกงัวลตอ่การบงัคบัใชม้าตรา 161/1 อยูพ่อสมควร เนือ่งจากไมมี่การกำาหนด

ขั้นตอนวิธีการที่ชัดเจน ปล่อยให้เป็นดุลพินิจของผู้พิพากษามากเกินไป ศาลควรมีการกำาหนด

แนวทางที่ชัดเจนในการพิจารณา เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ระยะยาว 
1. การแก้ไขกฎหมายบางเรื่อง
จากข้อมูลที่ได้ศึกษาพบว่า การดำาเนินคดี SLAPPs ในไทย จำานวนมากเป็นคดีอาญา ซึ่ง

สร้างความกลัว ภาระและต้นทุนให้แก่ผู้ถูกดำาเนินคดีมากกว่าคดีแพ่ง และยังสร้างต้นทุนให้แก่

ภาครัฐในการเข้าไปจัดการด้วย ด้วยเหตุนี้ จึงควรมีการทบทวนกฎหมายบางเรื่องที่ถูกนำามาใช้

ฟอ้งคด ีSLAPPs ไดแ้ก ่ความผดิฐานหมิน่ประมาททางอาญา ความผดิตามพระราชบญัญตักิาร

ชุมนุมสาธารณะ การทบทวนความผิดที่เกี่ยวกับความมั่นคงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการใช้เสรีภาพ 

เช่น มาตรา 116 215 216 เป็นต้น 

ความผดิฐานหมิน่ประมาททางอาญา มเีหตผุลมากมายท้ังในเชิงเศรษฐศาสตร ์และเชงิ

หลกัการสทิธมินษุยชนทีจ่ะยกเลกิกฎหมายหมิน่ประมาททางอาญาให้เหลือเพียงหม่ินประมาท

ทางแพ่ง 

ในเชงิเศรษฐศาสตรจ์ากการประมาณการของคณะวจิยัโครงการการวเิคราะหก์ฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยเศรษฐศาสตร์ Economic Analysis of Criminal Laws) 

ระบุว่าหากมีการยกเลิกความผิดทางอาญาสำาหรับความผิดฐานหมิ่นประมาท จะทำาให้ต้นทุน

ของรัฐลดลงประมาณ 7,995 บาทต่อคดี135

ในเชิงสิทธิมนุษยชน มีข้อเสนอแนะมากมายท่ีสนับสนุนการยกเลิกความผิดทางอาญา

สำาหรับความผิดฐานหมิ่นประมาท ดังเช่น ความเห็นทั่วไป ลำาดับที่ 34 คณะกรรมการสิทธิ

มนษุยชนฯ เหน็ว่า ผลประโยชนข์องสาธารณะควรจะเปน็เกราะปอ้งการข้อกล่าวหาหมิน่ประมาท

ทัง้หลาย และในการกระทำาเชน่นี ้การยนืยนัวา่ถอ้ยคำาทีเ่กีย่วกบับคุคลสาธารณะซึง่เปน็ไปเพือ่

ผลประโยชน์แห่งสาธารณชน ควรจะได้รับการปกป้องในระดับสูงสุด คณะกรรมการฯ ได้เสนอ

ประเดน็เรือ่งการไมล่งโทษทางอาญาตอ่ประเดน็การหมิน่ประมาทกรรมการฯ ระบวุา่กฎหมาย

การหม่ินประมาทจะตอ้งมกีารจดัทำาดว้ยความระมดัระวงั เพือ่สรา้งความมัน่ใจวา่สอดคลอ้งกบั

วรรค 3 และไมไ่ดถ้กูใชเ้ปน็เครือ่งมอืทีเ่ปน็รปูธรรมเพือ่ยับยัง้ซึง่เสรีภาพในการแสดงออก อยา่ง

135 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์และคณะ, รายงานฉบับสมบูรณ์ เล่มที่ 1 เรื่อง นิติเศรษฐศาสตร์ของระบบยุติธรรมทางอาญาของไทย (โครงการการ

วิเคราะห์กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยเศรษฐศาสตร์ Economic Analysis of Criminal Laws), สำานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย, 2554
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นอ้ยในประเดน็ทีเ่ก่ียวกับแสดงความคดิเหน็ต่อบคุคลสาธารณะ การพจิารณาคดเีหลา่นีค้วรจะ

หลีกเลี่ยงการลงโทษหรือมิฉะนั้นแล้วต้องตีความอย่างเที่ยงธรรม ต่อถ้อยแถลงที่ไม่เป็นความ

จรงิทีไ่ดม้กีารเผยแพรด้่วยความไมต่ัง้ใจโดยไมไ่ดม้เีจตนามุง่รา้ย ในกรณใีดกต็าม ผลประโยชน์

ของสาธารณะในประเดน็แหง่การวพิากษว์จิารณค์วรจะไดรั้บการยอมรบัวา่เปน็เกราะคุม้กนั ภาค

รฐัควรปฏบิตัติอ่กรณเีหลา่นีด้ว้ยความใสใ่จ เพือ่หลกีเลีย่งมาตรการการลงโทษทีร่นุแรงเกนิจรงิ 

ภาครัฐควรจะพิจารณาการไม่เอาโทษทางอาญาต่อกรณีหมิ่นประมาท136

นอกจากนี้ ผู้รายงานพิเศษสหประชาชาติว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงออกและการแสดง

ความเห็นได้ยืนยันมาหลายปี ถึงความสำาคัญของการปกป้อง “การพูดเพื่อผลประโยชน์

สาธารณะ” เช่น ในรายงานปี 2544 ผู้รายงานพิเศษฯ มีความประสงค์ที่จะย้ำาเตือนถึงข้อเสนอ

แนะ และเรียกร้องให้รัฐบาลดำาเนินมาตรการดังต่อไปนี้ 

a. เพิกถอนกฎหมายหมิ่นประมาททางอาญา ดำารงไว้เพียงกฎหมายความแพ่ง

b. จำากดัการลงโทษความหมิน่ประมาท เพือ่สรา้งหลกัประกนัว่าจะไม่ก่อให้เกดิบรรยากาศ

แห่งความน่าสะพรึงกลัวต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก และสิทธิการ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

c. ห้ามหน่วยงานรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐดำาเนินคดีหมิ่นประมาทด้วยเป้าหมายเพื่อการ

ป้องกันการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือแม้แต่เพื่อการรักษาความเรียบร้อยของบ้านเมือง

d. สร้างหลักประกันว่ากฎหมายหมิ่นประมาทสะท้อนถึงความสำาคัญของการเปิดให้มีการ

ถกเถียงได้อย่างเปิดเผย ในประเด็นที่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะ และตามหลักการที่ว่าบุคคล

สาธารณะจำาเป็นจะต้องอดทนอดกลั้นต่อคำาวิพากษ์วิจารณ์ได้สูงกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไป 137

การหมิ่นประมาททางแพ่ง 
ใหม้กีารแกไขเพิม่บทยกเวน้ความรบัผดิในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าตรา 423 

ในกรณีที่เป็นการกระทำาโดยสุจริตในกิจการสาธารณะ ซ่ึงเป็นข้อเสนอที่สอดคล้องกับที่รอง

ศาสตราจารย์ ดร. ปกป้อง ศรีสนิท เสนอไว้138

136 Human Rights Committee, General Comment No 34, Freedoms of Opinion and Expression (Article 19), CCPR/C/GC/34, 

12 September 2011 para 47.

137 UNITED NATIONS Economic and Social Council, CIVIL AND POLITICAL RIGHTS, INCLUDING THE QUESTION OF FREE-

DOM OF EXPRESSION, E/CN.4/2001/64, 13 February 2001, para 43 -47, http://undocs.org/E/CN.4/2001/64

138 องค์การต่อต้านคอรั่ปชั่น ประเทศไทย http://www.anticorruption.in.th/2016/th/detail/152/5/Anti-SLAPP%20Law เข้าถึง 29 

มกราคม 2561
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2. กฎหมายวิธีสบัญญัติ
เพื่อให้มีหลักประกันเชิงกลไกที่ชัดเจน จึงขอให้นำาแนวทางของกฎหมาย Anti SLAPPs 

มาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงหรือตรากฎหมายให้เพ่ือคุ้มครองประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพตาม

รัฐธรรมนูญในการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะจากการถูกดำาเนินคดีโดยไม่สุจริต

อยา่งไรก็ด ีการสร้างกลไกตอ่ตา้น SLAPPs ตอ้งรกัษาความสมดลุของการคุ้มครองสทิธิของ

คูก่รณทีัง้ฝา่ยผูถ้กูฟอ้งคดแีละผูฟ้อ้งคด ีซึง่อาจใชศ้าลเพือ่แสวงหาความยตุธิรรมอยา่งแทจ้ริงกไ็ด ้

จากการศกึษากฎหมายและกลไกทีอ่าจใชเ้ปน็เครือ่งมอืในการตอ่ตา้นการฟอ้งคด ีSLAPPs 

ตามกฎหมายไทยดงัทีก่ลา่วไวใ้นบทกอ่นหนา้นี ้พบว่ากฎหมายและกลไกทีม่อียู่ยังไมส่อดคลอ้ง

กับแนวทางการป้องกัน SLAPPs และไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาการฟ้องคดี SLAPPs 

ที่มีอยู่ กล่าวคือในคดีอาญา แม้ล่าสุดจะมีการเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา มาตรา 161/1 และมาตรา 165/2 ก็ตาม แต่กฎหมายดังกล่าวยังมีข้อจำากัดในการ

บังคับใช้ เพราะมาตรา 161/1 ไม่ใช้กับกรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ทั้งที่ในเชิงข้อเท็จ

จริง คดี SLAPPs จำานวนมากถูกฟ้องโดยพนักงานอัยการ อีกทั้งตับบทกฎหมายไม่ได้มีหลัก

เกณฑ์ในการดำาเนินการที่ชัดเจน จึงไม่อาจประกันได้ว่าจะสามารถรักษาความสมดุลระหว่าง

สิทธิทางการเมืองในการเข้าไปมีส่วนร่วมสาธารณะของคู่กรณีท่ีถูกฟ้องกับสิทธิในชื่อเสียและ

การเข้าถึงศาลของคู่กรณีฝ่ายที่ฟ้องคดีได้ ส่วนเรื่องการไต่สวนมูลฟ้อง หากเป็นการฟ้องโดยย

พนักงานอัยการ กฎหมายก็กำาหนดให้เป็นดุลพินิจของศาล ซึ่งที่ผ่านมาศาลไม่มีการไต่สวนมูล

ฟอ้งกรณทีีพ่นักงานอยัการเป็นโจทกเ์ลย ดว้ยเหตผุลวา่มกีารสอบสวนและกลัน่กรองคดมีาแลว้ 

ส่วนในคดีแพ่งนั้น ไม่มีกลไกที่ชัดเจนในการขอให้ยุติคดีโดยรวดเร็ว 

นอกจากนี้ กฎหมายไทยยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการเยียวยาและลงโทษคู่กรณีที่ฟ้อง

คดี SLAPPs ทำาให้ผู้ถูกฟ้องต้องมาฟ้องคดีต่างหากเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย ซึ่งก็เป็นการเพิ่ม

ภาระ อีกทั้ง เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับบทลงโทษจากการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตและไม่มีต้นทุนใดที่

ต้องรับผิดชอบอะไรต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีก็จะฟ้องคดีในลักษณะนี้เพื่อคุกคามอีกฝ่ายต่อ

ไปเรื่อยๆ ดังเช่นจากข้อมูลพบว่า มีบริษัทเอกบางแห่งฟ้องคดีต่อฝ่ายตรงข้ามหรือผู้ที่วิพากษ์

วิจารณ์บริษัทหลายคดี 
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ด้วยเหตุน้ี จึงมีความจำาเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการต่อต้าน 

SLAPPs มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะโดยการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ หรือร่างกฎหมายใหม่ ควรต้องคำา

นึกถึงแนวทางของกฎหมาย Anti SLAPPs ดังนี้

1. การต้องพิสูจน์และยกฟ้องคดีโดยรวดเร็ว โดยการกำาหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถย่ืน

คำาร้องขอให้ยุติคดีได้ และมีการกำาหนดขั้นตอน ระยะเวลา และภาระพิสูจน์ของแต่ละฝ่ายให้

ชัดเจน

2. การลดภาระของจำาเลย ควรมีกลไกสนับสนุนที่เพียงพอให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี โดยกองทุน

ยุติธรรมควรให้ความสำาคัญกับกรณีดังกล่าว อีกทั้งควรมีการกำาหนดให้หน่วยงานของรัฐ หรือ

อัยการสูงสุด หรืออัยการ ที่ อาจแทรกแซงเพื่อต่อสู้คดีหรือสนับสนุนอย่างอื่นในการดำาเนินคดี

ให้แก่คู่กรณีที่ยื่นคำาร้อง ดังเช่นที่กำาหนดไว้ในกฎหมายของมลรัฐ Maine, Massachusetts , 

Rhode Island, Utah, Wshington,  Hawaii, Tennessee หรอืกำาหนดใหส้ามารถยืน่คำารอ้งขอ

เขา้แทรกแซงหรอืมีส่วนร่วมในฐานะท่ีปรึกษาของศาล/หรอือาสาสมคัรใหก้ารตอ่ศาล (amicus 

curiae) ดังเช่น รัฐ Pennsylvania

3. กำาหนดบทลงโทษ และการชดใช้ค่าเสียหาย การเยียวยา ควรมีการกำาหนดให้หากศาล

ยกฟ้อง โจทก์ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำาเนินคดี เช่น ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล 

คา่ใช้จา่ยอืน่ๆ แกจ่ำาเลย รวมถงึอาจพจิารณากำาหนดคา่เสยีหายเชงิลงโทษเพือ่ปอ้งกนัการฟอ้ง

คดีในลักษณะน้ีอีกในอนาคต และกำาหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่โจทก์  

หากเห็นว่าการยื่นคำาร้องของจำาเลยไม่สุจริตหรือเพื่อประวิงคดี
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ภาคผนวก
รายชื่อกฎหมาย Anti SLAPPs ของ 32 มลรัฐของสหรัฐอเมริการที่มีกฎหมาย Anti 

SLAPPs ได้แก่ 

กลุ่มดีเยี่ยม139

1. Nevada : Nevada Revised Statutes section 41.635, 41.637, 41.640, 41.650, 

41.660, 41.665, 41.670 (Nev. Rev. Stat.) ตราเป็นกฎหมายในปี 1993 และแก้ไขเพิ่ม

เติมในปี 2013 

2. California : Code of Civil Procedure – Section 425.16 California’s Anti-SLAPP Law 

(Cal. Civ. Proc. Code 425.16) ตราเป็นกฎหมายในปี 2009 

3. Oregon : Oregon Revised Statutes Vol. 1 Courts, Oregon Rules of Civil Procedure, 

Title 3 Remedies and special actions and proceedings, Chapter 31 Tort Actions, 

Section 31.150, 31.152, 31.155 (Or. Rev. Stat.) ตราเป็นกฎหมายในปี 2001 

4. WASHINGTON, D.C. : D.C. Law Chapter 55. Strategic Lawsuits Against Public 

Participation. Section 16–5501. – 5505 (D.C. Law) ตราเป็นกฎหมายในปี 2010 มี

ผลบังคับใช้ 31 มีนาคม 2011. 

5. Texas : Texas Civil Practice and Remedies Code (The Citizens Participation Act 

(Tex. Civ. Prac. & Rem. Code)) ตราเป็นกฎหมายในปี 2011 

6. Oklahoma : the Oklahoma Citizens Participation Act (2014), Title 12. Civil Pro-

cedure §12-1430. - 12-1440 (2013 OK. HB 2366) ตราเป็นกฎหมายในปี 2014. 

กลุ่มดี
1. Rhode Island : State of Rhode Island General Laws, TITLE 9 Courts and Civil 

Procedure – Procedure Generally, CHAPTER 9-33 § 9-33-1 - 9-33-4 (R.I. Gen. 

Laws) ตราขึ้นในปี 1995 

2. Indiana : Indiana Code Title 34. Civil Law and Procedure § 34-7-7-1 to 34-7-7-10 

ตราขึ้นในปี 1998 

3. Louisiana : Code of Civil Procedure, Art. 971 Special motion to strike ตราขึ้นใน

ปี 1999 

139 องค์กรที่ชื่อว่า The Public Participation Project (PPP) ได้มีการจัดระดับความเข็มแข็งของกฎหมายในแต่ละรัฐออกเป็น 4 ระดับ คือ  

A = ดีเยี่ยม  B = ดี  C = พอใช้  D = อ่อน 
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4. Vermont : The Vermont Statutes, Title 12 : Court Procedure, Chapter 027 : 

Pleading And Practice, Subchapter 002 : Pleadings Generally § 1041 (12 V.S.A. 

§ 1041) ตราเป็นกฎหมายในปี 2005 

5. Illinois : 735 Ill. Comp. Stat. CIVIL PROCEDURE or Citizen Participation Act.  § 

110/1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 99 ตราเป็นกฎหมายในปี 2007 

6. Kansas : the Public speech protection act (K. S. A. 60-5320). ตราขึ้นในปี 2016

7. Georgia : GA. CODE ANN. § 9-11-11.1 (1996) ตราขึ้นในปี 1996 และถูกแก้ไขใน

ปี 2016 

8. Connecticut : Public Act No. 17-71 ผ่านการเห็นชอบของวุฒิสภาในปี 2017 มีผลบังคับ

ใช้เป็นกฎหมายเดือนมกราคม 2018 

กลุ่มพอใช้
1. Massachusetts : General Laws Part 3 Title 2 Chapter 231 section 59H ตราขึ้น

ในปี 1994 

2. Florida : Fla. Stat. § 768.295 and § 720.304 ตราขึ้นในปี 2000 

3. Hawaii : Haw. Rev. Stat. 634F-1 - 634F-4 ตราขึ้นในปี 2002 

4. Missouri : Missouri Revised Statutes, TITLE XXXVI STATUTORY ACTIONS AND 

TORTS, Chapter 537 Torts and Actions for Damages, Section 537.528 ตราขึ้น

ในปี 2004 

5. Arkansas : Arkansas Code Title 16 - Practice, Procedure and Courts, Subtitle 

5 - Civil Procedure Generally Chapter 63 - Pleadings And Pretrial Proceedings 

Subchapter 5 - Citizen Participation in Government Act, § 16-63-501 – 508 ตรา

ขึ้นในปี 2005 

6. Arizona : Arizona Revised Statutes, Title 12 - Courts and Civil Proceedings § 12-

751 Definitionsand §12-752 Strategic lawsuits against public participation; motion 

to dismiss ตราขึ้นในปี 2006 

7. Virginia : 2017 Code of Virginia, Title 8.01 - Civil Remedies and Procedure, 

Chapter 3 – Actions § 8.01-223.2. Immunity of persons for statements made at 

public hearing or communicated to third party
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กลุ่มอ่อน
1. Delaware : Del. Code. Ann. TITLE 10 Courts and Judicial Procedure Limitation of 

Actions, CHAPTER 81. PERSONAL ACTIONS § 8136 - 8138 ตราขึ้นในปี 1992 

2. Nebraska : Nebraska Revised Statutes, Chapter 25. Courts; Civil Procedure, § 

25-21,241. to 25-21,246 ตราขึ้นในปี 1994 

3. Minnesota : Minnesota Statutes §§ 554.01 – 554.06 ตราขึ้นในปี 1994 และแก้ไข

ในปี 2015 

4. Maine : Maine Revised Statutes Title 14: COURT PROCEDURE – CIVIL, Part 2: 

PROCEEDINGS BEFORE TRIAL, Chapter 203: PROCESS, Subchapter 1: GEN-

ERAL PROVISIONS, § 556 ตราขึ้นในปี 1995. 

5. Tennessee : Tennessee Code, Title 4 State Government, Chapter 21 Human 

Rights, Part 10 Tennessee Anti-Slapp Act of 1997 § 4-21-1001 to 4-21-1004ตรา

เป็นกฎหมายในปี 1997 

6. Pennsylvania : Pennsylvania Consolidated Statutes, TITLE 27 ENVIRONMENTAL 

RESOURCES, PART VI. SANCTIONS AND REMEDIES, SUBPART A. GENERAL 

PROVISIONS, Chapter 77 § 7707. Chapter 83 § 8301 - 8305ตราเป็นกฎหมาย

ในปี 2000 

7. New Mexico : New Mexico Statutes §§ 38-2-9.1– 38-2-9.2ตราเปน็กฎหมายในปี 2001 

8. Utah : Utah Code, Title 78B Judicial Code, Chapter 6 Particular Proceedings, Part 

14 Citizen Participation in Government Act (Citizen Participation in Government 

Act) Section 1401 – 1405 ตราขึ้นในปี 2001  

9. Maryland : Maryland Code, COURTS AND JUDICIAL PROCEEDINGS, TITLE 5 - 

LIMITATIONS, PROHIBITED ACTIONS, AND IMMUNITIES, Subtitle 8 - Immunities 

and Prohibited Actions – Miscellaneous, Section 5-807 ตราขึ้นในปี 2004 

10. New York : New York Consolidated Laws, Civil Rights Law § 70-a. - 76-a. ตรา

เป็นกฎหมายในปี 2008 

11. Washington : Revised Code of Washington (RCW), Title 4 CIVIL PROCEDURE, 

Chapter 4.24 SPECIAL RIGHTS OF ACTION AND SPECIAL IMMUNITIES § 

4.24.500, 4.24.510, 4.24.520, 4.24.525 แก้ไขปี 2010
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กฎหมาย Anti – SLAPPs ของประเทศอื่นๆ
Protection of Public Participation Act 2008 ของ Australian Capital Territory 

ออสเตรเลีย (มผีลบงัคบัใช ้24 สงิหาคม 2559) https://www.legislation.act.gov.au/a/2008-

48/

Bill 9 : An Act to amend the Code of Civil Procedure to prevent improper use 

of the courts and promote freedom of expression and citizen participation in public 

debate (2009) รัฐควิเบก (Quebec) แคนาดา (มีผลบังคับใช้ 4 มิถุนายน 2552) http://

www.assnat.qc.ca/en/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-9-39-1.html

Rules of Procedure for Environmental Cases (A.M. No. 09-6-8-SC) ฟิลิปปินส์ 

https://www.lawphil.net/courts/supreme/am/am_09-6-8-sc_2010.html




