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โดย สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 

 

สารบัญ 

 

บทท่ี 1 การฟองปดปาก คืออะไร        3 

- คํานิยาม           4 

- วิธีตรวจสอบวาคดีที่ถูกแจงความเปนการฟองปดปากหรือไม   5  

- ความเสียหายและผลกระทบของคดีฟองปดปาก     7 

บทท่ี 2 วิธีปองกันตัวเองจากการถูกฟองปดปาก      8 

- รูสิทธิของตัวเอง         8 

- พูดความจริง         12 

บทท่ี 3 ทําอยางไรเมื่อถูกฟองปดปาก        14 

บทท่ี 4 รวมพัฒนากลไกปองกันการฟองปดปาก       15 

- ขอกังวลของกลไกปองกันการฟองปดปากที่มีอยูในปจจุบัน    15 

- รวมสรางกลไกปองกันการฟองปดปาก      18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 

 

บทท่ี 1 

การฟองปดปาก คืออะไร 

 การเมืองไทยในชวงหลังป พ.ศ. 2540 เปนตนมา นับวาเปนชวงที่สังคมไทยใหความสําคัญตอการมีสวน

รวมของประชาชน โดยเห็นไดชัดจากการรับรองสิทธิการมีสวนรวมในดานตางๆ ไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญ    

ดานประชาชนเองก็ต่ืนตัวตอการที่สิทธิดังกลาวที่ไดถูกระบุไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ทําใหเกิดปรากฏการณ                     

ที่ประชาชนออกมาใชสิทธิกันเปนจํานวนมาก เชน การเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ร.บ.ปาชุมชนที่กลาวถึง                 

การจัดการปญหาที่ดินระหวางชาวบานกับการจัดการปาไม หากแตการเสนอเขาสภานั้นผูแทนราษฎรมีมติ               

ไมเห็นชอบดวย หรือ ราง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่เสนอใหประชาชนทุกคนมีสิทธิรับการ

รักษาพยาบาลโดยไมเสียคาใชจาย เปนตน นอกจากนี้เรายังเห็นการรวมกลุมประชาชนเพ่ือเรียกรอง ผลักดัน

ประเด็นปญหาที่กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนและสังคม โดยใชสิทธิที่รับรองไว เชน สิทธิในการชุมนุม

สาธารณะ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เปนตน อยางตอเนื่อง 

ปรากฏการณขางตนนับเปนความพยายามของประชาชนที่จะเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศ

ทางการพัฒนาประเทศใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คือทําใหมีผูไดรับผลกระทบจากนโยบายหรือโครงการ

ตางที่ภาครัฐและบรรษัทเอกชนดําเนินการนอยที่สุด ทั้งนี้ การพยายามที่จะเขามามีสวนรวมของประชาชนใน

สังคมไมไดเปนไปอยางราบรื่น หากแตประชาชนผูที่เปนกระบอกเสียงบอกเลาปญหาและผลกระทบ มักตกเปน

เปาหมายของการคุกคาม ขมขูมาโดยตลอด  

โดยที่ผานมาเรามักจะเห็นการคุกคามในรูปแบบของการใชกําลังทางกายภาพ เชน การขมขูทางวาจา 

การสะกดรอยตาม การทํารายรางกาย การทรมานและบังคับใหสูญหาย แตในชวงทศวรรษที่ผานมาเกิดการ

คุกคามใชกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเปนเครื่องมือที่เรียกวา Strategic Lawsuits Against Public 

Participation (SLAPPs) หรือ การดําเนินคดีเชิงยุทธศาสตรเพ่ือปดก้ันการมีสวนรวมสาธารณะ  
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นิยาม 

การดํา เนินคดี เชิงยุทธศาสตร เ พ่ือปด ก้ันการมีสวนรวมสาธารณะ  (Strategic Lawsuits                   

Against Public Participation: SLAPPs) หรือ การฟองคดีปดปาก คือการดําเนินคดีเชิงยุทธศาสตร                  

โดยปราศจากความมุงหมายในการแสวงหาความยุติธรรม แตเปนการฟองคดีตอประชาชนที่พยายามเขามา                 

มีสวนรวมตอประเด็นสาธารณะ ซึ่งผูดําเนินคดีมีวัตถุประสงคเพ่ือยับย้ังการมีสวนรวมของประชาชน หรือยับย้ัง

การใชสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องสาธารณะ โดยทําใหเกิดภาระคาใชจาย พราเลือนเวลา   

เสียกําลังใจในการเคลื่อนไหว เรียกรอง จนในที่สุดประชาชนเหลานั้นก็จะละทิ้งความต้ังใจที่จะออกมา                       

มีสวนรวม นอกจากนี้ การฟองคดีปดปากยังสงสัญญาณขมขูไปยังสมาชิกในกลุม ชุมชน ตลอดจนคนในสังคม               

ที่ประกอบวิชาชีพตางๆ เชน สื่อมวลชน ทนายความ นักวิชาการ ฯลฯ ใหเกิดความกลัวที่ทําหนาที่ในการ

สะทอนปญหาของประชาชนสูสาธารณะ 

การฟองคดีปดปาก (SLAPPs) เปนสวนหนึ่งของการใชกระบวนการยุติธรรมเพ่ือคุกคาม (Judicial 

Harassment) หนึ่งในกลยุทธที่ใชกันมากที่สุดในการปราบปรามและขมขูประชาชน โดยมีลักษณะของการใช

ระบบตุลาการ กระบวนการยุติธรรมคุกคาม ซึ่งขอกลาวหาที่มักถูกนํามาใชมีต้ังแต การหม่ินประมาท                      

การละเมิดกฎหมายประทวง กฎหมายเก่ียวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน จนถึงการฟองรองเกี่ยวกับ

การกอการราย การโคนลมหรืออาชญากรรมตอความม่ันคงของรัฐ   

ความแตกตางระหวางการใชกระบวนการยุติธรรมเพ่ือคุกคาม (Judicial Harassment) กับการฟองคดี

ปดปาก (SLAPPs) พิจารณาไดจากการฟองคดีปดปาก (SLAPPs) จะเปนการใชกลยุทธการอางถึงการทําที่มา

จากการแสดงความคิดเห็นใหเสียชื่อเสียง หรือการหม่ินประมาท รวมถึงการนําเสนอขอเท็จจริง อันเปนเทจ็เปน

ขออางในการฟอง แตวัตถุประสงคที่แทจริง คือการจับผิด การคุกคาม การขมขู หรือการทําใหเงียบ  
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การตรวจสอบวาคดีที่ถูกแจงความเปนคดีฟองปดปากหรือไม  

สามารถทําไดโดยพิจารณาเง่ือนไข ดังนี้  

 

1. มูลเหตุแหงการฟองคดีเกิดข้ึนจากการใชสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งสิทธิ                 

ของประชาชนเพ่ือสื่อสาร ใหขอมูลหรือรองเรียน หรือสิทธิเสรีภาพอันเก่ียวของกับประเด็น                      

ที่เ ก่ียวของกับประโยชนสาธารณะ เชน ประเด็นเก่ียวกับการเมือง ประเด็นสิ่งแวดลอม                         

และการพัฒนา ประเด็นการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่รัฐ ประเด็นแรงงาน เปนตน 

2. เปนการใชคดีแพงหรือคดีอาญาเพื่อแปลงเปล่ียนการถกเถียง ไดแก การทําใหความขัดแยงทาง

สาธารณะท้ังหลายกลายเปนประเด็นพิพาทระหวางบุคคลและยายพ้ืนที่ตอสูจากพ้ืนที่สาธารณะ

จากพ้ืนที่สาธารณะไปเปนการตอสูในศาลแทน 

3. การพิจารณาจากคําฟองหรือขอกลาวหา ซึ่งการฟองคดีปดปาก ไมไดมีเพียงการฟองฐานหม่ิน

ประมาทเทานั้น หากแตมีการนํากฎหมายอ่ืนๆ มาใชเปนเครื่องมือดวย เชน ความผิดฐานเผยแพร

ขอมูลอันเปนเท็จ ความผิดฐานกอใหเกิดความทุกขใจ หรือกอใหเกิดผลเสียหายตอการทําธุรกิจ 

ฐานบุกรุก ฐานกอใหเกิดความรําคาญ ฐานใชสิทธิโดยมิชอบ ฐานเปนภัยตอความม่ันคง เปนตน 

4. เปนการฟองท่ีมีเปาหมายเพื่อสรางภาระในการตอสูคดี เชน การฟองเรียกคาเสียเปนจํานวนมาก

เกินไป การนําไปฟองตอศาลนอกพ้ืนที่ที่เกิดขอพิพาทซึ่งสรางภาระในการเดินทางเพ่ือใหเกิดความ

หวาดกลัว เปนการลดทอนทรัพยากรของผูถูกฟอง  

5. มีการคุกคามในรูปแบบอื่นรวมดวย เชน การติดตาม การขมขูทางวาจา การกดดันผานคน           

ในครอบครัว การเสนอเง่ือนไขหรือกดดันจากผูฟองเก่ียวกับการใหหยุดแสดงความคิดเห็น  เปนตน 

 

ตัวอยางกรณี 1 บริษัทน้ําตาลไทยรุงเรื่องอุตสาหกรรม จํากัด ฟองชาวบาน สมาชิกกลุมรักษน้ําอูน 

จังหวัดสกลนคร จํานวน 20 ราย ในขอหาหม่ินประมาท หลังชาวบานลงชื่อในหนังสือรองเรียนและคัดคาน

โครงการโรงงานน้ําตาลและโรงไฟฟาชีวมวลของบริษัทฯ ที่เขียนถึงองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งเปนหนวยงาน

รัฐที่ใกลชิดและมีหนาที่ในการรับฟงแกไขปญหาใหประชาชนในพ้ืนที่ 
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คําฟองของบริษัทฯ ระบุวา ชาวบานทั้ง 20 ราย ไดรวมกันใสความอันเปนเท็จโดยการโฆษณาตอบุคคล

อ่ืนที่นาจะทําใหโจทกเสียชื่อเสียง ดูหม่ิน เกลียดชัง เพราะไดรวมกันลงลายมือชื่อย่ืนหนังสือรองเรียนบริษัทฯ0

1 

ตัวอยางกรณี 2 ชาวบานนาหนองบง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สมาชิกกลุมฅนรักษบานเกิด                            

ถูกบริษัททุงคําฮาเบอร จํากัด (มหาชน) ย่ืนฟองฐานหม่ินประมาท ที่ศาลจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากใหสัมภาษณกับ

นักขาวชองเนชั่นทีวี หลังเหตุการณปะทะระหวางชาวบานที่คัดคานการทําเหมืองและกลุมชายชุดดําที่ตองการ

ขนแรผานหมูบาน 

 นอกจากคดีนี้แลว บริษัททุงคํา ยังย่ืนฟองหม่ินประมาทชาวบานที่เคลื่อนไหวคัดคานการทําเหมืองแร

อีกหนึ่งคน จากการใหสัมภาษณกับสถานีโทรทัศนเนชั่นทีวี ในชวงเวลาใกลเคียงกัน และชาวบาน นักขาว 

ตลอดจนเยาวชนอีกหลายคดี1

2 

 

 

 

 

 

                                                             
1 เน้ือหาบางสวนในหนังสือรองเรียนของกลุมรักษนํ้าอูนถึง อบต.อุมจาน ระบุวา “บริเวณพื้นที่ต้ังโครงการยายและขยาย

โรงงานผลิตนํ้าตาล และการสรางโรงไฟฟาชีวมวลของบริษัทฯ ไดมีการบุกเบิกพื้นที่ปาและปรับพื้นที่ ซ่ึงไดสงผลตอทางและ

ลํารางสาธารณะ แมบริษัทฯ จะอางกรรมสิทธ์ิในที่ดิน แตการปรับพื้นที่จะสงผลกระทบตอระบบอุทกธรณีการไหลของนํ้าผิว

ดิน อันจะสงผลเสียแหลงนํ้าธรรมชาติของชุมชน ลําหวย และลํานํ้าอูน”  

ขณะท่ีหนังสือคัดคานโครงการของกลุมรักษนํ้าอูนตอหนวยงานตาง ๆ ระบุวา “กระทรวงอุตสาหกรรมไดมีการกําหนดมาตรการ

แตบริษัทกลับไมปฏิบัติตาม จึงถือเปนการกระทําที่ไมถูกตองและอาจจะเกิดผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ ไดแก   1.ปจจุบัน

โครงการเกินระยะเวลาที่กําหนด 5 ปแลว บริษัทยังไมสามารถดําเนินการได ดวยเหตุผลของความขัดแยงในพื้นที่เน่ืองจาก

การคัดคานของประชาชน จ.สกลนคร ที่เห็นรวมกันวาพื้นที่น้ีไมเหมาะกับการปลูกออยและการสรางโรงงานนํ้าตาล”  

2 4472/2557 ศาลจังหวัดภูเก็ต. ขอมูลจาก iLaw. บริษัททุงคํา vs พรทิพย ชาวบานเลยคัดคานเหมืองทองคํา  [ออนไลน] 

https://freedom.ilaw.or.th/th/case/632#additional_information. เขาถึงเมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2562. 

การมีศาลในพื้นท่ีนั้น เพื่ออํานวยการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน ท้ังในดานความ

รวดเร็วในการพิจารณาคดี การลดภาระคาใชจายในการตอสูคดี รวมถึงผูพิพากษาสามารถ                      

ลงสืบเสาะขอพิพาทของประชาชน การท่ีโจทกไปฟองตอศาลนอกพื้นท่ีนับเปนอุปสรรคตอในการ

เขาถึงกระบวนการยุติธรรมและการคุมครองสิทธิของบุคคล  
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ตามที่ไดกลาวไปขางตน เปาหมายของการฟองคดีปกติกับการแกลงฟอง  คือ การยุติปญหาโดยใช

กระบวนการยุติธรรม แตลักษณะของการแกลงฟองนั้น เปนการฟองคดีโดยมีมูลเหตุจูงใจซอนเรน                        

และเปนการฟองคดีที่ปราศจากความมุงหมายที่จะชนะคดี  

ความเสียหายและผลกระทบของคดีฟองปดปาก  

• ทําใหผูถูกฟองตองแบกรับภาระตาง ๆ ทั้งเวลา คาใชจาย และความกดดันทางจิตใจ  

• ทําใหประเด็นที่ประชาชนเรียกรอง ไมไดนําไปสูการแกไข ผลักดัน  

• ถูกบั่นทอนกําลังซ้ํา จากอุปสรรคในการเขาถึงสูกระบวนการยุติธรรม  เชน กองทุนยุติธรรม 

ระยะเวลาในการตอสูคดีที่ยาวนาน 

• ในระดับสังคม คดีฟองปดปากมีผลในการสรางความกลัว (chilling effect)  และสงขอความ              

แหงการขมขูไปยังผูที่สนใจหรือติดตามประเด็น ทําใหคนเหลานั้นเซ็นเซอรตัวเองไมกลาลุกข้ึนมา

แสดงความคิดเห็น  ซึ่งขัดตอแนวทางการพัฒนาความเปนพลเมืองต่ืนรูของประชาชน     และใน

ระยะยาวอาจสงผลเสียตอระบอบประชาธิปไตย 
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บทท่ี 2 วิธีปองกันตัวเองจากการถกูฟองปดปาก 

 

 ประชาชนทุกคนไมวาจะมีเพศ อายุ ศาสนา หรือประกอบอาชีพใดก็ตามสามารถตกเปนเปาหมาย                

ของการฟองปดปากเพ่ือใหยุติการมีสวนรวมทางสังคม หรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองไดทั้งสิ้น 2

3  ทั้งนี้                  

การยุติบทบาทการมีสวนรวม ไมถือวาเปนการแกไขปญหาที่มีอยูอยางตรงจุด อีกทั้งสงผลกระทบรายแรง                  

ตอการพัฒนาความเปนประชาธิปไตย ดังนั้น การรูสิทธิของตัวเอง (know your rights) การพูดความจริง                  

(tell the truth) นับเปนวิธีที่ประชาชนสามารถกระทําเพ่ือปองกันตัวเองจากการถูกฟองปดปากแสดงความ

คิดเห็นที่เปนประโยชนตอสังคมได 

รูสิทธิของตนเอง (know your rights) 

1. สิทธเิสรีภาพในการแสดงออกและการมีสวนรวม 

สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการมีสวนรวมในดานตางๆ ไดรับการรับรองไวในรัฐธรรมนูญ                    

ของประเทศไทย แมวาการรับรองสิทธิดังกลาวจะบัญญัติขอจํากัดของการใชเสรีภาพไวดวยเง่ือนไขตาง ๆ                  

เชน มีเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ เทาที่ไมกระทบกระเทือนตอความม่ันคงของรัฐ หรือความสงบเรียบรอย

และศีลธรรมอันดีของประชาชนก็ตาม แตนับไดวามีความพยายามที่จะสงเสริมสนับสนุนรากฐานของสิทธิ

เสรีภาพในหลักการพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญตอสังคมไทย ดังเห็นไดจากการรับรองสิทธิการรับรองไว                         

ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หลายฉบับต้ังแต ฉบับป พ.ศ. 2540 จนถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา  

จักรไทย ฉบับป พ.ศ. 2560 

 

                                                             
3 ดูรายละเอียดคดีท่ีเยาวชน ถูกบริษัทเหมืองทองคํา จังหวัดเลยแจงความดําเนินคดีขอหาหม่ินประมาท จากการใหสัมภาษณตอ

นักขาวไทยพีบีเอส ถึงผลกระทบของการประกอบอุตสาหกรรมแรทองคําในพ้ืนท่ีท่ีเธออาศัยอยู เปดใจ ‘เยาวชนนักขาวพลเมือง 

ช้ัน ม.4’ จําเลยคดีเหมืองทองฟองหม่ินประมาท https://www.citizenthaipbs.net/node/7765 สืบคนวันท่ี 15 เมษายน 

2562. 

หรือ ดูรายละเอียดคดีท่ีทนายความถูกแจงความ วิชาชีพทนาย: ผูใชกฎหมายรักษาความยุติธรรมกับการตกเปนเปาหมายในการ

ฟองกลั่นเเกลง [ออนไลน] http://naksit.net/2019/03/sumitchai140319/ สืบคนวันท่ี 15 เมษายน 2562. 

https://www.citizenthaipbs.net/node/7765%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2015%20%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%202562
https://www.citizenthaipbs.net/node/7765%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2015%20%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%202562
http://naksit.net/2019/03/sumitchai140319/
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดรับรองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ดังนี ้

มาตรา 25 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุมครองไวเปนการเฉพาะ                          

ในรัฐธรรมนูญแลว การใดที่มิไดหามหรือจํากัดไวในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอ่ืนบุคคลยอมมีสิทธิ                        

และเสรีภาพที่จะทําการนั้นไดและไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเทาที่การใชสิทธิหรือเสรีภาพเชน

วานั้น ไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความม่ันคงของรัฐความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน และไมละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ แมยังไมมีการตรากฎหมายนั้นข้ึนใชบังคับ บุคคลหรือชุมชนยอมสามารถใชสิทธิหรือ

เสรีภาพนั้นไดตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

บคุคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญเพ่ือใชสิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเปนขอตอสูคดีในศาลได 

บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระทําความผิดอาญาของ

บุคคลอ่ืน ยอมมีสิทธิที่จะไดรับการเยียวยาหรือชวยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 26 การตรากฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิหรอืเสรีภาพของบุคคลตองเปนไปตามเง่ือนไข          

ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติเง่ือนไขไว กฎหมายดังกลาวตองไมขัดตอหลักนิติ

ธรรม ไมเพ่ิมภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ และจะกระทบตอศักด์ิศรีความเปน

มนุษยของบุคคลมิไดรวมทั้งตองระบุเหตุผลความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไวดวย 

มาตรา 34 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณาและ

การสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน การจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ

แหงกฎหมายที่ตราข้ึนเฉพาะเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ เพ่ือคุมครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน เพ่ือ

รักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือปองกันสุขภาพของประชาชน 

เสรีภาพทางวิชาการยอมไดรับความคุมครอง แตการใชเสรีภาพนั้นตองไมขัดตอหนาที่ของปวงชนชาว

ไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และตองเคารพและไมปดกั้นความเห็นตางของบุคคลอ่ืน 
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ทั้งนี้ บุคคลทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิด ตราบเทาที่ไมไปกระทบกระเทือนสิทธิ

เสรีภาพของบุคคลอ่ืน ซึ่งสิทธินี้เรียกวา สิทธิในช่ือเสียงเกียรติยศ ชื่อเสียงของบุคคลอ่ืนที่ถูกพาดพิง เชน               

การแสดงความคิดเห็นอยางเสรีทําไดภายใตเสรีภาพ แตตองไมใชการพูดถึงเรื่องสวนตัวของบุคคลอ่ืน ซึ่งสงผล

ใหบุคคลนั้นเสียหาย รวมถึงการแสดงความคิดเห็นจะตองไมเปนการกระทบตอ ความสงบเรียบรอยของ

ประชาชน   

กลาวโดยสรุป ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ บุคคลทุกคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น                       

ในขณะเดียวกันทุกคนมีสิทธิในการรักษาชื่อเสียงเกียรติยศของตัวเอง และรัฐก็มีสิทธิรักษาความสงบเรียบรอย

ของประชาชน เม่ือการแสดงความคิดเห็นล้ําเสนไปในชื่อเสียงเกียรติยศของผูอ่ืน หรือกระทบความสงบ

เรียบรอยของประชาชน เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นดังกลาวก็หมดไป ไมไดรับการคุมครองตามกฎหมาย 

นอกจากนี้ยังตองมีความรับผิดทางแพง (เกี่ยวกับความผิดฐานละเมิด) หรือทางอาญา (หม่ินประมาท) หรือทั้ง 2 

ประการ 

 

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

 ในสวนของปฏิญญาการสื่อสารเสรีของความคิดและความคิดเห็นเปนหนึ่งในสิทธิของมนุษยที่มีคาที่สุด 

พลเมืองทุกคนอาจพูด เขียนและพิมพโดยอิสระ แตจะตองรับผิดชอบตอการละเมิดสิทธิดังกลาวตามที่กฎหมาย

กําหนดไว 

ในขอ 19 ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ซึ่งใชในป พ.ศ. 2491 ระบุวา ทุกคนมีสิทธิใน

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง

และแสวงหา รับ และแจกจายขอมูล และความคิดผานสื่อใด ๆ โดยไมคํานึงถึงพรมแดน 

 

2. สิทธิในการจัดการส่ิงแวดลอมและทรัพยากร 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได รับรองสิทธิในการจัดการส่ิงแวดลอม                 

และทรัพยากร ดังนี้ 

 มาตรา 43 (2) สิทธิหนาที่ของประชาชนในเรื่องสิ่งแวดลอม รัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ. 2560 กําหนดให

บุคคลและชุมชนมีสิทธิในการจัดการ บํารุงรักษาและใชประโยชน จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม             



 
 

11 

 

และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและย่ังยืน รวมถึงการกําหนดใหบุคคลมีหนาที่รวมมือ                      

และสนับสนุนอนุรักษและคุมครองสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดก

ทางวัฒนธรรม 

 มาตรา 50 (8) นอกจากนี้ไดกําหนดหนาที่ของรัฐใหอนุรักษ คุมครอง บํารุงรักษา ฟนฟู บริหารจัดการ

และใหใชหรือจัดใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพให

เกิดประโยชนอยางสมดุลและย่ังยืน โดยตองใหประชาชนและชุมชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจรวม

ดําเนินการ 

มาตรา 58 วรรคแรก กลาววา การดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตใหผูใดดําเนินการ ถาการ

นั้นอาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพแวดลอม สุภาพอนามัย สุขภาพ อนามัย หรือสวนไดสวน

เสียสําคัญอ่ืนใดของประชาชน หรือชุมชน หรือสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง รัฐตองดําเนินการใหมีการศึกษาและ

ประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนและชุมชนและจัดใหมีการรับฟงความ

คิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชนหรือชุมชนที่เก่ียวของกอนเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณา

ดําเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 41  บุคคลและชุมชนยอมมีสทิธิเสนอเรื่องราวรองทุกขตอหนวยงานของรัฐและไดรับแจงผล 

การพิจารณาโดยรวดเร็ว” และมาตรา 43 บัญญัติไววา “บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิจัดการ บํารุงรักษา และใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและย่ังยืน 

3. สิทธิทางกระบวนการยุตธิรรม 

ปจจุบันประเทศไทยมีระบบกฎหมายคุมครองการใชสิทธิในการมีสวนรวมของประชาชน และเสรีภาพ

ในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะ ดังนี ้

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 423  ผูใดกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความอัน   

ฝาฝนตอความจริง เปนที่เสียหายแกชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอ่ืนก็ดี หรือเปนที่เสียหายแกทางทํามาหา

ไดหรือทางเจริญของเขาโดยประการอ่ืนก็ดี ทานวาผูนั้นจะตองใชคาสินไหมทดแทนใหแกเขาเพ่ือความเสียหาย

อยางใด ๆ อันเกิดแตการนั้น แมทั้งเม่ือตนมิไดรูวาขอความนั้นไมจริง แตหากควรจะรูได ผูใดสงขาวสารอันตน
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มิไดรูวาเปนความไมจริง หากวาตนเองหรือผูรับขาวสารนั้นมีทางไดเสียโดยชอบในการนั้นดวยแลว ทานวาเพียง

ที่สงขาวสารเชนนั้นหาทําใหผูนั้นตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนไม 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 438 คาสินไหมทดแทนจะพึงใชโดยสถานใดเพียงใดนั้น             

ใหศาลวินิจฉัยตามควรแกพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิด อนึ่ง คาสินไหมทดแทนนั้น ไดแกการคืน

ทรัพยสินอันผูเสียหายตองเสียไปเพราะละเมิด หรือใชราคาทรัพยสินนั้น รวมทั้งคาเสียหายอันจะพึงบังคับใหใช

เพ่ือความเสียหายอยางใด ๆ อันไดกอข้ึนนั้นดวย 

การหมิ่นประมาทท่ีไมเปนความผิดในทางอาญา  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329                

ผูใดแสดงความคิดเห็นหรือขอความใดโดยสุจริต (1) เพ่ือความชอบธรรม ปองกันตนหรือปองกันสวนไดเสีย

เกี่ยวกับตนตามคลองธรรม (2) ในฐานะเปนเจาพนักงานปฏิบัติการตามหนาที่ (3) ติชมดวยความเปนธรรม ซึ่ง

บุคคลหรือสิ่งใดอันเปนวิสัยของประชาชนยอมกระทํา หรือ (4) ในการแจงขาวดวยความเปนธรรมเรื่องการ

ดําเนินการอันเปดเผยในศาลหรือในการประชุม ผูนั้นไมมีความผิดฐานหม่ินประมาท 

การเวนโทษในความผิดฐานหมิ่นประมาท  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 330 ในกรณีหม่ิน

ประมาท ถาผูถูกหาวากระทําความผิด พิสูจนไดวาขอที่หาวาเปนหม่ินประมาทนั้นเปนความจริง ผูนั้นไมตองรับ

โทษ  

แตหามไมใหพิสจูน ถาขอที่หาวาเปนหม่ินประมาทนั้นเปนการใสความในเรื่องสวนตัว และการพิสูจน

จะไมเปนประโยชนแกประชาชน 

เห็นไดวาการบัญญัติกฎหมายเพ่ือคุมครองบุคคลบุคคลจากการแกลงฟองที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม

ของประชาชนในประเด็นถือเปนเรื่องสําคัญและจําเปนเพ่ือสนับสนุน สงเสริม และในความคุมครองการมีสวน

รวมของประชาชน ควรผลักดันใหมีกลไกดังกลาว 

พูดความจริง (tell the truth) 

วิธีหลีกเลี่ยงการตกเปนเปาหมาย นอกจากทานจะตองแสดงความคิดเห็นจะตองกอใหเกิดประโยชนตอ

สังคม ไมเปนไปเพ่ือความพึงพอใจสวนตัว การแสดงความคิดเห็นของทานควรจะเปนการแสดงความคิดเห็น               

ที่เปนความจริงและโดยสุจริต กลาวคือ ตองเปนการแสดงความคิดเห็นทีป่ราศจากเจตนาชั่วราย มุงรายหรือไม
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ระมัดระวังผลรายที่จะเกิดแกบุคคลอ่ืน ทั้งนี้ ความสุจริตเปนเง่ือนไขสําคัญที่จะทําใหไดรับความคุมครอง                

ตามกฎหมาย และแมวาผูแสดงความคิดเห็นหรือขอความจะเชื่อวาเปนความจริงและเปนการเชื่อโดยสุจริต 

หากตอมาภายหลังจะปรากฏวาไมเปนความจริงก็ตาม ยังคงถือวาเปนการแสดงความคิดเห็นทีสุ่จริต แมวาสิ่งที่

คุณเผยแพรในทายที่สุดกลับกลายเปนวาไมเปนความจริง เนื่องจากคุณก็ยังสามารถปองกันไดหาก                        

หนึ่ง ประเด็นที่คุณสื่อสารเก่ียวของกับเปนบุคคลสาธารณะ เชน ขาราชการหรือใครก็ตามที่มีบทบาทสําคัญใน

เรื่องที่เก่ียวของถกเถียงหรือโตเถียง ตัวเลขหรือสถิติสาธารณะ สอง คุณจะตองพิสูจนวาไมไดเขียนขอความเท็จ

หรือแสดงความคิดเห็นในเชิงอาฆาตมาดราย 

 

 

 

ในคดีหม่ินประมาทศาลจะไมถือวาคุณตองรับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็น แตระวังใหดีวาการเพ่ิม

คําวา "ในความคิดของฉัน" ไปยังจุดเริ่มตนของประโยคไมจําเปนตองชวยคุณ ตัวอยางเชนถาคุณเขียน "ใน

ความคิดของฉัน นายกเทศมนตรีรับสินบนจากนักพัฒนาทองถ่ิน" คุณอาจตองรับผิดชอบตอการหม่ินประมาท

เวนแตขอความนั้นเปนความจริง นอกจากนี้หากความคิดเห็นของคุณแสดงถึงการมีอยูของขอเท็จจริงที่สามารถ

พิสูจนไดวาเปนจริงหรือเท็จแสดงวาเปนขอเท็จจริงและไมใชความคิดเห็นเพ่ือวัตถุประสงคทางกฎหมายและคณุ

อาจตองรับผิดชอบตอการเผยแพรหากขอเท็จจริงพ้ืนฐานกลายเปน เท็จ 

กลาวคือ การปองกันการถูกดําเนินคดีฐานความผิดหม่ินประมาทโดยตัวคุณเอง คือ การโดยไมเผยแพร

ขาวลือหรือการเสียดสีและคําพูดในเชิงเก็งกําไรเพ่ือประโยชนของตัวคุณเอง และหากขอความหรือคําพูด           

ที่เผยแพรตอสาธารณะแลวทราบภายหลังวาเปนขอมูลเท็จ ตองพิสูจนวาผูแสดงความคิดเห็นกระทําไปโดยเชื่อ

โดยสุจริตใจ ยังคงถือวาเปนสุจริต ดังนั้นกอนแสดงความคิดเห็นคุณจําเปนตองตรวจสอบขอมูลอยางรอบดาน

และอางอิงแหลงขอมูลที่ถูกตองเสมอ 

 

 

 

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 5 ไววา ในการใชสิทธิแหงตนก็ดีในการชําระ

หนี้ก็ดี บุคคลทุกคนตองกระทําโดยสุจริต  
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บทท่ี 3 ทําอยางไรเมื่อถูกฟองปดปาก 

การกระทําตางๆ อาทิ การเผยแพรขอมูลหรือแสดงความคิดเห็นผานชองทางออนไลน การชุมนุม

สาธารณะ การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ เชน กิจกรรมลอเลียน ดนตรี ละคร ชูปาย เดิน ฯลฯ การทําหนังสือ

รองเรียนตอหนวยงาน การใหสัมภาษณหรือเขียนบทความเผยแพรทางสื่อ การชุมนุมหรือจัดกิจกรรมในพ้ืนที่

โครงการ การเผยแพรขาวหรือบทความในสํานักขาวออนไลน การแถลงขาวหรือแถลงการณ การเขาไปในพ้ืนที่

ดําเนินโครงการเพ่ือตรวจสอบ การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ตลอดจนการเขารวมกิจกรรม การทําหนาที่

สื่อมวลชน การดําเนินการอ่ืนๆ การพูดในเวทีสัมมนา และการเผยแพรผลการวิจัยหรือรายงานการละเมิดสิทธิ  

สามารถทําใหคุณที่ตกเปนเปาหมายของการถูกฟองคดีปดปากได 

อีกทั้งหากคุณเขารวม หรือเปนสวนหนึ่งของกลุมเคลื่อนไหวทางการเมือง กลุมชุมชนหรือประชาชนที่

เคลื่อนไหวคัดคานโครงการพัฒนาที่กอผลกระทบตอชุมชน กลุมนักสิทธิมนุษยชน/นักพัฒนาเอกชน หรือไมวา

จะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม คุณสามารถตกเปนเปาหมายของการถูกฟองคดีปดปากไดทั้งสิ้น 3

4  ดังนั้น 

การศึกษาวิธีการปองกันตัวเองจากการถูกฟองคดีปดปากนับวามีความจําเปนอยางย่ิง 

 

หลังจากทราบวาตนเองตกเปนเปาหมายการของการฟองกันแกลง 

- ติดตอทนายความหรือองคกรท่ีใหความชวยเหลือทางกฎหมาย มีความเชี่ยวชาญและมีความ

เขาใจแนวคิดดานสทิธิมนุษยชนในดานตางๆ เชน สทิธชิุมชน สทิธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง       

สิทธิของแรงงาน เปนตน 

- เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือความงายของทนายความในการตอสูคด ี 

- ศึกษาข้ันตอน กลไกและสิทธิในการเขาสูกระบวนการยุติธรรมเพือ่เตรียมตัวเขาสูกระบวนการ 

เพ่ือลดความประหมา หรือความกดดันที่ตองตอสูคดีในศาล ตลอดจนรูสิทธิที่จะไดรบัความ

คุมครองในกระบวนการยุติธรรม 

                                                             
4 สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน. รายงานขอเสนอแนะตอการคุมครองผูใชสิทธิและเสรีภาพเพือ่การมีสวนรวมในประเด็น

สาธารณะจากการถูกฟองคดี. [ออนไลน] http://naksit.net/2019/06/report_slapps-public-participation/. เขาถึงวันท่ี 28 

มิถุนายน 2562. 

 

http://naksit.net/2019/06/report_slapps-public-participation/.%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87
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บทท่ี 4 

รวมสรางกลไกปองกันการฟองปดปาก  

ในสังคมที่ใหความสําคัญตอการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือประโยชนสังคม มักจะมีกลไกทั้ง

ทางกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติของรัฐที่คุมครองการแสดงความคิดเห็นของประชาชน แตปจจุบันประเทศ

ไทย ยังไมมีกฎหมายปองกันการฟองเพ่ือปดปาก สวนกฎหมายที่มีอยูนับวายังไมเพียงพอที่จะใชเปนกลไกใน

การปองกันการคุกคามประชาชนผานกระบวนการยุติธรรม 

 

ขอกังวลของกลไกปองกันการฟองคดีปดปากท่ีมีอยูปจจุบัน 

มาตรา 161/1 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่ผานการพิจารณาโดยสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ (สนช.) และมีมติเห็นสมควรใหประกาศใช เปนกฎหมายเม่ือวันที่  4 ธันวาคม พ.ศ. 2561                   

ในคราวประชุมครั้งที่ 83/2561 เปนพิเศษ  

มาตรา 161/1 “ในกรณีที่ราษฎรเปนโจทก หากความปรากฏตอศาลเองหรือมีพยานหลักฐานที่ศาล

เรียกมาวาโจกทฟองคดีโดยไมสุจริตหรือโดยบิดเบือนขอเท็จจริง เพ่ือปดปากหรือเอาเปรียบจําเลยหรือโดย

มุงหวังผลอยางอ่ืนย่ิงกวาประโยชนที่พ่ึงไดโดยชอบ ใหศาลยกฟอง และหามมิใหโจทกย่ืนฟองในเรื่องเดียวกัน

นั้นอีก 

      การฟองคดีโดยไมสุจริตตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึงการที่โจทกจงใจฝาฝนคําสั่งหรือคําพิพากษา

ของศาลในคดีอาญาอ่ืนซึ่งถึงที่สุดแลวโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรดวย” 

ขอนากังวล กรณีมาตรา 161/1 ประการแรก คือมาตรา 161/1 มิไดใหคําจํากัดความที่ชัดเจนตอคําวา 

“ไมสุจริต” และมิไดสะทอนถึงวัตถุประสงคในการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่มุงหมายจะปกปองคุมครองการใช

เสรีภาพข้ันพ้ืนฐานซึ่งไดรับการคุมครองภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและพันธกรณีตามกฎหมาย

ระหวางประเทศของประเทศไทยโดยชัดแจง ทั้งนี้ เปนเรื่องสําคัญอยางย่ิงที่จะกําหนดขอบเขตคํานิยามของคํา

วา “ไมสุจริต” โดยเฉพาะอยางย่ิงเพ่ือใหครอบคลุมถึงการหามมิใหมีการดําเนินคดีเพ่ือคุกคามหรือขมขูบุคคล

หรือองคกรซึ่งใชสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน 
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ประการท่ีสอง เม่ือพิจารณาถึงเนื้อความที่วา “หากความปรากฏตอศาลเอง” มาตรา 161/1 อาจถูก

ตีความในเชิงที่ไมอนุญาตใหคูความฝายใดฝายหนึ่งย่ืนหลักฐานเพ่ือพิสูจนเจตนาของตน โดยใหเปนดุลพินิจ    

ของศาลในการตีความในเรื่องนี้ ซึ่งจะเห็นวาคูความทั้งสองควรมีสิทธิโดยชัดแจงในการย่ืนพยานหลักฐาน               

เพ่ือสนับสนุนขอกลาวอางของตนตอศาล และเพ่ือเปนแนวทางใหศาลในการวินิจฉัยเรื่องดังกลาว  

ประการท่ีสาม คดี SLAPPs นั้นมิไดจํากัดแตเพียงคดีอาญาซึ่งราษฎรเปนโจทกเทานั้น (คดีที่ผูรองทุกข

เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเอกชน) แตสามารถเกิดกับคดีแพงหรือคดีอาญาซึ่งพนักงานอัยการเปนโจทกได 

แตมาตรา 161/1 นั้นสามารถนํามาปรับใชไดกับแคคดีที่บุคคลทั่วไปเปนผูรองทุกขในคดีอาญาเทานั้น ไมรวมถึง

คดีที่ฟองรองโดยพนักงานอัยการ กรณีดังกลาวตอไปนี้แสดงใหเห็นวา มาตรา 161/1 นั้นไมเพียงพอที่จะยุติคดี 

SLAPPs ไดเนื่องจากคดีเหลานี้เปนคดีแพงหรือคดีอาญาซึ่งฟองรองโดยพนักงานอัยการ 

มาตรา 161/1 ไมเพียงพอตอการลดและปองกันคดี SLAPPs เนื่องจากกฎหมายดังกลาวจะไมสามารถ

ถูกปรับใชไดกับกรณีสวนใหญขางตน ดวยเหตุที่เปนคดีอาญาที่ถูกฟองรองดําเนินคดีโดยพนักงานอัยการ                

หรือเปนคดีแพง  

นอกจากนี้  กฎหมายที่ใชบังคับอยู โดยเฉพาะกฎหมายเก่ียวกับการหม่ินประมาททางอาญา               

ที่ถูกนําไปใชอยางไมถูกตองเพ่ือขมขูและคุกคามบุคคล ควรจะตองถูกยกเลิกไปโดยเร็ว คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงสหประชาชาติไดอธิบายวากฎหมายหม่ินประมาทจะตองไมถูกนํามาใชในทางที่ขัดตอเสรีภาพ              

ในการแสดงออกและขอมูลขาวสาร ซึ่งถูกประกันไวภายใตกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights หรือ ICCPR) การลงโทษทางอาญา

แทนการชดเชยความเสียหายในทางแพงยังเปนมาตรการที่ไมไดสัดสวนในการปองกันชื่อเสียงของบุคคลอ่ืน 

และในขณะที่การลงโทษทางแพงอาจเปนมาตรการที่เหมาะสมและชอบดวยกฎหมายเพ่ือปกปองชื่อเสียงของ

ผูอ่ืน การกําหนดโทษสําหรับความผิดดังกลาวจะตองไดสัดสวนและกระทําเทาที่จําเปนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค

อันชอบธรรมตามกฎหมายในทางกลับกัน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติไดกําหนดวาความรบั

ผิดในทางอาญาโดยทั่วไปนั้นไมเหมาะสําหรับความผิดฐานหม่ินประมาทและรัฐควรพิจารณายกเลิกความผิด

ฐานหม่ินประมาทในทางอาญา อีกทั้งการจําคุกก็มิไดเปนรูปแบบการลงโทษที่ไดสัดสวนหรือจําเปนสําหรับ

ความผิดฐานหม่ินประมาท 
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ประการสุดทาย ความตามมาตรา 161/1 วรรคสอง อาจสงผลเปนการจํากัดสิทธิของบุคคล                          

ในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมและการไดรับการพิจารณาอยางเปนธรรม เนื่องจากหามมิใหผูรองทุกขที่               

จงใจและไมมีเหตุอันสมควรฝาฝนคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลในคดีอ่ืนซึ่งถึงที่สุดฟองคดี สิทธิของบุคคล                

ในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมหรือในการฟองรองดําเนินคดีนั้นมิควรไดรับผลกระทบจากคําพิพากษาหรือ

คําสั่งในคดีอ่ืนซึ่งมิไดมีผลในทางกฎหมายหรือผลใดๆ ตอคดีที่เขาหรือเธอตองการฟองรอง นอกจากนี้                    

ความในวรรคนี้ยังคลุมเครือและไมชัดเจนวาคําวา “เหตุผลอันสมควร” ซึ่งทําใหผูรองทุกขไมสามารถฟองรอง

ดําเนินคดีไดมีเหตุเชนใดบาง 

มาตรา 165/2 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผล

บังคับใชแลวเม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 โดยบัญญัติวา 

“ในการไตสวนมูลฟอง จําเลยอาจแถลงใหศาลทราบถึงขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายอันสําคัญที่ศาลควร

สั่งวาคดีไมมีมูล และจะระบุในคําแถลงถึงตัวบุคคล เอกสาร หรือวัตถุที่จะสนับสนุนขอเท็จจริงตามคําแถลงของ

จําเลยดวยก็ได กรณีเชนวานี้ ศาลอาจเรียกบุคคล เอกสาร หรือวัตถุดังกลาวมาเปนพยานศาลเพ่ือประกอบการ

วินิจฉัยสั่งคดีไดตามที่จําเปนและสมควร โดยโจทกและจําเลยอาจถามพยานศาลไดเม่ือไดรับอนุญาตจากศาล” 

สําหรับมาตรา 165/2 ถูกนําไปใชแตเฉพาะในคดีอาญาซึ่งย่ืนฟองโดยผูเสียหายที่เปนราษฎร และไมใช

กับคดีแพง อีกทั้งจะถูกใชในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเปนโจทกแตเฉพาะเม่ือศาลพิจารณาเห็นสมควร จะเห็น

วา มาตรา 165/2 นั้นจะถูกนําไปใชโดยเครงครัดในการไตสวนมูลฟองคดีที่ย่ืนฟองโดยผูเสียหายที่เปนบุคคล

ธรรมดาหรือองคกรเอกชนเทานั้น หากเปนกรณีที่ย่ืนฟองโดยพนักงานอัยการก็ไมจําตองมีการไตสวนมูลฟอง  

แตอยางใด 

มาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 บัญญัติวา 

“ถาพนักงานอัยการเห็นวาการฟองคดีอาญาจะไมเปนประโยชนแกสาธารณชน หรือจะมีผลกระทบตอ

ความปลอดภัยหรือความม่ันคงของชาติ หรือตอผลประโยชนอันสําคัญของประเทศ ใหเสนอตออัยการสูงสุด 

และอัยการสูงสุดมีอํานาจสั่งไมฟองได” 
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การฟองคดี SLAPPs ตอบุคคลธรรมดาซึ่งเพียงแคใชสิทธิข้ันพ้ืนฐานของตนเองนั้นควรถูกจัดวาเปนกรณีที่                   

“ไมมีมูล” และพนักงานอัยการควรมีคําสั่งไมฟองคดีในระยะแรกของการดําเนินคดี พนักงานอัยการนั้นควรใช

อํานาจทั่วไปของตนในการสั่งไมฟองคดีตอศาลตามที่บัญญัติไวในกฎหมายไทยและพันธกรณีตามกฎหมาย

ระหวางประเทศของประเทศไทย ดังนั้น การที่พนักงานอัยการจะไมสั่งฟองคดี SLAPPs นั้นจึงไมจํากัดเฉพาะ

ตามบทบัญญัติในมาตรา 21 เสมอเทานั้น 

ย่ิงไปกวานั้น เนื่องจากคดี SLAPPs นั้น สรางภาระแกจําเลยทั้งในแงของการถูกคุกคามและความตึง

เครียด นับต้ังแตเม่ือเริ่มย่ืนฟอง การที่พนักงานอัยการสั่งไมฟองหรือการปฏิเสธวาคดีไมมีมูลต้ังแตเนิ่นๆ จึงเปน

เรื่องที่จําเปนอยางย่ิง พนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนจึงควรไดรับการสนับสนุนใหใชอํานาจที่ตนมีอยู

ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 140, 142 และ 143 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการสั่งไมฟอง

คดีต้ังแตเนิ่นๆ เพ่ือที่จะลดผลกระทบในทางลบจากการถูกดําเนินคดีที่มีลักษณะเปน SLAPPs  

รวมกันปรับปรุงคูมือฉบับนี้ 

 ตราบใดที่ทานเคลื่อนไหวเปนปากเปนเสียงแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะ บุคคลคนนั้น            

มักตกเปนเปาหมายการคุกคามไดเสมอ กลาวคือความเสี่ยงของทานเกิดข้ึนพรอมกับการเคลื่อนไหว คูมือฉบบันี้

ถือเปนสิ่งที่จะชวยใหคนในสังคมเกิดความเขาใจและประเมินความเสี่ยงทางหนึ่ง ซึ่งคูมือฉบับนี้จะมีคุณคา

ตอเม่ือมีการพัฒนาปรับปรุงใหเทาทันตอสถานการณ สมาคมนักกฎหมายเพ่ือสิทธิมนุษยชน จึงใครขอเชิญ              

ทานสงความคิดเห็น คําแนะนํา รวมถึงประสบการณจากการใชคูมือฉบับนี้ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาปรับปรุง             

ใหเปนคูมือที่มีประโยชนมากข้ึน 

ชองทางการตดิตอ 

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 109 ซอย สิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก

เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

Email: hrla2008@gmaul.com        

Facebook: https://www.facebook.com/naksit.org/ 

Twitter: @HRLAthai  
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