คูมือประชาชน
เรื่องการคุกคามดวยการฟองคดีปดปาก (SLAPPs)
ตอประชาชนที่แสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะ
โดย สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
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บทที่ 1
การฟองปดปาก คืออะไร
การเมืองไทยในชวงหลังป พ.ศ. 2540 เปนตนมา นับวาเปนชวงที่สังคมไทยใหความสําคัญตอการมีสวน
รวมของประชาชน โดยเห็นไดชัดจากการรับรองสิทธิการมีสวนรวมในดานตางๆ ไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ดานประชาชนเองก็ตื่นตัวตอการที่สิทธิดังกลาวที่ไดถูกระบุไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ทําใหเกิดปรากฏการณ
ที่ป ระชาชนออกมาใชสิ ทธิ กันเปนจํ านวนมาก เช น การเขา ชื่อ เสนอกฎหมาย พ.ร.บ.ปา ชุมชนที่ กลา วถึ ง
การจัดการปญหาที่ดินระหวางชาวบานกับการจัดการปาไม หากแตการเสนอเขาสภานั้นผูแทนราษฎรมีมติ
ไม เห็ น ชอบดว ย หรือ รา ง พ.ร.บ.หลั ก ประกัน สุข ภาพแหง ชาติ ที่ เ สนอให ประชาชนทุ กคนมีสิ ทธิ รั บการ
รักษาพยาบาลโดยไมเสียคาใชจาย เปนตน นอกจากนี้เรายังเห็นการรวมกลุมประชาชนเพื่อเรียกรอง ผลักดัน
ประเด็น ป ญหาที่ กอ ใหเ กิด ผลกระทบต อชุ มชนและสั งคม โดยใช สิท ธิ ที่รั บรองไว เช น สิ ทธิ ในการชุม นุ ม
สาธารณะ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เปนตน อยางตอเนื่อง
ปรากฏการณข างตน นับเปน ความพยายามของประชาชนที่จะเขามามีสวนร วมในการกํา หนดทิ ศ
ทางการพัฒนาประเทศใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คือทําใหมีผูไดรับผลกระทบจากนโยบายหรือโครงการ
ตางที่ภาครัฐและบรรษัทเอกชนดําเนินการนอยที่สุด ทั้งนี้ การพยายามที่จะเขามามีสวนรวมของประชาชนใน
สังคมไมไดเปนไปอยางราบรื่น หากแตประชาชนผูท ี่เปนกระบอกเสียงบอกเลาปญหาและผลกระทบ มักตกเปน
เปาหมายของการคุกคาม ขมขูมาโดยตลอด
โดยที่ผานมาเรามักจะเห็นการคุกคามในรูปแบบของการใชกําลังทางกายภาพ เชน การขมขูทางวาจา
การสะกดรอยตาม การทํารายรางกาย การทรมานและบังคับใหสูญหาย แตในชวงทศวรรษที่ผานมาเกิดการ
คุกคามใชกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเปนเครื่องมือที่เรียกวา Strategic Lawsuits Against Public
Participation (SLAPPs) หรือ การดําเนินคดีเชิงยุทธศาสตรเพื่อปดกั้นการมีสวนรวมสาธารณะ
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นิยาม
การดํ า เนิ น คดี เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร เ พื่ อ ป ด กั้ น การมี ส ว นร ว มสาธารณะ (Strategic Lawsuits
Against Public Participation: SLAPPs) หรื อ การฟ อ งคดี ป ด ปาก คื อ การดํ า เนิ น คดี เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร
โดยปราศจากความมุงหมายในการแสวงหาความยุติธรรม แตเปนการฟองคดีตอประชาชนที่พยายามเขามา
มีสวนรวมตอประเด็นสาธารณะ ซึ่งผูดําเนินคดีมีวัตถุประสงคเพื่อยับยั้งการมีสวนรวมของประชาชน หรือยับยั้ง
การใชสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องสาธารณะ โดยทําใหเกิดภาระคาใชจาย พราเลือนเวลา
เสี ยกํ า ลัง ใจในการเคลื่อ นไหว เรี ยกรอ ง จนในที่สุ ด ประชาชนเหล า นั้น ก็จ ะละทิ้ งความตั้ง ใจที่ จะออกมา
มีสวนรวม นอกจากนี้ การฟองคดีปดปากยังสงสัญญาณขมขูไปยังสมาชิกในกลุม ชุมชน ตลอดจนคนในสังคม
ที่ประกอบวิชาชีพตางๆ เชน สื่อมวลชน ทนายความ นักวิชาการ ฯลฯ ใหเกิดความกลัวที่ทําหนาที่ในการ
สะทอนปญหาของประชาชนสูสาธารณะ
การฟองคดีปดปาก (SLAPPs) เปนสวนหนึ่งของการใชกระบวนการยุติธรรมเพื่อคุกคาม (Judicial
Harassment) หนึ่งในกลยุทธที่ใชกันมากที่สุดในการปราบปรามและขมขูประชาชน โดยมีลักษณะของการใช
ระบบตุ ล าการ กระบวนการยุ ติ ธ รรมคุ ก คาม ซึ่ ง ข อ กล า วหาที่ มั ก ถู ก นํ า มาใช มี ตั้ ง แต การหมิ่ น ประมาท
การละเมิดกฎหมายประทวง กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน จนถึงการฟองรองเกี่ยวกับ
การกอการราย การโคนลมหรืออาชญากรรมตอความมั่นคงของรัฐ
ความแตกตางระหวางการใชกระบวนการยุติธรรมเพื่อคุกคาม (Judicial Harassment) กับการฟองคดี
ปดปาก (SLAPPs) พิจารณาไดจากการฟองคดีปดปาก (SLAPPs) จะเปนการใชกลยุทธการอางถึงการทําที่มา
จากการแสดงความคิดเห็นใหเสียชื่อเสียง หรือการหมิ่นประมาท รวมถึงการนําเสนอขอเท็จจริง อันเปนเท็จเปน
ขออางในการฟอง แตวัตถุประสงคที่แทจริง คือการจับผิด การคุกคาม การขมขู หรือการทําใหเงียบ
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การตรวจสอบวาคดีที่ถูกแจงความเปนคดีฟองปดปากหรือไม
สามารถทําไดโดยพิจารณาเงื่อนไข ดังนี้
1. มูล เหตุ แ ห ง การฟ อ งคดี เ กิด ขึ้ น จากการใช สิ ท ธิ เ สรี ภาพในการแสดงความคิ ด เห็ น ซึ่ ง สิ ท ธิ
ของประชาชนเพื่ อสื่ อสาร ให ขอ มูลหรือ รอ งเรียน หรือ สิทธิ เสรีภ าพอันเกี่ย วข องกั บประเด็ น
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ประโยชน ส าธารณะ เช น ประเด็ น เกี่ ย วกั บ การเมื อ ง ประเด็ น สิ่ ง แวดล อ ม
และการพัฒนา ประเด็นการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่รัฐ ประเด็นแรงงาน เปนตน
2. เปนการใชคดีแพงหรือคดีอาญาเพื่อแปลงเปลี่ยนการถกเถียง ไดแก การทําใหความขัดแยงทาง
สาธารณะทั้งหลายกลายเปนประเด็นพิพาทระหวางบุคคลและยายพื้นที่ตอสูจากพื้นที่สาธารณะ
จากพื้นที่สาธารณะไปเปนการตอสูในศาลแทน
3. การพิจารณาจากคําฟองหรือขอกลาวหา ซึ่งการฟองคดีปดปาก ไมไดมีเพียงการฟองฐานหมิ่น
ประมาทเทานั้น หากแตมีการนํากฎหมายอื่นๆ มาใชเปนเครื่องมือดวย เชน ความผิดฐานเผยแพร
ขอมูลอันเปนเท็จ ความผิดฐานกอใหเกิดความทุกขใจ หรือกอใหเกิดผลเสียหายตอการทําธุรกิจ
ฐานบุกรุก ฐานกอใหเกิดความรําคาญ ฐานใชสิทธิโดยมิชอบ ฐานเปนภัยตอความมั่นคง เปนตน
4. เปนการฟองที่มีเปาหมายเพื่อสรางภาระในการตอสูคดี เชน การฟองเรียกคาเสียเปนจํานวนมาก
เกินไป การนําไปฟองตอศาลนอกพื้นที่ที่เกิดขอพิพาทซึ่งสรางภาระในการเดินทางเพื่อใหเกิดความ
หวาดกลัว เปนการลดทอนทรัพยากรของผูถูกฟอง
5. มีการคุ กคามในรูป แบบอื่ นรว มด วย เช น การติด ตาม การข มขู ทางวาจา การกดดัน ผา นคน
ในครอบครัว การเสนอเงื่อนไขหรือกดดันจากผูฟองเกี่ยวกับการใหหยุดแสดงความคิดเห็น เปนตน
ตัวอยางกรณี 1 บริษัทน้ําตาลไทยรุงเรื่องอุตสาหกรรม จํากัด ฟองชาวบาน สมาชิกกลุมรักษน้ําอูน
จังหวัดสกลนคร จํานวน 20 ราย ในขอหาหมิ่นประมาท หลังชาวบานลงชื่อในหนังสือรองเรียนและคัดคาน
โครงการโรงงานน้ําตาลและโรงไฟฟาชีวมวลของบริษัทฯ ที่เขียนถึงองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งเปนหนวยงาน
รัฐที่ใกลชิดและมีหนาที่ในการรับฟงแกไขปญหาใหประชาชนในพื้นที่
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คําฟองของบริษัทฯ ระบุวา ชาวบานทั้ง 20 ราย ไดรวมกันใสความอันเปนเท็จโดยการโฆษณาตอบุคคล
อื่นที่นาจะทําใหโจทกเสียชื่อเสียง ดูหมิ่น เกลียดชัง เพราะไดรวมกันลงลายมือชื่อยื่นหนังสือรองเรียนบริษัทฯ 1
0

ตัว อย า งกรณี 2 ชาวบ านนาหนองบง อํ า เภอวั งสะพุ ง จั ง หวั ด เลย สมาชิ ก กลุ ม ฅนรั ก ษ บ า นเกิ ด
ถูกบริษัททุงคําฮาเบอร จํากัด (มหาชน) ยื่นฟองฐานหมิ่นประมาท ที่ศาลจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากใหสัมภาษณกับ
นักขาวชองเนชั่นทีวี หลังเหตุการณปะทะระหวางชาวบานที่คัดคานการทําเหมืองและกลุมชายชุดดําที่ตองการ
ขนแรผานหมูบาน
นอกจากคดีนี้แลว บริษัททุงคํา ยังยื่นฟองหมิ่นประมาทชาวบานที่เคลื่อนไหวคัดคานการทําเหมืองแร
อีกหนึ่งคน จากการใหสัมภาษณกับสถานีโทรทัศนเนชั่นทีวี ในชวงเวลาใกลเคียงกัน และชาวบาน นักขาว
ตลอดจนเยาวชนอีกหลายคดี 2
1

การมีศาลในพื้นที่นั้น เพื่ออํานวยการเขาถึง กระบวนการยุติธรรมของประชาชน ทั้ง ในดานความ
รวดเร็ ว ในการพิ จ ารณาคดี การลดภาระค า ใช จ า ยในการต อ สู ค ดี รวมถึ ง ผู พิ พ ากษาสามารถ
ลงสืบเสาะขอพิพาทของประชาชน การที่โจทกไปฟองตอศาลนอกพื้นที่นับเปนอุปสรรคตอในการ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมและการคุมครองสิทธิของบุคคล
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เนื้อหาบางสว นในหนังสือรองเรียนของกลุม รักษน้ําอูนถึง อบต.อุมจาน ระบุวา “บริเ วณพื้นที่ตั้ง โครงการยายและขยาย
โรงงานผลิตน้ําตาล และการสรางโรงไฟฟาชีวมวลของบริษัทฯ ไดมีการบุกเบิกพื้นที่ปาและปรับพื้นที่ ซึ่งไดสงผลตอทางและ
ลํารางสาธารณะ แมบริษัทฯ จะอางกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แตการปรับพื้นที่จะสงผลกระทบตอระบบอุทกธรณีการไหลของน้ําผิว
ดิน อันจะสงผลเสียแหลงน้ําธรรมชาติของชุมชน ลําหวย และลําน้ําอูน”
ขณะที่หนังสือคัดคานโครงการของกลุมรักษน้ําอูนตอหนวยงานตาง ๆ ระบุวา “กระทรวงอุตสาหกรรมไดมีการกําหนดมาตรการ
แตบริษัทกลับไมปฏิบัติตาม จึงถือเปนการกระทําที่ไมถูกตองและอาจจะเกิดผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ ไดแก 1.ปจจุบัน
โครงการเกินระยะเวลาที่กําหนด 5 ปแลว บริษัทยังไมสามารถดําเนินการได ดวยเหตุผลของความขัดแยงในพื้นที่เนื่องจาก
การคัดคานของประชาชน จ.สกลนคร ที่เห็นรวมกันวาพื้นที่นี้ไมเหมาะกับการปลูกออยและการสรางโรงงานน้ําตาล”
2

4472/2557 ศาลจังหวัดภูเก็ต. ขอมูล จาก iLaw. บริษัท ทุงคํา vs พรทิพ ย ชาวบา นเลยคัดคา นเหมืองทองคํา [ออนไลน]
https://freedom.ilaw.or.th/th/case/632#additional_information. เขาถึงเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2562.
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ตามที่ไดกลาวไปขางตน เปาหมายของการฟองคดีปกติกับการแกลงฟอง คือ การยุติปญหาโดยใช
กระบวนการยุ ติ ธ รรม แต ลั ก ษณะของการแกล ง ฟ อ งนั้ น เป น การฟ อ งคดี โ ดยมี มู ล เหตุ จู ง ใจซ อ นเร น
และเปนการฟองคดีที่ปราศจากความมุงหมายที่จะชนะคดี
ความเสียหายและผลกระทบของคดีฟองปดปาก
• ทําใหผูถูกฟองตองแบกรับภาระตาง ๆ ทั้งเวลา คาใชจาย และความกดดันทางจิตใจ
• ทําใหประเด็นที่ประชาชนเรียกรอง ไมไดนําไปสูการแกไข ผลักดัน
• ถูกบั่นทอนกําลัง ซ้ํา จากอุปสรรคในการเขาถึง สูกระบวนการยุ ติธรรม เชน กองทุน ยุติธรรม
ระยะเวลาในการตอสูคดีที่ยาวนาน
• ในระดับสั งคม คดี ฟองปดปากมีผลในการสร างความกลัว (chilling effect) และส งขอความ
แหงการขมขูไปยังผูที่สนใจหรือติดตามประเด็น ทําใหคนเหลานั้นเซ็นเซอรตัวเองไมกลาลุกขึ้นมา
แสดงความคิดเห็น ซึ่งขัดตอแนวทางการพัฒนาความเปนพลเมืองตื่นรูของประชาชน
ระยะยาวอาจสงผลเสียตอระบอบประชาธิปไตย

7

และใน

บทที่ 2 วิธปี องกันตัวเองจากการถูกฟองปดปาก
ประชาชนทุกคนไมวาจะมีเพศ อายุ ศาสนา หรือประกอบอาชีพใดก็ตามสามารถตกเปนเปาหมาย
ของการฟ องปดปากเพื่อใหยุติ การมีสวนรวมทางสั งคม หรือ การเคลื่อ นไหวทางการเมือ งไดทั้งสิ้น 3 ทั้งนี้
2

การยุติบทบาทการมีสวนรวม ไมถือวาเปนการแกไขปญหาที่มีอยูอยางตรงจุด อีกทั้งสงผลกระทบรายแรง
ตอการพัฒนาความเปนประชาธิปไตย ดังนั้น การรูสิทธิของตัวเอง (know your rights) การพูดความจริง
(tell the truth) นับเปนวิธีที่ประชาชนสามารถกระทําเพื่อปองกันตัวเองจากการถูกฟองปดปากแสดงความ
คิดเห็นที่เปนประโยชนตอสังคมได

รูสิทธิของตนเอง (know your rights)
1. สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการมีสวนรวม
สิทธิ เสรีภ าพในการแสดงออกและการมี สวนรว มในด านต างๆ ไดรั บการรับรองไว ในรั ฐธรรมนู ญ
ของประเทศไทย แมวาการรับรองสิทธิดังกลาวจะบัญญัติขอจํากัดของการใชเสรีภาพไวดวยเงื่อนไขตาง ๆ
เชน มีเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ เทาที่ไมกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบรอย
และศีลธรรมอันดีของประชาชนก็ตาม แตนับไดวามีความพยายามที่จะสงเสริมสนับสนุนรากฐานของสิทธิ
เสรี ภ าพในหลั ก การพื้ น ฐานตามรั ฐ ธรรมนู ญ ต อ สั ง คมไทย ดั ง เห็ น ได จ ากการรั บ รองสิ ท ธิ ก ารรั บ รองไว
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หลายฉบับตั้งแต ฉบับป พ.ศ. 2540 จนถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักรไทย ฉบับป พ.ศ. 2560

3

ดูรายละเอียดคดีที่เยาวชน ถูกบริษัทเหมืองทองคํา จังหวัดเลยแจงความดําเนินคดีขอหาหมิ่นประมาท จากการใหสัมภาษณตอ
นักขาวไทยพีบีเอส ถึงผลกระทบของการประกอบอุตสาหกรรมแรทองคําในพื้นที่ที่เธออาศัยอยู เปดใจ ‘เยาวชนนักขาวพลเมือง
ชั้น ม.4’ จําเลยคดีเ หมือ งทองฟอ งหมิ่นประมาท https://www.citizenthaipbs.net/node/7765 สืบคนวันที่ 15 เมษายน
2562.
หรือ ดูรายละเอียดคดีที่ทนายความถูกแจงความ วิชาชีพทนาย: ผูใชกฎหมายรักษาความยุติธรรมกับการตกเปนเปาหมายในการ
ฟองกลั่นเเกลง [ออนไลน] http://naksit.net/2019/03/sumitchai140319/ สืบคนวันที่ 15 เมษายน 2562.
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดรับรองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ดังนี้
มาตรา 25 สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่ บัญ ญั ติ คุ ม ครองไว เ ป น การเฉพาะ
ในรั ฐ ธรรมนู ญ แล ว การใดที่ มิ ไ ด ห า มหรื อ จํ า กั ด ไว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ในกฎหมายอื่ น บุ ค คลย อ มมี สิ ท ธิ
และเสรีภาพที่จะทําการนั้นไดและไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเทาที่การใชสิทธิหรือเสรีภาพเชน
วานั้น ไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน และไมละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ แมยังไมมีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใชบังคับ บุคคลหรือชุมชนยอมสามารถใชสิทธิหรือ
เสรีภาพนั้นไดตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญเพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได
บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระทําความผิดอาญาของ
บุคคลอื่น ยอมมีสิทธิที่จะไดรับการเยียวยาหรือชวยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 26 การตรากฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตองเปนไปตามเงื่อนไข
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติเงื่อนไขไว กฎหมายดังกลาวตองไมขัดตอหลักนิติ
ธรรม ไมเพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ และจะกระทบตอศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยของบุคคลมิไดรวมทั้งตองระบุเหตุผลความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไวดวย
มาตรา 34 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณาและ
การสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อ
รักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันสุขภาพของประชาชน
เสรีภาพทางวิชาการยอมไดรับความคุมครอง แตการใชเสรีภาพนั้นตองไมขัดตอหนาที่ของปวงชนชาว
ไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และตองเคารพและไมปดกั้นความเห็นตางของบุคคลอื่น
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ทั้งนี้ บุค คลทุกคนมีเสรี ภาพในการแสดงออกซึ่งความคิด ตราบเท าที่ไมไ ปกระทบกระเทือนสิท ธิ
เสรีภาพของบุคคลอื่น ซึ่งสิทธินี้เรียกวา สิทธิในชื่อเสียงเกียรติยศ ชื่อเสียงของบุคคลอื่นที่ถูกพาดพิง เชน
การแสดงความคิดเห็นอยางเสรีทําไดภายใตเสรีภาพ แตตองไมใชการพูดถึงเรื่องสวนตัวของบุคคลอื่น ซึ่งสงผล
ใหบุคคลนั้นเสียหาย รวมถึงการแสดงความคิด เห็นจะตองไมเปนการกระทบตอ ความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน
กล า วโดยสรุ ป ตามกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ บุ ค คลทุ ก คลย อ มมี เ สรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น
ในขณะเดียวกันทุกคนมีสิทธิในการรักษาชื่อเสียงเกียรติยศของตัวเอง และรัฐก็มีสิทธิรักษาความสงบเรียบรอย
ของประชาชน เมื่ อการแสดงความคิดเห็ นล้ําเสนไปในชื่อ เสียงเกียรติยศของผูอื่ น หรื อกระทบความสงบ
เรียบรอยของประชาชน เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นดังกลาวก็หมดไป ไมไดรับการคุมครองตามกฎหมาย
นอกจากนี้ยังตองมีความรับผิดทางแพง (เกี่ยวกับความผิดฐานละเมิด) หรือทางอาญา (หมิ่นประมาท) หรือทั้ง 2
ประการ
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ในสวนของปฏิญญาการสื่อสารเสรีของความคิดและความคิดเห็นเปนหนึ่งในสิทธิของมนุษยที่มีคาที่สุด
พลเมืองทุกคนอาจพูด เขียนและพิมพโดยอิสระ แตจะตองรับผิดชอบตอการละเมิดสิทธิดังกลาวตามที่กฎหมาย
กําหนดไว
ในขอ 19 ของปฏิ ญญาสากลวา ดวยสิ ทธิม นุษยชน ซึ่งใชในป พ.ศ. 2491 ระบุ วา ทุกคนมีสิ ทธิใ น
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง
และแสวงหา รับ และแจกจายขอมูล และความคิดผานสื่อใด ๆ โดยไมคํานึงถึงพรมแดน
2. สิทธิในการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ได รั บ รองสิ ท ธิ ใ นการจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม
และทรัพยากร ดังนี้
มาตรา 43 (2) สิทธิหนาที่ของประชาชนในเรื่องสิ่งแวดลอม รัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ. 2560 กําหนดให
บุคคลและชุมชนมีสิทธิในการจัดการ บํารุงรักษาและใชประโยชน จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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และความหลากหลายทางชี ว ภาพอย า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น รวมถึ ง การกํ า หนดให บุ ค คลมี ห น า ที่ ร ว มมื อ
และสนับสนุนอนุรักษและคุมครองสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดก
ทางวัฒนธรรม
มาตรา 50 (8) นอกจากนี้ไดกําหนดหนาที่ของรัฐใหอนุรักษ คุมครอง บํารุงรักษา ฟนฟู บริหารจัดการ
และใหใชหรือจัดใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพให
เกิดประโยชนอยางสมดุลและยั่งยืน โดยตองใหประชาชนและชุมชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจรว ม
ดําเนินการ
มาตรา 58 วรรคแรก กลาววา การดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตใหผูใดดําเนินการ ถาการ
นั้นอาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพแวดลอม สุภาพอนามัย สุขภาพ อนามัย หรือสวนไดสวน
เสียสําคัญอื่นใดของประชาชน หรือชุมชน หรือสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง รัฐตองดําเนินการใหมีการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนและชุมชนและจัดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็น ของผู มีส วนไดส วนเสี ยและประชาชนหรื อชุ มชนที่เ กี่ย วข องกอนเพื่ อนํ ามาประกอบการพิ จารณา
ดําเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 41 บุคคลและชุมชนยอมมีสทิ ธิเสนอเรื่องราวรองทุกขตอหนวยงานของรัฐและไดรับแจงผล
การพิจารณาโดยรวดเร็ว” และมาตรา 43 บัญญัติไววา “บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิจัดการ บํารุงรักษา และใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน
3. สิทธิทางกระบวนการยุตธิ รรม
ปจจุบันประเทศไทยมีระบบกฎหมายคุมครองการใชสิทธิในการมีสวนรวมของประชาชน และเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะ ดังนี้
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 423 ผูใดกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความอัน
ฝาฝนตอความจริง เปนที่เสียหายแกชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดี หรือเปนที่เสียหายแกทางทํามาหา
ไดหรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดี ทานวาผูนั้นจะตองใชคาสินไหมทดแทนใหแกเขาเพื่อความเสียหาย
อยางใด ๆ อันเกิดแตการนั้น แมทั้งเมื่อตนมิไดรูวาขอความนั้นไมจริง แตหากควรจะรูได ผูใดสงขาวสารอันตน
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มิไดรูวาเปนความไมจริง หากวาตนเองหรือผูรับขาวสารนั้นมีทางไดเสียโดยชอบในการนั้นดวยแลว ทานวาเพียง
ที่สงขาวสารเชนนั้นหาทําใหผูนั้นตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนไม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 438 คาสินไหมทดแทนจะพึงใชโดยสถานใดเพียงใดนั้น
ใหศาลวินิจฉัยตามควรแกพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิด อนึ่ง คาสินไหมทดแทนนั้น ไดแกการคืน
ทรัพยสินอันผูเสียหายตองเสียไปเพราะละเมิด หรือใชราคาทรัพยสินนั้น รวมทั้งคาเสียหายอันจะพึงบังคับใหใช
เพื่อความเสียหายอยางใด ๆ อันไดกอขึ้นนั้นดวย
การหมิ่ น ประมาทที่ ไ ม เ ป น ความผิ ด ในทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329
ผูใดแสดงความคิดเห็นหรือขอความใดโดยสุจริต (1) เพื่อความชอบธรรม ปองกันตนหรือปองกันสวนไดเสีย
เกี่ยวกับตนตามคลองธรรม (2) ในฐานะเปนเจาพนักงานปฏิบัติการตามหนาที่ (3) ติชมดวยความเปนธรรม ซึ่ง
บุคคลหรือสิ่งใดอันเปนวิสัยของประชาชนยอมกระทํา หรือ (4) ในการแจงขาวดวยความเปนธรรมเรื่องการ
ดําเนินการอันเปดเผยในศาลหรือในการประชุม ผูนั้นไมมีความผิดฐานหมิ่นประมาท
การเวนโทษในความผิดฐานหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 330 ในกรณีหมิ่น
ประมาท ถาผูถูกหาวากระทําความผิด พิสูจนไดวาขอที่หาวาเปนหมิ่นประมาทนั้นเปนความจริง ผูนั้นไมตองรับ
โทษ
แตหามไมใหพิสจู น ถาขอที่หาวาเปนหมิ่นประมาทนั้นเปนการใสความในเรื่องสวนตัว และการพิสูจน
จะไมเปนประโยชนแกประชาชน
เห็นไดวาการบัญญัติกฎหมายเพื่อคุมครองบุคคลบุคคลจากการแกลงฟองที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม
ของประชาชนในประเด็นถือเปนเรื่องสําคัญและจําเปนเพื่อสนับสนุน สงเสริม และในความคุมครองการมีสวน
รวมของประชาชน ควรผลักดันใหมีกลไกดังกลาว

พูดความจริง (tell the truth)
วิธีหลีกเลี่ยงการตกเปนเปาหมาย นอกจากทานจะตองแสดงความคิดเห็นจะตองกอใหเกิดประโยชนตอ
สังคม ไมเปนไปเพื่อความพึงพอใจสวนตัว การแสดงความคิดเห็นของทานควรจะเปนการแสดงความคิดเห็น
ที่เปนความจริงและโดยสุจริต กลาวคือ ตองเปนการแสดงความคิดเห็นทีป่ ราศจากเจตนาชั่วราย มุงรายหรือไม
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ระมัดระวังผลรายที่จะเกิดแกบุคคลอื่น ทั้งนี้ ความสุจริตเปนเงื่อนไขสําคัญที่จะทําใหไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมาย และแมวาผูแสดงความคิดเห็นหรือขอความจะเชื่อวาเปนความจริงและเปนการเชื่อโดยสุจริต
หากตอมาภายหลังจะปรากฏวาไมเปนความจริงก็ตาม ยังคงถือวาเปนการแสดงความคิดเห็นทีส่ ุจริต แมวาสิ่งที่
คุ ณ เผยแพร ใ นท า ยที่ สุ ด กลั บ กลายเป น ว า ไม เ ป น ความจริ ง เนื่ อ งจากคุ ณ ก็ ยั ง สามารถป อ งกั น ได ห าก
หนึ่ง ประเด็นที่คุณสื่อสารเกี่ยวของกับเปนบุคคลสาธารณะ เชน ขาราชการหรือใครก็ตามที่มีบทบาทสําคัญใน
เรื่องที่เกี่ยวของถกเถียงหรือโตเถียง ตัวเลขหรือสถิติสาธารณะ สอง คุณจะตองพิสูจนวาไมไดเขียนขอความเท็จ
หรือแสดงความคิดเห็นในเชิงอาฆาตมาดราย
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 5 ไววา ในการใชสิทธิแหงตนก็ดีในการชําระ
หนี้ก็ดี บุคคลทุกคนตองกระทําโดยสุจริต

ในคดีหมิ่นประมาทศาลจะไมถือวาคุณตองรับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็น แตระวังใหดีวาการเพิ่ม
คําวา "ในความคิดของฉัน" ไปยังจุดเริ่มตนของประโยคไมจําเปนตองชวยคุณ ตัวอยางเชนถาคุณเขียน "ใน
ความคิดของฉัน นายกเทศมนตรีรับสินบนจากนักพัฒนาทองถิ่น" คุณอาจตองรับผิดชอบตอการหมิ่นประมาท
เวนแตขอความนั้นเปนความจริง นอกจากนี้หากความคิดเห็นของคุณแสดงถึงการมีอยูของขอเท็จจริงที่สามารถ
พิสูจนไดวาเปนจริงหรือเท็จแสดงวาเปนขอเท็จจริงและไมใชความคิดเห็นเพื่อวัตถุประสงคทางกฎหมายและคุณ
อาจตองรับผิดชอบตอการเผยแพรหากขอเท็จจริงพื้นฐานกลายเปน เท็จ
กลาวคือ การปองกันการถูกดําเนินคดีฐานความผิดหมิ่นประมาทโดยตัวคุณเอง คือ การโดยไมเผยแพร
ขาวลือหรือการเสียดสีและคําพูดในเชิงเก็งกําไรเพื่อประโยชนของตัวคุณเอง และหากขอความหรือคําพูด
ที่เผยแพรตอสาธารณะแลวทราบภายหลังวาเปนขอมูลเท็จ ตองพิสูจนวาผูแสดงความคิดเห็นกระทําไปโดยเชื่อ
โดยสุจริตใจ ยังคงถือวาเปนสุจริต ดังนั้นกอนแสดงความคิดเห็นคุณจําเปนตองตรวจสอบขอมูลอยางรอบดาน
และอางอิงแหลงขอมูลที่ถูกตองเสมอ
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บทที่ 3 ทําอยางไรเมื่อถูกฟองปดปาก
การกระทําตางๆ อาทิ การเผยแพรขอมูลหรือแสดงความคิดเห็นผานชองทางออนไลน การชุมนุม
สาธารณะ การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ เชน กิจกรรมลอเลียน ดนตรี ละคร ชูปาย เดิน ฯลฯ การทําหนังสือ
รองเรียนตอหนวยงาน การใหสัมภาษณหรือเขียนบทความเผยแพรทางสื่อ การชุมนุมหรือจัดกิจกรรมในพื้นที่
โครงการ การเผยแพรขาวหรือบทความในสํานักขาวออนไลน การแถลงขาวหรือแถลงการณ การเขาไปในพื้นที่
ดําเนินโครงการเพื่อตรวจสอบ การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ตลอดจนการเขารวมกิจกรรม การทําหนาที่
สื่อมวลชน การดําเนินการอื่นๆ การพูดในเวทีสัมมนา และการเผยแพรผลการวิจัยหรือรายงานการละเมิดสิทธิ
สามารถทําใหคุณที่ตกเปนเปาหมายของการถูกฟองคดีปดปากได
อีกทั้งหากคุณเขารวม หรือเปนสวนหนึ่งของกลุมเคลื่อนไหวทางการเมือง กลุมชุมชนหรือประชาชนที่
เคลื่อนไหวคัดคานโครงการพัฒนาที่กอผลกระทบตอชุมชน กลุมนักสิทธิมนุษยชน/นักพัฒนาเอกชน หรือไมวา
จะประกอบอาชี พอะไรก็ต าม คุ ณ สามารถตกเปน เป าหมายของการถู กฟ องคดีป ดปากไดทั้ งสิ้ น 4 ดัง นั้ น
3

การศึกษาวิธีการปองกันตัวเองจากการถูกฟองคดีปดปากนับวามีความจําเปนอยางยิ่ง

หลังจากทราบวาตนเองตกเปนเปาหมายการของการฟองกันแกลง

- ติดตอทนายความหรือองคกรที่ใหความชวยเหลือทางกฎหมาย มีความเชี่ยวชาญและมีความ
เขาใจแนวคิดดานสิทธิมนุษยชนในดานตางๆ เชน สิทธิชุมชน สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
สิทธิของแรงงาน เปนตน

- เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อความงายของทนายความในการตอสูคดี

- ศึกษาขั้นตอน กลไกและสิทธิในการเขาสูกระบวนการยุติธรรมเพือ่ เตรียมตัวเขาสูกระบวนการ
เพื่อลดความประหมา หรือความกดดันที่ตอ งตอสูคดีในศาล ตลอดจนรูส ิทธิที่จะไดรบั ความ
คุมครองในกระบวนการยุติธรรม

4

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน. รายงานขอเสนอแนะตอการคุมครองผูใชสิทธิและเสรีภาพเพือ่ การมีสวนรวมในประเด็น
สาธารณะจากการถูกฟองคดี. [ออนไลน] http://naksit.net/2019/06/report_slapps-public-participation/. เขาถึงวันที่ 28
มิถุนายน 2562.
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บทที่ 4
รวมสรางกลไกปองกันการฟองปดปาก
ในสังคมที่ใหความสําคัญตอการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประโยชนสังคม มักจะมีกลไกทั้ง
ทางกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติของรัฐที่คุมครองการแสดงความคิดเห็นของประชาชน แตปจจุบันประเทศ
ไทย ยังไมมีกฎหมายปองกันการฟองเพื่อปดปาก สวนกฎหมายที่มีอยูนับวายังไมเพียงพอที่จะใชเปนกลไกใน
การปองกันการคุกคามประชาชนผานกระบวนการยุติธรรม

ขอกังวลของกลไกปองกันการฟองคดีปดปากที่มีอยูปจจุบัน
มาตรา 161/1 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่ผานการพิจารณาโดยสภานิติบัญญัติ
แห ง ชาติ (สนช.) และมี ม ติ เ ห็ น สมควรให ป ระกาศใช เ ป น กฎหมายเมื่ อ วั น ที่ 4 ธั น วาคม พ.ศ. 2561
ในคราวประชุมครั้งที่ 83/2561 เปนพิเศษ
มาตรา 161/1 “ในกรณีที่ราษฎรเปนโจทก หากความปรากฏตอศาลเองหรือมีพยานหลักฐานที่ศาล
เรียกมาวาโจกทฟองคดีโดยไมสุจริตหรือโดยบิดเบือนขอเท็จจริง เพื่อปดปากหรือเอาเปรียบจําเลยหรือโดย
มุงหวังผลอยางอื่นยิ่งกวาประโยชนที่พึ่งไดโดยชอบ ใหศาลยกฟอง และหามมิใหโจทกยื่นฟองในเรื่องเดียวกัน
นั้นอีก
การฟองคดีโดยไมสุจริตตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึงการที่โจทกจงใจฝาฝนคําสั่งหรือคําพิพากษา
ของศาลในคดีอาญาอื่นซึ่งถึงที่สุดแลวโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรดวย”
ขอนากังวล กรณีมาตรา 161/1 ประการแรก คือมาตรา 161/1 มิไดใหคําจํากัดความที่ชัดเจนตอคําวา
“ไมสุจริต” และมิไดสะทอนถึงวัตถุประสงคในการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มุงหมายจะปกปองคุมครองการใช
เสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งไดรับการคุมครองภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและพันธกรณีตามกฎหมาย
ระหวางประเทศของประเทศไทยโดยชัดแจง ทั้งนี้ เปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งที่จะกําหนดขอบเขตคํานิยามของคํา
วา “ไมสุจริต” โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อใหครอบคลุมถึงการหามมิใหมีการดําเนินคดีเพื่อคุกคามหรือขมขูบุคคล
หรือองคกรซึ่งใชสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
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ประการที่สอง เมื่อพิจารณาถึงเนื้อความที่วา “หากความปรากฏตอศาลเอง” มาตรา 161/1 อาจถูก
ตีความในเชิงที่ไมอนุญาตใหคูความฝายใดฝายหนึ่งยื่นหลักฐานเพื่อพิสูจนเจตนาของตน โดยใหเปนดุลพินิจ
ของศาลในการตีความในเรื่องนี้ ซึ่งจะเห็นวาคูความทั้งสองควรมีสิทธิโดยชัดแจงในการยื่นพยานหลักฐาน
เพื่อสนับสนุนขอกลาวอางของตนตอศาล และเพื่อเปนแนวทางใหศาลในการวินิจฉัยเรื่องดังกลาว
ประการที่สาม 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
ถูกปรับใชไดกับกรณีส วนใหญขางตน ดวยเหตุที่เปนคดีอาญาที่ ถูกฟองรองดําเนินคดีโดยพนักงานอัยการ
หรือเปนคดีแพง
นอกจากนี้ กฎหมายที่ ใ ช บั ง คั บ อยู โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ ย วกั บ การหมิ่ น ประมาททางอาญา
ที่ถูกนําไปใชอยางไมถูกตองเพื่อขมขูและคุกคามบุคคล ควรจะตองถูกยกเลิกไปโดยเร็ว คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงสหประชาชาติไดอธิบายวากฎหมายหมิ่นประมาทจะตองไมถูกนํามาใชในทางที่ขัดตอเสรีภาพ
ในการแสดงออกและขอมูลขาวสาร ซึ่งถูกประกันไวภายใตกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights หรือ ICCPR) การลงโทษทางอาญา
แทนการชดเชยความเสียหายในทางแพงยังเปนมาตรการที่ไมไดสัดสวนในการปองกันชื่อเสียงของบุคคลอื่น
และในขณะที่การลงโทษทางแพงอาจเปนมาตรการที่เหมาะสมและชอบดวยกฎหมายเพื่อปกปองชื่อเสียงของ
ผูอื่น การกําหนดโทษสําหรับความผิดดังกลาวจะตองไดสัดสวนและกระทําเทาที่จําเปนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค
อันชอบธรรมตามกฎหมายในทางกลับกัน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติไดกําหนดวาความรับ
ผิดในทางอาญาโดยทั่วไปนั้นไมเหมาะสําหรับความผิดฐานหมิ่นประมาทและรัฐควรพิจารณายกเลิกความผิด
ฐานหมิ่นประมาทในทางอาญา อีกทั้งการจําคุกก็มิไดเปนรูปแบบการลงโทษที่ไดสัดสวนหรือจําเปนสําหรับ
ความผิดฐานหมิ่นประมาท
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ประการสุ ด ท า ย ความตามมาตรา 161/1 วรรคสอง อาจส ง ผลเป น การจํ า กั ด สิ ท ธิ ข องบุ ค คล
ในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมและการไดรับการพิจารณาอยางเปนธรรม เนื่องจากหามมิใหผูรองทุกขที่
จงใจและไมมีเหตุอันสมควรฝาฝนคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลในคดีอื่นซึ่งถึงที่สุดฟองคดี สิทธิของบุคคล
ในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมหรือในการฟองรองดําเนินคดีนั้นมิควรไดรับผลกระทบจากคําพิพากษาหรือ
คํา สั่ ง ในคดี อื่น ซึ่ ง มิ ไ ด มี ผลในทางกฎหมายหรื อ ผลใดๆ ต อ คดี ที่ เ ขาหรื อเธอต อ งการฟ อ งร อ ง นอกจากนี้
ความในวรรคนี้ยังคลุมเครือและไมชัดเจนวาคําวา “เหตุผลอันสมควร” ซึ่งทําใหผูรองทุกขไมสามารถฟองรอง
ดําเนินคดีไดมีเหตุเชนใดบาง
มาตรา 165/2 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผล
บังคับใชแลวเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 โดยบัญญัติวา
“ในการไตสวนมูลฟอง จําเลยอาจแถลงใหศาลทราบถึงขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายอันสําคัญที่ศาลควร
สั่งวาคดีไมมีมูล และจะระบุในคําแถลงถึงตัวบุคคล เอกสาร หรือวัตถุที่จะสนับสนุนขอเท็จจริงตามคําแถลงของ
จําเลยดวยก็ได กรณีเชนวานี้ ศาลอาจเรียกบุคคล เอกสาร หรือวัตถุดังกลาวมาเปนพยานศาลเพื่อประกอบการ
วินิจฉัยสั่งคดีไดตามที่จําเปนและสมควร โดยโจทกและจําเลยอาจถามพยานศาลไดเมื่อไดรับอนุญาตจากศาล”
สําหรับมาตรา 165/2 ถูกนําไปใชแตเฉพาะในคดีอาญาซึ่งยื่นฟองโดยผูเสียหายที่เปนราษฎร และไมใช
กับคดีแพง อีกทั้งจะถูกใชในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเปนโจทกแตเฉพาะเมื่อศาลพิจารณาเห็นสมควร จะเห็น
วา มาตรา 165/2 นั้นจะถูกนําไปใชโดยเครงครัดในการไตสวนมูลฟองคดีที่ยื่นฟองโดยผูเสียหายที่เปนบุคคล
ธรรมดาหรือองคกรเอกชนเทานั้น หากเปนกรณีที่ยื่นฟองโดยพนักงานอัยการก็ไมจําตองมีการไตสวนมูลฟอง
แตอยางใด
มาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 บัญญัติวา
“ถาพนักงานอัยการเห็นวาการฟองคดีอาญาจะไมเปนประโยชนแกสาธารณชน หรือจะมีผลกระทบตอ
ความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือตอผลประโยชนอันสําคัญของประเทศ ใหเสนอตออัยการสูงสุด
และอัยการสูงสุดมีอํานาจสั่งไมฟองได”
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การฟองคดี SLAPPs ตอบุคคลธรรมดาซึ่งเพียงแคใชสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเองนั้นควรถูกจัดวาเปนกรณีที่
“ไมมีมูล” และพนักงานอัยการควรมีคําสั่งไมฟองคดีในระยะแรกของการดําเนินคดี พนักงานอัยการนั้นควรใช
อํานาจทั่วไปของตนในการสั่งไมฟองคดีตอศาลตามที่บัญญัติไวในกฎหมายไทยและพันธกรณีตามกฎหมาย
ระหวางประเทศของประเทศไทย ดังนั้น การที่พนักงานอัยการจะไมสั่งฟองคดี SLAPPs นั้นจึงไมจํากัดเฉพาะ
ตามบทบัญญัติในมาตรา 21 เสมอเทานั้น
ยิ่งไปกวานั้น เนื่องจากคดี SLAPPs นั้น สรางภาระแกจําเลยทั้งในแงของการถูกคุกคามและความตึง
เครียด นับตั้งแตเมื่อเริ่มยื่นฟอง การที่พนักงานอัยการสั่งไมฟองหรือการปฏิเสธวาคดีไมมีมูลตั้งแตเนิ่นๆ จึงเปน
เรื่องที่จําเปนอยางยิ่ง พนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนจึงควรไดรับการสนับสนุนใหใชอํานาจที่ตนมีอยู
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 140, 142 และ 143 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการสั่งไมฟอง
คดีตั้งแตเนิ่นๆ เพื่อที่จะลดผลกระทบในทางลบจากการถูกดําเนินคดีที่มีลักษณะเปน SLAPPs
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มักตกเปนเปาหมายการคุกคามไดเสมอ กลาวคือความเสี่ยงของทานเกิดขึ้นพรอมกับการเคลื่อนไหว คูมือฉบับนี้
ถือเปนสิ่งที่จะชวยใหคนในสังคมเกิดความเขาใจและประเมินความเสี่ยงทางหนึ่ง ซึ่งคูมือฉบับนี้จะมีคุณคา
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