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บทน�ำ
การมีส่วนร่วมสาธารณะ (Public Participation) ถือเป็นหลักการและแนวปฏิบัติทางการเมืองที่เป็นพื้นฐานสำ�คัญของสังคมประชาธิปไตย ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา ได้รบั รองสิทธิเสรีภาพ
ประการต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมสาธารณะได้ อาทิ เสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการชุมนุม เสรีภาพในการสมาคม สิทธิเสนอเรือ่ งราวร้องทุกข์
สิทธิชุมชน สิทธิการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ประชาชนทีใ่ ช้สทิ ธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในการเข้าไปมีสว่ นร่วมสาธารณะ
มักจะถูกคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ อยู่เสมอ ทั้งการทำ�ลายชื่อเสียง การใส่ร้ายป้ายสี การเยี่ยม
บ้าน การทำ�ร้ายร่างกาย การใช้กองทัพหรือตำ�รวจปราบปราม การลอบสังหาร การบังคับให้
สูญหาย เป็นต้น และอีกรูปแบบหนึ่งที่พบมากในปัจจุบันคือ “การคุกคามด้วยกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม”
การคุกคามด้วยกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม ในลักษณะการฟ้องคดีตอ่ บุคคลทีเ่ ข้าไป
มีสว่ นร่วมในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับนัน้ มักถูกเรียกว่า “การดำ�เนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพือ่ ปิดกัน้
การมีสว่ นร่วมสาธารณะ” (Strategic Lawsuits Against Public Participation หรือ SLAPPs)
บางครั้งอาจเรียกว่า “การฟ้องปิดปาก” ทั้งนี้ ตลอดรายงานชิ้นนี้จะใช้คำ�ว่า SLAPPs
SLAPPs มักถูกนำ�มาใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่บริษัทเอกชนและรัฐฟ้องคดีต่อประชาชน
ที่ออกมาใช้เสรีภาพในการแสดงออก การแสดงความคิดเห็นการร้องเรียน การชุมนุมหรือการ
มีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง ๆ ที่กระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำ�เนินงานของบริษัทเอกชน
การดำ�เนินนโยบายการพัฒนาของรัฐบาล หรือตรวจสอบการใช้อำ�นาจของรัฐ หรือการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในประเด็นนโยบายสาธารณะต่าง ๆ ซึ่งการฟ้องคดีดังกล่าวเป็นการสร้างอุปสรรค
ลดทอนทรัพยากร สร้างบรรยากาศแห่งความกลัวและยับยั้งประชาชนจากการใช้สิทธิตาม
รัฐธรรมนูญในการร้องเรียนต่อรัฐบาลและพูดถึงประเด็นสาธารณะ
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สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ซึง่ ทำ�งานเพือ่ สร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายให้สอดคล้อง
กับหลักนิตธิ รรม หลักสิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมทางสังคม เห็นว่าปัญหาเรือ่ งการฟ้อง
คดี SLAPPs ซึ่งเป็นการใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการคุกคาม
ประชาชนทีใ่ ช้สทิ ธิและเสรีภาพเพือ่ การมีสว่ นร่วมสาธารณะนัน้ เป็นเรือ่ งทีค่ วรมีการผลักดันให้
เกิดการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงได้ทำ�การศึกษาและจัดทำ�รายงานขึ้น ด้วยคาดหวังว่าจะนำ�ไปสู่
การถกเถียงเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไป
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แนวทางการจัดท�ำรายงาน
งานศึกษาชิน้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ สำ�รวจภาพรวมสถานการณ์ ปัญหาการฟ้องคดี SLAPPs
และในประเทศและต่างประเทศที่ใช้จัดการกับการฟ้องคดี SLAPPs แล้วนำ�มาวิเคราะห์เพื่อ
จัดทำ�ข้อเสนอในการป้องกันการฟ้องคดี SLAPPs ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
ในส่วนของการศึกษาสภาพปัญหาและสถานการณ์นั้น รายงานชิ้นนี้จะรวบรวมข้อมูลคดีที่เกิด
ขึ้นหลังจาก พ.ศ. 2540 จนถึง พฤษภาคม 2562 เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงหลังการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งก่อให้เกิดและรับรองสิทธิ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการมีสว่ นร่วมหลายประการ โดยเฉพาะสิทธิในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร สิทธิชมุ ชน
และสิทธิในการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร เป็นต้น การประกาศใช้รัฐธรรมนูญดังกล่าว
จึงเป็นหมุดหมายสำ�คัญที่ทำ�ให้กระแสการมีส่วนร่วมสาธารณะขยายออกไปในระดับต่าง ๆ
สำ�หรับเกณฑ์การพิจารณาว่ากรณีใดบ้างจะเข้าข่ายเป็นคดี SLAPPs นั้น จะพิจารณา
จากนิยามว่ากรณีนั้นเป็น “การฟ้องคดีเพื่อคุกคามการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ
ประเด็นสาธารณะ หรือการดำ�เนินการอื่นใดเพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ
เกี่ยวกับประเด็นสาธารณะ” ดังนั้น SLAPPs ในรายงานฉบับนี้จะไม่รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้
1. การใช้กฎหมายจำ�กัดเสรีภาพที่ไม่ใช่การฟ้องร้องดำ�เนินคดี
2. คดีที่ยังมีความคลุมเครือไม่ชัดเจนว่าผู้ถูกฟ้องเป็นผู้กระทำ�ความผิดตามที่ถูกฟ้องจริง
หรือไม่ เช่น กรณีการดำ�เนินคดีผิดตัว เป็นต้น
3. การฟ้องคดีในบางข้อหาและความผิดตามกฎหมายบางฉบับ ด้วยเหตุ 2 ประการ
ประการแรกคือข้อจำ�กัดในการจำ�แนกข้อมูล คดีบางประเภทมีขอ้ จำ�กัดในการเข้าถึงราย
ละเอียดของคดี ทำ�ให้ยากแก่การจำ�แนกว่าเข้าข่ายเป็น SLAPPs หรือไม่ โดยเฉพาะ
คดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ซึ่งหลายกรณีมีการปกปิดเนื้อหาคดีโดย
กระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความคาดเคลื่อนเชิงสถิติ แต่จะนำ�บางกรณีที่
ชัดเจนว่าเข้าข่าย SLAPPs มาอ้างอิงประกอบการเขียนรายงานบางส่วนแทน
4. คดีทเี่ กีย่ วข้องกับกฎหมายพิเศษด้านความมัน่ คง (พระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก พ.ศ. 2547
พระราชกำ�หนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติ
การรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551) เนือ่ งจากเป็นสถานการณ์พเิ ศษ
และบางสถานการณ์มีคดีที่เกิดขึ้นเป็นจำ�นวนมาก ยากแก่การจำ�แนก
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ทั้งนี้ แหล่งข้อมูลในการจัดทำ�รายงาน ได้แก่ 1) องค์กรสิทธิมนุษยชนที่ทำ�งานเกี่ยวกับ
คดีลักษณะ SLAPPs อาทิ ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ โดยโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อ
กฎหมายประชาชน (iLaw) ศูนย์ทนายความเพือ่ สิทธิมนุษยชน มูลนิธศิ ูนย์ข้อมูลชุมชน เป็นต้น
2) การสัมภาษณ์ผทู้ เี่ กีย่ วข้อง เช่น ทนายความ ผูถ้ กู ฟ้องคดี เป็นต้น 3) การจัดเวทีสมั มนาและ
การจัดประชุมกลุม่ ย่อย ได้แก่ การเสวนาวิชาการ เรือ่ งการพัฒนากฎหมายและกลไกป้องกันการ
“ฟ้องคดีปิดปาก” เพื่อปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ สมาคม
นักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เวทีเสวนา “การฟ้องคดีปิดปาก กรณีโรงไฟฟ้าและ
ทางออก” วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดโดย
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน EIA/
EHIA Watch Thailand และกรีนพีซ และการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟัง
ข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนากฎหมายต่อต้านการฟ้องคดีปดิ ปาก
(SLAPPs) ในประเทศไทย วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
จัดโดยสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ตลอดจนข้อมูลจากสื่อมวลชนที่น่าเชื่อถือ
ทั้งนี้ ข้อมูลเชิงสถิติที่ระบุในรายงานฉบับนี้ อยู่ภายใต้ข้อจำ�กัดในการเข้าถึงข้อมูลและ
ข้อจำ�กัดต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้นับว่าเพียงพอที่จะสะท้อนให้เห็น
ปรากฏการณ์ และลักษณะของคดี SLAPPs ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และเป็นประโยชน์ต่อ
การนำ�มาวิเคราะห์เพื่อจัดทำ�ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมได้
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บทที่ 1
นิยามและแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับ SLAPPs
การดำ�เนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อต่อต้านการมีส่วนร่วมสาธารณะ (Strategic Lawsuits
Against Public Participation) หรือ SLAPPs เป็นรูปแบบหนึ่งของการคุกคามโดยการใช้
กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือ (Judicial Harassment) โดยมุ่งคุกคามเฉพาะเจาะจงไป
ที่การมีส่วนร่วมสาธารณะหรือการใช้สิทธิทางการเมืองของประชาชน มุ่งก่อให้เกิดความเสีย
หายหรือคุกคามต่อเสรีภาพในการพูด การแสดงความคิดเห็น หรือการถกเถียงอย่างสร้างสรรค์
โดยเป้าหมายคือผู้ที่สื่อสารความคิดเห็น (communication) ที่จะมีอิทธิพลต่อการดำ�เนินการ
ของรัฐบาล (government proceeding) ในประเด็นสำ�คัญเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ หรือ
ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญทางสังคม1
Penelope Canan ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ทางสังคมวิทยา และ George Pring ศาสตราจารย์
ทางกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยเดนเวอร์ สหรั ฐ อเมริ ก า ผู้ ทำ � การศึ ก ษาเรื่ องนี้ อย่ า งเป็ น
ระบบ ได้อธิบายในหนังสือเรื่อง SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out ที่ตีพิมพ์ในปี
ค.ศ. 1996 ว่า การฟ้องคดีลกั ษณะ SLAPPs ส่วนใหญ่เป็นไปเพือ่ การข่มขู่ มุง่ ตอบโต้ หรือฟ้อง
เพื่อหยุดพฤติกรรมเฉพาะ ลงโทษการพูด หรือต่อต้านกิจกรรมทางการเมือง และคดีจำ�นวน
มากมีลักษณะเป็นยุทธศาสตร์ ไม่ใช่เพียงแค่ยุทธวิธ2ี

1
2

Multinational Monitor, SLAPPing back for democracy, May98, Vol. 19, Issue 5
George W. Pring and Penelope Canan, SLAPPs. Getting sued for speaking out, page 8
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การฟ้องคดี SLAPPs จะมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงใน 3 เรื่องสำ�คัญ คือ3
1. การแปลงข้อพิพาท (Dispute Transformation) จากข้อโต้แย้งทางการเมืองไปสู่
ข้อโต้แย้งทางกฎหมาย โดยทำ�ให้การใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญของผู้ถูกฟ้องกลายเป็นเรื่องการ
กระทำ�ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เช่น การทำ�ให้การแสดงความคิดเห็นกลายเป็นการหมิ่นประมาท
การทำ�ให้การชุมนุมกลายเป็นการบุกรุกหรือก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง เป็นต้น
2. การแปลงเวทีการต่อสู้ (Forum Transformation) จากเวทีสาธารณะ ซึ่งสามารถแก้
ปัญหาด้วยการตัดสินใจทางการเมือง ไปสู่เวทีของกระบวนการยุติธรรมหรือศาลที่ใช้เทคนิค
ทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหา
3. การแปลงประเด็น (Issue Transformation) จากเป็นความเสียหายที่กระทบต่อ
สาธารณะไปเป็นความเสียหายต่อส่วนตัวของผู้ฟ้องคดี
คดี SLAPPs จึงมีลกั ษณะแตกต่างจากคดีสามัญทัว่ ไป เพราะมีลกั ษณะเป็นคดีทางการเมือง
โดยทั่วไปแล้ว โจทก์หรือผู้ฟ้องคดีไม่ได้ต้องการแสวงหาความยุติธรรม ไม่ได้คาดหวังถึงผล
ของคดีว่าจะชนะคดีหรือไม่ แต่มีเป้าหมายเพียงเพื่อข่มขู่ ปิดปาก หรือกลั่นแกล้งฝ่ายตรงข้าม
ด้วยการดูดทรัพยากร บังคับให้ฝา่ ยตรงข้ามใช้จา่ ยเงินเพือ่ ต่อสูค้ ดีทไี่ ม่มมี ลู ลดทอนประสิทธิภาพ
ในการทำ�งาน การทำ�กิจกรรม เวลาและกำ�ลังใจ สร้างความกดดันทางอารมณ์แก่ฝ่ายตรงข้าม
จนฝ่ายตรงข้ามอ่อนแรงและหยุดวิพากษ์วิจารณ์หรือคัดค้านไป ซึ่งคดี SLAPPs ไม่เพียงแต่
หยุดยัง้ การมีสว่ นร่วมสาธารณะทีก่ �ำ ลังดำ�เนินอยูเ่ ท่านัน้ แต่ยงั สร้างความกลัว (chilling effect)
ความท้อใจทีจ่ ะทำ�กิจกรรมหรือการมีสว่ นร่วมสาธารณะในอนาคต4 และขยายความหวาดกลัว
และส่งข้อความแห่งการข่มขู่ต่อสังคมโดยรวมด้วย5 ซึ่งในระยะยาวย่อมส่งผลเสียต่อระบอบ
ประชาธิปไตย
สำ�หรับสภาพแวดล้อมที่จะที่เอื้อให้เกิด SLAPPs มากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
เช่น ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่มีราคาแพง ซึ่งรวมถึงกลไกการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ที่มีอยู่ ความยืดหยุ่นของกฎหมายที่เกี่ยวกับการพูดหรือการแสดงออก (โดยเฉพาะการ
หมิน่ ประมาท) และมาตรการการป้องกันทีม่ อี ยู่ (เช่นกฎเกณฑ์ตอ่ ต้าน SLAPPs หรือการกำ�หนด
ความรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่อการใช้กระบวนการที่ไม่เหมาะสม)6 เป็นต้น
3
George W. Pring and Penelope Canan, SLAPPs. Getting sued for speaking out, page 10, 11
4
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
5
Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, UN Doc. A/HRC/25/55, 23 December
2013, para 59.
6
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
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เกณฑ์การพิจารณาคดีที่เข้าข่ายเป็น SLAPPs
เดิม Canan และ Pring ได้ใช้หลักเกณฑ์ 4 ประการ เพื่อคัดเลือกกรณีศึกษาที่เข้าข่ายเป็น
SLAPPs สำ�หรับงานวิจัยของพวกเขา ได้แก่7
1. เป็นการฟ้องคดีแพ่ง รวมถึงการฟ้องแย้ง หรือการร้องสอด (สำ�หรับค่าเสียหายเป็นเงิน
และหรือคำ�สั่งห้าม)
2. ยื่นฟ้องต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนอกภาครัฐ (non-governmental individuals or
groups)
3. เป็นการสือ่ สารทีท่ �ำ ให้เกิดอิทธิพลต่อการดำ�เนินการหรือผลลัพธ์ทางรัฐบาล (government
action or outcome)
4. เกี่ยวกับประเด็นสาธารณะหรือประเด็นที่มีความสำ�คัญทางสังคม (public interest/
concern or social significance)
อย่างไรก็ดี เมื่อแนวคิดเรื่อง SLAPPs ถูกนำ�มาพัฒนาเป็นกฎหมาย Anti – SLAPPs ใน
หลายมลรัฐในสหรัฐอเมริกาเองหรือประเทศต่างๆ คดี “SLAPPs” ได้ขยายขอบเขตครอบคลุม
ลักษณะของคดีทมี่ กี ารฟ้องคดีประเภทอืน่ นอกจากคดีแพ่งด้วย เช่น ประเทศฟิลปิ ปินส์ กำ�หนด
ให้คดี “SLAPPs” ครอบคลุมถึงการดำ�เนินคดีทางแพ่ง อาญา และปกครอง8 เป็นต้น การกำ�หนด
ขอบเขตหรือนิยามว่าคดีใดเข้าข่ายเป็น SLAPPs หรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่
บางแห่งกำ�หนดขอบเขตไว้แคบ บางแห่งอิงตามแนวทางที่ Canan และ Pring ได้เสนอไว้ และ
บางแห่งกำ�หนดขอบเขตกว้างให้การคุม้ ครองการดำ�เนินการทีเ่ กีย่ วกับประเด็นสาธารณะทัง้ หมด
ไม่จำ�จัดเฉพาะการสื่อสารต่อการดำ�เนินการ การตัดสินใจหรือผลลัพธ์ของรัฐบาลเท่านั้น9
(ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายในบทที่ 3 )
ดังนั้น เพื่อง่ายต่อการเลือกคดี SLAPPs เพื่อเป็นกรณีศึกษา ในรายงานชิ้นนี้จึงกำ�หนด
นิยามของ SLAPPs ว่าคือ การฟ้องคดีเพื่อคุกคามการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ
ประเด็นสาธารณะหรือการดำ�เนินการอื่นใดเพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ
เกี่ยวกับประเด็นสาธารณะ
7
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
8
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
9
โปรดดูกฎหมายของมลรัฐ Rhode Island, California, WASHINGTON, D.C. , Vermont, Indiana, Connecticut, Illinois, Kansas,
Louisiana, Maine, Maryland, Oregon, Texas รายละเอียดโปรดค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ระบุในภาคผนวก
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อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไป ผู้ฟ้องคดี SLAPPs จะไม่ระบุอย่างตรงไปตรงมาว่าคดีที่ฟ้องนั้น
เป็น SLAPPs หรือไม่ แต่จะอำ�พรางลักษณะที่แท้จริงของคดีไว้ โดยนำ�เสนอว่าเป็นเรื่องส่วน
บุคคลและกฎหมายไม่ใช่เรือ่ งสาธารณะ ในคำ�ฟ้องของโจทก์ มักจะใช้ความผิดทางกฎหมายฐาน
ใดฐานหนึ่งเพื่ออำ�พรางวัตถุประสงค์ที่แท้จริงไว้ เช่น หมิ่นประมาท ยุยงปลุกปั่น การละเมิด
อำ�นาจศาล ลักทรัพย์ บุกรุก ทำ�ให้เสียทรัพย์ เป็นต้น
ดังนั้น การแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างคดี SLAPPs กับคดีความที่ชอบด้วยกฎหมาย
และเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริต สามารถพิจารณาได้จากข้อแนะนำ�เบื้องต้น ซึ่งจะช่วยระบุว่า
คดีนั้นเป็น SLAPPs หรือไม่ ได้แก่10 การกระทำ�ที่ถูกกล่าวหานั้นเป็นการกระทำ�ที่ได้รับการ
คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ ผู้ถูกฟ้องเป็นกลุ่มหรือประชาชนที่กระตือรือร้นทางการเมือง
และการมีส่วนร่วมสาธารณะหรือไม่ มีความพยายามในการใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบ
ทางเศรษฐกิจหรืออำ�นาจรัฐเพือ่ กดดันผูถ้ กู ฟ้องคดีหรือไม่ ผูฟ้ อ้ งคดีมปี ระวัตกิ ารดำ�เนินคดีเพือ่
ข่มขูน่ กั วิจารณ์หรือนักเคลือ่ นไหวหรือไม่ มีการเรียกร้องค่าเสียหายในจำ�นวนทีส่ งู เกินจริง ไม่ได้
สัดส่วนกับความเสียหายจริงที่เกิดขึ้นหรือไม่ ผู้ฟ้องไม่ได้ให้หลักฐานที่แท้จริงเพื่อแสดงว่าผู้ถูก
ฟ้องมีส่วนร่วมในการกระทำ�ความผิด หรือผู้ฟ้องคดีมีความพยายามประวิงคดีออกไปให้นาน
ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หรือไม่?

10
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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บทที่ 2
สถานการณ์ SLAPPs ในประเทศไทย
จากการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ พบว่า นับแต่ปี พ.ศ.2540 ถึง
ปัจจุบัน (31 พฤษภาคม 2562) มีกรณีที่เข้าข่ายเป็น SLAPPs จำ�นวน 212 กรณี โดย
นับแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาพบคดี SLAPPs มีจ�ำ นวนมากกว่าปีกอ่ นหน้านัน้ อย่างมีนยั สำ�คัญ
ซึง่ เป็นผลมาจากกรณีทบี่ ริษทั เอกชนทีป่ ระกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ�ฟ้องคดีตอ่ กลุม่ ชาวบ้าน
ที่คัดค้านการประกอบกิจการหลายคดี หลังจากนั้นเมื่อปี พ.ศ.2557 เกิดเหตุการณ์รัฐประหาร
22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 คณะรัฐประหารได้ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการปิดกั้น
การใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน ส่งผลให้ในช่วงปี พ.ศ.2557 เป็นต้นมา
คดีที่เข้าข่ายเป็น SLAPPs มีมากขึ้นตามไปด้วย
คดี SLAPPs ระหวางป พ.ศ.2540 - 2562 (31 พฤษภาคม)
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ที่มา: สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

อย่างไรก็ดี แม้รายงานชิน้ นีจ้ ะเริม่ เก็บข้อมูลตัง้ แต่ชว่ งปี พ.ศ.2540 แต่ไม่ได้หมายความว่า
ก่อนหน้านัน้ ไม่มคี ดี SLAPPs เกิดขึน้ เลย เพราะจากการค้นข้อมูลพบคดีทเี่ ข้าข่ายเป็น SLAPPs
มีขึ้นตั้งเเต่มากแล้วเช่น คดีที่ตำ�รวจฟ้องบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวเกี่ยวข้องกับการ
รับสินบนของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจโดยอ้างว่าทำ�ให้ตำ�รวจเสื่อมเสียชื่อเสียง ซึ่งคดีดังกล่าวเกิดขึ้น
ในช่วงรัชกาลที่ 611
11
สายชล สัตยานุรักษ์, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ : ประวัติศาสตร์สังคมไทย, สนับสนุนโดย
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2558 หน้า 718
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และยังพบว่า SLAPPs ก่อนหน้านั้นเกิดขึ้นจากการดำ�เนินการโดยรัฐ โดยเฉพาะในช่วง
รัฐบาลที่มีลักษณะอำ�นาจนิยม เช่น ในช่วงรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีการใช้กฎหมาย
ต่อต้านการกระทำ�อันเป็นคอมมิวนิสต์ เป็นเครื่องมือในการจัดการนักการเมือง อดีตรัฐมนตรี
นักหนังสือพิมพ์หรือนักเขียน ทนายความ ครูอาจารย์ นิสิตนักศึกษา ปัญญาชน รวมทั้ง
กรรมการสหภาพแรงงาน12 มีข้อมูลระบุว่าหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�
อันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ.2495 มีผู้ถูกจับด้วยข้อหาดังกล่าวจำ�นวน 190 คน13 และช่วงหลัง
เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ก็มีการใช้กฎหมายดำ�เนินคดีกับนักศึกษาประชาชนจำ�นวนมาก
มีผู้ถูกจับไม่น้อยกว่า 3,094 คน14 มีผู้ถูกดำ�เนินคดีทั้งสิ้น 106 คน ภายใต้ข้อหาต่างๆ เช่น
การกระทำ�อันเป็นคอมมิวนิสต์ กบฏ มั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป มั่วสุมสมคบกันตั้งแต่ห้าคน
ขึ้นไปเป็นซ่องโจร เป็นต้น15
หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ซึ่งได้เปิดช่องให้
ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้มากขึ้น มีการรับรองสิทธิประการต่าง ๆ หลาย
ประการ เมื่อประชาชนตื่นรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนหรือสังคมมากขึ้น ย่อมเป็นอุปสรรคในการดำ�เนินการของบริษัทเอกชนหรือหน่วย
งานรัฐ ส่งผลให้เกิดการคุกคาม รวมถึงการดำ�เนินคดีกับประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม มีคดีน่า
สนใจทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงปี พ.ศ.2541 เป็นคดีทสี่ บื เนือ่ งจากเครือข่าย 30 องค์กรต่อต้านการทุจริต
ซึ่งทำ�งานด้านการต่อต้านการทุจริตยาในขณะนั้น ได้ใช้สิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฯ
ฉบับปี พ.ศ.2540 รวบรวมรายชือ่ เพือ่ ถอดถอนผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งทางการเมือง มีการเคลือ่ นไหวอีก
หลายรูปแบบ อาทิ การยืน่ จดหมายเปิดผนึกต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ส่งผลให้แกนนำ�เครือข่าย
ถูกปลัดกระทรวงสาธารณสุขฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาท16

12
กฤษณะ โสภี, การปราบปรามคอมมิวนิสต์ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 2501-2506, ศิลปวัฒนธรรม https://www.silpa-mag.com/
club/art-and-culture/article_7717 สืบค้น 10 กันยายน 2561
13
สายชล สัตยานุรักษ์, อ้างแล้ว หน้า 793 อ้างจาก Kasian Tejapira, Commodifying Marxism : The Formation of Modern Thai
Radical Culture, 1927-1958, p.130
14
เว็บไซด์ บันทึก 6 ตุลา, https://doct6.com/archives/2205#_ftn12 อ้างอิงจาก สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, สายธารประวัติศาสตร์
ประชาธิปไตยไทย, กรุงเทพฯ: พี.เพรส, 2551, หน้า 165.
15
เว็บไซด์ บันทึก 6 ตุลา, https://doct6.com/archives/2205.
16
นวลน้อย ตรีรัตน์ และชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ, ขบวนการทางสังคมกับการต่อต้านคอร์รัปชัน : ศึกษากรณีการทุจริตการจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข, หน้า 36 ในผาสุก พงษ์ไพจิต และคณะ, ลุกขึ้นสู้ : ขบวนการประชาชนร่วมสมัย, สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.), 2543

14
ภาพรวมคดี SLAPPs ที่รวบรวมนับแตป พ.ศ.2540 - 2562 (31 พฤษภาคม)

ฟองเอง

แพงและอาญา

อาญา

ในจำ�นวนกรณีที่รวบรวมไว้ 212 กรณี พบว่า เป็นการดำ�เนินคดีแพ่ง 9 กรณี คดีแพ่งและ
อาญา 7 กรณี และคดีอาญา 196 กรณี
ผู้ฟ้องร้องด�ำเนินคดี
ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา กำ�หนดให้คดีเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมได้
2 ช่องทาง คือพนักงานอัยการ และผู้เสียหาย17 จากข้อมูลพบว่าคดี SLAPPs ในประเทศไทย
มีทงั้ ทีเ่ ป็นการดำ�เนินคดีผา่ นพนักงานอัยการ และฟ้องคดีเองโดยผูเ้ สียหาย โดยในจำ�นวน 212
กรณีที่รวบรวมได้ พบว่า เป็นการยื่นฟ้องคดีต่อศาลเองจำ�นวน 59 กรณี และเป็นการร้องทุกข์
หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน จำ�นวน 153 กรณี
ภาพรวมคดี SLAPPs ที่รวบรวม
นับแตป พ.ศ.2540 - 2562 (31 พฤษภาคม พ.ศ.2562)

ฟองเอง
17

โปรดดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28

รองทุกข / กลาวโทษ
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ในจำ�นวนทีฟ่ อ้ งคดีเองจำ�นวน 59 กรณีนนั้ เป็นคดีแพ่ง จำ�นวน 9 กรณี ทัง้ หมดยืน่ ฟ้องโดย
บริษัทเอกชน เป็นคดีแพ่งและอาญาจำ�นวน 7 กรณี ส่วนใหญ่ยื่นฟ้องโดยบริษัทเอกชน มี
กรณีเดียวที่ฟ้องโดยเจ้าหน้าที่รัฐ นอกนั้นเป็นคดีอาญา จำ�นวน 43 กรณี ส่วนใหญ่เป็นการ
ยืน่ ฟ้องโดยบริษทั เอกชน รองลงมาเป็นบุคคลในตำ�แหน่งหน้าทีต่ า่ งๆ เช่น ข้าราชการ ผูบ้ ริหาร
หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ แพทย์ ฯลฯ เป็นการยืน่ ฟ้อง โดยหน่วยงานรัฐ 2 กรณี คือกรณีกระทรวง
พลังงานฟ้องนักเคลือ่ นไหวด้านปฏิรปู พลังงาน18 สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช. ) ฟ้องนักวิชาการและสื่อมวลชน19
และเป็นการยืน่ ฟ้องโดยรัฐวิสาหกิจ 2 กรณี คือบริษทั ปตท. จำ�กัด (มหาชน) ฟ้องนักเคลือ่ นไหว
ด้านพลังงาน 2 คดี20
สำ�หรับการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน จำ�นวน 153 กรณีนั้น ส่วนใหญ่
เป็นการดำ�เนินการตามรูปแบบของการดำ�เนินคดีทรี่ ฐั เป็นผูเ้ สียหาย โดยเฉพาะการกล่าวโทษโดย
คสช. ในความผิดเกี่ยวกับคำ�สั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
116 และการกล่าวโทษโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำ�ความผิดเกีย่ วกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี (ปอท.) ในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร์ฯ นอกจากนั้นเป็นการร้องทุกข์กล่าวโทษโดยหน่วยงานรัฐต่างๆ เช่น กองทัพเรือ
กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำ�นักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นต้น) จำ�นวน 14 กรณี สำ�หรับบริษัทเอกชน มีการร้องทุกข์ 11
กรณี บางกรณีรอ้ งทุกข์ไว้ แต่สดุ ท้ายก็ใช้วธิ ฟี อ้ งเอง เช่น กรณีบริษทั เหมืองแร่ทองคำ�21 เป็นต้น
ผู้ที่เสี่ยงต่อการตกเป็นเป้าหมายของการถูกฟ้องคดี
ผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายของการถูกฟ้องคดีมากที่เว้นวรรคกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง
(27.06%) ซึ่งส่วนใหญ่ถูกฟ้องในช่วงหลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 รองลงมา
คือกลุ่มชุมชนหรือประชาชนที่เคลื่อนไหวคัดค้านโครงการพัฒนาที่ก่อผลกระทบต่อชุมชน
(22.93%) ซึ่ ง ผู้ ถู ก ฟ้ อ งมี ทั้ ง แกนนำ � และสมาชิ ก ของกลุ่ ม หรื อ ชุ ม ชน และบางกลุ่ ม หรื อ
ชุมชนถูกฟ้องซ้ำ�หลายคดี เช่น กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จังหวัดเลย ที่คัดค้านการทำ�เหมืองแร่
18
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/case/629 เข้าถึง 7 มกราคม 2562
19
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/case/488 เข้าถึง 7 มกราคม 2562
20
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/case/607 และhttps://mgronline.com/onlinesection/detail/9580000137306 เข้าถึง 7 มกราคม 2562
21
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLawhttps://freedom.ilaw.or.th/case/694 เข้าถึง 7 มกราคม 2562
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ทองคำ� ถูกบริษัทเหมืองทองฟ้องร้องกว่า 20 คดี22 กลุ่มนักสิทธิมนุษยชน/นักพัฒนาเอกชน
(ด้านสิทธิสตรี แรงงาน การตรวจสอบทุจริต พลังงาน สิ่งแวดล้อม ชาติพันธุ์) (15.59%)
กลุ่มประชาชนที่สนใจการเมือง ซึ่งเป็นกลุ่มที่สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง แต่ไม่
ถึงขั้นเป็นแกนนำ� (11.92%) สื่อมวลชน (8.25%) กลุ่มอื่นๆ (โฆษกวัด ทนายความ แอดมิน
เพจ) (5.50%) กลุม่ ผูถ้ กู ละเมิดหรือญาติทเี่ รียกร้องความเป็นธรรม (5.04%) และนักวิชาการ /
อาจารย์มหาวิทยาลัย (3.66%) ตามลำ�ดับ ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องหลายคนอาจจะสังกัดหลายกลุ่ม แต่
การจำ�แนกกลุม่ ดังกล่าวข้างต้นถือตามกลุม่ ทีส่ งั กัดหรือบทบาทอันเป็นเหตุให้ถกู ฟ้องคดีเป็นหลัก
การกระท�ำที่เสี่ยงต่อการถูกฟ้องคดี
การกระทำ�ที่ตกเป็นเป้าหมายของการถูกฟ้องมากที่สุดคือ การเผยแพร่ข้อมูลหรือแสดง
ความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ (25.47%) รองลงมาคือการชุมนุมสาธารณะ (15.09%) การ
จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ (กิจกรรมล้อเลียน ดนตรี ละคร ชูป้าย เดิน เป็นต้น) (12.73%) การ
ทำ�หนังสือร้องเรียนต่อหน่วยงาน (8.01%) การให้สมั ภาษณ์หรือเขียนบทความเผยแพร่ทางสือ่
(5.66%) การชุมนุมหรือจัดกิจกรรมในพืน้ ทีโ่ ครงการ (5.66%) การเผยแพร่ขา่ วหรือบทความใน
สำ�นักข่าวออนไลน์ (3.77%) การแจกเอกสาร (3.77%) การแถลงข่าวหรือแถลงการณ์ (3.30%)
การเข้าไปในพืน้ ทีด่ �ำ เนินโครงการเพือ่ ตรวจสอบ (3.30%) การสนับสนุนการจัดกิจกรรม (มอบ
ดอกไม้ให้ก�ำ ลังใจ ให้ทพี่ กั ช่วยเหลือทางกฎหมาย สังเกตการณ์การจัดกิจกรรม ฯลฯ) (2.83%)
การทำ�หน้าที่สื่อมวลชน (2.35%) การดำ�เนินการอื่นๆ (การนำ�หลักหลักฐานมาแสดงต่อเจ้า
หน้าที่และสาธารณะ การไม่บรรจุวาระประชุม) (1.88%) การพูดในเวทีสัมมนา (1.41%) และ
การเผยแพร่ผลการวิจัยหรือรายงานการละเมิดสิทธิ (0.94%) ตามลำ�ดับ
ประเด็นที่เสี่ยงต่อการถูกฟ้องคดี
ประเด็นที่มีการฟ้องร้องมากที่สุดคือประเด็นเกี่ยวกับการปกครอง (ความชอบธรรมของ
รัฐบาล การเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญและการออกกฎหมาย) (39.13 %) รองลงมาคือประเด็นสิ่ง
แวดล้อมและการพัฒนา (เหมืองแร่, โรงงานอุตสาหกรรม, โรงไฟฟ้า) (32.07 %) ประเด็น
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ กระบวนการยุติธรรมและการตัดสินคดีของศาล (12.26%)
ประเด็นการทุจริต (5.66%) ประเด็นแรงงาน (5.18%) ประเด็นสาธารณสุข และการแพทย์
(2.35%) ประเด็นพลังงาน (2.35%) และประเด็นอื่นๆ (0.94%)
22

ประมวลคดีเหมืองแร่เมืองเลย VS กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด, นักข่าวพลเมือง https://www.citizenthaipbs.net/node/5529
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กฎหมายที่ถูกน�ำมาใช้ด�ำเนินคดี
เมือ่ กล่าวถึงคดี SLAPPs คนจำ�นวนมากมักจะนึกถึงคดีประเภทหมิน่ ประมาท แต่ในความ
เป็นจริงมีการใช้ขอ้ หาตามกฎหมายอืน่ อีกมากมายมาใช้ในการดำ�เนินคดี ซึง่ แน่นอนว่าส่วนใหญ่
เป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญา จากข้อมูล 212 กรณีพบว่า มีการใช้ข้อหาตามกฎหมาย โดย
แบ่งเป็นคดีอาญาตามกฎหมายปกติ คดีอาญาตามกฎหมายที่เกิดขึ้นเฉพาะกิจ และคดีแพ่ง
เรียงลำ�ดับจากข้อหาที่ถูกนำ�มาใช้มากที่สุดไปหาน้อย ได้ดังนี้
1. คดีอาญา (กฎหมายปกติ)
1.1 ข้อหาหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 และ 328 ถูกนำ�
มาใช้มากทีส่ ดุ (26.23%) ทัง้ โดยเอกชนและหน่วยงานรัฐ ในจำ�นวนนีม้ ที งั้ การดำ�เนินคดีขอ้ หา
หมิ่นประมาทเพียงข้อหาเดียว การดำ�เนินคดีร่วมกับหมิ่นประมาททางแพ่ง และหลายกรณี
เป็นการดำ�เนินคดีร่วมกับมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยเดิมทีนั้น หากเป็นกรณี ที่มีการแสดงความคิดเห็นหรือเผยแพร่
ข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ ข้อหาหมิ่นประมาทจะถูกใช้ควบคู่กับพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 (1) แต่หลังการประกาศใช้
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่ง
แก้ไขมาตรา 14 (1) แนวโน้มการใช้ข้อหาหมิ่นประมาทควบคู่กับมาตรา 14 (1) ก็ลดลง
1.2 ข้อหาตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 (25.41%) ความผิดตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2550 โดยเฉพาะมาตรา 1423 มักถูกนำ�มาใช้กบั การแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์
และถูกใช้ควบคูก่ บั กฎหมายอืน่ ๆ ซึง่ พบอยู่ 2 มิตคิ อื มิตดิ า้ นความมัน่ คง โดยเฉพาะการวิพากษ์
วิจารณ์รัฐบาล มาตรา 14 (2) (3) จะถูกใช้ควบคู่กับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 แต่
อีกมิตหิ นึง่ คือกรณีทกี่ ระทบชือ่ เสียงส่วนตัว เช่น การวิพากษ์วจิ ารณ์หน่วยงานหรือเจ้าหน้าทีร่ ฐั
หรือบริษัทเอกชน มาตรา 14 (1) จะถูกใช้ร่วมกับข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 แต่ปัจจุบันการใช้มาตรา 14 (1) ควบคู่กับข้อหาหมิ่น
ประมาทลดลง เพราะพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560 ได้แก้ไขมาตรา 14 (1) ไม่ให้ใช้กับการกระทำ�ความผิดฐานหมิ่นประมาทตาม
ประมวลกฎหมายอาญา อย่างไรก็ดี ปัจจุบันผู้ฟ้องคดีมีแนวโน้มที่จะหันไปใช้มาตรา 14 (2)
23

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
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กับผู้ที่ออกมาที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางออนไลน์มากขึ้น24
1.3 ข้อหาเกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบเรียบเรียบร้อยของประชาชน (15.57)
อาทิ ข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116, 215, 216 รวมถึงมาตรา 112
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 หรือที่เรียกว่า “ความผิดฐานยุยงปลุกปั่น” ถูก
นำ�มาใช้ดำ�เนินคดีกับการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หากเป็นการแสดงความคิดเห็น
ผ่านทางออนไลน์ ข้อหานีจ้ ะถูกใช้ควบคูก่ บั พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�ความผิดเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (2) (3)
ภายหลังการรัฐประหารของ คสช. การกล่าวหาและดำ�เนินคดีด้วยมาตรา 116 เพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสำ�คัญ จากข้อมูลที่รวมรวมโดยศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ (iLaw) (ข้อมูล
ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562) ระบุว่ามีคนถูกดำ�เนินคดีด้วยกฎหมายมาตรานี้ถึง 117 ราย25
ขณะที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ระบุว่ามีอย่างน้อย 14 กรณี เป็นคดีเกี่ยวกับการ
วิพากษ์วิจารณ์บุคคลในคณะรัฐบาล ทั้งประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตในกรณีโครงการก่อสร้าง
อุทยานราชภักดิ์ เป็นต้น26 และบุคคลทีต่ กเป็นเป้าหมายส่วนใหญ่คอื นักเคลือ่ นไหว นักกิจกรรม
ทางการเมืองและนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับ คสช. และพบว่ามาตรานี้ยังถูกใช้กับกิจกรรมที่
ไม่ใช่การชุมนุมขนาดใหญ่27 รวมถึงการแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงออกที่ไม่ได้ เป็นการ
ชุมนุมด้วย โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นในเชิงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลผ่านเฟซบุ๊ก28 และ
การแสดงความคิดเห็นที่กระทบต่อเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานรัฐ ก็อาจจะถูกดำ�เนินคดีตาม
มาตรา 116 ด้วยเช่นกัน29
ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 215,
216 (มั่วสุม ก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง) ถือเป็นอีกหนึ่งข้อกล่าวหาที่ถูกนำ�มาใช้กับการใช้
เสรีภาพในการชุมนุมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาทิ กรณีชุมนุมคัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซไทยมาเลเซีย หรือกรณีการชุมนุมของสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ฯ เพื่อทวงถามความคืบหน้าในการ
24
โปรดดูกรณีแกนนำ�พรรคเพื่อไทย วิจารณ์ยุทธศาสตร์ชาติ, ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/
case/805 รวมถึงกรณีประวิตร โรจนพฤกษ์ โพสเฟสบุ๊คตั้งคำ�ถามต่อ พล.อ. ประยุทธ์ และวิจารณ์การดำ�เนินงานของรัฐบาล ; กรณีรองโฆษกพรรค
เพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊กวิจารณ์คสช. ; กรณีอาจารย์ชาญวิทย์ เกษตรศิริ แชร์ภาพประกอบข้อความเกี่ยวกับกระเป๋าของภรรยาหัวหน้า คสช., ประชา
ไทhttps://prachatai.com/journal/2018/01/75203; กรณีอนาคตใหม่เฟสบุ๊คไลฟ์คืนวันศุกร์ให้ประชาชน พูดถึงการดูด สส. เป็นต้น
25
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/node/209 เข้าถึง 4 มกราคม 2562
26
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน https://www.tlhr2014.com/?p=11636
27
โปรดดูคดีพลเมืองรุกเดิน, ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/case/662 และ https://freedom.
ilaw.or.th/case/692 เข้าถึง 4 พฤษภาคม 2562
28
โปรดดูคดีจาตุรณ ฉายแสง ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/case/600
เข้าถึง 7 มกราคม 2562
29
โปรดดูกรณีพระวัดพระธรรมกาย ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/case/780 แล https://freedom.ilaw.or.th/case/771 เข้าถึง 7 พฤษภาคม 2562
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แก้ไขปัญหาการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม30
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 หรือความผิดฐานดูหมิน่ หมิน่ ประมาท แสดงความ
อาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำ�เร็จราชการแทนพระองค์นั้น
เป็ น กฎหมายที่ ถู กวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ว่ า ถู ก นำ � มาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ปิ ด ปากฝ่ า ยตรงข้ า ม หรื อ
นักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้มีอำ�นาจรัฐ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิชาการ
เกีย่ วกับสถาบันกษัตริย์ อาทิ กรณีจตุภทั รหรือไผ่ ดาวดิน แชร์บทความเกีย่ วกับพระราชประวัติ
ในหลวง รัชกาลที่ 10 จากสำ�นักข่าวบีบีซีไทย31 กรณีสุลักษณ์ ศิวรักษ์ อภิปรายประวัติศาสตร์
ในสมัยสมเด็จพระนเรศวร32 กรณีสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล เขียนจดหมายเปิดผนึกลงเฟซบุค๊ วิพากษ์
วิจารณ์กรณีให้สัมภาษณ์ออกโทรทัศน์ของบุคคลในพระราชวงศ์33 เป็นต้น
1.4 ความผิดตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 (9.43%) เป็น
กฎหมายที่ตราขึ้นภายหลังการรัฐประหารของ คสช. หลังจากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 เป็นต้นมา มีประชาชนที่ใช้เสรีภาพในการชุมนุมในเรื่องต่างๆ ทั้ง
สิง่ แวดล้อม วิถชี วี ติ การเมือง ฯลฯ ถูกดำ�เนินคดีในข้อหาต่างๆ ตามกฎหมายนีแ้ ล้วไม่นอ้ ยกว่า
218 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561)34
กรณีการใช้เสรีภาพในการชุมนุม นอกจากผู้ชุมนุมมีความเสี่ยงที่จะถูกดำ�เนินคดีตามพระ
ราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 แล้ว ยังเสี่ยงที่จะถูกดำ�เนินคดีด้วยข้อหาอื่นๆ อีก
เช่น ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 (ข่มขืนใจ) ซึ่งพบเห็นมากขึ้นในระยะ
หลังๆ35 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 215, 216 (มั่วสุมก่อความวุ่นวายใน
บ้านเมือง) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138, 140 (ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน) พระราช
บัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ตัวอย่างเช่น กรณี
การชุมนุมคัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซไทย-มาเลเซีย ปี พ.ศ. 254536 และกรณีเดินเทใจให้เทพา
เพื่อยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ปี 256037
30
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/case/376 เข้าถึง 4 มกราคม 2562
31
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/th/case/756 เข้าถึง 7 มกราคม 2562
32
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/th/case/806 เข้าถึง 7 มกราคม 2562
33
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/case/141 เข้าถึง 7 มกราคม 2562
34
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://ilaw.or.th/node/5030 เข้าถึง 7 มกราคม 2562
35
โปรดดูกรณีการชุมนุมของกลุ่มกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จังหวัดเลย ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.
or.th/case/797 ; นักข่าวพลเมือง TPBS https://www.citizenthaipbs.net/node/9806 ; ศูนย์ทนายความ เพื่อสิทธิมนุษยชน https://www.
tlhr2014.com/?p=6877 และกรณีการชุมนุมของกลุ่มรักษ์วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน, http://thai-anti-slapp.
com/article/article/ เข้าถึง 7 มกราคม 2562
36
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
37 สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน http://naksit.net/2018/08/article-4/ เข้าถึง 7 มกราคม 2562 และนักข่าวพลเมือง ไทยพีบีเอส
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ในช่วงทีม่ กี ารบังคับใช้ค�ำ สัง่ หัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 พระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ. 2558 ก็ถูกใช้ควบคู่กับคำ�สั่งดังกล่าวด้วย
1.5 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (7.37%) ประกอบด้วย ความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 334, 335 (ลักทรัพย์) มาตรา 352 (ยักยอกทรัพย์) มาตรา 358, 360 (ทำ�ให้
เสียทรัพย์) และมาตรา 362, 364, 365 (บุกรุก) ซึ่งข้อหาบุกรุกเป็นข้อหาที่พบมากที่สุด และ
มักจะมาพร้อมกับความผิดฐานทำ�ให้เสียทรัพย์ โดยเฉพาะในกรณีทมี่ กี ารชุมนุมหรือทำ�กิจกรรม
ที่ต้องเข้าไปในสถานที่ของคู่พิพาท สถานที่ดำ�เนินโครงการของเอกชน38 รวมทั้งสถานที่ของ
หน่วยงานราชการ39
1.6 ข้อหาเกี่ยวกับการปกครองและกระบวนการยุติธรรม (5.73%) ประกอบด้วย
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 (แจ้งความเท็จ), มาตรา 172, 173 (แจ้งความเท็จเกีย่ วกับ
ความผิดอาญา) ประมวลกฎหมายมาตรา 198 (ดูหมิน่ ศาลหรือผูพ้ พิ ากษา) และความผิดฐาน
ละเมิดอำ�นาจศาล ซึง่ ถูกระบุไว้ในประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา 30 และ 31
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 (แจ้งความเท็จ), มาตรา 172, 173 (แจ้งความเท็จ
เกีย่ วกับความผิดอาญา) พบในกรณีการใช้สทิ ธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงาน อาทิ กรณีแรงงาน
ข้ามชาติ 14 คน ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่ามีการละเมิดสิทธิแรงงาน
โดยบริษัทเอกผู้จ้าง เป็นเหตุให้บริษัทฟ้องแรงงานดังกล่าวด้วยข้อหาหมิ่นประมาทและแจ้ง
ความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ต่อมาศาลมีคำ�สั่งพิพากษาให้ยกฟ้องโดยศาลเห็นว่าจำ�เลยมีความ
ชอบธรรมที่จะร้องเรียน40
ความผิดเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ประกอบด้วยประมวล กฎหมายอาญา มาตรา
198 (ดูหมิน่ ศาลหรือผูพ้ พิ ากษา) และความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาล ซึง่ ถูกระบุไว้ในประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา 30 และ 31 ทัง้ ข้อหาดูหมิน่ ศาลและละเมิดอำ�นาจศาล
ถู ก นำ � มาใช้ ต่ อ ผู้ แ สดงออกหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น ท่ า มกลางบริ บ ทที่ อ งค์ ก รตุ ล าการถู ก
ตั้งคำ�ถามจากการทำ�หน้าที่ โดยภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ.2557 ข้อหาดูหมิ่นศาลถูกนำ�มา
ใช้กล่าวหาดำ�เนินคดีกบั นักการเมืองและนักกิจกรรมทีแ่ สดงความคิดเห็นวิพากษ์วจิ ารณ์บทบาท
ของตุลาการ อาทิ คดีของอานนท์ นำ�ภา ทนายความสิทธิมนุษยชน ที่ถูกดำ�เนินคดีจากการ
https://www.citizenthaipbs.net/node/25194 เข้าถึง 7 มกราคม 2561
38
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-fahhit-cyanide-5/
39
โปรดดูกรณีกรณีการชุมนุมปีนรัฐสภา, อ้างแล้ว
40
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLawhttps://freedom.ilaw.or.th/case/821 เข้าถึง 7 มกราคม 2562
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โพสต์เฟซบุ๊กวิพากษ์วิจารณ์คำ�พิพากษาของศาลจังหวัดขอนแก่น รวมถึงกรณีล่าสุดคือการ
ดำ�เนินคดีกบั นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ จากการวิพากษ์วจิ ารณ์การ
ทำ�งานของศาลรัฐธรรมนูญที่ที่เข้าไปวินิจฉัยชี้ขาดข้อขัดแย้งทางการเมือง41
ส่วนข้อหาละเมิดอำ�นาจศาลนั้น ถูกนำ�มาใช้กล่าวหาและดำ�เนินคดีนักกิจกรรมหรือ
นักวิชาการที่แสดงออกในเชิงตั้งคำ�ถามต่อบทบาทของศาลในการพิจารณาคดีในยุค คสช.
เช่น กรณีนักกิจกรรมและนักศึกษา 7 คนถูกดำ�เนินคดีจากการทำ�กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์
นอกรั้วศาล42 เป็นต้น
1.7 ข้อหาความผิดเกี่ยวกับร่างกายและเสรีภาพ (2.45%) มักถูกนำ�มาใช้กับกรณี
การใช้เสรีภาพในการชุมนุมของประชาชน กรณีที่มีการใช้ข้อหาความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295, 296 เช่น กรณีชุมนุมคัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซ
ไทย-มาเลเซีย ซึ่งศาลพิพากษายกฟ้อง ทั้งในศาลชั้นต้น ศาลอุทรณ์และศาลฎีกา เพราะเห็นว่า
ชาวบ้านชุมนุมโดยสงบตามรัฐธรรมนูญ เช่นเดียวกับกรณีเดินเทใจให้เทพา ที่ศาลพิพากษา
ยกฟ้องเช่นกัน ส่วนข้อหาความผิดต่อเสรีภาพ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 309, 310
(ข่มขืนใจ) เป็นข้อหาที่นำ�มาใช้กับการชุมนุม ซึ่งพบมากขึ้นในระยะหลังดังที่กล่าวไปแล้ว
2. คดีอาญา (กฎหมายเฉพาะกิจ)
เป็นความผิดตามกฎหมายที่ถูกกำ�หนดขึ้นในบางช่วงเวลา เช่น ประกาศ คสช. ฉบับที่
7/2557 และ คำ�สั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2558 ข้อ 12 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ออกเสียงประชามติรา่ งรัฐธรรมนูญฯ ทีอ่ อกโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพือ่ จำ�กัด
เสรีภาพในการชุมนุมและการแสดงออกของประชาชน ประกาศและคำ�สัง่ เหล่านีถ้ กู นำ�มาใช้อย่าง
กว้างขวางเพือ่ สร้างภาระและข่มขูผ่ ทู้ เี่ คลือ่ นไหวต่อต้านรัฐบาลและ คสช. หรือเคลือ่ นไหวกระทบ
ต่อนโยบายของ คสช. คำ�สั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 มีกลไกในการบีบบังคับให้ประชาชน
ที่ถูกกล่าวหาต้องจำ�ยอมที่เข้าอบรมและยอมรับเงื่อนไขหยุดการเคลื่อนไหวเพื่อแลกกับการ
ปลดเปลื้องภาระที่ต้องแบกรับจากการถูกดำ�เนินคดี โดยเฉพาะการต้องเดินทางไปศาลทหาร
ซึ่งบางพื้นที่ไม่ได้อยู่ใกล้กับภูมิลำ�เนาของผู้ถูกดำ�เนินคดี ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ กรณีคดีศูนย์
ปราบโกงประชามติ มีการใช้ค�ำ สัง่ หัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ดำ�เนินคดีกบั ชาวบ้านในหลายจังหวัด
ผูถ้ กู ดำ�เนินคดีสว่ นหนึง่ ยอมรับสารภาพและรับเงือ่ นไขเข้ารับการอบรม พร้อมทัง้ เซ็นต์ขอ้ ตกลง
ไม่เคลื่อนไหวทางการเมืองอีก เพื่อแลกกับการยุติคดี เพราะกรณีชาวบ้านต้องเดินทางไปศาล
41
42

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน https://www.tlhr2014.com/?p=11904 เข้าถึง 20 มกราคม 2562
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน https://www.tlhr2014.com/?p=10427 เข้าถึง 20 มกราคม 2562
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ทหารที่อยู่ไกลจากภูมิลำ�ลำ�เนา ทำ�ให้มีภาระค่าจ่ายมากขึ้น และกระทบต่อการทำ�มาหากิน43
3. คดีแพ่ง
จาก 212 กรณีที่รวบรวมได้ พบว่ามีคดีแพ่งเพียง 16 กรณี หรือคิดเป็น 7.54 % ของคดี
ทัง้ หมด โดยแบ่งเป็นหมิน่ ประมาททางแพ่ง 9 กรณี (ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา
423) และการละเมิดทางแพ่ง 7 กรณี (ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 420)
การหมิ่นประมาททางแพ่งถูกระบุในประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 423
เป็นฐานทางกฎหมายในการฟ้องคดีแพ่งกับชาวบ้านและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน มีบางคดีที่
ฟ้องเรียกค่าเสียค่าสูงสุดถึง 300 ล้านบาท เช่น กรณีบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการพลังงาน
ฟ้องนักเคลื่อนไหวด้านพลังงานทางเลือกและสื่อมวลชน จากการจัดรายการวิพากษ์วิจารณ์
นโยบายพลังงานและข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพลังงาน44 และกรณีบริษัทเอกชนฟ้อง
อานดี้ ฮอลล์ นักวิจัยและนักสิทธิมนุษยชนที่จัดทำ�และเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิแรงงานของบริษัทดังกล่าว45 และยังมีกรณีของชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จังหวัดเลย
ที่เคลื่อนไหวคัดค้านเหมืองแร่ทองคำ� ถูกบริษัทผู้ประกอบการเหมืองแร่ฟ้องเรียกค่าเสียหาย
ทางแพ่ง 4 คดี รวมค่าเสียหาย 320 ล้านบาท46
รูปแบบของการสร้างภาระ
คดี SLAPPs สร้างภาระและความยุ่งยากให้ผู้ถูกฟ้องคดี โดยเฉพาะหากเป็นการฟ้องคดี
อาญา ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพ ผู้ถูกฟ้องจะได้รับความกดดันและเกิดความกลัว
อีกทัง้ ในคดีอาญามีความเข้มงวดและขัน้ ตอนยุง่ ยาก ผูต้ อ้ งหาต้องมีการเดินทางมาพบพนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการตามนัด ซึง่ โดยทัว่ ไปพนักงานอัยการจะนัดรายงานตัวเดือนละครัง้
หากมีการเลือ่ นการสัง่ คดีไปเรือ่ ยๆ จะเป็นการสร้างภาระให้แก่ชาวบ้านทีถ่ กู ดำ�เนินคดีอย่างมาก
โดยเฉพาะหากสำ�นักงานอัยการกับที่อยู่ของผู้ถูกดำ�เนินคดีอยู่ห่างไกลกัน
คดี SLAPPs มักจะเกิดขึ้นภายใต้ความไม่เท่าเทียมกันของอำ�นาจและทรัพยากรระหว่าง
โจทก์ กับจำ�เลย โจทก์ที่เป็นบริษัทเอกชน มีทรัพยากรที่มากสำ�หรับใช้ดำ�เนินคดี โจทก์ที่เป็น
รัฐ มีอำ�นาจ มีกลไกต่างๆและทรัพยากรของรัฐคอยสนับสนุน แต่จำ�เลยส่วนใหญ่เป็นนัก
กิจกรรมที่ไม่ได้้ร่ำ�รวย เป็นชาวบ้านในชนบท ขาดทรัพยากรในการสนับสนุนต่อสู้คดี หลาย
43
44
45
46

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน https://www.tlhr2014.com/?p=3642 เข้าถึง 7 มกราคม 2562
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/case/15 เข้าถึง 7 มกราคม 2562
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/case/469 เข้าถึง 7 มกราคม 2562
นักข่าวพลเมือง TPBS https://www.citizenthaipbs.net/node/5529 เข้าถึง 7 มกราคม 2562
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กรณีต้องอาศัยองค์กรพัฒนาเอกชนหรือองค์กรกฎหมายที่ให้ความช่วยเหลือด้านคดีโดยไม่
คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ แม้จะได้รับการช่วยเหลือด้านคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังมีภาระค่าใช้จ่ายและ
ต้นทุนอื่นๆ อยู่ เช่น กรณีคดีเดินเทใจให้เทพา ผู้ถูกฟ้องส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน ที่ประกอบ
อาชีพประมง ต้องออกเรือหาปลาเพื่อนำ�มาขายเลี้ยงชีพ เมือ่ ถูกดำ�เนินคดี พวกเขาต้องมาศาล
บ่อยครั้ง ทำ�ให้ขาดรายได้ บางคนต้องออกจากงาน กลายเป็นคนตกงานระหว่างถูกดำ�เนินคดี
อีกทั้งการมาศาลก็มีภาระค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทาง ค่าอาหาร47
ดังนั้น เมื่อมีการดำ�เนินคดี SLAPPs โดยเฉพาะที่เป็นคดีอาญา ผู้ถูกดำ�เนินคดีจะตกอยู่
ในฐานะที่เสียเปรียบและได้รับความกดดัน ทำ�ให้บางครั้งต้องจำ�ยอมรับสารภาพเพื่อให้คดีจบ
และปลดเปลื้องภาระ จากข้อมูลพบว่ามีหลายกรณีที่ผู้ถูกดำ�เนินคดียอมรับสารภาพเพื่อลด
ภาระ ซึ่งศาลจะรอลงอาญา และมักจะมีเงื่อนไขคุมประพฤติ อย่างน้อยระหว่างนั้นกลุ่มที่ถูก
ดำ�เนินคดี จะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ หรือถ้าจะเคลื่อนไหวก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น
กรณีชาวบ้านกลุ่มคัดค้านเหมืองทองพิจิตร48 เป็นต้น
ทัง้ นี้ คดีเเพ่งก็ถอื ว่ามีพลังกดดันไม่เเตกต่างจากคดีอาญา เพราะการต้องเผชิญความเสีย่ ง
กับการชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำ�นวนหลายล้าน ย่อมสร้างความกลัวได้ไม่แพ้คดีอาญา เช่น กรณี
เยาวชนในอำ�เภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนครรายหนึง่ ซึง่ ถูกบริษทั สำ�รวจเหมืองแร่โปแตสฟ้อง
หมิ่นประมาททางแพ่ง เรียกค่าเสียหาย 20 ล้านบาท สุดท้ายเยาวชนรายดังกล่าวยอมเจรจา
เพื่อให้คดีจบ ยอมรับเงื่อนไขในการขอโทษ และยอมเงียบในที่สุด49

47
สัมภาษณ์อย่าไม่เป็นทางการ ผู้ถูกดำ�เนินคดี 9 ราย เมื่อวันที่ 31 กันยายน 2561 ณ ศาลจังหวัดสงขลา
48 ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLawhttps://freedom.ilaw.or.th/case/782 เข้าถึง 7 มกราคม 2562 และศูนย์ทนายความเพื่อ
สิทธิมนุษยชน https://www.tlhr2014.com/?p=5152 เข้าถึง 7 มกราคม 2562
49 สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน http://thai-anti-slapp.com/article/article/ เข้าถึง 7 มกราคม 2562
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จากกรณีศึกษาทั้งหมด พบว่า การฟ้องคดี SLAPPs ได้สร้างภาระด้วยวิธีการต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
1. การใช้วิธีร้องทุกข์หรือฟ้องคดีในเขตอำ�นาจศาลที่ไกลจากภูมิลำ�เนาของจำ�เลย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 22 กำ�หนดให้ดำ�เนินคดีในศาลที่ความ
ผิดเกิดขึน้ อ้างหรือเชือ่ ว่าได้เกิดขึน้ ในเขตอำ�นาจของศาล หรือในเขตอำ�นาจศาลทีจ่ �ำ เลยมีทอี่ ยู่
หรือถูกจับในท้องที่หนึ่งหรือเมื่อเจ้าพนักงานทำ�การสอบสวนในท้องที่หนึ่งนอกเขตของศาล
ดังกล่าวแล้ว จะชำ�ระที่ศาลซึ่งท้องที่นั้นๆ อยู่ในเขตอำ�นาจก็ได้ ปัญหาที่ตามมาคือ กรณีการ
หมิ่นประมาทในทางออนไลน์หรือสื่อทีวี มีการตีความว่าการกระทำ�เกิดขึ้นได้ทุกที่ที่ข้อความ
นั้นๆ ปรากฏ หากพบว่ามีข้อความหมิ่นประมาทเกิดที่ใด ก็สามารถร้องทุกข์หรือฟ้องที่นั้นได้
ด้วยเหตุนี้จึงเกิดปรากฏการณ์ที่มีการร้องทุกข์หรือฟ้องคดีในข้อหาหมิ่นประมาทในท้องที่ที่
อยู่ห่างไกลจากภูมิลำ�เนาของจำ�เลย เช่น คดีบริษัทเหมืองแร่ทองคำ�ฟ้องแกนนำ�กลุ่มฅนรักษ์
บ้านเกิด จังหวัดเลยต่อศาลจังหวัดภูเก็ต50 และศาลจังหวัดแม่สอด หรือแจ้งความเยาวชนกลุ่ม
ฅนรักษ์บ้านเกิด จังหวัดเลย ที่กรุงเทพมหานคร51 หรือกรณีสำ�นักงานศาลยุติธรรมแจ้งความ
ดำ�เนินคดีกับชาวเชียงใหม่ 2 คนที่สถานีตำ�รวจนครบาลพหลโยธิน ซึ่งทั้ง 3 กรณีสถานที่ฟ้อง
คดีหรือร้องทุกข์อยู่ห่างไกลจากภูมิลำ�เนาของผู้ถูกฟ้องทั้งสิ้น ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ถูกฟ้อง โดย
เฉพาะในคดีอาญา ซึ่งมีความเข้มงวดและขั้นตอนมากกว่าคดีแพ่ง ผู้ต้องหาต้องเดินทางมาพบ
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการตามนัด ซึง่ ปกติพนักงานอัยการจะนัดเดือนละหนึง่ ครัง้
ดังนัน้ หากผูต้ อ้ งหาหรือจำ�เลยมีภมู ลิ �ำ เนาอยูห่ า่ งไกลจากท้องทีท่ มี่ กี ารร้องทุกข์หรือฟ้องคดีไว้
ก็ย่อมเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น
2. เหตุการณ์เดียวกัน แต่มีการฟ้องเป็นหลายคดี
กรณีเดินเทใจให้เทพา ที่ชาวบ้านเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินทำ�
กิจกรรมเดินเท้าเพื่อยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี แต่ถูกเจ้าหน้าที่สลายการชุมนุมและดำ�เนิน
คดีกับชาวบ้าน 17 คนในหลายข้อหา คดีแรกนี้ได้มีการดำ�เนินคดีและสืบพยานไปจนเสร็จสิ้น
แล้ว และอยู่ระหว่างรอฟังคำ�พิพากษา แต่ต่อมาเจ้าหน้าที่กลับแจ้งข้อกล่าวหาและดำ�เนินคดี
แก่ชาวบ้าน 5 คนเพิ่มอีกหนึ่งคดี จากเหตุการณ์เดียวกันกับคดีแรก ซึ่งชาวบ้าน 3 ใน 5 คน
เคยถูกดำ�เนินคดีไปแล้วในคดีแรกด้วย
อีกกรณีหนึ่งที่น่าสนใจคือ ในช่วงหลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
กระแสพรรคอนาคตใหม่ทเี่ เสดงจุดยืนชัดเจนในการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ได้มกี ารนำ�
50
51

ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLawhttps://freedom.ilaw.or.th/case/631 เข้าถึง 7 มกราคม 2562
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLawhttps://freedom.ilaw.or.th/case/706 เข้าถึง 7 มกราคม 2562
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เหตุการณ์การชุมนุมของขบวนการประชาธิปไตยใหม่ต่อต้านคณะรัฐประหาร คสช. เมื่อเดือน
มิถนุ ายน พ.ศ. 2558 มาใช้เป็นเหตุด�ำ เนินคดีกบั นายธนาธร จึงรุง่ เรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคต
ใหม่ รวมทัง้ นักศึกษาและอดีตนักกิจกรรมขบวนการประชาธิปไตยใหม่ จำ�นวน 15 คน ในข้อหา
“ยุยงปลุกปั่น” ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 11652
3. การกระจายความกลัวโดยการไล่ฟ้องผู้สนับสนุนด้วยข้อหาร้ายแรง มีหลายกรณี
ที่มีการฟ้องบุคคลที่ไม่ได้ร่วมทำ�กิจกรรมด้วย อาทิ กรณีขบวนการประชาธิปไตยใหม่ มีการ
ดำ�เนินคดีแบบเหมารวมไปถึงผูด้ เู เลสถานทีส่ ถานทีท่ นี่ กั กิจกรรมเข้าไปพักอาศัยและจัดกิจกรรม
รวมถึงทนายความทีใ่ ห้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ในข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 116 ด้วย53 หรือกรณีพลเมืองรุกเดินของกลุ่มพลเมืองโต้กลับ เพื่อเรียกร้องไม่ให้
พลเรือนต้องถูกพิจารณาคดีที่ศาลทหาร เมื่อปี พ.ศ. 2558 มีการดำ�เนินคดีด้วยมาตรา 116
กับผูท้ มี่ ามอบดอกไม้ให้ก�ำ ลังใจ54 หรือกรณีจดั งานเสวนา “พูดเพือ่ เสรีภาพ ร่างรัฐธรรมนูญกับ
คนอีสาน” ฟ้องคดีผู้สังเกตการณ์จัดเวทีเสวนาจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน55
4. การฟ้องปริมาณมากไว้ก่อน หลายกรณีมีการฟ้องให้ได้จำ�นวนเยอะที่สุด เพื่อให้เกิด
ความกลัว โดยเฉพาะในคดีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง ในระยะหลังๆ จะพบว่านอก
จากจะมีการฟ้องแกนนำ�แล้ว ยังมีการฟ้องประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำ�นวนมาก ดังเช่น
กรณี “กลุม่ คนอยากเลือกตัง้ ” ซึง่ จัดชุมนุมขึน้ ทัง้ ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดหลายแห่งใน
ช่วงปี พ.ศ. 2561 เช่น การชุมนุมทีห่ น้าหอศิลป์กรุงเทพฯ56 การชุมนุมบริเวณถนนราชดำ�เนิน57
การชุมนุมบริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพบก58 และการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน้าองค์การสหประชาชาติ59 ซึง่ กรณีเหล่านีม้ กี ารดำ�เนินคดีกบั ผูเ้ กีย่ วข้องจำ�นวนมาก ย่อมก่อ
52
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน https://www.tlhr2014.com/?p=12429 เข้าถึง 7 มกราคม 2562
53
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/case/685 เข้าถึง 7 มกราคม 2562
54
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/case/662 และ https://freedom.ilaw.or.th/case/692 เข้าถึง
4 มกราคม 2562
55
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย ไอลอว์ https://freedom.ilaw.or.th/case/738 เข้าถึง 4 มกราคม 2562
56
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/case/817 เข้าถึง 4 มกราคม 2562 , https://freedom.ilaw.
or.th/case/815 เข้าถึง 4 มกราคม 2562 และศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน https://www.tlhr2014.com/?p=9412 เข้าถึง 4 มกราคม
2562
57
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/case/822 เข้าถึง 4 มกราคม 2562 และศูนย์ทนายความเพื่อ
สิทธิมนุษยชน https://www.tlhr2014.com/?p=8945 เข้าถึง 4 มกราคม 2562
58
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/case/828 เข้าถึง 4 มกราคม 2562 และ https://freedom.
ilaw.or.th/case/830 เข้าถึง 4 มกราคม 2562 และศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน https://www.tlhr2014.com/?p=9944 เข้าถึง 4
มกราคม 2562
59
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ iLaw https://freedom.ilaw.or.th/case/829 เข้าถึง 4 มกราคม 2562 และศูนย์ทนายความเพื่อ
สิทธิมนุษยชน http://www.tlhr2014.com/th/?p=8519 เข้าถึง 4 มกราคม 2562, https://www.tlhr2014.com/?p=9352 เข้าถึง 4 มกราคม
2562
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ให้เกิดความกลัวแก่ประชาชนในการออกไปใช้สิทธิและเสรีภาพ
5. กระบวนการยุติธรรมทางอาญาซ้ำ�เติมผู้ถูกดำ�เนินคดี
5.1 การเข้าถึงการปล่อยชัว่ คราว การเรียกหลักประกันการปล่อยชัว่ คราว จะถูกกำ�หนด
ในจำ�นวนทีส่ งู ตามข้อหาทีถ่ กู กล่าวหา หากมีการใช้ขอ้ หาหนักๆ เช่น ข้อหาตามมาตรา 116 อาจ
จะมีการกำ�หนดหลักประกันที่จำ�นวนหลักแสนขึ้นไป เช่น กรณี บก.ลายจุด โพสต์ข้อความต้าน
รัฐประหารขัดคำ�สั่ง คสช. ศาลอนุญาตให้ประกัน โดยกำ�หนดวงเงินประกันประกัน 600,000
บาท60 หรือกรณีคนมอบดอกไม้ให้กลุ่มพลเมืองรุกเดินถูกดำ�เนินคดีมาตรา 116 และฝ่าฝืน
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 7/2557 ศาลทหารกรุงเทพอนุญาตให้ประกันตัวโดยกำ�หนดวงเงินประกัน
150,000 บาท61 เป็นต้น
กรณีอื่นๆ นอกจากคดีเคลื่อนไหวการเมือง เช่น คดีหมิ่นประมาท หากเป็นกรณีเอกชน
ฟ้อง มักจะไม่มกี ารเรียกหลักประกันการปล่อยชัว่ คราว แต่หากเป็นหมิน่ ประมาทควบคูก่ บั พระ
ราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 ก็อาจจะมีการปล่อย
ชั่วคราวโดยมีหลักประกัน เช่น กรณีอานดี้ ฮอลล์ ถูกฟ้องคดีจากเผยแพร่รายงานละเมิดสิทธิ
แรงงาน ศาลให้ประกันด้วยวงเงินจำ�นวน 300,000 บาท62 กรณีนกั กิจกรรมชาติพนั ธุล์ าหู่ เผย
แพร่คลิปหมิ่นประมาททหาร ปล่อยตัวชั่วคราวโดยวางหลักทรัพย์เป็นเงินสด 50,000 บาท63
กรณีบริษัทเหมืองแร่ทองคำ�ในจังหวัดพิจิตรฟ้องนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ให้ประกันตัว
คดีละ 100,000 บาท64 หรือกรณีแพทยสภาฟ้องปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา มีการขอประกันตัว
ด้วยหลักทรัพย์ 150,000 บาท65 เป็นต้น
การเรียกหลักประกันถือเป็นอุปสรรคสำ�คัญในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม ผูถ้ กู ดำ�เนิน
คดีที่ไม่มีฐานะมักจะประสบกับความยากลำ�บากในการหาหลักทรัพย์มาประกันตัว กรณีเดิน
เทใจให้เทพา ศาลตีราคาหลักทรัพย์ประกันตัวคนละ 90,000 บาท รวม 15 คน เป็นเงิน
1,350,000 บาท ชาวบ้านไม่สามารถรวบรวมหลักทรัพย์ได้ทัน จึงถูกส่งตัวไปที่เรือนจำ�กลาง
สงขลาหนึ่งคืน ต่อมาทนายความยื่นคำ�ร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวอีกครั้ง โดยใช้ข้าราชการของ
นักวิชาการมหาวิทยาลัยเป็นหลักทรัพย์แทนเงินประกันตัว66
60
61
62
63
64
65
66

ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย ไอลอว์ https://freedom.ilaw.or.th/case/604 เข้าถึง 4 มกราคม 2562
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย ไอลอว์ https://freedom.ilaw.or.th/case/692 เข้าถึง 7 มกราคม 2562
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLaw https://freedom.ilaw.or.th/case/469 เข้าถึง 7 มกราคม 2562
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLawhttps://freedom.ilaw.or.th/case/669 เข้าถึง 7 มกราคม 2562
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย ไอลอว์ https://freedom.ilaw.or.th/case/744 เข้าถึง 7 มกราคม 2562
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย ไอลอว์ https://freedom.ilaw.or.th/case/804 เข้าถึง 7 มกราคม 2562
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทนายความเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนภาคใต้ วันที่ 31 กันยายน 2561
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5.2 อุปสรรคในการเข้าถึงกองทุนยุติธรรม กองทุนยุติธรรมจัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์
เพื่อเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการดำ�เนินคดี และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้
เป็นไปอย่างทัว่ ถึง เสมอภาค และเป็นธรรม แต่ในทางปฏิบตั ยิ งั มีอปุ สรรคในการเข้าถึงการช่วย
เหลือจากกองทุนยุตธิ รรม เช่น กรณีภเู ก็ตหวาน คณะกรรมการบริหารกองทุนยุตธิ รรม มีมติไม่
อนุมตั เิ งินเพือ่ ใช้เป็นหลักทรัพย์ค�้ำ ประกันในการขอปล่อยชัว่ คราวแก่ผถู้ กู ฟ้องคดี เพราะเห็นว่า
พนักงานอัยการมีความเห็นสัง่ ฟ้องต่อศาล และผูถ้ กู ฟ้องประกอบอาชีพเป็นสือ่ มวลชนเผยแพร่
ข้อมูลอันเป็นเหตุให้กองทัพเรือได้รบั ความเสียหาย ถือว่าไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
บริหารกองทุนยุติธรรมฯ หรือกรณีแกนนำ�ชาวบ้านสมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูลรายหนึ่งถูก
ผู้ว่าราชการจังหวัดฟ้องหมิ่นประมาทจากการแสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทางออนไลน์ กรณี
การเปิดปิด เขื่อนปากมูล ได้ยื่นคำ�ขอรับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากกองทุนยุติธรรม
หลายครั้ง แต่คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธาน มีมติไม่อนุมัติให้การช่วยเหลือ67

67

ข้อมูลจากการสอบข้อเท็จจริงโดยสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
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บทที่ 3
หลักการและแนวทางในการจัดการกับคดี SLAPPs
และกรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง
การฟ้องคดี SLAPPs เป็นการคุกคามต่อสิทธิในเสรีภาพการแสดงออก การแสดงความคิด
เห็น การชุมนุมโดยสงบและการสมาคม อันเป็นสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานทีถ่ กู รับรองภายใต้กติกา
ระหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (the International Covenant on
Civil and Political Rights - ICCPR)68 ข้อ 19, 21 และ 22 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 34, 44 และ 42 รวมถึงสิทธิในการร้องเรียนและสิทธิชุมชนที่
ถูกรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 41 และ 43 ด้วย
เสรีภาพในการแสดงออกถือเป็นหลักการทีจ่ี �ำ เป็นอย่างยิง่ เพือ่ วางรากฐานสังคมทีม่ เี สรีภาพ
และเป็นประชาธิปไตย และเป็นปัจจัยสำ�คัญต่อการตระหนักถึงหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีที่
ส่งผลสำ�คัญ ยิ่งต่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน69
แม้การจำ�กัดเสรีภาพในการแสดงออกสามารถทำ�ได้ แต่ต้องไม่ใช่โดยอำ�เภอใจของผู้ใช้
อำ�นาจรัฐ และจะต้องถูกพิจารณาเป็นวิถีทางสุดท้ายภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จำ�เป็น
แก่การเคารพในสิทธิ หรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น และการรักษาความมั่นคงของชาติ หรือความ
สงบเรียบร้อย หรือการสาธารณสุข หรือศีลธรรม ซึง่ กฎหมายทีจ่ ะถูกนำ�มาจำ�กัดเสรีภาพในการ
แสดงออกนั้น จะต้อง “บัญญัติเนื้อหาที่มีความละเอียดมากเพียงพอเพื่อให้พลเมืองสามารถ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายได้” ต้องสามารถพิสจู น์ได้วา่ จำ�เป็นและชอบธรรมเพือ่ วัตถุประสงค์ของการ
จำ�กัดสิทธิ และต้องสามารถพิสจู น์ได้วา่ เป็นมาตรการซึง่ จำ�กัดสิทธินอ้ ยทีส่ ดุ และได้สดั ส่วนเพือ่
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และจะต้องไม่มีผลร้ายถึงขนาดไม่ให้แสดงความคิดเห็น อีกทั้งต้องเป็น
ไปตามหลักแห่งความจำ�เป็นและหลักความได้สัดส่วน70

68
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2539 และมีผลใช้บังคับกับไทยเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2540
69
Human Rights Committee, International Covenant on Civil and Political Rights, General Comment No.34, 12 September
2011, para.2
70
Human Rights Committee, International Covenant on Civil and Political Rights, General Comment No.34, 12 September
2011, para. 30-36
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ส่วนเสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม แม้จะสามารถจำ�กัดได้ แต่การจำ�กัดต้องกระทำ�
เท่าทีก่ �ำ หนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับสังคมประชาธิปไตย เพือ่ ประโยชน์แห่ง
ความมัน่ คงของชาติ หรือความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของ
ประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น อย่างไรก็ดี เงื่อนไขในการจำ�กัด
สิทธิเหล่านี้ ก็ไม่สามารถถูกใช้สำ�หรับการกำ�หนดข้อจำ�กัดที่คลุมเครือหรือโดยอำ�เภอใจ และ
อาจถูกยกขึ้นอ้างเฉพาะเมื่อมีการวางมาตรการป้องกันที่เพียงพอ และมีการเยียวยาอย่างมี
ประสิทธิภาพในกรณีที่ใช้อำ�นาจที่มิชอบ71
ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุม่ บุคคลและองค์กรของสังคม
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสากล
รับรองว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิโดยลำ�พังหรือโดยร่วมมือกับผู้อื่นในการเข้าถึงอย่างมีประสิทธิผล
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ในการมีส่วนร่วมกับรัฐบาล และการดำ�เนินงานสาธารณะ รวม
ถึงสิทธิในการยื่นข้อวิจารณ์ต่อองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐบาล เพื่อปรับปรุงการดำ�เนินงาน
สาธารณะ รวมทั้งการชี้ให้เห็นถึงเรื่องใดก็ตามของการดำ�เนินการที่อาจขัดขวางหรือหยุดยั้ง
การส่งเสริมคุ้มครอง และการบรรลุถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และบุคคลทุกคน
มีสทิ ธิ โดยลำ�พังหรือโดยร่วมกับผูอ้ นื่ ทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในกิจกรรมโดยสันติเพือ่ ต่อต้านการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน และรัฐต้องดำ�เนินมาตรการทีจ่ �ำ เป็นเพือ่ ประกันให้มกี าร
คุ้มครองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลทุกคน จากความรุนแรง การข่มขู่ การตอบโต้ การ
เลือกปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นการปฏิบตั โิ ดยพฤตินยั หรือนิตนิ ยั การกดดันหรือการปฏิบตั โิ ดยพลการอืน่ ใด
ที่เป็นผลจากการที่บุคคลนั้นได้ใช้สิทธิอย่างชอบธรรม72
อย่างไรก็ดี เพื่อรักษาความสมดุลในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิตามรัฐธรรมนูญของ
บุคคลทีจ่ ะเข้าไปมีสว่ นร่วมในประเด็นสาธารณะ และการคุม้ ครองสิทธิของบุคคลทีฟ่ อ้ งคดีโดย
สุจริตเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น ในแง่ของหลักการสิทธิมนุษยชนที่จะนำ�มาพิจารณา
ในประเด็นการต่อต้าน SLAPPs จะต้องพิจารณาทั้งในแง่มุมของฝ่ายผู้ถูกฟ้อง ซึ่งได้รับการ
คุ้มครองบนพื้นฐานของสิทธิทางการเมืองดังที่กล่าวไปแล้ว ทั้งนี้ในเเง่มุมของฝ่ายผู้ฟ้อง ซึ่งได้
รับการคุ้มครองบนพื้นฐานของสิทธิการเข้าถึงสิทธิในการร้องทุกข์ ร้องเรียนในทำ�นองเดียวกัน
71
United Nations, Economic and Social Council, Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, U.N. Doc.E/CN.4/1985/4,Annex (1985), Article I (B)
72
Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms Article 8, 12 Adopted by General Assembly resolution 53/144 of 9
December 1998

30

รวมถึ ง สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ถึ ง ศาล73 และสิ ท ธิ ใ นเกี ย รติ ย ศ ชื่ อ เสี ย ง หรื อ สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น74
ซึง่ ล้วนได้รบั การรับรองในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 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 ซึ่งจำ�นวน
มากเกิดจากบริบทด้านสิ่งแวดล้อม ขณะที่ในยุโรป SLAPPs ยังคงไม่ได้รับการยอมรับ มีนัก
วิชาการบางคนให้ความเห็นว่าข้อแตกต่างนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาถึงเสรีภาพในการแสดงออก
ในระบบรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ ในขณะที่เสรีภาพในการพูดได้รับการคุ้มครองในฐานะ
เกือบเป็นสิทธิเด็ดขาดโดยรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา แต่ฝ่ังยุโรปต้องการรักษาความสมดุล ที่
จำ�เป็นระหว่างสิทธิขั้นพื้นฐานนี้กับผลประโยชน์อื่น ๆ เช่น สิทธิในชื่อเสียง ซึ่งถูกรับรองไว้ใน
ระบบกฎหมายภายในประเทศและภูมิภาคยุโรป75 ดังนั้น ข้อท้าทายในการร่างกฎหมาย Anti
SLAPPs คือการสร้างความสมดุลระหว่างการปกป้องสิทธิทางการเมือง ด้วยปฏิเสธการฟ้อง
คดีที่ไม่ชอบ กับการรักษาสิทธิในการแสวงหา การเยียวยาหรือความยุติธรรมจากศาล และ
สิทธิในชื่อเสียง
ในปี ค.ศ. 1989 ปีเดียวกันกับที่ Pring และ Canan ได้ตีพิมพ์งานวิจัยออกมา รัฐวอชิงตัน
กลายเป็นรัฐแรกที่ผ่านกฎหมายที่เรียกว่า “Anti-SLAPPs” ตั้งแต่นั้นมา รัฐอื่น ๆ ก็ได้ออก
กฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ เพือ่ ทีจ่ ะจัดการกับคดี SLAPPs ปัจจุบนั มี 32 มลรัฐของสหรัฐอเมริกา
และ WASHINGTON, D.C. (the District of Columbia) ที่มีการบัญญัติกฎหมายต่อต้าน
SLAPPs และมี 2 รัฐที่เป็น Case Law คือ Colorado และ West Virginia76
73
ข้อบทที่ 2 (3) และ 14 แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
74
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 32 และได้รับการคุ้มครองภายใต้ข้อบทที่ 17 (1) แห่งกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
75
Columbia Global Freedom of Expression, https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/publications/slapps-5-ws-background-strategic-lawsuits-public-participation/ เข้าถึง 5 ธันวาคม 2561
76
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)
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อย่างไรก็ตาม กฎหมายของแต่ละมลรัฐมีรายละเอียดบางอย่างที่แตกต่างกัน กฎหมาย
ของบางมลรัฐมีขอบเขตกว้าง บางรัฐขอบเขตแคบ แต่จดุ ประสงค์ของกฎหมายต่อต้านกฎหมาย
SLAPPs โดยทั่วไป คือการทำ�ลายและยุติคดีที่ไร้สาระหรือไม่มีมูล ซึ่งถูกใช้เพื่อคุกคามหรือ
ลงโทษผูใ้ ช้สทิ ธิทางการเมืองในการมีสว่ นร่วมในประเด็นสาธารณะ ก่อนทีค่ า่ ใช้จา่ ยในการดำ�เนิน
คดีจะเพิ่มขึ้นและปกป้องจำ�เลยจากการต่อสู้คดีจำ�นวนมาก ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาความ
สมดุลในการคุม้ ครองสิทธิของบุคคลในการฟ้องร้องคดีโดยสุจริตเพือ่ เยียวยาความเสียหายด้วย77
สำ�หรับเนื้อหาของกฎหมายจะมีการกำ�หนดหลักเกณฑ์สำ�คัญๆ ดังต่อไปนี้
1) การกำ�หนดขอบเขตการคุ้มครองตามกฎหมาย
กฎหมายของแต่ละแห่งให้การคุ้มครองกิจกรรมการมีส่วนร่วมสาธารณะแตกต่างกัน บาง
แห่งได้ประกาศใช้มาตรการคุม้ ครองเฉพาะส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมหรือบุคคลเฉพาะเท่านัน้
แต่บางเเห่งได้ให้การคุ้มครองครอบคลุมการดำ�เนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิเสรีภาพ
ในการพูดเกีย่ วกับประเด็นสาธารณะทัง้ หมด ซึง่ ในการกำ�หนดขอบเขต จะมีอยู่ 3 รูปแบบหลัก
คือ ขอบเขตแคบ ปานกลาง และกว้าง
ขอบเขต “แคบ” จะคุ้มครองเฉพาะในบางกรณีที่กำ�หนดไว้ในกฎหมายเท่านั้น78 ซึ่งการ
กำ�หนดขอบเขตให้แคบ อาจใช้วิธีการกำ�หนดขอบเขตโดยพิจารณาจากกิจกรรม เช่น คุ้มครอง
เฉพาะการกระทำ�ที่เกี่ยวข้องกับการพูดและการร้องเรียน หรือกำ�หนดจากขอบเขตประเด็น
สาธารณะ หรือกำ�หนดจากช่วงเวลาของการกระทำ� เช่น คุม้ ครองการพูดเฉพาะทีเ่ กิดขึน้ ระหว่าง
การดำ�เนินการไต่สวนหรือการประชุมเท่านั้นเป็นต้น
ขอบเขต “ปานกลาง” จะคุ้มครองการมีส่วนร่วมในกระบวนการของรัฐบาลหรือเพื่อการ
สื่อสารโดยเฉพาะที่มีวัตถุประสงค์ต่อการกระทำ�ของรัฐบาล การตัดสินใจหรือผลลัพธ์ของ
รัฐบาล ทัง้ ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ และบริหาร79 หลายมลรัฐอาจรวมถึงการดำ�เนินการของฝ่ายตุลาการ
(judicial proceeding) ด้วย80

77
George W. Pring and Penelope Canan, “SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out ‘(1996), page 201 – 205 และโปรดดู
Illinois, Nebraska, Texas, Kansas และฟิลิปปินส์
78
รัฐที่กำ�หนดขอบเขตที่แคบมีประมาณ 12 รัฐในอเมริกา ได้แก่ Delaware, Florida, Hawaii, Missouri, Nebraska, New Mexico, New
York, Oklahoma, Pennsylvania, Tennessee, Utah, and Washington
79
โปรดดูกฎหมายของมลรัฐ Arizona โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก
80
โปรดดูกฎหมายของ Arkansas, Massachusetts โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก
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ขอบเขต “กว้าง” เป็นการคุม้ ครองการดำ�เนินการทีเ่ กีย่ วกับประเด็นสาธารณะทัง้ หมด และ
คุม้ ครองการดำ�เนินการในทุกเวที ไม่จ�ำ จัดเฉพาะการสือ่ สารโดยเฉพาะทีม่ วี ตั ถุประสงค์ตอ่ การ
กระทำ�ของรัฐบาล การตัดสินใจหรือผลลัพธ์ของรัฐบาลเท่านั้น81
สำ�หรับประเด็นทีว่ า่ อะไรคือ “การดำ�เนินการหรือผลลัพธ์ของรัฐบาล” บ้างนัน้ ย่อมขึน้ อยูก่ บั
กฎหมายของแต่ละแห่งว่าจะกำ�หนดขอบเขตแค่ไหน แต่โดยทั่วไปแล้วมักจะหมายความรวม
ไปถึงทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปกครอง82 บางแห่งรวมถึงการดำ�เนินการของฝ่าย
ตุลาการด้วย83
2) การอนุญาตให้จำ�เลยมีช่องทางเฉพาะในการยื่นคำ�ร้องเพื่อให้ยกฟ้องตั้งแต่
เริ่มต้นในกระบวนการดำ�เนินคดี กฎหมายของแทบทุกแห่งกำ�หนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่เข้าข่าย
เป็น SLAPPs สามารถยื่นคำ�ร้องขอยุติการดำ�เนินคดีโดยรวดเร็วได้ (อาจจะเรียกว่า Motion
to strike/a special motion to strike/motion to dismiss/a special motion to dismiss)
เพราะถือเป็นหัวใจสำ�คัญของกฎหมาย Anti SLAPPs
กฎหมายของรัฐควิเบก (Quebec) แคนาดา มีการกำ�หนดให้ศาลสามารถเริม่ กระบวนการ
ได้ด้วยตนเองด้วย84
ทัง้ นี้ กฎหมายของแต่ละแห่งกำ�หนดกรอบเวลาในการยืน่ คำ�ร้องไว้แตกต่างกัน มีทงั้ กำ�หนด
ให้ยื่นภายใน 30 วัน85 45 วัน86 60 วัน87 หรือ 90 วัน นับแต่วันที่ฟ้อง88 อย่างไรก็ดี ระยะ
เวลาดังกล่าวอาจขยายได้ หากคู่กรณีที่จะยื่นคำ�ร้องแสดงเหตุที่ด89ี หรือตามดุลพินิจของศาล
ในเวลาใดๆ ตามเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควร90

81
โปรดดูกฎหมาย Rhode Island, California, WASHINGTON, D.C. , Vermont, Indiana, Connecticut, Illinois, Kansas, Louisiana,
Maine, Maryland, Oregon, Texas โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก
82
โปรดดูกฎหมาย Utah, Arizona โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก
83
โปรดดูกฎหมาย Arkansas, Maine, Massachusetts, Rhode Island โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก
84
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/projet-loi-9-39-1.html
85
โปรดดูกฎหมาย Connecticut โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก
86
โปรดดูกฎหมาย WASHINGTON, D.C โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก
87
โปรดดูกฎหมาย California, Nevada โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก
88
โปรดดูกฎหมาย Louisiana, Arizona โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก
89
โปรดดูกฎหมาย Oklahoma, Texas, Nevada, Connecticut, Vermont โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก
90
โปรดดูกฎหมาย Kansas, Maine, Massachusetts, Oregon, California โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก
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3) กำ�หนดให้ตอ้ งมีการไต่สวนคำ�ร้องอย่างเร่งด่วนควบคูไ่ ปกับการพักหรือจำ�กัดการ
พิจารณาจนกระทั่งการไต่สวนเสร็จสิ้น
โดยทั่วไปคำ�ร้องขอให้ยุติคดีควรถูกดำ�เนินการไต่สวนอย่างเร่งด่วนเท่าที่เป็นไป91 มีบาง
มลรัฐกำ�หนดกรอบเวลาในการไต่สวนคำ�ร้องไว้ชัดเจน เช่น ภายใน 30 วัน92 60 วัน93 90
วัน94 หรือไม่เกิน 180 วัน นับแต่ยนื่ คำ�ร้อง95 เว้นแต่กรณีทศี่ าลมีค�ำ สัง่ ให้มกี ารไต่สวนภายหลัง
เมื่อได้แสดงเหตุผลที่ดี หรือโดยการยอมรับของคู่กรณี96 หรือมีเหตุอันควรในการขยายเวลา97
สำ�หรับการพิจารณาคดี คำ�ร้อง หรือการไต่สวนอืน่ ๆ จะถูกพักไว้กอ่ นเมือ่ มีการยืน่ คำ�ร้อง
ขอยุตกิ ารดำ�เนินคดีอย่างรวดเร็ว การพักการพิจารณาจะยังคงมีผลต่อไปจนกว่าจะมีค�ำ สัง่ คำ�ร้อง
ขอยุติการดำ�เนินคดีอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดี หากมีคำ�ร้องและมีการแสดงเหตุผลที่ดี ศาลอาจ
จะสั่งให้ดำ�เนินการพิจารณาโดยเฉพาะเจาะจง หรือดำ�เนินการไต่สวนคำ�ร้องหรืออื่นๆ ที่ค้าง
พิจารณาต่อไป98
หากศาลปฏิเสธคำ�ร้อง หรือล้มเหลวในการพิจารณาคำ�ร้องอย่างเร่งด่วนหรือไม่ได้วนิ จิ ฉัย
คำ�ร้องภายในระยะเวลาทีก่ �ำ หนด คำ�ร้องนัน้ จะถูกปฏิเสธโดยผลของกฎหมาย คูก่ รณีทยี่ นื่ คำ�ร้อง
มีสทิ ธิอทุ ธรณ์ค�ำ สัง่ ดังกล่าวได้99 หรือบางมลรัฐกำ�หนดให้ยนื่ คำ�ร้องขอให้ออกหมายบังคับของ
ศาลให้ปฏิบัติการตามหน้าที่ (writ of mandamus)100 โดยทั่วไปผู้มีสิทธิอุทธรณ์คือคู่กรณีฝ่าย
ที่ยื่นคำ�ร้อง แต่มีบางมลรัฐที่กำ�หนดให้คู่กรณีทุกฝ่ายมีสิทธิอุทธรณ์101
ทัง้ นี้ ศาลอุทธรณ์จะต้องพิจารณาอุทธรณ์หรือคำ�สัง่ อืน่ ๆ ของศาลชัน้ ต้นเกีย่ วกับคำ�ร้องขอ
ให้ยตุ คิ ดี หรือความล้มเหลวของศาลชัน้ ต้นในการวินจิ ฉัยคำ�ร้องนัน้ ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมาย
กำ�หนดโดยเร่งด่วน102 และบางมลรัฐกำ�หนดให้ศาลอุทธรณ์มีอำ�นาจเร่งรัดศาลชั้นต้นที่ปฏิเสธ
91
โปรดดูกฎหมาย Massachusetts, Maine, Utah, Washington โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก
92
โปรดดูกฎหมาย Arkansas, California, Georgia, Oregon, Louisiana, Arkansas, Texas โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาค
ผนวก
93
โปรดดูกฎหมาย Oklahoma, Connecticut โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก
94
โปรดดูกฎหมาย Illinois โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก
95
โปรดดูกฎหมาย Indiana โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก
96
โปรดดูกฎหมาย Arkansas, California, Georgia, Oregon, Louisiana, Arkansas, Texas, Oklahoma, Connecticut โดยสามารถค้น
จากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก
97
โปรดดูกฎหมาย Vermont โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก
98
โปรดดูกฎหมาย Georgia, Arkansas, California, Connecticut, Louisiana, Maine, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Oregon,
Rhode, Island, Washington, Indiana, Pennsylvania, Hawaii, Utah, WASHINGTON, D.C, Illinois, Oklahoma,Texas, Nevada, Vermont,
Kansas โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก
99
โปรดดูกฎหมาย Pennsylvania, Utah, Oklahoma, Indiana, California โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก
100 โปรดดูกฎหมาย Missouri, New Mexico, Hawaii, Kansas โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก
101 โปรดดูกฎหมาย Washington โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก
102 โปรดดูกฎหมาย Texas โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก
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หรือไม่ลงมติในคำ�ร้องดังกล่าวภายในเวลาที่กำ�หนดหรือไม่สามารถตัดสินได้103
4) กำ�หนดภาระการพิสูจน์และหลักเกณฑ์การพิสูจน์ของฝ่ายจำ�เลยผู้ยื่นคำ�ร้องขอ
ให้ยุติคดี และฝ่ายโจทก์ผู้ฟ้องคดีหลัก
ภาระการพิสูจน์ของฝ่ายที่ยื่นคำ�ร้อง (จำ�เลยในคดีหลัก) กฎหมายจะกำ�หนดให้คู่
กรณีที่ยื่นคำ�ร้อง มีภาระการพิสูจน์ก่อนด้วยพยานหลักฐานที่เพียงพอ (the initial burden of
making a prima facie) หรือแสดงพยานหลักฐานที่มีน้ำ�หนักยิ่งกว่า (preponderance of the
evidence)104 ว่าคดีอันเป็นที่มาของการยื่นคำ�ร้องนี้เกี่ยวข้องกับการกระทำ�อันเป็นการมีส่วน
ร่วมสาธารณะ หรือการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสาธารณะ ถ้า
คูก่ รณีทยี่ นื่ คำ�ร้องพิสจู น์ได้ ภาระการพิสจู น์จะย้ายไปยังคูก่ รณีอกี ฝ่ายหนึง่ คือโจทก์ ในคดีหลัก
กฎหมายของบางรัฐมีการกำ�หนดให้พิสูจน์ให้เห็นถึงว่าการฟ้องคดีมี “วัตถุประสงค์ที่
ไม่เหมาะสม” (improper purpose) ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขสำ�คัญที่ศาลจะพิจารณายกฟ้อง ทั้งนี้
วัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสมนั้นก็คือการฟ้องร้องนำ�ไปสู่การแทรกแซง ยับยั้งหรือป้องกันไม่ให้
คู่กรณีที่ยื่นคำ�ร้องใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสาธารณะ รวมถึงการเป็นการ
คุกคาม ลงโทษหรือทำ�ให้จ�ำ เลยเสียหายจากการเข้าไปมีสว่ นร่วมสาธารณะ หรือทำ�ให้เกิดความ
ล่าช้าที่ไม่จำ�เป็น หรือหันเหทรัพยากรของจำ�เลยออกไปจากการมีส่วนร่วมสาธารณะ หรือการ
เพิม่ ต้นทุนในการดำ�เนินคดีโดยไม่จ�ำ เป็น105 ซึง่ เป็นเป้าหมายของการฟ้องคดี SLAPPs นัน้ เอง
ภาระการพิสูจน์ของฝ่ายที่ต้องตอบโต้คำ�ร้อง (โจทก์ในคดีหลัก) เมื่อภาระการพิสูจน์
ย้ายมาทีโ่ จทก์ในคดีหลัก โจทก์ตอ้ งพิสจู น์ให้เห็นความเป็นไปได้ทจี่ ะชนะคดี โดยนำ�เสนอพยาน
หลักฐานอันมีสาระสำ�คัญ เพื่อสนับสนุนว่าคดีมีมูล (by presenting substantial evidence to
support a prima facie case)106 หรือบางมลรัฐกำ�หนดให้ต้องพิสูจน์ว่าการใช้สิทธิของผู้ยื่น
คำ�ร้องปราศจากการสนับสนุนข้อเท็จจริงหรือข้อโต้แย้งทางกฎหมายพื้นฐานที่เหมาะสม และ
การกระทำ�ของคู่กรณีที่ยื่นคำ�ร้องเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้นจริงต่อผู้ฟ้องคดี107 หรือบาง
มลรัฐกำ�หนดให้ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่ามูลเหตุของการฟ้องคดีเป็นสาระสำ�คัญในกฎหมาย
(a substantial basis in law) หรือได้รับการสนับสนุนจากข้อโต้แย้งที่เป็นสาระสำ�คัญสำ�หรับ
103 โปรดดูกฎหมาย Illinois โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก
104 โปรดดูกฎหมาย Oklahoma โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก
105 โปรดดูกฎหมาย Texas, Oklahoma, Arizona โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก และ Protection of Public Participation
Act 2008 ของ Australian Capital Territory https://www.legislation.act.gov.au/a/2008-48/
106 George W. Pring and Penelope Canan, ibid และโปรดดู Arkansas, Georgia, Kansas, Oregon, Washington, Nevada, Texas,
Oklahoma โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก
107 โปรดดู Arizona, Maine และ Massachusetts, Vermont โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก
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การขยาย การปรับเปลี่ยน หรือการกลับหลักกฎหมายที่มีอยู108
่
ถ้าศาลตัดสินว่าโจทก์พสิ จู น์ถงึ ความเป็นไปได้วา่ ตนจะชนะการฟ้องคดีดงั กล่าว ข้อเท็จจริง
ที่ศาลใช้ในการตัดสินดังกล่าวและสาระของการตัดสิน อาจไม่ได้รับการยอมรับเป็นพยานหลัก
ฐานแห่งคดีในภายหลังและการตัดสินไม่มผี ลต่อภาระหรือมาตรฐานการพิสจู น์ในการพิจารณา
คดี109 อย่างไรก็ดี บางมลรัฐกำ�หนดให้ขอ้ เท็จจริงใช้เป็นพยานหลักฐานในขัน้ ตอนใดๆ ภายหลัง
ของการดำ�เนินคดี110
5) กำ�หนดบทลงโทษสำ�หรับคูก่ รณี ได้แก่ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ และค่า
ใช้จา่ ยอืน่ ๆ รวมถึงบางรัฐกำ�หนดค่าเสียหายเชิงลงโทษให้แก่โจทก์ เมือ่ โจทก์ไม่สามารถ
พิสูจน์ตามภาระของตนได้
โดยทั่วไปกฎหมายของมลรัฐส่วนใหญ่จะกำ�หนดหลักเกณฑ์ไว้ดังต่อไปนี111
้
การชดใช้ให้แก่ผู้ถูกฟ้อง/ผู้ยื่นคำ�ร้องยุติคดี (Award) ศาลจะให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายแก่ผู้ยื่น
คำ�ร้องขอให้ยุติคดีโดยเร็ว (ผู้ถูกฟ้องคดีหลัก) เมื่อศาลพิพากษายกฟ้องตามคำ�ร้องขอยุติคดี
อย่างรวดเร็ว ดังต่อไปนี้
(1) ค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินคดีทสี่ มเหตุสมผล ซึง่ รวมถึงค่าธรรมเนียมการฟ้อง ค่าธรรมเนียม
การจัดเตรียมและคัดลอกเอกสาร ค่าธรรมเนียมพยานผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ
(2) ค่าทนายความที่สมเหตุสมผล
(3) ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง บางรัฐกำ�หนดจำ�นวนที่แน่นอนไว้ด้วย เช่น ค่าเสียหายที่เกิด
ขึ้นจริง หรือ 5,000 เหรียญ ขึ้นอยู่กับว่าจำ�นวนใดจะสูงกว่า112
(4) การลงโทษ (Sanctions) มีการกำ�หนดให้ชดใช้ค่าเสียหายเชิงลงโทษ และการลงโทษ
อื่นๆ แก่คู่ความที่ถูกฟ้อง รวมถึงทนายความ และบริษัทกฎหมายของคู่ความที่ถูกฟ้อง ตามที่
ศาลพิจารณาว่าจำ�เป็นพอแก่การยับยั้งผู้ฟ้องคดีจากการกระทำ�พฤติการณ์น้ีซ้ำ� และเพียงพอ
แก่การยับยั้งการกระทำ�ที่คล้ายคลึงกันโดยผู้อื่น

108 โปรดดู Nebraska, New York, Delaware โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก
109 โปรดดู Connecticut, Nevada, Kansas, Oregon และ Washington โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก
110 โปรดดู Vermont, Louisiana โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก
111 โปรดดู California, WASHINGTON, D.C., Connecticut, Kansas, Illinois, Indiana, Missouri, New Mexico, Oregon, Vermont,
Louisiana, Maine, Massachusetts, Minnesota, Texas, Oklahoma, Pennsylvania, Washington โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาค
ผนวก 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)
112 โปรดดู Hawaii โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก
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บางมลรัฐกำ�หนดให้ศาลอาจจะสั่งให้ใช้ค่าชดเชย (compensatory damages) และค่า
เสียหายเชิงลงโทษ (punitive damages) ได้ต่อเมื่อคู่กรณีที่ยื่นคำ�ร้องขอให้ยุติคดีโดยรวดเร็ว
แสดงให้ศาลเห็นว่า คำ�ฟ้อง คำ�ฟ้องแย้งหรือคำ�ร้องสอดของคู่กรณีอีกฝ่ายไม่เป็นสาระสำ�คัญ
(frivolous) หรือการดำ�เนินคดีนั้นมีวัตถุประสงค์ในการละเมิด ข่มขู่ ลงโทษ หรือคุกคามอื่นๆ
โดยมิชอบเพือ่ ยับยัง้ การใช้เสรีภาพในการพูด การร้องทุกข์หรือการชุมนุมภายใต้รฐั ธรรมนูญ113
บางมลรัฐกำ�หนดให้หน่วยงานที่เข้าแทรกแซงและต่อสู้คดีแล้วชนะมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่าย
และค่าทนายที่เหมาะสมที่เกิดจากการต่อสู้คดีด้วย แต่ถ้าหน่วยงานล้มเหลวในการต่อสู้คดี คู่
กรณีฝ่ายที่ฟ้องคดีจะมีสิทธิได้รับคืนค่าใช้จ่ายและค่าทนายความที่เหมาะสมที่เกิดขึ้นในการ
พิสูจน์ข้อต่อสู้คดีที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องจากหน่วยงานรัฐดังกล่าวได้114
กฎหมายของมลรัฐควิเบค แคนาดา กำ�หนดให้กรณีที่นติ ิบุคคลหรือผู้จัดการทรัพย์สนิ ของ
คนอืน่ ใช้กระบวนการไม่เหมาะสม ผูอ้ �ำ นวยการและเจ้าหน้าทีข่ องนิตบิ คุ คลทีม่ สี ว่ นร่วมในการ
ตัดสินใจหรือเป็นผู้จัดการ อาจถูกสั่งเป็นการส่วนตัวให้จ่ายเงินค่าเสียหายด้วย115
การชดใช้ให้แก่ผฟ
ู้ อ้ ง/ผูถ้ กู ยืน่ คำ�ร้องยุตคิ ดี (Alternative award) หากศาลเห็นว่าคำ�ขอ
ยุตกิ ารดำ�เนินคดีอย่างรวดเร็วไม่เหมาะสมหรือมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทำ�ให้เกิดความล่าช้า ศาลมักจะ
ตัดสินให้คู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้อง ได้รับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินคดีในส่วนคำ�ขอยุติการ
ดำ�เนินคดีอย่างรวดเร็ว
6) เรื่องอื่นๆ
การกำ�หนดให้อัยการสูงสุดหรือหน่วยงานรัฐเข้าแทรกแซงช่วยเหลือคดีแก่ผู้ถูกฟ้อง
หลายมลรัฐกำ�หนดให้หน่วยงานของรัฐ หรืออัยการสูงสุด หรืออัยการประจำ�เมือง ที่
เกีย่ วข้องโดยตรงกับการกระทำ�ของคูก่ รณีทยี่ นื่ คำ�ร้อง อาจแทรกแซงเพือ่ ต่อสูค้ ดีหรือสนับสนุน
อย่างอื่นในการดำ�เนินคดีให้แก่คู่กรณีที่ยื่นคำ�ร้อง116 เช่น ยื่นคำ�ร้องขอเข้าแทรกแซงหรือมีส่วน
ร่วมในฐานะที่ปรึกษาของศาล/หรืออาสาสมัครให้การต่อศาล (amicus curiae)117 บางมลรัฐ
กำ�หนดว่าถ้าอัยการสูงสุดหรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่กฎหมายมีส่วนได้เสียในคดี (conflict of interest) หรือขาดคุณสมบัติที่จะสนับสนุนการต่อสู้คดีหรือช่วยเหลือประการอื่นแก่บุคคลผู้ถูก
113 โปรดดู Rhode Island, Utah, Nebraska, New York, Delaware โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก
114 โปรดดู Washington, Tennessee โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก
115 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/projet-loi-9-39-1.html
116 โปรดดู Maine, Massachusetts , Rhode Island, Utah, Wshington, Hawaii, Tennessee โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาค
ผนวก
117 โปรดดู Pennsylvania โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก
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ดำ�เนินคดีดังกล่าว อัยการสูงสุดหรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่กฎหมายสามารถจ้างทนายความ หรือ
ที่ปรึกษาพิเศษ (special counsel) เพื่อช่วยต่อสู้คดีหรือสนับสนุนอย่างอื่นแก่บุคคลนั้นได้118
การรายงาน (Reporting)
ในคดีที่ผู้ทำ�สัญญากับรัฐบาลยื่นฟ้อง หากศาลพบว่าเป็น SLAPPs ศาลจะดำ�เนินการส่ง
คำ�วินิจฉัยของศาลไปยังหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่ทำ�ธุรกิจผู้ทำ�สัญญากับรัฐบาล
นั้นด้วย119
ในคดีที่ฟ้องโดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่งศาลติดสินว่าเป็น SLAPPs หน่วยงานของรัฐนั้นจะ
ต้องรายงานผลการตัดสิน และให้ส่งสำ�เนาคำ�สั่งของศาลต่ออัยการสูงสุดภายใน 30 วันนับ
แต่คำ�สั่งถึงที่สุด อัยการสูงสุดจะรายงานการฝ่าฝืนนี้ต่อคณะรัฐมนตรี ประธานวุฒิสภา และ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร120
ตัวอย่างกฎหมาย Anti – SLAPPs ของเอเชีย
Rules of Procedure for Environmental Cases (A.M. No. 09-6-8-SC) ขอฟิลปิ ปินส์121
เป็นกฎหมายต่อต้านการดำ�เนินคดีทางยุทธศาสตร์ตอ่ ต้านการมีสว่ นร่วมสาธารณะ (SLAPPs)
ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรือการ
ยืนยันสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมทั้งคดีแพ่ง อาญา หรือทางปกครอง แต่โดยกลไกและ
ขั้นตอนของกฎหมายมีหลักการเดียวกับกฎหมาย Anti SLAPP ของมลรัฐของสหรัฐอเมริกา
กล่าวคือมีการกำ�หนดช่องทางให้ผู้ถูกฟ้องสามารถทำ�ให้คดียุติไปได้โดยเร็ว การกำ�หนดภาระ
การพิสจู น์ของคูก่ รณี การกำ�หนดให้มกี ารไต่สวนโดยเร็ว และการกำ�หนดให้จา่ ยค่าเสียหาย ค่า
ทนายความและค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินคดีตามความเหมาะสมแก่ผถู้ กู ฟ้องในกรณีทศี่ าลยกฟ้อง
นอกจากนี้ ในราวๆ 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 หรือ
ชือ่ ย่อว่า Anti - Strategic Lawsuits Against Public Participation Act of 2011 (Anti-SLAPP
Act of 2011) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มเเข็งในการมีส่วนร่วม
118 โปรดดู Nevada โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก
119 โปรดดู Kansas โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก
120 โปรดดู Florida โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก
121 โปรดดู 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

38

ของบุคคลในเรือ่ งความกังวลสาธารณะ ป้องกันการใช้กระบวนการยุตธิ รรมโดยมิชอบใดๆ ทีจ่ ะ
ขัดขวางการมีส่วนร่วมดังกล่าว ห้ามการยื่นฟ้อง SLAPPs การใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการ
ดำ�เนินคดี ค่าทนายความ และการบรรเทาทุกข์อื่นๆ แก่จำ�เลยหรือผู้ถูกกล่าวหา แล้วแต่กรณี
เมื่อคดีสิ้นสุดด้วยการยกฟ้อง และจัดให้จำ�เลยหรือผู้ถูกกกล่าวหา แล้วแต่กรณี มีสิทธิเรียกคืน
ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินคดี ค่าทนายความหรือการบรรเทาทุกข์อย่างอื่นแยกต่าง
หาก โดยการยื่นฟ้องคดี SLAPPback ต่อผู้ฟ้องคดีเมื่อคดีสิ้นสุดด้วยการยกฟ้องคดี SLAPPs
ร่างกฎหมายนี้ยังได้ขยายการคุ้มครองให้ครอบคลุมประเด็นสาธารณะอื่นๆที่ไม่ใช่เฉพาะ
เรื่องสิ่งแวดล้อมเท่านั้น เช่น แรงงาน ชาวนา ผู้นำ�ชุมชน ชนเผ่าพื้นเมือง ฯลฯ นอกจากจะมี
กลไกการให้ยื่นคำ�ร้องขอยุติคดี (Motion to Dismiss) แล้ว ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวยังมีการ
กำ�หนดหน้าทีข่ องศาล พนักงานอัยการและเจ้าหน้าทีร่ ฐั หรือเอกชน (public or private officer)
แล้วแต่กรณี มีหน้าทีด่ �ำ เนินการและชีข้ าดการแจ้งความหรือการฟ้องร้องทางแพ่ง ทางอาญา หรือ
ทางปกครอง แล้วแต่กรณี และจะต้องสั่งยุติคดีที่ถูกระบุว่าเป็น SLAPPs โดยทันที และความ
น่าสนใจอีกประการหนึง่ คือในกรณีคดีอาญา มีการกำ�หนดด้วยว่าถ้าพนักงานอัยการผูส้ อบสวน
ไม่แน่ใจว่าการร้องทุกข์เป็น SLAPPs หรือไม่ แต่มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเป็น SLAPPs เมื่อ
มีการแสดงเหตุผลอันสมควรในระหว่างกระบวนการสอบสวนโดยผูถ้ กู จับ ให้พนักงานอัยการผู้
สอบสวนสั่งให้มีการสอบสวนเพิ่มเติม และปล่อยตัวผู้ถูกจับโดยทันที อย่างไรก็ดี ร่างกฎหมาย
นี้ผ่านสภาผู้แทนราษฎร และถูกเสนอต่อวุฒิสภาในปี 2010 ในสมัยประชุมที่ 15 แต่ปัจจุบัน
กฎหมายยังไม่ได้ผ่านออกมา122

122

https://www.senate.gov.ph/lis/bill_res.aspx?congress=15&q=SBN-3080
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บทที่ 4
กลไกทางกฎหมายในการป้องกันการฟ้องคดี SLAPPs ในประเทศไทย
กฎหมาย Anti – SLAPPs มีวตั ถุประสงค์ส�ำ คัญคือการรักษาความสมดุลในการส่งเสริมและ
ปกป้องการใช้สทิ ธิตามรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับประเด็นสาธารณะ ขณะเดียวกันก็คมุ้ ครองสิทธิของ
บุคคลในการฟ้องร้องคดีโดยสุจริตเพือ่ เยียวยาความเสียหาย โดยแนวทางการต่อต้าน SLAPPs
ตามกฎหมาย Anti SLAPPs มีหลักการสำ�คัญคือ 1) การต้องพิสจู น์และยกฟ้องคดีโดยรวดเร็ว
และ 2) กำ�หนดบทลงโทษ เมื่อโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ตามภาระของตนได้
เมื่อนำ�แนวทางดังกล่าวมาพิจารณาเทียบเคียงกลไกที่มีอยู่ตามกฎหมายไทย พบว่า
คดีอาญา
1. การต้องพิสูจน์และยกฟ้องคดีโดยรวดเร็ว
ชั้นสอบสวน ตามกฎหมายกำ�หนดให้พนักงานสอบสวนต้องรวบรวมพยานหลักฐานทุก
ชนิดเพื่อทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับความผิดที่มีการกล่าวหา เพื่อจะรู้ตัว
ผู้กระทำ�ผิด และพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา123 ซึ่งเป็นไปตามหลัก
การตรวจสอบค้นหาความจริง (Examiner Principle) พนักงานสอบสวนจึงมีบทบาทสำ�คัญใน
การรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพือ่ พิสจู น์ทง้ั ความผิดและความบริสทุ ธิข์ องผูต้ อ้ งหา
และมีอำ�นาจในการทำ�ความเห็นสั่งไม่ฟ้องได้
ชั้นการสั่งคดี (พนักงานอัยการ)
ชัน้ สัง่ คดีเป็นความรับผิดชอบของพนักงานอัยการ ซึง่ โดยทัว่ ไปพนักงานอัยการจะเริม่ ดำ�เนิน
การหลังจากทีพ่ นักงานสอบสวนส่งสำ�นวนการสอบสวนมาให้พนักงานอัยการแล้ว เมือ่ พนักงาน
อัยการรับสำ�นวนการสอบสวนและความเห็นมาจากพนักงานสอบสวนแล้ว พนักงานอัยการก็จะ
ทำ�การตรวจสำ�นวน แล้วใช้ดุลพินิจในการสั่งคดี ซึ่งจะแบ่งการสั่งคดีออกเป็น 3 กรณี คือ สั่ง
ฟ้อง สัง่ ไม่ฟอ้ ง หรือสัง่ ให้สอบสวนเพิม่ เติมในกรณีทขี่ อ้ เท็จจริงหรือพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอ
ในการสั่งไม่ฟ้อง จะแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ
1) สั่งไม่ฟ้อง เพราะเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้กระทำ�ความผิด เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จ
จริงและข้อกฎหมายแล้วเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้กระทำ�ความผิด หรือการกระทำ�ของผู้ต้องหา
ไม่ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย
123

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131
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2) สัง่ ไม่ฟอ้ งคดีอาญาเพราะไม่เป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะฯ เมือ่ พิจารณาจากสำ�นวน
การสอบสวนแล้วเห็นว่ามีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระทำ�ความผิดและ
การกระทำ�ของผู้ต้องหาถือเป็นความผิดตามกฎหมาย แต่ถ้าพนักงานอัยการเห็นว่าการฟ้อง
คดีอาญาดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือ
ความมั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสำ�คัญของประเทศ ก็สามารถเสนอความเห็นต่อ
อัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาสั่งไม่ฟ้อง หรือถอนฟ้อง (กรณีฟ้องต่อศาลแล้ว) แล้วแต่กรณีได้124
แม้มาตรการสั่งฟ้องคดีไม่เป็นประโยชน์ของสาธารณะฯ จะเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการ
กันคดีที่ไม่จำ�เป็นต้องฟ้องต่อศาลออกไปจากกระบวนการยุติธรรม แต่ในส่วนของคดีลักษณะ
SLAPPs อาจจะไม่ได้กำ�หนดชัดเจนมากนักในระเบียบสำ�นักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการสั่ง
คดีอาญาทีจ่ ะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนดังกล่าว ทำ�ให้อาจจะยากต่อการนำ�มาปรับใช้กบั
กรณีการฟ้องคดี SLAPPs หรือคดีเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ แต่กป็ รากฏอยู่
บางคดีที่ใช้เงื่อนไขตามระเบียบดังกล่าวสั่งไม่ฟ้อง เช่น กรณี We walk เดินมิตรภาพ มีการขอ
ความเป็นธรรมต่อพนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี ขอให้มกี ารสอบสวนพยานบุคคลเพิม่ เติม และ
ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุด ขอให้สั่งไม่ฟ้องคดีที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่
สาธารณชน อัยการมีคำ�สั่งไม่ฟ้อง ด้วยเหตุผลว่า เป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
อย่างไรก็ดี การร้องขอความเป็นธรรมในหลายกรณีท�ำ ให้คดีลา้ ช้าออกไป ซึง่ สร้างภาระแก่
ผู้ถูกดำ�เนินคดีในการที่จะต้องเดินทางมาพบพนักงานอัยการตามนัด
ชั้นประทับฟ้อง (ศาล)
โดยทัว่ ไปคดีทจี่ ะเข้ามาสูก่ ารพิจารณาคดีของศาลชัน้ ต้น เกิดขึน้ ได้ 2 ทาง คือโดยพนักงาน
อัยการ และผู้เสียหาย125 และเมื่อมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญากำ�หนดขั้นตอนสำ�คัญไว้ 2 ขั้นตอน ดังนี้
1) ชั้นการตรวจคำ�ฟ้อง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 161/1 ที่เพิ่งแก้ไขเพิ่มเติม กำ�หนดให้
“ในคดีราษฎรเป็นโจทก์ หากความปรากฏต่อศาลเองหรือมีพยานหลักฐานทีศ่ าลเรียกมาว่าโจทก์
ฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบจำ�เลยหรือโดย
124 พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 21 ประกอบ ระเบียบสำ�นักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการสั่งคดีอาญา
ที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อวามปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสำ�คัญของประเทศ พ.ศ.
2554 ข้อ 5, 9 และระเบียบสำ�นักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อวามปลอดภัย
หรือความมั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสำ�คัญของประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 4
125 โปรดดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28
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มุ่งหวังผลอย่างอื่นยิ่งกว่าประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบ ให้ศาลยกฟ้อง และห้ามมิให้โจทก์ยื่นฟ้อง
ในเรื่องเดียวกันนั้นอีก
การฟ้องคดีโดยไม่สุจริตตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการที่โจทก์จงใจฝ่าฝืนคำ�สั่ง
หรือคำ�พิพากษาของศาลในคดีอาญาอื่นซึ่งถึงที่สุดแล้วโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรด้วย”
มาตรา 161/1 เป็นกลไกใหม่ที่ศาลยุติธรรมเสนอเอง โดยอ้างว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อฟ้อง
กันการฟ้องที่ไม่สุจริต หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง หรืออาจจะกลั่นแกล้งเอาเปรียบกับฝ่ายจำ�เลย
หรือว่ามีการมุ่งหวังประโยชน์ในทางที่มิชอบ รวมถึงการฟ้องคดีปิดปากหรือ SLAPPs ด้วย ซึ่ง
ปัจจุบันยังไม่เห็นประสิทธิผลของกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากเป็นกฎหมายที่พึงมีผลบังคับใช้
เมื่อเดือนมีนาคมพ.ศ. 2562
2) ชั้นการไต่สวนมูลฟ้อง ถ้าฟ้องถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ศาลจะจัดการดังต่อไปนี126
้
• ในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ ศาลจะทำ�การไต่สวนมูลฟ้อง แต่ถ้าคดีนั้นพนักงานอัยการได้
ฟ้องจำ�เลยโดยข้อหาอย่างเดียวกันด้วยแล้ว ศาลไม่จ�ำ เป็นต้องไต่สวนมูลฟ้อง แต่ถา้ เห็น
สมควรจะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้ ซึ่งเป็นดุลพินิจของศาล
• ในคดีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ ศาลไม่จำ�เป็นต้องไต่สวนมูลฟ้อง แต่ถ้าเห็นสมควรจะ
สัง่ ให้ไต่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้ ซึง่ ในทางปฏิบตั ิ ศาลจะไม่สงั่ ให้ไตส วนมูลฟ้องเพราะถือว่า
มีการกลั่นกรองโดยรัฐมาแลว
สำ�หรับกระบวนการไต่สวนมูลฟ้อง มีการแก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความ
อาญา มาตรา 165/2 ซึง่ กำ�หนดให้ “ในการไต่สวนมูลฟ้อง จำ�เลยอาจแถลงให้ศาลทราบถึงข้อ
เท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันสำ�คัญทีศ่ าลควรสัง่ ว่าคดีไม่มมี ลู และจะระบุในคำ�แถลงถึงตัวบุคคล
เอกสาร หรือวัตถุที่จะสนับสนุนข้อเท็จจริงตามคำ�แถลงของจำ�เลยด้วยก็ได้ กรณีเช่นว่านี้ ศาล
อาจเรียกบุคคล เอกสาร หรือวัตถุดังกล่าวมาเป็นพยานศาลเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งคดีได้
ตามทีจ่ �ำ เป็นและสมควร โดยโจทก์และจำ�เลยอาจถามพยานศาลได้เมือ่ ได้รบั อนุญาตจากศาล”
การเพิม่ เติมมาตรา 165/2 จะเปิดโอกาสให้ฝา่ ยผูถ้ กู ฟ้องมีโอกาสนำ�พยานหลักฐานเข้าหัก
ล้างพยานหลักฐานของโจทก์ ซึง่ จะส่งผลให้จ�ำ เลยได้รบั การคุม้ ครองสิทธิในการต่อสูค้ ดีได้อย่าง
เต็มที่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง และเป็นกระบวนการสำ�คัญที่จะช่วยทำ�ให้คดี SLAPPs ยุติไปอย่าง
รวดเร็ว โดยมีกระบวนการทีจ่ ะช่วยรักษาดุลยภาพของการปกป้องสิทธิทางการเมืองของจำ�เลย
และสิทธิของโจทก์ แต่การไต่สวนมูลฟ้องดังกล่าวก็ยงั มีขอ้ จำ�กัดอยู่ โดยเฉพาะในคดีทพี่ นักงาน
อัยการเป็นโจทก์ แม้กฎหมายจะกำ�หนดให้ศาลใช้ดลุ พินจิ ในการไต่สวนได้ แต่ในทางปฏิบตั ศิ าล
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มักไม่สั่งไตสวนมูลฟ้อง ด้วยเหตุผลว่าเป็นการปฏิบัติงานซ้ำ�ซ้อนกับงานในชั้นสอบสวนและสั่ง
คดี ซึ่งมีการกลั่นกรองโดยพนักงานอัยการมาแล้ว นั้นจะทำ�ให้คดี SLAPPs ที่เข้ามาทางช่อง
ทางของพนักงานอัยการไม่ได้ถูกทำ�ให้ยุติได้ตั้งแต่เริ่มต้น
อีกทัง้ หากพิจารณาเทียบกับแนวทางของกฎหมาย Anti SLAPPs กฎหมายทีเ่ พิม่ มาใหม่นี้
อาจจะยังไม่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอในการจัดการกับคดี SLAPPs เนือ่ งจาก
ไม่มีการกำ�หนดภาระการพิสูจน์และหลักเกณฑ์การพิสูจน์ของคู่กรณีที่ชัดเจน
2. กำ�หนดบทลงโทษ และการชดใช้ค่าเสียหาย การเยียวยา
คดีอาญาไม่มกี ฎหมายบัญญัตใิ ห้ศาลต้องสัง่ จ่ายค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินคดี ค่าทนายความ
ค่าเสียหาย รวมถึงมาตรการลงโทษอื่นแก่คู่กรณี
คดีแพ่ง
1. การต้องพิสูจน์และยกฟ้องคดีโดยรวดเร็ว
ไม่มีกลไกที่ชัดเจน
2. กำ�หนดบทลงโทษ และการชดใช้ค่าเสียหาย การเยียวยา
ในคดีแพ่ง หากคู่ความฝ่ายใดแพ้คดี ศาลจะสั่งให้จ่ายค่าฤชาธรรมเนียม คาทนายความ
ให้แก่ผู้ชนะคดี หากโจทก์ชนะคดี จำ�เลยต้องจ่ายค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทน
โจทก์ หากจำ�เลยชนะคดี โจทก์จะต้องจ่ายค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนจำ�เลย
ดังนั้น ค่าใช่จ่ายดังกล่าวจะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ต้องเสียไปจากการดำ�เนินคดี ไม่ว่า
จะเป็นค่าเดินทาง ค่าขาดประโยชน์จากการถูกดำ�เนินคดีเป็นต้น ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีต้องการ
ที่จะให้โจทก์ชดใช้ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็จะต้องไปดำ�เนินคดีทางแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายต่างหาก
ซึ่งก็เป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ถูกฟ้องเพิ่ม ในการที่จะต้องไปหาทนายความและค่าใช้จ่ายมา
สำ�หรับการฟ้องคดีใหม่
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บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
สรุปและข้อสังเกตประการส�ำคัญ
1. องค์กรหรือหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานทีใ่ ช้อ�ำ นาจทางปกครอง มีบทบาท
สำ�คัญในการดำ�เนินคดี SLAPPs พบว่ามีหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานทีใ่ ช้อ�ำ นาจทาง
ปกครอง ทำ�การร้องทุกข์ กล่าวโทษ รวมถึงฟ้องร้องคดี SLAPPs หลายกรณี เช่น กรณีกองทัพ
เรือร้องทุกข์ให้ด�ำ เนินคดีหมิน่ ประมาทและความผิดตามพระราชบัญญัตคิ อมพิวเตอร์ กับสำ�นัก
ข่าวภูเก็ตหวานทีเ่ ผยแพร่รายงานทีอ่ า้ งว่ากองทัพเรือมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการค้ามนุษย์ หรือกรณี
ที่ กอ.รมน. ร้องทุกข์ให้ดำ�เนินคดีกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�และเผย
แพร่รายงานเกีย่ วกับการซ้อมทรมานฯ หรือกรณีทสี่ �ำ นักงานศาลยุตธิ รรมร้องทุกข์ให้ด�ำ เนินคดี
ข้อหาหมิน่ ประมาทกับประชาชนทีเ่ คลือ่ นไหวคัดค้านการสร้างบ้านพักของผูพ้ พิ ากษาบนดอยสุ
เทพ หรือกรณีรฐั วิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทีร่ อ้ งทุกข์ให้ด�ำ เนินคดีหมิน่
ประมาทกับนักเคลื่อนไหวที่คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน หรือกรณีองค์กรวิชาชีพ เช่น
แพทย์สภาฟ้องร้องดำ�เนินคดีหมิ่นประมาทกับประชาชนที่เคลื่อนไหวเรียกร้องความรับผิดต่อ
ความเสียหายจากการรักษาพยาบาล เป็นต้น การที่มีหน่วยงานของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องในการ
ดำ�เนินคดีกับประชาชนนั้น ทำ�ให้เกิดประเด็นข้อถกเถียงว่าหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจมีสิทธิ
และมีความชอบธรรมที่จะดำ�เนินคดีกับประชาชนหรือไม่ เพียงใด
2. คดี SLAPPs ในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นคดีอาญาและก่อให้เกิดภาระมากกว่าคดี
แพ่ง คดี SLAPPs ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นคดีอาญา ส่วนคดีแพ่งมีจ�ำ นวนเล็กน้อยเท่านัน้
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกฎหมายไทยที่สามารถนำ�มาเป็นเครื่องมือในการจำ�กัดสิทธิทางการเมือง
ส่วนใหญ่เป็นกฎหมายทีม่ โี ทษทางอาญา และสำ�หรับผูฟ้ อ้ งคดีแล้ว การดำ�เนินคดีอาญามีตน้ ทุน
น้อยกว่าการดำ�เนินคดีแพง เพราะคดีอาญาใช้กลไกของรัฐในการทำ�งานเป็นหลัก ทั้งพนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการและศาล ต่างจากคดีแพ่งที่ผู้ฟ้องคดีต้องดำ�เนินการเองแทบทั้งสิ้น
และคดีอาญาผูฟ้ อ้ งคดีไม่มคี า่ ขึน้ ศาลมากมายเหมือนในคดีแพ่ง ดังนัน้ ในคดีอาญาต้นทุนจึงตก
อยู่ที่ผู้ถูกฟ้องเป็นหลัก ผู้ถูกฟ้องต้องแบกรับภาระและความกดดันต่างๆ เช่น ภาระที่ต้องเดิน
ทางมาติดต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการบ่อยครั้งทำ�ให้ต้องหยุดงาน ทำ�ให้ขาดรายได้
รวมถึงการต้องเตรียมหาเงินมาประกันตัว อีกทั้งคดีอาญา เป็นคดีที่มีโทษที่กระทบต่อเสรีภาพ
ของบุคคล ทำ�ให้ผู้ต้องหาหรือจำ�เลยมีความกลัวที่จะติดคุก กลัวที่จะมีประวัติอาชญากรรม จึง
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ทำ�ให้การดำ�เนินคดีอาญามีผลในการสร้างความกลัว หรือบีบบังคบผูถ้ กู ฟ้อง และช่วยทำ�ให้กบั
ผู้ฟ้องมีอำ�นาจต่อรองเหนือผู้ถูกฟ้องในกรณีที่มีการเจรจาประนีประนอมยอมความ
3. คดีส่วนใหญ่เข้ามาทางช่องทางของพนักงานอัยการ คดี SLAPPs ในประเทศไทย
ส่วนใหญ่เข้ามาโดยการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ทำ�ให้คดีสว่ นใหญ่เข้าสูศ่ าลผ่าน
ช่องทางพนักงานอัยการ โดยข้อกล่าวหาทีถ่ กู นำ�มาใช้ด�ำ เนินคดี จำ�นวนมากเป็นความผิดเกีย่ วกับ
ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112, 116, 215, 216)
กฎหมายเกีย่ วกับการชุมนุมสาธารณะ ซึง่ รัฐเป็นผูเ้ สียหาย คดีเหล่านีจ้ งึ ต้องกล่าวโทษและดำ�เนิน
คดีโดยรัฐ เช่น คสช. หรือเจ้าหน้าที่ทหาร จะเข้ามาดำ�เนินการกล่าวโทษ หรือในกรณีความผิด
ตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พบว่า กองบังคับการปราบ
ปรามการกระทำ�ความผิดเกีย่ วกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) จะมีบทบาทในการกล่าว
โทษ เหล่านี้เป็นเหตุให้คดีเข้ามาในช่องทางของพนักงานอัยการเป้นจำ�นวนมาก
ในความผิดเกี่ยวกับหมิ่นประมาท หากกระทบต่อหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หลายกรณี
พบว่า หน่วยงานเหล่านั้นใช้วิธีร้องทุกข์กล่าวโทษผ่านพนักงานสอบสวน อาทิ กองทัพเรือร้อง
ทุกข์ให้ดำ�เนินคดีกับสำ�นักข่าวภูเก็ตหวาน กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วน
หน้า (กอ.รมน. 4 สน.) ร้องทุกข์ให้ด�ำ เนินคดีกบั นักสิทธิมนุษยชนกรณีเผยแพร่รายงานการซ้อม
ทรมานในชายแดนใต้ สำ�นักงานศาลยุตธิ รรมร้องทุกข์ตอ่ ประชาชนทีเ่ คลือ่ นไหวคัดค้านการสร้าง
บ้านพักตุลาการบนดอยสุเทพ หรือกรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร้องทุกข์ให้ดำ�เนิน
คดีกับนักเคลื่อนไหวและนักวิชาการที่คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เป็นต้น
กรณีการหมิ่นประมาทที่กระทบต่อบริษัทเอกชน บริษัทเหล่านั้นมักเลือกที่จะฟ้องคดีเอง
มากกว่าทีจ่ ะแจ้งความร้องทุกข์ตอ่ พนักงานสอบสวน มีเพียงบางกรณีทบี่ ริษทั เอกชนเลือกทีจ่ ะ
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เช่น บริษัท เนเชอรัล ฟรุต จำ�กัด ร้องทุกข์กรณีอานดี้ ฮอลล์ ให้
สัมภาษณ์อลั จาซีรา127 กรณีบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด ร้องทุกข์ตอ่ พนักงานสอบสวน สถานีต�ำ รวจภูธร
แม่สอดกรณีสรุ พันธุถ์ กู กล่าวหาโพสต์หนังสือร้องเรียนของกลุม่ คนรักษ์บา้ นเกิดต่อผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดเลย ลงในเพจเฟซบุ๊กชื่อ ‘เหมืองแร่เมืองเลย’ กรณีนี้พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง สุดท้าย
บริษัทก็ต้องฟ้องคดีเอง128 เป็นต้น
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้วา่ มีการดำ�เนินคดี SLAPPs ผ่านช่องทางของพนักงานอัยการ
เป็นจำ�นวนมาก ดังนั้น ในการพัฒนากฎหมายหรือกลไกการป้องกันการฟ้องคดี SLAPPs จึง
ต้องคำ�นึงถึงประเด็นดังกล่าวด้วย เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุม
127
128

ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLawhttps://freedom.ilaw.or.th/case/623 เข้าถึง 7 มกราคม 2562
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย iLawhttps://freedom.ilaw.or.th/case/694 เข้าถึง 7 มกราคม 2562
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ข้อเสนอแนะ
สิทธิในเสรีภาพในการแสดงออก การแสดงความคิดเห็น การชุมนุมโดยสงบและการสมคม
เป็นสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานทีถ่ กู รับรองภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง (the International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR)
ข้อ 19, 21 และ 22 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 34,
44 และ 42
คดี SLAPPs เป็นการดำ�เนินคดีที่มีลักษณะเป็นยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหยุด
ลงโทษ หรือการต่อต้านการใช้สิทธิทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพในการพูด การร้อง
เรียน เสรีภาพในการแสดงออก การชุมนุมโดยสงบ และการสมาคม ในเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็น
สาธารณะ โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้มุ่งเอาชนะ แต่มุ่งลดทอนทรัพยากร และข่มขู่ให้ผู้ถูกฟ้องยอมยุติ
บทบาท
แม้การฟ้องคดี SLAPPs จำ�เลยจะสามารถต่อสูค้ ดีและศาลจะยกฟ้องในท้ายทีส่ ดุ แต่กอ่ น
หน้านั้น จำ�เลยหรือผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องเสียค่าใช้จ่าย เผชิญการคุกคาม กดดันทางอารมณ์และ
อื่นๆ จนทำ�ให้หยุดการมีส่นร่วมสาธารณะไป นี้จึงเป็นเหตุผลว่าคดี SLAPPs ควรถูกทำ�ให้ยุติ
โดยเร็วในแต่ชั้นแรก
เพือ่ จัดการกับปัญหาของการฟ้องคดีลกั ษณะ SLAPPs ทีม่ แี นวโน้มเพิม่ มากขึน้ ในปัจจุบนั
รายงานชิ้นนี้จึงขอนำ�เสนอแนวทางเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำ�ไปพิจารณาแก้ไขปัญหา ดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะต่อแนวทางปฏิบัติ
1. รัฐหรือหน่วยงานรัฐ รวมถึงรัฐวิสาหกิจ ควรยุตกิ ารดำ�เนินคดีกบั ประชาชนทีใ่ ช้สทิ ธิและ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพือ่ การมีสว่ นร่วมสาธารณะ เนือ่ งจากพบว่ามีคดีจ�ำ นวนหนึง่ ทีห่ น่วย
งานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผูร้ เิ ริม่ ดำ�เนินการฟ้องร้องประชาชนทีว่ พิ ากษ์วจิ ารณ์หรือตรวจสอบ
หน่วยงานเหล่านั้นหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะต่างๆนั้น โดยเฉพาะในความ
ผิดข้อหาหมิ่นประมาท หน่วยงานรัฐเป็นบุคคลสมมติไม่อาจมีสิทธิในชื่อเสียงที่จะเสื่อมเสียได้
หน่วยงานรัฐมีหน้าที่จัดให้มีการบริการสาธารณะ ต้องมีความโปร่งใสและเปิดให้มีการวิพากษ์
วิจารณ์ได้ ดังนั้น เมื่อเกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชน หน่วยงานรัฐควรใช้วิธีการโต้ตอบ
โดยการให้ขอ้ มูลข้อเท็จจริงในประเด็นทีถ่ กู วิจารณ์หรือกล่าวหาแทนการฟ้องร้องดำ�เนินคดีกบั
ประชาชน หากเห็นว่าสิ่งที่ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ไปนั้นคาดเคลื่อนต่อความเป็นความจริง
2. การดำ�เนินคดี โดยเฉพาะในคดีอาญา บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่รับผิดชอบ
แต่ละขั้นตอน ควรดำ�เนินการตามอำ�นาจหน้าที่โดยตระหนักถึงภัยคุกคามของคดี SLAPPs
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และพิจารณาดำ�เนินการกลั่นกรองให้คดียุติไปโดยเร็ว และกระบวนการยุติธรรมไม่ควรซ้ำ�เติม
หรือเพิ่มภาระโดยไม่จำ�เป็นให้แก่ผู้ถูกฟ้อง อาทิ การปล่อยชั่วคราวโดยกำ�หนดหลักประกันใน
อัตราที่สูงเกินควร เป็นต้น ทั้งนี้ ในแต่ละชั้นควรมีบทบาท ดังนี้
2.1 พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ ควรร่วมกันตรวจสอบค้นหาความจริงและนำ�
หลักการสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญมาพิจารณาประกอบ
กับกฎหมายและระเบียบภายในขององค์กร เพือ่ กลัน่ กรองและทำ�ให้ยตุ ไิ ปได้โดยเร็วตัง้ แต่ชนั้ ต้น
โดยเฉพาะพนักงานอัยการ ควรพิจารณานำ�พระราชบัญญัตอิ งค์กรอัยการและพนักงานอัยการ
พ.ศ. 2553 มาตรา 21 ประกอบระเบียบสำ�นักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่จะไม่
เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อวามปลอดภัยหรือความมัน่ คงของชาติ หรือ
ต่อผลประโยชน์อันสำ�คัญของประเทศ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
มาพิจารณาปรับใช้กบั คดี SLAPPs ซึง่ ทีผ่ า่ นมามีบางคดีทพี่ นักงานอัยการใช้กลไกนีท้ �ำ งานได้ดี
2.2 ในคดีอาญา ศาลมีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 161/1 และ
การไต่สวนมูลฟ้อง เป็นกลไกสำ�คัญในการใช้กลั่นกรองคดี SLAPPs ได้อยู่แล้ว แต่ด้วยกลไก
เหล่านี้ยังมีข้อจำ�กัด โดยมาตรา 161/1 สามารถใช้ได้เฉพาะคดีที่ราษฏรเป็นโจทก์ ไม่รวมคดี
ที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ส่วนในชั้นไต่สวนมูลฟ้องนั้น โดยทั่วไปศาลจะไม่ไต่สวนคดดีที่
พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ในรายงานชิ้นนี้ จึงมีข้อเสนอแนะต่อศาลว่า หากจะทำ�ให้การปอง
กันการฟ้องคดี SLAPPs มีประสิทธิภาพขึ้น ศาลควรใช้กลไกไต่สวนมูลฟ้องทั้งในคดีที่ราษฏร
เป็นโจทก์และคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ หากมีการร้องขอจากผู้ต้องหาว่าคดีนั้นเข้าข่าย
เป็นคดี SLAPPs เพราะแม้คดีจะถูกกลั่นกรองมาจากพนักงานอัยการแล้ว แต่กระบวนการ
ยุติธรรมย่อมมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ จึงสมควรที่ได้รับการไต่สวนจากศาลอีกชั้นหนึ่ง เพื่อ
ให้คดี SLAPPs สามารถยุติไปได้โดยเร็ว
ทั้งนี้ ในรายงานชิ้นนี้มีความกังวลต่อการบังคับใช้มาตรา 161/1 อยู่พอสมควร เนื่องจาก
กฎหมายไม่มีการกำ�หนดขั้นตอนวิธีการที่ชัดเจน ศาลจึงควรกำ�หนดแนวทางที่ชัดเจนในการใช้
อำ�นาจตามมาตรา 161/1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงเพื่อการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของคู่กรณีทุกฝ่าย
3. ควรมีกลไกสนับสนุนที่เพียงพอให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี โดยกองทุนยุติธรรมควรให้ความ
สำ�คัญเป็นพิเศษกับคดี SLAPPs เพราะคดีนี้ไม่เหมือนกับคดีทั่วไปและถือเป็นการละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ โดยกองทุนยุติธรรมควรกำ�หนดให้สามารถเลือกทนายที่มีความ
เข้าใจเรื่องนี้เข้ามาช่วยเหลือคดีได้ เพราะหากทนายความไม่เข้าใจและใช้วิธีการสู้ต่อคดีแบบ
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คดีทั่วไป อาจเกิดผลกระทบทางลบแก่ผู้ถูกฟ้องและชุมชนของผู้ถูกฟ้องได้
ข้อเสนอในเชิงนิติบัญญัติ
1. การแก้ไขกฎหมายหรือลดทอดความเป็นอาชญากรรมในความผิดบางเรื่อง
จากข้อมูลที่ได้ศึกษาพบว่า การดำ�เนินคดี SLAPPs ในประเทศไทย จำ�นวนมากเป็นคดี
อาญา ซึ่งสร้างความกลัว ภาระและต้นทุนให้แก่ผู้ถูกดำ�เนินคดีมากกว่าคดีแพ่ง และยังสร้าง
ต้นทุนให้แก่ภาครัฐในการเข้าไปจัดการด้วย ด้วยเหตุนี้ จึงควรมีการทบทวนกฎหมายบางเรื่อง
ที่ถูกนำ�มาใช้ฟ้องคดี SLAPPs ได้แก่ ความผิดฐานหมิ่นประมาททางอาญา ความผิดตามพ
ระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ รวมถึงการทบทวนความผิดที่เกี่ยวกับความมั่นคงซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการใช้เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุม เช่น ความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 116, 215, 216 เป็นต้น
ความผิดฐานหมิน่ ประมาททางอาญา มีเหตุผลมากมายทัง้ ในเชิงเศรษฐศาสตร์ และเชิง
หลักการสิทธิมนุษยชนทีจ่ ะยกเลิกกฎหมายหมิน่ ประมาททางอาญาให้เหลือเพียงหมิน่ ประมาท
ทางแพ่ง
ในเชิงเศรษฐศาสตร์จากการประมาณการของคณะวิจยั โครงการการวิเคราะห์กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยเศรษฐศาสตร์ Economic Analysis of Criminal Laws)
ระบุว่าหากมีการยกเลิกความผิดทางอาญาสำ�หรับความผิดฐานหมิ่นประมาท จะทำ�ให้ต้นทุน
ของรัฐลดลงประมาณ 7,995 บาทต่อคดี129
ในเชิงสิทธิมนุษยชน มีข้อเสนอแนะมากมายที่สนับสนุนการยกเลิกความผิดทางอาญา
สำ�หรับความผิดฐานหมิ่นประมาท ดังเช่น ความเห็นทั่วไป ลำ�ดับที่ 34 คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนฯ ซึ่งเห็นว่า ผลประโยชน์ของสาธารณะควรจะเป็นเกราะป้องการข้อกล่าวหาหมิ่น
ประมาททั้งหลาย และในการกระทำ�เช่นนี้ การยืนยันว่าถ้อยคำ�ที่เกี่ยวกับบุคคลสาธารณะซึ่ง
เป็นไปเพื่อผลประโยชน์แห่งสาธารณชน ควรจะได้รับการปกป้องในระดับสูงสุด กฎหมายการ
หมิ่นประมาทจะต้องไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อยับยั้งซึ่งเสรีภาพในการแสดงออก อย่างน้อยใน
ประเด็นทีเ่ กีย่ วกับแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลสาธารณะ ภาครัฐควรจะพิจารณาการไม่เอาโทษ
ทางอาญาต่อกรณีหมิ่นประมาท130
129 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์และคณะ, รายงานฉบับสมบูรณ์ เล่มที่ 1 เรื่อง นิติเศรษฐศาสตร์ของระบบยุติธรรมทางอาญาของไทย (โครงการการ
วิเคราะห์กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยเศรษฐศาสตร์ Economic Analysis of Criminal Laws), สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย, 2554
130 Human Rights Committee, General Comment No 34, Freedoms of Opinion and Expression (Article 19),CCPR/C/GC/34,
12 September 2011 para 47.
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การหมิน่ ประมาททางแพ่ง ควรมีการแก้ไขเพิม่ บทยกเว้นความรับผิดในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 423 ในกรณีที่เป็นการกระทำ�โดยสุจริตในกิจการสาธารณะ ซึ่งเป็น
ข้อเสนอที่สอดคล้องกับที่รองศาสตราจารย์ ดร. ปกป้อง ศรีสนิท เสนอไว้131
2. กฎหมายวิธีสบัญญัติ
เพื่อให้มีหลักประกันเชิงกลไกที่ชัดเจน จึงควรนำ�แนวทางของกฎหมาย Anti SLAPPs
มาพิจารณาเพื่อแก้ไขปรับปรุงหรือตรากฎหมายเพื่อคุ้มครองประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญในการมีส่วนร่วมสาธารณะจากการถูกดำ�เนินคดี SLAPPs
จากการศึกษากฎหมายและกลไกทีอ่ าจใช้เป็นเครือ่ งมือในการต่อต้านการฟ้องคดี SLAPPs
ตามกฎหมายไทยดังทีก่ ล่าวไว้ในบทก่อนหน้านี้ พบว่ากฎหมายและกลไกทีม่ อี ยูย่ งั ไม่สอดคล้อง
กับแนวทางการป้องกัน SLAPPs และไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาการฟ้องคดี SLAPPs ที่มี
อยู่ กล่าวคือในคดีอาญา แม้จะมีการเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา
161/1 และมาตรา 165/2 ก็ตาม แต่กฎหมายดังกล่าวยังมีข้อจำ�กัดด้านขอบเขตในการบังคับ
ใช้ โดยมาตรา 161/1 ไม่ใช้กบั กรณีทพี่ นักงานอัยการเป็นโจทก์ ทัง้ ทีใ่ นข้อเท็จจริง คดี SLAPPs
จำ�นวนมากถูกฟ้องโดยพนักงานอัยการ อีกทัง้ บทบัญญัตทิ างกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ก�ำ หนดหลัก
เกณฑ์ในการดำ�เนินการที่ชัดเจน จึงไม่อาจประกันได้ว่าจะสามารถรักษาความสมดุลระหว่าง
การคุม้ ครองสิทธิทางการเมืองในการเข้าไปมีสว่ นร่วมสาธารณะของคูก่ รณีทถี่ กู ฟ้องกับสิทธิใน
ชื่อเสียและการเข้าถึงศาลของคู่กรณีฝ่ายที่ฟ้องคดีได้ ส่วนในการไต่สวนมูลฟ้อง หากเป็นการ
ฟ้องโดยยพนักงานอัยการ กฎหมายก็กำ�หนดให้เป็นดุลพินิจของศาล ซึ่งที่ผ่านมาศาลไม่มีการ
ไต่สวนมูลฟ้องกรณีทพี่ นักงานอัยการเป็นโจทก์ ด้วยเหตุผลว่ามีการสอบสวนและกลัน่ กรองคดี
มาแล้ว ส่วนในคดีแพ่งนั้น ไม่มีกลไกที่ชัดเจนในการขอให้ยุติคดีโดยรวดเร็ว
นอกจากนี้ กฎหมายไทยยังไม่มคี วามชัดเจนในเรือ่ งการเยียวยาและลงโทษคูก่ รณีทฟี่ อ้ งคดี
SLAPPs ทำ�ให้ผถู้ กู ฟ้องต้องมาฟ้องคดีตา่ งหากเพือ่ เรียกร้องค่าเสียหาย ซึง่ ก็เป็นการเพิม่ ภาระ
อีกทั้ง เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการลงโทษจากการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตและไม่มีต้นทุนใดที่ต้องรับ
ผิดชอบต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีก็จะฟ้องคดีในลักษณะนี้เพื่อคุกคามอีกฝ่ายต่อไปเรื่อยๆ ดัง
เช่น ทีบ่ ริษทั เอกหลายแห่งฟ้องคดีตอ่ ฝ่ายตรงข้ามหรือผูท้ วี่ พิ ากษ์วจิ ารณ์บริษทั จำ�นวนหลายคดี
ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำ�เป็นต้องปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการต่อต้าน
SLAPPs มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะโดยการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ หรือร่างกฎหมายใหม่ ไม่ว่าจะเป็น
131 องค์การต่อต้านคอรั่ปชั่น ประเทศไทย http://www.anticorruption.in.th/2016/th/detail/152/5/Anti-SLAPP%20Law เข้าถึง 29
มกราคม 2561
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คดีแพ่งหรืออาญาก็ตาม การพิจารณาแก้ไขกฎหมายเหล่านัน้ ควรนำ�แนวทางของกฎหมาย Anti
SLAPPs มาพิจารณาประกอบ โดยเนื้อหาของกฎหมายควรมีการกำ�หนดหลักเกณฑ์สำ�คัญๆ
ดังต่อไปนี้
1) การกำ�หนดขอบเขตการคุ้มครองตามกฎหมาย
ควรให้การคุม้ ครองในขอบเขตทีก่ ว้าง โดยกำ�หนดนิยามทางฎหมายให้คมุ้ ครองรวมถึงการ
ถูกดำ�เนินคดีจากการใช้สทิ ธิตามรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับประเด็นสาธารณะ หรือการดำ�เนินการอืน่
ใดเพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับประเด็นสาธารณะทั้งหมด
2) การอนุญาตให้จ�ำ เลยมีชอ่ งทางเฉพาะในการยืน่ คำ�ร้องเพือ่ ให้ยกฟ้องตัง้ แต่เริม่ ต้น
ในกระบวนการดำ�เนินคดี กฎหมายไทยยังไม่มกี ารกำ�หนดให้ผถู้ กู ฟ้องคดี SLAPPs สามารถ
ยื่นคำ�ร้องขอยุติการดำ�เนินคดีได้ จึงควรมีการกำ�หนดขั้นตอนนี้ในกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นในคดี
อาญาหรือคดีแพ่ง ทั้งนี้ ควรกำ�หนดกรอบเวลาในการยื่นคำ�ร้องให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้คดีล่าช้า
3) การไต่สวนคำ�ร้อง ควรมีการกำ�หนดให้มีการไต่สวนอย่างเร่งด่วน หรือกำ�หนดกรอบ
เวลาในการไต่สวนคำ�ร้องไว้ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันความล่าช้าในการดำ�เนินการ
4) ภาระการพิสูจน์และหลักเกณฑ์การพิสูจน์ของคู่กรณี ควรมีการกำ�หนดภาระการ
พิสจู น์ของฝ่ายทีย่ นื่ คำ�ร้อง (จำ�เลยในคดีหลัก) และภาระการพิสจู น์ของฝ่ายทีต่ อ้ งตอบโต้ค�ำ ร้อง
(โจทก์ในคดีหลัก) ให้ชัดเจน
5) บทลงโทษสำ�หรับคู่กรณี ควรมีการกำ�หนดการชดใช้ให้แก่ผู้ถูกฟ้อง/ผู้ยื่นคำ�ร้องยุติ
คดี เมื่อศาลพิพากษายกฟ้องตามคำ�ร้องขอยุติคดี โดยค่าใช้จ่ายที่ศาลจะสั่งชดใช้อาจมีดังนี้
5.1) ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินคดีที่สมเหตุสมผล ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมการฟ้อง ค่า
ธรรมเนียมการจัดเตรียมและคัดลอกเอกสาร ค่าธรรมเนียมพยานผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ
5.2) ค่าทนายความที่สมเหตุสมผล
5.3) ค่าเสียหายและการลงโทษ (Sanctions) อืน่ ๆ ศาลอาจจะมีการกำ�หนดให้ชดใช้คา่
เสียหายเชิงลงโทษ (punitive damages) และการลงโทษอื่นๆ แก่คู่ความที่ถูกฟ้อง ตามที่ศาล
พิจารณาว่าจำ�เป็นแก่การยับยั้งผู้ฟ้องคดีจากการกระทำ�พฤติการณ์นี้ซ้ำ� และพอแก่การยับยั้ง
การกระทำ�ทีค่ ล้ายคลึงกันโดยผูอ้ น่ื โดยในการสัง่ ให้ใช้คา่ เสียหายเชิงลงโทษนี้ อาจจะอยูภ่ ายใต้
เงือ่ นไขของการพิสจู น์ให้ศาลเห็นว่าการดำ�เนินคดีของโจทก์ไม่เป็นสาระสำ�คัญ (frivolous) หรือ
มีวตั ถุประสงค์ในการละเมิด ข่มขู่ ลงโทษ หรือคุกคามอืน่ ๆ โดยมิชอบเพือ่ ยับยัง้ การใช้เสรีภาพ
ภายใต้รัฐธรรมนูญ132
132

โปรดดู Rhode Island, Utah, Nebraska, New York, Delaware โดยสามารถค้นจากรายชื่อกฎหมายที่ภาคผนวก
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ทัง้ นี้ กฎหมายอาจกำ�หนดให้ในกรณีทนี่ ติ บิ คุ คล เช่น บริษทั เอกชน ฟ้องคดี SLAPPs แล้ว
ศาลมีค�ำ พิพากษายกฟ้องตามคำ�ร้องให้ยตุ คิ ดี ผูอ้ �ำ นวยการและเจ้าหน้าทีข่ องนิตบิ คุ คลทีม่ สี ว่ น
ร่วมในการตัดสินใจหรือเป็นผูจ้ ดั การ อาจถูกสัง่ เป็นการส่วนตัวให้จา่ ยเงินค่าเสียหายด้วย133 ทัง้ นี้
เพือ่ ป้องกันการไม่ตอ้ งรับผิดชอบของบริษทั หรือการยากแก้การติดตามกรณีทบี่ ริษทั ล้มละลาย
นอกจากนี้ ควรมีการกำ�หนดให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินคดีดังที่กล่าวไป
ข้างต้นให้แก่ผฟู้ อ้ งคดีหลัก ในกรณีทศี่ าลปฏิเสธคำ�ร้องของผูถ้ กู ฟ้องคดีและเห็นว่าคำ�ขอยุตกิ าร
ดำ�เนินคดีนั้นไม่เหมาะสมหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อทำ�ให้เกิดความล่าช้า
6) เรื่องอื่น ๆ
การกำ�หนดกลไกช่วยเหลือ รวมถึงการให้พนักงานอัยการหรือหน่วยงานรัฐเข้า
แทรกแซงช่วยเหลือคดีแก่ผู้ถูกฟ้อง
ผู้ถูกฟ้องคดี SLAPPs คือผู้ใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ด้วย
เหตุนี้ จึงมีเหตุผลอันสมควร ในการพิจารณากำ�หนดให้หน่วยงานของรัฐ หรือพนักงานอัยการ
เข้ามาแทรกแซงเพื่อต่อสู้คดีหรือสนับสนุนอย่างอื่นในการดำ�เนินคดีให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี
การรายงาน
ควรมีการกำ�หนดให้ในคดีทผี่ ยู้ นื่ ฟ้องเป็นผูท้ �ำ สัญญากับรัฐบาล หากพิสจู น์และศาลยกฟ้อง
เพราะเป็นคดี SLAPPs แล้ว ควรกำ�หนดให้มีการส่งคำ�วินิจฉัยของศาลไปยังหัวหน้าหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่ทำ�ธุรกิจผู้ทำ�สัญญากับรัฐบาลนั้นด้วย
ในคดีที่ฟ้องโดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่งศาลตัดสินว่าเป็น SLAPPs หน่วยงานของรัฐนั้นจะ
ต้องรายงานผลการตัดสินต่อคณะรัฐมนตรี ประธานวุฒิสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร
7) ข้อเสนอเพิ่มเติมกรณีคดีอาญา
การแก้ไขกฎหมายเพื่อกำ�หนดบทบาทของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ
โดยควรกำ�หนดให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและหรือพนักงานอัยการ เมื่อได้รับคำ�
ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษใดๆ หรือในการดำ�เนินกระบวนการสอบสวนคดีของบุคคลที่ถูกจับกุม
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการผู้ทำ�การสอบสวนมีหน้าที่พิจารณาโดยทันทีว่าการร้อง
ทุกข์นนั้ เป็น SLAPPs หรือไม่ หากพบว่ามีท�ำ นองเดียวกับคดี SLAPPs ให้สงั่ ยุตคิ ดี ทัง้ นี้ ควรมี
133 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/projet-loi-9-39-1.html
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การกำ�หนดสิทธิในการยืน่ คำ�ร้องให้ยตุ คิ ดีและขัน้ ตอนต่างๆในชัน้ พนักงานอัยการให้ชดั เจนด้วย
ประเด็นนี้ อาจจะนำ�ตัวอย่างของร่างกฎหมาย Anti – SLAPPs (An Act Defining
Strategic Lawsuits Against Public Participation, Prohibiting The Filing Thereof, Providing Measures for Dismissal, And for Other Purposes หรือชื่อย่อว่า Anti - Strategic
Lawsuits Against Public Participation Act of 2011 (Anti-SLAPP Act of 2011)) ของ
ประเทศฟิลิปปินส์มาเป็นแนวทาง134

134

https://www.senate.gov.ph/lis/bill_res.aspx?congress=15&q=SBN-3080
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ภาคผนวก
รายชื่อกฎหมาย Anti SLAPPs ของที่ต่างๆ 32 มลรัฐของสหรัฐอเมริการที่มีกฎหมาย
Anti SLAPPs ได้แก่
กลุ่มดีเยี่ยม135
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 และแก้ไข
เพิ่มเติมในปี 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.) ตราเป็น
กฎหมายในปี 2001
4. WASHINGTON, D.C. : D.C. Law Chapter 55. Strategic Lawsuits Against Public
Participation. Section 16–5501. – 5505 (D.C. Law) ตราเป็นกฎหมายในปี 2010
มีผลบังคับใช้ 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
Procedure §12-1430. - 12-1440 (2013 OK. HB 2366) ตราเป็นกฎหมายใน
ปี 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 34135 องค์กรที่ชื่อว่า The Public Participation Project (PPP) ได้มีการจัดระดับความเข็มแข็งของกฎหมายในแต่ละรัฐออกเป็น 4 ระดับ คือ A
= ดีเยี่ยม B = ดี C = พอใช้ D = อ่อน
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

7-7-10 ตราขึ้นในปี 1998
Louisiana : Code of Civil Procedure, Art. 971 Special motion to strike ตรา
ขึ้นในปี 1999
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
Illinois : 735 Ill. Comp. Stat. CIVIL PROCEDURE or Citizen Participation Act.
§ 110/1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 99 ตราเป็นกฎหมายในปี 2007
Kansas : the Public speech protection act (K. S. A. 60-5320). ตราขึน้ ในปี 2016
Georgia : GA. CODE ANN. § 9-11-11.1 (1996) ตราขึ้นในปี 1996 และถูกแก้ไข
ในปี 2016
Connecticut : Public Act No. 17-71 ผ่านการเห็นชอบของวุฒิสภาในปี 2017 มี
ผลบังคับใช้เป็นกฎหมายเดือนมกราคม 2018

กลุ่มพอใช้
1. Massachusetts : General Laws Part 3 Title 2 Chapter 231 section 59H ตรา
ขึ้นในปี 1994
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