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ข้ อ มู ล พื ้น ฐาน

SLAPP: Strategic
Lawsuits Against
Public Participation
หมายถึง การด�ำเนิ นคดีเชิงยุทธศาสตร์เพือ่ ปิ ดกัน้ การมีส่วนร่วม
สาธารณะ หรือ การฟ้ องปิ ดปาก คือ การฟ้ องร้องคดีตอ่ บุคคลหรือ
กลุม่ คนทีแ่ สดงความเห็นถึงข้อกังวลต่อประเด็นทีก่ ระทบต่อชุมชน
เช่น สภาพการท�ำงานทีผ่ ดิ กฎหมาย ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ
การใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้ าทีต่ ำ� รวจ ผูฟ
้ ้ องคดีมกั จะเป็ น
ภาครัฐ หรือบริษัทเอกชน โดยใช้กฎหมายทีม่ อี ยูแ่ ล้ว เช่น ข้อหา
หมิน
่ ประมาท เพือ่ กลัน
่ แกล้งคุกคามประชาชนทีแ่ สดงออกซึง่ ข้อ
กังวลของตนโดยชอบธรรม
การฟ้ องปิ ดปากเป็ นการใช้กฎหมายเป็ นเครือ่ งมือบีบให้
ประชาชนยุตกิ ารวิพากษ์ วจิ าณ์ หรือยอมปิ ดปากเงียบ เนื่ องจากผู้
ฟ้ องคดีมกั จะใช้กฎหมายทีม่ อี ยู่ จึงเป็ นการยากทีจ่ ะระบุวา่ การฟ้ อง
คดีนั้นๆ เป็ นการจงใจฟ้ องเพือ่ ปิ ดปากหรือไม่ เงือ่ นไขหนึ่ งทีจ่ ะท�ำให้
ชีช้ ดั ได้ คือ ประเด็นนั น
้ เกีย่ วข้องกับประโยชน์ สาธารณะหรือไม่ ถ้าใช่
คดีนั้นก็นับว่าเป็ นเป็ นการฟ้ องปิ ดปาก

ข้ อ เท็ จ จริ ง ฉบั บ ดิ จิ ต อล

SLAPP

ข้ อ มู ล พื ้น ฐาน

ข้ อ เท็ จ จริ ง ฉบั บ ดิ จิ ต อล

การออกมาพูด = โทษจ�ำคุก
ประเทศส่วนใหญ่มกี ฎหมายหมิน
่ ประมาทซึง่ คุม้ ครองประชาชนจากการถูกพาดพิงท�ำให้เสื่อมเสีย
ด้วยการเผยแพร่ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นเท็จ แต่ประเทศไทยต่างจากบางประเทศเพราะข้อหาหมิน
่ ประมาท
เป็ นความผิดทางอาญา ซึง่ หมายความว่า การวิพากษ์ วจิ ารณ์ ในประเด็นสาธารณะอาจน� ำไปสู่การ
ถูกลงโทษจ�ำคุกได้ ใน 20 ปี ทผ่ี า่ นมา การฟ้ องคดีปิดปากส่วนใหญ่ ใช้ขอ้ กล่าวหาอาญา ซึง่ ส่งผลกระทบ
ทีร่ น
ุ แรง

การฟ้ องคดี ปิ ดปาก
ส่ ว นใหญ่ ใช้
ข้ อ กล่ า วหาอาญา 1

90%

5%

คดีแพ่ง

คดีอาญา

5%

คดีอาญาและแพ่ง

สถิตแิ สดงจ�ำนวนร้อยละของคดีการฟ้ องปิ ดปากในไทย ระหว่างเดือนมกราคม 2540 จนถึงพฤษภาคม 2562 จ�ำแนกตามคดีอาญา คดีอาญาและคดีแพ่ง และคดีแพ่ง
1. สมาคมนั กกฎหมายสิทธิมนุ ษยชน “สถานการณ์

SLAPPs ในประเทศไทย” รายงานข้อเสนอแนะต่อการคุม้ ครองผู้ ใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะจากการถูกฟ้ องคดี ปี 2562 หน้ า 13

ประเทศไทย
ต่างจากบางประเทศ
เพราะข้อหา
หมิ่นประมาท
เป็ นความผิด
ทางอาญา

SLAPP

ข้ อ มู ล พื ้น ฐาน

ข้ อ เท็ จ จริ ง ฉบั บ ดิ จิ ต อล

คนท�ำงานเพือ่ การเปลีย่ นแปลงมีความเสีย่ งมากทีส่ ด
ุ
นั กกิจกรรมทางการเมือง สื่อมวลชน ผูน
้ � ำชุมชน นั กปกป้ องสิทธิมนุ ษยชน หรือ แม้แต่นักวิชาการต่างมี
โอกาสสูงทีจ่ ะถูกฟ้ องคดีปิดปาก เพราะคนเหล่านี ้มคี วามส�ำคัญอย่างยิง่ กับประเทศไทยในปัจจุบน
ั

การฟ้ องคดีปิดปาก และ ความเหลื่อมล�ำ้ ด้านความมั่งคั่ง
ตัง้ แต่ปี 2540 และโดยเฉพาะอย่างยิง่ หลังจากการรัฐประหารปี 2557 การฟ้ องคดีปิดปากได้เพิม่ สูงขึน้
ความมัง่ คัง่ กระจุกตัวอยูก่ บั กลุม่ คนจ�ำนวนน้ อย ความเหลือ่ มล�ำ้ เพิม่ สูงขึน้ อย่างน่ าตกใจ ซึง่ ท�ำให้กลุม่
ประชากรทีม่ คี วามเปราะบางขยายตัวเพิม่ ขึน้ กลุม่ คนรวยจ�ำนวน %1 เป็ นเจ้าของความมัง่ คัง่ มากกว่า 2
ใน 3 ของประเทศ ถือได้วา่ มีชอ่ งว่างความเหลือ่ มล�ำ้ ทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลก

การฟ้ องคดี ปิ ดปากเพิ่ ม มากขึ ้ น 2
เช่ น เดี ย วกั บ ความเหลื่ อ มล� ้ ำ ที่ เพิ่ ม มากขึ ้ น 3

ไทยก�ำลัง
เป็ นต้นแบบ
ให้ประเทศอื่นๆ
ทั่วโลก ส�ำหรับ
การปิ ดปาก
กลุ่มคนที่
วิพากษ์ วิจารณ์

จ�ำนวนคดีฟ้องปิ ดปาก

45
40

%65
%60

อัตราการถือครอง
ความมั่งคั่งของ
คนจ�ำนวน %1

35
30

%55

25

%50

20
15

%45

10

%40

5
%35
2558

2559

2560

สถิตแิ สดงจ�ำนวนคดีการฟ้ องปิ ดปากในไทยในแต่ละปี ระหว่างปี 2554 - 2561 (สมาคมนั กกฎหมายสิทธิมนุ ษยชน 2562) และจ�ำนวนร้อยละของความมั่งคัง่ ที่ประชากรจ�ำนวนร้อยละหนึ่ งถือครอง (เครดิตสวิส 2554 - 2561)
2. สมาคมนั กกฎหมายสิทธิมนุ ษยชน “คดี SLAPPs ระหว่างปี

31( 2562 - 2540 พฤษภาคม)” รายงานข้อเสนอแนะต่อการคุม้ ครองผู้ ใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะจากการถูกฟ้ องคดี ปี 2562 หน้ า 13;

3. เครดิตสวิส สัดส่วนการถือครองความมั่งคัง
่ ของประชากร %1 ปี

2561 - 2544 “รายงานความมั่งคัง่ โลก”

2561
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ข้ อ มู ล พื ้น ฐาน

ข้ อ เท็ จ จริ ง ฉบั บ ดิ จิ ต อล

ปัญหาระดั บโลกที่ ก�ำลั งขยายตั ว
การฟ้ องคดีปิดปากในไทยไม่ ได้ตา่ งจากทีอ่ น
ื่ ซึง่ เกิดขึน้ จากความต้องการทีจ่ ะท�ำลายฝ่ ายตรงข้าม
หรือกลบเสียงวิพากษ์ วจิ ารณ์ และจะยิง่ เพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ หากไม่มกี ารตรวจสอบ
ในอังกฤษ มหาเศรษฐีชอ่ื นายอารอน แบงค์ ฟ้ องคดีตอ่ สื่อมวลชนอิสระ แครอล แคทวอลลาด เนื่ องจาก
เธอเปิ ดโปงบทบาทของบริษัทแคมบริจ อะนาไลติกา ในการลงคะแนนประชามติออกจากการเป็ น
สมาชิกสหภาพยุโรป
่ ๆ ทัว่ โลก ส�ำหรับการปิ ดปากกลุม่ คนทีว่ พ
ไทยก�ำลังเป็ นต้นแบบให้ประเทศอืน
ิ ากษ์ วจิ ารณ์ ในขณะที่
คนรวยก�ำลังรวบรวมอ�ำนาจ การฟ้ องคดีปิดปากและกลุม่ คนทีต่ อ้ งเสี่ยงต่อการถูกคุกคามด้วยการใช้
กฎหมายเป็ นเครือ่ งมือก็เพิม่ สูงขึน้ อย่างรวดเร็ว

้ จาก
เกิดขึน
ความต้องการ
ที่จะท�ำลาย
ฝ่ ายตรงข้ามหรือ
กลบเสียง
วิพากษ์ วิจารณ์
้
และจะยิ่งเพิ่มมากขึน
เรื่อยๆ หากไม่มี
การตรวจสอบ

SLAPP

บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง

ข้ อ เท็ จ จริ ง ฉบั บ ดิ จิ ต อล

ใครคื อผู้ ฟ้องคดี ?
ส่วนใหญ่แล้วภาครัฐเป็ นผูฟ
้ ้ อง จากคดีปิดปากจ�ำนวน 212 คดี มี
59 คดี ทีผ่ ฟ
ู้ ้ องร้องคือบริษัทเอกชน

ตั ว อย่ า งการฟ้ องร้ อ งคดี ปิ ดปาก
เช่น ผูน
้ � ำชุมชนคนหนึ่ งรวบรวมรายชือ่ ของชาวบ้านเพือ่ คัดค้านการสร้างโรงงาน
น� ้ำตาลซึง่ จะส่งผลกระทบต่อถนนและทางน� ้ำของชุมชน ผูผ้ ลิตน� ้ำตาลจึงฟ้ องร้อง

ใครคื อผู้ ถูกฟ้ องคดี ?

ผูน
้ � ำชุมชนและชาวบ้าน

ไม่วา่ ใครก็ถกู ฟ้ องได้ 1 ใน 4 ของผูถ้ กู ฟ้ องคดีเป็ นนั กกิจกรรม
ทางการเมือง แต่ ไม่วา่ คุณจะเป็ นพนั กงานออฟฟิ ศ หรือ
้
แรงงานข้ามชาติ คุณก็อาจตกเป็ นเป้ าการฟ้ องร้องได้ท่งั ้ สิน

เช่น นั กข่าวเผยแพร่ขอ้ ความบททวิตเตอร์เพือ่ ประชาสัมพันธ์บทความข่าวที่
เกีย่ วข้องกับข้อพิพาทแรงงาน เธอก�ำลังต่อสูค้ ดี ในข้อกล่าวหาหมิน
่ ประมาททางอาญา
ซึง่ บริษัทฟ้ องร้อง
เช่น แรงงานข้ามชาติ ในฟาร์มเลีย้ งไก่รอ้ งเรียนการละเมิดสิทธิแรงงานต่อเจ้าหน้ าที่
รัฐ พวกเขาก�ำลังต่อสู้ขอ้ กล่าวหาอาญาจ�ำนวนหลายคดีรวมถึงข้อหาหมิน
่ ประมาทซึง่

อาสาสมัครทางการเมือง

กลุ่มชาวบ้าน แรงงาน

กลุ่มคนที่
เป็ นเป้ าหมาย
ของการฟ้ อง
คดีปิดปาก4

นั กปกป้ องสิ ทธิมนุ ษยชน

นั กกิจกรรมทางการเมือง

บริษัทฟาร์มเลีย้ งไก่ฟ้องร้อง

16%

23%

9%

5%

5%

สถิตแิ สดงจ�ำนวนผู้ถูกฟ้ องคดีปิดปากในไทยจ�ำแนกตามอาชีพ รวบรวมโดยสมาคมนั กกฎหมายสิทธิมนุ ษยชน ระหว่างเดือนมกราคม 2540 จนถึงพฤษภาคม 2562
4. สมาคมนั กกฎหมายสิทธิมนุ ษยชน “ผู้ที่เสี่ยงต่อการตกเป็ นเป้ าหมายของการถูกฟ้ องคดี” รายงานข้อเสนอแนะต่อการคุม
้ ครองผู้

ใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะจากการถูกฟ้ องคดี ปี 2562 หน้ า 16

นั กวิขาการ

ทนายความ

27%

สมาชิกในครอบครัว

สื่อมวลชน

ทุกคน
ก�ำลังเผชิญ
ความเสี่ยง

12%

3%
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บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง

ข้ อ เท็ จ จริ ง ฉบั บ ดิ จิ ต อล

การฟ้ องคดี ปิดปากมิ ได้ ใช้ เพี ยงเพื่ อ
จะเอาผิ ดนั กกิ จกรรมเท่ านั ้ น
การด� ำ เนิ นคดี นั้ น
ใช้ ท รั พ ยากรจาก
งบประมาณของ
ผู้ เ สี ย ภาษี นั บ
หลายล้ า นบาท

คดีเหล่านี ้ ยังคุกคามสาธารณชนให้เกิดความหวาดกลัวไม่ ให้สง่ เสียงเรียกร้อง การด�ำเนิ นคดีปิดปาก
จึงมีผลกระทบในวงกว้างต่อการใช้เสรีภาพการแสดงออกในสังคมไทย และยังเป็ นราคาที่ประชาชนผู้เสีย
ภาษี จะต้องจ่าย คดีอาญานั ้นมีคา่ ใช้จ่ายราคาแพง บริษัทเอกชนที่รำ่� รวยอยู่แล้วก�ำลังฟ้ องร้องผู้เป่ านกหวีด
แจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด (whistle-blower) หรือ นั กกิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรของสาธารณะ รวมถึง
พนั กงานสอบสวน อัยการ และเจ้าหน้ าที่ ในกระบวนการศาล

ระหว่างปี 2561-2558
มีคดีหมิ่นประมาทอาญา
12,962 คดี เข้าสู่
การพิจารณาของศาล5

การยกเลิกโทษทางอาญา
คดีหมิ่นประมาท
จะช่วยประหยัด
เงินภาษี ได้ถึง คดีละ
7,995 บาท6

B7,995

หรือ
คิดรวม
เป็ นเงิน

12,962

103,631,190 บาท
ในระยะเวลา
สามปี ที่ผ่านมา

5. กลุ่มข้อมูลและสถิติ ส�ำนั กแผนงานและงบประมาณ ส�ำนั กงานศาลยุตธ
ิ รรม;
6. สมเกียรติ ตัง้ กิจวาณิ ชย์ และคณะ “โครงการวิเคราะห์กฎหมายและกระบวนการยุตธ
ิ รรมทางอาญาด้วยเศรษฐศาสตร์” สนั บสนุ นโดย ส�ำนั กงานกองทุนสนั บสนุ นการวิจัย หน้ า 68

SLAPP

คดี ค วาม
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การลงโทษไม่ ได้สัดส่วนกับการกระท�ำ
ส่วนมากข้อกล่าวหาจะมาจากกิจกรรมบนโซเชียลมีเดีย คดีความจ�ำนวน
1 ใน 4 เกีย่ วข้องกับการแสดงความคิดเห็นออนไลน์

ล� ำ ดั บ ของ
กิ จ กรรมที่
น� ำไปสู่
คดี ปิ ดปาก 7

แสดงความคิดเห็น
ออนไลน์

เข้าร่วมการชุมนุ ม

15%

25%

จัดกิจกรรมเชิง
สัญลักษณ์

13%
ั มนา
การพูดในเวทีสม
หรือเผยแพร่งานวิจัย

1%

การสนั บสนุ นการ
จัดกิจกรรม

3%
6%

4%

การแชร์ข่าวหรือ
บทความ

เขียนข้อร้องเรียนส่ง
ให้รฐั บาล

3%
3%
กิจกรรมอื่นๆ เช่น
น� ำหลักฐานมา
แสดงต่อเจ้าหน้ าที่

แจกจ่ายเอกสาร

้ ที่
การชุมนุ มในพืน
โครงการ

สถิตแิ สดงการกระท�ำที่ถูกกล่าวหาว่าเป็ นความผิดที่ระบุไว้ ในคดีฟ้องร้องปิ ดปาก รวบรวมโดยสมาคมนั กกฎหมายสิทธิมนุ ษยชน ระหว่างเดือนมกราคม 2540 จนถึงพฤษภาคม 2562
7. สมาคมนั กกฎหมายสิทธิมนุ ษยชน “การกระท�ำที่เสี่ยงต่อการถูกฟ้ องคดี” รายงานข้อเสนอแนะต่อการคุม
้ ครองผู้

ั ภาษณ์ หรือเขียน
การให้สม
บทความเผยแพร่สอื่

4%

23%

ใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะจากการถูกฟ้ องคดี ปี 2562 หน้ า 17
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เรื่ อ งชวนคิ ด

ท� ำไมพวกเราควรช่ วยกั น
หยุ ดการฟ้ องคดี ปิดปาก?
การยกเลิกความผิดอาญาในคดีหมิ่นประมาทจะส่งผลดีตอ่ สาธารณะ ช่วยประหยัด
งบประมาณนั บล้านที่มาจากผู้เสียภาษี และช่วยเสริมสร้างอ�ำนาจให้คนธรรมดา
สามารถส่งเสียงแสดงออกประเด็นที่มีความส�ำคัญได้

ผลกระทบของการฟ้ องคดี ปิ ดปาก
ปิ ดกัน
้ การถกเถียงอภิปรายประเด็นที่ส�ำคัญ
ขาดการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจของบริษัทและรัฐ
ผลักดันประชากรกลุ่มเปราะบางและยากจนให้เป็ น
คนชายขอบ
มีคา่ ใช้จ่ายที่มาจากเงินภาษี ของประชาชน
เป็ นตัวอย่างที่อันตรายส�ำหรับประเทศอื่นๆ

ข้ อ เท็ จ จริ ง ฉบั บ ดิ จิ ต อล
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ก้ า วต่ อ ไป

ฉั นจะช่ วย
ได้ อย่ างไรบ้ าง?
เราต้องช่วยกันสนั บสนุ นผู้คนที่กล้าหาญเพียงพอที่จะปกป้ อง
้ ที่เพื่อคุม้ ครอง
ชุมชนของเขา มีองค์กรที่ท�ำงานในพืน
นั กเคลื่อนไหวที่กล้าหาญเหล่านี ้
ร่วมมือกับพวกเราเพื่อแก้ ไขกฎหมายหมิ่นประมาทอาญา
และยุตสิ งครามต่อต้านการใช้เสรีภาพในการแสดงออก

ติดตามกิจกรรมได้ที่

สมาคมนั กกฎหมาย
สิทธิมนุ ษยชน
ไอลอว์
ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟ้ องร้องคดีปิดปาก
และข้อเสนอแนะ โปรดอ่านรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้อ้างอิงจากรายงาน เรือ่ ง ข้อเสนอแนะต่อการคุม้ ครองผู้ ใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะจากการถูกฟ้ องคดี ปี 2562 ของ สมาคมนั กกฎหมายสิทธิมนุ ษยชน
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