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หมำยถึง กำรด�ำเนินคดเีชิงยุทธศำสตรเ์พือ่ปิดกัน้กำรมีส่วนรว่ม

สำธำรณะ หรอื กำรฟ้องปิดปำก คอื กำรฟ้องรอ้งคดตีอ่บคุคลหรอื

กลุม่คนทีแ่สดงควำมเห็นถึงข้อกงัวลตอ่ประเด็นทีก่ระทบตอ่ชมุชน 

เช่น สภำพกำรท�ำงำนทีผ่ดิกฎหมำย ผลกระทบดำ้นส่ิงแวดล้อม หรอื 

กำรใช้ควำมรนุแรงของเจ้ำหน้ำทีต่�ำรวจ ผูฟ้้องคดมัีกจะเป็น 

ภำครฐั หรอืบรษัิทเอกชน โดยใช้กฎหมำยทีมี่อยูแ่ลว้ เช่น ข้อหำ 

หมิน่ประมำท เพือ่กลัน่แกล้งคกุคำมประชำชนท่ีแสดงออกซ่ึงข้อ

กงัวลของตนโดยชอบธรรม

กำรฟ้องปิดปำกเป็นกำรใช้กฎหมำยเป็นเครือ่งมือบีบให้

ประชำชนยุติกำรวพิำกษ์วจิำณ์หรอืยอมปิดปำกเงียบ เน่ืองจำกผู้

ฟ้องคดมีกัจะใช้กฎหมำยทีม่อียู่ จงึเป็นกำรยำกทีจ่ะระบวุำ่กำรฟ้อง

คดน้ัีนๆ เป็นกำรจงใจฟ้องเพือ่ปิดปำกหรอืไม่ เงือ่นไขหน่ึงทีจ่ะท�ำให้

ชีชั้ดได ้คอื ประเด็นน้ันเกีย่วขอ้งกบัประโยชน์สำธำรณะหรอืไม่ ถำ้ใช่ 

คดน้ัีนก็นับวำ่เป็นเป็นกำรฟ้องปิดปำก

SLAPP: Strategic 
Lawsuits Against 
Public Participation

SLAPP ข้อมูลพื้นฐำน ข้อเท็จจริงฉบับดิจิตอล



กำรออกมำพูด = โทษจ�ำคุก

ประเทศส่วนใหญ่มีกฎหมำยหมิน่ประมำทซ่ึงคุม้ครองประชำชนจำกกำรถูกพำดพงิท�ำให้เส่ือมเสีย

ดว้ยกำรเผยแพรข้่อมลูทีเ่ป็นเท็จ แตป่ระเทศไทยตำ่งจำกบำงประเทศเพรำะขอ้หำหมิน่ประมำท

เป็นควำมผดิทำงอำญำ ซ่ึงหมำยควำมวำ่ กำรวพิำกษ์วจิำรณ์ ในประเด็นสำธำรณะอำจน�ำไปสู่กำร

ถกูลงโทษจ�ำคกุได ้ใน 20 ปีทีผ่ำ่นมำ กำรฟ้องคดปิีดปำกส่วนใหญ่ ใช้ข้อกล่ำวหำอำญำ ซ่ึงส่งผลกระทบ

ทีร่นุแรง

ประเทศไทย 

ต่ำงจำกบำงประเทศ 

เพรำะข้อหำ 

หม่ินประมำท 

เป็นควำมผิด 

ทำงอำญำ

SLAPP ข้อมูลพื้นฐำน

คดอีำญำ

90%
คดแีพ่ง

คดอีำญำและแพ่ง

5%

5%

ข้อเท็จจริงฉบับดิจิตอล

สถิตแิสดงจ�ำนวนรอ้ยละของคดกีำรฟ้องปิดปำกในไทย ระหวำ่งเดอืนมกรำคม 2540 จนถึงพฤษภำคม 2562 จ�ำแนกตำมคดอีำญำ คดอีำญำและคดแีพ่ง และคดแีพ่ง

1. สมำคมนักกฎหมำยสิทธิมนุษยชน “สถำนกำรณ์ SLAPPs ในประเทศไทย” รำยงำนข้อเสนอแนะตอ่กำรคุม้ครองผู้ ใช้สิทธิและเสรภีำพเพื่อกำรมีส่วนรว่มในประเด็นสำธำรณะจำกกำรถูกฟ้องคด ีปี 2562 หน้ำ 13

กำรฟ้องคดีปิดปำก 

ส่วนใหญ่ ใช้ 

ข้อกล่ำวหำอำญำ 1
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คนท�ำงำนเพ่ือกำรเปล่ียนแปลงมีควำมเสีย่งมำกท่ีสุด

นักกจิกรรมทำงกำรเมอืง ส่ือมวลชน ผูน้�ำชุมชน นักปกป้องสิทธมินุษยชน หรอื แมแ้ตนั่กวชิำกำรตำ่งมี

โอกำสสูงทีจ่ะถกูฟ้องคดปิีดปำก เพรำะคนเหลำ่น้ีมคีวำมส�ำคญัอย่ำงย่ิงกับประเทศไทยในปัจจบัุน

 

กำรฟ้องคดีปิดปำก และ ควำมเหล่ือมล�ำ้ด้ำนควำมม่ังค่ัง 

ตัง้แตปี่ 2540 และโดยเฉพำะอยำ่งยิง่หลงัจำกกำรรฐัประหำรปี 2557 กำรฟ้องคดปิีดปำกไดเ้พ่ิมสูงขึน้ 

ควำมม่ังคัง่กระจกุตวัอยูก่บักลุม่คนจ�ำนวนน้อย ควำมเหลือ่มล�ำ้เพ่ิมสูงขึน้อย่ำงน่ำตกใจ ซ่ึงท�ำใหก้ลุ่ม

ประชำกรทีม่คีวำมเปรำะบำงขยำยตวัเพ่ิมขึน้ กลุ่มคนรวยจ�ำนวน %1 เป็นเจำ้ของควำมมัง่คัง่มำกกวำ่ 2 

ใน 3 ของประเทศ ถือไดว้ำ่ มีช่องวำ่งควำมเหลือ่มล�ำ้ทีสู่งทีสุ่ดในโลก

SLAPP

ไทยก�ำลัง 

เป็นต้นแบบ 

ให้ประเทศอ่ืนๆ  

ท่ัวโลก ส�ำหรับ 

กำรปิดปำก 

กลุ่มคนท่ี 

วิพำกษ์วิจำรณ์

กำรฟ้องคดีปิดปำกเพ่ิมมำกขึ้น 2

เช่นเดียวกับควำมเหล่ือมล� ้ำ ท่ีเพ่ิมมำกขึ้น 3

ข้อมูลพื้นฐำน ข้อเท็จจริงฉบับดิจิตอล

สถิตแิสดงจ�ำนวนคดกีำรฟ้องปิดปำกในไทยในแตล่ะปีระหวำ่งปี 2554 - 2561 (สมำคมนักกฎหมำยสิทธิมนุษยชน 2562) และจ�ำนวนรอ้ยละของควำมมั่งคัง่ที่ประชำกรจ�ำนวนรอ้ยละหน่ึงถือครอง (เครดติสวสิ 2554 - 2561)

2. สมำคมนักกฎหมำยสิทธิมนุษยชน “คด ีSLAPPs ระหวำ่งปี 31) 2562 - 2540 พฤษภำคม)” รำยงำนข้อเสนอแนะตอ่กำรคุม้ครองผู้ ใช้สิทธิและเสรภีำพเพื่อกำรมีส่วนรว่มในประเด็นสำธำรณะจำกกำรถูกฟ้องคด ีปี 2562 หน้ำ 13;  

3. เครดติสวสิ สัดส่วนกำรถือครองควำมมั่งคัง่ของประชำกร %1 ปี 2561 - 2544 “รำยงำนควำมมั่งคัง่โลก”



ปัญหำระดับโลกท่ีก�ำลังขยำยตัว

กำรฟ้องคดปิีดปำกในไทยไม่ ไดต้ำ่งจำกทีอื่น่ ซ่ึงเกิดขึน้จำกควำมตอ้งกำรท่ีจะท�ำลำยฝ่ำยตรงขำ้ม 

หรอืกลบเสียงวพิำกษ์วจิำรณ์ และจะยิง่เพ่ิมมำกขึน้เรือ่ยๆ หำกไมม่กีำรตรวจสอบ

ในองักฤษ มหำเศรษฐช่ืีอ นำยอำรอน แบงค ์ฟ้องคดตีอ่ส่ือมวลชนอสิระ แครอล แคทวอลลำด เน่ืองจำก

เธอเปิดโปงบทบำทของบรษัิทแคมบรจิ อะนำไลตกิำ ในกำรลงคะแนนประชำมตอิอกจำกกำรเป็น 

สมำชิกสหภำพยโุรป 

ไทยก�ำลังเป็นตน้แบบใหป้ระเทศอืน่ๆ ทัว่โลก ส�ำหรบักำรปิดปำกกลุ่มคนทีว่พิำกษ์วจิำรณ์ ในขณะที่

คนรวยก�ำลงัรวบรวมอ�ำนำจ กำรฟ้องคดปิีดปำกและกลุ่มคนทีต่อ้งเส่ียงตอ่กำรถูกคกุคำมดว้ยกำรใช้

กฎหมำยเป็นเครือ่งมือก็เพ่ิมสูงขึน้อย่ำงรวดเรว็

เกิดขึน้จำก 

ควำมต้องกำร 

ท่ีจะท�ำลำย 

ฝ่ำยตรงข้ำมหรือ 

กลบเสียง 

วิพำกษ์วิจำรณ์  

และจะย่ิงเพ่ิมมำกขึน้ 

เรื่อยๆ หำกไม่มี 

กำรตรวจสอบ

SLAPP ข้อมูลพื้นฐำน ข้อเท็จจริงฉบับดิจิตอล



กลุ่มคนท่ี 

เป็นเป้ำหมำย 
ของกำรฟ้อง 
คดีปิดปำก4

 

ทุกคน 

ก�ำลังเผชิญ 

ควำมเส่ียง

27% 23%16% 12%9% 5% 3%5%

สถิตแิสดงจ�ำนวนผู้ถูกฟ้องคดปิีดปำกในไทยจ�ำแนกตำมอำชีพ รวบรวมโดยสมำคมนักกฎหมำยสิทธิมนุษยชน ระหวำ่งเดอืนมกรำคม 2540 จนถึงพฤษภำคม 2562

4. สมำคมนักกฎหมำยสิทธิมนุษยชน “ผู้ที่เส่ียงตอ่กำรตกเป็นเป้ำหมำยของกำรถูกฟ้องคด”ี รำยงำนข้อเสนอแนะตอ่กำรคุม้ครองผู้ ใช้สิทธิและเสรภีำพเพื่อกำรมีส่วนรว่มในประเด็นสำธำรณะจำกกำรถูกฟ้องคด ีปี 2562 หน้ำ 16
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ส่วนใหญ่แล้วภำครฐัเป็นผูฟ้้อง จำกคดปิีดปำกจ�ำนวน 212 คด ีมี 

59 คด ีทีผู่ฟ้้องรอ้งคอืบรษัิทเอกชน

ใครคือผู้ถูกฟ้องคดี? 

ไมว่ำ่ใครก็ถกูฟ้องได ้1 ใน 4 ของผูถ้กูฟ้องคดเีป็นนักกิจกรรม

ทำงกำรเมอืง แต่ ไมว่ำ่ คณุจะเป็นพนักงำนออฟฟิศ หรอื  

แรงงำนขำ้มชำต ิคณุก็อำจตกเป็นเป้ำกำรฟ้องรอ้งไดทั้ ้่งสิน้

ใครคือผู้ฟ้องคดี?

เช่น ผูน้�ำชมุชนคนหน่ึงรวบรวมรำยช่ือของชำวบำ้นเพือ่คดัคำ้นกำรสรำ้งโรงงำน

น� ้ำตำลซ่ึงจะส่งผลกระทบตอ่ถนนและทำงน� ้ำของชมุชน ผูผ้ลิตน� ้ำตำลจงึฟ้องรอ้ง

ผูน้�ำชุมชนและชำวบำ้น

เช่น นักขำ่วเผยแพรข่อ้ควำมบททวติเตอรเ์พือ่ประชำสัมพนัธ์บทควำมขำ่วที่

เกีย่วขอ้งกับข้อพิพำทแรงงำน เธอก�ำลังตอ่สู้คดี ในข้อกล่ำวหำหม่ินประมำททำงอำญำ 

ซ่ึงบรษัิทฟ้องรอ้ง

เช่น แรงงำนข้ำมชำติ ในฟำรม์เลีย้งไกร่อ้งเรยีนกำรละเมิดสิทธแิรงงำนตอ่เจ้ำหน้ำที่

รฐั พวกเขำก�ำลังตอ่สู้ขอ้กล่ำวหำอำญำจ�ำนวนหลำยคดรีวมถงึขอ้หำหม่ินประมำทซ่ึง

บรษัิทฟำรม์เลีย้งไก่ฟ้องรอ้ง

ตัวอย่ำงกำรฟ้องร้องคดีปิดปำก

SLAPP บุคคลท่ีเก่ียวข้อง ข้อเท็จจริงฉบับดิจิตอล



กำรฟ้องคดีปิดปำกมิ ได้ ใช้เพียงเพ่ือ 
จะเอำผิดนักกิจกรรมเท่ำน้ัน 

คดีเหล่ำน้ียังคุกคำมสำธำรณชนให้เกิดควำมหวำดกลัวไม่ ให้สง่เสยีงเรยีกรอ้ง กำรด�ำเนินคดปิีดปำก

จึงมีผลกระทบในวงกวำ้งตอ่กำรใช้เสรภีำพกำรแสดงออกในสังคมไทย และยังเป็นรำคำท่ีประชำชนผู้เสยี

ภำษีจะต้องจ่ำย คดอีำญำน้ันมีคำ่ใช้จ่ำยรำคำแพง บรษัิทเอกชนที่ร�ำ่รวยอยู่แล้วก�ำลังฟ้องรอ้งผู้เป่ำนกหวดี

แจ้งเบำะแสกำรกระท�ำผิด (whistle-blower) หรอื นักกิจกรรมโดยใช้ทรพัยำกรของสำธำรณะ รวมถึง 

พนักงำนสอบสวน อัยกำร และเจ้ำหน้ำที่ ในกระบวนกำรศำล

ระหวำ่งปี 2561-2558  
มีคดหีมิ่นประมำทอำญำ  
12,962 คด ีเข้ำสู่ 
กำรพิจำรณำของศำล5

กำรยกเลิกโทษทำงอำญำ 
คดหีมิ่นประมำท  
จะช่วยประหยัด 
เงินภำษี ไดถ้ึง คดลีะ 
7,995 บำท6

12,962

B7,995

103,631,190 บำท  
ในระยะเวลำ 

สำมปีที่ผ่ำนมำ

หรอื 
คดิรวม
เป็นเงิน 

SLAPP บุคคลท่ีเก่ียวข้อง ข้อเท็จจริงฉบับดิจิตอล

5. กลุ่มข้อมูลและสถิต ิส�ำนักแผนงำนและงบประมำณ ส�ำนักงำนศำลยุตธิรรม;

6. สมเกียรต ิตัง้กิจวำณิชย์ และคณะ “โครงกำรวเิครำะห์กฎหมำยและกระบวนกำรยุตธิรรมทำงอำญำดว้ยเศรษฐศำสตร”์ สนับสนุนโดย ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวจิัย หน้ำ 68

กำรด�ำเนินคดีน้ัน 

ใช้ทรัพยำกรจำก 

งบประมำณของ 

ผู้เสียภำษีนับ 

หลำยล้ำนบำท



กำรลงโทษไม่ ได้สัดส่วนกับกำรกระท�ำ

ล�ำดับของ 

กิจกรรมท่ี 

น� ำไปสู ่

คดีปิดปำก 7

ส่วนมำกข้อกลำ่วหำจะมำจำกกิจกรรมบนโซเชียลมเีดยี คดคีวำมจ�ำนวน 

1 ใน 4 เกีย่วข้องกบักำรแสดงควำมคดิเห็นออนไลน์

กิจกรรมอ่ืนๆ เช่น 
น�ำหลักฐำนมำ
แสดงต่อเจ้ำหน้ำท่ี

SLAPP คดีควำม ข้อเท็จจริงฉบับดิจิตอล

แสดงควำมคิดเห็น
ออนไลน์ เข้ำรว่มกำรชุมนุม

จัดกิจกรรมเชิง
สญัลักษณ์

เขียนข้อรอ้งเรยีนสง่
ให้รฐับำล

กำรให้สมัภำษณ์หรอืเขียน
บทควำมเผยแพรส่ือ่

แจกจ่ำยเอกสำร

กำรชุมนุมในพืน้ท่ี
โครงกำร

กำรพูดในเวทีสมัมนำ
หรอืเผยแพรง่ำนวจัิย

กำรสนับสนุนกำร
จัดกิจกรรม

กำรแชรข่์ำวหรอื
บทควำม

25%
15%

13%

6%

3%

4%

1%

3%

4%

3%

23%

สถิตแิสดงกำรกระท�ำที่ถูกกล่ำวหำวำ่เป็นควำมผิดที่ระบุไว้ ในคดฟ้ีองรอ้งปิดปำก รวบรวมโดยสมำคมนักกฎหมำยสิทธิมนุษยชน ระหวำ่งเดอืนมกรำคม 2540 จนถึงพฤษภำคม 2562

7. สมำคมนักกฎหมำยสิทธิมนุษยชน “กำรกระท�ำที่เส่ียงตอ่กำรถูกฟ้องคด”ี รำยงำนข้อเสนอแนะตอ่กำรคุม้ครองผู้ ใช้สิทธิและเสรภีำพเพื่อกำรมีส่วนรว่มในประเด็นสำธำรณะจำกกำรถูกฟ้องคด ีปี 2562 หน้ำ 17



ท�ำไมพวกเรำควรช่วยกัน 
หยุดกำรฟ้องคดีปิดปำก?

กำรยกเลิกควำมผิดอำญำในคดหีมิ่นประมำทจะส่งผลดตีอ่สำธำรณะ ช่วยประหยัด

งบประมำณนับล้ำนที่มำจำกผู้เสียภำษี และช่วยเสรมิสรำ้งอ�ำนำจให้คนธรรมดำ

สำมำรถส่งเสียงแสดงออกประเด็นที่มีควำมส�ำคญัได้

ผลกระทบของกำรฟ้องคดีปิดปำก

ปิดกัน้กำรถกเถียงอภิปรำยประเด็นที่ส�ำคญั

ขำดกำรตรวจสอบกำรใช้อ�ำนำจของบรษัิทและรฐั

ผลักดนัประชำกรกลุ่มเปรำะบำงและยำกจนให้เป็น

คนชำยขอบ

มีคำ่ใช้จ่ำยที่มำจำกเงินภำษีของประชำชน

เป็นตวัอย่ำงที่อันตรำยส�ำหรบัประเทศอื่นๆ

SLAPP เรื่องชวนคิด ข้อเท็จจริงฉบับดิจิตอล



เรำตอ้งช่วยกันสนับสนุนผู้คนที่กล้ำหำญเพียงพอที่จะปกป้อง

ชุมชนของเขำ มีองคก์รที่ท�ำงำนในพืน้ที่เพื่อคุม้ครอง 

นักเคลื่อนไหวที่กล้ำหำญเหล่ำน้ี

รว่มมือกับพวกเรำเพื่อแก้ ไขกฎหมำยหมิ่นประมำทอำญำ 

และยุตสิงครำมตอ่ตำ้นกำรใช้เสรภีำพในกำรแสดงออก

ฉันจะช่วย 
ได้อย่ำงไรบ้ำง?

ตดิตำมกิจกรรมไดท้ี่

SLAPP

สมำคมนักกฎหมำย 

สทิธิมนุษยชน

ไอลอว์

ข้อมูลในเอกสำรฉบับน้ีอ้ำงอิงจำกรำยงำน เรือ่ง ข้อเสนอแนะตอ่กำรคุม้ครองผู้ ใช้สิทธิและเสรภีำพเพื่อกำรมีส่วนรว่มในประเด็นสำธำรณะจำกกำรถูกฟ้องคด ีปี 2562 ของ สมำคมนักกฎหมำยสิทธิมนุษยชน

ดรูำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับกำรฟ้องรอ้งคดปิีดปำก

และข้อเสนอแนะ โปรดอ่ำนรำยงำนฉบับเต็มได ้ที่น่ี

ก้ำวต่อไป ข้อเท็จจริงฉบับดิจิตอล
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