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 SLAPP เป็็นอัันตรายต่อัสัังคมป็ระชาธิปิ็ไตย
	 เราไม่่สาม่ารถอยู่่่ในสังคม่ท่ี่�ปล่่อยู่ให้้กระบวนการ 
ยุู่ติิธรรม่ถ่กนำาม่าใช้้เป็นเคร่�องม่่อสร้างความ่ช้ะงักงัน	สร้าง 
ความ่ห้วาดกลั่วให้้กับผู้่้ที่่�ออกม่าแสดงความ่คิดเห็้นเพ่ื่�อ
ประโยู่ช้น์สาธารณะ
	 SLAPP	เป็นอันติรายู่ติ่อ	“ส่�อ”	
	 เราไม่่สาม่ารถปล่่อยู่ให้้ความ่เป็น	“ส่�อ”	ถ่กขััดขัวาง
แล่ะสกัดกั�นด้วยู่การฟ้้องคด่เพื่่�อปิดปาก
	 จึึงไม่่ม่่สิ�งใดที่่�จึะสำาคัญไปกว่าการรวบรวม่พื่ลั่งแล่ะ
ลุ่กขัึ�นส่้
	 ห้นังส่อ	SLAPP	:	‘ห้นึ�งความ่ฝััน’	กับการถ่กฟ้้องปิดปาก 
ค่อส่วนห้นึ�งขัองการลุ่กขัึ�นส่้กล่ับ	 เพื่่�อจึะไปถึงความ่ฝัันที่่�		 
“ส่�อ”	ติ่างม่่ร่วม่กัน	
	 นั�นค่อความ่ฝัันถึงการที่ำาห้น้าท่ี่�ขัองตินเองอยู่่างติรงไป 
ติรงม่า	ม่่สิที่ธิ	เสร่ภาพื่	แล่ะโอกาส	ในการนำาเสนอเร่�องราว 
ข่ัาวสาร	เพื่่�อสังคม่ที่่�ด่ขัึ�น	
	 เป็นอุดม่การณ์มุ่่งม่ั�น	 ที่่�เราติ่างยู่ึดถ่อในฐานะ	 “ส่�อ” 
ไม่่ว่าจึะเป็นส่�ออิสระ	 ส่�อพื่ล่เม่่อง	 ส่�อม่วล่ช้น	 ที่ั�งม่่แล่ะ
ไม่่ม่่สังกัด
	 เราห้วังจึะให้้ห้นังส่อเล่่ม่น่�ช้่วยู่ให้้	 “ส่�อ”	 ได้เห้็นภาพื่
กว้างแล่ะล่ึกขัองแนวคิด	 รวม่ถึงกรณ่ศึึกษาการป้องกัน 
การฟ้้องปิดปากที่ั�งในแล่ะติ่างประเที่ศึ	 เพื่่�อเป็นอาวุธยู่่น
ห้ยู่ัดระยู่ะยู่าวขัองการที่ำางานส่�ออยู่่างม่่ออาช้่พื่	
	 การส่งเส่ยู่ง	 ส่�อสาร	 ร่วม่ผู้ล่ักดัน	 แล่ะสร้างเคร่อขั่ายู่
ที่บที่วนแก้ไขักฎห้ม่ายู่ติ่อติ้านการฟ้้องคด่	SLAPP	รวม่ถึง
ช้่วยู่เปล่่�ยู่นวัฒนธรรม่การใช้้กฎห้ม่ายู่ล่ิดรอนเสร่ภาพื่
	 ที่ั�งห้ม่ดจึะช้่วยู่ให้้เราเผู้ช้ิญห้น้า	ก้าวผู้่านความ่กล่ัว 
แล่ะรักษาความ่ฝัันเอาไว้ได้ในสังคม่ที่่�มุ่่งใช้้กฎห้ม่ายู่
ปิดปากประช้าช้นแล่ะปิดปากส่�อ	

 Strategic Lawsuits Against Public Participation 
(SLAPP) endangers democracy societies.
 Using the justice system as a tool to censor,  
intimidate, and lurk fears of people who express their 
opinions in advantage of public is unable to pass by.
 Similarly, SLAPP is threatening to Media.
 We will not allow Media to be censored and  
impeded by SLAPP suits. 
 Therefore, the most crucial actions are gathering 
and fighting back!
 The book The Public Dreams of Anti Strategic 
Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) is a 
part of acting as a shield and fight for what all Media 
dream to reach to the same path.  
 That path is dreaming to faithful and honest to 
our occupation. Have full rights, freedom and the  
opportunity to straightforward report news for our 
better societies.
 We, Media, strongly believe in the path no matter 
are independent media, Citizen media both with and 
without afiliation. 
 We hope this book will guide Media to picture 
widely and deeply on ideas and practices on  
protection of SLAPP suits in Thailand and worldwide. 
Moreover, it will be a last long weapon of professional 
media work.
 Expression, Communication, Enforcement and 
building Networks to revise on law against SLAPP 
suits or tradition on enacting of law to deprive  
freedoms are keys to assist us to confront and  
accomplish all the fears. Moreover, to maintain all 
dreams from execution of Strategic Lawsuits Against 
Public Participation and silence Media critics.  

บรรณาธิิการ Editor

บที่
บร

รณ
าธิ

ิกัา
ร

Ed
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	 ง.	 ม่่ล่เห้ตุิการถ่กฟ้้องคด่	 เกิดจึากการใช้้สิที่ธิเพ่ื่�อปกป้อง 
ประโยู่ช้น์ห้ร่อขั้อห้่วงกังวล่สาธารณะ

ข้้อัควรพิิจารณา 
	 ห้ากพิื่จึารณาเพ่ื่ยู่งผิู้วเผิู้นการฟ้้องคด่	SLAPP	ค่อการใช้้ 
สิที่ธิฟ้้องคด่เพ่ื่�อปกป้องช้่�อเส่ยู่งห้ร่อสิที่ธิเสร่ภาพื่ขัอง 
ผู้่้ฟ้้องอันม่่ม่่ล่เห้ติุจึากการถ่กล่ะเม่ิด	 แติ่แที่้จึริงแล่้ว 
การฟ้้องคด่แบบ	 SLAPP	 ม่่วัติถุประสงค์ซ่่อนเร้น	 กล่่าวค่อ 
ผู้่้ฟ้้องคด่ต้ิองการใช้้กระบวนการที่างกฎห้ม่ายู่ในที่างท่ี่�ผิู้ด 
เพ่ื่�อข่ัม่ข่่ัให้้อ่กฝ่ัายู่ร้่สึกกลั่ว	กังวล่	เช่้น	การเร่ยู่กค่าเส่ยู่ห้ายู่ 
เป็นจึำานวนท่ี่�ส่งเกินสม่ควรห้ร่อการสร้างภาระเกินสม่ควร 
ให้้แก่ติัวผู้่้ถ่กฟ้้อง	ได้แก่	การนำาม่่ล่คด่เด่ยู่วไปฟ้้องติ่อศึาล่ 
ห้ล่ายู่ศึาล่ห้ร่อฟ้้องในพ่ื่�นท่ี่�ห่้างไกล่	 โดยู่ม่่วัติถุประสงค์เพ่ื่�อ 
ไม่่ให้้ผู้่้ถ่กฟ้้องห้ร่อนักข่ัาวกล้่าห้าญห้ร่อม่่เร่�ยู่วแรงม่ากพื่อ 
จึะนำาเสนอข่ัาวท่ี่�เก่�ยู่วเน่�องกับประโยู่ช้น์สาธารณะห้ร่อ 
ขั้อห้่วงกังวล่สาธารณะติ่อไปในอนาคติ	 รวม่ถึงเป็นการ 
ส่งสัญญาณเติ่อนติ่อนักขั่าวคนอ่�นๆ	ด้วยู่ว่า	 “จึงคิดให้้ด่ๆ 
ก่อนที่ำาขั่าว”
	 ในช้่วงห้ล่ายู่ปีท่ี่�ผู้่านม่าเกิดกรณ่นักขั่าวสิ�งแวดล่้อม่ 
ถ่กฟ้้อง	 SLAPP	 อยู่่างติ่อเน่�องแล่ะม่แ่นวโน้ม่เพื่ิ�ม่ม่ากขัึ�น 
ส่งผู้ล่กระที่บต่ิอตัิวนักข่ัาวทัี่�งในเชิ้งปัจึเจึกบุคคล่	แล่ะสิที่ธิ 
เสร่ภาพื่ในการเสนอขั่าวเช้ิงภาพื่ให้ญ่	
	 ทัี่�งน่�ไม่่ใช่้เฉพื่าะในประเที่ศึไที่ยู่	 นักข่ัาวในภ่มิ่ภาคเอเช่้ยู่ 
ติะวันออกเฉ่ยู่งใติ้ติ่างเผู้ช้ิญกับภาวะการถ่กคุกคาม่โดยู่
กระบวนการยูุ่ติิธรรม่	 แติ่ความ่รุนแรงขัองโที่ษขัึ�นอยู่่่กับ
กฎห้ม่ายู่ขัองแต่ิล่ะประเที่ศึ
	 ช้ม่รม่นักขั่าวสิ �งแวดล่้อม่	 ภายู่ใติ้สม่าคม่นักขั่าว 
นักห้นังส่อพื่ิม่พื่์แห้่งประเที่ศึไที่ยู่	แล่ะภาค่เคร่อขั่ายู่
ประกอบด้วยู่	 ม่่ล่นิธิศึ่นยู่์ขั้อม่่ล่ชุ้ม่ช้น,	 คณะกรรม่การนัก 
นิติิศึาสติร์สากล่	(International	Commission	of	Jurists), 
Business	&	Human	Rights	Resource	Centre,	สภาเพ่ื่�อ 
สิที่ธิม่นุษยู่ช้นแล่ะการพื่ัฒนาแห้่งเอเช้่ยู่	(Asian	Forum 
for	 Human	 Rights	 and	 Development,	 Forum	 Asia) 
สำานักเคร่อขั่ายู่แล่ะการม่่ส่วนร่วม่สาธารณะ	 ไที่ยู่พื่่บ่เอส, 
Backpact	 Journalist,	 Decode,	 สำานักขั่าวสิ�งแวดล่้อม่ 

คำา
นึ่ำา

	 ในสถานการณ์ปัจึจึุบัน	 ยู่ากที่่�จึะกล่่าวว่าสังคม่ไที่ยู่ม่ ่
สิที่ธิเสร่ภาพื่ในการแสดงออก	 แสดงความ่คิดเห้็น	 ห้ร่อ 
วิพื่ากษ์วิจึารณ์ติ่อประเด็นท่ี่�เก่�ยู่วเน่�องกับประโยู่ช้น์
สาธารณะ	(Public	 Interest)	อยู่่างเสร่	 เน่�องจึากปรากฏ-
การณ์การฟ้้องคด่	 SLAPP	 ที่่�เพื่ิ�ม่ม่ากขัึ�น	 ที่ั�งน่�ส่�อม่วล่ช้น
ถ่อเป็นห้นึ�งในเป้าห้ม่ายู่การถ่กฟ้้องคด่	
	 แม้่ข่ัาวสิ�งแวดล้่อม่จึะม่่อายุู่เยู่าว์วัยู่ในแวดวงวิช้าช่้พื่ส่�อ	
เม่่�อเปร่ยู่บเที่่ยู่บกับขั่าวสายู่อ่�น	 ไม่่ว่าจึะเป็นขั่าวการเม่่อง 
สังคม่	เศึรษฐกิจึ	ห้ร่อก่ฬา	แต่ิก็มิ่ได้ที่ำาให้้นักข่ัาวสิ�งแวดล้่อม่ 
เผู้ช้ิญความ่ที่้าที่ายู่ติ่อการถ่กฟ้้องคด่	SLAPP	น้อยู่กว่า	
	 เน่�องด้วยู่ธรรม่ช้าติิขัองข่ัาวสิ�งแวดล่้อม่ท่ี่�ติ้องออกม่า
วิพื่ากษ์วิจึารณ์การที่ำางานขัองภาครัฐ	รัฐวิสาห้กิจึ	รวม่ที่ั�ง 
กลุ่่ม่ทีุ่น	 ติ่อประเด็นที่่�เก่�ยู่วกับโครงการพื่ัฒนาขันาดให้ญ ่
การสร้างเห้ม่่อง	 การก่อสร้างเขั่�อน	 การก่อสร้างโรงไฟ้ฟ้้า 
การล่ักล่อบที่ิ�งกากขัองเส่ยู่แล่ะขัยู่ะอันติรายู่	รวม่ถึงการ 
บุกรุกพ่ื่�นท่ี่�ป่าไม้่อันก่อให้้เกิดผู้ล่กระที่บต่ิอชุ้ม่ช้น	ที่รัพื่ยู่ากร 
ธรรม่ช้าติิ	 แล่ะสิ�งแวดล่้อม่	 ส่งผู้ล่ให้้การนำาเสนอขั่าว 
สิ�งแวดล้่อม่แต่ิล่ะครั�ง	อาจึห้ม่ายู่ถึงม่่ผู้่้ส่ญเส่ยู่ผู้ล่ประโยู่ช้น์ 
ม่ห้าศึาล่		ในแง่การถ่กล่ิดรอนสิที่ธิเสร่ภาพื่	การถ่กขั่ม่ขั่่ 
คุกคาม่	 จึากการนำาเสนอขั้อม่่ล่ขั้อเที่็จึจึริง	 นักขั่าวสายู่ 
สิ�งแวดล่้อม่ก็ติกเป็นห้นึ�งในเป้าห้ม่ายู่ห้ล่ักเช้่นกัน	 ส่งผู้ล่ 
ให้้บางครั�งการรายู่งานขั่าวสิ�งแวดล่้อม่ม่่ราคาค่างวด
ส่งกว่าที่่�นักขั่าวคนห้นึ�งจึะแบกรับไห้ว
	 Strategic	 Lawsuit	 Against	 Public	 Participation	 :	
SLAPP	 ค่อการดำาเนินคด่เช้ิงยูุ่ที่ธศึาสติร์เพื่่�อระงับการ
ม่่ส่วนร่วม่ขัองสาธารณช้น	 ห้ร่อคำาที่่�ใช้้เร่ยู่กโดยู่คุ้นห้่ว่า	
การฟ้้องปิดปาก	
	 จึากนิยู่าม่ดังข้ัางติ้นสาม่ารถอธิบายู่ได้ดังน่�
	 ก.	ผู้่้ฟ้้องคด่	ประกอบด้วยู่		1.	กลุ่่ม่ทีุ่นห้รอ่บริษัที่เอกช้น 
2.	ห้น่วยู่งานรัฐ	แล่ะ	3.	รัฐวิสาห้กิจึ	
	 ขั.	 ผู้่้ถ่กฟ้้องคด่	ประกอบด้วยู่	บุคคล่ใดๆ	ที่่�ออกม่า 
แสดงความ่คิดเห็้น	 โดยู่รวม่ถึงผู้่้ท่ี่�ดำารงสถานะเป็นนักข่ัาว 
โดยู่ไม่่คำานึงว่าได้รับการยู่อม่รับอยู่่างเป็นที่างการห้รอ่ไม่่
	 ค.	 การกระที่ำา	 ประกอบด้วยู่	 การฟ้้องร้องไม่่ว่าจึะเป็น 
คด่แพื่่งห้ร่อคด่อาญาติ่อกลุ่่ม่บุคคล่ในขั้อ	ขั.
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1(GreenNews)	 แล่ะเคร่อขั่ายู่นักวิช้าการ	 เฝั้าติิดติาม่ 
สถานการณ์การฟ้้องกล่ั�นแกล่้งม่าอยู่่างติ่อเน่�อง	 โดยู่ 
ติ่างเห้็นพ้ื่องกันว่า	 การฟ้้อง	 SLAPP	 ถอ่เป็นอุปสรรคติ่อ 
การใช้้สิที่ธิเสร่ภาพื่ในการนำาเสนอขั่าว	แล่ะการเขั้าถึง
ขั้อม่่ล่ติาม่ที่่�สังคม่ประช้าธิปไติยู่พื่ึงเป็น	
	 นำาม่าส่่การจึัดงานเสวนา	 3	 ครั�ง	 เพื่่�อให้้ผู้่้ที่่�เก่�ยู่วขั้อง
จึากห้ล่ายู่ภาคส่วนได้ร่วม่กันแล่กเปล่่�ยู่นแสดงความ่ 
คิดเห็้น	แล่ะเสนอแนวที่างป้องกันห้ร่อบรรเที่าปัญห้า	ได้แก่
 SLAPP Thailand Experiences : สถานการณ์การคุก 
คาม่ส่�อสิ�งแวดล่้อม่โดยู่การฟ้้องกล่ั�นแกล่้งในประเที่ศึไที่ยู่	
วันพืุ่ธที่่�	15	กันยู่ายู่น	2564	เวล่า	09.30-12.00	น.
 SLAPP on Environmental Journalists in Southeast 
Asia :	ฟ้้องคด่เพื่่�อปิดปากในภ่ม่ิภาคอาเซ่่ยู่น	วันพืุ่ธที่่�	29	
กันยู่ายู่น	พื่.ศึ.	2564	เวล่า	13.00-15.00	น.	
	 *จึัดเสวนาในช้่วง	สัปดาห้์สิ�งแวดล่้อม่แม่่โขัง-อาเซ่่ยู่น
(Mekong-ASEAN	 Environmental	 Week	 2021)	 ห้รอ่	
งานแม่ว	(MAEW)	
 SLAPP Online Workshop :	ร่้ที่ัน	SLAPP	ป้องกัน 
ถ่กฟ้้องปิดปาก	 เสาร์ที่่�	 12	 ม่่นาคม่	 พื่.ศึ.	 2565	 เวล่า	 
08.30-16.30	น.	
	 โดยู่ช้ม่รม่นักขั่าวสิ�งแวดล่้อม่	 ม่่วัติถุประสงค์ห้ล่ัก	 4	
ประการ	ค่อ
1			สร้างความ่เขั้าใจึว่า	SLAPP	ค่ออะไร
2			ถ่ายู่ที่อดสถานการณ์เก่�ยู่วกับ	SLAPP	ในอด่ติ	ปัจึจึุบัน	
แล่ะแนวโน้ม่ในอนาคติ
3			ระดม่ความ่คิดเห็้นแล่ะแล่กเปล่่�ยู่นประสบการณ์
4			แสวงห้าขั้อเสนอแนะแล่ะแนวที่างการที่ำางานขัอง
ส่�อม่วล่ช้นอยู่่างปล่อดภัยู่
	 ห้นังส่อเล่่ม่น่�เป็นผู้ล่ลั่พื่ธ์ห้นึ�งขัองความ่พื่ยู่ายู่าม่ข้ัางต้ิน	
 สำาห้รับนักขั่าว	 คณะผู้่้จึัดที่ำาห้วังว่าจึะสาม่ารถใช้้เป็น 
ค่่ม่่อเพ่ื่�อที่ำาความ่เข้ัาใจึเบ่�องต้ิน	 ติล่อดจึนเร่ยู่นร้่วิธ่นำาเสนอ 
ข่ัาวอยู่่างรัดกุม่	แล่ะป้องกันตินเองจึากการถ่กฟ้้อง	SLAPP	
 สำาห้รับบุคคล่ทัี่�วไป	ห้วังว่าจึะสาม่ารถอ่านเพ่ื่�อศึึกษาเป็น
ความ่ร้่เก่�ยู่วกับสถานการณ์การคุกคาม่อันกำาลั่งเกิดขึั�น 
ในสังคม่ไที่ยู่	โดยู่ใช้้กระบวนการยูุ่ติิธรรม่เป็นเคร่�องม่อ่
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สารบัญ
12
ภาค 1
SLAPP : จากับีทั้บีาทั้สื่่�อม่ว่ลชน
สืู่่กัารถูกัฟ้องป็ิดป็ากั

28
ภาค 2
SLAPP’s Case : กัรณีศูึกัษา
สื่่�อม่ว่ลชนไทั้ยและเอเชีย
ต่ะว่้นออกัเฉียงใต่้

57
ภาค 3
เม่่�อต่้องเผชิญห่น้า 
How To : ทั้ำาอย่างไร
เม่่�อถูกัฟ้อง SLAPP 

2 บที่บรรณาธิการ

4 คำานำา

7 กิจึกรรม่	SLAPP

3
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1ภาค

SLAPP : 
จัากับที่บาที่

สู่�อมวลชนึ่สูู่กัาร
ถููกัฟ้้องปิิดปิากั

ปััจจุบัันการดำำาเนินคดำีเชิิงยุุทธศาสตร์
เพื่่�อระงับัการมีีส่วนร่วมีของสาธารณชิน 
(Strategic Lawsuit Against Public 
Participation) หรือ SLAPP 
(อ่านว่า สะ-แลบั) เปั็นเครื�องมีือที�ถููกใชิ้
อยุ่างแพื่ร่หลายุ ทั�งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และภาคธุรกิจ 

ผูู้้ที�ตกเปั็นเปั้าหมีายุของการฟ้้องคดีำ SLAPP 
มีักจะเปั็นนักปักปั้องสิทธิมีนุษยุชิน 
นักวิชิาการ สมีาชิิกสหภาพื่แรงงาน 
ผูู้้สื�อข่าว ฯลฯ 



15

S
 L

 A
  

  
  

  
 P

  
P

14

	 โดยู่จึุดมุ่่งห้ม่ายู่ปล่ายู่ที่างขัองการฟ้้องคด่	 SLAPP	 นำาไปส่่การห้ยูุ่ดที่ำากิจึกรรม่ห้ร่อห้ยูุ่ด
การห้ยู่ิบยู่กประเด็นที่่�เป็นประโยู่ช้น์ติ่อสาธารณะขัึ�นม่าถกเถ่ยู่งอ่กในอนาคติ	 ส่งผู้ล่ที่ำาล่ายู่
สังคม่ประช้าธิปไติยู่ในระยู่ะยู่าว
	 ผู้ศึ.	เสาวณ่ยู่์	แก้วจึุล่กาญจึน์	นักวิช้าการจึากคณะกรรม่การนักนิติิศึาสติร์สากล่	(Inter- 
national	 Commission	 of	 Jurists)	 ห้ร่อ	 ICJ	 ระบุว่า	 ไม่่เฉพื่าะผู้่้ห้ญิงเที่่านั�นที่่�ถ่กฟ้้อง 
กล่ั�นแกล่้งแล่้วได้รับผู้ล่กระที่บที่างจึิติใจึ	เกิดความ่วิติกกังวล่	เช้่น	ห้ากตินเองถก่ติัดสินว่าม่่
ความ่ผู้ิดแล่้วล่ก่จึะอยู่่่อยู่่างไร	ครอบครัวจึะเป็นอยู่่างไร
	 ผู้่้ช้ายู่ก็เผู้ช้ิญภาวะเปราะบางเช้่นกัน		กล่่าวค่อเกิดความ่กังวล่ในฐานะห้ัวห้น้าครอบครัว
ติ่อประเด็นติ่างๆ	 เช้่น	แผู้นการศึึกษาที่่�วางไว้สำาห้รับบุติรจึะที่ำาอยู่่างไร	ห้ากตินเองโดนฟ้้อง	
SLAPP	เป็นติ้น

SLAPP ค่ออะไร

	 คด่	 SLAPP	 ค่อคด่ท่ี่�ม่่วัติถุประสงค์เพ่ื่�อระงับห้ร่อขััดขัวางการวิพื่ากษ์วิจึารณ์เร่�องประโยู่ช้น์ 
สาธารณะห้ร่อขั้อห้่วงกังวล่สาธารณะ
	 SLAPP	 ค่อกระบวนการที่่�ผู้่้ฟ้้องคด่นำากระบวนการยูุ่ติิธรรม่ม่าใช้้เป็นเคร่�องม่่ออยู่่าง
ไม่่ถ่กติ้อง	 โดยู่ห้ม่ายู่ความ่รวม่ถึงการยู่่�นคำาร้องทีุ่กขั์กล่่าวโที่ษติั�งแติ่ช้ั�นพื่นักงานสอบสวน 
พื่นักงานอัยู่การ	 ติล่อดจึนการฟ้้องร้องดำาเนินคด่ในชั้�นศึาล่	 โดยู่ม่่ม่่ล่เห้ตุิม่าจึากการท่ี่�จึำาเล่ยู่ 
ใช้้สิที่ธิขัองตินติาม่ท่ี่�ได้รับการคุ้ม่ครองไว้ในรัฐธรรม่น่ญห้ร่อกฎห้ม่ายู่สิที่ธิม่นุษยู่ช้นระห้ว่าง 
ประเที่ศึ	เพื่่�อปกป้องประโยู่ช้น์สาธารณะ
 ทำำาไมการฟ้้อังคดีี SLAPP น่าห่่วงกังวล
 1.	การฟ้้องคด่	SLAPP	มั่กก่อให้้เกิด	“ภาวะช้ะงักงัน”	(Chilling	Effect)	ต่ิอการใช้้เสร่ภาพื่ 
ในการแสดงความ่คิดเห็้นแล่ะการแสดงออกแล่ะสิที่ธิเสร่ภาพื่ขัั�นพ่ื่�นฐานอ่�นๆ	ติาม่รัฐธรรม่น่ญ 
รวม่ถึงพื่ันธกรณ่ที่่�ประเที่ศึไที่ยู่ผู้่กพัื่นภายู่ใติ้กฎห้ม่ายู่สิที่ธิม่นุษยู่ช้นระห้ว่างประเที่ศึ
	 2.	 การฟ้้องคด่	 SLAPP	 เป็นกระบวนการดำาเนินคด่ที่่�ม่่เป้าห้ม่ายู่เพื่่�อก่อให้้เกิดภาระติ่อ 
ติัวผู้่้ถ่กฟ้้องคด่	 ที่ั�งที่างด้านร่างกายู่	 จึิติใจึ	 แล่ะด้านเศึรษฐกิจึ	 เช้่น	 ภาระการเดินที่างม่า 
รายู่งานตัิวต่ิอพื่นักงานสอบสวนห้ร่อเข้ัาร่วม่กระบวนการพิื่จึารณาคด่ในขัั�นต่ิางๆ	 ซึ่�งใช้้ระยู่ะ 
เวล่ายู่าวนาน	 	 ในบางกรณ่การฟ้้องคด่	 SLAPP	 จึะมุ่่งเน้นไปที่่�การเร่ยู่กร้องค่าเส่ยู่ห้ายู่ที่าง 
แพ่ื่งท่ี่�ส่งเกินสม่ควร	 ห้ร่อใช้้สิที่ธิการฟ้้องคด่ในพ่ื่�นท่ี่�ท่ี่�ห่้างไกล่อันสร้างภาระด้านการเดินที่าง 
ต่ิอติัวผู้่้ถ่กฟ้้อง	ที่ำาให้้ผู้่้ถ่กฟ้้องคด่เห้น่�อยู่ล่้า	ห้วาดกล่ัว
	 3.	การฟ้้องคด่	SLAPP	นอกจึากจึะสร้างภาวะกดดันที่ั�งติ่อติัวผู้่้ถ่กฟ้้อง	แติ่ยู่ังส่งผู้ล่ติ่อคน
รอบขั้างรวม่ถึงคนในครอบครัว
	 4.	 สถานะแล่ะอำานาจึที่่�ไม่่สม่ดุล่เป็นอ่กล่ักษณะสำาคัญประการห้นึ�งขัองการฟ้้องปิดปาก
เราเห้็นได้โดยู่ทัี่�วไปว่าผู้่้ฟ้้องม่ักเป็นกลุ่่ม่ทุี่นห้ร่อห้น่วยู่งานรัฐที่่�ม่่ที่รัพื่ยู่ากรในการต่ิอส่้คด่
ม่ากกว่าฝั่ายู่ผู้่้ถก่ฟ้้องที่่�เป็นนักขั่าวห้ร่อประช้าช้นที่ั�วไป
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สัถิิติการฟ้้อังคดีี SLAPP โดียภาครัฐ รัฐวิสัาห่กิจ และภาคธิุรกิจ 
ในป็ระเทำศไทำย
	 ขั้อม่่ล่จึาก	“รายู่งานขั้อเสนอแนะติ่อการคุ้ม่ครองผู้่้ใช้้สิที่ธิแล่ะเสร่ภาพื่เพื่่�อการ 
ม่่ส่วนร่วม่ในประเด็นสาธารณะจึากการถ่กฟ้้องคด่”	 โดยู่สม่าคม่นักกฎห้ม่ายู่สิที่ธ ิ
ม่นุษยู่ช้น	(Human	Rights	Lawyers	Association	:	HRLA)	พื่บว่าตัิ�งแต่ิ	พื่.ศึ.	2540 
จึนถึง	31	พื่ฤษภาคม่	พื่.ศึ.	2562	ม่่จึำานวนคด่ท่ี่�เข้ัาข่ัายู่	SLAPP	จึำานวน	212	กรณ่	ซึ่�ง
พื่บว่าเป็นการดำาเนินคด่แพื่่ง	 9	 กรณ่	 คด่แพื่่งแล่ะอาญา	 7	 กรณ่	 	 แล่ะคด่อาญา 
196	กรณ่
	 ผู้่้ที่่�ติกเป็นเป้าขัองการฟ้้องคด่ม่ากที่่�สุดค่อกลุ่่ม่เคล่่�อนไห้วที่างการเม่่อง 
รองล่งม่าได้แก่กลุ่่ม่ชุ้ม่ช้นห้ร่อประช้าช้นท่ี่�เคล่่�อนไห้วคัดค้านโครงการพื่ัฒนาที่่� 
ก่อผู้ล่กระที่บติ่อชุ้ม่ช้น	แล่ะกลุ่่ม่นักสิที่ธิม่นุษยู่ช้น/นักพื่ัฒนาเอกช้น
	 กฎห้ม่ายู่ที่่�ถ่กนำาม่าใช้้ในการดำาเนินคด่ประกอบด้วยู่	ขั้อห้าห้ม่ิ�นประม่าที่ติาม่ 
ประม่วล่กฎห้ม่ายู่อาญา	 ม่าติรา	 326	 แล่ะ	 328	 ความ่ผู้ิดติาม่พื่ระราช้บัญญัติิ
ชุ้ม่นุม่สาธารณะ	ความ่ผู้ิดเก่�ยู่วกับที่รัพื่ย์ู่	ขั้อห้าเก่�ยู่วกับการแจึ้งความ่เที่็จึ	เป็นต้ิน
	 จึะเห็้นได้ว่าห้ากเราจัึบจ้ึองไปท่ี่�ตัิวกฎห้ม่ายู่ท่ี่�ถ่กนำาม่าใช้้	 ว่าฟ้้องฐานความ่ผิู้ดใด 
ถ่อเป็นการฟ้้องกล่ั�นแกล่้ง	ยู่่อม่ที่ำาให้้นิยู่าม่ขัอง	SLAPP	ไม่่ช้ัดเจึน
	 วิธ่ท่ี่�น่าจึะเห้ม่าะสม่ในการกำาห้นดนิยู่าม่ขัอง	SLAPP	แล่ะให้้ภาพื่ชั้ดอาจึเป็นการ 
ด่ท่ี่�วัติถุประสงค์แล่ะลั่กษณะขัองคด่	SLAPP	จึากที่่�ได้อธิบายู่ขั้างติ้น

212
คดี

คด่เข�าข่าย SLAPP

9
กัรณี

คดีแพ่ง

7กัรณี

คดีแพ่งและอาญา

196
กัรณี

คดีอาญา

สัถิิติการฟ้้อังคดีี SLAPP โดียภาคธิุรกจิท่ัำวโลก
	 รายู่งานเร่�อง	SLAPPed	but	not	silenced	 :	Defending	Human	Rights	 in	
the	fact	of	 legal	risks	ขัอง	Business	and	Human	Rights	Resource	Center	 
เด่อนม่ิถุนายู่น	พื่.ศึ.	 2564	 ระบุว่า	 การฟ้้อง	 SLAPP	 เกิดขัึ�นในทีุ่กภ่ม่ิภาคโดยู่ 
แบ่งเป็น
	 ประเที่ศึแถบล่าติินอเม่ริกาส่งสุดค่อ	39%	ติาม่ด้วยู่เอเช่้ยู่แล่ะแปซิ่ฟิ้ก	25%
	 ติ่อม่าได้แก่ที่ว่ปยูุ่โรปแล่ะเอเช้่ยู่กล่าง	18%	อเม่ริกาเห้น่อ	9%	แล่ะแอฟ้ริกา 
8.5%	ทัี่�งน่�ประเที่ศึติะวันออกกล่างแล่ะที่ว่ปอเม่ริกาเห้น่อพื่บสถิติิการฟ้้องคด่	SLAPP 
น้อยู่ที่่�สุดค่อ	0.5%

ป็ระเภทำอุัตสัาห่กรรม
ทำี่นำาไป็สั่่การฟ้้อัง SLAPP มากทำี่สัุดี
3 อัันดีับ ไดี้แก่39%

ป็ระเทั้ศูแถบีลาต่ินอเม่ริกัา

25%
เอเชียและแป็ซิฟิกั 

18%
ยุโรป็และเอเชียกัลาง

9%
อเม่ริกัาเห่น่อ

8.5%
แอฟริกัา

0.5%
ป็ระเทั้ศูต่ะว่น้ออกักัลาง
และทั้ว่ีป็อเม่ริกัาเห่น่อ

1

2
3

อ้นด้บี 1 ค่อ 
อุตสูาหกัรรมเหม่อง 

อ้นด้บี 2 ค่อ 
เกัษตรกัรรมและปิศุิสูัตว์

อ้นด้บี 3 ค่อ 
อุตสูาหกัรรมตัดไม�
และที่่อนึ่ซุง
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สูถูานึ่กัารณ์ที่ั�วไปิของกัารฟ้้องคด่ SLAPP
	 คำาว่า	 SLAPP	 ได้รับการยู่อม่รับแล่ะถ่กใช้้ในแวดวงวิช้าการแล่ะฝั่ายู่นิติิบัญญัติิขัอง 
ห้ล่ายู่ประเที่ศึ	เช่้น	ประเที่ศึสห้รัฐอเม่ริกา	ประเที่ศึแคนาดา		เป็นต้ิน
	 ในประเที่ศึเห้ล่่าน่�	แล่ะในห้ล่ายู่รัฐขัองประเที่ศึสห้รัฐอเม่ริกา	ม่่การบัญญัติิกฎห้ม่ายู่เพื่่�อ 
ติ่อติ้านการดำาเนินคด่	 SLAPP	 ขัึ�นม่าโดยู่เฉพื่าะ	 (Anti-SLAPP)	 แล่ะม่่แนวที่างจึัดการคด ่
SLAPP	ที่่�แติกติ่างกันออกไป	แล่ะถึงแม่้ว่าปัจึจึุบันสห้ภาพื่ยูุ่โรปจึะยู่ังไม่่ม่่กฎห้ม่ายู่	Anti- 
SLAPP	 เป็นการเฉพื่าะ	 แติ่คณะกรรม่าธิการยูุ่โรปได้ม่่ความ่พื่ยู่ายู่าม่เสนอร่าง	 European 
Media	 Freedom	 Act	 เพื่่�อปกป้องความ่เป็นอิสระขัองส่�อม่วล่ช้นผู้่านการประกันความ่ 
เป็นอิสระขัองห้น่วยู่งานที่่�เป็นผู้่้กำากับด่แล่ส่�อ	 รวม่ที่ั�งส่งเสริม่ความ่โปร่งใสในการเผู้ยู่แพื่ร่ 
ขั้อม่่ล่ติ่างๆ	 รวม่ที่ั�งประกันว่าการที่ำางานขัองบรรณาธิการจึะติ้องเป็นอิสระแล่ะปราศึจึาก 
การแที่รกแซ่ง	อ่กที่ั�งสนับสนุนความ่พื่ยู่ายู่าม่ขัองสห้ภาพื่ยุู่โรปในการคุ้ม่ครองผู้่้ส่�อขั่าวแล่ะ 
นักปกป้องสิที่ธิม่นุษยู่ช้นจึากการถก่ฟ้้อง	SLAPP	

จากจุดีเริ่มต้นไป็สั่่กฎห่มายป็้อังกันการ SLAPP ในป็ระเทำศสัห่รัฐอัเมริกา
	 SLAPP	เกิดจึากการประดิษฐ์ถ้อยู่คำาขัองนักวิช้าการ	2	คน	คอ่	George	Pring 
แล่ะ	 Penelope	 Canan	 จึากประเที่ศึสห้รัฐอเม่ริกา	 ผู่้านการศึึกษาวิจัึยู่โดยู่รวบรวม่ 
ขั้อเที่็จึจึริงที่่� เกิดขัึ�นจึากปรากฏการณ์ขัองการใช้้กระบวนการยูุ่ติิธรรม่เป็น 
เคร่�องม่่อปิดปากติ่อบุคคล่ที่่�ออกม่าเร่ยู่กร้องสิที่ธิห้ร่อยู่่�นขั้อร้องเร่ยู่นติ่อรัฐบาล่	
	 ณ	เด่อนเม่ษายู่น	พื่.ศึ.	2565	สห้รัฐฯ	ม่่กฎห้ม่ายู่ป้องกันการ	SLAPP	ใน	32	รัฐ	 
รวม่ถึงในกรุงวอช้ิงติัน	ด่.ซ่่.	ซ่ึ�งกฎห้ม่ายู่ในแติ่ล่ะรัฐจึะม่่ล่ักษณะแติกติ่างกันไป 
แติ่ประเด็นสำาคัญที่่�เห้ม่่อนกันค่อกฎห้ม่ายู่ให้้การคุ้ม่ครองการกระที่ำาที่่�เก่�ยู่วขั้อง
กับประโยู่ช้น์สาธารณะ	 (Public	 Interest)	แล่ะสร้างกล่ไกให้้เจึ้าห้น้าที่่�สาม่ารถ 
ม่่คำาสั�งให้้คด่ออกจึากกระบวนการพื่ิจึารณาได้โดยู่เร็วที่่�สุดห้ากม่ันม่่ขั้อเที่็จึจึริง
ว่าการกระที่ำาที่่�ถ่กฟ้้องร้องเป็นไปเพื่่�อประโยู่ช้น์สาธารณะ	 โดยู่กฎห้ม่ายู่ป้องกัน 
SLAPP	ส่วนให้ญ่ม่่บที่บัญญัติิที่่�ติ่ความ่ได้กว้าง	 แล่ะครอบคลุ่ม่การที่ำางานขัอง 
ส่�อม่วล่ช้นแล่ะสำานักข่ัาวท่ี่�ที่ำาการรายู่งานข่ัาว	กฎห้ม่ายู่ในบางรัฐยัู่งระบุให้้เสร่ภาพื่ 
ขัองส่�อม่วล่ช้นห้ร่อการรายู่งานขั่าวเป็นห้นึ�งในการกระที่ำาที่่�ได้รับการคุ้ม่ครอง 
ภายู่ใติ้กฎห้ม่ายู่ป้องกันการ	 SLAPP	 อยู่่างช้ัดเจึน	 ได้แก่	 ในรัฐวอช้ิงติันแล่ะ
นิวยู่อร์ก	
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SLAPP ในึ่ปิระเที่ศิไที่ย
	 สม่าคม่นักกฎห้ม่ายู่สิที่ธิม่นุษยู่ช้น	(Human	Rights	Lawyers	Association)	ห้ร่อ	HRLA	
ส่บค้นแล่ะรวบรวม่ขั้อม่่ล่จึากแห้ล่่งขั้อม่่ล่ต่ิางๆ	พื่บว่านับแติ่	พื่.ศึ.	2540	ถึง	31	พื่ฤษภาคม่ 
พื่.ศึ.	 2562	 ม่่คด่ในประเที่ศึไที่ยู่ท่ี่�เข้ัาข่ัายู่เป็น	 SLAPP	 จึำานวน	 212	 กรณ่	 โดยู่เม่่�อพิื่จึารณา
เฉพื่าะผู้่้ที่่�ติกเป็นผู้่้เส่ยู่ห้ายู่ห้ร่อจึำาเล่ยู่นั�นพื่บว่าบรรดาส่�อม่วล่ช้นห้ร่อผู้่้ส่�อขั่าวติกเป็น 
เป้าห้ม่ายู่ล่ำาดับที่่�	 5	 กลุ่่ม่เป้าห้ม่ายู่ล่ำาดับที่่�	 1-4	 ได้แก่	 กลุ่่ม่เคล่่�อนไห้วที่างการเม่่อง
กลุ่่ม่ชุ้ม่ช้นห้ร่อประช้าช้นที่่�เคล่่�อนไห้วคัดค้านโครงการพัื่ฒนาที่่�ก่อผู้ล่กระที่บติ่อชุ้ม่ช้น	 
กลุ่่ม่นักสิที่ธิม่นุษยู่ช้นห้ร่อนักพัื่ฒนาเอกช้น	แล่ะกลุ่่ม่ประช้าช้นท่ี่�สนใจึการเม่่อง	แต่ิไม่่ถึงขัั�น 
เป็นแกนนำา

กัรณ่ศิ่กัษาที่่� 1 

วิรดีา แซ่่ลิ่ม I นักขั่าว,	ผู้่้บริห้าร	แล่ะองค์กรกระจึายู่เส่ยู่งแล่ะแพื่ร่ภาพื่สาธารณะแห้่ง										
	 									ประเที่ศึไที่ยู่	ห้ร่อไที่ยู่พื่่บ่เอส	VS	บริษัที่	ทีุ่่งคำา	จึำากัด

ใน พ.ศู. 2558 ไทั้ยพีบีีเอสื่ ได้เผยแพร่รายกัารน้กัข่่าว่พลเม่่อง
ต่อนค่ายเยาว่ชนฮ้กับี้านเจ้าข่อง โดยม่ีเน่�อห่าเกัี�ยว่กั้บีผลกัระทั้บี
ต่่อสื่ิ�งแว่ดล้อม่ข่องกัารทั้ำาเห่ม่่องแร่ทั้องคำาในอำาเภอว่้งสื่ะพุง จ้งห่ว่้ดเลย 
เป็็นเห่ตุ่ให่้บีริษ้ทั้ทัุ้่งคำา เจ้าข่องป็ระทั้านบี้ต่รเห่ม่่องแร่ แจ้งคว่าม่
ดำาเนินคดีกั้บีแห่ล่งข่่าว่ ไทั้ยพีบีีเอสื่ น้กัข่่าว่ และผู้บีริห่ารสื่ถานี
ต่่อศูาลอาญา ในข่้อห่าห่ม่ิ�นป็ระม่าทั้ด้ว่ยกัารโฆษณา
และ พ.ร.บี. คอม่พิว่เต่อร์ฯ

กัรณ่ศิ่กัษาที่่� 2

จามร ศรเพิชรนรินทำร์ I นักขั่าวพื่ล่เม่่อง	VS	บริษัที่	ทีุ่่งคำา	จึำากัด	
ใน พ.ศู. 2560 นายจาม่ร ศูรเพชรนรินทั้ร์ ผู้ทั้ำาสื่่�ออิสื่ระ
ด้านสื่ิทั้ธิิชุม่ชนและสื่ิ�งแว่ดล้อม่ และน้กัข่่าว่พลเม่่อง ไทั้ยพีบีีเอสื่
ถูกัดำาเนินคดีในข่้อห่าร่ว่ม่กั้นบีุกัรุกัโดยร่ว่ม่กัระทั้ำาคว่าม่ผิดด้ว่ยกั้น
ต่้�งแต่่สื่องคนข้ึ่นไป็ เน่�องจากัได้เข่้าไป็ทั้ำางานโดยถ่ายภาพทั้ี�ดินบี่อ
แร่ทั้องคำา และห่ล้งจากัน้�นกัลุ่ม่ฅนร้กัษ์บี้านเกัิดได้ไป็จ้ดงานในบีริเว่ณ
เห่ม่่องแร่ทั้องคำา ซึ�งกัารเข้่าไป็ในพื�นทั้ี�ด้งกัล่าว่ ทั้ำาให่้บีริษ้ทั้ ทัุ้่งคำา จำากั้ด 
เจ้าข่องเห่ม่่องแร่ทั้องคำา ฟ้องร้องนายจาม่รและกัลุ่ม่ฅนร้กัษ์บี้านเกัิด
ว่่าบีุกัรุกัเห่ม่่องแร่ทั้องคำาซึ�งอยู่ในคว่าม่ครอบีครองและเป็็นเข่ต่สื่้ม่ป็ทั้าน
เห่ม่่องแร่ข่องบีริษ้ทั้

SLAPP ในึ่เอเช่ยตะวันึ่ออกัเฉ่ียงใต� 
	 จึากข้ัอม่่ล่ขัอง	Business	&	Human	Rights	Resource	Center	เร่�อง	Strategic	Lawsuits	 
Against	 Public	 Participation	 :	 Southest	 Asia	 cases	 &	 recommendations	 for	 
governments,	business	&	civil	society	เด่อนม่่นาคม่	พื่.ศึ.	2563	พื่บว่า	จึากปี	พื่.ศึ. 
2558-2562	 ศึ่นยู่์ได้บันที่ึกขั้อม่่ล่จึำานวน	 2,155	 คด่ที่่�เกิดจึากการโจึม่ติ่โดยู่ภาคธุรกิจึติ่อ 
นักปกป้องสิที่ธิม่นุษยู่ช้นทัี่�วโล่ก	 โดยู่การโจึม่ต่ิในเอเช่้ยู่ติะวันออกเฉ่ยู่งใต้ิม่่จึำานวน	 284	 กรณ่ 
แล่ะคด่ที่่�เขั้าขั่ายู่	SLAPP	ม่่จึำานวน	131	กรณ่
	 เป็นที่่�น่าสังเกติว่า	 ประเที่ศึไที่ยู่	 อินโดน่เซ่่ยู่	 แล่ะฟ้ิล่ิปปินส์เที่่านั�นม่่ขั้อกฎห้ม่ายู่ที่่� 
เก่�ยู่วเน่�องกับ	Anti-SLAPP	แติ่ม่่เพื่่ยู่งประเที่ศึฟ้ิล่ิปปินส์ประเที่ศึเด่ยู่วที่่�ม่่บที่บัญญัติิอธิบายู่
ว่าอะไรค่อการกระที่ำาที่่�เขั้าขั่ายู่	 SLAPP	 ในขัณะที่่�ประเที่ศึอินโดน่เซ่่ยู่นั�นกฎห้ม่ายู่ดังกล่่าว
ถ่กบังคับใช้้แค่ในคด่สิ�งแวดล่้อม่	ส่วนประเที่ศึไที่ยู่การบังคับใช้้กฎห้ม่ายู่ยู่ังคงม่่ขั้อจึำากัด
เน่�องจึากบังคับใช้้ในคด่อาญาแล่ะเฉพื่าะโจึที่ก์เป็นเอกช้นเที่่านั�น		ดังเช้่นจึะได้อธิบายู่ใน
ห้ัวข้ัอถัดไป

นิยาม SLAPP ข้อังฟ้ิลิป็ป็ินสั์
	 กฎห้ม่ายู่	 Defining	 Strategic	 Lawsuits	 Against	 Public	 Participation,	 
Prohibiting	the	Filing	thereof,	Providing	Measures	For	Its	Dismissal,	and	 
For	Other	Purposes	ประเที่ศึฟ้ิล่ิปปินส์	บัญญัติิว่า	
	 “SLAPP	 ห้ม่ายู่ความ่รวม่ถึงข้ัอร้องเร่ยู่นที่างแพื่่ง	 การฟ้้องกล่ับ	 การฟ้้องแยู่้ง 
ข้ัอร้องเร่ยู่นขัองค่่ความ่ท่ี่�สาม่ห้ร่อส่�	ฯล่ฯ	ห้ร่อคำาร้องขัอแที่รกแซ่งในคด่	ห้ร่อคำาร้อง 
ห้ร่อขั้อม่่ล่ในคดอ่าญา	 ห้รอ่คำาฟ้้องที่างปกครอง	 ที่่�กระที่ำาติ่อบุคคล่ธรรม่ดา	 กลุ่่ม่ 
บุคคล่	 สห้ภาพื่แรงงาน	 ห้น่วยู่ห้ร่อสม่าคม่	 ผู้่้อยู่่่อาศึัยู่ในชุ้ม่ช้น	 ห้ร่อกลุ่่ม่อ่�นที่่� 
ม่่ล่ักษณะที่่�ใกล่้เค่ยู่ง	ด้วยู่เห้ติุแห้่งการใช้้สิที่ธิเสร่ภาพื่ในการพื่่ด	แสดงออก	ห้ร่อ 
การใช้้เสร่ภาพื่ขัองส่�อ	 ห้ร่อสิที่ธิขัองประช้าช้นในการชุ้ม่นุม่โดยู่สงบ	 ห้ร่อการยู่่�น 
ขั้อเร่ยู่กร้องต่ิอรัฐบาล่เพ่ื่�อร้องเร่ยู่นประเด็นที่่�เก่�ยู่วข้ัองกับขั้อห่้วงกังวล่สาธารณะ 
แล่ะม่่เจึตินาเพ่ื่�อคุกคาม่	ก่อกวน	ห้ร่อปิดปากบุคคล่	ห้ร่อกลุ่่ม่บุคคล่	สห้ภาพื่แรงงาน 
ห้น่วยู่งานห้ร่อสม่าคม่	 ผู้่้อยู่่่อาศึัยู่ในชุ้ม่ช้น	 ห้ร่อกลุ่่ม่อ่�นที่่�ม่่ล่ักษณะที่่�ใกล่้เค่ยู่ง	
เพ่ื่�อก่อให้้เกิดภาวะกดดันเกินสม่ควร	ห้ร่อที่ำาให้้ห้ม่ดสิ�นที่รัพื่ยู่ากรไปในท่ี่�สุด”
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สั่่อัพิลเม่อัง
	 ด้วยู่พื่ัฒนาการขัองเที่คโนโล่ยู่่ที่่�เปิดพื่่�นที่่�การส่�อสารให้ม่่ๆ	 ให้้แก่	 Content	 
Creator	 ห้ล่ากห้ล่ายู่แนว	 การนำาเสนอข้ัอม่่ล่ข่ัาวสารจึึงไม่่ได้ผู่้กขัาดอยู่่่แต่ิส่�อม่วล่ช้น 
ในความ่ห้ม่ายู่ดั�งเดิม่อ่กต่ิอไป	 เกิดเป็นนักขั่าวพื่ล่เม่่องห้ร่อ	Citizen	Journalist	ที่่�
มุ่่งเสนอขั่าวสารจึากพื่่�นที่่�โดยู่ติรง
	 พัื่ฒนาการดังกล่่าวถ่อเป็นการที่ล่ายู่ข้ัอจึำากัดขัองนักข่ัาวอาช่้พื่ห้ร่อ	Professional 
Journalist	 ประการแรกค่อบางครั�งนักข่ัาวอาช่้พื่ไม่่สาม่ารถล่งพ่ื่�นท่ี่�ที่ำาข่ัาวได้ทุี่กกรณ่	 
ข่ัาวจึากนักข่ัาวพื่ล่เม่่องจึึงเป็นที่างเล่่อกห้นึ�ง	ประการท่ี่�สอง	ต้ิองยู่อม่รับว่าส่�ออาช่้พื่ 
ก็ค่อธุรกิจึประเภที่ห้นึ�งจึำาเป็นที่่�ขั่าวต้ิองติอบโจึที่ยู่์รายู่ได้	 ข่ัาวสิ�งแวดล่้อม่ในพื่่�นที่่� 
ติ่างจึังห้วัดอาจึเป็นติัวเล่่อกที่้ายู่ๆ	 ขัองการที่ำาขั่าว	ประการติ่อม่า	นักขั่าวพื่ล่เม่่อง
ม่่ความ่เช้่�ยู่วช้าญพื่่�นที่่�ม่ากกว่า	เป็นต้ิน
	 แม้่ยัู่งม่่ข้ัอถกเถ่ยู่งเร่�องความ่เป็นม่่ออาช่้พื่แล่ะจึรรยู่าบรรณขัองนักข่ัาวพื่ล่เม่่อง 
แต่ิคงไม่่ใช่้ประเด็นอุกฉกรรจ์ึ	เพื่ราะสิ�งเห้ล่่าน่�สาม่ารถถ่ายู่ที่อด	แนะนำา	แล่ะเร่ยู่นร้่ 
ได้	 จึึงอาจึกล่่าวได้ว่า	 Citizen	 Journalist	 ก็ที่ำาบที่บาที่ห้น้าที่่�ไม่่แติกติ่างจึาก	 
Professional	Journalist	แล่ะยัู่งสาม่ารถห้นุนเสริม่การที่ำางานขัองนักข่ัาวอาช่้พื่ได้
	 เห้ตุิน่�นักข่ัาวพื่ล่เม่่องจึึงได้รับผู้ล่กระที่บจึากการถ่กรัฐห้ร่อภาคธุรกิจึกลั่�นแกล้่ง 
เช้่นกัน	 ซ่ึ�งผู้ล่กระที่บที่่�ได้รับค่อนขั้างห้นักกว่าส่�ออาช้่พื่เพื่ราะไม่่ม่่องค์กรส่�อคอยู่
สนับสนุน

ตามห่าความห่มาย “สั่่อัวิชาชีพิ” กับ “ส่่ัอัพิลเม่อัง”
	 บที่บาที่ห้น้าที่่�ห้ร่อคุณค่าขัองส่�อม่วล่ช้น	 ติาม่ที่่�ม่่ขั้อเร่ยู่กร้องจึากสาธารณะ	 
ในเบ่�องติ้นอาจึแบ่งได้เป็น	3	ระดับ	ได้แก่
	 1.	Watch	Dog	เป็นบที่บาที่ขัั�นพื่่�นฐานขัองส่�อม่วล่ช้นที่่�ติ้องติรวจึสอบ	ติิดติาม่	
ความ่เป็นไปขัองสังคม่	แล่ะส่งเส่ยู่งให้้ร่้ว่ากำาล่ังเกิดอะไรขัึ�น
	 2.	Agenda	Setting	เป็นบที่บาที่ท่ี่�ส่�อนัยู่ว่าส่�อม่วล่ช้นม่่อิที่ธิพื่ล่ต่ิอความ่คิดขัอง 
ผู้่้คนในสังคม่	 ห้ม่ายู่ความ่ว่าส่�อสาม่ารถกำาห้นดวาระที่างสังคม่ให้้เห็้นความ่สำาคัญ 
ติ่อประเด็นนั�นๆ	จึนนำาไปส่่การถกเถ่ยู่งพื่่ดคุยู่	รวม่ถึงโน้ม่น้าวช้ักจึ่งให้้สาธารณะ
คล่้อยู่ติาม่
	 3.	Social	Change	and	Movement	อาจึเป็นขั้อเร่ยู่กร้องขัั�นส่งสุดที่่�ติ้องการให้้
ส่�อม่วล่ช้นเป็นฟั้นเฟ้ืองห้นึ�งในการขัับเคล่่�อนแล่ะเปล่่�ยู่นแปล่งสังคม่
	 การที่่�ส่�อม่วล่ช้นจึะที่ำาห้น้าที่่�ที่ั�ง	 3	ประการได้อยู่่างเสร่	 เปิดกว้าง	 แล่ะถ่กติรวจึ 
สอบกันเองแล่ะจึากสาธารณะ	 เง่�อนไขัพ่ื่�นฐานท่ี่�สุดท่ี่�จึำาเป็นค่อสังคม่ท่ี่�ม่่ความ่เป็น 
ประช้าธิปไติยู่	 เพ่ื่�อให้้เรายัู่งสาม่ารถโต้ิแยู้่งแล่กเปล่่�ยู่นกันได้ว่า	บที่บาที่ห้น้าท่ี่�ขัอง 
ส่�อม่วล่ช้นควรเป็นอยู่่างไร	ห้ยูุ่ดอยู่่่ที่่�ติรงไห้น	

กัรณ่ศิ่กัษาที่่� 3

ป็รัชญ์์ รุจิวนารมย ์ I อด่ติบรรณาธิการ	สำานักขั่าวสิ�งแวดล่้อม่	(GreenNews)	VS	
	 	 					บริษัที่	เม่่ยู่นม่าร์	พื่งษ์พื่ิพัื่ที่ธ์	จึำากัด	

ใน พ.ศู. 2563 นายป็ร้ชญ์ รุจวิ่นารม่ย์ อดีต่บีรรณาธิิกัาร 
สื่ำาน้กัข่่าว่สื่ิ�งแว่ดล้อม่ ได้ถูกัฟ้องร้องดำาเนินคดีในกัรณีทั้ี�
สื่ำาน้กัข่่าว่สื่ิ�งแว่ดล้อม่รายงานข่่าว่เรื�อง “ศูาลพม่่าสื่้�งบีริษ้ทั้เห่ม่่องแร่ไทั้ย
ชดใช้ชาว่บี้านทั้ว่าย 2.4 ล้านบีาทั้ เห่ตุ่เห่ม่่องดบีีุกัทั้ำาสื่ิ�งแว่ดล้อม่พ้ง”
เม่่�อว่้นทั้ี� 13 ม่กัราคม่ พ.ศู. 2563 บีนสื่่�อโซเชียลม่ีเดีย 
“เฟซบีุ๊กั” กัลุม่่สื่าธิารณะ ในข่้อห่าห่ม่ิ�นป็ระม่าทั้ด้ว่ยกัารโฆษณา

ห้ม่ายู่เห้ติุ	:	รายู่ล่ะเอ่ยู่ดเพื่ิ�ม่เติิม่	รวม่ถึงกรณ่ศึึกษาอ่�นๆ	จึะกล่่าวถึงในภาคติ่อไป
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“นิยาม่ข่อง SLAPP เป็็นอย่างไร 
ทั้ำาเป็็นคู่ม่อ่ออกัม่าเลยเพื�อให่้เจ้าห่น้าทั้ี�
ในกัระบีว่นกัารยุต่ิธิรรม่ห่ยิบียกัไป็ใช้
และคุ้ม่ครองผลป็ระโยชน์แกั่จำาเลย
ได้อย่างเต่็ม่ทั้ี�... คว่รม่ีบีทั้ลงโทั้ษสื่ำาห่ร้บี
คนทั้ี�ทั้ำา SLAPP...เราม่ีสื่ิทั้ธิิ�ทั้ี�จะได้ร้บี
ค่าชดเชยจากัคนทั้ี�กัระทั้ำาละเม่ิดเรา 
ต่รงนี�เราม่องว่่าจะเป็็นเกัราะป็้องก้ัน
อีกัช้�นห่นึ�งให่้คนทั้ี�จะฟ้อง ไม่่ใช่ว่่าใช้สื่ิทั้ธิิ�
อย่างเดียว่ แต่่เข่าต่้องมี่ภาระด้ว่ย 
ถ้าคดีม่ีล้กัษณะกั่อให่้เกัิดคว่าม่เสื่ียห่าย
แกั่อีกัฝ่ัายห่นึ�ง อีกัฝั่ายห่นึ�งกั็ม่ีสื่ิทั้ธิิ�
ทั้ี�จะได้ร้บีค่าชดเชย”

“ม่ีสื่องป็ระเด็นถ้าอยากัให่้เรื�อง SLAPP 
ม่้นข่้บีเคล่�อนไป็ข่้างห่น้า คิดว่่าต่้ว่องค์กัร
สื่่�อเอง ผู้บีริห่ารเองต่้องย่นห่ย้ดในเรื�องนี�
เพื�อทั้ี�จะสื่น้บีสื่นุนคนทั้ำางาน ไม่่ว่่าจะเป็็น
สื่่�อภาคพลเม่่องห่รือสื่่�อวิ่ชาชีพ 
สื่อง ม่น้ต่้องมี่กัลุ่ม่เครือข่่ายทั้นาย
ทั้ี�เชี�ยว่ชาญ”

ผศ. เสัาวณีย์ แก้วจุลกาญ์จน์  I นักวิช้าการ	คณะกรรม่การนักนิติิศึาสติร์สากล่

อัรพิิน ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์  I อด่ติโปรดิวเซ่อร์	สำานักเคร่อขั่ายู่แล่ะการม่่ส่วนร่วม่สาธารณะ	ไที่ยู่พื่่บ่เอส

 “คดีต่่างๆ ทั้ี�ผม่เคยได้ยิน
และเคยเห่็นม่าในอดีต่ ม่้นจะมี่ป็ระเด็น
ทั้ี�ช่ว่ยให่้สื่่�อม่ว่ลชนรอดได้จากั
คำาสื่้�งข่องศูาล ด้ว่ยดุลยพินิจทั้ี�บีอกัว่่า
นี�เป็็นกัารทั้ำาห่น้าทั้ี�ข่องสื่่�อม่ว่ลชน
ไม่่ใช่ผู้ม่ีสื่่ว่นได้สื่่ว่นเสื่ียห่รือผู้ม่ี
ผลป็ระโยชน์ทั้้บีซ้อน ห่ล้กัสื่ำาค้ญทั้ี�สืุ่ด
ค่อห่ล้กัข่องกัารสื่่บีข่่าว่รอบีด้าน”

“ธิรรม่ชาต่ิข่องน้กัข่่าว่สื่ิ�งแว่ดล้อม่
ม่ีแนว่โน้ม่ทั้ี�จะย่นฝัั�งป็ระชาชน
ทั้ี�ได้ร้บีคว่าม่ไม่่เป็็นธิรรม่ สื่ิ�งทั้ี�น้กัข่่าว่
พึงทั้ำาค่อกัารต่รว่จสื่อบีอคต่ิข่องต่นเอง 
อย่าป็ล่อยให้่อคต่ิครอบีงำาจนละเลย
กัารแสื่ว่งห่าข่้อเทั้็จจริง ทั้ำากัารบี้านให้่ม่ากั
และรายงานข่่าว่อย่างต่รงไป็ต่รงม่า
ในฐิานะสื่่�อม่ว่ลชนบีางคร้�งกั็ต่้องกัล้า
ไต่่เสื่้นเพื�อด้นเพดานกัารทั้ำางาน 
ต่้องกัล้าเสื่นอข่่าว่ทั้ี�คนอ่�นไม่่กัล้าเสื่นอ 
ด้ว่ยเจต่นาป็กัป็้องผลป็ระโยชน์สื่าธิารณะ”

มงคล บางป็ระภา I นายู่กสม่าคม่นักขั่าวนักห้นังส่อพิื่ม่พื่์แห้่งประเที่ศึไที่ยู่

ฐิติพิันธิ์ พิัฒนมงคล I ประธานช้ม่รม่นักขั่าวสิ�งแวดล่้อม่
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 “กัฎ์ห่ม่าย ว่ิ.อาญา ม่าต่รา 161/1 
จำาเลยสื่าม่ารถย่�นคำาร้องต่่อศูาลให้่ยกัคดี
ออกัไป็เลยได้ถ้าเห่็นว่่าโจทั้กั์ฟ้อง
โดยไม่ส่ืุ่จริต่ห่รือโดยบีิดเบี่อนข่้อเทั้็จจริง
ถ้าศูาลเห่็นว่่าเป็็นกัารฟ้องเพื�อป็ิดป็ากั 
ให่้ยกัฟ้องทั้้นทั้ี เข่าออกักัฎ์ห่ม่ายนี�ม่า
เพื�อแก้ักัารฟ้องกัล้�นแกัล้ง 
แต่่ในทั้างป็ฏิิบี้ต่ิเราพบีว่่ากัฎ์ห่ม่าย
บี้งค้บีใช้จริงไม่่ได้  ผม่ย่�นม่าไม่ต่่ำ�ากัว่่า 
10 คดีแล้ว่ สื่่ว่นม่ากัเป็็นกัรณีชาว่บี้าน
ห่รือสื่่�อ ศูาลกั็ยกัคำาร้องทั้้�งห่ม่ด ศูาลบีอกัว่่า
คุณเอาอะไรม่าบีอกัว่่าเข่าฟ้องโดยไม่่สืุ่จริต่”

ทำิตศาสัตร์ สุัดีแสัน  I ที่นายู่ความ่ม่่ล่นิธิศึน่ยู่์ขั้อม่่ล่ชุ้ม่ช้น

*เน่�อห้าห้ลั่กขัองภาค	1	เร่ยู่บเร่ยู่งจึาก
(1)	งานเสวนา	SLAPP Thailand Experiences :	สถานการณ์การคุกคาม่ส่�อสิ�งแวดล่้อม่โดยู่การฟ้้อง 
กล่ั�นแกล้่งในประเที่ศึไที่ยู่	วันพุื่ธที่่�	15	กันยู่ายู่น	พื่.ศึ.	2564	เวล่า	9.30-12.00	น.
(2)	 เอกสารเก่�ยู่วกับกฎห้ม่ายู่แล่ะม่าติรการป้องกันการดำาเนินคด่เชิ้งยุู่ที่ธศึาสติร์เพ่ื่�อระงับการม่่ส่วนร่วม่ขัอง 
สาธารณช้น	โดยู่คณะกรรม่การนักนิติิศึาสติร์สากล่	(ICJ)
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2ภาค

SLAPP’s Case :
กัรณ่ศิ่กัษาสู่�อมวลชนึ่ไที่ย

และเอเช่ยตะวันึ่ออกัเฉี่ยงใต�

ไมี่ใชิ่ทุกปัระเทศในภูมีิภาคเอเชิียุตะวันออก
เฉีียุงใต้จะปักครองดำ้วยุระบัอบัปัระชิาธิปัไตยุ 
บัางปัระเทศเปั็นระบัอบัคอมีมีิวนิสต์ 
บัางปัระเทศเปั็นระบัอบัสมีบัูรณาญาสิทธิราชิยุ์
บั้างก็เปั็นเผู้ดำ็จการเต็มีรูปั รวมีทั�งเผู้ดำ็จการ
จำาแลงภายุใต้เสื�อคลุมีปัระชิาธิปัไตยุ 

แมี้แต่ปัระเทศที�ไดำ้ชิื�อว่าเปั็นปัระชิาธิปัไตยุ
ก็ใชิ่ว่าจะมีสีิทธิเสรีภาพื่ในการแสดำงออก
ดำังที�สังคมีเสรีควรเปั็น

ผูู้้สื�อข่าวในภูมิีภาคอาเซีียุนจึงเผู้ชิิญ
สถูานการณ์ SLAPP คล้ายุคลึงกัน 
ไมี่ว่าจะจากภาคธุรกิจหรือภาครัฐ 
บัางปัระเทศมีีกฎหมีายุคุ้มีครอง 
แต่ก็ไมี่ได้ำการันตีว่ากฎหมีายุจะทำางาน
อยุ่างมีปีัระสิทธิภาพื่และตรงไปัตรงมีา

เรื�องราวต่อจากนี�เปั็นกรณีศึกษา
จากสื�อมีวลชินในภูมีิภาคอาเซีียุน 
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Business and Human Right Resource Center ห่รือ BHRRC เป็็นองค์กัรทั้ี�
ทั้ำาห่น้าทั้ี�ต่รว่จสื่อบีกัารละเม่ิดสื่ิทั้ธิิม่นุษยชนโดยภาคธิุรกัิจทั้้�ว่โลกั โดยในป็ี 2019 
BHRRC รว่บีรว่ม่ข้่อมู่ลกัารคุกัคาม่ทั้างกัฎ์ห่ม่ายในพื�นทั้ี�ต่่างๆ ทั้้�ว่โลกัเป็็นจำานว่น
ห่ลายพ้นคดี ซึ�งครอบีคลุม่ถึงภูม่ิภาคเอเชียต่ะว่้นออกัเฉียงใต่้ด้ว่ย

การคุ้ม่ครองจึากการถ่กดำาเนินคด่	 SLAPP	 ที่่�เป็นการกดดันห้ร่อคุกคาม่การที่ำาห้น้าที่่�ขัอง 
ตินเองได้	อยู่่างไรก็ติาม่เรามั่กจึะเจึอปัญห้าต่ิางๆ	ห้ล่ายู่ประการในที่างปฏิบัติิ		รวม่ทัี่�งปัญห้า 
การคุ้ม่ครองดังกล่่าวม่ักเน้นไปที่่�นักกิจึกรรม่ที่างด้านสิ�งแวดล่้อม่เที่่านั�น”	
	 โพื่ช้อยู่กล่่าวว่าปัจึจึุบันประเที่ศึไที่ยู่ยัู่งไม่่ม่่กฎห้ม่ายู่ที่่�อธิบายู่ห้ร่อนิยู่าม่ว่าการฟ้้อง 
คด่ปิดปากค่ออะไร	 แติ่ว่าม่่ประม่วล่กฎห้ม่ายู่วิธ่พื่ิจึารณาความ่อาญา	 ม่าติรา	 161/1	 ที่่�ให้้ 
ศึาล่สาม่ารถยู่กฟ้้องได้ห้ากเป็นการฟ้้องคด่โดยู่ไม่่สุจึริติ	 ห้ร่อการฟ้้องที่่�ม่่เป้าห้ม่ายู่ที่่�จึะ 
บิดเบ่อนขั้อเที่็จึจึริง	 กล่ั�นแกล่้ง	 ห้ร่อเอาเปร่ยู่บจึำาเล่ยู่โดยู่ห้วังผู้ล่อ่�นใดกว่าประโยู่ช้น์ที่่� 
พื่ึงได้โดยู่ช้อบ	 แล่ะม่าติรา	 165/2	 ที่่�ให้้จึำาเล่ยู่สาม่ารถช้่�แจึงให้้ศึาล่ที่ราบถึงขั้อเที่็จึจึริงห้ร่อ
ขั้อกฎห้ม่ายู่สำาคัญในช้่วงไติ่สวนม่่ล่ฟ้้องได้	 โดยู่ศึาล่อาจึเร่ยู่กเอกสาร	 ผู้่้เช้่�ยู่วช้าญ	 ห้ร่อ
วัติถุในคำาแถล่งม่าเป็นพื่ยู่านในศึาล่แล่ะอาจึสั�งไม่ร่ับฟ้้องคดไ่ด้
	 ส่วนในประเที่ศึอินโดน่เซ่่ยู่	ม่าติรา	66	ขัอง	Law	No.32	of	2009	on	Environmental	 
Protection	 and	 Managment	 ระบุว่ากิจึการที่่�เป็นการปกป้องแล่ะคุ้ม่ครองสิ�งแวดล้่อม่ 
จึะติ้องไม่่ถ่กดำาเนินคด่ที่ั�งที่างแพื่่งแล่ะอาญา	 	 ม่าติรา	 478	 (1)	 ขัองกฎห้ม่ายู่ป้องกันแล่ะ 
การขัจัึดการตัิดไม้่ที่ำาล่ายู่ป่าไม่่อนุญาติให้้ม่่การฟ้้องคด่แพ่ื่งแล่ะอาญากับผู้่้รายู่งานห้ร่อผู้่้ 
ให้้ขั้อม่่ล่การตัิดไม่้ที่ำาล่ายู่ป่า
	 อ่กคด่ห้นึ�งค่อกรณ่	 PDZ	 Holdings	 Berhad	 ฟ้้องนักข่ัาวในปี	 2018	 เน่�องจึากวิพื่ากษ์ 
วิจึารณ์การที่ำางานขัองบริษัที่	 แต่ิศึาล่เห็้นว่าการที่ำางานขัองนักข่ัาวเป็นการปกป้องผู้ล่ประโยู่ช้น์ 
สาธารณะ	 ไม่่ใช่้การใส่ร้ายู่ห้ร่อว่าห้มิ่�นประม่าที่	 เพื่ราะข้ัอม่่ล่ต่ิางๆ	 ม่าจึากแห้ล่่งท่ี่�เช่้�อถ่อได้ 
แล่ะม่่การติรวจึสอบอยู่่างช้ัดเจึน

โพิชอย พิี. ลาบ็อกั 
Business and Human Right
Resource Center 
(ศููนย์ทั้ร้พยากัรธิุรกัิจและสื่ิทั้ธิิม่นุษยชน)

	 ตัิวแที่นจึาก	BHRRC	อธิบายู่ว่าการฟ้้องปิดปากห้ร่อ	SLAPP	ค่อการฟ้้องท่ี่�ม่่จุึดมุ่่งห้ม่ายู่ 
เพื่่�อจึำากัดห้ร่อกำาจึัดเสร่ภาพื่ในการแสดงออก	 การวิพื่ากษ์วิจึารณ์	 การไม่่เห้็นด้วยู่ติ่อ 
กิจึการใดๆ	ที่่�ส่งผู้ล่กระที่บติ่อประโยู่ช้น์สาธารณะ	ด้วยู่การใช้้กระบวนการที่างกฎห้ม่ายู่
	 “คด่ฟ้้องปิดปากส่วนม่ากนั�นเป็นคด่ที่่�แสดงให้้เห้็นถึงอำานาจึที่่�ไม่่สม่ดุล่กัน	 โดยู่เป็น 
ภาครัฐห้ร่อว่าภาคธุรกิจึซ่ึ�งม่่อำานาจึม่ากกว่า	 ใช้้กระบวนการที่างยูุ่ติิธรรม่เป็นเคร่�องม่่อม่า 
สร้างความ่เส่ยู่ห้ายู่ต่ิอคนที่่�ม่่อำานาจึน้อยู่กว่า	ส่วนม่ากเป็นนักปกป้องสิที่ธิม่นุษยู่ช้น”
	 BHRRC	พื่บว่า	 ปัจึจึุบันการฟ้้องปิดปากที่างอาญาม่่ล่ักษณะเป็นการ	 “ฟ้้องห้ล่ายู่คด่ 
พื่ร้อม่กัน”	ห้ร่อการฟ้้องเพ่ื่�อเร่ยู่กค่าเส่ยู่ห้ายู่จึำานวนม่ห้าศึาล่	แล่ะอาจึม่่การใช้้กฎห้ม่ายู่เก่�ยู่วกับ 
ความ่ม่ั�นคงติ่างๆ	 เป็นเคร่�องม่่อ	 ที่ั�งน่�บุคคล่ที่่�ฟ้้อง	 SLAPP	 ม่ักเป็นภาครัฐแล่ะภาคเอกช้น 
ส่วนบุคคล่ที่่�ติกเป็นเป้าการถ่กฟ้้องคด่	ได้แก่	ผู้่้เช้่�ยู่วช้าญในประเด็นติ่างๆ	ติล่อดจึนกลุ่่ม่ 
นักพื่ัฒนาเอกช้น
	 จึากขั้อม่่ล่ที่่�ผู้่ ้แที่นจึาก	BHRRC	เสนอ	พื่บว่า	ปี	2019	ม่่การฟ้้องปิดปากนักปกป้อง 
สิที่ธิม่นุษยู่ช้น	90	กว่าคด่ในภ่ม่ิภาคเอเช้่ยู่ติะวันออกเฉ่ยู่งใติ้	ในจึำานวนน่�	63	คด่เป็นผู้่้ห้ญิง	
สาเห้ตุิประการห้นึ�งเป็นเพื่ราะไม่่ม่่กฎห้ม่ายู่ป้องกันการฟ้้อง	SLAPP
	 แม่้ในบางกรณ่ผู้่้ถ่กฟ้้องคด่จึะม่่เงินสนับสนุนการส่้คด่		แติ่จึำานวนเงินม่ักไม่่เพื่่ยู่งพื่อติ่อ 
การส่้ติล่อดกระบวนการ	 โดยู่บางกรณ่เป็นระยู่ะเวล่าถึง	 5-10	 ปี	 ประเด็นเห้ล่่าน่�ติอกยู่ำ�า
ความ่ไม่่สม่ดุล่ที่างอำานาจึระห้ว่างผู้่้ฟ้้องแล่ะผู้่้ถ่กฟ้้องให้้ช้ัดเจึนยู่ิ�งขัึ�น
	 “ประเที่ศึฟิ้ล่ิปปินส์เป็นประเที่ศึเด่ยู่วในภ่มิ่ภาคเอเช้่ยู่ติะวันออกเฉ่ยู่งใต้ิที่่�ม่่กฎห้ม่ายู่
คุ้ม่ครองแล่ะเยู่่ยู่วยู่าผู้่้ถ่ก	 SLAPP”	 โพื่ช้อยู่กล่่าว	 “นักปกป้องสิที่ธิม่นุษยู่ช้นสาม่ารถได้รับ 



33

S
 L

 A
  

  
  

  
 P

  
P

32

“ข่้อค้นพบีอีกัป็ระกัารห่นึ�งกั็ค่อ
กัารฟ้องคดีม่้กัจะเป็็นกัารฟ้องคดี
น้กัป็กัป้็องสื่ิทั้ธิิม่นุษยชนห่ญิง โดย 63 คดี 
จากั 90 กัว่่าคดีในภูมิ่ภาคเอเชีย
ต่ะว่้นออกัเฉียงใต่้เป็็นกัารฟ้องคดี
ต่่อผู้ห่ญิง ทั้ำาไม่จึงม่ีกัารฟ้องคดีป็ิดป็ากั
กั้บีน้กัป็กัป้็องสื่ิทั้ธิิม่นุษยชน เพราะว่่า
กัารฟ้องคดีป็ิดป็ากัเห่ล่านี�ไม่่ม่ีกัรอบี
กัฎ์ห่ม่ายใดๆ ทั้ี�ห้่าม่ไม่่ให้่ม่ีกัารฟ้องคดี
ป็ิดป็ากัห่รือม่ีกัารป็้องกั้นไม่่ให่้เกัิด
กัารฟ้องคดี SLAPP”

โพิชอัย พิี. ลาบ็อัก  I Business and Human Right Resource Center 
	 																	(ศึ่นยู่์ที่รัพื่ยู่ากรธุรกิจึแล่ะสิที่ธิม่นุษยู่ช้น)
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แจึ้งความ่ที่่�สถาน่ติำารวจึนครบาล่ม่่นบุร่	กรุงเที่พื่ฯ	แล่ะม่่การยู่่�นฟ้้องติ่อศึาล่เยู่าวช้นแล่ะ
ครอบครัว	จัึงห้วัดเล่ยู่	ในความ่ผิู้ดฐานห้ม่ิ�นประม่าที่ด้วยู่การโฆษณา
	 ส่วนท่ี่�	2	 ยู่่�นฟ้้องไที่ยู่พ่ื่บ่เอสต่ิอศึาล่อาญาด้วยู่ความ่ผิู้ดฐานห้มิ่�นประม่าที่ด้วยู่การโฆษณา 
แล่ะ	พื่.ร.บ.	ว่าด้วยู่การกระที่ำาผู้ิดเก่�ยู่วกับคอม่พื่ิวเติอร์	พื่.ศึ.	2560	รวม่ที่ั�งเร่ยู่กค่าเส่ยู่ห้ายู่ 
50	 ล้่านบาที่	 แล่ะให้้ที่างไที่ยู่พื่่บ่เอสห้ยุู่ดประกอบกิจึการโที่รที่ัศึน์เป็นเวล่า	 5	 ปี	 โดยู่วิรดา 
เป็นจึำาเล่ยู่ที่่�	 1	 ในฐานะผู้่้ดำาเนินรายู่การ	 ไที่ยู่พื่่บ่เอสเป็นจึำาเล่ยู่ที่่�	 2	 อด่ติผู้่้อำานวยู่การ 
ในขัณะนั�นเป็นจึำาเล่ยู่ที่่�	 3	 ห้ัวห้น้าฝ่ัายู่ขั่าวเป็นจึำาเล่ยู่ที่่�	 4	 แล่ะผู้่้อำานวยู่การไที่ยู่พื่่บ่เอส 
เป็นจึำาเล่ยู่ที่่�	5
	 “ศึาล่ช้ั�นติ้นใช้้เวล่า	1	ปี	จึากที่่�ได้รับห้ม่ายู่เม่่�อเด่อนพื่ฤศึจึิกายู่น	พื่.ศึ.	2558	แล่ะยู่กฟ้้อง 
เด่อนพื่ฤศึจิึกายู่น	พื่.ศึ.	 2559	 ท่ี่ม่ที่นายู่ก็ติกล่งว่าส้่ไปเพื่ราะถ่อว่าเราม่่ที่รัพื่ยู่ากรท่ี่�จึะส้่เร่�องน่� 
แล่ะเผู่้�อว่ามั่นจึะม่่ข้ัอม่่ล่บางอยู่่างท่ี่�เราส้่ในชั้�นศึาล่จึะได้เป็นประโยู่ช้น์	 เป็นข้ัอม่่ล่ท่ี่�สาธารณะ 
จึะได้รับร่้		ส่้กันม่า	1	ปี	จึนกระที่ั�งศึาล่อาญาม่่คำาสั�งยู่กฟ้้อง	ศึาล่พื่บว่าห้ล่ายู่ห้น่วยู่งานระบ ุ
ติรงกันว่าม่่การติรวจึพื่บสารไซ่ยู่าไนด์ในแห้ล่่งนำ�าที่ำาให้้ช้าวบ้านใช้้ประโยู่ช้น์ไม่่ได้	 ศึาล่ยู่่นยัู่น 
ว่าจึำาเล่ยู่ที่ำาห้น้าที่่�ส่�อ	แล่ะนำาเสนอปัญห้า	วิจึารณ์โดยู่สุจึริติ	ไม่่ได้เขั้าขั่ายู่ห้ม่ิ�นประม่าที่”
	 แม่้บที่สรุปขัองคด่น่�	 ศึาล่จึะม่่คำาสั�งไม่่รับฟ้้องที่ั�งสองส่วน	 แติ่ที่างบริษัที่เห้ม่่องแร่ก็ยู่่�น
อุที่ธรณ์ใน	พื่.ศึ.	2561	จึนนำาไปส่่การไกล่่เกล่่�ยู่ถึง	6	ครั�งในที่่�สุด
	 การยู่อม่ไกล่่เกล่่�ยู่ขัองไที่ยู่พื่่บ่เอสถ่กม่องว่าเป็นการรอม่ช้อม่ที่่�ไม่่จึำาเป็น	 อยู่่างไรก็ติาม่
ห้ากม่องในมุ่ม่ขัองผู้่้ถ่กฟ้้องปิดปาก	แม่้จึะเป็นองค์กรขันาดให้ญ่ที่่�ม่่ที่รัพื่ยู่ากรติ่อส่้คด่	แต่ิ 
ความ่ยู่่ดเยู่่�อก็สร้างความ่อ่อนล่้าให้้แก่องค์กรแล่ะติัวนักขั่าว	 ซ่ึ�งก็เป็นจึุดประสงค์ประการ 
ห้นึ�งขัองการฟ้้องปิดปาก
	 “ที่างจึำาเล่ยู่ค่อไที่ยู่พื่่บ่เอสเสนอว่าเด่�ยู่วที่ำาสก่�ปสั�นๆ	 ไห้ม่”	 วิรดาเล่่าถึงกระบวนการ 
พ่ื่ดคุยู่ไกล่่เกล่่�ยู่	“เพ่ื่�อเปิดพ่ื่�นท่ี่�ให้้กับที่างบริษัที่ได้พ่ื่ด	ถัดม่าในช่้วงเด่อนสิงห้าคม่		พื่.ศึ.	2561	

Thailand

วิรดา แซ่ลิ�ม  
อดีต่ผู้ป็ระกัาศูข่่าว่
รายกัารน้กัข่่าว่พลเม่่อง ไทั้ยพีบีีเอสื่
ไทั้ย

	 รายู่การนักข่ัาวพื่ล่เม่่อง	 ไที่ยู่พ่ื่บ่เอส	 เกิดขึั�นด้วยู่ความ่ตัิ�งใจึท่ี่�ต้ิองการเปิดพ่ื่�นท่ี่�ให้้เจ้ึาขัอง 
ประเด็น	 เจึ้าขัองปัญห้า	 เป็นผู้่้นำาเสนอข่ัาวในร่ปแบบสก่�ปเพื่่�อสะที่้อนปัญห้าขัองตินเองใน 
ชุ้ม่ช้น	จึากความ่คิดความ่เช่้�อท่ี่�ว่าการส่�อสารโดยู่เจ้ึาขัองประเด็นเองจึะช่้วยู่เสริม่พื่ลั่งอำานาจึ 
แก่เจึ้าขัองปัญห้า	แที่นที่่�จึะรอนักขั่าวจึากส่วนกล่างซ่ึ�งม่่โล่กที่ัศึน์แบบคนเม่่องแล่ะอาจึ 
ไม่่เขั้าใจึพื่่�นที่่�ด่พื่อ	ติ่างจึากนักข่ัาวพื่ล่เม่่องที่่�อยู่่่กับปัญห้าในพื่่�นที่่�ทีุ่กวัน
	 จึากห้น้าท่ี่�การงานข้ัางต้ิน	 ที่ำาให้้วิรดาม่่มุ่ม่ม่องว่าถึงจึะม่่การแยู่่งยู่่�อความ่ห้ม่ายู่การเป็น 
นักข่ัาวม่่ออาช่้พื่กับนักข่ัาวพื่ล่เม่่อง	 ห้ร่อแม้่กระทัี่�งประช้าช้นคนห้นึ�งท่ี่�ถ่ายู่ที่อดสดเห้ตุิการณ์ 
ผู่้านกล้่องโที่รศัึพื่ท์ี่ม่่อถ่อขัองติน	 ห้ากมั่นค่อการพื่ยู่ายู่าม่ส่งเส่ยู่งว่าโครงการขัองรัฐห้ร่อเอกช้น 
ส่งผู้ล่กระที่บติ่อตินอยู่่างไร	สังคม่ก็ควรม่่กล่ไกปกป้องให้้คนเห้ล่่านั�นม่่สิที่ธิเสร่ภาพื่ที่่�จึะ
แสดงออกได้เห้ม่อ่นๆ	กัน
	 กรณ่ขัองวิรดาเกิดขัึ�นเม่่�อราว	 7	 ปีก่อนในฐานะเจึ้าห้น้าที่่�พื่ัฒนาเคร่อขั่ายู่ส่�อพื่ล่เม่่อง 
แล่ะผู้่้ดำาเนินรายู่การนักขั่าวพื่ล่เม่่องที่างช้่องไที่ยู่พื่่บ่เอส	วันที่่�	1	กันยู่ายู่น	พื่.ศึ.	2558	 
รายู่การ	“นักขั่าวพื่ล่เม่่อง	ติอน	ค่ายู่เยู่าวช้นฮัักบ้านเกิดเจึ้าขัอง”	ซ่ึ�งม่่เน่�อห้าเก่�ยู่วกับค่ายู่ 
เยู่าวช้นที่่�ม่่การจึัดค่ายู่การเร่ยู่นร่้เร่�องสิ�งแวดล่้อม่ในชุ้ม่ช้น	 โดยู่ในช้่วงที่้ายู่ขัองรายู่การม่ ่
การสะท้ี่อนปัญห้าในพื่่�นที่่�นั�นซ่ึ�งก็ค่ออำาเภอวังสะพืุ่ง	จึังห้วัดเล่ยู่	ว่าได้รับผู้ล่กระที่บจึากการ
ที่ำาเห้ม่่องแร่
	 “ถ้อยู่คำาท่ี่�ถ่กที่างบริษัที่ห้ยู่ิบยู่กม่าฟ้้องก็ค่อถ้อยู่คำาท่ี่�นักขั่าวพื่ล่เม่่องที่่�เป็นเยู่าวช้นท่ี่� 
ล่งเส่ยู่งใช้้คำาพื่่ดว่าล่ำานำ�าในห้ม่่่บ้านม่่สารปนเปื�อน	ใช้้ด่�ม่	ใช้ก้ินไม่่ได้		ถ้าใครเคยู่ล่งพื่่�นที่่�ไป 
อำาเภอวังสะพุื่งก็จึะร้่ว่าคนในชุ้ม่ช้นไม่่ม่่ความ่มั่�นใจึในคุณภาพื่ขัองนำ�าตัิ�งแต่ิม่่การที่ำาเห้ม่่อง 
ซ่ึ�งพื่วกเขัาก็ไม่่ได้ใช้้ด่�ม่	เขัาก็ซ่่�อนำ�าม่ากินแที่น	ซ่ึ�งน่�ก็เป็นขั้อเที่็จึจึริงในชุ้ม่ช้น”
	 บริษัที่เห้ม่่องที่องแจ้ึงความ่ดำาเนินคด่	2	ส่วน	ส่วนแรกค่อแจ้ึงความ่ดำาเนินคด่กับเยู่าวช้น
ผู้่้เป็นคนเล่่าเร่�องในรายู่การซ่ึ�งขัณะนั�นอายูุ่	15	ปี	 เร่ยู่นอยู่่่ช้ั�นม่ัธยู่ม่ฯ	ปีที่่�	4	โดยู่ที่างบริษัที่
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“ถ้อยคำาทั้ี�ถูกัทั้างบีริษ้ทั้ห่ยิบียกัม่าฟ้อง
กั็คอ่ถ้อยคำาทั้ี�น้กัข่่าว่พลเม่่องทั้ี�เป็็นเยาว่ชน
ทั้ี�ลงเสื่ียงใช้คำาพูดว่่าลำานำ�าในห่มู่่บี้าน
ม่ีสื่ารป็นเป็้�อน ใช้ด่�ม่ ใช้กัินไม่่ได้... 
ซึ�งนี�กั็เป็็นข่้อเทั้็จจริงในชุม่ชน... 
สืู่้กั้นม่า 1 ป็ี จนกัระทั้้�งศูาลอาญา
ม่ีคำาสื่้�งยกัฟ้อง ศูาลพบีว่่าห่ลายห่น่ว่ยงาน
ระบีุต่รงกั้นว่่าม่ีกัารต่รว่จพบีสื่ารไซยาไนด์
ในแห่ล่งนำ�าทั้ำาให่้ชาว่บี้านใช้ป็ระโยชน์ไม่่ได้ 
ศูาลย่นย้นว่่าจำาเลยทั้ำาห่น้าทั้ี�สื่่�อ
และนำาเสื่นอป็ัญห่า ว่ิจารณ์โดยสืุ่จริต่
ไม่่ได้เข้่าข่่ายห่ม่ิ�นป็ระม่าทั้”

วิรดีา แซ่่ลิ่ม I อด่ติผู้่้ประกาศึขั่าวรายู่การนักขั่าวพื่ล่เม่่อง	ไที่ยู่พื่่บ่เอส

ที่างเห้ม่่องที่่�ปิดกิจึการอยู่่่ก็ม่่การเปิด	 เขัาม่่ผู้่้บริห้ารชุ้ดให้ม่่	 เขัาเปิดเห้ม่่องให้้คนในชุ้ม่ช้น 
นักวิช้าการ	ส่�อม่วล่ช้น	ได้ล่งพ่ื่�นท่ี่�ไปด่	แล้่วก็ม่่ส่�อม่าถ่ายู่	ซึ่�งรวม่ถึงไที่ยู่พ่ื่บ่เอสด้วยู่	ไที่ยู่พ่ื่บ่เอส 
ก็ส่งนักขั่าวส่วนกล่างล่งไปแล่้วก็ให้้พื่่�นที่่�กรรม่การบริษัที่ได้พื่่ด
	 “ห้ล่ังจึากสก่�ปน่�ออกไปแล่้ว	การไกล่่เกล่่�ยู่นัดถัดม่า	โจึที่ก์ก็บอกว่าการล่งพื่่�นที่่�สัม่ภาษณ์
แล่ะนำาเสนอขั่าวที่ำาให้้กรรม่การผู้่้ถ่อหุ้้นขัองบริษัที่ได้เห้็นความ่จึริงใจึในการแก้ไขัขั้อ 
ผู้ิดพื่ล่าดขัองจึำาเล่ยู่แล่ะเห้็นด้วยู่ในการถอนฟ้้อง	 แติ่ม่่เง่�อนไขัว่าจึะติ้องล่งขั้อความ่เป็น 
ตัิววิ�ง	เราก็ติกล่งล่งตัิววิ�งว่าคำาจึะเข่ัยู่นอยู่่างไร	วิ�งไปสองรอบในช่้วงข่ัาวเท่ี่�ยู่งในเด่อนตุิล่าคม่	 
พื่.ศึ.	 2561	 จึากนั�นที่างไที่ยู่พ่ื่บ่เอสขัอให้้ที่างฝ่ัายู่โจึที่ก์ไปถอนแจ้ึงความ่ดำาเนินคด่ต่ิอเยู่าวช้น 
จึากนั�นโจึที่ก์ก็ไปถอน	ทุี่กอยู่่างก็จึบ”
	 อะไรค่อราคาที่่�ต้ิองจึ่ายู่ให้้กับการถ่กฟ้้องปิดปากที่่�เกิดขัึ�น
	 วิรดาเล่่าว่าคด่น่�ส่งผู้ล่กระที่บที่ั�งติ่อคนในชุ้ม่ช้นแล่ะส่�อ	เงินแล่ะเวล่าเป็นสิ�งที่่�ส่ญเส่ยู่
ไปอยู่่างเล่่�ยู่งไม่่ได้	ชุ้ม่ช้นร่้สึกว่าการติ่อส่้กับนายู่ทีุ่นยู่ิ�งเป็นเร่�องยู่าก	นักขั่าวพื่ล่เม่อ่งวัยู่	15	
ได้รับผู้ล่ที่างด้านจึิติใจึ	ที่างบริษัที่ผู้่้ฟ้้องถึงกับส่งคนไปคุยู่กับครอบครัวขัองเขัา	ม่ันยู่ิ�งที่ำาให้้
เกิดความ่ห้วาดกล่ัว	ความ่เช้่�อติ่อการส่�อสารที่่�จึะเสริม่พื่ล่ังแก่ชุ้ม่ช้นติ้องสั�นคล่อน
	 “ชุ้ม่ช้นเม่่�อเจึอสถานการณ์แบบน่�ก็ยิู่�งที่ำาให้้เขัาร้่สึกยู่ากท่ี่�จึะลุ่กขึั�นม่าส้่	 น้องนักข่ัาวพื่ล่เม่่อง 
ท่ี่�ติอนนั�นอายุู่แค่	 15	 ปี	 เขัาก็ติกใจึ	 อยู่่่ในความ่กลั่ว	 ยิู่�งเคสน่�บริษัที่ล่งพ่ื่�นท่ี่�ไปคุยู่กับครอบครัว 
ก็ยู่ิ�งสร้างให้้เกิดความ่กล่ัว	ส่งผู้ล่ติ่อการเสนอประเด็นข้ัอห้่วงกังวล่สาธารณะ”
	 ขัณะท่ี่�วิรดาเกิดคำาถาม่กับตินเองว่า	 ฉันที่ำาอะไรผิู้ด	 ส่งผู้ล่ต่ิอเน่�องส่่การที่ำางานชิ้�นต่ิอๆ	 ไป 
ที่่�ที่่ม่งานเห้ม่่อนอยู่่่ในสภาพื่ห้วาดวิติก	ติ้องติรวจึงานซ่ำ�าแล่้วซ่ำ�าอ่กก่อนเผู้ยู่แพื่ร่	เกิดสภาวะ 
กึ�งเซ่็นเซ่อร์ติัวเองซ่ึ�งขััดกับเจึตินารม่ณ์ขัองพื่่�นที่่�รายู่การ	 แล่ะเม่่�อม่่ประเด็นสิ�งแวดล่้อม่ 
ที่่�เกิดจึากเห้ม่่องแร่	 เธอก็ไม่่สาม่ารถล่งม่่อที่ำาด้วยู่ตินเองได้เพื่ราะถ่กม่องว่าเป็นค่่ขััดแยู่้ง	 
จึะที่ำาให้้เกิดการขััดกันขัองผู้ล่ประโยู่ช้น์	(Conflict	of	Interest)
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ว่าที่ำาไม่ไม่่ม่่ห้ม่ายู่ม่าที่่�เราเพื่ราะว่าเราไม่่ร่้เร่�องเล่ยู่ว่าเราม่่ห้ม่ายู่จึับ	 เขัาบอกว่าคด่ร่วม่กัน
บุกรุกม่ากกว่า	5	คน	โที่ษม่ันห้นักถึง	5	ปีจึึงไม่่จึำาเป็นติ้องออกห้ม่ายู่เร่ยู่ก	ออกห้ม่ายู่จึับได้
เล่ยู่	แติ่ก็ไม่่ม่่ห้ม่ายู่ม่าที่่�บ้านเรา	ซ่ึ�งที่ำาให้้เราไม่่ได้เขั้าส่่กระบวนการติั�งแติ่ต้ิน”
	 ภายู่ห้ลั่งประกันตัิว	คด่ขัองจึาม่รไปส่่ชั้�นอัยู่การ	 เวล่านั�นเขัาใช้้ช่้วิติอยู่่่ในกรุงเที่พื่ฯ	ผู้ล่ค่อ 
เขัาติ้องเดินที่างไปรายู่งานติัวติ่ออัยู่การท่ี่�จึังห้วัดเล่ยู่ทีุ่กเด่อนจึนกว่าอัยู่การจึะม่่คำาสั�งว่า
ฟ้้องห้ร่อไม่่	ซ่ึ�งที่างอัยู่การก็ไม่่สาม่ารถบอกเขัาได้ว่าการพื่ิจึารณาในแติ่ล่ะเดอ่นจึะถ่กเล่่�อน
ออกไปห้ร่อไม่่	โช้คด่ที่่�เขัาได้รับอนุญาติให้้โที่รศึัพื่ที่์สอบถาม่เพื่่�อเล่่�ยู่งการเดินที่างไปจึังห้วัด
เล่ยู่ทีุ่กเด่อน	
	 อยู่่างไรก็ติาม่เขัาจึะร่้ล่่วงห้น้าเพื่่ยู่ง	1	วันเที่่านั�นว่าเล่่�อนห้ร่อไม่่	นั�นที่ำาให้้เขัาไม่่สาม่ารถ
จัึดการติารางช้่วิติได้
	 เป็นช้่วงเวล่า	8	เด่อนที่่�ช้่วิติขัองจึาม่รวุ่นวายู่	สับสน	ที่้ายู่สุดที่นายู่ที่ำาห้นังส่อขัอความ่
เป็นธรรม่	ซ่ึ�งอัยู่การก็ม่่คำาสั�งไม่่ฟ้้องเน่�องจึากคด่น่�จึบล่งแล้่ว
	 เปล่่า,	 วิบากกรรม่ที่่�จึาม่รติ้องเผู้ช้ิญจึากการถ่กฟ้้องปิดปากแล่ะกระบวนการยูุ่ติิธรรม่ที่่� 
ไม่่เป็นมิ่ติรยัู่งคงอยู่่่	 อ่กครั�งท่ี่�เขัาจึะเดินที่างไปประเที่ศึล่าวแล่ะต้ิองประสบเห้ตุิการณ์ที่ำานอง 
เด่ยู่วกันจึากห้ม่ายู่จึับที่่�ค้างคาอยู่่่
	 “กฎห้ม่ายู่อาจึจึะเป็นแบบห้นึ�ง	แต่ิความ่จึริงห้ลั่กการที่ำางานกลั่บเป็นอ่กแบบห้นึ�ง	กฎค่อ 
ต้ิองถอนห้ม่ายู่แล้่ว	 แต่ิในความ่เป็นจึริงห้ม่ายู่ยัู่งค้างอยู่่่	 ผู้ม่ถาม่ไปท่ี่�สถาน่ติำารวจึภ่ธรต้ินที่าง 
ว่าเป็นเพื่ราะอะไร	 สิ�งที่่�ผู้ม่ได้ยู่ินคอ่คนที่่�ค่ยู่์ขั้อม่่ล่ออกไปอบรม่	 3	 เด่อน	น่�ความ่เป็นจึริงว่า 
ที่ั�งสถาน่ติำารวจึม่่คนค่ยู่์ขั้อม่่ล่ได้คนเด่ยู่วเห้รอ	 แล่้วคุณออกไปที่ำางาน	 3	 เด่อนคุณไม่ ่
ม่อบห้ม่ายู่งานต่ิอให้้ใครเล่ยู่เห้รอ	 น่�ค่อผู้ล่กระที่บท่ี่�เกิดขึั�น	 น่�ค่อเคสห้นึ�งท่ี่�เป็นความ่บกพื่ร่อง 
ขัองเจ้ึาห้น้าที่่�”
	 นอกจึากน่�คด่ยู่ังที่ำาให้้ช้่�อขัองจึาม่รอยู่่่ในที่ะเบ่ยู่นประวัติิอาช้ญากรรม่	 เป็นเห้ติุให้้เขัา

Thailand

จัามร ศิรเพิชรนึ่รินึ่ที่ร์ 
อดีต่น้กัข่่าว่พลเม่่อง ไทั้ยพีบีีเอสื่ 
และผู้ผลิต่สื่่�ออิสื่ระ
ไทั้ย

	 จึาม่รเป็นคนที่ำาสารคด่อิสระด้านสิ�งแวดล้่อม่ในฐานะนักข่ัาวพื่ล่เม่่องให้้กับไที่ยู่พ่ื่บ่เอส
เขัาถ่กบริษัที่เห้ม่่องแร่ในอำาเภอวังสะพืุ่ง	 จึังห้วัดเล่ยู่	 ฟ้้องปิดปาก	 เร่�องราวเกิดขัึ�นเม่่�อเขัา 
ล่งพื่่�นที่่�เก็บภาพื่ฟุ้ติเที่จึประกอบสารคด่	 ห้ล่ังจึากได้รับแจึ้งจึากช้าวบ้านในพื่่�นที่่�ว่าจึะเดิน
ที่างไปที่ำากิจึกรรม่ที่่�ปากเห้ม่่อง
	 “ติรงที่างเขั้าก่อนปากห้ลุ่ม่เขัาม่่ประติ่เห้ล่็กกั�นเล่ยู่	 แล่้วก็ม่่ป้ายู่ไวนิล่ติิดว่าเป็นพื่่�นที่่�ขัอง
เห้ม่่อง	ห้้าม่คนภายู่นอกเขั้า	ผู้ม่ก็ถาม่อยู่่่ว่าเราเข้ัาได้เห้รอ	ซ่ึ�งติอนนั�นไม่่ได้ม่่แค่ช้าวบ้าน	ม่่
ที่นายู่ด้วยู่	 ที่นายู่ยู่่นยู่ันแล่้วว่าพื่่�นท่ี่�ติรงนั�นเป็นพื่่�นที่่�ขัอง	 ส.ป.ก.	 เห้ม่อ่งห้ม่ดอายูุ่สัม่ปที่าน
ไปแล่้ว	 ถาม่วันเวล่าช้ัดเจึนว่าพื่่�นที่่�ติรงน่�ไม่่ใช้่ขัองเห้ม่่องแล่้ว	 เห้ม่่องไม่่ม่่สิที่ธิ�ม่าอ้างสิที่ธิ�
ในพื่่�นที่่�	 ผู้ม่ก็เขั้าไปกับช้าวบ้าน	 พื่อติอนล่งม่าก็เจึอเจึ้าห้น้าที่่�เห้ม่่องอยู่่่ด้านล่่างเห้ม่่อนม่ ่
ปากเส่ยู่งที่ะเล่าะกับช้าวบ้าน	 ด้วยู่ความ่ท่ี่�เป็นส่�อ	 ม่่เห้ตุิการณ์อะไรเกิดขึั�นเราก็เก็บภาพื่เอาไว้ 
เจึ้าห้น้าที่่�เห้ม่่องห้ันม่าช้่�ห้น้าถาม่ว่า	 ‘ม่ึงเป็นใครม่าจึากไห้น’	 ก็บอกเขัาไปว่าเก็บภาพื่ที่ำา
สารคด่ให้้ไที่ยู่พื่่บเ่อส	เขัาบอกว่า	‘ไที่ยู่พื่่บ่เอส	ได้ๆ	เด่�ยู่วเจึอกัน	เด่�ยู่วฟ้้อง’”
	 สองสัปดาห์้ติ่อม่าจึาม่รได้ที่ราบขั่าวว่าช้าวบ้านกลุ่่ม่ดังกล่่าวถ่กฟ้้องฐานบุกรุก	ห้ลั่งจึาก
ติ่อส่้คด่เก่อบ	 2	 ปี	 ศึาล่พื่ิพื่ากษายู่กฟ้้องเน่�องจึากบริษัที่เห้ม่่องไม่่ม่่สิที่ธิ�อ้างสิที่ธิ�ในพื่่�นที่่�	
ที่ว่าเร่�องน่�กล่ับไม่่จึบอยู่่างที่่�ควรจึะเป็น
	 วันห้นึ�งขัณะจึาม่รอยู่่่ท่ี่�ด่านติรวจึคนเขั้าเม่่องจึังห้วัดกาญจึนบุร่เพ่ื่�อจึะขั้าม่ไปถ่ายู่ที่ำา 
สารคด่ในประเที่ศึพื่ม่่า	 เจ้ึาห้น้าท่ี่�ติรวจึคนเข้ัาเม่่องก็แสดงห้ม่ายู่จัึบในคด่บุกรุกร่วม่กับช้าวบ้าน 
แม้่ว่าคด่จึะจึบไปแล้่ว	โดยู่กระบวนการเขัาต้ิองถ่กนำาตัิวม่าดำาเนินการต่ิอท่ี่�จัึงห้วัดเล่ยู่	แต่ิด้วยู่ 
การดำาเนินการที่่�ล่่าช้้าขัองเจึ้าห้น้าที่่�ติำารวจึ	ที่ำาให้้เขัาติ้องอยู่่่ในห้้องขััง	2	ค่นที่ั�งที่่�สาม่ารถ
ประกันติัวได้
	 “จึริงๆ	 ก็ประกันตัิวในชั้�นติำารวจึได้	 แต่ิติำารวจึก็พื่ยู่ายู่าม่สอบสวนแล่ะที่ำาเร่�องส่งออกไปให้้ 
อัยู่การ	ค่อปัดความ่รับผู้ิดช้อบที่่�ติำารวจึไปแล่ะให้้ไปประกันติัวที่่�อัยู่การแที่น	ผู้ม่ถาม่ติำารวจึ
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“จริงๆ กั็ป็ระกั้นต่้ว่ในช้�นต่ำารว่จได้ 
แต่่ต่ำารว่จกั็พยายาม่สื่อบีสื่ว่นและทั้ำาเรื�อง
สื่่งออกัไป็ให่้อ้ยกัาร ค่อป็ัดคว่าม่ร้บีผิดชอบี
ทั้ี�ต่ำารว่จไป็และให่้ไป็ป็ระกั้นต่้ว่ทั้ี�อ้ยกัารแทั้น 
ผม่ถาม่ต่ำารว่จว่่าทั้ำาไม่ไม่ม่่ีห่ม่ายม่าทั้ี�เรา
เพราะว่่าเราไม่รู่้เรื�องเลยว่่าเราม่ีห่ม่ายจ้บี 
เข่าบีอกัว่่าคดีร่ว่ม่กั้นบีุกัรุกัม่ากักัว่่า 5 คน 
โทั้ษม่้นห่น้กัถึง 5 ป็ีจึงไม่จ่ำาเป็็น
ต่้องออกัห่ม่ายเรียกั ออกัห่ม่ายจ้บีได้เลย 
แต่่กั็ไม่ม่่ีห่ม่ายม่าทั้ี�บี้านเรา 
ซึ�งทั้ำาให่้เราไม่่ได้เข้่าสืู่่กัระบีว่นกัารต่้�งแต่่ต่้น”

จามร ศรเพิชรนรินทำร์  I อด่ตินักขั่าวพื่ล่เม่่อง	 ไที่ยู่พื่่บ่เอส	แล่ะผู้่้ผู้ลิ่ติส่�ออิสระ
ไม่่สาม่ารถสมั่ครงานเป็นพื่นักงานส่งสินค้าได้	ติาม่กฎห้ม่ายู่เม่่�อคด่สิ�นสุด	ห้ากจึำาเล่ยู่ไม่่ผิู้ดจึะ
ติ้องถอนช้่�อจึำาเล่ยู่ออกจึากที่ะเบ่ยู่นประวัติิอาช้ญากรรม่ติาม่กระบวนการ
	 เม่่�อกระบวนการท่ี่�ควรจึะเป็นไปติาม่อัติโนมั่ติิไม่่ที่ำางาน	จึาม่รจึำาต้ิองดำาเนินการเองโดยู่การ
ขัอเอกสารสั�งไม่่ฟ้้องจึากที่างอัยู่การแล่ะนำาม่ายู่่�นให้้เจึ้าห้น้าที่่�ติำารวจึด้วยู่ตินเอง
	 กรณ่ขัองจึาม่รเผู้ยู่ให้้เห็้นว่านอกจึากการฟ้้องปิดปากจึะเป็นปัญห้าที่่�ส่งผู้ล่กระที่บต่ิอ
การที่ำางานในฐานะส่�อม่วล่ช้นโดยู่ติัวม่ันเองแล่้ว	ขัั�นติอนติ่างๆ	ในกระบวนการยูุ่ติิธรรม่ที่่�จึะ 
รักษาสิที่ธิแล่ะอำานวยู่ความ่สะดวกแก่ประช้าช้นก็ไม่่ได้ดำาเนินไปดังท่ี่�ถ่กกำาห้นดไว้ติาม่
กฎห้ม่ายู่	แล่ะกล่ายู่เป็นการผู้ล่ักภาระให้้แก่ประช้าช้นในที่่�สุด



45

S
 L

 A
  

  
  

  
 P

  
P

44

	 ขั้อเสนออ่กประการห้นึ�งค่อติ้องที่ำาให้้คณะกรรม่การสิที่ธิม่นุษยู่ช้นม่่อำานาจึปกป้องแล่ะ
คุ้ม่ครองสิที่ธิม่นุษยู่ช้นในกรณ่การฟ้้องปิดปากด้วยู่
	 “ผู้ม่ถ่กติัดสินให้้จึำาคุก	3	 เด่อน	12	วัน	 เน่�องจึากการนำาเสนอความ่ขััดแยู่้งเร่�องที่่�ดินใน
เม่่องโกติาบ่แล่ะก่ติาม่ายู่า	 ชุ้ม่ช้นที่้องถิ�นเองก็ได้รับผู้ล่กระที่บ	 ถึงแม่้ว่าเขัาจึะเป็นกลุ่่ม่ช้น 
พื่่�นเม่่องเผู้่าดายู่ัก	 คด่น่�ม่่การติกล่งกันในคณะกรรม่การส่�อม่วล่ช้น	 แติ่ติำารวจึในที่้องถิ�น 
กาล่ิม่ันติันใติ้ก็ยู่ังดำาเนินการฟ้้องคด่ต่ิอ	 เพื่ราะเขัาไม่ร่ับฟ้ังขั้อเสนอแนะจึากคณะกรรม่การ
วิช้าช้่พื่
	 “ผู้ม่คิดว่าการคุกคาม่ส่�อม่วล่ช้นที่่�พื่่ดเร่�องสิ�งแวดล้่อม่เป็นประเด็นสำาคัญ	เราจึำาเป็นต้ิอง 
ดำาเนินงานในพื่่�นที่่�ซ่ึ�งม่่การบอกว่าประช้าช้นพื่ยู่ายู่าม่แยู่่งยู่ึดที่่�ดินกลุ่่ม่ช้นพื่่�นเม่่อง	ผู้ม่เอง 
ก็ได้รับผู้ล่กระที่บห้ล่ายู่ร่ปแบบ	 ไม่่ว่าจึะเป็นด้านการเงิน	 การเส่ยู่โอกาสด้านเศึรษฐกิจึ	 ต้ิองม่า 
จึ่ายู่ค่าที่นายู่ความ่แล่ะค่าใช้้จึ่ายู่อ่�นๆ	 ที่่�เกิดขัึ�นจึากการถ่กฟ้้องคด่ครั�งน่�	 เพื่ราะฉะนั�นการ
ฟ้้องคด่ซ่ึ�งที่ำาให้้เกิดความ่ห้วาดกลั่วในการเข้ัาม่าม่่ส่วนร่วม่ถ่อเป็นการใช้้อำานาจึครอบงำา
ที่างสังคม่	แล่ะที่ำาให้้นักขั่าวห้วาดกล่ัวที่่�จึะใช้้สิที่ธิเพื่่�อปกป้องสิที่ธิขัองประช้าช้น”

Indonesiaเด่ยนึ่านึ่ตา ปิุตรา สุูเมด่� 
Aji Balikpapun Biro Banjarmasin 
อินโดนีเซีย

	 เด่ยู่นานติาสะท้ี่อนว่ากว่า	20	ปีห้ลั่งการล่่ม่สล่ายู่ขัองนายู่พื่ล่ซ่่ฮัาร์โติ	อด่ติประธานาธิบด่ 
สิที่ธิเสร่ภาพื่ขัองประช้าช้นในอินโดน่เซ่่ยู่ถดถอยู่ล่งอยู่่างม่าก	ประช้าช้นถ่กตัิดการม่่ส่วนร่วม่ 
ในประเด็นสิ�งแวดล่้อม่	ส่�อม่วล่ช้นอินโดน่เซ่่ยู่เผู้ช้ิญการขั่ม่ขั่่คุกคาม่โดยู่เฉพื่าะในเกาะ 
กาล่ิม่ันติันที่่�ที่ำาเร่�องขัองสิ�งแวดล่้อม่	 ม่่กฎห้ม่ายู่ติ่างๆ	 ปี	 2020	 ในเร่�องขัองการกำากับ
ควบคุม่การที่ำางาน
	 “ติอนน่�ม่่การฟ้้องคด่ทัี่�งห้ม่ด	4	คด่	คด่แรกเป็นคด่ท่ี่�เขัาฟ้้องผู้ม่	ผู้ม่ถ่กตัิดสินให้้จึำาคุก	3	ปี 
ภายู่ใติ้ม่าติรา	28	ขัองกฎห้ม่ายู่ขั้อม่่ล่แล่ะการที่ำาธุรกรรม่อิเล่็กที่รอนิกส์	นอกจึากนั�นก็ม่่ 
กฎห้ม่ายู่เร่�องขัองการฟ้้องคด่สิ�งแวดล่้อม่ช้าวบ้านที่่�อยู่่่ในห้ม่่่เกาะ	 ถ่กติัดสินจึำาคุก	 4	 ปี 
ภายู่ใต้ิพื่ระราช้บัญญัติิป่าไม่้”
	 แม่้ว่าประเที่ศึอินโดน่เซ่่ยู่จึะไม่่ม่่กฎห้ม่ายู่ท่ี่�กำาห้นดห้ล่ักเกณฑ์์สำาห้รับการพื่ิจึารณาคด่ 
ที่่�เก่�ยู่วกับ	 SLAPP	 แติ่อินโดน่เซ่่ยู่ม่่กฎห้ม่ายู่ห้ร่อเคร่�องม่่อที่่�เก่�ยู่วกับคด่	 SLAPP	 กรณ่ที่่� 
เก่�ยู่วเน่�องกับสิ�งแวดล่้อม่	ได้แก่	1)	กฎห้ม่ายู่ว่าด้วยู่การคุ้ม่ครองสิ�งแวดล่้อม่แล่ะการ 
จึัดการที่รัพื่ยู่ากรธรรม่ช้าติิ	 (Law	 No.32/2009	 on	 Environmental	 Protection	 and	 
Management)	 ม่าติรา	 66	 ที่่�ระบุว่า	 “ผู้่้ใดที่่�ติ่อส่้เพื่่�อสิที่ธิในการม่่สิ�งแวดล่้อม่ที่่�ด่แล่ะ 
เห้ม่าะสม่	 ผู้่้นั�นไม่่สาม่ารถถ่กฟ้้องด้วยู่ขั้อห้าที่างอาญาแล่ะแพื่่งได้”	 2)	 สิที่ธิในการอยู่่่ใน 
สิ�งแวดล่้อม่ที่่�ด่แล่ะเห้ม่าะสม่ยู่ังได้รับการรับรองติาม่ม่าติรา	9	วรรค	3	ขัองกฎห้ม่ายู่	No.39 
of	 1999	แล่ะ	 3)	 กฎห้ม่ายู่ป้องกันแล่ะขัจึัดการที่ำาล่ายู่ป่าไม่้	 (on	 the	 Prevention	 and 
Eradication	 of	 Forest	 Destruction)	 คุ้ม่ครองบุคคล่จึากการถ่กฟ้้องร้อง	 แล่ะในม่าติรา	 78	 
(1)	ระบุว่า		“ผู้่้รายู่งานข่ัาวแล่ะให้้ข้ัอม่่ล่ไม่่สาม่ารถถ่กฟ้้องโดยู่ช้อบด้วยู่กฎห้ม่ายู่ได้		ไม่่ว่าจึะ 
ด้วยู่ประม่วล่กฎห้ม่ายู่อาญาห้รอ่ประม่วล่กฎห้ม่ายู่แพื่่ง	 ไม่่ว่าจึะม่่เห้ติุม่าจึากรายู่งานห้รอ่ 
ถ้อยู่คำาให้้ขั้อม่่ล่ที่่�ตินจึะที่ำา	กำาล่ังที่ำา	ห้รอ่เคยู่ได้ที่ำาไว้”
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“ผม่คิดว่่ากัารคุกัคาม่สื่่�อม่ว่ลชน
ทั้ี�พูดเรื�องสื่ิ�งแว่ดล้อม่เป็็นป็ระเด็นสื่ำาคญ้...
ผม่เองกั็ได้ร้บีผลกัระทั้บีห่ลายรูป็แบีบี ไม่่ว่่าจะ
เป็็นด้านกัารเงิน กัารเสื่ียโอกัาสื่ด้านเศูรษฐิกัิจ 
ต่้องม่าจ่ายค่าทั้นายคว่าม่และค่าใช้จ่ายอ่�นๆ 
ทั้ี�เกัิดข่ึ้นจากักัารถูกัฟ้องคดีคร้�งนี� เพราะฉะน้�น
กัารฟ้องคดีซึ�งทั้ำาให่้เกัิดคว่าม่ห่ว่าดกัล้ว่
ในกัารเข้่าม่าม่ีสื่่ว่นร่ว่ม่ถอ่เป็็นกัารใช้อำานาจ
ครอบีงำาทั้างสื่้งคม่ และทั้ำาให่้น้กัข่่าว่ห่ว่าดกัล้ว่
ทั้ี�จะใช้สื่ิทั้ธิิเพื�อป็กัป็้องสื่ิทั้ธิิข่องป็ระชาชน”

เดีียนานตา ป็ุตรา สัุเมดีี�  I Aji Balikpapun Biro Banjarmasin
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48 “ทั้นายคว่าม่คว่รให่้
คว่าม่คุ้ม่ครองทั้างกัฎ์ห่ม่าย
กั้บีน้กัสื่่�อสื่ารม่ว่ลชน ร้ฐิบีาลคว่รให่้
คว่าม่ช่ว่ยเห่ล่อน้กัข่่าว่ทั้ี�ถูกัคุกัคาม่ 
ทั้้�งด้านกัฎ์ห่ม่ายและด้านกัารเงิน”

เอั็ดีวิน ไอัโย  I สำานักขั่าว	Gold	Star	Daily

เอ็ดวินึ่ ไอโย 
สื่ำาน้กัข่่าว่ Gold Star Daily 
ฟิลิป็ป็ินสื่์

	 ส่�อม่วล่ช้นจึะที่ำาห้น้าที่่�สนับสนุนบที่บาที่ขัองชุ้ม่ช้นในการปกป้องสิ�งแวดล่้อม่ได้อยู่่างไร	 
ค่อคำาถาม่ที่่�เอ็ดวินห้ยู่ิบยู่กขัึ�นม่า	 ซ่ึ�งเป็นภารกิจึที่่�เขัาพื่ยู่ายู่าม่ดำาเนินงานร่วม่กับห้น่วยู่งาน
ที่่�เก่�ยู่วขั้องติ่างๆ	 เพื่่�อปกป้องแล่ะฟ้ื�นฟ้่สิ�งแวดล่้อม่บริเวณพื่่�นที่่�ช้ายู่ฝัั�งในเม่่องปาราติุกัน
แล่ะเม่่องม่ินดาเนา
	 เอ็ดวินอธิบายู่ว่ากฎห้ม่ายู่ฟิ้ล่ิปปินส์ไม่่ได้คุ้ม่ครองการฟ้้องปิดปากเฉพื่าะส่�อม่วล่ช้น
เที่่านั�น	 แติ่กฎห้ม่ายู่ว่าด้วยู่สิที่ธิม่นุษยู่ช้นขัองพื่ล่เม่่องยู่ังคุ้ม่ครองสิที่ธิพื่่�นฐานแล่ะเสรภ่าพื่
ในการแสดงออก	 ซ่ึ�งเป็นการคุ้ม่ครองโดยู่ที่ั�วไป	 ซ่ึ�งนักขั่าวที่่�รายู่งานประเด็นปัญห้าด้าน 
สิ�งแวดล่้อม่ยู่่อม่ได้รับการคุ้ม่ครอง	เขัาเสนอด้วยู่ว่า
	 “ที่นายู่ความ่ควรให้้ความ่คุ้ม่ครองที่างกฎห้ม่ายู่กับนักส่�อสารม่วล่ช้น	 รัฐบาล่ควรให้ ้
ความ่ช้่วยู่เห้ล่่อนักขั่าวที่่�ถ่กคุกคาม่	ที่ั�งด้านกฎห้ม่ายู่แล่ะด้านการเงิน”

Philippines
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ติอนน่�พื่วกเขัาได้รับการปล่่อยู่ตัิวชั้�วคราว	 แต่ิพื่วกเขัายัู่งต้ิองไปขึั�นศึาล่แล่ะอาจึติิดคุกตัิ�งแต่ิ 
5-10	ปี	ทุี่กวันน่�สถานการณ์ท่ี่�เกิดขึั�นที่ำาให้้นักกิจึกรรม่ห้นุ่ม่สาวช้าวกัม่พ่ื่ช้าท่ี่�พื่ยู่ายู่าม่เร่ยู่กร้อง 
ประช้าธิปไติยู่แล่ะปกป้องสิ�งแวดล่้อม่ภายู่ใติ้รัฐบาล่ฮัุนเซ่นติ้องใช้้ช้่วิติอยู่่่ด้วยู่ความ่ 
ห้วาดกล่ัวว่าจึะถ่กฟ้้องคด่แล่ะจึะถ่กจึำาคุก”	อเล่ฆันโดรเล่่า
	 สถานการณ์ท่ี่�นักกิจึกรรม่	 ภาคประช้าสังคม่	 แล่ะส่�อม่วล่ช้นกัม่พ่ื่ช้าเผู้ชิ้ญม่่ความ่แติกต่ิาง 
ติรงท่ี่�ไม่่ได้ถ่กฟ้้องปิดปากโดยู่บริษัที่เอกช้น	 แต่ิเป็นการฟ้้องแล่ะคุกคาม่โดยู่ติรงจึากรัฐบาล่ 
ผู้่านเจึ้าห้น้าที่่�ติำารวจึแล่ะการใช้้กฎห้ม่ายู่โดยู่ไม่่ช้อบ		อเล่ฆันโดรกล่่าวว่ารัฐบาล่ฮัุนเซ่นไม่่ 
แม่้แติ่พื่ยู่ายู่าม่เสแสร้งว่าตินเคารพื่ห้ล่ักนิติริัฐ	
	 อเล่ฆันโดรยู่ังอธิบายู่ให้้เห้็นอ่กว่าอาช้ญากรรม่ด้านสิ�งแวดล่้อม่ในกัม่พื่่ช้านั�นเกิดขัึ�นได้
จึากความ่ยู่ินยู่อม่พื่ร้อม่ใจึ	 เม่ินเฉยู่	 แล่ะเง่ยู่บงันในห้ม่่่ประเที่ศึอาเซ่่ยู่น	 เขัายู่กติัวอยู่่าง 
การล่ักล่อบส่งออกไม่้พื่ะยู่่งจึากกัม่พื่่ช้าเขั้าส่่เว่ยู่ดนาม่แล่ะการล่ักล่อบขัายู่ที่รายู่ให้้แก่
สิงคโปร์ถึง	22	ล่้านติัน	ม่่ล่ค่า	700	 ล้่านเห้ร่ยู่ญสห้รัฐ	ซ่ึ�งห้ลั่งจึากม่่การเปิดโปงที่างรัฐบาล่
สิงคโปร์ก็ยู่กเล่ิกการซ่่�อที่รายู่จึากกัม่พื่่ช้า	แติ่ไม่่ม่่การช้่�แจึงใดๆ
	 “แม่้จึะม่่การจึับกุม่คุม่ขัังนักกิจึกรรม่สิ�งแวดล่้อม่ที่่�แอม่เนสติ่�	 รัฐบาล่ออสเติรเล่่ยู่	 
สห้ภาพื่ยุู่โรป	 สห้รัฐอเม่ริกา	 แล่ะสถานท่ี่ติสห้รัฐอเม่ริกาในประเที่ศึต่ิางๆ	 พื่ยู่ายู่าม่เร่ยู่กร้อง 
ให้้ปล่่อยู่ตัิว		แต่ิประเที่ศึในประช้าคม่อาเซ่่ยู่น	ไม่่ม่่ประเที่ศึใดเล่ยู่			ไม่่ม่่รัฐบาล่ประเที่ศึไห้นเล่ยู่ 
ที่่�จึะพื่่ดถึงนักกิจึกรรม่ด้านสิ�งแวดล่้อม่ในกัม่พื่่ช้า	 แล่ะเม่่�อม่่การจึับกุม่คุม่ขัังในล่ักษณะ 
เด่ยู่วกันกับนักปกป้องสิ�งแวดล่้อม่ในไที่ยู่ห้ร่ออินโดน่เซ่่ยู่	 รัฐบาล่กัม่พื่่ช้าก็เง่ยู่บเส่ยู่ง 
เช่้นเด่ยู่วกัน
	 “ผู้ม่คิดว่าถ้าเราร่วม่ม่่อกัน	 เราจึะสาม่ารถเร่ยู่กร้องประช้าธิปไติยู่เพ่ื่�อให้้เกิดการเคารพื่สิที่ธิ 
ม่นุษยู่ช้น	 ม่่การประณาม่การล่ะเมิ่ดสิที่ธิม่นุษยู่ช้นแล่ะอาช้ญากรรม่ที่างด้านสิ�งแวดล้่อม่แล่ะ 
รวม่ตัิวกันส่งเส่ยู่ง	ผู้ม่คิดว่าสิ�งน่�เป็นความ่ฝัันอันสวยู่งาม่ท่ี่�พื่วกเราในภ่มิ่ภาคควรฝัันร่วม่กัน”

Cambodia

อเลฆัันึ่โดร กัอนึ่ซาเลซ เดวิดสูันึ่ 
Mother Nature Cambodia 
ก้ัม่พูชา

	 อเล่ฆันโดรเล่่าว่า	 สำาห้รับกัม่พื่่ช้าช้่วง	 4-5	 ปีม่าน่�	 ติ้องเผู้ช้ิญสถานการณ์การล่ะเม่ิด 
สิที่ธิม่นุษยู่ช้น	 ความ่พื่ยู่ายู่าม่ที่ำาล่ายู่ประช้าธิปไติยู่	 แล่ะการที่ำาล่ายู่สิ�งแวดล่้อม่ที่่�เกิดขัึ�น 
อยู่่างกว้างขัวาง	 เขัาถึงกับกล่่าวว่าห้ากให้้นักกิจึกรรม่ด้านสิ�งแวดล่้อม่ช้าวกัม่พื่่ช้าเป็นผู้่้นำา 
เสนอในนาม่องค์กรห้ร่อเป็นติัวแที่นขัององค์กร	 Mother	 Nature	 Cambodia	 ช้าวกัม่พื่่ช้า 
คนนั�นจึะม่โ่อกาสถ่กจึับกุม่คุม่ขัังส่งม่าก	
	 Mother	Nature	Cambodia	เองก็ถ่กที่างการกัม่พ่ื่ช้าติราห้น้าว่าเป็นกลุ่่ม่กบฏก่อการร้ายู่ 
แล่ะตัิวเขัาเองก็ถ่กเนรเที่ศึออกจึากกัม่พ่ื่ช้าเม่่�อ	6	ปีท่ี่�แล้่ว
	 อเล่ฆันโดรช้่�แจึงว่าเจึ้าห้น้าที่่�ขัอง	Mother	Nature	Cambodia	ติ้องที่ำางานถึง	3	ด้าน	คอ่
ด้านการเม่่อง	ด้านสิ�งแวดล่้อม่	แล่ะด้านการเป็นนักข่ัาว	 เขัาให้้เห้ติุผู้ล่ว่าเป็นเพื่ราะรัฐบาล่
ฮัุนเซ่นกำาล่ังพื่ยู่ายู่าม่ที่ำาล่ายู่ประช้าธิปไติยู่ในกัม่พื่่ช้า	 ไม่่เปิดโอกาสให้้ม่ก่ารห้ารอ่ประเด็น
เห้ล่่าน่�ในสภา	แล่ะพื่ยู่ายู่าม่ปกปิดความ่จึริงโดยู่การที่ำาล่ายู่ผู้่้ส่งสาร
	 “เราเองจึึงต้ิองเป็นทัี่�งนักกิจึกรรม่แล่ะที่ำางานเป็นส่�อด้วยู่	 เพ่ื่�อเปิดโปงการที่ำาล่ายู่สิ�งแวดล้่อม่ 
การที่ำาล่ายู่สิที่ธิม่นุษยู่ช้น	แล่ะติอนน่�ในกัม่พื่่ช้าก็ไม่่ม่่พื่รรคฝั่ายู่ค้าน	 เราก็เล่ยู่ติ้องรับห้น้าที่่�
เป็นพื่รรคฝั่ายู่ค้านไปด้วยู่”
	 ปัจึจุึบันนักกิจึกรรม่ขัอง	Mother	Nature	Cambodia	ติิดคุกไปแล้่วถึง	3	คน	โดยู่	2	คนแรก 
เป็นผู้่้ห้ญิง	 ติ้องติิดคุกเพื่ราะกำาล่ังจึะถ่ายู่ที่อดสดการเดินเที่้า	 2	 กิโล่เม่ติรเพื่่�อไปพื่บฮุันเซ่น 
ผู้่านเฟ้ซ่บุ�ก	 คนห้นึ�งเป็นผู้่้เดิน	 อ่กคนเป็นผู้่้ถ่ายู่ที่อดสด	 อเล่ฆันโดรเล่่าว่าการถ่ายู่ที่อดยู่ัง
ไม่่ที่ันได้เริ�ม่	 เจึ้าห้น้าที่่�ติำารวจึก็เขั้าจึับกุม่แล่ะยู่ึดสิ�งขัองติ่างๆ	 ไป	 นักกิจึกรรม่อ่กคนเป็น 
ผู้่้ช้ายู่	ถ่กจึับกุม่เน่�องจึากถ่ายู่ร่ปการล่ักล่อบที่ิ�งนำ�าเส่ยู่ล่งในแม่่นำ�าโขัง	เจึ้าห้น้าที่่�ติำารวจึยู่ัง
พื่ยู่ายู่าม่บังคับให้้นักกิจึกรรม่ที่ั�ง	3	คนปรักปรำาอเล่ฆันโดรแล่ะพื่รรคฝั่ายู่ค้าน	แติ่...
	 “นักกิจึกรรม่ทัี่�ง	 3	 คนบอกว่าเราไม่่ได้ที่ำาอะไรผิู้ด	 เราจึะไม่่ปรักปรำาใคร	 เพื่ราะสิ�งท่ี่�เราที่ำา 
ไม่่ใช้่อาช้ญากรรม่	 ในเด่อนกรกฎาคม่ปี	 2021	 นักกิจึกรรม่ที่ั�ง	 3	 คนถ่กฟ้้องในอ่กคด่ห้นึ�ง 
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“ในเด่อนกัรกัฎ์าคม่ ป็ี 2021 
น้กักัิจกัรรม่ทั้้�ง 3 คนถูกัฟ้องในอีกัคดีห่นึ�ง
ต่อนนี�พว่กัเข่าได้ร้บีกัารป็ล่อยต่้ว่ช้�ว่คราว่ 
แต่่พว่กัเข่าย้งต่้องไป็ข่ึ้นศูาลและอาจต่ิดคุกั
ต่้�งแต่่ 5-10 ป็ี ทัุ้กัว่น้นี�สื่ถานกัารณ์ทั้ี�เกัิดข่ึน้
ทั้ำาให่้น้กักัิจกัรรม่ห่นุ่ม่สื่าว่ชาว่กั้ม่พูชา
ทั้ี�พยายาม่เรียกัร้องป็ระชาธิิป็ไต่ยและ
ป็กัป็้องสื่ิ�งแว่ดล้อม่
ภายใต่้ร้ฐิบีาลฮุนเซน ต่้องใช้ชีว่ิต่อยู่
ด้ว่ยคว่าม่ห่ว่าดกัล้ว่ว่่าจะถูกัฟ้องคดี
และจะถูกัจำาคุกั”

อัเลฆัันโดีร กอันซ่าเลซ่ เดีวิดีสััน  I Mother Nature Cambodia 

	 จึากสถานการณ์โดยู่รวม่แล่ะประสบการณ์การที่ำางานในกัม่พื่่ช้า	 อเล่ฆันโดรคาดว่าใน
อนาคติอันสั�น	 นักกิจึกรรม่ด้านสิ�งแวดล่้อม่จึะถ่กจึับกุม่คุม่ขัังม่ากขัึ�น	 ส่วนในระยู่ะยู่าว	 เขัา
เช่้�อว่าสถานการณ์จึะด่ขัึ�น	 ถ้ากัม่พื่่ช้าสาม่ารถม่่ประช้าธิปไติยู่ที่่�แที่้จึริงแล่ะสาม่ารถร่วม่ม่่อ
กับประเที่ศึในอาเซ่่ยู่นเพื่่�อปกป้องสิ�งแวดล่้อม่แล่ะนักกิจึกรรม่
	 แล่ะห้ากเป็นไปได้	ภาพื่ฝัันอ่กประการห้นึ�งท่ี่�อเล่ฆันโดรอยู่ากเห็้นค่อการตัิ�งศึาล่สิที่ธิม่นุษยู่ช้น 
ที่่�ม่่ผู้ล่ผู้่กพื่ันที่างกฎห้ม่ายู่ในระดับภ่ม่ิภาค



55

S
 L

 A
  

  
  

  
 P

  
P

54

Indonesia

ประเที่ศึจึ่น	ซ่ึ�งส่งผู้ล่กระที่บติ่อสัติว์ป่าในพื่่�นที่่�แล่ะเกิดการล่ักล่อบติัดไม่้ที่ำาล่ายู่ป่า	ยู่ังพื่บ
ด้วยู่ว่าโครงการน่�รัฐบาล่ให้้การสนับสนุนเพื่ราะต้ิองการเปิดให้้สัม่ปที่านป่าไม่้
	 “เราได้เปิดโปงความ่สัม่พัื่นธ์ระห้ว่างบริษัที่ในอินโดน่เซ่่ยู่แล่ะบริษัที่ในม่าเล่เซ่่ยู่ท่ี่�ม่่
ความ่เช้่�อม่โยู่งกับรัฐบาล่แล่ะการใช้้อำานาจึอิที่ธิพื่ล่ออกใบอนุญาติสัม่ปที่าน”
	 กรณ่ตัิวอยู่่างสุดที่้ายู่เป็นกรณ่ที่่�รัฐบาล่ฉวยู่โอกาสให้้สัม่ปที่านบริษัที่ปาล์่ม่นำ�าม่ัน 
ปล่่กปาล่์ม่ในพื่่�นที่่�ห้ล่ังเกิดไฟ้ป่า	 ที่ำาให้้เกิดการที่ำาล่ายู่ป่าเพื่ิ�ม่เติิม่แล่ะชุ้ม่ช้นในพื่่�นที่่�ได้รับ 
ผู้ล่กระที่บ	 วายูุ่เล่่าถึงกระบวนการขััดขัวางว่าที่างบริษัที่พื่ยู่ายู่าม่ไม่่ให้้สำานักขั่าวนำาเสนอ 
ผู้ล่กระที่บจึากการดำาเนินธุรกิจึ	 กระที่รวงที่รัพื่ยู่ากรธรรม่ช้าติิแล่ะสิ�งแวดล่้อม่ไม่่ให้้ขั้อม่่ล่ 
แล่ะไม่่ยู่่นยู่ันขั้อค้นพื่บจึากการนำาเสนอขั่าว	 ซ่ึ�งภายู่ห้ลั่งการเสนอขั่าว	 ห้น่วยู่ราช้การแล่ะ
บริษัที่ก็ออกม่ากล่่าวว่าตินไม่่ได้รับการติิดติ่อจึากสำานักขั่าวเพื่่�อช้่�แจึง
	 “เราถ่กกล่่าวห้าว่าปั�นนำ�าเป็นติัว	 ปั�นขั้อม่่ล่	 แล่ะรายู่งานขั่าวเที่็จึ	 โดยู่ไม่่เปิดโอกาสให้้ 
ผู้่้ถ่กกล่่าวห้าม่่โอกาสช้่�แจึง	 เราเป็นส่�อที่่�ม่่อคติิ	 ม่่การโจึม่ติ่การใช้้	 Account	 อวติารติ่างๆ
เขั้าม่าโจึม่ติ่ในเพื่จึขัองพื่วกเรา	 ห้ร่อม่าประจึานว่านักขั่าวที่่�รายู่งานเป็นใคร	 บ้านอยู่่่ที่่�ไห้น 
เบอร์โที่รอะไร	 น่�ไม่่ใช้่ร่ปแบบเด่ยู่วในการคุกคาม่นักขั่าว	 ยู่ังม่่วิธ่การอ่กห้ล่ายู่ร่ปแบบผู้่าน
การใช้้โซ่เช้่ยู่ล่ม่เ่ด่ยู่แล่ะอินเที่อร์เน็ติ”
	 อยู่่างไรก็ติาม่วายุู่แสดงความ่เห้็นว่าในปี	 2021	 เขัาเห้็นพื่ัฒนาการเช้ิงบวกจึากกรณ่บน
เกาะสุม่าติรา	 เม่่�อศึาล่ใช้้ม่าติรการติ่อติ้านการฟ้้องปิดปากแล่ะยู่กฟ้้องประช้าช้น	 6	 คน
จึากการถ่กบริษัที่ฟ้้อง	แม่้ว่าอินโดน่เซ่่ยู่ไม่่ม่่กฎห้ม่ายู่ป้องกันการ	SLAPP	เป็นการเฉพื่าะ	
	 วายูุ่กล่่าวที่ิ�งที่้ายู่ว่า	 “ประเที่ศึอินโดน่เซ่่ยู่เห้ม่่อนเป็นประเที่ศึที่่�ม่่กฎห้ม่ายู่ที่่�ด่	 คุ้ม่ครอง
นักขั่าวจึากคด่	SLAPP	แติ่ไม่่ได้เป็นการคุ้ม่ครองห้ร่อประกันว่านักขั่าวจึะไม่่ถ่กฟ้้องห้ร่อ
คุ้ม่ครองจึากการถ่กขั่ม่ขั่่คุกคาม่ต่ิางๆ	 รวม่ที่ั�งไม่่สาม่ารถป้องกันผู้ล่กระที่บจึากคด่	 SLAPP	
ติ่อนักขั่าวได้”

วายุ ธิยัตมิกัา  
Tempo Magazine 
อินโดนีเซีย

	 ส่�อม่วล่ช้นในอินโดน่เซ่่ยู่ที่่�นำาเสนอข่ัาวการที่ำาล่ายู่ฐานที่รัพื่ยู่ากรธรรม่ช้าติิติกเป็นเป้า
การฟ้้องม่าเป็นเวล่านาน	โดยู่กลุ่่ม่ผู้่้ม่่อิที่ธิพื่ล่ที่่�ติ้องการปิดปากส่�อม่ิให้ส้่งเส่ยู่ง
	 “นักส่�อสารม่วล่ช้นในเกาะกาล่ิม่ันติันติ้องติิดคุกกว่า	3	เด่อนจึากการนำาเสนอขั่าวการ
ที่ำาล่ายู่สิ�งแวดล่้อม่	 แม่้ว่าสภาส่�อสารม่วล่ช้นในประเที่ศึอินโดน่เซ่่ยู่พื่ยู่ายู่าม่จัึดการปัญห้า	 
แล่ะบอกว่าคด่น่�เป็นการที่ำางานติาม่ปกติิขัองนักส่�อสารม่วล่ช้นในพ่ื่�นท่ี่�	 เพ่ื่�อคุ้ม่ครองประช้าช้น 
ในพ่ื่�นท่ี่�	 แล่ะโดยู่ที่ฤษฎ่แล้่วเขัาไม่่ควรต้ิองโดนดำาเนินคด่จึากการนำาเสนอข่ัาว	 ถึงแม้่สม่าคม่ 
วิช้าช่้พื่แล่ะที่นายู่ความ่พื่ยู่ายู่าม่ปกป้องสิที่ธิขัองนักข่ัาวในการนำาเสนอข้ัอม่่ล่	 แต่ิติำารวจึแล่ะ 
ศึาล่ก็ยู่ังยู่่นยู่ันที่่�จึะฟ้้องคด่แล่ะล่งโที่ษด้วยู่การจึำาคุก”	วายูุ่กล่่าว
	 วายุู่เล่่าว่าการฟ้้องปิดปากห้ล่ายู่กรณ่ที่่�เกิดขัึ�นในประเที่ศึอินโดน่เซ่่ยู่	เกิดห้ลั่งปี	2009	ที่่�
สำานักขั่าวในอินโดน่เซ่่ยู่ได้สร้างช่้องที่างให้้แก่นักขั่าวห้ร่อประช้าช้นที่ั�วไปสาม่ารถส่งคลิ่ป	
ขั้อม่่ล่ห้ร่อว่าเอกสารที่่�ห้ลุ่ดรั�วผู้่านเว็บไซ่ติ์	
	 เช้่นกรณ่เปิดโปงบริษัที่ปาล่์ม่นำ�าม่ันบนเกาะสุม่าติราท่ี่�ส่งผู้ล่กระที่บติ่อสิ�งแวดล่้อม่ 
แล่ะม่่การแยู่่งยู่ึดที่่�ดินจึากประช้าช้น	 เป็นเห้ติุให้้บริษัที่ฟ้้องแห้ล่่งขั่าวผู้่้ให้้ขั้อม่่ล่จึนถ่กศึาล่ 
พื่ิพื่ากษาจึำาคุกถึง	11	ปี	ส่วนนักขั่าวถ่กฟ้้องขั้อห้าห้ม่ิ�นประม่าที่	ซ่ึ�งศึาล่แขัวงพื่ิพื่ากษา 
ให้้บริษัที่ช้นะคด่เม่่�อปี	2018	แติ่ศึาล่อุที่ธรณ์พื่ิพื่ากษากล่ับในปี	2019	
	 “เราแยู่้งว่าการฟ้้องคด่นักขั่าวจึะติ้องม่่การนำาไปให้้สภาวิช้าช้่พื่พื่ิจึารณาก่อนจึะม่่การ
ฟ้้องคด่อาญาแล่ะให้้ม่่การฟ้้องคด่แพื่่งก่อน	 ไม่่ให้้ม่่การฟ้้องคด่อาญา	 แล่ะควรใช้้เวที่่สภา 
วิช้าช้่พื่เป็นเวที่่ในการไกล่่เกล่่�ยู่ประน่ประนอม่ขั้อขััดแยู่้งขั้อเส่ยู่ห้ายู่ที่างแพื่่งก่อนติาม่ 
กฎห้ม่ายู่ว่าด้วยู่ส่�อม่วล่ช้นในอินโดน่เซ่่ยู่	 ดังนั�นศึาล่อุที่ธรณ์จึึงกล่ับคำาพื่ิพื่ากษาขัองศึาล่
แขัวงช้ั�นติ้น	 คำาพิื่พื่ากษาน่�ได้นำาม่าใช้้เป็นบรรที่ัดฐานในการคุ้ม่ครองเสรภ่าพื่ส่�อม่วล่ช้นใน
อินโดนเ่ซ่่ยู่”
	 ห้ร่อการนำาเสนอขั่าวเห้ม่่องถ่านห้ินในสุม่าติราเม่่�อปี	 2019	 รัฐบาล่อนุญาติให้้บริษัที่ที่ำา
เห้ม่่องห้ล่ายู่แห้่งเขั้าม่าตัิดถนนผู้่านพ่ื่�นที่่�ป่าสงวนสำาห้รับขันส่งถ่านห้ินจึากเห้ม่่องไปยู่ัง
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SLAPP 
ทำาให้เกิดำภาวะชิะงักงัน 
(Chilling Effect) 
ของการแสดำงความีคิดำเห็น 
การแสดำงออก และเสรีภาพื่

ไมี่มีีใครไมี่เกิดำความีกลัว
เมีื�อถููกฟ้้องปัิดำปัาก 

เพื่ราะนี�คือ
สิ�งที�ผูู้้ฟ้้องคดำี SLAPP ต้องการ 

“ป็ระเทั้ศูอินโดนีเซียเห่ม่อ่นเป็็นป็ระเทั้ศู
ทั้ี�ม่ีกัฎ์ห่ม่ายทั้ี�ดี คุ้ม่ครองน้กัข่่าว่จากัคดี SLAPP 
แต่่ไม่่ได้เป็็นกัารคุ้ม่ครองห่รือป็ระกั้น
ว่่าน้กัข่่าว่จะไม่ถู่กัฟ้องห่รือคุ้ม่ครอง
จากักัารถูกัข่่ม่ขู่่คุกัคาม่ต่่างๆ 
รว่ม่ทั้้�งไม่ส่ื่าม่ารถป็้องกั้นผลกัระทั้บี
จากัคดี SLAPP ต่่อน้กัข่่าว่ได้”

วายุ ธิยัตมิกา  I Tempo Magazine 

*เน่�อห้าห้ลั่กขัองภาค	2	เร่ยู่บเร่ยู่งจึาก
(1)	งานเสวนา	SLAPP on Environmental Journalists in Southeast Asia :	ฟ้้องคด่เพื่่�อปิดปากในภ่ม่ิภาค
อาเซ่่ยู่น	วันพืุ่ธที่่�	29	กันยู่ายู่น	พื่.ศึ.	2564	เวล่า	13.00-15.00	น.	
*จึัดเสวนาในช้่วงสัปดาห้์สิ�งแวดล่้อม่แม่่โขัง-อาเซ่่ยู่น	 (Mekong-ASEAN	 Environmental	 Week	 2021)	 
ห้รอ่งานแม่ว	(MAEW)	
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สูแกันึ่ความเสู่�ยง ใครค่อกัลุ่มเปิ้าหมาย 

	 สม่าคม่นักกฎห้ม่ายู่สิที่ธิม่นุษยู่ช้น	(Human	Rights	Lawyers	Association)	ห้ร่อ	HRLA	
ระบุกลุ่่ม่เป้าห้ม่ายู่ที่่�ม่่ความ่เส่�ยู่งในการถ่กฟ้้อง	SLAPP	จึากม่ากสุดไปน้อยู่สุด	ดังน่�

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

1
2
3
4
5
6
7
8

น้กักัิจกัรรม่ทั้างกัารเม่่อง .............................

กัลุ่ม่ชาว่บี้าน แรงงาน ทั้ี�เคล่�อนไห่ว่ค้ดค้าน
โครงกัารพ้ฒนาทั้ี�กั่อผลกัระทั้บีต่่อชุม่ชน ........

น้กัป็กัป็้องสื่ิทั้ธิิม่นุษยชน ........................................

อาสื่าสื่ม่้ครทั้างกัารเม่่อง ............................................

สื่่�อม่ว่ลชน ..........................................................................

สื่ม่าชิกัครอบีคร้ว่ .................................................................

ทั้นายคว่าม่ ............................................................................

น้กัว่ิชากัาร ................................................................................

3ภาค

เม่�อต�องเผู้ชิญหนึ่�า 
How To : ที่ำาอย่างไร
เม่�อถููกัฟ้้อง SLAPP 



61

S
 L

 A
  

  
  

  
 P

  
P

60

เม่�อถููกัฟ้้อง SLAPP จัะถููกัฟ้้องอะไรบ�าง
	 HRLA	รายู่งานว่า	ใน	พื่.ศึ.	2562	การฟ้้องคด่ปิดปาก

เป็็นคดีอา
ญา

เป็็นคดีแพ
่ง

เป็็นคดีแพ
่ง

คู่ก้ับีอา
ญา 

90%

5% 5%

	 ผู้ศึ.	เสาวน่ย์ู่	แก้วจึุล่กาญจึน์	นักวิช้าการจึากคณะกรรม่การนักนิติศิึาสติร์สากล่	อธิบายู่ 
ว่า	 การฟ้้องคด่อาญาสง่ถึง	 90%	 เพื่ราะส่วนให้ญ่เป็นการฟ้้องผู้่านห้น่วยู่งานขัองรัฐ	 โดยู่ที่่� 
ผู้่้ฟ้้องไม่่ต้ิองดำาเนินการเอง	ให้้อัยู่การฟ้้อง		เม่่�อเป็นคด่อาญา	อัยู่การก็อาจึไม่่กล้่าใช้้อำานาจึสั�ง
ไม่่ฟ้้อง	จึึงโยู่นไปให้้ศึาล่	
	 ท่ี่�ฟ้้องแพ่ื่งน้อยู่ม่าก	5%	น่าจึะเป็นเพื่ราะการฟ้้องแพ่ื่ง	ผู้่้ฟ้้องคด่จึะต้ิองฟ้้องติรงท่ี่�ศึาล่เล่ยู่ 
ซ่ึ�งจึะม่่ค่าใช้้จึ่ายู่	ม่่ขัั�นติอน	
	 เพื่ราะฉะนั�น	 SLAPP	 ในประเที่ศึไที่ยู่จึึงเน้นใช้้เจึ้าห้น้าที่่�ขัองรัฐเป็นเคร่�องม่่อแล่ะใช้้
กระบวนการยุู่ติิธรรม่ที่ำางานแที่น	โดยู่ที่่�ผู้่้ฟ้้องแที่บไม่่ติ้องที่ำาอะไร
 โดียกฎห่มายทำี่ถิก่นำามาใช้ใน SLAPP ทำี่ HRLA รวบรวมมีดีังนี� >>

	 เห้็นได้ว่าส่�อม่วล่ช้นติิด	1	ใน	5	ขัองกลุ่่ม่เป้าห้ม่ายู่	แล่ะการฟ้้องปิดปากไม่่ใช้่ปัญห้า
เฉพื่าะในประเด็นสิ�งแวดล่้อม่เท่ี่านั�น	แติ่ม่่แนวโน้ม่เพื่ิ�ม่ขัึ�นในประเด็นการเม่่อง	โดยู่กิจึกรรม่
ที่่�นำาไปส่่การฟ้้องร้องม่ากสุดไปน้อยู่สุด	ดังน่�

25%
15%

13%

6%

3%

แสื่ดงคว่าม่คิดเห่็นออนไลน์ 

เข้่าร่ว่ม่กัารชุม่นุม่ 

จ้ดกัิจกัรรม่
เชิงสื่้ญล้กัษณ์ 

เข่ียนข่้อเรียกัร้อง
ต่่อร้ฐิบีาล 

ให่้สื่้ม่ภาษณ์ห่รือ
เผยแพร่บีทั้คว่าม่ 
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ปิระมวลกัฎหมายแพ่ิงและพิาณิชย์ 

 ห่มิ่นป็ระมาทำทำางแพิ่ง 

ม่าต่รา 423

 การละเมิดีทำางแพ่ิง 

ม่าต่รา 420

	 สำาห้รับนักขั่าวที่่�ถก่ฟ้้อง	 SLAPP	 ที่นายู่	 ส.รัตินม่ณ่	 พื่ล่กล้่า	 ผู้่้ประสานงาน	 ม่่ล่นิธิศึน่ยู่์
ขั้อม่่ล่ชุ้ม่ช้น	ระบุว่าจึะม่่อยู่่่ประม่าณ	4-5	ขั้อห้า	ค่อ	ห้ม่ิ�นประม่าที่,	พื่.ร.บ.คอม่พื่ิวเติอร์ฯ, 
บุกรุก	แล่ะล่ักที่รัพื่ยู่์	ส่วน	พื่.ร.ก.	ฉุกเฉินฯ	ห้ร่อว่า	พื่.ร.บ.	การชุ้ม่นุม่สาธารณะ	ก็อาจึไม่่ค่อยู่
ถ่กฟ้้อง	เพื่ราะส่วนให้ญ่เป็นการล่งไปปฏิบัติิงานในห้น้าที่่�
	 โดยู่ขั้อห้าห้ม่ิ�นประม่าที่แล่ะ	พื่.ร.บ.	คอม่พื่ิวเติอร์ฯ	ถ่กฟ้้องม่ากที่่�สุด
	 ขัณะท่ี่�ข้ัอห้าบุกรุกแล่ะลั่กที่รัพื่ย์ู่นั�น	 เคยู่เกิดขึั�นกรณ่นักข่ัาวเข้ัาไปในพ่ื่�นท่ี่�ขัองโรงงานห้ร่อ 
พื่่�นที่่�เห้ม่่องแล่้วถ่กแจึ้งขั้อห้าบุกรุก	ห้ร่อนักวิช้าการที่่�ล่งไปเก็บติัวอยู่่างนำ�าแล่ะดินในพื่่�นที่่�
โรงไฟ้ฟ้้าถ่านห้ินก็ถก่แจึ้งขั้อห้าลั่กที่รัพื่ยู่์
	 สำาห้รับการป้องกันการถ่กแจึ้งความ่ขั้อห้าล่ักที่รัพื่ย์ู่	 ห้นที่างที่่�ด่ที่่�สุดค่อไม่่นำาสิ�งขัองใดๆ	 
ออกม่า	 ส่วนข้ัอห้าบุกรุกม่่ความ่เป็นไปได้ห้ล่ายู่แบบ	 เช่้น	 ฝ่ัายู่บริษัที่เชิ้ญนักข่ัาวล่งพ่ื่�นท่ี่�	 เม่่�อ 
เกิดความ่ขััดแยู้่งขัึ�นก็เส่�ยู่งที่่�บริษัที่จึะฟ้้องได้เห้ม่่อนกัน	กรณ่ที่่�นักขั่าวล่งพื่่�นที่่�เอง	ปล่อดภัยู่ 
ที่่�สุดค่อไม่่เขั้าไปในพื่่�นที่่�นั�นๆ	 แล่ะถ้าเป็นการติิดติาม่ห้น่วยู่งานขัองรัฐที่่�เขั้าไปติรวจึสอบก็
ควรแจึ้งให้้ห้น่วยู่งานรัฐที่ราบในฐานะนักขั่าว	ซ่ึ�งจึะเป็นสิ�งที่่�สาม่ารถป้องกันติัวได้

ปิระมวลกัฎหมายอาญา 

 ข้้อัห่าห่มิ่นป็ระมาทำ 

ม่าต่รา 326 และ 328

 ข้้อัห่าเกี่ยวกับความมั่นคงและความสังบเรียบร้อัยข้อังป็ระชาชน 

อาทั้ิ ม่าต่รา 116, 215, 216 รว่ม่ถึงม่าต่รา 112

 ข้้อัห่าความผิดีเกีย่วกับร่างกายและเสัรีภาพิ 

ม่าต่รา 295, 296

 ข้้อัห่าตามพิระราชบัญ์ญั์ติว่าดี้วยการกระทำำาความผิดีเกี่ยวกับคอัมพิิวเตอัร์ 
 พิ.ศ. 2550 

 ความผิดีตามพิระราชบัญ์ญั์ติการชุมนุมสัาธิารณะ พิ.ศ. 2558 

 ความผิดีตามกฎห่มายทำี่ถิ่กกำาห่นดีข้้�นในบางช่วงเวลา เช่น ป็ระกาศ คสัช. 
 และข้้อักำาห่นดีอัอักตามความในพิระราชกำาห่นดีการบริห่ารราชการ
 ในสัถิานการณ์ฉุุกเฉุิน (พิ.ร.ก. ฉุุกเฉุินฯ)

 ความผิดีเกี่ยวกับทำรัพิย์ 

อาทั้ิ ม่าต่รา 334, 335 (ล้กัทั้ร้พย์) ม่าต่รา 352 (ย้กัยอกัทั้ร้พย์) 
ม่าต่รา 358, 360 (ทั้ำาให่้เสื่ียทั้ร้พย์) และม่าต่รา 362, 364, 365 
(บีุกัรกุั)

 ข้้อัห่าเกี่ยวกับการป็กครอังและกระบวนการยุติธิรรม 

อาทั้ิ ม่าต่รา 137 (แจ้งคว่าม่เทั้็จ) ม่าต่รา 172, 173 
(แจ้งคว่าม่เทั้็จเกัี�ยว่กั้บีคว่าม่ผิดอาญา) 
ม่าต่รา 198 (ดูห่ม่ิ�นศูาลห่รือผู้พิพากัษา) 
และม่าต่รา 30 และ 31 ป็ระม่ว่ลกัฎ์ห่ม่ายว่ิธีิพิจารณาคว่าม่แพ่ง
(ละเม่ิดอำานาจศูาล)
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ที่ำาอย่างไรเม่�อถููกัฟ้้อง SLAPP

ต่รว่จสื่อบีเกัราะกัำาบีง้ กัารใช้สื่ิทั้ธิิในกัารทั้ำาข่่าว่1
	 ที่นายู่	ส.รัตินม่ณ่	ระบุว่า	ห้ากถ่กฟ้้องห้ม่ิ�นประม่าที่	สิ�งที่่�จึะเป็นเกราะกำาบังให้้กับนักขั่าว
ค่อประม่วล่กฎห้ม่ายู่อาญาม่าติรา	329	แล่ะ	330	
	 ม่าติรา	329	เป็นเร่�องการยู่กเว้นความ่ผู้ิด	
	 ม่าติรา	330	เป็นการยู่กเว้นโที่ษ	

	 “โดยู่ปกติิ	เวล่าที่่�พื่่ดเร่�องห้ม่ิ�นประม่าที่	เราพื่่ดความ่จึริงก็ผู้ิดนะคะ	ถ้าห้ากที่ำาให้้คนอ่�น
เส่ยู่ห้ายู่ติ่อสาธารณะห้ร่อติ่อบุคคล่ที่่�สาม่	 ม่ันเป็นการห้ม่ิ�นประม่าที่	 แต่ิกฎห้ม่ายู่จึะยู่กเว้น
โที่ษแล่ะยู่กเว้นความ่ผู้ิดไว้	 ถ้าห้ากเป็นการนำาเอาความ่จึริงนั�นม่าเปิดเผู้ยู่	 แล่้วม่ันเป็นไป
เพื่่�อประโยู่ช้น์สาธารณะ	 ห้ร่อว่าเป็นการแสดงออก	 แสดงความ่คิดเห้็นโดยู่สุจึริติ” ที่นายู่	
ส.รัตินม่ณ่	กล่่าว

ถููกั
ฟ้

้อง
 S

LA
PP

ต่รว่จสื่อบี
เกัราะกัำาบี้งกัารใช้สื่ิทั้ธิิ
ในกัารทั้ำาข่่าว่

ป็ระสื่านคว่าม่ช่ว่ยเห่ล่อ
จากัทั้นายทั้ี�ทั้ำาคดี
SLAPP 

กัระจายข่่าว่ไป็ย้ง
เครือข่่ายสื่่�อม่ว่ลชน
และสื่่�อพลเม่่อง 

ป็ระม่ว่ลกัฎ์ห่ม่ายอาญา
ม่าต่รา 329 เป็็นเรื�องกัารยกัเว่้นคว่าม่ผิด 
ม่าต่รา 330 เป็็นกัารยกัเว่้นโทั้ษ 

1. มู่ลนิธิิศููนย์ข่้อมู่ลชุม่ชน
2. มู่ลนิธิินิติ่ธิรรม่สื่ิ�งแว่ดล้อม่
3. สื่ม่าคม่น้กักัฎ์ห่ม่ายคุ้ม่ครองสื่ิทั้ธิิ
และสื่ิ�งแว่ดล้อม่

น้กัข่่าว่ม่ีสื่้งกั้ด ทั้นายคว่าม่

สื่่�อพลเม่่อง
ไม่่ม่ีสื่้งกั้ด

เครือข่่าย
สื่่�อม่ว่ลชนและ
สื่่�อพลเม่่อง 

เร่งด่ว่น
ระดม่ทัุ้น
ป็ระกั้นต่้ว่
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ป็ระสื่านคว่าม่ช่ว่ยเห่ล่อจากัทั้นายทั้ี�ทั้ำาคดี SLAPP 

กัระจายข่่าว่ไป็ย้งเครือข่่ายสื่่�อม่ว่ลชนและสื่่�อพลเม่่อง 

2

3

	 ที่นายู่ความ่ที่่�เขั้าใจึประเด็นด้านสิ�งแวดล่้อม่กับสิที่ธิม่นุษยู่ช้นไม่่ได้ม่่เยู่อะ	
	 ที่นายู่	ส.รัตินม่ณ่	ระบุว่าติอนน่�จึะม่่อยู่่่ประม่าณ	3	สำานักที่่�ที่ำาคด่ด้านน่�	ค่อ
 

           1    มู่ลนิธิิศููนย์ข่้อมู่ลชุม่ชน ห่รือ 
        Community Resource Centre (CRC)

           2    มู่ลนิธิินิต่ิธิรรม่สื่ิ�งแว่ดล้อม่ (EnLAW)

           3    สื่ม่าคม่น้กักัฎ์ห่ม่ายคุ้ม่ครองสื่ิทั้ธิิและสื่ิ�งแว่ดล้อม่ (LEPA) 
 

	 ขัณะน่�อยู่่่ระห้ว่างการสร้างฐานเคร่อขั่ายู่ที่่�ที่ำางานด้านน่�ให้้ม่่เพื่ิ�ม่ขัึ�น

	 ห้ากเป็นนักขั่าวที่่�ม่่สังกัด	องค์กรติ้นสังกัดม่ักจึะม่่ที่นายู่ความ่ช้่วยู่เห้ล่่อคด่	
	 แติ่ห้ากเป็นส่�อพื่ล่เม่่องที่่�ไม่่ม่่สังกัด	ควรส่งขั่าวไปยู่ังเคร่อขั่ายู่ส่�อม่วล่ช้นแล่ะส่�อพื่ล่เม่่อง 
ให้้ช่้วยู่กันกระจึายู่ข่ัาวกันในวงกว้าง	 ซึ่�งห้ากคด่ถ่กนำาเสนอในสาธารณะอยู่่างเกาะติิดเข้ัม่ข้ัน 
จึะส่งผู้ล่ที่างจึิติวิที่ยู่าติ่อผู้่้ฟ้้อง
	 ขัณะเด่ยู่วกันการส่งข่ัาวไปยัู่งส่�อพื่ล่เม่่องในภาวะคับขัันเร่งด่วน	จึะช่้วยู่ในเร่�องการระดม่ทุี่น 
ประกันติัวแล่ะยู่ังสาม่ารถเป็นกองทีุ่นส่้คดใ่นระยู่ะยู่าวได้

	 “ติอนที่่�เป็นนักขั่าวพื่ล่เม่่อง	 เคร่อขั่ายู่สำาคัญม่ากเล่ยู่นะ	 ติอนที่่�เราโดนจึับที่่�ด่าน	 พื่อเรา
โพื่สติ์	 Facebook	 เพื่่�อนในโซ่เช้่ยู่ล่เน็ติเวิร์ก	 เคร่อขั่ายู่นักกิจึกรรม่แล่ะนักขั่าว	 เขัาห้าเงิน
ประกันให้้เราเสร็จึในวันนั�นเล่ยู่	 ประม่าณ	 200,000	 บาที่	 ติำารวจึในพื่่�นที่่�ก็ยู่ังงงว่าคน 
คนน่�เป็นใคร	 ที่ำาไม่อยู่่่ๆ	 นักขั่าวติาม่ม่าเติ็ม่เล่ยู่	 ม่่นักขั่าวในพื่่�นที่่�ม่าที่ำาขั่าวที่่�ห้น้าสถาน ่
ติำารวจึ”	จึาม่ร	ศึรเพื่ช้รนรินที่ร์	อด่ตินักขั่าวพื่ล่เม่่อง	ไที่ยู่พื่่บ่เอส	แล่ะผู้่้ผู้ล่ิติส่�ออิสระ	เล่่า
ประสบการณ์

	 นอกจึากน่�การได้รับกำาล่ังใจึจึากเพื่่�อนส่�อด้วยู่กันที่่�สม่ำ�าเสม่อจึะเป็นพื่ล่ังสำาคัญให้้การ
ติ่อส่้คด่	SLAPP	ขัองผู้่้ถ่กฟ้้องให้้สาม่ารถยู่่นห้ยัู่ดในระยู่ะยู่าวได้

กฎห่มายอัาญ์า มาตรา 329 และ 330  

“มาตรา 329	ผู้่้ใดแสดงความ่คิดเห้็นห้รอ่ขั้อความ่ใดโดยู่สุจึริติ
(1)	เพื่่�อความ่ช้อบธรรม่	ป้องกันตินห้ร่อป้องกันส่วนได้เส่ยู่เก่�ยู่วกับตินติาม่
คล่องธรรม่
(2)	ในฐานะเป็นเจึ้าพื่นักงานปฏิบัติิการติาม่ห้น้าที่่�
(3)	ติิช้ม่ด้วยู่ความ่เป็นธรรม่	ซ่ึ�งบุคคล่ห้ร่อสิ�งใดอันเป็นวิสัยู่ขัองประช้าช้น
ยู่่อม่กระที่ำา
(4)	ในการแจึ้งขั่าวด้วยู่ความ่เป็นธรรม่เร่�องการดำาเนินการอันเปิดเผู้ยู่ในศึาล่
ห้ร่อในการประชุ้ม่	ผู้่้นั�นไม่ม่่่ความ่ผู้ิดฐานห้ม่ิ�นประม่าที่”	
 
“มาตรา 330	 ในกรณ่ห้ม่ิ�นประม่าที่	 ถ้าผู้่้ถ่กกล่่าวห้าว่ากระที่ำาความ่ผู้ิด	พื่ิส่จึน์ได้
ว่าขั้อที่่�ห้าว่าเป็นห้ม่ิ�นประม่าที่นั�นเป็นความ่จึริง	ผู้่้นั�นไม่่ติ้องรับโที่ษแติ่ห้้าม่ไม่่ให้้
พิื่ส่จึน์		ถ้าขั้อที่่�ห้าว่าเป็นห้ม่ิ�นประม่าที่นั�นเป็นการใส่ความ่ในเร่�องส่วนติัว	แล่ะการ
พิื่ส่จึน์จึะไม่่เป็นประโยู่ช้น์แก่ประช้าช้น”	

กรณีศ้กษา : คดีีบริษัทำธิรรมเกษตร ฟ้้อังห่มิ่นป็ระมาทำนักข้่าว Voice TV
	 คุณเที่วฤที่ธิ�	ม่ณ่ฉายู่	บรรณาธิการบริห้าร	สำานักข่ัาวประช้าไที่	ระบุว่า
	 “ศึาล่อุที่ธรณ์ยู่กฟ้้องบริษัที่ธรรม่เกษติรที่่�ฟ้้อง	Voice	TV	ศึาล่อุที่ธรณ์ให้้เห้ติุผู้ล่ว่าน่าจึะ 
เพื่ราะเข้ัาองค์ประกอบขัองติำารา	 เป็นติำาราท่ี่�ผู้ม่เองในฐานะท่ี่�เป็นคนที่ำาข่ัาวก็เอาไว้ใช้้ท่ี่องจึำา 
ให้้ขัึ�นใจึ	 คอ่ม่าติรา	 329	 แล่ะ	 330	 ในเร่�องเห้ติุขัองการไม่่ติ้องรับผู้ิดในกรณ่ห้ม่ิ�นประม่าที่	 
เร่�องกระที่ำาการโดยู่สุจึริติแล่ะก็พิื่ส่จึน์ได้ว่าเป็นความ่จึริงอันเป็นประโยู่ช้น์แก่ที่างสาธารณะ	
	 “อยู่่างกรณ่ขัองธรรม่เกษติรโฟ้กัสไปที่่�	 329	 ซ่ึ�งเป็นเห้ติุผู้ล่ในการยู่กฟ้้องว่าคุณนักขั่าว 
Voice	 TV	 ท่ี่�ที่ว่ติข้ัอความ่	 เป็นการที่ว่ติด้วยู่ความ่สุจึริติ	 แล่ะถึงแม้่จึะใช้้ถ้อยู่คำาท่ี่�เกินเล่ยู่กว่า 
คำาพื่ิพื่ากษา	 แติ่ก็ห้าใช้่เป็นเร่�องที่่�จึำาเล่ยู่แติ่งห้ร่อสร้างขัึ�นม่าเอง	 แล่ะติัวจึำาเล่ยู่เองที่่�เป็น 
ส่�อม่วล่ช้นก็ม่่สิที่ธิ�ท่ี่�จึะติรวจึสอบ	วิพื่ากษ์วิจึารณ์	แสดงความ่คิดเห็้นอันช้อบด้วยู่ผู้ล่ประโยู่ช้น์ 
ส่วนรวม่โดยู่สุจึริติ	 ซ่ึ�งผู้ม่คิดว่าห้ากจึะห้าเกราะป้องกัน	 สำาห้รับผู้ม่ค่อเร่�องโดยู่สุจึริติแล่ะ
ความ่จึริงอันเป็นผู้ล่ประโยู่ช้น์ที่างสาธารณะ”
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How To ปิ้องกัันึ่กัารถููกัฟ้้องปิิดปิากั

สัิ่งทำี่นักข้่าวพิ้งทำำา
	 สำาห้รับติัวนักขั่าวเองไม่่ว่าจึะเป็นส่�อม่วล่ช้นวิช้าช้่พื่ที่่�ม่่สังกัดห้ร่อส่�อพื่ล่เม่่องติ้องห้มั่�น
พื่ัฒนาศัึกยู่ภาพื่ในการผู้ล่ิติขั่าว	 การเสาะแสวงห้าขั้อเที่็จึจึริง	 การไม่ต่ิกเป็นเคร่�องม่่อขัอง
ฝั่ายู่ใดในการนำาเสนอขั่าวโจึม่ติ่ฝั่ายู่ติรงข้ัาม่	 ม่่ความ่รอบคอบ	 ติรวจึสอบความ่ถ่กติ้องขัอง
เน่�อห้าขั่าวแล่ะร่ปที่่�นำาม่าใช้้	 รวม่ถึงความ่ร่้ด้านกฎห้ม่ายู่ติ่างๆ	ที่่�เก่�ยู่วขั้อง	ซ่ึ�งจึะเป็นเกราะ
ป้องกันด่านแรกขัองนักขั่าว	 โดยู่เฉพื่าะอยู่่างยู่ิ�งปัจึจึุบันม่่การแขั่งขัันกันด้านความ่เร็วจึน 
อาจึที่ำาให้้ความ่ระม่ัดระวังล่ดล่ง	ซ่ึ�งเป็นขั้อจึำากัดอันเกิดจึากการแขั่งขัันในธุรกิจึส่�อ
	 กรณ่ที่่�เป็นนักขั่าวในพื่่�นที่่�ห้ร่อส่�อพื่ล่เม่่อง	ห้ากการนำาเสนอขั่าวเองผู้่านส่�อที่้องถิ�นม่่
ความ่สุ่ม่เส่�ยู่ง	อาจึเล่่อกส่งขั่าวนั�นให้้แก่สำานักข่ัาวในส่วนกล่างนำาเสนอก่อน	โอกาสถ่กฟ้้อง
ปิดปากก็จึะล่ดล่ง	ห้รอ่ถ้าอาจึม่่การขั่ม่ขั่่คุกคาม่จึากฝั่ายู่ที่่�เส่ยู่ผู้ล่ประโยู่ช้น์	การติิดติั�งกล่้อง
วงจึรปิดในที่่�พัื่กอาศึัยู่ก็เป็นอ่กวิธ่การที่่�ช้่วยู่ปกป้องตินเอง	คนในครอบครัว	 ป้องปราม่	แล่ะ
เก็บห้ล่ักฐานสำาห้รับฟ้้องร้องห้ร่อต่ิอส่้คด่
	 ม่่การติั�งขั้อสังเกติด้วยู่ว่าส่�อม่วล่ช้นที่่�นำาเสนอขั่าวไม่่ควรแสดงบที่บาที่เป็นค่่ขััดแยู่้ง
ห้ร่อม่่ส่วนได้ส่วนเส่ยู่เพื่ราะจึะที่ำาให้้ศึาล่พื่ิจึารณาได้ไม่่ช้ัดเจึนว่าเป็นการนำาเสนอขั่าวเพ่ื่�อ 
ประโยู่ช้น์สาธารณะห้ร่อไม่่	 ติรงจุึดน่�สาม่ารถที่ำาได้ด้วยู่การติรวจึสอบข้ัอเท็ี่จึจึริงแล่ะเสนอข่ัาว 
อยู่่างรอบด้าน	 ให้้พื่่�นที่่�แก่ผู้่้ม่่ส่วนได้เส่ยู่ทีุ่กฝั่ายู่	 ห้ากเกิดการฟ้้องร้องยู่่อม่ที่ำาให้้ขั้อติ่อส่ ้
ขัองนักขั่าวม่่นำ�าห้นักม่ากขัึ�น	 เช้่น	 การโที่รสอบถาม่ห้ร่อติิดติ่อผู้่านส่�อดิจึิที่ัล่	 ไม่่ว่าจึะเป็น
อ่เม่ล่	 กล่่องขั้อความ่ขัองเฟ้ซ่บุ�ก	 ติ่อให้้อ่กฝั่ายู่ไม่่ติอบห้ร่อปฏิเสธการให้้ขั้อม่่ล่	 ก็สาม่ารถ
เป็นห้ล่ักฐานเช้ิงประจึักษ์ได้ว่านักข่ัาวเปิดโอกาสให้้ค่่ขััดแยู้่งได้อธิบายู่แล่้ว
	 กรณ่ที่่�ขั้อม่่ล่ที่่�ได้จึากแห้ล่่งขั่าวม่่ล่ักษณะกล่่าวห้า	 นักขั่าวอาจึติ้องระม่ัดระวังเร่�องการ
ใช้้คำา	เช่้น	ไม่่เข่ัยู่นระบุว่าใคร	ที่ำาอะไร	แต่ิเป็นลั่กษณะว่า	“ข้ัอม่่ล่จึากแห้ล่่งข่ัาวม่่การอ้างว่า” 
คำาว่า	“อ้างว่า”	ไม่่ได้ยู่่นยู่ันว่าเป็นความ่จึริง	เพื่่ยู่งแติ่อ้างว่าเกิดการล่ะเม่ิดสิที่ธิขัึ�น
	 ขัณะเด่ยู่วกันการพื่าดหั้วข่ัาวก็ต้ิองม่่ความ่ระมั่ดระวัง	 ไม่่มุ่่งแต่ิขัายู่ข่ัาวห้ร่อดึงความ่สนใจึ 
กระที่ั�งล่ะเล่ยู่ขั้อเท็ี่จึจึริง	 ดังกรณท่ี่่�เคยู่เกิดขัึ�นกับ	 “สยู่าม่โพื่สติ์”	 ที่่�เสนอขั่าวการบุกรุกพื่่�นที่่�
อุที่ยู่านแห้่งช้าติิในจึังห้วัดระยู่อง	โดยู่พื่าดห้ัวขั่าวที่ำานองว่า	“ฮัุบภ่เขัาที่ั�งล่่ก”	ซ่ึ�งเป็นการ
กล่่าวห้าเกินจึริง	จึนถก่ฟ้้องร้องยู่่ดเยู่่�อเป็นเวล่านาน
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องค์กัรสู่�อ

	 องค์กรส่�อเป็นปัจึจึัยู่สำาคัญปัจึจึัยู่ห้นึ�ง	ที่่�ม่่ส่วนที่ั�งช้่วยู่สร้างกล่ไกป้องกันการฟ้้องปิดปาก
แล่ะคุ้ม่ครองช้่วยู่เห้ล่อ่ห้ากนักขั่าวถ่กฟ้้อง
 1. บรรณาธิิการ ม่่ส่วนสำาคัญในการกล่ั�นกรอง	ติรวจึสอบถ้อยู่คำา	ความ่แม่่นยู่ำารัดกุม่ 
ขัองขั้อม่่ล่แล่ะเน่�อห้าขั่าว	รวม่ถึงประเม่ินความ่เส่�ยู่ง	เป็นการป้องกันช้ั�นแรกว่าจึะไม่่ม่่การ 
นำาเสนอเน่�อห้าที่่�สุ่ม่เส่�ยู่งติ่อการถ่กฟ้้อง	 โดยู่ติ้องติระห้นักว่าการติรวจึสอบกล่ั�นกรองน่�ม่ิใช้่
การ	Censor	ตินเอง
 2. สัำานักข้่าว	ควรม่่กล่ไกคุ้ม่ครองช้่วยู่เห้ล่อ่การที่ำางานขัองนักขั่าวแล่ะช้่วยู่เห้ล่่อนักขั่าว 
กรณ่ถ่กฟ้้องปิดปากจึนคด่สิ�นสุด	ไม่่ใช้้วิธ่ปล่ดนักขั่าวออกดังที่่�เคยู่เกิดกรณ่ติัวอยู่่างขัึ�น	 
นอกจึากปกป้องแล่้ว	ยัู่งอาจึห้ม่ายู่รวม่ถึงการส่ก้ล่ับในที่างกฎห้ม่ายู่เพื่่�อยู่่นยู่ันสิที่ธิเสร่ภาพื่
ในการที่ำาห้น้าที่่�ขัองส่�อม่วล่ช้น

ข�อถูกัเถู่ยงเร่�องความเปิ็นึ่กัลาง

	 อยู่่างไรก็ติาม่การให้้พื่่�นที่่�แก่ทีุ่กฝั่ายู่ห้รอ่ที่่�ม่ักเร่ยู่กว่า	 “ความ่เป็นกล่าง”	 ก็ม่่สิ�งที่่�นักขั่าว 
ต้ิองพิื่จึารณา	 เน่�องจึากโดยู่ทัี่�วไปแล้่วความ่ขััดแยู้่งระห้ว่างรัฐแล่ะทุี่นกับประช้าช้นในประเด็น 
สิ�งแวดล่้อม่	 ฝ่ัายู่ห้ล่ังม่่อำานาจึต่ิอรองน้อยู่กว่า	 ห้ากการที่ำางานขัองนักขั่าวถ่กครอบงำาด้วยู่ 
ความ่กล่ัวถ่กฟ้้องอาจึเกิดการ	 Censor	 ตินเองแล่ะพื่ล่าดประเด็นสำาคัญที่่�ควรนำาเสนอออก 
ไปในฐานะส่�อม่วล่ช้น	 แล่ะเม่่�อม่องในมุ่ม่ขัองส่�อพื่ล่เม่่อง	 การจึะสัม่ภาษณ์	 ขัอขั้อม่่ล่ห้ร่อ 
ความ่เห็้นจึากค่่กรณ่ในพ่ื่�นท่ี่�ยู่่อม่เป็นเร่�องยู่าก	 ความ่เป็นกล่างช้นิดท่ี่�ให้้พ่ื่�นท่ี่�แก่ทุี่กฝ่ัายู่อาจึ 
ไม่่ติอบโจึที่ย์ู่
	 ในที่างกล่ับกัน	 นักขั่าวแล่ะองค์กรส่�อม่่ความ่จึำาเป็นติ้องยู่น่ห้ยู่ัดติ่อประโยู่ช้น์สาธารณะ	
แล่ะให้้ความ่สำาคัญกับการติรวจึสอบผู้่้ม่่อำานาจึในสังคม่ไม่่ว่าจึะเป็นรัฐห้รอ่ทีุ่น	ยู่กติัวอยู่่าง 
ห้ากนักขั่าวได้รับเร่�องร้องเร่ยู่นจึากเห้ยู่่�อว่าม่่การล่ะเม่ิด	 จึำาเป็นห้ร่อไม่่ที่่�ติ้องสอบถาม่ผู้่้ถ่ก 
กล่่าวห้าว่าที่ำาการล่ะเมิ่ด	 ถ้าโดยู่สถานการณ์แล้่วส่�อจึำาเป็นต้ิองรายู่งานข่ัาว	 ซึ่�งการสอบถาม่ 
อาจึกระที่ำาภายู่ห้ลั่งได้	ห้ร่อกรณก่ารนำาขั้อม่่ล่สาธารณะม่านำาเสนอ	เช่้น	คำาพื่ิพื่ากษา	ก็ไม่่
จึำาเป็นติ้องสอบถาม่ผู้่้ที่่�ถ่กพื่ิพื่ากษาล่งโที่ษ	เป็นติ้น
	 อ่กที่ั�งโดยู่ธรรม่ช้าติิขัองนักขั่าวสิ�งแวดล่้อม่ม่่แนวโน้ม่ที่่�จึะยู่่นฝัั�งประช้าช้นท่ี่�ได้รับความ่
ไม่่เป็นธรรม่	 สิ�งที่่�นักขั่าวพึื่งที่ำาค่อการติรวจึสอบอคติิขัองตินเอง	 อยู่่าปล่่อยู่ให้้อคติิครอบงำา
จึนล่ะเล่ยู่การแสวงห้าขั้อเที่็จึจึริง	 ที่ำาการบ้านให้้ม่าก	 แล่ะรายู่งานขั่าวอยู่่างติรงไปติรงม่า 
แติ่ในฐานะส่�อม่วล่ช้นบางครั�งก็ติ้องกล่้าไติ่เส้นเพื่่�อดันเพื่ดานการที่ำางานด้วยู่	 ติ้องกล่้า
เสนอขั่าวที่่�คนอ่�นไม่่กล่้าเสนอ	 ด้วยู่เจึตินาติ้องการปกป้องผู้ล่ประโยู่ช้น์สาธารณะ	แม่้ว่าจึะ
เส่�ยู่งเพื่ิ�ม่ขัึ�นก็ติาม่	เพื่ราะฝั่ายู่ที่่�ติ้องการฟ้้องปิดปากไม่่ว่าอยู่่างไรก็ฟ้้องอยู่่่ด่
	 ห้ากเป็นไปได้	 การร่วม่แรงร่วม่ใจึนำาเสนอขั่าวขัองส่�อห้ล่ายู่ๆ	 แห้่ง	 นอกจึากจึะที่ำาให้ ้
สังคม่ได้รับขั้อเที่็จึจึริงรอบด้าน	ห้ล่ากแง่มุ่ม่แล่้ว	ยู่ังช้่วยู่ป้องกันการถ่กฟ้้องปิดปากได้	กรณ่ 
ท่ี่�เห็้นชั้ดเจึนค่อข่ัาวการลั่กล่อบยิู่งเส่อดำาในเขัติรักษาพัื่นธ์ุสัติว์ป่าท่ี่�ส่�อทุี่กสำานักพื่ร้อม่ใจึกัน 
เล่่นประเด็นน่�	 แม่้ในช้่วงแรกไม่่ม่่ส่�อสำานักใดเขั้าถึงผู้่้ติ้องสงสัยู่ได้เน่�องจึากถ่กควบคุม่ติัว
อยู่่่ก็ติาม่	 แติ่ปรากฏการณ์ที่่�เกิดขัึ�นที่ำาให้้กระแสสังคม่เป็นเกราะป้องกันการที่ำาห้น้าที่่�ขัอง
ส่�อม่วล่ช้นไปโดยู่ปริยู่ายู่
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กฎห่มายอัาญ์า มาตรา 161/1 มาตรา 165/2 และ มาตรา 21

    มาตรา 161/1 แห่่งป็ระมวลกฎห่มายวิธิีพิิจารณาความอัาญ์า

“ในคด่ที่่�ราษฎรเป็นโจึที่ก์ห้ากความ่ปรากฏต่ิอศึาล่เองห้ร่อม่่พื่ยู่านห้ลั่กฐานที่่�ศึาล่
เร่ยู่กม่าว่าโจึที่ก์ฟ้้องคด่โดยู่ไม่่สุจึริติห้ร่อโดยู่บิดเบ่อนขั้อเที่็จึจึริง	เพื่่�อกล่ั�นแกล่้ง
ห้ร่อเอาเปร่ยู่บจึำาเล่ยู่ห้ร่อโดยู่มุ่่งห้วังผู้ล่อยู่่างอ่�นยิู่�งกว่าประโยู่ช้น์ท่ี่�พึื่งได้โดยู่ช้อบ
ให้้ศึาล่ยู่กฟ้้อง	แล่ะห้้าม่ม่ิให้้โจึที่ก์ยู่่�นฟ้้องในเร่�องเด่ยู่วกันนั�นอ่ก	
	 “การฟ้้องคด่โดยู่ไม่่สุจึริติติาม่วรรคห้นึ�งให้้ห้ม่ายู่ความ่รวม่ถึงการท่ี่�โจึที่ก์จึงใจึ 
ฝั่าฝัืนคำาสั�งห้ร่อคำาพื่ิพื่ากษาขัองศึาล่ในคด่อาญาอ่�นซ่ึ�งถึงท่ี่�สุดแล่้วโดยู่ปราศึจึาก 
เห้ติุผู้ล่อันสม่ควรด้วยู่”

   มาตรา 165/2 แห่่งป็ระมวลกฎห่มายวิธิีพิิจารณาความอัาญ์า

“ในการไต่ิสวนม่่ล่ฟ้้อง	 จึำาเล่ยู่อาจึแถล่งให้้ศึาล่ที่ราบถึงข้ัอเท็ี่จึจึริงห้ร่อข้ัอกฎห้ม่ายู่ 
อันสำาคัญที่่�ศึาล่ควรสั�งว่าคด่ไม่่ม่่ม่่ล่	 แล่ะจึะระบุในคำาแถล่งถึงติัวบุคคล่	 เอกสาร
ห้ร่อวัติถุที่่�จึะสนับสนุนขั้อเที่็จึจึริงติาม่คำาแถล่งขัองจึำาเล่ยู่ด้วยู่ก็ได้	กรณ่เช้่นว่าน่�
ศึาล่อาจึเร่ยู่กบุคคล่	 เอกสาร	 ห้ร่อวัติถุดังกล่่าวม่าเป็นพื่ยู่านศึาล่เพื่่�อประกอบการ
วินิจึฉัยู่สั�งคด่ได้ติาม่ที่่�จึำาเป็นแล่ะสม่ควร	 โดยู่โจึที่ก์แล่ะจึำาเล่ยู่อาจึถาม่พื่ยู่านศึาล่
ได้เม่่�อได้รับอนุญาติจึากศึาล่”

   มาตรา 21 แห่่งพิระราชบัญ์ญั์ติอังค์การอััยการและพินักงานอััยการ พิ.ศ. 2553

“ถ้าพื่นักงานอัยู่การเห้็นว่าการฟ้้องคด่อาญาจึะไม่่เป็นประโยู่ช้น์แก่สาธารณช้น 
ห้ร่อจึะม่่ผู้ล่กระที่บต่ิอความ่ปล่อดภัยู่ห้ร่อความ่มั่�นคงขัองช้าติิ	 ห้ร่อต่ิอผู้ล่ประโยู่ช้น์ 
อันสำาคัญขัองประเที่ศึให้้เสนอติ่ออัยู่การส่งสุด	แล่ะอัยู่การส่งสุดม่่อำานาจึสั�งไม่่ 
ฟ้้องได้	ที่ั�งน่�	ติาม่ระเบ่ยู่บที่่�สำานักงานอัยู่การส่งสุดกำาห้นด	โดยู่ความ่เห้็นช้อบขัอง 
ก.อ.”

	 อนึ�ง	 พื่นักงานอัยู่การแล่ะพื่นักงานสอบสวนยู่ังสาม่ารถใช้้อำานาจึติาม่ปกติิใน
การสั�งไม่่ฟ้้องคด่ที่่�เขั้าขั่ายู่การฟ้้องคด่ในล่ักษณะ	SLAPP	ได้	

กัฎหมายปิ้องกัันึ่กัาร SLAPP 
ของปิระเที่ศิไที่ย

	 บที่บัญญัติิภายู่ใติ้กฎห้ม่ายู่ไที่ยู่ที่่�สาม่ารถนำาม่าใช้้เพื่่�อยูุ่ติิการฟ้้องคด่	 SLAPP	 ได้แก่
ม่าติรา	 161/1	 แล่ะม่าติรา	 165/2	 แห้่งประม่วล่กฎห้ม่ายู่วิธ่พื่ิจึารณาความ่อาญา	 แล่ะ
ม่าติรา	21	แห่้งพื่ระราช้บัญญัติิองค์กรอัยู่การแล่ะพื่นักงานอัยู่การ	พื่.ศึ.	2553
	 กฎห้ม่ายู่ดังกล่่าวให้้อำานาจึศึาล่แล่ะพื่นักงานอัยู่การในการใช้้ดุล่ยู่พิื่นิจึยู่กฟ้้องห้ร่อ 
สั�งไม่่ฟ้้องคด่	 SLAPP	 บางประเภที่	 อยู่่างไรก็ติาม่กฎห้ม่ายู่เห้ล่่าน่�ยู่ังไม่่สาม่ารถใช้้ในการ
ป้องกันการดำาเนินคด่	SLAPP	ได้อยู่่างเติ็ม่ที่่�แล่ะเพื่่ยู่งพื่อ	
	 คณะกรรม่การนักนิติิศึาสติร์สากล่ได้เคยู่แสดงขั้อกังวล่เก่�ยู่วกับกฎห้ม่ายู่ดังกล่่าว	 
ซ่ึ�งสาม่ารถสรุปได้ดังน่�	
	 กฎห้ม่ายู่ดังกล่่าวไม่่ได้บัญญัติิคุ้ม่ครองการใช้้สิที่ธิม่นุษยู่ช้นแล่ะเสร่ภาพื่ขัั�นพ่ื่�นฐาน
อยู่่างช้ัดแจึ้ง	 ใช้้คำาที่่�ม่่ความ่คลุ่ม่เคร่อแล่ะไม่่ช้ัดเจึน	 แล่ะขัาดแนวที่างการปรับใช้้	 ที่ำาให้ ้
เจ้ึาห้น้าที่่�ล่ังเล่ที่่�จึะใช้้อำานาจึดังกล่่าวกับคด่	SLAPP
1.	ม่าติรา	 161/1	 แล่ะ	 165/2	 สาม่ารถปรับใช้้ได้แค่ในคด่อาญาที่่�ผู้่้เส่ยู่ห้ายู่เป็นผู้่้ฟ้้องร้อง
โดยู่ติรงติ่อศึาล่เที่่านั�น	ไม่่รวม่ถึงผู้่้ฟ้้องในคด่แพ่ื่งห้รอ่คด่อาญาที่่�พื่นักงานอัยู่การเป็นโจึที่ก์
2.	ม่าติรา	 161/1	 อนุญาติให้้ศึาล่ใช้้ดุล่ยู่พื่ินิจึที่ั�งห้ม่ดในการที่ำาคำาพื่ิพื่ากษา	 เน่�องจึากศึาล่
สาม่ารถดำาเนินการได้ด้วยู่ตินเองได้	 (Suo	Moto)	 ซึ่�งสุ่ม่เส่�ยู่งต่ิอการล่ะเมิ่ดสิที่ธิในการเข้ัาถึง 
กระบวนการยูุ่ติิธรรม่ขัองผู้่้ฟ้้องคด่
3.	อยู่่างไรก็ติาม่ปัจึจึุบันยู่ังม่่ความ่พื่ยู่ายู่าม่ในการผู้ล่ักดันร่าง	 พื่.ร.บ.	 ม่าติรการป้องกัน 
การฟ้้องคด่ปิดปากในความ่ผู้ิดฐานทีุ่จึริติติ่อห้น้าที่่�แล่ะประพื่ฤติิม่ิช้อบ	 พื่.ศึ....	 โดยู่เม่่�อ 
วันที่่�	24	ม่กราคม่	พื่.ศึ.	2565	คณะรัฐม่นติร่ได้อนุม่ัติิห้ล่ักการร่าง	พื่.ร.บ.	ดังกล่่าว	ติาม่ที่่� 
สำานักงานคณะกรรม่การป้องกันแล่ะปราบปราม่การทีุ่จึริติแห้่งช้าติิเสนอ	 โดยู่ม่่สาระสำาคัญ	 
ได้แก่	 การกำาห้นดนิยู่าม่	 “การฟ้้องคด่ปิดปาก”	 การวางแนวที่างแก่ผู้่้พื่ิพื่ากษา	 พื่นักงาน 
สอบสวน	 แล่ะพื่นักงานอัยู่การในการดำาเนินการยู่กฟ้้องคด่ที่่�ม่่ล่ักษณะเป็น	 “การฟ้้องคด่ 
ปิดปาก”	 แล่ะการกำาห้นดโที่ษติ่อผู้่้กระที่ำาความ่ผู้ิดติาม่	 พื่.ร.บ.	 น่�	 อยู่่างไรก็ด่การจึะนำา 
ร่าง	พื่.ร.บ.	ฉบับน่�ไปปรับใช้้ได้นั�นจึำาติ้องเป็นคดท่ี่่�เก่�ยู่วขั้องกับการใช้อ้ำานาจึรัฐในคด่ทีุ่จึริติ
ต่ิอห้น้าที่่�แล่ะประพื่ฤติิม่ิช้อบ
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 การสัร้างกลไกทำางกฎห่มายเพิ่่อัให่้การคุ้มครอังผ่้เสีัยห่าย
 ในรัฐควิเบก	 ประเที่ศึแคนาดา	 นอกจึากจึะม่่กล่ไกในการไม่่รับฟ้้องคด่ติั�งแติ่ติ้นแล่้ว	 
กฎห้ม่ายู่ยัู่งให้้อำานาจึศึาล่อยู่่างกว้างขัวางในกรณ่ท่ี่�ปรากฏว่ากระบวนการพิื่จึารณาคด่ 
ม่่ล่ักษณะไม่่เห้ม่าะสม่	 โดยู่อำานาจึดังกล่่าว	 ได้แก่	 การระงับการพื่ิจึารณาคด่ในช้่วงเวล่า 
ที่่�กำาห้นด	การบังคับใช้้ม่าติรการจึัดการคด่พื่ิเศึษ	แล่ะการสั�งให้้ผู้่้ฟ้้องคด่จึ่ายู่ค่าธรรม่เน่ยู่ม่
ในการดำาเนินคด่แก่จึำาเล่ยู่	 ซ่ึ�งรวม่ถึงค่าเส่ยู่ห้ายู่เช้ิงล่งโที่ษ	 แล่ะม่่ม่าติรการกำาห้นดโที่ษ 
เช่้น	 การห้้าม่ฟ้้องร้องคด่ในอนาคติเว้นแต่ิได้รับอนุญาติจึากศึาล่	 นอกจึากน่�ในห้ล่ายู่ประเที่ศึ 
ยู่ังแก้ไขัปัญห้าโดยู่การปฏิร่ปเห้ติุแห้่งการถ่กฟ้้องคด่	SLAPP	ได้แก่	การปฏิร่ปกฎห้ม่ายู่ 
ห้ม่ิ�นประม่าที่	 เช้่น	 ในรัฐนิวยู่อร์ก	 ประเที่ศึสห้รัฐอเม่ริกา	 ได้แก้ไขักฎห้ม่ายู่ห้ม่ิ�นประม่าที่ 
ขัองรัฐ	 โดยู่ระบุว่า	 สำาห้รับการกระที่ำาทัี่�งห้ม่ดท่ี่�เก่�ยู่วกับการร้องเร่ยู่นแล่ะการม่่ส่วนร่วม่ขัอง 
ประช้าช้นนั�น	 โจึที่ก์จึะเร่ยู่กค่าเส่ยู่ห้ายู่ได้ติ้องแสดงถึงห้ล่ักฐานที่่�ช้ัดเจึนแล่ะน่าเช้่�อถ่อว่า 
การส่�อสารท่ี่�ตินฟ้้องร้องนั�นถ่กกระที่ำาโดยู่จึำาเล่ยู่ติระห้นักร่้ด่ว่าเป็นความ่เที่็จึห้ร่อเพื่ราะ
ความ่สะเพื่ร่า	โดยู่ขั้อเที่็จึจึริงห้ร่อขั้อความ่เที่็จึนั�นติ้องเป็นสาระสำาคัญที่่�นำาม่าฟ้้องร้อง

กัฎหมายปิ้องกัันึ่กัาร SLAPP 
ของต่างปิระเที่ศิ

	 โดยู่ที่ั�วไปร่ปแบบการจึัดการคด่	 SLAPP	 ในประเที่ศึติ่างๆ	แบ่งออกได้เป็น	 2	แนวที่าง
ได้แก่	 (1)	การไม่่รับฟ้้องคด่	 SLAPP	ติั�งแติ่ติ้น	แล่ะ	 (2)	การสร้างกล่ไกที่างกฎห้ม่ายู่เพื่่�อ
ให้้การคุ้ม่ครองผู้่้เส่ยู่ห้ายู่/จึำาเล่ยู่ในคด่	 SLAPP	 ติล่อดกระบวนการพื่ิจึารณา	 โดยู่ที่ั�งสอง
ม่าติรการสาม่ารถปรับใช้้ได้อยู่่างผู้สม่ผู้สานกัน	เพื่่�อให้้การป้องกันการฟ้้องคด่	SLAPP	เป็น
ไปอยู่่างม่่ประสิที่ธิภาพื่ม่ากที่่�สุด

 การไม่รับฟ้อ้ังคดีี SLAPP ตั�งแต่ต้น
 ในรัฐควิเบก	 ประเที่ศึแคนาดา	 ห้ากศึาล่เห้็นว่าม่่การใช้้กระบวนการที่างกฎห้ม่ายู่	 
“ท่ี่�ไม่่เห้ม่าะสม่”	ศึาล่สาม่ารถไม่่รับฟ้้องการกระที่ำาดังกล่่าวห้ร่อคำาร้องอ่�นๆ	ได้	โดยู่ภาระการ 
พื่ิส่จึน์ว่าการกระที่ำาขัองผู้่้ฟ้้องถ่กติ้องแล่ะเห้ม่าะสม่จึะติกอยู่่่ที่่�ผู้่้ฟ้้องคด่	ห้ล่ักการดังกล่่าว
ถก่นำาม่าปรับใช้้ในรัฐบริติิช้โคล่ัม่เบ่ยู่	ประเที่ศึแคนาดา	เช้่นเด่ยู่วกัน
	 สำาห้รับรัฐแคลิ่ฟ้อร์เน่ยู่	 ประเที่ศึสห้รัฐอเม่ริกา	 ห้ากจึำาเล่ยู่สาม่ารถพิื่ส่จึน์ได้ว่าการกระที่ำา 
ขัองตินเป็นการ	 “ส่งเสริม่สิที่ธิขัองบุคคล่ในการร้องเร่ยู่นห้ร่อการแสดงออกอยู่่างเสรภ่ายู่ใติ ้
รัฐธรรม่น่ญ…	 ท่ี่�เก่�ยู่วกับประเด็นสาธารณะ”	 จึะถ่อว่าเป็นกลุ่่ม่บุคคล่แล่ะการกระที่ำาท่ี่�ได้รับ 
การคุ้ม่ครอง	 โดยู่ในกรณ่เช้่นน่�	 การพื่ิจึารณาคด่จึะดำาเนินติ่อไปได้เฉพื่าะเม่่�อผู้่้ฟ้้องคด่
สาม่ารถแสดงให้้เห็้นถึงความ่เป็นไปได้ในการหั้กล่้างเห้ตุิขัองผู้่้ท่ี่�ถ่กฟ้้องคด่กล่่าวอ้างได้
เที่่านั�น	
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ช่องที่างกัารช่วยเหล่อ เย่ยวยาสู่�อมวลชนึ่ 
และข�อเสูนึ่อในึ่อนึ่าคต

 ช่อังทำางการช่วยเห่ล่อัเยียวยา
 ห้นึ�งในช้่องที่างการช้่วยู่เห้ล่่อเยู่่ยู่วยู่าผู้่้ที่่�ได้รับผู้ล่กระที่บจึาก	 SLAPP	 ในปัจึจึุบันค่อ 
“กองทีุ่นยูุ่ติิธรรม่”	 ซ่ึ�งเป็นกองทีุ่นที่่�จึัดติั�งขัึ�นเพื่่�อเป็นแห้ล่่งเงินทีุ่นสำาห้รับใช้้จึ่ายู่เก่�ยู่วกับการ 
ช้่วยู่เห้ล่่อประช้าช้นในการดำาเนินคด่	 การขัอปล่่อยู่ช้ั�วคราวผู้่้ติ้องห้าห้ร่อจึำาเล่ยู่	 การถ่ก 
ล่ะเม่ิดสิที่ธิม่นุษยู่ช้น	 แล่ะการให้้ความ่ร่้ที่างกฎห้ม่ายู่แก่ประช้าช้น	 อยู่่างไรก็ติาม่การ 
เข้ัาถึงกองทุี่นดังกล่่าวกลั่บประสบปัญห้าในที่างปฏิบัติิ	 โดยู่จึากสถิติิขัององค์กร	 Protection 
International	 เร่�องกองทีุ่นยุู่ติิธรรม่ขัองนักปกป้องสิที่ธิม่นุษยู่ช้นระดับชุ้ม่ช้นจึากภาคติะวัน 
ออกเฉ่ยู่งเห้น่อ	ภาคเห้น่อ	แล่ะภาคใติ้	พื่บว่าติั�งแติ่	พื่.ศึ.	2559	จึนกระที่ั�ง	พื่.ศึ.	2562	
องค์กรได้ช่้วยู่เห้ล่่อผู้่้ได้รับผู้ล่กระที่บในการยู่่�นขั้อร้องเร่ยู่นเพ่ื่�อขัอการสนับสนุนจึากกองทีุ่น
ยูุ่ติิธรรม่จึากจึำานวน	60	กรณ่	แต่ิได้รับการอนุม่ัติิแค่ร้อยู่ล่ะ	40	เที่่านั�น

SLAPP Back / Counter Lawsuit

Counter Lawsuit กัรณ่เหม่องที่องจัังหวัดเลย 

	 ในฟ้ิล่ิปปินส์	 ม่่กฎห้ม่ายู่	 SLAPP	Back	 ค่อเปิดช้่องให้้ผู้่้ถ่กฟ้้องสาม่ารถยู่่�นฟ้้องเร่ยู่ก 
ค่าเส่ยู่ห้ายู่กล่ับได้เม่่�อช้นะคด่	ม่่กระบวนการช้ัดเจึน	สาม่ารถยู่่�นคำาร้องให้ม้่่การช้ดเช้ยู่เร่ยู่ก 
ค่าเส่ยู่ห้ายู่ที่่�จึ่ายู่ไปในระห้ว่างส่้คดไ่ด้	ขัณะที่่�ไที่ยู่ยู่ังไม่่ม่่
	 แต่ิในที่างปฏิบัติิก็ม่่การใช้้วิธ่ฟ้้องกลั่บท่ี่�เร่ยู่กว่า	Counter	Lawsuit	 โดยู่ที่นายู่	ส.รัตินม่ณ่ 
ระบุว่า	 เวล่าติ่อส่้เร่�องการติ่อติ้านการฟ้้องปิดปาก	 นอกเห้น่อจึากการส่้เพื่่�อให้้ช้นะคด่ห้ร่อ
พื่้นจึากคด่แล่้ว	 อาจึจึะติ้องม่าพื่่ดกันว่าเราจึะห้ยูุ่ดการกระที่ำาอยู่่างน่�ได้อยู่่างไร	 ดังนั�นที่่�
ผู้่านม่าในการที่ำางานกับชุ้ม่ช้น	ถ้าม่่ความ่เป็นไปได้ก็จึะใช้้วิธ่การฟ้้องกล่ับ	

	 ช้าวบ้านขึั�นป้ายู่เพ่ื่ยู่งแค่ว่า	“ปิดเห้ม่่องฟื้�นฟ่้”	อยู่่่ภายู่ในแล่ะห้น้าห้ม่่่บ้าน	แล้่วถ่กเห้ม่่องที่อง 
ฟ้้องเร่ยู่กค่าเส่ยู่ห้ายู่	50	ล่้านบาที่	ช้าวบ้านส่้คด่แล่้วช้นะ	ศึาล่ที่ั�งช้ั�นติ้นช้ั�นอุที่ธรณ์พื่ิพื่ากษา 
ให้ยู้่กฟ้้อง	
	 ที่นายู่แล่ะช้าวบ้านม่องว่าการยู่กฟ้้องไม่่น่าจึะพื่อสำาห้รับการเยู่่ยู่วยู่าจึากการถ่กฟ้้อง	ก็เล่ยู่ 
ต้ิองฟ้้องกล่ับ	ซ่ึ�งศึาล่ก็พื่ิพื่ากษาให้้ช้าวบ้านช้นะคด่	ก็ค่อเห้็นว่าช้าวบ้านไม่่ควรที่่�จึะถ่กฟ้้อง
ก็ให้้ช้ดเช้ยู่ค่าเส่ยู่ห้ายู่
	 อยู่่างไรก็ติาม่แนวคิดเร่�องการฟ้้องกล่ับแบบน่�	 ศึาล่เองก็ยู่ังรับไม่่ได้	 ในเบ่�องติ้น	 ศึาล่ยู่ัง
พื่่ดเล่ยู่ว่าคุณม่าฟ้้องที่ำาไม่	ก็คุณช้นะคดไ่ปแล่้ว	ศึาล่ยู่กฟ้้องไปแล่้ว	คุณจึะเอาอะไรอ่ก
	 เพื่ราะเห้ตุิน่�ในสังคม่ไที่ยู่จึึงม่่การฟ้้องกลั่บน้อยู่	 เพื่ราะการฟ้้องกลั่บไม่่ใช่้เร่�องง่ายู่	 ต้ิองใช้้ 
พื่ล่ังงานส่งที่ั�งพื่ล่ังงานเวล่าแล่ะค่าใช้้จึ่ายู่	 ไม่่เห้ม่่อนกับฟ้ิล่ิปปินส์ที่่�กฎห้ม่ายู่เปิดช้่องไว้
ชั้ดเจึน
	 จึึงม่่ข้ัอเสนอถึงการตัิ�งองค์กรขึั�นเพ่ื่�อฟ้้องเร่ยู่กค่าเส่ยู่ห้ายู่	โดยู่เป็นการรวม่ตัิวขัองที่นายู่ความ่ 
สิที่ธิม่นุษยู่ช้นห้รอ่ที่นายู่ความ่ด้านสิ�งแวดล่้อม่
	 แล่ะม่่บที่ล่งโที่ษผู้่้ฟ้้องปิดปาก	 ยู่กติัวอยู่่าง	 กรณ่เห้ม่่องที่องจึังห้วัดเล่ยู่ขั้างติ้น	 ที่ั�งศึาล่
อุที่ธรณ์แล่ะศึาล่ฎ่กาพื่ิพื่ากษายู่กฟ้้องแล่ะให้้โจึที่ก์ช้ดใช้้ค่าเส่ยู่ห้ายู่เป็นค่าที่นายู่ความ่	 
300,000	 บาที่	 ถ่อเป็นการล่งโที่ษโดยู่ไม่่ต้ิองฟ้้องกล่ับ	 ดังนั�นถ้าม่ก่ฎห้ม่ายู่ให้้ฟ้้องกล่ับได ้
ก็ควรม่่การกำาห้นดบที่ล่งโที่ษให้้ศึาล่พิื่จึารณาล่งโที่ษผู้่้ฟ้้องปิดปากเพื่ราะตัิ�งใจึใช้้กระบวนการ 
ยุู่ติิธรรม่คุกคาม่ผู้่้ที่่�แสดงความ่เห้็นโดยู่สุจึริติ
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ข่้อเสื่นอด้านสื่่�อ

 1 องค์กรส่�อแล่ะสำานักข่ัาวควรร่วม่กันกำาห้นดวาระแล่ะให้้ความ่ร้่แก่สังคม่ในประเด็นการ 
ฟ้้องปิดปาก	เพื่่�อให้้สังคม่เกิดการติ่�นร่้	 เขั้าใจึการที่ำาห้น้าที่่�ขัองส่�อแล่ะขัองตินเองที่่�จึะ 
นำาเสนอ	 วิพื่ากษ์วิจึารณ์	 แล่ะร่วม่แสดงความ่คิดเห้็นต่ิอประเด็นที่่�เป็นประโยู่ช้น์สาธารณะ	
นำาไปส่่ผู้ล่ล่ัพื่ธ์สุดที่้ายู่ในการเปล่่�ยู่นแปล่งเช้ิงวัฒนธรรม่
 2	 	สร้างเคร่อข่ัายู่	โดยู่ไม่่จึำากัดอยู่่่แค่ในแวดวงส่�อ	แต่ิควรเป็นการสร้างเคร่อข่ัายู่ท่ี่�ครอบคลุ่ม่ 
ที่ั�งกับนักขั่าวด้วยู่กันเอง	 องค์กรส่�อ	 สม่าคม่วิช้าช้่พื่	 นักกฎห้ม่ายู่	 นักสิที่ธิม่นุษยู่ช้น	 นัก
วิช้าการ	 ภาคประช้าสังคม่	 ไปจึนถึงเคร่อขั่ายู่ในต่ิางประเที่ศึ	 ซ่ึ�งจึะช้่วยู่เสริม่ที่ั�งด้านองค์
ความ่ร่้	การระม่ัดระวัง	แล่ะความ่ช้่วยู่เห้ล่อ่ในร่ปแบบติ่างๆ	
 3	 การจึัดติั�งองค์กรกล่างแล่ะกองทีุ่นเพื่่�อให้้ความ่ช้่วยู่เห้ล่่อแก่นักขั่าวที่่�ถ่กฟ้้องปิดปาก	 
ไม่่ว่าจึะเป็นการติรวจึสอบขั้อกฎห้ม่ายู่	การประกันติัว	การส่้คด่	การส่งเสริม่ความ่ร่้	ห้ร่อ 
ค่าใช้จ้ึ่ายู่จึำาเป็นอ่�นๆ

ข�อเสูนึ่อในึ่อนึ่าคต

ข่้อเสื่นอด้านกัฎ์ห่ม่าย

 1 ผู้ล่ักดันให้้ม่่การที่บที่วนแล่ะแก้ไขักฎห้ม่ายู่ป้องกันการฟ้้องคด่	 SLAPP	 เพื่่�อให้้ 
สาม่ารถใช้้กล่ไกดังกล่่าวได้อยู่่างม่่ประสิที่ธิภาพื่แล่ะครอบคลุ่ม่	 เพ่ื่�อให้้เกิดการประกันอยู่่าง 
แที่้จึริงว่าบุคคล่ทีุ่กคนท่ี่�ใช้้สิที่ธิเสร่ภาพื่ขัองตินติาม่รัฐธรรม่น่ญห้ร่อกฎห้ม่ายู่ระห้ว่าง
ประเที่ศึที่่�ไที่ยู่ผู้่กพื่ันจึะได้รับการคุ้ม่ครองจึากการฟ้้องคด่	SLAPP	 ไม่่ว่าจึะเป็นคด่แพื่่ง	คด่
อาญา	ห้ร่อคดป่กครอง	ผู้่านการดำาเนินคด่ในช้่องที่างใดก็ติาม่
 2		 ผู้ล่ักดันให้้ม่่การปฏิร่ปบรรดากฎห้ม่ายู่ที่่�ถ่กใช้้เป็นเคร่�องม่่อ	 SLAPP	 เช้่น	 กฎห้ม่ายู่ 
ห้มิ่�นประม่าที่ที่างอาญาท่ี่�ม่่การเร่ยู่กร้องขัององค์การสห้ประช้าช้าติิให้้ยู่กเลิ่กโที่ษที่างอาญา 
แล่ะจึัดให้้เป็นเร่�องที่างแพื่่งเท่ี่านั�น	 แติ่ก็ติ้องระม่ัดระวังไม่่ให้้ม่ก่ารเร่ยู่กค่าเส่ยู่ห้ายู่เกินจึริง 
นอกจึากน่�ยัู่งม่่กฎห้ม่ายู่อ่�นๆ	 ท่ี่�จึำาเป็นต้ิองปฏิร่ป	 เช่้น	 พื่.ร.ก.	 บริห้ารราช้การในสถานการณ์ 
ฉุกเฉิน	พื่.ศึ.	2548	พื่.ร.บ.	ว่าด้วยู่การกระที่ำาความ่ผิู้ดเก่�ยู่วกับคอม่พิื่วเติอร์	พื่.ศึ.	2560	ห้ร่อ 
ม่าติรา	112	ในประม่วล่กฎห้ม่ายู่อาญา	เป็นต้ิน	ซึ่�งมั่กถ่กนำาม่าใช้้เป็นเคร่�องม่่อปิดกั�นเสร่ภาพื่ 
ในการแสดงความ่คิดเห้็น
	 ในขัณะที่่�ม่่กฎห้ม่ายู่ห้ล่ายู่ฉบับที่่�ควรถ่กแก้ไขัเพื่่�อให้้เสร่ภาพื่ในการแสดงออกเป็นจึริง	 
ฝั่ายู่รัฐกล่ับพื่ยู่ายู่าม่ควบคุม่เสร่ภาพื่น่�ด้วยู่การเสนอร่าง	 พื่.ร.บ.	 ส่งเสริม่จึริยู่ธรรม่แล่ะ 
ม่าติรฐานวิช้าช้่พื่ส่�อม่วล่ช้น	 ซ่ึ�งม่่ห้ล่ายู่ประเด็นที่่�สะที่้อนว่ารัฐติ้องการควบคุม่ส่�อม่วล่ช้น 
ผู้่านเง่�อนไขัติ่างๆ	 อ่กที่ั�งยู่ังม่่การก่ดกันที่ำาให้้ส่�อพื่ล่เม่่องห้ร่อส่�ออิสระที่ำางานได้อยู่่างยู่าก 
ล่ำาบาก	 ดังกรณ่การสล่ายู่การชุ้ม่นุม่บริเวณดินแดงที่่�เจึ้าห้น้าที่่�ติำารวจึกันส่�อพื่ล่เม่่อง	 ส่�อ
อิสระไม่่ให้้เขั้าพื่่�นที่่�โดยู่อ้างติ้องม่่บัติรประจึำาติัวที่่�ออกให้้โดยู่กรม่ประช้าสัม่พื่ันธ์
  3  ผู้ลั่กดันให้้ม่่การที่บที่วนแล่ะแก้ไขับรรดากฎห้ม่ายู่ที่่�เก่�ยู่วกับการให้้ความ่ช้่วยู่เห้ล่่อ
เยู่่ยู่วยู่าผู้่้ที่่�ได้รับผู้ล่กระที่บจึากคด่	 SLAPP	 เช้่น	 กองทีุ่นยูุ่ติิธรรม่	 เพื่่�อให้้การช้่วยู่เห้ล่่อ
เยู่่ยู่วยู่าเป็นไปโดยู่ที่ั�วถึงแล่ะม่่ประสิที่ธิภาพื่ยู่ิ�งขัึ�น
	 ไม่่เพื่่ยู่งแติ่ประเด็นด้านกฎห้ม่ายู่	 ส่วนที่่�เก่�ยู่วโยู่งกันอยู่่างที่นายู่ห้ร่อนักกฎห้ม่ายู่ที่่�จึะ 
ช้่วยู่ในการส่้คด่ก็เป็นอ่กองค์ประกอบห้นึ�งที่่�ติ้องให้้ความ่สำาคัญ	 เน่�องจึากปัจึจุึบันที่นายู่ที่่�ม่ ่
ฐานความ่ร้่ความ่เข้ัาใจึด้านสิที่ธิม่นุษยู่ช้นแล่ะสิ�งแวดล้่อม่ยัู่งม่่ไม่่เพ่ื่ยู่งพื่อ	 อ่กทัี่�งในการเร่ยู่น 
การสอนวิช้ากฎห้ม่ายู่ก็ยู่ังเน้นเร่�องเห้ล่่าน่�น้อยู่เกินไป	ห้ากม่่ปรับปรุงห้ล่ักส่ติรวิช้ากฎห้ม่ายู่
ม่่องค์กรห้ร่อห้น่วยู่งานสนับสนุนด้านการเสริม่สร้างองค์ความ่ร่้ในจุึดน่�ยู่่อม่เป็นอ่กกล่ไกท่ี่�
ช่้วยู่ให้้ส่�อแล่ะภาคประช้าสังคม่รับม่่อกับการฟ้้องปิดปากได้ด่ขัึ�น
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“ในบีริบีทั้ทั้ี�ม่ีโซเชียลม่ีเดีย เราอาจต่้อง
นิยาม่คว่าม่เป็็นกัลางและห่น้าทั้ี�กัารทั้ำาสื่่�อ
ให่้กัว่้างข่ว่างข่ึ้นห่รือเป็ล่า ให่้ต่รงก้ับี
บีริบีทั้ข่องสื่้งคม่ม่ากัข่ึ้นห่รือเป็ล่า 
ไม่่ให่้ต่ิดอยู่กั้บีแค่ว่่าเราจะต่้องให่้พื�นทั้ี�
ทัุ้กัฝั่าย... ม่้นค่อนข้่างยากัทั้ี�
น้กัข่่าว่พลเม่่องจะเอาไม่ค์ไป็จ่อสื่้ม่ภาษณ์
บีริษ้ทั้เห่ม่่องเอง และถ้าสื่่�อม่ว่ลชนไทั้ย
อยากัจะสื่ม่าทั้านคว่าม่เป็็นกัลางข่อง 
Journalism ในแบีบีข่องป็ระเทั้ศู
ป็ระชาธิิป็ไต่ย...เพื�อสื่ร้างบีรรทั้ด้ฐิาน
คว่าม่เป็็นม่่ออาชีพ เป็็นกัลางทั้้�งห่ลาย
ดิฉ้นคิดว่่ากั็ต่้องอย่าล่ม่ด้ว่ยว่่าม่้นมี่
Social Contract ทั้ี�สื่่�อม่ีต่่อสื่้งคม่
ป็ระชาธิิป็ไต่ย ห่้ว่ใจสื่ำาค้ญจริงๆ ค่อ
กัารต่รว่จสื่อบีผู้ม่ีอำานาจ เป็ิดพื�นทั้ี�
ให่้ป็ระชาชน เป็ิดพื�นทั้ี�ให่้เกัิด 
Public Opinion เพื�อให่้คนทั้ี�สื่ร้างนโยบีาย 
สื่ร้างนโยบีายต่รงกั้บีสื่ิ�งทั้ี�ป็ระชาชน
ต่้องกัาร เราไม่่ได้ม่ีห่น้าทั้ี�จะต่้องแสื่ดง
คว่าม่จริงใจต่่อร้ฐิห่รือทัุ้นในสื่ภาพสื่้งคม่ไทั้ย
ทั้ี�โครงสื่ร้างอำานาจข่องทัุ้นและ
ร้ฐิม่้นม่ากักัว่่าป็ระชาชน”

วิรดีา แซ่่ลิ่ม I อด่ติผู้่้ประกาศึขั่าวรายู่การนักขั่าวพื่ล่เม่่อง	ไที่ยู่พื่่บ่เอส

ข่้อเสื่นอด้านว่้ฒนธิรรม่

	 การฟ้้องปิดปากเป็นร่ปแบบห้นึ�งขัองการลิ่ดรอนสิที่ธิเสร่ภาพื่ในการแสดงออก	 ซึ่�งอาจึเป็น 
ม่ิติิเช้ิงวัฒนธรรม่ที่่�ฝัังล่ึกขัองสังคม่ไที่ยู่ที่่�ไม่่คุ้นเคยู่กับการถกเถ่ยู่ง	 วิพื่ากษ์วิจึารณ์	 แล่ะ
แสดงความ่คิดเห้็นอยู่่างสร้างสรรค์	 เม่่�อเกิดเห้ติุการณ์เห้ล่่าน่�ขัึ�น	 ผู้่้ที่่�เป็นเป้าการถกเถ่ยู่ง
ห้ร่อเป็นขั่าวจึึงม่่ความ่อดที่นติำ�า	แสดงที่่าที่่ไม่่พื่อใจึ	ขั่ม่ขั่่ว่าจึะใช้้กระบวนการที่างกฎห้ม่ายู่
จึัดการ	จึนถึงการฟ้้องร้องจึริง	ม่่ล่ักษณะ	“เช้่อดไก่ให้้ล่ิงด่”	 เพื่่�อให้้เส่ยู่งในสังคม่เง่ยู่บล่ง	 
ซ่ึ�งเราสาม่ารถเห้็นการใช้้วิธ่น่�ได้ติั�งแติ่ระดับประช้าช้นที่ั�วไป	คนม่่ช้่�อเส่ยู่ง	องค์กรธุรกิจึ	 
เจึ้าห้น้าที่่�รัฐ	ห้น่วยู่งานรัฐ	ถึงนายู่กรัฐม่นติร่
	 เร่ยู่กได้ว่าเป็นวัฒนธรรม่การใช้้กฎห้ม่ายู่ขัองสังคม่ไที่ยู่ที่่�ถ่กส่งติ่อ	สิ�งน่�สร้างวัฒนธรรม่ 
ความ่กล่ัวขัึ�นอ่กที่อดห้นึ�ง	 ความ่อันติรายู่อยู่่่ที่่�ว่าวัฒนธรรม่ดังกล่่าวแที่รกซ่ึม่ล่งไปในความ่
ร่้สึกนึกคิดขัองคนในกระบวนการยูุ่ติิธรรม่ด้วยู่	 ไม่่ว่าจึะเป็นผู้่้พื่ิพื่ากษา	 อัยู่การ	 เจึ้าห้น้าที่่� 
ติำารวจึ	ห้รอ่ที่นายู่ความ่	กระที่ั�งผู้่้คนเกิดความ่เข้ัาใจึว่านำากฎห้ม่ายู่ม่าใช้้ในล่ักษณะน่�	 เป็น
ความ่ถ่กติ้องแล่ะเป็นความ่ยูุ่ติิธรรม่แบบห้นึ�ง
	 การมุ่่งแก้ไขัตัิวกฎห้ม่ายู่แล่ะกระบวนการยุู่ติิธรรม่เพ่ื่ยู่งอยู่่างเด่ยู่วยู่่อม่ไม่่เพ่ื่ยู่งพื่อ
เพื่ราะคนเป็นผู้่้ใช้้กฎห้ม่ายู่	 ผู้่้ม่่อำานาจึอาจึติ่ความ่กฎห้ม่ายู่ติาม่ความ่คิดความ่เขั้าใจึที่่�ถ่ก 
กำากับโดยู่วัฒนธรรม่อ่กที่่ห้นึ�งโดยู่ร่้ติัวห้ร่อไม่่ร่้ติัวก็ติาม่	 ดังนั�นผู้่้เก่�ยู่วขั้องทีุ่กภาคส่วนควร
ที่ำางานเช้ิงวัฒนธรรม่	 สร้างองค์ความ่ร่้	 ปรับความ่เขั้าใจึติ่อเสรภ่าพื่ในการแสดงออกควบค่่
กันไป
	 ม่่ข้ัอเสนอว่าควรม่่การกำาห้นดวาระที่างสังคม่เพ่ื่�อสร้างวัฒนธรรม่ให้ม่่	 ที่ำาให้้สังคม่ติระห้นัก 
ว่าการนำาความ่จึริงม่าถกเถ่ยู่งกันอยู่่างสร้างสรรค์สาม่ารถเกิดขึั�นได้	เช่้น	ผู่้านการนำาเสนอข่ัาว 
การที่ำาค่่ม่่อ	 การพื่บปะห้น่วยู่งานติ่างๆ	 การสร้างเวที่่การถกเถ่ยู่งอยู่่างสร้างสรรค์	 การใช้้
เคร่อขั่ายู่ส่งติ่อแนวความ่คิด	เป็นติ้น
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“ไม่่ว่่าคุณจะเป็็นสื่่�อองค์กัรว่ิชาชีพ
ห่รือสื่่�อพลเม่่องกั็ต่าม่ บีทั้บีาทั้ข่อง
กัาร Agenda Setting เป็็นสื่ิ�งสื่ำาค้ญม่ากั
ในกัารทั้ำาให่้เรื�องราว่ทั้ี�คุณกัำาล้งม่องว่่า
เป็็นเรื�องให่ญ่ข่องสื่้งคม่ กัลายม่าเป็็น
ว่าระข่่าว่สื่าร แล้ว่ห่ล้งจากัน้�น
ทั้ำาให่้ม่้นกัลายเป็็น Public Agenda 
กัลายเป็็นว่าระสื่าธิารณะจนทัุ้กัคนร้บีรู้
อย่างเรื�อง SLAPP เราจะข่ยายให้่คนรู้ว่่า
ร้ฐิห่รือเอกัชนห่รือคนทั้ี�มี่สื่่ว่นได้สื่่ว่นเสื่ีย
กั้บีกัารนำาเสื่นอข่่าว่กัำาล้งม่ีกัารใช้กัลยุทั้ธิ์
ว่ิธิีแบีบีนี� แล้ว่กัลายเป็็น Public Agent 
กัลายเป็็นว่าระสื่าธิารณะ จนกัระทั้้�ง
ม่ีแนว่ร่ว่ม่ ท้ั้ายสืุ่ดกัลายเป็็น 
Policy Agenda กัลายเป็็น
ว่าระเชิงนโยบีายเกัิดข่ึน้”

ผศ.ดีร. วิไลวรรณ จงวิไลเกษม I คณะวารสารศึาสติร์แล่ะส่�อสารม่วล่ช้น	ม่ห้าวิที่ยู่าลั่ยู่ธรรม่ศึาสติร์

“SLAPP ทั้ี�ใช้กัฎ์ห่ม่ายห่ม่ิ�นป็ระม่าทั้ 
ห่ากัไป็ดูจนสืุ่ดทั้้าย สื่่ว่นให่ญ่
คนฟ้องห่รือบีริษ้ทั้ไม่่ได้ชนะ 
เพราะม่้นจะเข่้าเรื�องทั้ี�ว่่าเป็็นเรื�องทั้ี�เป็็น
ป็ระโยชน์ต่่อสื่าธิารณะ แต่่เข่าไม่่ได้
อยากัชนะ เข่าอยากัให่้เราทั้ี�ถูกัฟ้อง
เข่้าสืู่่กัระบีว่นกัารนี� สืู่้ไป็เห่น่�อยไป็ 
สื่ิ�นเป็ล่องทั้้�งเว่ลาและทั้รพ้ยากัร”

สััณห่วรรณ ศรีสัดี I รองที่่�ปรึกษากฎห้ม่ายู่ระห้ว่างประเที่ศึ	คณะกรรม่การนักนิติิศึาสติร์สากล่
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“เข่ียนข่่าว่ย้งไง ถ้าเข่าจะฟ้องกั็ฟ้องได้
เพราะม่้นเป็็น SLAPP 
ม่้นเป็็นกัารกัล้�นแกัล้ง แต่่ทั้้�งนี�ทั้้�งน้�น
ม่้นกั็จะมี่เง่�อนไข่ต่าม่ม่าต่รา 329 ก้ับี 330 
ทั้ี�ยกัเว้่นคว่าม่ผิด ยกัเว่้นโทั้ษ
ในเรื�องคดีห่ม่ิ�นป็ระม่าทั้โดยสืุ่จริต่ 
ม่ีเรื�องข่องคว่าม่จริงอน้เป็็นป็ระโยชน์
ต่่อสื่าธิารณะ ซึ�งอ้นนี�เว่ลาเราทั้ำางาน
สื่าธิารณะน่าจะช่ว่ยเป็็นเกัราะป็้องกั้น
เว่ลาทั้ี�เราต่่อสืู่้คดีในช้�นศูาล”

เทำวฤทำธิิ� มณีฉุาย  I บรรณาธิการบริห้าร	สำานักขั่าวประช้าไที่

*เน่�อห้าห้ลั่กขัองภาค	3	เร่ยู่บเร่ยู่งจึาก
(1)	SLAPP Online Workshop :	 ร่้ที่ัน	SLAPP	ป้องกันถ่กฟ้้องปิดปาก	 เสาร์ที่่�	 12	ม่่นาคม่	พื่.ศึ.	2565	 
เวล่า	08.30	น.	–	16.30	น.	
(2)	 เอกสารเก่�ยู่วกับกฎห้ม่ายู่แล่ะม่าติรการป้องกันการดำาเนินคด่เชิ้งยุู่ที่ธศึาสติร์เพ่ื่�อระงับการม่่ส่วนร่วม่ขัอง 
สาธารณช้นติ่อส่�อม่วล่ช้น	โดยู่คณะกรรม่การนักนิติิศึาสติร์สากล่	(ICJ)

“ปั็ญห่าเรื�อง SLAPP ม่้นจะห่ยุดกั้น
อย่างไร คงห่ยุดไม่่ได้ถ้าสื่้งคม่เรา
ย้งไม่่มี่กัารเป็ลี�ยนแป็ลงเรื�องคว่าม่เข่้าใจ
ว่่าคนทัุ้กัคนในสื่้งคม่มี่สื่ิทั้ธิิ�ทั้ี�จะ
เข่้าถึงข่้อมู่ลทั้ี�เป็็นป็ระโยชน์ต่่อสื่าธิารณะ
อีกัฝั่ายห่นึ�งเข่ากั็จะรู้สื่ึกัว่่าทั้ำาไม่เข่า
ต่้องห่ยุด แต่่ม่้นกั็ม่ีคว่าม่จำาเป็็น
ทั้ี�จะต่้องแกั้ไข่ป็ัญห่าทั้ำาให้่ม่้นน้อยลง”

“มิ่ต่ิทั้างว่ฒ้นธิรรม่ค่อผม่คิดว่่า
ม่้นไป็พร้อม่กั้น เราอยูภ่ายใต่้ร้ฐิ
ทั้ี�เอะอะก็ัชอบีขู่่ ชอบีออกัม่าดำาเนินคดี
พอเห่็นใครทั้ี�ออกัม่าแสื่ดงคว่าม่คิดเห่็น
ห่รือทั้ำาอะไรทั้ี�ต่้ว่เองไม่่ชอบี...
ว่้ฒนธิรรม่ขู่่เป็็นว่้ฒนธิรรม่ทั้ี�ค่อนข่้าง
เข่้ม่แข่็งในร้ฐิไทั้ย แล้ว่พอขู่่แล้ว่ไม่่ห่ยุด
กั็ม่ีว่้ฒนธิรรม่ข่องกัารเช่อดไกั่ให้่ลิงดู 
ค่อกัารจ้บีใครบีางคนม่าดำาเนินคดี
แล้ว่ให่้เป็็นข่่าว่ให่ญ่โต่เพื�อให้่สื่้งคม่
รู้สื่ึกัว่่าห่ว่าดกัล้ว่”

สั.รัตนมณี พิลกล้า I ผู้่้ประสานงานม่่ล่นิธิศึ่นยู่์ข้ัอม่่ล่ชุ้ม่ช้น

ยิง่ชีพิ อััชณานนทำ์ I ผู้่้จึัดการโครงการอินเที่อร์เน็ติเพื่่�อกฎห้ม่ายู่ประช้าช้น	(iLaw)
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คด่ปิดปาก	 แล่ะผู้่้ฟ้้องคด่เป็นพื่นักงานขัองรัฐ	 ให้้ถ่อว่าการกระที่ำานั�นเป็นความ่ 
ผู้ิดที่างวินัยู่ห้ร่อเป็นเห้ตุิแห้่งการถอดถอนออกจึากติำาแห้น่งด้วยู่
	 	 (2)	 ผู้่้ใดกระที่ำาการไม่่สุจึริติ	 ได้ยู่่�นฟ้้องคด่ปิดปาก	 ในล่ักษณะเพื่่�อ 
กล่ั�นแกล่้งบุคคล่ให้้ติ้องรับโที่ษที่างอาญาห้ร่อได้นำาความ่อันเป็นเที่็จึยู่่�นฟ้้อง 
ต่ิอศึาล่เป็นคด่อาญา	 ห้ร่อเข้ัาลั่กษณะเป็นการฟ้้องคด่เพ่ื่�อต่ิอรองห้ร่อข่ัม่ข่่ั	 ให้้ถ่อว่า 
การกระที่ำาดังกล่่าวเป็นความ่ผู้ิดฐานขััดขัวางกระบวนการยูุ่ติิธรรม่	ติ้องระวางโที่ษ 
จึำาคุกไม่่เกิน	10	ปี	ห้ร่อปรับไม่่เกิน	200,000	บาที่	ห้ร่อที่ั�งจึำาที่ั�งปรับ	ถ้าเป็น
พื่นักงานขัองรัฐเป็นผู้่้กระที่ำาติ้องระวางโที่ษเป็น	2	เที่่าขัองโที่ษที่่�กำาห้นดไว้

(ร่าง) พิ.ร.บ. มาตรการป็้อังกันการฟ้้อังคดีปี็ิดีป็ากในความผิดีฐานทำุจริตต่อั
ห่น้าทำี่และป็ระพิฤติมิชอับ พิ.ศ....

	 ปัจึจึุบัน	คณะรัฐม่นติร่ขัองไที่ยู่อนุม่ัติิห้ล่ักการร่าง	พื่.ร.บ.	ม่าติรการป้องกันการ
ฟ้้องคด่ปิดปากในความ่ผู้ิดฐานทุี่จึริติติ่อห้น้าที่่�แล่ะประพื่ฤติิมิ่ช้อบ	 พื่.ศึ....	 ติาม่ที่่�
สำานักงานคณะกรรม่การป้องกันแล่ะปราบปราม่การทีุ่จึริติแห้่งช้าติิ	(ป.ป.ช้.)	เสนอ 
โดยู่ม่่สาระสำาคัญ	ดังน่�
       กำาห่นดีนิยาม “การฟ้อ้ังคดีีป็ิดีป็าก”	ห้ม่ายู่ความ่ว่า	การนำากระบวนการ
ยุู่ติิธรรม่ด้วยู่วิธ่การเสนอขั้อห้าติ่อศึาล่	 ไม่่ว่าจึะเป็นที่างอาญา	 ที่างแพ่ื่ง	 ห้ร่อที่าง
ปกครอง	 รวม่ถึงคด่ที่่�เก่�ยู่วขั้องกับคด่เดิม่ที่่�ได้ม่่การเสนอขั้อห้าติ่อศึาล่ไว้ก่อนแล่้ว 
ซึ่�งกระที่ำาในลั่กษณะการใช้้สิที่ธิโดยู่ไม่่สุจึริติ	ห้ร่อบิดเบ่อนข้ัอเท็ี่จึจึริงเพ่ื่�อกลั่�นแกล้่ง 
ห้รอ่เอาเปร่ยู่บบุคคล่ใด	ม่าใช้้เป็นเคร่�องม่่อ
        กำาห่นดีลักษณะข้อังการดีำาเนินคดีีห่ร่อัการฟ้้อังคดีปี็ิดีป็าก
 	 (1)	 การดำาเนินคด่ห้ร่อการฟ้้องคด่	 ซ่ึ�งม่่สาเห้ติุม่าจึากกรณ่ที่่�ผู้่้ถ่กฟ้้อง 
ได้แสดงความ่คิดเห็้น	ให้้ถ้อยู่คำา	แจึ้งเบาะแสห้รอ่ขั้อม่่ล่	จึัดที่ำาคำาร้องห้ร่อคำากล่่าว
ห้าเก่�ยู่วกับการกระที่ำาที่่�เป็นความ่ผู้ิดฐานทีุ่จึริติติ่อห้น้าที่่�แล่ะประพื่ฤติิม่ิช้อบ
	 	 (2)	 การดำาเนินคด่ห้ร่อการฟ้้องคด่อันม่่ล่ักษณะขัองการใช้้สิที่ธิโดยู่ไม่่
สุจึริติห้ร่อบิดเบ่อนข้ัอเที่็จึจึริง	เพื่่�อการแกล่้งห้รอ่เอาเปร่ยู่บผู้่้ถ่กดำาเนินคด่
       กรณีทำี่พินักงานสัอับสัวน ห่ร่อัพินักงานอััยการ ห่ร่อัผ่้ถิ่กฟ้้อังคดีี	เห้็น
ว่าการดำาเนินคด่ห้ร่อฟ้้องคด่	อาจึเขั้าขั่ายู่เป็นล่ักษณะการฟ้้องคด่ปิดปากติาม่ 
พื่ระราช้บัญญัติิน่�	 ให้้พื่นักงานสอบสวน	 ห้รอ่พื่นักงานอัยู่การ	 ม่่อำานาจึติรวจึสอบ	
สอบสวน	ห้ร่อที่ำาความ่เห้็นในคด่ได้
       กำาห่นดีให้่ผ้่ถ่ิกฟ้้อังคดีีปิ็ดีป็ากมีสิัทำธิิเรียกค่าเสีัยห่ายจึากผู้่้ฟ้้องคด่ปิดปาก	 
โดยู่กำาห้นดให้้ศึาล่ม่่อำานาจึกำาห้นดม่่ล่ค่าความ่เส่ยู่ห้ายู่จึากการถ่กฟ้้องคด่ปิดปาก 
ซ่ึ�งเป็นกล่ไกสำาคัญขัองกฎห้ม่ายู่ป้องกันการฟ้้องคด่ปิดปากในระดับสากล่
        การกำาห่นดีโทำษ
	 	 (1)	 กรณ่ที่่�ม่่การฟ้้องคด่ปิดปากติาม่พื่ระราช้บัญญัติิน่�	 โดยู่ที่่�ผู้่้ฟ้้องคด่ม่่ 
สถานะเป็นพื่นักงานขัองรัฐแล่ะเป็นการใช้้สิที่ธิโดยู่ไม่่สุจึริติ	ให้้ถ่อว่าการกระที่ำา
ดังกล่่าวเป็นความ่ผู้ิดที่างวินัยู่ห้ร่อเป็นเห้ติุแห้่งการถอดถอนออกจึากติำาแห้น่ง	 ใน
กรณ่ศึาล่ม่่คำาพื่ิพื่ากษายู่กฟ้้อง	 เพื่ราะเห้ติุว่าการฟ้้องคด่ม่่ล่ักษณะเป็นการฟ้้อง 

1

2

3

4

5
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SLAPP เปั็นสีเทา 
คือการที�ต่างฝ่่ายุต่างอ้างว่าตนเองมีีสิทธิ
ซีึ�งจะต้องไปัต่อสู้ในชิั�นศาล 
แต่กว่าจะไปัถูึงกระบัวนการตรงนั�น
ต้องใชิ้ต้นทุนทุกอยุ่างที�มีี 
คือเวลา-ค่าใชิ้จ่ายุ-ภาวะบัั�นทอน
ทางจิตใจของทั�งตนเองและครอบัครัว

คนที�จะเหนื�อยุล้าที�สุดำ
ก็คือคนที�เปัราะบัางที�สุดำ
เห็นข้างนอกเข้มีแข็ง 
แต่ภายุในโดำดำเดำี�ยุว-อ่อนแรง

นี�คือสถูานการณ์ของผูู้้ถููกฟ้้อง SLAPP 

การให้กำาลังใจตัวเองจึงสำาคัญที�สุดำ 
ดำึงพื่ลังของตัวเองข้�นมีาให้ไดำ้
และพื่ร้อมีที�จะลุกข้�นมีาสูค้ดำี 
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‘หนึ่่�งความฝัันึ่’
กัับกัารถููกัฟ้้อง
ปิิดปิากั

Strategic Lawsuit Against 
Public Participation


