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ลิขสิทธิ: และคาํสงวนสิทธิ:  
 
แนวคดิทีHปรากฏในเอกสารฉบบันีKเป็นแนวคดิของผูค้น้ควา้วจิยัและศนูยข์อ้มลูสารสนเทศดา้นธรุกจิและสทิธมินุษยชน (BHRRC) 
แนวคดิดงักลา่วอาจไมไ่ดส้ะทอ้นแนวคดิของโครงการพฒันาแหง่สหประชาชาต ิ(UNDP) 
  
ลขิสทิธิ Sของการคน้ควา้วจิยันีKเป็นของ BHRRC และ UNDP หา้มลอกเลยีนเปลีHยนแปลงหรอืเผยแพรส่ว่นหนึHงสว่นใดของเอกสารนีK 
นอกจากจะไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนหน้าจาก BHRRC และ UNDP 
 
การอา้งองิแหลง่ทีHมาของขอ้มลูไปยงัเวบ็ไซตห์รอืสิHงพมิพ ์ไมไ่ดแ้สดงนยัวา่ BHRRC หรอื UNDP ใหก้ารรบัรองเวบ็ไซตห์รอืสิHงพมิพน์ั Kน ๆ 
หรอืใหก้ารรบัรองความถกูตอ้งเทีHยงตรงของขอ้มลูหรอืแนวคดิทีHแสดงออกในเวบ็ไซตห์รอืสิHงพมิพน์ั Kน ๆ 
 
อ้างอิงภาพ: 
 
ภาพในรายงานนีKมาจาก Unsplash.com และ Pexels.com. เครดติภาพเป็นของ Drew Beamer, Aaron Burden, Mona Eendra, Bill 
Oxford, Marcus Spiske, Viggo Jorgen, Helloquence, และ Anthony Acosta 
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ตราสารระหวา่งประเทศตา่ง ๆ ไดก้าํหนดพนัธกรณใีนการคุม้ครองสทิธทิีHจะมเีสรภีาพในการแสดงออก การสมาคม 
และการชมุนุมโดยสงบ อยา่งไรกต็าม ยงัคงมกีารคกุคามผูใ้ชส้ทิธดิงักลา่วอยูท่ ั Hวไปและก่อใหเ้กดิความเสยีหาย 
การคกุคามประเภทหนึHงคอืการใชก้ระบวนการยตุธิรรมเป็นเครืHองมอื ซึHงพบไดม้ากขึKนทั Hวโลก เฉพาะในปี 2019 เพยีงปีเดยีว 
ศนูยข์อ้มลูสารสนเทศดา้นธรุกจิและสทิธมินุษยชนไดบ้นัทกึกรณกีารใชก้ระบวนการยตุธิรรมเป็นเครืHองมอื 294 กรณทีั Hวโลก 
เทยีบกบัเพยีง 86 กรณเีมืHอปี 2015 เมืHอดจูาํนวนกรณทีีHบนัทกึรวบรวมแลว้ 
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตเ้ป็นรองเพยีงภมูภิาคอเมรกิากลาง 
โดยทีHราวครึHงหนึHงของกรณเีหลา่นั Kนมลีกัษณะเป็นการดาํเนนิคดเีชงิยทุธศาสตรเ์พืHอตอ่ตา้นการมสีว่นรว่มของสาธารณะ 
(Strategic Lawsuit Against Public Participation หรอื SLAPP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้มเีพยีงฟิลปิปินสป์ระเทศเดยีวทีHกาํหนดหลกัเกณฑไ์วใ้นกฎหมายวา่คดลีกัษณะใดถอืเป็น 
SLAPP แตห่ลกัเกณฑด์งักลา่วยงัจาํกดัไวท้ีHคดเีกีHยวกบัสิHงแวดลอ้มเทา่นั Kน อยา่งไรกต็าม 
ศาลหลายแหง่ในภมูภิาคนีKไดม้คีาํตดัสนิทีHมวี ีHแววพฒันาไปในทางทีHด ี
ซึHงน่าจะสรา้งแรงกระตุน้ทีHจาํเป็นตอ่การปฏริปูแกไ้ขกฎหมายเพืHอป้องกนัคด ีSLAPP 
ศาลบางแหง่ไดใ้หค้าํรบัรองอยา่งชดัแจง้ตอ่คณุคา่ของนกักจิกรรม 
และคุม้ครองสทิธขิองนกักจิกรรมทีHจะวพิากษว์จิารณ์การดาํเนนิธรุกจิทีHสง่ผลรา้ย ศาลแหง่อืHน ๆ 
ยงัขยายการคุม้ครองไปครอบคลุมนกัขา่วและพยานผูเ้ชีHยวชาญดว้ย 
ศาลบางแหง่ยนืยนัถงึสทิธขิองประชาชนทีHจะเรยีกรอ้งการชดใชเ้ยยีวยาตอ่ความเสยีหายอนัเกดิจากการดาํเนนิธรุกจิ 
รายงานสรปุฉบบันีKจะเน้นถงึคดตีา่ง ๆ ดงักลา่ว 
เพืHอเป็นจดุตั Kงตน้สาํหรบัขอ้เสนอแนะวา่ดว้ยการปฏริปูนโยบายและการปฏบิตัขิองภาครฐั ภาคธรุกจิ 
และภาคประชาสงัคมทีHลงลกึมากขึKน 
 
นอกจากนีK รายงานสรปุฉบบันีKยงัมขีอ้เสนอแนะวา่: 
 

½ ภาครฐัควรออกกฎหมายทีHคุม้ครองนกัปกป้องสทิธมินุษยชน กาํหนดหา้มฟ้องคดแีบบ SLAPP 
และกาํหนดโทษแก่ธรุกจิทีHฟ้องคดใีนลกัษณะดงักลา่ว 

½ ภาคธรุกจิควรกาํหนดนโยบายไมต่อบโตเ้อาคนืนกัปกป้องสทิธมินุษยชน 
และนโยบายไมอ่ดทนต่อการคกุคามนกัปกป้องสทิธมินุษยชน 
และควรจดัใหม้กีลไกรอ้งเรยีนรอ้งทกุขท์ีHอยูบ่นฐานของการมสีว่นรว่มและการพดูคยุกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทั Kงหมด 

½ ภาคประชาสงัคมควรเกบ็ขอ้มลูการฟ้องคดแีบบ SLAPP ต่อไป เพืHอทาํความเขา้ใจแนวโน้ม 
และพฒันากลยทุธท์ั Kงเชงิรกุและเชงิรบัต่อการฟ้องคดแีบบ SLAPP 
โดยขยายเครอืขา่ยสนบัสนุนเพืHอใหน้กัปกป้องสทิธมินุษยชนสามารถปฏบิตังิานไดต้่อไป 

½ เป็นการฟ้องรอ้งคดแีพง่ อาญา หรอืปกครอง; 
½ เป็นการฟ้องรอ้งเพืHอดาํเนนิคดตีอ่นกัปกป้องสทิธมินุษยชนทีHใชเ้สรภีาพใ

นการแสดงออก การสมาคม และ/หรอื การชมุนุมโดยสงบ เพืHอพดูถงึ 
และ/หรอื ทาํกจิกรรมทีHเกีHยวขอ้งกบัการดาํเนนิการของธรุกจินั Kน; 

½ มเีป้าหมายเพืHอปิดปากหรอืขม่ขูน่กัปกป้องสทิธมินุษยชน 
เพืHอใหห้ยดุวพิากษว์จิารณ์ คดัคา้น มสีว่นรว่มสาธารณะ 
และกจิกรรมทีHคลา้ยคลงึกนั 

การฟ้องคดีทีCมีลกัษณะแบบ 
SLAPP 

ทีCเกีCยวโยงกบัธรุกิจมีลกัษณะ
ดงัต่อไปนีL: 
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บทนํา 
½ SLAPP 
ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้ละผลกระทบต่องานของนกัปกป้องสทิธมินุษยชน 

½ SLAPP และสภาพแวดลอ้มทางกฏหมายในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
½ เหตุใดคดแีบบ SLAPP จงึสง่ผลกระทบต่องานของนกัปกป้องสทิธมินุษยชน 

 
10 คดีตวัอยา่งจากมาเลเซีย ไทย และอินโดนีเซีย 

½ มาเลเซีย 
½ Raub Australian v. Hue Shieh Lee 
½ Asahi Kosei v. Fernandez 
½ PDZ Holdings v. The Edge Communications 

½ ไทย 
½ ทุง่คาํ v. รจุไิชยวฒัน์ และอืMน ๆ 
½ พรีพลมายนิMง v. เครอืขา่ยพทิกัษ์สทิธชิมุชนเขาคหูา 
½ วตัสนั v. ชาวบา้นอาํเภอแมส่าย 

 
½ อินโดนีเซีย 

½ Nur Alam v. Basuki Wasis 
½ PT Bumi Sukses Indonesia (BSI) v. Heri Budiawan 

(“Budi Pego”) 
½ Prita Mulyasari v. Omni International Hospital 

 
15 คาํวินิจฉัยของศาลที>เป็นคณุกบันักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

 
16 แนวปฏิบติัที>ดีในการต่อสู้คดีแบบ SLAPP 
 
18 

 
ข้อเสนอแนะ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บทนํา 
 
 

ชว่งปี 2015-2018 หน้าฐานรวมขอ้มลูวา่ดว้ยธรุกจิ เสรภีาพพลเมอืง แและนกัปกป้องสทิธมินุษยชน (Business, Civic Freedoms & 
Human Rights Defenders Portal) ของศนูยข์อ้มลูสารสนเทศดา้นธรุกจิและสทิธมินุษยชน (Business & Human Rights Resource 
Centre) (“ศนูยข์อ้มลู”) ไดบ้นัทกึกรณคีกุคามนกัปกป้องสทิธมินุษยชนทีHเกีHยวโยงกบัธรุกจิ 2155 กรณทีั Hวโลก1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากการวเิคราะหข์อ้มลูกรณทีีHเราเกบ็บนัทกึไวใ้นฐานรวมขอ้มลูของเราและขอ้สงัเกตขององคก์รหลายองคก์รต่อการดาํเนินคดเีชงิยทุธศาสตรเ์พืHอต่อตา้นการมี
สว่นรว่มของสาธารณะ (Strategic Lawsuit Against Public Participation หรอื SLAPP) ในเขตอาํนาจศาลหลายแหง่ 
เราพบวา่การฟ้องคดแีบบ SLAPP ทีHเกีHยวโยงกบัธรุกจิมลีกัษณะหลกัดงัต่อไปนีK: 
 
½ เป็นการฟ้องรอ้งคดแีพง่ อาญา หรอืปกครอง; 
½ เป็นการฟ้องรอ้งเพืHอดาํเนินคดตี่อนกัปกป้องสทิธมินุษยชนทีHใชเ้สรภีาพในการแสดงออก การสมาคม และ/หรอื การชมุนุมโดยสงบ เพืHอพดูถงึ 

และ/หรอื ทาํกจิกรรมทีHเกีHยวขอ้งกบัการดาํเนินการของธรุกจินั Kน; 
½ มเีป้าหมายเพืHอปิดปากหรอืขม่ขูน่กัปกป้องสทิธมินุษยชน เพืHอใหห้ยดุวพิากษว์จิารณ์ คดัคา้น มสีว่นรว่มสาธารณะ และกจิกรรมทีHคลา้ยคลงึกนั 

 
รายงานสรปุฉบบันีKมุง่เน้นไปทีHการฟ้องคดแีบบ SLAPP ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้
และมเีป้าหมายเพืHอขยายขอ้โตแ้ยง้ทางกฎหมายและคาํพพิากษาของศาลทีHประสบความสาํเรจ็ในการรบัรองคุม้ครองเสรภีาพในการแสดงออก การสมาคม 
และ/หรอื การชมุนุมโดยสงบของนกัปกป้องสทิธมินุษยชน 
 
ดว้ยเป้าหมายเชน่นีK เราคาดหวงัวา่จะสง่เสรมิภาครฐั ภาคธรุกจิ 
และภาคประชาสงัคมในภมูภิาคใหด้าํเนนิการปรบัปรงุตอ่ไปใหก้ฎหมายและนโยบายมคีวามครอบคลุมมากขึKน 
สามารถคุม้ครองงานของนกัปกป้องสทิธมินุษยชน 
และบงัคบัภาระความรบัผดิกบัธรุกจิทีHบดิผนัการใชก้ฎหมายเพืHอจาํกดัการใชส้ทิธเิสรภีาพขั KนพืKนฐานโดยชอบธรรม 
 
 

 
 
 

บนัทึกการคกุคาม  

• การอุม้หาย • การปฏเิสธเสรภีาพในการสมาคม  

• การควบคมุตวัโดยพลการ • การทบุตแีละการใชค้วามรนุแรง  

• การขูฆ่า่ • การปฏเิสธเสรภีาพในการแสดงออก  

• การปฏเิสธเสรภีาพในการเดนิทาง • การสญูหาย  

• การทาํใหบ้าดเจบ็ • การคกุคามและการขม่ขู ่  
• การฆา่ • การขม่ขนืและการคกุคามทางเพศ  
• การทรมานและการปฏบิตัอิยา่งโหดรา้ย • การพจิารณาคดอียา่งไมเ่ป็นธรรม  

• การขบัไลอ่อกจากพืKนทีH • การสอดแนม  
• การดาํเนินคดแีละการปฏบิตัติามขอ้บงัคบั   
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รายงานสรปุฉบบันีKแบง่ออกเป็นหา้สว่น 

1. การฟ้องคดแีบบ SLAPP ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตแ้ละผลกระทบตอ่งานของนกัปกป้องสทิธมินุษยชน 
2. SLAPP และสภาพแวดลอ้มทางกฎหมายในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้
3. คดตีวัอยา่งจากอนิโดนเีซยี มาเลเซยี และไทย 
4. แนวปฏบิตัทิ ีHดใีนการตอ่สูค้ดแีบบ SLAPP  
5. ขอ้เสนอแนะ

ในเอเชียตะวั
นออกเฉียงใต้ 

284 131 
จาํนวนการคกุคาม 

กรณกีารคกุคามดว้ยกระบวนการยตุธิรรม 
โดยที8ราวครึ8งหนึ8งสามารถจดัเป็นการฟ้องคดปิีดปา
กแบบ SLAPP 

02 



 

 
 

SLAPP 
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และผลกระทบต่องานของนักปกป้องสิท
ธิมนุษยชน 
 
เรามขีอ้สงัเกตวา่ นอกจากประเทศฟิลปิปินสแ์ลว้ ประเทศอืHน ๆ ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตไ้มม่กีฎหมายทีHกาํหนดนิยามการฟ้องคดแีบบ SLAPP 
แต่ทกุประเทศไดร้ะบุความคุม้ครองสทิธเิสรภีาพในการแสดงออก การสมาคม และการชมุนุมโดยสงบไวใ้นรฐัธรรมนูญ ยกเวน้ประเทศบรไูน 
คดทีีHรายงานสรปุฉบบันีKยกมามลีกัษณะของการฟ้องดาํเนินคดทีีHละเมดิสทิธดิงักลา่ว หรอืทีHเขตอาํนาจศาลอืHน ๆ เรยีกโดยทั Hวไปวา่ SLAPP 
เนืKอหาสว่นนีKจะอภปิรายถงึขอ้สงัเกตทีHสาํคญัต่อวธิกีารทีHธรุกจิต่าง ๆ ใชก้ฎหมายและระบบศาลเพืHอเพิHมแรงกดดนัไปยงันกัปกป้องสทิธมินุษยชน 

 

½ มีทั Lงการฟ้องคดีแพ่งและอาญากบันักปกป้องสิทธิม
นุษยชน 
 
ในอดตี การฟ้องคดปิีดปากแบบ SLAPP 
จะเป็นคดแีพง่ทีHบรษิทัฟ้องเรยีกคา่สนิไหมทดแทนจากการเสยีชืHอเสยีง 
ในปัจจบุนัเราจะเหน็วา่บรษิทัต่าง ๆ 
ฟ้องคดทีั Kงทางแพง่และทางอาญาต่อเหตุการณ์ทีHมาจากขอ้เทจ็จรงิเดยี
วกนั ตวัอยา่งเชน่ 
บรษิทัธรรมเกษตรในประเทศไทยไดฟ้้องคดทีั Kงแพง่และอาญารวม 17 
คดกีบัจาํเลย 23 ราย มลูคดปีระกอบดว้ยการลกัทรพัย ์
ความผดิอาญาฐานหมิHนประมาท 
การกระทาํความผดิเกีHยวกบัคอมพวิเตอร ์
และแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็2 
การฟ้องคดเีหลา่นีKเกดิขึKนหลงัจากคนงานขา้มชาตจิากเมยีนมาร ์14 
คนฟ้องธรรมเกษตร 
โดยกลา่วหาวา่พวกเขาถกูละเมดิสทิธอิยา่งรา้ยแรงจากการถกูบงัคบัใ
ชแ้รงงาน ถกูจาํกดัการเดนิทาง ถกูยดึพาสปอรต์ 
ถกูบงัคบัใหท้าํงานลว่งเวลาโดยไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทน 
และถกูลดเงนิเดอืนโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย 
ศาลแรงงานไดม้คีาํสั Hงใหบ้รษิทัธรรมเกษตรจา่ยเงนิชดเชยใหก้บัคนงา
นจากกรณลีะเมดิขอ้กาํหนดเรืHองคา่แรงขั KนตํHา คา่ลว่งเวลา 
คา่ทาํงานในวนัหยดุ และคา่แรงลว่งเวลา 
แต่ศาลแรงงานมคีาํตดัสนิวา่บรษิทัธรรมเกษตรไมม่คีวามผดิฐานหน่วง
เหนีHยว กกัขงั คา้มนุษย ์หรอืบงัคบัใชแ้รงงาน 
บุคคลและองคก์รหลายแหง่ใหค้วามชว่ยเหลอืแก่เหลา่คนงาน 
เพราะเหตุนั Kน บางคนจงึถกูฟ้องคดดีว้ย 
กลวธินีีKไดล้ดทอนทรพัยากรของนกัปกป้องสทิธมินุษยชนและผูใ้หค้วา
มชว่ยเหลอืพวกเขา ทรพัยากรการเงนิหมดไปกบัคา่ทนายความ 
คา่ประกนัตวั (หากจาํเป็น) 
และคา่เดนิทางทีHเกดิจากการเขา้รว่มการพจิารณาคด ี  

 

½ เรียกค่าเสียหายสงูลิ>ว 
 

ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้คา่แรงขั KนตํHาต่อเดอืนในภาคสว่นต่าง 
ๆ เฉลีHยอยูท่ีHเพยีง 300 ดอลลารส์หรฐั3  อยา่งไรกต็าม 
คา่เสยีหายทีHถกูเรยีกรอ้งในบางกรณอีาจสงูเกนิกวา่ทีHนกัปกป้องสทิ
ธมินุษยชนจะสามารถจา่ยไดใ้นชั Hวชวีติ 
รายงานสรปุฉบบันีKไดร้วมคดทีีHเรยีกรอ้งคา่เสยีหายตั Kงแต่ 1.6 
ลา้นดอลลารส์หรฐั ไปจนถงึ 3.3 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

 
½ ใช้กฎหมายต่อต้านคอมมิวนิสตห์รือกฎหมายต่อ
ต้านการก่อการร้ายกบันักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
(“red-tagging/red baiting”) 

 
กลวธิ ีred-tagging หรอื red baiting 
คอืการกลา่วหานกัปกป้องสทิธมินุษยชนวา่เป็นคอมมวินิสตห์รอืเป็
นผูก้่อการรา้ย 
เพืHอใหข้อ้วพิากษว์จิารณ์และการประทว้งคดัคา้นการดาํเนินธรุกจิทีH
ไมเ่ป็นธรรมของพวกเขาานั Kนสญูเสยีความน่าเชืHอถอื ทีHอนิโดนีเซยี 
ศาลสงูสดุตดัสนิลงโทษนกักจิกรรมดา้นสิHงแวดลอ้มดว้ยความผดิเกีH
ยวกบัความมั Hนคงของรฐั 
เขาถกูจบักุมเนืHองจากเจา้หน้าทีHตาํรวจกลา่วหาวา่เขาแสดงป้ายขอ้
ความทีHมสีญัลกัษณ์คอมมวินิสตใ์นการประทว้ง4 Andreas 
Harsono จาก Human Rights Watch กลา่ววา่ 
“การดาํเนินคดกีบั Budiawan เป็นลางรา้ยบอกเหตุวา่ 
นกักจิกรรมดา้นสิHงแวดลอ้มในเวลานีKสุม่เสีHยงต่อการถกูดาํเนินคดดี้
วยขอ้หาเป็นคอมมวินิสต ์
หากพวกเขาบงัอาจทา้ทายบรษิทัทีHเกีHยวพนักบัการสรา้งมลพษิ”5 
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½ มีการฟ้องร้องกบันักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 
พยานผูเ้ชี>ยวชาญ และเจ้าหน้าที>ของ NGO 

 
กรณทีีHบรษิทัฟ้องรอ้งสมาชกิชมุชนและคนงานทีHประทว้งนั Kนพบไดท้ั Hวไ
ป แต่ในเวลานีKพบวา่มกีารฟ้องรอ้งคดกีบัทนายความสทิธมินุษยชน 
พยานผูเ้ชีHยวชาญ และเจา้หน้าทีH NGO 
ทีHใหก้ารสนบัสนุนนกัปกป้องสทิธมินุษยชนหลายคด ี
พยานผูเ้ชีHยวชาญทีHอนิโดนีเซยีถกูฟ้องรอ้งดาํเนินคด ี
ซึHงจะถกูอภปิรายถงึในรายงานยอ่ฉบบันีKดว้ย 
ทนายชาวฟิลปิปินสแ์ละผูนํ้า NGO 
ถกูฟ้องขอ้หาหมิHนประมาทหลงัจากทีHพวกเขาเขา้รว่มการประทว้งของ
คนงานทีHมกีารกลา่วหาวา่บรษิทัใชก้ารจา้งเหมาแรงงานเทา่นั Kน 
ซึHงเป็นการละเมดิกฎหมายของฟิลปิปินส6์ 
คดเีหลา่นีKยงัคงอยูร่ะหวา่งการพจิารณาในศาล ทีHกมัพชูา 
รายงานสถานการณ์นกัปกป้องสทิธมินุษยชนโลกปี 2018 (2018 
World Report on the Situation of Human Rights 
Defenders) รายงานวา่ นกักจิกรรมทีHทาํงานใหก้บั Mother 
Nature องคก์ร NGO ดา้นสิHงแวดลอ้ม ถกูตดัสนิวา่มคีวามผดิฐาน 
“ละเมดิความเป็นสว่นตวั” และ 
“ยยุงสนบัสนุนใหก้ระทาํความผดิอุกฉกรรจ”์ 
หลงัจากทีHพวกเขาถกูจบัไดว้า่กาํลงับนัทกึวดิโีอเรอืขนาดใหญ่สองลาํทีH
ถกูสงสยัวา่ลาํเลยีงขนทรายโดยผดิกฎหมาย7 

 

½ ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนตกเป็นเป้าหมาย 
 
ขอ้มลูระหวา่งปี 2015-2018 
ของศนูยข์อ้มลูสารสนเทศดา้นธรุกจิและสทิธมินุษยชน เปิดเผยวา่ 
เอเชยีถอืเป็นภมูภิาคทีHอนัตรายทีHสดุสาํหรบัผูห้ญงินกัปกป้องสทิธมิ
นุษยชน 
 

การคกุคามนกัสทิธมินุษยชนในเอเชยีตะวั
นออกเฉยีงใต ้63 กรณจีาก 240 

กรณทีี<บนัทกึไว ้
มเีป้าหมายเป็นผูห้ญงินกัปกป้องสทิธมินุษ

ยชน8 
 
ถงึกระนั Kน ผูห้ญงิกย็งัคงอยูใ่นแนวหน้าของปฏบิตักิารประทว้งต่าง 
ๆ9 โดยมกัจะปฏบิตักิารในบทบาทนอกเหนือจากวชิาชพีของตน 
โดยเฉพาะผูห้ญงินกัปกป้องสทิธมินุษยชนทีHเป็นชนพืKนเมอืง 
ซึHงปฏบิตังิานในพืKนทีHทีHกระจายตวัทางภมูศิาสตรแ์ละมกัเป็นชนบ
ทหา่งไกล 
ทาํใหพ้วกเธอสามารถเชืHอมโยงกบัผูห้ญงินกัปกป้องสทิธคินอืHน ๆ 
หรอืองคก์รทีHสามารถใหค้วามชว่ยเหลอืไดย้าก 
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SLAPP  
และสภาพแวดล้อมทางกฎหมายในเอเชียตะวนัออกเฉี
ยงใต้ 

 
½ กรอบกฎหมายระหว่างประเทศทีAคุ้มครองสิทธิทีAจะมีเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม 

และการชุมนุมโดยสงบ  
 

การฟ้องคดแีบบ SLAPP เป็นการคกุคามสทิธขิองนกัปกป้องสทิธมินุษยชนทีHจะมเีสรภีาพในการแสดงออก 
การชมุนุมโดยสงบ และการสมาคม ซึHงลว้นเป็นพืKนฐานสาํคญัของสทิธมินุษยชนทั Kงหมด 
และถกูบรรจไุวใ้นตราสารกฎหมายระหวา่งประเทศหลายฉบบั รวมถงึปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน (Universal 
Declaration of Human Rights หรอื UDHR) กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง 
(International Covenant on Civil and Political Rights หรอื ICCPR) 
และปฏญิญาอาเซยีนวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration หรอื AHRD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รฐัมหีน้าทีHตอ้งคุม้ครองสทิธเิหลา่นีK เพืHอทีHประชาชนและประชาสงัคมจะสามารถดาํเนินงานต่าง ๆ ไดอ้ยา่งอสิระ 
ไมต่อ้งหวั Hนกลวัวา่จะตกเป็นเป้าของการขม่ขู ่คกุคาม หรอืความรนุแรง10 
การทาํเชน่นีKจะทาํใหผู้ค้นมเีสรภีาพในการตอบสนองต่อประเดน็ทีHสง่ผลกระทบต่อสงัคม เชน่ ประเดน็เกีHยวกบัสิHงแวดลอ้ม 
การพฒันาอยา่งยั Hงยนื การป้องกนัอาชญากรรม การคา้มนุษย ์การเพิHมพลงัอาํนาจใหก้บัผูห้ญงิ ความเป็นธรรมในสงัคม 
การคุม้ครองผูบ้รโิภค และการบรรลุซึHงสทิธมินุษยชนทั Kงหมด11 
เสรภีาพดงักลา่วถกูจาํกดัเมืHอสภาพแวดลอ้มทางกฎหมายไมไ่ดก้าํหนดหา้มการฟ้องคดแีบบ SLAPP ไวช้ดัเจน 
  
หลกัการชีKแนะวา่ดว้ยธรุกจิและสทิธมินุษยชนขององคก์ารสหประชาชาต ิ(United Nations Guiding Principles 
on Business and Human Rights หรอื UNGP) ระบุวา่ ธรุกจิต่าง ๆ 
ควรหลกีเลีHยงการละเมดิสทิธมินุษยชนของผูอ้ืHน 
และควรมกีารแกไ้ขเยยีวยาเมืHอเกดิผลกระทบเสยีหายจากการกระทาํของตน12 ขอ้วนิิจฉยัทั Hวไปขอ้ทีH 24 
วา่ดว้ยพนัธกรณขีองรฐัภาคภีายใตก้ตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม 
และวฒันธรรมในบรบิทของการประกอบธรุกจิ ระบุวา่ 
“การเริ &มดาํเนินการโดยบรษิทัเพื &อขดัขวางบุคคลหรอืกลุม่บุคคลมใิหร้บักาารเยยีวยา อาท ิ
การกลา่าวอา้งความเสยีหายต่อชื &อเสยีงของบรษิทั 
ไมค่วรจะถกูใชเ้พื &อก่อใหเ้กดิภาวะชะงกังนัต่อการไดร้บัการเยยีวยาโดยชอบธรรม”13  

½ ทกุคนมสีทิธใินอสิรภาพแหง่ความเหน็และการแสดงออก 
รวมทั KงอสิรภาพในอนัทีHจะถอืเอาความเหน็โดยปราศจากการแทรกแซง (UDHR และ 
ICCPR ขอ้ 19, ADHR ขอ้ 23) 

½ ทกุคนมสีทิธใินอสิรภาพแหง่การชมุนุม รว่มประชมุและการตั Kงสมาคมโดยสนัต ิ(UDHR 
ขอ้ 20, ICCPR ขอ้ 21, ADHR ขอ้ 23 และ 27(2)) 

½ การจาํกดัสทิธใินการชมุนุมโดยสงบจะกระทาํมไิดน้อกจากจะกาํหนดเพยีงเทา่ทีHจาํเป็นสาํหรั
บสงัคมประชาธปิไตย เพืHอประโยชน์แหง่ความมั Hนคงของชาต ิหรอืความปลอดภยั 
ความสงบเรยีบรอ้ย การสาธารณสขุ หรอืศลีธรรมของประชาชน 
หรอืการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลอืHน 
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การฟ้องคดแีบบ SLAPP 
เป็นการกระทาํทีHก่อใหเ้กดิภาวะชะงกังนัอยา่งมปีระสทิธภิาพต่อการวพิากษว์จิารณ์และการประทว้งทีHชอบธรรม 
ดว้ยเหตุนีK รฐัจงึตอ้งออกกฎหมายในประเทศเพืHอคุม้ครองสทิธดิงักลา่ว ในทาํนองเดยีวกนั 
ธรุกจิจะตอ้งกาํหนดนโยบายทีHรบัรองการเคารพและการไมแ่ทรกแซงงานของภาคประชาสงัคมและนกัปกป้องสทิธมินุษย
ชน14 

 
 

½ รฐัธรรมนูญและกฎหมายเพื>อการคุ้มครองสิทธิที>จะมีเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม 
และการชมุนุมโดยสงบ 
 

หลงัจากสาํรวจกรอบกฎหมายระหวา่งประเทศทีHคุม้ครองสทิธทิีHจะมเีสรภีาพในการแสดงออก การสมาคม และการชมุนุมโดยสงบแลว้ 
เราจะหนัความสนใจมาทีHรฐัธรรมนูญและกฎหมายประเทศต่าง ๆ ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้
ทกุประเทศเวน้แต่บรไูนไดร้บัรองสทิธเิหลา่นีKไวใ้นรฐัธรรมนูญ 

  
 

ประเทศ การแสดงออก การชมุนุมโดยสงบ การสมาคม 

บรไูน ไมม่1ี5 ไมม่ ี ไมม่ ี

กมัพชูา  มาตรา 41  มาตรา 41  มาตรา 42 

อินโดนีเซีย  มาตรา 28  มาตรา 28  มาตรา 28 

ลาว  มาตรา 44  มาตรา 44  มาตรา 44 

มาเลเซีย  มาตรา 10  มาตรา 10  มาตรา 10 

เมียนมาร ์  มาตรา 354  มาตรา 354  มาตรา 354 

ฟิลิปปินส ์ มาตรา 3 สว่นทีH 4 มาตรา 3 สว่นทีH 4 มาตรา 3 สว่นทีH 4 

สิงคโปร ์ มาตรา 14 มาตรา 14 มาตรา 14 

ไทย มาตรา 34 มาตรา 44 มาตรา 42 

ติมอร-์เลสเต มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 

เวียดนาม มาตรา 25 มาตรา 25 มาตรา 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06 



 

 
 

เรารบัรองวา่นกัปกป้องสทิธเิป็นผูม้สีว่นสาํคญัในการระบถุงึความเสี?ยงหรอืปัญหาในกจิกรรมทางธรุกจิของเรา 
โดยสนบัสนุนการสอบทานในบทบญัญตัเิกี?ยวกบัการแกไ้ขเยยีวยาตอ่ความเสยีหายที?เกดิข ึJน เมื?อนกัปกป้องสทิธถิกูโจมต ี
หลกัปฏบิตัเิพื?อการดาํเนนิธรุกจิที?ย ั ?งยนืยอ่มถกูโจมตดีว้ย เราสนบัสนุนเป็นอยา่งยิ?งใหร้ฐับาลตา่ง ๆ คุม้ครองเสรภีาพพลเมอืงในทกุหนแหง่ 
ซึ?งรวมถงึการประกนัวา่ภาคประชาสงัคมและนกัปกป้องสทิธมินุษยชนจะเป็นอสิระจากการละเมดิ การคกุคาม การขม่ขู ่การทาํรา้ยรา่งกาย 
หรอืการจาํกดัสทิธทิี?จะมเีสรภีาพในการพดู การชมุนุม การสมาคม และการเคลื?อนที? ทั Jงในระดบัปัจเจกและระดบัรวมกลุม่ 

 
 
อยา่งไรกต็าม มเีพยีงสามประเทศทีHมกีฎหมายป้องกนัการฟ้องคดทีีHอาจจาํกดัการทาํงานของนกัปกป้องสทิธมินุษยชน 
และมเีพยีงประเทศฟิลปิปินสท์ีHกาํหนดหลกัเกณฑว์า่คดลีกัษณะใดถอืเป็น SLAPP และกาํหนดหา้มฟ้องคดลีกัษณะดงักลา่ว 
 

½ ฟิลิปปินส ์
สงูสดุไดม้คีาํสั HงเกีHยวกบัการพจิารณาคดสีิHงแวดลอ้ม16 อนุญาตใหใ้ชข้อ้ต่อสูว้า่ดว้ยคด ีSLAPP ได ้
แต่ใชก้บัคดทีีHเกีHยวกบัสิHงแวดลอ้มเทา่นั Kน กลา่วคอื นกัปกป้องสทิธมินุษยชนทีHถกูตั Kงขอ้กลา่วหาสามารถกลา่วหาไดว้า่ 
การฟ้องคดนีั Kนเป็นไป “ดว้ยเจตนาที &จะคกุคาม กลั &นแกลง้ สรา้งแรงกดดนัที &เกนิควร 
หรอืระงบัการดาํเนินการทางกฎหมายที &บุคคลไดด้าํเนินการหรอืกาํลงัจะดาํเนินการเพื &อบงัคบัใชก้ฎหมายสิ &งแวดลอ้ม 
การปกป้องสิ &งแวดลอ้ม หรอืการยนืยนัสทิธใินสิ &งแวดลอ้ม” ก่อนจะเริHมกระบวนพจิารณาคด ี
ศาลจะตอ้งทาํการไต่สวนมลูฟ้องและมคีาํสั Hงไมฟ้่องคดหีากพบวา่เป็นการฟ้องคดแีบบ SLAPP 

 
½ ไทย 

ไมม่กีฎหมายทีHกาํหนดกฎเกณฑข์องคดทีีHเขา้ขา่ย SLAPP ในไทย แต่มาตรา 161/1 แหง่ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 
ซึHงมผีลบงัคบัใชเ้มืHอวนัทีH 20 มนีาคม 2019 ใหอ้าํนาจศาลไมร่บัฟ้องคดอีาญา หากศาลเหน็วา่การฟ้องคดนีั Kน 
“โจกทใ์ชส้ทิธฟ้ิองคดโีดยไมส่จุรติหรอืโดยบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ (1) เพื &อกลั &นแกลง้ (2) หรอืเอาเปรยีบจาํเลย (3) 
หรอืโดยมุง่หวงัผลอยา่งอื &น (4) ยิ &งกวา่ผลประโยชน์ที &พึ &งไดโ้ดยชอบ”17 นอกจากนั KนเพืHอคดัเอาการฟ้องคดเีลก็ ๆ น้อย ๆ 
หรอืมเีจตนาไมส่จุรติออก มาตรา 165/2 แหง่ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ซึHงมผีลบงัคบัใชเ้มืHอวนัทีH 20 กุมภาพนัธ ์
2019 กาํหนดวา่ “ในการไต่สวนมลูฟ้อง จาํเลยอาจแถลงใหศ้าลทราบถงึขอ้เทจ็จรงิหรอื 
ขอ้กฎหมายอนัสาํคญัที &ศาลควรสั &งวา่คดไีมม่มีลู และจะระบุในคาํแถลงถงึตวับุคคล เอกสาร 
หรอืวตัถุที &จะสนบัสนุนขอ้เทจ็จรงิตามคาํแถลงของจาํเลยดว้ยกไ็ด”้18 นอกจากนั Kนยงัใหอ้าํนาจศาลให ้“อาจเรยีกบุคคล เอกสาร 
หรอืวตัถุดงักลา่วมาเป็นพยานศาลเพื &อประกอบการวนิิจฉยัสั &งคดไีดต้ามที &จาํเป็นและสมควร”19 ขอ้บญัญตัเิหลา่นีKยงัคอ่นขา้งใหม ่
จงึยงัไมไ่ดท้ดสอบถงึประสทิธผิลอยา่งเตม็รปูแบบ อนัทีHจรงิแลว้ กลุม่องคก์รอยา่งคณะกรรมการนกันิตศิาสตรส์ากล (International 
Commission of Jurists หรอื ICJ) เครอืขา่ยธรุกจิเพืHอสทิธมินุษยชนประเทศไทย (Thailand BHR Network) 
และสมาคมนกักฎหมายสทิธมินุษยชน (Human Rights Lawyers Association) ไดต้ั Kงขอ้กงัวลต่อขอ้บญัญตัดิงักลา่วไวด้ว้ย20 
โดยระบุวา่ 1) มาตราดงักลา่วไมไ่ดใ้หค้าํจาํกดัความของคาํวา่ “ไมส่จุรติ” 2) 
มาตราดงักลา่วใหก้ารยกฟ้องเป็นดลุพนิิจของศาลโดยเฉพาะ และ 3) มาตรา 161/1 และมาตรา 165/2 จาํกดัแต่เพยีงการฟ้องคด ี
SLAPP ทีHเป็นคดอีาญาทีHมรีาษฎรเป็นโจทกเ์ทา่นั Kน แต่ไมส่ามารถใชก้บัคดลีกัษณะอืHน 
เชน่คดแีพง่หรอืคดอีาญาซึHงพนกังานอยัการเป็นโจทกไ์ด2้1 

 
½ อินโดนีเซีย 

ไมม่กีฎหมายทีHกาํหนดกฏเกณฑข์องคดทีีHเขา้ขา่ย SLAPP ในอนิโดนเีซยี 
แตก่ฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองสิHงแวดลอ้มและการจดัการทรพัยากรธรรมชาต2ิ2 ระบไุวใ้นมาตรา 66 วา่ 
“ผูใ้ดทีHตอ่สูเ้พืHอสทิธใินการมชีวีติอยูใ่นสิHงแวดลอ้มทีHดแีละเหมาะสม ผูน้ั Kนไมส่ามารถถกูฟ้องดว้ยขอ้หาทางอาญาหรอืแพง่” 
กฎหมายป้องกนัและขจดัการทาํลายป่าไม2่3 ยงัคุม้ครองบคุคลจาากการถกูฟ้อง และระบใุนมาตรา 78(1) วา่ 
“ผูร้ายงานขา่วและผูใ้หข้อ้มลูไมส่ามารถถกูฟ้องโดยชอบธรรม ไมว่า่จะดว้ยประมวลกฎหมายอาญาหรอืประมวลกฎหมายแพง่ 
โดยมเีหตจุากรายงานหรอืถอ้ยคาํใหข้อ้มลูทีHตนจะทาํ กาํลงัทาํ หรอืเคยไดท้าํไว”้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

เครือข่ายธรุกิจเพื0อเสรีภาพพลเมืองและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  
(Business Network on Civic Freedoms and Human Rights Defenders) 
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เหตใุดคดีแบบ SLAPP 
จึงส่งผลกระทบต่องานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
 
ปัจจยัสองประการทีHเกีHยวขอ้งอยา่งยิHงกบัประสทิธภิาพของการฟ้องคดแีบบ SLAPP ต่องานของนกัปกป้องสทิธมินุษยชนทั Hวโลก ไดแ้ก่ 
กรอบกฎหมายทีHคุม้ครองสทิธชิองพวกเขานั Kนไมช่ดัเจนหรอืไมม่อียูเ่ลย 
 

 
½ คดีแบบ SLAPP ส่งผลกระทบเป็นพิเศษเมื>อไม่มีความช่วยเหลือในการต่อสู้คดีหรือมีเพียงน้อยนิด และ/หรือ 
เมื>อทรพัยากรการเงินในการช่วยเหลือทางกฎหมายไม่เพียงพอ 

 
การฟ้องรอ้งคดแีบบ SLAPP ตอ้งใชเ้วลาและเงนิ โดยเฉพาะอยา่งยิHงเมืHอนกัปกป้องสทิธมินุษยชนไมไ่ดต้อ้งสูเ้พยีงคดเีดยีว 
แต่ตอ้งสูห้ลายคดใีนหลายศาล ตลอดเวลาหลายปีทีHผา่นมา 
องคก์รประชาสงัคมทีHสนบัสนุนนกัปกป้องสทิธมินุษยชนไดถ้กูตดัเงนิทนุเพืHอการต่อสูค้ดไีปมหาศาล 
ความชว่ยเหลอืทางกฎหมายโดยมากถกูจาํกดัอยูท่ีHการใหก้ารศกึษา การอบรม การเสรมิสรา้งขดีความสามารถ 
และเหตุฉุกเฉนิสาํหรบันกัปกป้องสทิธทิีHถกูโจมต ี(อาท ิการอพยพยา้ยทีHและความปลอดภยัทางกายภาพ) 
แมก้ระทั HงเมืHอครั KงทีHยงัมเีงนิทนุสาํหรบัต่อสูค้ด ีเงนิทนุนั Kนกม็รีะยะเวลาจาํกดัตามระยะเวลาาดาํเนินโครงการตั Kงแต่หนึHงถงึสามปี 
การต่อสูค้ดใีนประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตห้ลายประเทศมกัจะไมส่ิKนสดุภายในระยะเวลาเพยีงสามปี บางคดใีชเ้วลาถงึสบิ (10) ปีกวา่จะถงึทีHสดุ 
ในทางกลบักนั บรษิทัต่าง ๆ มทีรพัยากรมากมายในการต่อสูค้ดสีว่นใหญ่ 
และพวกเขาใชป้ระโยชน์จากอาํนาจทีHไมเ่ทา่เทยีมกนัระหวา่งพวกเขาและนกัปกป้องสทิธทิีHพวกเขาฟ้องรอ้ง เพืHอเพิHมประสทิธภิาพของคดแีบบ 
SLAPP 
 
 

½ คดีแบบ SLAPP 
ทรงประสิทธิภาพเพราะกรอบกฎหมายไม่ชดัเจนหรือไม่มีอยู่
เลย 
 
การไมม่กีรอบกฎหมายทีHกาํหนดหลกัเกณฑเ์กีHยวกบันกัปกป้องสทิธมินุษยชน
และหา้มการฟ้องคดแีบบ SLAPP อยา่งชดัเจน 
สง่ผลไปเพิHมแรงกดดนัต่อนีกปกป้องสทิธมินุษยชน 
เนืHองจากคดทีีHพวกเขาถกูฟ้องรอ้งนั Kนจะถกูพจิารณาดว้ยการตคีวามองคป์ระก
อบของความผดิแบบดั Kงเดมิ โดยไมม่บีรบิทของการกระทาํของพวกเขา 
สทิธใินการปกป้องสิHงแวดลอ้มถกูยกขึKนมาอยา่งมปีระสทิธภิาาพในคดจีากไทย
และอนิโดนีเซยี ซึHงจะกลา่วถงึในสว่นต่อไป 
แต่กฎหมายทีHมอียูใ่นปัจจบุนัในภมูภิาคนีKไมไ่ดข้ยายความไปถงึนกัปกป้องสทิ
ธมินุษยชนประเภทอืHน ๆ และคดขีองพวกเขา 
 
เมืHอกฎหมายไมช่ดัเจนหรอืไมม่อียู ่บรษิทัต่าง ๆ 
จะฉวยโอกาสใชเ้พืHอประโยชน์ของตนเมืHอใดกต็ามทีHมโีอกาส 
แมแ้ต่ก่อนคดแีบบ SLAPP จะขึKนสูช่ ั Kนศาล 
กฎหมายเชน่นีKกไ็ดบ้อ่นทาํลายงานของนกัปกป้องสทิธมินุษยชนแลว้โดยการดึ
งเอาทรพัยากรการเงนิและมนุษยข์องพวกเขาไป ในขณะทีHบรษิทัต่าง ๆ 
สามารถอา้งไดว้า่พวกเขาใชช้อ่งทางทีHชอบธรรมอยา่งศาลเพืHอปกป้องชืHอเสยีง
และธรุกจิของบรษิทัจากขอ้กลา่วหาของนกัปกป้องสทิธมินุษยชน 

ความช่วยเหลอืทางกฎหมายจา
กรฐับาลนั7นไมเ่คยเพียงพอ 
โดยเฉพาะในภมูภิาคอยา่งเอเชยีต
ะวนัออกเฉยีงใต ้
ทีIซึIงงบประมาณทั Lงหมดสาํหรบัคว
ามชว่ยเหลอืทางกฎหมายนั Lน 
บางครั Lงยงัน้อยกวา่คา่เสยีหายทีIบ
รษิทัเรยีกรอ้งจากนกัปกป้องสทิธมิ
นุษยชนเสยีอกี 
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Protect Defenders ตั Kงขอ้สงัเกตวา่ ทั KงทีHสภาวะแวดลอ้มเลวรา้ยลง 
แต่ทนุสาํหรบันกัปกป้องสทิธกิลบัเพิHมขึKนเพยีง 1% ในระหวา่งปี 2014 ถงึ 2016 โดยเพิHมจาก 97.6 
ลา้นดอลลารส์หรฐั เป็น 98.8 ลา้นดอลลารส์หรฐั24 
ไมม่ขีอ้มลูทีHแสดงวา่เงนิทนุทีHน้อยนิดนีKถกูใชไ้ปกบัการต่อสูค้ดเีทา่ใด อนัทีHจรงิแลว้ Protect Defenders 
ตั Kงหมายเหตุไวว้า่ 
“วธิกีารใหท้นุมกัจะไมป่รบัใหเ้ขา้กบัความจาํเป็นเฉพาะและสถานการณ์ของนกัปกป้องสทิธมินุษยชน” 
เงนิทนุมกัจะมาในฐานะทนุโครงการสาํหรบัการรเิริHมการฝึกอบรมและเสรมิสรา้งขดีความสามารถ 
และไมไ่ดเ้ป็นทนุเพืHอการต่อสูค้ด ี
 
ความชว่ยเหลอืทางกฎหมายจากรฐับาลนั Kนไมเ่คยเพยีงพอ โดยเฉพาะในภมูภิาคอยา่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้
ทีHซึHงงบประมาณทั Kงหมดสาํหรบัความชว่ยเหลอืทางกฎหมายนั Kน 
บางครั Kงยงัน้อยกวา่คา่เสยีหายทีHบรษิทัเรยีกรอ้งจากนกัปกป้องสทิธมินุษยชนเสยีอกี 
นอกจากนีKยงัมหีลกัเกณฑค์ดัเลอืกทีHนกัปกป้องสทิธมิกัจะไมผ่า่นเกณฑ ์ตวัอยา่งเชน่ 
กฎหมายเกีHยวกบัการใหค้วามชว่ยเหลอืทางกฎหมายในภมูภิาคนีKหลายฉบบักาํหนดใหผู้ไ้ดร้บัความชว่ยเหลอืตอ้ง
เป็นผูย้ากไร ้เงืHอนไขนีKทาํใหค้นงานทีHถกูฟ้องคดแีบบ SLAPP 
ซึHงอาจจะเลีKยงชพีไดแ้ต่ไมม่ทีรพัยากรเพยีงพอจะต่อสูค้ดตีอ้งถกูตดัสทิธิ Sโดยอตัโนมตั ิ
นอกจากนีKกลุม่เปราะบางอืHน ๆ ยงัปฏเิสธไมเ่ขา้ถงึความชว่ยเหลอืทางกฎหมายจากรฐับาล 
โดยเฉพาะอยา่งยิHงเมืHอชมุชนกลุม่นีKถกูโจมตแีละขม่ขูจ่ากตวัละคนทั Kงภาครฐัและบรษิทั 
 
เมืHอไมม่ทีรพัยากรทีHเพยีงพอ ภาระทีHนกัปกป้องสทิธมินุษยชนแบกรบัไวย้อ่มเพิHมพนูขึKนมากมายหลายเทา่ 
พวกเขาตอ้งเผชญิกบัความเสยีหายทางเศรษฐกจิ การเมอืง 
และสิHงแวดลอ้มจากการประกอบธรุกจิในชมุชนของพวกเขาอยูแ่ลว้ 
และยงัตอ้งรบัมอืกบัความทกุขย์ากสว่นบุคคลเพืHอทีHจะประทว้งคดัคา้นบรษิทัต่าง ๆ 
ทีHมกัจะมทีรพัยากรไมจ่าํกดัต่อไปอกีดว้ย 
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คดีตวัอย่าง 
 
สว่นนีKประกอบไปดว้ยคดทีีHถกูคดัเลอืกโดยนกักฎหมายจากมาเลเซยี อนิโดนีเซยี และไทย 
พงึสงัเกตวา่ประเทศเหลา่นีKยงัไมม่กีฎหมายทีHกาํหนดหลกัเกณฑว์า่คดแีบบไหนถอืเป็น SLAPP 
แต่คดเีหลา่นีKถกูคดัเลอืกมาเนืHองจากการฟ้องรอ้งคดกีบัจาํเลยมลีกัษณะแบบ SLAPP กลา่วคอื 
เป็นคดทีีHฟ้องรอ้งเพืHอตอบโตก้ารใชส้ทิธขิองพวกเขาทีHจะมเีสรภีาพในการแสดงออก การสมาคม และการชมุนุมโดยสงบ 
จาํเลยสว่นใหญ่ในคดตี่อไปนีKชนะคดตี่อผูฟ้้องรอ้ง ซึHงกค็อืบรษิทั อยา่งไรกต็าม 
การรวมคดเีหลา่นีKมาไวไ้มค่วรถอืเป็นหลกัฐานวา่นกัปกป้องสทิธมินุษยชนในประเทศดงักลา่วปลอดภยัจากการฟ้องคดแีบบ SLAPP แลว้ 
คดตีวัอยา่งเหลา่นีKถกูคดัเลอืกมาเพืHอเน้นถงึขอ้โตแ้ยง้ทางกฎหมายทีHมปีระสทิธภิาพในการต่อสูค้ด ีSLAPP และเพืHอบง่ชีKถงึพืKนทีHสาํหรบัการแกไ้ขปรบัปรงุ 
ซึHงรฐัและธรุกจิจาํเป็นตอ้งพจิารณา ขอ้อภปิรายในสว่นนีKมาจากคาํวนิิจฉยัชีKขาดของศาล เพืHอเป็นประกนัถงึความถกูตอ้งเทีHยงตรงทีHสดุ 
 
 

½ มาเลเซีย 
 

 
Raub Australian Gold Mining Sdn Bhd v. Hue Shieh Lee (13 กมุภาพนัธ ์2019)25 

 
บรษิทั Raub Australian Gold Mining (“RAGM”) ฟ้องรอ้ง Hue Shieh Lee (จาํเลย) ดว้ยขอ้หาหมิHนประมาทและใสร่า้ยป้ายส ี
จากขอ้ความทีHถกูกลา่วหาวา่ปรากฏและตพีมิพใ์นบทความสองบทความ บทความแรกเป็นรายงานการสาํรวจแบบสอบถามกบัผูอ้ยูอ่าศยัในบรเิวณ Bukit 
Koman ซึHงเป็นบรเิวณทีHบรษิทัดาํเนินธรุกจิ รายงานระบุวา่ ผูอ้าศยัในบรเิวณดงักลา่วจาํนวนมากเริHมไดร้บัผลกระทบไมว่า่จะเป็นมะเรง็ โรคผวิหนงั 
ระคายเคอืงตา ไอ และภาวะงว่งซมึ นบัตั Kงแต่เริHมมกีารทาํเหมอืงแรท่องในบรเิวณ บทความทีHสองยกคาํพดูของจาํเลยมา โดยกลา่ววา่ RAGM จา้งคนไมถ่งึ 
10 คน แต่อา้งวา่กจิการของบรษิทัไดส้รา้งงานมากกวา่ 1,000 ตาํแหน่ง 
 
ศาลสงูสดุมาเลเซยีตดัสนิใหย้กฟ้อง 
เนืHองจากบรษิทัไมส่ามารถพสิจูน์วา่ผลการสาํรวจเป็นเทจ็และจาํเลยเขยีนขอ้ความดงักลา่วโดยมจีดุประสงคม์ุง่รา้ยและปราศจากเหตอุนัควร 
อกีทั Kงยงัไมส่ามารถพสิจูน์วา่จาํเลยเป็นผูเ้ขยีนขอ้ความดงักลา่วนั Kนจรงิ 
 
ในคาํวนิจิฉยัใหฝ่้ายจาํเลยชนะ ศาลสงูใชห้ลกั Objective Test กลา่วคอื ภายใตพ้ฤตกิารณ์ทีHถอ้ยคาํดงักลา่วถกูเผยแพร ่
วญิaชูนทีHไดอ้า่นจะเขา้ใจวา่ถอ้ยคาํนั KนมลีกัษณะหมิHนประมาทหรอืใสร่า้ยหรอืไม2่6 ศาลสงูสดุวนิจิฉยัวา่ ศาล 
“ไมเ่หน็วา่ถอ้ยคาํดงักลา่วทาํใหผู้อ้ทุธรณ์ถกูเกลยีดชงั ถกูเหยยีดหยาม ถกูเยย้หยนั 
หรอืทาํใหส้ถานะของผูอ้ทุธรณ์ตกตํHาลงในความคาํนงึของสงัคมโดยทั Hวไป”27 ศาลสงูสดุยกขอ้สงัเกตของศาลอทุธรณ์วา่ 
ขอ้ความดงักลา่วถกูเขยีนโดยนกักจิกรรมอนัมาจากความกงัวลตอ่สขุภาพและความปลอดภยัของชมุชน และงานของนกักจิกรรม 
“ไดนํ้าไปสูค่วามผาสกุโดยรวมของสงัคมโดยทั Hวไป” ศาลสงูจงึมคีาํวนิจิฉยัวา่ ขอ้ความดงักลา่วไมถ่อืเป็นการหมิHนประมาท 
และเกดิจากเจตนาเพืHอความโปรง่ใสและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
 

 
Asahi Kosei Sdn Bhd v. Charles Hector Fernandez (2011)28 

 
ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2011 บรษิทั Asahi Kosei (“โจทก”์) ฟ้องคดหีมิHนประมาทกบั Charles Hector Fernandez (“จาํเลย”) 
นกักฎหมายสทิธมินุษยชน จากการเผยแพรบ่ลอ็กโพสตจ์าํนวนหกโพสตท์ีHกลา่วหาวา่บรษิทัละเมดิสทิธคินงานชาวเมยีนมาร ์31 คน 
บลอ็กโพสตด์งักลา่วเปิดโปงวา่บรษิทัจา่ยคา่จา้งไมเ่พยีงพอ ตดัเงนิคา่ธรรมเนียมโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย และปฏเิสธไมอ่นุญาตใหล้าป่วย 
 
ก่อนทีHจาํเลยจะเผยแพรบ่ลอ็กโพสต ์จาํเลยไดส้ง่อเีมลไปขอคาํยนืยนัจากโจทกว์า่ขอ้กลา่วหาของคนงานเป็นจรงิหรอืไม ่
เมืHอเขาไมไ่ดร้บัการตอบกลบัจากบรษิทั เขาจงึดาํเนินการเผยแพรบ่ลอ็กโพสต ์
หลงัจากนั Kนบรษิทัจงึสง่จดหมายถงึเขาโดยปฏเิสธขอ้กลา่วหาทีHปรากฏในโพสตข์องจาํเลย29 และเรยีกรอ้งใหเ้ขาจา่ยเงนิ 10,000,000.00 รงิกติ (ราว 
2,384,850.00 ดอลลารส์หรฐั) ภายในเจด็ (7) วนั มฉิะนั Kนบรษิทัจะดาํเนินการตามกฎหมาย 
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ในขณะทีHคดอียูใ่นระหวา่งการพจิารณา ผูพ้พิากษาศาลสงูออกคาํสั Hงคุม้ครองชั Hวคราวใหแ้แก่บรษิทั 
โดยสั Hงใหจ้าํเลยลบบลอ็กโพสตท์ั KงหมดทีHมกีารอา้งองิถงึบรษิทั และใหร้ะงบัการโพสตถ์อ้ยแถลงใด ๆ เกีHยวกบัคนงานเมยีนมารท์ีHเกีHยวขอ้งกบับรษิทัในอนาคต 
จาํเลยรอ้งใหเ้พกิถอนคาํสั Hงคุม้ครองโดยยกสทิธใินการแสดงออกตามทีHบญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญแหง่มาเลเซยี30 แต่ศาลไมร่บัคาํรอ้ง โดยใหเ้หตุผลวา่ 
แมเ้ขาจะมสีทิธใินการแสดงออกจรงิ แต่บรษิทัไมค่วรจะถกูสอบสวนจากศาลของความเหน็สาธารณะ 
ศาลกลา่วถงึความเสยีหายทางธรุกจิทีHอาจเกดิขึKนโดยเป็นผลจากโพสตข์องจาํเลย และเน้นวา่อนัทีHจรงิแลว้ องคก์รในประเทศและระหวา่งประเทศ 81 
องคก์รไดเ้รยีกรอ้งใหบ้รษิทัเคารพสทิธมินุษยชนของคนงาน และสนบัสนุนใหผู้ผ้ลติระงบัการประกอบธรุกจิกบั Asahi แลว้ 
 
จาํเลยแพค้ดทีั Kงในชั Kนศาลสงูและศาลอทุธรณ์ และถกูสั Hงใหจ้า่ยเงนิจาํนวน 10,000.00 รงิกติ (ราว 2346.32 ดอลลารส์หรฐั) แก่บรษิทั 
 
ในเดอืนสงิหาคม 2011 คูก่รณทีั Kงสองฝ่ายไดท้าํขอ้ตกลงระงบัขอ้พพิาท และศาลไดบ้นัทกึคาํพพิากษายนิยอมไว ้
เง ืHอนไขในขอ้ตกลงประกอบดว้ยการถอนคาํฟ้องจากศาลสงู การจา่ยเงนิคา่เสยีหายจาํนวน 1 รงิกติ (ราว 0.23 ดอลลารส์หรฐั) 
และการตพีมิพป์ระกาศขอขมาในหนงัสอืพมิพท์อ้งถิHน 2 ฉบบั จาํเลยยนิยอมกระทาํตามเง ืHอนไขขอ้ตกลง 
 

 
PDZ Holdings Berhad v. The Edge Communications Sdn Bhd & Others (2018) 

 
บรษิทั PDZ Holdings Berhad ฟ้องรอ้งบรษิทั The Edge Communications Sdn Bhd และนกัขา่วอาวโุสดว้ยขอ้หาหมิHนประมาท 
จากบทความสามบทความทีHเผยแพรใ่นปี 2017 ไดแ้ก่ “Interesting manoeuvres at PDZ”, 29 พฤษภาคม 201731; “Newsbreak: 
Undue preference in PDZ assets transfer,” 19 มถุินายน 201732, และ “Murky connection between Sanichi and PDZ”, 
10 กรกฎาคม 201733 บรษิทักลา่วหาวา่บทความมเีนืKอหาทีHไมถ่กูตอ้งเทีHยงตรงและเป็นเทจ็ 
และมพีืKนฐานมาจากขา่วลอืและแหลง่ขอ้มลูทีHไมไ่ดร้บัการยนืยนั 
 
ผูพ้พิากษาศาลสงูตดัสนิไมร่บัคาํฟ้องของบรษิทั โดยรบัฟังขอ้ตอ่สูข้องจาํเลยสามขอ้ตอ่ไปนีK: 
1. ขอ้ความทีHถกูกลา่วหามไิดพ้าดพงิถงึโจทกห์รอืชืHอเสยีงทางการคา้ของโจทก ์
2. ขอ้ตอ่สูเ้รืHองการตชิมดว้ยความเป็นธรรม (fair comment) และ 
3. ขอ้ตอ่สูเ้รืHองเอกสทิธิ SโดยมเีงืHอนไข (qualified privilege) 
 
ข้อต่อสู้เรืCองชืCอเสียงทางการค้า 
ศาลวนิจิฉยัวา่ บรษิทัไมส่ามารถพสิจูน์ไดว้า่บทความสง่ผลกระทบตอ่ชืHอเสยีงทางการคา้ของบรษิทั เนืHองจากบทความระบวุา่ราคาหุน้ของบรษิทัยงัคงนิHงอยู ่
นอกจากนั Kนจาํเลยยงัไมส่ามารถสง่ผลตอ่ชืHอเสยีงทางการคา้ของบรษิทัทีHแจง้วา่เป็น "บรษิทัทีHประกอบธรุกจิโดยการถอืหุน้ (Investment Holding 
Company)” ในคาํฟ้องทีHบรษิทัยืHนตอ่ศาลเอง 
 
ข้อต่อสู้เรืCองการติชมด้วยความเป็นธรรม 
ศาลวนิิจฉยัวา่ หากจาํเลยสามารถพสิจูน์ไดว้า่ขอ้ความหมิHนประมาทนั Kนเป็นการแสดงความคดิเหน็โดยมปีระโยชน์สาธารณะเป็นสาํคญั 
และไมไ่ดเ้ป็นคาํแถลงขอ้เทจ็จรงิ จาํเลยสามารถใชข้อ้ต่อสูเ้รืHองการตชิมดว้ยความเป็นธรรมไดห้ากขอ้ตชิมนั Kนอยูบ่นฐานของความจรงิ34  
 
ข้อต่อสู้เรืCองเอกสิทธิ: โดยมีเงืCอนไข 
ศาลวนิิจฉยัวา่ จาํเลยสามารถพสิจูน์ไดว้า่ ในการเผยแพรบ่ทความเหลา่นั Kน จาํเลยไดป้ฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัขิองสืHอมวลชนทีHรบัผดิชอบต่อสงัคม 
โดยรายงานถงึขอ้กลา่วหารา้ยแรงอนัเป็นขอ้กงัวลของสาธารณะ ดว้ยเหตุทีHกรณนีีKเป็นเรืHองของประโยชน์สาธารณะ 
จาํเลยในฐานะนกัขา่วมหีน้าทีHตอ้งเขยีนรายงานเกีHยวกบักรณดีงักลา่ว 
อกีทั Kงจาํเลยยงัใชแ้หลง่ขอ้มลูทีHเชืHอถอืไดแ้ละดาํเนินการเพืHอตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู ทีHสาํคญัยิHงไปกวา่นั Kน 
บทความเหลา่นั Kนเป็นการรายงานอยา่งเป็นธรรมของขอ้เทจ็จรงิทีHไดร้บัการพสิจูน์ในเวลาต่อมาวา่เป็นจรงิ  
 
ศาลมคีาํสั Hงใหโ้จทกจ์า่ยคา่ใชจ้า่ยเป็นจาํนวนเงนิ 50,000 รงิกติ (ราว 11,924.75 ดอลลารส์หรฐั) 
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½ ไทย 
 

 
บริษทั ทุ่งคาํ จาํกดั v. สรุพนัธ ์รจิุไชยวฒัน์ และอีกห้าคน (2015)35 
 

 
ในเดอืนพฤษภาคม 2015 บรษิทัทุง่คาํยืHนฟ้องขอ้หาหมิHนประมาททีHศาลจงัหวดัเลยกบัสมาชกิหกคนของกลุม่ฅนรกัษบ์า้นเกดิ (“ผูถ้กูฟ้อง”) 
ซึHงเป็นกลุม่ชมุชนทีHเคลืHอนไหวคดัคา้นการดาํเนินธรุกจิของบรษิทั 
การฟ้องรอ้งนีKเป็นการโตต้อบทีHจาํเลยไดต้ดิป้ายทีHทางเขา้หมูบ่า้นนาหนองบงและตลอดแนวถนนในหมูบ่า้น เรยีกรอ้งใหปิ้ดเหมอืงแรท่องและฟืKนฟูสิHงแวดลอ้ม 
และแสดงออกวา่บรษิทัไมเ่ป็นทีHตอ้นรบัในชมุชน บรษิทัเรยีกรอ้งใหจ้าํเลยจา่ยเงนิจาํนวน 50 ลา้นบาท (ราว 1,632,975.00 ดอลลารส์หรฐั) 
กลา่วหาวา่จาํเลยทาํลายชืHอเสยีงและความน่าเชืHอถอืของบรษิทั โดยสง่ผลทางลบกบัมลูคา่ของบรษิทัในตลาดหุน้ 
 
ศาลจงัหวดัเลยมคีาํตดัสนิไมร่บัฟ้องในเดอืนมนีาคม 2016 
และวนิจิฉยัวา่การกระทาํของผูถ้กูฟ้องเป็นการใชส้ทิธใินการแสดงออกและแสดงความคดิเหน็โดยชอบธรรมซึHงไดร้บัความคุม้ครองโดยรฐัธรรมนูญ 
ศาลใหก้ารรบัรองสทิธขิองผูถ้กูฟ้องทีHจะปกป้องสิHงแวดลอ้มของตนและสทิธใินการไดร้บัการแกไ้ขเยยีวยาจากการกระทาํทีHอาจทาํความเสยีหายกบัชมุชน 
ศาลยงัเหน็วา่ป้ายทีHผูถ้กูฟ้องนํามาตดินั Kนไมเ่ป็นการหมิHนประมาท และไมม่หีลกัฐานทีHแสดงวา่ผูถ้กูฟ้องเจตนาจะสรา้งความเสยีหายตอ่บรษิทั ทา้ยทีHสดุ 
ศาลมคีาํวนิจิฉยัวา่ ถา้ธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทยปกป้องสทิธชิมุชนตอ่ทรพัยากร และใหอ้าํนาจผูอ้ยูอ่าศยัทีHจะเรยีกรอ้งการฟืKนฟสูิHงแวดลอ้มทีHถกูทาํลาย 
 
ศาลมคีาํสั Hงใหบ้รษิทัจา่ยคา่ชดเชยแก่ครวัเรอืนทีHไดร้บัผลกระทบ และรบัผดิชอบการทาํความสะอาดการปนเปืKอนทั KงหมดทีHบรษิทัก่อใหเ้กดิขึKน 
และฟืKนฟสูิHงแวดลอ้มใหก้ลบัมาอยูใ่นสภาพทีHอยูอ่าศยัได ้ศาลอทุธรณ์พพิากษายนืตามคาํสั Hงของศาลจงัหวดั 
และยํKาเตอืนกบับรษิทัวา่สทิธทิีHจะมเีสรภีาพในความคดิเหน็ไดร้บัการรบัประกนัดว้ยกฏหมายหากใชส้ทิธิ Sนั Kนโดยเจตนาสจุรติ 
 
แมว้า่คาํสั Hงศาลจะเป็นทีHสิKนสดุแลว้ แตบ่รษิทัไดย้ืHนฟ้องลม้ละลาย และผูถ้กูฟ้องยงัคงไมไ่ดร้บัการชดเชยจนถงึทกุวนันีK 
 

 
บริษทั พีรพลมายนิC ง จาํกดั v. สมาชิกเครือข่ายพิทกัษ์สิทธิชมุชนเขาคหูาเก้าคน (2013)36 
 

 
ในเดอืนมนีาคม 2011 บรษิทัพรีพลมายนิHงยืHนฟ้องขอ้หาหมิHนประมาททางแพง่กบัสมาชกิเครอืขา่ยพทิกัษส์ทิธชิมุชนเขาคหูาเกา้ (9) คน 
และเรยีกรอ้งคา่ชดเชยจาํนวน 64,000,000 บาท (ราว 2,089,792.00 ดอลลารส์หรฐั) เครอืขา่ยนีKประทว้งต่อตา้นการดาํเนินธรุกจิของบรษิทั 
และกลา่วหาวา่ชมุชนของพวกเขาไดร้บัความเสยีหายทางสิHงแวดลอ้มจากการดาํเนินธรุกจิดงักลา่ว 
พวกเขายงักลา่วหาดว้ยวา่บรษิทัพรีพลไดร้บัใบอนุญาตทาํเหมอืงมาโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย 
เนืHองจากไมไ่ดป้ฏบิตัติามรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิHงแวดลอ้มอยา่งครบถว้น 
ผูถ้กูฟ้องไดท้าํหนงัสอืยืHนต่อนายกรฐัมนตรเีพืHอขอใหช้ะลอการต่ออายใุบอนุญาตของบรษิทั และยงัยืHนฟ้องเจา้หน้าทีHทีHออกใบอนุญาตใหบ้รษิทัอกีดว้ย 
 
อยา่งไรกต็าม บรษิทัถอนคาํฟ้องก่อนทีHจะเริHมการพจิารณาคด3ี7 สมาชกิชมุชนยืHนฟ้องบรษิทักลบั โดยกลา่วหาวา่เมืHอครั KงทีHบรษิทัย ืHนฟ้องก่อนหน้านีK 
บรษิทัไดท้าํลายชืHอเสยีงและศกัดิ Sศรขีองพวกเขา คดนีีKศาลฎกีาตดัสนิใหส้มาชกิเครอืขา่ยพทิกัษส์ทิธชิมุชนเขาคหูาชนะ 
และมคีาํสั Hงใหบ้รษิทัชดเชยคา่เสยีหายตอ่ชาวบา้น ศาลรบัรองสทิธขิองพวกเขาในการประทว้งและยืHนหนงัสอืรอ้งเรยีนตอ่ทางการ และระบวุา่ 
การยืHนหนงัสอืตอ่หน่วยงานทีHมอีาํนาจนั Kนเป็นสทิธขิองประชาชน อกีทั Kงยงัวนิจิฉยัวา่การทีHบรษิทัยืHนฟ้องรอ้งผูอ้าศยัทีHเพยีงแคใ่ชส้ทิธขิองตนนั Kน 
ถอืวา่ไมใ่ชก่ารกระทาํทีHมเีจตนาสจุรติ และก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่พวกเขา ศาลมคีาํสั Hงใหบ้รษิทัจา่ยชดเชยคา่เสยีชืHอเสยีง 
และจา่ยคา่เสยีหายทางสขุภาพและจติใจดว้ย แตร่ายงานตา่ง ๆ บง่ชีKวา่บรษิทัยงัไมก่ระทาํตามคาํสั Hงศาล 
 

 
บริษทั วตัสนั v. ชาวบา้นอาํเภอแม่สายแปดคน (2017) 
 

 
บรษิทัวตัสนัฟ้องชาวบา้นในอาํเภอแมส่ายแปด (8) คน โดยกลา่วหาวา่ การประทว้งคดัคา้นของชาวบา้นไปขดัขวางการดาํเนนิธรุกจิของบรษิทั 
และทาํใหบ้รษิทัไมส่ามารถบรรลุโครงการตามสญัญาไดท้นัเวลา บรษิทัฟ้องคดทีางแพง่และเรยีกรอ้งเงนิชดเชยจาํนวน 58,772,597.48 บาท (ราว 
1,919,424.87 ดอลลารส์หรฐั) 
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บรษิทัวตัสนัชนะโครงการก่อสรา้งระบบบาํบดันํKาเสยี แตก่ลุม่ชาวบา้นและสมาชกิชมุชนอกีหลายคนซึHงเป็นสว่นหนึHงของกลุม่อนุรกัษส์ิHงแวดลอ้มแมส่าย 
ประทว้งคดัคา้นการก่อสรา้งโครงการ พวกเขากลา่วหาวา่การประมลูโครงการนีKไมเ่ป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย 
อกีทั Kงยงัเผยแพรข่อ้กงัวลเรืHองมลภาวะและความเสยีหายตอ่แมนํ่Kาในทอ้งทีHซึHงเป็นสว่นสาํคญัของการใชนํ้Kาในชวีติประจาํวนัและการเกษตร 
 
ศาลจงัหวดัมคีาํตดัสนิใหช้าวบา้นเป็นฝ่ายชนะ และวนิจิฉยัวา่การประทว้งของพวกเขาเป็นสว่นหนึHงของสทิธทิีHจะมเีสรภีาพในการแสดงออก 
ซึHงเป็นสทิธทิีHไดร้บัความคุม้ครองตามมาตรา 4 แหง่รฐัธรรมนูญฉบบัชั Hวคราว พศ. 2557 วา่ 
  

ภายใตบ้งัคบับทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญนีU ศกัดิVศรคีวามเป็นมนุษย ์สทิธ ิเสรภีาพ และความเสมอภาค 
บรรดาที &ชนชาวไทยเคยไดร้บัการคุม้ครองตามประเพณกีารปกครองประเทศไทย 
ในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุและตามพนัธกรณรีะหวา่งประเทศที &ประเทศไทย มอียูแ่ลว้ 
ยอ่มไดร้บัการคุม้ครองตามรฐัธรรมนูญนีU 

 
นอกเหนอืไปจากนั Kน ศาลจงัหวดัยงัวนิจิฉยัวา่ บรษิทัไมส่ามารถพสิจูน์ไดว้า่การประทว้งสรา้งความเสยีหายตอ่บรษิทั อนัทีHจรงิแลว้ 
ศาลกลา่ววา่การประทว้งเป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวธุ ดงันั Kนจงึไมไ่ดส้รา้งความเสยีหายตอ่เจา้หน้าทีHหรอืลกูจา้งของบรษิทั คาํวนิจิฉยัของศาลระบวุา่ 
ชาวบา้นประทว้งโดยมเีจตนาสจุรติเนืHองจากพวกเขาเกรงวา่โครงการจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายตอ่สิHงแวดลอ้มและสขุภาพของพวกเขา โดยพฤตกิารณ์นีK 
ศาลเหน็วา่ชาวบา้นไมไ่ดม้คีวามผดิแตป่ระการใด บรษิทัยืHนอทุธรณ์ในเวลาตอ่มาแตถ่กูยกฟ้องเนืHองจากไมไ่ดช้าํระคา่ธรรมเนยีมตามเวลา 
 
 
½ อินโดนีเซีย 
 

 
Nur Alam v. Basuki Wasis (2018)  

 
Nur Alam เป็นอดตีผูว้า่การทีHถกูตดัสนิวา่มคีวามผดิฐานออกใบอนุญาตทาํเหมอืงใหก้บับรษิทั  PT Anugerah Harisma Barakah 
โดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย ในคดนีั Kน Basuki Wasis ขึKนใหก้ารเป็นพยานผูเ้ชีHยวชาญ 
เขาคาํนวณมลูคา่ของความเสยีหายทางสิHงแวดลอ้มต่อชมุชนอนัเป็นผลจากการดาํเนินกจิการของบรษิทั Nur Alam ฟ้องรอ้ง Basuki Wasis 
โดยกลา่วหาวา่จาํเลยไดก้ระทาํความผดิโดยแสดงการคาํนวณทีHไมถ่กูตอ้งเทีHยงตรง เพืHอเป็นการทา้ทายต่อความน่าเชืHอถอืของเขา 
จาํเลยไดนํ้าแสดงผูเ้ชีHยวชาญคนอืHน ๆ ใหค้ดัแยง้การคาํนวณของจาํเลย 
 
ในการต่อสูข้องจาํเลย จาํเลยไดย้กมาตรา 65 สว่นทีH 4 และ 66 แหง่กฎหมายหมายเลข 32 ปี 2009 วา่ดว้ยการปกป้องและจดัการสิHงแวดลอ้ม 
ซึHงคุม้ครองสทิธขิองประชาชนทีHจะกระทาํการเพืHอปกป้องและจดัการสิHงแวดลอ้ม และใหก้ารคุม้กนัประชาชนจากขอ้กลา่วหาทางแพง่หรอือาญา 
จาํเลยยงัโตแ้ยง้ต่อไปวา่พยานผูเ้ชีHยวชาญทีHศาลเรยีกมาเบกิความในคดคีอรปัชั Hนควรจะไดร้บัความคุม้ครองจากการตอบโตห้รอืการขม่ขูท่ีHอาจเกดิขึKน 
ดงัทีHบญัญตัไิวใ้นมาตรา 32 สว่นทีH (1) แหง่อนุสญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการต่อตา้นการทจุรติ (United Nations Convention against 
Corruption (UNCAC)) ซึHงอนิโดนีเซยีไดใ้หส้ตัยาบนัไวต้ามกฎหมายหมายเลข 7 ปี 2006; มาตรา 9 แหง่กฎหมายหมายเลข 28 ปี 1999 
วา่ดว้ยการปกครองของรฐัโดยสะอาดและปราศจากการทจุรติ การสมรูร้ว่มคดิ และการถอืพรรคเลน่พวก; และมาตรา 41 แหง่กฎหมายหมายเลข 31 ปี 
1999 รวมกบักฎหมายหมายเลข 20 ปี 2001 วา่ดว้ยการกาํจดัความผดิฐานทจุรติ38  
 
ในเดอืนธนัวาคม 2018 ศาลตดัสนิยกฟ้องคด ีและวนิจิฉยัวา่เมืHอคาํใหก้ารของผูเ้ชีHยวชาญถกูใชเ้ป็นฐานของคาํวนิจิฉยัของศาลแลว้ 
พยานผูเ้ช ีHยวชาญยอ่มไดร้บัความมคุม้กนัจากขอ้กลา่วหาทางแพง่หรอือาญา มฉิะนั Kนแลว้หากคาํใหก้ารนั Kนถกูจดัใหเ้ป็นการหมิHนประมาทในศาลอืHน 
ความบรสิทุธิ Sยตุธิรรมของกระบวนการทางศาลจะถกูทาํลาย การคุม้ครองนีKครอบคลุมถงึคาํใหก้ารเบกิความของผูเ้ชีHยวชาญอืHน ๆ 
รวมทั Kงคาํใหก้ารของผูเ้ชีHยวชาญดา้นสิHงแวดลอ้ม ผูเ้ช ีHยวชาญการแพทย ์และผูเ้ช ีHยวชาญสาขาอืHน ๆ ดว้ย นอกจากนีKศาลยงัมคีาํส ั Hงใหโ้จทกจ์า่ยเงนิจาํนวน 
2,431,000.00 รเูปียห ์(ราว 171.69 ดอลลารส์หรฐั) แก่จาํเลย 
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PT Bumi Sukses Indonesia (BSI) v. Heri Budiawan (“Budi Pego”) (2018) 
 

 
Budi Pego ถกูฟ้องดว้ยขอ้หาเป็นภยัตอ่ความมั Hนคงของรฐั39 จากการถกูกลา่วหาวา่เผยแพรค่าํสั Hงสอนของคอมมวินสิต ์
โดยนํากลุม่ผูป้ระทว้งทีHแสดงป้ายทีHมสีญัลกัษณ์ตอ้งหา้มของพรรคคอมมวินสิตอ์นิโดนเีซยี ก่อนเขาจะถกูจบักมุ 
ผูอ้าศยัในหลายหมูบ่า้นประทว้งตอ่ตา้นการทาํเหมอืงแรท่องโดยบรษิทั BSI 
พวกเขากลา่วหาวา่การดาํเนนิกจิการดงักลา่วไมไ่ดร้บัอนุญาตและสง่ผลทาํลายสิHงแวดลอ้ม Budi Pego 
ไดไ้ปพบปะกบัผูป้ระทว้งเพืHอทาํความเขา้ใจขอ้รอ้งทกุขข์องพวกเขา เนืHองจากวนัตอ่มามฝีนตกหนกั ผูป้ระทว้งไดไ้ปพกัทีHบา้นของเขา 
และจดัทาํป้ายประทว้งตอ่ตา้นบรษิทัขึKนทีHนั Hน วนัตอ่มา ตาํรวจไดเ้รยีกตวั Budi Pego และแจง้วา่ภาพ Palu Arit 
เป็นหนึHงในป้ายทีHจดัทาํขึKนทีHบา้นของเขา ทั KงนีK Palu Arit เป็นตราสญัลกัษณ์ของพรรคคอมมวินสิตอ์นิโดนเีซยี 
 
หนึHงในขอ้ตอ่สูข้อง Budi Pego คอื เขาไดย้กกฎหมายหมายเลข 32 ปี 2009 วา่ดว้ยการปกป้องและจดัการสิHงแวดลอ้ม และอา้งมาตรา 66 
ซึHงบญัญตัวิา่ผูใ้ดทีHตอ่สูเ้พืHอสทิธใินการมชีวีติอยูใ่นสิHงแวดลอ้มทีHดแีละเหมาะสม ผูน้ั Kนไมส่ามารถถกูฟ้องดว้ยขอ้หาทางอาญาหรอืแพง่ อยา่งไรกต็าม 
ขอ้ตอ่สูน้ ีKถกูยกเสยีเนืHองจากศาลชีKวา่การคุม้กนัดงักลา่วไมไ่ดค้รอบคลุมถงึผูป้ระทว้งทีHทาํการประทว้งอนัเป็นการละเมดิกฎหมายหมายเลข 9 ปี 1998 
วา่ดว้ยเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ในทีHสาธารณะ ซึHงกาํหนดใหต้อ้งมกีารแจง้เตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่ตาํรวจอนิโดนเีซยีก่อนการชมุนุม 
 
Budi Pego ถกูตดัสนิวา่มคีวามผดิ เนืHองจากศาลเหน็วา่เขาเป็นผูนํ้ากลุม่ผูป้ระทว้ง พฤตกิารณ์ทีHทาํใหเ้อาผดิเขาประกอบดว้ย ก) 
ผูป้ระทว้งจดัทาํป้ายทีHบา้นของเขา ข) บนัทกึตา่ง ๆ รายงานวา่เขาเป็นผูช้ีKนําและบอกวธิกีารตา่ง ๆ เกีHยวกบัการประทว้ง และ ค) 
เขาบอกกลา่วดว้ยคาํพดูแก่ตาํรวจวา่จะมกีจิกรรมประทว้งหนึHงวนัก่อนการประทว้งจะเกดิขึKน ศาลสงูสดุพพิากษายนืวา่เขามคีวามผดิ 
และเขาถกูตดัสนิลงโทษจาํคกุเป็นเวลาสีHปี 
 

 
Prita Mulyasari v. Omni International Hospital (2012) 
 

 
โรงพยาบาล Omni International Hospital ฟ้อง Prita Mulyasari ดว้ยขอ้หาหมิHนประมาททางอาญา 
และกระทาํผดิฐานละเมดิกฎหมายวา่ดว้ยขอ้มลูและธรุกรรมทางอเิลด็ทรอนิกส ์
จาํเลยไดส้ง่อเีมลถงึเพืHอนใกลช้ดิไมก่ีHคนโดยเลา่ประสบการณ์ทีHไมด่ทีีHโรงพยาบาล และเตอืนผูอ้ืHนไมใ่หไ้ปใชบ้รกิารทีHโรงพยาบาลนั Kน 
เธอกลา่ววา่เธอไปทีHโรงพยาบาลเนืHองจากมไีขส้งูและปวดศรีษะ อยา่งไรกต็าม บุคลากรทางการแพทยว์นิิจฉยัผดิพลาดวา่เธอมอีาการไขเ้ลอืดออก 
และจา่ยยาหลายขนานโดยไมก่่อใหเ้กดิผลขึKน จาํเลยมอีาการรา่งกายบวม ทาํใหเ้ธอเรยีกรอ้งขอการวนิิจฉยัโรคทีHชดัเจน 
เธอระบุในอเีมลวา่ขอ้เรยีกรอ้งขอพบแพทยถ์กูเมนิเฉย เจา้หน้าทีHโรงพยาบาลไมย่นิยอมทาํตามคาํขอสาํเนาผลการตรวจแลบ็ เมืHอไดส้าํเนาผลการตรวจแลว้ 
แผนกจดัการเพยีงแต่ขออภยัในความไมส่ะดวก และไมแ่มแ้ต่จะเอย่ถงึขอ้เทจ็จรงิทีHผลตรวจแลบ็ผดิพลาด ซึHงสง่ผลใหม้กีารรกัษาพยาบาลทีHไมเ่หมาะสม 
 
ศาลสงูสดุมคีาํตดัสนิวา่จาํเลยไมม่คีวามผดิฐานหมิHนประมาท อเีมลของจาํเลยไมไ่ดม้เีจตนาจะเผยแพร ่
เนืHองจากเป็นเพยีงการแแสดงออกในทีHสว่นตวัถงึความเหน็ในเชงิลบและความผดิหวงัของจาํเลยตอ่การบรกิารทีHไดร้บัจากโจทกเ์ทา่นั Kน 
เนืHองจากไมม่เีจตนาจะทาํใหข้อ้มลูเป็นทีHรบัรูใ้นสาธารณะ จาํเลยจงึไมส่ามารถมคีวามผดิฐานหมิHนประมาท 
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คาํวินิจฉัยของศาลทีMเป็นคณุกบันักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
 
จากคดทีั KงหกทีHเราคดัเลอืกมาในรายงานสรปุฉบบันีK เราไดเ้น้นถงึคาํตดัสนิทีHโดดเดน่ของศาล 
ทีHสามารถใชเ้พืHอคุม้ครองนกัปกป้องสทิธมินุษยชนและงานของพวกเขาได ้คาํวนิิจฉยัเหลา่นีKควรจะเป็นสิHงกระตุน้สนบัสนุนใหร้ฐั ฝ่ายนิตบิญัญตั ิ
และฝ่ายตุลาการ ไดส้รา้งสภาพแวดลอ้มทางกฎหมายทีHทาํใหน้กัปกป้องสทิธมินุษยชนสามารถใชส้ทิธขิองพวกเขาทีHจะมเีสรภีาพในการแสดงออก การสมาคม 
และการชมุนุมโดยสงบ โดยปราศจากขอ้จาํกดัอนัเป็นการละเมดิ และปราศจากการคกุคามโดยใชก้ระบวนการยตุธิรรมเป็นเครืHองมอื 
 
 

 
½ นกักจิกรรมไดนํ้ามาซึHงความผาสกุโดยรวมของสงัคมโดยทั Hวไป 

และคณุคา่ความโปรง่ใสและความรบัผดิชอบต่อสงัคมจะเป็นประโยชน์ไดม้ากขึKนเมืHอพวกเขาสามารถออกถอ้ยแถลงต่อตา้นการดาํเนินธรุกจิของบรษิั

ทไดแ้ละถอ้ยแถลงนั Kนเป็นความจรงิ – คด ีRaub (มาเลเซยี) 
 

½ นกัขา่วมสีทิธแิละภาระหน้าทีHในการรายงานขา่วอนัเป็นเรืHองของประโยชน์สาธารณะ แมว้า่รายงานขา่วนั Kนจะรวมถงึขอ้มลูในเชงิลบต่อบรษิทั 
นกัขา่วไมค่วรจะตอ้งรบัผดิในขอ้หาหมิHนประมาท/หมิHนประมาทโดยการโฆษณาหากรายงานขา่วนั Kนมาจากแหลง่ขอ้มลูทีHตรวจสอบวา่เป็นจรงิและเชืH

อถอืได ้– คด ีPDZ Berhad (มาเลเซยี) 
 

½ สทิธใินการประทว้งต่อตา้นการดาํเนินธรุกจิทีHสง่ผลรา้ยเป็นสว่นหนึHงของสทิธใินการยนืหยดัถงึความจาํเป็นทีHจะปกป้องสิHงแวดลอ้มและทรพัยากรขอ

งชมุชน – คดทีุง่คาํ (ไทย) 
 

½ ผูใ้ดทีHต่อสูเ้พืHอสทิธใินการมชีวีติอยูใ่นสิHงแวดลอ้มทีHดแีละเหมาะสม ผูน้ั Kนไดร้บัความคุม้กนัจากการฟ้องคด ี– คด ีBudi Pego (อนิโดนีเซยี) 
 

½ พยานผูเ้ชีHยวชาญทีHใหก้ารเบกิความอนัสง่ผลใหศ้าลมคีาํตดัสนิได ้
ยอ่มไดร้บัความคุม้กนัจากการฟ้องคดหีมิHนประมาทโดยการโฆษณาและหมิHนประมาท – คด ีBasuri Wasis (อนิโดนีเซยี) 

 
½ การแสดงออกในทีHสว่นตวัซึHงความคดิเหน็เชงิลบต่อบรกิารของธรุกจิ ไมถ่อืเป็นการหมิHนประมาท แมจ้ะถกูเผยแพรต่่อสาธารณะแต่โดยไมม่เีจตนา 

ความยนิยอม หรอืการมสีว่นรว่มของบุคคคลผูส้รา้งถอ้ยแถลงนั Kน – คด ีMulyasari (อนิโดนีเซยี) 
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แนวปฏิบติัทีMดีในการต่อสู้คดีแบบ SLAPP 
 
ยทุธศาสตรท์างกฎหมายจาํเป็นจะตอ้งแตกต่างกนัไป โดยขึKนอยูก่บักฎหมายของประเทศทีHมกีารฟ้องคดแีบบ SLAPP อยา่งไรกต็าม 
มแีนวปฏบิตัทิีHดซีึHงเป็นประโยชน์ต่องานของนกัปกป้องสทิธมินุษยชน บทเรยีนเหลา่นีKมาจากการวเิคราะหค์ดทีีHปรากฏในรายงานสรปุฉบบันีK 
การเกบ็ขอ้มลูอยา่งต่อเนืHองของเราวา่ดว้ยการคกุคามนกัปกป้องสทิธมินุษยชน งานของเรารว่มกบันกัปกป้องสทิธมินุษยชนหลายคน 
และประสบการณ์สว่นตวัของเราในฐานะนกัปกป้องสทิธมินุษยชนเอง 
 

½ การเกบ็ขอ้มลูทีHถกูตอ้งเทีHยงตรงวา่ดว้ยผลกระทบเชงิลบของกาารดาํเนินธรุกจิ 
ชว่ยใหศ้าลตดัสนิวา่ถอ้ยแถลงทีHเกีHยวโยงกบัผลกระทบทีHเกบ็บนัทกึไวน้ั Kน เป็นถา้ยแถลงทีHเกดิขึKนโดยเจตนาสจุรติ 
และไมม่เีจตนาจะเผยแพรก่ารใสร่า้ยป้ายส ี
 

½ แมว้า่จะไมใ่ชข่อ้กาํหนดในเขตอาํนาจศาลหลายแหง่ แต่กถ็อืเป็นความรอบคอบ โดยเฉพาะอยา่งยิHงสาํหรบัประชาสงัคม บุคลากรทางสืHอมวลชน 
และผูว้จิารณ์สาธารณะ ทีHจะเชญิใหบ้รษิทัไดต้อบโตข้อ้กลา่วหาเรืHองการละเมดิก่อนทีHจะเปิดโปงขอ้กลา่วหาสูส่าธารณะ 
การทาํเชน่นีKชว่ยเสรมิสรา้งควาามหนกัแน่นใหก้บัขอ้ต่อสูเ้รืHองเจตนาสจุรติในคดแีบบ SLAPP 

 
½ นกัขา่วจะตอ้งสงัเกตกฎเกณฑว์า่ดว้ยการสืHอสารมวลชนทีHรบัผดิชอบต่อสงัคมอยูเ่สมอ 

โดยกระทาํการใหแ้น่ใจวา่รายงานขา่วถกูเขยีนขึKนบนพืKนฐานของความเป็นจรงิและมาจากแหลง่ขา่วทีHตรวจสอบได ้
ศาลมกัจะมุง่หาสมดลุระหวา่งขอ้กลา่วอา้งของบรษิทัเรืHองความเสยีหายต่อชืHอเสยีง 
กบัสทิธขิองสาธารณะทีHจะไดร้บัรูถ้งึเรืHองเกีHยวกบัประโยชน์สาธารณะ 

 
½ กฎหมายในประเทศวา่ดว้ยเสรภีาพในการแสดงออก การสมาคม และการชมุนุมโดยสงบ 

มกัจะคุม้ครองนกัปกป้องสทิธมินุษยชนเมืHอพวกเขามถีอ้ยแถลงหรอืประทว้งต่อตา้นบรษิทั อยา่งไรกต็าม 
นกัปกป้องสทิธมินุษยชนควรทาํใหแ้น่ใจวา่ เมืHอสรา้งถอ้ยแถลงหรอืจดัปฏบิตักิารประทว้ง 
พวกเขากระทาํดว้ยความสงบและปฏบิตัติามกฎหมายในประเทศอยา่งเขม้งวด เมืHอตอ้งเผชญิหน้ากบัคดแีบบ SLAPP 
นกัปกป้องสทิธมินุษยชนสามารถยกเอากฎหมายทีHคุม้ครองเสรภีาพในการแสดงออก การสมาคม และการชมุนุมโดยสงบ 
รวมทั Kงพสิจูน์วา่พวกเขาใชส้ทิธเิหลา่นีKตามบทบญัญตัขิองกฎหมายในประเทศ องคก์รภาคประชาสงัคม 
องคก์รระหวา่างประเทศอยา่งองคก์ารสหประชาชาตแิละสาํนกังานต่าง ๆ ผูใ้หท้นุสนบัสนุน รฐับาล ธรุกจิ 
และนกัปกป้องสทิธมินุษยชนตอ้งทาํงานไปดว้นกนัเพืHอสรา้งขดีความสามารถและความตระหนกัต่อวธิใีชส้ทิธขิ ั KนพืKนฐานเหลา่นีK 
โดยไมเ่ปิดชอ่งใหถ้กูเอาคนืตอบโตโ้ดยไมจ่าํเป็น 

 
½ นกัปกป้องสทิธมินุษยชนและเครอืขา่ยทีHสนบัสนุนพวกเขาควรศกึษาอยา่งต่อเนืHองถงึความเป็นไปไดใ้นการฟ้องกลบับรษิทัทีHใช ้SLAPP 

เพืHอปิดปากผูต้่อตา้น พวกเขาสามารถโตแ้ยง้ไดว้า่การกระทาํของพวกเขาเป็นการใชส้ทิธขิ ั KนพืKนฐานโดยชอบธรรม 
แนวทางยทุธศาสตรนี์Kยงัชว่ยจดัตั Kงชมุชนและเสรมิสรา้งพลงัอาํนาจใหพ้วกเขาใชห้นทางอืHน ๆ เชน่ การฟ้องคดใีนศาล 
เพืHอยนืยนัถงึสทิธขิองพวกเขาโดยชอบธรรม 

 
½ นอกจากการกลา่วหาเรืHองความเสยีหายต่อสขุภาพและสิHงแวดลอ้มแลว้ นกัสทิธมินุษยชนควรจะหยบิยกขอ้ต่อสูอ้ืHน ๆ 

เพืHอตั Kงคาํถามต่อการดาํเนินธรุกจิของบรษิทัดว้ย ตวัอยา่งเชน่ พสิจูน์วา่บรษิทัไดด้าํเนินธรุกจิโดยไมป่ฏบิตัติามขอ้บงัคบักฎหมาย (อาท ิ
การสอบทานเรืHองสทิธมินุษยชน การไดม้าซึHงความยนิยอมโดยอสิระและมกีารแจง้กลา่วลว่งหน้า 
การยืHนขอใบรบัรองการปฏบิตัติามขอ้บงัคบัดา้นสิHงแวดลอ้ม เป็นตน้) การทาํเชน่นีKชว่ยเสรมิสรา้งความหนกัแน่นในคด ี
โดยแสดงใหศ้าลเหน็วา่การประทว้งของพวกเขาไมไ่ดเ้กดิจากความกลวัเพยีงอยา่งเดยีว 
แต่มฐีานอยูบ่นความเขา้ใจต่อกฎหมายและภาระหน้าทีHของบรษิทัอยา่งชดัเจน 
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½ การทาํความเขา้ใจประวตัขิองบรษิทัทีHฟ้องคดแีบบ SLAPP จะเป็นผลดตี่อนกัปกป้องสทิธมินุษยชน 
อกีทั Kงจะเป็นประโยชน์หากศาลรูว้า่บรษิทันั Kนเคยฟ้องคดลีกัษณะเดยีวกนัมาาก่อนหรอืไม ่เคยฟ้องมาแลว้กีHคด ี
และบรษิทันั Kนไดต้ั Kงมั Hนจะปกป้องและเคารพงานของนกัปกป้องสทิธมินุษยชนหรอืไม ่เชน่ ในแถลงการณ์สาธารณะหรอืในนโยบายของบรษิทั 
การทาํเชน่นีKชว่ยใหศ้าลเขา้ใจเหตุจงูใจของบรษิทัในการฟ้องรอ้งนกัปกป้องสทิธมินุษยชน 
และอาจชว่ยใหผู้พ้พิากษาเหน็วา่การกระทาํของบรษิทันั Kนมเีป้าหมายเพืHอคกุคามนกัปกป้องสทิธมินุษยชน 
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ข้อเสนอแนะ 
 
รฐับาลควรจะ: 

 
½ ออกกฎหมายทีH  

 
½ ใหค้าํนิยาม รบัรอง และคุม้ครองนกัปกป้องสทิธมินุษยชนและงานของพวกเขา 

คาํนิยามควรรวมนกัปกป้องสทิธมินุษยชนหลากหลายประเภท ซึHงรวมถงึผูห้ญงินกัปกป้องสทิธมินุษยชน 
ทนายความสทิธมินุษยชน พยาน (ผูเ้ชีHยวชาญและทีHไมใ่ชผู่เ้ชีHยวชาญ) และนกัขา่ว 

½ หา้มการฟ้องคดแีบบ SLAPP และกาํหนดโทษธรุกจิทีHพบวา่ไดฟ้้องรอ้งคดไีมส่าํคญัเชน่นีK; 
½ มกีลไกยกฟ้องตั Kงแต่เนิHน ๆ 

เพืHอทีHคดจีะไมต่อ้งผา่นขั Kนตอนพจิารณาอยา่งเตม็รปูแบบก่อนทีHจะสามารถยกฟ้องได ้
½ มบีรรทดัฐานทีHเป็นรปูธรรมสาํหรบักาํหนดจาํนวนคา่เสยีหายทีHถกูเรยีกรอ้ง 

 
½ พฒันาแผนปฏบิตักิารระดบัชาตวิา่ดว้ยธรุกจิกบัสทิธมินุษยชน (National Action Plan on Business 

and Human Rights หรอื NAP) และทาํใหแ้น่ใจวา่มกีารประเมนิสถานการณ์สทิธมินุษยชน 
เพืHอกาํหนดวา่มกีารคุม้ครองนกัปกป้องสทิธมินุษยชนจากคดแีบบ SLAPP ใดบา้ง 
และนําไปสูก่ารเสนอกฎหมายต่อตา้น SLAPP ทีHเขม้แขง็ 
 

½ เสรมิสรา้งกลไกความชว่ยเหลอืทางกฎหมายใหแ้ขง็แกรง่ 
และทาํใหน้กัปกป้องสทิธมินุษยชนหลากหลายประเภทสามารถเขา้ถงึทรพัยากรไดท้ั Hวประเทศ 
โดยทีHขดีจาํกดัทางการเงนิเป็นเพยีงหนึHงในหลกัเกณฑค์ดัเลอืกสาํหรบัคณุสมบตัใินการไดร้บัความชว่ยเหลอืทางกฎ
หมาย 

 
½ ดาํเนินการเพืHอแกไ้ขอุปสรรคทั Kงทางกฎหมายและไมใ่ชท่างกฎหมายทีHผูเ้สยีหายทีHตอ้งการเขา้ถงึการเยยีวยาทีHมปีระ

สทิธภิาพตอ้งเผชญิ เชน่ อนุญาตและจดัใหม้กีลไกสาํหรบั ก) 
ทนายความของผูเ้สยีหายเพืHอจดัหาเงนิทนุสาํหรบัคดทีีHซบัซอ้น และ ข) 
ใหผู้เ้สยีหายสามารถฟ้องคดรีว่มหรอืฟ้องคดแีบบกลุม่ 
และคุม้ครองนกักจิกรรมและทนายความสทิธมินุษยชนทีHเผชญิ 
กบัการคกุคามโดยใชก้ฏหมายเป็นเครืHองมอืหรอืการขม่ขูแ่ละความรนุแรงรปูแบบอืHน ๆ40  

  
½ จดัหาโอกาสสนทนาอภปิรายกบัผูพ้พิากษา อยัการ และผูบ้ญัญตักิฎหมาย 

เพืHอทบทวนกฎหมายทีHมอียูท่ ีHมกัจะถกูใชเ้ป็นมลูการฟ้องคดแีบบ SLAPP ต่อนกัปกป้องสทิธมินุษยชน 
การทาํเชน่นีKรวมถงึการทบทวนอยา่งกวา้งขวางและการยกเลกิกฎหมายหมิHนประมาททีHมภีาระผกูพนัเกนิควร 
เป็นการกดขีH และคาดเดาไมไ่ด ้บทบญัญตักิฎหมายเรืHองความมั Hนคงของชาต ิและกฎหมายอืHน ๆ 
ทีHมลีกัษณะเดยีวกนั 
การทาํเชน่นีKรวมถงึการตั KงบรรทดัฐานทีHเป็นรปูธรรมในการกาํหนดความเสยีหายและคา่ชดเชยทีHฝ่ายใด ๆ 
จะสามารถเรยีกรอ้งได ้
การสนทนาอภปิรายเหลา่นีKควรจะนําไปสูก่ารอบรมผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลกัเกีHยวกบัสทิธมินุษยชนโดยรวม 
และโดยเฉพาะอยา่งอยา่ง เสรภีาพในการแสดงออก การสมาคม และการชมุนุมโดยสงบ และคดแีบบ SLAPP 

 
½ สรา้งบรรยากาศทีHสง่เสรมิงานของนกัปกป้องสทิธมินุษยชน รวมทั KงการรบัรองสทิธขิองพวกเขาทีHจะรอ้งขอ ไดร้บั 

และใชท้รพัยากรต่าง ๆ โดยไมม่ขีอ้จาํกดัทีHไมม่เีหตุผล 
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ธรุกิจ นักลงทุน และสถาบนัการเงินควรจะ: 
 
½ ใหก้ารรบัรองโดยสาธารณะวา่นกัปกป้องสทิธมินุษยชนเป็นหุน้สว่นทีHสาํคญัอยา่งยิHงในการระบุควา

มเสีHยงหรอืปัญหาในกจิกรรมทางธรุกจิ 
และหลกีเลีHยงการแทรกแซงในการกระทาํทีHชอบดว้ยกฎหมายของพวกเขา 
 

½ ใหก้ารยอมรบัโดยสาธารณะวา่การคุม้ครองเสรภีาพพลเมอืงและความเคารพหลกันิตธิรรมมคีวาม
สาํคญัต่อทั Kงภาคประชาสงัคมและภาคธรุกจิ41 

 
½ ก่อตั Kงคณะทาํงานผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลายฝ่าย 

เพืHอสรา้งกลไกการรอ้งทกุขข์องบรษิทัทีHเขม้แขง็บนฐานของการมสีว่นรว่มและการสนทนากบัผูม้สีว่

นไดส้ว่นเสยีทีHไดร้บัผลกระทบ เพืHอทีHจะแกไ้ขปัญหาขอ้วพิากษว์จิารณ์ต่อการดาํเนินธรุกจิ42  
 

½ ยดึมั HนในนโยบายทีHชดัเจนเรืHองการไมต่อบโตเ้อาคนืนกัปกป้องสทิธมินุษยชนทีHวพิากษว์จิารณ์บรษิั
ท43 หลายบรษิทัไดอ้อกนโยบายเกีHยวกบันกัปกป้องสทิธมินุษยชน รวมทั Kง Adidas, M&S และ 
Unilever บรษิทัเหลา่นีKประกาศการยดึมั Hนอยา่งเปิดเผยต่อนโยบายไมอ่ดทนต่อการคกุคาม 
รวมถงึการคกุคามทางกฎหมาย ต่อนกัปกป้องสทิธมินุษยชน 
ศนูยข์อ้มลูสารสนเทศดา้นธรุกจิและสทิธมินุษยชนจะตดิตามตรวจสอบการออกนโยบายลกัษณะนีKต่
อไป44 

 
½ ดาํเนินการสอบทาน 

รวมถงึการประเมนิสทิธมินุษยชนและผลกระทบทางสิHงแวดลอ้มตลอดสายหว่งโซ่การผลติ 
โดยมุง่ความสนใจไปทีHความขดัแยง้กบัภาคประชาสงัคม ชมุชน 
และนกัปกป้องสทิธมินุษยชนทอ้งถิHน ทีHจะสามารถแจง้บรษิทัถงึความเสีHยง 
รวมถงึโอกาสในการมสีว่นรว่ม45  

 
½ ประกาศคดัคา้นโดนสาธารณะต่อกฎหมายทีHจาํกดัพืKนทีHสาธารณะและละเมดิสทิธมินุษยชนและเสรี

ภาพพืKนฐาน  
 
 

ภาคประชาสงัคม รวมทั Lงองคก์ารระหวา่งประเทศอยา่งสหประชาชาติ ต้อง: 
 
½ เกบ็ขอ้มลูคดแีบบ SLAPP ต่อไป 

เพืHอเพิHมพนูความเขา้ใจรว่มต่อธรรมชาตขิองการฟ้องคดเีชน่นีKและผลกระทบ 
และเพืHอรวบรวมหลกัฐานเพืHอสนบัสนุนการผลกัดนัไปสูว่ธิแีกไ้ขทีHมปีระสทิธภิาพ 
 

½ สนบัสนุนผลกัดนัและวางโครงสรา้งโครงการรเิริHมทีHหลากหลายสาํหรบัใหค้วามชว่ยเหลอืนกัปกป้อง
สทิธมินุษยชน 
เพืHอใหค้วามสาํคญักบัทั Kงการระดมทรพัยากรและการสรา้งผลลพัธท์ีHดทีีHสดุจากการต่อสูค้ดแีบบ 
SLAPP อยา่งเทา่เทยีมกนั 
การทาํเชน่นีKอาจรวมถงึการก่อตั Kงคลนิิกใหค้วามชว่ยเหลอืทางกฎหมายโดยความรว่มมอืกบัสมาคม
เนตบิณัฑติและโรงเรยีนกฎหมายในมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ทั Hวประเทศ 
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½ สรา้ง และ/หรอื ขยายเครอืขา่ยสนบัสนุน ใหป้ระกอบไปดว้ยนกัรณรงค ์นกักฎหมาย 
พยานผูเ้ชีHยวชาญ พนัธมติรในภาครฐัและธรุกจิ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอืHน ๆ 
เครอืขา่ยนีKควรมุง่มั Hนพยายามอยา่งต่อเนืHองทีHจะกระจายทรพัยากร 
เพืHอทีHเครอืขา่ยจะสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งยั Hงยนื 
พน้ไปจากระบบดั KงเดมิทีHเสนอใหค้วามชว่ยเหลอืบนหลกัของการบรกิารโดยไมห่วงัคา่ตอบแทน 
(pro-bono) 
 

½ ฝึกอบรมนกัปกป้องสทิธมินุษยชนเกีHยวกบัสทิธขิองพวกเขาและการต่อสูก้บัคดแีบบ SLAPP 
พรอ้มกบัประกาศสนบัสนุนผลกัดนัใหอ้อกกฎหมายต่อตา้น SLAPP 
และสนบัสนุนความพยายามของธรุกจิทีHจะประกาศใชน้โยบายต่อตา้น SLAPP 
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