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เกีย
่ วก ับผูเ้ ขียน
สถาบ ันสิทธิมนุษยชนแห่งคณะนิตศ
ิ าสตร์ บ ัณฑิตวิทยาล ัย แห่งมหาวิทยาล ัยโคล ัมเบีย (Columbia Law
School) มุ่งมั่นทำงำนเพือ
่ สนับสนุนสิทธิมนุษยชนทั่วโลก และฝึ กอบรมผู ้สนับสนุนเชิงกลยุทธ์รุ่นต่อไปเพือ
่ ควำม
ยุตธิ รรมทำงสังคม สถำบันแห่งนี้ทำหน ้ำทีเ่ ป็ นจุดศูนย์กลำงของกำรศึกษำ ทุนกำรศึกษำ และแนวปฏิบัตด
ิ ้ำนสิทธิ
มนุษยชนระหว่ำงประเทศที่ Columbia Law School
่ วชำญของ TrialWatch เป็ นผู ้อำนวยกำรของกลุ่มส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ไลโอเนล แบล็คแมน สมำชิกของคณะผู ้เชีย
ื่ Solicitors International Human Rights Group ซึง่ เป็ นองค์กรพัฒนำเอกชนในสหรำช
ระหว่ำงประเทศทีช
่ อ
อำณำจักร นำยแบล็คแมนเป็ นผู ้เขียนรำยงำนกำรสังเกตกำรณ์กำรพิจำรณำคดีทค
ี่ รอบคลุมหลำยฉบับเกีย
่ วกับกำร
้ ศำลในคำซัคสถำน อียป
พิจำรณำคดีในชัน
ิ ต์และประเทศไทย และให ้กำรฝึ กอบรมผู ้สังเกตกำรณ์กำรพิจำรณำคดีในส
่ วชำญใน
หรำชอำณำจักรและต่ำงประเทศ ในฐำนะผู ้สนับสนุนกำรปฏิบัตงิ ำนทำงกฎหมำย นำยแบล็คแมนมีควำมเชีย
กำรแก ้ต่ำงในคดีอำญำ และเป็ นนักวิชำกำรอำคันตุกะของมหำวิทยำลัย London South Bank

เกีย
่ วก ับโครงการ TRIALWATCH ของ CLOONEY FOUNDATION FOR
JUSTICE
โครงการ TrialWatch ของ Clooney Foundation for Justice ตรวจสอบและประเมินควำมเป็ นธรรมของกำร
้ ศำลของผู ้ด ้อยโอกำสทั่วโลกรวมถึงนักข่ำว สตรีและเด็กผู ้หญิง ชนกลุ่มน ้อยทำงศำสนำ กลุ่มบุคคลที่
พิจำรณำคดีในชัน
ิ ธิมนุษยชน TrialWatch ใช ้ข ้อมูลนี้เพือ
มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ และผู ้พิทักษ์สท
่ เป็ นกระบอกเสียงให ้ผู ้เสียหำย
และกำลังพัฒนำกำรจัดอันดับควำมยุตธิ รรมทั่วโลกโดยวัดจำกกำรปฏิบัตต
ิ ำมมำตรฐำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ
ของศำลในระดับชำติ

กำรประเมินทำงกฎหมำยและข ้อสรุปทีแ
่ สดงในรำยงำนนี้เป็ นของผู ้เขียน และไม่ได ้เป็ นควำมคิดเห็นของ
Clooney Foundation for Justice เสมอไป
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บทสรุปผูบ
้ ริหาร
่ วชาญของ TrialWatch ให้เกรด ซี สาหร ับการพิจารณาคดีน ี้
ไลโอเนล แบล็คแมน ผูเ้ ชีย
ในขณะทีก
่ ำรพิจำรณำคดีของนำยวุฒ ิ บุญเลิศ ด ้วยข ้อหำหมิน
่ ประมำททำงอำญำนัน
้ โดยทั่วไปแล ้วมีควำมยุตธิ รรม
้ ศำล และแม ้กำรทีศ
ในแง่ของกระบวนพิจำรณำคดีในชัน
่ ำลตัดสินให ้นำยวุฒแ
ิ ละจำเลยร่วมไม่มค
ี วำมผิดนั ้นจะเป็ น
สิง่ ทีน
่ ่ำพอใจก็ตำม แต่เรำสรุปได ้ว่ำ กำรทีพ
่ นักงำนอัยกำรตัดสินใจตัง้ ข ้อหำจำเลยและกำรทีศ
่ ำลยอมรับข ้อหำ
ดังกล่ำวนัน
้ นับเป็ นกำรใช ้กฎหมำยอำญำในทำงทีผ
่ ด
ิ ประกำรแรก กำรตัดสินใจดำเนินคดีเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สอดคล ้องกับ
สิทธิในกำรแสดงออกอย่ำงเสรีของจำเลย เนื่องจำกสิง่ ทีน
่ ำยวุฒแ
ิ ละจำเลยร่วมพูดถึงนัน
้ เป็ นเรือ
่ งเกีย
่ วกับ
ผลประโยชน์ของสำธำรณะ นอกจำกนี้ เนื่องจำกไม่มห
ี ลักฐำนทีส
่ นับสนุนข ้อกล่ำวหำทีก
่ ล่ำวหำนำยวุฒ ิ (ตำมที่
แสดงให ้เห็นในคำวินจ
ิ ฉัยของศำล และตำมบันทึกของผู ้สังเกตกำรณ์และบันทึกกำรพิจำรณำคดี) จึงมีมูลฐำนที่
สมเหตุสมผลทีจ
่ ะอนุมำนได ้ว่ำ กำรตัง้ ข ้อหำนัน
้ เป็ นควำมพยำยำมทีจ
่ ะยับยัง้ และลงโทษนักเคลือ
่ นไหวด ้ำนสิทธิ
มนุษยชน หรืออย่ำงน ้อยก็อำจเป็ นกำรตัดสินใจทีไ่ ม่สจ
ุ ริตหรือไม่ เนื่องจำกกำรพิจำรณำคดีไม่เป็ นไปตำม
มำตรฐำนสำกล แต่กำรละเมิดต่อมำตรฐำนดังกล่ำวไม่ได ้มีผลต่อผลลัพธ์และไม่ก่อให ้เกิด ควำมเสียหำยอย่ำงมี
นัยสำคัญ กำรพิจำรณำคดีนี้จงึ ได ้เกรด "ซี” ภำยใต ้ระเบียบวิธท
ี รี่ ะบุไว ้ในภำคผนวกของรำยงำนนี้ นอกเหนือจำก
้ ศำลตำมมำตรฐำนกำรพิจำรณำคดีทย
กำรวิเครำะห์กำรปฏิบัตต
ิ ำมกระบวนพิจำรณำคดีในชัน
ี่ ุตธิ รรมในระดับสำกล
แล ้ว เกรดนี้ตงั ้ อยู่บนพืน
้ ฐำนของกำรประเมินกำรตัดสินใจฟ้ องร ้องบุคคลทัง้ สองภำยใต ้กฎหมำยสิทธิมนุษยชน
ในขณะทีด
่ ูเหมือนว่ำศำลจะดำเนินกำรตำมอำนำจหน ้ำทีอ
่ ย่ำงเป็ นอิสระ ตรวจสอบหลักฐำนอย่ำงรอบคอบ และได ้
้
ตัดสินใจอย่ำงมีเหตุผลให ้จำเลยทัง้ สองในคดีนี้พ ้นผิด แต่ตรำบใดทีศ
่ ำลสำมำรถยกฟ้ องก่อนกำรพิจำรณำคดีในชัน
ศำลได ้เนื่องจำกขำดหลักฐำน ศำลก็ผด
ิ ด ้วยเช่นกัน ยิง่ ไปกว่ำนั ้น กำรลงโทษทำงอำญำในข ้อหำหมิน
่ ประมำทเป็ น
สิง่ ทีน
่ ่ำกังวลอย่ำงยิง่ ในกรณีทด
ี่ ูเหมือนเป็ นกำรตัง้ ข ้อหำเพือ
่ ลงโทษกำรแสดงออกอย่ำงเสรีท ช
ี่ อบด ้วยกฎหมำย
และลงโทษกำรตรวจสอบเรือ
่ งทีเ่ ป็ นผลประโยชน์ของสำธำรณะ ในกรณีนี้ดูเหมือนว่ำเป็ นกำรฟ้ องร ้องเพือ
่ ปรำมกำร
ไต่สวนกำรทุจริตของรัฐบำล และเป็ นกำรตอบโต ้นักเคลือ
่ นไหวทำงสังคมทีเ่ ป็ นชนพื้นเมืองทีแ
่ ชร์ข ้อมูลนี้ทำง
ออนไลน์ นอกเหนือจำกหลักฐำนโดยตรงเกีย
่ วกับกำรพิจำรณำคดีในครัง้ นี้ ข ้อคิดเห็นนี้ยัง ได ้รับกำรสนับสนุนโดย
รำยงำนหลำยฉบับจำกองค์กรสิทธิมนุษยชนอืน
่ ๆ เกีย
่ วกับกำรใช ้กระบวนกำรยุตธิ รรมทำงอำญำในทำงทีผ
่ ด
ิ ของ
ิ ธิมนุษยชนและผู ้อืน
รำษฎร และกำรดำเนินคดีของรัฐบำลไทยกับผู ้พิทักษ์สท
่ ทีใ่ ช ้สิทธิต่อเสรีภำพในกำรแสดงออก
ในปี 2562 นำยสมัคร ดอนนำปี ซึง่ เป็ นเจ ้ำหน ้ำทีป
่ ่ ำไม ้ทีเ่ กษียณอำยุรำชกำรแล ้ว และนำยวุฒ ิ บุญเลิศ ชนพื้นเมืองซึง่
้ ศำลข ้อหำหมิน
เป็ นผู ้สนับสนุนด ้ำนสิทธิมนุษยชน ถูกดำเนินคดีและถูกพิจำรณำคดีในชัน
่ ประมำททำงอำญำ ซึง่ ฟ้ องร ้อง
่ นำยชัยวัฒน์ ลิม
โดยเจ ้ำพนักงำนรัฐชือ
้ ลิขต
ิ อักษร (ในฐำนะรำษฎร) และพนักงำนอัยกำร เกีย
่ วกับกำรโพสต์ข ้อมูลใน
Facebook ของนำยสมัคร ดอนนำปี โดยพนักงำนอัยกำรกล่ำวหำว่ำโพสต์ใน Facebook ดังกล่ำวบอกเป็ นนั ยว่ำ
ื่ นำยชัยวัฒน์ ลิม
พนักงำนของรัฐทีช
่ อ
้ ลิขต
ิ อักษร เป็ นเจ ้ำของทีด
่ น
ิ ทีบ
่ ุกรุกเข ้ำไปในอุทยำนแห่งชำติอย่ำงไม่ชอบด ้วย
กฎหมำยซึง่ เป็ นทีด
่ น
ิ ของชนพืน
้ เมืองดัง้ เดิม นำยวุฒ ิ บุญเลิศ ถูกกล่ำวหำว่ำแชร์หนึง่ ในโพสต์เหล่ำนี้โดยไม่มค
ี ำ
่ นำยชัยวัฒน์ ลิม
บรรยำยเพิม
่ เติม โพสต์เหล่ำนี้ไม่ได ้แสดงชือ
้ ลิขต
ิ อักษร แต่อย่ำงใด
นำยชัยวัฒน์ ลิม
้ ลิขต
ิ อักษร ซึง่ เป็ นเจ ้ำหน ้ำทีป
่ ่ ำไม ้ระดับอำวุโส เป็ นทีร่ ู ้จักกันดีในประเทศไทยกับบทบำทของเขำในปี
2554 ในกำรบังคับให ้ชุมชนกะเหรีย
่ งพืน
้ เมืองออกจำกพืน
้ ทีท
่ ก
ี่ ำหนดให ้เป็ นทีด
่ น
ิ อุทยำนแห่งชำติ และเผำบ ้ำนและ
ิ อืน
ทรัพย์สน
่ ๆ ของชำวกระเหรีย
่ ง1 จำกคำให ้กำรในคดีนี้ ก่อนหน ้ำนี้ นำยวุฒ ิ บุญเลิศ เคยเป็ นพยำนให ้กับ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเกีย
่ วกับกำรบังคับให ้ย ้ำยทีอ
่ ยู่อำศัยและกำรทำลำยบ ้ำนเรือนของชำวกะเหรีย
่ ง
ตำมคำสั่งของนำยชัยวัฒน์ นำยสมัคร ดอนนำปี ให ้กำรในคดีนี้ว่ำ ตนและนำยชัยวัฒน์รู ้จักกันผ่ำนทำงหน ้ำทีก
่ ำรงำนมำ
Bangkok Post, “Bigger damages for Karen people,” June 12, 2020, ที่
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1483629/bigger-damages-for-evicted-karen-people-butland-rights-turned-down; The Nation Thailand, “We Want our Homes Back, Not Money, Say Kaeng
Krachan’s Karen forest Dwellers,” June 29,2018, ที่ https://www.nationthailand.com/news/30347602;
Bangkok Post, “Karen fear for safety in eviction case,” May 19,2014, ที่
https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/410489/karen-fear-for-safety-in-eviction-case; Associated
Press, “Thai court orders park chief arrested in activist’s murder,” Nov. 11, 2019, ที่
https://apnews.com/8bda56d7c3024c829d803ad5ceb83090
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หลำยปี แล ้ว และว่ำ ในปี 2557 นำยสมัคร (ในขณะนัน
้ เป็ นเจ ้ำหน ้ำทีป
่ ่ ำไม ้ในระดับทีอ
่ ำวุโสกว่ำ) แนะนำให ้นำยชัยวัฒน์
ย ้ำยไปทำงำนทีอ
่ ก
ี อำเภอหนึง่ เนื่องจำกมีข ้อกล่ำวหำว่ำนำยชัยวัฒน์เกีย
่ วข ้องกับกำรหำยตัวไปของนักเคลือ
่ นไหวทำง
ชุมชนชำวกะเหรี่ยง ข ้อหำหมิน
่ ประมำททำงอำญำในกรณีนี้โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กับ นำยวุฒ ิ บุญเลิศ (ผู ้ทีถ
่ ูกกล่ำวหำว่ำ
แชร์โพสต์ใน Facebook เท่ำนัน
้ ) ดูเหมือนจะเกิดจำกเรือ
่ งในอดีตดังกล่ำว กำรทีฝ
่ ่ ำยรัฐยอมรับข ้อกลำวหำทำงอำญำ
จำกนำยชัยวัฒน์และฟ้ องร ้องข ้อหำหมิน
่ ประมำททำงอำญำเองด ้วยนั ้น ทำให ้ดูเหมือนว่ำรัฐสนั บสนุนกำรดำเนินคดีทม
ี่ ี
จุดประสงค์เพือ
่ จะขัดขวำงและลงโทษนักเคลือ
่ นไหวด ้ำนสิทธิมนุษยชน
ระหว่ำงเดือนกันยำยนและเดือนพฤศจิกำยน 2562 คลินก
ิ ด ้ำนมนุษยชนของ Columbia Law School ได ้ติดตำมกำร
พิจำรณำคดีของจำเลยทัง้ สอง ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงกำร TrialWatch ของ Clooney Foundation for Justice
ในขณะทีก
่ ำรพิจำรณำคดีเองโดยทั่วไปนัน
้ ดำเนินไปด ้วยดี แต่กำรตัดสินใจทีจ
่ ะฟ้ องร ้องนัน
้ เป็ นควำมบกพร่องทำง
รำกฐำน และไม่สอดคล ้องกับข ้อจำกัดของกฎหมำยสิทธิมนุษยชนทีช
่ ัดเจนเกีย
่ วกับกำรฟ้ องร ้องข ้อหำหมิน
่ ประมำท
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติระบุว่ำ รัฐควรพิจำรณำ “กำรยกเลิกควำมผิดทำง
อำญำฐำนหมิน
่ ประมำท” และ “ในกรณีทม
ี่ ก
ี ำรถกเถียงในสำธำรณะเกีย
่ วกับบุคคลสำธำรณะในขอบเขตทำงกำรเมือง
และสถำบันสำธำรณะ กำรแสดงออกอย่ำงเสรีทก
ี่ ำหนดโดยกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด ้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำร
เมืองนัน
้ มีควำมสำคัญมำกเป็ นพิเศษ" ดังนัน
้ "ผลประโยชน์ของสำธำรณชนในเรือ
่ งของกำรวิจำรณ์ จึงควรได ้รับกำร
ยอมรับว่ำเป็ นกำรต่อสู ้” ในกรณีนี้ชัดเจนว่ำข ้อกล่ำวหำมีมูลฐำนเพียงเล็กน ้อย ซึง่ เป็ นโพสต์บน Facebook ทีไ่ ม่ได ้ระบุ
่ นำยชัยวัฒน์ ลิม
ชือ
้ ลิขต
ิ อักษร และทีส
่ ำคัญคือ ข ้อหำดังกล่ำวเป็ นคำพูดทีเ่ ป็ นส่วนหนึง่ ของกำรถกเถียงทีส
่ ำคัญ
เกีย
่ วกับกำรทุจริตของรัฐบำลและกำรใช ้ทีด
่ น
ิ ของชำติ ซึง่ ทัง้ สองเรือ
่ งเป็ นผลประโยชน์ของสำธำรณะ ในขณะทีค
่ ำ
ตัดสินของศำลทีป
่ ระกำศว่ำจำเลยทัง้ สองไม่มค
ี วำมผิดนั ้นเป็ นทีน
่ ่ำพอใจ แต่คดีนี้เป็ นคดีทไี่ ม่ควรดำเนินไปถึงขัน
้ กำร
้ ศำล
พิจำรณำคดีในชัน
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ข้อมูลความเป็นมา
ก. บริบททางการเมืองและทางกฎหมาย
ิ ธิมนุษยชนในประเทศไทย
เสรีภาพในการแสดงออก และผูพ
้ ท
ิ ักษ์สท
ในช่วงไม่กป
ี่ ี ทผ
ี่ ่ำนมำ และโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ นับตัง้ แต่กำรรัฐประหำรในปี 2557 บ่อยครัง้ ทีร่ ัฐบำลไทยใช ้กฎหมำยทีท
่ ำ
ให ้คำพูดเป็ นควำมผิดทำงอำญำ เช่น กำรหมิน
่ ประมำททำงอำญำ กำรปลุกระดม และพระรำชบัญญัตอ
ิ ำชญำกรรม
ิ ธิมนุษยชน และนักเคลือ
คอมพิวเตอร์ เพือ
่ ดำเนินคดีนักข่ำว ผู ้พิทักษ์สท
่ นไหวทำงสังคม2 ในเดือนตุลำคม ปี 2562 ใน
รำยงำนเกีย
่ วกับเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นในประเทศไทย กลุ่ม Human Rights Watch ระบุว่ำกำรหมิน
่ ประมำท
ทำงอำญำเป็ นสิง่ ทีม
่ ักถูกใช ้ตัง้ ข ้อหำกับผู ้ทีก
่ ล่ำวหำกำรทุจริตหรือวิพำกษ์วจ
ิ ำรณ์ทหำร3
จำเลยในคดีนี้ถูกตัง้ ข ้อหำหมิน
่ ประมำทภำยใต ้ประมวลกฎหมำยอำญำไทย (มำตรำ 326-333 แห่งประมวลกฎหมำย
อำญำ กล่ำวถึงกำรหมิน
่ ประมำท) กำรหมิน
่ ประมำททำงอำญำ มำตรำ 326 ระบุว่ำ "ผู ้ใดใส่ควำมผู ้อืน
่ ต่อบุคคลทีส
่ ำม
่ เสียง ถูกดูหมิน
โดยประกำรทีน
่ ่ำจะทำให ้ผู ้อืน
่ นั ้นเสียชือ
่ หรือถูกเกลียดชัง ผู ้นัน
้ กระทำควำมผิดฐำนหมิน
่ ประมำท ต ้อง
ระวำงโทษจำคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรือปรับไม่เกินสองหมืน
่ บำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ” 4 มำตรำ 328 ตำมทีจ
่ ำเลยในคดีนี้ถูก
ตัง้ ข ้อหำยังระบุเพิม
่ เติมว่ำ “ถ ้ำควำมผิดฐำนหมิน
่ ประมำทได ้กระทำโดยกำรโฆษณำด ้วยเอกสำร … หรือโดยกระทำกำร
ป่ ำวประกำศด ้วยวิธอ
ี น
ื่ ผู ้กระทำต ้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบำท” 5 ภำยใต ้มำตรำ 330
ควำมจริงเป็ นข ้อแก ้ต่ำงของข ้อกล่ำวหำฐำนหมิน
่ ประมำท แต่จำเลยจะไม่ได ้รับอนุญำตให ้พิสจ
ู น์ควำมจริง “ถ ้ำข ้อทีห
่ ำ
ว่ำเป็ นหมิน
่ ประมำทนัน
้ เป็ นกำรใส่ควำมในเรือ
่ งส่วนตัว และกำรพิสจ
ู น์จะไม่เป็ นประโยชน์แก่ประชำชน” 6 นอกจำกนี้

ดู เช่น Fortify Rights, Follow-up Submission to the U.N. Human Rights Committee on Thailand’s
Compliance with the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), กรกฎำคม 2018 ที่
2

https://www.fortifyrights.org/downloads/Followup_Submission_to_the_UN_Human_Rights_Committee_on_Thailands_Compliance_with_the_ICCPR_July_2
018.pdf; Jayshendra Karunakaren, i-Law, “A Southeast Asian Chronicle: Internet Censorship and the
Repression of Digital Democracy,” April 18, 2017, ที่ https://freedom.ilaw.or.th/en/blog/southeast-asianchronicle-internet-censorship-and-repression-digital-democracy; Reporters Without Borders, “Thai Laws
on Defamation and Computer Crimes Used to Deter Reporting,” March 1, 2017 ที่
https://rsf.org/en/news/laws-defamation-and-computer-crimes-used-deter-reporting; Bangkok Post,
Editorial, “Weaponised Defamation,” December 1, 2018 ที่
https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1585570/weaponised-defamation; Amnesty International,
“Thailand: Defamation Charges Used To Silence Dissent,” July 5, 2019 ที่
https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/0422/2019/en/; International Federation for Human
Rights (FIDH), “Thailand: Drop Defamation Complaints Against Rights Defenders,” March 12, 2018 ที่
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/thailand-drop-defamation-complaints-againstrights-defenders; Human Rights Watch, “Thailand: Verdict Threatens Labor Abuse Reporting,” March 28,
2018 ที่ https://www.hrw.org/news/2018/03/28/thailand-verdict-threatens-labor-abuse-reporting;
International Commission of Jurists & Thai Lawyers for Human Rights, Joint Submission of the

International Commission of Jurists and Thai Lawyers for Human Rights in Advance of the Examination of
the Kingdom of Thailand’s Second Periodic Report Under Article 40 of the International Covenant on Civil
and Political Rights, February 6, 2017 ที่

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/THA/INT_CCPR_CSS_THA_26602_E.pd
f
3 Human Rights Watch, To Speak Out is Dangerous Criminalization of Peaceful Expression in Thailand ,
October 2019 pg. 29 ที่ https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/thailand1019_web.pdf.
่ นำยวีระ สมควรคิด ถูกตัง้ ข ้อหำหมิน
ตัวอย่ำงเช่น ตำมบันทึกของ HRW นักเคลือ
่ นไหวทำงกำรเมืองชือ
่ ประมำททำง
อำญำหลังจำกทีย
่ น
ื่ เรือ
่ งร ้องเรียนกับ ผู ้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ กล่ำวหำว่ำพลตำรวจเอกศรีวรำห์ รังสิพรำหมณกุล ปิ ด
กัน
้ คลองสำธำรณะโดยมิชอบ เขำถูกตัดสินลงโทษในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2561 เอกสำรเดียวกัน หน ้ำ 56
4 ประมวลกฎหมำยอำญำของไทยมำตรำ 326
5 ประมวลกฎหมำยอำญำของไทยมำตรำ 328 แก ้ไขเพิม
่ เติมโดยมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัตแ
ิ ก ้ไขเพิม
่ เติมประมวล
กฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ 11) พ. ศ. 2535
6 เอกสำรเดียวกัน มำตรำ 330
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ภำยใต ้มำตรำ 333 กำรหมิน
่ ประมำทเป็ นควำมผิดอันยอมควำมได ้ หมำยควำมว่ำ หำกคู่กรณีทงั ้ สองฝ่ ำยตกลงกันได ้ ก็
อำจสำมำรถถอนฟ้ องได ้ทุกเมือ
่

ในปี 2559 เจ ้ำหน ้ำทีข
่ อง Cross Cultural Foundation (องค์กรทีไ่ ม่แสวงหำผลกำไรทีจ
่ ัดหำตัวแทนทำงกฎหมำยแก่
นำยวุฒ ิ บุญเลิศ ในคดีปัจจุบัน) ถูกฟ้ องร ้องข ้อหำหมิน
่ ประมำททำงอำญำในกำรเผยแพร่รำยงำนออนไลน์เกีย
่ วกับข ้อ
กล่ำวหำกำรทรมำนทีก
่ ระทำโดยเจ ้ำหน ้ำทีท
่ หำรไทย ซึง่ เป็ นรำยงำนทีไ่ ด ้รับกำรสนับสนุนโดยกองทุนอำสำสมัครเพือ
่
่ วชำญด ้ำนสิทธิมนุษยชนขององค์กำรสหประชำชำติได ้
ช่วยเหลือผู ้ประสบภัยจำกกำรทรมำนแห่งสหประชำชำติ7 ผู ้เชีย
ส่งหนังสือถึงรัฐบำลไทย โดยแสดงควำมกังวลอย่ำงยิง่ ว่ำข ้อกล่ำวหำเหล่ำนี้เกีย
่ วข ้องกับงำนขององค์กรทีจ
่ ัดทำบันทึก
เกีย
่ วกับสิทธิมนุษยชน และแจ ้งเตือนเมือ
่ มีกำรใช ้ข ้อหำทำงอำญำอย่ำงต่อเนื่องเพือ
่ ปิ ดปำกกำรแสดงควำมคิดเห็นและ
กำรทำงำนด ้ำนสิทธิมนุษยชน
เรำต ้องกำรเน ้นควำมสำคัญของข ้อกังวลของเรำเกีย
่ วกับกำรเพิม
่ ขึน
้ ของกำรใช ้กำรสืบสวน
กระบวนกำรทำงตุลำกำร และกำรลงโทษทำงอำญำ ต่อกำรกระทำทีช
่ อบด ้วยกฎหมำยภำยใต ้
กฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เรำมีควำมกังวลเกีย
่ วกับกำรใช ้
บทลงโทษทำงอำญำในคดีทเี่ กีย
่ วข ้องกับกำรหมิน
่ ประมำท ซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อกำรไม่กล ้ำใช ้
สิทธิเสรีภำพในกำรแสดงออกและกำรสมำคม ตลอดจนกำรทำงำนทีช
่ อบด ้วยกฎหมำยและสันติ
ิ ธิมนุษยชน กำรกระทำเหล่ำนี้ดูเหมือนจะพุ่งเป้ ำและเอำผิด
ของภำคประชำสังคมและผู ้พิทักษ์สท
ต่อผู ้ทีแ
่ สดงควำมคิดเห็นทีเ่ ป็ นกำรวิพำกษ์วจ
ิ ำรณ์ และผู ้ทีส
่ ง่ เสริมสิทธิมนุษยชนและควำม
รับผิดชอบต่อกำรกระทำของรัฐบำล8
ในช่วงไม่กป
ี่ ี ทผ
ี่ ่ำนมำ ผู ้สังเกตกำรณ์ด ้ำนสิทธิมนุษยชนได ้ตัง้ ข ้อสังเกตว่ำ นอกเหนือจำกกำรกระทำของรัฐบำลไทยที่
ควบคุมเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นแล ้ว ภำคเอกชนยังใช ้กฎหมำยอำญำของไทยเพือ
่ ปิ ดปำกนัก วิจำรณ์ด ้วย
เช่นกัน9 ในประเทศไทยภำคเอกชนสำมำรถฟ้ องหมิน
่ ประมำททำงอำญำได ้ และโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ บริษัทหลำยแห่งได ้
ิ ธิมนุษยชนด ้วยกำรดำเนินคดีเชิงยุทธศำสตร์เพือ
ใช ้ข ้อหำดังกล่ำวในกำรดำเนินคดีและลงโทษนักข่ำวและผู ้พิทักษ์สท
่
ระงับกำรมีสว่ นร่วมของประชำชนในกิจกำรสำธำรณะ (คดี SLAPP หรือกำรฟ้ องคดีเพือ
่ ปิ ดปำก) เมือ
่ เร็ว ๆ นี้รัฐบำลไทย
ได ้ออกกฎหมำยเพือ
่ ควบคุมคดีของภำคเอกชนเหล่ำนี้ มำตรำ 161/1 แห่งประมวลกฎหมำยวิธพ
ี จ
ิ ำรณำควำมอำญำซึง่
ออกโดยสภำนิตบ
ิ ัญญัตแ
ิ ห่งชำติในเดือนธันวำคม 2551 ระบุว่ำ

ในคดีทรี่ ำษฎรเป็ นโจทก์ หำกควำมปรำกฏต่อศำลเองหรือมีพยำนหลักฐำนทีเ่ รียกมำว่ำโจทก์ฟ้องคดี
โดยไม่สจ
ุ ริตหรือโดยบิดเบือนข ้อเท็จจริง เพือ
่ กลั่นแกล ้งหรือเอำเปรียบจำเลยหรือโดยมุ่งหวังผล
อย่ำงอืน
่ ยิง่ กว่ำประโยชน์ทพ
ี่ งึ ได ้โดยชอบ ให ้ศำลยกฟ้ อง และห ้ำมมิให ้โจทก์ยน
ื่ ฟ้ องในเรือ
่ งเดียวกัน
OHCHR, คำสั่งของผู ้เสนอรำยงำนพิเศษ (Special Rapporteur) เกีย
่ วกับกำรส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิเสรีภำพใน
กำรแสดงควำมคิดเห็นและกำรแสดงออก คำสั่งของผู ้เสนอรำยงำนพิเศษเกีย
่ วกับสิทธิเสรีภำพในกำรชุมนุมและกำร
ิ ธิมนุษยชน และคำสั่งของผู ้เสนอ
รวมตัวโดยสงบ คำสั่งของผู ้เสนอรำยงำนพิเศษเกีย
่ วกับสถำนกำรณ์ของผู ้พิทักษ์สท
รำยงำนพิเศษเกีย
่ วกับกำรทรมำนและกำรปฏิบัตห
ิ รือลงโทษทีโ่ หดร ้ำย ไร ้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิศ
์ รีอน
ื่ ๆ จดหมำยถึง
รัฐบำลไทย ลงวันที่ 4 สิงหำคม 2559 ที่
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=3300
8 เอกสำรเดียวกัน หน ้ำ 3
9 ดู OHCHR, “Thailand: UN Experts Condemn Use of Defamation Laws to Silence Human Rights Defender
Andy Hall,” May 17, 2018 ที่
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23095&LangID=E; Human
Rights Watch, To Speak Out is Dangerous Criminalization of Peaceful Expression in Thailand , October
2019, pg. 29, ที่ https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/thailand1019_web.pdf; Human Rights
Lawyers Association, “Recommendations on the Protection of Those who Exercise Their Rights and
Freedoms from Strategic Lawsuits Against Public Participations,” October, 2019, ที่ http://naksit.net/wpcontent/uploads/2019/10/Final_TRANS-report-SLAPP_A5.pdf
7
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นัน
้ อีก กำรฟ้ องคดีโดยไม่สจ
ุ ริตตำมวรรคหนึง่ ให ้หมำยควำมรวมถึงกำรทีโ่ จทก์จงใจฝ่ ำฝื นคำสั่งศำล
หรือคำพิพำกษำของศำลในคดีอำญำอืน
่ ซึง่ ถึงทีส
่ ด
ุ แล ้วโดยปรำศจำกเหตุผลอันสมควรด ้วย10
อย่ำงไรก็ตำมผู ้สังเกตกำรณ์หลำยรำยยังคงสงสัยในประสิทธิภำพของกฎหมำยนี้ เนื่องจำก (1) กฎหมำยนี้ไม่ได ้ให ้คำ
จำกัดควำมทำงกฎหมำยของคำต่ำง ๆ เช่น “โดยไม่สจ
ุ ริต” (2) กฎหมำยนี้ไม่สนใจดุลพินจ
ิ ทีส
่ ำคัญของศำลในกำร
ตัดสินว่ำ กำรฟ้ องคดีหนึง่ ๆ นัน
้ เป็ นกำรฟ้ องคดีเพือ
่ ปิ ดปำกหรือไม่ และ (3) กฎหมำยนี้เกีย
่ วข ้องกับกำรฟ้ องคดีเพือ
่ ปิ ด
ปำกทีโ่ จทก์เอกชนฟ้ องร ้องเท่ำนัน
้ ไม่ใช่คดีทพ
ี่ นักงำนอัยกำรเป็ นผู ้ฟ้ อง11 ยิง่ ไปกว่ำนั ้น กฎหมำยนี้ไม่ได ้มีผลในทุกคดี
เสมอไป ศำลยังคงยอมรับข ้อกล่ำวหำทีฟ
่ ้ องร ้องโดยภำคเอกชนแม ้ในขณะทีด
่ ูเหมือนจะไม่สำมำรถพิสจ
ู น์ข ้อกล่ำวหำ
ได ้จริงและอยู่บนพืน
้ ฐำนของแรงจูงใจทีน
่ ่ำสงสัย (เช่นในคดีปัจจุบัน) ตำมทีค
่ ณะกรรมกำรนักนิตศ
ิ ำสตร์สำกลและ
สมำคมนักกฎหมำยสิทธิมนุษยชน (ประเทศไทย) ตัง้ ข ้อสังเกตไว ้ว่ำ “มำตรำ 161/1 มีแนวโน ้มทีจ
่ ะนำไปใช ้เฉพำะใน
สถำนกำรณ์พิเศษเท่ำนัน
้ 12 ในปี 2562 หลังจำกบทบัญญัตน
ิ ี้ได ้ถูกเพิม
่ เข ้ำไปในประมวลกฎหมำยวิธพ
ี จ
ิ ำรณำควำม
ิ ธิมนุษยชน นักวิชำกำรและคนอืน
อำญำ ศำลของประเทศไทยยังคงรับฟ้ องคดีจำนวนมำกทีก
่ ล่ำวหำนักข่ำว ผู ้พิทักษ์สท
่
ๆ ทีฟ
่ ้ องร ้องโดยบริษัท ธรรมเกษตร จำกัด ผู ้ประกอบกิจกำรเลีย
้ งไก่ โดยดูเหมือนไม่ได ้ปฏิบัตต
ิ ำมคำสั่งของมำตรำ
161/1 แต่อย่ำงใด13

ิ ธิของชนพืน
้ เมืองในประเทศไทย
สท
คดีทถ
ี่ ูกนำมำพิจำรณำในรำยงำนนี้เกิดจำกข ้อควำมทีถ
่ ูกกล่ำวหำว่ำเป็ นกำรหมิน
่ ประมำททีว่ ่ำ เจ ้ำหน ้ำทีป
่ ่ ำไม ้ของ
รัฐบำลทุจริตและใช ้ทีด
่ น
ิ ของชนพืน
้ เมืองและพืน
้ ทีป
่ ่ ำสงวนแห่งชำติในทำงทีผ
่ ด
ิ ประเทศไทยมีข ้อพิพำทอย่ำงต่อเนื่อง
ระหว่ำงรัฐกับชุมชนพืน
้ เมืองเช่นชำวกะเหรีย
่ ง14 ทีก
่ ำลังเผชิญกับกำรถูกขับไล่ออกจำกดินแดนดัง้ เดิมของตนซึง่ รัฐบำล
10

มำตรำ 161/1 แห่งประมวลกฎหมำยวิธพ
ี จ
ิ ำรณำควำมอำญำ ดูโดยทั่วไป The Government of Thailand,

Highlights of Thailand’s Implementation of Recommendations and Voluntary Pledges under the Second
Cycle of the Universal Periodic Review 2016-2018 (Mid-term Update), para. 3.9.9 ที่

http://humanrights.mfa.go.th/upload/pdf/UPR_Midterm_2nd.pdf; International Commission of Jurists &
Human Rights Lawyers Association, Letter to the Rights and Liberties Protection Department (RLPD),
Ministry of Justice Re Recommendations on Draft National Action Plan on Business and Human Rights ,
March 15, 2019 ที่ https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/03/Thailand-SLAPP-Analysis-AdvocacyAnalysis-brief-2019-ENG.pdf
11 ดู International Commission of Jurists & Human Rights Lawyers Association, Re: Recommendations
on draft National Action Plan on Business and Human Rights, March 15, 2019 ที่ https://www.icj.org/wpcontent/uploads/2019/03/Thailand-SLAPP-Analysis-Advocacy-Analysis-brief-2019-ENG.pdf; ARTICLE19,
“Thailand: Open Letter on Lawsuits Brought by Thammakaset Company Against Human Rights
Defenders,” February 14, 2019 ที่ https://www.article19.org/resources/thailand-open-letter-on-lawsuitsbrought-by-thammakaset-company-against-human-rights-defenders/; องค์กรสิทธิมนุษยชนหลำยแห่งใน
ประเทศไทยบอกกับ TrialWatch ว่ำกฎหมำยฉบับใหม่ไม่ได ้ห ้ำมไม่ให ้ศำลยอมรับข ้อกล่ำวหำโดยภำคเอกชนเหล่ำนี้
12 International Commission of Jurists & Human Rights Lawyers Association, supra n.10, at para. 30
13 ดู Amnesty International, “Letter to Prime Minister Payut (on Behalf of 89 Organizations) Regarding
New Lawsuits from Thammakaset,” February 14, 2019 ที่
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3998672019ENGLISH.pdf
14 รัฐบำลไทยไม่ยอมรับว่ำชนพืน
้ เมืองเป็ นชนกลุ่มน ้อย ดู Cultural Survival, Network of Indigenous Peoples in
Thailand, and Asia Indigenous Peoples Pact, Observations on the State of Human Rights of Indigenous
Peoples in Thailand in Light of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples September 2015,
Joint Submission Prepared for 2nd Cycle of Universal Periodic Review of Thailand, 25th session of the
Human Rights Council (April-May 2016) ที่
https://www.culturalsurvival.org/sites/default/files/media/thailandupr-sep2015-final_0.pdf; Micah F.
Morton & Ian G. Baird, “From Hill Tribes to Indigenous Peoples: The Localisation of a Global Movement in
Thailand,” Journal of Southeast Asian Studies 50 no. 7 (March 2019); Bangkok Post, “Recognition fight
continues for indigenous peoples,” August 17, 2017,
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ระบุว่ำเป็ นพื้นทีป
่ ่ ำสงวนแห่งชำติ15 ไม่นำนหลังจำกกำรรัฐประหำร คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ได ้กำหนด
มำตรกำรเพือ
่ ปกป้ องพืน
้ ทีป
่ ่ ำ ได ้แก่ คำสั่ง คสช. ที่ 64/2557 และ 66/2557 ('นโยบำยทวงคืนผืนป่ ำ') และ 'แผน
แม่บท' กำรฟื้ นฟูป่ำ (กำรปรำบปรำมและกำรหยุดยัง้ กำรบุกรุกทำลำยทรัพยำกรป่ ำไม ้) มำตรกำรเหล่ำนี้สง่ ผลให ้เกิด
ควำมขัดแย ้งระหว่ำงรัฐกับกลุ่มชนพืน
้ เมืองซึง่ ส่วนใหญ่อำศัยอยู่ในป่ ำทีไ่ ด ้รับกำรคุ ้มครองในขณะนี้ ส่งผลให ้มีกำรขับไล่
และดำเนินกำรทำงกฎหมำย (ทำงอำญำและทำงแพ่ง) ต่อชนพืน
้ เมืองและชุมชนยำกจนอืน
่ ๆ ทีอ
่ ำศัยอยู่ในป่ ำสงวน
แห่งชำติ16

แม ้ว่ำ 'นโยบำยทวงคืนผืนป่ ำ' จะช่วยบรรเทำควำมเสียหำยนี้ได ้อย่ำงชัดเจน โดยมีข ้อยกเว ้นจำกคำสัง่ ที่ 64/2557
สำหรับครอบครัวทีย
่ ำกจนและทีอ
่ ยู่อำศัยในพืน
้ ทีป
่ ่ ำก่อนทีจ
่ ะมีคำสั่ง แต่ในควำมเป็ นจริงแล ้ว เนื่องจำกไม่มก
ี ำรจด
ทะเบียนทีด
่ น
ิ และเนื่องจำกแรงกดดันทำงกำรเมืองทีเ่ ห็นได ้ชัดในกำรขับไล่คนออกจำกป่ ำ ข ้อยกเว ้นดังกล่ำวไม่ได ้
ปกป้ องกลุ่มชนพืน
้ เมืองจำกกำรถูกบังคับให ้ออกจำกพืน
้ ทีแ
่ ละบำงรำยถึงขัน
้ ถูกจับกุมและดำเนินคดี17 ข ้อเสนอใหม่
https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1307659/recognition-fight-continues-for-indigenouspeoples; Minority Rights Group, “Thailand: Highland Indigenous Peoples,” ที่
https://minorityrights.org/minorities/highland-ethnic-groups/
15 Human Rights Committee, Concluding Observations on the Second Periodic Report of Thailand ,
CCPR/C/THA/CO/2, April 25, 2017; Reuters, “Thai Community Forest Bill Won't Benefit All, Campaigners
Say,” Feb. 21, 2019 ที่ https://www.reuters.com/article/us-thailand-landrights-lawmaking/thaicommunity-forest-bill-wont-benefit-all-campaigners-say-idUSKCN1QA0QG; Prachatai, “Investors In, Poor
Out: Junta’s Land Policy After 3 Years in Power,” May 29, 2018 ที่
https://prachatai.com/english/node/7169; Paul Ehrlich, “‘The Single Greatest Risk’ for Thailand’s Largest
Ethnic Minority,” Wall Street Journal, March 16, 2017 ที่ https://www.wsj.com/articles/the-singlegreatest-risk-for-thailands-largest-ethnic-minority-1489689023
16 Human Rights Watch, Thailand: Two Months Under Military Rule, Deepening Censorship, Persecution,
Draconian Orders, July 21, 2014 ที่ https://www.hrw.org/news/2014/07/21/thailand-two-months-undermilitary-rule; MANYUSHA, “Thailand -End the Unfair Criminalisation of Land Rights Defenders in Sai
Thong National Park,” June 19, 2019 ที่ https://www.manushyafoundation.org/single-post/sai-thong-npnews-release-19-June; Cultural Survival, Network of Indigenous Peoples in Thailand, and Asia
Indigenous Peoples Pact, “Observations on the State of Human Rights of Indigenous Peoples in Thailand
in Light of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples September 2015, Joint Submission
Prepared for 2nd Cycle of Universal Periodic Review of Thailand, 25th session of the Human Rights
Council (Apr-May 2016),” September 2015 ที่
https://www.culturalsurvival.org/sites/default/files/media/thailandupr-sep2015-final_0.pdf;
Franciscans International (FI) & Marist International Solidarity Foundation (FMSI), “Human Rights
Situation in Thailand, Universal Periodic Review (25th Session, April/May 2016),” September 2015 ที่
https://franciscansinternational.org/fileadmin/media/2016/UPR-Thailand-2016-joint-submissionFranciscans-International-and-FMSI.pdf; Community Resource Centre, Northern Development
Foundation, Thai Sea Watch Association, E-Sarn Human Rights and Peace Information Centre, Project for
Campaign for Public Policy on Mineral Resources, “Assessment on Economic, Social and Cultural Rights In
Thailand, Focusing on Natural Resources on Business and Human Rights And Cases of Trans-Boundary
Impact, Joint Submission to the United Nations Committee on the International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights (ICESCR),” May 8, 2015 ที่ https://earthrights.org/wp
content/uploads/20150508_escr_pararell_report_for_thailand_by_crc_and_network_final.pdf
17 Rina Chandra, Thomas Reuters Foundation “Thai Minister Vows to Make Resolving Land Claims in
Forests 'Top Priority,'” August 21, 2019 ที่ http://news.trust.org/item/20190821104643-8ghv6; Kongpob
Areerat, Prachatai, “Junta’s Attempt to ‘Return Forest’ Hurts the Poor,” October 24, 2014 ที่
https://prachatai.com/english/node/4441; Voice of America, “Heritage Site or Home? Indigenous Thais
Fight for Right to Forest,” April 15, 2019 ที่ https://www.voanews.com/east-asia/heritage-site-or-homeindigenous-thais-fight-right-forest; Cultural Survival, “Network of Indigenous Peoples in Thailand, and
Asia Indigenous Peoples Pact, Observations on the State of Human Rights of Indigenous Peoples in
Thailand in Light of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples September 2015, Joint
Submission Prepared for 2nd Cycle of Universal Periodic Review of Thailand, 25th session of the Human
Rights Council (Apr-May 2016) ที่ https://www.culturalsurvival.org/sites/default/files/media/thailanduprsep2015-final_0.pdf
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เพือ
่ ให ้ชำวบ ้ำนทีเ่ ป็ นคนไทยมีบทบำทในกำรจัดกำรป่ ำมำกขึน
้ ไม่รวมพืน
้ ทีอ
่ นุรักษ์ เช่น อุทยำนแห่งชำติทช
ี่ ม
ุ ชน
พืน
้ เมืองหลำยแห่ง (เช่นกะเหรีย
่ ง) อำศัยอยู่18
ควำมขัดแย ้งระหว่ำงรัฐและชุมชนพืน
้ เมืองเกิดขึน
้ ในปี 2561 และ 2562 ด ้วยควำมพยำยำมของรัฐบำลไทยทีจ
่ ะให ้
ยูเนสโกกำหนดให ้อุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำนทีช
่ ำวกะเหรีย
่ งหลำยคนอำศัยอยู่เป็ นมรดกโลก กลุ่มสิทธิมนุษยชนบำง
กลุ่มระบุว่ำ กะเหรีย
่ งหลำยคนถูกจำแนกว่ำเป็ น “ผู ้บุกรุก” และถูกขับไล่จำกพืน
้ ทีใ่ นปี 2556-2557 และควำมพยำยำมที่
จะให ้กำหนดป่ ำดังกล่ำวเป็ นมรดกโลกอำจส่งผลให ้ชำวกะเหรีย
่ งอีกหลำยคนถูกขับไล่ ยิง่ ไปกว่ำนัน
้ รัฐไม่ได ้ขอควำม
คิดเห็นหรือบอกกล่ำวชำวบ ้ำนและกลุ่มชนพืน
้ เมืองจำนวนมำกเกี่ยวกับควำมพยำยำมดังกล่ำว19 ผู ้เสนอรำยงำนพิเศษ
ของสหประชำชำติหลำยคนแสดงควำมคิดเห็นตำมคำขอของยูเนสโกเกีย
่ วกับผลกระทบของกำรกำหนดอุทยำน
แห่งชำติแก่งกระจำนให ้เป็ นมรดกโลก โดยแสดงรำยกำรเหตุกำรณ์ทน
ี่ ่ำกังวลมำกมำยตัง้ แต่กำรคุกคำมและกำรหำยตัว
ไปของนักเคลือ
่ นไหวด ้ำนสิทธิชนพื้นเมืองไปจนถึงกำรไม่ให ้ชำวกะเหรีย
่ งร่วมกำรสนทนำทีก
่ ำหนดโดยยูเนสโก โดย
่ ำรกล่ำวโทษทำงอำญำและข่มขู่สมำชิกชุมชนชำวกะเหรีย
ิ ธิมนุษยชนด ้วย
กล่ำวว่ำ “ขัน
้ ตอนทีน
่ ำไปสูก
่ งและผู ้พิทักษ์สท
วิธอ
ี น
ื่ ดูเหมือนจะเป็ นมำตรกำรทีจ
่ งใจจะจำกัดงำนอันสันติและชอบด ้วยกฎหมำยในกำรป้ องกันสิทธิมนุษยชน” 20

ข.

ความเป็นมาของคดี

คดีระหว่างพน ักงานอ ัยการสาน ักงานอ ัยการสูงสุดแห่งประเทศไทย โจทก์ และนาย
ั ัฒน์ ลิม
ชยว
้ ลิขต
ิ อ ักษร โจทก์รว
่ ม ก ับ นายสม ัคร ดอนนาปี และนายวุฒ ิ บุญเลิศ
คดีนี้มก
ี ำรฟ้ องร ้องโดยสำนักงำนอัยกำรและเจ ้ำพนักงำนรัฐ (ในฐำนะรำษฎร) คือ นำยชัยวัฒน์ ลิม
้ ลิขต
ิ อักษร (“โจทก์
ร่วม”) ต่อบุคคลสองคน คือ นำยสมัคร ดอนนำปี พนักงำนอุทยำนแห่งชำติทเี่ กษียณแล ้ว และนำยวุฒ ิ บุญเลิศ
เกษตรกรทีเ่ ป็ นชนกลุ่มน ้อย (ชำวกะเหรีย
่ ง) ) และเป็ นนัก เคลือ
่ นไหวสิทธิชม
ุ ชน โจทก์ร่วมเป็ นเจ ้ำหน ้ำทีข
่ องกรม
อุทยำนแห่งชำติและเคยเป็ นหัวหน ้ำอุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำน จำเลยทัง้ สองถูกกล่ำวหำว่ำกระทำผิดฐำนหมิน
่
ประมำททำงอำญำ “โดยกำรโฆษณำ” 21 ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับโพสต์บน Facebook ทีเ่ ขียนโดยนำยสมัคร (และแชร์โดยนำย
วุฒ)ิ ทีโ่ พสต์เมือ
่ วันที่ 28 สิงหำคม 2559 นอกจำกนี้ ข ้อกล่ำวหำต่อนำยสมัครยังมีต ้นกำเนิดมำจำกโพสต์บน
Facebook อีกสำมโพสต์ รวมถึงบทสัมภำษณ์ทน
ี่ ำยสมัครให ้ไว ้กับนักข่ำวทีเ่ ขำได ้โพสต์บน Facebook โจทก์ร่วมได ้ยืน
่
ฟ้ องนำยวุฒแ
ิ ละนำยสมัครทีส
่ ถำนีตำรวจภูธรคันนำยำว ซึง่ ทำให ้เกิดกำรสอบสวนของตำรวจซึง่ สุดท ้ำยได ้มีกำรยืน
่ ฟ้ อง
เมือ
่ วันที่ 22 ตุลำคม 2561 นำยชัยวัฒน์ขอร่วมเป็ นโจทก์ร่วมกับรัฐและเรียกร ้องค่ำเสียหำยเป็ นเงินจำนวน 2,000,000
บำท หำกพบว่ำจำเลยมีควำมผิดฐำนหมิน
่ ประมำทโดยกำรโฆษณำตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 328 ซึง่ กำหนด
ไว ้ว่ำกำรหมิน
่ ประมำทโดยกำรโฆษณำมีโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกิน 200,000 บำท 22

Rina Chandran, “Thai community forest bill won't benefit all, campaigners say,” Feb. 21, 2019 ที่
https://www.reuters.com/article/us-thailand-landrights-lawmaking/thai-community-forest-bill-wontbenefit-all-campaigners-say-idUSKCN1QA0QG; Santisuda Ekachai, “More violence ahead for forest poor,”
Bangkok Post, July 17, 2019 https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1713840/more-violenceahead-for-forest-poor
19 Cultural Survival, Network of Indigenous Peoples in Thailand, and Asia Indigenous Peoples Pact,
“Observations on the State of Human Rights of Indigenous Peoples in Thailand in Light of the UN
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples September 2015, Joint Submission Prepared for 2nd
Cycle of Universal Periodic Review of Thailand, 25th session of the Human Rights Council (Apr-May
2016),” September 2015 ที่ https://www.culturalsurvival.org/sites/default/files/media/thailanduprsep2015-final_0.pdf
20 OHCHR, Special Rapporteurs Letter to Peter Shadie, Director of IUCN World Heritage Programme,
UNESCO, Regarding the Nomination of KKFC as a UNESCO Site, pg. 6, February 28, 2019 ที่
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24379; และดูท ี่
Voice of America, “Heritage Site or Home? Indigenous Thais Fight for Right to Forest,” April 15, 2019,
https://www.voanews.com/east-asia/heritage-site-or-home-indigenous-thais-fight-right-forest
21 ภำคผนวก ข คำฟ้ อง
22 Cross-Cultural Foundation, Press Release, “Chaiwat Limlikhit-aksorn to Testify in Court on 10 Sep as
Co-Plaintiff in a Libel Suit Against Wut Boonlert, an Independent Expert on Human Rights for Indigenous
Karen People,” September 6, 2019 ที่ https://voicefromthais.wordpress.com/2019/09/06/chaiwat-limlikhitaksorn-to-testify-in-court-on-10-sep-as-co-plaintiff-in-a-libel-suit-against-wut-boonlert-an-independentexpert-on-human-rights-for-indigenous-karen-people/
18
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ิ ส่วนตัวทีน
คำกล่ำวทีถ
่ ูกกล่ำวหำว่ำเป็ นกำรหมิน
่ ประมำทเป็ นเรือ
่ งของทรัพย์สน
่ ำยสมัครกล่ำวเป็ นนั ยว่ำเป็ นกำรบุกรุก
อุทยำนแห่งชำติโดยมิชอบด ้วยกฎหมำย โพสต์แรกบน Facebook เกิดขึน
้ เมือ
่ วันที่ 22 สิงหำคม 2559 และตำมที่
คัดลอกในคำฟ้ องว่ำ “เกีย
่ วกับหัวหน ้ำชุดพญำเสือ เจ ้ำของไร่ชัยรำชพฤกษ์ ทีค
่ รอบครองทีด
่ น
ิ ทีบ
่ ุกรุกเข ้ำไปในป่ ำสงวน
แห่งชำติตำมโครงกำรสทก. (สิทธิทำกิน) ประมำณสองสำมร ้อยไร่” 23 ฝ่ ำยอัยกำรระบุว่ำ กำรกล่ำวเช่นนี้ชใี้ ห ้เห็นว่ำนำย
้ ศำล
ชัยวัฒน์เป็ นผู ้ครอบครองและได ้ประโยชน์จำกทีด
่ น
ิ ทีเ่ ป็ นประเด็น นำยสมัครให ้กำรในระหว่ำงกำรพิจำรณำคดีในชัน
ว่ำ กำรโพสต์นั้นมีวัตถุประสงค์เพือ
่ กระตุ ้นให ้กรมป่ ำไม ้ทำกำรสอบสวนกำรบุกรุกทีผ
่ ด
ิ กฎหมำยทีถ
่ ูกกล่ำวหำ และเพือ
่ ให ้
กำรสอบสวนนั ้นโปร่งใส
ื่ ในโพสต์ใด ๆ แต่คำฟ้ องระบุว่ำ
โจทก์ร่วมคือนำยชัยวัฒน์ ไม่ได ้ถูกระบุชอ
กำรกล่ำวถึงหัวหน ้ำชุดพญำเสือ หมำยถึง ผู ้เสียหำยทีด
่ ำรงตำแหน่งหัวหน ้ำชุดพญำเสือภำยใต ้
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุพ
์ ช
ื ซึง่ ทำให ้บุคคลทีส
่ ำมหรือบุคคลอืน
่ เข ้ำใจผิดว่ำ
ผู ้เสียหำยได ้บุกรุกพืน
้ ทีป
่ ่ ำสงวนแห่งชำติ ว่ำเป็ นเจ ้ำหน ้ำทีข
่ องกรมอุทยำนแห่งชำติแต่ กลับเป็ น
่ มเสียชือ
่ เสียง หรือทำ
คนทำผิดเสียเอง โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ในลักษณะทีอ
่ ำจทำให ้ผู ้เสียหำยเสือ
ให ้ผู ้เสียหำยได ้รับกำรดูหมิน
่ หรือเกลียดชังโดยผู ้อืน
่ ได24
้
นำยสมัครถูกกล่ำวหำว่ำหมิน
่ ประมำทเช่นกัน โดยอ ้ำงจำกคำพูดทีใ่ ห ้ไว ้กับบทควำมในนิตยสำรออนไลน์ (ซึง่ นำยสมัคร
ได ้นำมำโพสต์ออนไลน์ด ้วย) และโพสต์บน Facebook อีกสองโพสต์ ซึง่ โจทก์และโจทก์ร่วมอ ้ำงว่ำเป็ นเจตนำหมิน
่
ประมำทเมือ
่ อ่ำนร่วมกันกับโพสต์แรก คำพูดในนิตยสำรระบุว่ำ “ไร่พน
ื้ ที่ 100 ไร่ในจังหวัดเพชรบุรต
ี งั ้ อยู่ในเขตป่ ำสงวน
แห่งชำติ ไม่มก
ี ำรสอบสวน ทีด
่ น
ิ ทีถ
่ ูกบุกรุกถูกแปลงให ้เป็ นรีสอร์ต”25 ในกำรโพสต์บทควำมบน Facebook นำยสมัคร
ถูกกล่ำวหำว่ำได ้เขียนว่ำ: “ไร่รำชพฤกษ์ตงั ้ อยู่ในเขตป่ ำสงวนแห่งชำติทม
ี่ พ
ี น
ื้ ที่ 100 ไร่ … ซึง่ ประมำณ 73 ไร่นัน
้ มีนำย
ไพโรจน์ ลิม
้ ลิขต
ิ อักษร [พีช
่ ำยของนำยชัยวัฒน์] เป็ นผู ้ครอบครอง นอกจำกนี้ กรมป่ ำไม ้จะต ้องเวนคืนทีด
่ น
ิ ดังกล่ำว แต่
มีกำรละเลยไม่เวนคืน”26
คำฟ้ องระบุ (และมีกำรยืนยันในระหว่ำงกำรพิจำรณำคดี) ว่ำนำยไพโรจน์เป็ นพีช
่ ำยของโจทก์ร่วม ซึง่ ได ้ยอมรับอีกครัง้
ว่ำโจทก์ร่วมไม่ได ้ถูกกล่ำวถึงในโพสต์นี้ โดยคำฟ้ องระบุว่ำ
ข ้อควำมนี้หมำยควำมว่ำผู ้เสียหำยเองได ้บุกรุกทีด
่ น
ิ ทีต
่ งั ้ อยู่ในเขตป่ ำสงวนแห่งชำติโดยให ้พีช
่ ำย
่ เสียงของผู ้เสียหำยเสือ
่ ม
ครอบครองทีด
่ น
ิ แทนตน ข ้อควำมนี้ถูกตีพม
ิ พ์ในลักษณะทีอ
่ ำจทำให ้ชือ
เสีย หรือทำให ้ผู ้เสียหำยได ้รับกำรดูหมิน
่ หรือเกลียดชังโดยผู ้อืน
่ ได27
้
ดังทีค
่ ด
ั ลอกในคำฟ้ อง อีกโพสต์หนึง่ บน Facebook และเป็ นโพสต์เดียวทีน
่ ำยวุฒแ
ิ ชร์ โดยโพสต์เมือ
่ วันที่ 28 สิงหำคม
2559 ได ้ระบุดงั ต่อไปนี้
ไร่ชัยรำชพฤกษ์ตงั ้ อยู่ [บำงส่วน] ในพืน
้ ทีป
่ ่ ำสงวนแห่งชำติและ [บำงส่วน] ในพืน
้ ทีท
่ ค
ี่ รอบครอง
ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมือ
่ วันที่ 30 มิถุนำยน 2541 รวม 100 ไร่ กำรสอบสวนตำมข ้อร ้องเรียนของ
กรมป่ ำไม ้ได ้ดำเนินกำรตัง้ แต่ปี 2551จนถึงปั จจุบัน เมือ
่ เร็ว ๆ นี้เมือ
่ วันที่ 24 มิถุนำยน 2559
อธิบดีกรมป่ ำไม ้ (นำยชลธิศ สุรัสวดี) ได ้ออกรำยงำนเกีย
่ วกับไร่ชัยรำชพฤกษ์ทม
ี่ เี นื้อที่ 100 ไร่
ทีต
่ งั ้ อยู่ในเขตป่ ำสงวนแห่งชำติ … และตัง้ อยู่ในพืน
้ ทีภ
่ ำยใต ้กำรสำรวจทีด
่ ำเนินกำรตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมือ
่ วันที่ 30 มิถุนำยน 2541 ซึง่ พืน
้ ทีป
่ ระมำณ 73 ไร่ โดยมีนำยไพโรจน์ ลิม
้ ลิขต
ิ
อักษร เป็ นผู ้ครอบครอง ส่วนทีเ่ หลือของทีด
่ น
ิ จะต ้องถูกเวนคืน แต่อธิบดีกรมป่ ำเพิกเฉยต่อกำร
เวนคืนดังกล่ำว28
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โพสต์สด
ุ ท ้ำยทีร่ ะบุเป็ นโพสต์เมือ
่ วันที่ 22 กันยำยน 2559 เป็ นเรือ
่ งแยกต่ำงหำกและมีรูปภำพของเอกสำรของตำรวจ
อย่ำงเป็ นทำงกำร โพสต์ระบุว่ำ
นี่เป็ นภำพของเอกสำรทีอ
่ อกโดยสถำนีตำรวจแก่งกระจำนเกีย
่ วกับกำรตัดสินใจของตำรวจในกำร
นำเสนอผลกำรสอบสวนต่อพนักงำนอัยกำรในคดีทเี่ กีย
่ วข ้องกับปื น (ซองกระสุนและกระสุน) อะไร
ประมำณนั ้น อย่ำพูดว่ำกระสุนเป็ นของรัฐเพรำะรุ่น [ของกระสุน] ทีถ
่ ูกยึดไว ้ ว่ำกันว่ำไม่ใช่ประเภท
้ มำ อ่ำนและตัดสินใจด ้วยตัวคุณเองว่ำใครเป็ นคนดีหรือคนเลว 29
ทีร่ ัฐซือ
ไม่มก
ี ำรโต ้แย ้งว่ำนำยสมัครไม่ได ้เขียนโพสต์เหล่ำนัน
้ ซึง่ นำยวุฒไิ ด ้แชร์หนึง่ ในโพสต์เหล่ำนัน
้ และไม่มโี พสต์ใดเลยที่
ื่ โจทก์ร่วมคือนำยชัยวัฒน์ อย่ำงไรก็ตำม ตำมรำยละเอียดเพิม
ระบุชอ
่ เติมด ้ำนล่ำง โจทก์ร่วมอ ้ำงว่ำโพสต์ทงั ้ หมดและ
คำพูดของนำยสมัครในนิตยสำร เมือ
่ อ่ำนร่วมกันสำมำรถระบุและกล่ำวโทษตนได ้
ตำมทีไ่ ด ้ถกกันยำวนำนในระหว่ำงกำรพิจำรณำคดี โจทก์ร่วมคือนำยชัยวัฒน์ ลิม
้ ลิขต
ิ อักษร เป็ นปรปั กษ์กับจำเลยทีห
่ นึง่
คือนำยสมัคร ดอนนำปี มำยำวนำน จำเลยทีส
่ อง นำยวุฒ ิ บุญเลิศ เป็ นนักเคลือ
่ นไหวด ้ำนสิทธิชนพืน
้ เมือง ซึง่ ได ้ให ้กำร
ในศำลว่ำ ก่อนหน ้ำนี้ได ้ให ้กำรแก่คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเกีย
่ วกับบทบำทของโจทก์ร่วมในกำรบังคับและ
กำรเผำบ ้ำนเรือนเพือ
่ ให ้ชุมชนชำวกะเหรี่ยงพืน
้ เมืองออกจำกพืน
้ ที่ นำยวุฒม
ิ ท
ี นำยควำมเป็ นทีมนักกฎหมำยจำก Cross
Cultural Foundation (CrCF) ซึง่ เป็ นองค์กรไม่แสวงผลกำไรทีม
่ ุ่งเน ้นด ้ำนสิทธิมนุษยชนของชนกลุ่มน ้อย คนไร ้
สัญชำติ แรงงำนข ้ำมชำติ และผู ้ทีต
่ กเป็ นเหยือ
่ ของควำมขัดแย ้ง แม ้ว่ำจะไม่เกี่ยวข ้องโดยตรงกับคดีนี้ แต่ในขณะทีม
่ ี
กำรพิจำรณำคดีนัน
้ โจทก์ร่วมพร ้อมกับเจ ้ำหน ้ำทีผ
่ ู ้อยู่ใต ้บังคับบัญชำสำมคนถูกสอบสวนและต่อมำได ้ถูกตัง้ ข ้อหำ
ื่ นำยพอละจี "บิลลี"่ รักจงเจริญ ซึง่ หำยตัวไปในปี 2557 และศพของเขำถูก
ฆำตกรรมนักเคลือ
่ นไหวชำวกะเหรีย
่ งทีช
่ อ
่ ำรพิจำรณำคดีในชัน
้ ศำล30 ในเดือนมกรำคม 2563 อัยกำรได ้ประกำศว่ำจะไม่ดำเนินคดีกับ
ค ้นพบก่อนทีค
่ ดีนี้จะเข ้ำสูก
โจทก์ร่วมอีกต่อไปเนื่องจำกพยำนหลักฐำนไม่เพียงพอ 31

ค. กระบวนพิจารณาคดี
กำรพิจำรณำคดีของนำยสมัคร ดอนนำปี และนำยวุฒ ิ บุญเลิศ มีขน
ึ้ ทีศ
่ ำลอำญำมีนบุรใี นกรุงเทพมหำนครฯ เมือ
่ วันที่ 10
และ 11 กันยำยน 2562 วันแรกคือวันที่ 10 กันยำยน นัน
้ เน ้นไปทีก
่ ำรสืบพยำนโจทก์ ในวันทีส
่ องจำเลยทัง้ สองทำกำร
แก ้ต่ำงคดีของตน นำยสมัครและนำยวุฒถ
ิ ูกพิจำรณำคดีพร ้อมกัน แต่นำยสมัครเป็ นทนำยของตัวเอง และนำยวุฒม
ิ ี
ตัวแทนเป็ นทนำยควำมจำก Cross Cultural Foundation สำนักงำนอัยกำรเป็ นตัวแทนให ้กับฝ่ ำยรัฐ ส่วนโจทก์ร่วมมี
ทนำยส่วนตัว
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ผู ้สังเกตกำรณ์จำก TrialWatch และล่ำมมำถึงศำลเวลำ 8.00 น. ก่อนเวลำเริม
่ กำรพิจำรณำคดีหนึง่ ชั่วโมง เวลำ
ื่
ประมำณ 9.00 น. พนักงำนศำลเข ้ำมำในห ้องพิจำรณำคดีและสอบถำมว่ำจำเลยมำศำลหรือไม่ พร ้อมกับบันทึกว่ำมีสอ
อยู่นอกห ้องพิจำรณำคดี พนักงำนศำลขอดูหนังสือรับรองของผู ้สังเกตกำรณ์และโทรศัพท์ไปทีส
่ ำนักงำนพนักงำนศำล

ภำคผนวก ข คำฟ้ อง วรรค 1.4
สำนักงำนข ้ำหลวงใหญ่เพือ
่ สิทธิมนุษยชนแห่งองค์กำรสหประชำชำติ สำนักงำนประจำภูมภ
ิ ำคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้ “UN Human Rights Office welcomes progress on Thai enforced disappearance case, urges
government to do more,” Nov. 13, 2019, ที่ https://bangkok.ohchr.org/thailand-un-human-rights-officewelcomes-progress-on-enforced-disappearance-case-urges-government-to-do-more/; Associated Press,
“Thai court orders park chief arrested in activist’s murder,” Nov. 11, 2019, ที่
https://apnews.com/8bda56d7c3024c829d803ad5ceb83090; Bangkok Post, “Chaiwat surrenders to
answer murder charge in Billy case,” Nov. 12, 2019, ที่
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1792599/chaiwat-surrenders-to-answer-murder-chargein-billy-case
31 The Nation Thailand, “Billy Murder Case: DSI Studying Prosecutors’ Decision to Drop Charges Against
National Park Ex-chief,” January 28, 2020, ที่ https://www.nationthailand.com/news/30381174; Human
Rights Watch, “Thailand: Charges Dropped in Activist’s Murder-- Ensure Full Prosecution of Billy’s Killing,”
February 3, 2020, ที่ https://www.hrw.org/news/2020/02/03/thailand-charges-dropped-activists-murder#
29
30
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เพือ
่ ยืนยันว่ำว่ำมีกำรยืน
่ หนังสือรับรองไปแล ้วก่อนหน ้ำนี้ เวลำ 9:40 น. คณะผู ้พิพำกษำสำมท่ำนเข ้ำห ้องพิจำรณำคดี ผู ้
พิพำกษำทีเ่ ป็ นประธำนเริม
่ ต ้นโดยกำรแจ ้งกับนำยสมัครซึง่ ไม่มท
ี นำยว่ำ ผู ้พิพำกษำเต็มใจทีจ
่ ะดำเนินคดีต่อไปแม ้ว่ำ
นำยสมัครจะไม่มท
ี นำยเป็ นตัวแทน แต่ได ้เตือนนำยสมัครว่ำภำษำกฎหมำยอำจเข ้ำใจยำก อย่ำงไรก็ตำม ผู ้พิพำกษำได ้
กล่ำวว่ำท่ำนยินดีทจ
ี่ ะให ้นำยสมัครเป็ นทนำยของตนเอง จำกนัน
้ ผู ้พิพำกษำได ้กล่ำวถึงผู ้สังเกตกำรณ์ในศำลและให ้ผู ้
สังเกตกำรณ์แนะนำตนเอง และอนุญำตให ้ผู ้สังเกตกำรณ์และล่ำมอยู่ในห ้องพิจำรณำคดีได ้ตรำบใดทีไ่ ม่มก
ี ำรใช ้อุปกรณ์
บันทึกเสียง หลังจำกนัน
้ ผู ้พิพำกษำท่ำนทีส
่ องในคณะผู ้พิพำกษำได ้กล่ำวว่ำ ผู ้สังเกตกำรณ์และผู ้ทีไ่ ม่ได ้เป็ นคู่ควำมใน
ห ้องพิจำรณำคดีจะต ้องไม่จดบันทึกใด ๆ ในระหว่ำงกระบวนกำรพิจำรณำคดี มิเช่นนัน
้ อำจถูกข ้อหำดูหมิน
่ ศำลได ้
อัยกำรเริม
่ ต ้นด ้วยกำรสืบโจทก์ร่วมคือ นำยชัยวัฒน์ ลิม
้ ลิขต
ิ อักษร ซึง่ สรุปบทควำมทีเ่ ป็ นต ้นเหตุของคดี และให ้กำรว่ำ
่ เสียงของตนเสียหำย ทำให ้ประชำชนเกลียดตน และทำให ้ตนไม่ได ้เลือ
บทควำมเหล่ำนี้ทำให ้ตนและชือ
่ นขัน
้ หลังมีกำร
สอบสวนโดยสำนักงำนอุทยำน นำยชัยวัฒน์กล่ำวว่ำตนพ ้นจำกข ้อกล่ำวหำโดยกำรสอบสวนของสำนักงำนอุทยำนทีว่ ่ำ
ตนเป็ นเจ ้ำของทีด
่ น
ิ อย่ำงผิดกฎหมำยภำยในอุทยำนหรือไม่ (แม ้ว่ำทนำยควำมของนำยวุฒจ
ิ ะถำมค ้ำน แต่ไม่มก
ี ำรยืน
่
ื่ ของตนอยู่
หลักฐำนของกำรพ ้นจำกข ้อกล่ำวหำดังกล่ำวต่อศำลแต่อย่ำงใด) นอกจำกนี้นำยชัยวัฒน์ยังยอมรับว่ำไม่มช
ี อ
่ ของตนคล ้ำย
ในโพสต์บน Facebook แต่กล่ำวว่ำถ ้ำอ่ำนโพสต์ต่ำง ๆ ด ้วยกันก็จะสำมำรถระบุตัวตนของตนได ้เพรำะชือ
่ ของไร่ และเนื่องจำกบทควำมในนิตยสำรทีม
ื่ ชุดอุทยำนทีต
กับชือ
่ ค
ี ำพูดของนำยสมัครได ้ระบุชอ
่ นเป็ นผู ้นำ นำยชัยวัฒน์
เบิกควำมว่ำตนรู ้จักจำเลยทัง้ สอง โดยนำยสมัครเป็ นรุ่นพีใ่ นมหำวิทยำลัยและเข ้ำมำทำงำนก่อนหน ้ำตนในกรมอุทยำน
แห่งชำติ นำยชัยวัฒน์เบิกควำมว่ำตนทรำบว่ำนำยวุฒ ิ บุญเลิศ เป็ นใคร เนื่องจำกเคยมีกำรกระทบกระทั่งกันในอดีต
เกีย
่ วกับสิทธิในทีด
่ น
ิ และสิทธิของชุมชนชำวกะเหรีย
่ ง ทนำยของนำยวุฒถ
ิ ำมต่อว่ำนำยชัยวัฒน์ทรำบว่ำนำยวุฒไิ ด ้
ื่ นำยพอละจี "บิลลี"่
ร ้องเรียนไปยังเจ ้ำหน ้ำทีเ่ กีย
่ วกับโจทก์ร่วมเรือ
่ งกำรหำยตัวไปของนักเคลือ
่ นไหวชำวกะเหรีย
่ งทีช
่ อ
รักจงเจริญ หรือไม่ ผู ้พิพำกษำทีเ่ ป็ นประธำนกล่ำวแทรกขึน
้ ว่ำจะอนุญำตให ้มีกำรตัง้ คำถำมในแนวนี้เพือ
่ พิสจ
ู น์ว่ำทัง้ สอง
คนมีควำมสัมพันธ์ก่อนหน ้ำนี้ แต่เตือนทนำยควำมว่ำไม่ให ้ถำมอย่ำงละเอียดเนื่องจำกผู ้พิพำกษำต ้องกำรทีจ
่ ะมุ่งเน ้นไป
ทีค
่ ดีนี้ ไม่ใช่คดีอน
ื่ หรือเรือ
่ งร ้องเรียนทีไ่ ม่เกีย
่ วข ้อง ผู ้พิพำกษำกล่ำวเพิม
่ เติมอีกว่ำตนได ้อ่ำนรำยงำนเกีย
่ วกับนำย
ชัยวัฒน์เรือ
่ งกำรเผำบ ้ำนเรือนของชำวกะเหรีย
่ งในป่ ำแล ้ว เพียงแต่ผู ้พิพำกษำอยำกจะมุ่งเน ้นไปทีค
่ ดีหมิน
่ ประมำท
ในตอนบ่ำย อัยกำรและนำยชัยวัฒน์นำเสนอพยำนอีกสำมคน ได ้แก่ เจ ้ำหน ้ำทีก
่ ฎหมำยของอุทยำนแห่งชำติ ผู ้ช่วยฝ่ ำย
ธุรกำรของอุทยำนแห่งชำติทแ
ี่ จ ้งตำรวจในนำมของนำยชัยวัฒน์ และเจ ้ำหน ้ำทีอ
่ ุทยำนอีกคนหนึง่ ทีไ
่ ด ้อ่ำนโพสต์หมิน
่
ประมำททีถ
่ ูกกล่ำวหำด ้วยเช่นกัน พยำนเหล่ำนี้เบิกควำมว่ำได ้อ่ำนโพสต์บน Facebook ทรำบว่ำเป็ นโพสต์เกีย
่ วกับนำย
ชัยวัฒน์ และโพสต์เหล่ำนัน
้ สร ้ำงควำมรู ้สึกในแง่ลบต่อโจทก์ร่วมในฐำนะผู ้ใช ้อำนำจในทำงทีผ
่ ด
ิ
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ในวันทีส
่ องอัยกำรสรุปกำรนำเสนอและกำรสืบพยำนโดยเริม
่ ต ้นจำกเจ ้ำพนักงำนตำรวจฝ่ ำยสืบสวนทีต
่ งั ้ ข ้อหำจำเลยทัง้
สอง เจ ้ำพนักงำนตำรวจให ้กำรว่ำตนได ้อ่ำนโพสต์เหล่ำนั ้น เห็นว่ำโพสต์เหล่ำนัน
้ เป็ นกำรหมิน
่ ประมำท และได ้
สอบปำกคำจำเลย เจ ้ำพนักงำนตำรวจกล่ำวว่ำเดิมทีมก
ี ำรนำเสนอสำนวนในสองข ้อหำคือ ข ้อหำหมิน
่ ประมำททำง
อำญำและกำรนำข ้อมูลหลอกลวงเข ้ำมำในระบบคอมพิวเตอร์ แต่อัยกำรยอมรับเฉพำะข ้อหำหมิน
่ ประมำททำงอำญำ
เท่ำนัน
้
ตัง้ แต่เวลำประมำณ 11.00 น. ถึง 13.00 น. นำยสมัคร ดอนนำปี แสดงตนเป็ นพยำนจำเลยของตนเอง โดยทีผ
่ ู้
พิพำกษำถำมคำถำมในขณะทีน
่ ำยสมัครอ่ำนคำให ้กำรทีเ่ ตรียมไว ้ นำยสมัครเริม
่ ต ้นด ้วยกำรอธิบำยประวัตค
ิ วำมเป็ นมำ
ของกำรทำงำนทีส
่ ำนักงำนอุทยำน และสิง่ ทีต
่ นรู ้สึกว่ำเป็ นภำรกิจคือกำรเปิ ดเผยกำรทุจริตในกรมอุทยำน นำยสมัคร
อธิบำยต่อไปว่ำนั บตัง้ แต่เกษียณอำยุตนได ้ใช ้ Facebook เพือ
่ โพสต์เกีย
่ วกับป่ ำไม ้และปั ญหำทีเ่ กีย
่ วข ้องรวมถึงสิทธิใน
ทีด
่ น
ิ จำกนัน
้ นำยสมัครให ้เหตุผลว่ำควำมจริงเป็ นคำแก ้ต่ำงของกำรหมิน
่ ประมำททีถ
่ ูกกล่ำวหำ โดยให ้กำรว่ำโพสต์บน
Facebook นัน
้ เป็ นข ้อเท็จจริงเนื่องจำกเป็ นรำยงำนของรัฐบำลทีแ
่ สดงว่ำอสังหำริมทรัพย์ดังกล่ำวบุกรุกพืน
้ ทีป
่ ่ ำ นำย
ื่ เขำเท่ำนัน
สมัครยังชีใ้ ห ้เห็นว่ำโพสต์เหล่ำนั ้นเกีย
่ วข ้องกับพีช
่ ำยของโจทก์ร่วมเพรำะมีแต่ชอ
้ ทีอ
่ ยู่ในโพสต์ นอกจำกนี้
นำยสมัครยังกล่ำวอีกว่ำตนได ้ลงโพสต์หลำยร ้อยโพสต์บน Facebook (ซึง่ ได ้ยืน
่ ไว ้เป็ นหลักฐำนแก่ศำลแล ้ว) แต่บุคคล
เพียงผู ้เดียวทีย
่ น
ื่ ฟ้ องตนคือนำยชัยวัฒน์ซงึ่ เป็ นโจทก์ร่วมและเคยฟ้ องตนในข ้อหำหมิน
่ ประมำททำงอำญำ (ทีไ่ ม่
เกีย
่ วข ้องกัน) มำแล ้วสำมครัง้ นำยสมัครเบิกควำมต่อไปว่ำเหตุผลหนึง่ ทีโ่ จทก์ร่วมมีควำมขุ่นเคืองกับตนก็เพรำะในปี

11

2558 ตนได ้แนะนำให ้ย ้ำยนำยชัยวัฒน์ไปยังอีกอำเภอหนึง่ เนื่องจำกเขำถูกกล่ำวหำว่ำมีส่วนร่วมในกำรหำยตัวไปเมือ
่ ปี
่
่
2557 ของนักกิจกรรมซึงเป็ นชนพืน
้ เมืองชือ นำยพอละจี ”บิลลี"่ รักจงเจริญ32
หลังพักกลำงวัน คดีดำเนินต่อไปโดยมีจำเลย นำยวุฒ ิ บุญเลิศ ขึน
้ เบิกควำม นำยวุฒใิ ห ้กำรว่ำตนเป็ นเกษตรกรและ
ทำงำนให ้กับคณะกรรมกำรทีจ
่ ัดตัง้ ขึน
้ โดยรัฐบำลเพือ
่ ศึกษำปั ญหำทำงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของชุมชนชนกลุ่มน ้อย
รวมถึงชำวกะเหรีย
่ งและชุมชนทีอ
่ ำศัยอยู่ในป่ ำไม ้อืน
่ ๆ นำยวุฒเิ บิกควำมต่อไปว่ำตนไม่เคยพบกับจำเลยอีกคนหนึง่ ที่
่ นำยสมัคร ดอนนำปี ก่อนทีจ
ชือ
่ ะมีกำรดำเนินคดีในศำล แต่ตนได ้ติดตำมนำยสมัครบน Facebook เนื่องจำกทัง้ สอง
สนใจเรือ
่ งเดียวกันในประเด็นเรือ
่ งป่ ำไม ้และสิทธิในทีด
่ น
ิ นำยวุฒ ใิ ห ้กำรว่ำตนแชร์โพสต์ของนำยสมัครเมือ
่ วันที่ 28
สิงหำคม 2559 บนหน ้ำ Facebook ของตนเองโดยไม่มค
ี ำอธิบำยเพิม
่ เติม และระบุอย่ำงชัดเจนว่ำนั่นเป็ นโพสต์ของ
่ ว่ำตนไม่ได ้บอกว่ำข ้อกล่ำวหำนัน
นำยสมัคร ดอนนำปี เพือ
่ ให ้เครดิตกับนำยสมัคร และเพือ
่ สือ
้ เป็ นควำมจริง แต่ต ้องกำร
แสดงต ้นตอของข ้อกล่ำวหำและกระตุ ้นให ้รัฐบำลทำกำรสืบสวน
่ วชำญด ้ำนวิชำกำรในชุมชนชำวกะเหรี่ยง ซึง่ ยืนยันว่ำ
พยำนคนสุดท ้ำยในคดีทเี่ รียกโดยทีมทนำยของนำยวุฒเิ ป็ นผู ้เชีย
นำยวุฒเิ คยให ้กำรต่อคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเกีย
่ วกับคำสั่งของโจทก์ร่วมในปี 2554 ให ้เผำบ ้ำนเรือนของ
่ ำรสืบสวนอย่ำงเป็ นทำงกำรเกีย
ชำวกะเหรีย
่ ง และกำรให ้กำรในครัง้ นัน
้ ได ้นำไปสูก
่ วกับนำยชัยวัฒน์และกิจกรรมต่ำง ๆ
ของนำยชัยวัฒน์

ว ันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 : การพิพากษา
ผู ้สังเกตกำรณ์จำก TrialWatch และล่ำมเข ้ำร่วมรับฟั งกำรพิพำกษำในวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2562 เวลำ 9.00 น. จำเลย
ทัง้ สองมำศำล แต่โจทก์ร่วมไม่ได ้มำ
ศำลพบว่ำจำเลยทัง้ สองไม่มค
ี วำมผิดในทุกข ้อหำ จึงปฏิเสธกำรเรียกร ้องค่ำเสียหำยของโจทก์ร่วม ศำลใช ้มำตรฐำน
่ ตำมข ้อโต ้แย ้งของอัยกำรและของโจทก์ร่วมว่ำโพสต์ทงั ้
ทีว่ ่ำบุคคลมีเหตุผลในกำรประเมินโพสต์ต่ำง ๆ และไม่ได ้เชือ
สำมรำยกำร (และบทควำมทีอ
่ ้ำงคำพูดของนำยสมัคร) ควรถูกอ่ำนด ้วยกัน โดยออกควำมเห็นว่ำผู ้อ่ำนอำจได ้เห็นเพียง
โพสต์เดียวและอำจไม่เห็นทุกโพสต์ก็ได ้ ดังนัน
้ จึงไม่อำจคำดกำรณ์ได ้ว่ำ ประชำชนจะสำมำรถระบุและมีควำมคิดเห็น
เชิงลบเกีย
่ วกับผู ้ร ้องได ้ จำกกำรวิเครำะห์ข ้อควำม ศำลพบว่ำไม่มีข ้อควำมใดทีแ
่ สดงกำรหมิน
่ ประมำทโจทก์โดยตรง
่ โจทก์ในโพสต์หรือหรือบทควำมใด ๆ33
โดยกล่ำวว่ำไม่มก
ี ำรกล่ำวถึงชือ
ศำลยังกล่ำวเพิม
่ เติมว่ำพยำนของอัยกำร (เจ ้ำหน ้ำทีห
่ รือเพือ
่ นร่วมงำนทุกคนของโจทก์ร่วม) เป็ นพยำนซำ้ ซ ้อน
่ ถือถ ้ำพิจำรณำว่ำพยำน
คำให ้กำรของพยำนเหล่ำนัน
้ ได ้ข ้อสรุปเกีย
่ วกับกำรหมิน
่ ประมำท และคำให ้กำรไม่น่ำเชือ
้ควำมระมั
เหล่ำนัน
้ ทำงำนให ้ใคร (”ศำลมีควำมเห็นว่ำต ้องใช
ดระวังเมือ
่ ให ้น้ำหนักกับคำให ้กำรของพยำนทัง้ สำมคนนี้
เพรำะทุกคนทำงำนในสถำนทีเ่ ดียวกันกับโจทก์ร่วม”) 34

ในขณะทีม
่ ก
ี ำรพิจำรณำคดีนี้ ศพของบิลลีเ่ พิง่ ถูกค ้นพบ และกรมสอบสวนคดีพเิ ศษของกระทรวงยุตธิ รรม (ดีเอสไอ)
ได ้เริม
่ ดำเนินกำรสืบสวนคดีฆำตกรรม นำยชัยวัฒน์ ลิม
้ ลิขต
ิ อักษร ถูกจับกุมในข ้อหำฆำตกรรมเมือ
่ วันที่ 12 พฤศจิกำยน
2562 อย่ำงไรก็ตำมเมือ
่ วันที่ 27 มกรำคม 2563 ดีเอสไอได ้ประกำศว่ำได ้ทำกำรยกฟ้ องคดีฆำตกรรมและข ้อหำอืน
่ ๆ
ต่อนำยชัยวัฒน์ ลิม
้ ลิขต
ิ อักษร และเจ ้ำหน ้ำทีอ
่ ุทยำนอีกสำมคน
33 พนั กงำนอัยกำร และ CL กับ SD และ WD คำพิพำกษำ 18 พฤศจิกำยน 2562, ภำคผนวก ค (“แม ้เมือ
่ พิจำรณำทัง้
่ ของ
ข ้อควำมและกำรสัมภำษณ์ก็ไม่อำจเข ้ำใจได ้ว่ำ ข ้อควำมระบุว่ำโจทก์ร่วมเป็ นเจ ้ำของไร่ชัยรำชพฤกษ์ เนื่องจำกชือ
โจทก์ร่วมไม่ได ้ถูกกล่ำวถึงเลย และไม่มค
ี ำหรือวลีใด ๆ ในทัง้ ข ้อควำและกำรสัมภำษณ์ของจำเลยที่ 1 ทีส
่ ำมำรถเข ้ำใจ
ได ้ว่ำอ ้ำงถึงโจทก์ร่วม ในทำงตรงกันข ้ำม คำแถลงของจำเลยที่ 1 ระบุชัดเจนว่ำเจ ้ำของไร่ชัยรำชพฤกษ์คอ
ื นำยไพโรจน์
ลิม
้ ลิขต
ิ อักษร และไม่ใช่โจทก์ร่วม”)
34 พนั กงำนอัยกำร และ CL กับ SD และ WD คำพิพำกษำ วันที่ 18 พฤศจิกำยน 2562, ภำคผนวก ค
32
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ระเบียบวิธ ี
ั
ก. ช่วงการสงเกตการณ์
้ ศำลและกำรพิพำกษำทีม
คลินก
ิ ด ้ำนมนุษยชนของ Columbia Law School ได ้เฝ้ ำติดตำมกำรพิจำรณำคดีในชัน
่ ี
ระยะเวลำสองวันซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงกำร TrialWatch ของ CFJ ก่อนทำภำรกิจกำรสังเกตกำรณ์นี้ Columbia ได ้
แจ ้งทนำยจำเลยเกีย
่ วกับควำมตัง้ ใจทีจ
่ ะเฝ้ ำติดตำมคดีนี้และขอรับคำฟ้ อง นอกจำกนี้ คลินก
ิ ด ้ำนมนุษยชนยังแจ ้งศำล
มีนบุรก
ี ่อนกำรพิจำรณำคดีถงึ ควำมตัง้ ใจในกำรเฝ้ ำติดตำมกำรพิจำรณำคดี โดยส่งจดหมำยทำงโทรสำรสองสัปดำห์
ล่วงหน ้ำก่อนวันเริม
่ ต ้นกำรพิจำรณำคดี ในระหว่ำงกำรพิจำรณำคดี Columbia ทำงำนร่วมกับนักแปลท ้องถิน
่ ซึง่ ได ้รับ
อนุญำตให ้แปลสดในระหว่ำงกำรพิจำรณำคดี
่ ้องพิจำรณำคดี แต่ผู ้สังเกตกำรณ์ไม่ได ้รับอนุญำตให ้จดบันทึก
ไม่มผ
ี ู ้สังเกตกำรณ์คนใดทีพ
่ บกับอุปสรรคในกำรเข ้ำสูห
่ ้องพิจำรณำคดี ผู ้สังเกตกำรณ์และผู ้แปลถูกขอให ้แนะนำตนเอง
ใด ๆ ในระหว่ำงกำรพิจำรณำคดี เมือ
่ ผู ้พิพำกษำเข ้ำสูห
และได ้รับอนุญำตให ้อยู่ในศำล อย่ำงไรก็ตำม ภำยในไม่กน
ี่ ำทีหลังจำกกำรเริม
่ ต ้นของกระบวนพิจำรณำคดี หนึง่ ในสำม
ของผู ้พิพำกษำกล่ำวว่ำห ้ำมทุกคนในห ้องพิจำรณำคดีจดบันทึกมิฉะนัน
้ จะถือว่ำดูหมิน
่ ศำล ผู ้สังเกตกำรณ์ได ้บันทึกกำร
สังเกตกำรณ์ในช่วงพักและทุกคืน โดยพยำยำมระลึกควำมจำและสรุปอย่ำงถูกต ้องทีส
่ ด
ุ ว่ำเกิดอะไรขึน
้ ในศำล
ผู ้สังเกตกำรณ์ใช ้แบบสอบถำม TrialWatch ของ CFJ ทีไ่ ด ้มำตรฐำนเพือ
่ บันทึกและติดตำมสิง่ ทีเ่ กิดขึน
้ ในศำล และ
ระดับของสิทธิในกำรพิจำรณำคดีทเี่ ป็ นธรรมของจำเลยทีไ่ ด ้รับในกระบวนพิจำรณำคดี

ข. ช่วงการประเมิน
่ วชำญ
เพือ
่ ประเมินควำมเป็ นธรรมของกำรพิจำรณำคดีและกำรให ้เกรด ไลโอเนล แบล็คแมน สมำชิกของคณะผู ้เชีย
TrialWatch ของ CFJ ทีร่ ับผิดชอบในกำรประเมินควำมเป็ นธรรมของกำรพิจำรณำคดี ได ้ทบทวนเนื้อหำทีผ
่ ู ้สังเกตกำรณ์
ให ้ไว ้ รวมถึงคำตอบสำหรับคำถำมมำตรฐำน (ทีร่ วบรวมผ่ำนแอป TrialWatch ของ CFJ) ตลอดจนบันทึกทีจ
่ ดไว ้ใน
ระหว่ำงกำรดำเนินคดีและกำรประชุมทีเ่ กีย
่ วข ้อง รวมทัง้ เอกสำรศำลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับคดี
่ วชำญได ้รับข ้อเท็จจริงสำหรับกำรพิจำรณำเพือ
เนื้อหำเหล่ำนี้ทำให ้ผู ้เชีย
่ ประเมินควำมเป็ นธรรมของกำรพิจำรณำคดี
่ วชำญได ้ประเมินกำรพิจำรณำคดีด ้วยองค์ประกอบของสิทธิในกำรพิจำรณำ
ภำยใต ้กฎหมำยสิทธิมนุษยชน จำกนัน
้ ผู ้เชีย
คดีทเี่ ป็ นธรรมต่อไปนี้ ได ้แก่ สิทธิในกำรถูกสันนิษฐำนว่ำไม่มค
ี วำมผิด สิทธิทจ
ี่ ะได ้รับแจ ้งข ้อหำ ควำมสำมำรถทีจ
่ ะสู ้คดี
ได ้ สิทธิในกำรตีควำม สิทธิทจ
ี่ ะไม่ถูกดำเนินคดีซ้ำ สิทธิในกำรพิจำรณำคดีอย่ำงรวดเร็ว สิทธิทจ
ี่ ะได ้รับกำรพิจำรณำคดี
โดยตุลำกำรทีม
่ ค
ี วำมสำมำรถ เป็ นอิสระและเป็ นกลำงทีก
่ ำหนดโดยกฎหมำย สิทธิในกำรมีทนำย สิทธิในกำรมีเวลำและ
สถำนทีท
่ เี่ พียงพอในกำรเตรียมกำรต่อสู ้คดี สิทธิในกำรรับฟั งกำรพิจำรณำคดีทเี่ ป็ นสำธำรณะ สิทธิทจ
ี่ ะได ้รับกำร
พิจำณำคดีโดยทีต
่ นเองไปขึน
้ ศำล สิทธิทจ
ี่ ะไม่กล่ำวโทษตนเอง สิทธิในกำรเรียกและนำสืบพยำน สิทธิทจ
ี่ ะได ้รับควำม
เป็ นธรรม และสิทธิในกำรอุทธรณ์รวมถึงสิทธิในกำรได ้รับกำรพิพำกษำทีเ่ ป็ นสำธำรณะและสมเหตุสมผล
หลังจำกนัน
้ ได ้มีกำรให ้เกรดโดยใช ้วิธก
ี ำรในภำคผนวกในรำยงำนนี้
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การวิเคราะห์
ในระหว่ำงกระบวนกำรพิจำรณำคดีศำลได ้จัดให ้มีกำรพิจำรณำคดีอย่ำงเป็ นธรรมสำหรับจำเลยทัง้ สองตำมทีค
่ วรเป็ น
และไม่มก
ี ำรฝ่ ำฝื นมำตรฐำนของกฎหมำยระหว่ำงประเทศเกีย
่ วกับกำรพิจำรณำคดีอย่ำงเป็ นธรรมอย่ำงมีนัยสำคัญใด ๆ
ทีป
่ รำกฏในคดีนี้ตำมรำยงำนของผู ้สังเกตกำรณ์และเอกสำรคดีทม
ี่ อ
ี ยู่35 กำรพิพำกษำทีใ่ ช ้เวลำนำนและมีเหตุผลอย่ำง
ละเอียดแสดงให ้เห็นว่ำผู ้พิพำกษำมีสว่ นร่วมอย่ำงเต็มทีใ่ นระหว่ำงกำรพิจำรณำคดี มีควำมคุ ้นเคยกับหลักฐำนเป็ นอย่ำง
ดี และใช ้แนวทำงทีเ่ หมำะสมและเป็ นธรรมในกำรประเมินพยำนและเอกสำรต่ำง ๆ
อย่ำงไรก็ตำม สิง่ ทีน
่ ่ำกังวลคือกำรทีศ
่ ำลตัดสินใจรับคำฟ้ องข ้อหำทำงอำญำจำกรำษฎรและพนักงำนอัยกำรทีฟ
่ ้ อง
จำเลยทัง้ สองด ้วยข ้อหำหมิน
่ ประมำททำงอำญำตัง้ แต่แรก ประกำรแรก คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ
ได ้กำหนดอย่ำงชัดเจนว่ำจะต ้องไม่ใช ้ข ้อหำหมิน
่ ประมำทเพือ
่ ห ้ำมกำรแสดงควำมคิดเห็น36 นอกจำกนี้ หลักฐำนและ
เหตุผลในกำรพิพำกษำขัน
้ สุดท ้ำยชีใ้ ห ้เห็นว่ำ รัฐตัดสินใจดำเนินคดีกับจำเลยโดยไม่มก
ี ำรพิจำรณำเนื้อหำของคดีอย่ำง
เหมำะสม เป็ นธรรมหรือมีควำมสมดุล จำกควำมเป็ นมำของคดีนี้และควำมไร ้มูลเหตุของข ้อหำ เรำจึงมีควำมเห็นว่ำรัฐ
สนับสนุนกำรดำเนินคดีทต
ี่ งั ้ ใจจะยับยัง้ และลงโทษนักเคลือ
่ นไหวด ้ำนสิทธิ
ภำยใต ้กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด ้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมืองซึง่ รัฐบำลไทยได ้ลงนำมและให ้สัตยำบัน
ข ้อจำกัดของสิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นต ้องเป็ นไปตำมทีก
่ ฎหมำยกำหนด และจำเป็ นต ้องเป็ นไปตำมผลประโยชน์
ของรัฐทีช
่ อบด ้วยกฎหมำยและได ้สัดส่วนกับผลประโยชน์นัน
้ 37 คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติซงึ่
ตระหนักถึงผลกระทบของกำรลงโทษทำงอำญำต่อกำรแสดงออกอย่ำงเสรีทช
ี่ อบด ้วยกฎหมำยพบว่ำ รัฐควรพิจำรณำ
“กำรยกเลิกควำมผิดอำญำฐำนหมิน
่ ประมำท” และพิจำรณำว่ำควำมผิดดังกล่ำว “โทษจำคุกไม่ใช่กำรลงโทษที่
เหมำะสม” 38
ในแถลงกำรณ์ร่วมในปี 2545 เจ ้ำหน ้ำทีพ
่ เิ ศษแห่งสหประชำชำติว่ำด ้วยเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นและกำร
่ และองค์กรผู ้เสนอ
แสดงออก องค์กำรเพือ
่ ควำมมั่นคงและควำมร่วมมือในยุโรปทีเ่ ป็ นตัวแทนกำรแสดงเสรีภำพของสือ
รำยงำนพิเศษของสหรัฐฯ ว่ำด ้วยเสรีภำพในกำรแสดงออก ได ้กล่ำวว่ำ “กำรหมิน
่ ประมำททำงอำญำไม่ได ้เป็ นข ้อจำกัด
ทีส
่ มเหตุสมผลต่อเสรีภำพในกำรแสดงออก กฎหมำยหมิน
่ ประมำททำงอำญำทัง้ หมดควรถูกยกเลิกและแทนทีด
่ ้วย
กฎหมำยหมิน
่ ประมำททำงแพ่งทีเ่ หมำะสมในกรณีทจ
ี่ ำเป็ น” 39

ตัวอย่ำงเช่นไม่ปรำกฏว่ำศำลแจ ้งให ้จำเลยทรำบถึงสิทธิทจ
ี่ ะไม่พูด แต่นี่ไม่ใช่กำรมีอคติต่อจำเลย
UN Human Rights Committee, General Comment No. 34, Article 19: Freedoms of Opinion and
Expression, U.N. Doc. CCPR/C/GC/34, September 12, 2011, para. 47ใ
37 ดู Human Rights Committee, Kim v. Republic of Korea, U.N. Doc. CCPR/C/64/D/574/1994, para. 12.2
(1999) (สังเกตว่ำ “ ข ้อจำกัดต่อสิทธิในกำรแสดงออกต ้องตรงตำมเงือ
่ นไขต่อไปนี้ จะต ้องมีกฎหมำยกำหนดไว ้ ต ้อง
่ เสียงของ
ระบุจุดประสงค์ข ้อใดข ้อหนึง่ ตำมทีก
่ ำหนดไว ้ในวรรค 3 (ก) และ (ข) ของข ้อ 19 (กำรเคำรพในสิทธิและชือ
ผู ้อืน
่ กำรคุ ้มครองควำมมั่นคงของชำติ หรือควำมสงบเรียบร ้อย หรือสุขภำพของประชำชน หรือศีลธรรม) และจะต ้องมี
ควำมจำเป็ นเพือ
่ ให ้บรรลุวัตถุประสงค์ทช
ี่ อบด ้วยกฎหมำย”)
38 UN Human Rights Committee, General Comment No. 34, Article 19: Freedoms of Opinion and
Expression, U.N. Doc. CCPR/C/GC/34, September 12, 2011, para. 47.
35
36
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กฎหมำยหมิน
่ ประมำททำงอำญำเป็ นเรือ
่ งทีน
่ ่ำกังวล เพรำะอำจท ำให ้เกิดควำมหวำดกลัวและเป็ นกำรลงโทษกำร
แสดงออกอย่ำงเสรีทช
ี่ อบด ้วยกฎหมำย ยิง่ ไปกว่ำนัน
้ กฎหมำยดังกล่ำวยังได ้ถูกใช ้เป็ นอำวุธในกำรปิ ดปำกประชำชนที่
ยกประเด็นปั ญหำข ้อกังวลสำธำรณะรวมถึงกำรทุจริตของรัฐบำลและกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน ในฐำนะผู ้เสนอรำยงำน
พิเศษของสหประชำชำติเกีย
่ วกับกำรส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นและกำรแสดงออกที่
ปฏิบัตใิ นปี 2551 ในขณะทีก
่ ฎหมำยหมิน
่ ประมำทอำจไม่มเี ป้ ำหมำยทีเ่ ลวร ้ำยในตอนแรก แต่
ลักษณะด ้ำนอัตนวิสัยของกฎหมำยหมิน
่ ประมำทหลำยฉบับ ขอบเขตทีก
่ ว ้ำงเกินไปของ
กฎหมำยเหล่ำนี้ และกำรบังคับใช ้กฎหมำยเหล่ำนี้ภำยในกฎหมำยอำญำ ทำให ้กฎหมำยเหล่ำนี้
กลำยเป็ นกลไกอันทรงพลังเพือ
่ ยับยัง้ วำรสำรศำสตร์เชิงสืบสวนและหยุดกำรวิจำรณ์40
ก่อนหน ้ำนี้คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติได ้หยิบยกข ้อกังวลเกีย
่ วกับกำรบังคับใช ้กฎหมำยหมิน
่
ิ ธิมนุษยชน นักข่ำวและรำษฎร สำหรับกำรพูดทีไ่ ด ้รับกำรคุ ้มครองตำม
ประมำททำงอำญำในประเทศไทยกับผู ้พิทักษ์ สท
กฎหมำยสิทธิมนุษยชน41
ประเทศไทยได ้ดำเนินกำรขัน
้ ตอนเบือ
้ งต ้นเพือ
่ จำกัดกำรใช ้กฎหมำยหมิน
่ ประมำททำงอำญำกับผู ้ทีใ่ ช ้สิทธิในกำร
แสดงออกอย่ำงเสรีโดยกำรใช ้มำตรำ 161/1 ของประมวลกฎหมำยวิธพ
ี จ
ิ ำรณำควำมอำญำทีก
่ ล่ำวถึงก่อนหน ้ำนี้ 42
ในขณะทีบ
่ ทบัญญัตน
ิ ี้ใช ้บังคับเฉพำะกับกำรเรียกร ้องโดยภำคเอกชน แต่พนักงำนอัยกำรในประเทศไทยได ้รับอนุญำต
ให ้ใช ้ดุลพินจ
ิ ของตนและปฏิเสธทีจ
่ ะดำเนินคดีในกรณีทจ
ี่ ะไม่เป็ นประโยชน์ต่อสำธำรณะได 43
้ หำกพนักงำนอัยกำรหรือ

Joint Declaration by the UN Special Rapporteur on freedom of opinion and expression, the OSCE
Representative on freedom of the media, and the OAS Special Rapporteur on freedom of expression,
“International Mechanisms for Promoting Freedom of Expression,” December 10, 2002.
40 UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the
Right to Freedom of Opinion and Expression, Ambeyi Ligabo, A/HRC/7/14, Feb. 28, 2008, para. 39.
41 ดู UN Human Rights Committee, Concluding Observations on the Second Periodic Report of Thailand,
CCPR/C/THA/CO/2, April 25, 2017, para. 35 (“คณะกรรมกำรมีควำมกังวลเกีย
่ วกับรำยงำนของข ้อจำกัดทีร่ ุนแรง
และโดยพลกำรทีก
่ ำหนดไว ้สำหรับสิทธิเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นและกำรแสดงออกในกฎหมำยของรัฐภำคี
รวมถึงในประมวลกฎหมำยอำญำ พระรำชบัญญัตวิ ่ำด ้วยกำรกระท ำควำมผิดเกีย
่ วกับคอมพิวเตอร์ (2560) คำสั่ง 3/2015
และข ้อจำกัดทีก
่ ำหนดไว ้ในมำตรำ 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วครำว นอกจำกนี้ยังมีควำมกังวลเกีย
่ วกับกำรดำเนินคดี
ิ ธิมนุษยชน นักเคลือ
ทำงอำญำโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ข ้อหำหมิน
่ ประมำททำงอำญำทีฟ
่ ้ องร ้องผู ้พิทักษ์ สท
่ นไหว นักข่ำว
และบุคคลอืน
่ ๆ ภำยใต ้กฎหมำยทีก
่ ล่ำวถึงข ้ำงต ้น และเกีย
่ วกับรำยกำรกำรห ้ำมมีกำรอภิปรำยและกำรรณรงค์ และ
คดีอำญำกับบุคคลในช่วงกำรลงประชำมติรัฐธรรมนูญในปี 2559 (ข ้อ 19 และ 25)”; OHCHR “Thailand: UN
Experts Condemn Use of Defamation Laws to Silence Human Rights Defender Andy Hall,” May 17, 2018,
ที่ https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23095&LangID=E (“เรำเห็น
ว่ำกำรใช ้คดีหมิน
่ ประมำทเป็ นเครือ
่ งมือในกำรบ่อนทำลำยสิทธิอันชอบธรรมและเสรีภำพของชุมชนและผู ้ถือสิทธิซ
์ งึ่
ิ ธิมนุษยชน เป็ นเพียงกำร
มักจะมำจำกกลุ่มทีด
่ ้อยโอกำสมำกทีส
่ ด
ุ ในสังคม ข ้อหำหมิน
่ ประมำททำงอำญำต่อผู ้พิทักษ์สท
ทำให ้งำนด ้ำนสิทธิมนุษยชนทีถ
่ ูกกฎหมำยกลำยเป็ นควำมผิดทำงอำญำ และอำจละเมิดสิทธิของเสรีภำพในกำร
แสดงออก ซึง่ เป็ นสิง่ ทีน
่ ่ำกังวล”)
42 มำตรำ 161/1 แห่งประมวลกฎหมำยวิธพ
ี จ
ิ ำรณำควำมอำญำ ดู The Government of Thailand, Highlights of
Thailand’s Implementation of Recommendations and Voluntary Pledges under the Second Cycle of the
Universal Periodic Review 2016-2018 (Mid-term Update), para. 3.9.9, ที่
http://humanrights.mfa.go.th/upload/pdf/UPR_Midterm_2nd.pdf; International Commission of Jurists &
Human Rights Lawyers Association, “Letter to the Rights and Liberties Protection Department (RLPD),
Ministry of Justice Re Recommendations on Draft National Action Plan on Business and Human Rights,”
March 15, 2019, ที่ https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/03/Thailand-SLAPP-Analysis-AdvocacyAnalysis-brief-2019-ENG.pdf.
43 พระรำชบัญญัตอ
ิ งค์กรอัยกำรและพนักงำนอัยกำร พ.ศ. 2553 มำตรำ 21 (“ถ ้ำพนักงำนอัยกำรเห็นว่ำ กำรฟ้ องคดี
ทำงอำญำจะไม่เป็ นประโยชน์แก่สำธำรณชน หรือจะมีผลกระทบต่อควำมปลอดภัยหรือควำมมั่นคงของชำติ หรือ ต่อ
ผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศ ให ้เสนอต่ออัยกำรสูงสุด และอัยกำรสูงสุดมีอำนำจสั่งไม่ฟ้องได ้ ทัง้ นี้ ตำมระเบียบ
ทีส
่ ำนักงำนอัยกำรสูงสุดกำหนด โดยควำมเห็นชอบของ ก.อ.”)
39
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ศำลได ้ดำเนินกำรตรวจสอบกำรโพสต์บน Facebook อย่ำงเหมำะสมในตอนต ้นแล ้ว พนักงำนอัยกำรหรือศำลน่ำจะ
สำมำรถยกฟ้ องคดีนี้ได ้โดยไม่ต ้องมีกำรพิจำรณำคดีอย่ำงเต็มรูปแบบ
แม ้ว่ำศำลจะยกข ้อหำกับจำเลยทัง้ สองอย่ำงเหมำะสมโดยลงควำมเห็นว่ำบทควำมทีถ
่ ูกกล่ำวหำว่ำหมิน
่ ประมำทไม่ได ้
่ ของโจทก์ ไม่สำมำรถอ่ำนด ้วยกันได ้อย่ำงสมเหตุสมผลพอทีจ
กล่ำวถึงชือ
่ ะทำให ้สำธำรณชนสำมำรถระบุได ้ว่ำอ ้ำงถึง
โจทก์ร่วม จึงไม่ใช่กำรหมิน
่ ประมำท แต่กำรทีพ
่ นักงำนอัยกำรยอมรับข ้อกล่ำวหำตัง้ แต่แรกนัน
้ เป็ นสิง่ ทีน
่ ่ำกัวล
ข ้อเท็จจริงในกำรพิจำรณำคดีนี้ไม่ได ้มีควำมขัดแย ้งและอัยกำรสำมำรถอ่ำนบทควำมได ้ตัง้ แต่เริม
่ ต ้น และเป็ นทีช
่ ัดเจน
่ ระบวนพิจำรณำคดี ยิง่ ไปกว่ำนั ้น นำยวุฒ ิ บุญเลิศ จำเลยทีส
ว่ำอัยกำรไม่ควรนำคดีนี้ไปสูก
่ องในคดีนี้ซงึ่ เป็ นนัก
เคลือ
่ นไหวชนพื้นเมือง ต ้องได ้รับข ้อหำเพียงแค่กำรแชร์บทควำมบน Facebook ซึง่ ก่อให ้เกิดควำมเข ้ำใจทีค
่ รอบคลุม
เกีย
่ วกับข ้อหำหมิน
่ ประมำททำงอำญำของอัยกำร ยิง่ กว่ำนั ้น หำกสมมติว่ำนำยวุฒ ิ บุญเลิศ ไม่ได ้เป็ นเพียงคนเดียวที่
แชร์บทควำมนี้ กำรตัดสินใจของพนักงำนอัยกำรทีจ
่ ะยอมรับและเพิม
่ ข ้อหำทำงอำญำกับนักเคลือ
่ นไหวรำยนี้อำจดูมี
แรงจูงใจทำงกำรเมืองหรืออย่ำงน ้อยก็เป็ นกำรตัดสินใจทีไ่ ม่สจ
ุ ริต
สุดท ้ำยนี้ ศำลในคดีนี้วน
ิ จ
ิ ฉัยอย่ำงเหมำะสมว่ำบทควำมดังกล่ำวไม่ใช่กำรหมิน
่ ประมำทและเป็ นไปตำมมำตรฐำนใน
กฎหมำยไทย เนื่องจำกประชำชนจะต ้องอ่ำนบทควำมทัง้ หมดเพือ
่ จะระบุว่ำบทควำมอ ้ำงถึงใคร แต่ศำลไม่ได ้ปฏิเสธข ้อ
กล่ำวหำตัง้ แต่ต ้น แม ้ว่ำข ้อกล่ำวหำนัน
้ ถูกนำมำใช ้กับกำรพูดทีไ่ ด ้รับกำรคุ ้มครองและดูเหมือนว่ำจะมีแรงจูงใจทำง
กำรเมือง และกำรลงโทษกำรพูดทีไ่ ด ้รับกำรคุ ้มครองภำยใต ้กฎหมำยว่ำด ้วยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศจะเป็ นกำร
ละเมิดสิทธิของจำเลยและเป็ นกำรลงโทษนักเคลือ
่ นไหวและสมำชิกของสำธำรณะในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกีย
่ วกับ
เรือ
่ งทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสำธำรณะ

A
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บทสรุปและเกรด
กำรพิจำรณำคดีของนำยสมัคร ดอนนำปี และนำยวุฒ ิ บุญเลิศ ได ้รับเกรด ซี แม ้ว่ำกระบวนพิจำรณำคดีจะไม่ปรำกฏว่ำมี
กำรละเมิดกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศในระดับของวิธพ
ี จ
ิ ำรณำคดีอันสำคัญ แต่ข ้อกล่ำวหำและกำรตัดสินใจ
ของรัฐบำลไทยในกำรดำเนินคดี เป็ นสิง่ ทีล
่ ะเมิดกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศต่อสิทธิในเสรีภำพในกำร
แสดงออก

เกรด:

ซี

A
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ภาคผนวก
ก. วิธก
ี ารให้เกรดของ TrialWatch
ข. คาฟ้อง
ค. การพิพากษา
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