
 

 

 

 

 

ข้อหา 

อัง้ย่ี และ ยุยงปลุกป่ัน  

ผลของคด ี

พิพากษาลงโทษข้อหา เ ป็นอั ง้ ย่ี  และ ถูก

พิพากษาจ าคุก 2 หรือ 3 ปี  
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โคลมัเบีย 

 

วันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  

โครงการติดตามการพิจารณาคดี ของมูลนิธิคลูนีย์เพ่ือความยุติธรรม (CFJ) ได้ด าเนินการติดตามการพิจารณาคดีใน

ประเทศไทยของบุคคลสี่ราย ที่ถูกตัง้ข้อหายุยงปลุกป่ัน และข้อหาเป็น “อัง้ยี่” จากการถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง

กับองค์การสหพันธรัฐไท (Organization for Thai Federation หรือ OTF) OTF เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มี

จุดมุ่งหมายให้เกิดรัฐบาลแบบสาธารณรัฐ และเป็นความเคลื่อนไหวที่รัฐบาลไทยพิจารณาว่ามีลกัษณะเป็นปฏิปักษ์

ต่อสถาบันกษัตริย์ จ าเลยทัง้สี่ถูกด าเนินคดีเนื่องมาจากการกระท าอันเป็นการแสดงออกในลกัษณะต่าง ๆ เช่น การ

แจกใบปลิวและเสือ้ยืด ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของพวกเขา จ าเลยทัง้สี่ถูกพิพากษาลงโทษ 

โดยจ าเลยสองรายถูกพิพากษาจ าคุกเป็นเวลาสามปี และจ าเลยอีกสองรายถูกพิพากษาจ าคุกเป็นเวลาสองปี จาก

รายงานความเป็นธรรมที่ได้มีการเผยแพร่ในวันนี ้ พบว่าการพิจารณาคดีของจ าเลยทัง้สี่นัน้มีการละเมิดซึ่งสิทธิที่จะ

ได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมของพวกเขาหลายต่อหลายครัง้ รวมถึงสิทธิที่จะไม่ตอบค าถาม และสิทธิที่จะ

ได้รับการสนันิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ 

คดีนีเ้กิดขึน้ในช่วงที่หน่วยงานที่มีอ านาจในประเทศไทยได้ทวีความพยายามในการท าให้การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล

เป็นความผิดทางอาญา ซึ่งรวมถึงการชุมนุม และการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างสนัติ มีบุคคลอีกอย่างน้อย 

20 คนที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาคดีในข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมใน OTF 

แม้ว่าการตัดสินยกฟ้องจ าเลยทัง้สี่ในข้อหายุยงปลุกป่ันจะเป็นเร่ืองน่ายินดี แต่จากรายงานพบว่าการพิพากษา

ลงโทษพวกเขาในข้อหา “อัง้ยี่” นัน้ “เป็นการละเมิดหลกัความชอบด้วยกฎหมาย” เพราะกฎหมาย “มีความไม่ชัดเจน

ในหลกัการ” และรายงานได้สรุปว่า “ความไม่ชัดเจน” ของกฎหมายนี ้“ได้ถูกน ามาใช้โดยศาลเพ่ือการกีดกันโดยไม่มี

เหตุสมควร ซึ่งสิทธิเสรีภาพการในการแสดงออกของจ าเลยทัง้สี่” อันเป็นการละเมิดหน้าที่ของประเทศไทยภายใต้

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  (International Covenant on Civil and Political 

Rights หรือ ICCPR) 

CFJ เรียกร้องให้ศาลอุทธรณ์กลับค าพิพากษาลงโทษจ าเลยทัง้สี่ และสนับสนุนให้ประเทศไทยยุติการตัง้
ข้อหาตามกฎหมายเพื่อเอาผิดจากการเป็น “อัง้ยี่ ” จนกว่าฐานความผิดดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขให้
สอดคล้องกับหลักความชอบด้วยกฎหมาย และสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก 

 
ค าแถลงว่าด้วยการเผยแพร่รายงานการพิจารณาคดี

ของสมาชิกผู้ถูกกล่าวหาห้ารายขององค์การ
สหพนัธรัฐไท 

 

ระดับคดีความ: D 

ค าแถลงฉบับนีไ้ด้รับการจัดท าขึน้โดยโฆษกของมูลนิธิคลูนีย์เพ่ือความยุติธรรม  
ส าหรับการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อ info@cfj.org 

 

 

https://www.hrw.org/report/2019/10/24/speak-out-dangerous/criminalization-peaceful-expression-thailand
https://www.hrw.org/report/2019/10/24/speak-out-dangerous/criminalization-peaceful-expression-thailand
https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1840764/dont-worsen-political-woes
https://www.tlhr2014.com/?p=14073&lang=en
https://www.tlhr2014.com/?p=14073&lang=en


 

เกี่ยวกับมูลนิธิคลูนีย์เพ่ือความยุติธรรมและโครงการติดตามการพิจารณาคดี 

 
โครงการติดตามการพิจารณาคดีของมูลนิธิคลูนีย์เพ่ือความยุติธรรมท าการติดตามและก าหนดระดบัความเป็นธรรมของคดีของบุคคลที่
อยู่ในกลุ่มเปราะบางทัว่โลก ซ่ึงรวมถึง ผู้สื่อข่าว สตรีและเด็กหญิง ชนกลุ่มน้อยทางศาสนา ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ และผู้
ปกป้องสิทธิมนุษยชน ด้วยการใช้ข้อมูลนี้ โครงการติดตามการพิจารณาคดีท าหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้เสียหาย และได้พัฒนาล าดบั

ความยุติธรรมทัว่โลก (Global Justice Ranking) เพ่ือประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนของศาลภายในประเทศ 

 

ความเป็นมา 

โครงการติดตามการพิจารณาคดีได้ติดตามกระบวนพิจารณาของคดีนีม้าตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 จาก

ความร่วมมือของโครงการฯ กับคลินิกสิทธิมนุษยชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัโคลมัเบีย 

รายงานความเป็นธรรม ซ่ึงเป็นรายงานที่ได้รับการจัดท าขึน้โดยความร่วมมือระหว่าง ศาสตราจารย์ เดเมตรา ซอร์วทัโซติ จากมหาวิทยาลัย นอ

โคเซีย (University of Nicosia) และ คลินิกสิทธิมนุษยชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัโคลมัเบีย ได้ระบุถึงการละเมิดซ่ึงสิทธิอ่ืน ๆ ของจ าเลย

ทัง้สี่ ซ่ึงรวมถึง: 

• จ าเลยทัง้สี่ไม่ได้รับการแจ้งทัง้ข้อหาที่ตนได้รับ และไม่ได้รับแจ้งถึงสิทธิของพวกเขาในการที่จะไม่ตอบค าถามในขณะที่ถูกควบคุมตัว

ไว้ในค่ายทหารในช่วงแรก และไม่ได้รับอนุญาตให้มีที่ปรึกษากฎหมาย ด้วยเหตุนี ้ ในระหว่างการพิจารณาคดี จ าเลยสองคนจึงเพิก

ถอน “ค าสารภาพ” ที่ได้ให้ไปในขณะที่ตนตกอยู่ในสภาพแวดล้อมดงักล่าว รายงานได้อธิบายไว้ว่า “ผลที่เกิดขึน้เช่นนีเ้ป็นสิ่งที่สร้าง

ความวิตกกังวลให้กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ กล่าวคือ ความเป็นไปได้ที่คดีจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง

จากการตดัสินใจของจ าเลย” ขณะที่อยู่ภายใต้สภาพที่ถูกบงัคบัในช่วงก่อนการพิจารณาคดี 

• ศาลได้ละเมิดสิทธิที่จะไม่ตอบค าถามของจ าเลยทัง้สี่ โดยได้กล่าวไว้ในค าพิพากษาว่า การปฏิเสธที่จะให้การของจ าเลยทัง้สี่นัน้ “เป็น

ท่ีน่าสงสยัและไม่สามารถยอมรับได้” 

• ศาลได้ละเมิดสิทธิของจ าเลยที่จะได้รับการสนันิษฐานว่าเป็นผู้บริสทุธ์ิ โดยการกลับภาระการพิสจูน์ และได้ท าการพิพากษาตดัสิน

ตามข้อเท็จจริงที่ว่า จ าเลยทัง้สี่ไม่ได้ “พิสูจน์ความบริสทุธ์ิของตน” และจากการปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรมต่อพยานหลกัฐานที่ย่ืนต่อ

ศาล  

ตามที่รายงานความเป็นธรรมได้สรุปเอาไว้ “เม่ือพิจารณาร่วมกันแล้ว ข้อเท็จจริงเหล่านี ้ ทัง้การละเมิดวิธีพิจารณาคดีในสาระส าคญั การท าให้

การแสดงออกตามสิทธิเสรีภาพซ่ึงได้รับความคุ้มครองนัน้กลายเป็นความผิดทางอาญา และการใช้และพิพากษาลงโทษตามกฎหมายที่ไม่

ชดัเจน แสดงให้เห็นว่า จ าเลยไม่ได้รับสิทธิในการท่ีจะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม” 

การวิเคราะห์ทางกฎหมายของคดีและค าอธิบายเต็มรูปแบบเก่ียวกับระดบัของคดีที่ได้ก าหนดไว้นัน้ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในรายงานความ

เป็นธรรม 

https://cfj.org/project/trialwatch/
https://cfj.org/wp-content/uploads/2020/08/Thai_OTF-Fairness-Report-July-2020.pdf
https://cfj.org/wp-content/uploads/2020/08/Thai_OTF-Fairness-Report-July-2020.pdf
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