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รายงานความเป็ นธรรม

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
โครงการติดตามการพิจารณาคดี หรื อ TrialWatch ของมูลนิธิคลูนีย์เพื่อความยุ ติธ รรม (The Clooney
Foundation for Justice หรื อ CFJ) ได้ ด าเนิ น การติ ด ตามการพิ จ ารณาคดี ข องนายวุ ฒิ บุ ญ เลิ ศ นั ก
เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของชนพื ้นเมือง และนายสมัคร ดอนนาปี อดีตเจ้ าหน้ าที่กรมอุทยาน ซึ่งชายทั ้งสองถูก
ตัง้ ข้ อหาหมิ่นประมาทและดาเนินคดีสื บเนื่องมาจากการแสดงข้ อความทางสื่อ สังคมออนไลน์ ซึ่งทาง
อัยการได้ ระบุว่าข้ อ ความดังกล่าวบ่งชีว้ ่ามีเจ้ าหน้ าที่ของรัฐได้ ใช้ พืน้ ที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ชอบเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว จากรายงานความเป็ นธรรมในการติดตามการดาเนินคดี (TrialWatch Fairness Report)
ซึ่งได้ เผยแพร่ในวันนี ้ พบว่าการดาเนินคดีกับนายวุฒิ บุญเลิศนั ้น เป็ น “การบังคับใช้ กฎหมายอาญาโดยไม่
ชอบ” ซึ่งอาจมีแรงจูงใจทางการเมือง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights Committee หรื อ UNHRC) และ ผู้
เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติ (UN Special Rapporteurs) ได้ มีการเตือนว่ากฎหมายอาญาว่า
ด้ วยการหมิ่นประมาทของประเทศไทยเป็ นการคุกคามเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็ นอย่างมีนัย สาคัญ
ทัง้ สองหน่วยงานตัง้ ข้ อสังเกตว่ากฎหมายนี ้ถูกนามาใช้ บ่อยครัง้ เพื่อรังควานผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนและ
ผู้สื่อข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้ อหาดังกล่าวสามารถฟ้องร้ องดาเนินคดีได้ โดยคู่ความที่เป็ นเอกชน
แม้ ว่าคดีของนายวุฒิ และนายสมัครจะได้ รับการยกฟ้อง แต่การตัง้ ข้ อหาดังกล่าวกับพวกเขาทัง้ สองเป็ น
การแสดงให้ เห็นว่ากฎหมายอาญาว่าด้ วยการหมิ่นประมาทในประเทศไทยสามารถนามาใช้ โดยไม่ชอบได้
ข้ อความที่แสดงผ่านสื่อสังคมออนไลน์อนั เป็ นประเด็นของคดีของชายทั ้งสอง ซึ่งเป็ นการเปิ ดเผยการกระทา

ร่วมเขียนโดย Lionel Blackman
ผู้อานวยการกลุ่มทนายความเพื่อสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ (Solicitors
International Human Rights Group)
และ สถาบันเพื่อสิทธิมนุษยชน
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Columbia
Human Rights Institute)

ที่อาจไม่ชอบด้ วยกฎหมายนั ้น เป็ นเพียงการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่ได้ รับการคุ้มครองตาม ข้ อที่
19 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil
and Political Rights หรือ ICCPR) เท่านั ้น แม้ กระนั ้น นายวุฒิ และนายสมัครกลับต้ องต่อสู้คดีด้วยตนเอง
เป็ นเรื่องที่น่ากังวลอย่ างยิ่งที่หน่ วยงานของรัฐตัดสินใจที่จะดาเนินคดีกับนายวุฒิ และนายสมัคร
และศาลได้ อนุญาตให้ การตัง้ ข้ อหาดังกล่ าวเป็ นคดีขนึ ้ สู่ศาลได้ มูลนิธิ CFJ ขอเรียกร้ องให้
ประเทศไทยยกเลิกกฎหมายอาญาว่ าด้ วยการหมิ่นประมาท

ความเป็ นมา
ตามที่ได้ อธิบายไว้ ในรายงานความเป็ นธรรม ข้ อเท็จจริงที่เกี่ยวข้ องกับข้ อหาของนายวุฒิ และนายสมัครนั ้นบ่งชีใ้ ห้ เห็นว่าการดาเนินคดีต่อพวกเขาอาจ
เกิดจากแรงจูงใจทางการเมือง
ประการแรก ข้ อหาของทังสองนั
้
้นมีความบกพร่องในขันองค์
้ ประกอบความผิด การที่คากล่าวใด ๆ จะมีลกั ษณะเป็ นการหมิ่นประมาทตามกฎหมายไทยได้
คากล่าวนัน้ จะต้ องมีลักษณะ “โดยประการที่น่าจะ” ทาให้ ผ้ ูอื่น “เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรื อถูกเกลียดชัง” อย่างไรก็ดี ข้ อความที่แสดงทางสื่อสังคม
ออนไลน์ที่นายวุฒิ และนายสมัครได้ ถูกตังข้
้ อหาและดาเนินคดีนัน้ ไม่ได้ มีการระบุชื่อของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่กล่าวอ้ างว่าตนเองได้ รั บการหมิ่นประมาท
และตามที่ได้ ค้นพบจากการพิจารณาในชั ้นศาล ข้ อความดังกล่าวไม่สามารถอ่านแล้ วเข้ าใจได้ ในทันทีว่าหมายถึงบุคคลดังกล่าว
ประการที่สอง ระหว่างกระบวนพิจารณา ทางอัยการแสดงถึงการยอมรับว่าข้ อความที่แสดงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็ นประเด็นนัน้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
การเปิ ดโปงการทุจริ ต ข้ อความดังกล่าวระบุว่า ที่ดินซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ของน้ องชายของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐนั ้น รุกล ้าที่สาธารณะและการสืบสวนการกระทา
โดยไม่ชอบนี ้กลับถูก “เพิกเฉย” อัยการได้ ระบุว่า ข้ อความเหล่านี ้บ่งชี ้ให้ เห็นว่า เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐได้ ยอมให้ “น้ องชายของตนครอบครอง” ที่ป่าสงวนโดยไม่
ชอบด้ วยกฎหมาย ซึ่งที่ดินดังกล่าวเป็ นที่อยู่อาศัยของชนพื ้นเมืองในอดีต
ประการที่สาม ซึ่งเป็ นประการสุดท้ าย เจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่กล่าวหาว่าตนถูกหมิ่นประมาทนั ้น มีประวัติ ว่าเป็ นปฏิปักษ์กับจาเลยทังสอง
้
และกลุ่มชนพื ้นเมือง
มาอย่างยาวนาน ตัวอย่างเช่น นายวุฒิได้ เคยให้ การไปก่อนหน้ านีเ้ กี่ยวกับหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่ดังกล่าวในการบังคับให้ ชนพืน้ เมืองต้ อ งย้ ายออกจากที่ดิน
ของพวกเขาโดยไม่สมัครใจ และก่อนหน้ านีน้ ายสมัครได้ เสนอให้ มีการโยกย้ ายเจ้ าหน้ าที่คนดังกล่าวเนื่องก ารมีการกล่าวหาว่าเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูนัน้ มีส่วน
เกี่ยวข้ องกับการหายตัวไปของนักเคลื่อนไหวเพื่อชนพื ้นเมือง
การวิเคราะห์ทางกฎหมายของคดีและคาอธิบายเกี่ยวกับระดับของคดีที่ได้กาหนดไว้ นั ้น สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ ในรายงานความเป็ นธรรม

เกี่ยวกับมูลนิธิคลูนีย์เพื่อความยุติธรรมและโครงการติดตามการพิจารณาคดี
โครงการติดตามการพิจารณาคดี ของมูลนิธิคลูนีย์เพื่อความยุติธรรมทาการติดตามและกาหนดระดับความเป็ นธรรมของคดีของบุคคลที่
อยู่ในกลุ่มเปราะบางทัว่ โลก ซึ่ งรวมถึง ผู้สื่อข่าว สตรี แ ละเด็ก หญิ ง ชนกลุ่มน้อยทางศาสนา ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ และผู้
ปกป้องสิทธิ มนุษยชน ด้วยการใช้ข้อมูลนี้ โครงการติ ดตามการพิ จารณาคดี ทาหน้าที่เป็ นตัวแทนของผู้เสียหาย และได้พัฒนาลาดับ
ความยุติธรรมทัว่ โลก (Global Justice Ranking) เพื่อประเมินการปฏิ บตั ิตามมาตรฐานด้านสิทธิ มนุษยชนของศาลภายในประเทศ

