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เกีย่วกบัผูเ้ขยีน 

สถาบนัสทิธมินุษยชนแหง่คณะนติศิาสตร ์บณัฑติวทิยาลยั แหง่มหาวทิยาลยัโคลมัเบยี (Columbia Law 

School Human Rights Institute) มุ่งมั่นท ำงำนเพือ่ใหเ้กดิควำมกำ้วหนำ้ดำ้นสทิธมินุษยชนทั่วโลก และ

ฝึกอบรมคนรุ่นตอ่ไปในเรือ่งกำรผลักดันในเชงิยุทธศำสตรเ์พือ่ควำมยุตธิรรมทำงสังคม สถำบันแหง่นี้ท ำหนำ้ทีเ่ป็นจุด

ศนูยก์ลำงของกำรศกึษำ ทนุกำรศกึษำ และกำรปฏบิตัดิำ้นสทิธมินุษยชนระหวำ่งประเทศที ่Columbia Law School 

 

ไลโอเนล แบล็คแมน สมำชกิของคณะผูเ้ชีย่วชำญของTrialWatch เป็นผูอ้ ำนวยกำรของกลุม่ทนำยควำมสทิธมินุษยชน

ระหวำ่งประเทศ (Solicitors International Human Rights Group) ซึง่เป็นองคก์รพัฒนำเอกชนในสหรำชอำณำจักร 

นำยแบล็คแมนเป็นผูเ้ขยีนรำยงำนกำรสังเกตกำรณ์กำรพจิำรณำคดทีีส่มบูรณ์หลำยฉบับเกีย่วกับกำรพจิำรณำคดีใน

คำซัคสถำน อียปิต์และประเทศไทย และใหก้ำรฝึกอบรมผูส้ังเกตกำรณ์กำรพจิำรณำคดีในสหรำชอำณำจักรและ

ต่ำงประเทศ ในฐำนะทนำยควำม นำยแบล็คแมนมคีวำมเชีย่วชำญในกำรแกต้่ำงในคดอีำญำ และยังเป็นนักวชิำกำร

อำคนัตกุะของมหำวทิยำลยั London South Bank  

 

เกีย่วกบัโครงการสงัเกตการณ์การพจิารณาคด ีของมลูนธิ ิCLOONEY 

FOUNDATION FOR JUSTICE 

โครงการ TrialWatch ของ Clooney Foundation for Justice ตรวจสอบและประเมนิควำมเป็นธรรมในกำร

พจิำรณำคดปีระชำชนกลุม่เปรำะบำง ทั่วโลกรวมถงึนักขำ่ว สตรแีละเด็กผูห้ญงิ ชนกลุม่นอ้ยทำงศำสนำ กลุม่บคุคลทีม่ี

ควำมหลำกหลำยทำงเพศ และนักตอ่สูเ้พือ่สทิธมินุษยชน TrialWatch ใชข้อ้มลูนีเ้พือ่สนับสนุนผูท้ีต่กเป็นเหยือ่ และ

ก ำลังพัฒนำกำรจัดอันดับควำมยุตธิรรมทั่วโลกโดยวัดกำรปฏบิัตขิองศำลของประเทศตำมมำตรฐำนสทิธมินุษยชน

ระหวำ่งประเทศ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

กำรประเมนิทำงกฎหมำยและขอ้สรปุทีแ่สดงในรำยงำนนีเ้ป็นของผูเ้ขยีน และไมไ่ดเ้ป็นควำมคดิเห็นของ 

Clooney Foundation for Justice เสมอไป 
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ไลโอเนล แบล็คแมน ผูเ้ชีย่วชาญของ TrialWatch ใหเ้กรด ซ ีส าหรบัการพจิารณาคดนีี ้

ในขณะทีก่ำรด ำเนนิคดงีนำยวฒุ ิบญุเลศิ ดว้ยขอ้หำหมิน่ประมำททำงอำญำนัน้ พจิำรณำวำ่ มคีวำมเป็นธรรมในกำร

พจิำรณำคดใีนชัน้ศำล และแมก้ำรทีศ่ำลตดัสนิใหน้ำยวฒุแิละจ ำเลยร่วมไมม่คีวำมผดินัน้จะเป็นสิง่ทีน่่ำพอใจก็ตำม 

แตเ่รำสรุปไดว้ำ่ กำรทีพ่นักงำนอัยกำรตัดสนิใจตัง้ขอ้หำฟ้องจ ำเลยและกำรทีศ่ำลยอมรับฟ้องดังกลำ่วนัน้ นับเป็น

กำรใชก้ฎหมำยอำญำในทำงทีไ่ม่ถูก ประกำรแรก กำรตัดสนิใจด ำเนนิคดเีป็นสิง่ทีไ่ม่สอดคลอ้งกับเสรภีำพในกำร

แสดงออกของจ ำเลย เนือ่งจำกกำรแสดงออกของนำยวฒุแิละจ ำเลยร่วมพดูนัน้เป็นเรือ่งเกีย่วกบัผลประโยชนข์อง

สำธำรณะ นอกจำกนี้ เนือ่งจำกไมม่หีลักฐำนทีส่นับสนุนขอ้กลำ่วหำนำยวฒุ ิ(ตำมทีแ่สดงใหเ้ห็นในค ำวนิจิฉัยของ

ศำล และตำมบันทกึของผูส้ังเกตกำรณ์และบันทกึกำรพจิำรณำคด)ี จงึมมีลูฐำนทีส่มเหตสุมผลทีอ่ำจอนุมำนไดว้ำ่ 

กำรตัง้ขอ้หำนัน้เป็นควำมพยำยำมทีจ่ะยับยัง้และลงโทษนักเคลือ่นไหวดำ้นสทิธมินุษยชน หรอือยำ่งนอ้ยก็อำจเป็น

กำรตดัสนิใจทีไ่มส่จุรติหรอืไม ่เนือ่งจำกกำรด ำเนนิคดคีดไีมเ่ป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล แตก่ำรละเมดิตอ่มำตรฐำน

ดงักลำ่วไมไ่ดม้ผีลตอ่ผลลัพธแ์ละไมก่อ่ใหเ้กดิควำมเสยีหำยอยำ่งมนัียส ำคัญ จงึใหก้ำรพจิำรณำคดนีีไ้ดเ้กรด "ซ”ี 

ภำยใตร้ะเบยีบวธิทีีร่ะบไุวใ้นภำคผนวกของรำยงำนนี้ นอกเหนือจำกกำรวเิครำะหก์ำรปฏบิัตติำมกระบวนพจิำรณำ

คดใีนชัน้ศำลตำมมำตรฐำนระหวำ่งประเทศดำ้นกำรพจิำรณำคดทีีย่ตุธิรรมแลว้ เกรดนี้ยังตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของกำร

ประเมนิภำยใตห้ลกัสทิธมินุษยชนตอ่กำรมคี ำสัง่ใหฟ้้องรอ้งบคุคลทัง้สองดว้ย 

ในขณะทีด่เูหมอืนวำ่ศำลจะด ำเนนิกำรตำมอ ำนำจหนำ้ทีอ่ย่ำงเป็นอสิระ ตรวจสอบหลักฐำนอยำ่งรอบคอบ และได ้

ตัดสนิใจอย่ำงมีเหตุผลใหจ้ ำเลยทัง้สองในคดีนี้พน้ผดิ แต่ถำ้ศำลสำมำรถยกฟ้องไดต้ัง้แต่แรกเนื่องจำกขำด

พยำนหลักฐำนแลว้ ก็ยังถอืวำ่เป็นชอ่งวำ่งของศำลดว้ยเชน่กัน ยิง่ไปกวำ่นัน้ กำรลงโทษทำงอำญำในขอ้หำหมิน่

ประมำทเป็นสิง่ทีน่่ำกงัวลโยเฉพำะอยำ่งยิง่ในกรณีทีด่เูหมอืนเป็นกำรตัง้ขอ้หำเพือ่ลงโทษกำรแสดงออกอยำ่งเสรี

ทีช่อบดว้ยกฎหมำยและลงโทษกำรตรวจสอบเรือ่งเกีย่วกับประโยชน์ของสำธำรณะ ในกรณีนี้ดเูหมอืนว่ำเป็นกำร

ฟ้องรอ้งด ำเนนิคดเีพือ่หยดุกำรตรวจสอบกำรทจุรติในภำครัฐ และเป็นกำรตอบโตนั้กเคลือ่นไหวทำงสงัคมทีเ่ป็นชน

พื้นเมืองที่แชร์ขอ้มูลนี้ทำงออนไลน์ นอกเหนือจำกหลักฐำนโดยตรงเกี่ยวกับกำรฟ้องรอ้งด ำเนินคดีนี้แลว้ 

ขอ้สงัเกตนีย้ังไดรั้บกำรสนับสนุนโดยรำยงำนหลำยฉบบัจำกองคก์รสทิธมินุษยชนอืน่ ๆ เกีย่วกบักำรใชก้ระบวนกำร

ยตุธิรรมทำงอำญำโดยภำคเอกชนในทำงทีผ่ดิตอ่ประชำชน และกำรด ำเนนิคดขีองทำงกำรไทยกบันักปกป้องสทิธิ

มนุษยชนและบคุคลตำ่งๆทีใ่ชส้ทิธเิสรภีำพในกำรแสดงออกซึง่ควำมคดิเห็น 

บทสรปุผูบ้รหิาร 

 

 

ในปี 2562 นำยสมัคร ดอนนำปี ซึง่เป็นเจำ้หนำ้ทีป่่ำไมท้ีเ่กษียณอำยรุำชกำรแลว้ และนำยวฒุ ิบญุเลศิ ชนพืน้เมอืงซึง่

เป็นผูส้นับสนุนดำ้นสทิธมินุษยชน ถูกฟ้องรอ้งด ำเนนิคดใีนขอ้หำหมิน่ประมำททำงอำญำ โดยถูกแจง้ควำมด ำเนนิคดี

โดยเจำ้หนำ้ทีรั่ฐคอื นำยชยัวฒัน ์ลิม้ลขิติอกัษร (ในฐำนะสว่นตัว) และโดยพนักงำนอัยกำร เกีย่วกบักำรโพสตข์อ้มลูใน 

Facebook ของนำยสมัคร ดอนนำปี  โดยกลำ่วหำวำ่โพสตใ์น Facebook ดังกลำ่วบอกเป็นนัยวำ่เจำ้หนำ้ทีข่องรัฐทีช่ ือ่ 

นำยชัยวัฒน์ ลิม้ลขิติอักษร เป็นเจำ้ของที่ดนิที่บุกรุกเขำ้ไปในอุทยำนแห่งชำตอิย่ำงไม่ชอบดว้ยกฎหมำยซึง่ตำม

ประเพณีแลว้เป็นทีด่นิของชนพืน้เมืองดัง้เดมิ นำยวุฒ ิบุญเลศิ ถูกกล่ำวหำว่ำแชร์หนึ่งในโพสตเ์หล่ำนี้โดยไม่ไดม้ี

ควำมเห็นเพิม่เตมิ โพสตเ์หลำ่นีไ้มไ่ดร้ะบถุงึชือ่นำยชยัวฒัน ์ลิม้ลขิติอกัษร แตอ่ยำ่งใด 

นำยชยัวัฒน์ ลิม้ลขิติอักษร ซึง่เป็นเจำ้หนำ้ทีป่่ำไมร้ะดับอำวโุส เป็นทีรู่จั้กกันดใีนประเทศไทยกับบทบำทของเขำในปี 

2554 ในกำรบงัคบัใหช้มุชนกะเหรีย่งพืน้เมอืงออกจำกพืน้ทีท่ีก่ ำหนดใหเ้ป็นอทุยำนแหง่ชำต ิและเผำบำ้นและทรัพยส์นิ

อืน่ ๆ ของชำวกระเหรีย่ง1 จำกค ำใหก้ำรในคดนีี้ กอ่นหนำ้นี้ นำยวุฒ ิบุญเลศิ เคยเป็นพยำนใหก้ับคณะกรรมกำรสทิธิ

มนุษยชนแหง่ชำตเิกีย่วกับกำรบังคับใหย้ำ้ยถิน่และกำรท ำลำยบำ้นเรอืนของชำวกะเหรีย่งตำมค ำสั่งของนำยชัยวัฒน ์

ลิม้ลขิติอักษร นำยสมัคร ดอนนำปี ใหก้ำรในคดนีี้วำ่ ตนและนำยชยัวัฒนร์ูจั้กกันผ่ำนทำงหนำ้ทีก่ำรงำนมำหลำยปีแลว้ 

                                            
1  Bangkok Post, “Bigger damages for Karen people,” June 12, 2020, ที ่
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1483629/bigger-damages-for-evicted-karen-people-but-
land-rights-turned-down; The Nation Thailand, “We Want our Homes Back, Not Money, Say Kaeng 
Krachan’s Karen forest Dwellers,” June 29,2018, ที ่https://www.nationthailand.com/news/30347602; 
Bangkok Post, “Karen fear for safety in eviction case,” May 19,2014, ที ่
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, ที ่
https://apnews.com/8bda56d7c3024c829d803ad5ceb83090 

https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1483629/bigger-damages-for-evicted-karen-people-but-land-rights-turned-down
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1483629/bigger-damages-for-evicted-karen-people-but-land-rights-turned-down
https://www.nationthailand.com/news/30347602
https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/410489/karen-fear-for-safety-in-eviction-case
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และวำ่ ในปี 2557 นำยสมัคร (ในขณะนัน้เป็นเจำ้หนำ้ทีป่่ำไมใ้นระดับทีอ่ำวโุสกวำ่) ไดเ้สนอใหย้ำ้ยนำยชยัวัฒน์ไป

ท ำงำนในพืน้ทีอ่ืน่ เนื่องจำกมขีอ้กล่ำวหำวำ่นำยชัยวัฒน์เกีย่วขอ้งกับกำรหำยตัวไปของนักเคลือ่นไหวดำ้นชมุชนชำว

กะเหรีย่ง ขอ้หำหมิน่ประมำททำงอำญำในกรณีนีโ้ดยเฉพำะอยำ่งยิง่กบันำยวฒุ ิบญุเลศิ (ผูท้ีถ่กูกลำ่วหำเพยีงเพรำะวำ่

เขำไดแ้ชรโ์พสตใ์น Facebook เทำ่นัน้) ดเูหมอืนจะเกดิจำกเรือ่งในอดตีดังกลำ่ว กำรทีฝ่่ำยรัฐยอมรับกำรกลำ่วหำทำง

อำญำของนำยชัยวัฒน์และฟ้องรอ้งด ำเนนิคดขีอ้หำหมิน่ประมำททำงอำญำเองดว้ยนัน้ ท ำใหดู้เหมอืนว่ำรัฐสนับสนุน

กำรด ำเนนิคดทีีม่จีดุประสงคเ์พือ่จะขดัขวำงและลงโทษนักเคลือ่นไหวดำ้นสทิธมินุษยชน 

ระหวำ่งเดอืนกนัยำยนและเดอืนพฤศจกิำยน 2562 คลนิกิสทิธมินุษยชนของ Columbia Law School ไดต้ดิตำมกำร

พจิำรณำคดขีองจ ำเลยทัง้สอง ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของโครงกำร TrialWatch ของมลูนธิ ิClooney Foundation for 

Justice 

ในขณะทีก่ำรพจิำรณำคดใีนชัน้ศำลเองโดยทั่วไปนัน้ด ำเนนิไปดว้ยด ีแตก่ำรตดัสนิใจทีจ่ะฟ้องรอ้งนัน้เป็นควำมบกพร่อง

ขัน้พิน้ฐำนและไมส่อดคลอ้งกบัหลกักำรดำ้นสทิธมินุษยชนทีจ่ ำกดักำรฟ้องรอ้งด ำเนนิคดอีำญำในขอ้หำหมิน่ประมำทไว ้

อยำ่งชดัเจน โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ คณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแหง่สหประชำชำตริะบใุหรั้ฐตำ่งๆควรพจิำรณำเรือ่ง “กำร

ยกเลกิควำมผดิทำงอำญำฐำนหมิน่ประมำท” และ “ในกรณีทีม่กีำรถกเถยีงในสำธำรณะเกีย่วกับบุคคลสำธำรณะใน

ขอบเขตทำงกำรเมอืงและสถำบันสำธำรณะ กำรแสดงออกอย่ำงเสรทีีก่ ำหนดโดยกตกิำระหว่ำงประเทศว่ำดว้ยสทิธิ

พลเมอืงและสทิธทิำงกำรเมอืงนัน้ มคีวำมส ำคัญมำกเป็นพเิศษ" ดังนัน้ "กำรวจิำรณ์เกีย่วกบัเรือ่งทีเ่ป็นผลประโยชน์ตอ่

สำธำรณชน จงึควรไดรั้บกำรยอมรับเป็นขอ้ต่อสู”้ ในกรณีนี้ชัดเจนว่ำขอ้กล่ำวหำมมีูลฐำนเพยีงเล็กนอ้ย ซึง่เป็นโพสต์

บน Facebook ทีไ่มไ่ดร้ะบชุือ่นำยชยัวฒัน ์ลิม้ลขิติอกัษร และทีส่ ำคญัคอื ขอ้หำดงักลำ่วเป็นค ำพดูทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของ

กำรถกเถียงที่ส ำคัญเกี่ยวกับกำรทุจริตภำครัฐและกำรใชท้รัพยำกรที่ดนิของชำติ ซึง่ทัง้สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

ผลประโยชน์ต่อสำธำรณชนในขณะทีค่ ำตัดสนิของศำลทีว่่ำจ ำเลยทัง้สองไม่มคีวำมผดินัน้เป็นทีน่่ำยนิด ีแต่คดนีี้ก็ไม่

ควรด ำเนนิไปถงึขัน้กำรพจิำรณำคดขีองศำล 
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ขอ้มลูความเป็นมา  

ก. บรบิททางการเมอืงและทางกฎหมาย 

เสรภีาพในการแสดงออก และนกัปกป้องสทิธมินษุยชนในประเทศไทย 

ในชว่งไมก่ีปี่ทีผ่ำ่นมำ และโดยเฉพำะอยำ่งยิง่นับตัง้แตก่ำรรัฐประหำรในปี 2557 บอ่ยครัง้ทีรั่ฐบำลไทยใชก้ฎหมำยทีท่ ำ

ใหก้ำรแสดงออกเป็นควำมผิดทำงอำญำเช่น กำรหมิ่นประมำททำงอำญำ กำรปลุกระดม และพระรำชบัญญัติ

อำชญำกรรมทำงคอมพวิเตอร ์เพือ่ด ำเนนิคดนัีกขำ่ว นักตอ่สูเ้พือ่สทิธมินุษยชน และนักเคลือ่นไหว2  ในเดอืนตลุำคม ปี 

2562 ในรำยงำนเกีย่วกบัเสรภีำพในกำรแสดงควำมคดิเห็นในประเทศไทย องคก์ำร Human Rights Watch ระบวุำ่กำร

หมิน่ประมำททำงอำญำเป็นสิง่ทีม่ักถกูใชเ้พือ่ตัง้ขอ้หำกบัผูท้ีก่ลำ่วหำเรือ่งกำรทจุรติหรอืวพิำกษ์วจิำรณก์องทัพ3 

จ ำเลยทัง้สองในคดนีี้ถูกตัง้ขอ้หำหมิน่ประมำทตำมประมวลกฎหมำยอำญำของไทย (มำตรำ 326-333 แห่งประมวล

กฎหมำยอำญำ กลำ่วถงึกำรหมิน่ประมำท) กำรหมิน่ประมำททำงอำญำ ตำมมำตรำ 326 ระบวุำ่ "ผูใ้ดใสค่วำมผูอ้ืน่ตอ่

บคุคลทีส่ำม โดยประกำรทีน่่ำจะท ำใหผู้อ้ ืน่นัน้เสยีชือ่เสยีง ถูกดหูมิน่ หรอืถูกเกลยีดชงั ผูนั้น้กระท ำควำมผดิฐำนหมิน่

ประมำท ตอ้งระวำงโทษจ ำคกุไมเ่กนิหนึง่ปี หรอืปรับไม่เกนิสองหมืน่บำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรับ” 4 มำตรำ 328 ตำมที่

จ ำเลยในคดนีี้ถูกตัง้ขอ้หำยังระบุเพิม่เตมิว่ำ “ถำ้ควำมผดิฐำนหมิน่ประมำทไดก้ระท ำโดยกำรโฆษณำดว้ยเอกสำร … 

หรอืโดยกระท ำกำรป่ำวประกำศดว้ยวธิอีืน่ ผูก้ระท ำตอ้งระวำงโทษจ ำคกุไมเ่กนิสองปี และปรับไม่เกนิสองแสนบำท” 5 

ภำยใตม้ำตรำ 330 ควำมจรงิเป็นขอ้แกต้่ำงของขอ้กลำ่วหำฐำนหมิน่ประมำท แตจ่ ำเลยจะไม่ไดรั้บอนุญำตใหพ้สิจูน์

ควำมจรงิ “ถำ้ขอ้ทีห่ำว่ำเป็นหมิน่ประมำทนัน้เป็นกำรใส่ควำมในเรื่องส่วนตัว และกำรพสิูจน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่

                                            
2 ด ูเชน่ 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 ที ่
https://www.fortifyrights.org/downloads/Follow-
up_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, ที ่ https://freedom.ilaw.or.th/en/blog/southeast-asian-
chronicle-internet-censorship-and-repression-digital-democracy;  Reporters Without Borders, “Thai Laws 
on Defamation and Computer Crimes Used to Deter Reporting,” March 1, 2017 ที ่
https://rsf.org/en/news/laws-defamation-and-computer-crimes-used-deter-reporting; Bangkok Post, 
Editorial, “Weaponised Defamation,” December 1, 2018 ที ่
https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1585570/weaponised-defamation; Amnesty International, 
“Thailand: Defamation Charges Used To Silence Dissent,” July 5, 2019 ที ่
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 ที ่
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/thailand-drop-defamation-complaints-against-
rights-defenders; Human Rights Watch, “Thailand: Verdict Threatens Labor Abuse Reporting,” March 28, 
2018 ที ่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 ที ่
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 ที ่ https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/thailand1019_web.pdf. 
ตวัอยำ่งเชน่ ตำมบนัทกึของ HRW นักเคลือ่นไหวทำงกำรเมอืงชือ่นำยวรีะ สมควรคดิ ถกูตัง้ขอ้หำหมิน่ประมำททำง
อำญำหลงัจำกทีย่ืน่เรือ่งรอ้งเรยีนกบัผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแหง่ชำต ิกลำ่วหำวำ่พลต ำรวจเอกศรวีรำห ์รังสพิรำหมณกลุ ปิด
กัน้คลองสำธำรณะโดยมชิอบ เขำถกูตดัสนิลงโทษในเดอืนสงิหำคม พ.ศ. 2561 เอกสำรเดยีวกนั หนำ้ 56 
4 ประมวลกฎหมำยอำญำของไทยมำตรำ 326 
5 ประมวลกฎหมำยอำญำของไทยมำตรำ 328 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยมำตรำ 4 แหง่พระรำชบญัญัตแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวล
กฎหมำยอำญำ (ฉบบัที ่11) พ. ศ. 2535 

https://www.fortifyrights.org/downloads/Follow-up_Submission_to_the_UN_Human_Rights_Committee_on_Thailands_Compliance_with_the_ICCPR_July_2018.pdf
https://www.fortifyrights.org/downloads/Follow-up_Submission_to_the_UN_Human_Rights_Committee_on_Thailands_Compliance_with_the_ICCPR_July_2018.pdf
https://www.fortifyrights.org/downloads/Follow-up_Submission_to_the_UN_Human_Rights_Committee_on_Thailands_Compliance_with_the_ICCPR_July_2018.pdf
https://rsf.org/en/news/laws-defamation-and-computer-crimes-used-deter-reporting
https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/0422/2019/en/
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/thailand-drop-defamation-complaints-against-rights-defenders
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/thailand-drop-defamation-complaints-against-rights-defenders
https://www.hrw.org/news/2018/03/28/thailand-verdict-threatens-labor-abuse-reporting
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/THA/INT_CCPR_CSS_THA_26602_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/THA/INT_CCPR_CSS_THA_26602_E.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/thailand1019_web.pdf
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ประชำชน” 6 นอกจำกนี ้ภำยใตม้ำตรำ 333 กำรหมิน่ประมำทเป็นควำมผดิอนัยอมควำมได ้หมำยควำมวำ่ หำกคูก่รณีทัง้

สองฝ่ำยตกลงกนัได ้ก็อำจสำมำรถถอนฟ้องไดท้กุเมือ่ 

 

ในปี 2559 เจำ้หนำ้ทีข่องมลูนธิผิสำนวัฒนธรรม (Cross Cultural Foundation)  (องคก์รทีไ่มแ่สวงหำผลก ำไรทีจั่ดหำ

ทนำยควำมใหแ้กน่ำยวฒุ ิ บญุเลศิ ในคดนีี)้ ถกูฟ้องรอ้งขอ้หำหมิน่ประมำททำงอำญำในกำรเผยแพร่รำยงำนออนไลน์

เกีย่วกับขอ้กล่ำวหำกำรทรมำนทีก่ระท ำโดยเจำ้หนำ้ทีท่หำรไทย ซึง่เป็นรำยงำนทีไ่ดรั้บกำรสนับสนุนบำงส่วนจำก

กองทุนอำสำสมัครเพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยจำกกำรทรมำนแหง่สหประชำชำติ7 ผูเ้ชีย่วชำญดำ้นสทิธมินุษยชนของ

องคก์ำรสหประชำชำตไิดส้ง่หนังสอืถงึรัฐบำลไทย โดยแสดงควำมกงัวลอยำ่งยิง่วำ่ขอ้กลำ่วหำเหลำ่นีเ้กีย่วขอ้งกบังำน

ขององคก์รทีจั่ดท ำบันทกึเกีย่วกับสทิธมินุษยชน และแจง้เตอืนเมือ่มกีำรใชข้อ้หำทำงอำญำอย่ำงตอ่เนื่องเพือ่ปิดปำก

กำรแสดงควำมคดิเห็นและกำรท ำงำนดำ้นสทิธมินุษยชน 

เรำตอ้งกำรเนน้ควำมส ำคัญของขอ้กังวลของเรำเกี่ยวกับกำรเพิ่มขึน้ของกำรใชก้ำรสืบสวน 

กระบวนกำรทำงตุลำกำร และกำรลงโทษทำงอำญำ ต่อกำรกระท ำที่ชอบดว้ยกฎหมำยภำยใต ้

กฎหมำยสทิธมินุษยชนระหว่ำงประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เรำมีควำมกังวลเกี่ยวกับกำรใช ้

บทลงโทษทำงอำญำในคดทีีเ่กีย่วขอ้งกับกำรหมิน่ประมำท ซึง่อำจสง่ผลกระทบตอ่กำรไม่กลำ้ใช ้

สทิธเิสรภีำพในกำรแสดงออกและกำรสมำคม ตลอดจนกำรท ำงำนทีช่อบดว้ยกฎหมำยและสันติ

ของภำคประชำสงัคมและนักปกป้องสทิธมินุษยชน กำรกระท ำเหลำ่นีด้เูหมอืนจะพุง่เป้ำและเอำผดิ

ต่อผูท้ี่แสดงควำมคดิเห็นที่เป็นกำรวพิำกษ์วจิำรณ์ และผูส้่งเสรมิสทิธมินุษยชนและต่อควำม

รับผดิชอบของรัฐบำล8 

ในชว่งไม่กีปี่ทีผ่่ำนมำ ผูส้ังเกตกำรณ์ดำ้นสทิธมินุษยชนไดต้ัง้ขอ้สังเกตวำ่ นอกเหนอืจำกกำรกระท ำของรัฐบำลไทยที่

ควบคมุเสรภีำพในกำรแสดงควำมคดิเห็นแลว้ ภำคเอกชนยังใชก้ฎหมำยอำญำของไทยเพือ่ปิดปำกกำรวพิำกษ์วจิำรณ์

ดว้ยเชน่กนั9 ในประเทศไทยภำคเอกชนสำมำรถฟ้องหมิน่ประมำททำงอำญำตอ่ศำลได ้และโดยเฉพำะอยำ่งยิง่บรษัิท

หลำยแหง่ไดใ้ชข้อ้หำดังกลำ่วในกำรด ำเนนิคดแีละลงโทษนักขำ่วและนักปกป้องสทิธมินุษยชนดว้ยกำรด ำเนนิคดเีชงิ

ยทุธศำสตรเ์พือ่ระงับกำรมสีว่นร่วมของประชำชนในกจิกำรสำธำรณะ (คด ีSLAPP หรอืกำรฟ้องคดเีพือ่ปิดปำก) เมือ่เร็ว 

ๆ นีรั้ฐบำลไทยไดอ้อกกฎหมำยเพือ่ควบคมุคดขีองภำคเอกชนเหลำ่นี ้มำตรำ 161/1 แหง่ประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำ

ควำมอำญำซึง่ออกโดยสภำนติบิญัญัตแิหง่ชำตใินเดอืนธนัวำคม 2551 ระบวุำ่  

 

 

 

                                            
6 เอกสำรเดยีวกนั มำตรำ 330 
7 OHCHR, ค ำสัง่ของผูเ้สนอรำยงำนพเิศษ (Special Rapporteur) เกีย่วกบักำรสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธเิสรภีำพใน
กำรแสดงควำมคดิเห็นและกำรแสดงออก ค ำสัง่ของผูเ้สนอรำยงำนพเิศษเกีย่วกบัสทิธเิสรภีำพในกำรชมุนุมและกำร
รวมตวัโดยสงบ ค ำสัง่ของผูเ้สนอรำยงำนพเิศษเกีย่วกบัสถำนกำรณ์ของผูพ้ทิักษ์สทิธมินุษยชน และค ำสัง่ของผูเ้สนอ
รำยงำนพเิศษเกีย่วกบักำรทรมำนและกำรปฏบิตัหิรอืลงโทษทีโ่หดรำ้ย ไรม้นุษยธรรม หรอืย ่ำยศีกัดิศ์รอีืน่ ๆ จดหมำยถงึ
รัฐบำลไทย ลงวนัที ่4 สงิหำคม 2559 ที ่
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=3300 
8 เอกสำรเดยีวกนั หนำ้ 3 
9 ด ูOHCHR, “Thailand: UN Experts Condemn Use of Defamation Laws to Silence Human Rights Defender 
Andy Hall,” May 17, 2018 ที ่
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, ที ่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, ที ่http://naksit.net/wp-
content/uploads/2019/10/Final_TRANS-report-SLAPP_A5.pdf 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=3300
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23095&LangID=E
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/thailand1019_web.pdf
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ในคดทีีร่ำษฎรเป็นโจทก ์หำกควำมปรำกฏตอ่ศำลเองหรอืมพียำนหลกัฐำนทีเ่รยีกมำวำ่ โจทกฟ้์องคดี

โดยไมส่จุรติหรอืโดยบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิ เพือ่กลัน่แกลง้หรอืเอำเปรยีบจ ำเลยหรอืโดยมุง่หวงัผล

อยำ่งอืน่ยิง่กวำ่ประโยชนท์ีพ่งึไดโ้ดยชอบ ใหศ้ำลยกฟ้อง และหำ้มมใิหโ้จทกย์ืน่ฟ้องในเรือ่งเดยีวกนั

นัน้อกี  

กำรฟ้องคดโีดยไมส่จุรติตำมวรรคหนึง่ ใหห้มำยควำมรวมถงึกำรทีโ่จทกจ์งใจฝ่ำฝืนค ำสัง่ศำลหรอืค ำ

พพิำกษำของศำลในคดอีำญำอืน่ ซึง่ถงึทีส่ดุแลว้โดยปรำศจำกเหตผุลอนัสมควรดว้ย10 

อยำ่งไรก็ตำมผูส้งัเกตกำรณ์หลำยรำยยังคงสงสยัในประสทิธภิำพของกฎหมำยนี ้เนือ่งจำก (1) กฎหมำยนีไ้มไ่ดใ้หค้ ำ

จ ำกดัควำมทำงกฎหมำยของค ำตำ่ง ๆ เชน่ “โดยไมส่จุรติ” (2) กฎหมำยนีไ้มส่นใจดลุพนิจิทีส่ ำคญัของศำลในกำร

ตดัสนิวำ่ กำรฟ้องคดหีนึง่ ๆ นัน้เป็นกำรฟ้องคดเีพือ่ปิดปำกหรอืไม ่และ (3) กฎหมำยนีเ้กีย่วขอ้งกบักำรฟ้องคดเีพือ่ปิด

ปำกทีเ่อกชนเป็นเฟ้องรอ้งเทำ่นัน้ ไมใ่ชค่ดทีีพ่นักงำนอยักำรเป็นผูฟ้้อง11 ยิง่ไปกวำ่นัน้ กฎหมำยนีไ้มไ่ดม้ผีลในทกุคดี

เสมอไป ศำลยงัคงยอมรับขอ้กลำ่วหำทีฟ้่องรอ้งโดยภำคเอกชนแมใ้นขณะทีด่เูหมอืนจะไมส่ำมำรถพสิจูนข์อ้กลำ่วหำ

ไดจ้รงิและอยูบ่นพืน้ฐำนของแรงจงูใจทีน่่ำสงสยั (เชน่ในคดขีองนำยวฒุ ิบญุเลศิ และสมคัร ดอนนำปี) ตำมที่

คณะกรรมกำรนักนติศิำสตรส์ำกลและสมำคมนักกฎหมำยสทิธมินุษยชน (ประเทศไทย) ตัง้ขอ้สงัเกตไวว้ำ่ “มำตรำ 

161/1 มแีนวโนม้ทีจ่ะน ำไปใชเ้ฉพำะในสถำนกำรณ์พเิศษเทำ่นัน้12  ในปี 2562 หลงัจำกบทบญัญตันิีไ้ดถ้กูเพิม่เขำ้ไป

ในประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ ศำลของประเทศไทยยังคงรับฟ้องคดจี ำนวนมำกทีก่ลำ่วหำนักขำ่ว ผูนั้ก

ตอ่สูเ้พือ่สทิธมินุษยนช นักวชิำกำรและคนอืน่ ๆ ทีฟ้่องรอ้งโดยบรษัิท ธรรมเกษตร จ ำกดั ผูป้ระกอบกจิกำรเลีย้งไก ่

โดยดเูหมอืนไมไ่ดป้ฏบิตัติำมค ำสัง่ของมำตรำ 161/1 แตอ่ยำ่งใด13  

 

 

 

                                            
10 มำตรำ 161/1 แหง่ประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ ดโูดยทั่วไป  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 ที ่
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 ที ่ https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/03/Thailand-SLAPP-Analysis-Advocacy-
Analysis-brief-2019-ENG.pdf 
11 ด ู International Commission of Jurists & Human Rights Lawyers Association, Re: Recommendations 

on draft National Action Plan on Business and Human Rights, March 15, 2019 ที ่ https://www.icj.org/wp-

content/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 ที ่ https://www.article19.org/resources/thailand-open-letter-on-lawsuits-
brought-by-thammakaset-company-against-human-rights-defenders/;  องคก์รสทิธมินุษยชนหลำยแหง่ใน
ประเทศไทยบอกกบั TrialWatch วำ่กฎหมำยฉบบัใหมไ่มไ่ดห้ำ้มไมใ่หศ้ำลยอมรับขอ้กลำ่วหำโดยภำคเอกชนเหลำ่นี ้
12  International Commission of Jurists & Human Rights Lawyers Association, supra n.10, at para. 30 
13 ด ู Amnesty International, “Letter to Prime Minister Payut (on Behalf of 89 Organizations) Regarding 
New Lawsuits from Thammakaset,” February 14, 2019 ที ่ 
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3998672019ENGLISH.pdf 

http://humanrights.mfa.go.th/upload/pdf/UPR_Midterm_2nd.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/03/Thailand-SLAPP-Analysis-Advocacy-Analysis-brief-2019-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/03/Thailand-SLAPP-Analysis-Advocacy-Analysis-brief-2019-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/03/Thailand-SLAPP-Analysis-Advocacy-Analysis-brief-2019-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/03/Thailand-SLAPP-Analysis-Advocacy-Analysis-brief-2019-ENG.pdf
https://www.article19.org/resources/thailand-open-letter-on-lawsuits-brought-by-thammakaset-company-against-human-rights-defenders/
https://www.article19.org/resources/thailand-open-letter-on-lawsuits-brought-by-thammakaset-company-against-human-rights-defenders/
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3998672019ENGLISH.pdf
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สทิธขิองชนพืน้เมอืงในประเทศไทย 

 

คดทีีถู่กน ำมำพจิำรณำในรำยงำนนี้เกดิจำกขอ้ควำมทีถู่กกล่ำวหำว่ำเป็นกำรหมิน่ประมำททีว่่ำ เจำ้หนำ้ทีป่่ำไมข้อง

รัฐบำลกระท ำทจุรติและใชท้ีด่นิของชนพืน้เมอืงและพืน้ทีป่่ำสงวนแหง่ชำตใินทำงมชิอบ ประเทศไทยมขีอ้พพิำทอยำ่ง

ตอ่เนือ่งระหวำ่งรัฐกบัชมุชนพืน้เมอืงเชน่ชำวกะเหรีย่ง14 ทีก่ ำลังเผชญิกบักำรถกูขบัไลอ่อกจำกผนืดนิดัง้เดมิของตนซึง่

รัฐบำลก ำหนดใหเ้ป็นป่ำสงวนแห่งชำติ15 ไม่นำนหลังจำกกำรรัฐประหำร คณะรักษำควำมสงบแห่งชำต ิ(คสช.) ได ้

ก ำหนดมำตรกำรเพือ่ปกป้องพืน้ทีป่่ำ ไดแ้ก ่ค ำสั่ง คสช. ที ่64/2557 และ 66/2557 ('นโยบำยทวงคนืผนืป่ำ') และ 

'แผนแมบ่ท' กำรฟ้ืนฟปู่ำ (กำรปรำบปรำมและกำรหยดุยัง้กำรบกุรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม)้ มำตรกำรเหลำ่นีส้ง่ผลให ้

เกดิควำมขัดแยง้ระหว่ำงรัฐกับกลุม่ชนพืน้เมอืงซึง่สว่นใหญ่อำศัยอยู่ในป่ำคุม้ครองในขณะนี้ สง่ผลใหม้กีำรขับไลแ่ละ

ด ำเนินกำรทำงกฎหมำย (ทำงอำญำและทำงแพ่ง) ต่อชนพื้นเมืองและชุมชนยำกจนอืน่ ๆ ที่อำศัยอยู่ในป่ำสงวน

แหง่ชำติ16 

                                            
14 รัฐบำลไทยไมย่อมรับวำ่ชนพืน้เมอืงเป็นชนกลุม่นอ้ย ด ู 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) ที ่ 
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, 
https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1307659/recognition-fight-continues-for-indigenous-
peoples;   Minority Rights Group, “Thailand: Highland Indigenous Peoples,” ที ่ 
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 ที ่ https://www.reuters.com/article/us-thailand-landrights-lawmaking/thai-
community-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 ที ่ 
https://prachatai.com/english/node/7169; Paul Ehrlich, “‘The Single Greatest Risk’ for Thailand’s Largest 

Ethnic Minority,” Wall Street Journal, March 16, 2017 ที ่ https://www.wsj.com/articles/the-single-
greatest-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 ที ่ https://www.hrw.org/news/2014/07/21/thailand-two-months-under-
military-rule;  MANYUSHA, “Thailand -End the Unfair Criminalisation of Land Rights Defenders in Sai 
Thong National Park,” June 19, 2019 ที ่ https://www.manushyafoundation.org/single-post/sai-thong-np-
news-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 ที ่ 
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 ที ่ 
https://franciscansinternational.org/fileadmin/media/2016/UPR-Thailand-2016-joint-submission-
Franciscans-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 ที ่ https://earthrights.org/wp 
content/uploads/20150508_escr_pararell_report_for_thailand_by_crc_and_network_final.pdf 
 
 

https://www.culturalsurvival.org/sites/default/files/media/thailandupr-sep2015-final_0.pdf
https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1307659/recognition-fight-continues-for-indigenous-peoples
https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1307659/recognition-fight-continues-for-indigenous-peoples
https://www.reuters.com/article/us-thailand-landrights-lawmaking/thai-community-forest-bill-wont-benefit-all-campaigners-say-idUSKCN1QA0QG
https://www.reuters.com/article/us-thailand-landrights-lawmaking/thai-community-forest-bill-wont-benefit-all-campaigners-say-idUSKCN1QA0QG
https://prachatai.com/english/node/7169
https://www.wsj.com/articles/the-single-greatest-risk-for-thailands-largest-ethnic-minority-1489689023
https://www.wsj.com/articles/the-single-greatest-risk-for-thailands-largest-ethnic-minority-1489689023
https://www.hrw.org/news/2014/07/21/thailand-two-months-under-military-rule
https://www.hrw.org/news/2014/07/21/thailand-two-months-under-military-rule
https://www.manushyafoundation.org/single-post/sai-thong-np-news-release-19-June
https://www.manushyafoundation.org/single-post/sai-thong-np-news-release-19-June
https://www.culturalsurvival.org/sites/default/files/media/thailandupr-sep2015-final_0.pdf
https://earthrights.org/wp-content/uploads/20150508_escr_pararell_report_for_thailand_by_crc_and_network_final.pdf
https://earthrights.org/wp-content/uploads/20150508_escr_pararell_report_for_thailand_by_crc_and_network_final.pdf
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แมว้ำ่ 'นโยบำยทวงคนืผนืป่ำ' จะชว่ยบรรเทำควำมเสยีหำยนีไ้ดอ้ยำ่งชดัเจน โดยมขีอ้ยกเวน้จำกค ำสัง่ที ่64/2557 

ส ำหรับครอบครัวทีย่ำกจนและทีอ่ยูอ่ำศยัในพืน้ทีป่่ำกอ่นทีจ่ะมคี ำสัง่ แตใ่นควำมเป็นจรงิแลว้ เนือ่งจำกไมม่กีำรจด

ทะเบยีนทีด่นิและเนือ่งจำกแรงกดดนัทำงกำรเมอืงทีเ่ห็นไดช้ดัในกำรขบัไลค่นออกจำกป่ำ ขอ้ยกเวน้ดงักลำ่วไมไ่ด ้

ปกป้องกลุม่ชนพืน้เมอืงจำกกำรถกูบงัคบัใหอ้อกจำกพืน้ทีแ่ละบำงรำยถงึขัน้ถกูจับกมุและด ำเนนิคดี17 ขอ้เสนอใหม่

เพือ่ใหช้ำวบำ้นทีเ่ป็นคนไทยมบีทบำทในกำรจัดกำรป่ำมำกขึน้ไมร่วมพืน้ทีอ่นุรักษ์ เชน่ อทุยำนแหง่ชำตทิีช่มุชน

พืน้เมอืงหลำยแหง่ (เชน่กะเหรีย่ง) อำศยัอยู่18 

 
ควำมขัดแยง้ระหวำ่งรัฐและชมุชนพืน้เมอืงเกดิขึน้ในปี 2561 และ 2562 ดว้ยควำมพยำยำมของรัฐบำลไทยทีจ่ะให ้

ยเูนสโกก ำหนดใหอ้ทุยำนแหง่ชำตแิกง่กระจำนทีช่ำวกะเหรีย่งหลำยคนอำศัยอยูเ่ป็นมรดกโลก กลุม่สทิธมินุษยชนบำง

กลุม่ระบวุำ่ กะเหรีย่งหลำยคนถกูจ ำแนกวำ่เป็น “ผูบ้กุรกุ” และถกูขบัไลจ่ำกพืน้ทีใ่นปี 2556-2557 และควำมพยำยำมที่

จะใหก้ ำหนดป่ำดังกล่ำวเป็นมรดกโลกอำจสง่ผลใหช้ำวกะเหรีย่งอกีหลำยคนถูกขับไล่ ยิง่ไปกว่ำนัน้ รัฐบำลไม่ไดข้อ

ควำมคดิเห็นหรอืบอกกลำ่วชำวบำ้นและกลุม่ชนพืน้เมอืงจ ำนวนมำกเกีย่วกบัควำมพยำยำมดังกลำ่ว19  ผูเ้สนอรำยงำน

พเิศษของสหประชำชำตหิลำยคนแสดงควำมคดิเห็นตำมค ำขอของยูเนสโกเกีย่วกบัผลกระทบของกำรก ำหนดอทุยำน

แหง่ชำตแิละกลุม่ผนืป่ำแกง่กระจำนใหเ้ป็นมรดกโลก โดยแสดงรำยกำรเหตกุำรณ์ทีน่่ำกงัวลมำกมำยตัง้แตก่ำรคกุคำม

และกำรหำยตัวไปของนักเคลือ่นไหวดำ้นสทิธชินเผ่ำพืน้เมอืงไปจนถงึกำรไมใ่หช้ำวกะเหรีย่งร่วมกำรสนทนำทีก่ ำหนด

โดยยูเนสโก โดยกล่ำวว่ำ “ขัน้ตอนที่น ำไปสู่กำรกล่ำวโทษทำงอำญำและข่มขู่สมำชกิชุมชนชำวกะเหรี่ยงและนัก

ปกป้องสทิธมินุษยชนดว้ยวธิอีืน่ ดูเหมอืนจะเป็นมำตรกำรที่จงใจจะจ ำกัดงำนอันสันตแิละชอบดว้ยกฎหมำยในกำร

ป้องกนัสทิธมินุษยชน” 20 

 

                                                                                                                                             
 
 
17 Rina Chandra, Thomas Reuters Foundation “Thai Minister Vows to Make Resolving Land Claims in 
Forests 'Top Priority,'” August 21, 2019 ที ่ http://news.trust.org/item/20190821104643-8ghv6; Kongpob 
Areerat, Prachatai, “Junta’s Attempt to ‘Return Forest’ Hurts the Poor,” October 24, 2014 ที ่ 
https://prachatai.com/english/node/4441;  Voice of America, “Heritage Site or Home? Indigenous Thais 
Fight for Right to Forest,” April 15, 2019 ที ่ https://www.voanews.com/east-asia/heritage-site-or-home-
indigenous-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) ที ่ https://www.culturalsurvival.org/sites/default/files/media/thailandupr-
sep2015-final_0.pdf 
18 Rina Chandran, “Thai community forest bill won't benefit all, campaigners say,” Feb. 21, 2019 ที ่ 
https://www.reuters.com/article/us-thailand-landrights-lawmaking/thai-community-forest-bill-wont-
benefit-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-violence-
ahead-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 ที ่ https://www.culturalsurvival.org/sites/default/files/media/thailandupr-
sep2015-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 ที ่ 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24379; และดทูี ่
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  

http://news.trust.org/item/20190821104643-8ghv6
https://prachatai.com/english/node/4441
https://www.voanews.com/east-asia/heritage-site-or-home-indigenous-thais-fight-right-forest
https://www.voanews.com/east-asia/heritage-site-or-home-indigenous-thais-fight-right-forest
https://www.culturalsurvival.org/sites/default/files/media/thailandupr-sep2015-final_0.pdf
https://www.culturalsurvival.org/sites/default/files/media/thailandupr-sep2015-final_0.pdf
https://www.reuters.com/article/us-thailand-landrights-lawmaking/thai-community-forest-bill-wont-benefit-all-campaigners-say-idUSKCN1QA0QG
https://www.reuters.com/article/us-thailand-landrights-lawmaking/thai-community-forest-bill-wont-benefit-all-campaigners-say-idUSKCN1QA0QG
https://www.culturalsurvival.org/sites/default/files/media/thailandupr-sep2015-final_0.pdf
https://www.culturalsurvival.org/sites/default/files/media/thailandupr-sep2015-final_0.pdf
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24379
https://www.voanews.com/east-asia/heritage-site-or-home-indigenous-thais-fight-right-forest
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ข. ความเป็นมาของคด ี

คดรีะหวา่งพนกังานอยัการส านกังานอยัการสงูสดุแหง่ประเทศไทย โจทก ์และนาย
ชยัวฒัน ์ล ิม้ลขิติอกัษร โจทกร์ว่ม กบั นายสมคัร ดอนนาปี และนายวฒุ ิบญุเลศิ 

คดนีีม้กีำรฟ้องรอ้งโดยส ำนักงำนอยักำรและเจำ้หนำ้ทีข่องรัฐ (ในฐำนะสว่นตวั) คอื นำยชยัวฒัน ์ลิม้ลขิติอักษร (“โจทก์

ร่วม”) ต่อบุคคลสองคน คือ นำยสมัคร ดอนนำปี พนักงำนอุทยำนแห่งชำติที่เกษียณแลว้ และนำยวุฒิ บุญเลศิ 

เกษตรกรทีเ่ป็นชนกลุ่มนอ้ย (ชำวกะเหรี่ยง) ) และเป็นนักเคลือ่นไหวสทิธชิุมชน โจทกร์่วมเป็นเจำ้หนำ้ที่ของกรม

อุทยำนแห่งชำตแิละเคยเป็นหัวหนำ้อุทยำนแห่งชำตแิก่งกระจำน จ ำเลยทัง้สองถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิฐำนหมิน่

ประมำททำงอำญำ “โดยกำรโฆษณำ” 21  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโพสตบ์น Facebook ทีเ่ขยีนโดยนำยสมัคร (และแชรโ์ดยนำย

วุฒ)ิ ทีโ่พสตเ์มือ่วันที ่28 สงิหำคม 2559 นอกจำกนี้ ขอ้กล่ำวหำต่อนำยสมัครยังมตีน้ก ำเนดิมำจำกโพสตบ์น 

Facebook อกีสำมโพสต ์รวมถงึบทสัมภำษณ์ทีน่ำยสมัครใหไ้วก้บันักขำ่วทีเ่ขำไดโ้พสตบ์น Facebook โจทกร์่วมได ้

แจง้ควำมด ำเนนิคดนีำยวฒุแิละนำยสมัครทีส่ถำนตี ำรวจภธูรคันนำยำว ซึง่ท ำใหเ้กดิกำรสอบสวนของต ำรวจซึง่สดุทำ้ย

ไดม้กีำรยืน่ฟ้องต่อศำล เมือ่วันที ่22 ตุลำคม 2561 โดยนำยชัยวัฒน์ไดข้อร่วมเป็นโจทกร์่วมกับรัฐและเรยีกรอ้ง

คำ่เสยีหำยเป็นเงนิจ ำนวน 2,000,000 บำท หำกพบวำ่จ ำเลยมคีวำมผดิฐำนหมิน่ประมำทโดยกำรโฆษณำตำมประมวล

กฎหมำยอำญำ มำตรำ 328 ซึง่ก ำหนดไวว้ำ่กำรหมิน่ประมำทโดยกำรโฆษณำมโีทษจ ำคกุไมเ่กนิสองปี และปรับไมเ่กนิ 

200,000 บำท 22  

ค ำกล่ำวทีถู่กกล่ำวหำว่ำเป็นกำรหมิน่ประมำทเป็นเรือ่งของทรัพยส์นิสว่นตัวทีน่ำยสมัครกล่ำวเป็นนัยว่ำเป็นกำรบุกรุก

อทุยำนแหง่ชำตโิดยมชิอบดว้ยกฎหมำย โพสตแ์รกบน Facebook เกดิขึน้เมือ่วันที ่22 สงิหำคม 2559 และตำมที่

คัดลอกมำในค ำฟ้องว่ำ “เกีย่วกับหัวหนำ้ชดุพญำเสอื เจำ้ของไร่ชัยรำชพฤกษ์ ทีค่รอบครองทีด่นิทีบุ่กรุกเขำ้ไปในป่ำ

สงวนแหง่ชำตติำมโครงกำร สทก. (สทิธทิ ำกนิ) ประมำณสองสำมรอ้ยไร”่ 23 ฝ่ำยอัยกำรระบวุำ่ กำรกลำ่วเชน่นีช้ ีใ้หเ้ห็น

วำ่นำยชยัวัฒนเ์ป็นผูค้รอบครองและไดป้ระโยชน์จำกทีด่นิทีเ่ป็นประเด็น นำยสมัครใหก้ำรในระหวำ่งกำรพจิำรณำคดใีน

ชัน้ศำลวำ่ กำรโพสตนั์น้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่กระตุน้ใหก้รมป่ำไมท้ ำกำรสอบสวนขอ้กลำ่วหำทีว่ำ่มกีำรบกุรุกทีผ่ดิกฎหมำย

และเพือ่ใหก้ำรสอบสวนนัน้โปรง่ใส 

โจทกร์ว่มคอืนำยชยัวฒัน ์ไมไ่ดถ้กูระบชุือ่ในโพสตใ์ด ๆ แตค่ ำฟ้องระบวุำ่ 

กำรกลำ่วถงึหัวหนำ้ชดุพญำเสอื หมำยถงึ ผูเ้สยีหำยทีด่ ำรงต ำแหน่งหัวหนำ้ชดุพญำเสอืภำยใต ้

กรมอุทยำนแห่งชำต ิสัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ซึง่ท ำใหบุ้คคลที่สำมหรือบุคคลอื่นเขำ้ใจผดิว่ำ

ผูเ้สยีหำยไดบ้กุรุกพืน้ทีป่่ำสงวนแหง่ชำต ิวำ่เป็นเจำ้หนำ้ทีข่องกรมอทุยำนแหง่ชำตแิต่กลับเป็น

คนท ำผดิเสยีเอง โพสตน์ีถ้กูเผยแพร่ในลักษณะทีอ่ำจท ำใหผู้เ้สยีหำยเสือ่มเสยีชือ่เสยีง หรอืท ำ

ใหผู้เ้สยีหำยไดรั้บกำรดหูมิน่หรอืเกลยีดชงัโดยผูอ้ืน่ได ้24 

                                            
21 ภำคผนวก ข ค ำฟ้อง 
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 ที ่https://voicefromthais.wordpress.com/2019/09/06/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/ 
23 ภำคผนวก ข ค ำฟ้อง วรรค 1.1 
24 ภำคผนวก ข ค ำฟ้อง วรรค 1.1 

https://voicefromthais.wordpress.com/2019/09/06/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/
https://voicefromthais.wordpress.com/2019/09/06/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/
https://voicefromthais.wordpress.com/2019/09/06/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/
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นำยสมัครยังถูกกลำ่วหำวำ่หมิน่ประมำท โดยอำ้งจำกค ำพดูทีใ่หไ้วก้ับบทควำมในนติยสำรออนไลน์ (ซึง่นำยสมัครได ้

น ำมำโพสตอ์อนไลนด์ว้ย) และโพสตบ์น Facebook อกีสองโพสตอ์กีดว้ย ซึง่โจทกแ์ละโจทกร์ว่มอำ้งวำ่เป็นเจตนำหมิน่

ประมำทเมือ่อำ่นร่วมกนักบัโพสตแ์รก ค ำพดูในนติยสำรระบวุำ่ “ไร่พืน้ที ่100 ไร่ในจังหวัดเพชรบรุตีัง้อยูใ่นเขตป่ำสงวน

แหง่ชำต ิไม่มกีำรสอบสวน ทีด่นิทีถู่กบกุรุกถูกดัดแปลงใหเ้ป็นรสีอรต์”25  ในกำรโพสตบ์ทควำมบน Facebook นำย

สมัครถกูกลำ่วหำวำ่ไดเ้ขยีนวำ่: “ไร่รำชพฤกษ์ตัง้อยูใ่นเขตป่ำสงวนแหง่ชำตทิีม่พีืน้ที ่100 ไร่ … ซึง่ประมำณ 73 ไร่นัน้

มนีำยไพโรจน์ ลิม้ลขิติอักษร [พีช่ำยของนำยชัยวัฒน์] เป็นผูค้รอบครอง นอกจำกนี้ กรมป่ำไมจ้ะตอ้งเวนคนืที่ดนิ

ดงักลำ่ว แตม่กีำรละเลยไมเ่วนคนื”26 

ค ำฟ้องระบ ุ(และมกีำรยนืยันในระหวำ่งกำรพจิำรณำคด)ี วำ่นำยไพโรจนเ์ป็นพีช่ำยของโจทกร์ว่ม ซึง่ไดย้อมรับอกีครัง้

วำ่โจทกร์ว่มไมไ่ดถ้กูกลำ่วถงึในโพสตน์ี ้โดยค ำฟ้องระบวุำ่ 

ขอ้ควำมนีห้มำยควำมวำ่ผูเ้สยีหำยเองไดบ้กุรกุทีด่นิทีต่ัง้อยูใ่นเขตป่ำสงวนแหง่ชำตโิดยใหพ้ีช่ำย

ครอบครองทีด่นิแทนตน ขอ้ควำมนีถ้กูตพีมิพใ์นลกัษณะทีอ่ำจท ำใหช้ือ่เสยีงของผูเ้สยีหำยเสือ่ม

เสยี หรอืท ำใหผู้เ้สยีหำยไดรั้บกำรดหูมิน่หรอืเกลยีดชงัโดยผูอ้ืน่ได ้27 

ดงัทีค่ดัลอกในค ำฟ้อง อกีโพสตห์นึง่บน Facebook และเป็นโพสตเ์ดยีวทีน่ำยวฒุแิชร ์โดยโพสตเ์มือ่วนัที ่28 สงิหำคม 

2559 ไดร้ะบดุงัตอ่ไปนี ้

ไร่ชยัรำชพฤกษ์ตัง้อยู ่[บำงสว่น] ในพืน้ทีป่่ำสงวนแหง่ชำตแิละ [บำงสว่น] ในพืน้ทีท่ีค่รอบครอง 

ตำมมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่30 มถินุำยน 2541 รวม 100 ไร่ กำรสอบสวนตำมขอ้รอ้งเรยีนของ

กรมป่ำไมไ้ดด้ ำเนนิกำรตัง้แต่ปี 2551จนถงึปัจจุบัน เมือ่เร็ว ๆ นี้เมือ่วันที ่24 มถิุนำยน 2559 

อธบิดกีรมป่ำไม ้(นำยชลธศิ สรัุสวด)ี ไดอ้อกรำยงำนเกีย่วกบัไร่ชยัรำชพฤกษ์ทีม่เีนือ้ที ่100 ไร่

ที่ตัง้อยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ … และตัง้อยู่ในพื้นที่ภำยใตก้ำรส ำรวจที่ด ำเนินกำรตำมมติ

คณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่30 มถินุำยน 2541 ซึง่พืน้ทีป่ระมำณ 73 ไร่ โดยมนีำยไพโรจน์ ลิม้ลขิติ

อกัษร เป็นผูค้รอบครอง สว่นทีเ่หลอืของทีด่นิจะตอ้งถกูเวนคนื แตอ่ธบิดกีรมป่ำไมเ้พกิเฉยตอ่กำร

เวนคนืดงักลำ่ว28 

โพสตส์ดุทำ้ยทีร่ะบเุป็นโพสตเ์มือ่วนัที ่22 กนัยำยน 2559 เป็นเรือ่งแยกตำ่งหำกและมรีปูภำพของเอกสำรของต ำรวจ

อยำ่งเป็นทำงกำร โพสตร์ะบวุำ่ 

นีเ่ป็นภำพของเอกสำรทีอ่อกโดยสถำนตี ำรวจแกง่กระจำนเกีย่วกบักำรตดัสนิใจของต ำรวจในกำร

น ำเสนอผลกำรสอบสวนตอ่พนักงำนอยักำรในคดทีีเ่กีย่วขอ้งกบัปืน (ซองกระสนุและกระสนุ) อะไร

ประมำณนัน้ อยำ่พดูวำ่กระสนุเป็นของรัฐเพรำะรุน่ [ของกระสนุ] ทีถ่กูยดึไว ้วำ่กนัวำ่ไมใ่ชป่ระเภท

ทีรั่ฐซือ้มำ อำ่นและตดัสนิใจดว้ยตวัคณุเองวำ่ใครเป็นคนดหีรอืคนเลว29 

ไมม่กีำรโตแ้ยง้วำ่นำยสมัครไมไ่ดเ้ขยีนโพสตเ์หลำ่นัน้ ซึง่นำยวฒุไิดแ้ชรห์นึง่ในโพสตเ์หลำ่นัน้ และไมม่โีพสตใ์ดเลยที่

ระบชุือ่โจทกร์ว่มคอืนำยชยัวฒัน ์อยำ่งไรก็ตำม ตำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิดำ้นลำ่ง โจทกร์ว่มอำ้งวำ่โพสตท์ัง้หมดและ

ค ำพดูของนำยสมัครในนติยสำร เมือ่อำ่นรว่มกนัสำมำรถระบแุละกลำ่วหำตนได ้

ตำมทีไ่ดโ้ตแ้ยง้กนัยำวนำนในระหวำ่งกำรพจิำรณำคด ีโจทกร์ว่มคอืนำยชยัวฒัน ์ลิม้ลขิติอกัษร เป็นปรปักษ์กบัจ ำเลยที่

หนึง่คอืนำยสมคัร ดอนนำปี มำยำวนำน จ ำเลยทีส่อง นำยวฒุ ิบญุเลศิ เป็นนักเคลือ่นไหวดำ้นสทิธชินพืน้เมอืง ซึง่ได ้

ใหก้ำรในศำลวำ่ กอ่นหนำ้นีต้นไดใ้หก้ำรแกค่ณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแหง่ชำตเิกีย่วกบับทบำทของโจทกร์ว่มในกำร

บงัคบัและกำรเผำบำ้นเรอืนเพือ่ใหช้มุชนชำวกะเหรีย่งพืน้เมอืงออกจำกพืน้ที ่นำยวฒุมิทีนำยควำมเป็นทมีนักกฎหมำย

จำก Cross Cultural Foundation (CrCF) ซึง่เป็นองคก์รไมแ่สวงผลก ำไรทีมุ่ง่เนน้ดำ้นสทิธมินุษยชนของชนกลุม่นอ้ย 

คนไรส้ญัชำต ิแรงงำนขำ้มชำต ิและผูท้ีต่กเป็นเหยือ่ของควำมขดัแยง้ แมว้ำ่จะไมเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัคดนีี ้แตใ่นขณะ

                                            
25 ภำคผนวก ข ค ำฟ้อง วรรค 1.2 
26 ภำคผนวก ข ค ำฟ้อง วรรค 1.2 
27 ภำคผนวก ข ค ำฟ้อง วรรค 1.2 
28 ภำคผนวก ข ค ำฟ้อง วรรค 1.3 
29 ภำคผนวก ข ค ำฟ้อง วรรค 1.4 
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ทีม่กีำรพจิำรณำคดนัีน้ โจทกร์ว่มพรอ้มกบัเจำ้หนำ้ทีผู่อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชำสำมคนถกูสอบสวนและตอ่มำไดถ้กูตัง้ขอ้หำ

ฆำตกรรมนักเคลือ่นไหวชำวกะเหรีย่งทีช่ ือ่ นำยพอละจ ี"บลิลี"่ รักจงเจรญิ ซึง่หำยตวัไปในปี 2557 และศพของเขำถกู

คน้พบกอ่นทีค่ดนีีจ้ะเขำ้สูก่ำรพจิำรณำคดใีนชัน้ศำล30 ในเดอืนมกรำคม 2563 อยักำรไดป้ระกำศวำ่จะไมด่ ำเนนิคดกีำร

หำยไปดงักลำ่วตอ่โจทกร์ว่มอกีตอ่ไปเนือ่งจำกพยำนหลกัฐำนไมเ่พยีงพอ31 

ค. กระบวนพจิารณาคด ี

กำรพจิำรณำคดขีองนำยสมัคร ดอนนำปี และนำยวฒุ ิบญุเลศิ มขี ึน้ทีศ่ำลอำญำมนีบรุใีนกรงุเทพมหำนครฯ เมือ่วันที ่10 

และ 11 กนัยำยน 2562 วันแรกคอืวันที ่10 กนัยำยน นัน้เนน้ไปทีก่ำรสบืพยำนโจทก ์ในวันทีส่องจ ำเลยทัง้สองท ำกำร

แกต้่ำงคดขีองตน นำยสมัครและนำยวุฒถิูกพจิำรณำคดพีรอ้มกัน แต่นำยสมัครเป็นทนำยของตัวเอง และนำยวุฒมิี

ตัวแทนเป็นทนำยควำมจำก Cross Cultural Foundation ส ำนักงำนอัยกำรเป็นตัวแทนใหก้ับฝ่ำยรัฐ สว่นโจทกร์่วมมี

ทนำยควำมสว่นตวั 

วนัที ่10 กนัยายน 2562 : การสบืพยานของอยัการ 

ผูส้ังเกตกำรณ์จำก TrialWatch และล่ำมมำถงึศำลเวลำ 8.00 น. กอ่นเวลำเริม่กำรพจิำรณำคดหีนึง่ชั่วโมง เวลำ

ประมำณ 9.00 น. พนักงำนศำลเขำ้มำในหอ้งพจิำรณำคดแีละสอบถำมวำ่จ ำเลยมำศำลหรอืไม ่พรอ้มกบับันทกึวำ่มสีือ่

อยูน่อกหอ้งพจิำรณำคด ีพนักงำนศำลขอดหูนังสอืรับรองของผูส้งัเกตกำรณ์และโทรศัพทไ์ปทีส่ ำนักงำนพนักงำนศำล

เพือ่ยนืยันวำ่วำ่มกีำรยืน่หนังสอืรับรองไปแลว้กอ่นหนำ้นี ้เวลำ 9:40 น. คณะผูพ้พิำกษำสำมทำ่นเขำ้หอ้งพจิำรณำคด ีผู ้

พพิำกษำทีเ่ป็นประธำนเริม่ตน้โดยกำรแจง้กับนำยสมัครซึง่ไม่มทีนำยว่ำ ผูพ้พิำกษำเต็มใจทีจ่ะด ำเนนิคดตี่อไปแมว้่ำ

นำยสมัครจะไมม่ทีนำยเป็นตวัแทน แตไ่ดเ้ตอืนนำยสมัครวำ่ภำษำกฎหมำยอำจเขำ้ใจยำก อยำ่งไรก็ตำม ผูพ้พิำกษำได ้

กลำ่ววำ่ท่ำนยนิดทีีจ่ะใหน้ำยสมัครเป็นทนำยของตนเอง จำกนัน้ผูพ้พิำกษำไดก้ลำ่วถงึผูส้ังเกตกำรณ์ในศำลและใหผู้ ้

สงัเกตกำรณ์แนะน ำตนเอง และอนุญำตใหผู้ส้งัเกตกำรณ์และลำ่มอยูใ่นหอ้งพจิำรณำคดไีดต้รำบใดทีไ่มม่กีำรใชอ้ปุกรณ์

บนัทกึเสยีง หลงัจำกนัน้ผูพ้พิำกษำทำ่นทีส่องในคณะผูพ้พิำกษำไดก้ลำ่ววำ่ ผูส้งัเกตกำรณ์และผูท้ีไ่มไ่ดเ้ป็นคูค่วำมใน

หอ้งพจิำรณำคดจีะตอ้งไมจ่ดบนัทกึใด ๆ ในระหวำ่งกระบวนกำรพจิำรณำคด ีมเิชน่นัน้อำจถกูขอ้หำดหูมิน่ศำลได ้

อัยกำรเริม่ตน้ดว้ยกำรสบืโจทกร์่วมคอื นำยชยัวัฒน ์ลิม้ลขิติอักษร ซึง่สรุปบทควำมทีเ่ป็นตน้เหตขุองคด ีและใหก้ำรวำ่

บทควำมเหลำ่นีท้ ำใหต้นและชือ่เสยีงของตนเสยีหำย ท ำใหป้ระชำชนเกลยีดตน และท ำใหต้นไมไ่ดเ้ลือ่นขัน้หลังมกีำร

สอบสวนโดยส ำนักงำนอทุยำน นำยชยัวัฒนก์ลำ่ววำ่ตนพน้จำกขอ้กลำ่วหำโดยกำรสอบสวนของส ำนักงำนอทุยำนทีว่ำ่ 

ตนเป็นเจำ้ของทีด่นิอย่ำงผดิกฎหมำยภำยในอทุยำนหรอืไม่ (แมว้ำ่ทนำยควำมของนำยวฒุจิะถำมคำ้น แตไ่ม่มกีำรยืน่

หลกัฐำนของกำรพน้จำกขอ้กลำ่วหำดังกลำ่วตอ่ศำลแตอ่ยำ่งใด) นอกจำกนีน้ำยชยัวัฒนย์ังยอมรับวำ่ไมม่ชี ือ่ของตนอยู่

ในโพสตบ์น Facebook แตก่ลำ่ววำ่ถำ้อำ่นโพสตต์ำ่ง ๆ ดว้ยกนัก็จะสำมำรถระบตุัวตนของตนไดเ้พรำะชือ่ของตนคลำ้ย

กบัชือ่ของไร ่และเนือ่งจำกบทควำมในนติยสำรทีม่คี ำพดูของนำยสมัครไดร้ะบชุือ่ชดุอทุยำนทีต่นเป็นผูน้ ำ นำยชยัวัฒน์

เบกิควำมวำ่ตนรูจั้กจ ำเลยทัง้สอง โดยนำยสมัครเป็นรุ่นพีใ่นมหำวทิยำลัยและเขำ้มำท ำงำนกอ่นหนำ้ตนในกรมอทุยำน

แห่งชำต ินำยชัยวัฒน์เบกิควำมว่ำตนทรำบว่ำนำยวุฒ ิบุญเลศิ เป็นใคร เนื่องจำกเคยมกีำรกระทบกระทั่งกันในอดตี

เกีย่วกบัสทิธใินทีด่นิและสทิธขิองชมุชนชำวกะเหรีย่ง ทนำยควำมของนำยวฒุถิำมตอ่วำ่นำยชยัวฒันท์รำบวำ่นำยวฒุไิด ้

รอ้งเรยีนไปยังเจำ้หนำ้ทีเ่กีย่วกบัโจทกร์่วมเรือ่งกำรหำยตัวไปของนักเคลือ่นไหวชำวกะเหรีย่งทีช่ ือ่ นำยพอละจ ี"บลิลี"่ 

                                            
30   ส ำนักงำนขำ้หลวงใหญเ่พือ่สทิธมินุษยชนแหง่องคก์ำรสหประชำชำต ิส ำนักงำนประจ ำภมูภิำคเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต ้“UN Human Rights Office welcomes progress on Thai enforced disappearance case, urges 
government to do more,” Nov. 13, 2019, ที ่https://bangkok.ohchr.org/thailand-un-human-rights-office-
welcomes-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, ที ่
https://apnews.com/8bda56d7c3024c829d803ad5ceb83090; Bangkok Post, “Chaiwat surrenders to 
answer murder charge in Billy case,” Nov. 12, 2019, ที ่
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1792599/chaiwat-surrenders-to-answer-murder-charge-
in-billy-case 
31  The Nation Thailand, “Billy Murder Case: DSI Studying Prosecutors’ Decision to Drop Charges Against 

National Park Ex-chief,” January 28, 2020, ที ่ 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, ที ่ https://www.hrw.org/news/2020/02/03/thailand-charges-dropped-activists-murder# 

https://apnews.com/8bda56d7c3024c829d803ad5ceb83090
https://www.nationthailand.com/news/30381174
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รักจงเจรญิ หรอืไม ่ผูพ้พิำกษำทีเ่ป็นหัวหนำ้องคค์ณะกลำ่วแทรกขึน้วำ่จะอนุญำตใหม้กีำรตัง้ค ำถำมในแนวนี้เพือ่พสิจูน์

วำ่ทัง้สองคนมคีวำมสมัพันธก์อ่นหนำ้นี ้แตเ่ตอืนทนำยควำมวำ่ไมใ่หถ้ำมอยำ่งละเอยีดเนือ่งจำกผูพ้พิำกษำตอ้งกำรทีจ่ะ

มุง่เนน้ไปทีค่ดนีี ้ไมใ่ชค่ดอีืน่หรอืเรือ่งรอ้งเรยีนทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง ผูพ้พิำกษำกลำ่วเพิม่เตมิอกีวำ่ตนไดอ้ำ่นรำยงำนเกีย่วกบั

นำยชยัวฒันเ์รือ่งกำรเผำบำ้นเรอืนของชำวกะเหรีย่งในป่ำแลว้ เพยีงแตผู่พ้พิำกษำอยำกจะมุง่เนน้ไปทีค่ดหีมิน่ประมำท 

ในตอนบำ่ย อยักำรและนำยชยัวฒันน์ ำเสนอพยำนอกีสำมคน ไดแ้ก ่เจำ้หนำ้ทีก่ฎหมำยของอทุยำนแหง่ชำต ิผูช้ว่ยฝ่ำย

ธรุกำรของอทุยำนแหง่ชำตทิีแ่จง้ต ำรวจในนำมของนำยชยัวัฒน์ และเจำ้หนำ้ทีอ่ทุยำนอกีคนหนึง่ที่ไดอ้ำ่นโพสตห์มิน่

ประมำททีถ่กูกลำ่วหำดว้ยเชน่กนั พยำนเหลำ่นีเ้บกิควำมวำ่ไดอ้ำ่นโพสตบ์น Facebook ทรำบวำ่เป็นโพสตเ์กีย่วกบันำย

ชยัวฒัน ์และโพสตเ์หลำ่นัน้สรำ้งควำมรูส้กึในแงล่บตอ่โจทกร์ว่มในฐำนะผูใ้ชอ้ ำนำจในทำงทีผ่ดิ 

 
วนัที ่11 กนัยายน 2562 : การสบืพยานจ าเลย  

ในวนัทีส่องอัยกำรสรุปกำรน ำเสนอและกำรสบืพยำนโดยเริม่ตน้จำกต ำรวจทีเ่ป็นพนักงำนสอบสวนทีต่ัง้ขอ้หำจ ำเลยทัง้

สอง เจำ้หนำ้ทีต่ ำรวจใหก้ำรวำ่ตนไดอ้ำ่นโพสตเ์หลำ่นัน้ เห็นวำ่โพสตเ์หลำ่นัน้เป็นกำรหมิน่ประมำท และไดส้อบปำกค ำ

จ ำเลย เจำ้หนำ้ทีต่ ำรวจกลำ่ววำ่เดมิทมีกีำรน ำเสนอส ำนวนในสองขอ้หำคอื ขอ้หำหมิน่ประมำททำงอำญำและกำรน ำ

ขอ้มลูหลอกลวงเขำ้มำในระบบคอมพวิเตอร ์แตอ่ยักำรยอมรับเฉพำะขอ้หำหมิน่ประมำททำงอำญำเทำ่นัน้ 

ตัง้แต่เวลำประมำณ 11.00 น. ถงึ 13.00 น. นำยสมัคร ดอนนำปี แสดงตนเป็นพยำนจ ำเลยของตนเอง โดยที ่            

ผูพ้พิำกษำถำมค ำถำมในขณะทีน่ำยสมัครอำ่นค ำใหก้ำรทีเ่ตรยีมไว ้นำยสมัครเริม่ตน้ดว้ยกำรอธบิำยประวัตคิวำมเป็นมำ

ของกำรท ำงำนทีส่ ำนักงำนอุทยำน และสิง่ทีต่นรูส้กึว่ำเป็นภำรกจิคอืกำรเปิดเผยกำรทุจรติในกรมอุทยำน นำยสมัคร

อธบิำยตอ่ไปวำ่นับตัง้แตเ่กษียณอำยุตนไดใ้ช ้Facebook เพือ่โพสตเ์กีย่วกบัป่ำไมแ้ละปัญหำทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึสทิธใิน

ทีด่นิ จำกนัน้นำยสมัครใหเ้หตผุลวำ่ควำมจรงิเป็นค ำแกต้ำ่งของกำรหมิน่ประมำททีถ่กูกลำ่วหำ โดยใหก้ำรวำ่โพสตบ์น 

Facebook นัน้เป็นขอ้เท็จจรงิเนื่องจำกเป็นรำยงำนของรัฐบำลทีแ่สดงวำ่อสังหำรมิทรัพยด์ังกลำ่วบกุรุกพืน้ทีป่่ำ นำย

สมัครยังชีใ้หเ้ห็นวำ่โพสตเ์หลำ่นัน้เกีย่วขอ้งกับพีช่ำยของโจทกร์่วมเพรำะมแีต่ชือ่เขำเท่ำนัน้ทีอ่ยู่ในโพสต ์นอกจำกนี้

นำยสมัครยังกลำ่วอกีวำ่ตนไดล้งโพสตห์ลำยรอ้ยโพสตบ์น Facebook (ซึง่ไดย้ืน่ไวเ้ป็นหลกัฐำนแกศ่ำลแลว้) แตบ่คุคล

เพียงผูเ้ดียวที่ยื่นฟ้องตนคอืนำยชัยวัฒน์ซึง่เป็นโจทกร์่วมและเคยฟ้องตนในขอ้หำหมิน่ประมำททำงอำญำ (ที่ไม่

เกีย่วขอ้งกัน) มำแลว้สำมครัง้ นำยสมัครเบกิควำมต่อไปว่ำเหตผุลหนึง่ทีโ่จทกร์่วมมคีวำมขุน่เคอืงกับตนก็เพรำะในปี 

2558 ตนไดเ้สนอใหย้ำ้ยนำยชยัวัฒนไ์ปท ำงำนทีอ่ืน่เนือ่งจำกเขำถกูกลำ่วหำวำ่มสีว่นร่วมในกำรหำยตัวไปเมือ่ปี 2557 

ของนักกจิกรรมซึง่เป็นชนพืน้เมอืงชือ่ นำยพอละจ ี”บลิลี"่ รักจงเจรญิ32 

หลงัพักกลำงวนั คดดี ำเนนิตอ่ไปโดยมจี ำเลย นำยวฒุ ิบญุเลศิ ขึน้เบกิควำม นำยวฒุใิหก้ำรวำ่ตนเป็นเกษตรกรและ

ท ำงำนใหก้บัคณะกรรมกำรทีจั่ดตัง้ขึน้โดยรัฐบำลเพือ่ศกึษำปัญหำทำงวฒันธรรมและเศรษฐกจิของชมุชนชนกลุม่นอ้ย 

รวมถงึชำวกะเหรีย่งและชมุชนทีอ่ำศยัอยูใ่นป่ำไมอ้ืน่ ๆ นำยวฒุเิบกิควำมตอ่ไปวำ่ตนไมเ่คยพบกบัจ ำเลยอกีคนหนึง่ที่

ชือ่นำยสมัคร ดอนนำปี กอ่นทีจ่ะมกีำรด ำเนนิคดใีนศำล แตต่นไดต้ดิตำมนำยสมคัรบน Facebook เนือ่งจำกทัง้สอง

สนใจเรือ่งเดยีวกนัในประเด็นเรือ่งป่ำไมแ้ละสทิธใินทีด่นิ นำยวฒุใิหก้ำรวำ่ตนแชรโ์พสตข์องนำยสมคัรเมือ่วนัที ่28 

สงิหำคม 2559 บนหนำ้ Facebook ของตนเองโดยไมม่คี ำอธบิำยเพิม่เตมิ และระบอุยำ่งชดัเจนวำ่น่ันเป็นโพสตข์อง

นำยสมัคร ดอนนำปี เพือ่ใหเ้ครดติกบันำยสมคัร และเพือ่สือ่วำ่ตนไมไ่ดบ้อกวำ่ขอ้กลำ่วหำนัน้เป็นควำมจรงิ แตต่อ้งกำร

แสดงตน้ตอของขอ้กลำ่วหำและกระตุน้ใหรั้ฐบำลท ำกำรสบืสวนสอบสวนเรอืงนี ้

พยำนคนสดุทำ้ยในคดทีีเ่รยีกมำใหก้ำรโดยทมีทนำยควำมของนำยวฒุเิป็นผูเ้ชีย่วชำญดำ้นวชิำกำรในชมุชนชำว

กะเหรีย่ง ซึง่ยนืยันวำ่นำยวฒุเิคยใหก้ำรตอ่คณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแหง่ชำตเิกีย่วกบัค ำสัง่ของโจทกร์ว่มในปี 2554 

ใหเ้ผำบำ้นเรอืนของชำวกะเหรีย่ง และกำรใหก้ำรในครัง้นัน้ไดน้ ำไปสูก่ำรสบืสวนสอบสวนอยำ่งเป็นทำงกำรเกีย่วกบันำย

ชยัวฒันแ์ละกจิกรรมตำ่ง ๆ ของนำยชยัวฒัน ์

                                            
32 ในขณะทีม่กีำรพจิำรณำคดนีี ้ศพของบลิลีเ่พิง่ถกูคน้พบ และกรมสอบสวนคดพีเิศษของกระทรวงยตุธิรรม (ดเีอสไอ) 
ไดเ้ริม่ด ำเนนิกำรสบืสวนคดฆีำตกรรม นำยชยัวฒัน ์ลิม้ลขิติอกัษร ถกูจับกมุในขอ้หำฆำตกรรมเมือ่วนัที ่12 พฤศจกิำยน 
2562 อยำ่งไรก็ตำมเมือ่วนัที ่27 มกรำคม 2563 ดเีอสไอไดป้ระกำศวำ่ไดท้ ำกำรยกฟ้องคดฆีำตกรรมและขอ้หำอืน่ ๆ 
ตอ่นำยชยัวฒัน ์ลิม้ลขิติอกัษร และเจำ้หนำ้ทีอ่ทุยำนอกีสำมคน 
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วนัที ่18 พฤศจกิายน 2562 : การพพิากษา 

ผูส้งัเกตกำรณ์จำก TrialWatch และลำ่มเขำ้รว่มรับฟังกำรพพิำกษำในวนัที ่18 พฤศจกิำยน 2562 เวลำ 9.00 น. จ ำเลย

ทัง้สองมำศำล แตโ่จทกร์ว่มไมไ่ดม้ำ 

ศำลพบวำ่จ ำเลยทัง้สองไมม่คีวำมผดิในทกุขอ้หำ จงึปฏเิสธกำรเรยีกรอ้งคำ่เสยีหำยของโจทกร์ว่ม ศำลใชม้ำตรฐำน

ทีว่ำ่บคุคลมเีหตผุลในกำรประเมนิโพสตต์ำ่ง ๆ และไมไ่ดเ้ชือ่ตำมขอ้โตแ้ยง้ของอยักำรและของโจทกร์ว่มวำ่โพสตท์ัง้

สำมรำยกำร (และบทควำมทีอ่ำ้งค ำพดูของนำยสมัคร) ควรถกูอำ่นดว้ยกนั โดยออกควำมเห็นวำ่ผูอ้ำ่นอำจไดเ้ห็นเพยีง

โพสตเ์ดยีวและอำจไมเ่ห็นทกุโพสตก์็ได ้ดงันัน้จงึไมอ่ำจคำดกำรณไ์ดว้ำ่ ประชำชนจะสำมำรถระบแุละมคีวำมคดิเห็น

เชงิลบเกีย่วกบัผูร้อ้งได ้จำกกำรวเิครำะหข์อ้ควำม ศำลพบวำ่ไมม่ขีอ้ควำมใดทีแ่สดงกำรหมิน่ประมำทโจทกโ์ดยตรง 

โดยกลำ่ววำ่ไมม่กีำรกลำ่วถงึชือ่โจทกใ์นโพสตห์รอืหรอืบทควำมใด ๆ33 

ศำลยังกล่ำวเพิม่เตมิว่ำพยำนของอัยกำร (เจำ้หนำ้ที่หรือเพื่อนร่วมงำนทุกคนของโจทกร์่วม) เป็นพยำนซ ้ำซอ้น 

ค ำใหก้ำรของพยำนเหล่ำนั้นไดข้อ้สรุปเกีย่วกับกำรหมิน่ประมำท และค ำใหก้ำรไม่น่ำเชือ่ถือถำ้พจิำรณำว่ำพยำน

เหล่ำนัน้ท ำงำนใหใ้คร (”ศำลมคีวำมเห็นว่ำตอ้งใชค้วำมระมัดระวังเมือ่ใหน้ ้ำหนักกับค ำใหก้ำรของพยำนทัง้สำมคนนี ้

เพรำะทกุคนท ำงำนในสถำนทีเ่ดยีวกนักบัโจทกร์ว่ม”)34 

 

  

                                            
33 พนักงำนอยักำร และ CL กบั SD และ WD ค ำพพิำกษำ 18 พฤศจกิำยน 2562, ภำคผนวก ค (“แมเ้มือ่พจิำรณำทัง้
ขอ้ควำมและกำรสมัภำษณ์ก็ไมอ่ำจเขำ้ใจไดว้ำ่ ขอ้ควำมระบวุำ่โจทกร์ว่มเป็นเจำ้ของไรช่ยัรำชพฤกษ์ เนือ่งจำกชือ่ของ
โจทกร์ว่มไมไ่ดถ้กูกลำ่วถงึเลย และไมม่คี ำหรอืวลใีด ๆ ในทัง้ขอ้ควำและกำรสมัภำษณ์ของจ ำเลยที ่1 ทีส่ำมำรถเขำ้ใจ
ไดว้ำ่อำ้งถงึโจทกร์ว่ม ในทำงตรงกนัขำ้ม ค ำแถลงของจ ำเลยที ่1 ระบชุดัเจนวำ่เจำ้ของไรช่ยัรำชพฤกษ์คอืนำยไพโรจน ์
ลิม้ลขิติอกัษร และไมใ่ชโ่จทกร์ว่ม”) 
34 พนักงำนอยักำร และ CL กบั SD และ WD ค ำพพิำกษำ วนัที ่18 พฤศจกิำยน 2562, ภำคผนวก ค 
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ระเบยีบวธิ ี

ก.  ชว่งการสงัเกตการณ ์

คลนิกิสทิธมินุษยชนของ Columbia Law School ไดเ้ฝ้ำตดิตำมกำรพจิำรณำคดใีนชัน้ศำลและกำรพพิำกษำทีม่ี

ระยะเวลำสองวันซึง่เป็นสว่นหนึง่ของโครงกำร TrialWatch ของ CFJ กอ่นท ำภำรกจิกำรสงัเกตกำรณ์นี ้Columbia ได ้

แจง้ทนำยควำมจ ำเลยเกีย่วกบัควำมตัง้ใจทีจ่ะเฝ้ำตดิตำมคดนีีแ้ละขอรับค ำฟ้อง นอกจำกนี ้คลนิกิดำ้นมนุษยชนยังแจง้

ศำลมนีบรุกีอ่นกำรพจิำรณำคดถีงึควำมตัง้ใจในกำรเฝ้ำตดิตำมกำรพจิำรณำคด ีโดยสง่จดหมำยทำงโทรสำรสองสปัดำห์

ลว่งหนำ้กอ่นวันเริม่ตน้กำรพจิำรณำคด ีในระหวำ่งกำรพจิำรณำคด ีColumbia ท ำงำนร่วมกับนักแปลทอ้งถิน่ซึง่ไดรั้บ

อนุญำตใหแ้ปลสดในระหวำ่งกำรพจิำรณำคด ี

ไม่มผีูส้ังเกตกำรณ์คนใดทีพ่บกับอปุสรรคในกำรเขำ้สูห่อ้งพจิำรณำคด ีแตผู่ส้ังเกตกำรณ์ไม่ไดรั้บอนุญำตใหจ้ดบันทกึ

ใด ๆ ในระหวำ่งกำรพจิำรณำคด ีเมือ่ผูพ้พิำกษำเขำ้สูห่อ้งพจิำรณำคด ีผูส้งัเกตกำรณ์และผูแ้ปลถกูขอใหแ้นะน ำตนเอง

และไดรั้บอนุญำตใหอ้ยูใ่นศำล อยำ่งไรก็ตำม ภำยในไม่กีน่ำทหีลังจำกกำรเริม่ตน้ของกระบวนพจิำรณำคด ีหนึง่ในสำม

ของผูพ้พิำกษำกลำ่ววำ่หำ้มทกุคนในหอ้งพจิำรณำคดจีดบันทกึมฉิะนัน้จะถอืวำ่ดหูมิน่ศำล ผูส้งัเกตกำรณ์ไดบ้ันทกึกำร

สงัเกตกำรณ์ในชว่งพักและทกุคนื โดยพยำยำมระลกึควำมจ ำและสรปุอยำ่งถกูตอ้งทีส่ดุวำ่เกดิอะไรขึน้ในศำล 

ผูส้งัเกตกำรณ์ใชแ้บบสอบถำม TrialWatch ของ CFJ ทีไ่ดม้ำตรฐำนเพือ่บนัทกึและตดิตำมสิง่ทีเ่กดิขึน้ในศำล และ

ระดบัของสทิธใินกำรพจิำรณำคดทีีเ่ป็นธรรมของจ ำเลยทีไ่ดรั้บในกระบวนพจิำรณำคด ี

ข. ชว่งการประเมนิ 

เพือ่ประเมนิควำมเป็นธรรมของกำรพจิำรณำคดแีละกำรใหเ้กรด ไลโอเนล แบล็คแมน สมำชกิของคณะผูเ้ชีย่วชำญ 

TrialWatch ของ CFJ ทีรั่บผดิชอบในกำรประเมนิควำมเป็นธรรมของกำรพจิำรณำคด ีไดท้บทวนเนือ้หำทีผู่ส้งัเกตกำรณ์

ใหไ้ว ้รวมถงึค ำตอบส ำหรับค ำถำมมำตรฐำน (ทีร่วบรวมผำ่นแอป TrialWatch ของ CFJ) ตลอดจนบนัทกึทีจ่ดไวใ้น

ระหวำ่งกำรด ำเนนิคดแีละกำรประชมุทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้เอกสำรของศำลทีเ่กีย่วขอ้งกบัคด ี

เนื้อหำเหล่ำนี้ท ำใหผู้เ้ชีย่วชำญไดรั้บขอ้เท็จจรงิส ำหรับกำรพจิำรณำเพือ่ประเมนิควำมเป็นธรรมของกำรพจิำรณำคดี

ภำยใตห้ลกัสทิธมินุษยชน จำกนัน้ผูเ้ชีย่วชำญไดป้ระเมนิกำรพจิำรณำคดดีว้ยองคป์ระกอบของสทิธใินกำรพจิำรณำคดทีี่

เป็นธรรมตอ่ไปนี ้ไดแ้ก ่สทิธใินกำรถกูสนันษิฐำนไวก้อ่นวำ่เป็นผูบ้รสิทุธิ ์สทิธทิีจ่ะไดรั้บแจง้ขอ้หำ ควำมสำมำรถทีจ่ะสู ้

คดไีด ้สทิธทิีจ่ะมลีำ่ม สทิธทิีจ่ะไมถ่กูด ำเนนิคดซี ้ำ สทิธใินกำรพจิำรณำคดอียำ่งรวดเร็ว สทิธทิีจ่ะไดรั้บกำรพจิำรณำคดี

โดยตลุำกำรทีม่คีวำมสำมำรถ เป็นอสิระและเป็นกลำงทีก่ ำหนดโดยกฎหมำย สทิธใินกำรมทีนำยควำม สทิธใินกำรมี

เวลำและสถำนทีท่ีเ่พยีงพอในกำรเตรยีมกำรต่อสูค้ด ีสทิธใินกำรรับกำรพจิำรณำคดทีีเ่ปิดเผยต่อสำธำรณะ สทิธทิีจ่ะ

ไดรั้บกำรพจิำณำคดตี่อหนำ้จ ำเลย สทิธทิีจ่ะไม่กล่ำวโทษตนเอง สทิธใินกำรเรยีกและน ำสบืพยำนหลักฐำนมำสูก่ำร

พจิำรณำของศำล สทิธทิีจ่ะไดรั้บควำมเป็นธรรม และสทิธใินกำรอทุธรณ์รวมถงึสทิธใินกำรไดรั้บกำรพพิำกษำทีเ่ป็น

สำธำรณะและสมเหตสุมผล 

หลงัจำกนัน้ไดม้กีำรใหเ้กรดโดยใชว้ธิกีำรในภำคผนวกในรำยงำนนี ้
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การวเิคราะห ์

ในระหว่ำงกระบวนกำรพจิำรณำคดศีำลไดจั้ดใหม้กีำรพจิำรณำคดอีย่ำงเป็นธรรมส ำหรับจ ำเลยทัง้สองตำมทีค่วรเป็น 

และไม่มกีำรฝ่ำฝืนมำตรฐำนของกฎหมำยระหวำ่งประเทศเกีย่วกบักำรพจิำรณำคดอีย่ำงเป็นธรรมอยำ่งมนัียส ำคัญใด ๆ 

ทีป่รำกฏในคดนีีต้ำมรำยงำนของผูส้งัเกตกำรณ์และเอกสำรคดทีีม่อียู่35 ควำมยำวและกำรแสดงเหตผุลอยำ่งละเอยีดใน

ค ำพพิำกษำแสดงใหเ้ห็นวำ่ผูพ้พิำกษำมสีว่นร่วมอย่ำงเต็มทีใ่นระหวำ่งกำรพจิำรณำคด ีมคีวำมคุน้เคยกับหลักฐำนเป็น

อยำ่งด ีและใชแ้นวทำงทีเ่หมำะสมและเป็นธรรมในกำรประเมนิพยำนและเอกสำรตำ่ง ๆ  

อย่ำงไรก็ตำม สิง่ทีน่่ำกังวลคอืกำรทีศ่ำลตัดสนิใจรับค ำฟ้องขอ้หำทำงอำญำจำกเอกชนและพนักงำนอัยกำรทีฟ้่อง

จ ำเลยทัง้สองดว้ยขอ้หำหมิน่ประมำททำงอำญำตัง้แตแ่รก ประกำรแรก คณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแหง่สหประชำชำติ

ไดก้ ำหนดอย่ำงชัดเจนว่ำจะตอ้งไม่ใชข้อ้หำหมิน่ประมำทเพือ่หำ้มกำรแสดงควำมคดิเห็น36 นอกจำกนี้ หลักฐำนและ

เหตผุลในกำรพพิำกษำขัน้สดุทำ้ยชีใ้หเ้ห็นวำ่ รัฐตัดสนิใจด ำเนนิคดกีบัจ ำเลยโดยไมม่กีำรพจิำรณำเนือ้หำของคดอียำ่ง

เหมำะสม เป็นธรรมหรอืมคีวำมสมดลุ จำกควำมเป็นมำของคดนีี้และควำมไรมู้ลเหตุของขอ้หำ เรำจงึมคีวำมเห็นว่ำรัฐ

สนับสนุนกำรด ำเนนิคดทีีต่ัง้ใจจะยับยัง้และลงโทษนักเคลือ่นไหวดำ้นสทิธ ิ

ภำยใตก้ตกิำระหว่ำงประเทศว่ำดว้ยสทิธพิลเมืองและสทิธทิำงกำรเมืองซึง่รัฐบำลไทยไดล้งนำมและใหส้ัตยำบัน 

ขอ้จ ำกดัของสทิธใินกำรแสดงควำมคดิเห็นตอ้งเป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด และจ ำเป็นตอ้งเป็นไปตำมผลประโยชน์

ของรัฐทีช่อบดว้ยกฎหมำยและไดส้ัดสว่นกับผลประโยชน์นัน้37  คณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแหง่สหประชำชำตซิ ึง่

ตระหนักถงึผลกระทบของกำรลงโทษทำงอำญำตอ่กำรแสดงออกอย่ำงเสรีทีช่อบดว้ยกฎหมำยพบวำ่ รัฐควรพจิำรณำ 

“กำรยกเลกิควำมผดิอำญำฐำนหมิน่ประมำท” และพจิำรณำว่ำควำมผดิดังกล่ำว “โทษจ ำคุกไม่ใช่กำรลงโทษที่

เหมำะสม” 38 

ในแถลงกำรณ์ร่วมในปี 2545 ผูร้ำยงำนพเิศษ แหง่สหประชำชำตวิำ่ดว้ยเสรภีำพในกำรแสดงควำมคดิเห็นและกำร

แสดงออก ผูแ้ทนองคก์ำรเพือ่ควำมมั่นคงและควำมร่วมมอืในยโุรปวำ่ดว้ยเสรภีำพของสือ่ และผูร้ำยงำนพเิศษองคก์ำร

รัฐอเมรกิำวำ่ดว้ยเสรภีำพในกำรแสดงออก ไดก้ลำ่ววำ่ “กำรหมิน่ประมำททำงอำญำไม่เป็นกำรจ ำกดัทีส่มเหตสุมผลตอ่

เสรีภำพในกำรแสดงออก ในกรณีทีจ่ ำเป็น กฎหมำยหมิน่ประมำททำงอำญำทัง้หมดควรถูกยกเลกิและแทนที่ดว้ย

กฎหมำยหมิน่ประมำททำงแพง่ทีเ่หมำะสม” 39 

                                            
35 ตวัอยำ่งเชน่ไมป่รำกฏวำ่ศำลแจง้ใหจ้ ำเลยทรำบถงึสทิธทิีจ่ะไมพ่ดู แตน่ีไ่มใ่ชก่ำรมอีคตติอ่จ ำเลย 
36  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 ด ู Human Rights Committee, Kim v. Republic of Korea, U.N. Doc. CCPR/C/64/D/574/1994, para. 12.2 
(1999) (สงัเกตวำ่ “ ขอ้จ ำกดัตอ่สทิธใินกำรแสดงออกตอ้งตรงตำมเงือ่นไขตอ่ไปนี ้จะตอ้งมกีฎหมำยก ำหนดไว ้ตอ้ง
ระบจุดุประสงคข์อ้ใดขอ้หนึง่ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นวรรค 3 (ก) และ (ข) ของขอ้ 19 (กำรเคำรพในสทิธแิละชือ่เสยีงของ
ผูอ้ืน่ กำรคุม้ครองควำมมั่นคงของชำต ิหรอืควำมสงบเรยีบรอ้ย หรอืสขุภำพของประชำชน หรอืศลีธรรม) และจะตอ้งมี
ควำมจ ำเป็นเพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ีช่อบดว้ยกฎหมำย”) 
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. 
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กฎหมำยหมิน่ประมำททำงอำญำเป็นเรื่องที่น่ำกังวล เพรำะอำจท ำใหเ้กดิควำมหวำดกลัวและเป็นกำรลงโทษกำร

แสดงออกอย่ำงเสรทีีช่อบดว้ยกฎหมำย ยิง่ไปกวำ่นัน้กฎหมำยดังกลำ่วยังไดถู้กใชเ้ป็นอำวธุในกำรปิดปำกประชำชนที่

ยกประเด็นปัญหำสำธำรณะรวมถงึกำรทจุรติของรัฐบำลและกำรละเมดิสทิธมินุษยชน ในฐำนะผูเ้สนอรำยงำนพเิศษของ

สหประชำชำตเิกีย่วกบักำรสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธเิสรภีำพในกำรแสดงควำมคดิเห็นและกำรแสดงออกไดต้ัง้ขอ้สงัเกต

ไวใ้นปี 2551 แมก้ฎหมำยหมิน่ประมำทอำจไมม่เีป้ำหมำยทีเ่ลวรำ้ยในตอนแรก แต ่

ลกัษณะดำ้นอตัวสิยัของกฎหมำยหมิน่ประมำทหลำยฉบบั ขอบเขตทีก่วำ้งเกนิไปของกฎหมำย

เหลำ่นี ้และกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยเหลำ่นีเ้ป็นกฎหมำยอำญำ ท ำใหก้ฎหมำยเหลำ่นีก้ลำยเป็น

กลไกอนัทรงพลงัเพือ่ยับยัง้กำรรำยงำนขำ่วเชงิสบืสวนและกำรวพิำกษ์วจิำรณ์40 

กอ่นหนำ้นีค้ณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแหง่สหประชำชำตไิดห้ยบิยกขอ้กงัวลเกีย่วกบักำรบงัคบัใชก้ฎหมำยหมิน่

ประมำททำงอำญำในประเทศไทยตอ่นักตอ่สูเ้พือ่สทิธมินุษยชน นักขำ่วและปัจเจกชนตำ่งๆ ส ำหรับกำรแสดงออกที่

ไดรั้บกำรคุม้ครองตำมกฎหมำยสทิธมินุษยชน41 

ประเทศไทยไดด้ ำเนนิกำรขัน้ตอนเบือ้งตน้เพือ่จ ำกดักำรใชก้ฎหมำยหมิน่ประมำททำงอำญำกบัผูท้ีใ่ชส้ทิธใินกำร

แสดงออกอยำ่งเสรโีดยกำรใชม้ำตรำ 161/1 ของประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำทีก่ลำ่วถงึกอ่นหนำ้นี้42 

ในขณะทีบ่ทบญัญัตนิีใ้ชบ้งัคบัเฉพำะกบักำรฟ้องรอ้งโดยภำคเอกชน แตพ่นักงำนอยักำรในประเทศไทยไดรั้บอนุญำต

ใหใ้ชด้ลุพนิจิของตนและปฏเิสธทีจ่ะด ำเนนิคดใีนกรณทีีจ่ะไมเ่ป็นประโยชนต์อ่สำธำรณะได ้43 หำกพนักงำนอยักำรหรอื

                                                                                                                                             
39  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 ด ูUN Human Rights Committee, Concluding Observations on the Second Periodic Report of Thailand, 
CCPR/C/THA/CO/2, April 25, 2017, para. 35 (“คณะกรรมกำรมคีวำมกงัวลเกีย่วกบัรำยงำนของขอ้จ ำกดัทีร่นุแรง
และโดยพลกำรทีก่ ำหนดไวส้ ำหรับสทิธเิสรภีำพในกำรแสดงควำมคดิเห็นและกำรแสดงออกในกฎหมำยของรัฐภำค ี
รวมถงึในประมวลกฎหมำยอำญำ พระรำชบญัญัตวิำ่ดว้ยกำรกระท ำควำมผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์(2560) ค ำสัง่ 3/2015 
และขอ้จ ำกดัทีก่ ำหนดไวใ้นมำตรำ 44 ของรัฐธรรมนูญฉบบัชัว่ครำว นอกจำกนีย้ังมคีวำมกงัวลเกีย่วกบักำรด ำเนนิคดี
ทำงอำญำโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ขอ้หำหมิน่ประมำททำงอำญำทีฟ้่องรอ้งผูพ้ทิักษ์สทิธมินุษยชน นักเคลือ่นไหว นักขำ่ว
และบคุคลอืน่ ๆ ภำยใตก้ฎหมำยทีก่ลำ่วถงึขำ้งตน้ และเกีย่วกบัรำยกำรกำรหำ้มมกีำรอภปิรำยและกำรรณรงค ์และ
คดอีำญำกบับคุคลในชว่งกำรลงประชำมตรัิฐธรรมนูญในปี 2559  (ขอ้ 19 และ 25)”; OHCHR “Thailand: UN 
Experts Condemn Use of Defamation Laws to Silence Human Rights Defender Andy Hall,” May 17, 2018, 
ที ่ https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23095&LangID=E (“เรำเห็น
วำ่กำรใชค้ดหีมิน่ประมำทเป็นเครือ่งมอืในกำรบอ่นท ำลำยสทิธอินัชอบธรรมและเสรภีำพของชมุชนและผูถ้อืสทิธิซ์ ึง่
มักจะมำจำกกลุม่ทีด่อ้ยโอกำสมำกทีส่ดุในสงัคม ขอ้หำหมิน่ประมำททำงอำญำตอ่ผูพ้ทิักษ์สทิธมินุษยชน เป็นเพยีงกำร
ท ำใหง้ำนดำ้นสทิธมินุษยชนทีถ่กูกฎหมำยกลำยเป็นควำมผดิทำงอำญำ และอำจละเมดิสทิธขิองเสรภีำพในกำร
แสดงออก ซึง่เป็นสิง่ทีน่่ำกงัวล”) 
42 มำตรำ 161/1 แหง่ประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ ด ู 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, ที ่ 
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, ที ่ https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/03/Thailand-SLAPP-Analysis-Advocacy-
Analysis-brief-2019-ENG.pdf. 

 
43 พระรำชบญัญตัอิงคก์รอยักำรและพนักงำนอยักำร พ.ศ. 2553 มำตรำ 21 (“ถำ้พนักงำนอยักำรเห็นวำ่ กำรฟ้องคดี
ทำงอำญำจะไมเ่ป็นประโยชนแ์กส่ำธำรณชน หรอืจะมผีลกระทบตอ่ควำมปลอดภยัหรอืควำมมั่นคงของชำต ิหรอืตอ่
ผลประโยชนอ์นัส ำคญัของประเทศ ใหเ้สนอตอ่อยักำรสงูสดุ และอยักำรสงูสดุมอี ำนำจสัง่ไมฟ้่องได ้ทัง้นี ้ตำมระเบยีบ
ทีส่ ำนักงำนอยักำรสงูสดุก ำหนด โดยควำมเห็นชอบของ ก.อ.”) 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23095&LangID=E
http://humanrights.mfa.go.th/upload/pdf/UPR_Midterm_2nd.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/03/Thailand-SLAPP-Analysis-Advocacy-Analysis-brief-2019-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/03/Thailand-SLAPP-Analysis-Advocacy-Analysis-brief-2019-ENG.pdf


 

 17 

ศำลไดด้ ำเนนิกำรตรวจสอบกำรโพสตบ์น Facebook อยำ่งเหมำะสมเสยีกอ่นในตอนตน้แลว้ พนักงำนอยักำรหรอืศำล

น่ำจะสำมำรถยกฟ้องคดนีีไ้ดโ้ดยไมต่อ้งด ำเนนิกำรพจิำรณำคดอียำ่งเต็มรปูแบบ 

แมว้ำ่ศำลจะยกขอ้หำทีฟ้่องจเลยทัง้สองอยำ่งเหมำะสมโดยลงควำมเห็นวำ่บทควำมทีถ่กูกลำ่วหำวำ่หมิน่ประมำทไมไ่ด ้

กลำ่วถงึชือ่ของโจทก ์ไมส่ำมำรถอำ่นดว้ยกันไดอ้ยำ่งสมเหตสุมผลพอทีจ่ะท ำใหส้ำธำรณชนสำมำรถระบไุดว้ำ่พำดพงิ

ถงึโจทกร์่วม จงึไม่ใช่กำรหมิน่ประมำท แต่กำรทีพ่นักงำนอัยกำรยอมรับขอ้กล่ำวหำตัง้แต่แรกนัน้เป็นสิง่ทีน่่ำกังวล 

ขอ้เท็จจรงิในกำรพจิำรณำคดนีี้ไม่ไดม้คีวำมขัดแยง้กันและอัยกำรสำมำรถอ่ำนบทควำมไดต้ัง้แต่เริม่ตน้ และเป็นที่

ชดัเจนวำ่อัยกำรไม่ควรน ำคดนีีไ้ปสูก่ระบวนพจิำรณำคดใีนชัน้ศำล ยิง่ไปกวำ่นัน้ นำยวฒุ ิบญุเลศิ จ ำเลยทีส่องในคดนีี้

ซ ึง่เป็นนักเคลือ่นไหวชนพืน้เมอืง เป็นเพยีงผูแ้ชรบ์ทควำมบน Facebook เทำ่นัน้ ชีใ้หเ้ห็นถงึควำมเขำ้ใจเกีย่วกบัขอ้หำ

หมิน่ประมำททำงอำญำทีก่วำ้งเกนิไปของอัยกำร ยิง่กว่ำนัน้ หำกว่ำนำยวุฒ ิบุญเลศิ ไม่ไดเ้ป็นเพยีงคนเดยีวที่แชร์

บทควำมนี้ กำรตัดสนิใจของพนักงำนอัยกำรที่จะยอมรับและเพิม่ขอ้หำทำงอำญำกับนักเคลื่อนไหวรำยนี้อำจดูมี

แรงจงูใจทำงกำรเมอืงหรอือยำ่งนอ้ยก็เป็นกำรตดัสนิใจทีไ่มส่จุรติ 

สดุทำ้ยนี้ ศำลในคดนีี้วนิจิฉัยอย่ำงเหมำะสมว่ำบทควำมดังกล่ำวไม่ใชก่ำรหมิน่ประมำทและเป็นไปตำมมำตรฐำนใน

กฎหมำยไทย เนือ่งจำกประชำชนจะตอ้งอำ่นบทควำมทัง้หมดเพือ่จะระบวุำ่บทควำมอำ้งถงึใคร แตศ่ำลไมไ่ดป้ฏเิสธขอ้

กลำ่วหำตัง้แตต่น้ แมว้่ำขอ้กลำ่วหำนัน้ถูกน ำมำใชก้ับกำรแสดงออกทีไ่ดรั้บกำรคุม้ครองและดเูหมอืนวำ่จะถูกน ำมำใช ้

โดยมมีลูเหตจุงูใจทำงกำรเมอืง ทัง้กำรลงโทษกำรแสดงออกทีไ่ดรั้บกำรคุม้ครองภำยใตก้ฎหมำยวำ่ดว้ยสทิธมินุษยชน

ระหว่ำงประเทศจะเป็นกำรละเมดิสทิธขิองจ ำเลยและเป็นกำรลงโทษนักเคลือ่นไหวและสมำชกิของสำธำรณะในกำร

แสดงควำมคดิเห็นเกีย่วกบัเรือ่งทีเ่ป็นประโยชนต์อ่สำธำรณะ 
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บทสรปุและเกรด 
 

กำรพจิำรณำคดขีองนำยสมัคร ดอนนำปี และนำยวฒุ ิบญุเลศิ ไดรั้บเกรด ซ ีแมว้ำ่กระบวนพจิำรณำคดจีะไมป่รำกฏวำ่มี

กำรละเมดิกฎหมำยสทิธมินุษยชนระหวำ่งประเทศในระดบัของวธิพีจิำรณำคดอีนัส ำคญั แตข่อ้กลำ่วหำและกำรตดัสนิใจ

ของรัฐบำลไทยในกำรด ำเนนิคด ีเป็นสิง่ทีล่ะเมดิกฎหมำยสทิธมินุษยชนระหวำ่งประเทศตอ่สทิธใินเสรภีำพในกำร

แสดงออก 

 

  

เกรด:        ซ ี
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