ศูนย์ทนายความพื่อสิทธิมนุษยชน
๑๐๙ ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
เรื่อง

ขอความเป็นธรรมให้ถอนฟ้องคดี

เรียน อัยการสูงสุด ( เสนอผ่านพนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว )
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส าเนาค าฟ้ องคดี ห มายเลขด าที่ ๑๓๗๐/๒๕๕๙ ศาลจังหวัด ภูเขียว ฉบับ ลงวัน ที่ ๑๙
สิงหาคม ๒๕๕๙
๒. สาเนาความเห็นสานักข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เรื่องสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดยโฆษกข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติต่อสื่อมวลชน วันที่
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
ตามที่ พ นั กงานอั ย การจั งหวัด ภู เขียวได้ยื่ น ฟ้ อ งนายจุต ภั ทร์ บุ ญ ภั ท รรักษาและนายวศิ น
พรหมณี รวม ๒ คน เป็ น จ าเลยต่อ ศาลจั งหวั ด ภู เขีย วในคดี อาญาหมายเลขด าที่ ๑๓๗๐/๒๕๕๙ ในฐาน
ความผิดร่วมกันก่อความวุ่นวายเพื่อให้การออกเสียงไม่เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย และขัดคาสั่งของพนักงาน
สอบสวนที่ให้พิมพ์ลายนิ้วมือ รายละเอียดปรากฏตามสาเนาคาฟ้องคดีหมายเลขดาที่ ๑๓๗๐/๒๕๕๙ ฯ สิ่งที่ส่ง
มาด้วย ลาดับที่ ๑
ข้าพเจ้านายจุตภัทร์ บุญภัทรรักษาและนายวศิน พรหมณี รวม ๒ คน ซึ่งถูกฟ้องเป็นจาเลย
ในคดีดังกล่าวข้างต้น ขอเรียนต่อท่านอัยการสูงสุดว่า ข้าพเจ้ากับพวกไม่ได้กระทาความผิดต่อกฎหมายตาม
ฟ้องของพนักงานอัยการฯแต่อย่างใด อีกทั้งการฟ้องคดีข้าพเจ้ากับพวกไม่ได้ทาให้เกิดผลประโยชน์ต่อรัฐ และ
ในขณะเดียวกัน ก็อาจจะทาให้ กระทบต่อผลประโยชน์อันส าคัญ ของประเทศในด้านสิ ทธิมนุษยชนอีก ด้ว ย
ข้าพเจ้ากับพวกจึงขอความเป็นธรรมต่อท่านอัยการสูงสุดด้วยเหตุผลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ดังต่อไปนี้
๑.ข้าพเจ้ากับพวก ขอเรียนว่า รัฐธรรมนูญมีสถานะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซึ่งจะเข้า
มาวางกรอบการใช้อานาจขององค์กรของรัฐและรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กฎหมายดังกล่าวจึงถือ
ว่ามี ค วามส าคั ญ โดยตรงต่ อ ชี วิต ทางสั งคม การเมื อ งของข้ าพเจ้ ากั บ พวก การบั ญ ญั ติ ห รือ การออกเสี ย ง
ประชามติของประชาชนชาวไทยในการรับรองหรือคัดค้านรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งให้มีผลบังคับใช้ได้จึง

ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการแสดงความคิดเห็ นของประชาชนอย่างเปิดกว้าง รวมทั้งเปิด
กว้ า งในการใช้ เสรี ภ าพในการแสดงความเห็ น เพื่ อ ให้ รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ดั ง กล่ า วมี ค วามชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยและเป็นที่ยอมรับอย่างแท้จริงจากผู้คนในสังคมอย่างแท้จริง ซึ่งตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๗ ก็ได้รับรองเสรีภาพของบุคคลในการแสดงความ
คิดเห็นและเผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวการออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญโดยสุจริตและไม่ขัดต่อกฎหมาย
ไว้ด้วย
ข้าพเจ้าทั้งสองขอเรียนว่า ในระหว่างการใช้เสรีภาพในการให้ความรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
แก่ป ระชาชนของข้ าพเจ้ ากับ พวกในวัน ที่ ๖ สิ งหาคม ๒๕๕๙ ณ อาเภอภู เขียว จังหวัดชัยภู มิ ไม่ ปรากฎ
เหตุการณ์ว่าข้าพเจ้าและพวกได้แสดงออกทางกิริยาหรือวาจาในการปลุกปั่นให้ประชาชนกระทาใดๆอันจะ
นาไปสู่การก่อความวุ่นวายเพื่อให้การออกเสียงประชามติไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งข้อความที่
ปรากฎในเอกสารที่เจ้าพนักงานตรวจยึดนั้น ล้วนแต่เป็นข้อมูลทางวิชาการที่ตั้งอยู่ฐานของข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายซึ่งสามารถพิสูจน์ความจริงได้ ไม่ได้มีลักษณะบิดเบือน หรือเป็นข้อมูลที่ลักษณะรุนแรง ก้าวราว
หยาบคาย ปลุกระดม หรือข่มขู่ให้ประชาชนไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง หรือออกเสียงในทางหนึ่งทางใด การกระทา
ของข้าพเจ้ากับพวกจึงเป็นการใช้เสรีภาพที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด
๒. ข้าพเจ้ากับพวก ขอเรียนว่า การฟ้องคดีต่อข้าพเจ้ากับพวกไม่ได้ทาให้เกิดผลประโยชน์ต่อ
รัฐ แต่อ ย่ างใด ในขณะเดีย วกัน ก็อ าจจะท าให้ กระทบต่ อผลประโยชน์ อัน ส าคั ญ ของประเทศในด้านสิ ท ธิ
มนุษยชนอีกด้วย เนื่องจากพฤติการณ์ที่ข้าพเจ้า กับพวกถูกฟ้องว่ากระทาความผิดนั้นสืบเนื่องมาจากการแสดง
ความเห็ น ต่ างในร่ างรั ฐธรรมนู ญ ก่อ นวัน ลงประชามติ ซึ่งถือว่าเป็ น การใช้ สิ ท ธิ ที่จะมีความคิดเห็ น ที่ กติก า
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (อังกฤษ: International Covenant on Civil and
Political Rights) หรือ ICCPR ได้รับรองหลักเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกไว้ใน
ข้อบทที่ ๑๙ วรรคหนึ่ง “บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะมีความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง”
และวรรคสอง “บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่จะแสวงหา รับและ
เผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารและความคิดทุกประเภท โดยไม่คานึงถึงพรมแดน ทั้งนี้ไม่ว่าด้วยวาจาเป็นลายลักษณ์
อกัษรหรือการตีพิมพ์ในรูป ของศิลปะ หรือโดยอาศัยสื่อประการอื่นตามที่ตนเลือก” ซึ่งกติการะหว่างประเทศ
ดั งกล่ า วประเทศไทยเป็ น ภาคี ส มาชิ ก มี พั น ธกรณี อ ยู่ ด้ ว ย ทั้ ง รั ฐ ไทยยั ง ได้ รั บ รองหลั ก การดั ง กล่ า วไว้ ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

มาตรา ๔ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศ รีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ
และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทย มี
อยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้
หลักการดังกล่ าวรัฐ ธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทยก็เคยได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การ
พิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น
ด้วยเหตุดังกล่ าว หากดาเนินคดีกับข้าพเจ้า กับพวก อาจจะทาให้ ประเทศไทยถูกลดทอน
ความน่ าเชื่อถือในด้านสิ ทธิเสรีภ าพขั้น พื้ น ฐานของประชาชน และถูกลดทอนความน่าเชื่อถือในด้านสิ ท ธิ
มนุษยชนจากนานาอารยะประเทศ ซึ่งจะทาให้กระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์อันสาคัญของประเทศ ดังที่
ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิม นุ ษยชนแห่ งสหประชาชาติ United Nations Human Rights Office (OHCHR) ได้
เรียกร้องให้ประเทศไทยยกเลิกข้อกล่าวหาทั้งหมดที่มีต่อนักกิจกรรมการเมืองและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดย
พลัน รวมทั้งขอให้ปล่อยตัวทุกคนที่ขณะนี้ถูกคุมขังจากการแสดงความเห็นต่างในร่างรัฐธรรมนูญก่อนวั นลง
ประชามติ รายละเอียดปรากฏตามสาเนาความเห็นสานักข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ ๒
สาหรับข้อกล่าวหาข้าพเจ้านายจุตภัทร์ บุญภัทรรักษาและนายวศิน พรหมณี รวม ๒ คน ฝ่า
ฝืนขัดขืนไม่พิมพ์ลายนิ้วมือ ตามคาสั่งของพนักงานสอบสวน เป็นเรื่องทีข่ ้าพเจ้านายจุตภัทร์ บุญภัทรรักษาและ
นายวศิน พรหมณี เป็ น ผู้ บ ริสุ ทธิ์และมิได้กระทาความผิดตามที่ถูกกล่าวหา ทั้งเป็นความผิดเล็ กน้อย การ
ดาเนินคดีต่อไปก็ไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน
๓. ข้าพเจ้ากับพวก ขอเรียนว่า สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันอยู่ในช่วงที่ร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ได้ผ่านการลงประชามติและกาลังจะมีการประกาศใช้ในเร็ววัน จึงเป็นช่วงที่รัฐบาลกาลังผ่อนคลาย
มาตรการจากัดสิทธิเสรีภาพต่างๆลงและสร้างความสามัคคีปรองดองในหมู่ประชาชน ดังนั้น การดาเนินการ
ฟ้ อ งร้ อ งข้ าพเจ้ าและพวกจากการแสดงความเห็ น ต่ างในร่ างรัฐ ธรรมนู ญ ย่ อ มไม่ เกิ ด ประโยชน์ อั น ใดต่ อ
สาธารณชนและต่อรัฐ และยังกระทบต่อบรรยากาศการสร้างความสามัคคีของคนในชาติในช่วงนี้อีกด้วย
ด้วยเหตุผลตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้อัยการสูงสุด ได้โปรดให้

ความเป็นธรรมมีคาสั่งถอนฟ้องข้าพเจ้านายจุตภัทร์ บุญภั ทรรักษาและนายวศิน พรหมณี รวม ๒ คนต่อไป
และได้โปรดมีคาสั่งให้คืนของกลางที่ยึดไว้ด้วย อนึ่ง หากท่านพิจารณาและมีความเห็นสั่งการประการใด โปรด
แจ้งให้ข้าพเจ้ากับพวกทั้ง ๒ คนทราบตามที่อยู่ข้างต้นด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเป็นธรรม

ขอแสดงความนับถือ

( นายจุตภัทร์ บุญภัทรรักษา จาเลยที่ ๑ )

( นายวศิน พรหมณี จาเลยที่ ๒ )

