
       

      

             

       
 
       
แถลงการณ์ร่วม 
 
นักรณรงค์เพื4 อเสรีภาพสื4 อเรียกร้องรัฐบาลไทยให้คุ้มครองสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และผู้สื4 อข่าวจากการฟ้องร้อง
คดีที4 ไม่สมเหตุผล 
 
กรุงเทพฯ 15 พฤศจิกายน 2559 
 พวกเราซึ8 งเป็นองค์กรตามรายนามที8 ลงชื8 อแนบท้ายนีG เรียกร้องรัฐบาลไทยให้คุ้มครองเสรีภาพสื8 อ ยกเลิกการเอาผิด
ทางอาญาสําหรับข้อกล่าวหาหมิ8 นประมาท และปรับปรุงแก้ไขให้เนืGอหาของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี8 ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 สอดคล้องกับมาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทัGงสิทธิที8 จะมีเสรีภาพด้านความเห็น
และด้านการแสดงออก  
 พวกเราเรียกร้องให้บริษัททุ่งคํา จํากัด ซึ8 งเป็นบริษัทประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคําเพิกถอนการดําเนินคดีอาญาโดย
ทันทีและอย่างไม่มีเงื8 อนไขต่อองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท) (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบี
เอส) และผู้ประกอบวิชาชีพสื8 อสี8 ท่าน ทัGงที8 ยังทํางานอยู่และเคยทํางานให้กับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เพื8 อให้สอดคล้องกับ
เนืGอหาของหลักปฏิบัติของสหประชาชาว่าด้วยการดําเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and 
Human Right) บริษัททุ่งคํา จํากัดควรคุ้มครองและเคารพสิทธิมนุษยชน และเยียวยาเมื8 อเกิดผลกระทบร้ายแรงที8 อาจเกี8 ยวข้อง
กับการประกอบกิจการของบริษัท  
 บริษัททุ่งคํา จํากัด ซึ8 งเป็นบริษัทเหมืองแร่ทองคําซึ8 งจดทะเบียนในไทย อ้างว่าสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสสร้างความ
เสียหายให้กับชื8 อเสียงของบริษัททุ่งคํา จํากัด เมื8 อสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสรายงานข่าวกล่าวหาว่าได้เกิดผลกระทบร้ายแรง
ด้านสิ8 งแวดล้อม เนื8 องจากการทําเหมืองทองคําแบบเปิดของบริษัทในจังหวัดเลย ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 



สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและผู้สื8 อข่าวของทางสถานีฯ อาจถูกดําเนินคดีหมิ8 นประมาททางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา
และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี8 ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 รวมทัGงข้อหาอื8 น ๆ ทางบริษัทยังฟ้องคดีแพ่ง
ความผิดฐานละเมิดเรียกค่าสินไหมทดแทนรวมเป็นเงิน 50 ล้านบาท รวมทัGงร้องขอให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเป็นเวลาห้าปี ศาลอาญาที8 กรุงเทพฯ มีกําหนดจะอ่านคําสั8 งหลังการไต่สวนมูลฟ้องข้อกล่าวหาของ
บริษัทในวันที8  16 พฤศจิกายน 2559 โดยหากศาลรับพิจารณาคดี ก็จะเข้าสู่ขัGนตอนการสืบพยานต่อไป  
 เมื8 อวันที8  1 กันยายน 2558 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสออกอากาศคลิปวิดีโอรายงานข่าวรายการนักข่าวพลเมือง
เกี8 ยวกับการจัดค่ายเยาวชน เพื8 อสร้างจิตสํานึกด้านสิ8 งแวดล้อมในอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เด็กนักเรียนหญิงอายุ 15 ปี ซึ8 ง
เข้าร่วมในค่ายเยาวชน เป็นผู้บรรยายในวิดีโอข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และกล่าวหาว่า หกหมู่บ้านในบริเวณเหมืองแร่
ทองคํา “เป็นพืGนที8 ได้รับผลกระทบสิ8 งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคํา”   
 ต่อมาวันที8  12 พฤศจิกายน 2558 บริษัททุ่งคํา จํากัด ยื8 นคําฟ้องเพื8 อดําเนินคดีต่อนางสาววิรดา แซ่ลิ8 ม ผู้สื8 อข่าว นาย
สมชัย สุวรรณบรรณ ผู้อํานวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในขณะนัGน นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อํานวยการฝ่ายข่าว
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส นายโยธิน สิทธิบดีกุล ผู้อํานวยการฝ่ายโทรทัศน์และวิทยุ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเองด้วย โดยกล่าวหาว่า เนืGอหาในคลิปวิดีโอรายงานข่าวรายการนักข่าวพลเมืองทําลายชื8 อเสียงของ
บริษัท   
 บริษัททุ่งคํา จํากัดได้ยื8 นฟ้องคดีหมิ8 นประมาททางอาญาที8 คล้ายคลึงกันหกคดีต่อสมาชิกของ “กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด” 
ซึ8 งเป็นกลุ่มชาวบ้านหกหมู่บ้านที8 อาศัยอยู่รอบเหมืองทองคํารวมกันรณรงค์เพื8 อการคุ้มครองสิ8 งแวดล้อม การฟืG นฟู
สภาพแวดล้อมในท้องถิ8 น และให้ปิดเหมืองทองคําของบริษัทในอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
 พวกเรายังคงกังวลกับการใช้กฎหมายหมิ8 นประมาททางอาญา และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี8 ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื8 อจํากัดสิทธิที8 จะมีเสรีภาพด้านความเห็นและเสรีภาพในการแสดงออกในประเทศไทย รวมทัGงเพื8 อ
คุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและผู้สื8 อข่าว  
 สิทธิที8 จะมีเสรีภาพในการแสดงออกได้รับการคุ้มครองตามข้อ 19 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights) ซึ8 งไทยเป็นรัฐภาคี ตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
การจํากัดเสรีภาพในการแสดงออกจะกระทําได้เฉพาะเท่าที8 มีกฎหมายบัญญัติไว้เท่านัGน และต้องทําอย่างได้สัดส่วนและเพื8 อ
ความจําเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายโดยชอบตามกฎหมาย การฟ้องร้องคดีและตัGงข้อกล่าวหาต่อสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
ผู้สื8 อข่าวและสมาชิก “กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด” สะท้อนให้เห็นการใช้กฎหมายอาญาอย่างเหวี8 ยงแห ซึ8 งเป็นการละเมิดสิทธิที8 จะมี
เสรีภาพในการแสดงออก การเอาผิดทางอาญาต่อการแสดงความเห็นอย่างเสรี เป็นการสร้างความหวาดกลัวต่อสื8 อมวลชนและ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน แม้ว่ารายงานข่าวเกี8 ยวกับประเด็นสิ8 งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนของพวกเขาจะเป็นไปเพื8 อประโยชน์
สาธารณะอย่างแท้จริง  
 หากศาลเห็นว่าจําเลยมีความผิดฐานหมิ8 นประมาทตามมาตรา 328 ของประมวลกฎหมายอาญา และตามมาตรา 14 
ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี8 ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ผู้สื8 อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสอาจได้รับ
โทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทัGงจําทัGงปรับ 
 การกําหนดโทษจําคุกในคดีหมิ8 นประมาทถือว่าเป็นการจํากัดอย่างไม่ได้สัดส่วนต่อสิทธิที8 จะมีเสรีภาพในการ
แสดงออก และไม่อาจถือเป็นรูปแบบการลงโทษที8 เหมาะสมสําหรับการหมิ8 นประมาท ทัGงนีGตามความเห็นของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights Committee) ซึ8 งเป็นคณะผู้เชี8 ยวชาญที8 ได้รับมอบหมายให้กํากับการ
ปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รัฐบาลไทยควรยกเลิกการเอาผิดทางอาญาในคดี
หมิ8 นประมาทโดยทันที และปฏิเสธข้อเสนอให้แก้ไขเพิ8 มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี8 ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.2550 ซึ8 งทําให้เกิดข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชนตามรายละเอียดใน แถลงการณ์ร่วม ขององค์กรระหว่างประเทศห้าองค์กร
เมื8 อวันที8  25 ตุลาคม 2559 แถลงการณ์ดังกล่าวเรียกร้องให้รัฐบาลไทยปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ เพื8 อคุ้มครองสิทธิ
ความเป็นส่วนตัว เสรีภาพด้านความเห็นและเสรีภาพในการแสดงออก  



 สิทธิที8 จะมีเสรีภาพด้านความเห็นและเสรีภาพในการแสดงออกเป็นสิทธิขัGนพืGนฐานของสังคมทุกแห่งหน เสรีภาพ
เหล่านีGส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส การตรวจสอบได้ และเอืGอให้เกิดการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านอื8 นๆ ประเทศไทยจะได้รับ
ประโยชน์เมื8 อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผู้สื8 อข่าวและสื8 อมวลชนได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานตามหน้าที8 ของตนโดยสงบ และ
ดําเนินกิจกรรมโดยไม่ต้องหวาดกลัวต่อการข่มขู่หรือการใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื8 อคุกคาม 
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