แถลงการณ์ ร่ วม
นั กรณรงค์ เพื4 อเสรี ภาพสื4 อเรี ยกร้ องรั ฐบาลไทยให้ คุ้ มครองสถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บีเอส และผู้ สื4 อข่ าวจากการฟ้ องร้ อง
คดี ท4 ี ไม่ สมเหตุ ผล
กรุ งเทพฯ 15 พฤศจิ กายน 2559
พวกเราซึ8 งเป็ นองค์ กรตามรายนามที8 ลงชื8 อแนบท้ ายนี G เรี ยกร้ องรั ฐบาลไทยให้ คุ้ มครองเสรี ภาพสื8 อ ยกเลิ กการเอาผิ ด
ทางอาญาสํ าหรั บข้ อกล่ าวหาหมิ8 นประมาท และปรั บปรุ งแก้ ไขให้ เนื Gอหาของพระราชบั ญญั ติ ว่าด้ วยการกระทํ าความผิ ด
เกี8 ยวกั บคอมพิ วเตอร์ พ.ศ.2550 สอดคล้ องกั บมาตรฐานกฎหมายระหว่ างประเทศ รวมทั Gงสิ ทธิ ที8จะมี เสรี ภาพด้ านความเห็ น
และด้ านการแสดงออก
พวกเราเรี ยกร้ องให้ บริ ษัททุ่ งคํ า จํ ากั ด ซึ8 งเป็ นบริ ษัทประกอบกิ จการเหมื องแร่ ทองคํ าเพิ กถอนการดํ าเนิ นคดี อาญาโดย
ทั นที และอย่ างไม่ มี เงื8 อนไขต่ อองค์ การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย (ส.ส.ท) (สถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บี
เอส) และผู้ ประกอบวิ ชาชี พสื8 อสี8 ท่าน ทั Gงที8 ยั งทํ างานอยู่ และเคยทํ างานให้ กั บสถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บี เอส เพื8 อให้ สอดคล้ องกั บ
เนื Gอหาของหลั กปฏิ บั ติของสหประชาชาว่ าด้ วยการดํ าเนิ นธุ รกิ จและสิ ทธิ มนุ ษยชน (UN Guiding Principles on Business and
Human Right) บริ ษัททุ่ งคํ า จํ ากั ดควรคุ้ มครองและเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน และเยี ยวยาเมื8 อเกิ ดผลกระทบร้ ายแรงที8 อาจเกี8 ยวข้ อง
กั บการประกอบกิ จการของบริ ษัท
บริ ษัททุ่ งคํ า จํ ากั ด ซึ8 งเป็ นบริ ษัทเหมื องแร่ ทองคํ าซึ8 งจดทะเบี ยนในไทย อ้ างว่ าสถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บี เอสสร้ างความ
เสี ยหายให้ กั บชื8 อเสี ยงของบริ ษัททุ่ งคํ า จํ ากั ด เมื8 อสถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บี เอสรายงานข่ าวกล่ าวหาว่ าได้ เกิ ดผลกระทบร้ ายแรง
ด้ านสิ8 งแวดล้ อม เนื8 องจากการทํ าเหมื องทองคํ าแบบเปิ ดของบริ ษัทในจั งหวั ดเลย ทางภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อของไทย

สถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บี เอสและผู้ สื8 อข่ าวของทางสถานี ฯ อาจถู กดํ าเนิ นคดี หมิ8 นประมาททางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา
และพระราชบั ญญั ติ ว่ าด้ วยการกระทํ าความผิ ดเกี8 ยวกั บคอมพิ วเตอร์ พ.ศ. 2550 รวมทั Gงข้ อหาอื8 น ๆ ทางบริ ษัทยั งฟ้ องคดี แพ่ ง
ความผิ ดฐานละเมิ ดเรี ยกค่ าสิ นไหมทดแทนรวมเป็ นเงิ น 50 ล้ านบาท รวมทั Gงร้ องขอให้ เพิ กถอนใบอนุ ญาตประกอบกิ จการของ
สถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บี เอสเป็ นเวลาห้ าปี ศาลอาญาที8 กรุ งเทพฯ มี กํ าหนดจะอ่ านคํ าสั8 งหลั งการไต่ สวนมู ลฟ้ องข้ อกล่ าวหาของ
บริ ษัทในวั นที8 16 พฤศจิ กายน 2559 โดยหากศาลรั บพิ จารณาคดี ก็ จะเข้ าสู่ ขัGนตอนการสื บพยานต่ อไป
เมื8 อวั นที8 1 กั นยายน 2558 สถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บี เอสออกอากาศคลิ ปวิ ดีโอรายงานข่ าวรายการนั กข่ าวพลเมื อง
เกี8 ยวกั บการจั ดค่ ายเยาวชน เพื8 อสร้ างจิ ตสํ านึ กด้ านสิ8 งแวดล้ อมในอํ าเภอวั งสะพุ ง จั งหวั ดเลย เด็ กนั กเรี ยนหญิ งอายุ 15 ปี ซึ8 ง
เข้ าร่ วมในค่ ายเยาวชน เป็ นผู้ บรรยายในวิ ดีโอข่ าวของสถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บี เอส และกล่ าวหาว่ า หกหมู่ บ้ านในบริ เวณเหมื องแร่
ทองคํ า “เป็ นพื Gนที8 ได้ รั บผลกระทบสิ8 งแวดล้ อมจากอุ ตสาหกรรมเหมื องแร่ ทองคํ า”
ต่ อมาวั นที8 12 พฤศจิ กายน 2558 บริ ษัททุ่ งคํ า จํ ากั ด ยื8 นคํ าฟ้ องเพื8 อดํ าเนิ นคดี ต่ อนางสาววิ รดา แซ่ ลิ8ม ผู้ สื8 อข่ าว นาย
สมชั ย สุ วรรณบรรณ ผู้ อํ านวยการสถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บี เอสในขณะนั Gน นายก่ อเขต จั นทเลิ ศลั กษณ์ ผู้ อํ านวยการฝ่ ายข่ าว
สถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บี เอส นายโยธิ น สิ ทธิ บดี กุ ล ผู้ อํ านวยการฝ่ ายโทรทั ศน์ และวิ ทยุ สถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บี เอส และ
สถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บี เอสเองด้ วย โดยกล่ าวหาว่ า เนื Gอหาในคลิ ปวิ ดีโอรายงานข่ าวรายการนั กข่ าวพลเมื องทํ าลายชื8 อเสี ยงของ
บริ ษัท
บริ ษัททุ่ งคํ า จํ ากั ดได้ ยื8 นฟ้ องคดี หมิ8 นประมาททางอาญาที8 คล้ ายคลึ งกั นหกคดี ต่ อสมาชิ กของ “กลุ่ มฅนรั กษ์ บ้ านเกิ ด”
ซึ8 งเป็ นกลุ่ มชาวบ้ านหกหมู่ บ้ านที8 อาศั ยอยู่ รอบเหมื องทองคํ ารวมกั นรณรงค์ เพื8 อการคุ้ มครองสิ8 งแวดล้ อม การฟื G นฟู
สภาพแวดล้ อมในท้ องถิ8 น และให้ ปิ ดเหมื องทองคํ าของบริ ษัทในอํ าเภอวั งสะพุ ง จั งหวั ดเลย
พวกเรายั งคงกั งวลกั บการใช้ กฎหมายหมิ8 นประมาททางอาญา และพระราชบั ญญั ติ ว่าด้ วยการกระทํ าความผิ ด
เกี8 ยวกั บคอมพิ วเตอร์ เพื8 อจํ ากั ดสิ ทธิ ที8จะมี เสรี ภาพด้ านความเห็ นและเสรี ภาพในการแสดงออกในประเทศไทย รวมทั Gงเพื8 อ
คุ กคามนั กปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชนและผู้ สื8 อข่ าว
สิ ทธิ ที8จะมี เสรี ภาพในการแสดงออกได้ รั บการคุ้ มครองตามข้ อ 19 ของกติ การะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิ พลเมื องและ
สิ ทธิ ทางการเมื อง (International Covenant on Civil and Political Rights) ซึ8 งไทยเป็ นรั ฐภาคี ตามกฎหมายระหว่ างประเทศ
การจํ ากั ดเสรี ภาพในการแสดงออกจะกระทํ าได้ เฉพาะเท่ าที8 มี กฎหมายบั ญญั ติ ไว้ เท่ านั Gน และต้ องทํ าอย่ างได้ สั ดส่ วนและเพื8 อ
ความจํ าเป็ นต่ อการบรรลุ เป้ าหมายโดยชอบตามกฎหมาย การฟ้ องร้ องคดี และตั Gงข้ อกล่ าวหาต่ อสถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บี เอส
ผู้ สื8 อข่ าวและสมาชิ ก “กลุ่ มฅนรั กษ์ บ้ านเกิ ด” สะท้ อนให้ เห็ นการใช้ กฎหมายอาญาอย่ างเหวี8 ยงแห ซึ8 งเป็ นการละเมิ ดสิ ทธิ ที8จะมี
เสรี ภาพในการแสดงออก การเอาผิ ดทางอาญาต่ อการแสดงความเห็ นอย่ างเสรี เป็ นการสร้ างความหวาดกลั วต่ อสื8 อมวลชนและ
นั กปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน แม้ ว่ ารายงานข่ าวเกี8 ยวกั บประเด็ นสิ8 งแวดล้ อมและสิ ทธิ มนุ ษยชนของพวกเขาจะเป็ นไปเพื8 อประโยชน์
สาธารณะอย่ างแท้ จริ ง
หากศาลเห็ นว่ าจํ าเลยมี ความผิ ดฐานหมิ8 นประมาทตามมาตรา 328 ของประมวลกฎหมายอาญา และตามมาตรา 14
ของพระราชบั ญญั ติ ว่าด้ วยการกระทํ าความผิ ดเกี8 ยวกั บคอมพิ วเตอร์ พ.ศ.2550 ผู้ สื8 อข่ าวสถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บี เอสอาจได้ รั บ
โทษจํ าคุ กไม่ เกิ นห้ าปี หรื อปรั บไม่ เกิ น 200,000 บาท หรื อทั Gงจํ าทั Gงปรั บ
การกํ าหนดโทษจํ าคุ กในคดี หมิ8 นประมาทถื อว่ าเป็ นการจํ ากั ดอย่ างไม่ ได้ สั ดส่ วนต่ อสิ ทธิ ที8จะมี เสรี ภาพในการ
แสดงออก และไม่ อาจถื อเป็ นรู ปแบบการลงโทษที8 เหมาะสมสํ าหรั บการหมิ8 นประมาท ทั Gงนี Gตามความเห็ นของคณะกรรมการ
สิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งสหประชาชาติ (UN Human Rights Committee) ซึ8 งเป็ นคณะผู้ เชี8 ยวชาญที8 ได้ รั บมอบหมายให้ กํ ากั บการ
ปฏิ บั ติตามกติ การะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิ พลเมื องและสิ ทธิ ทางการเมื อง รั ฐบาลไทยควรยกเลิ กการเอาผิ ดทางอาญาในคดี
หมิ8 นประมาทโดยทั นที และปฏิ เสธข้ อเสนอให้ แก้ ไขเพิ8 มเติ มพระราชบั ญญั ติ ว่าด้ วยการกระทํ าความผิ ดเกี8 ยวกั บคอมพิ วเตอร์
พ.ศ.2550 ซึ8 งทํ าให้ เกิ ดข้ อกั งวลด้ านสิ ทธิ มนุ ษยชนตามรายละเอี ยดใน แถลงการณ์ ร่ วม ขององค์ กรระหว่ างประเทศห้ าองค์ กร
เมื8 อวั นที8 25 ตุ ลาคม 2559 แถลงการณ์ ดั งกล่ าวเรี ยกร้ องให้ รั ฐบาลไทยปฏิ บั ติตามพั นธกรณี ระหว่ างประเทศ เพื8 อคุ้ มครองสิ ทธิ
ความเป็ นส่ วนตั ว เสรี ภาพด้ านความเห็ นและเสรี ภาพในการแสดงออก

สิ ทธิ ที8จะมี เสรี ภาพด้ านความเห็ นและเสรี ภาพในการแสดงออกเป็ นสิ ทธิ ขัGนพื Gนฐานของสั งคมทุ กแห่ งหน เสรี ภาพ
เหล่ านี Gส่งเสริ มให้ เกิ ดความโปร่ งใส การตรวจสอบได้ และเอื Gอให้ เกิ ดการคุ้ มครองสิ ทธิ มนุ ษยชนด้ านอื8 นๆ ประเทศไทยจะได้ รั บ
ประโยชน์ เมื8 อนั กปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน ผู้ สื8 อข่ าวและสื8 อมวลชนได้ รั บอนุ ญาตให้ ปฏิ บั ติงานตามหน้ าที8 ของตนโดยสงบ และ
ดํ าเนิ นกิ จกรรมโดยไม่ ต้ องหวาดกลั วต่ อการข่ มขู่ หรื อการใช้ กระบวนการทางกฎหมายเพื8 อคุ กคาม
ลงนาม:
แอมเนสตี G อิ นเตอร์ เนชั8 นแนล (Amnesty International)
อาร์ ติ เคิ ล 19 (Article 19)
โครงการขั บเคลื8 อนนโยบายสาธารณะด้ านทรั พยากรแร่
คณะกรรมการคุ้ มครองผู้ สื8 อข่ าว (Committee to Protect Journalists)
มู ลนิ ธิ ศูนย์ ข้ อมู ลชุ มชน
มู ลนิ ธิ นิติ ธรรมสิ8 งแวดล้ อม
สมาพั นธ์ สิ ทธิ มนุ ษยชนสากล (FIDH - International Federation for Human Rights)
องค์ กรฟอร์ ติ ฟายไรท์ (Fortify Rights)
ลอว์ เยอร์ ไรท์ วอทช์ แคนาดา (Lawyers’ Rights Watch Canada)
องค์ กรโพรเทกชั8 น อิ นเตอร์ เนชั8 นแนล (Protection International)
องค์ กรผู้ สื8 อข่ าวไร้ พรมแดน (Reporters Without Borders)
สมาคมเครื อข่ ายผู้ สื8 อข่ าวในเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต้ (Southeast Asian Press Alliance)
โครงการพั ฒนาคนรุ่ นใหม่ เพื8 อการเปลี8 ยนแปลงสั งคม
มู ลนิ ธิ อาสาสมั ครเพื8 อสั งคม

