ประเทศไทย: ถอนข้ อกล่ าวหาทางอาญาต่ อสถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บีเอส
รั ฐบาลควรปกป้ องเสรี ภาพสื4 อและยกเลิ กบทลงโทษทางอาญาของกฎหมายหมิ4 นประมาท
(กรุ งเทพฯ, 3 ตุ ลาคม 2559)— บริ ษัท ทุ่ งคํ า จํ ากั ด ซึB งทํ ากิ จการเหมื องทองคํ าในประเทศไทย ควรยุ ติกระบวนการ
ทางกฎหมายอาญาใด ๆ ทีB มี ต่ อองค์ การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย (ส.ส.ท) (สถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บี
เอส) และผู้ ถู กกล่ าวหาทั ^งสีB คน ทั ^งทีB เป็ นและเคยเป็ นพนั กงานของสถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บี เอส, องค์ กรฟอร์ ติ ไฟย์ ไรท์ กล่ าวในวั นนี ^
ศาลอาญากรุ งเทพฯ มี กํ าหนดการพิ จารณาไต่ สวนมู ลฟ้ องคดี ในวั นนี ^และวั นทีB 10 ตุ ลาคม
บริ ษัท ทุ่ งคํ า จํ ากั ด กล่ าวหาสถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บี เอสว่ าสร้ างความเสืB อมเสี ยชืB อเสี ยงให้ กั บบริ ษัท เนืB องจากรายงาน
ข่ าวทีB กล่ าวหาว่ ามี ผลกระทบในทางลบด้ านสิB งแวดล้ อมซึB งอาจเชืB อมโยงกั บการทํ าเหมื องทองคํ าในจั งหวั ดเลย ทางภาค
ตะวั นออกเฉี ยงเหนื อของไทย ทางบริ ษัทเรี ยกค่ าเสี ยหายจํ านวน 50 ล้ านบาท รวมทั ^งร้ องขอให้ เพิ กถอนใบอนุ ญาตประกอบ
กิ จการของสถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บี เอสเป็ นเวลาห้ าปี
“เป็ นเรืB องจํ าเป็ นทีB นั กข่ าวในประเทศไทยสามารถทํ างานของตน โดยไม่ ต้ องหวาดกลั วต่ อการถู กตอบโต้ และการ
คุ กคามด้ วยกฎหมาย” เอมี สมิ ธ (Amy Smith) ผู้ อํ านวยการบริ หาร องค์ กรฟอร์ ติ ไฟย์ ไรท์ กล่ าว “สถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บี เอสให้ บ
ริ การสํ าคั ญต่ อสาธารณะ สมควรรั บการยอย่ อง ไม่ ใช่ ถูกคุ กคาม ข้ อกล่ าวหาเหล่ านี ^อาจทํ าให้ เกิ ดความเข้ าใจผิ ด และควรมี การ
ถอนข้ อกล่ าวหาโดยทั นที ”
การตั ^งข้ อกล่ าวหาคดี หมิB นประมาททางอาญาของบริ ษัท ทุ่ งคํ า จํ ากั ด ละเมิ ดสิ ทธิ ทีBจะมี เสรี ภาพในการแสดงออกและ
เสรี ภาพสืB อ องค์ กรฟอร์ ติ ไฟย์ ไรท์ กล่ าว
สิ ทธิ ทีBจะมี เสรี ภาพในการแสดงออกและเสรี ภาพสืB อได้ รั บการคุ้ มครองตามข้ อ 19 ของกติ การะหว่ างประเทศว่ าด้ วย
สิ ทธิ พลเมื องและสิ ทธิ ทางการเมื อง (International Covenant on Civil and Political Rights) ซึB งไทยเป็ นรั ฐภาคี
เมืB อวั นทีB 1 กั นยายน 2558, สถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บี เอสออกอากาศรายการนั กข่ าวพลเมื อง เป็ นรายงานข่ าว เกีB ยวกั บ
การจั ดค่ ายเยาวชน เพืB อสร้ างจิ ตสํ านึ กเรืB องการปกป้ องสิB งแวดล้ อมในอํ าเภอวั งสะพุ ง จั งหวั ดเลย เด็ กนั กเรี ยนหญิ งอายุ 15 ปี
ซึB งเข้ าร่ วมในค่ ายเยาวชน เป็ นผู้ บรรยายในรายงานข่ าวของสถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บี เอส โดยระบุ ว่า หกหมู่ บ้ านในบริ เวณเหมื อง
ทองคํ า “เป็ นพื ^นทีB ได้ รั บผลกระทบด้ านสิB งแวดล้ อมจากอุ ตสาหกรรมเหมื องแร่ ทองคํ า” เธอได้ กล่ าวต่ อไปว่ า “ลํ านํ ^าฮวยมี สาร
ปนเปื ^ อน ทํ าให้ ใช้ ดืB มใช้ กิ นไม่ ได้ ”
ต่ อมาเมืB อวั นทีB 12 พฤศจิ กายน 2558 บริ ษัท ทุ่ งคํ า จํ ากั ด ยืB นฟ้ องข้ อกล่ าวหาในคดี หมิB นประมาททางอาญาตาม
ประมวลกฎหมายอาญาและข้ อกล่ าวหาตามพระราชบั ญญั ติ การกระทํ าความผิ ดเกีB ยวกั บคอมพิ วเตอร์ รวมทั ^งข้ อกล่ าวหาอืB น
ต่ อนางสาววิ รดา แซ่ ลิBม ผู้ สืB อข่ าว นายสมชั ย สุ วรรณบรรณ ผู้ อํ านวยการสถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บี เอสในขณะนั ^น นายก่ อเขต จั นท
เลิ ศลั กษณ์ ผู้ อํ านวยการสํ านั กข่ าวสถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บี เอส นายโยธิ น สิ ทธิ บดี กุ ล ผู้ อํ านวยการสํ านั กโทรทั ศน์ และวิ ทยุ
สถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บี เอส และสถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บี เอส โดยกล่ าวหาว่ า เนื ^อหาของรายงานข่ าวจากนั กข่ าวพลเมื องทีB เผยแพร่
ทัB วประเทศผ่ านสืB อโทรทั ศน์ และสืB อออนไลน์ ทํ าลายชืB อเสี ยงของบริ ษัท ทั ^งนี ^ ศาลจะมี การพิ จารณาไต่ สวนมู ลฟ้ องในวั นนี ^และ
วั นทีB 10 ตุ ลาคม หลั งการไต่ สวนมู ลฟ้ องหลายครั ^งก่ อนหน้ านี ^
ทนายความสิ ทธิ มนุ ษยชนจากมู ลนิ ธิ ศูนย์ ข้ อมู ลชุ มชน เป็ นส่ วนหนึB งของที มทนายความซึB งเป็ นผู้ แทนทางกฎหมาย
ให้ กั บสถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บี เอส และพนั กงานทีB เกีB ยวข้ องในคดี นี ^
ทีB ผ่ านมา บริ ษัทเอกชนและหน่ วยงานของรั ฐได้ ใช้ กฎหมายหมิB นประมาททางอาญา เพืB อปราบปรามเสรี ภาพสืB อ และ
ข่ มขู่ แกนนํ าชุ มชนและนั กปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน
ก่ อนหน้ านี ^ บริ ษัท ทุ่ งคํ า จํ ากั ด ฟ้ องคดี หมิB นประมาททางอาญาอี กหกคดี ต่ อสมาชิ กกลุ่ มฅนรั กษ์ บ้ านเกิ ด ซึB งเป็ นกลุ่ ม
ชุ มชนทีB รณรงค์ ให้ ปิ ดเหมื องแร่ ทองคํ าของบริ ษัท ทุ่ งคํ า จํ ากั ด และฟื ^ นฟู สภาพแวดล้ อมในอํ าเภอวั งสะพุ ง จั งหวั ดเลย
ชาวต่ างประเทศก็ ตกเป็ นเป้ าคุ กคามเช่ นกั น เมืB อวั นทีB 20 กั นยายน ศาลอาญากรุ งเทพใต้ ตั ดสิ นว่ านายอานดี ^ ฮอลล์
(Andy Hall) นั กวิ จัยสั ญชาติ อังกฤษว่ ามี ความผิ ดฐานหมิB นประมาททางอาญา และละเมิ ดพระราชบั ญญั ติ การกระทํ าความผิ ด
เกีB ยวกั บคอมพิ วเตอร์ เนืB องจากการทํ างานข้ อมู ลการปฏิ บั ติมิชอบด้ านสิ ทธิ แรงงานในประเทศไทย บริ ษัท เนเชอรั ลฟรุ ต จํ ากั ด

ฟ้ องคดี ต่ อนายฮอลล์ เมืB อวั นทีB 14 กุ มภาพั นธ์ เนืB องจากการทํ างานเก็ บข้ อมู ลทีB กล่ าวหาว่ ามี การละเมิ ดสิ ทธิ แรงงานของคนงาน
ในโรงานของบริ ษัทในจั งหวั ดประจวบคี รี ขันธ์
องค์ กรฟอร์ ติ ไฟย์ ไรท์ เรี ยกร้ องรั ฐบาลไทยให้ ยกเลิ กกฎหมายหมิB นประมาททางอาญา และประกั นว่ าผู้ สืB อข่ าวมี
เสรี ภาพในการรายงานข้ อมู ลการละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชน และปั ญหาสิB งแวดล้ อม
“การหมิB นประมาทไม่ ควรเป็ นคดี อาญา” เอมี สมิ ธกล่ าว “รั ฐบาลควรสนั บสนุ นชุ มชนทีB ได้ รั บผลกระทบจากโครงการ
เหมื องแร่ ไม่ ใช่ บริ ษัท ซึB งมุ่ งปราบปรามไม่ ให้ ชุ มชนส่ งเสี ยงเรี ยกร้ อง”
สํ าหรั บข้ อมู ลเพิB มเติ ม โปรดติ ดต่ อ
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