ประเทศไทย:  ศาลอุ ทธรณ์ ควรพิ พากษายื นในคดี หมิ? นประมาททางอาญาต่ อสถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บีเอสและผู้ สื? อข่ าว    
ศาลอุ ทธรณ์ จะมี คํ าพิ พากษาในคดี ที8 เป็ นการละเมิ ดสิ ทธิ ต่ อผู้ สื8อข่ าวในวั นพรุ่ งนีG   
(กรุ งเทพฯ,  ,-  มีนาคม  345,)  ศาลอุ ทธรณ์ ของไทยควรพิ พากษายื นตามศาลชั Gนต้ นในวั นพรุ่ งนี G  โดยควรยกฟ้ องคดี
หมิO นประมาททางอาญาต่ อสถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บี เอสและผู้ สืO อข่ าวไทยสีO คน  ฟอร์ ตี Gฟายไรต์ กล่ าวในวั นนี G    
บริ ษัท  ทุ่ งคํ า  จํากั ด  ซึOงประกอบกิ จการเหมื องทองคํ า  ได้ ฟ้ องคดี ต่ อสถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บี เอสและผู้ สืO อข่ าวสีO คนเมืO อ
เดื อนพฤศจิ กายน  344^  เป็ นการตอบโต้ รายงานข่ าวซึO งมี กล่ าวหาว่ า  การทํ าเหมื องแบบเปิ ดของบริ ษัทส่ งผลกระทบร้ ายแรงด้ าน
สิO งแวดล้ อมในจั งหวั ดเลย  ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อของไทย    
ในเดื อนพฤศจิ กายน  344-  ศาลอาญาทีO กรุ งเทพฯ  มีคํ าสัO งให้ ยกคํ าร้ องของโจทก์   ส่งผลให้ ทางบริ ษัทอุ ทธรณ์ คํ าตั ดสิ น
และมี กํ าหนดรั บฟั งคํ าพิ พากษาพรุ่ งนี G  โดยศาลอุ ทธรณ์ จะมี คํ าสัO งเกีO ยวกั บการพิ จารณาคํ าตั ดสิ นของศาลชั Gนต้ น    
  
“คดี นี Gเป็ นการดู หมิO นเสรี ภาพของสืO อในประเทศไทยอย่ างต่ อเนืO อง”  เอมี   สมิ ธ  (Amy  Smith)  ผ้ ู อํ านวยการบริ หารฟอร์ ตี G
ฟายไรต์ กล่ าว  “การยกคํ าร้ องคดี นี Gจะเป็ นการส่ งสั ญญาณต่ อหน่ วยงานเอกชนทีO มี อิ ทธิ พลทีO พยายามคุ กคามเสรี ภาพซึO งได้ รั บ
การคุ้ มครองตามกฎหมายไทย”    
เมืO อวั นทีO   ,3  พฤศจิ กายน  344^  บริ ษัททุ่ งคํ า  จํากั ด  ฟ้องคดี ต่ อสถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บี เอสและผู้ สืO อข่ าวในขณะนั Gน  
รวมทั Gงนางสาววิ รดา  แซ่ ลิOม  นายสมชั ย  สุวรรณบรรณ  นายก่ อเขต  จันทเลิ ศลั กษณ์   และนายโยธิ น  สิทธิ บดี กุ ล    โดยกล่ าวหาว่ า  
เป็ นการละเมิ ดมาตรา  l35  และ  l3^  ของประมวลกฎหมายอาญา  และมาตรา  ,m  และ  ,5  ของพระราชบั ญญั ติ ว่าด้ วยการ
กระทํ าความผิ ดเกีO ยวกั บคอมพิ วเตอร์   พ.ศ.344o  และกฎหมายอืO น  ๆ  
    
การฟ้ องคดี นี Gเป็ นผลมาจากคลิ ปข่ าวของนั กข่ าวพลเมื อง  ซึOงจั ดทํ าขึ Gนระหว่ างการเข้ าค่ ายเยาวชน  ทัGงนี GเพืO อสร้ างความ
ตระหนั กรู้ เกีO ยวกั บปั ญหาด้ านสิO งแวดล้ อมในอํ าเภอวั งสะพุ ง  จังหวั ดเลย  ในคลิ ปดั งกล่ าว  เด็ กนั กเรี ยนหญิ งอายุ   ,4  ปีจาก
หมู่ บ้ านใกล้ กั บเหมื องของบริ ษัท  ทุ่ งคํ า  จํากั ด  กล่ าวหาว่ าหมู่ บ้ านในบริ เวณนั Gน  “ได้ รั บผลกระทบด้ านสิO งแวดล้ อมจาก
อุ ตสาหกรรมเหมื องทองคํ า”  บริ ษัท  ทุ่ งคํ า  จํากั ดได้ ฟ้ องคดี ต่ อเด็ กนั กเรี ยนหญิ ง  รวมทั Gงสถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บี เอสและผู้ สืO อข่ าว
ของสถานี เนืO องจากรายงานข่ าวชิ Gนนี G    
ในการฟ้ องคดี ต่ อสถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บี เอสและผู้ สืO อข่ าวของสถานี   ทางบริ ษัทได้ เรี ยกค่ าเสี ยหายเป็ นเงิ นจํ านวน  4o  
ล้ านบาท  เนืO องจากการเสี ยชืO อเสี ยงของตน  และให้ เพิ กถอนใบอนุ ญาตประกอบการของสถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บี เอสเป็ นเวลาห้ าปี   
ซึO งหากถู กตั ดสิ นลงโทษเช่ นนั Gน  จําเลยยั งอาจได้ รั บโทษจํ าคุ กห้ าปี   และปรั บไม่ เกิ น  3oo,ooo  บาท    
เมืO อวั นทีO   ,5  พฤศจิ กายน  344-  ศาลอาญาทีO กรุ งเทพฯ  ยกคํ าร้ องของโจทก์ ต่ อสถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บี เอสและผู้ สืO อข่ าว
ของสถานี   โดยเห็ นว่ าคดี ไม่ มี มู ล  เนืO องจากสถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บี เอสและผู้ สืO อข่ าวของสถานี ปฏิ บั ติหน้ าทีO อย่ างเป็ นมื ออาชี พ  
และใช้ ข้ อมู ลจากแหล่ งข่ าวทีO นาเชืO อถื อ  รวมทั Gงผลการสํ ารวจของหน่ วยงานของรั ฐและของชาวบ้ านในท้ องถิO น  ศาลยั งได้ อ้ าง
ตามมาตรา  l3-(l)  ของประมวลกฎหมายอาญาว่ า  การให้ ความเห็ นหรื อการพู ดทีO กระทํ าโดยสุ จริ ตและการวิ พากษ์ วิ จารณ์
อย่ างเปิ ดเผย  ย่อมไม่ เป็ นความผิ ดฐานหมิO นประมาท  ศาลมี ข้ อสั งเกตว่ า  ประเด็ นเรืO องทรั พยากรธรรมชาติ และสิO งแวดล้ อม
เกีO ยวข้ องกั บผลประโยชน์ ของสาธารณะ  โดยเฉพาะในแง่ ของผลกระทบทีO มี ต่ อชี วิตและการดํ ารงชี พของชุ มชน      
“คดี ซึO งยั งเกิ ดขึ Gนนี GคุกคามสืO อมวลชนและทํ าให้ สืO อกลั ว”  วิรดา  แซ่ ลิOม  อดี ตผู้ สืO อข่ าวสถานี โทรทั ศน์ ไทยพี บี เอสบอก
กั บฟอร์ ตี Gฟายไรต์   “เป็ นการเตื อนให้ เราต้ องระวั งคํ าพู ดมากขึ Gน  ไม่ ให้ โดนฟ้ องในการนํ าเสนอข่ าวเกีO ยวกั บความเดื อดร้ อนของ
ประชาชนทั GงทีO มั นคื อหั วใจสํ าคั ญของการทํ าหน้ าทีO ของสืO อมวลชน  สืOอมวลชนมี บทบาทและจุ ดยื นในการเป็ นพื GนทีO ให้ กั บคนใน
สั งคม”    

บริ ษัท  ทุ่ งคํ า  จํากั ดได้ ฟ้ องคดี อาญาและแพ่ งอย่ างน้ อย  ,-  คดี ต่ อชาวบ้ าน  ll  คน  รวมทั Gงสมาชิ กของกลุ่ มฅนรั กษ์
บ้ านเกิ ด  ซึOงเป็ นการรวมกลุ่ มของชาวบ้ านจากหกหมู่ บ้ านรอบบริ เวณเหมื อง  และมี ความตั Gงใจปกป้ องสิO งแวดล้ อมในท้ องถิO นให้
ปลอดพ้ นจากผลกระทบด้ านลบจากเหมื องทองคํ า  ในช่ วงแปดปี ทีO ผ่ านมาทางบริ ษัทได้ ฟ้ องคดี เรี ยกค่ าเสี ยหายรวมกั นทั Gงหมด  
l3o  ล้านบาทจากชาวบ้ านในจั งหวั ดเลย  นอกจากนั Gน  ในปี   345o  หน่ วยงานในท้ องถิO นยั งฟ้ องคดี อาญาอี กอย่ างน้ อยสามคดี ต่ อ
สมาชิ ก  ,l  คนของกลุ่ มฅนรั กษ์ บ้ านเกิ ด  รวมทั Gงข้ อหาละเมิ ดกฎหมายชุ มนุ มสาธารณะ  เนืO องจากการประท้ วงของกลุ่ ม  ใน
ปั จจุ บัน  ยังคงมี ชาวบ้ านจั งหวั ดเลยอย่ างน้ อย  ,m  คนทีO ถู กฟ้ องคดี อาญาสีO คดี   และยั งอยู่ ระหว่ างการดํ าเนิ นคดี   
ในวั นทีO   31  พฤษภาคม  2560  ทางการไทยและภาคธุ รกิ จ  แสดงพั นธกิ จทีO จะดํ าเนิ นการตามหลั กการชี Gนําแห่ ง
สหประชาชาติ ว่ าด้ วยธุ รกิ จและสิ ทธิ มนุ ษยชน  (U.N.  Guiding  Principles  on  Business  and  Human  Rights)  โดยในบรรดา
พั นธกรณี ข้ อต่ าง  ๆ  หลั กการชี Gนํากํ าหนดให้ รั ฐควร  “คุ้ มครองไม่ ให้ เกิ ดการปฏิ บั ติมิชอบด้ านสิ ทธิ มนุ ษยชนในเขตแดนและ/หรื อ
เขตอํ านาจศาลของบุ คคลทีO สาม  รวมทั Gงในหน่ วยงานธุ รกิ จ”  และประกั นว่ า  “จะไม่ มี การขั ดขวางการปฏิ บั ติหน้ าทีO ทีO ชอบธรรม
ด้ วยความสงบของนั กปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน”    
คณะทํ างานแห่ งสหประชาชาติ ว่ าด้ วยประเด็ นสิ ทธิ มนุ ษยชนและบรรษั ทข้ ามชาติ   และหน่ วยงานธุ รกิ จอืO น  ๆ  
(คณะทํ างาน)  ซึOงเป็ นกลุ่ มของผู้ เชีO ยวชาญอิ สระทีO ได้ รั บมอบหมายอํ านาจหน้ าทีO จากองค์ การสหประชาชาติ   จะเดิ นทางมาเยื อน
ประเทศไทยเป็ นครั Gงแรกระหว่ างเดื อนมี นาคมและเมษายน  2561  เพืO อประเมิ นการดํ าเนิ นงานของประเทศไทยตามหลั กการ
ชี Gนําแห่ งสหประชาชาติ ว่าด้ วยธุ รกิ จและสิ ทธิ มนุ ษยชน  และจะจั ดทํ าข้ อเสนอแนะ  โดยจะมี การนํ าเสนอข้ อสรุ ปของคณะทํ างาน
ในทีO ประชุ มของคณะมนตรี สิทธิ มนุ ษยชนต่ อไป      
เพืO อให้ สามารถปฏิ บั ติตามพั นธกรณี ของตน  ทางการไทยควรลดการเอาผิ ดทางอาญากั บการหมิO นประมาท  ถอนฟ้ อง
คดี อาญาต่ อผู้ ทีO ใช้ สิ ทธิ ทีOจะมี เสรี ภาพในการแสดงออกโดยสุ จริ ต  และให้ ดํ าเนิ นการในเชิ งรุ กเพืO อป้ องปรามไม่ ให้ หน่ วยงานภาค
ธุ รกิ จใช้ กฎหมายอย่ างมิ ชอบและปฏิ บั ติมิ ชอบตอบชุ มชน  ฟอร์ ตี Gฟายไรต์ กล่ าว  
“การฟ้ องคดี นี Gและคดี อืO น  ๆ  ได้ ถู กใช้ เพืO อข่ มขู่ และคุ กคามผู้ สืO อข่ าวและนั กปกป้ องสิO งแวดล้ อมซึO งไม่ ยอมปิ ดปากเงี ยบ”  
เอมี   สมิ ธกล่ าว  “ประเทศไทยมี โอกาสสร้ างตั วอย่ างในเชิ งบวกทีO เข้ มแข็ งในระดั บประเทศและระหว่ างประเทศ  ในแง่ การคุ้ มครอง
สิ ทธิ มนุ ษยชน  และควรทํ าเช่ นนั Gน”    
  
  

