ประเทศไทย:  ยุติการดําเนินคดีหมิ7นประมาททางอาญาต่ อสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอสและผู้ส7 อื ข่ าว    
การพิจารณาคดีหมิ- นประมาททางอาญาจะเริ- มขึ8นในวันนี8    
(กรุงเทพฯ  +,  พฤษภาคม  +34,)  ทางการไทยและบริษัททุ่งคํา  จํากัด  ซึDงประกอบกิจการเหมืองทองคํา  ควรถอน
ฟ้องคดีหมิDนประมาททางอาญาโดยทันที  ต่อองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  
(สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส)  และผู้สืDอข่าวชาวไทย  ฟอร์ ตี [ฟายไรต์กล่าวในวันนี [  ศาลอาญามีกําหนดเริDมการพิจารณาคดีอีก
ครัง[ ต่อสํานักข่าวและผู้สืDอข่าว  หลังศาลอุทธรณ์มีคําสัDงให้ กลับคําตัดสินเมืDอวันทีD  +]  มีนาคม  +34,  โดยก่อนหน้ านีศ[ าล
ชันต้
[ นได้ พิจารณายกคําร้ องในชันไต่
[ สวนมูลฟ้อง  
“เสรี ภาพของสืDอในประเทศไทยกําลังถูกคุกคาม  ผู้สืDอข่าวยังคงถูกโจมตีเพียงเพราะการทําหน้ าทีDของตน”  เอมี  
สมิธ  (Amy  Smith)  ผ้ อู ํานวยการบริหารฟอร์ ตี [ฟายไรต์กล่าว  “คดีนีล[ ะเมิดสิทธิขนพื
ั [ [นฐานและส่งผลเชิงคุกคามการรายงาน
ข่าวของสืDอ  ในประเด็นทีDเป็ นข้ อกังวลของสาธารณะในประเทศไทย  ก่อนหน้ านี [ศาลพิจารณาถูกต้ องแล้ วทีDไม่รับฟ้องคดีนี [”    
เมืDอวันทีD  12  พฤศจิกายน  2558  บริษัททุ่งคํา  จํากัด  ซึDงมีกิจการเหมืองแร่ในจังหวัดเลยทียD งั มีข้อกังขา  ได้ ฟ้องคดี
ต่อสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและผู้สืDอข่าวสีDคนในขณะนัน  
[ รวมทังนางสาววิ
[
รดา  แซ่ลิDม  นายสมชัย  สุวรรณบรรณ  นายก่อ
เขต  จนั ทเลิศลักษณ์  และนายโยธิน  สิทธิบดีกุล    โดยกล่าวหาว่า  เป็ นการละเมิดมาตรา  326  และ  328  ของประมวล
กฎหมายอาญา  และมาตรา  14  และ  16  ของพระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทําความผิดเกีDยวกับคอมพิวเตอร์   พ.ศ.2550  
และกฎหมายอืDน  ๆ  
การฟ้องคดีนี [เป็ นผลมาจากคลิปข่าวของนักข่าวพลเมือง  ซึDงจัดทําขึ [นระหว่างการเข้ าค่ายเยาวชน  ทงนี
ั [ [เพืDอสร้ าง
ความตระหนักรู้เกีDยวกับปั ญหาด้ านสิDงแวดล้ อมในอําเภอวังสะพุง  จงั หวัดเลย  ในคลิปดังกล่าว  เด็กนักเรี ยนหญิงอายุ  15  ปี
จากหมู่บ้านใกล้ กับเหมืองของบริษัท  ทุ่งคํา  จํากัด  กล่าวหาว่าหมู่บ้านในบริเวณนัน  
[ “ได้ รับผลกระทบด้ านสิDงแวดล้ อมจาก
อุตสาหกรรมเหมืองทองคํา”  บริษัท  ทุ่งคํา  จํากัดได้ ฟ้องคดีต่อเด็กนักเรี ยนหญิง  รวมทัง[ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและ
ผู้สืDอข่าวของสถานีเนืDองจากรายงานข่าวชิ [นนี [    
ในการฟ้องคดีต่อสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและผู้สืDอข่าวของสถานี  ทางบริษัทได้ เรี ยกค่าเสียหายเป็ นเงินจํานวน  
50  ล้านบาท  เนืDองจากการเสียชืDอเสียงของตน  และให้ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเป็ น
เวลาห้ าปี     
เมืDอวันทีD  16  พฤศจิกายน  2559  ศาลอาญาทีDกรุงเทพฯ  ยกคําร้ องของโจทก์ต่อสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและ
ผู้สืDอข่าวของสถานี  โดยเห็นว่าคดีไม่มีมูล  เนืDองจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและผู้สืDอข่าวของสถานีปฏิบตั ิหน้ าทีDอย่างเป็ น
มืออาชีพ  และใช้ ข้อมูลจากแหล่งข่าวทีDน่าเชืDอถือ  รวมทังผลการสํ
[
ารวจของหน่วยงานของรัฐและของชาวบ้ านในท้ องถินD       
ในวันทีD  +]  มีนาคม  +34,  ศาลอุทธรณ์ไม่เห็นชอบกับคําพิพากษาก่อนหน้ านี [  และระบุว่ามีพยานหลักฐานมาก
เพียงพอในการดําเนินคดีตามมาตรา  v+4  และ  v+w  ของประมวลกฎหมายอาญา  ยกเว้ นการดําเนินคดีตามมาตรา  ,x  และ  
,4  ของพระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์   พ.ศ.+33]    
หากถูกตัดสินว่ามีความผิด  จําเลยยังอาจได้ รับโทษจําคุกสองปี   และปรับไม่เกิน  200,000  บาท      
บริษัท  ทุ่งคํา  จํากัดได้ ฟ้องคดีอาญาและแพ่งอย่างน้ อย  19  คดีต่อชาวบ้ านจังหวัดเลย  33  คน  รวมทัง[ สมาชิกของ
กลุ่มฅนรักษ์ บ้านเกิด  องค์กรสิDงแวดล้ อมระดับชุมชนทีDประท้ วงต่อต้ านเหมืองทองคําในช่วงแปดปี ทีDผ่านมา  ทางบริษัทได้
ฟ้องคดีเรี ยกค่าเสียหายรวมกันทังหมด  
[
320  ล้ านบาท    
เสรี ภาพในการแสดงออกและเสรี ภาพสืDอได้ รับการคุ้มครองตามมาตรา  vx  และ  v3  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.+34]  และข้ อ  19  ของ  กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  
(International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights-ICCPR)  ซึDงไทยเป็ นรัฐภาคี  ตามกฎหมายระหว่างประเทศ  การ
จํากัดเสรี ภาพในการแสดงออกอาจกระทําได้ ตามทีDมีกฎหมายบัญญัติไว้ เท่านัน  
[ ต้องได้ สดั ส่วน  และจําเป็ นเพืDอบรรลุ

เป้าหมายทีDชอบธรรม  การกําหนดโทษจําคุกในคดีหมิDนประมาทถือเป็ นการลงโทษทีDไม่ได้ สัดส่วน  เป็ นการละเมิดสิทธิทีDจะ
มีเสรี ภาพในการแสดงออก    
เพืDอให้ สามารถปฏิบตั ิตามพันธกรณีตามกฎหมายนี [  ทางการไทยควรลดการเอาผิดทางอาญา  ถอนฟ้องคดีอาญา
ต่อผู้ซึDงใช้ สิทธิทีDจะมีเสรี ภาพในการแสดงออกของตนอย่างชอบธรรม  และดําเนินการเพืDอป้องกันไม่ให้ องค์กรธุรกิจใช้
ประโยชน์จากกฎหมายนี [อย่างมิชอบและปฏิบตั ิมิชอบต่อชุมชน  ฟอร์ ตี [ฟายไรต์กล่าว  
"ระบบยุติธรรมของไทยควรส่งสัญญาณทีDหนักแน่นอีกครัง[ ให้ กับภาคธุรกิจว่า  การพยายามข่มขู่และคุกคาม
ผู้สืDอข่าวและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็ นเรืD องเปล่าประโยชน์”  เอมี  สมิธกล่าว  “ทางการควรยุติการดําเนินคดีอาญาใด  ๆ  
โดยพลการและไม่เหมาะสมต่อผู้สืDอข่าวและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน”    
  
  

