
ประเทศไทย:  ศาลอุทธรณ์ควรพิพากษายืนในคดีหมิ? นประมาททางอาญาต่อสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและผู้สื? อข่าว    

ศาลอุทธรณ์จะมีคําพิพากษาในคดีที8 เป็นการละเมิดสิทธิต่อผู้สื8 อข่าวในวันพรุ่งนีG   

(กรุงเทพฯ,  ,-  มีนาคม  345,)  ศาลอุทธรณ์ของไทยควรพิพากษายืนตามศาลชัGนต้นในวันพรุ่งนีG  โดยควรยกฟ้องคดี
หมิO นประมาททางอาญาต่อสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและผู้สืO อข่าวไทยสีO คน  ฟอร์ตีGฟายไรต์กล่าวในวันนีG    

บริษัท  ทุ่งคํา  จํากัด  ซึO งประกอบกิจการเหมืองทองคํา  ได้ฟ้องคดีต่อสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและผู้สืO อข่าวสีO คนเมืO อ
เดือนพฤศจิกายน  344^  เป็นการตอบโต้รายงานข่าวซึO งมีกล่าวหาว่า  การทําเหมืองแบบเปิดของบริษัทส่งผลกระทบร้ายแรงด้าน
สิO งแวดล้อมในจังหวัดเลย  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย    

ในเดือนพฤศจิกายน  344-  ศาลอาญาทีO กรุงเทพฯ  มีคําสัO งให้ยกคําร้องของโจทก์  ส่งผลให้ทางบริษัทอุทธรณ์คําตัดสิน
และมีกําหนดรับฟังคําพิพากษาพรุ่งนีG  โดยศาลอุทธรณ์จะมีคําสัO งเกีO ยวกับการพิจารณาคําตัดสินของศาลชัGนต้น    

   “คดีนีGเป็นการดูหมิO นเสรีภาพของสืO อในประเทศไทยอย่างต่อเนืO อง”  เอมี  สมิธ  (Amy  Smith)  ผู้อํานวยการบริหารฟอร์ตีG
ฟายไรต์กล่าว  “การยกคําร้องคดีนีGจะเป็นการส่งสัญญาณต่อหน่วยงานเอกชนทีO มีอิทธิพลทีO พยายามคุกคามเสรีภาพซึO งได้รับ
การคุ้มครองตามกฎหมายไทย”    

เมืO อวันทีO   ,3  พฤศจิกายน  344^  บริษัททุ่งคํา  จํากัด  ฟ้องคดีต่อสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและผู้สืO อข่าวในขณะนัGน  
รวมทัGงนางสาววิรดา  แซ่ลิO ม  นายสมชัย  สุวรรณบรรณ  นายก่อเขต  จันทเลิศลักษณ์  และนายโยธิน  สิทธิบดีกุล    โดยกล่าวหาว่า  
เป็นการละเมิดมาตรา  l35  และ  l3^  ของประมวลกฎหมายอาญา  และมาตรา  ,m  และ  ,5  ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทําความผิดเกีO ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.344o  และกฎหมายอืO น  ๆ  

     การฟ้องคดีนีGเป็นผลมาจากคลิปข่าวของนักข่าวพลเมือง  ซึO งจัดทําขึGนระหว่างการเข้าค่ายเยาวชน  ทัGงนีGเพืO อสร้างความ
ตระหนักรู้เกีO ยวกับปัญหาด้านสิO งแวดล้อมในอําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  ในคลิปดังกล่าว  เด็กนักเรียนหญิงอายุ  ,4  ปีจาก
หมู่บ้านใกล้กับเหมืองของบริษัท  ทุ่งคํา  จํากัด  กล่าวหาว่าหมู่บ้านในบริเวณนัGน  “ได้รับผลกระทบด้านสิO งแวดล้อมจาก
อุตสาหกรรมเหมืองทองคํา”  บริษัท  ทุ่งคํา  จํากัดได้ฟ้องคดีต่อเด็กนักเรียนหญิง  รวมทัGงสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและผู้สืO อข่าว
ของสถานีเนืO องจากรายงานข่าวชิGนนีG    

ในการฟ้องคดีต่อสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและผู้สืO อข่าวของสถานี  ทางบริษัทได้เรียกค่าเสียหายเป็นเงินจํานวน  4o  
ล้านบาท  เนืO องจากการเสียชืO อเสียงของตน  และให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเป็นเวลาห้าปี  
ซึO งหากถูกตัดสินลงโทษเช่นนัGน  จําเลยยังอาจได้รับโทษจําคุกห้าปี  และปรับไม่เกิน  3oo,ooo  บาท    

เมืO อวันทีO   ,5  พฤศจิกายน  344-  ศาลอาญาทีO กรุงเทพฯ  ยกคําร้องของโจทก์ต่อสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและผู้สืO อข่าว
ของสถานี  โดยเห็นว่าคดีไม่มีมูล  เนืO องจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและผู้สืO อข่าวของสถานีปฏิบัติหน้าทีO อย่างเป็นมืออาชีพ  
และใช้ข้อมูลจากแหล่งข่าวทีO นาเชืO อถือ  รวมทัGงผลการสํารวจของหน่วยงานของรัฐและของชาวบ้านในท้องถิO น  ศาลยังได้อ้าง
ตามมาตรา  l3-(l)  ของประมวลกฎหมายอาญาว่า  การให้ความเห็นหรือการพูดทีO กระทําโดยสุจริตและการวิพากษ์วิจารณ์
อย่างเปิดเผย  ย่อมไม่เป็นความผิดฐานหมิO นประมาท  ศาลมีข้อสังเกตว่า  ประเด็นเรืO องทรัพยากรธรรมชาติและสิO งแวดล้อม
เกีO ยวข้องกับผลประโยชน์ของสาธารณะ  โดยเฉพาะในแง่ของผลกระทบทีO มีต่อชีวิตและการดํารงชีพของชุมชน      

“คดีซึO งยังเกิดขึGนนีGคุกคามสืO อมวลชนและทําให้สืO อกลัว”  วิรดา  แซ่ลิO ม  อดีตผู้สืO อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสบอก
กับฟอร์ตีGฟายไรต์  “เป็นการเตือนให้เราต้องระวังคําพูดมากขึGน  ไม่ให้โดนฟ้องในการนําเสนอข่าวเกีO ยวกับความเดือดร้อนของ
ประชาชนทัGงทีO มันคือหัวใจสําคัญของการทําหน้าทีO ของสืO อมวลชน  สืO อมวลชนมีบทบาทและจุดยืนในการเป็นพืGนทีO ให้กับคนใน
สังคม”    



บริษัท  ทุ่งคํา  จํากัดได้ฟ้องคดีอาญาและแพ่งอย่างน้อย  ,-  คดีต่อชาวบ้าน  ll  คน  รวมทัGงสมาชิกของกลุ่มฅนรักษ์
บ้านเกิด  ซึO งเป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านจากหกหมู่บ้านรอบบริเวณเหมือง  และมีความตัGงใจปกป้องสิO งแวดล้อมในท้องถิO นให้
ปลอดพ้นจากผลกระทบด้านลบจากเหมืองทองคํา  ในช่วงแปดปีทีO ผ่านมาทางบริษัทได้ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายรวมกันทัGงหมด  
l3o  ล้านบาทจากชาวบ้านในจังหวัดเลย  นอกจากนัGน  ในปี  345o  หน่วยงานในท้องถิO นยังฟ้องคดีอาญาอีกอย่างน้อยสามคดีต่อ
สมาชิก  ,l  คนของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด  รวมทัGงข้อหาละเมิดกฎหมายชุมนุมสาธารณะ  เนืO องจากการประท้วงของกลุ่ม  ใน
ปัจจุบัน  ยังคงมีชาวบ้านจังหวัดเลยอย่างน้อย  ,m  คนทีO ถูกฟ้องคดีอาญาสีO คดี  และยังอยู่ระหว่างการดําเนินคดี  

ในวันทีO   31  พฤษภาคม  2560  ทางการไทยและภาคธุรกิจ  แสดงพันธกิจทีO จะดําเนินการตามหลักการชีGนําแห่ง
สหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน  (U.N.  Guiding  Principles  on  Business  and  Human  Rights)  โดยในบรรดา
พันธกรณีข้อต่าง  ๆ  หลักการชีGนํากําหนดให้รัฐควร  “คุ้มครองไม่ให้เกิดการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชนในเขตแดนและ/หรือ
เขตอํานาจศาลของบุคคลทีO สาม  รวมทัGงในหน่วยงานธุรกิจ”  และประกันว่า  “จะไม่มีการขัดขวางการปฏิบัติหน้าทีO ทีO ชอบธรรม
ด้วยความสงบของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน”    

คณะทํางานแห่งสหประชาชาติว่าด้วยประเด็นสิทธิมนุษยชนและบรรษัทข้ามชาติ  และหน่วยงานธุรกิจอืO น  ๆ  
(คณะทํางาน)  ซึO งเป็นกลุ่มของผู้เชีO ยวชาญอิสระทีO ได้รับมอบหมายอํานาจหน้าทีO จากองค์การสหประชาชาติ  จะเดินทางมาเยือน
ประเทศไทยเป็นครัGงแรกระหว่างเดือนมีนาคมและเมษายน  2561  เพืO อประเมินการดําเนินงานของประเทศไทยตามหลักการ
ชีGนําแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน  และจะจัดทําข้อเสนอแนะ  โดยจะมีการนําเสนอข้อสรุปของคณะทํางาน
ในทีO ประชุมของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนต่อไป      

เพืO อให้สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีของตน  ทางการไทยควรลดการเอาผิดทางอาญากับการหมิO นประมาท  ถอนฟ้อง
คดีอาญาต่อผู้ทีO ใช้สิทธิทีO จะมีเสรีภาพในการแสดงออกโดยสุจริต  และให้ดําเนินการในเชิงรุกเพืO อป้องปรามไม่ให้หน่วยงานภาค
ธุรกิจใช้กฎหมายอย่างมิชอบและปฏิบัติมิชอบตอบชุมชน  ฟอร์ตีGฟายไรต์กล่าว  

“การฟ้องคดีนีGและคดีอืO น  ๆ  ได้ถูกใช้เพืO อข่มขู่และคุกคามผู้สืO อข่าวและนักปกป้องสิO งแวดล้อมซึO งไม่ยอมปิดปากเงียบ”  
เอมี  สมิธกล่าว  “ประเทศไทยมีโอกาสสร้างตัวอย่างในเชิงบวกทีO เข้มแข็งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ  ในแง่การคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน  และควรทําเช่นนัGน”    

  

  


