
 

 

9 กรกฎาคม 2558 

 

พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 

รัฐบาลไทย 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

 

เร่ือง ขอให้ถอนฟ้องคดีต่อ Alan Morison และชุติมา สีดาเสถยีร นักข่าวของสาํนักข่าวภเูก็ตหวาน   

 

เรียน นายกรัฐมนตรีประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

 

 เราเขียนจดหมายถึงทา่นในนามขององค์กรระหวา่งประเทศและภมูิภาค ท่ีทํางานเพ่ือคุ้มครองสทิธิท่ีจะมีเสรีภาพ

ในการแสดงออกและเสรีภาพของสือ่มวลชน เพ่ือให้ทา่นทราบถึงสิง่ท่ีเรากําลงัเป็นกงัวลอยา่งมาก ตอ่กรณีท่ีรัฐบาลไทย

ตดัสนิใจดําเนินคดีกบั Alan Morison บรรณาธิการ และชตุิมา สดีาเสถียร ผู้สือ่ขา่ว สาํนกัขา่วภเูก็ตหวาน ข้อหาหมิ่น

ประมาทและละเมิดพระราชบญัญตัิวา่ด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลถอนฟ้องคดี

หมิ่นประมาทและคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ โดยทนัทีและอยา่งไมม่ีเง่ือนไข ทัง้นีกํ้าหนดการพิจารณาคดีตอ่นกัขา่วทัง้

สองทา่นจะเร่ิมขึน้ในวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2558 ซึง่ถือวา่ขดักบัพนัธกรณีของประเทศไทยท่ีมีตอ่กฎหมายระหวา่งประเทศ  

 ข้อกลา่วหาของกองทพัเรือไทยเก่ียวข้องกบัการรายงานขา่วในเว็บไซต์ของสาํนกัขา่วภเูก็ตหวาน เมื่อวนัท่ี 17 

กรกฎาคม 2556 กรณีการลกัลอบนําชาวโรฮิงญาเข้าเมือง โดยบคุคลเหลา่นีเ้ป็นชนชาติพนัธ์ุกลุม่น้อยในพมา่ท่ีเผชิญกบั

การเลอืกปฏิบตัิและความรุนแรงอยา่งเป็นระบบ ในเนือ้หาขา่วของสาํนกัขา่วภเูก็ตหวานมีการอ้างอิงข้อความหนึง่ยอ่หน้า

จากบทความของสาํนกัขา่วรอยเตอร์ (“Special Report: Thai authorities implicated in Rohingya Muslim smuggling 

network” รายงานพิเศษ: ทางการไทยมีสว่นเก่ียวข้องกบัเครือขา่ยลกัลอบนําชาวมสุลมิโรฮิงญาเข้าเมือง) โดยทาง

กองทพัเรือไมไ่ด้โต้แย้งตอ่รอยเตอร์แตอ่ยา่งใด   

 การใช้กฎหมายหมิ่นประมาททางอาญาเป็นการตอบโต้ท่ีรุนแรงและไมจํ่าเป็น แม้จะเป็นผลมาจากข้อกงัวลของ

กองทพัเรือท่ีมีตอ่บทความดงักลา่ว และยงัถือวา่ขดักบัหลกัการของสทิธิในการแสดงออกอยา่งเสรี แทนท่ีจะฟ้องร้อง

ดําเนินคดีกบันกัขา่วของสาํนกัขา่วภเูก็ตหวาน รัฐบาลไทยควรยกเลกิข้อกลา่วหาทัง้หมดและใช้แนวทางการทํางานท่ี

เคารพตอ่สทิธิ เพ่ือตอบสนองกบัข้อกงัวลตอ่สาํนกัขา่วภเูก็ตหวาน โดยแนวทางเลอืกดงักลา่วอาจรวมถึงกรณีท่ีกองทพัเรือ

พดูคยุเจรจากบัสาํนกัขา่วภเูก็ตหวาน หรือขอให้ทางสาํนกัขา่วตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมลูในประเด็นเดียวกนัจากฝ่ังของ

กองทพัเรือ หรือกองทพัเรืออาจออกแถลงการณ์ตอบโต้หรือชีแ้จงข้อกลา่วหาท่ีเกิดขึน้ เราเช่ือวา่ยงัไมส่ายเกินไปท่ีรัฐบาล

ไทยจะใช้วิธีการท่ีเป็นทางเลอืกดงักลา่วแทนการฟ้องคดีทางอาญา ท่ีแสดงให้เห็นถึงการเคารพตอ่สทิธิขัน้พืน้ฐานซึง่เป็น

ข้อกงัวลของรัฐบาลหลายประเทศ 



 การท่ีรัฐบาลไทยฟ้องร้องดําเนินคดีตอ่นกัขา่วสาํนกัขา่วภเูก็ตหวาน ถือเป็นการละเมิดพนัธกรณีตามข้อ 19 ของ

กติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยสทิธิพลเมืองและสทิธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights-

ICCPR) ซึง่กําหนดวา่ “บคุคลทกุคนมีสทิธิในเสรีภาพแหง่การแสดงออก สทิธินีร้วมถึงเสรีภาพท่ีจะแสวงหา รับ และ

เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารและความคิดทกุประเภท”  

 ในกรณีนีไ้มไ่ด้มีข้อยกเว้นให้สามารถจํากดัสทิธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออกแตอ่ยา่งใด การจํากดัสทิธิท่ีจะมี

เสรีภาพในการแสดงออกไมว่า่ในกรณีใด ต้องสอดคล้องอยา่งเข้มงวดกบัหลกัเกณฑ์สามประการ ได้แก่ ต้องเป็นข้อยกเว้น

ท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย ต้องกระทําเพียงเพ่ือมุง่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะท่ีชดัเจน อาทิ ความมัน่คงแหง่ชาติ ความสงบ

เรียบร้อยของสาธารณะ หรือสขุอนามยัหรือศีลธรรมอนัดีของสงัคม หรือเป็นการคุ้มครองสทิธิหรือช่ือเสยีงเกียรติยศของ

บคุคลอ่ืน และต้องกระทําอยา่งได้สดัสว่นเหมาะสม และต้องตอบสนองประโยชน์ดงักลา่วอยา่งชดัเจนและจําเป็นอยา่ง

ยิ่งยวด (เช่น เป็นมาตรการจํากดัสทิธิขัน้ตํ่าสดุเพ่ือบรรลเุป้าประสงค์บางประการ)  

 คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาติ (United Nations Human Rights Committee) ซึง่ดแูลการ

ปฏิบตัิตามกติกา ICCPR ได้ระบไุว้ในความเห็นทัว่ไป ฉบบัท่ี 34 ยอ่หน้า 35 วา่ “กรณีท่ีรัฐภาคีอ้างเหตอุนัชอบธรรมเพ่ือ

จํากดัเสรีภาพในการแสดงออก รัฐดงักลา่วต้องแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนและเป็นรายกรณีวา่ การกระทําเหลา่นัน้มีลกัษณะ

เป็นภยัคกุคามอยา่งไร และชีใ้ห้เห็นความจําเป็นและความได้สดัสว่นของมาตรการท่ีนํามาใช้ โดยเฉพาะการทําให้เห็น

ความเช่ือมโยงโดยตรงและโดยพลนัระหวา่งการตอบโต้เช่นนัน้กบัภยัคกุคามดงักลา่ว” แตใ่นกรณีนีท้ัง้กองทพัเรือและ

รัฐบาลไทยไมไ่ด้ปฏิบตัิเช่นนัน้ ไมม่ีการอธิบายวา่อาจมีวิธีการอ่ืนนอกจากการดําเนินคดีตอ่นกัขา่วทัง้สองคนของสาํนกั

ขา่วภเูก็ตหวาน ซึง่อาจเป็นมาตรการท่ีเพียงพอเพ่ือตอบสนองกบัข้อกงัวลของตนได้  

 นอกจากนัน้ ยอ่หน้า 42 ของความเห็นทัว่ไป ฉบบัท่ี 34 ยงัระบวุา่ “การลงโทษสือ่มวลชน ผู้ พิมพ์ผู้ โฆษณาหรือ

ผู้สือ่ขา่ว เพียงเพราะแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ตอ่รัฐบาล หรือระบบสงัคมการเมืองตามแนวคิดของรัฐบาล ไมอ่าจถือ

ได้วา่เป็นการจํากดัเสรีภาพในการแสดงออกท่ีจําเป็นได้” โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในยอ่หน้า 47 ของความเห็นทัว่ไปฉบบัท่ี 34 

คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาติเรียกร้องให้รัฐตา่ง ๆ ยกเลกิการเอาผิดทางอาญาในข้อหาดหูมิ่นและหมิ่น

ประมาท และยํา้วา่จะต้องไมนํ่ากฎหมายเหลา่นีม้าใช้เพ่ือปราบปรามเสรีภาพในการแสดงออก 

 องค์กรทัง้หมดในท่ีนีร้วมทัง้รัฐบาลประเทศตา่ง ๆ จํานวนมากขึน้ เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสทิธิมนษุยชน

แหง่สหประชาชาติเสนอวา่ ควรยกเลกิกฎหมายหมิ่นประมาททางอาญา เน่ืองจากบทลงโทษทางอาญาขดัขวางการ

แสดงออกอยา่งเสรี และมกัเป็นการลงโทษท่ีไมไ่ด้สดัสว่นอยา่งเหมาะสม เมื่อเทียบกบัความเสยีหายตอ่ช่ือเสยีงท่ีเกิดขึน้ 

การท่ีประเทศตา่ง ๆ จํานวนมากขึน้ยกเลกิกฎหมายหมิ่นประมาททางอาญา แสดงให้เห็นวา่กฎหมายดงักลา่วไมจํ่าเป็นตอ่

การคุ้มครองช่ือเสยีงแตอ่ยา่งใด หลกัการโจฮนัเนสเบิร์กวา่ด้วยความมัน่คงแหง่ชาติ เสรีภาพในการแสดงออก และการ

เข้าถึงข้อมลูสนเทศ (Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to 

Information) ซึง่เป็นชดุของหลกัการท่ีมีอิทธิพล และเป็นผลงานการจดัทําของผู้ ชํานาญการด้านกฎหมายระหวา่งประเทศ

เมื่อปี 2539 ระบวุา่ “ไมอ่าจมีการลงโทษบคุคลเพียงเพราะการวิพากษ์วิจารณ์หรือดหูมิ่น...เจ้าพนกังานของรัฐ...เว้นแตว่า่

การวิพากษ์วิจารณ์หรือการดหูมิ่นนัน้ จงใจและมีลกัษณะยัว่ยใุห้เกิดความรุนแรงอยา่งแท้จริง”  

 นอกจากนัน้ การเดินหน้าฟ้องคดีเช่นนี ้ถือวา่รัฐบาลไทยทําหน้าท่ีขดักบันโยบายของตนเองซึง่ได้แถลงไว้ใน

รายงานประเทศท่ีเสนอตามกระบวนการทบทวนตามวาระ (Universal Periodic Review - UPR) ตอ่คณะมนตรีสทิธิ

มนษุยชนแหง่สหประชาชาต ิ(UN Human Rights Council) เมื่อวนัท่ี 5 ตลุาคม 2554 โดยในการนําเสนอของรัฐบาลไทย

ได้ระบวุา่  



 

สทิธิท่ีจะมีเสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออกเป็นพืน้ฐานสาํคญัของสงัคมประชาธิปไตยในประเทศไทย 

รัฐธรรมนญูของเราให้หลกัประกนัเพ่ือเสรีภาพของบคุคลในการแสดงความเห็น การพดู การเขียน การพิมพ์และ

เผยแพร่ ห้ามไมใ่ห้มีการสัง่ปิด แทรกแซง หรือเซ็นเซอร์หนงัสอืพิมพ์หรือสือ่มวลชนใด ๆ และห้ามนกัการเมือง

เป็นเจ้าของหนว่ยงานสือ่มวลชน ประเทศไทยยงัเป็นท่ีตัง้ของหนว่ยงานเสรีภาพด้านสือ่ระหวา่งประเทศ ภาค

ประชาสงัคม และองค์กรพฒันาเอกชนระหวา่งประเทศหลายแหง่ ทัง้หมดนีย้อ่มชีใ้ห้เห็นบรรยากาศอนัเสรีท่ีเอือ้

ตอ่การรายงานขา่วและการเผยแพร่ข้อมลูอยา่งเสรี  

 

 กลา่วโดยสรุป ในการดําเนินคดีตอ่สาํนกัขา่วภเูก็ตหวาน รัฐบาลไทยกําลงัคกุคามอยา่งชดัเจนตอ่สทิธิท่ีรัฐบาล

เองอธิบายวา่เป็น “พืน้ฐานสาํคญัของสงัคมประชาธิปไตยในประเทศไทย”   

 การใช้อํานาจตามพระราชบญัญตัิวา่ด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ในกรณีนี ้ถือวา่เป็นปัญหา

อยา่งยิ่ง เน่ืองจากเป็นครัง้แรกท่ีหนว่ยงานกองทพัไทยใช้อํานาจตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เพ่ือเอาผิดกบันกัขา่ว องค์กร

ทัง้หมดในท่ีนีข้อเรียกร้องให้มีการยกเลกิหรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายฉบบันีท่ี้ให้อํานาจอยา่งกว้างขวาง และนําไปสูก่าร

ละเมิดสทิธิ ทัง้นีเ้พ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายและมาตรฐานระหวา่งประเทศ แทนท่ีจะถกูนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือ

เซ็นเซอร์นกัขา่วท่ีเขียนขา่วให้หนงัสอืพิมพ์ บลอ็ก หรือสือ่ชนิดอ่ืน ๆ เรากงัวลวา่มาตรา 14(1) ของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ซึง่

ถกูใช้ตัง้ข้อหาผู้สือ่ขา่วสาํนกัขา่วภเูก็ตหวาน มีเนือ้หากํากวมและตีความได้กว้างขวางเกินไป และกําลงัถกูใช้โดยรัฐบาลใน

กรณีนีเ้พ่ือปราบปรามเสรีภาพของสือ่และคกุคามการแสดงความเห็นของสาํนกัขา่วภเูก็ตหวาน 

 Alan Morison และชตุิมา สดีาเสถียร ถกูตัง้ข้อหาอยา่งไมเ่ป็นธรรมและถกูกลา่วหาวา่ทําความผิดร้ายแรง เพียง

เพราะปฏิบตัิหน้าท่ีของตนในสงัคมท่ีทางการอ้างวา่เคารพตอ่เสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพของสือ่ การกระทําของ

พวกเขาไมค่วรถือวา่เป็นอาชญากรรม เราหวงัอยา่งจริงใจวา่ทา่นจะตระหนกัถึงข้อมลูนี ้และเรียกร้องให้ถอนฟ้องคดีอาญา

และข้อกลา่วหาใด ๆ ตอ่ผู้สือ่ขา่วของสาํนกัขา่วภเูก็ตหวาน และให้ยตุิการดําเนินคดีใด ๆ ทัง้สิน้  

 เราหวงัวา่จะได้รับทราบความคืบหน้าจากทา่นในประเด็นท่ีสาํคญันี ้ 
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