9 กรกฎาคม 2558
พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา
นายกรัฐมนตรี
รัฐบาลไทย
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
เรื่อง ขอให้ ถอนฟ้องคดีต่อ Alan Morison และชุติมา สีดาเสถียร นักข่ าวของสํานักข่ าวภูเก็ตหวาน
เรี ยน นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
เราเขียนจดหมายถึงท่านในนามขององค์กรระหว่างประเทศและภูมิภาค ที่ทํางานเพื่อคุ้มครองสิทธิที่จะมีเสรี ภาพ
ในการแสดงออกและเสรี ภาพของสือ่ มวลชน เพื่อให้ ทา่ นทราบถึงสิง่ ที่เรากําลังเป็ นกังวลอย่างมาก ต่อกรณีที่รัฐบาลไทย
ตัดสินใจดําเนินคดีกบั Alan Morison บรรณาธิการ และชุติมา สีดาเสถียร ผู้สอื่ ข่าว สํานักข่าวภูเก็ตหวาน ข้ อหาหมิ่น
ประมาทและละเมิดพระราชบัญญัติวา่ ด้ วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เราขอเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลถอนฟ้ องคดี
หมิ่นประมาทและคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ โดยทันทีและอย่างไม่มีเงื่อนไข ทังนี
้ ้กําหนดการพิจารณาคดีตอ่ นักข่าวทัง้
สองท่านจะเริ่ มขึ ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ซึง่ ถือว่าขัดกับพันธกรณีของประเทศไทยที่มีตอ่ กฎหมายระหว่างประเทศ
ข้ อกล่าวหาของกองทัพเรื อไทยเกี่ยวข้ องกับการรายงานข่าวในเว็บไซต์ของสํานักข่าวภูเก็ตหวาน เมื่อวันที่ 17
กรกฎาคม 2556 กรณีการลักลอบนําชาวโรฮิงญาเข้ าเมือง โดยบุคคลเหล่านี ้เป็ นชนชาติพนั ธุ์กลุม่ น้ อยในพม่าที่เผชิญกับ
การเลือกปฏิบตั ิและความรุนแรงอย่างเป็ นระบบ ในเนื ้อหาข่าวของสํานักข่าวภูเก็ตหวานมีการอ้ างอิงข้ อความหนึง่ ย่อหน้ า
จากบทความของสํานักข่าวรอยเตอร์ (“Special Report: Thai authorities implicated in Rohingya Muslim smuggling
network” รายงานพิเศษ: ทางการไทยมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับเครื อข่ายลักลอบนําชาวมุสลิมโรฮิงญาเข้ าเมือง) โดยทาง
กองทัพเรื อไม่ได้ โต้ แย้ งต่อรอยเตอร์ แต่อย่างใด
การใช้ กฎหมายหมิ่นประมาททางอาญาเป็ นการตอบโต้ ที่รุนแรงและไม่จําเป็ น แม้ จะเป็ นผลมาจากข้ อกังวลของ
กองทัพเรื อที่มีตอ่ บทความดังกล่าว และยังถือว่าขัดกับหลักการของสิทธิในการแสดงออกอย่างเสรี แทนที่จะฟ้ องร้ อง
ดําเนินคดีกบั นักข่าวของสํานักข่าวภูเก็ตหวาน รัฐบาลไทยควรยกเลิกข้ อกล่าวหาทังหมดและใช้
้
แนวทางการทํางานที่
เคารพต่อสิทธิ เพื่อตอบสนองกับข้ อกังวลต่อสํานักข่าวภูเก็ตหวาน โดยแนวทางเลือกดังกล่าวอาจรวมถึงกรณีที่กองทัพเรื อ
พูดคุยเจรจากับสํานักข่าวภูเก็ตหวาน หรื อขอให้ ทางสํานักข่าวตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นเดียวกันจากฝั่ งของ
กองทัพเรื อ หรื อกองทัพเรื ออาจออกแถลงการณ์ตอบโต้ หรื อชี ้แจงข้ อกล่าวหาที่เกิดขึ ้น เราเชื่อว่ายังไม่สายเกินไปที่รัฐบาล
ไทยจะใช้ วิธีการที่เป็ นทางเลือกดังกล่าวแทนการฟ้ องคดีทางอาญา ที่แสดงให้ เห็นถึงการเคารพต่อสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานซึง่ เป็ น
ข้ อกังวลของรัฐบาลหลายประเทศ

การที่รัฐบาลไทยฟ้ องร้ องดําเนินคดีตอ่ นักข่าวสํานักข่าวภูเก็ตหวาน ถือเป็ นการละเมิดพันธกรณีตามข้ อ 19 ของ
กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political RightsICCPR) ซึง่ กําหนดว่า “บุคคลทุกคนมีสทิ ธิในเสรี ภาพแห่งการแสดงออก สิทธินี ้รวมถึงเสรี ภาพที่จะแสวงหา รับ และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความคิดทุกประเภท”
ในกรณีนี ้ไม่ได้ มีข้อยกเว้ นให้ สามารถจํากัดสิทธิที่จะมีเสรี ภาพในการแสดงออกแต่อย่างใด การจํากัดสิทธิที่จะมี
เสรี ภาพในการแสดงออกไม่วา่ ในกรณีใด ต้ องสอดคล้ องอย่างเข้ มงวดกับหลักเกณฑ์สามประการ ได้ แก่ ต้ องเป็ นข้ อยกเว้ น
ที่กําหนดไว้ ในกฎหมาย ต้ องกระทําเพียงเพื่อมุง่ คุ้มครองประโยชน์สาธารณะที่ชดั เจน อาทิ ความมัน่ คงแห่งชาติ ความสงบ
เรี ยบร้ อยของสาธารณะ หรื อสุขอนามัยหรื อศีลธรรมอันดีของสังคม หรื อเป็ นการคุ้มครองสิทธิหรื อชื่อเสียงเกียรติยศของ
บุคคลอื่น และต้ องกระทําอย่างได้ สดั ส่วนเหมาะสม และต้ องตอบสนองประโยชน์ดงั กล่าวอย่างชัดเจนและจําเป็ นอย่าง
ยิ่งยวด (เช่น เป็ นมาตรการจํากัดสิทธิขนตํ
ั ้ ่าสุดเพื่อบรรลุเป้าประสงค์บางประการ)
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Human Rights Committee) ซึง่ ดูแลการ
ปฏิบตั ิตามกติกา ICCPR ได้ ระบุไว้ ในความเห็นทัว่ ไป ฉบับที่ 34 ย่อหน้ า 35 ว่า “กรณีที่รัฐภาคีอ้างเหตุอนั ชอบธรรมเพื่อ
จํากัดเสรี ภาพในการแสดงออก รัฐดังกล่าวต้ องแสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนและเป็ นรายกรณีวา่ การกระทําเหล่านันมี
้ ลกั ษณะ
เป็ นภัยคุกคามอย่างไร และชี ้ให้ เห็นความจําเป็ นและความได้ สดั ส่วนของมาตรการที่นํามาใช้ โดยเฉพาะการทําให้ เห็น
ความเชื่อมโยงโดยตรงและโดยพลันระหว่างการตอบโต้ เช่นนันกั
้ บภัยคุกคามดังกล่าว” แต่ในกรณีนี ้ทังกองทั
้
พเรื อและ
รัฐบาลไทยไม่ได้ ปฏิบตั ิเช่นนัน้ ไม่มีการอธิบายว่าอาจมีวิธีการอื่นนอกจากการดําเนินคดีตอ่ นักข่าวทังสองคนของสํ
้
านัก
ข่าวภูเก็ตหวาน ซึง่ อาจเป็ นมาตรการที่เพียงพอเพื่อตอบสนองกับข้ อกังวลของตนได้
นอกจากนัน้ ย่อหน้ า 42 ของความเห็นทัว่ ไป ฉบับที่ 34 ยังระบุวา่ “การลงโทษสือ่ มวลชน ผู้พิมพ์ผ้ โู ฆษณาหรื อ
ผู้สอื่ ข่าว เพียงเพราะแสดงความเห็นวิพากษ์ วิจารณ์ตอ่ รัฐบาล หรื อระบบสังคมการเมืองตามแนวคิดของรัฐบาล ไม่อาจถือ
ได้ วา่ เป็ นการจํากัดเสรี ภาพในการแสดงออกที่จําเป็ นได้ ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่อหน้ า 47 ของความเห็นทัว่ ไปฉบับที่ 34
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรี ยกร้ องให้ รัฐต่าง ๆ ยกเลิกการเอาผิดทางอาญาในข้ อหาดูหมิ่นและหมิ่น
ประมาท และยํ ้าว่าจะต้ องไม่นํากฎหมายเหล่านี ้มาใช้ เพื่อปราบปรามเสรี ภาพในการแสดงออก
องค์กรทังหมดในที
้
่นี ้รวมทังรั้ ฐบาลประเทศต่าง ๆ จํานวนมากขึ ้น เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติเสนอว่า ควรยกเลิกกฎหมายหมิ่นประมาททางอาญา เนื่องจากบทลงโทษทางอาญาขัดขวางการ
แสดงออกอย่างเสรี และมักเป็ นการลงโทษที่ไม่ได้ สดั ส่วนอย่างเหมาะสม เมื่อเทียบกับความเสียหายต่อชื่อเสียงที่เกิดขึ ้น
การที่ประเทศต่าง ๆ จํานวนมากขึ ้นยกเลิกกฎหมายหมิ่นประมาททางอาญา แสดงให้ เห็นว่ากฎหมายดังกล่าวไม่จําเป็ นต่อ
การคุ้มครองชื่อเสียงแต่อย่างใด หลักการโจฮันเนสเบิร์กว่าด้ วยความมัน่ คงแห่งชาติ เสรี ภาพในการแสดงออก และการ
เข้ าถึงข้ อมูลสนเทศ (Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to
Information) ซึง่ เป็ นชุดของหลักการที่มีอิทธิพล และเป็ นผลงานการจัดทําของผู้ชํานาญการด้ านกฎหมายระหว่างประเทศ
เมื่อปี 2539 ระบุวา่ “ไม่อาจมีการลงโทษบุคคลเพียงเพราะการวิพากษ์ วิจารณ์หรื อดูหมิ่น...เจ้ าพนักงานของรัฐ...เว้ นแต่วา่
การวิพากษ์ วิจารณ์หรื อการดูหมิ่นนัน้ จงใจและมีลกั ษณะยัว่ ยุให้ เกิดความรุนแรงอย่างแท้ จริ ง”
นอกจากนัน้ การเดินหน้ าฟ้ องคดีเช่นนี ้ ถือว่ารัฐบาลไทยทําหน้ าที่ขดั กับนโยบายของตนเองซึง่ ได้ แถลงไว้ ใน
รายงานประเทศที่เสนอตามกระบวนการทบทวนตามวาระ (Universal Periodic Review - UPR) ต่อคณะมนตรี สทิ ธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights Council) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 โดยในการนําเสนอของรัฐบาลไทย
ได้ ระบุวา่

สิทธิที่จะมีเสรี ภาพด้ านความเห็นและการแสดงออกเป็ นพื ้นฐานสําคัญของสังคมประชาธิปไตยในประเทศไทย
รัฐธรรมนูญของเราให้ หลักประกันเพื่อเสรี ภาพของบุคคลในการแสดงความเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์และ
เผยแพร่ ห้ ามไม่ให้ มีการสัง่ ปิ ด แทรกแซง หรื อเซ็นเซอร์ หนังสือพิมพ์หรื อสือ่ มวลชนใด ๆ และห้ ามนักการเมือง
เป็ นเจ้ าของหน่วยงานสือ่ มวลชน ประเทศไทยยังเป็ นที่ตงของหน่
ั้
วยงานเสรี ภาพด้ านสือ่ ระหว่างประเทศ ภาค
ประชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศหลายแห่ง ทังหมดนี
้
้ย่อมชี ้ให้ เห็นบรรยากาศอันเสรี ที่เอื ้อ
ต่อการรายงานข่าวและการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเสรี
กล่าวโดยสรุป ในการดําเนินคดีตอ่ สํานักข่าวภูเก็ตหวาน รัฐบาลไทยกําลังคุกคามอย่างชัดเจนต่อสิทธิที่รัฐบาล
เองอธิบายว่าเป็ น “พื ้นฐานสําคัญของสังคมประชาธิปไตยในประเทศไทย”
การใช้ อํานาจตามพระราชบัญญัติวา่ ด้ วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในกรณีนี ้ ถือว่าเป็ นปั ญหา
อย่างยิ่ง เนื่องจากเป็ นครัง้ แรกที่หน่วยงานกองทัพไทยใช้ อํานาจตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ เพื่อเอาผิดกับนักข่าว องค์กร
ทังหมดในที
้
่นี ้ขอเรี ยกร้ องให้ มีการยกเลิกหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี ้ที่ให้ อํานาจอย่างกว้ างขวาง และนําไปสูก่ าร
ละเมิดสิทธิ ทังนี
้ ้เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศ แทนที่จะถูกนํามาใช้ เป็ นเครื่ องมือเพื่อ
เซ็นเซอร์ นกั ข่าวที่เขียนข่าวให้ หนังสือพิมพ์ บล็อก หรื อสือ่ ชนิดอื่น ๆ เรากังวลว่ามาตรา 14(1) ของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ ซึง่
ถูกใช้ ตงข้
ั ้ อหาผู้สอื่ ข่าวสํานักข่าวภูเก็ตหวาน มีเนื ้อหากํากวมและตีความได้ กว้ างขวางเกินไป และกําลังถูกใช้ โดยรัฐบาลใน
กรณีนี ้เพื่อปราบปรามเสรี ภาพของสือ่ และคุกคามการแสดงความเห็นของสํานักข่าวภูเก็ตหวาน
Alan Morison และชุติมา สีดาเสถียร ถูกตังข้
้ อหาอย่างไม่เป็ นธรรมและถูกกล่าวหาว่าทําความผิดร้ ายแรง เพียง
เพราะปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนในสังคมที่ทางการอ้ างว่าเคารพต่อเสรี ภาพในการแสดงออกและเสรี ภาพของสือ่ การกระทําของ
พวกเขาไม่ควรถือว่าเป็ นอาชญากรรม เราหวังอย่างจริ งใจว่าท่านจะตระหนักถึงข้ อมูลนี ้ และเรี ยกร้ องให้ ถอนฟ้ องคดีอาญา
และข้ อกล่าวหาใด ๆ ต่อผู้สอื่ ข่าวของสํานักข่าวภูเก็ตหวาน และให้ ยตุ ิการดําเนินคดีใด ๆ ทังสิ
้ ้น
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