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ประเทศไทย: คำพิพำกษำคดีนำยอำนดี้ ฮอลล์ได้เน้นย้ำให้เห็นถึงควำมจำเป็นในกำรยกเลิกโทษ
ทำงอำญำสำหรับกำรกระทำที่เป็นกำรหมิ่นประมำท
๒๐ กันยายน ๒๕๕๙
กรุงเทพฯ ประเทศไทย ---- คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล หรือ ICJ (International
Commission of Jurists) แสดงความผิดหวังต่อคาพิพากษาในวันนี้ที่มีการลงโทษทางอาญากับนาย
อานดี้ ฮอลล์ จากการทาหน้าที่ของเขาในฐานะนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และเรียกร้องให้ประเทศไทย
ยกเลิกโทษทางอาญาสาหรับการกระทาความผิดฐานหมิ่นประมาท และแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อปกป้อง
คุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออก
เช้าวันนี้ ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ มีคาพิพากษาว่านายอานดี้ ฮอลล์ เป็นผู้กระทาความผิดฐาน
หมิ่นประมาทต่อบริษัทแปรรูปผลไม้ของไทยภายใต้มาตรา ๓๒๘ ตามประมวลกฎหมายอาญา และ
มาตรา ๑๔(๑) ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯ ลงโทษ
ปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยลดโทษคงเหลือ ๑๕๐,๐๐๐ บาท และลงโทษจาคุก ๔ ปี โดยลดโทษ
คงเหลือ ๓ ปี และคงกาหนดระยะเวลารอการลงโทษไว้ ๒ ปี นายอานดี้ ฮอลล์ ได้กล่าวว่าเขาจะ
ดาเนินการอุทธรณ์คาพิพากษานี้ต่อไป
“นักปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างเช่นนายอานดี้ ฮอลล์ มีสิทธิที่จะใช้เสรีภาพในการแสดงออก
เพื่อส่งเสริมให้มีการปกป้องคุ้มครองและให้มีการตระหนักซึ่งสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณี
ในการปกป้ อ งคุ้ ม ครอง” นายคิ ง สลี ย์ แอ๊ บ บ็ อ ต (Kingsley Abbott) ที่ ป รึ ก ษากฎหมายระหว่ า ง
ประเทศอาวุโส คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล กล่าว “อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าเสียดายว่ามีกรณีอีก
เป็ น จ านวนมากที่ ค วามผิ ด ฐานหมิ่ น ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯถูกนามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ดาเนินคดีต่อ นักปกป้องสิ ท ธิม นุษยชนในประเทศไทย ซึ่ ง การปฏิบัติดังกล่าวต้องยุติล ง โดยต้อ ง
ดาเนินการปฏิรูปกฎหมายทั้งสองฉบับนีอ้ ย่างจริงจัง”

อนึ่ง ICJ และ Lawyers’ Rights Watch Canada ได้ร่วมกันยื่นหนังสือเพื่อนศาล (Amicus
Curiae Brief) สาหรับประกอบการพิจารณาคดีของศาล โดยหนังสือฉบับดังกล่าวยังให้เหตุผลไว้ว่า
การปรับใช้บทลงโทษทางอาญาที่รุนแรงต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอาทิเช่น การจาคุก หรือการปรับ
เป็นจานวนเงินที่สูงนั้นเสี่ยงต่อการสร้างความหวาดกลัว (chilling effect) ในการใช้เสรีภาพในการ
แสดงออก ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศที่จะต้องปกป้องคุ้มครอง
ทั้งนี้ ICJ คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุผลที่แถลงในหนังสือฉบับดังกล่าวจะได้รับการพิจารณา
ในชั้นอุทธรณ์
“เป็นเรื่องน่าผิดหวังอีกเช่นกันที่ศาลมิได้ยึดถือแนวบรรทัดฐานที่วางไว้โดยศาลจังหวัดภูเก็ต
ในคาพิพากษาคดีภูเก็ตหวานเมื่อเร็วๆนี้ โดยศาลจังหวัดภูเก็ตได้พิพากษาว่าพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯ ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อนามาใช้ประกอบข้อกล่าวหาการ
กระทาความผิดฐานหมิ่นประมาท” นายแอ๊บบอต กล่าว
ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ศาลจังหวัดภูเก็ตได้วินิจฉัยและพิพากษายกฟ้องนักข่าวสองคน
ในคดีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯ อันเนื่องมาจากกรณีที่กองทัพเรือได้กล่าวหาว่านักข่าวทั้ง
สองได้กระทาการหมิ่นประมาทกองทัพเรือเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยการหยิบยกและ
เผยแพร่ข้อความย่อหน้าหนึ่งจากบทความรางวัลพูลิตเซอร์ ของสานักข่าวรอยเตอร์ที่กล่าวอ้างว่า
กองทัพเรือของประเทศไทยมีส่วนรู้เห็นในการค้ามนุษย์
การดาเนินคดีอาญากรณีความผิดฐานหมิ่นประมาทต่อนายอานดี้ ฮอลล์ เป็นเพียงหนึง่ ในการ
ฟ้องร้องดาเนินคดีจากอีกหลายคดีต่อบรรดานักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยในช่วงระยะเวลา
ไม่กี่ปีที่ผ่านมา คดีอื่น ๆ เช่น กรณีที่มีการตั้งข้อหากับ นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ นายสมชาย หอ
มล ออ และนางสาวอัญชนา หีมมิหน๊ะ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ อันสืบเนื่องมาจากการเผยแพร่ข้อ
กล่าวหาเกี่ยวกับการซ้อมทรมานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกรณีที่มีการดาเนินคดีต่อนักรณรงค์
ต่อต้านโครงการพัฒนาต่างๆ ในประเทศไทยที่อ้างว่าส่งผลกระทบต่อชุมชนของนักรณรงค์เหล่านี้
ควำมเป็นมำ
คดีในวันนี้เป็นคดีหนึ่งจากคดีจานวนทั้งหมดสี่คดี ทั้งทางแพ่งและทางอาญา (ทางอาญา ๒
คดี ทางแพ่ง ๒ คดี) ที่บริษัท เนเชอรัล ฟรุต จากัด ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติไทยประกอบกิจการแปรรูป
ผลไม้ได้ดาเนินการฟ้องร้องดาเนินคดีต่อนายอานดี้ ฮอลล์ สืบเนื่องมาจากการจัดทารายงานของ

องค์กรพัฒนาเอกชนของประเทศฟินแลนด์ ชื่อว่า ฟินน์ วอทช์ (Finnwatch) เรื่อง “สินค้าถูกมีราคา
สูง”(Cheap Has a High Price) ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๖ โดยข้อมูลวิจัยของนาย
อานดี้ ฮอลล์ ถูกนาไปใช้ในรายงานดังกล่าว และมีการอ้างว่ามีการละเมิดสิทธิของแรงงานเกิดขึ้นใน
บริษัทเนเชอรัล ฟรุต จากัด ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวมีลูกจ้างจานวนหนึ่งเป็นแรงงานอพยพจากประเทศ
เมียนมาร์
ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนคาพิพากษายกฟ้องของศาลชั้นต้นใน
อีกคดีหนึ่งที่บริษัท เนเชอรัล ฟรุต จากัด ฟ้องร้องนายอานดี้ ฮอลล์ ในฐานความผิดหมิ่นประมาทตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ขณะนี้คดีดังกล่าวกาลังอยู่ ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาลฎีกา ในส่วนของ
คดีแพ่งอีกสองคดีนั้น ขณะนี้ศาลมีคาสั่งระงับการพิจารณาคดีไว้ชั่วคราวเพื่อรอผลของคดีอาญาทั้ง
สองคดีข้างต้น
การใช้กฎหมายหมิ่ น ประมาททางอาญาโดยกาหนดระวางโทษจ าคุก ต่ อนั กปกป้ อ งสิ ท ธิ
มนุ ษ ยชนผู้ ท าหน้ า ที่ ร ายงานการข้ อ กล่ า วหาเรื่ อ งการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนนั้ น เป็ น การละเมิ ด
พันธกรณีของประเทศไทยภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)) ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี
ข้อ ๑๙ ของ ICCPR ประกันว่าสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการเเสดงออก (right to freedom of
expression) นัน้ ครอบคลุมถึงสิทธิในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วย
คณะกรรมการสิ ท ธิม นุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights Committee) ที่ มี
หน้าที่ติดตามการเคารพและการปฏิบัติ ตามหลัก ICCPR ได้เเสดงความห่วงใยเรื่องการใช้กฎหมาย
หมิ่นประมาทในทางที่ผิดเพื่อทาให้การใช้เสรีภาพในการเเสดงออกเป็นความผิดในทางอาญาและยังได้
กล่าวว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ควรที่จะนามาใช้เมื่อการเเสดงออกดังกล่าวที่กระทาไปโดยปราศจาก
เจตนาร้ายเเละเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้อธิบายด้วยว่าสาหรับฐานความผิดเรื่องหมิ่นประมาทแล้ว
โทษจาคุกนั้นมิใช่โทษที่ได้สัดส่วนอย่างเด็ดขาด
ICJ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ผู้เสนอรายงานพิเศษเเห่งสหประชาชาติ
เรื่องเสรีภาพในการแสดงออกและการแสดงความเห็น (UN Special Rapporteur on freedom of
opinion and expression) และเจ้าหน้าที่ที่ทางานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอื่น ๆ รวมถึง
รัฐบาลต่าง ๆ ที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้น ต่างชี้ให้เห็นว่าการใช้กฎหมายหมิ่นประมาทที่เป็นความผิดทาง
อาญาควรถูกยกเลิกเสียเนื่องจากกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถปรับใช้กับเรื่องเสรีภาพในการแสดงออก
ได้

การกาหนดให้มีบทลงโทษทางอาญานั้นเป็นมาตรการที่ไม่ได้สัดส่วนกับ การปกป้องชื่อเสียง
เพื่อไม่ให้ได้รับความเสียหาย และเป็นอุปสรรคทางกฎหมายต่อเสรีภาพในการเเสดงออก
นอกจากนี้ ปฏิญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (UN Declaration
on Human Rights Defenders) ยังได้เน้นย้าว่า “บุคคลทุกคนมีสิทธิโดยลาพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น
ในการ....ตีพิมพ์ ถ่ายทอด หรือเผยแพร่ความเห็น ข้อมูลข่าวสาร และความรูใ้ นเรื่องสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขึ้นพื้นฐาน ให้กับผู้อื่นได้อย่างเสรี”
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประเทศไทยร่วมกับประเทศอื่น ๆ อีกจานวน ๑๒๗ ประเทศ
ณ ที่ ป ระชุ ม สมั ช ชาใหญ่ แ ห่ งสหประชาชาติ (UN General Assembly) ได้ มี ม ติ รั บ รองข้อ มติ ของ
สหประชาชาติเรื่องนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (UN Resolution on human rights defenders)
ข้ อ มติ ดั ง กล่ า วได้ เ รี ย กร้ อ งให้ รั ฐ ต่ า ง ๆ ยุ ติ ก ารข่ ม ขู่ ห รื อ การโต้ ก ลั บ ต่ อ นั ก ปกป้ อ งสิ ท ธิ
มนุษยชน
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