
 
 

 

MDSEA DISMAYED OVER DEFAMATION SUIT AGAINST ACADEMIC AND BROADCASTER 

16 September 2013, Kuala Lumpur--      MEDIA DEFENCE SOUTHEAST ASIA (MDSEA) is dismayed over the defamation 
suit filed by 4 telecommunications committee members of the Thai National Broadcasting and Telecommunications 
Commission (NBTC) against Dr. Deunden Nikomborirak, researcher at the Thailand Development Research Institute 
(TDRI), and Ms. Natta Komolwatin, news anchor at the Thai Public Broadcasting Service (PBS).  

 The alleged subject of the defamation suit was the TV program interview of Dr. Nikomborirak conducted by 
Ms. Komolwatin concerning the NBTC's action regarding the mobile phone concession on the 1800MHz spectrum 
which was to end on 15 September. MDSEA is dismayed over the defamation suit for the following reasons: 

 First, Dr. Nikomborirak and Ms. Komolwatin were merely exercising their right to freedom of expression 
when they discussed the NBTC's action on an important issue of public interest which concerns the Thai consumers. 
Freedom of expression is a right guaranteed and protected under the Thai Constitution, and the International 
Covenant on Civil and Political Rights--to which the Kingdom of Thailand is a state party to. 

 Second, the defamation suit against Dr. Nikomborirak and Ms. Komolwatin will most probably result in a 
chilling effect on broadcasters and academics, and a potential stifling of public discussion on matters of public interest 
to Thais such as the 1800MHz spectrum mobile phone concession being considered by the NBTC. MDSEA recalls 
the relevant comment of the UN Human Rights Committee on the importance of Freedom of Expression in 
transparency and accountability: 

 3. Freedom of expression is a necessary condition for the realization of the principles of 
 transparency and accountability that are, in turn, essential for the promotion and  protection of 
human rights.
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 Third, instead of filing a defamation suit, the best route for the 4 telecommunications committee members of 
the NBTC is to discuss the issue of the 1800MHz spectrum mobile phone concession before the Thai public, who are 
the real stakeholders in the issue.  

 Further, MDSEA respectfully calls upon the 4 telecommunications committee members of the NBTC to 
immediately withdraw the defamation suit against Dr. Nikomborirak and Ms. Komolwatin. MDSEA also encourages 
the 4 telecommunications committee members of the NBTC to instead take their arguments to the Thai public and to 
discuss the issue of the 1800MHz spectrum mobile phone concession before the Thai people.  

        
H. HARRY L. ROQUE, JR.  
President  
MD-SEA <hroque@roquebutuyan.com> 

        
H R DIPENDRA   
Director  
MD-SEA <dipendra3000@gmail.com> 

 

NOTE:  MEDIA DEFENCE SOUTHEAST ASIA (MD-SEA) is a regional non-governmental organization of lawyers 
defending and promoting freedom of expression across Southeast Asia. 
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MDSEA ผดิหวงัต่อกรณีการฟ้องหมิน่ประมาทกบันกัวชิาการและนกัข่าว 
 

วนัที ่16 กนัยายน 2556 กวัลาลมัเปอร ์เครอืข่ายนักกฎหมายสือ่มวลชนแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ (MEDIA DEFENCE 

SOUTHEAST ASIA - MDSEA) รูส้กึผดิหวงัต่อกรณีทีค่ณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมสีท่่านและส านักงานคณะกรรมการกจิการ
กระจายเสยีงกจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) ยืน่ฟ้อง ดร.เดอืนเด่น นิคมบรริกัษ์ นักวชิาการจาก
สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (ทดีอีารไ์อ) และนางสาวณัฏฐา โกมลวาทนิ ผูด้ าเนินรายการสถานีโทรทศัน์ไทยพบีเีอส 

ขอ้อา้งทีอ่าศยัเป็นหลกัแห่งข้อหาการหมิน่ประมาทมาจากรายการโทรทศัน์ที ่นางสาวณัฏฐา โกมลวาทนิสมัภาษณ์ ดร.
เดอืนเด่น เกีย่วกบัการจดัประมลูคลืน่โทรคมนาคม 1800 MHz ของ กสทช. ซึง่จะหมดอายุในวนัที ่15 กนัยายน MDSEA รูส้กึ
ผดิหวงัต่อการฟ้องรอ้งหมิน่ประมาทดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

ข้อแรก ดร.เดอืนเด่น นิคมบรริกัษ์ และนางสาวณัฏฐา โกมลวาทนิเพยีงแต่ใช้สทิธเิสรภีาพในการแสดงออกเท่านัน้ขณะที่
ถกเถยีงเกีย่วกบัการกระท าของ กสทช. ซึง่เร ื่องดงักล่าวถอืเป็นประเดน็ส าคญัต่อประโยชน์สาธารณะและผูบ้รโิภค นอกจากนี้ 
เสรภีาพในการแสดงออกยงัเป็นสทิธทิีไ่ดร้บัการรบัรองและปกป้องตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยและตามกตกิาระหว่าง
ประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงซึง่ประเทศไทยเป็นรฐัภาค ี

ข้อสอง การฟ้องรอ้งหมิน่ประมาทต่อ ดร.เดอืนเด่น นิคมบรริกัษ์ และนางสาวณัฏฐา โกมลวาทนิ มแีต่จะก่อใหเ้กดิการ
ยบัยัง้ในการใชเ้สรภีาพต่อนักข่าวและนักวชิาการ และเป็นไปไดว้่าจะเป็นการปิดปากการเสวนาสาธารณะในประเดน็เกีย่วกบั
ประโยชน์สาธารณะของคนไทย เช่น การพจิารณาการใหส้มัปทานคลืน่โทรคมนาคม 1800 MHz ของกสทช. MDSEA ขอใหค้ านึงถงึ
ความเหน็ทีค่ณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาตเิคยใหไ้วต้่อกรณีความส าคญัของเสรภีาพในการแสดงออกเพือ่สรา้งความ
โปร่งใสและการตรวจสอบได ้

3. เสรภีาพในการแสดงออกนัน้เป็นปจัจยัส าคญัในการตระหนักถงึหลกัแห่งความโปร่งใสและการตรวจสอบได ้ซึง่ในท านอง
เดยีวกนั ถอืว่าส าคญัต่อการส่งเสรมิและปกป้องสทิธมินุษยชน 
ข้อสาม แทนทีจ่ะฟ้องรอ้งหมิน่ประมาท ทางทีด่ที ีสุ่ดส าหรบัคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมทัง้ 4 ท่านของกสทช. คอื 

การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ต่อกรณีการใหส้มัปทานคลืน่โทรคมนาคม 1800MHz กบัประชาชนชาวไทย ซึง่ถอืเป็นผู้มส่ีวนไดเ้สยีที่
แทจ้รงิในประเดน็น้ี  

นอกจากนี้ MDSEA ขอเรยีกรอ้งดว้ยความเคารพใหค้ณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมทัง้ 4 ท่านของกสทช. ถอนฟ้อง
ขอ้หาหมิน่ประมาทต่อ ดร.เดอืนเด่น นิคมบรริกัษ์ และนางสาวณัฏฐา โกมลวาทนิ MDSEA สนับสนุนใหค้ณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคมทัง้ 4 ท่านของ กสทช. น าข้อถกเถยีงไปสู่ประชาชนไทยและอภปิรายกรณีการใหส้มัปทานคลืน่โทรคมนาคม 1800MHz 
กบัประชาชนไทยแทน  

 

        
ศาสตราจารย ์แฮรี ่โรเก้ จเูนียร ์

ประธานเครอืข่ายนักกฎหมายสือ่มวลชนแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

        
เอช.อาร.์ดเิพนดรา้ 

          ผูอ้ านวยการเครอืข่ายนักกฎหมายสื่อมวลชนแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

หมายเหตุ : เครอืขา่ยนกักฎหมายสื่อมวลชนแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้เป็นองคก์รไม่สงักดัรฐับาลระดบัภูมภิาค ประกอบดว้ยนกักฎหมายที่
ปกป้องและสนบัสนุนเสรภีาพการแสดงออกในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 


