
 

 

กําหนดการ 

NBTC Public Forum คร้ังท่ี ๕ /๒๕๕๗ 

“ฟองหมิ่นประมาท” เคร่ืองมือปดก้ันการตรวจสอบ 4/การทําหนาท่ี4 ! 

วันพุธที่ ๒๔  กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ 4โรงแรม4สุโกศล กรุงเทพฯ 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน  

๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๕ น. กลาวเปด การจัดเวทีเสวนา NBTC Public forum คร้ังท่ี ๕ /๒๕๕๗ 

โดย นายประวิทย  ลี่สถาพรวงศา และ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค กสทช. 

๑๓.๔๕ – ๑๕.๓๐ น. เสวนา “ฟองหมิ่นประมาท” เคร่ืองมือปดก้ันการตรวจสอบ 4/การทําหนาท่ี4 ! 

                         วิทยากร 

ดร.เดือนเดน นิคมบริรักษ  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)0  

นางสาวชุติมา สีดาเสถียร   เวบไซตหนังสือพิมพออนไลนภูเก็ตหวาน 

นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ  มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 

นายสุปน รักเช้ือ   อุปนายกฝายสิทธิเสรีภาพสื่อ 

สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย 

นายย่ิงชีพ อัชฌานนท  โครงการอินเทอรเน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน(iLaw) 

    ดําเนินรายการโดย นางสาวณัฏฐา โกมลวาทิน 

๑๕.๓๐ – ๑๖.๒๐ น. ซักถาม - แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

๑๖.๒๐ - ๑๖.๓๐ น.  สรุปเสวนา  

 



 



สรุปการฟองหมิ่นประมาท 
 

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค  
ตําแหนง กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนามแหงชาต(ิกสทช.) 
ขอกลาวหา บริษัท บางกอก เอ็นเตอรเทนเมนต จํากัด ผูดําเนิน
กิจการสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ยื่นฟอง นางสาว สุภิญญา 
กลางณรงค พล.ท. พีระพงษ มานะกิจ และ นายธวัชชัย จิตรภาษ
นันท กรรมการ กสทช . เปนจําเลยฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบ สวนนางสาวสุภิญญา ถูกฟองหม่ินประมาทโดย
การโฆษณา และ กระทําความผิดตาม พ .ร.บ.วาดวยการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ .ศ. 2550  จากการใหสัมภาษณ
ออกสื่อท่ีเก่ียวของกับการออกอากาศคูขนานในระบบแอนาล็อก
และทีวีดิจิตอล รวมท้ังการท่ีชองดังกลาวไดรับอภิสิทธ์ิ อํานาจ
นิยมอุปถัมภ และถูกกลาวหา  วาไดใช ทวิตเตอร รีทวีตขอความ
ของผูใชทวิตเตอร แคน สาริกา @can_nw ท่ีไดโพสตขอความ
เก่ียวของ กับ ความเปนมาทีวีไทยกับสายสัมพันธชอง 3 จึงเปน
เหตุใหถูกกลาวหาวานําขอความเปนเท็จเขาสูระบบคอมพิวเตอร. 
 

นางสาวเพ็ญพร คงขจรเกียรติ 
ตําแหนง ผูอํานวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม 
ขอกลาวหา  ทางมูลนิธิผสานวัฒนธรรม เปนองคกรท่ีดําเนิน
กิจกรรมดานการสงเสริมความยุติธรรมและการคุมครองทาง
กฎหมายในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  ไดรับเร่ืองรองเรียนจาก 
มารดาของนายอาดิล สาแม วา เม่ือวันท่ี 26 เม .ย. 57  นาย
อาดิล สาแมถูกจับกุมและถูกนําตัวสงโรงพยาบาล และมีรายงาน
วามีการทํารายรางกายจนสลบและมีการนําตัวสงโรงพยาบาล  
ทางมูลนิธิฯ โดยนางสาวเพ็ญพร คงขจรเกียรติ ผูอํานวยการ
มูลนิธิฯ ไดดําเนินการตอกรณีดังกลาวรวมท้ังมีการออกจดหมาย
เปดผนึกถึงแมทัพภาค 4 ลงวันท่ี 2 พ.ค. 57 ขอใหตรวจสอบ
กรณีนายอาดิล สาแม  และตอมาผูแทนกรมทหารพรานท่ี 41 ได
แจงความรองทุกขตอนางสาวพรเพ็ญ กรณีหม่ินประมาททําให
เสื่อมเสียชื่อเสียงจากการออกจดหมายเปดผนึก  โดยกลาวหาวา 
“ไดกลาวขอความทําใหกรมทหารพรานท่ี 41 จังหวัดยะลา ไดรับ
ความเสื่อมเสียชื่อเสียง” ตอมาวันท่ี 6 ก.ย. 57 นายอดิลัน อาลี
อิสเฮาะทนายความ ไดรับการประสานงานจาก  ร.ต.ท. พงศศักดิ์ 
พรหมเกตุ พนักงานสอบสวน สภ .เมืองยะลา วาคดีไมอยูในเขต
อํานาจของ สภ.เมืองยะลา แตอยูในเขตอํานาจของ สภ .ทาธง อ .
รามัน จ.ยะลา จึงแจงยกเลิกหมายเรียกดังกลาวผานทนายความ 
เพ่ือแจงใหมูลนิธิฯ และ นางสาวพรเพ็ญ คงขจร เกียรติ ผูถู
กลาวหาทราบโดยถือวาไมไดเรียกมากอน  ลาสุดวันท่ี 9 ก.ย. 
ไดรับแจงจาก พนักงานสอบสวนสภ .ทาธง วาไดออกหมายเรียก
ใหม และทางมูลนิธิขอกําหนดวันเดินทางไปรับทราบขอกลาวหา

ตามวันนัดเดิมคือวันท่ี 14 ก.ย. ลาสุดไดรับการติดตอจากทางสภ.
ทาธง วาขอเลื่อนการมอบตัวไปอยางไมมีกําหนด.  
 

นางสาวชุติมา สีดาเสถียร 
ตําแหนง ผูสื่อขาว 
ขอกลาวหา เม่ือเดือน ธ.ค. 56 กองทัพเรือแจงความรองทุกขตอ
เจาหนาท่ีตํารวจสถานีตํารวจภูธรวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ใหดําเนินคดี พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรวิชิต แจงขอ
กลาวหาวา “รวมกันหม่ินประมาท  รวมกันนําเขาสูระบบ
คอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ และรวมกัน
เผยแพรหรือสงตอซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปน
ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ ”  ตามประมวลกฎหมายอาญา 
และพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําควา มผิดทางคอมพิวเตอร 
พ.ศ.2550 มาตรา 14(1) ตามท่ีเม่ือเดือนก.ค.56 สํานักขาวภูเก็ต
หวานไดเผยแพร "รายงานพิเศษเร่ือง : ทหารไทยไดรับ
ผลประโยชนจากการคามนุษยผูอพยพทางเรือ " ซ่ึงอางอิง
แหลงขอมูลมาจากสํานักขาวรอยเตอร  รายงานชิ้นน้ีมีการกลาว
พาดพิงวาเจาหนาท่ี กองทัพเรือมีสวนเก่ียวของกับขบวนการคา
มนุษยชาวโรฮิงญา ตอมา วันท่ี 17 เม.ย.57 พนักงานอัยการ
จังหวัดภูเก็ตไดยื่นฟองบริษัท บิ๊ก ไอซแลนด มีเดีย จํากัด ,นายอ
ลัน จอหน มอริสัน และนางสาวชุติมา สีดาเสถียร ตอศาลจังหวัด
ภูเก็ตเปนคดีหมายเลขดําท่ี 2161/2557 โดยขอใหลงโทษตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ.
2550 มาตรา 3, 14 ประมวลกฎหมายอาญา 326 , 328 , 332 , 
83 โดยศาลจังหวัดไดอนุญาตใหประกันตัว ในขณะเดียวกันทาง
ศาลจังหวัดภูเก็ตไดทําการอายัดหนังสือเดินทางของนายอลัน มอ
ริสัน และมีเงื่อนไขหามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร. 
 

ดร.เดือนเดน นิคมบริรักษ  
ตําแหนง ผอ.วิจัย สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย TDRI  
ขอกลาวหา  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ 
กทค. 4 คน พรอมดวยเลขาธิการ กสทช .ยื่นฟองหม่ินประมาท 
ดร.เดือนเดน นิคมบริรักษ ผูอํานวยการวิจัย สถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย TDRI และนางสาว ณัฏฐา  โกมลวาทิน ผู
ดําเนินรายการ "ท่ีน่ีไทยพีบีเอส " ขอหาหม่ินประมาทโดยใส
ขอความอันเปนเท็จ จากการออกอากาศทางสถานีไทยพีบีเอส 
รายการ ท่ีน่ีไทยพีบีเอส เร่ืองประกาศกันซิมดับ 1  (ชื่อเต็ม 
"ประกาศ กสทช . เร่ืองมาตรการคุมครองผูใชบริการเปนการ
ชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการ
ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี พ.ศ. ... "). 
 
************************ 

 
 

https://www.blognone.com/node/48039


	 ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วน

ส�าคญัในชวีติคนเรามากขึน้ทกุวนั “อาชญากรรมคอมพวิเตอร”์ 

จงึเพิม่มากขึน้ดว้ย	 พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการกระท�าความผดิ 

เกีย่วกบัคอมพวิเตอร	์พ.ศ.	2550	หรอื	พ.ร.บ.คอมพวิเตอรฯ์	จงึ 

ถกูตราขึน้มาเพือ่รบัมอืกบัปัญหาน้ี

	 การกระท�าที่พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ.ก�าหนดให้เป็น 

ความผดิ มทีัง้การกระท�าต่อระบบคอมพวิเตอร์ เช่น เข้าถึง 

ข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รบัอนุญาต การดกัข้อมูล การ 

รบกวนระบบคอมพวิเตอร์ของผู้อื่น เป็นต้น ซึ่งก�าหนดไว้ใน 

มาตรา	5-13	หรอืทีเ่รยีกวา่	“ความผดิต่อระบบ”	นอกจากน้ียงัม ี

“ความผดิเกีย่วกบัเน้ือหา”	ซึง่ระบุไวต้ัง้แต่	มาตรา	14-16

	 สถติจิากงานวจิยั*	ตัง้แต่กรกฎาคม	2550	ถงึ	ธนัวาคม 

2554 มคีดีความตาม พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ฯ ที่ขึ้นถึงชัน้ศาล 

แบง่เป็นความผดิต่อระบบ	62	คด	ีความผดิต่อเน้ือหา	215	คดี

	 ท�าให้ พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ฯ ฉบบัปัจจุบนัถูกวพิากษ ์

วจิารณ์วา่	ควรรวมความผดิเกีย่วกบัเน้ือหาไวด้ว้ยหรอืไม	่เน่ือง 

จาก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมดูแลการ 

กระท�าที่ให้เกิดความเสยีหายต่อระบบในทางเทคนิคเท่านัน้	 

อกีทัง้ความผดิหลายมาตรากซ็�้าซอ้นกบักฎหมายอื่นทีม่อียูแ่ลว้ 

เชน่	 มาตรา	 14(4)	 เรือ่งขอ้มลูลามก	 กม็กี�าหนดไวใ้นประมวล 

กฎหมายอาญามาตรา	 287	 ในความผดิฐานเผยแพรส่ือ่ลามก 

อยูแ่ลว้	หรอื	มาตรา	14(3)	 เรือ่งขอ้มลูทีก่ระทบต่อความมัน่คง 

กม็กี�าหนดไวใ้นประมวลกฎหมายอาญามาตรา	 107-135/4	 อยู ่

แลว้	 เชน่เดยีวกบักรณขีองมาตรา	 14(1)	 ทีถ่กูใชน้�าไปฟ้องต่อ 

การมิ่นประมาทจ�านวนมาก ทัง้ที่มีฐานความผิดเรื่องหมิ่น 

ประมาท และหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาในประมวล 

กฎหมายอาญามาตรา	326	และ	328	อยูแ่ลว้

อะไรคือความผิดตาม มาตรา 14(1)?

	 พ.ร.บ.คอมพวิเตอรฯ์	มาตรา	14(1)	ระบุวา่	“ผูใ้ด	....(1)	 

น�าเขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอรซ์ึง่ขอ้มลูคอมพวิเตอรป์ลอมไมว่า่ท้งั 

หมดหรือบางส่วน หรือ ข้อมูลคอมพวิเตอร์อนัเป็นเท็จ โดย 

ประการทีน่่าจะเกดิความเสยีหายแก่ผูอ้ื่นหรอืประชาชน” การ 

เขยีนกฎหมายเช่นน้ีเป็นการเปิดใหต้้องตคีวามอยู่มาก ท�าให ้

ลกัษณะของความผดิที่ฟ้องร้องเป็นคดีความกนัด้วยมาตรา 

14(1)	มคีวามหลากหลาย	ดงัต่อไปน้ี

 1.ความผิดต่อระบบ เชน่	 การปลอมแปลงไฟลเ์พือ่ 

แฝงตวัเขา้มาท�าลายระบบคอมพวิเตอร์

 2.การหลอกลวง ฉ้อโกง	เชน่	การปลอมหน้าเวบ็ไซต ์

วา่เป็นเวบ็ไซตข์องสถาบนัการเงนิ

 3.การหม่ินประมาท ลกัษณะของความผิดทัง้สาม 



แตกต่างกนัอย่างชดัเจน คอื สองขอ้แรกเป็นความผดิที่ท�าให ้

เกดิความเสยีหายต่อคนจ�านวนมากหรอืต่อประชาชน ขณะที ่

การหมิน่ประมาทเป็นความผดิต่อสว่นตวั	 นอกจากน้ี	 ในกรณ ี

ความผดิต่อระบบ	 และการฉ้อโกง	 ศาลมกัตดัสนิใหม้คีวามผดิ	 

ขณะทีก่ารหมิน่ประมาท	มอีตัราการยกฟ้องและถอนฟ้องสงู	

	 อยา่งไรกต็าม	 จากสถติ	ิ ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม	 2550 

	จนถงึ	เดอืนธนัวาคม	2554	คดทีีฟ้่องรอ้งโดยพ.ร.บ.คอมพวิเตอร	์ 

ทีศ่าลชัน้ตน้พพิากษาแลว้ เป็นคดตีามมาตรา 14(1) มากทีสุ่ด

ซึ่งเป็นความผิดประเภทหมิ่นประมาท การฉ้อโกง และเป็น 

ความผดิต่อระบบ	มากน้อยตามล�าดบั

อะไรคือสิง่ที ่มาตรา 14(1) มุ่งคุ้มครอง?

	 องค์ประกอบความผดิที่ส�าคญัใน มาตรา 14(1) คือ 

“ขอ้มลูความพวิเตอรป์ลอม	หรอืขอ้มลูคอมพวิเตอรอ์นัเป็นเทจ็” 

ซึ่งไม่เหมือนกบักฎหมายหมิ่นประมาทที่ไม่สนใจว่าจะเป็น 

ความจรงิหรอืไม่ แมเ้ป็นความจรงิแต่หากท�าใหผู้ถู้กใส่ความ 

เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ก็เป็นความผิดฐานหมิ่น 

ประมาท

	 อกีทัง้จุดประสงคแ์รกเริม่ของการออกกฎหมายมาตรา 

น้ี .ก็ เพื่อ ป้องกันและปราบปรามการปลอมแปลงข้อมูล 

คอมพวิเตอร	์ เชน่	 การปลอมหน้าเวบ็ไซตใ์หผู้ใ้ชเ้ขา้ใจผดิเพือ่ 

ขโมยขอ้มลูของผูใ้ช	้ หรอืทีเ่รยีกวา่	 Phishing	 เป้าหมายของ 

มาตรา 14(1) เพื่ออุดช่องว่างของกฎหมายอาญาเรื่องการ 

ปลอมแปลงเอกสาร	ซึง่ความผดิฐานปลอมเอกสาร	 ในประมวล 

กฎหมายอาญา	 มคีวามหมายเฉพาะกระดาษหรอืวตัถุอืน่ใดทีม่ ี

รปูรา่งและจบัตอ้งไดเ้ทา่นัน้	 ยงัไมส่ามารถตคีวามใหค้รอบคลุม 

การปลอมแปลงขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสไ์ด้

	 แต่ตามสถิติกลับพบว่ามาตรา 14(1) ถูกน�ามาใช ้

ด�าเนินคดีกบัเรื่องการหมิน่ประมาทเป็นส่วนมาก ท�าให้เกิด 

ค�าถามวา่	 การบงัคบัใชม้าตรา	 14(1)	 กบัการหมิน่ประมาทใน 

โลกออนไลน์ เ ป็นการบังคับใช้กฎหมายที่ถูกต้องตาม 

เจตนารมณ์แลว้หรอืไม่

ผลกระทบของการใช้ มาตรา 14(1) ในฐานความผิด 

หมิน่ประมาท

 1. เป็นการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีซ�า้ซ้อน เน่ืองจาก 

ความผิดฐานหมิ่นประมาทมีบญัญัติไว้ในประมวลกฎหมาย 

อาญาอยูแ่ลว้ แมจ้ะเป็นการกระท�าบนอนิเทอรเ์น็ต กม็คีวามผดิ 

หมิ่นฐานประมาทโดยการโฆษณาอยู่แล้ว ท�าให้เกิดความ 

สบัสนในการตคีวามการบงัคบัใชก้ฎหมาย และท�าใหค้ดคีวาม 

รกโรงรกศาล

 2. อตัราโทษท่ีสงู	ความผดิตามมาตรา	14(1)	มอีตัรา 

โทษจ�าคกุไมเ่กนิ	5	ปี	ปรบัไมเ่กนิ	100,000	บาท	ขณะทีค่วาม 

ผดิฐานหมิน่ประมาทมอีตัราโทษจ�าคกุไมเ่กนิ	 1	 ปี	 ปรบัไมเ่กนิ 

20,000 บาท ความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาม ี

อตัราโทษจ�าคกุสงูสดุไมเ่กนิ	 2	 ปี	 ปรบัไมเ่กนิ	 200,000	 บาท 

เมือ่น�าพ.ร.บ.คอมพวิเตอรฯ์	 มาตรา	 14(1)	 มาใชฟ้้องรอ้งใน 

ประเดน็การหมิน่ประมาทจงึท�าใหจ้�าเลยตอ้งแบกรบัอตัราโทษ 

ทีห่นกัขึน้

 3. ยอมความไม่ได้	 คดหีมิน่ประมาทเป็นความผดิต่อ 

ส่วนตวั คดจี�านวนไม่น้อยเมื่อขึน้สู่ช ัน้ศาลแล้วสามารถตกลง 

ชดใชค้า่เสยีหาย	 หรอืกลา่วขอโทษกนั	 กท็�าใหค้ดคีวามจบกนั 

ไปได	้ แต่ความผดิพ.ร.บ.คอมพวิเตอรฯ์	 มาตรา	 14(1)	 ไมใ่ช ่

ความผดิทีย่อมความได	้ แมผู้เ้สยีหายกบัจ�าเลยตกลงกนัไดจ้น 

คดหีมิน่ประมาทจบลงแลว้	ความผดิตามมาตรา	14(1)	กย็งัตอ้ง 

ด�าเนินคดตี่อไป	 สง่ผลกระทบต่อตวัจ�าเลยและท�าใหค้ดรีกโรง 

รกศาลโดยไมจ่�าเป็น

 4 .ไ ม่ มีหลักเรื่ องความสุจ ริตหรือประโยชน์

สาธารณะ

 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา	329-330	การหมิน่ 

ประมาทที่กระท�าไปโดยการติชมด้วยความสุจริต หรือการ 

วพิากษว์จิารณ์ทีเ่ป็นประโยชน์สาธารณะ	 เป็นเหตุยกเวน้ความ 

ผดิและยกเวน้โทษได	้แต่ความผดิตามมาตรา	14(1)	แมเ้ป็นการ 

ใชเ้สรภีาพในการแสดงออกวพิากษ์วจิารณ์โดยสุจรติ หรอืเพื่อ 

ประโยชน์สาธารณะกต็าม	 กไ็มส่ามารถอา้งเหตุเหลา่น้ีขึน้ต่อสู ้

คดไีด้

 5.คกุคามเสรีภาพส่ือ เน่ืองจากปัจจุบนัมสีือ่ออนไลน์ 

เกดิขึน้มาก แมแ้ต่สื่อกระแสหลกักพ็ฒันาช่องทางออนไลน์ให ้

เป็นอกีชอ่งทางหน่ึงในการสือ่สาร	 เมือ่มคีดคีวามหมิน่ประมาท 

เกดิขึน้	มาตรา	14(1)	กม็กัถกูฟ้องพว่งเขา้ไปดว้ย	ซึง่เพิม่ภาระ 

ของสือ่หรอืผูถ้กูกลา่วหาในการสูค้ด	ี และปัจจบุนัแนวโน้มการ 

ฟ้องร้องสื่อ ด้วยมาตรา 14(1) ก็มีสูงขึ้น กระทบต่อการ 

บรรยากาศการใชเ้สรภีาพในสงัคม

 

 กรณีตัวอย่างการใช้มาตรา 14(1) ฟ้องคดีหมิน่ 

ประมาททีก่ระทบต่อบรรรยากาศเสรีภาพ

 1. กองทพัเรือ VS ภเูกต็หวาน

	 16 ธนัวาคม 2556 กองทพัเรอืแจง้ความด�าเนินคดกีบั 

อลนั	 มอรสินั	 และชตุมิา	 สดีาเสถยีร	 นกัขา่วจากเวบ็ไซตภ์เูกต็ 

หวาน	 ส�านกัขา่วระดบัทอ้งถิน่ของจงัหวดัภเูกต็	 จากการเผย 

แพร่ข่าวบนเว็บไซต์ phuketwan.com อ้างอิงรายงานของ 

รอยเตอร์กล่าวหาว่าทหารเรือมีส่วนเกี่ยวข้องและได้รบัผล 

ประโยชน์จากขบวนการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญา ซึ่งคดีน้ี 

จะมกีารนดัสบืพยานในเดอืนมนีาคม	2558	

 2. โรงงานผลไม้กระป๋อง VS อานด้ี ฮอลล์

	 4 กุมภาพนัธ์ 2556.บรษิทั เนเชอรลั ฟรุต เป็นโจทก ์



ยืน่ฟ้อง	 อานดี	้ ฮอลล	์ นกัวจิยัดา้นสทิธแิรงงาน	 จากการทีเ่ขา 

เผยแพร่งานวิจัยเรื่อง การละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติใน 

โรงงานผลไม้กระป๋อง เน้ือหาของงานวิจัยมีเรื่องการจ้าง 

แรงงานเด็กอายุต�่ากว่า 15 ปี ด้วยค่าจ้างที่ต�่ากว่ากฎหมาย 

ก�าหนด รายงานวจิยัของเขาถูกสื่อเผยแพร่ไปในอนิเทอรเ์น็ต 

เขาจงึถกูฟ้องเป็นคดพี.ร.บ.คอมพวิเตอรฯ์ นอกจากน้ีเขายงัถกู 

ฟ้องเรยีกคา่เสยีหายในคดแีพง่อกีดว้ย

 3.นายจ้างบริษัทไทยอินดัสเตรียลฟ้องสมาชิก

สหภาพแรงงาน

	 สงคราม ฉิมเฉิด เป็นพนักงานของบรษิทัไทย อนิดสั 

เตรียลแก๊ส และเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน กลางปี 2553 

สงครามถูกผูบ้รหิารของบรษิทัฟ้องว่าเป็นผูส้่งอเีมลกล่าวหาผู ้

บรหิารระดบัสงูวา่หา้มเขาเขา้รว่มกจิกรรมของสหภาพแรงงาน 

ต่อมาคดีมีการไกล่เกลี่ยยอมความ นายจ้างถอนฟ้องข้อหา 

หมิ่นประมาท แต่ข้อหาพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ถอนฟ้องไม่ได ้

สงครามจึงต้องต่อสู้คดีต่อไป ต่อมาศาลพิพากษายกฟ้อง 

เน่ืองจากพสิจูน์ไมไ่ดว้า่จ�าเลยเป็นผูส้ง่อเีมลจ์รงิ

 4. หมอฟ้องนักกิจกรรมด้านสิทธิผูป่้วย
	 ประธานสมาพนัธแ์พทยโ์รงพยาบาลศนูย์ โรงพยาบาล 

ทัว่ไป แห่งประเทศไทย แจง้ความด�าเนินคดกีบั ปรยีนันท์ ลอ้ 

เสรมิวฒันา	ประธานเครอืขา่ยผูเ้สยีหายทางการแพทย	์จากการ 

โพสต์ขอ้มูลและรูปภาพลงเฟซบุ๊กเกี่ยวกบัความผดิพลาดใน 

การรกัษาพยาบาล	29	เมษายน	2554	พนกังานสอบสวนสถานี 

ต�ารวจภธูร	 จ.สรุนิทร	์ ออกหมายเรยีก	 ปรยีานนัทต์อ้งเดนิทาง 

ไปจ.สรุนิทรเ์พือ่ใหป้ากค�า	ต่อมาอยัการสัง่ไมฟ้่อง

 5. สหกรณ์เคดิตยเูน่ียนคลองจัน่ฟ้องไทยพบัลิก้า

	 13	 กนัยายน	 2556	 สหกรณ์เครดติยเูน่ียนคลองจัน่ 

โดย	 นายศุภชยั	 ศรศุีภอกัษร	 อดตีประธานกรรมการสหกรณ์ฯ	 

ยื่นฟ้องนายมณฑล กนัล้อม ประธานกรรมการด�าเนินการฯ	 

สหกรณ์และพวกรวม 6 คน ซึ่งรวมถึงกองบรรณาธิการของ 

ส�านักข่าวไทยพบัลกิา้ จากการเผยแพร่บทความเกีย่วกบัการ 

ทจุรติภายในสหกรณ์	ต่อมา	2	มถุินายน	2557	โจทกถ์อนฟ้อง

 6. บริษทั เบท็เทอร ์ลิฟว่ิง ฟ้องประชาชาติธรุกิจ

	 13	มถุินายน	2556	 เวบ็ไซตป์ระชาชาตธิรุกจิเผยแพร ่

บทสัมภาษณ์ที่กล่าวถึงความเสียหายของประเทศหากให ้

บริษัททุนข้ามชาติสามารถจดโดเมนเป็น .thai ต่อมาผู้ให ้

สมัภาษณ์และบรรณาธกิารเวบ็ไซต์ประชาชาตธิุรกจิถูกบรษิทั 

เบท็เทอร	์ ลฟิวิง่	 แมนเนจเมนท	์ จ�ากดัทีถ่กูพาดพงิฟ้อง	 คดยีงั 

อยูร่ะหวา่งการการไต่สวนมลูฟ้อง

 7. ฝรัง่พทัยา ฟ้อง แอนดรวู ์ดรมัมอนด์

	 4	กนัยายน	2555	ชาวต่างชาตทิีอ่าศยัอยูใ่นพทัยาสอง 

คนยื่นฟ้อง แอนดรูว์ ดรัมมอนด์ ผู้สื่อข่าวต่างประเทศและ 

เจ้าของเวบ็ไซต์.จากการปล่อยให้มคีนคอมเมนต์ในเวบ็ไซต์ 

กล่าวหาโจทก์ว่ามีพฤติกรรมเป็นแมงดา ศาลพิพากษาว่า 

มคีวามผดิฐานหมิน่ประมาทใหจ้�าคกุ	 4	 เดอืน	 ปรบั	 40,000 

บาท	 ยกฟ้องขอ้หาพ.ร.บ.คอมพวิเตอร	์ เพราะพสิจูน์ไมไ่ดว้า่ 

จ�าเลยรูว้า่ขอ้ความเป็นเทจ็

 8. อดีตมิสไทยแลนดย์นิูเวิรส์ฟ้องเวบ็ไซตไ์ทยเดย์

	 ฝนทพิย	์ วชัตระกลู	 หรอื	 ปุ๊ กลุ๊ก	 อดตีมสิไทยแลนด ์

ยนิูเวริส์ปี	 2553	 ยืน่ฟ้องเวบ็ไซตไ์ทยเดยด์อทคอม	 ในเครอืผู ้

จดัการ	จากการเผยแพรค่อลมัน์	Super	บนัเทงิ	Online	กลา่ว 

หาโจทก์ว่ามคีวามประพฤตไิม่ดี ไม่เหมาะกบัการเป็นกุลสตร ี

ไทย	 ศาลพพิากษาวา่มคีวามผดิฐานหมิน่ประมาทปรบัจ�าเลยที ่

หน่ึง	200,000	บาท	จ�าคกุจ�าเลยทีส่อง	2	ปี	และปรบั	100,000	 

บาท โทษจ�าคุกให้รอลงอาญา ให้ท�าลายขอ้ความในเวบ็ไซต ์

และใหช้ดใชค้า่เสยีหาย	ยกฟ้องขอ้หาพ.ร.บ.คอมพวิเตอรฯ์

 9.บอรด์ทีโอทีฟ้องผูจ้ดัการ

	 เอกสทิธิ	์ วนัสม	 ประธานบอรด์บรหิารทโีอท	ี ฟ้องวา่	 

วนัที	่ 30	 พฤษภาคม	 2554	 เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการออนไลน์เผยแพร ่

ขา่ว	 ท�านองวา่	 โจทกใ์นฐานะประธานบอรด์บรหิารกบัประธาน 

การประเมนิกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เขา้แทรกแซงสัง่การในการ 

ปรบัโครงสรา้งผงัองคก์ร	 และเขา้ไปมผีลประโยชน์หกัคา่หวัควิ 

เกบ็คา่คอมมชิชัน่ในโครงการต่างๆ	 17	 ตุลาคม	 2554	 โจทก ์

ถอนฟ้อง	บทความถกูเอาออกแลว้

 10. ส�านักงานศาลปกครองฟ้องส�านักข่าวอิสรา

	 25	สงิหาคม	2557	ดเิรกฤทธิ	์เจนครองธรรม	เลขาธกิาร 

ส�านักงานศาลปกครอง มอบหมายให้ทนายความ ฟ้องร้อง 

สถาบนัอศิรา มูลนิธพิฒันาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย, นาย 

ประสงค	์ เลศิรตันวสิทุธิ	์ ผูอ้�านวยการสถาบนัอศิราฯ	 และนาย 

เสนาะ	 สขุเจรญิ	 บรรณาธกิารส�านกัขา่วอศิราฯ	 จากการเสนอ 

ข่าว “จดหมายน้อย” เกี่ยวกับการที่ประธานศาลปกครอง 

พยายามใชเ้สน้แต่งตัง้นายต�ารวจ

------------------------------------------------------------------------------ 

*	งานวจิยัหวัขอ้	“ผลกระทบจากพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการกระ 

ท�าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 และนโยบายของ 

รฐักบัสทิธแิละเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็”	 จดัท�าโดย:	 

ศนูยข์อ้มลูกฎหมายและคดเีสรภีาพ	 โครงการอนิเทอรเ์น็ตเพือ่ 

กฎหมายประชาชน
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 เผยแพร่วนัท่ี 09-09-2014  

ใบแจ้งข่าว 

ความคืบหน้ากรณีกรมทหารพรานที่ 41 แจ้งความร้องทุกข์กล่าวหา 

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเป็นคดีหมิ่นประมาท 

 

จากกรณีท่ีเม่ือวนัท่ี  24 สิงหาคม 2557 นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ  ในฐานะผู้ อํานวยการ

มลูนิธิฯ และมลูนิธิผสานวฒันธรรม ได้รับหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกลา่วหาจากพนกังานสอบสวนสภ .

เมืองยะลา จงัหวดัยะลา เน่ืองจาก พ.ต.ลิขิต กระฉอดนอก ผู้แทนกรมทหารพรานท่ี 41 แจ้งความร้องทกุข์ตอ่

นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้ อํานวยการมลูนิธิฯ กรณีหม่ิ นประมาททําให้เส่ือมเสี ยช่ือเสียงจากการออก

จดหมายเปิดผนึก โดยกลา่วหาวา่ “ไดก้ล่าวขอ้ความทําใหก้รมทหารพรารที่ 41 จงัหวดัยะลา ไดรั้บความ

เส่ือมเสียช่ือเสียง” ตามหมายดงักลา่วกําหนดให้ไปพลพนกังานสอบสวนในวนัท่ี 25 สิงหาคม 2557 แตท่าง

มลูนิธิฯ ได้รับหมายเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2557 จึงได้ทําหนงัสือขอเล่ือนไปเป็นวนั อาทิตย์ ท่ี 14 กนัยายน 

2557 โดยจะเดินทางไปรับทราบข้อกลา่วหาพร้อมกบันายสมชาย หอมลออ ประธานมลูนิธิผสานวฒันธรรม 

ในฐานะประธานและผู้แทนของมลูนิธิฯ ด้วยนัน้  

  ตอ่มาเมื่อวันที่ 6 กันยายน  2557 นายอดิลัน อาลีอิสเฮาะ  ทนายความได้รับการประสาน งาน

จาก  ร.ต.ท. พงศ์ศั กดิ์  พรหมเกตุ  พนักงานสอบสวน สภ .เมืองยะลา ว่าคดีไม่อยู่ในเขตอํานาจของ  

สภ.เมืองยะลา แตอ่ยู่ในเขตอํานาจของ สภ .ท่าธง อ .รามนั จ .ยะลา จึงแจ้งยกเลิกหมายเรียกดงักลา่วผา่น

ทนายความ เพ่ือแจ้งให้มลูนิธิฯ และ นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้ถกูลา่วหาทราบโดยถือวา่ไมไ่ด้เรียกมา

ก่อน   

                   ลา่สดุเม่ือ วนัท่ี 9 กนัยายน  2557  ทนายความของมลูนิธิผสานวฒันธรรมได้รับแจ้ง

จากพตท .พิสิษฐ์ ลมคําภา พนกังานสอบสวนสภ .ท่าธง วา่ทางสภ .ท่าธงได้ออกหมายเรียกใหม ่และ ทาง

มลูนิธิขอกําหนดวนัเดินทางไปรับท ราบข้อกลา่วหาตามวนันดัเดิมคือวนัอาทิตย์ท่ี 14 กนัยายน 2557 เวลา 

10.00 น. ลา่สดุได้รับการติดตอ่จากทางพนกังานสอบสวนสภ.ท่าธงขอเล่ือนการมอบตวัไปอย่างไมมี่กําหนด 

 มลูนิธิผสานวฒันธรรม จึงขอแจ้งให้ทราบความคืบหน้าวา่ทางมลูนิธิฯ พร้อมท่ีจะไปพบพนกังาน

สอบสวนและตอ่สู้คดีตามกระบวนการยตุิธรรมจนถึงท่ีสดุ มลูนิธิฯ ยงัคงยืนหยดัท่ีจะทํางานด้านการสง่เสริม 

ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนษุยชนตอ่ไป ตามวนัและเวลาดงักลา่ว 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อทนายความ นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ โทร 081-5987688 และ นายปรีดา  

นาคผิว โทร  089-6222474   

 



สรุปสาระสําคัญกรณีที่กรมทหารพรานที่ 41 ฟ้องร้องมูลนิธิผสานวัฒนธรรม  

และนางสาวพรเพญ็ คงขจรเกียรติ กรณีหมิ่นประมาททาํให้เสียช่ือเสียง 

ประวัติมูลนิธิผสานวัฒนธรรม 

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้ดําเนินการกิจกรรมด้านการส่งเสริมความยุติธรรมและการคุ้มครองทางกฎหมา

ยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  มาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2550 โดยทํางาน  ในการให้ความช่วยเหลือทางกฏ หมายตอ่

เหย่ือและผู้ได้รับผลกระทบจากการทรมานและปฏิบตัิอย่งไร้มนษุยธรรม โดยใช้แนวทางกฎหมายและการสง่เสริม

ความเข้าใจระหวา่งประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจาก การใช้กฎหมายพิเศษกบัเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิ งานให้ความ

ช่วยเหลือทางคดีมีแนวทางเพ่ือการค้นหาความจริง  การเรียกร้องให้มีการรับผิดทางแพ่งและทางอาญาตอ่

หน่วยงานท่ีมีข้อเท็จจริงท่ีเช่ือถือได้วา่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําความผิด เช่น กรณีนายอิหมา่มยะผา กรณี

นายอสัอารี สะมาแอ ซึ่งผู้ถกูควบคมุตวัท่ีเสียชีวิต ซึ่งมีพยานหลกัฐานท่ียืนยนัได้วา่ถกูทําร้ายร่างกายจนเสียชีวิต 

กรณีท่ีผู้ เสียหายร้องเรียนวา่มีการทรมานและการปฏิบตัิอย่างไร้มนษุยธรรมก็ได้ดําเนินการทําหนงัสือ

ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบโดยได้ปฏิบตัิง านในการตรวจสอบข้อมลู ทําหนงัสือร้อง เรียน หนงัสือเปิดผนึกและทํา

การเผ ยแพร่ ส่ือมวลชน เพ่ือสร้างความเข้าใจในข้อหลกัการทางสิทธิมนษุยชนและกฎหมายเพ่ือภายยตุิการ

ทรมาน โดยท่ีผา่นมาตลอดระยะเวลา 7 ปี ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสงักดัของ กอรมน . และของ

สํานกังานตํารวจแห่งชาติเป็นอย่างดีในการปรับเปล่ียนแนวทาง วิธีการปฏิบตัิ การออกกฎระเบียบการควบคมุตวั  

ทัง้นีย้งัคงมีช่องโหวใ่ห้มีการทรมานและการเกิดขึน้อย่างตอ่เน่ืองจนกระทั่งเกิดเร่ืองร้องเรียนปรากฎในจดหมาย

เปิดผนึกถึงแมท่พัภาค 4 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2557 ขอให้ตรวจสอบกรณีนายอาดิล เหตเุกิดเม่ือวนัท่ี 26 

เมษายน 2557  

กระบวนการการทํางานของมลูนิธิฯ ยึดหลกัสิทธิมนษุยชนและหลกักฎหมายในการเข้าถึงความยตุิธรรม 

การร้องเรียนตอ่หน่วยงานดงักลา่ วถือเป็นขัน้ตอนตามกฎมายสามารตรวจสอบได้ และการสง่หนงัสือขอให้

ตรวจสอบกรณีนายอาดิล มีวตัถปุระสงค์ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบตัิหน้าท่ีและคณะกรรมการ

สิทธิมนษุยชนแห่งชาติ มีหน้าท่ีตรวจสอบดําเนินการเพ่ือร่วมกนัแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีดงักลา่ววา่มีการกระทํา

ความผิดเกิดขึน้จริงหรือไม ่ไมไ่ด้มีความประสงค์จะทําลายความน่าเช่ือถือของหน่วยงานรัฐแตอ่ย่างใด   ทัง้นี ้

เน่ืองจากรัฐมีพนัธรกรณีตามอนสุญัญาการตอ่ต้านการทรมานและการปฏิบตัิหรือกา รลงโทษท่ีโหดร้ายไร้

มนษุยธรรมหรือท่ีย่ํายีศกัดิ์ศรีในการสอบสวนข้อต้องเรียนเร่ืองการทรมานโดยพลนั และมีหน้าท่ีในการคุ้มครองผู้

ร้องทกุข์และพยานให้ได้รับความคุ้มครองพ้นจากการประทษุร้ายหรือขม่ขูใ่ห้หวาดกลวัอนัเป็นผลจากการร้อง

ทกุข์หรือการให้พยานหลกัฐานของบคุคลนัน้ 

หากเม่ือทางหน่วยงานระดบัสงูได้รับเร่ืองร้องเรียนและหน่วยงานรัฐได้ทําการสอบสวนโดยพลนัโดย

ปราศจากความลําเอียง หากหลกัฐานปรากฏ ไมว่า่ผลการตรวจสอบจะเป็นเช่นใด สิทธิของประชาชนก็จะได้รับ

ความคุ้มครองและประชาชนจะเช่ือมนัตอ่กระบวนการยตุิธรรม หากการร้องเรียนเป็นผลให้ผู้ ร้องทกุข์ ผู้ ร้องเรียน 

หรือพยานต้องถกูดําเนินคดีก็จะสง่ผลตอ่ความเช่ือมัน่ในกระบวนการยตุิธรรมในสถานการณ์การฟ้องร้องคดีตอ่

มลูนิธิฯ สะท้อนให้เห็นถึงการขาดกลไกอิสระในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนวา่มีการละเมิด

สิทธิมนษุยชนและการบงัคบัใช้กฎหมายพิเศษท่ีไมเ่ป็นธรรมในพืน้ท่ีและทําให้ประชาชนหวาดกลวัในการใช้สิทธิ

มากย่ิงขึน้อนัเป็นผลร้ายแรงตอ่กระบวนการสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนใต้ 

 



ลําดับเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับกรณีฟ้องร้องดําเนินคด ี

• ในวันที่ 26 เมษายน 2557 นายอาดิลถูกจับกุมและถูกนําตัวส่งโรงพยาบาล ขณะท่ีถกู จบัมีรายงานวา่มี

การมีการทําร้ายร่างกายจนสลบและมีการนําตัวส่งโรงพยาบาล ในเวลาเย็นวันเดียวกัน นายอาดิล ถกูควบคมุ

ตวัจากบ้านไปควบคมุตวัท่ี ฉก 41 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2557 ทางมลูนิ ธิผสานวฒันธรรมได้รับเร่ืองร้องเรียน

จากมารดานายอาดิล หลงัจากทราบข้อเท็จจริงเบือ้งต้นทางมลูนิธิฯ ประสานกบัหน่วยงานทางทหาร ซึ่งเป็นผู้มี

อํานาจควบคมุตวันายอาดิลอยู่ในขณะนัน้ คือทางกรมทหารพรานท่ี 41 และได้รับความร่วมมือ ระดบัหนึ่งใน

การอนญุาตให้เย่ียมแตด้่วยจํากดัเวลาเพียง 1-2 นาที และเป็นเพียงสง่อาหารเท่านัน้ โดยทางญาติไมส่ามารถ

พดูคยุกบันายอาดิล เป็นอิสระ มีเจ้าหน้าท่ีนัง่ฟังการพดูคยุตลอดเวลา อีกทัง้ทนายความและอาสาสมคัรผู้ช่วย

ทนายความไมส่ามารถติดตอ่ขอเข้าพบได้ระหวา่งวนัท่ี 27-28-29 เมษายน 2557 ทนายความของมลูนิธิฯ แ ละ

อาสาสมคัรทนายความได้ประสานกบัหวัหน้าหน่วยซกัถามในขณะนัน้ 

• วนัท่ี 29 เมษายน 2557 นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ซึ่งขณะนัน้ปฏิบตัิหน้าท่ีอยู่ท่ีกรุงเจนีวา ได้

รายงานกรณีนายอาดิลโดยวาจากกบัผู้แทนฯ คณะกรรมการท่ีมารับฟังข้อคิดเห็นของภาคประชาสงัคมท่ีประชมุ

คณะกรรมการตอ่ต้านการทรมานองค์การสหประชาชาติ  ในวนัเดียวกนัโดยมีขา่วท่ีทางมลูนิธิผสานวฒันธรรม

ได้ถกูอ้างถึงเก่ียวกบัการร้องเรียนให้ตรวจสอบเร่ืองนายอาดิลปรากฎในขา่วท่ี  

(http://www.deepsouthwatch.org/node/5648) และ  (http://www.isranews.org/south-news/talk-with-

director/item/28974-yaha.html) จํานวนสองชิน้  

• วนัท่ี 30 เมษายน 2557 และวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 มีการถ่ายทอดสดการพิจารณารายง านของ

ประเทศไทยผา่นเวปไซค์  Deep South Watch และในวนัท่ี 30 เมษายน 2557 ได้เผยแพร่บนัทึกเป็นคําถามท่ี

ทางคณะกรรมการ CAT ถามกลบัมายงัตวัแทนรัฐบาลจํานวน 59 คําถามเผยแพร่ใน 

Blog www.voicefromthais.wordpress.com 

• ในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2557 นายอาดิลได้รับการปลอ่ยตวัจากการควบคมุตวัภายใต้กฎอยัการศกึและได้

ให้ข้อมลูเร่ืองเหตกุารณ์ในวนัท่ี 26 เมษายน 2557 วา่ “ตนถกูทําร้ายร่างกายโดยการชกท่ีท้อง มีผ้าวางรอง และ

การรัดท่ีคอ และจากข้อเ ท็จจริงของมารดา “ได้ยินเสียงร้อ งและขึน้ไปบน บ้านเห็นนายอาดิลนํา้ลายฟมูปาก ” 

และมีการนําตวันายอาดิลท่ีสลบไปสง่โรงพยาบาลในวนัเกิดเหต ุรวมทัง้มีการสง่ภายถ่ายในใบรับรองแพทย์ลง

วนัท่ี 26 เมษายน 2557 วา่ “กล้ามเน่ืองบริเวณลิน้ป่ีอกัเสบ” โดยมลูนิธิฯ จึงได้สง่หนงัสือเปิดผนึกไปทางโทรสาร

ในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2557 และฉบบัจริงทางไปรษณีย์ขอให้ตรวจสอบกรณีดงักลา่วในวนัท่ี 6 พฤษภาคม  ถึ ง

แมท่พัภาค 4 เพ่ือให้ตรวจสอบข้ อเท็จจริง ตอ่มานายอาดิลถกูควบคมุตวัอีกครัง้ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม ตาม

อํานาจพรก.ฉกุเฉินและถกูควบคมุตวัท่ีศนูย์สนัติ จ.ยะลา  

• ตอ่มาศนูย์ทนายความมสุลิมได้ทําคําร้องคดัค้าน การขยายการควบคมุตวันายอาดิล เม่ือวนัท่ี 15 

พฤษภาคม ตอ่มาวนัท่ี 16 ศาลจงัหวดัยะลาได้ไตส่วนโดยเรียกให้ผู้ควบคมุตวันายอาดิล มาให้การตอ่หน้าศาล

จงัหวดัยะลา ยืนยนัวา่ตนถกูทําร้ายร่างกายจริงในวนัท่ี 26 เมษายน 2557 ศาลมีคําสัง่ให้ปลอ่ยตวันายอาดิลใน

วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2557 หลงัหมดความจําเป็นในการซกัถามตามอํานาจพรก .ฉกุเฉิน และนายอาดิลได้รับ

การปลอ่ยตวัโดยไมมี่การตัง้ข้อกลา่วหาใดๆ 

 

http://www.deepsouthwatch.org/node/5648
http://www.isranews.org/south-news/talk-with-director/item/28974-yaha.html
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• กรณีนายอาดิล สาแม เม่ืออาย ุ 14 ปี เคยตกเป็นผู้ เสียหายจากการทรมานและการปฏิบตัิอย่างไร้

มนษุยธรรม มลูนิธิผสานวฒันธรรมและมลูนิธิศนูย์ทนายความมสุลิมได้ช่วยเหลือครอบครัวนายอาดิลตั ง้แต่

ปี พ.ศ. 2553 ในคดีท่ีพนกังานอยัการจงัหวดัทหารบกปัตตานีฟ้องเจ้าหน้าท่ีทหารเป็นคดีอาญาข้อหาทําร้าย

ร่างกายนายอาดิล และศาลจงัหวดัปัตตานีได้มีคําพิพากษาโทษให้จําคกุ 6 เดือน จําเลยสารภาพจึงให้รอลง

อาญา 2 ปี และปรับเป็นจํานวนเงิน 2000 บาท  

• เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในภาค 4  (กอรมน . ภาค 4) ได้จดัแถลง

ขา่วและเผยแพร่ขา่วเร่ืองท่ีมลูนิธิผสานวฒันธรรมได้ทําหนงัสือเปิดผนึกเร่ืองขอให้ตรวจสอบกรณีนายอาดิล 

สาแม ได้รับบาดเจ็บขณะถกูจบักมุและควบคมุตวั ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2557 โดยทางกอรมน .ภาค 4 ได้

แถลงหวัข้อชีแ้จงข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนซ้อมทรมานนายอาดิล สาแม โดยตอนท้ายของแถลงการณ์ ว่า 

“ขอร้องเรียนใหมู้ลนิธิผสานวฒันธรรมทําหนา้ที่ดว้ยความโปร่งใส ตรงไปตรงมาและตรวจสอบได ้และแสดง

ความรับผิดชอบต่อเจตนาบิดเบือนขอ้เท็จจริงและนําเร่ืองราวอนัเป็นเท็จไปสู่การรับรู้ของสาธารณะ ดงัเช่น

เหตกุารณ์คร้ังนี้และที่ผ่านๆ มา”   

หลงัการแถลงขา่วของกอรมน.ได้มีการเผยแพร่ข้อความดงักลา่วอย่างกว้างขวางในส่ือโทรทศัน์ 

- สถานีโทรทัศน์ช่อง 5  http://tv.ohozaa.com/hourly-rerun/5/2014-05-08/22/ (นาทีที่ 15.15-18.25) 

- สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

เช่น  http://www.manager.co.th/south/ViewNews.aspx?NewsID=9570000051077   

- ในรายการวิทยุของทางทหาร เอฟเอ็ม 101 สถานีวิทยุกลาโหม ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 

2557 มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และต่อมามีสื่อออนไลน์เผยแพร่ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 

ที่ http://pulony.blogspot.com/2014/05/blog-post_14.html?spref=fb&m=1 

- เผยแพร่ youtube การซักถามนายอาดิล 

ในลิงก์ https://www.youtube.com/watch?v=88d02pSPHWg&feature=player_embedded 

- เผยแพร่ในวันที่ 20 พฤษภาคม  pulony.blogspot.com/2014/05/ngos.html 

 

ประวัตินายสมชาย หอมลออ ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม 

• ปัจจุบันเป็นกรรมการคณะกรรมการปฏิรูปกฏหมาย 

• อดีตกรรมการคณะกรรมการค้นหาความจริงและการปรองดองแห่งชาต ิ

• อนุกรรมการสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

• อดีตประธานองค์การแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่ลแนล ประเทศไทย 

ประวัตินางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ   

• ปัจจุบัน ผู้อํานวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม 

• อนุกรรมการยุทธศาสตร์ภาคใต้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

• อนุกรรมการสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

• รองประธานองค์การแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่ลแนล ประเทศไทย 

========== 
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เผยแพร่ 24 กนัยายน 2557 

คดีภูเก็ตหวาน 

ความเป็นมา 

 คดีระหวา่งพนกังานอยัการจงัหวดัภูเก็ต กบั บริษัท บ๊ิก ไอซ์แลนด์ มีเดีย  นายอลนั มอริส และ นางสาวชติุมา สี

ดาเสถียร หรือคดีภูเก็ตหวาน เกิดจากเม่ือเดือนกรกฎาคม 2556 สํานกัข่าวภูเก็ตหวานได้เผยแพร่  "รายงานพิเศษเร่ือง  : 

ทหารไทยได้รับผลประโยชน์จากการค้ามนษุย์ผู้อพยพทางเรือ" ซึง่อ้างอิงแหล่งข้อมลูมาจากสํานกัข่าวรอยเตอร์  รายงาน

ชิน้นีมี้การกล่าวพาดพิงวา่เจ้าหน้าท่ีกองทพัเรือมีส่วนเก่ียวข้องกบัขบวนการค้ามนษุย์ชาวโรฮิงญา  

เดือนธันวาคม  2556 กองทพัเรือจงึ แจ้งความร้องทกุข์ตอ่เจ้าหน้าท่ีตํารวจสถานีตํารวจภูธรวิชิต  อําเภอเมือง  

จงัหวดัภูเก็ตให้ดําเนินคดี พนกังานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรวิชิต จงึได้แจ้งข้อกล่าวหาวา่ “ร่วมกนัหม่ินประมาท,ร่วมกนั

นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึง่ข้อมลูคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จ และร่วมกนัเผยแพร่หรือส่งตอ่ซึง่ข้อมลูคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่

แล้ววา่เป็นข้อมลูคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จ”  ตามประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบญัญติัวา่ด้วยการกระทําความผิด

ทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 14(1) 

จากนัน้ เม่ือวนัที่ 17 เมษายน 2557 พนกังานอยัการจงัหวดัภูเก็ตได้ย่ืนฟ้องบริษัท  บ๊ิก ไอซ์แลนด์  มีเดีย  จํากดั ,

นายอลนั จอห์น มอริสนั และนางสาวชติุมา สีดาเสถียร ตอ่ศาลจงัหวดัภูเก็ตเป็นคดีหมายเลขดําที่ 2161/2557 โดยขอให้

ลงโทษตามพระราชบญัญติัวา่ด้วยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 3, 14 ประมวลกฎหมายอาญา 

326, 328, 332 , 83 โดยศาลจงัหวดัได้อนญุาตให้ประกนัตวั และนดัสืบพยานใน วนัท่ี 14 – 16 กรกฎาคม 2557 ใน

ขณะเดียวกนัทางศาลจงัหวดัภูเก็ตได้ทําการอายดัหนงัสือเดินทางของนายอลนั มอริสนั และมีเง่ือนไขห้ามเดินทางออก

นอกราชอาณาจกัร  

ข้อกฎหมายที่ถูกดาํเนินคดี 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาํความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  

มาตรา 14 ผู้ ใดกระทําความผิดท่ีระบไุว้ดงัตอ่ไปนี ้ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินห้าปี หรือปรับไมเ่กินหนึง่แสนบาท หรือทัง้

จําทัง้ปรับ 

(1) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึง่ข้อมลูคอมพิวเตอร์ปลอมไมว่า่ทัง้หมดหรือบางส่วน หรือข้อมลูคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จ  

โดยประการท่ีนา่จะเกิดความเสียหายแกผู่้อื่นหรือประชาชน 

(2) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึง่ข้อมลูคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จ โดยประการท่ีนา่จะเกิดความเสียหายตอ่ความมัน่คงของ

ประเทศหรือกอ่ให้เกิดความต่ืนตระหนกแกป่ระชาชน 



(3) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึง่ข้อมลูคอมพิวเตอร์ใดๆ  อนัเป็นความผิดเก่ียวกบัความมัน่คงแหง่ราชอาณาจกัรหรือ

ความผิดเก่ียวกบัการกอ่การร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(4) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึง่ข้อมลูคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลกัษณะอนัลามกและข้อมลูคอมพิวเตอร์นัน้ประชาชนทัว่ไป

อาจเข้าถงึได้ 

(5) เผยแพร่หรือส่งตอ่ซึง่ข้อมลูคอมพิวเตอร์โดยรู้อยูแ่ล้ววา่เป็นข้อมลูคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4) 

ประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา 326 ผู้ ใดใส่ความผู้อื่นตอ่บคุคลท่ีสาม โดยประการท่ีนา่จะทําให้ผู้อื่นนัน้เสียช่ือเสียง ถกูดหูม่ิน หรือถกูเกลียดชงั ผู้

นัน้กระทําความผิดฐานหม่ินประมาท ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหนึง่ปี หรือปรับไมเ่กินสองหม่ืนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

มาตรา 328 ถ้าความผิดฐานหม่ินประมาทได้กระทําโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพ

หรือตวัอกัษรที่ทําให้ปรากฏไมว่า่ด้วยวิธีใดๆ แผ่นเสียง หรือส่ิงบนัทกึเสียง  บนัทกึภาพ  หรือบนัทกึอกัษร  กระทําโดยการ

กระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทําการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินสองปี 

และปรับไมเ่กินสองแสนบาท 

ความเหน็ทางกฎหมาย 

 ในทางกฎหมาย การดําเนินคดีตอ่นายอลนั และนางสาวชติุมา โดยใช้ข้อหาหม่ินประมาทและ พรบ . ความผิด

ทางคอมพิวเตอร์ฯ ถือวา่เป็นการผิดเจตนารมณ์ บิดเบือนหลกักฎหมาย กล่าวคือ พระราชบญัญติัวา่ด้วยการกระทํา

ความผิดทางคอมพิวเตอร์  พ.ศ.2550 มีเจตนารมณ์  เพ่ือป้องกนัและปราบปรามการโจรกรรมข้อมลูทางคอมพิวเตอร์  

อาชญากรทางคอมพิวเตอร์ การเผยแพร่ส่ือลามกอนาจาร หรือการกระทําท่ีกระทบกระเทือนตอ่ความมัน่คงของรัฐและ

ศีลธรรมอนัดีของประชาชน ส่วนมาตรา 14 (1) ที่มีการนํามาดําเนินคดี แท้จริงแล้วมีเจตนารมณ์คือ ไมต้่องการให้ผู้ ได้รับ

ข้อมลูนัน้ประมวลผลหรือส่งผลตอ่การตดัสินใจผิดพลาด 

 ในกรณีการดําเนินคดีฐานหม่ินประมาท เป็นการทําลายจริยธรรมของวิชาชีพส่ือมวลชน ซึง่มีหน้าที่ในการ

เผยแพร่ข่าวสารให้แกป่ระชาชน ตามหลกัการสากลวา่ด้วยจริยธรรมทางวิชาชีพของส่ือมวลชน ซึง่บญัญติัให้ประชาชนมี

สิทธิในการรับรู้ความจริง ผ่านการทํางานของนกัวิชาชีพส่ือมวลชนอยา่งซ่ือสตัย์เพ่ือรักษาและรับผิดชอบตอ่สงัคม เคารพ

ในหลกัการสิทธิมนษุยชนและศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์  เพ่ือสร้างสงัคมที่เป็นธรรมผ่านความสํา คญัของการเผยแพร่

ข่าวสารในสงัคม 

 การที่กองทพัเรือนําเร่ืองดงักล่าวมาดําเนินคดี จงึถือเป็นการกดดนัให้ส่ือมวลชนตกอยูภ่ายใต้อาณติัของกองทพั

ในการนําเสนอด้านเดียว ไมเ่ปิดโอกาสให้นําเสนอมมุมองได้อื่นๆ ซึง่หากสงัคมได้รับรู้มมุมองดงักล่าว จะสามารถเปิด

โอกาสให้กลไกทางสงัคมสามารถสอดส่อง ตรวจสอบ เฝ้าระวงั เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหา การละเมิดสิทธิมนษุยชนตา่งๆ

ที่เกิดขึน้ได้ นอกจากนีย้งัเป็นการปิดกัน้เสรีภาพในการนําเสนอข้อมลูอนัเป็นประโยชน์สาธารณะ 
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