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บริษทั ทุ่งค ำ จ ำกดั ฟ้องหม่ินประมำทเยำวชนนักข่ำวพลเมือง  
 

 
ทีม่าภาพ : thaienews.blogspot.com 

 
ควำมเป็นมำ  

วนัที ่28 – 30  สงิหาคม พ.ศ. 2558 เยาวชนนักข่าวพลเมอืง สถานีโทรทศัน์ไทยพบีเีอส ไดใ้ห้
สมัภาษณ์ขณะออกค่ายเยาวชนฮกับา้นเจา้ของ "ตอน นักสบืล าน ้าฮวยแท้ๆ  แน๊ว" ทีว่ดัโนนสว่าง ต าบล
เขาหลวง อ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย ว่า “ล าน ้าฮวยได้รบัผลกระทบจากอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ทองค า 
โดยล าน ้าฮวยมสีารปนเป้ือน ท าใหใ้ชด้ื่ม ใชก้นิไมไ่ด้” 

ต่อมาในวนัที ่1 กนัยายน พ.ศ. 2558 สถานีโทรทศัน์ไทยพบีเีอส ไดน้ าเทปบนัทกึค าใหส้มัภาษณ์
ของเยาวชนนักข่าวพลเมอืงคนดงักล่าวออกอากาศทางโทรทศัน์ทัว่ประเทศ และเผยแพร่ทาง Youtube 
ทางอนิเตอรเ์น็ต ซึง่บรษิทั ทุ่งค า จ ากดั อา้งว่า การน าเสนอขอ้มลูดงักล่าวเป็นไปในลกัษณะหมิน่ประมาท 
ใส่ความต่อบรษิทัฯ เพราะเหมอืงแรไ่ดร้บัการพสิจูน์แลว้ว่าไม่มสีารปนเป้ือนและล าน ้าฮวยไม่ไดไ้หลผ่าน
เหมอืงแร ่
 
มำตรกำรทำงกฎหมำย 

บรษิทั ทุ่งค า จ ากดั ได้ด าเนินการทางคดไีว้ 2 ทาง คอื (1) ยื่นฟ้องต่อศาล ซึ่งการด าเนินการ
ฟ้องรอ้งคดอีาญากบัเยาวชนนัน้ จะต้องท าการขออนุญาตฟ้องรอ้งกบัสถานพนิิจและคุ้มครองเดก็และ
เยาวชน ซึ่งบรษิัทฯ ได้ด าเนินการขอฟ้องแล้ว แต่สถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มผีลการ
พจิารณาว่า ไม่อนุญาตให้ฟ้องรอ้ง (2) บรษิทัฯ ได้เขา้แจง้ความกบัพนักงานสอบสวน ที่สถานีต ารวจ
นครบาลมนีบุร ีซึง่ก าลงัอยู่ในช่วงรวบรวมหลกัฐาน แต่ยงัไม่ได้มกีารเรยีกสอบปากค านักข่าวพลเมอืง  
คนดงักล่าวแต่อย่างใด โดยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมามคีวามพยายามในการด าเนินการไกล่เกลี่ย โดย
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บรษิทัฯ ยนิดทีี่จะยุตกิารด าเนินการต่างๆ กบัเยาวชน และกนัตวัไวเ้ป็นพยาน แต่มเีงื่อนไขว่า เยาวชน
คนดงักล่าวตอ้งใหข้อ้มลูว่าใครเป็นผูส้ ัง่ใหร้ายงานขา่ว 
 
มำตรกำรทำงสงัคม 

วนัที ่15 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 องคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ
สถานีโทรทศัน์ไทยพบีเีอส ออกแถลงการณ์กรณี บรษิัท ทุ่งค า จ ากดั ยื่นฟ้องหมิน่ประมาทเยาวชน
นักข่าวพลเมอืง โดยเสนอใหท้บทวนการฟ้องคดเียาวชน ใหเ้หลอืเฉพาะในส่วนของสถานีโทรทศัน์ไทย 
พบีเีอสและคณะ 

16 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 คณะท างานด้านเดก็ 22 องค์กร ออกแถลงการณ์ สนับสนุนสถานพนิิจ
และคุม้ครองเดก็และเยาวชน จงัหวดัเลย และโรงเรยีนทีใ่หก้ารคุม้ครองเดก็โดยไม่ถอืว่าสิง่ทีเ่ดก็ท าเป็น
ความผดิ และเสนอใหบ้รษิทั ทุ่งค า จ ากดั ยกฟ้องและเรง่พสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพและ
สิง่แวดลอ้มต่อสาธารณะ  

19 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 สมาคมนักข่าววทิยุและโทรทศัน์ไทย เรยีกรอ้งให้บรษิทั ทุ่งค า จ ากดั
ทบทวนการฟ้องเยาวชนนักข่าวพลเมอืง ขอ้หาหมิน่ประมาทจากการแสดงความเหน็ต่อผลกระทบจาก
การท าเหมอืงแรท่องค า เนื่องจากเหน็ว่าเป็นการแสดงความเหน็อย่างบรสิุทธิใ์จและเพื่อเป็นการปกป้อง
ชุมชน ซึง่เป็นการใชส้ทิธขิ ัน้พืน้ฐานของประชาชนในการแสดงความคดิเหน็เพื่อประโยชน์สาธารณะทีจ่ะ
ปกป้องคุณภาพชวีติของคนในชุมชน 

23 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิออกแถลงการณ์ เรื่อง เสรภีาพในการ
แสดงความคดิเห็นโดยบรสิุทธิใ์จของเด็ก โดยใจความของแถลงการณ์ได้แสดงถึงความกงัวลต่อการ
ด าเนินคดอีาญาแก่เดก็ ทีม่สีาเหตุมาจากการใชเ้สรภีาพในการแสดงความคดิเหน็โดยหากปรากฏว่าเป็น
การแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยด้วยความบรสิุทธิใ์จ และมจีติส านึกที่รกัชุมชนสงัคม ดูแลและ
ปกป้องชุมชนของตนเองในฐานะพลเมอืง ทัง้นี้ ขอให้บรษิทั ทุ่งค า จ ากดั ทบทวนการด าเนินคดอีาญา 
แก่เดก็ โดยให้ค านึงถงึประโยชน์สูงสุดของเดก็เป็นส าคญั และในวนัเดยีวกนันัน้ เครอืข่ายคนรุ่นใหม่ 
เพื่อการเปลีย่นแปลงสงัคม ได้จดัท าแคมเปญรณรงค์ในเวบ็ไซต์ Change.org โดยเรยีกรอ้งให้บรษิทั  
ทุ่งค า จ ากดั และผูถ้อืหุน้ถอนฟ้องคดหีมิน่ประมาทโดยการโฆษณา ต่อเยาวชนนักข่าวพลเมอืง ซึง่รายงาน
ผลกระทบในพืน้ทีผ่่านรายการนกัขา่วพลเมอืง  

12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 องค์กรฟอร์ติฟายไรท์ ออกแถลงการณ์ เรยีกร้องให้ยุติการด าเนิน
คดอีาญาขอ้หาหมิน่ประมาทต่อเยาวชนนกัขา่วพลเมอืง สื่อมวลชน และชาวบา้น 
 
ผลลพัธข์องกำรเคล่ือนไหวทำงสงัคม  

กรณีการฟ้องหมิน่ประมาทเยาวชนนักข่าวพลเมอืงของบรษิัท ทุ่งค า จ ากัด เป็นที่สนใจของ
สาธารณะ เน่ืองจากผูถู้กฟ้องเป็นเยาวชน อายุเพยีง 15 ปี ทีม่สีาเหตุมาจากการใชเ้สรภีาพในการแสดง
ความคดิเห็นโดยหากปรากฏว่าเป็นการแสดงความคดิเห็นอย่างเปิดเผยด้วยความบรสิุทธิใ์จ และมี
จติส านึกรกั ดูแลและปกป้องชุมชนของตนเองในฐานะพลเมอืง ท าให้ประชาชนในพื้นที่ ท าให้สมาคม
นักข่าว รวมถึงองค์กรต่างๆ ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อขอให้ บรษิทั ทุ่งค า จ ากดั  ทบทวนการด าเนินคดี
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อาญานี้ โดยใหค้ านึงถงึประโยชน์สูงสุดของเยาวชนเป็นส าคญั คดนีี้เป็นตวัอย่างของการปิดกัน้สทิธเิสรภีาพ
ของนักวจิารณ์และนักปกป้องสทิธมินุษยชน ในขณะเดยีวกนั บรษิทัฯ ก าลงัท าลายชื่อเสยีงตนเอง โดย
การฟ้องคดอีาญาขอ้หาหมิน่ประมาทต่อเยาวชนและสื่อมวลชน  
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