ประเทศไทย: ยุตกิ ารดําเนินคดีหมิน5 ประมาทกับนักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชนทีค5 ดั ค้ านเหมืองแร่ ทองคํา
ยุติการใช้ ข้อกล่ าวหาหมิ2นประมาทและการคุกคามทางกฎหมายเพื2อปิ ดปากผู้ที2วิพากษ์ วิจารณ์

(กรุ งเทพฯ, 30 มีนาคม 2559)— องค์กรฟอติฟายไรท์แถลงวันนี;วา่ บริ ษทั เหมืองแร่ ทองคํา บริ ษทั ทุ่งคํา จํากัด
ควรยุติการดําเนินคดีทีDเกีDยวข้องกับข้อกล่าวหาหมิDนประมาทกับนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชนทั;งหกคนโดยทันทีอย่างไม่มีเงืDอนไข
ในกรณี การขึ;นป้ายคัดค้านการทําเหมืองแร่ ทองคําในจังหวัดเลย นักปกป้องสิ ทธิมนุษยชนทั;งหกคนเป็ นสมาชิกหลักของ
“กลุ่มฅนรักษ์บา้ นเกิด” ซึDงเกิดจากการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนซึDงมุ่งมันD ต่อสู ้ เพืDอปกป้องสิD งแวดล้อมในท้องถิDน
จากผลกระทบด้านลบจากการทําเหมืองแร่ ทองคํา
เช้าวันนี; คาดว่า ศาลจังหวัดเลยจะมีคาํ พิพากษาในคดีแพ่งความผิดฐานละเมิดทีD บริ ษทั ทุ่งคํา จํากัด
ฟ้องร้องสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บา้ นเกิดทั;งหกคน กรณี ติดตั;งป้ายบริ เวณทางเข้าหมู่บา้ นนาหนองบง
และตามถนนเส้นหลักในหมู่บา้ น
มีขอ้ ความเรี ยกร้องให้ปิดเหมืองแร่ ทองคําซึDงมีความขัดแย้งกันอยูแ่ ละฟื; นฟูสิDงแวดล้อมในท้องถิDน
บริ ษทั ทุ่งคํา จํากัด ฟ้องร้องเพืDอเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนรวมเป็ นเงิน 50 ล้านบาท (1.4 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
จากสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บา้ นเกิดเพืDอเป็ นค่าเสี ยหายในข้อกล่าวหาว่าทําลายชืDอเสี ยงบริ ษทั
เอมี สมิท ผูอ้ าํ นวยการองค์กรฟอติฟายไรท์กล่าวว่า “บริ ษทั กําลังใช้กฎหมายอย่างไร้การควบคุมเพืDอปิ ดปากคนทีDวจิ ารณ์บริ ษทั
ถ้าบริ ษทั ทุ่งคําเป็ นกังวลเกีDยวกับชืDอเสี ยงของตนเองอย่างแท้จริ งแล้ว
ก็ควรทบทวนกลยุทธ์ท; งั ทางธุรกิจและทางกฎหมายและถอนข้อกล่าวหาทั;งหมดเสี ย”
ชาวบ้านทั;งหกคนทีDถูกดําเนินคดีในครั;งนี; ได้แก่ นายสุ รพันธ์ รุ จิไชยวัฒน์ นางวิรอน รุ จิไชยวัฒน์ นายกองล◌ัย ภักมี นายสมัย
ภักดิ^มี นางพรทิพย์ หงชัย และนางมล คุณนา ซึD งอาศัยอยูใ่ นชุมชนรอบเหมืองแร่ ทองคําและทองแดงแบบหลุมเปิ ด
วันทีD 10 มีนาคม ทีDผา่ นมา บริ ษทั ได้ถอนฟ้องข้อกล่าวหาหมิDนประมาทต่อนายสุ รพันธ์ รุ จิไชยวัฒน์
ผูถ้ ูกกล่าวหาว่าทําลายชืDอเสี ยงของบริ ษทั โดยถูกกล่าวหาว่าเป็ นผูโ้ พสต์รูปภาพหนังสื อร้องเรี ยนทางเฟสบุค๊
เรี ยกร้องให้เจ้าหน้าทีDตรวจสอบความชอบ ด้วยกฎหมายของกระบวนการประทานบัตรและการขนส่ งสิ นแร่ จากเหมือง
ในกรณี ดงั กล่าวหากมีการตัดสิ นว่ามีความผิด นายสุ รพันธ์ รุ จิไชยวัฒน์ มีโอกาสได้รับโทษจําคุกสู งสุ ดหนึDงปี หรื อ
ปรับเป็ นเงินจํานวน 20,000 บาท (5,600 เหรี ยญสหรัฐฯ) ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 และโทษจําคุกสู งสุ ดห้าปี หรื อ
ปรับเป็ นเงินจํานวน 100,000 บาท (2,810 เหรี ยญสหรัฐฯ) ตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทําความผิดเกีDยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550

นายสุ รพันธ์ รุ จิไชยวัฒน์ กล่าวกับองค์กรฟอติฟายไรท์วา่ “คดีเหล่านี;เป็ นคดีส่วนรวมและเป็ นคดีสาธารณะ ทุก ๆ
คนมีผลกระทบเหมือนกัน เราแค่เป็ นตัวแทนทีDโดนฟ้อง”
ชาวบ้านจากหกหมู่บา้ นรอบเหมืองแร่ ทองคําได้รวมตัวกันก่อตั;ง “กลุ่มฅนรักษ์บา้ นเกิด” ขึ;นเมืDอปี 2550
เพืDอรณรงค์ดา้ นสิD งแวดล้อมทีDสะอาดและคัดค้านการทําเหมืองแร่ เมืDอวันทีD 7 มีนาคม 2559
คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ยกย่องผูห้ ญิงกลุ่มฅนรักษ์บา้ นเกิดด้วยรางวัลอันทรงเกียรติในฐานะผูห้ ญิงนักปกป้องสิ
ทธิมนุษยชน ผูม้ ีบทบาททําให้ปัญหาสิ ทธิมนุษยชนทีDสาํ คัญในประเทศ
ได้รับความสนใจจากสาธารณชนซึDงมีความจําเป็ นอย่างยิงD
องค์กรฟอติฟายไรท์กล่าวว่า สมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บา้ นเกิดใช้สิทธิของตนเพืDอแสดงความคิดเห็น และใช้เสรี ภาพในการ
แสดงออกโดยการขึ;นป้ายคัดค้านการทําเหมืองแร่ ภายในหมู่บา้ นใน จ.เลย ซึDงการกระทําดังกล่าวถือได้วา่ เป็ นการทํางาน
โดยชอบธรรมของนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชน และรัฐไทยมีหน้าทีDตอ้ งปกป้องคุม้ ครองคนเหล่านี;
องค์กรฟอติฟายไรท์ยงั เรี ยกร้องให้รัฐบาลไทยยกเลิกความผิดทางอาญาสําหรับข้อหาหมิDนประมาท
เนืDองจากตามกฎหมายระหว่างประเทศนั;น การลงโทษทางอาญารู ปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิงD โทษจําคุกนั;น
มีสดั ส่ วนของโทษไม่เหมาะสมกับความผิดฐานหมิDนประมาท
ในประเทศไทย กฎหมายหมิDนประมาทนี;มกั ถูกใช้เป็ นตัวจํากัดเสรี ภาพในการพูดโดยสุ จริ ตอย่างได้ผล
เป็ นการละเมิดสิ ทธิเสรี ภาพในการแสดงออก และลิดรอนสิ ทธิข; นั พื;นฐานอืDนๆ ด้วย
บริ ษทั ทุ่งคํา จํากัด ได้ฟ้องร้องทั;งคดีอาญาและคดีแพ่งกับสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บา้ นเกิดและชาวบ้านอืDนๆ อย่างน้อย 33 คน
รวมทั;งสิ; นอย่างน้อย 19 คดีในช่วงเจ็ดปี ทีDผา่ นมา รวมถึงสมาชิกทั;งหกคนทีDรอการตัดสิ นคดีวนั นี;ดว้ ย บริ ษทั ฯ
ฟ้องร้องคดีความต่างๆและเรี ยกร้องค่าเสี ยหายรวมเป็ นเงินทั;งสิ; นอย่างน้อย 320 ล้านบาท (9 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
จากชาวบ้านในจังหวัดเลย ขณะนี;ยงั มีคดีอาญาและคดีแพ่งจํานวนแปดคดีซD ึงเกีDยวข้องกับชาวบ้านอีกอย่างน้อย 25 คน
ทีDยงั รอการพิจารณาอยู่
ล่าสุ ด บริ ษทั ฯ แจ้งความคดีอาญาข้อหาหมิDนประมาทกับเด็กนักเรี ยนหญิงอายุ 15 ปี และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมืDอวันทีD 21
มีนาคม ทีDผา่ นมา ศาลอาญากรุ งเทพได้เลืDอนการพิจารณาไต่สวนมูลฟ้องคดีต่อสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสออกไปเป็ นวันทีD 30
พฤษภาคม 2559
เมืDอปี 2558 ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สังD ให้บริ ษทั ทุ่งคํา จํากัด เข้าสู่ “กระบวนการฟื; นฟูกิจการ” และเมืDอเดือนกุมภาพันธ์ 2559
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั แม่ของบริ ษทั ทุ่งคํา จํากัด
ประกาศว่ามีแผนดําเนินกิจการเหมืองแร่ ในประเทศลาวและพม่า

เอมี สมิท ผูอ้ าํ นวยการองค์กรฟอติฟายไรท์กล่าวว่า
“ผูป้ ระกอบการธุรกิจมีหน้าทีDความรับผิดชอบเพืDอส่ งเสริ มและปกป้องสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ควรถอนฟ้องข้อกล่าวหาทีDไร้เหตุผลต่อนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชนทั;งหมด
รวมถึงยุติการใช้กระบวนการทางกฎหมายระรานต่อเสรี ภาพขั;นพื;นฐาน ซึDงในท้ายทีDสุดแล้วจะเป็ นอันตรายต่อประเทศไทย”
ต้ องการข้ อมูลเพิม5 เติม กรุณาติดต่ อ
เอมี สมิท ผูอ้ าํ นวยการองค์กรฟอร์ติฟายไรท์ +66 (0) 87-795-5454 (ไทย),
amy.smith@fortifyrights.org; Twitter: @AmyAlexSmith, @fortifyrights
แมทธิว สมิท ผูอ้ าํ นวยการองค์กรฟอร์ติฟายไรท์ +1.202.503.8032 (สหรัฐอเมริ กา),
matthew.smith@fortifyrights.org; Twitter: @matthewfsmith, @fortifyrights

