
ประเทศไทย: ยกฟ้องข้อกล่าวหาต่อผู้หญิงนกัปกป้องสิ่งแวดล้อมทัง้เจด็คน   

พรุ่งนีศ้าลจะอ่านค าพิพากษาในคดีการชมุนมุอย่างสงบ 

(กรุงเทพฯ 18 เมษายน 2561) —ทางการไทยควรยกฟอ้งข้อกล่าวหาตอ่นกัปกปอ้งสิ่งแวดล้อมเจ็ดคนที่เข้าร่วม
การประท้วงอย่างสงบในจงัหวดัเลย ฟอร์ตีฟ้ายไรต์กล่าวในวนันี ้ศาลจงัหวดัเลยมีก าหนดอ่านค าพิพากษาในคดนีีว้นัพรุ่งนี ้
19 เมษายน  

ผู้หญิงทัง้เจ็ดคน ได้แก่ นางพรทิพย์ หงชัย 47 ปี, นางวริอน รุจิไชยวฒัน์ 47 ปี, นางระนอง กองแสน 56 ปี นาง
มล คณุนา 40 ปี, นางสพุฒัน์ คณุนา 47 ปี, นางบญุแรง ศรีทอง 52 ปี, และนางล าเพลิน เรืองฤทธ์ิ 57 ปี ถูกด าเนิน
คดอีาญาและอาจได้รับโทษจ าคกุกวา่ห้าปี จากการเข้าร่วมการนัง่ประท้วงบริเวณด้านนอกที่ท าการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจงัหวดัเลยเม่ือเดอืนพฤศจิกายน 2559   

“คดนีีล้ะเมิดสิทธิในการชุมนมุอย่างสงบในประเทศไทย และขดักบัเจตจ านงที่ประกาศไว้โดยรัฐบาล” เอมี สมิธ 
(Amy Smith) ผู้อ านวยการบริหาร ฟอร์ตีฟ้ายไรต์กล่าว “ศาลมีโอกาสยืนยนัสิทธิขัน้พืน้ฐานซึง่ได้รับการคุ้มครองทัง้ตาม
กฎหมายไทยและระหว่างประเทศ โดยควรยกฟอ้งคดีตามข้อกล่าวหาเหล่านีต้อ่ผู้หญิงทัง้เจ็ดคน”  

ในวนัที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ชาวบ้านกว่า 200 คนจากบ้านนาหนองบง ได้รวมตวักนัที่สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาหลวงในจงัหวดัเลย เพื่อคดัค้านการตอ่อายหุนงัสือขออนญุาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศยัในเขตป่าสงวน
แห่งชาตเิพื่อท าเหมืองแร่ทองค าของบริษัททุ่งค า จ ากดั ซึง่ประกอบกิจการเหมืองแร่ที่ต้องการใช้ที่ดนิดงักล่าวในกิจการ
เหมืองแร่ ผู้ประท้วงยงัเรียกร้องให้อบต.อนญุาตให้พวกเขามีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ  

ในวนัที่ 25 กรกฎาคม 2560 พนกังานอยัการจงัหวดัเลยสัง่ฟอ้งคดตีอ่ผู้หญิงทัง้เจ็ดคน ซึง่ตา่งเป็นสมาชิกกลุ่ม
กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ซึง่เป็นการรวมตวัของสมาชิกชมุชนเพื่อปกปอ้งสิทธิทางสิ่งแวดล้อม พวกเขาถกูกล่าวหาว่าละเมิด
มาตรา 309 ของประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 8 ของพระราชบญัญัตกิารชุมนมุสาธารณะ พ.ศ. 2558  

มาตรา 309 ห้าม “ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระท าการใด ไม่กระท าการใด หรือจ ายอมตอ่สิ่งใด โดยท าให้กลวัวา่จะเกิด
อนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ช่ือเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถกูข่มขืนใจนัน้เอง....” และมีโทษจ าคกุไม่เกินห้าปี และ/หรือ
ปรับไม่เกิน 100,000 บาท มาตรา 8 ชองพระราชบญัญัติการชุมนมุสาธารณะ พ.ศ. 2558 ห้ามการชมุนมุสาธารณะท่ีกีด
ขวางทางเข้าออก หรือรบกวนการปฏิบตังิานหรือการใช้บริการสถานที่ท าการหน่วยงานของรัฐ และมีโทษจ าคกุไม่หกเดอืน 
และ/หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท   

ทางการยงัด าเนินคดีกบันางพรทิพย์ หงชยัฐานละเมิดมาตรา 10 ของพระราชบญัญัตกิารชมุนุมสาธารณะ พ.ศ. 
2558 เนื่องจากไม่แจ้งให้เจ้าพนกังานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชัว่โมงก่อนจะเร่ิมการชมุนุม นางพรทิพย์อาจถูกปรับ
เพิ่มเติมเป็นเงินจ านวน 10,000 บาท เนื่องจากไม่ได้แจ้งการชุมนมุล่วงหน้า  

“ฉันไม่กลวัการถูกฟอ้ง” นางบญุแรง ศรีทอง หนึ่งในผู้หญิงที่ถกูด าเนินคดแีละเป็นสมาชิกของกลุ่มฅนรักษ์บ้าน
เกิดกล่าว “ฉันไม่กลัวการพิจารณาของศาล ไม่กลวัติดคกุ สาเหตสุ าคญัที่เรายงัตอ่สู้ตอ่ไป เพราะเราต้องการให้ลกูหลานมี
บ้านอยู่อาศยั”  

สมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดและชาวบ้านในจงัหวดัเลยได้เรียกร้องมาเป็นเวลานานให้ปิดเหมืองทองค าอย่าง
ถาวรและฟืน้ฟสูิ่งแวดล้อม พวกเขากล่าวหาว่าการท าเหมืองในจงัหวดัเลยส่งผลกระทบด้านลบตอ่สขุภาพของตนและ
สิ่งแวดล้อม  

สมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดและนักปกปอ้งสิ่งแวดล้อมในจงัหวดัเลย ถกูด าเนินคดตี่างกรรมตา่งวาระกนั 
เนื่องจากการเคลื่อนไหวท ากิจกรรมโดยสงบ เฉพาะในปี 2560 ทางการจงัหวดัเลยฟอ้งคดอีาญาใหม่อย่างน้อยสามคดีตอ่
สมาชิกกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 13 คนจากการเข้าร่วมการประท้วงตอ่ต้านเหมืองทองค า ณ ที่ท าการอบต. นอกจากคดทีี่รัฐ
เป็นผู้ฟอ้งแล้ว บริษัททุ่งค า จ ากดัยงัฟอ้งคดอีาญาและแพ่งอย่างน้อย 19 คดตีอ่ชาวบ้าน 33 คนนบัแตปี่ 2550  



ตามกฎหมายสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศ รัฐมีพนัธกรณีต้องคุ้มครองสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการชมุนมุอย่าง
สงบและการแสดงออก กตกิาระหวา่งประเทศวา่ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on 
Civil and Political Rights-ICCPR) ซึง่ไทยเป็นรัฐภาคแีละปฏิญญาวา่ด้วยนกัปกปอ้งสิทธิมนษุยชน คุ้มครองนกัปกปอ้ง
สิทธิมนษุยชนในระหวา่งการท างาน รวมทัง้สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการชมุนมุอย่างสงบและการแสดงออก  

ข้อ 21 ของกตกิา ICCPR ระบวุ่า รัฐอาจจ ากัดการชมุนมุอย่างสงบ กรณีที่การจ ากดัสิทธิดงักล่าวมีกฎหมาย
รองรับ ได้สดัส่วน และจ าเป็นเพื่อเป้าหมายอนัชอบธรรม ตามหลกักฎหมายระหว่างประเทศ การก าหนดบทลงโทษอาญา
ตอ่การชุมนมุประท้วงอย่างสงบ ซึง่มีลกัษณะเป็นการขดัขวางการเข้าถึงที่ท าการของราชการหรือการปิดถนนเพียงชั่วคราว 
ถือวา่เป็นการลงโทษที่ไม่ได้สดัส่วน 

ในรายงานร่วมที่เสนอตอ่คณะมนตรีสิทธิมนษุยชนเม่ือเดอืนกมุภาพันธ์ 2559 ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติ
วา่ด้วยสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการชมุนุมอย่างสงบและการสมาคม และผู้รายงานพิเศษวา่ด้วยการสงัหารนอกกระบวนการ
กฎหมาย การสงัหารโดยรวบรัดหรือโดยพลการยงัระบวุ่า “กรณีซึง่ไม่มีการแจ้งอย่างเหมาะสม ผู้จดัการชุมนมุ แกนน า
ชมุชนหรือผู้น าการเมืองนัน้ ไม่ควรได้รับโทษทางอาญาหรือทางปกครอง ทัง้ที่เป็นการสัง่ปรับหรือการสัง่จ าคกุ”  

ข้อบทในพระราชบญัญัตกิารชมุนมุสาธารณะ พ.ศ. 2558 จึงมีเนือ้หาไม่สอดคล้องกบักฎหมายระหวา่งประเทศ 
และได้ถกูใช้เพื่อขดัขวางและจ ากดัการท ากิจกรรมเคลื่อนไหวอนัชอบธรรมของนกัปกปอ้งสิทธิมนษุยชน  

รัฐบาลไทยควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญัติการชมุนมุสาธารณะ พ.ศ.2558 โดยทนัที เพื่อให้มีเนือ้หาสอดคล้อง
กบัมาตรฐานระหวา่งประเทศ และประกันวา่กฎหมายนีจ้ะคุ้มครองสิทธิในการชมุนมุอย่างสงบ ฟอร์ตีฟ้ายไรต์กล่าว 

ในตอนท้ายของการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในครัง้แรกเม่ือเดอืนเมษายน 2561 คณะท างานด้าน
ธุรกิจและสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ แสดงข้อกงัวลเก่ียวกบั “การจ ากดัสิทธิของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอย่างไม่
ชอบด้วยเหตผุลและไม่เหมาะสม เม่ือประชาชนแสดงความข้อกงัวลโดยสจุริต และต้องการประท้วงอย่างสงบ” 
คณะท างานยงัเรียกร้องรัฐบาลไทยให้ “ยตุิการโจมตที าร้าย การคกุคามและการข่มขู่อย่างตอ่เนื่องใด ๆ ตอ่นักปกปอ้งสิทธิ
มนษุยชน แกนน าสหภาพแรงงานและตวัแทนชมุชน ซึง่แสดงความเห็นตอ่ต้านการปฏิบตัมิิชอบด้านสิทธิมนษุยชนอนัเป็น
ผลมาจากการด าเนินงานด้านธุรกิจ”  

“ผู้หญิงทัง้เจ็ดคนอาจต้องได้รับโทษจ าคกุเพราะแสดงจดุยืนปกปอ้งที่ดนิของตน” เอมี สมิธกล่าว “พวกเธอก าลงั
ท างานเพื่ออนาคตที่ดขีึน้ของประเทศไทย และเพื่อปกปอ้งสิ่งแวดล้อม  

 

ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาตดิต่อ   
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amy.smith@fortifyrights.org; Twitter: @AmyAlexSmith, @fortifyrights   

 

 

 


