แถลงการณ์ ร่วม  
ประเทศไทย:  ยุติการดําเนินคดีอาญากับกลุ่มผู้ชุมนุ มประท้ วงอย่ างสงบในนาม  “เครือข่ ายประชาชน  People  Go  
Network”      
พนักงานอัยการมีกําหนดพิจารณาสัง3 ฟ้องข้อกล่าวหาต่อผู้ประท้วงในวันอังคารนีB      
(กรุงเทพฯ  4  มิถุนายน  2345)—ทางการไทยควรยุตกิ ารดําเนินคดีอาญาโดยทันที  กับผู้ชุมนุมประท้ วงอย่างสงบ
ในนาม  “เครื อข่ายประชาชน  People  Go  Network”  พวกเขาได้ เดินขบวนอย่างสงบเมื\อเดือนมกราคม  ฟอร์ ตี _ฟายไรต์และ
มูลนิธินิติธรรมสิ\งแวดล้ อมกล่าวในวันนี _  ในวันอังคารที\  5  มิถุนายน  พนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี  ปทุมธานี  จะพิจารณา
คําสัง\ ว่าเห็นควรให้ ฟ้องคดีต่อแกนนําผู้ชุมนุมทัง_ แปดคนหรื อไม่      
“การฟ้องคดีต่อผู้ชุมนุมที\เข้ าร่วมการเดินอย่างสงบ  ขดั กับพันธกรณีของประเทศไทยที\มีต่อกฎหมายระหว่าง
ประเทศ”  เอมี  สมิธ  (Amy  Smith)  ผ้ อู ํานวยการบริหาร  ฟอร์ ตี _ฟายไรต์กล่าว  “ทางการไทยควรคุ้มครองสิทธิของภาคประชา
สังคมในการรวมตัว  ไม่ใช่ไปคุกคามพวกเขา”    
ในวันที\  2q  มกราคม  สมาชิกกว่า  100  คนจากเครื อข่ายประชาชน  People  Go  Network  ซึ\งเป็ นเครื อข่ายของภาค
ประชาสังคมกว่า  5qq  กลุ่มและบุคคลต่าง  ๆ  ที\ดําเนินการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและหลักการประชาธิปไตย  ได้ รวมตัวกัน
เพื\อเข้ าร่วมการเดิน  'We  walk  เดินมิตรภาพ'  ที\มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   รังสิต  ปทุมธานี    ผ้ ูประท้ วงมีแผนเดินเป็ น
ระยะทางทัง_ หมด  {3q  กิโลเมตร  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปยังจังหวัดขอนแก่น  ในช่วงเวลา  2|  วนั   เพื\อรณรงค์ใน
ประเด็น  1)  หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า  (2)  ความมัน\ คงและปลอดภัยทางอาหาร;  (3)  การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และ  (4)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํารัฐธรรมนูญและกระบวนการวางแผน
เลือกตังในประเทศไทย  
_
    
แม้ ว่าผู้จดั ได้ แจ้ งต่อสถานีตํารวจภูธรคลองหลวงเกี\ยวกับการเดินครัง_ นี _แล้ วเมื\อวันที\  5•  มกราคม  ซึ\งเป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ  พ.ศ.2558  แต่ได้ มีกําลังเจ้ าหน้ าที\ตํารวจประมาณ  2qq  นาย  ขดั ขวาง
ไม่ให้ ผ้ ปู ระท้ วงเริ\มออกเดินได้   เมื\อวันที\  2q  มกราคม  ผ้ ูประท้ วงประมาณ  150  คนได้ รวมตัวกันอย่างสงบบริเวณด้ านหน้ า
ของแนวตํารวจ  มีการกล่าวปราศรัยและร้ องเพลง  ผู้ประท้ วง  5q  กว่าคนได้ ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัย  และเดินหน้ า
ต่อไป  โดยเดินเป็ นกลุ่มละสี\คนจนถึงจังหวัดขอนแก่น  
ต่อมาศาลปกครองมีคําสัง\ คุ้มครองชั\วคราวเมื\อวันที\  24  มกราคม  ห้ ามมิให้ ตํารวจปิ ดกั _นขัดขวางกิจกรรม  'We  walk  เดิน
มิตรภาพ'  และสั\งการให้ ตํารวจให้ ความคุ้มครองและประสานงานด้ านการจราจร  จนกว่าการเดินจะสิ _นสุดลงในวันที\  5•  
กุมภาพันธ์  ต่อมาศาลปกครองสูงสุดมีคําสัง\ รับรองคําสัง\ คุ้มครองดังกล่าวในวันที\  53  กุมภาพันธ์  โดยระบุว่าคําสัง\ คุ้มครอง
นี _จําเป็ นต่อการปกป้อง  “เสรี ภาพในการชุมนุมสาธารณะเป็ นสิทธิและเสรี ภาพที\สําคัญประการหนึ\งของประเทศที\มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ\งรัฐธรรมนูญรับรองไว้ ”    
“คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดมีความสําคัญต่อการคุ้มครองเสรี ภาพในการประท้ วงอย่างสงบและเสรี ภาพ
ในการแสดงออก  โดยเฉพาะภายใต้ รัฐบาลทหารในปั จจุบนั ”  สุรชัย  ตรงงาม  เลขาธิการมูลนิธินิติธรรมสิ\งแวดล้ อม  
(EnLAW)  ซึ\งเป็ นองค์กรไม่แสวงหากําไรของไทยที\สนับสนุนชุมชนในการใช้ สิทธิด้านสุขภาพและการคุ้มครองสิ\งแวดล้ อม  
และเป็ นหนึ\งในคณะทนายความของผู้ประท้ วงกล่าว    
แม้ จะมีคําสัง\ เช่นนี _  ผู้จดั การเดินยังคงถูกดําเนินคดีเนื\องจากบทบาทในการจัดการประท้ วงในวันที\  2ˆ  มกราคม  
2345  พ.ท.ภูษิต  คล้ ายหิรัญ  ผ้ บู งั คับกองพันทหารปื นใหญ่ต่อสู้อากาศยานที\  {  ได้ แจ้ งความร้ องทุกข์ดําเนินคดีกับแกนนํา
แปดคนที\จดั การเดินของเครื อข่ายประชาชน  People  Go  Network  ในข้ อหาละเมิดข้ อ  12  ของคําสัง\ หัวหน้ า  คสช.ที\  
3/2558  ซึ\งห้ ามชุมนุมทางการเมือง  ณ  ที\ใด  ๆ  ที\มีจํานวนตัง_ แต่  3  คนขึ _นไป  แกนนําทังแปด  
_
ได้ แก่  นายเลิศศักดิŠ  คําคงศักดิ,Š   

นายนิมิตร์   เทียนอุดม,  นางนุชนารถ  แท่นทอง,  นายจํานงค์  หนูพนั ธ์,  นายสมชาย  กระจ่างแสง,  นางสาวแสงศิริ  ตรี มรรคา,  
และนายอุบล  อยู่หว้ า  อาจได้ รับโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนและ/หรื อปรับไม่เกิน  10,000  บาท    
ในวันที\  ˆ5  มกราคม  2345  ตํารวจสถานีตํารวจภูธรคลองหลวงได้ จับกุมและแจ้ งข้ อหาต่อแกนนําทังแปดคน  
_
ฐาน
ละเมิดข้ อ  12  ของคําสัง\ หัวหน้ า  คสช.ที\  3/2558  เนื\องจากในบริเวณการชุมนุมมีการรวบรวมรายชื\อในวันที\  5Œ  มกราคม  
เพื\อเสนอร่างกฎหมายยกเลิกประกาศและคําสั\งของคสช.  และการขายเสื _อยืดซึ\งพิมพ์ข้อความว่า  “ช่วยกันคนละชื\อ  ปลด
อาวุธคสช.”  ผ้ จู ดั ยังได้ กล่าวปราศรัยเมื\อวันที\  2q  มกราคม  2345  วิพากษ์ วิจารณ์ รัฐบาลทหาร  ผ้ จู ดั ได้ ปฏิเสธข้ อหานี _  และ
ได้ รับการปล่อยตัวจากตํารวจในวันเดียวกัน    
แสงศิริ  ตรี มรรคา  ผ้ หู ญิงนักเคลื\อนไหวสิทธิด้านสุขภาพซึ\งทํางานมาเป็ นเวลานาน  และเป็ นหนึ\งในแปดแกนนําที\
ถูกดําเนินคดีกล่าวกับฟอร์ ตี _ฟายไรต์ว่า  
“พี\น้องเรา  เครื อข่ายเราไม่มีโอกาสที\จะสื\อสาร  หรื อไม่มีโอกาสเลยที\จะบอกกับรัฐโดยเฉพาะนโยบายรัฐที\ไป
กระทบต่อวิถีชีวิตของพี\น้อง  หลายคนก็บอกว่ารู้สึกอึดอัด  รู้สึกไม่มั\นคง  แล้ วภายใต้ รัฐธรรมนูญฉบับนี _  เราก็ยืนยันชัดเจนว่า
เรามีสิทธิเสรี ภาพที\เราจะสื\อสาร  มีสิทธิเสรี ภาพที\เราจะเคลื\อนย้ ายตัวเองไปไหนก็ได้ ”    
นอกจากแกนนําการเดินทังแปดคนแล้
_
ว  ทางการไทยยังจับกุมผู้ประท้ วงและผู้สนับสนุนการเดิน  ยกตัวอย่างเช่น  
เมื\อวันที\  4  กุมภาพันธ์  2345  พนั โทอดุลย์  ไชยศรี หา  ค่ายขุนจอมธรรม  จังหวัดพะเยา  ได้ แจ้ งความดําเนินคดีอาญาต่อ
สมาชิก  55  คนของสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ  (สกน.)  ซึ\งเป็ นองค์กรชุมชนของเกษตรกรที\รณรงค์เพื\อสิทธิในที\ดินและนํ _า  
รวมทังเด็
_ กผู้ชายอายุ  54  ปีซึ\งเป็ นบุตรของสมาชิกสกน.คนหนึ\ง  และนักศึกษาอีกสามคน  โดยมีการกล่าวหาว่าบุคคล
เหล่านี _ละเมิดข้ อ  12  ของคําสัง\ หัวหน้ า  คสช.ที\  3/2558  จากการเดินอย่างสงบที\บ้านดอยเทวดา  อําเภอภูซาง  จงั หวัดพะเยา  
เมื\อวันที\  3  กุมภาพันธ์  เพื\อส่งกําลังใจให้ กับผู้ประท้ วงกลุ่ม  We  Walk  ในคํ\าวันนัน  
_ เจ้ าหน้ าที\ทหารและตํารวจได้ จบั กุมและ
ควบคุมตัวผู้ประท้ วง  55  จาก  5{  คนโดยควบคุมตัวไว้ ข้ามคืนที\สถานีตํารวจภูธรภูซาง    
ในวันที\  6  กุมภาพันธ์  ตํารวจสภ.ภูซางแจ้ งข้ อกล่าวหาต่อผู้ประท้ วงสิบคน  ได้ แก่  นางแสง  สบบง  นายวัลลภ  พนั ธุ์
ดี  นายประยูร  ยะมงคล  นางน้ อม  การะน้ อย  นายหนัน\   จตุนาม  นายเชิญ  แดงมณี  นายบุญยืน  แสงแก้ ว  นายสมชาย  ก้ วู ิ
วัฒนะสกุล,  นางสาวกัญธิมา  มงคลดี  และนายวรสถิตย์  บวั แดง  ให้ มารับทราบข้ อกล่าวหาอาญาฐานละเมิดข้ อ  52  ของ
คําสัง\ หัวหน้ า  คสช.ที\  3/2558  ในวันเดียวกัน  ศาลจังหวัดเชียงคํากําหนดวงเงินประกันตัวของผู้ประท้ วงแต่ละคนไว้ ที\คนละ  
3,qqq  บาท  ในวันที\  4  มีนาคม  2345  เจ้ าหน้ าที\ศาลแจ้ งต่อผู้ประท้ วงว่า  ตํารวจได้ ถอนคําร้ องฝากขัง  และมีความเห็นสัง\ ไม่
ฟ้องร้ องดําเนินคดีกับผู้ประท้ วง  แต่คดีนี _ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการจังหวัดเชียงคํา    
เจ้ าหน้ าที\ตํารวจที\องค์การบริหารส่วนตําบลลําไทร  จงั หวัดอยุธยา  ยังได้ ควบคุมตัวและสอบปากคําสมาชิกสี\คน
ของเครื อข่ายประชาชน  People  Go  Network  โดยไม่มีทนายความอยู่ด้วย  โดยบุคคลเหล่านี _เป็ นผู้ขบั รถบรรทุกเสบียง
อาหารและนํ _าสําหรับผู้ประท้ วง  เมื\อวันที\  25  มกราคม  ต่อมาตํารวจได้ ปล่อยตัวบุคคลทังสี
_ \โดยไม่มีการตัง_ ข้ อหาในอีกไม่กี\
ชัว\ โมงต่อมา    
  
สิทธิที\จะมีเสรี ภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบได้ รับการคุ้มครองตามมาตรา  34  และ  44  ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.  234q  รวมทังตามข้
_
อ  19  และ  21  ของกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง  (International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights-ICCPR)  ซึ\งไทยเป็ นรัฐภาคี  ตามข้ อ  21  
ของกติกา  ICCPR  ระบุว่ารัฐสามารถจํากัดการชุมนุมอย่างสงบได้ เมื\อมีข้อบัญญัติตามกฎหมาย  เมื\อเป็ นการกระทําที\ได้
สัดส่วนและจําเป็ นเพื\อบรรลุเป้าประสงค์ที\ชอบธรรม  บทลงโทษทางอาญาต่อการประท้ วงอย่างสงบถือว่าเป็ นบทลงโทษที\
ไม่ได้ สดั ส่วนตามกฎหมายระหว่างประเทศ  ปฏิญญาว่าด้ วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  ยังคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ในบริบทการทํางานของพวกเขา  รวมทังสิ
_ ทธิที\จะมีเสรี ภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ    

ในเดือนมีนาคม  234q  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  ซึ\งเป็ นหน่วยงานผู้ชํานาญการอิสระที\
ดูแลการปฏิบตั ิตามกติกา  ICCPR  ได้ แสดงความกังวลกับ  “การจํากัดจนเกินกว่าเหตุต่อเสรี ภาพในการชุมนุมอย่างสงบ  
โดยเฉพาะการสัง\ ห้ ามอย่างเข้ มงวดไม่ให้ มีการชุมนุมสาธารณะของบุคคลกว่าห้ าคนขึ _นไป”  และเรี ยกร้ องประเทศไทย  “ให้
งดเว้ นจากการควบคุมตัวบุคคลที\ใช้ สิทธิของตน  โดยไม่ได้ เป็ นภัยอันตรายอย่างร้ ายแรงต่อความมัน\ คงแห่งชาติหรื อความ
ปลอดภัยของสาธารณะ”    
ประเทศไทยควรยกเลิกคําสัง\ หัวหน้ า  คสช.ที\  3/2558  และกฎหมายและนโยบายอื\น  ๆ  ที\จํากัดสิทธิในการชุมนุม
อย่างสงบในประเทศไทย  ซึ\งถือว่าละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ  มลู นิธินิติธรรมสิ\งแวดล้ อมและฟอร์ ตี _ฟายไรต์กล่าว  
“สิทธิในการพูดและการรวมตัวของประชาชนถือว่าสําคัญอย่างยิ\งต่อสังคมประชาธิปไตย”  เอมี  สมิธกล่าว  “การ
จํากัดสิทธิใด  ๆ  ของทางการไทย  ไม่เพียงละเมิดสิทธิขนพื
ั _ _นฐาน  หากยังขัดขวางการพูดคุยในประเด็นที\สําคัญของ
สาธารณะ”    
  

