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ฟอร์ตฟ
้ ี ายไรต์ท�ำ งานเพือ
่ ประกันและคุม
้ ครองสิทธิมนุษยชนของทุกคน
เราสอบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง
และสนับสนุนการดำ�เนินงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ชุมชนทีไ่ ด้รบ
ั
ผลกระทบและหน่วยงานภาคประชาสังคม เราเชือ
่ มัน
่ ในพลังของงานวิจย
ั ที่
มีหลักฐานสนับสนุน พลังของการบอกเล่าความจริงอย่างมียท
ุ ธศาสตร์ และ
ความสำ�คัญของการทำ�งานอย่างใกล้ชด
ิ กับบุคคล ชุมชน และขบวนการ
ทีก
่ ดดันให้เกิดการเปลีย
่ นแปลง
เราเป็นองค์กรอิสระทีไ่ ม่แสวงหากำ�ไร
ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา
และสวิตเซอร์แลนด์
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สรุป

ผูน
้ �ำ กลุม
่ สตรีจากสหพันธ์
เกษตรกรภาคใต้อธิบาย
ปัญหาและความท้าทาย
ของนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนหญิง
ที่เรียกร้องสิทธิใน
ที่ดินทำ�กิน ในงาน
เวทีแลกเปลี่ยนของ
เครือข่ายเกษตรกร
จ.สุราษฎร์ธานี
ประเทศไทย

คณะทำ�งานด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กร
ธุรกิจอืน
่ ๆ ของสหประชาชาติ ได้เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
ตามคำ�เชิญของรัฐบาลไทย ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม- 4 เมษายน 2561
ข้อมูลทีส
่ ง่ มอบให้คณะทำ�งานสหประชาชาติฉบับนี้
เน้นย�ำ้ ถึงข้อ
กังวลหลักสำ�หรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ซึง่ ทำ�งาน
ในบริบทของธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ตัง้ แต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบน
ั
และให้ข้อเสนอแนะอย่างละเอียดเพื่อให้รัฐบาลไทยและภาคธุรกิจ
ปรับปรุงให้สถานการณ์ในประเทศดีขน
้ึ
เอกสารฉบับนี้เน้นกล่าวถึงประเด็นปัญหาสองประการซึ่งเกี่ยว
เนือ
่ งกัน ได้แก่ (1) ความจำ�เป็นอย่างต่อเนือ
่ งทีจ่ ะต้องคุม
้ ครองนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และ (2) การเอาผิดทางอาญา
กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทีใ่ ช้สท
ิ ธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการแสดงออก
และการชุมนุมอย่างสงบ

I.	การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ฟอร์ ต้ีฟ ายไรต์ เ ก็ บ ข้ อ มู ล การโจมตี แ ละคุ ก คาม
ต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ทีท
่ �ำ งานเพือ
่ ตรวจสอบ
บรรษัท เหตุการณ์เหล่านีเ้ กิดขึน
้ โดยคนร้ายลอยนวล
พ้นผิด และไม่มก
ี ารให้ความคุม
้ ครองอย่างเพียงพอจาก
ทางการไทย ยกตัวอย่างเช่น กรณีกลุม
่ ชายติดอาวุธ
และปิดบังใบหน้ากว่า 100 คน บุกเข้าไปทำ�ร้ายชาวบ้าน
ทีบ
่ า้ นนาหนองบงและแกนนำ�กลุม
่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด ซึง่
เป็ น องค์ ก รชุ ม ชนที่ร ณรงค์ เ พื่อ คุ้ม ครองสิ่ง แวดล้ อ ม
จากอันตรายของการทำ�เหมืองในจังหวัดเลยเมื่อวันที่
่ ได้ควบคุม
15 พฤษภาคม 25571 คนร้ายไม่ทราบชือ
ตัวและข่มขูจ่ ะล่วงละเมิดทางเพศนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
หญิงจากกลุม
่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด ระหว่างการบุกเข้ามา
โจมตีเมือ
่ เดือนพฤษภาคม 2557 หลังจากเธอพยายาม
ใช้กล้องบันทึกเหตุการณ์โจมตีเอาไว้2
ในเดือนพฤษภาคม 2559 ศาลจังหวัดเลย
พิพากษาว่านายทหารยศพันโท และนายทหารนอก
ราชการยศพลโท
มีความผิดจากการมีส่วนร่วมใน
การโจมตีทำ�ร้ายครั้งนี้ และลงโทษจำ�คุกเป็นเวลา 36
และ 24 เดือนตามลำ�ดับ3 ในเดือนกันยายน 2560
ศาลอุ ท ธรณ์ พิ พ ากษายื น และยั ง ได้ เ พิ่ ม โทษให้ น าย
ทหารสองคนเป็น 40 และ 60 เดือนตามลำ�ดับ4 แต่

ทางการไม่สามารถจับตัวคนร้ายที่เหลือมาลงโทษได้
ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ฟอร์ตี้ฟายไรต์ กลุ่ม
ฅนรักษ์บ้านเกิด และมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนเรียกร้อง
ทางการไทยให้รื้อฟื้นการสอบสวนคดีนี้ และให้นำ�ตัว
บุคคลที่ทำ�ร้ายนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในจังหวัดเลย
เมื่อปี 2557 มาลงโทษ โดยมีข้อสังเกตว่า ทางการ
ตัดสินลงโทษจำ�เลยเพียงสองคนจากกลุ่มชายฉกรรจ์
ที่ปิดบังใบหน้าประมาณ 150 คนที่เกี่ยวข้องกับการ
โจมตีทำ�ร้ายครั้งนี้5
ในอีกตัวอย่างหนึ่ง
สมาชิกสหพันธ์เกษตรกร
ภาคใต้ (สกต.) องค์กรชุมชนของเกษตรกรอีกแห่ง
หนึ่งที่รณรงค์เพื่อการปฏิรูปที่ดิน
ความมั่นคงด้าน
อาหาร และการกระจายทรัพยากรทีเ่ ป็นธรรมในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ต้องถูกทำ�ร้ายจนบาดเจ็ดสาหัสและถูก
สังหาร โดยคนร้ายส่วนใหญ่ยังลอยนวลพ้นผิด
นับแต่ปี 2553 สมาชิกสกต. อย่างน้อย 4 คนถูก
ยิงสังหารโดยคนร้ายไม่ทราบชื่อ สมาชิกดังกล่าวได้แก่
นายนายสมพร พัฒนภูมิ ซึ่งถูกสังหารเมื่อปี 2553
นางมณฑา ชูแก้วและนางปราณี บุญรักษ์ ซึ่งถูกยิง
สังหารพร้อมกันเมื่อปี 2555 และนายใช่ บุญทองเล็ก

สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, จดหมาย (Communication) จากกลไกพิเศษ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติถึงประเทศไทย, หนังสือร้องเรียนเร่งด่วน, เลขที่ THA 5/2014, 1 กรกฎาคม 2557

1

2

ฟอร์ตี้ฟายไรต์สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ [ปกปิดชื่อนามสกุลเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว], 22 พฤศจิกายน 2560

“ประเทศไทย: ประกันความยุติธรรมให้กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่งถูกทำ�ร้ายในจังหวัดเลย นำ�ตัวผู้กระทำ�ผิดทั้งหมดมาลงโทษ” ฟอร์ตี้ฟายไรต์,
31 พฤษภาคม 2559, http://www.fortifyrights.org/publication-20160531.html (เข้าถึงเมื่อ 9 มีนาคม 2561)

3

โปรดดู พนักงานอัยการจังหวัดเลยและผู้ร้องสอดเก้าคน กับ พันโท ปรมินทร์ ป้อมนาค และ พลโท ปรเมษฐ์ ป้อมนาค คำ�พิพากษา, ศาลอุทธรณ์ภาค 4,
คดีหมายเลขดำ�ที่ อ. 510/2560, คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1868/2560, 13 กันยายน 2560

4

“ประเทศไทย: จับตัวผู้ทำ�ร้ายชาวบ้านที่จังหวัดเลยเมื่อปี 2557 มาลงโทษ” ฟอร์ตี้ฟายไรต์, 15 พฤษภาคม 2560, http://www.fortifyrights.org/
publication-20170515.html (เข้าถึงเมื่อ 9 มีนาคม 2561)

5

ซึ่งถูกสังหารเมื่อปี 25586 ในวันที่ 8 เมษายน 2559
นายสุพจน์ กาฬสงค์ สมาชิกสกต.และพยานคนสำ�คัญ
ในคดีสงั หารนายใช่ บุญทองเล็ก รอดชีวต
ิ จากการซุม
่ ยิง
แต่ได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยมีบาดแผลจากกระสุนปืน
แปดนัดทั่วร่างกาย7
ตัวแทนชุมชนได้รอ
้ งขอหลายครัง้ ให้กรมสอบสวน
คดี พิ เ ศษเข้ า มาทำ � คดี สั ง หารและคดี พ ยายามลอบ
สังหาร
แต่มรี ายงานว่าดีเอสไอปฏิเสธทีจ่ ะสอบสวน
โดยอ้างว่าไม่มเี ขตอำ�นาจในคดีเหล่านี8้
ในวันที่
28 พฤศจิกายน 2559 ศาลอุทธรณ์พพ
ิ ากษายืนให้
ยกฟ้ อ งคดี ต่อ จำ � เลยเพี ย งคนเดี ย วในคดี ก ารสั ง หาร
นายใช่ บุญทองเล็ก โดยอ้างว่าขาดพยานหลักฐาน9
ในทำ�นองเดียวกัน ศาลจังหวัดเวียงสระอ้างว่าพยาน
หลักฐานไม่เพียงพอจึงตัดสินให้ยกฟ้องคดีต่อนายสันติ
วันทอง จำ�เลยเพียงคนเดียวในคดีพยายามลอบสังหาร
นายสุพจน์ กาฬสงค์เมือ
่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 256010
การทีท
่ างการไม่สามารถดำ�เนินคดีกบ
ั คนร้ายแม้จะเป็น
คดีรา้ ยแรง ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิด
อย่าง ต่อเนือ
่ งในประเทศไทย ครอบคลุมหลายชุมชน
ทัว่ ประเทศ

สวนปาล์มน้ำ�มันซึ่งอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครอง
กับ
สำ�นักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ซึ่งเป็น
หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ห น้ า ที่ ดู แ ลจั ด การที่ ดิ น เหล่ า นี้
สปก.เคยให้สิทธิบริษัท จิวกังจุ้ยพัฒนา จำ�กัด บริษัท
เกษตรอุตสาหกรรมที่ทำ�สวนปาล์มน้ำ�มันของไทย เช่า
ซื้อที่ดินในพื้นที่ในระยะยาว ซึ่งสัญญาดังกล่าวหมด
อายุลงแล้ว11 หลังสัญญาเช่าซื้อระยะยาวหมดอายุลง
สมาชิ ก สกต.ได้ เ ข้ า ไปอยู่ อ าศั ย และเริ่ ม ทำ � เกษตรใน
ที่ดิน และกระตุ้นให้สปก.นำ�ที่ดินเหล่านี้มาจัดสรรให้
กับเกษตรกร
ในอีกกรณีที่เกี่ยวเนื่องกัน
บริษัทสากล
ทรัพยากรพัฒนา จำ�กัด ซึ่งอ้างว่าได้ซื้อที่ดินจากผู้
ครอบครองเอกชน ได้แจ้งความดำ�เนินคดีอาญากับ
สมาชิกสกต. 14 คน จากชุมชนน้ำ�แดงพัฒนา โดย
กล่าวหาว่าชาวบ้านบุกรุกและสร้างความเสียหายให้
กับสวนปาล์มน้ำ�มัน12 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
พนั ก งานอั ย การจั ง หวั ด เวี ย งสระได้ สั่ ง ฟ้ อ งคดี ต่ อ
สมาชิกสกต.
และการพิจารณามีกำ�หนดเริ่มขึ้นใน
เดือนพฤษภาคม 256113

ฟอร์ตี้ฟายไรต์เชื่อว่า
การสังหารสมาชิกสกต.
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็ น และการดำ � เนิ น งานของกลุ่ ม
ในด้านการปฏิรูปที่ดิน ความมั่นคงด้านอาหาร และ
การกระจายทรัพยากร ชุมชนของสกต.ทำ�การเกษตร
และอาศั ย อยู่ ใ นที่ ดิ น ซึ่ ง เป็ น ข้ อ พิ พ าทระหว่ า งบริ ษั ท
6

คณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ และองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ณ กรุงเจนีวา จดหมายถึงกลไกพิเศษ คณะมนตรี

สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เลขที่ 52101/240, 2 เมษายน 2558, ย่อหน้าที่ 1-4
7

สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, จดหมายจากกลไกพิเศษ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติถึง

ประเทศไทย, หนังสือร้องเรียนเร่งด่วน, เลขที่ THA 2/2016, 13 มิถุนายน 2559
8 ฟอร์ตี้ฟายไรต์สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ C.T., 9 มีนาคม 2561
9 “หน่วยงานสิทธิมนุษยชนของยูเอ็นกังวลกับการที่คนร้ายที่สังหารนักกิจกรรมชาวไทย ไม่ถูกนำ�ตัวมาลงโทษ” สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่ด้าน
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 28 พฤศจิกายน 2559 http://bangkok.ohchr.org/news/press/Thaiactivistsjustice.aspx
(เข้าถึงเมื่อ 24 มกราคม 2560)
10

โปรดดู พนักงานอัยการจังหวัดเวียงสระและสุพจน์ กาฬสงค์ ผู้ร้องสอด กับ สันติ วันทอง, คำ�พิพากษา, ศาลจังหวัดเวียงสระ,

คดีหมายเลขดำ�ที่ อ.1723/2559, คดีหมายเลขแดงที่ อ.438/2560, 22 กุมภาพันธ์ 2560
11 โปรดดู สำ�นักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม v บริษัท จิวกังจุ้ยพัฒนา จำ�กัด, คำ�พิพากษา, ศาลฎีกา คดีหมายเลข 6255/2557,
22 พฤษภาคม 2557
12 โปรดดู พนักงานอัยการจังหวัดเวียงสระ v นายวิจิตร กลดนวลและจำ�เลยอีก 10 คน คำ�ฟ้อง, ศาลจังหวัดเวียงสระ, คดีหมายเลขดำ�ที่
อ.1462/2560, 7 มิถุนายน 2560
13 โปรดดู พนักงานอัยการจังหวัดเวียงสระ v นายวิจิตร กลดนวลและจำ�เลยอีก 10 คน คำ�ฟ้อง, ศาลจังหวัดเวียงสระ, คดีหมายเลขดำ�ที่
อ.1462/2560, 7 มิถุนายน 2560

II. การเอาผิดทางอาญากับนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนที่ใช้สิทธิที่จะมีเสรีภาพใน
การแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ
ฟอร์ตฟ
้ ี ายไรต์ยงั เก็บข้อมูลทีบ
่ ริษท
ั เอกชนใช้กฎหมาย
หมิน
่ ประมาททางอาญา พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�
ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราช
บัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เพือ่ ข่มขูแ่ ละ
คุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
นักกิจกรรมชุมชน
และผู้สื่อข่าว ตัวอย่างเช่น นับแต่ปี 2557 บริษัท
ทุ่งคำ� จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทเหมืองทองคำ�ของคนไทย
ได้ฟ้องคดีหมิ่นประมาททางอาญาหกคดีกับชาวบ้าน
และสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนไหวต่อต้านผลกระทบร้ายแรงด้านสิ่งแวดล้อม
ของการทำ�เหมืองแร่ของบริษัท ทุ่งคำ� จำ�กัด ใน
จังหวัดเลย ประเทศไทย
ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษท
ั ทุง่ คำ� จำ�กัด
ได้ แ จ้ ง ความและดำ � เนิ น คดี ส องคดี กั บ เด็ ก นั ก เรี ย น
หญิงอายุ 15 ปี ซึง่ เข้าร่วมในค่ายเยาวชน และ
เ ป็ น ผู้ บ ร ร ย า ย ใ น วิ ดี โ อ ข่ า ว ข อ ง ส ถ า นี โ ท ร ทั ศ น์
ไทยพีบเี อส
ในเนือ
้ ความของข่าวกล่าวอ้างว่า
หก
หมูบ
่ า้ นในบริเวณเหมืองแร่ทองคำ� “เป็นพืน
้ ทีไ่ ด้รบ
ั ผล
กระทบสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคำ�”
เธอยังกล่าวต่อไปว่า “ลำ�น้�ำ ฮวยมีสารปนเปือ
้ น” และ
14
ุ ายน 2559
“ทำ�ให้ใช้ดม
่ื ใช้กน
ิ ไม่ได้” ในวันที่ 2 มิถน

สถานพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชนจั ง หวั ด เลย
แจ้งกับมารดาของเด็กหญิงว่า หน่วยงานมีความเห็น
ไม่อนุญาตให้บริษัท ทุ่งคำ� จำ�กัดฟ้องคดีไปที่ศาล
เยาวชนและครอบครัว15 ส่วนการแจ้งความดำ�เนินคดี
กับเด็กหญิงในคดีที่สอง สถานีตำ�รวจนครบาลมีนบุรี
ในกรุงเทพฯ ได้เริ่มการสอบสวนคดีต่อเด็กหญิง ซึ่งยัง
ไม่แล้วเสร็จ16
บริษท
ั
ทุง่ คำ� จำ�กัดยังฟ้องคดีหมิน
่ ประมาททาง
อาญาต่อสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและผู้ส่อ
ื ข่าวสี่คน
ได้แก่ นางสาววิรดา แซ่ลม
่ิ นายสมชัย สุวรรณบรรณ
นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ และนายโยธิน สิทธิบดีกล
ุ
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 กล่าวหาว่ามีการ
ละเมิดมาตรา 326 และ 328 ของประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 14 และ 16 ของพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
และกฎหมายอื่น ๆ บริษัท ทุ่งคำ� จำ�กัดกล่าวหาว่า
ไทยพี บี เ อสและผู้ สื่ อ ข่ า วทำ � ลายชื่ อ เสี ย งของบริ ษั ท
โดยมีการเผแพร่คลิปข่าว ที่มีเสียงบรรยายของเด็ก
นักเรียนหญิง
และเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำ�นวน
50 ล้านบาท รวมทั้งขอให้ศาลเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบการของไทยพีบีเอสเป็นเวลาห้าปี

14 “ประเทศไทย: ถอนฟ้องคดีหมิ่นประมาททางอาญาต่อเด็กนักเรียนหญิง ผู้สื่อข่าวและชาวบ้าน” ฟอร์ตี้ฟายไรต์, 12 กุมภาพันธ์ 2559
http://www.fortifyrights.org/publication-20160212.html (เข้าถึงเมื่อ 24 มกราคม 2560)
15 โปรดดู สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย, จดหมายที่ ยธ 06048/1163, 12 มิถุนายน 2559
16 คณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ และองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เจนีวา จดหมายถึงกลไกพิเศษ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ, จดหมายที่ 52101/553 3 ตุลาคม 2560 ย่อหน้า 3
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ศาลอาญาทีก
่ รุงเทพฯ
เห็นว่าคำ�ฟ้องไม่มม
ี ล
ู
เนือ
่ งจากไทยพีบเี อสและผูส
้ อ
่ื ข่าวปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีอ
่ ย่างเป็น
มืออาชีพ และใช้แหล่งข่าวทีน
่ า่ เชือ
่ ถือ รวมทัง้ ข้อมูลจาก
หน่วยงานของรัฐบาลและชาวบ้านในพืน
้ ที17
่
หลังจากที่
บริษท
ั ทุง่ คำ� จำ�กัดอุทธรณ์คดี ศาลอุทธรณ์มค
ี วามเห็น
แย้งกับศาลชัน
้ ต้นเมือ
่ วันที่ 20 มีนาคม 2561 โดยเห็น
ว่ามีพยานหลักฐานมากเพียงพอทีค
่ วรดำ�เนินคดีตอ
่ ตาม
มาตรา 326 และ 328 ของประมวลกฎหมายอาญา
แต่ไม่มพ
ี ยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาการละเมิด
มาตรา 14 และ 16 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
คดีจึงขึ้นสู่การพิจารณาเริ่มต้นในวันที่ 21 พฤษภาคม
2561 หากศาลเห็นว่ามีความผิด นักข่าวทั้งสี่คน
อาจได้รับโทษจำ�คุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกิน
18
200,000 บาท
เมือ
่ เร็ว ๆ นี้ สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมืองได้จบ
ั กุม
นายจามร ศรเพชรนรินทร์ นักข่าวอิสระ ในช่วงเช้าของ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ทีด
่ า่ นบ้านน้�ำ พุรอ
้ น จังหวัด
กาญจนบุรี
และมีการส่งตัวเขาไปให้กบ
ั สถานีต�ำ รวจ
ภูธรอำ�เภอวังสะพุง เมือ
่ วันที่ 30 พฤศจิกายน โดย
เป็นการจับกุมตามหมายจับที่ออกโดยศาลจังหวัดเลย
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ตามความผิดต่อมาตรา

83, 362 และ 365 ของประมวลกฎหมายอาญา ใน
ข้อหา “รบกวนการครอบครอง” หรือบุกรุกเข้าไปยัง
ที่ตั้งของเหมืองแร่ทองคำ�แบบเปิด ซึ่งเดิมเคยอยู่ใต้
การบริหารจัดการของบริษัท ทุ่งคำ� จำ�กัดซึ่งยังมีข้อ
น่ากังขา ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ตำ�รวจให้ประกัน
ตัวเขา อัยการจังหวัดเลยอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะสั่ง
ฟ้องข้อกล่าวหาต่อเขาหรือไม่19
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ศาลจังหวัด
เลยยกฟ้องนักปกป้องสิ่งแวดล้อมสองคน
ได้แก่
นายสุรพันธ์ รุจิไชยวัฒน์ และนางพรทิพย์ หงชัย ซึ่ง
ถู ก กล่ า วหาว่ า มี ส่ ว นร่ ว มกั บ การชุ ม นุ ม ประท้ ว งเมื่ อ
ปี 2558 ในคำ�พิพากษาของศาลซึ่งถึงที่สุด ศาลสั่ง
ให้ยกฟ้องคดีต่อจำ�เลยทั้งสองคนเนื่องจากพยานหลัก
ฐานไม่เพียงพอที่จะยืนยันว่า บริษัทเหมืองแร่ทองคำ�
ครอบครองที่ดินดังกล่าวขณะที่เกิดเหตุในคดีขึ้น20
แกนนำ � ชุ ม ชนที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการต่ อ ต้ า นการ
ดำ�เนินงานของเหมืองแร่ในจังหวัดพิจิตร ถูกดำ�เนิน
คดีหมิ่นประมาททางอาญาเช่นเดียวกัน
ระหว่างปี
2556-2559 บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทเหมืองแร่ทองคำ�ของไทยในเครือ Kingsgate
Consolidated Limited จากออสเตรเลีย ได้แจ้ง
ความดำ�เนินคดีหมิน
่ ประมาททางอาญาอย่างน้อยห้าคดี

17 โปรดดู “ประเทศไทย: ศาลยกฟ้องคดีหมิ่นประมาททางอาญาต่อไทยพีบีเอสและผู้สื่อข่าว” ฟอร์ตี้ฟายไรต์, 17 พฤศจิกายน 2559,
http://www.fortifyrights.org/publication-20161117.html
18 ฟอร์ตี้ฟายไรต์, บันทึกการสังเกตการณ์การพิจารณาคดี, 20 มีนาคม 2561 (ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่)
19 โปรดดู ประเทศไทย: ถอนฟ้องคดีที่ไม่เหมาะสมต่อนักข่าวจามร ศรเพชรนรินทร์” ฟอร์ตี้ฟายไรต์, 5 มกราคม 2560 http://www.
fortifyrights.org/publication-20180105.html
20 โปรดดู “ประเทศไทย: ศาลยกฟ้องคดีที่ฟ้องอย่างไม่ถูกต้องต่อนักปกป้องสิ่งแวดล้อม, ฟอร์ตี้ฟายไรต์, 25 พฤศจิกายน 2559, http://
www.fortifyrights.org/publication-20161125.html
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ต่อแกนนำ�ชุมชน นักกิจกรรมและนักวิชาการ21 ในวันที่
20 ธันวาคม 2560 ศาลจังหวัดพิจต
ิ รพิพากษาลงโทษ
จำ�คุกเป็นเวลาหนึง่ ปี แต่ให้รอลงอาญาไว้สองปี และ
สั่งปรับเป็นเงิน 80,000 บาทต่อนางสาวสมลักษณ์
หุตานุวัตร
ซึ่งได้โพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์
เหมืองแร่ทองคำ�ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำ�กัด
(มหาชน)22 ในข้อหาละเมิดมาตรา 14(2) ของ
พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระทำ �ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ และมาตรา 101(1) พระราชบัญญัติส่ง
เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ23
ศาลไทยยังมีค�ำ พิพากษาว่านักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ทีร่ ณรงค์เพือ
่ สิทธิแรงงานข้ามชาติ
มีความผิดตาม
พระราชบั ญ ญั ติว่า ด้ ว ยการกระทำ � ความผิ ด เกี่ย วกั บ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ยกตัวอย่างเช่น จากการฟ้อง
คดีอาญาของบริษท
ั เนเชอรัลฟรุต จำ�กัดเมือ
่ ปี 2556
ในวันที่ 20 กันยายน 2559 ศาลอาญากรุงเทพฯ
พิพากษาว่า นายอานดี้ ฮอลล์ นักวิจย
ั ชาวอังกฤษมี
ความผิดฐานหมิน
่ ประมาททางอาญาและละเมิดมาตรา
14(1) ของพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�ความผิด
เกีย
่ วกับคอมพิวเตอร์ จากการเก็บข้อมูลและรายงาน
การละเมิดสิทธิแรงงานในโรงงานของบริษัทในจังหวัด
ประจวบคีรขี น
ั ธ์24 ศาลสัง่ ให้จ�ำ คุกอานดี้ ฮอลล์เป็น
เวลาสามปีและปรับเป็นเงินจำ�นวน 150,000 บาท25
บริษท
ั ของไทยอีกแห่งหนึง่ คือ บริษท
ั ธรรมเกษตร จำ�กัด
ยังได้ฟอ
้ งคดีตอ
่ อานดี้ ฮอลล์ ตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วย
การกระทำ�ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

21 นางสาวชนัญชิดา ลิ้มนนทกุล และนางสาวธัญญารัศมิ์ สินทรธรรมทัช แกนนำ�ชุมชนถูกดำ�เนินคดีหมิ่นประมาททางอาญาสองคดีเมื่อ
ปี

2556

เป็นผลมาจากการยื่นจดหมายร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบจากเหมืองทองคำ�

ให้กับตัวแทนของสถานเอกอัครราชทูต

ออสเตรเลีย และให้สัมภาษณ์สื่อเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ว่า โดยพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องทั้งสองคดีเมื่อปี 2558 และ
2559 ตามลำ�ดับ โปรดดู สำ�นักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 4 (ยานนาวา) “คำ�สั่งไม่ฟ้องคดีถึงผู้กำ�กับสถานีตำ�รวจภูธรทุ่งมหาเมฆ”
จดหมายที่ อส. 0013.4/1975, 14 กรกฎาคม 2558; สำ�นักงานคดีอาญากรุงเทพใต้, “คำ�สั่งไม่ฟ้องคดีถึงผู้กำ�กับสถานีตำ�รวจภูธร
ทุ่งมหาเมฆ” จดหมายที่ อส.0037.7/293, 29 มีนาคม 2559 ในวันที่ 31 มีนาคม 2559, บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำ�กัด (มหาชน)
ยังฟ้องคดีที่คล้ายคลึงกันกับนางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร และนางสาวธัญญารัศมิ์ สินทรธรรมทัช ซึ่งถูกกล่าวหาว่าโพสต์ข้อความในเฟ
ซบุ๊กวิจารณ์บริษัท ศาลอาญากรุงเทพใต้สั่งไม่ฟ้องในคดีนี้เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 โปรดดู บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำ�กัด (มหาชน)
กับ นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตรและนางสาวธัญญารัศมิ์ สินทรธรรมทัช, ศาลอาญากรุงเทพใต้, คดีหมายเลขดำ�ที่ อ. 1086/2559, คำ�
ให้การ (ศาลชั้นต้น), 31 มีนาคม 2559 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559, ทางบริษัทได้ฟ้องคดีหมิ่นประมาทเป็นครั้งที่สองต่อนางสาวสมลักษณ์
หุตานุวัตร และนายสมิทธ์ ตุงคะสมิต อาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งได้ใช้ผลทดสอบเลือดเป็นหลักฐานยืนยันว่ามีผลกระทบร้ายแรงด้าน
สุขภาพที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบเหมืองทองคำ� ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ยกฟ้องคดีนี้ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 โปรดดู บริษัท
อัครา รีซอร์สเซส จำ�กัด (มหาชน) กับ นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตรและนายสมิทธ์ ตุงคะสมิต, ศาลอาญากรุงเทพใต้, คดีหมายเลขดำ�ที่ อ.
2076/2559, คำ�ให้การ (ศาลชั้นต้น), 21 มิถุนายน 2559 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ทางบริษัทได้ยื่นฟ้องคดีหมิ่นประมาทเป็นครั้ง
ที่สามต่อนางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตรที่ศาลจังหวัดพิจิตร และศาลมีคำ�พิพากษาว่ามีความผิดในเดือนธันวาคม 2560 โปรดดู บริษัท อัครา
รีซอร์สเซส จำ�กัด (มหาชน) กับ นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร, ศาลจังหวัดพิจิตร, คดีดําเลขที่ อ. 1468/2016, คำ�ให้การ (ศาลชั้นต้น),
22 กรกฎาคม 2559
22 โปรดดู บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำ�กัด (มหาชน) v นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร, ศาลจังหวัดพิจิตร, คดีหมายเลขดำ�ที่1468/2559,
คดีหมายเลขแดงที่ อ. 2724/2560, คำ�พิพากษา (ศาลชั้นต้น), 20 ธันวาคม 2560
23 มาตรา 14(2) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2558 ระบุว่า ผู้ใดกระทำ�ความผิดที่ระบุไว้ดัง
ต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ นำ�เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
อันเป็นเท็จ

โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ

หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่

ประชาชนputting มาตรา 101(1) ของพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ระบุว่า ผู้ใดแพร่หรือไข
ข่าวที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับอันตรายจากแหล่งกำ�เนิดมลพิษใดโดยมีเจตนาที่จะทำ�ลายชื่อเสียงหรือความไว้วางใจ ของสาธารณชนต่อการ
ดำ�เนินกิจการโดยชอบด้วยกฎหมายของแหล่งกำ�เนิดมลพิษนั้นต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำ�ทั้ง
ปรับ
24 โปรดดู บริษัทเนเชอรัล ฟรุต จำ�กัด กับ อานดี้ ฮอลล์ , ศาลอาญากรุงเทพใต้, คดีหมายเลขดำ�ที่ อ. 517/2556 และคดีหมายเลขแดง
ที่ อ. 2749/2559, คำ�พิพากษา (ศาลชั้นต้น), 20 กันยายน 2559
25 ศาลให้รอการกำ�หนดโทษ เนื่องจากเห็นว่าการทำ�งานของอานดี้ ฮอลล์ “เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย”

และกฎหมายหมิน
่ ประมาททางอาญา เนือ
่ งจากการเผย
แพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิแรงงาน
ต่อคนงานข้ามชาติ 14 คนทีเ่ ป็นลูกจ้างในฟาร์มไก่ของ
บริษท
ั ธรรมเกษตร จำ�กัด26 บริษท
ั ธรรมเกษตร จำ�กัด
ยังฟ้องคดีหมิ่นประมาททางอาญาต่อคนงานข้ามชาติ
14 คน จากการยืน
่ เรือ
่ งร้องเรียนกล่าวหาบริษท
ั กับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
โดยจะมีการ
พิจารณาคดีน้ท
ี ่ศ
ี าลแขวงดอนเมืองในเดือนกุมภาพันธ์
และเมษายน 2561 และจะมีค�ำ พิพากษาต่อไป27
ทางการไทยยังดำ�เนินคดีกบ
ั นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
และนักกิจกรรมชุมชน ตามพระราชบัญญัตก
ิ ารชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ. 2558 จากการจัดและเข้าร่วมการ
ชุมนุมสาธารณะอย่างสงบ ยกตัวอย่างเช่น ในวันที่
18 ธันวาคม 2559 ตำ�รวจทีส
่ ถานีต�ำ รวจภูธรอำ�เภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย มีหมายเรียกแกนนำ�หญิงเจ็ดคน
ของกลุม
่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดให้มารับทราบข้อหา จากการ
ละเมิดมาตรา 8 และ 10 ของพระราชบัญญัตก
ิ ารชุมนุม
สาธารณะ เนือ
่ งจากไม่แจ้งล่วงหน้า 24 ชัว่ โมงก่อนเข้า
ร่วมการชุมนุมประท้วงเมือ
่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
28
ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 พนักงานอัยการ
จังหวัดเลยได้สง่ั ฟ้องคดีตามพระราชบัญญัตก
ิ ารชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ. 2558 และมาตรา 309 ของประมวล
กฎหมายอาญา
ต่อผูห
้ ญิงเจ็ดคนทีม
่ บ
ี ทบาทในการ

ประท้วงครัง้ นัน
้ 29 คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
ในอีกตัวอย่างหนึง่ บริษท
ั อัครา รีซอร์สเซส จำ�กัด
(มหาชน) ได้แจ้งความดำ�เนินคดีกบ
ั นักกิจกรรมชุมชน
27 คนจากการรวมตัวเพือ
่ ขัดขวางไม่ให้รถบรรทุกขน
แร่ของบริษท
ั อัครา รีซอร์สเซส จำ�กัด (มหาชน) ผ่าน
ไปได้ ทีจ่ งั หวัดพิจต
ิ ร ต่อมาสถานีต�ำ รวจภูธรทับคล้อ
ได้ด�ำ เนินคดีนก
ั กิจกรรมเหล่านี้
ฐานละเมิดมาตรา
309 ของประมวลกฎหมายอาญา นอกจากนัน
้ ตำ�รวจ
ยังดำ�เนินคดีกบ
ั นางสาวธัญญารัศมิ์
สินทรธรรมทัช
แกนนำ�หญิงของชุมชน ตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัตก
ิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 จากบทบาท
การเป็นผูจ้ ด
ั การชุมนุมประท้วงอย่างสงบ30
ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 พนักงานอัยการ
จั ง หวั ด พิ จิ ต รมี ค วามเห็ น ให้ ส่ ั ง ฟ้ อ งคดี ต ามมาตรา
309 ของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 16 ของ
พระราชบัญญัตก
ิ ารชุมนุมสาธารณะต่อผูป
้ ระท้วง
27
คน และมาตรา 10 และ 15 ของพระราชบัญญัตก
ิ าร
ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ต่อแกนนำ�ชุมชนหญิง
้ ระท้วง
คนดังกล่าว31 ในวันที่ 12 กันยายน 2560 ผูป
27 คนรับสารภาพตามข้อกล่าวหา ต่อมาศาลจังหวัด
พิจต
ิ รพิพากษาว่าผูป
้ ระท้วง 27 คนมีความผิดตาม
มาตรา 309 ของประมวลกฎหมายอาญา และความผิด
ตามพระราชบัญญัตก
ิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

26 โปรดดู “ประเทศไทย: คุ้มครองคนงานข้ามชาติและนักกิจกรรมด้านสิทธิแรงงาน” ฟอร์ตี้ฟายไรต์, 19 กันยายน 2560 http://www.
fortifyrights.org/publication-20170919.html
27

โปรดดู

“ประเทศไทย:

ยกเลิกข้อหาหมิ่นประมาททางอาญาต่อคนงานข้ามชาติชาวเมียนมา
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คน”

ฟอร์ตี้ฟายไรต์,

6 กุมภาพันธ์ 2561 http://www.fortifyrights.org/publication-20180206.html
28 มาตรา 8 ของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ห้ามจัดชุมนุมสาธารณะที่กีดขวางทางเข้าออก หรือรบกวนการปฏิบัติ
งานหรือการใช้บริการของสถานที่ทำ�การหน่วยงานของรัฐ มาตรา 10 กำ�หนดให้ผู้จัดการชุมนุมสาธารณะแจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อน
เริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง โปรดดู “ประเทศไทย: ถอนฟ้อง และงดเว้นการควบคุมตัวนักปกป้องสิ่งแวดล้อม” ฟอร์ตี้ฟายไรต์,
24 กรกฎาคม 2560, http://www.fortifyrights.org/publication-20170724.html
29

มาตรา 309 ห้าม “ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำ�การใด ไม่กระทำ�การใด หรือจำ�ยอมต่อสิ่งใด โดยทำ�ให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต

ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเอง....”
30 หนังสือแจ้งข้อกล่าวหา, สถานีตำ�รวจภูธรทับคล้อ, 9 สิงหาคม 2559
31 โปรดดู พนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร กับ นางสาวธัญญารัศมิ์ สินทรธรรมทัช พร้อมพวกอีก 26 คน ศาลจังหวัดพิจิตร, คดีหมายเลข
ดำ�ที่ 336/2560 9 กุมภาพันธ์ 2560 และมาตรา 15 (2) ของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะระบุว่า ผู้จัดการชุมนุมมีหน้าที่ ดูแล
และรับผิดชอบ

“การชุมนุมสาธารณะไม่ให้เกิดการขัดขวางเกินสมควรต่อประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ

ตลอดจนดูแลและรับผิดชอบให้

ผู้ชุมนุมปฏิบัติตามมาตรา 16“ มาตรา 16 ของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะระบุว่า ผู้ชุมนุมมีหน้าที่ (1) ไม่ก่อให้เกิดความไม่สะดวก
แก่ประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะอันเป็นที่ชุมนุมหรือทำ�ให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนเกินที่พึงคาดหมายได้ว่าเป็นไปตามเหตุอันควร (2) ไม่
ปิดบังหรืออำ�พรางตนโดยจงใจมิให้มีการระบุตัวบุคคลได้ถูกต้อง
ประการต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
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เว้นแต่เป็นการแต่งกายตามปกติประเพณี

ผู้ฝ่าฝืนฐานความผิดทั้งสอง

อย่างไรก็ดี
ศาลระบุวา่ จะให้มก
ี ารรอการลงโทษเป็น
เวลาหนึง่ ปี
เนือ
่ งจากผูป
้ ระท้วงเป็นชาวบ้านทีไ่ ด้รบ
ั
ผลกระทบจากการทำ�เหมืองทองคำ� มีรายได้นอ
้ ย และ
32
ไม่เคยกระทำ�ความผิดมาก่อน

32

“ศาลพิพากษาให้รอกำ�หนดโทษ 1 ปี คดี 27 ชาวบ้านค้านเหมืองทองพิจิตร ‘ชุมนุม’ ขวางรถขนแร่บริษัท” ศูนย์ทนายความเพื่อ

สิทธิมนุษยชน 12 กันยายน 2560 http://www.tlhr2014.com/th/?p=5152
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สมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จ.เลย เดินขบวนรณรงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกป้องสิ่ง
แวดล้อม ผู้นำ�หญิงเดินนำ�ขบวนถือป้ายเรียกร้องให้ ปิดเหมืองถาวร ฟื้นฟูภูเขาคืนมา

12

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานธุรกิจ
ยุติการดำ�เนินคดีใด ๆ ต่อบุคคลซึ่งต้องเข้ารับการสอบสวน การดำ�เนินคดีหรือการ
ฟ้องคดี
เนื่องจากการดำ�เนินงานที่ชอบธรรมและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไทย
สอบสวนรายงานการสังหาร การโจมตีทำ�ร้าย การข่มขู่ และความผิดอื่นใดต่อนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อนำ�ตัวผู้กระทำ�ผิดทุกคนมาลงโทษ จัดให้มีการเยียวยา
และประกันให้ผู้เสียหายจากการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชนและครอบครัว สามารถ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ยุตก
ิ ารดำ�เนินคดีใด ๆ ต่อบุคคลซึง่ ต้องเข้ารับการสอบสวน การดำ�เนินคดีหรือการฟ้องคดี
เนื่องจากการดำ�เนินงานที่ชอบธรรมและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ
ยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายและระเบียบซึ่งไม่สอดคล้องกับสิทธิที่จะมีเสรีภาพใน
การแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ รวมทั้งมาตรา 326-328 ของประมวลกฎหมาย
อาญา พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ลดการเอาผิดทางอาญาใสข้อหาหมิ่นประมาท โดยการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 326-328
ของประมวลกฎหมายอาญาและมาตรา 14 และ 16 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ
ว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงออก
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