ประเทศไทย: ถอนฟ้ องและคุ้มครองนักปกป้ องสิ8 งแวดล้ อม
ชาวบ้ านจังหวัดเลยอาจถูกลงโทษจําคุกสู งถึงสิบปี จากการชุมนุมโดยสงบ
(จังหวัดเลย 24 กรกฎาคม 2560)—ทางการไทยควรถอนฟ้องคดีอาญาทั?งหมดต่อนักปกป้องสิE งแวดล้อมเจ็ดคน
ซึEงอาจถูกลงโทษจําคุกมากกว่าห้าปี โดยเป็ นผลมาจากการประท้วงอย่างสงบในจังหวัดเลย ฟอร์ต? ีฟายไรต์กล่าวในวันนี?
ศาลจังหวัดเลยจะมีคาํ สังE ในวันนพรุ่ งนี?คือวันทีE 25 กรกฎาคม
ว่าจะมีการพิจารณาคดีต่อผูห้ ญิงเจ็ดคนซึEงชุมนุมประท้วงในทีEทาํ การองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืEอเดือนพฤศจิกายน 2559
หรื อไม่
ในวันนี? ศาลจังหวักเลยยังจะมีคาํ พิพากษากรณี นกั ปกป้องสิE งแวดล้อม 22
คนซึEงเกีEยวข้องกับการปิ ดกั?นถนนในพื?นทีEระหว่างการประท้วงอย่างสงบคัดค้านเหมืองแร่ เมืEอปี 2556 จําเลยทั?ง 22
คนซึEงเข้าร่ วมการประท้วงในปี 2556 อาจถูกสังE ลงโทษจําคุกสู งถึงสิ บปี
และ/หรื อปรับหากศาลพิพากษาว่ากระทําความผิดจริ ง
“การฟ้องคดีเหล่านี?เป็ นความพยายามครั?งล่าสุ ดทีEทางการไทยต้องการขัดขวางการดําเนินงานอย่างชอบธรรมของนักปกป้อง
สิE งแวดล้อม” เอมี สมิธ (Amy Smith) ผูอ้ าํ นวยการบริ หารฟอร์ต? ีฟายไรต์กล่าว “พอได้แล้ว
ศาลควรให้มีการถอนฟ้องคดีเหล่านี?ทนั ที และทางการควรดําเนินการเพืEอส่ งเสริ มและคุม้ ครองนักปกป้องสิE งแวดล้อม”
ตอนตีสีEของวันทีE 16 พฤศจิกายน 2559 ชาวบ้านกว่า 200 คนจากบ้านนาหนองบง
ได้เดินไปทีEทาํ การอบต.เขาหลวง จังหวัดเลย ซึEงเป็ นวันทีEทางอบต.มีกาํ หนดประชุมพิจารณาการอนุญาตให้บริ ษทั ทุ่งคํา
จํากัดใช้ประโยชน์ในพื?นทีEเพืEอการทําเหมืองหรื อไม่ ชาวบ้านได้รวมตัวชุมนุมนังE ประท้วงอย่างสงบในหน้าสถานทีEประชุม
เพืEอแสดงการต่อต้านกับคําขอของบริ ษทั ทุ่งคํา จํากัด
และเรี ยกร้องให้ทางอบต.สนับสนุนให้พวกเขามีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจ
เมืEอวันทีE 8 มีนาคม 2560 ตํารวจจากสภ.วังสะพุง จังหวัดเลย
ได้แจ้งข้อหาต่อผูห้ ญิงเจ็ดคนซึEงเป็ นสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บา้ นเกิด กลุ่มสิ ทธิดา้ นสิE งแวดล้อมในชุมชน
ซึEงถูกกล่าวหาว่าละเมิดมาตรา 309 ของประมวลกฎหมายอาญา โดยมีผถู ้ ูกดําเนินคดีเป็ นผูห้ ญิงเจ็ดคน ได้แก่ พรทิพย์ หงชัย
46 ปี วิรอน รุ จิไชยวัฒน์ 46 ปี ระนอง กองแสน 55 ปี มล คุณนา 39 ปี สุ พฒั น์ คุณนา 46 ปี บุญแรง ศรี ทอง 51 ปี
และลําเพลิน เรื องฤทธิe 56 ปี
มาตรา 309 ห้าม “ข่มขืนใจผูอ้ ืEนให้กระทําการใด ไม่กระทําการใด หรื อจํายอมต่อสิE งใด
โดยทําให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวติ ร่ างกาย เสรี ภาพ ชืEอเสี ยงหรื อทรัพย์สินของผูถ้ ูกข่มขืนใจนั?นเอง....”
ทางการยังได้ดาํ เนินคดีกบั พรทิพย์ หงชัยในข้อหาละเมิดมาตรา 10 ชองพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
ฐานทีEไม่แจ้งให้ทางการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชัวE โมงก่อนการชุมนุมจะเริE มขึ?น
ในวันทีE 13 มิถุนายน 2560 ตํารวจยังได้แจ้งข้อหาเพิEมเติมต่อผูห้ ญิงทั?งเจ็ดคน โดยกล่าวหาว่าละเมิดมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
ซึEงห้ามการชุมนุมสาธารณะทีEขดั ขวางทางเข้าหรื อบริ การของสํานักงานของหน่วยงานราชการ
หากศาลพบว่ามีความผิด ผูห้ ญิงทั?งเจ็ดคนอาจได้รับโทษจําคุกไม่เกินห้าปี และหกเดือน และ/หรื อปรับไม่เกิน
100,000 บาท โดยพรทิพย์อาจได้รับโทษปรับเพิEมเติมอีก 10,000 บาท เนืEองจากถูกกล่าวหาว่าไม่ได้แจ้งต่อทางการล่วงหน้า

ชาวบ้านกล่าวหาว่าเหมืองแห่งนี?ก่อให้เกิดมลพิษต่อดินและนํ?า ส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพ ชีวติ และอาชีพ
จากการตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐเมืEอปี 2551 ยืนยันว่า แหล่งนํ?าในพื?นทีEรอบเหมืองปนเปื? อน อย่างไรก็ดี
รัฐบาลระบุวา่ สาเหตุของการปนเปื? อน “ไม่ชดั เจน” และอาจเป็ นผลมาจาก “ปฏิกิริยาของแผ่นดินไหวในอดีต”
กลุ่มฅนรักษ์บา้ นเกิดได้กดดันอย่างต่อเนืEองให้มีการปิ ดเหมืองอย่างถาวรและฟื? นฟูสภาพแวดล้อมในพื?นทีE
นอกจากการดําเนินคดีจากทางการเหล่านี? บริ ษทั ทุ่งคํา จํากัดยังแจ้งความดําเนินคดีท? งั ทางอาญาและแพ่งอีก 19
คดีต่อชาวบ้านในจังหวัดเลย
“เราเพียงใช้สิทธิอย่างสงบเพืEอแสดงข้อกังวลของเราทีEมีต่อเหมือง ซึEงเราเห็นว่าก่อให้เกิดอันตรายต่อชุมชน”
พรทิพย์ หงชัย แกนนํากลุ่มฅนรักษ์บา้ นเกิดซึEงอาจถูกศาลสังE ฝากขังพรุ่ งนี?กล่าว
“เราควรมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกีEยวกับโครงการพัฒนา ซึEงอาจส่ งผลกระทบต่อชีวติ ประจําวันและอาชีพของเรา
โดยไม่ถูกตอบโต้”
นักปกป้องสิE งแวดล้อมในจังหวัดเลยอีก 22 คน ก็อาจได้รับโทษจําคุกไม่เกิน 10 ปี ในสัปดาห์น? ี
หากศาลจังหวัดเลยเห็นว่าพวกเขามีความผิดฐานละเมิดมาตรา 38 และ 39 ของพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
ผูป้ ระท้วงถูกกล่าวหาในคดีอาญาว่า ปิ ดกั?นถนนเข้าเหมืองในการประท้วงเมืEอปี 2556
มาตรา 38 ของพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ห้ามผูใ้ ด “ติดตั?ง แขวน
วางหรื อกองสิE งใดในเขตทางหลวงในลักษณะทีEเป็ นการกีดขวางหรื ออาจเป็ นอันตรายแก่ยานพาหนะ
หรื อในลักษณะทีEจะทําให้เกิดความเสี ยหายแก่ทางหลวงหรื อความไม่สะดวกแก่งานทาง
เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจากผูอ้ าํ นวยการทางหลวงหรื อผูซ้ E ึงได้รับมอบหมายจากผูอ้ าํ นวยการทางหลวง” มาตรา 39
ห้ามผูใ้ ด “ปิ ดกั?นทางหลวง หรื อวางวัตถุทีEแหลม หรื อมีคม หรื อนําสิE งใดมาขวางหรื อวางบนทางหลวง
หรื อกระทําด้วยประการใด ๆ บนทางหลวงในลักษณะทีEอาจเกิดอันตรายหรื อเสี ยหายแก่ยานพาหนะหรื อบุคคล”
ตามกฎหมายสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
รัฐมีพนั ธกรณี ตอ้ งคุม้ ครองสิ ทธิทีEจะมีเสรี ภาพในการชุมนุมอย่างสงบและการแสดงออก
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political RightsICCPR) ซึEงไทยเป็ นรัฐภาคีและปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชน
คุม้ ครองนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชนในระหว่างการทํางาน
รวมทั?งสิ ทธิทีEจะมีเสรี ภาพในการชุมนุมอย่างสงบและการแสดงออก
ในแง่การชุมนุมอย่างสงบ กฎหมายระหว่างประเทศรวมทั?งข้อ 21 ของกติกา ICCPR
อนุญาตให้รัฐจํากัดการชุมนุมอย่างสงบ เฉพาะเมืEอเป็ นข้อห้ามตามกฎหมาย
ทีEได้สดั ส่ วนและจําเป็ นเพืEอบรรลุเป้าหมายทีEชอบธรรม ตามความเห็นของคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน ผูจ้ ดั การชุมนุม
“โดยทัวE ไปแล้วมีสิทธิเลือกสถานทีEซE ึงใกล้เคียงกับทีEอยูข่ องกลุ่มเป้าหมาย”
ซึEงเป็ นจุดยืนในทํานองเดียวกับผูร้ ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยสิ ทธิทีEจะมีเสรี ภาพในการชุมนุมอย่างสงบ
และการสมาคมและอืEน ๆ ศาลต่าง ๆ รวมทั?งศาลสิ ทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (European Court of Human Rights)
และคณะกรรมาธิการสิ ทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริ กา (Inter-American Commission of Human Rights)
ต่างระบุวา่ ทางการต้องแสดง “ความอดออม” ต่อการชุมนุมในพื?นทีEสาธารณะซึEงอาจรบกวนความสงบ นอกจากนั?น
การกําหนดโทษอาญาต่อการประท้วงอย่างสงบ ซึEงเพียงแต่ปิดกั?นทางเข้าอาคารสาธารณะหรื อถนนเพียงชัวE คราว
ถือเป็ นบทลงโทษทีEไม่ได้สดั ส่ วนตามกฎหมายระหว่างประเทศ

ข้อบทในพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 จึงมีเนื?อหาไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
ยกตัวอย่างเช่น ในเดือนมีนาคม 2560 คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ซึEงเป็ นหน่วยงานของผูช้ าํ นาญการอิสระและติดตามการปฏิบตั ิตามกติกา ICCPR
แสดงข้อกังวลเกีEยวกับข้อบททีEตอ้ งแจ้งล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
และเรี ยกร้องให้ทางการไทยหลีกเลีEยงข้อจํากัดทีEไม่สอดคล้องกับกติกา ICCPR
ในรายงานร่ วมทีEเสนอต่อคณะมนตรี สิทธิมนุษยชนเมืEอเดือนกุมภาพันธ์ 2559
ผูร้ ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยสิ ทธิทีEจะมีเสรี ภาพในการชุมนุมอย่างสงบ และการสมาคม
และผูร้ ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย การสังหารโดยรวบรัดหรื อโดยพลการ
ยังระบุวา่ “กรณี ทีEไม่มีการแจ้งของผูจ้ ดั การชุมนุม ชุมชนหรื อแกนนําการเมืองอย่างถูกต้อง
พวกเขาก็ไม่ควรถูกลงโทษทางอาญาหรื อทางปกครอง ถึงขั?นทีEจะถูกปรับหรื อถูกจําคุก”
ประเทศไทยควรดําเนินการแก้ไขเพิEมเติมพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
โดยทันทีเพืEอให้มีเนื?อหาสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ
และประกันว่าจะมีการคุม้ ครองสิ ทธิในการชุมนุมอย่างสงบ” ฟอร์ต? ีฟายไรต์กล่าว
“ชาวบ้านบางส่ วนในจังหวัดเลยต้องใช้เวลากับทนายความและในศาล
มากกว่ากับครอบครัวและในทีEทาํ กินของตนเอง” เอมี สมิธกล่าว
“ถึงเวลาทีEประเทศไทยต้องให้ความสําคัญกับการคุม้ ครองและยุติการตอบโต้และการจํากัดสิ ทธิของนักปกป้องสิE งแวดล้อม”

