ประเทศไทย: ยกฟ้ องข้ อกล่ าวหาต่ อผู้หญิงนักปกป้ องสิ่งแวดล้ อมทัง้ เจ็ดคน
พรุ่งนีศ้ าลจะอ่านคาพิ พากษาในคดีการชุมนุมอย่างสงบ
(กรุงเทพฯ 18 เมษายน 2561) —ทางการไทยควรยกฟ้องข้ อกล่าวหาต่อนักปกป้องสิ่งแวดล้ อมเจ็ดคนที่เข้ าร่ วม
การประท้ วงอย่างสงบในจังหวัดเลย ฟอร์ ตี ้ฟายไรต์กล่าวในวันนี ้ ศาลจังหวัดเลยมีกาหนดอ่านคาพิพากษาในคดีนี ้วันพรุ่งนี ้
19 เมษายน
ผู้หญิงทั ้งเจ็ดคน ได้ แก่ นางพรทิพย์ หงชัย 47 ปี , นางวิรอน รุจิไชยวัฒน์ 47 ปี , นางระนอง กองแสน 56 ปี นาง
มล คุณนา 40 ปี , นางสุพฒ
ั น์ คุณนา 47 ปี , นางบุญแรง ศรี ทอง 52 ปี , และนางลาเพลิน เรื องฤทธิ์ 57 ปี ถูกดาเนิน
คดีอาญาและอาจได้ รับโทษจาคุกกว่าห้ าปี จากการเข้ าร่ วมการนัง่ ประท้ วงบริ เวณด้ านนอกที่ทาการสภาองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลในจังหวัดเลยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559
“คดีนี ้ละเมิดสิทธิในการชุมนุมอย่างสงบในประเทศไทย และขัดกับเจตจานงที่ประกาศไว้ โดยรัฐบาล” เอมี สมิธ
(Amy Smith) ผู้อานวยการบริ หาร ฟอร์ ตี ้ฟายไรต์กล่าว “ศาลมีโอกาสยืนยันสิทธิขั ้นพื ้นฐานซึง่ ได้ รับการคุ้มครองทั ้งตาม
กฎหมายไทยและระหว่างประเทศ โดยควรยกฟ้องคดีตามข้ อกล่าวหาเหล่านี ้ต่อผู้หญิงทั ้งเจ็ดคน”
ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ชาวบ้ านกว่า 200 คนจากบ้ านนาหนองบง ได้ รวมตัวกันที่สภาองค์การบริ หารส่วน
ตาบลเขาหลวงในจังหวัดเลย เพื่อคัดค้ านการต่ออายุหนังสือขออนุญาตเข้ าทาประโยชน์หรื ออยู่อาศัยในเขตป่ าสงวน
แห่งชาติเพื่อทาเหมืองแร่ ทองคาของบริ ษัททุ่งคา จากัด ซึง่ ประกอบกิจการเหมืองแร่ ที่ต้องการใช้ ที่ดนิ ดังกล่าวในกิจการ
เหมืองแร่ ผู้ประท้ วงยังเรี ยกร้ องให้ อบต.อนุญาตให้ พวกเขามีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสินใจ
ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 พนักงานอัยการจังหวัดเลยสัง่ ฟ้องคดีตอ่ ผู้หญิงทั ้งเจ็ดคน ซึง่ ต่างเป็ นสมาชิกกลุ่ม
กลุ่มฅนรักษ์ บ้านเกิด ซึง่ เป็ นการรวมตัวของสมาชิกชุมชนเพื่อปกป้องสิทธิทางสิ่งแวดล้ อม พวกเขาถูกกล่าวหาว่าละเมิด
มาตรา 309 ของประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 8 ของพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
มาตรา 309 ห้ าม “ข่มขืนใจผู้อื่นให้ กระทาการใด ไม่กระทาการใด หรื อจายอมต่อสิ่งใด โดยทาให้ กลัวว่าจะเกิด
อันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย เสรี ภาพ ชื่อเสียงหรื อทรัพย์สินของผู้ถกู ข่มขืนใจนั ้นเอง....” และมีโทษจาคุกไม่เกินห้ าปี และ/หรื อ
ปรับไม่เกิน 100,000 บาท มาตรา 8 ชองพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ห้ ามการชุมนุมสาธารณะที่กีด
ขวางทางเข้ าออก หรื อรบกวนการปฏิบตั งิ านหรื อการใช้ บริ การสถานที่ทาการหน่วยงานของรัฐ และมีโทษจาคุกไม่หกเดือน
และ/หรื อปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ทางการยังดาเนินคดีกบั นางพรทิพย์ หงชัยฐานละเมิดมาตรา 10 ของพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.
2558 เนื่องจากไม่แจ้ งให้ เจ้ าพนักงานทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 24 ชัว่ โมงก่อนจะเริ่ มการชุมนุม นางพรทิพย์อาจถูกปรับ
เพิ่มเติมเป็ นเงินจานวน 10,000 บาท เนื่องจากไม่ได้ แจ้ งการชุมนุมล่วงหน้ า
“ฉันไม่กลัวการถูกฟ้อง” นางบุญแรง ศรี ทอง หนึ่งในผู้หญิงที่ถกู ดาเนินคดีและเป็ นสมาชิกของกลุ่มฅนรั กษ์ บ้าน
เกิดกล่าว “ฉันไม่กลัวการพิจารณาของศาล ไม่กลัวติดคุก สาเหตุสาคัญที่เรายังต่อสู้ตอ่ ไป เพราะเราต้ องการให้ ลกู หลานมี
บ้ านอยู่อาศัย”
สมาชิกกลุ่มฅนรักษ์ บ้านเกิดและชาวบ้ านในจังหวัดเลยได้ เรี ยกร้ องมาเป็ นเวลานานให้ ปิดเหมืองทองคาอย่าง
ถาวรและฟื น้ ฟูสิ่งแวดล้ อม พวกเขากล่าวหาว่าการทาเหมืองในจังหวัดเลยส่งผลกระทบด้ านลบต่อสุขภาพของตนและ
สิ่งแวดล้ อม
สมาชิกกลุ่มฅนรักษ์ บ้านเกิดและนักปกป้องสิ่งแวดล้ อมในจังหวัดเลย ถูกดาเนินคดีต่างกรรมต่างวาระกัน
เนื่องจากการเคลื่อนไหวทากิจกรรมโดยสงบ เฉพาะในปี 2560 ทางการจังหวัดเลยฟ้องคดีอาญาใหม่อย่างน้ อยสามคดีตอ่
สมาชิกกกลุ่มฅนรั กษ์ บ้านเกิด 13 คนจากการเข้ าร่ วมการประท้ วงต่อต้ านเหมืองทองคา ณ ที่ทาการอบต. นอกจากคดีที่รัฐ
เป็ นผู้ฟอ้ งแล้ ว บริ ษัททุ่งคา จากัดยังฟ้องคดีอาญาและแพ่งอย่างน้ อย 19 คดีตอ่ ชาวบ้ าน 33 คนนับแต่ปี 2550

ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รั ฐมีพนั ธกรณีต้องคุ้มครองสิทธิที่จะมีเสรี ภาพในการชุมนุมอย่าง
สงบและการแสดงออก กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on
Civil and Political Rights-ICCPR) ซึง่ ไทยเป็ นรัฐภาคีและปฏิญญาว่าด้ วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน คุ้มครองนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนในระหว่างการทางาน รวมทั ้งสิทธิที่จะมีเสรี ภาพในการชุมนุมอย่างสงบและการแสดงออก
ข้ อ 21 ของกติกา ICCPR ระบุว่า รัฐอาจจากัดการชุมนุมอย่างสงบ กรณีที่การจากัดสิทธิดงั กล่าวมีกฎหมาย
รองรับ ได้ สดั ส่วน และจาเป็ นเพื่อเป้าหมายอันชอบธรรม ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ การกาหนดบทลงโทษอาญา
ต่อการชุมนุมประท้ วงอย่างสงบ ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นการขัดขวางการเข้ าถึงที่ทาการของราชการหรื อการปิ ดถนนเพียงชั่วคราว
ถือว่าเป็ นการลงโทษที่ไม่ได้ สดั ส่วน
ในรายงานร่ วมที่เสนอต่อคณะมนตรี สิทธิมนุษยชนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติ
ว่าด้ วยสิทธิที่จะมีเสรี ภาพในการชุมนุมอย่างสงบและการสมาคม และผู้รายงานพิเศษว่าด้ วยการสังหารนอกกระบวนการ
กฎหมาย การสังหารโดยรวบรัดหรื อโดยพลการยังระบุว่า “กรณีซงึ่ ไม่มีการแจ้ งอย่างเหมาะสม ผู้จดั การชุมนุม แกนนา
ชุมชนหรื อผู้นาการเมืองนั ้น ไม่ควรได้ รับโทษทางอาญาหรื อทางปกครอง ทั ้งที่เป็ นการสัง่ ปรับหรื อการสัง่ จาคุก”
ข้ อบทในพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 จึงมีเนื ้อหาไม่สอดคล้ องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
และได้ ถกู ใช้ เพื่อขัดขวางและจากัดการทากิจกรรมเคลื่อนไหวอันชอบธรรมของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
รัฐบาลไทยควรแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 โดยทันที เพื่อให้ มีเนื ้อหาสอดคล้ อง
กับมาตรฐานระหว่างประเทศ และประกันว่ากฎหมายนี ้จะคุ้มครองสิทธิในการชุมนุมอย่างสงบ ฟอร์ ตี ้ฟายไรต์กล่าว
ในตอนท้ ายของการเยือนประเทศไทยอย่างเป็ นทางการในครัง้ แรกเมื่อเดือนเมษายน 2561 คณะทางานด้ าน
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ แสดงข้ อกังวลเกี่ยวกับ “การจากัดสิทธิของประชาชนผู้ได้ รับผลกระทบอย่างไม่
ชอบด้ วยเหตุผลและไม่เหมาะสม เมื่อประชาชนแสดงความข้ อกังวลโดยสุจริ ต และต้ องการประท้ วงอย่างสงบ”
คณะทางานยังเรี ยกร้ องรัฐบาลไทยให้ “ยุติการโจมตีทาร้ าย การคุกคามและการข่มขู่อย่างต่อเนื่องใด ๆ ต่อนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน แกนนาสหภาพแรงงานและตัวแทนชุมชน ซึง่ แสดงความเห็นต่อต้ านการปฏิบตั มิ ิชอบด้ านสิทธิ มนุษยชนอันเป็ น
ผลมาจากการดาเนินงานด้ านธุรกิจ”
“ผู้หญิงทั ้งเจ็ดคนอาจต้ องได้ รับโทษจาคุกเพราะแสดงจุดยืนปกป้องที่ดนิ ของตน” เอมี สมิธกล่าว “พวกเธอกาลัง
ทางานเพื่ออนาคตที่ดขี ึ ้นของประเทศไทย และเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้ อม
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่ อ
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