
ประเทศไทย: ถอนฟ้องและคุ้มครองนักปกป้องสิ8งแวดล้อม  

ชาวบ้านจงัหวดัเลยอาจถูกลงโทษจาํคกุสูงถงึสิบปีจากการชุมนุมโดยสงบ  

 

(จงัหวดัเลย 24 กรกฎาคม 2560)—ทางการไทยควรถอนฟ้องคดีอาญาทั?งหมดต่อนกัปกป้องสิEงแวดลอ้มเจด็คน 

ซึE งอาจถูกลงโทษจาํคุกมากกวา่หา้ปี โดยเป็นผลมาจากการประทว้งอยา่งสงบในจงัหวดัเลย ฟอร์ตี?ฟายไรตก์ล่าวในวนันี?  

ศาลจงัหวดัเลยจะมีคาํสัEงในวนันพรุ่งนี? คือวนัทีE 25 กรกฎาคม 

วา่จะมีการพิจารณาคดีต่อผูห้ญิงเจด็คนซึEงชุมนุมประทว้งในทีEทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืEอเดือนพฤศจิกายน 2559 

หรือไม่  

ในวนันี?  ศาลจงัหวกัเลยยงัจะมีคาํพิพากษากรณีนกัปกป้องสิEงแวดลอ้ม 22 

คนซึEงเกีEยวขอ้งกบัการปิดกั?นถนนในพื?นทีEระหวา่งการประทว้งอยา่งสงบคดัคา้นเหมืองแร่เมืEอปี 2556 จาํเลยทั?ง 22 

คนซึEงเขา้ร่วมการประทว้งในปี 2556 อาจถูกสัEงลงโทษจาํคุกสูงถึงสิบปี 

และ/หรือปรับหากศาลพิพากษาวา่กระทาํความผดิจริง 

 

“การฟ้องคดีเหล่านี? เป็นความพยายามครั? งล่าสุดทีEทางการไทยตอ้งการขดัขวางการดาํเนินงานอยา่งชอบธรรมของนกัปกป้อง

สิEงแวดลอ้ม” เอมี สมิธ (Amy Smith) ผูอ้าํนวยการบริหารฟอร์ตี?ฟายไรตก์ล่าว “พอไดแ้ลว้ 

ศาลควรใหมี้การถอนฟ้องคดีเหล่านี?ทนัที และทางการควรดาํเนินการเพืEอส่งเสริมและคุม้ครองนกัปกป้องสิEงแวดลอ้ม”  

ตอนตีสีEของวนัทีE 16 พฤศจิกายน 2559 ชาวบา้นกวา่ 200 คนจากบา้นนาหนองบง 

ไดเ้ดินไปทีEทาํการอบต.เขาหลวง จงัหวดัเลย ซึE งเป็นวนัทีEทางอบต.มีกาํหนดประชุมพิจารณาการอนุญาตใหบ้ริษทั ทุ่งคาํ 

จาํกดัใชป้ระโยชนใ์นพื?นทีEเพืEอการทาํเหมืองหรือไม่ ชาวบา้นไดร้วมตวัชุมนุมนัEงประทว้งอยา่งสงบในหนา้สถานทีEประชุม 

เพืEอแสดงการต่อตา้นกบัคาํขอของบริษทั ทุ่งคาํ จาํกดั 

และเรียกร้องใหท้างอบต.สนบัสนุนใหพ้วกเขามีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ  

 เมืEอวนัทีE 8 มีนาคม 2560 ตาํรวจจากสภ.วงัสะพงุ จงัหวดัเลย 

ไดแ้จง้ขอ้หาต่อผูห้ญิงเจด็คนซึEงเป็นสมาชิกกลุ่มฅนรักษบ์า้นเกิด กลุ่มสิทธิดา้นสิEงแวดลอ้มในชุมชน 

ซึE งถูกกล่าวหาวา่ละเมิดมาตรา 309 ของประมวลกฎหมายอาญา โดยมีผูถู้กดาํเนินคดีเป็นผูห้ญิงเจด็คน ไดแ้ก่ พรทิพย ์หงชยั 

46 ปี วริอน รุจิไชยวฒัน์ 46 ปี ระนอง กองแสน 55 ปี มล คุณนา 39 ปี สุพฒัน ์คุณนา 46 ปี บุญแรง ศรีทอง 51 ปี 

และลาํเพลิน เรืองฤทธิe  56 ปี 

มาตรา 309 หา้ม “ข่มขืนใจผูอื้Eนใหก้ระทาํการใด ไม่กระทาํการใด หรือจาํยอมต่อสิEงใด 

โดยทาํใหก้ลวัวา่จะเกิดอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย เสรีภาพ ชืEอเสียงหรือทรัพยสิ์นของผูถู้กข่มขืนใจนั?นเอง....” 

ทางการยงัไดด้าํเนินคดีกบัพรทิพย ์หงชยัในขอ้หาละเมิดมาตรา 10 ชองพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 

ฐานทีEไม่แจง้ใหท้างการทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 24 ชัEวโมงก่อนการชุมนุมจะเริEมขึ?น  

ในวนัทีE 13 มิถุนายน 2560 ตาํรวจยงัไดแ้จง้ขอ้หาเพิEมเติมต่อผูห้ญิงทั?งเจด็คน โดยกล่าวหาวา่ละเมิดมาตรา 8 -

ของพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 

ซึE งหา้มการชุมนุมสาธารณะทีEขดัขวางทางเขา้หรือบริการของสาํนกังานของหน่วยงานราชการ  

หากศาลพบวา่มีความผดิ ผูห้ญิงทั?งเจด็คนอาจไดรั้บโทษจาํคุกไม่เกินหา้ปีและหกเดือน และ/หรือปรับไม่เกิน 

100,000 บาท โดยพรทิพยอ์าจไดรั้บโทษปรับเพิEมเติมอีก 10,000 บาท เนืEองจากถูกกล่าวหาวา่ไม่ไดแ้จง้ต่อทางการล่วงหนา้   



ชาวบา้นกล่าวหาวา่เหมืองแห่งนี? ก่อใหเ้กิดมลพิษต่อดินและนํ?า ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ชีวติ และอาชีพ 

จากการตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐเมืEอปี 2551 ยนืยนัวา่ แหล่งนํ?าในพื?นทีEรอบเหมืองปนเปื? อน อยา่งไรกดี็ 

รัฐบาลระบุวา่สาเหตุของการปนเปื? อน “ไม่ชดัเจน” และอาจเป็นผลมาจาก “ปฏิกิริยาของแผน่ดินไหวในอดีต” 

กลุ่มฅนรักษบ์า้นเกิดไดก้ดดนัอยา่งต่อเนืEองใหมี้การปิดเหมืองอยา่งถาวรและฟื? นฟูสภาพแวดลอ้มในพื?นทีE  

นอกจากการดาํเนินคดีจากทางการเหล่านี?  บริษทั ทุ่งคาํ จาํกดัยงัแจง้ความดาํเนินคดีทั?งทางอาญาและแพง่อีก 19 

คดีต่อชาวบา้นในจงัหวดัเลย 

“เราเพียงใชสิ้ทธิอยา่งสงบเพืEอแสดงขอ้กงัวลของเราทีEมีต่อเหมือง ซึE งเราเห็นวา่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชุมชน” 

พรทิพย ์หงชยั แกนนาํกลุ่มฅนรักษบ์า้นเกิดซึEงอาจถูกศาลสัEงฝากขงัพรุ่งนี?กล่าว 

“เราควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกีEยวกบัโครงการพฒันา ซึE งอาจส่งผลกระทบต่อชีวติประจาํวนัและอาชีพของเรา 

โดยไม่ถูกตอบโต”้  

นกัปกป้องสิEงแวดลอ้มในจงัหวดัเลยอีก 22 คน กอ็าจไดรั้บโทษจาํคุกไม่เกิน 10 ปี ในสปัดาห์นี?  

หากศาลจงัหวดัเลยเห็นวา่พวกเขามีความผดิฐานละเมิดมาตรา 38 และ 39 ของพระราชบญัญติัทางหลวง พ.ศ. 2535  

ผูป้ระทว้งถูกกล่าวหาในคดีอาญาวา่ ปิดกั?นถนนเขา้เหมืองในการประทว้งเมืEอปี 2556  

มาตรา 38 ของพระราชบญัญติัทางหลวง พ.ศ. 2535 หา้มผูใ้ด “ติดตั?ง แขวน 

วางหรือกองสิEงใดในเขตทางหลวงในลกัษณะทีEเป็นการกีดขวางหรืออาจเป็นอนัตรายแก่ยานพาหนะ 

หรือในลกัษณะทีEจะทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่ทางหลวงหรือความไม่สะดวกแก่งานทาง 

เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากผูอ้าํนวยการทางหลวงหรือผูซึ้E งไดรั้บมอบหมายจากผูอ้าํนวยการทางหลวง” มาตรา 39 

หา้มผูใ้ด “ปิดกั?นทางหลวง หรือวางวตัถุทีEแหลม หรือมีคม หรือนาํสิEงใดมาขวางหรือวางบนทางหลวง 

หรือกระทาํดว้ยประการใด ๆ บนทางหลวงในลกัษณะทีEอาจเกิดอนัตรายหรือเสียหายแก่ยานพาหนะหรือบุคคล”  

ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ 

รัฐมีพนัธกรณีตอ้งคุม้ครองสิทธิทีEจะมีเสรีภาพในการชุมนุมอยา่งสงบและการแสดงออก 

กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights-

ICCPR) ซึE งไทยเป็นรัฐภาคีและปฏิญญาวา่ดว้ยนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน 

คุม้ครองนกัปกป้องสิทธิมนุษยชนในระหวา่งการทาํงาน 

รวมทั?งสิทธิทีEจะมีเสรีภาพในการชุมนุมอยา่งสงบและการแสดงออก  

ในแง่การชุมนุมอยา่งสงบ กฎหมายระหวา่งประเทศรวมทั?งขอ้ 21 ของกติกา ICCPR 

อนุญาตใหรั้ฐจาํกดัการชุมนุมอยา่งสงบ เฉพาะเมืEอเป็นขอ้หา้มตามกฎหมาย 

ทีEไดส้ดัส่วนและจาํเป็นเพืEอบรรลุเป้าหมายทีEชอบธรรม ตามความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ผูจ้ดัการชุมนุม 

“โดยทัEวไปแลว้มีสิทธิเลือกสถานทีEซึE งใกลเ้คียงกบัทีEอยูข่องกลุ่มเป้าหมาย” 

ซึE งเป็นจุดยนืในทาํนองเดียวกบัผูร้ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติวา่ดว้ยสิทธิทีEจะมีเสรีภาพในการชุมนุมอยา่งสงบ 

และการสมาคมและอืEน ๆ ศาลต่าง ๆ รวมทั?งศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยโุรป (European Court of Human Rights) 

และคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งทวปีอเมริกา (Inter-American Commission of Human Rights) 

ต่างระบุวา่ทางการตอ้งแสดง “ความอดออม” ต่อการชุมนุมในพื?นทีEสาธารณะซึEงอาจรบกวนความสงบ นอกจากนั?น 

การกาํหนดโทษอาญาต่อการประทว้งอยา่งสงบ ซึE งเพียงแต่ปิดกั?นทางเขา้อาคารสาธารณะหรือถนนเพียงชัEวคราว 

ถือเป็นบทลงโทษทีEไม่ไดส้ดัส่วนตามกฎหมายระหวา่งประเทศ  



ขอ้บทในพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 จึงมีเนื?อหาไม่สอดคลอ้งกบักฎหมายระหวา่งประเทศ 

ยกตวัอยา่งเช่น ในเดือนมีนาคม 2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

ซึE งเป็นหน่วยงานของผูช้าํนาญการอิสระและติดตามการปฏิบติัตามกติกา ICCPR 

แสดงขอ้กงัวลเกีEยวกบัขอ้บททีEตอ้งแจง้ล่วงหนา้ตามพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 

และเรียกร้องใหท้างการไทยหลีกเลีEยงขอ้จาํกดัทีEไม่สอดคลอ้งกบักติกา ICCPR 

ในรายงานร่วมทีEเสนอต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนเมืEอเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 

ผูร้ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติวา่ดว้ยสิทธิทีEจะมีเสรีภาพในการชุมนุมอยา่งสงบ และการสมาคม 

และผูร้ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติวา่ดว้ยการสงัหารนอกกระบวนการกฎหมาย การสงัหารโดยรวบรัดหรือโดยพลการ 

ยงัระบุวา่ “กรณีทีEไม่มีการแจง้ของผูจ้ดัการชุมนุม ชุมชนหรือแกนนาํการเมืองอยา่งถูกตอ้ง 

พวกเขากไ็ม่ควรถูกลงโทษทางอาญาหรือทางปกครอง ถึงขั?นทีEจะถูกปรับหรือถูกจาํคุก”  

ประเทศไทยควรดาํเนินการแกไ้ขเพิEมเติมพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 

โดยทนัทีเพืEอใหมี้เนื?อหาสอดคลอ้งกบัมาตรฐานระหวา่งประเทศ 

และประกนัวา่จะมีการคุม้ครองสิทธิในการชุมนุมอยา่งสงบ” ฟอร์ตี?ฟายไรตก์ล่าว  

“ชาวบา้นบางส่วนในจงัหวดัเลยตอ้งใชเ้วลากบัทนายความและในศาล 

มากกวา่กบัครอบครัวและในทีEทาํกินของตนเอง” เอมี สมิธกล่าว 

“ถึงเวลาทีEประเทศไทยตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการคุม้ครองและยติุการตอบโตแ้ละการจาํกดัสิทธิของนกัปกป้องสิEงแวดลอ้ม” 

 


