ประเทศไทย: ศาลนัดอ่านคําพิพากษาคดีทําร้ายร่างกายที่จังหวัดเลย ซึ่งเป็ นบททดสอบ
สําคัญเรื่องสิทธิของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
วันนี้ คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลหรือไอซีเจ (International Commission of Jurists)
และโพรเท็คชัน อินเตอร์เนชั่นแนล (Protection International) กล่าวว่า คําพิพากษาของศาลจังหวัด
เลยที่ จ ะออกมาในวั น พรุ่ ง นี้ จะเป็ นบททดสอบสํา คั ญ ต่ อ ความยึ ด มั่ น ของประเทศไทยเรื่ อ ง
การนําตัวผู้กระทําความผิดทางอาญาต่อนักปกป้ องสิทธิมนุษยชนมาลงโทษ
วันที่ 31 พฤษภาคม นี้ ศาลจังหวัดเลยนัดอ่านคําพิพากษาภายหลังได้ น่ังพิจารณาคดี โดยมี
จําเลย คือ พลโทปรเมษฐ์ ป้ อมนาค (เกษียณอายุ) และพันโทปรมินทร์ ป้ อมนาค (บุตรชาย) จําเลย
ทั้งสองถูกกล่าวหาในคดีอาญาว่ามีส่วนร่วมในการใช้ ความรุนแรง โดยใช้ กลุ่มชายฉกรรจ์ติดอาวุธ กว่า
100 คนเข้ า ทํา ร้ า ยสมาชิ ก กลุ่ ม ฅนรั ก ษ์ บ้ า นเกิดรวมถึ ง ชาวบ้ า นนอกเหนื อ จากกลุ่ ม ดั ง กล่ า วด้ ว ย
เหตุเกิดที่บ้านนาหนองบง จังหวัดเลย ในคืนวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยผู้เสียหายถูก
ทําร้ ายและกักขังไว้ มากกว่ า 7 ชั่วโมงระหว่ างเกิดเหตุการณ์ปะทะกัน ส่งผลให้ มีผ้ ูได้ รับบาดเจ็บ
มากกว่ า 20 ราย โดยในจํา นวนดั ง กล่ า วมี ผ้ ู ไ ด้ รั บ บาดเจ็บ สาหั ส จนต้ อ งเข้ า รั บ การรั ก ษาตั ว ที่
โรงพยาบาลจํานวน 7 ราย
กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดเป็ นการรวมตัวของกลุ่มชุมชนที่ประท้ วง โดยกล่าวอ้ างว่าการทําเหมือง
ส่งผลกระทบเป็ นการทําลายสุขภาพและสิ่งแวดล้ อมของพวกเขา ทั้งนี้กิจกรรมของกลุ่มฯส่วนมาก
เน้ นที่การขอให้ บริษัท ทุ่งคํา จํากัด หยุดการเหมืองแร่ทองคํา ที่ภทู บั ฟ้ า จังหวัดเลย
นายแซม ซารีฟี (Sam Zarifi) ผู้อาํ นวยการคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล สํานักงาน
เอเชีย กล่าวว่า “ สําหรับประเทศไทย คดีน้ ีกลายมาเป็ นคดีสญ
ั ลักษณ์ท่นี ักปกป้ องเพื่อสิทธิมนุษยชน
ถูกละเมิดสิทธิมนุ ษยชนจากการที่พยายามคุ้มครองสิทธิชุมชนของพวกเขา” นอกจากนี้ยังได้ กล่ าว
เพิ่มเติมว่า “มีคนจํานวนมากกําลังติดตามคดีน้ ี เพื่อจะดูว่ารัฐบาลไทยจะได้ ทาํ ตามความยึดมั่นของ
ตนเองที่จะคุ้มครองนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนหรือไม่”

ทั้งนี้ การบุกโจมตีบ้านนาหนองบงดังกล่าวเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดรวมถึง
ชาวบ้ านในพื้นที่ต้งั สิ่งกีดขวางถนนเส้ นในหมู่บ้านที่มุ่งไปทางเหมืองทองคํา ระหว่างการบุกโจมตี ได้ มี
การทําลายด่านกีดขวาง โดยมีรายงานว่ามีรถบรรทุกจํานวนอย่างน้ อย 13 คัน เข้ ามาขนแร่จากพื้นที่
เหมือง
จากคําให้ การบางส่วนของชาวบ้ าน พลโทปรเมษฐ์ ป้ อมนาค และพันโทปรมินทร์ ป้ อมนาค มี
ส่วนเกี่ยวข้ องกับความรุนแรงในวันที่ 15 พฤษภาคม โดยบุคคลทั้งสองถูกตั้งข้ อหาต่าง ๆ รวมถึง
ข้ อหา ‘ทําร้ ายผู้อ่นื จนเป็ นเหตุให้ เกิดอันตรายแก่กาย’ และ ‘การกักขังผู้อ่นื โดยมิชอบ (หรือการ
ลิดรอนเสรีภาพของผู้อ่ืนโดยมิชอบด้ วยกฎหมาย)’ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295 และ
มาตรา 309
นายแซมฯยังได้ กล่าวเสริมว่า “ หากพิเคราะห์จากรายงานที่น่าเชื่อถือว่ามีกลุ่มชายฉกรรจ์ติด
อาวุธมากกว่า 100 นาย เกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์ดังกล่าว ไอซีเจมีข้อห่วงใยในประเด็นว่ามีจาํ เลยเพียง
สองรายเท่านั้ นที่ถูกตั้งข้ อกล่ าวหาจากการโจมตีดังกล่ าว ดังนั้น เราขอเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลไทยได้
สืบสวนคดีใหม่ และประกันว่ ามีการนําบุคคลที่เกี่ยวข้ องทั้งหมดมารับผิดชอบ รวมถึงมีการให้ การ
เยียวยาเหยื่อที่เกี่ยวข้ องด้ วย ”
คดีท่กี ล่าวหา พลโทปรเมษฐ์ ป้ อมนาค และพันโทปรมินทร์ ป้ อมนาค มีเหตุเชื่อมโยงมาจาก
ความขัดแย้ งระหว่ างกลุ่มฅนรั กษ์บ้านเกิดและบริษัท ทุ่งคํา จํากัด โดยในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา ทาง
บริษัทฯได้ ย่นื ฟ้ องทั้งทางแพ่งและอาญากว่า 19 คดีต่อสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดและชาวบ้ านอื่น ๆ
จํานวน 33 ราย ซึ่งหนึ่งในการยื่นฟ้ องคดีรวมถึงการฟ้ องหมิ่นประมาททางอาญากับเด็กหญิงอายุ
15 ปี ที่ถูกกล่ าวหาว่ าได้ กล่ าวข้ อความอันไม่ เป็ นผลดีเกี่ยวกับงานของบริ ษัทฯในรายการโทรทัศน์
รายการหนึ่ง
อนึ่ง กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดได้ เข้ าเป็ นโจทก์ร่วมในคดีอาญาและเรียกร้ องค่ าสินไหมทดแทน
จากจําเลยทั้งสอง ศาลจังหวัดเลยได้ นัดอ่านคําพิพากษาในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
เวลา 9.00 น.
ข้ อมูลพื้นฐาน
พลโทปรเมษฐ์ ป้ อมนาค และพันโทปรมินทร์ ป้ อมนาค ถูกตั้งข้ อหาอย่างเป็ นทางการ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ได้ แก่ มาตรา 295 (‘ความผิดฐานทําร้ ายผู้อ่นื จนเป็ นเหตุให้ เกิดอันตราย
แก่กาย’) และมาตรา 296 (‘ระวางโทษฐานทําร้ ายร่างกาย’), มาตรา 309 (‘ความผิดฐานการกักขัง

ผู้อ่นื โดยมิชอบ’ ) และมาตรา 310 (‘ระวางการกักขังผู้อ่นื โดยมิชอบ’) , มาตรา 358 (‘ความผิด
ฐานทําให้ เสียทรัพย์ ’), มาตรา 371 (‘ความผิดฐานพกพาอาวุธ’ ), มาตรา 376 (‘ความผิดฐานใช้
ดินระเบิด’ ) , มาตรา 391 (‘ความผิดฐานใช้ กาํ ลังทําร้ ายผู้อ่นื โดยไม่ถึงกับเป็ นเหตุให้ เกิด
อันตราย’) ประกอบกับข้ อหาตามพระราชบัญญัตอิ าวุธปื น เครื่องกระสุนปื น วัตถุระเบิด ดอกไม้ เพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปื น พ.ศ. 2490 ได้ แก่ มาตรา 32, มาตรา 33 (‘การนําอาวุธปื นไปจดทะเบียนยัง
นายทะเบียนท้ องที่’) รวมถึงมาตราอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา อาทิ มาตรา 83และมาตรา
84 (ตัวการและผู้ใช้ ), มาตรา 91 (มาตรา 90 และมาตรา 91 เป็ นมาตราเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดเดียวแต่ผดิ กฎหมายหลายบท โดยให้ ศาลลงโทษทุกกรรมเป็ นกระทงความผิดไป แต่เมื่อรวม
โทษทุกกระทงแล้ ว ต้ องไม่เกินโทษตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรา 91) นอกจากนี้ยังรวมถึงความผิดอื่น ๆ
ตามพระราชบัญญัติอาวุธปื น เครื่องกระสุนปื น วัตถุระเบิด ดอกไม้ เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปื น พ.ศ.
2490 มาตรา 4, มาตรา 7, มาตรา 8 ทวิ, มาตรา 72 และมาตรา 72ทวิ, พระราชบัญญัติอาวุธปื น
เครื่องกระสุนปื น วัตถุระเบิด ดอกไม้ เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปื น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2501 มาตรา 3,
และคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ข้ อ 3,
ข้ อ6, และข้ อ 7
ประเทศไทยมีพันธกรณีทางกฎหมายที่จะคุ้มครองนักปกป้ องเพื่อสิทธิมนุษยชนจากการถูก
โต้ กลั บด้ ว ยเหตุท่ีมาจากการใช้ สิท ธิของพวกเขาที่ชอบธรรมและชอบด้ วยกฎหมาย เมื่อวันที่ 17
ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้ ร่วมกับประเทศอื่น ๆ อีก 126 ประเทศที่สมัชชาสหประชาชาติ
(UN General Assembly) เพื่อรับเอาหนึ่งในข้ อมติล่าสุดของสหประชาชาติเรื่องนักปกป้ องเพื่อสิทธิ
มนุษยชน ข้ อมติสหประชาชาติท่ี 70/161 ได้ รับรองความสําคัญที่การให้ ความคุ้มครองนักปกป้ อง
เพื่อสิทธิมนุษยชนของรัฐต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องที่นักปกป้ องเพื่อสิทธิมนุ ษยชนถูกประหัตประหาร
อันมีเหตุมาจากการมีกิจกรรมที่สงบและมติยังได้ ต่อต้ านภัยต่าง ๆ, การคุกคามและการข่มขู่ต่อ
นักปกป้ องเพื่ อสิทธิมนุ ษยชน รวมทั้งส่งเสริ มให้ รัฐต่ าง ๆ สอบสวนข้ อกล่ าวหาเรื่ องการข่ มขู่และ
การโต้ กลับ ทั้งยังสนับสนุนให้ มกี ารนําตัวผู้กระทําผิดเข้ ามาสู่กระบวนการยุตธิ รรม

