
                                                                         

 

ประเทศไทย: ศาลนดัอ่านคําพิพากษาคดีทํารา้ยร่างกายที่จังหวดัเลย ซ่ึงเป็นบททดสอบ

สําคญัเรื่องสิทธิของนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน 

 

วันน้ี คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลหรือไอซีเจ (International Commission of Jurists) 

และโพรเทค็ชัน อนิเตอร์เนช่ันแนล (Protection International) กล่าวว่า คาํพิพากษาของศาลจังหวัด

เลยที่จะออกมาในวันพรุ่ งนี้  จะเป็นบททดสอบสําคัญต่อความยึดมั่นของประเทศไทยเร่ือง 

การนาํตวัผู้กระทาํความผดิทางอาญาต่อนกัปกป้องสทิธมินุษยชนมาลงโทษ  

 

วันที่ 31 พฤษภาคม นี้  ศาลจังหวัดเลยนัดอ่านคาํพิพากษาภายหลังได้นั่งพิจารณาคดี โดยมี

จาํเลย คือ พลโทปรเมษฐ์ ป้อมนาค (เกษียณอายุ) และพันโทปรมินทร์ ป้อมนาค (บุตรชาย) จาํเลย

ทั้งสองถูกกล่าวหาในคดีอาญาว่ามีส่วนร่วมในการใช้ความรนุแรง โดยใช้กลุ่มชายฉกรรจ์ติดอาวุธ กว่า

100 คนเข้าทาํร้ายสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดรวมถึงชาวบ้านนอกเหนือจากกลุ่มดังกล่าวด้วย  

เหตุเกดิที่บ้านนาหนองบง จังหวัดเลย ในคืนวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยผู้เสยีหายถูก 

ทาํร้ายและกักขังไว้มากกว่า 7 ช่ัวโมงระหว่างเกิดเหตุการณ์ปะทะกัน ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจบ็

มากกว่า 20 ราย โดยในจํานวนดังกล่าวมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่

โรงพยาบาลจาํนวน 7 ราย   

   

  กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกดิเป็นการรวมตัวของกลุ่มชุมชนที่ประท้วง โดยกล่าวอ้างว่าการทาํเหมือง

ส่งผลกระทบเป็นการทาํลายสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของพวกเขา ทั้งน้ีกิจกรรมของกลุ่มฯส่วนมาก 

เน้นที่การขอให้บริษัท ทุ่งคาํ จาํกดั หยุดการเหมอืงแร่ทองคาํ ที่ภทูบัฟ้า จังหวดัเลย   

 

นายแซม ซารีฟี (Sam Zarifi) ผู้อาํนวยการคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล สาํนักงาน

เอเชีย กล่าวว่า “ สาํหรับประเทศไทย คดีนี้ กลายมาเป็นคดีสญัลักษณ์ที่นักปกป้องเพ่ือสทิธิมนุษยชน

ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการที่พยายามคุ้มครองสิทธิชุมชนของพวกเขา” นอกจากนี้ ยังได้กล่าว

เพ่ิมเติมว่า “มีคนจาํนวนมากกาํลังติดตามคดีนี้  เพ่ือจะดูว่ารัฐบาลไทยจะได้ทาํตามความยึดมั่นของ

ตนเองที่จะคุ้มครองนักต่อสู้เพ่ือสทิธมินุษยชนหรือไม่” 

 



ทั้งน้ี การบุกโจมตีบ้านนาหนองบงดังกล่าวเกดิขึ้นสบืเนื่องมาจากกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกดิรวมถึง

ชาวบ้านในพ้ืนที่ตั้งสิ่งกดีขวางถนนเส้นในหมู่บ้านที่มุ่งไปทางเหมอืงทองคาํ  ระหว่างการบุกโจมตี ได้มี

การทาํลายด่านกดีขวาง โดยมีรายงานว่ามีรถบรรทุกจาํนวนอย่างน้อย 13 คัน เข้ามาขนแร่จากพ้ืนที่

เหมอืง 

 

จากคาํให้การบางส่วนของชาวบ้าน พลโทปรเมษฐ์ ป้อมนาค และพันโทปรมินทร์ ป้อมนาค มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับความรุนแรงในวันที่ 15 พฤษภาคม โดยบุคคลทั้งสองถูกต้ังข้อหาต่าง ๆ รวมถึง

ข้อหา ‘ทาํร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกดิอนัตรายแก่กาย’ และ  ‘การกกัขังผู้อื่นโดยมิชอบ (หรือการ

ลิดรอนเสรีภาพของผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย)’ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295 และ 

มาตรา 309  

 

นายแซมฯยังได้กล่าวเสริมว่า “ หากพิเคราะห์จากรายงานที่น่าเช่ือถือว่ามีกลุ่มชายฉกรรจ์ติด

อาวุธมากกว่า 100 นาย เกี่ยวข้องกบัเหตุการณด์ังกล่าว ไอซีเจมีข้อห่วงใยในประเดน็ว่ามีจาํเลยเพียง

สองรายเท่านั้นที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาจากการโจมตีดังกล่าว ดังน้ัน เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยได้

สืบสวนคดีใหม่และประกันว่ามีการนําบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมารับผิดชอบ รวมถึงมีการให้การ

เยียวยาเหยื่อที่เกี่ยวข้องด้วย ”  

 

คดีที่กล่าวหา พลโทปรเมษฐ์ ป้อมนาค และพันโทปรมินทร์ ป้อมนาค มีเหตุเชื่อมโยงมาจาก

ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดและบริษัท ทุ่งคํา จาํกัด โดยในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา ทาง

บริษัทฯได้ยื่นฟ้องทั้งทางแพ่งและอาญากว่า 19 คดีต่อสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกดิและชาวบ้านอื่น ๆ 

จาํนวน 33 ราย ซ่ึงหนึ่งในการย่ืนฟ้องคดีรวมถึงการฟ้องหม่ินประมาททางอาญากับเดก็หญิงอายุ  

15 ปี ที่ถูกกล่าวหาว่าได้กล่าวข้อความอันไม่เป็นผลดีเกี่ยวกับงานของบริษัทฯในรายการโทรทัศน์

รายการหนึ่ง  

 

อนึ่ง กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดได้เข้าเป็นโจทก์ร่วมในคดีอาญาและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

จากจาํเลยทั้งสอง ศาลจังหวัดเลยได้นัดอ่านคาํพิพากษาในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เวลา 9.00 น. 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

พลโทปรเมษฐ์ ป้อมนาค และพันโทปรมินทร์ ป้อมนาค ถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการ ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ มาตรา 295 (‘ความผิดฐานทาํร้ายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เกดิอนัตราย 

แก่กาย’) และมาตรา 296 (‘ระวางโทษฐานทาํร้ายร่างกาย’), มาตรา 309 (‘ความผิดฐานการกกัขัง



ผู้อื่นโดยมิชอบ’ ) และมาตรา 310 (‘ระวางการกกัขังผู้อื่นโดยมิชอบ’) , มาตรา 358 (‘ความผิด

ฐานทาํให้เสยีทรัพย์ ’), มาตรา 371 (‘ความผิดฐานพกพาอาวุธ’ ), มาตรา 376 (‘ความผิดฐานใช้

ดินระเบิด’ ) , มาตรา 391 (‘ความผิดฐานใช้กาํลังทาํร้ายผู้อื่น โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิด

อนัตราย’) ประกอบกบัข้อหาตามพระราชบญัญัตอิาวุธปืน เคร่ืองกระสนุปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 

และสิ่งเทยีมอาวธุปืน พ.ศ. 2490 ได้แก่ มาตรา 32, มาตรา 33 (‘การนาํอาวุธปืนไปจดทะเบยีนยัง

นายทะเบียนท้องที่’) รวมถึงมาตราอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา อาท ิมาตรา 83และมาตรา 

84 (ตัวการและผู้ใช้), มาตรา 91 (มาตรา 90 และมาตรา 91 เป็นมาตราเกี่ยวกบัการกระทาํ

ความผดิเดยีวแต่ผดิกฎหมายหลายบท โดยให้ศาลลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป แต่เมื่อรวม

โทษทุกกระทงแล้ว ต้องไม่เกนิโทษตามที่กาํหนดไว้ในมาตรา 91) นอกจากนี้ ยังรวมถึงความผิดอื่น ๆ 

ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสนุปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทยีมอาวุธปืน พ.ศ. 

2490 มาตรา 4, มาตรา 7, มาตรา 8 ทวิ, มาตรา 72 และมาตรา 72ทวิ, พระราชบัญญัติอาวุธปืน 

เคร่ืองกระสนุปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทยีมอาวุธปืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2501 มาตรา 3, 

และคาํสั่งของคณะปฏริูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ข้อ 3,  

ข้อ6, และข้อ 7   

  

ประเทศไทยมีพันธกรณีทางกฎหมายที่จะคุ้มครองนักปกป้องเพ่ือสิทธิมนุษยชนจากการถูก 

โต้กลับด้วยเหตุที่มาจากการใช้สิทธิของพวกเขาที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย เมื่อวันที่ 17 

ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้ร่วมกบัประเทศอื่น ๆ อกี 126 ประเทศที่สมัชชาสหประชาชาต ิ

(UN General Assembly) เพ่ือรับเอาหน่ึงในข้อมติล่าสดุของสหประชาชาติเร่ืองนักปกป้องเพ่ือสทิธิ

มนุษยชน  ข้อมติสหประชาชาติที่ 70/161 ได้รับรองความสาํคัญที่การให้ความคุ้มครองนักปกป้อง

เพ่ือสิทธิมนุษยชนของรัฐต่าง ๆ โดยเฉพาะเร่ืองที่นักปกป้องเพ่ือสิทธิมนุษยชนถูกประหัตประหาร

อันมีเหตุมาจากการมีกิจกรรมที่สงบและมติยังได้ต่อต้านภัยต่าง ๆ, การคุกคามและการข่มขู่ต่อ 

นักปกป้องเพ่ือสิทธิมนุษยชน รวมทั้งส่งเสริมให้รัฐต่าง ๆ สอบสวนข้อกล่าวหาเร่ืองการข่มขู่และ 

การโต้กลับ ทั้งยงัสนับสนุนให้มกีารนาํตวัผู้กระทาํผดิเข้ามาสู่กระบวนการยุตธิรรม 

 

 

 

 

 


