ข่ าวประชาสั มพันธ์
เลขาธิการ กสม. รับเรื่ องร้ องเรียน กรณี “นายเอกชัย อิสระทะ” ถูกกลุ่มชายฉกรรจ์ กกั ขัง
ในการร่ วมเวทีประชาพิจารณ์ ประทานบัตรเหมืองหิน จ. พัทลุง
- เตรียมประสาน สตช. คุ้มครองความปลอดภัย - แนะหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ องทบทวนกระบวนการรับฟังความเห็น
วันที่ ๑๙ สิ งหาคม ๒๕๖๒ นายโสพล จริงจิตร เลขาธิ การคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ รับเรื่ อง
ร้องเรี ยนจากนายเอกชัย อิสระทะ เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) กรณี ที่
นายเอกชั ย ถู ก กลุ่ ม ชายฉกรรจ์ ก ั ก ขัง หน่ ว งเหนี่ ย วเพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ข้ า ร่ วมการประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
การขอประทานบัตรท าเหมื องแร่ หินอุ ตสาหกรรม จัง หวัดพัท ลุ ง เมื่ อวันที่ ๕ สิ งหาคม ๒๕๖๒ โดยขอให้
สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ ดาเนินการดังนี้ (๑) ดาเนินการประสานการคุม้ ครองนักปกป้ อง
สิ ทธิ มนุ ษยชน อันมีหลักการและแนวปฏิ บตั ิตามปฏิ ญญาว่าด้วยสิ ทธิ และความรั บผิดชอบของปั จเจกบุคคล
กลุ่ ม บุ ค คล และองค์ ก รของสั ง คม (๒) ตรวจสอบการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนกรณี ถู ก ข่ ม ขู่ คุ ก คาม และ
(๓) ตรวจสอบกระบวนการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น การขอประทานบัต รเหมื อ งแร่ ดัง กล่ า วว่า เป็ นการละเมิ ด
สิ ทธิ มนุษยชนหรื อไม่
นายโสพล กล่ า วภายหลัง รั บ เรื่ องร้ องเรี ย นว่า การส่ ง เสริ ม และคุ ้มครองนัก ปกป้ องสิ ทธิ ม นุ ษ ยชน
มี การกาหนดแนวทางปฏิ บตั ิ ในปฏิ ญญาว่า ด้วยสิ ทธิ และความรั บผิดชอบของปั จเจกบุ คคล กลุ่ มบุ คคล และ
องค์ก รของสั ง คม ซึ่ งถื อ เป็ นเสรี ภ าพขั้น พื้ น ฐานอัน เป็ นที่ ย อมรั บ อย่า งสากล ปั จ จุ บ ัน รู ป แบบการคุ ก คาม
นักปกป้องสิ ทธิ มนุษยชนมีหลากหลายขึ้น เช่น โทรศัพท์ข่มขู่ การไปที่บา้ นหรื อการเข้าหาครอบครัว เพื่อให้เกิด
ความหวาดกลัว การดักฟั งโทรศัพท์ ติดตามความเคลื่อนไหว การเสนอผลประโยชน์ การอุม้ ฆ่าหรื อการลอบ
สังหาร หรื อ การฟ้องร้องเพื่อยุติการเคลื่อนไหวที่เรี ยกว่า “การดาเนินคดีทางยุทธศาสตร์ เพื่อระงับการมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมสาธารณะ (SLAPP)” เป็ นต้น โดยที่ผา่ นมาคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้รับเรื่ อง
ร้องเรี ยนเกี่ยวกับการคุกคามนักปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชนหลายกรณี ซึ่ ง กสม. ได้ตรวจสอบและจัดทาข้อเสนอแนะ
ถึงคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการป้ องกัน แต่ปัจจุบนั ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
“สาหรับกรณี นายเอกชัย สานักงาน กสม. จะเร่ งดาเนิ นการประสานไปยังสานักงานตารวจแห่ งชาติ
(สตช.) เพื่ อ คุ ้ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดยเฉพาะในกระบวนการชี้ ตัว ผู ้ถู ก กล่ า วหาซึ่ งจะต้อ งค านึ ง ถึ ง
ความปลอดภัยของนายเอกชัย เป็ นสาคัญ รวมทั้งประสานการคุ ม้ ครองไปยังกรมคุ ม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพ

๒

เพื่อให้ดาเนิ นการเรื่ องการคุม้ ครองพยานและการเยียวยาผูถ้ ูกละเมิด นอกจากนี้ จะมีหนังสื อไปยังหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้อง เพื่อขอให้ทบทวนการจัดเวทีรับฟั งความคิดเห็นประกอบการพิจารณาให้ ประทานบัตรกรณี ดงั กล่าว
เพื่อให้ประชาชนผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยได้มีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ งตามที่รัฐธรรมนู ญให้การรั บรอง” นายโสพล
กล่าว
เผยแพร่ โดย สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
๑๙ สิ งหาคม ๒๕๖๒

สานักส่ งเสริ มการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
กลุ่มงานสื่ อสารองค์กร
โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๐๖๐๓, ๐๘ ๑๘๘๙ ๑๔๕๔ .

