
แถลงการณ์ร่วม    
ประเทศไทย:  ถอนข้อกล่าวหาต่อนักข่าวนายจามร  ศรเพชรนรินทร์  
นักข่าวไทยอาจได้รับโทษจําคุกไม่เกินห้าปี    
  

(กรุงเทพฯ  5  มกราคม  /012)  ทางการไทยควรข้อกล่าวหาต่อนักข่าวนายจามร  ศรเพชรนรินทร์  โดยทันทีและ
อย่างไม่มีเงืK อนไข  จามรกําลังถูกสอบสวนเนืK องจากถูกกล่าวหาว่าเกีK ยวข้องกับการชุมนุมประท้วงอย่างสงบทีK เหมืองแร่
ทองคําแบบเปิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟอร์ตีVฟายไรต์และมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนกล่าวในวันนีV  เจ้าหน้าทีK ตรวจคน
เข้าเมืองได้จับกุมจามรตอนเช้าวันทีK   /X  พฤศจิกายน  2560  ขณะทีK เขากําลังข้ามพรมแดนเข้าสู่เมียนมาเพืK อปฏิบัติหน้าทีK
ของตน    

"สืK อมวลชนและช่องทางการสืK อสารมีส่วนช่วยเผยแพร่และทําให้สังคมได้ยินเสียงของชาวบ้าน”  จามร  ศรเพชร
นรินทร์  อายุ  35  ปี  กล่าวกับฟอร์ตีVฟายไรต์  “ถ้าสืK อมวลชนไม่สามารถใช้เสรีภาพในการแสดงความเห็น  หรือต้องถูกตอบโต้
เนืK องจากการนําเสนอข้อมูล  ย่อมทําให้สังคมไม่ได้ยินเสียงของชุมชนในท้องถิK น”    

ในวันทีK   8  มกราคม  2561  เจ้าหน้าทีK ตํารวจภูธรวังสะพุง  จังหวัดเลย  จะแจ้งผลการสืบสวนว่าจะส่งฟ้องคดีของ
จามรให้กับอัยการจังหวัดเลยหรือไม่  ถ้าศาลเห็นว่าเขามีความผิด  เขาอาจได้รับโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  และ/หรือ  ปรับไม่เกิน  
10,000  บาท  

เมืK อวันทีK   j  กุมภาพันธ์  /00X  ศาลจังหวัดเลยออกหมายจับจามรตามมาตรา  83,  362,  และ  365  ตามประมวล
กฎหมายอาญา  ในข้อหา  “รบกวนการครอบครอง”  หรือข้อหาบุกรุก  เข้าพืVนทีK เหมืองทองคําแบบเปิด  ซึK งเดิมอยู่ใต้การ
บริหารจัดการของบริษัททุ่งคํา  จํากัด    

เจ้าหน้าทีK ตรวจคนเข้าเมืองได้จับกุมจามรตอนเช้าวันทีK   /X  พฤศจิกายน  /01o  ทีK ด่านบ้านนํVาพุร้อน  จังหวัด
กาญจนบุรี  และได้ส่งตัวเขาไปให้เจ้าหน้าทีK ทีK สถานีตํารวจภูธรวังสะพุงควบคุมตัวเมืK อวันทีK   jo  พฤศจิกายน  และเขาได้รับ
การประกันตัวออกไปเมืK อวันทีK   2  ธันวาคม  /01o    

จามรกล่าวกับฟอร์ตีVฟายไรต์ว่า  ก่อนจะถูกจับกุม  เขาไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าหน้าทีK กําลังสืบสวนว่าเขาเกีK ยวข้อง
กับการกระทําผิดใดๆ  และไม่เคยได้รับหมายเรียกจากเจ้าหน้าทีK ตํารวจ    

เจ้าหน้าทีK กําลังสืบสวนว่าจามรเกีK ยวข้องหรือไม่กับการปักธงเขียวและใช้ปูนขาวเขียนข้อความ  “ปิดเหมือง  ฟืV นฟู”  
บนพืVนดินบริเวณเหมืองแบบเปิดเมืK อวันทีK   2q  พฤษภาคม  /00r      

คดีนีVเป็นหนึK งใน  คดีแพ่งและอาญา  หลายคดีทีK มีการฟ้องเพืK อเล่นงานชาวบ้าน  ทัVงโดยเจ้าหน้าทีK รัฐและบริษัท  ทุ่ง
คํา  จํากัด  คดีเหล่านีVถือเป็นการใช้กระบวนการยุติธรรมเพืK อการคุกคาม  ฟอร์ตีVฟายไรต์และมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนกล่าว  
ทนายความจากมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนว่าความให้กับชาวบ้านทีK เลยและจามรในคดีแพ่งและอาญาหลายคดี  

ในวันทีK   /0  พฤศจิกายน  /00X  ศาลจังหวัดเลยได้ยกฟ้องคดีต่อ  สุรพันธ์  รุจิไชยวัฒน์  และพรทิพย์  หงชัยในข้อ
กล่าวหาว่าเกีK ยวข้องกับการประท้วงในปี  2558  คดีดังกล่าวถึงทีK สุดแล้วโดยศาลมีความเห็นว่านักกิจกรรมทัVงสองคนไม่มี
ความผิด  เนืK องจากไม่มีพยานหลักฐานมากเพียงพอว่าบริษัทเหมืองเป็นเจ้าของทีK ดินในขณะทีK เกิดเหตุขึVน  

“สิทธิในการประท้วงรวมทัVงสิทธิทีK จะแสดงออกอย่างเสรีและสิทธิในการชุมนุม  ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ”  เอมี  สมิธ  (Amy  Smith)  ผู้อํานวยการบริหารฟอร์ตีVฟายไรต์กล่าว  “ข้อกล่าวหาต่อจามรเป็นข้อหาทีK ไม่
เหมาะสมและเจ้าหน้าทีK ควรยุติคดีดังกล่าวโดยไม่ชักช้า"    

การจับกุมและควบคุมตัวบุคคลทีK ใช้สิทธิทีK ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ  ถือเป็นการกระทําทีK
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  สิทธิทีK จะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบ  และการสมาคมได้รับการคุ้มครองตามข้อ  19  และ  21  
ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  (International  Covenant  on  Civil  and  Political  
Rights-ICCPR)  ซึK งประเทศไทยเป็นรัฐภาคี  ในระหว่างการทบทวนตามวาระกรณีการปฏิบัติตามกติกา  ICCPR  ของ
ประเทศไทย  เมืK อเดือนมีนาคม  /01o  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  ได้แสดงความกังวล  กับ  “การดําเนิน
คดีอาญา  โดยเฉพาะคดีหมิK นประมาททางอาญาต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  นักกิจกรรและผู้สืK อข่าว…,”  และกระตุ้น
ประเทศไทยให้  “…  ประกันการเข้าถึงเสรีภาพในการแสดงความเห็นและการแสดงออกในทุกรูปแบบ”  

ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทีK จะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบ  และการสมาคมได้ระบุข้อ
กังวลเกีK ยวกับการดําเนินคดีในข้อหาบุกรุกของบริษัทเอกชน  ซึK งถือว่าเป็นการจํากัดสิทธิทีK จะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่าง



สงบ  และสนับสนุนศาลทีK ให้ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชน  เมืK อเป็นทีK ชัดเจนว่าสิทธิมนุษยชนตกเป็นเป้าโจมตีเนืK องจาก
ขัดขวางผลประโยชน์ของเอกชน    

ในวันทีK   /2  พฤศจิกายน  2560  พลตรีสรรเสริญ  แก้วกําเนิด  โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีประกาศว่า  รัฐบาล
กําหนดให้  “สิทธิมนุษยชน”  เป็นวาระแห่งชาติระหว่างปี  /012-/01/  และแสดงพันธกิจทีK จะรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความ
เข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน  จะมีการติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชน  และลดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศ    

ฟอร์ตีVฟายไรต์และมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนเรียกร้องรัฐบาลไทยให้ถอนฟ้องข้อกล่าวหาและการดําเนินคดีใด  ๆ  ทีK
ไม่เหมาะสมต่อผู้สืK อข่าว  นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและผู้วิพากษ์วิจารณ์คนอืK น  ๆ      

“ทางการไทยควรทําให้สังคมประจักษ์ถึงพันธกิจทีK มีต่อสิทธิมนุษยชน  โดยการปฏิบัติให้ดู  ไม่ใช่แค่ให้สัญญาเฉย  
ๆ”  สอ  รัตนมณี  พลกล้า  ทนายความและผู้ร่วมก่อตัVงมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนกล่าว  “พวกเขาควรถอนข้อกล่าวหาต่อจามร
และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนคนอืK นโดยทันทีและอย่างไม่มีเงืK อนไข  นัK นจะนับว่าเป็นจุดเริK มต้นทีK ดี!”  
  


