แถลงการณ์ ร่ วม    
ประเทศไทย:  ถอนข้ อกล่ าวหาต่ อนั กข่ าวนายจามร  ศรเพชรนริ นทร์   
นั กข่ าวไทยอาจได้ รับโทษจํ าคุ กไม่ เกิ นห้ าปี     
  
(กรุ งเทพฯ  5  มกราคม  /012)  ทางการไทยควรข้ อกล่ าวหาต่ อนั กข่ าวนายจามร  ศรเพชรนริ นทร์   โดยทั นที และ
อย่ างไม่ มี เงืK อนไข  จามรกํ าลั งถู กสอบสวนเนืK องจากถู กกล่ าวหาว่ าเกีK ยวข้ องกั บการชุ มนุ มประท้ วงอย่ างสงบทีK เหมื องแร่
ทองคํ าแบบเปิ ดในภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ  ฟอร์ ตี Vฟายไรต์ และมู ลนิ ธิ ศูนย์ ข้ อมู ลชุ มชนกล่ าวในวั นนี V  เจ้ าหน้ าทีK ตรวจคน
เข้ าเมื องได้ จั บกุ มจามรตอนเช้ าวั นทีK   /X  พฤศจิ กายน  2560  ขณะทีK เขากํ าลั งข้ ามพรมแดนเข้ าสู่ เมี ยนมาเพืK อปฏิ บั ติหน้ าทีK
ของตน    
"สืK อมวลชนและช่ องทางการสืK อสารมี ส่ วนช่ วยเผยแพร่ และทํ าให้ สั งคมได้ ยิ นเสี ยงของชาวบ้ าน”  จามร  ศรเพชร
นริ นทร์   อายุ   35  ปี  กล่ าวกั บฟอร์ ตี Vฟายไรต์   “ถ้ าสืK อมวลชนไม่ สามารถใช้ เสรี ภาพในการแสดงความเห็ น  หรื อต้ องถู กตอบโต้
เนืK องจากการนํ าเสนอข้ อมู ล  ย่อมทํ าให้ สั งคมไม่ ได้ ยิ นเสี ยงของชุ มชนในท้ องถิK น”    
ในวั นทีK   8  มกราคม  2561  เจ้ าหน้ าทีK ตํ ารวจภู ธรวั งสะพุ ง  จังหวั ดเลย  จะแจ้ งผลการสื บสวนว่ าจะส่ งฟ้ องคดี ของ
จามรให้ กั บอั ยการจั งหวั ดเลยหรื อไม่   ถ้าศาลเห็ นว่ าเขามี ความผิ ด  เขาอาจได้ รั บโทษจํ าคุ กไม่ เกิ นห้ าปี   และ/หรื อ  ปรั บไม่ เกิ น  
10,000  บาท  
เมืK อวั นทีK   j  กุมภาพั นธ์   /00X  ศาลจั งหวั ดเลยออกหมายจั บจามรตามมาตรา  83,  362,  และ  365  ตามประมวล
กฎหมายอาญา  ในข้ อหา  “รบกวนการครอบครอง”  หรื อข้ อหาบุ กรุ ก  เข้ าพื VนทีK เหมื องทองคํ าแบบเปิ ด  ซึKงเดิ มอยู่ ใต้ การ
บริ หารจั ดการของบริ ษัททุ่ งคํ า  จํากั ด    
เจ้ าหน้ าทีK ตรวจคนเข้ าเมื องได้ จั บกุ มจามรตอนเช้ าวั นทีK   /X  พฤศจิ กายน  /01o  ทีKด่ านบ้ านนํ Vาพุ ร้อน  จังหวั ด
กาญจนบุ รี  และได้ ส่ งตั วเขาไปให้ เจ้ าหน้ าทีK ทีK สถานี ตํ ารวจภู ธรวั งสะพุ งควบคุ มตั วเมืK อวั นทีK   jo  พฤศจิ กายน  และเขาได้ รั บ
การประกั นตั วออกไปเมืK อวั นทีK   2  ธันวาคม  /01o    
จามรกล่ าวกั บฟอร์ ตี Vฟายไรต์ ว่ า  ก่อนจะถู กจั บกุ ม  เขาไม่ ทราบมาก่ อนว่ าเจ้ าหน้ าทีK กํ าลั งสื บสวนว่ าเขาเกีK ยวข้ อง
กั บการกระทํ าผิ ดใดๆ  และไม่ เคยได้ รั บหมายเรี ยกจากเจ้ าหน้ าทีK ตํ ารวจ    
เจ้ าหน้ าทีK กํ าลั งสื บสวนว่ าจามรเกีK ยวข้ องหรื อไม่ กั บการปั กธงเขี ยวและใช้ ปู นขาวเขี ยนข้ อความ  “ปิ ดเหมื อง  ฟืVนฟู ”  
บนพื Vนดิ นบริ เวณเหมื องแบบเปิ ดเมืK อวั นทีK   2q  พฤษภาคม  /00r      
คดี นี Vเป็ นหนึK งใน  คดี แพ่ งและอาญา  หลายคดี ทีK มี การฟ้ องเพืK อเล่ นงานชาวบ้ าน  ทัVงโดยเจ้ าหน้ าทีK รั ฐและบริ ษัท  ทุ่ ง
คํ า  จํากั ด  คดี เหล่ านี Vถือเป็ นการใช้ กระบวนการยุ ติธรรมเพืK อการคุ กคาม  ฟอร์ ตี Vฟายไรต์ และมู ลนิ ธิ ศูนย์ ข้ อมู ลชุ มชนกล่ าว  
ทนายความจากมู ลนิ ธิ ศูนย์ ข้ อมู ลชุ มชนว่ าความให้ กั บชาวบ้ านทีK เลยและจามรในคดี แพ่ งและอาญาหลายคดี   
ในวั นทีK   /0  พฤศจิ กายน  /00X  ศาลจั งหวั ดเลยได้ ยกฟ้ องคดี ต่ อ  สุรพั นธ์   รุจิไชยวั ฒน์   และพรทิ พย์   หงชั ยในข้ อ
กล่ าวหาว่ าเกีK ยวข้ องกั บการประท้ วงในปี   2558  คดี ดั งกล่ าวถึ งทีK สุ ดแล้ วโดยศาลมี ความเห็ นว่ านั กกิ จกรรมทั Vงสองคนไม่ มี
ความผิ ด  เนืK องจากไม่ มี พยานหลั กฐานมากเพี ยงพอว่ าบริ ษัทเหมื องเป็ นเจ้ าของทีK ดิ นในขณะทีK เกิ ดเหตุ ขึVน  
“สิ ทธิ ในการประท้ วงรวมทั Vงสิ ทธิ ทีKจะแสดงออกอย่ างเสรี และสิ ทธิ ในการชุ มนุ ม  ได้ รั บการคุ้ มครองตามกฎหมาย
ระหว่ างประเทศ”  เอมี   สมิ ธ  (Amy  Smith)  ผ้ ู อํ านวยการบริ หารฟอร์ ตี Vฟายไรต์ กล่ าว  “ข้ อกล่ าวหาต่ อจามรเป็ นข้ อหาทีK ไม่
เหมาะสมและเจ้ าหน้ าทีK ควรยุ ติคดี ดั งกล่ าวโดยไม่ ชั กช้ า"    
การจั บกุ มและควบคุ มตั วบุ คคลทีK ใช้ สิ ทธิ ทีKได้ รั บการคุ้ มครองตามกฎหมายระหว่ างประเทศ  ถือเป็ นการกระทํ าทีK
ไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย  สิทธิ ทีKจะมี เสรี ภาพในการชุ มนุ มอย่ างสงบ  และการสมาคมได้ รั บการคุ้ มครองตามข้ อ  19  และ  21  
ของกติ การะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิ พลเมื องและสิ ทธิ ทางการเมื อง  (International  Covenant  on  Civil  and  Political  
Rights-ICCPR)  ซึKงประเทศไทยเป็ นรั ฐภาคี   ในระหว่ างการทบทวนตามวาระกรณี การปฏิ บั ติตามกติ กา  ICCPR  ของ
ประเทศไทย  เมืK อเดื อนมี นาคม  /01o  คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งสหประชาชาติ   ได้ แสดงความกั งวล  กับ  “การดํ าเนิ น
คดี อาญา  โดยเฉพาะคดี หมิK นประมาททางอาญาต่ อนั กปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน  นักกิ จกรรและผู้ สืK อข่ าว…,”  และกระตุ้ น
ประเทศไทยให้   “…  ประกั นการเข้ าถึ งเสรี ภาพในการแสดงความเห็ นและการแสดงออกในทุ กรู ปแบบ”  
ผู้ รายงานพิ เศษแห่ งสหประชาชาติ ว่าด้ วยสิ ทธิ ทีKจะมี เสรี ภาพในการชุ มนุ มอย่ างสงบ  และการสมาคมได้ ระบุ ข้อ
กั งวลเกีK ยวกั บการดํ าเนิ นคดี ในข้ อหาบุ กรุ กของบริ ษัทเอกชน  ซึKงถื อว่ าเป็ นการจํ ากั ดสิ ทธิ ทีKจะมี เสรี ภาพในการชุ มนุ มอย่ าง

สงบ  และสนั บสนุ นศาลทีK ให้ ความสํ าคั ญกั บสิ ทธิ มนุ ษยชน  เมืK อเป็ นทีK ชั ดเจนว่ าสิ ทธิ มนุ ษยชนตกเป็ นเป้ าโจมตี เนืK องจาก
ขั ดขวางผลประโยชน์ ของเอกชน    
ในวั นทีK   /2  พฤศจิ กายน  2560  พลตรี สรรเสริ ญ  แก้ วกํ าเนิ ด  โฆษกประจํ าสํ านั กนายกรั ฐมนตรี ประกาศว่ า  รัฐบาล
กํ าหนดให้   “สิ ทธิ มนุ ษยชน”  เป็ นวาระแห่ งชาติ ระหว่ างปี   /012-/01/  และแสดงพั นธกิ จทีK จะรณรงค์ ให้ ประชาชนเกิ ดความ
เข้ าใจด้ านสิ ทธิ มนุ ษยชน  จะมี การติ ดตามสถานการณ์ สิ ทธิ มนุ ษยชน  และลดการละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชนในประเทศ    
ฟอร์ ตี Vฟายไรต์ และมู ลนิ ธิ ศูนย์ ข้ อมู ลชุ มชนเรี ยกร้ องรั ฐบาลไทยให้ ถอนฟ้ องข้ อกล่ าวหาและการดํ าเนิ นคดี ใด  ๆ  ทีK
ไม่ เหมาะสมต่ อผู้ สืK อข่ าว  นักปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชนและผู้ วิ พากษ์ วิ จารณ์ คนอืK น  ๆ      
“ทางการไทยควรทํ าให้ สั งคมประจั กษ์ ถึ งพั นธกิ จทีK มี ต่ อสิ ทธิ มนุ ษยชน  โดยการปฏิ บั ติให้ ดู   ไม่ ใช่ แค่ ให้ สั ญญาเฉย  
ๆ”  สอ  รัตนมณี   พลกล้ า  ทนายความและผู้ ร่ วมก่ อตั Vงมู ลนิ ธิ ศูนย์ ข้ อมู ลชุ มชนกล่ าว  “พวกเขาควรถอนข้ อกล่ าวหาต่ อจามร
และนั กปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชนคนอืK นโดยทั นที และอย่ างไม่ มี เงืK อนไข  นัKนจะนั บว่ าเป็ นจุ ดเริK มต้ นทีK ดี !”  
  

