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เผยแพร่ วนั ที ่ 8 ธันวาคม 2557
แถลงการณ์
ขอให้ เจ้ าพนักงานตารวจและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบข้ อเท็จจริงและติดตามดาเนินคดีกรณีคุกคาม
นักต่ อสู้เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน (Human Rights Defenders)
ตามที่ปรากฏรายงานข่าวว่า เมื่อช่วงค่าของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ได้ มีคนร้ ายลอบยิง นายพิธาน ทอง
พนัง กรรมการสิ่งแวดล้ อมกรุ งชิง และแกนนาชาวบ้ านในการต่อสู้กรณีเหมืองแร่ ตาบลกรุ งชิง อาเภอนบพิตา จังหวัด
นครศรี ธรรมราช จนเป็ นเหตุให้ เสียชีวิต ในขณะที่เดินทางกลับจากการประสานงานกับชาวบ้ านที่ได้ รับผลกระทบจาก
การทาเหมืองแร่ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการดาเนินการทางคดีที่ชาวบ้ านร่ วมกับคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้ อม สภา
ทนายความ ยื่นฟ้ องต่อศาลปกครองนครศรี ธรรมราชให้ เพิกถอนประทานบัตรเหมืองแร่ ดงั กล่าว และต่อมาเมื่อวันที่ 4
ธันวาคม 2557 ยังได้ มีเหตุคนรายลอบยิงนายบุญส่ง เกิดเรื อง สมาชิกองค์การบริ หารส่วนตาบล หมู่ 1 ตาบลนบพิตา
เสียชีวิตพร้ อมภรรยา ซึ่งเกิดเหตุในพื ้นที่เดียวกัน นอกจากนี ้ ยังมีรายงานข่าวว่า เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา
กลางวัน ได้ มีคนร้ ายลอบยิง นายสมสุข เกาะกลาง จนเสียชีวิต และมีผ้ บู าดเจ็บเล็กน้ อย คือ นางสีดา บ่อหนา ภรรยา
ของผู้ตาย โดยนายสมสุขเป็ นแกนนาชาวบ้ าน และเป็ นนักเคลื่อนไหวเรี ยกร้ องสิทธิในที่ดินทากินจากภาครัฐ ที่ผ่านมา
ได้ นาชาวบ้ านเข้ าอยูอ่ าศัยและทากินในสวนปาล์มน ้ามันของบริ ษัทเอกชน เรี ยกร้ องให้ รัฐตรวจสอบการถือครองเอกสาร
สิทธิของบริ ษัทเอกชน ในจังหวัดกระบี่
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (HRLA) และองค์กรดังมีรายชื่อข้ างท้ าย ขอประณามการกระทาดังกล่าว
อันเป็ นเหตุให้ มีบคุ คลเสียชีวิตนี ้อย่างถึงที่สดุ และเห็นว่า การลอบสังหารดังกล่าวนันเป็
้ นการกระทาที่อกุ อาจไม่มีความ
ยาเกรงต่อกฎหมายบ้ านเมือง หากทบทวนเหตุการณ์ลอบสังหารแกนนาประชาชนที่เรี ยกร้ องสิทธิที่ผา่ นมา จะเห็นได้ วา่
มีประชาชนจานวนมากที่บาดเจ็ บและเสียชี วิตจากการกระทาดังกล่าว ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นการข่ม ขู่ให้ ประชาชนยุติข้ อ
เรี ยกร้ องของกลุม่ ดังนัน้ จึงปฏิเสธไม่ได้ วา่ หากคนร้ ายยังไม่ถกู จับกุมดาเนินคดี ประชาชนที่เหลือที่ ยงั คงยืนยันต่อสู้
เรี ยกร้ องสิทธิของตนเองต่อไป ย่อมตกเป็ นผู้ที่มีความเสี่ยงจะเกิดอันตรายแก่ชีวิตได้ สถานการณ์ดงั กล่าวเป็ นภาวะที่
คุกคามและละเมิดสิทธิใน ชีวิต ร่างกาย และเสรี ภาพของประชาชน อันเป็ นสิทธิเสรี ภาพขันพื
้ ้นฐานตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอย่างร้ ายแรง และเป็ นการคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (Human Rights
Defenders) ที่ใช้ สทิ ธิเสรี ภาพเพื่อปกป้องสิทธิในสิง่ แวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพ และสิทธิชมุ ชน
เพื่อปกป้องคุ้มครองการใช้ สิทธิ เสรี ภาพและสิทธิ ทางศาลของประชาชน และเพื่อ ไม่ใ ห้ เกิ ดเหตุการณ์ ใ น
ลักษณะเช่นนี ้อีก สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (HRLA) และองค์กรดังมีรายชื่อข้ างท้ าย จึงมีข้อเรี ยกร้ องดังนี ้
1. ให้ สานักงานตารวจแห่ง ชาติ เจ้ า พนักงานต ารวจสถานีตารวจภูธรจังหวัดนครศรี ธรรมราชและสถานี
ตารวจภูธรจังหวัด กระบี่ รวมถึง หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง เร่ งตรวจสอบข้ อเท็จจริ งเพิ่มเติม และสอบสวนดาเนินคดี กับ
ผู้กระทาความผิดและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องตามกฎหมายให้ ถึงที่สดุ โดยรอบคอบ รวดเร็ ว เพื่อไม่ให้ เกิดภาวะลอยนวลและ
ทาซ ้าจนกลายเป็ นวัฒนธรรมการใช้ อานาจนอกกฎหมาย

2. ให้ เจ้ าพนักงานตารวจและหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้ อง กาหนดมาตรการและดาเนินการเพื่อปกป้องคุ้มครอง
ความปลอดภัยของชุมชนและนักปกป้องสิทธิ มนุษยชน และป้องปรามไม่ให้ เกิดเหตุการณ์ ข่มขู่คุกคาม ตลอดจนใช้
ความรุนแรงและอานาจเถื่อนกับประชาชนจนบาดเจ็บและถึงแก่ชีวิต อันเป็ นการละเมิดสิทธิเสรี ภาพของประชาชนโดย
ไม่ยาเกรงต่อกฎหมายเช่นนี ้ซ ้าอีก
3. ให้ รัฐบาลและหน่วยงานด้ านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้ องเยียวยาประชาชนผู้ได้ รับความเสียหาย
และกาหนดให้ มีกลไกมาตรการการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (Human Rights Defenders) อย่างเป็ นระบบ
ด้ วยความเคารพต่อสิทธิสทิ ธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.)
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