แถลงการณ์ ร่วมองค์ กรให้ ความช่ วยเหลือทางกฎหมาย
กรณีเจ้ าหน้ าที่ทหารใช้ อาวุธปื นยิงนายชัยภูมิ ป่ าแส เสียชีวติ
เผยแพร่ วันที่ 29 มีนาคม 2560
สืบเนื่องจากกรณีเจ้ าหน้ าที่ทหารใช้ อาวุธปื นสงครามยิงนายชัยภูมิ ป่ าแส นักกิจกรรมทางสังคม และประธานเครือข่ายเยาวชนต้ นกล้ า
ชนเผ่าพื ้นเมืองเสียชีวิต เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา และต่อมามีการกล่าวหาว่านายชัยภูมิ ป่ าแส มียาเสพติดไว้ และมีวตั ถุระเบิดไว้ ใน
ครอบครอง ต่อสู้ขดั ขวางการจับกุมและพยายามฆ่าเจ้ าหน้ าที่นนั ้
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ศูนย์พิทกั ษ์ และฟื ้นฟูสิทธิชุมชนท้ องถิ่น สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ได้ ร่วมกันจัดตัง้ ”คณะทางาน
เพื่อให้ ความช่วยเหลือทางกฎหมายและคดี” แก่ผ้ เู สียหายในกรณีดงั กล่าวขึ ้น ประกอบด้ วยทนายความนักกฎหมายและนักสิทธิมนุษยชน โดย
ตระหนักถึงความสาคัญของปั ญหาการฆ่านอกระบบกฎหมายโดยเจ้ าหน้ าที่รัฐ (Extra judicial killings) ซึง่ เป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
หลักนิติธรรมอย่างร้ ายแรง ขัด ต่อหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 39 วรรคสอง ที่บญ
ั ญัติว่า “ใน
คดีอาญา ต้ องสันนิษฐานไว้ ก่อนว่าผู้ต้องหาหรื อจาเลยไม่มีความผิด ” (พิจารณาประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช 2557 มาตรา 4) ตามหลักการดังกล่าวนอกจากเป็ นการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญา โดยให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อน
ว่าผู้ที่ถกู กล่าวหาหรือดาเนินคดีอาญาเป็ นผู้บริสทุ ธิ์จนกว่าจะมีคาพิพากษาของศาลถึงที่สดุ ว่าเป็ นผู้กระทาความผิดแล้ ว ยังเป็ นหลักการสาคัญ
ที่กาหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐต้ องนาผู้ที่ถูกกกล่าวหาว่ากระทาความผิดเข้ าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อพิสจู น์ ความผิดหรื อความบริ สุทธิ์ ตาม
กฎหมาย และเป็ นการป้องกันการใช้ อานาจของเจ้ าหน้ าที่รัฐกระทาการใดๆ ต่อผู้ต้องสงสัยหรื อผู้ถกู กล่าวหาตามอาเภอใจของตน ซึง่ จะส่งผล
ให้ เกิดการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยเจ้ าหน้ าที่รัฐอย่างเป็ นระบบแทนที่กระบวนการยุติธรรมหรือที่เรียกว่า”ศาลเตี ้ย”
ทัง้ นี ้ การปราบปรามยาเสพติ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ รวมทัง้ การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ อื่ นๆ ต้ อ งด าเนิ นการภายใต้ ก รอบแห่ ง กฎหมาย
หลักนิติธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชน รัฐโดยผู้บงั คับบัญชาหรือหัวหน้ าหน่วยงาน ต้ องดูแลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่ในสังกัดของตน
และไม่ควรแสดงอาการชื่นชมหรือกล่าวในเชิงให้ ท้ายหรือสนับสนุนการใช้ วิธีการรุ นแรงหรื อละเมิดกฎหมาย และควรมีการสอบสวนดาเนินคดี
กับเจ้ าหน้ าที่ เพื่อรักษามาตรฐานในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่และเพื่อให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นไปด้ วยความระมัดระวังต่อไป
องค์กรสิทธิมนุษยชนดังมีรายชื่อดังกล่าวข้ างต้ นและคณะทางานให้ ความช่วยเหลือทางกฎหมายและคดี มีความเห็นว่า
1. ประจักษ์ พยานผู้เห็นเหตุการณ์การเสียชีวิตของนายชัยภูมิ ป่ าแส พึงได้ รับการคุ้มครองความปลอดภัย โดยกรมคุ้มครองสิทธิ และ
เสรี ภาพของประชาชน และ/หรื อ คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้ พยานมีความมั่นใจและอยู่ในสถานการณ์ ที่สามารถยืนยัน
ข้ อเท็จจริงตามที่ตนรู้เห็นเหตุการณ์ได้ โดยปราศจากความหวาดกลัวและการข่มขู่คกุ คาม ทังให้
้ ย้ายเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์ดงั กล่าว
ออกจากพื ้นที่โดยทันทีเพื่อแสดงความบริสทุ ธิ์และไม่ย่งุ เหยิงข่มขู่พยาน
2. การกระทาของเจ้ าหน้ าที่ทหารควรได้ รับการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฯลฯ ทังนี
้ ้ โดย
การตังคณะกรรมการเฉพาะกิ
้
จที่มีความเป็ นอิสระและมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม
3. เมื่อมีการผ่าชันสูตรศพและจัดทารายงานโดยแพทย์นิติเวชแล้ ว มารดาของนายชัยภูมิ ป่ าแส ควรได้ รับสิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูล
รายงานการผ่าพิสจู น์ศพของแพทย์โดยเร็ ว ในฐานะที่มารดาและเป็ นผู้เสียหายพึงจะได้ รับรู้ รายละเอียดการตายของบุตรชายตนรวมทังความ
้
คืบหน้ าของคดีและข้ อมูลพยานหลักฐานต่างๆตามสมควร
4. ผู้บังคับบัญชา หรื อเจ้ าหน้ าที่ระดับสูงจะต้ องไม่แทรกแซงทัง้ โดยเปิ ดเผยหรื อในทางลับ ต่อการสืบสวนสอบสวนของพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ เพื่อให้ กระบวนการยุติธรรมสามารถดาเนินการไปได้ โดยอิสระเพื่อความเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
องค์กรสิทธิ มนุษยชนและคณะทางานให้ ความช่วยเหลือทางกฎหมายและคดี จะดาเนินการทางกฎหมายต่อกรณี ของนายชัยภูมิ
ป่ าแส ตามระบบกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ ความจริงปรากฏและเพื่อคุ้มครองหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนต่อไป
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม นายสุมิตรชัย หัตถสาร ทนายความหัวหน้ าคณะทางานฯ โทร 081-950-7575
นายปรี ดา นาคผิว ทนายความ
โทร 089-622-2474

