แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
แถลงการณ์
21 มีนาคม 2560
ประเทศไทย: การสังหารนักกิจกรรมชาวลาหูว่ ยั 17 ปี ต้องได้รบั การประกันให้เกิดความรับผิดชอบ
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลกล่าวในวันนี ้ว่าทางการไทยต้ องสัง่ การโดยทันทีให้ มกี ารสอบสวนอย่างเป็ นอิสระ
และเห็นผล ผลต่อกรณีการสังหารนักกิจกรรมเยาวชนชาติพนั ธุ์โดยเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายความมัน่ คง และทางการไทยต้ อง
รับประกันว่าผู้ที่มีสว่ นรับผิดชอบจะต้ องถูกนาตัวเข้ ารับการไต่สวน หากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนใดๆ อันเป็ นเหตุให้ เขา
เสียชีวติ
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 นายชัยภูมิ ป่ าแส อายุ 17 ปี นักกิจกรรมเยาวชนกลุม่ ชาติพนั ธุ์ลาหูถ่ กู ยิงจน
เสียชีวติ บริ เวณด่านตรวจที่จงั หวัดเชียงใหม่ โดยมีรายงานว่าเป็ นกองกาลัง ร่วมของเจ้ าหน้ าที่ทหารกับหน่วยเฉพาะกิจกอง
กาลังผาเมือง ซึง่ เป็ นหน่วยปราบปรามยาเสพติดและหน่วยลาดตระเวนบริ เวณชายแดน จากรายงานของกองทัพระบุวา่
นายชัยภูมิได้ หลบหนีออกจากรถที่เขาเดินทางมาด้ วย และถูกยิงระหว่างที่เขาพยายามที่จะโยนระเบิดใส่เจ้ าหน้ าที่ทหาร
ในรายงานระบุวา่ ในเวลาต่อมาเจ้ าหน้ าที่ทหารพบแอมเฟตามีนจานวนมากซ่อนอยูใ่ นรถคันดังกล่าว
นายชัยภูมิ ป่ าแสเป็ นนักกิจกรรมที่มีชื่อเสียงโดยทางานเรี ยกร้ องสิทธิของชาวลาหูแ่ ละกลุม่ ชนพื ้นเมืองอื่นๆ ใน
ไทย เขายังเป็ นผู้สร้ างภาพยนตร์ และนักดนตรี มือสมัครเล่น มีผลงานในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิชนพื ้นเมืองและกลุม่ คนไร้
สัญชาติ มีรายงานว่าที่ผา่ นมาเขาทางานรณรงค์ตอ่ ต้ านการใช้ ยาเสพติดในกลุม่ ชุมชนลาหู่
ผู้ขบั รถคันที่นายชัยภูมิ ป่ าแสเดินทางมาด้ วยได้ ถกู จับกุมในทีเ่ กิดเหตุ และถูกส่งตัวไปยังเรื อนจาจังหวัดเชียงใหม่
ในระหว่างที่เขียนแถลงการณ์นี ้ เขายังคงถูกควบคุมตัวเอาไว้
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลขอเรี ยกร้ องทางการไทยให้ ดาเนินการสอบสวนอย่างเป็ นอิสระ ไม่ลาเอียง และเห็น
ผล ต่อการสังหารครัง้ นี ้ และให้ ค้ มุ ครองพยาน ชาวบ้ านในชุมชน และครอบครัวของเขาจากการข่มขูห่ รื อคุกคามใดๆ
หน่วยงานที่ทาการสอบสวนจะต้ องเป็ นอิสระจากผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์ครัง้ นี ้ พยานผู้ร้ ูเห็นเหตุการณ์สงั หารซึง่
ถูกควบคุมตัวอยู่ ควรได้ รับการปล่อยตัว เว้ นแต่เขาจะต้ องข้ อหาซึง่ เป็ นฐานความผิดที่เป็ นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลซึง่
หากเป็ นเช่นนัน้ เขาต้ องได้ รับการควบคุมตัวชัว่ คราวตามคาสัง่ ของศาลพลเรื อนทีเ่ ป็ นอิสระ ในกรณีที่ไม่มีการปล่อยตัวเขา
หรื ออยูร่ ะหว่างพิจารณาการปล่อยตัว เขาต้ องสามารถเข้ าถึงทนายความที่เป็ นอิสระ และสามารถพบกับญาติโดยทันที
รวมทังเข้
้ าถึงหน่วยงานสอบสวนที่เหมาะสมรวมทังคณะกรรมการสิ
้
ทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
อื่นๆ ทังนี
้ ้โดยจะต้ องไม่ให้ เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการสังหารครัง้ นี ้เข้ าถึงตัวเขาได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ทางการไทย
ยังควรดาเนินการที่จาเป็ นทังปวงเพื
้
่อประกันว่าพยานผู้ร้ ูเห็นการสังหารจะต้ องไม่ถกู ทรมานหรื อถูกปฏิบตั ิอย่างโหดร้ าย
ระหว่างทีถ่ กู ควบคุมตัว แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลขอกระตุ้นรัฐบาลไทยให้ จดั ให้ หน่วยงานสอบสวนมีทรัพยากรที่
จาเป็ นทังปวง
้ รัฐบาลยังควรให้ การประกันว่า กรณีที่การสอบสวนนาไปสูพ่ ยานหลักฐานทีเ่ พียงพอและรับฟั งได้ ในศาล ซึง่
ยืนยันว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ ้นกับบุคคลใดๆ ก็ตาม ผู้ถกู กล่าวหาว่ากระทาความผิดจะต้ องถูกนาตัวเข้ าสู่
กระบวนการพิจารณาซึง่ ได้ มาตรฐานระหว่างประเทศและเป็ นธรรม และให้ เป็ นการไต่สวนของศาลพลเรื อน

ข้อมูลพืน
้ ฐาน
ชาวลาหูเ่ ป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุ์ที่มีภาษาเฉพาะและอาศัยอยูก่ ระจายตัวทังในประเทศไทย
้
จีน เวียดนาม เมียนมา
และลาว โดยในประเทศไทยมีชาวลาหูอ่ ยูป่ ระมาณ 150,000 คน ส่วนใหญ่ดารงชีพเป็ นเกษตรกรทางตอนเหนือของ
ประเทศ
นายชัยภูมิ ป่ าแส หรื อ “จะอุ๊” เป็ นนักเรี ยนอายุ 17 ปี ของโรงเรี ยนเชียงดาววิทยาคม โดยเขามักเข้ าร่วมกิจกรรม
เพื่อส่งเสริ มวัฒนธรรมและประเพณีของชาวลาหู่ รวมทังกิ
้ จกรรมของกลุม่ รักษ์ ลาหู่
นายชัยภูมิยงั มีบทบาทในการจัดทาภาพยนตร์ หลายชิ ้นเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและสังคมทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อชาวลาหู่ รวมทังประเด็
้
นสภาวะไร้ สญ
ั ชาติ ยาเสพติด และสิทธิในที่ดิน เขายังแต่งเพลงเกี่ยวกับปัญหาที่กระทบต่อ
ชุมชนชาวลาหู่ และเป็ นผู้นากิจกรรมเพื่อส่งเสริ มการเต้ นราแบบพื ้นเมืองชาวลาหู่
นายชัยภูมิถกู สังหารเพียงไม่กี่วนั หลังการเข้ าร่วมงานแถลงข่าวเปิ ดโครงการ "เด็กและเยาวชนส่งเสียงเพื่อสือ่ สาร
สังคม" ที่จดั ขึ ้นโดยสถาบันเด็กและเยาวชน (สสย.)

