ความเห็นในหน้ าบทบรรณาธิการ

การต่ อสู้ กบั การละเมิดสิ ทธิจากกิจการเหมืองแร่
ทําให้ ชีวติ ของชาวบ้ านทีเC คลืCอนไหวตกอยู่ในความเสีC ยง
ชุมชนท้ องถินC ทัวC ประเทศเผชิญกับรู ปแบบการข่ มขู่ ความรุนแรง และการคุกคามผ่ านกระบวนการศาลทีนC ่ าหนักใจ
สุธารี วรรณศิริ และ คิงสลีย์ แอบบอต
ต้นฉบับตีพิมพ์ เป็ นภาษาอังกฤษในหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสท์ ฉบับวันที@ 5 มิถุนายน 2559
ช่วงคํ@าวันที@ 15 พฤษภาคม 2557 ชายฉกรรจ์ไม่ทราบฝ่ ายกว่า 100 คน ส่ วนใหญ่ติดอาวุธและสวมหน้ากากดํา
บุกเข้าไปในหมู่บา้ นเล็ก ๆ แห่งหนึ@งในจังหวัดเลย ทําร้ายร่ างกายชาวบ้านทัXงชายและหญิงหลายคน
ชาวบ้านกลุ่มนีXคดั ค้านการทําเหมืองแร่ ทองแดงและทองคําในพืXนที@
จากผลการทดสอบตัวอย่างนํXาเมื@อปี 2550 พบว่ามีการปนเปืX อนสารเคมีในแหล่งนํXาในพืXนที@
ชาวบ้านที@อาศัยอยูใ่ นหกชุมชนรอบเหมืองทองรวมตัวเป็ นเครื อข่ายกลุ่มฅนรักษ์บา้ นเกิดเพื@อเรี ยกร้องให้ปิดเหมือง
และฟืX นฟูสิ@งแวดล้อมในพืXนที@ ชุมชนถึงขัXนตัXงกําแพงเป็ นแนวกัXนถนนซึ@งเป็ นเส้นทางเข้าเหมืองเมื@อปี 2557
ซึ@งเป็ นช่วงเดียวกับที@ชายฉกรรจ์ติดอาวุธเหล่านีXบุกเข้ามาควบคุมตัวชาวบ้าน
จํานวนมากโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ใช้กาํ ลังทําร้ายร่ างกายชาวบ้านหลายคนในเหตุการณ์ความรุ นแรง
ที@เกิดขึXนยาวนานกว่าหกชัว@ โมง
แม้วา่ ชาวบ้านได้โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที@รัฐ แต่ไม่มีเจ้าหน้าที@ตาํ รวจเข้ามาให้ความช่วยเหลือ
ที@ผา่ นมามีการฟ้องคดีอาญากับจําเลยเพียงสองคนจากคนร้ายมากกว่า 100 คน ในข้อหาทําร้ายร่ างกาย
โดยจําเลยเป็ นอดีตนายทหารกองทัพบกที@เกษียณอายุ
ราชการกับลูกชายของเขาซึ@งยังคงรับราชการทหารอยู่ เมื@อวันอังคาร (31 พฤษภาคม 2559)
ศาลจังหวัดเลยตัดสิ นว่าเจ้าหน้าที@ทหาร
ทัXงสองนายมีความผิดจริ งในข้อกล่าวหาทางอาญาต่าง ๆ รวมทัXงความผิดฐานทําร้ายร่ างกาย กักขังหน่วงเหนี@ยว
และการใช้อาวุธปื นโดยไม่มีเหตุอนั ควรใน
ที@สาธารณะ ศาลตัดสิ นลงโทษจําคุกจําเลยเพียงสองปี และสามปี ตามลําดับ และสัง@ ให้จ่ายค่าสิ นไหมทดแทนกว่า 160,000
บาท
ให้กบั ชาวบ้านที@เป็ นโจกท์ร่วมทัXงเก้าคน ปั จจุบนั จําเลยทัXงสองคนได้รับการประกันตัว
บริ ษทั ซึ@งประกอบกิจการเหมืองแร่ ในพืXนที@นX ีคือ บริ ษทั ทุ่งคํา จํากัด
ซึ@งที@ผา่ นมาปฏิเสธไม่มีส่วนเกี@ยวข้องกับการละเมิดสิ ทธิใดๆ และได้ยนื@ ฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งอย่างน้อย 19
คดีกบั ชาวบ้านที@ประท้วงคัดค้านเหมืองแร่ ทองคํา รวมทัXงล่าสุ ดคือการฟ้องคดี

หมิ@นประมาททางอาญากับเด็กหญิงอายุ 15 ปี
ซึ@งเป็ นผูบ้ รรยายรายงานข่าวพลเมืองที@ตX งั คําถามเกี@ยวกับกิจการเหมืองทองคําและสิ@ งแวดล้อมที@ออกอากาศทางสถานีโทรทัศ
น์ไทยพีบีเอส
เหตุการณ์ที@เกิดขึXนเป็ นแบบแผน “การพัฒนา” ในประเทศไทย ชุมชนต้องเผชิญกับการข่มขู่ ความรุ นแรงและ
การคุกคามผ่านกระบวนการศาล
เช่นเดียวกับสถานการณ์ที@เกิดขึXนในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ในช่วงบ่ายของวันที@ 8 เมษายนปี นีX มือปื นไม่ทราบชื@อ
ลอบยิงนายสุ พจน์ กาฬสงค์ แกนนําเคลื@อนไหวเพื@อสิ ทธิที@ดิน ระหว่างที@เขาขับรถยนต์กลับบ้านในอําเภอชัยบุรี
เป็ นเหตุให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัส โชคดีที@เขารอดชีวติ
แต่แกนนําเคลื@อนไหวเพื@อสิ ทธิที@ดินคนอื@นไม่ได้โชคดีแบบนีX
นายสุ พจน์เป็ นสมาชิกคนที@หา้ ของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.)
ซึ@งเป็ นเครื อข่ายชุมชนที@เคลื@อนไหวเรี ยกร้องสิ ทธิในที@ดิน
ของเกษตรกร และที@ผา่ นมามีขอ้ พิพาทกับรัฐบาลและ บริ ษทั จิวกังจุย้ พัฒนา จํากัด ซึ@งเป็ นบริ ษทั ปาล์มนํXามันของ
คนไทย เป็ นเหตุให้ถูกโจมตีทาํ ร้ายตัXงแต่ปี 2553 ที@ผา่ นมาสมาชิกสี@ คนถูกลอบยิงเสี ยชีวติ จนถึงปัจจุบนั มีการนําตัว
ชายเพียงคนเดียวเข้ารับการพิจารณาคดีแม้จะมีการสังหารทัXงสี@ กรณี แต่ศาลได้ยกฟ้องชายคนดังกล่าว
เมื@อเร็ ว ๆ นีXในเดือนมีนาคม บริ ษทั อัครา รี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) ซึ@งเป็ นบริ ษทั ลูกที@ทาํ เหมืองทองคําในไทย
ของบริ ษทั คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด จํากัดของออสเตรเลีย ได้ฟ้องหมิ@นประมาทคดีอาญากับนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชน
สองคน ซึ@งคัดค้านการดําเนินกิจการเหมืองแร่ ของบริ ษทั ในจังหวัดพิจิตร
โดยกล่าวหาว่าพวกเขาโพสต์ความเห็นในทางลบเกี@ยวกับ
บริ ษทั ผ่านทางเฟซบุค๊
ที@จงั หวัดตาก เมื@อวันที@ 15 พฤษภาคมปี ที@แล้ว ทางการสัง@ ให้สมาชิกกลุ่มแม่สอดรักษ์ถิ@น ซึ@งเป็ นเครื อข่าย
ชาวบ้านในอําเภอแม่สอด ต้องอพยพออกจากที@ดินตามแผนการของรัฐบาลที@จะพัฒนาให้เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชาวบ้านบอกกับเราว่า เจ้าหน้าที@ฝ่ายความมัน@ คงได้เข้ามาขัดขวางไม่ให้พวกเขายืน@ คําร้องต่อทางการเกี@ยวกับ
การไล่รXื อหลายครัXงด้วยกัน
ในบรรดากรณี เหล่านีX นักปกป้องสิ ทธิมนุษยชนที@เรี ยกร้องความเป็ นธรรม มักถูกผลักให้อยูช่ ายขอบและ
จํากัดสิ ทธิการแสดงออก
แต่ประเทศไทยมีพนั ธกรณี ตามกฎหมายที@ตอ้ งคุม้ ครองนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชนทุกคน จากการตอบโต้อนั
เป็ นผลมาจากการใช้สิทธิของตน

ในวันที@ 17 ธันวาคม 2558 ประเทศไทยเข้าร่ วมกับอีก 127 ประเทศในที@ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
และให้การรับรองมติวา่ ด้วยนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชน เป็ นมติที@เรี ยกร้องให้รัฐต่าง ๆ งดเว้นจากการคุกคามหรื อตอบโต้
นักปกป้องสิ ทธิมนุษยชน และอนุญาตให้มีการแสดงความเห็นต่างจากรัฐได้อย่างสงบและอย่างเสรี เป็ นมติที@เรี ยกร้อง
ให้ภาคธุรกิจเคารพสิ ทธิของนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชน และให้จาํ แนกและแก้ปัญหาผลกระทบด้านสิ ทธิมนุษยชนร้ายแรง
ที@เกิดขึXนจากกิจการของตน โดยให้มีการปรึ กษาหารื ออย่างจริ งจังกับกลุ่มที@อาจจะได้รับผลกระทบหรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
อื@น ๆ ที@เกี@ยวข้อง
นอกจากนัXน เมื@อเดือนที@แล้ว ประเทศไทยได้รับพิจารณาข้อเสนอแนะจากรัฐภาคีสหประชาชาติ 6 ประเทศ
เรื@ องในแง่การคุม้ ครองนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชน ระหว่างการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนรอบสองของคณะมนตรี
สิ ทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Universal Periodical Review) ที@สหประชาชาติ โดยประเทศไทยได้เห็นชอบที@จะ
ดําเนินการสอบสวนโดยทันทีและอย่างรอบด้าน หากมีรายงานการข่มขู่ คุกคาม และทําร้ายนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชน
และให้นาํ ตัวผูก้ ระทําผิดมาลงโทษ การแสดงความสนับสนุนของประเทศไทยต่อหลักการเหล่านีXในเวทีโลกเป็ นสิ@ งที@
น่ายินดี แต่จะไม่มีความหมายมากนักหากปราศจากการปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม
ประเทศไทยยังต้องใช้เวลาอีกมากในการดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามพันธกรณี ระหว่างประเทศ และให้คุม้ ครอง
นักปกป้องสิ ทธิมนุษยชน
ประเทศไทยควรเริ@ มต้นจากการคุม้ ครองให้บุคคลและชุมชนที@ถูกละเมิดสิ ทธิ สามารถเข้าถึง
การเยียวยาและการชดเชยอย่างเป็ นผล โดยรัฐบาลควรจัดทํากรอบกฎหมายอย่างจริ งจังและอย่างเป็ นผล เพื@อ
สนับสนุนกระบวนการขอความยินยอมที@เกิดขึXนอย่างเสรี ล่วงหน้า และเกิดจากความเข้าใจของชุมชนในท้องถิ@น
ก่อนจะดําเนินโครงการพัฒนาใด ๆ และควรดูแลให้มีการดําเนินคดีกบั บริ ษทั ที@มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสี ยหาย
ด้านสิ@ งแวดล้อมและการปฏิบตั ิมิชอบด้านสิ ทธิมนุษยชนใด ๆ
เกี@ยวกับผูเ้ ขียน
สุ ธารี วรรณศิริ ผูเ้ ชี@ยวชาญด้านสิ ทธิมนุษยชนในประเทศไทย องค์กรฟอร์ติไฟไรท์ (Fortify Rights)
คิงสลีย ์ แอบบอต (Kingsley Abbot) ที@ปรึ กษาอาวุโสด้านกฎหมายระหว่างประเทศประจําเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists)

