
ประเทศไทย: คุ้มครองนักปกป้องสิ6งแวดล้อม ประกันให้เกดิการเยยีวยา  
รายงานล่าสดุเผยใหเ้ห็นการละเมิดต่อนกัปกปอ้งสิ9งแวดลอ้มในจงัหวดัเลยเป็นเวลายาวนานนบัสิบปี 
 

(กรุงเทพฯ + ตลุาคม +123) ทางการไทยและบริษัทเหมืองทองคําของไทยได้พุง่เปา้โจมตีและละเมิดสทิธิของนกั
ปกปอ้งสิLงแวดล้อมในท้องถิLน ทีLเข้าร่วมการตอ่ต้านการทําเหมืองแร่ทองคําในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยมากวา่
ทศวรรษ ฟอร์ตี Uฟายไรต์กลา่ววนันี Uในรายงานฉบบัใหม ่รัฐบาลไทยควรสอบสวนและดําเนินคดีคนร้ายทีLบกุเข้ามาโจมตีทํา
ร้ายชาวบ้าน และสนบัสนนุให้บคุคลทีLถกูปฏิบตัมิิชอบและละเมิดสทิธิ ได้รับการเยียวยาและการชดเชย  

“ชมุชนแหง่นี Uต้องเผชิญกบัการตอบโต้ เนืLองจากยืนหยดัตอ่สู้ เพืLอสิLงแวดล้อม สทิธิและอาชีพของตนเป็นเวลา
หลายปี” เอมี สมิธ ผู้ อํานวยการบริหารฟอร์ตี Uฟายไรต์กลา่ว “รัฐบาลไทยต้องประกนัวา่ นกัปกปอ้งสิLงแวดล้อมจะสามารถ
ดําเนินการอนัชอบธรรมของตน โดยไมต้่องหวาดกลวัวา่จะถกูปฏิบตัมิิชอบหรือถกูตอบโต้”  

ในรายงานฉบบัใหมค่วามยาว _` หน้า “เราสูเ้พื9อปกปอ้งบา้นของเรา”: การตอบโตน้กัปกปอ้งสิ9งแวดลอ้มใน
จงัหวดัเลย ประเทศไทย ให้ข้อมลูการปฏิบตัมิิชอบทีLเกิดขึ Uนเป็นเวลาหลายปีกบัชมุชนทีLได้รับผลกระทบจากการทําเหมือง
ในอําเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ทั Uงการฟอ้งคดีในลกัษณะทีLเป็นการคกุคาม การควบคมุตวัโดยพลการ การขูฆ่า่ และการ
ละเมิดสทิธิทีLจะมีเสรีภาพในการแสดงออก การชมุนมุอยา่งสงบ และการอยูอ่าศยัในสิLงแวดล้อมทีLดี รายงานยงัให้ข้อมลู
การปนเปื Uอนด้านสิLงแวดล้อมทีLขาดการตรวจสอบ ซึLงสง่ผลกระทบกบัแมนํ่ Uาและลาํห้วยรอบเหมืองทองคํา รวมทั Uงการ
ลอยนวลพ้นผิดของกลุม่คนร้ายภายใต้การนําของนายทหาร และมีการประสานงานเป็นอยา่งดี ซึLงได้บกุเข้ามาโจมตีทํา
ร้ายชาวบ้านเมืLอปี +11e  

ในปี +11` ชาวบ้านในหกหมูบ้่านรอบเหมืองทองคําและทองแดง ภายใต้การดําเนินงานของบริษัททุง่คํา จํากดั 
ซึLงจดทะเบียนในประเทศไทย ได้รวมตวักนัเป็น กลุ่มฅนรกัษ์บา้นเกิด ซึLงเป็นองค์กรระดบัชมุชนทีLรณรงค์ให้ปิดเหมือง
ทองคํา และแก้ไขผลกระทบร้ายแรงตอ่สขุภาพและสิLงแวดล้อม ซึLงพวกเขาเชืLอวา่มีสว่นเกีLยวข้องกบัการทําเหมืองทองคํา 
สมาชิกกลุม่ฅนรักษ์บ้านเกิดยงัคงถกูดําเนินคดีอาญาอยา่งตอ่เนืLอง โดยเป็นผลมาจากการรณรงค์โดยสนัตวิิธีและอยา่ง
ชอบธรรมของตน 

ฟอร์ตี Uฟายไรต์ได้เก็บข้อมลูการวิจยัเป็นเวลาสามปี ถงึการละเมิดและการปฏิบตัมิิชอบด้านสทิธิมนษุยชนทีLเกิด
ขึ Uนกบัสมาชิกกลุม่ฅนรักษ์บ้านเกิดและชาวบ้านคนอืLน ๆ ในชมุชน รายงานนี Uเป็นผลมาจากการสมัภาษณ์ 1_ ครั Uงกบั
ผู้ เสยีหายและประจกัษ์พยาน เจ้าหน้าทีLของรัฐและบคุคลอืLน ๆ โดยเป็นการสมัภาษณ์ในสถานทีLตา่ง ๆ ประเทศไทย ฟอร์ตี U
ฟายไรต์ยงัได้ตดิตามการดําเนินคดี ++ คดี ซึLงเป็นการฟอ้งคดีของทางการไทยและบริษัททุง่คํา จํากดั ตอ่นกัปกปอ้ง
สิLงแวดล้อมทีLเกีLยวข้องกบัการตอ่ต้านการทําเหมือง ทั Uงยงัได้รับและวิเคราะห์เอกสารทีLเป็นพยานหลกัฐานกวา่ 1,900 หน้า 
รวมทั Uงเอกสารทางกฎหมายและวีดโิอกวา่ 1`` ชิ Uนและภาพถ่ายกวา่ 3,``` ภาพ  

ทางการไทยและบริษัททุง่คํา จํากดั ได้พุง่เปา้โจมตีนกัปกปอ้งสิLงแวดล้อมจากชมุชน ผู้สืLอขา่ว และบคุคลอืLน ๆ 
โดยการฟอ้งคดีทีLทําให้เกิดภาระด้านเวลาและทําให้เกิดคา่ใช้จา่ย ถือเป็นการละเมิดสทิธิและเสรีภาพขั Uนพื Uนฐาน 
ยกตวัอยา่งเชน่ ในปี +12` เจ้าหน้าทีLรัฐได้ฟอ้งคดีอาญาสามคดีตอ่สมาชิก 3m คนของกลุม่คนรักษ์บ้านเกิดทีLเข้าร่วมใน
การประท้วงตอ่ต้านเหมืองทองคํา บริษัททุง่คํา จํากดัยงัได้ฟอ้งคดีอาญาและคดีแพง่อีกอยา่งน้อย 3_ คดีตอ่ชาวบ้านใน
จงัหวดัเลยและสมาชิกกลุม่คนรักษ์บ้านเกิด nn คน รวมทั Uงการดําเนินคดีกบัผู้สืLอขา่วอิสระหนึLงคนในชว่งระหวา่งปี +11`-
+12` โดยมีอยูห่นึLงคดีเป็นการแจ้งความเอาผิดกบัเดก็ผู้หญิงอาย ุ31 ปีซึLงเป็นสมาชิกของชมุชน  

“การฟอ้งคดีเหลา่นี Uมีเปา้หมายเพืLอให้ชาวบ้านหวาดกลวั ไมก่ล้าตอ่ต้านการทําเหมือง” สพุฒัน์ คณุนา เกษตรกร
วยั m1 ปีซึLงถกูฟอ้งคดีอาญา จากการเข้าร่วมการประท้วงอยา่งสงบเพืLอตอ่ต้านเหมืองทองคํากลา่ว “คดีเหลา่นี Uทําให้เกิด
ความกงัวลและปัญหากบัเรา”  

“การฟอ้งคดีซึLงมีเปา้หมายเพืLอปิดปากผู้วิพากษ์วิจารณ์ ต้องยตุลิง” สอ รัตนมณี พลกล้า ทนายความสทิธิ
มนษุยชน และผู้ อํานวยการมลูนิธิศนูย์ข้อมลูชมุชน องค์กรไมแ่สวงหากําไรซึLงให้ความชว่ยเหลอืด้านกฎหมายอยา่งไมค่ดิ
มลูคา่กบัสมาชิกกลุม่ฅนรักษ์บ้านเกิด และชมุชนอืLน ๆ ทีLได้รับผลกระทบทัLวประเทศไทยกลา่ว “บริษัททุง่คํา จํากดัและ
ทางการไทยควรยตุกิารดําเนินคดีโดยพลการใด ๆ ตอ่นกัปกปอ้งสิLงแวดล้อม แกนนําชมุชน และผู้สืLอขา่วซึLงเพียงแตป่ฏิบตัิ
หน้าทีLอยา่งชอบธรรม” 



รายงานนี UยงันําเสนอหลกัฐานทีLชี Uให้เหน็ถงึ การปนเปื Uอนด้านสิLงแวดล้อมทีLร้ายแรง และปราศจากการตรวจสอบ
ในพื UนทีLรอบเหมืองทองคํา จากผลการตรวจของหนว่ยงานของรัฐพบวา่ แมนํ่ Uาและลําห้วยในจงัหวดัเลยปนเปื Uอนด้วยสาร
ไซยาไนด์ สารหน ูและแมงกานีสในระดบัทีLไมป่ลอดภยั ซึLงล้วนเป็นสารผลพลอยได้จากกระบวนการทําเหมืองทองคํา จาก
การตรวจสอบยงัพบวา่มีการปนเปื Uอนของไซยาไนด์ สารหน ูแมงกานีส แคดเมียม และตะกัLวตามแหลง่นํ Uาใต้ดนิ  

ชาวบ้านในชมุชนทีLได้รับผลกระทบรอบเหมืองทองคํา ต้องดํารงชีวิตโดยทําการเกษตรและพึLงพาสิLงแวดล้อมทาง
ธรรมชาต ิมลพิษทีLเกิดขึ Uนกบันํ Uาและดนิสง่ผลกระทบอยา่งมากตอ่การดํารงชีวิตประจําวนัและอาชีพของพวกเขา  
 “คณุภาพของนํ UาเปลีLยนไป นํ Uาในแมนํ่ Uาสง่กลิLนเหมน็” วริอน รุจิไชยวฒัน์ แกนนํากลุม่ฅนรักษ์บ้านเกิดกลา่ว 
“ในชว่งทีLมีการทําเหมืองอยา่งเตม็ทีL ปลาและพืชผกัทีLปลกูอยูริ่มฝัLงนํ Uาทยอยตาย”  

“ทางการไทยควรตรวจสอบและเยียวยาแก้ไขผลกระทบด้านสิLงแวดล้อมและสขุภาพ อนัเป็นผลมาจากการทํา
เหมืองทองคําอยา่งเตม็ทีL” เอมี สมิธกลา่ว  

ฟอร์ตี Uฟายไรต์ยงัได้รับคําบอกเลา่ซึLงเป็นข้อกลา่วหาวา่ คนขบัรถของนกัการเมืองในท้องถิLนได้จ้างวานมือปืนเพืLอ
หมายหวัและสงัหารชาวบ้านในจงัหวดัเลยทีLเกีLยวข้องกบักลุม่ฅนรักษ์บ้านเกิด โดยมีคา่หวัเป็นเงินจํานวน 1``,``` บาท
ตอ่คน โดยตามแผนการนี Uมีเปา้หมายสงัหารผู้หญิงหกคนและผู้ชายสามคน แตไ่มส่ามารถดําเนินการจนแล้วเสร็จ 

ชาวบ้านยงัถกูทําร้ายอยา่งสาหสั โดยเมืLอวนัทีL 31 พฤษภาคม +11e มีกลุม่ชายสวมหมวกไหมพรมประมาณ 
31` คนพร้อมมีด ไม้กระบอง และอาวธุปืน เข้าปิดล้อมบ้านนาหนองบง และได้จบัตวัและทําร้ายชาวบ้านหลายสบิคนเป็น
เวลาหกชัLวโมง ในระหวา่งนั Uนมีรถบรรทกุขนสนิแร่ออกไปจากเหมือง ชาวบ้านได้ขอความชว่ยเหลอืจากตํารวจในพื UนทีL
หลายครั Uง แตไ่มมี่ใครเข้ามาแทรกแซงชว่ยเหลือแตอ่ยา่งใด  

การทําร้ายครั Uงนั Uนสง่ผลให้ชาวบ้านบ้านนาหนองบงและชาวบ้านจากหมูบ้่านใกล้เคียงอยา่งน้อย 3` กวา่คน
ได้รับบาดเจ็บ และเกิดความหวาดกลวัอยา่งมาก  

“ผมถกูตีจนล้มลงบนพื Uน ถกูเตะ ถกูกระทืบ และถกูลากไปตามถนน” ยนต์ คณุนา เกษตรกรเจ้าของสวน
ยางพาราวยั me ปี และชาวบ้านบ้านนาหนองบงกลา่ว “ชาวบ้านคนอืLน ๆ ถกูมดัอยูร่วมกนับนถนน ชว่งทีLมีรถบรรทกุวิLง
ผา่นไปมา ผมได้ยินเสยีงการทบุตี และเสยีงคนร้องด้วยความเจ็บปวด”   

ในวนัทีL n3 พฤษภาคม +11_ ศาลจงัหวดัเลยพิพากษาวา่ทหารยศพนัโท และพลโทนอกราชการอีกคนหนึLงมี
ความผิด ฐานเกีLยวข้องกบัการโจมตีทําร้ายครั Uงนี U และให้ลงโทษจําคกุเป็นเวลา n2 เดือน และ +m เดือนตามลําดบั ศาลยงั
สัLงให้จา่ยคา่ชดเชยกบัชาวบ้าน เป็นเงินตั Uงแต ่+,600-25,``` บาท ในวนัทีL +1 กนัยายน +12` ศาลอทุธรณ์พิพากษายืนวา่ 
เจ้าหน้าทีLทหารทั Uงสองนายมีความผิด และได้เพิLมโทษจําคกุเป็น 2` เดือน และ m` เดือนตามลําดบั  

“ทางการไทยทําสิLงทีLถกูต้อง ในการลงโทษแกนนํากลุม่คนร้ายทีLทําร้ายชาวบ้าน แตย่งัเป็นกระบวนการทีLไม่
นําไปสูค่วามรับผิดอยา่งเตม็ทีL” เอมี สมิธกลา่ว “ทางการไทยควรดําเนินการสอบสวนอยา่งเตม็ทีLวา่ บริษัททุง่คํา จํากดัมี
สว่นเกีLยวข้องกบัการโจมตีครั Uงนี Uหรือไม ่รวมทั Uงคนร้ายอืLน ๆ อีกหลายสบิคน” 

ตามกฎหมายสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ รัฐมีพนัธกรณีต้องคุ้มครองสทิธิทีLจะมีอิสรภาพและความมัLนคง
ปลอดภยัของบคุคล เสรีภาพในการชมุนมุอยา่งสงบและการแสดงออก และสทิธิทีLจะได้อยูใ่นสิLงแวดล้อมทีLดี กตกิาระหวา่ง
ประเทศวา่ด้วยสทิธิพลเมืองและสทิธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights) กตกิา
ระหวา่งประเทศวา่ด้วยสทิธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม (International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights) และปฏิญญาวา่ด้วยนกัปกปอ้งสทิธิมนษุยชน ตา่งคุ้มครองนกัปกปอ้งสทิธิมนษุยชนในบริบทการทํางาน
ของพวกเขา รวมทั Uงคุ้มครองให้เกิดความมัLนคงและปลอดภยั และให้มีสทิธิทีLจะมีเสรีภาพในการชมุนมุอยา่งสงบและการ
แสดงออก  

ในวนัทีL 3+ กมุภาพนัธ์ +123 รัฐบาลไทยประกาศให้สทิธิมนษุยชนเป็นวาระแหง่ชาต ิและในเดือนมีนาคม +123 
รัฐบาลไทยได้ต้อนรับการเดนิทางมาเยือนเป็นครั Uงแรกของคณะทํางานแหง่สหประชาชาตวิา่ด้วยธรุกิจและสทิธิมนษุยชน 
ซึLงเป็นคณะผู้ ชํานาญการอิสระทีLได้รับการแตง่ตั Uงจากคณะมนตรีสทิธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาต ิเพืLอประเมิน
ความก้าวหน้าในการปฏิบตัติามหลกัการชี Uนําแหง่สหประชาชาตวิา่ด้วยธรุกิจและสทิธิมนษุยชน (U.N. Guiding 
Principles on Business and Human Rights) ของรัฐบาลและธรุกิจไทย  

ในตอนท้ายของการเดนิทางมาเยือนประเทศไทยอยา่งเป็นทางการเป็นครั Uงแรก เมืLอเดือนเมษายน +123 
คณะทํางานแหง่สหประชาชาตวิา่ด้วยธรุกิจและสทิธิมนษุยชนได้แสดงข้อกงัวลเกีLยวกบั “การจํากดัสทิธิของประชาชน



อยา่งไมช่อบด้วยเหตผุลและไมเ่หมาะสมตอ่ประชาชนทีLร้องทกุข์อยา่งชอบธรรม และประท้วงอยา่งสงบ” คณะทํางานยงั
เรียกร้องให้รัฐบาล “ยตุกิารโจมตี การคกุคามและการขม่ขูอ่ยา่งตอ่เนืLองทีLเกิดขึ Uนกบันกัปกปอ้งสทิธิมนษุยชน แกนนํา
สหภาพแรงงาน และตวัแทนชมุชน ซึLงแสดงความเหน็คดัค้านการปฏิบตัมิิชอบด้านสทิธิมนษุยชนอนัเป็นผลมาจากธรุกิจ”  

ฟอร์ตี Uฟายไรต์เสนอให้รัฐบาลไทยยกเลกิหรือแก้ไขเพิLมเตมิกฎหมายและคําสัLง ซึLงมีเนื Uอหาไมส่อดคล้องกบัสทิธิทีL
จะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการชมุนมุอยา่งสงบ รวมทั Uงมาตรา 326-328 ของประมวลกฎหมายอาญา 
พระราชบญัญตักิารชมุนมุสาธารณะ พ.ศ. +11� และคําสัLงหวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาตทีิL 3/2558 และประกนัให้
มีการรับผิดจากการละเมิดทีLร้ายแรงตอ่สทิธิมนษุยชน  

บริษัททุง่คํา จํากดัและธรุกิจทีLเกีLยวข้อง ควรยตุกิารฟอ้งคดีโดยพลการตอ่นกัปกปอ้งสิLงแวดล้อม แกนนําชมุชน
และผู้สืLอขา่ว และให้ดําเนินการอยา่งเป็นผลและเป็นรูปธรรม เพืLอปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการปฏิบตัมิิชอบด้านสทิธิ
มนษุยชน ฟอร์ตี Uฟายไรต์กลา่ว 

“ภาคธรุกิจมีความรับผิดชอบต้องเคารพ คุ้มครอง และสง่เสริมสทิธิมนษุยชนของชมุชนทีLได้รับผลกระทบและนกั
ปกปอ้งสทิธิมนษุยชน” เอมี สมิธกลา่ว “ทางการไทย บริษัททุง่คํา จํากดั และธรุกิจทีLเกีLยวข้องควรปรึกษาหารือโดยทนัทีกบั
ชาวบ้าน เพืLอประกนัให้เกิดการเยียวยาทีLเพียงพอและเป็นผลตอ่ผลกระทบด้านสิLงแวดล้อมและสขุภาพ และการฟืUนฟู
สิLงแวดล้อมทีLได้รับผลกระทบจากการทําเหมืองทองคํา”  
 
สาํหรับรายละเอียดเพิ6มเตมิ กรุณาตดิต่อ   
 
พรทิพย์ หงชยั ตวัแทนกลุม่ฅนรักษ์บ้านเกิด +22._�.1e2.2e_1 (ไทย) 
 
สอ รัตนมณี พลกล้า ทนายความสทิธิมนษุยชน มลูนิธิศนูย์ข้อมลูชมุชน +66 (0) 81.772.5843 (ประเทศไทย) (ไทย/
องักฤษ), sorrattana1@gmail.com Twitter: @Sor_CRC 
 
สธุารี วรรณศริิ ผู้ เชีLยวชาญด้านสทิธิมนษุยชนประเทศไทย ฟอร์ตี Uฟายไรต์ +66.61.545.0524 (ไทย/องักฤษ),  
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