ประเทศไทย: คุ้มครองนักปกป้ องสิ6งแวดล้ อม ประกันให้ เกิดการเยียวยา
รายงานล่าสุดเผยให้เห็นการละเมิ ดต่อนักปกป้องสิ9 งแวดล้อมในจังหวัดเลยเป็ นเวลายาวนานนับสิ บปี
(กรุงเทพฯ + ตุลาคม +123) ทางการไทยและบริ ษัทเหมืองทองคําของไทยได้ พงุ่ เป้าโจมตีและละเมิดสิทธิของนัก
ปกป้องสิงL แวดล้ อมในท้ องถิLน ทีLเข้ าร่วมการต่อต้ านการทําเหมืองแร่ทองคําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมากว่า
ทศวรรษ ฟอร์ ตี Uฟายไรต์กล่าววันนี Uในรายงานฉบับใหม่ รัฐบาลไทยควรสอบสวนและดําเนินคดีคนร้ ายทีLบกุ เข้ ามาโจมตีทํา
ร้ ายชาวบ้ าน และสนับสนุนให้ บคุ คลทีLถกู ปฏิบตั มิ ิชอบและละเมิดสิทธิ ได้ รับการเยียวยาและการชดเชย
“ชุมชนแห่งนี Uต้ องเผชิญกับการตอบโต้ เนืLองจากยืนหยัดต่อสู้เพืLอสิงL แวดล้ อม สิทธิและอาชีพของตนเป็ นเวลา
หลายปี ” เอมี สมิธ ผู้อํานวยการบริ หารฟอร์ ตี Uฟายไรต์กล่าว “รัฐบาลไทยต้ องประกันว่า นักปกป้องสิงL แวดล้ อมจะสามารถ
ดําเนินการอันชอบธรรมของตน โดยไม่ต้องหวาดกลัวว่าจะถูกปฏิบตั มิ ิชอบหรื อถูกตอบโต้ ”
ในรายงานฉบับใหม่ความยาว _` หน้ า “เราสูเ้ พือ9 ปกป้องบ้านของเรา”: การตอบโต้นกั ปกป้องสิ9 งแวดล้อมใน
จังหวัดเลย ประเทศไทย ให้ ข้อมูลการปฏิบตั มิ ิชอบทีLเกิดขึ Uนเป็ นเวลาหลายปี กบั ชุมชนทีLได้ รับผลกระทบจากการทําเหมือง
ในอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ทังการฟ้
U
องคดีในลักษณะทีLเป็ นการคุกคาม การควบคุมตัวโดยพลการ การขูฆ่ า่ และการ
ละเมิดสิทธิทีLจะมีเสรี ภาพในการแสดงออก การชุมนุมอย่างสงบ และการอยูอ่ าศัยในสิงL แวดล้ อมทีLดี รายงานยังให้ ข้อมูล
การปนเปื อU นด้ านสิงL แวดล้ อมทีLขาดการตรวจสอบ ซึงL ส่งผลกระทบกับแม่นํ Uาและลําห้ วยรอบเหมืองทองคํา รวมทังการ
U
ลอยนวลพ้ นผิดของกลุม่ คนร้ ายภายใต้ การนําของนายทหาร และมีการประสานงานเป็ นอย่างดี ซึงL ได้ บกุ เข้ ามาโจมตีทํา
ร้ ายชาวบ้ านเมืLอปี +11e
ในปี +11` ชาวบ้ านในหกหมูบ่ ้ านรอบเหมืองทองคําและทองแดง ภายใต้ การดําเนินงานของบริ ษัททุง่ คํา จํากัด
ซึงL จดทะเบียนในประเทศไทย ได้ รวมตัวกันเป็ น กลุ่มฅนรักษ์ บา้ นเกิ ด ซึงL เป็ นองค์กรระดับชุมชนทีLรณรงค์ให้ ปิดเหมือง
ทองคํา และแก้ ไขผลกระทบร้ ายแรงต่อสุขภาพและสิงL แวดล้ อม ซึงL พวกเขาเชืLอว่ามีสว่ นเกีLยวข้ องกับการทําเหมืองทองคํา
สมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์ บ้านเกิดยังคงถูกดําเนินคดีอาญาอย่างต่อเนืLอง โดยเป็ นผลมาจากการรณรงค์โดยสันติวิธีและอย่าง
ชอบธรรมของตน
ฟอร์ ตี Uฟายไรต์ได้ เก็บข้ อมูลการวิจยั เป็ นเวลาสามปี ถึงการละเมิดและการปฏิบตั มิ ิชอบด้ านสิทธิมนุษยชนทีLเกิด
ขึ Uนกับสมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์ บ้านเกิดและชาวบ้ านคนอืLน ๆ ในชุมชน รายงานนี Uเป็ นผลมาจากการสัมภาษณ์ 1_ ครังU กับ
ผู้เสียหายและประจักษ์ พยาน เจ้ าหน้ าทีLของรัฐและบุคคลอืLน ๆ โดยเป็ นการสัมภาษณ์ในสถานทีLตา่ ง ๆ ประเทศไทย ฟอร์ ตี U
ฟายไรต์ยงั ได้ ตดิ ตามการดําเนินคดี ++ คดี ซึงL เป็ นการฟ้องคดีของทางการไทยและบริ ษัททุง่ คํา จํากัด ต่อนักปกป้อง
สิงL แวดล้ อมทีLเกีLยวข้ องกับการต่อต้ านการทําเหมือง ทังยั
U งได้ รับและวิเคราะห์เอกสารทีLเป็ นพยานหลักฐานกว่า 1,900 หน้ า
รวมทังเอกสารทางกฎหมายและวี
U
ดโิ อกว่า 1`` ชิ Uนและภาพถ่ายกว่า 3,``` ภาพ
ทางการไทยและบริ ษัททุง่ คํา จํากัด ได้ พงุ่ เป้าโจมตีนกั ปกป้องสิงL แวดล้ อมจากชุมชน ผู้สอืL ข่าว และบุคคลอืLน ๆ
โดยการฟ้องคดีทีLทําให้ เกิดภาระด้ านเวลาและทําให้ เกิดค่าใช้ จา่ ย ถือเป็ นการละเมิดสิทธิและเสรี ภาพขันพื
U Uนฐาน
ยกตัวอย่างเช่น ในปี +12` เจ้ าหน้ าทีLรัฐได้ ฟอ้ งคดีอาญาสามคดีตอ่ สมาชิก 3m คนของกลุม่ คนรักษ์ บ้านเกิดทีLเข้ าร่วมใน
การประท้ วงต่อต้ านเหมืองทองคํา บริ ษัททุง่ คํา จํากัดยังได้ ฟอ้ งคดีอาญาและคดีแพ่งอีกอย่างน้ อย 3_ คดีตอ่ ชาวบ้ านใน
จังหวัดเลยและสมาชิกกลุม่ คนรักษ์ บ้านเกิด nn คน รวมทังการดํ
U
าเนินคดีกบั ผู้สอืL ข่าวอิสระหนึงL คนในช่วงระหว่างปี +11`+12` โดยมีอยูห่ นึงL คดีเป็ นการแจ้ งความเอาผิดกับเด็กผู้หญิงอายุ 31 ปี ซงึL เป็ นสมาชิกของชุมชน
“การฟ้องคดีเหล่านี Uมีเป้าหมายเพืLอให้ ชาวบ้ านหวาดกลัว ไม่กล้ าต่อต้ านการทําเหมือง” สุพฒ
ั น์ คุณนา เกษตรกร
วัย m1 ปี ซงึL ถูกฟ้องคดีอาญา จากการเข้ าร่วมการประท้ วงอย่างสงบเพืLอต่อต้ านเหมืองทองคํากล่าว “คดีเหล่านี Uทําให้ เกิด
ความกังวลและปั ญหากับเรา”
“การฟ้องคดีซงึL มีเป้าหมายเพืLอปิ ดปากผู้วิพากษ์ วิจารณ์ ต้ องยุตลิ ง” สอ รัตนมณี พลกล้ า ทนายความสิทธิ
มนุษยชน และผู้อํานวยการมูลนิธิศนู ย์ข้อมูลชุมชน องค์กรไม่แสวงหากําไรซึงL ให้ ความช่วยเหลือด้ านกฎหมายอย่างไม่คดิ
มูลค่ากับสมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์ บ้านเกิด และชุมชนอืLน ๆ ทีLได้ รับผลกระทบทัวL ประเทศไทยกล่าว “บริ ษัททุง่ คํา จํากัดและ
ทางการไทยควรยุตกิ ารดําเนินคดีโดยพลการใด ๆ ต่อนักปกป้องสิงL แวดล้ อม แกนนําชุมชน และผู้สอืL ข่าวซึงL เพียงแต่ปฏิบตั ิ
หน้ าทีLอย่างชอบธรรม”

รายงานนี UยังนําเสนอหลักฐานทีLชี Uให้ เห็นถึง การปนเปื อU นด้ านสิงL แวดล้ อมทีLร้ายแรง และปราศจากการตรวจสอบ
ในพื UนทีLรอบเหมืองทองคํา จากผลการตรวจของหน่วยงานของรัฐพบว่า แม่นํ Uาและลําห้ วยในจังหวัดเลยปนเปื อU นด้ วยสาร
ไซยาไนด์ สารหนู และแมงกานีสในระดับทีLไม่ปลอดภัย ซึงL ล้ วนเป็ นสารผลพลอยได้ จากกระบวนการทําเหมืองทองคํา จาก
การตรวจสอบยังพบว่ามีการปนเปื อU นของไซยาไนด์ สารหนู แมงกานีส แคดเมียม และตะกัวL ตามแหล่งนํ Uาใต้ ดนิ
ชาวบ้ านในชุมชนทีLได้ รับผลกระทบรอบเหมืองทองคํา ต้ องดํารงชีวิตโดยทําการเกษตรและพึงL พาสิงL แวดล้ อมทาง
ธรรมชาติ มลพิษทีLเกิดขึ Uนกับนํ Uาและดินส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดํารงชีวิตประจําวันและอาชีพของพวกเขา
“คุณภาพของนํ UาเปลียL นไป นํ Uาในแม่นํ Uาส่งกลินL เหม็น” วิรอน รุจิไชยวัฒน์ แกนนํากลุม่ ฅนรักษ์ บ้านเกิดกล่าว
“ในช่วงทีLมีการทําเหมืองอย่างเต็มทีL ปลาและพืชผักทีLปลูกอยูร่ ิ มฝัLงนํ Uาทยอยตาย”
“ทางการไทยควรตรวจสอบและเยียวยาแก้ ไขผลกระทบด้ านสิงL แวดล้ อมและสุขภาพ อันเป็ นผลมาจากการทํา
เหมืองทองคําอย่างเต็มทีL” เอมี สมิธกล่าว
ฟอร์ ตี Uฟายไรต์ยงั ได้ รับคําบอกเล่าซึงL เป็ นข้ อกล่าวหาว่า คนขับรถของนักการเมืองในท้ องถิLนได้ จ้างวานมือปื นเพืLอ
หมายหัวและสังหารชาวบ้ านในจังหวัดเลยทีLเกีLยวข้ องกับกลุม่ ฅนรักษ์ บ้านเกิด โดยมีคา่ หัวเป็ นเงินจํานวน 1``,``` บาท
ต่อคน โดยตามแผนการนี Uมีเป้าหมายสังหารผู้หญิงหกคนและผู้ชายสามคน แต่ไม่สามารถดําเนินการจนแล้ วเสร็ จ
ชาวบ้ านยังถูกทําร้ ายอย่างสาหัส โดยเมืLอวันทีL 31 พฤษภาคม +11e มีกลุม่ ชายสวมหมวกไหมพรมประมาณ
31` คนพร้ อมมีด ไม้ กระบอง และอาวุธปื น เข้ าปิ ดล้ อมบ้ านนาหนองบง และได้ จบั ตัวและทําร้ ายชาวบ้ านหลายสิบคนเป็ น
เวลาหกชัวL โมง ในระหว่างนันมี
U รถบรรทุกขนสินแร่ออกไปจากเหมือง ชาวบ้ านได้ ขอความช่วยเหลือจากตํารวจในพื UนทีL
หลายครังU แต่ไม่มีใครเข้ ามาแทรกแซงช่วยเหลือแต่อย่างใด
การทําร้ ายครังU นันส่
U งผลให้ ชาวบ้ านบ้ านนาหนองบงและชาวบ้ านจากหมูบ่ ้ านใกล้ เคียงอย่างน้ อย 3` กว่าคน
ได้ รับบาดเจ็บ และเกิดความหวาดกลัวอย่างมาก
“ผมถูกตีจนล้ มลงบนพื Uน ถูกเตะ ถูกกระทืบ และถูกลากไปตามถนน” ยนต์ คุณนา เกษตรกรเจ้ าของสวน
ยางพาราวัย me ปี และชาวบ้ านบ้ านนาหนองบงกล่าว “ชาวบ้ านคนอืLน ๆ ถูกมัดอยูร่ วมกันบนถนน ช่วงทีLมีรถบรรทุกวิLง
ผ่านไปมา ผมได้ ยินเสียงการทุบตี และเสียงคนร้ องด้ วยความเจ็บปวด”
ในวันทีL n3 พฤษภาคม +11_ ศาลจังหวัดเลยพิพากษาว่าทหารยศพันโท และพลโทนอกราชการอีกคนหนึงL มี
ความผิด ฐานเกีLยวข้ องกับการโจมตีทําร้ ายครังU นี U และให้ ลงโทษจําคุกเป็ นเวลา n2 เดือน และ +m เดือนตามลําดับ ศาลยัง
สังL ให้ จา่ ยค่าชดเชยกับชาวบ้ าน เป็ นเงินตังแต่
U +,600-25,``` บาท ในวันทีL +1 กันยายน +12` ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า
เจ้ าหน้ าทีLทหารทังสองนายมี
U
ความผิด และได้ เพิLมโทษจําคุกเป็ น 2` เดือน และ m` เดือนตามลําดับ
“ทางการไทยทําสิงL ทีLถกู ต้ อง ในการลงโทษแกนนํากลุม่ คนร้ ายทีLทําร้ ายชาวบ้ าน แต่ยงั เป็ นกระบวนการทีLไม่
นําไปสูค่ วามรับผิดอย่างเต็มทีL” เอมี สมิธกล่าว “ทางการไทยควรดําเนินการสอบสวนอย่างเต็มทีLวา่ บริ ษัททุง่ คํา จํากัดมี
ส่วนเกีLยวข้ องกับการโจมตีครังU นี Uหรื อไม่ รวมทังคนร้
U ายอืLน ๆ อีกหลายสิบคน”
ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รัฐมีพนั ธกรณีต้องคุ้มครองสิทธิทีLจะมีอิสรภาพและความมันL คง
ปลอดภัยของบุคคล เสรี ภาพในการชุมนุมอย่างสงบและการแสดงออก และสิทธิทีLจะได้ อยูใ่ นสิงL แวดล้ อมทีLดี กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights) กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights) และปฏิญญาว่าด้ วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ต่างคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในบริ บทการทํางาน
ของพวกเขา รวมทังคุ
U ้ มครองให้ เกิดความมันL คงและปลอดภัย และให้ มีสทิ ธิทีLจะมีเสรี ภาพในการชุมนุมอย่างสงบและการ
แสดงออก
ในวันทีL 3+ กุมภาพันธ์ +123 รัฐบาลไทยประกาศให้ สทิ ธิมนุษยชนเป็ นวาระแห่งชาติ และในเดือนมีนาคม +123
รัฐบาลไทยได้ ต้อนรับการเดินทางมาเยือนเป็ นครังU แรกของคณะทํางานแห่งสหประชาชาติวา่ ด้ วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
ซึงL เป็ นคณะผู้ชํานาญการอิสระทีLได้ รับการแต่งตังจากคณะมนตรี
U
สทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เพืLอประเมิน
ความก้ าวหน้ าในการปฏิบตั ติ ามหลักการชี Uนําแห่งสหประชาชาติวา่ ด้ วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (U.N. Guiding
Principles on Business and Human Rights) ของรัฐบาลและธุรกิจไทย
ในตอนท้ ายของการเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็ นทางการเป็ นครังU แรก เมืLอเดือนเมษายน +123
คณะทํางานแห่งสหประชาชาติวา่ ด้ วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนได้ แสดงข้ อกังวลเกีLยวกับ “การจํากัดสิทธิของประชาชน

อย่างไม่ชอบด้ วยเหตุผลและไม่เหมาะสมต่อประชาชนทีLร้องทุกข์อย่างชอบธรรม และประท้ วงอย่างสงบ” คณะทํางานยัง
เรี ยกร้ องให้ รัฐบาล “ยุตกิ ารโจมตี การคุกคามและการข่มขูอ่ ย่างต่อเนืLองทีLเกิดขึ Uนกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน แกนนํา
สหภาพแรงงาน และตัวแทนชุมชน ซึงL แสดงความเห็นคัดค้ านการปฏิบตั มิ ิชอบด้ านสิทธิมนุษยชนอันเป็ นผลมาจากธุรกิจ”
ฟอร์ ตี Uฟายไรต์เสนอให้ รัฐบาลไทยยกเลิกหรื อแก้ ไขเพิLมเติมกฎหมายและคําสังL ซึงL มีเนื Uอหาไม่สอดคล้ องกับสิทธิทีL
จะมีเสรี ภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ รวมทังมาตรา
U
326-328 ของประมวลกฎหมายอาญา
พระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. +11• และคําสังL หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทีL 3/2558 และประกันให้
มีการรับผิดจากการละเมิดทีLร้ายแรงต่อสิทธิมนุษยชน
บริ ษัททุง่ คํา จํากัดและธุรกิจทีLเกีLยวข้ อง ควรยุตกิ ารฟ้องคดีโดยพลการต่อนักปกป้องสิงL แวดล้ อม แกนนําชุมชน
และผู้สอืL ข่าว และให้ ดําเนินการอย่างเป็ นผลและเป็ นรูปธรรม เพืLอป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการปฏิบตั มิ ิชอบด้ านสิทธิ
มนุษยชน ฟอร์ ตี Uฟายไรต์กล่าว
“ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบต้ องเคารพ คุ้มครอง และส่งเสริ มสิทธิมนุษยชนของชุมชนทีLได้ รับผลกระทบและนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชน” เอมี สมิธกล่าว “ทางการไทย บริ ษัททุง่ คํา จํากัด และธุรกิจทีLเกีLยวข้ องควรปรึกษาหารื อโดยทันทีกบั
ชาวบ้ าน เพืLอประกันให้ เกิดการเยียวยาทีLเพียงพอและเป็ นผลต่อผลกระทบด้ านสิงL แวดล้ อมและสุขภาพ และการฟื นU ฟู
สิงL แวดล้ อมทีLได้ รับผลกระทบจากการทําเหมืองทองคํา”
สําหรั บรายละเอียดเพิ6มเติม กรุ ณาติดต่ อ
พรทิพย์ หงชัย ตัวแทนกลุม่ ฅนรักษ์ บ้านเกิด +22._•.1e2.2e_1 (ไทย)
สอ รัตนมณี พลกล้ า ทนายความสิทธิมนุษยชน มูลนิธิศนู ย์ข้อมูลชุมชน +66 (0) 81.772.5843 (ประเทศไทย) (ไทย/
อังกฤษ), sorrattana1@gmail.com Twitter: @Sor_CRC
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