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ฟอร์ต้ีฟายไรต์ทำางานเพ่ือประกันและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนของทุกคน เราสอบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ร่วม
มือกับภาคส่วนต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง และสนับสนุนการดำาเนินงาน 
ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ชุมชนท่ีได้รับผลกระทบและ
หน่วยงานภาคประชาสังคม เราเช่ือม่ันในพลังของงานวิจัย 
ท่ีมีหลักฐานสนับสนุน พลังของการบอกเล่าความจริง
อย่างมียุทธศาสตร์ และความสำาคัญของการทำางานอย่าง
ใกล้ชิดกับบุคคล ชุมชน และขบวนการท่ีกดดันให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง เราเป็นองค์กรอิสระท่ีไม่แสวงหากำาไร ซ่ึงต้ังอยู่
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา 
และสวิตเซอร์แลนด์

ภาพปก:

“ปิดเหมืองฟ้ืนฟู” ท่ีเขียนโดยใช้ปูนขาวบริเวณขอบบ่อ

เหมืองแบบเหมืองหาบในอำาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

©ภาพส่วนบุคคล, พฤษภาคม 2558 
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THAILAND

MYANMAR
LAO PDR

LOEI
PROVINCE

CAMBODIA

VIETNAM

CHINA

Bangkok

THAILAND

อำเภอเมืองเลย

จังหวัดเลย

เหมืองแรทองคำบริษัททุงคำ จำกัด 
ที่ภูซำปาบอน

บานนาหนองบง

บานภูทับฟาพัฒนา

บานหวยผุก

บานโนนผาพุงพัฒนา

บานกกสะทอน บานแกงหิน

ลำหวยผุก
แมน้ำฮวย

พื้นที่คำขอประทานบัตร
แปลงภูเหล็ก

สัญลักษณ
พ้ืนท่ีประทานบัตรหมืองแร

แมน้ำและลำหวย

พ้ืนท่ีคำขอประทานบัตร

ลำหวยเหล็ก

เหมืองแรทองคำบริษัททุงคำ จำกัด 
ภูทับฟา

เหมืองแร่ทองคำา  
บริษัททุ่งคำา จำากัด



“We Fight to Protect Our Home”



ชาวบ้านบ้านนาหนองบงน่ังประท้วงอย่างสงบ

เพ่ือต่อต้านบริษัททุ่งคำา จำากัดท่ีเป็นบริษัท

เหมืองแร่ทองคำา 

©กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด, พฤศจิกายน 2559 
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ภาพบน หน้าถัดไป:

ภาพของกลุ่มคนร้ายสวมหมวกไหมพรม

ท่ีบุกเข้ามาโจมตีชาวบ้านบ้านนาหนองบง 

จังหวัดเลย เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557  

©กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด, 2557

ภาพกลาง หน้าถัดไป:

สมุดบันทึกเป้ือนเลือดและรอยเลือดบน

พ้ืน ภายหลังการบุกเข้ามาโจมตีทำาร้าย

ชาวบ้านบ้านนาหนองบง จังหวัดเลย 

เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557  

©กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด, 2557

ภาพล่าง หน้าถัดไป:

ยนต์ คุณนา นักปกป้องส่ิงแวดล้อม มีอาการ

บาดเจ็บหลังถูกคนร้ายสวมหมวกไหมพรม

และติดอาวุธรุมซ้อม ในระหว่างการบุกเข้า

มาโจมตีชาวบ้านบ้านนาหนองบง  

จังหวัดเลย เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 

©กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด, พฤษภาคม 2557

บทสรุป
ประมาณส่ีทุ่มของวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 มีกลุ่มผู้ชายสวมหมวกไหมพรมประมาณ 150 คนพกมีด 

ไม้กระบอง และอาวุธปืน เข้าปิดล้อมบ้านนาหนองบงซ่ึงเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ในจังหวัดเลย ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศไทย แปดเดือนก่อนหน้าน้ัน ชาวบ้านได้ต้ังเคร่ืองกีดขวางปิดก้ันถนนสายเดียวท่ีเข้าสู่
โครงการเหมืองแร่ทองคำาท่ีถูกต่อต้าน และต้ังอยู่ใกล้กับหมู่บ้าน ในอีกหกช่ัวโมงต่อมา กลุ่มผู้ชายติดอาวุธได้
ทำาลายเคร่ืองกีดขวางและควบคุมตัว และทำาร้ายร่างกายชาวบ้านหลายสิบคน เพ่ือให้รถบรรทุกสามารถขน
สินแร่ออกจากเหมือง ซ่ึงเป็นกิจการของคนไทย บริษัท ทุ่งคำา จำากัด ชาวบ้านได้โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ
จากตำารวจในพ้ืนท่ีหลายคร้ัง แต่ไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือ 

การโจมตีทำาร้ายคร้ังน้ีส่งผลให้ชาวบ้านอย่างน้อยสิบกว่าคนของบ้านนาหนองบงและหมู่บ้านใกล้
เคียง ได้รับบาดเจ็บและเสียขวัญ 

ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 ศาลจังหวัดเลยพิพากษาว่า นายทหารยศพันโท และนายทหารยศ 
พลโทนอกราชการอีกคนหน่ึง มีส่วนร่วมในการโจมตีทำาร้ายคร้ังน้ี และให้จำาคุกพวกเขาเป็นเวลา 36 เดือน 
และ 24 เดือนตามลำาดับ ศาลส่ังให้ท้ังสองคนจ่ายค่าชดเชยแก่ชาวบ้านเก้าราย เป็นจำานวนเงินต้ังแต่ 2,600 
ถึง 25,000 บาท ต่อมาในวันท่ี 25 กันยายน 2560 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่าเจ้าหน้าท่ีทหารท้ังสองนายมี
ความผิด และเพ่ิมโทษจำาคุกเป็น 60 เดือน และ 40 เดือนตามลำาดับ 

โชคร้ายท่ีความอยุติธรรมต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่รอบเหมืองทองคำาในจังหวัดเลยยังไม่ยุติลงแค่น้ัน 

เหตุการณ์ความรุนแรงฉายภาพให้เห็นการต่อสู้มานานนับทศวรรษของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด องค์กร

ป้ายท่ีเขียนว่า “ปิดเหมืองเพ่ือความสงบสุขของ

ชุมชน” ซ่ึงปักอยู่ริมถนนในหมู่บ้าน ใกล้กับเหมือง

ทองคำาของบริษัททุ่งคำา จำากัด 

©จามร ศรเพชรนรินทร์ 2558 



9Summary

ชุมชนซ่ึงมีสมาชิกเป็นชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่รอบเหมืองทองคำา ด้วยความสนับสนุนจากกลุ่มผู้หญิง
สูงวัยซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือจากหกหมู่บ้าน กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดได้รณรงค์กดดันอย่างต่อเน่ืองให้
ปิดเหมืองทองคำา รวมท้ังให้เยียวยาผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ ซ่ึงพวกเขาอ้างว่าเป็น
ผลมาจากการทำาเหมืองทองคำา สมาชิกของกลุ่มต้องเผชิญกับความรุนแรง การข่มขู่ การคุกคาม 
และการดำาเนินคดีอาญา อันเป็นผลมาจากปฏิบัติการอย่างสันติวิธีและชอบธรรมของตน 

ฟอร์ต้ีฟายไรต์ใช้เวลาสามปีในการศึกษาข้อมูลการโจมตีทำาร้าย การตอบโต้ และการ
คุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรมต่อกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดและนักปกป้องส่ิงแวดล้อมในอำาเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีการสัมภาษณ์ผู้เสียหายและประจักษ์พยาน เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และ
บุคคลอ่ืน ๆ  ในหลายสถานท่ีของประเทศไทย 59 คร้ัง ฟอร์ต้ีฟายไรต์ยังได้ติดตามการดำาเนินคดี
และกระบวนการยุติธรรมใน 22 คดี ท่ีเกิดจากการแจ้งความร้องทุกข์ของเจ้าหน้าท่ีรัฐไทยและ
บริษัททุ่งคำา จำากัด ต่อนักปกป้องส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการประกอบกิจการเหมือง
แร่ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ัน ฟอร์ต้ีฟายไรต์ยังได้รับและวิเคราะห์เอกสารท่ีเป็นพยาน
หลักฐานกว่า 1,900 หน้า รวมท้ังวีดิโอกว่า 500 ช้ินและภาพถ่ายกว่า 1,000 ภาพ 

รายงานฉบับน้ีเผยให้เห็นว่า เจ้าหน้าท่ีรัฐไทยและบริษัททุ่งคำา จำากัด เป็นผู้ลงมือกระทำา
และสนับสนุนให้เกิดการละเมิดและการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชนท่ีร้ายแรงต่อสมาชิก 
ของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด และนักปกป้องส่ิงแวดล้อมในอำาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย การละเมิด
และการปฏิบัติมิชอบรวมถึงการควบคุมตัวนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยพลการ และการละเมิด
สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออก การชุมนุมอย่างสงบ และการอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดี นอกจาก
การโจมตีทำาร้ายเม่ือเดือนพฤษภาคม 2557 รายงานฉบับน้ีรวบรวมข้อมูลการข่มขู่และคุกคาม 
รวมท้ังการขู่ฆ่าสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด และนักปกป้องส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ  ในจังหวัดเลย ภาย
หลังการประท้วงของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด เจ้าหน้าท่ีทหารของไทยได้เรียกตัวสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์

พรทิพย์ หงชัย นักปกป้องส่ิงแวดล้อมเป็นแกนนำาชาว

บ้านจัดการประท้วงอย่างสงบในจังหวัดเลย 

©Luke Duggleby/ฟอร์ต้ีฟายไรต์, 2559
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บ้านเกิดเพ่ือเข้ารับ “การปรับทัศนคติ” ซ่ึงในบางกรณีมีลักษณะของการควบคุมตัวโดยพลการ และการสอบสวนสมาชิก
ของชุมชนในสถานท่ีอย่างไม่เป็นทางการ 

ฟอร์ต้ีฟายไรต์ยังได้รับคำาบอกเล่าซ่ึงเป็นข้อกล่าวหาว่า คนขับรถของนักการเมืองในท้องถ่ินได้จ้างวานมือปืนเพ่ือ
หมายหัวและสังหารชาวบ้านในจังหวัดเลยท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด โดยมีค่าหัวเป็นเงินจำานวน 500,000 บาท
ต่อคน โดยตามแผนการน้ีมีเป้าหมายสังหารผู้หญิงหกคนและผู้ชายสามคน แต่ไม่สามารถดำาเนินการจนแล้วเสร็จ 

เจ้าหน้าท่ีรัฐไทยและบริษัททุ่งคำา จำากัด ยังได้พุ่งเป้าโจมตีนักปกป้องส่ิงแวดล้อมจากในชุมชนและบุคคลอ่ืน ๆ  โดย
การฟ้องคดีเพ่ือให้เกิดภาระด้านเวลาและค่าใช้จ่าย ถือเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน ยกตัวอย่างเช่น ในปี 
2560 เจ้าหน้าท่ีรัฐไทยได้ฟ้องคดีอาญาสามคดีต่อสมาชิก 14 คนของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ซ่ึงมีส่วนร่วมกับการประท้วง
เหมืองทองคำา บริษัททุ่งคำา จำากัดยังได้ฟ้องคดีอาญาและแพ่งอย่างน้อย 19 คดี ต่อชาวบ้านในจังหวัดเลยและสมาชิก 
กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดรวม 33 คน รวมท้ังผู้ส่ือข่าวอิสระหน่ึงคน ในช่วงระหว่างปี 2550-2560 โดยมีอยู่หน่ึงคดีเป็นการฟ้อง
ร้องต่อเด็กผู้หญิงอายุ 15 ขวบจากในพ้ืนท่ี 

ในการฟ้องคดีแพ่งส่ีคดี ทางบริษัทได้เรียกค่าเสียหายเป็นจำานวนเงินรวม 320 ล้านบาท จากชาวบ้านท่ีถูกกล่าวหา
ว่าทำาลายช่ือเสียงของบริษัท โดยหกจาก 19 คดีเป็นคดีหม่ินประมาททางอาญา ซ่ึงมีระวางโทษจำาคุกไม่เกินสองปี และ
ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หากศาลเห็นว่าผิดจริง มีสองคดีเก่ียวข้องกับข้อหาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความ
ผิดทางคอมพิวเตอร์ พ�ศ� 2550 ซ่ึงมีโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ 

พิธีจุดเทียนรำาลึกครบสามปีของเหตุการณ์โจมตีชาวบ้าน

บ้านนาหนองบง ในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557

©กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด, พฤษภาคม 2560
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หลักฐานท่ีมีอยู่ช้ีว่า เกิดการปนเป้ือนด้านส่ิงแวดล้อมท่ีร้ายแรงในพ้ืนท่ีรอบเหมืองทองคำา จากการตรวจสอบของ
หน่วยงานของรัฐในลำาห้วยและแม่น้ำาในจังหวัดเลย พบระดับการปนเป้ือนของไซยาไนด์ สารหนู และแมงกานีส ในระดับ
ท่ีไม่ปลอดภัย ซ่ึงสารเคมีเหล่าน้ีเป็นท่ีทราบกันว่าเป็นสารผลพลอยได้ของการทำาเหมืองทองคำา รวมท้ังไซยาไนด์ สารหนู 
แมงกานีส แคดเมียมและตะก่ัวในแหล่งน้ำาใต้ดิน มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2554 ท่ีเผยแพร่โดยสำานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีภายใต้สำานักนายกรัฐมนตรี ยอมรับว่า “มีข้อกังวลด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อมเก่ียวกับการ
ทำาเหมืองทองคำาของบริษัททุ่งคำา จำากัด ในจังหวัดเลย” โดยได้อ้างข้อกังวลเก่ียวกับมลพิษทางอากาศและการปนเป้ือน
ของน้ำา ส่งผลให้มีมติคณะรัฐมนตรีส่ังการให้กระทรวงอุตสาหกรรมชะลอการพิจารณาคำาขอประทานบัตรเหมืองแร่ของ
บริษัททุ่งคำา จำากัด จนกว่าหน่วยราชการจะได้พิสูจน์ท่ีมาของการปนเป้ือนและผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนได้ คณะ
รัฐมนตรียังส่ังการให้ตรวจสอบและประเมินผลการประกอบกิจการเหมืองแร่และกระบวนการทำางานของบริษัทอย่าง 
เข้มงวดมากข้ึน ท้ังน้ีเพ่ือป้องกันการร่ัวไหลของไซยาไนด์ 

  แม้ว่ารัฐบาลยังไม่เช่ือมโยงการปนเป้ือนเหล่าน้ีกับการดำาเนินกิจการของบริษัททุ่งคำา จำากัดในจังหวัดเลย แต่
จากรายงานของรัฐบาลเม่ือปี 2550 พบว่า บริษัททุ่งคำา จำากัด ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองด้านส่ิงแวดล้อม 13 ข้อ
ในการประกอบกิจการเหมืองแร่ในจังหวัดเลย รวมท้ังไม่ได้ควบคุมอย่างเพียงพอต่อการปนเป้ือนของไซยาไนด์และความ
เข้มข้นของไซยาไนด์ท่ีปล่อยออกจากถังบำาบัดกากแร่เพ่ือลดความเป็นพิษของสารดังกล่าว 

ชาวบ้านในชุมชนท่ีได้รับผลกระทบรอบเหมืองทองคำา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ต้องพ่ึงพาส่ิงแวดล้อม



Summary 12

และทรัพยากรธรรมชาติเพ่ืออาชีพและการดำารงอยู่ มลพิษต่อน้ำาและดินส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชีวิตประจำาวันและ
อาชีพของพวกเขา ชาวบ้านยังร้องเรียนเก่ียวกับปัญหาด้านสุขภาพ ซ่ึงมีลักษณะใกล้เคียงกับการได้รับสารพิษจากไซยาไนด์ 
สารปรอท และสารหนู รัฐบาลได้ทำาการทดสอบในปี 2550, 2557 และ 2558 และพบว่า ชาวบ้านบางคนมีไซยาไนด์ สาร
ปรอท และสารหนูในเลือดในระดับสูง โดยสารเคมีเหล่าน้ีมักเป็นส่วนหน่ึงท่ีใช้ในกระบวนการทำาเหมืองทองคำา

กฎหมายระหว่างประเทศคุ้มครองการดำาเนินงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในชีวิตและ 
ร่างกาย เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ รวมท้ังสิทธิท่ีจะอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดี เม่ือบุคคลถูกละเมิดหรือ
ปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน กฎหมายระหว่างประเทศย่อมเรียกร้องให้มีสิทธิท่ีจะได้รับการเยียวยาอย่างเป็นผล อย่างไร
ก็ดีเจ้าหน้าท่ีรัฐไทยไม่สามารถปกป้องสิทธิของสมาชิกชุมชนในจังหวัดเลยได้ หรือไม่สามารถประกันให้เกิดการเยียวยา
เม่ือเกิดการละเมิดและการปฏิบัติมิชอบข้ึนกับนักปกป้องส่ิงแวดล้อมท่ีน่ัน

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ยังมักเป็นด่านแรกท่ีต้องเผชิญกับการละเมิดและการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน 
รายงานฉบับน้ีเน้นให้เห็นการดำาเนินงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนไทย ซ่ึงได้ยืนหยัดต่อสู้เป็นเวลานานเพ่ือสิทธิของ
ชุมชนของตนและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดและนักกฎหมายเพ่ือสังคม ซ่ึงทำางานกับมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน 
เพ่ือปกป้องสิทธิของนักปกป้องส่ิงแวดล้อมท่ีเผชิญกับการคุกคามและการตอบโต้

ยังไม่สายเกินไปท่ีรัฐบาลไทยจะเข้ามาแก้ไขสถานการณ์รอบเหมืองทองคำาในจังหวัดเลย ฟอร์ต้ีฟายไรต์เสนอแนะ
ให้รัฐบาลไทย

• สืบสวนสอบสวนอย่างเต็มท่ีและนำาตัวผู้ท่ีโจมตีทำาร้ายและข่มขู่นักปกป้องส่ิงแวดล้อม สมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 

และราษฎรในจังหวัดเลยมาลงโทษ รวมท้ังการโจมตีทำาร้ายชาวบ้านโดยกลุ่มชายสวมหมวกไหมพรม เม่ือวันท่ี 15 

พฤษภาคม 2557 

• ยุติกระบวนการทางกฎหมายโดยพลการทุกรูปแบบต่อนักปกป้องส่ิงแวดล้อม แกนนำาชุมชน และผู้ส่ือข่าวท่ีดำาเนินการ

อย่างชอบธรรม โดยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนของไทยและระหว่างประเทศ

• ยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายและประกาศคำาส่ัง ท่ีมีเน้ือหาไม่สอดคล้องกับสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออก 

และการชุมนุมอย่างสงบ รวมท้ังมาตรา 326 ถึง 328 ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 

พ�ศ� 2558 และคำาส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 3/2558 

• ตรวจสอบอย่างถ่ีถ้วนเร่ืองข้อกล่าวหาว่ามีผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ อันเป็นผลมาจากการประกอบ

กิจการเหมืองทองคำาของบริษัททุ่งคำา จำากัดในจังหวัดเลย และจัดให้มีการเยียวยาอย่างเพียงพอและเป็นผลต่อชุมชน

และบุคคลท่ีได้รับผลกระทบ 

วิรอน รุจิไชยวัฒน์ นักปกป้องสิ่งแวดล้อม พูด

คุยกับสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดในจังหวัดเลย 

เกี่ยวกับการฟ้องร้องคดีกับเหมืองทองคำาของ

บริษัททุ่งคำา จำากัด 

©Luke Duggleby/ฟอร์ตี้ฟายไรต์, 2559 



Summary 13ลำาห้วยตามธรรมชาติพบน้ำาท่ีมีสีเปล่ียนไปใกล้กับ

ลำาน้ำาท่ีไหลมาจากบริเวณเหมืองของบริษัททุ่งคำา 

จำากัด ในบ้านนาหนองบง จังหวัดเลย 

©Luke Duggleby/ฟอร์ต้ีฟายไรต์, 2559



Summary 14สุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์ แกนนำากลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดกล่าว

ปราศรัยกับชาวบ้านบ้านปากชมในจังหวัดเลย เม่ือ

วันท่ี 6 กรกฎาคม 2559 เก่ียวกับผลกระทบด้านส่ิง

แวดล้อมท่ีอาจเกิดข้ึนเน่ืองจากการทำาเหมืองทองคำา 

©ฟอร์ต้ีฟายไรต์, 2559
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ฟอร์ต้ีฟายไรต์ยังมีข้อเสนอแนะต่อบริษัททุ่งคำา จำากัดและหน่วยงานธุรกิจท่ีเก่ียวข้องดังน้ี:

• ยุติการใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยพลการทุกรูปแบบต่อนักปกป้องส่ิงแวดล้อม แกนนำาชุมชน และผู้ส่ือข่าวท่ี

ดำาเนินการอย่างชอบธรรม โดยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

• ดำาเนินการตามหลักการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนสำาหรับธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัททุ่งคำา จำากัด โดยให้ปฏิบัติตาม 

ข้ันตอนท่ีเป็นผลและเป็นรูปธรรม เพ่ือป้องกันและเยียวยาการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน

• เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการทำาเหมืองทองคำา รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกับ การขอสัมปทาน ผู้ถือหุ้น และการจัดการกาก

ของเสียและสารพิษต่อสาธารณะ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส

ภาพถ่ายทางอากาศ บ้านนาหนองบง และบริเวณ

เหมืองทองคำาของบริษัททุ่งคำา จำากัดในอำาเภอวังสะพุง 

จังหวัดเลย 

©ภาพส่วนบุคคล, 2559



Summary 16เด็กหญิงวัยรุ่นท่ีถูกแจ้งความคดีอาญาโดยบริษัททุ่งคำา 

จำากัด จากการท่ีเธอเป็นผู้บรรยายคลิปข่าวเก่ียวกับค่าย

เยาวชนเพ่ือส่ิงแวดล้อมในจังหวัดเลย เผยแพร่โดยสถานี

โทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

©Luke Duggleby/ฟอร์ต้ีฟายไรต์, 2559 



Summary 17

การเดินรณรงค์อย่างสงบของสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด เพ่ือเรียกร้องการคุ้มครองด้านส่ิงแวดล้อมในจังหวัดเลย 

©ฟอร์ต้ีฟายไรต์, 2559

ภาพถ่ายทางอากาศของจังหวัดเลยและบริเวณเหมืองทองคำาของบริษัททุ่งคำา จำากัด 

©ภาพส่วนบุคคล, 2559



Summary 18ภาพถ่ายทางอากาศของการทำาเหมืองทองคำาของบริษัท

ทุ่งคำา จำากัดในจังหวัดเลย 

©ภาพส่วนบุคคล, 2559



วิธีวิทยา
ข้อค้นพบในรายงานฉบับน้ีเป็นผลมาจากการใช้เวลาสามปี เพ่ือศึกษาการละเมิดและการปฏิบัติ

มิชอบด้านสิทธิมนุษยชน ท่ีส่งผลกระทบต่อนักปกป้องส่ิงแวดล้อมในจังหวัดเลย ฟอร์ต้ีฟายไรต์ได้ 
สัมภาษณ์บุคคล 59 คร้ังโดยมีผู้หญิงให้สัมภาษณ์ 28 คน รวมท้ังประจักษ์พยาน เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
และบุคคลอ่ืน ๆ  

ฟอร์ต้ีฟายไรต์ได้สัมภาษณ์เป็นภาษาไทยท้ังหมด และผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนไม่ได้รับค่าตอบแทน 
และได้รับแจ้งถึงจุดประสงค์ของการสัมภาษณ์ เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนโดยสมัครใจ และตระหนัก
เป็นอย่างดีถึงวิธีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่าน้ี ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนต่างแสดงความยินยอม แต่
เราได้ปกปิดหรือเปล่ียนแปลงช่ือของผู้เสียหาย ประจักษ์พยานและบุคคลอ่ืน ๆ  บางคน รวมท้ังช่ือของ
สถานท่ีในรายงานฉบับน้ี ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย 

ฟอร์ต้ีฟายไรต์ได้ติดตามกระบวนการทางกฎหมายท้ังคดีแพ่งและอาญา 22 คดีในจังหวัด
เลย ตาก และกรุงเทพฯ และได้อ่านเอกสารเก่ียวกับคดีกว่า 1,900 หน้า ฟอร์ต้ีฟายไรต์ยังได้รับและ
วิเคราะห์ภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง และเอกสารอ่ืน ๆ  อีกกว่า 1,000 ช้ิน ท่ีเก่ียวข้องกับการโจมตี
ทำาร้าย การข่มขู่ และการคุกคามนักปกป้องส่ิงแวดล้อมในจังหวัดเลย เราได้จัดเก็บเอกสาร ภาพถ่าย 
และบันทึกภาพและเสียงเหล่าน้ีไว้ในระบบข้อมูลของฟอร์ต้ีฟายไรต์

ในวันท่ี 24 สิงหาคม 2561 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ส่งจดหมายถึงสำานักนายกรัฐมนตรี ขอข้อมูลเพ่ิม
เติมเก่ียวกับการโจมตีทำาร้ายชาวบ้านในบ้านนาหนองบง หนังสือเรียกตัวเพ่ือเข้ารับการปรับทัศนคติ  
การฟ้องคดีต่อนักปกป้องส่ิงแวดล้อมในจังหวัดเลย และการจำากัดสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการ
แสดงออก และการชุมนุมอย่างสงบอย่างอ่ืน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่างได้รับ
สำาเนาจดหมายน้ี ฟอร์ต้ีฟายไรต์ยังได้ส่งจดหมายไปท่ีบริษัททุ่งคำา จำากัด เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2561 
ขอข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการโจมตีทำาร้าย ชาวบ้านในบ้านนาหนองบง การฟ้องคดีต่อนักปกป้อง 
ส่ิงแวดล้อมในจังหวัดเลย ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมของโครงการเหมืองแร่ของบริษัททุ่งคำา จำากัด
ในจังหวัดเลย และแผนการฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมของบริษัท บริษัท ทุ่งคาฮาร์เบอร์ จำากัด (มหาชน) ได้
รับสำาเนาจดหมายฉบับน้ี

ฟอร์ต้ีฟายไรต์ได้รับจดหมายตอบจาก บริษัท ทุ่งคาฮาร์เบอร์ จำากัด (มหาชน) เก่ียวกับจดหมาย
ท่ีส่งไปถึงบริษัท ทุ่งคำา จำากัด ในระหว่างเขียนรายงานฉบับน้ี ฟอร์ต้ีฟายไรต์ยังไม่ได้รับคำาตอบจาก
รัฐบาลเราได้แนบจดหมายของฟอร์ต้ีฟายไรต์ถึงรัฐบาลในรายงานฉบับน้ี ในภาคผนวก ก และจดหมาย
ถึงบริษัททุ่งคำา จำากัด และจดหมายตอบจาก บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำากัด มหาชน ในภาคผนวก ข
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“We Fight to Protect Our Home”

ข้อมูลพ้ืนฐาน

จังหวัดเลยต้ังอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย มีประชากรประมาณ 640,000 คน1 โดยมีรายได้
ส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตร ร้อยละ 80 ของประชากรดำารงชีพด้วยการปลูกยางพารา ข้าว และถ่ัวเหลือง2 
รายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนของเกษตรกรในจังหวัดเลยอยู่ท่ีประมาณ 15,000 บาท3 ชาวบ้านในจังหวัดเลยต้อง
พ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มข้น รวมท้ังป่า แม่น้ำา เพ่ือการดำารงชีพในแต่ละวัน 

อำาเภอวังสะพุงของจังหวัดเลย เป็นอำาเภอในชนบทขนาดเล็ก รายล้อมด้วยทิวเขาและแม่น้ำาท่ีสวยงาม 
และต้ังอยู่ห่างจากตัวเมืองเลยประมาณ 19 กม� 

ในวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2530 คณะรัฐมนตรีไทยให้ความเห็นชอบกับนโยบายการสำารวจและทำาเหมือง
แร่ทองคำา ตามข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือกระตุ้นการลงทุนและบทบาทของภาคธุรกิจในการ
สำารวจและการทำาเหมืองทองคำา4 กว่าสามปีให้หลัง ในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2534 บริษัททุ่งคำา จำากัด ซ่ึง 
จดทะเบียนเป็นบริษัทเหมืองแร่ในประเทศไทย ได้รับอาชญาบัตรพิเศษเพ่ือการสำารวจแร่ในจังหวัดเลยและ
หนองคาย จากกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม5 

บริษัท ทุ่งคำา จำากัดมีประวัติการดำาเนินงานมายาวนานในประเทศไทย และเป็นบริษัทลูกของบริษัท  
ทุ่งคาฮาเบอร์ จำากัด (มหาชน) บริษัทน้ีจดทะเบียนในประเทศไทยและก่อต้ังข้ึนเม่ือปี 2449 โดย เอ็ดเวิร์ด 
ที ไมล์ (Edward T� Miles) ซ่ึงเป็นชาวออสเตรเลีย6 ในปี 2524 บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำากัด (มหาชน) ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเบ้ืองต้นมีผู้ถือหุ้นประกอบด้วยกระทรวงการคลัง และ

1 กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง, “สถิติประชากรและบ้าน” http://stat�dopa�go�th/stat/statnew/upstat_m�php (เข้าถึง
เม่ือ 28 เมษายน 2560) 

2 ฝ่ายยุทธศาสตร์และข้อมูลจังหวัด, สำานักงานจังหวัดเลย “ข้อมูลเศรษฐกิจสังคมจังหวัดเลย” 2551, http://www�loei�go�th/data/
pop47�doc (เข้าถึงเม่ือ 28 เมษายน 2560)

3 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, สำานักงานสถิติแห่งชาติ, “การสำารวจด้านสังคม-เศรษฐกิจของครัวเรือนปี 2558, 
จังหวัดเลย” http://loei�old�nso�go�th/nso/project/search/index�jsp?province_id=73 (เข้าถึงเม่ือ 31 พฤษภาคม 2560)

4 นโยบายการสำารวจและทำาเหมืองแร่ทองคำา ถือเป็นนโยบายระดับชาติฉบับแรก เพ่ือสนับสนุนการสำารวจและการขุดเหมืองทองคำา 
โดยกำาหนดให้มีอาชญาบัตรสองประเภทสำาหรับการสำารวจแร่ทองคำา โดยอาชญาบัตรประเภทแรกเป็นของรัฐบาล เพ่ือการสำารวจ
แร่ทองคำาในพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ ส่วนอาชญาบัตรอีกประเภทให้กับการสำารวจของภาคเอกชน ซ่ึงมีข้อกำาหนดให้ต้องพิสูจน์ว่าจะเกิด
ประโยชน์และรายได้กับรัฐอย่างแท้จริง เพ่ือสนับสนุนนโยบายน้ี ในวันท่ี 4 กรกฎาคม 2530 กระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศ
ใช้กฎกระทรวงฉบับท่ี 64 ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติเหมืองแร่ พ�ศ� 2510 กำาหนดหลักเกณฑ์สำาหรับบริษัทเอกชนในการขอ
อาชญาบัตรพิเศษเพ่ือการสำารวจและขุดแร่ทองคำา โปรดดู สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
รายงานการศึกษานโยบายการสำารวจและทำาเหมืองแร่ทองคำา, มกราคม 2552, ภาคผนวก ข; กรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
อุตสาหกรรม, แหล่งแร่ทองคำาและการทำาเหมืองแร่ทองคำาในประเทศไทย, ธันวาคม 2544, น�8

5 โปรดดู “สัญญาว่าด้วยการสำารวจและทำาเหมืองแร่ทองคำา แปลงท่ี 4 น้ำาคิว-ภูขุมทอง” ระหว่างบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำากัด 
(มหาชน), บริษัททุ่งคำา จำากัด กับกรมทรัพยากรธรณี” 5 พฤศจิกายน 2534; กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม, แหล่ง
แร่ทองคำาและการทำาเหมืองแร่ทองคำาในประเทศไทย, น� 9

6 โปรดดู บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำากัด (มหาชน) หลักหมุดของบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำากัด (มหาชน) http://tongkahharbour�com/
milestone/ (เข้าถึงเม่ือ 8 สิงหาคม 2561); “‘ทุ่งคา’เบนเข็มลงทุนเพ่ือนบ้าน อุดความเส่ียงเหมืองแร่ทองคำา” ฐานเศรษฐกิจมัลติมีเดีย, 
1 มีนาคม 2559, http://www�thansettakij�com/content/34067 (เข้าถึงเม่ือ 18 ธันวาคม 2559)

http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php
http://www.loei.go.th/data/pop47.doc
http://www.loei.go.th/data/pop47.doc
http://loei.old.nso.go.th/nso/project/search/index.jsp?province_id=73


22Background

ต่อมามีนางสาวชมกมล พุ่มพันธ์ุม่วง ซ่ึงเป็นบุตรสาวของพลตำารวจเอกสมยศ พุ่มพันธ์ุม่วง อดีตผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ7 ในเดือน
มีนาคม 2561 นายศุภชัย ใจสมุทร ซ่ึงเป็นนักการเมืองท่ีมีอิทธิพลและเคยดำารงตำาแหน่งรองโฆษกของสำานักนายกรัฐมนตรี ระหว่างปี 
2551-2554 ได้ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการบริหารของบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำากัด (มหาชน) หลังจากดำารงตำาแหน่งมาได้หน่ึงปี8

ในปี 2535 บริษัททุ่งคำา จำากัดได้ทำาการสำารวจในจังหวัดเลย และพบว่ามีสินแร่จำานวนหน่ึงล้านตันในเทือกเขารอบอำาเภอวังสะพุง 
ซ่ึงในขณะน้ันประเมินว่ามีมูลค่า 1,500 ล้านบาท9 เพ่ือให้สอดคล้องตามเง่ือนไขของกฎหมายไทย บริษัททุ่งคำา จำากัดได้ว่าจ้างบริษัท 
เอส� พี� เอส� คอนซัลต้ิง เซอร์วิส จำากัด เพ่ือทำาแผนท่ีและรายงานการประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม (EIA) ของเหมืองแร่ทองคำา 
ตามแผนการทำาเหมืองในจังหวัดเลย10 จากการประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมพบว่า โครงการเหมืองแร่แห่งน้ีจะทำาให้เกิด “การ
เปล่ียนแปลงเชิงภูมิศาสตร์” “ฝุ่นและมลพิษด้านเสียง” และ “การตัดไม้ทำาลายป่า และการทำาลายแหล่งอาศัยตามธรรมชาติของ 
สัตว์ป่า” แต่ “ผลกระทบด้านลบมีอยู่จำากัด”11 รายงาน EIA ยังเตือนว่า หากเกิดการไหล่บ่าของน้ำาฝนผ่านบริเวณพ้ืนท่ีโครงการอาจ
ก่อให้เกิดการชะล้างพัดพา “โลหะหนักและสารเคมี” ส่งผลกระทบต่อพ้ืนท่ีใกล้เคียงรอบ ๆ 12 

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ�) ได้อนุมัติรายงาน EIA ของบริษัททุ่งคำา จำากัด ในวันท่ี 
23 ธันวาคม 254113 ระหว่างเดือนกันยายน 2545 – มกราคม 2546 กรมทรัพยากรธรณีได้อนุมัติประทานบัตรในการทำาเหมืองแร่ 
หกแปลงในอำาเภอวังสะพุง เป็นระยะเวลา 25 ปีกับบริษัททุ่งคำา จำากัด14 กรมป่าไม้ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
และสำานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ได้อนุญาตให้บริษัททุ่งคำา จำากัดทำาเหมืองในท่ีดินหกแปลงเป็นเวลา 10 ปีในภูเขาบริเวณ
ท่ีเรียกว่า ภูทับฟ้าและภูซำาป่าบอน15

จนถึงเดือนธันวาคม 2549 บริษัททุ่งคำา จำากัดได้ขุดสินแร่ซ่ึงประกอบด้วยทองคำากว่า 12,000 ออนซ์ มีมูลค่าเกือบ 270 ล้าน
บาทในขณะน้ัน16 

7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำากัด (มหาชน), รายงานประจำาปี 2560, พ�ศ� 2561, http://www�set�or�th/dat/annual//A0061T17�
zip (เข้าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2561); ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, “สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน, บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำากัด (มหาชน)“ เว็บไซต์  
5 กันยายน 2554, https://www�set�or�th/set/factsheet�do?symbol=THL (เข้าถึงเม่ือ 6 กันยายน 2561); และมติคณะรัฐมนตรีท่ี 4232/2552, พ�ศ� 2552,  
19 พฤษภาคม 2552; ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, “บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำากัด (มหาชน), รายช่ือผู้ถือหุ้น” เว็บไซต์ https://www�set�or�th/set/companyholder�
do?symbol=THL&ssoPageId=6&language=th&country=TH (เข้าถึงเม่ือ 22 กุมภาพันธ์ 2561) 

8 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำากัด (มหาชน), การเปล่ียนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร” เว็บไซต์ 11 สิงหาคม 2560, https://www�set�or�th/set/
newsdetails�do?newsId=15027511958781&language=th&country=TH (เข้าถึงเม่ือ 22 กุมภาพันธ์ 2561); บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำากัด (มหาชน), “เปล่ียนแปลง
กรรมการ/ผู้บริหาร” เว็บไซต์, 14 มีนาคม 2561, https://www�set�or�th/set/newsdetails�do?newsId=15209845868410&language=en&country=US  
(เข้าถึงเม่ือ 8 สิงหาคม 2561)

9 โปรดดู กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม, “แหล่งแร่ทองคำาและการทำาเหมืองแร่ทองคำาในประเทศไทย” น� 2; สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 
“เหมืองทองคำา: รายได้รัฐและผลกระทบต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อม” เอกสารทางวิชาการ, มกราคม 2560, น� 21; บริษัททุ่งคำา จำากัด, “รายละเอียดโครงการเหมือง
แร่ทองคำา ทองแดง และเงิน คำาขอประทานบัตรท่ี 76/2539 และข้ันตอนการศึกษาและการจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 
(EHIA)” น�13

10 EIA เป็นการประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมท้ังบวกและลบจากโครงการพัฒนา เพ่ือจัดทำามาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมท่ีอาจเกิด
ข้ึน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ�ศ� 2535 กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม, “แหล่งแร่ทองคำาและการทำาเหมือง
แร่ทองคำาในประเทศไทย” น� 38 สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ�) ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ได้เห็นชอบกับรายงาน EIA การทำาเหมืองทองคำาท่ีภูทับฟ้าของบริษัททุ่งคำา จำากัด โปรดดู กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, สำานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, “จดหมายเลขท่ี วว� 0804/1763” ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2541

11 บริษัททุ่งคำา จำากัด “แผนผังโครงการทำาเหมืองแร่ทองคำาโดยวิธีเหมืองหาบ สำาหรับคำาขอประทานบัตรเลขท่ี 66/2538” น� 97, 98, 100

12 อ้างแล้ว

13 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, “จดหมายเลขท่ี วว� 0804/1763” 

14 กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม, “แหล่งแร่ทองคำาและการทำาเหมืองแร่ทองคำาในประเทศไทย” น� 43 บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำากัด (มหาชน) รายงาน
ฉบับสมบูรณ์ของผู้ตรวจสอบบัญชีพิเศษ, 31 กรกฎาคม 2555, น� 19-20; กระทรวงอุตสาหกรรม, “บริษัท ทุ่งคำา จำากัด ประทานบัตร เลขท่ี 26971/15558” 27 
กันยายน 2545; กระทรวงอุตสาหกรรม, “บริษัท ทุ่งคำา จำากัด ประทานบัตร เลขท่ี 26972/15559” 27 กันยายน 2545; กระทรวงอุตสาหกรรม, “บริษัท ทุ่งคำา จำากัด 
ประทานบัตร เลขท่ี 26973/15560” 27 กันยายน 2545; กระทรวงอุตสาหกรรม, “บริษัท ทุ่งคำา จำากัด ประทานบัตร เลขท่ี 26968/15574, 23 มกราคม 2546; 
กระทรวงอุตสาหกรรม, “บริษัท ทุ่งคำา จำากัด ประทานบัตร เลขท่ี 26969/15575, 23 มกราคม 2546; กระทรวงอุตสาหกรรม, “บริษัท ทุ่งคำา จำากัด ประทานบัตร 
เลขท่ี 26970/15576” 23 มกราคม 2546

15 หลังจากให้สัมปทานเหมืองแร่แล้ว หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องซ่ึงมีหน้าท่ีบริหารจัดการท่ีดิน รวมท้ังสำานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมและกรมป่าไม้ จะต้องพิจารณา
และอนุญาตให้บริษัททำาเหมืองในท่ีดินตามท่ีร้องขอ โดยต้องจ่ายชำาระค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์ในท่ีดินเพ่ือการทำาเหมืองกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โปรดดู  
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ�ศ� 2507, หมวด 2; พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ�ศ� 2518; สำานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ระเบียบ
ของคณะกรรมการการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม, “การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบอ่ืน ๆ  ในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ�ศ� 2541” 
21 ตุลาคม 2541 มูลนิธิบูรณะนิเวศ, ข้อเท็จและความจริง: เหมืองทองคำาจังหวัดเลย, พฤษภาคม 2558, น� 215 บริษัททุ่งคำา จำากัดได้รับอนุญาตให้ทำาเหมืองท่ีภูซำาป่า
บอนในวันท่ี 14 กันยายน 2551 โปรดดู สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, “เหมืองทองคำา: รายได้รัฐและผลกระทบต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อม” น� 24

16 สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย, “จดหมายเลขท่ี ลย� 0028 (2)/3134 เก่ียวกับการอนุญาตให้ประกอบกิจการเหมืองแร่” 11 กันยายน 2549, อ้างถึงใน มูลนิธิ
บูรณะนิเวศ, ข้อเท็จและความจริง เหมืองทองคำา จังหวัดเลย� และโปรดดู สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, “เหมืองทองคำา: รายได้รัฐและผลกระทบต่อ
ชีวิตและส่ิงแวดล้อม” น� 25

http://www.set.or.th/dat/annual//A0061T17.zip
http://www.set.or.th/dat/annual//A0061T17.zip
https://www.set.or.th/set/factsheet.do?symbol=THL
https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=THL&ssoPageId=6&language=th&country=TH
https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=THL&ssoPageId=6&language=th&country=TH
https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15027511958781&language=th&country=TH
https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15027511958781&language=th&country=TH
https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15209845868410&language=en&country=US
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 ไม่ก่ีเดือนต่อมา บริษัททุ่งคำา จำากัดเร่ิมทำาเหมืองท่ีภูทับฟ้า ชาวบ้านท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงเร่ิมร้องเรียนกับหน่วยงานของ
จังหวัดเก่ียวกับมลพิษด้านเสียงและฝุ่น ซ่ึงเป็นผลมาจากการระเบิดหิน17 พวกเขายังแสดงความกังวลเก่ียวกับการปนเป้ือนในลำาห้วย
สิบกว่าสายท่ีไหลลงผ่านภูทับฟ้า และเป็นแหล่งน้ำาสำาคัญสำาหรับชาวบ้านเกือบ 3,500 ครัวเรือนท่ีอาศัยอยู่ในตำาบลเขาหลวง อำาเภอ
วังสะพุง18 

ในปี 2550 ชาวบ้านในหกหมู่บ้านท่ีได้รับผลกระทบจากการทำาเหมืองทองคำาในอำาเภอวังสะพุง ได้รวมตัวกันในนาม “กลุ่มฅนรักษ์
บ้านเกิด” เพ่ือประท้วงการประกอบกิจการเหมืองแร่ และทำาให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบร้ายแรงด้านส่ิงแวดล้อม กลุ่มดังกล่าวมีแกน
นำาเป็นผู้หญิงและผู้ชายสูงวัย ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือในหกหมู่บ้าน กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดเร่ิมรวมตัวเพ่ือประท้วงอย่างสงบ เรียกร้องให้ 
ปิดเหมืองทองคำา ฟ้ืนฟูและฟ้ืนคืนธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังให้เยียวยาชาวบ้านท่ีได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากการประกอบ
กิจการเหมืองแร่19 เร่ิมต้ังแต่ปลายปี 2549 ชาวบ้านบ้านนาหนองบงและหมู่บ้านใกล้เคียง เรียกร้องให้มีการศึกษาผลกระทบด้าน 
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของการประกอบกิจการเหมืองแร่ของบริษัททุ่งคำา จำากัดในอำาเภอวังสะพุง20 เป็นเหตุให้ทางสำานักงานจังหวัด
เลยจัดต้ังคณะทำางานในเดือนธันวาคม 2549 เพ่ือติดตามการประกอบกิจการเหมืองแร่ของบริษัททุ่งคำา จำากัด และมีการตรวจสอบ
ด้านส่ิงแวดล้อม21 สำานักงานส่ิงแวดล้อมภาค 9 จังหวัดอุดรธานีได้เร่ิมตรวจสอบคุณภาพน้ำาเป็นคร้ังแรกในปี 2549 พบว่ามีแมงกานีส
ในระดับสูง แต่บอกว่าถือเป็นเร่ืองปรกติสำาหรับพ้ืนท่ีดังกล่าว22 โรงพยาบาลอำาเภอวังสะพุงก็ได้ตรวจตัวอย่างเลือดของชาวบ้านใน 
หกหมู่บ้านเม่ือเดือนธันวาคม 2550 และพบว่ามีไซยาไนด์ในระดับสูงใน 20 ตัวอย่าง23 

ในวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2552 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยประกาศอย่างเป็นทางการว่า ชาวบ้านในตำาบลเขาหลวงควรงด
เว้นจากการใช้น้ำาด่ืมจากลำาห้วยและแหล่งน้ำาใต้ดินในพ้ืนท่ี เน่ืองจากมีสารหนูและแมงกานีสระดับสูงในลำาห้วย และมีการปนเป้ือน
ของแคดเมียมในบ่อน้ำาใต้ดินของชาวบ้าน24 ผลกระทบด้านสุขภาพจากการปนเป้ือนของสารหนู แมงกานีส และแคดเมียม อาจส่ง
ผลให้อวัยวะภายในทำางานไม่ปรกติ เหน่ือยอ่อน รู้สึกชา และเจ็บปวดกล้ามเน้ือ25 

หน่วยงานระดับจังหวัดจัดให้รถบรรทุกขนน้ำาด่ืมไปบริการชาวบ้านในหมู่บ้านเหล่าน้ี แต่ดำาเนินการเพียงไม่ก่ีสัปดาห์ก็หยุดให้
บริการ26 ส่งผลให้ชาวบ้านต้องไปหาซ้ือน้ำาด่ืมเพ่ือใช้ในครัวเรือนด้วยตนเอง โดยต้องจ่ายเงินจำานวน 750 บาทต่อเดือน หรือไม่ก็ต้อง
บริโภคน้ำาท่ีปนเป้ือนต่อไป27 

ในวันท่ี18 มีนาคม 2553 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยยังส่ังห้ามไม่ให้ชาวบ้านบริโภคหอยขมจากบริเวณห้วยเหล็กท่ีบ้าน 
ภูทับฟ้าพัฒนา หลังตรวจพบการปนเป้ือนของสารหนูในหอยขมในระดับสูง28 กรมควบคุมมลพิษได้ทำาการตรวจสอบตะกอนดินใน
เดือนธันวาคม 2557 และได้พบการปนเป้ือนของสารหนูท้ังในห้วยเหล็ก ห้วยผุกและห้วยล้ินควาย29

17 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ระนอง กองแสน, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 17 กุมภาพันธ์ 2559; ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สมัย ภักด์ิมี และยนต์ คุณนา, จังหวัดเลย, 
ประเทศไทย, 29 มีนาคม 2559; ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สุ่ม ศรีทอง, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 23 มีนาคม 2559; ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัด
เลย, ประเทศไทย, 22 มีนาคม 2559

18 อ้างแล้ว ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์หนู เเสวันนา, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 24 มีนาคม 2559

19 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สมัย ภักด์ิมี, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 25 กรกฎาคม 2559; ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์  วิรอน รุจิไชยวัฒน์ และระนอง 
กองแสน, จังหวัดเลย ประเทศไทย, 17 กุมภาพันธ์ 2559; ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สุ่ม ศรีทอง, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 23 มีนาคม 2559

20 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สมัย ภักด์ิมี, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 25 กรกฎาคม 2559; ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์และวิรอน รุจิไชยวัฒน์, จังหวัด
เลย, ประเทศไทย, 17 กุมภาพันธ์ 2559

21 มูลนิธิบูรณะนิเวศ, ข้อเท็จและความจริง เหมืองทองคำา จังหวัดเลย, น� 25

22 เพ่ิงอ้าง น� 26

23 เพ่ิงอ้าง น� 30

24 กระทรวงสาธารณสุข, สาธารณสุขจังหวัดเลย, “ประกาศฉบับท่ี 1/2552” 4 กุมภาพันธ์ 2552

25 องค์การอนามัยโลก (WHO), “สารหนูในน้ำาด่ืม, เอกสารพ้ืนฐานเพ่ือการจัดทำาแนวปฏิบัติองค์การอนามัยโลกเพ่ือคุณภาพน้ำาด่ืม” 2554, http://www�who�int/
water_sanitation_health/water-quality/guidelines/chemicals/arsenic�pdf?ua=1 (เข้าถึงเม่ือ 20 มกราคม 2561); องค์การอนามัยโลก , “แมงกานีสในน้ำาด่ืม, 
เอกสารพ้ืนฐานเพ่ือการจัดทำาแนวปฏิบัติองค์การอนามัยโลกเพ่ือคุณภาพน้ำาด่ืม” 2554, http://www�who�int/water_sanitation_health/water-quality/guidelines/
chemicals/manganese�pdf?ua=1 (เข้าถึงเม่ือ 20 มกราคม 2561); องค์การอนามัยโลก , “แคดเมียมในน้ำาด่ืม, เอกสารพ้ืนฐานเพ่ือการจัดทำาแนวปฏิบัติองค์การ
อนามัยโลกเพ่ือคุณภาพน้ำาด่ืม” 2554, http://www�who�int/water_sanitation_health/water-quality/guidelines/chemicals/cadmium�pdf?ua=1 (เข้าถึงเม่ือ 
20 มกราคม 2561)

26 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 22 มีนาคม 2559

27 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สมบุญ ศรีบุรินทร์, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 23 มีนาคม 2559; ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ญาณิศา วงศ์คำาโส, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 
25 มีนาคม 2559; ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ลำาเพลิน เรืองฤทธ์ิและบุญแรง ศรีทอง จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 2 เมษายน 2560; ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สุพัฒน์ 
คุณนา, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 4 เมษายน 2560; ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 23 กรกฎาคม 2559

28 กระทรวงสาธารณสุข, สาธารณสุขจังหวัดเลย, “ประกาศฉบับท่ี 1/2553” 18 มีนาคม 2553

29 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, กรมควบคุมมลพิษ, “จดหมายเลขท่ี ทส� 0305/2140, เร่ือง: รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมภายใน
และรอบเหมืองทองคำาของบริษัททุ่งคำา จำากัด ในอำาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย” 6 มีนาคม 2558

http://www.who.int/water_sanitation_health/water-quality/guidelines/chemicals/arsenic.pdf?ua=1
http://www.who.int/water_sanitation_health/water-quality/guidelines/chemicals/arsenic.pdf?ua=1
http://www.who.int/water_sanitation_health/water-quality/guidelines/chemicals/manganese.pdf?ua=1
http://www.who.int/water_sanitation_health/water-quality/guidelines/chemicals/manganese.pdf?ua=1
http://www.who.int/water_sanitation_health/water-quality/guidelines/chemicals/cadmium.pdf?ua=1


24Background

คณะทำางานท่ีจัดต้ังข้ึนในระดับจังหวัด ยังคงทำางานตรวจสอบต่อไปทุกสามเดือนในหกหมู่บ้านรอบเหมือง เพ่ือติดตามระดับ
การปนเป้ือนในน้ำาและดิน ผลการตรวจน้ำาล่าสุดในเดือนเมษายน 2561 ซ่ึงฟอร์ต้ีฟายไรต์ได้รับข้อมูลน้ี พบว่ามีแร่เหล็กแมงกานีส 
แคดเมียมและตะก่ัวในแหล่งน้ำาใต้ดิน รวมท้ังแมงกานีส สารหนู และไซยาไนด์ในระดับสูงข้ึนในแม่น้ำาและลำาห้วยในพ้ืนท่ี30 

แม้ว่าชาวบ้านได้ย่ืนจดหมายร้องเรียนต่อสำานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือขอให้มาตรวจสอบแหล่งท่ีมาของการปนเป้ือน 
และสนับสนุนให้มีการเยียวยาชุมชนท่ีได้รับผลกระทบ แต่ยังไม่สามารถพิสูจน์ยืนยันแหล่งท่ีมาของการปนเป้ือนได้31 

ของเหลวท่ีเป็นกากของเสียจากกระบวนการด้านเคมีในการทำาเหมืองหินท่ีแข็ง เรียกว่า หางแร่ ท่ามกลางข้อกังวลด้านสุขภาพ
และส่ิงแวดล้อมท่ีเพ่ิมข้ึน ในวันท่ี 27 ตุลาคม 2555 คันสันเข่ือนด้านหน่ึงของบ่อกักเก็บกากแร่ของโรงแต่งแร่ของบริษัททุ่งคำา จำากัด
ได้ทรุดตัวลง ส่งผลให้เกิดความหวาดกลัวต่อชาวบ้านว่าจะมีการปนเป้ือนท่ีดินการเกษตรบริเวณใกล้เคียง32 สำานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเลยภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้ส่ังให้บริษัททุ่งคำา จำากัดหยุดการทำาเหมืองและดำาเนินการแก้ไขปัญหาจนกว่าจะได้ข้อยุติ 
ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 ถึงมีนาคม 2556 ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว และอนุญาตให้บริษัทเร่ิมดำาเนินการอีกคร้ังหลังจากการ
ซ่อมแซมผนังเข่ือนแล้ว33 ทางการไม่เคยสำารวจตรวจสอบปัญหาการปนเป้ือนในท่ีดินเกษตรกรรมภายในใกล้เคียงภายหลังเกิดเหตุคัน
สันเข่ือนทรุดตัวลงเลย34 อย่างไรก็ดี กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เคยส่ังการให้บริษัททุ่งคำา จำากัดจ่ายค่าปรับ เน่ืองจาก
ไม่สามารถลดปริมาณไซยาไนด์ในบ่อกักเก็บกากแร่ ให้อยู่ในระดับตามมาตรฐานของกฎหมายได้ ถือเป็นการละเมิดมาตรา 122 ของ
พระราชบัญญัติเหมืองแร่ พ�ศ� 251035

ในเดือนธันวาคม 2553 ใบอนุญาตของบริษัททุ่งคำา จำากัดเพ่ือใช้ประโยชน์ในท่ีดินท่ีภูซำาป่าบอนหมดอายุลง36 ในเดือนธันวาคม 
2555 ใบอนุญาตของบริษัททุ่งคำา จำากัดเพ่ือใช้ประโยชน์ในท่ีดินท่ีภูทับฟ้าก็หมดอายุลงเช่นกัน37 สืบเน่ืองจากการต่อต้านอย่างแข็งขัน
ของชาวบ้านในอำาเภอวังสะพุงต่อการประกอบกิจการเหมืองแร่ของบริษัททุ่งคำา จำากัด ส่งผลให้กรมป่าไม้ไม่ต่อใบอนุญาตให้บริษัทใช้
ประโยชน์ในท่ีดินเพ่ือการประกอบกิจการเหมืองแร่38 จนถึงขณะเขียนรายงาน จึงถือว่าการดำาเนินงานท่ีภูทับฟ้าของบริษัททุ่งคำา จำากัด
ต้องหยุดลงช่ัวคราว แต่โชคร้ายท่ีไม่ได้ช่วยผ่อนคลายความกดดันท่ีมีต่อชุมชนในพ้ืนท่ี หรือไม่ได้ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ในพ้ืนท่ีอย่างจริงจัง 

แม้จะมีการต่อต้านจากชาวบ้าน และมีข้อกังวลอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับโอกาสท่ีจะเกิดการปนเป้ือนเน่ืองจากการดำาเนินกิจการของ
บริษัททุ่งคำา จำากัด ท้ังท่ีภูซำาป่าบอนและภูทับฟ้า เม่ือปี 2556 ทางบริษัทย่ืนเร่ืองขออนุญาตขยายพ้ืนท่ีการดำาเนินงานไปจนถึงบ้านนา
โป่ง อำาเภอเมือง และภูเหล็กในอำาเภอวังสะพุง จังหวัดเลยได้39 เพ่ือจัดทำาการประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพตามข้อกำาหนด 
หรือท่ีเรียกว่า EHIA บริษัททุ่งคำา จำากัดได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและกำาหนดขอบเขตแนวทางการประเมินผลกระทบทาง 
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดเลย เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2555 และ 8 กันยายน 2556 ก่อนเร่ิมดำาเนิน

30 โปรดดู สำานักงานจังหวัดเลย “บันทึกการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำารอบเหมืองทองคำาของบริษัททุ่งคำา จำากัด, ฉบับท่ี 2/2559” 
28 มิถุนายน 2559

31 อ้างแล้ว

32 บ่อกักเก็บกากแร่เป็นเข่ือนดินท่ีใช้เก็บผลพลอยได้จากการทำาเหมือง หลังจากแยกผลผลิตท่ีต้องการออกจากสินแร่แล้ว ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีมักใช้สารเคมี โปรดดู 
บริษัททุ่งคำา จำากัด “การฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีของบริษัททุ่งคำา จำากัด” พฤศจิกายน 2558, น� 5-6; ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์หนู เสวันนา, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 24 มีนาคม 
2559; ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ระนอง กองแสน, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 17 กุมภาพันธ์ 2559 และโปรดดู กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่, สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย, “จดหมายเลขท่ี 0028(2)/1763” 5 พฤศจิกายน 2555; สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, “เหมือง
ทองคำา: รายได้รัฐและผลกระทบต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อม” น� 39

33 กระทรวงอุตสาหกรรม, “จดหมายเลขท่ี 0028(2)/1763” โปรดดู บริษัททุ่งคา ฮาร์เบอร์ จำากัด (มหาชน) แบบรายการข้อมูลประจำาปี 2555 (แบบ 56-1) ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า “อุตสาหกรรมจังหวัดเลยอนุญาตให้บริษัท ทุ่งคำา จำากัดเปิดดำาเนินการได้อีกคร้ังในวันท่ี 25 มีนาคม 2556” น� 8

34 อ้างแล้ว

35 โปรดดู กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่, “จดหมายเลขท่ี อค� 0511/870” 19 กุมภาพันธ์ 2550 พระราชบัญญัติเหมืองแร่ พ�ศ�
2510 มาตรา 122 และ 149

36 โปรดดู พนักงานอัยการจังหวัดเลย กับสุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์และพรทิพย์ หงชัย, ศาลจังหวัดเลย, คดีอาญา หมายเลขดำาท่ี 1905/2559, คดีหมายเลขแดงท่ี 4386/2559, 
คำาพิพากษา (ศาลช้ันต้น), 25 พฤศจิกายน 2559, น� 3-6

37 อ้างแล้ว

38 โปรดดู บริษัททุ่งคำา จำากัด กับสมัย ภักด์ิมี, ศาลอุทธรณ์ภาค 4, คดีอาญา หมายเลขดำาท่ี 1278/2550, คดีหมายเลขแดงท่ี 2741/2560, คำาพิพากษา (ศาลอุทธรณ์), 
30 ตุลาคม 2560, น� 1-17

39 บริษัททุ่งคำา จำากัด, “จดหมายท่ี ทก� ลย� (ว�) No� 278/56 เร่ือง: ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับข้อเสนอการทำาเหมืองทองคำา คำาขอประทานบัตรท่ี 76/2539 
ของบริษัททุ่งคำา จำากัด” 23 สิงหาคม 2556 บริษัททุ่งคำา จำากัด, “ข้อมูลโครงการเหมืองแร่ทองคำาและทองแดง บริษัททุ่งคำา จำากัด คำาขอประทานบัตร 104/2538 
ประกอบการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือกำาหนดขอบเขตในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ ในวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2555” ไม่ระบุวันท่ี
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การท่ีภูเหล็กและบ้านนาโป่งตามลำาดับ40 ก่อนจะจัดท้ังเวทีท้ังสองคร้ัง กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดได้รวบรวมชาวบ้านหลายร้อยคนและ
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือเข้าร่วมในเวทีและประท้วงการขออนุญาตขยายการดำาเนิน
งานของบริษัททุ่งคำา จำากัด41 การคัดค้านของชุมชนส่งผลให้กรมป่าไม้ไม่อนุญาตให้บริษัททุ่งคำา จำากัดใช้ประโยชน์ในท่ีดินในป่าโคก
ภูเหล็กซ่ึงเป็นท่ีต้ังของภูทับฟ้า ส่วนคำาขออนุญาตประกอบกิจการเหมืองแร่ท่ีบ้านนาโป่งและท่ีภูเหล็ก ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา42 

ในวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2561 ศาลล้มละลายกลางท่ีกรุงเทพฯ ประกาศคำาส่ังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของบริษัททุ่งคำา จำากัดในคดี
ท่ีเป็นข้อพิพาทระหว่าง Deutsche Bank AG กับบริษัททุ่งคำา จำากัด43

เน่ืองจากยังมีข้อพิพาทอย่างต่อเน่ืองระหว่างบริษัททำาเหมืองทองคำาและชุมชน เก่ียวกับผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ
จากการทำาเหมืองทองคำาในประเทศไทย รัฐบาลทหารจึงได้ออกคำาส่ังหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติท่ี 72/2559 ในวันท่ี 3 ธันวาคม 
2559 ให้ชะลอการดำาเนินการใด ๆ เก่ียวกับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำาท่ัวประเทศ เร่ิมต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2560 คำาส่ัง 
หัวหน้าคสช�ดังกล่าวยังส่ังการให้บริษัทเหมืองทองคำาฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม และให้หน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องหาทางแก้ไขผลกระทบจากการ
ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำา44 อย่างไรก็ดี ในขณะท่ีเขียนรายงานน้ี ทางผู้ประกอบการเหมืองแร่แทบไม่ได้ดำาเนินการใด ๆ  รวมท้ัง
หน่วยราชการก็แทบไม่ได้ดำาเนินการเพ่ือแก้ไขผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศไทย กลุ่มฅนรักษ์บ้าน
เกิด และราษฎรในอำาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ยังคงรณรงค์ต่อไปเพ่ือให้มีการเยียวยา และฟ้ืนฟูท่ีดิน แต่ต้องเผชิญกับมาตรการจำากัด
สิทธิและการถูกดำาเนินคดี จากการใช้สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ 

40 การประเมินผลกระทบของส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)เป็นข้อกำาหนดตามมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ�ศ� 2550 โดยทางกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นผู้กำาหนดรายละเอียดข้ันตอนการจัดทำา EHIA เพ่ือให้โอกาสกับชุมชนในการแสดงข้อกังวลเก่ียวกับโครงการ และเข้าร่วม
ในกระบวนการประเมินผลด้านสุขภาพ และให้ความเห็นต่อการวางแผนจัดทำามาตรการเชิงป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบจากโครงการ การประชุมรับฟังความ
คิดเห็นและกำาหนดขอบเขตแนวทางการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมและสุขภาพในวันท่ี 23 ธันวาคม 2555 เก่ียวข้องกับการขอประทานบัตรท่ี 104/2538 
ซ่ึงต้ังอยู่ใกล้กับบ้านภูทับฟ้าพัฒนา บ้านแก่งหิน บ้านห้วยผุก บ้านนาหนองบง และบ้านกกสะทอน และการประชุมรับฟังความคิดเห็นและกำาหนดขอบเขตแนวทาง
การประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ ในวันท่ี 8 กันยายน 2556 เก่ียวข้องกับคำาขอประทานบัตรท่ี 76/2539 ซ่ึงต้ังอยู่ใกล้กับบ้านหัวนาและบ้านนา
โป่ง โปรดดู กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเก่ียวกับหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และหลัก
การการประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพสำาหรับโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพร้ายแรงต่อชุมชน” 29 
ธันวาคม 2552, ภาคผนวก น� 4; บริษัททุ่งคำา จำากัด, “จดหมาย ทก�ลย� (ว�) ท่ี 278/56” 

41 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 22 มีนาคม 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สมัย ภักด์ิมี, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 29 มีนาคม 
2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สมบุญ ศรีบุรินทร์, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 23 มีนาคม 2559 และโปรดดู หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ, ‘ปัญญาชน��ดิจิตอล’4 ม�4 มุม 
4 บริบท” คมชัดลึกออนไลน์, 15 กันยายน 2556, http://www�komchadluek�net/news/edu-health/168256 (เข้าถึงเม่ือ 9 สิงหาคม 2561)

42 กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่, “ระบบฐานคำาขอใบอนุญาตประทานบัตร” เว็บไซต์ http://www�dpim�go�th/webservices/
req_con_report�php (เข้าถึงเม่ือ 9 สิงหาคม 2561) และโปรดดู ใหม่ รามศิริและพวกอีก 16 คน กับกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่, สำานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเลย, กำานันตำาบลเขาหลวง และบริษัททุ่งคำา จำากัด, ศาลปกครองจังหวัดอุดรธานี, คดีหมายเลขดำาท่ี ส�8/2557, คดีหมายเลขแดงท่ี ส�5/2557, 
คำาพิพากษา (ศาลช้ันต้น), 17 พฤศจิกายน 2560

43 ศาลส่ังว่า บุคคลใดท่ีประสงค์จะขอค่าชดเชยหรือขอให้ชำาระหน้ีจากบริษัททุ่งคำา จำากัด ต้องเข้าสู่กระบวนการย่ืนคำาขอผ่านกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, 
กระทรวงยุติธรรม, กรมบังคับคดี, งานบังคับคดีล้มละลาย “คำาส่ังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์, คดีหมายเลขแดงท่ี ล�1913/2558” 7 พฤษภาคม 2561

44 ในเดือนเมษายน 2560 ทางบริษัทได้เสนอแผนฟ้ืนฟูกิจการต่อสำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย แต่สมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดปฏิเสธแผนฟ้ืนฟูดังกล่าว และ
ขอให้จัดทำาแผนฟ้ืนฟูกิจการท่ีผ่านการปรึกษาหารือกับชาวบ้าน บริษัททุ่งคำา จำากัด, “แผนฟ้ืนฟูสำาหรับพ้ืนท่ีเหมืองแร่ทองคำา” และโปรดดู กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด, 
“จดหมายท่ี อร� 0011/2560 ถึงสำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย, เร่ือง: ไม่ยอมรับแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษัททุ่งคำา จำากัด 25 พฤษภาคม 2560 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ 
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์สุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์, 15 สิงหาคม 2561

http://www.komchadluek.net/news/edu-health/168256
http://www.dpim.go.th/webservices/req_con_report.php
http://www.dpim.go.th/webservices/req_con_report.php
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ชาวบ้านในอำาเภอวังสะพุงจังหวัดเลย ต้องเผชิญกับการโจมตีทำาร้าย การข่มขู่และคุกคาม และถูก
ดำาเนินคดีหลายคดี เน่ืองจากการเคล่ือนไหวเพ่ือปกป้องส่ิงแวดล้อม และเพ่ือให้มีการยุติการทำาเหมืองของ
บริษัททุ่งคำา จำากัดในจังหวัดเลย ท่ีผ่านมาชาวบ้านได้ร้องเรียนว่ามีการปฏิบัติมิชอบหลายคร้ังต่อหน่วยราชการ 
รวมท้ังสำานักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานระดับจังหวัด ตำารวจ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อย่างไร
ก็ดี ชาวบ้านยังคงเผชิญกับความเส่ียง ในขณะท่ีความรับผิดต่อการละเมิดและการปฏิบัติมิชอบมีอยู่จำากัด
และมักไม่ค่อยเกิดข้ึน

การโจมตีทำาร้ายนักปกป้องส่ิงแวดล้อม

ในค่วันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 หลังจากทำาลายเคร่ืองกีดขวางบนถนนของชาวบ้านบริเวณทางแยกติด
กับทางเข้าเหมือง คนร้ายท่ีไม่ปรากฏช่ือ ได้ใช้ไม้และท่อนเหล็ก มีด ขวดแก้ว และอาวุธปืน เพ่ือเข้าควบคุม
ตัวและทุบตีชาวบ้านในจังหวัดเลย จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านของฟอร์ต้ีฟายไรต์ พบว่ามีกลุ่มชายติดอาวุธ
ประมาณ 150 คนเข้ามาล้อมบ้านนาหนองบงเม่ือเวลาประมาณส่ีทุ่ม จากน้ันได้ข่มขู่ ทำาร้ายและควบคุม
ตัวชาวบ้านเป็นเวลาต่อเน่ืองกันเกือบหกช่ัวโมง45 ในระหว่างการโจมตีทำาร้าย ชาวบ้านสังเกตเห็นรถบรรทุก
อย่างน้อย 11 คัน ขนสินแร่ออกจากเหมืองผ่านทางในหมู่บ้าน46 ประมาณตีส่ีของเช้าวันท่ี 16 พฤษภาคม 
คนร้ายจึงปล่อยตัวชาวบ้านท่ีควบคุมตัวไว้ และเดินทางออกจากหมู่บ้านด้วยรถบรรทุกส่ีคัน 47

ผู้เสียหายและประจักษ์พยานให้ข้อมูลกับฟอร์ต้ีฟายไรต์ว่า คนร้ายใช้กำาลังรุนแรงเพ่ือจับตัวชาว
บ้านจากในถนน และจากบริเวณจุดตรวจของหมู่บ้าน48 โดยชาวบ้านอย่างน้อยหกคนท่ีให้สัมภาษณ์กับ 
ฟอร์ต้ีฟายไรต์ รวมท้ังผู้หญิงสองคนบอกว่า คนร้ายได้ควบคุมตัวและทุบตีพวกเขา49 

ยนต์ คุณนา เกษตรกรวัย 47 ปี ซ่ึงประจำาอยู่ท่ีจุดตรวจของชาวบ้าน ให้ข้อมูลกับฟอร์ต้ีฟายไรต์ว่า 
กลุ่มผู้ชายสวมหมวกไหมพรมได้ลากตัวเขาจากป้อมยาม มัดมือเท้าของเขาไว้และลงมือซ้อม เขาบอกว่า 
“พวกเขาเตะผม กระทืบผม ผมไม่รู้ว่าพวกเขามีกันก่ีคน เพราะพวกเขาไม่ยอมให้ผมเงยหน้ามอง ผมได้แต่

45 โปรดดู พนักงานอัยการจังหวัดเลยและโจทก์ร่วมเก้าราย กับพันโทปรมินทร์ ป้อมนาค และพล�ท�ปรเมษฐ์ ป้อมนาค, ศาลจังหวัด
เลย, คดีหมายเลขดำาท่ี อ�5440/2557, คดีหมายเลขแดงท่ี อ�1983/2559, คำาพิพากษา (ศาลช้ันต้น), 31 พฤษภาคม 2559, น� 
1-4

46 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์, วิรอน รุจิไชยวัฒน์, และระนอง กองแสน จังหวัดเลย, ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 
2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 22 มีนาคม 2559 

47 โปรดดู ป้อมนาค, คดีหมายเลขดำาท่ี อ�5440/2557, คดีหมายเลขแดงท่ี อ�1983/2559, น� 1-4� ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สุรพันธ์ุ 
รุจิไชยวัฒน์และวิรอน รุจิไชยวัฒน์, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 17 กุมภาพันธ์ 2559

48 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ยนต์ คุณนา, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 29 มีนาคม 2559

49 อ้างแล้ว ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์ และภัทราภรณ์ แก่งจำาปา, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 17 กุมภาพันธ์ 
2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์โอ คำาไล้, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 5 เมษายน 2560 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์พงษ์พัฒน์  
คุณนา, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 24 มีนาคม 2559; ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สมบุญ ศรีบุรินทร์, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 
23 มีนาคม 2559

I� การละเมิดและการปฏิบัติมิชอบด้าน
สิทธิมนุษยชน 
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นอนคว่่ำาหน้าบนพ้ืน พวกเขามัดมือผมไขว้ไว้ข้างหลัง ผมมองเห็นแต่เท้าท่ีระดมเตะใส่ตัวผม” 

ยนต์ คุณนาอธิบายถึงสภาพตอนท่ีถูกควบคุมตัวและซ้อมเป็นเวลาสองหรือสามช่ัวโมง รวมท้ังเพ่ือนคนอ่ืน ๆ  ด้วย โดยเขาบอกว่า 

พวกเขาใช้เท้ากดผมไว้บนพ้ืน���พวกเขาเหยียบผมไว้ตลอดเวลา ใช้ท่อนไม้กดผมไว้กับพ้ืน พวกเขาเอาไม้กระบองกดลง
มา และใช้เท้าเหยียบผมไว้ท่ีด้านหลังของคอ���พวกเขาเตะเข้าท่ีหน้าผม ไม่ได้เตะท่ีลำาตัว แต่เตะท่ีหน้าอย่างเดียว ทุกคร้ัง
ท่ีมีคนเดินผ่านมาพวกเขาก็เตะผม ตอนน้ันผมยังมีสติตลอดเวลา50

คนร้ายซ่ึงจับตัวสมบุญ ศรีบุรินทร์ อายุ 41 ปี อยู่ใกล้กับยนต์ คุณนา เธอบอกว่า 

ดิฉันเห็นยนต์ [คุณนา] เขาได้รับบาดเจ็บ ดิฉันนอนใกล้กับเขา���เขาถูกซ้อมสาหัสงมาก เลือดไหลจากปากไม่หยุดเลย 
ดิฉันขอเศษผ้าจากกลุ่มผู้ชายเพ่ือมาห้ามเลือด เพราะเขาเสียเลือดมาก แต่กลุ่มคนร้ายโยนสมุดมาให้เล่มหน่ึง���ดิฉันจึง
ต้องฉีกกระดาษเพ่ือมาใช้ห้ามเลือด แต่มันไม่ได้ผล51

ยนต์ คุณนายังอธิบายถึงอาการบาดเจ็บของเขาให้ฟอร์ต้ีฟายไรต์ฟังว่า

ตาข้างหน่ึงของผมบวม ทำาให้มองไม่เห็น ผมรู้ตัวตลอดเวลา แต่ตาข้างหน่ึงของผมปิดและลืมตาไม่ได้ เน้ือตัวของผมเต็ม
ไปด้วยเลือด แต่ผมยังมีสติ หลังจากได้รับการปล่อยตัว ผมเดินไปท่ีบ้านเพ่ือน พวกเขาพาผมไปโรงพยาบาล เจ้าหน้าท่ี
ช่วยรักษาอาการบาดเจ็บของผม พยาบาลได้เข่ียเม็ดกรวดออกจากบาดแผล มีเม็ดกรวดอยู่เต็มไปหมด เพราะผมถูกซ้อม
ขณะท่ีอยู่บนพ้ืน ถูกเตะ ถูกกระทืบ และถูกลากตัวไปบนถนน���ชาวบ้านคนอ่ืน ๆ  ก็ถูกมัดเอาไว้ด้วยกันท่ีบนถนน ระหว่าง
ท่ีรถบรรทุกว่ิงไปมา ผมได้ยินเสียงการทุบตีชาวบ้านคนอ่ืนท่ีร้องด้วยความเจ็บปวด52

สุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์ เกษตรกรปลูกยางพาราวัย 43 ปี และแกนนำากลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ซ่ึงถูกมัดตัวและถูกคนร้ายซ้อม  
ให้ข้อมูลกับฟอร์ต้ีฟายไรต์ว่า

ผมถูกจับและแยกตัวมาจากคนอ่ืน ผมถูกนำาตัวออกไปจากจุดตรวจประมาณ 50 เมตร พวกเขาไม่ได้ปิดตาผม แต่มีการ
มัดมือไว้ ผมถูกซ้อม มีอยู่คนหน่ึงเอากุญแจมอเตอร์ไซค์ของผมไป ส่วนอีกคนเดินปร่ีเข้ามาหาและเตะเข้าท่ีหน้า จนผม
ล้มลงและหมดสติไป สายตาของผมพร่าเลือน คนท่ีเตะผมไม่ได้คลุมหน้า ชาวบ้านพากันหวาดกลัวร้องขอชีวิต แต่ผมไม่
กลัว แต่ผมก็ไม่มีปัญญาท่ีจะต่อสู้ด้วย รู้สึกมึนงงไปหมด ผมถูกเตะหลายคร้ังระหว่างท่ีนอนบนพ้ืน53

สุรพันธ์ุยังให้ข้อมูลกับฟอร์ต้ีฟายไรต์เก่ียวกับอาการบาดเจ็บของเขาว่า 

พยาบาลเห็นเลือดผมยังไหลอยู่ หลังจากท่ีแพทย์ทำาการรักษา เธอจึงเย็บแผลให้ผมเจ็ดเข็ม มีการฉีดยาชาให้ อสม�ได้
เข้ามาช่วยล้างแผลให้ผมเป็นเวลาหลายวัน54

วัลลภ พวงไพวัน เกษตรกรปลูกยางพาราวัย 39 ปี บอกว่า คนร้ายได้เข้ามาทุบตีเขาในคืนท่ีบุกเข้ามาในหมู่บ้าน ระหว่างท่ีเขา
กับภรรยาพยายามถ่ายรูปเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

กลุ่มคนร้ายบางคนพยายามแย่งกล้องถ่ายรูปจากมือภรรยาผม แต่ผมเข้ามาขัดขวาง ชายคนน้ันจึงใช้ท่อนไม้ตีเข้าท่ีศีรษะ
ผม ทำาให้หัวแตกและเลือดไหล ชายคนน้ันยังบอกว่า ‘จะถ่ายรูปไปทำาไม?’���ผมไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้เพราะคนร้าย
เหล่าน้ันปิดถนนไว้ ผมจึงต้องกลับมาท่ีบ้านและหาทางปฐมพยาบาลตัวเอง55

โอ คำาไล้ เกษตรกรวัย 47 ปี บอกว่า กลุ่มชายคนร้ายสวมหมวกไหมพรมเรียกให้เขาหยุดท่ีจุดตรวจของหมู่บ้าน ในค่ำาวันท่ี 15 
พฤษภาคม เขาบอกว่า 

ผู้ชายส่ีหรือห้าคนเรียกให้ผมหยุด และเอาปืนจ่อหัว ตอนท่ีผมข่ีมอเตอร์ไซค์อยู่ พวกเขาล่ันไกปืนสามคร้ัง แต่ไม่มีกระสุน
ออกมา ตอนท่ีเขาล่ันไกเป็นคร้ังท่ีสาม ผมคิดถึงแต่หน้าลูก ๆ และพ่อแม่ คนร้ายกลุ่มน้ีบอกให้ผมถอดเส้ือ และเอาเส้ือ
มามัดมือผมไว้ และผลักให้นอนคว่ำาหน้าบนพ้ืน ผมเห็นชาวบ้านคนอ่ืน ๆ ถูกจับอยู่ตรงจุดตรวจอยู่แล้ว คนท่ีพยายาม
เงยหน้ามองหรือพยายามช่วยเหลือ จะถูกเตะและกระทืบ พวกเขาใช้ปืนยาวตีเข้าท่ีด้านหลังศีรษะของผม คนร้ายสวม

50 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ยนต์ คุณนา, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 29 มีนาคม 2559

51 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สมบุญ ศรีบุรินทร์, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 23 มีนาคม 2559

52 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ยนต์ คุณนา, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 29 มีนาคม 2559

53 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 17 กุมภาพันธ์ 2559

54 อ้างแล้ว

55 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์วัลลภ พวงไพวัน, จังหวัดเลย ประเทศไทย 29 มีนาคม 2559
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หมวกไหมพรมเหล่าน้ีมีท้ังท่อนไม้ขนาดใหญ่ ปืนยาว และปืนส้ัน และมีท่อนเหล็กด้วย56 

ภัทราภรณ์ แก่งจำาปา เกษตรกรปลูกยางพาราวัย 37 ปี และแกนนำากลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดบอกว่า เธอต่ืนข้ึนมาในคืนวันท่ี 15 
พฤษภาคม เพราะได้ยินเสียงร้องไห้และเสียงตะโกนด้านนอก เธอจึงออกไปดูเหตุการณ์ เธออธิบายว่าได้ถูกกลุ่มชายฉกรรจ์ติดอาวุธ
เหล่าน้ันจับตัวไว้เป็นเวลาหลายช่ัวโมง 

ตอนไปถึงท่ีสะพาน มีผู้ชายอยู่ห้าคนถือปืนและสวมหมวกไอ้โม่ง พวกเขาบอกให้ดิฉันจอดมอเตอร์ไซค์ บอกว่าไม่ต้องตกใจ
กลัว ตอนน้ันมันมืดมาก มีการตัดไฟตรงจุดตรวจ กลุ่มคนร้ายได้เอากุญแจมอเตอร์ไซค์ของดิฉันไป และเอากล้องถ่ายรูป
ไปด้วย พวกเขาบอกให้ดิฉันไปอยู่รวมกับชาวบ้านคนอ่ืน ๆ และใช้ปืนขู่ให้เดิน ระหว่างท่ีเดินไปยังจุดท่ีชาวบ้านคนอ่ืน ๆ 
ถูกควบคุมตัว ดิฉันเห็นชาวบ้านคนอ่ืน ๆ  นอนอยู่บนพ้ืน โดยต้องนอนคว่ำาหน้า หลายคนเป็นผู้ชาย57 

คนร้ายสวมไอ้โม่งจับตัวเธอไว้ ระหว่างท่ีเธอเห็นพวกเขาซ้อมชาวบ้านคนอ่ืน ๆ  เธอบอกว่า 

ชายคนหน่ึงท่ีดิฉันคิดว่าเป็นหัวหน้าเดินทางมาถึง เขาสวมรองเท้าสีน้ำาตาล และมีรูปร่างท้วม เขาบอกดิฉันและผู้ชายอีก
สองคนซ่ึงถูกจับท่ีจุดตรวจว่า ‘เป็นผู้หญิงทำาไมไม่อยู่กับบ้านกับเรือน? ออกมาทำาอะไรค่ำามืด?’ เขาส่ังให้ทุกคนนอนคว่ำา
หน้าลงกับพ้ืน บอกให้ลูกน้องไปเอาเศษมุ้งหรือเศษผ้าอ่ืน ๆ มาทำาเป็นเชือกมัดมือและมัดขาชาวบ้านเอาไว้ ดิฉันและผู้
หญิงอีกสองคนน่ังบนเก้าอ้ี เขาเดินมาด้านหลังเก้าอ้ีของผู้หญิงคนหน่ึง และเตะเธอจนตกจากเก้าอ้ี จากน้ันก็ใช้เท้ากด
หน้าเธอไว้บนพ้ืน ส่วนผู้หญิงอีกคนหน่ึงถูกตีท่ีด้านหลังด้วยไม้ไผ่ ดิฉันรีบลงไปนอนคว่ำาหน้ากับพ้ืน เพราะไม่ต้องการ
ถูกตี ถึงอย่างน้ันคนร้ายก็ตีดิฉัน58

สมบุญ ศรีบุรินทร์ เกษตรกรวัย 41 ปี อธิบายถึงอาวุธท่ีกลุ่มคนร้ายเหล่าน้ีใช้ในคืนน้ัน โดยบอกว่า “บางคนถือท่อนเหล็ก บาง
คนถือไม้ไผ่ท่ีเพ่ิงตัดมาจากต้น บางคนถือปืนยาว ปืนส้ัน แต่คนถือปืนมีไม่เยอะ ทุกคนต่างมีไม้กระบองหมด”59

สมบุญถูกจับตัวไว้พร้อมกับพ่ีสาวอายุ 51 ปี เธอบอกว่าท้ังตัวเธอและพ่ีสาวถูกขู่ว่า 

พวกคนร้ายเอาเท้าเหยียบท่ีหัวดิฉัน ถ้าพยายามเงยหน้า พวกเขาบอกไม่ให้ขยับตัวหรือร้องไห้ ถ้าพวกเราร้อง พวกเขาก็
จะใช้เท้าเหยียบกดไว้ท่ีหัว และเอาเท้าเหยียบหัวของเราไว้บนพ้ืน���พ่ีสาวดิฉันไม่สามารถหยุดร้องไห้ได้ พวกเขาจึงใช้เท้า
เหยียบหัวเธอแรงข้ึน���ดิฉันถูกตีท่ีข้างหลังด้วยท่อนไม้ เพราะว่าลงไปนอนบนพ้ืนไม่ทันใจพวกเขา60

จิตภณ ศรีษะบุตร อาสาสมัครกู้ภัยชุมชนอายุ 44 ปีบอกว่า ระหว่างท่ีเขาและทีมงานช่วยเหลือชาวบ้านท่ีได้รับบาดเจ็บในคืน
น้ัน เขาพบว่า 

ตอนน้ันมันมืดสนิท เราได้ยินเสียงปืนและมีผู้ชายตะโกน แต่มองเห็นไม่ชัด ผมต้องคลานไปบนพ้ืนเพ่ือนำาตัวชาวบ้านท่ีได้
รับบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาล ผมพาไปได้ส่ีคนจนถึงโรงพยาบาล พวกเขาถูกเตะท่ีใบหน้าและหน้าอก บางคนเจ็บหน้าอก 
เป็นเหตุการณ์ท่ีน่ากลัวมาก ในตอนเช้า ผมไปท่ีจุดปะทะอีกคร้ัง และได้เห็นเศษขวดแก้ว ท่อนไม้ และปลอกกระสุน คนร้าย
เหล่าน้ันได้ขว้างขวดแก้วใส่ชาวบ้าน61

สมบุญ ศรีบุรินทร์ ซ่ึงถูกคนร้ายจับตัวไว้พร้อมกับชาวบ้านคนอ่ืนในคืนน้ันบอกว่า คนร้ายขู่จะยิงพวกเราและฝังท้ังเป็น ถ้าใคร
ขยับตัว เธอบอกว่า “คนร้ายสวมหมวกไหมพรมยังถามว่า ถ้ากระท่อมน้ีทำาจากใบไม้และใบจาก พวกเขาก็จะเอาชาวบ้านเข้าไปอยู่
ในน้ันและจุดไฟเผากระท่อม พวกเรากลัวมาก และตกใจ”62

 โอ คำาไล้ ยังบอกว่าเขาได้ยินกลุ่มคนร้ายเหล่าน้ีข่มขู่ชาวบ้านคนอ่ืน ๆ  เขาบอกว่า

ตอนท่ีผมนอนอยู่ใกล้ ๆ [ภัทราภรณ์] ผมได้ยินผู้ชายชุดดำาบอกว่า ‘เอาตัวคนน้ีไปข่มขืนซะ’��� ระหว่างท่ีนอนตรงน้ัน ผม
ได้ยินกลุ่มผู้ชายพวกน้ีบอกว่า ‘นับตัวคนท่ีจับได้ และโยนเข้าไปไว้ในรถกระบะ จะได้เอาตัวไปฝังไว้ในบ่อเหมือง’ พวกเขา
บอก ‘ถ้าได้ครบ 30 คน เราจะเอาตัวไปโยนท้ิงไว้ในขุมเหมือง’63

56 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์โอ คำาไล้, จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 เมษายน 2560

57 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ภัทราภรณ์ แก่งจำาปา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2559 และ 3 เมษายน 2560

58 อ้างแล้ว

59 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สมบุญ ศรีบุรินทร์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 มีนาคม 2559

60 อ้างแล้ว

61 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์จิตภณ ศรีษะบุตร, จังหวัดเลย ประเทศไทย 7 กรกฎาคม 2559

62 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สมบุญ ศรีบุรินทร์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 มีนาคม 2559

63 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์โอ คำาไล้, จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 เมษายน 2560
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ภัทราภรณ์ แก่งจำาปา ซ่ึงถูกกลุ่มชายติดอาวุธจับตัวไว้ท่ีจุดตรวจเดียวกับโอ คำาไล้ ให้ข้อมูลกับฟอร์ต้ีฟายไรต์ว่า กลุ่มผู้ชายติด
อาวุธบอกเธอว่า “เป็นผู้หญิงทำาไมไม่อยู่กับบ้านกับเรือน? ออกมาทำาอะไรค่ำามืด ไม่กลัวจะถูกข่มขืนหรือ?”64 

สุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์ ให้ข้อมูลกับฟอร์ต้ีฟายไรต์ว่า กลุ่มคนร้ายใช้ปืนจ่อไว้ท่ีข้างหลัง และบังคับให้เขาเดินไปยังกลุ่มชาวบ้าน
ท่ีจับตัวไว้ เขาบอกว่า 

พวกเขาบอกให้เดินเร็ว ๆ ในคืนน้ัน ผมได้พบและคุยกับผู้ชายคนหน่ึงซ่ึงบอกผมว่า ‘บอกให้ชาวบ้านเลิกต่อสู้เถอะ ไม่มี
ประโยชน์อะไรท่ีจะต่อสู้ต่อไป เด๋ียวพวกเราก็กลับมาอีก ครอบครัวพวกคุณก็จะเดือดร้อน’���หัวหน้ากลุ่มคนร้ายยังบอก
ผมว่า ถ้าผมไม่หยุดประท้วงเหมืองแร่ ลูกและเมียของผมอาจจะได้รับอันตราย65

คนร้ายได้ขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านไป ท้ังสร้อยคอทองคำา วิทยุส่ือสาร พระเคร่ือง กล้องถ่ายรูป และไฟฉายท่ีใช้สวมบนศีรษะ 

66 พวกเขายังทำาลายสปอร์ตไลท์ท่ีชาวบ้านติดไว้ตรงจุดตรวจ67

ในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์หลายช่ัวโมง ตำารวจและหน่วยงานในจังหวัดรวมท้ังผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่ได้เข้ามาแทรกแซงให้ความ
ช่วยเหลือตามคำาร้องขอของชาวบ้าน วิรอน รุจิไชยวัฒน์ เกษตรกรปลูกยางพาราวัย 46 ปี และแกนนำากลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ซ่ึงสามี
ของเธอถูกควบคุมตัวไว้ในคืนวันน้ัน ให้ข้อมูลกับฟอร์ต้ีฟายไรต์ว่า

ดิฉันได้ยินเสียงปืนดังตลอดเวลา ได้ยินเสียงคนร้องไห้และตะโกน���ดิฉันคิดว่าสามีคงถูกซ้อม���ดิฉันไปแจ้งความกับตำารวจ 
แต่ก็ต้องผิดหวังมากข้ึน เพราะมีตำารวจอยู่เพียงนายเดียวท่ีโรงพัก เขาบอกว่าเขาเป็นตำารวจช้ันผู้น้อย และไม่รู้ว่าเกิดอะไร
ข้ึน เขาบอกดิฉันว่า ตอนตีหน่ึง ตำารวจคนอ่ืน ๆ ท่ีผลัดเวร ได้พากันไปนอนแล้ว ดิฉันขอให้เขามาช่วยเหลือชาวบ้าน แต่
ตำารวจบอกว่าเขาไม่มีกำาลัง และไม่มีตำารวจคนอ่ืน ๆ อยู่แถวน้ันเลย จนถึงตอนตีสอง เขายังคงพิมพ์เอกสารอะไรบาง
อย่างอยู่ และไม่ยอมมากับดิฉัน ตอนก่อนจะออกจากโรงพัก ดิฉันเห็นรถของรองผู้กำากับ [สภ�วังสะพุง] พ�ต�ท� รัฐพล 
เพ็ญสงครามขับเข้ามา เขาเดินออกจากรถและไปท่ีห้องทำางานเหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน���จนถึงตอนเช้า ยังไม่มีตำารวจ
หรือทหารแม้แต่นายเดียวมาช่วยเหลือพวกเรา68

พรทิพย์ หงชัย เกษตรกรปลูกยางพาราวัย 46 ปี และแกนนำากลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ได้พยายามติดต่อหน่วยงานของรัฐในค่ำาวัน
น้ัน เธอบอกว่า “ดิฉันได้โทรศัพท์แจ้งไปท่ีผู้กำากับ สภ�วังสะพุง ตำารวจภูธรจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด ดิฉันโทรไปหาหลายคน แต่
ไม่มีใครช่วยเหลือเราได้เลย เรารอความช่วยเหลือจากทางการเป็นเวลาหลายช่ัวโมง ต้ังแต่ส่ีทุ่มจนถึงเท่ียงคืน”69

ชาวบ้านให้ข้อมูลกับฟอร์ต้ีฟายไรต์ว่า พวกเขาเช่ือว่ากลุ่มคนร้ายเป็นชาวบ้านท่ีมาจากหมู่บ้านอ่ืนผสมกับเจ้าหน้าท่ีความม่ันคง 
สุ่ม ศรีทอง เจ้าของร้านชำาและสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดให้ข้อมูลกับฟอร์ต้ีฟายไรต์ว่า “ชายคนหน่ึงมีผ้าสีแดงผูกไว้ท่ีแขน เขาแต่ง
ตัวไม่เหมือนคนร้ายคนอ่ืน ๆ  เขาสวมชุดลายพราง และใส่รองเท้าคอมแบท รูปร่างสูงใหญ่มาก เขาเป็นคนส่ังการคนร้ายคนอ่ืน���และ
เป็นคนท่ีถือปืนอย่างเปิดเผย”70

ผู้ชายบางคนสวมหมวกไอ้โม่ง หรือโพกผ้าปกปิดใบหน้า71 ยนต์ คุณนาให้ข้อมูลกับฟอร์ต้ีฟายไรต์ว่า

ผมไม่เห็นว่า [กลุ่มคนร้าย] เหล่าน้ีเป็นใคร พวกเขาใส่ชุดดำาและสวมหมวกไอ้โม่ง พวกเขาไม่ยอมให้ผมเงยหน้ามอง���ผม
เห็นพวกเขาสวมรองเท้าคอมแบท และท่ีหัวรองเท้ามีแผ่นโลหะติดอยู่ ผมคิดว่าเป็นรองเท้าของพวกท่ีทำางาน [กับหน่วย
ราชการ]72

สมบุญ ศรีบุรินทร์ อธิบายคล้าย ๆ  กันเก่ียวกับลักษณะของกลุ่มชายคนร้ายเหล่าน้ี “[กลุ่มคนร้าย] สวมรองเท้าแบบท่ีตำารวจและ

64 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ภัทราภรณ์ แก่งจำาปา, 22 พฤศจิกายน 2560

65 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 4 เมษายน 2560

66 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ยนต์ คุณนา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 29 มีนาคม 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์โอ คำาไล้, จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 เมษายน 2560 ฟ
อร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ภัทราภรณ์ แก่งจำาปา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์พงษ์พัฒน์ คุณนา, จังหวัดเลย ประเทศไทย, 
24 มีนาคม 2559

67 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สมัย ภักด์ิมี, จังหวัดเลย ประเทศไทย, 26 มีนาคม 2559

68 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์วิรอน รุจิไชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 22 กรกฎาคม 2559

69 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 กรกฎาคม 2559

70 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สุ่ม ศรีทอง, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 มีนาคม 2559

71 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์วัลลภ พวงไพวันและยนต์ คุณนา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 29 มีนาคม 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ภัทราภรณ์ แก่งจำาปา, จังหวัด
เลย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2559

72 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ยนต์ คุณนา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 29 มีนาคม 2559
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ทหารใส่ โดยมีโลหะติดอยู่ท่ีปลายรองเท้า ดิฉันม่ันใจว่าเป็นรองเท้าคอมแบท เพราะพวกเขาใช้เท้าเหยียบหัวดิฉันให้คว่ำาหน้าลงบนพ้ืน”73

รัฐบาลไทยยอมรับว่ามีชาวบ้าน 13 คนได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีในคืนวันน้ัน รวมท้ังสมาชิกของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด74  
บางคนได้รับการรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล75 บางคนรักษาตัวเองท่ีบ้าน76 

จากข้อมูลของชาวบ้าน หน่วยราชการรวมท้ังเจ้าหน้าท่ีอำาเภอและเจ้าหน้าท่ีตำารวจ เดินทางมาถึงบ้านนาหนองบงเพ่ือสอบสวน
ในท่ีเกิดเหตุ ประมาณแปดโมงเช้าของวันท่ี 16 พฤษภาคม สิบช่ัวโมงหลังเร่ิมเกิดการโจมตีทำาร้ายชาวบ้าน77 ผลจากการร้องเรียนของ
ชาวบ้านในชุมชนต่อนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันท่ี 1 มิถุนายน 2557 ทหารได้ส่งเจ้าหน้าท่ี 120 นายจากหน่วยเฉพาะกิจ
ค่ายศรีสองรักในอำาเภอเมือง จังหวัดเลย มาช่วยลาดตระเวนและให้ความปลอดภัยกับชาวบ้านและพ้ืนท่ีใกล้เคียงเป็นเวลาสามเดือน78

ในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 พนักงานอัยการจังหวัดเลยได้ส่ังฟ้องคดีอาญาต่อศาลจังหวัดเลย กล่าวหาว่าพ�ท�ปรมินทร์  
ป้อมนาค และพล�ท�ปรเมษฐ์ ป้อมนาค ซ่ึงคนหลังเป็นทหารนอกราชการ เก่ียวข้องกับการโจมตีคร้ังน้ี ศาลอนุญาตให้ประกันตัวท้ัง
สองคนก่อนเร่ิมการพิจารณา79 

ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 ศาลจังหวัดเลยพิพากษาว่าเจ้าหน้าท่ีทหารท้ังสองนาน มีความผิดสืบเน่ืองจากการโจมตีทำาร้าย
ชาวบ้านในจังหวัดเลยเม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 และให้ลงโทษจำาคุกเป็นเวลา 36 เดือน และ 24 เดือนตามลำาดับ จากการละเมิด
ประมวลกฎหมายอาญาหลายมาตรา และพระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน 
รวมท้ังความผิดฐานทำาร้ายร่างกาย การกักขังหน่วงเหน่ียวให้ผู้อ่ืนปราศจากเสรีภาพในร่างกาย และการพกพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้าน 
หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร80 ศาลยังส่ังให้จ่ายค่าชดเชยกับชาวบ้านท้ังเก้าคน เป็นเงินต้ังแต่ 2,600-25,000 บาท81 

ในวันท่ี 13 กรกฎาคม 2560 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า เจ้าหน้าท่ีทหารท้ังสองนายมีความผิด และได้เพ่ิมโทษจำาคุกเป็น 60 
เดือน และ 40 เดือนตามลำาดับ ท้ังพิพากษายืนให้จำาเลยจ่ายค่าชดเชยกับชาวบ้าน82 

แม้ว่าจะมีกลุ่มผู้ชายไม่ทราบช่ืออย่างน้อย 150 คน ถูกกล่าวหาว่าเข้าร่วมในเหตุการณ์โจมตีทำาร้ายเม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 
แต่มีเพียงพ�ท�ปรมินทร์ ป้อมนาคและพล�ท�ปรเมษฐ์ ป้อมนาคท่ีถูกดำาเนินคดี และตัดสินว่ามีความผิด83 

การขู่ฆ่า 

ชาวบ้านในจังหวัดเลยและสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดให้ข้อมูลกับฟอร์ต้ีฟายไรต์ว่า พวกเขาถูกขู่ฆ่า และเช่ือว่าคำาขู่ฆ่ามีส่วน

73 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สมบุญ ศรีบุรินทร์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 มีนาคม 2559

74 คณะผู้แทนถาวรไทยประจำาสหประชาชาติและหน่วยงานระหว่างประเทศอ่ืน ๆ  ท่ีกรุงเจนีวา “จดหมายถึงกลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ” 
จดหมายเลขท่ี 52101/513, 9 กันยายน 2557

75 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สมบุญ ศรีบุรินทร์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 มีนาคม 2559; ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 
17 กุมภาพันธ์ 2559

76 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ภัทราภรณ์ แก่งจำาปา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 
17 กุมภาพันธ์ 2559

77 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ภัทราภรณ์ แก่งจำาปา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2559

78 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ระนอง กองแสน, จังหวัดเลย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 
กรกฎาคม 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์วัลลภ พวงไพวัน, จังหวัดเลย ประเทศไทย 29 มีนาคม 2559 โปรดดู “ทหาร เข้าดูแลชาวบ้านวังสะพุง หว่ันถูกทำาร้าย” 
ไทยรัฐ ออนไลน์, 9 มิถุนายน 2557, https://www�thairath�co�th/content/428379 (เข้าถึงเม่ือ 27 กันยายน 2560)

79 โปรดดู พนักงานอัยการจังหวัดเลยและโจทก์ร่วมเก้าราย กับพันโทปรมินทร์ ป้อมนาค, คดีหมายเลขดำาท่ี อ�5440/2557, คำาฟ้อง (ศาลช้ันต้น), 11 พฤศจิกายน 
2557 และโปรดดู ฟอร์ต้ีฟายไรต์ บันทึกการสังเกตการณ์คดีหมายเลขดำาท่ี อ�5440/2557, คดีหมายเลขแดงท่ี อ�1983/2559 (ไม่ตีพิมพ์เผยแพร่), จังหวัดเลย 
ประเทศไทย 20 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2559

80 ศาลจังหวัดเลยตัดสินว่า พันโทปรมินทร์ ป้อมนาคมีความผิดตามมาตรา 296, 309 วรรคสอง, 310 วรรคแรก, 358, 371, 376 และ 391 เก่ียวเน่ืองกับมาตรา 83 
ของประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 7, 8 ทวิ วรรคแรก, 72 วรรคสาม และ 72 ทวิ วรรคสอง พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้
เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน และตัดสินว่า พล�ท�ปรเมษฐ์ ป้อมนาค ซ่ึงเป็นทหารนอกราชการละเมิดมาตรา 296, 309 วรรคสอง, 310 วรรคแรก, 358, 371, 
376 และ 391 เก่ียวเน่ืองกับมาตรา 84 ของประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 7, 8 ทวิ วรรคแรก, 72 วรรคสาม และ 72 ทวิ วรรคสอง พระราชบัญญัติอาวุธ
ปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน ประมวลกฎหมายอาญา พ�ศ� 2499 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ�ศ� 2490 

81 โปรดดู ป้อมนาค, คดีหมายเลขดำาท่ี อ�5440/2557, คดีหมายเลขแดงท่ี อ�1983/2559, น� 45-47

82 โปรดดู พนักงานอัยการจังหวัดเลยและโจทก์ร่วมเก้าราย กับพันโทปรมินทร์ ป้อมนาคและพล�ท�ปรเมษฐ์ ป้อมนาค, ศาลอุทธรณ์ภาค 4, คดีหมายเลขดำาท่ี 
510/2560, คดีหมายเลขแดงท่ี 1868/2560, คำาพิพากษา (ศาลอุทธรณ์), 13 กรกฎาคม 2560

83 อ้างแล้ว

https://www.thairath.co.th/content/428379
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เก่ียวข้องกับการประท้วงต่อต้านเหมืองแร่ 

วิรอน รุจิไชยวัฒน์ และสุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์ ภรรยาและสามีซ่ึงเป็นแกนนำากลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดได้รับระเบิดปลอมเม่ือวันท่ี 12 
ตุลาคม 2556 วิรอน รุจิไชยวัฒน์เป็นคนแรกท่ีเห็นกล่องกระดาษต้องสงสัยวางอยู่หน้าบ้านในตอนเช้า เธอให้ข้อมูลกับฟอร์ต้ีฟายไรต์
ว่า “ดิฉันเห็นกล่องใบน้ีตอนตีส่ี เห็นนาฬิกาวางไว้บนกล่อง ดิฉันมองเข้าไปในกล่องและใช้มือแตะด้วย ถ้าเกิดเป็นระเบิดจริง ป่านน้ีก็
คงระเบิดตรงหน้าดิฉันแล้ว ดิฉันเห็นนาฬิกากำาลังเดินอยู่ด้วย”84 

วิรอนและสามีได้แจ้งข้อมูลน้ีกับทางการ สุรพันธ์ุเล่าให้ฟังถึงปฏิกิริยาของทางการว่า “ทางเจ้าหน้าท่ีกู้วัตถุระเบิดได้เดินทางมา
และสำารวจรอบบ้าน เพ่ือทำาลายระเบิดปลอม แต่ไม่สามารถจับตัวใครได้”85

 วิรอนกล่าวเสริมว่า “เจ้าหน้าท่ีบอกว่าข้างใน [กล่อง] เป็นแค่ก้อนหิน ถึงอย่างน้ันพวกเขายังใช้ปืนฉีดน้ำาเพ่ือ
ทำาลายกล่อง เจ้าหน้าท่ีบอกว่าเป็นการวางระเบิดเพ่ือขู่เท่าน้ัน”86

ในวันเดียวกัน มีชาวบ้านพบเห็นกล่องในลักษณะเดียวกันวางอยู่ท่ีจุดตรวจของชาวบ้านจุดหน่ึง87

 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ยังได้รับข้อมูลว่า คนขับรถของนักการเมืองท้องถ่ินพยายามจ้างมือปืนมาสังหารชาวบ้านในจังหวัดเลย 
มือปืนท่ีได้รับการติดต่อจากคนขับรถบอกว่า 

เขา [บอกว่า] จะวางมัดจำาเป็นเงิน 150,000 บาท และจะได้ค่าจ้างท้ังหมดเม่ืองานเสร็จ ส่วนผมจะได้รับเงิน 300,000 
บาท คนช้ีเป้าจะได้ 150,000 บาท คนช้ีเป้าจะได้รับเงิน 100,000 บาท เขาบอกว่าทีมมือปืนจะได้รับเงินรวมกันประมาณ 
500,000 บาทต่อหัว โดยมีเป้าหมายเป็นผู้หญิงหกคนและผู้ชายสามคน88 

ชายคนน้ันบอกว่า เขามีภาพถ่ายของเป้าหมายอยู่ในโทรศัพท์ แต่ว่าหลานชายทำาโทรศัพท์เสีย แต่เขาจำาได้ว่า “มีภาพถ่ายใบ
หน่ึงเป็นภาพของบ้านซ่ึง [สมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด] มักไปรวมตัวเพ่ือประชุม แสดงว่ามีคนไปสังเกตการณ์การเคล่ือนไหวของ
พวกเขามาแล้ว”

สมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดซ่ึงคาดว่าเป็นหน่ึงในเป้าหมาย ให้ข้อมูลกับฟอร์ต้ีฟายไรต์ว่า

เรากินไม่ได้นอนไม่หลับเลย เราเป็นมนุษย์ เรากลัวความตาย เป็นเร่ืองท่ียากลำาบากสำาหรับชาวบ้าน เราพยายามใช้ชีวิต
ตามปรกติ แต่ก็กลัวจนไม่กล้าไปกรีดยาง เราต้องอยู่กับความกลัวและความเครียดต่อเน่ืองกันเป็นเวลาหน่ึงเดือน เราไม่
สามารถออกไปทำางานได้เลย89

ผู้หญิงอีกคนหน่ึงท่ีเป็นเกษตรกรปลูกยางพารา ให้ข้อมูลกับฟอร์ต้ีฟายไรต์ว่า จากการข่มขู่คร้ังน้ัน “เวลาตกกลางคืน พวกเรา 
ไม่กล้าออกจากบ้าน เราต้องไปหาท่ีหลับนอน [ในคุ้มอ่ืน ของหมู่บ้าน] เป็นจุดท่ีมีชาวบ้านเป็นยามเฝ้าเพ่ือความปลอดภัย”90

การควบคุมตัวโดยพลการ: “การปรับทัศนคติ”

“ทหารบอกเราว่าส่ิงท่ีเรียกว่าสิทธิ ไม่มีอยู่จริงหรอก” 

— พรทิพย์ หงชัย แกนนำาหญิงกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 22 มีนาคม 2559

จากข้อมูลของประจักษ์พยานและการรวบรวมข้อมูลของฟอร์ต้ีฟายไรต์ ทหารได้เรียกตัวแกนนำาชุมชนและสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์
บ้านเกิดอย่างน้อย 10 คนเพ่ือเข้ารับ “การปรับทัศนคติ” เน่ืองจากเคล่ือนไหวต่อต้านเหมืองทองคำาของบริษัททุ่งคำา จำากัด 91 

84 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์วิรอน รุจิไชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 4 เมษายน 2560

85 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 4 เมษายน 2560 

86 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์วิรอน รุจิไชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 4 เมษายน 2560

87 ภาพถ่ายระเบิดปลอม เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2556 สำาเนาอยู่กับฟอร์ต้ีฟายไรต์

88 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ [ปกปิดช่ือและสถานท่ี], เมษายน 2560

89 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ [ปกปิดช่ือและสถานท่ี], 22 มีนาคม 2559

90 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ [ปกปิดช่ือและสถานท่ี], 23 มีนาคม 2559

91 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์ และวิรอน รุจิไชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 3 เมษายน 2560 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัด
เลย ประเทศไทย 22 มีนาคม 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ภัทราภรณ์ แก่งจำาปา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์
สมัย ภักด์ิมีและวัลลภ พวงไพวัน, จังหวัดเลย ประเทศไทย 29 มีนาคม 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์บัณรวี รามศิริและมลตรี คำาไล้ จังหวัดเลย ประเทศไทย 
5 กรกฎาคม 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ดอกไม้ มูลกองศรีและพัชรินทร์ บับพาน, จังหวัดเลย ประเทศไทย 4 กรกฎาคม 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ 
ดาว เนาว์สุข, จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 กรกฎาคม 2559
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นับแต่รัฐบาลทหารยึดอำานาจเม่ือเดือนพฤษภาคม 2557 เจ้าหน้าท่ีรัฐไทยเร่ิมเรียกตัวนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรม 
ให้ไปรายงานตัวในสถานท่ีและเวลาต่าง ๆ  ส่วนใหญ่จะเป็นค่ายทหาร ตามมาตรการท่ีคสช�เรียกว่า “การปรับทัศนคติ”92 การควบคุม
ตัวโดยพลการในรูปแบบน้ี รวมถึงการสอบปากคำาและการควบคุมตัวโดยไม่ให้ติดต่อกับโลกภายนอกเป็นเวลาไม่เกินเจ็ดวัน93 หาก
ไม่ปฏิบัติตามคำาส่ัง จะถือเป็นการละเมิดคำาส่ังของกองทัพ ส่งผลให้อาจได้รับโทษจำาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท 
หรือท้ังจำาท้ังปรับ94

แกนนำากลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดและสมาชิกอบต�เขาหลวงแปดจาก 10 คน ได้ถูกเรียกตัวเพ่ือเข้ารับการปรับทัศนคติ หลังจากลงนาม
ในหนังสือร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาในวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 ต่อต้านคณะกรรมการท่ีกองทัพสนับสนุน
และแต่งต้ัง เพ่ือแก้ปัญหาเก่ียวกับเหมืองทองคำา ในวันท่ี 23-24 กรกฎาคม 2557 พันเอก สวราชย์ แสงผล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจเขา
หลวง และเจ้าหน้าท่ีอีกคนหน่ึงจากคสช� ส่ังการให้บุคคลต่าง ๆ  ไปรายงานตัวท่ีท่ีว่าการอำาเภอวังสะพุง95 

ระหว่างวันท่ี 23-27 กรกฎาคม 2557 ชาวบ้าน 10 คนได้ไปรายงานตัวท่ีว่าการอำาเภอวังสะพุง โดยมีเจ้าหน้าท่ีเจ็ดถึงแปดนาย
รวมท้ังนายอำาเภอ ปลัดอำาเภออาวุโส เจ้าหน้าท่ีทหารและตำารวจ ได้ถ่ายภาพ บันทึกวีดิโอ และสอบปากคำาชาวบ้านแต่ละคนเอาไว้96 
พรทิพย์ หงชัย หน่ึงในแกนนำากลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดท่ีถูกเรียกตัวมา อธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนว่า 

หลังจากขานช่ือ เราต้องเข้าไปทีละคน โดยต้องวางอุปกรณ์ส่ือสารทุกอย่างไว้ข้างนอก เราเดินเข้าไปตัวเปล่า ๆ  ไม่มีอะไร
เลย น่ังอยู่ตรงกลาง [ห้อง] รายล้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ���พวกเขาเร่ิมถามคำาถาม โดยเร่ิมจากบอกว่าดิฉันทำาผิดกฎอัยการ
ศึก���ดิฉันร้องไห้เพราะอึดอัดกับการถูกปฏิบัติแบบน้ี ทำาไมต้องทำากับพวกเราแบบน้ี?���ในตอนท้ายทหารจะพูดสรุปและ
บอกว่า ถ้าเราปฏิเสธไม่ยอมรับบทบาทของคณะกรรมการไตรภาคี เท่ากับเราขัดขืนหลักการของคสช� ทหารบอกให้ดิฉัน
รอดูว่าจะเกิดอะไรข้ึน97

พัชรินทร์ บับพาน เกษตรกรวัย 38 ปี สมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด และสมาชิกอบต� อธิบายถึงประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนคล้ายกันว่า 
“พวกเขาถามว่าทำาไมเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ดิฉันบอกว่าเพราะเป็นชาวบ้านในชุมชน���ทหารบอกว่าการท่ีดิฉันลงช่ือ
ในจดหมายคัดค้าน เท่ากับเป็นการขัดขืนอำานาจของคสช�”98 

ดาว เนาว์สุข เกษตรกรปลูกยางพาราและสมาชิกอบต� ให้ข้อมูลกับฟอร์ต้ีฟายไรต์ว่า “ทหารบอกเราว่าถ้าถูกเรียกตัวอีก มันจะ
รุนแรงข้ึน���ท้ังทหารและตำารวจถ่ายรูปพวกเรามากมายและบันทึกวีดิโอไว้ด้วย”99 

ก่อนจะได้รับการปล่อยตัว สมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดและสมาชิกอบต�ท้ัง 10 คน ต้องลงนามในเอกสารท่ีเป็นคำาให้การ แต่
ไม่ได้รับสำาเนาของเอกสารมาด้วย ท้ังไม่มีการอธิบายจุดประสงค์ของการจัดทำาเอกสารน้ี100

92 โปรดดู พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ�ศ� 2457, มาตรา 15 วรรคสอง� แถลงข่าวโดยพันเอก วินธัย สุวารี โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และพันเอกหญิง 
ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 15 กันยายน 2558, อ้างถึงใน “คสช�แจง 4 ข้อ เชิญกลุ่มคนปรับทัศนคติ” กรุงเทพธุรกิจ, 15 กันยายน 
2558 http://www�bangkokbiznews�com/news/detail/665557, (เข้าถึงเม่ือ 13 สิงหาคม 2561) และโปรดดู “คสช�เตือน’พิชัย-เก่ง’หากพูดอีกอาจฟ้องร้อง” 
โพสต์ทูเดย์, 15 กันยายน 2558, https://www�posttoday�com/politic/news/388144, (เข้าถึงเม่ือ 13 สิงหาคม 2561)

93 โปรดดู พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก, มาตรา 15 วรรคสอง� และโปรดดู คณะกรรมการต่อต้านการทรมานแห่งสหประชาชาติ, ข้อสังเกตเชิงสรุปต่อรายงานฉบับ
แรกของประเทศไทย, U�N� Doc� CAT/C/THA/CO/1, 20 มิถุนายน 2557, ย่อหน้า 12

94 โปรดดู ตัวอย่างเช่น คสช�, “ประกาศฉบับท่ี 25/2557, 23 พฤษภาคม 2557; คสช� “ประกาศฉบับท่ี 29/2557” 24 พฤษภาคม 2557 ระบุว่า “หากผู้ใดฝ่าฝืนต้อง
ระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ”

95 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ดาว เนาว์สุข, จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 กรกฎาคม 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์พัชรินทร์ บับพาน, จังหวัดเลย ประเทศไทย 4 กรกฎาคม 
2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ดอกไม้ มูลกองศรี, จังหวัดเลย ประเทศไทย 4 กรกฎาคม 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สมัย ภักด์ิมี, จังหวัดเลย ประเทศไทย 
29 มีนาคม 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย ประเทศไทย 22 มีนาคม 2559 และโปรดดู, กองทัพบก, หน่วยเฉพาะกิจตำาบลเขาหลวง, 
“จดหมายเรียกตัวสุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์, “ จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 กรกฎาคม 2557; กองทัพบก, หน่วยเฉพาะกิจตำาบลเขาหลวง, “จดหมายเรียกตัวพรทิพย์  
หงชัย” จังหวัดเลย ประเทศไทย 24 กรกฎาคม 2557; กองทัพบก, หน่วยเฉพาะกิจตำาบลเขาหลวง, “จดหมายเรียกตัวภัทราภรณ์ แก่งจำาปา” จังหวัดเลย ประเทศไทย 
24 กรกฎาคม 2557

96 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์พัชรินทร์ บับพาน, จังหวัดเลย ประเทศไทย 4 กรกฎาคม 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สมัย ภักด์ิมี, จังหวัดเลย ประเทศไทย 29 มีนาคม 
2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย ประเทศไทย 22 มีนาคม 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ภัทราภรณ์ แก่งจำาปา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 
17 กุมภาพันธ์ 2559

97 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย ประเทศไทย 22 มีนาคม 2559

98 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์พัชรินทร์ บับพาน, จังหวัดเลย ประเทศไทย 4 กรกฎาคม 2559

99 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ดาว เนาว์สุข, จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 กรกฎาคม 2559

100 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์พัชรินทร์ บับพาน และดอกไม้ มูลกองศรี, จังหวัดเลย ประเทศไทย 4 กรกฎาคม 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ดาว เนาว์สุข, จังหวัด
เลย ประเทศไทย 5 กรกฎาคม 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สมัย ภักด์ิมี, จังหวัดเลย ประเทศไทย 29 มีนาคม 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, 
จังหวัดเลย ประเทศไทย 22 มีนาคม 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ภัทราภรณ์ แก่งจำาปา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2559

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/665557
https://www.posttoday.com/politic/news/388144


34I. การละเมิดและการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน

ทางการได้เรียกตัวพรทิพย์ หงชัย แกนนำากลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด เพ่ือเข้ารับ “การปรับทัศนคติ” สามคร้ัง เน่ืองจากการเคล่ือนไหว
ท่ีชอบธรรมของเธอ เธอให้ข้อมูลกับฟอร์ต้ีฟายไรต์ว่า 

ดิฉันถูกเรียกตัวเพ่ือเข้ารับ “การปรับทัศนคติ” สามคร้ัง บางคร้ังก็ถูกเรียกตัวให้ไปพบกับทหารในวัด มีอยู่คร้ังหน่ึง ถูกเรียก
ตัวให้ไปท่ีท่ีว่าการอำาเภอพร้อมกับสุรพันธ์ุและแกนนำาคนอ่ืน ๆ ตอนอยู่ท่ีวัด ดิฉันได้เถียงกับทหารหลายคร้ัง ตอนท่ีพวก
เขาเรียกตัวพวกเรา ทหารบอกเราว่าส่ิงท่ีเรียกว่าสิทธิ ไม่มีอยู่จริงหรอก101

ในเดือนสิงหาคม 2557 ทหารได้ถอนกำาลังออกจากบ้านนาหนองบงและพ้ืนท่ีใกล้เคียง102

การจำากัดสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออก 

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดและนักปกป้องส่ิงแวดล้อมในจังหวัดเลย ต้องเผชิญกับการจำากัดสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออกของ
พวกเขาในหลายรูปแบบ รวมท้ังคำาส่ังห้ามโดยตรงไม่ให้ใช้เสรีภาพในการพูด ท้ังยังมีการใช้กระบวนการยุติธรรมเพ่ือตอบโต้กลุ่มฅนรักษ์
บ้านเกิด และนักปกป้องส่ิงแวดล้อมในจังหวัดเลย จากการท่ีพวกเขาใช้สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการพูด

ยกตัวอย่างเช่น ในวันท่ี 26 สิงหาคม 2557 เจ้าหน้าท่ีทหารส่ีนายจากหน่วยเฉพาะกิจเขาหลวง ได้บุกเข้ามายึดอุปกรณ์กระจาย
เสียงท่ีบ้านนาหนองบง และห้ามไม่ให้ใช้หอกระจายข่าวหมู่บ้านเป็นเคร่ืองมือจัดการชุมนุมหรือกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม103 ในระหว่าง
เหตุการณ์ดังกล่าว มีการบันทึกวีดิโอขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีทหารคนหน่ึงพูดว่า “เคร่ืองผมคืนให้ได้อยู่แล้ว แต่ต้องคุยกันให้เข้าใจก่อน���ท่ี
ออกประกาศออกส่ืออะไรท่ีไม่เหมาะสม การเดินขบวนไม่เหมาะสม รวมตัวกันเกินกว่า 5 คน เราต้องอยู่ในกฎในระเบียบ”104

ทหารส่ังยึดอุปกรณ์กระจายเสียงจากนายสมัย ภักด์ิมี นายกอบต�เขาหลวง หลังจาก วิรอน รุจิไชยวัฒน์และพรทิพย์ หงชัยใช้
อุปกรณ์เหล่าน้ีเพ่ือประกาศเชิญชวนให้ชาวบ้านในชุมชนมาเดินรณรงค์เพ่ือการปกป้องส่ิงแวดล้อม105 ทหารได้อ้างอำานาจตามมาตรา 
11 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ�ศ� 2457 และคำาส่ังหัวหน้าคสช�ท่ี 7/2557 ซ่ึงห้ามม่ัวสุมและประชุมกัน 

สุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์ แกนนำากลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด กล่าวถึงผลกระทบเม่ืออุปกรณ์กระจายเสียงถูกยึดไปว่า 

เราเกิดปัญหาในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพราะทหารห้ามไม่ให้ใช้หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน ก่อนหน้าน้ี เราสามารถ
เปิดเพลงรณรงค์ให้ความรู้กับชาวบ้านเก่ียวกับเหมืองแร่ได้���เน้ือหาของเพลงเก่ียวข้องกับการต่อสู้ของเรา106

กระบวนการท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำาโดยพลการ ยังละเมิดสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นของสมา
ชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด และนักปกป้องส่ิงแวดล้อมในจังหวัดเลย ระหว่างปี 2550-2560 เจ้าหน้าท่ีรัฐไทยและบริษัททุ่งคำา จำากัด ได้
ฟ้องคดีหม่ินประมาททางอาญาหกคดี และคดีหม่ินประมาททางแพ่งส่ีคดี ต่อสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดและนักปกป้องส่ิงแวดล้อม
ในจังหวัดเลย107 หน่ึงคดียังอยู่ระหว่างการไต่สวนขณะท่ีเขียนรายงานน้ี108 

101 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย ประเทศไทย 22 มีนาคม 2559

102 อ้างแล้ว ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ระนอง กองแสน, จังหวัดเลย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์พัชรินทร์ บับพาน, จังหวัดเลย ประเทศไทย 
4 กรกฎาคม 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สุ่ม ศรีทอง, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 มีนาคม 2559 

103 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ การสัมภาษณ์สุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 4 เมษายน 2560 เขาบอกว่า, “เจ้าหน้าท่ีทหารส่ีนายได้มายึดเอาเคร่ืองเสียงไป เป็น
อุปกรณ์ท่ีมีน้ำาหนักมาก พวกเราไม่ได้ไปขออุปกรณ์คืน เราเรียกร้องให้ทหารเอาเคร่ืองเสียงกลับมาคืน ทหารบอกว่า ต่อไปน้ีเราไม่ควรประกาศข่าวเก่ียวกับการ
เคล่ือนไหวของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด” 

104 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ จากการถอดข้อความของวีดิโอในการสนทนาระหว่างเจ้าหน้าท่ีทหาร และสมัย ภักด์ิมี และชาวบ้านคนอ่ืน ๆ , 26 สิงหาคม 2557 

105 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 4 เมษายน 2560 

106 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2559

107 สำาหรับการดำาเนินคดีหม่ินประมาททางอาญา คำาฟ้อง โปรดดู บริษัททุ่งคำา จำากัด กับสุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์, ศาลจังหวัดภูเก็ต, คดีหมายเลขดำาท่ี 4471/2557, คำาฟ้อง 
(ศาลช้ันต้น), 15 สิงหาคม 2557; บริษัททุ่งคำา จำากัด กับพรทิพย์ หงชัย, ศาลจังหวัดภูเก็ต, คดีหมายเลขดำาท่ี 4472/2557, คำาฟ้อง (ศาลช้ันต้น), 15 สิงหาคม 2557; 
บริษัททุ่งคำา จำากัด กับสุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์, ศาลจังหวัดแม่สอด, คดีหมายเลขดำาท่ี 1430/2558, คำาฟ้อง, (ศาลช้ันต้น), 10 มิถุนายน 2558; สำานักงานตำารวจแห่งชาติ, 
บันทึกคำาให้การของสุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์และภัทราภรณ์ แก่งจำาปา, จังหวัดตาก, ประเทศไทย, 14 กรกฎาคม 2558; กระทรวงยุติธรรม, สถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน จังหวัดเลย, “จดหมายเชิญผู้ปกครองของ [ปกปิดช่ือ] เพ่ือมาให้ปากคำา” จดหมายเลขท่ี ยธ� 06048/2475, 4 ธันวาคม 2558; สำานักงานตำารวจ
แห่งชาติ, สถานีตำารวจนครบาลมีนบุรี, หมายเรียกบุคคลให้มารับทราบข้อกล่าวหาฉบับท่ี 1 [ปกปิดช่ือ], 14 ธันวาคม 2558 สำาหรับความผิดฐานหม่ินประมาท
ทางแพ่ง คำาฟ้อง โปรดดู บริษัททุ่งคำา จำากัด กับสมัย ภักด์ิมี และพวกอีก 13 คน, ศาลจังหวัดเลย, คดีแพ่งเลขท่ี 859/2556, คำาฟ้อง (ศาลช้ันต้น), 13 ธันวาคม 
2556; บริษัททุ่งคำา จำากัด กับสุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์และพวกอีกหกคน, ศาลจังหวัดเลย, คดีแพ่งเลขท่ี 132/2557, คำาฟ้อง (ศาลช้ันต้น), 28 เมษายน 2557; บริษัท
ทุ่งคำา จำากัดกับสุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์และพวกอีกห้าคน, ศาลจังหวัดเลย, คดีแพ่งเลขท่ี 974/2556, คำาฟ้อง (ศาลช้ันต้น), 13 ธันวาคม 2556; บริษัททุ่งคำา จำากัดกับ
สุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์และพวกอีกห้าคน, ศาลจังหวัดเลย, คดีหมายเลขดำา (แพ่ง) ท่ี 574/2558, คำาฟ้อง (ศาลช้ันต้น), 29 พฤษภาคม 2558

108 โปรดดู สำานักงานตำารวจแห่งชาติ, สถานีตำารวจนครบาลมีนบุรี, “หมายเรียกบุคคลให้มารับทราบข้อกล่าวหาฉบับท่ี 1 [ปกปิดช่ือ]” 14 ธันวาคม 2558; คณะผู้
แทนถาวรไทยประจำาสหประชาชาติและหน่วยงานระหว่างประเทศอ่ืน ๆ  ท่ีกรุงเจนีวา, “จดหมายถึงกลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ” 
จดหมายเลขท่ี 52101/553, 3 ตุลาคม 2560, ย่อหน้า 3
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การดำาเนินคดีหม่ินประมาททางอาญาตามมาตรา 326 และ 328 ประมวลกฎหมายอาญา หมายถึงการใส่ความผู้อ่ืน “ต่อบุคคล
ท่ีสาม โดยประการท่ีน่าจะ ทำาให้ผู้อ่ืนน้ันเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ินหรือถูกเกลียดชัง”109 ความผิดฐานหม่ินประมาทตามมาตรา 326 กำาหนด
โทษจำาคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ110 มาตรา 328 กำาหนดความผิดฐานหม่ินประมาทท่ีเกิดข้ึนโดย
การโฆษณาเอกสารและการบันทึกภาพและเสียง และมีบทลงโทษหนักกว่า คือโทษจำาคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาท111 
การฟ้องร้องจำานวนหกคดีต่อสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดและนักปกป้องส่ิงแวดล้อมในจังหวัดเลย เป็นการกล่าวหาว่าเกิดการละเมิด
มาตรา 326 และ 328 ของประมวลกฎหมายอาญา112

การฟ้องสองคดีเก่ียวข้องกับการละเมิดมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ�ศ� 2550 
ซ่ึงห้าม “นำาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีบิดเบือนหรือปลอม ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อัน
เป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน” และมีระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ
ท้ังจำาท้ังปรับ113

เจ้าหน้าท่ีรัฐไทยและบริษัททุ่งคำา จำากัด ได้ฟ้องคดีหม่ินประมาททางอาญาต่อสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดและนักปกป้องส่ิง
แวดล้อมในจังหวัดเลย เพ่ือตอบโต้กับการแสดงความเห็นท่ีได้รับการคุ้มครองในรูปแบบต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น หกคดีเป็นการฟ้อง
เพราะการแสดงความเห็นผ่านส่ือมวลชน กล่าวหาว่าได้เกิดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมจากการทำาเหมือง และการโจมตีทำาร้ายเม่ือ
เดือนพฤษภาคม 2557114 

ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัททุ่งคำา จำากัดได้แจ้งความร้องทุกข์ข้อกล่าวหาหม่ินประมาทท่ีสถานีตำารวจนครบาลมีนบุรีท่ี
กรุงเทพฯ เพ่ือเอาผิดกับเด็กนักเรียนหญิงอายุ 15 ปี115 เป็นผลมาจากการท่ีนักเรียนคนดังกล่าวเป็นผู้บรรยายในรายงานข่าวของสถานี
โทรทัศน์ไทยพีบีเอส เก่ียวกับการทำาค่ายส่ิงแวดล้อมของเยาวชนในอำาเภอวังสะพุง โดยในรายงานข่าวดังกล่าวเด็กผู้หญิงกล่าวหาว่า
หกหมู่บ้านในชุมชนของเธอ “เป็นพ้ืนท่ีได้รับผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคำา”116 และยังพูดต่อว่า “โดยลำาน้ำาฮว
ยมีสารปนเป้ือน” และ “ทำาให้ใช้ด่ืมใช้กินไม่ได้”117 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสยังออกอากาศรายการน้ีผ่านทางโครงข่ายโทรทัศน์ระดับ
ชาติและอินเตอร์เน็ตในวันท่ี 1 กันยายน 2558118

หลังจากได้รับอนุญาตจากพ่อแม่และได้รับความยินยอมจากเด็กหญิงเองแล้ว ฟอร์ต้ีฟายไรต์ได้สัมภาษณ์เธอเก่ียวกับคดีน้ี 
เธอบอกว่า 

เน้ือหาท่ีหนูรายงานเก่ียวกับแม่น้ำาฮวยท่ีไหลผ่านหมู่บ้านของหนูเอง ซ่ึงทุกวันน้ีไม่ปลอดภัย ไม่สามารถใช้และด่ืมได้ 
เน่ืองจากมีการปนเป้ือน หนูไม่ได้พูดถึงช่ือบริษัท แต่พูดว่ามีการประกอบอุตสาหกรรมหลายแห่งในจังหวัดเลย���เป็นการ

109 ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 326

110 เพ่ิงอ้าง มาตรา 326

111 เพ่ิงอ้าง มาตรา 328

112 โปรดดู รุจิไชยวัฒน์, คดีหมายเลขดำาท่ี 4471/2557; หงชัย, คดีหมายเลขดำาท่ี 4472/2557; รุจิไชยวัฒน์, คดีหมายเลขดำาท่ี 1430/2558; สำานักงานตำารวจแห่งชาติ, 
บันทึกคำาให้การของสุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์และภัทราภรณ์ แก่งจำาปา, จังหวัดตาก, ประเทศไทย, 14 กรกฎาคม, 2558; กระทรวงยุติธรรม, “จดหมายเชิญผู้ปกครอง
ของ [ปกปิดช่ือ] เพ่ือมาให้ปากคำา”; สำานักงานตำารวจแห่งชาติ, สถานีตำารวจนครบาลมีนบุรี “หมายเรียกบุคคลให้มารับทราบข้อกล่าวหาฉบับท่ี 1 [ปกปิดช่ือ]” 14 
ธันวาคม 2558

113 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ�ศ� 2550, มาตรา 14 วรรคแรก โปรดสังเกตว่า ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการก
ระทำาความผิดทางคอมพิวเตอร์เม่ือปี 2560 อย่างไรก็ดี การฟ้องคดีต่อนักปกป้องส่ิงแวดล้อมในจังหวัดเลย เป็นการใช้อำานาจตามพรบ� พ�ศ� 2550 โปรดดู รุจิไชย
วัฒน์, คดีหมายเลขดำาท่ี 1430/2558; สำานักงานตำารวจแห่งชาติ, บันทึกคำาให้การของสุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์และภัทราภรณ์ แก่งจำาปา, จังหวัดตาก, ประเทศไทย, 
14 กรกฎาคม, 2558

114 โปรดดู รุจิไชยวัฒน์, คดีหมายเลขดำาท่ี 4471/2557; หงชัย, คดีหมายเลขดำาท่ี 4472/2557; รุจิไชยวัฒน์, คดีหมายเลขดำาท่ี 1430/2558; สำานักงานตำารวจแห่งชาติ, 
บันทึกคำาให้การของสุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์และภัทราภรณ์ แก่งจำาปา, จังหวัดตาก, ประเทศไทย, 14 กรกฎาคม, 2558; กระทรวงยุติธรรม, “จดหมายเชิญผู้ปกครอง
ของ [ปกปิดช่ือ] เพ่ือมาให้ปากคำา”; สำานักงานตำารวจแห่งชาติ, สถานีตำารวจนครบาลมีนบุรี, “หมายเรียกบุคคลให้มารับทราบข้อกล่าวหาฉบับท่ี 1 [ปกปิดช่ือ]” 
14 ธันวาคม 2558

115 บริษัททุ่งคำา จำากัดได้ส่งจดหมายขออนุญาตต่อสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย เพ่ือขอฟ้องคดีกับเยาวชนท่ีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
ท่ีกรุงเทพฯ แต่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลยมีคำาส่ังไม่อนุญาตให้ฟ้องร้องคดี โปรดดู กระทรวงยุติธรรม, จดหมายเชิญผู้ปกครองของ [ปกปิด
ช่ือ] เพ่ือมาให้ปากคำา”; สำานักงานตำารวจแห่งชาติ, สถานีตำารวจนครบาลมีนบุรี, “หมายเรียกบุคคลให้มารับทราบข้อกล่าวหาฉบับท่ี 1 [ปกปิดช่ือ]” 14 ธันวาคม 
2558

116 โปรดดู สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, “นักข่าวพลเมือง” YouTube, 15 ธันวาคม 2558, https://www�youtube�com/watch?v=U2lGdNpteHE (เข้าถึงเม่ือ 7 กันยายน 
2561) และโปรดดู ฟอร์ต้ีฟายไรต์, “ประเทศไทย: ยกเลิกคดีหม่ินประมาทกับเด็กนักเรียนหญิง นักข่าว ชาวบ้าน” แถลงการณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2559, http://www�
fortifyrights�org/publication-25590212�html (เข้าถึงเม่ือ 24 มกราคม 2560)

117 อ้างแล้ว

118 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์[ปกปิดช่ือ], จังหวัดเลย ประเทศไทย 27 กรกฎาคม 2559

https://www.youtube.com/watch?v=U2lGdNpteHE
http://www.fortifyrights.org/publication-20160212.html
http://www.fortifyrights.org/publication-20160212.html


36I. การละเมิดและการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน

บรรยายข่าวในรายการนักข่าวพลเมืองของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นการพูดจากความรู้สึกท่ีมีต่อบ้านเกิด พูดถึงการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนต้ังแต่อดีต และต้ังคำาถามว่าทำาไม119

คดีท่ีร้องทุกข์กล่าวโทษกับสถานีตำารวจนครบาลมีนบุรีท่ีกรุงเทพฯ ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน120

ในทำานองเดียวกัน บริษัททุ่งคำา จำากัดได้แจ้งความดำาเนินคดีหม่ินประมาททางอาญากับสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดสองคน 
จากการให้สัมภาษณ์กับส่ือมวลชนภาคภาษาไทย121 คดีแรกเป็นการฟ้องสุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์ เน่ืองจากการให้สัมภาษณ์ท่ีออกอากาศ
ทางสถานี TNN24 เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2557122 ในการให้สัมภาษณ์คร้ังน้ัน สุรพันธ์ุพูดถึงการโจมตีทำาร้ายเม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 
2557 ท่ีชาวบ้านบ้านนาหนองบง โดยบอกว่า “เช้าตรู่วันน้ัน คนงานเหมืองได้เผาเพิงพักและเต็นท์ในบริเวณเหมืองทองคำา โดยโยน
ความผิดว่าเป็นการกระทำาของชาวบ้าน”123 

อีกคดีหน่ึงเป็นการฟ้องเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2557 เป็นผลมาจากการให้สัมภาษณ์ของพรทิพย์ หงชัย ต่อสถานีเนช่ันทีวี เม่ือ
วันท่ี 16 พฤษภาคม 2557124 โดยในการสัมภาษณ์พรทิพย์บอกว่า 

ในตอนแรก พวกเราได้รับผลกระทบจากการปนเป้ือนในแม่น้ำา ปู ปลา และอาหาร ต่อมาก็ได้รับผลกระทบในร่างกาย
ของเรา ทำาให้พวกเราต้องลุกข้ึนยืนหยัดต่อสู้ เรารู้ดีว่าเราไม่สามารถปล่อยให้พวกเขาขุดหรือผลิตทองคำาในชุมชนได้อีก
ต่อไป เพราะกำาลังได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรง125 

ในวันท่ี 4 ธันวาคม 2557 ภายหลังการเจรจาท่ีมีผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นคนกลาง ระหว่างบริษัททุ่งคำา จำากัด กับแกนนำากลุ่ม
ฅนรักษ์บ้านเกิด บริษัททุ่งคำา จำากัดตกลงถอนฟ้องท้ังสองคดีต่อสุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์และพรทิพย์ หงชัย126

ส่ือมวลชนยังถูกดำาเนินคดีหม่ินประมาททางอาญา เน่ืองจากการปฏิบัติอย่างชอบธรรมของตนในจังหวัดเลย ยกตัวอย่างเช่น 
ในวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 บริษัททุ่งคำา จำากัดฟ้องคดีต่อสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และผู้ส่ือข่าวส่ีคนของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบี
เอส เน่ืองจากรายงานข่าวเม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2558 ซ่ึงมีเด็กนักเรียนหญิงอายุ 15 ปีบรรยายการจัดค่ายส่ิงแวดล้อมให้เยาวชน127 
แม้ว่าศาลอาญากรุงเทพฯ จะยกฟ้องคดีน้ีเม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 ศาลอุทธรณ์มีคำาส่ังให้กลับคำาตัดสินเม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 
2561128 ในช่วงท่ีเขียนรายงานน้ี คดีอยู่ระหว่างการไกล่เกล่ีย129

119 อ้างแล้ว

120 คณะผู้แทนถาวรไทยประจำาสหประชาชาติ “จดหมายถึงกลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ จดหมายเลขท่ี 52101/553 ย่อหน้า 3

121 นอกจากโทษทางอาญา บริษัททุ่งคำา จำากัดยังขอให้จำาเลยท้ังสองคนลงพิมพ์คำาพิพากษาในหนังสือพิมพ์รายวันห้าฉบับในประเทศไทยเป็นเวลา 30 วัน รุจิไชย
วัฒน์, คดีหมายเลขดำาท่ี 4471/2557; หงชัย, คดีหมายเลขดำาท่ี 4472/2557

122 มีการออกอากาศการสัมภาษณ์ทางอินเตอร์เน็ต เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2557 สุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์ได้รับหมายเรียกจากศาลเม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2557 โปรดดู 
รุจิไชยวัฒน์, คดีหมายเลขดำาท่ี 4471/2557

123 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ ไม่ได้รับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเผาส่ิงปลูกสร้างในบริเวณเหมืองแร่ของบริษัททุ่งคำา จำากัด อย่างไรก็ดี การดำาเนินคดีต่อสุรพันธ์ุ เป็นผลมาจาก
การท่ีเขาอ้างว่าบริษัทจุดไฟเผาส่ิงปลูกสร้างเหล่าน้ีเอง เพ่ือโยนความผิดให้กับชาวบ้าน อ้างแล้ว

124 พรทิพย์ หงชัย ได้รับหมายจากศาลในวันท่ี 13 กันยายน 2557 โปรดดู หงชัย, คดีหมายเลขดำาท่ี 4472/2557 และโปรดดู ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, 
จังหวัดเลย ประเทศไทย 22 มีนาคม 2559

125 โปรดดู หงชัย, คดีหมายเลขดำาท่ี 4472/2557
126 วัชชิระ พรหมเทศ พนักงานอัยการจังหวัดเลย พล�ท�เถลิงศักด์ิ พูลสุวรรณ และ สุวรรณ ปรัชญาดำารง อุตสาหกรรมจังหวัดเลย กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ

การเหมืองแร่ ได้เป็นพยานระหว่างการเจรจา ตามเง่ือนไขของบันทึกความเข้าใจท่ีลงนามโดยบริษัททุ่งคำา จำากัด และสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด เพ่ือแลกกับ
การยุติการดำาเนินคดีท้ังแปดคดีท่ีฟ้องต่อสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด รวมท้ังการดำาเนินคดีหม่ินประมาททางอาญาสองคดีต่อสุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์และพรทิพย์ 
หงชัย กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดจะยินยอมให้บริษัททุ่งคำา จำากัดขนสินแร่ท่ีเหลือออกจากเหมืองไป ด้วยความช่วยเหลือจากรัฐบาล จะยินยอมทำาลายส่ิงกีดขวางใน
ถนน ส่วนทางบริษัทยินยอมปฏิบัติตามคำาส่ังและระเบียบของราชการ และงดเว้นจากการขัดขวางการใช้สิทธิตามกฎหมายของชาวบ้าน และกลุ่มฅนรักษ์บ้าน
เกิดยินยอมท่ีจะไม่ขัดขวางการดำาเนินงานทางกฎหมายของบริษัท โดยหากมีฝ่ายใดละเมิดเง่ือนไขของบันทึกฉบับน้ี อีกฝ่ายสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ โปรด
ดู บันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัททุ่งคำา จำากัด และกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด, 4 ธันวาคม 2557

127 ในวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2558, บริษัททุ่งคำา จำากัด ได้ฟ้องคดีหม่ินประมาททางอาญาต่อสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และนางสาววิรดา แซ่ล่ิม ผู้ประกาศข่าวนัก
ข่าวพลเมือง นายสมชัย สุวรรณบรรณ ผู้อำานวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในขณะน้ัน นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อำานวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบี
เอส นายโยธิน สิทธิบดีกุล ผู้อำานวยการฝ่ายโทรทัศน์และวิทยุ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยกล่าวหาว่ามีการละเมิดมาตรา 326 และ 328 ของประมวลกฎหมาย
อาญา, มาตรา 4 พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ�ศ� 2484 และมาตรา 14 และ 16 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ�ศ� 2550 นอกจาก
โทษทางอาญา บริษัททุ่งคำา จำากัดยังเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำานวน 50 ล้านบาท รวมท้ังร้องขอให้ระงับใบอนุญาตการประกอบการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอ
สเป็นเวลาห้าปี โปรดดู บริษัททุ่งคำา จำากัด กับวิรดา แซ่ล่ิมและพวกอีกส่ีคน, ศาลอาญา, คดีอาญาเลขท่ี 3756/2558, คำาฟ้อง (ศาลช้ันต้น), 12 พฤศจิกายน 2558

128 ในคำาพิพากษา ศาลระบุว่า สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและผู้ส่ือข่าว ทำาหน้าท่ีอย่างเป็นมืออาชีพและใช้ข้อมูลจากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือ รวมท้ังผลการศึกษาของหน่วย
ราชการและชาวบ้าน จึงถือว่าเป็นข้อกล่าวหาท่ีไม่มีมูลความจริง และอ้างว่าตามมาตรา 329(3) ของประมวลกฎหมายอาญา กำาหนดว่าหากเป็นการติชมโดยสุจริต 
และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ย่อมไม่ถือเป็นการหม่ินประมาท ศาลยังต้ังข้อสังเกตว่า ประเด็นเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นประโยชน์สาธารณะ 
โดยเฉพาะกรณีท่ีอาจมีผลกระทบต่อชีวิตและอาชีพของประชาชน โปรดดู บริษัททุ่งคำา จำากัด กับวิรดา แซ่ล่ิมและพวกอีกส่ีคน, ศาลอาญา, คดีหมายเลขดำาท่ี อ�
3756/2558, คดีหมายเลขแดงท่ี อ�3680/2559, คำาพิพากษา (ศาลช้ันต้น), 16 พฤศจิกายน 2559, น� 11-13 และโปรดดู ฟอร์ต้ีฟายไรต์ “ประเทศไทย: ศาลยกฟ้อง
คดีหม่ินประมาททางอาญาต่อสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และผู้ส่ือข่าว” แถลงการณ์, 17 พฤศจิกายน 2559, http://www�fortifyrights�org/publication-25591117�
html (เข้าถึงเม่ือ 12 สิงหาคม 2561); ฟอร์ต้ีฟายไรต์, “ประเทศไทย: ศาลอุทธรณ์ควรพิพากษายืนเพ่ือยกฟ้องคดีหม่ินประมาททางอาญาต่อสถานีโทรทัศน์ไทยพีบี
เอสและผู้ส่ือข่าว” แถลงการณ์, 19 มีนาคม 2561, http://www�fortifyrights�org/publication-25610319�html (เข้าถึงเม่ือ 12 สิงหาคม 2561)

129 โปรดดู แซ่ล่ิม, คดีหมายเลขดำาท่ี อ�3756/2558, คดีหมายเลขแดงท่ี 3680/2559, รายงานกระบวนพิจารณาของศาล

http://www.fortifyrights.org/publication-20161117.html
http://www.fortifyrights.org/publication-20161117.html
http://www.fortifyrights.org/publication-20180319.html
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บริษัททุ่งคำา จำากัดไม่ได้แค่ฟ้องคดีหม่ินประมาททางอาญาต่อสมาชิกของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด นักปกป้องส่ิงแวดล้อมในจังหวัด
เลย และส่ือมวลชนเท่าน้ัน หากยังได้ฟ้องคดีต่ออดีตพนักงานของบริษัทท่ีวิพากษ์วิจารณ์กล่าวหาว่ามีการละเมิดด้านสิทธิแรงงาน130 
ในวันท่ี 22 มิถุนายน 2558 บริษัททุ่งคำา จำากัดฟ้องคดีหม่ินประมาททางอาญากับศาลจังหวัดแม่สอด ต่ออดีตพนักงานคนหน่ึงท่ีให้
สัมภาษณ์ทางไทยรัฐออนไลน์ กล่าวหาว่าบริษัททุ่งคำา จำากัดไม่จ่ายค่าแรงและค่าชดเชยให้กับพนักงาน131 พนักงานคนดังกล่าว รวมท้ัง
อดีตพนักงานอีกคนหน่ึง ยังถูกบริษัททุ่งคำา จำากัดฟ้องเป็นคดีท่ีสองเม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2558 เป็นการฟ้องต่อศาลจังหวัดภูเก็ต เน่ืองจาก
การให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ภาคภาษาไทย มติเลย กล่าวหาว่าบริษัททุ่งคำา จำากัดไม่จ่ายค่าแรงและค่าชดเชยให้กับพนักงาน132 

มีรายงานข่าวว่า ท้ังศาลจังหวัดภูเก็ตและศาลจังหวัดแม่สอดได้ยกฟ้องคดีต่ออดีตพนักงานท้ังสองคนไปแล้ว133

สมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดและนักปกป้องส่ิงแวดล้อมยังถูกดำาเนินคดีหม่ินประมาททางอาญา เน่ืองจากการโพสต์ข้อความ
ในโซเชียลมีเดีย ในวันท่ี 10 มิถุนายน 2558 บริษัททุ่งคำา จำากัดฟ้องคดีหม่ินประมาททางอาญาต่อสุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์ท่ีศาลจังหวัด
แม่สอด เน่ืองจากการโพสต์หนังสือร้องเรียนในเฟซบุ๊ก เรียกร้องให้มีการสอบสวนความชอบด้วยกฎหมายของสัมปทานเหมืองแร่ และ
การขนสินแร่จากเหมือง134 ในวันท่ี 10 มีนาคม 2559 บริษัททุ่งคำา จำากัดได้ถอนฟ้องคดีน้ีหลังการไกล่เกล่ียของศาล135

ในวันท่ี 26 ธันวาคม 2557 บริษัททุ่งคำา จำากัดฟ้องคดีหม่ินประมาททางอาญาท่ีคล้ายคลึงกันอีกสองคดีต่อสถานีตำารวจภูธร
แม่สอด กล่าวหาสุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์และภัทราภรณ์ แก่งจำาปา แกนนำากลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด136 ว่าโพสต์จดหมายในเฟซบุ๊ก โดยเป็น
จดหมายท่ีสุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์และภัทราภรณ์ แก่งจำาปาเขียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ขอให้มีการสอบสวนการทำาเหมืองแร่ของ
บริษัททุ่งคำา จำากัด137 

เม่ือกล่าวถึงคดีน้ี สุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์บอกกับฟอร์ต้ีฟายไรต์ว่า

จดหมายท่ีบริษัทฟ้องผมคดีหม่ินประมาท ได้ถูกโพสต์ทางอินเตอร์เน็ตโดยบุคคลไม่ทราบช่ือ เป็นจดหมายท่ีย่ืนต่อทางการ 
ขอให้มีการสอบสวนการขนย้ายสินแร่ออกจากเหมือง และเป็นจดหมายท่ีส่งให้กับหน่วยราชการรวมท้ังหน่วยงานทหาร
เท่าน้ัน ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเป็นคนเอามาโพสต์ในเฟซบุ๊ก138 

ในวันท่ี 15 ตุลาคม 2558 พนักงานอัยการจังหวัดแม่สอดส่ังไม่ฟ้องคดีน้ี โดยอ้างว่าจดหมายดังกล่าวเป็น “การติชมอย่างสุจริต���
ซ่ึงได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 329 ของประมวลกฎหมายอาญา” และไม่มีหลักฐานมากเพียงพอจะพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้โพสต์จดหมาย
ดังกล่าว139

130 มีการกล่าวหาว่า บริษัททุ่งคำา จำากัดได้ไล่พนักงานออก โดยไม่ได้จ่ายค่าแรงท่ีค้างไว้และไม่จ่ายค่าชดเชยเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2557 หลังจากอดีตพนักงานคน
ดังกล่าวได้ย่ืนร้องเรียน และต่อมาสำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลยส่ังให้บริษัททุ่งคำา จำากัดจ่ายค่าแรงท่ีค้างอยู่และค่าชดเชยให้กับพนักงาน 
ในวันท่ี 24 มีนาคม 2558 ศาลแรงงานภาค 4 ยังวินิจฉัยว่า บริษัททุ่งคำา จำากัดปลดพนักงานออกอย่างไม่เป็นธรรม และส่ังให้จ่ายค่าแรงท่ีค้างอยู่และค่าชดเชย
ให้กับพนักงาน เม่ือทางบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามคำาส่ังศาล อดีตพนักงานจึงได้ย่ืนหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในวันท่ี 30 เมษายน 2558 ขอให้มี
การบังคับใช้ตามคำาส่ัง ต่อมาส่ือมวลชนสองฉบับคือ มติเลย และ ไทยรัฐ ออนไลน์ ได้รายงานข่าวสถานการณ์บางส่วน รวมท้ังความเห็นของอดีตพนักงาน ส่ง
ผลให้เกิดการฟ้องคดีของบริษัททุ่งคำา จำากัด โปรดดู กระทรวงแรงงาน, สำานักงานจังหวัดเลย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, “คำาส่ังพนักงานตรวจแรงงาน
ท่ี 1/2558, พนักงาน 117 คนกับบริษัททุ่งคำา จำากัด” 17 ตุลาคม 2557, น� 3; กระทรวงแรงงาน, สำานักงานจังหวัดเลย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, “คำา
ส่ังพนักงานตรวจแรงงานท่ี 2/2557, พนักงาน 210 คน กับบริษัททุ่งคำา จำากัด” 25 กรกฎาคม 2557; และ กระทรวงแรงงาน, สำานักงานจังหวัดเลย กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน, “คำาส่ังพนักงานตรวจแรงงานท่ี 1/2558, พนักงาน 117 คนกับบริษัททุ่งคำา จำากัด” 17 ตุลาคม 2557 โปรดดู [ปกปิดช่ือ] v บริษัททุ่งคำา จำากัด, 
ศาลแรงงานภาค 4, คดีแรงงานท่ี 240/2557, คำาพิพากษา (ศาลช้ันต้น), 24 มีนาคม 2558 โปรดดู บริษัททุ่งคำา จำากัด กับบุคคลสองคน [ปกปิดช่ือ], ศาลจังหวัด
ภูเก็ต, คดีอาญา คดีหมายเลขดำาท่ี 7009/2558, คำาฟ้อง (ศาลช้ันต้น), 16 กันยายน 2558 และโปรดดู “โวย! ลูกจ้างเหมืองแร่ทุ่งคำา ร้องให้จ่ายเงินเดือนติดค้าง
กว่า 3 ล้านบาท” ไทยรัฐ ออนไลน์,1 พฤษภาคม 2558, https://www�thairath�co�th/content/496177 (เข้าถึงเม่ือ 12 สิงหาคม 2561) โปรดดู บริษัททุ่งคำา จำากัด 
กับ[ปกปิดช่ือ], ศาลจังหวัดแม่สอด, คดีหมายเลขดำาท่ี 1543/2558, คำาฟ้อง (ศาลช้ันต้น), 22 มิถุนายน 2558, น� 2 และ 3

131 เป็นการกล่าวหาว่ามีการละเมิดมาตรา 326 ของประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 14 วรรคแรก ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
พ�ศ� 2550 โปรดดู [ปกปิดช่ือ], คดีหมายเลขดำาท่ี 1543/2558

132 เป็นการกล่าวหาว่ามีการละเมิดมาตรา 326 และ 328 ของประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 14 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
พ�ศ� 2550 โปรดดู [ปกปิดช่ือ], คดีอาญา คดีหมายเลขดำาท่ี 7009/2558

133 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ [ปกปิดช่ือและสถานท่ี], 24 มีนาคม 2559

134 ในคำาฟ้องต่อสุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์ บริษัททุ่งคำา จำากัดกล่าวหาว่ามีการละเมิดมาตรา 326 ของประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 14 วรรคแรก ของพระราช
บัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ�ศ� 2550 โปรดดู รุจิไชยวัฒน์, คดีหมายเลขดำาท่ี 1430/2558

135 โปรดดู บริษัททุ่งคำา จำากัด กับสุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์, ศาลจังหวัดแม่สอด, คดีหมายเลขดำาท่ี 1430/2558, รายงานกระบวนพิจารณาของศาล (ศาลช้ันต้น), 10 
มีนาคม 2559 

136 บริษัททุ่งคำา จำากัดกล่าวหาว่ามีการละเมิดมาตรา 328 ของประมวลกฎหมายอาญา� โปรดดู สำานักงานตำารวจแห่งชาติ, บันทึกคำาให้การของสุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์ 
และภัทราภรณ์ แก่งจำาปา, จังหวัดตาก, ประเทศไทย, 14 กรกฎาคม 2558

137 อ้างแล้ว

138 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์, จังหวัดตาก, ประเทศไทย, 9 มีนาคม 2559

139 โปรดดู พนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด, “หนังสือแจ้งคำาส่ังไม่ฟ้องของอัยการถึงตำารวจสภ�แม่สอด” จดหมายเลขท่ี อส� 0042 (แม่สอด)/3934, 15 ตุลาคม 2558

https://www.thairath.co.th/content/496177


38I. การละเมิดและการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน

สมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดและนักปกป้องส่ิงแวดล้อมในจังหวัดเลย ยังถูกฟ้องคดีหม่ินประมาททางแพ่ง เน่ืองจากการใช้สิทธิ
ท่ีได้รับการคุ้มครองในการแสดงความเห็นและการชุมนุมอย่างสงบ การฟ้องคดีหม่ินประมาททางแพ่งสามารถทำาได้ตามมาตรา 420-
437 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์140 นับแต่ปี 2550 บริษัททุ่งคำา จำากัดได้ฟ้องคดีหม่ินประมาททางแพ่งส่ีคดีต่อสมาชิกก
ลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดและนักปกป้องส่ิงแวดล้อม เพ่ือเรียกค่าเสียหายรวมกันเป็นเงินจำานวน 320 ล้านบาท กล่าวหาว่าชาวบ้านรบกวน
และทำาให้ช่ือเสียงของบริษัทเสียหาย141

การฟ้องคดีหม่ินประมาททางแพ่งสามคดียังเก่ียวข้องกับความผิดฐานบุกรุก และการต้ังส่ิงกีดขวางบนถนน การฟ้องคดีหม่ิน
ประมาททางแพ่งเพียงคดีเดียว ซ่ึงไม่เก่ียวข้องกับการดำาเนินคดีหม่ินประมาททางอาญาคดีอ่ืน เป็นผลมาจากการติดป้ายท่ีปากทาง
เข้าบ้านนาหนองบง และถนนในหมู่บ้าน เพ่ือประท้วงการทำาเหมืองและเรียกร้องให้ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม142 ในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2558 
บริษัททุ่งคำา จำากัดฟ้องคดีต่อชาวบ้านหกคน เรียกค่าเสียหาย 50 ล้านบาท143 สมัย ภักด์ิมี แกนนำากลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดและสมาชิ
กอบต� ซ่ึงเป็นหน่ึงในชาวบ้านหกคนท่ีถูกแจ้งข้อหา อธิบายท่ีมาของป้ายน้ี โดยบอกว่า “เป็นข้อเสนอของชาวบ้านท่ีต้องการต่อต้าน
เหมืองแร่ พวกเรายกมือโหวตและเห็นชอบท่ีจะสร้างซุ้มประตูหมู่บ้านพร้อมกับข้อความน้ี ‘หมู่บ้านน้ีไม่ต้องการเหมืองแร่’ มันเป็นการ
ตัดสินใจร่วมกันของเรา”144 

ในวันท่ี 30 มีนาคม 2559 ศาลจังหวัดเลยยกคำาร้องของบริษัททุ่งคำา จำากัด โดยระบุว่า

การแสดงความคิดเห็นและเสนอความเห็นไปยังหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีอำานาจแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน
หมู่บ้านของตน นับได้ว่าเป็นการกระทำาเพ่ือความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเก่ียวกับตนตามคลอง
ธรรม อันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำา เป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริต จึงไม่เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต และไม่
เป็นการละเมิดโจทก์145 

ในวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2560 ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษายืนตามคำาส่ังของศาลช้ันต้นโดยระบุว่า “สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการติ
ชมอย่างสุจริตใจและอย่างสงบ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย”146 นอกจากน้ัน ศาลยังส่ังให้บริษัทจ่ายค่าทนายความเป็นเงินจำานวน 
300,000 บาทให้กับจำาเลยท้ังหกคน147 

140 โปรดดู ประเทศไทย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, พ�ศ� 2535, มาตรา 420-437

141 โปรดดู ภักด์ิมี, คดีแพ่งเลขท่ี 859/2556; รุจิไชยวัฒน์, คดีแพ่งเลขท่ี 974/2556; บริษัททุ่งคำา จำากัดกับสุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์และพวกอีกหกคน, ศาลจังหวัดเลย, คดี
อาญาเลขท่ี 4542/2556, คำาฟ้อง (ศาลช้ันต้น), 22 ตุลาคม 2556; รุจิไชยวัฒน์, คดีแพ่งเลขท่ี 132/2557

142 เป็นการกล่าวหาว่ามีการละเมิดประเทศไทยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โปรดดู รุจิไชยวัฒน์, คดีหมายเลขดำา (แพ่ง) ท่ี 574/2558, คำาฟ้อง

143 อ้างแล้ว

144 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สมัย ภักด์ิมี, จังหวัดเลย ประเทศไทย 25 กรกฎาคม 2559

145 โปรดดู บริษัททุ่งคำา จำากัดกับสุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์และนักปกป้องอีกห้าคน, ศาลจังหวัดเลย, คดีหมายเลขดำา (แพ่ง) ท่ี 574/2558, คดีหมายเลขแดง (แพ่ง) ท่ี 
261/2559, คำาพิพากษา (ศาลช้ันต้น), 30 มีนาคม 2559, น� 10-14

146 โปรดดู บริษัททุ่งคำา จำากัดกับสุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์และนักปกป้องอีกห้าคน, ศาลอุทธรณ์ภาค 4, คดีหมายเลขดำาท่ี 600/2559, คดีหมายเลขแดงท่ี 401/2560, คำา
พิพากษา (ศาลอุทธรณ์), 14 กุมภาพันธ์ 2560, น� 15-16

147 อ้างแล้ว

ผลกระทบจากการคกุคามดว้ยกระบวนการยตุธิรรม
ชาวบ้านหลายคนในจังหวัดเลยท่ีได้รับผลกระทบจากกระบวนการทางกฎหมายท่ีไม่เป็นธรรม ให้ข้อมูลกับฟอร์ต้ี

ฟายไรต์ว่า การคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรมทำาให้เกิดภาระด้านการเงินและการดำารงชีพ ยกตัวอย่างเช่น มล คุณนา 
สมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดอายุ 39 ปี ซ่ึงถูกฟ้องหลายคดีบอกว่า 

ตอนท่ีไปศาล ดิฉันทำางานไม่ได้ ปรกติดิฉันทำางานในสวนยางพาราและขายลอตเตอรีเพ่ือเล้ียงชีพ แต่ถ้าต้อง
ไปศาลก็ทำางานไม่ได้ ทุกคร้ังท่ีมีศาล เราต้องจ่ายค่าอาหารและค่าท่ีพักให้ทนายความด้วย148

การต่อสู้กับคดีเหล่าน้ียุ่งยากมากข้ึน กรณีท่ีเป็นการฟ้องต่อศาลนอกเขตจังหวัดเลย ซ่ึงดูเหมือนว่าทางบริษัททุ่งคำา 
จำากัดจงใจใช้วิธีการน้ีเพ่ือสร้างภาระให้กับจำาเลย สุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์ต้องเดินทางเป็นระยะทางประมาณ 370 กม�จาก

148 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์มล คุณนา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2559



39

จังหวัดเลยไปอำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพ่ือต่อสู้คดีหม่ินประมาททางอาญา ท่ีถูกฟ้องโดยบริษัททุ่งคำา จำากัด เขาอธิบาย
ถึงความเครียดจากการเดินทางให้ฟอร์ต้ีฟายไรต์ฟังว่า 

มันไม่สนุกเลยท่ีต้องเดินทางไปถึงแม่สอด ผมต้องพาเมียและลูกไปด้วย ผมเครียดมากเพราะตกเป็นจำาเลย และ
ยังต้องเดินทางเป็นระยะทางไกล ๆ  ต้องไปค้างคืนท่ีน่ันด้วย ทำาให้เกิดค่าใช้จ่ายมาก และผมไม่มีเวลาทำางาน
ในสวน ผมต้องข้ึนศาลท่ีแม่สอด คำาถามคือทำาไม? แม่สอดกับเลยเป็นสองเมืองท่ีอยู่คนละฝ่ังของชายแดน149 

พรทิพย์ หงชัย ซ่ึงถูกดำาเนินคดีท่ีภูเก็ต ซ่ึงอยู่ห่างจากจังหวัดเลย 1,376 กม� ให้ข้อมูลกับฟอร์ต้ีฟายไรต์ในทำานอง
เดียวกันว่า

เราต้องเดินทางจากจังหวัดเลยไปกรุงเทพฯ ด้วยรถทัวร์ จากน้ันค่อยบินจากกรุงเทพฯ ไปภูเก็ต ส่วนขากลับ เรา
ต้องบินจากภูเก็ตไปกรุงเทพฯ จากน้ันก็น่ังรถทัวร์จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดเลย มันยุ่งยากและทำาให้เกิดปัญหา
มาก ถ้าเราไม่มีทนายความให้ความช่วยเหลือ มันคงลำาบากท่ีสุด เราไม่มีเงิน เราไม่มีปัญญาซ้ือต๋ัวเดินทาง 
มันแพงมากเพราะภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเท่ียว และเราต้องค้างคืนท่ีภูเก็ต เพราะต้องไปพบกับทนายความเพ่ือ
เตรียมสู้คดี150

อดีตพนักงานคนหน่ึงของบริษัททุ่งคำา จำากัด ซ่ึงถูกฟ้องท่ีอำาเภอแม่สอดเช่นกันบอกว่า “[การฟ้องคดีในจังหวัดอ่ืน] 
มีจุดประสงค์เพ่ือทำาให้เกิดอุปสรรคและความยุ่งยาก ทำาให้เราตัดสินใจยอมความ151

ในบางกรณี บริษัทใช้คดีท่ีอยู่ระหว่างการฟ้องร้อง เป็นเคร่ืองมือกดดันระหว่างการเจรจากับกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 
มล คุณนาต้ังข้อสังเกตว่า “ดิฉันถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย 50 ล้านบาท จากการต้ังเคร่ืองกีดขวางบนถนน ซ่ึงต่อมา [บริษัท
ทุ่งคำา จำากัด] ยอมถอนฟ้องเพ่ือแลกกับสิทธิท่ีจะขนย้ายแร่ออกไป”152

149 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์, จังหวัดตาก, ประเทศไทย, 9 มีนาคม 2559

150 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย ประเทศไทย 22 มีนาคม 2559

151 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ [ปกปิดช่ือและสถานท่ี], 24 มีนาคม 2559

152 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์มล คุณนา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2559

การจำากัดสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบ

เจ้าหน้าท่ีรัฐไทยและบริษัททุ่งคำา จำากัด ยังใช้กระบวนการท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำาโดยพลการ เพ่ือจำากัดสิทธิ
ของผู้ประท้วงในจังหวัดเลย โดยเฉพาะสิทธิท่ีจะชุมนุมอย่างสงบ ระหว่างปี 2550-2560 เจ้าหน้าท่ีรัฐไทยและบริษัททุ่งคำา จำากัด ได้
ฟ้องคดีเจ็ดคดีต่อสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดและนักปกป้องส่ิงแวดล้อมในจังหวัดเลย เน่ืองจากการชุมนุมอย่างสงบ153 สองคดียังอยู่
ระหว่างการพิจารณาขณะท่ีเขียนรายงานน้ี154

ยกตัวอย่างเช่น ในวันท่ี 25 กรกฎาคม 2560 พนักงานอัยการจังหวัดเลย ดำาเนินคดีกับสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดเจ็ดคน จาก
การน่ังประท้วงอย่างสงบท่ีท่ีทำาการองค์การบริหารส่วนตำาบลเขาหลวงในจังหวัดเลย155 ในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 ชาวบ้านกว่า 
200 คนจากบ้านนาหนองบง ได้มารวมตัวกันท่ีท่ีทำาการองค์การบริหารส่วนตำาบลเขาหลวง เพ่ือคัดค้านการขออนุญาตของบริษัททุ่ง
คำา จำากัด เพ่ือใช้ประโยชน์ในท่ีดินสำาหรับการประกอบกิจการเหมืองแร่156 ผู้ประท้วงยังเรียกร้องให้องค์การบริหารส่วนตำาบลยอมให้

153 โปรดดู บริษัททุ่งคำา จำากัดกับสุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์และพวกอีกหกคน, ศาลจังหวัดเลย, คดีอาญาเลขท่ี 4217/2556, คำาฟ้อง (ศาลช้ันต้น), 27 กันยายน 2556; รุจิ
ไชยวัฒน์, คดีอาญาเลขท่ี 4542/2556; บริษัททุ่งคำา จำากัดกับสุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์และพวกอีกหกคน, ศาลจังหวัดเลย, คดีอาญาเลขท่ี 615/2557, คำาฟ้อง (ศาล
ช้ันต้น), 17 กุมภาพันธ์ 2557; พนักงานอัยการจังหวัดเลยกับสุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์และพวกอีกหน่ึงคน, ศาลจังหวัดเลย, คดีอาญา, คดีหมายเลขดำาท่ี 1905/2559, 
คำาฟ้อง (ศาลช้ันต้น),พฤษภาคม24, 2559; พนักงานอัยการจังหวัดเลย กับสมัย ภักด์ิมี และพวกอีก 21 คน, ศาลจังหวัดเลย, คดีอาญาเลขท่ี 2068/2560, คำาฟ้อง 
(ศาลช้ันต้น),18 พฤษภาคม 2560; พนักงานอัยการจังหวัดเลย กับพรทิพย์ หงชัย และพวกอีกห้าคน, ศาลจังหวัดเลย, คดีหมายเลขดำาท่ี 1974/2560, คำาฟ้อง (ศาล
ช้ันต้น), 11 พฤษภาคม 2560; พนักงานอัยการจังหวัดเลย กับพรทิพย์ หงชัย และพวกอีกหกคน, ศาลจังหวัดเลย, คดีหมายเลขดำาท่ี 2858/2560, คำาฟ้อง (ศาล
ช้ันต้น), 25 กรกฎาคม 2560; สภ�วังสะพุง, “หมายเรียกบุคคลให้มารับทราบข้อกล่าวหาฉบับท่ี 1 พรทิพย์ หงชัย, ระนอง กองแสน, มล คุณนา, วรรณิศา สุทธิ, วิ
รอน รุจิไชยวัฒน์, และภัทราภรณ์ แก่งจำาปา” 25 ธันวาคม 2559

154 โปรดดู หงชัย, คดีหมายเลขดำาท่ี 2858/2560, คำาฟ้อง; หงชัย, คดีหมายเลขดำาท่ี 1974/2560; สภ�วังสะพุง, “หมายเรียกบุคคลให้มารับทราบข้อกล่าวหาฉบับท่ี 1 
พรทิพย์ หงชัย, ระนอง กองแสน, มล คุณนา, วรรณิศา สุทธิ, วิรอน รุจิไชยวัฒน์, และภัทราภรณ์ แก่งจำาปา, 25 ธันวาคม 2559

155 โปรดดู หงชัย, คดีหมายเลขดำาท่ี 2858/2560, คำาฟ้อง

156 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์บุญแรง ศรีทอง, จังหวัดเลย ประเทศไทย 2 เมษายน 2560



40I. การละเมิดและการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน

พวกเขามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ157 ผู้ประท้วงได้ถือป้ายและร้องเพลงเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม และปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน158 

พรทิพย์ หงชัยให้ข้อมูลกับฟอร์ต้ีฟายไรต์ว่า “ในวันน้ัน มีเจ้าหน้าท่ีอยู่ประมาณ 50 คน รวมท้ังตำารวจ กอ�รมน� [กองอำานวย
การรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร] หน่วยข่าวกรอง เจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครรักษาดินแดน�และเจ้าหน้าท่ีทหาร 10 นาย บาง
ส่วนใส่เคร่ืองแบบ บางส่วนเป็นเจ้าหน้าท่ีนอกเคร่ืองแบบ”159 สุพัฒน์ คุณนา หญิงอายุ 45 ปี ซ่ึงเข้าร่วมการประท้วง บอกว่าเห็นเจ้า
หน้าท่ีของบริษัททุ่งคำา จำากัดถ่ายรูปของเธอและคนอ่ืนท่ีร่วมประท้วง เธอกล่าวต่อว่า “ดิฉันไม่คิดว่าจะต้องถูกดำาเนินคดีอาญา การ
ดำาเนินคดีเหล่าน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือทำาให้พวกเราหวาดกลัว ไม่กล้าต่อต้านการประกอบกิจการเหมืองแร่ ทำาให้เราเกิดความกังวล”160

สุดท้าย องค์การบริหารส่วนตำาบลจึงต้องยกเลิกการประชุมเน่ืองจากการประท้วง161 อย่างไรก็ดี ในเดือนต่อมา ร�ต�อ�วสันต์ 
แสงโทโพธ์ิ สภ�วังสะพุงแจ้งกับผู้หญิงอย่างน้อยสองคนท่ีเข้าร่วมในการประท้วงว่า กำาลังถูกสอบสวนเน่ืองจากส่ิงท่ีทำาระหว่างการ
ประท้วง162 มีรายงานว่า ตำารวจย่ืนข้อเสนอท่ีจะยุติการสอบสวน ถ้ากลุ่มผู้หญิงยอมจ่ายค่าปรับไม่เกินคนละ 500 บาท163 ผู้หญิงท้ัง
สองคนปฏิเสธท่ีจะจ่ายค่าปรับ164

ในวันท่ี 8 มีนาคม 2560 ตำารวจสภ�วังสะพุงดำาเนินคดีกับพรทิพย์ หงชัย (อายุ 46 ปี) วิรอน รุจิไชยวัฒน์ (อายุ 46 ปี) ระนอง กอง
แสน (อายุ 55 ปี) มล คุณนา (อายุ 39 ปี) สุพัฒน์ คุณนา (อายุ 45 ปี) บุญแรง ศรีทอง (อายุ 51 ปี) และลำาเพลิน เรืองฤทธ์ิ (อายุ 56 ปี) 
ในข้อหาละเมิดมาตรา 309 ประมวลกฎหมายอาญา165 มาตรา 309 ห้าม “ข่มขืนใจผู้อ่ืนให้กระทำาการใด ไม่กระทำาการใด หรือจำายอม
ต่อส่ิงใด โดยทำาให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ช่ือเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจน้ันเองหรือของผู้อ่ืน���” และ
มีโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ166 

เจ้าหน้าท่ีทางการยังดำาเนินคดีกับพรทิพย์ หงชัย ในข้อหาละเมิดมาตรา 10 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ�ศ� 2558 
เน่ืองจากไม่ได้แจ้งให้ทางการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ช่ัวโมงก่อนการชุมนุม ซ่ึงมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท167 ในวันท่ี 13 มิถุนายน 
2560 ตำารวจยังได้แจ้งข้อหาเพ่ิมเติมกับผู้หญิงท้ังเจ็ดคน ฐานละเมิดมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ�ศ� 2558168 
มาตรา 8 ของพรบ�น้ีห้ามจัดการชุมนุมซ่ึงกีดขวางทางเข้าออกของสถานท่ีทำาการหน่วยงานของรัฐ และมีโทษจำาคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ169 

ในวันท่ี 19 เมษายน 2561 ศาลจังหวัดเลยยกฟ้องคดีต่อสมาชิกเจ็ดคนของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ให้พ้นผิดจากข้อหาอาญาท้ัง
ปวงรวมท้ังข้อหาท่ีเก่ียวกับการละเมิดพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ�ศ� 2558170 ศาลมีความเห็นว่า ผู้หญิงท้ังเจ็ดคน “ใช้สิทธิ
อันชอบของตนเพ่ือแสดงความเห็นซ่ึงได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”171 ศาลยังเห็นว่าเป็นการชุมนุมอย่าง
ชอบด้วยกฎหมาย เน่ืองจากชาวบ้าน “ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำาบลให้เข้าร่วมการประชุม”172 ขณะท่ีเขียนรายงานน้ี คดียัง
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์173 

157 อ้างแล้ว

158 อ้างแล้ว ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ลำาเพลิน เรืองฤทธ์ิ, จังหวัดเลย ประเทศไทย 2 เมษายน 2560

159 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 เมษายน 2560

160 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สุพัฒน์ คุณนา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 4 เมษายน 2560 

161 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 เมษายน 2560 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สุพัฒน์ คุณนา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 4 เมษายน 
2560

162 อ้างแล้ว

163 อ้างแล้ว

164 อ้างแล้ว

165 โปรดดู สำานักงานตำารวจแห่งชาติ, ตำารวจสภ�วังสะพุง, บันทึกคำาให้การของพรทิพย์ หงชัย, วิรอน รุจิไชยวัฒน์, มล คุณนา, ระนอง กองแสน, สุพัฒน์ คุณนา, ลำา
เพลิน เรืองฤทธ์ิ และบุญแรง ศรีทอง, จังหวัดเลย ประเทศไทย 18 ธันวาคม 2559 ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 309

166 ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 309

167 โปรดดู สำานักงานตำารวจแห่งชาติ, ตำารวจสภ�วังสะพุง, บันทึกคำาให้การของพรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย ประเทศไทย 18 ธันวาคม 2559 พระราชบัญญัติการชุมนุม
สาธารณะ พ�ศ�2558, มาตรา 10

168 โปรดดู ฟอร์ต้ีฟายไรต์ บันทึกการสังเกตการณ์คดีอาญาเลขท่ี 2048/2560 (ไม่ตีพิมพ์เผยแพร่), จังหวัดเลย ประเทศไทย 24 กรกฎาคม 2560 พระราชบัญญัติการ
ชุมนุมสาธารณะ มาตรา 8

169 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ, มาตรา 8 และ 27

170 โปรดดู พนักงานอัยการจังหวัดเลย กับพรทิพย์ หงชัย, คดีหมายเลขดำาท่ี 2858/2560, คดีหมายเลขแดงท่ี 1711/2561, คำาพิพากษา (ศาลช้ันต้น), 19 เมษายน 
2561, น� 1-14

171 อ้างแล้ว

172 อ้างแล้ว

173 โปรดดู หงชัย, คดีหมายเลขดำาท่ี 2858/2560, คดีหมายเลขแดงท่ี 1711/2561, คำาพิพากษา (ศาลอุทธรณ์)
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 ในการน่ังประท้วงท่ีท่ีทำาการองค์การบริหารส่วนตำาบลเขาหลวงในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2559 ทางการขู่จะจับกุมผู้ประท้วงถ้าไม่
ยอมยุติการชุมนุม ในระหว่างการประท้วง ชาวบ้านในจังหวัดเลยอย่างน้อย 100 คนรวมตัวกันท่ีท่ีทำาการอบต�ในช่วงค่ำา เพ่ือประท้วง
การประชุมแบบปิดลับระหว่างองค์การบริหารส่วนตำาบลและบริษัททุ่งคำา จำากัดท่ีจะมีข้ึนในวันรุ่งข้ึน174 ในระหว่างการประชุม คาดว่า
องค์การบริหารส่วนตำาบลจะพิจารณาคำาขอทำาเหมืองแร่ในจังหวัดเลยของบริษัททุ่งคำา จำากัด175 

จากข้อมูลของพ�ต�อ�สุจินต์ นาวาเรือน ผกก� สภ�วังสะพุง “เราได้ใช้ส่งกำาลังตำารวจปราบจลาจลอย่างน้อย 150 นาย เจ้าหน้า
ท่ีอส� 50 นาย และเจ้าหน้าท่ีทหารและตำารวจ 40 นาย”176 พ�ต�อ�สุจินต์ นาวาเรือนให้ข้อมูลกับฟอร์ต้ีฟายไรต์ว่า ตำารวจ “ไม่มีแผนใช้
กำาลังสลายการชุมนุม” แต่ “มีการตรึงกำาลังตำารวจไว้เพ่ือป้องกันทางเข้าและทางออกของ [ท่ีทำาการอบต��]”177 อย่างไรก็ดี นักปกป้อง
ส่ิงแวดล้อมท่ีเข้าร่วมการน่ังประท้วงบอกว่า ตำารวจขู่ท่ีจะจับกุมผู้ประท้วง และขอหมายศาลเพ่ือสลายการชุมนุม วิรอน รุจิไชยวัฒน์ 
แกนนำากลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดกล่าวว่า

ผู้กำากับสภ�วังสะพุงประกาศต่อประชาชนท่ีชุมนุมอยู่ด้านนอกท่ีทำาการอบต�เช้าตรู่ของวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ว่า ถ้ายังขัดขืน
และปิดก้ันทางเข้าต่อไป ‘เจ้าหน้าท่ีจะออกหมายจับทุกคน เราถ่ายภาพของทุกคนไว้แล้ว���เราให้เวลา 30 นาทีเพ่ือให้เคล่ือน
ย้ายออกจากพ้ืนท่ี และเปิดทางให้สมาชิกอบต�เข้าประชุมได้’���ส่งผลให้ชาวบ้านบางคนหวาดกลัวและยอมเคล่ือนย้าย
ออก ส่วนชาวบ้านท่ีไม่กลัวบอกว่า ‘มาจับฉันกับชาวบ้านคนอ่ืน ๆ  ให้หมดเลย’178

ระนอง กองแสน แกนนำากลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดกล่าวถึงสภาพการชุมนุมอย่างสงบว่า 

ระหว่างน่ังอยู่ในท่ีน้ัน พวกเราร้องเพลงและปรบมือเพ่ือสร้างขวัญและกำาลังใจ เราไม่ได้ถือป้ายอะไรเลย เราเพียงแค่ร้อง
เพลงเพ่ือบอกเล่าเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนกับหมู่บ้านของเรา บอกให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐรู้ว่าเราต่อสู้เพ่ืออะไร179 

ช่วงบ่ายวันน้ัน ตำารวจได้รับอนุมัติหมายศาลจากศาลจังหวัดเลย เพ่ือให้ผู้ประท้วงสลายการชุมนุมภายในบ่ายสามโมง180 อย่างไร
ก็ดี กว่าศาลจะออกหมาย ผู้ประท้วงก็ได้เคล่ือนย้ายออกไปอย่างสมัครใจแล้ว181 

นอกจากน้ัน นักปกป้องส่ิงแวดล้อมท่ีมีส่วนร่วมในการชุมนุมอย่างสงบในจังหวัดเลย ยังถูกกล่าวหาว่ามีความผิดฐานบุกรุก ตาม
กฎหมายไทย ความผิดฐานบุกรุกหมายถึง “เข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อ่ืนเพ่ือถือการ ครอบครองอสังหาริมทรัพย์น้ัน���หรือเข้าไป 
กระทำาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ ของเขาโดยปกติสุข”182 ความผิดฐานบุกรุกกำาหนดโทษจำาคุกไม่
เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ183 โดยมีระวางโทษเพ่ิมข้ึนเป็นจำาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 
บาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ ตามมาตรา 365 ของประมวลกฎหมายอาญา กรณีท่ีเป็นความผิดฐานบุกรุกท่ีใช้ความรุนแรงหรือการข่มขู่หรือ
มีการใช้อาวุธ หรือเป็นการกระทำาของบุคคลกว่าสองคนข้ึนไป หรือเกิดข้ึนในยามวิกาล184 มีการฟ้องห้าคดีในข้อหาบุกรุกน้ีต่อต่อสมา
ชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดและนักปกป้องส่ิงแวดล้อมในจังหวัดเลย185

ในคดีหน่ึง บริษัททุ่งคำา จำากัดฟ้องสุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์, พรทิพย์ หงชัย และบุคคลอ่ืนเม่ือเดือนพฤษภาคม 2558 กล่าวหาว่ามีการ
ปักธงสีเขียวท่ีบริเวณเหมืองแร่ และมีการใช้ปูนขาวโรยเป็นข้อความว่า “ปิดเหมือง ฟ้ืนฟู” รอบบ่อเหมืองเปิดเม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 
2558186 ในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 ศาลจังหวัดเลยยกฟ้องคดีต่อสุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์และพรทิพย์ หงชัย โดยเห็นว่ามีหลักฐานไม่
เพียงพอว่าบริษัทเหมืองแร่เป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดินขณะท่ีเกิดเหตุ187

174 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ระนอง กองแสน, มล คุณนา, วิรอน รุจิไชยวัฒน์, ดอกไม้ มูลกองศรี, และภัทราภรณ์ แก่งจำาปา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 
2559

175 อ้างแล้ว 

176 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์พ�ต�อ�สุจินต์ นาวาเรือน, จังหวัดเลย ประเทศไทย 18 กุมภาพันธ์ 2559

177 อ้างแล้ว

178 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์วิรอน รุจิไชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2559

179 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ระนอง กองแสน, จังหวัดเลย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2559

180 ศาลจังหวัดเลย, คำาส่ัง อรช� 1/2559, 16 กุมภาพันธ์ 2559 

181 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์พ�ต�อ�สุจินต์ นาวาเรือน, จังหวัดเลย ประเทศไทย 18 กุมภาพันธ์ 2559

182 ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 362

183 อ้างแล้ว

184 เพ่ิงอ้าง มาตรา 365

185 โปรดดู รุจิไชยวัฒน์, คดีอาญาเลขท่ี 615/2557; รุจิไชยวัฒน์, คดีอาญาเลขท่ี 4542/2556, คำาฟ้อง; รุจิไชยวัฒน์, คดีอาญาเลขท่ี 4217/2556; รุจิไชยวัฒน์, คดี
หมายเลขดำาท่ี 1905/2559, คำาฟ้อง; สำานักงานตำารวจแห่งชาติ, “หมายเรียกบุคคลให้มารับทราบข้อกล่าวหา ในคำาฟ้องคดีอาญาระหว่างบริษัททุ่งคำา จำากัด กับ
สมัย ภักด์ิมี คำาฟ้องคดีอาญาระหว่างบริษัททุ่งคำา จำากัด กับ [ปกปิดช่ือ]” จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 พฤศจิกายน 2553

186 โปรดดู รุจิไชยวัฒน์, คดีอาญา, คดีหมายเลขดำาท่ี 1905/2559, คำาฟ้อง

187 พระราชบัญญัติเหมืองแร่กำาหนดให้บริษัทต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้และสำานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม เพ่ือใช้ประโยชน์ในท่ีดิน แต่ใบอนุญาตของ
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แม้จะมีคำาพิพากษาเช่นน้ี เจ้าหน้าท่ีรัฐไทยยังคงจับกุมและควบคุมตัวจามร ศรเพชรนรินทร์ นักข่าวอิสระในตอนเช้าของวันท่ี 
29 พฤศจิกายน 2560 กล่าวหาว่าเขาเก่ียวข้องกับการประท้วงคร้ังน้ี188 ทางการได้ให้ประกันตัวจามรในอีกสามวันต่อมา ในวันท่ี 22 
มิถุนายน 2561 พนักงานอัยการจังหวัดเลยแจ้งกับจามรว่ามีความเห็นไม่ส่ังฟ้องในคดีน้ี189 

ในคดีก่อนหน้าน้ี บริษัททุ่งคำา จำากัดได้กล่าวหาว่าสมาชิกเจ็ดคนของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด มีความผิดฐานบุกรุก โดยระบุว่า 
กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดได้จัดต้ังชาวบ้านเพ่ือปิดก้ันถนนในพ้ืนท่ีในวันท่ี 22 กันยายน 2556 เพ่ือขัดขวางไม่ให้พนักงานของบริษัทเข้าไป
ยังพ้ืนท่ีเหมืองและโรงงาน190 บริษัททุ่งคำา จำากัดได้ฟ้องท้ังคดีอาญาและแพ่งต่อสุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์, ภัทราภรณ์ แก่งจำาปา, วรรณิศา 
สุทธิ, ธุลิดา คุณนา, อังศณา พวงไพวัน, อาพร นินทรีย์, และบุญฮอง ต้นพนม ในวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2557 และเรียกค่าเสียหายเป็น
เงินจำานวน 150 ล้านบาท191 ในวันท่ี 4 ธันวาคม 2557 ภายหลังการเจรจาท่ีมีผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นคนกลาง ระหว่างบริษัททุ่ง
คำา จำากัด และแกนนำากลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด บริษัททุ่งคำา จำากัดเห็นชอบท่ีจะถอนฟ้อง192 นอกจากน้ี บริษัททุ่งคำา จำากัดยังเห็นชอบท่ีจะ
ยกเลิกการดำาเนินคดีข้อหาบุกรุกต่อสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ซ่ึงถูกกล่าวหาว่าทำาส่ิงกีดขวางในพ้ืนท่ีของบริษัท ในวันท่ี 11 ตุลาคม 
2556 และ 7 กันยายน 2556 ตามลำาดับ193 

ในปี 2553 บริษัททุ่งคำา จำากัดร้องทุกข์กล่าวโทษต่อสมัย ภักด์ิมี แกนนำากลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดและเด็กผู้หญิงอายุต่ำากว่า 15 ปีใน
ข้อหาบุกรุก กล่าวหาว่ามีการเข้ามาในพ้ืนท่ีของบริษัท โดยนายสมัยเป็นแกนนำานำากลุ่มนักศึกษาและชาวบ้านประมาณ 16 คนเพ่ือตรวจ
สอบคุณภาพน้ำาในห้วยล้ินควาย ซ่ึงต้ังอยู่ใกล้กับพ้ืนท่ีเหมือง194 ในวันท่ี 26 กรกฎาคม 2554 พนักงานอัยการจังหวัดเลยส่ังไม่ฟ้องคดีน้ี195

สมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดและนักปกป้องส่ิงแวดล้อมในจังหวัดเลย ยังถูกดำาเนินคดีจากการเข้าร่วมในการชุมนุมอย่างสงบ
กรณีอ่ืน ๆ  ยกตัวอย่างเช่น ในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2560 พนักงานอัยการจังหวัดเลยฟ้องคดีต่อสมาชิก 22 คนของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 
ในความผิดตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ�ศ� 2535 เน่ืองจากการทำาส่ิงกีดขวางบนถนนในปี 2556196 ในวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 
ศาลจังหวัดเลยพิพากษาว่าจำาเลยท้ัง 22 คนมีความผิดตามมาตรา 38 (1) และ 39 ของพระราชบัญญัติทางหลวง หลังจำาเลยให้การ
รับสารภาพตามข้อกล่าวหา197 อย่างไรก็ดี พวกเขาได้รับการปล่อยตัว เน่ืองจากศาลส่ังให้รอการลงโทษเป็นเวลาหน่ึงปี198 

บริษัททุ่งคำา จำากัดยังฟ้องคดีแพ่งกับสมาชิกอีก 10 กว่าคนของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ท่ีมีส่วนในการทำาส่ิงกีดขวางถนนสาธารณะในปี 2556 
เพ่ือประท้วงการทำาเหมืองของบริษัท199 และทางบริษัทได้เรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำานวน 120 ล้านบาท200 อย่างไรก็ดี บริษัททุ่งคำา จำากัดได้ถอน
ฟ้องคดีน้ีหลังการเจรจาท่ีมีผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นคนกลาง ระหว่างบริษัททุ่งคำา จำากัด กับแกนนำากลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด201

บริษัททุ่งคำา จำากัดหมดอายุลงเม่ือปี 2553 ห้าปีก่อนท่ีเหตุการณ์ในคำาฟ้องจะเกิดข้ึน พยานโจทก์ให้การต่อไปว่า บริษัทได้ยุติการดำาเนินงานในปี 2553 ศาลจึง
มีคำาส่ังว่า บริษัทไม่ได้รับความเสียหายเน่ืองจากไม่ได้ครอบครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ศาลได้ยกฟ้องคดีต่อจำาเลยท้ังสองคนในทุกข้อหา โปรดดู รุจิไชยวัฒน์, คดี
หมายเลขดำาท่ี 1905/2559, คดีหมายเลขแดงท่ี 4386/2559, คำาพิพากษา, น� 5-6 และโปรดดู ฟอร์ต้ีฟายไรต์, “ประเทศไทย: ศาลยกฟ้องนักปกป้องส่ิงแวดล้อม
ในข้อหาท่ีไม่ถูกต้อง” 25 พฤศจิกายน 2559, http://www�fortifyrights�org/publication-25591125�html, (เข้าถึงเม่ือ 14 มกราคม 2561)

188 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ, กองบังคับการตำารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี, “บันทึกการจับกุม จามร ศรเพชรนรินทร์” 29 พฤศจิกายน 2560 และโปรดดู ฟอร์ต้ีฟาย
ไรต์, “ประเทศไทย: ถอนฟ้องคดีต่อผู้ส่ือข่าว จามร ศรเพชรนรินทร์” แถลงการณ์, 5 มกราคม 2561, http://www�fortifyrights�org/publication-25610105�html 
(เข้าถึงเม่ือ 18 กุมภาพันธ์ 2561)

189 ฟอร์ต้ีฟายไรต์, จากการแลกเปล่ียนข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตกับจามร ศรเพชรนรินทร์, 22 มิถุนายน 2561

190 โปรดดู รุจิไชยวัฒน์, คดีอาญาเลขท่ี 615/2557; รุจิไชยวัฒน์, คดีแพ่งเลขท่ี 132/2557

191 โปรดดู รุจิไชยวัฒน์, คดีแพ่งเลขท่ี 132/2557

192 โปรดดู บันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัททุ่งคำา จำากัด กับกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด, 4 ธันวาคม 2557

193 สมาชิกเจ็ดคนของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ได้แก่ สุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์, สุ่ม ศรีทอง, ภัทราภรณ์ แก่งจำาปา, เภ่า พรมหาราช, ประนอม นามวงษ์, ธานิล ภักมี, และพร
ทิพย์ หงชัย� โปรดดู รุจิไชยวัฒน์, คดีอาญาเลขท่ี 4542/2556; รุจิไชยวัฒน์, คดีอาญาเลขท่ี 4217/2556

194 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ, “หมายเรียกบุคคลให้มารับทราบข้อกล่าวหา คำาฟ้องคดีอาญาระหว่างบริษัททุ่งคำา จำากัด กับสมัย ภักด์ิมี และคำาฟ้องคดีอาญาระหว่าง
บริษัททุ่งคำา จำากัด กับ [ปกปิดช่ือ]” จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 พฤศจิกายน 2553

195 สำานักงานอัยการจังหวัดเลย, “จดหมายเลขท่ี 0037 ยล�/3840” 26 กรกฎาคม 2554
196 สมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 22 คน และชาวบ้านในจังหวัดเลย รวมท้ังสมัย ภักด์ิมี, สุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์, วิรอน รุจิไชยวัฒน์, ธานิล ภักมี, สุ่ม ศรีทอง, มล คุณนา, 

เสถียร สนม, แสงชน วรีฤทธ์ิ, พัชรินทร์ บับพาน, เว่ิน เบ้าหล่อทอง, พักโฮม พรมภักดี, วัลลภ พวงไพวัน, ชุน ภักมี, เภ่า พรมหาราช, ภัทราภรณ์ แก่งจำาปา, วรรณิ
ศา สุทธิ, ธุลิดา คุณนา, อังศณา พวงไพวัน,อาพร นินทรีย์, ระนอง กองแสน, แลบุบผา นาวงศรี โปรดดู ภักด์ิมี, คดีอาญาเลขท่ี 2068/2560

197 โปรดดู พนักงานอัยการจังหวัดเลย กับสมัย ภักด์ิมี และพวกอีก 21 คน, ศาลจังหวัดเลย, คดีหมายเลขดำาท่ี 2048/2560, คดีหมายเลขแดงท่ี 2818/2560, คำา
พิพากษา (ศาลช้ันต้น), 24 กรกฎาคม 2560; ฟอร์ต้ีฟายไรต์ บันทึกการสังเกตการณ์คดีอาญาเลขท่ี 2048/2560 (ไม่ตีพิมพ์เผยแพร่), จังหวัดเลย ประเทศไทย 
24 กรกฎาคม 2560 พระราชบัญญัติทางหลวง พ�ศ� 2535, มาตรา 38(1) ห้ามมิให้ผู้ใด “ติดต้ัง แขวน วางหรือกองส่ิงใดในเขตทางหลวงในลักษณะท่ีเป็นการ
กีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะ หรือในลักษณะท่ีจะทำาให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงหรือความไม่สะดวกแก่งานทาง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากผู้อำานวยการทางหลวง” มาตรา 39 (ห้ามมิให้ผู้ใด “กระทำาการปิดก้ันทางหลวง หรือวางวัตถุท่ีแหลมหรือมีคม หรือนำาส่ิงใดมาขวางหรือวางบนทางหลวง 
หรือกระทำาด้วยประการใด ๆ  บนทางหลวงในลักษณะท่ีอาจเกิดอันตรายหรือเสียหายแก่ยานพาหนะหรือบุคคล”) การละเมิดมาตรา 38(1) และ 39 ของพระราช
บัญญัติทางหลวงมีระวางโทษจำาคุกไม่เกินสามปี และ/หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท

198 โปรดดู ภักด์ิมี, คดีหมายเลขดำาท่ี 2048/2560, คดีหมายเลขแดงท่ี 2818/2560; ฟอร์ต้ีฟายไรต์ บันทึกการสังเกตการณ์คดีอาญาเลขท่ี 2048/2560 (ไม่ตีพิมพ์เผย
แพร่), จังหวัดเลย ประเทศไทย 24 กรกฎาคม 2560 โปรดดู ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 56

199 สมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดท่ีถูกดำาเนินคดี ได้แก่ นายสุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์, นางสุ่ม ศรีทอง, นายสมัย ภักด์ิมี, นายกองลัย ภักมี, นายเตียม ปีนา และนางสาว
ภัทราภรณ์ แก่งจำาปา นางมล คุณนา, นายพุฒ อินทสอน, นายมานะ ภักด์ิมี, นายเลิศศักด์ิ ศรีทอง, นายถาวร ชัยสิทธ์ิ นายจำาเนียร คุณนา นายเสถียน สนม นาย
ลำาดวน ตองหว้าน นางสาวดอกไม้ มูลกองศรี และนางวิรอน รุจิไชยวัฒน์ โปรดดู รุจิไชยวัฒน์, คดีแพ่งเลขท่ี 974/2556; ภักด์ิมี, คดีแพ่งเลขท่ี 859/2556

200 อ้างแล้ว

201 โปรดดู บันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัททุ่งคำา จำากัด กับกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด, 4 ธันวาคม 2557

http://www.fortifyrights.org/publication-20161125.html
http://www.fortifyrights.org/publication-20180105.html
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เจ้าหน้าท่ีรัฐไทยยังได้สอดส่องการดำาเนินงานของชาวบ้านในจังหวัดเลย และขัดขวางการรวมตัวของพวกเขา ภายหลังเหตุโจมตี
ทำาร้ายเม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 ยกตัวอย่างเช่น พัชรินทร์ บับพาน สมาชิกอบต�และแกนนำากลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดวัย 38 ปี ให้ข้อ
มูลกับฟอร์ต้ีฟายไรต์ว่า มีการส่งทหารเข้ามาคุ้มครองชาวบ้านหลังการโจมตีทำาร้าย แต่ทหารกลับเข้ามาสอดแนมชาวบ้าน “[ทหาร] 
พยายามถ่ายรูปพวกเรา และหาข่าวว่าในกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดมีการคุยเร่ืองอะไรกันบ้าง และมีแผนอย่างไร ทหารปีนหน้าต่างและ
กำาแพงบ้านเพ่ือถ่ายรูปเรา ระหว่างท่ีเราประชุมอยู่ในบ้าน”202

สุ่ม ศรีทอง สมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดยืนยันว่าทหารเข้ามาสอดส่องความเคล่ือนไหวกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดหลังการโจมตี
ทำาร้าย เธอบอกว่า 

[ทหาร] ไม่ยอมให้เราปิดประตูระหว่างการประชุม พวกเขาบอกให้เราเปิดประตูไว้ และก็น่ังอยู่ท่ีด้านนอกของบ้าน���ทหาร
บอกว่าไม่ต้องการเข้ามาแทรกแซง เพียงแต่ต้องการเข้ามาดูแลและรายงานข้อมูลกับผู้บังคับบัญชา203

การละเมิดสิทธิท่ีจะอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดี
ตามรายงานของรัฐบาล ในเดือนพฤษภาคม 2550 บริษัททุ่งคำา จำากัดไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองด้านส่ิงแวดล้อม 13 

ประการในระหว่างการประกอบกิจการเหมืองแร่ในจังหวัดเลย รวมท้ังไม่ได้ควบคุมอย่างเพียงพอต่อการปนเป้ือนของไซยาไนด์และท่ี
กักเก็บเพ่ือลดความเป็นพิษของสารดังกล่าว204 ผลการตรวจสอบเพ่ิมเติมของหน่วยราชการในพ้ืนท่ี ยังพบว่ามีปริมาณของไซยาไนด์ 
สารหนู และแมงกานีส ซ่ึงเป็นสารผลพลอยได้ของการทำาเหมืองทองคำา ในระดับท่ีสูง โดยพบท้ังในลำาห้วยและแม่น้ำา และยังพบไซยาไนด์ 
สารหนู แมงกานีส แคดเมียมและตะก่ัวในแหล่งน้ำาใต้ดิน205 จากการตรวจเลือดของชาวบ้านในพ้ืนท่ีพบว่า ชาวบ้านกว่า 120 คนมี
ปริมาณไซยาไนด์ในเลือดสูงกว่าปรกติ ส่วนชาวบ้านอีกหลายสิบคนตรวจพบสารปรอทและสารหนู206 

มลพิษต่อน้ำาและดิน ส่งผลกระทบต่อการดำารงชีวิตประจำาวันของชาวบ้านในชุมชนท่ีได้รับผลกระทบ พวกเขาต้องพ่ึงพาการทำา
เกษตรและส่ิงแวดล้อม เพ่ือการดำารงชีพและความอยู่รอด เร่ิมต้ังแต่ปี 2552 รัฐบาล แจ้งเตือนชาวบ้านให้หยุดการใช้น้ำาในพ้ืนท่ีเพ่ือ
ด่ืม อาบน้ำา และทำาอาหาร207 ในเวลาต่อมายังมีการแจ้งเตือนไม่ให้บริโภคหอยขมและปูในแม่น้ำาในพ้ืนท่ี208 ชาวบ้านยังได้ร้องเรียน
เก่ียวกับอาการท่ีมีลักษณะสอดคล้องกับอาการของคนท่ีได้รับพิษจากไซยาไนด์ สารปรอท และสารหนู209 

ในวันท่ี 13 ธันวาคม 2559 รัฐบาลไทยมีคำาส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 72/2559 เพ่ือส่ังพักการประกอบกิจการเหมือง
แร่ทองคำาทุกประเภทในประเทศไทย รวมท้ังการดำาเนินงานของบริษัททุ่งคำา จำากัด เร่ิมต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2560210 คำาส่ังน้ียังกำาหนด
ให้ผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ “ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม” โดยการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม211 

ในเดือนเมษายน 2560 สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ได้รับแผนฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมของบริษัททุ่งคำา จำากัด เพ่ือฟ้ืนฟูท่ีดินท่ีใช้
เพ่ือการทำาเหมือง รวมท้ังพ้ืนท่ีเหมืองเปิด ท่ีกลบฝังดิน โรงประกอบโลหะกรรม บ่อกักเก็บกากแร่ และท่ีท้ิงกากของเสีย212 อย่างไรก็ดี ทาง
บริษัทไม่ได้จัดให้มีการปรึกษาหารือกับชุมชนท่ีได้รับผลกระทบเพ่ือจัดทำาแผนน้ีอย่างจริงจัง และสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดได้คัดค้าน
แผนฟ้ืนฟูฉบับน้ี และเรียกร้องให้บริษัทมีมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไขปัญหาของพ้ืนท่ีรอบเหมืองท่ีมีการปนเป้ือน และแก้ปัญหาข้อกังวล
ด้านสุขภาพของชาวบ้านท่ีได้รับผลกระทบ213 จนถึงปัจจุบัน ทางบริษัทยังไม่ได้เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมตามข้อเรียกร้องเหล่าน้ี214

202 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์พัชรินทร์ บับพาน, จังหวัดเลย ประเทศไทย 4 กรกฎาคม 2559

203 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สุ่ม ศรีทอง, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 มีนาคม 2559

204 โปรดดู กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่, รายงานของพนักงานตรวจงานอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของบริษัททุ่งคำา จำากัด, 16 
พฤษภาคม 2550 อ้างถึงใน มูลนิธิบูรณะนิเวศ, “ข้อเท็จและความจริง” น� 27-28

205 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, “จดหมายเลขท่ี ทส� 0305/2140” 

206 ไซยาไนด์ สารปรอท และสารหนูเป็นสารเคมีท่ีมักใช้ในการทำาเหมือง อย่างไรก็ดี เป็นเร่ืองยากท่ีจะวินิจฉัยสาเหตุของการมีเลือดเป็นพิษหรือผลกระทบด้านสุขภาพ
ของ จากการได้รับสารเคมีดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทย์ศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, “ผลการตรวจการปนเป้ือนสารพิษในตัวอย่างเลือดจากราษฎร
ท่ีอาศัยอยู่ใกล้กับเหมืองทองคำา ตำาบลเขาหลวง อำาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย” 19 มิถุนายน 2553 โปรดดู รุจิไชยวัฒน์, คดีหมายเลขดำาท่ี 600/2559, คดีหมายเลข
แดงท่ี 401/2560, น� 6-8

207 กระทรวงสาธารณสุข, สาธารณสุขจังหวัดเลย, “ประกาศฉบับท่ี 1/2552” 4 กุมภาพันธ์ 2552

208 กระทรวงสาธารณสุข, “ประกาศฉบับท่ี 1/2553;” กระทรวงสาธารณสุข, สาธารณสุขจังหวัดเลย, “จดหมายเลขท่ี ลย�0032�013/ว� 7740” 22 ธันวาคม 2557

209 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ศรี ลุนทะโสด, จังหวัดเลย ประเทศไทย 29 มีนาคม 2559; ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ขัน จุตโน, จังหวัดเลย ประเทศไทย 26 กรกฎาคม 
2559; ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์มลตรี คำาไล้, จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 กรกฎาคม 2559; ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ดาว เนาว์สุข, จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 
กรกฎาคม 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สมบุญ ศรีบุรินทร์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 มีนาคม 2559

210 คำาส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 72/2559, 13 ธันวาคม 2559

211 คำาส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 72/2559, ข้อ 3

212 โปรดดู บริษัททุ่งคำา จำากัด, “แผนฟ้ืนฟูสำาหรับพ้ืนท่ีเหมืองทองคำา” 

213 กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด, “จดหมายเลขท่ี 0011/2560” 

214 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์สุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์, 15 สิงหาคม 2561



44I. การละเมิดและการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน

การไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำาอย่างเพียงพอ 

โดยท่ัวไปแล้ว ชุมชนเกษตรกรรมในชนบทของไทย รวมท้ังหกหมู่บ้านรอบเหมืองในจังหวัดเลย ต้องพ่ึงพาแหล่งน้ำาตามธรรมชาติ 
เพ่ืออาบน้ำาและทำากับข้าว รวมท้ังการหาพืชผักและสัตว์ป่ามาทำากินเป็นอาหาร ชาวบ้านในหมู่บ้านท่ีได้รับผลกระทบในจังหวัดเลย ไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อีกต่อไป ต่างจากท่ีเคยเป็นมา เน่ืองจากการปนเป้ือนของแหล่งน้ำา 

ชาวบ้านสังเกตเห็นการเปล่ียนแปลงในคุณภาพน้ำา หลังเร่ิมมีการทำาเหมืองในปี 2549 ระนอง กองแสน เกษตรกรหญิงวัย 55 
ปี บอกว่า “สีของน้ำาในธรรมชาติเปล่ียนจากใสเป็นขุ่น จนเกือบจะเป็นสีดำา”215 

วิรอน รุจิไชยวัฒน์ยืนยันว่ามีการเปล่ียนแปลงของคุณภาพน้ำา โดยบอกว่า “คุณภาพน้ำาได้เปล่ียนแปลงไป น้ำาในแม่น้ำาส่งกล่ิน
เน่าเหม็น����ขณะท่ีเหมืองเดินเคร่ืองเต็มท่ี สัตว์น้ำาและพืชผักท่ีปลูกอยู่ริมฝ่ังน้ำาต้องตายลงไป”216 

นักเรียนหญิงอายุ 16 ปี ซ่ึงอาศัยอยู่ท่ีหมู่บ้านภูทับฟ้าติดกับแม่น้ำาฮวยบอกว่า “พ่อแม่หนูหยุดปลูกผักริมฝ่ังน้ำา เพราะมีการปน
เป้ือน แม่น้ำาส่งกล่ินเน่าเหม็นและปลาลอยตาย”217 

การตรวจคุณภาพน้ำาโดยกรมควบคุมมลพิษและกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ในเดือนมิถุนายน 2551 พบว่ามีการ
ปนเป้ือนของสารหนูและแมงกานีสในระดับท่ีไม่ปลอดภัยในลำาห้วย และมีการปนเป้ือนของแคดเมียมท่ีแหล่งน้ำาใต้ดินท่ีบ้านกกสะทอน
และบ้านนาหนองบง218 จากผลการตรวจดังกล่าว สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยจึงได้ออกประกาศเม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2552 แจ้ง
เตือนชาวบ้านในตำาบลเขาหลวง อำาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ว่าไม่ให้ด่ืมหรือใช้น้ำาจากแม่น้ำาหรือลำาห้วยในพ้ืนท่ี รวมท้ังใช้ทำากับข้าว219

หนู สวันนา เกษตรกรหญิงวัย 58 ปี กล่าวถึงผลกระทบจากคำาส่ังของสาธารณสุขต่อชาวบ้านว่า “ก่อนหน้าน้ี เราเคยปลูกผักท่ีริม
ฝ่ังแม่น้ำาฮวย แต่ต่อมาทางการห้ามไม่ให้พวกเราใช้น้ำาจากแม่น้ำาฮวย เราจึงต้องหยุดปลูกผัก ทำาให้เหลือทางเลือกเดียว คือการซ้ือผัก”220

หลังพบว่ามีการปนเป้ือนในแหล่งน้ำา ในเบ้ืองต้นหน่วยงานรัฐจัดให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำาด่ืมและน้ำาบริโภคฟรี อย่างไรก็ดี จากข้อมูล
ของชาวบ้าน บริการท่ีให้มีอยู่จำากัด และยกเลิกไปไม่นานหลังจากน้ัน221 ส่งผลให้ชาวบ้านต้องซ้ือน้ำาด่ืมและน้ำาบริโภค ทำาให้รายจ่าย
ของครอบครัวเพ่ิมข้ึน222 

ในวันท่ี18 มีนาคม 2553 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยยังได้ออกประกาศอีกฉบับหน่ึง ห้ามไม่ให้บริโภคหอยขมท่ีจับได้จาก
ห้วยเหล็ก ตำาบลเขาหลวง เน่ืองจากมีการปนเป้ือนของสารหนูระดับสูงในหอยขมท่ีตรวจพบ223 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2554 ของสำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำานักนายกรัฐมนตรี ยอมรับว่ามี “ข้อกังวล
ด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อมเน่ืองจากการทำาเหมืองทองคำาของบริษัททุ่งคำา จำากัด ในจังหวัดเลย” โดยอ้างถึงข้อกังวลเก่ียวกับมลพิษ
ทางอากาศและการปนเป้ือนของน้ำา224 มติคณะรัฐมนตรียังส่ังการให้กระทรวงอุตสาหกรรมชะลอการพิจารณาคำาขอประทานบัตรทำา
เหมืองของบริษัททุ่งคำา จำากัด จนกว่าหน่วยราชการจะสามารถระบุสาเหตุของการปนเป้ือนและผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนได้225 
คณะรัฐมนตรียังส่ังการให้ตรวจสอบและประเมินผลการประกอบกิจการเหมืองแร่และกระบวนการทำางานของบริษัทอย่างเข้มงวดมาก

215 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ระนอง กองแสน, จังหวัดเลย ประเทศไทย, 17 กุมภาพันธ์ 2559

216 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์วิรอน รุจิไชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 22 กรกฎาคม 2559

217 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์[ปกปิดช่ือ], จังหวัดเลย ประเทศไทย, 27 กรกฎาคม 2559

218 กระทรวงสาธารณสุข, สาธารณสุขจังหวัดเลย, “ประกาศฉบับท่ี 1/2552” 4 กุมภาพันธ์ 2552

219 อ้างแล้ว

220 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์หนู เสวันนา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 24 มีนาคม 2559

221 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ การสัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 กรกฎาคม 2559

222 ชาวบ้านท่ีให้สัมภาษณ์กับฟอร์ต้ีฟายไรต์บอกว่า พวกเขาต้องจ่ายเงิน 200-600 บาทต่อเดือนเพ่ือซ้ือน้ำา ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ญาณิศา วงศ์คำาโส, จังหวัดเลย 
ประเทศไทย 25 มีนาคม 2559 (ซ่ึงได้แบ่งปันข้อมูลจากการสำารวจอย่างไม่เป็นทางการกับกว่า 98% ของครัวเรือนในหมู่บ้านท่ีได้รับผลกระทบ) ฟอร์ต้ีฟายไรต์ 
สัมภาษณ์พงษ์พัฒน์ คุณนา, จังหวัดเลย ประเทศไทย, 24 มีนาคม 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ศรี ลุนทะโสด, จังหวัดเลย ประเทศไทย 29 มีนาคม 2559 ผล
การศึกษาเม่ือปี 2556 พบว่า ในหมู่บ้านท่ีได้รับผลกระทบมีรายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนประมาณ 514 บาทต่อวัน แต่มีรายจ่ายท่ีประมาณ 474 บาทต่อเดือนเพ่ือ
การซ้ือน้ำาด่ืม กาญจนา ยาอุด, “ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการทำาเหมืองแร่ทองคำาและผลกระทบทางสุขภาพจากการทำาเหมืองทองคำา ในอำาเภอวังสะพุง ใน
จังหวัดเลย” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556

223 กระทรวงสาธารณสุข, “ประกาศฉบับท่ี 1/2553”

224 มติคณะรัฐมนตรี, พ�ศ� 2554, 8 กุมภาพันธ์ 2554

225 อ้างแล้ว
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ข้ึน ท้ังน้ีเพ่ือป้องกันการร่ัวไหลของไซยาไนด์226 

ภายหลังคำาส่ังการของคณะรัฐมนตรี หน่วยงานระดับจังหวัด รวมท้ังกรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน้ำาบาดาลและกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ได้ทำาการตรวจสอบคุณภาพน้ำา ดิน และตะกอนบริเวณเหมือง และหมู่บ้านรอบเหมืองทุก
สามเดือน227 ขณะท่ีเขียนรายงานน้ี ยังคงมีการตรวจสอบเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง228

ภายหลังการเดินทางมาเยือนประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในน้ำาด่ืมท่ีปลอดภัยและ
สุขอนามัย ได้แสดงข้อกังวลอย่างหนักแน่นว่า “ปัญหามลพิษด้านน้ำากำาลังรุนแรงมากข้ึน���เน่ืองจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โครงการ
เหมืองแร่และเกษตรกรรม ซ่ึงทำาให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อส่ิงแวดล้อมโดยท่ัวไป หรือต่อแหล่งน้ำา รวมท้ังแหล่งน้ำาด่ืมโดยเฉพาะ”229 

ในวันท่ี 22 ธันวาคม 2557 สำานักงานสาธารณสุขแจ้งเตือนชาวบ้านในจังหวัดเลยไม่ให้บริโภคปูจากแหล่งน้ำา ในหมู่บ้านท่ีได้
รับผลกระทบ เน่ืองจากพบว่ามีสารหนูในปูระดับสูง230 ในเดือนมีนาคม 2558 ทางการยังรายงานว่าตรวจพบสารหนู แมงกานีส และ
ไซยาไนด์ในระดับสูงในห้วยเหล็ก รวมท้ังสารหนูท่ีพบในตะกอนท่ีเก็บมาจากลำาห้วยท้ังสามสาย จากการตรวจสอบน้ำาบาดาลพบว่า
มีปริมาณแคดเมียม ตะก่ัว แมงกานีส สารหนู และไซยาไนด์ในระดับท่ีไม่ปลอดภัย231

นับแต่ปี 2557 ชาวบ้านต้องหลีกเล่ียงการบริโภคพืชผลท่ีปลูกหรือหามาได้จากพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบ232 พรทิพย์ หงชัยบอกว่า 
“ตอนน้ีเราด่ืมน้ำาหรือกินผัก กินปูในแม่น้ำาหรือกินปลาไม่ได้เลย เรากลัวแม้แต่การกินข้าวในนาท่ีเราปลูก”233 

ผลกระทบร้ายแรงด้านสุขภาพ

นับแต่บริษัททุ่งคำา จำากัดเร่ิมประกอบกิจการเหมืองแร่ในจังหวัดเลย ชาวบ้านบางคนได้ร้องเรียนเก่ียวกับปัญหาสุขภาพ จาก
การสุ่มตรวจเลือดของสำานักงานสาธารณสุขในปี 2553 พบว่า จากชาวบ้าน 725 คน มีอยู่ 124 คนท่ีมีไซยาไนด์ระดับสูงในเลือด จาก 
758 คน มีชาวบ้าน 50 คนท่ีมีสารปรอทระดับสูง และจากกลุ่มชาวบ้านไม่ทราบจำานวน พบว่ามีอย่างน้อย 22 คนท่ีมีสารหนูในระดับ
สูง234 ชาวบ้านท่ีตรวจพบปัญหาการปนเป้ือนสารโลหะในเลือด มักบ่นว่ามีอาการเหน่ือยอ่อน กล้ามเน้ืออ่อนแรงและปวดเม่ือยตาม
แขนขาและร่างกาย235 

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก การได้รับไซยาไนด์อาจส่งผลให้เกิดอาการ “หายใจถ่ี เดินได้ลำาบาก น้ิวมือและน้ิวเท้าอ่อน
แรง และการระคายเคืองและแสบบนผิวหนัง”236 การได้รับพิษจากสารปรอทอาจทำาลายระบบประสาท การย่อยอาหาร และภูมิคุ้มกัน
ของบุคคลท้ังในส่วนของปอดและไต และอาจก่อให้เกิดอาการ “ส่ัน นอนไม่หลับ สูญเสียความทรงจำา โรคกล้ามเน้ือร่วมประสาท 
(neuromuscular effects) ปวดหัว และเกิดความผิดปรกติด้านความทรงจำาและการเคล่ือนไหว”237 การได้รับสารหนูเป็นเวลานาน
อาจส่งผลให้เกิดอาการอักเสบท่ีผิวหนัง ปลายประสาทอักเสบ/ปลายประสาทเส่ือม เบาหวาน โรคหัวใจและมะเร็ง238

226 อ้างแล้ว

227 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, “จดหมายเลขท่ี ทส� 0305/2140” 

228 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์สมัย ภักด์ิมี, 20 สิงหาคม 2561

229 โปรดดู คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน, รายงานของผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในน้ำาด่ืมท่ีปลอดภัยและสุขอนามัย, U�N� Doc� A/HRC/24/44/Add�3, 16 
กรกฎาคม 2556

230 กระทรวงสาธารณสุข, “ประกาศฉบับท่ี ลย� 0032�013/ว� 7740”

231 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, “จดหมายเลขท่ี ทส� 0305/2140”

232 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์มลตรี คำาไล้, จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 กรกฎาคม 2559

233 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 กรกฎาคม 2559

234 มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทย์ศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, “ผลการตรวจการปนเป้ือนสารพิษในตัวอย่างเลือด” โปรดดู รุจิไชยวัฒน์, คดีหมายเลขดำาท่ี 
600/2559, คดีหมายเลขแดงท่ี 401/2560, น� 6-8

235 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ศรี ลุนทะโสด, จังหวัดเลย ประเทศไทย 29 มีนาคม 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ขัน จุตโน, จังหวัดเลย ประเทศไทย 26 กรกฎาคม 
2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์มลตรี คำาไล้ และดาว เนาว์สุข, จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 กรกฎาคม 2559

236 WHO, สำานักงานภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก, “ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับภัยคุกคามด้านชีวภาพและสารเคมี” 2546, http://www�who�int/csr/delibepidemics/
biochem_threats�pdf?ua=1 (เข้าถึงเม่ือ 20 กรกฎาคม 2561), น� 19

237 WHO, “การได้รับสารปรอท: ข้อกังวลสำาคัญด้านสาธารณสุข” flyer, 2560, http://www�who�int/phe/news/mercury-flyer�pdf (เข้าถึงเม่ือ 22 กรกฎาคม 2561)

238 WHO, “เอกสารสรุปข้อมูลสารหนู” มิถุนายน 2559, http://www�who�int/mediacentre/factsheets/fs372/en/ (เข้าถึงเม่ือ 27 กันยายน 2560); WHO, International 
Program on Chemical Safety, “เอกสารสรุปข้อมูลสารหนู” มิถุนายน 2559, http://www�who�int/ipcs/assessment/public_health/arsenic/en/ (เข้าถึงเม่ือ 
27 กันยายน 2560) 

http://www.who.int/csr/delibepidemics/biochem_threats.pdf?ua=1
http://www.who.int/csr/delibepidemics/biochem_threats.pdf?ua=1
http://www.who.int/phe/news/mercury-flyer.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs372/en/
http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/arsenic/en/


46I. การละเมิดและการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน

ชาวบ้านบางคนในจังหวัดเลยท่ีมีโลหะหนักในเลือดระดับสูง ได้เข้ารับการรักษาอาการของตน239 ยกตัวอย่างเช่น มลตรี คำาไล้ 
เกษตรกรวัย 45 ปีและสมาชิกอบต�ซ่ึงได้รับพิษจากสารหนูบอกว่า 

ดิฉันไปตรวจเลือด และพบว่ามีสารหนูในระดับสูง สามีดิฉันก็มีไซยาไนด์ระดับสูง แต่ไม่ได้ไปหาหมอ���ดิฉันต้องไปรักษา
ตัวท่ีโรงพยาบาล 20 คร้ังเม่ือปีท่ีแล้ว เป็นกระบวนการล้างพิษ ต้องไปนอนให้น้ำาเกลือพร้อมกับสารอ่ืน ๆ  ต้องเดินทางไป
ท่ีโรงพยาบาลอำาเภอวังสะพุงทุกสัปดาห์ เป็นกระบวนการท่ีเรียกว่าการทำาคีเลช่ัน (chelation therapy) ชาวบ้านคนอ่ืน
ได้รับยาเม็ดท่ีทำาจากเมล็ดผักชี240

การทำาคีเลช่ันเป็นกระบวนการกำาจัดสารพิษท่ีเป็นโลหะหนัก รวมท้ังสารปรอทและสารหนูออกจากร่างกายด้วยการฉีดยาเพ่ือ
ให้มีการรวมตัวของโลหะหนักเหล่าน้ี ก่อนท่ีจะถูกระบายออกไปผ่านปัสสาวะ241 ในบางกรณี นอกเหนือจากการกำาจัดสารโลหะท่ีเป็น
อันตราย การทำาคีเลช่ันยังกำาจัดสารโลหะท่ีจำาเป็นออกไปจากร่างกายด้วย รวมท้ังส่วนท่ีเป็นแคลเซียม ทองแดง และสังกะสี ส่งผลให้
เกิดภาวะขาดสารโลหะ และเกิดอันตรายต่อไต242 

มลตรี คำาไล้เล่าถึงอาการของเธอก่อนเข้าทำาคีเลช่ันเพ่ือกำาจัดสารหนูว่า 

ก่อนเข้าทำาคีเลช่ัน ดิฉันมีจุดข้ึนบนฝ่ามือ เจ้าหน้าท่ีอนามัยบอกว่า มันเป็นอาการของผิวหนังและอาจกลายเป็นมะเร็งผิวหนัง
ได้ ดิฉันเร่ิมข้ีหลงข้ีลืม มีความจำาท่ีส้ันกว่าเดิม เจ้าหน้าท่ีอนามัยบอกว่าสารหนูส่งผลกระทบต่อความทรงจำาของดิฉัน243

ชาวบ้านคนอ่ืน ๆ  ไม่ได้ไปหาหมอ แต่ใช้ยาสมุนไพรล้างพิษ ดาว เนาว์สุข เกษตรกรวัย 42 ปีและสมาชิกอบต� ซ่ึงเคยตรวจพบ
ว่ามีสารหนูระดับสูงในเลือดบอกว่า 

พวกเขาบอกให้กินยาสมุนไพร อย่างใบของต้นรางจืดเพ่ือล้างพิษ ดิฉันเอาใบมาต้มและด่ืม เขาบอกว่ามันช่วยล้างพิษใน
ร่างกายได้ ดิฉันกินยาสมุนไพรอยู่ประมาณหน่ึงเดือน ไม่ได้กินยาอย่างอ่ืนเลย244

ชาวบ้านยังร้องเรียนว่าเกิดอาการคันบนผิวหนังหลังจากสัมผัสน้ำาในแม่น้ำาฮวย245 ยกตัวอย่างเช่น สมบุญ ศรีบุรินทร์บอกว่า “มี
อยู่คร้ังหน่ึงท่ีรับจ้างไปดำานาใกล้แม่น้ำาฮวย ทำาให้เกิดผ่ืนคันและแผลพุพอง ทำาให้กลัวและไม่กล้าลงไปในน้ำาอีก���น้ำา [ท่ีใช้ปลูกข้าว] 
มาจากแม่น้ำาฮวย”246 

239 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์มลตรี คำาไล้, ดาว เนาว์สุข, และศรี ลุนทะโสด, จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 กรกฎาคม 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สมบุญ ศรีบุรินทร์, 
จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 มีนาคม 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ขัน จุตโน, จังหวัดเลย ประเทศไทย 26 กรกฎาคม 2559

240 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ การสัมภาษณ์มลตรี คำาไล้, จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 กรกฎาคม 2559

241 โปรดดู WHO, “การวิเคราะห์พิษวิทยาเบ้ืองต้น” เว็บไซต์ http://www�who�int/ipcs/publications/training_poisons/basic_analytical_tox/en/index12�html 
(เข้าถึงเม่ือ 22 กรกฎาคม 2561) และโปรดดู WebMD, “การทำาคีเลช่ันคืออะไร” เว็บไซต์ 2 พฤศจิกายน 2559, https://www�webmd�com/balance/guide/
what-is-chelation-therapy#2 (เข้าถึงเม่ือ 22 กรกฎาคม 2561)

242 “การทำาคีเลช่ันคืออะไร”

243 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์มลตรี คำาไล้, จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 กรกฎาคม 2559

244 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ดาว เนาว์สุข, จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 กรกฎาคม 2559

245 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สมบุญ ศรีบุรินทร์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 มีนาคม 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สมัย ภักด์ิมี, จังหวัดเลย ประเทศไทย 25 กรกฎาคม 
2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์วิรอน รุจิไชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 22 กรกฎาคม 2559 

246 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สมบุญ ศรีบุรินทร์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 มีนาคม 2559

http://www.who.int/ipcs/publications/training_poisons/basic_analytical_tox/en/index12.html


“We Fight to Protect Our Home”

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดเป็นองค์กรระดับชุมชนท่ีมีแกนนำาเป็นผู้หญิงไทย เป็นชาวบ้านจากหกหมู่บ้านท่ี
ได้รับผลกระทบจากการทำาเหมืองทองคำาของบริษัททุ่งคำา จำากัดในจังหวัดเลย ในปี 2550 ชาวบ้านได้รวมตัว
กันเป็นกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดเพ่ือรณรงค์ให้ปิดเหมืองทองคำา ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี ให้การรักษาพยาบาล
เพ่ือแก้ปัญหาด้านสุขภาพของชาวบ้าน 

ชาวบ้านส่วนใหญ่จากหกชุมชนท่ีได้รับผลกระทบดำารงชีพด้วยการปลูกยางพารา ข้าว กล้วย และ
ถ่ัวเหลือง ต้องพ่ึงพาอย่างมากกับทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการดำารงชีพ สมัย ภักด์ิมี สมาชิกอบต�อายุ 53 ปี 
และผู้ร่วมก่อต้ังกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดให้ข้อมูลกับฟอร์ต้ีฟายไรต์ว่า “การทำาเหมืองทองคำาไม่ใช่เร่ืองจำาเป็น
สำาหรับชุมชนของเรา วิถีชีวิตของเราต้องพ่ึงพาน้ำาสะอาด เราต้องพ่ึงพาป่า ภูเขา และแม่น้ำา ซ่ึงถือเป็นพ้ืน
ฐานของชุมชน”247

พรทิพย์ หงชัย แกนนำากลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดวัย 46 ปี กล่าวถึงความสำาคัญของการทำางานเพ่ือบ้านเกิด
ของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดว่า “เรามีสิทธิท่ีจะอาศัยอยู่ท่ีบ้านเกิด เป็นชุมชนด้ังเดิมของเรา เรามีสิทธิท่ีจะปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ิน เราต่อต้านการกระทำาใด ๆ  ท่ีส่งผลกระทบและเป็นปัญหาสำาหรับชาวบ้าน”248

พรทิพย์ หงชัยกล่าวเสริมว่า:

การชุมนุมของพวกเราเป็นวิถีทางตามปรกติท่ีจะแสดงออกถึงความทุกข์ยากท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนรอบ
เหมือง และการต่อต้านการทำาเหมือง นับแต่เราเร่ิมเคล่ือนไหว เราได้ย่ืนจดหมายร้องเรียนและคัดค้านการทำา
เหมืองอย่างสงบ เป็นเร่ืองปรกติท่ีเราจะต้องใช้สิทธิของเรา เป็นสิทธิอันชอบธรรมของชาวบ้านทุกคน พลเมือง
ทุกคนย่อมมีสิทธิท่ีจะแสดงออกและใช้สิทธิของตน249

วิรอน รุจิไชยวัฒน์ แกนนำากลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดวัย 46 ปี และแม่ของลูกสามคนท่ีเคยถูกขู่ฆ่าเน่ืองจาก
การทำากิจกรรม เล่าให้ฟังถึงอุดมการณ์ของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดว่า “เราต่อสู้เพ่ือปกป้องบ้านเกิดของเรา เพ่ือ
คุณภาพชีวิตท่ีดีกว่าของลูกหลาน สุดท้ายแล้ว ทุกคนต้องตาย แต่เรายอมตายเพ่ือปกป้องบ้านและลูกหลาน
ของเรา เป็นการตายอย่างมีเกียรติ ทำาให้ดิฉันไม่กลัวความตาย” 

วิรอนยังอธิบายถึงปัญหาท้าทายท่ีเกิดข้ึน จากการรณรงค์ปกป้องส่ิงแวดล้อมของสมาชิกกลุ่มฅ
นรักษ์บ้านเกิด โดยเธอให้ข้อมูลกับฟอร์ต้ีฟายไรต์ว่า “เรามีสิทธิท่ีจะปกป้องเรามีสิทธิท่ีจะเลือกส่ิงท่ีดี�s��
ให้กับชุมชนของเรา แต่เรามีแค่สิทธิ แต่เขามีท้ังเงิน ท้ังอาวุธ มีท้ังอำานาจ และมีกฎหมายอยู่ในมือเขา มัน

247 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สมัย ภักด์ิมี, จังหวัดเลย ประเทศไทย 25 กรกฎาคม 2559

248 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 กรกฎาคม 2559

249 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 เมษายน 2560

II� นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
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เหมือนไม่เท่ากัน แต่เราก็จะสู้ให้ถึงท่ีสุด จนตายก็ว่าได้250

สุ่ม ศรีทอง สมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด เล่าให้ฟอร์ต้ีฟายไรต์ฟังถึงเหตุผลท่ีเข้าร่วมกับกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดว่า “ชาวบ้านถูกปิด
ก้ันไม่ให้เข้าถึงข้อมูล ท่ีผ่านมาพวกเขาไม่ยอมบอกเราว่าเกิดการปนเป้ือนของสารพิษ [ในส่ิงแวดล้อม] เม่ือเราทราบว่ามีการปกปิด
ข้อมูล ดิฉันรู้สึกเจ็บใจมาก ทำาให้ตัดสินใจยืนหยัดเข้าร่วมการต่อสู้”251

นักเรียนหญิงอธิบายทำานองเดียวกันจากประสบการณ์ท่ีถูกฟ้องคดีอาญา เน่ืองจากการพูดถึงข้อกังวลด้านส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
ซ่ึงย่ิงทำาให้เธอเช่ือม่ันมากข้ึนต่อพันธกิจน้ีว่า “หนูแค่พูดถึงความรู้สึกท่ีมีต่อบ้านเกิด พูดถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในอดีตจนถึงปัจจุบัน
และสาเหตุ หนูเพียงแต่ทำาส่ิงท่ีถูกต้องเพ่ือปกป้องชุมชนของตนเอง แทนท่ีจะทำาเหมือนไม่รู้และเงียบ ๆ  ไป”252 เธอกล่าวเสริมว่า “หนู
อยากเรียนรัฐศาสตร์และกฎหมาย เพ่ือจะได้ช่วยเหลือชาวบ้านได้ หนูเห็นชาวบ้านลำาบากมาเป็นเวลานาน หนูอยากเรียกร้องความ
ยุติธรรมให้พวกเขา”253

สมาชิกผู้หญิงของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด อยู่ในแนวหน้าของการประท้วงต่อต้านการดำาเนินงานท่ีเป็นอันตรายของบรรษัทและ
รัฐบาล และส่งผลกระทบต่อชุมชน พวกเธอเป็นแกนนำาของกลุ่ม มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และอยู่เบ้ืองหลังการระดมทุน 
เพ่ือให้มีความสนับสนุนกับกลุ่มอย่างต่อเน่ือง แกนนำาหญิงเหล่าน้ีได้ก่อต้ังกลุ่มทอผ้าฝ้ายเพ่ือผลิตและขายผ้าพันคอท่ีทอด้วยมือ และ
นำาผลกำาไรไปใช้สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด254

ด้วยความตระหนักถึงการทำางานท่ีไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือยย่อท้อของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ในวันท่ี 7 มีนาคม 2559 คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกาศให้รางวัลผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนประจำาปี 2559 กับสมาชิกหญิงของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด255 
ในวันท่ี 11 มีนาคม 2560 กองทุนสมชาย นีละไพจิตรยังให้รางวัลผู้มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนน่ายกย่องกับกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด เป็น
รางวัลท่ีก่อต้ังข้ึนเพ่ือรำาลึกถึงชีวิตและผลงานของทนายสมชาย นีละไพจิตร ทนายความสิทธิมนุษยชนคนสำาคัญ256

มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน

มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนเป็นองค์กรไม่แสวงหากำาไรท่ีมุ่งทำางาน เพ่ือคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมด้านส่ิง
แวดล้อม สอ รัตนมณี พลกล้า ทนายความสิทธิมนุษยชนท่ีอยู่แนวหน้าของการปกป้องสิทธิของชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการ
พัฒนาในประเทศไทยมากว่า 20 ปี เป็นผู้ร่วมก่อต้ังมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน ร่วมกับ Prashant Singh นักกิจกรรมท่ีเคยทำางานเร่ือง
แรงงานเด็กและธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และการสร้างเข่ือนในประเทศอินเดีย สอ รัตนมณีและทีมทนายความ
สิทธิมนุษยชนท่ีมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน ได้ว่าความให้กับนักปกป้องส่ิงแวดล้อมหลายร้อยคน รวมท้ังสมาชิกของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด
และนักปกป้องส่ิงแวดล้อมท่ีเผชิญกับการตอบโต้เน่ืองจากการเคล่ือนไหวต่อต้านโครงการท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและวิถีชีวิต
ของชุมชน จากการทำางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือยเพ่ือว่าความให้กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด เป็นเหตุให้ทางการไทยถอนฟ้องอย่างน้อย 14 
คดีต่อสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด257 

เก่ียวกับการดำาเนินงานของมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนเพ่ือปกป้องกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดและนักปกป้องส่ิงแวดล้อมในจังหวัดเลย 
สอ รัตนมณี พลกล้าให้ข้อมูลกับฟอร์ต้ีฟายไรต์ว่า

250 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์วิรอน รุจิไชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 22 กรกฎาคม 2559

251 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สุ่ม ศรีทอง, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 มีนาคม 2559

252 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์นักเรียนหญิงอายุ 16 ปี, จังหวัดเลย ประเทศไทย 27 กรกฎาคม 2559

253 อ้างแล้ว

254 Radical Grandma Collective เว็บไซด์ www�radicalgrandmacollective�com (เข้าถึงเม่ือ 20 สิงหาคม 2561)

255 ฟอร์ต้ีฟายไรต์, “ประเทศไทย: นักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้รับการยกย่อง แต่ยังคงต้องการการคุ้มครอง” แถลงการณ์, 7 มีนาคม 2559, http://www�fortifyrights�
org/publication-25590307�html (เข้าถึงเม่ือ 14 กุมภาพันธ์ 2559) 

256 “สมชาย นีละไพจิตร» ยังอยู่: การต่อสู้ภาคต่อและแรงบันดาลใจสู่ทนายรุ่นเยาว์” รายงานพิเศษ, ประชาไท, 12 มีนาคม 2560, https://prachatai�com/
journal/2560/03/70535 (เข้าถึงเม่ือ 27 สิงหาคม 2561)

257 โปรดดู รุจิไชยวัฒน์, คดีหมายเลขดำา (แพ่ง) ท่ี 574/2558, คดีหมายเลขแดง (แพ่ง) ท่ี 261/2559, คำาพิพากษา; พนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด, “หนังสือแจ้งคำา
ส่ังไม่ฟ้องของอัยการถึงตำารวจสภ�แม่สอด” จดหมายเลขท่ี อส� 0042(แม่สอด)/3934, 15 ตุลาคม 2558; กระทรวงยุติธรรม, “จดหมายเลขท่ี ยธ� 06048/1163;” 
บริษัททุ่งคำา จำากัด กับสมัย ภักด์ิมี, ศาลจังหวัดเลย, คดีหมายเลขดำาท่ี 687/2558, คดีหมายเลขแดงท่ี 2647/2559, คำาพิพากษา (ศาลช้ันต้น), 26 กรกฎาคม 2559; 
ภักด์ิมี, คดีหมายเลขดำาท่ี 1278/2550, คดีหมายเลขแดงท่ี 2741/2560; บริษัททุ่งคำา จำากัด กับสมัย ภักด์ิมี และกองลัย ภักมี, ศาลจังหวัดเลย, คดีหมายเลขดำา
ท่ี 2291/2558, คดีหมายเลขแดงท่ี 3392/2558, คำาพิพากษา (ศาลช้ันต้น), 9 กันยายน 2558; รุจิไชยวัฒน์, คดีหมายเลขดำาท่ี 1905/2559, คดีหมายเลขแดงท่ี 
4386/2559, คำาพิพากษา; หงชัย, คดีหมายเลขดำาท่ี 2858/2560, คดีหมายเลขแดงท่ี 1711/2561, คำาพิพากษา; แซ่ล่ิม, คดีหมายเลขดำาท่ี อ�3756/2558, คดี
หมายเลขแดงท่ี อ�3680/2559, คำาพิพากษา

http://www.radicalgrandmacollective.com
https://prachatai.com/journal/2017/03/70535
https://prachatai.com/journal/2017/03/70535
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[บริษัท ทุ่งคำา จำากัด] มีสิทธิท่ีจะปกป้องสิทธิของตนเองผ่านกระบวนการศาล อย่างไรก็ดี ไม่ควรมีการใช้กระบวนการยุติธรรม
เพ่ือขัดขวางการวิพากษ์วิจารณ์ หรือจำากัดสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออก ถ้ามีการใช้กระบวนการยุติธรรมเพ่ือจำากัดเสรีภาพใน
การแสดงออก จะทำาให้เกิดปัญหามากข้ึนในการติดตามและตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทำาลายหลักประกันท่ีคุ้มครองผู้เสีย
หายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสำาหรับชุมชนชนบทในท่ีห่างไกล พวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลและ
ข่าวสารอยู่แล้ว ถ้ายังมีความพยายามไปจำากัดการเผยแพร่หรือนำาเสนอปัญหาของพวกเขา จะย่ิงทำาให้เกิดอุปสรรคมากข้ึนต่อการเข้า
ถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองด้านส่ิงแวดล้อม การดำาเนินงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นองค์ประกอบสำาคัญ เพ่ือให้เกิด
การคุ้มครองด้านส่ิงแวดล้อมในจังหวัดเลยและท่ัวประเทศ จึงต้องมีการคุ้มครองการดำาเนินงานของพวกเขา258

เน่ืองจากการยึดม่ันต่อสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมด้านส่ิงแวดล้อม ในวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษย
ชนแห่งชาติจึงได้แต่งต้ังสอ รัตนมณี พลกล้า เป็นอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรเป็นคร้ังท่ีสาม ซ่ึงมีอำานาจหน้าท่ีใน
การรับข้อร้องเรียนและตรวจสอบประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม259

สอ รัตนมณี พลกล้าและทีมงานท่ีมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน ไม่ได้เพียงทำาหน้าท่ีทนายความและรณรงค์เพ่ือชุมชนท่ีเส่ียงภัยเท่าน้ัน 
หากยังยืนหยัดร่วมกับชุมชนเหล่าน้ีในการต่อสู้เพ่ือสิทธิในท่ีดิน เสรีภาพในการแสดงความเห็น และความยุติธรรมด้านส่ิงแวดล้อมใน
ประเทศไทย สมัย ภักด์ิมี สมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดยืนยันถึงบทบาทท่ีสำาคัญของมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน ในการทำางานสนับสนุน
การเคล่ือนไหวของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด โดยบอกว่า “พวกเราต่างตระหนักเป็นอย่างดีว่า คนเล็กคนน้อยในระดับรากหญ้าอย่างพวก
เรา ต้องเจอปัญหาเม่ือไปขัดขวางผลประโยชน์ของผู้มีอำานาจ โชคดีท่ีเรามีทนายความและเครือข่ายผู้สนับสนุน”260

258 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สอ รัตนมณี พลกล้า, กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 16 พฤศจิกายน 2559

259 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, “การแต่งต้ังอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร” คำาส่ังท่ี 18/2560, 1 มิถุนายน 2560 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ การติดต่อ
ทางอิเล็กทรอนิกส์กับสอ รัตนมณี พลกล้า, 10 สิงหาคม 2561

260 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สมัย ภักด์ิมี, จังหวัดเลย ประเทศไทย 25 กรกฎาคม 2559





“We Fight to Protect Our Home”

ประเทศไทยมีพันธกรณีตามกฎหมายภายในและระหว่างประเทศ ท่ีจะต้องปกป้องสิทธิของนักปกป้อง
ส่ิงแวดล้อมรวมท้ังสิทธิท่ีจะมีอิสรภาพ เสรีภาพในการแสดงออก และการชุมนุมอย่างสงบ และสิทธิท่ีจะ
อยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดี สิทธิเหล่าน้ีมักได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ รวม
ท้ังสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนหลัก ซ่ึงประเทศไทยเป็นรัฐภาคี ได้แก่ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights-ICESCR) อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนๆ 
ท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย่ำายีศักด์ิศรี (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment-CAT) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of 
the Child - CRC) และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อสตรี (Convention on 
the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW)261 แม้ว่ารัฐต่าง ๆ  มีความรับ
ผิดชอบหลัก ท่ีจะต้องดูแลให้เกิดการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน แต่หน่วยงานธุรกิจก็มีหน้าท่ีปฏิบัติตาม
มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน ให้สอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และหลักการช้ีนำา
แห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน262 

กฎหมายภายในของประเทศไทยยังคุ้มครองสิทธิหลายประการ ท่ีสอดคล้องกับกฎหมายระหว่าง
ประเทศ รัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบัน ท่ีผ่านความเห็นชอบเม่ือปี 2560 คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิต
และร่างกาย สิทธิท่ีจะแสดงความเห็น สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบ และสิทธิของบุคคลและ
ชุมชนท่ีจะมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ263 รัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้า
น้ี มีบทบัญญัติท่ีคล้ายคลึงกันเพ่ือคุ้มครองสิทธิเหล่าน้ี264 

จากหลักฐานท่ีฟอร์ต้ีฟายไรต์รวบรวมบ่งช้ีว่า หน่วยงานภาครัฐของไทยและบริษัททุ่งคำา จำากัดได้

261 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR), รับรองเม่ือ 23 มีนาคม 2519, G�A� Res� 2200A 
(XXI), U�N� Doc� A/6316 (1966) ประเทศไทยให้สัตยาบันรับรองเม่ือ 29 ตุลาคม 2539; กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR), รับรองเม่ือ 16 ธันวาคม 2510, G�A� Res� 2200A (XXI), U�N� Doc� A/6316, มีผล
บังคับใช้เม่ือ 3 มกราคม 2519 ประเทศไทยให้สัตยาบันรับรองเม่ือ 5 กันยายน 2542; อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC), รับรอง
เม่ือ 2 กันยายน 2533, G�A� Res� 44/25, U�N� Doc� A/44/49 (1990), ประเทศไทยให้สัตยาบันรับรองเม่ือ 27 มีนาคม 2535; 
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อสตรี (CEDAW) รับรองเม่ือ 3 กันยายน 2524 G�A� Res� 34/180, 
U�N� Doc� A/34/46 (1981), ประเทศไทยให้สัตยาบันรับรองเม่ือ 9 สิงหาคม 2528

262 สำานักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR), หลักการช้ีนำาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชน, กรอบว่าด้วย “คุ้มครอง เคารพ และเยียวยา” 2554, https://www�ohchr�org/Documents/Publications/
GuidingPrinciplesBusinessHR_EN�pdf (เข้าถึงเม่ือ 7 กันยายน 2561)

263 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ�ศ� 2560 มาตรา 28, 34, 35, 43, 44 และ 57 

264 เพ่ิงอ้าง มาตรา 32, 45, 63, 63, 66, และ 67 และโปรดดู รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ�ศ� 2557 มาตรา 
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ละเมิดกฎหมายภายในและระหว่างประเทศ โดยไม่ได้คุ้มครองสิทธิของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน สิทธิท่ีจะมเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออก สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบ และสิทธิท่ีจะอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดี ตามกฎหมายไทย
และระหว่างประเทศ ประเทศไทยมีความรับผิดชอบในการสอบสวนและฟ้องคดีต่อผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมท้ังสนับสนุนการเข้าถึง
การเยียวยาและการชดเชยสำาหรับผู้เสียหาย265 

การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านส่ิงแวดล้อม

องค์การสหประชาชาตินิยามว่า “นักปกป้องสิทธิมนุษยชน” หมายถึง “ปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และสมาคมท้ังหลาย���ท่ีสนับสนุน
ให้เกิด���การขจัดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานท้ังปวงของประชาชาติและปัจเจกบุคคล”266 นอกจากต้องดูแลให้นัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชนสามารถใช้สิทธิของตนแล้ว ปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนยังกำาหนดให้รัฐ ต้องปกป้องนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน “ให้ปลอดพ้นจากความรุนแรง การข่มขู่ การตอบโต้ การเลือกปฏิบัติ แรงกดดันหรือการกระทำาโดยพลการใด ๆ ”267 

ด้วยความตระหนักถึง “อันตรายอย่างท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน” ซ่ึงนักปกป้องส่ิงแวดล้อมต้องเผชิญ รวมท้ังการโจมตีทำาร้ายและ
การสังหารนักปกป้องส่ิงแวดล้อมท่ีเพ่ิมจำานวนมากข้ึน” ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษย
ชน เรียกร้องให้รัฐต่าง ๆ  “เน้นย้ำาและตระหนักถึงบทบาทของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านส่ิงแวดล้อม และเคารพ คุ้มครอง และปฏิบัติ
ให้สิทธิเหล่าน้ันเป็นจริง” รวมท้ัง “ดูแลให้มีมาตรการป้องกันเพ่ือรักษาความปลอดภัยของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านส่ิงแวดล้อม 
โดยให้พวกเขามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการตัดสินใจและการจัดทำากฎหมาย นโยบาย สัญญา และการประเมินผลของภาครัฐและ
ธุรกิจ”268 ในเดือนมีนาคม 2561 ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและส่ิงแวดล้อม ยังเรียกร้องเพ่ิมเติมให้รัฐ
ต่าง ๆ “ดูแลให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและหนุนเสริม เพ่ือให้ปัจเจกบุคคล กลุ่ม และองค์กรในสังคมท่ีทำางานด้านสิทธิมนุษย
ชนหรือส่ิงแวดล้อม สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้โดยปลอดจากการข่มขู่ คุกคาม กดดัน และการใช้ความรุนแรง”269

ในวันท่ี 17 ธันวาคม 2558 ประเทศไทยได้รับรองมติขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เน้นย้ำาถึงเจตจำานง
ท่ีจะเคารพสิทธิของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และ “ประณามอย่างจริงจังต่อการใช้ความรุนแรงและการข่มขู่นักปกป้องสิทธิมนุษยชน”270 
มติดังกล่าวตระหนักถึง “งานท่ีสำาคัญอย่างย่ิงของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในการส่งเสริม คุ้มครอง และรณรงค์ให้ปฏิบัติตามสิทธิด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม” และเรียกร้องรัฐต่าง ๆ  ให้ “ดำาเนินมาตรการท้ังปวงท่ีจำาเป็นเพ่ือประกันสิทธิและความปลอดภัยของ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซ่ึงได้ใช้สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพด้านความเห็น การแสดงออก การชุมนุมอย่างสงบ และการสมาคม”271

นอกจากให้การคุ้มครองเป็นการเฉพาะต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน กติกา ICCPR ยังคุ้มครองสิทธิท่ีจะมีความปลอดภัยส่วน
บุคคล โดยกำาหนดให้รัฐต้อง “ดำาเนินมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือคุ้มครองบุคคลจากภัยท่ีอาจเกิดข้ึนต่อชีวิตหรือบูรณภาพทางกาย ซ่ึง
เป็นการกระทำาของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน”272 ตามกติกา ICCPR รัฐจะต้อง “รับมืออย่างเหมาะสมกับแบบแผนการใช้ความ
รุนแรงต่อผู้เสียหายประเภทต่าง ๆ  รวมท้ังการข่มขู่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและผู้ส่ือข่าว” 273 

265 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR), รับรองเม่ือ 10 ธันวาคม 2491, G�A� Res� 217A(III), U�N� Doc� A/810 at 71 (1948)� ข้อ 8 ของ UDHR และข้อ 
2(3) ของกติกา ICCPR กำาหนดกรอบในภาพรวมของสิทธิท่ีจะได้รับการเยียวยา โดยให้ครอบคลุมถึง “การเยียวยาท่ีเป็นผล � � � จากคำาวินิจฉัยของหน่วยงานท่ีมี
อำานาจ” สอดคล้องกับมาตรา 25 ของ รัฐธรรมนูญไทย พ�ศ� 2560 ท่ีคุ้มครองการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการเยียวยา หรือความช่วยเหลือจากรัฐสำาหรับ
บุคคลท่ีถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมายไทย 

266 ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานซ่ึง
เป็นท่ียอมรับอย่างสากล (Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally 
Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms (ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน), รับรองเม่ือ 9 ธันวาคม 2541, G�A� 
Res� 53/144, U�N� Doc� A/RES/53/144 (1999), ข้อ 1

267 เพ่ิงอ้าง 12

268 ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน, “ความรุนแรงต่อนักปกป้องส่ิงแวดล้อม- รายงานท่ีสำาคัญฉบับใหม่ขององค์การสหประชาชาติ 
กระตุ้นให้มีมาตรการท่ีเด็ดขาด” 21 ตุลาคม 2559; ท่ีประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, สถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน, U�N� Doc� A/77/81, 3 
สิงหาคม 2559, น� 25

269 ท่ีประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, รายงานของผู้รายงานพิเศษว่าด้วยพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนในการเข้าถึงส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภัย สะอาด ถูกสุข
อนามัยและย่ังยืน U�N� Doc� A/HRC/37/59, 24 มกราคม 2561, น� 9

270 นักปกป้องสิทธิมนุษยชนในบริบทของปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานซ่ึงเป็นท่ียอมรับอย่างสากล รับรองเม่ือ 17 ธันวาคม 2558, G�A� Res� 70/161, U�N� Doc� A/RES/70/161, 10 กุมภาพันธ์ 
2559

271 อ้างแล้ว

272 ICCPR, ข้อ 9(1)� คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, CCPR ความเห็นท่ัวไปท่ี 35: ข้อ 9 (เสรีภาพและความปลอดภัยของบุคคล), 16 ธันวาคม 
2557, ย่อหน้า 9

273 อ้างแล้ว 9



53

มาตรา 391 และ 392 ของประมวลกฎหมายอาญายังห้ามการใช้ความรุนแรงและการข่มขู่อันเป็นเหตุให้บุคคล “กลัวหรือตกใจ” 
โดยมีระวางโทษจำาคุกไม่เกินหน่ึงเดือน และ/หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท274

แม้ประเทศไทยมีพันธสัญญาท่ีจะต้องคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและบุคคลอ่ืน ๆ ให้ปลอดพ้นจากการโจมตีทำาร้าย 
และการคุกคามตามกฎหมายภายในและระหว่างประเทศ นักปกป้องส่ิงแวดล้อมในประเทศไทยยังคงเผชิญกับความเส่ียง แม้ว่า
ทางการไทยจะได้ส่ังลงโทษและจำาคุกเจ้าหน้าท่ีทหารสองนาย ซ่ึงมีส่วนรับผิดชอบต่อการโจมตีทำาร้ายชาวบ้านในบ้านนาหนองบง
เม่ือปี 2557 แต่ท่ีผ่านมายังไม่มีการดำาเนินงานใด ๆ ต่อคนร้ายอีกกว่า 150 คนท่ีเก่ียวข้องกับการโจมตีทำาร้ายคร้ังน้ัน275 ทางการยัง
ไม่สามารถสืบสวนสอบสวนอย่างเต็มท่ี ต่อกรณีการข่มขู่ รวมท้ังการขู่ฆ่านักปกป้องส่ิงแวดล้อมในจังหวัดเลย รวมท้ังแผนการสังหาร
สมาชิกของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด276 นอกจากน้ัน ท่ีผ่านมายังมีการฟ้องคดีอย่างไม่เหมาะสมจำานวนส่ีคดีต่อนักปกป้องส่ิงแวดล้อม 14 
คน ท่ีแสดงข้อกังวลหรือได้ประท้วงการประกอบกิจการเหมืองแร่ในจังหวัดเลย โดยคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณา277 การฟ้องคดีเช่นน้ี
ถือว่าเป็นการกระทำาโดยพลการและไม่จำาเป็น เน่ืองจากชาวบ้านเพียงแต่ดำาเนินการอย่างชอบธรรม เม่ือมีการฟ้องคดีเช่นน้ีบ่อยคร้ัง 
จึงดูเหมือนเป็นเจตนาท่ีจะกล่ันแกล้งหรือสร้างปัญหาให้กับชีวิตและการดำาเนินงานของสมาชิกของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ซ่ึงอาจถือ
เป็นการคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรม การปฏิบัติและการละเว้นการปฏิบัติเหล่าน้ี สะท้อนให้เห็นความล้มเหลวของเจ้าหน้าท่ีรัฐ
ไทย ในแง่การคุ้มครองนักปกป้องส่ิงแวดล้อมในประเทศอย่างเต็มท่ี 

สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 

สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในชีวิตและร่างกายและการไม่ถูกควบคุมตัวโดยพลการ เป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายระหว่างประเทศ278 
การลิดรอนเสรีภาพอาจกระทำาได้ เฉพาะเม่ือมีเหตุผลและหลักเกณฑ์ซ่ึงกำาหนดไว้ในกฎหมายภายในประเทศ อย่างสอดคล้องกับ
กฎหมายระหว่างประเทศ279 ตามความเห็นของคณะทำางานแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการควบคุมตัวโดยพลการ การควบคุมตัวซ่ึง 
“เป็นผลมาจากการใช้สิทธิหรือเสรีภาพ ท่ีได้รับการคุ้มครองตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกติกา ICCPR” ถือเป็นการ
กระทำาโดยพลการและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 280

“การปรับทัศนคติ” ท่ีนักปกป้องส่ิงแวดล้อมต้องเผชิญเน่ืองจากการเคล่ือนไหวในจังหวัดเลย ถือได้ว่าเป็นการควบคุมตัวโดย
พลการตามกฎหมายระหว่างประเทศ ทหารและตำารวจในจังหวัดเลยได้เรียกตัวและควบคุมตัวนักปกป้องส่ิงแวดล้อมอย่างน้อย 10 
คน เน่ืองจากพวกเขามีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน ซ่ึงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ รวมท้ังสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการ
แสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ เจ้าหน้าท่ีรัฐไทยได้สอบปากคำา ถ่ายภาพ และควบคุมตัวนักปกป้องส่ิงแวดล้อมในจังหวัดเลยเป็น
เวลากว่าหน่ึงช่ัวโมง281 ท้ังเจ้าหน้าท่ีรัฐไทยยังได้เรียกตัวและควบคุมตัวแกนนำากลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดหลายคร้ัง เน่ืองจากมีส่วนร่วมกับ

274 ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 391 และ 392

275 โปรดดู ป้อมนาค, คดีหมายเลขดำาท่ี อ�5440/2557, คดีหมายเลขแดงท่ี อ�1983/2559; ป้อมนาค, คดีหมายเลขดำาท่ี 510/2560, คดีหมายเลขแดงท่ี 1868/2560 
และโปรดดู จดหมายเปิดผนึกจากกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ อธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษ สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย, นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลเขาหลวง, 24 เมษายน 2557; จดหมายจากกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดถึงเจ้า
หน้าท่ีรัฐไทย,22 พฤษภาคม 2557; จดหมายจากกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดถึงผู้บัญชาการทหารบก 26 พฤษภาคม 2557

276 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์วิรอน รุจิไชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 
22 กรกฎาคม 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ภัทราภรณ์ แก่งจำาปา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 3 เมษายน 2560 และโปรดดู จดหมายเปิดผนึกจากกลุ่มฅนรักษ์
บ้านเกิดถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เลย นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลเขาหลวง, 24 เมษายน 2557; จดหมายจากกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดถึงเจ้าหน้าท่ีรัฐไทย 22 พฤษภาคม 2557; จดหมายจากก
ลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ ผู้อำานวยการกองอำานวยการรักษาความ
ม่ันคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดเลย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดเลย ผู้กำากับการตำารวจสภ�วังสะพุง, 1 มิถุนายน 2557

277 โปรดดู สำานักงานตำารวจแห่งชาติ, หมายเรียกบุคคลให้มารับทราบข้อกล่าวหาฉบับท่ี 1 [ปกปิดช่ือ], 14 ธันวาคม 2558; หงชัย, คดีหมายเลขดำาท่ี 1974/2560; หง
ชัย, คดีหมายเลขดำาท่ี 2858/2560, คำาฟ้อง; สำานักงานตำารวจแห่งชาติ, สภ�วังสะพุง, หมายเรียกบุคคลให้มารับทราบข้อกล่าวหาฉบับท่ี 1 พรทิพย์ หงชัย, ระนอง 
กองแสน, มล คุณนา, วรรณิศา สุทธิ, วิรอน รุจิไชยวัฒน์, และภัทราภรณ์ แก่งจำาปา, 25 ธันวาคม 2559

278 มาตรา 3 และ 9 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

279 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินิยามว่า อิสรภาพของบุคคลหมายถึง “การปลอดพ้นจากการถูกจำากัดทางร่างกาย ไม่ใช่เพียงเสรีภาพในการ
ดำาเนินงานใด ๆ” และความปลอดภัยของบุคคลหมายถึง “การปลอดพ้นจากการบาดเจ็บทางกายและใจ หรือการสูญเสียบูรณภาพทางกายและใจ” UDHR, 
ข้อ 9; ICCPR, ข้อ 9(1); คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, CCPR ความเห็นท่ัวไปท่ี 35, ย่อหน้า 3 

280 UDHR, ข้อ 7, 13, 14, 18, 19, 10 และ 21; OHCHR, เอกสารข้อมูล ฉบับท่ี 26: คณะทำางานว่าด้วยการควบคุมตัวโดยพลการ, พฤษภาคม 2543

281 โปรดดู ยกตัวอย่างเช่น: ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์บัณรวี รามศิริ, ดาว เนาว์สุข,และมลตรี คำาไล้ จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 กรกฎาคม 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์
พัชรินทร์ บับพาน และดอกไม้ มูลกองศรี จังหวัดเลย ประเทศไทย กรกฎาคม 4, 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์วิรอน รุจิไชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 
22 กรกฎาคม 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สมัย ภักด์ิมี, จังหวัดเลย ประเทศไทย 25 กรกฎาคม 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย 
ประเทศไทย 23 กรกฎาคม 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์ และภัทราภรณ์ แก่งจำาปา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2559 และ
โปรดดู กองทัพบก, หน่วยเฉพาะกิจตำาบลเขาหลวง, “จดหมายเรียกตัวสุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์, “ จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 กรกฎาคม 2557; กองทัพบก, หน่วย
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การดำาเนินงานท่ีชอบธรรม282 

เจ้าหน้าท่ีรัฐได้อ้างอำานาจตามกฎอัยการศึก เพ่ือกำาหนดมาตรการ “การปรับทัศนคติ” ท่ีนำามาใช้กับนักปกป้องส่ิงแวดล้อมใน
จังหวัดเลย283 ตามมาตรา 15 ทวิของพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก บุคคลใดท่ีถูกมองว่าเป็น “ราชศัตรูหรือได้ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติน้ี หรือต่อคำาส่ังของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายทหาร” อาจถูกกักตัวไว้ได้ไม่เกินเจ็ดวัน284

ในข้อสังเกตเชิงสรุปต่อรายงานการปฏิบัติตามกติกา ICCPR ของประเทศไทย เม่ือเดือนเมษายน 2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษย
ชนแห่งสหประชาชาติแสดงข้อกังวลเก่ียวกับการควบคุมตัวโดยพลการ ภายใต้มาตรการ “ปรับทัศนคติ” และกระตุ้นให้ประเทศไทย 
“ปล่อยตัวผู้เสียหายทุกคน และให้การเยียวยาอย่างเต็มท่ี”285 ก่อนหน้าน้ี คณะกรรมการต่อต้านการทรมานแห่งสหประชาชาติยังแสดง
ข้อกังวลเก่ียวกับการบังคับใช้กฎอัยการศึกในประเทศไทย ซ่ึงส่งผลให้เกิด “การใช้อำานาจมากข้ึนของฝ่ายบริหารเพ่ือควบคุมตัวบุคคล 
โดยไม่ผ่านกระบวนการของศาล และมีหลักประกันท่ีอ่อนแอเพ่ือคุ้มครองบุคคลท่ีถูกควบคุมตัว”286

เจ้าหน้าท่ีรัฐไทยยังมีพันธกรณีตามกฎหมายภายในและระหว่างประเทศ ท่ีจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดการควบคุมตัวโดยพลการท่ี
เป็นการกระทำาของหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่รัฐ287 มาตรา 310 ของประมวลกฎหมายอาญากำาหนดโทษจำาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน 
6,000 บาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ สำาหรับบุคคลท่ี “หน่วงเหน่ียวหรือกักขังผู้อ่ืน” หรือลิดรอนอิสรภาพของบุคคลอ่ืน288 

ในค่ำาวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 กลุ่มผู้ชายใส่หมวกไหมพรมได้ควบคุมตัวชาวบ้านในจังหวัดเลยอย่างน้อย 23 คนโดยพลการ 
เป็นเวลาหลายช่ัวโมง289 ในบางกรณี กลุ่มผู้ชายเหล่าน้ีได้มัดมือ รุมซ้อม และข่มขู่ผู้ท่ีถูกจับตัว290 จนถึงปัจจุบัน ทางการไทยสามารถ
นำาตัวทหารเพียงสองนายมาลงโทษ291 อย่างไรก็ดี ทางการไทยไม่สามารถดำาเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างเต็มท่ี และนำาตัวคนร้าย
อีกกว่า 150 คนท่ีเก่ียวข้องมาลงโทษ การท่ีไม่สามารถ “สืบสวนสอบสวนตามข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิดโดยพลัน อย่างถ่ีถ้วน และ
อย่างเป็นผล โดยการทำางานของหน่วยงานท่ีเป็นอิสระและไม่ลำาเอียง” ย่อมทำาให้เกิดข้อกังวลเก่ียวกับสิทธิท่ีจะได้รับการเยียวยาอย่าง
เป็นผล ซ่ึงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ 292

ตามข้อ 9(5) ของกติกา ICCPR ผู้เสียหายจากการควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ย่อมมีสิทธิท่ีจะได้รับค่าชดเชย รวมท้ัง
ค่าสินไหมเน่ืองจากการละเมิดเช่นน้ัน293 โดยการเยียวยาน้ันต้อง “เกิดจากกระบวนการท่ีเป็นผล และต้องมีการจ่ายค่าชดเชยภายใน
ระยะเวลาอันเหมาะสม”294 สิทธิเหล่าน้ียังครอบคลุมถึงนักปกป้องส่ิงแวดล้อมในจังหวัดเลยท่ีถูกเรียกตัวและควบคุมตัวระหว่าง “การ
ปรับทัศนคติ” รวมท้ังชาวบ้านในจังหวัดเลยและสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดท่ีถูกทำาร้ายร่างกาย ถูกข่มขู่ และถูกควบคุมตัวโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย ซ่ึงเป็นการกระทำาของกลุ่มผคนร้ายสวมหมวกไหมพรม ในคืนวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 โดยทางการไม่ได้เข้าแทรกแซง
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที295 แม้ว่าศาลอุทธรณ์จะเพ่ิมค่าสินไหมทดแทนจาก 2,600 เป็น 25,000 บาท สำาหรับชาวบ้านในจังหวัดเลย

เฉพาะกิจตำาบลเขาหลวง, “จดหมายเรียกตัวพรทิพย์ หงชัย” จังหวัดเลย ประเทศไทย 24 กรกฎาคม, 2557; กองทัพบก, หน่วยเฉพาะกิจตำาบลเขาหลวง, “จดหมาย
เรียกตัวภัทราภรณ์ แก่งจำาปา” จังหวัดเลย ประเทศไทย 24 กรกฎาคม 2557

282 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย ประเทศไทย 22 มีนาคม 2559

283 กองทัพบก, “ประกาศกองทัพบกท่ี 1/2557”20 พฤษภาคม 2557; คสช� “ประกาศคสช�ท่ี 2/2557”22 พฤษภาคม 2557; พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศ
เลิกใช้กฎอัยการศึก, 1 เมษายน 2558

284 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก มาตรา 15 วรรคสอง

285 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ข้อสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ประเทศไทย, U.N. Doc. CCPR/C/THA/CO/2, 17 เมษายน 
2560, ย่อหน้า 25-26

286 คณะกรรมการต่อต้านการทรมานแห่งสหประชาชาติ, ข้อสังเกตเชิงสรุปท่ีมีต่อรายงานฉบับแรกของประเทศไทย, U�N� Doc� CAT/C/THA/CO/1, 20 มิถุนายน 
2557, ย่อหน้า 12

287 โปรดดู คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, CCPR ความเห็นท่ัวไปท่ี 35, ย่อหน้า 7 

288 ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 310

289 โปรดดู ป้อมนาค, คดีหมายเลขดำาท่ี อ�5440/2557, คดีหมายเลขแดงท่ี อ�1983/2559; ป้อมนาค, คดีหมายเลขดำาท่ี 510/2560, คดีหมายเลขแดงท่ี 1868/2560

290 อ้างแล้ว; ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์ และภัทราภรณ์ แก่งจำาปา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์โอ คำา
ไล้, จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 เมษายน 2560 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์พงษ์พัฒน์ คุณนา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 24 มีนาคม 2559; ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์
ยนต์ คุณนา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 29 มีนาคม 2559; ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สมบุญ ศรีบุรินทร์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 มีนาคม 2559

291 โปรดดู ป้อมนาค, คดีหมายเลขดำาท่ี อ�5440/2557, คดีหมายเลขแดงท่ี อ�1983/2559; ป้อมนาค, คดีหมายเลขดำาท่ี 510/2560, คดีหมายเลขแดงท่ี 1868/2560

292 โปรดดู คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, CCPR ความเห็นท่ัวไปท่ี 31: คุณลักษณะของพันธกรณีทางกฎหมายโดยท่ัวไปของรัฐภาคีท่ีมีต่อกติกา
น้ี U�N� Doc� CCPR/C/21/Rev�1/Add�13 26 พฤษภาคม 2547, ย่อหน้า 15

293 โปรดดู คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, CCPR ความเห็นท่ัวไปท่ี 35, ย่อหน้า 49-50

294 อ้างแล้ว

295 ตามความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ รัฐอาจละเมิดสิทธิท่ีได้รับการคุ้มครองตามกติกา ICCPR น้ีได้โดย “การอนุญาตหรือไม่ใช้
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เก้าคน ท่ีตกเป็นผู้เสียหายจากการโจมตีทำาร้ายเม่ือเดือนพฤษภาคม 2557 แต่ในช่วงท่ีเขียนรายงานน้ี ชาวบ้านในจังหวัดเลยยังไม่ได้
รับค่าชดเชยน้ันแต่อย่างใด296

สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออก 

ข้อ 19 ของ UDHR และ ICCPR คุ้มครองสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออก297 กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตให้มีการจำากัด
สิทธิได้เฉพาะกรณีท่ีเป็นข้อยกเว้นท่ีเป็นข้อจำากัดตามกฎหมาย และท่ีจำาเป็นเพ่ือรักษาความม่ันคงของชาติ ความสงบเรียบร้อย และ
ได้สัดส่วนต่อการดำาเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายน้ัน298 รัฐธรรมนูญ พ�ศ� 2560 และรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้าน้ี ต่างคุ้มครองสิทธิท่ีจะ
มีเสรีภาพในการแสดงความเห็น โดยอนุญาตให้มีการจำากัดสิทธิน้ีเฉพาะเพ่ือ “รักษาความม่ันคงของรัฐ เพ่ือคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพ
ของบุคคลอ่ืน เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือป้องกันสุขภาพของประชาชน”299 

เจ้าหน้าท่ีรัฐไทยละเมิดสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นของนักปกป้องส่ิงแวดล้อมในจังหวัดเลย โดยมีการส่ังยึดเคร่ือง
เสียงของหอกระจายข่าว ซ่ึงนักปกป้องส่ิงแวดล้อมใช้เพ่ือการนัดชุมนุมอย่างสงบ300 ข้อ 19 ของ กติกา ICCPR คุ้มครองอย่างชัดเจน
ต่อการกระทำาใด ๆ  ท้ังปวงซ่ึงเป็นการแสดงความเห็นอย่างเสรี301 ท้ังน้ีรวมถึงการใช้อุปกรณ์กระจายเสียง ทางการได้อ้างอำานาจตาม
มาตรา 11(1) ของพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ�ศ� 2457 และคำาส่ังหัวหน้าคสช�ท่ี 7/2557 ซ่ึงห้ามการชุมนุมของบุคคลกว่าห้าคน
ข้ึนไป เพ่ือยึดอุปกรณ์เหล่าน้ัน302 เป้าหมายอันชอบธรรมซ่ึงเป็นเง่ือนไขให้จำากัดสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออกตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ถูกจำากัดอยู่ท่ีการเป็นเป้าหมายซ่ึง “จำาเป็นสำาหรับสังคมประชาธิปไตย เพ่ือประโยชน์แห่งความม่ันคงของชาติ หรือ
ความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน”303 การ
ขัดขวางการจัดชุมนุมและรวมตัวอย่างสงบ จึงไม่ถือเป็นเป้าหมายอันชอบธรรม ซ่ึงสามารถใช้เป็นเหตุเพ่ือยึดอุปกรณ์การกระจายเสียงได้ 

การฟ้องคดีหม่ินประมาทท้ังทางอาญาและแพ่งต่อนักปกป้องส่ิงแวดล้อมในจังหวัดเลย ส่งผลคุกคามย่ิงข้ึนต่อสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพ
ในการแสดงออก ระหว่างปี 2550-2560 เจ้าหน้าท่ีรัฐไทยและบริษัททุ่งคำา จำากัด ได้ฟ้องคดีหม่ินประมาททางอาญาหกคดี และคดี
แพ่งส่ีคดี ต่อสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดและนักปกป้องส่ิงแวดล้อมในจังหวัดเลย304 บริษัททุ่งคำา จำากัดยังฟ้องคดีหม่ินประมาททาง
อาญาและแพ่งต่อสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและผู้ส่ือข่าว305 คณะผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติมี ข้อสังเกตต่อการใช้กระบวนการ
ยุติธรรมเพ่ือคุกคามสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดและนักปกป้องส่ิงแวดล้อมในจังหวัดเลยว่า “การคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรมในรูป
แบบน้ี อาจส่งผลคุกคามไม่ให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในท่ีสาธารณะ คุกคามต่อการรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
และการสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนจากการดำาเนินงานด้านธุรกิจในประเทศไทย”306 

การฟ้องคดีครอบคลุมผู้ส่ือข่าว สำานักข่าว และผู้เยาว์ท่ีเก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการทำาเหมือง และผลกระทบด้าน

มาตรการท่ีเหมาะสม หรือไม่ทำาหน้าท่ีตรวจสอบ เพ่ือป้องกัน ลงโทษ สอบสวน หรือเยียวยาเม่ือเกิดความเสียหายท่ีเป็นผลมาจากการกระทำาของบุคคลหรือหน่วย
งานเอกชน” โปรดดู คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ICCPR ความเห็นท่ัวไปท่ี 31, ย่อหน้า 8

296 โปรดดู ป้อมนาค, คดีหมายเลขดำาท่ี อ�5440/2557, คดีหมายเลขแดงท่ี อ�1983/2559; ป้อมนาค, คดีหมายเลขดำาท่ี 510/2560, คดีหมายเลขแดงท่ี 1868/2560 
ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์สุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์, 15 สิงหาคม 2561

297 โปรดดู UDHR, มาตรา 19; ICCPR, ข้อ 19

298 โปรดดู ICCPR, ข้อ 19(3) และ 21� และโปรดดู คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ความเห็นท่ัวไปท่ี 31, ย่อหน้า 6; Manfred Nowak, UN Covenant 
on Civil and Political Rights; CCPR Commentary (Kehlam Rhein: N�P� Engel, 1993), น� 387-87

299 รัฐธรรมนูญไทย, มาตรา 4, 34, 35, 45

300 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 4 เมษายน 2560 และโปรดดู ฟอร์ต้ีฟายไรต์ ถอดเทปการสนทนาระหว่างเจ้าหน้าท่ีทหาร
กับ สมัย ภักด์ิมี และชาวบ้านคนอ่ืน ๆ , จังหวัดเลย ประเทศไทย 26 สิงหาคม 2557

301 ICCPR, ข้อ 19(2) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ข้อ 19: เสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก: ความเห็นท่ัวไปท่ี 34, U�N� Doc� CCPR/C/
GC/34, 2554, ย่อหน้า 23

302 กฎอัยการศึก, มาตรา 11 วรรคแรก (ห้ามม่ัวสุมประชุมกัน); คำาส่ังหัวหน้าคสช�ท่ี 7/2557, 22 พฤษภาคม 2557 (ห้ามการชุมนุมของบุคคลห้าคนหรือกว่าน้ัน) 
เจ้าหน้าท่ีทหารแจ้งต่อแกนนำากลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดว่า “เป็นส่ิงท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะจัดการชุมนุมในช่วงท่ีมีการประกาศใช้กฎอัยการศึก แม้ว่าจะไม่ใช่การชุมนุม
ทางการเมือง แต่การชุมนุมในชุมชนเช่นน้ี ก็ถือว่าไม่ถูกต้อง” ฟอร์ต้ีฟายไรต์ถอดเทปการสนทนาระหว่างเจ้าหน้าท่ีทหาร กับสมัย ภักด์ิมี และชาวบ้านคนอ่ืน ๆ, 
26 สิงหาคม 2557

303 โปรดดู ICCPR, ข้อ 21 และ 22

304 โปรดดู รุจิไชยวัฒน์, คดีหมายเลขดำาท่ี 4471/2557; หงชัย, คดีหมายเลขดำาท่ี 4472/2557; รุจิไชยวัฒน์, คดีหมายเลขดำาท่ี 1430/2558; สำานักงานตำารวจแห่งชาติ, 
บันทึกคำาให้การของสุรพันธ์ุ รุจิไชยวัฒน์ และภัทราภรณ์ แก่งจำาปา, จังหวัดตาก, ประเทศไทย, 14 กรกฎาคม 2558; กระทรวงยุติธรรม, “จดหมายเชิญผู้ปกครอง
ของ [ปกปิดช่ือ] เพ่ือมาให้ปากคำา;” สำานักงานตำารวจแห่งชาติ, สถานีตำารวจนครบาลมีนบุรี, หมายเรียกบุคคลให้มารับทราบข้อกล่าวหาฉบับท่ี 1 [ปกปิดช่ือ], 14 
ธันวาคม 2558 บริษัททุ่งคำา จำากัดยังเรียกค่าเสียหายจำานวน 320 ล้านบาทจากชาวบ้านในจังหวัดเลยโดยการฟ้องหม่ินประมาททางแพ่ง โปรดดู ภักด์ิมี, คดีแพ่ง
เลขท่ี 859/2556; รุจิไชยวัฒน์, คดีแพ่งเลขท่ี 132/2557; รุจิไชยวัฒน์, คดีแพ่งเลขท่ี 974/2556; รุจิไชยวัฒน์, คดีแพ่งเลขท่ี 574/2558, คำาฟ้อง

305 โปรดดู แซ่ล่ิม, คดีอาญาเลขท่ี 3756/2558, คำาฟ้อง

306 OHCHR, จดหมายจากกลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติถึงประเทศไทย, U�N� Doc� AL THA 3/2560, 10 เมษายน 2560 



56III. บทวิเคราะห์ด้านกฎหมาย

ส่ิงแวดล้อมของเหมืองของบริษัททุ่งคำา จำากัด307 กติกา ICCPR และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ยังกำาหนดมาตรการคุ้มครองเป็นการ
เฉพาะ เพ่ือประกันสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออกของผู้เยาว์และผู้ทำางานด้านส่ือ308 มาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญ พ�ศ� 2560 ยัง
คุ้มครองเสรีภาพของบุคคลซ่ึงประกอบวิชาชีพส่ือมวลชน “ในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ”309 

กฎหมายท่ีใช้เพ่ือดำาเนินคดีหม่ินประมาททางอาญา ท้ังมาตรา 326 และ 328 ของประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 14(1) 
ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ�ศ�2550 มีข้อบัญญัติโดยท่ัวไปท่ีจำากัดสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการ
แสดงออก ซ่ึงท้ังไม่จำาเป็นหรือไม่ได้สัดส่วนต่อประโยชน์ของรัฐอย่างชอบธรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิง การ
กำาหนดโทษจำาคุกถือเป็นบทลงโทษท่ีไม่ได้สัดส่วนและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ310 มาตรา 326 และ 328 ของประมวลกฎหมาย
อาญา และมาตรา 14(1) ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ�ศ�2550 ต่างกำาหนดระวางโทษจำาคุก
ต้ังแต่หน่ึงถึงห้าปี311

สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบ 

ข้อ 20 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และข้อ 21 ของกติกา ICCPR คุ้มครองสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบ 
เช่นเดียวกับสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออก การจำากัดสิทธิท่ีจะชุมนุมอย่างสงบ เป็นส่ิงท่ีกระทำาได้ ซ่ึงหมายถึงว่าการจำากัดสิทธิน้ี
อาจกระทำาได้ด้วยเง่ือนไขท่ีเป็นข้อยกเว้น กรณีท่ีมีข้อจำากัดตามกฎหมายและจำาเป็นและได้สัดส่วนเพ่ือการบรรลุเป้าหมายท่ีชอบธรรม312 

มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ พ�ศ� 2560 คุ้มครองสิทธิท่ีจะ “มีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ” และอนุญาตให้
มีการจำากัดสิทธิได้เฉพาะ “เพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
หรือเพ่ือคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน” ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ313 

เจ้าหน้าท่ีรัฐไทยได้จำากัดการชุมนุมอย่างสงบในประเทศ โดยอ้างอำานาจตามมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ�ศ�
2457 คำาส่ังหัวหน้าคสช�ท่ี 7/2557 และข้อ 12 ของคำาส่ังหัวหน้าคสช�ท่ี 3/2558 กฎอัยการศึกซ่ึงถูกประกาศใช้ช่วงท่ีทำารัฐประหารเม่ือ
เดือนพฤษภาคม 2557 ห้าม “ม่ัวสุมประชุมกัน” และคำาส่ังหัวหน้าคสช�ท่ี 7/2557 ห้ามการชุมนุมของบุคคลกว่าห้าคนข้ึนไป314 คำาส่ังหัว
หน้าคสช�ท่ี 7/2557 กำาหนดระวางโทษจำาคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ หลังจากรัฐบาลทหารประกาศ
ยกเลิกใช้กฎอัยการศึกเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2558 รัฐบาลได้ประกาศใช้คำาส่ังหัวหน้าคสช�ท่ี 3/2558 เพ่ือห้ามการชุมนุมทางการเมืองของ
บุคคลกว่าห้าคนต่อไป315 การละเมิดคำาส่ังหัวหน้าคสช�ท่ี 3/2558 อาจมีโทษจำาคุกไม่เกินหน่ึงเดือน และ/หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท316 

การห้ามการชุมนุมทางการเมือง เป็นส่ิงท่ีท้ังไม่จำาเป็นและไม่ได้สัดส่วนเพ่ือการบรรลุเป้าหมายท่ีชอบธรรม จากการพิจารณา
การปฏิบัติตามพันธกรณีของไทยตามกติกา ICCPR คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแสดงข้อกังวลเก่ียวกับ “การ
จำากัดอย่างรุนแรงต่อเสรีภาพของการชุมนุมอย่างสงบนับแต่การทำารัฐประหารเม่ือปี 2557 โดยเฉพาะการห้ามอย่างเข้มงวดไม่ให้มี
การชุมนุมสาธารณะของบุคคลกว่าห้าคนข้ึนไป”317

เจ้าหน้าท่ีรัฐไทยได้ใช้อำานาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก และคำาส่ังหัวหน้าคสช�ท่ี 7/2557 เพ่ือจำากัดสิทธิของนักปกป้อง
ส่ิงแวดล้อมในจังหวัดเลย เจ้าหน้าท่ีรัฐไทยได้เรียกตัว ควบคุมตัวโดยพลการ และขู่จะดำาเนินคดีกับนักปกป้องส่ิงแวดล้อม ฐานละเมิด
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก และคำาส่ังหัวหน้าคสช�ท่ี 7/2557318 เจ้าหน้าท่ีรัฐไทยยังได้ใช้อำานาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก 

307 โปรดดู กระทรวงยุติธรรม, “จดหมายเชิญผู้ปกครองของ [ปกปิดช่ือ] เพ่ือมาให้ปากคำา;” สำานักงานตำารวจแห่งชาติ, สถานีตำารวจนครบาลมีนบุรี, หมายเรียกบุคคล
ให้มารับทราบข้อกล่าวหาฉบับท่ี 1 [ปกปิดช่ือ], 14 ธันวาคม 2558

308 โปรดดู ICCPR, ข้อ 19; CRC ข้อ 12

309 โปรดดู รัฐธรรมนูญไทย, มาตรา 35

310 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, CCPR ความเห็นท่ัวไปท่ี 34, 12 กันยายน 2554, ย่อหน้า 47

311 โปรดดู ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 326 และ 328; พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดทางคอมพิวเตอร์, มาตรา 14 วรรคแรก

312 โปรดดู คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, รายงานของผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบและการ
สมาคม, Maina Kiai, U�N� Doc� A/HRC/20/27, 21 พฤษภาคม 2555, ย่อหน้า 16� โปรดดู ICCPR, ข้อ 21 และ 22(2) และโปรดดู คณะกรรมการสิทธิมนุษย
ชนแห่งสหประชาชาติ, ความเห็นท่ัวไปท่ี 31, ย่อหน้า 6; Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights, น� 387-87

313 รัฐธรรมนูญไทย, มาตรา 44 

314 กฎอัยการศึก, มาตรา 11� คำาส่ังหัวหน้าคสช�ท่ี 7/2557, 22 พฤษภาคม 2557

315 โปรดดู คำาส่ังหัวหน้าคสช�ท่ี 3/2558, มาตรา12

316 อ้างแล้ว

317 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ประเด็นต่าง ๆ เก่ียวกับการรายงานตามวาระฉบับท่ี 2 ของประเทศไทย, U�N� Doc� CCPR/C/THA/Q/2, 12 
สิงหาคม 2559, ย่อหน้า 19

318 โปรดดู พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก, มาตรา 11 และ 15; คำาส่ังหัวหน้าคสช�ท่ี 7/2557
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และคำาส่ังหัวหน้าคสช�ท่ี 7/2557 เพ่ือส่ังยึดอุปกรณ์กระจายเสียง319 การกระทำาเหล่าน้ีถือเป็นการละเมิดสิทธิท่ีจะชุมนุมอย่างสงบ

นักปกป้องส่ิงแวดล้อมในจังหวัดเลย ยังถูกดำาเนินคดีตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ�ศ� 2558 เน่ืองจากเก่ียวข้อง
กับการชุมนุม การเดินขบวน การประท้วงอย่างสงบ โดยเฉพาะนักปกป้องส่ิงแวดล้อมในจังหวัดเลยถูกดำาเนินคดีและอาจได้รับโทษ
ทางอาญา จากการละเมิดมาตรา 8 และ 10 ของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ�ศ� 2558 มาตรา 8 ของพระราชบัญญัติการ
ชุมนุมสาธารณะ พ�ศ� 2558 ห้ามจัดการชุมนุมสาธารณะท่ีกีดขวางทางเข้าออกของสถานท่ีทำาการหน่วยงานของรัฐ และมีระวางโทษจำา
คุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ320 มาตรา 10 ยังกำาหนดให้ผู้จัดการชุมนุมต้องขอความยินยอม
จากผู้กำากับในท้องท่ีน้ันอย่างน้อย 24 ช่ัวโมงก่อนการชุมนุมสาธารณะ ต้องให้ข้อมูลเก่ียวกับจุดประสงค์ของการประท้วง เส้นทางการ
จัดกิจกรรม ระยะเวลา และสถานท่ี321 หากไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าก่อนจัดชุมนุม อาจส่งผลให้ถูกปรับไม่เกิน 10,000 บาท322 

การจำากัดสิทธิตามมาตรา 8 และ 10 ของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ�ศ� 2558 ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ ใน
ส่วนของมาตรา 8 และข้อห้ามต่อการชุมนุมท่ีกีดขวางทางเข้าออกของสถานท่ีทำาการหน่วยงานของรัฐ ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติ
มีความเห็นว่า คำาส่ังห้ามแบบเหมารวมเช่นน้ี รวมท้ังการห้ามการใช้สิทธิอย่างส้ินเชิง หรือการห้ามใช้สิทธิในบางสถานท่ี หรือในบาง
เวลา “เป็นส่ิงท่ีไม่ได้สัดส่วนเน่ืองจากไม่ได้คำานึงถึงเง่ือนไขของการชุมนุมแต่ละคร้ัง”323 ในแง่การขอความยินยอมตามมาตรา 10 ของ
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ ตามกฎหมายระหว่างประเทศรัฐอาจกำาหนดให้ผู้จัดการชุมนุมแจ้งให้ทางการทราบถึงแผนการ
ชุมนุม อย่างไรก็ดี ข้อกำาหนดให้ต้องขออนุญาตล่วงหน้าจากทางการก่อนจัดการชุมนุม ไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ324 
กฎหมายระหว่างประเทศยังกำาหนดข้อยกเว้นของการแจ้งการชุมนุม เม่ือ “การชุมนุม” อาจเกิดข้ึนตามธรรมชาติ325 อย่างไรก็ดี แม้จะไม่
ได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของรัฐ การชุมนุมอย่างสงบท่ีไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของรัฐ ก็ไม่ควรส่งผลให้เกิดการส่ังปรับหรือการคุมขัง326

ในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2559 ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติได้ส่งจดหมายถึงรัฐบาลไทย แสดงข้อกังวลเก่ียวกับพระราช
บัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ�ศ� 2558 โดยเน้นว่า “พระราชบัญญัติน้ีกำาหนดเง่ือนไขท่ีจำากัดการใช้สิทธิท่ีจะชุมนุมอย่างสงบ โดย
กำาหนดเง่ือนไขท่ีเคร่งครัดเก่ียวกับสถานท่ีท่ีจัดการชุมนุมสาธารณะได้”327 ประเทศไทยได้ตอบกลับโดยอ้างว่าข้อบัญญัติดังกล่าวมี
ไว้เพ่ือ “ดูแลให้เกิดความสงบเรียบร้อยของสาธารณะและความสามัคคีในสังคม”328 อย่างไรก็ดี เหตุผลน้ีไม่ถือเป็นเป้าหมายท่ีชอบ
ธรรม ท่ีสามารถใช้อ้างเพ่ือจำากัดสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการชุมนุมตามกฎหมายระหว่างประเทศได้

นักปกป้องส่ิงแวดล้อมในจังหวัดเลย ยังถูกดำาเนินคดีข้อหาบุกรุกตามมาตรา 362 และ 365 ของประมวลกฎหมายอาญา และ
พระราชบัญญัติทางหลวง พ�ศ� 2535 เน่ืองจากการจัดการประท้วง329 การดำาเนินคดีในข้อหาน้ีถือว่าเป็นเง่ือนไขท่ีจำากัดในเร่ืองของ
เวลาและสถานท่ี ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบและการสมาคม ได้แสดงความ
เห็นและข้อกังวลเก่ียวกับการฟ้องข้อหาบุกรุกโดยหน่วยงานเอกชน ซ่ึงถือเป็นการจำากัดสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบ330

สิทธิท่ีจะอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดี

ตามกฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิท่ีจะอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดีได้รับการคุ้มครอง โดยถือเป็นส่วน

319 โปรดดู คำาส่ังหัวหน้าคสช�ท่ี 7/2557

320 โปรดดู พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ, มาตรา 8 และ 27

321 เพ่ิงอ้าง มาตรา 10

322 เพ่ิงอ้าง 28

323 ท่ีประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, รายงานร่วมของผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบและการสมาคม และผู้รายงานพิเศษ
ว่าด้วยการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย การสังหารอย่างรวบรัดหรือโดยพลการเก่ียวกับการจัดการกับการชุมนุมอย่างเหมาะสม U�N� Doc� A/HRC/31/66, 
4 กุมภาพันธ์ 2559, ย่อหน้า 30

324 โปรดดู คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, รายงานของผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบและการ
สมาคม, Maina Kiai, U�N� Doc� A/HRC/20/27, ย่อหน้า 28

325 เพ่ิงอ้าง ย่อหน้า 29

326 อ้างแล้ว คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, รายงานร่วมของผู้รายงานพิเศษ, U�N� Doc� A/HRC/31/66, ย่อหน้า 23

327 OHCHR, จดหมายจากกลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติถึงประเทศไทย, U�N� Doc� AL THA 4/2559, 27 พฤษภาคม 2559

328 คณะผู้แทนถาวรไทยประจำาสหประชาชาติและหน่วยงานระหว่างประเทศอ่ืน ๆ  ท่ีกรุงเจนีวา, “จดหมายถึงกลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ” 
จดหมายเลขท่ี 52101/472, 1 มิถุนายน 2559

329 ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 362 และ 365; พระราชบัญญัติทางหลวง, มาตรา 38 และ 39

330 ฟอร์ต้ีฟายไรต์, “ประเทศไทย: ศาลยกฟ้องนักปกป้องส่ิงแวดล้อมในข้อหาท่ีไม่ถูกต้อง” แถลงการณ์, 25 พฤศจิกายน 2559, http://www�fortifyrights�org/
publication-25591125�html (เข้าถึงเม่ือ 5 กุมภาพันธ์ 2561)

http://www.fortifyrights.org/publication-20161125.html
http://www.fortifyrights.org/publication-20161125.html


58III. บทวิเคราะห์ด้านกฎหมาย

หน่ึงของสิทธิด้านสุขภาพ ท่ีกำาหนดไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศท่ีสำาคัญ ซ่ึงมีผลบังคับใช้กับประเทศไทย รวมท้ังกติกา ICESCR และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก331 
ในฐานะรัฐภาคีของกติกา ICESCR ประเทศไทยต้องดำาเนินการเพ่ือปรับปรุง “ในทุกด้านของสุขลักษณะ
ทางส่ิงแวดล้อมและอุตสาหกรรม” ท้ังน้ีเพ่ือป้องกัน รักษาและควบคุม “โรคระบาด โรคประจำาถ่ิน โรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคอ่ืน ๆ ”332 โดยรวมถึง 

ข้อกำาหนดให้มีแหล่งน้ำาด่ืมท่ีปลอดภัยและบริโภคได้ และอนามัยข้ันพ้ืนฐาน [และ] ป้องกันและลดความเส่ียงท่ีประชาชนจะ
ได้รับสารท่ีอันตราย อย่างกัมมันตรังสีและสารเคมีท่ีเป็นอันตราย หรือต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอันตราย อันส่งผลกระทบท้ังทาง
ตรงหรือทางอ้อมต่อสุขภาพของมนุษย์333

แม้ว่าการปฏิบัติตามสิทธิด้านสุขภาพ เป็นส่ิงท่ีทำาให้สัมฤทธ์ิผลเพ่ิมข้ึนตามระยะเวลา ข้ึนอยู่กับทรัพยากรท่ีมีอยู่ แต่รัฐต่าง ๆ 
มีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามข้ันตอนอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม และมีเป้าหมาย เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามสิทธิด้านสุขภาพอย่างเต็ม
ท่ี334 ท้ังน้ีรวมถึงการจัดทำาและดำาเนินการตาม “นโยบายระดับชาติท่ีมีเป้าหมายเพ่ือลดและขจัดมลพิษท้ังในอากาศ น้ำา และดิน”335 
พันธกรณีของรัฐท่ีจะต้องลดและขจัดมลพิษ ไม่เพียงครอบคลุมมลพิษจากการดำาเนินงานของรัฐเท่าน้ัน หากยังรวมถึงมลพิษจากการ
ดำาเนินงานของบุคคลท่ีสามด้วย336 

คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเน้นย้ำาว่า รัฐใด ๆ  “ท่ีไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ีจาก
ทรัพยากรท่ีมีอยู่เพ่ือให้บรรลุสิทธิด้านสุขภาพ ถือว่าได้ละเมิดพันธกรณีของตนเอง”337 นอกจากน้ัน ผู้เสียหายจากการละเมิดสิทธิด้าน
สุขภาพยังมีสิทธิได้รับ “การเยียวยาท่ีเพียงพอ ซ่ึงอาจรวมถึงการชดใช้ การชดเชย ความพึงพอใจ หรือหลักประกันว่าจะไม่เกิดซ้ำา”338 
มาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญ พ�ศ� 2560 ยังประกันสิทธิท่ีจะได้รับการเยียวยาท่ีเท่าเทียมสำาหรับบุคคลและชุมชนท่ีได้รับผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อม และความเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเป็นผลมาจากโครงการท่ีดำาเนินการโดยรัฐ หรือได้รับความเห็น
ชอบจากรัฐ339

ในปี 2550 รัฐบาลยอมรับว่า บริษัททุ่งคำา จำากัดไม่ได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองด้านส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม ในระหว่างการ
ประกอบกิจการเหมืองแร่ในจังหวัดเลย ผลการตรวจน้ำา ดิน และอาหารในจังหวัดเลยของหน่วยงานของรัฐ ยืนยันว่ามีการปนเป้ือน
ของสารเคมีท่ีมักใช้ในกระบวนการทำาเหมือง340 อย่างไรก็ดี ทางการไม่ได้จัดให้มีการสอบสวนอย่างเต็มท่ี เพ่ือหาสาเหตุของการปน
เป้ือน และใช้มาตรการอย่างทันท่วงทีเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษเพ่ิมเติม และดำาเนินการฟ้ืนฟู จากการร้องขอข้อมูลของผู้รายงาน
พิเศษแห่งสหประชาชาติ เก่ียวกับข้อค้นพบของรัฐบาลเก่ียวกับการปนเป้ือนในน้ำาและดินในจังหวัดเลยเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2557 
รัฐบาลระบุว่า สาเหตุของการปนเป้ือนด้านส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี “ไม่ชัดเจน” และอาจเป็นผลมาจาก “การระเบิดของภูเขาไฟในอดีต”341 
ในขณะท่ีรัฐบาลแจ้งเตือนชาวบ้านให้หลีกเล่ียงการใช้แหล่งน้ำาในพ้ืนท่ีเน่ืองจากมีการปนเป้ือน แต่กลับไม่ช่วยให้ชาวบ้านเข้าถึงแหล่ง
น้ำาทางเลือกอย่างย่ังยืน342 

331 UDHR, ข้อ 25; ICESCR, ข้อ 12; CRC ข้อ 24(2)(c) และ (e)

332 ICESCR, ข้อ 12

333 คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (CESCR), ความเห็นท่ัวไปท่ี 14: สิทธิท่ีจะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุดเท่า
ท่ีเป็นได้ (ข้อ 12), U�N� Doc� E/C�12/2000/4, 2000, ย่อหน้า 15

334 เพ่ิงอ้าง ย่อหน้า 30-31

335 เพ่ิงอ้าง ย่อหน้า 36

336 เพ่ิงอ้าง ย่อหน้า 34, 51

337 เพ่ิงอ้าง ย่อหน้า 47

338 เพ่ิงอ้าง ย่อหน้า 59

339 รัฐธรรมนูญไทย มาตรา 58 วรรคสาม กำาหนดว่า “ในการดำาเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหน่ึง รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนชุมชน ส่ิงแวดล้อม 
และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยท่ีสุด และต้องดำาเนินการให้มีการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนท่ีได้รับผลกระทบอย่างเป็น
ธรรมและโดยไม่ชักช้า”

340 โปรดดู กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่, “รายงานของพนักงานตรวจงานอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของบริษัททุ่งคำา จำากัด” 16 
พฤษภาคม 2550, อ้างถึงใน มูลนิธิบูรณะนิเวศ, ข้อเท็จและความจริง, น� 27-28 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, “จดหมายเลขท่ี ทส� 0305/2140” 

341 OHCHR, จดหมายจากกลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติถึงประเทศไทย, ข้อกล่าวหา, U�N� Doc� AL THA 5/2557, 1 กรกฎาคม 
2557; คณะผู้แทนถาวรไทยประจำาสหประชาชาติ, “จดหมายถึงกลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ” จดหมายเลขท่ี 52101/472

342 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย ประเทศไทย 22 มีนาคม 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สมบุญ ศรีบุรินทร์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 
มีนาคม 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ญาณิศา วงศ์คำาโส, จังหวัดเลย ประเทศไทย 25 มีนาคม 2559 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ลำาเพลิน เรืองฤทธ์ิ และบุญแรง 
ศรีทอง จังหวัดเลย ประเทศไทย 2 เมษายน 2560 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์สุพัฒน์ คุณนา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 4 เมษายน 2560 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์
พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมยืนยันว่า น้ำาท่ีสามารถใช้บริโภค
เป็นการส่วนตัวหรือในครัวเรือน ต้องปลอดจากจุลินทรีย์และพยาธิ สารเคมี และกัมมันตรังสีท่ีมีอันตราย ซ่ึงเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของบุคคล CESCR, ความ



59

รัฐบาลยังยอมรับแผนฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมในจังหวัดเลยของบริษัททุ่งคำา จำากัด โดยไม่ได้ปรึกษาหารือกับชุมชนท่ีได้รับผลกระทบ 
ในขณะท่ีนักปกป้องส่ิงแวดล้อมในจังหวัดเลยยังคงกังวลว่า แผนดังกล่าวจะไม่สามารถดำาเนินการให้เกิดการฟ้ืนคืนดินให้กลับสู่สภาพ
ธรรมชาติ และการฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมรอบเหมืองได้อย่างเหมาะสม343 

กฎหมายระหว่างประเทศย้ำาว่า สิทธิด้านสุขภาพครอบคลุมถึงสิทธิของภาคประชาชนท่ีจะมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ในการกำากับ
ดูแลการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังสิทธิท่ีจะ “แสวงหา ได้รับ และเผยแพร่ข้อมูลและแนวคิดเก่ียวกับปัญหาสุขภาพ”344 เพ่ือปฏิบัติ
ตามพันธกรณีของกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐบาลไทยต้องดูแลให้มีการปรึกษาหารืออย่างเหมาะสมกับชุมชน ในประเด็นต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับสุขภาพและส่ิงแวดล้อม

ชุมชนท่ีได้รับผลกระทบและชาวบ้าน รวมท้ังผู้ท่ีตรวจพบว่ามีไซยาไนด์ สารปรอท และสารหนูระดับสูงในเลือด และมีอาการ
ร้ายแรงด้านสุขภาพ อันเน่ืองมาจากการได้รับสารพิษ ยังคงไม่ได้รับการชดเชยอย่างเพียงพอเน่ืองจากการละเมิดสิทธิด้านสุขภาพของ
พวกเขา345 เด็กอาจได้รับผลกระทบอย่างย่ิงจากอันตรายด้านส่ิงแวดล้อมในจังหวัดเลย ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ประเทศไทย
มีพันธกรณีต้อง “แก้ไขอันตรายและความเส่ียงอันเป็นผลมาจากมลพิษทางส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ินท่ีมีต่อสุขภาพของเด็ก”346 อย่างไร
ก็ดี ในการประเมินการปฏิบัติตามสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของประเทศไทย คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็กมีความเห็นในปี 2555 
ว่า “ประเทศไทยขาดกฎหมายเชิงโครงสร้างท่ีจะกำากับดูแลการดำาเนินกิจการของบริษัทในประเทศ เพ่ือประกันให้มีมาตรการรับมือท่ี
มีประสิทธิผลเม่ือเกิดปัญหาด้านสุขภาพและโภชนาการ”347 

ความรับผิดชอบของบรรษัทเพ่ือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ส่วนหน่ึงของพันธกรณีท่ีจะต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน หมายถึงว่ารัฐบาลมีหน้าท่ีต้อง “ป้องกัน สอบสวน และเยียวยา” 
การปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานธุรกิจ ท้ังผ่าน “การกำาหนดนโยบายท่ีเป็นผล กฎหมาย ระเบียบ และการพิจารณาคดี” 
รวมท้ังการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นผล348 นอกจากน้ี บรรษัทต่าง ๆ  ยังจำาเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ มาตรฐาน
ด้านสิทธิมนุษยชน และยังต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติมิชอบมากข้ึน หลักการช้ีนำาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 
ซ่ึงคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติให้ความเห็นชอบเม่ือปี 2554 กำาหนดแนวปฏิบัติของการบังคับใช้มาตรฐานสิทธิมนุษย
ชนระหว่างประเทศ ในบริบทของกิจการธุรกิจ 349 โดยเฉพาะอย่างย่ิง หลักการช้ีนำาได้กำาหนด 1) พันธกรณีของรัฐท่ีจะต้องปกป้องสิทธิ
มนุษยชนในระหว่างการทำาธุรกิจ 2) ความรับผิดชอบของหน่วยงานธุรกิจท่ีจะต้องเคารพสิทธิมนุษยชน และ 3) การมีข้อบัญญัติให้
เยียวยาชดเชยผู้เสียหายจากการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานธุรกิจ350 

หลักการช้ีนำาย้ำาถึงความจำาเป็นท่ีภาคธุรกิจและรัฐบาลต้องมีกระบวนการตรวจสอบ เพ่ือจำาแนกปัญหาสิทธิมนุษยชนท่ีอาจ
เกิดข้ึน และดำาเนินการตามแผนเพ่ือบรรเทาผลกระทบ ก่อนจะตัดสินใจเข้าร่วมหรืออนุมัติโครงการด้านธุรกิจน้ัน351 การประเมินและ
วางแผนเช่นน้ี นับว่าจำาเป็นอย่างย่ิงโดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมท่ีมีความเส่ียงสูงอย่างเช่นเหมืองแร่352 

เห็นท่ัวไปท่ี 15: สิทธิในการเข้าถึงน้ำา (ข้อ 11 และ 12 ของกติกาน้ี), U�N� Doc� E/C�12/2002/1120, มกราคม 2546, ย่อหน้า 12(b) 

343 โปรดดู บริษัททุ่งคำา จำากัด, แผนฟ้ืนฟูสำาหรับพ้ืนท่ีเหมืองทองคำา;” กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด, “จดหมายเลขท่ี 0011/2560”

344 CESCR, ความเห็นท่ัวไปท่ี 14, ย่อหน้า 12 โปรดดู คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน, รายงานของผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในน้ำาด่ืมท่ีปลอดภัยและสุขอนามัยm 
U�N� Doc� A/HRC/24/44/Add�3, ย่อหน้า 54

345 มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทย์ศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, “ผลการตรวจการปนเป้ือนสารพิษในตัวอย่างเลือด” โปรดดู รุจิไชยวัฒน์, คดีหมายเลขดำาท่ี 
600/2559, คดีหมายเลขแดงท่ี 401/2560, น� 6-8

346 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน, รายงานของคณะผู้ชำานาญการอิสระเก่ียวกับพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนในการเข้าถึงส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภัย สะอาด เหมาะกับสุขภาพ 
และย่ังยืน U�N� Doc� A/HRC/25/53, 30 ธันวาคม 2556; คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC), ความเห็นท่ัวไปท่ี 15, สิทธิท่ีจะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ตามมาตรฐานสูงสุดเท่าท่ีเป็นได้, U�N� Doc� CRC/C/GC/15, 2556, ย่อหน้า 49

347 คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก, ข้อสังเกตเชิงสรุป, ประเทศไทย, U�N� Doc� CRC/C/THA/CO/3-4, 17 กุมภาพันธ์ 2012, ย่อหน้า 29; คณะกรรมการสิทธิมนุษย
ชนแห่งสหประชาชาติ, ข้อสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ประเทศไทย, U�N� Doc� CCPR/CO/84/THA, 8 กรกฎาคม 2548, ย่อหน้า 19

348 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, รายงานของผู้แทนพิเศษของเลขาธิการว่าด้วยประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและบรรษัทข้ามชาติ และหน่วยงานทาง
ธุรกิจอ่ืน ๆ  U�N� Doc� A/HRC/17/31, มีนาคม 2554 หลักการช้ีนำา มีข้อสังเกตว่า รัฐควร “บังคับใช้กฎหมายท่ีมีเป้าหมาย หรือส่งผล เพ่ือกำาหนดให้หน่วยงานธุรกิจ
ต้องเคารพสิทธิมนุษยชน และให้มีการประเมินเป็นระยะว่ากฎหมายเหล่าน้ีมีอยู่เพียงพอ และอุดช่องว่างใด ๆ  ได้” OHCHR, หลักการช้ีนำาแห่งสหประชาชาติว่า
ด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน, Bน� 3

349 โปรดดู คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ถ้อยแถลงของสำานักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ว่าด้วยอำานาจหน้าท่ีของคณะ
ทำางานแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน, 3 กรกฎาคม 2557

350 OHCHR, หลักการช้ีนำาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

351 เพ่ิงอ้าง หลักการ 17-21

352 หลักการช้ีนำามีข้อสังเกตว่า บริษัทควรมี “กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ือจำาแนก ป้องกัน บรรเทาผลกระทบ และกำาหนดวิธีการรับมือเม่ือเกิดผลก



60III. บทวิเคราะห์ด้านกฎหมาย

ภายใต้หลักการน้ี บริษัททุ่งคำา จำากัดจึงมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามสิทธิท่ีได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ รวมท้ัง
สิทธิในการทำางานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออก และการชุมนุมอย่างสงบ และสิทธิท่ีจะอยู่ในส่ิง
แวดล้อมท่ีดี รัฐบาลไทยยังต้องรับผิดชอบเพ่ือประกันให้บริษัททุ่งคำา จำากัดและหน่วยงานธุรกิจอ่ืน ๆ เคารพสิทธิท่ีได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ

ระทบด้านสิทธิมนุษยชน” เพ่ิงอ้าง II(A)(15)(b)



“We Fight to Protect Our Home”

ข้อเสนอแนะ

ต่อรัฐบาลไทย:

 � สืบสวนสอบสวนอย่างเต็มท่ีและนำาตัวผู้ท่ีโจมตีทำาร้ายและการข่มขู่นักปกป้องส่ิงแวดล้อม  สมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 

และราษฎรในจังหวัดเลยมาลงโทษ รวมท้ังการโจมตีทำาร้ายชาวบ้านโดยกลุ่มคนร้ายสวมหมวกไหมพรม เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 

2557

 � ยุติการควบคุมตัวโดยพลการทุกรูปแบบ รวมท้ังมาตรการ“ปรับทัศนคติ” 

 � ยุติการใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยพลการทุกรูปแบบต่อนักปกป้องส่ิงแวดล้อม  แกนนำาชุมชน และผู้ส่ือข่าวท่ีดำาเนิน

การอย่างชอบธรรม โดยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

 � ยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายและประกาศคำาส่ัง  ท่ีมีเน้ือหาไม่สอดคล้องกับสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออก และการ

ชุมนุมอย่างสงบ รวมท้ังมาตรา 326 ถึง 328 ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ�ศ� 2558 และคำาส่ัง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 3/2558 

 � ประกันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการปรึกษาหารืออย่างเหมาะสมกับชุมชน  ในประเด็นเก่ียวกับสุขภาพและส่ิงแวดล้อม

ของพวกเขา

 � ดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือให้ชุมชนท่ีได้รับผลกระทบในจังหวัดเลย  สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำาท่ีสะอาดและเพียงพอ 

และป้องกันการได้รับสารพิษ รวมท้ังไซยาไนด์ สารหนู สารปรอทและสารเคมีอ่ืน ๆ ท่ีนิยมใช้ในการทำาเหมืองแร่ 

 � ตรวจสอบอย่างถ่ีถ้วนเร่ืองข้อกล่าวหาว่ามีผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ  อันเป็นผลมาจากการประกอบกิจการ

เหมืองทองคำาของบริษัททุ่งคำา จำากัดในจังหวัดเลย และจัดให้มีการเยียวยาอย่างเพียงพอและเป็นผลต่อชุมชนและบุคคลท่ีได้รับผลก

ระทบ ประกันว่าจะมีการชดเชย รวมท้ังการชดใช้ การชดเชย ความพึงพอใจ หรือหลักประกันว่าจะไม่เกิดซ้ำา สำาหรับผู้เสียหายจากการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกคน

 � ประกันว่า  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะดำาเนินอย่างครอบคลุมและเพียงพอ เพ่ือเปล่ียนท่ีดินรอบเหมืองแร่ในจังหวัดเลยให้กลับคืนสู่

สภาพธรรมชาติ 

ต่อบริษัททุ่งคำา จำากัดและธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง:

 � ยกเลิกการใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยพลการทุกรูปแบบต่อนักปกป้องส่ิงแวดล้อม  แกนนำาชุมชน และผู้ส่ือข่าวท่ี

ดำาเนินการอย่างชอบธรรม โดยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

 � ดำาเนินการตามหลักการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน  สำาหรับธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัททุ่งคำา จำากัด โดยให้ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ี

เป็นผลและเป็นรูปธรรม เพ่ือป้องกันและเยียวยาการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน เห็นชอบและดำาเนินการตามหลักการช้ีนำาแห่ง

สหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน โดยในการปฏิบัติตามหลักการช้ีนำา ให้

 - จัดทำานโยบายด้านสิทธิมนุษยชนสาธารณะ เพ่ือเป็นหลักประกันให้มีการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนในการดำาเนินธุรกิจใด ๆ 

ของบริษัททุ่งคำา จำากัด และการเยียวยาต่อการปฏิบัติมิชอบ
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 - สนับสนุนให้มีการประเมินผลอย่างเป็นอิสระและรอบด้าน ต่อผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในจังหวัดเลยของบริษัทท้ังใน

อดีต ปัจจุบัน และในอนาคต

 - จัดให้มีการเยียวยาท่ีเหมาะสมสำาหรับการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน อันเป็นผลมาจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัทใน

จังหวัดเลย 

 - ดำาเนินการอย่างครอบคลุมและเพียงพอ เพ่ือเปล่ียนท่ีดินรอบเหมืองทองคำาในจังหวัดเลยให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติ  

 � สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการปรึกษาหารืออย่างเหมาะสมกับชุมชน  ในประเด็นท่ีเก่ียวกับสุขภาพและส่ิง

แวดล้อมของพวกเขา

 � เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการทำาเหมืองทองคำา รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกับ การขอสัมปทาน ผู้ถือหุ้น และการจัดการกากของเสีย

และสารพิษต่อสาธารณะ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส
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รายงานฉบับน้ีเป็นผลจากการวิจัยของฟอร์ต้ีฟายไรต์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 - สิงหาคม 2561 สุธา
รี วรรณศิริ ผู้เช่ียวชาญด้านสิทธิมนุษยชนประจำาประเทศไทยของฟอร์ต้ีฟายไรต์ เป็นผู้เขียนหลักของรายงาน
ฉบับน้ี เอมี สมิธ ผู้อำานวยการบริหาร เป็นผู้กำากับดูแลงานวิจัย และมีบทบาทสำาคัญในการเขียน จอห์น ค
วินลีย์ III ผู้เช่ียวชาญด้านสิทธิมนุษยชน ให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัยและความสนับสนุนด้านอ่ืน ๆ  แม
ทธิว สมิธ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และเอริค พอลเสน ผู้อำานวยการด้านกฎหมาย เป็นคณะบรรณาธิการ
รายงานน้ี ยังมีบุคคลท่ีไม่ประสงค์จะออกนามซ่ึงช่วยแปลเอกสารและถอดเทปสัมภาษณ์พยานและแกน
นำาชุมชน ลูริ คาโตะ ผู้ช่วยด้านกราฟฟิคดีไซด์ ฟอร์ต้ีฟายไรต์เป็นผู้ออกแบบรูปเล่มของรายงาน กลุ่มฅนรักษ์
บ้านเกิด จามร ศรเพชรนรินทร์ และลุค ดักเก้ิลบาย สนับสนุนภาพถ่ายและส่ือผสมอ่ืน ๆ  

ฟอร์ต้ีฟายไรต์ยังขอขอบคุณเป็นพิเศษต่อพยานและผู้เสียหายจากการโจมตีทำาร้ายเม่ือเดือน
พฤษภาคม 2557 ท่ีบ้านนาหนองบง สมาชิกของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด นักปกป้องส่ิงแวดล้อม ผู้ส่ือข่าว และ
ราษฎรในชุมชนท่ีได้รับผลกระทบในจังหวัดเลย สอ รัตนมณี พลกล้า และคณะนักกฎหมายท่ีมูลนิธิศูนย์ข้อมูล
ชุมชน และบุคคลอ่ืน ๆ  ซ่ึงมีส่วนสนับสนุนงานวิจัย และสละเวลา กำาลัง และประสบการณ์เพ่ือช่วยเหลือฟ
อร์ต้ีฟายไรต์ ฟอร์ต้ีฟายไรต์ยังขอให้กำาลังใจนักปกป้องส่ิงแวดล้อม ไม่เฉพาะในจังหวัดเลย แต่รวมถึงทุก
คนในประเทศไทยและในโลก ซ่ึงต่างทำางาน พร้อมท่ีจะเส่ียงภัย เพ่ือให้ชุมชนและส่ิงแวดล้อมของตนดีข้ึน 

ฟอร์ต้ีฟายไรต์ย่อมไม่อาจทำางานได้ หากไม่ได้รับความสนับสนุนจากแหล่งทุนและเงินบริจาคของ
บุคคลต่าง ๆ  เราขอขอบคุณท่ีสนับสนุนงานของเรา 

กิตติกรรมประกาศ
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ภาคผนวก ก: 
จดหมายถึงรัฐบาลไทย

	

	

Switzerland	
78,	Route	de	Florissant	

CH	1206	Geneva	
	

United	States	
P.O.	Box	110	

Belfast,	Maine	04915	
+1.207.518.7983	

Thailand	
P.O.	Box	314	

Phra	Kanong	Post	Office	
Bangkok	10110	
+66.87.795.5454	

Fortify.Rights@FortifyRights.org	
	

August	23,	2018	
	
Prime	Minister	General	Prayut	Chan-o-cha	
Office	of	the	Permanent	Secretary		
Office	of	the	Prime	Minister	
Government	House	
1	Phitsanulok	Road	
Dusit,	Bangkok	10300	
	
Dear	Prime	Minister,	
	
Fortify	Rights	is	a	nongovernmental	organization	based	in	Southeast	Asia.	We	investigate	human	
rights	violations,	engage	governments	and	others	on	solutions,	and	strengthen	the	work	of	human	
rights	defenders,	affected	communities	and	civil	society.	
	
Fortify	Rights	is	preparing	a	report	about	the	situation	of	environmental	defenders	engaged	in	
activities	in	Wang	Sa	Phung	District,	Loei	Province,	particularly	with	regard	to	Tungkum	Limited’s	
gold	mining	operations.	Our	research	examines	alleged	attacks	and	threats	against	environmental	
defenders,	arbitrary	detention,	restrictions	on	the	right	to	freedom	of	expression	and	peaceful	
assembly,	and	potential	violations	on	the	right	to	a	healthy	environment.	Our	findings	are	based	
on	 first-person	 interviews	with	affected	 community	members	and	 local	 authorities	 as	well	 as	
court	documents,	photographs,	and	other	recordings.	
	
We	are	writing	to	ensure	that	our	report	accurately	represents	the	policies	and	practices	of	the	
Royal	 Thai	 Government	 with	 regard	 to	 ensuring	 the	 protection	 of	 environmental	 defenders,	
accountability	and	remedies	for	victims	of	human	rights	violations,	the	implementation	of	the	U.N	
Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights,	and	the	general	situation	of	ensuring	basic	
rights	and	protections	in	Loei	Province,	particularly	in	the	context	of	Tungkum	Ltd.’s	business	
operations	in	Wang	Sa	Phung	District.	
	
Fortify	Rights	endeavors	to	produce	objective	human	rights	publications	based	on	all	available	
information.	 We	 hope	 your	 office	 will	 respond	 at	 your	 earliest	 opportunity	 to	 the	 attached	
questions	so	that	we	may	reflect	your	views	in	our	reporting.	Please	also	feel	free	to	include	any	
additional	information,	materials,	or	statistics	that	might	be	relevant	to	our	research.	
	
To	fully	incorporate	your	views	in	our	forthcoming	publication,	we	would	appreciate	a	response	
no	later	than	September	7,	2018.	If	an	in-person	meeting	would	be	preferable,	we	would	be	happy	
to	discuss	our	research	in	detail	at	a	time	that	is	most	convenient	for	your	schedule.	
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Thank	you	for	your	consideration	of	this	matter.	We	look	forward	to	engaging	with	your	office	to	
further	advance	human	rights	protection	in	Thailand.	
	
Sincerely,	
 
 
	
Amy	Smith	
Executive	Director	
	
cc:	
	
Air	Chief	Marshal	Prajin	Juntong	
Deputy	Prime	Minister	and	Minister	of	Justice	
Government	Complex	Building	A	
Chaeng	Wattana	Road		
Lak	Si,	Bangkok	10210	
	
Uttama	Savanayana	
Minister	of	Industry		
Rama	VI	Road		
Bangkok	10400	
	
General	Surasak	Karnjanarat	
Minister	of	Natural	Resources	and	Environment	
Pahoyothin	Road		
Phayathai,	Bangkok	10400	
	
Dr.	Piyasakol	Sakolsatayadorn		
Minister	of	Public	Health	
Tiwanon	Road,		
Talad	Kwan,	Nonthaburi	11000	
	
Chaiwat	Chuenkosum	
Loei	Provincial	Governor	
Loei	Provincial	Office	
Maliwan	Road	
Kudpong	Sub-District,	Muang,	Loei	42000	
	
What	Tingsamitr	
Chair	of	the	National	Human	Rights	Commission	of	Thailand	
Government	Complex	Building	B	
Chaeng	Wattana	Road		
Lak	Si,	Bangkok	10210	
	
Enclosures	(1) 
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Questions	from	Fortify	Rights	to	the	Royal	Thai	Government	

	
1. Could	 you	 please	 provide	 information	 on	what	 the	 Thai	 Government	 has	 done	 to	
prevent,	 investigate,	 and	 redress	 human	 rights	 abuses	 related	 to	 the	 activities	 of	
business	enterprises	operating	in	the	country?	We	are	particularly	interested	in	any	
policies,	 legislation,	 regulations	 and	 adjudication	 as	 well	 as	 effective	 enforcement	
processes	that	have	been	put	in	place.	
	

2. Could	you	please	provide	information	on	Tongkah	Habour	Public	Company	Limited	
and	 Tungkum	 Limited’s	 business	 activities	 in	 Thailand?	What,	 if	 any,	 interests	 do	
members	of	the	Thai	government	have	in	Tongkah	Habour	PCL	and/or	Tungkum	Ltd.?	
	

3. Are	you	aware	of	any	human	rights	abuses	within	the	business	operations	of	Tongkah	
Habour	 PCL	 and/or	 Tungkum	 Ltd.,	 particularly	 with	 regard	 to	 the	 gold	 mining	
operations	of	Tungkum	Ltd.	in	Loei	Province?	What,	if	any,	administrative,	legislative,	
and	judicial	measures	have	Thai	authorities	taken	to	prevent,	investigate,	and	redress	
human	rights	abuses	by	Tongkah	Habour	PCL	and/or	Tungkum	Ltd.?	
	

4. What,	if	any,	measures	have	Thai	authorities	taken	to	ensure	protections	and	effective	
remedies	for	environmental	defenders,	including	members	of	the	Khon	Rak	Ban	Kerd	
Group	(KRBKG)	in	Loei	Province?		
	

5. Could	you	please	provide	information	on	the	investigations	and	its	finding	into	attacks	
and	 death	 threats	 against	 members	 of	 KRBKG	 and	 residents	 in	 Wang	 Sa	 Phung	
District,	including	the	attack	on	May	15,	2014	in	Na	Nong	Bong	village?	What,	if	any,	
actions	 have	 Thai	 authorities	 taken	 to	 ensure	 accountability	 for	 perpetrators	 and	
effective	remedy	for	victims	of	these	attacks?	
	

6. What	was	the	legal	basis	for	Thai	authorities	to	subject	13	community	 leaders	and	
KRBKG	members	from	Wang	Sa	Phung	District	to	“attitude	adjustment”	sessions	in	
2014	and	 for	 removing	 the	public	 announcement	 system	 from	Ban	Na	Nong	Bong	
village?	
	

7. What	formal	and/or	informal	measures	or	mechanisms	exist	to	ensure	restrictions	
imposed	 by	 Thai	 authorities	 on	 the	 right	 to	 liberty,	 freedom	 of	 expression,	 and	
freedom	of	peaceful	assembly	are	necessary	to	achieve	a	legitimate	aim	in	line	with	
international	law?	In	particular,	what	measures	exist	to	prevent	the	misuse	of	the	Thai	
justice	 system	 to	 effect	 reprisals	 on	 human	 rights	 defenders	 or	 others	 engaged	 in	
protected	activities?	
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8. What	 formal	 and/or	 informal	 measures	 or	 mechanisms	 exist	 to	 prevent	
disproportionate	punishments,	including	terms	of	imprisonment,	for	engaging	in	free	
speech	and	peaceful	assembly	activities?	
	

9. How	many	criminal	complaints	and	lawsuits	have	Thai	authorities	initiated	against	
members	of	KRBKG	and/or	other	residents	in	Wang	Sa	Phung	District?	Who	are	the	
defendants	of	and	what	are	the	bases	for	and	status	of	these	complaints	and	lawsuits?	
	

10. Could	you	please	provide	information	on	measures	taken	to	implement	the	Head	of	
National	 Council	 for	 Peace	 and	 Order	 No.72/2559,	 suspending	 all	 gold	 mine	
operations	 in	 Thailand	 effective	 January	 1,	 2017—particularly	 with	 respect	 to	
Tungkum	Ltd.’s	operations	in	Wang	Sa	Phung	District?		
	

11. How	has	the	government	monitored	Tungkum	Ltd.’s	operations	 in	Wang	Sa	Phung	
District	to	ensure	its	operations	did	not	pose	adverse	environmental	impacts?	What,	
if	any,	measures	did	Thai	authorities	take	to	mitigate	potential	adverse	environmental	
impacts	since	the	start	of	Tungkum	Ltd.’s	operations	in	Wang	Sa	Phung	District?	
	

12. Are	 you	 aware	 of	 any	 adverse	 health	 or	 environmental	 impacts	 resulting	 from	
Tungkum	Ltd.’s	 operations	 in	Wang	Sa	Phung	District?	What,	 if	 any,	measures	are	
planned	or	have	been	taken	to	address	adverse	health	or	environmental	impacts	that	
may	have	resulted	from	Tungkum	Ltd.’s	operations	in	Wang	Sa	Phung	District?				
	

13. Could	 you	 please	 provide	 information	 on	 the	 most	 recent	 environmental	 tests	
conducted	 in	 areas	 surrounding	 Tungkum	 Ltd.’s	 operations	 in	 Loei	 Province,	
including	 the	 results	 of	 tests	 on	 natural	 water,	 underground	 water	 supplies,	 soil,	
plants,	and	aquatic	species	tests?	
	

14. Could	 you	 please	 provide	 information	 on	 the	 status	 of	 Tungkum	 Ltd.’s	 proposed	
environmental	rehabilitation	plan	in	Wang	Sa	Phung	District?	How,	if	at	all,	was	the	
government	involved	in	the	development	or	implementation	of	this	plan?	
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(คําแปล) 

78 สิงหาคม 7>?@ 

นายกรัฐมนตรีพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
สํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
ทําเนยีบรัฐบาล 
1 ถนนพิษณุโลก 
ดสิุต กรุงเทพฯ 10300 
 

เรียน นายกรัฐมนตรี,   

ฟอร์ตี _ฟายไรตเ์ป็นองคก์รพฒันาเอกชนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เราสอบสวนกรณกีารละเมิด 
สิทธิมนษุยชน ร่วมมือกบัภาครฐัและภาคส่วนอืjน ๆ เพืjอหาทางออกและส่งเสริมการทํางานของนกัปก 
ปกป้องสิทธิมนษุยชนชุมชนและภาคประชาสงัคมทีjได้รบัผลกระทบ  
 

ฟอร์ตี _ฟายไรตอ์ยู่ระหว่างจดัทํารายงานเกีjยวกบัสถานการณ์ของนกัปกป้องสิjงแวดล้อม 

ซึjงดําเนินการในอําเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย โดยเฉพาะทีjเกีjยวกบัการทําเหมืองทองคําของบริษทัทุ่งคํา 

จํากดั งานวิจยัของเรามุ่งตรวจสอบข้อกล่าวหาว่ามีการทําร้ายและคกุคามนกัปกป้องสิjงแวดล้อม 

การควบคมุตวัโดยพลการ การจํากดัสิทธิทีjจะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ 

และความเสีjยงทีjจะเกิดการละเมิดสิทธิทีjจะอาศยัอยู่ในสิjงแวดล้อมทีjดีผลการศึกษาของเราอยู่บนพื _นฐานก

ารสมัภาษณ์ผู้ทีjเกีjยวข้องโดยตรง รวมทั _งสมาชิกของชุมชนทีjได้รับผลกระทบและหน่วยราชการในท้องถิjน 

รวมทั _งการเกบ็ข้อมลูจากเอกสารของศาล ภาพถ่ายและการบนัทกึข้อมลูอย่างอืjน  

เหตทุีjเขียนจดหมายนี _เพืjอประกนัว่ารายงานของเราจะให้ข้อมลูอย่างเทีjยงตรงเกีjยวกบันโยบายแล

ะการปฏิบตัิของรัฐบาลไทยในแงก่ารคุ้มครองนกัปกป้องสิjงแวดล้อมการตรวจสอบได้และการเยียวยาผู้เสีย

หายจากการละเมิดสิทธิมนษุยชนการปฏิบตัิตามหลกัการชี _นําแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุ

ษยชน และสถานการณ์ทัjวไปเกีjยวกบัการปกป้องสิทธิขั _นพื _นฐานและการคุ้มครองอืjน ๆ ในจงัหวดัเลย 

โดยเฉพาะในบริบทเกีjยวกบัการดําเนินงานทางธุรกจิของบริษัททุ่งคํา จํากดัในอําเภอวงัสะพงุ 
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ฟอร์ตี _ฟายไรต์พยายามจดัทํารายงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นกลางตั _งอยูบ่นพื _นฐานข้อมลูทีjมี

อยู่ทั _งหมด เราหวงัว่าหน่วยงานของท่านจะช่วยตอบคําถามทีjแนบมานี _โดยเร็วสดุเท่าทีjจะเป็นไปได้ 

เพืjอให้รายงานของเราครอบคลมุความเหน็ของท่านด้วย กรุณาให้ข้อมลูใด ๆ เอกสาร 

หรือข้อมลูเชิงสถติิเพิjมเติม หากท่านเหน็ว่าเกีjยวข้องกบังานวิจยัของเรา 

 

 

 

 

 

 

                ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                  เอมี สมิธ 

                   ผู้อํานวยการบริหาร ฟอร์ตี _ฟายไรต ์
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สําเนาถึง 

พล.อ.อ. ดร.ประจิน จัjนตอง  
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม   
ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิw (อาคาร A) 
ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลกัสีj กรุงเทพมหานคร 10210   
 

นายอุตตม สาวนายน   

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  

ถนนพระราม 6  

กรุงเทพฯ 10400 

 

พลเอกสรุศกัดิw กาญจนรัตน์  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิjงแวดล้อม 

ถนนพหลโยธิน  

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคณุ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสตัยาทร  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ  

ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวญั  

อําเภอเมือง นนทบุรี 11000 

 

นายชยัวฒัน์ ชืjนโกสมุ  

ผู้ว่าราชการจงัหวดัเลย  

ศาลากลางจงัหวดัเลย  

ถนนมะลิวลัย์ ตําบลกุดป่อง  

อําเภอเมือง จงัหวดัเลย 42000 
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นายวสั ติงสมิตร  

ประธานกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาติ  

ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภกัดี (อาคาร B) 

ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง  

เขตหลกัสีj กรุงเทพมหานคร 10210   

 

เอกสารแนบหนึjงฉบบั คําถามจากฟอร์ตี _ฟายไรต์ถึงรัฐบาลไทย (จํานวน 2 หน้า) 
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คําถามจากฟอร์ตี .ฟายไรต์ถึงรัฐบาลไทย 

/.กรุณาให้ข้อมลูเกี?ยวกับการดําเนินงานของรัฐบาลไทยเพื?อป้องกันสอบสวนและเยียวยาเมื?อเกิดการปฏิบตัิมิชอบด้าน 
สิทธิมนุษยชนอนัเป็นผลมาจากการดําเนินงานด้านธุรกิจเหมืองแร่ในประเทศของท่าน เราสนใจอย่างยิ?งเกี?ยวกับ 
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และคําตดัสินของศาลใด ๆ รวมทัง̀กระบวนการบงัคบัใช้อย่างเป็นผลที?เกิดขึน̀  
 
b. กรุณาให้ข้อมลูเกี?ยวกับการดําเนินงานด้านธุรกิจในประเทศไทยของบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) 

และบริษัททุ่งคํา จํากัด ไม่ทราบว่าบุคคลใดในรัฐบาลไทยมีผลประโยชน์ใด ๆ เกี?ยวข้องกับบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด 

(มหาชน) และ/หรือบริษัททุ่งคํา จํากัดหรือไม่? 

i. ท่านทราบหรือไม่ว่า มีการปฏิบตัิมิชอบด้านสิทธิมนุษยชนเนื?องจากการดําเนินงานด้านธุรกิจของบริษัท 

ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัททุ่งคํา จํากัด โดยเฉพาะที?เกี?ยวกับการทําเหมืองทองคําของบริษัททุ่งคํา 

จํากัดในจงัหวดัเลย? ทางหน่วยราชการไทยได้ใช้มาตรการของฝ่ายบริหาร นิติบญัญัติ และตลุการ เพื?อป้องกัน 

สอบสวน และเยียวยาเมื?อเกิดการปฏิบตัิมิชอบด้านสิทธิมนุษยชนหรือไม่? 

m. หน่วยราชการไทยได้ใช้มาตรการใด ๆ หรือไม่เพื?อประกันให้มีการคุ้มครองและการเยียวยาอย่างเป็นผลสําหรับนกั 
ปกป้องสิ?งแวดล้อม รวมทัง̀สมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ในจงัหวดัเลย? 
 
o.กรุณาให้ข้อมูลเกี?ยวกับการสอบสวนและผลการสอบสวนกรณีการโจมตีทําร้ายและการขู่ฆ่าสมาชิกกลุม่ฅนรักษ์บ้านเกิด 

และชาวบ้านที?อําเภอวงัสะพุง รวมทัง̀การโจมตีทําร้ายเมื?อวนัที? /o พฤษภาคม 2557 ที?บ้านนาหนองบงหน่วยราชการไทย 

ได้ดําเนินการใด ๆ หรือไม่เพื?อประกันให้มีความรับผิดของคนร้ายและให้มีการเยียวยาอย่างเป็นผลสําหรับผู้เสียหายจาก 

การโจมตีเหล่านี?̀  

 

v. หน่วยราชการไทยใช้เหตุผลทางกฎหมายใด เพื?อบงัคบัให้แกนนําชุมชนและสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด /i คนจาก 
อําเภอวงัสะพุงต้องเข้ารับ “การปรับทัศนคติ” ในปี booyและการยึดอุปกรณ์เครื?องกระจายเสียงในหมู่บ้านนาหนองบง? 
 
y. มีมาตรการหรือกลไกอย่างเป็นทางการและ/หรือไม่เป็นทางการหรือไม่ เพื?อประกันว่า การจํากัดสิทธิที?จะมีอิสรภาพ 
เสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบของหน่วยราชการไทยเกิดขึน̀ด้วยเหตุผลที?จําเป็นเพื?อบรรลเุป้
าหมายที?ชอบธรรมสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ?โดยเฉพาะอย่างยิ?งมีมาตรการใดหรือไม่เพื?อป้องกันการใช้ประโ
ยชน์โดยมิชอบของระบบยุติธรรมไทยส่งผลให้เกิดการตอบโต้ต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือบุคคลอื?นที?เกี?ยวข้องกับการ
ทํางานคุ้มครองสิทธิ? 
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z. มีมาตรการหรือกลไกอย่างเป็นทางการและ/หรือไม่เป็นทางการหรือไม่ เพื?อป้องกันการลงโทษอย่างไม่ได้สัดส่วน 
ทัง̀ในแง่ระยะเวลาการคุมขงั ที?มีการนํามาใช้กับบุคคลที?ใช้เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ?  
 
{. หน่วยราชการไทยได้ฟ้องคดีอาญาและอื?น ๆ กับสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด และ/หรือชาวบ้านที?อําเภอวงัสะพุงทัง̀ 
หมดกี?คดี? ใครบ้างที?เป็นจําเลย เป็นการฟ้องด้วยเหตุผลใด และมีการดําเนินคดีและไต่สวนไปถึงขัน̀ตอนใดแล้ว? 
 
/~. กรุณาให้ข้อมลูเกี?ยวกับมาตรการ เพื?อการบังคบัใช้ตามคําสั?งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที?yb/boo{ 
รวมทัง̀การชะลอการทําเหมืองทองคําในประเทศไทย ซึ?งมีผลตัง̀แต่วนัที? / มกราคม โดยเฉพาะในส่วนที?เกี?ยวกับการดําเนิน 
งานของบริษัททุ่งคํา จํากัดในอําเภอวงัสะพุง  
 
//.รัฐบาลได้ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัททุ่งคําจํากัดในอําเภอวงัสะพุงอย่างไรบ้างเพื?อประกันว่าการดําเนิ
นงานของบริษัทจะไม่ส่งผลกระทบร้ายแรงด้านสิ?งแวดล้อม?หน่วยราชการไทยได้นํามาตรการใดมาใช้เพื?อบรรเทาผลกระท
บร้ายแรงด้านสิ?งแวดล้อมที?อาจเกิดขึน̀ นบัแต่มีการดําเนินงานของบริษัททุ่งคํา จํากัดในอําเภอวงัสะพุง? 
 

/b. ท่านทราบข้อมูลเกี?ยวกับผลกระทบร้ายแรงด้านสขุภาพและสิ?งแวดล้อม อนัเป็นผลมาจากการดําเนินงานของบริษัททุ่ง 
คํา จํากัดในอําเภอวงัสะพุงหรือไม่? มีการวางแผนใช้มาตรการใด หรือได้ใช้มาตรการใดแล้วเพื?อแก้ไขผลกระทบร้ายแรง 
ด้านสขุภาพและสิ?งแวดล้อม อนัอาจเป็นผลมาจากการดําเนินงานของบริษัททุ่งคํา จํากัดในอําเภอวงัสะพุง?    
 

/i. กรุณาให้ข้อมลูเกี?ยวกับการตรวจสอบด้านคุณภาพสิ?งแวดล้อมล่าสดุในพืน̀ที?รอบเหมืองของบริษัททุ่งคํา 

จํากัดในจงัหวัดเลย รวมทัง̀การตรวจสอบนํา̀ตามธรรมชาติ นํา̀ใต้ดิน การตรวจสอบดิน การตรวจสอบพืช และสตัว์นํา̀ 

/m. กรุณาให้ข้อมลูเกี?ยวกับความคืบหน้าของแผนการฟืน̀ฟูสิ?งแวดล้อมตามข้อเสนอของบริษัททุ่งคํา จํากัด 

รัฐบาลได้เข้าไปมีส่วนเกี?ยวข้องในการจดัทําหรือการดําเนินงานตามแผนนีอ̀ย่างไรบ้าง?   
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ภาคผนวก ข: 
จดหมายถึงบริษัททุ่งคำา จำากัด

	

	

Switzerland	
78,	Route	de	Florissant	

CH	1206	Geneva	
	

United	States	
P.O.	Box	110	

Belfast,	Maine	04915	
+1.207.518.7983	

Thailand	
P.O.	Box	314	

Phra	Kanong	Post	Office	
Bangkok	10110	
+66.87.795.5454	

Fortify.Rights@FortifyRights.org	
	

August	23,	2018	
	
Chief	Executive	Officer	
Tungkum	Limited	
179	Moo	3	
Khao	Luang,	Wang	Sa	Phung	
Loei	Province	42130 
	
Dear	Sir/Madam,	
	
Fortify	Rights	is	a	nongovernmental	organization	based	in	Southeast	Asia.	We	investigate	
human	rights	violations,	engage	governments	and	others	on	solutions,	and	strengthen	
the	work	of	human	rights	defenders,	affected	communities	and	civil	society.	
	
Fortify	 Rights	 is	 preparing	 a	 report	 about	 the	 situation	 of	 environmental	 defenders	
engaged	in	activities	in	Wang	Sa	Phung	District,	Loei	Province,	particularly	with	regard	
to	Tungkum	Limited’s	gold	mining	operation.	Our	research	examines	alleged	attacks	and	
threats	against	environmental	defenders,	arbitrary	detention,	restrictions	on	the	right	to	
freedom	of	expression	and	peaceful	assembly,	and	potential	violations	on	the	right	to	a	
healthy	environment.	 	Our	 findings	are	based	on	 first-person	 interviews	with	affected	
community	members	and	local	authorities	as	well	as	court	documents,	photographs,	and	
other	recordings.	
	
We	are	writing	to	ensure	that	our	report	accurately	represents	the	policies	and	practices	
of	Tungkum	Ltd.	during	the	period	of	the	investigation	between	2015-2016,	with	regard	
to	alleged	attacks	against	environmental	defenders	and	residents	of	Ban	Na	Nong	Bong	
on	May	15,	2014,	civil	and	criminal	complaints	and	lawsuits	initiated	by	Tungkum	Ltd.,	
and	the	company’s	activities	to	ensure	basic	rights	and	protections	within	its	business	
operations.	
	
Fortify	Rights	 endeavors	 to	produce	objective	human	 rights	publications	based	on	 all	
available	information.	We	hope	your	office	will	respond	at	your	earliest	opportunity	to	
the	attached	questions	so	that	we	may	reflect	your	views	in	our	reporting.	Please	also	feel	
free	to	include	any	additional	information,	materials,	or	statistics	that	might	be	relevant	
to	our	research.	
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To	fully	incorporate	your	views	in	our	forthcoming	publication,	we	would	appreciate	a	
response	no	later	than	September	7,	2018.	If	an	in-person	meeting	would	be	preferable,	
we	would	be	happy	to	discuss	our	research	in	detail	at	a	time	that	is	most	convenient	for	
your	schedule.	
	
Thank	you	for	your	consideration	of	this	matter.	We	look	forward	to	engaging	with	your	
office.	
	
Sincerely,	
	
	
Amy	Smith	
Executive	Director	
 
cc:	
 
Mr.	Wichit	Chiamwichitkun	
Chief	Executive	Officer	
Tongkah	Harbour	Public	Company	Limited	
Muang	Thai	–	Phattara	Building	No.	1,	7th	Floor	
252/11	Ratchadapisek	Road		
Huay	Kwang,	Bangkok	10310 
	
Enclosures	(1) 
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Questions	from	Fortify	Rights	to	the	Management	of	Tungkum	Limited	

1. What	 is	 the	current	status	and	plans	of	Tungkum	Limited’s	business	operations	 in	
Loei	Province,	Thailand?	 
	

2. Could	you	please	explain	policies	and	practices	Tungkum	Ltd.	has	in	place	to	ensure	
human	rights	protections	within	its	business	operations?		
	

3. What	steps	has	Tungkum	Ltd.	taken	to	monitor	and	address	potential	human	rights	
abuses	within	 its	business	operations?	Are	you	aware	of	any	human	rights	abuses		
within	Tungkum	Ltd.’s	 business	 operations,	 and	what,	 if	 any,	measures	have	been	
taken	to	address	abuses?		
	

4. What	is	your	understanding	of	the	activities	and	concerns	of	the	Khon	Rak	Ban	Kerd	
Group	(KRBKG)?	Has	Tungkum	Ltd.	representatives	met	with	members	of	KRBKG	to	
exchange	information	and	discuss	ways	to	address	concerns?	What,	if	any,	were	the	
outcomes	of	those	meetings?		

	
5. Could	you	please	provide	any	information	you	have	about	the	attacks	on	residents	of	

Na	Nong	Bong	village	on	May	15,	2014?	Are	you	aware	of	any	company	employees	
involved	or	injured	in	the	May	15	attacks?	What,	if	any,	action	did	the	company	take	
to	report	or	respond	to	the	May	15	attacks?	

 
6. Are	 you	 aware	 of	 any	 company	 employees	 or	members	 of	 the	management	 team	

involved	in	threatening	residents	in	Wang	Sa	Phung	District,	Loei	Province?	What,	if	
any,	 action	 did	 the	 company	 take	 to	 respond	 to	 alleged	 threats,	 intimidations	 by	
company	employees	or	members	of	the	management	team	against	the	residents?	

	
7. Could	 you	 please	 provide	 information	 on	 the	 movement	 of	 trucks	 and/or	 the	

transportation	of	ore	from	the	Tungkum	Ltd.	mine	site	during	the	late	evening	of	May	
15,	2014?			

	
8. How	many	human	rights	and	environment-related	criminal	and	civil	complaints	and	

lawsuits	has	Tungkum	Ltd.	initiated	since	its	establishment	as	a	company	in	Thailand?	
Who	are	the	parties	to	and	what	are	the	bases	for	and	status	of	these	complaints	and	
lawsuits?		
	

9. How	many		human	rights	and	environment-related	complaints	or	legal	proceedings	
has	Tungkum	Ltd.	been	subject	to	since	its	establishment	as	a	company	in	Thailand?	
Who	are	the	complainants	and	what	are	the	bases	for	and	status	of	these	complaints	
and	lawsuits?			
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10. Could	you	please	provide	information	on	the	plans	and	measures	taken	at	the	outset	
of	 Tungkum	 Ltd.’s	 operations	 in	 Wang	 Sa	 Phung	 District	 to	 ensure	 a	 healthy	
environment	and	prevent	potentially	adverse	environmental	impacts	as	the	result	of	
Tungkum	Ltd.’s	operations?	
	

11. Are	 you	 aware	 of	 any	 adverse	 health	 or	 environmental	 impacts	 resulting	 from	
Tungkum	Ltd.’s	 operations	 in	Wang	Sa	Phung	District?	What,	 if	 any,	measures	are	
planned	or	have	been	taken	to	address	adverse	health	or	environmental	impacts	that	
may	have	resulted	from	Tungkum	Ltd.’s	operations	in	Wang	Sa	Phung	District?				
	

12. Could	 you	 please	 provide	 information	 on	 the	 most	 recent	 environmental	 tests	
conducted	 in	 areas	 surrounding	 Tungkum	 Ltd.’s	 operations	 in	 Loei	 Province,	
including	 the	 results	 of	 tests	 on	 natural	 water,	 underground	 water	 supplies,	 soil,	
plants,	and	aquatic	species	tests?	
	

13. Could	 you	 please	 provide	 information	 on	 how	 Tungkum	 Ltd.	 develop	 the	 2017	
rehabilitation	 plan,	 including	 any	 consultations	 conducted	 with	 members	 of	 the	
community	in	Wang	Sa	Phung	District?	What	measures	have	been	taken	to	implement	
this	plan?	
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(คําแปล) 

78 สิงหาคม 7>?@ 

กรรมการผู้จดัการ 
บริษัททุ่งคํา จํากดั 
179 หมู่ Q ตําบลเขาหลวง อําเภอวงัสะพงุ 
จงัหวดัเลย 87@Q[ 
 
เรียน ท่านกรรมการผู้จดัการ, 

ฟอร์ตี aฟายไรต์เป็นองคก์รพฒันาเอกชนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เราสอบสวนกรณกีารละเมิด 
สิทธิมนษุยชน ร่วมมือกบัภาครัฐและภาคส่วนอืlน ๆ เพืlอหาทางออกและส่งเสริมการทํางานของนกัปก 
ปกป้องสิทธิมนษุยชนชุมชนและภาคประชาสงัคมทีlได้รบัผลกระทบ  
 

ฟอร์ตี aฟายไรต์อยู่ระหว่างจดัทํารายงานเกีlยวกบัสถานการณ์ของนกัปกป้องสิlงแวดล้อม 

ซึlงดําเนินการในอําเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย โดยเฉพาะทีlเกีlยวกบัการทําเหมืองทองคําของบริษทัทุ่งคํา 

จํากดั งานวิจยัของเรามุ่งตรวจสอบข้อกล่าวหาว่ามีการทําร้ายและคกุคามนกัปกป้องสิlงแวดล้อม 

การควบคมุตวัโดยพลการ การจํากดัสิทธิทีlจะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ 

และความเสีlยงทีlจะเกิดการละเมิดสิทธิทีlจะอาศยัอยู่ในสิlงแวดล้อมทีlดีผลการศึกษาของเราอยู่บนพื aนฐานก

ารสมัภาษณ์ผู้ทีlเกีlยวข้องโดยตรง รวมทั aงสมาชิกของชุมชนทีlได้รับผลกระทบและหน่วยราชการในท้องถิlน 

รวมทั aงการเกบ็ข้อมลูจากเอกสารของศาล ภาพถ่ายและการบนัทกึข้อมลูอย่างอืlน  

เหตทุีlเขียนจดหมายนี aเพืlอประกนัว่ารายงานของเราจะให้ข้อมลูอย่างเทีlยงตรงเกีlยวกบันโยบายแล

ะการปฏิบตัิของบริษัททุ่งคํา จํากดั ในระหว่างการศกึษาข้อมลูของเราเมืlอปี 2558-2559 เกีlยวกบัข้อกล่าว 

หาว่ามีการโจมตีทําร้ายนกัปกป้องสิlงแวดล้อมและชาวบ้านทีlบ้านนาหนองบง เมืlอวนัทีl @> พฤษภาคม 

7>>y การฟ้องคดีทั aงทางแพ่งและอาญา และการฟ้องคดีของบริษัททุ่งคํา จํากดั และการดําเนนิงานอืlน ๆ 

ของบริษัทเพืlอคุ้มครองสิทธิขั aนพื aนฐานในระหว่างการดําเนินธุรกจิ 
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ฟอร์ตี aฟายไรต์พยายามจดัทํารายงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นกลางตั aงอยูบ่นพื aนฐานข้อมลูทีlมี
อยู่ทั aงหมด เราหวงัว่าหน่วยงานธุรกจิของท่านจะช่วยตอบคําถามทีlแนบมานี aโดยเร็วสดุเท่าทีlจะเป็นไปได้ 
เพืlอให้รายงานของเราครอบคลมุความเหน็ของท่านด้วย กรุณาให้ข้อมลูใด ๆ เอกสารหรือข้อมลูเชิงสถิต ิ
เพิlมหากท่านเห็นว่าเกีlยวข้องกบังานวิจยัของเรา 
 

เพืlอให้รายงานของเราครอบคลมุความเหน็ของท่าน เราขอความกรุณาให้ส่งคําตอบกลบัมาภาย 

ในวนัทีl y กนัยายน  7>?@ และหากท่านประสงค์ทีlจะพบกบัเจ้าหน้าทีlวิจยัของเรา เรายินดทีีlจะส่งเจ้าหน้าทีl 

ไปพบเพืlอพดูคยุรายละเอียดของานวิจยัในเวลาทีlสะดวกสดุสําหรับท่าน  

 

ขอบคณุทีlรับฟังความเหน็นี a เราหวงัว่าจะได้ร่วมมือกบัหนว่ยงานของท่านต่อไป  

 

 

 

 

                         ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                                    เอมี สมิธ 

                                    ผู้อํานวยการบริหาร ฟอร์ตี aฟายไรต ์
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สําเนาถึง 

นาย วิจิตร เจียมวิจิตรกุล 

ประธานคณะกรรมการบริหาร  

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากดั (มหาชน)  

อาคารสํานกังานเมืองไทย-ภทัร อาคาร@ ชั aน y  

7>7/@@ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพฯ @[Q@[ 

 
เอกสารแนบหนึlงฉบบั คําถามจากฟอร์ตี aฟายไรต์ถึงรัฐบาลไทย (จํานวน 2 หน้า) 
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คําถามจากฟอร์ตี .ฟายไรต์สําหรับฝ่ายบริหารของบริษัท ทุ่งคํา จํากัด 

/. อยากทราบสถานะในปัจจุบนัและแผนการดําเนินงานด้านธุรกิจของบริษัท ทุ่งคํา จํากัด ในจงัหวัดเลย ประเทศไทย?  

S. กรุณาอธิบายถึงนโยบายและการปฏิบติัของบริษัททุ่งคํา จํากัด เพื[อประกันให้มีการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน 
ในระหว่างการดําเนินธุรกิจ 
 
_. บริษัททุ่งคําจํากัดได้ดําเนินการใด ๆ บริษัททุ่งคําเพื[อตรวจสอบและแก้ไขการปฏิบติัมิชอบด้านสิทธิมนุษยชนในระหว่าง 
การดําเนินธุรกิจหรือไม่?ท่านทราบหรือไม่ว่าได้เกิดการปฏิบติัมิชอบด้านสิทธิมนุษยชนในระหว่างการดําเนินธุรกิจของบริษั
ททุ่งคํา จํากัด และที[ผ่านมาได้มีการใช้มาตรการใดเพื[อแก้ไข การปฏิบติัมิชอบนี aหรือไม่ ? 
 
b. ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อการดําเนินงานและข้อกังวลของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด? ตวัแทนของบริษัททุ่งคํา 

จํากัดได้พบปะกับสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด เพื[อแลกเปลี[ยนข้อมลูและหาทางแก้ไขตามข้อกังวลหรือไม่? หากมี 

ผลลพัธ์ของการประชุมเป็นอย่างไร?  

g. กรุณาให้ข้อมลูที[ท่านทราบเกี[ยวกับการโจมตีทําร้ายชาวบ้านที[บ้านนาหนองบงเมื[อวนัที[ /g พฤษภาคม Sggj 
ท่านทราบหรือไม่ว่า มีพนกังานบริษัทเข้าไปเกี[ยวข้องหรือได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์โจมตี เมื[อวนัที[ /g พฤษภาคม? 
ทางบริษัทได้ดําเนินการใด ๆ เพื[อรายงานหรือตอบสนองต่อการโจมตีเมื[อวนัที[ /g พฤษภาคม?  
 
k. ท่านทราบหรือไม่ว่า มีพนกังานบริษัทหรือฝ่ายบริหารคนใด เกี[ยวข้องกับการคุกคามชาวบ้านที[อําเภอวงัสะพุง 
จงัหวดัเลย? ทางบริษัทได้ดําเนินการใด ๆ หรือไม่เพื[อแก้ไขปัญหาตามข้อกล่าวหาว่าพนกังานบริษัทหรือฝ่ายบริหาร 
ได้ข่มขู่และคุกคามชาวบ้านเหล่านี a?  
 
j. กรุณาให้ข้อมลูเกี[ยวกับขบวนรถบรรทุก และ/หรือการขนส่งแร่ออกจากเหมืองแร่ของบริษัททุ่งคํา จํากัด 
ในช่วงคํ[าของวนัที[ /g พฤษภาคม Sggj 
 
o. ทางบริษัททุ่งคํา จํากัดได้ฟ้องคดีทั aงทางแพ่งและอาญา และคดีอื[น ๆ ในประเด็นเกี[ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิ[งแวดล้อม 
ทั aงหมดกี[คดี นบัแต่มีการก่อตั aงบริษัทในประเทศไทย? มีใครเป็นคู่กรณีบ้างและมีข้อกล่าวหาอย่างไร 
รวมทั aงมีความคืบหน้าของคดีเหล่านี aอย่างไรบ้าง?  
 
q. บริษัททุ่งคํา จํากัดได้ถูกฟ้องร้องดําเนินคดีทั aงทางแพ่งและอาญา และคดีอื[น ๆ 
ในประเด็นเกี[ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิ[งแวดล้อมทั aงหมดกี[คดี นบัแต่มีการก่อตั aงบริษัทในประเทศไทย? 
มีใครเป็นผู้กล่าวหา และมีข้อกล่าวหาอย่างไร รวมทั aงมีความคืบหน้าของคดีเหล่านี aอย่างไรบ้าง?  
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Bangkok 10110 
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Fortify.Rights@FortifyRights.org 

/r. กรุณาให้ข้อมลูเกี[ยวกับแผนและมาตรการที[บริษัททุ่งคําได้นํามาใช้ นบัแต่เริ[มการดําเนินงาน 
ทั aงนี aเพื[อคุ้มครองสิ[งแวดล้อมและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบร้ายแรงด้านสิ[งแวดล้อมอนัเนื[องมาจากการดําเนินงานของบริ
ษัททุ่งคํา จํากัด?  
 
//. ท่านทราบหรือไม่มีผลกระทบร้ายแรงด้านสขุภาพและสิ[งแวดล้อม ที[อาจเกิดขึ aนจากการดําเนินงานของบริษัททุ่งคํา 
จํากัดในอําเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย? มีการวางแผนใช้มาตรการใด 
หรือได้ใช้มาตรการใดแล้วเพื[อแก้ไขผลกระทบร้ายแรงด้านสขุภาพและสิ[งแวดล้อม 
อนัอาจเป็นผลมาจากการดําเนินงานของบริษัททุ่งคํา จํากัดในอําเภอวงัสะพุง?     
 
/S. กรุณาให้ข้อมลูเกี[ยวกับการตรวจสอบด้านคุณภาพสิ[งแวดล้อมล่าสดุในพื aนที[รอบเหมืองของบริษัททุ่งคํา 
จํากัดในจงัหวัดเลย รวมทั aงการตรวจสอบแหล่งนํ aาตามธรรมชาติ นํ aาใต้ดิน การตรวจสอบดิน การตรวจสอบพืช และสตัว์นํ aา  
 
/_. กรุณาให้ข้อมลูเกี[ยวกับแผนฟืaนฟูที[จัดทําโดยบริษัททุ่งคํา จํากัดในปี Sgkr 
รวมทั aงมีการปรึกษาหารือกับสมาชิกชุมชนในอําเภอวงัสะพุงหรือไม่? ได้นํามาตรการใดมาใช้เพื[อปฏิบติัตามแผนนี aบ้าง?  
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[Unofficial Translation] 
 
 

Tor Kor 598-025/8/2561 
 

August 29, 2018 
 

RE: Decline to provide information 
TO: Mr. Amy Smith, Executive Director of Fortify Rights 
REF: Letter to the Management of Tungkum Limited dated August 24, 2018 
 
 Pursuant to the letter you sent requesting information on Tungkum Limited to be 
included in a report on the situation of environmental defenders based on the details 
mentioned in the abovementioned letter to the Management of Tungkum Limited: 
  

Tongkah Harbour Public Company Limited would like to inform you that currently the 
company is not related to Tungkum Limited in any way; therefore, we cannot provide you any 
information. 
 
        Sincerely yours, 
 

Somchai Kraisuthiwong 
Secretary 
Tongkah Harbour PCL 

 





กวาทศวรรษท่ีผานมา สมาชิกกลุมฅนรักษบานเกิด 
ซ่ึงเปนเครือขายระดับชุมชนของนักปกปองส่ิงแวดลอม 
ไดเรียกรองใหมีการตรวจสอบและแสดงความรับผิด 
รวมถึงการคุมครองสิทธิ เน่ืองจากผลกระทบรายแรงท่ีคาดวาเกิดจาก
การทำเหมืองแรทองคำในจังหวัดเลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 
การณรงคเหลาน้ีทำใหพวกเขาถูกตอบโตและถูกละเมิดสิทธิข้ันพ้ืนฐาน

จากการเก็บขอมูลงานวิจัยเปนเวลาสามป 
โดยมีการสัมภาษณผูเสียหายและประจักษพยาน เจาหนาท่ีของรัฐ และบุคคลอ่ืนๆ 
จำนวน 59 คร้ัง ในสถานท่ีตางๆ ของไทย เปนขอมูลในการเขียนรายงาน 
“เราสูเพ่ือปกปองบานของเรา”: การตอบโตนักปกปองส่ิงแวดลอมในจังหวัดเลย 
ประเทศไทย รวมถึงขอมูลเก่ียวกับกฎหมาย นโยบาย 
และการดำเนินกิจการธุรกิจท่ีถูกนำมาใช
เพ่ือละเมิดสิทธิของนักปกปองส่ิงแวดลอมในประเทศไทย 
และใหขอเสนอแนะตอรัฐบาลไทย และหนวยงานธุรกิจในไทย 
ในแงการคุมครองการทำงานของนักปกปองสิทธิมนุษยชน
และจัดใหมีการเยียวยาอยางเปนผล 

รายงานนี้ใหขอมูลการละเมิดและการปฏิบัติมิชอบ
ดานสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นกับสมาชิก
กลุมฅนรักษบานเกิด และนักปกปองสิ่งแวดลอมคนอื่นๆ 
ในจังหวัดเลย รวมทั้งการจำกัดสิทธิเสรีภาพในชีวิต
และรางกาย ความม่ันคงปลอดภัย การจำกัดสิทธิเสรีภาพ 
ในการแสดงออกและการชุมนุมอยางสงบ 
และสิทธิที่จะอยูอาศัยในสิ่งแวดลอมที่ดี 
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