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ฟอร์ต้ีฟายไรต์ทำ�งานเพื่อประกันและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนของทุกคน เราสอบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ร่วม
มือกับภาคส่วนต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และสนับสนุนการดำ�เนินงาน
ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบและ
หน่วยงานภาคประชาสังคม เราเชือ่ มัน่ ในพลังของงานวิจยั
ทีม่ หี ลักฐานสนับสนุน
พลังของการบอกเล่าความจริง
อย่างมียทุ ธศาสตร์ และความสำ�คัญของการทำ�งานอย่าง
ใกล้ชดิ กับบุคคล ชุมชน และขบวนการทีก่ ดดันให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลง เราเป็นองค์กรอิสระทีไ่ ม่แสวงหากำ�ไร ซึง่ ตัง้ อยู่
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา
และสวิตเซอร์แลนด์
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อำเภอเมืองเลย
เหมืองแร่ทองคำ� 
บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด
THAILAND

เหมืองแรทองคำบริษัททุงคำ จำกัด
ที่ภูซำปาบอน

สัญลักษณ
พืน้ ทีป่ ระทานบัตรหมืองแร
แมนำ้ และลำหวย
พืน้ ทีค่ ำขอประทานบัตร

แมน้ำฮวย

ลำหวยผุก
บานนาหนองบง

เหมืองแรทองคำบริษทั ทุง คำ จำกัด
ภูทบั ฟา

บานภูทับฟาพัฒนา

พื้นที่คำขอประทานบัตร
แปลงภูเหล็ก

ลำหวยเหล็ก
บานหวยผุก
บานโนนผาพุงพัฒนา
บานกกสะทอน

บานแกงหิน

“We Fight to Protect Our Home”

ชาวบ้านบ้านนาหนองบงนัง่ ประท้วงอย่างสงบ
เพือ่ ต่อต้านบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดทีเ่ ป็นบริษทั
เหมืองแร่ทองคำ�
©กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด, พฤศจิกายน 2559

Summary
ป้ายทีเ่ ขียนว่า “ปิดเหมืองเพือ่ ความสงบสุขของ
ชุมชน” ซึง่ ปักอยูร่ มิ ถนนในหมูบ่ า้ น ใกล้กบั เหมือง
ทองคำ�ของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด
©จามร ศรเพชรนรินทร์ 2558
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บทสรุป
ประมาณสีท่ มุ่ ของวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 มีกลุม่ ผูช้ ายสวมหมวกไหมพรมประมาณ 150 คนพกมีด
ไม้กระบอง และอาวุธปืน เข้าปิดล้อมบ้านนาหนองบงซึง่ เป็นหมูบ่ า้ นขนาดเล็ก ในจังหวัดเลย ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศไทย แปดเดือนก่อนหน้านัน้ ชาวบ้านได้ตง้ั เครือ่ งกีดขวางปิดกัน้ ถนนสายเดียวทีเ่ ข้าสู่
โครงการเหมืองแร่ทองคำ�ทีถ่ กู ต่อต้าน และตัง้ อยูใ่ กล้กบั หมูบ่ า้ น ในอีกหกชัว่ โมงต่อมา กลุม่ ผูช้ ายติดอาวุธได้
ทำ�ลายเครือ่ งกีดขวางและควบคุมตัว และทำ�ร้ายร่างกายชาวบ้านหลายสิบคน เพือ่ ให้รถบรรทุกสามารถขน
สินแร่ออกจากเหมือง ซึง่ เป็นกิจการของคนไทย บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด ชาวบ้านได้โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ
จากตำ�รวจในพืน้ ทีห่ ลายครัง้ แต่ไม่มใี ครเข้ามาช่วยเหลือ
การโจมตีท�ำ ร้ายครัง้ นีส้ ง่ ผลให้ชาวบ้านอย่างน้อยสิบกว่าคนของบ้านนาหนองบงและหมูบ่ า้ นใกล้
เคียง ได้รบั บาดเจ็บและเสียขวัญ
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ศาลจังหวัดเลยพิพากษาว่า นายทหารยศพันโท และนายทหารยศ
พลโทนอกราชการอีกคนหนึง่ มีสว่ นร่วมในการโจมตีท�ำ ร้ายครัง้ นี้ และให้จ�ำ คุกพวกเขาเป็นเวลา 36 เดือน
และ 24 เดือนตามลำ�ดับ ศาลสัง่ ให้ทง้ั สองคนจ่ายค่าชดเชยแก่ชาวบ้านเก้าราย เป็นจำ�นวนเงินตัง้ แต่ 2,600
ถึง 25,000 บาท ต่อมาในวันที่ 25 กันยายน 2560 ศาลอุทธรณ์พพิ ากษายืนว่าเจ้าหน้าทีท่ หารทัง้ สองนายมี
ความผิด และเพิม่ โทษจำ�คุกเป็น 60 เดือน และ 40 เดือนตามลำ�ดับ
โชคร้ายทีค่ วามอยุตธิ รรมต่อชุมชนทีอ่ าศัยอยูร่ อบเหมืองทองคำ�ในจังหวัดเลยยังไม่ยตุ ลิ งแค่นน้ั
เหตุการณ์ความรุนแรงฉายภาพให้เห็นการต่อสูม้ านานนับทศวรรษของกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด องค์กร

ภาพบน หน้าถัดไป:
ภาพของกลุม่ คนร้ายสวมหมวกไหมพรม
ทีบ่ กุ เข้ามาโจมตีชาวบ้านบ้านนาหนองบง
จังหวัดเลย เมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
©กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด, 2557
ภาพกลาง หน้าถัดไป:
สมุดบันทึกเปือ้ นเลือดและรอยเลือดบน
พืน้ ภายหลังการบุกเข้ามาโจมตีท�ำ ร้าย
ชาวบ้านบ้านนาหนองบง จังหวัดเลย
เมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
©กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด, 2557
ภาพล่าง หน้าถัดไป:
ยนต์ คุณนา นักปกป้องสิง่ แวดล้อม มีอาการ
บาดเจ็บหลังถูกคนร้ายสวมหมวกไหมพรม
และติดอาวุธรุมซ้อม ในระหว่างการบุกเข้า
มาโจมตีชาวบ้านบ้านนาหนองบง
จังหวัดเลย เมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
©กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด, พฤษภาคม 2557
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Summary

ชุมชนซึง่ มีสมาชิกเป็นชาวบ้านทีอ่ าศัยอยูร่ อบเหมืองทองคำ� ด้วยความสนับสนุนจากกลุม่ ผูห้ ญิง
สูงวัยซึง่ เป็นทีเ่ คารพนับถือจากหกหมูบ่ า้ น กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดได้รณรงค์กดดันอย่างต่อเนือ่ งให้
ปิดเหมืองทองคำ� รวมทัง้ ให้เยียวยาผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ ซึง่ พวกเขาอ้างว่าเป็น
ผลมาจากการทำ�เหมืองทองคำ� สมาชิกของกลุม่ ต้องเผชิญกับความรุนแรง การข่มขู่ การคุกคาม
และการดำ�เนินคดีอาญา อันเป็นผลมาจากปฏิบตั กิ ารอย่างสันติวธิ แี ละชอบธรรมของตน
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ใช้เวลาสามปีในการศึกษาข้อมูลการโจมตีท�ำ ร้าย การตอบโต้ และการ
คุกคามด้วยกระบวนการยุตธิ รรมต่อกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดและนักปกป้องสิง่ แวดล้อมในอำ�เภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีการสัมภาษณ์ผเู้ สียหายและประจักษ์พยาน เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ และ
บุคคลอืน่ ๆ ในหลายสถานทีข่ องประเทศไทย 59 ครัง้ ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ยงั ได้ตดิ ตามการดำ�เนินคดี
และกระบวนการยุตธิ รรมใน 22 คดี ทีเ่ กิดจากการแจ้งความร้องทุกข์ของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ไทยและ
บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด ต่อนักปกป้องสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับการต่อต้านการประกอบกิจการเหมือง
แร่ และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ นอกจากนัน้ ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ยงั ได้รบั และวิเคราะห์เอกสารทีเ่ ป็นพยาน
หลักฐานกว่า 1,900 หน้า รวมทัง้ วีดโิ อกว่า 500 ชิน้ และภาพถ่ายกว่า 1,000 ภาพ
รายงานฉบับนีเ้ ผยให้เห็นว่า เจ้าหน้าทีร่ ฐั ไทยและบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด เป็นผูล้ งมือกระทำ�
และสนับสนุนให้เกิดการละเมิดและการปฏิบตั มิ ชิ อบด้านสิทธิมนุษยชนทีร่ า้ ยแรงต่อสมาชิก
ของกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด และนักปกป้องสิง่ แวดล้อมในอำ�เภอวังสะพุง จังหวัดเลย การละเมิด
และการปฏิบตั มิ ชิ อบรวมถึงการควบคุมตัวนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยพลการ และการละเมิด
สิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการแสดงออก การชุมนุมอย่างสงบ และการอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีด่ ี นอกจาก
การโจมตีท�ำ ร้ายเมือ่ เดือนพฤษภาคม 2557 รายงานฉบับนีร้ วบรวมข้อมูลการข่มขูแ่ ละคุกคาม
รวมทัง้ การขูฆ่ า่ สมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด และนักปกป้องสิง่ แวดล้อมอืน่ ๆ ในจังหวัดเลย ภาย
หลังการประท้วงของกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด เจ้าหน้าทีท่ หารของไทยได้เรียกตัวสมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์

พรทิพย์ หงชัย นักปกป้องสิง่ แวดล้อมเป็นแกนนำ�ชาว
บ้านจัดการประท้วงอย่างสงบในจังหวัดเลย
©Luke Duggleby/ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์, 2559
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พิธจี ดุ เทียนรำ�ลึกครบสามปีของเหตุการณ์โจมตีชาวบ้าน
บ้านนาหนองบง ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557
©กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด, พฤษภาคม 2560

บ้านเกิดเพือ่ เข้ารับ “การปรับทัศนคติ” ซึง่ ในบางกรณีมลี กั ษณะของการควบคุมตัวโดยพลการ และการสอบสวนสมาชิก
ของชุมชนในสถานทีอ่ ย่างไม่เป็นทางการ
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ยงั ได้รบั คำ�บอกเล่าซึง่ เป็นข้อกล่าวหาว่า คนขับรถของนักการเมืองในท้องถิน่ ได้จา้ งวานมือปืนเพือ่
หมายหัวและสังหารชาวบ้านในจังหวัดเลยทีเ่ กีย่ วข้องกับกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด โดยมีคา่ หัวเป็นเงินจำ�นวน 500,000 บาท
ต่อคน โดยตามแผนการนีม้ เี ป้าหมายสังหารผูห้ ญิงหกคนและผูช้ ายสามคน แต่ไม่สามารถดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ
เจ้าหน้าทีร่ ฐั ไทยและบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด ยังได้พงุ่ เป้าโจมตีนกั ปกป้องสิง่ แวดล้อมจากในชุมชนและบุคคลอืน่ ๆ โดย
การฟ้องคดีเพือ่ ให้เกิดภาระด้านเวลาและค่าใช้จา่ ย ถือเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน ยกตัวอย่างเช่น ในปี
2560 เจ้าหน้าทีร่ ฐั ไทยได้ฟอ้ งคดีอาญาสามคดีตอ่ สมาชิก 14 คนของกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด ซึง่ มีสว่ นร่วมกับการประท้วง
เหมืองทองคำ� บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดยังได้ฟอ้ งคดีอาญาและแพ่งอย่างน้อย 19 คดี ต่อชาวบ้านในจังหวัดเลยและสมาชิก
กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดรวม 33 คน รวมทัง้ ผูส้ อ่ื ข่าวอิสระหนึง่ คน ในช่วงระหว่างปี 2550-2560 โดยมีอยูห่ นึง่ คดีเป็นการฟ้อง
ร้องต่อเด็กผูห้ ญิงอายุ 15 ขวบจากในพืน้ ที่
ในการฟ้องคดีแพ่งสีค่ ดี ทางบริษทั ได้เรียกค่าเสียหายเป็นจำ�นวนเงินรวม 320 ล้านบาท จากชาวบ้านทีถ่ กู กล่าวหา
ว่าทำ�ลายชือ่ เสียงของบริษทั โดยหกจาก 19 คดีเป็นคดีหมิน่ ประมาททางอาญา ซึง่ มีระวางโทษจำ�คุกไม่เกินสองปี และ
ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หากศาลเห็นว่าผิดจริง มีสองคดีเกีย่ วข้องกับข้อหาตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�ความ
ผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึง่ มีโทษจำ�คุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ
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หลักฐานทีม่ อี ยูช่ ว้ี า่ เกิดการปนเปือ้ นด้านสิง่ แวดล้อมทีร่ า้ ยแรงในพืน้ ทีร่ อบเหมืองทองคำ� จากการตรวจสอบของ
หน่วยงานของรัฐในลำ�ห้วยและแม่น�ำ้ ในจังหวัดเลย พบระดับการปนเปือ้ นของไซยาไนด์ สารหนู และแมงกานีส ในระดับ
ทีไ่ ม่ปลอดภัย ซึง่ สารเคมีเหล่านีเ้ ป็นทีท่ ราบกันว่าเป็นสารผลพลอยได้ของการทำ�เหมืองทองคำ� รวมทัง้ ไซยาไนด์ สารหนู
แมงกานีส แคดเมียมและตะกัว่ ในแหล่งน้�ำ ใต้ดนิ มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ทีเ่ ผยแพร่โดยสำ�นัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีภายใต้ส�ำ นักนายกรัฐมนตรี ยอมรับว่า “มีขอ้ กังวลด้านสุขภาพและสิง่ แวดล้อมเกีย่ วกับการ
ทำ�เหมืองทองคำ�ของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด ในจังหวัดเลย” โดยได้อา้ งข้อกังวลเกีย่ วกับมลพิษทางอากาศและการปนเปือ้ น
ของน้�ำ ส่งผลให้มมี ติคณะรัฐมนตรีสง่ั การให้กระทรวงอุตสาหกรรมชะลอการพิจารณาคำ�ขอประทานบัตรเหมืองแร่ของ
บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด จนกว่าหน่วยราชการจะได้พสิ จู น์ทม่ี าของการปนเปือ้ นและผลกระทบด้านค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ได้ คณะ
รัฐมนตรียงั สัง่ การให้ตรวจสอบและประเมินผลการประกอบกิจการเหมืองแร่และกระบวนการทำ�งานของบริษทั อย่าง
เข้มงวดมากขึน้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ป้องกันการรัว่ ไหลของไซยาไนด์
แม้วา่ รัฐบาลยังไม่เชือ่ มโยงการปนเปือ้ นเหล่านีก้ บั การดำ�เนินกิจการของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดในจังหวัดเลย แต่
จากรายงานของรัฐบาลเมือ่ ปี 2550 พบว่า บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด ไม่ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรการคุม้ ครองด้านสิง่ แวดล้อม 13 ข้อ
ในการประกอบกิจการเหมืองแร่ในจังหวัดเลย รวมทัง้ ไม่ได้ควบคุมอย่างเพียงพอต่อการปนเปือ้ นของไซยาไนด์และความ
เข้มข้นของไซยาไนด์ทป่ี ล่อยออกจากถังบำ�บัดกากแร่เพือ่ ลดความเป็นพิษของสารดังกล่าว
ชาวบ้านในชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบรอบเหมืองทองคำ� ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ต้องพึง่ พาสิง่ แวดล้อม
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และทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ อาชีพและการดำ�รงอยู่ มลพิษต่อน้�ำ และดินส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชีวติ ประจำ�วันและ
อาชีพของพวกเขา ชาวบ้านยังร้องเรียนเกีย่ วกับปัญหาด้านสุขภาพ ซึง่ มีลกั ษณะใกล้เคียงกับการได้รบั สารพิษจากไซยาไนด์
สารปรอท และสารหนู รัฐบาลได้ท�ำ การทดสอบในปี 2550, 2557 และ 2558 และพบว่า ชาวบ้านบางคนมีไซยาไนด์ สาร
ปรอท และสารหนูในเลือดในระดับสูง โดยสารเคมีเหล่านีม้ กั เป็นส่วนหนึง่ ทีใ่ ช้ในกระบวนการทำ�เหมืองทองคำ�
กฎหมายระหว่างประเทศคุม้ ครองการดำ�เนินงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน สิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในชีวติ และ
ร่างกาย เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ รวมทัง้ สิทธิทจ่ี ะอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีด่ ี เมือ่ บุคคลถูกละเมิดหรือ
ปฏิบตั มิ ชิ อบด้านสิทธิมนุษยชน กฎหมายระหว่างประเทศย่อมเรียกร้องให้มสี ทิ ธิทจ่ี ะได้รบั การเยียวยาอย่างเป็นผล อย่างไร
ก็ดเี จ้าหน้าทีร่ ฐั ไทยไม่สามารถปกป้องสิทธิของสมาชิกชุมชนในจังหวัดเลยได้ หรือไม่สามารถประกันให้เกิดการเยียวยา
เมือ่ เกิดการละเมิดและการปฏิบตั มิ ชิ อบขึน้ กับนักปกป้องสิง่ แวดล้อมทีน่ น่ั
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ยังมักเป็นด่านแรกทีต่ อ้ งเผชิญกับการละเมิดและการปฏิบตั มิ ชิ อบด้านสิทธิมนุษยชน
รายงานฉบับนีเ้ น้นให้เห็นการดำ�เนินงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนไทย ซึง่ ได้ยนื หยัดต่อสูเ้ ป็นเวลานานเพือ่ สิทธิของ
ชุมชนของตนและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดและนักกฎหมายเพือ่ สังคม ซึง่ ทำ�งานกับมูลนิธศิ นู ย์ขอ้ มูลชุมชน
เพือ่ ปกป้องสิทธิของนักปกป้องสิง่ แวดล้อมทีเ่ ผชิญกับการคุกคามและการตอบโต้
ยังไม่สายเกินไปทีร่ ฐั บาลไทยจะเข้ามาแก้ไขสถานการณ์รอบเหมืองทองคำ�ในจังหวัดเลย ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์เสนอแนะ
ให้รฐั บาลไทย
• สืบสวนสอบสวนอย่างเต็มทีแ่ ละนำ�ตัวผูท้ โ่ี จมตีท�ำ ร้ายและข่มขูน่ กั ปกป้องสิง่ แวดล้อม สมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด
และราษฎรในจังหวัดเลยมาลงโทษ รวมทัง้ การโจมตีท�ำ ร้ายชาวบ้านโดยกลุม่ ชายสวมหมวกไหมพรม เมือ่ วันที่ 15
พฤษภาคม 2557
• ยุตกิ ระบวนการทางกฎหมายโดยพลการทุกรูปแบบต่อนักปกป้องสิง่ แวดล้อม แกนนำ�ชุมชน และผูส้ อ่ื ข่าวทีด่ �ำ เนินการ
อย่างชอบธรรม โดยได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนของไทยและระหว่างประเทศ
• ยกเลิกหรือแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายและประกาศคำ�สัง่ ทีม่ เี นือ้ หาไม่สอดคล้องกับสิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการแสดงออก
และการชุมนุมอย่างสงบ รวมทัง้ มาตรา 326 ถึง 328 ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ. 2558 และคำ�สัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 3/2558
• ตรวจสอบอย่างถีถ่ ว้ นเรือ่ งข้อกล่าวหาว่ามีผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
อันเป็นผลมาจากการประกอบ
กิจการเหมืองทองคำ�ของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดในจังหวัดเลย และจัดให้มกี ารเยียวยาอย่างเพียงพอและเป็นผลต่อชุมชน
และบุคคลทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ

วิรอน รุจิไชยวัฒน์ นักปกป้องสิ่งแวดล้อม พูด
คุยกับสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดในจังหวัดเลย
เกี่ยวกับการฟ้องร้องคดีกับเหมืองทองคำ�ของ
บริษัททุ่งคำ� จำ�กัด
©Luke Duggleby/ฟอร์ตี้ฟายไรต์, 2559
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ลำ�ห้วยตามธรรมชาติพบน้�ำ ทีม่ สี เี ปลีย่ นไปใกล้กบั 13
ลำ�น้�ำ ทีไ่ หลมาจากบริเวณเหมืองของบริษทั ทุง่ คำ�
จำ�กัด ในบ้านนาหนองบง จังหวัดเลย
©Luke Duggleby/ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์, 2559

Summary
สุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์ แกนนำ�กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดกล่าว
ปราศรัยกับชาวบ้านบ้านปากชมในจังหวัดเลย เมือ่
วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เกีย่ วกับผลกระทบด้านสิง่
แวดล้อมทีอ่ าจเกิดขึน้ เนือ่ งจากการทำ�เหมืองทองคำ�
©ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์, 2559
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ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ยงั มีขอ้ เสนอแนะต่อบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดและหน่วยงานธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องดังนี:้
• ยุตกิ ารใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยพลการทุกรูปแบบต่อนักปกป้องสิง่ แวดล้อม แกนนำ�ชุมชน และผูส้ อ่ื ข่าวที่
ดำ�เนินการอย่างชอบธรรม โดยได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
• ดำ�เนินการตามหลักการคุม้ ครองด้านสิทธิมนุษยชนสำ�หรับธุรกิจต่าง ๆ ของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด โดยให้ปฏิบตั ติ าม
ขัน้ ตอนทีเ่ ป็นผลและเป็นรูปธรรม เพือ่ ป้องกันและเยียวยาการปฏิบตั มิ ชิ อบด้านสิทธิมนุษยชน
• เปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการทำ�เหมืองทองคำ� รวมถึงรายละเอียดเกีย่ วกับ การขอสัมปทาน ผูถ้ อื หุน้ และการจัดการกาก
ของเสียและสารพิษต่อสาธารณะ เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใส

ภาพถ่ายทางอากาศ บ้านนาหนองบง และบริเวณ
เหมืองทองคำ�ของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดในอำ�เภอวังสะพุง
จังหวัดเลย
©ภาพส่วนบุคคล, 2559

Summary
เด็กหญิงวัยรุน่ ทีถ่ กู แจ้งความคดีอาญาโดยบริษทั ทุง่ คำ�
จำ�กัด จากการทีเ่ ธอเป็นผูบ้ รรยายคลิปข่าวเกีย่ วกับค่าย
เยาวชนเพือ่ สิง่ แวดล้อมในจังหวัดเลย เผยแพร่โดยสถานี
โทรทัศน์ไทยพีบเี อส
©Luke Duggleby/ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์, 2559
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Summary

การเดินรณรงค์อย่างสงบของสมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด เพือ่ เรียกร้องการคุม้ ครองด้านสิง่ แวดล้อมในจังหวัดเลย
©ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์, 2559

ภาพถ่ายทางอากาศของจังหวัดเลยและบริเวณเหมืองทองคำ�ของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด
©ภาพส่วนบุคคล, 2559
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Summary
ภาพถ่ายทางอากาศของการทำ�เหมืองทองคำ�ของบริษทั
ทุง่ คำ� จำ�กัดในจังหวัดเลย
©ภาพส่วนบุคคล, 2559
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วิธวี ทิ ยา
ข้อค้นพบในรายงานฉบับนีเ้ ป็นผลมาจากการใช้เวลาสามปี เพือ่ ศึกษาการละเมิดและการปฏิบตั ิ
มิชอบด้านสิทธิมนุษยชน ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อนักปกป้องสิง่ แวดล้อมในจังหวัดเลย ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ได้
สัมภาษณ์บคุ คล 59 ครัง้ โดยมีผหู้ ญิงให้สมั ภาษณ์ 28 คน รวมทัง้ ประจักษ์พยาน เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
และบุคคลอืน่ ๆ
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ได้สมั ภาษณ์เป็นภาษาไทยทัง้ หมด และผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทกุ คนไม่ได้รบั ค่าตอบแทน
และได้รบั แจ้งถึงจุดประสงค์ของการสัมภาษณ์ เป็นกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ โดยสมัครใจ และตระหนัก
เป็นอย่างดีถงึ วิธกี ารใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทกุ คนต่างแสดงความยินยอม แต่
เราได้ปกปิดหรือเปลีย่ นแปลงชือ่ ของผูเ้ สียหาย ประจักษ์พยานและบุคคลอืน่ ๆ บางคน รวมทัง้ ชือ่ ของ
สถานทีใ่ นรายงานฉบับนี้ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ได้ตดิ ตามกระบวนการทางกฎหมายทัง้ คดีแพ่งและอาญา 22 คดีในจังหวัด
เลย ตาก และกรุงเทพฯ และได้อา่ นเอกสารเกีย่ วกับคดีกว่า 1,900 หน้า ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ยงั ได้รบั และ
วิเคราะห์ภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง และเอกสารอืน่ ๆ อีกกว่า 1,000 ชิน้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการโจมตี
ทำ�ร้าย การข่มขู่ และการคุกคามนักปกป้องสิง่ แวดล้อมในจังหวัดเลย เราได้จดั เก็บเอกสาร ภาพถ่าย
และบันทึกภาพและเสียงเหล่านีไ้ ว้ในระบบข้อมูลของฟอร์ตฟ้ี ายไรต์
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์สง่ จดหมายถึงสำ�นักนายกรัฐมนตรี ขอข้อมูลเพิม่
เติมเกีย่ วกับการโจมตีท�ำ ร้ายชาวบ้านในบ้านนาหนองบง หนังสือเรียกตัวเพือ่ เข้ารับการปรับทัศนคติ
การฟ้องคดีตอ่ นักปกป้องสิง่ แวดล้อมในจังหวัดเลย
และการจำ�กัดสิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการ
แสดงออก และการชุมนุมอย่างสงบอย่างอืน่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงสาธารณสุข ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเลย และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่างได้รบั
สำ�เนาจดหมายนี้ ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ยงั ได้สง่ จดหมายไปทีบ่ ริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด เมือ่ วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ขอข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการโจมตีท�ำ ร้าย ชาวบ้านในบ้านนาหนองบง การฟ้องคดีตอ่ นักปกป้อง
สิง่ แวดล้อมในจังหวัดเลย ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมของโครงการเหมืองแร่ของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด
ในจังหวัดเลย และแผนการฟืน้ ฟูสง่ิ แวดล้อมของบริษทั บริษทั ทุง่ คาฮาร์เบอร์ จำ�กัด (มหาชน) ได้
รับสำ�เนาจดหมายฉบับนี้
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ได้รบั จดหมายตอบจาก บริษทั ทุง่ คาฮาร์เบอร์ จำ�กัด (มหาชน) เกีย่ วกับจดหมาย
ทีส่ ง่ ไปถึงบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด ในระหว่างเขียนรายงานฉบับนี้ ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ยงั ไม่ได้รบั คำ�ตอบจาก
รัฐบาลเราได้แนบจดหมายของฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ถงึ รัฐบาลในรายงานฉบับนี้ ในภาคผนวก ก และจดหมาย
ถึงบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด และจดหมายตอบจาก บริษทั ทุง่ คาฮาเบอร์ จำ�กัด มหาชน ในภาคผนวก ข
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ข้อมูลพืน้ ฐาน

จังหวัดเลยตัง้ อยูภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย มีประชากรประมาณ 640,000 คน1 โดยมีรายได้
ส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตร ร้อยละ 80 ของประชากรดำ�รงชีพด้วยการปลูกยางพารา ข้าว และถัว่ เหลือง2
รายได้เฉลีย่ ต่อครัวเรือนของเกษตรกรในจังหวัดเลยอยูท่ ป่ี ระมาณ 15,000 บาท3 ชาวบ้านในจังหวัดเลยต้อง
พึง่ พาทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มข้น รวมทัง้ ป่า แม่น�ำ้ เพือ่ การดำ�รงชีพในแต่ละวัน
อำ�เภอวังสะพุงของจังหวัดเลย เป็นอำ�เภอในชนบทขนาดเล็ก รายล้อมด้วยทิวเขาและแม่น�ำ้ ทีส่ วยงาม
และตัง้ อยูห่ า่ งจากตัวเมืองเลยประมาณ 19 กม.
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2530 คณะรัฐมนตรีไทยให้ความเห็นชอบกับนโยบายการสำ�รวจและทำ�เหมือง
แร่ทองคำ� ตามข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรม เพือ่ กระตุน้ การลงทุนและบทบาทของภาคธุรกิจในการ
สำ�รวจและการทำ�เหมืองทองคำ�4 กว่าสามปีให้หลัง ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2534 บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด ซึง่
จดทะเบียนเป็นบริษทั เหมืองแร่ในประเทศไทย ได้รบั อาชญาบัตรพิเศษเพือ่ การสำ�รวจแร่ในจังหวัดเลยและ
หนองคาย จากกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม5
บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดมีประวัตกิ ารดำ�เนินงานมายาวนานในประเทศไทย และเป็นบริษทั ลูกของบริษทั
ทุง่ คาฮาเบอร์ จำ�กัด (มหาชน) บริษทั นีจ้ ดทะเบียนในประเทศไทยและก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี 2449 โดย เอ็ดเวิรด์
ที ไมล์ (Edward T. Miles) ซึง่ เป็นชาวออสเตรเลีย6 ในปี 2524 บริษทั ทุง่ คาฮาเบอร์ จำ�กัด (มหาชน) ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเบือ้ งต้นมีผถู้ อื หุน้ ประกอบด้วยกระทรวงการคลัง และ
1
2
3
4

5
6

กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง, “สถิตปิ ระชากรและบ้าน” http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php (เข้าถึง
เมือ่ 28 เมษายน 2560)
ฝ่ายยุทธศาสตร์และข้อมูลจังหวัด, สำ�นักงานจังหวัดเลย “ข้อมูลเศรษฐกิจสังคมจังหวัดเลย” 2551, http://www.loei.go.th/data/
pop47.doc (เข้าถึงเมือ่ 28 เมษายน 2560)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร, สำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติ, “การสำ�รวจด้านสังคม-เศรษฐกิจของครัวเรือนปี 2558,
จังหวัดเลย” http://loei.old.nso.go.th/nso/project/search/index.jsp?province_id=73 (เข้าถึงเมือ่ 31 พฤษภาคม 2560)
นโยบายการสำ�รวจและทำ�เหมืองแร่ทองคำ� ถือเป็นนโยบายระดับชาติฉบับแรก เพือ่ สนับสนุนการสำ�รวจและการขุดเหมืองทองคำ�
โดยกำ�หนดให้มอี าชญาบัตรสองประเภทสำ�หรับการสำ�รวจแร่ทองคำ� โดยอาชญาบัตรประเภทแรกเป็นของรัฐบาล เพือ่ การสำ�รวจ
แร่ทองคำ�ในพืน้ ทีข่ นาดใหญ่ ส่วนอาชญาบัตรอีกประเภทให้กบั การสำ�รวจของภาคเอกชน ซึง่ มีขอ้ กำ�หนดให้ตอ้ งพิสจู น์วา่ จะเกิด
ประโยชน์และรายได้กบั รัฐอย่างแท้จริง เพือ่ สนับสนุนนโยบายนี้ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2530 กระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศ
ใช้กฎกระทรวงฉบับที่ 64 ซึง่ ออกตามพระราชบัญญัตเิ หมืองแร่ พ.ศ. 2510 กำ�หนดหลักเกณฑ์ส�ำ หรับบริษทั เอกชนในการขอ
อาชญาบัตรพิเศษเพือ่ การสำ�รวจและขุดแร่ทองคำ� โปรดดู สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รายงานการศึกษานโยบายการสำ�รวจและทำ�เหมืองแร่ทองคำ�, มกราคม 2552, ภาคผนวก ข; กรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
อุตสาหกรรม, แหล่งแร่ทองคำ�และการทำ�เหมืองแร่ทองคำ�ในประเทศไทย, ธันวาคม 2544, น.8
โปรดดู “สัญญาว่าด้วยการสำ�รวจและทำ�เหมืองแร่ทองคำ� แปลงที่ 4 น้�ำ คิว-ภูขมุ ทอง” ระหว่างบริษทั ทุง่ คาฮาเบอร์ จำ�กัด
(มหาชน), บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด กับกรมทรัพยากรธรณี” 5 พฤศจิกายน 2534; กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม, แหล่ง
แร่ทองคำ�และการทำ�เหมืองแร่ทองคำ�ในประเทศไทย, น. 9
โปรดดู บริษทั ทุง่ คาฮาเบอร์ จำ�กัด (มหาชน) หลักหมุดของบริษทั ทุง่ คาฮาเบอร์ จำ�กัด (มหาชน) http://tongkahharbour.com/
milestone/ (เข้าถึงเมือ่ 8 สิงหาคม 2561); “‘ทุง่ คา’เบนเข็มลงทุนเพือ่ นบ้าน อุดความเสีย่ งเหมืองแร่ทองคำ�” ฐานเศรษฐกิจมัลติมเี ดีย,
1 มีนาคม 2559, http://www.thansettakij.com/content/34067 (เข้าถึงเมือ่ 18 ธันวาคม 2559)

Background
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ต่อมามีนางสาวชมกมล พุม่ พันธุม์ ว่ ง ซึง่ เป็นบุตรสาวของพลตำ�รวจเอกสมยศ พุม่ พันธุม์ ว่ ง อดีตผูบ้ ญ
ั ชาการตำ�รวจแห่งชาติ7 ในเดือน
มีนาคม 2561 นายศุภชัย ใจสมุทร ซึง่ เป็นนักการเมืองทีม่ อี ทิ ธิพลและเคยดำ�รงตำ�แหน่งรองโฆษกของสำ�นักนายกรัฐมนตรี ระหว่างปี
2551-2554 ได้ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการบริหารของบริษทั ทุง่ คาฮาเบอร์ จำ�กัด (มหาชน) หลังจากดำ�รงตำ�แหน่งมาได้หนึง่ ปี8
ในปี 2535 บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดได้ท�ำ การสำ�รวจในจังหวัดเลย และพบว่ามีสนิ แร่จ�ำ นวนหนึง่ ล้านตันในเทือกเขารอบอำ�เภอวังสะพุง
ซึง่ ในขณะนัน้ ประเมินว่ามีมลู ค่า 1,500 ล้านบาท9 เพือ่ ให้สอดคล้องตามเงือ่ นไขของกฎหมายไทย บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดได้วา่ จ้างบริษทั
เอส. พี. เอส. คอนซัลติง้ เซอร์วสิ จำ�กัด เพือ่ ทำ�แผนทีแ่ ละรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม (EIA) ของเหมืองแร่ทองคำ�
ตามแผนการทำ�เหมืองในจังหวัดเลย10 จากการประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมพบว่า โครงการเหมืองแร่แห่งนีจ้ ะทำ�ให้เกิด “การ
เปลีย่ นแปลงเชิงภูมศิ าสตร์” “ฝุน่ และมลพิษด้านเสียง” และ “การตัดไม้ท�ำ ลายป่า และการทำ�ลายแหล่งอาศัยตามธรรมชาติของ
สัตว์ปา่ ” แต่ “ผลกระทบด้านลบมีอยูจ่ �ำ กัด”11 รายงาน EIA ยังเตือนว่า หากเกิดการไหล่บา่ ของน้�ำ ฝนผ่านบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการอาจ
ก่อให้เกิดการชะล้างพัดพา “โลหะหนักและสารเคมี” ส่งผลกระทบต่อพืน้ ทีใ่ กล้เคียงรอบ ๆ12
สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) ได้อนุมตั ริ ายงาน EIA ของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด ในวันที่
23 ธันวาคม 254113 ระหว่างเดือนกันยายน 2545 – มกราคม 2546 กรมทรัพยากรธรณีได้อนุมตั ปิ ระทานบัตรในการทำ�เหมืองแร่
หกแปลงในอำ�เภอวังสะพุง เป็นระยะเวลา 25 ปีกบั บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด14 กรมป่าไม้ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
และสำ�นักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม ได้อนุญาตให้บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดทำ�เหมืองในทีด่ นิ หกแปลงเป็นเวลา 10 ปีในภูเขาบริเวณ
ทีเ่ รียกว่า ภูทบั ฟ้าและภูซ�ำ ป่าบอน15
จนถึงเดือนธันวาคม 2549 บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดได้ขดุ สินแร่ซง่ึ ประกอบด้วยทองคำ�กว่า 12,000 ออนซ์ มีมลู ค่าเกือบ 270 ล้าน
บาทในขณะนัน้ 16
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษทั ทุง่ คาฮาเบอร์ จำ�กัด (มหาชน), รายงานประจำ�ปี 2560, พ.ศ. 2561, http://www.set.or.th/dat/annual//A0061T17.
zip (เข้าถึงเมือ่ 5 สิงหาคม 2561); ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, “สรุปข้อสนเทศบริษทั จดทะเบียน, บริษทั ทุง่ คาฮาเบอร์ จำ�กัด (มหาชน)“ เว็บไซต์
5 กันยายน 2554, https://www.set.or.th/set/factsheet.do?symbol=THL (เข้าถึงเมือ่ 6 กันยายน 2561); และมติคณะรัฐมนตรีท่ี 4232/2552, พ.ศ. 2552,
19 พฤษภาคม 2552; ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, “บริษทั ทุง่ คาฮาเบอร์ จำ�กัด (มหาชน), รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ” เว็บไซต์ https://www.set.or.th/set/companyholder.
do?symbol=THL&ssoPageId=6&language=th&country=TH (เข้าถึงเมือ่ 22 กุมภาพันธ์ 2561)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “บริษทั ทุง่ คาฮาเบอร์ จำ�กัด (มหาชน), การเปลีย่ นแปลงกรรมการ/ผูบ้ ริหาร” เว็บไซต์ 11 สิงหาคม 2560, https://www.set.or.th/set/
newsdetails.do?newsId=15027511958781&language=th&country=TH (เข้าถึงเมือ่ 22 กุมภาพันธ์ 2561); บริษทั ทุง่ คาฮาเบอร์ จำ�กัด (มหาชน), “เปลีย่ นแปลง
กรรมการ/ผูบ้ ริหาร” เว็บไซต์, 14 มีนาคม 2561, https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15209845868410&language=en&country=US
(เข้าถึงเมือ่ 8 สิงหาคม 2561)
โปรดดู กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม, “แหล่งแร่ทองคำ�และการทำ�เหมืองแร่ทองคำ�ในประเทศไทย” น. 2; สำ�นักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร,
“เหมืองทองคำ�: รายได้รฐั และผลกระทบต่อชีวติ และสิง่ แวดล้อม” เอกสารทางวิชาการ, มกราคม 2560, น. 21; บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด, “รายละเอียดโครงการเหมือง
แร่ทองคำ� ทองแดง และเงิน คำ�ขอประทานบัตรที่ 76/2539 และขัน้ ตอนการศึกษาและการจัดทำ�รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
(EHIA)” น.13
EIA เป็นการประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมทัง้ บวกและลบจากโครงการพัฒนา เพือ่ จัดทำ�มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมทีอ่ าจเกิด
ขึน้ พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม, “แหล่งแร่ทองคำ�และการทำ�เหมือง
แร่ทองคำ�ในประเทศไทย” น. 38 สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ได้เห็นชอบกับรายงาน EIA การทำ�เหมืองทองคำ�ทีภ่ ทู บั ฟ้าของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด โปรดดู กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, สำ�นักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, “จดหมายเลขที่ วว. 0804/1763” ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2541
บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด “แผนผังโครงการทำ�เหมืองแร่ทองคำ�โดยวิธเี หมืองหาบ สำ�หรับคำ�ขอประทานบัตรเลขที่ 66/2538” น. 97, 98, 100
อ้างแล้ว
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, “จดหมายเลขที่ วว. 0804/1763”
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม, “แหล่งแร่ทองคำ�และการทำ�เหมืองแร่ทองคำ�ในประเทศไทย” น. 43 บริษทั ทุง่ คาฮาเบอร์ จำ�กัด (มหาชน) รายงาน
ฉบับสมบูรณ์ของผูต้ รวจสอบบัญชีพเิ ศษ, 31 กรกฎาคม 2555, น. 19-20; กระทรวงอุตสาหกรรม, “บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด ประทานบัตร เลขที่ 26971/15558” 27
กันยายน 2545; กระทรวงอุตสาหกรรม, “บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด ประทานบัตร เลขที่ 26972/15559” 27 กันยายน 2545; กระทรวงอุตสาหกรรม, “บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด
ประทานบัตร เลขที่ 26973/15560” 27 กันยายน 2545; กระทรวงอุตสาหกรรม, “บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด ประทานบัตร เลขที่ 26968/15574, 23 มกราคม 2546;
กระทรวงอุตสาหกรรม, “บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด ประทานบัตร เลขที่ 26969/15575, 23 มกราคม 2546; กระทรวงอุตสาหกรรม, “บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด ประทานบัตร
เลขที่ 26970/15576” 23 มกราคม 2546
หลังจากให้สมั ปทานเหมืองแร่แล้ว หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ มีหน้าทีบ่ ริหารจัดการทีด่ นิ รวมทัง้ สำ�นักงานปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมและกรมป่าไม้ จะต้องพิจารณา
และอนุญาตให้บริษทั ทำ�เหมืองในทีด่ นิ ตามทีร่ อ้ งขอ โดยต้องจ่ายชำ�ระค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ เพือ่ การทำ�เหมืองกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โปรดดู
พระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507, หมวด 2; พระราชบัญญัตกิ ารปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม พ.ศ. 2518; สำ�นักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม ระเบียบ
ของคณะกรรมการการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม, “การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบอืน่ ๆ ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม พ.ศ. 2541”
21 ตุลาคม 2541 มูลนิธบิ รู ณะนิเวศ, ข้อเท็จและความจริง: เหมืองทองคำ�จังหวัดเลย, พฤษภาคม 2558, น. 215 บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดได้รบั อนุญาตให้ท�ำ เหมืองทีภ่ ซู �ำ ป่า
บอนในวันที่ 14 กันยายน 2551 โปรดดู สำ�นักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร, “เหมืองทองคำ�: รายได้รฐั และผลกระทบต่อชีวติ และสิง่ แวดล้อม” น. 24
สำ�นักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย, “จดหมายเลขที่ ลย. 0028 (2)/3134 เกีย่ วกับการอนุญาตให้ประกอบกิจการเหมืองแร่” 11 กันยายน 2549, อ้างถึงใน มูลนิธิ
บูรณะนิเวศ, ข้อเท็จและความจริง เหมืองทองคำ� จังหวัดเลย. และโปรดดู สำ�นักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร, “เหมืองทองคำ�: รายได้รฐั และผลกระทบต่อ
ชีวติ และสิง่ แวดล้อม” น. 25
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ไม่กเ่ี ดือนต่อมา บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดเริม่ ทำ�เหมืองทีภ่ ทู บั ฟ้า ชาวบ้านทีอ่ ยูบ่ ริเวณใกล้เคียงเริม่ ร้องเรียนกับหน่วยงานของ
จังหวัดเกีย่ วกับมลพิษด้านเสียงและฝุน่ ซึง่ เป็นผลมาจากการระเบิดหิน17 พวกเขายังแสดงความกังวลเกีย่ วกับการปนเปือ้ นในลำ�ห้วย
สิบกว่าสายทีไ่ หลลงผ่านภูทบั ฟ้า และเป็นแหล่งน้�ำ สำ�คัญสำ�หรับชาวบ้านเกือบ 3,500 ครัวเรือนทีอ่ าศัยอยูใ่ นตำ�บลเขาหลวง อำ�เภอ
วังสะพุง18
ในปี 2550 ชาวบ้านในหกหมูบ่ า้ นทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการทำ�เหมืองทองคำ�ในอำ�เภอวังสะพุง ได้รวมตัวกันในนาม “กลุม่ ฅนรักษ์
บ้านเกิด” เพือ่ ประท้วงการประกอบกิจการเหมืองแร่ และทำ�ให้สงั คมตระหนักถึงผลกระทบร้ายแรงด้านสิง่ แวดล้อม กลุม่ ดังกล่าวมีแกน
นำ�เป็นผูห้ ญิงและผูช้ ายสูงวัย ซึง่ เป็นทีเ่ คารพนับถือในหกหมูบ่ า้ น กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดเริม่ รวมตัวเพือ่ ประท้วงอย่างสงบ เรียกร้องให้
ปิดเหมืองทองคำ� ฟืน้ ฟูและฟืน้ คืนธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ให้เยียวยาชาวบ้านทีไ่ ด้รบั ผลกระทบด้านสุขภาพจากการประกอบ
กิจการเหมืองแร่19 เริม่ ตัง้ แต่ปลายปี 2549 ชาวบ้านบ้านนาหนองบงและหมูบ่ า้ นใกล้เคียง เรียกร้องให้มกี ารศึกษาผลกระทบด้าน
สิง่ แวดล้อมและสุขภาพของการประกอบกิจการเหมืองแร่ของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดในอำ�เภอวังสะพุง20 เป็นเหตุให้ทางสำ�นักงานจังหวัด
เลยจัดตัง้ คณะทำ�งานในเดือนธันวาคม 2549 เพือ่ ติดตามการประกอบกิจการเหมืองแร่ของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด และมีการตรวจสอบ
ด้านสิง่ แวดล้อม21 สำ�นักงานสิง่ แวดล้อมภาค 9 จังหวัดอุดรธานีได้เริม่ ตรวจสอบคุณภาพน้�ำ เป็นครัง้ แรกในปี 2549 พบว่ามีแมงกานีส
ในระดับสูง แต่บอกว่าถือเป็นเรือ่ งปรกติส�ำ หรับพืน้ ทีด่ งั กล่าว22 โรงพยาบาลอำ�เภอวังสะพุงก็ได้ตรวจตัวอย่างเลือดของชาวบ้านใน
หกหมูบ่ า้ นเมือ่ เดือนธันวาคม 2550 และพบว่ามีไซยาไนด์ในระดับสูงใน 20 ตัวอย่าง23
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยประกาศอย่างเป็นทางการว่า ชาวบ้านในตำ�บลเขาหลวงควรงด
เว้นจากการใช้น�ำ้ ดืม่ จากลำ�ห้วยและแหล่งน้�ำ ใต้ดนิ ในพืน้ ที่ เนือ่ งจากมีสารหนูและแมงกานีสระดับสูงในลำ�ห้วย และมีการปนเปือ้ น
ของแคดเมียมในบ่อน้�ำ ใต้ดนิ ของชาวบ้าน24 ผลกระทบด้านสุขภาพจากการปนเปือ้ นของสารหนู แมงกานีส และแคดเมียม อาจส่ง
ผลให้อวัยวะภายในทำ�งานไม่ปรกติ เหนือ่ ยอ่อน รูส้ กึ ชา และเจ็บปวดกล้ามเนือ้ 25
หน่วยงานระดับจังหวัดจัดให้รถบรรทุกขนน้�ำ ดืม่ ไปบริการชาวบ้านในหมูบ่ า้ นเหล่านี้ แต่ด�ำ เนินการเพียงไม่กส่ี ปั ดาห์กห็ ยุดให้
บริการ26 ส่งผลให้ชาวบ้านต้องไปหาซือ้ น้�ำ ดืม่ เพือ่ ใช้ในครัวเรือนด้วยตนเอง โดยต้องจ่ายเงินจำ�นวน 750 บาทต่อเดือน หรือไม่กต็ อ้ ง
บริโภคน้�ำ ทีป่ นเปือ้ นต่อไป27
ในวันที1่ 8 มีนาคม 2553 สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยยังสัง่ ห้ามไม่ให้ชาวบ้านบริโภคหอยขมจากบริเวณห้วยเหล็กทีบ่ า้ น
ภูทบั ฟ้าพัฒนา หลังตรวจพบการปนเปือ้ นของสารหนูในหอยขมในระดับสูง28 กรมควบคุมมลพิษได้ท�ำ การตรวจสอบตะกอนดินใน
เดือนธันวาคม 2557 และได้พบการปนเปือ้ นของสารหนูทง้ั ในห้วยเหล็ก ห้วยผุกและห้วยลิน้ ควาย29
17 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ระนอง กองแสน, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 17 กุมภาพันธ์ 2559; ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สมัย ภักดิม์ ี และยนต์ คุณนา, จังหวัดเลย,
ประเทศไทย, 29 มีนาคม 2559; ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สมุ่ ศรีทอง, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 23 มีนาคม 2559; ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัด
เลย, ประเทศไทย, 22 มีนาคม 2559
18 อ้างแล้ว ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์หนู เเสวันนา, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 24 มีนาคม 2559
19 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สมัย ภักดิม์ ,ี จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 25 กรกฎาคม 2559; ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สรุ พันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์ วิรอน รุจไิ ชยวัฒน์ และระนอง
กองแสน, จังหวัดเลย ประเทศไทย, 17 กุมภาพันธ์ 2559; ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สมุ่ ศรีทอง, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 23 มีนาคม 2559
20 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สมัย ภักดิม์ ,ี จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 25 กรกฎาคม 2559; ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สรุ พันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์และวิรอน รุจไิ ชยวัฒน์, จังหวัด
เลย, ประเทศไทย, 17 กุมภาพันธ์ 2559
21 มูลนิธบิ รู ณะนิเวศ, ข้อเท็จและความจริง เหมืองทองคำ� จังหวัดเลย, น. 25
22 เพิง่ อ้าง น. 26
23 เพิง่ อ้าง น. 30
24 กระทรวงสาธารณสุข, สาธารณสุขจังหวัดเลย, “ประกาศฉบับที่ 1/2552” 4 กุมภาพันธ์ 2552
25 องค์การอนามัยโลก (WHO), “สารหนูในน้�ำ ดืม่ , เอกสารพืน้ ฐานเพือ่ การจัดทำ�แนวปฏิบตั อิ งค์การอนามัยโลกเพือ่ คุณภาพน้�ำ ดืม่ ” 2554, http://www.who.int/
water_sanitation_health/water-quality/guidelines/chemicals/arsenic.pdf?ua=1 (เข้าถึงเมือ่ 20 มกราคม 2561); องค์การอนามัยโลก , “แมงกานีสในน้�ำ ดืม่ ,
เอกสารพืน้ ฐานเพือ่ การจัดทำ�แนวปฏิบตั อิ งค์การอนามัยโลกเพือ่ คุณภาพน้�ำ ดืม่ ” 2554, http://www.who.int/water_sanitation_health/water-quality/guidelines/
chemicals/manganese.pdf?ua=1 (เข้าถึงเมือ่ 20 มกราคม 2561); องค์การอนามัยโลก , “แคดเมียมในน้�ำ ดืม่ , เอกสารพืน้ ฐานเพือ่ การจัดทำ�แนวปฏิบตั อิ งค์การ
อนามัยโลกเพือ่ คุณภาพน้�ำ ดืม่ ” 2554, http://www.who.int/water_sanitation_health/water-quality/guidelines/chemicals/cadmium.pdf?ua=1 (เข้าถึงเมือ่
20 มกราคม 2561)
26 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 22 มีนาคม 2559
27 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สมบุญ ศรีบรุ นิ ทร์, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 23 มีนาคม 2559; ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ญาณิศา วงศ์ค�ำ โส, จังหวัดเลย, ประเทศไทย,
25 มีนาคม 2559; ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ล�ำ เพลิน เรืองฤทธิแ์ ละบุญแรง ศรีทอง จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 2 เมษายน 2560; ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สพุ ฒ
ั น์
คุณนา, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 4 เมษายน 2560; ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 23 กรกฎาคม 2559
28 กระทรวงสาธารณสุข, สาธารณสุขจังหวัดเลย, “ประกาศฉบับที่ 1/2553” 18 มีนาคม 2553
29 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, กรมควบคุมมลพิษ, “จดหมายเลขที่ ทส. 0305/2140, เรือ่ ง: รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมภายใน
และรอบเหมืองทองคำ�ของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด ในอำ�เภอวังสะพุง จังหวัดเลย” 6 มีนาคม 2558
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คณะทำ�งานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในระดับจังหวัด ยังคงทำ�งานตรวจสอบต่อไปทุกสามเดือนในหกหมูบ่ า้ นรอบเหมือง เพือ่ ติดตามระดับ
การปนเปือ้ นในน้�ำ และดิน ผลการตรวจน้�ำ ล่าสุดในเดือนเมษายน 2561 ซึง่ ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ได้รบั ข้อมูลนี้ พบว่ามีแร่เหล็กแมงกานีส
แคดเมียมและตะกัว่ ในแหล่งน้�ำ ใต้ดนิ รวมทัง้ แมงกานีส สารหนู และไซยาไนด์ในระดับสูงขึน้ ในแม่น�ำ้ และลำ�ห้วยในพืน้ ที30่
แม้วา่ ชาวบ้านได้ยน่ื จดหมายร้องเรียนต่อสำ�นักนายกรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพือ่ ขอให้มาตรวจสอบแหล่งทีม่ าของการปนเปือ้ น
และสนับสนุนให้มกี ารเยียวยาชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แต่ยงั ไม่สามารถพิสจู น์ยนื ยันแหล่งทีม่ าของการปนเปือ้ นได้31
ของเหลวทีเ่ ป็นกากของเสียจากกระบวนการด้านเคมีในการทำ�เหมืองหินทีแ่ ข็ง เรียกว่า หางแร่ ท่ามกลางข้อกังวลด้านสุขภาพ
และสิง่ แวดล้อมทีเ่ พิม่ ขึน้ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2555 คันสันเขือ่ นด้านหนึง่ ของบ่อกักเก็บกากแร่ของโรงแต่งแร่ของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด
ได้ทรุดตัวลง ส่งผลให้เกิดความหวาดกลัวต่อชาวบ้านว่าจะมีการปนเปือ้ นทีด่ นิ การเกษตรบริเวณใกล้เคียง32 สำ�นักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเลยภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้สง่ั ให้บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดหยุดการทำ�เหมืองและดำ�เนินการแก้ไขปัญหาจนกว่าจะได้ขอ้ ยุติ
ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2555 ถึงมีนาคม 2556 ภายหลังเหตุการณ์ดงั กล่าว และอนุญาตให้บริษทั เริม่ ดำ�เนินการอีกครัง้ หลังจากการ
ซ่อมแซมผนังเขือ่ นแล้ว33 ทางการไม่เคยสำ�รวจตรวจสอบปัญหาการปนเปือ้ นในทีด่ นิ เกษตรกรรมภายในใกล้เคียงภายหลังเกิดเหตุคนั
สันเขือ่ นทรุดตัวลงเลย34 อย่างไรก็ดี กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่เคยสัง่ การให้บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดจ่ายค่าปรับ เนือ่ งจาก
ไม่สามารถลดปริมาณไซยาไนด์ในบ่อกักเก็บกากแร่ ให้อยูใ่ นระดับตามมาตรฐานของกฎหมายได้ ถือเป็นการละเมิดมาตรา 122 ของ
พระราชบัญญัตเิ หมืองแร่ พ.ศ. 251035
ในเดือนธันวาคม 2553 ใบอนุญาตของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดเพือ่ ใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ทีภ่ ซู �ำ ป่าบอนหมดอายุลง36 ในเดือนธันวาคม
2555 ใบอนุญาตของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดเพือ่ ใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ทีภ่ ทู บั ฟ้าก็หมดอายุลงเช่นกัน37 สืบเนือ่ งจากการต่อต้านอย่างแข็งขัน
ของชาวบ้านในอำ�เภอวังสะพุงต่อการประกอบกิจการเหมืองแร่ของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด ส่งผลให้กรมป่าไม้ไม่ตอ่ ใบอนุญาตให้บริษทั ใช้
ประโยชน์ในทีด่ นิ เพือ่ การประกอบกิจการเหมืองแร่38 จนถึงขณะเขียนรายงาน จึงถือว่าการดำ�เนินงานทีภ่ ทู บั ฟ้าของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด
ต้องหยุดลงชัว่ คราว แต่โชคร้ายทีไ่ ม่ได้ชว่ ยผ่อนคลายความกดดันทีม่ ตี อ่ ชุมชนในพืน้ ที่ หรือไม่ได้สง่ ผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงการใช้
ประโยชน์ในพืน้ ทีอ่ ย่างจริงจัง
แม้จะมีการต่อต้านจากชาวบ้าน และมีขอ้ กังวลอย่างต่อเนือ่ งเกีย่ วกับโอกาสทีจ่ ะเกิดการปนเปือ้ นเนือ่ งจากการดำ�เนินกิจการของ
บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด ทัง้ ทีภ่ ซู �ำ ป่าบอนและภูทบั ฟ้า เมือ่ ปี 2556 ทางบริษทั ยืน่ เรือ่ งขออนุญาตขยายพืน้ ทีก่ ารดำ�เนินงานไปจนถึงบ้านนา
โป่ง อำ�เภอเมือง และภูเหล็กในอำ�เภอวังสะพุง จังหวัดเลยได้39 เพือ่ จัดทำ�การประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพตามข้อกำ�หนด
หรือทีเ่ รียกว่า EHIA บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดได้จดั การประชุมรับฟังความคิดเห็นและกำ�หนดขอบเขตแนวทางการประเมินผลกระทบทาง
สิง่ แวดล้อมและสุขภาพ ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในจังหวัดเลย เมือ่ วันที่ 23 ธันวาคม 2555 และ 8 กันยายน 2556 ก่อนเริม่ ดำ�เนิน
30 โปรดดู สำ�นักงานจังหวัดเลย “บันทึกการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้�ำ รอบเหมืองทองคำ�ของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด, ฉบับที่ 2/2559”
28 มิถนุ ายน 2559
31 อ้างแล้ว
32 บ่อกักเก็บกากแร่เป็นเขือ่ นดินทีใ่ ช้เก็บผลพลอยได้จากการทำ�เหมือง หลังจากแยกผลผลิตทีต่ อ้ งการออกจากสินแร่แล้ว ซึง่ เป็นกระบวนการทีม่ กั ใช้สารเคมี โปรดดู
บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด “การฟืน้ ฟูพน้ื ทีข่ องบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด” พฤศจิกายน 2558, น. 5-6; ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์หนู เสวันนา, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 24 มีนาคม
2559; ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ระนอง กองแสน, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 17 กุมภาพันธ์ 2559 และโปรดดู กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐาน
และการเหมืองแร่, สำ�นักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย, “จดหมายเลขที่ 0028(2)/1763” 5 พฤศจิกายน 2555; สำ�นักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร, “เหมือง
ทองคำ�: รายได้รฐั และผลกระทบต่อชีวติ และสิง่ แวดล้อม” น. 39
33 กระทรวงอุตสาหกรรม, “จดหมายเลขที่ 0028(2)/1763” โปรดดู บริษทั ทุง่ คา ฮาร์เบอร์ จำ�กัด (มหาชน) แบบรายการข้อมูลประจำ�ปี 2555 (แบบ 56-1) ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุวา่ “อุตสาหกรรมจังหวัดเลยอนุญาตให้บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดเปิดดำ�เนินการได้อกี ครัง้ ในวันที่ 25 มีนาคม 2556” น. 8
34 อ้างแล้ว
35 โปรดดู กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่, “จดหมายเลขที่ อค. 0511/870” 19 กุมภาพันธ์ 2550 พระราชบัญญัตเิ หมืองแร่ พ.ศ.
2510 มาตรา 122 และ 149
36 โปรดดู พนักงานอัยการจังหวัดเลย กับสุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์และพรทิพย์ หงชัย, ศาลจังหวัดเลย, คดีอาญา หมายเลขดำ�ที่ 1905/2559, คดีหมายเลขแดงที่ 4386/2559,
คำ�พิพากษา (ศาลชัน้ ต้น), 25 พฤศจิกายน 2559, น. 3-6
37 อ้างแล้ว
38 โปรดดู บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด กับสมัย ภักดิม์ ,ี ศาลอุทธรณ์ภาค 4, คดีอาญา หมายเลขดำ�ที่ 1278/2550, คดีหมายเลขแดงที่ 2741/2560, คำ�พิพากษา (ศาลอุทธรณ์),
30 ตุลาคม 2560, น. 1-17
39 บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด, “จดหมายที่ ทก. ลย. (ว.) No. 278/56 เรือ่ ง: ขออนุญาตเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับข้อเสนอการทำ�เหมืองทองคำ� คำ�ขอประทานบัตรที่ 76/2539
ของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด” 23 สิงหาคม 2556 บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด, “ข้อมูลโครงการเหมืองแร่ทองคำ�และทองแดง บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด คำ�ขอประทานบัตร 104/2538
ประกอบการรับฟังความคิดเห็นเพือ่ กำ�หนดขอบเขตในการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555” ไม่ระบุวนั ที่
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การทีภ่ เู หล็กและบ้านนาโป่งตามลำ�ดับ40 ก่อนจะจัดทัง้ เวทีทง้ั สองครัง้ กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดได้รวบรวมชาวบ้านหลายร้อยคนและ
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพือ่ เข้าร่วมในเวทีและประท้วงการขออนุญาตขยายการดำ�เนิน
งานของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด41 การคัดค้านของชุมชนส่งผลให้กรมป่าไม้ไม่อนุญาตให้บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ในป่าโคก
ภูเหล็กซึง่ เป็นทีต่ ง้ั ของภูทบั ฟ้า ส่วนคำ�ขออนุญาตประกอบกิจการเหมืองแร่ทบ่ี า้ นนาโป่งและทีภ่ เู หล็ก ยังอยูร่ ะหว่างการพิจารณา42
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ศาลล้มละลายกลางทีก่ รุงเทพฯ ประกาศคำ�สัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดในคดี
ทีเ่ ป็นข้อพิพาทระหว่าง Deutsche Bank AG กับบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด43
เนือ่ งจากยังมีขอ้ พิพาทอย่างต่อเนือ่ งระหว่างบริษทั ทำ�เหมืองทองคำ�และชุมชน เกีย่ วกับผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
จากการทำ�เหมืองทองคำ�ในประเทศไทย รัฐบาลทหารจึงได้ออกคำ�สัง่ หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติท่ี 72/2559 ในวันที่ 3 ธันวาคม
2559 ให้ชะลอการดำ�เนินการใด ๆ เกีย่ วกับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ�ทัว่ ประเทศ เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 คำ�สัง่
หัวหน้าคสช.ดังกล่าวยังสัง่ การให้บริษทั เหมืองทองคำ�ฟืน้ ฟูสง่ิ แวดล้อม และให้หน่วยราชการทีเ่ กีย่ วข้องหาทางแก้ไขผลกระทบจากการ
ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ�44 อย่างไรก็ดี ในขณะทีเ่ ขียนรายงานนี้ ทางผูป้ ระกอบการเหมืองแร่แทบไม่ได้ด�ำ เนินการใด ๆ รวมทัง้
หน่วยราชการก็แทบไม่ได้ด�ำ เนินการเพือ่ แก้ไขผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศไทย กลุม่ ฅนรักษ์บา้ น
เกิด และราษฎรในอำ�เภอวังสะพุง จังหวัดเลย ยังคงรณรงค์ตอ่ ไปเพือ่ ให้มกี ารเยียวยา และฟืน้ ฟูทด่ี นิ แต่ตอ้ งเผชิญกับมาตรการจำ�กัด
สิทธิและการถูกดำ�เนินคดี จากการใช้สทิ ธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ

40 การประเมินผลกระทบของสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)เป็นข้อกำ�หนดตามมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยทางกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเป็นผูก้ �ำ หนดรายละเอียดขัน้ ตอนการจัดทำ� EHIA เพือ่ ให้โอกาสกับชุมชนในการแสดงข้อกังวลเกีย่ วกับโครงการ และเข้าร่วม
ในกระบวนการประเมินผลด้านสุขภาพ และให้ความเห็นต่อการวางแผนจัดทำ�มาตรการเชิงป้องกันเพือ่ ไม่ให้เกิดผลกระทบจากโครงการ การประชุมรับฟังความ
คิดเห็นและกำ�หนดขอบเขตแนวทางการประเมินผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมและสุขภาพในวันที่ 23 ธันวาคม 2555 เกีย่ วข้องกับการขอประทานบัตรที่ 104/2538
ซึง่ ตัง้ อยูใ่ กล้กบั บ้านภูทบั ฟ้าพัฒนา บ้านแก่งหิน บ้านห้วยผุก บ้านนาหนองบง และบ้านกกสะทอน และการประชุมรับฟังความคิดเห็นและกำ�หนดขอบเขตแนวทาง
การประเมินผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ ในวันที่ 8 กันยายน 2556 เกีย่ วข้องกับคำ�ขอประทานบัตรที่ 76/2539 ซึง่ ตัง้ อยูใ่ กล้กบั บ้านหัวนาและบ้านนา
โป่ง โปรดดู กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และหลัก
การการประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพสำ�หรับโครงการหรือกิจกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพร้ายแรงต่อชุมชน” 29
ธันวาคม 2552, ภาคผนวก น. 4; บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด, “จดหมาย ทก.ลย. (ว.) ที่ 278/56”
41 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 22 มีนาคม 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สมัย ภักดิม์ ,ี จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 29 มีนาคม
2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สมบุญ ศรีบรุ นิ ทร์, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 23 มีนาคม 2559 และโปรดดู หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ, ‘ปัญญาชน..ดิจติ อล’4 ม.4 มุม
4 บริบท” คมชัดลึกออนไลน์, 15 กันยายน 2556, http://www.komchadluek.net/news/edu-health/168256 (เข้าถึงเมือ่ 9 สิงหาคม 2561)
42 กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่, “ระบบฐานคำ�ขอใบอนุญาตประทานบัตร” เว็บไซต์ http://www.dpim.go.th/webservices/
req_con_report.php (เข้าถึงเมือ่ 9 สิงหาคม 2561) และโปรดดู ใหม่ รามศิรแิ ละพวกอีก 16 คน กับกรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่, สำ�นักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเลย, กำ�นันตำ�บลเขาหลวง และบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด, ศาลปกครองจังหวัดอุดรธานี, คดีหมายเลขดำ�ที่ ส.8/2557, คดีหมายเลขแดงที่ ส.5/2557,
คำ�พิพากษา (ศาลชัน้ ต้น), 17 พฤศจิกายน 2560
43 ศาลสัง่ ว่า บุคคลใดทีป่ ระสงค์จะขอค่าชดเชยหรือขอให้ช�ำ ระหนีจ้ ากบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด ต้องเข้าสูก่ ระบวนการยืน่ คำ�ขอผ่านกรมบังคับคดี กระทรวงยุตธิ รรม,
กระทรวงยุตธิ รรม, กรมบังคับคดี, งานบังคับคดีลม้ ละลาย “คำ�สัง่ เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์, คดีหมายเลขแดงที่ ล.1913/2558” 7 พฤษภาคม 2561
44 ในเดือนเมษายน 2560 ทางบริษทั ได้เสนอแผนฟืน้ ฟูกจิ การต่อสำ�นักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย แต่สมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดปฏิเสธแผนฟืน้ ฟูดงั กล่าว และ
ขอให้จดั ทำ�แผนฟืน้ ฟูกจิ การทีผ่ า่ นการปรึกษาหารือกับชาวบ้าน บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด, “แผนฟืน้ ฟูส�ำ หรับพืน้ ทีเ่ หมืองแร่ทองคำ�” และโปรดดู กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด,
“จดหมายที่ อร. 0011/2560 ถึงสำ�นักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย, เรือ่ ง: ไม่ยอมรับแผนฟืน้ ฟูกจิ การของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด 25 พฤษภาคม 2560 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์สรุ พันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์, 15 สิงหาคม 2561

“We Fight to Protect Our Home”

I.  การละเมิดและการปฏิบตั มิ ชิ อบด้าน
สิทธิมนุษยชน

ชาวบ้านในอำ�เภอวังสะพุงจังหวัดเลย ต้องเผชิญกับการโจมตีท�ำ ร้าย การข่มขูแ่ ละคุกคาม และถูก
ดำ�เนินคดีหลายคดี เนือ่ งจากการเคลือ่ นไหวเพือ่ ปกป้องสิง่ แวดล้อม และเพือ่ ให้มกี ารยุตกิ ารทำ�เหมืองของ
บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดในจังหวัดเลย ทีผ่ า่ นมาชาวบ้านได้รอ้ งเรียนว่ามีการปฏิบตั มิ ชิ อบหลายครัง้ ต่อหน่วยราชการ
รวมทัง้ สำ�นักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานระดับจังหวัด ตำ�รวจ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อย่างไร
ก็ดี ชาวบ้านยังคงเผชิญกับความเสีย่ ง ในขณะทีค่ วามรับผิดต่อการละเมิดและการปฏิบตั มิ ชิ อบมีอยูจ่ �ำ กัด
และมักไม่คอ่ ยเกิดขึน้

การโจมตีท�ำ ร้ายนักปกป้องสิง่ แวดล้อม
ในค่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2557 หลังจากทำ�ลายเครือ่ งกีดขวางบนถนนของชาวบ้านบริเวณทางแยกติด
กับทางเข้าเหมือง คนร้ายทีไ่ ม่ปรากฏชือ่ ได้ใช้ไม้และท่อนเหล็ก มีด ขวดแก้ว และอาวุธปืน เพือ่ เข้าควบคุม
ตัวและทุบตีชาวบ้านในจังหวัดเลย จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านของฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ พบว่ามีกลุม่ ชายติดอาวุธ
ประมาณ 150 คนเข้ามาล้อมบ้านนาหนองบงเมือ่ เวลาประมาณสีท่ มุ่ จากนัน้ ได้ขม่ ขู่ ทำ�ร้ายและควบคุม
ตัวชาวบ้านเป็นเวลาต่อเนือ่ งกันเกือบหกชัว่ โมง45 ในระหว่างการโจมตีท�ำ ร้าย ชาวบ้านสังเกตเห็นรถบรรทุก
อย่างน้อย 11 คัน ขนสินแร่ออกจากเหมืองผ่านทางในหมูบ่ า้ น46 ประมาณตีสข่ี องเช้าวันที่ 16 พฤษภาคม
คนร้ายจึงปล่อยตัวชาวบ้านทีค่ วบคุมตัวไว้ และเดินทางออกจากหมูบ่ า้ นด้วยรถบรรทุกสีค่ นั 47
ผูเ้ สียหายและประจักษ์พยานให้ขอ้ มูลกับฟอร์ตฟ้ี ายไรต์วา่ คนร้ายใช้ก�ำ ลังรุนแรงเพือ่ จับตัวชาว
บ้านจากในถนน และจากบริเวณจุดตรวจของหมูบ่ า้ น48 โดยชาวบ้านอย่างน้อยหกคนทีใ่ ห้สมั ภาษณ์กบั
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ รวมทัง้ ผูห้ ญิงสองคนบอกว่า คนร้ายได้ควบคุมตัวและทุบตีพวกเขา49
ยนต์ คุณนา เกษตรกรวัย 47 ปี ซึง่ ประจำ�อยูท่ จ่ี ดุ ตรวจของชาวบ้าน ให้ขอ้ มูลกับฟอร์ตฟ้ี ายไรต์วา่
กลุม่ ผูช้ ายสวมหมวกไหมพรมได้ลากตัวเขาจากป้อมยาม มัดมือเท้าของเขาไว้และลงมือซ้อม เขาบอกว่า
“พวกเขาเตะผม กระทืบผม ผมไม่รวู้ า่ พวกเขามีกนั กีค่ น เพราะพวกเขาไม่ยอมให้ผมเงยหน้ามอง ผมได้แต่
45 โปรดดู พนักงานอัยการจังหวัดเลยและโจทก์รว่ มเก้าราย กับพันโทปรมินทร์ ป้อมนาค และพล.ท.ปรเมษฐ์ ป้อมนาค, ศาลจังหวัด
เลย, คดีหมายเลขดำ�ที่ อ.5440/2557, คดีหมายเลขแดงที่ อ.1983/2559, คำ�พิพากษา (ศาลชัน้ ต้น), 31 พฤษภาคม 2559, น.
1-4
46 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สรุ พันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์, วิรอน รุจไิ ชยวัฒน์, และระนอง กองแสน จังหวัดเลย, ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์
2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 22 มีนาคม 2559
47 โปรดดู ป้อมนาค, คดีหมายเลขดำ�ที่ อ.5440/2557, คดีหมายเลขแดงที่ อ.1983/2559, น. 1-4. ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สรุ พันธุ์
รุจไิ ชยวัฒน์และวิรอน รุจไิ ชยวัฒน์, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 17 กุมภาพันธ์ 2559
48 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ยนต์ คุณนา, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 29 มีนาคม 2559
49 อ้างแล้ว ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สรุ พันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์ และภัทราภรณ์ แก่งจำ�ปา, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 17 กุมภาพันธ์
2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์โอ คำ�ไล้, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 5 เมษายน 2560 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์พงษ์พฒ
ั น์
คุณนา, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 24 มีนาคม 2559; ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สมบุญ ศรีบรุ นิ ทร์, จังหวัดเลย, ประเทศไทย,
23 มีนาคม 2559
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นอนคว่�ำ่ หน้าบนพืน้ พวกเขามัดมือผมไขว้ไว้ขา้ งหลัง ผมมองเห็นแต่เท้าทีร่ ะดมเตะใส่ตวั ผม”
ยนต์ คุณนาอธิบายถึงสภาพตอนทีถ่ กู ควบคุมตัวและซ้อมเป็นเวลาสองหรือสามชัว่ โมง รวมทัง้ เพือ่ นคนอืน่ ๆ ด้วย โดยเขาบอกว่า
พวกเขาใช้เท้ากดผมไว้บนพืน้ ...พวกเขาเหยียบผมไว้ตลอดเวลา ใช้ทอ่ นไม้กดผมไว้กบั พืน้ พวกเขาเอาไม้กระบองกดลง
มา และใช้เท้าเหยียบผมไว้ทด่ี า้ นหลังของคอ...พวกเขาเตะเข้าทีห่ น้าผม ไม่ได้เตะทีล่ �ำ ตัว แต่เตะทีห่ น้าอย่างเดียว ทุกครัง้
ทีม่ คี นเดินผ่านมาพวกเขาก็เตะผม ตอนนัน้ ผมยังมีสติตลอดเวลา50
คนร้ายซึง่ จับตัวสมบุญ ศรีบรุ นิ ทร์ อายุ 41 ปี อยูใ่ กล้กบั ยนต์ คุณนา เธอบอกว่า
ดิฉนั เห็นยนต์ [คุณนา] เขาได้รบั บาดเจ็บ ดิฉนั นอนใกล้กบั เขา...เขาถูกซ้อมสาหัสงมาก เลือดไหลจากปากไม่หยุดเลย
ดิฉนั ขอเศษผ้าจากกลุม่ ผูช้ ายเพือ่ มาห้ามเลือด เพราะเขาเสียเลือดมาก แต่กลุม่ คนร้ายโยนสมุดมาให้เล่มหนึง่ ...ดิฉนั จึง
ต้องฉีกกระดาษเพือ่ มาใช้หา้ มเลือด แต่มนั ไม่ได้ผล51
ยนต์ คุณนายังอธิบายถึงอาการบาดเจ็บของเขาให้ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ฟงั ว่า
ตาข้างหนึง่ ของผมบวม ทำ�ให้มองไม่เห็น ผมรูต้ วั ตลอดเวลา แต่ตาข้างหนึง่ ของผมปิดและลืมตาไม่ได้ เนือ้ ตัวของผมเต็ม
ไปด้วยเลือด แต่ผมยังมีสติ หลังจากได้รบั การปล่อยตัว ผมเดินไปทีบ่ า้ นเพือ่ น พวกเขาพาผมไปโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่
ช่วยรักษาอาการบาดเจ็บของผม พยาบาลได้เขีย่ เม็ดกรวดออกจากบาดแผล มีเม็ดกรวดอยูเ่ ต็มไปหมด เพราะผมถูกซ้อม
ขณะทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ถูกเตะ ถูกกระทืบ และถูกลากตัวไปบนถนน...ชาวบ้านคนอืน่ ๆ ก็ถกู มัดเอาไว้ดว้ ยกันทีบ่ นถนน ระหว่าง
ทีร่ ถบรรทุกวิง่ ไปมา ผมได้ยนิ เสียงการทุบตีชาวบ้านคนอืน่ ทีร่ อ้ งด้วยความเจ็บปวด52
สุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์ เกษตรกรปลูกยางพาราวัย 43 ปี และแกนนำ�กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด ซึง่ ถูกมัดตัวและถูกคนร้ายซ้อม
ให้ขอ้ มูลกับฟอร์ตฟ้ี ายไรต์วา่
ผมถูกจับและแยกตัวมาจากคนอืน่ ผมถูกนำ�ตัวออกไปจากจุดตรวจประมาณ 50 เมตร พวกเขาไม่ได้ปดิ ตาผม แต่มกี าร
มัดมือไว้ ผมถูกซ้อม มีอยูค่ นหนึง่ เอากุญแจมอเตอร์ไซค์ของผมไป ส่วนอีกคนเดินปรีเ่ ข้ามาหาและเตะเข้าทีห่ น้า จนผม
ล้มลงและหมดสติไป สายตาของผมพร่าเลือน คนทีเ่ ตะผมไม่ได้คลุมหน้า ชาวบ้านพากันหวาดกลัวร้องขอชีวติ แต่ผมไม่
กลัว แต่ผมก็ไม่มปี ญ
ั ญาทีจ่ ะต่อสูด้ ว้ ย รูส้ กึ มึนงงไปหมด ผมถูกเตะหลายครัง้ ระหว่างทีน่ อนบนพืน้ 53
สุรพันธุย์ งั ให้ขอ้ มูลกับฟอร์ตฟ้ี ายไรต์เกีย่ วกับอาการบาดเจ็บของเขาว่า
พยาบาลเห็นเลือดผมยังไหลอยู่ หลังจากทีแ่ พทย์ท�ำ การรักษา เธอจึงเย็บแผลให้ผมเจ็ดเข็ม มีการฉีดยาชาให้ อสม.ได้
เข้ามาช่วยล้างแผลให้ผมเป็นเวลาหลายวัน54
วัลลภ พวงไพวัน เกษตรกรปลูกยางพาราวัย 39 ปี บอกว่า คนร้ายได้เข้ามาทุบตีเขาในคืนทีบ่ กุ เข้ามาในหมูบ่ า้ น ระหว่างทีเ่ ขา
กับภรรยาพยายามถ่ายรูปเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้
กลุม่ คนร้ายบางคนพยายามแย่งกล้องถ่ายรูปจากมือภรรยาผม แต่ผมเข้ามาขัดขวาง ชายคนนัน้ จึงใช้ทอ่ นไม้ตเี ข้าทีศ่ รี ษะ
ผม ทำ�ให้หวั แตกและเลือดไหล ชายคนนัน้ ยังบอกว่า ‘จะถ่ายรูปไปทำ�ไม?’...ผมไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้เพราะคนร้าย
เหล่านัน้ ปิดถนนไว้ ผมจึงต้องกลับมาทีบ่ า้ นและหาทางปฐมพยาบาลตัวเอง55
โอ คำ�ไล้ เกษตรกรวัย 47 ปี บอกว่า กลุม่ ชายคนร้ายสวมหมวกไหมพรมเรียกให้เขาหยุดทีจ่ ดุ ตรวจของหมูบ่ า้ น ในค่�ำ วันที่ 15
พฤษภาคม เขาบอกว่า
ผูช้ ายสีห่ รือห้าคนเรียกให้ผมหยุด และเอาปืนจ่อหัว ตอนทีผ่ มขีม่ อเตอร์ไซค์อยู่ พวกเขาลัน่ ไกปืนสามครัง้ แต่ไม่มกี ระสุน
ออกมา ตอนทีเ่ ขาลัน่ ไกเป็นครัง้ ทีส่ าม ผมคิดถึงแต่หน้าลูก ๆ และพ่อแม่ คนร้ายกลุม่ นีบ้ อกให้ผมถอดเสือ้ และเอาเสือ้
มามัดมือผมไว้ และผลักให้นอนคว่�ำ หน้าบนพืน้ ผมเห็นชาวบ้านคนอืน่ ๆ ถูกจับอยูต่ รงจุดตรวจอยูแ่ ล้ว คนทีพ่ ยายาม
เงยหน้ามองหรือพยายามช่วยเหลือ จะถูกเตะและกระทืบ พวกเขาใช้ปนื ยาวตีเข้าทีด่ า้ นหลังศีรษะของผม คนร้ายสวม
50
51
52
53
54
55

ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ยนต์ คุณนา, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 29 มีนาคม 2559
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สมบุญ ศรีบรุ นิ ทร์, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 23 มีนาคม 2559
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ยนต์ คุณนา, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 29 มีนาคม 2559
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สรุ พันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์, จังหวัดเลย, ประเทศไทย, 17 กุมภาพันธ์ 2559
อ้างแล้ว
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์วลั ลภ พวงไพวัน, จังหวัดเลย ประเทศไทย 29 มีนาคม 2559
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หมวกไหมพรมเหล่านีม้ ที ง้ั ท่อนไม้ขนาดใหญ่ ปืนยาว และปืนสัน้ และมีทอ่ นเหล็กด้วย56
ภัทราภรณ์ แก่งจำ�ปา เกษตรกรปลูกยางพาราวัย 37 ปี และแกนนำ�กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดบอกว่า เธอตืน่ ขึน้ มาในคืนวันที่ 15
พฤษภาคม เพราะได้ยนิ เสียงร้องไห้และเสียงตะโกนด้านนอก เธอจึงออกไปดูเหตุการณ์ เธออธิบายว่าได้ถกู กลุม่ ชายฉกรรจ์ตดิ อาวุธ
เหล่านัน้ จับตัวไว้เป็นเวลาหลายชัว่ โมง
ตอนไปถึงทีส่ ะพาน มีผชู้ ายอยูห่ า้ คนถือปืนและสวมหมวกไอ้โม่ง พวกเขาบอกให้ดฉิ นั จอดมอเตอร์ไซค์ บอกว่าไม่ตอ้ งตกใจ
กลัว ตอนนัน้ มันมืดมาก มีการตัดไฟตรงจุดตรวจ กลุม่ คนร้ายได้เอากุญแจมอเตอร์ไซค์ของดิฉนั ไป และเอากล้องถ่ายรูป
ไปด้วย พวกเขาบอกให้ดฉิ นั ไปอยูร่ วมกับชาวบ้านคนอืน่ ๆ และใช้ปนื ขูใ่ ห้เดิน ระหว่างทีเ่ ดินไปยังจุดทีช่ าวบ้านคนอืน่ ๆ
ถูกควบคุมตัว ดิฉนั เห็นชาวบ้านคนอืน่ ๆ นอนอยูบ่ นพืน้ โดยต้องนอนคว่�ำ หน้า หลายคนเป็นผูช้ าย57
คนร้ายสวมไอ้โม่งจับตัวเธอไว้ ระหว่างทีเ่ ธอเห็นพวกเขาซ้อมชาวบ้านคนอืน่ ๆ เธอบอกว่า
ชายคนหนึง่ ทีด่ ฉิ นั คิดว่าเป็นหัวหน้าเดินทางมาถึง เขาสวมรองเท้าสีน�ำ้ ตาล และมีรปู ร่างท้วม เขาบอกดิฉนั และผูช้ ายอีก
สองคนซึง่ ถูกจับทีจ่ ดุ ตรวจว่า ‘เป็นผูห้ ญิงทำ�ไมไม่อยูก่ บั บ้านกับเรือน? ออกมาทำ�อะไรค่�ำ มืด?’ เขาสัง่ ให้ทกุ คนนอนคว่�ำ
หน้าลงกับพืน้ บอกให้ลกู น้องไปเอาเศษมุง้ หรือเศษผ้าอืน่ ๆ มาทำ�เป็นเชือกมัดมือและมัดขาชาวบ้านเอาไว้ ดิฉนั และผู้
หญิงอีกสองคนนัง่ บนเก้าอี้ เขาเดินมาด้านหลังเก้าอีข้ องผูห้ ญิงคนหนึง่ และเตะเธอจนตกจากเก้าอี้ จากนัน้ ก็ใช้เท้ากด
หน้าเธอไว้บนพืน้ ส่วนผูห้ ญิงอีกคนหนึง่ ถูกตีทด่ี า้ นหลังด้วยไม้ไผ่ ดิฉนั รีบลงไปนอนคว่�ำ หน้ากับพืน้ เพราะไม่ตอ้ งการ
ถูกตี ถึงอย่างนัน้ คนร้ายก็ตดี ฉิ นั 58
สมบุญ ศรีบรุ นิ ทร์ เกษตรกรวัย 41 ปี อธิบายถึงอาวุธทีก่ ลุม่ คนร้ายเหล่านีใ้ ช้ในคืนนัน้ โดยบอกว่า “บางคนถือท่อนเหล็ก บาง
คนถือไม้ไผ่ทเ่ี พิง่ ตัดมาจากต้น บางคนถือปืนยาว ปืนสัน้ แต่คนถือปืนมีไม่เยอะ ทุกคนต่างมีไม้กระบองหมด”59
สมบุญถูกจับตัวไว้พร้อมกับพีส่ าวอายุ 51 ปี เธอบอกว่าทัง้ ตัวเธอและพีส่ าวถูกขูว่ า่
พวกคนร้ายเอาเท้าเหยียบทีห่ วั ดิฉนั ถ้าพยายามเงยหน้า พวกเขาบอกไม่ให้ขยับตัวหรือร้องไห้ ถ้าพวกเราร้อง พวกเขาก็
จะใช้เท้าเหยียบกดไว้ทห่ี วั และเอาเท้าเหยียบหัวของเราไว้บนพืน้ ...พีส่ าวดิฉนั ไม่สามารถหยุดร้องไห้ได้ พวกเขาจึงใช้เท้า
เหยียบหัวเธอแรงขึน้ ...ดิฉนั ถูกตีทข่ี า้ งหลังด้วยท่อนไม้ เพราะว่าลงไปนอนบนพืน้ ไม่ทนั ใจพวกเขา60
จิตภณ ศรีษะบุตร อาสาสมัครกูภ้ ยั ชุมชนอายุ 44 ปีบอกว่า ระหว่างทีเ่ ขาและทีมงานช่วยเหลือชาวบ้านทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บในคืน
นัน้ เขาพบว่า
ตอนนัน้ มันมืดสนิท เราได้ยนิ เสียงปืนและมีผชู้ ายตะโกน แต่มองเห็นไม่ชดั ผมต้องคลานไปบนพืน้ เพือ่ นำ�ตัวชาวบ้านทีไ่ ด้
รับบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาล ผมพาไปได้สค่ี นจนถึงโรงพยาบาล พวกเขาถูกเตะทีใ่ บหน้าและหน้าอก บางคนเจ็บหน้าอก
เป็นเหตุการณ์ทน่ี า่ กลัวมาก ในตอนเช้า ผมไปทีจ่ ดุ ปะทะอีกครัง้ และได้เห็นเศษขวดแก้ว ท่อนไม้ และปลอกกระสุน คนร้าย
เหล่านัน้ ได้ขว้างขวดแก้วใส่ชาวบ้าน61
สมบุญ ศรีบรุ นิ ทร์ ซึง่ ถูกคนร้ายจับตัวไว้พร้อมกับชาวบ้านคนอืน่ ในคืนนัน้ บอกว่า คนร้ายขูจ่ ะยิงพวกเราและฝังทัง้ เป็น ถ้าใคร
ขยับตัว เธอบอกว่า “คนร้ายสวมหมวกไหมพรมยังถามว่า ถ้ากระท่อมนีท้ �ำ จากใบไม้และใบจาก พวกเขาก็จะเอาชาวบ้านเข้าไปอยู่
ในนัน้ และจุดไฟเผากระท่อม พวกเรากลัวมาก และตกใจ”62
โอ คำ�ไล้ ยังบอกว่าเขาได้ยนิ กลุม่ คนร้ายเหล่านีข้ ม่ ขูช่ าวบ้านคนอืน่ ๆ เขาบอกว่า
ตอนทีผ่ มนอนอยูใ่ กล้ ๆ [ภัทราภรณ์] ผมได้ยนิ ผูช้ ายชุดดำ�บอกว่า ‘เอาตัวคนนีไ้ ปข่มขืนซะ’... ระหว่างทีน่ อนตรงนัน้ ผม
ได้ยนิ กลุม่ ผูช้ ายพวกนีบ้ อกว่า ‘นับตัวคนทีจ่ บั ได้ และโยนเข้าไปไว้ในรถกระบะ จะได้เอาตัวไปฝังไว้ในบ่อเหมือง’ พวกเขา
บอก ‘ถ้าได้ครบ 30 คน เราจะเอาตัวไปโยนทิง้ ไว้ในขุมเหมือง’63
56
57
58
59
60
61
62
63

ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์โอ คำ�ไล้, จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 เมษายน 2560
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ภทั ราภรณ์ แก่งจำ�ปา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2559 และ 3 เมษายน 2560
อ้างแล้ว
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สมบุญ ศรีบรุ นิ ทร์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 มีนาคม 2559
อ้างแล้ว
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์จติ ภณ ศรีษะบุตร, จังหวัดเลย ประเทศไทย 7 กรกฎาคม 2559
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สมบุญ ศรีบรุ นิ ทร์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 มีนาคม 2559
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์โอ คำ�ไล้, จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 เมษายน 2560

I. การละเมิดและการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน
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ภัทราภรณ์ แก่งจำ�ปา ซึง่ ถูกกลุม่ ชายติดอาวุธจับตัวไว้ทจ่ี ดุ ตรวจเดียวกับโอ คำ�ไล้ ให้ขอ้ มูลกับฟอร์ตฟ้ี ายไรต์วา่ กลุม่ ผูช้ ายติด
อาวุธบอกเธอว่า “เป็นผูห้ ญิงทำ�ไมไม่อยูก่ บั บ้านกับเรือน? ออกมาทำ�อะไรค่�ำ มืด ไม่กลัวจะถูกข่มขืนหรือ?”64
สุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์ ให้ขอ้ มูลกับฟอร์ตฟ้ี ายไรต์วา่ กลุม่ คนร้ายใช้ปนื จ่อไว้ทข่ี า้ งหลัง และบังคับให้เขาเดินไปยังกลุม่ ชาวบ้าน
ทีจ่ บั ตัวไว้ เขาบอกว่า
พวกเขาบอกให้เดินเร็ว ๆ ในคืนนัน้ ผมได้พบและคุยกับผูช้ ายคนหนึง่ ซึง่ บอกผมว่า ‘บอกให้ชาวบ้านเลิกต่อสูเ้ ถอะ ไม่มี
ประโยชน์อะไรทีจ่ ะต่อสูต้ อ่ ไป เดีย๋ วพวกเราก็กลับมาอีก ครอบครัวพวกคุณก็จะเดือดร้อน’...หัวหน้ากลุม่ คนร้ายยังบอก
ผมว่า ถ้าผมไม่หยุดประท้วงเหมืองแร่ ลูกและเมียของผมอาจจะได้รบั อันตราย65
66

คนร้ายได้ขโมยทรัพย์สนิ ของชาวบ้านไป ทัง้ สร้อยคอทองคำ� วิทยุสอ่ื สาร พระเครือ่ ง กล้องถ่ายรูป และไฟฉายทีใ่ ช้สวมบนศีรษะ
พวกเขายังทำ�ลายสปอร์ตไลท์ทช่ี าวบ้านติดไว้ตรงจุดตรวจ67

ในช่วงทีเ่ กิดเหตุการณ์หลายชัว่ โมง ตำ�รวจและหน่วยงานในจังหวัดรวมทัง้ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ไม่ได้เข้ามาแทรกแซงให้ความ
ช่วยเหลือตามคำ�ร้องขอของชาวบ้าน วิรอน รุจไิ ชยวัฒน์ เกษตรกรปลูกยางพาราวัย 46 ปี และแกนนำ�กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด ซึง่ สามี
ของเธอถูกควบคุมตัวไว้ในคืนวันนัน้ ให้ขอ้ มูลกับฟอร์ตฟ้ี ายไรต์วา่
ดิฉนั ได้ยนิ เสียงปืนดังตลอดเวลา ได้ยนิ เสียงคนร้องไห้และตะโกน...ดิฉนั คิดว่าสามีคงถูกซ้อม...ดิฉนั ไปแจ้งความกับตำ�รวจ
แต่กต็ อ้ งผิดหวังมากขึน้ เพราะมีต�ำ รวจอยูเ่ พียงนายเดียวทีโ่ รงพัก เขาบอกว่าเขาเป็นตำ�รวจชัน้ ผูน้ อ้ ย และไม่รวู้ า่ เกิดอะไร
ขึน้ เขาบอกดิฉนั ว่า ตอนตีหนึง่ ตำ�รวจคนอืน่ ๆ ทีผ่ ลัดเวร ได้พากันไปนอนแล้ว ดิฉนั ขอให้เขามาช่วยเหลือชาวบ้าน แต่
ตำ�รวจบอกว่าเขาไม่มกี �ำ ลัง และไม่มตี �ำ รวจคนอืน่ ๆ อยูแ่ ถวนัน้ เลย จนถึงตอนตีสอง เขายังคงพิมพ์เอกสารอะไรบาง
อย่างอยู่ และไม่ยอมมากับดิฉนั ตอนก่อนจะออกจากโรงพัก ดิฉนั เห็นรถของรองผูก้ �ำ กับ [สภ.วังสะพุง] พ.ต.ท. รัฐพล
เพ็ญสงครามขับเข้ามา เขาเดินออกจากรถและไปทีห่ อ้ งทำ�งานเหมือนไม่มอี ะไรเกิดขึน้ ...จนถึงตอนเช้า ยังไม่มตี �ำ รวจ
หรือทหารแม้แต่นายเดียวมาช่วยเหลือพวกเรา68
พรทิพย์ หงชัย เกษตรกรปลูกยางพาราวัย 46 ปี และแกนนำ�กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด ได้พยายามติดต่อหน่วยงานของรัฐในค่�ำ วัน
นัน้ เธอบอกว่า “ดิฉนั ได้โทรศัพท์แจ้งไปทีผ่ กู้ �ำ กับ สภ.วังสะพุง ตำ�รวจภูธรจังหวัดและผูว้ า่ ราชการจังหวัด ดิฉนั โทรไปหาหลายคน แต่
ไม่มใี ครช่วยเหลือเราได้เลย เรารอความช่วยเหลือจากทางการเป็นเวลาหลายชัว่ โมง ตัง้ แต่สท่ี มุ่ จนถึงเทีย่ งคืน”69
ชาวบ้านให้ขอ้ มูลกับฟอร์ตฟ้ี ายไรต์วา่ พวกเขาเชือ่ ว่ากลุม่ คนร้ายเป็นชาวบ้านทีม่ าจากหมูบ่ า้ นอืน่ ผสมกับเจ้าหน้าทีค่ วามมัน่ คง
สุม่ ศรีทอง เจ้าของร้านชำ�และสมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดให้ขอ้ มูลกับฟอร์ตฟ้ี ายไรต์วา่ “ชายคนหนึง่ มีผา้ สีแดงผูกไว้ทแ่ี ขน เขาแต่ง
ตัวไม่เหมือนคนร้ายคนอืน่ ๆ เขาสวมชุดลายพราง และใส่รองเท้าคอมแบท รูปร่างสูงใหญ่มาก เขาเป็นคนสัง่ การคนร้ายคนอืน่ ...และ
เป็นคนทีถ่ อื ปืนอย่างเปิดเผย”70
ผูช้ ายบางคนสวมหมวกไอ้โม่ง หรือโพกผ้าปกปิดใบหน้า71 ยนต์ คุณนาให้ขอ้ มูลกับฟอร์ตฟ้ี ายไรต์วา่
ผมไม่เห็นว่า [กลุม่ คนร้าย] เหล่านีเ้ ป็นใคร พวกเขาใส่ชดุ ดำ�และสวมหมวกไอ้โม่ง พวกเขาไม่ยอมให้ผมเงยหน้ามอง...ผม
เห็นพวกเขาสวมรองเท้าคอมแบท และทีห่ วั รองเท้ามีแผ่นโลหะติดอยู่ ผมคิดว่าเป็นรองเท้าของพวกทีท่ �ำ งาน [กับหน่วย
ราชการ]72
สมบุญ ศรีบรุ นิ ทร์ อธิบายคล้าย ๆ กันเกีย่ วกับลักษณะของกลุม่ ชายคนร้ายเหล่านี้ “[กลุม่ คนร้าย] สวมรองเท้าแบบทีต่ �ำ รวจและ
64 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ภทั ราภรณ์ แก่งจำ�ปา, 22 พฤศจิกายน 2560
65 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สรุ พันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 4 เมษายน 2560
66 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ยนต์ คุณนา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 29 มีนาคม 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์โอ คำ�ไล้, จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 เมษายน 2560 ฟ
อร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ภทั ราภรณ์ แก่งจำ�ปา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์พงษ์พฒ
ั น์ คุณนา, จังหวัดเลย ประเทศไทย,
24 มีนาคม 2559
67 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สมัย ภักดิม์ ,ี จังหวัดเลย ประเทศไทย, 26 มีนาคม 2559
68 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์วริ อน รุจไิ ชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 22 กรกฎาคม 2559
69 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 กรกฎาคม 2559
70 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สมุ่ ศรีทอง, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 มีนาคม 2559
71 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์วลั ลภ พวงไพวันและยนต์ คุณนา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 29 มีนาคม 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ภทั ราภรณ์ แก่งจำ�ปา, จังหวัด
เลย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2559
72 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ยนต์ คุณนา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 29 มีนาคม 2559
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ทหารใส่ โดยมีโลหะติดอยูท่ ป่ี ลายรองเท้า ดิฉนั มัน่ ใจว่าเป็นรองเท้าคอมแบท เพราะพวกเขาใช้เท้าเหยียบหัวดิฉนั ให้คว่�ำ หน้าลงบนพืน้ ”73
รัฐบาลไทยยอมรับว่ามีชาวบ้าน 13 คนได้รบั บาดเจ็บจากการโจมตีในคืนวันนัน้ รวมทัง้ สมาชิกของกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด74
บางคนได้รบั การรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล75 บางคนรักษาตัวเองทีบ่ า้ น76
จากข้อมูลของชาวบ้าน หน่วยราชการรวมทัง้ เจ้าหน้าทีอ่ �ำ เภอและเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจ เดินทางมาถึงบ้านนาหนองบงเพือ่ สอบสวน
ในทีเ่ กิดเหตุ ประมาณแปดโมงเช้าของวันที่ 16 พฤษภาคม สิบชัว่ โมงหลังเริม่ เกิดการโจมตีท�ำ ร้ายชาวบ้าน77 ผลจากการร้องเรียนของ
ชาวบ้านในชุมชนต่อนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันที่ 1 มิถนุ ายน 2557 ทหารได้สง่ เจ้าหน้าที่ 120 นายจากหน่วยเฉพาะกิจ
ค่ายศรีสองรักในอำ�เภอเมือง จังหวัดเลย มาช่วยลาดตระเวนและให้ความปลอดภัยกับชาวบ้านและพืน้ ทีใ่ กล้เคียงเป็นเวลาสามเดือน78
ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 พนักงานอัยการจังหวัดเลยได้สง่ั ฟ้องคดีอาญาต่อศาลจังหวัดเลย กล่าวหาว่าพ.ท.ปรมินทร์
ป้อมนาค และพล.ท.ปรเมษฐ์ ป้อมนาค ซึง่ คนหลังเป็นทหารนอกราชการ เกีย่ วข้องกับการโจมตีครัง้ นี้ ศาลอนุญาตให้ประกันตัวทัง้
สองคนก่อนเริม่ การพิจารณา79
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ศาลจังหวัดเลยพิพากษาว่าเจ้าหน้าทีท่ หารทัง้ สองนาน มีความผิดสืบเนือ่ งจากการโจมตีท�ำ ร้าย
ชาวบ้านในจังหวัดเลยเมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 และให้ลงโทษจำ�คุกเป็นเวลา 36 เดือน และ 24 เดือนตามลำ�ดับ จากการละเมิด
ประมวลกฎหมายอาญาหลายมาตรา และพระราชบัญญัตอิ าวุธปืน เครือ่ งกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิง่ เทียมอาวุธปืน
รวมทัง้ ความผิดฐานทำ�ร้ายร่างกาย การกักขังหน่วงเหนีย่ วให้ผอู้ น่ื ปราศจากเสรีภาพในร่างกาย และการพกพาอาวุธไปในเมือง หมูบ่ า้ น
หรือทางสาธารณะโดยไม่มเี หตุอนั ควร80 ศาลยังสัง่ ให้จา่ ยค่าชดเชยกับชาวบ้านทัง้ เก้าคน เป็นเงินตัง้ แต่ 2,600-25,000 บาท81
ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ศาลอุทธรณ์พพิ ากษายืนว่า เจ้าหน้าทีท่ หารทัง้ สองนายมีความผิด และได้เพิม่ โทษจำ�คุกเป็น 60
เดือน และ 40 เดือนตามลำ�ดับ ทัง้ พิพากษายืนให้จ�ำ เลยจ่ายค่าชดเชยกับชาวบ้าน82
แม้วา่ จะมีกลุม่ ผูช้ ายไม่ทราบชือ่ อย่างน้อย 150 คน ถูกกล่าวหาว่าเข้าร่วมในเหตุการณ์โจมตีท�ำ ร้ายเมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม
แต่มเี พียงพ.ท.ปรมินทร์ ป้อมนาคและพล.ท.ปรเมษฐ์ ป้อมนาคทีถ่ กู ดำ�เนินคดี และตัดสินว่ามีความผิด83

การขูฆ่ า่
ชาวบ้านในจังหวัดเลยและสมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดให้ขอ้ มูลกับฟอร์ตฟ้ี ายไรต์วา่ พวกเขาถูกขูฆ่ า่ และเชือ่ ว่าคำ�ขูฆ่ า่ มีสว่ น
73 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สมบุญ ศรีบรุ นิ ทร์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 มีนาคม 2559
74 คณะผูแ้ ทนถาวรไทยประจำ�สหประชาชาติและหน่วยงานระหว่างประเทศอืน่ ๆ ทีก่ รุงเจนีวา “จดหมายถึงกลไกพิเศษของคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ”
จดหมายเลขที่ 52101/513, 9 กันยายน 2557
75 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สมบุญ ศรีบรุ นิ ทร์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 มีนาคม 2559; ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สรุ พันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย
17 กุมภาพันธ์ 2559
76 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สรุ พันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ภทั ราภรณ์ แก่งจำ�ปา, จังหวัดเลย ประเทศไทย
17 กุมภาพันธ์ 2559
77 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ภทั ราภรณ์ แก่งจำ�ปา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2559
78 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ระนอง กองแสน, จังหวัดเลย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23
กรกฎาคม 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์วลั ลภ พวงไพวัน, จังหวัดเลย ประเทศไทย 29 มีนาคม 2559 โปรดดู “ทหาร เข้าดูแลชาวบ้านวังสะพุง หวัน่ ถูกทำ�ร้าย”
ไทยรัฐ ออนไลน์, 9 มิถนุ ายน 2557, https://www.thairath.co.th/content/428379 (เข้าถึงเมือ่ 27 กันยายน 2560)
79 โปรดดู พนักงานอัยการจังหวัดเลยและโจทก์รว่ มเก้าราย กับพันโทปรมินทร์ ป้อมนาค, คดีหมายเลขดำ�ที่ อ.5440/2557, คำ�ฟ้อง (ศาลชัน้ ต้น), 11 พฤศจิกายน
2557 และโปรดดู ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ บันทึกการสังเกตการณ์คดีหมายเลขดำ�ที่ อ.5440/2557, คดีหมายเลขแดงที่ อ.1983/2559 (ไม่ตพี มิ พ์เผยแพร่), จังหวัดเลย
ประเทศไทย 20 พฤษภาคม-2 มิถนุ ายน 2559
80 ศาลจังหวัดเลยตัดสินว่า พันโทปรมินทร์ ป้อมนาคมีความผิดตามมาตรา 296, 309 วรรคสอง, 310 วรรคแรก, 358, 371, 376 และ 391 เกีย่ วเนือ่ งกับมาตรา 83
ของประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 7, 8 ทวิ วรรคแรก, 72 วรรคสาม และ 72 ทวิ วรรคสอง พระราชบัญญัตอิ าวุธปืน เครือ่ งกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้
เพลิง และสิง่ เทียมอาวุธปืน และตัดสินว่า พล.ท.ปรเมษฐ์ ป้อมนาค ซึง่ เป็นทหารนอกราชการละเมิดมาตรา 296, 309 วรรคสอง, 310 วรรคแรก, 358, 371,
376 และ 391 เกีย่ วเนือ่ งกับมาตรา 84 ของประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 7, 8 ทวิ วรรคแรก, 72 วรรคสาม และ 72 ทวิ วรรคสอง พระราชบัญญัตอิ าวุธ
ปืน เครือ่ งกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิง่ เทียมอาวุธปืน ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัตอิ าวุธปืน เครือ่ งกระสุนปืน วัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิง และสิง่ เทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490
81 โปรดดู ป้อมนาค, คดีหมายเลขดำ�ที่ อ.5440/2557, คดีหมายเลขแดงที่ อ.1983/2559, น. 45-47
82 โปรดดู พนักงานอัยการจังหวัดเลยและโจทก์รว่ มเก้าราย กับพันโทปรมินทร์ ป้อมนาคและพล.ท.ปรเมษฐ์ ป้อมนาค, ศาลอุทธรณ์ภาค 4, คดีหมายเลขดำ�ที่
510/2560, คดีหมายเลขแดงที่ 1868/2560, คำ�พิพากษา (ศาลอุทธรณ์), 13 กรกฎาคม 2560
83 อ้างแล้ว
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เกีย่ วข้องกับการประท้วงต่อต้านเหมืองแร่
วิรอน รุจไิ ชยวัฒน์ และสุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์ ภรรยาและสามีซง่ึ เป็นแกนนำ�กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดได้รบั ระเบิดปลอมเมือ่ วันที่ 12
ตุลาคม 2556 วิรอน รุจไิ ชยวัฒน์เป็นคนแรกทีเ่ ห็นกล่องกระดาษต้องสงสัยวางอยูห่ น้าบ้านในตอนเช้า เธอให้ขอ้ มูลกับฟอร์ตฟ้ี ายไรต์
ว่า “ดิฉนั เห็นกล่องใบนีต้ อนตีส่ี เห็นนาฬิกาวางไว้บนกล่อง ดิฉนั มองเข้าไปในกล่องและใช้มอื แตะด้วย ถ้าเกิดเป็นระเบิดจริง ป่านนีก้ ็
คงระเบิดตรงหน้าดิฉนั แล้ว ดิฉนั เห็นนาฬิกากำ�ลังเดินอยูด่ ว้ ย”84
วิรอนและสามีได้แจ้งข้อมูลนีก้ บั ทางการ สุรพันธุเ์ ล่าให้ฟงั ถึงปฏิกริ ยิ าของทางการว่า “ทางเจ้าหน้าทีก่ วู้ ตั ถุระเบิดได้เดินทางมา
และสำ�รวจรอบบ้าน เพือ่ ทำ�ลายระเบิดปลอม แต่ไม่สามารถจับตัวใครได้”85
วิรอนกล่าวเสริมว่า “เจ้าหน้าทีบ่ อกว่าข้างใน [กล่อง] เป็นแค่กอ้ นหิน ถึงอย่างนัน้ พวกเขายังใช้ปนื ฉีดน้�ำ เพือ่
ทำ�ลายกล่อง เจ้าหน้าทีบ่ อกว่าเป็นการวางระเบิดเพือ่ ขูเ่ ท่านัน้ ”86
ในวันเดียวกัน มีชาวบ้านพบเห็นกล่องในลักษณะเดียวกันวางอยูท่ จ่ี ดุ ตรวจของชาวบ้านจุดหนึง่ 87
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ยงั ได้รบั ข้อมูลว่า คนขับรถของนักการเมืองท้องถิน่ พยายามจ้างมือปืนมาสังหารชาวบ้านในจังหวัดเลย
มือปืนทีไ่ ด้รบั การติดต่อจากคนขับรถบอกว่า
เขา [บอกว่า] จะวางมัดจำ�เป็นเงิน 150,000 บาท และจะได้คา่ จ้างทัง้ หมดเมือ่ งานเสร็จ ส่วนผมจะได้รบั เงิน 300,000
บาท คนชีเ้ ป้าจะได้ 150,000 บาท คนชีเ้ ป้าจะได้รบั เงิน 100,000 บาท เขาบอกว่าทีมมือปืนจะได้รบั เงินรวมกันประมาณ
500,000 บาทต่อหัว โดยมีเป้าหมายเป็นผูห้ ญิงหกคนและผูช้ ายสามคน88
ชายคนนัน้ บอกว่า เขามีภาพถ่ายของเป้าหมายอยูใ่ นโทรศัพท์ แต่วา่ หลานชายทำ�โทรศัพท์เสีย แต่เขาจำ�ได้วา่ “มีภาพถ่ายใบ
หนึง่ เป็นภาพของบ้านซึง่ [สมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด] มักไปรวมตัวเพือ่ ประชุม แสดงว่ามีคนไปสังเกตการณ์การเคลือ่ นไหวของ
พวกเขามาแล้ว”
สมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดซึง่ คาดว่าเป็นหนึง่ ในเป้าหมาย ให้ขอ้ มูลกับฟอร์ตฟ้ี ายไรต์วา่
เรากินไม่ได้นอนไม่หลับเลย เราเป็นมนุษย์ เรากลัวความตาย เป็นเรือ่ งทีย่ ากลำ�บากสำ�หรับชาวบ้าน เราพยายามใช้ชวี ติ
ตามปรกติ แต่กก็ ลัวจนไม่กล้าไปกรีดยาง เราต้องอยูก่ บั ความกลัวและความเครียดต่อเนือ่ งกันเป็นเวลาหนึง่ เดือน เราไม่
สามารถออกไปทำ�งานได้เลย89
ผูห้ ญิงอีกคนหนึง่ ทีเ่ ป็นเกษตรกรปลูกยางพารา ให้ขอ้ มูลกับฟอร์ตฟ้ี ายไรต์วา่ จากการข่มขูค่ รัง้ นัน้ “เวลาตกกลางคืน พวกเรา
ไม่กล้าออกจากบ้าน เราต้องไปหาทีห่ ลับนอน [ในคุม้ อืน่ ของหมูบ่ า้ น] เป็นจุดทีม่ ชี าวบ้านเป็นยามเฝ้าเพือ่ ความปลอดภัย”90

การควบคุมตัวโดยพลการ: “การปรับทัศนคติ”
“ทหารบอกเราว่าสิง่ ทีเ่ รียกว่าสิทธิ ไม่มอี ยูจ่ ริงหรอก”
— พรทิพย์ หงชัย แกนนำ�หญิงกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด 22 มีนาคม 2559
จากข้อมูลของประจักษ์พยานและการรวบรวมข้อมูลของฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ ทหารได้เรียกตัวแกนนำ�ชุมชนและสมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์
บ้านเกิดอย่างน้อย 10 คนเพือ่ เข้ารับ “การปรับทัศนคติ” เนือ่ งจากเคลือ่ นไหวต่อต้านเหมืองทองคำ�ของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด 91
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ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์วริ อน รุจไิ ชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 4 เมษายน 2560
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สรุ พันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 4 เมษายน 2560
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์วริ อน รุจไิ ชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 4 เมษายน 2560
ภาพถ่ายระเบิดปลอม เมือ่ วันที่ 12 ตุลาคม 2556 สำ�เนาอยูก่ บั ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ [ปกปิดชือ่ และสถานที]่ , เมษายน 2560
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ [ปกปิดชือ่ และสถานที]่ , 22 มีนาคม 2559
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ [ปกปิดชือ่ และสถานที]่ , 23 มีนาคม 2559
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สรุ พันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์ และวิรอน รุจไิ ชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 3 เมษายน 2560 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัด
เลย ประเทศไทย 22 มีนาคม 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ภทั ราภรณ์ แก่งจำ�ปา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์
สมัย ภักดิม์ แี ละวัลลภ พวงไพวัน, จังหวัดเลย ประเทศไทย 29 มีนาคม 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์บณ
ั รวี รามศิรแิ ละมลตรี คำ�ไล้ จังหวัดเลย ประเทศไทย
5 กรกฎาคม 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ดอกไม้ มูลกองศรีและพัชรินทร์ บับพาน, จังหวัดเลย ประเทศไทย 4 กรกฎาคม 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์
ดาว เนาว์สขุ , จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 กรกฎาคม 2559
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นับแต่รฐั บาลทหารยึดอำ�นาจเมือ่ เดือนพฤษภาคม 2557 เจ้าหน้าทีร่ ฐั ไทยเริม่ เรียกตัวนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรม
ให้ไปรายงานตัวในสถานทีแ่ ละเวลาต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นค่ายทหาร ตามมาตรการทีค่ สช.เรียกว่า “การปรับทัศนคติ”92 การควบคุม
ตัวโดยพลการในรูปแบบนี้ รวมถึงการสอบปากคำ�และการควบคุมตัวโดยไม่ให้ตดิ ต่อกับโลกภายนอกเป็นเวลาไม่เกินเจ็ดวัน93 หาก
ไม่ปฏิบตั ติ ามคำ�สัง่ จะถือเป็นการละเมิดคำ�สัง่ ของกองทัพ ส่งผลให้อาจได้รบั โทษจำ�คุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท
หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ94
แกนนำ�กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดและสมาชิกอบต.เขาหลวงแปดจาก 10 คน ได้ถกู เรียกตัวเพือ่ เข้ารับการปรับทัศนคติ หลังจากลงนาม
ในหนังสือร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ต่อต้านคณะกรรมการทีก่ องทัพสนับสนุน
และแต่งตัง้ เพือ่ แก้ปญ
ั หาเกีย่ วกับเหมืองทองคำ� ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2557 พันเอก สวราชย์ แสงผล ผูบ้ งั คับหน่วยเฉพาะกิจเขา
หลวง และเจ้าหน้าทีอ่ กี คนหนึง่ จากคสช. สัง่ การให้บคุ คลต่าง ๆ ไปรายงานตัวทีท่ ว่ี า่ การอำ�เภอวังสะพุง95
ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2557 ชาวบ้าน 10 คนได้ไปรายงานตัวทีว่ า่ การอำ�เภอวังสะพุง โดยมีเจ้าหน้าทีเ่ จ็ดถึงแปดนาย
รวมทัง้ นายอำ�เภอ ปลัดอำ�เภออาวุโส เจ้าหน้าทีท่ หารและตำ�รวจ ได้ถา่ ยภาพ บันทึกวีดโิ อ และสอบปากคำ�ชาวบ้านแต่ละคนเอาไว้96
พรทิพย์ หงชัย หนึง่ ในแกนนำ�กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดทีถ่ กู เรียกตัวมา อธิบายเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ว่า
หลังจากขานชือ่ เราต้องเข้าไปทีละคน โดยต้องวางอุปกรณ์สอ่ื สารทุกอย่างไว้ขา้ งนอก เราเดินเข้าไปตัวเปล่า ๆ ไม่มอี ะไร
เลย นัง่ อยูต่ รงกลาง [ห้อง] รายล้อมด้วยเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ...พวกเขาเริม่ ถามคำ�ถาม โดยเริม่ จากบอกว่าดิฉนั ทำ�ผิดกฎอัยการ
ศึก...ดิฉนั ร้องไห้เพราะอึดอัดกับการถูกปฏิบตั แิ บบนี้ ทำ�ไมต้องทำ�กับพวกเราแบบนี?้ ...ในตอนท้ายทหารจะพูดสรุปและ
บอกว่า ถ้าเราปฏิเสธไม่ยอมรับบทบาทของคณะกรรมการไตรภาคี เท่ากับเราขัดขืนหลักการของคสช. ทหารบอกให้ดฉิ นั
รอดูวา่ จะเกิดอะไรขึน้ 97
พัชรินทร์ บับพาน เกษตรกรวัย 38 ปี สมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด และสมาชิกอบต. อธิบายถึงประสบการณ์ทเ่ี กิดขึน้ คล้ายกันว่า
“พวกเขาถามว่าทำ�ไมเข้ามาเป็นสมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด ดิฉนั บอกว่าเพราะเป็นชาวบ้านในชุมชน...ทหารบอกว่าการทีด่ ฉิ นั ลงชือ่
ในจดหมายคัดค้าน เท่ากับเป็นการขัดขืนอำ�นาจของคสช.”98
ดาว เนาว์สขุ เกษตรกรปลูกยางพาราและสมาชิกอบต. ให้ขอ้ มูลกับฟอร์ตฟ้ี ายไรต์วา่ “ทหารบอกเราว่าถ้าถูกเรียกตัวอีก มันจะ
รุนแรงขึน้ ...ทัง้ ทหารและตำ�รวจถ่ายรูปพวกเรามากมายและบันทึกวีดโิ อไว้ดว้ ย”99
ก่อนจะได้รบั การปล่อยตัว สมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดและสมาชิกอบต.ทัง้ 10 คน ต้องลงนามในเอกสารทีเ่ ป็นคำ�ให้การ แต่
ไม่ได้รบั สำ�เนาของเอกสารมาด้วย ทัง้ ไม่มกี ารอธิบายจุดประสงค์ของการจัดทำ�เอกสารนี100
้
92 โปรดดู พระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก พ.ศ. 2457, มาตรา 15 วรรคสอง. แถลงข่าวโดยพันเอก วินธัย สุวารี โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และพันเอกหญิง
ศิรจิ นั ทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 15 กันยายน 2558, อ้างถึงใน “คสช.แจง 4 ข้อ เชิญกลุม่ คนปรับทัศนคติ” กรุงเทพธุรกิจ, 15 กันยายน
2558 http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/665557, (เข้าถึงเมือ่ 13 สิงหาคม 2561) และโปรดดู “คสช.เตือน’พิชยั -เก่ง’หากพูดอีกอาจฟ้องร้อง”
โพสต์ทเู ดย์, 15 กันยายน 2558, https://www.posttoday.com/politic/news/388144, (เข้าถึงเมือ่ 13 สิงหาคม 2561)
93 โปรดดู พระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก, มาตรา 15 วรรคสอง. และโปรดดู คณะกรรมการต่อต้านการทรมานแห่งสหประชาชาติ, ข้อสังเกตเชิงสรุปต่อรายงานฉบับ
แรกของประเทศไทย, U.N. Doc. CAT/C/THA/CO/1, 20 มิถนุ ายน 2557, ย่อหน้า 12
94 โปรดดู ตัวอย่างเช่น คสช., “ประกาศฉบับที่ 25/2557, 23 พฤษภาคม 2557; คสช. “ประกาศฉบับที่ 29/2557” 24 พฤษภาคม 2557 ระบุวา่ “หากผูใ้ ดฝ่าฝืนต้อง
ระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ”
95 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ดาว เนาว์สขุ , จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 กรกฎาคม 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์พชั รินทร์ บับพาน, จังหวัดเลย ประเทศไทย 4 กรกฎาคม
2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ดอกไม้ มูลกองศรี, จังหวัดเลย ประเทศไทย 4 กรกฎาคม 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สมัย ภักดิม์ ,ี จังหวัดเลย ประเทศไทย
29 มีนาคม 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย ประเทศไทย 22 มีนาคม 2559 และโปรดดู, กองทัพบก, หน่วยเฉพาะกิจตำ�บลเขาหลวง,
“จดหมายเรียกตัวสุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์, “ จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 กรกฎาคม 2557; กองทัพบก, หน่วยเฉพาะกิจตำ�บลเขาหลวง, “จดหมายเรียกตัวพรทิพย์
หงชัย” จังหวัดเลย ประเทศไทย 24 กรกฎาคม 2557; กองทัพบก, หน่วยเฉพาะกิจตำ�บลเขาหลวง, “จดหมายเรียกตัวภัทราภรณ์ แก่งจำ�ปา” จังหวัดเลย ประเทศไทย
24 กรกฎาคม 2557
96 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์พชั รินทร์ บับพาน, จังหวัดเลย ประเทศไทย 4 กรกฎาคม 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สมัย ภักดิม์ ,ี จังหวัดเลย ประเทศไทย 29 มีนาคม
2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย ประเทศไทย 22 มีนาคม 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ภทั ราภรณ์ แก่งจำ�ปา, จังหวัดเลย ประเทศไทย
17 กุมภาพันธ์ 2559
97 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย ประเทศไทย 22 มีนาคม 2559
98 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์พชั รินทร์ บับพาน, จังหวัดเลย ประเทศไทย 4 กรกฎาคม 2559
99 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ดาว เนาว์สขุ , จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 กรกฎาคม 2559
100 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์พชั รินทร์ บับพาน และดอกไม้ มูลกองศรี, จังหวัดเลย ประเทศไทย 4 กรกฎาคม 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ดาว เนาว์สขุ , จังหวัด
เลย ประเทศไทย 5 กรกฎาคม 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สมัย ภักดิม์ ,ี จังหวัดเลย ประเทศไทย 29 มีนาคม 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย,
จังหวัดเลย ประเทศไทย 22 มีนาคม 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ภทั ราภรณ์ แก่งจำ�ปา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2559
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ทางการได้เรียกตัวพรทิพย์ หงชัย แกนนำ�กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด เพือ่ เข้ารับ “การปรับทัศนคติ” สามครัง้ เนือ่ งจากการเคลือ่ นไหว
ทีช่ อบธรรมของเธอ เธอให้ขอ้ มูลกับฟอร์ตฟ้ี ายไรต์วา่
ดิฉนั ถูกเรียกตัวเพือ่ เข้ารับ “การปรับทัศนคติ” สามครัง้ บางครัง้ ก็ถกู เรียกตัวให้ไปพบกับทหารในวัด มีอยูค่ รัง้ หนึง่ ถูกเรียก
ตัวให้ไปทีท่ ว่ี า่ การอำ�เภอพร้อมกับสุรพันธุแ์ ละแกนนำ�คนอืน่ ๆ ตอนอยูท่ ว่ี ดั ดิฉนั ได้เถียงกับทหารหลายครัง้ ตอนทีพ่ วก
เขาเรียกตัวพวกเรา ทหารบอกเราว่าสิง่ ทีเ่ รียกว่าสิทธิ ไม่มอี ยูจ่ ริงหรอก101
ในเดือนสิงหาคม 2557 ทหารได้ถอนกำ�ลังออกจากบ้านนาหนองบงและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง102

การจำ�กัดสิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการแสดงออก
กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดและนักปกป้องสิง่ แวดล้อมในจังหวัดเลย ต้องเผชิญกับการจำ�กัดสิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการแสดงออกของ
พวกเขาในหลายรูปแบบ รวมทัง้ คำ�สัง่ ห้ามโดยตรงไม่ให้ใช้เสรีภาพในการพูด ทัง้ ยังมีการใช้กระบวนการยุตธิ รรมเพือ่ ตอบโต้กลุม่ ฅนรักษ์
บ้านเกิด และนักปกป้องสิง่ แวดล้อมในจังหวัดเลย จากการทีพ่ วกเขาใช้สทิ ธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการพูด
ยกตัวอย่างเช่น ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เจ้าหน้าทีท่ หารสีน่ ายจากหน่วยเฉพาะกิจเขาหลวง ได้บกุ เข้ามายึดอุปกรณ์กระจาย
เสียงทีบ่ า้ นนาหนองบง และห้ามไม่ให้ใช้หอกระจายข่าวหมูบ่ า้ นเป็นเครือ่ งมือจัดการชุมนุมหรือกิจกรรมด้านสิง่ แวดล้อม103 ในระหว่าง
เหตุการณ์ดงั กล่าว มีการบันทึกวีดโิ อขณะทีเ่ จ้าหน้าทีท่ หารคนหนึง่ พูดว่า “เครือ่ งผมคืนให้ได้อยูแ่ ล้ว แต่ตอ้ งคุยกันให้เข้าใจก่อน...ที่
ออกประกาศออกสือ่ อะไรทีไ่ ม่เหมาะสม การเดินขบวนไม่เหมาะสม รวมตัวกันเกินกว่า 5 คน เราต้องอยูใ่ นกฎในระเบียบ”104
ทหารสัง่ ยึดอุปกรณ์กระจายเสียงจากนายสมัย ภักดิม์ ี นายกอบต.เขาหลวง หลังจาก วิรอน รุจไิ ชยวัฒน์และพรทิพย์ หงชัยใช้
อุปกรณ์เหล่านีเ้ พือ่ ประกาศเชิญชวนให้ชาวบ้านในชุมชนมาเดินรณรงค์เพือ่ การปกป้องสิง่ แวดล้อม105 ทหารได้อา้ งอำ�นาจตามมาตรา
11 พระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 และคำ�สัง่ หัวหน้าคสช.ที่ 7/2557 ซึง่ ห้ามมัว่ สุมและประชุมกัน
สุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์ แกนนำ�กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด กล่าวถึงผลกระทบเมือ่ อุปกรณ์กระจายเสียงถูกยึดไปว่า
เราเกิดปัญหาในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร เพราะทหารห้ามไม่ให้ใช้หอกระจายข่าวของหมูบ่ า้ น ก่อนหน้านี้ เราสามารถ
เปิดเพลงรณรงค์ให้ความรูก้ บั ชาวบ้านเกีย่ วกับเหมืองแร่ได้...เนือ้ หาของเพลงเกีย่ วข้องกับการต่อสูข้ องเรา106
กระบวนการทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำ�โดยพลการ ยังละเมิดสิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นของสมา
ชิกกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด และนักปกป้องสิง่ แวดล้อมในจังหวัดเลย ระหว่างปี 2550-2560 เจ้าหน้าทีร่ ฐั ไทยและบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด ได้
ฟ้องคดีหมิน่ ประมาททางอาญาหกคดี และคดีหมิน่ ประมาททางแพ่งสีค่ ดี ต่อสมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดและนักปกป้องสิง่ แวดล้อม
ในจังหวัดเลย107 หนึง่ คดียงั อยูร่ ะหว่างการไต่สวนขณะทีเ่ ขียนรายงานนี108
้
101 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย ประเทศไทย 22 มีนาคม 2559
102 อ้างแล้ว ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ระนอง กองแสน, จังหวัดเลย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์พชั รินทร์ บับพาน, จังหวัดเลย ประเทศไทย
4 กรกฎาคม 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สมุ่ ศรีทอง, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 มีนาคม 2559
103 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ การสัมภาษณ์สรุ พันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 4 เมษายน 2560 เขาบอกว่า, “เจ้าหน้าทีท่ หารสีน่ ายได้มายึดเอาเครือ่ งเสียงไป เป็น
อุปกรณ์ทม่ี นี �ำ้ หนักมาก พวกเราไม่ได้ไปขออุปกรณ์คนื เราเรียกร้องให้ทหารเอาเครือ่ งเสียงกลับมาคืน ทหารบอกว่า ต่อไปนีเ้ ราไม่ควรประกาศข่าวเกีย่ วกับการ
เคลือ่ นไหวของกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด”
104 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ จากการถอดข้อความของวีดโิ อในการสนทนาระหว่างเจ้าหน้าทีท่ หาร และสมัย ภักดิม์ ี และชาวบ้านคนอืน่ ๆ, 26 สิงหาคม 2557
105 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สรุ พันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 4 เมษายน 2560
106 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สรุ พันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2559
107 สำ�หรับการดำ�เนินคดีหมิน่ ประมาททางอาญา คำ�ฟ้อง โปรดดู บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด กับสุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์, ศาลจังหวัดภูเก็ต, คดีหมายเลขดำ�ที่ 4471/2557, คำ�ฟ้อง
(ศาลชัน้ ต้น), 15 สิงหาคม 2557; บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด กับพรทิพย์ หงชัย, ศาลจังหวัดภูเก็ต, คดีหมายเลขดำ�ที่ 4472/2557, คำ�ฟ้อง (ศาลชัน้ ต้น), 15 สิงหาคม 2557;
บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด กับสุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์, ศาลจังหวัดแม่สอด, คดีหมายเลขดำ�ที่ 1430/2558, คำ�ฟ้อง, (ศาลชัน้ ต้น), 10 มิถนุ ายน 2558; สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ,
บันทึกคำ�ให้การของสุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์และภัทราภรณ์ แก่งจำ�ปา, จังหวัดตาก, ประเทศไทย, 14 กรกฎาคม 2558; กระทรวงยุตธิ รรม, สถานพินจิ และคุม้ ครอง
เด็กและเยาวชน จังหวัดเลย, “จดหมายเชิญผูป้ กครองของ [ปกปิดชือ่ ] เพือ่ มาให้ปากคำ�” จดหมายเลขที่ ยธ. 06048/2475, 4 ธันวาคม 2558; สำ�นักงานตำ�รวจ
แห่งชาติ, สถานีต�ำ รวจนครบาลมีนบุร,ี หมายเรียกบุคคลให้มารับทราบข้อกล่าวหาฉบับที่ 1 [ปกปิดชือ่ ], 14 ธันวาคม 2558 สำ�หรับความผิดฐานหมิน่ ประมาท
ทางแพ่ง คำ�ฟ้อง โปรดดู บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด กับสมัย ภักดิม์ ี และพวกอีก 13 คน, ศาลจังหวัดเลย, คดีแพ่งเลขที่ 859/2556, คำ�ฟ้อง (ศาลชัน้ ต้น), 13 ธันวาคม
2556; บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด กับสุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์และพวกอีกหกคน, ศาลจังหวัดเลย, คดีแพ่งเลขที่ 132/2557, คำ�ฟ้อง (ศาลชัน้ ต้น), 28 เมษายน 2557; บริษทั
ทุง่ คำ� จำ�กัดกับสุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์และพวกอีกห้าคน, ศาลจังหวัดเลย, คดีแพ่งเลขที่ 974/2556, คำ�ฟ้อง (ศาลชัน้ ต้น), 13 ธันวาคม 2556; บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดกับ
สุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์และพวกอีกห้าคน, ศาลจังหวัดเลย, คดีหมายเลขดำ� (แพ่ง) ที่ 574/2558, คำ�ฟ้อง (ศาลชัน้ ต้น), 29 พฤษภาคม 2558
108 โปรดดู สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ, สถานีต�ำ รวจนครบาลมีนบุร,ี “หมายเรียกบุคคลให้มารับทราบข้อกล่าวหาฉบับที่ 1 [ปกปิดชือ่ ]” 14 ธันวาคม 2558; คณะผู้
แทนถาวรไทยประจำ�สหประชาชาติและหน่วยงานระหว่างประเทศอืน่ ๆ ทีก่ รุงเจนีวา, “จดหมายถึงกลไกพิเศษของคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ”
จดหมายเลขที่ 52101/553, 3 ตุลาคม 2560, ย่อหน้า 3
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การดำ�เนินคดีหมิน่ ประมาททางอาญาตามมาตรา 326 และ 328 ประมวลกฎหมายอาญา หมายถึงการใส่ความผูอ้ น่ื “ต่อบุคคล
ทีส่ าม โดยประการทีน่ า่ จะ ทำ�ให้ผอู้ น่ื นัน้ เสียชือ่ เสียง ถูกดูหมิน่ หรือถูกเกลียดชัง”109 ความผิดฐานหมิน่ ประมาทตามมาตรา 326 กำ�หนด
โทษจำ�คุกไม่เกินหนึง่ ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ110 มาตรา 328 กำ�หนดความผิดฐานหมิน่ ประมาททีเ่ กิดขึน้ โดย
การโฆษณาเอกสารและการบันทึกภาพและเสียง และมีบทลงโทษหนักกว่า คือโทษจำ�คุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาท111
การฟ้องร้องจำ�นวนหกคดีตอ่ สมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดและนักปกป้องสิง่ แวดล้อมในจังหวัดเลย เป็นการกล่าวหาว่าเกิดการละเมิด
มาตรา 326 และ 328 ของประมวลกฎหมายอาญา112
การฟ้องสองคดีเกีย่ วข้องกับการละเมิดมาตรา 14 ของพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�ความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ซึง่ ห้าม “นำ�เข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ซง่ึ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทบ่ี ดิ เบือนหรือปลอม ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั
เป็นเท็จ โดยประการทีน่ า่ จะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน” และมีระวางโทษจำ�คุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ
ทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ113
เจ้าหน้าทีร่ ฐั ไทยและบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด ได้ฟอ้ งคดีหมิน่ ประมาททางอาญาต่อสมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดและนักปกป้องสิง่
แวดล้อมในจังหวัดเลย เพือ่ ตอบโต้กบั การแสดงความเห็นทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองในรูปแบบต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น หกคดีเป็นการฟ้อง
เพราะการแสดงความเห็นผ่านสือ่ มวลชน กล่าวหาว่าได้เกิดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมจากการทำ�เหมือง และการโจมตีท�ำ ร้ายเมือ่
เดือนพฤษภาคม 2557114
ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดได้แจ้งความร้องทุกข์ขอ้ กล่าวหาหมิน่ ประมาททีส่ ถานีต�ำ รวจนครบาลมีนบุรที ่ี
กรุงเทพฯ เพือ่ เอาผิดกับเด็กนักเรียนหญิงอายุ 15 ปี115 เป็นผลมาจากการทีน่ กั เรียนคนดังกล่าวเป็นผูบ้ รรยายในรายงานข่าวของสถานี
โทรทัศน์ไทยพีบเี อส เกีย่ วกับการทำ�ค่ายสิง่ แวดล้อมของเยาวชนในอำ�เภอวังสะพุง โดยในรายงานข่าวดังกล่าวเด็กผูห้ ญิงกล่าวหาว่า
หกหมูบ่ า้ นในชุมชนของเธอ “เป็นพืน้ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบสิง่ แวดล้อมจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคำ�”116 และยังพูดต่อว่า “โดยลำ�น้�ำ ฮว
ยมีสารปนเปือ้ น” และ “ทำ�ให้ใช้ดม่ื ใช้กนิ ไม่ได้”117 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อสยังออกอากาศรายการนีผ้ า่ นทางโครงข่ายโทรทัศน์ระดับ
ชาติและอินเตอร์เน็ตในวันที่ 1 กันยายน 2558118
หลังจากได้รบั อนุญาตจากพ่อแม่และได้รบั ความยินยอมจากเด็กหญิงเองแล้ว ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ได้สมั ภาษณ์เธอเกีย่ วกับคดีน้ี
เธอบอกว่า
เนือ้ หาทีห่ นูรายงานเกีย่ วกับแม่น�ำ้ ฮวยทีไ่ หลผ่านหมูบ่ า้ นของหนูเอง ซึง่ ทุกวันนีไ้ ม่ปลอดภัย ไม่สามารถใช้และดืม่ ได้
เนือ่ งจากมีการปนเปือ้ น หนูไม่ได้พดู ถึงชือ่ บริษทั แต่พดู ว่ามีการประกอบอุตสาหกรรมหลายแห่งในจังหวัดเลย...เป็นการ
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ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 326
เพิง่ อ้าง มาตรา 326
เพิง่ อ้าง มาตรา 328
โปรดดู รุจไิ ชยวัฒน์, คดีหมายเลขดำ�ที่ 4471/2557; หงชัย, คดีหมายเลขดำ�ที่ 4472/2557; รุจไิ ชยวัฒน์, คดีหมายเลขดำ�ที่ 1430/2558; สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ,
บันทึกคำ�ให้การของสุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์และภัทราภรณ์ แก่งจำ�ปา, จังหวัดตาก, ประเทศไทย, 14 กรกฎาคม, 2558; กระทรวงยุตธิ รรม, “จดหมายเชิญผูป้ กครอง
ของ [ปกปิดชือ่ ] เพือ่ มาให้ปากคำ�”; สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ, สถานีต�ำ รวจนครบาลมีนบุรี “หมายเรียกบุคคลให้มารับทราบข้อกล่าวหาฉบับที่ 1 [ปกปิดชือ่ ]” 14
ธันวาคม 2558
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�ความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550, มาตรา 14 วรรคแรก โปรดสังเกตว่า ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการก
ระทำ�ความผิดทางคอมพิวเตอร์เมือ่ ปี 2560 อย่างไรก็ดี การฟ้องคดีตอ่ นักปกป้องสิง่ แวดล้อมในจังหวัดเลย เป็นการใช้อ�ำ นาจตามพรบ. พ.ศ. 2550 โปรดดู รุจไิ ชย
วัฒน์, คดีหมายเลขดำ�ที่ 1430/2558; สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ, บันทึกคำ�ให้การของสุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์และภัทราภรณ์ แก่งจำ�ปา, จังหวัดตาก, ประเทศไทย,
14 กรกฎาคม, 2558
โปรดดู รุจไิ ชยวัฒน์, คดีหมายเลขดำ�ที่ 4471/2557; หงชัย, คดีหมายเลขดำ�ที่ 4472/2557; รุจไิ ชยวัฒน์, คดีหมายเลขดาํ ที่ 1430/2558; สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ,
บันทึกคำ�ให้การของสุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์และภัทราภรณ์ แก่งจำ�ปา, จังหวัดตาก, ประเทศไทย, 14 กรกฎาคม, 2558; กระทรวงยุตธิ รรม, “จดหมายเชิญผูป้ กครอง
ของ [ปกปิดชือ่ ] เพือ่ มาให้ปากคำ�”; สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ, สถานีต�ำ รวจนครบาลมีนบุร,ี “หมายเรียกบุคคลให้มารับทราบข้อกล่าวหาฉบับที่ 1 [ปกปิดชือ่ ]”
14 ธันวาคม 2558
บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดได้สง่ จดหมายขออนุญาตต่อสถานพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย เพือ่ ขอฟ้องคดีกบั เยาวชนทีศ่ าลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ทีก่ รุงเทพฯ แต่สถานพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลยมีค�ำ สัง่ ไม่อนุญาตให้ฟอ้ งร้องคดี โปรดดู กระทรวงยุตธิ รรม, จดหมายเชิญผูป้ กครองของ [ปกปิด
ชือ่ ] เพือ่ มาให้ปากคำ�”; สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ, สถานีต�ำ รวจนครบาลมีนบุร,ี “หมายเรียกบุคคลให้มารับทราบข้อกล่าวหาฉบับที่ 1 [ปกปิดชือ่ ]” 14 ธันวาคม
2558
โปรดดู สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส, “นักข่าวพลเมือง” YouTube, 15 ธันวาคม 2558, https://www.youtube.com/watch?v=U2lGdNpteHE (เข้าถึงเมือ่ 7 กันยายน
2561) และโปรดดู ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์, “ประเทศไทย: ยกเลิกคดีหมิน่ ประมาทกับเด็กนักเรียนหญิง นักข่าว ชาวบ้าน” แถลงการณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2559, http://www.
fortifyrights.org/publication-25590212.html (เข้าถึงเมือ่ 24 มกราคม 2560)
อ้างแล้ว
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์[ปกปิดชือ่ ], จังหวัดเลย ประเทศไทย 27 กรกฎาคม 2559
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บรรยายข่าวในรายการนักข่าวพลเมืองของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส เป็นการพูดจากความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ บ้านเกิด พูดถึงการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ แต่อดีต และตัง้ คำ�ถามว่าทำ�ไม119
คดีทร่ี อ้ งทุกข์กล่าวโทษกับสถานีต�ำ รวจนครบาลมีนบุรที ก่ี รุงเทพฯ ยังอยูร่ ะหว่างการสอบสวน120
ในทำ�นองเดียวกัน บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดได้แจ้งความดำ�เนินคดีหมิน่ ประมาททางอาญากับสมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดสองคน
จากการให้สมั ภาษณ์กบั สือ่ มวลชนภาคภาษาไทย121 คดีแรกเป็นการฟ้องสุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์ เนือ่ งจากการให้สมั ภาษณ์ทอ่ี อกอากาศ
ทางสถานี TNN24 เมือ่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2557122 ในการให้สมั ภาษณ์ครัง้ นัน้ สุรพันธุพ์ ดู ถึงการโจมตีท�ำ ร้ายเมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม
2557 ทีช่ าวบ้านบ้านนาหนองบง โดยบอกว่า “เช้าตรูว่ นั นัน้ คนงานเหมืองได้เผาเพิงพักและเต็นท์ในบริเวณเหมืองทองคำ� โดยโยน
ความผิดว่าเป็นการกระทำ�ของชาวบ้าน”123
อีกคดีหนึง่ เป็นการฟ้องเมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เป็นผลมาจากการให้สมั ภาษณ์ของพรทิพย์ หงชัย ต่อสถานีเนชัน่ ทีวี เมือ่
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557124 โดยในการสัมภาษณ์พรทิพย์บอกว่า
ในตอนแรก พวกเราได้รบั ผลกระทบจากการปนเปือ้ นในแม่น�ำ้ ปู ปลา และอาหาร ต่อมาก็ได้รบั ผลกระทบในร่างกาย
ของเรา ทำ�ให้พวกเราต้องลุกขึน้ ยืนหยัดต่อสู้ เรารูด้ วี า่ เราไม่สามารถปล่อยให้พวกเขาขุดหรือผลิตทองคำ�ในชุมชนได้อกี
ต่อไป เพราะกำ�ลังได้รบั ผลกระทบอย่างร้ายแรง125
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ภายหลังการเจรจาทีม่ ผี วู้ า่ ราชการจังหวัดเลยเป็นคนกลาง ระหว่างบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด กับแกนนำ�กลุม่
ฅนรักษ์บา้ นเกิด บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดตกลงถอนฟ้องทัง้ สองคดีตอ่ สุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์และพรทิพย์ หงชัย126
สือ่ มวลชนยังถูกดำ�เนินคดีหมิน่ ประมาททางอาญา เนือ่ งจากการปฏิบตั อิ ย่างชอบธรรมของตนในจังหวัดเลย ยกตัวอย่างเช่น
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดฟ้องคดีตอ่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส และผูส้ อ่ื ข่าวสีค่ นของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบี
เอส เนือ่ งจากรายงานข่าวเมือ่ วันที่ 1 กันยายน 2558 ซึง่ มีเด็กนักเรียนหญิงอายุ 15 ปีบรรยายการจัดค่ายสิง่ แวดล้อมให้เยาวชน127
แม้วา่ ศาลอาญากรุงเทพฯ จะยกฟ้องคดีนเ้ี มือ่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ศาลอุทธรณ์มคี �ำ สัง่ ให้กลับคำ�ตัดสินเมือ่ วันที่ 20 มีนาคม
2561128 ในช่วงทีเ่ ขียนรายงานนี้ คดีอยูร่ ะหว่างการไกล่เกลีย่ 129
119 อ้างแล้ว
120 คณะผูแ้ ทนถาวรไทยประจำ�สหประชาชาติ “จดหมายถึงกลไกพิเศษของคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ จดหมายเลขที่ 52101/553 ย่อหน้า 3
121 นอกจากโทษทางอาญา บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดยังขอให้จ�ำ เลยทัง้ สองคนลงพิมพ์ค�ำ พิพากษาในหนังสือพิมพ์รายวันห้าฉบับในประเทศไทยเป็นเวลา 30 วัน รุจไิ ชย
วัฒน์, คดีหมายเลขดำ�ที่ 4471/2557; หงชัย, คดีหมายเลขดำ�ที่ 4472/2557
122 มีการออกอากาศการสัมภาษณ์ทางอินเตอร์เน็ต เมือ่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 สุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์ได้รบั หมายเรียกจากศาลเมือ่ วันที่ 29 ตุลาคม 2557 โปรดดู
รุจไิ ชยวัฒน์, คดีหมายเลขดำ�ที่ 4471/2557
123 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ ไม่ได้รบั ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการเผาสิง่ ปลูกสร้างในบริเวณเหมืองแร่ของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด อย่างไรก็ดี การดำ�เนินคดีตอ่ สุรพันธุ์ เป็นผลมาจาก
การทีเ่ ขาอ้างว่าบริษทั จุดไฟเผาสิง่ ปลูกสร้างเหล่านีเ้ อง เพือ่ โยนความผิดให้กบั ชาวบ้าน อ้างแล้ว
124 พรทิพย์ หงชัย ได้รบั หมายจากศาลในวันที่ 13 กันยายน 2557 โปรดดู หงชัย, คดีหมายเลขดำ�ที่ 4472/2557 และโปรดดู ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย,
จังหวัดเลย ประเทศไทย 22 มีนาคม 2559
125 โปรดดู หงชัย, คดีหมายเลขดำ�ที่ 4472/2557
126 วัชชิระ พรหมเทศ พนักงานอัยการจังหวัดเลย พล.ท.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ และ สุวรรณ ปรัชญาดำ�รง อุตสาหกรรมจังหวัดเลย กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและ
การเหมืองแร่ ได้เป็นพยานระหว่างการเจรจา ตามเงือ่ นไขของบันทึกความเข้าใจทีล่ งนามโดยบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด และสมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด เพือ่ แลกกับ
การยุตกิ ารดำ�เนินคดีทง้ั แปดคดีทฟ่ี อ้ งต่อสมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด รวมทัง้ การดำ�เนินคดีหมิน่ ประมาททางอาญาสองคดีตอ่ สุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์และพรทิพย์
หงชัย กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดจะยินยอมให้บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดขนสินแร่ทเ่ี หลือออกจากเหมืองไป ด้วยความช่วยเหลือจากรัฐบาล จะยินยอมทำ�ลายสิง่ กีดขวางใน
ถนน ส่วนทางบริษทั ยินยอมปฏิบตั ติ ามคำ�สัง่ และระเบียบของราชการ และงดเว้นจากการขัดขวางการใช้สทิ ธิตามกฎหมายของชาวบ้าน และกลุม่ ฅนรักษ์บา้ น
เกิดยินยอมทีจ่ ะไม่ขดั ขวางการดำ�เนินงานทางกฎหมายของบริษทั โดยหากมีฝา่ ยใดละเมิดเงือ่ นไขของบันทึกฉบับนี้ อีกฝ่ายสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ โปรด
ดู บันทึกความเข้าใจระหว่างบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด และกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด, 4 ธันวาคม 2557
127 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558, บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด ได้ฟอ้ งคดีหมิน่ ประมาททางอาญาต่อสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส และนางสาววิรดา แซ่ลม่ิ ผูป้ ระกาศข่าวนัก
ข่าวพลเมือง นายสมชัย สุวรรณบรรณ ผูอ้ �ำ นวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อสในขณะนัน้ นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบี
เอส นายโยธิน สิทธิบดีกลุ ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายโทรทัศน์และวิทยุ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส โดยกล่าวหาว่ามีการละเมิดมาตรา 326 และ 328 ของประมวลกฎหมาย
อาญา, มาตรา 4 พระราชบัญญัตกิ ารพิมพ์ พ.ศ. 2484 และมาตรา 14 และ 16 พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�ความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 นอกจาก
โทษทางอาญา บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดยังเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำ�นวน 50 ล้านบาท รวมทัง้ ร้องขอให้ระงับใบอนุญาตการประกอบการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อ
สเป็นเวลาห้าปี โปรดดู บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด กับวิรดา แซ่ลม่ิ และพวกอีกสีค่ น, ศาลอาญา, คดีอาญาเลขที่ 3756/2558, คำ�ฟ้อง (ศาลชัน้ ต้น), 12 พฤศจิกายน 2558
128 ในคำ�พิพากษา ศาลระบุวา่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อสและผูส้ อ่ื ข่าว ทำ�หน้าทีอ่ ย่างเป็นมืออาชีพและใช้ขอ้ มูลจากแหล่งทีน่ า่ เชือ่ ถือ รวมทัง้ ผลการศึกษาของหน่วย
ราชการและชาวบ้าน จึงถือว่าเป็นข้อกล่าวหาทีไ่ ม่มมี ลู ความจริง และอ้างว่าตามมาตรา 329(3) ของประมวลกฎหมายอาญา กำ�หนดว่าหากเป็นการติชมโดยสุจริต
และเป็นไปเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ ย่อมไม่ถอื เป็นการหมิน่ ประมาท ศาลยังตัง้ ข้อสังเกตว่า ประเด็นเรือ่ งทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เป็นประโยชน์สาธารณะ
โดยเฉพาะกรณีทอ่ี าจมีผลกระทบต่อชีวติ และอาชีพของประชาชน โปรดดู บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด กับวิรดา แซ่ลม่ิ และพวกอีกสีค่ น, ศาลอาญา, คดีหมายเลขดำ�ที่ อ.
3756/2558, คดีหมายเลขแดงที่ อ.3680/2559, คำ�พิพากษา (ศาลชัน้ ต้น), 16 พฤศจิกายน 2559, น. 11-13 และโปรดดู ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ “ประเทศไทย: ศาลยกฟ้อง
คดีหมิน่ ประมาททางอาญาต่อสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส และผูส้ อ่ื ข่าว” แถลงการณ์, 17 พฤศจิกายน 2559, http://www.fortifyrights.org/publication-25591117.
html (เข้าถึงเมือ่ 12 สิงหาคม 2561); ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์, “ประเทศไทย: ศาลอุทธรณ์ควรพิพากษายืนเพือ่ ยกฟ้องคดีหมิน่ ประมาททางอาญาต่อสถานีโทรทัศน์ไทยพีบี
เอสและผูส้ อ่ื ข่าว” แถลงการณ์, 19 มีนาคม 2561, http://www.fortifyrights.org/publication-25610319.html (เข้าถึงเมือ่ 12 สิงหาคม 2561)
129 โปรดดู แซ่ลม่ิ , คดีหมายเลขดำ�ที่ อ.3756/2558, คดีหมายเลขแดงที่ 3680/2559, รายงานกระบวนพิจารณาของศาล
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บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดไม่ได้แค่ฟอ้ งคดีหมิน่ ประมาททางอาญาต่อสมาชิกของกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด นักปกป้องสิง่ แวดล้อมในจังหวัด
เลย และสือ่ มวลชนเท่านัน้ หากยังได้ฟอ้ งคดีตอ่ อดีตพนักงานของบริษทั ทีว่ พิ ากษ์วจิ ารณ์กล่าวหาว่ามีการละเมิดด้านสิทธิแรงงาน130
ในวันที่ 22 มิถนุ ายน 2558 บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดฟ้องคดีหมิน่ ประมาททางอาญากับศาลจังหวัดแม่สอด ต่ออดีตพนักงานคนหนึง่ ทีใ่ ห้
สัมภาษณ์ทางไทยรัฐออนไลน์ กล่าวหาว่าบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดไม่จา่ ยค่าแรงและค่าชดเชยให้กบั พนักงาน131 พนักงานคนดังกล่าว รวมทัง้
อดีตพนักงานอีกคนหนึง่ ยังถูกบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดฟ้องเป็นคดีทส่ี องเมือ่ วันที่ 16 กันยายน 2558 เป็นการฟ้องต่อศาลจังหวัดภูเก็ต เนือ่ งจาก
การให้สมั ภาษณ์กบั หนังสือพิมพ์ภาคภาษาไทย มติเลย กล่าวหาว่าบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดไม่จา่ ยค่าแรงและค่าชดเชยให้กบั พนักงาน132
มีรายงานข่าวว่า ทัง้ ศาลจังหวัดภูเก็ตและศาลจังหวัดแม่สอดได้ยกฟ้องคดีตอ่ อดีตพนักงานทัง้ สองคนไปแล้ว133
สมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดและนักปกป้องสิง่ แวดล้อมยังถูกดำ�เนินคดีหมิน่ ประมาททางอาญา เนือ่ งจากการโพสต์ขอ้ ความ
ในโซเชียลมีเดีย ในวันที่ 10 มิถนุ ายน 2558 บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดฟ้องคดีหมิน่ ประมาททางอาญาต่อสุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์ทศ่ี าลจังหวัด
แม่สอด เนือ่ งจากการโพสต์หนังสือร้องเรียนในเฟซบุก๊ เรียกร้องให้มกี ารสอบสวนความชอบด้วยกฎหมายของสัมปทานเหมืองแร่ และ
การขนสินแร่จากเหมือง134 ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดได้ถอนฟ้องคดีนห้ี ลังการไกล่เกลีย่ ของศาล135
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดฟ้องคดีหมิน่ ประมาททางอาญาทีค่ ล้ายคลึงกันอีกสองคดีตอ่ สถานีต�ำ รวจภูธร
แม่สอด กล่าวหาสุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์และภัทราภรณ์ แก่งจำ�ปา แกนนำ�กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด136 ว่าโพสต์จดหมายในเฟซบุก๊ โดยเป็น
จดหมายทีส่ รุ พันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์และภัทราภรณ์ แก่งจำ�ปาเขียนถึงผูว้ า่ ราชการจังหวัดเลย ขอให้มกี ารสอบสวนการทำ�เหมืองแร่ของ
บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด137
เมือ่ กล่าวถึงคดีน้ี สุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์บอกกับฟอร์ตฟ้ี ายไรต์วา่
จดหมายทีบ่ ริษทั ฟ้องผมคดีหมิน่ ประมาท ได้ถกู โพสต์ทางอินเตอร์เน็ตโดยบุคคลไม่ทราบชือ่ เป็นจดหมายทีย่ น่ื ต่อทางการ
ขอให้มกี ารสอบสวนการขนย้ายสินแร่ออกจากเหมือง และเป็นจดหมายทีส่ ง่ ให้กบั หน่วยราชการรวมทัง้ หน่วยงานทหาร
เท่านัน้ ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเป็นคนเอามาโพสต์ในเฟซบุก๊ 138
ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 พนักงานอัยการจังหวัดแม่สอดสัง่ ไม่ฟอ้ งคดีน้ี โดยอ้างว่าจดหมายดังกล่าวเป็น “การติชมอย่างสุจริต...
ซึง่ ได้รบั การคุม้ ครองตามมาตรา 329 ของประมวลกฎหมายอาญา” และไม่มหี ลักฐานมากเพียงพอจะพิสจู น์วา่ ใครเป็นผูโ้ พสต์จดหมาย
ดังกล่าว139
130 มีการกล่าวหาว่า บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดได้ไล่พนักงานออก โดยไม่ได้จา่ ยค่าแรงทีค่ า้ งไว้และไม่จา่ ยค่าชดเชยเมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2557 หลังจากอดีตพนักงานคน
ดังกล่าวได้ยน่ื ร้องเรียน และต่อมาสำ�นักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดเลยสัง่ ให้บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดจ่ายค่าแรงทีค่ า้ งอยูแ่ ละค่าชดเชยให้กบั พนักงาน
ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 ศาลแรงงานภาค 4 ยังวินจิ ฉัยว่า บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดปลดพนักงานออกอย่างไม่เป็นธรรม และสัง่ ให้จา่ ยค่าแรงทีค่ า้ งอยูแ่ ละค่าชดเชย
ให้กบั พนักงาน เมือ่ ทางบริษทั ไม่ได้ปฏิบตั ติ ามคำ�สัง่ ศาล อดีตพนักงานจึงได้ยน่ื หนังสือร้องเรียนต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดเลย ในวันที่ 30 เมษายน 2558 ขอให้มี
การบังคับใช้ตามคำ�สัง่ ต่อมาสือ่ มวลชนสองฉบับคือ มติเลย และ ไทยรัฐ ออนไลน์ ได้รายงานข่าวสถานการณ์บางส่วน รวมทัง้ ความเห็นของอดีตพนักงาน ส่ง
ผลให้เกิดการฟ้องคดีของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด โปรดดู กระทรวงแรงงาน, สำ�นักงานจังหวัดเลย กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน, “คำ�สัง่ พนักงานตรวจแรงงาน
ที่ 1/2558, พนักงาน 117 คนกับบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด” 17 ตุลาคม 2557, น. 3; กระทรวงแรงงาน, สำ�นักงานจังหวัดเลย กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน, “คำ�
สัง่ พนักงานตรวจแรงงานที่ 2/2557, พนักงาน 210 คน กับบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด” 25 กรกฎาคม 2557; และ กระทรวงแรงงาน, สำ�นักงานจังหวัดเลย กรมสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงาน, “คำ�สัง่ พนักงานตรวจแรงงานที่ 1/2558, พนักงาน 117 คนกับบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด” 17 ตุลาคม 2557 โปรดดู [ปกปิดชือ่ ] v บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด,
ศาลแรงงานภาค 4, คดีแรงงานที่ 240/2557, คำ�พิพากษา (ศาลชัน้ ต้น), 24 มีนาคม 2558 โปรดดู บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด กับบุคคลสองคน [ปกปิดชือ่ ], ศาลจังหวัด
ภูเก็ต, คดีอาญา คดีหมายเลขดำ�ที่ 7009/2558, คำ�ฟ้อง (ศาลชัน้ ต้น), 16 กันยายน 2558 และโปรดดู “โวย! ลูกจ้างเหมืองแร่ทงุ่ คำ� ร้องให้จา่ ยเงินเดือนติดค้าง
กว่า 3 ล้านบาท” ไทยรัฐ ออนไลน์,1 พฤษภาคม 2558, https://www.thairath.co.th/content/496177 (เข้าถึงเมือ่ 12 สิงหาคม 2561) โปรดดู บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด
กับ[ปกปิดชือ่ ], ศาลจังหวัดแม่สอด, คดีหมายเลขดำ�ที่ 1543/2558, คำ�ฟ้อง (ศาลชัน้ ต้น), 22 มิถนุ ายน 2558, น. 2 และ 3
131 เป็นการกล่าวหาว่ามีการละเมิดมาตรา 326 ของประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 14 วรรคแรก ของพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�ความผิดทางคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 โปรดดู [ปกปิดชือ่ ], คดีหมายเลขดำ�ที่ 1543/2558
132 เป็นการกล่าวหาว่ามีการละเมิดมาตรา 326 และ 328 ของประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 14 พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�ความผิดทางคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 โปรดดู [ปกปิดชือ่ ], คดีอาญา คดีหมายเลขดำ�ที่ 7009/2558
133 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ [ปกปิดชือ่ และสถานที]่ , 24 มีนาคม 2559
134 ในคำ�ฟ้องต่อสุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์ บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดกล่าวหาว่ามีการละเมิดมาตรา 326 ของประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 14 วรรคแรก ของพระราช
บัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�ความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โปรดดู รุจไิ ชยวัฒน์, คดีหมายเลขดำ�ที่ 1430/2558
135 โปรดดู บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด กับสุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์, ศาลจังหวัดแม่สอด, คดีหมายเลขดำ�ที่ 1430/2558, รายงานกระบวนพิจารณาของศาล (ศาลชัน้ ต้น), 10
มีนาคม 2559
136 บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดกล่าวหาว่ามีการละเมิดมาตรา 328 ของประมวลกฎหมายอาญา. โปรดดู สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ, บันทึกคำ�ให้การของสุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์
และภัทราภรณ์ แก่งจำ�ปา, จังหวัดตาก, ประเทศไทย, 14 กรกฎาคม 2558
137 อ้างแล้ว
138 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สรุ พันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์, จังหวัดตาก, ประเทศไทย, 9 มีนาคม 2559
139 โปรดดู พนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด, “หนังสือแจ้งคำ�สัง่ ไม่ฟอ้ งของอัยการถึงตำ�รวจสภ.แม่สอด” จดหมายเลขที่ อส. 0042 (แม่สอด)/3934, 15 ตุลาคม 2558
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สมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดและนักปกป้องสิง่ แวดล้อมในจังหวัดเลย ยังถูกฟ้องคดีหมิน่ ประมาททางแพ่ง เนือ่ งจากการใช้สทิ ธิ
ทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองในการแสดงความเห็นและการชุมนุมอย่างสงบ การฟ้องคดีหมิน่ ประมาททางแพ่งสามารถทำ�ได้ตามมาตรา 420437 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์140 นับแต่ปี 2550 บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดได้ฟอ้ งคดีหมิน่ ประมาททางแพ่งสีค่ ดีตอ่ สมาชิกก
ลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดและนักปกป้องสิง่ แวดล้อม เพือ่ เรียกค่าเสียหายรวมกันเป็นเงินจำ�นวน 320 ล้านบาท กล่าวหาว่าชาวบ้านรบกวน
และทำ�ให้ชอ่ื เสียงของบริษทั เสียหาย141
การฟ้องคดีหมิน่ ประมาททางแพ่งสามคดียงั เกีย่ วข้องกับความผิดฐานบุกรุก และการตัง้ สิง่ กีดขวางบนถนน การฟ้องคดีหมิน่
ประมาททางแพ่งเพียงคดีเดียว ซึง่ ไม่เกีย่ วข้องกับการดำ�เนินคดีหมิน่ ประมาททางอาญาคดีอน่ื เป็นผลมาจากการติดป้ายทีป่ ากทาง
เข้าบ้านนาหนองบง และถนนในหมูบ่ า้ น เพือ่ ประท้วงการทำ�เหมืองและเรียกร้องให้ฟน้ื ฟูสง่ิ แวดล้อม142 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดฟ้องคดีตอ่ ชาวบ้านหกคน เรียกค่าเสียหาย 50 ล้านบาท143 สมัย ภักดิม์ ี แกนนำ�กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดและสมาชิ
กอบต. ซึง่ เป็นหนึง่ ในชาวบ้านหกคนทีถ่ กู แจ้งข้อหา อธิบายทีม่ าของป้ายนี้ โดยบอกว่า “เป็นข้อเสนอของชาวบ้านทีต่ อ้ งการต่อต้าน
เหมืองแร่ พวกเรายกมือโหวตและเห็นชอบทีจ่ ะสร้างซุม้ ประตูหมูบ่ า้ นพร้อมกับข้อความนี้ ‘หมูบ่ า้ นนีไ้ ม่ตอ้ งการเหมืองแร่’ มันเป็นการ
ตัดสินใจร่วมกันของเรา”144
ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ศาลจังหวัดเลยยกคำ�ร้องของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด โดยระบุวา่
การแสดงความคิดเห็นและเสนอความเห็นไปยังหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ทีม่ อี �ำ นาจแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน
หมูบ่ า้ นของตน นับได้วา่ เป็นการกระทำ�เพือ่ ความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกีย่ วกับตนตามคลอง
ธรรม อันเป็นวิสยั ของประชาชนย่อมกระทำ� เป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริต จึงไม่เป็นการใช้สทิ ธิโดยไม่สจุ ริต และไม่
เป็นการละเมิดโจทก์145
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษายืนตามคำ�สัง่ ของศาลชัน้ ต้นโดยระบุวา่ “สิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการติ
ชมอย่างสุจริตใจและอย่างสงบ ได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมาย”146 นอกจากนัน้ ศาลยังสัง่ ให้บริษทั จ่ายค่าทนายความเป็นเงินจำ�นวน
300,000 บาทให้กบั จำ�เลยทัง้ หกคน147
140 โปรดดู ประเทศไทย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, พ.ศ. 2535, มาตรา 420-437
141 โปรดดู ภักดิม์ ,ี คดีแพ่งเลขที่ 859/2556; รุจไิ ชยวัฒน์, คดีแพ่งเลขที่ 974/2556; บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดกับสุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์และพวกอีกหกคน, ศาลจังหวัดเลย, คดี
อาญาเลขที่ 4542/2556, คำ�ฟ้อง (ศาลชัน้ ต้น), 22 ตุลาคม 2556; รุจไิ ชยวัฒน์, คดีแพ่งเลขที่ 132/2557
142 เป็นการกล่าวหาว่ามีการละเมิดประเทศไทยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โปรดดู รุจไิ ชยวัฒน์, คดีหมายเลขดำ� (แพ่ง) ที่ 574/2558, คำ�ฟ้อง
143 อ้างแล้ว
144 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สมัย ภักดิม์ ,ี จังหวัดเลย ประเทศไทย 25 กรกฎาคม 2559
145 โปรดดู บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดกับสุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์และนักปกป้องอีกห้าคน, ศาลจังหวัดเลย, คดีหมายเลขดำ� (แพ่ง) ที่ 574/2558, คดีหมายเลขแดง (แพ่ง) ที่
261/2559, คำ�พิพากษา (ศาลชัน้ ต้น), 30 มีนาคม 2559, น. 10-14
146 โปรดดู บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดกับสุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์และนักปกป้องอีกห้าคน, ศาลอุทธรณ์ภาค 4, คดีหมายเลขดําที่ 600/2559, คดีหมายเลขแดงที่ 401/2560, คำ�
พิพากษา (ศาลอุทธรณ์), 14 กุมภาพันธ์ 2560, น. 15-16
147 อ้างแล้ว

ผลกระทบจากการคุกคามด้วยกระบวนการยุต ธิ รรม
ชาวบ้านหลายคนในจังหวัดเลยทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากกระบวนการทางกฎหมายทีไ่ ม่เป็นธรรม ให้ขอ้ มูลกับฟอร์ต้ี
ฟายไรต์วา่ การคุกคามด้วยกระบวนการยุตธิ รรมทำ�ให้เกิดภาระด้านการเงินและการดำ�รงชีพ ยกตัวอย่างเช่น มล คุณนา
สมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดอายุ 39 ปี ซึง่ ถูกฟ้องหลายคดีบอกว่า
ตอนทีไ่ ปศาล ดิฉนั ทำ�งานไม่ได้ ปรกติดฉิ นั ทำ�งานในสวนยางพาราและขายลอตเตอรีเพือ่ เลีย้ งชีพ แต่ถา้ ต้อง
ไปศาลก็ท�ำ งานไม่ได้ ทุกครัง้ ทีม่ ศี าล เราต้องจ่ายค่าอาหารและค่าทีพ่ กั ให้ทนายความด้วย148
การต่อสูก้ บั คดีเหล่านีย้ งุ่ ยากมากขึน้ กรณีทเ่ี ป็นการฟ้องต่อศาลนอกเขตจังหวัดเลย ซึง่ ดูเหมือนว่าทางบริษทั ทุง่ คำ�
จำ�กัดจงใจใช้วธิ กี ารนีเ้ พือ่ สร้างภาระให้กบั จำ�เลย สุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์ตอ้ งเดินทางเป็นระยะทางประมาณ 370 กม.จาก
148 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์มล คุณนา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2559

39

จังหวัดเลยไปอำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก เพือ่ ต่อสูค้ ดีหมิน่ ประมาททางอาญา ทีถ่ กู ฟ้องโดยบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด เขาอธิบาย
ถึงความเครียดจากการเดินทางให้ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ฟงั ว่า
มันไม่สนุกเลยทีต่ อ้ งเดินทางไปถึงแม่สอด ผมต้องพาเมียและลูกไปด้วย ผมเครียดมากเพราะตกเป็นจำ�เลย และ
ยังต้องเดินทางเป็นระยะทางไกล ๆ ต้องไปค้างคืนทีน่ น่ั ด้วย ทำ�ให้เกิดค่าใช้จา่ ยมาก และผมไม่มเี วลาทำ�งาน
ในสวน ผมต้องขึน้ ศาลทีแ่ ม่สอด คำ�ถามคือทำ�ไม? แม่สอดกับเลยเป็นสองเมืองทีอ่ ยูค่ นละฝัง่ ของชายแดน149
พรทิพย์ หงชัย ซึง่ ถูกดำ�เนินคดีทภ่ี เู ก็ต ซึง่ อยูห่ า่ งจากจังหวัดเลย 1,376 กม. ให้ขอ้ มูลกับฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ในทำ�นอง
เดียวกันว่า
เราต้องเดินทางจากจังหวัดเลยไปกรุงเทพฯ ด้วยรถทัวร์ จากนัน้ ค่อยบินจากกรุงเทพฯ ไปภูเก็ต ส่วนขากลับ เรา
ต้องบินจากภูเก็ตไปกรุงเทพฯ จากนัน้ ก็นง่ั รถทัวร์จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดเลย มันยุง่ ยากและทำ�ให้เกิดปัญหา
มาก ถ้าเราไม่มที นายความให้ความช่วยเหลือ มันคงลำ�บากทีส่ ดุ เราไม่มเี งิน เราไม่มปี ญ
ั ญาซือ้ ตัว๋ เดินทาง
มันแพงมากเพราะภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว และเราต้องค้างคืนทีภ่ เู ก็ต เพราะต้องไปพบกับทนายความเพือ่
เตรียมสูค้ ดี150
อดีตพนักงานคนหนึง่ ของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด ซึง่ ถูกฟ้องทีอ่ �ำ เภอแม่สอดเช่นกันบอกว่า “[การฟ้องคดีในจังหวัดอืน่ ]
มีจดุ ประสงค์เพือ่ ทำ�ให้เกิดอุปสรรคและความยุง่ ยาก ทำ�ให้เราตัดสินใจยอมความ151
ในบางกรณี บริษทั ใช้คดีทอ่ี ยูร่ ะหว่างการฟ้องร้อง เป็นเครือ่ งมือกดดันระหว่างการเจรจากับกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด
มล คุณนาตัง้ ข้อสังเกตว่า “ดิฉนั ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย 50 ล้านบาท จากการตัง้ เครือ่ งกีดขวางบนถนน ซึง่ ต่อมา [บริษทั
ทุง่ คำ� จำ�กัด] ยอมถอนฟ้องเพือ่ แลกกับสิทธิทจ่ี ะขนย้ายแร่ออกไป”152
149
150
151
152

ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สรุ พันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์, จังหวัดตาก, ประเทศไทย, 9 มีนาคม 2559
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย ประเทศไทย 22 มีนาคม 2559
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ [ปกปิดชือ่ และสถานที]่ , 24 มีนาคม 2559
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์มล คุณนา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2559

การจำ�กัดสิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบ
เจ้าหน้าทีร่ ฐั ไทยและบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด ยังใช้กระบวนการทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำ�โดยพลการ เพือ่ จำ�กัดสิทธิ
ของผูป้ ระท้วงในจังหวัดเลย โดยเฉพาะสิทธิทจ่ี ะชุมนุมอย่างสงบ ระหว่างปี 2550-2560 เจ้าหน้าทีร่ ฐั ไทยและบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด ได้
ฟ้องคดีเจ็ดคดีตอ่ สมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดและนักปกป้องสิง่ แวดล้อมในจังหวัดเลย เนือ่ งจากการชุมนุมอย่างสงบ153 สองคดียงั อยู่
ระหว่างการพิจารณาขณะทีเ่ ขียนรายงานนี154
้
ยกตัวอย่างเช่น ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 พนักงานอัยการจังหวัดเลย ดำ�เนินคดีกบั สมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดเจ็ดคน จาก
การนัง่ ประท้วงอย่างสงบทีท่ ท่ี �ำ การองค์การบริหารส่วนตำ�บลเขาหลวงในจังหวัดเลย155 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ชาวบ้านกว่า
200 คนจากบ้านนาหนองบง ได้มารวมตัวกันทีท่ ท่ี �ำ การองค์การบริหารส่วนตำ�บลเขาหลวง เพือ่ คัดค้านการขออนุญาตของบริษทั ทุง่
คำ� จำ�กัด เพือ่ ใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ สำ�หรับการประกอบกิจการเหมืองแร่156 ผูป้ ระท้วงยังเรียกร้องให้องค์การบริหารส่วนตำ�บลยอมให้
153 โปรดดู บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดกับสุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์และพวกอีกหกคน, ศาลจังหวัดเลย, คดีอาญาเลขที่ 4217/2556, คำ�ฟ้อง (ศาลชัน้ ต้น), 27 กันยายน 2556; รุจิ
ไชยวัฒน์, คดีอาญาเลขที่ 4542/2556; บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดกับสุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์และพวกอีกหกคน, ศาลจังหวัดเลย, คดีอาญาเลขที่ 615/2557, คำ�ฟ้อง (ศาล
ชัน้ ต้น), 17 กุมภาพันธ์ 2557; พนักงานอัยการจังหวัดเลยกับสุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์และพวกอีกหนึง่ คน, ศาลจังหวัดเลย, คดีอาญา, คดีหมายเลขดำ�ที่ 1905/2559,
คำ�ฟ้อง (ศาลชัน้ ต้น),พฤษภาคม24, 2559; พนักงานอัยการจังหวัดเลย กับสมัย ภักดิม์ ี และพวกอีก 21 คน, ศาลจังหวัดเลย, คดีอาญาเลขที่ 2068/2560, คำ�ฟ้อง
(ศาลชัน้ ต้น),18 พฤษภาคม 2560; พนักงานอัยการจังหวัดเลย กับพรทิพย์ หงชัย และพวกอีกห้าคน, ศาลจังหวัดเลย, คดีหมายเลขดำ�ที่ 1974/2560, คำ�ฟ้อง (ศาล
ชัน้ ต้น), 11 พฤษภาคม 2560; พนักงานอัยการจังหวัดเลย กับพรทิพย์ หงชัย และพวกอีกหกคน, ศาลจังหวัดเลย, คดีหมายเลขดำ�ที่ 2858/2560, คำ�ฟ้อง (ศาล
ชัน้ ต้น), 25 กรกฎาคม 2560; สภ.วังสะพุง, “หมายเรียกบุคคลให้มารับทราบข้อกล่าวหาฉบับที่ 1 พรทิพย์ หงชัย, ระนอง กองแสน, มล คุณนา, วรรณิศา สุทธิ, วิ
รอน รุจไิ ชยวัฒน์, และภัทราภรณ์ แก่งจำ�ปา” 25 ธันวาคม 2559
154 โปรดดู หงชัย, คดีหมายเลขดำ�ที่ 2858/2560, คำ�ฟ้อง; หงชัย, คดีหมายเลขดำ�ที่ 1974/2560; สภ.วังสะพุง, “หมายเรียกบุคคลให้มารับทราบข้อกล่าวหาฉบับที่ 1
พรทิพย์ หงชัย, ระนอง กองแสน, มล คุณนา, วรรณิศา สุทธิ, วิรอน รุจไิ ชยวัฒน์, และภัทราภรณ์ แก่งจำ�ปา, 25 ธันวาคม 2559
155 โปรดดู หงชัย, คดีหมายเลขดำ�ที่ 2858/2560, คำ�ฟ้อง
156 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์บญ
ุ แรง ศรีทอง, จังหวัดเลย ประเทศไทย 2 เมษายน 2560
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พวกเขามีสว่ นร่วมในกระบวนการตัดสินใจ157 ผูป้ ระท้วงได้ถอื ป้ายและร้องเพลงเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม และปัญหาทีเ่ กิดขึน้ กับชุมชน158
พรทิพย์ หงชัยให้ขอ้ มูลกับฟอร์ตฟ้ี ายไรต์วา่ “ในวันนัน้ มีเจ้าหน้าทีอ่ ยูป่ ระมาณ 50 คน รวมทัง้ ตำ�รวจ กอ.รมน. [กองอำ�นวย
การรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร] หน่วยข่าวกรอง เจ้าหน้าทีอ่ าสาสมัครรักษาดินแดน.และเจ้าหน้าทีท่ หาร 10 นาย บาง
ส่วนใส่เครือ่ งแบบ บางส่วนเป็นเจ้าหน้าทีน่ อกเครือ่ งแบบ”159 สุพฒ
ั น์ คุณนา หญิงอายุ 45 ปี ซึง่ เข้าร่วมการประท้วง บอกว่าเห็นเจ้า
หน้าทีข่ องบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดถ่ายรูปของเธอและคนอืน่ ทีร่ ว่ มประท้วง เธอกล่าวต่อว่า “ดิฉนั ไม่คดิ ว่าจะต้องถูกดำ�เนินคดีอาญา การ
ดำ�เนินคดีเหล่านีม้ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ ทำ�ให้พวกเราหวาดกลัว ไม่กล้าต่อต้านการประกอบกิจการเหมืองแร่ ทำ�ให้เราเกิดความกังวล”160
สุดท้าย องค์การบริหารส่วนตำ�บลจึงต้องยกเลิกการประชุมเนือ่ งจากการประท้วง161 อย่างไรก็ดี ในเดือนต่อมา ร.ต.อ.วสันต์
แสงโทโพธิ์ สภ.วังสะพุงแจ้งกับผูห้ ญิงอย่างน้อยสองคนทีเ่ ข้าร่วมในการประท้วงว่า กำ�ลังถูกสอบสวนเนือ่ งจากสิง่ ทีท่ �ำ ระหว่างการ
ประท้วง162 มีรายงานว่า ตำ�รวจยืน่ ข้อเสนอทีจ่ ะยุตกิ ารสอบสวน ถ้ากลุม่ ผูห้ ญิงยอมจ่ายค่าปรับไม่เกินคนละ 500 บาท163 ผูห้ ญิงทัง้
สองคนปฏิเสธทีจ่ ะจ่ายค่าปรับ164
ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ตำ�รวจสภ.วังสะพุงดำ�เนินคดีกบั พรทิพย์ หงชัย (อายุ 46 ปี) วิรอน รุจไิ ชยวัฒน์ (อายุ 46 ปี) ระนอง กอง
แสน (อายุ 55 ปี) มล คุณนา (อายุ 39 ปี) สุพฒ
ั น์ คุณนา (อายุ 45 ปี) บุญแรง ศรีทอง (อายุ 51 ปี) และลำ�เพลิน เรืองฤทธิ์ (อายุ 56 ปี)
ในข้อหาละเมิดมาตรา 309 ประมวลกฎหมายอาญา165 มาตรา 309 ห้าม “ข่มขืนใจผูอ้ น่ื ให้กระทำ�การใด ไม่กระทำ�การใด หรือจำ�ยอม
ต่อสิง่ ใด โดยทำ�ให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย เสรีภาพ ชือ่ เสียงหรือทรัพย์สนิ ของผูถ้ กู ข่มขืนใจนัน้ เองหรือของผูอ้ น่ื ...” และ
มีโทษจำ�คุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ166
เจ้าหน้าทีท่ างการยังดำ�เนินคดีกบั พรทิพย์ หงชัย ในข้อหาละเมิดมาตรา 10 พระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
เนือ่ งจากไม่ได้แจ้งให้ทางการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชัว่ โมงก่อนการชุมนุม ซึง่ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท167 ในวันที่ 13 มิถนุ ายน
2560 ตำ�รวจยังได้แจ้งข้อหาเพิม่ เติมกับผูห้ ญิงทัง้ เจ็ดคน ฐานละเมิดมาตรา 8 ของพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558168
มาตรา 8 ของพรบ.นีห้ า้ มจัดการชุมนุมซึง่ กีดขวางทางเข้าออกของสถานทีท่ �ำ การหน่วยงานของรัฐ และมีโทษจำ�คุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ169
ในวันที่ 19 เมษายน 2561 ศาลจังหวัดเลยยกฟ้องคดีตอ่ สมาชิกเจ็ดคนของกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด ให้พน้ ผิดจากข้อหาอาญาทัง้
ปวงรวมทัง้ ข้อหาทีเ่ กีย่ วกับการละเมิดพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558170 ศาลมีความเห็นว่า ผูห้ ญิงทัง้ เจ็ดคน “ใช้สทิ ธิ
อันชอบของตนเพือ่ แสดงความเห็นซึง่ ได้รบั การคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”171 ศาลยังเห็นว่าเป็นการชุมนุมอย่าง
ชอบด้วยกฎหมาย เนือ่ งจากชาวบ้าน “ได้รบั เชิญจากองค์การบริหารส่วนตำ�บลให้เข้าร่วมการประชุม”172 ขณะทีเ่ ขียนรายงานนี้ คดียงั
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์173
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อ้างแล้ว
อ้างแล้ว ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ล�ำ เพลิน เรืองฤทธิ,์ จังหวัดเลย ประเทศไทย 2 เมษายน 2560
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 เมษายน 2560
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สพุ ฒ
ั น์ คุณนา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 4 เมษายน 2560
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 เมษายน 2560 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สพุ ฒ
ั น์ คุณนา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 4 เมษายน
2560
อ้างแล้ว
อ้างแล้ว
อ้างแล้ว
โปรดดู สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ, ตำ�รวจสภ.วังสะพุง, บันทึกคำ�ให้การของพรทิพย์ หงชัย, วิรอน รุจไิ ชยวัฒน์, มล คุณนา, ระนอง กองแสน, สุพฒ
ั น์ คุณนา, ลำ�
เพลิน เรืองฤทธิ์ และบุญแรง ศรีทอง, จังหวัดเลย ประเทศไทย 18 ธันวาคม 2559 ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 309
ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 309
โปรดดู สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ, ตำ�รวจสภ.วังสะพุง, บันทึกคำ�ให้การของพรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย ประเทศไทย 18 ธันวาคม 2559 พระราชบัญญัตกิ ารชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ.2558, มาตรา 10
โปรดดู ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ บันทึกการสังเกตการณ์คดีอาญาเลขที่ 2048/2560 (ไม่ตพี มิ พ์เผยแพร่), จังหวัดเลย ประเทศไทย 24 กรกฎาคม 2560 พระราชบัญญัตกิ าร
ชุมนุมสาธารณะ มาตรา 8
พระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ, มาตรา 8 และ 27
โปรดดู พนักงานอัยการจังหวัดเลย กับพรทิพย์ หงชัย, คดีหมายเลขดำ�ที่ 2858/2560, คดีหมายเลขแดงที่ 1711/2561, คำ�พิพากษา (ศาลชัน้ ต้น), 19 เมษายน
2561, น. 1-14
อ้างแล้ว
อ้างแล้ว
โปรดดู หงชัย, คดีหมายเลขดำ�ที่ 2858/2560, คดีหมายเลขแดงที่ 1711/2561, คำ�พิพากษา (ศาลอุทธรณ์)
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ในการนัง่ ประท้วงทีท่ ท่ี �ำ การองค์การบริหารส่วนตำ�บลเขาหลวงในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ทางการขูจ่ ะจับกุมผูป้ ระท้วงถ้าไม่
ยอมยุตกิ ารชุมนุม ในระหว่างการประท้วง ชาวบ้านในจังหวัดเลยอย่างน้อย 100 คนรวมตัวกันทีท่ ท่ี �ำ การอบต.ในช่วงค่�ำ เพือ่ ประท้วง
การประชุมแบบปิดลับระหว่างองค์การบริหารส่วนตำ�บลและบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดทีจ่ ะมีขน้ึ ในวันรุง่ ขึน้ 174 ในระหว่างการประชุม คาดว่า
องค์การบริหารส่วนตำ�บลจะพิจารณาคำ�ขอทำ�เหมืองแร่ในจังหวัดเลยของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด175
จากข้อมูลของพ.ต.อ.สุจนิ ต์ นาวาเรือน ผกก. สภ.วังสะพุง “เราได้ใช้สง่ กำ�ลังตำ�รวจปราบจลาจลอย่างน้อย 150 นาย เจ้าหน้า
ทีอ่ ส. 50 นาย และเจ้าหน้าทีท่ หารและตำ�รวจ 40 นาย”176 พ.ต.อ.สุจนิ ต์ นาวาเรือนให้ขอ้ มูลกับฟอร์ตฟ้ี ายไรต์วา่ ตำ�รวจ “ไม่มแี ผนใช้
กำ�ลังสลายการชุมนุม” แต่ “มีการตรึงกำ�ลังตำ�รวจไว้เพือ่ ป้องกันทางเข้าและทางออกของ [ทีท่ �ำ การอบต..]”177 อย่างไรก็ดี นักปกป้อง
สิง่ แวดล้อมทีเ่ ข้าร่วมการนัง่ ประท้วงบอกว่า ตำ�รวจขูท่ จ่ี ะจับกุมผูป้ ระท้วง และขอหมายศาลเพือ่ สลายการชุมนุม วิรอน รุจไิ ชยวัฒน์
แกนนำ�กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดกล่าวว่า
ผูก้ �ำ กับสภ.วังสะพุงประกาศต่อประชาชนทีช่ มุ นุมอยูด่ า้ นนอกทีท่ �ำ การอบต.เช้าตรูข่ องวันที่ 16 กุมภาพันธ์วา่ ถ้ายังขัดขืน
และปิดกัน้ ทางเข้าต่อไป ‘เจ้าหน้าทีจ่ ะออกหมายจับทุกคน เราถ่ายภาพของทุกคนไว้แล้ว...เราให้เวลา 30 นาทีเพือ่ ให้เคลือ่ น
ย้ายออกจากพืน้ ที่ และเปิดทางให้สมาชิกอบต.เข้าประชุมได้’...ส่งผลให้ชาวบ้านบางคนหวาดกลัวและยอมเคลือ่ นย้าย
ออก ส่วนชาวบ้านทีไ่ ม่กลัวบอกว่า ‘มาจับฉันกับชาวบ้านคนอืน่ ๆ ให้หมดเลย’178
ระนอง กองแสน แกนนำ�กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดกล่าวถึงสภาพการชุมนุมอย่างสงบว่า
ระหว่างนัง่ อยูใ่ นทีน่ น้ั พวกเราร้องเพลงและปรบมือเพือ่ สร้างขวัญและกำ�ลังใจ เราไม่ได้ถอื ป้ายอะไรเลย เราเพียงแค่รอ้ ง
เพลงเพือ่ บอกเล่าเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ กับหมูบ่ า้ นของเรา บอกให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐรูว้ า่ เราต่อสูเ้ พือ่ อะไร179
ช่วงบ่ายวันนัน้ ตำ�รวจได้รบั อนุมตั หิ มายศาลจากศาลจังหวัดเลย เพือ่ ให้ผปู้ ระท้วงสลายการชุมนุมภายในบ่ายสามโมง180 อย่างไร
ก็ดี กว่าศาลจะออกหมาย ผูป้ ระท้วงก็ได้เคลือ่ นย้ายออกไปอย่างสมัครใจแล้ว181
นอกจากนัน้ นักปกป้องสิง่ แวดล้อมทีม่ สี ว่ นร่วมในการชุมนุมอย่างสงบในจังหวัดเลย ยังถูกกล่าวหาว่ามีความผิดฐานบุกรุก ตาม
กฎหมายไทย ความผิดฐานบุกรุกหมายถึง “เข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผูอ้ น่ื เพือ่ ถือการ ครอบครองอสังหาริมทรัพย์นน้ั ...หรือเข้าไป
กระทำ�การใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ ของเขาโดยปกติสขุ ”182 ความผิดฐานบุกรุกกำ�หนดโทษจำ�คุกไม่
เกินหนึง่ ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ183 โดยมีระวางโทษเพิม่ ขึน้ เป็นจำ�คุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน 100,000
บาท หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ ตามมาตรา 365 ของประมวลกฎหมายอาญา กรณีทเ่ี ป็นความผิดฐานบุกรุกทีใ่ ช้ความรุนแรงหรือการข่มขูห่ รือ
มีการใช้อาวุธ หรือเป็นการกระทำ�ของบุคคลกว่าสองคนขึน้ ไป หรือเกิดขึน้ ในยามวิกาล184 มีการฟ้องห้าคดีในข้อหาบุกรุกนีต้ อ่ ต่อสมา
ชิกกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดและนักปกป้องสิง่ แวดล้อมในจังหวัดเลย185
ในคดีหนึง่ บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดฟ้องสุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์, พรทิพย์ หงชัย และบุคคลอืน่ เมือ่ เดือนพฤษภาคม 2558 กล่าวหาว่ามีการ
ปักธงสีเขียวทีบ่ ริเวณเหมืองแร่ และมีการใช้ปนู ขาวโรยเป็นข้อความว่า “ปิดเหมือง ฟืน้ ฟู” รอบบ่อเหมืองเปิดเมือ่ วันที่ 14 พฤษภาคม
2558186 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ศาลจังหวัดเลยยกฟ้องคดีตอ่ สุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์และพรทิพย์ หงชัย โดยเห็นว่ามีหลักฐานไม่
เพียงพอว่าบริษทั เหมืองแร่เป็นผูค้ รอบครองกรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ ขณะทีเ่ กิดเหตุ187
174 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ระนอง กองแสน, มล คุณนา, วิรอน รุจไิ ชยวัฒน์, ดอกไม้ มูลกองศรี, และภัทราภรณ์ แก่งจำ�ปา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์
2559
175 อ้างแล้ว
176 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์พ.ต.อ.สุจนิ ต์ นาวาเรือน, จังหวัดเลย ประเทศไทย 18 กุมภาพันธ์ 2559
177 อ้างแล้ว
178 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์วริ อน รุจไิ ชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2559
179 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ระนอง กองแสน, จังหวัดเลย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2559
180 ศาลจังหวัดเลย, คำ�สัง่ อรช. 1/2559, 16 กุมภาพันธ์ 2559
181 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์พ.ต.อ.สุจนิ ต์ นาวาเรือน, จังหวัดเลย ประเทศไทย 18 กุมภาพันธ์ 2559
182 ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 362
183 อ้างแล้ว
184 เพิง่ อ้าง มาตรา 365
185 โปรดดู รุจไิ ชยวัฒน์, คดีอาญาเลขที่ 615/2557; รุจไิ ชยวัฒน์, คดีอาญาเลขที่ 4542/2556, คำ�ฟ้อง; รุจไิ ชยวัฒน์, คดีอาญาเลขที่ 4217/2556; รุจไิ ชยวัฒน์, คดี
หมายเลขดำ�ที่ 1905/2559, คำ�ฟ้อง; สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ, “หมายเรียกบุคคลให้มารับทราบข้อกล่าวหา ในคำ�ฟ้องคดีอาญาระหว่างบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด กับ
สมัย ภักดิม์ ี คำ�ฟ้องคดีอาญาระหว่างบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด กับ [ปกปิดชือ่ ]” จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 พฤศจิกายน 2553
186 โปรดดู รุจไิ ชยวัฒน์, คดีอาญา, คดีหมายเลขดำ�ที่ 1905/2559, คำ�ฟ้อง
187 พระราชบัญญัตเิ หมืองแร่ก�ำ หนดให้บริษทั ต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้และสำ�นักงานปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม เพือ่ ใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ แต่ใบอนุญาตของ
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แม้จะมีค�ำ พิพากษาเช่นนี้ เจ้าหน้าทีร่ ฐั ไทยยังคงจับกุมและควบคุมตัวจามร ศรเพชรนรินทร์ นักข่าวอิสระในตอนเช้าของวันที่
29 พฤศจิกายน 2560 กล่าวหาว่าเขาเกีย่ วข้องกับการประท้วงครัง้ นี188
้ ทางการได้ให้ประกันตัวจามรในอีกสามวันต่อมา ในวันที่ 22
มิถนุ ายน 2561 พนักงานอัยการจังหวัดเลยแจ้งกับจามรว่ามีความเห็นไม่สง่ั ฟ้องในคดีน189
้ี
ในคดีกอ่ นหน้านี้ บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดได้กล่าวหาว่าสมาชิกเจ็ดคนของกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด มีความผิดฐานบุกรุก โดยระบุวา่
กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดได้จดั ตัง้ ชาวบ้านเพือ่ ปิดกัน้ ถนนในพืน้ ทีใ่ นวันที่ 22 กันยายน 2556 เพือ่ ขัดขวางไม่ให้พนักงานของบริษทั เข้าไป
ยังพืน้ ทีเ่ หมืองและโรงงาน190 บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดได้ฟอ้ งทัง้ คดีอาญาและแพ่งต่อสุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์, ภัทราภรณ์ แก่งจำ�ปา, วรรณิศา
สุทธิ, ธุลดิ า คุณนา, อังศณา พวงไพวัน, อาพร นินทรีย,์ และบุญฮอง ต้นพนม ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 และเรียกค่าเสียหายเป็น
เงินจำ�นวน 150 ล้านบาท191 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ภายหลังการเจรจาทีม่ ผี วู้ า่ ราชการจังหวัดเลยเป็นคนกลาง ระหว่างบริษทั ทุง่
คำ� จำ�กัด และแกนนำ�กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดเห็นชอบทีจ่ ะถอนฟ้อง192 นอกจากนี้ บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดยังเห็นชอบทีจ่ ะ
ยกเลิกการดำ�เนินคดีขอ้ หาบุกรุกต่อสมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด ซึง่ ถูกกล่าวหาว่าทำ�สิง่ กีดขวางในพืน้ ทีข่ องบริษทั ในวันที่ 11 ตุลาคม
2556 และ 7 กันยายน 2556 ตามลำ�ดับ193
ในปี 2553 บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดร้องทุกข์กล่าวโทษต่อสมัย ภักดิม์ ี แกนนำ�กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดและเด็กผูห้ ญิงอายุต�ำ่ กว่า 15 ปีใน
ข้อหาบุกรุก กล่าวหาว่ามีการเข้ามาในพืน้ ทีข่ องบริษทั โดยนายสมัยเป็นแกนนำ�นำ�กลุม่ นักศึกษาและชาวบ้านประมาณ 16 คนเพือ่ ตรวจ
สอบคุณภาพน้�ำ ในห้วยลิน้ ควาย ซึง่ ตัง้ อยูใ่ กล้กบั พืน้ ทีเ่ หมือง194 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 พนักงานอัยการจังหวัดเลยสัง่ ไม่ฟอ้ งคดีน195
้ี
สมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดและนักปกป้องสิง่ แวดล้อมในจังหวัดเลย ยังถูกดำ�เนินคดีจากการเข้าร่วมในการชุมนุมอย่างสงบ
กรณีอน่ื ๆ ยกตัวอย่างเช่น ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 พนักงานอัยการจังหวัดเลยฟ้องคดีตอ่ สมาชิก 22 คนของกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด
ในความผิดตามพระราชบัญญัตทิ างหลวง พ.ศ. 2535 เนือ่ งจากการทำ�สิง่ กีดขวางบนถนนในปี 2556196 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ศาลจังหวัดเลยพิพากษาว่าจำ�เลยทัง้ 22 คนมีความผิดตามมาตรา 38 (1) และ 39 ของพระราชบัญญัตทิ างหลวง หลังจำ�เลยให้การ
รับสารภาพตามข้อกล่าวหา197 อย่างไรก็ดี พวกเขาได้รบั การปล่อยตัว เนือ่ งจากศาลสัง่ ให้รอการลงโทษเป็นเวลาหนึง่ ปี198
บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดยังฟ้องคดีแพ่งกับสมาชิกอีก 10 กว่าคนของกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด ทีม่ สี ว่ นในการทำ�สิง่ กีดขวางถนนสาธารณะในปี 2556
เพือ่ ประท้วงการทำ�เหมืองของบริษทั 199 และทางบริษทั ได้เรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำ�นวน 120 ล้านบาท200 อย่างไรก็ดี บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดได้ถอน
ฟ้องคดีนห้ี ลังการเจรจาทีม่ ผี วู้ า่ ราชการจังหวัดเลยเป็นคนกลาง ระหว่างบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด กับแกนนำ�กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด201
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บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดหมดอายุลงเมือ่ ปี 2553 ห้าปีกอ่ นทีเ่ หตุการณ์ในคำ�ฟ้องจะเกิดขึน้ พยานโจทก์ให้การต่อไปว่า บริษทั ได้ยตุ กิ ารดำ�เนินงานในปี 2553 ศาลจึง
มีค�ำ สัง่ ว่า บริษทั ไม่ได้รบั ความเสียหายเนือ่ งจากไม่ได้ครอบครองกรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ ศาลได้ยกฟ้องคดีตอ่ จำ�เลยทัง้ สองคนในทุกข้อหา โปรดดู รุจไิ ชยวัฒน์, คดี
หมายเลขดำ�ที่ 1905/2559, คดีหมายเลขแดงที่ 4386/2559, คำ�พิพากษา, น. 5-6 และโปรดดู ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์, “ประเทศไทย: ศาลยกฟ้องนักปกป้องสิง่ แวดล้อม
ในข้อหาทีไ่ ม่ถกู ต้อง” 25 พฤศจิกายน 2559, http://www.fortifyrights.org/publication-25591125.html, (เข้าถึงเมือ่ 14 มกราคม 2561)
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ, กองบังคับการตำ�รวจภูธรจังหวัดกาญจนบุร,ี “บันทึกการจับกุม จามร ศรเพชรนรินทร์” 29 พฤศจิกายน 2560 และโปรดดู ฟอร์ตฟ้ี าย
ไรต์, “ประเทศไทย: ถอนฟ้องคดีตอ่ ผูส้ อ่ื ข่าว จามร ศรเพชรนรินทร์” แถลงการณ์, 5 มกราคม 2561, http://www.fortifyrights.org/publication-25610105.html
(เข้าถึงเมือ่ 18 กุมภาพันธ์ 2561)
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์, จากการแลกเปลีย่ นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตกับจามร ศรเพชรนรินทร์, 22 มิถนุ ายน 2561
โปรดดู รุจไิ ชยวัฒน์, คดีอาญาเลขที่ 615/2557; รุจไิ ชยวัฒน์, คดีแพ่งเลขที่ 132/2557
โปรดดู รุจไิ ชยวัฒน์, คดีแพ่งเลขที่ 132/2557
โปรดดู บันทึกความเข้าใจระหว่างบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด กับกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด, 4 ธันวาคม 2557
สมาชิกเจ็ดคนของกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด ได้แก่ สุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์, สุม่ ศรีทอง, ภัทราภรณ์ แก่งจำ�ปา, เภ่า พรมหาราช, ประนอม นามวงษ์, ธานิล ภักมี, และพร
ทิพย์ หงชัย. โปรดดู รุจไิ ชยวัฒน์, คดีอาญาเลขที่ 4542/2556; รุจไิ ชยวัฒน์, คดีอาญาเลขที่ 4217/2556
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ, “หมายเรียกบุคคลให้มารับทราบข้อกล่าวหา คำ�ฟ้องคดีอาญาระหว่างบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด กับสมัย ภักดิม์ ี และคำ�ฟ้องคดีอาญาระหว่าง
บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด กับ [ปกปิดชือ่ ]” จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 พฤศจิกายน 2553
สำ�นักงานอัยการจังหวัดเลย, “จดหมายเลขที่ 0037 ยล./3840” 26 กรกฎาคม 2554
สมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด 22 คน และชาวบ้านในจังหวัดเลย รวมทัง้ สมัย ภักดิม์ ,ี สุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์, วิรอน รุจไิ ชยวัฒน์, ธานิล ภักมี, สุม่ ศรีทอง, มล คุณนา,
เสถียร สนม, แสงชน วรีฤทธิ,์ พัชรินทร์ บับพาน, เวิน่ เบ้าหล่อทอง, พักโฮม พรมภักดี, วัลลภ พวงไพวัน, ชุน ภักมี, เภ่า พรมหาราช, ภัทราภรณ์ แก่งจำ�ปา, วรรณิ
ศา สุทธิ, ธุลดิ า คุณนา, อังศณา พวงไพวัน,อาพร นินทรีย,์ ระนอง กองแสน, แลบุบผา นาวงศรี โปรดดู ภักดิม์ ,ี คดีอาญาเลขที่ 2068/2560
โปรดดู พนักงานอัยการจังหวัดเลย กับสมัย ภักดิม์ ี และพวกอีก 21 คน, ศาลจังหวัดเลย, คดีหมายเลขดำ�ที่ 2048/2560, คดีหมายเลขแดงที่ 2818/2560, คำ�
พิพากษา (ศาลชัน้ ต้น), 24 กรกฎาคม 2560; ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ บันทึกการสังเกตการณ์คดีอาญาเลขที่ 2048/2560 (ไม่ตพี มิ พ์เผยแพร่), จังหวัดเลย ประเทศไทย
24 กรกฎาคม 2560 พระราชบัญญัตทิ างหลวง พ.ศ. 2535, มาตรา 38(1) ห้ามมิให้ผใู้ ด “ติดตัง้ แขวน วางหรือกองสิง่ ใดในเขตทางหลวงในลักษณะทีเ่ ป็นการ
กีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะ หรือในลักษณะทีจ่ ะทำ�ให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงหรือความไม่สะดวกแก่งานทาง เว้นแต่ได้รบั อนุญาตเป็น
หนังสือจากผูอ้ �ำ นวยการทางหลวง” มาตรา 39 (ห้ามมิให้ผใู้ ด “กระทำ�การปิดกัน้ ทางหลวง หรือวางวัตถุทแ่ี หลมหรือมีคม หรือนำ�สิง่ ใดมาขวางหรือวางบนทางหลวง
หรือกระทำ�ด้วยประการใด ๆ บนทางหลวงในลักษณะทีอ่ าจเกิดอันตรายหรือเสียหายแก่ยานพาหนะหรือบุคคล”) การละเมิดมาตรา 38(1) และ 39 ของพระราช
บัญญัตทิ างหลวงมีระวางโทษจำ�คุกไม่เกินสามปี และ/หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท
โปรดดู ภักดิม์ ,ี คดีหมายเลขดำ�ที่ 2048/2560, คดีหมายเลขแดงที่ 2818/2560; ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ บันทึกการสังเกตการณ์คดีอาญาเลขที่ 2048/2560 (ไม่ตพี มิ พ์เผย
แพร่), จังหวัดเลย ประเทศไทย 24 กรกฎาคม 2560 โปรดดู ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 56
สมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดทีถ่ กู ดำ�เนินคดี ได้แก่ นายสุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์, นางสุม่ ศรีทอง, นายสมัย ภักดิม์ ,ี นายกองลัย ภักมี, นายเตียม ปีนา และนางสาว
ภัทราภรณ์ แก่งจำ�ปา นางมล คุณนา, นายพุฒ อินทสอน, นายมานะ ภักดิม์ ,ี นายเลิศศักดิ์ ศรีทอง, นายถาวร ชัยสิทธิ์ นายจำ�เนียร คุณนา นายเสถียน สนม นาย
ลำ�ดวน ตองหว้าน นางสาวดอกไม้ มูลกองศรี และนางวิรอน รุจไิ ชยวัฒน์ โปรดดู รุจไิ ชยวัฒน์, คดีแพ่งเลขที่ 974/2556; ภักดิม์ ,ี คดีแพ่งเลขที่ 859/2556
อ้างแล้ว
โปรดดู บันทึกความเข้าใจระหว่างบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด กับกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด, 4 ธันวาคม 2557
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เจ้าหน้าทีร่ ฐั ไทยยังได้สอดส่องการดำ�เนินงานของชาวบ้านในจังหวัดเลย และขัดขวางการรวมตัวของพวกเขา ภายหลังเหตุโจมตี
ทำ�ร้ายเมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ยกตัวอย่างเช่น พัชรินทร์ บับพาน สมาชิกอบต.และแกนนำ�กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดวัย 38 ปี ให้ขอ้
มูลกับฟอร์ตฟ้ี ายไรต์วา่ มีการส่งทหารเข้ามาคุม้ ครองชาวบ้านหลังการโจมตีท�ำ ร้าย แต่ทหารกลับเข้ามาสอดแนมชาวบ้าน “[ทหาร]
พยายามถ่ายรูปพวกเรา และหาข่าวว่าในกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดมีการคุยเรือ่ งอะไรกันบ้าง และมีแผนอย่างไร ทหารปีนหน้าต่างและ
กำ�แพงบ้านเพือ่ ถ่ายรูปเรา ระหว่างทีเ่ ราประชุมอยูใ่ นบ้าน”202
สุม่ ศรีทอง สมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดยืนยันว่าทหารเข้ามาสอดส่องความเคลือ่ นไหวกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดหลังการโจมตี
ทำ�ร้าย เธอบอกว่า
[ทหาร] ไม่ยอมให้เราปิดประตูระหว่างการประชุม พวกเขาบอกให้เราเปิดประตูไว้ และก็นง่ั อยูท่ ด่ี า้ นนอกของบ้าน...ทหาร
บอกว่าไม่ตอ้ งการเข้ามาแทรกแซง เพียงแต่ตอ้ งการเข้ามาดูแลและรายงานข้อมูลกับผูบ้ งั คับบัญชา203

การละเมิดสิทธิทจ่ี ะอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีด่ ี
ตามรายงานของรัฐบาล ในเดือนพฤษภาคม 2550 บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดไม่ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรการคุม้ ครองด้านสิง่ แวดล้อม 13
ประการในระหว่างการประกอบกิจการเหมืองแร่ในจังหวัดเลย รวมทัง้ ไม่ได้ควบคุมอย่างเพียงพอต่อการปนเปือ้ นของไซยาไนด์และที่
กักเก็บเพือ่ ลดความเป็นพิษของสารดังกล่าว204 ผลการตรวจสอบเพิม่ เติมของหน่วยราชการในพืน้ ที่ ยังพบว่ามีปริมาณของไซยาไนด์
สารหนู และแมงกานีส ซึง่ เป็นสารผลพลอยได้ของการทำ�เหมืองทองคำ� ในระดับทีส่ งู โดยพบทัง้ ในลำ�ห้วยและแม่น�ำ้ และยังพบไซยาไนด์
สารหนู แมงกานีส แคดเมียมและตะกัว่ ในแหล่งน้�ำ ใต้ดนิ 205 จากการตรวจเลือดของชาวบ้านในพืน้ ทีพ่ บว่า ชาวบ้านกว่า 120 คนมี
ปริมาณไซยาไนด์ในเลือดสูงกว่าปรกติ ส่วนชาวบ้านอีกหลายสิบคนตรวจพบสารปรอทและสารหนู206
มลพิษต่อน้�ำ และดิน ส่งผลกระทบต่อการดำ�รงชีวติ ประจำ�วันของชาวบ้านในชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ พวกเขาต้องพึง่ พาการทำ�
เกษตรและสิง่ แวดล้อม เพือ่ การดำ�รงชีพและความอยูร่ อด เริม่ ตัง้ แต่ปี 2552 รัฐบาล แจ้งเตือนชาวบ้านให้หยุดการใช้น�ำ้ ในพืน้ ทีเ่ พือ่
ดืม่ อาบน้�ำ และทำ�อาหาร207 ในเวลาต่อมายังมีการแจ้งเตือนไม่ให้บริโภคหอยขมและปูในแม่น�ำ้ ในพืน้ ที208
่ ชาวบ้านยังได้รอ้ งเรียน
เกีย่ วกับอาการทีม่ ลี กั ษณะสอดคล้องกับอาการของคนทีไ่ ด้รบั พิษจากไซยาไนด์ สารปรอท และสารหนู209
ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 รัฐบาลไทยมีค�ำ สัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 72/2559 เพือ่ สัง่ พักการประกอบกิจการเหมือง
แร่ทองคำ�ทุกประเภทในประเทศไทย รวมทัง้ การดำ�เนินงานของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560210 คำ�สัง่ นีย้ งั กำ�หนด
ให้ผปู้ ระกอบกิจการเหมืองแร่ “ฟืน้ ฟูสง่ิ แวดล้อม” โดยการปฏิบตั ติ ามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม211
ในเดือนเมษายน 2560 สำ�นักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ได้รบั แผนฟืน้ ฟูสง่ิ แวดล้อมของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด เพือ่ ฟืน้ ฟูทด่ี นิ ทีใ่ ช้
เพือ่ การทำ�เหมือง รวมทัง้ พืน้ ทีเ่ หมืองเปิด ทีก่ ลบฝังดิน โรงประกอบโลหะกรรม บ่อกักเก็บกากแร่ และทีท่ ง้ิ กากของเสีย212 อย่างไรก็ดี ทาง
บริษทั ไม่ได้จดั ให้มกี ารปรึกษาหารือกับชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเพือ่ จัดทำ�แผนนีอ้ ย่างจริงจัง และสมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดได้คดั ค้าน
แผนฟืน้ ฟูฉบับนี้ และเรียกร้องให้บริษทั มีมาตรการเพิม่ เติมเพือ่ แก้ไขปัญหาของพืน้ ทีร่ อบเหมืองทีม่ กี ารปนเปือ้ น และแก้ปญ
ั หาข้อกังวล
213
ด้านสุขภาพของชาวบ้านทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ จนถึงปัจจุบนั ทางบริษทั ยังไม่ได้เปิดโอกาสให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมตามข้อเรียกร้องเหล่านี214
้
202 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์พชั รินทร์ บับพาน, จังหวัดเลย ประเทศไทย 4 กรกฎาคม 2559
203 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สมุ่ ศรีทอง, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 มีนาคม 2559
204 โปรดดู กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่, รายงานของพนักงานตรวจงานอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด, 16
พฤษภาคม 2550 อ้างถึงใน มูลนิธบิ รู ณะนิเวศ, “ข้อเท็จและความจริง” น. 27-28
205 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, “จดหมายเลขที่ ทส. 0305/2140”
206 ไซยาไนด์ สารปรอท และสารหนูเป็นสารเคมีทม่ี กั ใช้ในการทำ�เหมือง อย่างไรก็ดี เป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะวินจิ ฉัยสาเหตุของการมีเลือดเป็นพิษหรือผลกระทบด้านสุขภาพ
ของ จากการได้รบั สารเคมีดงั กล่าว มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทย์ศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, “ผลการตรวจการปนเปือ้ นสารพิษในตัวอย่างเลือดจากราษฎร
ทีอ่ าศัยอยูใ่ กล้กบั เหมืองทองคำ� ตำ�บลเขาหลวง อำ�เภอวังสะพุง จังหวัดเลย” 19 มิถนุ ายน 2553 โปรดดู รุจไิ ชยวัฒน์, คดีหมายเลขดำ�ที่ 600/2559, คดีหมายเลข
แดงที่ 401/2560, น. 6-8
207 กระทรวงสาธารณสุข, สาธารณสุขจังหวัดเลย, “ประกาศฉบับที่ 1/2552” 4 กุมภาพันธ์ 2552
208 กระทรวงสาธารณสุข, “ประกาศฉบับที่ 1/2553;” กระทรวงสาธารณสุข, สาธารณสุขจังหวัดเลย, “จดหมายเลขที่ ลย.0032.013/ว. 7740” 22 ธันวาคม 2557
209 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ศรี ลุนทะโสด, จังหวัดเลย ประเทศไทย 29 มีนาคม 2559; ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ขนั จุตโน, จังหวัดเลย ประเทศไทย 26 กรกฎาคม
2559; ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์มลตรี คำ�ไล้, จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 กรกฎาคม 2559; ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ดาว เนาว์สขุ , จังหวัดเลย ประเทศไทย 5
กรกฎาคม 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สมบุญ ศรีบรุ นิ ทร์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 มีนาคม 2559
210 คำ�สัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 72/2559, 13 ธันวาคม 2559
211 คำ�สัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 72/2559, ข้อ 3
212 โปรดดู บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด, “แผนฟืน้ ฟูส�ำ หรับพืน้ ทีเ่ หมืองทองคำ�”
213 กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด, “จดหมายเลขที่ 0011/2560”
214 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์สรุ พันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์, 15 สิงหาคม 2561
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การไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้�ำ อย่างเพียงพอ
โดยทัว่ ไปแล้ว ชุมชนเกษตรกรรมในชนบทของไทย รวมทัง้ หกหมูบ่ า้ นรอบเหมืองในจังหวัดเลย ต้องพึง่ พาแหล่งน้�ำ ตามธรรมชาติ
เพือ่ อาบน้�ำ และทำ�กับข้าว รวมทัง้ การหาพืชผักและสัตว์ปา่ มาทำ�กินเป็นอาหาร ชาวบ้านในหมูบ่ า้ นทีไ่ ด้รบั ผลกระทบในจังหวัดเลย ไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อกี ต่อไป ต่างจากทีเ่ คยเป็นมา เนือ่ งจากการปนเปือ้ นของแหล่งน้�ำ
ชาวบ้านสังเกตเห็นการเปลีย่ นแปลงในคุณภาพน้�ำ หลังเริม่ มีการทำ�เหมืองในปี 2549 ระนอง กองแสน เกษตรกรหญิงวัย 55
ปี บอกว่า “สีของน้�ำ ในธรรมชาติเปลีย่ นจากใสเป็นขุน่ จนเกือบจะเป็นสีด�ำ ”215
วิรอน รุจไิ ชยวัฒน์ยนื ยันว่ามีการเปลีย่ นแปลงของคุณภาพน้�ำ โดยบอกว่า “คุณภาพน้�ำ ได้เปลีย่ นแปลงไป น้�ำ ในแม่น�ำ้ ส่งกลิน่
เน่าเหม็น....ขณะทีเ่ หมืองเดินเครือ่ งเต็มที่ สัตว์น�ำ้ และพืชผักทีป่ ลูกอยูร่ มิ ฝัง่ น้�ำ ต้องตายลงไป”216
นักเรียนหญิงอายุ 16 ปี ซึง่ อาศัยอยูท่ ห่ี มูบ่ า้ นภูทบั ฟ้าติดกับแม่น�ำ้ ฮวยบอกว่า “พ่อแม่หนูหยุดปลูกผักริมฝัง่ น้�ำ เพราะมีการปน
เปือ้ น แม่น�ำ้ ส่งกลิน่ เน่าเหม็นและปลาลอยตาย”217
การตรวจคุณภาพน้�ำ โดยกรมควบคุมมลพิษและกรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ในเดือนมิถนุ ายน 2551 พบว่ามีการ
ปนเปือ้ นของสารหนูและแมงกานีสในระดับทีไ่ ม่ปลอดภัยในลำ�ห้วย และมีการปนเปือ้ นของแคดเมียมทีแ่ หล่งน้�ำ ใต้ดนิ ทีบ่ า้ นกกสะทอน
และบ้านนาหนองบง218 จากผลการตรวจดังกล่าว สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยจึงได้ออกประกาศเมือ่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 แจ้ง
เตือนชาวบ้านในตำ�บลเขาหลวง อำ�เภอวังสะพุง จังหวัดเลย ว่าไม่ให้ดม่ื หรือใช้น�ำ้ จากแม่น�ำ้ หรือลำ�ห้วยในพืน้ ที่ รวมทัง้ ใช้ท�ำ กับข้าว219
หนู สวันนา เกษตรกรหญิงวัย 58 ปี กล่าวถึงผลกระทบจากคำ�สัง่ ของสาธารณสุขต่อชาวบ้านว่า “ก่อนหน้านี้ เราเคยปลูกผักทีร่ มิ
ฝัง่ แม่น�ำ้ ฮวย แต่ตอ่ มาทางการห้ามไม่ให้พวกเราใช้น�ำ้ จากแม่น�ำ้ ฮวย เราจึงต้องหยุดปลูกผัก ทำ�ให้เหลือทางเลือกเดียว คือการซือ้ ผัก”220
หลังพบว่ามีการปนเปือ้ นในแหล่งน้�ำ ในเบือ้ งต้นหน่วยงานรัฐจัดให้ชาวบ้านได้ใช้น�ำ้ ดืม่ และน้�ำ บริโภคฟรี อย่างไรก็ดี จากข้อมูล
ของชาวบ้าน บริการทีใ่ ห้มอี ยูจ่ �ำ กัด และยกเลิกไปไม่นานหลังจากนัน้ 221 ส่งผลให้ชาวบ้านต้องซือ้ น้�ำ ดืม่ และน้�ำ บริโภค ทำ�ให้รายจ่าย
ของครอบครัวเพิม่ ขึน้ 222
ในวันที1่ 8 มีนาคม 2553 สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยยังได้ออกประกาศอีกฉบับหนึง่ ห้ามไม่ให้บริโภคหอยขมทีจ่ บั ได้จาก
ห้วยเหล็ก ตำ�บลเขาหลวง เนือ่ งจากมีการปนเปือ้ นของสารหนูระดับสูงในหอยขมทีต่ รวจพบ223
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ของสำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำ�นักนายกรัฐมนตรี ยอมรับว่ามี “ข้อกังวล
ด้านสุขภาพและสิง่ แวดล้อมเนือ่ งจากการทำ�เหมืองทองคำ�ของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด ในจังหวัดเลย” โดยอ้างถึงข้อกังวลเกีย่ วกับมลพิษ
ทางอากาศและการปนเปือ้ นของน้�ำ 224 มติคณะรัฐมนตรียงั สัง่ การให้กระทรวงอุตสาหกรรมชะลอการพิจารณาคำ�ขอประทานบัตรทำ�
เหมืองของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด จนกว่าหน่วยราชการจะสามารถระบุสาเหตุของการปนเปือ้ นและผลกระทบด้านค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ได้225
คณะรัฐมนตรียงั สัง่ การให้ตรวจสอบและประเมินผลการประกอบกิจการเหมืองแร่และกระบวนการทำ�งานของบริษทั อย่างเข้มงวดมาก
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ระนอง กองแสน, จังหวัดเลย ประเทศไทย, 17 กุมภาพันธ์ 2559
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์วริ อน รุจไิ ชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 22 กรกฎาคม 2559
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์[ปกปิดชือ่ ], จังหวัดเลย ประเทศไทย, 27 กรกฎาคม 2559
กระทรวงสาธารณสุข, สาธารณสุขจังหวัดเลย, “ประกาศฉบับที่ 1/2552” 4 กุมภาพันธ์ 2552
อ้างแล้ว
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์หนู เสวันนา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 24 มีนาคม 2559
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ การสัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 กรกฎาคม 2559
ชาวบ้านทีใ่ ห้สมั ภาษณ์กบั ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์บอกว่า พวกเขาต้องจ่ายเงิน 200-600 บาทต่อเดือนเพือ่ ซือ้ น้�ำ ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ญาณิศา วงศ์ค�ำ โส, จังหวัดเลย
ประเทศไทย 25 มีนาคม 2559 (ซึง่ ได้แบ่งปันข้อมูลจากการสำ�รวจอย่างไม่เป็นทางการกับกว่า 98% ของครัวเรือนในหมูบ่ า้ นทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ) ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์
สัมภาษณ์พงษ์พฒ
ั น์ คุณนา, จังหวัดเลย ประเทศไทย, 24 มีนาคม 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ศรี ลุนทะโสด, จังหวัดเลย ประเทศไทย 29 มีนาคม 2559 ผล
การศึกษาเมือ่ ปี 2556 พบว่า ในหมูบ่ า้ นทีไ่ ด้รบั ผลกระทบมีรายได้เฉลีย่ ต่อครัวเรือนประมาณ 514 บาทต่อวัน แต่มรี ายจ่ายทีป่ ระมาณ 474 บาทต่อเดือนเพือ่
การซือ้ น้�ำ ดืม่ กาญจนา ยาอุด, “ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการทำ�เหมืองแร่ทองคำ�และผลกระทบทางสุขภาพจากการทำ�เหมืองทองคำ� ในอำ�เภอวังสะพุง ใน
จังหวัดเลย” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556
223 กระทรวงสาธารณสุข, “ประกาศฉบับที่ 1/2553”
224 มติคณะรัฐมนตรี, พ.ศ. 2554, 8 กุมภาพันธ์ 2554
225 อ้างแล้ว
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ขึน้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ป้องกันการรัว่ ไหลของไซยาไนด์226
ภายหลังคำ�สัง่ การของคณะรัฐมนตรี หน่วยงานระดับจังหวัด รวมทัง้ กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน้�ำ บาดาลและกรม
อุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ ได้ท�ำ การตรวจสอบคุณภาพน้�ำ ดิน และตะกอนบริเวณเหมือง และหมูบ่ า้ นรอบเหมืองทุก
สามเดือน227 ขณะทีเ่ ขียนรายงานนี้ ยังคงมีการตรวจสอบเป็นระยะอย่างต่อเนือ่ ง228
ภายหลังการเดินทางมาเยือนประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ผูร้ ายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในน้�ำ ดืม่ ทีป่ ลอดภัยและ
สุขอนามัย ได้แสดงข้อกังวลอย่างหนักแน่นว่า “ปัญหามลพิษด้านน้�ำ กำ�ลังรุนแรงมากขึน้ ...เนือ่ งจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โครงการ
เหมืองแร่และเกษตรกรรม ซึง่ ทำ�ให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิง่ แวดล้อมโดยทัว่ ไป หรือต่อแหล่งน้�ำ รวมทัง้ แหล่งน้�ำ ดืม่ โดยเฉพาะ”229
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 สำ�นักงานสาธารณสุขแจ้งเตือนชาวบ้านในจังหวัดเลยไม่ให้บริโภคปูจากแหล่งน้�ำ ในหมูบ่ า้ นทีไ่ ด้
รับผลกระทบ เนือ่ งจากพบว่ามีสารหนูในปูระดับสูง230 ในเดือนมีนาคม 2558 ทางการยังรายงานว่าตรวจพบสารหนู แมงกานีส และ
ไซยาไนด์ในระดับสูงในห้วยเหล็ก รวมทัง้ สารหนูทพ่ี บในตะกอนทีเ่ ก็บมาจากลำ�ห้วยทัง้ สามสาย จากการตรวจสอบน้�ำ บาดาลพบว่า
มีปริมาณแคดเมียม ตะกัว่ แมงกานีส สารหนู และไซยาไนด์ในระดับทีไ่ ม่ปลอดภัย231
นับแต่ปี 2557 ชาวบ้านต้องหลีกเลีย่ งการบริโภคพืชผลทีป่ ลูกหรือหามาได้จากพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบ232 พรทิพย์ หงชัยบอกว่า
“ตอนนีเ้ ราดืม่ น้�ำ หรือกินผัก กินปูในแม่น�ำ้ หรือกินปลาไม่ได้เลย เรากลัวแม้แต่การกินข้าวในนาทีเ่ ราปลูก”233

ผลกระทบร้ายแรงด้านสุขภาพ
นับแต่บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดเริม่ ประกอบกิจการเหมืองแร่ในจังหวัดเลย ชาวบ้านบางคนได้รอ้ งเรียนเกีย่ วกับปัญหาสุขภาพ จาก
การสุม่ ตรวจเลือดของสำ�นักงานสาธารณสุขในปี 2553 พบว่า จากชาวบ้าน 725 คน มีอยู่ 124 คนทีม่ ไี ซยาไนด์ระดับสูงในเลือด จาก
758 คน มีชาวบ้าน 50 คนทีม่ สี ารปรอทระดับสูง และจากกลุม่ ชาวบ้านไม่ทราบจำ�นวน พบว่ามีอย่างน้อย 22 คนทีม่ สี ารหนูในระดับ
สูง234 ชาวบ้านทีต่ รวจพบปัญหาการปนเปือ้ นสารโลหะในเลือด มักบ่นว่ามีอาการเหนือ่ ยอ่อน กล้ามเนือ้ อ่อนแรงและปวดเมือ่ ยตาม
แขนขาและร่างกาย235
จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก การได้รบั ไซยาไนด์อาจส่งผลให้เกิดอาการ “หายใจถี่ เดินได้ล�ำ บาก นิว้ มือและนิว้ เท้าอ่อน
แรง และการระคายเคืองและแสบบนผิวหนัง”236 การได้รบั พิษจากสารปรอทอาจทำ�ลายระบบประสาท การย่อยอาหาร และภูมคิ มุ้ กัน
ของบุคคลทัง้ ในส่วนของปอดและไต และอาจก่อให้เกิดอาการ “สัน่ นอนไม่หลับ สูญเสียความทรงจำ� โรคกล้ามเนือ้ ร่วมประสาท
(neuromuscular effects) ปวดหัว และเกิดความผิดปรกติดา้ นความทรงจำ�และการเคลือ่ นไหว”237 การได้รบั สารหนูเป็นเวลานาน
อาจส่งผลให้เกิดอาการอักเสบทีผ่ วิ หนัง ปลายประสาทอักเสบ/ปลายประสาทเสือ่ ม เบาหวาน โรคหัวใจและมะเร็ง238
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อ้างแล้ว
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, “จดหมายเลขที่ ทส. 0305/2140”
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์สมัย ภักดิม์ ,ี 20 สิงหาคม 2561
โปรดดู คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชน, รายงานของผูร้ ายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในน้�ำ ดืม่ ทีป่ ลอดภัยและสุขอนามัย, U.N. Doc. A/HRC/24/44/Add.3, 16
กรกฎาคม 2556
กระทรวงสาธารณสุข, “ประกาศฉบับที่ ลย. 0032.013/ว. 7740”
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, “จดหมายเลขที่ ทส. 0305/2140”
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์มลตรี คำ�ไล้, จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 กรกฎาคม 2559
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 กรกฎาคม 2559
มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทย์ศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, “ผลการตรวจการปนเปือ้ นสารพิษในตัวอย่างเลือด” โปรดดู รุจไิ ชยวัฒน์, คดีหมายเลขดำ�ที่
600/2559, คดีหมายเลขแดงที่ 401/2560, น. 6-8
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ศรี ลุนทะโสด, จังหวัดเลย ประเทศไทย 29 มีนาคม 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ขนั จุตโน, จังหวัดเลย ประเทศไทย 26 กรกฎาคม
2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์มลตรี คำ�ไล้ และดาว เนาว์สขุ , จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 กรกฎาคม 2559
WHO, สำ�นักงานภูมภิ าคเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก, “ข้อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับภัยคุกคามด้านชีวภาพและสารเคมี” 2546, http://www.who.int/csr/delibepidemics/
biochem_threats.pdf?ua=1 (เข้าถึงเมือ่ 20 กรกฎาคม 2561), น. 19
WHO, “การได้รบั สารปรอท: ข้อกังวลสำ�คัญด้านสาธารณสุข” flyer, 2560, http://www.who.int/phe/news/mercury-flyer.pdf (เข้าถึงเมือ่ 22 กรกฎาคม 2561)
WHO, “เอกสารสรุปข้อมูลสารหนู” มิถนุ ายน 2559, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs372/en/ (เข้าถึงเมือ่ 27 กันยายน 2560); WHO, International
Program on Chemical Safety, “เอกสารสรุปข้อมูลสารหนู” มิถนุ ายน 2559, http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/arsenic/en/ (เข้าถึงเมือ่
27 กันยายน 2560)
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ชาวบ้านบางคนในจังหวัดเลยทีม่ โี ลหะหนักในเลือดระดับสูง ได้เข้ารับการรักษาอาการของตน239 ยกตัวอย่างเช่น มลตรี คำ�ไล้
เกษตรกรวัย 45 ปีและสมาชิกอบต.ซึง่ ได้รบั พิษจากสารหนูบอกว่า
ดิฉนั ไปตรวจเลือด และพบว่ามีสารหนูในระดับสูง สามีดฉิ นั ก็มไี ซยาไนด์ระดับสูง แต่ไม่ได้ไปหาหมอ...ดิฉนั ต้องไปรักษา
ตัวทีโ่ รงพยาบาล 20 ครัง้ เมือ่ ปีทแ่ี ล้ว เป็นกระบวนการล้างพิษ ต้องไปนอนให้น�ำ้ เกลือพร้อมกับสารอืน่ ๆ ต้องเดินทางไป
ทีโ่ รงพยาบาลอำ�เภอวังสะพุงทุกสัปดาห์ เป็นกระบวนการทีเ่ รียกว่าการทำ�คีเลชัน่ (chelation therapy) ชาวบ้านคนอืน่
ได้รบั ยาเม็ดทีท่ �ำ จากเมล็ดผักชี240
การทำ�คีเลชัน่ เป็นกระบวนการกำ�จัดสารพิษทีเ่ ป็นโลหะหนัก รวมทัง้ สารปรอทและสารหนูออกจากร่างกายด้วยการฉีดยาเพือ่
ให้มกี ารรวมตัวของโลหะหนักเหล่านี้ ก่อนทีจ่ ะถูกระบายออกไปผ่านปัสสาวะ241 ในบางกรณี นอกเหนือจากการกำ�จัดสารโลหะทีเ่ ป็น
อันตราย การทำ�คีเลชัน่ ยังกำ�จัดสารโลหะทีจ่ �ำ เป็นออกไปจากร่างกายด้วย รวมทัง้ ส่วนทีเ่ ป็นแคลเซียม ทองแดง และสังกะสี ส่งผลให้
เกิดภาวะขาดสารโลหะ และเกิดอันตรายต่อไต242
มลตรี คำ�ไล้เล่าถึงอาการของเธอก่อนเข้าทำ�คีเลชัน่ เพือ่ กำ�จัดสารหนูวา่
ก่อนเข้าทำ�คีเลชัน่ ดิฉนั มีจดุ ขึน้ บนฝ่ามือ เจ้าหน้าทีอ่ นามัยบอกว่า มันเป็นอาการของผิวหนังและอาจกลายเป็นมะเร็งผิวหนัง
ได้ ดิฉนั เริม่ ขีห้ ลงขีล้ มื มีความจำ�ทีส่ น้ั กว่าเดิม เจ้าหน้าทีอ่ นามัยบอกว่าสารหนูสง่ ผลกระทบต่อความทรงจำ�ของดิฉนั 243
ชาวบ้านคนอืน่ ๆ ไม่ได้ไปหาหมอ แต่ใช้ยาสมุนไพรล้างพิษ ดาว เนาว์สขุ เกษตรกรวัย 42 ปีและสมาชิกอบต. ซึง่ เคยตรวจพบ
ว่ามีสารหนูระดับสูงในเลือดบอกว่า
พวกเขาบอกให้กนิ ยาสมุนไพร อย่างใบของต้นรางจืดเพือ่ ล้างพิษ ดิฉนั เอาใบมาต้มและดืม่ เขาบอกว่ามันช่วยล้างพิษใน
ร่างกายได้ ดิฉนั กินยาสมุนไพรอยูป่ ระมาณหนึง่ เดือน ไม่ได้กนิ ยาอย่างอืน่ เลย244
ชาวบ้านยังร้องเรียนว่าเกิดอาการคันบนผิวหนังหลังจากสัมผัสน้�ำ ในแม่น�ำ้ ฮวย245 ยกตัวอย่างเช่น สมบุญ ศรีบรุ นิ ทร์บอกว่า “มี
อยูค่ รัง้ หนึง่ ทีร่ บั จ้างไปดำ�นาใกล้แม่น�ำ้ ฮวย ทำ�ให้เกิดผืน่ คันและแผลพุพอง ทำ�ให้กลัวและไม่กล้าลงไปในน้�ำ อีก...น้�ำ [ทีใ่ ช้ปลูกข้าว]
มาจากแม่น�ำ้ ฮวย”246

239 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์มลตรี คำ�ไล้, ดาว เนาว์สขุ , และศรี ลุนทะโสด, จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 กรกฎาคม 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สมบุญ ศรีบรุ นิ ทร์,
จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 มีนาคม 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ขนั จุตโน, จังหวัดเลย ประเทศไทย 26 กรกฎาคม 2559
240 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ การสัมภาษณ์มลตรี คำ�ไล้, จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 กรกฎาคม 2559
241 โปรดดู WHO, “การวิเคราะห์พษิ วิทยาเบือ้ งต้น” เว็บไซต์ http://www.who.int/ipcs/publications/training_poisons/basic_analytical_tox/en/index12.html
(เข้าถึงเมือ่ 22 กรกฎาคม 2561) และโปรดดู WebMD, “การทำ�คีเลชัน่ คืออะไร” เว็บไซต์ 2 พฤศจิกายน 2559, https://www.webmd.com/balance/guide/
what-is-chelation-therapy#2 (เข้าถึงเมือ่ 22 กรกฎาคม 2561)
242 “การทำ�คีเลชัน่ คืออะไร”
243 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์มลตรี คำ�ไล้, จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 กรกฎาคม 2559
244 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ดาว เนาว์สขุ , จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 กรกฎาคม 2559
245 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สมบุญ ศรีบรุ นิ ทร์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 มีนาคม 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สมัย ภักดิม์ ,ี จังหวัดเลย ประเทศไทย 25 กรกฎาคม
2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์วริ อน รุจไิ ชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 22 กรกฎาคม 2559
246 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สมบุญ ศรีบรุ นิ ทร์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 มีนาคม 2559
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กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด
กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดเป็นองค์กรระดับชุมชนทีม่ แี กนนำ�เป็นผูห้ ญิงไทย เป็นชาวบ้านจากหกหมูบ่ า้ นที่
ได้รบั ผลกระทบจากการทำ�เหมืองทองคำ�ของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดในจังหวัดเลย ในปี 2550 ชาวบ้านได้รวมตัว
กันเป็นกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดเพือ่ รณรงค์ให้ปดิ เหมืองทองคำ� ฟืน้ ฟูสง่ิ แวดล้อมในพืน้ ที่ ให้การรักษาพยาบาล
เพือ่ แก้ปญ
ั หาด้านสุขภาพของชาวบ้าน
ชาวบ้านส่วนใหญ่จากหกชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบดำ�รงชีพด้วยการปลูกยางพารา ข้าว กล้วย และ
ถัว่ เหลือง ต้องพึง่ พาอย่างมากกับทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ การดำ�รงชีพ สมัย ภักดิม์ ี สมาชิกอบต.อายุ 53 ปี
และผูร้ ว่ มก่อตัง้ กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดให้ขอ้ มูลกับฟอร์ตฟ้ี ายไรต์วา่ “การทำ�เหมืองทองคำ�ไม่ใช่เรือ่ งจำ�เป็น
สำ�หรับชุมชนของเรา วิถชี วี ติ ของเราต้องพึง่ พาน้�ำ สะอาด เราต้องพึง่ พาป่า ภูเขา และแม่น�ำ้ ซึง่ ถือเป็นพืน้
ฐานของชุมชน”247
พรทิพย์ หงชัย แกนนำ�กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดวัย 46 ปี กล่าวถึงความสำ�คัญของการทำ�งานเพือ่ บ้านเกิด
ของกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดว่า “เรามีสทิ ธิทจ่ี ะอาศัยอยูท่ บ่ี า้ นเกิด เป็นชุมชนดัง้ เดิมของเรา เรามีสทิ ธิทจ่ี ะปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิน่ เราต่อต้านการกระทำ�ใด ๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบและเป็นปัญหาสำ�หรับชาวบ้าน”248
พรทิพย์ หงชัยกล่าวเสริมว่า:
การชุมนุมของพวกเราเป็นวิถที างตามปรกติทจ่ี ะแสดงออกถึงความทุกข์ยากทีเ่ กิดขึน้ กับชุมชนรอบ
เหมือง และการต่อต้านการทำ�เหมือง นับแต่เราเริม่ เคลือ่ นไหว เราได้ยน่ื จดหมายร้องเรียนและคัดค้านการทำ�
เหมืองอย่างสงบ เป็นเรือ่ งปรกติทเ่ี ราจะต้องใช้สทิ ธิของเรา เป็นสิทธิอนั ชอบธรรมของชาวบ้านทุกคน พลเมือง
ทุกคนย่อมมีสทิ ธิทจ่ี ะแสดงออกและใช้สทิ ธิของตน249
วิรอน รุจไิ ชยวัฒน์ แกนนำ�กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดวัย 46 ปี และแม่ของลูกสามคนทีเ่ คยถูกขูฆ่ า่ เนือ่ งจาก
การทำ�กิจกรรม เล่าให้ฟงั ถึงอุดมการณ์ของกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดว่า “เราต่อสูเ้ พือ่ ปกป้องบ้านเกิดของเรา เพือ่
คุณภาพชีวติ ทีด่ กี ว่าของลูกหลาน สุดท้ายแล้ว ทุกคนต้องตาย แต่เรายอมตายเพือ่ ปกป้องบ้านและลูกหลาน
ของเรา เป็นการตายอย่างมีเกียรติ ทำ�ให้ดฉิ นั ไม่กลัวความตาย”
วิรอนยังอธิบายถึงปัญหาท้าทายทีเ่ กิดขึน้ จากการรณรงค์ปกป้องสิง่ แวดล้อมของสมาชิกกลุม่ ฅ
นรักษ์บา้ นเกิด โดยเธอให้ขอ้ มูลกับฟอร์ตฟ้ี ายไรต์วา่ “เรามีสทิ ธิทจ่ี ะปกป้องเรามีสทิ ธิทจ่ี ะเลือกสิง่ ทีด่ .ี s..
ให้กบั ชุมชนของเรา แต่เรามีแค่สทิ ธิ แต่เขามีทง้ั เงิน ทัง้ อาวุธ มีทง้ั อำ�นาจ และมีกฎหมายอยูใ่ นมือเขา มัน
247 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สมัย ภักดิม์ ,ี จังหวัดเลย ประเทศไทย 25 กรกฎาคม 2559
248 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 กรกฎาคม 2559
249 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 เมษายน 2560
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เหมือนไม่เท่ากัน แต่เราก็จะสูใ้ ห้ถงึ ทีส่ ดุ จนตายก็วา่ ได้250
สุม่ ศรีทอง สมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด เล่าให้ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ฟงั ถึงเหตุผลทีเ่ ข้าร่วมกับกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดว่า “ชาวบ้านถูกปิด
กัน้ ไม่ให้เข้าถึงข้อมูล ทีผ่ า่ นมาพวกเขาไม่ยอมบอกเราว่าเกิดการปนเปือ้ นของสารพิษ [ในสิง่ แวดล้อม] เมือ่ เราทราบว่ามีการปกปิด
ข้อมูล ดิฉนั รูส้ กึ เจ็บใจมาก ทำ�ให้ตดั สินใจยืนหยัดเข้าร่วมการต่อสู”้ 251
นักเรียนหญิงอธิบายทำ�นองเดียวกันจากประสบการณ์ทถ่ี กู ฟ้องคดีอาญา เนือ่ งจากการพูดถึงข้อกังวลด้านสิง่ แวดล้อมในชุมชน
ซึง่ ยิง่ ทำ�ให้เธอเชือ่ มัน่ มากขึน้ ต่อพันธกิจนีว้ า่ “หนูแค่พดู ถึงความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ บ้านเกิด พูดถึงการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในอดีตจนถึงปัจจุบนั
และสาเหตุ หนูเพียงแต่ท�ำ สิง่ ทีถ่ กู ต้องเพือ่ ปกป้องชุมชนของตนเอง แทนทีจ่ ะทำ�เหมือนไม่รแู้ ละเงียบ ๆ ไป”252 เธอกล่าวเสริมว่า “หนู
อยากเรียนรัฐศาสตร์และกฎหมาย เพือ่ จะได้ชว่ ยเหลือชาวบ้านได้ หนูเห็นชาวบ้านลำ�บากมาเป็นเวลานาน หนูอยากเรียกร้องความ
ยุตธิ รรมให้พวกเขา”253
สมาชิกผูห้ ญิงของกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด อยูใ่ นแนวหน้าของการประท้วงต่อต้านการดำ�เนินงานทีเ่ ป็นอันตรายของบรรษัทและ
รัฐบาล และส่งผลกระทบต่อชุมชน พวกเธอเป็นแกนนำ�ของกลุม่ มีสว่ นร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และอยูเ่ บือ้ งหลังการระดมทุน
เพือ่ ให้มคี วามสนับสนุนกับกลุม่ อย่างต่อเนือ่ ง แกนนำ�หญิงเหล่านีไ้ ด้กอ่ ตัง้ กลุม่ ทอผ้าฝ้ายเพือ่ ผลิตและขายผ้าพันคอทีท่ อด้วยมือ และ
นำ�ผลกำ�ไรไปใช้สนับสนุนกิจกรรมของกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด254
ด้วยความตระหนักถึงการทำ�งานทีไ่ ม่รจู้ กั เหน็ดเหนือ่ ยย่อท้อของกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด ในวันที่ 7 มีนาคม 2559 คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกาศให้รางวัลผูห้ ญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนประจำ�ปี 2559 กับสมาชิกหญิงของกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด255
ในวันที่ 11 มีนาคม 2560 กองทุนสมชาย นีละไพจิตรยังให้รางวัลผูม้ ผี ลงานด้านสิทธิมนุษยชนน่ายกย่องกับกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด เป็น
รางวัลทีก่ อ่ ตัง้ ขึน้ เพือ่ รำ�ลึกถึงชีวติ และผลงานของทนายสมชาย นีละไพจิตร ทนายความสิทธิมนุษยชนคนสำ�คัญ256

มูลนิธศิ นู ย์ขอ้ มูลชุมชน
มูลนิธศิ นู ย์ขอ้ มูลชุมชนเป็นองค์กรไม่แสวงหากำ�ไรทีม่ งุ่ ทำ�งาน เพือ่ คุม้ ครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความยุตธิ รรมด้านสิง่
แวดล้อม สอ รัตนมณี พลกล้า ทนายความสิทธิมนุษยชนทีอ่ ยูแ่ นวหน้าของการปกป้องสิทธิของชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโครงการ
พัฒนาในประเทศไทยมากว่า 20 ปี เป็นผูร้ ว่ มก่อตัง้ มูลนิธศิ นู ย์ขอ้ มูลชุมชน ร่วมกับ Prashant Singh นักกิจกรรมทีเ่ คยทำ�งานเรือ่ ง
แรงงานเด็กและธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และการสร้างเขือ่ นในประเทศอินเดีย สอ รัตนมณีและทีมทนายความ
สิทธิมนุษยชนทีม่ ลู นิธศิ นู ย์ขอ้ มูลชุมชน ได้วา่ ความให้กบั นักปกป้องสิง่ แวดล้อมหลายร้อยคน รวมทัง้ สมาชิกของกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด
และนักปกป้องสิง่ แวดล้อมทีเ่ ผชิญกับการตอบโต้เนือ่ งจากการเคลือ่ นไหวต่อต้านโครงการทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและวิถชี วี ติ
ของชุมชน จากการทำ�งานอย่างไม่รจู้ กั เหน็ดเหนือ่ ยเพือ่ ว่าความให้กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด เป็นเหตุให้ทางการไทยถอนฟ้องอย่างน้อย 14
คดีตอ่ สมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด257
เกีย่ วกับการดำ�เนินงานของมูลนิธศิ นู ย์ขอ้ มูลชุมชนเพือ่ ปกป้องกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดและนักปกป้องสิง่ แวดล้อมในจังหวัดเลย
สอ รัตนมณี พลกล้าให้ขอ้ มูลกับฟอร์ตฟ้ี ายไรต์วา่
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์วริ อน รุจไิ ชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 22 กรกฎาคม 2559
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สมุ่ ศรีทอง, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 มีนาคม 2559
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์นกั เรียนหญิงอายุ 16 ปี, จังหวัดเลย ประเทศไทย 27 กรกฎาคม 2559
อ้างแล้ว
Radical Grandma Collective เว็บไซด์ www.radicalgrandmacollective.com (เข้าถึงเมือ่ 20 สิงหาคม 2561)
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์, “ประเทศไทย: นักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้รบั การยกย่อง แต่ยงั คงต้องการการคุม้ ครอง” แถลงการณ์, 7 มีนาคม 2559, http://www.fortifyrights.
org/publication-25590307.html (เข้าถึงเมือ่ 14 กุมภาพันธ์ 2559)
256 “สมชาย นีละไพจิตร» ยังอยู:่ การต่อสูภ้ าคต่อและแรงบันดาลใจสูท่ นายรุน่ เยาว์” รายงานพิเศษ, ประชาไท, 12 มีนาคม 2560, https://prachatai.com/
journal/2560/03/70535 (เข้าถึงเมือ่ 27 สิงหาคม 2561)
257 โปรดดู รุจไิ ชยวัฒน์, คดีหมายเลขดำ� (แพ่ง) ที่ 574/2558, คดีหมายเลขแดง (แพ่ง) ที่ 261/2559, คำ�พิพากษา; พนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด, “หนังสือแจ้งคำ�
สัง่ ไม่ฟอ้ งของอัยการถึงตำ�รวจสภ.แม่สอด” จดหมายเลขที่ อส. 0042(แม่สอด)/3934, 15 ตุลาคม 2558; กระทรวงยุตธิ รรม, “จดหมายเลขที่ ยธ. 06048/1163;”
บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด กับสมัย ภักดิม์ ,ี ศาลจังหวัดเลย, คดีหมายเลขดำ�ที่ 687/2558, คดีหมายเลขแดงที่ 2647/2559, คำ�พิพากษา (ศาลชัน้ ต้น), 26 กรกฎาคม 2559;
ภักดิม์ ,ี คดีหมายเลขดำ�ที่ 1278/2550, คดีหมายเลขแดงที่ 2741/2560; บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด กับสมัย ภักดิม์ ี และกองลัย ภักมี, ศาลจังหวัดเลย, คดีหมายเลขดำ�
ที่ 2291/2558, คดีหมายเลขแดงที่ 3392/2558, คำ�พิพากษา (ศาลชัน้ ต้น), 9 กันยายน 2558; รุจไิ ชยวัฒน์, คดีหมายเลขดำ�ที่ 1905/2559, คดีหมายเลขแดงที่
4386/2559, คำ�พิพากษา; หงชัย, คดีหมายเลขดำ�ที่ 2858/2560, คดีหมายเลขแดงที่ 1711/2561, คำ�พิพากษา; แซ่ลม่ิ , คดีหมายเลขดำ�ที่ อ.3756/2558, คดี
หมายเลขแดงที่ อ.3680/2559, คำ�พิพากษา
250
251
252
253
254
255
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[บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด] มีสทิ ธิทจ่ี ะปกป้องสิทธิของตนเองผ่านกระบวนการศาล อย่างไรก็ดี ไม่ควรมีการใช้กระบวนการยุตธิ รรม
เพือ่ ขัดขวางการวิพากษ์วจิ ารณ์ หรือจำ�กัดสิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการแสดงออก ถ้ามีการใช้กระบวนการยุตธิ รรมเพือ่ จำ�กัดเสรีภาพใน
การแสดงออก จะทำ�ให้เกิดปัญหามากขึน้ ในการติดตามและตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทำ�ลายหลักประกันทีค่ มุ้ ครองผูเ้ สีย
หายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสำ�หรับชุมชนชนบทในทีห่ า่ งไกล พวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลและ
ข่าวสารอยูแ่ ล้ว ถ้ายังมีความพยายามไปจำ�กัดการเผยแพร่หรือนำ�เสนอปัญหาของพวกเขา จะยิง่ ทำ�ให้เกิดอุปสรรคมากขึน้ ต่อการเข้า
ถึงความยุตธิ รรมและการคุม้ ครองด้านสิง่ แวดล้อม การดำ�เนินงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นองค์ประกอบสำ�คัญ เพือ่ ให้เกิด
การคุม้ ครองด้านสิง่ แวดล้อมในจังหวัดเลยและทัว่ ประเทศ จึงต้องมีการคุม้ ครองการดำ�เนินงานของพวกเขา258
เนือ่ งจากการยึดมัน่ ต่อสิทธิมนุษยชนและความยุตธิ รรมด้านสิง่ แวดล้อม ในวันที่ 1 มิถนุ ายน 2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษย
ชนแห่งชาติจงึ ได้แต่งตัง้ สอ รัตนมณี พลกล้า เป็นอนุกรรมการด้านสิทธิชมุ ชนและฐานทรัพยากรเป็นครัง้ ทีส่ าม ซึง่ มีอ�ำ นาจหน้าทีใ่ น
การรับข้อร้องเรียนและตรวจสอบประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม259
สอ รัตนมณี พลกล้าและทีมงานทีม่ ลู นิธศิ นู ย์ขอ้ มูลชุมชน ไม่ได้เพียงทำ�หน้าทีท่ นายความและรณรงค์เพือ่ ชุมชนทีเ่ สีย่ งภัยเท่านัน้
หากยังยืนหยัดร่วมกับชุมชนเหล่านีใ้ นการต่อสูเ้ พือ่ สิทธิในทีด่ นิ เสรีภาพในการแสดงความเห็น และความยุตธิ รรมด้านสิง่ แวดล้อมใน
ประเทศไทย สมัย ภักดิม์ ี สมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดยืนยันถึงบทบาททีส่ �ำ คัญของมูลนิธศิ นู ย์ขอ้ มูลชุมชน ในการทำ�งานสนับสนุน
การเคลือ่ นไหวของกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด โดยบอกว่า “พวกเราต่างตระหนักเป็นอย่างดีวา่ คนเล็กคนน้อยในระดับรากหญ้าอย่างพวก
เรา ต้องเจอปัญหาเมือ่ ไปขัดขวางผลประโยชน์ของผูม้ อี �ำ นาจ โชคดีทเ่ี รามีทนายความและเครือข่ายผูส้ นับสนุน”260

258 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สอ รัตนมณี พลกล้า, กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 16 พฤศจิกายน 2559
259 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, “การแต่งตัง้ อนุกรรมการด้านสิทธิชมุ ชนและฐานทรัพยากร” คำ�สัง่ ที่ 18/2560, 1 มิถนุ ายน 2560 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ การติดต่อ
ทางอิเล็กทรอนิกส์กบั สอ รัตนมณี พลกล้า, 10 สิงหาคม 2561
260 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สมัย ภักดิม์ ,ี จังหวัดเลย ประเทศไทย 25 กรกฎาคม 2559
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ประเทศไทยมีพนั ธกรณีตามกฎหมายภายในและระหว่างประเทศ ทีจ่ ะต้องปกป้องสิทธิของนักปกป้อง
สิง่ แวดล้อมรวมทัง้ สิทธิทจ่ี ะมีอสิ รภาพ เสรีภาพในการแสดงออก และการชุมนุมอย่างสงบ และสิทธิทจ่ี ะ
อยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีด่ ี สิทธิเหล่านีม้ กั ได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ รวม
ทัง้ สนธิสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนหลัก ซึง่ ประเทศไทยเป็นรัฐภาคี ได้แก่ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights-ICESCR) อนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบตั หิ รือการลงโทษอืน่ ๆ
ทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือทีย่ �ำ่ ยีศกั ดิศ์ รี (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment-CAT) อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of
the Child - CRC) และอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ใิ นทุกรูปแบบต่อสตรี (Convention on
the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW)261 แม้วา่ รัฐต่าง ๆ มีความรับ
ผิดชอบหลัก ทีจ่ ะต้องดูแลให้เกิดการคุม้ ครองด้านสิทธิมนุษยชน แต่หน่วยงานธุรกิจก็มหี น้าทีป่ ฏิบตั ติ าม
มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน ให้สอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และหลักการชีน้ �ำ
แห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน262
กฎหมายภายในของประเทศไทยยังคุม้ ครองสิทธิหลายประการ ทีส่ อดคล้องกับกฎหมายระหว่าง
ประเทศ รัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบนั ทีผ่ า่ นความเห็นชอบเมือ่ ปี 2560 คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพในชีวติ
และร่างกาย สิทธิทจ่ี ะแสดงความเห็น สิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบ และสิทธิของบุคคลและ
ชุมชนทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในกระบวนการตัดสินใจและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ263 รัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้า
นี้ มีบทบัญญัตทิ ค่ี ล้ายคลึงกันเพือ่ คุม้ ครองสิทธิเหล่านี264
้
จากหลักฐานทีฟ่ อร์ตฟ้ี ายไรต์รวบรวมบ่งชีว้ า่ หน่วยงานภาครัฐของไทยและบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดได้
261 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR), รับรองเมือ่ 23 มีนาคม 2519, G.A. Res. 2200A
(XXI), U.N. Doc. A/6316 (1966) ประเทศไทยให้สตั ยาบันรับรองเมือ่ 29 ตุลาคม 2539; กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR), รับรองเมือ่ 16 ธันวาคม 2510, G.A. Res. 2200A (XXI), U.N. Doc. A/6316, มีผล
บังคับใช้เมือ่ 3 มกราคม 2519 ประเทศไทยให้สตั ยาบันรับรองเมือ่ 5 กันยายน 2542; อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC), รับรอง
เมือ่ 2 กันยายน 2533, G.A. Res. 44/25, U.N. Doc. A/44/49 (1990), ประเทศไทยให้สตั ยาบันรับรองเมือ่ 27 มีนาคม 2535;
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ใิ นทุกรูปแบบต่อสตรี (CEDAW) รับรองเมือ่ 3 กันยายน 2524 G.A. Res. 34/180,
U.N. Doc. A/34/46 (1981), ประเทศไทยให้สตั ยาบันรับรองเมือ่ 9 สิงหาคม 2528
262 สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่ดา้ นสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR), หลักการชีน้ �ำ แห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชน, กรอบว่าด้วย “คุม้ ครอง เคารพ และเยียวยา” 2554, https://www.ohchr.org/Documents/Publications/
GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf (เข้าถึงเมือ่ 7 กันยายน 2561)
263 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 28, 34, 35, 43, 44 และ 57
264 เพิง่ อ้าง มาตรา 32, 45, 63, 63, 66, และ 67 และโปรดดู รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พ.ศ. 2557 มาตรา
4
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ละเมิดกฎหมายภายในและระหว่างประเทศ โดยไม่ได้คมุ้ ครองสิทธิของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน สิทธิทจ่ี ะมเสรีภาพในชีวติ และร่างกาย
สิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการแสดงออก สิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบ และสิทธิทจ่ี ะอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีด่ ี ตามกฎหมายไทย
และระหว่างประเทศ ประเทศไทยมีความรับผิดชอบในการสอบสวนและฟ้องคดีตอ่ ผูล้ ะเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ สนับสนุนการเข้าถึง
การเยียวยาและการชดเชยสำ�หรับผูเ้ สียหาย265

การคุม้ ครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิง่ แวดล้อม
องค์การสหประชาชาตินยิ ามว่า “นักปกป้องสิทธิมนุษยชน” หมายถึง “ปัจเจกบุคคล กลุม่ บุคคล และสมาคมทัง้ หลาย...ทีส่ นับสนุน
ให้เกิด...การขจัดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานทัง้ ปวงของประชาชาติและปัจเจกบุคคล”266 นอกจากต้องดูแลให้นกั
ปกป้องสิทธิมนุษยชนสามารถใช้สทิ ธิของตนแล้ว ปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนยังกำ�หนดให้รฐั ต้องปกป้องนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน “ให้ปลอดพ้นจากความรุนแรง การข่มขู่ การตอบโต้ การเลือกปฏิบตั ิ แรงกดดันหรือการกระทำ�โดยพลการใด ๆ”267
ด้วยความตระหนักถึง “อันตรายอย่างทีไ่ ม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน” ซึง่ นักปกป้องสิง่ แวดล้อมต้องเผชิญ รวมทัง้ การโจมตีท�ำ ร้ายและ
การสังหารนักปกป้องสิง่ แวดล้อมทีเ่ พิม่ จำ�นวนมากขึน้ ” ผูร้ ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษย
ชน เรียกร้องให้รฐั ต่าง ๆ “เน้นย้�ำ และตระหนักถึงบทบาทของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิง่ แวดล้อม และเคารพ คุม้ ครอง และปฏิบตั ิ
ให้สทิ ธิเหล่านัน้ เป็นจริง” รวมทัง้ “ดูแลให้มมี าตรการป้องกันเพือ่ รักษาความปลอดภัยของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิง่ แวดล้อม
โดยให้พวกเขามีสว่ นร่วมอย่างจริงจังในการตัดสินใจและการจัดทำ�กฎหมาย นโยบาย สัญญา และการประเมินผลของภาครัฐและ
ธุรกิจ”268 ในเดือนมีนาคม 2561 ผูร้ ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยสิทธิมนุษยชนและสิง่ แวดล้อม ยังเรียกร้องเพิม่ เติมให้รฐั
ต่าง ๆ “ดูแลให้เกิดสภาพแวดล้อมทีป่ ลอดภัยและหนุนเสริม เพือ่ ให้ปจั เจกบุคคล กลุม่ และองค์กรในสังคมทีท่ �ำ งานด้านสิทธิมนุษย
ชนหรือสิง่ แวดล้อม สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้โดยปลอดจากการข่มขู่ คุกคาม กดดัน และการใช้ความรุนแรง”269
ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ประเทศไทยได้รบั รองมติขององค์การสหประชาชาติวา่ ด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เน้นย้�ำ ถึงเจตจำ�นง
ทีจ่ ะเคารพสิทธิของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และ “ประณามอย่างจริงจังต่อการใช้ความรุนแรงและการข่มขูน่ กั ปกป้องสิทธิมนุษยชน”270
มติดงั กล่าวตระหนักถึง “งานทีส่ �ำ คัญอย่างยิง่ ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในการส่งเสริม คุม้ ครอง และรณรงค์ให้ปฏิบตั ติ ามสิทธิดา้ น
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม” และเรียกร้องรัฐต่าง ๆ ให้ “ดำ�เนินมาตรการทัง้ ปวงทีจ่ �ำ เป็นเพือ่ ประกันสิทธิและความปลอดภัยของ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึง่ ได้ใช้สทิ ธิทจ่ี ะมีเสรีภาพด้านความเห็น การแสดงออก การชุมนุมอย่างสงบ และการสมาคม”271
นอกจากให้การคุม้ ครองเป็นการเฉพาะต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน กติกา ICCPR ยังคุม้ ครองสิทธิทจ่ี ะมีความปลอดภัยส่วน
บุคคล โดยกำ�หนดให้รฐั ต้อง “ดำ�เนินมาตรการทีเ่ หมาะสมเพือ่ คุม้ ครองบุคคลจากภัยทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อชีวติ หรือบูรณภาพทางกาย ซึง่
เป็นการกระทำ�ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน”272 ตามกติกา ICCPR รัฐจะต้อง “รับมืออย่างเหมาะสมกับแบบแผนการใช้ความ
รุนแรงต่อผูเ้ สียหายประเภทต่าง ๆ รวมทัง้ การข่มขูน่ กั ปกป้องสิทธิมนุษยชนและผูส้ อ่ื ข่าว” 273
265 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR), รับรองเมือ่ 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 กำ�หนดกรอบในภาพรวมของสิทธิทจ่ี ะได้รบั การเยียวยา โดยให้ครอบคลุมถึง “การเยียวยาทีเ่ ป็นผล . . . จากคำ�วินจิ ฉัยของหน่วยงานทีม่ ี
อำ�นาจ” สอดคล้องกับมาตรา 25 ของ รัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2560 ทีค่ มุ้ ครองการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมและการเยียวยา หรือความช่วยเหลือจากรัฐสำ�หรับ
บุคคลทีถ่ กู ละเมิดสิทธิตามกฎหมายไทย
266 ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุม่ บุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานซึง่
เป็นทีย่ อมรับอย่างสากล (Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally
Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms (ปฏิญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน), รับรองเมือ่ 9 ธันวาคม 2541, G.A.
Res. 53/144, U.N. Doc. A/RES/53/144 (1999), ข้อ 1
267 เพิง่ อ้าง 12
268 ผูร้ ายงานพิเศษว่าด้วยสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน, “ความรุนแรงต่อนักปกป้องสิง่ แวดล้อม- รายงานทีส่ �ำ คัญฉบับใหม่ขององค์การสหประชาชาติ
กระตุน้ ให้มมี าตรการทีเ่ ด็ดขาด” 21 ตุลาคม 2559; ทีป่ ระชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, สถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน, U.N. Doc. A/77/81, 3
สิงหาคม 2559, น. 25
269 ทีป่ ระชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, รายงานของผูร้ ายงานพิเศษว่าด้วยพันธกรณีดา้ นสิทธิมนุษยชนในการเข้าถึงสิง่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัย สะอาด ถูกสุข
อนามัยและยัง่ ยืน U.N. Doc. A/HRC/37/59, 24 มกราคม 2561, น. 9
270 นักปกป้องสิทธิมนุษยชนในบริบทของปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุม่ บุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานซึง่ เป็นทีย่ อมรับอย่างสากล รับรองเมือ่ 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 ความเห็นทัว่ ไปที่ 35: ข้อ 9 (เสรีภาพและความปลอดภัยของบุคคล), 16 ธันวาคม
2557, ย่อหน้า 9
273 อ้างแล้ว 9
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มาตรา 391 และ 392 ของประมวลกฎหมายอาญายังห้ามการใช้ความรุนแรงและการข่มขูอ่ นั เป็นเหตุให้บคุ คล “กลัวหรือตกใจ”
โดยมีระวางโทษจำ�คุกไม่เกินหนึง่ เดือน และ/หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท274
แม้ประเทศไทยมีพนั ธสัญญาทีจ่ ะต้องคุม้ ครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและบุคคลอืน่ ๆ ให้ปลอดพ้นจากการโจมตีท�ำ ร้าย
และการคุกคามตามกฎหมายภายในและระหว่างประเทศ นักปกป้องสิง่ แวดล้อมในประเทศไทยยังคงเผชิญกับความเสีย่ ง แม้วา่
ทางการไทยจะได้สง่ั ลงโทษและจำ�คุกเจ้าหน้าทีท่ หารสองนาย ซึง่ มีสว่ นรับผิดชอบต่อการโจมตีท�ำ ร้ายชาวบ้านในบ้านนาหนองบง
เมือ่ ปี 2557 แต่ทผ่ี า่ นมายังไม่มกี ารดำ�เนินงานใด ๆ ต่อคนร้ายอีกกว่า 150 คนทีเ่ กีย่ วข้องกับการโจมตีท�ำ ร้ายครัง้ นัน้ 275 ทางการยัง
ไม่สามารถสืบสวนสอบสวนอย่างเต็มที่ ต่อกรณีการข่มขู่ รวมทัง้ การขูฆ่ า่ นักปกป้องสิง่ แวดล้อมในจังหวัดเลย รวมทัง้ แผนการสังหาร
สมาชิกของกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด276 นอกจากนัน้ ทีผ่ า่ นมายังมีการฟ้องคดีอย่างไม่เหมาะสมจำ�นวนสีค่ ดีตอ่ นักปกป้องสิง่ แวดล้อม 14
คน ทีแ่ สดงข้อกังวลหรือได้ประท้วงการประกอบกิจการเหมืองแร่ในจังหวัดเลย โดยคดียงั อยูร่ ะหว่างการพิจารณา277 การฟ้องคดีเช่นนี้
ถือว่าเป็นการกระทำ�โดยพลการและไม่จ�ำ เป็น เนือ่ งจากชาวบ้านเพียงแต่ด�ำ เนินการอย่างชอบธรรม เมือ่ มีการฟ้องคดีเช่นนีบ้ อ่ ยครัง้
จึงดูเหมือนเป็นเจตนาทีจ่ ะกลัน่ แกล้งหรือสร้างปัญหาให้กบั ชีวติ และการดำ�เนินงานของสมาชิกของกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด ซึง่ อาจถือ
เป็นการคุกคามด้วยกระบวนการยุตธิ รรม การปฏิบตั แิ ละการละเว้นการปฏิบตั เิ หล่านี้ สะท้อนให้เห็นความล้มเหลวของเจ้าหน้าทีร่ ฐั
ไทย ในแง่การคุม้ ครองนักปกป้องสิง่ แวดล้อมในประเทศอย่างเต็มที่

สิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในชีวติ และร่างกาย
สิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในชีวติ และร่างกายและการไม่ถกู ควบคุมตัวโดยพลการ เป็นสิทธิขน้ั พืน้ ฐานตามกฎหมายระหว่างประเทศ278
การลิดรอนเสรีภาพอาจกระทำ�ได้ เฉพาะเมือ่ มีเหตุผลและหลักเกณฑ์ซง่ึ กำ�หนดไว้ในกฎหมายภายในประเทศ อย่างสอดคล้องกับ
กฎหมายระหว่างประเทศ279 ตามความเห็นของคณะทำ�งานแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยการควบคุมตัวโดยพลการ การควบคุมตัวซึง่
“เป็นผลมาจากการใช้สทิ ธิหรือเสรีภาพ ทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกติกา ICCPR” ถือเป็นการ
กระทำ�โดยพลการและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 280
“การปรับทัศนคติ” ทีน่ กั ปกป้องสิง่ แวดล้อมต้องเผชิญเนือ่ งจากการเคลือ่ นไหวในจังหวัดเลย ถือได้วา่ เป็นการควบคุมตัวโดย
พลการตามกฎหมายระหว่างประเทศ ทหารและตำ�รวจในจังหวัดเลยได้เรียกตัวและควบคุมตัวนักปกป้องสิง่ แวดล้อมอย่างน้อย 10
คน เนือ่ งจากพวกเขามีสว่ นร่วมในการดำ�เนินงาน ซึง่ ได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทัง้ สิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการ
แสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ เจ้าหน้าทีร่ ฐั ไทยได้สอบปากคำ� ถ่ายภาพ และควบคุมตัวนักปกป้องสิง่ แวดล้อมในจังหวัดเลยเป็น
เวลากว่าหนึง่ ชัว่ โมง281 ทัง้ เจ้าหน้าทีร่ ฐั ไทยยังได้เรียกตัวและควบคุมตัวแกนนำ�กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดหลายครัง้ เนือ่ งจากมีสว่ นร่วมกับ
274 ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 391 และ 392
275 โปรดดู ป้อมนาค, คดีหมายเลขดำ�ที่ อ.5440/2557, คดีหมายเลขแดงที่ อ.1983/2559; ป้อมนาค, คดีหมายเลขดำ�ที่ 510/2560, คดีหมายเลขแดงที่ 1868/2560
และโปรดดู จดหมายเปิดผนึกจากกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก, ผูบ้ ญ
ั ชาการตำ�รวจแห่งชาติ อธิบดีกรม
สอบสวนคดีพเิ ศษ สำ�นักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย, นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลเขาหลวง, 24 เมษายน 2557; จดหมายจากกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดถึงเจ้า
หน้าทีร่ ฐั ไทย,22 พฤษภาคม 2557; จดหมายจากกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดถึงผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก 26 พฤษภาคม 2557
276 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สรุ พันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์วริ อน รุจไิ ชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย
22 กรกฎาคม 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ภทั ราภรณ์ แก่งจำ�ปา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 3 เมษายน 2560 และโปรดดู จดหมายเปิดผนึกจากกลุม่ ฅนรักษ์
บ้านเกิดถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก, ผูบ้ ญ
ั ชาการตำ�รวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ สำ�นักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เลย นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลเขาหลวง, 24 เมษายน 2557; จดหมายจากกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดถึงเจ้าหน้าทีร่ ฐั ไทย 22 พฤษภาคม 2557; จดหมายจากก
ลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ผูบ้ ญ
ั ชาการตำ�รวจแห่งชาติ ผูอ้ �ำ นวยการกองอำ�นวยการรักษาความ
มัน่ คงภายในราชอาณาจักรจังหวัดเลย ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเลย ผูบ้ งั คับการตำ�รวจภูธรจังหวัดเลย ผูก้ �ำ กับการตำ�รวจสภ.วังสะพุง, 1 มิถนุ ายน 2557
277 โปรดดู สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ, หมายเรียกบุคคลให้มารับทราบข้อกล่าวหาฉบับที่ 1 [ปกปิดชือ่ ], 14 ธันวาคม 2558; หงชัย, คดีหมายเลขดำ�ที่ 1974/2560; หง
ชัย, คดีหมายเลขดำ�ที่ 2858/2560, คำ�ฟ้อง; สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ, สภ.วังสะพุง, หมายเรียกบุคคลให้มารับทราบข้อกล่าวหาฉบับที่ 1 พรทิพย์ หงชัย, ระนอง
กองแสน, มล คุณนา, วรรณิศา สุทธิ, วิรอน รุจไิ ชยวัฒน์, และภัทราภรณ์ แก่งจำ�ปา, 25 ธันวาคม 2559
278 มาตรา 3 และ 9 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
279 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินยิ ามว่า อิสรภาพของบุคคลหมายถึง “การปลอดพ้นจากการถูกจำ�กัดทางร่างกาย ไม่ใช่เพียงเสรีภาพในการ
ดำ�เนินงานใด ๆ” และความปลอดภัยของบุคคลหมายถึง “การปลอดพ้นจากการบาดเจ็บทางกายและใจ หรือการสูญเสียบูรณภาพทางกายและใจ” UDHR,
ข้อ 9; ICCPR, ข้อ 9(1); คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, CCPR ความเห็นทัว่ ไปที่ 35, ย่อหน้า 3
280 UDHR, ข้อ 7, 13, 14, 18, 19, 10 และ 21; OHCHR, เอกสารข้อมูล ฉบับที่ 26: คณะทำ�งานว่าด้วยการควบคุมตัวโดยพลการ, พฤษภาคม 2543
281 โปรดดู ยกตัวอย่างเช่น: ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์บณ
ั รวี รามศิร,ิ ดาว เนาว์สขุ ,และมลตรี คำ�ไล้ จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 กรกฎาคม 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์
พัชรินทร์ บับพาน และดอกไม้ มูลกองศรี จังหวัดเลย ประเทศไทย กรกฎาคม 4, 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์วริ อน รุจไิ ชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย
22 กรกฎาคม 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สมัย ภักดิม์ ,ี จังหวัดเลย ประเทศไทย 25 กรกฎาคม 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย
ประเทศไทย 23 กรกฎาคม 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สรุ พันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์ และภัทราภรณ์ แก่งจำ�ปา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2559 และ
โปรดดู กองทัพบก, หน่วยเฉพาะกิจตำ�บลเขาหลวง, “จดหมายเรียกตัวสุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์, “ จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 กรกฎาคม 2557; กองทัพบก, หน่วย
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การดำ�เนินงานทีช่ อบธรรม282
เจ้าหน้าทีร่ ฐั ได้อา้ งอำ�นาจตามกฎอัยการศึก เพือ่ กำ�หนดมาตรการ “การปรับทัศนคติ” ทีน่ �ำ มาใช้กบั นักปกป้องสิง่ แวดล้อมใน
จังหวัดเลย283 ตามมาตรา 15 ทวิของพระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก บุคคลใดทีถ่ กู มองว่าเป็น “ราชศัตรูหรือได้ฝา่ ฝืนต่อบทบัญญัตขิ อง
พระราชบัญญัตนิ ้ี หรือต่อคำ�สัง่ ของเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยทหาร” อาจถูกกักตัวไว้ได้ไม่เกินเจ็ดวัน284
ในข้อสังเกตเชิงสรุปต่อรายงานการปฏิบตั ติ ามกติกา ICCPR ของประเทศไทย เมือ่ เดือนเมษายน 2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษย
ชนแห่งสหประชาชาติแสดงข้อกังวลเกีย่ วกับการควบคุมตัวโดยพลการ ภายใต้มาตรการ “ปรับทัศนคติ” และกระตุน้ ให้ประเทศไทย
“ปล่อยตัวผูเ้ สียหายทุกคน และให้การเยียวยาอย่างเต็มที”่ 285 ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการต่อต้านการทรมานแห่งสหประชาชาติยงั แสดง
ข้อกังวลเกีย่ วกับการบังคับใช้กฎอัยการศึกในประเทศไทย ซึง่ ส่งผลให้เกิด “การใช้อ�ำ นาจมากขึน้ ของฝ่ายบริหารเพือ่ ควบคุมตัวบุคคล
โดยไม่ผา่ นกระบวนการของศาล และมีหลักประกันทีอ่ อ่ นแอเพือ่ คุม้ ครองบุคคลทีถ่ กู ควบคุมตัว”286
เจ้าหน้าทีร่ ฐั ไทยยังมีพนั ธกรณีตามกฎหมายภายในและระหว่างประเทศ ทีจ่ ะต้องป้องกันไม่ให้เกิดการควบคุมตัวโดยพลการที่
เป็นการกระทำ�ของหน่วยงานอืน่ ทีไ่ ม่ใช่รฐั 287 มาตรา 310 ของประมวลกฎหมายอาญากำ�หนดโทษจำ�คุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
6,000 บาท หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ สำ�หรับบุคคลที่ “หน่วงเหนีย่ วหรือกักขังผูอ้ น่ื ” หรือลิดรอนอิสรภาพของบุคคลอืน่ 288
ในค่�ำ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 กลุม่ ผูช้ ายใส่หมวกไหมพรมได้ควบคุมตัวชาวบ้านในจังหวัดเลยอย่างน้อย 23 คนโดยพลการ
เป็นเวลาหลายชัว่ โมง289 ในบางกรณี กลุม่ ผูช้ ายเหล่านีไ้ ด้มดั มือ รุมซ้อม และข่มขูผ่ ทู้ ถ่ี กู จับตัว290 จนถึงปัจจุบนั ทางการไทยสามารถ
นำ�ตัวทหารเพียงสองนายมาลงโทษ291 อย่างไรก็ดี ทางการไทยไม่สามารถดำ�เนินการสืบสวนสอบสวนอย่างเต็มที่ และนำ�ตัวคนร้าย
อีกกว่า 150 คนทีเ่ กีย่ วข้องมาลงโทษ การทีไ่ ม่สามารถ “สืบสวนสอบสวนตามข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิดโดยพลัน อย่างถีถ่ ว้ น และ
อย่างเป็นผล โดยการทำ�งานของหน่วยงานทีเ่ ป็นอิสระและไม่ล�ำ เอียง” ย่อมทำ�ให้เกิดข้อกังวลเกีย่ วกับสิทธิทจ่ี ะได้รบั การเยียวยาอย่าง
เป็นผล ซึง่ ได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ 292
ตามข้อ 9(5) ของกติกา ICCPR ผูเ้ สียหายจากการควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ย่อมมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั ค่าชดเชย รวมทัง้
ค่าสินไหมเนือ่ งจากการละเมิดเช่นนัน้ 293 โดยการเยียวยานัน้ ต้อง “เกิดจากกระบวนการทีเ่ ป็นผล และต้องมีการจ่ายค่าชดเชยภายใน
ระยะเวลาอันเหมาะสม”294 สิทธิเหล่านีย้ งั ครอบคลุมถึงนักปกป้องสิง่ แวดล้อมในจังหวัดเลยทีถ่ กู เรียกตัวและควบคุมตัวระหว่าง “การ
ปรับทัศนคติ” รวมทัง้ ชาวบ้านในจังหวัดเลยและสมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดทีถ่ กู ทำ�ร้ายร่างกาย ถูกข่มขู่ และถูกควบคุมตัวโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย ซึง่ เป็นการกระทำ�ของกลุม่ ผคนร้ายสวมหมวกไหมพรม ในคืนวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 โดยทางการไม่ได้เข้าแทรกแซง
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที295 แม้วา่ ศาลอุทธรณ์จะเพิม่ ค่าสินไหมทดแทนจาก 2,600 เป็น 25,000 บาท สำ�หรับชาวบ้านในจังหวัดเลย
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เฉพาะกิจตำ�บลเขาหลวง, “จดหมายเรียกตัวพรทิพย์ หงชัย” จังหวัดเลย ประเทศไทย 24 กรกฎาคม, 2557; กองทัพบก, หน่วยเฉพาะกิจตำ�บลเขาหลวง, “จดหมาย
เรียกตัวภัทราภรณ์ แก่งจำ�ปา” จังหวัดเลย ประเทศไทย 24 กรกฎาคม 2557
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย ประเทศไทย 22 มีนาคม 2559
กองทัพบก, “ประกาศกองทัพบกที่ 1/2557”20 พฤษภาคม 2557; คสช. “ประกาศคสช.ที่ 2/2557”22 พฤษภาคม 2557; พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศ
เลิกใช้กฎอัยการศึก, 1 เมษายน 2558
พระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก มาตรา 15 วรรคสอง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ข้อสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ประเทศไทย, U.N. Doc. CCPR/C/THA/CO/2, 17 เมษายน
2560, ย่อหน้า 25-26
คณะกรรมการต่อต้านการทรมานแห่งสหประชาชาติ, ข้อสังเกตเชิงสรุปทีม่ ตี อ่ รายงานฉบับแรกของประเทศไทย, U.N. Doc. CAT/C/THA/CO/1, 20 มิถนุ ายน
2557, ย่อหน้า 12
โปรดดู คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, CCPR ความเห็นทัว่ ไปที่ 35, ย่อหน้า 7
ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 310
โปรดดู ป้อมนาค, คดีหมายเลขดำ�ที่ อ.5440/2557, คดีหมายเลขแดงที่ อ.1983/2559; ป้อมนาค, คดีหมายเลขดำ�ที่ 510/2560, คดีหมายเลขแดงที่ 1868/2560
อ้างแล้ว; ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สรุ พันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์ และภัทราภรณ์ แก่งจำ�ปา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์โอ คำ�
ไล้, จังหวัดเลย ประเทศไทย 5 เมษายน 2560 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์พงษ์พฒ
ั น์ คุณนา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 24 มีนาคม 2559; ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์
ยนต์ คุณนา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 29 มีนาคม 2559; ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สมบุญ ศรีบรุ นิ ทร์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 มีนาคม 2559
โปรดดู ป้อมนาค, คดีหมายเลขดําที่ อ.5440/2557, คดีหมายเลขแดงที่ อ.1983/2559; ป้อมนาค, คดีหมายเลขดำ�ที่ 510/2560, คดีหมายเลขแดงที่ 1868/2560
โปรดดู คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, CCPR ความเห็นทัว่ ไปที่ 31: คุณลักษณะของพันธกรณีทางกฎหมายโดยทัว่ ไปของรัฐภาคีทม่ี ตี อ่ กติกา
นี้ U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 26 พฤษภาคม 2547, ย่อหน้า 15
โปรดดู คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, CCPR ความเห็นทัว่ ไปที่ 35, ย่อหน้า 49-50
อ้างแล้ว
ตามความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ รัฐอาจละเมิดสิทธิทไ่ี ด้รบั การคุม้ ครองตามกติกา ICCPR นีไ้ ด้โดย “การอนุญาตหรือไม่ใช้
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เก้าคน ทีต่ กเป็นผูเ้ สียหายจากการโจมตีท�ำ ร้ายเมือ่ เดือนพฤษภาคม 2557 แต่ในช่วงทีเ่ ขียนรายงานนี้ ชาวบ้านในจังหวัดเลยยังไม่ได้
รับค่าชดเชยนัน้ แต่อย่างใด296

สิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการแสดงออก
ข้อ 19 ของ UDHR และ ICCPR คุม้ ครองสิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการแสดงออก297 กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตให้มกี ารจำ�กัด
สิทธิได้เฉพาะกรณีทเ่ี ป็นข้อยกเว้นทีเ่ ป็นข้อจำ�กัดตามกฎหมาย และทีจ่ �ำ เป็นเพือ่ รักษาความมัน่ คงของชาติ ความสงบเรียบร้อย และ
ได้สดั ส่วนต่อการดำ�เนินงานเพือ่ บรรลุเป้าหมายนัน้ 298 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้ ต่างคุม้ ครองสิทธิทจ่ี ะ
มีเสรีภาพในการแสดงความเห็น โดยอนุญาตให้มกี ารจำ�กัดสิทธินเ้ี ฉพาะเพือ่ “รักษาความมัน่ คงของรัฐ เพือ่ คุม้ ครองสิทธิหรือเสรีภาพ
ของบุคคลอืน่ เพือ่ รักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพือ่ ป้องกันสุขภาพของประชาชน”299
เจ้าหน้าทีร่ ฐั ไทยละเมิดสิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นของนักปกป้องสิง่ แวดล้อมในจังหวัดเลย โดยมีการสัง่ ยึดเครือ่ ง
เสียงของหอกระจายข่าว ซึง่ นักปกป้องสิง่ แวดล้อมใช้เพือ่ การนัดชุมนุมอย่างสงบ300 ข้อ 19 ของ กติกา ICCPR คุม้ ครองอย่างชัดเจน
ต่อการกระทำ�ใด ๆ ทัง้ ปวงซึง่ เป็นการแสดงความเห็นอย่างเสรี301 ทัง้ นีร้ วมถึงการใช้อปุ กรณ์กระจายเสียง ทางการได้อา้ งอำ�นาจตาม
มาตรา 11(1) ของพระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 และคำ�สัง่ หัวหน้าคสช.ที่ 7/2557 ซึง่ ห้ามการชุมนุมของบุคคลกว่าห้าคน
ขึน้ ไป เพือ่ ยึดอุปกรณ์เหล่านัน้ 302 เป้าหมายอันชอบธรรมซึง่ เป็นเงือ่ นไขให้จ�ำ กัดสิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการแสดงออกตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ถูกจำ�กัดอยูท่ ก่ี ารเป็นเป้าหมายซึง่ “จำ�เป็นสำ�หรับสังคมประชาธิปไตย เพือ่ ประโยชน์แห่งความมัน่ คงของชาติ หรือ
ความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน หรือการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืน่ ”303 การ
ขัดขวางการจัดชุมนุมและรวมตัวอย่างสงบ จึงไม่ถอื เป็นเป้าหมายอันชอบธรรม ซึง่ สามารถใช้เป็นเหตุเพือ่ ยึดอุปกรณ์การกระจายเสียงได้
การฟ้องคดีหมิน่ ประมาททัง้ ทางอาญาและแพ่งต่อนักปกป้องสิง่ แวดล้อมในจังหวัดเลย ส่งผลคุกคามยิง่ ขึน้ ต่อสิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพ
ในการแสดงออก ระหว่างปี 2550-2560 เจ้าหน้าทีร่ ฐั ไทยและบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด ได้ฟอ้ งคดีหมิน่ ประมาททางอาญาหกคดี และคดี
แพ่งสีค่ ดี ต่อสมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดและนักปกป้องสิง่ แวดล้อมในจังหวัดเลย304 บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดยังฟ้องคดีหมิน่ ประมาททาง
อาญาและแพ่งต่อสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อสและผูส้ อ่ื ข่าว305 คณะผูร้ ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติมี ข้อสังเกตต่อการใช้กระบวนการ
ยุตธิ รรมเพือ่ คุกคามสมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดและนักปกป้องสิง่ แวดล้อมในจังหวัดเลยว่า “การคุกคามด้วยกระบวนการยุตธิ รรมในรูป
แบบนี้ อาจส่งผลคุกคามไม่ให้เกิดการวิพากษ์วจิ ารณ์ในทีส่ าธารณะ คุกคามต่อการรณรงค์ดา้ นสิทธิมนุษยชน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และการสร้างความตระหนักรูเ้ กีย่ วกับผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและสิทธิมนุษยชนจากการดำ�เนินงานด้านธุรกิจในประเทศไทย”306
การฟ้องคดีครอบคลุมผูส้ อ่ื ข่าว สำ�นักข่าว และผูเ้ ยาว์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับการทำ�เหมือง และผลกระทบด้าน
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มาตรการทีเ่ หมาะสม หรือไม่ท�ำ หน้าทีต่ รวจสอบ เพือ่ ป้องกัน ลงโทษ สอบสวน หรือเยียวยาเมือ่ เกิดความเสียหายทีเ่ ป็นผลมาจากการกระทำ�ของบุคคลหรือหน่วย
งานเอกชน” โปรดดู คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ICCPR ความเห็นทัว่ ไปที่ 31, ย่อหน้า 8
โปรดดู ป้อมนาค, คดีหมายเลขดำ�ที่ อ.5440/2557, คดีหมายเลขแดงที่ อ.1983/2559; ป้อมนาค, คดีหมายเลขดำ�ที่ 510/2560, คดีหมายเลขแดงที่ 1868/2560
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์สรุ พันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์, 15 สิงหาคม 2561
โปรดดู UDHR, มาตรา 19; ICCPR, ข้อ 19
โปรดดู ICCPR, ข้อ 19(3) และ 21. และโปรดดู คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ความเห็นทัว่ ไปที่ 31, ย่อหน้า 6; Manfred Nowak, UN Covenant
on Civil and Political Rights; CCPR Commentary (Kehlam Rhein: N.P. Engel, 1993), น. 387-87
รัฐธรรมนูญไทย, มาตรา 4, 34, 35, 45
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สรุ พันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 4 เมษายน 2560 และโปรดดู ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ ถอดเทปการสนทนาระหว่างเจ้าหน้าทีท่ หาร
กับ สมัย ภักดิม์ ี และชาวบ้านคนอืน่ ๆ, จังหวัดเลย ประเทศไทย 26 สิงหาคม 2557
ICCPR, ข้อ 19(2) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ข้อ 19: เสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก: ความเห็นทัว่ ไปที่ 34, U.N. Doc. CCPR/C/
GC/34, 2554, ย่อหน้า 23
กฎอัยการศึก, มาตรา 11 วรรคแรก (ห้ามมัว่ สุมประชุมกัน); คำ�สัง่ หัวหน้าคสช.ที่ 7/2557, 22 พฤษภาคม 2557 (ห้ามการชุมนุมของบุคคลห้าคนหรือกว่านัน้ )
เจ้าหน้าทีท่ หารแจ้งต่อแกนนำ�กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดว่า “เป็นสิง่ ทีไ่ ม่เหมาะสมทีจ่ ะจัดการชุมนุมในช่วงทีม่ กี ารประกาศใช้กฎอัยการศึก แม้วา่ จะไม่ใช่การชุมนุม
ทางการเมือง แต่การชุมนุมในชุมชนเช่นนี้ ก็ถอื ว่าไม่ถกู ต้อง” ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ถอดเทปการสนทนาระหว่างเจ้าหน้าทีท่ หาร กับสมัย ภักดิม์ ี และชาวบ้านคนอืน่ ๆ,
26 สิงหาคม 2557
โปรดดู ICCPR, ข้อ 21 และ 22
โปรดดู รุจไิ ชยวัฒน์, คดีหมายเลขดำ�ที่ 4471/2557; หงชัย, คดีหมายเลขดำ�ที่ 4472/2557; รุจไิ ชยวัฒน์, คดีหมายเลขดำ�ที่ 1430/2558; สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ,
บันทึกคำ�ให้การของสุรพันธุ์ รุจไิ ชยวัฒน์ และภัทราภรณ์ แก่งจำ�ปา, จังหวัดตาก, ประเทศไทย, 14 กรกฎาคม 2558; กระทรวงยุตธิ รรม, “จดหมายเชิญผูป้ กครอง
ของ [ปกปิดชือ่ ] เพือ่ มาให้ปากคำ�;” สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ, สถานีต�ำ รวจนครบาลมีนบุร,ี หมายเรียกบุคคลให้มารับทราบข้อกล่าวหาฉบับที่ 1 [ปกปิดชือ่ ], 14
ธันวาคม 2558 บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดยังเรียกค่าเสียหายจำ�นวน 320 ล้านบาทจากชาวบ้านในจังหวัดเลยโดยการฟ้องหมิน่ ประมาททางแพ่ง โปรดดู ภักดิม์ ,ี คดีแพ่ง
เลขที่ 859/2556; รุจไิ ชยวัฒน์, คดีแพ่งเลขที่ 132/2557; รุจไิ ชยวัฒน์, คดีแพ่งเลขที่ 974/2556; รุจไิ ชยวัฒน์, คดีแพ่งเลขที่ 574/2558, คำ�ฟ้อง
โปรดดู แซ่ลม่ิ , คดีอาญาเลขที่ 3756/2558, คำ�ฟ้อง
OHCHR, จดหมายจากกลไกพิเศษของคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติถงึ ประเทศไทย, U.N. Doc. AL THA 3/2560, 10 เมษายน 2560

III. บทวิเคราะห์ด้านกฎหมาย
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สิง่ แวดล้อมของเหมืองของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด307 กติกา ICCPR และอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ยังกำ�หนดมาตรการคุม้ ครองเป็นการ
เฉพาะ เพือ่ ประกันสิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการแสดงออกของผูเ้ ยาว์และผูท้ �ำ งานด้านสือ่ 308 มาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ยัง
คุม้ ครองเสรีภาพของบุคคลซึง่ ประกอบวิชาชีพสือ่ มวลชน “ในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ”309
กฎหมายทีใ่ ช้เพือ่ ดำ�เนินคดีหมิน่ ประมาททางอาญา ทัง้ มาตรา 326 และ 328 ของประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 14(1)
ของพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�ความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มีขอ้ บัญญัตโิ ดยทัว่ ไปทีจ่ �ำ กัดสิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการ
แสดงออก ซึง่ ทัง้ ไม่จ�ำ เป็นหรือไม่ได้สดั ส่วนต่อประโยชน์ของรัฐอย่างชอบธรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
กำ�หนดโทษจำ�คุกถือเป็นบทลงโทษทีไ่ ม่ได้สดั ส่วนและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ310 มาตรา 326 และ 328 ของประมวลกฎหมาย
อาญา และมาตรา 14(1) ของพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�ความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ต่างกำ�หนดระวางโทษจำ�คุก
ตัง้ แต่หนึง่ ถึงห้าปี311

สิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบ
ข้อ 20 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และข้อ 21 ของกติกา ICCPR คุม้ ครองสิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบ
เช่นเดียวกับสิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการแสดงออก การจำ�กัดสิทธิทจ่ี ะชุมนุมอย่างสงบ เป็นสิง่ ทีก่ ระทำ�ได้ ซึง่ หมายถึงว่าการจำ�กัดสิทธิน้ี
อาจกระทำ�ได้ดว้ ยเงือ่ นไขทีเ่ ป็นข้อยกเว้น กรณีทม่ี ขี อ้ จำ�กัดตามกฎหมายและจำ�เป็นและได้สดั ส่วนเพือ่ การบรรลุเป้าหมายทีช่ อบธรรม312
มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 คุม้ ครองสิทธิทจ่ี ะ “มีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ” และอนุญาตให้
มีการจำ�กัดสิทธิได้เฉพาะ “เพือ่ รักษาความมัน่ คงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือเพือ่ คุม้ ครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอืน่ ” ซึง่ สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ313
เจ้าหน้าทีร่ ฐั ไทยได้จ�ำ กัดการชุมนุมอย่างสงบในประเทศ โดยอ้างอำ�นาจตามมาตรา 11 ของพระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก พ.ศ.
2457 คำ�สัง่ หัวหน้าคสช.ที่ 7/2557 และข้อ 12 ของคำ�สัง่ หัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 กฎอัยการศึกซึง่ ถูกประกาศใช้ชว่ งทีท่ �ำ รัฐประหารเมือ่
เดือนพฤษภาคม 2557 ห้าม “มัว่ สุมประชุมกัน” และคำ�สัง่ หัวหน้าคสช.ที่ 7/2557 ห้ามการชุมนุมของบุคคลกว่าห้าคนขึน้ ไป314 คำ�สัง่ หัว
หน้าคสช.ที่ 7/2557 กำ�หนดระวางโทษจำ�คุกไม่เกินหนึง่ ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ หลังจากรัฐบาลทหารประกาศ
ยกเลิกใช้กฎอัยการศึกเมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2558 รัฐบาลได้ประกาศใช้ค�ำ สัง่ หัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 เพือ่ ห้ามการชุมนุมทางการเมืองของ
บุคคลกว่าห้าคนต่อไป315 การละเมิดคำ�สัง่ หัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 อาจมีโทษจำ�คุกไม่เกินหนึง่ เดือน และ/หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท316
การห้ามการชุมนุมทางการเมือง เป็นสิง่ ทีท่ ง้ั ไม่จ�ำ เป็นและไม่ได้สดั ส่วนเพือ่ การบรรลุเป้าหมายทีช่ อบธรรม จากการพิจารณา
การปฏิบตั ติ ามพันธกรณีของไทยตามกติกา ICCPR คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแสดงข้อกังวลเกีย่ วกับ “การ
จำ�กัดอย่างรุนแรงต่อเสรีภาพของการชุมนุมอย่างสงบนับแต่การทำ�รัฐประหารเมือ่ ปี 2557 โดยเฉพาะการห้ามอย่างเข้มงวดไม่ให้มี
การชุมนุมสาธารณะของบุคคลกว่าห้าคนขึน้ ไป”317
เจ้าหน้าทีร่ ฐั ไทยได้ใช้อ�ำ นาจตามพระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก และคำ�สัง่ หัวหน้าคสช.ที่ 7/2557 เพือ่ จำ�กัดสิทธิของนักปกป้อง
สิง่ แวดล้อมในจังหวัดเลย เจ้าหน้าทีร่ ฐั ไทยได้เรียกตัว ควบคุมตัวโดยพลการ และขูจ่ ะดำ�เนินคดีกบั นักปกป้องสิง่ แวดล้อม ฐานละเมิด
พระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก และคำ�สัง่ หัวหน้าคสช.ที่ 7/2557318 เจ้าหน้าทีร่ ฐั ไทยยังได้ใช้อ�ำ นาจตามพระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก
307 โปรดดู กระทรวงยุตธิ รรม, “จดหมายเชิญผูป้ กครองของ [ปกปิดชือ่ ] เพือ่ มาให้ปากคำ�;” สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ, สถานีต�ำ รวจนครบาลมีนบุร,ี หมายเรียกบุคคล
ให้มารับทราบข้อกล่าวหาฉบับที่ 1 [ปกปิดชือ่ ], 14 ธันวาคม 2558
308 โปรดดู ICCPR, ข้อ 19; CRC ข้อ 12
309 โปรดดู รัฐธรรมนูญไทย, มาตรา 35
310 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, CCPR ความเห็นทัว่ ไปที่ 34, 12 กันยายน 2554, ย่อหน้า 47
311 โปรดดู ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 326 และ 328; พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�ความผิดทางคอมพิวเตอร์, มาตรา 14 วรรคแรก
312 โปรดดู คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, รายงานของผูร้ ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยสิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบและการ
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, ความเห็นทัว่ ไปที่ 31, ย่อหน้า 6; Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights, น. 387-87
313 รัฐธรรมนูญไทย, มาตรา 44
314 กฎอัยการศึก, มาตรา 11. คำ�สัง่ หัวหน้าคสช.ที่ 7/2557, 22 พฤษภาคม 2557
315 โปรดดู คำ�สัง่ หัวหน้าคสช.ที่ 3/2558, มาตรา12
316 อ้างแล้ว
317 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ประเด็นต่าง ๆ เกีย่ วกับการรายงานตามวาระฉบับที่ 2 ของประเทศไทย, U.N. Doc. CCPR/C/THA/Q/2, 12
สิงหาคม 2559, ย่อหน้า 19
318 โปรดดู พระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก, มาตรา 11 และ 15; คำ�สัง่ หัวหน้าคสช.ที่ 7/2557
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และคำ�สัง่ หัวหน้าคสช.ที่ 7/2557 เพือ่ สัง่ ยึดอุปกรณ์กระจายเสียง319 การกระทำ�เหล่านีถ้ อื เป็นการละเมิดสิทธิทจ่ี ะชุมนุมอย่างสงบ
นักปกป้องสิง่ แวดล้อมในจังหวัดเลย ยังถูกดำ�เนินคดีตามพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เนือ่ งจากเกีย่ วข้อง
กับการชุมนุม การเดินขบวน การประท้วงอย่างสงบ โดยเฉพาะนักปกป้องสิง่ แวดล้อมในจังหวัดเลยถูกดำ�เนินคดีและอาจได้รบั โทษ
ทางอาญา จากการละเมิดมาตรา 8 และ 10 ของพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มาตรา 8 ของพระราชบัญญัตกิ าร
ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ห้ามจัดการชุมนุมสาธารณะทีก่ ดี ขวางทางเข้าออกของสถานทีท่ �ำ การหน่วยงานของรัฐ และมีระวางโทษจำ�
คุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ320 มาตรา 10 ยังกำ�หนดให้ผจู้ ดั การชุมนุมต้องขอความยินยอม
จากผูก้ �ำ กับในท้องทีน่ น้ั อย่างน้อย 24 ชัว่ โมงก่อนการชุมนุมสาธารณะ ต้องให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับจุดประสงค์ของการประท้วง เส้นทางการ
จัดกิจกรรม ระยะเวลา และสถานที321
่ หากไม่ได้รบั ความยินยอมล่วงหน้าก่อนจัดชุมนุม อาจส่งผลให้ถกู ปรับไม่เกิน 10,000 บาท322
การจำ�กัดสิทธิตามมาตรา 8 และ 10 ของพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ ใน
ส่วนของมาตรา 8 และข้อห้ามต่อการชุมนุมทีก่ ดี ขวางทางเข้าออกของสถานทีท่ �ำ การหน่วยงานของรัฐ ผูร้ ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติ
มีความเห็นว่า คำ�สัง่ ห้ามแบบเหมารวมเช่นนี้ รวมทัง้ การห้ามการใช้สทิ ธิอย่างสิน้ เชิง หรือการห้ามใช้สทิ ธิในบางสถานที่ หรือในบาง
เวลา “เป็นสิง่ ทีไ่ ม่ได้สดั ส่วนเนือ่ งจากไม่ได้ค�ำ นึงถึงเงือ่ นไขของการชุมนุมแต่ละครัง้ ”323 ในแง่การขอความยินยอมตามมาตรา 10 ของ
พระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ ตามกฎหมายระหว่างประเทศรัฐอาจกำ�หนดให้ผจู้ ดั การชุมนุมแจ้งให้ทางการทราบถึงแผนการ
ชุมนุม อย่างไรก็ดี ข้อกำ�หนดให้ตอ้ งขออนุญาตล่วงหน้าจากทางการก่อนจัดการชุมนุม ไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ324
กฎหมายระหว่างประเทศยังกำ�หนดข้อยกเว้นของการแจ้งการชุมนุม เมือ่ “การชุมนุม” อาจเกิดขึน้ ตามธรรมชาติ325 อย่างไรก็ดี แม้จะไม่
ได้ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดของรัฐ การชุมนุมอย่างสงบทีไ่ ม่ได้ผา่ นความเห็นชอบของรัฐ ก็ไม่ควรส่งผลให้เกิดการสัง่ ปรับหรือการคุมขัง326
ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ผูร้ ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติได้สง่ จดหมายถึงรัฐบาลไทย แสดงข้อกังวลเกีย่ วกับพระราช
บัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 โดยเน้นว่า “พระราชบัญญัตนิ ก้ี �ำ หนดเงือ่ นไขทีจ่ �ำ กัดการใช้สทิ ธิทจ่ี ะชุมนุมอย่างสงบ โดย
กำ�หนดเงือ่ นไขทีเ่ คร่งครัดเกีย่ วกับสถานทีท่ จ่ี ดั การชุมนุมสาธารณะได้”327 ประเทศไทยได้ตอบกลับโดยอ้างว่าข้อบัญญัตดิ งั กล่าวมี
ไว้เพือ่ “ดูแลให้เกิดความสงบเรียบร้อยของสาธารณะและความสามัคคีในสังคม”328 อย่างไรก็ดี เหตุผลนีไ้ ม่ถอื เป็นเป้าหมายทีช่ อบ
ธรรม ทีส่ ามารถใช้อา้ งเพือ่ จำ�กัดสิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการชุมนุมตามกฎหมายระหว่างประเทศได้
นักปกป้องสิง่ แวดล้อมในจังหวัดเลย ยังถูกดำ�เนินคดีขอ้ หาบุกรุกตามมาตรา 362 และ 365 ของประมวลกฎหมายอาญา และ
พระราชบัญญัตทิ างหลวง พ.ศ. 2535 เนือ่ งจากการจัดการประท้วง329 การดำ�เนินคดีในข้อหานีถ้ อื ว่าเป็นเงือ่ นไขทีจ่ �ำ กัดในเรือ่ งของ
เวลาและสถานที่ ผูร้ ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยสิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบและการสมาคม ได้แสดงความ
เห็นและข้อกังวลเกีย่ วกับการฟ้องข้อหาบุกรุกโดยหน่วยงานเอกชน ซึง่ ถือเป็นการจำ�กัดสิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบ330

สิทธิทจ่ี ะอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีด่ ี
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิทจ่ี ะอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีด่ ไี ด้รบั การคุม้ ครอง โดยถือเป็นส่วน
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330

โปรดดู คำ�สัง่ หัวหน้าคสช.ที่ 7/2557
โปรดดู พระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ, มาตรา 8 และ 27
เพิง่ อ้าง มาตรา 10
เพิง่ อ้าง 28
ทีป่ ระชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, รายงานร่วมของผูร้ ายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบและการสมาคม และผูร้ ายงานพิเศษ
ว่าด้วยการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย การสังหารอย่างรวบรัดหรือโดยพลการเกีย่ วกับการจัดการกับการชุมนุมอย่างเหมาะสม U.N. Doc. A/HRC/31/66,
4 กุมภาพันธ์ 2559, ย่อหน้า 30
โปรดดู คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, รายงานของผูร้ ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยสิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบและการ
สมาคม, Maina Kiai, U.N. Doc. A/HRC/20/27, ย่อหน้า 28
เพิง่ อ้าง ย่อหน้า 29
อ้างแล้ว คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, รายงานร่วมของผูร้ ายงานพิเศษ, U.N. Doc. A/HRC/31/66, ย่อหน้า 23
OHCHR, จดหมายจากกลไกพิเศษของคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติถงึ ประเทศไทย, U.N. Doc. AL THA 4/2559, 27 พฤษภาคม 2559
คณะผูแ้ ทนถาวรไทยประจำ�สหประชาชาติและหน่วยงานระหว่างประเทศอืน่ ๆ ทีก่ รุงเจนีวา, “จดหมายถึงกลไกพิเศษของคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ”
จดหมายเลขที่ 52101/472, 1 มิถนุ ายน 2559
ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 362 และ 365; พระราชบัญญัตทิ างหลวง, มาตรา 38 และ 39
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์, “ประเทศไทย: ศาลยกฟ้องนักปกป้องสิง่ แวดล้อมในข้อหาทีไ่ ม่ถกู ต้อง” แถลงการณ์, 25 พฤศจิกายน 2559, http://www.fortifyrights.org/
publication-25591125.html (เข้าถึงเมือ่ 5 กุมภาพันธ์ 2561)
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หนึง่ ของสิทธิดา้ นสุขภาพ ทีก่ �ำ หนดไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และสนธิสญ
ั ญาระหว่าง
ประเทศทีส่ �ำ คัญ ซึง่ มีผลบังคับใช้กบั ประเทศไทย รวมทัง้ กติกา ICESCR และอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก331
ในฐานะรัฐภาคีของกติกา ICESCR ประเทศไทยต้องดำ�เนินการเพือ่ ปรับปรุง “ในทุกด้านของสุขลักษณะ
ทางสิง่ แวดล้อมและอุตสาหกรรม” ทัง้ นีเ้ พือ่ ป้องกัน รักษาและควบคุม “โรคระบาด โรคประจำ�ถิน่ โรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคอืน่ ๆ”332 โดยรวมถึง
ข้อกำ�หนดให้มแี หล่งน้�ำ ดืม่ ทีป่ ลอดภัยและบริโภคได้ และอนามัยขัน้ พืน้ ฐาน [และ] ป้องกันและลดความเสีย่ งทีป่ ระชาชนจะ
ได้รบั สารทีอ่ นั ตราย อย่างกัมมันตรังสีและสารเคมีทเ่ี ป็นอันตราย หรือต้องอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นอันตราย อันส่งผลกระทบทัง้ ทาง
ตรงหรือทางอ้อมต่อสุขภาพของมนุษย์333
แม้วา่ การปฏิบตั ติ ามสิทธิดา้ นสุขภาพ เป็นสิง่ ทีท่ �ำ ให้สมั ฤทธิผ์ ลเพิม่ ขึน้ ตามระยะเวลา ขึน้ อยูก่ บั ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ แต่รฐั ต่าง ๆ
มีพนั ธกรณีตอ้ งปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม และมีเป้าหมาย เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั ติ ามสิทธิดา้ นสุขภาพอย่างเต็ม
ที334
่ ทัง้ นีร้ วมถึงการจัดทำ�และดำ�เนินการตาม “นโยบายระดับชาติทม่ี เี ป้าหมายเพือ่ ลดและขจัดมลพิษทัง้ ในอากาศ น้�ำ และดิน”335
พันธกรณีของรัฐทีจ่ ะต้องลดและขจัดมลพิษ ไม่เพียงครอบคลุมมลพิษจากการดำ�เนินงานของรัฐเท่านัน้ หากยังรวมถึงมลพิษจากการ
ดำ�เนินงานของบุคคลทีส่ ามด้วย336
คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเน้นย้�ำ ว่า รัฐใด ๆ “ทีไ่ ม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มทีจ่ าก
ทรัพยากรทีม่ อี ยูเ่ พือ่ ให้บรรลุสทิ ธิดา้ นสุขภาพ ถือว่าได้ละเมิดพันธกรณีของตนเอง”337 นอกจากนัน้ ผูเ้ สียหายจากการละเมิดสิทธิดา้ น
สุขภาพยังมีสทิ ธิได้รบั “การเยียวยาทีเ่ พียงพอ ซึง่ อาจรวมถึงการชดใช้ การชดเชย ความพึงพอใจ หรือหลักประกันว่าจะไม่เกิดซ้�ำ ”338
มาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ยังประกันสิทธิทจ่ี ะได้รบั การเยียวยาทีเ่ ท่าเทียมสำ�หรับบุคคลและชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบด้าน
สิง่ แวดล้อม และความเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเป็นผลมาจากโครงการทีด่ �ำ เนินการโดยรัฐ หรือได้รบั ความเห็น
ชอบจากรัฐ339
ในปี 2550 รัฐบาลยอมรับว่า บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดไม่ได้จดั ให้มมี าตรการคุม้ ครองด้านสิง่ แวดล้อมอย่างเหมาะสม ในระหว่างการ
ประกอบกิจการเหมืองแร่ในจังหวัดเลย ผลการตรวจน้�ำ ดิน และอาหารในจังหวัดเลยของหน่วยงานของรัฐ ยืนยันว่ามีการปนเปือ้ น
ของสารเคมีทม่ี กั ใช้ในกระบวนการทำ�เหมือง340 อย่างไรก็ดี ทางการไม่ได้จดั ให้มกี ารสอบสวนอย่างเต็มที่ เพือ่ หาสาเหตุของการปน
เปือ้ น และใช้มาตรการอย่างทันท่วงทีเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษเพิม่ เติม และดำ�เนินการฟืน้ ฟู จากการร้องขอข้อมูลของผูร้ ายงาน
พิเศษแห่งสหประชาชาติ เกีย่ วกับข้อค้นพบของรัฐบาลเกีย่ วกับการปนเปือ้ นในน้�ำ และดินในจังหวัดเลยเมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
รัฐบาลระบุวา่ สาเหตุของการปนเปือ้ นด้านสิง่ แวดล้อมในพืน้ ที่ “ไม่ชดั เจน” และอาจเป็นผลมาจาก “การระเบิดของภูเขาไฟในอดีต”341
ในขณะทีร่ ฐั บาลแจ้งเตือนชาวบ้านให้หลีกเลีย่ งการใช้แหล่งน้�ำ ในพืน้ ทีเ่ นือ่ งจากมีการปนเปือ้ น แต่กลับไม่ชว่ ยให้ชาวบ้านเข้าถึงแหล่ง
น้�ำ ทางเลือกอย่างยัง่ ยืน342
331 UDHR, ข้อ 25; ICESCR, ข้อ 12; CRC ข้อ 24(2)(c) และ (e)
332 ICESCR, ข้อ 12
333 คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (CESCR), ความเห็นทัว่ ไปที่ 14: สิทธิทจ่ี ะมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุดเท่า
ทีเ่ ป็นได้ (ข้อ 12), U.N. Doc. E/C.12/2000/4, 2000, ย่อหน้า 15
334 เพิง่ อ้าง ย่อหน้า 30-31
335 เพิง่ อ้าง ย่อหน้า 36
336 เพิง่ อ้าง ย่อหน้า 34, 51
337 เพิง่ อ้าง ย่อหน้า 47
338 เพิง่ อ้าง ย่อหน้า 59
339 รัฐธรรมนูญไทย มาตรา 58 วรรคสาม กำ�หนดว่า “ในการดำ�เนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึง่ รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนชุมชน สิง่ แวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยทีส่ ดุ และต้องดำ�เนินการให้มกี ารเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบอย่างเป็น
ธรรมและโดยไม่ชกั ช้า”
340 โปรดดู กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่, “รายงานของพนักงานตรวจงานอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด” 16
พฤษภาคม 2550, อ้างถึงใน มูลนิธบิ รู ณะนิเวศ, ข้อเท็จและความจริง, น. 27-28 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, “จดหมายเลขที่ ทส. 0305/2140”
341 OHCHR, จดหมายจากกลไกพิเศษของคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติถงึ ประเทศไทย, ข้อกล่าวหา, U.N. Doc. AL THA 5/2557, 1 กรกฎาคม
2557; คณะผูแ้ ทนถาวรไทยประจำ�สหประชาชาติ, “จดหมายถึงกลไกพิเศษของคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ” จดหมายเลขที่ 52101/472
342 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย ประเทศไทย 22 มีนาคม 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สมบุญ ศรีบรุ นิ ทร์, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23
มีนาคม 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ญาณิศา วงศ์ค�ำ โส, จังหวัดเลย ประเทศไทย 25 มีนาคม 2559 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์ล�ำ เพลิน เรืองฤทธิ์ และบุญแรง
ศรีทอง จังหวัดเลย ประเทศไทย 2 เมษายน 2560 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์สพุ ฒ
ั น์ คุณนา, จังหวัดเลย ประเทศไทย 4 เมษายน 2560 ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ สัมภาษณ์
พรทิพย์ หงชัย, จังหวัดเลย ประเทศไทย 23 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมยืนยันว่า น้�ำ ทีส่ ามารถใช้บริโภค
เป็นการส่วนตัวหรือในครัวเรือน ต้องปลอดจากจุลนิ ทรียแ์ ละพยาธิ สารเคมี และกัมมันตรังสีทม่ี อี นั ตราย ซึง่ เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของบุคคล CESCR, ความ
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รัฐบาลยังยอมรับแผนฟืน้ ฟูสง่ิ แวดล้อมในจังหวัดเลยของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด โดยไม่ได้ปรึกษาหารือกับชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
ในขณะทีน่ กั ปกป้องสิง่ แวดล้อมในจังหวัดเลยยังคงกังวลว่า แผนดังกล่าวจะไม่สามารถดำ�เนินการให้เกิดการฟืน้ คืนดินให้กลับสูส่ ภาพ
ธรรมชาติ และการฟืน้ ฟูสง่ิ แวดล้อมรอบเหมืองได้อย่างเหมาะสม343
กฎหมายระหว่างประเทศย้�ำ ว่า สิทธิดา้ นสุขภาพครอบคลุมถึงสิทธิของภาคประชาชนทีจ่ ะมีสว่ นร่วมอย่างแท้จริง ในการกำ�กับ
ดูแลการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้ สิทธิทจ่ี ะ “แสวงหา ได้รบั และเผยแพร่ขอ้ มูลและแนวคิดเกีย่ วกับปัญหาสุขภาพ”344 เพือ่ ปฏิบตั ิ
ตามพันธกรณีของกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐบาลไทยต้องดูแลให้มกี ารปรึกษาหารืออย่างเหมาะสมกับชุมชน ในประเด็นต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
ชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบและชาวบ้าน รวมทัง้ ผูท้ ต่ี รวจพบว่ามีไซยาไนด์ สารปรอท และสารหนูระดับสูงในเลือด และมีอาการ
ร้ายแรงด้านสุขภาพ อันเนือ่ งมาจากการได้รบั สารพิษ ยังคงไม่ได้รบั การชดเชยอย่างเพียงพอเนือ่ งจากการละเมิดสิทธิดา้ นสุขภาพของ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ประเทศไทย
พวกเขา345 เด็กอาจได้รบั ผลกระทบอย่างยิง่ จากอันตรายด้านสิง่ แวดล้อมในจังหวัดเลย ตามอนุสญ
มีพนั ธกรณีตอ้ ง “แก้ไขอันตรายและความเสีย่ งอันเป็นผลมาจากมลพิษทางสิง่ แวดล้อมในท้องถิน่ ทีม่ ตี อ่ สุขภาพของเด็ก”346 อย่างไร
ก็ดี ในการประเมินการปฏิบตั ติ ามสนธิสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กของประเทศไทย คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็กมีความเห็นในปี 2555
ว่า “ประเทศไทยขาดกฎหมายเชิงโครงสร้างทีจ่ ะกำ�กับดูแลการดำ�เนินกิจการของบริษทั ในประเทศ เพือ่ ประกันให้มมี าตรการรับมือที่
มีประสิทธิผลเมือ่ เกิดปัญหาด้านสุขภาพและโภชนาการ”347

ความรับผิดชอบของบรรษัทเพือ่ คุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
ส่วนหนึง่ ของพันธกรณีทจ่ี ะต้องปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชน หมายถึงว่ารัฐบาลมีหน้าทีต่ อ้ ง “ป้องกัน สอบสวน และเยียวยา”
การปฏิบตั มิ ชิ อบด้านสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานธุรกิจ ทัง้ ผ่าน “การกำ�หนดนโยบายทีเ่ ป็นผล กฎหมาย ระเบียบ และการพิจารณาคดี”
รวมทัง้ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นผล348 นอกจากนี้ บรรษัทต่าง ๆ ยังจำ�เป็นจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายระหว่างประเทศ มาตรฐาน
ด้านสิทธิมนุษยชน และยังต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบตั มิ ชิ อบมากขึน้ หลักการชีน้ �ำ แห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
ซึง่ คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติให้ความเห็นชอบเมือ่ ปี 2554 กำ�หนดแนวปฏิบตั ขิ องการบังคับใช้มาตรฐานสิทธิมนุษย
ชนระหว่างประเทศ ในบริบทของกิจการธุรกิจ 349 โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลักการชีน้ �ำ ได้ก�ำ หนด 1) พันธกรณีของรัฐทีจ่ ะต้องปกป้องสิทธิ
มนุษยชนในระหว่างการทำ�ธุรกิจ 2) ความรับผิดชอบของหน่วยงานธุรกิจทีจ่ ะต้องเคารพสิทธิมนุษยชน และ 3) การมีขอ้ บัญญัตใิ ห้
เยียวยาชดเชยผูเ้ สียหายจากการปฏิบตั มิ ชิ อบด้านสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานธุรกิจ350
หลักการชีน้ �ำ ย้�ำ ถึงความจำ�เป็นทีภ่ าคธุรกิจและรัฐบาลต้องมีกระบวนการตรวจสอบ เพือ่ จำ�แนกปัญหาสิทธิมนุษยชนทีอ่ าจ
เกิดขึน้ และดำ�เนินการตามแผนเพือ่ บรรเทาผลกระทบ ก่อนจะตัดสินใจเข้าร่วมหรืออนุมตั โิ ครงการด้านธุรกิจนัน้ 351 การประเมินและ
วางแผนเช่นนี้ นับว่าจำ�เป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมทีม่ คี วามเสีย่ งสูงอย่างเช่นเหมืองแร่352
เห็นทัว่ ไปที่ 15: สิทธิในการเข้าถึงน้�ำ (ข้อ 11 และ 12 ของกติกานี)้ , U.N. Doc. E/C.12/2002/1120, มกราคม 2546, ย่อหน้า 12(b)
343 โปรดดู บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด, แผนฟืน้ ฟูส�ำ หรับพืน้ ทีเ่ หมืองทองคำ�;” กลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด, “จดหมายเลขที่ 0011/2560”
344 CESCR, ความเห็นทัว่ ไปที่ 14, ย่อหน้า 12 โปรดดู คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชน, รายงานของผูร้ ายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในน้�ำ ดืม่ ทีป่ ลอดภัยและสุขอนามัยm
U.N. Doc. A/HRC/24/44/Add.3, ย่อหน้า 54
345 มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทย์ศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, “ผลการตรวจการปนเปือ้ นสารพิษในตัวอย่างเลือด” โปรดดู รุจไิ ชยวัฒน์, คดีหมายเลขดําที่
600/2559, คดีหมายเลขแดงที่ 401/2560, น. 6-8
346 คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชน, รายงานของคณะผูช้ �ำ นาญการอิสระเกีย่ วกับพันธกรณีดา้ นสิทธิมนุษยชนในการเข้าถึงสิง่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัย สะอาด เหมาะกับสุขภาพ
และยัง่ ยืน U.N. Doc. A/HRC/25/53, 30 ธันวาคม 2556; คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC), ความเห็นทัว่ ไปที่ 15, สิทธิทจ่ี ะมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิต
ตามมาตรฐานสูงสุดเท่าทีเ่ ป็นได้, 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 คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, รายงานของผูแ้ ทนพิเศษของเลขาธิการว่าด้วยประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและบรรษัทข้ามชาติ และหน่วยงานทาง
ธุรกิจอืน่ ๆ U.N. Doc. A/HRC/17/31, มีนาคม 2554 หลักการชีน้ �ำ มีขอ้ สังเกตว่า รัฐควร “บังคับใช้กฎหมายทีม่ เี ป้าหมาย หรือส่งผล เพือ่ กำ�หนดให้หน่วยงานธุรกิจ
ต้องเคารพสิทธิมนุษยชน และให้มกี ารประเมินเป็นระยะว่ากฎหมายเหล่านีม้ อี ยูเ่ พียงพอ และอุดช่องว่างใด ๆ ได้” OHCHR, หลักการชีน้ �ำ แห่งสหประชาชาติวา่
ด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน, Bน. 3
349 โปรดดู คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ถ้อยแถลงของสำ�นักงานข้าหลวงใหญ่ดา้ นสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ว่าด้วยอำ�นาจหน้าทีข่ องคณะ
ทำ�งานแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน, 3 กรกฎาคม 2557
350 OHCHR, หลักการชีน้ �ำ แห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
351 เพิง่ อ้าง หลักการ 17-21
352 หลักการชีน้ �ำ มีขอ้ สังเกตว่า บริษทั ควรมี “กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนเพือ่ จำ�แนก ป้องกัน บรรเทาผลกระทบ และกำ�หนดวิธกี ารรับมือเมือ่ เกิดผลก

III. บทวิเคราะห์ด้านกฎหมาย
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ภายใต้หลักการนี้ บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดจึงมีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามสิทธิทไ่ี ด้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทัง้
สิทธิในการทำ�งานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน สิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการแสดงออก และการชุมนุมอย่างสงบ และสิทธิทจ่ี ะอยูใ่ นสิง่
แวดล้อมทีด่ ี รัฐบาลไทยยังต้องรับผิดชอบเพือ่ ประกันให้บริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดและหน่วยงานธุรกิจอืน่ ๆ เคารพสิทธิทไ่ี ด้รบั การคุม้ ครอง
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ

ระทบด้านสิทธิมนุษยชน” เพิง่ อ้าง II(A)(15)(b)

“We Fight to Protect Our Home”

ข้อเสนอแนะ

ต่อรัฐบาลไทย:
 สืบสวนสอบสวนอย่างเต็มทีแ่ ละนำ�ตัวผูท้ โ่ี จมตีท�ำ ร้ายและการข่มขูน่ กั ปกป้องสิง่ แวดล้อม สมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด
และราษฎรในจังหวัดเลยมาลงโทษ รวมทัง้ การโจมตีท�ำ ร้ายชาวบ้านโดยกลุม่ คนร้ายสวมหมวกไหมพรม เมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม
2557
 ยุตกิ ารควบคุมตัวโดยพลการทุกรูปแบบ รวมทัง้ มาตรการ“ปรับทัศนคติ”
 ยุตกิ ารใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยพลการทุกรูปแบบต่อนักปกป้องสิง่ แวดล้อม แกนนำ�ชุมชน และผูส้ อ่ื ข่าวทีด่ �ำ เนิน
การอย่างชอบธรรม โดยได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
 ยกเลิกหรือแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายและประกาศคำ�สัง่ ทีม่ เี นือ้ หาไม่สอดคล้องกับสิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการแสดงออก และการ
ชุมนุมอย่างสงบ รวมทัง้ มาตรา 326 ถึง 328 ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 และคำ�สัง่
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 3/2558
 ประกันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการปรึกษาหารืออย่างเหมาะสมกับชุมชน ในประเด็นเกีย่ วกับสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
ของพวกเขา
 ดำ�เนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพือ่ ให้ชมุ ชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบในจังหวัดเลย สามารถเข้าถึงแหล่งน้�ำ ทีส่ ะอาดและเพียงพอ
และป้องกันการได้รบั สารพิษ รวมทัง้ ไซยาไนด์ สารหนู สารปรอทและสารเคมีอน่ื ๆ ทีน่ ยิ มใช้ในการทำ�เหมืองแร่
 ตรวจสอบอย่างถีถ่ ว้ นเรือ่ งข้อกล่าวหาว่ามีผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ อันเป็นผลมาจากการประกอบกิจการ
เหมืองทองคำ�ของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดในจังหวัดเลย และจัดให้มกี ารเยียวยาอย่างเพียงพอและเป็นผลต่อชุมชนและบุคคลทีไ่ ด้รบั ผลก
ระทบ ประกันว่าจะมีการชดเชย รวมทัง้ การชดใช้ การชดเชย ความพึงพอใจ หรือหลักประกันว่าจะไม่เกิดซ้�ำ สำ�หรับผูเ้ สียหายจากการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกคน
 ประกันว่า หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบจะดำ�เนินอย่างครอบคลุมและเพียงพอ เพือ่ เปลีย่ นทีด่ นิ รอบเหมืองแร่ในจังหวัดเลยให้กลับคืนสู่
สภาพธรรมชาติ

ต่อบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัดและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง:
 ยกเลิกการใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยพลการทุกรูปแบบต่อนักปกป้องสิง่ แวดล้อม แกนนำ�ชุมชน และผูส้ อ่ื ข่าวที่
ดำ�เนินการอย่างชอบธรรม โดยได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
 ดำ�เนินการตามหลักการคุม้ ครองด้านสิทธิมนุษยชน สำ�หรับธุรกิจต่าง ๆ ของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด โดยให้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนที่
เป็นผลและเป็นรูปธรรม เพือ่ ป้องกันและเยียวยาการปฏิบตั มิ ชิ อบด้านสิทธิมนุษยชน เห็นชอบและดำ�เนินการตามหลักการชีน้ �ำ แห่ง
สหประชาชาติวา่ ด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน โดยในการปฏิบตั ติ ามหลักการชีน้ �ำ ให้
-- จัดทำ�นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนสาธารณะ เพือ่ เป็นหลักประกันให้มกี ารคุม้ ครองด้านสิทธิมนุษยชนในการดำ�เนินธุรกิจใด ๆ
ของบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด และการเยียวยาต่อการปฏิบตั มิ ชิ อบ

Recommendations

-- สนับสนุนให้มกี ารประเมินผลอย่างเป็นอิสระและรอบด้าน
อดีต ปัจจุบนั และในอนาคต
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ต่อผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในจังหวัดเลยของบริษทั ทัง้ ใน

-- จัดให้มกี ารเยียวยาทีเ่ หมาะสมสำ�หรับการปฏิบตั มิ ชิ อบด้านสิทธิมนุษยชน
จังหวัดเลย

อันเป็นผลมาจากการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ใน

-- ดำ�เนินการอย่างครอบคลุมและเพียงพอ เพือ่ เปลีย่ นทีด่ นิ รอบเหมืองทองคำ�ในจังหวัดเลยให้กลับคืนสูส่ ภาพธรรมชาติ
 สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการปรึกษาหารืออย่างเหมาะสมกับชุมชน
แวดล้อมของพวกเขา

ในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพและสิง่

 เปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการทำ�เหมืองทองคำ�  รวมถึงรายละเอียดเกีย่ วกับ การขอสัมปทาน ผูถ้ อื หุน้ และการจัดการกากของเสีย
และสารพิษต่อสาธารณะ เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใส

“We Fight to Protect Our Home”

กิตติกรรมประกาศ

รายงานฉบับนีเ้ ป็นผลจากการวิจยั ของฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 - สิงหาคม 2561 สุธา
รี วรรณศิริ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสิทธิมนุษยชนประจำ�ประเทศไทยของฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ เป็นผูเ้ ขียนหลักของรายงาน
ฉบับนี้ เอมี สมิธ ผูอ้ �ำ นวยการบริหาร เป็นผูก้ �ำ กับดูแลงานวิจยั และมีบทบาทสำ�คัญในการเขียน จอห์น ค
วินลีย์ III ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสิทธิมนุษยชน ให้ความช่วยเหลือด้านการวิจยั และความสนับสนุนด้านอืน่ ๆ แม
ทธิว สมิธ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และเอริค พอลเสน ผูอ้ �ำ นวยการด้านกฎหมาย เป็นคณะบรรณาธิการ
รายงานนี้ ยังมีบคุ คลทีไ่ ม่ประสงค์จะออกนามซึง่ ช่วยแปลเอกสารและถอดเทปสัมภาษณ์พยานและแกน
นำ�ชุมชน ลูริ คาโตะ ผูช้ ว่ ยด้านกราฟฟิคดีไซด์ ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์เป็นผูอ้ อกแบบรูปเล่มของรายงาน กลุม่ ฅนรักษ์
บ้านเกิด จามร ศรเพชรนรินทร์ และลุค ดักเกิล้ บาย สนับสนุนภาพถ่ายและสือ่ ผสมอืน่ ๆ
ฟอร์ต้ีฟายไรต์ยังขอขอบคุณเป็นพิเศษต่อพยานและผู้เสียหายจากการโจมตีทำ�ร้ายเมื่อเดือน
พฤษภาคม 2557 ทีบ่ า้ นนาหนองบง สมาชิกของกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิด นักปกป้องสิง่ แวดล้อม ผูส้ อ่ื ข่าว และ
ราษฎรในชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบในจังหวัดเลย สอ รัตนมณี พลกล้า และคณะนักกฎหมายทีม่ ลู นิธศิ นู ย์ขอ้ มูล
ชุมชน และบุคคลอืน่ ๆ ซึง่ มีสว่ นสนับสนุนงานวิจยั และสละเวลา กำ�ลัง และประสบการณ์เพือ่ ช่วยเหลือฟ
อร์ตฟ้ี ายไรต์ ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ยงั ขอให้ก�ำ ลังใจนักปกป้องสิง่ แวดล้อม ไม่เฉพาะในจังหวัดเลย แต่รวมถึงทุก
คนในประเทศไทยและในโลก ซึง่ ต่างทำ�งาน พร้อมทีจ่ ะเสีย่ งภัย เพือ่ ให้ชมุ ชนและสิง่ แวดล้อมของตนดีขน้ึ
ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์ยอ่ มไม่อาจทำ�งานได้ หากไม่ได้รบั ความสนับสนุนจากแหล่งทุนและเงินบริจาคของ
บุคคลต่าง ๆ เราขอขอบคุณทีส่ นับสนุนงานของเรา
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ภาคผนวก ก:
จดหมายถึงรัฐบาลไทย

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

August 23, 2018

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.

Switzerland
78, Route de Florissant
CH 1206 Geneva

United States
P.O. Box 110
Belfast, Maine 04915
+1.207.518.7983

Fortify.Rights@FortifyRights.org

Thailand
P.O. Box 314
Phra Kanong Post Office
Bangkok 10110
+66.87.795.5454
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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?

2
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(คําแปล)
78 สิงหาคม 7>?@
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล
1 ถนนพิษณุโลก
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เรียน นายกรัฐมนตรี,

ฟอร์ตี _ฟายไรต์เป็ นองค์กรพัฒนาเอกชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราสอบสวนกรณีการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ร่วมมือกับภาครัฐและภาคส่วนอืjน ๆ เพืjอหาทางออกและส่งเสริมการทํางานของนักปก
ปกป้องสิทธิมนุษยชนชุมชนและภาคประชาสังคมทีjได้รบั ผลกระทบ
ฟอร์ตี _ฟายไรต์อยู่ระหว่างจัดทํารายงานเกีjยวกับสถานการณ์ของนักปกป้องสิjงแวดล้ อม
ซึjงดําเนินการในอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยเฉพาะทีเj กีjยวกับการทําเหมืองทองคําของบริษทั ทุ่งคํา
จํากัด งานวิจยั ของเรามุ่งตรวจสอบข้ อกล่าวหาว่ามีการทําร้ ายและคุกคามนักปกป้องสิjงแวดล้ อม
การควบคุมตัวโดยพลการ การจํากัดสิทธิทจีj ะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ
และความเสีjยงทีจj ะเกิดการละเมิดสิทธิทจีj ะอาศัยอยู่ในสิjงแวดล้ อมทีjดีผลการศึกษาของเราอยู่บนพื _นฐานก
ารสัมภาษณ์ผ้ ทู ีjเกีjยวข้ องโดยตรง รวมทังสมาชิ
_
กของชุมชนทีjได้ รับผลกระทบและหน่วยราชการในท้ องถิjน
รวมทังการเก็
_
บข้ อมูลจากเอกสารของศาล ภาพถ่ายและการบันทึกข้ อมูลอย่างอืjน
เหตุทีjเขียนจดหมายนี _เพืjอประกันว่ารายงานของเราจะให้ ข้อมูลอย่างเทีjยงตรงเกียj วกับนโยบายแล
ะการปฏิบตั ิของรัฐบาลไทยในแง่การคุ้มครองนักปกป้องสิjงแวดล้ อมการตรวจสอบได้ และการเยียวยาผู้เสีย
หายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนการปฏิบตั ิตามหลักการชี _นําแห่งสหประชาชาติว่าด้ วยธุรกิจและสิทธิมนุ
ษยชน และสถานการณ์ทวัj ไปเกีjยวกับการปกป้องสิทธิขนพื
ั _ _นฐานและการคุ้มครองอืjน ๆ ในจังหวัดเลย
โดยเฉพาะในบริบทเกีjยวกับการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัททุ่งคํา จํากัดในอําเภอวังสะพุง
Switzerland
78, Route de Florissant
CH 1206 Geneva

United States
P.O. Box 110
Belfast, Maine 04915
+1.207.518.7983

Fortify.Rights@FortifyRights.org

Thailand
P.O. Box 314
Phra Kanong Post Office
Bangkok 10110
+66.87.795.5454
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ฟอร์ตี _ฟายไรต์พยายามจัดทํารายงานด้ านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นกลางตั _งอยูบ่ นพื _นฐานข้ อมูลทีjมี
อยู่ทงหมด
ั_
เราหวังว่าหน่วยงานของท่านจะช่วยตอบคําถามทีjแนบมานี _โดยเร็วสุดเท่าทีjจะเป็ นไปได้
เพืjอให้ รายงานของเราครอบคลุมความเห็นของท่านด้ วย กรุณาให้ ข้อมูลใด ๆ เอกสาร
หรือข้ อมูลเชิงสถิติเพิjมเติม หากท่านเห็นว่าเกียj วข้ องกับงานวิจยั ของเรา

ขอแสดงความนับถือ

เอมี สมิธ
ผู้อํานวยการบริหาร ฟอร์ตี _ฟายไรต์

Switzerland
78, Route de Florissant
CH 1206 Geneva

United States
P.O. Box 110
Belfast, Maine 04915
+1.207.518.7983

Fortify.Rights@FortifyRights.org

Thailand
P.O. Box 314
Phra Kanong Post Office
Bangkok 10110
+66.87.795.5454
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สําเนาถึง
พล.อ.อ. ดร.ประจิน จันj ตอง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิ รรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดเิ รกฤทธิw (อาคาร A)
ถนนแจ้ งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้ อง
เขตหลักสีj กรุงเทพมหานคร 10210
นายอุตตม สาวนายน
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6
กรุงเทพฯ 10400
พลเอกสุรศักดิw กาญจนรัตน์
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงj แวดล้ อม
ถนนพหลโยธิน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ ปิ ยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ
อําเภอเมือง นนทบุรี 11000
นายชัยวัฒน์ ชืjนโกสุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ศาลากลางจังหวัดเลย
ถนนมะลิวลั ย์ ตําบลกุดป่ อง
อําเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
นายวัส ติงSwitzerland
สมิตร
United States
Thailand
78, Route deทFlorissant
P.O. Box 314
ประธานกรรมการสิ
ธิมนุษยชนแห่งชาติ P.O. Box 110
CH 1206มพระเกี
Geneva
04915ฐประศาสนภัPhra
Kanong
ศูนย์ราชการเฉลิ
ยรติ 80 พรรษา Belfast,
5 ธันวาคมMaine
2550 อาคารรั
กดี (อาคาร
B) Post Office
+1.207.518.7983
Bangkok 10110
ถนนแจ้ งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้ อง
+66.87.795.5454
เขตหลักสีj กรุงเทพมหานคร 10210 Fortify.Rights@FortifyRights.org
เอกสารแนบหนึงj ฉบับ คําถามจากฟอร์ ตี _ฟายไรต์ถึงรัฐบาลไทย (จํานวน 2 หน้ า)
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คําถามจากฟอร์ ตฟ
ี . ายไรต์ ถึงรั ฐบาลไทย

/.กรุณาให้ ข้อมูลเกี?ยวกับการดําเนินงานของรัฐบาลไทยเพื?อป้องกันสอบสวนและเยียวยาเมื?อเกิดการปฏิบตั ิมิชอบด้ าน
สิทธิมนุษยชนอันเป็ นผลมาจากการดําเนินงานด้ านธุรกิจเหมืองแร่ในประเทศของท่าน เราสนใจอย่างยิ?งเกี?ยวกับ
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และคําตัดสินของศาลใด ๆ รวมทัง̀กระบวนการบังคับใช้ อย่างเป็ นผลที?เกิดขึน̀
b. กรุณาให้ ข้อมูลเกี?ยวกับการดําเนินงานด้ านธุรกิจในประเทศไทยของบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)
และบริษัททุ่งคํา จํากัด ไม่ทราบว่าบุคคลใดในรัฐบาลไทยมีผลประโยชน์ใด ๆ เกี?ยวข้ องกับบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด
(มหาชน) และ/หรื อบริษัททุ่งคํา จํากัดหรื อไม่?
i. ท่านทราบหรื อไม่ว่า มีการปฏิบตั ิมิชอบด้ านสิทธิมนุษยชนเนื?องจากการดําเนินงานด้ านธุรกิจของบริษัท
ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) และ/หรื อบริษัททุ่งคํา จํากัด โดยเฉพาะที?เกี?ยวกับการทําเหมืองทองคําของบริษัททุ่งคํา
จํากัดในจังหวัดเลย? ทางหน่วยราชการไทยได้ ใช้ มาตรการของฝ่ ายบริหาร นิติบญ
ั ญัติ และตุลการ เพื?อป้องกัน
สอบสวน และเยียวยาเมื?อเกิดการปฏิบตั ิมิชอบด้ านสิทธิมนุษยชนหรื อไม่?
m. หน่วยราชการไทยได้ ใช้ มาตรการใด ๆ หรื อไม่เพื?อประกันให้ มีการคุ้มครองและการเยียวยาอย่างเป็ นผลสําหรับนัก
ปกป้องสิ?งแวดล้ อม รวมทัง̀สมาชิกกลุ่มฅนรักษ์ บ้านเกิด ในจังหวัดเลย?
o.กรุณาให้ ข้อมูลเกี?ยวกับการสอบสวนและผลการสอบสวนกรณีการโจมตีทําร้ ายและการขู่ฆ่าสมาชิกกลุม่ ฅนรักษ์ บ้านเกิด
และชาวบ้ านที?อําเภอวังสะพุง รวมทัง̀ การโจมตีทําร้ ายเมื?อวันที? /o พฤษภาคม 2557 ที?บ้านนาหนองบงหน่วยราชการไทย
ได้ ดําเนินการใด ๆ หรื อไม่เพื?อประกันให้ มีความรับผิดของคนร้ ายและให้ มีการเยียวยาอย่างเป็ นผลสําหรับผู้เสียหายจาก
การโจมตีเหล่านี `?
v. หน่วยราชการไทยใช้ เหตุผลทางกฎหมายใด เพื?อบังคับให้ แกนนําชุมชนและสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์ บ้านเกิด /i คนจาก
อําเภอวังสะพุงต้ องเข้ ารับ “การปรับทัศนคติ” ในปี booyและการยึดอุปกรณ์เครื? องกระจายเสียงในหมู่บ้านนาหนองบง?
y. มีมาตรการหรื อกลไกอย่างเป็ นทางการและ/หรื อไม่เป็ นทางการหรื อไม่ เพื?อประกันว่า การจํากัดสิทธิที?จะมีอิสรภาพ
เสรี ภาพในการแสดงออกและเสรี ภาพในการชุมนุมอย่างสงบของหน่วยราชการไทยเกิดขึน̀ด้ วยเหตุผลที?จําเป็ นเพื?อบรรลุเป้
าหมายที?ชอบธรรมสอดคล้ องกับกฎหมายระหว่างประเทศ?โดยเฉพาะอย่างยิ?งมีมาตรการใดหรื อไม่เพื?อป้องกันการใช้ ประโ
ยชน์โดยมิชอบของระบบยุติธรรมไทยส่ง ผลให้ เกิดการตอบโต้ ต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหรื อบุคคลอื?นที?เกี?ยวข้ องกับการ
ทํางานคุ้มครองสิทธิ?
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z. มีมาตรการหรื อกลไกอย่างเป็ นทางการและ/หรื อไม่เป็ นทางการหรื อไม่ เพื?อป้องกันการลงโทษอย่างไม่ได้ สัดส่วน
ทัง̀ในแง่ระยะเวลาการคุมขัง ที?มีการนํามาใช้ กับบุคคลที?ใช้ เสรี ภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ?
{. หน่วยราชการไทยได้ ฟ้องคดีอาญาและอื?น ๆ กับสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์ บ้านเกิด และ/หรื อชาวบ้ านที?อําเภอวังสะพุงทัง̀
หมดกี?คดี? ใครบ้ างที?เป็ นจําเลย เป็ นการฟ้องด้ วยเหตุผลใด และมีการดําเนินคดีและไต่สวนไปถึงขัน̀ตอนใดแล้ ว?
/~. กรุณาให้ ข้อมูลเกี?ยวกับมาตรการ เพื?อการบังคับใช้ ตามคําสัง? หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที?yb/boo{
รวมทัง̀ การชะลอการทําเหมืองทองคําในประเทศไทย ซึง? มีผลตัง̀แต่วนั ที? / มกราคม โดยเฉพาะในส่วนที?เกี?ยวกับการดําเนิน
งานของบริษัททุ่ง คํา จํากัดในอําเภอวังสะพุง
//.รัฐบาลได้ ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัททุ่งคําจํากัดในอําเภอวังสะพุงอย่างไรบ้ างเพื?อประกันว่าการดําเนิ
นงานของบริษัทจะไม่ส่งผลกระทบร้ ายแรงด้ านสิ?งแวดล้ อม?หน่วยราชการไทยได้ นํามาตรการใดมาใช้ เพื?อบรรเทาผลกระท
บร้ ายแรงด้ านสิ?งแวดล้ อมที?อาจเกิดขึน̀ นับแต่มีการดําเนินงานของบริษัททุ่งคํา จํากัดในอําเภอวังสะพุง?
/b. ท่านทราบข้ อมูลเกี?ยวกับผลกระทบร้ ายแรงด้ านสุขภาพและสิ?งแวดล้ อม อันเป็ นผลมาจากการดําเนินงานของบริษัททุ่ง
คํา จํากัดในอําเภอวังสะพุงหรื อไม่? มีการวางแผนใช้ มาตรการใด หรื อได้ ใช้ มาตรการใดแล้ วเพื?อแก้ ไขผลกระทบร้ ายแรง
ด้ านสุขภาพและสิ?งแวดล้ อม อันอาจเป็ นผลมาจากการดําเนินงานของบริษัททุ่งคํา จํากัดในอําเภอวังสะพุง?
/i. กรุณาให้ ข้อมูลเกี?ยวกับการตรวจสอบด้ านคุณภาพสิ?งแวดล้ อมล่าสุดในพืน̀ที?รอบเหมืองของบริษัททุ่งคํา
จํากัดในจังหวัดเลย รวมทัง̀ การตรวจสอบนํา̀ตามธรรมชาติ นํา̀ใต้ ดิน การตรวจสอบดิน การตรวจสอบพืช และสัตว์นํา̀
/m. กรุณาให้ ข้อมูลเกี?ยวกับความคืบหน้ าของแผนการฟื น` ฟูสิ?งแวดล้ อมตามข้ อเสนอของบริษัททุ่งคํา จํากัด
รัฐบาลได้ เข้ าไปมีส่วนเกี?ยวข้ องในการจัดทําหรื อการดําเนินงานตามแผนนีอ̀ย่างไรบ้ าง?
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ภาคผนวก ข:

จดหมายถึงบริษทั ทุง่ คำ� จำ�กัด

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)

2
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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?

2
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(คําแปล)
78 สิงหาคม 7>?@
กรรมการผู้จดั การ
บริษัททุ่งคํา จํากัด
179 หมู่ Q ตําบลเขาหลวง อําเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย 87@Q[
เรี ยน ท่านกรรมการผู้จดั การ,

ฟอร์ตี aฟายไรต์เป็ นองค์กรพัฒนาเอกชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราสอบสวนกรณีการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ร่วมมือกับภาครัฐและภาคส่วนอืlน ๆ เพืlอหาทางออกและส่งเสริมการทํางานของนักปก
ปกป้องสิทธิมนุษยชนชุมชนและภาคประชาสังคมทีlได้รบั ผลกระทบ
ฟอร์ตี aฟายไรต์อยู่ระหว่างจัดทํารายงานเกีlยวกับสถานการณ์ของนักปกป้องสิlงแวดล้ อม
ซึlงดําเนินการในอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยเฉพาะทีเl กีlยวกับการทําเหมืองทองคําของบริษทั ทุ่งคํา
จํากัด งานวิจยั ของเรามุ่งตรวจสอบข้ อกล่าวหาว่ามีการทําร้ ายและคุกคามนักปกป้องสิlงแวดล้ อม
การควบคุมตัวโดยพลการ การจํากัดสิทธิทจีl ะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ
และความเสีlยงทีจl ะเกิดการละเมิดสิทธิทจีl ะอาศัยอยู่ในสิlงแวดล้ อมทีlดีผลการศึกษาของเราอยู่บนพื aนฐานก
ารสัมภาษณ์ผ้ ทู ีlเกีlยวข้ องโดยตรง รวมทังสมาชิ
a
กของชุมชนทีlได้ รับผลกระทบและหน่วยราชการในท้ องถิlน
รวมทังการเก็
a
บข้ อมูลจากเอกสารของศาล ภาพถ่ายและการบันทึกข้ อมูลอย่างอืlน
เหตุทีlเขียนจดหมายนี aเพืlอประกันว่ารายงานของเราจะให้ ข้อมูลอย่างเทีlยงตรงเกียl วกับนโยบายแล
ะการปฏิบตั ิของบริษัททุ่งคํา จํากัด ในระหว่างการศึกษาข้อมูลของเราเมืlอปี 2558-2559 เกีlยวกับข้ อกล่าว
หาว่ามีการโจมตีทําร้ ายนักปกป้องสิlงแวดล้ อมและชาวบ้ านทีlบ้านนาหนองบง เมืlอวันทีl @> พฤษภาคม
7>>y การฟ้องคดีทงทางแพ่
ัa
งและอาญา และการฟ้องคดีของบริษัททุ่งคํา จํากัด และการดําเนินงานอืlน ๆ
ของบริษัทเพืlอคุ้มครองสิทธิขนพื
ั a aนฐานในระหว่างการดําเนินธุรกิจ
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ฟอร์ตี aฟายไรต์พยายามจัดทํารายงานด้ านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นกลางตั aงอยูบ่ นพื aนฐานข้ อมูลทีlมี
อยู่ทงหมด
ัa
เราหวังว่าหน่วยงานธุรกิจของท่านจะช่วยตอบคําถามทีlแนบมานี aโดยเร็วสุดเท่าทีlจะเป็นไปได้
เพืlอให้ รายงานของเราครอบคลุมความเห็นของท่านด้ วย กรุณาให้ ข้อมูลใด ๆ เอกสารหรือข้ อมูลเชิงสถิติ
เพิlมหากท่านเห็นว่าเกีlยวข้ องกับงานวิจยั ของเรา
เพืlอให้ รายงานของเราครอบคลุมความเห็นของท่าน เราขอความกรุณาให้ ส่งคําตอบกลับมาภาย
ในวันทีl y กันยายน 7>?@ และหากท่านประสงค์ทจีl ะพบกับเจ้ าหน้ าทีlวจิ ยั ของเรา เรายินดีทีlจะส่งเจ้ าหน้ าทีl
ไปพบเพืlอพูดคุยรายละเอียดของานวิจยั ในเวลาทีlสะดวกสุดสําหรับท่าน
ขอบคุณทีlรับฟังความเห็นนี a เราหวังว่าจะได้ ร่วมมือกับหน่วยงานของท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เอมี สมิธ
ผู้อํานวยการบริหาร ฟอร์ตี aฟายไรต์

สําเนาถึง
นาย วิSwitzerland
จิตร เจียมวิจิตรกุล
78,
Route de Florissantหาร
ประธานคณะกรรมการบริ
CH 1206 Geneva

United States
P.O. Box 110
Belfast, Maine 04915
บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) +1.207.518.7983

อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร อาคาร@ ชันa y
Fortify.Rights@FortifyRights.org
7>7/@@ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพฯ @[Q@[
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คําถามจากฟอร์ ตีฟ. ายไรต์ สําหรับฝ่ ายบริหารของบริษัท ทุ่งคํา จํากัด
/. อยากทราบสถานะในปั จจุบนั และแผนการดําเนินงานด้ านธุรกิจของบริษัท ทุ่งคํา จํากัด ในจังหวัดเลย ประเทศไทย?
S. กรุณาอธิบายถึงนโยบายและการปฏิบตั ิของบริษัททุ่งคํา จํากัด เพื[อประกันให้ มีการคุ้มครองด้ านสิทธิมนุษยชน
ในระหว่างการดําเนินธุรกิจ
_. บริษัททุ่งคําจํากัดได้ ดําเนินการใด ๆ บริษัททุ่งคําเพื[อตรวจสอบและแก้ ไขการปฏิบตั ิมิชอบด้ านสิทธิมนุษยชนในระหว่าง
การดําเนินธุรกิจหรื อไม่?ท่านทราบหรื อไม่ว่าได้ เกิดการปฏิบตั ิมิชอบด้ านสิทธิมนุษยชนในระหว่างการดําเนินธุรกิจของบริษั
ททุ่งคํา จํากัด และที[ผ่านมาได้ มีการใช้ มาตรการใดเพือ[ แก้ ไข การปฏิบตั ิมชิ อบนี aหรื อไม่ ?
b. ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อการดําเนินงานและข้ อกังวลของกลุ่มฅนรักษ์ บ้านเกิด? ตัวแทนของบริษัททุ่งคํา
จํากัดได้ พบปะกับสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์ บ้านเกิด เพื[อแลกเปลี[ยนข้ อมูลและหาทางแก้ ไขตามข้ อกังวลหรื อไม่? หากมี
ผลลัพธ์ของการประชุมเป็ นอย่างไร?
g. กรุณาให้ ข้อมูลที[ท่านทราบเกี[ยวกับการโจมตีทําร้ ายชาวบ้ านที[บ้านนาหนองบงเมือ[ วันที[ /g พฤษภาคม Sggj
ท่านทราบหรื อไม่ว่า มีพนักงานบริษัทเข้ าไปเกี[ยวข้ องหรื อได้ รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์โจมตี เมื[อวันที[ /g พฤษภาคม?
ทางบริษัทได้ ดําเนินการใด ๆ เพื[อรายงานหรื อตอบสนองต่อการโจมตีเมื[อวันที[ /g พฤษภาคม?
k. ท่านทราบหรื อไม่ว่า มีพนักงานบริษัทหรื อฝ่ ายบริหารคนใด เกี[ยวข้ องกับการคุกคามชาวบ้ านที[อําเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย? ทางบริษัทได้ ดําเนินการใด ๆ หรื อไม่เพื[อแก้ ไขปั ญหาตามข้ อกล่าวหาว่าพนักงานบริษัทหรื อฝ่ ายบริหาร
ได้ ข่มขู่และคุกคามชาวบ้ านเหล่านี a?
j. กรุณาให้ ข้อมูลเกี[ยวกับขบวนรถบรรทุก และ/หรื อการขนส่งแร่ออกจากเหมืองแร่ของบริษัททุ่งคํา จํากัด
ในช่วงคํ[าของวันที[ /g พฤษภาคม Sggj
o. ทางบริษัททุ่งคํา จํากัดได้ ฟ้องคดีทังa ทางแพ่งและอาญา และคดีอื[น ๆ ในประเด็นเกี[ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิ[งแวดล้ อม
ทังหมดกี
a
[คดี นับแต่มีการก่อตังบริ
a ษัทในประเทศไทย? มีใครเป็ นคู่กรณีบ้างและมีข้อกล่าวหาอย่างไร
รวมทังมี
a ความคืบหน้ าของคดีเหล่านี aอย่างไรบ้ าง?
q. บริษัททุ่งคํา จํากัดได้ ถูกฟ้องร้ องดําเนินคดีทงทางแพ่
ัa
งและอาญา และคดีอื[น ๆ
ในประเด็นเกี[ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิ[งแวดล้ อมทังหมดกี
a
[คดี นับแต่มีการก่อตังa บริษัทในประเทศไทย?
มีใครเป็ นผู้กล่าวหา และมีข้อกล่าวหาอย่างไร รวมทังมี
a ความคืบหน้ าของคดีเหล่านี aอย่างไรบ้ าง?
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/r. กรุณาให้ ข้อมูลเกี[ยวกับแผนและมาตรการที[บริษัททุ่งคําได้ นํามาใช้ นับแต่เริ[ มการดําเนินงาน
ทังนี
a aเพื[อคุ้มครองสิ[งแวดล้ อมและป้องกันไม่ให้ เกิดผลกระทบร้ ายแรงด้ านสิ[งแวดล้ อมอันเนื[องมาจากการดําเนินงานของบริ
ษัททุ่งคํา จํากัด?
//. ท่านทราบหรื อไม่มีผลกระทบร้ ายแรงด้ านสุขภาพและสิ[งแวดล้ อม ที[อาจเกิดขึ aนจากการดําเนินงานของบริษัททุ่งคํา
จํากัดในอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย? มีการวางแผนใช้ มาตรการใด
หรื อได้ ใช้ มาตรการใดแล้ วเพื[อแก้ ไขผลกระทบร้ ายแรงด้ านสุขภาพและสิ[งแวดล้ อม
อันอาจเป็ นผลมาจากการดําเนินงานของบริษัททุ่งคํา จํากัดในอําเภอวังสะพุง?
/S. กรุณาให้ ข้อมูลเกี[ยวกับการตรวจสอบด้ านคุณภาพสิ[งแวดล้ อมล่าสุดในพื aนที[รอบเหมืองของบริษัททุ่งคํา
จํากัดในจังหวัดเลย รวมทังการตรวจสอบแหล่
a
งนํ aาตามธรรมชาติ นํ aาใต้ ดิน การตรวจสอบดิน การตรวจสอบพืช และสัตว์นํ aา
/_. กรุณาให้ ข้อมูลเกี[ยวกับแผนฟื นa ฟูที[จัดทําโดยบริษัททุ่งคํา จํากัดในปี Sgkr
รวมทังมี
a การปรึ กษาหารื อกับสมาชิกชุมชนในอําเภอวังสะพุงหรื อไม่? ได้ นํามาตรการใดมาใช้ เพื[อปฏิบตั ิตามแผนนี aบ้ าง?
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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

กวาทศวรรษทีผ่ า นมา สมาชิกกลุม ฅนรักษบา นเกิด
ซึง่ เปนเครือขายระดับชุมชนของนักปกปองสิง่ แวดลอม
ไดเรียกรองใหมกี ารตรวจสอบและแสดงความรับผิด
รวมถึงการคุม ครองสิทธิ เนือ่ งจากผลกระทบรายแรงทีค่ าดวาเกิดจาก
การทำเหมืองแรทองคำในจังหวัดเลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
การณรงคเหลานีท้ ำใหพวกเขาถูกตอบโตและถูกละเมิดสิทธิขน้ั พืน้ ฐาน

รายงานนี้ใหขอมูลการละเมิดและการปฏิบัติมิชอบ
ดานสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นกับสมาชิก
กลุมฅนรักษบานเกิด และนักปกปองสิ่งแวดลอมคนอื่นๆ
ในจังหวัดเลย รวมทั้งการจำกัดสิทธิเสรีภาพในชีวิต
และรางกาย ความมัน่ คงปลอดภัย การจำกัดสิทธิเสรีภาพ
ในการแสดงออกและการชุมนุมอยางสงบ
และสิทธิที่จะอยูอาศัยในสิ่งแวดลอมที่ดี
จากการเก็บขอมูลงานวิจยั เปนเวลาสามป
โดยมีการสัมภาษณผเู สียหายและประจักษพยาน เจาหนาทีข่ องรัฐ และบุคคลอืน่ ๆ
จำนวน 59 ครัง้ ในสถานทีต่ า งๆ ของไทย เปนขอมูลในการเขียนรายงาน
“เราสูเ พือ่ ปกปองบานของเรา”: การตอบโตนกั ปกปองสิง่ แวดลอมในจังหวัดเลย
ประเทศไทย รวมถึงขอมูลเกีย่ วกับกฎหมาย นโยบาย
และการดำเนินกิจการธุรกิจทีถ่ กู นำมาใช
เพือ่ ละเมิดสิทธิของนักปกปองสิง่ แวดลอมในประเทศไทย
และใหขอ เสนอแนะตอรัฐบาลไทย และหนวยงานธุรกิจในไทย
ในแงการคุม ครองการทำงานของนักปกปองสิทธิมนุษยชน
และจัดใหมกี ารเยียวยาอยางเปนผล

