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นาหนองบง



นาหนองบง



 การพัฒนาอุตสาหกรรม ทำาให้อุตสาหรรมเหมืองแร่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบ หรือไม่ก็เป็นตามที่ผู้สนับสนุนอ้าง ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานี้ 
มากกว่า 70 ประเทศได้ใช้กฎหมายเหมืองแร่อย่างเสรี เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในพ.ศ. 2551 บริษัท
เงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) หน่วยงานสาขาของธนาคารโลกที่ให้เอกชนกู้ยืมเงิน ได้ลงทุน 16,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอุตสาหกรรมเหมืองแร่

 มากกว่าร้อยละ 90 ของทองคำาทั่วโลก ซึ่งเป็นแร่ที่ผลิตได้ปริมาณน้อยนิดเมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตทางอุตสาหกรรม ได้ถูกผลิตในช่วง 161 
ปีที่ผ่านมา และแหล่งแร่ทองคำายังสามารถเข้าถึงได้ง่าย และถลุงแร่คุณภาพสูงออกมาได้เกือบทั้งหมดด้วย การลงทุนในเหมืองแร่ทองคำาคิดเป็น
ร้อยละ 33 ของการลงทุนในการทำาเหมืองแร่ของ IFC ทั้งหมด มากกว่าครึ่งหนึ่งของการใช้จ่ายด้านการสำารวจเหมืองแร่ในหนึ่งปีใช้ไปกับการสำารวจ
เหมืองแร่ทองคำา ซึ่งไม่ต่างจากเพชรนัก มูลค่านี้เมื่อแปรเป็นดอลลาร์ทำาให้ราคาที่แท้จริงของทองคำาไม่ชัดเจน ในพ.ศ. 2550 สำาหรับทองคำา 2,444 
เมตริกตันในตลาด ต้องมีการเคลื่อนย้ายหินกว่า 1.8 ล้านล้านตัน การผลิตแหวนแต่งงานทองคำาหนึ่งวงจะทำาให้เกิดของเหลือ 20 ตัน การถลุงและ
การระเบิดหินเหล่านี้ได้นำาไปสู่การรั่วไหลของสารเคมี สารประกอบ และโลหะหนักสู่สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และยังก่อผลเสียหายใหญ่หลวงต่อ
ชุมชนบริเวณโดยรอบเหมือง

 มีการรับรู้ถึงผลกระทบของการทำาเหมืองแร่ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและชีวิตมนุษย์กันอย่างกว้างขวาง ในประเทศฟิจิ พืชผลของชุมชน
ถูกทำาลาย สุขภาพและความเป็นอยู่ของเด็กต้องด้อยลงไปเนื่องมาจากการผลิตทองคำา ในพ.ศ. 2549 ไซยาไนด์รั่วจากเหมืองแร่ในประเทศกานา 
ทำาให้ปลาจำานวนมากตายและปนเปื้อนน้ำาดื่ม ในประเทศแอฟริกาใต้ การผลิตพืชผักลดลงอย่างมีนัยสำาคัญเนื่องมาจากการล้นของกากแร่ลงสู่
แหล่งน้ำาในท้องถิ่น การกระทำาการเพื่อนำาสิ่งที่อยู่ใต้พื้นโลกออกมานั้นมักจะขัดต่อชีวิต วิถีชีวิต และสิทธิของมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนพื้นผิว ผู้ซึ่งต้อง
พึ่งพาน้ำาและดินในการใช้ชีวิตและแทบจะไม่เคยปรารถนาทองคำาซึ่งอยู่ใต้แผ่นดินนั้นเลย

 ชาวบ้านโดยรอบเหมืองแร่ของบริษัท ทุ่งคำา จำากัด ในจังหวัดเลย ประเทศไทยปฏิเสธที่จะเฝ้ามองปลาตาย ต้นไม้แห้งเหี่ยว และสุขภาพร่างกาย
ทรุดโทรมโดยที่ไม่ได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นของพวกเขา พวกเขาเข้าร่วมการดิ้นรนของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่ทั่วโลก ยืนหยัด
ต่อสู้เพื่อชีวิตของตน ชุมชนพื้นเมืองในสหรัฐอเมริกา ปาปัวนิวกินี และอีกหลายประเทศได้คัดค้านต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งเกิดจากการถูก
มองข้ามของรัฐบาลในการควบคุมการทำาเหมืองแร่ทองคำา พวกเขาอ้างว่า ปมขัดแย้งระหว่างราคาทองคำากับมูลค่าของทรัพยากรท้องถิ่นแท้จริง
แล้วเป็นผลมาจากผู้ที่มีอำานาจให้คุณค่ากับเงินมากกว่าชีวิตมนุษย์ สำาหรับชาวบ้านในจังหวัดเลยนั้น ทางออกในเรื่องการปนเปื้อนของแหล่งน้ำา
ท้องถิ่นไม่ได้ง่ายเหมือนการจัดหาน้ำาสะอาดให้แบบที่หน่วยราชการในพื้นที่ทำา สำาหรับปัจจุบันและอนาคต พวกเขายืนยันให้รัฐใช้อำานาจเพื่อเห็น
สิทธิของพลเมืองมากกว่าชื่อเสียงและผลประโยชน์

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่นำามาใช้ตรวจสอบ:
 มาตรา 11 : สิทธิในน้ำา
 มาตรา 1, 11 : สิทธิในอาหาร
 มาตรา 6, 7 : สิทธิในการประกอบอาชีพ
 มาตรา 12 : สิทธิในสุขภาพ

จำานวนของประชนที่ได้รับผลกระทบ:
 การปนเปื้อนของน้ำาและเรื่องอื่นๆ มีผลกระทบต่อประชากร 3,505 คนซึ่งอาศัยอยู่ในตำาบลเขาหลวง ใกล้กับเหมืองแร่ของบริษัท ทุ่งคำา จำากัด

ข้อค้นพบ:
 จากหลักฐานที่ไม่อาจโต้แย้งได้ของการปนเปื้อนของน้ำาใต้ดินและน้ำาผิวดินในตำาบลเขาหลวง รัฐ
ประสบความล้มเหลวในการหาตัวผู้รับผิดชอบต่อระดับที่สูงขึ้นของสารเคมีและโลหะหนักมีพิษใน
แหล่งน้ำาในพื้นที่ ซึ่งนำาไปสู่การเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและสุขภาพของชาวบ้าน รัฐจึง
กำาลังละเมิดสิทธิในน้ำา สิทธิในอาหาร สิทธิในการประกอบอาชีพ และสิทธิในสุขภาพ

ข้อมูลล่าสุด: 22 เมษายน 2552

สาระสังเขป
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บทนำา
สิทธิทางอาหาร

สิทธิด้านแรงงาน

สิทธิด้านแรงงาน

สิทธิด้านสุขภาพอนามัย

สิทธิความมั่นคงในการครอบครอง

สิทธิในการเข้าถึงน้ำา

 มนุษย์สื่อสารกันด้วยภาษาที่แตกต่างกัน แต่มีภาษาหนึ่งที่
สื่อสารกับทุกคนได้  นั่นคือ ภาษาแห่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

 เสียงจากคนชายขอบ เป็นการวิเคราะห์ประเด็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน โดยอาศัยกรอบกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  เนื่องจากกติกาดัง
กล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์    
กรอบกติกาดังกล่าวช่วยเชื่อมความแตกต่างระหว่างชาติ  
ชาติพันธุ์ ชนชั้น เพศ อายุ และวัฒนธรรม สิทธิที่ร่างไว้ในกติกาฯ 
มีเอกลักษณ์ในความเป็นสากลและมีศักยภาพในการเชื่อมโยง
ความหลากหลายและเอื้อให้ภาษาแห่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ถูกสื่อสารถึงกันได้

 ไม่ว่าสถานะในการลงนามจะเป็นเช่นไร แต่ไม่มีรัฐใดได้
ตระหนักถึงสิทธิดังที่ระบุไว้ในกติกาสากลว่าด้วยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภายใต้โครงสร้างการเมือง  
เศรษฐกิจ และสังคมที่มีอยู่ ทุกวันนี้ยังมีผู้คนที่ถูกละเมิดสิทธิ
และรัฐกลับมองข้าม ทั้งที่ทุกคนสมควรได้รับศักดิ์ศรีแห่งความ
เป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน 

 ประเทศไทยเช่นเดียวกัน ท่ามกลางกระแสการพัฒนา
ประเทศและอุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งนำาไปสู่
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนบางกลุ่ม แต่ยังมีผู้คนจำานวน
มหาศาลซึ่งถูกลิดรอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างมาก นับ
ตั้งแต่ประเทศไทยได้ลงนามในกติการะหว่างประเทศฯ เมื่อปี 
พ.ศ. 2542 โดยปฏิญาณว่าจะรับรองสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม ให้แก่ประชาชนไทยทุกคน อย่างไรก็ตามสิทธิ
เป็นเพียงแค่ถ้อยคำาในเอกสาร ซึ่งรัฐมักละเลยไม่นำาไปปฏิบัติ
อย่างจริงจัง

 การไม่ปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศฯของรัฐเกิดขึ้น
อย่างชัดเจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน  
เนื่องจากเป็นพื้นที่ชนบทซึ่งรายได้เฉลี่ยของประชากรต่ำาที่สุด
ในประเทศ กอรปกับคนส่วนใหญ่ในภาคอีสานสืบเชื้อสายจาก
ประเทศลาวมากกว่าเชื้อสายไทยภาคกลาง ทำาให้ภาคอีสานถูก
แบ่งแยกจากภาคอื่นๆ ด้วยสภาพภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง นอกจากนี้ด้วยศักยภาพในการเติบโต
ด้านอุตสาหกรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภูมิภาค 
ทำาให้ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างมากจากแผนการพัฒนา
หลายโครงการซึ่งริเริ่มขึ้นโดยรัฐบาลส่วนกลางของประเทศ

 โครงการศึกษาวิจัย เสียงจากคนชายขอบ เริ่มต้นขึ้นเมื่อ 
พ.ศ. 2551 โดยจัดทำารายงานนำาร่อง 6 ฉบับ ซึ่งเป็นไปตามเป้า
หมายที่วางไว้ตามรายงานแพร่หลายมากขึ้นและมีการจัดพิมพ์
ซ้ำา ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 จึงมีการจัดทำารายงานเพิ่มเติมอีก 
2 ฉบับ ทำาให้ เสียงจากคนชายขอบ พัฒนาก้าวไปถึง 8 ฉบับ 
โครงการนี้ได้แสดงให้เห็นว่ากรอบของกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สามารถใช้
เป็นเครื่องมือที่มีพลังขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมและการเมือง 
รายงานการศึกษาทุกฉบับให้ความสำาคัญกับสิทธิในการกำาหนด
เจตจำานงของชุมชนอีสาน โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการทำา
เกษตรโดยใช้สารเคมี เอชไอวี/เอดส์ การสร้างเขื่อน การขุดลอก
แม่น้ำา ชุมชนแออัด รวมถึงกฎหมายป่าชุมชน และผลกระทบ
จากการทำาเหมืองทองคำา

 เรื่องราวเหล่านี้ทำาให้เห็นภาพชีวิตในประเด็นต่าง ๆ ชัดเจน
ขึ้น ดังเช่นภาพของหญิงสาวท่ีต้องทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บ
ป่วยร้ายแรงหลังจากใช้น้ำาที่มีสารผสมโลหะปนเปื้อน ภาพของ
ชุมชนที่อาศัยอยู่ในป่าด้วยความหวาดกลัวกฎหมายและการ
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สิทธิด้านสุขภาพอนามัย

สิทธิในการเข้าถึงน้ำา
สิทธิในความยั่งยืน

สิทธิความมั่นคงในการครอบครอง

สิทธิในการมีมาตรฐานชีวิตที่ดีเพียงพอ

สิทธิทางอาหาร

ถูกขับไล่ แต่ยังคงเข้มแข็งและร่วมใจกันต่อสู้เพื่อรักษาวิถีชีวิต
และที่ดินทำากินของตนเอง  ภาพของผู้หญิงที่สูญเสียสามีและ
พ่อหลังจากต้องอพยพออกจากพื้นที่สร้างเขื่อน แต่ยังคงมีกำาลัง
ต่อสู้เพื่อให้ได้วิถีชีวิตกลับคืนมา  ภาพของแม่ที่ต้องเข้ากรุงเทพฯ 
เพื่อหางานทำา เพราะแม่น้ำาที่เคยพึ่งพาถูกขุดลอก และภาพ
ของผู้ชายที่พบว่าเขาติดเชื้อเอชไอวี และหลังจากผ่านพ้นความ
เศร้าโศกและถูกสังคมรังเกียจ เขาทำางานร่วมกับกลุ่มเพื่อนผู้ติด
เชื้อ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้ง  ภาพ
ของยายที่ย้ายมาอยู่ในเมืองใหญ่เพื่อหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้น แต่
กลับมาลงเอยอยู่ที่สลัมและยังต้องเสี่ยงกับการถูกไล่รื้อบ้าน 
และภาพของพ่อซึ่งไม่สามารถจับปลาเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวได้
เนื่องจากการสร้างเขื่อน และยังต้องเฝ้ามองลูกหลานออกจาก
ชุมชนเพื่อไปหางานทำาที่อื่น

 นอกจากภาพต่าง ๆ เหล่านี้จะบอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้ของ 
แต่ละคน ยังสะท้อนภาพอีกหลายพันชีวิตที่ไม่เคยมีใครมองเห็น 
ถึงแม้จะมีความแตกต่างของเรื่องราวความเป็นมาและอุปสรรค 
แต่คนเหล่านี้ต่างมีประสบการณ์ชีวิตของคนชายขอบที่ต้องทน
ทุกข์จากนโยบายของภาครัฐรวมเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันและ
สื่อสารด้วยภาษาเดียวกัน คือภาษาแห่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ผ่านกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการเคารพในสิทธิมนุษย
ชนสากล

 กรอบสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ไม่เพียงแต่
เอื้อให้เกิดความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเท่านั้น แต่ยังทำาให้
ภาครัฐเข้ามามีส่วนรับผิดชอบในการกระทำา เพื่อให้รับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติหรือละเลยต่อหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นบุคคล กลุ่มหรือ
การเคลื่อนไหวของทั่วโลกได้พยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเอง และ

ใช้กรณีตามกรอบสิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
เพื่อเรียกร้องต่อรัฐบาล ดังเช่นแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วโลกชี้ให้เห็น
ถึงการเชื่อมโยงและสร้างความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวเพื่อปกป้อง
สิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของตัวเอง ดังนั้น
กรอบของสิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จึง
มีศักยภาพอย่างมากในการเป็นกลไกสำาคัญเพื่อสร้างให้ข้อ
กำาหนดของสิทธิมนุษยชนถูกนำาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
ความเป็นสากลของสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
และความหลากหลายของกลุ่มคนที่ ได้รับผลกระทบจาก
ประเด็นต่าง ๆ สามารถนำากรอบแนวคิดนี้เพื่อกำาหนดเจตจำานง
ของตัวเอง กรอบแนวคิดดังกล่าวนี้เป็นหนทางที่เอื้อให้เกิดการ
สื่อสารระหว่างรัฐและประชาชนโดยทำาให้เสียงของประชาชนถูก
รับฟังมากขึ้น 

 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมเปี่ยมไปด้วยพลัง เพราะปูทางให้เกิดศักดิ์ศรีและสร้าง
ภาษาในการสื่อสารให้กับคนชายขอบ เพื่อสร้างความเข้าใจและ
ความเป็นหนึ่งเดียว สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ไม่ได้สร้างศักดิ์ศรี แต่เป็นเครื่องยืนยันว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีตั้งแต่
กำาเนิด  ความแตกต่างระหว่างชาติ  ชาติพันธุ์ ชนชั้น เพศ อายุ 
และวัฒนธรรม ซึ่งเข้าใจว่าเป็นอุปสรรค แต่แท้จริงแล้วสามารถ
ก้าวข้ามไปได้โดยใช้ภาษาเดียวกันนี้  กติการะหว่างประเทศฯ  
เชื่อมโยงความแตกต่างโดยเปิดโอกาสให้เราทำางานร่วมกันเพื่อ
สร้างความเป็นหนึ่งเดียวในด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมที่ทุกคนสมควรได้รับ ดังนั้นเราจึงรวมพลังเพื่อขับ
เคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมโดยไม่มีขอบเขตอุปสรรค
มาขวางกั้น
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 กิจวัตรประจำาวันของ เล่ง วงศ์คำาโสม กลายเป็นเรื่องน่าหวาด
กลัวสำาหรับเธอ เป็นเวลากว่าหน่ึงปีมาแล้วที่เธอตื่นนอนเวลาตีห้า
ทุกวัน แต่ไม่สามารถเริ่มกิจวัตรได้จนกว่าจะแปดโมงเช้าซึ่งเกิดจาก
ความเจ็บปวดแสนสาหัสที่เธอเผชิญ ใบหน้าของเธอเผยความเจ็บ
ปวดและดวงตาของเธอที่แดงก่ำาจากเส้นเลือดฝอยแตกได้สื่อถึง
ความเร่งด่วนของภาวะที่เธอเผชิญ เล่งชายตาลงที่เท้าของเธอและ
สารภาพว่า “ฉันทนทุกข์ทรมานทุกเช้า”

 ในฐานะหนึ่งในชาวบ้าน 54 คนจากหกหมู่บ้านในเขตตำาบลเขา
หลวงที่พบว่ามีภาวะพิษไซยาไนด์ เล่งใช้เวลาเกือบทั้งวันในบ้าน เธอ
กลัวการออกจากบ้าน เนื่องจากสุขภาพของเธอตอนนี้ทำาให้เธอมี
ปัญหาหน้ามืด คลื่นไส้ อาเจียน เจ็บหน้าอก ปวดหัว และสูญเสียการ
มองเห็นอยู่ทุกวัน

 กองสาธารณสุขจังหวัดวินิจฉัยว่า อาการของเล่ง เกิดจากภาวะ
พิษไซยาไนด์ เมื่อพ.ศ. 2551 แม้ว่าพวกเขาจะไม่บอกว่าในร่างกาย
เธอมีไซยาไนด์อยู่มากแค่ไหน เธอก็รู้ว่า เธอมีระดับไซยาไนด์อยู่ใน
กลุ่มสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับชาวบ้านคนอื่นที่ได้รับการทดสอบ

 เล่งกังวลและกลัวเพราะไม่ว่าเธอหรือใครก็ตามไม่อาจยืนยันได้
ว่า เธอสะสมไซยาไนด์ปริมาณมากขนาดนั้นในเลือดได้อย่างไร “ฉัน
ไม่รู้ว่าจริงๆ แล้วฉันรับมาได้ยังไง พวกเขาแค่บอกว่าฉันมี ฉันก็แค่
รู้” เธอบอก กว่าปีมาแล้วที่เล่งต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยทั้งทาง
ด้านร่างกายและจิตใจ แต่เธอก็ไม่สามารถหยุดทำานาหรือทอผ้าได้ 
เนื่องจากต้องใช้เงินมารักษาอาการเจ็บป่วย

 สุขภาพที่เสื่อมโทรมลงของเล่งเกิดจากการสัมผัสสารเคมีอย่าง 
หลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งในขณะที่เธอทำางานและที่บ้าน เธออาจจะสัมผัส
กับไซยาไนด์ แคดเมียม หรือสารหนูในไร่นาทางอากาศหรือน้ำา เธอ

ใช้น้ำาใต้ดินที่ถูกปนเปื้อนที่บ้านในการอาบน้ำาเพราะเธอไม่มีทาง
เลือกอื่น เธอยากจนเกินกว่าจะซื้อน้ำาสะอาดมาอาบ ทำาให้เล่งกลัว
การอาบน้ำาเพราะเธอไม่รู้ว่าน้ำาจะกระทบต่อสุขภาพของเธออย่างไร

 เนื่องจากเล่งไม่สามารถหยุดทำางานแล้วไปรอรับการรักษาที่    
โรงพยาบาลรัฐได้ เธอจึงรับการรักษาที่คลินิกเอกชน โดยเสียเงินค่า
รักษาครั้งละ 150 บาท แพทย์ที่คลินิกไม่ได้รับทราบเกี่ยวกับความ
ซับซ้อนของอาการของเล่ง จึงสั่งยาทั่วๆ ไปที่ใช้รักษาอาการเจ็บป่วย
เฉพาะอย่าง เช่น ปวดท้อง คลื่นไส้ และปวดหัว “ฉันไปหาหมอและ
ได้ยามา กินยาเมื่อไหร่วันนั้นฉันก็จะรู้สึกดีขึ้น” เธออธิบาย การขาด
ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เกี่ยวกับภาวะพิษไซยาไนด์ทำา
ให้เล่งต้องจมอยู่ในความเจ็บป่วยที่แพทย์ไม่อาจรักษาได้อย่างเต็มที่
 
 จนเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 จากการออกอากาศของสารคดี
ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยเธอจึงได้กระจ่างเรื่องสาเหตุของความเจ็บ
ป่วยของเธอ สารพิษที่ปลดปล่อยจากเหมืองแร่ทองคำาเปิดใหม่ที่ตั้ง
อยู่ในระยะใกล้ชิดกับหมู่บ้านของเล่ง อาจรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำาใน
ท้องถิ่นและอากาศ ทำาให้เธอและชาวบ้านจำานวนมากสะสมสารเคมี
เหล่านี้ในเลือด
 
 เนื่องจากข้อมูลที่เป็นความจริงเกี่ยวกับต้นกำาเนิดของการปน 
เปื้อนมีอยู่อย่างจำากัด เล่งจึงใช้ชีวิตไปอย่างไม่รู้ว่าต้องหลีกเลี่ยง
อะไรบ้างเพื่อป้องกันความทุกข์ทรมานที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เธอ
ใช้ชีวิตอยู่ในความกลัวที่ว่า สารเคมีจะส่งผลกระทบต่อชีวิตเธอไป
ตลอด แต่ไม่มีใครให้ความช่วยเหลือได้ “ฉันไม่มีความสุขเลย เศร้า
มากที่ตัวเองมีปัญหาสุขภาพ ฉันอยากรู้ว่าจะทำาให้สุขภาพดีขึ้น 
รักษาตัวเองให้อาการดีขึ้น และเอาไซยาไนด์ออกไปจากเลือดฉันได้
ยังไง” เธอกล่าว1

เรื่องเล่า
เล่ง วงศ์คำาโสม
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ความเป็นมา

 ผู้คนในหมู่บ้านหนองบง ตำาบลเขาหลวงได้ใช้ชีวิตแบบชุมชนเกษตรกรรมมาหลายช่ัวอายุคนในหุบเขา ภูทับฟ้า ภูเหล็ก และภูซำาป่าบอน
ในจังหวัดเลย ซ่ึงต้ังอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เม่ือพ.ศ. 2547 บริษัท ทุ่งคำา จำากัดได้เร่ิมก่อสร้างเหมืองแร่ใกล้หมู่บ้านนา
หนองบงประมาณหน่ึงกิโลเมตร นับต้ังแต่น้ัน ชาวบ้านนาหนองบงและชุมชนอีก 5 ชุมชนท่ีอาศัยอยู่รอบๆบริเวณเขาลูกเดียวกัน ส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติโดยรอบได้รับผลกระทบด้านลบ การเข้าถึงทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนถูกจำากัดลง แหล่งน้ำาในท้องถ่ินถูกปนเป้ือน และผลผลิตทางการ
เกษตรลดลง จากคำาบอกเล่าของชาวบ้านน้ัน ปัญหาสุขภาพอย่างผ่ืนผิวหนัง โรคระบบทางเดินหายใจ หวัดเร้ือรัง และอาการเจ็บท่ีตา พบได้บ่อย
ข้ึน ชาวบ้านบางคนสงสัยว่า ปัญหาเหล่าน้ีอาจเก่ียวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ในเหมือง2  อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ท่ีเช่ือมโยง
ระหว่างการเปิดทำาเหมืองแร่กับปัญหาทางส่ิงแวดล้อมและสุขภาพเหล่าน้ี
 
 การทดสอบของ สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เม่ือพ.ศ. 2549 ได้ค้นพบว่า มีการปนเป้ือนของไซยาไนด์ใน
แหล่งน้ำาท้องถ่ินซ่ึงอยู่ใกล้กับเหมืองแร่ของบริษัททุ่งคำา3 ด้วยความวิตกกังวลเก่ียวกับคุณภาพน้ำาในท้องถ่ิน ชาวบ้านจำานวนมากเร่ิมหาซ้ือน้ำาด่ืม
จากบริษัทเอกชน ในพ.ศ. 2550 ชาวบ้านจากหมู่บ้านนาหนองบงได้จัดการเรียกร้องสิทธิทางน้ำาจากรัฐบาล และจัดต้ัง กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ข้ึน 
ภายในพ.ศ. 2552 กลุ่มน้ีจะมีสมาชิกมากกว่า 1,000 คน กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดได้ทำาการประท้วงหลายคร้ังท่ีศาลากลางจังหวัดเลยในพ.ศ. 2551 
เพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลจัดหาน้ำาสะอาดให้ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ทางการได้ออกคำาเตือนต่อชาวบ้านให้หยุดใช้น้ำาผิวดินและน้ำาใต้ดิน
มาประกอบอาหารหรือด่ืม หลังจากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า มีการปนเป้ือนของสารเคมีและโลหะหนักหลายชนิดในน้ำา ผลการทดสอบ
เหล่าน้ีทำาให้หน่วยงานภายในจังหวัดยอมจัดหารถบรรทุกน้ำาปริมาตร 10,000 ลิตรเพ่ือขนส่งน้ำามาให้ชาวบ้านจำานวน 3,505 คนในหกหมู่บ้านท่ี
ได้รับผลกระทบในตำาบลเขาหลวงทุกๆ วันทำางาน4  หากมีการแจกจ่ายอย่างท่ัวถึง รถบรรทุกน้ำาจะสามารถแจกจ่ายน้ำาให้ประชากรแต่ละคนได้
ประมาณ 3 ลิตรต่อวันเพ่ือใช้ในการด่ืม เตรียมอาหาร อาบ ซักผ้า และใช้ในครัวเรือน5  ในความเป็นจริงแล้ว การจัดสรรน้ำาเป็นไปอย่างไม่ท่ัวถึง 
ทำาให้มีชาวบ้านจำานวนหน่ึงได้รับน้ำาอย่างพอเพียง และชาวบ้านท่ีเหลือไม่ได้รับเลย 
 
 เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ผู้ชุมนุมซ่ึงประกอบด้วยชาวบ้านจากหกหมู่บ้านท่ีได้รับผลกระทบได้เรียกร้องให้หน่วยงานราชการจัดหารถ
ขนส่งน้ำาเพ่ิมอีกส่ีคัน เคร่ืองกรองน้ำา และวิธีแก้ไขการปนเป้ือนของน้ำาในท้องถ่ินอย่างถาวร ทางการได้จัดรถขนน้ำาให้อีกหน่ึงคันในวันท่ี 28 มีนาคม 
พ.ศ. 2552 แต่เน่ืองจากงบประมาณไม่เพียงพอ ทางจังหวัดจึงหยุดแจกจ่ายน้ำาโดยส้ินเชิงและเปล่ียนหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการแจกจ่ายน้ำาไป
เป็นเทศบาลตำาบลวังสะพุง แต่มีการแจกจ่ายน้ำาให้เพียงแค่ 2 หมู่บ้านได้แก่ หมู่บ้านนาหนองบงและภูทับฟ้าพัฒนา โดยมีการให้สัญญากับชาว
บ้านว่าจะแจกจ่ายน้ำาให้จนกระท่ังขุดบ่อน้ำาใหม่เสร็จ แต่ไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร ย่ิงไปกว่าน้ัน ชาวบ้านยังรู้สึกไม่ปลอดภัยในการด่ืมน้ำา
ท่ีรถบรรทุกน้ำานำามาแจกจ่ายเน่ืองจากตัวถังน้ำาเป็นเหล็ก แทนท่ีจะเป็นสแตนเลสเหมือนอย่างรถบรรทุกน้ำาคันก่อนๆ 

 ในตอนแรก ชาวบ้านท่ีหมู่บ้านนาหนองบงได้รับการแจ้งว่าจะมีการขุดบ่อน้ำาใหม่เพ่ือให้ชาวบ้านสามารถท่ีจะเข้าถึงแหล่งน้ำาท่ีสะอาด แต่
เน่ืองจากมีความจำากัดทางด้านงบประมาณ ทางภาครัฐจึงบอกชาวบ้านว่าสามารถขุดหาบ่อน้ำาใหม่ได้เพียง 3 บ่อเท่าน้ัน ซ่ึงบ่อแรกได้มีการขุดไป
แล้วโดยผลท่ีออกมาคือพบการปนเป้ือนของสารตะก่ัวในระดับท่ีสูง ขณะกำาลังจัดทำารายงานฉบับน้ี ทางศูนย์ทรัพยากรน้ำาบาดาลขอนแก่นกำาลัง
ทำาการขุดเจาะบ่อน้ำาบ่อท่ี 2 ในหมู่บ้านนาหนองบงอยู่

นาหนองบง
รายงานสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
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เสียงจากคนชายขอบ

  เทศบาลตำาบลวังสะพุงได้มีการจัดวางถังน้ำาขนาดใหญ่ในหมู่บ้านนาหนองบงและภูทับฟ้าพัฒนาในวันท่ี 30 มีนาคม 2552 เพ่ือเป็นอีกทาง
เลือกหน่ึงในการแก้ไขปัญหาเร่ืองน้ำา ซ่ึงในอนาคตชาวบ้านสามารถท่ีจะนำานำา้ไปใช้ได้ ซ่ึงในขณะกำาลังจัดทำารายงานฉบับน้ีน้ัน การติดต้ังถังน้ำาดัง
กล่าวน้ันยังไม่แล้วเสร็จ7  2เดือนหลังจากท่ีรัฐบาลประกาศห้ามนำาน้ำาไปใช้เน่ืองจากพบการปนเป้ือนในน้ำาน้ัน จนถึงบัดน้ี ภาครัฐยังไม่สามารถหา
หนทางแก้ไขปัญหาระยะยาวสำาหรับส่ิงท่ีชาวบ้านกำาลังเผชิญอยู่ ได้

ข้อมูลชุมชน

 หกหมู่บ้านในเขตตำาบลเขาหลวง ซ่ึงประกอบด้วยหมู่บ้านาหนองบง กกสะทอน แก่งหิน โนนผาพุงพัฒนา และภูทับฟ้าพัฒนาต้ังอยู่ในเขต
หุบเขาภูทับฟ้า ภูเหล็ก และภูซำาป่าบอน เทือกเขาในจังหวัดเลย หมู่บ้านเหล่าน้ีมีประชากร 3,505 คนจาก 1,090 ครอบครัว นับต้ังแต่การต้ัง
ถ่ินฐานเม่ือมากกว่า 60 ปีท่ีแล้ว หมู่บ้านท้ังหกน้ีได้พ่ึงพาแม่น้ำาฮวยและลำาน้ำาสาขาในการชลประทาน การประมง การปลูกพืชริมฝ่ัง และการใช้
น้ำาในชีวิตประจำาวัน พืชหลักท่ีมีการปลูกในพ้ืนท่ีได้แก่ ข้าว ถ่ัวเหลือง และยาง

 หมู่บ้านนาหนองบงมีประชากรท้ังส้ิน 760 คนจาก 220 ครัวเรือน หมู่บ้านน้ีถูกแบ่งออกเป็นสองชุมชนตามสภาพภูมิศาสตร์คือ นาหนองบง    
คุ้มน้อยซ่ึงต้ังอยู่ทางเหนือและนาหนองบงคุ้มใหญ่ซ่ึงต้ังอยู่ทางใต้ เม่ือไม่นานมาน้ีเองท่ีชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างสมบูรณ์ รายได้และ
การยังชีพเกิดจากเกษตรกรรมและการเก็บผักและสมุนไพรตามวิถีด้ังเดิม โดยพ่ึงพาแหล่งรายได้และอาหารจากภายนอกเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน

 ชาวบ้านได้พ่ึงพาทรัพยากรจากป่าใกล้ๆ โดยเฉพาะหน่อไม้ ซ่ึงเป็นอาหารหลัก ไม้ไผ่นำามาใช้ในการก่อสร้างกันโดยท่ัวไป และเคร่ืองใช้ท่ีทำา
จากไม้ไผ่ยังเป็นส่วนประกอบสำาคัญของวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมอย่างเช่น การจักตอก (ใช้ไม้จักตอกเพ่ือมัดข้าว) และพิธีกรรมอ่ืนๆเช่น ใช้ทำาต้น
กันฐ์ (ไม้ไผ่ท่ีใช้เสียบเงินในช่วงงานบุญ) รวมถึงพืชและสมุนไพรอ่ืนๆ ซ่ึงมีอยู่ตามธรรมชาติในภูมิภาคน้ีมีบทบาทแตกต่างกันไปในวิถีชีวิตทาง
วัฒนธรรมของชาวบ้าน

 ระหว่างฤดูแล้ง ชาวบ้านส่วนมากจะขายสลากกินแบ่งของรัฐบาลเป็นรายได้เสริม มีรายได้ประมาณ 6,000 บาทต่อเดือน8  นอกจากน้ี 
เกษตรกรจำานวนมากเร่ิมปลูกไม้ยาง ขณะน้ีรายได้เฉล่ียของครัวเรือนท่ีมีคนทำางานสองคนคือประมาณ 120,000 บาทต่อปี9 

 ชาวบ้านรับรู้เร่ืองการปนเป้ือนในแม่น้ำาฮวยและลำาน้ำาสาขาต้ังแต่พ.ศ. 2550 ชาวบ้านจำานวนมากสงสัยว่า การปนเป้ือนน้ีอาจเป็นสาเหตุของ
ผลผลิตทางการเกษตรท่ีลดลง และพวกเขากลัวท่ีจะบริโภคสมุนไพรและพืชในท้องถ่ิน ชาวบ้านเช่ือว่าความเป็นอยู่ของพวกเขาตกอยู่ในอันตราย 
นอกจากเร่ืองการปนเป้ือนแล้ว ชาวบ้านยังอ้างว่า การตัดไม้ทำาลายป่าในบริเวณเหมืองแร่ของบริษัท ทุ่งคำา จำากัดทำาให้เกิดการกร่อนของดินสูง
ข้ึนและนำาไปสู่ความเสียหายของพืชผลในฤดูฝน ร่องน้ำาซับนาดินดำาท่ีจัดสรรน้ำามาสู่ไร่นาและครัวเรือนในนาหนองบงน้อยได้ลดน้ำาลงอย่างมาก
นับต้ังแต่มีการก่อสร้างเหมือง ต้ังแต่พ.ศ. 2549 ผลผลิตข้าวลดลงกว่าสองในสาม10  ในขณะน้ีชาวบ้านถูกบีบให้ต้องใช้เงินออมและพ่ึงพาอาหาร
และแหล่งน้ำาจากภายนอกมากข้ึน

บริบทระดับภูมิภาคและระดับชาติ

 ประเทศไทยมีปริมาณน้ำาท่ีใช้ประโยชน์ได้ต่อประชากรน้อยท่ีสุดในทวีปเอเชีย เกือบหน่ึงในสามของน้ำาในประเทศไทยเป็นน้ำาท่ี “ไม่เหมาะ
สำาหรับการบริโภคของมนุษย์” ซ่ึงมีคุณภาพแย่ลงจากการเพ่ิมข้ึนของอุตสาหกรรม11 การเติบโตทางเศรษฐกิจเม่ือไม่นานมาน้ีได้นำามาซ่ึงมลพิษ
จากน้ำาเสีย ซ่ึงเป็นปัญหาสำาคัญในภาคกลางของประเทศ

 ระหว่างพ.ศ. 2534 ถึง 2548 ป่าไม้ของประเทศไทยลดลงร้อยละ 9.112 วันน้ีเพียงน้อยกว่าร้อยละ 30 ของพ้ืนท่ีประเทศเป็นป่าไม้ การตัดไม้
ทำาลายป่าเป็นผลมาจากการตัดไม้ทำาซุง การขยายตัวของเมือง และการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก13

 ในทศวรรษท่ีแล้ว รัฐบาลไทยได้ให้ความสำาคัญกับคุณภาพส่ิงแวดล้อม การมีส่วนรวมของประชาชน และการควบคุมทรัพยากรธรรมชาติ
โดยท้องถ่ิน ถึงจะเป็นเช่นน้ันก็ตาม แต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ก็ยังให้น้ำาหนักกับการผลักดันการ
เติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการดึงดูดเม็ดเงินจากการลงทุนจากต่างประเทศในการผลิตสินค้าส่งออก14 ผลก็คือ เกิดการแก่งแย่งทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างดุเดือด จึงทำาให้ส่ิงแวดล้อมต้องเส่ียงอันตรายอยู่ตลอด

 ในประเทศไทย เหมืองแร่เป็นตัวอย่างของอุตสาหกรรมท่ีทำาให้ท้ังส่ิงแวดล้อมและชุมชนต้องเส่ียงต่อภัยใหญ่หลวง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ภาคใต้ของประเทศ การทำาเหมืองแร่ดีบุกท่ีมีมากกว่า 50 ปีก่อให้เกิด
การปนเป้ือนของสารหนูในน้ำาใต้ดิน ชุมชนเลิกด่ืมน้ำาในพ.ศ. 2536 แต่
สารหนูกลับถูกค้นพบอย่างเป็นทางการเม่ือพ.ศ. 2543 การศึกษาคาด
การณ์ว่า การปนเป้ือนจะมีอยู่ไปอีก 30-50 ปี และประมาณการณ์ว่า 
ประชากร 6,120 คนจาก 24,566 คนท่ีสัมผัสสารหนู จะเป็นโรคพิษ
สารหนูเร้ือรัง15,16

 จังหวัดเลยซ่ึงเป็นท่ีต้ังของเหมืองแร่ทองคำาของบริษัททุ่งคำา จำากัด 
ต้ังอยู่บนสายแร่ทองคำาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซ่ึงทอดตัว
จากประเทศลาวไปยังประเทศมาเลเซีย รัฐบาลไทยได้สนับสนุนการ
ทำาเหมืองแร่อย่างเต็มท่ีภายในจังหวัด ด้วยแร่ธาตุกว่า 40 ชนิดในพ.ศ. 
2546 ซ่ึงก่อรายได้ของรัฐกว่า 740 ล้านดอลลาร์สหรัฐ17 การผลิตทองคำา
ในประเทศไทยเพ่ิมสูงถึง 4,269 กิโลกรัมในปี พ.ศ. 254918

 บริษัท ทุ่งคำา จำากัดเป็นบริษัทลูกของ บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ ซ่ึงมีผู้
ถือหุ้นหลักเป็นคนไทยท่ีต้ังอยู่ในกรุงเทพฯ19 บริษัท ทุ่งคำา จำากัดเป็น
บริษัทเหมืองแร่ทองคำาลำาดับสองท่ีเร่ิมดำาเนินการในประเทศไทย รอง
จาก เหมืองแร่ทองคำาชาตรี ในจังหวัดพิจิตร ท่ีเร่ิมดำาเนินการเม่ือเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 254420  ในพ.ศ. 2551 บริษัท ทุ่งคำา จำากัดมีรายได้
มากกว่า 24.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงร้อยละ 99 มาจากทองคำา21 ในพ.ศ. 
2546 กรรมการผู้จัดการของ บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ และบริษัท ทุ่งคำา จำากัด
อ้างว่า บริษัท ทุ่งคำา จำากัดมีต้นทุนของกระบวนการทำาเหมืองแร่ทองคำา
ท่ีต่ำาท่ีสุดในโลก ด้วยค่าใช้จ่าย 100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หน่ึงในสามถึง
คร่ึงหน่ึงของต้นทุนของบริษัทเหมืองแร่ทองคำาขนาดใหญ่อ่ืนๆ22

 ในขณะน้ีบริษัท ทุ่งคำา จำากัดกำาลังทำาเหมืองแร่ขนาด 2.07 ตาราง
กิโลเมตรในสองบริเวณ (T-1 and T-1-8) ซ่ึงต้องใช้ใบอนุญาตการทำา
เหมืองแร่ทองคำาถึงหกใบ บริษัทหวังว่าจะได้เปิดเหมืองในบริเวณท่ีสาม 
(T-1-S) เร็วๆ น้ี ใบอนุญาตในปัจจุบันของบริษัทใช้ได้เป็นเวลา 25 ปี
และสามารถต่ออายุได้หากค้นพบทองคำามากกว่าน้ี บริษัทมีใบอนุญาต
ท่ีย่ืนขอไปอีก 114 ใบในจังหวัดเลย ซ่ึงถ้าได้รับอนุญาตจะขยายการทำา
เหมืองแร่ข้ึนเป็นพ้ืนท่ีรวม 93.09 ตารางกิโลเมตร23

 เน่ืองจากการพัฒนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ได้หันเหไปทางอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ชุมชนจำานวนมากจึงต้องเผชิญ
กับเหมืองแร่ในพ้ืนท่ีของพวกเขา ในจังหวัดอุดรธานี ชุมชนท้องถ่ินระงับ
การทำาเหมืองแร่โปแตชได้มากว่าเจ็ดปีแล้ว

บริบทระดับนานาชาติ

 เศรษฐกิจของประเทศกำาลังพัฒนาจำานวนมากต้องพ่ึงพาการทำา 
เหมืองแร่โลหะท่ีมีค่าและสินค้าอุปโภคบริโภคอ่ืนๆ บริษัทเหมืองแร่มัก
จะใช้วิธีการถลุงแร่ท่ีประหยัดต้นทุนท่ีสุดเพ่ือให้ได้ผลกำาไรท่ีมากข้ึน ซ่ึง
ข้ึนอยู่กับวิธีการใดจะได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายของประเทศน้ันๆ วิธี
การท่ีประหยัดกว่าอย่างการเปิดหลุมแร่และการกรองไซยาไนด์ท้ิงน้ี มี
ผลอย่างมากในการก่อให้เกิดความเสียหายท่ีไม่อาจแก้ไขได้ต่อผืนดิน

ลำาดับเหตุการณ์
พ.ศ. 2541: บริษัท ทุ่งคำา จำากัดจัดทำาการประเมินผลกระทบสิ่ง
แวดล้อม ณ ที่ดินที่กำาหนดจะใช้ทำาเหมือง บริษัทรวบรวมลายเซ็นต์จาก

ชาวบ้านในหมู่บ้านนาหนองบง ด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่ชัดเจน

พ.ศ. 2546: บริษัท ทุ่งคำา จำากัดได้รับประทานบัตรการทำาเหมืองแร่

ทองคำาหกใบ รวมพื้นที่ทั้งหมด 2.07 ตารางกิโลเมตร

พ.ศ. 2547: ขั้นแรกของการทดสอบที่หนึ่ง, การก่อสร้างเหมือง T-1 

ที่ภูทับฟ้า เริ่มต้นขึ้น

พ.ศ. 2548: ขั้นที่สองของการทดสอบที่หนึ่ง

พ.ศ. 2549: เหมืองเริ่มเปิดดำาเนินงาน ต้นไม้ถูกตัดทิ้งทั้งหมด ขั้นที่

สามของการทดสองที่หนึ่ง พบไซยาไนด์ระดับสูงในน้ำา ชาวบ้านจำาได้ว่า 

นกน้ำาและปลาตาย

ธันวาคม พ.ศ. 2549 – มกราคม พ.ศ. 2550: ชาวบ้านสังเกตเห็น

การเปลี่ยนแปลงของความสมบูรณ์ของพืช เริ่มเป็นผื่นคันที่ผิวหนัง ชาว

บ้านจำานวนมากรายงานว่า สุขภาพโดยรวมแย่ลง

พ.ศ. 2551: ชาวบ้านไม่ทราบว่า มีการทดสอบน้ำาหรือไม่

มกราคม พ.ศ. 2551: ชาวบ้านเรียกร้องให้มีการตรวจสุขภาพ 

สำานักงานสุขภาพจังหวัดเลยจึงตรวจชาวบ้าน 279 คน พบว่าชาวบ้าน 

54 คนมีระดับไซยาไนด์ในร่างกายสูง

พฤษภาคม พ.ศ. 2551: ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้รับจดหมายคัด 

ค้านเกี่ยวกับเหมืองฉบับแรก

พฤษภาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2551: ชาวบ้านสังเกตเห็นผลของการ

กร่อนของดินคือ นาข้าวถูกน้ำาท่วม

มิถุนายน พ.ศ. 2551: ชาวบ้านส่งเร่ืองร้องไปยังองค์การบริหารส่วน

ตำาบลเป็นคร้ังแรก มีการจัดต้ังกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดและเรียกร้องให้มีการ

ทดสอบน้ำาอีกคร้ัง การทดสอบท่ีสองจึงเกิดข้ึนจากข้อเรียกร้องน้ี 

กรกฎคม พ.ศ. 2551: ชาวบ้านประท้วงที่ศาลากลางจังหวัดเลย 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพบกับชาวบ้าน 

ตุลาคม พ.ศ. 2551: ชาวบ้านจำาหนวนหนึ่งได้รับการทดสอบไซยา 

ไนด์เป็นครั้งที่สอง แต่ไม่เคยมีการเปิดเผยผลการทดสอบ ชาวบ้าน 400 

คน รวมตัวกันที่สำานักงานอุตสาหกรรมอบจังหวัดเลย เพื่อประท้วงการ

ขยายเหมือง

ธันวาคม พ.ศ. 2551: ชาวบ้านยื่นจดหมายร้องเรียนเกี่ยวกับผล 

กระทบของเหมืองกับสำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552: การทดสอบที่สาม สำานักงาน

สุขภาพจังหวัดออกแถลงการณ์เตือนห้ามชาวบ้านใช้น้ำาในท้องถิ่นเพื่อ

ดื่มหรือประกอบอาหาร

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552: ทางการเริ่มจัดหารถขนน้ำามาให้

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552: บริษัท ทุ่งคำา จำากัดจัดหาน้ำาให้

ชุมชนใช้ฟรี มีเพียง 12 ครัวเรือนในหมู่บ้านนาหนองบงที่ยอมลงชื่อแลก

กับน้ำาจากบริษัท

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552: กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด นำาชาวบ้าน 

200 คนไปยังศาลากลางจังหวัดเพื่อเรียกร้องให้ทางการหาแหล่งน้ำาที่

ยั่งยืน และสอบสวนหาแหล่งที่มาของมลพิษทางน้ำา

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2552: ศูนย์ทรัพยากรน้ำาบาดาลขอนแก่น

ได้ขุดหาบ่อน้ำาใหม่ที่หมู่บ้านนาหนองบง แต่พบการปนเปื้อนจึงจำาเป็น

ต้องทำาการขุดบ่อใหม่
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เสียงจากคนชายขอบ

และแหล่งน้ำาโดยรอบ ชุมชนเหมืองแร่ทองคำาท่ัวโลกจึงต้องประสบกับผลกระทบจากความเสียหายของส่ิงแวดล้อมและการปนเป้ือนของน้ำา

 ความเสียหายของส่ิงแวดล้อมซ่ึงเกิดจากเหมืองแร่ท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกส่วนมากเป็นผลมาจากความผิดพลาดของบ่อกักเก็บหางแร่ บ่อกักเก็บหาง
แร่ทำาหน้าท่ีเก็บน้ำาซ่ึงปนเป้ือนไซยาไนด์ท่ีใช้ในกระบวนการละลายอนุภาคทองคำาออกจากสินแร่ ความผิดพลาดของบ่อกักเก็บหางแร่ได้รับการ
บันทึกไว้ท่ัวโลกว่าเกิดจากการเกิดมวลน้ำากระฉอกข้ามตัวเข่ือน แผ่นดินไหว เข่ือนแตก หรือความผิดพลาดของเทคนิคทางธรณีวิทยา24  เม่ือเดือน
มกราคม พ.ศ. 2543 การเกิดมวลน้ำากระฉอกข้ามตัวเข่ือนในประเทศโรมาเนียทำาให้เกิดการปนเป้ือนของไซยาไนด์ในแม่น้ำาดานูบและลำาน้ำาสาขา 
การปนเป้ือนน้ีแพร่กระจายไปท่ัวทวีปยุโรปตอนกลางและตะวันออก ผลก็คือ โลหะมีพิษจากดินซ่ึงประกอบด้วยทองแดง สังกะสี และตะก่ัวเพ่ิม
ความเส่ียงต่อคุณภาพของน้ำาท่ีเก็บกักไว้ของเทศบาลต่างๆ25

 ในพ.ศ. 2549 เหมืองโบโกโซในดูมาไซ ประเทศกานาได้ประสบกับปัญหาการร่ัวซึมของไซยาไนด์ลงในลำาธารใกล้เคียง การร่ัวซึมน้ีได้ก่อผล 
กระทบร้ายแรงต่อประชากรปลาและปนเป้ือนในแหล่งน้ำาธรรมชาติซ่ึงประชากรยังต้องพ่ึงพาองค์กรพัฒนาเอกชนซ่ึงได้ย่ืนมือเข้ามาช่วยจัดหา
การดูแลทางการแพทย์ให้กับชาวบ้านท่ีมีปัญหาสุขภาพจากพิษของไซยาไนด์26 บริษัทปฏิเสธความรุนแรงของปัญหาแม้ว่ารัฐบาลจะเตือนไม่ให้
ด่ืมน้ำาในท้องถ่ินก็ตาม

 ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ใกล้เหมืองแร่ทองคำาวาตูคูลาในประเทศฟิจิจำาต้องด่ืมน้ำาท่ีถูกปนเป้ือนด้วยปรอทและแคดเมียมในระดับท่ีเป็นอันตรายมา
หลายทศวรรษ เด็กๆ ต้องประสบกับโรคบิดและท้องอืด ซ่ึงชาวบ้านคิดว่าเกิดจากน้ำาท่ีปนเป้ือน น้ำาในแม่น้ำากลายเป็นสีขุ่นและจำานวนปลาท่ีจับ
ได้ลดลง ใบไม้ของพืชผลมีสีอ่อนลงและมีจุดเล็กสีน้ำาตาลขาวขนาดเล็ก ทำาให้ชาวบ้านกลัวว่าอาหารก็ถูกปนเป้ือนไปด้วย27

 ในพ.ศ. 2543 บริษัท เดอร์แบนรูดพอร์ดดีพ จำากัด ได้ทำาไซยาไนด์จำานวน 1 ตันหกลงไปในเขตหุบเขายาล็อก (Yaloge River Valley)ใน
ประเทศปาปัวนิวกีนี ทุกๆปี เหมืองท้ิงกากแร่ปริมาณ 160,000 ตันลงในแม่น้ำาท้องถ่ิน ชาวบ้านได้เห็นสภาพท่ีแย่ลงของส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ
โดยท่ัวไป ซ่ึงนำาไปสู่ความไม่ม่ันคงทางอาหาร น้ำาท่วมเฉียบพลัน และการเจ็บป่วย การตายจากการด่ืมและอาบน้ำาท่ีมีการปนเป้ือน ต้ังแต่มีการ
เร่ิมทำาเหมือง เท้าของเด็กๆเร่ิมกลายเป็นสีเหลือง ซ่ึงเป็นสัญญาณของการสัมผัสกับไซยาไนด์28

 การทำาเหมืองแร่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนท่ีห่างไกลจากแหล่งกำาเนิดได้ ในเขตอะเมซอน มีการพบปรอทระดับสูงในเส้นผม
ของชาวบ้านในหมู่บ้านชาวประมงซ่ึงอยู่ห่างจากพ้ืนเหมืองแร่ทองคำาหลายร้อยกิโลเมตร อาการท่ีชาวบ้านมีน้ีบ่งบอกว่าเป็นโรคพิษต่อระบบ
ประสาท29

 การลงทุนของท้ังภาครัฐและเอกชนในการถลุงทองคำาและแร่อ่ืนๆ ท่ัวโลกได้คุกคามต่อความย่ังยืนของท้องถ่ิน ในหลายกรณี กฎหมายเหมือง
แร่และการบังคับใช้ของมาตรฐานส่ิงแวดล้อมยังไม่เพียงพอ เน่ืองจากการแสวงหาการพัฒนามักมีความสำาคัญเหนือกว่าการดำารงรักษาไว้ซ่ึง
ชุมชน วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม

การอ้างอิงทางกฎหมาย

 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ได้วางข้อกำาหนดที่ใช้ควบคุมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศไทย พรบ.นี้ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมหลาย
ครั้ง ครั้งล่าสุดคือ พ.ศ. 2545 พรบ.ให้รัฐบาลมีสิทธิเป็นเจ้าของในแร่ธาตุทั้งหมด บริษัทเหมืองแร่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อรับประกันว่า 
พลเมืองไทยทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการแสวงหาประโยชน์ในเหมืองแร่ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถหาทดแทนได้

 การให้ความสนใจกับความปลอดภัยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 69 ของพรบ.แร่ ห้ามมิให้ผู้ถือประทาน
บัตรกระทำาหรือละเว้นกระทำาการใดอันน่าจะ “เป็นเหตุให้แร่ที่มีพิษหรือสิ่งอื่นที่มีพิษก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือทรัพย์สิน” ในสิ่ง
แวดล้อมโดยรอบ30 พรบ.ยังได้กำาหนดไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ถือประทานบัตรปิดกั้น ทำาลาย หรือกระทำาด้วยประการใดให้เป็นการเสื่อมประโยชน์แก่
ทางน้ำาสาธารณะ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากทรัพยากรธรณีประจำาท้องที่ (มาตรา 63)31 ด้วยกฎข้อบังคับเหล่านี้ รัฐบาลได้แสดงให้เห็นถึง
คำามั่นสัญญาที่จะควบคุมการอนุรักษ์ซึ่งสิ่งแวดล้อม

 พรบ.แร่ตามที่แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อพ.ศ. 2545 ได้กำาหนดเพิ่มไว้ในมาตรา 88/9 และ 88/11 ว่าชาวบ้านมีสิทธิในการหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับ
โครงการเหมืองแร่ที่มีการนำาเสนอขึ้นมา รวมถึงมีเวลา 60 วันในการแสดงความคิดเห็นหลังจากที่เหมืองได้รับประทานบัตรแล้ว ข้อกำาหนดนี้
สนับสนุนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญไทยที่รับรองว่า พลเมืองมีสิทธิออกเสียงในโครงการอุตสาหกรรมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสิ่ง
แวดล้อมของตนได้32
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นาหนองบง

 ความคิดเห็นของชุมชนท้องถิ่นไม่เพียงแต่จำาเป็นในกระบวนการพิจารณาใบอนุญาตเท่านั้น แค่ยังจำาเป็นต่อข้อบังคับในการจัดทำาการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ที่การทำาเหมืองแร่ทุกแห่งจำาเป็นต้องจัดทำาก่อนการสร้างเหมือง ด้วยการจัดทำาการประเมินผลกระ
ทบสิ่งแวดล้อมนี้ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2535 พลเมืองจึงมีสิทธิมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่า
อุตสาหกรรมจะดำาเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขใดในท้องถิ่น33 กฎระเบียบและวิธีดำาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเสนอโครงการจะได้รับการตัดสิน
โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องเสนอต่อสำานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทำาการอนุมัติ

 เมื่อการถลุงแร่เริ่มขึ้น บริษัทจำาเป็นต้องจ่ายภาษีค่าภาคหลวงให้กับรัฐบาลทุกๆ สามเดือน ซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่า
ภาคหลวงแร่พ.ศ. 250934  ในพ.ศ. 2550 กระทรวงอุตสาหกรรมได้แก้ไขเพิ่มเติมพรบ.นี้เพื่อเพิ่มค่าภาคหลวงของทองคำาจากร้อยละ 2 ให้ขึ้น
ไปอยู่ในช่วงร้อยละ 2.5-20 โดยขึ้นอยู่กับราคาสินค้าของทองคำา บริษัท ทุ่งคำา จำากัดดำาเนินงานโดยยึดราคาคงที่ของทองคำาไว้ที่ราคา 800 
เหรียญสหรัฐ และตาม พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่นั้น ต้องจ่ายเงินเป็นจำานวนร้อยละ 10 ต่อทองคำา 1 กรัม35,36  ในระหว่างวัน
ที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2551 เท่านั้น  บริษัทจ่ายค่าภาคหลวงเป็นจำานวนเงิน 13 ล้านบาท จากมูลค่านั้น รัฐบาลไทยได้เงิน 5.2 
ล้านบาท และหน่วยงานรัฐในพื้นที่ได้อีก 7.8 ล้านบาท37 ภาษีนี้เป็นหลักประกันในการดำาเนินงานของบริษัท ทุ่งคำา จำากัดของรัฐบาลและหน่วย
งานรัฐในพื้นที่

 เมื่อพ.ศ. 2541 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งจัดทำาโดยบริษัท ทุ่งคำา จำากัดจำาเป็นต้องทำาประชาพิจารณ์เพื่อให้ความรู้แก่ชาว
บ้านเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการและเพื่อรับฟังความคิดเห็นในท้องถิ่น38 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมยังต้องการการสนับสนุนจาก
ประชาชนอย่างเพียงพอในกระบวนการตามที่บังคับในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตราที่ 57, 58 และ 67 ในขณะนี้กำาลังมีการจัด
ทำาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซ้ำา โดยมีความคาดหวังว่าจะมุ่งความสำาคัญไปที่การดำารงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบและ
ติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างใกล้ชิดขึ้น39

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

 น้ำาทำาให้เกิดวิธีการทำาการเกษตรแบบยั่งยืนและการมีชีวิตรอดของชุมชน เกษตรกรรายย่อยอย่างในจังหวัดเลย ได้พัฒนาวิธีการเพื่อใช้น้ำา
ให้ได้สูงสุด เกษตรกรใช้น้ำาฝนในนาข้าวและระดับน้ำาถูกควบคุมโดยประตูน้ำาขนาดเล็ก บางครั้งลำาธารก็ถูกแบ่งออกจากกันด้วยนาข้าวและไร่
นาในที่ต่ำาอื่นๆ น้ำาจากแหล่งน้ำาไม่ว่าจากหนองหรือลำาน้ำาขนาดเล็กถูกใช้รดพืชพรรณระหว่างฤดูแล้งที่ยาวนาน หรือพูดได้ว่า น้ำาในลำาธารและ
น้ำาฝนถูกกระจายอย่างทั่วถึงทั้งพื้นที่และรวมเข้าเป็นวัฏจักรเกษตรกรรมของหมู่บ้าน

 พ้ืนท่ีเหมืองโดยท่ัวไปมีแหล่งน้ำาหลักอยู่สองแหล่งด้วยกันคือ น้ำาผิวดิน (รวมถึงน้ำาฝน) และน้ำาใต้ดิน (หรือบาดาล) ต้ังแต่อดีตน้ัน ชาวบ้านท่ี
อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีบริเวณภูทับฟ้า ภูเหล็ก และภูซำาป่าบอนได้ใช้น้ำาผิวดิน ท้ังน้ำาฝน หนอง และทางน้ำาต่างๆ โดยหลักใช้เพ่ือการเกษตรกรรม แต่ยัง
เพ่ือการใช้ในครัวเรือนด้วย แหล่งน้ำาอันดับสองของชาวบ้านคือ น้ำาบาดาล ซ่ึงถูกนำาไปใช้ด่ืม ประกอบอาหาร อาบ ซักล้าง และใช้ในครัวเรือนอ่ืนๆ

ลักษณะของเหมืองแร่ทองคำา
 การทำาเหมืองแร่ทองคำาและโลหะหนักอื่นๆ โดยธรรมชาติแล้วเป็นกิจการที่ได้ผลกำาไรสูงแต่มีความเสี่ยงมากมาย ซึ่งผลกระทบในระยะสั้น
และระยะยาวนั้นยากที่จะคาดการณ์  การผุกร่อนและการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของกากแร่ทำาให้เกิด “น้ำาทิ้งฤทธิ์กรด” ที่ “อาจส่งผลกระทบ
ต่อผลิตภาพของพื้นที่เกษตรกรรมและเสถียรภาพของการรับน้ำาจากลำาธารและแหล่งน้ำาอื่น” น้ำาสามารถเป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งมีชีวิตขนาด
เล็กเมื่อเกิดมีฤทธิ์เป็นกรดและมีปริมาณโลหะสูง40 ความเป็นกรดเปลี่ยนแปลงและสภาพที่ค่าความเป็นกรดด่าง (ค่าพีเอช) สูงมากเป็นสาเหตุ
ของการเพิ่มความสามารถในการละลายของสารหนูและโลหะหนักที่มีคุณสมบัติเคลื่อนที่เร็ว จึงทำาให้เกิดมลพิษอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม
ได้41

 เหมืองแร่ทองคำาที่กำาลังยื่นขออยู่ในสหรัฐอเมริกาจำาเป็นต้อง “ศึกษาอุทกวิทยาเพิ่มเติมของความเข้มข้นเริ่มต้นของโลหะที่ติดตามได้” ใน
แหล่งน้ำาที่มีอยู่แล้ว แม้ว่าอุตสาหกรรมเหมืองแร่จะมี “ประสบการณ์ที่พึงพิจารณา” ของการปลดปล่อยมลพิษลงสู่เหมืองแร่ทองคำาใต้ดิน และ
ยังพบรายงานการรั่วไหลอยู่เป็นเวลานานหลังจากปิดเหมืองแล้ว ที่น่าวิตกกังวลกว่าคือ การทำาเหมืองแร่ทองคำาแบบหลุมเปิด ซึ่งยังขาดการ
วิจัยเรื่องผลกระทบระยะยาวต่อคุณภาพน้ำาอีกมาก42 “การคาดการณ์คุณภาพน้ำาในอนาคตของเหมืองแบบหลุมเปิดกระทำาได้ยาก ประเด็น
สำาคัญคือ ผลกระทบต่อน้ำาผิวดินและใต้ดินจะยังคงอยู่” อีกหลายปีหลังจากการยุติการดำาเนินงานของเหมือง43
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เสียงจากคนชายขอบ

 การศึกษาอุทกวิทยาของเหมืองแร่ได้ตรวจสอบการแพร่กระจายของสารหนูจากเหมืองแร่ทองคำาในภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกา แต่ก็
ยังไม่อาจสรุปได้ว่า ในสิ่งแวดล้อมเขตร้อนซึ่งมีฝนตกหนักกว่านั้นจะทำาให้การกระจายของสารหนูสู่แหล่งน้ำาใกล้เคียงเกิดขึ้นได้เร็วกว่าหรือ
ไม่ แหล่งน้ำาที่อยู่ใกล้เหมืองแร่ทั่วโลกได้ถูกทดสอบการรบกวนทางนิเวศวิทยาที่อาจเกิดขึ้นได้ ผลการทดสอบในประเทศเอกวาดอร์ ทวีป
อเมริกาเหนือ และประเทศโรมาเนียแสดงให้เห็นว่า แหล่งน้ำาใกล้เคียงมีระดับโลหะหนักที่เพิ่มสูงขึ้น “การกรองกากแร่ที่ผุกร่อนทิ้ง” เป็น “ปัญหา
ระยะยาว” ที่อาจคงอยู่ “หลายร้อยปี หรือแม้แต่หลายพันปี” หลังจากเหมืองปิดแล้ว44

 บทความในวารสาร Chinese Journal Geochemistry รายงานว่า ร่างกายมนุษย์ที่ได้รับพิษจากโลหะหนักอาจไม่แสดงอาการในทันที 
เนื่องจากโลหะหนักจะสะสมในร่างกายเป็นเวลานาน45 เนื่องจากการปนเปื้อนของสารพิษและโลหะหนักจากอุตสากหรรมเกิดขึ้นทั้งโลก 
องค์กรสุขภาพทั่วโลกจึงบันทึกผลกระทบต่อสุขภาพและมาตรการป้องกันไว้อย่างละเอียดเพื่อบรรเทาปัญหาสุขภาพที่เป็นอันตราย ผลกระทบ
ทางสุขภาพที่เป็นผลจากระดับของการสัมผัสสารหนู ตะกั่ว แมงกานีส และไซยาไนด์ในระดับต่างๆ สามารถนำาไปสู่อาการเจ็บป่วยที่แตกต่าง
กันไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้46

 สารหนู: มีการบันทึกไว้ในวารสารซึ่งตีพิมพ์โดย สมาคมน้ำาเหมืองแร่ (Mine Water Association) ว่า สารหนู “เป็นองค์ประกอบที่พบได้
ทั่วไปในสินแร่ทองคำา” และ มีบันทึก “ภาวะเป็นพิษของสารหนู” จากแหล่งน้ำาใต้ดินในบริเวณใกล้เหมืองแร่ทองคำาไว้หลายราย47 ตัวอย่างเช่น 
โดยทั่วไปมักพบสารหนูความเข้มข้นสูงในน้ำาผิวดินและน้ำาใต้ดินในพื้นที่รอบเหมืองแร่ในภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกา 

 สารหนูเป็นธาตุที่พบได้ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและพบมากเป็นอันดับที่ 20 ในเปลือกโลก48 สารหนูมี “ความสัมพันธ์อย่างใกล้
ชิดกับทองคำา” และอาจมีปริมาณอยู่ในสินแร่ทองคำาเกินกว่า 5,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม49 สารหนูสามารถกระจายตัวในสิ่งแวดล้อมแบบน้ำา
ในความเป็นกรดด่างทั้งสูงและต่ำา ซึ่งทั้งสองสภาพนี้พบได้ในสถานที่ทำาเหมืองแร่ทั่วไป เป็นที่รู้กันว่าการผุกร่อนของสินแร่ทองคำาจะทำาให้น้ำา
บริเวณใกล้เคียงเป็นด่าง ซึ่งจะช่วยปล่อยโลหะจำานวนหนึ่ง รวมทั้งสารหนูออกมา50 สภาพแวดล้อมที่เป็นกรดพบได้ทั่วไปในเหมืองที่มีการกรอง
ไซยาไนด์ทิ้งซึ่งจะมีค่าความเป็นกรดด่างสูงกว่าเก้า51 ที่สภาพกรด สารหนูสามารถละลายในน้ำา จึงเข้าสู่แหล่งน้ำาใกล้เคียงได้

 เมื่อผิวหนังสัมผัสกับสารหนูจะทำาให้เกิดการระคายเคืองและอาการบวมพอง การสัมผัสเพียงเล็กน้อยอาจทำาให้คลื่นไส้และอาเจียน หัวใจ
เต้นผิดจังหวะ หลอดเลือดเสียหาย และแขนขาเป็นเหน็บ การสัมผัสสารหนูอย่างเรื้อรังต่อเนื่องจากการดื่มน้ำาที่มีระดับสารหนูต่ำาอย่างต่อ
เนื่องกันเป็นเวลานานทำาให้ผิวหนังสีอ่อนลงและเป็นหูดขนาดเล็ก สารหนูยังเป็นสารก่อมะเร็งที่พบมากในมนุษย์ หญิงตั้งครรภ์และลูกใน
ครรภ์จะรับสารหนูในกรณีสูดดมหรือรับประทานได้รวดเร็วเป็นพิเศษ การสัมผัสสารหนูปริมาณมากอาจทำาให้เสียชีวิตได้ องค์การอนามัย
โลกได้กำาหนดค่าระดับสารหนูในน้ำาดื่มไว้ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร อาการได้รับพิษจากสารหนูจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลและกลุ่ม
ประชากร ดังนั้นจึงไม่มีคำาอธิบายของโรคที่เกิดจากสารหนูที่ใช้ได้ทั่วโลก52,53

 ไซยาไนด์: ไซยาไนด์ถูกใช้ในการสกัดสินแร่ทองคำา ในการสกัดทองคำาหนึ่งกิโลกรัมต้องใช้ปริมาณไซยาไนด์มากถึง 2,500-3,000 กิโลกรัม54  
ไซยาไนด์เป็นอันตรายได้ไม่ว่าจะมีปริมาณเท่าไร ผู้คนที่ทำางานที่เหมืองแร่ทองคำาหรือในบริเวณใกล้เคียงมักจะประสบกับภาวะพิษไซยาไนด์ 
การสัมผัสไซยาไนด์ปริมาณมากทำาให้หัวใจและสมองถูกทำาลาย ปริมาณสูงมากๆ อาจทำาให้โคม่าและเสียชีวิตได้ การสัมผัสปริมาณน้อยอาจ
ทำาให้เกิดปัญหากับต่อมไทรอยด์ การหายใจ อาการปวดศีรษะ อาการเจ็บปวดปริเวณหน้าอก อาเจียน และการเปลี่ยนแปลงของเลือด ภาวะ
พิษไซยาไนด์อาจเกิดจากการสูดดม การรับประทาน หรือการสัมผัสผ่านผิวหนัง เมื่อผิวหนังสัมผัสไซยาไนด์อาจทำาให้มีอาการระคายเคืองและ
แผลเปื่อย องค์การอนามัยโลกได้กำาหนดค่าระดับไซยาไนด์ในน้ำาดื่มไว้ไม่เกิน 0.07 มิลลิกรัมต่อลิตร55

 ตะกั่ว แมงกานีส และแคดเมียม: ตะกั่ว แมงกานีส และแคดเมียมเป็นโลหะหนักที่มักเกี่ยวเนื่องกับการทำาเหมืองแร่ทองคำา ตัวอย่างเช่น 
ลำาธารที่ไหลลงมาจากเหมืองแร่ทองคำาขนาดเล็กในลุ่มแม่น้ำาปูยางโกในประเทศเอกวาดอร์มีความเข้มข้นของระดับตะกั่วและแมงกานีสเพิ่ม
ขึ้น ทำาให้น้ำาไม่ปลอดภัยสำาหรับการบริโภค ไม่น่าแปลกใจที่ระดับความเข้มข้นเพิ่มสูงขึ้นในฤดูฝน เมื่อน้ำาจากเหมืองไหลลงสู่ทางน้ำา56

 ตะกั่วทำาลายอวัยวะทุกส่วนในร่างกายมนุษย์ได้ ผลกระทบไม่ต่างกันว่าจะเกิดจากการสูดดมหรือการรับประทาน ผลกระทบหลักของภาวะ
พิษตะกั่วเกิดขึ้นกับระบบประสาท การสัมผัสอาจทำาให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อสมองและภาวะไตวาย สตรีที่สัมผัสตะกั่วปริมาณมาก
อาจแท้งลูกได้ เด็กยิ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าเมื่อสัมผัส องค์การอนามัยโลกได้กำาหนดค่าระดับตะกั่วในน้ำาดื่มไว้ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร57

 การสัมผัสแมงกานีสในระดับที่สูงเกินไปทำาให้เกิดความเสียหายต่อระบบประสาท และอาจทำาให้สมองเสียหายได้ ผลกระทบต่อสุขภาพ
จากความเสียหายของเส้นประสาทรวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการเคลื่อนไหวช้า การสัมผัสที่เป็นอันตรายอาจเกิดจากการสูดดม



11

นาหนองบง

หรือการดื่มน้ำา โดยเฉพาะในพื้นท่ีที่มีการใช้แมงกานีสในการผลิต องค์การอนามัยโลกได้กำาหนดค่าระดับแมงกานีสในน้ำาดื่มไว้ไม่เกิน 0.4 
มิลลิกรัมต่อลิตร58

 การรับเอาอากาศ อาหาร หรือน้ำาที่มีระดับของแคดเมียมที่สูง สามารถทำาให้เกิดอาการปวดท้อง อาเจียน และท้องเสียได้ การรับสารใน
ระดับที่ต่ำาเป็นเวลานานทำาให้เกิดโรคไต ปอด และกระดูกเปราะได้59 องค์การอนามัยโลกได้กำาหนดค่าระดับแคดเมียมในน้ำาดื่มไว้ไม่เกิน 0.4 
มิลลิกรัมต่อลิตร60

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 61

 ในปี พ.ศ. 2541 บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้งเซอร์วิส จำากัด(S.P.S. Consulting Service Co., LTD.) จำากัด ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น NSR Environmental Consulting PTY LTD, Australia [บริษัท เอ็นเอสอาร์ เอ็นไวรอนเม็นทอล คอนซัลติ้ง พีทีวาย 
จำากัด ประเทศออสเตรเลีย] และ Environmental Geochemical International PTY LTD [บริษัท  เอ็นไวรอนเม็นทอล จีโอเคมิคอล อินเตอร์เน
ชันแนล พีทีวาย จำากัด] ได้ทำา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หรือ อีไอเอให้กับบริษัททุ่งคำาจำากัด สำาหรับเหมืองแร่ทองคำาใน
จังหวัดเลย อีไอเอ ประกอบด้วยการสังเกตการณ์ในหลายๆส่วนและข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเตือนบริษัทถึงผลกระทบทางบวกและทางลบของการ
ทำาเหมืองซึ่งอาจจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในท้องถิ่น

 ข้อควรสังเกตข้อนึงคือ ใน อีไอเอ เขียนไว้ว่า “พื้นที่แห่งนี้อยู่ห่างจากชุมชนและทางสัญจรมาก โดยปกติคาดว่าจะไม่มีผู้ใดผ่านมาบริเวณ
พื้นที่โครงการเลย นอกจากผู้ที่จะมาทำางานในเหมืองหรือผู้ที่ตั้งใจจะมาชมเหมือง” โดยไม่มีการคำานึงถึงชุมชนที่อยู่รอบบริเวณการทำาเหมืองแร่
ในระยะ 1 – 6 ก.ม. เลย อย่างไรก็ตาม อีไอเอ ก็ยังคงกล่าวถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนท้อง
ถิ่น และยังพูดถึงกฏข้อบังคับในการเฝ้าติดตามซึ่งรวมไปถึงการให้ข้อมูลและการจ่ายค่าชดเชยให้กับประชาชนในท้องถิ่นที่อาจจะได้รับผลกระ
ทบความเสียหายต่างๆ

 ในด้านของผลกระทบของเหมืองที่มีต่อแหล่งน้ำาในท้องถิ่นและระบบนิเวศ ข้อมูลในอีไอเอ บอกไว้ว่าจะเกิดผลกระทบที่อันตรายต่อสิ่ง
แวดล้อมหากไม่มีการรักษาสภาพดิน จากข้อมูลใน อีไอเอ ได้มีการประเมินระดับของ แมงกานีส สารหนู และสารตะก่ั่ว ในสถานีตรวจสอบน้ำา
ใต้ดิน 4 แห่ง และสถานีตรวจสอบน้ำาผิวดินอีก 7 แห่ง รอบบริเวณเหมือง แต่ไม่มีการประเมินหาระดับของไซยาไนด์และแคดเมียม ข้อมูลเบื้อง
ต้นชี้ให้เห็นว่าในบางพื้นที่นั้น มีสารแมงกานีส สารหนู และสารตะกั่วปรากฏอยู่แล้วในบริเวณนั้นก่อนมีการทำาเหมือง อย่างไรก็ตาม สารเหล่า
นี้ก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่เกินค่าอนุโลมซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ในประเทศไทย แต่รายงานยังกล่าวต่อไปอีกว่า ผลกระทบที่รุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
แหล่งน้ำาท้องถิ่นนั้น อาจจะเป็นผลมาจาก “ระดับของสารหนูในชั้นดินที่สูง (ประมาณ 28-55 ส่วนในล้านส่วน)” ยิ่งไปกว่านั้น “เมื่อโครงการเดิน
เครื่องเต็มที่ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่น ดินจะถูกรบกวนและจะเปล่ียนสภาพไปมาก ในกรณีนั้น จะเกิดการทรุดตัวลงของดินตามมา และ
ปริมาณของสารหนูที่จะถูกชะล้างลงไปในแม่น้ำานั้นจะอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อผู้คน” ข้อมูลของ อีไอเอ ชี้ให้เป็นว่าสุขภาพของคนในท้อง
ถิ่นจะตกอยู่ในภาวะเสี่ยงหากสารหนูที่อยู่ในดินถูกชะล้างลงไปอยู่ในแหล่งน้ำาธรรมชาติ” ตามข้อมูลระบุว่า “หากมีการเปิดหน้าดิน  จะทำาให้
สารหนูมีโอกาสถูกชะล้างและปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำาได้มากยิ่งขึ้น” ชาวบ้านที่สัมผัสกับสารหนูตกอยู่ในภาวะเสี่ยงในการเกิดผื่นมะเร็งที่ผิวหนัง
ที่เรียกว่าโรค “Bowen’s Disease”

 อีไอเอ ไม่ได้เพียงแต่เตือนถึงความเสี่ยงในการปนเปื้อนของสารหนูในแหล่งน้ำาเท่านั้น แต่ยังกล่าวถึงความเสียหายของระบบนิเวศจากการ
เคลื่อนย้ายตัวของมวลดินจำานวนมหาศาล ในการเปิดหน้าดินนั้น อีไอเอ กล่าวไว้ว่า “โอกาสที่กล้าไม้จะขึ้นทดแทนเพื่อปรับสภาพทางนิเวศ
ของป่าก็จะเกิดขึ้นได้อย่างลำาบาก... หน้าดินปราศจากสิ่งปกคลุม ซึ่งจะก่อให้เกิดการพังทลายของดิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพืชพรรณไม้ ทั้งใน
พื้นที่และบริเวณใกล้เคียง... พืชพรรณบางชนิดไม่สามารถขึ้นได้ในพื้นที่เดิม” อีไอเอ กล่าวว่าผลกระทบเหล่านี้อาจเกิดขึ้นในระบบนิเวศบริเวณ
เหมือง รายงานยังกล่าวต่อไปอีกโดยไม่ได้มีการคำานึงถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นว่าบริเวณโครงการเอง “ไม่ได้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี หรือบริเวณที่เป็็นที่เคารพนับถือของคนในท้องถิ่น ดังนั้น การเปิดดำาเนินการจึงไม่เป็นการทำาให้คุณค่าของพื้นที่ลดลง”

 รายงานระบุว่าวิธีการทำาเหมืองอาจจะทำาให้เกิดปัญหาขึ้นหลายด้าน แต่ปัญหาดังกล่าวก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีการสื่อสารหรือข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างชาวบ้านในท้องถิ่นกับบริษัท หากอ้างถึงคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน ใน อีไอเอ ข้อที่ 5.5 มีการเตือนบริษัทให้ “รับฟังความคิด
เห็นและประสานงานกับผู้นำาชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการดำาเนินงานของเหมือง” บริษัทจำาเป็นที่จะต้อง “ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการทำาเหมืองแร่ และโครงการพัฒนาชุมชนที่สามารถทำาได้จริง ให้ประชาชนได้ทราบ โดยไม่เบี่ยงเบนหรือปิดบัง
ข้อมูล” มากไปกว่านั้น บริษัทยังต้องถามความคิดเห็นจากชาวบ้าน “หลังจากเหมืองเปิดดำาเนินการไปแล้ว 1 ปีเพื่อให้ผลกระทบได้เข้าสู่ชุมชน
แล้วอย่างแท้จริง” ตามข้อมูลใน อีไอเอ ตั้งแต่การเปิดเหมือง สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและกระจายข้อมูลออกไป
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เสียงจากคนชายขอบ

 ในการดำาเนินงานเหมืองของบริษัททุ่งคำา อีไอเอ ได้ชี้ให้เห็นถึงข้อควรระมัดระวังที่จำาเป็นต้องมีการปฏิบัติตาม บริษัททุ่งคำามีความรับผิด
ชอบในการรับรองว่า “หากพบว่า มีผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและอาคารบ้านเรือนของราษฎรบริเวณใกล้เคียง ทางโครงการฯจะต้องรับ
ผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายด้วยความยุติธรรม” รายงานยังกล่าวต่อไปอีกว่า “กิจกรรมใดๆก็ตามท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเกษตร
กรรม ผู้ประกอบการยินยอมจะชดใช้ค่าเสียหายคามราคาผลผลิตตามท้องตลาดที่เจ้าของพื้นที่ที่ทำาการเกษตรจะได้รับ” บริษัททุ่งคำามีความ
รับผิดชอบในการตรวจสอบความเสียหาย และเมื่อพบความเสียหายต้อง “หยุดการทำาเหมืองเป็นการชั่วคราว” ตรวจสอบและประเมินความ
เสียหายและชดใช้แก่เจ้าของพื้นที่เกษตรกรรม

 ด้วยมีข้อควรระวังและวิธีการต่างๆในการป้องกันสิ่งแวดล้อมและคนในท้องถิ่น พร้อมกันกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและระดับ
ชาตินี้เอง ทำาให้บริษัททุ่งคำาได้รับสำาปะทานบัตรซึ่งทำาให้สามารถทำาเหมืองแร่ใน ตำาบลเขาหลวงได้ ข้อควรสังเกตอย่างนึงคือในขณะนี้ บริษัท
ทุ่งคำากำาลังอยู่ในระหว่างการทำาอีไอเอฉบับใหม่ นักวิชาการท่านหนึ่งจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีส่วนในการทำาอีไอเอได้ให้เหตุผลว่า อีไอ
เอ ฉบับแรกไม่ได้มีการพูดถึงผลกระทบที่มีต่อน้ำาใต้ดินอย่างหรือการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนรอบข้างอย่างเพียงพอ62 ด้านนักวิชาการ
คนที่สองนั้นให้เหตุผลสำาหรับกรณีเดียวกันว่า เนื่องจากบริษัททุ่งคำาต้องการเปลี่ยนวิธีการในการทำาเหมืองใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เนื่องจากราคาทองในปัจจุบันสูงขึ้นมาก ดังนั้นจึงจำาเป็นต้องมีการทำาอีไอเออีกหนึ่งฉบับ63

การทดสอบน้ำาจากแหล่งน้ำาในพื้นท่ีหมู่บ้านนาหนองบง
 หน่วยงานรัฐได้ทำาการทดสอบคุณภาพน้ำาสามประเภทเพื่อติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบเหมือง การทดสอบถูกจัดทำาโดย
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขต 9 จังหวัดอุดรธานี ผลการทดสอบชุดแรก ซึ่งอ้างถึงในชื่อ การทดสอบน้ำา
ผิวดิน พ.ศ. 2550 [แผนภูมิที่1.1-1.4]64 เป็นการรวบรวมผลการทดสอบสามครั้งจากพ.ศ. 2547 2548 และ 2549 ตามลำาดับ ผลการทดสอบชุด
ที่สอง ซึ่งอ้างถึงในชื่อ การทดสอบน้ำาผิวดิน พ.ศ. 2552 เป็นการรวบรวมผลการทดสอบสามครั้งโดยกรมควบคุมมลพิษเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2551 แผนภูมิที่ 2]65 ผลการทดสอบชุดที่สาม ซึ่งอ้างถึงในชื่อ การทดสอบน้ำาบาดาล พ.ศ. 2552 แผนภูมิที่ 3]66 ซึ่งได้มาจากการทดสอบโดย
กองวิเคราะห์น้ำาบาดาล กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

 ชาวบ้านในหกหมู่บ้านในตำาบลเขาหลวงตระหนักถึงอันตรายของการปนเปื้อนตั้งแต่แรก (ที่สำาคัญที่สุดคือ ไซยาไนด์ ซึ่งเป็นอันตรายในทุก
ระดับ) ครั้งที่แจ้งผลการตรวจในน้ำาผิวดินในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550  เมื่อผลการทดสอบของรัฐจากการทดสอบน้ำาผิวดิน พ.ศ. 2550 ได้
เปิดเผยสู่สาธารณะ ชาวบ้านจำานวนมากตัดสินใจหยุดเก็บน้ำาฝน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำาดื่มหลัก ด้วยความกลัวการปนเปื้อน การทดสอบน้ำาผิวดินชุด
ใหม่ได้จัดทำาในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 ผลการทดสอบน้ำาผิวดิน พ.ศ. 2552 ที่เปิดเผยต่อสาธารณชนเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 
แสดงให้เห็นว่า แหล่งน้ำาผิวดินถูกปนเปื้อนอย่างร้ายแรงโดยระดับที่เป็นอันตรายของสารหนูและโลหะหนักอื่นๆ อย่างแมงกานีส แคดเมียม 
และตะกั่ว ทางการได้สั่งให้มีการทดสอบน้ำาบาดาลเพิ่มเติม ผลการทดสอบน้ำาบาดาล พ.ศ. 2552 ซึ่งเปิดเผยสู่สาธารณะเมื่อต้นเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2552 พบว่ามีแคดเมียม สารหนู และตะกั่วในน้ำาบาดาล ผลการทดสอบยังรวมถึงคำาเตือนที่ว่า ชาวบ้านในพื้นที่หกหมู่บ้านรอบเหมืองควร
งดการใช้น้ำาเพื่อดื่มหรือประกอบอาหาร ข้อมูลจากการทดสอบของทางการชี้ให้เห็นว่า มีการปนเปื้อนในระดับที่เป็นอันตรายในสิ่งแวดล้อมมา
เป็นเวลานานหลายปี 

 ควรมีการบันทึกไว้ว่า กรมควบคุมมลพิษของประเทศไทยกล่าวไว้อย่างชัดแจ้งว่า ไซยาไนด์ สารหนู แคดเมียมและตะกั่วไม่ว่าในระดับใดก็
ไม่ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีการรับรู้ว่า สารปนเปื้อนเหล่านี้บางชนิดก็พบได้ตามธรรมชาติ ตัวอย่างเช่นในประเทศไทย มีระดับที่ “ยอมรับ
ได้” ของธาตุบางตัวอย่างแมงกานีส (1 มก./ล.)67 สารหนู (0.01 มก./ล.) และตะกั่ว (0.05 มก./ล.)” สำาหรับไซยาไนด์และแคดเมียมไม่ควรมีปน
เปื้อนในน้ำาเลย68  ในผลการทดสอบที่อธิบายด้านล่างนี้ ระดับของสารเคมีและโลหะหนักเป็นพิษที่พบในลุ่มแม่น้ำาฮวยและน้ำาใต้ดินบริเวณรอบ
เหมืองนั้นสูงเกินกว่าระดับที่ “ยอมรับได้” 

 สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำาการทดสอบน้ำาผิวดินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พ.ศ. 2547 ถึง 2549 และ
สรุปในผลการทดสอบน้ำาผิวดิน พ.ศ. 2550 อาจเป็นเพราะในช่วงต้นของการก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2547 แมงกานีสปริมาณมากจึงปนเปื้อนผิวดิน
ทั้งหมดรอบๆ เหมืองแร่ของบริษัท ทุ่งคำา จำากัด ในพ.ศ. 2547 ระดับแมงกานีสที่แหล่งทดสอบทั้งห้าสูงกว่าระดับที่ “ยอมรับได้” สี่ถึงแปดเท่า 
แล้วระดับความเข้มข้นจึงลดลงเรื่อยๆ ในพ.ศ. 2548 และ 2549 สำาหรับไซยาไนด์ ไม่พบเมื่อพ.ศ. 2547 แต่สูงขึ้นในพ.ศ. 2548 และ 2549 แหล่ง
ทดสอบของพ.ศ. 2548 ซึ่งอยู่ห่างจากเหมือง 1.5 กิโลเมตร ตรวจพบระดับไซยาไนด์ในน้ำาผิวดินที่ปริมาณสูงถึง 0.051 มก./ล. การทดสอบที่
อีกสองแหล่งในปีต่อมายืนยันการปนเปื้อนของไซยาไนด์ภายในระยะทางหนึ่งกิโลเมตรจากเหมือง ที่ระดับ 0.03 มก./ล. และ 0.02 มก./ล. 
แคดเมียมถูกตรวจพบที่ระดับสูงถึง 0.009 มก./ล. ในปี พ.ศ. 2549 สูงกว่าระดับที่กำาหนดโดยองค์การอนามัยโลกถึงสามเท่า 



13

นาหนองบง

 แม้การพบสารพิษและโลหะหนักในน้ำาผิวดินตั้งแต่พ.ศ. 2547-2549 จะได้รับการยืนยัน และ อีไอเอ ได้เรียกร้องให้สำานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำาการตรวจสอบน้ำาปีละ 1 ครั้ง แต่ไม่พบบันทึกของการทดสอบใน พ.ศ. 2550 

 การทดสอบน้ำาผิวดินที่แหล่งใหม่ทั้งห้าตามแม่น้ำาฮวยและลำาน้ำาสาขา จัดทำาโดยกรมควบคุมมลพิษเมื่อวันที่ 23-25 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
แต่กว่าผลการทดสอบน้ำาผิวดิน พ.ศ. 2552 จะเปิดเผยก็วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ผลการศึกษาระบุว่า มีแมงกานีสในระดับสูงเท่าเดิม 
สารหนู ตะกั่ว และแคดเมียมมีปริมาณสูงกว่าพ.ศ. 2547 2548 และ 2549 มาก ที่สำาคัญคือ พบระดับแมงกานีสสูงสุดที่แหล่งทดลองบริเวณ
ปากทางน้ำาที่ไหลมาจากบริเวณเหมืองโดยตรง ค่าเหล่านี้สูงกว่าระดับที่ “ยอมรับได้” ของรัฐบาลไทยถึง 1.4-4.4 เท่า แคดเมียมไม่มีระดับที่ 
“ยอมรับได้” ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นที่สูงที่สุดของแคดเมียมนับตั้งแต่การทดสอบเริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. 2547 โดยมีหนึ่งแหล่งที่มี
ระดับ 0.018 มก./ล. ซึ่งสูงกว่าทุก ๆ แหล่งใน พ.ศ. 2549 สองเท่า สารหนูซึ่งไม่เคยพบในการทดสอบก่อนหน้านี้เลย ได้มีความเข้มข้นสูงกว่า
ระดับที่ “ยอมรับได้” มากกว่าสี่เท่า

 หลังจากผลการทดสอบครั้งที่สองซึ่งเปิดเผยการปนเปื้อนที่ร้ายแรงในน้ำาผิวดินในบริเวณรอบเหมือง ทางการได้สั่งกรมทรัพยากรน้ำาบาดาล
ให้ตรวจสอบน้ำาบาดาลอีกเก้าแหล่งในพื้นที่ ผลการตรวจสอบซึ่งเปิดเผยเมื่อเดือนมีนาคม แสดงให้เห็นว่า สารหนูมีอยู่ในบ่อน้ำาบาดาลที่ระดับ
สูงกว่าระดับที่ยอมรับได้ถึง 10 เท่า และสูงกว่าค่าที่บันทึกไว้ในผลการทดสอบน้ำาผิวดิน พ.ศ. 2551 ถึงสองเท่าครึ่ง เป็นครั้งแรกที่ความเข้มข้น
ของตะกั่วที่แหล่งทดสอบหนึ่งสูงกว่าระดับที่ยอมรับได้กว่าสองเท่า ผลการทดสอบพบระดับแคดเมียม 0.01 มก./ล. ซึ่งมากกว่าระดับที่องค์การ
อนามัยโลกกำาหนดสามเท่า เมื่อมีการเปิดเผยผลการทดสอบเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2552 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยได้ออกคำาเตือน
แก่ชาวบ้านในทั้งหกหมู่บ้านโดยรอบเหมืองแร่ของ บริษัททุ่งคำา จำากัด ให้หยุดใช้น้ำาบาดาลมาดื่มหรือประกอบอาหาร69

 แม้ว่าผลการทดสอบน้ำาผิวดิน พ.ศ. 2552 จะพบระดับสารปนเปื้อนภายในระยะทางหนึ่งกิโลเมตรจากเหมือง แต่ผลการทดสอบน้ำาใต้ดิน
พ.ศ. 2552 กลับพบพื้นที่วงกว้างกว่านั้น ซึ่งจะทำาให้ความเป็นอยู่และสุขภาพของชาวบ้าน 3,000 คนต้องเสี่ยงต่ออันตราย

ความเสียหายของภูมิประเทศดั้งเดิม
 ในชีวิตประจำาวันของพวกเขา ชาวบ้านในหกหมู่บ้านรอบเหมืองทุ่งคำาอ้างว่า ได้พบเห็นการเสื่อมโทรมลงของสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องใน
ช่วง 2-3 ปีที่แล้ว แม้ว่าชาวบ้านจะไม่สามารถพิสูจน์ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงวิทยาศาสตร์ได้ แต่พวกเขาก็สามารถสังเกตเห็น
ได้จากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแหล่งน้ำาและพื้นผิวดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ สุขภาพและความเป็นอยู่ของพวกเขา ในขณะที่จัดทำา
รายงานฉบับนี้นั้น ผลการทดสอบเป็นเหมือนการยืนยันถึงสิ่งที่ชาวบ้านกำาลังวิตกกังวลในด้านสิ่งแวดล้อมที่กำาลังทรุดโทรมลง

 การระเบิด การเคลื่อนย้ายดิน และการทรุดตัว: การทำาเหมืองแร่หลากหลายแบบมีการเคลื่อนย้ายก้อนหินและดินปริมาณมหาศาล ใน
ขั้นตอนการเตรียมการดำาเนินงานของเหมือง บริษัทตัดต้นไม้กว่าร้อยละ 75 ในพื้นที่สองตารางกิโลเมตร (900 ไร่) ของเหมือง ซึ่งเป็นพื้นที่ทำา
มาหากินของชุมชนใกล้เคียง70,71 ภูมิประเทศของภูเขาได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการถลุงสินแร่ ต้องมีการนำา
ทรายและดินออกเพื่อที่จะสามารถเข้าถึงชั้นหินดาน ซี่งมีความเข้นข้นของแร่ทองคำาสูงสุด จำาเป็นต้องมีการระเบิดหลายครั้งเพื่อทำาให้หินแหลก 
ชาวบ้านประมาณ 20 ครอบครัวที่อยู่อาศัยบริเวณรอบภูซำาป่าบอนรายงานว่า การระเบิดทำาให้มีหินขนาดใหญ่พอสมควรตกลงในไร่นา ทำาลาย
พืชผลและทำาอันตรายต่อคนงานในไร่นา ยังไม่มีการทำาการสำารวจในบริเวณรอบภูทับฟ้า72  ในภาพรวม มีการเคลื่อนย้ายดินและหินปริมาณ
มหาศาล อากาศเต็มไปด้วยฝุ่น ดินรอบภูเขาไม่มั่นคง จึงเสี่ยงต่อการกร่อนและโคลนถล่ม หลายครอบครัวที่อาศัยในบริเวณเชิงเขาใกล้เหมือง
กล่าวว่า พวกเขาได้รับผลกระทบจากปริมาณโคลนที่ไหลมาสู่ไร่นาเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน มีกรณีที่ครอบครัวหนึ่งในหมู่บ้านนาหนองบง ต้องสูญ
เสียต้นยางจำานวน 130 ต้นจากเหตุโคลนถล่ม73

 เหมืองและการดำาเนินงานของเหมืองทำาลายทิศทางการไหลของน้ำาแบบดั้งเดิม บริษัททุ่งคำา จำากัด ได้พยายามอย่างมากเพื่อทำาให้แน่ใจว่า 
จะไม่มีน้ำาจากเหมืองรั่วไหลลงไปปนเปื้อนทางน้ำาในบริเวณโดยรอบ บริษัทกระทำาการตามเป้าหมายนี้ด้วยการกั้นร่องน้ำาซับนาดินดำาที่เคยไหล
ผ่านบริเวณเหมือง T-1 ซึ่งเป็นการละเมิดการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ชาวบ้านที่ทำาการเกษตรในพื้นที่ตอนล่างของลำาน้ำา 
ใกล้กับร่องน้ำาซับนาดินดำา รายงานว่า น้ำาไหลน้อยลงมาก จึงไม่สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำาหลักในการชลประทานและอาหารอีกต่อไป ในทางตรง
กันข้าม การทำาลายทางน้ำาตามธรรมชาติก็ได้เพิ่มการไหลของทางน้ำาอื่นๆ 74

 การลดลงของสิ่งมีชีวิต: ชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรายงานตัวอย่างของการลดลงของสิ่งมีชีวิตจำานวนมาก ตัวอย่างเช่น ปลาที่
ชาวบ้านเลี้ยงไว้ในบ่อน้ำาธรรมชาติตายลงอย่างผิดปกติเป็นจำานวนมาก ชาวบ้านกล่าวว่าปลาในพื้นที่มีขนาดเล็กลงและดูเหมือนเป็นโรค ใน
กลุ่มนั้นมีเจ็ดชนิดที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นอาหารหลักของชาวบ้าน75 ชาวบ้านจำานวนมากเลิกจับปลาในแม่น้ำาฮวย76  ประสบการณ์ของชาวบ้านยัง
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เสียงจากคนชายขอบ

 หลังจากการลงนามในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) เมื่อพ.ศ. 2542 รัฐไทยมีความรับ
ผิดชอบที่ต้องทำาให้มั่นใจว่า จะไม่มีการกระทำาใด ๆ ของรัฐหรือบุคคลที่สามที่ละเมิดสิทธิในการมีส่วนร่วมอย่างสงบ สิทธิในน้ำาสะอาด สิทธิใน
การเข้าถึงอาหาร สิทธิทางสุขภาพ และสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยของพลเมือง รัฐยังจำาเป็นต้องตรวจสอบข้อตกลงใด ๆ กับบุคคลที่สาม
อย่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2541 ซึ่งบริษัท ทุ่งคำา จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทเหมืองแร่ในจังหวัดเลยได้ยื่นต่อรัฐบาล เนื่องจาก 
อีไอเอ ได้รับการรับรองแล้ว รัฐบาลมีหน้าที่ดูแลว่าทางบริษัท ทุ่งคำา จำากัด และหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ
ของตนที่ถูกระบุไว้ใน อีไอเอ

 เมื่อผลกระทบด้านลบทางสิ่งแวดล้อมเป็นที่ปรากฏ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปนเปื้อนในแม่น้ำาฮวยและน้ำาใต้ดินในบริเวณใกล้เคียง รัฐ
ต้องแทรกแซงเพื่อแจ้งสิทธิขั้นพื้นฐานของชาวบ้านที่อยู่อาศัยในบริเวณรอบเหมือง ผู้ซึ่งพึ่งพาระบบนิเวศของท้องถิ่นและแหล่งน้ำาเหล่าน้ีใน
การดำารงชีพและวิถีชีวิต รัฐล้มเหลวในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งรับประกันสิทธิในข้อมูลของพลเมือง จากการที่รัฐไทยไม่ทำาให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและล้ม
เหลวในการชี้การละเมิดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่ถูกทำาลายในพื้นที่โดยรอบหมู่บ้านนาหนองบง รัฐจึงไม่ได้รักษาไว้ซึ่งพันธกรณี
ในการปกป้อง บรรลุเป้าหมาย และเคารพสิทธิในน้ำา อาหาร การทำางาน และสุขภาพของชาวบ้านตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

บทวิเคราะห์กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

นำาไปสู่ความเชื่อที่ว่า พืชผลที่ปลูกก็เป็นโรค ด้วยอาการแคระเกร็นและแห้งเหี่ยวของพืชมีเพิ่มขึ้น ใบของต้นยางบริเวณใกล้เหมืองมีจุดสีขาว 
ต้นยางในบริเวณเดียวกันแต่อยู่ห่างออกไปกลับไม่ปรากฏอาการ77  การยืนยันการปนเปื้อนของน้ำาผิวดินได้กระตุ้นให้รัฐต้องทำาการทดสอบ
ตัวอย่างปลา หอยทาก ปู กุ้งในแม่น้ำา ข้าว และผักเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2552 เพื่อทดสอบว่ามีความเหมาะสมต่อการบริโภคหรือไม่ ชาว
บ้านทั่วไปก็มีความกังวลนี้ หลายคนได้เลิกกินผักและสมุนไพรในท้องถิ่นไปตั้งแต่ผลการทดสอบน้ำาผิวดิน พ.ศ. 2550 ได้รับการเปิดเผย78

ผลกระทบต่อสุขภาพ
 จากการตรวจเลือดโดยสำานักงานสุขภาพจังหวัดเลย เมื่อพ.ศ. 2549 พบว่าชาวบ้าน 54 คน จากจำานวน 279 คน มีสารไซยาไนด์สะสม79 
ตั้งแต่บริษัท ทุ่งคำา จำากัด เริ่มดำาเนินการทำาเหมือง ชาวบ้านมีอาการของภาวะพิษจากสารเคมีเพิ่มขึ้น อาการทั่วไปคือ ปวดหัวเรื้อรัง ปวดตา 
เวียนหัว หน้ามืด และผื่นคันที่ผิวหนัง ชาวบ้านจำานวนหนึ่งมีผื่นคันขั้นรุนแรงที่ผิวหนังหลังจากสัมผัสกับน้ำาจากลำาธารในพื้นที่ การศึกษาทาง
วิชาการในพื้นที่พบว่า การปนเปื้อนสารหนูในน้ำาผิวดินและน้ำาใต้ดินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในหลายปีข้างหน้า80 เป็นไปได้ว่า ปัญหาสุขภาพที่ชาว
บ้านประสบจะเพิ่มขึ้นจากความเป็นพิษที่เพิ่มขึ้นของน้ำา องค์การอนามัยโลกได้ระบุให้สารหนูเป็นหนึ่งในสารปนเปื้อนที่เป็นปัญหามากที่สุด
ในน้ำาดื่มทั่วโลก เนื่องจากผลกระทบรุนแรงแบบเฉียบพลันต่อสุขภาพจากการสัมผัสและความยุ่งยากของการขจัดพิษในน้ำาที่ปนเปื้อนด้วย
สารหนู81

ข้อสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุ
 ก่อนการเปิดเผยผลการทดสอบน้ำาใต้ดิน พ.ศ. 2552 บริษัท ทุ่งคำา จำากัด และหน่วยงานรัฐบาลบางหน่วยได้พิจารณาว่า การเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล้อมและสุขภาพของชาวบ้านในท้องถิ่นอาจเกิดจากการปลูกมันสำาปะหลัง การใช้ยาฆ่าแมลงเคมี การรั่วไหลของน้ำามันเครื่องจาก
รถเก่า การปล่อยสีลงสู่ทางน้ำา หรือการปลดปล่อยของสารภูเขาไฟจากการเคลื่อนที่ของดินและหิน82 ชาวบ้านสงสัยว่าการปนเปื้อนนั้นเกิดจาก
เหมือง ชาวบ้านบางคนคิดว่าเป็นไปได้ที่ไซยาไนด์อาจรั่วออกมาจากบ่อกากแร่ เนื่องจากบ่อไม่มีพลาสติกรองบริเวณก้นบ่อ จึงสามารถทำาให้
เกิดการรั่วไหลลงสู่ทางน้ำาใกล้เคียงและน้ำาใต้ดินได้ แต่กลับไม่มีการพิสูจน์แหล่งที่มาของการปนเปื้อน

 จากผลการทดสอบเมื่อ พ.ศ. 2550 และ 2552 ถูกเปิดเผย แสดงให้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นว่าการดำาเนินงานของเหมืองนั้น มีผลกระทบอย่าง
ใดอย่างหนึ่งต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
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นาหนองบง

สิทธิในน้ำา

ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 15 ข้อ 23 (มาตรา 11 และ 12): หน้าที่ในการปกป้องกำาหนดให้รัฐภาคีป้องกันบุคคลที่สามในการเข้ามาแทรกแทรง
ความสุขในการเข้าถึงน้ำา บุคคลที่สามเหล่านี้ประกอบด้วย บุคคล กลุ่ม บริษัท และองค์กรอิสระต่าง ๆ รวมถึงตัวแทนซึ่งทำางานภายใต้องค์กร
นั้น ๆ หน้าที่ดังกล่าวประกอบด้วย สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือการออกกฏระเบียบที่จำาเป็นและมีประสิทธิภาพ หรือมาตรการอื่น ๆ ในการยับยั้งบุคคล
ที่สามในการปฏิเสธการเข้าถึงน้ำาอย่างเท่าเทียมกัน เป็นต้น  สร้างมลพิษและดึงเอาทรัพยากรน้ำามาอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งรวมถึงแหล่งน้ำาตาม
ธรรมชาติ บ่อน้ำา และระบบการกระจายน้ำาอื่นๆ

 สิทธิในน้ำาได้รับการรับรองในมาตรา 11.1 ของ กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซ่ึงระบุ
เง่ือนไขว่า “รัฐภาคีแห่งกติกาน้ีรับรองสิทธิของทุกคนในมาตรฐานการ
ครองชีพท่ีเพียงพอ”83 สิทธิข้อน้ีถูกแจกแจงเพ่ิมเติมในความคิดเห็นท่ัว
ไปลำาดับท่ี 15 ซ่ึงยอมรับว่า สิทธิในน้ำาไม่อาจแยกออกจากการดำาเนิน
ชีวิตอย่างมีศักด์ิศรี84  ดังน้ัน จึงเป็นการเน้นย้ำาว่าน้ำาเป็นส่ิงจำาเป็น
สำาหรับการตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนข้ออ่ืน รวมถึงสิทธิในอาหาร 
สุขภาพ และชีวิตทางวัฒนธรรมท่ีพอเพียง85

 ภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม รัฐมีพันธกรณีทางกฎหมายท่ีต้องเคารพ ปกป้อง และ
บรรลุเป้าหมายท่ีจำาเพาะตามสิทธิในน้ำา สำาหรับการเคารพในสิทธิ
น้ัน รัฐต้องละเว้นจาก “การเก่ียวข้องในการปฏิบัติหรือกิจกรรมใด ๆ 
ท่ีปฏิเสธหรือจำากัดการเข้าถึงน้ำาอย่างเท่าเทียม”87 พันธกรณีในการ
ปกป้องน้ัน รัฐจำาเป็นต้องป้องกันบุคคลท่ีสามมิให้เข้าแทรกแซงเร่ือง
สิทธิในน้ำา การปกป้องรวมถึง “การเลือกใช้กฎหมายท่ีจำาเป็นและมี
ประสิทธิผลและมาตรการอ่ืนๆ ในการยับย้ัง” บุคคลท่ีสามจาก “การ
ก่อมลพิษและใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำาอย่างไม่เป็นธรรม”88 เพ่ือท่ี
จะปฏิบัติตามพันธกรณีในการบรรลุเป้าหมาย รัฐต้องช่วยบุคคลและ
ชุมชนอย่างจริงจังเพ่ือให้ตระหนักถึงสิทธิในน้ำา ยังรวมถึงการให้ความ
รู้ท่ีเพียงพอเก่ียวกับการปกป้องแหล่งน้ำาและจัดหาน้ำาท่ีปลอดภัย
ให้ทุกบุคคลหรือกลุ่มท่ีไม่สามารถตระหนักถึงสิทธิของตนเองได้89 
นอกจากน้ี รัฐต้องเลือกใช้ “กลยุทธและโปรแกรมแบบผสมผสาน
อย่างครอบคลุมเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า จะมีน้ำาท่ีปลอดภัยและเพียงพอ
สำาหรับคนในรุ่นน้ีและรุ่นต่อไป” และรวมถึง “การให้ความม่ันใจว่า 
การพัฒนาในอนาคตจะไม่แทรกแซงการเข้าถึงน้ำาท่ีพอเพียง” ด้วย
การแทรกแซงอย่างการทำาให้ทรัพยากรน้ำาลดลงหรือการปนเป้ือนใน
พ้ืนท่ีลุ่มน้ำา90

 ในกรณีของหมู่บ้านนาหนองบงและตำาบลเขาหลวง รัฐแห่ง
ประเทศไทยยังมิได้ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้สิทธิในน้ำาตามท่ีได้
สรุปไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม รัฐได้ทำาการทดสอบน้ำาหลายคร้ังซ่ึงพิสูจน์ว่าน้ำาผิวดินและ
น้ำาใต้ดินถูกปนเป้ือน ด้วยการริเร่ิมทำาการทดสอบน้ี รัฐได้ตระหนักถึง
หน้าท่ีในการป้องกันสิทธิในน้ำาของประชาชน อย่างไรก็ตาม รัฐก็ล้ม
เหลวในปกป้องบุคคลท่ีสามจากการแทรกแซงสิทธิข้อน้ี รัฐยังล้มเหลว
ในการปฏิบัติตามพันธกรณีในการบรรลุเป้าหมายแห่งสิทธิน้ีด้วย

การไม่ทำาให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับการปนเป้ือนในน้ำาและไม่
จัดการเข้าถึงน้ำาสะอาดท่ีใช้ประโยชน์ได้อย่างพอเพียง

พันธกรณีของรัฐในการปกป้อง
 รัฐยังไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีในการปกป้องสิทธิของชุมชนใน
น้ำา ด้วยการไม่ทดสอบและแจ้งผลการทดสอบแก่ชาวบ้าน หรือระบุ
แหล่งของการปนเป้ือนอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าจะไม่อาจสรุปได้ว่า แหล่ง
กำาเนิดของการปนเป้ือนในน้ำาผิวดินและน้ำาใต้ดินในพ้ืนท่ีมาจาก
กิจกรรมของเหมืองแร่ทองคำา ของบริษัททุ่งคำา จำากัด แต่ความเสีย
หายของส่ิงแวดล้อมน้ันสอดคล้องกับข้อมูลท่ีพบจากเหมืองแร่ทองคำา
ในประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงมีการคาดการณ์ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนใน  อีไอเอ 
แล้ว รัฐมีพันธกรณีท่ีต้องระบุ และค้นหาต้นกำาเนิดของการปนเป้ือน
ของน้ำาท่ีอธิบายได้ เน่ืองจากยังไม่มีการระบุต้นกำาเนิดเช่นน้ัน การ
ใช้ “กฎหมายท่ีจำาเป็นและมีประสิทธิผล” ของรัฐ และบทบาทใน
การติดตามกิจกรรมของบุคคลท่ีสามจึงยังไม่พอเพียง รูปแบบการ
ปนเป้ือนในน้ำาท่ียังมีอยู่ได้ช้ีให้เห็นอย่างชัดเจนว่า รัฐล้มเหลวในการ
ป้องกันบุคคลท่ีสามจาก “การก่อมลพิษและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
น้ำาอย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงแหล่งธรรมชาติ บ่อน้ำาบาดาล และระบบ
กระจายน้ำาอ่ืนๆ” ซ่ึงแทรกแซงการตระหนักถึงสิทธิในน้ำา91

 การติดตามของทางการน้ันเพียงพอท่ีจะสรุปว่า น้ำาผิวดินและ
น้ำาใต้ดินท่ีชาวบ้านในเขาตำาบลเขาหลวงใช้มีมลพิษ อย่างไรก็ตาม 
การติดตามยังเป็นไปอย่างไม่ละเอียดหรือสอดคล้องกัน ก่อนจะมี                 
กิจกรรมใด ๆ ท่ีเหมือง รัฐล้มเหลวในการกำาหนดมาตรฐานเร่ิมต้น
ของท้ังแหล่งน้ำาผิวดินและแหล่งน้ำาใต้ดินบริเวณรอบเหมืองแม้ว่า
มีการเตือนในอีไอเอแล้วว่าแหล่งน้ำาดังกล่าวอาจตกอยู่ในอันตราย 
เช่น การท่ีไม่มีข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับแคดเมียมหรือไซยาไนด์ และ
ต้ังแต่เหมืองเร่ิมดำาเนินงานรัฐไม่ได้ทำาการตรวจตามรูปแบบเดิมเพ่ือ
เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลข้ันพ้ืนฐานท่ีได้มีการรวบรวมไว้ ก่อนเหมือง
เร่ิมการดำาเนินงาน ไม่ได้มีการคิดวิธีการท่ีจะพิสูจน์ให้เห็นว่าบริษัท
ควรเป็นผู้รับผิดชอบกรณีท่ีมีการปนเป้ือนในน้ำา เพ่ือเป็นการท่ีจะไม่
เสียเวลาในภายหลังจนเป็นเหตุให้ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของคนใน
ท้องถ่ินเสียหายไปก่อน แม้ว่ารัฐทำาการทดสอบน้ำาผิวดินต้ังแต่ พ.ศ. 
2547 แต่ชาวบ้านก็ไม่ได้รับแจ้งจนเม่ือ พ.ศ. 2550 นับเป็นเวลาสาม
ปีหลังจากท่ีผลการทดสอบแรกเปิดเผยระดับของสารพิษโลหะหนักใน
น้ำาผิวดิน ย่ิงไปกว่าน้ัน รัฐยังรอถึงห้าปีหลังจากท่ีได้มีการระบุสารพิษ
และโลหะหนัก กว่าจะทำาการทดสอบน้ำาใต้ดิน การขาดข้อมูลในช่วง
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เสียงจากคนชายขอบ

 ระนอง กองแสน เดินเข้าไปหากลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ เสื้อ
ยืดสีเขียวสะท้อนแสงของเธอที่มีตัวอักษรคำาว่า “No Mine” 
(ไม่เอาเหมือง) ขัดกันกับเสื้อเชิ้ตตัวยาวติดกระดุม เธอ
ยืนตรงขึ้นและตาสีน้ำาตาลคู่เล็กนั้นก็ประสานกับหนึ่งใน
เจ้าหน้าที่ เธอถามเขาว่า “ทำาไมเราต้องยอมรับความทุกข์                       
ทรมานนี้ พวกคุณช่วยเรามากกว่านี้ไม่ได้หรือ” การประท้วง
ที่ศาลากลางจังหวัดเลยนี้เปิดโอกาสให้นาหนองบง หมู่บ้าน
ของระนองได้แสดงความคิดเห็นเรื่องปัญหาน้ำาของชุมชนใน
ปัจจุบัน

 เมื่อสองปีที่แล้ว ระนองเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบนิเวศใกล้ตัวซึ่งเป็นผลมาจากการปนเปื้อนของน้ำา พืช
ผักที่เธอเคยเก็บจากในป่าใกล้บ้านเริ่มดูไม่น่ากิน ปลาในแม่น้ำาเริ่มตาย ด้วยเหตุผลนี้ ระนองจึงเริ่มซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากตลาด 
ในปัจจุบัน เธอใช้เงินซื้ออาหารมาขึ้นกว่าเมื่อสองปีที่แล้ว 1,000 – 2,000 บาทต่อเดือน

 แม่น้ำาที่ระนองเคยพึ่งพานำาน้ำามาใช้ในบ้าน เป็นที่รู้กันว่าตอนนี้มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย รวมถึงแคดเมียมและตะกั่ว เธอจึงไม่มี
ทางเลือก นอกจากต้องจ่ายเงิน 500 บาทต่อเดือนให้กับบริษัทเอกชนแลกกับน้ำาเพื่อใช้ดื่มและประกอบอาหาร ระนองมีเงินไม่มากพอที่
จะซื้อน้ำามากกว่านี้ เธอจึงยังต้องอาบน้ำาในน้ำาที่ปนเปื้อนอยู่

 ทางการสัญญาว่าจะส่งน้ำาสะอาดมาให้เพิ่มขึ้น แต่เธอก็ไม่เคยได้รับ เนื่องจากตั้งแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งน้ำามาให้อีกด้าน
หนึ่งของชุมชนก่อน ระนองรู้ว่า น้ำาที่เพียงพอจำาเป็นสำาหรับการดำารงชีพของชุมชนของเธอ และน้ำาฟรีก็ไม่ใช่ทางออกในระยะยาวของ
ปัญหาของชุมชน “ทางการควรหาแหล่งน้ำาที่ยั่งยืนกว่านี้ให้พวกเรา” เธอกล่าว

 แม้ว่าเธอจะกังวลเรื่องสภาวะทางเศรษฐกิจของตน ระนอง ก็ให้ความสำาคัญกับอนาคตเรื่องน้ำาของชุมชนมากที่สุด “มันเป็นหัวใจ ถ้า
เราไม่มีน้ำาก็เหมือนกับเราไม่มีหัวใจ” เธอบอก ความเชื่อนี้ทำาให้เธอต้องลงมือทำาอะไรสักอย่าง

 ระนองกลายเป็นผู้นำาสตรีในนาหนองบง เพื่อช่วยหาทางออกเรื่องสถานการณ์น้ำาของชุมชน เธอคิดว่า ชุมชนควรได้รับข้อมูลเรื่องน้ำา
และผลกระทบมากมายของสารเคมีที่ปนเปื้อนในน้ำามากกว่านี้

 ระนองเชื่อว่า รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบหลักของการปนเปื้อนของน้ำา เพราะการขาดความช่วยเหลือเรื่องข้อมูลและการเข้าถึงน้ำา
สะอาด “ถ้าไม่มีใครดูแลพวกเรา เราก็หาทางดูแลตัวเอง” เธอบอก99

เวลาน้ีทำาให้เกิดความสับสนและความกลัวท่ีไม่จำาเป็นท่ามกลางชาว
บ้าน และยังเป็นการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญของชาวบ้านในการ
เข้าถึงผลการทดสอบของทางการอีกด้วย92แม้ว่าจะมีการทดสอบมา
แล้วหลายปี แต่รัฐก็ยังไม่ระบุต้นกำาเนิดของการปนเป้ือน แทนท่ีจะมี
บทบาทหลักในการปกป้องสิทธิในน้ำา เจ้าหน้าท่ีรัฐกลับทำาให้เร่ืองยุ่ง
ยากข้ึนด้วยการอ้างว่าการปนเป้ือนเช่นน้ันพบได้ท่ัวไปในพ้ืนท่ีบริเวณ
น้ัน หรือสร้างทฤษฎีว่า การปนเป้ือนเกิดจากกิจกรรมของชาวบ้านใน
พ้ืนท่ี ด้วยการไม่กระทำาการอย่างเด็ดขาด รัฐได้ทำาให้คุณภาพของส่ิง
แวดล้อมท้องถ่ินและสุขภาพของชาวบ้านตกอยู่ในความเส่ียง โดย
สรุป รัฐล้มเหลวในการปฏิบัติตามพันธกรณีในการปกป้องสิทธิในน้ำา
ของผู้อาศัยในเขตตำาบลเขาหลวงจากการปนเป้ือน

 ภายใต้ความคิดเห็นท่ัวไปลำาดับท่ี 15 การแทรกแซงของบุคคลท่ี
สามรวมถึงการเปล่ียนแปลงทางน้ำาธรรมชาติด้วยการผันหรือก้ันน้ำา 
จากการยอมให้ บริษัททุ่งคำา จำากัด ก้ันห้วยในท้องท่ีสายหน่ึง แสดง
ให้เห็นว่ารัฐไม่ปกป้องสิทธิในการเข้าถึงน้ำาอย่างเต็มท่ีด้วยการไม่
รับรองว่า การกระทำาของบุคคลท่ีสามจะไม่แทรกแซงความสามารถ
ของชาวบ้านในการตระหนักถึงสิทธิน้ี บริษัทโต้เถียงว่า การก้ันทางน้ำา
น้ีจำาเป็นเพ่ือกักเก็บน้ำาใด ๆ ไม่ให้ร่ัวไหลจากบ่อกากแร่ โชคไม่ดีท่ีการ
ก่อสร้างเหมืองกระทบต่อทางน้ำาธรรมชาติสองแห่ง คือ ห้วยเล็กและ 
ร่องน้ำาซับนาดินดำา ชาวบ้านพ่ึงพาลำาน้ำาท้ังสองมาแต่เดิมสำาหรับการ
ชลประทาน แต่นับต้ังแต่เหมืองถูกสร้างร่องน้ำาซับนาดินดำาก็เหือดแห้ง
และห้วยเล็กก็ถูกท่วมจนหมด ตอนน้ีชาวบ้านได้ประสบกับท้ังปัญหา

เรื่องเล่า ระนอง กองแสน    



17

นาหนองบง

ผลผลิตท่ีลดลงจากน้ำาท่วมและความแห้งแล้งซ่ึงบังคับให้พวกเขาต้อง
จ่ายเงินซ้ือเคร่ืองสูบน้ำามาใช้ในไร่นา เม่ือเป็นเช่นน้ัน ชาวบ้านจึงถูก
ลิดรอนสิทธิในการ “เข้าถึงแหล่งน้ำาสำาหรับการเกษตรกรรมท่ีย่ังยืน”93 

รัฐล้มเหลวในการปฏิบัติตามพันธกรณีในการปกป้องสิทธิในน้ำา ด้วย
การไม่เคารพกฎหมายท่ีมีอยู่แล้ว และด้วยการไม่ติดตามกิจกรรมของ
บุคคลท่ีสามอย่างเพียงพอ รัฐยังกระทำาการเพียงน้อยนิดเพ่ือคืนสิทธิ
ท่ีถูกละเมิดไปของชาวบ้านด้วยการติดตามของทางการท่ีไม่เพียงพอ

พันธกรณีของรัฐในการบรรลุเป้าหมาย
 เพ่ือท่ีจะทำาให้พันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมสมบูรณ์น้ัน การกระทำาของรัฐยัง
ต้องบรรลุเป้าหมายของสิทธิในการเข้าถึงน้ำาของพลเมืองอีกด้วย ซ่ึง
รวมถึงการให้ข้อมูลเก่ียวกับวิธีปกป้องแหล่งน้ำา การจัดหาน้ำาสะอาด
ซ่ึงใช้ประโยชน์ได้ ดำาเนินวิธีการในการสงวนรักษาแหล่งน้ำาท่ีมีอยู่แล้ว
และทำาความสะอาดแหล่งน้ำาท่ีถูกปนเป้ือน

 ด้วยการไม่จัดแผนอย่างครอบคลุมเพ่ือแก้ไขปัญหาการปน    
เป้ือนของน้ำาผิวดินและน้ำาใต้ดินในพ้ืนท่ีใกล้เคียงเหมืองแร่ทองคำา รัฐ
ได้ล้มเหลวในการทำาให้พันธกรณีของตนภายใต้กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมสมบูรณ์ แม้ว่าจะได้
ติดตามตรวจสอบแหล่งน้ำาบางแหล่ง แต่รัฐก็ล้มเหลวในการปฏิบัติ ท้ัง
ท่ีควรจะทำาการทดสอบน้ำามากกว่าน้ี ด้วยปราศจากผลการทดสอบท่ี
ช้ีชัดต้นกำาเนิดของสารมลพิษ รัฐยังไม่เคยกระทำาการใดๆ เพ่ือเป็นการ
ริเร่ิมบรรเทาปัญหาเลย

 รัฐมีข้อผูกมัดในการจัดหาน้ำา “เม่ือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไม่
สามารถตระหนักถึงสิทธิของตนได้ด้วยตนเอง เน่ืองมาจากสาเหตุ
ท่ีนอกเหนือการควบคุมของพวกเขา”94 โดยไม่คำานึงถึงสาเหตุของ
มลพิษในน้ำาในพ้ืนท่ีใกล้เคียงเหมือง ถึงกระน้ันรัฐก็ยังมีพันธกรณีท่ี
ต้องรับรองการจัดหาน้ำาเม่ือแหล่งท่ีมีอยู่ถูกปนเป้ือน ย่ิงไปกว่าน้ัน 
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ระบุว่า ไม่ควรมีการเลือกปฏิบัติเม่ือพิจารณาจากการเข้าถึง95 นับ
ต้ังแต่ชาวบ้านได้รับทราบผลการทดสอบน้ำาผิวดินพ.ศ. 2550 เม่ือ
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ชาวบ้านจำานวนมากวิตกกังวลว่าน้ำาด่ืม
ของพวกเขา ซ่ึงไม่ว่าจะได้จากน้ำาฝนท่ีเก็บจากหลังคาและกักเก็บ
ไว้ หรือน้ำาบาดาล จะไม่ปลอดภัยอีกต่อไป หลายครอบครัวซ้ือน้ำา
จากบริษัทเอกชนต้ังแต่พ.ศ. 2550 หลังจากท่ีรู้เร่ืองไซยาไนด์ในน้ำา 
ด้วยราคา 250-500 บาทต่อเดือน หลังจากท่ีสำานักงานสาธารณสุข
จังหวัดได้ออกประกาศเตือนแก่ชาวบ้านในพ้ืนท่ีเม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2552 ให้ละเว้นจากการใช้ท้ังน้ำาผิวดินและน้ำาใต้ดินเพ่ือด่ืมหรือ
ประกอบอาหาร ชาวบ้านจึงเหลืออยู่เพียงน้ำาท่ีไม่ปลอดภัย ในเดือน
เดียวกันน้ันเอง เจ้าหน้าท่ีบริหารของจังหวัดเลยเร่ิมจัดรถบรรทุกน้ำา
ปริมาตร 10,000 ลิตรส่งน้ำาให้ท้ังหกหมู่บ้านท่ีได้รับผลกระทบ ซ่ึงมี
ประชากรรวม 3,500 คนวันละหน่ีึงคร้ัง และเม่ือชาวบ้านประท้วงท่ี
หน้าศาลากลางจังหวัดเม่ือวันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ทางการจึง
จัดรถบรรทุกน้ำาให้เพ่ิมอีกหน่ึงคัน รถบรรทุกน้ำาส่งน้ำาให้ได้เพียงห้าครัว

เรือนต่อวันทำาการ ทำาให้ชาวบ้านท่ีเหลือต้องซ้ือน้ำาสะอาดเองในขณะ
ท่ีรอ บางครัวเรือนไม่ได้รับน้ำาเลยเน่ืองจากรถบรรทุกน้ำามีขนาดใหญ่
เกินไปสำาหรับถนนในหมู่บ้านบางสาย ผลก็คือ หลายครอบครัวไม่ได้
รับน้ำาสะอาดจากหน่วยงานท้องถ่ินในเวลาท่ีถูกท่ีควร 

 ในพ.ศ. 2552 ชาวบ้านได้รับฟังมาว่า รถบรรทุกน้ำาท้ังหมดจะ
หยุดส่งน้ำาเน่ืองมาจากหมดงบประมาณ ส่วนปกครองท้องถ่ินได้ย้าย
ความรับผิดชอบมาอยู่กับเทศบาลตำาบลวังสะพุง ซ่ึงได้ส่งรถน้ำามายัง
หมู่บ้านสองหมู่บ้านจากหกหมู่บ้านท่ีได้รับผลกระทบจากการปน
เป้ือนในน้ำา และเน่ืืองจากไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง
เทศบาล พวกเขาจึงไม่มีความม่ันใจว่าการบริการด้านน้ำาดังกล่าวจะ
ดำาเนินไปถึงเม่ือไหร่ หลายหน่วยงานได้พยายามช่วยชาวบ้านหาทาง
เลือกทางอ่ืนในการหาแหล่งน้ำาแหล่งอ่ืน แต่ยังไม่มีแผนไม่ว่าจะเป็น
ระยะส้ันหรือระยะยาวท่ีได้วางไว้สำาหรับหมู่บ้านท้ังหกแห่ง แม้ว่าใน
หมู่บ้านอ่ืนซ่ึงทางภาครัฐพยายามในการจะกระทำาการอะไรซักอย่าง 
แต่ความม่ันคงทางน้ำาน้ันแทบจะไม่มีเลยเน่ืองจากรัฐมีงบประมาณ
สำาหรับขุดบ่อน้ำาใหม่อีกสามบ่อสำาหรับหมู่บ้านนาหนองบงเท่าน้ัน ซ่ึง
ท้ังสามบ่อน้ันมีความเป็นไปได้ว่าจะยังคงมีการปนเป้ือนอยู่ ได้มีการ
วางถังน้ำากลางท่ีหมู่บ้านนาหนองบงและหมู่บ้านภูทับฟ้าพัฒนา แต่
ยังไม่ได้มีการติดต้ัง อีกท้ังชาวบ้านยังคงต้องมาเอาน้ำาท่ีถังน้ำากลาง
ด้วยตนเองในอนาคต ชาวบ้านไม่ได้ยินแผนการณ์การติดต้ังเคร่ือง
กรองน้ำาในบ้านแต่ละหลังจากทางภาครัฐเลย แผนการณ์บรรเทาทุกข์
ท่ีไม่เท่าเทียมกันของรัฐในการจัดหาน้ำาสะอาดให้แก่ท้ังหกหมู่บ้าน 
ซ่ึงต่างก็ได้รับคำาเตือนห้ามใช้น้ำาเพ่ือบริโภคโดยตรงหรือใช้ในการ
ประกอบอาหารน้ันล้มเหลวในการรับรองการเข้าถึงน้ำาในปริมาณท่ี
เหมาะสมในแต่ละครอบครัว 

พันธกรณีของรัฐในการแจ้งข้อมูล
 เม่ืออ้างตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะความคิดเห็นท่ัวไปลำาดับท่ี 15 รัฐ
มีพันธกรณีท่ีต้องแจ้งเร่ืองราวท่ีเก่ียวเน่ืองกับสิทธิในน้ำาแก่พลเมือง
อย่างต่อเน่ือง พันธกรณีน้ีถูกสนับสนุนด้วยกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มาตราท่ี19.2 ซ่ึงกล่าวไว้ว่า 
“บุคคลทุกคนมีสิทธิ... ท่ีจะแสวงหา รับและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร” 
96ชาวบ้านในตำาบลเขาหลวงได้รับผลกระทบการพันธกรณีของรัฐข้อ
น้ีอย่างมาก เพราะในการทดสอบน้ำาต้องมีการรวมรวมและกระจาย
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับระดับของการปนเป้ือน ในหลาย
ตัวอย่าง ผู้ท่ีอาศัยในบริเวณเหมืองแร่ทองคำาไม่ได้รับข้อมูลท่ีสำาคัญ
เร่ืองระดับการปนเป้ือนเป็นเวลาหลายปี แม้ว่ารัฐจะรับทราบถึงการ
ปนเป้ือนในน้ำาต้ังแต่พ.ศ. 2547 ก็ไม่มีการเปิดเผยผลการทดสอบใดๆ 
ต่อชาวบ้านในพ้ืนท่ีจนเม่ือเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2550 การเพิกเฉยน้ี
เกิดข้ึนซ้ำาในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 เม่ือไม่ได้มีการเปิดเผยผลการ
ทดสอบต่อประชากรในพ้ืนท่ีจนกระท่ังเจ็ดเดือนต่อมา เม่ือเป็นเช่นน้ัน 
รัฐจึงล้มเหลวในการจัด “ข้อมูลท่ีเก่ียวกับน้ำา” แก่ชาวบ้านในพ้ืนท่ี97
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สิทธิในอาหาร

มาตราที่ 1.2: ประชาชาติจะไม่ถูกลิดรอนวิถีทางยังชีพของตนไม่ว่าในกรณีใด 

มาตราที่ 11.1: รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอสำาหรับตนเองและครอบครัว ซึ่งรวมถึงอาหาร 

 สิทธิในอาหารได้รับการกล่าวถึงภายในสิทธิในมาตรฐานการ
ครองชีพท่ีเพียงพอ ในมาตรา 11.1 และยังมีการช้ีแจงเพ่ิมเติมใน
ความคิดเห็นท่ัวไปลำาดับท่ี 12 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมกล่าวว่า สิทธิข้อน้ีไม่ควร “ได้รับ
การตีความหมายในเชิงแคบหรือจำากัดซ่ึงเปรียบเทียบสิทธิน้ีกับค่า
ต่ำาสุดของแคลอรี โปรตีน และสารอาหารจำาเพาะชนิดอ่ืน”100 แต่การ
ตระหนักถึงสิทธิในอาหารท่ีเพียงพอนำามาซ่ึงการท่ีทุกคน ไม่ว่าจะด้วย
ตนเองหรือชุมชน สามารถเข้าถึงอาหารท่ีเพียงพอได้ท้ังทางกายภาพ
และเศรษฐกิจในปัจจุบันและในระยะยาว หรือวิธีในการจัดหามาซ่ึง
อาหาร101 เช่นเดียวกับสิทธิในน้ำา กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตระหนักว่า อาหารท่ีเพียงพอ
เช่ือมโยงกับการบรรลุเป้าหมายของสิทธิมนุษยชนอ่ืนอย่างแบ่งแยก
ไม่ได้ และจำาเป็นต้องมีการใช้นโยบายทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และ
สังคม102

 ไม่ต่างจากสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ รัฐจำาเป็นต้องยึดม่ันไว้ซ่ึงสาม
พันธกรณีของสิทธิในอาหารคือ พันธกรณีในการเคารพ ปกป้อง และ
บรรลุเป้าหมาย พันธกรณีในการเคารพบังคับว่า รัฐต้องไม่ลิดรอนการ
เข้าถึงอาหารของบุคคล ในขณะท่ีพันธกรณีในการปกป้องทำาให้รัฐ
ต้องรับรองว่ากลุ่มบุคคลท่ีสามจะไม่ปิดก้ันการเข้าถึงเช่นน้ัน สุดท้าย 
พันธกรณีในการบรรลุเป้าหมายหมายถึง รัฐต้อง “มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมท่ีมุ่งสนับสนุนการเข้าถึงของชาวบ้าน และการใช้ประโยชน์
แหล่งอาหาร และวิธีท่ีจะทำาให้ความเป็นอยู่ของพวกเขาม่ันคงรวมถึง

ความม่ันคงทางอาหาร103  ในตำาบลเขาหลวง รัฐสนับสนุนข้อผูกมัด
ในการเคารพและบรรลุเป้าหมายของสิทธิในอาหาร อย่างไรก็ตาม รัฐ
ได้ล้มเหลวในการป้องกันผู้อ่ืนจากการคุกคามการเข้าถึงอาหารของ
ชุมชน จึงล้มเหลวในการปฏิบัติตามพันธกรณีในการปกป้องด้วย

พันธกรณีของรัฐในการปกป้อง
 หลายทศวรรษมาแล้วท่ีชีวิตของชาวบ้านในนาหนองบงได้รับ 
อิทธิพลจากอาหารในระบบนิเวศป่าไม้ แม่น้ำา และไร่นาในท้องถ่ิน 
เพ่ือสนองความต้องการทางอาหาร ชาวบ้านเก็บพืชและสมุนไพรจาก
ป่า จับปลาในลำาธาร และปลูกพืชผลในแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ริมแม่
น้ำาฮวย104 วันน้ีการเข้าถึงอาหารถูกคุกคามโดยการเปล่ียนแปลงระบบ
นิเวศเหล่าน้ีด้วยน้ำามือมนุษย์ รวมถึงการเปล่ียนแปลงเส้นทางของ
แม่น้ำาสองสายในพ้ืนท่ี การปนเป้ือนของน้ำา และความเส่ือมโทรมของ
ป่าในท้องถ่ิน รัฐไม่มีบทบาทสำาคัญในการติดตามการเปล่ียนแปลง
ของแหล่งอาหารในท้องถ่ินหรือลงมือปฏิบัติเพ่ือรับรองว่ากิจกรรมของ
กลุ่มบุคคลท่ีสาม “เป็นไปอย่างสอดคล้องกับสิทธิในอาหาร”105

 พ.ศ. 2547 การก่อสร้างเหมืองแร่ทองคำาทุ่งคำาส่งผลให้มีการสร้าง
เข่ือนก้ันลำาน้ำาร่องน้ำาซับนาดินดำาท่ีเหมือง T-1 จึงเป็นการขัดขวาง
การไหลของห้วยตามธรรมชาติ นับแต่น้ัน มีน้ำาเพียงเล็กน้อยหรือไม่มี
น้ำาไหลผ่านใต้เข่ือนเลย ในขณะท่ีห้วยเหล็ก ซ่ึงมีต้นกำาเนิดมาจาก
ต้นน้ำาเดียวกันกับร่องน้ำาซับนาดินดำามีปริมาณน้ำาไหลเพ่ิมข้ึน106 แต่
เดิมน้ัน ชาวบ้านนำาน้ำาจากพ้ืนท่ีลุ่มน้ำามาใช้ในไร่นา ไร่นาท่ีเคยได้รับ

 นับต้ังแต่การเร่ิมโครงการเหมืองแร่ทองคำา ชาวบ้านในตำาบลเขา
หลวงยังไม่ได้มีส่วนร่วมในการปกป้องส่ิงแวดล้อมหรือสุขภาพของ
พวกเขาอย่างเป็นช้ินเป็นอัน ตามท่ีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมระบุไว้ ไม่ได้มีการรวมชาวบ้านหรือขอคำาปรึกษา
จากชาวบ้านไว้ในข้ันตอนร่างการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
แม้ว่าจะมีบทบัญญัติท่ีชัดเจนในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ีกล่าวว่า ชาวบ้านมีสิทธิใน “การ
มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิในน้ำา” 
และพวกเขาต้องเป็นส่วนสำาคัญของ “นโยบาย กลยุทธ์ หรือโปรแกรม
ใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับน้ำา” เน่ืองจากผลท่ีจะเกิดข้ึนน้ันกระทบโดยตรงต่อ
ชีวิตของพวกเขา98 แม้ว่าจะมีการกำาหนดเง่ือนไขเช่นน้ี แต่ก็ยังมีความ
ขัดแย้งกันในเร่ืองการมีส่วนร่วมและการเข้าร่วมของชาวบ้านในการ
ประชุมเพ่ือแจ้งข้อมูลภายในชุมชนซ่ึงจัดโดยบริษัทและมีตัวแทนจาก
ทางการเข้าร่วมด้วย

 นับต้ังแต่แหล่งน้ำาในท้องถ่ินถูกปนเป้ือน รัฐได้ล้มเหลวในการ
ปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม ด้วยการไม่ปกป้องหรือบรรลุเป้าหมายของสิทธิในน้ำา
ของชาวบ้านท่ีอาศัยในตำาบลเขาหลวง ในปัจจุบัน รัฐยังไม่ป้องกัน
กลุ่มบุคคลท่ีสามจากการคุกคามการเข้าถึงน้ำาท่ีสะอาดและปลอดภัย 
รัฐไม่จัด “น้ำาท่ีปลอดภัย ยอมรับได้ เข้าถึงได้ และใช้ประโยชน์ได้
สำาหรับการใช้ส่วนตัวและภายในครอบครัว” ให้แก่ชุมชน การละเว้น
ปฏิบัติของรัฐท่ีเกิดซ้ำาน้ีทำาให้ชุมชนท้ังหกในตำาบลเขาหลวงไม่รับ
ทราบสิทธิในน้ำาของตน การละเมิดสิทธิในน้ำาของรัฐยังเป็นภัยต่อ
สิทธิในอาหาร การทำางาน และสุขภาพของชาวบ้าน ท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความเช่ือมโยงท่ีสิทธิเหล่าน้ีมีต่อกัน
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Phao 
 

 เภา พรหมมหาราช จ้องมองไร่นาที่ไร้ประโยชน์อย่างเศร้าใจ ไร่
นาผืนนี้เคยเลี้ยงดูครอบครัวของเขาในฐานะแหล่งอาหารที่อุดม
สมบูรณ์ วันนี้ เภาพิจารณาดูไร่นาที่ถูกท่วมด้วยน้ำาที่เขาไม่อาจ
ไว้วางใจได้ ชีวิตชาวนาของ เภา เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อ
ผลผลิตข้าวของเขารวมแล้วมีแค่ห้ากระสอบเมื่อเดือนพฤศจิกายน
ปีที่แล้ว เปรียบเทียบกับที่เคยได้ 10-15 กระสอบจากที่นาห้าไร่ของ
เขา ผลผลิตที่ลดลงอย่างน่าตกใจนี้ทำาให้ เภา กังขาในอนาคตของ
ความมั่นคงทางอาหารของเขา

 เภา เชื่อว่า ผลผลิตข้าวที่ลดลงนี้อาจมีสาเหตุจากการ
เปลี่ยนแปลงระบบน้ำาเมื่อไม่นานมานี้จากการสร้างเหมืองแร่
ทองคำาทุ่งคำา ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของเขาสี่กิโลเมตร เภากลัวว่า สาร

เคมีที่ใช้ในเหมืองอาจปนเปื้อนแหล่งน้ำาและกระทบต่อไปยังการเจริญเติบโตของพืชผักที่เขาใช้บริโภค หลังจากเหมืองเริ่มดำาเนินงานไม่
นาน สีและรูปร่างของพืชท้องถิ่นอย่างหน่อไม้ กะหล่ำาดอก ผักบุ้ง และใบบัวบกเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง เขาไม่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยที่จะ
กินพืชที่เขาเก็บกินมาตลอดชีวิตเหล่านี้อีกต่อไป

 ก่อนการสร้างเหมือง เภาใช้เงินซื้ออาหารจากตลาดเพียงน้อยนิด อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้เขาใช้เงินวันละ 100-200 บาทซื้ออาหารที่
เขาเคยปลูกหรือหาเก็บกินได้ เภาวิตกว่า วัฒนธรรมในการหาเก็บอาหารกินเองจะไม่ถูกถ่ายทอดไปยังลูกหลานของเขา119

น้ำาตามธรรมชาติบัดน้ีกลับแห้งเหือด ในขณะท่ีไร่นาอ่ืนก็ถูกน้ำาท่วม 
สภาพท้ังสองล้วนทำาให้ผลผลิตลดลง107 รัฐล้มเหลวในการรับรู้ถึงผล         
กระทบของส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงต่อเกษตรกรในท้องถ่ินหรือ
ติดตามผลกระทบของเหมืองแร่ท่ีมีต่อพ้ืนท่ีลุ่มน้ำาในพ้ืนท่ี

 นอกจากการเปล่ียนแปลงการไหลของน้ำาแล้ว ชาวบ้านยังประสบ
กับการปนเป้ือนของแหล่งน้ำาผิวดินด้วย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อท้ังไร่นา
และประชากรปลา ชาวบ้านสงสัยว่า การใช้น้ำาท่ีปนเป้ือนมีส่วนเป็น
สาเหตุของการการลดลงของผลผลิตพืชผักในวงกว้าง มีรายงานถึง
ผลผลิตท่ีลดลงมากท่ีสุดในชุมชนหน่ึง ซ่ึงอ้างว่าผลผลิตข้าวลดจาก 
4,900 กิโลกรัมลงมาถึง 1,400 กิโลกรัม108 ในทำานองเดียวกัน ปลาใน
ท้องถ่ินซ่ึงเป็นอาหารหลักท่ีสำาคัญของหมู่บ้าน ได้ตายลงในอัตราท่ีผิด
ปกติ และโดยรวมก็มีจำานวนลดลงต้ังแต่พ.ศ. 2547109 ตอนน้ีชาวบ้าน
หว่ันเกรงการบริโภคปลาเพราะความกลัวการปนเป้ือน ในพ.ศ. 2552 
รัฐทำาการทดสอบสารปนเป้ือนในดิน ข้าว ผัก สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ในน้ำา และปลา แต่ก็เกิดข้ึนเพียงเพราะถูกชาวบ้านกดดัน110 ไม่มีการ 
กระทำาใดๆ ท่ีจะติดตามหรือฟ้ืนฟูประชากรปลาในท้องถ่ิน รัฐไม่ได้
ริเร่ิมทำาการติดตามการกระทำาท่ีอาจทำาลายแหล่งอาหารของชุมชน
จากการ “ปราศจากสารท่ีส่งผลเสีย”111 ความล้มเหลวในจุดน้ีมีพูดถึง
ในอีไอเอ ของบริษัท ทุ่งคำา ซ่ึงมีคำาเตือนไว้ว่าการทำาเหมืองจะทำาให้
ระบบนิเวศเปล่ียนไปเน่ืองจากมีการขุดลอกเอาหน้าดินออก และจะ
มีการปนเป้ือนในน้ำา โดยไม่มีการรับประกันแหล่งอาหารท่ีไม่ถูกปน

เป้ือน ความสามารถของชาวบ้านในการหาอาหารกินเอง “โดยตรง
จากแผ่นดินท่ีอุดมสมบูรณ์หรือทรัพยากรธรรมชาติ” จึงถูกคุกคาม112

 นับต้ังแต่การสร้างเหมือง พ้ืนท่ีประมาณ 900 ไร่ของป่าชุมชนได้
ถูกตัดโค่น จึงลดการเข้าถึงอาหาร113 ป่าไม่เหล่าน้ีเคยเป็นแหล่งผัก 
สมุนไพร และไม้ไผ่ให้กับชุมชน ไม้ไผ่เป็นแหล่งอาหารหลักและเป็น
วัสดุในการทำาเคร่ืองมือเก่ียวข้าว114 แหล่งไม้ไผ่ท่ีใกล้ท่ีสุดในปัจจุบัน
อยู่ห่างออกไปห้ากิโลเมตร ชาวบ้านยังเคยเก็บผักและสมุนไพรอย่าง
เห็ด กะหล่ำาดอก ผักบุ้ง และใบบัวบกจากป่ามาบริโภคและใช้ทำายา
แผนโบราณด้วย115 ในฐานะแหล่งของอาหารและยาแผนโบราณ ป่า
ตามธรรมชาติจึงเป็นแหล่ง “อาหารท่ีเหมาะสมทางวัฒนธรรม” สิทธิท่ี
ได้รับการรับรองภายใต้ความคิดเห็นท่ัวไปลำาดับท่ี 12 ข้อ 8 ของกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมและ
มาตรา 66 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย116,117 วันน้ีพืชเหล่า
น้ีไม่มีอยู่อีกต่อไปเน่ืองจากการตัดไม้ทำาลายป่า ซ่ึงจากข้อมูลใน อีไอ
เอ น้ันไม่สามารถนำาสภาพเดิมกลับคืนมาได้ หรือไม่มีการเก็บมากิน
อีกต่อไปเน่ืองจากความกลัวการปนเป้ือน รัฐไม่ได้ป้องกันการทำาลาย
ป่า ซ่ึงเป็นท่ีรู้กันว่าเป็นแหล่งอาหาร และไม่สนับสนุนความพยายาม
ในการปลูกป่าทดแทนบริเวณข้างภูเขาเลย  ต้นสักเป็นพืชเศรษฐกิจท่ี
ไม่สามารถบริโภคและไม่สามารถแทนท่ีระบบนิเวศตามธรรมชาติ ดัง
น้ัน รัฐไม่ป้องกันกลุ่มบุคคลอ่ืนไม่ให้แทรกแซงในการตระหนักในสิทธิ
ในอาหารของชุมชน

เภา พรหมมหาราช เรื่องเล่า
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สิทธิในการทำางาน

มาตรา 6.1: รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิในการทำางาน ซึ่งรวมทั้งสิทธิของทุกคนในโอกาสที่จะหาเลี้ยงชีพโดยงานซึ่งตนเลือกหรือรับอย่าง
เสรี และจะดำาเนินขั้นตอนที่เหมาะสมในการปกป้องสิทธินี้ 

 สิทธิในการทำางานได้รับการรับรองในมาตรา 6.1 และ 7 ของกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และ
ได้รับการกล่าวถึงในความคิดเห็นท่ัวไปลำาดับท่ี 18 มีการระบุเง่ือนไข
ว่า รัฐภาคีแห่งกติกาน้ีรับรองสิทธิในการทำางาน ซ่ึงรวมท้ังสิทธิของ
ทุกคนในโอกาสท่ีจะหาเล้ียงชีพโดยงานซ่ึงตนเลือกหรือรับอย่าง
เสรี และต้องดำาเนิน “ข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการปกป้องสิทธิน้ี”120 ผู้
ทำางานทุกคนสมควรได้รับการปกป้องระดับเดียวกันจากการละเมิด
ท่ีสิทธิในการทำางาน รวมถึงงานเกษตรกรรมและเกษตรกร121 รัฐภาคี
แห่งกติกาน้ีรับรองสิทธิของทุกคนท่ีจะมี “สภาพการทำางานท่ียุติธรรม
และน่าพึงพอใจ”122 ซ่ึงรวมถึง “สภาพการทำางานท่ีปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ”123 สิทธิในการทำางานจำาเป็นสำาหรับการตระหนักถึงสิทธิ
มนุษยชนอ่ืนและเป็นส่วนสำาคัญท่ีขาดไม่ได้ของศักด์ิศรีแห่งความเป็น
มนุษย์124

 สิทธิในการทำางานบังคับให้รัฐต้องยึดม่ันในสามพันธกรณี รัฐมี
พันธกรณีท่ีจะเคารพ ปกป้อง และบรรลุเป้าหมายของสิทธิในการ
ทำางาน125 สำาหรับพันธกรณีในการเคารพ รัฐต้องละเว้นจากการ
แทรกแซงท้ังทางตรงและทางอ้อมกับสิทธิในการทำางาน สำาหรับ
พันธกรณีในการเคารพการปกป้อง รัฐต้องใช้มาตรการท่ีป้องกัน
กลุ่มบุคคลท่ีสามจากการแทรกแซงกับการมีสิทธิในการประกอบ
อาชีพ ท้ายสุด  สำาหรับพันธกรณีในการบรรลุเป้าหมาย รัฐต้องจัดหา 
สนับสนุน และส่งเสริมสิทธิในการทำางาน  รัฐต้องรับรองสิทธิในการ
ทำางานเม่ือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไม่สามารถรู้สิทธิด้วยตนเอง126 รัฐ
ต้องสนับสนุนสิทธิในการทำางานด้วยการใช้มาตรการเชิงบวกท่ีจะช่วย
ให้บุคคลได้มีสิทธิในการทำางาน127 สุดท้าย รัฐต้องส่งเสริมสิทธิในการ
ทำางานอย่างแข็งขันด้วยการให้ความรู้และแจ้งข้อมูลแก่สาธารณชน
เพ่ือนำามาซ่ึงความตระหนักในสิทธิในการทำางานของสาธารณชน128  
การละเมิดสิทธิในการเข้าถึงน้ำาและอาหาร ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้าง
ต้นน้ัน เป็นส่วนท่ีทำาให้รัฐล้มเหลวในการปกป้องและบรรลุเป้าหมาย

ในด้านสิทธิในการทำางานของชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนาหนอง
บง และอีกห้าหมู่บ้านใกล้เคียง 

พันธกรณีในการปกป้องของรัฐ
 การละเมิดสิทธิในน้ำาและอาหาร ดังท่ีได้กล่าวถึงข้างต้นใน
รายงานฉบับน้ี เป็นส่วนหน่ึงของความล้มเหลวของรัฐในการปกป้อง
และบรรลุเป้าหมายของสิทธิในการทำางานของชาวบ้านท่ีอาศัยใน
ตำาบลเขาหลวง สืบเน่ืองจากการทดสอบน้ำาใต้ดินพ.ศ. 2552 และ
การทดสอบน้ำาผิวดินพ.ศ. 2552 ซ่ึงจัดทำาโดยสำานักงานส่ิงแวดล้อม
ภาคท่ี 9 จังหวัดอุดรธานี พบว่า มีสารเคมีและโลหะหนักในระดับ
ท่ีไม่ปลอดภัยในน้ำาผิวดินและน้ำาใต้ดินในพ้ืนท่ีหมู่บ้านนาหนองบง 
ความเสียหายของระบบนิเวศทำาให้ผลผลิตพืชผลลดลง แหล่งอาหาร
ถูกปนเป้ือน และกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร ชาวบ้านยังบอก
อีกด้วยว่า ความปลอดภัยของพวกเขาตกอยู่ในความเส่ียงเม่ือมีการ
ใช้ระเบิดของบริษัทเหมืองแร่ทุ่งคำา จำากัดเพ่ือทำาให้กระบวนการทำา
เหมืองแร่สะดวกข้ึน เศษของระเบิดตกลงท่ีไร่นาของชาวบ้านและ
ทำาให้เกษตรกรตกอยู่ในอันตราย129  ในช่วงฤดูฝน ดินบนภูเขาหัวโล้น
ท่ีล้อมรอบเหมืองกลายเป็นโคลน ชาวบ้านอ้างว่า โคลนน้ีไหลลงมา
จากภูเขาใกล้เคียงลงสู่ไร่นาของพวกเขา ก่อความเสียหายแก่พืชผล 
ผลจากปัจจัยเหล่าน้ีทำาให้อาชีพเกษตรกรถูกคุกคาม

 เน่ืองจากชาวบ้านยังคงทำางานในไร่นาต่อไป ความสามารถของ
พวกเขาในการทำางานอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพท่ีดีจึงถูกคุกคาม 
ด้วยการสัมผัสกับน้ำาท่ีถูกปนเป้ือนและกิจกรรมของเหมืองแร่ท่ีอยู่ใกล้
เคียง ในขณะท่ียังไม่มีใครรู้ต้นกำาเนิดของการปนเป้ือนในน้ำา รัฐได้
แจ้งชาวบ้านในพ้ืนท่ีให้งดจากการใช้น้ำาผิวดินและน้ำาใต้ดินเป็นการ
ช่ัวคราว อย่างไรก็ตาม ไม่ได้เป็นการเตือนต่อชาวบ้านท่ีใช้เวลาส่วน
ใหญ่ทำางานในทุ่งนา ท้ังท่ีชาวบ้านก็พยายามหลีกเล่ียงการใช้น้ำาท่ีถูก
ปนเป้ือนเพ่ือด่ืมและอาบแล้ว แต่ก็ยังเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได้ในทาง

 การเข้าถึงอาหารท่ีน้อยลงท่ีเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลง   ของ
พ้ืนท่ีลุ่มน้ำา การปนเป้ือนของน้ำา และการเส่ือมโทรมของป่าได้บีบ
ให้ชาวบ้านต้องซ้ืออาหารท่ีตลาด จึงเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการดำารงชีวิต 
ก่อนท่ีเหมืองจะถูกสร้าง ชาวบ้านสามารถดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างสบาย
ด้วยไร่นาของตน และใช้เงินซ้ืออาหารแค่เดือนละ 400-500 บาท 
ในปัจจุบัน พวกเขาใช้เงินซ้ืออาหารเดือนละ 1,000-2,000 บาท118  
ความเสียหายของระบบนิเวศท้องถ่ินทำาให้เข้าถึงอาหารได้น้อยลง
และบังคับให้ชาวบ้านต้องพ่ึงพาการซ้ืออาหารมากข้ึน เม่ือเป็นเช่น
น้ัน สิทธิในอาหารของชาวบ้านจึงไม่ได้รับการสนุบสนุนภายใต้ กติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รัฐ
ไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีของตนตามท่ีระบุในกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในการติดตามกิจกรรม
ของภาคธุรกิจเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรม เพ่ือป้องกันการกระทำาท่ี
อาจแทรกแซงการตระหนักถึงสิทธิในอาหาร
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ปฏิบัติท่ีชาวนาจะหลีกเล่ียงสัมผัสน้ำา และยังคงใช้กับข้าวในนาอยู่ น่ี
เป็นการละเมิดสิทธิในการทำางานของชาวบ้านในส่ิงแวดล้อมท่ีดีตาม
ท่ีได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย130

 เป็นท่ีปรากฏว่า แม้ว่าจะมีโคลนถล่มตามฤดูกาล เศษระเบิดจาก
เหมืองตกลงในไร่นา และหลักฐานท่ีไม่อาจโต้แย้งได้ของการปนเป้ือน
ในทางน้ำาในท้องถ่ิน รัฐยังไม่ได้ติดตามความปลอดภัยของสภาพการ
ทำางานในท้องถ่ินท่ีเพียงพอ ทำาให้ชาวบ้านต้องทนรับอันตรายทาง
ร่างกาย131,132 รัฐล้มเหลวในการดำาเนินการปกป้องเกษตรกรภายใต้ 
“ขอบเขตอำานาจในการตัดสินจากการละเมิดสิทธิในการทำางานโดย
กลุ่มบุคคลท่ีสาม” ท่ีอาจ “แทรกแซงโดยตรงหรือโดยอ้อม” กับสิทธิใน
การทำางานของชาวบ้านในพ้ืนท่ี และจึงล้มเหลวในการปกป้องสิทธิใน
การทำางานของเกษตรกรรอบบริเวณเหมือง133,134

 เน่ืองจากผลกระทบด้านลบท่ีน้ำาท่ีถูกปนเป้ือนมีต่อส่ิงแวดล้อม 
โดยรอบ ชาวบ้านในนาหนองบงไม่สามารถ “มีชีวิตท่ีดีสำาหรับตนเอง
และครอบครัว” ด้วยการทำาเกษตรกรรมได้อีกต่อไป135  ไม่เพียงแค่
ชาวนาท่ีกลัวการทำางานในท่ีนาของตนเท่าน้ัน  ผลผลิตของพืชผลท่ี
ลดลงอย่างต่อเน่ืองในช่วงเวลาสองปีท่ีผ่านมายังทำาให้การทำาไร่นา
เป็นอาชีพท่ีไม่มีกำาไรอีกด้วย136 เน่ืองจากตอนน้ีผลผลิตและรายได้
ของชาวบ้านลดลง ค่าใช้จ่ายของพวกเขาจึงเพ่ิมข้ึนเพ่ือเป็นการชด

เชยเน่ืองจากการละเมิดสิทธิในการทำางานจากบุคคลภายนอก137 

ขณะน้ีชาวบ้านใช้เงินซ้ืออาหารมากข้ึน โดยเฉล่ียชาวบ้านหน่ึงคนเคย
ใช้เงินซ้ืออาหารเดือนละ 400-500 บาท138  ตอนน้ีชาวบ้านใช้เงินซ้ือ
อาหารเดือนละ 1,000-2,000 บาท บางครอบครัวจ่ายเพ่ิมอีกเดือน
ละ 250-450 บาทซ้ือน้ำาเพ่ือชดเชยกับการท่ีทางรัฐส่งน้ำามาให้ไม่เพียง
พอ139 ด้วยการไม่จัดการแก้ไขปัญหาเร่ืองปัจจัยสำาคัญท่ีซ่อนอยู่ซ่ึงนำา
ไปสู่การลดลงของผลผลิต หรือระบุสาเหตุของการลดลงของผลผลิต 
รัฐไม่ได้กระทำาการอันเหมาะสมใดๆ ท่ีจะระบุท่ีมาของการแทรกแซง
ของบุคคลท่ีสาม จัดการความกังวลเร่ืองสุขภาพและส่ิงแวดล้อม หรือ
แก้ไขความตึงเครียดทางการเงินท่ีชาวบ้านกำาลังประสบอยู่ ท้ังหมดน้ี
ล้วนขัดขวางโดยตรงต่อความย่ังยืนในระยะยาวของอาชีพเกษตรกร

พันธกรณีในการบรรลุเป้าหมายของรัฐ
 เน่ืองจากการทำาไร่ไถนาประสบความสำาเร็จน้อยลง รัฐไม่รับรอง
ว่าชาวบ้านจะมีส่วนร่วมในวิถีชีวิตท่ีพวกเขา “เลือกหรือรับอย่าง
เสรี” ตามท่ีรับรองในมาตราท่ี 6.1 แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมและในรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย140,141 ชาวบ้านจำานวนมากต้องทำางานอ่ืนเป็นอาชีพ
เสริมนอกเหนือจากการทำาเกษตรกรรม ในกรณีของหมู่บ้านนาหนอง
บง ชาวบ้านหลายคนขายสลากกินแบ่งของรัฐบาลเพ่ือเพ่ิมรายได้ ซ่ึง
เป็นงานท่ีทำาให้พวกเขาต้องไปอยู่ห่างไกลจากชุมชนเป็นกะๆ ละห้า

 กุหลาบและพริกเคยผลิดอกออกผลในไร่นาที่อุดมสมบูรณ์พื้นที่ 23 ไร่ของ ยนต์ คุณนา พืชผลเหล่านี้เคยสร้างรายได้ให้ ยนต์มากถึง 
10,000 บาทต่อไร่ ช่วยให้เขารักความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนในฐานะเกษตรกรได้ วันนี้ ไร่นาของเขาเหือดแห้งและว่างเปล่าโดยไม่สามารถผลิต
พืชผลได้เลย

 เมื่อสองปีที่แล้ว เหมืองแร่ทองคำาของบริษัท ทุ่งคำา จำากัด ถูกสร้างขึ้นห่างจากไร่นาของ ยนต์แค่ 200 เมตร การเปลี่ยนแปลง
ภูมิประเทศของภูเขาในท้องที่ทำาให้เกิดการเสื่อมโทรมของป่าไม้
และการกร่อนของดินอย่างรุนแรง แม่น้ำาและลำาธารที่เคยไหลสู่ไร่
นาของ ยนต์ อย่างต่อเนื่อง บัดนี้กลับท่วมพืชผักจนหมดสิ้น พริก
และกุหลาบไม่สามารถต้านทานสภาวะที่รุนแรงเช่นนี้ได้ ผลผลิต
ของปีที่แล้วทั้งหมดเสียหาย ทำาให้ ยนต์และครอบครัวไม่มีรายได้
เลย ยิ่งไปกว่านั้น การระเบิดเหมืองทำาให้มีหินตกลงในไร่นาของ 
ยนต์เป็นเหตุให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย จึงเป็นการคุกคาม
สิทธิในการประกอบอาชีพของเขา

 ยนต์ไม่เคยได้รับแจ้งข้อมูลเรื่องผลกระทบที่เหมืองจะมีต่อไร่ 
นาของเขา ทั้งที่ไร่นาของเขาอยู่ใกล้เหมืองถึงเพียงนี้ รัฐบาลไทยก็
ไม่กระทำาการใดเลยเพื่อติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นกับที่ของ ยนต์
ไม่แม้แต่เสนอค่าชดเชยใดๆ แลกเปลี่ยนกับความสูญเสียของเขา 
เหมืองกลับเป็นฝ่ายเสนอซื้อที่ของ ยนต์ในราคาไร่ละ 12,000 บาท เขาปฏิเสธที่จะขายที่ที่ได้กลายเป็นต้นกำาเนิดของวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตของเขา ยนต์ต้องการอาศัยอยู่ที่ไร่นาของเขาแต่กลัวอนาคตของเขาในฐานะเกษตรกร146

ยนต์ คุณนา เรื่องเล่า
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สิทธิในสุขภาพ

มาตราที่ 12.1: รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุดเท่าที่เป็นได้ 

มาตราที่ 12.2: ขั้นตอนในการดำาเนินการโดยรัฐภาคีแห่งกติกานี้ เพื่อบรรลุผลในการทำาให้สิทธินี้เป็นจริงอย่างสมบูรณ์จะต้องรวมถึงสิ่งต่าง ๆ 
ที่จำาเป็นเพื่อ (ข) การปรับปรุงในทุกด้านของสุขลักษณะทางสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม (ง) การสร้างสภาวะที่ประกันบริการทางการแพทย์ 
และการให้การดูแลรักษาพยาบาลแก่ทุกคนในกรณีเจ็บป่วย 

 อ้างตามความคิดเห็นท่ัวไปลำาดับท่ี 14 ข้อ 11 แห่งกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิทธิใน
สุขภาพถูกเข้าใจว่าคือ “สิทธิท่ีรวมอยู่ด้วยซ่ึงประเมินค่าของลักษณะ
สำาคัญท่ีซ่อนอยู่ของสุขภาพอย่างการเข้าถึงน้ำาท่ีปลอดภัยใช้ด่ืมได้ 
แหล่งอาหารปลอดภัยท่ีเพียงพอ สภาพแวดล้อมและอาชีพท่ีเหมาะ
สม และการเข้าถึงข้อมูลและความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ”147 สิทธิ
ในสุขภาพเช่ือมต่อกับสิทธิในน้ำา อาหาร และการทำางานอย่างแยกไม่
ออก148  ดังน้ัน เพ่ือจะมี “มาตรฐานสุขภาพสุงสุดท่ีจะพึงมีได้” รัฐต้อง
ปกป้อง เคารพ และบรรลุเป้าหมายตามพันธกรณีแห่งกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

 เพ่ือท่ีจะทำาให้เกิดการตระหนักถึงสิทธิในสุขภาพ รัฐให้คำาม่ันว่า
จะเคารพสิทธิในสุขภาพด้วยการ “ละเว้นจากการแทรกแซงไม่ว่า
จะโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการมีสิทธิในสุขภาพ”149 ประการท่ีสอง 
สำาหรับการปกป้องสิทธิในสุขภาพ รัฐจำาเป็นต้อง “ใช้มาตรการเพ่ือ
ป้องกันบุคคลท่ีสามไม่ให้เข้าแทรกแซงตามมาตรา 12”150 สุดท้าย 
ในการบรรลุเป้าหมายของพันธกรณี รัฐต้อง “ดำาเนินมาตรการทาง
กฎหมาย การบริหารงาน งบประมาณ ระบบยุติธรรม การส่งเสริม 
และมาตรการอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม” เพ่ือรับรองสิทธิในสุขภาพ151 ในการ
ท่ีรัฐรับรองอีไอเอซ่ึงมองเห็นปัญหาการปนเป้ือนของแหล่งน้ำาแต่ มอง
ข้ามความสำาคัญของแหล่งน้ำาเหล่าน้ันท่ีมีต่อชุมชนโดยรอบ แสดง
ให้เห็นถึงการที่รัฐล้มเหลวในการปกป้องสิทธิทางด้านสุขภาพให้แก่
ประชาชน การไม่ทำาตามอีไอเอ ในการ เฝ้าระวังแหล่งน้ำาและสุขภาพ
ของประชาชน และไม่มีการแจกจ่ายอุปกรณ์ ข้อมูล หรือวิธีการหน่ึงวิธี
การใด แสดงให้เห็นว่ารัฐยังไม่สามารถบรรลุถึงสิทธิทางสุขภาพของ
ชาวบ้าน

พันธกรณีในการปกป้องของรัฐ
 การปนเป้ือนของน้ำาท่ีบันทึกไว้ภายหลังการสร้างเหมือง ได้ส่งผล 
กระทบต่อชีวิตของชาวบ้านท่ีอาศัยบริเวณรอบเหมือง การทดสอบท่ี
จัดทำาโดยหน่วยงานรัฐบาลจำานวนมากจากพ.ศ. 2547 ถึง 2552 ได้
เปิดเผยระดับของตะก่ัว สารหนู แคดเมียม ไซยาไนด์ และแมงกานีส
ท่ีสูงว่า “ระดับท่ียอมรับได้” ซ่ึงกำาหนดโดยกรมสุขภาพ ผลจากการ
ตรวจสอบดังกล่าวเป็นไปตามการศึกษาในอีไอเอ ซ่ึงได้ศึกษาไว้ก่อน
ท่ีเหมืองจะมีการเปิดดำาเนินการ ซ่ึงระบุว่ามีสารหนูปริมาณสูงในดิน
ท่ีอยู่รอบบริเวณเหมืองซ่ึงอาจจะมีการไปปนเป้ือนกับน้ำาเม่ือมีการ
รบกวนหน้าดิน ซ่ึงในความเป็นจริงแล้วชาวบ้านในท้ังหกหมู่บ้านต่าง
ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในแง่ของสุขภาพ 

 แม้ว่าสาเหตุของปัญหาสุขภาพจะยังไม่ได้รับการยืนยัน ชาวบ้าน
ได้ประสบกับอาการของโรคทางเดินหายใจ ผ่ืนคันท่ีผิวหนัง หวัด
เร้ือรัง และอาการอ่ืนๆ ท่ีช้ีว่ามีการสัมผัสกับโลหะหนักและสารเคมีมี
พิษ อาการดังกล่าว รวมถึงสัญญาณของการเส่ือมสภาพลงของส่ิง
แวดล้อมอ่ืนๆ ทำาให้ชาวบ้านต้องอยู่อาศัยและทำางานในสภาพท่ีไม่
ปลอดภัย  ในฐานะชุมชนท่ีมีรากฐานทางเกษตรกรรมท่ีเข้มแข็ง การ
ขาดน้ำาสะอาดคุกคามวิถีชีวิตด้ังเดิมของชาวบ้าน โดยปราศจากน้ำา
สะอาด ชาวบ้านรู้สึกไม่ปลอดภัยท่ีจะบริโภคอาหารท่ีปลูกในท้องถ่ิน 
ผล กระทบทางส่ิงแวดล้อมของการทำาเหมืองไม่สามารถแยกออกจาก
ผลกระทบต่อผู้คนท่ีพ่ึงพาส่ิงแวดล้อมในการยังชีพ การรับรอง อีไอเอ 
ของทางภาครัฐไม่ได้คำานึงถึงผู้คนท่ีต้องอยู่อาศัยรอบบริเวณเหมืองใน
อนาคต หรือวิถีชีวิตของพวกเขา ซ่ึงเป็นการละเมิดสิทธิทางสุขภาพ
โดยทางอ้อม 

วันในฤดูแล้งเกือบท้ังฤดู142 แม้ว่าอาชีพเสริมดังกล่าวจะไม่ใช่อาชีพ
ใหม่ในชุมชน ท่ีซ่ึงเกษตรกรรมเคยเป็นอาชีพหลัก ซ่ึงในตอนน้ีมีแนว
โน้มว่าจะกลายมาเป็นเพียงอาชีพเสริม ชาวบ้านต้องพ่ึงพารายได้ท่ีมา
จากอาชีพเสริมเพ่ิมมากข้ึน143  รัฐไม่ได้มีการจัดหาทางเลีือกท่ีพอเพียง
สำาหรับชาวบ้านท่ีไม่ได้มีรายได้หลักอีกต่อไป แม้ว่าชาวบ้านเหล่าน้ี 
จะ”ไม่ตระหนักถึงสิทธิของตนได้ด้วยตนเอง ด้วยเหตุผลบางประการท่ี
ไม่สามารถควบคุมได้”144

 “เหตุผลบางประการท่ีไม่สามารถควบคุมได้” เช่นการทรุดตัวลง
ของดินซ่ึงเกิดจากเหมืองแร่ของบริษัททุ่งคำาและการปนเป้ือนของน้ำา 

ซ่ึงรัฐเองก็รับรู้ในเร่ืองน้ี โดยเฉพาะรัฐเองท่ีเป็นคนรับรอง อีไอเอ ซ่ึงได้
มีการคาดการณ์ถึงการทรุดตัวของดินในบริเวณ และการประกาศผล
การตรวจน้ำาโดยภาครัฐ แม้ว่าภาครัฐเองจะรู้ถึงตัวแปรเหล่าน้ี แต่ก็ยัง
ไม่มีกลไก ไม่ว่าจะเป็นจากทางบริษัทหรือทางภาครัฐในการจ่ายค่า
ชดเชยการสูญเสียโอกาสการทำางาน145 ค่าชดเชยท่ีมีการจ่ายออกไป
น้ันไม่ได้เป็นการตอบสนองต่อความเสียหายท่ีเกิดจากบริษัท ทุ่งคำา 
จำากัด เป็นผู้กระทำา การละเลยเช่นน้ีเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมัก
ง่ายของรัฐเก่ียวกับการดำาเนินการของบริษัท ทุ่งคำา จำากัด และทำาให้
รัฐละเมิดการบรรลุถึงสิทธิในการทำางาน
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นาหนองบง

 อาการท่ีกล่าวถึงข้างต้นเพ่ิงเกิดข้ึนเม่ือไม่นานมาน้ี เม่ือคำานึงถึง
อาการต่างๆเหล่าน้ี เอกสารหลักฐานเช่น อีไอเอ รูปแบบของการตรวจ
น้ำาผิวดินและน้ำาใต้ดิน การวิจัยระดับนานาชาติเก่ียวกับการทำาเหมือง
ทอง รัฐจะไม่ได้กระทำาการใดๆ ท่ีจำาเป็นในการค้นหาต้นกำาเนิดของ
การปนเป้ือน ซ่ึงทางภาครัฐเองมีหน้าท่ีท่ีจะเข้าไปตรวจสอบกิจกรรม
การทำาเหมืองของบริษัททุ่งคำาจำากัด อย่างเอาจริงเอาจัง อย่างไร
ก็ตามรัฐไม่ได้กระทำาพยายามหาต้นตอของการปนเป้ือน ทำาให้ชีวิต
ของชาวบ้านตกอยู่ในอันตราย ในลักษณะเดียวกัน รัฐไม่ได้พยายาม
หาต้นตอของอาการเจ็บป่วยของชาวบ้านท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน แม้ว่า
จะมีผลการตรวจน้ำาออกมา ชาวบ้านต่างอ้างว่าสุขภาพท่ีแย่ลงของ
พวกเขาน้ันเกิดจากการทำาเหมือง152 รัฐได้ล้มเหลวในการปกป้องสิทธิ
ของชาวบ้านใน “มาตรฐานสุขภาพสูงสุดท่ีจะพึงมีได้...ด้วยการใช้
มาตรการท่ีป้องกันบุคคลท่ีสามไม่ให้แทรกแซงกับมาตร12” 153  ทุกวัน
น้ีสภาวะความเจ็บป่วยถูกปล่อยให้แย่ลง จากการท่ียังไม่มีการตรวจ
สอบท่ีมาของการปนเป้ือน รัฐยังไม่ประสบผลสำาเร็จในการปฏิบัติตาม
มาตรฐานของตนเองด้วยการไม่ “ส่งเสริมสภาวะสุขภาพท่ีย่ังยืน” อีก
ด้วย154

พันธกรณีในการบรรลุเป้าหมายของรัฐ
 ในด้านการบรรลุซ่ึงเป้าหมายในด้านสิทธิทางสุขภาพน้ัน รัฐยังมี
ความรับผิดชอบอีกหลายส่วนท่ียังไม่ได้กระทำาให้สำาเร็จ โดยเฉพาะ
ในด้านการ “แพร่กระจายข้อมูลท่ีเหมาะสม”155 เม่ือมีการค้นพบ
ไซยาไนด์ในระดับท่ีสูงในแหล่งน้ำาของชาวบ้านในปี พ.ศ. 2548และ 
2549 รัฐไม่ได้เข้ามาตรวจสอบถึงผลกระทบของน้ำาท่ีมีการปนเป้ือน

ต่อประชาชนท่ีใช้ แต่ชาวบ้านเองกลับเป็นผู้ท่ีสังเกตเห็นถึงสุขภาพท่ี
แย่ลงและเม่ือได้รับผลการตรวจสอบน้ำาในปี พ.ศ. 2550 ชาวบ้านได้
เรียกร้องให้สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเข้ามาตรวจเลือด มีชาวบ้าน
เพียง 279 คนจาก 3,500 คนท่ีได้รับการตรวจไซยาไนด์156 และหลัง
จากการตรวจคร้ังแรกน้ัน ได้มีการตรวจซ้ำาสำาหรับชาวบ้านท่ีถูกตรวจ
พบสารไซยาไนด์ในร่างกายจากการตรวจคร้ังแรก การตรวจในคร้ังท่ี
สองน้ีมีเจ้าหน้าท่ีทหารมานำาชาวบ้านเข้าไปตรวจท่ีอนามัยตำาบล ผล
การตรวจในคร้ังน้ีไม่มีการแจ้งกลับชาวบ้านแต่อย่างใดและไม่เคย
มีการตรวจเย่ียมอีกเลย157  การกระทำาเช่นน้ีเป็นการละเมิด พ.ร.บ. 
สุขภาพแห่งชาติ ปี 2550 ซ่ึงระบุไว้ว่า หน่วยงานทางภาครัฐท่ีมีข้้
อมูลเก่ียวกับสุขภาพ จำาเป็นต้องจัดเตรียมและเปิดเผยข้อมูลต่างๆต่อ
สาธารณะชน”158 รัฐยังคงล้มเหลวในการตรวจสอบชาวบ้านเพ่ือหา
สารเคมีหรือโลหะหนักชนิดอ่ืนท่ีอาจปนเป้ือนอยู่ในน้ำา อาจกล่าวได้ว่า 
รัฐได้พยายามเพียงเล็กน้อยในการ “สร้าง ดำารงไว้ และฟ้ืนฟูสุขภาพ
ของประชากร” แม้กระท่ังว่าประชากรเองพบว่าต้องอยู่ในสถานการณ์
ท่ีไม่ปลอดภัย ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำาท่ีปนเป้ือน 159

 นอกจากการไม่ใส่ใจของรัฐในการตรวจสอบผลกระทบของน้ำาท่ี
มีสารปนเป้ือนต่อสุขภาพของชาวบ้านแล้ว รัฐยังละเลยต่อการจัดหา
บุคลากรทางด้านการแพทย์ในท้องถ่ินท่ีมีความรู้และเคร่ืองมือท่ี
เหมาะสม ชาวบ้านต้องไปรับการรักษาท่ีอนามัยท้องถ่ิน ซ่ึง บุคลากร
ไม่ได้รับการแจ้งเร่ืองสภาพความเจ็บป่วยของชาวบ้าน เม่ือมีการ
สอบถามไปยังแพทย์ท่ีประจำาอยู่ท่ีอนามัยซ่ึงชาวบ้านเข้าไปรับการ
รักษาบ่อยคร้ัง ตัวแพทย์เองยังไม่สามารถบอกได้ว่าอาการของภาวะ

 

 วรรณณิศา สุทธิ  และบำารุง ผู้เป็นสามี ใช้น้ำาที่ปนเปื้อนด้วย
แคดเมียม สารหนู ตะกั่ว และแมงกานีสอาบ เพื่อรักษาชีวิตลูก
ของพวกเขาไว้ นับตั้งแต่เมื่อต้นปีนี้ พวกเขาและลูกอายุสองขวบ มี
อาการระคายเคืองที่ผิวหนัง ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้น้ำาจากแหล่ง
น้ำาธรรมชาติในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง ผื่นแห้งคันนี้เป็นอาการ
ระคายเคืองของผิวหนังที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมีอาการแย่ลง 
ซึ่งเป็นผลจากการอาบน้ำาหรือสัมผัสน้ำาที่เป็นมลพิษ ภาพผื่นคันที่
สมาชิกในครอบครัวทั้งหมดเป็นทำาให้ วรรณณิศา กลัวเพราะเธอ
กลัวว่าอาการจะแย่ลงอีก

 สำาหรับการรักษาการระคายเคืองนี้ วรรณณิศา พาครอบครัว
ของเธอไปยังสำานักงานสาธารณสุข แม้คลินิกจะแนะนำาครอบครัว

ของเธอไม่ให้ใช้น้ำาอาบอีก วรรณณิศา มีเงินซื้อน้ำาสะอาดแค่พอให้ลูกชายอาบ วรรณณิศา และสามีถูกบีบให้ต้องสละสุขภาพที่ดีเพื่อ
ปกป้องลูกชาย ยิ่งไปกว่านั้น คลินิกไม่ได้จัดยาเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยที่ครอบครัว  สุทธิ ต้องเผชิญอยู่ทุกวัน แต่กลับมุ่งเน้นรักษา
แต่อาการโดยไม่ได้ทำาการวินิจฉัยอย่างละเอียด ด้วยรายได้ของเกษตรกรและเจ้าของร้านขายของเล็กๆ จึงเป็นการยากมากที่จะซื้อน้ำา
สะอาดเพื่อใช้อาบ ซึ่งจะเป็นวิธีการรักษาผื่นคันและบรรเทาความเจ็บปวดที่เธอและครอบครัวต้องประสบอย่างถาวร174

วรรณณิศา สุทธิ    เรื่องเล่า
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เสียงจากคนชายขอบ

เป็นพิษท่ีเกิดจากไซยาไนด์หรือโลหะหนักเป็นอย่างไร160 แพทย์ซ่ึงไม่
ได้รับข้อมูลจากทางภาครัฐก็เพียงแค่รักษาไปตามอาการ ไม่ได้ทำาการ
ตรวจสอบอย่างละเอียด161 เม่ือพบว่าชาวบ้าน 54 คนใน 279 คนมี
อาการของภาวะพิษไซยาไนด์ แพทย์อ้างเหตุผลของไซยาไนด์ในเลือด
ว่ามาจากการสูบบุหร่ีและการปลูกมันสำาปะหลัง162  น้ำาท่ีถูกปนเป้ือน
มักไม่ค่อยได้เช่ือมโยงในฐานะสาเหตุของภาวะพิษไซยาไนด์ แต่ชาว
บ้านหลายคนท่ีมีภาวะพิษไซยาไนด์ไม่เคยสูบบุหร่ี เป็นท่ีชัดเจนว่ารัฐ
ไม่ได้สร้างความม่ันใจในการจัดสรร “แพทย์และบุคลากรท่ีได้รับการ
อบรมอย่างเหมาะสม” ตามท่ีได้ระบุไว้ในกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 ต้ังแต่มีการแสดงผลการตรวจน้ำาและตรวจเลือดออกมา รัฐก็ไม่
ได้กระทำาการใดๆ เพ่ือให้ความรู้และช่วยให้ชาวบ้านเข้าถึงข้อมูล
เก่ียวกับปัญหาสุขภาพในชุมชน รวมถึงวิธีการป้องกันและควบคุม
เลย163ชาวบ้านบางคนท่ีได้รับการทดสอบว่ามีระดับไซยาไนด์สูงมักมี
อาการหน้ามืด เจ็บหน้าอก และคล่ืนไส้164 การขาดการติดตามผลการ
ทดสอบและปัญหาสุขภาพท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองในชุมชนแสดงให้
เห็นว่า รัฐไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของสิทธิในสุขภาพ เน่ืองจากรัฐ 
“จำาเป็นต้องใช้มาตรการเพ่ือจัดการอันตรายต่อสุขภาพทางอาชีพและ
ส่ิงแวดล้อมและจัดการภัยคุกคามอ่ืนๆ ตามท่ีได้เห็นได้จากข้อมูลทาง
ระบาดวิทยา165 ถ้ารัฐและแพทย์ไม่สามารถระบุสาเหตุของความเจ็บ
ป่วยได้ ก็คงไม่สามารถแก้ปัญหาสุขภาพได้

 นอกจากน้ัน รัฐไม่ได้จัดการความต้องการเร่ืองการรักษาท่ีชาว
บ้านในตำาบลเขาหลวงพึงมี ซ่ึงหมายความว่า ชาวบ้านท่ีได้รับผลกระ
ทบโดยตรงไม่ได้รับ “สุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุด
เท่าท่ีเป็นได้”166 ชาวบ้านมักไม่สามารถใช้บริการท่ีศูนย์สาธารณสุข
เพราะต้องรอคิวนาน ทำาให้กระทบต่องานเกษตรกรรม ชาวบ้านจึงมัก
เลือกใช้บริการจากคลินิกเอกชนมากกว่าศูนย์สาธารณสุข เน่ืองจาก
คลินิกให้บริการได้ในทันที แม้ว่าราคาจะสูงกว่าก็ตาม การรักษาท่ี
คลินิกใช้เงินประมาณคร้ังละ 150 บาท167  ในบางกรณี การรักษาอย่าง 
“ไม่ครบถ้วนและไม่มีประสิทธิผล” ทำาให้ต้องมารับการรักษาอย่างต่อ
เน่ืองเพ่ือรักษาอาการท่ีเร้ือรังน้ัน168 ความล้มเหลวของรัฐในการสนใจ
เร่ืองการรักษาทางการแพทย์ละเมิดบทบัญญัติเก่ียวกับสิทธิท่ีพึงมี
ภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ซ่ึงทุกคนต้องได้รับบริการทางสุขภาพท่ีพึงมี โดยเฉพาะผู้ท่ี
ถูกเอาเปรียบทางสังคม169

 เม่ือคำานึงถึงว่าวิถีชีวิตทางการเกษตรและการใช้น้ำาแบบด้ังเดิมท่ี
ชาวบ้านยังปฏิบัติอยู่น้ัน รัฐมีหน้าท่ีท่ีจะต้องเผยแพร่ “ข้อมูลข่าวสาร
ท่ีเหมาะสม ในเร่ืองเก่ียวกับวิถีชีวิตและโภชนาการท่ีมีคุณภาพ...เพ่ือ
สนับสนุนให้ประชากรมีทางเลือกเก่ียวกับสุขภาพอนามัยของตนเอง” 
ในเม่ือรัฐยังไม่ได้เร่ิมทำาการใดท่ีจะทำาให้พันธกรณีน้ีสำาเร็จ ชาวบ้าน
จึงยังจมอยู่ในความกลัวกับการทำากิจกรรมหลายๆส่ิงท่ีพวกเขาเคย
ทำา เช่นการอาบน้ำา ปลูกพืช และการกินส่ิงท่ีพวกเขาปลูก แพทย์ใน
โรงพยาบาลท้องถ่ินเตือนชาวบ้าน “ห้ามใช้น้ำาจนกว่าจะมีการปรับ
คุณภาพน้ำาให้ดีข้ึน”170 จากคำาเตือนดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการรับรู้
ถึงการปนเป้ือนของน้ำา แต่ยังคงไม่มีการแก้ไข ชาวบ้านยังคงสัมผัส
น้ำาเวลาท่ีทำาไร่ทำานาหรืออาบน้ำา การเลือกทางเลือกอ่ืนแทบจะเป็นไป
ไม่ได้เน่ืองจากต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง171 พวกเขาไม่ได้รับการบอกกล่าว
ว่าต้องระวังอาการแบบใดบ้าง หรือแม้กระท่ังว่าน้ำาท่ีปนเป้ือนน้ันจะ
มีผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตของพวกเขาและแผนการณ์ในการ
ใช้ระบบน้ำาท่ีพวกเขาใช้อยู่ในปัจจุบัน การขาดข้อมูลจากสำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดหรือบุคลากรจากสาธารณสุขท่ีจะเข้ามาระบุถึง
หลายๆวิธีท่ีทำาให้เกิดภาวะพิษไซยาไนด์ เช่น การดูดซึมทางผิวหนัง
และการสูดดม172 

 ท้ายท่ีสุด ต้ังแต่ผลตรวจสอบน้ำาออกมา รัฐยังไม่มีการต้ังนโยบาย
หรือแผนการณ์ในการทำาความสะอาดแหล่งน้ำาในตำาบลเขาหลวง หรือ
แม้แต่กระท่ังป้องกันการปนเป้ือนในอนาคต แผนการณ์ดังกล่าวน้ันได้
มีการระบุถึงในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมว่า รัฐจำาเป็นท่ีจะต้อง “ดำาเนินนโยบายแห่งชาติท่ีมุ่ง
หมายลดและกำาจัดมลพิษทางอากาศ น้ำา ดิน รวมท้ังมลพิษจากโลหะ
หนักด้วย”173 ความเส่ือมโทรมของสุขภาพของชาวบ้านเป็นผลมา
จากความล้มเหลวของรัฐในการปกป้องแหล่งน้ำาและบรรลุเป้าหมาย
ของการเข้าถึงข้อมูลและการรักษา รัฐล้มเหลวในการดำาเนินนโยบาย
เพ่ือปกป้องส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของชาวบ้านในนาหนองบงและ
ชุมชนใกล้เคียง ถ้ารัฐยังคงปฏิเสธสิทธิในน้ำาสะอาดท่ีพึงมี สิทธิในการ
ทำางาน และการรักษาทางการแพทย์ท่ีมีคุณภาพและสามารถจ่ายได้ 
ค่ารักษาท่ีเหมาะสม อยู่ต่อไป สภาวะสุขภาพท่ีกล่าวถึงคงจะมีแต่แย่
ลง 
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นาหนองบง

 เม่ือพิจารณาการละเมิดท่ีได้กล่าวถึงในรายงานฉบับน้ี ผู้เขียนเสนอให้รัฐแก้ปัญหาท่ีชาวบ้านท่ีอยู่บริเวณรอบเหมืองกำาลังเผชิญอยู่

 รัฐควรจัดเวทีสาธารณะเพ่ือรับฟังความกังวลของชาวบ้าน ในเวทีน้ี รัฐควรร่วมมือกับชาวบ้านร่างแผนระยะยาวเพ่ือชดเชยความเสียหายท่ี
พวกเขาประสบ และเพ่ือจัดความช่วยเหลือช่ัวคราวแบบเร่งด่วน

 รายงานฉบับน้ีแนะนำาให้รัฐปฏิบัติดังต่อไปน้ี

ระยะส้ัน:
• ทดสอบการปนเป้ือนในแหล่งอาหารท้องถ่ิน น้ำาใต้ดิน ดิน และน้ำาท่ีใช้ในครัวเรือนเดือนละคร้ังอย่างครอบคลุม ควรมีการแจ้งผลการ
ทดสอบอย่างชัดเจนและรวดเร็ว เพ่ืออธิบายผลและความหมาย และผลกระทบท่ีมีต่อชาวบ้านและส่ิงแวดล้อม

• การทดสอบทุกคร้ังกระทำาในพ้ืนท่ีเดียวกันเพ่ือรับรองความสอดคล้องของผลการทดสอบ
• ทำาการตรวจคัดกรองสารพิษอย่างละเอียดให้แก่ชาวบ้านทุกคน รัฐควรติดตามผลการตรวจ วินิจฉัย และรักษาด้วยราคาไม่แพง
• ให้ความรู้ทางสุขภาพอย่างจริงจังในด้านอาการ การวินิจฉัย และการรักษาของภาวะพิษของสารเคมี และผลกระทบของการสัมผัสโลหะ
หนัก นำาผู้ให้การรักษาในท้องถ่ินมามีส่วนร่วมในการตรวจและประเมินผลการตรวจคัดกรอง
• จัดงานสัมมนาในพ้ืนท่ีเป็นประจำาเพ่ือให้ความรู้ชาวบ้านเก่ียวกับการปนเป้ือนในพ้ืนท่ี รวมถึงกิจกรรมท่ีอาจทำาให้สัมผัสสารท่ีปนเป้ือน 
อาการ และผลกระทบท่ีเป็นเอกลักษณ์ของสารปนเป้ือนแต่ละชนิด
• จ่ายค่าชดเชยท่ีเพียงพอแก่ชาวบ้านท่ีเสียรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรท่ีลดลง
• จัดรถบรรทุกน้ำาห้าคันตามท่ี กลุ่มคนรักบ้านเกิด เรียกร้องจนกว่าจะสามารถหาแหล่งน้ำาท่ีย่ังยืนได้
• ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ำาคุณภาพสูงให้กับทุกครัวเรือนท่ีได้รับผลกระทบจากน้ำาท่ีถูกปนเป้ือน พร้อมสอนการใช้เบ้ืองต้น
• สืบหาต้นกำาเนิดของการปนเป้ือนในน้ำา

• ทำาการทดสอบท่ัวตลอดความยาวของลำาธารและแม่น้ำาต่างๆ ในพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบ และสังเกตว่าระดับการปนเป้ือนสูงข้ึนใน
บริเวณท่ีใกล้เหมืองหรือไม่
• ในขณะท่ีทำาการสืบหา ระงับการดำาเนินงานของเหมืองบริษัท ทุ่งคำา จำากัดช่ัวคราวจนกว่าจะค้นพบต้นกำาเนิดของการปนเป้ือน
ของสารเคมี
• ถ้าสุดท้ายพบว่าบริษัท ทุ่งคำา จำากัดมีส่วนรับผิดชอบในการปนเป้ือนท่ีเกิดข้ึน รัฐควรยุติการดำาเนินงานของเหมือง

ระยะยาว:
• เร่ิมดำาเนินการเพ่ือกำาจัดพิษและฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีลุ่มแม่น้ำาฮวยและน้ำาใต้ดินท่ีถูกปนเป้ือนอย่างสมบูรณ์ ติดตามแหล่งน้ำาท่ีได้รับผลกระทบเป็น
ประจำาอย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ีดำาเนินการเพ่ือกำาจัดพิษ รัฐควรหาทางเลือกท่ีย่ังยืนสำาหรับน้ำาสะอาด
• ให้ชุมชมได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึนในการวางนโยบายเก่ียวกับแผนการขยายเหมืองในปัจจุบันของบริษัท ทุ่งคำา จำากัดซ่ึงคุกคาม
วิถีชีวิตด้ังเดิมทางวัฒนธรรมท่ีย่ังยืน นโยบายน้ีจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ในการตัดสินใจใน
แผนระยะยาว
• จัดทำาการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่างละเอียดในโครงการทำาเหมืองแร่ใหม่ๆ ทุกโครงการ ประเมินชุมชนแวดล้อมท่ีกว้างข้ึนเพ่ือ
ข้อมูลพ้ืนฐานและรวมข้อมูลน้ีไว้ในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องควรมีส่วนรับผิดชอบการปนเป้ือนใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน
ต่อไป

• รับรองว่า ชุมชนท่ีอยู่ใกล้เหมืองแร่ทองคำาได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของการทำาเหมืองแร่อย่างครบถ้วน
• ห้ามอนุมัติโครงการเหมืองแร่ใหม่จนกว่าชุมชนจะได้เห็นและรับรองการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ด้วยวิธีการท่ีไม่บีบบังคับ
• เปล่ียนแปลงคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติให้หลากหลายข้ึนโดยรวมสมาชิกในชุมชนเข้าไปด้วย
• บังคับใช้การควบคุมดูแลท่ีเข้มงวดข้ึนและบ่อยข้ึนกับการดำาเนินงานของเหมืองแร่ใหม่และท่ีมีอยู่แล้ว
• เพ่ิมความร่วมมือและการส่ือสารระหว่างหน่วยงานทางส่ิงแวดล้อมและอุตสาหกรรมเพ่ือรับรองว่า ผู้ท่ีควบคุมดูแลการดำาเนินงานของ
เหมืองปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ รวมถึงระบบถ่วงดุลด้วยการหมุนเวียนสมาชิกชุมชนในท้องถ่ินท่ีอาจได้รับผลกระทบด้านลบด้วย
การตัดสินใจท่ีกระทำาเพราะความสนใจในผลประโยชน์

ข้อเสนอแนะทั่วไป
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เสียงจากคนชายขอบ

ภาคผนวกรูปภาพและแผนภูมิ:

รูปภาพที่ 1: พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ การวิเคราะห์งบประมาณ (ค่าภาคหลวงของบริษัท ทุ่งคำา จำากัด จากวันที่ 1 กรกฏาคม 
ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2551
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รูปภาพที่ 2: แผนที่จุดตรวจน้ำาที่มีปริมาณสารพิษมากที่สุด 10 จุด ในหกหมู่บ้านในตำาบลเขาหลวง บริเวณรอบเหมืองทองคำา ทุ่งคำา
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ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำา [แผนภูมิที่1.1-1.4]
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำา [แผนภูมิที่1.1-1.4] โดยแท้จริงแล้วเป็นการรวบรวมเอาผลการตรวจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 2548 และ 2549 ระดับค่า

มาตรฐานทั้งหมดอ้างอิงมาจากข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ

แผนภูมิที่ 1.1: ระดับของไซยาไนด์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2549 ตรวจวัดโดยสำานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 9 (อุดรธานี)

แผนภูมิที่ 1.2: ระดับของแมงกานิสตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2549 ตรวจวัดโดยสำานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 9 (อุดรธานี)
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แผนภูมิที่ 1.3: ระดับของแคดเมียมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2549 ตรวจวัดโดยสำานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 9 (อุดรธานี)

แผนภูมิที่ 1.4: ระดับของตะกั่วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2549 ตรวจวัดโดยสำานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 9 (อุดรธานี)
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รายงานผลการตรวจสอบตัวอย่างน้ำา แผนภูมิที่ 2-3 ปี พ.ศ. 2552
รายงานผลการตรวจสอบตัวอย่างน้ำา [แผนภูมิที่ 2] ซึ่งมีการตรวจจริงในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2551 ข้อมูลมาถึงมือชาวบ้านในปี พ.ศ. 2552 รายงาน
ผลการตรวจสอบตัวอย่างน้ำา [แผนภูมิที่ 3] ได้มีการเข้าตรวจในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2552 ระดับค่ามาตรฐานทั้งหมดอ้างอิงมาจากข้อมูลจากกรม
ควบคุมมลพิษ

แผนภูมิที่ 2: รายงานผลการตรวจสอบตัวอย่างน้ำาผิวดินในปี พ.ศ. 2552 โดยกรมควบคุมมลพิษ 

แผนภูมิที่ 3:  รายงานผลการตรวจสอบตัวอย่างน้ำาดินในปี พ.ศ. 2552 กองวิเคราะห์น้ำาบาดาล กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล
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ภาคผนวกเอกสาร:

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และความเห็นทั่วไป:

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกติกาสากลว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม:
United Nations General Assembly, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Resolution 2200A (XXI), De-
cember 16, 1966, http://www.unhchr.ch/htm/menu3/b/a cescr.htm.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเห็นทั่วไปทั้งหมดของกติกาสากลว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม:
คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม, 1996-2007. 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง: 
 United Nations General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, Resolution 2200A (XXI) December 16, 
1966, http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.htm

มาตราและความเห็นทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการเข้าถึงน้ำา: 
มาตรา 11.1: 
รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอสาหรับตนเองและครอบครัว ซึ่งรวมถึงอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และที่
อยู่อาศัยที่เพียงพอ และสภาพการครองชีพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐภาคีจะดำาเนินขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อประกันการทำาให้สิทธินี้เป็นจริง โดย
รับรองความสาคัญอย่างแท้จริงของความร่วมมือระหว่างประเทศบนพื้นฐานของความยินยอมโดยเสรี 

ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 15 ข้อ 1:
น้ำาเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำากัด และเป็นพื้นฐานการมีชีวิตและสุขภาพที่ดี สิทธิในการเข้าถึงน้ำานั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการใช้ชีวิตอย่างมี
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นสิทธิที่จำาเป็นต้องมีเพื่อสร้างความตระหนักถึงสิทธิข้ออื่นๆ... การปนเปื้อนอย่างต่อเนื่อง การหมดไป และการแจก
จ่ายน้ำาที่ไม่เป็นธรรมยิ่งทำาให้สภาพความยากจนที่เป็นอยู่แย่ลง รัฐภาคีจำาเป็นต้องใช้มาตราการที่มีประสิทธิภาพในการที่จะตระหนักถึงสิทธิ
ในการเข้าถึงน้ำา โดยไม่มีการแบ่งแยก อย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้อเสนอแนะนี้

ความเป็นทั่วไปลำาดับที่ 15 ข้อ 6: 
น้ำามีความจำาเป็นต่อกิจกรรมที่หลากหลาย นอกเหนือจากการใช้ส่วนบุคคลหรือใช้ในครัวเรือนเท่านั้น เพื่อสร้างความตระหนักถึงสิทธิในกติกา
ฉบับนี้ ยกตัวอย่างเช่น น้ำามีความจำาเป็นในการใช้ผลิตอาหาร (สิทธิในการมีอาหารที่เพียงพอ) และรับรองในด้านอนามัยของสิ่งแวดล้อม (สิทธิ
ทางสุขภาพ) น้ำามีความจำาเป็นในการสร้างความมั่นคงให้กับความเป็นอยู่ (สิทธิทางด้านการหารายได้ผ่านทางการทำางาน) และมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติตามประเพณีบางอย่าง (สิทธิในการมีส่วนในวัฒนธรรม)

ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 15 ข้อ 7:
รัฐภาคีเล็งเห็นถึงความสำาคัญของการรับรองความยั่งยืนในการเข้าถึงแหล่งน้ำาเพื่อการเกษตรเพื่อการตระหนักถึงสิทธิในการได้รับอาหารเพียง
พอ (ดูความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 12)... โดยการยึดเอาความรับผิดชอบใน มาตราที่ 1.2ในกติกา ซึ่งมีเนื้อหาว่า “ประชาชาติจะไม่ถูกลิดรอนวิถี
ทางยังชีพของตน” รัฐภาคีจ้องให้การรับรองว่าจะมีการเข้าถึงน้ำาอย่างเพียงพอเพื่อการเกษตรเพื่อการดำารงชีพและความมั่นคงในความเป็นอยู่
ของประชาชาติในท้องถิ่น

ความเห็นทั่วไป ลำาดับที่ 15 ข้อ12(ค):
การเข้าถึง: น้ำา สิ่งอำานวยความสะดวกที่เกี่ยวกับน้ำา และบริการ ต้องสามารถเข้าถึงได้โดยทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยก ภายใต้เขตปกครองของ
รัฐภาคี การเข้าถึงมีอยู่4 มิติด้วยกัน [ซึ่งประกอบด้วย] การไม่แบ่งแยก: น้ำา สิ่งอำานวยความสะดวกที่เกี่ยวกับน้ำา และบริการ ต้องสามารถเข้าถึง
ทุกคน การเข้าถึงข้อมูล: การเข้าถึงรวมไปถึงการมีสิทธิในการเสาะหา ได้รับ และได้รับการส่งมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องน้ำา
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ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 15 ข้อ 20: 
สิทธิในการเข้าถึงน้ำา เฉกเช่นเดียวกับสิทธิทางด้านอื่น รัฐภาคีมีพันธกรณีสามอย่างด้วยกัน: พันธกรณีในการเคารพ พันธกรณีในการปกป้อง 
และพันธกรณีในการทำาให้บรรลุ

ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 15 ข้อ 28: 
รัฐภาคีต้องมียุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมและบูรณาการ เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะมีน้ำาที่พอเพียงและปลอดภัยในแก่คนในรุ่นนี้และในภายภาค
หน้า ยุทธศาสตร์และแผนการณ์ดังกล่าวต้องประกอบด้วย (ก)ลดการหมดไปของแหล่งทรัพยากรน้ำาผ่านทางวิธีการนำาน้ำาไปใช้อย่างไม่ยั่งยืน 
การผันน้ำา และการสร้างเขื่อนกั้นน้ำา (ข) ลดการปนเปื้อนของแหล่งชุ่มน้ำาและแหล่งน้ำาตามระบบนิเวศจากกัมมันตภาพรังสี สารเคมีที่เป็น
อันตรายต่อมนุษย์เป็นต้น (ค) เฝ้าตรวจสอบแหล่งน้ำาสำารอง (ง) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการพัฒนาที่มีการเสนอขึ้นจะไม่มีผลกระทบต่อการ
เข้าถึงน้ำาที่เพียงพอ (จ) ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับแหล่งน้ำาและนิเวศตามธรรมชาติ เช่นการเปลี่ยนแปลงของอากาศ ดินเค็ม การถาง
ป่า และความหลากหลายทางพันธุกรรมหายไป (ฉ) กลไกสำาหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (ช) จัดตั้งสถาบันที่เหมาะสมในการวางแผนยุทธศาสตร์
และแผนการณ์

ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 15 ข้อ 48:
การบัญญัติและการใช้ยุทธศาสตร์น้ำาแห่งชาติและแผนการณ์ดำาเนินการควรได้รับการเคารพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักการณ์การไม่แบ่งแยก
การมีส่วนร่วมของประชากร สิทธิส่วนบุคคลและกลุ่มซึ่งอาจจะกระทบกับการใช้สิทธิในการเข้าถึงน้ำา ควรจะเป็นส่วนนึงของนโยบาย แผน
การณ์ หรือยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับน้ำา บุคคลและกลุ่มต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับน้ำา การบริการทางด้านน้ำา และสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่
และเท่าเทียมกัน ซึ่งหน่วยงานสาธารณะหรือบุคคลที่สามเป็นผู้ดำาเนินงาน

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มาตรา 19.2:
บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่จะแสวงหา รับและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความคิดทุกประเภท 
โดยไม่คำานึงถึงพรมแดน ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยวาจาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือการตีพิมพ์ ในรูปของศิลปะ หรือโดยอาศัยสื่อประการอื่นตามที่ตนเลือก

มาตราและความเห็นทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางอาหาร:
ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 12 ข้อ 4:
คณะกรรมการขอรับรองว่าสิทธิทางอาหารเกี่ยวข้องอย่างแยกกันไม่ออกจากศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และจะขาดไปไม่ได้หากต้องการบรรลุถึง
สิทธิทางด้านอื่นซึ่งได้บัญญัติไว้ในเอกสารทางด้านสิทธิฯ อีกทั้งยังไม่สามารถแยกออกจากความยุติธรรมทางสังคม ซึ่งจำาเป็นที่จะต้องมีนโย
บายทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ทั้งในบริบทระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งมีทิศทางในการกำาจัดความยากจน และบรรลุซึ่ง
สิทธิมนุษยชน

ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 12 ข้อ 6:
สิทธิในการได้รับอาหารพอเพียงจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อชาย หญิง และเด็ก ไม่ว่าจะอยู่เพียงลำาพังหรืออยู่รวมกันในชุมชนสามารถเข้าถึงอาหาร
ได้อย่างพอเพียงหรือในการหามาซึ่งอาหารทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและทางกายภาพตลอดเวลา สิทธิในการได้รับอาหารพอเพียงจึงไม่ควรจะนำา
มาตีความด้วยความหมายแคบๆเพียงแค่การได้รับแคลอรี่ โปรตีน หรือสารอาหารอื่นๆเท่านั้น

ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 12 ข้อ 8:
คณะกรรมการไตร่ตรองแล้วว่าเนื้อความหลักๆของสิทธิในการเข้าถึงอาหารพอเพียงหมายถึง: การมีอาหารในปริมาณและคุณภาพที่สามารถ
จะตอบสนองต่อความต้องการของร่างกายของแต่ละบุคคล ปราศจากอันตราย และเป็นที่ยอมรับได้ในวัฒนธรรมนั้นๆ

ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 12 ข้อ 12:
การมีอยู่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้.. ในการได้รับอาหารโดยตรงจากแหล่งผลิตหรือทรัพยากรตามธรรมชาติ

ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 12 ข้อ 27:
สิทธิในการเข้าถึงน้ำา เฉกเช่นเดียวกับสิทธิทางด้านอื่น รัฐภาคีมีพันธกรณ๊สามอย่างด้วยกัน: พันธกรณีในการเคารพ พันธกรณีในการปกป้อง 
และพันธกรณีในการทำาให้บรรลุ พันธกรณีในการเคารพหมายถึงการเคารพการเข้าถึงอาหารที่ีมีอยู่ก่อนโดยรัฐภาคีต้องไม่กระทำาการใดอันจะ
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เป็นการปิดกั้นการเข้าถึงนั้น พันธกรณีในการปกป้องคือรัฐภาคีต้องสร้างความมั่นใจว่าบริษัทหรือบุคคลใดจะไม่กีดกันการเข้าถึงอาหารของ
อีกบุคคลหนึ่ง หน้าที่ในการทำาให้บรรลุหมายถึงรัฐต้องสนับสนุนกิจกรรมใดก็ตามที่จะทำาให้การเข้าถึงน้ำา การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการ
ใช้ชีวิตของประชากรมีความเข้มแข็งขึ้นซึ่งรวมถึงความมั่นคงทางด้านอาหาร

ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 12 ข้อ 27: 
ส่วนหนึ่งในหน้าที่คือการปกป้องฐานทรัพยากรอาหารของประชากร รัฐภาคีควรกระทำาการใดก็ตามเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากิจกรรมใดๆ ของ
ธุรกิจเอกชนหรือบุคคลในสังคมเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสิทธิในการเข้าถึงอาหาร

มาตราและความเห็นทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการทำางาน:
มาตรา 7(ก)(2):
รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนที่จะมีสภาพการทำางานที่ยุติธรรมและน่าพึงพอใจซึ่งมีการรับรองไว้ ซึ่งประกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เรื่อง...ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมสาหรับตนและครอบครัวตามบทบัญญัติแห่งกติกานี้ 

มาตรา 7 (ข):
รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนที่จะมีสภาพการทางานที่ยุติธรรมและน่าพึงพอใจ ซึ่งประกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง...ความเป็น
อยู่ที่เหมาะสมสาหรับตนและครอบครัวตามบทบัญญัติแห่งกติกานี้

ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 18 ข้อ 1:
สิทธิในการทำางานเป็นสิ่งจำาเป็นในการตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนอื่นๆและโดยไม่อาจแบ่งแยกกันได้และติดตัวมาตั้งแต่เกิดเพื่อศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ บุคคลต้องมีสิทธิที่จะสามารถทำางาน ที่ทำาให้อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี สิทธิในการทำางานมีส่วนให้บุคคลสามารถมีชีวิตรอดในเวลา
เดียวกันกับการอยู่รอดของครอบครัวของเขา และงานนั้นต้องเป็นงานที่สามารถเลือกได้อย่างเสรีและเป็นที่ยอมรับเพื่อให้บุคคลนั้น หรือ เธอ
พัฒนาและเป็นที่ยอมรับภายในชุมชน

ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 18 ข้อ 2:
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  ได้พัฒนามิติบุคคลทางด้านสิทธิทางการทำางานผ่านทางมาตราที่ 7 ซึ่ง
ทุกคนที่จะมีสภาพการทางานที่ยุติธรรมและน่าพึงพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการมีสภาพการทำางานที่ปลอดภัย ในมาตรา 6.1 นั้น รัฐ
ภาคีตระหนักถึง “สิทธิในการทางาน ซึ่งรวมทั้งสิทธิของทุกคนในโอกาสที่จะหาเลี้ยงชีพโดยงานซึ่งตนเลือกหรือรับอย่างเสรี และจะดาเนินขั้น
ตอนที่เหมาะสมในการปกป้องสิทธินี้” 

ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 18 ข้อ 7: 
การทำางานตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตราที่ 6 จะต้องเป็นงานที่สุจริต สิทธิพื้นฐานนี้รวมถึงการเคารพทั้งทางด้านกายภาพและความคิดของผู้ที่
ทำางานในงานที่บุคคลดังกล่าวทำา

ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 18 ข้อ 10: 
อัตราการว่างงานที่สูงและการไม่มีงานที่มั่นคงนั้นเป็นปัจจัยที่โน้มน้าวให้คนไปทำางานนอกระบบมากยิ่งขั้น ควรมีกฏหมายรับรองงานที่ทำาที่
บ้านและงานทางด้านการเกษตรเพื่อที่ว่าคนที่ทำางานเหล่านี้จะมีความพึงพอใจในการคุ้มครองเช่นเดียวกับงานชนิดอื่นๆ

ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 18 ข้อ 22: 
เช่นเดียวกับสิทธิทางด้านอื่น รัฐภาคีมีพันธกรณีสามอย่างด้วยกัน: พันธกรณีในการเคารพ พันธกรณีในการปกป้อง และพันธกรณีในการทำาให้
บรรลุ พันธกรณีในการป้องกันต้องการให้รัฐภาคีใช้มาตราการในการป้องกันบุคคลที่สามในการเข้ามาแทรกแทรงความพึงพอใจในสิทธิในการ
ทำางาน

ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 18 ข้อ 26:
รัฐภาคีต้องรับรองสิทธิทางการทำางานให้แก่บุุคคลในกรณีที่บุคคลไม่สามารถที่จะตระหนักถึงสิทธิของตนเองได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม  
คณะกรรมการจำาเป็นที่จะต้องจัดตั้งกลไกในการจ่ายเงินค่าชดเชยในกรณีของการสูญเสียการจ้างงาน
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ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 18ข้อ 27:
พันธกรณีในการบรรลุถึงสิทธิในการทำางานนั้น รัฐภาคีจำาเป็นต้องใช้มาตรการเพื่อกระทำาให้บุคคลพึงพอใจในการทำางาน

ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 18 ข้อ 35: 
การละเมิดของหน้าที่ในการปกป้องเกิดขึ้นจากความล้มเหลวของรัฐภาคีในการไม่ใช้มาตรการในการปกป้องบุคคลไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ
ทางการทำางานจากบุคคลที่สาม ด้วยการไม่ออกกฏระเบียบควบคุมการกระทำาของบุคคล กลุ่มคน เพื่อป้องกันไม่ให้ไปละเมิดสิทธิผู้อื่น หรือ
ความล้มเหลวในการปกป้องผู้ทำางาน

มาตราและความเห็นทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางสุขภาพ:
ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 14 ข้อ 3:
สิทธิทางสุขภาพนั้นเกี่ยวข้องกับการตระหนักถึงสิทธฺิทางด้านอื่นๆ ตามบทบัญญัติที่ได้บัญญัติไว้นั้น รวมไปด้วยสิทธิทางอาหาร ที่อยู่อาศัย 
การทำางาน การศึกษา ศักดิศรีความเป็นมนุษย์ ชีวิต การไม่แบ่งแยก ความเท่าเทียมกัน การห้ามการทรมาน สิทธิส่วนบุคคล การเข้าถึงการ
ศึกษา อิสระในการร่วมสมาคม การรวมตัวและการเคลื่อนไหว สิทธิต่างๆเหล่านี้และเสรีภาพด้านอื่นๆเป็นส่วนประกอบของสิทธิทางสุขภาพ

ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 14 ข้อ 11:
คณะกรรมการตีความสิทธิทางอาหาร ตามที่ได้มีการบรรยายไว้ในมาตราที่ 12.1 ไม่ได้หมายถึงแค่การรักษาที่เหมาะสมและในเวลาอันควร
เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงปัจจัยต่างๆที่อาจจะมีผลต่อสุขภาพเช่นการเข้าถึงแหล่งน้ำาที่ปลอดภัยและมีอนามัยพอสมควร มีอาหารที่พอเพียง มี
ประโยชน์ และการมีที่อยู่อาศัยการทำางานและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย การเข้าถึงการศึกษาและข้อมูลทางด้านสุขภาพ รวมถึงการมีสุขภาพ
ทางเพศที่แข็งแรง อีกมุมนึงที่สำาคัญคือการที่ประชากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพของชุมชน ทั้งในบริบทในประเทศและระหว่าง
ประเทศ

ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 14 ข้อ 12(ข):
การเข้าถึงสถานอนามัยที่ดีและมีการบริการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีการแบ่งแยกโดยรัฐภาคีเป็นผู้ดูแล

ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 14 ข้อ 33:
สิทธิในการเข้าถึงน้ำา เฉกเช่นเดียวกับสิทธิทางด้านอื่น รัฐภาคีมีพันธกรณีสามอย่างด้วยกัน: พันธกรณีในการเคารพ พันธกรณีในการปกป้อง 
และพันธกรณีในการทำาให้บรรลุ พันธกรณีในการทำาให้บรรลุหมายถึงรัฐต้องสนับสนุน (23) พันธกรณีในการเคารพหมายถึงงดเว้นการเข้า
แทรกแทรงไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมโดยมีมาตรา 12 รับรอง ท้ายที่สุด พันธกรณีในการปกป้องคือรัฐภาคีต้องกฏระเบียบที่เหมาะสม ทั้ง
ทางด้านการบริหาร งบประมาณ ระบบยุติธรรม การสนับสนุน หรือมาตรการอื่นๆที่นำาไปสู่การตระหนักในด้านสิทธิทางสุขภาพ

ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 14 ข้อ 36:
รัฐภาคีต้องจัดมาตรการเพื่อจัดการกับปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือจากการทำางาน หรือการคุกคามซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลด้านโรคติดต่อ สำาหรับจุดประสงค์นี้ ควรจะมีนโยบายที่มุ่งจะลดปัญหามลภาวะทั้งทางอากาศ น้ำา หรือดิน รวมถึงโลหะหนักต่างๆ เช่น
สารตะกั่วจากน้ำามัน

ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 14 ข้อ 37:
พันธกรณีในการทำาให้บรรลุนั้นทำาให้รัฐภาคีต้องใช้มาตราการเชิงบวกในการช่วยให้บุคคลหรือชุมชนพึงพอใจกับสิทธิทางสุขภาพนี้ รัฐภาคีต้อง
ทำาให้สิทธิที่บัญญัติไว้ในกติกานี้บรรลุ ในกรณีที่บุคคลไม่สามารถที่จะตระหนักถึงสิทธิของตนเองได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยหน้าที่
ในการท่ีจะทำาให้บรรลุสิทธิทางสุขภาพได้นั้น รัฐภาคีจำาเป็นที่จะต้องกระทำาการอย่างหนึ่งอย่างใดในการสร้างรักษาไว้ หรือฟื้นฟูสุขภาพของ
ประชากรโดยต้องรวมถึงสิ่งดังต่อไปนี้ (1) สร้างความตระหนักถึงผลดีของการมีสุขภาพี่ดี เช่นการทำาวิจัยหรือการให้ข้อมูลเพิ่มเติม (2) สร้าง
ความมั่นใจว่าการรักษานั้นเป็นที่ยอมรับได้ในทางวัฒนธรรมและบุคลากรมีความรู้พิเกี่ยวกับความเปราะบางของคนชายขอบ (3) รัฐภาคี
รับรองในการแจกจ่ายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการการใช้ชีวิตและอาหารที่ดีมีประโยชน์ การกระทำาที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและการรักษา (4) 
สนับสนุนให้คนสามารถตัดสินใจในเรื่องสุขภาพของตนได้ 

ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 14 ข้อ 44:
คณะกรรมการยืนยันว่าได้กระทำาตามข้อบังคับโดยเรียงลำาดับตามความสำาคัญ (ง) จัดการศึกษาและการเข้าถึงข้อมูลปัญหาด้านสุขภาพของ
ชุมชน รวมถึงวิธีการป้องกันและควบคุม
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ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 15 ข้อ 33
ต้องมีขั้นตอนที่รัฐภาคีจะป้องกันประชากรของตนเองจากการไปละเมิดสิทธิในการเข้าถึงน้ำาของบุคคลอื่นหรือชุมชนที่อยู่ในประเทศอื่น โดยรัฐ
ภาคีสามารถโน้มน้าวบุคคลที่สามให้เคารพสิทธิ อาจจะผ่านทางกฏหมายหรือการเมือง โดยที่ขั้นตอนต่างๆนั้นจะต้องเป็นไปตามข้อตกลงของ
สหประชาชาติและกฏหมายที่สามารถนำามาใช้ได้

เทียบมาตราจาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพุทธศักราช 2550:
หมวด 3, ส่วนที่ 6, มาตรา 44:
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทำางาน รวมทั้งหลักประกันในการดำารงชีพทั้งในระหว่างการทำางาน
และเมื่อพ้นภาวะการทำางาน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

หมวด 3, ส่วนที่ 9, มาตรา 51:
บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถาน
บริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่งต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

หมวด 3, ส่วนที่ 10, มาตรา 56:
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับ
ความคุ้มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

หมวด 3, ส่วนที่ 12, มาตรา 66:
บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลป
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน

หมวด 3, ส่วนที่ 12, มาตรา 67:
สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บำารุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อ
ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับ
ความคุ้มครองตามความเหมาะสม
การดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สุขภาพ จะกระทำามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่ง
แวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็น
ประกอบก่อนมีการดำาเนินการดังกล่าว

หมวด 5, ส่วนที่ 4, มาตรา 80:
รัฐต้องดำาเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และ
วัฒนธรรม ดังต่อไปนี้… (2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพอันนำาไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน 
รวมทั้งจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข โดยผู้มีหน้าที่ให้บริการดังกล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม 
ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
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70. สัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริษัท ทุ่งคำา จำากัด, 12 มีนาคม 2552

71.สัมภาษณ์ สมัย ภักมี และ สุรพันธุ์ รุจิชัยวัฒน์, 24 มีนาคม 2552.

72. สัมภาษณ์ สมัย ภักมี , 22 เมษายน 2552

73. สัมภาษณ์ สมัย ภักมี และ สุรพันธุ์ รุจิชัยวัฒน์, 24 มีนาคม 2552.

74. เรื่องเดียวกัน 

75. เรื่องเดียวกัน

76. สัมภาษณ์ สมัย ภักมี และ สุรพันธุ์ รุจิชัยวัฒน์, 24 มีนาคม 2552.

77. สัมภาษณ์ สมัย ภักมี, 15 มีนาคม 2552.

78. เรื่องเดียวกัน

79. สัมภาษณ์ สมัย ภักมี, สุรพันธุ์ รุจิชัยวัฒน์ และ สุนทร หงชัย, 12 มีนาคม 2552.

80. สัมภาษณ์ สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์, 27 มีนาคม 2552.
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82. สัมภาษณ์ นิทัศน์ ธรรมสระ, 23 มีนาคม 2552.

83. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมมาตรา 11.1, ดูเพิ่มเติมที่ภาคผนวก

84. ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 15 ข้อ 1, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

85. ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 15 ข้อ 6, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

86. ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 15 ข้อ 20, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

87. เรื่องเดียวกัน

88. ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 15 ข้อ 23, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

89. ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 15 ข้อ 25, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

90. ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 15 ข้อ 28, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

91. ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 15 ข้อ 23, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
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92. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, หมวดที่ 3, ส่วนที่ 10, มาตรา มาตรา 56

93. ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 15 ข้อ 7, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

94. ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 15 ข้อ 25, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

95. ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 15 ข้อ 12(ค), กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

96. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มาตรา 19.2

97. ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 15 ข้อ 12(ค), กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

98. ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 15 ข้อ 48, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

99. สัมภาษณ์ ระนอง กองแสน, ตัวแทนกลุ่มคนรักบ้านเกิด จังหวัดเลย, 14 มีนาคม 2552.

100. ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 12 ข้อ 6, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

101. เรื่องเดียวกัน

102. ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 12 ข้อ 4, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

103. ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 12 ข้อ 15, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

104. สัมภาษณ์ สมัย ภักมี, สุรพันธุ์ รุจิชัยวัฒน์ และ สุนทร หงชัย, 12 มีนาคม 2552.

105. ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 12 ข้อ 27, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

106. สัมภาษณ์ สมัย ภักมี และ สุรพันธุ์ รุจิชัยวัฒน์, 24 มีนาคม 2552.

107. เรื่องเดียวกัน

108. สัมภาษณ์ สมัย ภักมี, สุรพันธุ์ รุจิชัยวัฒน์ และ สุนทร หงชัย, 12 มีนาคม 2552. ดูเพิ่มเติมที่ภาคผนวก

109. เรื่องเดียวกัน

110. สัมภาษณ์ สมัย ภักมี และ สุรพันธุ์ รุจิชัยวัฒน์, 24 มีนาคม 2552.

111. ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 12 ข้อ 8, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

112. ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 12 ข้อ 12, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

113. สัมภาษณ์ สมัย ภักมี และ สุรพันธุ์ รุจิชัยวัฒน์, 24 มีนาคม 2552.

114. เรื่องเดียวกัน

115. สัมภาษณ์ สมัย ภักมี, สุรพันธุ์ รุจิชัยวัฒน์ และ สุนทร หงชัย, 12 มีนาคม 2552.

116. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพุทธศักราช 2550, หมวดที่ 3, ส่วนที่ 12, มาตรา 66

117. ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 12 ข้อ 8, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

118. สัมภาษณ์ ระนอง กองแสน, 14 มีนาคม 2552.

119. เภา พรหมมหาราช, ตัวแทนกลุ่มคนรักบ้านเกิด จังหวัดเลย, 14 มีนาคม 2552.

120. ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 18 ข้อ 2, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

121. ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 18 ข้อ 10, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

122. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 7

123. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 7(ข)

124. ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 18 ข้อ 1, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

125. ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 18 ข้อ 22, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

126. ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 18 ข้อ 26, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

127. ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 18 ข้อ 27, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

128. ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 18 ข้อ 28, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

129. สัมภาษณ์ ยนต์ คุณนา, ตัวแทนกลุ่มคนรักบ้านเกิด จังหวัดเลย, 16 มีนาคม 2552.

130. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพุทธศักราช 2550, หมวดที่ 3, ส่วนที่ 6, มาตรา 44.

131. ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 18 ข้อ 2, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

132. ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 18 ข้อ 7, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

133. ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 18 ข้อ 35, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

134. ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 18 ข้อ 22, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

135. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 7 (ก)(2)

136. สัมภาษณ์ สมัย ภักมี, สุรพันธุ์ รุจิชัยวัฒน์ และ สุนทร หงชัย, 12 มีนาคม 2552.

137. ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 18 ข้อ 35, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

138. สัมภาษณ์ ระนอง กองแสน, 14 มีนาคม 2552.

139. สัมภาษณ์ สมัย ภักมี, สุรพันธุ์ รุจิชัยวัฒน์ และ สุนทร หงชัย, 12 มีนาคม 2552.

140. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพุทธศักราช 2550, มาตรา 44.

141. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 6.1

142. สัมภาษณ์ สมัย ภักมี, สุรพันธุ์ รุจิชัยวัฒน์ และ สุนทร หงชัย, 13 มีนาคม 2552.

143. สัมภาษณ์ สมัย ภักมี และ สุรพันธุ์ รุจิชัยวัฒน์, 24 มีนาคม 2552.

144. ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 18 ข้อ 26, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

145. เรื่องเดียวกัน

146. สัมภาษณ์ ยนต์ คุณนา, 16 มีนาคม 2552.

147. ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 14 ข้อ 11, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

148. ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 14 ข้อ 3, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

149. ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 14 ข้อ 33, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
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