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หมู่บ้�นแห่งนี้

เมื่อวันที่ 10 มกร�คม 2556  ศ�ลปกครองสูงสุดแห่งประเทศไทยได้พิพ�กษ�คดีที่สำ�คัญยิ่งคดีหนึ่ง  
โดยมีผู้ฟ้องคดีจำ�นวน 22 คนเดินท�งม�รับฟังคำ�พิพ�กษ�ที่กรุงเทพจ�กหมู่บ้�นเล็กๆ ในป่�ใหญ่
ใกล้ช�ยแดนไทยที่ติดต่อกับพม่�  ช�วบ้�นกลุ่มนี้ม�พร้อมกับคว�มหวังว่�จะได้รับฟังคำ�ตัดสิน  ที่
จะช่วยบรรเท�ปัญห�ด้วยท�งออก ซึ่งพย�ย�มแสวงห�กันม�น�นแล้ว

หมู่บ้�นของพวกเข�อยู่ที่ด้�นปล�ยลำ�ห้วยคลิตี้ ที่ไหลลงสู่เขื่อนใหญ่ในจังหวัดก�ญจนบุรี ซึ่งมีชื่อ
เสียงด้วยทิวทัศน์ของวนอุทย�นแห่งช�ติและน้ำ�ตกที่สวยง�ม  ที่ด้�นใต้ของลำ�ห้วยคลิตี้นี้เป็นที่ตั้ง
ถิ่นฐ�นของช�วกะเหรี่ยงร�ว 400 คน  ส่วนใหญ่เป็นช�วน�ช�วไร่ที่เลี้ยงชีพด้วยก�รทำ�น�ข้�ว ไร่
มันสำ�ปะหลัง และพืชผักต่�งๆ 

ห้วยคลิตี้ไหลคดเคี้ยวม�ต�มเทือกเข�ในป่� ผ่�นหมู่บ้�นของพวกเข�สู่เขื่อนใหญ่ ห่�งจ�กหมู่บ้�น
นี้ไปท�งเหนือของห้วยคลิตี้ประม�ณสิบเอ็ดกิโลเมตร มีหมู่บ้�นอีกแห่งหนึ่งซึ่งเคยเป็นที่ตั้ง
โรงง�นผลิตส�รตะกั่วของภ�คเอกชน  โรงง�นแห่งนี้เริ่มเปิดกิจก�รในช่วงกล�งทศวรรษ 1960 
และถูกสั่งให้ปิดกิจก�รเมื่อปี 2541 แต่มรดกส�รพิษที่โรงง�นแห่งนี้ทิ้งไว้ ยังคงทำ�ให้ช�วบ้�น
เดือดร้อนกระทั่งทุกวันนี้

ผู้ร้องทุกข์หล�ยร�ยต้องทนทุกข์กับอ�ก�รเจ็บป่วยเรื้อรังที่เกิดจ�กส�รพิษของตะกั่ว เช่น อ�ก�ร
ปวดในช่องท้อง ร่�งก�ยอ่อนแรง ปวดศีรษะ และอ�รมณ์แปรปรวน  ลูกหล�นบ�งร�ยของช�ว
บ้�นเกิดภ�วะด้อยพัฒน�ท�งสติปัญญ�ขั้นร้�ยแรง  ช�วบ้�นในชุมชนคลิตี้ล่�งได้รับส�รตะกั่ว
จ�กน้ำ�และอ�ห�รที่เป็นพิษ  และเจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณสุขชุมชนของไทย ได้แนะนำ�ให้ช�วบ้�นเลิก
บริโภคน้ำ� ปล� และสัตว์น้ำ�จ�กลำ�ห้วยนี้ 

คำ�พิพ�กษ�เป็นคุณต่อช�วบ้�น เนื่องด้วยผู้พิพ�กษ�ตัดสินว่� กรมควบคุมมลพิษของประเทศไทย 
ซึ่งมีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�เรื่องมลภ�วะ ละเลยในก�รปฏิบัติต�มหน้�ที่
เพร�ะดำ�เนินก�รกำ�จัดส�รพิษในลำ�ห้วยล่�ช้�เกินเหตุ  อีกทั้งยังไม่มีก�รกำ�หนดแผนเร่งด่วนใดๆ 
หลังจ�กที่ได้พบว่�มีมลภ�วะ เมื่อปี 2541   ก�รเริ่มดำ�เนินก�รในเรื่องนี้เป็นไปอย่�งล่�ช้�  โดย
แถลงว่�จำ�เป็นต้องปล่อยให้มีก�ร “ฟื้นตัวโดยธรรมช�ติ” ในกรณีเช่นนี้ ซึ่งก�รรอคอยให้ห้วยคลิตี้
ขจัดส�รพิษด้วยกระบวนก�รต�มธรรมช�ติ จะเป็นผลให้ช�วบ้�นต้องเผชิญอันตร�ยจ�กส�รตะกั่ว
ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ�อีกย�วน�นในอน�คต 

ศ�ลจึงมีคำ�พิพ�กษ�ให้กรมควบคุมมลพิษจ่�ยค่�ชดเชยรวมทั้งสิ้นเกือบสี่ล้�นบ�ท  ให้กับผู้ฟ้องคดี
รวม 22 ร�ย  ทว่�ในคดีนี้ผู้พิพ�กษ�ยังได้ปฏิบัติในสิ่งซึ่งไม่เคยปร�กฏม�ก่อน ซึ่งนับเป็นครั้งแรก
ในประวัติศ�สตร์ของประเทศไทย  ที่ศ�ลออกคำ�สั่งให้รัฐบ�ลไทยทำ�คว�มสะอ�ดแหล่งส�รพิษ

ศ�ลมิได้กำ�หนดว่�กรมควบคุมมลพิษต้องทำ�คว�มสะอ�ดด้วยวิธีใด  แต่ได้กำ�หนดไว้โดยเด็ดข�ด
ว่�ท�งกรมฯ จะต้องทำ�ง�นโดยครอบคลุมทุกด้�น  กล่�วคือต้องมีก�รทดสอบผลง�นจ�กดิน น้ำ� 
พืชผัก และสัตว์น้ำ� ทั้งที่อยู่ในลำ�ห้วยและบริเวณโดยรอบ  เพื่อดูว่�มีปริม�ณส�รพิษต่ำ�กว่�ระดับ
ม�ตรฐ�นที่กำ�หนดไว้ จ�กก�รตรวจสอบทั้งสี่ครั้งในระยะเวล�หนึ่งปี  

มรดกส�รพิษ

ห้วยคลิตี้ เจ้�หน้�ที่กระทรวงส�ธ�รณสุขประจำ�จังหวัดได้แนะนำ�ให้ช�วบ้�นหยุดบริโภค
น้ำ� ปล�และสัตว์น้ำ�จ�กลำ�ห้วย ทว่�คำ�แนะนำ�นั้นเป็นไปได้ย�กที่ช�วบ้�นจะปฏิบัติ
ต�ม เพร�ะพวกเข�ไม่มีแหล่งน้ำ�หรือส�ม�รถห�อ�ห�รจ�กที่อื่นได้ จังหวัดก�ญจนบุรี 
ประเทศไทย 8 ธันว�คม 2557
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บรรด�โจทย์จ�กห้วยคลิตี้ล่�งมิใช่เป็นเพียงคนกลุ่มเดียวที่ได้รับผลกระทบจ�ก
โรงง�นร้�งที่เคยเป็นแหล่งผลิตส�รตะกั่ว  แต่ยังมีช�วบ้�นกลุ่มอื่นในหมู่บ้�นนั้นที่
ยังยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อบริษัทผู้เปิดโรงง�น (และเหมืองแร่ตะกั่วที่อยู่ใกล้กัน)  บริษัท
นั้นคือบริษัทตะกั่วคอนเซนเทรท (ประเทศไทย) จำ�กัด  คดีนี้ยื่นฟ้องโดยโจทย์ร่วม
กัน 8 คน เมื่อปี 2546  และต่อม�มีโจทย์เพิ่มขึ้นอีกจนรวมกันทั้งหมด 151 คน 
ในปี 2553 ศ�ลประจำ�จังหวัดก�ญจนบุรีมีคำ�ตัดสินที่เป็นคุณต่อช�วบ้�นเช่นกัน  ถึง
แม้ว่�ฝ่�ยจำ�เลยจะยื่นอุทธรณ์ต่อศ�ลฎีก�  ขณะนี้คดีดังกล่�วยังอยู่ระหว่�งก�รรอคำ�
ตัดสินชี้ข�ด 

ในขณะที่ช�วบ้�นในเขตห้วยคลิตี้ล่�ง กำ�ลังรอคอยก�รทำ�ง�นที่ล่�ช้�อย่�งยิ่ง
ของระบบยุติธรรมในประเทศไทยด้วยคว�มอดทนนั้น  ผู้ที่อยู่อ�ศัยในเขตห้วยคลิตี้
บนก็กำ�ลังเฝ้�รอผลคดีที่จะเกิดจ�กก�รทำ�คว�มสะอ�ดส�รพิษอยู่เช่นกัน  ช�วบ้�น
บ�งคนในเขตนั้นอ�ศัยอยู่ข้�งโรงง�นผลิตส�รตะกั่ว  หรือไม่ก็อยู่ติดกับบ่อกำ�จัด
ของเสียจ�กก�รทำ�เหมืองแร่

แต่นับจ�กศ�ลปกครองสูงสุดมีคำ�พิพ�กษ�ดังกล่�ว เมื่อเดือนมกร�คม 2556 แล้ว  
กรมควบคุมมลพิษก็ยังคงปฏิบัติต�มคำ�สั่งศ�ลด้วยคว�มล่�ช้� และมีข้อจำ�กัดในก�ร
เยียวย�สถ�นก�รณ์ต่อม�ในเดือนมีน�คม 2556  ท�งกรมฯ ได้ว่�จ้�งให้บริษัทม�นำ�
ดินที่ปนเปื้อนส�รตะกั่วรอบบริเวณโรงง�นที่ห้วยคลิตี้บนออกไป   พร้อมกันนั้น 
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้กล่�วต่อสื่อในประเทศไทยว่�  จะจัดทำ�แผนฟื้นฟูให้
เสร็จสมบูรณ์ภ�ยในสิ้นปี 2556 

แต่เมื่อถึงสิ้นปี 2556  ปร�กฏว่�ท�งกรมฯ ยังไม่มีแผนดังกล่�วแต่อย่�งใด  อันที่จริง 
ต�มกำ�หนดก�รของกรมฯ ที่จัดทำ�ขึ้นม�หลังจ�กคำ�พิพ�กษ�ดังกล่�วไม่น�นนั้น  
ก�รศึกษ�กระบวนก�รฟื้นฟูควรจะเสร็จสมบูรณ์ภ�ยในเดือนมีน�คม 2557  โดย
ต้องเริ่มลงมือทำ�คว�มสะอ�ดตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภ�คม 2557  แต่แม้เวล�จะล่วงเลย
เกินเส้นต�ยที่กำ�หนดไว้ในเดือนพฤษภ�คมม�น�นกว่�หกเดือนแล้ว  ก็ยังไม่มีก�ร
ลงมือปฏิบัติก�รฟื้นฟูแต่อย่�งใด ด้วยเหตุที่กรมควบคุมมลพิษยังกำ�ลังศึกษ�อยู่ว่�
จะทำ�คว�มสะอ�ดลำ�ห้วยด้วยวิธีใด 

ในขณะที่ยังไม่มีก�รลงมือทำ�ก�รฟื้นฟูนี้  จ�กก�รทดสอบสภ�พแวดล้อมพบว่� 
ระดับส�รตะกั่วในดินต�มฝั่งลำ�ห้วยยังคงมีระดับสูงเกินม�ตรฐ�น  รวมทั้งในน้ำ�
และตะกอนก้นลำ�ห้วย  ตลอดจนในสัตว์น้ำ� เช่น กุ้ง ปู ปล� รวมทั้งในพืชผักที่ปลูก
อยู่ในบริเวณสองฝั่งลำ�ห้วย ระหว่�งปี 2556  (ต�มข้อมูลที่จัดพิมพ์เมื่อปีที่แล้ว) 
 

หญิงส�วเก็บเกี่ยวพืชผักที่ถูกรดน้ำ�โดยท่อน้ำ�ชลประท�นจ�กห้วยคลิตี้ จังหวัด
ก�ญจนบุรี ประเทศไทย 8 ธันว�คม 2557
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ก�รได้รับส�รพิษ

ผู้ที่อยู่อ�ศัยในบริเวณห้วยคลิตี้ล่�ง  อ�จสัมผัสกับส�รตะกั่วในชีวิตประจำ�วันทุกวัน เช่น จ�กก�รดื่ม

น้ำ� หรือกินปล�ตลอดจนสัตว์น้ำ�อื่นๆ จ�กห้วยคลิตี้  รวมทั้งก�รกินอ�ห�รที่ปลูกอยู่ในแปลงผักที่มี

ส�รตะกั่วปนเปื้อน  หรือทำ�อ�ห�รด้วยน้ำ�ที่มีส�รตะกั่วปนเปื้อน  แม้กระทั่งด้วยก�รสัมผัสกับดินที่มี

มลพิษรอบบ้�นเรือน หรือก�รห�ยใจเอ�อ�ก�ศที่มีฝุ่นตะกั่วปนเปื้อนอยู่ด้วยเข้�สู่ร่�งก�ย 

ตะกั่วเป็นโลหะที่มีพิษซึ่งเป็นอันตร�ยร้�ยแรงต่อร่�งก�ย  โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งต่อก�รพัฒน�ระบบ

ประส�ทของเด็ก  คือระบบโลหิตวิทย� (hematology) และระบบหลอดเลือดหัวใจ (cardiovascular) 

รวมทั้งไต   ทำ�ให้เกิดอ�ก�รท�งประส�ทและร่�งก�ยคือ วิตกกังวล นอนไม่หลับ โลหิตจ�ง  สูญเสีย

คว�มทรงจำ�  พฤติกรรมแปรปรวนฉับพลัน  สม�ธิสั้น  ปวดศีรษะ ปวดในช่องท้อง อ่อนเพลีย  ซึม

เศร้�  ได้ยินเสียงไม่ชัด พูดจ�ติดขัด (hearing impediments) กล้�มเนื้อกระตุก เกิดคว�มสับสน กล้�ม

เนื้อหดเกร็งอย่�งรุนแรง (convulsion) และคว�มดันโลหิตสูง ด้วยเหตุที่ส�รพิษจ�กตะกั่วก่อให้เกิด

อ�ก�รเจ็บป่วยและผิดปกติท�งก�ยหล�กหล�ย-

ดังกล่�วนี้เอง จึงอ�จทำ�ให้สังเกตเห็นได้ย�ก  หรือก่อคว�มสับสนว่�เป็นอ�ก�รที่เกิดจ�กโรคอื่น 

เจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณสุขลงคว�มเห็นว่� ก�รได้รับส�รตะกั่วไม่ว่�จะในระดับใดถือว่�เป็นอันตร�ยทั้ง

สิ้น  ต�มที่องค์ก�รอน�มัยโลก (World Health Organization) กล่�วว่� 

ก�รสัมผัสส�รตะกั่วในระดับต่ำ�ที่ไม่ปร�กฏอ�ก�รชัดเจน  ซึ่งเคยพิจ�รณ�ว่�ยังปลอดภัย

นั้น  ปัจจุบันเป็นที่รู้กันแล้วว่� ส�รตะกั่วก่อให้เกิดอันตร�ยต่อระบบร่�งก�ยได้ม�กม�ย  โดย

เฉพ�ะอย่�งยิ่งในกรณีที่ส�รตะกั่วมีผลต่อก�รพัฒน�ระบบประส�ทของเด็กนั้น จะทำ�ให้เด็ก

มีระดับเช�วน์ปัญญ� (Intelligence quotient หรือ IQ) ลดลง  มีพฤติกรรมแปรปรวน  เช่น 

สม�ธิสั้นและมีพฤติกรรมต่อต้�นสังคมม�กขึ้น  รวมทั้งเอ�ใจใส่ในก�รเรียนน้อยลง  ก�ร

สัมผัสส�รตะกั่วยังทำ�ให้เกิดภ�วะโลหิตจ�ง  คว�มดันโลหิตสูง ไตพิก�ร ภูมิคุ้มกันเป็นพิษ 

(Immunotoxicity) และอวัยวะเจริญพันธุ์เป็นพิษ  ผลกระทบที่เกิดต่อระบบประส�ทจ�กส�ร

ตะกั่วเป็นพิษนั้น เชื่อกันว่�ไม่อ�จรักษ�ให้ห�ยได้ 

สตรีมีครรภ์กับเด็กเล็กคือผู้ที่มีคว�มเสี่ยงต่ออันตร�ยจ�กพิษของส�รตะกั่วเป็นพิเศษ  โดยเป็นผลให้

มีก�รคลอดก่อนกำ�หนด  น้ำ�หนักน้อยเมื่อแรกเกิด  หรือทำ�ล�ยก�รพัฒน�สมองของท�รกในครรภ์  

ทั้งนี้ ยังไม่มีก�รบ่งชี้ระดับส�รตะกั่วในเลือดที่ไม่เป็นอันตร�ยต่อเด็ก 

ในสหรัฐศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ได้ลด “ระดับคว�มปลอดภัย” ของส�รตะกั่วในเลือด

ของเด็ก จ�ก 25 ไมโครกรัม เป็น 10ไมโครกรัม เมื่อปี 2543  ต่อม�ในปี 2555 CDC ให้ข้อเสนอแนะ

ต่อเจ้�หน้�ที่อน�มัยใหม่ว่�  ควรดำ�เนินก�รดูแลรักษ�เด็กที่พบว่�มีส�รตะกั่วเทียบเท่�หรือม�กกว่� 5 

ไมโครกรัม ต่อโลหิตหนึ่งเดซิลิตร 

จ�กก�รตรวจเลือดตั้งแต่ปี 2541 ถึงปี 2551 ได้พบว่� ประช�ชนที่อ�ศัยอยู่รอบบริเวณห้วยคลิตี้มี

ระดับส�รตะกั่วในเลือดเพิ่มขึ้น  แม้ว่�ผลดังกล่�วจะแตกต่�งกันต�มเวล�ในก�รตรวจเลือดว่�ทำ�

เมื่อไร  แต่จ�กก�รศึกษ�ได้พบว่�ผู้เข้�รับก�รตรวจมีส�รตะกั่วในเลือดตั้งแต่ 10ไมโครกรัม ถึง 50 

ไมโครกรัม   โดยมีอัตร�เฉลี่ยประม�ณ 20 ถึง 30ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร   ในปี 2545-2546 กระทรวง

ส�ธ�รณสุขร�ยง�นว่� มีเด็ก 235 คน มีส�รตะกั่วในเลือดม�กกว่� 25 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร (จ�ก

จำ�นวนเด็กที่เข้�รับก�รตรวจ 1558 คน) ในขณะที่ผู้ใหญ่นั้นพบว่�มี 83 คนที่มีส�รตะกั่วในเลือด

ม�กกว่� 40 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร (จ�กจำ�นวนผู้เข้�รับก�รตรวจ 93 คน) 

ผลง�นวิจัยจ�กก�รสำ�รวจช�วบ้�นในบริเวณห้วยคลิตี้บนและล่�ง  ซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี 2550 แสดงให้

เห็นก�รเปรียบเทียบกับช�วบ้�นในชุมชนที่ใกล้เคียงกันว่� ผู้ที่อยู่ใกล้บริเวณห้วยคลิตี้มีอ�ก�รที่

แสดงให้เห็นว่�มีก�รสัมผัสกับส�รตะกั่ว  คนกลุ่มนี้มีผลคะแนนทดสอบ IQ ที่ค่อนข้�งต่ำ�กว่�  และ

มีอ�ก�รป่วยบ่อยกว่� เช่น อ�ก�รวิงเวียนศีรษะและอ�เจียน ปวดในช่องท้อง ท้องผูก มีปัญห�ในก�ร

ใช้สม�ธิ ปวดต�มกล้�มเนื้อ ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ และสูญเสียคว�มทรงจำ� 

ก�รไม่ได้รับก�รรักษ�

รัฐบ�ลมิได้ให้ก�รเอ�ใจใส่ดูแลต่อผู้ที่ได้รับส�รตะกั่วต�มสมควร ในปี 2543 มี
องค์ก�รเอกชนคือ ศูนย์ศึกษ�และพัฒน�ช�วกะเหรี่ยง ได้เริ่มเข้�ไปให้ก�รดูแล
รักษ�ส�รตะกั่วเป็นพิษ ซึ่งต่อม�กระทรวงส�ธ�รณสุขได้เข้�ไปร่วมด้วย (อ�ทิ ก�ร
ทำ�โลหะบำ�บัด หรือ Chelation therapy) เพื่อให้ก�รดูแลรักษ�ผู้ที่มีส�รตะกั่วใน
เลือดสูงม�ก  ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวช�ญแนะนำ�ว่� ควรทำ�โลหะบำ�บัดเมื่อตรวจพบว่�เด็ก
มีส�รตะกั่วในเลือดม�กกว่�หรือเท่�กับ 45 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร  เนื่องจ�กก�ร
บำ�บัดนี้จะไม่ได้ผลสำ�หรับระดับที่ต่ำ�กว่� 

เนื่องจ�กเจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณสุขจังหวัดและอำ�เภอไม่ได้แจ้งผลต่อผู้เข้�รับก�รตรวจ
เลือดทุกร�ย และไม่มีก�รรักษ�ดูแลเพื่อติดต�มดูอ�ก�รให้แก่ผู้ที่ได้รับก�รแจ้งผล
แต่อย่�งใด ด้วยเหตุนี้เองช�วบ้�นบ�งคนจึง
ปฏิเสธก�รเข้�รับก�รตรวจเลือด  ช�วบ้�นหล�ยคนบอกกับฮิวแมน ไรท์ ว็อทช์ว่� 
เจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณสุขยุติก�รเข้�ม�ตรวจระดับส�รตะกั่วในเลือด ตั้งแต่ปี 2550-2551 

สำ�หรับผู้ที่ได้รับก�รแจ้งผลก�รตรวจเลือดนั้น  บ�งคนได้รับรู้ว่�สม�ชิกใน
ครอบครัวของเข�จะยังคงปลอดภัย  ห�กส�รตะกั่วในเลือดของเด็กอยู่ในระดับต่ำ�
กว่� 25 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร  และในผู้ใหญ่ต่ำ�กว่� 40 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร  
ม�ตรฐ�นดังกล่�วปร�กฎอยู่ในเอกส�รที่แจ้งผลก�รตรวจเลือดสำ�หรับผู้ที่อยู่อ�ศัย
ในเขตห้วยคลิตี้ล่�ง 

ผลก�รตรวจระดับเลือดของช�วบ้�นคลิตี้ล่�งถูกรวบรวมโดยนักวิจัยท�ง
วิช�ก�รในปี 2551 ช�วบ้�นหล�ยคนได้บอกกับฮิวแมนไรท์ว็อทช์ว่� เจ้�
หน้�ที่ส�ธ�รณสุขได้หยุดตรวจสอบค่�ส�รตะกั่วในเลือดในปี 2551 จังหวัด
ก�ญจนบุรี ประเทศไทย 7 ธันว�คม 2557
© 2014 paula Bronstein/getty images for human rights Watch
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ยุติก�รสัมผัสส�รตะกั่ว

ดังที่ได้กล่�วก่อนหน้�นี้แล้วว่�ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ในสหรัฐ  
แนะนำ�ให้เจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณสุขเอ�ใจใส่ดูแลเด็ก  ที่ปร�กฏจ�กผลก�รตรวจเลือดว่�
มีส�รตะกั่วม�กกว่�หรือเทียบเท่�กับ 5 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร  โดยเสนอแนะให้เจ้�
หน้�ที่ส�ธ�รณสุขตรวจห�แหล่งที่ม�ของส�รตะกั่วในสิ่งแวดล้อม  จัดก�รควบคุม
หรือกำ�จัดแหล่งส�รตะกั่ว และตรวจเลือดซ้ำ�อีกภ�ยในเวล�กี่สัปด�ห์หรือกี่เดือน 
(ขึ้นอยู่กับระดับส�รตะกั่วในเลือด) เพื่อให้รู้ว่�ระดับส�รตะกั่วมิได้เพิ่มขึ้นอีก 

เด็กเหล่�นี้ควรได้รับก�รตรวจสอบว่�ข�ดธ�ตุเหล็กหรืออยู่ในภ�วะข�ดแคลนส�ร
อ�ห�รหรือ-
ทุพโภชน�ก�รหรือไม่  เนื่องจ�กก�รได้รับธ�ตุเหล็ก 
แคลเซียม และวิต�มินซีไม่เพียงพอส�ม�รถลดก�รดูดซึมส�รตะกั่วที่เข้�สู่ร่�งก�ย
ได้ 

ก�รที่เจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณสุขจะเข้�ไปกำ�จัดแหล่งส�รตะกั่วนั้น  ถือว่�เป็นเรื่องที่
ท้�ท�ยอย่�งยิ่งในกรณีของหมู่บ้�นห้วยคลิตี้ล่�ง  เพร�ะแหล่งสำ�คัญของส�รตะกั่ว
คือน้ำ�ดื่มและอ�ห�รโปรตีน  เจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณสุขจังหวัดพย�ย�มให้ช�วบ้�นหยุด
บริโภคน้ำ�และปล�ตลอดจนสัตว์น้ำ�อื่นๆ จ�กลำ�ห้วย   ทว่�เป็นเรื่องย�กสำ�หรับช�ว
บ้�นหล�ยคนในเขตนี้ที่จะปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ดังกล่�ว  เนื่องจ�กไม่ส�ม�รถห�น้ำ�
จ�กแหล่งอื่นม�ทดแทน หรือไปซื้อห�อ�ห�รอย่�งอื่นม�ได้ 

ผู้ฟ้องคดีที่ได้รับเงินชดเชยต�มคำ�พิพ�กษ�ของศ�ลปกครองสูงสุด ร่วมกันบริจ�ค
เงินส่วนใหญ่ เพื่อเป็นทุนขย�ยท่อส่งน้ำ�ประป�เข้�ม�ยังบ้�นเรือนของช�วบ้�นใน
หมู่บ้�น  แต่ก็ยังไม่ส�ม�รถช่วยให้ทุกครัวเรือนได้ใช้น้ำ�ประป�โดยทั่วถึง  ท่อเก่�
และข้อต่อของระบบประป�แตกอยู่เสมอ  ทำ�ให้ช�วบ้�นไม่มีท�งเลือกนอกจ�กจะ
ต้องใช้และบริโภคน้ำ�ที่มีส�รพิษจ�กลำ�ห้วย  ช�วน�ทั้งช�ยและหญิงต่�งต้องดื่มน้ำ�
จ�กลำ�ห้วยเมื่อเดินท�งจ�กหมู่บ้�นไปที่ทุ่งน�

ในกรณีของห้วยคลิตี้นี้ ก�รป้องกันมิให้สัมผัสต่อส�รตะกั่วจำ�เป็นต้องมีก�ร
ทำ�คว�มสะอ�ด โดยทั่วถึงทั้งบริเวณ ต�มคำ�พิพ�กษ�ของศ�ลปกครองสูงสุด

ช�วน�กำ�ลังรดน้ำ�ในแปลงฟักของเข�ด้วยท่อน้ำ�ชลประท�นจ�กห้วยคลิตี้ จังหวัด
ก�ญจนบุรี ประเทศไทย 8 ธันว�คม 2557
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ประวัติแห่งคว�มล้มเหลวของก�รทำ�คว�มสะอ�ด

ส�เหตุที่ทำ�ให้ก�รทำ�คว�มสะอ�ดข�ดประสิทธิภ�พและไม่ทั่วถึง  เนื่องม�จ�กก�รที่
กรมควบคุมมลพิษมีคำ�สั่งเมื่อปี 2542 ให้บริษัทผลิตส�รตะกั่ว คือบริษัท ตะกั่วคอน
เซนเทรท (ประเทศไทย) จำ�กัด ทำ�ก�รขุดลอกลำ�ห้วยเป็นระยะท�ง 2.5กิโลเมตรเพื่อ
กำ�จัดส�รตะกั่วที่ตกตะกอนอยู่ให้หมดสิ้นไป  ต่อม�ท�งกรมฯ ได้พบว่� บริษัทดัง
กล่�วได้นำ�เอ�ตะกอนส�รตะกั่วจำ�นวนม�กไปทิ้งไว้ต�มริมลำ�ห้วย  ในบ่อดินฝัง
กลบที่ขุดไว้โดยไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นเหตุให้ส�รพิษอ�จถูกชะล้�งและไหลกลับลงม�
ที่ลำ�ห้วยใต้  
ดังนั้น ในปี 2545 ท�งกรมฯ จึงได้สร้�งเขื่อนกั้นลำ�ห้วยไว้สองเขื่อน  เพื่อป้องกันมิ
ให้เกิดตะกอนของส�รตะกั่วไหลลงม�ที่ปล�ยน้ำ�  แต่จ�กก�รศึกษ�โดยนักวิช�ก�ร
ปร�กฏว่� เขื่อนไม่ส�ม�รถทำ�หน้�ที่ดังกล่�วได้ 

ในเดือนมกร�คม 2544 เจ้�หน้�ที่กรมควบคุมมลพิษผู้หนึ่งได้กล่�วผ่�นสื่อของไทย
ว่� มีก�รจัดทำ�แผนแม่บทเพื่อทำ�คว�มสะอ�ดห้วยคลิตี้  โดยกำ�หนดให้มีก�รขุดลอก
ลำ�น้ำ�ต่อเนื่องกันเป็นเวล�สี่ถึงห้�ปี  แล้วนำ�ตะกอนตะกั่วไปฝังไว้ในหลุมฝังกลบ 

อย่�งไรก็ต�มไม่มีก�รปฏิบัติต�มแผนแม่บทหรือดำ�เนินก�รใดๆ  แต่กลับปร�กฏว่�
คณะกรรมก�รสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ  ซึ่งมีหน้�ที่กำ�กับดูแลกรมควบคุมมลพิษและ
กำ�หนดนโยบ�ยด้�นสิ่งแวดล้อมได้ประก�ศอย่�งเป็นท�งก�ร
ในปี 2548 เรื่องนโยบ�ย “ก�รฟื้นตัวโดยธรรมช�ติ” ของห้วยคลิตี้  ซึ่งเป็นนโยบ�ย
ที่ศ�ลปกครองสูงสุดให้คว�มเห็นว่� เป็นก�รละเลยให้ช�วบ้�นต้องดื่มน้ำ�ที่มีส�ร
พิษเจือปนต่อไปอีกย�วน�น โดยไม่อ�จกำ�หนดเวล�ได้ 

ต�มข้อผูกพันภ�ยใต้กฎหม�ยสิทธิมนุษยชนระหว่�งประเทศ  รัฐบ�ลไทยมีหน้�ที่
ต้องปฏิบัติต�มคำ�พิพ�กษ�ของศ�ลปกครองสูงสุดให้ทำ�คว�มสะอ�ดห้วยคลิตี้โดย
ทันที  ประเทศไทยเป็นภ�คีของข้อตกลงระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิท�งเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights) และอนุสัญญ�ว่�ด้วยสิทธิของเด็ก (Convention on the Rights of the Child) 
สนธิสัญญ�ทั้งสองฉบับนี้ ทำ�ให้รัฐบ�ลมีพันธกรณีที่จะต้องปกป้องคุ้มครอง
สุขภ�พของพลเมือง โดยมุ่งเน้นที่เด็กเป็นสำ�คัญ  ต�มกฎหม�ยระหว่�งประเทศนั้น 
สิทธิว่�ด้วยสุขภ�พหม�ยรวมถึงสิทธิที่ต้องได้รับก�รเยียวย�จ�กก�รถูกละเมิดสิทธิ
ด้วย 

น้ำ�ดื่มและก�รสุข�ภิบ�ลที่ปลอดภัยคือสิทธิมนุษยชนอันเนื่องด้วยสิทธิในก�รมี
ม�ตรฐ�นก�รดำ�รงชีวิตที่พอเพียง ต�มที่กล่�วไว้ใน (นอกจ�กสนธิสัญญ�ฉบับ
อื่นๆ) ข้อตกลงระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิท�งเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  
เมื่อเดือนกรกฎ�คม 2553  ประเทศไทยออกเสียงลงมติในที่ประชุมสมัชช�ใหญ่
สหประช�ช�ติ เพื่อ 
“(รับรอง) สิทธิว่�ด้วยก�รมีน้ำ�ดื่มและก�รสุข�ภิบ�ลที่ปลอดภัยและสะอ�ด ซึ่ง
ถือว่�เป็นสิทธิมนุษยชนที่จำ�เป็นสำ�หรับก�รดำ�รงชีวิตด้วยคว�มสำ�ร�ญและด้วย
สิทธิมนุษยชนทั้งปวง” 

ปัจจุบันมีร�ยง�นก�รศึกษ�ท�งวิช�ก�ร ว่�ด้วยก�รทำ�คว�มสะอ�ด   แต่ไม่ว่�ท�งก
รมฯ จะดำ�เนินก�รอย่�งไร  ก�รทำ�คว�มสะอ�ดก็จะต้องทำ�อย่�งครบถ้วนต�มคำ�
พิพ�กษ�ของศ�ลปกครองสูงสุด  โดยต้องมีก�รกำ�หนดแผนง�นด้วยก�รปรึกษ�
ห�รืออย่�งใกล้ชิดกับช�วบ้�นในท้องที่ รวมทั้งต้องมีก�รเจรจ�ต่อรองกันด้วยคว�ม
เปิดเผยและโปร่งใส  
ทั้งนี้ ต้องมีก�รเข้�ร่วมในวงกว้�งของชุมชนท้องถิ่น  โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งต้อง
พย�ย�มให้สตรีและเด็กเข้�มีส่วนร่วมในก�รปรึกษ�ห�รือนี้ด้วย

เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ช�วบ้�นต้องเผชิญปัญห�ส�หัสด้วยก�รสัมผัสส�รตะกั่ว  แผนดัง
กล่�วควรคำ�นึงถึงก�รเผชิญปัญห�เรื่องแหล่งอ�ห�รและน้ำ�ดื่มด้วย  รวมทั้งผลกระ
ทบในด้�นต่�งๆ จ�กปัญห�ดังกล่�วที่จะมีต่อสตรี เด็ก และผู้พิก�ร  ในช่วงของก�ร
ลงมือทำ�คว�มสะอ�ดอย่�งจริงจัง และกำ�หนดให้มีท�งเลือกเพื่อช่วยลดผลกระทบ
ในท�งลบ

กรณีห้วยคลิตี้คือโอก�สดีที่กรมควบคุมมลพิษแห่งประเทศไทย จะกำ�หนดแผน
ปฏิบัติก�รอันเป็นต้นแบบที่ส�ม�รถลอกเลียนไปใช้กับท้องที่อื่นในประเทศได้  
ก�รพัฒน�เศรษฐกิจอย่�งรวดเร็วของไทย ทำ�ให้เกิดมลภ�วะต่อสิ่งแวดล้อมที่ขย�ย
ไปทั่ว  ในท้องถิ่นอื่นที่เกิดมลภ�วะจ�กอุตส�หกรรมซึ่งคุกค�มต่อสุขภ�พและก�ร
ดำ�รงชีวิตของผู้อยู่อ�ศัยในบริเวณนั้น  กรมควบคุมมลพิษย่อมต้องเผชิญกับปัญห�ที่
คล้�ยคลึงกัน หรือเกี่ยวข้องกันกับปัญห�ที่ต้องห�ท�งออกให้ได้ที่ห้วยคลิตี้

ในปี 2554 กรมทรัพย�กรเหมืองแร่ แห่งกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่ง
แวดล้อม  ได้รับมอบหม�ยให้กำ�หนดยุทธศ�สตร์ในก�รประเมินสิ่งแวดล้อม  เพื่อ
เป็นแนวท�งในก�รตัดสินใจว่�จะอนุญ�ตให้มีก�รทำ�เหมืองแร่ตะกั่วในจังหวัด
ก�ญจนบุรีอีกหรือไม่ 
ฮิวแมน ไรท์ ว็อทช์ เชื่อว่�ก�รทำ�คว�มสะอ�ดห้วยคลิตี้โดยครอบคลุมทุกด้�นต้อง
เร่งดำ�เนินก�ร  ก่อนหน้�ที่ประเทศไทยจะส�ม�รถประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบ
ระหว่�งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ  จ�กก�รเปิดเหมืองแร่ตะกั่วอีกครั้งหนึ่งใน
จังหวัดก�ญจนบุรี 

ช�วชุมชนห้วยคลิตี้ล่�ง  ยังคงต้องสัมผัสกับพิษส�รตะกั่วต่อไป ดังที่เคยสัมผัสม�
แล้วหล�ยทศวรรษ  มีคนจำ�นวนไม่น้อยที่ต้องทนทุกข์ไปตลอดชีวิตจ�กผลร้�ยที่
เกิดกับสุขภ�พและคว�มเป็นอยู่ที่ดี  โดยไม่ส�ม�รถหลีกพ้นจ�กแหล่งส�รพิษที่
เป็นต้นเหตุพ่อแม่หล�ยคนต้องกลัดกลุ้มและทุกข์ร้อนที่ได้รู้ว่�ตนกำ�ลังเลี้ยงลูกอยู่
ท่�มกล�งสิ่งแวดล้อมที่คุกค�มอน�คตของเด็ก  ถึงเวล�แล้วที่รัฐบ�ลไทยจะต้อง
ดำ�เนินก�รในเรื่องที่ละเลยจนล่�ช้�ม�น�นเช่นนี้  เพื่อปกป้องคุ้มครองสุขภ�พของ
ชุมชนในถิ่นนี้ 

ลูกช�ยวัย 15 ปีของจันธิร� มีนิ้วเพิ่มม�จ�กปกติบนมือและเท้�ทั้งสองข้�ง จังหวัด
ก�ญจนบุรี ประเทศไทย 7 ธันว�คม 2557
© 2014 paula Bronstein/getty images for human rights Watch
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ผู้ได้รับผลกระทบ

สมช�ย ช�วน�วัย 60 เป็นหนึ่งในโจทย์จำ�นวน 22 คน ผู้ชนะคดีที่ยื่นฟ้องรัฐบ�ล 
เข�มีครอบครัวและมีลูกเจ็ดคน  ลูกคนที่หกซึ่งเป็นเด็กช�ยวัยรุ่น เป็นผู้พิก�รท�ง
ปัญญ� และต้องเข้�เรียนในโรงเรียนสำ�หรับเด็กผู้ต้องรับก�รศึกษ�พิเศษในตัวเมือง
ที่อยู่ไม่ไกลนัก

ศ�ลปกครองสูงสุดมีคำ�พิพ�กษ�แล้ว แต่พวกเร�จะทำ�อย่�งไรได้ถ้�เข�ไม่ทำ�
ต�มคำ�สั่งศ�ล  ก่อนคำ�ตัดสินของศ�ลและหลังคำ�ตัดสิน กรมควบคุมมลพิษม�
ตรวจสอบระดับส�รตะกั่วในดินตะกอน  เข�ก็ยังม�เป็นประจำ�ทุกเดือน แต่ม�
ทำ�ง�นวิจัยเท่�นั้น เข�ควรหยุดก�รวิจัยและลงมือทำ�คว�มสะอ�ดได้แล้ว

THe indiViduaLs สมช�ย ช�วน�ในวัย 60 กำ�ลังเก็บเกี่ยวข้�วโพดใกล้ๆกับห้วยคลิตี้ จังหวัด
ก�ญจนบุรี ประเทศไทย 8 ธันว�คม 2557

© 2014 paula Bronstein/getty images for human rights Watch

จันธิร�

จันธิร�เป็นแม่ของลูกส�มคน ไม่สบ�ยบ่อยด้วยอ�ก�รปวดในช่องท้องและกล้�ม
เนื้อ เธอเป็นกังวลม�กกับสุขภ�พของลูกช�ยวัย 15 ปี 

หมอของรัฐบ�ลบอกฉันว่� ส�รตะกั่วในตัวลูกช�ยยังไม่สูงเกินขีดที่เป็น
อันตร�ย แต่ฉันไม่เข้�ใจว่�คุณหมอหม�ยคว�มว่�อย่�งไร  แล้วก็ยังอดเป็น
ห่วงลูกไม่ได้  ลูกช�ยฉันมีนิ้วมือเกินข้�งละนิ้ว และมีหัวแม่เท้�เกินทั้งสอง
เท้�  ตั้งแต่เข�อ�ยุร�ว 5 เดือนจนถึงสองขวบ เข�ท้องเสียตลอดเวล� เข�เรียน
หนังสือช้� ช้�กว่�เพื่อนๆ ที่อ�ยุเท่�กัน ลูกช�ยฉันกินน้อย และไม่ค่อยหิว เข�
วิ่งเร็วๆ ไม่ได้ เล่นกีฬ�ไม่ได้ เข�อ่อนแอ และแรงน้อยเสมอ
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จันธิร� (ซ้�ย) ในวัยกล�ง 30 และลูกช�ยของเธอในวัย 15 ปี อ�ศัยอยู่ที่หมู่บ้�นค
ลิตี้ล่�ง จังหวัดก�ญจนบุรี ประเทศไทย 8 ธันว�คม 2557
© 2014 paula Bronstein/getty images for human rights Watch
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มินห์ 

มินห์ อ�ยุ 20 ปีปล�ยๆ  ม�อยู่ที่ห้วยคลิตี้ล่�ง เมื่อแต่งง�นกับช�วบ้�นคนหนึ่ง เข�มีลูกด้วยกันสอง

คน คนโตเป็นผู้ช�ยอ�ยุ 7 ขวบ และมีลูกส�วคนเล็กอ�ยุ 9 เดือน บ้�นของมินห์อยู่ในเขตที่ยังไม่มีน้ำ�

ประป�ใช้ เหมือนกับครัวเรือนอื่นๆในเขตเดียวกัน 

ฉันเป็นห่วงว่�ลูกๆ จะเป็นอันตร�ยจ�กน้ำ�ในห้วย  โดยเฉพ�ะลูกช�ยที่ตัวเล็กกว่�อ�ยุม�ก 

และไม่สบ�ยบ่อยๆ เข�ผอมและตัวซีด เรียนหนังสือช้�ม�ก บ�งครั้งเข�ไม่เข้�ใจว่�ฉันพูด

ว่�อะไร หรือไม่เข้�ใจที่ครูพูด ฉันกังวลว่�ที่มีปัญห�อย่�งนี้เป็นเพร�ะส�รตะกั่วใช่ไหม ฉัน

อย�กให้หน่วยง�นของรัฐบ�ลที่รับผิดชอบม�ทำ�คว�มสะอ�ดลำ�ห้วย

เมื่อตอนที่ลูกช�ยฉันยังเล็กๆ เข�ได้รับก�รตรวจเลือด ฉันถ�มเจ้�หน้�ที่ว่�ผลตรวจเป็น

อย่�งไร เมื่อเข�กลับม�ที่นี่หลังจ�กนั้นอีกปีหนึ่ง เข�บอกว่�ยังไม่รู้ผล  ช�วบ้�นคนอื่นๆ ก็ยัง

ไม่รู้ผลตรวจเหมือนกัน หลังจ�กที่ลูกช�ยฉันตรวจเลือดครั้งแรกแล้ว  ฉันก็ไม่ยอมให้เข�ม�

เจ�ะเลือดลูกไปอีก  เพร�ะฉันยังไม่เคยเห็นผลก�รตรวจครั้งแรกเลย

มะอองเส็ง ในวัย 50 เดินกับเพื่อนบ้�นที่นำ�ท�งเธอลงม�จ�กบ้�นในหมู่บ้�นคลิตี้
ล่�ง จังหวัดก�ญจนบุรี ประเทศไทย 7 ธันว�คม 2557
© 2014 paula Bronstein/getty images for human rights Watch

มะอองเส่ง

มะอองเส่ง  เป็นสตรีวัยต้น 50 ปี และสูญเสียก�รมองเห็นตอนช่วงปล�ยปี 2530 
ต่อม�ในปี 2545 แพทย์ที่กรุงเทพวินิจฉัยว่� เธอป่วยด้วยส�รตะกั่วในร่�งก�ยที่มี
ระดับสูง  ขณะนี้เธออยู่กับม�รด�และมีลูกช�ยวัยรุ่นสองคน

ฉันกินปล�เวล�ที่เร�ไม่มีเงิน และมีอ�ห�รอื่นบ้�งเล็กน้อย อ�จจะเดือนละสอง
ส�มครั้ง  ฉันกลัว (ส�รตะกั่วเป็นพิษ) หรือเปล่�ไม่ใช่ปัญห� แต่อยู่ที่ว่�ฉันจะ
มีอะไรกินบ้�งไหม  เวล�ไม่มีน้ำ�ประป�เพร�ะหัวต่อท่อหัก เร�ก็มีแต่น้ำ�ใน
ห้วยสำ�หรับดื่มกิน เมื่อเดือนที่แล้วไม่มีน้ำ�ประป�เลย  ทุกคนที่นี่ก็ต้องม�ใช้
น้ำ�ในห้วยเพื่อดื่มและใช้หุงห�อ�ห�ร
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ลูกช�ยของมินห์วัย 7 ขวบกำ�ลังแปรงฟันในลำ�ห้วย บ้�นของมินห์ เหมือนกับอีก
หล�ยๆครอบครัวในหมู่บ้�นคลิตี้ล่�ง ที่ไม่มีระบบน้ำ�ประป�ต่อเข้�ถึงในหมู่บ้�น 
เด็กเล็กต้องเสี่ยงกับก�รรับส�รตะกั่วเข้�ไปขณะทำ�คว�มสะอ�ดร่�งก�ย
© 2014 paula Bronstein/getty images for human rights Watch
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มินห์พร้อมกับลูกช�ยวัย 7 ขวบและลูกส�ววัย 1 ขวบ ที่หมู่บ้�นคลิตี้ล่�ง จังหวัด
ก�ญจนบุรี ประเทศไทย 8 ธันว�คม 2557
© 2014 paula Bronstein/getty images for human rights Watch
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กำ�ธร

กำ�ธรซึ่งปลูกข้�วและข้�วโพด  ต้องทนทุกข์เพร�ะปวดศีรษะและปวดต�มข้อต่อที่
หัวไหล่และหลัง เข�เป็นหนึ่งในจำ�นวนผู้ฟ้องคดี 22 คนที่ชนะคดีจ�กก�รยื่นฟ้อง
กรมควบคุมมลพิษเมื่อปี 2556  เข�ยังไม่เคยตรวจเลือดเพื่อห�ส�รตะกั่วเลยตั้งแต่ปี 
2551 เข�บอกว่�ไม่เคยได้รับร�ยง�นผลก�รตรวจเลือด 

เมื่อปี 2548 รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมม�ที่นี่  พร้อมกับเจ้�หน้�ที่รัฐบ�ลอีกหล�ย
คน  และขอให้พวกเร�ถอนคำ�ฟ้อง  รัฐมนตรีบอกว่� “ปล่อยให้ธรรมช�ติ
ฟื้นฟูตัวเอง”  ผมถ�มเข�ว่�ก�รฟื้นฟูตัวเองของธรรมช�ติจะใช้เวล�น�นเท่�ไร  
รัฐมนตรีหันไปห�อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเพื่อห�คำ�ตอบ แต่อธิบดีก็ตอบไม่
ได้  ช�วบ้�นดีใจม�กเมื่อศ�ลปกครองสูงสุดมีคำ�พิพ�กษ�  แต่รัฐบ�ลต่อสู้กับ
เร�ด้วยก�รถ่วงเวล�ในก�รทำ�ง�นตลอดม�  เมื่อไหร่รัฐบ�ลจะลงมือทำ�ง�น
เสียที 

ยะเสอะ

ยะเสอะ เป็นช�วน�วัยกล�ง 60  ย้�ยม�อยู่หมู่บ้�นห้วยคลิตี้ล่�ง เมื่ออ�ยุร�ว 20 ปี หลังจ�กแต่งง�น

กับส�วช�วบ้�น  เข�ต้องทรม�นกับอ�ก�รปวดศีรษะเป็นประจำ�  รู้สึกเหมือนจะเป็นลม และปวด

เมื่อยข� หลัง และแขนม�น�นกว่� 30 ปีแล้ว  

หมอบอกกับผมว่� อย่�ใช้น้ำ�ในลำ�ห้วย แต่ว่�เร�ทำ�ไม่ได้ ผมต้องออกไปอยู่ที่น�ครั้งละส�ม

อ�ทิตย์ทุกเดือน  เมื่อถึงเวล�ปลูกข้�วหรือเก็บเกี่ยว  ผมมีกระท่อมเล็กๆ อยู่ที่นั่นและต้องใช้

น้ำ�ในห้วย ไม่ว่�จะทำ�อ�ห�ร ดื่มกินหรือว่�ซักล้�ง  ผมยังต้องจับปล�ม�กินด้วย  ในเวล�ช่วง

อื่นของแต่ละปี  ผมต้องออกไปที่ท้องน�ในตอนกล�งวัน  และเมื่อดื่มน้ำ�ที่เอ�ติดไปด้วยหมด

แล้ว ผมก็ต้องดื่มน้ำ�จ�กห้วย 

ผมเข้�ร่วมฟ้องรัฐบ�ลกับศ�ลก็เพร�ะกรมควบคุมมลพิษ ต้องก�รให้ธรรมช�ติ “ฟื้นฟูตัวเอง”  

แต่ถ้�เร�รอให้ธรรมช�ติฟื้นฟูตัวเอง อ�จต้องใช้เวล�ถึง 100  ปี หรือน�นกว่�นั้น แล้วก็ยังไม่

สะอ�ดด้วย 

กำ�ธร เพ�ะปลูกข้�วและข้�วโพดใกล้ลำ�ห้วยคลิตี้ ต้องทนทุกข์กับก�รปวดหัวและ
อ�ก�รเจ็บปวดที่ไหล่และหลัง จังหวัดก�ญจนบุรี ประเทศไทย 7 ธันว�คม 2557
© 2014 paula Bronstein/getty images for human rights Watch
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ยะเสอะ ในวัย 64 ปี เป็นช�วน�จ�กหมูบ้�นห้วยคลิตี้ล่�ง ต้องทนทุกข์กับก�รปวด
หัวเป็นประจำ� รู้สึกจะเป็นลม และปวดที่ข� หลังและแขนม�น�นกว่� 30 ปี จังหวัด
ก�ญจนบุรี ประเทศไทย 7 ธันว�คม 2557
© 2014 paula Bronstein/getty images for human rights Watch
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ผลก�รตรวจจ�กตัวอย่�งเลือด

แบบฟอร์ม 1: แบบฟอร์ม 2:
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ต่อกระทรวงส�ธ�รณสุขและกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

• ปฏิบัติต�มคำ�ตัดสินของศ�ลปกครองสูงสุด  โดยร่วมกันจัดห�งบประม�ณม�ใช้ดำ�เนินก�ร

ป้องกันในแต่ละเรื่องต�มที่กำ�หนด  เพื่อป้องกันก�รสัมผัสส�รตะกั่ว ด้วยก�รทำ�คว�มสะอ�ด

ห้วยคลิตี้

ต่อคณะกรรมก�รสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ

• ยกเลิกนโยบ�ย “ก�รฟื้นฟูโดยธรรมช�ติ” ของห้วยคลิตี้ และกำ�หนดนโยบ�ยต�มกลยุทธ์ใน

ก�รทำ�คว�มสะอ�ดสิ่งแวดล้อมทุกด้�นรอบบริเวณห้วยคลิตี้ ต�มระยะเวล�ที่เหม�ะสม 

ต่อกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

• ปฏิบัติต�มกลยุทธ์ในก�รทำ�คว�มสะอ�ดสิ่งแวดล้อมทุกด้�น รอบบริเวณห้วยคลิตี้ต�มระยะ

เวล�ที่เหม�ะสม

• จัดให้มีเวทีส�ธ�รณะเพื่อก�รมีส่วนร่วมและก�รปรึกษ�ห�รือกับประช�ชนในเรื่องก�รพัฒน� 

เพื่อมุ่งประโยชน์ในวงกว้�งอย่�งสม่ำ�เสมอ  ปฏิบัติต�มกลยุทธ์ในก�รทำ�คว�มสะอ�ดและก�ร

ติดต�มผล  รวมทั้งกำ�หนดให้มีม�ตรก�รพิเศษเพื่อให้กลุ่มคนที่อ�จได้รับผลกระทบโดยตรง  

หรือไม่ได้รับคว�มสนใจเข้�มีส่วนร่วมด้วย อ�ทิ สตรี เด็ก ผู้สูงวัย และคนพิก�ร

• เพื่อหลีกเลี่ยงก�รสัมผัสกับส�รตะกั่วในระดับร้�ยแรง  กลยุทธ์ดังกล่�วควรเตรียมแก้ปัญห�

เรื่องแหล่งอ�ห�รและน้ำ�ดื่มในระหว่�งก�รทำ�คว�มสะอ�ดห้วย รวมทั้งคำ�นึงถึงผลกระทบดัง

กล่�วที่อ�จเกิดกับสตรี เด็ก ผู้สูงวัย และคนพิก�ร ตลอดจนเตรียมท�งเลือกเพื่อช่วยลดผลกระ

ทบท�งลบดังกล่�วด้วย 

• จัดทำ�โครงก�รทำ�คว�มสะอ�ดสิ่งแวดล้อมรอบด้�น เพื่อแก้ปัญห�ก�รก่อมลภ�วะในแหล่ง

อุตส�หกรรมอื่น  ไม่ว่�จะเป็นโรงง�นที่ทิ้งร้�งไว้หรือยังทำ�ก�รอยู่  ซึ่งคุกค�มและเป็นภัยต่อ

สุขภ�พมนุษย์ในภูมิภ�คอื่นของประเทศไทย

ข้อเสนอแนะ

ต่อกระทรวงส�ธ�รณสุข 

• ทบทวนม�ตรฐ�นปัจจุบันว่�ด้วยระดับส�รตะกั่วในเลือด เพื่อบ่งชี้อันตร�ยของส�รตะกั่ว  ใน

ระดับที่ต่ำ�กว่�ม�ตรฐ�นดังกล่�ว

• เริ่มทำ�ก�รตรวจเลือดครั้งใหม่ให้ผู้อยู่อ�ศัยรอบบริเวณห้วยคลิตี้ พร้อมทั้งกำ�หนดให้มี

ม�ตรฐ�นในก�รควบคุมคุณภ�พ และกำ�กับดูแล เพื่อให้มั่นใจได้ว่�ผู้เข้�รับก�รตรวจเลือด

แต่ละร�ยต้องได้รับก�รแจ้งผลในระยะเวล�ที่ควรจะได้รับ  และเข้�ใจด้วยว่�ผลก�รตรวจเป็น

อย่�งไร

• จัดให้มีก�รบริก�รก่อนก�รคลอดสำ�หรับสตรีมีครรภ์ และเด็กหญิงที่อยู่อ�ศัยในบริเวณรอบ

ห้วยคลิตี้  รวมทั้งจัดให้มีก�รตรวจติดต�มผลโดยสมัครใจ

• จัดให้ผู้ที่จำ�เป็นต้องได้รับก�รดูแลรักษ�ท�งก�รแพทย์ในบริเวณและโดยรอบห้วยคลิตี้ มี

โอก�สเข้�ถึงบริก�รดังกล่�ว เพื่อให้มีก�รดูแลส�รตะกั่วเป็นพิษเป็นร�ยบุคคล  กำ�หนดให้

มีก�รตรวจติดต�มผลระดับส�รตะกั่วในเลือด  ก�รข�ดธ�ตุเหล็ก พัฒน�ก�รท�งสมองและ

ระบบประส�ท รวมทั้งภ�วะโภชน�ก�ร 

ต่อกระทรวงพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ 

• เมื่อก�รตรวจเลือดให้บุคคลที่อยู่ในเขตและโดยรอบบริเวณห้วยคลิตี้แสดงให้เห็นว่� 

มีระดับส�รตะกั่วสูงขึ้น ต้องจัดบริก�รท�งสังคมที่เหม�ะสมให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ผู้มีหรือ

อ�จมี คว�มบกพร่องท�งระบบประส�ทและก�รรับรู้ อันเนื่องจ�กภ�วะส�รตะกั่วเป็นพิษ 

บริก�รดังกล่�วรวมทั้งก�รให้ก�รศึกษ� ก�รจัดห�ง�น และคว�มช่วยเหลือท�งก�รเงิน  ต�ม

บทบัญญัติในกฎหม�ยว่�ด้วย ก�รส่งเสริมคุณภ�พชีวิตของผู้พิก�ร พ.ศ. 2550

ห้วยคลิตี้ จังหวัดก�ญจนบุรี ประเทศไทย 8 ธันว�คม 2557
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1.  กรมควบคุมมลพิษ เป็นหน่วยง�นในกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม โดยเสนอร�ยง�นประจำ�ปีเรื่องคุณภ�พสิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมก�รสิ่ง
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พฤศจิก�ยน 2555ต�มข้อมูลในไฟล์ ฮิวแมนไรท์ว็อทช์

3.  ดูจ�ก, Yossaran Suphan and Supoj Kaewkasi, “ผู้ประกอบก�รเหมืองแร่ตะกั่ว ได้รับคำ�สั่งให้จ่�ยค่�ชดเชยให้ช�วบ้�น, เพื่อทำ�คว�มสะอ�ดห้วยคลิตี้,” เดอะ 
เนชั่น, 21 ตุล�คม 2553, http://www.nationmultimedia.com/2010/12/21/national/Lead-mine-operator-ordered-to-compensate-villagers-30144835.html (ใช้
ข้อมูลเมื่อ 22 ตุล�คม 2557)

4.  ดูจ�ก, ผอ.ทั่วไปของกรมควบคุมมลพิษ, Wichian Jungrungreon, กล่�วใน Pongphon Sarnsamak และ Tanpisit Lerdbamrungchai, “ช�วบ้�นคลิตี้ต้องก�รให้ห้วย
ถูกทำ�คว�มสะอ�ดโดยเร็ว,” เดอะ เนชั่น, 30 มีน�คม 2556, http://www.nationmultimedia.com/national/Klity-villagers-want-creek-cleaned-quickly-30203018.
html (ใช้ข้อมูลเมื่อ 22 ตุล�คม 2557).

5.  กรมควบคุมมลพิษ “แผนปฏิบัติก�รเพื่อแก้ปัญห�พิษส�รตะกั่วที่ห้วยคลิตี้ ปี 2556-2559” ไม่มีวันที่ (แปลโดยฮิวแมนไรท์ว็อทช์) ต�มข้อมูลไฟล์ของฮิวแมน
ไรท์ว็อทช์

6.  กรมควบคุมมลพิษ “ผลก�รตรวจวัดสิ่งแวดล้อมที่ห้วยคลิตี้, ตำ�บลชะแล อำ�เภอทองผ�ภูมิ จังหวัดก�ญจนบุรี  11-17 มีน�คม 2556” “ผลก�รตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
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http://www.pcd.go.th/Download/Pollution-kity.cfm (ใช้ข้อมูลเมื่อ 22 ตุล�คม 2557).

7.  ในก�รจัดเก็บข้อมูลสำ�หรับเอกส�รฉบับนี้ นักวิจัยอ�วุโสคนหนึ่งของฮิวแมนไรท์ว็อทช์ไปปฏิบัติง�นที่ห้วยคลิตี้ ระหว่�งเดือนกรกฎ�คม และสิงห�คม 2557  
เพื่อสัมภ�ษณ์ผู้ที่อยู่อ�ศัยในหมู่บ้�นห้วยคลิตี้ล่�ง 14 คน รวมทั้งพูดคุยกับบุคคลอีก 12 คน จ�กกลุ่มประช�สังคม สำ�นักง�นกฎหม�ย และมห�วิทย�ลัย ผู้มีคว�ม
รู้และประสบก�รณ์เรื่องห้วยคลิตี้ฮิวแมนไรท์ว็อทช์ สัมภ�ษณ์บุคคลทั้งหมดตัวต่อตัว โดยมีล่�มภ�ษ�ไทย ผู้ให้สัมภ�ษณ์ทุกคนยินยอมให้เร�อ้�งถึงคำ�พูดและ
ภ�พ  ซึ่งมีก�รเปลี่ยนชื่อ และไม่กล่�วถึงร�ยละเอียดของผู้ที่เร�สัมภ�ษณ์  ต�มคำ�ขอและเพื่อคว�มปลอดภัย บ�งท่�นยินยอมให้เร�บอกชื่อและให้ข้อมูลทั้งหมด
ต�มร�ยง�นนี้ 

8.  กรมอน�มัยและบริก�รมนุษย์สำ�นักง�นสำ�หรับลงทะเบียนส�รพิษและโรคแห่งสหรัฐ, “ร�ยละเอียดท�งพิษวิทย�ของส�รตะกั่ว,” สิงห�คม 2550, http://www.
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9.  กรมอน�มัยและบริก�รมนุษย์สำ�นักง�นสำ�หรับลงทะเบียนส�รพิษและโรคแห่งสหรัฐ, “กรณีศึกษ�ในเวชศ�สตร์ด้�นสิ่งแวดล้อม (CSEM): คว�มเป็นพิษของส�ร
ตะกั่ว,” ปรับปรุง, http://www.atsdr.cdc.gov/csem/csem.asp?csem=7 (ใช้ข้อมูลเมื่อ 22 ตุล�คม 2557).

10.  องค์กรอน�มัยโลก, “ส�รพิษแร่ตะกั่วในวัยเด็ก,” 2010, http://www.who.int/ceh/publications/childhoodpoisoning/en/ (ใช้ข้อมูลเมื่อ 22 ตุล�คม 2557), p. 53.
11.  องค์กรอน�มัยโลก, “ใบแสดงคว�มคิดเห็น: ส�รพิษแร่ตะกั่วและสุขภ�พ,” 2557, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs379/en/# (ใช้ข้อมูลเมื่อ 23 

ตุล�คม 2557).
12.  กรมอน�มัยและบริก�รมนุษย์สำ�นักง�นสำ�หรับลงทะเบียนส�รพิษและโรคแห่งสหรัฐ, “ร�ยละเอียดท�งพิษวิทย�ของส�รตะกั่ว,” สิงห�คม 2550, http://www.

atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp13.pdf (ใช้ข้อมูลเมื่อ 23 ตุล�คม 2557), p. 10.
13.  Helen Binns et al., “ก�รตีคว�มและผู้จัดก�รระดับตะกั่วในเลือดน้อยกว่� 10 ไมโครกรัม / เดซิลิตรในเด็กและลดก�รรับส�รตะกั่วในวัยเด็ก:คำ�แนะนำ�ของ
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14.  คณะกรรมก�รที่ปรึกษ�สำ�หรับเด็กเรื่องก�รป้องกันพิษส�รพิษตะกั่วของสหรัฐ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค, “ค่�ระดับต่ำ�ของส�รตะกั่วที่ได้รับเป็นอันตร�ย
ต่อเด็ก: ก�รเรียกร้องใหม่สำ�หรับก�รป้องกันเบื้องต้น,” 4 มกร�คม 2555, p. x, http://www.cdc.gov/nceh/lead/acclpp/final_document_010412.pdf (ใช้ข้อมูล
เมื่อ10 ตุล�คม 2557).
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ฮิวแมน ไรท์ ว็อทช์ปกป้องสิทธิของคนทั้งโลก เราสืบสวนสอบสวนการกระทำมิชอบด้วยความรอบคอบด้วยหลักจรรยาบรรณ
เพ่ือเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อสาธารณะและสร้างความกดดันให้ผู้ทรงอำนาจเคารพในสิทธิและตั้งม่ันในความยุติธรรมฮิวแมน ไรท์
ว็อทช์เป็นองค์การสากลที่ดำรงความเป็นอิสระ มุ่งหน้าทำงานเพ่ือจรรโลงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ และเพ่ือสิทธิมนุษยชนโดยถ้วนหน้า

ฮิวแมน ไรท์ ว็อทช์เป็นองค์การระหว่างประเทศซ่ึงมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ กว่า 40 ประเทศ และมีสำนักงานอยู่ใน อัมสเตอร์ดัม เบรุต
เบอร์ลิน บลัสเซลส์ ชิคาโก เจนีวา โกมา โจฮันเนสเบอร์ก ลอนดอน ลอสแองเจลีส มอสโคว์ ไนโรบี นิวยอร์ค ปารีส ซานฟรานซิสโก ซิดนีย์
โตเกียว โตรอนโต ตูนิส วอชิงตัน ดีซี. และซูริค


