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ฮิวแมน ไรท ์วอ็ทชป์กป้องสิทธิของคนทั้งโลก  

เราสืบสวนสอบสวนการกระทาํมิชอบดว้ยความรอบคอบดว้ยหลกัจรรยาบรรณ  

เพ่ือเปิดเผยขอ้เทจ็จริงต่อสาธารณะและสร้างความกดดนัใหผู้ท้รงอาํนาจเคารพในสิทธิและตั้งมัน่ในความยติุธรรม

ฮิวแมน ไรท ์วอ็ทชเ์ป็นองคก์ารสากลท่ีดาํรงความเป็นอิสระ 

มุ่งหนา้ทาํงานเพ่ือจรรโลงศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย ์และเพ่ือสิทธิมนุษยชนโดยถว้นหนา้  
 

ฮิวแมน ไรท ์วอ็ทชเ์ป็นองคก์ารระหวา่งประเทศซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีประจาํอยู ่กว่า 40 ประเทศ และมีสาํนกังานอยูใ่น 

อมัสเตอร์ดมั เบรุต เบอร์ลิน บลสัเซลส์ ชิคาโก เจนีวา โกมา โจฮนัเนสเบอร์ก ลอนดอน ลอสแองเจลีส มอสโคว ์

ไนโรบี นิวยอร์ค ปารีส ซานฟรานซิสโก ซิดนีย ์โตเกียว โตรอนโต ตูนิส วอชิงตนั ดีซี. และซูริค 

 

โปรดดูขอ้มูลเพ่ิมเติมไดจ้ากเวบ็ไซตข์องเราท่ี http://www.hrw.org 
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มรดกสารพษิ 

หมู่บ้านแห่งนี ้
เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2556  ศาลปกครองสูงสุดแห่งประเทศไทยไดพ้ิพากษาคดีท่ีสาํคญัยิง่คดีหน่ึง  

โดยมีผูฟ้้องคดีจาํนวน 22 คนเดินทางมารับฟังคาํพิพากษาท่ีกรุงเทพจากหมู่บา้นเลก็ๆ 

ในป่าใหญ่ใกลช้ายแดนไทยท่ีติดต่อกบัพม่า  ชาวบา้นกลุ่มน้ีมาพร้อมกบัความหวงัวา่จะไดรั้บฟังคาํตดัสิน  

ท่ีจะช่วยบรรเทาปัญหาดว้ยทางออก ซ่ึงพยายามแสวงหากนัมานานแลว้ 

 

หมู่บา้นของพวกเขาอยูท่ี่ดา้นปลายลาํหว้ยคลิต้ี ท่ีไหลลงสู่เข่ือนใหญ่ในจงัหวดักาญจนบุรี 

ซ่ึงมีช่ือเสียงดว้ยทิวทศันข์องวนอุทยานแห่งชาติและนํ้าตกท่ีสวยงาม  

ท่ีดา้นใตข้องลาํหว้ยคลิต้ีน้ีเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของชาวกะเหร่ียงราว 400 คน  

ส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ท่ีเล้ียงชีพดว้ยการทาํนาขา้ว ไร่มนัสาํปะหลงั และพืชผกัต่างๆ  

 

หว้ยคลิต้ีไหลคดเค้ียวมาตามเทือกเขาในป่า ผา่นหมู่บา้นของพวกเขาสู่เข่ือนใหญ่ 

ห่างจากหมู่บา้นน้ีไปทางเหนือของหว้ยคลิต้ีประมาณสิบเอด็กิโลเมตร 

มีหมู่บา้นอีกแห่งหน่ึงซ่ึงเคยเป็นท่ีตั้งโรงงานผลิตสารตะกัว่ของภาคเอกชน  

โรงงานแห่งน้ีเร่ิมเปิดกิจการในช่วงกลางทศวรรษ 1960 และถูกสั่งใหปิ้ดกิจการเม่ือปี ๒๕๔๑ 

แต่มรดกสารพิษท่ีโรงงานแห่งน้ีท้ิงไว ้ยงัคงทาํใหช้าวบา้นเดือดร้อนกระทัง่ทุกวนัน้ี 

 

ผูร้้องทุกขห์ลายรายตอ้งทนทุกขก์บัอาการเจบ็ป่วยเร้ือรังท่ีเกิดจากสารพิษของตะกัว่ เช่น อาการปวดในช่องทอ้ง 

ร่างกายอ่อนแรง ปวดศีรษะ และอารมณ์แปรปรวน  

ลูกหลานบางรายของชาวบา้นเกิดภาวะดอ้ยพฒันาทางสติปัญญาขั้นร้ายแรง  

ชาวบา้นในชุมชนคลิต้ีล่างไดรั้บสารตะกัว่จากนํ้าและอาหารท่ีเป็นพิษ  และเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขชุมชนของไทย 

ไดแ้นะนาํใหช้าวบา้นเลิกบริโภคนํ้า ปลา และสตัวน์ํ้าจากลาํหว้ยน้ี  

 

คาํพิพากษาเป็นคุณต่อชาวบา้น เน่ืองดว้ยผูพิ้พากษาตดัสินว่า กรมควบคุมมลพิษของประเทศไทย 

ซ่ึงมีอาํนาจหนา้ท่ีในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเร่ืองมลภาวะ 

ละเลยในการปฏิบติัตามหนา้ท่ีเพราะดาํเนินการกาํจดัสารพิษในลาํหว้ยล่าชา้เกินเหตุ1 
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อีกทั้งยงัไม่มีการกาํหนดแผนเร่งด่วนใดๆ หลงัจากท่ีไดพ้บวา่มีมลภาวะ เม่ือปี 2541   

การเร่ิมดาํเนินการในเร่ืองน้ีเป็นไปอยา่งล่าชา้  โดยแถลงวา่จาํเป็นตอ้งปล่อยใหมี้การ “ฟ้ืนตวัโดยธรรมชาติ” 

ในกรณีเช่นน้ี ซ่ึงการรอคอยใหห้ว้ยคลิต้ีขจดัสารพิษดว้ยกระบวนการตามธรรมชาติ 

จะเป็นผลใหช้าวบา้นตอ้งเผชิญอนัตรายจากสารตะกัว่ท่ีปนเป้ือนอยูใ่นนํ้าอีกยาวนานในอนาคต2 

 

ศาลจึงมีคาํพิพากษาใหก้รมควบคุมมลพิษจ่ายค่าชดเชยรวมทั้งส้ินเกือบส่ีลา้นบาท  ใหก้บัผูฟ้้องคดีรวม 22 ราย  

ทวา่ในคดีน้ีผูพิ้พากษายงัไดป้ฏิบติัในส่ิงซ่ึงไม่เคยปรากฏมาก่อน 

ซ่ึงนบัเป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์ของประเทศไทย  ท่ีศาลออกคาํสัง่ใหรั้ฐบาลไทยทาํความสะอาดแหล่งสารพิษ 

 

ศาลมิไดก้าํหนดว่ากรมควบคุมมลพิษตอ้งทาํความสะอาดดว้ยวิธีใด  แต่ไดก้าํหนดไวโ้ดยเดด็ขาดวา่ทางกรมฯ 

จะตอ้งทาํงานโดยครอบคลุมทุกดา้น  กล่าวคือตอ้งมีการทดสอบผลงานจากดิน นํ้า พืชผกั และสัตวน์ํ้า 

ทั้งท่ีอยูใ่นลาํหว้ยและบริเวณโดยรอบ  เพ่ือดูวา่มีปริมาณสารพิษตํ่ากวา่ระดบัมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้

จากการตรวจสอบทั้งส่ีคร้ังในระยะเวลาหน่ึงปี   

 

บรรดาโจทยจ์ากหว้ยคลิต้ีล่างมิใช่เป็นเพียงคนกลุ่มเดียวท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรงงานร้างท่ีเคยเป็นแหล่งผลิตสาร

ตะกัว่  แต่ยงัมีชาวบา้นกลุ่มอ่ืนในหมู่บา้นนั้นท่ียงัยื่นฟ้องคดีแพง่ต่อบริษทัผูเ้ปิดโรงงาน 

(และเหมืองแร่ตะกัว่ท่ีอยูใ่กลก้นั)  บริษทันั้นคือบริษทัตะกัว่คอนเซนเทรท (ประเทศไทย) จาํกดั  

คดีน้ียืน่ฟ้องโดยโจทยร่์วมกนั 8 คน เม่ือปี 2546  และต่อมามีโจทยเ์พ่ิมข้ึนอีกจนรวมกนัทั้งหมด 151 คน  

ในปี 2553 ศาลประจาํจงัหวดักาญจนบุรีมีคาํตดัสินท่ีเป็นคุณต่อชาวบา้นเช่นกนั  

ถึงแมว้า่ฝ่ายจาํเลยจะยืน่อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา  ขณะน้ีคดีดงักล่าวยงัอยูร่ะหวา่งการรอคาํตดัสินช้ีขาด3 

 

ในขณะท่ีชาวบา้นในเขตหว้ยคลิต้ีล่าง กาํลงัรอคอยการทาํงานท่ีล่าชา้อยา่งยิง่ 

ของระบบยติุธรรมในประเทศไทยดว้ยความอดทนนั้น  

ผูท่ี้อยูอ่าศยัในเขตหว้ยคลิต้ีบนกก็าํลงัเฝ้ารอผลคดีท่ีจะเกิดจากการทาํความสะอาดสารพิษอยูเ่ช่นกนั  

ชาวบา้นบางคนในเขตนั้นอาศยัอยูข่า้งโรงงานผลิตสารตะกัว่  

หรือไม่กอ็ยูติ่ดกบับ่อกาํจดัของเสียจากการทาํเหมืองแร่ 
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แต่นบัจากศาลปกครองสูงสุดมีคาํพิพากษาดงักล่าว เม่ือเดือนมกราคม 2556 แลว้  

กรมควบคุมมลพิษก็ยงัคงปฏิบติัตามคาํสัง่ศาลดว้ยความล่าชา้ 

และมีขอ้จาํกดัในการเยยีวยาสถานการณ์ต่อมาในเดือนมีนาคม 2556  ทางกรมฯ 

ไดว้่าจา้งใหบ้ริษทัมานาํดินท่ีปนเป้ือนสารตะกัว่รอบบริเวณโรงงานท่ีหว้ยคลิต้ีบนออกไป   พร้อมกนันั้น 

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษไดก้ล่าวต่อส่ือในประเทศไทยว่า  จะจดัทาํแผนฟ้ืนฟใูหเ้สร็จสมบูรณ์ภายในส้ินปี 25564 

 

แต่เม่ือถึงส้ินปี 2556  ปรากฏวา่ทางกรมฯ ยงัไม่มีแผนดงักล่าวแต่อยา่งใด  อนัท่ีจริง ตามกาํหนดการของกรมฯ 

ท่ีจดัทาํข้ึนมาหลงัจากคาํพิพากษาดงักล่าวไม่นานนั้น  

การศึกษากระบวนการฟ้ืนฟูควรจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมีนาคม 2557  

โดยตอ้งเร่ิมลงมือทาํความสะอาดตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 25575 

แต่แมเ้วลาจะล่วงเลยเกินเส้นตายท่ีกาํหนดไวใ้นเดือนพฤษภาคมมานานกว่าหกเดือนแลว้  

กย็งัไม่มีการลงมือปฏิบติัการฟ้ืนฟแูต่อยา่งใด 

ดว้ยเหตุท่ีกรมควบคุมมลพิษยงักาํลงัศึกษาอยูว่่าจะทาํความสะอาดลาํหว้ยดว้ยวิธีใด  

 

ในขณะท่ียงัไม่มีการลงมือทาํการฟ้ืนฟน้ีู  จากการทดสอบสภาพแวดลอ้มพบวา่ 

ระดบัสารตะกัว่ในดินตามฝ่ังลาํหว้ยยงัคงมีระดบัสูงเกินมาตรฐาน  รวมทั้งในนํ้าและตะกอนกน้ลาํหว้ย  

ตลอดจนในสัตวน์ํ้า เช่น กุง้ ปู ปลา รวมทั้งในพืชผกัท่ีปลูกอยูใ่นบริเวณสองฝ่ังลาํหว้ย ระหว่างปี 2556  

(ตามขอ้มูลท่ีจดัพิมพเ์ม่ือปีท่ีแลว้)6 

 

การได้รับสารพษิ 
ผูท่ี้อยูอ่าศยัในบริเวณหว้ยคลิต้ีล่าง  อาจสมัผสักบัสารตะกัว่ในชีวิตประจาํวนัทุกวนั เช่น จากการด่ืมนํ้า 

หรือกินปลาตลอดจนสตัวน์ํ้ าอ่ืนๆ จากหว้ยคลิต้ี  รวมทั้งการกินอาหารท่ีปลูกอยูใ่นแปลงผกัท่ีมีสารตะกัว่ปนเป้ือน  

หรือทาํอาหารดว้ยนํ้าท่ีมีสารตะกัว่ปนเป้ือน  แมก้ระทัง่ดว้ยการสมัผสักบัดินท่ีมีมลพิษรอบบา้นเรือน 

หรือการหายใจเอาอากาศท่ีมีฝุ่ นตะกัว่ปนเป้ือนอยูด่ว้ยเขา้สู่ร่างกาย7 

 

ตะกัว่เป็นโลหะท่ีมีพิษซ่ึงเป็นอนัตรายร้ายแรงต่อร่างกาย  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อการพฒันาระบบประสาทของเดก็  

คือระบบโลหิตวิทยา (hematology) และระบบหลอดเลือดหวัใจ (cardiovascular) รวมทั้งไต8  

ทาํใหเ้กิดอาการทางประสาทและร่างกายคือ วิตกกงัวล นอนไม่หลบั โลหิตจาง  สูญเสียความทรงจาํ  
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พฤติกรรมแปรปรวนฉบัพลนั  สมาธิสั้น  ปวดศีรษะ ปวดในช่องทอ้ง อ่อนเพลีย  ซึมเศร้า  ไดย้นิเสียงไม่ชดั 

พดูจาติดขดั (hearing impediments) กลา้มเน้ือกระตุก เกิดความสบัสน กลา้มเน้ือหดเกร็งอยา่งรุนแรง (convulsion) 

และความดนัโลหิตสูง9ดว้ยเหตุท่ีสารพิษจากตะกัว่ก่อใหเ้กิดอาการเจบ็ป่วยและผดิปกติทางกายหลากหลาย- 

ดงักล่าวน้ีเอง จึงอาจทาํใหส้งัเกตเห็นไดย้าก  หรือก่อความสบัสนวา่เป็นอาการท่ีเกิดจากโรคอ่ืน10
 

 

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขลงความเห็นวา่ การไดรั้บสารตะกัว่ไม่วา่จะในระดบัใดถือว่าเป็นอนัตรายทั้งส้ิน  

ตามท่ีองคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization) กล่าววา่  

 

การสมัผสัสารตะกัว่ในระดบัตํ่าท่ีไม่ปรากฏอาการชดัเจน  ซ่ึงเคยพิจารณาวา่ยงัปลอดภยันั้น  

ปัจจุบนัเป็นท่ีรู้กนัแลว้ว่า สารตะกัว่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อระบบร่างกายไดม้ากมาย  

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีท่ีสารตะกัว่มีผลต่อการพฒันาระบบประสาทของเดก็นั้น 

จะทาํใหเ้ดก็มีระดบัเชาวนปั์ญญา (Intelligence quotient หรือ IQ) ลดลง  มีพฤติกรรมแปรปรวน  เช่น 

สมาธิสั้นและมีพฤติกรรมต่อตา้นสงัคมมากข้ึน  รวมทั้งเอาใจใส่ในการเรียนนอ้ยลง  

การสมัผสัสารตะกัว่ยงัทาํใหเ้กิดภาวะโลหิตจาง  ความดนัโลหิตสูง ไตพิการ ภูมิคุม้กนัเป็นพษิ 

(Immunotoxicity) และอวยัวะเจริญพนัธ์ุเป็นพษิ  

ผลกระทบท่ีเกิดต่อระบบประสาทจากสารตะกัว่เป็นพิษนั้น เช่ือกนัว่าไม่อาจรักษาใหห้ายได้11
 

 
 

สตรีมีครรภก์บัเดก็เลก็คือผูท่ี้มีความเส่ียงต่ออนัตรายจากพิษของสารตะกัว่เป็นพิเศษ  

โดยเป็นผลใหมี้การคลอดก่อนกาํหนด  นํ้าหนกันอ้ยเม่ือแรกเกิด  หรือทาํลายการพฒันาสมองของทารกในครรภ ์ 

ทั้งน้ี ยงัไม่มีการบ่งช้ีระดบัสารตะกัว่ในเลือดท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อเดก็12 
 

ในสหรัฐศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรค (CDC) ไดล้ด “ระดบัความปลอดภยั” ของสารตะกัว่ในเลือดของเดก็ จาก 25 

ไมโครกรัม เป็น 10ไมโครกรัม เม่ือปี 254313 ต่อมาในปี 2555 CDC ใหข้อ้เสนอแนะต่อเจา้หนา้ท่ีอนามยัใหม่วา่  

ควรดาํเนินการดูแลรักษาเดก็ท่ีพบว่ามีสารตะกัว่เทียบเท่าหรือมากกวา่ 5 ไมโครกรัม ต่อโลหิตหน่ึงเดซิลิตร14 

 

จากการตรวจเลือดตั้งแต่ปี 2541 ถึงปี 2551 ไดพ้บว่า 

ประชาชนท่ีอาศยัอยูร่อบบริเวณหว้ยคลิต้ีมีระดบัสารตะกัว่ในเลือดเพ่ิมข้ึน  

แมว้า่ผลดงักล่าวจะแตกต่างกนัตามเวลาในการตรวจเลือดวา่ทาํเม่ือไร  

แต่จากการศึกษาไดพ้บว่าผูเ้ขา้รับการตรวจมีสารตะกัว่ในเลือดตั้งแต่ 10ไมโครกรัม ถึง 50 ไมโครกรัม   
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โดยมีอตัราเฉล่ียประมาณ 20 ถึง 30ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร15  ในปี 2545-2546 กระทรวงสาธารณสุขรายงานวา่ 

มีเดก็ 235 คน มีสารตะกัว่ในเลือดมากกวา่ 25 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร (จากจาํนวนเดก็ท่ีเขา้รับการตรวจ 1558 คน) 

ในขณะท่ีผูใ้หญ่นั้นพบวา่มี 83 คนท่ีมีสารตะกัว่ในเลือดมากกวา่ 40 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร 

(จากจาํนวนผูเ้ขา้รับการตรวจ 93 คน)16 

ผลงานวิจยัจากการสาํรวจชาวบา้นในบริเวณหว้ยคลิต้ีบนและล่าง  ซ่ึงตีพิมพเ์ม่ือปี 2550 

แสดงใหเ้ห็นการเปรียบเทียบกบัชาวบา้นในชุมชนท่ีใกลเ้คียงกนัวา่ 

ผูท่ี้อยูใ่กลบ้ริเวณหว้ยคลิต้ีมีอาการท่ีแสดงใหเ้ห็นว่ามีการสัมผสักบัสารตะกัว่  คนกลุ่มน้ีมีผลคะแนนทดสอบ IQ 

ท่ีค่อนขา้งตํ่ากวา่  และมีอาการป่วยบ่อยกว่า เช่น อาการวงิเวียนศีรษะและอาเจียน ปวดในช่องทอ้ง ทอ้งผกู 

มีปัญหาในการใชส้มาธิ ปวดตามกลา้มเน้ือ ปวดศีรษะ นอนไม่หลบั และสูญเสียความทรงจาํ17 

 

การไม่ได้รับการรักษา 
รัฐบาลมิไดใ้หก้ารเอาใจใส่ดูแลต่อผูท่ี้ไดรั้บสารตะกัว่ตามสมควร ในปี 2543 มีองคก์ารเอกชนคือ 

ศูนยศึ์กษาและพฒันาชาวกะเหร่ียง ไดเ้ร่ิมเขา้ไปใหก้ารดูแลรักษาสารตะกัว่เป็นพิษ 

ซ่ึงต่อมากระทรวงสาธารณสุขไดเ้ขา้ไปร่วมดว้ย (อาทิ การทาํโลหะบาํบดั หรือ Chelation therapy) 

เพ่ือใหก้ารดูแลรักษาผูท่ี้มีสารตะกัว่ในเลือดสูงมาก  ทั้งน้ี ผูเ้ช่ียวชาญแนะนาํวา่ 

ควรทาํโลหะบาํบดัเม่ือตรวจพบวา่เดก็มีสารตะกัว่ในเลือดมากกวา่หรือเท่ากบั 45 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร  

เน่ืองจากการบาํบดัน้ีจะไม่ไดผ้ลสาํหรับระดบัท่ีตํ่ากวา่18 

 

เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขจงัหวดัและอาํเภอไม่ไดแ้จง้ผลต่อผูเ้ขา้รับการตรวจเลือดทุกราย 

และไม่มีการรักษาดูแลเพ่ือติดตามดูอาการใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บการแจง้ผลแต่อยา่งใด19ดว้ยเหตุน้ีเองชาวบา้นบางคนจึง 

ปฏิเสธการเขา้รับการตรวจเลือด  ชาวบา้นหลายคนบอกกบัฮิวแมน ไรท ์วอ็ทชว์า่ 

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขยติุการเขา้มาตรวจระดบัสารตะกัว่ในเลือด ตั้งแต่ปี 2550-255120 

 

สาํหรับผูท่ี้ไดรั้บการแจง้ผลการตรวจเลือดนั้น  บางคนไดรั้บรู้วา่สมาชิกในครอบครัวของเขาจะยงัคงปลอดภยั  

หากสารตะกัว่ในเลือดของเดก็อยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ 25 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร  และในผูใ้หญ่ตํ่ากวา่ 40 

ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร21 

มาตรฐานดงักล่าวปรากฎอยูใ่นเอกสารท่ีแจง้ผลการตรวจเลือดสาํหรับผูท่ี้อยูอ่าศยัในเขตหว้ยคลิต้ีล่าง22
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ยุติการสัมผัสสารตะกัว่ 

ดงัท่ีไดก้ล่าวก่อนหนา้น้ีแลว้วา่ศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรค (CDC) ในสหรัฐ  

แนะนาํใหเ้จา้หนา้ท่ีสาธารณสุขเอาใจใส่ดูแลเดก็  

ท่ีปรากฏจากผลการตรวจเลือดวา่มีสารตะกัว่มากกวา่หรือเทียบเท่ากบั 5 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร  

โดยเสนอแนะใหเ้จา้หนา้ท่ีสาธารณสุขตรวจหาแหล่งท่ีมาของสารตะกัว่ในส่ิงแวดลอ้ม  

จดัการควบคุมหรือกาํจดัแหล่งสารตะกัว่ และตรวจเลือดซํ้ าอีกภายในเวลาก่ีสปัดาห์หรือก่ีเดือน 

(ข้ึนอยูก่บัระดบัสารตะกัว่ในเลือด) เพ่ือใหรู้้วา่ระดบัสารตะกัว่มิไดเ้พิม่ข้ึนอีก23
 

 

เดก็เหล่าน้ีควรไดรั้บการตรวจสอบว่าขาดธาตุเหลก็หรืออยูใ่นภาวะขาดแคลนสารอาหารหรือ- 

ทุพโภชนาการหรือไม่  เน่ืองจากการไดรั้บธาตุเหลก็  

แคลเซียม และวิตามินซีไม่เพียงพอสามารถลดการดูดซึมสารตะกัว่ท่ีเขา้สู่ร่างกายได้24 

 

การท่ีเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขจะเขา้ไปกาํจดัแหล่งสารตะกัว่นั้น  

ถือวา่เป็นเร่ืองท่ีทา้ทายอยา่งยิง่ในกรณีของหมู่บา้นหว้ยคลิต้ีล่าง  

เพราะแหล่งสาํคญัของสารตะกัว่คือนํ้าด่ืมและอาหารโปรตีน  

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขจงัหวดัพยายามใหช้าวบา้นหยดุบริโภคนํ้าและปลาตลอดจนสัตวน์ํ้าอ่ืนๆ จากลาํหว้ย25  

ทวา่เป็นเร่ืองยากสาํหรับชาวบา้นหลายคนในเขตน้ีท่ีจะปฏิบติัตามคาํแนะนาํดงักล่าว  

เน่ืองจากไม่สามารถหานํ้าจากแหล่งอ่ืนมาทดแทน หรือไปซ้ือหาอาหารอยา่งอ่ืนมาได ้ 
 

ผูฟ้้องคดีท่ีไดรั้บเงินชดเชยตามคาํพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ร่วมกนับริจาคเงินส่วนใหญ่ 

เพ่ือเป็นทุนขยายท่อส่งนํ้าประปาเขา้มายงับา้นเรือนของชาวบา้นในหมู่บา้น  

แต่กย็งัไม่สามารถช่วยใหทุ้กครัวเรือนไดใ้ชน้ํ้าประปาโดยทัว่ถึง  ท่อเก่าและขอ้ต่อของระบบประปาแตกอยูเ่สมอ  

ทาํใหช้าวบา้นไม่มีทางเลือกนอกจากจะตอ้งใชแ้ละบริโภคนํ้าท่ีมีสารพิษจากลาํหว้ย  

ชาวนาทั้งชายและหญิงต่างตอ้งด่ืมนํ้าจากลาํหว้ยเม่ือเดินทางจากหมู่บา้นไปท่ีทุ่งนา 

 

ในกรณีของหว้ยคลิต้ีน้ี การป้องกนัมิใหส้ัมผสัต่อสารตะกัว่จาํเป็นตอ้งมีการทาํความสะอาด โดยทัว่ถึงทั้งบริเวณ 

ตามคาํพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 
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ประวตัิแห่งความล้มเหลวของการทาํความสะอาด 

สาเหตุท่ีทาํใหก้ารทาํความสะอาดขาดประสิทธิภาพและไม่ทัว่ถึง  

เน่ืองมาจากการท่ีกรมควบคุมมลพิษมีคาํสัง่เม่ือปี 2542 ใหบ้ริษทัผลิตสารตะกัว่ คือบริษทั ตะกัว่คอนเซนเทรท 

(ประเทศไทย) จาํกดั ทาํการขดุลอกลาํหว้ยเป็นระยะทาง 

2.5กิโลเมตรเพ่ือกาํจดัสารตะกัว่ท่ีตกตะกอนอยูใ่หห้มดส้ินไป  ต่อมาทางกรมฯ ไดพ้บวา่ 

บริษทัดงักล่าวไดน้าํเอาตะกอนสารตะกัว่จาํนวนมากไปท้ิงไวต้ามริมลาํหว้ย  

ในบ่อดินฝังกลบท่ีขดุไวโ้ดยไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงเป็นเหตุใหส้ารพิษอาจถูกชะลา้งและไหลกลบัลงมาท่ีลาํหว้ยใต้26  

ดงันั้น ในปี 2545 ทางกรมฯ จึงไดส้ร้างเข่ือนกั้นลาํหว้ยไวส้องเข่ือน  

เพ่ือป้องกนัมิใหเ้กิดตะกอนของสารตะกัว่ไหลลงมาท่ีปลายนํ้า  แต่จากการศึกษาโดยนกัวิชาการปรากฏวา่ 

เข่ือนไม่สามารถทาํหนา้ท่ีดงักล่าวได2้7 
 

ในเดือนมกราคม 2544 เจา้หนา้ท่ีกรมควบคุมมลพิษผูห้น่ึงไดก้ล่าวผา่นส่ือของไทยว่า 

มีการจดัทาํแผนแม่บทเพื่อทาํความสะอาดหว้ยคลิต้ี  

โดยกาํหนดใหมี้การขดุลอกลาํนํ้าต่อเน่ืองกนัเป็นเวลาส่ีถึงหา้ปี  แลว้นาํตะกอนตะกัว่ไปฝังไวใ้นหลุมฝังกลบ28 

 

อยา่งไรกต็ามไม่มีการปฏิบติัตามแผนแม่บทหรือดาํเนินการใดๆ  

แต่กลบัปรากฏวา่คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  

ซ่ึงมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลกรมควบคุมมลพิษและกาํหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มไดป้ระกาศอยา่งเป็นทางการ 

ในปี 2548 เร่ืองนโยบาย “การฟ้ืนตวัโดยธรรมชาติ” ของหว้ยคลิต้ี29 

ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีศาลปกครองสูงสุดให้ความเห็นวา่ 

เป็นการละเลยใหช้าวบา้นตอ้งด่ืมนํ้าท่ีมีสารพิษเจือปนต่อไปอีกยาวนาน โดยไม่อาจกาํหนดเวลาได้30 
 

ตามขอ้ผกูพนัภายใตก้ฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ  

รัฐบาลไทยมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามคาํพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดใหท้าํความสะอาดหว้ยคลิต้ีโดยทนัที  

ประเทศไทยเป็นภาคีของขอ้ตกลงระหวา่งประเทศว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม (International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) และอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิของเดก็ (Convention on the 

Rights of the Child) สนธิสัญญาทั้งสองฉบบัน้ี 

ทาํใหรั้ฐบาลมีพนัธกรณีท่ีจะตอ้งปกป้องคุม้ครองสุขภาพของพลเมือง โดยมุ่งเนน้ท่ีเดก็เป็นสาํคญั31 
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ตามกฎหมายระหวา่งประเทศนั้น 

สิทธิวา่ดว้ยสุขภาพหมายรวมถึงสิทธิท่ีตอ้งไดรั้บการเยยีวยาจากการถูกละเมิดสิทธิดว้ย32 

 

นํ้าด่ืมและการสุขาภิบาลท่ีปลอดภยัคือสิทธิมนุษยชนอนัเน่ืองดว้ยสิทธิในการมีมาตรฐานการดาํรงชีวิตท่ีพอเพียง 

ตามท่ีกล่าวไวใ้น (นอกจากสนธิสญัญาฉบบัอ่ืนๆ) ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ 

สงัคมและวฒันธรรม33 เม่ือเดือนกรกฎาคม 2553  

ประเทศไทยออกเสียงลงมติในท่ีประชุมสมชัชาใหญ่สหประชาชาติ เพ่ือ  

“(รับรอง) สิทธิวา่ดว้ยการมีนํ้าด่ืมและการสุขาภิบาลท่ีปลอดภยัและสะอาด 

ซ่ึงถือวา่เป็นสิทธิมนุษยชนท่ีจาํเป็นสาํหรับการดาํรงชีวิตดว้ยความสาํราญและดว้ยสิทธิมนุษยชนทั้งปวง”34 

 

ปัจจุบนัมีรายงานการศึกษาทางวิชาการ วา่ดว้ยการทาํความสะอาด35  แต่ไม่วา่ทางกรมฯ จะดาํเนินการอยา่งไร  

การทาํความสะอาดกจ็ะตอ้งทาํอยา่งครบถว้นตามคาํพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด  

โดยตอ้งมีการกาํหนดแผนงานดว้ยการปรึกษาหารืออยา่งใกลชิ้ดกบัชาวบา้นในทอ้งท่ี 

รวมทั้งตอ้งมีการเจรจาต่อรองกนัดว้ยความเปิดเผยและโปร่งใส   

ทั้งน้ี ตอ้งมีการเขา้ร่วมในวงกวา้งของชุมชนทอ้งถ่ิน  

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตอ้งพยายามใหส้ตรีและเดก็เขา้มีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือน้ีดว้ย 

 

เพ่ือหลีกเล่ียงมิใหช้าวบา้นตอ้งเผชิญปัญหาสาหสัดว้ยการสมัผสัสารตะกัว่  

แผนดงักล่าวควรคาํนึงถึงการเผชิญปัญหาเร่ืองแหล่งอาหารและนํ้าด่ืมดว้ย  รวมทั้งผลกระทบในดา้นต่างๆ 

จากปัญหาดงักล่าวท่ีจะมีต่อสตรี เดก็ และผูพิ้การ  ในช่วงของการลงมือทาํความสะอาดอยา่งจริงจงั 

และกาํหนดใหมี้ทางเลือกเพ่ือช่วยลดผลกระทบในทางลบ 

 

กรณีหว้ยคลิต้ีคือโอกาสดีท่ีกรมควบคุมมลพิษแห่งประเทศไทย 

จะกาํหนดแผนปฏิบติัการอนัเป็นตน้แบบท่ีสามารถลอกเลียนไปใชก้บัทอ้งท่ีอ่ืนในประเทศได ้ 

การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็วของไทย ทาํใหเ้กิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีขยายไปทัว่  

ในทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีเกิดมลภาวะจากอุตสาหกรรมซ่ึงคุกคามต่อสุขภาพและการดาํรงชีวิตของผูอ้ยูอ่าศยัในบริเวณนั้น  

กรมควบคุมมลพิษยอ่มตอ้งเผชิญกบัปัญหาท่ีคลา้ยคลึงกนั 

หรือเก่ียวขอ้งกนักบัปัญหาท่ีตอ้งหาทางออกใหไ้ดท่ี้หว้ยคลิต้ี 
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ในปี 2554 กรมทรัพยากรเหมืองแร่ แห่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

ไดรั้บมอบหมายใหก้าํหนดยทุธศาสตร์ในการประเมินส่ิงแวดลอ้ม  

เพ่ือเป็นแนวทางในการตดัสินใจวา่จะอนุญาตใหมี้การทาํเหมืองแร่ตะกัว่ในจงัหวดักาญจนบุรีอีกหรือไม่36 

ฮิวแมน ไรท ์วอ็ทช ์เช่ือวา่การทาํความสะอาดหว้ยคลิต้ีโดยครอบคลุมทุกดา้นตอ้งเร่งดาํเนินการ  

ก่อนหนา้ท่ีประเทศไทยจะสามารถประเมินผลเพ่ือเปรียบเทียบระหว่างตน้ทุนและประโยชนท่ี์จะไดรั้บ  

จากการเปิดเหมืองแร่ตะกัว่อีกคร้ังหน่ึงในจงัหวดักาญจนบุรี  
 

ชาวชุมชนหว้ยคลิต้ีล่าง  ยงัคงตอ้งสมัผสักบัพิษสารตะกัว่ต่อไป ดงัท่ีเคยสัมผสัมาแลว้หลายทศวรรษ  

มีคนจาํนวนไม่นอ้ยท่ีตอ้งทนทุกขไ์ปตลอดชีวิตจากผลร้ายท่ีเกิดกบัสุขภาพและความเป็นอยูท่ี่ดี  

โดยไม่สามารถหลีกพน้จากแหล่งสารพิษท่ีเป็นตน้เหตุพอ่แม่หลายคนตอ้งกลดักลุม้และทุกขร้์อนท่ีไดรู้้วา่ตนกาํลงั

เล้ียงลูกอยูท่่ามกลางส่ิงแวดลอ้มท่ีคุกคามอนาคตของเดก็  

ถึงเวลาแลว้ท่ีรัฐบาลไทยจะตอ้งดาํเนินการในเร่ืองท่ีละเลยจนล่าชา้มานานเช่นน้ี  

เพ่ือปกป้องคุม้ครองสุขภาพของชุมชนในถ่ินน้ี  
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ผู้ได้รับผลกระทบ 
 
1. สมชัย 

สมชาย ชาวนาวยั 60 เป็นหน่ึงในโจทยจ์าํนวน 22 คน ผูช้นะคดีท่ียืน่ฟ้องรัฐบาล เขามีครอบครัวและมีลูกเจด็คน  

ลูกคนท่ีหกซ่ึงเป็นเดก็ชายวยัรุ่น เป็นผูพ้ิการทางปัญญา 

และตอ้งเขา้เรียนในโรงเรียนสาํหรับเดก็ผูต้อ้งรับการศึกษาพิเศษในตวัเมืองท่ีอยูไ่ม่ไกลนกั 

 

ศาลปกครองสูงสุดมีคาํพิพากษาแลว้ แต่พวกเราจะทาํอยา่งไรไดถ้า้เขาไม่ทาํตามคาํสัง่ศาล  

ก่อนคาํตดัสินของศาลและหลงัคาํตดัสิน กรมควบคุมมลพิษมาตรวจสอบระดบัสารตะกัว่ในดินตะกอน  

เขากย็งัมาเป็นประจาํทุกเดือน แต่มาทาํงานวิจยัเท่านั้น 

เขาควรหยดุการวิจยัและลงมือทาํความสะอาดไดแ้ลว้ 

 

2. จันธิรา 

จนัธิราเป็นแม่ของลูกสามคน ไม่สบายบ่อยดว้ยอาการปวดในช่องทอ้งและกลา้มเน้ือ 

เธอเป็นกงัวลมากกบัสุขภาพของลูกชายวยั 15 ปี  
 

หมอของรัฐบาลบอกฉนัว่า สารตะกัว่ในตวัลูกชายยงัไม่สูงเกินขีดท่ีเป็นอนัตราย 

แต่ฉนัไม่เขา้ใจวา่คุณหมอหมายความวา่อยา่งไร  แลว้กย็งัอดเป็นห่วงลูกไม่ได ้ 

ลูกชายฉนัมีน้ิวมือเกินขา้งละน้ิว และมีหวัแม่เทา้เกินทั้งสองเทา้  ตั้งแต่เขาอายรุาว 5 เดือนจนถึงสองขวบ 

เขาทอ้งเสียตลอดเวลา เขาเรียนหนงัสือชา้ ชา้กวา่เพ่ือนๆ ท่ีอายเุท่ากนั ลูกชายฉนักินนอ้ย และไม่ค่อยหิว 

เขาว่ิงเร็วๆ ไม่ได ้เล่นกีฬาไม่ได ้เขาอ่อนแอ และแรงนอ้ยเสมอ 

 
๓. มะอองเส่ง 

มะอองเส่ง  เป็นสตรีวยัตน้ 50 ปี และสูญเสียการมองเห็นตอนช่วงปลายปี 2530  

ต่อมาในปี 2545 แพทยท่ี์กรุงเทพวินิจฉยัวา่ เธอป่วยดว้ยสารตะกัว่ในร่างกายท่ีมีระดบัสูง  

ขณะน้ีเธออยูก่บัมารดาและมีลูกชายวยัรุ่นสองคน 
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ฉนักินปลาเวลาท่ีเราไม่มีเงิน และมีอาหารอ่ืนบา้งเลก็นอ้ย อาจจะเดือนละสองสามคร้ัง  ฉนักลวั 

(สารตะกัว่เป็นพิษ) หรือเปล่าไม่ใช่ปัญหา แต่อยูท่ี่วา่ฉนัจะมีอะไรกินบา้งไหม  

เวลาไม่มีนํ้าประปาเพราะหวัต่อท่อหกั เรากมี็แต่นํ้าในหว้ยสาํหรับด่ืมกิน 

เม่ือเดือนท่ีแลว้ไม่มีนํ้าประปาเลย  ทุกคนท่ีน่ีกต็อ้งมาใชน้ํ้ าในหว้ยเพ่ือด่ืมและใชหุ้งหาอาหาร 

 

4. มินห์ 

มินห์ อาย ุ20 ปีปลายๆ  มาอยูท่ี่หว้ยคลิต้ีล่าง เม่ือแต่งงานกบัชาวบา้นคนหน่ึง เขามีลูกดว้ยกนัสองคน 

คนโตเป็นผูช้ายอาย ุ7 ขวบ และมีลูกสาวคนเลก็อาย ุ9 เดือน บา้นของมินห์อยูใ่นเขตท่ียงัไม่มีนํ้าประปาใช ้

เหมือนกบัครัวเรือนอ่ืนๆในเขตเดียวกนั  
 

ฉนัเป็นห่วงวา่ลูกๆ จะเป็นอนัตรายจากนํ้าในหว้ย  โดยเฉพาะลูกชายท่ีตวัเลก็กวา่อายมุาก 

และไม่สบายบ่อยๆ เขาผอมและตวัซีด เรียนหนงัสือชา้มาก บางคร้ังเขาไม่เขา้ใจวา่ฉนัพดูว่าอะไร 

หรือไม่เขา้ใจท่ีครูพูด ฉนักงัวลวา่ท่ีมีปัญหาอยา่งน้ีเป็นเพราะสารตะกัว่ใช่ไหม 

ฉนัอยากใหห้น่วยงานของรัฐบาลท่ีรับผดิชอบมาทาํความสะอาดลาํหว้ย 

 

เม่ือตอนท่ีลกูชายฉนัยงัเลก็ๆ เขาไดรั้บการตรวจเลือด ฉนัถามเจา้หนา้ท่ีวา่ผลตรวจเป็นอยา่งไร 

เม่ือเขากลบัมาท่ีน่ีหลงัจากนั้นอีกปีหน่ึง เขาบอกวา่ยงัไม่รู้ผล  ชาวบา้นคนอ่ืนๆ 

กย็งัไม่รู้ผลตรวจเหมือนกนั หลงัจากท่ีลกูชายฉนัตรวจเลือดคร้ังแรกแลว้  

ฉนักไ็ม่ยอมใหเ้ขามาเจาะเลือดลูกไปอีก  เพราะฉนัยงัไม่เคยเห็นผลการตรวจคร้ังแรกเลย 
 

5. กาํธร 
กาํธรซ่ึงปลูกขา้วและขา้วโพด  ตอ้งทนทุกขเ์พราะปวดศีรษะและปวดตามขอ้ต่อท่ีหวัไหล่และหลงั 

เขาเป็นหน่ึงในจาํนวนผูฟ้้องคดี 22 คนท่ีชนะคดีจากการยืน่ฟ้องกรมควบคุมมลพิษเม่ือปี 2556  

เขายงัไม่เคยตรวจเลือดเพ่ือหาสารตะกัว่เลยตั้งแต่ปี 2551 เขาบอกวา่ไม่เคยไดรั้บรายงานผลการตรวจเลือด  
 

เม่ือปี 2548 รัฐมนตรีส่ิงแวดลอ้มมาท่ีน่ี  พร้อมกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐบาลอีกหลายคน  

และขอใหพ้วกเราถอนคาํฟ้อง  รัฐมนตรีบอกว่า “ปล่อยใหธ้รรมชาติฟ้ืนฟตูวัเอง”  

ผมถามเขาวา่การฟ้ืนฟตูวัเองของธรรมชาติจะใชเ้วลานานเท่าไร  

รัฐมนตรีหนัไปหาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเพือ่หาคาํตอบ แต่อธิบดีกต็อบไม่ได ้ 
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ชาวบา้นดีใจมากเม่ือศาลปกครองสูงสุดมีคาํพิพากษา  

แต่รัฐบาลต่อสู้กบัเราดว้ยการถ่วงเวลาในการทาํงานตลอดมา  เม่ือไหร่รัฐบาลจะลงมือทาํงานเสียที  
 

6. ยะเสอะ 

ยะเสอะ เป็นชาวนาวยักลาง 60  ยา้ยมาอยูห่มู่บา้นหว้ยคลิต้ีล่าง เม่ืออายรุาว 20 ปี หลงัจากแต่งงานกบัสาวชาวบา้น  

เขาตอ้งทรมานกบัอาการปวดศีรษะเป็นประจาํ  รู้สึกเหมือนจะเป็นลม และปวดเม่ือยขา หลงั และแขนมานานกวา่ 

30 ปีแลว้  
 

หมอบอกกบัผมวา่ อยา่ใชน้ํ้าในลาํหว้ย แต่วา่เราทาํไม่ได ้

ผมตอ้งออกไปอยูท่ี่นาคร้ังละสามอาทิตยทุ์กเดือน  เม่ือถึงเวลาปลูกขา้วหรือเกบ็เก่ียว  ผมมีกระท่อมเลก็ๆ 

อยูท่ี่นัน่และตอ้งใชน้ํ้าในหว้ย ไม่ว่าจะทาํอาหาร ด่ืมกินหรือว่าซกัลา้ง  ผมยงัตอ้งจบัปลามากินดว้ย  

ในเวลาช่วงอ่ืนของแต่ละปี  ผมตอ้งออกไปท่ีทอ้งนาในตอนกลางวนั  

และเม่ือด่ืมนํ้าท่ีเอาติดไปดว้ยหมดแลว้ ผมกต็อ้งด่ืมนํ้าจากหว้ย  
 

ผมเขา้ร่วมฟ้องรัฐบาลกบัศาลกเ็พราะกรมควบคุมมลพิษ ตอ้งการใหธ้รรมชาติ “ฟ้ืนฟตูวัเอง”  

แต่ถา้เรารอใหธ้รรมชาติฟ้ืนฟตูวัเอง อาจตอ้งใชเ้วลาถึง 100  ปี หรือนานกว่านั้น แลว้กย็งัไม่สะอาดดว้ย  
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ข้อเสนอแนะ 

ต่อกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
• ปฏิบติัตามคาํตดัสินของศาลปกครองสูงสุด  

โดยร่วมกนัจดัหางบประมาณมาใชด้าํเนินการป้องกนัในแต่ละเร่ืองตามท่ีกาํหนด  

เพ่ือป้องกนัการสมัผสัสารตะกัว่ ดว้ยการทาํความสะอาดหว้ยคลิต้ี 

 

ต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
• ยกเลิกนโยบาย “การฟ้ืนฟโูดยธรรมชาติ” ของหว้ยคลิต้ี 

และกาํหนดนโยบายตามกลยทุธ์ในการทาํความสะอาดส่ิงแวดลอ้มทุกดา้นรอบบริเวณหว้ยคลิต้ี 

ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 

ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
• ปฏิบติัตามกลยทุธ์ในการทาํความสะอาดส่ิงแวดลอ้มทุกดา้น 

รอบบริเวณหว้ยคลิต้ีตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

• จดัใหมี้เวทีสาธารณะเพ่ือการมีส่วนร่วมและการปรึกษาหารือกบัประชาชนในเร่ืองการพฒันา 

เพ่ือมุ่งประโยชน์ในวงกวา้งอยา่งสมํ่าเสมอ  

ปฏิบติัตามกลยทุธ์ในการทาํความสะอาดและการติดตามผล  

รวมทั้งกาํหนดใหมี้มาตรการพิเศษเพ่ือใหก้ลุ่มคนท่ีอาจไดรั้บผลกระทบโดยตรง  

หรือไม่ไดรั้บความสนใจเขา้มีส่วนร่วมดว้ย อาทิ สตรี เดก็ ผูสู้งวยั และคนพิการ 

• เพ่ือหลีกเล่ียงการสมัผสักบัสารตะกัว่ในระดบัร้ายแรง  

กลยทุธ์ดงักล่าวควรเตรียมแกปั้ญหาเร่ืองแหล่งอาหารและนํ้าด่ืมในระหว่างการทาํความสะอาดห้

วย รวมทั้งคาํนึงถึงผลกระทบดงักล่าวท่ีอาจเกิดกบัสตรี เดก็ ผูสู้งวยั และคนพิการ 

ตลอดจนเตรียมทางเลือกเพ่ือช่วยลดผลกระทบทางลบดงักล่าวดว้ย  

• จดัทาํโครงการทาํความสะอาดส่ิงแวดลอ้มรอบดา้น 

เพ่ือแกปั้ญหาการก่อมลภาวะในแหล่งอุตสาหกรรมอ่ืน  
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ไม่วา่จะเป็นโรงงานท่ีท้ิงร้างไวห้รือยงัทาํการอยู ่ 

ซ่ึงคุกคามและเป็นภยัต่อสุขภาพมนุษยใ์นภูมิภาคอ่ืนของประเทศไทย 

 

ต่อกระทรวงสาธารณสุข 
• ทบทวนมาตรฐานปัจจุบนัวา่ดว้ยระดบัสารตะกัว่ในเลือด เพ่ือบ่งช้ีอนัตรายของสารตะกัว่  

ในระดบัท่ีตํ่ากว่ามาตรฐานดงักล่าว 

• เร่ิมทาํการตรวจเลือดคร้ังใหม่ใหผู้อ้ยูอ่าศยัรอบบริเวณหว้ยคลิต้ี 

พร้อมทั้งกาํหนดใหมี้มาตรฐานในการควบคุมคุณภาพ และกาํกบัดูแล 

เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูเ้ขา้รับการตรวจเลือดแต่ละรายตอ้งไดรั้บการแจง้ผลในระยะเวลาท่ีควรจะได้

รับ  และเขา้ใจดว้ยวา่ผลการตรวจเป็นอยา่งไร 

• จดัใหมี้การบริการก่อนการคลอดสาํหรับสตรีมีครรภ ์

และเดก็หญิงท่ีอยูอ่าศยัในบริเวณรอบหว้ยคลิต้ี  รวมทั้งจดัใหมี้การตรวจติดตามผลโดยสมคัรใจ 

• จดัใหผู้ท่ี้จาํเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลรักษาทางการแพทยใ์นบริเวณและโดยรอบหว้ยคลิต้ี 

มีโอกาสเขา้ถึงบริการดงักล่าว เพือ่ใหมี้การดูแลสารตะกัว่เป็นพิษเป็นรายบุคคล  

กาํหนดใหมี้การตรวจติดตามผลระดบัสารตะกัว่ในเลือด  การขาดธาตุเหลก็ 

พฒันาการทางสมองและระบบประสาท รวมทั้งภาวะโภชนาการ  

 

ต่อกระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
• เม่ือการตรวจเลือดใหบุ้คคลท่ีอยูใ่นเขตและโดยรอบบริเวณหว้ยคลิต้ีแสดงให้เห็นว่า 

มีระดบัสารตะกัว่สูงข้ึน ตอ้งจดับริการทางสงัคมท่ีเหมาะสมใหท้ั้งเดก็และผูใ้หญ่ ผูมี้หรืออาจมี 

ความบกพร่องทางระบบประสาทและการรับรู้ อนัเน่ืองจากภาวะสารตะกัว่เป็นพิษ 

บริการดงักล่าวรวมทั้งการใหก้ารศึกษา การจดัหางาน และความช่วยเหลือทางการเงิน  

ตามบทบญัญติัในกฎหมายวา่ดว้ย การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผูพิ้การ พ.ศ. 2550 
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24คณะกรรมการท่ีปรึกษาสาํหรับเดก็เร่ืองการป้องกนัพิษสารพิษตะกัว่ของสหรัฐ ศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรค, 
“ค่าระดบัตํ่าของสารตะกัว่เป็นอนัตรายต่อเดก็: การเรียกร้องใหม่สาํหรับการป้องกนัเบ้ืองตน้,” 4 มกราคม 2555,  
p. x. 
25ตวัอยา่งเช่น ในแบบฟอร์มแจง้ผลการทดสอบท่ีมอบใหบ้างคนมีคาํแนะนาํให ้“หยดุการบริโภคนํ้า 
และสตัวน์ํ้าจากหว้ยคลิต้ี”  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดักาญจนบุรีแบบผลการทดสอบ ไม่มีวนัท่ี 
ฮิวแมนไรทว์อ็ทช ์ไดดู้ เม่ือ สิงหาคม 2557 
26กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม “รายงานภาวะมลพษิของประเทศไทย” 2552 หนา้ 7. 
27ปวีณา พานิชยพิเชษและอ่ืนๆ., 
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“ การประเมินความสามารถในการตรวจสอบของเข่ือนหินเพ่ือป้องกนัการขนส่งของตะกอนตะกัว่ท่ีปนเป้ือนในห้
วยคลิต้ี ประเทศไทย,” วารสารจีนแห่งธรณีวิทยา 25(2006): 119-120, ใชข้อ้มูลเม่ือ 23 ตุลาคม 
2557,doi: 10.1007/BF02839968. 
28 โสภณ ตะติโชติพนัธ์ุ ผอ.กองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ, กล่าวใน Atiya Achakulwisut, “แม่นํ้าตาย,” 

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์, 30 มกราคม 2544, 

http://www.bangkokpost.com/outlookwecare/300101_Outlook01.html (ใชข้อ้มูลเม่ือ 23 ตุลาคม 2557). 

29กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม “รายงานภาวะมลพษิของประเทศไทย” 2548 หนา้ 110  
การฟ้ืนฟโูดยธรรมชาติหมายถึง การเบาบางลงโดยธรรมชาติ 
หรือการตรวจติดตามการเบาบางลงโดยธรรมชาตินั้น เป็นวิธีทาํความสะอาดสถานท่ีปนเป้ือนมลพิษซ่ึงยอมรับได ้ 
และเป็นกระบวนการของธรรมชาติท่ีทาํใหส้ารพิษในดินและนํ้าใตดิ้นลดความเขม้ขน้ลงดว้ย  
ตามความเห็นของสาํนกังานคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มแห่งสหรัฐ “(การฟ้ืนฟูโดยธรรมชาติ) 
เป็นกระบวนการท่ีเลือกปฏิบติั เม่ือมีการกาํจดัแหล่งสารปนเป้ือน จนเหลือสารท่ีปะปนอยูใ่นดิน 
หรือนํ้าใตดิ้นเพียงเจือจาง โดยท่ีระยะเวลาในการฟ้ืนฟโูดยธรรมชาตินั้น 
ตอ้งเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัวิธีทาํความสะอาดท่ีไดผ้ลวิธีอ่ืน” (US) 
สาํนกังานคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มแห่งสหรัฐ, “คู่มือประชาชนเพ่ือใชใ้นการตรวจสอบการลดทอนธรรมชาติ,” 2555, 
http://www.clu-in.org/techfocus/default.focus/see/Natural_Attenuation/cat/Overview/ (accessed 13 พฤศจิกายน 
2557). 
30นายยะเสอะ นาสวนสุวรรณ และคนอ่ืนอีก 21 คน กบั กรมควบคุมมลพิษ ศาลปกครองสูงสุด คดีท่ี Q597/2551  
คาํพิพากษา 
31ขอ้ตกลงระหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม (ICESCR) เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม ค.ศ. 

1966 G.A. Res. 2200 A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993. U.N. T.S. 

3, มีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 3 มกราคม ค.ศ. 1976 เขา้ร่วม โดยประเทศไทย วนัท่ี 5 กนัยายน ค.ศ. 1999, มาตรา 12; 

อนุสญัญาสิทธิของเดก็ (CRC) เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1989G.A. Res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. 

(No 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989) มีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 2 กนัยายน ค.ศ. 1990 ใหส้ตัยาบนัโดยประเทศไทย 

27 มีนาคม ค.ศ. 1992 มาตรา 24. 
32คณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม เป็นหน่วยงานของ UN 

ท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการติดตามใหมี้การปฏิบติัตาม ICESCR ใหค้วามเห็นใน ความเห็นทัว่ไป ขอ้. 14: 

สิทธิท่ีจะไดรั้บมาตรฐานสูงสุดของสุขภาพ, UN Doc. E/C. 12/2000/4, รับรองเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม ๒๕๔๓ ขอ้ท่ี 59 



 

20 
 

                                                                                                                                                                                                   
33ICESCR, art. 11. 
34องคก์รสหประชาชาติประชุมลงมติ, สิทธิมนุษยชนต่อนํ้าและสุขอนามยั, UN Doc. A/RES/64/292, 29 กรกฏาคม 
2553. 
35A. Wangkiat, “การศึกษาเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการฟ้ืนฟขูองหว้ยคลิต้ี จงัหวดักาญจนบุรี,” เอกสารไม่ไดถู้กตีพมิพ,์ 
มิถุนายน 2549. ลอกมาจากไฟลฮิ์วแมนไรทว์อ็ทช;์ T. Phenrat, 
“การหยดุระงบัชัว่คราวของสารตะกัว่ท่ีเกิดจากการขดุลอกลาํหว้ยคลิต้ี: ทฤษฎีของการประเมินพื้นฐานและขอ้ 
จาํกดั,” เอกสารไม่ไดถู้กตีพิมพ,์ 17 มกราคม 2556. ลอกมาจากไฟลฮิ์วแมนไรทว์อ็ทช.์ 
36เอกสารเร่ือง “การประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์” ปี 2556 

ไม่ไดเ้สนอแนะโดยตรงใหเ้ปิดเหมืองแร่ตะกัว่คร้ังใหม่ในจงัหวดักาญจนบุรี  แต่เสนอแนะนโยบายทางเลือก 

(การสงวน การอนุรักษ ์และการพฒันา) ต่อรัฐบาลไทย โดยรวมแลว้สนบัสนุนใหมี้การพฒันา  

โดยแสดงความคิดเห็นวา่การปล่อยใหมี้สารตะกัว่ปนเป้ือนอยูใ่นดิน 

จะเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาประเทศโดยรวม 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่สาํหรับอุตสาหกรรมแบต็เตอร่ี ดูศูนยบ์ริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เร่ือง 

“การประเมินส่ิงแวดลอ้มเชิงกลยทุธ์เบ้ืองตน้สาํหรับการจดัการทรัพยากรธรณีวิทยา (ตะกัว่, สังกะสี)” 

เอกสารยงัไม่มีการตีพิมพ ์พ.ศ. 2556 ดูจากไฟลฮิ์วแมนไรทว์อ็ทช ์และดู Piyaporn 
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