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ฮิวแมน ไรท์ ว็อทช์ปกป้ องสิ ทธิของคนทั้งโลก
เราสื บสวนสอบสวนการกระทํามิชอบด้วยความรอบคอบด้วยหลักจรรยาบรรณ
เพื่อเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งต่อสาธารณะและสร้างความกดดันให้ผทู ้ รงอํานาจเคารพในสิ ทธิและตั้งมัน่ ในความยุติธรรม
ฮิวแมน ไรท์ ว็อทช์เป็ นองค์การสากลที่ดาํ รงความเป็ นอิสระ
มุ่งหน้าทํางานเพื่อจรรโลงศักดิ์ศรี แห่งความเป็ นมนุษย์ และเพื่อสิ ทธิมนุษยชนโดยถ้วนหน้า
ฮิวแมน ไรท์ ว็อทช์เป็ นองค์การระหว่างประเทศซึ่ งมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ กว่า 40 ประเทศ และมีสาํ นักงานอยูใ่ น
อัมสเตอร์ดมั เบรุ ต เบอร์ลิน บลัสเซลส์ ชิคาโก เจนีวา โกมา โจฮันเนสเบอร์ก ลอนดอน ลอสแองเจลีส มอสโคว์
ไนโรบี นิวยอร์ค ปารี ส ซานฟรานซิสโก ซิ ดนีย ์ โตเกียว โตรอนโต ตูนิส วอชิงตัน ดีซี. และซูริค
โปรดดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้จากเว็บไซต์ของเราที่ http://www.hrw.org

มรดกสารพิษ
หมู่บ้านแห่ งนี้
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 ศาลปกครองสู งสุ ดแห่งประเทศไทยได้พิพากษาคดีที่สาํ คัญยิง่ คดีหนึ่ง
โดยมีผฟู ้ ้ องคดีจาํ นวน 22 คนเดินทางมารับฟังคําพิพากษาที่กรุ งเทพจากหมู่บา้ นเล็กๆ
ในป่ าใหญ่ใกล้ชายแดนไทยที่ติดต่อกับพม่า ชาวบ้านกลุ่มนี้มาพร้อมกับความหวังว่าจะได้รับฟังคําตัดสิ น
ที่จะช่วยบรรเทาปั ญหาด้วยทางออก ซึ่งพยายามแสวงหากันมานานแล้ว
หมู่บา้ นของพวกเขาอยูท่ ี่ดา้ นปลายลําห้วยคลิต้ ี ที่ไหลลงสู่ เขื่อนใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งมีชื่อเสี ยงด้วยทิวทัศน์ของวนอุทยานแห่งชาติและนํ้าตกที่สวยงาม
ที่ดา้ นใต้ของลําห้วยคลิต้ ีน้ ีเป็ นที่ต้ งั ถิ่นฐานของชาวกะเหรี่ ยงราว 400 คน
ส่ วนใหญ่เป็ นชาวนาชาวไร่ ที่เลี้ยงชีพด้วยการทํานาข้าว ไร่ มนั สําปะหลัง และพืชผักต่างๆ
ห้วยคลิต้ ีไหลคดเคี้ยวมาตามเทือกเขาในป่ า ผ่านหมู่บา้ นของพวกเขาสู่ เขื่อนใหญ่
ห่างจากหมู่บา้ นนี้ไปทางเหนือของห้วยคลิต้ ีประมาณสิ บเอ็ดกิโลเมตร
มีหมู่บา้ นอีกแห่งหนึ่งซึ่งเคยเป็ นที่ต้ งั โรงงานผลิตสารตะกัว่ ของภาคเอกชน
โรงงานแห่งนี้เริ่ มเปิ ดกิจการในช่วงกลางทศวรรษ 1960 และถูกสั่งให้ปิดกิจการเมื่อปี ๒๕๔๑
แต่มรดกสารพิษที่โรงงานแห่งนี้ทิ้งไว้ ยังคงทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนกระทัง่ ทุกวันนี้
ผูร้ ้องทุกข์หลายรายต้องทนทุกข์กบั อาการเจ็บป่ วยเรื้ อรังที่เกิดจากสารพิษของตะกัว่ เช่น อาการปวดในช่องท้อง
ร่ างกายอ่อนแรง ปวดศีรษะ และอารมณ์แปรปรวน
ลูกหลานบางรายของชาวบ้านเกิดภาวะด้อยพัฒนาทางสติปัญญาขั้นร้ายแรง
ชาวบ้านในชุมชนคลิต้ ีล่างได้รับสารตะกัว่ จากนํ้าและอาหารที่เป็ นพิษ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขชุมชนของไทย
ได้แนะนําให้ชาวบ้านเลิกบริ โภคนํ้า ปลา และสัตว์น้ าํ จากลําห้วยนี้
คําพิพากษาเป็ นคุณต่อชาวบ้าน เนื่องด้วยผูพ้ ิพากษาตัดสิ นว่า กรมควบคุมมลพิษของประเทศไทย
ซึ่งมีอาํ นาจหน้าที่ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาเรื่ องมลภาวะ
ละเลยในการปฏิบตั ิตามหน้าที่เพราะดําเนินการกําจัดสารพิษในลําห้วยล่าช้าเกินเหตุ1
1

อีกทั้งยังไม่มีการกําหนดแผนเร่ งด่วนใดๆ หลังจากที่ได้พบว่ามีมลภาวะ เมื่อปี 2541
การเริ่ มดําเนินการในเรื่ องนี้เป็ นไปอย่างล่าช้า โดยแถลงว่าจําเป็ นต้องปล่อยให้มีการ “ฟื้ นตัวโดยธรรมชาติ”
ในกรณี เช่นนี้ ซึ่งการรอคอยให้หว้ ยคลิต้ ีขจัดสารพิษด้วยกระบวนการตามธรรมชาติ
จะเป็ นผลให้ชาวบ้านต้องเผชิญอันตรายจากสารตะกัว่ ที่ปนเปื้ อนอยูใ่ นนํ้าอีกยาวนานในอนาคต2
ศาลจึงมีคาํ พิพากษาให้กรมควบคุมมลพิษจ่ายค่าชดเชยรวมทั้งสิ้ นเกือบสี่ ลา้ นบาท ให้กบั ผูฟ้ ้ องคดีรวม 22 ราย
ทว่าในคดีน้ ีผพู ้ ิพากษายังได้ปฏิบตั ิในสิ่ งซึ่ งไม่เคยปรากฏมาก่อน
ซึ่งนับเป็ นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ที่ศาลออกคําสัง่ ให้รัฐบาลไทยทําความสะอาดแหล่งสารพิษ
ศาลมิได้กาํ หนดว่ากรมควบคุมมลพิษต้องทําความสะอาดด้วยวิธีใด แต่ได้กาํ หนดไว้โดยเด็ดขาดว่าทางกรมฯ
จะต้องทํางานโดยครอบคลุมทุกด้าน กล่าวคือต้องมีการทดสอบผลงานจากดิน นํ้า พืชผัก และสัตว์น้ าํ
ทั้งที่อยูใ่ นลําห้วยและบริ เวณโดยรอบ เพื่อดูวา่ มีปริ มาณสารพิษตํ่ากว่าระดับมาตรฐานที่กาํ หนดไว้
จากการตรวจสอบทั้งสี่ ครั้งในระยะเวลาหนึ่งปี
บรรดาโจทย์จากห้วยคลิต้ ีล่างมิใช่เป็ นเพียงคนกลุ่มเดียวที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานร้างที่เคยเป็ นแหล่งผลิตสาร
ตะกัว่ แต่ยงั มีชาวบ้านกลุ่มอื่นในหมู่บา้ นนั้นที่ยงั ยื่นฟ้ องคดีแพ่งต่อบริ ษทั ผูเ้ ปิ ดโรงงาน
(และเหมืองแร่ ตะกัว่ ที่อยูใ่ กล้กนั ) บริ ษทั นั้นคือบริ ษทั ตะกัว่ คอนเซนเทรท (ประเทศไทย) จํากัด
คดีน้ ียนื่ ฟ้ องโดยโจทย์ร่วมกัน 8 คน เมื่อปี 2546 และต่อมามีโจทย์เพิ่มขึ้นอีกจนรวมกันทั้งหมด 151 คน
ในปี 2553 ศาลประจําจังหวัดกาญจนบุรีมีคาํ ตัดสิ นที่เป็ นคุณต่อชาวบ้านเช่นกัน
ถึงแม้วา่ ฝ่ ายจําเลยจะยืน่ อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ขณะนี้คดีดงั กล่าวยังอยูร่ ะหว่างการรอคําตัดสิ นชี้ขาด3
ในขณะที่ชาวบ้านในเขตห้วยคลิต้ ีล่าง กําลังรอคอยการทํางานที่ล่าช้าอย่างยิง่
ของระบบยุติธรรมในประเทศไทยด้วยความอดทนนั้น
ผูท้ ี่อยูอ่ าศัยในเขตห้วยคลิต้ ีบนก็กาํ ลังเฝ้ ารอผลคดีที่จะเกิดจากการทําความสะอาดสารพิษอยูเ่ ช่นกัน
ชาวบ้านบางคนในเขตนั้นอาศัยอยูข่ า้ งโรงงานผลิตสารตะกัว่
หรื อไม่กอ็ ยูต่ ิดกับบ่อกําจัดของเสี ยจากการทําเหมืองแร่
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แต่นบั จากศาลปกครองสู งสุ ดมีคาํ พิพากษาดังกล่าว เมื่อเดือนมกราคม 2556 แล้ว
กรมควบคุมมลพิษก็ยงั คงปฏิบตั ิตามคําสัง่ ศาลด้วยความล่าช้า
และมีขอ้ จํากัดในการเยียวยาสถานการณ์ต่อมาในเดือนมีนาคม 2556 ทางกรมฯ
ได้ว่าจ้างให้บริ ษทั มานําดินที่ปนเปื้ อนสารตะกัว่ รอบบริ เวณโรงงานที่หว้ ยคลิต้ ีบนออกไป พร้อมกันนั้น
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้กล่าวต่อสื่ อในประเทศไทยว่า จะจัดทําแผนฟื้ นฟูให้เสร็ จสมบูรณ์ภายในสิ้ นปี 25564
แต่เมื่อถึงสิ้ นปี 2556 ปรากฏว่าทางกรมฯ ยังไม่มีแผนดังกล่าวแต่อย่างใด อันที่จริ ง ตามกําหนดการของกรมฯ
ที่จดั ทําขึ้นมาหลังจากคําพิพากษาดังกล่าวไม่นานนั้น
การศึกษากระบวนการฟื้ นฟูควรจะเสร็ จสมบูรณ์ภายในเดือนมีนาคม 2557
โดยต้องเริ่ มลงมือทําความสะอาดตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 25575
แต่แม้เวลาจะล่วงเลยเกินเส้นตายที่กาํ หนดไว้ในเดือนพฤษภาคมมานานกว่าหกเดือนแล้ว
ก็ยงั ไม่มีการลงมือปฏิบตั ิการฟื้ นฟูแต่อย่างใด
ด้วยเหตุที่กรมควบคุมมลพิษยังกําลังศึกษาอยูว่ ่าจะทําความสะอาดลําห้วยด้วยวิธีใด
ในขณะที่ยงั ไม่มีการลงมือทําการฟื้ นฟูน้ ี จากการทดสอบสภาพแวดล้อมพบว่า
ระดับสารตะกัว่ ในดินตามฝั่งลําห้วยยังคงมีระดับสู งเกินมาตรฐาน รวมทั้งในนํ้าและตะกอนก้นลําห้วย
ตลอดจนในสัตว์น้ าํ เช่น กุง้ ปู ปลา รวมทั้งในพืชผักที่ปลูกอยูใ่ นบริ เวณสองฝั่งลําห้วย ระหว่างปี 2556
(ตามข้อมูลที่จดั พิมพ์เมื่อปี ที่แล้ว)6

การได้ รับสารพิษ
ผูท้ ี่อยูอ่ าศัยในบริ เวณห้วยคลิต้ ีล่าง อาจสัมผัสกับสารตะกัว่ ในชีวิตประจําวันทุกวัน เช่น จากการดื่มนํ้า
หรื อกินปลาตลอดจนสัตว์น้ าํ อื่นๆ จากห้วยคลิต้ ี รวมทั้งการกินอาหารที่ปลูกอยูใ่ นแปลงผักที่มีสารตะกัว่ ปนเปื้ อน
หรื อทําอาหารด้วยนํ้าที่มีสารตะกัว่ ปนเปื้ อน แม้กระทัง่ ด้วยการสัมผัสกับดินที่มีมลพิษรอบบ้านเรื อน
หรื อการหายใจเอาอากาศที่มีฝนตะกั
ุ่
ว่ ปนเปื้ อนอยูด่ ว้ ยเข้าสู่ ร่างกาย7
ตะกัว่ เป็ นโลหะที่มีพิษซึ่งเป็ นอันตรายร้ายแรงต่อร่ างกาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาระบบประสาทของเด็ก
คือระบบโลหิตวิทยา (hematology) และระบบหลอดเลือดหัวใจ (cardiovascular) รวมทั้งไต8
ทําให้เกิดอาการทางประสาทและร่ างกายคือ วิตกกังวล นอนไม่หลับ โลหิ ตจาง สู ญเสี ยความทรงจํา
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พฤติกรรมแปรปรวนฉับพลัน สมาธิส้ นั ปวดศีรษะ ปวดในช่องท้อง อ่อนเพลีย ซึมเศร้า ได้ยนิ เสี ยงไม่ชดั
พูดจาติดขัด (hearing impediments) กล้ามเนื้อกระตุก เกิดความสับสน กล้ามเนื้อหดเกร็ งอย่างรุ นแรง (convulsion)
และความดันโลหิ ตสู ง9ด้วยเหตุที่สารพิษจากตะกัว่ ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่ วยและผิดปกติทางกายหลากหลายดังกล่าวนี้เอง จึงอาจทําให้สงั เกตเห็นได้ยาก หรื อก่อความสับสนว่าเป็ นอาการที่เกิดจากโรคอื่น10
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขลงความเห็นว่า การได้รับสารตะกัว่ ไม่วา่ จะในระดับใดถือว่าเป็ นอันตรายทั้งสิ้ น
ตามที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) กล่าวว่า
การสัมผัสสารตะกัว่ ในระดับตํ่าที่ไม่ปรากฏอาการชัดเจน ซึ่งเคยพิจารณาว่ายังปลอดภัยนั้น
ปั จจุบนั เป็ นที่รู้กนั แล้วว่า สารตะกัว่ ก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบร่ างกายได้มากมาย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี ที่สารตะกัว่ มีผลต่อการพัฒนาระบบประสาทของเด็กนั้น
จะทําให้เด็กมีระดับเชาวน์ปัญญา (Intelligence quotient หรื อ IQ) ลดลง มีพฤติกรรมแปรปรวน เช่น
สมาธิส้ นั และมีพฤติกรรมต่อต้านสังคมมากขึ้น รวมทั้งเอาใจใส่ ในการเรี ยนน้อยลง
การสัมผัสสารตะกัว่ ยังทําให้เกิดภาวะโลหิ ตจาง ความดันโลหิ ตสู ง ไตพิการ ภูมิคุม้ กันเป็ นพิษ
(Immunotoxicity) และอวัยวะเจริ ญพันธุ์เป็ นพิษ
ผลกระทบที่เกิดต่อระบบประสาทจากสารตะกัว่ เป็ นพิษนั้น เชื่อกันว่าไม่อาจรักษาให้หายได้11
สตรี มีครรภ์กบั เด็กเล็กคือผูท้ ี่มีความเสี่ ยงต่ออันตรายจากพิษของสารตะกัว่ เป็ นพิเศษ
โดยเป็ นผลให้มีการคลอดก่อนกําหนด นํ้าหนักน้อยเมื่อแรกเกิด หรื อทําลายการพัฒนาสมองของทารกในครรภ์
ทั้งนี้ ยังไม่มีการบ่งชี้ระดับสารตะกัว่ ในเลือดที่ไม่เป็ นอันตรายต่อเด็ก12
ในสหรัฐศูนย์ควบคุมและป้ องกันโรค (CDC) ได้ลด “ระดับความปลอดภัย” ของสารตะกัว่ ในเลือดของเด็ก จาก 25
ไมโครกรัม เป็ น 10ไมโครกรัม เมื่อปี 254313 ต่อมาในปี 2555 CDC ให้ขอ้ เสนอแนะต่อเจ้าหน้าที่อนามัยใหม่วา่
ควรดําเนินการดูแลรักษาเด็กที่พบว่ามีสารตะกัว่ เทียบเท่าหรื อมากกว่า 5 ไมโครกรัม ต่อโลหิ ตหนึ่งเดซิลิตร14
จากการตรวจเลือดตั้งแต่ปี 2541 ถึงปี 2551 ได้พบว่า
ประชาชนที่อาศัยอยูร่ อบบริ เวณห้วยคลิต้ ีมีระดับสารตะกัว่ ในเลือดเพิ่มขึ้น
แม้วา่ ผลดังกล่าวจะแตกต่างกันตามเวลาในการตรวจเลือดว่าทําเมื่อไร
แต่จากการศึกษาได้พบว่าผูเ้ ข้ารับการตรวจมีสารตะกัว่ ในเลือดตั้งแต่ 10ไมโครกรัม ถึง 50 ไมโครกรัม
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โดยมีอตั ราเฉลี่ยประมาณ 20 ถึง 30ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร15 ในปี 2545-2546 กระทรวงสาธารณสุ ขรายงานว่า
มีเด็ก 235 คน มีสารตะกัว่ ในเลือดมากกว่า 25 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร (จากจํานวนเด็กที่เข้ารับการตรวจ 1558 คน)
ในขณะที่ผใู ้ หญ่น้ นั พบว่ามี 83 คนที่มีสารตะกัว่ ในเลือดมากกว่า 40 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร
(จากจํานวนผูเ้ ข้ารับการตรวจ 93 คน)16
ผลงานวิจยั จากการสํารวจชาวบ้านในบริ เวณห้วยคลิต้ ีบนและล่าง ซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี 2550
แสดงให้เห็นการเปรี ยบเทียบกับชาวบ้านในชุมชนที่ใกล้เคียงกันว่า
ผูท้ ี่อยูใ่ กล้บริ เวณห้วยคลิต้ ีมีอาการที่แสดงให้เห็นว่ามีการสัมผัสกับสารตะกัว่ คนกลุ่มนี้มีผลคะแนนทดสอบ IQ
ที่ค่อนข้างตํ่ากว่า และมีอาการป่ วยบ่อยกว่า เช่น อาการวิงเวียนศีรษะและอาเจียน ปวดในช่องท้อง ท้องผูก
มีปัญหาในการใช้สมาธิ ปวดตามกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ และสู ญเสี ยความทรงจํา17

การไม่ ได้ รับการรักษา
รัฐบาลมิได้ให้การเอาใจใส่ ดูแลต่อผูท้ ี่ได้รับสารตะกัว่ ตามสมควร ในปี 2543 มีองค์การเอกชนคือ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชาวกะเหรี่ ยง ได้เริ่ มเข้าไปให้การดูแลรักษาสารตะกัว่ เป็ นพิษ
ซึ่งต่อมากระทรวงสาธารณสุ ขได้เข้าไปร่ วมด้วย (อาทิ การทําโลหะบําบัด หรื อ Chelation therapy)
เพื่อให้การดูแลรักษาผูท้ ี่มีสารตะกัว่ ในเลือดสู งมาก ทั้งนี้ ผูเ้ ชี่ยวชาญแนะนําว่า
ควรทําโลหะบําบัดเมื่อตรวจพบว่าเด็กมีสารตะกัว่ ในเลือดมากกว่าหรื อเท่ากับ 45 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร
เนื่องจากการบําบัดนี้จะไม่ได้ผลสําหรับระดับที่ต่าํ กว่า18
เนื่องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขจังหวัดและอําเภอไม่ได้แจ้งผลต่อผูเ้ ข้ารับการตรวจเลือดทุกราย
และไม่มีการรักษาดูแลเพื่อติดตามดูอาการให้แก่ผทู ้ ี่ได้รับการแจ้งผลแต่อย่างใด19ด้วยเหตุน้ ีเองชาวบ้านบางคนจึง
ปฏิเสธการเข้ารับการตรวจเลือด ชาวบ้านหลายคนบอกกับฮิวแมน ไรท์ ว็อทช์วา่
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขยุติการเข้ามาตรวจระดับสารตะกัว่ ในเลือด ตั้งแต่ปี 2550-255120
สําหรับผูท้ ี่ได้รับการแจ้งผลการตรวจเลือดนั้น บางคนได้รับรู ้วา่ สมาชิกในครอบครัวของเขาจะยังคงปลอดภัย
หากสารตะกัว่ ในเลือดของเด็กอยูใ่ นระดับตํ่ากว่า 25 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร และในผูใ้ หญ่ต่าํ กว่า 40
ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร21
มาตรฐานดังกล่าวปรากฎอยูใ่ นเอกสารที่แจ้งผลการตรวจเลือดสําหรับผูท้ ี่อยูอ่ าศัยในเขตห้วยคลิต้ ีล่าง22
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ยุติการสั มผัสสารตะกัว่
ดังที่ได้กล่าวก่อนหน้านี้แล้วว่าศูนย์ควบคุมและป้ องกันโรค (CDC) ในสหรัฐ
แนะนําให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขเอาใจใส่ ดูแลเด็ก
ที่ปรากฏจากผลการตรวจเลือดว่ามีสารตะกัว่ มากกว่าหรื อเทียบเท่ากับ 5 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร
โดยเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขตรวจหาแหล่งที่มาของสารตะกัว่ ในสิ่ งแวดล้อม
จัดการควบคุมหรื อกําจัดแหล่งสารตะกัว่ และตรวจเลือดซํ้าอีกภายในเวลากี่สปั ดาห์หรื อกี่เดือน
(ขึ้นอยูก่ บั ระดับสารตะกัว่ ในเลือด) เพื่อให้รู้วา่ ระดับสารตะกัว่ มิได้เพิม่ ขึ้นอีก23
เด็กเหล่านี้ควรได้รับการตรวจสอบว่าขาดธาตุเหล็กหรื ออยูใ่ นภาวะขาดแคลนสารอาหารหรื อทุพโภชนาการหรื อไม่ เนื่องจากการได้รับธาตุเหล็ก
แคลเซียม และวิตามินซีไม่เพียงพอสามารถลดการดูดซึมสารตะกัว่ ที่เข้าสู่ ร่างกายได้24
การที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขจะเข้าไปกําจัดแหล่งสารตะกัว่ นั้น
ถือว่าเป็ นเรื่ องที่ทา้ ทายอย่างยิง่ ในกรณี ของหมู่บา้ นห้วยคลิต้ ีล่าง
เพราะแหล่งสําคัญของสารตะกัว่ คือนํ้าดื่มและอาหารโปรตีน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขจังหวัดพยายามให้ชาวบ้านหยุดบริ โภคนํ้าและปลาตลอดจนสัตว์น้ าํ อื่นๆ จากลําห้วย25
ทว่าเป็ นเรื่ องยากสําหรับชาวบ้านหลายคนในเขตนี้ที่จะปฏิบตั ิตามคําแนะนําดังกล่าว
เนื่องจากไม่สามารถหานํ้าจากแหล่งอื่นมาทดแทน หรื อไปซื้ อหาอาหารอย่างอื่นมาได้
ผูฟ้ ้ องคดีที่ได้รับเงินชดเชยตามคําพิพากษาของศาลปกครองสู งสุ ด ร่ วมกันบริ จาคเงินส่ วนใหญ่
เพื่อเป็ นทุนขยายท่อส่ งนํ้าประปาเข้ามายังบ้านเรื อนของชาวบ้านในหมู่บา้ น
แต่กย็ งั ไม่สามารถช่วยให้ทุกครัวเรื อนได้ใช้น้ าํ ประปาโดยทัว่ ถึง ท่อเก่าและข้อต่อของระบบประปาแตกอยูเ่ สมอ
ทําให้ชาวบ้านไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องใช้และบริ โภคนํ้าที่มีสารพิษจากลําห้วย
ชาวนาทั้งชายและหญิงต่างต้องดื่มนํ้าจากลําห้วยเมื่อเดินทางจากหมู่บา้ นไปที่ทุ่งนา
ในกรณี ของห้วยคลิต้ ีน้ ี การป้ องกันมิให้สัมผัสต่อสารตะกัว่ จําเป็ นต้องมีการทําความสะอาด โดยทัว่ ถึงทั้งบริ เวณ
ตามคําพิพากษาของศาลปกครองสู งสุ ด
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ประวัติแห่ งความล้ มเหลวของการทําความสะอาด
สาเหตุที่ทาํ ให้การทําความสะอาดขาดประสิ ทธิภาพและไม่ทวั่ ถึง
เนื่องมาจากการที่กรมควบคุมมลพิษมีคาํ สัง่ เมื่อปี 2542 ให้บริ ษทั ผลิตสารตะกัว่ คือบริ ษทั ตะกัว่ คอนเซนเทรท
(ประเทศไทย) จํากัด ทําการขุดลอกลําห้วยเป็ นระยะทาง
2.5กิโลเมตรเพื่อกําจัดสารตะกัว่ ที่ตกตะกอนอยูใ่ ห้หมดสิ้ นไป ต่อมาทางกรมฯ ได้พบว่า
บริ ษทั ดังกล่าวได้นาํ เอาตะกอนสารตะกัว่ จํานวนมากไปทิ้งไว้ตามริ มลําห้วย
ในบ่อดินฝังกลบที่ขดุ ไว้โดยไม่ถูกต้อง ซึ่ งเป็ นเหตุให้สารพิษอาจถูกชะล้างและไหลกลับลงมาที่ลาํ ห้วยใต้26
ดังนั้น ในปี 2545 ทางกรมฯ จึงได้สร้างเขื่อนกั้นลําห้วยไว้สองเขื่อน
เพื่อป้ องกันมิให้เกิดตะกอนของสารตะกัว่ ไหลลงมาที่ปลายนํ้า แต่จากการศึกษาโดยนักวิชาการปรากฏว่า
เขื่อนไม่สามารถทําหน้าที่ดงั กล่าวได้27
ในเดือนมกราคม 2544 เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษผูห้ นึ่งได้กล่าวผ่านสื่ อของไทยว่า
มีการจัดทําแผนแม่บทเพื่อทําความสะอาดห้วยคลิต้ ี
โดยกําหนดให้มีการขุดลอกลํานํ้าต่อเนื่องกันเป็ นเวลาสี่ ถึงห้าปี แล้วนําตะกอนตะกัว่ ไปฝังไว้ในหลุมฝังกลบ28
อย่างไรก็ตามไม่มีการปฏิบตั ิตามแผนแม่บทหรื อดําเนินการใดๆ
แต่กลับปรากฏว่าคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ
ซึ่งมีหน้าที่กาํ กับดูแลกรมควบคุมมลพิษและกําหนดนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมได้ประกาศอย่างเป็ นทางการ
ในปี 2548 เรื่ องนโยบาย “การฟื้ นตัวโดยธรรมชาติ” ของห้วยคลิต้ ี29
ซึ่งเป็ นนโยบายที่ศาลปกครองสู งสุ ดให้ความเห็นว่า
เป็ นการละเลยให้ชาวบ้านต้องดื่มนํ้าที่มีสารพิษเจือปนต่อไปอีกยาวนาน โดยไม่อาจกําหนดเวลาได้30
ตามข้อผูกพันภายใต้กฎหมายสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
รัฐบาลไทยมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามคําพิพากษาของศาลปกครองสู งสุ ดให้ทาํ ความสะอาดห้วยคลิต้ ีโดยทันที
ประเทศไทยเป็ นภาคีของข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) และอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิของเด็ก (Convention on the
Rights of the Child) สนธิสัญญาทั้งสองฉบับนี้
ทําให้รัฐบาลมีพนั ธกรณี ที่จะต้องปกป้ องคุม้ ครองสุ ขภาพของพลเมือง โดยมุ่งเน้นที่เด็กเป็ นสําคัญ31
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ตามกฎหมายระหว่างประเทศนั้น
สิ ทธิวา่ ด้วยสุ ขภาพหมายรวมถึงสิ ทธิที่ตอ้ งได้รับการเยียวยาจากการถูกละเมิดสิ ทธิดว้ ย32
นํ้าดื่มและการสุ ขาภิบาลที่ปลอดภัยคือสิ ทธิมนุษยชนอันเนื่องด้วยสิ ทธิในการมีมาตรฐานการดํารงชีวิตที่พอเพียง
ตามที่กล่าวไว้ใน (นอกจากสนธิสญ
ั ญาฉบับอื่นๆ) ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม33 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2553
ประเทศไทยออกเสี ยงลงมติในที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ เพื่อ
“(รับรอง) สิ ทธิวา่ ด้วยการมีน้ าํ ดื่มและการสุ ขาภิบาลที่ปลอดภัยและสะอาด
ซึ่งถือว่าเป็ นสิ ทธิมนุษยชนที่จาํ เป็ นสําหรับการดํารงชีวิตด้วยความสําราญและด้วยสิ ทธิมนุษยชนทั้งปวง”34
ปั จจุบนั มีรายงานการศึกษาทางวิชาการ ว่าด้วยการทําความสะอาด35 แต่ไม่วา่ ทางกรมฯ จะดําเนินการอย่างไร
การทําความสะอาดก็จะต้องทําอย่างครบถ้วนตามคําพิพากษาของศาลปกครองสู งสุ ด
โดยต้องมีการกําหนดแผนงานด้วยการปรึ กษาหารื ออย่างใกล้ชิดกับชาวบ้านในท้องที่
รวมทั้งต้องมีการเจรจาต่อรองกันด้วยความเปิ ดเผยและโปร่ งใส
ทั้งนี้ ต้องมีการเข้าร่ วมในวงกว้างของชุมชนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้องพยายามให้สตรี และเด็กเข้ามีส่วนร่ วมในการปรึ กษาหารื อนี้ดว้ ย
เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ชาวบ้านต้องเผชิญปั ญหาสาหัสด้วยการสัมผัสสารตะกัว่
แผนดังกล่าวควรคํานึงถึงการเผชิญปั ญหาเรื่ องแหล่งอาหารและนํ้าดื่มด้วย รวมทั้งผลกระทบในด้านต่างๆ
จากปั ญหาดังกล่าวที่จะมีต่อสตรี เด็ก และผูพ้ ิการ ในช่วงของการลงมือทําความสะอาดอย่างจริ งจัง
และกําหนดให้มีทางเลือกเพื่อช่วยลดผลกระทบในทางลบ
กรณี หว้ ยคลิต้ ีคือโอกาสดีที่กรมควบคุมมลพิษแห่งประเทศไทย
จะกําหนดแผนปฏิบตั ิการอันเป็ นต้นแบบที่สามารถลอกเลียนไปใช้กบั ท้องที่อื่นในประเทศได้
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ วของไทย ทําให้เกิดมลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อมที่ขยายไปทัว่
ในท้องถิ่นอื่นที่เกิดมลภาวะจากอุตสาหกรรมซึ่งคุกคามต่อสุ ขภาพและการดํารงชีวิตของผูอ้ ยูอ่ าศัยในบริ เวณนั้น
กรมควบคุมมลพิษย่อมต้องเผชิญกับปั ญหาที่คล้ายคลึงกัน
หรื อเกี่ยวข้องกันกับปั ญหาที่ตอ้ งหาทางออกให้ได้ที่หว้ ยคลิต้ ี
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ในปี 2554 กรมทรัพยากรเหมืองแร่ แห่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ได้รับมอบหมายให้กาํ หนดยุทธศาสตร์ในการประเมินสิ่ งแวดล้อม
เพื่อเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจว่าจะอนุญาตให้มีการทําเหมืองแร่ ตะกัว่ ในจังหวัดกาญจนบุรีอีกหรื อไม่36
ฮิวแมน ไรท์ ว็อทช์ เชื่อว่าการทําความสะอาดห้วยคลิต้ ีโดยครอบคลุมทุกด้านต้องเร่ งดําเนินการ
ก่อนหน้าที่ประเทศไทยจะสามารถประเมินผลเพื่อเปรี ยบเทียบระหว่างต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการเปิ ดเหมืองแร่ ตะกัว่ อีกครั้งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี
ชาวชุมชนห้วยคลิต้ ีล่าง ยังคงต้องสัมผัสกับพิษสารตะกัว่ ต่อไป ดังที่เคยสัมผัสมาแล้วหลายทศวรรษ
มีคนจํานวนไม่นอ้ ยที่ตอ้ งทนทุกข์ไปตลอดชีวิตจากผลร้ายที่เกิดกับสุ ขภาพและความเป็ นอยูท่ ี่ดี
โดยไม่สามารถหลีกพ้นจากแหล่งสารพิษที่เป็ นต้นเหตุพอ่ แม่หลายคนต้องกลัดกลุม้ และทุกข์ร้อนที่ได้รู้วา่ ตนกําลัง
เลี้ยงลูกอยูท่ ่ามกลางสิ่ งแวดล้อมที่คุกคามอนาคตของเด็ก
ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลไทยจะต้องดําเนินการในเรื่ องที่ละเลยจนล่าช้ามานานเช่นนี้
เพื่อปกป้ องคุม้ ครองสุ ขภาพของชุมชนในถิ่นนี้
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ผู้ได้ รับผลกระทบ
1.

สมชัย

สมชาย ชาวนาวัย 60 เป็ นหนึ่งในโจทย์จาํ นวน 22 คน ผูช้ นะคดีที่ยนื่ ฟ้ องรัฐบาล เขามีครอบครัวและมีลูกเจ็ดคน
ลูกคนที่หกซึ่ งเป็ นเด็กชายวัยรุ่ น เป็ นผูพ้ ิการทางปั ญญา
และต้องเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนสําหรับเด็กผูต้ อ้ งรับการศึกษาพิเศษในตัวเมืองที่อยูไ่ ม่ไกลนัก
ศาลปกครองสู งสุ ดมีคาํ พิพากษาแล้ว แต่พวกเราจะทําอย่างไรได้ถา้ เขาไม่ทาํ ตามคําสัง่ ศาล
ก่อนคําตัดสิ นของศาลและหลังคําตัดสิ น กรมควบคุมมลพิษมาตรวจสอบระดับสารตะกัว่ ในดินตะกอน
เขาก็ยงั มาเป็ นประจําทุกเดือน แต่มาทํางานวิจยั เท่านั้น
เขาควรหยุดการวิจยั และลงมือทําความสะอาดได้แล้ว
2.

จันธิรา

จันธิราเป็ นแม่ของลูกสามคน ไม่สบายบ่อยด้วยอาการปวดในช่องท้องและกล้ามเนื้อ
เธอเป็ นกังวลมากกับสุ ขภาพของลูกชายวัย 15 ปี
หมอของรัฐบาลบอกฉันว่า สารตะกัว่ ในตัวลูกชายยังไม่สูงเกินขีดที่เป็ นอันตราย
แต่ฉนั ไม่เข้าใจว่าคุณหมอหมายความว่าอย่างไร แล้วก็ยงั อดเป็ นห่วงลูกไม่ได้
ลูกชายฉันมีนิ้วมือเกินข้างละนิ้ว และมีหวั แม่เท้าเกินทั้งสองเท้า ตั้งแต่เขาอายุราว 5 เดือนจนถึงสองขวบ
เขาท้องเสี ยตลอดเวลา เขาเรี ยนหนังสื อช้า ช้ากว่าเพื่อนๆ ที่อายุเท่ากัน ลูกชายฉันกินน้อย และไม่ค่อยหิ ว
เขาวิ่งเร็ วๆ ไม่ได้ เล่นกีฬาไม่ได้ เขาอ่อนแอ และแรงน้อยเสมอ

๓.

มะอองเส่ ง

มะอองเส่ ง เป็ นสตรี วยั ต้น 50 ปี และสู ญเสี ยการมองเห็นตอนช่วงปลายปี 2530
ต่อมาในปี 2545 แพทย์ที่กรุ งเทพวินิจฉัยว่า เธอป่ วยด้วยสารตะกัว่ ในร่ างกายที่มีระดับสู ง
ขณะนี้เธออยูก่ บั มารดาและมีลูกชายวัยรุ่ นสองคน
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ฉันกินปลาเวลาที่เราไม่มีเงิน และมีอาหารอื่นบ้างเล็กน้อย อาจจะเดือนละสองสามครั้ง ฉันกลัว
(สารตะกัว่ เป็ นพิษ) หรื อเปล่าไม่ใช่ปัญหา แต่อยูท่ ี่วา่ ฉันจะมีอะไรกินบ้างไหม
เวลาไม่มีน้ าํ ประปาเพราะหัวต่อท่อหัก เราก็มีแต่น้ าํ ในห้วยสําหรับดื่มกิน
เมื่อเดือนที่แล้วไม่มีน้ าํ ประปาเลย ทุกคนที่นี่กต็ อ้ งมาใช้น้ าํ ในห้วยเพื่อดื่มและใช้หุงหาอาหาร
4.

มินห์

มินห์ อายุ 20 ปี ปลายๆ มาอยูท่ ี่หว้ ยคลิต้ ีล่าง เมื่อแต่งงานกับชาวบ้านคนหนึ่ง เขามีลูกด้วยกันสองคน
คนโตเป็ นผูช้ ายอายุ 7 ขวบ และมีลูกสาวคนเล็กอายุ 9 เดือน บ้านของมินห์อยูใ่ นเขตที่ยงั ไม่มีน้ าํ ประปาใช้
เหมือนกับครัวเรื อนอื่นๆในเขตเดียวกัน
ฉันเป็ นห่วงว่าลูกๆ จะเป็ นอันตรายจากนํ้าในห้วย โดยเฉพาะลูกชายที่ตวั เล็กกว่าอายุมาก
และไม่สบายบ่อยๆ เขาผอมและตัวซีด เรี ยนหนังสื อช้ามาก บางครั้งเขาไม่เข้าใจว่าฉันพูดว่าอะไร
หรื อไม่เข้าใจที่ครู พูด ฉันกังวลว่าที่มีปัญหาอย่างนี้เป็ นเพราะสารตะกัว่ ใช่ไหม
ฉันอยากให้หน่วยงานของรัฐบาลที่รับผิดชอบมาทําความสะอาดลําห้วย
เมื่อตอนที่ลกู ชายฉันยังเล็กๆ เขาได้รับการตรวจเลือด ฉันถามเจ้าหน้าที่วา่ ผลตรวจเป็ นอย่างไร
เมื่อเขากลับมาที่นี่หลังจากนั้นอีกปี หนึ่ง เขาบอกว่ายังไม่รู้ผล ชาวบ้านคนอื่นๆ
ก็ยงั ไม่รู้ผลตรวจเหมือนกัน หลังจากที่ลกู ชายฉันตรวจเลือดครั้งแรกแล้ว
ฉันก็ไม่ยอมให้เขามาเจาะเลือดลูกไปอีก เพราะฉันยังไม่เคยเห็นผลการตรวจครั้งแรกเลย
5. กําธร
กําธรซึ่งปลูกข้าวและข้าวโพด ต้องทนทุกข์เพราะปวดศีรษะและปวดตามข้อต่อที่หวั ไหล่และหลัง
เขาเป็ นหนึ่งในจํานวนผูฟ้ ้ องคดี 22 คนที่ชนะคดีจากการยืน่ ฟ้ องกรมควบคุมมลพิษเมื่อปี 2556
เขายังไม่เคยตรวจเลือดเพื่อหาสารตะกัว่ เลยตั้งแต่ปี 2551 เขาบอกว่าไม่เคยได้รับรายงานผลการตรวจเลือด
เมื่อปี 2548 รัฐมนตรี สิ่งแวดล้อมมาที่นี่ พร้อมกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลอีกหลายคน
และขอให้พวกเราถอนคําฟ้ อง รัฐมนตรี บอกว่า “ปล่อยให้ธรรมชาติฟ้ื นฟูตวั เอง”
ผมถามเขาว่าการฟื้ นฟูตวั เองของธรรมชาติจะใช้เวลานานเท่าไร
รัฐมนตรี หนั ไปหาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเพือ่ หาคําตอบ แต่อธิบดีกต็ อบไม่ได้
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ชาวบ้านดีใจมากเมื่อศาลปกครองสู งสุ ดมีคาํ พิพากษา
แต่รัฐบาลต่อสู ้กบั เราด้วยการถ่วงเวลาในการทํางานตลอดมา เมื่อไหร่ รัฐบาลจะลงมือทํางานเสี ยที
6.

ยะเสอะ

ยะเสอะ เป็ นชาวนาวัยกลาง 60 ย้ายมาอยูห่ มู่บา้ นห้วยคลิต้ ีล่าง เมื่ออายุราว 20 ปี หลังจากแต่งงานกับสาวชาวบ้าน
เขาต้องทรมานกับอาการปวดศีรษะเป็ นประจํา รู ้สึกเหมือนจะเป็ นลม และปวดเมื่อยขา หลัง และแขนมานานกว่า
30 ปี แล้ว
หมอบอกกับผมว่า อย่าใช้น้ าํ ในลําห้วย แต่วา่ เราทําไม่ได้
ผมต้องออกไปอยูท่ ี่นาครั้งละสามอาทิตย์ทุกเดือน เมื่อถึงเวลาปลูกข้าวหรื อเก็บเกี่ยว ผมมีกระท่อมเล็กๆ
อยูท่ ี่นนั่ และต้องใช้น้ าํ ในห้วย ไม่ว่าจะทําอาหาร ดื่มกินหรื อว่าซักล้าง ผมยังต้องจับปลามากินด้วย
ในเวลาช่วงอื่นของแต่ละปี ผมต้องออกไปที่ทอ้ งนาในตอนกลางวัน
และเมื่อดื่มนํ้าที่เอาติดไปด้วยหมดแล้ว ผมก็ตอ้ งดื่มนํ้าจากห้วย
ผมเข้าร่ วมฟ้ องรัฐบาลกับศาลก็เพราะกรมควบคุมมลพิษ ต้องการให้ธรรมชาติ “ฟื้ นฟูตวั เอง”
แต่ถา้ เรารอให้ธรรมชาติฟ้ื นฟูตวั เอง อาจต้องใช้เวลาถึง 100 ปี หรื อนานกว่านั้น แล้วก็ยงั ไม่สะอาดด้วย
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ข้ อเสนอแนะ
ต่ อกระทรวงสาธารณสุ ขและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
•

ปฏิบตั ิตามคําตัดสิ นของศาลปกครองสู งสุ ด
โดยร่ วมกันจัดหางบประมาณมาใช้ดาํ เนินการป้ องกันในแต่ละเรื่ องตามที่กาํ หนด
เพื่อป้ องกันการสัมผัสสารตะกัว่ ด้วยการทําความสะอาดห้วยคลิต้ ี

ต่ อคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ
•

ยกเลิกนโยบาย “การฟื้ นฟูโดยธรรมชาติ” ของห้วยคลิต้ ี
และกําหนดนโยบายตามกลยุทธ์ในการทําความสะอาดสิ่ งแวดล้อมทุกด้านรอบบริ เวณห้วยคลิต้ ี
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม

ต่ อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
•

ปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ในการทําความสะอาดสิ่ งแวดล้อมทุกด้าน
รอบบริ เวณห้วยคลิต้ ีตามระยะเวลาที่เหมาะสม

•

จัดให้มีเวทีสาธารณะเพือ่ การมีส่วนร่ วมและการปรึ กษาหารื อกับประชาชนในเรื่ องการพัฒนา
เพื่อมุ่งประโยชน์ในวงกว้างอย่างสมํ่าเสมอ
ปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ในการทําความสะอาดและการติดตามผล
รวมทั้งกําหนดให้มีมาตรการพิเศษเพื่อให้กลุ่มคนที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรง
หรื อไม่ได้รับความสนใจเข้ามีส่วนร่ วมด้วย อาทิ สตรี เด็ก ผูส้ ู งวัย และคนพิการ

•

เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารตะกัว่ ในระดับร้ายแรง
กลยุทธ์ดงั กล่าวควรเตรี ยมแก้ปัญหาเรื่ องแหล่งอาหารและนํ้าดื่มในระหว่างการทําความสะอาดห้
วย รวมทั้งคํานึงถึงผลกระทบดังกล่าวที่อาจเกิดกับสตรี เด็ก ผูส้ ู งวัย และคนพิการ
ตลอดจนเตรี ยมทางเลือกเพื่อช่วยลดผลกระทบทางลบดังกล่าวด้วย

•

จัดทําโครงการทําความสะอาดสิ่ งแวดล้อมรอบด้าน
เพื่อแก้ปัญหาการก่อมลภาวะในแหล่งอุตสาหกรรมอื่น

14

ไม่วา่ จะเป็ นโรงงานที่ทิ้งร้างไว้หรื อยังทําการอยู่
ซึ่งคุกคามและเป็ นภัยต่อสุ ขภาพมนุษย์ในภูมิภาคอื่นของประเทศไทย

ต่ อกระทรวงสาธารณสุ ข
•

ทบทวนมาตรฐานปั จจุบนั ว่าด้วยระดับสารตะกัว่ ในเลือด เพื่อบ่งชี้อนั ตรายของสารตะกัว่
ในระดับที่ต่าํ กว่ามาตรฐานดังกล่าว

•

เริ่ มทําการตรวจเลือดครั้งใหม่ให้ผอู ้ ยูอ่ าศัยรอบบริ เวณห้วยคลิต้ ี
พร้อมทั้งกําหนดให้มีมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพ และกํากับดูแล
เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ ผูเ้ ข้ารับการตรวจเลือดแต่ละรายต้องได้รับการแจ้งผลในระยะเวลาที่ควรจะได้
รับ และเข้าใจด้วยว่าผลการตรวจเป็ นอย่างไร

•

จัดให้มีการบริ การก่อนการคลอดสําหรับสตรี มีครรภ์
และเด็กหญิงที่อยูอ่ าศัยในบริ เวณรอบห้วยคลิต้ ี รวมทั้งจัดให้มีการตรวจติดตามผลโดยสมัครใจ

•

จัดให้ผทู ้ ี่จาํ เป็ นต้องได้รับการดูแลรักษาทางการแพทย์ในบริ เวณและโดยรอบห้วยคลิต้ ี
มีโอกาสเข้าถึงบริ การดังกล่าว เพือ่ ให้มีการดูแลสารตะกัว่ เป็ นพิษเป็ นรายบุคคล
กําหนดให้มีการตรวจติดตามผลระดับสารตะกัว่ ในเลือด การขาดธาตุเหล็ก
พัฒนาการทางสมองและระบบประสาท รวมทั้งภาวะโภชนาการ

ต่ อกระทรวงพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์
• เมื่อการตรวจเลือดให้บุคคลที่อยูใ่ นเขตและโดยรอบบริ เวณห้วยคลิต้ ีแสดงให้เห็นว่า
มีระดับสารตะกัว่ สู งขึ้น ต้องจัดบริ การทางสังคมที่เหมาะสมให้ท้ งั เด็กและผูใ้ หญ่ ผูม้ ีหรื ออาจมี
ความบกพร่ องทางระบบประสาทและการรับรู ้ อันเนื่องจากภาวะสารตะกัว่ เป็ นพิษ
บริ การดังกล่าวรวมทั้งการให้การศึกษา การจัดหางาน และความช่วยเหลือทางการเงิน
ตามบทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วย การส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตของผูพ้ ิการ พ.ศ. 2550
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