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การพัฒนาอุตสาหกรรม 
กับผลกระทบด้านสุขภาพ

การพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นนโยบายส�าคัญเพื่อ 

การพัฒนาประเทศและสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่างๆ  

แต่ในหลายกรณี อุตสาหกรรมทีเ่กิดขึ ้นได ้ก ่อให ้เกิด 

ผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชน แม้จะ

มีกฎหมายควบคุม
1
 

อย่างไรกต็าม ในทางปฏิบตั ิการพฒันาอตุสาหกรรม

ของไทยกลับก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย 

ท้ังมลพษิทางอากาศ การปนเป้ือนสารพิษในดิน การปนเป้ือน 

สารพิษในน�้า ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ของชุมชน รวมไปถึงปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนที่อาศัย

อยู่ใกล้กับพื้นทีอุ่ตสาหกรรม จนน�าไปสู่การเรียกร้องของ

ภาคประชาสังคมว่านอกจากการประเมินผลกระทบด้าน 

สิ ่งแวดล้อมแล้ว ต้องมีมาตรการเชิงป้องกันผลกระทบ 

ด้านสุขภาพ โดยท�าการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  

จนน�าไปสู่การบรรจุประเด็นดังกล่าวในรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 67 วรรคสอง2  

ความว่า “การด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ทางด้านคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาติ และสขุภาพ จะกระท�ามไิด้ 

เว ้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มี

ตะกั่วในล�าห้วยคลิตี้: คดีตัวอย่าง

การเยยีวยาชมุชนด้านส่ิงแวดล้อมและสขุภาพ

เป็นเวลาเกอืบสี่สบิปีที่ชาวบ้านชมุชนคลติี้ล่างต้องทกุข์ทรมานจากการสารตะกั่วที่ปนเป้ือนอยูใ่นล�าห้วยคลติี้ซึ่งชาว
บ้านใช้ดื่มกินและท�าการเกษตร ทั้งอาการเจ็บป่วย สัตว์เลี้ยงตาย และการไม่มีน�้าดื่มน�้าใช้ จนถึงขั้นเสียชีวิต บทเรียน
กรณขีองชาวคลิตี้ล่างได้สะท้อนภาพปัญหาใหญ่ของระบบการปกป้องคุม้ครองดแูลสิ่งแวดล้อมและสขุภาพของประชาชน
ในชุมชนต่างๆ ของประเทศไทย 

การต่อสู้ของชุมชนคลิตีล่้างร่วม 15 ปี จงึเป็นการต่อสูเ้พือ่พสิจูน์ความผดิของผูก่้อมลพษิ และชีใ้ห้เหน็ว่าหน่วย
งานรัฐต้องแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพของประชาชน

prachatai
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68 สุขภาพคนไทย 2557

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วน

ได้เสยีก่อน รวมท้ังได้ให้องค์การอิสระซ่ึงประกอบด้วยผูแ้ทน

องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทน

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือ

ทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบ

ก่อนมีการด�าเนินการดังกล่าว” 

แม้จะมีบทบัญญัติเรื่องการประเมินผลกระทบด้าน 

สิง่แวดล้อมและสขุภาพแล้ว แต่ในข้ันตอนปฏบิตัมิกีารก�าหนด 

ประเภทของอุตสาหกรรมที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 67 

วรรคสองไว้เพียง 11 ประเภทโครงการเท่านั้น3 จนเกิด 

ช่องว่างในการป้องกันและคุ้มครองสุขภาพของชุมชน 

ตัวอย่างหนึ่งที่เป็นบทเรียนของสังคมซึ่งเป็นทีร่ับรู้กันอย่าง

กว้างขวาง คือ กรณีการปนเปื้อนสารตะกั่วจากเหมืองแร ่

ในห้วยคลิต ี ้ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ ่งสะท้อนให้เห็นถึง 

ความบกพร่อง ล้มเหลวของระบบการคุ้มครองป้องกัน 

ผลกระทบด้านสขุภาพประชาชนจากการพฒันาอตุสาหกรรม

ของประเทศ โดยปล่อยให้ปัญหายืดเย้ือเรื้อรังมาเป็นเวลา

ยาวนาน 

จุดเริ่มต้นของปัญหาในชุมชนคลิตี้ล่าง
ชุมชนชาวกะเหรี่ยงบ้านคลิตีล้่าง หมู่ 3 ต.นาสวน 

อ.ศรีสวัสดิ์ และหมู่ 4 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

เป็นสองชุมชนไทยกลุม่ชาตพินัธุเ์หรีย่งโปว์ ท่ีสบือายยุาวนาน 

มาหลายร้อยปี4 ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ร่วม 400 คน5

ด�ารงวิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยการท�าไร่หมุนเวียน

ในป่ารอบชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของป่าตะวันตกผืนใหญ่

แถบทุ่งใหญ่นเรศวร ชาวกะเหรี่ยงเหล่านี้ทีเ่คยโยกย้าย

ท�าไร่หมุนเวียนได้เริ่มตัง้บ้านเรือนเป็นหลักแหล่งถาวรเมื่อ

ปี 2440 หรือประมาณ 116 ปีมาแล้ว6 แถบล�าห้วยคลิตี้  

ซึ่งเกดิจากสายห้วยหลายสายจากผนืป่าใหญ่ทุ่งใหญ่นเรศวร

ท่ีไหลมารวมกนั ชุมชนเหล่าน้ีอาศัยน�้าในล�าห้วยคลต้ีิส�าหรบั

กจิกรรมทุกอย่างในชีวติประจ�าวนั ท้ังด่ืม กนิ อาบ ท�าอาหาร 

ล้างจาน ซักผ้า เลี้ยงสัตว์ เป็นแหล่งอาหาร เช่น กุ้ง หอย 

ป ูปลา รวมทัง้เป็นทีเ่ล่นสนุกและงานบญุประเพณทีีเ่กีย่วเนือ่ง 

กับความเชือ่ของพวกเขา คนในชุมชนเหล่านี้มีข้อปฏิบัต ิ

ต่อล�าห้วยสายหลักนี้ และยึดถือร่วมกันด้วยความเคารพว่า 

จะไม่ท�าให้น�้าในห้วยสกปรก การจับสัตว์น�้าก็ท�าแต่พอกิน 

และมีประเพณีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในล�าห้วยเพื่อขอขมา 

ต่อสายน�้าด้วย7 

วถิชีีวติของชมุชนชาวคลต้ีิล่างที่อยูอ่ย่างกลมกลนืกบั

ธรรมชาติมานานนับร้อยปี ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างหน้ามือ

เป็นหลังมือ เมื่อมีการอนุมัติให้โรงแต่งแร่คลิตี้ของบริษัท

เอกชนแห่งหน่ึง เข้ามาด�าเนินกิจการในปี 2510 หลงัจากนั้น

ประมาณ 8 ปี ชาวคลิตี้ล่างก็พบว่า น�้าในล�าห้วยคลิตี้มี 

โคลนดินใต้ท้องน�้ามากผิดปกติ มีกลิ่นเหม็นฉุนอย่างรุนแรง 

น�า้เป็นสนี�้าตาลขุน่ เมื่อด่ืมเข้าไปท�าให้เกดิอาการเวยีนศรษีะ 

เมือ่อาบน�า้หรอืเล่นน�า้จะเกดิอาการคนัตามตวั ปลาน้อยใหญ่

ลอยตายเกลื่อนล�าห้วย สัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะควายล้มตาย

ด้วยอาการชกัดิน้น�า้ลายฟมูปากเกอืบทัง้หมู่บ้าน นอกจากนี้ 

ทัง้เด็กและผู้ใหญ่ต่างเจ็บป่วยด้วยอาการผิดสังเกต เช่น  

ชาตามมือ เท้า และตามร่างกาย เจ็บในข้อ ปวดกระดูก  

ปวดศีรษะ ปวดท้องอย่างรุนแรง บุคคลอันเป็นที่รักของ

หลายครอบครัวเสียชีวิต ผู้หญิงตั้งครรภ์แท้งลูก เด็กที่เกิด

มามีสุขภาพอ่อนแอและตายก่อนวัยอันควรกว่า 30 คน  

โดยไม่ทราบสาเหตุ8 โดยท่ีผ่านมา ชุมชนเลก็ๆ กลางป่าใหญ่

ท่ีห่างไกลสถานพยาบาลนีต้้องพึง่ยาสมุนไพรพืน้บ้าน แต่ยา

พืน้บ้านทีเ่คยรกัษาโรคได้ในอดตีไม่อาจเยยีวยาการเจ็บป่วย

ในช่วงหลายปีนี้ จนต้องพาคนป่วยเดินเท้าจากหมู่บ้าน 

ไปรักษาที่โรงพยาบาล แต่อาการป่วยก็ไม่ได้หายไป 

สารตะกั่วกับเสียงร้องทุกข์ของชาวคลิตี้
ปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นจาก

อาการเจบ็ป่วยและการเสยีชีวติของชาวบ้าน ปัญหาน�า้เสยี 

การล้มตายของสัตว์น�้าและสัตว์เลี้ยงที่มากขึ้นเรื่อยๆ ท�าให้

ชาวคลิตีล้่างรวมตัวกันเพื่อค้นหาถึงสาเหตุของปัญหาท่ี 

เกิดขึ้น และหาหนทางแก้ไข จนในที่สุดทราบว่ามีการปล่อย

น�้าหางแร่จากโรงแต่งแร่เหนือหมู่บ้านลงล�าห้วยคลิตี้ จึงได้

ส ่งตัวแทนชุมชนไปเจรจากับผู ้จัดการของโรงแต่งแร ่ 

หลายครั้ง แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไข ชาวบ้านจึงพยายามหา

ทางอื่น ทั้งปรึกษากับหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงาน เช่น 

อ�าเภอ ต�ารวจตระเวนชายแดน หน่วยพฒันาและสงเคราะห์

ชาวเขา ครู เป็นต้น แต่ก็ปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข  

จนกระท่ังเมื่อปี 2541 มีองค์กรพัฒนาเอกชนน�าโดย  

ศนูย์ศกึษากะเหรีย่งและพฒันา เข้าไปพบปัญหาทีเ่กดิขึน้และ 

57-03-022_036-087 New2-4_Y kim=4c.indd   68 4/2/14   9:42 PM



6910 สถานการณ์เด่น

น�าสือ่มวลชนเข้าไปในพ้ืนที ่ท�าให้เรือ่งราวของชาวคลิต้ีล่าง

กลายเป็นขา่วใหญ่ที่เปิดเผยสูส่าธารณชน สื่อมวลชนหลาย

แขนงทัง้หนงัสอืพมิพ์ วทิย ุโทรทศัน์ พากนัรายงานข่าวความ

เจบ็ป่วยและความตายของชาวบ้านจากสาเหตุการปล่อยน�า้

เสียปนเปื้อนสารตะกั่วเข้มข้นลงสู่ล�าห้วยคลิตี้ จนท�าให้

หลายหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหา  

แต่การแก้ไขปัญหาก็ท�าอย่างจ�ากัด คอื เข้าไปตรวจวัดระดบั

การปนเปื้อนตะก่ัวในสิ่งแวดล้อม ไม่ได้สร้างความเข้าใจ 

ให้ชาวคลิตีล้่างได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการแก้ไข และมิได้

บอกถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ต่อมาในปี 2542 ชาวบ้านได้รับการเจาะเลือดเพื่อ

ตรวจหาระดับตะกั่วเป็นครั้งแรกโดยกรมอนามัย9 ผลการ

ตรวจพบว่าชาวคลิตี้ล่างหลายคนมีระดับตะกั่วในเลือดสูง

กว่าค่ามาตรฐานหลายเท่า เหตุการณ์ด�าเนินต่อมา จนปี 

2545 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอนามัยเกริงกระเวียจึงเข้ามา

ปิดป้าย “งดบริโภคน�้าและปลาในล�าห้วยชั่วคราว”10  

กล่าวได้ว่า ปัญหาท่ีสืบเนื่องมายาวนานท�าให้ชาวคลิตีล้่าง

ได้รับความกดดันอย่างมากจากความไม่สนใจแก้ไขปัญหา 

ทั้งในส่วนของบริษัทเอกชนผู้ก่อปัญหา และจากหน่วยงาน

ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของรัฐ 

จากการถูกละเมิดสิทธิสู่การเรียนรู้และใช้
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

การแก้ไขปัญหาเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเกิดกระบวนการ

เรียนรู้ถึงสิทธิทางกฎหมายของชาวคลิตี้ โดยองค์กรพัฒนา

เอกชน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชนได้เข้าไปติดตาม

ข่าวอย่างต่อเนื่อง อาทิ ศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนา  

ได้เข้าไปร่วมพูดคุย รับฟังปัญหา และให้ค�าปรึกษาเพือ่ 

ช่วยเหลอืชุมชน จนชาวคลต้ีิล่างได้รบัรูถึ้งสทิธิทางกฎหมาย

ของตน นอกจากนี้ภาคประชาสังคมได้ส่งชาวคลิตี ้ล่าง  

8 ราย เข้ารบัการรกัษาท่ีคลนิกิอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาล 

ราชวถิ ีและแพทย์ได้บ่งช้ีว่าชาวคลติีล่้างท้ัง 8 รายป่วยจาก

พิษสารตะกั่วเรื้อรัง การรักษาทีถู่กต้องท�าให้ชาวคลิตีล้่าง

กลุม่นีมี้ระดบัตะกัว่ในเลอืดลดลงและสขุภาพดข้ึีน นอกจากนี้  

ชุมชนชาวคลิตีแ้ละภาคประชาสังคมได้ขอความช่วยเหลือ

จากสภาทนายความเพือ่หวงัพึง่กระบวนการยตุธิรรมในการ

แก้ไขปัญหาท้ังด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพอย่างเป็นระบบ11 

ทีมทนายความจากสภาทนายความ และโครงการนิติธรรม

สิ่งแวดล้อมจึงลงพื้นที่เพื่อสืบค้นข้อเท็จจริง ร่วมกับองค์กร

พัฒนาเอกชนและสื่อมวลชน 

จนในที่สุดชาวบ้านคลิตีล้่างจ�านวน 8 รายทีแ่พทย์

รับรองว่าเป็นผู้ป่วยจากพิษสารตะกั่วจึงยื่นฟ้องเพื่อเอาผิด

กับบริษทัเอกชนผู้ก่อมลพิษในปี 254612 และต่อมาในปี 

2550 ศาลอุทธรณ์ภาค 7 (แผนกคดีสิ่งแวดล้อม) ได้ม ี

ค�าพพิากษาตดัสนิให้บรษัิทผูก่้อมลพษิต้องชดใช้เงนิค่าเสยีหาย 

ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง 8 คนเป็นจ�านวนเงิน 29,551,000 บาท13 

จากนั้น ชาวบ้านจ�านวน 151 รายจึงยื่นฟ้องบริษัทเอกชน 

ผู ้ก ่อมลพิษเพิ ่มเติมอีกในปี 255014 และในปี 2554  

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 (แผนกคดีสิ่งแวดล้อม) ก็ได้พิพากษา 

ให้บริษัทและกรรมการบริษัทจ่ายเงินค่าเสียหายจ�านวน 

36,050,000 บาท ในฐานเป็นผู้ก่อมลพิษ 

โดยทั้งสองคดีนี้ศาลพิจารณาว่าการที่ผู้ประกอบการ

ระบายน� ้าจากบ่อกักเก็บตะกอนสู ่ล�าห้วยคลิตีจ้นท�าให ้

สารตะกั่วจากการรั่วไหลหรือแพร่กระจายสู่ล�าห้วยคลิตี้นั้น

เป็นความผิดที่ร้ายแรง15 โดยทั้งสองคดีนี้เป็นการฟ้องเรียก

ค่าเสียหายที่เกิดกับสุขภาพของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งรวม

prachatai
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ถงึค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลก่อนฟ้องคด ีและค่ารกัษา

พยาบาลต่อเนื่อง รวมถงึค่าเสยีหายอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้สตัว์

เลีย้งตาย และค่าเสียประโยชน์ในการใช้ประโยชน์จากน�้า 

อย่างไรก็ตาม จนถึงสิ้นปี 2556 ชุมชนก็ยังไม่ได้รับ 

การชดเชยค่าเสียหายทางสุขภาพจากบริษัทผู้ก่อมลพิษ 

เนือ่งจากจ�าเลยได้น�าคดเีข้าสูก่ารพจิารณาของศาลฎกีาต่อ16 

นอกจากการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทเอกชน

แล้ว ชุมชนชาวคลิตี้ยังได้ด�าเนินกระบวนการคู่ขนานเพื่อ

ฟื้นฟูล�าห้วยคลิตี้ให้กลับสู่สภาพปกติที่ชุมชนสามารถใช้

ประโยชน์ได้ดังเดิม โดยยื่นฟ้องกรมควบคุมมลพิษต่อศาล

ปกครองเมื่อปี 254717 ในฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าทีแ่ละ

ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า ให้เร่งด�าเนินการฟื้นฟูล�าห้วยคลิตี้ให้

สะอาดโดยเร็ว กระบวนการยุติธรรมใช้เวลานานเกือบ

ทศวรรษ จนในปี 2556 ศาลปกครองสูงสุดได้มีค�าพิพากษา

ให้ชาวคลิตี้ชนะคดี โดยให้กรมควบคุมมลพิษด�าเนินการ 

ฟื้นฟูห้วยคลิตี้จนกว่าจะพบว่าค่าสารตะกั่วในน�้า ดิน พืชผัก 

และสัตว์น�้าในล�าห้วยคลิตีไ้ม่เกินเกณฑ์มาตรฐานเป็นระยะ

เวลาอย่างน้อย 1 ปี และให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ทัง้ 22 คน เป็นเงินรายละ 177,199.55 บาท เนื่องจาก

ปรมิาณสารตะกัว่ในสตัว์น�า้ยงัคงเกนิค่ามาตรฐาน ชาวบ้าน

จึงยังคงได้รับความเสียหายทีต่้องแบกรับภาระในการซื้อ

อาหาร และยงัถกูละเมดิสทิธิในการได้ประโยชน์จากทรพัยากร 

ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เน่ืองจากชุมชน

ชาวคลิตี้ล่างมีวิถีการด�ารงชีพที่ต้องพึ่งพิงธรรมชาติ18 

การต่อสู้ของชุมชนคลิตี้ล่างร่วม 15 ปีนั้นจึงเป็น 

การต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ก่อมลพิษ และชี้ให้เห็นว่า

หน่วยงานรัฐต้องแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

เพื่อแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อมและ

แก้ไขปัญหาสุขภาพซึ่งถือเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมาก  

ปี 2556-2557 จงึเป็นเพยีงการเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาด้าน 

สิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษในการฟื้นฟูการปนเปื้อน

ในล�าห้วยคลิตี้ แต่ปัญหาด้านสุขภาพของชุมชนคลิตี้ล่าง 

กย็งัคงอยู ่และยงัไม่มคีวามชัดเจนในเรื่องมาตรการป้องกนั

หรือการเฝ้าระวังคนในหมู่บ้าน และในช่วงทีม่ีการฟื้นฟู

ล�าห้วยนั้นจะมีมาตรการพิเศษอย่างไรในการดูแลสุขภาพ

หรือไม่ เนือ่งจากไม่ได้มีการดงึหน่วยงานด้านสาธารณสุข

เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู ้ข้อมูลและการวางแผนการ

ด�าเนินการในการฟื้นฟูล�าห้วยคลิตี้แต่อย่างใด 

ชาวคลิตี้ล่างกับการต่อสู้กับนายทุนและรัฐ
“พวกเราไปบอก ไปพูดคุยเรือ่งการปล่อยน� ้าแร่ 

ลงห้วยหลายครั้งกับพวกเหมือง เขาก็รับปากแบบขอไปที 

แล้วก็ปล่อยน�้าลงห้วยเหมือนเดิม แถมเหมืองยังมาท้าพวก

เราว่า ถ้าอยากได้เงินกใ็ห้ไปฟ้องเอา ฟังอย่างนี้ กเ็หมอืนเขา

ดถููกเรามากๆ เหน็ว่าเราไม่มีปัญญา พอดมีอีาจารย์หนอน19 

กับนักข่าวมาช่วย เราก็เลยตัดสินใจฟ้อง” ยะเสอะ นาสวน

สุวรรณ, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคลิตี้ล่าง20

วกิฤตท้ังด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพท่ีเกดิขึ้น ได้เป็น

ตัวหล่อหลอมให้เกิดพลังต่อสู้กับความอยุติธรรมทีเ่กิดขึ้น 

ชาวคลิตี้ล่างจึงพร้อมสู้ในทุกวิถีทาง การต่อสู้ได้เกิดขึ้นผ่าน

วนัผ่านคนืแบบวถีิชาวบ้าน กลุม่ผูน้�า แกนน�า ได้รวมกลุม่กนั

ไปพบผูจ้ดัการเหมอืงแร่เพื่อเจรจาถงึการกระท�าของเหมอืง

ป้ายห้ามบริโภคน�้าชั่วคราว และห้ามกินสัตว์น�้าชั่วคราว ภายในชุมชนบ้านคลิตี้ล่าง (ติดปี 2542)

ที่มา: มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (ENLAWTHAI Foundation)
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30 ม.ค.46 (คดีแพง-1) ชาวบาน 8 คน ฟองบ.ตะกั่วฯ ตอศาลจ.กาญจนบุรี ใหชดเชยคาเสียโอกาส 
คารักษาพยาบาล พรอมกับฟนฟูลำหวย เรียกคาเสียหาย 119,036,400 บาท

ในน้ำมีสารตะก่ัว ชาวบานยังคงเจ็บปวย และคดีความยังไมส้ินสุด2555

2546

2545

2541

2464

2510

เร่ิมต้ังหมูบานเปนหลักแหลงถาวร

บ.ตะก่ัวฯเร่ิมดำเนินการโรงแตงแรท่ีบานคลิต้ีบน บริเวณริมหวยคลิต้ี

โรงแตงแรปดทำการ

การฟนฟูส้ินสุด เหลือเพียงการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม

ชาวบานเร่ิมฟองคดีตอศาล

2498 เร่ิมมีการขุดบอแรคลิต้ี (บองาม) 

2523-2524 บอเก็บน้ำแรเต็ม โรงแตงแรไดเอาหัวฉีดฉีดตะกอนแรในบอน้ำเสีย
ลงสูลำหวยในชวงฤดูฝน และปลอยน้ำแรลงลำหวยโดยปลอย 3 วัน ปด 3 วัน

2531 บ.ตะก่ัวฯ เขามาขุดบอน้ำใหชาวบานคลิต้ีลาง แตกลับทำใหบอน้ำเดิมใชไมได
หลังจากการขุดบอดังกลาว เหมืองก็ปลอยน้ำแรลงหวยคลิตี้อยางหนักทั้งวันทั้งคืน

เม.ย.41 บ.ตะก่ัวฯ ใหเหตุผลวาบอบำบัดน้ำเสียพังเพราะลมพายุ
น้ำเสียจึงทะลักลงไปในลำหวยคลิต้ี

23 เม.ย.41 กรมทรัพยากรธรณีมีคำสั่ง
ใหบ.ตะก่ัวฯหยุดประกอบกิจกรรมแตงแร

27 เม.ย.41 กรมควบคุมมลพิษลงตรวจสอบขอเท็จจริงคร้ังท่ี 1 เก็บตัวอยางน้ำ ดินตะกอน และสัตวน้ำมาวิเคราะห
พบวามีการปนเปอนจากตะก่ัวในปริมาณท่ีสูง โดยเฉพาะบริเวณใตโรงแตงแรและถัดลงไปอีกเปนระยะทาง 8 กม.

19 มิ.ย.41 คพ.ประชุมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ (กรมทรัพยากรธรณี กรมอนามัย กรมปาไม และบ.ตะก่ัวฯ) คร้ังท่ี 1
มีมติให บ.ตะกั ่วฯ ฟ นฟูลำหวยคลิต ี ้  โดยการขุดลอกดินตะกอนที ่ปนเป อนสารตะกั ่วออกไปกำจัด
และใหสำรวจและศึกษาการปนเปอนกอนดำเนินการ

24 พ.ค.-21 มิ.ย.42 บ.ตะก่ัวฯ ขุดลอกตะกอนดินท่ีปนเปอนสารตะก่ัว ในชวง KC2-KC3 รวมท้ังส้ิน 3,753 ตัน 
และอยูระหวางเตรียมการกอสรางเข่ือนดักตะกอนก่ึงถาวร (rock check dam)

22 พ.ค.43 คพ.ตรวจสอบผลการฟนฟูลำหวย ซ่ึงจากการเก็บตัวอยางดินตะกอนฝงบริเวณ KC2-KC3
พบวายังมีตะกั่วปนเปอนในปริมาณที่สูง

ม.ค.-ก.พ.45 บ.ตะกั่วฯ กอสรางเขื่อนดักตะกอนกึ่งถาวร 2 แหงบริเวณ
ใตโรงแตงแรลงมา 4.5 กม. และ 8 กม. ตามลำดับ

2545–ปจจุบัน นับจากสรางเข่ือนดักตะกอนก่ึงถาวรแลวเสร็จ ยังไมมีการ
ดูดตะกอนเพ่ือนำไปกำจัดดวยวิธีการเหมาะสมตามหลักวิชาการแตอยางใด

มี.ค.47 คพ.อางวาหารือกับผูเช่ียวชาญจากหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของวาไมควร
ดำเนินการสูบหรือขุดลอกตะกอนดิน จึงระงับการดำเนินการไวช่ัวคราว และ
จะเก็บตัวอยางส่ิงแวดลอม เพ่ือติดตามตรวจสอบและเฝาระวังระดับตะก่ัวตอไป

3 มี.ค.49 คพ.อางวาประชุมกับผูเชี่ยวชาญในประเทศ เพื่อหาวิธีจัดการ

ตะกอนดินทองน้ำ ไดขอสรุปวาจะใชวิธีปลอยใหธรรมชาติฟนฟู

21 พ.ค.51 คพ.อางวาประชุมกับผูเช่ียวชาญในประเทศ เพ่ือหาแนวทางแกไข
ปญหาปนเปอนสารตะก่ัว ไดขอสรุปวาการปลอยใหฟนฟูตามธรรมชาติเปนวิธี
ตามหลักวิชาการท่ีไดรับการยอมรับ ใชเวลาในการฟนฟูนาน และมีความ
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีคลิต้ี โดยใหคพ.ดำเนินงานเพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิดความ
ม่ันใจวาตะกอนทองน้ำท่ีปนเปอนจะไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

2552-ปจจุบัน คพ.จัดหาแนวทางจัดการตะกอนในหลุมฝงกลบริมหวย
ซึ่งเปนหลุมฝงกลบเดิมที่เคยทำไวตั้งแตป 2543-45 โดยกอนหนานี้
มีการรั่วซึมกลับสูลำหวย และยังไมเคยมีการแกปญหามากอน

ก.ค.54 คพ.เสนอ “โครงการศึกษาแนวทางการฟนฟูลำหวยจากการ
ปนเปอนตะก่ัว” มาทดแทนการฟนฟูดวยกระบวนการตามธรรมชาติ แตระงับไป
เพราะมีคำพิพากษาศาลจ.กาญจนบุร ี (คดีแพง-2) แตย ังคงเสนอ 
“โครงการสำรวจออกแบบเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพเข่ือนดักตะกอนท้ัง 2 แหง
เพราะตรวจสอบวาสภาพเข่ือนดักตะกอนเดิมไมสามารถดักตะกอนไดแลว”

เรียบเรียง: โครงการนิติธรรมส่ิงแวดลอม / ภาพ: โครงการหมูบานคลิต้ี ชีวิต สายน้ำ ความหวัง / ศิลปกรรม: ขนิษฐา แซเอ้ียว และพันธกานต ตงฉิน / ท่ีปรึกษา: เก้ือเมธา ฤกษพรพิพัฒน / พิมพคร้ังท่ี 1 (พฤษภาคม 2555)

29 พ.ย.54 (คดีแพง-2) ศาลอุทธรณภาค 7 (แผนกคดีส่ิงแวดลอม) พิพากษาใหบริษัทและกรรมการบริษัท
จายเงิน 36,050,000 บาท ฐานเปนผูกอมลพิษ และพิพากษาวา พ.ร.บ.ส่ิงแวดลอม 2535 ไมไดบัญญัติ
ใหสิทธิชาวบานมีอำนาจขอบังคับใหบริษัทและกรรมการรวมกันฟนฟูลำหวย เพราะเปนอำนาจของกรมควบคุมมลพิษ

20 ธ.ค.53 (คดีแพง-2) ศาลจ.กาญจนบุรีพิพากษาใหบริษัทและกรรมการบริษัทจายเงิน 36,050,000 บาท 
ฐานเปนผูกอมลพิษ และใหรวมกันขจัดมลพิษใหหมดสิ้น หากไมดำเนินการใหชาวบานมีอำนาจ
กระทำการแทน โดยบริษัทและกรรมการบริษัทออกคาใชจาย ภายใตพ.ร.บ.สิ่งแวดลอม 2535

18 ธ.ค.50 (คดีแพง-1) ศาลอุทธรณภาค 7 (แผนกคดีสิ่งแวดลอม) พิพากษาวา
บริษัทมีความผิดใหจายเงินชดใชเพ่ิมรวมเปนจำนวน 29,551,000 บาท

6 พ.ค.51 (คดีปกครอง) ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาวากรมควบคุมมลพิษลาชาในการปฏิบัติหนาที่
ฟนฟูหรือระงับการปนเปอนสารตะก่ัวในลำหวย และใหชดใชคาเสียหายจำนวน 743,226 บาท

19 ต.ค.50 (คดีแพง-2) ชาวบาน 151 คน ฟองศาลจ.กาญจนบุรี เรียกคาเสียหาย
จากบริษัทและกรรมการบริษัทผูปลอยมลพิษลงลำหวยคลิต้ี 

15 ส.ค.49 (คดีแพง-1) ศาลจ.กาญจนบุรีพิพากษาใหบ.ตะกั่วฯจายเงิน 4.26 ลานบาท
ฐานเปนผูกอมลพิษ บ.ตะก่ัวฯและชาวบานย่ืนอุทธรณ

23 ก.พ.47 (คดีปกครอง) ตัวแทนชาวบาน 22 คน ฟองกรมควบคุมมลพิษตอศาลปกครองกลาง 
ฐานละเวนการปฏิบัติหนาท่ีและปฏิบัติหนาท่ีลาชาในการฟนฟูลำหวย

22 เม.ย.41 นสพ.มติชน ขาวสด และบางกอกโพสต ลงขาวกรณีชาวบานคลิต้ีลาง

21 เม.ย.41 ทำหนังสือถึง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง “ขอใหตรวจสอบมลพิษทางน้ำ”

2532-41 ชาวบานเจ็บปวยผิดปกติ มีอาการคลายคลึงกันคือ ถายทอง ปวดหัว เจ็บกระดูก
ชาตามรางกาย เปนตน บางรายตาบอดสนิท และบางรายถึงขั้นเสียชีวิต เด็กบางราย
เกิดมาผิดปกติทางดานรางกายและสมอง วัวควายลมตายเปนจำนวนมาก

2521 ชาวบาน 6 คนรองเรียนเหมือง เร่ืองปลอยน้ำเสีย

2518 ชาวบานหลายคนเห็นการปลอยน้ำเสียลงหวย ปลาตายจำนวนมาก
น้ำขุนเทา รสชาติคงเดิมแตดื่มแลวจะรูสึกไมสบาย คันคอ และมึนหัว

20 พ.ค.41 ศูนยศึกษากะเหรี ่ยงและพัฒนา และมูลนิธ ิ
สืบนาคเสถียร ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง
“ขอใหเพิกถอนใบอนุญาตแตงแรของบริษัทตะก่ัวคอนเซนเตรทสฯ”

2542 น้ำในหวยยังมีสีดำแดง มีกลิ ่นเหม็นทำใหปวดหัว 
พญ.อรพรรณ เมธาดิลกกุลไดออกใบรับรองแพทยใหชาวบาน
บางคนวาเปนโรคพิษสารตะก่ัว

2544-2545 ชาวบาน เด็กบางสวนเสียชีวิตเพิ ่ม ตาบอด
เร่ิมไปรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลราชวิถี

29 ก.ค.45 เจาหนาที่สาธารณสุขอนามัยเกริงกระเวีย
เขามาปดปาย “งดบริโภคน้ำและปลาในลำหวยช่ัวคราว”

8 ก.พ.42 ชาวบานไดรับการเจาะเลือดเพ่ือตรวจหาระดับตะก่ัว
เปนคร้ังแรก โดยกรมอนามัย ผลการตรวจพบวาชาวคลิต้ีลาง
มีระดับตะก่ัวในเลือดสูงกวาคามาตรฐานหลายเทา

6 พ.ค.41 ทำหนังสือถึงสาธารณสุขจ.กาญจนบุรีเร่ือง “ขอใหตรวจสุขภาพราษฎร”
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ท่ีปล่อยน�้าหางแร่ลงสูล่�าห้วย ทว่าการเจรจาไม่เป็นผลอนัใด 

และเมื่อคืนวันผ่านไป ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยา

เลยแม้แต่น้อยกลุ่มแกนน�าเริ่มมีความรู้สึกว่า “การสู้กับ

เจ้าของเหมอืงแร่ซึง่เป็นผูม้อีทิธิพลช่างยากเยน็ ยิ่งสูก็้ยิ่งท้อ 

เหมือนเอาเท้าไปเตะภูเขา ยิ่งเตะมากเท่าใด ก็ยิ่งเจ็บ”21 

การทีชุ่มชนลุกขึ้นมาต่อสู้กับนายทุนและไม่เกิดการ

แก้ไขปัญหาแม้ว่าจะรู้สึกท้อไปบ้าง แต่ความจริงที่เกิดขึ้น

จากความเจ็บป่วย ความสูญเสียที่ไม่สามารถเรียกคืนกลับ

มาได้ แกนน�าจึงสร้างขวัญก�าลังใจให้กับคนในชุมชนในการ

ต่อสู้กันต่อไป กระทัง่เมื่อชุมชนรู้ถึงสิทธิของตนเองตาม

กฎหมายและก้าวเข้าสูก่ระบวนการยุติธรรมท้ังศาลแพ่งและ

ศาลปกครองการต่อสูอ้กีขั้นตอนหนึง่กเ็ริ่มขึ้น ความประหม่า 

ไม่คุ้นชินกับกระบวนการในชัน้ศาล ปัญหาเรือ่งการสือ่สาร

ภาษาไทยก็เป็นปัญหาส�าคัญประการหนึ่งท่ีท�าให้ชุมชน 

มีความกังวลมาก แต่ชุมชนก็พยายามทีจ่ะเรียนรู้และท�า 

ความเข้าใจกบักระบวนการต่อสูใ้นชัน้ศาลผ่านทางทนายความ 

ท่ีเข้าไปช่วยเหลอือย่างเต็มท่ี และการก้าวเข้าสูก้ระบวนการ

ยุติธรรมชั้นศาลนัน้ ชมุชนก็เสมือนกบัก้าวเข้าสู่การต่อสู้กบั

นายทุนเจ้าของโรงแต่งแร่ และต่อสู้กับรัฐคือกรมควบคุม

มลพิษอย่างเป็นทางการอีกด้วย กระบวนการต่อสู้ของ 

ชุมชนคลิตีล้่าง มีลักษณะทีเ่ปิดรับการเรียนรู้จากภายนอก

อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงนอกจากทมีทนายความทีม่าช่วยเหลอืทาง

คดีแล้ว ยังเปิดรับการเรียนรู้และการช่วยเหลือจากบุคคล 

กลุ่มคน องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย

ต่างๆ และสื่อมวลชน อย่างเต็มทีเ่พื่อเสริมสร้างศักยภาพ

ความเข้มแข็งในการคิดการตดัสินใจของชุมชนในการต่อสู้

อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเอง ดังสะท้อนจากค�ากล่าวของ 

สมพงษ์ ทองผาไฉไล ที่ได้กล่าวว่า

“ส�าหรับตัวชาวบ้านเอง ก็อยากมีส่วนร่วมในสิ่งที ่

คนข้างนอกช่วย คนอื่นช่วยเรามาเยอะแล้ว เราอยากท�า

ด้วยตัวเองบ้าง แต่กม็ข้ีอจ�ากดัว่าไม่ค่อยรูข่้าวสารสกัเท่าไหร่ 

และก็ไม่รู้กฎหมายอะไรต่างๆ ถ้ามีอะไรก็ช่วยส่งข่าวบอก

ด้วย เพราะทุกอย่างก็เป็นเรื่องของเรา ท�าอะไรเราก็อยาก

ร่วมคิดด้วย” 22 

ชุมชนคลิตีล้่าง แม้จะเป็นเพียงชุมชนเล็กๆ ทีอ่ยู่ 

ห่างไกลตวัเมอืง ความรูค้วามเข้าใจภาษาไทย และสทิธิตาม

กฎหมายอาจมีอยู่น้อย แต่จิตใจอันเข้มแข็ง วิถีชีวิตที่ม ี

อตัลกัษณ์เป็นของตนเองและผกูพนัอยูกั่บธรรมชาติ สายน�้า

อย่างเต็มเปี่ยม ดังนั้นแม้จะถูกเรียกขานว่าเป็นหมู่บ้านสาร

ตะกั่ว แต่แทนทีชุ่มชนจะก้มหน้ารับชะตากรรมทีเ่กิดขึน้  

พวกเขากลับลุกขึ้นเรียกร้องสิทธใิห้ตนเอง และทรัพยากร 

ธรรมชาติ มากว่า 16 ปี และปัจจุบันการต่อสู้ก็ยังไม่สิ้นสุด 

ชุมชนยังคงรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งติดตามการด�าเนินการ

ของหน่วยงานรฐัในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการฟ้ืนฟลู�าห้วยคลติี้

ตามค�าพพิากษา รวมทัง้มีการประเมินความเสีย่งทางสขุภาพ

ของชุมชนและเตรียมความพร้อมในการทีจ่ะใช้วิถีชีวิต 

ทีป่ลอดภัยในช่วงทีม่ีการด�าเนินการฟื้นฟูล�าห้วยคลิตี ้ เช่น 

การจดัหาน�า้สะอาดให้ครบทกุครวัเรอืนโดยการท�าโครงการ

ประปาภูเขาหมู่บ้านคลิตีล้่าง เริ่มต้นด�าเนินการโดยใช้ทุน

ทรัพย์และแรงกายของคนในชุมชนบางส่วนและขอรับ 

การช่วยเหลือจากภายนอกเพิ่มเติม ทั้งยังร่วมมือกับภาคี

เครือข ่ายในการพัฒนาช ุมชนตนเองให ้ เข ้มแข็งขึ ้น  

การผลักดันรณรงค์ให้เกิดการแก้ไขกฎหมาย และกลไกใน

การช่วยเหลือประชาชนทีไ่ด้รับผลกระทบทางสุขภาพและ 

สิ่งแวดล้อมอนัเกดิจากการปนเป้ือนมลพษิในสิ่งแวดล้อมด้วย

คลิตี้ล่างกับบรรทัดฐานใหม่ในการปกป้อง
ชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

เรื่องราวท่ีเกดิขึ้นกบัชาวคลต้ีิ เป็นตัวอย่างท่ีช้ีให้เหน็

ว่า กระทรวงอตุสาหกรรมต้องค�านงึให้หนกัว่าการมุ่งพฒันา

อตุสาหกรรมโดยขาดการพจิารณาอย่างรอบด้านนั้นอาจเป็น 

ต้นเหตุของความเจ็บป่วย ความตาย และความสูญเสียทาง

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน

ได้ ส่วนหน่วยงานด้านสาธารณสุขนั้นก็มีบทบาทส�าคัญ  

โดยต้องเข้าไปมส่ีวนร่วมท้ังก่อนท่ีจะมกีจิกรรมทีม่คีวามเสีย่ง

ด้านสุขภาพ การจัดท�าข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพก่อนม ี

กิจกรรมนั้นๆ รวมถึงมาตรการในการเฝ้าระวังด้านสุขภาพ

ท ีอ่าจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม  

ส่วนกระทรวงสาธารณสขุกค็วรมนีโยบายในเรือ่งการพฒันา

อุปกรณ์และแพทย์ผู้เชีย่วชาญเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจาก

การประกอบกิจการอุตสาหกรรม หรือโรคจากสิ่งแวดล้อม

เพิ่มมากขึ้น 
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