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ทีมที่ปรึกษำ

ชุมชน: ยะเสอะ นำสวนสุวรรณ สมชัย ทองผำภูมิปฐวี สมพงษ์ ทองผำไฉไล

นักวิชำกำร: ศ.สุริชัย หวันแก้ว สุรพงษ์ กองจันทึก ดร.นฤมล อรุโณทัย สุรชัย ตรงงำมและทีมงำนมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ 

ทีมข้อมูล

ชลำลัย นำสวนสุวรรณ ก�ำธร ศรีสุวรรณมำลำ กำญจนำ นำสวนสุวรรณ วิลำวรรณ กระสำนติ์พงไพร วิมลรัตน์ ทองผำภูมิปฐวี

ออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้ชุมชน สมพร เพ็งค�่ำ

ผู้ช่วยประสำนงำน ลมิตำ เขตขัน

ภำยใต้โครงกำร 

“กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ส�ำหรับระบบเฝ้ำระวังผลกระทบด้ำนสุขภำพของชำวบ้ำนคลิตี้ล่ำง กรณีกำรฟื้นฟูล�ำห้วยคลิตี้จำกกำรปนเปื้อนสำรตะกั่ว”

ระยะเวลำในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่ำงวันที่ 15 กรกฎำคม – 16 ธันวำคม 2558 

สนับสนุนโดย 

โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะแวดล้อมและสังคมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน มูลนิธิสำธำรณสุขแห่งชำติ (มสช.) ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)



คลิตี้โมเดล : เปลี่ยนความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ

 “ชมุชนคลติีล่้ำง” ตัง้อยูใ่นเขตพืน้ทีก่ารปกครองของ ม. 4 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ 

และ ม. 3 ต.นาสวน อ.ศรีสวสัด์ิ จ.กาญจนบรีุ ได้ถูกกนัออกจากพืน้ท่ีอทุยานแห่งชาติ

และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เนื่องจากตั้งอยู่ท่ามกลางผืนป่าตะวันตก

ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่าของประเทศไทย โดยมีสายน�้า

คลติี ้ทีเ่กดิจากการบรรจบกนัของห้วยดกิะกบัห้วยผึง้ รวมกันเป็นล�าห้วยคลติี ้ไหลผ่าน

ใจกลางชุมชน ลงสู่เขื่อนศรีนครินทร์ แม่น�้าแม่กลอง และสุดสายที่แม่น�้าเจ้าพระยา 

เป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงวิถีและจิตวิญญาณของชาวบ้านคลิตี้ล่าง

มาอย่างช้านาน  

 “คลิตี”้ เป็นค�าท่ีเพ้ียนมาจากภาษากะเหร่ียงว่า “ค่ีถ”ี ซึง่แปลว่า “เสอืโทน” 

มีต�านานเล่าว่า เสือโทนตัวใหญ่มาก ตัวหนึ่ง รอยเท้าเท่ากับรอยเท้าช้าง เป็นเจ้าป่า

เจ้าเขาคอยดูแลปกปักรักษาให้ชาวบ้านอยู่อย่างสงบสุข แต่หากมีชาวบ้านท�าผิดผี 

(ผิดจารีต/ประเพณี) เสือโทนก็จะดลบันดาลให้หมู่บ้านอยู่อย่างไม่สงบสุข เช่น 

ปรากฏตัวให้ชาวบ้านเห็น หรือ กัดกินวัว ควาย ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ เป็นต้น ชาวบ้าน

จึงมีความเชื่อว่าหากไม่มีเสือออกมาอาละวาดแสดงว่าชุมชนยังอยู่ในศีลธรรม จารีต 

ประเพณี ด้วยความที่ชาวบ้านผูกพันกับเสือโทนตัวนี้จึงน�ามาตั้งเป็นชื่อชุมชน คือ 

“คี่ถี” ต่อมาปี พ.ศ. 2440 ชาวบ้านในชุมชน “คี่ถ”ี ได้แยกออกมาตั้งบ้านอยู่ทาง

ตอนท้ายของล�าห้วยคลิตี้จึงมีค�าต่อท้ายว่า “ทำ” ซึ่งหมายถึง “ล่ำง” ตั้งแต่นั้น

ชุมชนที่แยกมาจึงมีชื่อว่าชุมชน “คี่ถีทำ”หรือ ชุมชน “คลิตี้ล่ำง” จนถึงปัจจุบัน  ใน

อย่างจรงิจงั ท�าให้ ปี พ.ศ. 2546 ชาวบ้านได้รวมตวักนัใช้สทิธทิางกระบวนการยตุธิรรม 

สบิปีต่อมา วันที ่10 มกราคม 2556 ศาลปกครองสงูสดุได้มคี�าพิพากษาให้กรมควบคมุ

มลพิษจ่ายชดเชยค่าเสียหายให้แก่ชาวบ้านและท�าการฟื้นฟูล�าห้วย

 ต่อมากรมควบคุมมลพิษได้จ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นท�าการศึกษาแนวทาง

และจดัท�าแผนฟ้ืนฟ ูล�าห้วยคลติี ้ซึง่ผลการศกึษา ม ี5 แผนงานหลกั ดงันี ้1) แผนฟ้ืนฟู

สภาพพืน้ทีล่�าห้วย บรเิวณโรงแต่งแร่และใกล้เคยีง 2) แผนตดิตามตรวจสอบคณุภาพ

สิ่งแวดล้อม 3) แผนด้านสุขภาพ 4) แผนด้าน สังคมเศรษฐกิจ และ 5) แผนติดตาม

ประเมินการด�าเนินการ ส�าหรับการฟื้นฟูล�าห้วยได้แบ่งออกเป็น 7 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 

และ 7 จะท�าการเฝ้าระวังติดตาม อย่างต่อเนื่อง ช่วงที่ 2 และ 6 จะท�าการดูด

ตะกอนออก ส่วนช่วงที่ 3 และ 4 จะมีการสร้างฝายดักตะกอน เพิ่มขึ้น 2 ตัว 

 วันที่ 10 มกราคม 2559 จะครบสามปีที่ศาลปกครองสูงสุดมีค�าสั่งให้ฟื้นฟู

ล�าห้วย กรมควบคุมมลพิษเพิ่งเสร็จสิ้นกระบวนการท�าแผนปฏิบัติการฯ และอยู่

ระหว่างการขออนุญาตกรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ เข้าไปด�าเนินการในพื้นที่ รวมถึง

การท�า TOR หาบริษัทมารับด�าเนินการ การฟื้นฟูยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้น ในระหว่างนี้

ชมุชนจงึจ�าเป็นต้องจดัหาแหล่งน�า้สะอาดเพ่ือการด�ารงชวิีตอย่างปลอดภัยเอง โดยน�า

เงนิท่ีชนะคดีและท�าโครงการขอรบับรจิาค ไปจดัซือ้อุปกรณ์มาท�าประปาภูเขา เพ่ือให้

ชาวบ้านได้ใช้น�้าที่ปราศจากการปนเปื้อนสารตะกั่ว นอกจากนี้ชาวบ้านได้เตรียม

ยุคก่อตั้งชุมชนมีเพียง 3 ตระกูล คือ พู่วโอ่ว พู่วกลู และพู่วขวย ซึ่งเดิมเป็นชุมชน

หมุนเวียนเหมือนวิถีแห่งไร่หมุนเวียน การสร้างบ้านจึงไม่ถาวรเพราะในพื้นที่หนึ่งๆ 

จะอยูป่ระมาณ 5-10 ปีเท่านัน้ จากนัน้กจ็ะอพยพย้ายไปเพือ่ให้พืน้ดิน ต้นไม้ ใบหญ้า 

สภาพแวดล้อมฟื้นฟูตนเอง ก่อนที่จะตั้งเป็นชุมชนถาวรที่ คลิตี้ล่าง บรรพบุรุษของ

ชาวบ้านคลิตี้ล่างเคยอาศัยและตั้งชุมชนอยู่บริเวณ ไล่ฉะลุ่ง เชมิงเกล่อ หนองกรื๋อ 

ฉะหล่องคละ เหลียวก่า ที่หนวย โอ่วค่า โฮ่วโปล่ ก๋องหล้า โอ่วเร่อ คี่ถีคี่ และคี่ถี่ทา 

(บริเวณป่าทุ่งใหญ่นเรศวรในปัจจุบัน) และสิ่งที่จะมีติดตัวไป คือ เมล็ดพันธุ์ เพื่อน�า

ไปปลูกเมื่อมีการโยกย้ายไปในที่ต่างๆ ปัจจุบันชุมชนคลิตี้ล่างมีทั้งหมด 93 ครัวเรือน 

ประชากร 313 คน มีการปลูกพืชมากกว่า 73 ชนิด โดยเฉพาะ ข้าว พริก ต้นหอม 

และฟักทอง ชาวบ้านยังคงมีเมล็ดพันธุ์เป็นของตนเอง

 ปี พ.ศ. 2510 บริษัท ตะกั่ว คอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย)จ�ากัด ได้ท�าการ

แต่งแร่ โดยตั้งโรงแต่งแร่อยู่ต้นน�้าล�าห้วยคลิตี้ และได้ปล่อยสารตะกั่วลงสู่ล�าห้วย 

โดยเม่ือปี พ.ศ. 2518 ชาวบ้านสงัเกตเหน็น�า้ในล�าห้วยขุ่นและมกีลิน่เหมน็ ท�าให้ชาวบ้าน

ที่ใช้น�้าเกิดอาการเจ็บป่วย และเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2541 

สื่อมวลชนได้เผยแพร่ภาพผลกระทบจากการปนเปื้อนสารตะกั่วใน ล�าห้วยคลิตี้สู่

สังคมภายนอกซึ่งเป็นข่าวโด่งดังในสมัยนั้น ท�าให้ หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

เข้ามาปักป้ายว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามใช้ประโยชน์ รวมทั้งส�านักงานสาธารณสุข

จงัหวดัมาตดิป้ายให้ชาวบ้านงดกนิสตัว์น�า้ และงดใช้น�า้ชัว่คราว แต่ไม่มกีารฟ้ืนฟลู�าห้วย

ความพร้อมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูล�าห้วยคลิตี้ จึงได้มีการจัดท�า

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ล�าห้วย การท�าแผนผังเครือญาติและแผนที่ระบาดวิทยา แสดง

การรับรู ้ข ้อมูลการปนเป ื ้อนตะกั่วในร ่างกายของชาวบ้านแต่ละครัวเรือน 

โดยใช้การประเมนิผลกระทบด้านสุขภาพโดยชมุชน (Community Health Impact 

Assessment: CHIA) เป็นเครือ่งมอื ภายใต้การสนับสนนุของมลูนธิสิาธารณสขุแห่งชาติ

(มสช.) และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทั้งนี้ชาวบ้าน

คาดหวังว่าจะน�าไปสู่การพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อชมุชนทัง้ด้านส่ิงแวดล้อม

และสุขภาพ

 วนัที ่16 ธนัวาคม 2558 ชาวบ้านคลติีล่้างได้น�าเสนอข้อมลูทีช่มุชนทุม่เทแรงกาย 

แรงใจช่วยกนัจดัท�าขึน้ ต่อหน่วยงานภาครฐั ในรายการเวทสีาธารณะ ของไทยพบีเีอส 

ทีร่มิน�า้ตกธดิาดอย หมูบ้่านคลต้ีิล่าง ทัง้นีก้รมควบคมุมลพิษบอกว่าจะใช้แผนทีช่มุชน

ทบทวนขอบเขตการดูดตะกอนตะกั่วในล�าห้วยฯและใช้เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ส่วนทางสาธารณสุขบอกว่ายินดีจะเอาผลตรวจเลือดของชาวบ้านมาลงในแผนท่ี

ระบาดวทิยาและผงัเครอืญาตท่ีิชมุชนได้ท�าขึน้โดยจะเป็นการท�างานร่วมกนัเพือ่พฒันา

ระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพโดยชุมชนตามที่ชาวบ้านเสนอ  

แผนที่การใช้ประโยชน์ล�าห้วยของชาวบ้านคลิตี้ล่าง



มึ้งผ่อง อาโพ่

สุดาจรูญ

เบียร์จตุรพัฒน์

เก้ากานต์

ทิวากรพรทิพย์นทีศรีไพร

กุ้งพงไพร

พิมพ์วิวัฒน์

เอกพลทิวาลลิตา

วาสนาประชา

วิชัยอวยชัยสาวิตรี

ผะยะอ่องมวยเซ่ง

จันทร์เพ็ญโพ่เวงโจ

จิตติพัตร์

อะเตียโพ่

สุรชาติอาทิตย์

จันทร์ทิพย์สำารวยโพ่อัวใหม่ละอ่อง

สมชาติสุเมธ

พิมพรปรีชา

วาเลนไทน์อภิโชค

รอดมึงกะเล่

คำาเพชรไพรัช เสาวภา

เบส

มึ้งเองเต๊อะผู้ใหญ่ท้าบาท

จรัญวรรณภา

ปูไทย

ผ่องใสกาหลง อุทัย สุพัฒน์คัมภีร์ จันทร์

กำาธรมึ้งจิส่วย

วิไลลักษณ์ชัยวรรณ

สรินยา

สุรณีบุญพิทักษ์ ดวงใจ

ดิโพ่ เปี้ยยี

มะนุเมียตะเส่ง

ดวงใจบุญตา

ศุภฤกษ์

วันนา กาญจนาตึ๋ง

แฮตฮอต

วรรณดี บุญช่วย

มึ้งเองเวียวิจิตร

สุขเสรีสมชาย

ตี๋ใหญ่

มนตรี

หวาน

อะเตียเองสมพงษ์

ศรีสมรอนุวัฒน์

อารีรัตน์

โก้วิไลลักษณ์ชัยวรรณ

สรินยา

อุไรคารใจ

ถั๋วสมเกียรติ์โพ่เวงโจรัตนา

ลัดดาวรรณสมควร

วรรณภาสมสุวรรณ

เย็นฤดีกิตติ

จิรโชติเอมิกา ชุติกาญจน์

ศรีสมรอนุวัตน์

อารีรัตน์

แอมสุพัฒน์ รุ่งนภา ดวงพรยงยุทธ

พนายุทธสุนัตดา ฝน

สายใจบุญมา

ลัดดาธนิต ช็อคโกแลต เพลินสุภาค

สาวิกายุทธนา

เกียรติศักดิ์ชัชวาลย์ เชอรี่

สมศรีเทวี

วราพรจ้อขา โฟฟ้า

อำานวยพัทนา นิทรรศ

มะเจ๊ะ

สิริญาพรเนโท

พิมพานิรนาม

วิชาวนิดา วายุ

นันทวรรณเกรียงไกรบุญยืนสุทธิชัย

ศรายุทธญาณธิดา

สุธิณีพิทักษ์

พิภัทรอั้ม

มึ้งโซ่มงคล

พัชรี จันทิมาสุพรรษา สุมิตรสุเมตร

เฟส

มะอ่องเปรียวใจอ่องชี

จันทนานิวัฒน์ จันจิราบอม จันทร์ทิพย์สำารวย

ฟิว

พนาวัลย์อารีย์รัตน์

รัตนาธีรพงษ์

ศรีไพรวิมลรัตน์ จิตทิพย์ศรีวรรณ

พนาวัลย์วิบูลย์

กชพลพงษ์ศิริ อังคณา

กาญจนาทศพล

กฤตติคุณกฤตติณ

ปราโมทย์ชลาลัย

มะงิ้วยะเสอะ

มะโย่ง+หม่องโอเมี้ย

ซุ้ง+เอาะ

โจเอ

แผนผังเครือญาตชิุมชนคลิตี้ล่าง



มะเสเฮ้ง

อรวีสุนทร

ไตกวยสมชาติ

กาญจนาโจทิโผ่ วิชัยแกละปลิ้นโจทิไผ่

เมย์

มงึเสงเปรยีวทองโจ

จำาลองนำาพลธนกฤต ปีโป้จินตรา

ดารุณีศักดิ์สิทธิ์

เจษพินิจปะหละ ดาริกาอุ๊ ชัยชนะ

แท้งกิ้ว

จันจิราประเสริฐ

รุ่งนภา ธเนศ

อรัญญาสวัสดิ์

เอกรินทร์

เบญจวรรณคำาเพชร

บุญฤทธิ์

เช่งช่วยสมศักดิ์

มะเอ๋สมภาร

แอนนี่ขจรศักดิ์

สมพิศ ปิยวรรณสมพร

สรศักดิ์มิตร

มะอ่องเส่ง

วิชัยยุทธกา

หน่อยวิทย์นาปล่องหนี่ดำาเนิน

อองเค ถึงลาอะเตียโพ่

สุรชาติอาทิตย์ชัย

น่องส่องมือ สุธิณีพิทักษ์ เจตรินทร์อัมรินทร์ แก้วตา

ขะนุเมีย

วรรณา ดวงใจบุญตา

ศุภฤกษ์

วรรณดี ลิน

แฮตฮอต

บุญช่วย

โจกองจ่า

กมลวรรณชาตรี

ลิ้นจี่ไกรวัลย์นิติ ไกรวีชมพู

สวัสดิ์กาเวีย

สุวดีทักษิณ กฤษณะนิพิฐพงษ์สมฤดีอังคณา

จิงเจี้ยว

มะเส่งอี

ชไมพรบุญพัฒ

กฤษขจรกฤษดา

พรทิพย์หง่วยลองเส่

จารุวรรณจำารัส นิพนธ์

นภาพรกำาพล

กำานิพลไพรธร

จันจิราสิทธิชัย

พนาดลพัชรินทร์

อนงค์ถมล

เข็มจิรา

บุญเพอสมชัย

นพดล/ปิงปอง/
เจนจิรา

สมใจชุมพลจ๊อบปัญญา

ปัณณพรปัณณทัศ

รัตนา

ศรีไพรวิมลรัตน์ จิตรทิพย์ศรีวรรณ

กาญจนาวิน

พีรภัทรใบข้าว

เวณิการุจน์

พิณญาภัทร

ธวัลพรปี้สอง

ดำารงพล ศิริพรจักรพงษ์ พรธิดา

สวัสดิ์กาเวีย

สุวดีทักษิณ สมฤดีอังคณา กฤษณะนิพิฐพงษ์

มึ้งจีเวียไชยา

วิราวรรณอุทัย ธานี ลัดดาจุ่ง

จุ๊บจิ๊บธนกรพลแพร์

มะละหง่วยสมชาติ

พรทิพย์พีรภัณ สายฝนสมพงษ์ หนิงบุญชู

เติมพงษ์ธีรศักดิ์ สรศักดิ์ ไก้ภัทรสยาสิริภัคร

วิภาณีสุชาติ

ตะเรียวซ่า

สมัครสีนวลสามารถ พิไลพรจรัส พีรศักดิ์

ชณิตภา รัตติกาญจน์รัตติพงษ์ธีรพงษ์จิรวรรณ

สิริญาพรเนโท

บุญยืนสุทธิชัย พิมพานิรนาม นันทวรรณเกรียงไกร

มดเดือน วายุ แฟ้มฝันศรายุทญาณธิยา

สุธิณีพิทักษ์

พิภัทรอั้ม


