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บทสรุปผูบริหาร
ถึงแมวาทรัพยากรแรและพลังงานเปนทรัพยากรที่สําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ผลิตและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ แตผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่เกิดจาก
กระบวนการพัฒนาและการใชประโยชนทรัพยากรแรและพลังงานไดกลายเปนปญหาที่สําคัญเชนกัน
โดยเฉพาะประชาชนกลุมเสี่ยงที่อาศัยอยูในบริเวณที่มีการปนเปอนของสารพิษ จากการวิเคราะห
ปญหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของกรณีเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในชวง 20 ปที่ผานมา พบวาสาเหตุ
ของการเกิดปญหา คือ (หนึ่ง) เกิดจากการขาดองคความรูในการบริหารจัดการและการขาดการเตรียมการ
สําหรับปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้น กรณีของการแพรกระจายของสารหนูที่เกิดจากกิจการเหมืองแรดีบุก
มลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟาแมเมาะ (สอง) เกิดจากการขาดขอมูลแหลงทรัพยากรแรที่เปนพิษ ซึ่ง
ลักษณะของการปนเปอนสามารถเกิดตามธรรมชาติได กรณีของแคดเมียม จังหวัดตาก และตะกั่วใน
ลําหวยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี และ (สาม) เกิดจากความไมเขมงวดในการบังคับใชกฎหมาย ความไม
ใสใจของผูประกอบการในการดูแลปญหาดานสิ่งแวดลอม และการใชเทคโนโลยีแบบเกา กรณีของ
ปญหาฝุนละอองที่เกิ ดจากกิ จกรรมเหมืองหินและโรงโมหิน จังหวัดสระบุรี และการปนเปอนของ
ตะกั่วคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี
โดยส ว นใหญ ผ ลกระทบจากการพั ฒ นาและการใช ป ระโยชน ท รั พ ยากรแร แ ละพลั ง งาน
ตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพเปนผลกระทบที่เกิด ขึ้นในระยะยาว ลักษณะของผูไดรับผลกระทบมี
ความแตกตางขึ้นอยูกับระยะเวลาและปริมาณสารปนเปอนในรางกาย ไดแก ผูที่สัมผัสสารพิษแตไม
แสดงอาการ ผู ป ว ย/แสดงอาการ และผู เ สี ย ชี วิ ต โดยการแก ไ ขป ญ หาของภาครั ฐ มั ก จะเป น
การแกปญหาเปนกรณีๆ ไป เนนการเฝาระวัง การใหขอมูล การใหบริการการรักษาพยาบาล และ
การจายคาชดเชยใหกับผู ไดรับผลกระทบ แตในระดับประเทศยังไมมีการวางมาตรการสําหรับ
จัดการกับปญหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่เกิดจากการพัฒนาและการใชประโยชน
ทรัพยากรแรและพลังงานอยางชัดเจน ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการกับปญหาผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพที่เกิดจากการพัฒนาและการใชประโยชนทรัพยากรแรและพลังงาน ควรยึด
หลักการปองกันไวกอน (precautionary principle) ซึ่งจะตองมีการพัฒนาขอมูลเชิงวิทยาศาสตรที่
บงชี้ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ขอมูลการประเมินมูลคาความเสียหายที่
เกิดขึ้น และจะตองยึดหลักการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย ในการบริหารจัดการ แกไข และเฝาระวัง
ปญหารวมกัน

เอกสารทางวิชาการ เรื่อง
กรณีศึกษาการใชประโยชนทรัพยากรแรและพลังงานตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ1

เสนอตอ
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จัดทําโดย
ฝายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย

1.

บทนํา

การพั ฒ นาและการใช ป ระโยชน ท รั พ ยากรแร แ ละพลั ง งานมี ค วามสํ า คั ญ ต อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศ อยางไรก็ตาม สถานการณปญหาที่เกิดจากการพัฒนาและการใชประโยชน
ทรั พ ยากรแร แ ละพลั ง งานในป จ จุ บั น ได แ ก การใช ป ระโยชน ท รั พ ยากรแร แ ละพลั ง งานที่ ไ ม มี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร การไมคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ การขาดความเขมงวด
ในการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และความขัดแยงระหวางนโยบายการใชกับ
นโยบายการอนุรักษ เนื่ อ งจากยั งไม มีก ารบูร ณาการเชิ ง นโยบาย ผลกระทบตอสิ่ง แวดลอ มและ
สุขภาพที่เกิดจากการใชประโยชนทรัพยากรแรและพลังงานไดสรางปญหาสังคมและสุขภาพที่สําคัญ
แกประชาชนไทย อาทิ โรงไฟฟาถานหินแมเมาะ โรงแตงแรตะกั่วคลิตี้ เปนตน ผลกระทบที่เกิดขึ้น
เหลานั้นสะทอนใหเห็นถึงชองโหวในการบริหารจัดการทรัพยากรแรและพลังงานของประเทศที่ควร
ไดรับการจัดการ ปองกัน และแกไขตอไป
รายงานสวนนี้เปนการนําเสนอกรณีศึกษาของผลกระทบของการใชประโยชนทรัพยากรแร
และพลั ง งานต อ สิ่ ง แวดล อ มและสุ ข ภาพ 5 กรณี เป น กรณี ที่ ส ร า งป ญ หาสั ง คมและสิ่ ง แวดล อ ม
เปนการวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้น และการดําเนินการของหนวยงานตางๆ
ในการแกไขปญหา

1

รายงานการศึกษานี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม” ซึ่งไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2.

2

ทรัพยากรแรและพลังงาน

ทรัพยากรแรและพลังงานมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางยิ่ง
โดยการเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต จึงมีการพัฒนาและนํามาใชประโยชนโดยตลอด สงผลให
ความตองการใชทรัพยากรแรมีอัตราเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุมแรอุตสาหกรรมซีเมนตและกอสราง
และกลุมเชื้อเพลิงและพลังงาน
การผลิตแรของประเทศโดยรวมในชวงป พ.ศ. 2537-2546 มีมูลคาการผลิตแรอยูที่
ประมาณ 2-3 หมื่นลานบาทตอป ถึงแมแนวโนมการผลิตจะขยายตัวดีขึ้นจาก 19,771 ลานบาท
ในป พ.ศ. 2537 เปน 29,589 ลานบาท ในป พ.ศ. 2546 แตเปนการผลิตเพื่อใชภายในประเทศ
เกือบทั้งหมด คิดเปนประมาณรอยละ 90 ของการผลิตทั้งหมด
ในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรแรมาใชประโยชน สามารถดําเนินการไดหลากหลายวิธี
ตั้งแตวิธีการแบบพื้นบานดวยการขุดแร ลอยแร รอนแร ดวยชะแลงหรือตะแกรงรอนแร จนถึงการ
พัฒนาทรัพยากรแรดวยการทําเหมืองอุโมงค และมีกระบวนการแยกแร ถลุงแรโดยใชเทคโนโลยี
ชั้นสูง ซึ่งในกระบวนการการทําอุตสาหกรรมเหมืองแรอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพของประชาชนที่มีสาเหตุมาจากสารพิษที่เกิดขึ้นในระหวางกระบวนการผลิตแรไดตลอด
กระบวนการ (ภาพที่ 1) ตัวอยางเชน หางแรจากกระบวนผลิตทองคําประกอบดวยสารพิษหลายชนิด เชน
สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) ทองแดง (Cu) นิเกล (Ni) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) กํามะถัน(S) เปนตน
ในสภาพที่เปนกรดสารพิษเหลานี้มีความสามารถในการละลายและความสามารถผานเขาสูสิ่งมีชีวิต
มากขึ้น ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งสุขภาพของคนที่อาศัย
อยูในบริเวณที่มีการปนเปอนของสารพิษ
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ภาพที่ 1 ที่มาของมลพิษที่เกิดจากกระบวนการทําอุตสาหกรรมเหมืองแร
ที่มา: Freeman. 1993.

อยางไรก็ตาม ในพื้นที่ที่มีศักยภาพแรจะมีการปนเปอนของแรในสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ
อยูแลว ตัวอยางเชน บริเวณแหลงศักยภาพแรตะกั่ว ที่หวยคลิตี้ อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
พบวาในดินและน้ํามีสารตะกั่วปนเปอนอยูในปริมาณที่สูงกวาพื้นที่อื่นที่อยูหางไกลจากแหลงแร หรือ
บริเวณตําบลแมตาว จังหวัดตาก มีการปนเปอนของสารแคดเมียมในดินสูง
สําหรับทรัพยากรพลั งงาน ประเทศไทยไดมีการนําทรัพยากรพลังงานไมวาจะเปนถา น
ลิ ก ไนต น้ํ า มั น ดิ บ ก า ซธรรมชาติ และก า ซธรรมชาติ เ หลว มาใช ป ระโยชน เ ป น ปริ ม าณมาก
ประมาณกวา 600,000 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ กาซ
ธรรมชาติถือเปนแหลงพลังงานหลักของประเทศ โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 55 ของพลังงานที่ผลิต
ไดภายในประเทศ (ภาพที่ 2) อยางไรก็ตาม ปริมาณพลังงานที่ประเทศไทยผลิตไดในปจจุบันคิด
เปน รอยละ 49 ของปริมาณการใชพลังงานทั้งหมดของประเทศ จึงตองมีการนําเขาพลังงานอีกกวา
ครึ่ง ดังนั้นประเทศไทยจึงยังจําเปนตองมีการพัฒนาการผลิตพลังงานภายในประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อ
ทดแทนการนําเขา และเปนการสรางความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ
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การผลิตพลังงาน
ภายในประเทศ
41%

ลิกไนต
17%

พลังน้ํา
6%

น้ํามันดิบ
14%
กาซธรรมชาติเหลว
8%

การนําเขาพลังงาน
59%

กาซธรรมชาติ
55%

ภาพที่ 2 สัดสวนการผลิตพลังงานภายในประเทศ
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2546

ในกระบวนการผลิตพลังงาน นับตั้งแตการเจาะสํารวจไปจนถึงการขนสง อาจกอใหเกิด
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพไดตลอดกระบวนการ เชน ในกระบวนการผลิตกาซธรรมชาติ น้ําทิ้ง
จากกระบวนการขุดเจาะจะมีสารปรอทในธรรมชาติประกอบอยูดวย ซึ่งสารประกอบปรอทอาจสะสม
ในเนื้อเยื่อสัตวน้ํา และอาจเขาสูมนุษยไดเมื่อมีการบริโภคสัตวน้ําที่ปนเปอน (กรอบที่ 1)

กรอบที่ 1 ผลกระทบจากการขุดเจาะและขนสงกาซธรรมชาติทางทอ

การพัฒนาแหลงกาซธรรมชาติเพื่อตอบสนองความตองการใชพลังงานภายในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อ
เปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม และใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี
ความตองการกาซธรรมชาติโดยเฉลี่ย 2,000 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน โดยกาซธรรมชาติเปนพลังงานหลักในการ
ผลิตไฟฟา (กวารอยละ 60 ของพลังงานทั้งหมด) จึงตองมีการจัดหากาซธรรมชาติจากแหลงตางๆ ทั้งในทะเลและ
บนบก (รอยละ 75 ของปริมาณการจัดหาทั้งหมด) เชน แหลงบงกช แหลงยูโนแคล แหลงเอราวัณ แหลงไพลิน
เปนตน และการนําเขาจากแหลงยานาดาและแหลงเยตากุนของประเทศพมา (รอยละ 25) ปจจุบันมีการกอสราง
ระบบทอสงกาซธรรมชาติเปนเครือขายทั่วประเทศทั้งบนบกและในทะเล เปนระยะทางประมาณ 2,650 กิโลเมตร
การขุดเจาะและการขนสงกาซธรรมชาติทางทอในทะเลและบนบกอาจสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม
และชุมชนในพื้นที่ใกลเคียงในหลายลักษณะ ไดแก การรั่วไหลและการปลอยของเสียในกระบวนการขุดเจาะสงผล
กระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ ตอการเดินเรือและประมงน้ําลึก และตอผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ขุดเจาะ การ
รั่วไหลจากระบบทอขนสง การสูญเสียทรัพยากรชายฝงทะเลและประมงชายฝง การสูญเสียพื้นที่ปา และผลกระทบ
ตอประชากรและชุมชนตามแนวทอ นอกจากนี้อาจทําใหเกิดปญหาความขัดแยงระหวางประชาชนในพื้นที่และ
องคกรที่รับผิดชอบในการวางระบบทอกาซธรรมชาติ ดังนั้นการนํากาซธรรมชาติขึ้นมาใชอยางเปนธรรมจึงตองมี
การชดเชยใหกับผูไดรับผลกระทบจากกระบวนการผลิตและการขนสง โดยไดรับการแบงคาเชาทางเศรษฐกิจ
(rent sharing) ที่เกิดจากธุรกิจกาซธรรมชาติที่มากกวาพื้นที่อื่นๆ (การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 2544)
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กรอบที่ 1 (ตอ)
ในป พ.ศ. 2544 การปโตรเลียมแหงประเทศไทยไดทําการประเมินตนทุนผลกระทบจากโครงการทอสง
กาซธรรมชาติความยาวทอกาซบนบกและในทะเล 2,000 กิโลเมตร ปริมาณการขนสงกาซธรรมชาติประมาณวัน
ละ 2,000 ลานลูกบาศกฟุต ผาน 13 จังหวัด คือ สมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี
อยุธยา สระบุรี ระยอง ขอนแกน นนทบุรี ราชบุรี นครปฐม และกาญจนบุรี และทอของแหลงในอาวไทยซึ่งนําขึ้นที่
จัง หวั ด ระยองและนครศรี ธ รรมราช ประกอบด ว ย ต น ทุ น ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ
(ผลกระทบตอการเดินเรือ ประมงน้ําลึก ทรัพยากรทางทะเล ระบบนิเวศและทรัพยากรชายฝง) ตนทุนผลกระทบ
ตอความเปนอยูของประชาชนตามแนวทอ และตนทุนความเสียหายจากอุบัติเหตุ โดยใชวิธีการโอนคา (Benefit
Transfer Approach) ตนทุนผลกระทบภายนอกและความเสี่ยงภัยจากอุบัติเหตุเทากับ 756.9 ลานบาท/ป โดย
สวนใหญเปนผลกระทบตอประชากรที่อาศัยอยูบริเวณแหลงผลิตและแนวทอ
ตนทุนผลกระทบจากการขุดเจาะและวางทอกาซธรรมชาติ
ผลกระทบจาก

ลานบาท/ป
(ราคาป 2547)

1.จากการรั่วไหลของกาซ
ธรรมชาติจากการผลิตและ
ระบบทอสงกาซ (กาซ
คารบอน ซัลเฟอร และ
ปรอท)

149.6 (ในทะเล)
73.5 (บนบก)

ตนทุนสังคมตอหนวยคารบอนที่เปนผลจากภาวะโลกรอนตอภาคเกษตร
การสูญเสียปา การสูญเสียสายพันธพืชและสัตว ระดับน้ําทะเลสูง ผลตอ
การดํ า รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย การอพยพ ความเสี ย หายจากพายุ ผลต อ
ปริมาณน้ําดื่มน้ําใช และผลตอคุณภาพอากาศ $US 42.32 ตอตัน
คารบอน (Frankhauser 1995)

2. การสูญเสียพื้นที่ปาชายเลน

80.5

3. การสูญเสียพื้นที่ปา

27.5

4. รายไดภาคเกษตรที่ลดลง
รอยละ 5 ในบริเวณแหลง
ขุดเจาะบนบก 157 ตร.กม.

18.3

มูลคาปาโกงกางจากการใชประโยชนโดยตรงในทองถิ่น ตอระบบนิเวศ
และการปองกันชายฝง เทากับ 143.7 ลานบาท/ตร.กม. (Suthawan
and Barbier 1996)
มูลคาปาแกงเสือเตนจากการสูญเสียสภาพปาและระบบนิเวศ โดยการ
สูญเสียพื้นที่ปาตามแนวทอ 50 กิโลเมตร หรือ 23.3 ลานบาท/ตร.กม.
(TDRI 2540)
ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมสาขาการเกษตรของจังหวัดเพชรบูรณ นครปฐม
กําแพงเพชร ขอนแกน และอุดรธานี และขอมูลพื้นที่การเกษตร

5. คาเสียโอกาสของที่ดินและ
รายไดที่ลดลง 1% ของ
ประชากรตามแนวทอ

397.6

ขอมูลจํานวนประชากรที่ไดรับผลกระทบ 480,331 คน ในพื้นที่ 1,865
ตร.กม.
รายได เฉลี่ ยต อ ประชากรของจั ง หวั ด ตามแนวท อ เท ากั บ
76,139.3 บาท/คน (พ.ศ. 2542)

6. ความเสี่ยงภัยจากอุบัติเหตุ
ทอสงกาซที่คาดวาจะเกิดขึ้น

9.9

มูลคาความเสียหายของทอสงกาซของสหรัฐอเมริกา โดยเทียบตอหนวย
ปริมาณการผลิต 28.3 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ

อางอิงการโอนคา
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นอกจากนี้ จากผลการศึ ก ษาดั ง กล า วมี ก ารกํ า หนดแนวทางการชดเชยให กั บ ผู ไ ด รั บ
ผลกระทบดวยการจัดตั้งกองทุนเพื่อใชในการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของจังหวัด
ตามแนวทอ เพื่อใชจายในการบรรเทาอุบัติเหตุตามแนวทอ เงินชดเชยตอประชาชน และใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการบริหารกองทุน พรอมทั้งคํานึงถึงขนาดของผลกระทบ
ที่อาจแตกตางกันระหวางพื้นที่ และการจัดสรรคาภาคหลวงบนบกใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดวย
นอกจากนี้ การใช พ ลั ง งานเชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล ก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มจาก
กระบวนการผลิตไฟฟาและการเผาไหมที่ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกมา ทําใหเกิดปญหา
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศโดยมี สั ด ส ว นปริ ม าณการปล อ ยก า ซคาร บ อนไดออกไซด ต อ
ปริมาณการใชพลังงานในภาคการไฟฟา ภาคการขนสง และภาคอุตสาหกรรมการผลิต อยางไรก็
ตาม ในชวงป พ.ศ. 2535 –2546 การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในภาคการผลิตไฟฟามี
แนวโนมลดลง (ภาพที่ 3) เนื่องจากการสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟามาก
ขึ้น
4.0

พันตันตอพันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ

3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
2535

2536

2537

ทั้งประเทศ
อุตสาหกรรมการผลิต

2538

2539

2540

2541

ขนสง
บานที่อยูอาศัยและธุรกิจการคา

2542

2543

2544

2545

2546

ไฟฟา
อืน่ ๆ (เกษตร กอสราง เหมืองแร)

ภาพที่ 3 สัดสวนการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอปริมาณการใชพลังงาน รายสาขา
ในป พ.ศ. 2535-2546
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
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เราคงปฏิเสธไมไดวาการนําทรัพยากรแรและพลังงานมาใชประโยชนเปนสิ่งจําเปนตอการ
พัฒนาประเทศ แตผลกระทบอันเกิดทั้งตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนก็เปนประเด็นสําคัญ
ที่ตองคํานึงถึง ในการศึกษานี้ไดศึกษากรณีตัวอยางของผลกระทบอันเกิดจากกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยากรแรและพลังงาน 5 กรณีศึกษา ดังนี้

3.

การปนเปอนของตะกั่วในพื้นที่อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ในชวงเดือนเมษายน พ.ศ. 2541 ไดเกิดการรองเรียนการปนเปอนตะกั่วในลําหวยคลิตี้
ตําบลชะเล อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากการพังทลายของบอกักเก็บกากตะกอน
ตะกั่วของโรงแตงแรคลิตี้ของบริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรทส (ประเทศไทย) จํากัด และกากตะกอน
ตะกั่วไหลลงสูลําหวยคลิตี้ และสะสมตามลําหวยเปนระยะทาง 19 กิโลเมตร จากการตรวจสอบพบวา
มีคาตะกั่วในสิ่งแวดลอมเกินมาตรฐาน2 โดยเฉพาะตะกอนดินในลําหวย และมีการตรวจวัดระดับ
ตะกั่วในเลื อดของเด็ กและผู ใหญที่ อยู ใ นพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบและพื้นที่ใ กลเคียง ในชวงเดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2542 กุมภาพันธ พ.ศ. 2543 และมกราคม พ.ศ. 2545 ซึ่งพบวามีกลุมเด็กและ
ผูใหญที่มีระดับตะกั่วในเลือดสูงเกินมาตรฐาน3 การเฝาระวังและใหการรักษา และติดตามการแกไข
ปญหาดานสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบมาอยางตอเนื่อง
3.1. สาเหตุของปญหา
สาเหตุการปนเปอนตะกั่วในพื้นที่เกิดจาก 2 สาเหตุ ไดแก 1) กระบวนการทางธรรมชาติ
จากการผุพังและพัดพา เนื่องจากบริเวณอําเภอทองผาภูมิเปนพื้นที่แหลงศักยภาพแรตะกั่วแหลง
ใหญของประเทศไทย โดยมีปริมาณแรสํารอง ประมาณ 7.38 ลานตัน (กรมทรัพยากรธรณี 2541)
จากกลไกและกระบวนการธรรมชาติดังกลาว ทําใหประชาชนในพื้นที่มีโอกาสเสี่ยงตอการไดรับ
สัมผัสตะกั่วตลอดเวลา และผานเขาสูรางกายแลวถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือด และเขาไปสะสมใน
อวั ย วะต า งๆ เช น เนื้ อ เยื่ อ อ อ น และกระดู ก และ 2) กิ จ กรรมของมนุ ษ ย ในการประกอบ
กิจกรรมการทําเหมืองแรและแตงแร4 ซึ่งมีการทํากิจกรรมเหมืองแรตะกั่วมานาน และมีเหมืองแร
บองามและโรงแตงแรคลิตี้ ตั้งอยูใกลลําหวยคลิตี้ซึ่งไหลผานหมูบานคลิตี้ การขนสงแรทาํ ใหฝนุ ตะกัว่
2

3

4

คามาตรฐานระดับตะกั่วในแหลงน้ําผิวดิน 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร, ในดิน 55 มิลลิกรัม/กิโลกรัมดิน, ในพืช ผัก 1 มิลลิกรัม/ลิตร,
ในเนื้อปลาสําหรับบริโภคในตางประเทศ 0.26 มิลลิกรัม/ลิตร
คามาตรฐานระดับตะกั่วในเลือดของผูใหญ 25 ไมโครกรัม/เดซิเบล และเด็ก 10 ไมโครกรัม/เดซิเบล ขององคการอนามัยโลก
สําหรับประเทศไทย คามาตรฐานระดับตะกั่วในเลือดของผูใหญ 40 ไมโครกรัม/เดซิเบล และเด็ก 25 ไมโครกรัม/เดซิเบล
โรงแตแรตะกั่วคลิตี้เริ่มดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2510 นอกจากนี้ในบริเวณอําเภอทองผาภูมิมีเหมืองแรและโรงแตงแรอื่นๆ
ไดแก 1) กลุมเหมืองแรเค็มโก (เหมืองสองทอ) 2) เหมืองแรบองาม 3) เหมืองแรพุจือ 4) เหมืองแรเกาหลี 5) เหมืองพุมอง
6) เหมืองแรเกริงกระเวีย 7) โรงแตงแรของเหมืองเค็มโก และ 8) โรงแตงแรคลิตี้ ทั้งนี้ ณ ป พ.ศ. 2548 โรงแตงแรทั้งสองแหง
หยุดการดําเนินการแลว แตยังมีการขนยายแรเนื่องจากเปนแรที่มีการขุดขึ้นมาแลวและยังผลิตไมหมด จึงใหทําการผลิตตอให
หมด
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ฟุงกระจาย การเกษตรโดยการเปดหนาดินและพลิกกลับดิน และการตัดไมทําลายปา ประกอบกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมลางมือของชาวบาน และพฤติกรรมของเด็กที่มักหยิบสิ่งของที่
ปนเปอนดินมารับประทานจึงทําใหตะกั่วมีโอกาสผานทางเดินอาหารเขาสูรางกายได
3.2. ผลกระทบ
การปนเป อ นตะกั่ ว ในสิ่ ง แวดล อ มส ง ผลกระทบในทางกายภาพและสิ่ ง แวดล อ ม ได แ ก
1) ผลกระทบตอลําหวยคลิตี้ พบวาตะกอนดินในลําหวยมีปริมาณตะกั่วปนเปอนสูง 2) ผลกระทบ
ตอคุณภาพน้ํา พบวาน้ําในลําหวยมีตะกอนขุนขนจากกากแรตะกั่ว 3) ผลกระทบตอหวงโซอาหาร
เนื่องจากพบวามีพืชบางชนิดมีตะกั่วเกินมาตรฐาน เชน กระเพรา โหระพา ปลาเวียน และใบมวนยาสูบ
เป นต น 4)ผลกระทบต อสุ ขภาพของประชาชนในพื้ นที่ จากการสั มผั สตะกั่ ว ทํ าให เกิ ดภาวะเสี่ ยง
จากการมีระดับตะกั่วในเลือดสูงในเด็กและผูใหญที่อาศัยในพื้นที่ 7 หมูบาน ซึ่งเปนหมูบานที่ตั้ง
ใกลลําหวยคลิตี้และหมูบานขางเคียง ไดแก คลิตี้ลาง คลิตี้บน หวยเสือ ทุงนางครวญ เกริงกระเวีย
ทาดินแดง และทิพุเย (ภาพที่ 4) ผลกระทบดานสังคม เกิดความขัดแยงระหวางผูประกอบการ
ทําเหมืองแรและโรงแตงแร กับประชาชนในพื้นที่
การตรวจวัดระดับตะกั่วในเลือดใน 7 หมูบานที่มีความเสี่ยงตอการมีระดับตะกั่วในเลือดสูง
หรือผูสัมผัสตะกั่ว ในชวงป พ.ศ. 2542-2547พบวามีจํานวนสะสมของผูใหญและเด็ก (อายุ 0-15
ป) ที่มีระดับตะกั่วในเลือดสูงเกินมาตรฐาน จํานวน 461 คน ที่ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
เพื่อลดระดับตะกั่วในเลือดซึ่งเมื่อไดรับการรักษาและมีระดับตะกั่วในเลือดลดลงก็สามารถกลับบาน
ได5 (ขอมูลจากสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 2548) สําหรับการสํารวจระดับตะกั่วในเลือดใน
หมูบาน คลิตี้บนและคลิตี้ลางพบวามีคาเกินมาตรฐาน โดยเฉพาะในกลุมเด็กในบานคลิตี้บน (ภาพที่
5 และ 6) (กระทรวงสาธารณสุข 2545 อางใน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
2546)
กลุ ม ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากการปนเป อ นตะกั่ ว ในลํ า ห ว ยคลิ ตี้ โ ดยเฉพาะประชาชนใน
หมูบานคลิตี้ บนและคลิตี้ลาง ซึ่งมีครัวเรือนอาศัยอยูประมาณ 130 ครัวเรือน และมีประชากร
จํานวน 599 คน ที่มีภาวะเสี่ยงตอการเปนโรคพิษตะกั่วและผลกระทบตอพัฒนาการของเด็กในพื้นที่
เนื่องจากมีพฤติกรรมในการรับสัมผัสตะกั่วระยะเวลานานจึงมีการสะสมของตะกั่วในรางกาย ซึ่งอาจ
สงผลทําใหเกิดอันตรายตออวัยวะตางๆ ในรางกายได โดยเฉพาะตอระบบเลือด ระบบประสาท
ระบบไต และระบบสืบพันธุ โดยอาการของผูที่รับสัมผัสตะกั่วเปนเวลานานอาจเกิดขึ้นในหลาย
ลักษณะ เชน การปวดทองอยางรุนแรง ออนเพลียมาก อาการสั่นกระตุก ปวดศีรษะ ซีด ออนเพลีย
ฉุนเฉียวงาย ความจําไมดี การแทงบุตร เปนตน
5

การรักษาในโรงพยาบาลโดยใหยาทางน้ําเกลือใชระยะเวลา 5 วัน จึงสามารถกลับบานได โดยมีตนทุนในการรักษาประมาณ
5,000 บาท/ครั้ง/ราย (ราคา ณ ป 2545) (ขอมูลจากสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 2548)
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ภาพที่ 4 ที่ตั้งหมูบานและแหลงเหมืองตะกั่วในพื้นที่
ที่มา: ดัดแปลงจากกรมทรัพยากรธรณี 2544 อางใน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 2546
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ไมโครกรัม/เดซิลิตร
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ระดับที่ตองเฝาระวังของผูใหญ
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ระดับที่ตองเฝาระวังของเด็ก

10
5
0
ก.พ. 2542

ก.พ. 2543
เด็ก (แรกเกิด-14 ป)

ม.ค. 2545

ผูใหญ (15 ปขึ้นไป)

ภาพที่ 5 คาเฉลี่ยระดับตะกั่วในเลือดของผูใหญ และเด็กในหมูบานคลิตี้ลาง จ.กาญจนบุรี ในชวงป
พ.ศ. 2542 - 2545
ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข 2545 อางใน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 2546
ไมโครกรั ม /เดซิ ลิ ต ร
40
35
30
ระดั บ ที่ ต อ งเฝ าระวั งของผู ใ หญ
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เด็ ก (แรกเกิ ด -14 ป )

ม.ค. 2545
ผู ใ หญ (15 ป ขึ้ น ไป)

ภาพที่ 6 คาเฉลี่ยระดับตะกั่วในเลือดของผูใหญและเด็กในหมูบานคลิตี้บน จ.กาญจนบุรี ในชวงป
พ.ศ. 2544 - 2545
ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข 2545 อางใน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 2546
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3.3. การดําเนินการ
ภายหลังการรองเรียนการปนเปอนตะกั่วในสิ่งแวดลอมบริเวณอําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของไดเขาตรวจสอบพื้นที่และพบวามีคาตะกั่วในสิ่งแวดลอม
เกินมาตรฐาน โดยเฉพาะบริเวณใกลโรงแตงแร จึงใหโรงแตงแรคลิตี้หยุดดําเนินการ และปรับเปน
เงินสูงสุด จํานวน 2,000 บาท (เปรียบเทียบปรับฐานกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. แร พ.ศ. 2510)
ทั้งนี้ ไดมีการจัดตั้งคณะทํางานแกไขปญหามลพิษจากตะกั่วในบริเวณลําหวยคลิตี้ ซึ่งสั่งการให
บริษัทฯขุดลอกตะกอนดินที่ปนเปอนกากตะกอนแรริมตลิ่งรวม 3,753 ตัน ไปฝงกลบ การขนยาย
แร ดิ บ ที่ มี อ ยู ใ นพื้ น ที่ ทั้ ง หมดออกนอกพื้ น ที่ โ ดยดํ า เนิ น การอย า งเหมาะสมและปลอดภั ย และ
การกอสรางเขื่อนหินกึ่งถาวร (Rock check dam) เพื่อดักตะกอนแรที่ตกคางในลําหวยไปฝงกลบ
ตอไปโดยเจาของกิจการเหมืองเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
การเฝาระวังติดตามสภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่เสี่ยงภัย การตรวจระดับตะกั่วในเลือดของประชาชน
และรักษาโรคพิษตะกั่วของกลุมเปาหมายใน 7 หมูบาน มีการดําเนินการมาอยางตอเนื่องตั้งแตป
พ.ศ.2541จนถึงปจจุบัน โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของในการตรวจวัดปริมาณตะกั่วในสิ่งแวดลอม ไดแก
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร และกรมควบคุมมลพิษ รวมทั้งการตรวจวัดระดับตะกั่วใน
เลือด และการรักษาผูปวยที่เปนโรคพิษตะกั่วโดยกระทรวงสาธารณสุข
ในปจจุบัน มีการฟนฟูพื้นที่กองแรเดิมของเหมืองแรและโรงแตงแร โดยการปรับทัศนียภาพ
ในพื้นที่ การรื้อถอนสิ่งปลูกสราง การขุดลอกดินปนเปอนไปฝงกลบในบอกักเก็บตะกอนและปดทับพื้นที่
จํานวน 3 บอ และการปลูกตนไมคลุมดิน เชน ยูคาลิปตัส ไมพื้นเมือง เปนตน ทั้งนี้ยังไมสามารถหาขอ
ยุติตอประเด็นการขนยายแรดิบออกนอกพื้นที่อยางเหมาะสมและปลอดภัยจึงยังไมไดดําเนินการ
ขุดลอกตะกอนตะกั่วในลําหวยคลิตี้จํานวน 14,989 ตัน ออกจากลําหวยและยังคงหามไมใหจับ
สัตวน้ําในลําหวย
ในสวนของภาคประชาชนที่ไดรับผลกระทบในพื้นที่ยังมีการเรียกรองใหภาครัฐดําเนินการ
แกไขผลกระทบที่เกิดขึ้น การใหความชวยเหลือในการดูแลดานสุขภาพของประชาชน และการฟนฟู
ลําหวยคลิตี้อยางตอเนื่อง (อางอิงศูนยกะเหรี่ยงศึกษาและพัฒนา6) โดยรวมกับองคกรพัฒนาเอกชน
ที่มีบทบาทในการใหความชวยเหลือและสนับสนุนผูไดรับผลกระทบในพื้นที่ ซึ่งอยูในคณะทํางาน
ศึกษาและเสนอแนวทางการฟนฟูลําหวยคลิตี้ และเครือขายแกไขปญหาพิษสารตะกั่วตอสุขภาพและ
สภาพแวดลอม

6

การเรียกรองใหภาครัฐใหความดําเนินการเพื่อแกไขปญหาอางอิงจาก website http://www.karencenter.com/kitty-deadly-revir
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เนื่องจากปญหาการปนเปอนตะกั่วบริเวณลําหวยคลิตี้ดังกลาว กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแรจึงไดมีการศึกษาเพื่อประเมินความคุมคาของทางเศรษฐศาสตรกรณีการทําเหมืองแรตะกั่ว
จังหวัดกาญจนบุรี โดยการประเมินตนทุนและผลประโยชนของโครงการที่รวมผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
และดานสุขภาพ รายงานวามีมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 125.8 ลานบาท โดยประมาณการดานผลกระ
ประโยชนจากการสงออกแรตะกั่ว7 ซึ่งคิดมูลคาของผลประโยชนจากการพยากรณราคาโลหะตะกั่วในอีก
25 ป ขางหนา และประมาณการตนทุนของโครงการจากตนทุนการทําเหมืองแร ตนทุนการฟนฟูพื้นที่ทํา
เหมืองภายหลังสิ้นสุดโครงการ ตนทุนการปรับพื้นที่บอกักเก็บกากตะกอน ตนทุนการอพยพ ตนทุนดาน
ปาไม และตนทุนดานสุขภาพ ทั้งนี้ การประเมินมูลคาดานสุขภาพเทากับ 9.17 ลานบาท โดยใชวิธี
Contingent Valuation Method (CVM) ในการสอบถามความเต็มใจจายของผูไดรับผลกระทบ เพื่อสะทอน
ความสําคัญของปญหาโดยการสอบถามจํานวนวันในการเต็มใจที่จะสละเวลาทํางานมาชวยทํากิจกรรมเพื่อ
แกไขปญหาตะกั่วของบุคคล ซึ่งมีจํานวนวันเริ่มตนที่จะสมัครใจชวยงานที่แตกตางกัน และแปลงเปนมูลคา
ความเต็มใจจายตอวันตอครัวเรือน โดยทําการสํารวจหมูบานอยูในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากปญหาตะกั่ว
ที่มีสาเหตุจากเหมืองแรและสาเหตุอื่น จํานวน 8 หมูบาน โดยมีคาเฉลี่ยของมูลคาความเสียหายเทากับ
750 บาทตอครัวเรือนตอเดือน (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 2546)
นอกจากนี้ มีก ารศึ ก ษาประเด็ นอื่ นๆ ได แ ก การศึ ก ษารูป แบบการทํา เหมือ งแรตะกั่ ว ที่
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด การศึกษาวิจัยบําบัดดินปนเปอนตะกั่วดวยพันธพืชในพื้นที่
ศักยภาพแรตะกั่ว บริเวณตําบลชะแล อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในป พ.ศ. 2547 ซึ่งพบวา
จากการทดลองภาคสนามในแปลงดิ น มี ต น ไม ที่ ดู ด ซึ ม ตะกั่ ว ได ดี ได แ ก สาบเสื อ ผั ก กาดภู หิ น
ราชาวดีปาหญาตะกรับ ตองกง กกทราย และกูดหมาก (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
2548) และการศึกษาดานสาธารณสุขเพื่อเปนแนวทางในการเฝาระวังปญหาสุขภาพในพื้นที่
ทั้งนี้ ในพื้นที่ยังไมใหมีการทํากิจกรรมเหมืองแร แตใหนํากองแรที่ขุดขึ้นมาใชที่เหลืออยู
นํามาผลิตใหหมด เนื่องจากอยู ระหวางการขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ
ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรไดประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อกันเขตพื้นที่
เหมืองแรและแตงแรเดิมบริเวณอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เปนเขตศักยภาพแรตะกั่ว
จากเหตุการณปนเปอนตะกั่วในพื้นที่อําเภอทองผาภูมิ สงผลกระทบทําใหเกิดความเสี่ยงตอ
สุขภาพโดยเฉพาะกลุมเด็ก ถึงแมวาหนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการแกไขปญหามาอยางตอเนื่อง
รวมถึ ง การเฝ า ระวั ง และรั ก ษาผู ป ว ยที่ ร ะดั บ ตะกั่ ว ในเลื อ ดสู ง ในพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย แต ป จ จุ บั น ยั ง คง
มีการเรียกรองจากประชาชนในพื้นที่และองคกรพัฒนาเอกชนเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้แนวทาง
การแกไขปญหาในขณะนี้เปนการใหขอมูลกับประชาชนในพื้นที่อยางโปรงใสเพื่อลดความเสี่ยงของ
การสัมผัสตะกั่วในสิ่งแวดลอม
7

แรตะกั่วสงออกเปนแรตะกั่วซัลไฟด
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การแพรกระจายของสารหนูในพื้นที่อําเภอรอนพิบูลย จังหวัด นครศรีธรรมราช

ในป พ.ศ. 2529 มีการรองเรียนปญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตําบลรอนพิบูลย อําเภอ
รอนพิบูลย8 จังหวัดนครศรีธรรมราช หนวยงานภาครัฐไดเขาไปตรวจสอบพบผูปวยในพื้นที่ที่มีอาการทาง
ผิวหนัง และมีการเก็บตัวอยางดิน น้ํา พืชผัก และชีววัตถุตางๆ มาตรวจสอบ พบวาพื้นที่บริเวณนี้เปนพื้นที่
เสี่ยงการแพรกระจายของสารหนูในสิ่งแวดลอมจากการประกอบกิจกรรมเหมืองดีบุกในอดีต บางพื้นที่มี
ปริมาณสูงกวาระดับที่ปลอดภัยถึง 50 เทา โดยเฉพาะการปนเปอนสารหนูหรือแรอารเซโนไพไรต9
ที่สามารถละลายในน้ําในแหลงน้ําผิวดิน แหลงน้ําใตดิน (บอน้ําบาดาล บอน้ําตื้น) ซึ่งประชาชนในพื้นที่
นํามาอุปโภคบริโภค โดยการอุปโภคบริโภคน้ําที่มีการปนเปอนของ สารหนูนั้น มีผลเสียตอสุขภาพ
โดยเฉพาะทางผิวหนัง และกอใหเกิดความเสี่ยงในการเปนโรคมะเร็งผิวหนัง ซึ่งเปนโรคที่มีอันตรายถึงชีวิต
4.1. สาเหตุของปญหา
การทํา เหมือ งและแตง แร ดีบุกในบริ เวณพื้ นที่ อํ า เภอรอนพิบูลย ในอดี ต สงผลกระทบตอ
มนุษยและสิ่งแวดลอม ทําใหมีปริมาณสารหนูที่เกิดในแหลงแรบริเวณนี้ในสัดสวนสูง ประกอบกับ
การทําดําเนินกิจกรรมเหมืองแรและแตงแรเปนตัวเรงใหมีการแรกระจายของสารหนูเนื่องจาก
ความไมรูของหนวยงานภาครัฐในการควบคุมผูประกอบการเพื่อใหมีการปองกันผลกระทบที่อาจเกิด
ตอสิ่งแวดลอม และพฤติกรรมในการนิยมบริโภคน้ําจากบอน้ําตื้นของประชาชน
การแพรกระจายของสารหนูจากการทําเหมืองแรดีบุกแบงออกเปน 2 แหลง คือ แหลงที่ที่มี
ตําแหนงแนนอน มาจากกองกากแรที่ขนมาทิ้งบริเวณเขารอนนาสรวงจันทรรวม 2,500 ลูกบาศกเมตร ซึ่ง
ไดรับการฝงกลบอยางเหมาะสม และแหลงที่มาที่ไมสามารถกําหนดที่ตั้งชัดเจนของการปนเปอนในพื้นที่
ราบตะกอนเชิงเขา ตะกอนน้ําพา ในบริเวณอําเภอรอนพิบูลย โดยการแพรกระจายเกิดจาก 2 สาเหตุ ไดแก
1) ลักษณะทางธรรมชาติดานธรณีวิทยาของพื้นที่ที่มีสารหนูเกิดรวมกับ สายแรดีบุก และแรสารหนูถูก
กัดเซาะพัดพามาสะสมในที่ราบในรูปของแรอารเซโนไพไรต และ2) กิจกรรมของมนุษยในกระบวนการแตง
แร ลอยแร และทิ้งกากแรสารหนูกระจัดกระจาย โดยไมมีการจัดการอยางเหมาะสม ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่
ตําบลรอนพิบูลยมีแหลงแรดีบุกและมีการทํากิจกรรมเหมืองแรในบริเวณนี้ และสารหนูทปี่ นเปอ นมีการซึม
ตามตาน้ําใตดินไปยังบอน้ําตางๆ ในบริเวณใกลเคียง ซึ่งมีการสะสมมาเปนเวลา 40-50 ป รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในการเปดหนาดินที่มีแรสารหนู นอกจากนี้ การขาดแคลนระบบประปาจึงไม
8

9

ลักษณะทางธรณีวิทยาของอําเภอรอนพิบูลย เปนชั้นตะกอนลุมน้ํา ตะกอนเชิงเขา และตะกอนน้ําพา ประกอบดวยกรวดทราย
ทรายแปง ดิน สินแรดีบุก ซึ่งพุพังตามธรรมชาติจากเขารอนนาและเขาสวนจันทร นอกจากนี้ บริเวณทิศเหนือและตะวันตกของ
ที่ตั้งอําเภอ เคยผานการทําเหมืองแรดีบุกมาในอดีต และมีแหลงน้ําที่สําคัญ คือ แหลงน้ําผิวดินจากหวยรอนนา น้ําในขุมเหมือง
ตางๆ น้ําใตดิน และน้ําฝน
แร ส ารหนู เ กิ ด ร ว มในสายแร ดี บุ ก ในแหล ง ลานแร ส ารหนู อ ยู ใ นรู ป แบบของแร ซั ล ไฟด หรื อ แร อ าร เ ซโนไพไรต
(arsenopyrite4FeAsS) กิจกรรมของมนุษยในการแตงแร รอนแร และทิ้งกากแร ทําใหสารหนูแพรกระจายออกไป และเปลี่ยน
ภาวะขาดออกซิเจนเปนภาวะมีออกซิเจนทําให แรอารเซโนไพไรต กลายเปน กรดอารเซนิค (arsenic acid 4H3AsO4)
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สามารถจัดหาน้ําสะอาดใหประชาชนในพื้นที่ไดทั่วถึง ประชาชนในพื้นที่จึงบริโภคน้ําจากบอน้ําตื้น ทําให
สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อําเภอรอนพิบูลย
4.2. ผลกระทบ
การปนเป อนของสารหนู ในสิ่ งแวดล อมบริ เวณพื้ นที่ ตํ าบลร อนพิ บู ลย ที่ เกิ นมาตรฐาน10
พืชผัก
เนื้อสัตวและสัตวน้ําตางๆ ตะกอนทองน้ํา แหลงน้ําผิวดินและน้ําใตดิน
ไดแก ดิน11
โดยเฉพาะการปนเปอนในน้ําบอตื้น (ดินรอนทราย/ดินทราย) ในป พ.ศ. 2533 วัดคาสารหนูจากบอน้ํา
ตื้นไดคาสูงสุด 9 มิลลิกรัมตอลิตร ป พ.ศ. 2543 วัดไดคาสูงสุด 1.02 มิลลิกรัมตอลิตร และในป
พ.ศ. 2547 วัดไดคาสูงสุด 3.10 มิลลิกรัมตอลิตร12 (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 2548)
นอกจากนี้มีการตรวจวัดโดยกระทรวงสาธารณสุข (2547) พบวามีการปนเปอนของสารหนูในบอน้ําใน
ระดับสูงมาก (มากกวา 0.2–4.45 มิลลิกรัมตอลิตร) ไดแก บานหมู 2 (ประชากร 2,710 คน) หมู 1213
(ประชากร 3,500 คน) และหมู 13 (ประชากร 1,823 คน) และหมูบานที่มีการปนเปอนสารหนูระดับสูง
(มากกวา 0.05-0.2 ไมโครกรัม/ลิตร) ไดแก บานหมู 1 (ประชากร 825 คน) หมู 3 (ประชากร 2,300 คน)
หมู 7 (ประชากร 2,300) และหมู 15 (ประชากร 3,657 คน)
การปนเปอนดังกลาวไดสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในอําเภอรอนพิบูลย เนื่องจากการ
รับสัมผัสสารหนูเขาสูในรางกาย โดยตรวจพบสารหนูในเสนผม เล็บ เนื้อเยื่อ และเลือด ในระดับสูงมาก
โดยในป พ.ศ. 2533 พบผูปวยกวา 2,000 ราย ที่มีอาการโรคพิษสารหนู (โรคไขดํา)14 และมีอาการ
โรคมะเร็งผิวหนัง15 ในป พ.ศ. 2543 กระทรวงสาธารณสุขมีการสํารวจประชากรกลุมเสี่ยงตอการเกิด
โรคพิษสารหนูและโรคมะเร็งผิวหนังพบวาประชากรเปนโรคพิษสารหนูประมาณรอยละ 20 ของประชากร

10
11

คามาตรฐานสารหนูในแหลงน้ําผิวดิน 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร
มีการปนเปอนของสารหนูในดินตั้งแต 50-5,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และในตะกอนทองน้ํา ตั้งแต 130-6,600 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม (กรมควบคุมมลพิษ 2541)
ในแตละปมีบอน้ําตื้นที่ตรวจวัดจํานวน 6 บอ และปริมาณสารหนูที่วัดไดสูงสุดไมใชบอเดียวกันเสมอ ประกอบกับในป พ.ศ.
2547 มีการกอสรางทางและขุดดินขึ้นมา
13
บริเวณบานหมู 2 และ หมู 12 และหมูบานใกลเคียงในตําบลรอนพิบูลย มีสภาพเปนบอแรขนาดใหญในอดีต มีการรอนแรตาม
ลําธารโดยชาวบานแถบนั้น และบริษัทที่รับซื้อแรมีการทําการลางแรและแยกแรในบริเวณนี้
14
การสะสมของสารหนูในรางกายจนเกิดอาการทางผิวหนังใชเวลาไมนอยกวา 10 ป โดยโรคไขดําจะมีอาการ ไดแก ผิวดําตามตัว
และมีตุมแข็งขึ้นที่ฝามือฝาเทา ซึ่งแสดงถึงความผิดปกติของเซลลผิวหนัง ปวดทอง ทองอืด ทองรวง ซีด ชาตามปลายมือปลาย
เทา และออนเพลีย ซึ่งอาการดังกลาวจะสงผลกระทบตอความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพของผูปวย
โดยผูปวยที่เปนเรื้อรังจะทําใหเปนมะเร็งผิวหนังได
15
ปริมาณสารหนูที่ทําใหเกิดตุมแข็งและกอใหเกิดมะเร็งผิวหนังมีประมาณ 0.5-1 กรัม โดยรับประทาน 0.4-0.6 ไมโครกรัม/ลิตร
เปนประจําทุกวันเปนเวลาหลายป (ธาดา 2531)
12
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ทั้งหมด16 โดยในป พ.ศ. 2548 คาดวามีประชากรเปนโรคพิษสารหนูและโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็ง
ผิวหนังในตําบลรอนพิบูลย จํานวนประมาณ 5,000 คน จากประชากรทั้งหมด 29,027 คน โดยมีผูปวยที่
ตองใหการรักษาอยางเรงดวนประมาณ 1,000 ราย และในกลุมผูปวยโรคพิษสารหนูทั้งหมดมีผูปวยที่เปน
โรคมะเร็งผิวหนังและเสียชีวิตไปแลวกวา 10 ราย (ณ ป พ.ศ. 2548)
4.3. การดําเนินการ
ภายหลังการพบผูปวยที่มีอาการผิดปกติทางผิวหนัง ในป พ.ศ. 2530 ไดจัดตั้งคณะกรรมการแกไข
ปญหาความเดือดรอนเฉพาะหนาของราษฎรอันเนื่องจากพิษสารหนูที่ปนเปอนอยูในแหลงน้ํา ป พ.ศ
2531 จัดตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรเนื่องจากการ
ปนเปอนของพิษสารหนูหรือสารพิษอื่นที่เปนอันตราย โดยการประสานความรวมมือใหหนวยงาน
ภาครัฐเขาไปสํารวจพื้นที่ และหามการทําเหมืองและแตงแร ตลอดจนการรอนแรในอําเภอรอน
พิบูลย การตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดโรคทางผิวหนัง โดยหนวยงานดานสาธารณสุขไดสํารวจและ
สังเกตอาการประชาชนในพื้นที่เพื่อหาสาเหตุที่ทําใหไดรับสารหนูและพบวาแหลงน้ําใชในบริเวณ
ตําบลรอนพิบูลยเปนสาเหตุทําใหมีจํานวนผูปวยจํานวนมาก จึงมีแนวทางการดําเนินการ ไดแก
การหยุดกิจ การเหมืองแรในป พ.ศ. 2537เพื่อลดการแพรกระจายของสารหนูในสิ่งแวดลอม การหาแหลง
น้ําสะอาดใชทดแทนแหลงน้ําที่ปนเปอนสารหนู การปองกันและแกไขปญหาการเกษตร การรวบรวมกากแร
สารหนูและฝงกลบอยางเหมาะสม (Secure Landfill) การติดตามตรวจสอบเปนประจําทุกป ารเฝาระวังการ
แพรกระจายของสารหนูบริเวณบอฝงกลบกากแรสารหนู แหลงน้ําผิวดิน บอน้ําตื้น บอน้ําบาดาล ประปา
ภูเขา และน้ําขุมเหมืองดีบุกเกา
ภาครั ฐได ให การสนั บสนุ นงบประมาณในการช วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ ได รั บผลกระทบ
มาอยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ. 2530 เปนการใหความชวยเหลือเบื้องตนเปนจํานวนเงิน2.3 ลานบาท และ
จัดหาแหลงน้ําสะอาด และในป พ.ศ. 2533 ไดจัดสรรงบประมาณจํานวน 300,000 บาท เพื่อตรวจสอบ
สุขภาพของประชากรกลุมเสี่ยง การตรวจรักษาผูปวย และใหความรูดานสุขอนามัยในการรับประทาน
อาหารและน้ําและการอยูอาศัยในพื้นที่ โดยไดเงินตอเนื่องเปนจํานวน 1.2 ลานบาท ในป พ.ศ. 2534 และ
ไดรับเพิ่มขึ้นเปน 1.4 ลานบาท ในป พ.ศ. 2535 และไดรับงบประมาณตอเนื่องจนถึงป พ.ศ. 2538
(จันทรเพ็ญ 2535)
เพื่อการใหความชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบจึงไดมีการศึกษา สํารวจและวิเคราะห
เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการฟนฟูสภาพการปนเปอนของสารหนูและลดการแพรกระจายของสารหนูที่
อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการสํารวจขอมูลพื้นฐานดานสาธารณูปโภค ดาน
เศรษฐกิจ ดานสุขอนามัย และธรณีวิทยา การประเมินระดับความรุนแรงของพื้นที่ที่มีปญหาสารหนู
16

ประชากรที่มีโอกาสเปนโรคพิษสารหนูหรือโรคมะเร็งคิดเปนรอยละ 20 ของประชากรทั้งหมด (การสํารวจขององคการอนามัย
โลก)
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ในแหลงน้ําผิวดิน แหลงน้ําใตดิน และบริเวณที่เคยผานการทําเหมืองแร รวมทั้งการกําหนดวิธีการที่
เหมาะสมในการฟนฟูสภาพแวดลอม (กรมควบคุมมลพิษ 2541) นอกจากนี้ มีการศึกษาวิจัยใน
สาขาที่เกี่ยวของ เชน การศึกษาหาสาเหตุการปนเปอนของพิษสารหนูในสิ่งแวดลอม การวิจัยและ
ติดตามตรวจสอบการปนเปอนของสารหนูในฝุนละอองและน้ําฝนในพื้นที่อําเภอรอนพิบูลย การเฝาระวังการ
ปนเปอนของสารหนูในน้ําบริโภคของตําบลรอนพิบูลย การศึกษาวิธีการกําจัดสารหนูในน้ําทิ้งหลัง
การแตงแร รวมทั้งการศึกษาการวิจัยดานการปนเปอนของสารหนูในผลิตผลการเกษตร โดยศูนยวิจัย
และฝกอบรมด านสิ่งแวดลอม รายงานวาผลิตผลการเกษตรจากอําเภอรอนพิ บูลยนั้นยังมีความ
ปลอดภัยที่ประชาชนสามารถบริโภคได (วรรณวิมล 2548) และการปนเปอนสารหนูในสิ่งแวดลอมมี
แนวโนมลดลง รวมทั้งภาครัฐกําลังมีการศึกษาเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการฟนฟูสภาพการปนเปอน
ของสารหนูที่อําเภอรอนพิบูลยที่เคยมีการนําเสนอเมื่อป พ.ศ. 254117
นอกจากนี้ มี ก ารเฝ า ระวั ง การปนเป อ นของสารหนู ใ นน้ํ า บริ โ ภคของตํ า บลร อ นพิ บู ล ย
โดยการตรวจหาปริมาณสารหนูในน้ําประปา และน้ําฝนในเขตพื้นที่เสี่ยง เพื่อวางแผนการใชน้ําของ
ประชาชนและใหความรูแกประชาชนในการตรวจหาปริมาณสารหนูกอนนําน้ําจากแหลงตางๆ มาใช
ในปจจุบันการดําเนินการภาครัฐเปนการศึกษาวิจัยและตรวจปริมาณสารหนูในสิ่งแวดลอม
การตรวจสอบในบอฝงกลบกากแรสารหนูและแหลงน้ํา การสงเสริมการใชน้ําประปาและการจัดหา
แหลงน้ําสะอาด และการใหบริการการรักษาโรคพิษสารหนูและโรคระเร็งผิวหนังของผูปวยที่ไดรับ
ผลกระทบโดยมีโรงพยาบาลรอนพิบูลยเปนหนวยงานประสานงาน นอกจากนี้ ประชาชนในพื้นที่ได
มีการรวมตัวจัดตั้งกองทุนวันละบาทเพื่อชวยเหลือกันเองในพื้นที่ และไมเห็นดวยที่ภาครัฐจะประกาศ
พื้นที่ตําบลรอนพิบูลยเปนเขตควบคุมมลพิษ ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่มีความกังวลถึงผลกระทบตอ
ผลผลิตการเกษตรที่ผลิตจากพื้นที่ตําบลรอนพิบูลยวาจะไมเปนที่ยอมรับ ซึ่งจะสงผลกระทบตอรายได
และความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่
การแพรกระจายของสารหนูในตําบลรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช สงผลกระทบตอสุขภาพ
ของประชาชนทําใหเกิดโรคพิษสารหนู เนื่องจากความไมรูของภาครัฐเกี่ยวกับการแพรกระจายของสารหนู
จากการทําเหมืองดีบุกจึงมิไดกําหนดมาตรการที่เขมงวด และความไมรูของประชาชนในพื้นที่จึงมีการ
สัมผัสสารหนูที่ปนเปอนในสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะจากแหลงน้ํา ประกอบกับที่ผานมามีความลาชาในการ
17

แผนปฏิบั ติ การฟนฟู สภาพการปนเปอนสารหนู อํ าเภอร อนพิ บู ลย จั งหวัดนครศรี ธรรมราช (2541) มี 13 แผนงาน ได แก
1) การกําหนดมาตรการจัดการกากแรจากกิจกรรมเหมืองแรและตอเนื่องใหมีการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 2) กําหนดใหเหมือง
แรบางประเภทและกิจกรรมตอเนื่องตองจัดทํา Vadose Zone Monitoring 3) ปรับปรุงมาตรฐานน้ําเพื่อการบริโภคใหสอดคลองกับมาตรฐานที่
กําหนด 4) การจัดเก็บกองกากแรที่ยังหลงเหลือในพื้นที่เหมืองแร 5) การติดตามตรวจสอบพื้นที่ฝงกลบกองกากแรที่ไดดําเนินการแลว
6) การจัดหาน้ําสะอาดโดยระบบประปา 7) การจัดหาน้ําสะอาดใหครัวเรือนที่อยูหางไกลพื้นที่ใหบริการน้ําประปา 8) การติดตามสุขภาพ
อนามัยและใหการรักษา 9) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่ 10) การวิจัยทางธรณีวิทยาและอุทกวิทยาเพื่อศึกษาสาเหตุ
การปนเปอนสารหนูในพื้นที่ 11) การพัฒนาเทคโนโลยีในการบําบัดสารหนูในน้ําและดิน 12) การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ และ
13) การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานที่เขาไปแกไข
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จัดการแกไขปญหา และไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการติดตามและประสานการดําเนินการ ถึงแมวา
ภาครัฐไดแกปญหาโดยการไมออกประทานบัตรและตออายุประทานบัตร ตลอดจนไมใหมีการแตงแรและ
รอนแรในตําบลรอนพิบูลยแลว แตการปนเปอนในสิ่งแวดลอมและผลกระทบระยะยาวตอสุขภาพของ
ประชาชนยังไมไดรับการดูแลเทาที่ควร ดังนั้นจึงควรใหความสําคัญในการลดและควบคุมความเสี่ยงของ
กลุมประชาชน ติดตามและใหการรักษากับกลุมเสี่ยงอยางตอเนือ่ ง และทีส่ าํ คัญจะตองมีการสือ่ สารสองทาง
ระหวางภาครัฐและประชาชนเพื่อสรางความเขาใจและรวมมือกันในการจัดการกับปญหา

5.

การปนเปอนของแคดเมียมในสิ่งแวดลอม: กรณีหวยแมตาว อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก

ผาแดง เปนแหลงแรสังกะสีซึ่งไดมีการสํารวจพบโดยกรมทรัพยากรธรณีมากวา 40 ป และ
กรมทรัพยากรธรณีไดใหสัมปทานการทําเหมืองแกบริษัท ไทยซิงค เมื่อป พ.ศ. 2515 โดยมีเงื่อนไข
ที่สําคัญประการหนึ่งคือไทยซิงค จะตองกอสรางโรงถลุงแรสังกะสีขึ้นภายใน 3 ป โรงถลุงแรสังกะสีนี้มี
กําลังการผลิตสังกะสี 25,000 ตันตอป ในเริ่มแรก และมีกําลังการผลิตเต็มที่ 60,000 ตันตอป ตอมา
บริษัทผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ไดรับสัมปทานชวงตอและเขามาดําเนินการกิจกรรมเหมืองแร
สังกะสีในป พ.ศ. 2527 ในระยะแรกทําการผลิตสังกะสีแทง (Zinc Ingot) กอน จนกระทั่ง ป พ.ศ. 2531
บริษัทฯ ไดเริ่มการผลิตโลหะสังกะสีผสม (Zinc Alloy) และจากการถลุงแรสังกะสี ซิลิเกตจะไดกาก
แคดเมียมเปนผลพลอยได ซึ่งสามารถนําไปผลิตโลหะแคดเมียมในบริเวณเดียวกับโรงถลุงสังกะสี มีกําลัง
การผลิตแคดเมียมปละ 850 ตัน และตั้งแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา บริษัทมีกําลังการผลิตโลหะสังกะสี
105,000 ตันตอป บริษัทฯ มีรายไดปละหลายพันลานบาท ในขณะที่คาภาคหลวงที่ตองจายใหกับภาครัฐ
มีสัดสวนที่นอยกวารอยละหนึ่งของรายได (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 รายไดและคาภาคหลวงของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2545-2547
รายได/คาภาคหลวง
รายได (บาท)
คาภาคหลวงโลหะสังกะสี (บาท)
คาภาคหลวงแรสังกะสี (บาท)

2545
4,380,297,985
25,608,769
172,459

2546
4,827,968,779
30,898,978
9,963

ที่มา: 1) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 2548
2) บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 2547
3) บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 2548
หมายเหตุ: บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

2547
5,663,727,552
46,077,158
0

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

18

สถานการณปริมาณแคดเมียมที่มีคาสูงกวามาตรฐานในแหลงน้ําบริเวณหวยแมตาว จากการ
สํารวจพบการปนเปอนของแคดเมียมในพืชผลการเกษตรและในนาขาวบริเวณตําบลแมตาว อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก โดย IWMI (International Water Management Institute)18 และกรมวิชาการเกษตร ในชวงป
พ.ศ. 2544–2545 พบวาดินนาขาวมีแคดเมียมปนเปอน 0.46–218 มิลลิกรัม/กิโลกรัม19 สําหรับเมล็ด
ขาวจากที่นาจํานวน 434 แปลง พบแคดเมียมปนเปอนในชวง 0.01–7.70 มิลลิกรัม/กิโลกรัม รวมทั้งมี
การสํ ารวจปริ มาณแคดเมี ยมในสั ตว น้ํ า พบว า มี ค าความเข มข นของแคดเมี ยมระหว าง 0.04-0.01
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งเปนคาที่ต่ํากวาคามาตรฐาน นอกจากนี้จากการตรวจหาการปนเปอนของแคดเมียม
ของประชาชนใน 8 หมูบาน พบวามีแคดเมียมในรางกายของประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกลาว
ตอมา ในป พ.ศ. 2546 ไดมีการนําเสนอปญหาการปนเปอนสารแคดเมียมในดินและใน
ขาวซึ่งปลูกในบริเวณลุมน้ําแมตาว อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และไดรับการพิจารณาเปนปญหาใน
ระดั บชาติ นอกจากนี้ ผลการศึ กษาในเวลาต อมาโดยหน วยงานของรั ฐพบว ามี ผลยื นยั นในการพบ
สารแคดเมียมปริมาณสูงในตะกอนทองน้ําหวยแมตาวและหวยแมกุ และการศึกษาดังกลาวไดตงั้ สมมติฐาน
วาตะกอนดินดังกลาวอาจมาจากการทําเหมืองแรสังกะสีที่อยูบริเวณตนน้ําของลุมน้ําแมตาว
5.1. สาเหตุของปญหา
แคดเมียมเปนโลหะหนักที่โดยทั่วไปจะพบในดินในปริมาณต่ํามาก (Trace element) โดยมีอยู
ในปริมาณไมเกิน 1 มิลลิกรัมตอดิน 1 กิโลกรัม ดังนั้นพืชหลายชนิดจึงมีโอกาสสะสมแคดเมียมอยูในสวน
ตางๆ และในปริมาณที่แตกตางกันไปตามชนิดของพืช การปนเปอนของสารแคดเมียมในดินสามารถเกิดขึน้
ไดจากการถูกพัดพามาทั้งในรูปของสารละลายในน้ําและในตะกอนดินที่มากับน้ําและตกตะกอนสะสมใน
บริเวณพื้นที่ทําการเพาะปลูกของพื้นที่ลุมน้ํา โดยทั่วๆ ไป รางกายจะไดรับแคดเมียมเขาไปโดยผานทางการ
กินอาหารที่ปนเปอนแคดเมียม นอกจากนี้การดื่มน้ําที่ปนเปอนหรือการหายใจเปนการเขาสูรางกายในอีก
รูปแบบหนึ่ง แคดเมียมสามารถทําใหเกิดพิษสะสมไดในมนุษย เชน ปริมาณแคดเมียมในรางกายจะเพิม่ ขึน้
ตามอายุการขับเอาแคดเมียมที่รางกายดูดซึมเขาไปแลวออกจากรางกายเปนไปไดคอนขางชามาก และ
วงจรครึ่งชีวิตของแคดเมียมในคนคอนขางยาว 16-33 ป ปริมาณแคดเมียมทั้งหมดในรางกายครึ่งหนึ่งจะ
ไปสะสมอยูที่ไตและตับ หากรางกายมนุษยไดรับแคดเมียมในปริมาณปานกลางเขาไปนานติดตอกัน ความ
เปนพิษมักจะไปปรากฏที่ไตโดยทําใหเกิดแผลที่ไต รวมถึงการที่ไตขับปสสาวะที่มีโปรตีนมากกวาปกติ ซึ่ง
โปรตีนที่ขับออกมาสวนใหญจะเปนโปรตีนที่มีน้ําหนักโมเลกุลต่ํา (กรมควบคุมมลพิษ 2541)
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เปนองคกรนานาชาติอิสระ ที่ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําและดินในประเทศกําลังพัฒนา
คาอนุโลมสูงสุดที่ยอมใหมีไดในดินนาขาว (Maximum Permissible) เทากับ 3.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ของ The European
Economic Community คาอนุโลมสูงสุดที่ยอมใหมีไดในเมล็ดขาวเทากับ 0.2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ของ CODEX Committee on
Food Additives and Contaminants และคาเฉลี่ยแคดเมียมในสัตวน้ําไมเกิน 2.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
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5.2. ผลกระทบ
พื้นที่ไดรับผลกระทบคือพื้นที่ซึ่งตรวจพบการปนเปอนแคดเมียมในดิน น้ํา และ ขาว อยูใน
พื้นที่ 3 ตําบล ในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ไดแก ตําบลแมตาว ตําบลแมกุ และตําบลพระธาตุผาแดง
ซึ่งคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบและแกไขปญหาการปนเปอนของแคดเมียมในพื้นที่ แมตาวได
ประมาณขนาดของผลกระทบในเบื้องตนวา ประชากรที่อาศัยอยูในบริเวณดังกลาว 5,756 คน มีผลผลิต
ขาวถึง 7,592 ตันตอป มีพื้นที่นาขาวรวม 11,141 ไร ขาวจะถูกนําไปจําหนายที่ อ.แมสอด ที่มีประชากร
รวม 106,413 คน ตอมา จังหวัดตากไดผลสํารวจพบวาขาว 2,164.1 ตัน ในฤดูการผลิตป พ.ศ. 2547
เปนของเกษตรกร 798 ราย ที่ประสบปญหาการปนเปอน
สําหรับผลกระทบตอสุขภาพ โรงพยาบาลแมสอดไดตรวจหาระดับแคดเมียมในรางกาย
ของประชาชนอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป20 ซึ่งอาศัยอยูในเขตพื้นที่ที่พบวามีแคดเมียมสูง โดยเริ่มดําเนินการ
ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2547 และไดแจงผลในเดือนกันยายน พ.ศ. 2548 วา จากการตรวจ
สุขภาพประชาชนจํานวนทั้งสิ้น 7,730 ราย พบวา ประชาชนที่มีระดับแคดเมียม ในเลือดและ
ปสสาวะในเกณฑปกติ (< 5 ไมโครกรัม/กรัมครีเอตินิน) มีจํานวน 6,886 คน คิดเปนรอยละ 89.1
และพบในเกณฑคอนขางสูงและสูง (> 5 ไมโครกรัม/กรัมครีเอตินิน) จํานวน 844 คน คิดเปนรอย
ละ 10.9 และจากการตรวจการทํางานของไตในกลุมที่พบระดับแคดเมียมคอนขางสูงและสูง 844
ราย พบวามีผูปวยโรคไต 40 ราย และ 219 ราย การทํางานของไตกําลังเขาสูภาวะไมปกติ ซึ่งจะมี
การติ ด ตามและตรวจสอบในรายละเอี ย ดของสาเหตุ ก ารเกิ ด เพื่ อ การป อ งกั น และรั ก ษาต อ ไป
นอกจากนี้ ในกลุมที่พบระดับแคดเมียมคอนขางสูงและสูง 844 ราย นั้น มีผูเสียชีวิตแลว 13 ราย
สาเหตุการตายมีรายงานทางการแพทยที่ยืนยันวาไมไดมีความเกี่ยวของกับการสะสมแคดเมียม
ในรางกายโดยตรง สวนใหญเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง และโรคปอด ในขณะที่หากมีสาเหตุ
จากแคดเมียมจะเปนโรคไตวาย

.
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การตรวจหาระดับแคดเมียมในรางกายของประชาชน ตรวจหาเฉพาะผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป เพราะโดยปกติการสะสมแคดเมียมใน
รางกายใชเวลานาน จึงมีการตรวจในผูใหญกอนวาแคดเมียมไดเขาไปทําลายไตและกระดูกหรือไม จากนั้นจึงใหการดูแลในเด็ก

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

20

5.3. การดําเนินการ
การดําเนินการของภาครัฐเพื่อแกไขปญหาการปนเปอนของแคดเมียในสิ่งแวดลอมบริเวณ
ลุ มน้ํ า แม ต าว คือ การจั ด ตั้ ง คณะทํ า งานเฉพาะกิ จ เพื่อ ตรวจสอบและแก ไ ขป ญ หาการปนเป อ น
ของแคดเมียมในพื้นที่ดังกลาว ประกอบดวย หนวยงานที่เกี่ยวของ (ตารางที่ 2) ไดแก จังหวัดตาก
กรมควบคุ ม มลพิ ษ กรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร
กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมควบคุมโรค และโรงพยาบาลแมสอด โดยทําการตรวจสอบหา
แหลงและสาเหตุการปนเปอนของแคดเมียมในดินนาขาวและเมล็ดขาว พบวามีสาเหตุ 2 ประการ
คือ เกิดจากกระบวนการผุพังสลายตัวตามธรรมชาติของพื้นที่ เนื่องจากมีการตรวจพบปริมาณ
แคดเมียมและสังกะสีเปอนสูงผิดปกติในชั้นดินและตะกอนธารน้ําของทั้งลุมน้ําหวยแมตาว ซึ่งรองรับ
น้ําลนจากกิจกรรมเหมืองแร และลุมน้ําหวยแมกุ ซึ่งอยูฝงตรงขาม และเกิดจากกระบวนการทํา
เหมืองแรจากการเปดหนาเหมืองและการทําไรในพื้นที่ลาดชันที่สงผลใหเกิดการกระจายตัวของแร
ธาตุ ปริมาณแคดเมียมในบริเวณที่ผานเหมืองแรมีคาสูงกวาบริเวณตนน้ํา หนวยงานตางๆ ดังกลาว
ไดดําเนินการแกไขปญหา เชน ตรวจวิเคราะหการปนเปอนในสิ่งแวดลอม ตรวจหาแคดเมียมใน
รางกายของประชาชน และใหความรูและใหการรักษาผูมีแคดเมียมสะสมในรางกายสูง
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ตารางที่ 2 การดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไขปญหาการปนเปอนของ
แคดเมียมในพื้นที่แมตาว
งบประมาณ
(ลานบาท)
จังหวัดตาก
รับซื้อขาวปนเปอนแคดเมียมและนําไปทําลาย
56
กรมควบคุมมลพิษ
ตรวจสอบการปนเปอนแคดเมียมในสิ่งแวดลอม
na
กรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐาน มอบหมายให ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลศึ ก ษาวิ ธี ก าร
2
และการเหมืองแร
ปฏิบัติที่ดี (Best practice) สําหรับเหมืองแรสังกะสี
กรมประมง
วิเคราะหหาแคดเมียมปนเปอนในสัตวน้ําในลุมน้ํา
na
แมตาว
สํานักงานนโยบายและแผน กําหนดเขตควบคุมการเพาะปลูกและพัฒนาอาชีพ/
370
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ ฟนฟูดินปนเปอน
สิ่งแวดลอม
กรมวิชาการเกษตร
การสํ า รวจการปนเป อ นของแคดเมี ย มในพื ช ผล
na
การเกษตรและในนาขาว
กรมพัฒนาที่ดิน
ศึกษาการปนเปอน วางแนวทางการปลูกพืช
200
กรมสงเสริมการเกษตร
จัดแปลงสาธิตการปลูกไมดอก ไมประดับ
0.4
กรมควบคุมโรค
ตรวจสุขภาพประชาชน
na
โรงพยาบาลแมสอด
ตรวจสุขภาพและรับรักษาผูมีแคดเมียมในรางกาย
na
2
บริษัท ผาแดงอินดัสทรีฯ
วาจางศูนยวิจัยแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอม
และของเสี ย อั น ตราย จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย
ทําการศึกษาการปนเปอนของแคดเมียมในลุมน้ําแม
ตาว
ปรับปรุงบอดักตะกอนและสรางบอดักตะกอนเพิ่ม
na
ภาคประชาชน
ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลปญหา โดยมี
การเรี ยกรองใหส ถานประกอบการเหมืองแรหยุ ด
กิ จ การทํ า เหมื อ งชั่ ว คราวและทํ า หนั ง สื อ ส ง ไปยั ง
สถานทูตญี่ปุนเพื่อสงผูเชี่ยวชาญมาชวยในการแกไข
ปญหาการปนเปอนของดิน
หนวยงาน

การดําเนินการ

ที่มา: รวบรวมโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
หมายเหตุ: na = ไมมีขอมูล

ระยะเวลา
ดําเนินการ
2547-2548
na
2547-2548
2547-2548
na

2544-2545
2548-2555
2548
na
na
2547-2548

na
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จังหวัดตาก ไดดําเนินการแกไขปญหาและวางแผนแกไขปญหา คือ แผนระยะสั้น ประกอบดวย
10 กิจกรรม ใชงบประมาณ 154.14 ลานบาท สวนระยะกลางและระยะยาว 15 กิจกรรม งบประมาณ
52.52 ลานบาท การแกปญหาระยะสั้นเปนการเก็บขอมูลขาวที่ปนเปอนแคดเมียม การประเมินราคา
การรับซื้อ และการทําลาย การศึกษาวิจัยดานผลกระทบจากสารแคดเมียมในขาว การสงเสริมอาชีพอื่น
ทดแทน การสงเคราะหและฟนฟูสภาพจิตใจผูประสบปญหาแคดเมียมปนเปอนในพื้นที่ปนเปอน การ
แกปญหาระยะยาว ได แก การฟ นฟูดิ นที่ ปนเป อน การโซนนิ่ งพื้นที่ปนเปอน การปองกันการชะล าง
พังทลายของดิน และการปองกัน การแพรกระจายของสารแคดเมียมในพื้นที่เพาะปลูกและสิ่งแวดลอม
แผนระยะยาวสวนหนึ่งเปนของกรมชลประทาน ประกอบดวยโครงการจัดหาน้ําเพื่อใชในพื้นที่เพาะปลูก
ประมาณ 35,000 ไร ในลุมน้ําแมตาวและแมกุ สวนน้ําในลําหวยทั้งสองจะปลอยใหไหลลงแมน้ําเมย
จะไมนํามาใชประโยชน โดยการกอสรางพนังกั้นน้ําตามสองฝงลําหวยทั้งสอง ทั้งนี้การใหเกษตรกรงด
ปลูกขาวหรือพืชอาหารนั้นจะกระทบตอรายไดและการครองชีพของเกษตรกร จังหวัดตากจึงไดประชุมหารือ
รวมกับผูนําชุมชนทั้ง 3 ตําบลเพื่อพิจารณาแกไขปญหาดังกลาว โดยเกษตรกรขอรับชดเชยการงดปลูกขาว
และพืชอาหารอื่นๆ ในอัตราไรละ 4,220 บาท
กรมควบคุมมลพิษ ไดดําเนินการตามแผนการแกไขปญหาแคดเมียมและฟนฟูดิน ในหมูบาน
พะเดะ และหมูบานแมตาวใหม ต.พระธาตุผาแดง อ.แมสอด จ.ตาก ใชงบประมาณทั้งสิ้น 110 ลานบาท
แผนแบงเปน 2 ระยะ ระยะสั้น ชวงเดือน สิงหาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2547 งบประมาณ 66 ลานบาท คาดวา
มีอยูประมาณ 1,000-2,000 ตัน โดยจะนําไปทําลายทั้งหมด ไมวาจะปนเปอนมากนอยเพียงใด เพราะไม
ตองการใหชาวบานนําไปบริโภคหรือจําหนาย นอกจากนี้ ยังมีมาตรการชดเชยสําหรับเกษตรกรที่ไมไดทํา
นาฤดูนี้เนื่องจากมีที่นาอยูในพื้นที่เสี่ยง ระยะยาว ป พ.ศ. 2548-2549 งบประมาณ 44 ลานบาท การ
แกปญหาดินปนเปอนแคดเมียมในพื้นที่ ซึ่งมีการปนเปอนนอย จะแกปญ
 หาดวยวิธกี ารควบคุมปริมาณน้าํ
ในการปลูกขาว ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินและกรมวิชาการเกษตรจะลงพื้นที่ไปแนะนําแกเกษตรกร สวนการ
แกปญหาดินปนเปอนแคดเมียมระดับปานกลางสูงถึงประมาณ 764 ไร จะใชวิธีการพลิกหนาดิน เนื่องจาก
ตรวจสอบพบวาแคดเมียมจะปนเปอนในดินลึกแค 10-15 เซนติเมตรเทานั้น ถาพลิกหนาดินไปอยู
ขางลาง แลวใหเกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่นแทน เชน ถั่ว เพื่อฟนฟูดิน โดยรัฐบาลอาจจะตองรับประกันราคา
ผลิตผลดวย ทั้งนี้คาดวาภายในป พ.ศ. 2548 ปญหาทุกอยางนาจะสามารถแกไขไดหมด
กรมอุ ตสาหกรรมพื้ นฐานและการเหมื องแร ได ร วมกั บมหาวิ ทยาลั ยมหิ ดลดํ าเนิ นการเพื่ อ
วางแผนการบริหารจัดการสภาพปญหาการปนเปอนของแคดเมียมอยางเปนรูปธรรมและครบวงจร ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ไดดําเนินโครงการกําหนดมาตรฐานมลพิษและการจัดการสิ่งแวดลอม
อุ ตสาหกรรมเหมื องแร และโลหกรรม เพื่ อศึ กษาชนิ ดของมลพิ ษและปริ มาณการปล อยมลพิ ษจาก
อุตสาหกรรมเหมืองแรและโลหะการชนิดแรสังกะสี จังหวัดตาก ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และสุขภาพอนามั ยของประชาชนพรอมทั้งเสนอแนะมาตรฐานวิธีการจัดการมลพิษจากการประกอบ
อุตสาหกรรมเหมืองแรและโลหะการชนิดแรสังกะสีขึ้นโดยเฉพาะ
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กรมประมงไดดําเนินการตรวจวิเคราะหหาสารปนเปอนในสัตวน้ําในบริเวณหวยแมตาว
ไดแก บริเวณถ้ําเสือ บานพะเดะ บานแมกุ และบานแมตาวกลาง พบวา คาความเขมขนของสาร
แคดเมียมที่ตกคางในสัตวน้ํามีปริมาณสูงเกินคามาตรฐานที่กําหนดไว 2.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
ซึ่งอาจเปนอันตรายหากมีการนํ ามาบริโภค โดยในปลาไหลพบสารแคดเมียมมีความเขมขนถึ ง
3.84 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ปูหิน มีความเขมขน 4.52 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และหอยโขง มีความเขมขน
4.85 มิลลิกรัม/กิโลกรัม กรมประมงจึงไดประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณลุมน้ําแมตาว
ใหระมัดระวังการบริโภคอาหารที่ผลิตจากสัตวน้ําเนื่องจากสารแคดเมียมอาจเขาสูรางกายได
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดกําหนดแผนการแกไข
ปญหาแคดเมียมปนเปอนในลุมน้ําแมตาว แผนระยะกลาง คือการกําหนดเขตควบคุมการเพาะปลูก
พัฒนาอาชีพ งบประมาณ 218 ลานบาท และแผนระยะยาว ฟนฟูดินปนเปอน 152 ลานบาท
กรมพัฒนาที่ดินจะรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําโครงการแกไขปญหาโดยการระดม
ความคิ ด เห็ น และสํ า รวจความต อ งการของเกษตรกรเพื่ อ ใช เ ป น ข อ มู ล ในการปรั บ โครงสร า ง
การปลู กพืช เช น เปลี่ยนเป น ปลู กพืช อื่นเพื่อตัด หว งโซอ าหารเดิม รวมทั้งจะสํ า รวจพื้นที่ลุมน้ํ า
ปนเปอนเพิ่มเติม โดยคาดวาจะมีพื้นที่ดําเนินการประมาณ 10,000 ไร และตองใชงบประมาณถึง
200 ลานบาท ในการปลูกไมสักเพื่อตัดหวงโซอาหารเดิม
กรมสงเสริมการเกษตร จัดแปลงสาธิตการปลูกไมดอก เชน ดอกดาวเรือง รวมทั้งไมประดับ
ในพื้นที่ 300 ไร แทนการปลูกพืชในหวงโซอาหาร เชน ขาว ถั่วเหลือง ถั่วเขียว หอม กระเทียม
กรมควบคุ ม โรคโดยคณะนั ก วิ จั ย จากสํ า นั ก โรคจากการประกอบอาชี พ และสิ่ ง แวดล อ ม
พรอมดวยทีมผูเชี่ยวชาญโรคพิษแคดเมียมจากประเทศญี่ปุนและออสเตรเลีย ประมาณ 10 คน ไดวางแผน
ที่จะตรวจหาประชาชนที่มีร ะดับแคดเมีย มสูงอีกครั้ง โดยจะเริ่มลงพื้นที่ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2548 ซึ่งการตรวจซ้ําในครั้งนี้จะมุงตรวจการทํางานของไตขั้นละเอียด และการตรวจความหนาแนน
ของกระดูกใหกับประชาชนที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะการตรวจไต ซึ่งคอนขางตรวจยาก ตองมีการ
ทําไบโอมากเกอร เพื่อดูการสะสมของปริมาณแคดเมียมในไต เนื่องจากผูปวยจะไมแสดงอาการ
ทั้งนี้ เพื่อดูกลุมที่มีความเสี่ยงมากจนมีความเสี่ยงที่จะเปนโรคพิษแคดเมียมอยางแนนอน ซึ่งคาดวา
นาจะไมต่ํากวา 100 ราย จาก 1,000 ราย ที่ตองเฝาระวังเปนพิเศษ โดยเฉพาะกลุมคนสูงอายุ
ตั้งแต 60 ปขึ้นไป ที่บริโภคขาวปนเปอนแคดเมียมมาเปนเวลานาน

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

24

โรงพยาบาลแม สอด ได ใหความรูความเข าใจกับชาวบ านในเรื่องพฤติกรรมการบริ โภค และ
การปลูกขาว เพื่อไมใหมีผูปวยรายใหมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ โรงพยาบาลกําลังดําเนินโครงการศึกษาวิจัย
สารแคดเมียมในรางกายคนที่อยูนอกพื้นที่ลุมน้ําแมตาว โดยจะใชกลุมตัวอยางจํานวน 2,000 คน
เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคนที่ไดรับสารแคดเมียมระหวางพื้นที่ลุมน้ําแมตาวกับพื้นที่อื่น
โรงพยาบาลแมสอดยังมีโครงการดูแลผูปวยสารแคดเมียมซึ่งโรงพยาบาลแมสอดไดออกบัตรพิเศษ
ใหผูปวยที่ไดรับสารแคดเมียมทั้งหมดโดยใหการรักษาอยางเต็มที่
การแกไขปญหาฯ อยางถาวรนั้นจะตองชวยเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดจัดทําโครงการปลูกพืชเศรษฐกิจใหมที่ไมอยูในหวงโซอาหาร
ทดแทน เชน ยางพารา พืชที่ใหน้ํามัน ไมยืนตน ไมโตเร็ว ไมดอกไมประดับ เปนตน พรอมทั้งได
จัดทําแปลงสาธิตนํารองในพื้นที่นาที่ปนเปอนแคดเมียมจํานวนประมาณ 300ไร เพื่อเปนแหลงเรียนรู
และอบรมเกษตรกรโดยใหเกษตรกรไดฝกปฏิบัติจริงเพื่อใหเกิดความมั่นใจใน การเปลี่ยนอาชีพใหม
กอนจะไปดําเนินการเองในระยะตอไป
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ไดวาจางศูนยวิจัยแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอม
และของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทําการศึกษาการปนเปอนของแคดเมียมในลุมน้ําแม
ตาว ซึ่งไดกําหนดแนวทางการศึกษาปญหาแบงออกเปน 3 แนวทางไดแก 1) ศึกษาการกระจายตัวและ
รูปแบบการกระจายตัวของแคดเมียมในลุมน้ําหวยแมตาว 2) ศึกษาการดูดซึมสารแคดเมียมของตน
ขาวและสวนตางๆในตนขาวโดยใชวิธี Bio-availability และ 3) ศึกษาเพื่อกําหนดเขตความเขมขน
ของแคดเมียมในระดับตางๆ (Zoning) เพื่อนําไปพิจารณาในการแกไขและฟนฟู พื้นที่ปนเปอน
ผลการศึกษาการกระจายตัวและรูปแบบการกระจายตัวของแคดเมียมในลุมน้ําหวยแมตาว ตะกอน
ที่พบแคดเมียมในปริมาณสูงจะเปนตะกอนจากลําหวยในลุมน้ํายอยแมตาวและลุมน้ํายอยแมกุ ซึ่งคาดวา
สวนหนึ่งมาจากการพัดพาในรูปตะกอนจากกิจกรรมการเปดหนาดินในที่สูงของลุมน้ําและจากคาพื้นฐาน
ของปริมาณแคดเมียมที่พบสูงกวาพื้นที่ทั่วไป สําหรับกรณีพื้นที่ที่มีศักยภาพของแหลงแรสังกะสีในบริเวณ
นี้ และจากการแบงพื้นที่ตามระดับการปนเปอนนี้พบวา พื้นที่ศึกษารอยละ 60 ถูกจัดใหเปนพื้นที่ปนเปอน
แตมีเพียงรอยละ 10 เทานั้นที่จัดอยูในเขตพื้นที่ปนเปอนระดับกลางและสูง ซึ่งเปนพื้นที่ควรมีการฟนฟู
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ยังไดดําเนินมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิด
มลภาวะจากการดําเนินการ โดยการขยายบอเก็บตะกอนหางแรซึ่งมาจากกระบวนการลอยแร การสรางบอ
ดักตะกอนเพิ่มขึ้นอีกแหงหนึ่งบริเวณทายเหมือง และมีแผนงานที่จะสราง บอกักเก็บตะกอนเพิ่มขึ้นเพื่อ
รองรับน้ําฝนที่ไหลผานกองดินมูลทราย ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันตะกอนมิใหไหลลงสูลํา
หวยแมตาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดมอบหมายใหศูนยวิจัยแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสีย
อันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทําการศึกษาเพิ่มเติม ในพื้นที่ลุมน้ําหวยแมตาวและแมกุ เพื่อกําหนด
พื้นที่ดินที่มีการปนเปอนแคดเมียมเพื่อการกําหนดมาตรการการปองกันและแกไขปญหาแคดเมียมที่
เหมาะสมตอไป
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สําหรับการดําเนินการของทองถิ่น ไดมีก ารจัดตั้งคณะกรรมการแกไขปญหาแคดเมีย ม
โดยการฟนฟูดิน การรักษาสุขภาพของชาวบานและการเปลี่ยนแปลงอาชีพ รวมทั้งไดมีการจายคาชดเชย
ที่ดินที่ปนเปอนแคดเมียม และหาที่ดินที่ใหมใหกับเกษตรกรเพื่อทําการเกษตรตอไป ในสวนของการแกไข
ภาคประชาชน ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการ 5 ชุด ในการดูแลปญหา โดยมีการเรียกรองใหสถาน
ประกอบการเหมืองแรหยุดกิจการทําเหมืองชั่วคราวและทําหนังสือสงไปยังสถานทูตญี่ปุนเพื่อสง
ผูเชี่ยวชาญมาชวยในการแกไขปญหาการปนเปอนของดิน
การปนเปอนของแคดเมียมในสิ่งแวดลอมในบริเวณหวยแมตาว อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ปนเปอน และมีผลกระทบตอผูที่อยูนอกพื้นที่ไดหาก
บริโภคขาวปนเปอนแคดเมียมที่ไดผลิตขึ้นในพื้นที่มีการปนเปอนแคดเมียม การแกไขปญหาขาวปนเปอน
ตองดําเนินการอยางเขมงวด มิฉะนั้นอาจสงผลกระทบตอการสงออกขาวของประเทศได ดังนั้น ควรมีการ
วางแนวทางการแกไขป ญหาที่ชั ดเจน พรอมทั้งสื่ อสารกับประชาชนในพื้นที่ให ทราบถึงอันตรายจาก
แคดเมียมและความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต เชน การเปลี่ยนอาชีพจากการผลิตขาวไปประกอบ
อาชีพอื่น เปนตน
นอกจากนี้ จากการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ พบวา มีแผนงานและโครงการที่หลากหลาย
เพื่อการแกปญหาอยางครบวงจร แตในบางกิจกรรมมีความซ้ําซอนระหวางหนวยงาน (ตารางที่ 3) อยางไร
ก็ตาม การแกไขปญหายังอยูในระยะเริ่มตน ดังนั้น จึงควรไดมีการตรวจสอบการดําเนินการใหมีความ
สอดคลองกันและไมมีความซ้ําซอน เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 3 ลักษณะการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไขปญหาการปนเปอน
ของแคดเมียมในพื้นที่แมตาว

หนวยงาน

จังหวัดตาก
กรมควบคุมมลพิษ
กรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการ
เหมืองแร
กรมประมง
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยาก
รธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมวิชาการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมสงเสริมการเกษตร
กรมควบคุมโรค
โรงพยาบาลแมสอด
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด

ลักษณะการดําเนินงาน
การปองกัน ตรวจวิเคราะห ฟนฟูสภาพ การสงเสริม
ตรวจหา
การ
การปนเปอนใน
ดินซึ่ง
และพัฒนา แคดเมียมใน
แพรกระจาย สิ่งแวดลอม
ปนเปอน
อาชีพ
รางกาย ให
ของ
แคดเมียม
ความรูและ
แคดเมียม
ใหการรักษา
D
D
D
D
D

D

D

D
D
D

D

D
D
D

ที่มา: รวบรวมโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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ปญหาฝุนละอองบริเวณหนาพระลาน จังหวัดสระบุรี

เหมืองหินและโรงโมหินในประเทศมีอยูกระจัดกระจายในทุกๆ ภาคของประเทศไทย โดยใน
ป พ.ศ. 2548 มีจํานวนเหมืองหินทั้งประเทศ 308 แปลง และมีจํานวนโรงโมหินทั้งประเทศ 435
โรง อยางไรก็ตาม แหลงหินปูนที่ใชในอุตสาหกรรมกอสรางที่สําคัญของประเทศไทยอยูที่บริเวณ
หนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยในบริเวณดังกลาวมีเหมืองหินจํานวน
27 แปลง (รอยละ 8.7 ของจํานวนเหมืองหินทั้งประเทศ) และมีจํานวนโรงโมบดและยอยหินจํานวน
50 โรง แตเปดทําการ 48 โรง (รอยละ 11.5 ของจํานวนโรงโมบดและยอยหินทั้งประเทศ)
6.1. สาเหตุของปญหา
ในชวงกอนป พ.ศ. 2538 ลักษณะของระเบิดหินของผูประกอบการรายยอยจะใชคนหอยโหนเจาะ
ระเบิดบริเวณหนาผา และเมื่อความสูงของหนาผาเพิ่มขึ้น อันตรายจากการพลัดตกลงมาของคนงานและ
การพังทลายของหนาผาหินเพิ่มขึ้น และยังสงผลใหปริมาณฝุนละอองเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก และจากการ
สํารวจในป พ.ศ. 2539 พบวา พื้นที่ในบริเวณหนาพระลานและบริเวณใกลเคียงมีการผลิตหินกอสรางถึง
ปละประมาณ 50 ลานตัน มีจํานวนหนาผาระเบิดหินประมาณ 108 แหง และมีจํานวนโรงโมบดและยอย
หินจํานวน 50 โรง (พงษเทพ 2547) และในชวงเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2547 ผลการตรวจวัดฝุน
ขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมงบริเวณโรงเรียนหนาพระลานมีคาสูงสุดเทากับ 415.7
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร (มาตรฐานเทากับ 120 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร) หรือมีคาเกินมาตรฐาน
2.5 เทา แมในชวงหลังจากเดือนเมษายนจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งเปนชวงที่เริ่มมีฝนตกและ
สงผลชวยใหการฟุงกระจายของฝุนละอองลดลง แตระดับฝุนละอองในชวงเวลาดังกลาวก็ยังเกินมาตรฐาน
คือ คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุดของฝุนขนาดเล็กมีคาเทากับ 250.6 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ในชวงตนป
พ.ศ. 2548 ระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุดของฝุนขนาดเล็กก็ยังเกินมาตรฐาน
คือ มีคาเทากับ 300.8 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร (ตารางที่ 4)
กรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแรรว มกับคณะวิ ศ วกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ทําการศึกษาถึงแหลงกําเนิดฝุนตางๆ รายงานวา ฝุนละอองหนาพระลานมาจาก
กระบวนการโมบดและยอยหินของโรงโมหินประมาณรอยละ 48 และมาจากการดักและขนสง
ลําเลียงหินภายในและภายนอกโรงโมหินประมาณรอยละ 50 ที่เหลือมาจากการระเบิดหินและ
กิจกรรมตางๆ หนาเหมืองประมาณรอยละ 2
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6.2. ผลกระทบ
ฝุนละอองที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของเหมืองหินและโรงโมหิน นอกจากจะลดความสามารถใน
การมองเห็น หรือทําใหทัศนะในการมองเห็นลดลงแลว ยังสงผลตอสุขภาพอนามัยของผูคนที่อาศัย
อยู ใ นบริ เ วณใกล เ คี ย งเหมื อ งหิ น และโรงโม หิ น อี ก ด ว ย กล า วคื อ ฝุ น ละอองขนาดเล็ ก กว า 10
ไมครอน (Particulate matter diameter less than 10 micron: PM10) สามารถเขาสูระบบทางเดิน
หายใจของมนุษย และจะเกาะตัวในสวนตางๆ ของระบบทางเดินหายใจกอใหเกิดการระคายเคือง
และทําลายเนื้อเยื่ออวัยวะนั้นๆ ซึ่งหากไดรับ PM10 ในปริมาณมากและติดตอกันเปนเวลานาน จะ
สงผลทําใหการทํางานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพ และอาจทําใหหลอดลมอักเสบจนทําใหถุงลมโปง
พองได ตลอดจนอาจทําใหเกิดโรคระบบทางเดินหายใจเนื่องจากการติดเชื้อเพิ่มขึ้นได21 ทั้งนี้ จาก
งานศึกษาของ สิทธิชัยและคณะ (2547) รายงานวา ประชากรราว 41,766 คน ในตําบลหนาพระลาน
และตําบลใกลเคียงไดรับผลกระทบจากปญหาฝุนละอองจากเหมืองหินและโรงโมหิน และประมาณ
รอยละ 20 ของประชากรเปนเด็ก ซึ่งเปนกลุมที่มีความเสี่ยงตอการเจ็บปวยจากโรคระบบทางเดิน
หายใจ นอกจากนี้ สิทธิชัยและคณะ (2547) ไดทําการศึกษาผลกระทบตอสุขภาพของนักเรียนใน
โรงเรียนหนาพระลาน เปรียบเทียบกับนักเรียนโรงเรียนอื่นที่ไมไดอยูในพื้นที่ที่มีอุตสาหกรรมเหมือง
หินและโม บดหรือยอยหิน พบวา นักเรียนในโรงเรียนหนาพระลานมีความถี่ของอาการทางระบบ
หายใจ22สูงกวาในกลุมเด็กที่นํามาเปรียบเทียบ และสมรรถภาพปอดของนักเรียนในโรงเรียนหนา
พระลานมีสมรรถภาพต่ํากวากลุมเด็กที่นํามาเปรียบเทียบเชนกัน
ตารางที่ 4 ระดับฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมงบริเวณโรงเรียน
หนาพระลาน จ.สระบุรี
ระยะเวลา
มกราคม–มีนาคม พ.ศ. 2547
เมษายน–ธันวาคม พ.ศ. 2547
มกราคม–มีนาคม พ.ศ. 2548

ระดับฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน
(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร)
คาสูงสุด
คาต่ําสุด
คาเฉลี่ย
415.7
16.4
143.6
250.6
21.5
93.7
300.8
33.3
101.6

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 2548

21
22

http://pcdv1.pcd.go.th/information/saveearth/dust.htm, 02/06/48
อาการทางระบบหายใจ ไดแก 1) อาการหายใจมีเสียงวี๊ดในรอบ 12 เดือน 2) การไดรับการวินิจฉัย (โดยแพทย) วาเปนโรค
หอบหืด 3) อาการหายใจมีเสียงวี๊ต ขณะหรือหลังออกกําลังกายในรอบ 12 เดือน 4) อาการหายใจมีเสียงวี๊ดตอนกลางคืนใน
รอบ 12 เดือน 5) อาการโรคแพอากาศในรอบ 12 เดือน 6) อาการโรคแพอากาศรวมกับอาการทางตาในรอบ 12 เดือน 7)
การไดรับการวินิจฉัย (โดยแพทย) วาเปนโรคแพอากาศ และ 8) อาการไอเกือบทุกวันติดตอกันนาน 3 สัปดาหในรอบ 12
เดือน
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6.3. การดําเนินการ
การแก ไขป ญหาฝุ นละอองในบริ เวณหน าพระลาน จั งหวั ดสระบุ รี เริ่ มขึ้ นหลั งจากมี มติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ที่มีมติใหมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการระเบิดและยอยหิน
เพื่อลดปญหาฝุนละออง ในป พ.ศ. 2539 กรมอุตสาหกรรมเหมืองแรไดรับมอบหมาย จากกระทรวง
อุตสาหกรรมในการดําเนินการมาตรการตางๆ เพื่อแกไขปญหาฝุนละอองในหลายๆ ดาน ไดแก
การติดตั้งและปรับปรุงระบบกําจัดฝุนละอองใหกับสายการผลิตโมหินจํานวน 39 โรง จัดสราง
ถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่เปนเสนทางหลักในการขนสงหินแทนถนนลูกรังและหิน
บดอัดแนน และจัดสรางสถานีตรวจวัดฝุนละอองแบบอัตโนมัติในบริเวณหนาพระลานและบริเวณ
ใกลเคียงจํานวน 5 สถานี ซึ่งผลจากมาตรการดังกลาวสงผลใหฝุนละอองในบริเวณหนาพระลาน
ลดลงอยางตอเนื่อง แตยังมีปริมาณที่สูงกวามาตรฐาน
อยางไรก็ตาม เมื่อสภาพเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นสงผลใหมีความตองการหินปูนเพือ่ อุตสาหกรรม
การกอสรางมากขึ้น และการขาดจิตสํานึกของผูประกอบการโรงโมหิน ทําใหปริมาณฝุนละอองในป พ.ศ.
2546 มีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยวัดไดสูงสุดถึง 388.5 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร หรือมีคาเกินมาตรฐาน
ประมาณ 3 เทาของมาตรฐานที่กําหนด จนในป พ.ศ. 2547 นายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร)
ไดมอบหมายใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดําเนินการแกไขปญหาฝุน ละอองบริเวณหนา
พระลานเปนการเรงดวนตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2547 ดังนี้ 1) ใหกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร และกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการควบคุมกิจการ
เหมืองแร โรงโมบดและยอยหิน มิ ใหมีการทํากิจกรรมที่สงผลใหมีปริ มาณฝุนเพิ่ มขึ้นอยางเครงครัด
2) ใหหนวยงานราชการสวนทองถิ่น และหนวยงานราชการสวนภูมิภาคดําเนินการเฝาระวังมิให
ผูประกอบการดําเนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย 3) ใหกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ดํ าเนิ นการเฝ าระวั งและศึ กษาผลกระทบฝุ นละอองต อสุ ขภาพของประชาชน 4)
ให กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนําเรื่องการกําหนดโรงโม บด และยอยหินเปนสถานประกอบการทีต่ อ ง
มีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และเสนอใหพื้นที่หนาพระลานเปนพื้นที่คุมครอง
สิ่งแวดลอมและเขตควบคุมมลพิษ 5) ใหกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ดําเนินการเสนอขอตั้งงบประมาณเพื่อใหทองถิ่นใชในการดําเนินการควบคุมและแกไขปญหาฝุนละออง
บริเวณหนาพระลานตอไป
จากสภาพความรุนแรงของปญหาฝุนละอองบริเวณอําเภอหนาพระลานตั้งแตปพ.ศ. 2539–2547
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจึงมีมติเห็นชอบใหประกาศพื้นที่ บริเวณตําบลหนาพระลาน
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เปนเขตควบคุมมลพิษตามประกาศของราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2547 และเพื่อใหการแกไขปญหาเปนไปอยางมีระบบ และไมใหเกิดการ
ทํางานที่ซ้ําซอนกันระหวางหนวยงาน หนวยงานราชการที่เกี่ยวของอันไดแก กรมควบคุมมลพิษ
กรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร สํ า นั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด สระบุ รี สํ า นั ก งาน
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เทศบาลตําบลหนาพระลาน องคการบริหารสวนตําบลหนาพระลาน ตํารวจภูธรตําบลหนาพระลาน
เป นตน จึงไดร วมกันจัดทําแผนปฏิ บัติการเพื่ อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษตําบลหนาพระลาน
(พ.ศ. 2548-2552) โดยประกอบดวย 6 แผนงาน คือ แผนงานฟนฟูและบําบัด แผนงานดาน
กฎหมาย แผนงานปองกันและเฝาระวัง แผนงานสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม แผนงานศึกษาวิจัย และ
แผนงานตรวจและประเมินผล โดยแผนงานดังกลาวคาดวาจะใชงบประมาณประมาณ 110 ลานบาท ทั้งนี้
ไมรวมงบประมาณจากผูประกอบการ และงบดําเนินการของแตละหนวยงาน
สําหรับมาตรการการแกไขปญหาฝุ นละอองในระยะสั้น ไดแ ก การตรวจสอบฝุนละออง
จากกระบวนการผลิตของโรงโมบดและยอยหินเปนประจําทุกเดือน การตรวจสอบระดับเสียงและ
ความสั่นสะเทือนจากการโมบดและยอยหิน และการทําเหมืองหินบริเวณหนาพระลานเปนประจํา
ทุกเดือน การตรวจสอบและตรวจจับรถบรรทุกที่มีควันดําและไมมีวัสดุปดคลุม การตรวจเหมืองหิน
และประทานบัตรโดยหามมิใหมีการทําเหมืองแบบหอยโหน และใหเปลี่ยนมาเปนการทําเหมือง
แบบขั้ น บั น ไดแทน และปลู ก ต น ไม ร อบเขตประทานบั ต รเพื่ อ ลดการฟุ ง กระจายของฝุ น ละออง
รวมทั้ ง การตรวจสอบการใช วั ต ถุ ร ะเบิ ด โดยมี ก ารจั ด ระเบี ย บการใช วั ต ถุ ร ะเบิ ด เพื่ อ ป อ งกั น
การลักลอบระเบิดหินโดยไมไดรับอนุญาต
ทั้งนี้ จากมาตรการตา งๆ ของภาครัฐและความเอาใจใสของผูประกอบที่มากขึ้นในการ
ปองกันผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแรและโมหิน สงผลใหปจจุบันปญหาฝุนละอองใน
บริเวณหนาพระลานมีสถานการณดีขึ้น ดังพิจารณาจากผลการตรวจวัดฝุน PM10 ของกรมควบคุม
มลพิษ ในป พ.ศ. 2547 พบวา คาสูงสุดในแตละเดือนมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ จนในชวงหลังเดือน
เมษายน พ.ศ. 2548 พบวา คาสูงสุดของฝุนละอองขนาดเล็กที่วัดไดบริเวณหนาพระลานอยูใน
เกณฑมาตรฐานเรื่อยมา และถาพิจารณาจากรอยละของจํานวนวันที่ฝุนละอองเกินมาตรฐานพบวา
จํานวนวันที่ฝุนละอองที่เกินมาตรฐานก็มีแนวโนมลดลงเชนเดียวกัน โดยตั้งแตเดือนเมษายน ป พ.ศ. 2548
เปนตนมา พบวาระดับฝุนละอองอยูในมาตรฐานทุกวันที่มีการตรวจวัด (ภาพที่ 7)
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ภาพที่ 7 คาสูงสุดของฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ
รอ ยละของจํ า นวนวันที่ฝุ น ละอองเกินมาตรฐานบริ เ วณหนาพระลาน จ.สระบุรี
ในชวงป พ.ศ. 2547 และ 2548
ที่มา: กรมควบคุมพิษ 2548

7.

โรงไฟฟาและเหมืองถานหินแมเมาะ

การสํารวจแหลงถานหินในประเทศไทยเริ่มเมื่อป พ.ศ. 2460 ในสมัยรัชกาลที่ 6 เพื่อนํามาใชแทนฟน
สําหรับหัวรถจักรไอน้ําของรถไฟ โดยวาจางชาวตางประเทศใหมาดําเนินการ ไดพบแหลงถาน
ลิกไนตที่บริเวณอําเภอ “แมเมาะ” จังหวัดลําปาง และที่ตําบล “คลองขนาน” อําเภอคลองขนาน
จังหวัดกระบี่ การสํารวจแหลงลิกไนตในสมัยนั้นดําเนินไปแบบไมตอเนื่อง จนถึงป พ.ศ. 2475 ได
ยุติการสํารวจลงเปนระยะเวลายาวนาน จนกระทั่ง ป พ.ศ. 2493 กรมโลหกิจ (กรมทรัพยากรธรณี)
ไดรื้อฟนการดําเนินกิจการเหมืองถานหินขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ป พ.ศ. 2496 พบแหลงถานลิกไนตมี
แนวชั้นติดตอกันยาวไปตามลําหวยในแองแมเมาะ และที่กระบี่อีกเปนจํานวนมาก ในป พ.ศ. 2497
รัฐบาลไดตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการพลังงานไฟฟาลิกไนต และ ไดมีการเปดการทําเหมือง
แมเมาะขึ้น ในปถัดมา พบวาแมเมาะมีปริมาณถานลิกไนตถึง 120 ลานตัน และสามารถขุดขึ้นมาใชงาน
ได 43.6 ลานตัน
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ตอมาไดมีการกอสรางโรงจักรแมเมาะขนาดกําลังผลิต 12,500 กิโลวัตต ใชถานลิกไนต
เปนเชื้อเพลิง และไดเปดดําเนินการในป พ.ศ. 2503 ในปนั้นเองรัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติจัดตัง้
การลิกไนตโดยโอนกิจการและทรัพยสินขององคการพลังงานไฟฟาลิกไนตมาเปนของการลิกไนต
กําหนดใหมีหนาที่ผลิตจําหนายถานลิกไนต วัตถุเคมีจากลิกไนต และพลังงานไฟฟาจากลิกไนต
ในป พ.ศ. 2512 ไดมีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
โดยรวมกิจการของการลิกไนต การไฟฟายันฮี และการไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนือเขาดวยกัน ปลายป
พ.ศ. 2512 กฟผ. ไดวางแผนพัฒนาถานลิกไนตที่เหมืองแมเมาะเพื่อใชในการผลิตไฟฟาอยางจริงจัง
เมื่อคํานวณปริมาณสํารองถานลิกไนตเพิ่มเปน 55 ลานตัน และคาดวา จะมีอีกไมต่ํากวา 70 ลานตัน
จึงไดวางโครงการขยายแหลงผลิตไฟฟาโดยใชถานลิกไนตเปนเชื้อเพลิง เมื่อป พ.ศ. 2515 รัฐบาลไดอนุมตั ิ
กอสรางโรงไฟฟาลิกไนตแมเมาะจํานวน 2 เครื่อง ขนาดเครื่องละ 75,000 กิโลวัตต และในปตอมา กฟผ.
ไดเพิ่มกําลังผลิตถานลิกไนตจากปละแสนกวาตัน เปนนับลานตัน
จากนั้น เหมืองแมเมาะได ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อรองรับโรงไฟฟา ที่สรา งขึ้ นใหม
ปจจุบันเหมืองแมเมาะไดทําการขุดขนถายถานหินประมาณ 15-17 ลานตันตอป สงใหโรงไฟฟา
แมเมาะจํานวน 13 หนวย กําลังผลิต 2,625,000 กิโลวัตต คิดเปนรอยละ 14 ของกําลังผลิตของ
ทั้งประเทศ
7.1. สาเหตุของปญหา
จากการที่ กฟผ. ไดขยายกําลังผลิตกระแสไฟฟาของโรงไฟฟาแมเมาะและไดมีการระบาย
กาซซัลเฟอรไดออกไซดสูบรรยากาศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องมาตั้งแต ป พ.ศ. 2521 จนกระทั่งเกิด
ปญหามลภาวะทางอากาศขึ้น 2 ครั้ง คือ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2535 และในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2541
ครั้งที่ 1 ในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 ปญหามลพิษทางอากาศเกิดขึ้นเมื่อมีการระบาย
กาซซัลเฟอรไดออกไซดปริมาณมากจากหนวยการผลิต 1-11 ประกอบกับสภาพอากาศที่มี
ลักษณะปดเนื่องจากเกิดภาวะอุณหภูมิผกผัน (Temperature Inversion) สงผลใหสารมลพิษ
โดยเฉพาะกาซซัลเฟอรไดออกไซดเกิดการสะสมไมสามารถลอยตัวสูงขึน้ ตามปกติและกระจายไป
ยั งพื้ นที่ ชุ มชนใกล เคี ยงบริ เวณหมู บ านสบป าด บ านสบเติ่ น และบ านแม จาง โดยพบก าซ
ซัลเฟอรไดออกไซดเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุดถึง 3,418 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร และคาเฉลี่ย
24 ชั่วโมง สูงสุด 567 ไมโครกรัม/ลบ.ม.23 ทําใหประชาชนกวา 1,000 คน มีอาการ
เจ็บปวย พืชและสัตวไดรับความเสียหายเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ กฟผ. ไดจายคาชดเชย
23

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศสําหรับกาซซัลเฟอรไดออกไซดกอนเกิดเหตการณมลภาวะอากาศแมเมาะป พ.ศ. 2535
ประเทศไทยไมมีมาตรฐานชวงสั้น ๆ คือคาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีแตคาเฉลี่ย 1 วัน (300 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) และคาเฉลี่ย
1 ป (100 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) ตอมากรมควบคุมมลพิษไดใหใชคาเบื้องตนเฉลี่ย 1 ชั่วโมงเทากับ 1,300 ไมโครกรัม
ตอลูกบาศกเมตร ชั่วคราวสําหรับพื้นที่อําเภอแมเมาะ
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ใหกับผูปวยในรายละ 5,000 บาท และผูปวยนอกรายละ 1,000 บาท พรอมคาเสีย
โอกาสในการทํางานใหอีกคนละ 100 บาทตอวัน รวมเปนเงิน 9 ลานบาท
ครั้งที่ 2 วันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2541 เกิดเหตุการณปญหามลพิษทางอากาศขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
สาเหตุจากเครื่องกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซดขัดของตองหยุดซอมฉุกเฉิน ประกอบกับ
เปนชวงที่สภาพอากาศแปรปรวน สงผลใหเกิดปญหาขึ้น โดยพบกาซซัลเฟอรไดออกไซด
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงกวา 1,300 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ราษฎรไดรับผลกระทบ 1,225 ราย
จาก 4 ตําบล 12 หมูบาน ในอําเภอแมเมาะ ถึงแมวาปญหาในครั้งนี้จะมีความรุนแรง
นอยกวาเมื่อป พ.ศ. 2535 แตกลับไดรับปฏิกิริยาตอตานจากชุมชนอยางรุนแรง กฟผ.
ตองจายคาชดเชยใหแกราษฎรรวมเปนเงิน 31.6 ลานบาท
7.2. การดําเนินการ
การดําเนินการแกไขปญหาแบงออกเปน 3 ชวง ดังนี้
1) การดําเนินการแกไขปญหาในชวง ป พ.ศ. 2535-2540
• การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
มาตรการระยะยาว
ติดตั้งเครื่องกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด (Flue Gas Desulphurization: FGD)
ในทุกหนวยการผลิต (ตารางที่ 5) ซึ่งสามารถลดปริมาณการระบายกาซซัลเฟอรไดออกไซดได
มากกวารอยละ 90 สวนโรงไฟฟาเครื่องที่ 1-3 เปนเครื่องเกาไมเหมาะสมที่จะติดตั้งได ปจจุบันได
ปลดระวางการเดินเครื่องไปแลว
ตารางที่ 5 การติดตั้งเครื่องกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด
เครื่องที่
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

เริ่มกอสราง
2540
2540
2540
2540
2537
2537
2537
2537
2536
2536

วันเริ่มใชงาน
14 กุมภาพันธ 2543
14 กุมภาพันธ 2543
7 ธันวาคม 2542
7 ธันวาคม 2542
26 พฤศจิกายน 2540
17 กันยายน 2540
28 มีนาคม 2541
30 มกราคม 2541
2 พฤษภาคม 2538
18 กันยายน 2538
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มาตรการระยะสั้น
1. ลดกําลังผลิตในชวงสภาวะอากาศไมอํานวย (ระหวาง 01:00-12:00น.
ในป พ.ศ. 2536-2537 และระหวาง 06:00-13:00 น. ในป พ.ศ.
2537-2540) ลงเหลือประมาณ 700-1,000 เมกกะวัตต
2. กําหนดการหยุดซอมแซมของโรงไฟฟาแมเมาะใหตรงกับชวงฤดูหนาว
3. สํารองใชถานลิกไนตเปอรเซนตซัลเฟอรต่ํา (นอยกวา 2 % ซัลเฟอร)
ในชวงสภาวะอากาศไมอํานวยในฤดูหนาวป พ.ศ. 2536-2540 และหา
ถานลิกไนต ซัลเฟอรต่ํา (1 % ซัลเฟอร) จากแหลงภายนอก (บริษัทลาน
นาลิ ก ไนตจํ า กั ด บริ ษั ท บ า นปู จํ า กั ด บริ ษั ท เหมื อ งเชี ย งม ว นจํ า กั ด และ
บริษัทชัยธารินทรจํากัด) มาเสริมสําหรับฤดูหนาวป พ.ศ. 2537-2541
4. ใชน้ํามันดีเซลเปอรเซนตซัลเฟอรต่ํา (0.5-0.6 % ซัลเฟอร) เสริมในชวง
วิกฤตกรณีที่พบวาคาความเขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซด ณ สถานีใด
สถานีหนึ่งกําลังสูงขึ้น
5. ปรับปรุงระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศที่มีอยูใหเปนระบบ Real Time Air
Quality Monitoring และเชื่อมโยงผลการตรวจวัดใหสามารถอานคาไดที่
หองควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟา (จํานวน 8 สถานี กอนพฤศจิกายน
2537 และเพิ่มเปน 12 สถานี หลังพฤศจิกายน 2537)
6. ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ เ ครื่ อ งมื อ ตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศ เครื่ อ งมื อ
อุตุนิยมวิทยาคอมพิวเตอร ในขณะนั้นมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศชนิด
ตอเนื่อง 12 สถานี สวนระบบ Air Quality Warning System ขอให AUSAID
ดําเนินการ
• กรมควบคุมมลพิษและการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
-

กรมควบคุมมลพิษขอความชวยเหลือทางวิชาการและผูเชี่ยวชาญจาก US
Environmental Protection Agency (USEPA) และ US Department of
Energy (USDOE) มาตรวจสอบสาเหตุของการเกิดเหตุการณครั้งนี้ โดยการ
สนับสนุนดานงบประมาณจาก US Agency for International Development
(USAID) ซึ่งผูเชี่ยวชาญไดสรุปวาสาเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะอากาศปด
ทําใหควันจากปลองไมสามารถระบายสูบรรยากาศชั้นบนได (Fumigation)
พร อ มทั้ ง เห็ น ควรให ก ารสนั บ สนุ น แก ฝ า ยไทยในเรื่ อ งการตรวจสอบ
เครื่องมือตรวจวัดการพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร สําหรับคาดการณ
คุณภาพอากาศ และใหเจาหนาที่ของกรมควบคุมมลพิษและ กฟผ. ไปอบรม
ที่ USEPA
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-

การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร สําหรับคาดการณคุณภาพอากาศ
ในพื้นที่แมเมาะ กรมควบคุมมลพิษ และ กฟผ. รวมกับ USEPA และ
Nation Oceanic Atmospheric Administration (NOAA) โดยการสนับสนุน
งบประมาณจาก USAID และ กฟผ. ดําเนินการปรับปรุงและทดสอบ
แบบจํ า ลองที่ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ แ ม เ มาะ โดยพิ จ ารณากรณี ก ารเกิ ด
Fumigation รวมอยูในแบบจําลอง การศึกษาแลวเสร็จในป พ.ศ. 2537
และในป พ.ศ. 2538 กรมควบคุมมลพิษและ กฟผ. ดําเนินการตอเนื่องใน
การ Validate แบบจําลองดังกลาวใหถูกตองแมนยํามากขึ้น โดยมี
งบประมาณสําหรับดําเนินการจากกรมควบคุมมลพิษ 35 ลานบาท และ
จาก กฟผ. อีกจํานวนหนึ่ง

-

การพิ จ ารณาแนวทางเลื อ ก ในการควบคุ ม การระบายก า ซซั ล เฟอร ไ ด
ออกไซดจากหนวยผลิตกระแสไฟฟาของโรงไฟฟาเครื่องที่ 1-7 ไดมี
การศึกษาโครงการ “Development of System Wide Emission Control
Strategies Application to Mae Moh Power Plants” โดยผูเชี่ยวชาญจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มศึกษาตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2537 แลว
เสร็จในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2537

• กรมอนามัยกับ กฟผ. และกรมควบคุมมลพิษ
-

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยความชวยเหลือของ USEPA และ
วิทยาลัยสาธารณสุข จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภายใตความรวมมือของ
กฟผ. และกรมควบคุมมลพิษ ไดจัดทําแผนและรายละเอียดผลกระทบของ
มลพิ ษ ทางอากาศจากโรงไฟฟ า แม เ มาะต อ สุ ข ภาพอนามั ย โครงการมี
ระยะเวลา 5 ป เริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม 2537 ใชงบประมาณ
ทั้งหมด 31 ลานบาท ทั้งนี้ เปนเงินสนับสนุนจาก กฟผ. 14.5 ลานบาท
ในชวง 2 ปแรก สวน 3 ปหลัง กรมอนามัยตั้งงบประมาณดําเนินการเอง
ผลการศึกษาพบวาเด็กและผูใหญมีความเสี่ยงตออาการโรคระบบทางเดิน
หายใจมากกวาพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดลําปาง 2-3 เทา อาการที่พบคือ ไอ
เรื้อรัง มีเสมหะเรื้อรัง หอบหืด และหลอดลมอักเสบ ลักษณะอาการปวย
ทั้งหมดเปนการสัมผัสมลพิษแบบสะสมยาวนาน และนับแตติดตั้งเครื่องดัก
กา ซ ปริ มาณกา ซพิ ษ มีแนวโนมลดลงอยา งต อเนื่อง แตบางชวงเวลาก็มี
ระดับสูงขึ้นถึง 2,000 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร สงผลกระทบตอสุขภาพ
ของประชาชนอยางเดนชัด
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• กรมวิชาการเกษตร กับ กฟผ.
-

กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมวิชาการเกษตรไดทําการศึกษาวิจัย
เรื่องผลกระทบของกาซซัลเฟอรไดออกไซด ที่มีตอพืชและสภาพดินและ
น้ํ า และการใช ป ระโยชน ข องยิ ป ซั ม และขี้ เ ถ า จากโรงไฟฟ า แม เ มาะเพื่ อ
การเกษตร โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2537 เปน
ระยะเวลา 3 ป ใชงบประมาณ 3.335 ลานบาท โดยใน 2 ปแรก กฟผ.
สนับสนุนดานงบประมาณเปนเงิน 2.57
ลานบาท สวนปสุดทายใช
งบประมาณของกรมวิชาการเกษตร

2) การดําเนินการแกไขปญหาในชวง 2540- 2543
กําหนดการควบคุมปริมาณการระบายกาซซัลเฟอรไดออกไซดจากปลองในรูปมวล
รวมของมลพิษไมเกิน 15 ตัน/ชั่วโมง และใหเขมงวดมากขึ้นในฤดูหนาว โดยไมใหระบายกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซดเกิน 7 ตัน/ชั่วโมงในชวงเชา และ15 ตัน/ชั่วโมงในชวงบาย ติดตั้งระบบการ
รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบ Real Time เชื่อมโยงระหวางโรงไฟฟาแมเมาะและ
โรงพยาบาล แมเมาะ และจัดประชุมติดตามความกาวหนามาตรการปองกันและแกไขปญหามลพิษ
ทางอากาศรวมกับหนวยงานทองถิ่นเปนประจําทุกเดือน และจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ราษฎรในอําเภอแมเมาะ โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2543 ใหเงินกองทุนจํานวน 50 ลานบาท และ
30 ลานบาทในปตอๆ ไป
3) การดําเนินการแกไขปญหา ในชวง ป พ.ศ. 2544-ปจจุบัน
ป พ.ศ. 2544 คณะรัฐมนตรีมีมติใหโยกยายชาวบานในหมูบานหางฮุงจํานวน 400 หลังคาเรือน
ดวยเหตุผลวาไดยายชาวบานบางสวน โรงเรียน และหนวยราชการออกไปกอนหนา
นี้แลวหลายป
ป พ.ศ. 2546 13 สิงหาคม รัฐบาลไดแตงตั้ง พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี เปน
ประธานคณะกรรมการแก ป ญ หากลุ ม สหพั น ธ เ กษตรภาคเหนื อ ซึ่ ง รวมป ญ หา
แมเมาะดวย คณะกรรมการฯ มีมติใหเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติอพยพชาวบาน 3
หมูบาน พรอมเงินชดเชย
สิงหาคม กฟผ. โดยความรวมมือจากสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ศึกษาขอมูลและจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบริเวณพื้นที่ กฟผ. แมเมาะ และจะดําเนินการ
ตามแผนเปนเวลา 9 ป ใชงบประมาณ 77.9 ลานบาท
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1 ธันวาคม

หนังสือพิมพผูจัดการรายวันไดนําเสนอขาวสภาเครือขายผูปวยแมเมาะแถลงถึง
ผลกระทบตลอดระยะเวลากวา 10 ป วา มีพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากฝุน กลิ่น
เสียง และแรงสั่นสะเทือน เปนวงกวางถึง 5 ตําบล 17 หมูบาน รวม 8,442
ครัวเรือน ประชากร 19,572 คน มีชาวบานเขารับการรักษากับแพทยเฉพาะทาง
มากกวา 2,800 คน ชาวบานบางสวนมีอาการเจ็บปวยเรื้อรังและเสียชีวิตดวยโรค
ทางเดินหายใจมากกวา 100 ราย
ป พ.ศ. 2547 มกราคม กระทรวงพลังงาน ตั้งคณะกรรมการสํารวจความคิดเห็นของชาวบานใน
หมูบานตางๆ อีกครั้ง เพื่อยืนยันขอมูลความตองการอพยพออกจากพื้นที่
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง จัดตั้งศูนยอาชีวเวชศาสตรและเวชศาสตร
สิ่งแวดลอม และไดทําการตรวจสุขภาพประชาชนรอบโรงไฟฟาแมเมาะ จํานวน
432 คน พบวา เปนปกติ รอยละ 6.0 เปนโรคระบบทางเดินหายใจอยางเดียว รอย
ละ 56.3 โรคระบบอื่นอยางเดียว รอยละ 26.1 และโรคระบบทางเดินหายใจ
รวมกับโรคระบบอื่นๆ รอยละ 11.6
ป พ.ศ. 2548 มีนาคม คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหดําเนินการอพยพราษฎรที่มีความประสงคในการ
อพยพจากพื้นที่จํานวน 495-500 ครอบครัว โดยจะมีการกอสรางบานเรือน
รวมทั้งสาธารณูปโภคตางๆ และให กฟผ. รับผิดชอบคาใชจายและประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
7.3. สถานการณปจจุบัน
ปจจุบันผลการดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการทําเหมืองลิกไนตและโรงไฟฟาแมเมาะ
พบวา ผลการตรวจวัดปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศลดลงอยูในระดับต่ํากวา 300 สวนใน
พันลานสวน หรือ 780 ไมโครกรัม/ลบ.ม.24 (ภาพที่ 8) พรอมกับกําหนดปริมาณการระบายกาซซัลเฟอร
ไดออกไซดในรูปมวลรวมของมลพิษ ไมเกิน 11 ตัน/ชั่วโมง เพื่อเปนการควบคุมปญหา

24

ในป พ.ศ. 2544 มีการปรับคามาตรฐานกาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศในพื้นที่แมเมาะลงจาก 1,300 ไมโครกรัม/ลบ.
ม. ลดเปน 780 ไมโครกรัม/ลบ.ม. หรือ 300 ppb
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คามาตรฐาน ไมเกิน 300
ปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด ( ppb)
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ภาพที่ 8 ปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด เฉลี่ย 1
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง ป พ.ศ. 2539-2546

2544
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2546 ป พ.ศ.

ชั่วโมง ที่สถานีอนามัยบานสบปาด

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ

8.

บทสรุป

ทรัพยากรแรและพลังงานเปนทรัพยากรที่สําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและ
สรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ การผลิตแรของประเทศเพื่อเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
ในชวงทศวรรษที่ผานมามีมูลคาการผลิตประมาณ 20,000–30,000 ลานบาทตอป โดยสวนใหญ
เป น การผลิ ต เพื่ อ ใช ใ นประเทศ มี ก ารนํ า เข า แร คุ ณ ภาพดี แ ละแร ที่ ไ ม มี ก ารผลิ ต ในประเทศ
ส ว นการส ง ออกมี มู ล ค า ไม ม ากนั ก ขณะเดี ย วกั น ประเทศไทยมี ก ารผลิ ต พลั ง งานประมาณ
600 พันบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอป ซึ่งไมเพียงพอตอความตองการ จึงมีการนําเขาประมาณ
เทาตัวโดยสวนใหญอยูในรูปน้ํามันดิบ
ถึ ง แม ว า ทรั พ ยากรแร แ ละพลั ง งานจะเป น ทรั พ ยากรที่ สํ า คั ญ ต อ เศรษฐกิ จ ของประเทศ
แตผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาและการใชประโยชนทรัพยากร
แรและพลังงานไดกลายเปนปญหาที่สําคัญเชนกัน โดยเฉพาะประชาชนกลุมเสี่ยงที่อาศัยอยูใน
บริเวณที่มีการปนเปอนของสารพิษ จากการวิเคราะหถึงปจจัยที่มีผลตอปญหาผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพของกรณีศึกษาทั้ง 5 กรณี (ตารางที่ 6) สามารถแบงออกเปน 3 ลักษณะ
ไดแก (หนึ่ง) เกิดจากการขาดองคความรูในการบริหารจัดการและการขาดการเตรียมการสําหรับ

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

39

ปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้ น กรณีของการแพรกระจายของสารหนูที่เกิดจากกิจการเหมืองแรดีบุก
มลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟาแมเมาะ (สอง) เกิดจากการขาดขอมูลแหลงทรัพยากรแรที่เปนพิษ
ซึ่งลักษณะของการปนเปอนสามารถเกิดตามธรรมชาติได กรณีของแคดเมียม จังหวัดตาก และตะกั่ว
ในลําหวยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี และ (สาม) เกิดจากความไมเขมงวดในการบังคับใชกฎหมาย
ความไมใสใจของผูประกอบการในการดูแลปญหาดานสิ่งแวดลอม และการใชเทคโนโลยีแบบเกา
กรณี ข องป ญ หาฝุ น ละอองที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมเหมื อ งหิ น และโรงโม หิ น จั ง หวั ด สระบุ รี และการ
ปนเปอนของตะกั่วคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี
ในสวนของผูไดรับผลกระทบจากการพัฒนาและการใชประโยชนทรัพยากรแรและพลังงาน
มีตั้งแต ผูที่สัมผัสสารพิษแตไมแสดงอาการ ผูปวย/แสดงอาการ และผูเสียชีวิต ซึ่งแตกตางกันไป
ขึ้นอยูกับเวลาและระดับความรุนแรงของสารพิษที่ปนเปอนในรางกาย สําหรับการแกไขปญหาโดย
ภาครัฐ มักจะเปน การแกปญ หาเปน กรณีๆ ไป รูปแบบสว นใหญ เป นการเฝา ระวัง การใหขอมูล
การใหบริการการรักษาพยาบาล และการจายคาชดเชยใหกับผูไดรับผลกระทบ แตในระดับประเทศ
ยังไมมีการวางมาตรการสําหรับจัดการกับปญหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่เกิดจาก
การพัฒนาและการใชประโยชนทรัพยากรแรและพลังงานอยางชัดเจน
ปญหาผลกระทบด านสิ่งแวดล อมและสุขภาพที่เกิดจากการพัฒนาและการใชประโยชน
ทรัพยากรแรและพลังงานที่เกิดขึ้นแลว หรือที่กําลังจะเกิดขึ้น ควรไดรับการจัดการอยางเรงดวน
ซึ่งความเสียหายของผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเหลานั้นมิไดทําใหเกิดการสูญเสียทรัพยากรหรือ
งบประมาณในการแก ไ ขป ญ หาทางกายภาพเท า นั้ น ยั ง มี ต น ทุ น สุ ข ภาพที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ประชาชน
กลุมเสี่ยงที่อยูในพื้นที่ ดังนั้น ในการบริหารจัดการปญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ที่เกิดจากการพัฒนาและการใชประโยชนทรัพยากรแรและพลังงานควรยึดหลักการปองกันไวกอน
(precautionary principle) ซึ่งจําเปนจะตองมีการพัฒนาขอมูลเชิงวิทยาศาสตรที่บงชี้ถึงผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพจากการพัฒนาและการใชประโยชนทรัพยากรแรและพลังงาน
การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชน และ
จะตองยึดหลักการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย ในการบริหารจัดการ แกไข และเฝาระวังปญหา
รวมกัน
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน). 2548. “ระบบทอสงกาซธรรมชาติ” จาก website
www.pttplc.com/th/ptt_core.asp (10/6/2548)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน). 2548. “กาซธรรมชาติ” จาก website
www.pttplc.com/th/ptt_core.asp (10/6/2548)
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน). 2547. รายงานประจําป 2546 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี
จํากัด (มหาชน).
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน). 2548. รายงานประจําป 2547 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี
จํากัด (มหาชน).
พงษเทพ จารุอําพรพรรณ. 2547. “การแกไขปญหาฝุนละอองจากโรงโมหินและเหมืองหินบริเวณ
หนาพระลาน จังหวัดสระบุรี”. จดหมายขาวสถานการณสิ่งแวดลอม ป. 1 ฉ. 3 (พฤษภาคม–
มิถุนายน 2547). สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.
โรงไฟฟาแมเมาะ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. “20 ป โรงไฟฟาแมเมาะ แหลงพลังงาน
สะอาดเพื่อชาวไทย.” จาก http://maemoh.egat.com/index.php?content=news&topic
=193 (13/6/48)
โรงไฟฟาแมเมาะ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. “ปญหามลภาวะอากาศโรงไฟฟาแมเมาะป
2535.” จาก http://maemoh.egat.com/index.php?content=environment&topic=2
(13/6/48)
โรงไฟฟาแมเมาะ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. “ปญหามลภาวะอากาศโรงไฟฟาแมเมาะป
2541.” จาก http://maemoh.egat.com/index.php?content=environment&topic=3
(13/6/48)
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วรรณวิมล ภัทรสิริวงศ และพนมพร วงษปาน. 2547. รายงานฉบับสมบูรณ เรื่อง การศึกษาชนิด
และระดั บ ของสารหนู ใ นผลิ ต ผลการเกษตรในพื้ น ที่ อํ า เภอร อ นพิ บู ล ย จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม.
วรรณวิมล ภัทรสิริวงศ. 2548. ผลกระทบจากสารหนูปนเปอน ในอําเภอรอนพิบูลย จังหวัด
นครศรีธรรมราช. ใน วารสารศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม ปที่ 2 ฉบับที่ 3
กันยายน 2548.
วิไลวรรณ พุทธพฤกษ ณรงค ภมรภูศิริกุล โพยม เสนอินทร และอุไรวรรณ หมัดอาดัม. 2545. การ
เฝาระวังการปนเปอนของสารหนูในน้ําบริโภคของตําบลรอนพิบูล. ทุนสนับสนุนจาก
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โรงพยาบาลรอนพิบูล.
วีระพล จิรประดิษฐกุล. 2543. สถานการณสิ่งแวดลอมและสุขภาพในประเทศไทย: พลังงาน.
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ.
ศูนยวิจัยแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2548.
การปนเปอนของแคดเมียมในลุมน้ําแมตาวรายงานบทสรุปผูบริหาร.
ศูนยศกึ ษากะเหรี่ยงและพัฒนา. “ขอเสนอแนวทางแกไขปญหาพิษสารตะกั่วตอสุขภาพและ
สภาพแวดลอมบริเวณหวยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุร”ี จาก
http://www.karencenter.com/kitte-deadly-river5-3.htm (1/6/2548)
ศูนยศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนา. “แนวทางแกไขปญหา” จาก http://www.karencenter.com/kittedeadly-river5-3.htm (1/6/2548)
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 2536. “อากาศเปนพิษที่แมเมาะ: ทางเลือกในการผลิต
ไฟฟา.” สมุดปกขาวทีดีอารไอ. ฉ. 1 (สิงหาคม 2536)
สมชาย ปรีชาศิลปกุล. 2547. บทสํารวจ พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535
สภาพปญหาและแนวทางแกไข.
ภายใตโครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ตุลาคม 2547
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2548. รายงานสถานการณ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2547. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.
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สิทธิชัย มุงดี และคณะ. 2547. “ความชุมของอาการระบบหายใจ และสมรรถภาพของปอด ของนักเรียนในพื้นที่ที่มี
อุตสาหกรรมเหมืองหินและโม บด หรือยอยหิน จังหวัดสระบุรี (Prevalence of Respiratory Symptoms and
Lung Function of Students in Rock-crushing Industrial Area, Saraburi Province”. วารสารการสงเสริม
สุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอม. ป. 27 ฉ. 3 (กรกฎาคม–กันยายน 2547) (http://www.anamai.
moph.go.th/advisor/273/27309.html, 2/6/48)
อนงค ไพจิตรประภาพร. 2548. เอกสารประกอบการนําเสนอเรื่อง “การปนเปอนสารหนูใน
สิ่งแวดลอม อําเภอรอนพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช” จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย หองประชุมชั้น 4 วันที่ 20 พฤษภาคม 2548.
อนงค ไพจิตรประภาพร. 2548. เอกสารประกอบการนําเสนอเรื่อง “สถานการณการปนเปอนตะกั่ว
ในบริเวณอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี” จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย หองประชุมชั้น 4 วันที่ 20 พฤษภาคม 2548.
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 8 มีนาคม 2548 เรื่อง ความคืบหนาการแกไขปญหาผลกระทบจากโรงไฟฟา
แมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
Freeman, Bill. 1993. Environmental Ecology: the ecological effects of pollution, disturbance,
and other stresses. California US: Academic Press, Inc. p. 80.
ขอขอบคุณ
นายทศพร นุชอนงค
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล
นายพงษเทพ จารุอําพรพรรณ
นางอนงค ไพจิตรประภาพร
แพทยหญิง ฉันทนา ผดุงทศ
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ตารางที่ 6 สรุปผลการศึกษากรณีศกึ ษา 5 กรณี
ปญหา
(ป พ.ศ. ที่เกิดปญญา)
1. การปนเปอนตะกั่วใน
ลําหวยคลิตี้
อ.ทองผาภูมิ
จ.กาญจนบุรี
(ป พ.ศ. 2541)

2. การปนเปอนสารหนู
ต. รอนพิบูล
จ.นครศรีธรรมราช
(ตั้งแต ป พ.ศ.
2529- ปจจุบัน)

จํานวนผูไดรับ
ผูปวย/เสียชีวิต
มาตรการของรัฐ
ผลกระทบ
ผูปวย 8 คนเปนโรค
- การพังทลายของ หมูบานคลิตี้บนและ
- ใหผูประกอบการหยุด
คลิตี้ลาง ประชากร 130 พิษตะกั่วมีการตรวจวัด
บอดักตะกอน
กิจกรรมการทําเหมือง
ระดับตะกั่วในเลือดพบ - ยกเลิกการตอสัมปทาน
- พื้นที่บริเวณ อ.ทอง ครัวเรือน 599 คน
ตะกั่วในเลือดสูงเกิน
ผาภูมิเปนพื้นที่
- ตรวจสอบการปนเปอนใน
มาตรฐาน
ศักยภาพแรตะกั่ว
สิ่งแวดลอม
- เฝาระวังในพื้นที่เสียงและ
ตรวจรักษา
- ใหผูประกอบการชดเชย
ความเสียหาย
- กันพื้นที่เปนเขต
ศักยภาพตะกั่ว
การปนเปอนใน
- พื้นที่เสี่ยงสูง (>0.2- ผูปวยโรคไขดํา ~40% - รณรงคการใชน้ําที่ไม
สิ่งแวดลอมจากการทํา
เสียชีวิต (มะเร็ง
ไดมาจากบอ
4.45 mg/l) ใน 3
เหมือง
หมูบาน มีประชากร ผิวหนัง) 10 ราย ใน
- ตรวจสอบการปนเปอน
พื้นที่เสี่ยงสูง
8,033 คน
สารหนูในสิ่งแวดลอม
- พื้นที่เสี่ยง (>0.050.2 mg/l) ใน 4
หมูบาน ประชากร
7,308 คน
สาเหตุของปญหา

งบประมาณ
ของรัฐ
ป 2547 งบประมาณใน
การรักษาโรค 200,000
บาท (ผานกระทรวง
สาธารณสุข)

เปนงบการศึกษาวิจัย
การปนเปอนสารหนูใน
พื้นที่

ตารางที่ 6 (ตอ)
ปญหา
(ป พ.ศ. ที่เกิดปญญา)
3. ปญหาฝุนละออง
บริเวณหนาพระลาน
จ.สระบุรี (ป พ.ศ.
2538-ปจจุบัน)

จํานวนผูไดรับ
ผลกระทบ
ความไมใสใจของ
ประชาชนใน ต.หนา
ผูประกอบการที่จะ
พระลาน จ.สระบุรี
จัดการปองกันผลกระทบ และบริเวณใกลเคียง
ที่เกิดขึ้น
ซึ่งมีประมาณ
41,766 คน โดยใน
จํานวนนี้เปนเด็ก
ประมาณรอยละ 20

4. ปญหาการปนเปอน
ของแคดเมียมใน
สิ่งแวดลอมลุมน้ํา
แมตาว อ. แมสอด
จังหวัดตาก (พ.ศ.
2547)

- จากธรรมชาติโดยฝน จํานวนประชากรใน
พืน้ ที่ 3 ตําบล ของอ.
ชะหนาดินทําให
แมสอด 5,756 คน
แคดเมียมทีม่ ีอยูใน
ธรรมชาติโดยปนอยู
กับแรสังกะสีไหลลงสู
ที่ราบ
- การรั่วไหลของน้ําที่มี
แคดเมียมสูงจากบอ
ดักตะกอนของเหมือง
สังกะสี

สาเหตุของปญหา

ผูปวย/เสียชีวิต

มาตรการของรัฐ

งบประมาณของรัฐ

- ควบคุมดูแล
ผูประกอบการให
ดําเนินการตาม Code of
Conduct
- จัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA)
- เฝาระวังและรักษา
ผลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชน
แผนระยะยาวในการ
จากการตรวจสุขภาพ - ตรวจสอบการปนเปอน
แกปญหาป 2548ประชาชน 6,802 ราย - รับซื้อขาวเปลือกที่
2555 จังหวัดตากและ
มีแคดเมียมในระดับ
ปนเปอนแคดเมียม
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของมี
ปกติ 6,007 ราย
- ตรวจสุขภาพประชาชน
แคดเมียมคอนขางสูง - สงเสริมอาชีพทดแทนการ แผนงานและโครงการ
ระยะสั้น กลาง และยาวไว
623 ราย แคดเมียมสูง ปลูกขาว
แลว 6 แผนงาน 11
172 ราย ในจํานวนผูที่ - ศึกษา Best Practice
โครงการ เปนเงิน 261
มีแคดเมียมสูงและ
เหมืองแรสังกะสี
ลานบาท กําลัง
คอนขางสูงมีผปู วยโรค - กําหนดเขตควบคุมการ
ดําเนินการของบประมาณ
ไต 31 ราย
เพาะปลูก
-

ตารางที่ 6 (ตอ)
ปญหา
สาเหตุของปญหา
(ป พ.ศ. ที่เกิดปญญา)
5. มลพิษทางอากาศ จาก - มีการปลอยกาซ
โรงไฟฟาแมเมาะและ
ซัลเฟอรไดออกไซด
เหมืองลิกไนต
ปริมาณมากประกอบ
แมเมาะ (ป พ.ศ.
กับภาวะอากาศที่แปร
2535 และ 2541)
ปรวนทําใหกาซไม
สามารถกระจายไปได
ตามปกติ ทําใหเกิด
มลพิษทางอากาศและ
ฝนกรด
- ไมมีมาตรการใน
การบริหารจัดการ
รองรับเหตุฉุกเฉิน

จํานวนผูไดรับ
ผลกระทบ
5 ตําบล รอบพื้นที่โรง
ไฟฟาและเหมืองแม
เมาะ ใน อ. แมเมาะ
จ.ลําปาง

ผูปวย/เสียชีวิต

มาตรการของรัฐ

ครั้งที่ 1 ประชาชนกวา - ติดตั้งเครื่องดักกาซ
1,000 คนเจ็บปวย พืช ซัลเฟอรไดออกไซด
และสัตวไดรับความ
- จายคาชดเชยใหกับผู
เสียหายเปนจํานวน
ไดรับผลกระทบ
มาก
- ควบคุมปริมาณการปลอย
ครั้งที่ 2 ประชาชน
กาซซัลเฟอรไดออกไซด
ไดรับผลกระทบ
ใหเปนไปตามมาตรฐาน
1,225 ราย
และไมสง ผลกระทบตอ
ประชาชน
- ติดตั้งเครื่องตรวจวัด
คุณภาพอากาศแบบ
Real Time ที่อานคาได
ทั้งที่หองควบคุมการ
ผลิตไฟฟา และ
โรงพยาบาลแมเมาะ
- อพยพชาวบานออกจาก
พื้นที่
- มีการทํามวลชนสัมพันธ
เชน กองทุนพัฒนา
คุณภาพชีวิต

งบประมาณของรัฐ
- ติดตั้งเครื่องดักกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซด
งบประมาณ 7,105
ลานบาท
- ชดเชยผูปวยและผูไดรับ
ผลกระทบกวา 40
ลานบาท
- งบประมาณในการ
อพยพ ??? (ยังไม
ทราบ)
- กองทุนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตจํานวน 50 ลาน
บาท และ 30 ลานบาท
ในปตอๆ ไป (เริ่มป
2543)
- โครงการพัฒนคุณภาพ
ชีวิต ระยะเวลา
ดําเนินการ 9 ป เริ่มป
2546 งบประมาณ
77.9 ลานบาท

ตารางที่ 6 (ตอ)
ปญหา
(ป พ.ศ. ที่เกิดปญญา)

สาเหตุของปญหา

จํานวนผูไดรับ
ผลกระทบ

ที่มา: รวบรวมโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ผูปวย/เสียชีวิต

มาตรการของรัฐ

งบประมาณของรัฐ

ประชาชนในพื้นที่
แมเมาะ โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
- ศึกษาวิจัยดาน
ผลกระทบตอสุขภาพ
ประชาชน และพืช
สภาพดินและน้ํา

- งบดานการวิจัย
ผลกระทบอีกวา 50
ลานบาท

