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บทสรุปผูบริหาร
ถึงแมวาทรัพยากรแรและพลังงานจะเปนทรัพยากรที่สําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ
แตผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาทรัพยากรแรและพลังงานได
กลายเป น ป ญ หาทางสั ง คมที่ สํ า คั ญ จากผลการประเมิ น ป ญ หาทางสั ง คมที่ เ กิ ด จากการพั ฒ นา
ทรัพ ยากรแรแ ละพลัง งานโดยพิ จ ารณาจํ านวนและความถี่ข องการรองเรีย นและการชุ มนุม ของ
ประชาชนที่ ได รั บผลกระทบ พบวา การรองเรียนและการชุมนุมเกี่ย วกับกิจกรรมเหมืองแรแ ละ
พลังงานมีสัดสวนไมมากนักเมื่อเทียบกับปญหาสิ่งแวดลอมดานอื่นๆ โดยความถี่ของการรองเรียน
ดานพลังงานสูงกวากิจกรรมเหมืองแร การรองเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมเหมืองแรสวนใหญเปนเรื่องของ
การปลอยมลพิษของกิจกรรมเหมืองแรที่สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน ไดแก ฝุนละออง การ
ปนเปอนของสารพิษในน้ําและในดิน และเสียงดังเกินไป อยางไรก็ตาม จํานวนและความถี่ของการ
ร องเรี ยนยั งมี ข อจํ ากั ดในการบ งชี้ ถึ งระดั บความรุ นแรงของป ญหา ทั้ งนี้ ขึ้ นอยู กั บช องทางในการ
รองเรียน การเขาถึงขอมูล และความเขมงวดในการกํากับดูแลของหนวยงานภาครัฐ
ในชวง 10
ป ที่ผานมา มีเหตุการณผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่เกิดจาก
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรแรและพลังงานเกิดขึ้นหลายเหตุการณ เหตุการณที่สําคัญ ไดแก การ
แพรกระจายสารหนู จ.นครศรีธรรมราช ปญหามลพิษอากาศจากโรงไฟฟาแมเมาะ การปนเปอน
ตะกั่วของลําหวยคลิตี้ การปนเปอนของแคดเมียม จ.ตาก และปญหาฝุนละอองจากเหมืองแรและโรง
โมหิน จ.สระบุรี เหตุการณเหลานี้ไดทําใหประชาชนในพื้นที่ใกลเคียงไดรับผลกระทบตอสุขภาพจาก
การไดรับสารมลพิษที่กิจการเหมืองแรและพลังงานปลอยออกมาสูสิ่งแวดลอม
การประเมิ นมู ลค าความเสี ยหายด านสุ ขภาพและการสู ญ เสี ยรายได ของกรณี เหตุ ก ารณ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่เกิดจากกิจกรรมเหมืองแรและพลังงานสามารถคํานวณจาก
ตนทุนคารักษาพยาบาลของผูปวย (ไมรวมผูรับสัมผัสสารพิษแตไมแสดงอาการและผูเสียชีวิต) และ
การสู ญ เสี ยรายได ของประชาชนที่ ได รั บผลกระทบ ผลจากการคํ านวณมู ลค าความเสี ยหายของ
เหตุการณที่เกิดขึ้นดังกลาว พบวา มูลคาความเสียหายรวมของผลกระทบตอสุขภาพและการสูญเสีย
รายไดของกรณีการแพรกระจายสารหนู จ.นครศรีธรรมราช เทากับ 30.28 ลานบาท มลพิษอากาศ
จากโรงไฟฟาแมเมาะ เทากับ 16.6 ลานบาท การปนเปอนตะกั่วของลําหวยคลิตี้ เทากับ 2.7 ลาน
บาท สําหรั บกรณี การปนเปอนของแคดเมียม จ.ตาก มูลคาความเสียหายของการสูญเสียรายได
เทากับ 41.5 ลานบาท โดยที่มูลคาความเสียหายดานสุขภาพยังไมสามารถประเมินไดเนื่องจากยังไม
มีการสรุปถึงสาเหตุของการเกิดโรคไตของประชาชนในพื้นที่ และกรณีสุดทายปญหาฝุนละอองจาก
เหมืองแรและโรงโมหิน จ.สระบุรี ยังไมสามารถประเมินมูลคาความเสียหายรวมได เนื่องจากไมมีการ
รายงานจํานวนผูปวยจากปญหาฝุนละอองในพื้นที่
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ปจจัยสําคัญประการหนึ่งของการเกิดเหตุการณผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่เกิด
จากกระบวนการพัฒนาทรัพยากรแรและพลังงาน คือ การบริหารจัดการทรัพยากรแรและพลังงาน
ของภาครัฐ จากการวิเคราะห พบวา เครื่องมือของการบริหารจัดการทรัพยากรแรและพลังงาน
ภาครัฐมีขอจํากัดในหลายๆ ประเด็น ไดแก (1) กฎหมาย/กฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมที่มีอยูใน
ปจจุบันไมสามารถแกไขปญหาใหแกผูที่ไดรับความเสียหายจากการแพรกระจายของมลพิษได เพราะ
ในการบวนการฟองรองคดีเพื่อเรียกรองใหเกิดการชดใชคาเสียหายตามกฎหมายลักษณะละเมิด
กําหนดให “ผูใดกลาวอาง ผูนั้นตองพิสูจน” (2) องคความรูเพื่อการบริหารจัดการยังไมเพียงพอ
โดยเฉพาะผลกระทบตอสุขภาพจากสารมลพิษ (3) การประสานงานระหวางหนวยงานยังไมมี
ประสิทธิภาพมากนัก และ (4) การจัดทํารายงานผลกระทบดานสิ่งแวดลอมยังมีชองโหวในเรื่องของ
คุณภาพของรายงานฯ ไมเปนที่ยอมรับจากกลุมผูมีสวนไดเสีย และขาดการวิเคราะหผลกระทบของ
การพัฒนาทรัพยากรแรและพลังงานในภาพรวม
มู ล ค า ความเสี ย หายด า นสุ ข ภาพและการสู ญ เสี ย รายได ข องเหตุ ก ารณ ผ ลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพที่เกิดจากกิจกรรมเหมืองแรและพลังงานไดสะทอนใหเห็นถึงระดับความ
รุนแรงของปญหาทางสังคม กลาวคือ ประชาชนมีปญหาสุขภาพเนื่องจากการไดรับสารมลพิษที่เกิด
จากกระบวนการผลิตแรและพลังงาน การสูญเสียชีวิต และการสูญเสียรายได ถึงแมวาภาครัฐไดออก
มาตรการตางๆ เพื่อจัดการกับปญหาแตเปนการจัดการเชิงรับ เชน การฟนฟูพื้นที่ การเฝาระวังเพื่อ
ลดการปนเปอน การใหค วามรู การใหบริก ารดา นการรักษาพยาบาล การจา ยค า ชดเชยใหกับ
ผูเสียหาย เปนตน แตภาครัฐยังไมมีนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนในการควบคุมและและแกไข
ปญหาผลกระทบตอสุขภาพจากกิจกรรมเหมืองแรและพลังงาน จึงมีขอเสนอแนะดังนี้
 ควรมีการพัฒนาองคความรู ระบบขอมูลที่สมบูรณ ถูกตอง และทันสมัย พรอม
เปดโอกาสใหมีการเขาถึงและแลกเปลี่ยนขอมูลได ควรทําการศึกษามูลคาทาง
เศรษฐกิจของทรัพยากรแรที่สําคัญโดยคํานึงถึงตนทุนทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
เพื่ อ ประโยชนตอ การกํา หนดแนวทางการพั ฒนา และการจัด ทํา หลักเกณฑการ
ปฏิบัติ (code of conduct) ในการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
สําหรับผูมีสวนไดเสีย
 ควรกําหนดเขตพื้นที่ศักยภาพแร ที่กระบวนการผลิตแรมีการปลอยสารมลพิษ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พรอมกําหนดไมใหมีการตั้งถิ่นฐานบานเรือน และมี
กระบวนการชดเชยที่ชัดเจนสําหรับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่อยูกอน
 การจัดทํารายงานผลกระทบดานสิ่งแวดลอมสําหรับทรัพยากรแรที่กระบวนการ
ผลิตแรมีการปลอ ยสารมลพิ ษที่เปนอัน ตรายตอสุขภาพ กําหนดให ศึกษาขอมูล
พื้นฐาน ประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพ และจัดทําขอเสนอมาตรการการอนุรักษและ
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ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหกลับสูสภาพเดิมหรือใกลเคียงสภาพเดิม หรือเหมาะสม
ตอการใชประโยชนที่ดินในอนาคต
 ปรับปรุงกฎหมายใหมีการชดเชยคาเสียหายเบื้องตนตอประชาชนผูไดรับผลกระทบ
โดยทันทีและอยางเหมาะสม

เอกสารทางวิชาการ เรื่อง

การประเมินผลกระทบของการใชประโยชนทรัพยากรแรและพลังงานตอสิ่งแวดลอม
และสุขภาพ1

เสนอตอ
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

จัดทําโดย
ฝายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

1.

บทนํา

ทรัพยากรแรและพลังงานเปนทรัพยากรที่สําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและ
สรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ การผลิตแรของประเทศเพื่อเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
ในชวงทศวรรษที่ผานมามีมูลคาการผลิตประมาณ 20,000–30,000 ลานบาทตอป ประมาณรอย
ละ 95 ของมูลคาการผลิตเปนมูลคาการใชในประเทศ มีการนําเขาแรคุณภาพดีและแรที่ไมมีการ
ผลิตในประเทศเปนมูลคาประมาณ 29,000 ลานบาท (พ.ศ. 2547) สวนการสงออกมีมูลคา
ประมาณ 14,000 ลานบาท (พ.ศ. 2547) ขณะเดียวกัน ประเทศไทยมีการผลิตพลังงานประมาณ
600 พันบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอป ซึ่งไมเพียงพอตอความตองการจึงมีการนําเขาประมาณ
เทาตัวสวนใหญอยูในรูปน้ํามันดิบ

1

รายงานการศึ ก ษานี้ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของโครงการ “การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการจั ด ทํ า ร า งแผนทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” ซึ่งไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ
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ถึงแมวาทรัพยากรแรและพลังงานจะมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต
การพัฒนาแหลงแรและพลังงานไดกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่มีแนวโนมรุนแรง
มากขึ้น ในชวง 10 ป ที่ผานมา มีเหตุการณเกิดขึ้นหลายกรณี2 ไดแก
1. มลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟาถานหินแมเมาะ ในป พ.ศ. 2535 มลพิษอากาศจากโรงไฟฟา
แมเมาะทําใหประชาชนกวา 1,000 คนมีอาการเจ็บปวย พืชและสัตวไดรับความเสียหายเปน
จํานวนมาก และในป พ.ศ. 2541 ทําใหประชาชนกวา 1,225 คนไดรับผลกระทบ ภายหลัง
ชุมชนจึงตอตานโรงไฟฟาแมเมาะอยางรุนแรง ภาครัฐไดแกไขปญหาโดยการจายคาชดเชย
ใหกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบตอปญหามลพิษทั้งสองครั้งเปนคารักษาพยาบาลและคา
เสียโอกาสในการทํางาน การติดตั้งเครื่องกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด การโยกยายชาวบาน
ออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย และมาตรการควบคุมเฝาระวังอยางตอเนื่อง ในปจจุบัน ปริมาณการ
ปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซดจากโรงไฟฟาแมเมาะไมเกินเกณฑมาตรฐาน
2. การปนเปอนของสารหนูที่อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช ในป พ.ศ. 2529 มี
การร อ งเรี ย นป ญ หาสุ ข ภาพของประชาชนในพื้ น ที่ ตํ า บลร อ นพิ บู ล ย อํ า เภอร อ นพิ บู ล ย
หนวยงานภาครัฐไดเขาไปตรวจสอบพบผูปวยในพื้นที่ที่มีอาการทางผิวหนัง และมีการเก็บ
ตัวอยางดิน น้ํา พืชผัก และชีววัตถุตางๆ มาตรวจสอบ พบวาพื้นที่บริเวณนี้เปนพื้นที่เสี่ยงการ
แพร กระจายของสารหนู ในสิ่ งแวดล อมจากการประกอบกิ จกรรมเหมื องดี บุกในอดี ต การ
ปนเปอนดังกลาวไดสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนเนื่องจากการรับสัมผัสสารหนูเขาสู
รางกาย โดยในป พ.ศ. 2533 พบผูปวยกวา 2,000 ราย ที่มีอาการโรคพิษสารหนู (โรคไขดํา)
และมีอาการโรคมะเร็งผิวหนัง ในป พ.ศ. 2548 คาดวามีประชากรเปนโรคพิษสารหนูและ
โอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็งผิวหนังในตําบลรอนพิบูลย จํานวนประมาณ 5,000 คน
จากประชากรทั้งหมด 29,027 คน โดยมีผูปวยที่ตองใหการรักษาอยางเรงดวนประมาณ
1,000 ราย และในกลุมผูปวยโรคพิษสารหนูทั้งหมดมีผูปวยที่เปนโรคมะเร็งผิวหนังและ
เสียชีวิตไปแลวกวา 10 ราย
3. การปนเปอนตะกั่วในลําหวยคลิตี้ ในชวงเดือนเมษายน พ.ศ. 2541 ไดเกิดการรองเรียนการ
ปนเปอนตะกั่วในลําหวยคลิตี้ ตําบลชะเล อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากการ
พังทลายของบอกักเก็บกากตะกอนตะกั่วของโรงแตงแรคลิตี้ของบริษัทตะกั่วคอนเซนเตรทส
(ประเทศไทย) จํากัด จากการตรวจสอบคาตะกั่วในสิ่งแวดลอมมีคาเกินมาตรฐาน จาก
ประชากรที่ไดรับผลกระทบจํานวน 599 คน มี 461 รายเปนโรคพิษตะกั่ว
4. การปนเป อ นแคดเมี ย ม จั ง หวัด ตาก ในชว งป พ.ศ. 2544-2545 มี การสํา รวจพบการ
ปนเปอนของแคดเมียมในพืชผลการเกษตรและในนาขาวบริเวณตําบลแมตาว อําเภอแมสอด
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รายละเอียดดูเพิ่มเติมใน เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 14 “กรณีศึกษาการใชประโยชนทรัพยากรแรและพลังงานตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ”
โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (พฤศจิกายน พ.ศ. 2548)
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จังหวัดตาก โดย International Water Management Institute และกรมวิชาการเกษตร และมี
การตรวจหาการปนเปอนของแคดเมียมของประชาชนใน 8 หมูบาน พบวามีแคดเมียมใน
รางกายของประชาชน ตอมาในป พ.ศ. 2546 หนวยงานของรัฐยืนยันการพบสารแคดเมียม
ปริ ม าณสู งในตะกอนทองน้ํ า หวยแมต าวและหว ยแมกุ พรอมตั้งสมมติฐานวาตะกอนดิ น
ดังกล า วอาจมาจากการทํ า เหมืองแร สังกะสีท่ีอยูบริ เวณต นน้ํา ของลุมน้ํ า แมตาว สํา หรับ
ผลกระทบของการปนเปอนแคดเมียมในสิ่งแวดลอม ทําใหผลผลิตขาว 2,164.1 ตัน ในฤดู
การผลิตป พ.ศ. 2547 เปนของเกษตรกร 798 ราย ที่ประสบปญหาการปนเปอน สวน
ผลกระทบต อ สุ ข ภาพ โรงพยาบาลแม ส อดได ต รวจหาระดั บ แคดเมี ย มในร า งกายของ
ประชาชนอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป ซึ่งอาศัยอยูในเขตพื้นที่ที่มีแคดเมียมสูง พบวา ประชากร
ไดรับผลกระทบทั้งหมด 7,730 ราย กลุมที่มีระดับแคดเมียมคอนขางสูงและสูงจํานวน 844
ราย ในจํานวนนี้มีผูปวยโรคไต 40 ราย และอีก 219 ราย การทํางานของไตกําลังเขาสูภาวะ
ไมปกติ
5. ฝุนละอองจากกิจกรรมเหมืองหินและโรงโมหิน จังหวัดสระบุรี เริ่มมีความรุนแรงมาตั้งแตป
พ.ศ. 2539 ผลของการติดตามตรวจวัดฝุนบริเวณโรงเรียนหนาพระลานที่มีกิจกรรมเหมือง
หินและโรงโมหินของกรมควบคุมมลพิษ พบวา เดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2547 ฝุน
ขนาดเล็ก (PM10) มีคาสูงกวาเกณฑมาตรฐานถึง 2.5 เทา หรือ 416 มิลลิกรัม/ลูกบาศก
เมตร ในชวงเวลาเดีย วกันของป พ.ศ. 2548 ฝุนขนาดเล็กมีคา เทา กั บ 301 มิลลิกรัม/
ลูกบาศกเมตร ฝุนขนาดเล็กสวนใหญมาจากกระบวนการโมบดและยอยหินของโรงโมหิน
และการดักและขนสงลําเลียงหินภายในและภายนอกโรงโม ถึงแมวาจะไมมีการรายงาน
จํ า นวนผู ปวยโรคระบบทางเดิน หายใจในพื้ นที่ แต จ ากการศึ ก ษาของ สิท ธิ ชัย และคณะ
(2547) พบวา นักเรียนที่อยูพื้นที่มีความถี่ของอาการทางระบบหายใจสูงกวากลุมเด็กที่
นํามาเปรียบเทียบ
การนําเสนอในบทความนี้แบงออกเปน 3 สวน สวนแรกเปนการประเมินผลกระทบตอสังคม
ที่เกิดจากการพัฒนาทรัพยากรแรและพลังงาน โดยพิจารณาจากจํานวนและความถี่ของการเรียกรอง
และชุมนุมของประชาชนที่สามารถชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของปญหาที่ประชาชนไดรับและตองการ
ใหภาครัฐทําการแกไข และโดยการประเมินมูลคาความเสียหายดานสุขภาพและการสูญเสียรายได
ของเหตุการณการปนเปอนของสารพิษจากการกิจกรรมเหมืองแรและพลังงานทั้ง 5 เหตุการณ
ดังกลาวแลวขางตน เพื่อสะทอนใหเห็นถึงระดับความรุนแรงและความสําคัญของปญหา สวนที่สอง
เปนเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรแรและพลังงานของภาครัฐ โดยนําวิเคราะหมาตรการ
สํ า คั ญ ที่ ภ าครั ฐ ใช และข อ จํ า กั ด ในการทํ า งานของภาครั ฐ และ ส ว นสุ ด ท า ยเป น บทสรุ ป และ
ขอเสนอแนะ
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การประเมินผลกระทบ

การประเมิ น ผลกระทบของการพัฒ นาทรั พ ยากรแรแ ละพลั ง งานในที่ นี้ ทํ า ใน 2
ลักษณะ คือ การประเมินปญหาโดยวิธีการทางสังคม เปนการพิจารณาจํานวนและความถี่ของการ
รองเรียนและการชุมนุมตอปญหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ รูปแบบของการรองเรียนและ
การชุมนุมเปนวิธีการแกปญหาทางสังคมประเภทหนึ่งสามารถใชในการบงบอกถึงความสําคัญของ
ปญหาจากมุมมองของภาคประชาสังคม และการประเมินมูลคาความเสียหายตอสุขภาพที่เกิดจากการ
พัฒนาทรัพยากรแรและพลังงาน
2.1.

การประเมินผลกระทบโดยวิธีการทางสังคม

จากผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่เกิดจากการใชประโยชนทรัพยากรแร
และพลังงาน ทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของใหความสําคัญกับการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อ
การป องกันและแก ไขปญหา ซึ่งช องทางการรับรูปญหาและขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช
ประโยชนทรัพยากรแรและพลังงานของหนวยงานที่เกี่ยวของนั้นมีหลายชองทาง ไดแก การตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่ เชน การตรวจวัดคุณภาพน้ํา การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
เปนตน การกํากั บดูแลการดํา เนินงานของสถานประกอบการ และการรับรูปญหาผา นทางการ
รองเรียนของประชาชน
การรองเรียนของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการใชประโยชนทรัพยากรแรและ
พลังงานเปนวิธีการทางสังคมในการเสนอประเด็นปญหา รายละเอียดขอมูล และขอใหหนวยงานที่
เกี่ย วขอ งดํ าเนิ น การแกไ ขป ญ หาที่ เกิ ด ขึ้น โดยการรองเรี ย นของประชาชนจะทํ า ใหห น ว ยงานที่
เกี่ยวของทราบถึงปญหาและระดับความรุนแรงของปญหาในแตละพื้นที่อยางตอเนื่อง ซึ่งการรองเรียน
ของประชาชนอาจเกิดขึ้นในหลายลักษณะ เชน การรองเรียนไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ การชุมนุม
เคลื่อนไหวเพื่อคัดคานกิจกรรมหรือการประกอบการที่เกี่ยวกับการใชประโยชนทรัพยากรแรและ
พลังงาน เปนตน
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การร อ งเรี ย นของประชาชนในประเด็ น ต า งๆ ส ว นใหญ จ ะ
ทําการศึกษาจากจํานวนและความถี่ของการรองเรียนในแตละประเด็นปญหาเปนสําคัญ เนื่องจาก
การวัดระดับความรุนแรงของการรองเรียนในแตละครั้งสามารถทําไดยาก โดยปจจุบนั หนวยงานทีร่ บั
การรองเรียนดานปญหาสิ่งแวดลอมมีอยูหลายหนวยงาน ไดแก กรมควบคุมมลพิษ กรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม รวมถึงองคกรระดับทองถิ่น เชน กรุงเทพมหานคร เปนตน ซึ่งที่ผานมาการ
รองเรียนดานปญหาสิ่งแวดลอมมีจํานวนมากขึ้นอยางตอเนื่อง ในการศึกษาเพื่อประเมินขนาดของ
ปญหาดวยวิธีการทางสังคมในครั้งนี้จะวิเคราะหในสวนของจํานวนและประเด็นในการรองเรียนจาก
ขอมูลของกรมควบคุมมลพิษ กรมอุตสาห-กรรมพื้นฐานและการเหมืองแร และสํานักขาวกรอง
แหงชาติ (ตารางที่ 1) ซึ่งเปนหนวยงานที่เกี่ยวของและมีการรวบรวมขอมูลการรองเรียนเกี่ยวกับ
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ปญหาสิ่งแวดลอม รวมถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่เกิดจากการใชประโยชนทรัพยากร
แรและพลังงานอยางเปนระบบ
จากขอมูลการรองเรียนดานมลพิษของกรมควบคุมมลพิษพบวาการรองเรียนดานปญหา
มลพิษมีจํานวนสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2537 ที่มีเพียง 200 เรื่อง เปน 853
เรื่อง ในป พ.ศ. 2547 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 4 เทาในชวงเวลา 10 ป โดยปจจุบันประชาชนสวน
ใหญจะทําการรองเรียนผานทางจดหมายมากที่สุดคิดเปนรอยละ 41 ของจํานวนเรื่องรองเรียนดาน
มลพิษทั้งหมด รองลงมาคือการรองเรียนผานทางโทรศัพท รอยละ 38 ทางอินเตอรเน็ตรอยละ 13
ทางโทรสารรอยละ 4 มาดวยตนเองรอยละ 3 และทางคาราวานสิ่งแวดลอม3 รอยละ 1 (ภาพที่ 1)
ตารางที่ 1
หนวยงาน

ขอบเขตการรองเรียนปญหาการใชประโยชนทรัพยากรแรและพลังงาน ราย

หนวยงาน
กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
กระทรวงอุตสาหกรรม

สํานักขาวกรองแหงชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี

ขอบเขตของการรองเรียน
รับเรื่องรองเรียนจากภาคประชาชน และทําการติดตาม
ตรวจสอบ รวมทั้งกําหนดแนวทางในการแกไขปญหา
ดานมลพิษทุกประเภท
รับเรื่องรองเรียนจากภาคประชาชนและรวบรวมขอมูล
จากหนวยงานตางๆ ที่ไดรับการรองเรียนเกี่ยวกับปญหา
การใชทรัพยากรแร และทําการติดตามตรวจสอบ รวมทั้ง
กําหนด
แนวทางในการแกไข
รวบรวมขอมูลการเคลื่อนไหวและการชุมนุมในปญหาสิ่ง
แวดลอมทุกประเภท และประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของในการแกไขปญหา

ที่มา: รวบรวมโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

3 คาราวานสิ่งแวดลอม เปนหนวยเคลื่อนที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดําเนินการโดยกรมควบคุมมลพิษและกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
รูปแบบการทํางานคือการเขาพบและพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ตางๆ เพื่อใหบริการ รับทราบและแกไขปญหาความเดือดรอนที่เกิดขึ้นจากปญหามลพิษ รวมถึงการ
เผยแพรความรูในการจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชนใหแกประชาชน โดยคาราวานสิ่งแวดลอมเริ่มเปดบริการเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2547
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มาดวยตนเอง
3%

โทรสาร
4%
อินเตอรเน็ต
13%

คาราวาน
สิง่ แวดลอม
1%
จดหมาย
41%

โทรศัพท
38%

ภาพที่ 1 ชองทางในการแจงเรื่องรองเรียนดานมลพิษของกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2547
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 2547
ข อ มู ล การร อ งเรี ย นจากกรมควบคุ ม มลพิ ษ นี้ เ ป น การแสดงภาพรวมให เ ห็ น ถึ ง ป ญ หา
สิ่งแวดลอมและการใหความสําคัญของประชาชนตอปญหาสิ่งแวดลอมที่มีสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้
การศึกษาเพื่อประเมินขนาดของปญหาจากการใชประโยชนทรัพยากรแรและพลังงานโดยวิธีการทาง
สังคมในครั้งนี้ จะพิจารณาความถี่ในการรองเรียนของประชาชนที่เกี่ยวกับการใชประโยชนทรัพยากร
แรและพลังงาน โดยใชขอมูลการรองเรียนของประชาชนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร และขอมูลการชุมนุมเรียกรองในปญหาสิ่งแวดลอมจากสํานักขาวกรองแหงชาติ
2.1.1.
พลังงาน

การรองเรียนปญหาผลกระทบของการใชประโยชนทรัพยากรแรและ

จากขอมูลของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ซึ่งเปนหนวยงานหลักใน
การควบคุมและดูแลการดําเนินการของสถานประกอบการดานเหมืองแร ซึ่งไดรวบรวมประเด็นการ
รองเรียนเกี่ยวกับการประกอบการเหมืองแร ในป พ.ศ. 2545 ถึง ป พ.ศ. 2547 จากการรองเรียน
ของประชาชน และหนวยงานตางๆ พบวา หัวขอเรื่องและจํานวนการรองเรียนในแตละปมีทิศทางที่
ไมแนนอน โดยในป พ.ศ. 2545 มีประเด็นในการรองเรียนทั้งสิ้น 5 ประเด็น ขณะที่ในป พ.ศ.
2546 มีประเด็นในการรองเรียนทั้งสิ้น 20 ประเด็น และลดเหลือเพียง 5 ประเด็น ในป พ.ศ. 2547
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงเวลาในการเกิดปญหา การปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับในการประกอบกิจการของ
สถานประกอบการในชวงเวลาตางๆ รวมทั้งการออกมาตรการและการพัฒนาเครื่องมือในการใชลด
ป ญ หาจากการประกอบกิ จ การของหน ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข อ ง สาเหตุ ใ นการร อ งเรี ย นของ
ประชาชนสวนใหญมาจากผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน ไดแก ผลกระทบจากฝุนละออง การ
ปนเปอนของน้ํา มากกวาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (กรณีการบุกรุกพื้นที่ปา) (ตารางที่ 2)
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สําหรั บหั วข อเรื่องในการร องเรี ยนเกี่ยวกั บเหมื องแรที่กรมอุตสาหกรรมพื้ นฐานและการ
เหมืองแรไดรับสวนใหญเกี่ยวกับปญหาที่เกิดจากการพัฒนาทรัพยากรแรประเภทหินปูนมากที่สุด
(ตารางที่ 3) โดยการรองเรียนครอบคลุมหลายพื้นที่เนื่องจากประเทศไทยมีปริมาณการผลิตหินปูน
มากที่สุดเมื่อเทียบกับทรัพยากรแรและพลังงานประเภทอื่นๆ
ตารางที่ 2 ผลกระทบและสาเหตุในการรองเรียนเกี่ยวกับการประกอบการเหมืองแร พ.ศ.
2545–2547

ประเภทแร

สิ่งแวดลอม
ทําลาย
สูญเสี
รุกล้ํา
ทัศนียภาพ
ย
โบราณสถา
พื้นที่
น
ปา

หินปูน
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2546

9

9

พ.ศ. 2547
ตะกั่ว
พ.ศ. 2545
บอลเคลย
พ.ศ. 2546
ลิกไนต
พ.ศ. 2546
ยิปซัม
พ.ศ. 2546
สังกะสี
(แคดเมียม)
พ.ศ. 2547
เหล็ก
พ.ศ. 2547

ผลกระทบ
สุขภาพ
เสียงดังและ
ฝุน
การ
การ
ละออง ปนเปอน
สั่นสะเทือน
ในน้ํา

9

9

9

การ
ปนเปอน
ในดิน

อื่นๆ

9

9

9

9

9

-ขอมูลใน EIA ไม
ถูกตอง
-พื้นที่สามารถพัฒนา
เปนแหลงทองเที่ยว
-ไมมีการประกาศ
เกี่ยวกับโครงการตอ
ประชาชนในพื้นที่
-อนุรักษพื้นที่เพื่อ
การเกษตร
9
-แรตกหลนบนถนน
จากการขนสง

9
9

9

9

9

9

9
9

ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร, 2547

9

9
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ตารางที่ 3

การรองเรียนเกี่ยวกับการประกอบการเหมืองแร รายภาค พ.ศ. 2545–2547

ป พ.ศ. กรณีการรองเรียน
2545 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงโมหินในพื้นที่ ต.นาบัวและ
ต. สวาย จ. สุรนิ ทร
หจก. ภักดีแผนดินขอนแกน จ. ขอนแกน

2546

8

รายละเอียดการรองเรียน

ชาวบานไดรับความเดือดรอนจากโรงโมหิน และ
ไดมีการรองเรียนซ้ําซอนหลายครั้ง
ชาวบานไดรับความเดือดรอนจากการระเบิดหิน
โดยภายหลังกรมทรั พ ยากรธรณีและสํ า นักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกนไดทําการตรวจสอบ
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มในพื้ น ที่ พ บว า อยู ใ นเกณฑ
มาตรฐานที่ราชการกําหนด
โรงโมหินศักดิ์ชัย ต.ทุงพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ มีการรองเรียนวาโรงโมหินลักลอบระเบิดและยอย
หิ น ซึ่ ง จากการตรวจสอบพบว า ยั ง ไม มี ก ารทํ า
เหมืองหินและโรงโมหิน
กิ จ ก า ร เ ห มื อ ง หิ น แ ล ะ โ ร ง โ ม หิ น ข อ ง บ . ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวไมพบการกระทําผิด
โรงโมหินรุงนคร จํากัด จ.สุรินทร
ภาคตะวันตก
กิ จ การเหมื อ งแร ต ะกั่ ว บ.กาญจนบุ รี เ อ็ ก ซ โ พล ชาวบ า นไดรับ ความเดื อดร อ นจากน้ํา เสีย ที่ เ กิ ด
เรชั่น แอนดไมนิ่ง(เค็มโก) จํากัด อ.ทองผาภูมิ จ. จากกระบวนการแตงแร
กาญจนบุรี
ภาคเหนือ
การระเบิดหินและโรงโมหิน
ชาวบานไดรับความเดือดรอนจากการบดและการ
อ. แมลานอย จ. แมฮองสอน
ขนสงหิน โดยภายหลังไดมีการตรวจสอบและให
ผูประกอบการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน
การทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรม
การระเบิดหินสงผลตอถาธารลอดใตภูเขาซึ่งเปน
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
แหลงตนน้ํา
เหมืองหินปูน ต.แมหอพระ อ.แมแตง
การทําเหมืองหินอยูใกลแหลงทองเที่ยวสําคัญใน
จ.เชียงใหม
พื้น ที่ และขอมู ล เกี่ย วกับตํา แหน งและระยะทาง
ระหวางพื้นที่และสถานที่ทองเที่ยวใน EIA ไมถูกตอง
เหมืองหินและโรงโมหิน ต.ชมพู
ชาวบานคัดคานการทําเหมืองเนื่องจากมีการบุก
อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
รุกเขาไปในเขตปา โดยหนวยงานที่เกี่ยวของไดสั่ง
ใหปดทําการแลว
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ตารางที่ 3 (ตอ)
ป พ.ศ.

กรณีการรองเรียน
1. บ.เคลยแอนดมิเนอรัลส (ประเทศไทย) จก.
อ.สบปราบ ต.แมกัวะ จ.ลําปาง
2. การทําเหมืองถานหิน (ลิกไนต) และเหมือง
แรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี ของการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ต.แมเมาะ
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. เหมืองหินปูน ต.วังสวาป อ.ภูผามาน
จ.ขอนแกน
4. การทําเหมืองแรใน ต.นาฝาย อ.ภูผามาน
จ.ขอนแกน
5. เหมืองหินปูน ต.ดงมะไฟ อ.สุวรราคูหา
จ.หนองบัว ลําภู

6. โรงโมหินและการกอสรางเสนทางขนสงหิน
ต.ผาสามยอด กิ่งอ. เอราวัณ จ.เลย
7. โรงโมหิน จ.สุรนิ ทร
8. การทําเหมืองแร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
9. โรงโมหินศักดิ์ชัย ต.ทุงพระ อ.คอนสาร
จ.ชัยภูมิ
ภาคตะวันตก
10. เหมืองหินและโรงโมหิน อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี

11. การทําเหมืองแร ต.บานบึง กิ่ง อ.บานคา
จ.ราชบุรี

รายละเอียดการรองเรียน
บริษัทขนสงแรบอลเคลยโดยไมคลุมผาใบรถ ทํา
ใหแรตกหลนบนถนนและปลอยน้ําขุนขนลงนา
ชาวบาน โดยตอนนี้หนวยงานที่เกี่ยวของไป
ตรวจสอบและใหดําเนินการแกไขแลว
ชาวบานไดรับความเดือดรอนจากฝุนละออง
เสียงดัง และความสั่นสะเทือน โดยปจจุบันไดมี
การอพยพชาวบานบางสวนออกจากพื้นที่แลว

ชาวบานคัดคานคําขอประทานบัตร
ชาวบานคัดคานการออกประทานบัตร
ชาวบานคัดคานการทําเหมืองเนื่องจากการให
ความเห็นชอบทําโดยไมมีการประกาศให
ประชาชนรับทราบและขอมูลใน EIA ไมตรงกับ
พื้นที่
ชาวบานคัดคานโรงโมหินและการกอสราง
เสนทางขนสงหิน
ชาวบานไดรับความเดือดรอนจากฝุนละออง โดย
หนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการแกไขปญหา
แลว
ชาวบานคัดคานการทําเหมือง
จากการตรวจสอบพบวายังไมมีการทําเหมืองหิน
และโรงโมหิน
ชาวบานไดรับความเดือดรอนจากปญหาฝุน
ละออง และการทําลายทัศนียภาพ โดย จ.
กาญจนบุรีไดจัดตั้งคณะทํางานเพื่อแกไขปญหา
ดังกลาวแลว
ชาวบานไดรับผลกระทบจากการระเบิดเหมืองแร
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ตารางที่ 3 (ตอ)
ป พ.ศ.

กรณีการรองเรียน
ภาคตะวันออก
12. การทําเหมืองหิน ต.หวยทับมอญ กิ่ง
อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

2547

รายละเอียดการรองเรียน

ชาวบานไดรับความเดือดรอนจากเหมืองและโรง
โมหิน และบริเวณเขาชะอางกลางทุงเปนแหลง
โบราณคดี
13. เหมืองหิน ต.หวยกะป และ ต.หนองขางคอก ชาวบานไดรับความเดือดรอนจากฝุนละออง โดย
หนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการแกไขปญหา
อ.เมือง จ.ชลบุรี
แลว
ภาคกลาง
14. การทําเหมืองแรใน ต.สะพานหิน
ชาวบานคัดคานการตออายุประทานบัตร
กิ่ง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
ภาคใต
15. เหมืองหิน ต.ปากแจม อ.หวยยอด จ.ตรัง
แหลงหินมีสภาพปาสมบูรณและสามารถพัฒนา
เปนแหลงทองเที่ยวได โดยปจจุบันการ
ดําเนินการอยูในขั้นตอนการตรวจสอบ EIA
ชาวบานไดรับความเดือดรอนจากฝุนละอองและ
16. การขนสงแรยิปซัมใน อ.กันตัง จ.ตรัง
เสียงดัง ซึ่งภายหลังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร กรมอนามัย และเทศบาลเมือง
กันตังเขาไปทําการตรวจสอบ และสั่งการแกไข
แลว
ภาคเหนือ
1. การทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมบริเวณดอย ชาวบานคัดคานการประทานบัตรเพิ่มเติม
แมออกรู ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
2. การทําเหมืองแรสังกะสี อ.แมสอด จ.ตาก
รองเรียนโดยสถาบัน International Water
Management Institute (IWMI) ซึ่งศึกษาพบการ
ปนเปอนของแคดเมียมในดิน และนาขาว โดย
ภายหลังมีการตรวจสอบและวิเคราะหผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น และมีการจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจ
ตรวจสอบและประเมินการปนเปอนของสาร
แคดเมียม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. การตั้งโรงโมหินในเขตพื้นที่ อ.นากลาง
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวไมพบการกระทําผิด
จ.หนองบัวลําภู
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ตารางที่ 3 (ตอ)
ป พ.ศ.

กรณีการรองเรียน
4. โรงแตงแรเหล็ก ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย

ภาคตะวันตก
5. การทําเหมืองหิน ต.นายาง อ.ชะอํา จ.
เพชรบุรี

รายละเอียดการรองเรียน
ชาวบานไดรับความเดือดรอนจากเสียงดังและฝุน
ละออง โดยภายหลังไดมีการตรวจสอบและสั่ง
การแกไขแลว
ชาวบานไดรับความเดือดรอนจากการระเบิดหิน
โดยมีการตรวจสอบขอเท็จจริงแลว

ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร, 2547
นอกจากชองทางการรองเรียนของประชาชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรงแลว ประชาชน
ยังทํา การร องเรี ยนต อหน วยงานอื่นๆ เชน กระทรวงอุ ตสาหกรรม สํานั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน กรมควบคุมมลพิษ หนวยงาน
เจาของพื้นที่ เปนตน นอกจากนี้ประชาชนยังทําการรองเรียนซ้ําๆ กันหลายครั้งเพื่อเรงใหเกิดการ
ตรวจสอบและดําเนินการจากหนวยงานภาครัฐ ซึ่งการรองเรียนในบางกรณีอาจเปนการคัดคาน
โครงการพั ฒ นาของรั ฐ อย า งไรก็ ต าม การร อ งเรี ย นของประชาชนทั้ ง ในส ว นของโครงการที่
ดําเนินการแลวและโครงการที่ยังไมมีการดําเนินการนั้นตางมีผลทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ดําเนินการตรวจสอบและ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งสรางความเขาใจแกประชาชนในพื้นที่
2.1.2.
พลังงาน

การชุมนุมเรียกรองคัดคานกิจกรรมการใชประโยชนทรัพยากรแรและ

การชุมนุมเรียกรองถือเปนการรองเรียนของประชาชนรูปแบบหนึ่งที่ประชาชนสามารถ
ดําเนินการได ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 44 ซึ่งมี
สาระสําคัญ คือ “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจํากัดเสรีภาพ
ตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะในกรณีการ
ชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชนที่จะใชที่สาธารณะ หรือเพือ่ รักษาความ
สงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการสงคราม หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศ
สถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก” โดยการชุมนุมเรียกรองเพื่อคัดคานกิจกรรมหรือ
การประกอบการที่เกี่ยวกับการใชประโยชนทรัพยากรแรและพลังงานนั้นเปนการรองเรียนที่เกิด
ขึ้นมาอยางตอเนื่อง
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จากสถิติจํานวนการเคลื่อนไหวคัดคานปญหาดานสิ่งแวดลอมรายป ในชวงป พ.ศ. 25372544 ของสํานักขาวกรองแหงชาติซึ่งแบงประเด็นดานสิ่งแวดลอมออกเปน 9 ประเด็น ตามลักษณะ
ปญหา ประกอบดวย 1) การคัดคานโครงสรางพื้นฐาน 2) การคัดคานสัมปทานเหมืองแรและ
ระเบิดหิน 3) การคัดคานดูดทรายและทาทราย 4) การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม 5) การ
รองเรียนดานมลพิษในอากาศ 6) การรองเรียนเกี่ยวกับน้ําเสีย 7) การรองเรียนเกี่ยวกับขยะ 8)
การคัดคานโรงงานที่กอมลพิษ และ 9) การเคลื่อนไหวคัดคานเรื่องอื่นๆ ซึ่งเมื่อทําการพิจารณาถึง
จํานวนรวมของการเคลื่อนไหวคัดคานปญหาสิ่งแวดลอมในทุกประเด็น พบวา จํานวนการเคลือ่ นไหว
คัดคานดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทยมีแนวโนมที่สูงขึ้น โดยเพิ่มจาก 62 ครั้งในป พ.ศ. 2533
เปน 472 ครั้งในป พ.ศ. 2544 (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 จํานวนการเคลื่อนไหวคัดคานปญหาสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2537-2544
ปญหาสิ่งแวดลอม
โครงสรางพื้นฐาน
สัมปทานเหมืองแร,ระเบิดหิน
การดูดทราย,ทาทราย
การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม
มลพิษในอากาศ
น้ําเสีย
ขยะ
โรงงานที่กอมลพิษ
อื่นๆ
รวม

2537 2538 2539
1
7
10
7
30
15
8
10
11
16
16
9
3
9
17
4
6
13
12
23
21
4
4
3
7
4
4
62 109 103

ป พ.ศ.
2540 2541 2542 2543 2544
69
76 106 125
83
15
42
14
30
13
6
9
9
5
4
6
11
12
17
6
52
35
70 152 152
40
56
55
51
54
35
61
37
43
36
20
8
10
0
8
11
64
44
70 116
254 362 357 493 472

ที่มา: สํานักขาวกรองแหงชาติ, 2547
ในสวนของการเรียกรองของประชาชนที่เกี่ยวกับการใชประโยชนทรัพยากรแรและพลังงาน
ซึ่งประกอบดวยการคัดคานสัมปทานเหมืองแรและระเบิดหิน การคัดคานการดูดทรายและทาทราย
และการรองเรียนดานมลพิษในอากาศซึ่งนํามารวมในการพิจารณาเนื่องจากปญหาดานมลพิษใน
อากาศสวนหนึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบการใชประโยชนทรัพยากรแรและพลังงานนั้น มีจํานวนไม
มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับการเคลื่อนไหวคัดคานในประเด็นปญหาดานสิ่งแวดลอมทั้งหมด ซึ่งหาก
พิจารณาจํานวนการรองเรียนในป พ.ศ. 2537–2544 เห็นไดวาในป พ.ศ. 2537 มีจํานวนการ
เคลื่อนไหวคัดคานเกี่ยวกับการใชประโยชนทรัพยากรแรและพลังงานรวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง คิดเปนรอย
ละ 29 ของจํานวนการเคลื่อนไหวคัดคานปญหาสิ่งแวดลอมทั้งหมด และเพิ่มเปน 169 ครั้ง คิดเปน
รอยละ 36 ในป พ.ศ. 2544 (ภาพที่ 2) โดยมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ไมแนนอน เชน จํานวน
การเคลื่อนไหวคัดคานดานสัมปทานเหมืองแรและระเบิดหินในป พ.ศ. 2541 มีสูงถึง 42 ครั้ง และ
ลดลงเหลือ 14 ครั้ง ในป พ.ศ. 2542 จากนั้นเพิ่มขึ้นเปน 30 ครั้งในป พ.ศ. 2543 เปนตน
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เนื่องจากการเคลื่อนไหวคัดคานแตละครั้งขึ้นกับปจจัยหลายดาน ไดแก สภาพปญหาและความ
รุนแรงของปญหาในแตละชวงเวลา การเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานของสถานประกอบการตางๆ
และความพรอมในการเคลื่อนไหวของประชาชนในพื้นที่เนื่องจากการชุมนุมเรียกรองบางครั้งเปน
การร ว มมื อ บุ ค คลหลายกลุ ม เช น ประชาชนในพื้ น ที่ นั ก วิ ช าการ องค ก รพั ฒ นาเอกชนด า น
สิ่งแวดลอม เปนตน อยางไรก็ตาม หากพิจารณาแนวโนมในชวงป พ.ศ. 2537-2544 แลวพอสรุป
ไดวาจํานวนการเคลื่อนไหวคัดคานเกี่ยวกับการใชประโยชนทรัพยากรแรและพลังงานนั้นมีแนวโนม
สูงขึ้น
รอยละ
50

45
42

38
36

40

29

29
30

26
24

20
10
0

ป พ.ศ.
2537

2538

2539

2540

สัมปทานเหมืองแร,ระเบิดหิน

2541

2542

การดูดทราย,ทาทราย

2543

2544

มลพิษในอากาศ

ภาพที่ 2 สัดสวนของการเคลื่อนไหวคัดคานที่เกี่ยวกับทรัพยากรแรและพลังงาน พ.ศ. 25372544
ที่มา: สํานักขาวกรองแหงชาติ, 2547
ในป พ.ศ. 2545-2547 สํานักขาวกรองแหงชาติไดทําการรวบรวมสถิติการรองเรียนและ
การชุมนุมในปญหาสิ่งแวดลอมโดยแบงตามประเภทแหลงกําเนิดของปญหา ไดแก ปญหาจากการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ปญหาจากการดําเนินกิจการเหมืองแรและดูดทราย ปญหาจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ปญหาจากการเกษตร ปญหาจากชุมชน และปญหาจากแหลงกําเนิดอื่นๆ จากขอมูล
พบวาการรองเรียนและการชุมนุมที่เกี่ยวกับผลกระทบจากการใชประโยชนทรัพยากรแรและพลังงาน
นั้นมีสาเหตุจากแหลงที่มาหลายประเภท ไดแก จากกิจการเหมืองแรและดูดทราย ซึ่งประกอบดวย
การระเบิดหิน การทําเหมืองแร/นาเกลือ และดูดทราย จากการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน เชน การตั้งโรงไฟฟา การตั้งศูนยนิวเคลียร การขนสงกาซและน้ํามัน เปนตน
(ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 จํานวนการรองเรียนและการชุมนุมตอปญหาสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2545-2547
ปญหา
พลังงาน
โรงไฟฟา
ศูนยนิวเคลียร
ทอกาซ
ขนสงน้ํามัน
เหมืองแร
ระเบิดหิน
เหมืองแร/นาเกลือ
ดูดทราย
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เขื่อน
โรงกําจัดขยะ
โรงบําบัดน้ําเสีย
ทางพิเศษ
กระเชาลอยฟา
โรงงานอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม
ชุมชน
อื่นๆ
รวม
ที่มา: ปรับปรุงจากสํานักขาวกรองแหงชาติ, 2547

2545
126
64
3
59
34
21
8
5
50
6
27
17
124
18
148
51
551

ป พ.ศ.
2546
124
41
4
79
40
15
20
5
34
7
24
3
92
15
72
63
440

2547
72
25
46
1
32
7
19
6
70
13
35
15
7
107
10
90
58
439
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จากขอมูลในชวงป พ.ศ. 2545-2547 นี้แสดงใหเห็นวาแหลงกําเนิดปญหาที่กอใหเกิดการ
รองเรียนและการชุมนุมมากที่สุดคือโรงงานอุตสาหกรรม รองลงมาคือแหลงชุมชน โดยการรองเรียน
และการชุมนุมในสวนที่เกี่ยวกับการใชประโยชนทรัพยากรแรและพลังงานยังมีไมมากนักเมื่อเทียบ
กับสาเหตุของปญหาดานสิ่งแวดลอมประเภทอื่นๆ โดยในป พ.ศ. 2545 การรองเรียนและการชุมนุม
ในสวนที่เกี่ยวกับการใชประโยชนทรัพยากรแรและพลังงานมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 160 ครั้ง คิดเปน
รอยละ 29 ของจํานวนการรองเรียนและชุมนุมทั้งหมด พ.ศ. 2546 มีจํานวน 164 ครั้ง คิดเปนรอย
ละ 37 และ พ.ศ. 2547 มีจํานวน 104 ครั้ง คิดเปนรอยละ 24 ซึ่งเมื่อทําการพิจารณาหาแนวโนม
ของจํานวนการรองเรียนและการชุมนุมแลว พบวาในชวงเวลา 3 ปที่ผานมาการรองเรียนและการ
ชุมนุมเกี่ยวกับการใชประโยชนทรัพยากรแรและพลังงานมีแนวโนมลดลง โดยเมื่อเปรียบเทียบจํานวน
การรองเรียนในสวนของการใชประโยชนทรัพยากรแรและพลังงานแลวพบวาการรองเรียนและการ
ชุมนุมที่เกิดจากการใชประโยชนทรัพยากรพลังงานคือปญหาจากโรงไฟฟาและทอกาซมีจํานวน
มากกวาการรองเรียนและการชุมนุมที่เกิดจากการใชประโยชนทรัพยากรแร (ภาพที่ 3)
40

28

30

รอยละ

23
20
16

9.09
10

7.29
6.17

0
2545

2546
พลั ง งาน

2547

ป พ.ศ.

เหมื อ งแร

ภาพที่ 3 สัดสวนของการเคลื่อนไหวคัดคานเกี่ยวกับทรัพยากรแรและพลังงาน พ.ศ. 25452547
ที่มา: สํานักขาวกรองแหงชาติ, 2547
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นอกจากนี้จากการรวบรวมขอมูลของสํานักขาวกรองแหงชาติพบวาพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหว
จากการใชประโยชนทรัพยากรแรและพลังงานมากที่สุดในป พ.ศ. 2547 คือภาคใต และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยปญหาที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดในภาคใตคือการคัดคานโครงการ
กอสรางทอสงกาซและโรงแยกกาซธรรมชาติไทย–มาเลเซีย ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือการ
คัดคานโครงการเหมืองแรโปแตช จังหวัดอุดรธานี ซึ่งแสดงใหเห็นวาการรองเรียนและการชุมนุมใน
แตละประเด็นนั้นบางครั้งอาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียว แตมีการรองเรียนและการ
ชุมนุมขึ้นหลายครั้ง นอกจากนี้การรองเรียนและการชุมนุมในบางครั้งอาจมีขึ้นเพื่อคัดคานการเกิด
กิจกรรมบางอยางลวงหนา เชน การคัดคานโครงการเหมืองแรโปแตช จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีการ
เคลื่อนไหวคัดคานอยางตอเนื่อง ขณะที่โครงการยังอยูในขั้นตอนการเตรียมการ เปนตน
จากขอมูลทั้งหมดสามารถสรุปไดวาการรองเรียนของประชาชนเปนกระบวนการทางสังคม
อยางหนึ่งที่ใชในการเสนอประเด็นปญหาและรายละเอียดของปญหาตางๆ ที่ประชาชนไดรับ ให
หนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบและดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งการรองเรียนอาจทําโดยการ
แจงขอมูลไปยังหนวยงานตางๆ รวมถึงการชุมนุมเคลื่อนไหวเพื่อคัดคานกิจกรรมที่กอใหเกิดความ
เดือดรอน โดยการรองเรียนของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการใชประโยชนทรัพยากรแรและ
พลังงานนั้นถือเปนสัดสวนไมมากนักเมื่อเทียบกับประเด็นปญหาดานสิ่งแวดลอมรูปแบบอื่นๆ โดย
อาจมีสาเหตุจากการที่ปญหาจากการใชประโยชนทรัพยากรแรและพลังงานสวนใหญเปนปญหาที่
เกิดขึ้นจํากัดในระดับพื้นที่ที่มีแหลงแรและพลังงาน และผูที่ไดรับผลกระทบสวนใหญเปนผูที่อยูใน
พื้นที่ใกลเคียง จึงมีพื้นที่การเกิดปญหาและจํานวนผูไดรับผลกระทบไมมากนักเมื่อเทียบกับปญหา
ดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ เชน ปญหาของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ปญหามลพิษทางน้ํา เปนตน
สําหรับจํานวนในการรองเรียนที่เกี่ยวกับการใชประโยชนทรัพยากรแรและพลังงานนั้นมี
ทิศทางที่ไมแนนอน ขึ้นอยูกับปจจัยหลายดานประกอบกันในแตละชวงเวลา เชน ความเขมงวดใน
การกํากับดูแลของหนวยงานที่เกี่ยวของ ความพรอมของเครื่องมือและเทคโนโลยีในการลดผลกระทบ
การดํ า เนิ น การของสถานประกอบการ ความสามารถในการเรี ย กร อ งของประชาชน เป น ต น
นอกจากนี้เมื่อทํา การพิจ ารณาขอมูลทั้งในสวนของหัวข อในการรองเรียนของกรมอุต สาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแรและสํานักขาวกรองแหงชาติแลว พบวาการรองเรียนของประชาชนที่เกิด
จากการใชประโยชนแรโดยเฉพาะแรหินปูนจะครอบคลุมในหลายพื้นที่ของประเทศมากกวาการ
รองเรียนที่เกิดจากการใชประโยชนทรัพยากรแรและพลังงานประเภทอื่น ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการที่
ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตหินปูนมากที่สุด ในขณะที่ความถี่จากการรองเรียนและการชุมนุม
เกี่ยวกับพลังงานนั้นมีจํานวนสูงกวากลุมทรัพยากรแร
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การประเมินคาใชจายสุขภาพและการสูญเสียรายได

แม ว า ทรั พ ยากรแร แ ละพลั ง งานถู ก พั ฒ นาเพื่ อ ประโยชน ท างเศรษฐกิ จ และสั ง คมของ
ประเทศชาติ แตผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนที่เกิดขึ้นในหลายๆ กรณีเปนสิ่ง
ยืนยันถึงความผิดพลาดอันเกิดจากปจจัยที่ควบคุมไดและควบคุมไมได ตนทุนความเสียหายโดยรวม
ที่เกิดขึ้นมีองคประกอบที่แตกตางกันตามลักษณะของปญหา ตนทุนการฟนฟูสภาพพื้นที่ ตนทุนการ
จัดหาแหลงน้ําสะอาดทดแทนแหลงน้ําปนเปอน ตนทุนการติดตั้งเครื่องกรองอากาศ คาใชจายการ
รักษาพยาบาล การสูญเสียรายได การสูญเสียผลผลิตการเกษตร เปนตน นอกจากนี้ ยังมีตนทุนดาน
สิ่งแวดลอมที่ไมสามารถประเมินไดโดยตรง เชน ตนทุนที่เกิดจากความรูสึกเจ็บปวย ความเศราใจ
เปนตน
วิธีการประเมินตนทุนผลกระทบทางสุขภาพซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งในตนทุนความเสียหาย
ทั้งหมดมีวิธีการประเมินอยูหลายแนวคิด ทั้งที่เปนดัชนีทางคุณภาพ ไดแก Quality-adjusted life
year (QALY) และดัชนีที่อยูในรูปของตัวเงิน ไดแก Willingness to pay (WTP) Cost of illness
(COI) และ $/QALY (Krupnick, 2004) โดยดัชนีแตละตัวมีความหมายดังนี้
 Quality-adjusted life year (QALY) เปนดัชนีที่วัดการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพเมื่อ
การดําเนินการปองกันและการรักษาทางการแพทย โดยประเมินจากตัวชี้วัดทาง
สุขภาพตางๆ ซึ่งกําหนดใหการเสียชีวิตมีคาตัวชี้วัดเทากับ 0 และการมีสุขภาพดีมี
คาตัวชี้วัดเทากับ 1 เชน กําหนดใหการบาดเจ็บสาหัสมีคาตัวชี้วัดเทากับ 0.5 ดังนัน้
การรักษาทางการแพทยที่ทําใหการบาดเจ็บนั้นลดลงของคน 2 คนจะทําใหคาดัชนี
มีคาเพิ่มขึ้น 1 ป (0.5 * 2) เปนตน
 Willingness to pay (WTP) มีแนวคิดพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนระหวางสุขภาพที่ดี
ขึ้นกับความมั่งคั่งทางทรัพยสิน (wealth) โดยเปนการวัดความเต็มใจจะจายของ
บุคคลเมื่อสุขภาพดีขึ้นวามีมูลคาเทาใด เชน คนเต็มใจที่จะเสียคาโดยสารรถเมลปรับ
อากาศที่สูงกวารถเมลธรรมดาเพื่อหลีกเลี่ยงมลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯ เปนตน
 Cost of illness (COI) เปนการประเมินจากทั้งคารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น รายไดที่
สูญเสียไปจากการไมไดทํางาน ตลอดจนความสามารถในการทํางาน (productivity)
ที่ ล ดลงจากการเจ็ บ ป ว ย แนวคิ ด ดั ง กล า วเป น ที่ รู จั ก กั น คื อ แนวคิ ด ทุ น มนุ ษ ย
(Human capital approach) แต COI ไมสามารถวัดสวัสดิการของบุคคลหรือของ
สังคมได เพราะยังขาดในสวนของตนทุนที่จับตองไมได (intangible cost) เชน
ความรูสึกเจ็บปวย ความเศราใจที่ไดรับ เปนตน ดังนั้นจึงใชแนวคิดนี้เปนสวนเสริม
เขาไปในการประเมินดวยวิธี WTP เพื่อใชในการวิเคราะหประโยชนและตนทุนของ
โครงการ
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 $/QALY เปนการวัดประสิทธิภาพของขบวนการปองกันและการรักษาทางการแพทย
ดวยการปรับใหดัชนี QALY ออกมาในรูปตัวเงิน โดยใชคา $/QALY factor ปรับคา
QALY เปนตัวเงิน
ในที่ นี้ การคํ า นวณมู ล ค า ความเสี ย หายของกรณี เ หตุ ก ารณ ก ารปนเป อ นสารตะกั่ ว ใน
ลําหวยคลิตี้ การปนเปอนสารหนูในตําบลรอนพิบูลย การปนเปอนแคดเมียมในอําเภอแมตาว ปญหา
ฝุนละออง จังหวัดสระบุรี และมลพิษอากาศจากโรงไฟฟาแมเมาะ ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6
เหตุการณผลกระทบตอสุขภาพจากการพัฒนาทรัพยากรแรและพลังงาน และ
สาเหตุของปญหา

กรณีศึกษา

สารหนู
ตะกั่ว
แคดเมียม
ฝุนขนาดเล็ก

องคความรูใ น
การบริหาร
จัดการไม
เพียงพอ

การบังคับใช
กฎหมาย/
กฎระเบียบไม
เขมงวด

ขาดเครือ่ งมือใน
การสราง
แรงจูงใจแก
ผูประกอบการ

เกิดตาม
ธรรมชาติ/จาก
กิจกรรมเหมือง
แร

X

X
X

X
X
X

SO2/ถานหิน

X
X

ที่มา: รวบรวมโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
องคประกอบของมูลคาความเสียหาย มีดังนี้
 คาใชจายสุขภาพ คํานวณจากจํานวนผูปวย และการประมาณการคารักษาพยาบาล
ของอาการปวย (ในแตละระดับ) โดยขอมูลมาจากการสอบถามกับเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของในพื้นที่ เชน แพทยที่ทําการดูแลคนไขในพื้นที่ เจาหนาที่สาธารณสุข เปน
ตน
 ต น ทุ น การสู ญ เสี ย รายได คํ า นวณจากจํ า นวนผู ป ว ยที่ ไ ม ส ามารถไปทํ า งานได
ตามปกติ โดยพิจารณาชวงเวลาที่สูญเสียไปในการรักษาพยาบาลตัวใหหายดี ใช
เกณฑรายไดขั้นต่ําในจังหวัดเปนตัวประมาณการสูญเสียรายได
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ทั้งนี้คาใชจายสุขภาพและการสูญเสียรายไดเนื่องจากการปวยถือเปนตนทุนขั้นต่ํา โดยไม
ครอบคลุมตนทุนอื่นๆ เชน คาใชจายในการหลีกเลี่ยงการปนเปอน ความรูสึกที่เกิดจากการเจ็บปวย
(ความเจ็บปวด ความไมสบายกาย ขอจํากัดในการทํากิจกรรมอื่นๆ ที่ไมใชงานประจํา) และไม
รวมกลุมประชากรที่สัมผัสสารมลพิษแตยังไมแสดงอาการของโรค เชน กรณีของแคดเมียม และ
ปญหาฝุนละออง (ตารางที่ 7) ในแตละกรณีมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 7 ลักษณะของผลกระทบตอสุขภาพที่เกิดจากการพัฒนาทรัพยากรแรและพลังงาน
ลักษณะของ
ผลกระทบ

สารหนู
(2529)

เสียชีวิต



ปวยหนัก



ปวย




ไมปวย สัมผัส
ที่มา: ปรับปรุงจาก ฉันทนา (2548)

แมเมาะ
(2535/41)

ตะกั่ว
(2541)









ฝุนละออง
(2538)

แคดเมียม
(2546)






2.2.1.
การแพร ก ระจายของสารหนู ใ นพื้ น ที่ อํ า เภอร อ นพิ บู ล ย จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
การปนเปอนสารหนูที่สามารถละลายทั้งในแหลงน้ําผิวดิน แหลงน้ําใตดิน (บอน้ําบาดาล
บอน้ําตื้น) อันสงผลกระทบตอคุณภาพน้ํา ซึ่งมีผลตอประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่โดยตรงจากการ
อุปโภคบริโภคน้ําที่มีการปนเปอนของสารหนู และในที่สุดสงผลทําใหปวยเปนโรคพิษสารหนู จาก
การสัมภาษณแพทย4ผูรับผิดชอบผูปวยในกรณีการปนเปอนสารหนูในอํ าเภอรอนพิบูลย พบว า
ผูปวยโรคพิษสารหนูทั้งหมดประมาณ 3,000 ราย สามารถแบงออกเปน 2 กลุมตามระดับความ
รุนแรงของโรค กลุมแรกมีประมาณ 1,000 คน ความรุนแรงของโรคอยูในระดับที่ตองรับประทานยา
คาใชจายประมาณ 25,200 บาทตอราย กลุมที่สองมีประมาณ 2,000 คน อาการของโรคอยูใน
ระดับที่ไมรุนแรง คือ มีตุมแข็งที่ฝามือ ฝาเทา ซึ่งตองทําการผาตัด(เล็ก) มีคาใชจายประมาณ 2,000
บาทตอราย ดังนั้น จากการคํานวณตนทุนผลกระทบตอสุขภาพของการแพรกระจายของสารหนูใน
อําเภอรอนพิบูลย มีมูลคาความเสียหายประมาณ 29.2 ลานบาท และการสูญเสียรายไดของผูปวย
ทั้งสองกลุมนี้อยูที่ประมาณ 1.08 ลานบาท รวมความเสียหายทั้งสิ้นประมาณ 30.28 ลานบาท
(ตารางที่ 8)
4

แพทยหญิง ศิริลักษณ ไทยเจริญ (นายแพทย 8 วช.) สํานักงานปองกันและควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2.2.2.

20

มลพิษอากาศจากโรงไฟฟาและเหมืองถานหินแมเมาะ

โรงไฟฟาและเหมืองถานหินแมเมาะไดกอใหเกิดปญหามลภาวะทางอากาศจํานวน
2 ครั้ง คือ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2535 และเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2541 โดยปญหามลภาวะทางอากาศ
ในป พ.ศ. 2535 สงผลใหประชากรประมาณ 1,000 คนมีอาการเจ็บปวย โดยการไฟฟาฝายผลิต
(กฟผ.) ไดจายคาชดเชยใหกับผูปวยใน รายละ 5,000 บาท และผูปวยนอก รายละ 1,000 บาท
พรอมรายไดที่สูญเสียไปจากการไมไดทํางานอีกคนละ 100 บาทตอวัน หรือคิดเปนเงินทั้งหมด
ประมาณ 9 ลานบาท (ราคาป พ.ศ. 2535) สําหรับปญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้นในป พ.ศ.
2541 สงผลใหมีผูปวยจํานวน 868 ราย โดยทาง กฟผ. ไดจายเงินชดเชยใหกับผูปวยดังกลาวเปน
จํานวนเงิน 2.7 ลานบาท (ราคาป พ.ศ. 2541) ดังนั้น ผลกระทบตอสุขภาพจากกรณีโรงไฟฟาและ
เหมืองถานหินแมเมาะมีมูลคาประมาณ 16.6 ลานบาท (ราคาป พ.ศ. 2547) (ตารางที่ 8)
2.2.3.

การปนเปอนของตะกั่วในพื้นที่อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

การปนเป อ นของตะกั่ ว ในพื้ น ที่ อํ า เภอทองผาภู มิ ส ง ผลกระทบต อ สุ ข ภาพของ
ประชาชนที่อาศัยในบริเวณใกลเคียง โดยกลุมคนที่ไดรับผลกระทบนี้มีจํานวน 599 ราย จากการ
ตรวจสอบสุขภาพ พบวา มีผูปวยโรคพิษตะกั่วจํานวน 461 ราย หรือรอยละ 77 และจากการ
สัมภาษณเจาหนาที่สาธารณสุข จังหวัดกาญจนบุรีถึงตนทุนสุขภาพของการรักษาโรคพิษตะกั่วมี
คาประมาณ 5,000 บาทตอราย ดังนั้น คาใชจายสุขภาพของการปนเปอนตะกั่วในพื้นที่อําเภอทอง
ผาภูมิสามารถประเมินออกมาในรูปตัวเงินไดประมาณ 2.38 ลานบาท และการสูญเสียรายไดของ
ผูปวยอยูที่ประมาณ 0.32 ลานบาท รวมความเสียหายทั้งสิ้นประมาณ 2.70 ลานบาท (ราคาป พ.ศ.
2547) (ตารางที่ 8)
2.2.4.

ปญหาฝุนละอองบริเวณหนาพระลาน จังหวัดสระบุรี

การประกอบกิจการเหมืองแรและโรงโมหินบริเวณหนาพระลาน สงผลใหปริมาณฝุน
ละอองในบริเวณดังกลาวเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก โดยมีการสํารวจวาผูที่ไดรับผลกระทบมีประมาณ
41,766 ราย (สิทธิชัย และคณะ 2547) อยางไรก็ตาม เนื่องจากไมมีการรายงานจํานวนผูปวยจาก
ผลกระทบในครั้งนี้ ดังนั้น ในการศึกษานี้จึงไมสามารถประเมินผลกระทบตอสุขภาพออกมาในรูปตัว
เงินได
2.2.5.
การปนเปอนของแคดเมียมในสิ่งแวดลอม: หวยแมตาว อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก
การปนเป อ นของแคดเมี ย มในดิ น ส ง ผลให มี เ กิ ด การปนเป อ นแคดเมี ย มในข า ว
หนวยงานภาครัฐไดประกาศหามเกษตรกรทําการปลูกขาวในพื้นที่เสี่ยงตอการปนเปอนจํานวน
11,141 ไร มาตรการของรัฐดังกลาวสงผลกระทบตอรายไดของเกษตรกร เกิดการสูญเสียผลผลิต
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ขาวจํานวน 7,592 ตันตอป หรือคิดเปนรูปตัวเงินได 41.5 ลานบาท5 (ตารางที่ 8) ในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 25486 ภาครัฐไดจัดสรรงบประมาณเพื่อจายเปนคาชดเชยใหแกเกษตรกรที่ไม
สามารถทําการเกษตรไดจํานวน 812 ราย ในอัตราไรละ 4,220 บาท เปนวงเงินทั้งสิ้น 53 ลาน
บาท7
อยางไรก็ตาม การตรวจสอบสุขภาพของประชาชนที่ไดรับแคดเมียมเขาไปในรางกายในพื้นที่
3 ตําบล อําเภอแมสอด พบวา ประชาชนที่ไดรับกระทบทั้งหมดมีจํานวน 7,730 ราย ผลการ
ตรวจสอบเบื้องตนรายงานวา 844 รายมีระดับแคดเมียมในรางกายเกินเกณฑมาตรฐาน หลังจาก
นั้นมีการติดตามตรวจสอบการทํางานของไตของกลุมประชากรที่มีแคดเมียมเกินเกณฑจํานวน 800
ราย เพื่อหาผูปวย พบวา ผูปวยโรคไตเสื่อมหรือมีภาวะพิษตอไตมีจํานวน 40 ราย กลุมที่ไตเริ่มเสื่อม
มีจํานวน 219 ราย และ กลุมที่การทํางานของไตอยูในสภาวะปกติจํานวน 541 ราย ผูปวยเหลานี้
ยังไมไดรับการชดเชยจากหนวยงานภาครัฐ หรือบริษัทผาแดง อินดัสทรี คาดวาสวนหนึ่งมาจากการ
ที่ยังไมมีการสรุปถึงสาเหตุของการเกิดโรคไตของประชาชนในพื้นที่นั่นเอง
ตารางที่ 8 คาใชจายสุขภาพและการสูญเสียรายไดของเหตุการณผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และสุขภาพจากทรัพยากรแรและพลังงาน
กรณีเหตุการณ

ผลตอสุขภาพ

1.การปนเปอนสารหนู

โรคพิษสารหนู

2.มลพิษอากาศ โรงไฟฟา
แมเมาะ*
3.การปนเปอ นสารตะกั่ ว
ในลําหวยคลิตี้
4.ฝุนละออง
5.การปนเปอนแคดเมียม

ผูไดรับ
ผลกระทบ
(ราย)

ผูปวย
(ราย)

29,027

1,000

na

1,868

599

456

2,377,452

318,714

41,766
7,730

na
40

na
na

na
41,566,200

มูลคาความเสียหาย (บาท)
คาใชจาย
การสูญเสีย
สุขภาพ
รายได
29,200,00
1,080,000
0

โรคระบบทางเดินหายใจ
16,550,932

ผูที่ระดับตะกั่วในเลือดสูง
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคไต

ที่มา: จากการคํานวณโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ราคาป พ.ศ. 2547)
หมายเหตุ: na ไมมีขอมูล * รวมคารักษาพยาบาลและคาชดเชยการสูญเสียรายได

5

ราคาผลผลิตขาวเทากับ 5,475 บาทตอตัน ขอมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2547. สถิติการเกษตรของประเทศไทยปเพาะปลูก
2545/2546 (http://wwww.oae.go.th/statistic/yearbook/2003, 24 สิงหาคม 2548)

6

หนังสือพิมพมติชน ฉบับวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2548
7

ซึ่งคิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 1 ของรายไดทั้งหมดของบริษัทผาแดงอินดัสทรี จํากัด หรือรอยละ 7 ของกําไรขั้นตน หรือรอยละ 24
ของกําไรสุทธิ
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มูลคาความเสียหายดานสุขภาพและการสูญเสียรายไดจากเหตุการณทั้งหมดนี้สะทอนให
เห็นถึงระดับความรุนแรงและความสําคัญของปญหา ซึ่งมีมูลคาความเสียหาย (ขั้นต่ํา) รวมกวา 90
ลานบาท ดังนั้น ภาครัฐควรใหความสําคัญกับปญหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่เกิดจาก
กิจกรรมเหมืองแรและพลังงาน เพราะกลุมประชาชนที่ไดรับผลกระทบตอสุขภาพยังไมไดรับการ
ชดเชยจากผูประกอบการอยางเปนธรรม และภาครัฐควรกําหนดนโยบายและมาตรการที่คํานึงถึง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพจากกิจกรรมเหมืองแรและพลังงานอยางเปนรูปธรรมดวย

3.

การบริหารจัดการทรัพยากรแรและพลังงานของภาครัฐ

ถึงแมวาภาครัฐไดมีมาตรการตางๆ เพื่อจัดการปญหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่
เกิดจากกิจกรรมเหมืองแรและพลังงาน เชน การยกเลิกสัมปทาน การฟนฟูพื้นที่ การเฝาระวังเพื่อลด
การปนเปอน การใหความรูแกประชาชนและผูประกอบการ การใหบริการดานการรักษาพยาบาลแก
ผูที่ไดรับผลกระทบสุขภาพ เปนตน มาตรการสวนใหญเปนการจัดการปญหาที่ปลายเหตุ ดังนั้น ใน
สวนนี้จะเปนการวิเคราะหการบริหารจัดการทรัพยากรแรและพลังงานของภาครัฐใน 4 สวน ไดแก
กฎหมายและกฎระเบียบ การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอม องคความรูใน
การบริหารจัดการทรัพยากรแรและพลังงาน และบทบาทของหนวยงานภาครัฐ (ภาพที่ 4) เพื่อหา
ขอจํากัดและขอเสนอแนะ
กฎหมาย/ระเบียบ

องคความรูในการบริหารจัดการ

EIA
การบังคับใฃ

ความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

Minimize Cost
Maximize Profit

ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

การจัดการสิ่งแวดลอม
y การลดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
y Reuse/Recycle
y Environmental Technology
y Health and Safety

ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน

ภาพที่ 4 ความเชื่อมโยงของการบริหารจัดการของภาครัฐตอการพัฒนาทรัพยากรแรและพลังงาน
และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ที่มา: โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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กฎหมาย กฎระเบียบ

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 มีมาตราที่
เกี่ยวของในการจัดการและการรักษาทรัพยากรธรณีและพลังงาน (มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547)
อาทิ
มาตรา 42-45 เขตอนุรักษและพื้นที่คุมครองสงแวดลอม
มาตรา 46-51 การจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
มาตรา 55-58 มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด
มาตรา 59-63 เขตควบคุมมลพิษ
มาตรา 68-79 มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา มลพิษอื่นและของเสียอันตราย
ถึงแมวาพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 จะมี
มาตราที่เกี่ยวของจํานวนมากดังกลาวขางตน แตไมสามารถเยียวยาความเสียหายดานสิ่งแวดลอมได
อยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ กฎหมายดานสิ่งแวดลอมที่มีอยูไมสามารถแกไขปญหาใหแกผูที่
ไดรับความเสียหายจากการแพรกระจายของมลพิษได ไมวาจะเปนกรณีการปนเปอนของสาร
ตะกั่ว การปนเปอนของสารแคดเมียม เปนตน (สถาบันวิจัยสังคม 2548)
ในกระบวนการฟองรองคดีเพื่อเรียกรองใหเกิดการชดใชคาเสียหายตามกฎหมายลักษณะ
ละเมิดในปจจุบัน อยูภายใตหลักการของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง กําหนดให “ผูใดกลาวอาง
ผูนั้นตองพิสูจน” อันเปนหลักกฎหมายที่เปนอุปสรรคสําคัญตอการดําเนินคดีอันเกิดจากเหตุมลพิษ
แมวาพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 (มาตรา 96) จะได
นําหลักความรับผิดโดยเครงครัดมาใชบังคับ ซึ่งจะทําใหผูฟองคดีไมจําเปนตองพิสูจนความจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอของผูกอเหตุแพรกระจายมลพิษก็ตาม แตผูฟองคดียังคงมีภาระหนาที่ในการพิสูจน
ถึงแหลงที่มาของมลพิษ รวมถึงความสัมพันธระหวางการแพรกระจายและผลที่เกิดขึ้นกับผูเสียหาย
วาเปนผลมาจากเหตุแพรกระจายของมลพิษ ซึ่งนับเปนอุปสรรคสําคัญในการที่ประชาชนไดรับความ
เดือดรอนจากผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพจะดําเนินคดีกับผูกอมลพิษ (สมชาย 2547)
ยิ่งไปกวานั้น ปญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่เกิดขึ้นภายหลังจากกิจกรรม
เหมืองแรหยุดดําเนินการไปแลว ดังกรณีของการปนเปอนสารหนู ในทางปฏิบัติประชาชนผูไดรับ
ผลกระทบทําการรองขอความชวยเหลือจากภาครัฐ โดยภาครัฐเขาไปแกไขปญหาเปนกรณีๆ ไป
รูปแบบการแกปญหาดังกลาวเปนการจัดการเชิงรับ หากไมมีมาตรการ/แนวทางในการจัดการเชิงรุกที่
มีประสิทธิภาพ ภาครัฐจะตองเปนผูรับภาระและจะไมสามารถตามแกปญหาที่กิจการเหมืองแร/
พลังงานไดสรางขึ้นกับสังคมโดยรวมได โดยเฉพาะตอปญหาสุขภาพที่เปนผลของการสะสมมลพิษใน
ระยะยาว ซึ่ ง ผู ไ ด รั บ ผลกระทบไม ส ามารถที่ จ ะเรี ย กร อ งความเสี ย หายหรื อ ค า ชดเชยจาก
ผูประกอบการได
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การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการสํารวจ ขุดเจาะ และการพัฒนาปโตรเลียม ตาม
พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ไดกําหนดมาตรฐานและแนวทางควบคุมและปองกัน
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากกิจกรรมปโตรเลียม (มาตรา 70 และมาตรา 80) นอกจากนี้ยังมี
กฎกระทรวงตางๆ ออกมาบังคับใชใหผูทําการผลิตจะตองดูแลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ปญหา
สิ่งแวดลอมที่เกิดจากการสํารวจและพัฒนาปโตรเลียมไมคอยมีปญหา ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทที่ลงทุน
เปนบริษัทขามชาติขนาดใหญมีการลงทุนสูงและใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการปองกันสิ่งแวดลอม จะ
มีปญหาบางจากการขนสง (วีระพล 2543) สําหรับการแกปญหาไอระเหยของน้ํามันเบนซินที่คลัง
น้ํามัน การขนสงน้ํามันและทีสถานีบริการน้ํามัน คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติไดมีมติ
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2537 ใหมีการติดตั้งอุปกรณเก็บไอน้ํามันในคลังน้ํามัน รถบรรทุก
น้ํามัน และสถานีบริการน้ํามัน (วีระพล 2543)
สําหรับผลกระทบจากการใชพลังงานตอปญหามลพิษทางอากาศ หนวยงานภาครัฐไดมีการ
กําหนดมาตรฐานของยานพาหนะ มาตรฐานโรงไฟฟา และโรงงานอุตสาหกรรมใหมีมาตรฐานดี
ยิ่งขึ้น และมี การกําหนดมาตรฐานอากาศเสียจากยานพาหนะที่ใ ชงานและมีการปรับปรุงอยา ง
ตอเนื่อง8 มาตรฐานการปลอยทิ้งไอน้ํามันเบนซินจากคลังน้ํามันเชื้อเพลิง9 มาตรฐานการปลดปลอย
มลพิษที่ปลายทอสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแตป พ.ศ. 253610 ไดมีการกําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟา ในป พ.ศ. 253911 และกําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟาเกา ในป พ.ศ. 254212 สําหรับปญหามลพิษที่เกิดขึ้นกอนป พ.ศ.
2536 เชนกรณีของโรงไฟฟาแมเมาะ หนวยงานภาครัฐมิไดมีการเตรียมการ/วางแผนลวงหนา
สําหรับปญหามลพิษที่อาจเกิดขึ้น กอนป พ.ศ. 2536 ยังไมมีการกําหนดมาตรฐานการปลดปลอย
มลพิษ จากโรงไฟฟา ถา นหิน หลั งจากป ญ หาเกิ ด ขึ้ น แลวภาครัฐ จึ งไดกํ า หนดมาตรฐานคุณ ภาพ
อากาศในบรรยากาศขึ้นสําหรับพื้นที่อําเภอแมเมาะ อยางไรก็ตาม คามาตรฐานที่กําหนดขึ้นใน

8

ประกาศกระทรวงวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล อ ม เรื่ อ ง กํ า หนดมาตรฐานค า ก า ซไฮโดรคาร บ อนจากท อ
ไอเสียของรถจักรยานยนต (พ.ศ. 2536) กําหนดมาตรฐานคาคารบอนมอนอกไซดจากทอไอเสียของรถจักรยานยนต (พ.ศ. 2537)
กําหนดมาตรฐานคาคารบอนมอนอกไซดและกาซไฮโดรคารบอนจากทอไอเสียของรถยนตที่ใชเครื่องยนตแกสโซลีน (พ.ศ. 2540)
กําหนดมาตรฐานคาควันดําจากทอไอเสียของรถยนตที่ใชเครื่องยนตดีเซล (พ.ศ. 2540 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541) กําหนดมาตรฐาน
คาควันขาวจากทอไอเสียของรถจักรยานยนต (พ.ศ. 2542 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) กําหนดมาตรฐานคาคารบอนมอนอกไซดและ
กาซไฮโดรคารบอนจากทอไอเสียของรถยนตสามลอใชงาน (พ.ศ. 2544)

9

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งไอน้ํามันเบนซินจากคลังน้ํามัน
เชื้อเพลิง (พ.ศ. 2544 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545)
10

11

12

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2536 เรื่องกําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ลงวันที่
20 กรกฎาคม 2536
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟา
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 113 ตอนที่ 9 ง วันที่ 30 มกราคม 2539
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2542) เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศ
เสียจากโรงไฟฟาเกา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนพิเศษ 108ง วันที่ 27 ธันวาคม 2542
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ขณะนั้นเปนคามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ซึ่งมิไดสะทอนถึงผลกระทบของคุณภาพอากาศตอสุขภาพ
ของประชาชน ตอมาในป พ.ศ. 2544 ไดมีการกําหนดมาตรฐานการระบายสารมลพิษจากโรงไฟฟา
แมเมาะ13เปนคามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ซึ่งสามารถสะทอนถึงผลกระทบตอสุขภาพ กลาวโดย
สรุป ในอดีตภาครัฐมิไดมีการวางแผนไวลวงหนาจึงทําใหเกิดปญหาขึ้น ปจจุบันเครื่องมือที่ภาครัฐใช
ในการจัดการปญหามลพิษจากการใชพลังงาน คือ มาตรการควบคุมและกํากับ ใหผูประกอบการ
ปฏิบัติตามโดยสามารถปลอยมลพิษไดไมเกินมาตรฐานที่กําหนดไว ซึ่งการจัดการจะไดผลมากนอย
เพียงใดขึ้นกับประสิทธิภาพและความเขมงวดในการควบคุม กํากับ และตรวจสอบการปลอยมลพิษ
ตามมาตรฐานนั่นเอง
สําหรับปญหามลพิษอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนจากอุตสาหกรรมเหมืองแรประเภท
โรงโม บด หรือยอยหิน หนวยงานภาครัฐไดมีการกําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยฝุนละอองจาก
โรงโม บด หรือยอยหิน และมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหิน
ในป พ.ศ. 254014
จากสถานการณปญหาการปนเปอนของสารอันตรายในดินที่ผานมา ทําใหภาครัฐไดออก
มาตรฐานคุณภาพดิน15เพื่อควบคุมปริมาณสารปนเปอนในดิน โดยกําหนดมาตรฐานการปนเปอน
ของสารอันตรายที่ยอมใหมีไดในดินโดยไมกอใหเกิดอันตรายหรือผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนที่รับสัมผัสดินทั้งทางตรงและทางออม แบงเปน 2 ประเภท มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช
ประโยชนเพื่อการอยูอาศัยและเกษตรกรรม และ มาตรฐานคุณภาพดินที่ใชประโยชนเพื่อการอื่น
นอกเหนือจากการอยูอาศัยและเกษตรกรรม ครอบคลุมสารอันตราย 4 ประเภท คือ สารอินทรีย
ระเหยงาย โลหะหนัก สารปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว และสารพิษอื่นๆ สําหรับในสวนที่เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมแร คือ โลหะหนัก มีการกําหนดมาตรฐานการปนเปอนของ สารหนู แคดเมียมและ
สารประกอบแคดเมียม ตะกั่ว แมงกานีสและสารประกอบแมงกานีส ปรอทและสารประกอบปรอท
เปนตน

ถึงแมวามีมาตรฐานการปนเปอนของสารพิษในแหลงน้ํา ในบรรยากาศ และในดิน
แลวก็ตาม แตปญหาคือ การบังคับใชกฎหมายเหลานั้นไมมีความเขมงวด และบทกําหนดคาปรับที่
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14

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศ
เสียจากโรงไฟฟาแมเมาะ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 118 ตอนพิเศษ 24ง วันที่ 16 มีนาคม 2544
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยฝุนละอองจากโรงโม บด หรือยอย
หิน (พ.ศ. 2540) เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหิน (พ.ศ. 2540)

15

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) เรื่องการกําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน เลม 121 ตอนพิเศษ
119 ง ราชกิจจานุเบกษา 20 ตุลาคม 2547
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ต่ํา16ก็เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูประกอบการไมใสใจในการจัดการดานสิ่งแวดลอม เชน ปญหาฝุน
ละอองจากเหมืองแรหิน เปนตน
3.2.

การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

ภาครั ฐ ได กํ า หนดให มี ก ารจั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม
(Environmental Impact Assessment: EIA) สําหรับโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชนที่มีผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามมาตรา 46 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนเครื่องมือ
เชิงรุกที่สําคัญในการปองกันการเกิดปญหาสิ่งแวดลอม17 ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ตองจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (พ.ศ.
2535 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2539) พบวา ประเภทโครงการหรือกิจการการทํา
เหมื อ งตามกฎหมายว า ด ว ยแร ทุ ก ขนาดจะต อ งมี ก ารจั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบ
สิ่งแวดลอม โดยรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมนี้จะถูกนํามาประกอบการพิจารณาเพื่อ
การตัดสินอนุญาตกิจกรรมเหมืองแร (ภาพที่ 5) สําหรับโครงการหรือกิจการดานพลังงาน พบวา
โรงไฟฟาพลังความรอนที่มีกําลังผลิตกระแสไฟฟาตั้งแต 10 เมกกะวัตตขึ้นไป อุตสาหกรรมกลั่น
น้ํามันปโตรเลียมทุกขนาด อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพกาซธรรมชาติทุกขนาด การพัฒนา
ปโตรเลียม (การสํารวจและ/หรือผลิตปโตรเลียมทุกขนาด ระบบการขนสงปโตรเลียมและน้ํามัน
เชื้อเพลิงทางทอทุกขนาด) จะตองมีการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม

16

17

ตามบทกําหนดโทษตามมาตรา 57 ตองระวางจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหปรับอีกวันละ
ไมเกินหาพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือยังไมปฏิบัติใหถูกตองตามมาตรา 37 (การประกอบกิจการโรงงานมีสภาพที่อาจกอใหเกิด
อันตราย ความเสียหาย หรือความเดือดรอน แกบุคคลหรือที่อยูในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียงโรงงาน) ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535
องคประกอบของรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม คือ เปนการศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมจากการดําเนิน
โครงการหรือกิจการ การพิจารณาถึงมาตรการในการแกไขหรือการลดผลกระทบเหลานั้น และแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระหวางกอสรางและการดําเนินโครงการหรือกิจการ
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จากการพิจารณาตามประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม18ที่ออกตาม พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535 พบวา มีชองโหวหลายประการ ดังนี้
1. การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมยังไมสามารถเปนเครื่องมือในการ
ประเมินถึงผลกระทบสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของหลายโครงการยังไมเปนที่ยอมรับจากกลุมผูที่มีสวนไดเสีย
2. ยังไมมีกลไกในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนที่ชัดเจน
3. คณะกรรมการผูชํานาญการมีภาระความรับผิดชอบมากไมสามารถทํางานไดเต็มที่และไดรับ
ค า ตอบแทนที่ ไ ม เ หมาะสม นอกจากนี้ ใ นขั้ น ตอนการพิ จ ารณารายงานการวิ เ คราะห
ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มมีก ารกํา หนดกรอบระยะเวลาในการพิจ ารณาของคณะกรรมการ
ผูชํานาญการที่กําหนดเวลาไวเพียง 45 วัน ซึ่งอาจไมมีความเหมาะสมโดยเฉพาะกับโครงการ
ขนาดใหญ เนื่องจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมมีความซับซอนจําเปนอาจใช
ระยะเวลาในการพิจารณาที่มากขึ้นเพื่อการตรวจสอบและวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ
4. ปญหาการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผูมีสิทธิทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
5. ปญหาการขาดการติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามมาตรการที่ระบุไวในรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
6. การจั ด ทํ า รายงานผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มเป น การให ค วามสํ า คั ญ ในการพิ จ ารณาระดั บ
โครงการเทานั้น ขาดการพิจารณาในภาพรวม หมายความวาในพื้นที่แหลงศักยภาพแรหนึ่งๆ
ควรมี จํ า นวนโครงการเหมื อ งแร ทั้ ง หมดเท า ไรเมื่ อ คํ า นึ ง ถึ ง ศั ก ยภาพของแหล ง แร แ ละ
ผลกระทบด า นสิ่ ง แวดล อ มโดยรวม (สมชาย 2547
สํ า นั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2548 สถาบันวิจัยสังคม 2548)
สําหรับการจัดทํารายงานผลกระทบดานสิ่งแวดลอมสําหรับการพัฒนาทรัพยากร
พลังงานนั้นกําหนดใหจัดทําเฉพาะโรงไฟฟาที่มีกําลังการผลิตกระแสไฟฟามากกวา 10 เมกกะวัตต
ขึ้นไป สวนโรงไฟฟาที่มีกําลังการผลิตต่ํากวานั้นไมตองจัดทํารายงานผลกระทบดานสิ่งแวดลอม แต
โรงไฟฟาทุกขนาดมีการระบายสารพิษสูบรรยากาศเชนเดียวกัน

18

ประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการ
จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2539 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2543)
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อยางไรก็ตาม ภาครัฐไดเล็งเห็นถึงชองโหวของการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดังกลาวขางตน ซึ่งในชวงป พ.ศ. 2547 ไดมีความพยายามในการปรับปรุงกระบวนการ
จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยทําการปรับลดชองโหวดังกลาว รวมทั้งมีการ
เสนอใหการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจะตองผานองคกรอิสระอีกดวย แต
เปนที่นาเสียดายวาในขณะนี้กระบวนการปรับปรุงกระบวนการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมไดหยุดชะงักไป
3.3.

องคความรูในการบริหารจัดการ

หนวยงานภาครัฐสวนใหญมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณใน
สวนงานที่ตนเองรับผิดชอบเปนอยางดี ซึ่งเปนจุดแข็งของสภาพแวดลอมภายในหนวยงาน เชน กรม
ทรั พ ยากรธรณี มี เ จ า หน า ที่ มี ค วามรู ความสามารถ และประสบการณ ใ นด า นธรณี วิ ท ยาและ
ทรัพยากรธรณี (มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547) ประกอบการเทคโนโลยีการสื่อสารในปจจุบันเปน
ตัวสื่ อกลางสํ า คัญ ที่ ทํา ใหก ารเข า ถึงขอมูล ขา วสาร องคความรูใหมๆ เป นไปอยา งงายดายและ
รวดเร็วขึ้น จึงทําใหหนวยงานภาครัฐสามารถเขาถึงองคความรูใหมๆ ไดอยางตอเนื่อง
หนวยงานภาครัฐมีองคความรูในการบริหารจัดการ แตเปนองคความรูของบุคคล ซึ่งมีความ
เฉพาะเจาะจงตามภารกิจที่รับผิดชอบ การเขาถึงและการใชประโยชนจากองคความรูเหลานี้จึงอยูใน
วงจํากัด และจะยิ่งเปนขอจํากัดของหนวยงานเมื่อบุคลากรเหลานั้นออกจากหนวยงานไป ความรูก็จะ
หายไปด ว ย โดยสรุ ป คื อ หน ว ยงานภาครั ฐ ควรทํ า การรวบรวมองค ค วามรู ใ นระดั บ สถาบั น
(Institutional knowledge) โดยองคความรูนี้เกิดจากการสังเคราะหความรูของหลายฝายรวมกัน
และสรางเปนองคความรูในระดับสถาบัน เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ การจัดการองค
ความรูในระดับสถาบันจะตองมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องจากบทเรียนและองคความรูใหมๆ รวมทั้ง
ตองใหสรางระบบการเขาถึงและแลกเปลี่ยนไดอยางสะดวกทั้งในสถาบันและระหวางสถาบัน ซึ่งจะ
ทําใหเกิดการใชประโยชนจากองคความรูอยางตอเนื่อง
ตัวอยางของเหตุการณที่เกิดจากขอจํากัดขององคความรูในการบริหารจัดการกิจกรรมเหมือง
แร คือ ความไมรูและความไมเขาใจในกระบวนการแพรกระจายของสารหนูที่เกิดจากกิจการเหมือง
แรดีบุก ทําใหเกิดการปนเปอนสารหนูในพื้นที่อําเภอรอนพิบูลยในแหลงน้ําอุปโภคบริโภค ทําให
ประชาชนผูซึ่งอุปโภคบริโภคน้ําปนเปอนสารหนูมีปญหาสุขภาพตามมา ในขณะนั้นภาครัฐมิไดมีการ
กํา หนดมาตรการในการปอ งกัน และควบคุ ม การแพร ก ระจายของสารหนู กรณีดั ง กลา วถือ เป น
บทเรียนที่สําคัญ เนื่องจากปญหาดานสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่ยากเกินกวาที่จะเยียวยาให
หายขาดได หลายคนตองเสียชีวิต หลายคนมีปญหาสุขภาพไมสามารถทํางานไดตามปกติ เมื่อ
หน ว ยงานภาครั ฐ ทราบถึ ง ป ญ หาสุ ข ภาพ แต ก ารปนเป อ นได ก ระจายไปในแหล ง น้ํ า แล ว จึ ง มี
มาตรการประกาศใหหยุดแตงแรดีบุกในป พ.ศ. 2537 และทําการฝงกลบสารหนูเพื่อลดการ
ปนเปอน แต ขอมู ลการติ ด ตามตรวจสอบคุณ ภาพแหล งน้ํ า ผิ วดิ น และน้ํา บาดาลชี้ ใ หเ ห็นว า การ
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ปนเป อนของสารหนู ยังมีอยู ที่ สํา คัญสุขภาพของประชาชนที่เกิดจากการไดรับสารหนูเขา ไปใน
รางกายก็ยังไมไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐอยางเปนรูปธรรม
ในสวนขององคความรูดานพลังงาน พบวา มีระบบการบริหารจัดการขอมูลและองคความรู
ดานพลังงาน ในขณะที่ดานทรัพยากรธรณี/แร การรวบรวมองคความรูอยูระยะเริ่มตน ทั้งนี้สวน
หนึ่งของความลาชาเปนผลจากการปรับโครงสรางของหนวยงานภาครัฐในป พ.ศ. 2545 อาทิเชน
ข อ มู ล ศั ก ยภาพของทรั พ ยากรแร ข องประเทศที่ อ ยู ยั ง มี ค วามคลาดเคลื่ อ น หากเราไม ท ราบถึ ง
ศักยภาพของทรัพยากรแรที่แทจริงของประเทศ แลวเราจะสามารถวางแผนการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพไดอยางไร อยางไรก็ตาม กรมทรัพยากรธรณีไดรับมอบหมายจากภาครัฐใหจัดทํา
Mining Zone ที่ตองอาศัยขอมูลศักยภาพแรแตละประเภท19 โดยขั้นตอนการสํารวจเพื่อการประเมิน
ศักยภาพแร นั้นมีค าใชจ า ยคอนขา งสูง ซึ่ง ทางหนวยงานที่เกี่ยวข องจะมีการเตรียมการเพื่อ การ
ดําเนินการตอไป สําหรับองคความรูดานผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่เกิดจากสารพิษหรือ
มลพิษจากการใชประโยชนทรัพยากรแรและพลังงานยังไมมีการศึกษา คือ ตนทุนผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมและตนทุนสุขภาพ
3.4.

บทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของ

หนวยงานที่เกี่ยวของตอการบริหารจัดการทรัพยากรแรสามารถแบงออกเปน 3
กลุม คือ หนวยงานที่สงเสริมใหมีการพัฒนาเหมืองแร หนวยงานที่ทําการศึกษาและพัฒนาองค
ความรู และหนวยงานที่ทํ า หนา ที่คุ ม ครองทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ ง แวดล อม ซึ่ง แตละกลุ ม มี
เปาหมายที่สวนทางกัน กลาวคือ หนวยงานสงเสริมจะเนนในการหารายไดใหกับภาครัฐ ในขณะที่
หนวยงานคุมครองทําหนาที่ดูแล คุมครอง เฝาระวัง รวมไปถึงแกไขปญหาที่เกิดขึ้น สวนหนวยงานที่
ทําการศึกษาและพัฒนาองคความรู ก็มีหนาที่ในการศึกษา สํารวจ และจัดทําแผน ในทางปฏิบัติ
พบวา องคกรเหลานี้ยังไมมีการประสานงานเทาที่ควร ตางคนตางปฏิบัติงานตามภารกิจของตน
อาทิ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแรเปนหนวยงานใหสัมปทาน กรมทรัพยากรธรณีเปน
หนวยงานที่ทําการสํารวจศักยภาพและพัฒนาองคความรู กรมควบคุมมลพิษทําหนาที่ในการดูแล
คุมครอง เฝาระวังปญหามลพิษ เปนตน อยางไรก็ตาม เมื่อเกิดปญหาขึ้นหนวยงานทุกหนวยจึงมีการ
ประสานงานกั น แต ลั ก ษณะของการดํา เนิน งานก็ ยั ง คงเป น แบบต า งคนต า งทํ า อาจกล า วไดว า
วัฒนธรรมในการทํางานของหนวยงานภาครัฐก็เปนขอจํากัดประการหนึ่งในการทํางานเชิงบูรณา
การ

19

ตามมติคณะรัฐมนตรี 8 มีนาคม พ.ศ. 2548
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ถึงแมวาหนวยงานภาครัฐจะมีเครื่องมือทางกฎหมาย แตการบังคับใชกฎหมายไมมีความ
เขมงวดหรือไมไดบังคับใชอยางจริงจังจึงเปนสาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหผูประกอบการไมใสใจตอการ
จัดการดานสิ่งแวดลอมของตนเอง ในที่นี้ขอยกตัวอยางกรณีเหมืองหิน กอนป พ.ศ. 2538 กรมที่ดิน
รั บผิด ชอบเหมืองหิ น ซึ่ งรู ปแบบการระเบิด หิน จากการห อ ยโหนหนา ผา ทํา ใหเกิด ปญ หาความ
ปลอดภัยของคนงาน และปญหาฝุนละออง ในขณะนั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมดูแลโรงโมหิน ซึ่งไม
มีความชัดเจนในเรื่องของเงื่อนไขและการกํากับดูแล พอในป พ.ศ. 2538 มีการโอนยายความ
รับผิดชอบเหมืองหินและโรงโมหิ นภายใตกรมอุ ตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมื องแร ซึ่งมีก าร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการระเบิดหินจากการหอยโหนหนาผามาเปนการทําเหมืองแบบขั้นบันไดเพื่อให
เกิดความปลอดภัยและลดปญหาฝุน มีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอม มี
มาตรการลดฝุน อยางไรก็ตาม ปญหาก็ยังมีอยู ทั้งนี้เนื่องจากความไมเขมงวดในการควบคุมกํากับ
ของหนวยงานภาครัฐและความไมใสใจของผูประกอบการตอสิ่งแวดลอม
กลไกและเครื่องมือในการแกไขปญหามลพิษที่เกิดจากการพัฒนานั้นมีความหลากหลาย มี
ทั้งเครื่องมือทางกฎหมาย ทางสังคม ทางเศรษฐศาสตร แตละเครื่องมือจะมีความเหมาะสมในการ
นํามาใชแตกตางกันไป อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติหนวยงานภาครัฐมิไดพยายามแกไขปญหาที่
เกิดขึ้น เชน การปนเปอนตะกั่วในพื้นที่หวยคลิตี้ที่สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน หนวยงาน
ภาครัฐอาจอาศัยการประกาศเขตควบคุมมลพิษในพื้นที่ที่มีปญหามลพิษและมีแนวโนมที่จะรายแรง
ถึงขนาดเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือมีผลกระทบเสียหายตอสิ่งแวดลอม โดยคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติมีอํานาจประกาศใหทองที่นั่นเปนเขตควบคุมมลพิษ แตในทางปฏิบัติมิไดทําการ
ประกาศใหเปนพื้นที่เขตควบคุมมลพิษแตอยางใด (สมชาย 2547) ทั้งนี้พื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่
ศักยภาพตะกั่ว หากมีการประกาศเปนพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจะทําใหไมสามารถใชพื้นที่ดังกลาวได
ภาครัฐจึงไดทําการแกปญหาในเบื้องตนโดยใหหยุดกิจกรรมการทําเหมือง ยกเลิกการตอสัมปทาน
การตรวจสอบและเฝาระวังการปนเปอน และใหบริการดานสุขภาพ
ปญหาความไมรูและความไมเขาใจของประชาชนมีความสําคัญเชนกัน ดังนั้นภาครัฐควร
ประชาสัมพันธ สรางความรู ความเขาใจใหกับประชาชนโดยเฉพาะกลุมเสี่ยง เพื่อใหพวกเขาสามารถ
ปรับตัวกับสภาพปญหาได (ในกรณีที่ไมสามารถโยกยายประชาชนเหลานั้นออกจากพื้นที่เสี่ยงได)
เชน กรณีการปนเปอนของสารหนู ตองมีการประชาสัมพันธเพื่อสรางใหเกิดความรูความเขาใจที่มา
ของปญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พรอมทั้งจัดหาทางเลือกใหโดยการจัดหาแหลงน้ําที่สะอาด
กรณี ห ว ยคลิ ตี้ ควรมี ก ารให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การปนเป อ นของแหล ง อาหารจากสารตะกั่ ว ตาม
กระบวนการทางธรรมชาติ พรอมใหคําแนะนําเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลด
โอกาสของการเกิดปญหาสุขภาพ เปนตน
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บทสรุปและขอเสนอแนะ

ถึงแมวาทรัพยากรแรและพลังงานจะเปนทรัพยากรที่สําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ
แตผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาทรัพยากรแรและพลังงานได
กลายเปนปญหาทางสังคมที่สําคัญ จากการประเมินปญหาทางสังคมที่เกิดจากการพัฒนาทรัพยากร
แรและพลังงานโดยพิจารณาจํานวนและความถี่ของการรองเรียนและการชุมนุมของประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบ พบวา การรองเรียนและการชุมนุมเกี่ยวกับกิจกรรมเหมืองแรและพลังงานมีสัดสวนไม
มากนักเมื่อเทียบกับปญหาสิ่งแวดลอมดานอื่นๆ โดยความถี่ของการรองเรียนดานพลังงานสูงกวา
ดานทรัพยากรแร การรองเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมเหมืองแรสวนใหญเปนเรื่องของการปลอยมลพิษ
ของกิจกรรมเหมืองแรที่สงผลกระทบตอสุขภาพ เชน ฝุนละออง การปนเปอนของสารพิษในน้ําและ
ในดิน เสียงดังเกินไป เปนตน อยางไรก็ตาม จํานวนและความถี่ของการรองเรียนมีขอจํากัดในการ
บงชี้ถึงระดับความรุนแรงของปญหา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชองทางในการรองเรียน การเขาถึงขอมูล และความ
เขมงวดในการกํากับดูแลของหนวยงานภาครัฐ
ในชวง 10
ป ที่ผานมา มีเหตุการณผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่เกิดจาก
กระบวนการพั ฒ นาทรั พ ยากรแร แ ละพลั ง งานเกิ ด ขึ้ น หลายกรณี เหตุ ก ารณ ที่ สํ า คั ญ ได แ ก การ
แพรกระจายสารหนู จ.นครศรีธรรมราช ปญหามลพิษอากาศจากโรงไฟฟาแมเมาะ การปนเปอน
ตะกั่วของลําหวยคลิตี้ การปนเปอนของแคดเมียม จ.ตาก และปญหาฝุนละอองจากเหมืองแรและโรง
โมหิน จ.สระบุรี เหตุการณเหลานั้นทําใหประชาชนในพื้นที่ใกลเคียงไดรับผลกระทบตอสุขภาพจาก
การไดรับสารมลพิษที่กิจการเหมืองแรและพลังงานปลอยออกมาสูสิ่งแวดลอม
การประเมิ นมู ลค าความเสี ยหายด านสุ ขภาพและการสู ญ เสี ยรายได ของกรณี เหตุ ก ารณ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่เกิดจากกิจกรรมเหมืองแรและพลังงาน โดยคํานวณจาก ตนทุน
คารักษาพยาบาลของผูปวย (ไมรวมผูรับสัมผัสสารพิษแตไมแสดงอาการและผูเสียชีวิต) และคาเสีย
โอกาสในการทํางานของประชาชนที่ไดรับผลกระทบสุขภาพหรือการสูญเสียรายได ผลการคํานวณ
มูลคาความเสียหายของเหตุการณที่เกิดขึ้น พบวา มูลคาความเสียหายรวมของผลกระทบตอสุขภาพ
และการสูญเสียรายไดของกรณีการแพรกระจายสารหนู จ.นครศรีธรรมราช เทากับ 30.28 ลานบาท
มลพิษอากาศจากโรงไฟฟาแมเมาะ เทากับ 16.6 ลานบาท การปนเปอนตะกั่วของลําหวยคลิตี้
เทากับ 2.7 ลานบาท สําหรับกรณีการปนเปอนของแคดเมียม จ.ตาก มูลคาความเสียหายของการ
สูญเสียรายไดเทากับ 41.5 ลานบาท โดยที่มูลคาความเสียหายดานสุขภาพยังไมสามารถประเมินได
เนื่องจากยังไมมีการสรุปถึงสาเหตุของการเกิดโรคไตของประชาชนในพื้นที่ และกรณีสุดทายปญหาฝุน
ละอองจากเหมื องแร แ ละโรงโม หิ น จ.สระบุ รี ยั งไม สามารถประเมิ นมู ลค าความเสี ยหายรวมได
เนื่องจากไมมีการรายงานจํานวนผูปวยจากปญหาฝุนละอองในพื้นที่
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จากการวิเคราะหการบริหารจัดการทรัพยากรแรและพลังงานของภาครัฐในปจจุบัน พบวา
ยังมีขอจํากัดในหลายประเด็น ไดแก (1) กฎหมาย/กฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมที่มีอยูในปจจุบันไม
สามารถแกไขปญหาใหแกผูที่ไดรับความเสียหายจากการแพรกระจายของมลพิษได เพราะในการ
บวนการฟองรองคดีเพื่อเรียกรองใหเกิดการชดใชคาเสียหายตามกฎหมายลักษณะละเมิดกําหนดให
“ผูใดกลาวอาง ผูนั้นตองพิสูจน” (2) องคความรูเพื่อการบริหารจัดการยังไมเพียงพอโดยเฉพาะ
ผลกระทบตอสุขภาพจากสารมลพิษ (3) การประสานงานระหวางหนวยงานยังไมมีประสิทธิภาพมาก
นัก และ (4) การจัดทํารายงานผลกระทบดานสิ่งแวดลอมยังมีชองโหวในเรื่องของคุณภาพของ
รายงานฯ ไมเปนที่ยอมรับจากกลุมผูมีสวนไดเสีย และขาดการวิเคราะหผลกระทบของการพัฒนา
ทรัพยากรแรและพลังงานในภาพรวม
มู ล ค า ความเสี ย หายด า นสุ ข ภาพและการสู ญ เสี ย รายได ข องเหตุ ก ารณ ผ ลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพที่เกิดจากกิจกรรมเหมืองแรและพลังงานไดสะทอนใหเห็นถึงความรุนแรงของ
ปญหาทางสังคม กลาวคือ ปญหาสุขภาพของประชาชนจากการไดรับสารมลพิษ การสูญเสียชีวิต
และการสูญเสียรายได ถึงแมวาภาครัฐไดออกมาตรการตางๆ เพื่อจัดการกับปญหา เชน การฟนฟู
พื้นที่ การเฝาระวังเพื่อลดการปนเปอน การใหความรู การใหบริการดานการรักษาพยาบาล การจาย
คาชดเชยใหกับผูเสียหาย เปนตน แตภาครัฐยังไมมีนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนในการควบคุม
และและแกไขปญหาผลกระทบตอสุขภาพจากกิจกรรมเหมืองแรและพลังงาน จึงมีขอเสนอแนะดังนี้
 ควรมีการพัฒนาองคความรู ระบบขอมูลที่สมบูรณ ถูกตอง และทันสมัย พรอม
เปดโอกาสใหมีการเขาถึงและแลกเปลี่ยนขอมูลได ควรทําการศึกษามูลคาทาง
เศรษฐกิจของทรัพยากรแรที่สําคัญโดยคํานึงถึงตนทุนทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
เพื่ อ ประโยชน ตอ การกํ า หนดแนวทางการพัฒนา และการจั ด ทํา หลักเกณฑการ
ปฏิบัติ (code of conduct) ในการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
สําหรับผูมีสวนไดเสีย
 ควรกําหนดเขตพื้นที่ศักยภาพแร ที่กระบวนการผลิตแรมีการปลอยสารมลพิษ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พรอมกําหนดไมใหมีการตั้งถิ่นฐานบานเรือน และมี
กระบวนการชดเชยที่ชัดเจนสําหรับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่อยูกอน
 การจัดทํารายงานผลกระทบดานสิ่งแวดลอมสําหรับทรัพยากรแรที่กระบวนการ
ผลิตแร มีการปลอ ยสารมลพิษที่เปนอัน ตรายตอสุขภาพ กําหนดให ศึกษาขอมูล
พื้นฐาน ประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพ และจัดทําขอเสนอมาตรการการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหกลับสูสภาพเดิมหรือใกลเคียงสภาพเดิม หรือเหมาะสม
ตอการใชประโยชนที่ดินในอนาคต
 ปรับปรุงกฎหมายใหมีการชดเชยคาเสียหายเบื้องตนตอประชาชนผูไดรับผลกระทบ
โดยทันทีและอยางเหมาะสม

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

34

เอกสารอางอิง

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร. 2547. การปนเปอนของแคดเมียมในสิ่งแวดลอม
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก.
ฉันทนา ผดุงทศ แพทยหญิง. 2548 แนวคิดในการวินิจฉัยและประเมินความเสียหายดานสุขภาพที่
เกิดจากมลพิษ.
มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 2547. โครงการการศึกษาและรางกฎหมายดานบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรณี. เสนอ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(รายงานฉบับที่ 1 มิถุนายน 2547)
วีระพล จิรประดิษฐกุล. 2543. สถานการณสิ่งแวดลอมและสุขภาพในประเทศไทย: พลังงาน.
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ.
ศูนยวิจัยแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2548.
การปนเปอนของแคดเมียมในลุมน้ําแมตาวรายงานบทสรุปผูบริหาร.
สมชาย ปรีชาศิลปกุล. 2547. บทสํารวจ พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.
2535 สภาพปญหาและแนวทางแกไข. ภายใตโครงการยุทธศาสตรนโยบายฐาน
ทรั พ ยากร คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ สนั บ สนุ น โดย สถาบั น วิ จั ย ระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) ตุลาคม 2547
สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย. 2546. รวมกฎหมายสิ่งแวดลอมสําหรับผูปฏิบัติ.
สํานักขาวกรองแหงชาติ. 2547. สรุปสถานการณสิ่งแวดลอม ป 2547 และแนวโนมป 2548.
กรุงเทพฯ.
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2548. รายงานสถานการณ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2547. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร. 2549. รายงานฉบับสมบูรณ โครงการกําหนด
มาตรฐานมลพิษและการจัดการสิ่งแวดลอม อุตสาหกรรมเหมืองแรและโลหกรรม
ชนิดสังกะสี จังหวัดตาก สํานักบริหารและฟนฟูสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทําโดย คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล มกราคม 2549

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

35

สิทธิชัย มุงดี และคณะ. 2547. “ความชุมของอาการระบบหายใจ และสมรรถภาพของปอด ของ
นั ก เรี ย นในพื้ น ที่ ที่ มี อุ ต สาหกรรมเหมื อ งหิ น และโม บด หรื อ ย อ ยหิ น จั ง หวั ด สระบุ รี
(Prevalence of Respiratory Symptoms and Lung Function of Students in Rockcrushing Industrial Area, Saraburi Province”. วารสารการสงเสริมสุขภาพ และอนามัย
สิ่งแวดลอม. 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 อําเภอรอนพิบูลย 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
Krupnick A. J. 2004. Valuing Health Outcomes: Policy Choices and Technical Issues.
Resources for the future Report.

ขอขอบคุณ
ฉันทนา ผดุงทศ (แพทยหญิง)
ทศพร นุชอนงค
พงษเทพ จารุอําพรพรรณ
วีระพล จิรประดิษฐกุล
ศิริลักษณ ไทยเจริญ (แพทยหญิง)
สาริกา วรหาญ
อนงค ไพจิตรประภาพร

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

36

ภาคผนวก
ความเปนพิษและผลกระทบอันตรายตอสุขภาพที่เกิดจากแคดเมียมและตะกั่ว20

1.

ความเปนพิษและผลกระทบอันตรายตอสุขภาพ (Adverse Health Effect
and Toxicity) ของแคดเมียม

ผูที่ไดรับแคดเมียมมากเกินไป เชน ดื่มน้ําที่มีแคดเมียมเจือปนตั้งแต 15 ppm จะเกิดภาวะ
ปสสาวะมีโปรตีน เนื่องจากมีโปรตีนยูเรีย (Protein urea) ในไตสูง อันเนื่องมาจากทอไตบาดเจ็บ ใน
หญิงสูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงของกระดูกผิดรูปที่เรียกวาโรค “อิไต-อิไต” (Itai-Itai) แคดเมียม
ยังเปนสารกอมะเร็ง โดยทําใหเกิดมะเร็งของเนื้อเยื่อที่อยูลึก (sarcoma) เชน กลามเนื้อ กระดูกใน
หนูทดลอง
อาการของโรคจะเกิด กั บผู ปว ยสตรีวั ย กลางคนที่มี ลูก แล ว เป นส วนใหญ โดยจะเปน โรค
กระดูกนิ่ม (Osteomalacia) รวมกับโรคไตและมีโปรตีนยูเรียสูง กระดูกแตกและหักในทายที่สุดอัตรา
ความรุนแรงของโรคจะขึ้นกับเพศ การมีบุตร ชวงอายุประชากร และนิสัยการบริโภคอาหารที่ มี
แคดเมียมของผูปวย
เหตุการณความเปนพิษจากแคดเมียมที่รูจักกันดี คือ โรคอิไต-อิไต (Itai-Itai disease) ที่
ประเทศญี่ปุน ซึ่งมีสาเหตุจากโรงงานถลุงแรสังกะสี และโรงงานผลิตแรทองแดง ตะกั่ว และสังกะสี
ทิ้ง กากแร ที่ มี แ คดเมี ย มและโลหะอื่ น ๆ ปนมากั บ น้ํ า เสี ย ของโรงงาน ทํ า ให เ กิ ด การปนเป อ นใน
สิ่งแวดลอมและเกิดการสะสมในขาวและอาหารอื่นๆ ซึ่งถายทอดมายังผูบริโภคโดยหวงโซอาหารและ
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
ลักษณะความเปนพิษจากการรับสัมผัสแคดเมียมสามารถจําแนกไดเปน 2
กลาวคือ

ประเภท

1. พิษแบบเฉียบพลัน (acute toxicity) มักพบในกรณีหายใจเอาไอของแคดเมียมเขาไป ทําให
เกิดอาการปวดศีรษะ มีไข หายใจลําบาก เจ็บหนาอก เจ็บคอ และไอ ถารุนแรงมากทําใหเกิด
การกดระบบหายใจ ทําใหภาวะหายใจลมเหลว และอาจเสียชีวิตได ในกรณีที่ไดรับแคดเมียม
โดยการกินจะมีอาการอาเจียน ทองเสีย และปวดทอง มีรายงานผูปวยที่รับประทาน cadmium
chloride ปริมาณ 150 กรัม พบวา มีอาการหนาบวม ความดันโลหิตต่ํา อาเจียน หายใจ
ติดขัด ปอดบวม มีภาวะ metabolic acidosis และเสียชีวิตในที่สุด

20

อางใน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (2549)
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2. พิษแบบเรื้อรัง (chronic toxicity)
1.1. ความเป น พิ ษ ต อ ไต ไตเป น อวั ย วะที่ ไ ด รั บ ผลกระทบมากที่ สุ ด จากการรั บ สั ม ผั ส
แคดเมียมเปนเวลานานๆ โดยจะเริ่มพบอาการแสดงที่บงบอกถึงการทํางานที่ผิดปกติ
มีโปรตีนออกทางปสสาวะมากกวาปกติ ซึ่งโปรตีนที่ขับออกมาสวนใหญจะเปนโปรตีนที่
มีน้ําหนักโมเลกุลต่ําๆ เชน 2-microglobulin, retinol binding protein และ
immunoglobulin chain เปนตน นอกจากนี้ ถาการทํางานของไตเสียมากขึ้นก็จะมีผล
ตอการกรองและการดูดซึมกลับของสารตัวอื่น ไดแก แคลเซียม กลูโคส กรดอะมิโน
และอิเลคไลทบางชนิด
1.2. ความเปนพิษตอกระดูก ในกรณีการเกิดโรค อิไต-อิไต ที่ประเทศญี่ปุน จาการบริโภค
บริโภคขาวที่มีแคดเมียนปนเปอนสูง ผูปวยสวนใหญเปนผูหญิงสูงอายุประมาณ 50 ป
ขึ้น โดยจะมีอาการปวดที่เอว ปวดกลามเนื้อขา และเจ็บที่กระดูก ทําใหกระดูกโคงงอ
เสียรูป กระดูกพรุน และหักงาย จากการศึกษาพบวาอาการและความผิดปกติของ
กระดูกไมไดเปนผลโดยตรงจากเคดเมียม แตอาจเกิดจากความเปนพิษที่ไตกอน แลว
สงผลไปขัดขวางการเปลี่ยน vitamin D hydroxylation เปน 1, 25-dihydroxy vitamin
D ซึ่งเปน active form ของ Vitamin D ดังนั้นจึงทําใหระดับของ vitamin D และ
แคดเมียม ลดลงตามลําดับ แลวเกิดภาวะกระดูกผิดปกติตามมา
1.3. ความเปนพิษตอปอด ความรุนแรงขึ้นกับระยะเวลาและปริมาณที่ไดรับเขาสูรางกาย
กรณีไดรับเปนเวลานานจะทําใหเกิดการระคายเคือนและอักเสบของเนื้อเยื่อปอด ถุง
ลมถูกทําลายและทําใหเกิดพังผืดของปอด ทําใหหายใจติดขัด
1.4. ความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ มีรายงานการศึกษาในสัตวทดลอง พบวาแคดเมียมมี
ผลทําใหอัณฑะฝอ สวนการศึกษาในคนมีคอนขางนอยมีรายงานวาการสูบบุหรี่มีผลตอ
จํ า นวนเชื อ อสุ จิ โ ดยเฉพาะในคนที่ สู บ บุ ห รี่ ป ริ ม าณมากๆ และเชื่ อ ว า แคดเมี ย มซึ่ ง
ปนเปอนในบุหรี่อาจเปนสาเหตุทําใหจํานวนอสุจิลดลง
1.5. ความเป นพิ ษ ต อ ระบบหลอดเลื อ ดและหั วใจ มี ร ายงานการศึ กษาพบว า การได รั บ
แคดเมียมในระดับต่ําๆ ในหนู จะเกิดภาวะความดันโลหิตสูงได สวนการศึกษาในคน
ยังเปนที่แนชัด แตสันนิษฐานวาเกิดจากแคดเมียมทําลายเนื้อเยื่อของไต นอกจากนี้
แคดเมียมยังดูดซึมไดดีกวาสังกะสี ทําใหสังกะสีในรางกายถูกแทนที่ดวยแคดเมียมและ
เปนผลใหเกิดปฏิกิริยาเคมีปลอยสังกะสีอิสระเขาสูรางกาย ซึ่งมีผลสืบเนื่องใหระบบ
หลอดเลือดและหัวใจทํางานผิดปกติ
1.6. การเปนสารกอมะเร็ง จากการทดลองพบวาการให cadmium sulfide หรือ sulfate
กอใหเกิดมะเร็งที่กระดูกและปอด สวนการศึกษาทางระบาดวิทยาในคนงานโรงงาน
แบตเตอรี่ชนิด Ni-Cad พบวามีอุบัติการณของการเกิดมะเร็งปอดและมะเร็งตอม
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ลูกหมากสูง The International Agency of Research on Cancer (IARC) ไดจัดอันดับ
แคดเมียมใหเปนสารกอมะเร็งประเภทที่ 1 (category I) คือมีหลักฐานแนชัดวา
กอใหเกิดมะเร็งในมนุษย
ในการบงชี้ความเปนพิษของแคดเมียมในรางกายนั้น หลักจากแคดเมียมถูกดูดซึมเขาสู
รางกายแลว จะถูกลําเลียงไปในกระแสโลหิตพรอมกับเม็ดเลือดแดง การตรวจวัดระดับความเขมขน
ของแคดเมียมในเลือดและปสสาวะจะเปนตัวบงชี้ชีวภาพของการเกิดพิษจากแคดเมียมในรางกาย
เพื่อนําไปประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพจากกาารับสัมผัสแคดเมียมไดเปนอยางดี โดยอาศัยความรู
พื้นฐานทางพิษจลนศาสตร (toxicokinetics) คือแคดเมียมเมื่อเขาสูรางกายแลว สวนใหญจะถูกเก็บ
ไวที่ตับ สวนที่หนึ่งจะจับกับ metallothionine และจะอยูในเม็ดเลือดแดงแลวถูกสงไปที่ไต แคดเมียม
สวนหนึ่งจะถูกสะสมอยูทีไต และอีกสวนหนึ่งจะถูกกําจัดออกจากรางกายทางไตตอไปในรูปของ
แคดเมียมที่จับกับโปรตีนชนิดนี้แคดเมียมประมาณรอยละ 40-80 จะถูกสะสมอยูที่ตับและไตการ
กําจัดแคดเมียมทางปสสาวะจะเกิดขึ้นอยางชาๆ
เนื่องจากจลนศาสตรของแคดเมียมเปนแบบ two-compartment โดยสวนแรกมีคาครึ่งชีวิต
ในเลือด 75-130 วัน และสวนทายมีคาครึ่งชีวิตเทากับ 7.4-16 ป ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงระดับ
แคดเมียมในเลือดจึงสามารถที่จะใชเปนตัวบอกถึงปริมาณที่สัมผัสในชวงระยะเวลาหลายๆ เดือน
กอนการตรวจวัดในเลือดได
เมื่อรางกายรับแคดเมียมเปนระยะเวลานานจะเกิดความเปนพิษเรื้อรังและมีผลทําลายเนื้อ
ไตทําใหโปรตีนที่มีน้ําหนักโมเลกุลต่ําๆ เล็ดลอดผานหนวยกรองของไตมาในปสสาวะได ดังนั้นการ
ตรวจวัดระดับเอนไซม 2-microglobulin และ retinol binding protein ในปสสาวะจึงสามารถใชเปน
ตัวบงชี้วาไตถูกทําลายซึ่งคอนขางเฉพาะเจาะจงตอความเปนพิษเรื้อรังของแคดเมียมในไต
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ความเปนพิษและผลกระทบอันตรายตอสุขภาพ (Adverse health Effect and
Toxicity) ของตะกั่ว

เมื่อตะกั่วเขาสูรางกายและสะสมเปนปริมาณมากสามารถทําใหเกิดโรคที่ไมมีเชื้อและมี
อาการของโรคพิษตะกั่ว ซึ่งอาการโรคพิษตะกั่วสามารถเกิดไดกับหลายระบบของรางกาย คือ
 ระบบประสาทสวนกลางและสมอง อาการสําคัญที่พบ คือ สมองเสื่อมจากพิษตะกั่ว
พบในเด็กมากกวาผูใหญ มีอาการหงุดหงิดงาย กระวนกระวาย ซึม เวียนศรีษะ ฯลฯ
ในรายที่เปนรุนแรง อาจมีอาการสั่นเวลาเคลื่อนไหว ชัก หมดสติ และเสียชีวิตได
 ระบบประสาทสวนปลายและกลามเนื้อ พบมีอาการปวดตามกลามเนื้อและขอตางๆ
กลามเนื้อที่ใชบอยมีอาการออนแรง หรืออัมพาต
 ระบบทางเดิ น อาหาร เป น อาการที่ พ บได บ อ ยที่ สุ ด ผู ป ว ยมี อ าการเบื่ อ อาหาร
คลื่นไส อาเจียน โดยเริ่มแรกมักมีอาการทองผูก แตบางรายอาจมีอาการทองเดิน
น้ําหนักลด รูสึกกลิ้นรับรสของโลหะ เมื่อภาวะเปนพิษเพิ่มมากขึ้น กลามเนื้อหนา
ทองบีบเกร็งและกดเจ็บ ทําใหมีอาการปวดทองมาก เรียกวา โคลิค
 ระบบโลหิต มักพบมีอาการซีด โดยทั่วไปจะมีลักษณะซีดจากการขาดธาตุเหล็ก
 ระบบทางเดือนปสสาวะผูปวยที่ไดรับตะกั่วเปนเวลานานๆ อาจเกิดภาวะไตวาย
เรื้อรัง
 ระบบโครงสรางตะกั่วจะไปสะสมที่กระดูก โดยเฉพาะที่สวนปลายกระดูกยาว พบได
ในเด็ก
 ระบบสืบพันธุผูที่ไดรับตะกั่วติดตอกันเปนเวลานาน อาจเปนหมันไดทั้งชายและ
หญิง
 ระบบอื่นทําใหเกิดความผิดปกติในการทํางานของตอมไทรอยด และการผิดปกติของ
ดีเอ็นเอ
 บางครั้งเมื่อตะกั่วเขาสูรางกายแลว ลักษณะความเปนพิษจากการรับสัมผัสตะกั่ว
อาจจําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ ความเปนพิษแบบเฉียบพลัน และเรื้อรัง
1. พิษแบบเฉียบพลัน (acute toxicity) ผูไดรับตะกั่วจะรูสึกฝดคอ มีกลิ่นโลหะในปาก กระหาย
น้ํ า คอแห ง ปวดแสบหน า ท อ ง คลื่ น ไส อาเจี ย น (อาเจี ย นอาจมี ลั ก ษณะขุ น จาก Lead
chloride) ผูไดรับ ตะกั่วสวนมากจะมีอาการทองรวง และสวนนอยจะมีอาการทองผูก อุจจาระ
มีเลือดหรือมีสีดําอันเนื่องมาจาก Lead sulfide บางรายอาจเกิดอาการซ็อค กลามเนื้อกระตุก
ออนเพลีย เปนตะคริว โดยเฉพาะที่ขาทั้งสองขาง หรือมีอาการของระบบประสาทสวนกลาง
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เชน ปวดศรี ษ ะ นอนไม ห ลั บ หรือ อาจมี อ าการผิ ดปกติโ ดยไมท ราบสาเหตุ เช น รู สึก ชา
ซึ ม เศรา ถึ ง ขั้ น โคม า และเสี ย ชีวิ ต ในที่สุ ด อาการที่ ร องลงไป ได แ ก ภาวะไตเสื่ อ ม ทํ า ให
ปส สาวะนอ ยลงกว า ปกติ มีอัล บู มิน และมี เ มือ กในปส สาวะ เจ็ บไต นอกจากนี้ จะมี การ
สลายตัวของเม็ดเลือดแดง อาจทําใหเสียชีวิตไดภายใน 2-3 วัน
2. พิษแบบเรื้อรัง (chronic toxicity) ผูไดรับสัมผัสตะกั่วเปนระยะเวลานานๆ อาจมีอาการทาง
ระบบทางเดือนอาหารและทางระบบประสาท ดังนี้
2.1. อาการทางระบบทางเดินอาหาร เชน เบื่ออาหาร เหม็นเฝอนในลําคอ ทองผูก เปน
ตะคริวที่หนาทอง
2.2. อาการทางระบบประสาท เชน ขอมือตก เปนอัมพาต ไมมีแรง (แตยังคงมีความรูสึก)
เยื่อหุมสมองอักเสบมักพบในเด็ก เชน เด็กที่กําลังราเริงวองไว อยูดีๆ ก็หมดสตินาน
ประมาณ 2-3 ชั่วโมง ในขณะที่อาการนี้จะพบนอยในผูใหญ จากสถิติผูปวยที่มีอาการ
ทางสมองบางรายเสียชีวิต โดยประมาณรอยละ 25 ของผูรอดชีวิตอาจมีอาการทาง
ประสาทอยางถาวร
ผลกระทบตอสุขภาพที่พบในผูใหญ มีดังนี้
1. ตอระบบทางเดินอาหาร ไดแก เบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน ทองผูก บางรายมีอาการทองเสีย
และปวดทองอยางรุนแรง
2. ต อ ระบบประสาท ได แ ก กล า มเนื้ อ แขนขาไม มี แ รง ปวดตามกล า มเนื้ อ และข อ ต อ ต า งๆ
กลามเนื้อเปนอัมพาต
3. ตอระบบโลหิต ไดแก เลือดจางซีดขาว ออนเพลีย ปวดศรีษะ มีนงง ตาเหลือง ตัวเหลือง
ผลกระทบตอสุขภาพที่พบในเด็ก มีดังนี้
1. ตอระบบประสาท –โดยตะกั่วจะทําลายระบบประสาทสวนกลางและสวนปลาย ยิ่งเด็กมีอายุ
ยิ่งนอยเทาไรระบบประสาทก็จะถูกทําลายมากขึ้นเทานั้น
2. ระบบปสสาวะ – ทําลายไตและทําใหหนวยกรองปสสาวะในไตฝอลีบ
3. ระบบเลือด – ทําใหเม็ดเลือดแดงแตกงาย และขัดขวางการสรางฮีโมโกบิน ทําใหรางกายซีด
และเปนโรคโลหิตจาง
4. ระบบทางเดินอาหาร – ทําใหปวดทองและปวดเกร็งที่กลามเนื้อทอง
5. การเจริญเติบโต – ในกรณีที่มีตะกั่วในเลือดมากกวา 25 ไมโครกรัม/เดซิลิตร ตะกั่วจะยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเด็ก ทําใหเด็กเจริญเติบโตไมสมกับอายุ

