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บทที่ 2
กรณีศึกษาปญหาการปนเปอนของสารเคมีในดินและน้ําใตดิน

บริเวณนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน

ปญหาการใชสารเคมีในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ไดกอใหเกิดการปนเปอนในสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะการพบปญหาปนเปอนของสารอินทรียระเหยในนํ้าใตดิน ซ่ึงมีรายงานวาสารดังกลาวเปน
สารกอมะเร็ง จึงจําเปนท่ีจะตองหาแนวทางและมาตรการเพื่อเรงแกไขปญหา ท้ังน้ี นอกจากจะอาจ
เปนอันตรายตอชุมชนท่ีอาศัยอยูในบริเวณพื้นท่ีแลว ในอนาคตขางหนาอาจมีการปนเปอนออกสู
สิ่งแวดลอมลักษณะกระจายเปนวงกวาง โดยการนําเสนอผลการวิจัยในบทน้ี เปนการนําเสนอถึง
สถานการณท่ีมีรายงานการพบปญหาการปนเปอนของสารอินทรียระเหยท่ีเกิดข้ึนในดินและนํ้าใตดิน
บริเวณพื้นท่ีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลําพูน รวมท้ังนําเสนอผล
การศึกษาการประเมินสถานการณการปนเปอนของสารอินทรียระเหยในนํ้าใตดินบริเวณชุมชนรอบ
การนิคมอุตสาหกรรม จ.ลําพูน และผลการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพของชุมชนท่ีอาศัยอยูรอบ
พื้นท่ีการนิคมอุตสาหกรรมดังกลาว เพื่อศึกษาการกระจายตัวของสารอินทรียระเหยในนํ้าใตดิน
พรอมท้ังประเมินแนวทางในการฟนฟูจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

2.1 สถานการณปญหาการปนเปอนของสารอินทรียระเหยที่เกิดขึ้นในดินและนํ้าใตดิน
บริเวณพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมในเขตการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลําพูน

2.1.1 สภาพปญหาและผลกระทบของการปนเปอน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ไดจัดตั้งข้ึนตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515-2519) นับเปนนิคมอุตสาหกรรมแหงแรกในระดับภูมิภาค
เพราะแตเดิมนิคมมักตั้งอยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ท่ีตั้งของนิคมฯ ตั้งอยูบริเวณท่ีราบลุม
เชียงใหม-ลําพูนอันเปนแหลงเกษตรกรรมสําคัญ อยูตอนเหนือของลํานํ้ากวง  ต.บานกลาง และ ต.
มะเขือแจ มีเน้ือท่ีท้ังสิ้น 1,788 ไร โดยแบงเปนเขตอุตสาหกรรมสงออก 802 ไร เขตอุตสาหกรรม
ท่ัวไป 351 ไร เขตพาณิชยกรรม 78 ไร  เขตท่ีพักอาศัย 28 ไร และพื้นท่ีสาธารณูปโภค 529 ไร ใช
เงินทุนในการกอสรางรวมท้ังสิ้น 358 ลานบาท ตอนเร่ิมกอตั้งนิคมอุตสาหกรรมน้ัน กําหนดวา
อุตสาหกรรมท่ีจะเขามาดําเนินการจะตองเปนอุตสาหกรรมการเกษตร  แตตอมาการนิคม
อุตสาหกรรมปรับวัตถุประสงคของการจัดตั้งนิคมฯ  เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม  และ
การลงทุนจากตางชาติโดยเปดเปนเขตอุตสาหกรรมสงออกนับตั้งแตป พ.ศ. 2528 เปนตนมา  ทําให
อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคสเร่ิมเขามาสูเขตนิคมอุตสาหกรรมลําพูนนับแตน้ัน

จากขอมูลป พ.ศ. 2548 มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเปดดําเนินการแลว 63 โรงงาน จํานวน
มากกวาคร่ึงเปนอุตสาหกรรมประกอบช้ินสวนและอุปกรณอิเล็คทรอนิคส (ตาราง 2.1) สวนใหญเปน
ของนักลงทุนจากประเทศญี่ปุน เพราะมีแรงจูงใจดานคาแรงถูก จํานวนคนงานท่ีทํางานอยูในนิคมมี
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จํานวนท้ังสิ้น 43,456 คน ยอดรวมของการสงออกท้ังหมดในป พ.ศ.2547 มีมูลคาท้ังสิ้น 64,222
ลานบาท

ตารางที่ 2.1 ขอมูลประเภทอุตสาหกรรมในการนิคมภาคเหนือเม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. 2548

ประเภทอุตสาหกรรม จํานวน (โรงงาน)
อิเลคทรอนิคส 21

ช้ินสวนและอุปกรณ 12
อาหารและเคร่ืองดื่ม 10

อัญมณีและเคร่ืองประดับ 6
การเกษตร 2
เคร่ืองหนัง 2
แปรรูปไม 2

การกอสราง 1
อื่นๆ 7
รวม 63

ที่มา : รายงานประจําป 2549 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการใชสารเคมีอันตรายจํานวนมากใน
กระบวนการผลิต และจากขอมูลสารเคมีท่ีใชในกลุมโรงงานอิเล็กทรอนิกสสวนใหญพบวาสารเคมีทุก
ชนิดท่ีมีการใชกันอยูน้ัน ลวนแตมีความเปนพิษท้ังสิ้นท่ีพบท่ัวไปคือ

- ตะกั่ว ใชในการบัดกรี (solder) ลักษณะการใชงานจะมีการหลอมละลายทําใหเกิดไอระเหย
มีความเปนอันตรายตอระบบเลือด ประสาทสวนกลาง ไต กระเพาะอาหาร และความเขมขนใน
อากาศตองนอยกวา 0.1 mg/m3 เพื่อปองกันการสะสมตัวในเลือดของคนงาน (มาตรฐานของ
NIOSH)

- กรดแร ท่ีใชกัดลายหรือทําความสะอาด เชน กรดไนตริก กรดไฮโดรคลอริก มีคาพีเอชเปน
กรด การใชงานจะใชในรูปของเหลวท่ีอาจจะเกิดการสัมผัสกับผิวหนังและอวัยวะตางๆ มี
ความสามารถในการกัดกรอนสูง สามารถทําลายเน้ือเย่ือตางๆได

- สารอินทรียระเหย (Volatile Organics Compounds ,VOCs) มักใชในการทําความสะอาด
ช้ินงาน เชน ไตรคลอโรเอทลีน (trichloroethylene,TCE) คลอโรฟอรม(chloroform) ไอโซโพรพิล
แอลกอฮอล (isopropyl alcohol) ไซลีน(xylene) ซ่ึงการใชงานจะมีการระเหยทําใหเขาสูรางกายของ
คนไดโดยผานระบบทางเดินหายใจ ในระยะสั้นอาจทําใหเกิดการวิงเวียนศีรษะ สวนผลในระยะยาว
มีความเปนพิษตอระบบประสาท สําหรับตัวทําละลายกลุมท่ีมีคลอรีนเปนองคประกอบ เชน TCE น้ัน
หากสูดดมเขาไปมากๆ จะเกิดผลทําใหอาเจียน ปวดทอง ออกฤทธิ์กับประสาทสวนกลาง ทําลายตับ
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นอกจากน้ียังทําใหเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งในสัตวทดลอง ซ่ึงพบคา LD501 อยูในชวง
2,850-7,200 mg/L และคามาตรฐานความเขมขนในนํ้าดื่มสําหรับ TCE ของ U.S. EPA ประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดกําหนดไวท่ี 5 ppb

สารเคมีท่ีใชในโรงงานเหลาน้ีท่ีมักพบท่ัวไปในแทบจะทุกโรงงานก็คือ สารบัดกรีและสาร
สารประกอบอินทรียระเหยซ่ึงสามารถเปนพิษตอมนุษยไดในรูปแบบตางๆ กัน อันตรายจากการเขา
สูรางกายในปริมาณท่ีสูงอาจจะเกิดอยางฉับพลัน หรือเกิดในรูปของการสะสมไดหากเขาสูรางกายใน
ปริมาณต่ําอาจกอใหเกิดผลตอสุขภาพในระยะยาว โดยเฉพาะอยางย่ิง สารคลอริเนทเต็ด เอทธิลีน
(Chlorinated Ethylene) อันเปนประเภทหน่ึงของสารกลุม Chlorinated Aliphatic Hydrocarbons
(CAHs) ซ่ึงจัดเปนสารประกอบอินทรียระเหย ซ่ึงของเสียจากกระบวนการผลิตเหลาน้ีตองการระบบ
กําจัดท่ีเหมาะสม ถาหากไมมีระบบการกําจัดของเสียท่ีถูกวิธี สารดังกลาวอาจปนเปอนสูสิ่งแวดลอม
ได นอกจากน้ียังมีผลกระทบตอสุขภาพของผูท่ีไดรับสารเหลาน้ีเขาไปในรางกาย สารดังกลาวมีผล
ตอการทํางานของตับ ไต และปอด และจัดเปนสารกอมะเร็งในมนุษย

จากผลการศึกษาของโครงการวิจัยเร่ือง “ธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดการดานสิ่งแวดลอม ฉบับสมบูรณ” 2 โดยสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
ท่ีไดทําการศึกษาปญหาของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส โดยยก
กรณีศึกษาของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน เพื่อนําไปสูการเสนอแนวทางและ
มาตรการในการแกไขปญหาในการจัดการสิ่งแวดลอมอยางมีธรรมาภิบาลและการมีสวนรวม พบวา
กรณีของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเปนตัวอยางหน่ึงของอุตสาหกรรมท่ีกระบวนการผลิตมีการใช
สารเคมีและสารอันตรายสูง อันกอใหเกิดมลพิษและกากของเสียอันตรายท่ีอาจสงผลกระทบตอ
สุขภาพมนุษยและสิ่งแวดลอมหากไมมีการปองกันและควบคุม จากรายงานการวิจัยดังกลาว พบวามี
ปญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
อยางย่ิงปญหาของการปนเปอนท่ีเกิดจากการผลิตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสบริเวณพื้นท่ีนิคม
อุตสาหกรรมดังกลาว ซ่ึงสะทอนใหเห็นประเด็นปญหาผลกระทบทางสุขภาพตอแรงงาน  และปญหา
การปนเปอนของสารเคมีในสิ่งแวดลอมท่ีกอใหเกิดการเสื่อมคุณภาพของนํ้าใตดินและดินในเขตพื้นท่ี
โรงงานตั้งอยู และบริเวณใกลเคียง

นอกจากน้ี ยังมีรายงานการศึกษาของกลุมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมดานนํ้า
ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดรวมมือกับการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2539 และในป พ.ศ. 2540-41 ไดรวมกับ New Energy
and Industrial Technology Development Organization (NEDO) ในการดําเนินโครงการ
ตรวจสอบสถานการณปนเปอนของสารอินทรียระเหยจากอุตสาหกรรมในสิ่งแวดลอม พบวามีการ

1 LD50 (Lethal Dose fifty) : หมายถึง ปริมาณ (dose) ของสารเคมีซึ่งคาดวาจะทําใหสัตวทดลองที่ไดรับสารนั้นเพียงครั้งเดียวตายไป
เปนจํานวนครึ่งหนึ่ง (50 %) ของจํานวนเริ่มตน
2 สุธาวัลย เสถียรไทยและคณะ รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเรื่อง “ธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการดาน
สิ่งแวดลอม ฉบับสมบูรณ” สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม.2548.
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ปนเปอนของสารอินทรียระเหยบางชนิดเชน TCE (Trichloroethylene) ซ่ึงเปนตัวทําละลายชนิด
หน่ึงท่ีใชในกระบวนการผลิต อยูในดินและในกาซในดินจริง เปนจํานวนไมนอยกวา 4 บริเวณในเขต
นิคมดังกลาว โดยการศึกษาน้ีไดแบงออกเปนสามระยะ คือ

1) การสํารวจระยะแรก (เดือนพฤษภาคมและธันวาคม พ.ศ. 2539) เปนการสํารวจเบ้ืองตน
เพื่อตรวจสอบภาพรวมของการปนเปอนของสารอินทรียระเหยในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
โดยการเก็บตัวอยางของกาซในดินท่ีความลึก 1 เมตรจํานวน 69 จุดตามแนวถนนในการนิคม โดย
ใชวิธี Soil gas ผลการสํารวจพบวามีการปนเปอนของสาร VOCs ไดแก ไตรคลอโรเอทิลีน เตตระ
คลอโรเอทิลีน เบนซีน ไซลีน และโทลูอีน

2) การสํารวจระยะท่ีสอง (เดือนมีนาคม พ.ศ.2540) มีการสํารวจอยางละเอียดในจุดท่ีพบ
การปนเปอนในระยะแรก ซ่ึงไดแกโรงงานผลิตสายนาฬิกาโลหะ โรงงานผลิตเคร่ืองประดับ และ
โรงงานผลิตแผนเซรามิคท่ีใชในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส โดยเก็บตัวอยางของกาซในดินท่ีความ
ลึก 1 เมตร โดยวิธีสํารวจแบบกริด ผลการตรวจสอบพบการปนเปอนของสาร TCE บริเวณพื้นท่ี
โรงงานท้ัง 3 แหง ดังน้ี

-โรงงานผลิตสายนาฬิกาโลหะ พบการปนเปอนในจุดตรวจสอบ 3 แหง โดยพื้นท่ีท่ีคนงาน
นําของเสียจากการผลิตไปฝงดิน และจุดท่ีมีการร่ัวไหลของสาร TCE จากถังลางผลิตภัณฑ พบ
ความเขมขนเกิน 250 ppm

-โรงงานผลิตแผนเซรามิคท่ีใชในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส พบการปนเปอนในพื้นท่ีติดกับ
โรงเก็บสารเคมี (300 ppm) และสนามหญาขางอาคารโรงงานท่ีใชวางของเสียอันตราย (1,300 และ
1,855 ppm)

-โรงงานผลิตเคร่ืองประดับ พบวามีการปนเปอน TCE บริเวณเก็บถังสารเคมีท่ีท้ิงแลว (403
ppm) และบริเวณใกลหองตมสาร TCE เพื่อใชฟอกลางผลิตภัณฑ (มากกวา 250 ppm)

3) การสํารวจระยะท่ีสาม (ธันวาคม พ.ศ. 2540) โดยทําการขุดเจาะช้ันดินของบริเวณท่ีพบ
TCE ในความเขมขนสูงสุดจากบริเวณโรงงานท่ีไดทําการสํารวจไปแลว โดยทําการเก็บตัวอยางทุกๆ
หน่ึงเมตรโดยสามารถใชความลึกสูงสุดไดถึง 9 เมตร พบวามีการปนเปอนดินในบริเวณโรงงานท้ัง
สามโรงงาน ดังน้ี

-โรงงานผลิตเคร่ืองประดับสตรีท่ีมีการใชสารน้ีในการทําความสะอาดผลิตภัณฑกอนบรรจุ
หีบหอ พบสาร VOCs ท่ีความเขมขน 6 ppm ท่ีความลึก 1.2 เมตร

-โรงงานผลิตแผนเซรามิคสําหรับฝงวงจรอิเล็กทรอนิกสท่ีมีการใชสาร TCE เปนวัตถุดิบผสม
กับผงดินกอนนําไปอัดข้ึนรูปเปนแผนเซรามิคบาง พบการปนเปอนในนํ้าใตดินท่ีความเขมขนถึง
968 ppm

-โรงงานผลิตสายนาฬิกาโลหะท่ีมีการใชสาร TCE ในการทําความสะอาดผลิตภัณฑกอน
บรรจุหีบหอ พบการปนเปอนในนํ้าใตดินมีความเขมขนถึง 7 ppm ท่ีความลึก 11 เมตรจากผิวดิน
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จุดร่ัวไหลสําคัญของ TCE ของโรงงานโรงงานผลิตเคร่ืองประดับสตรีและโรงงาน
โรงงานผลิตสายนาฬิกาโลหะมาจากถังเก็บ TCE ท่ีใชแลวและตั้งท้ิงไวกลางแจงจนถังเสื่อมสภาพ
ขณะท่ี โรงงานผลิตแผนเซรามิคพบวาการร่ัวไหลมาจากระบบทอใตดินท่ีใชในการขนสงสาร TCE

การปนเปอนของสารเคมีดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบท้ังสิ่งแวดลอมและสุขภาพของ
ประชาชน ดังน้ี

1) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- การเนาเสียของแมนํ้ากวง ปรากฏการณท่ีชัดเจนท่ีสุดเกิดข้ึนป พ.ศ. 2536 กรณี

นํ้าในแมนํ้ากวงเนาเสียอยางรุนแรงจนกระท่ังปลาลอยตายเปนจํานวนมาก สาเหตุจากการท่ีโรงงาน
อุตสาหกรรมลักลอบท้ิงนํ้าเสียลงในแมนํ้าโดยไมมีการบําบัด

- การปนเปอนสารอันตรายในนํ้าใตดิน ซ่ึงจากรายงานการศึกษาการปนเปอนสาร
Chlorinated Ethylene ในดินและนํ้าใตดินโดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีพบการปนเปอน
ของ Trichloroethylene ในดินและนํ้าใตดินท่ีระดับความลึก 1-11 เมตร ความเขมขนสูงถึง 6-968.5
ppm เกินกวาคามาตรฐานนํ้าดื่มของประเทศญี่ปุนท่ีกําหนดใหมีสาร TCE ไดเพียง 0.3 g/mL

- กากของเสียอันตราย ท่ีพบมีกระบวนการลักลอบขนขยะอันตรายจากโรงงาน
อุตสาหกรรมออกนอกเขตการนิคมฯ ไปท้ิงในท่ีดินสาธารณะใกลหมูบาน เชน บานจําบอน ต.ศรีบัว
บาน บานสันปูเลย ต.มะเขือแจ เปนตน

2) ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน
- เหตุการณในชวงท่ีมีคนงานเสียชีวิตเม่ือป พ.ศ.2536 มีขาวคนงานในนิคม

อุตสาหกรรมภาคเหนืออยางนอย 12 คน และบุตรของคนงานอีก 2 คน เกิดอาการปวยและเสียชีวิต
เหตุการณดังกลาวนําไปสูการเรียกรองของสาธารณชน ใหรัฐบาลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ดําเนินการแกไขปญหาสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงปญหามลพิษอุตสาหกรรม
ของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ซ่ึงภาพรวมของปญหาดังกลาว สะทอนใหเห็นถึงผลของการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ีขาดการติดตามผลจากมลพิษอุตสาหกรรมและไดสะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ของชีวิตคนงานท่ีขาดประสบการณ การรับรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน

- สาเหตุท่ีสําคัญของการเสียชีวิตของคนงานในนิคมอุตสาหกรรมลําพูนอาจมีสาเหตุ
เน่ืองมาจากสารตัวทําละลายประเภทอินทรียระเหย ทําใหมีอาการทางสมอง ไตวาย หรือมีอาการ
ของระบบประสาทถูกทําลาย ซ่ึงในชวงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ พบวาในบริเวณจังหวัดลําพูน ชาวบาน
มีการใชถังพลาสติกท่ีบรรจุสารเคมีเปนท่ีรองนํ้าดื่ม เม่ือติดตามตรวจสอบปรากฏวาโรงงานแหงหน่ึง
รับซ้ือถังท่ีบรรจุสารเคมีและนํามาลางดวยสารไตรคลอโรเอทิลีน และนํ้าท่ีชะลางไดปนเปอนลงไปใน
นํ้าใตดินทําใหโรงงานดังกลาวตองเสียคาสูบนํ้าใตดินท่ีปนเปอน

- ผลการตรวจรางกายโดยแพทยของกลุมตัวอยาง พบวาสวนมากจะไมพบภาวะ
ความผิดปกติใดๆ ระบบท่ีพบความผิดปกติมากท่ีสุดคือ ระบบตา หู คอ จมูก รองลงมาคือ ระบบ
ผิวหนังและโรคในชองปากตามลําดับ สวนผลจากการตรวจทางหองปฏิบัติการพบวาระดับตะกั่วของ
คนงานไมมีผูท่ีเกินคามาตรฐานท่ีกําหนดไว เชนเดียวกับระดับสารตัวทําละลาย ไดแก TCE,
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toluene และ xylene ซ่ึงกําหนดคามาตรฐานไวไมเกิน 4, 1 และ 3 g/mL) สําหรับคาอลูมิเนียมใน
เลือด ยังไมมีคามาตรฐานในคนไทย พบวามีผูท่ีมีระดับเกินคาเฉลี่ยท่ี 8.5 g/Lถึง 36 คน ใน
จํานวน 500 คน ซ่ึงผลเลือดน้ีไดมาจากการสํารวจในคนไทยท่ีมาบริจาคเลือดท่ีโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม ขณะท่ีผลการตรวจการทํางานของตับ พบความผิดปกติของระดับเอ็นไซมในตับ
มากกวา 35 U/L จํานวน 2 คน (รอยละ 3.1) ระดับมากกวา 33 U/L จํานวน 5 คน (รอยละ 7.7) และ
ระดับมากกวา 250 U/L จํานวน 11 คน รอยละ 16.9

2.1.2 ผลการประเมินสถานการณการปนเปอนสารเคมีในดินและนํ้าใตดินบริเวณ
ชุมชนรอบพื้นที่อุตสาหกรรม จังหวัดลําพูน

จากผลการศึกษาประเมินระดับและขอบเขตการปนเปอนของ VOCs ในนํ้าใตดินบริเวณ
ชุมชนรอบพื้นท่ีอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน3 เพื่อคาดการณเบ้ืองตน (preliminary
investigation) ถึงโอกาสท่ีจะเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนและกลุมประชาชนเสี่ยง
รวมท้ังเสนอแนวทางและข้ันตอนการประเมินสถานการณการปนเปอนสารเคมีในดินและนํ้าใตดิน
โดยสํารวจภาคสนามเพื่อลงตําแหนงบอนํ้าตื้น พรอมกับวัดระดับนํ้าของบอนํ้าตื้นและทําการ
วิเคราะหในลักษณะของตาขายการไหล เพื่อหาทิศทางการไหลของนํ้าใตดินระดับตื้น และเก็บ
ตัวอยางนํ้าบริเวณบอท่ีกระจายอยูในทิศตะวันตกเฉียงใต ซ่ึง จัดไดวาอยูในตําเเหนงทายนํ้า
(downstream) จากบริเวณนิคมอุตสาหกรรม จากน้ันวิเคราะหตัวอยางนํ้า ดวยเคร่ือง Headspace –
Gas Chromatography – Mass Spectrometry (HS-GC-MS) เพื่อหาสารประกอบอินทรียไอระเหย
13 ชนิด ผลการศึกษาพบวา มีนํ้าใตดินถึง 12 ตําแหนงท่ีถูกปนเปอนดวยสารอินทรียระเหยโดยการ
ปนเปอนในแตละตําแหนงแตกตางกันออกไปท้ังชนิดและปริมาณของสารท่ีพบ เชน บริเวณหอพัก
เอสพี ตรวจพบสารคลอโรฟอรมเปนปริมาณคอนขางสูง สวนบริเวณบานคอกวัวพบสาร VOCs
หลายชนิด โดยเฉพาะ TCE พบวามีคาต่ํากวาคามาตรฐานเพียงเล็กนอย อยางไรก็ดี ไมสามารถระบุ
ทิศทางการไหลของนํ้าใตดินโดยละเอียดได จึงทําใหไมสามารถหาแหลงท่ีมาของการปนเปอน แต
การ

สําหรับผลการประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากการสัมผัสสารอินทรียระเหยท่ีปนเปอนสูนํ้าใต
ดิน4 โดยทําการศึกษาประเมินการสัมผัสสาร VOCs ท่ีปนเปอนสูแหลงนํ้าใตดินของประชากรกลุม
เสี่ยงท่ีอาศัยอยูรอบๆ การนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และประเมินผลกระทบดานสุขภาพท่ีเกิดจาก

3 ฟองสวาท สุวคนธ สิงหราชวราพันธุ และคณะ  (ราง) รายงานฉบับสมบูรณเรื่อง “ขอเสนอแนวทางการประเมินสถานการณการ
ปนเปอนสารเคมีในดินและน้ําใตดิน กรณีตัวอยางการปนเปอนสารประกอบอินทรียไอระเหยในน้ําใตดิน บริเวณชุมชนรอบพื้นที่
อุตสาหกรรม จังหวัดลําพูน” ศูนยบริการเทคโนโลยีน้ําบาดาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย
4 พงศเทพ วิวรรธนะเดช และคณะ (ราง) รายงานฉบับสมบูรณเรื่อง “การประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากการสัมผัสสารอินทรียระเหยที่
ปนเปอนสูน้ําใตดินภาควิชาเวชศาสตรชุมชน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
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การไดรับสารอินทรียระเหยและสรางแบบจําลองคณิตศาสตรเพื่อหาความสัมพันธระหวางการสัมผัส
และผลกระทบตอสุขภาพจากสารอินทรียระเหย โดยสุมตัวอยางจํานวน 600 คนในพื้นท่ีการกระจาย
ตัวของนํ้าใตดินท่ีปนเปอนสารอินทรียระเหย จัดเก็บขอมูลกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการใชประโยชนของ
นํ้าใตดินท้ังในการบริโภคและอุปโภค ท้ังในแงปริมาณและความถี่ยอนหลังไปประมาณ 1 เดือนนับ
จากวันท่ีทําการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณตามแบบสัมภาษณท่ีผูวิ จัยสรางข้ึน และประเมินผล
กระทบดานสุขภาพท่ีเกิดจากการไดรับสารอินทรียระเหยโดยการสัมภาษณเพื่อวิเคราะหขอมูลหา
ความสัมพันธระหวางการสัมผัสและผลกระทบดานสุขภาพ

ผลการศึกษาพบวา การหาความสัมพันธระหวางคะแนนรวมของอาการท่ีเกี่ยวของกับ
สารอินทรียระเหย กับอายุ เพศ สถานท่ีท่ีเก็บตัวอยางตรวจ และ ADD ของสารอินทรียระเหยท่ีตรวจ
พบท้ัง 13 ชนิด พบวามีสารอินทรียระเหยเพียง 2 ชนิด คือ ADD Chloroform และ ADD trans-1,2-
Dichloroethylene ท่ียังคงอยูในสมการได สวนตัวแปรท่ีสัมพันธกับคาคะแนนรวมของอาการท่ี
เกี่ยวของกับสารอินทรียระเหยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติคือ เพศและอายุ โดยท่ีตัวแปรเพศสัมพันธ
กับอาการปวดศีรษะและเวียนศีรษะ สวนตัวแปรอายุและพื้นท่ี 3 (บานคอกวัว) สัมพันธกับอาการ
ความจําท่ีแยลง แตในการศึกษาคร้ังน้ีไมพบวาคา ADD ของสารอินทรียระเหยสัมพันธกับอาการท่ี
เกี่ยวของกับสารอินทรียระเหย

อยางไรก็ตาม มีขอจํากัดในการศึกษาแบงเปนประเด็นสําคัญ คือ การตั้งขอสันนิษฐานท่ีวา
เฉพาะนํ้าบรรจุขวดท่ีกลุมตัวอยางใชเปนแหลงของนํ้าดื่มน้ันมีการปนเปอนสารอินทรียระเหยท่ีตรวจ
พบมีความคลาดเคลื่อนไดสูง เน่ืองจากไมมีขอมูลจากการตรวจวัดแหลงนํ้าดื่มโดยตรง นอกจากน้ีขอ
สันนิษฐานท่ีวาปริมาณความเขมขนของสารอินทรียระเหยเทากับคาท่ีไดจากการตรวจวัดนํ้าใตดินใน
บริเวณน้ัน ยอมมีความคลาดเคลื่อนได นอกจากน้ีอาการท่ีจะเห็นไดชัดเจนก็ตอเม่ือ ไดรับ
สารอินทรียระเหยท่ีเกี่ยวของในปริมาณสูง (High dose exposure) (เปนมิลลิกรัมหรือกรัม) แต
ปริมาณสารอินทรียท่ีกลุมตัวอยางไดรับอยูในเกณฑท่ีต่ํามาก (Low dose exposure) (เปน
ไมโครกรัม) จึงไมสามารถแสดงอาการใหเห็นชัดเจน นอกจากน้ีอาการท่ีสอบถามจากการศึกษาคร้ัง
น้ีทุกอาการไมจําเพาะ (Specific) ตอการสัมผัสสารอินทรีย หากแตเปนอาการท่ีอาจพบไดจาก
สาเหตุอื่นๆ อีกมากมาย อีกท้ังอาการท้ังหมดไมสามารถตรวจวัดไดดวยเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร
แตใชวิธีการสอบถามจึงไมอาจตัดความไมแนนอน (Uncertainty) อันเกิดจากอัตวิสัย (Subjectivity)
และอคติ (Bias) ออกไปได

2.2 การวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

2.2.1 การวิเคราะหปญหาดานสถาบัน / องคกร
หนวยงานในพื้นท่ีท่ีมีบทบาทหนาท่ีเกี่ยวของกับการทํางานรวมกับโรงงานในเขตนิคม

อุตสาหกรรมลําพูนน้ัน มีท้ังท่ีเปนหนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ซ่ึงจะตองมีการ
ประสานงานรวมกัน ท้ังน้ีบทบาทหนาท่ีของหนวยงานในพื้นท่ีสวนใหญจะมี 2 กลุมหลัก คือ
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หนวยงานทางดานสาธารณสุขจะดูแลในเร่ืองสุขภาพและสิ่งแวดลอม และอีกกลุมคือ หนวยงาน
กํากับดูแลการประกอบกิจการโดยตรง ในเร่ืองการสงเสริมและอนุญาต  โดยสรุปบทบาทของแตละ
หนวยงาน ดังน้ี

กลุมดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมของชุมชน
หนวยงานสวนกลางท่ีตั้งในทองถิ่น
1) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน โดยกลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม จะมีบทบาท

สนับสนุนสงเสริมดานวิชาการ ในเร่ือง สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม การระบายอากาศ การมีและใชหองนํ้า
หองสวม การสุขาภิบาลในโรงอาหาร การสงเสริมสุขภาพในกลุมแรงงาน การจัดทําโครงการพิเศษ
และมีบทบาทเปนเจาพนักงานสาธารณสุข ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

2) โรงพยาบาลลําพูน มีบทบาทหนาท่ีใหบริการรักษา รวมท้ังใหการสนับสนุนวิชาการดาน
การสงเสริมสุขภาพ การออกกําลังกาย โครงการอาชีวอนามัย การปองกันโรคท่ีเกิดจากการทํางาน
และมีบทบาทเปน “เจาพนักงานสาธารณสุข” ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

3) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองลําพูนมีบทบาทเหมือนกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
แตเปนหนวยงานระดับอําเภอ

4) สถานีอนามัยตําบลบานกลาง มีบทบาทเหมือนกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ แตเปน
หนวยงานระดับตําบล

5) สํานักงานควบคุมโรค เขต 10 เชียงใหม มีบทบาทหนาท่ีวิเคราะห ศึกษา วิจัย โรคท่ีเกิด
จากการประกอบอาชีพท้ังในและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม มีพื้นท่ีรับผิดชอบในหลายจังหวัดทาง
ภาคเหนือ

6) สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 5 เชียงใหม มีบทบาทหนาท่ี จัดทําแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมระดับภาค ประสานงานการดําเนินงาน ตลอดจนติดตาม ประเมินผล แผนและมาตรการ
จัดการสิ่งแวดลอมในระดับภาค จัดทํารายงานสถานการณสิ่งแวดลอมภาค พัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศสิ่งแวดลอมระดับภาค ใหคําปรึกษาและเสนอแนะทางวิชาการและมาตรการดาน
สิ่งแวดลอม สนับสนุนและสงเสริมศักยภาพการดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอม ติดตาม
ตรวจสอบและเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม สงเสริมการมีสวนรวมและสรางเครือขายดานสิ่งแวดลอม
รวมท้ังเผยแพรประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอม พัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดลอมบนพื้นฐานภูมิ
ปญญาทองถิ่นและสภาพทองท่ีหรือพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับทองถิ่น

7) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเปนหนวยงานสวนกลางสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประจําจังหวัดตางๆ เพิ่งจัดตั้งข้ึนหลังปฏิรูประบบ
ราชการ ตั้งอยูในจังหวัดลําพูน มีหนาท่ีดูแล ติดตาม สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด

หนวยงานของทองถิ่นระดับองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
8) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อบต.บานกลาง มีบทบาทหนาท่ีในดานสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอมครอบคลุมท้ัง 5 ดาน คือ
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งานปองกันโรคท่ีจะเกิดกับพนักงานในการใชแรงงาน เชน การเฝาระวังสุขภาพ การตรวจ
สุขภาพประจําป การใหความรูในเร่ืองการปองกันโรคจากการประกอบอาชีพ การใชอุปกรณปองกัน
ตัว การปองกันอุบัติเหตุทางการจราจร

งานสงเสริมสุขภาพคือ สงเสริมใหมีการออกกําลังกาย การสงเสริมใหมีการพักผอนให
เหมาะสมและรักษาสุขภาพใหสมบูรณ แข็งแรงอยูเสมอ การรักษาพยาบาลมีการสนับสนุนใหมีการ
ประกันสังคมกับโรคพยาบาลท่ีสะดวกและใหบริการอยางตอเน่ือง รวมท้ังในการฟนฟูสภาพผูปวย
ซ่ึงเปนบทบาทหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับตัวบุคคล

ในสวนของโรงงานผูประกอบการ อบต.บานกลาง มีบทบาทหนาท่ีโดยตรงในการตรวจสอบ
แนะนํา และออกใบอนุญาต โดยอาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 วาดวยกิจการ
ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 135 ประเภท และในกรณีท่ีมีเหตุรําคาญรองเรียนจากการดําเนินกิจการ
โรงงาน อบต.บานกลางมีอํานาจในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นในการสั่งใหมีการแกไข ปรับปรุง และ
หยุดกิจการตามเหตุแหงความรุนแรงของปญหา

กลุมดานสุขภาพแรงงาน สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ในสถานประกอบการ
หนวยงานภูมิภาคท่ีตั้งในทองถิ่น
9) ศูนยความปลอดภัยในการทํางานพื้นท่ี 11 เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีเฝาระวังดาน

สิ่งแวดลอมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีการตรวจวัดและประเมินสิ่งแวดลอม เชน ความรอน แสง
เสียง ความสั่นสะเทือน รวมท้ังการตรวจสุขภาพของแรงงาน

10) สํานักงานประกันสังคมจังหวัดลําพูน มีบทบาทหนาท่ีในการใหความรูความเขาใจกับ
แรงงานในเร่ืองการประกันตน การใชสิทธิ์ สิทธิประโยชนของคนงาน ซ่ึงเม่ือเกิดกรณีเจ็บปวย
คนงานมักจะไมทราบสิทธิประโยชนและข้ันตอนในการรักษาหรือใชบริการกับสถานพยาบาลท่ี
ตนเองมีประกันสังคมอยู

11) งานจราจร สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองลําพูนมีบทบาทในการรักษาความสงบ
เรียบรอย และการปองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย ทางการจราจร โดยเฉพาะอุบัติเหตุ โดยรถจักรยานยนต
ของพนักงาน ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงมักมีอุบัติเหตุบอยคร้ังในชวงจราจรคับคั่ง

กลุมดานอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม
หนวยงานภูมิภาคท่ีตั้งในทองถิ่น
12) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน มีบทบาทหนาท่ีในการควบคุมดูแลโรงงาน

อุตสาหกรรม และออกใบอนุญาตประกอบกิจการ แตมีขอบเขตรับผิดชอบนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม
เน่ืองจากโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมจะอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานการนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ แตลักษณะการดูแล ควบคุมและการแบงลักษณะโรงงานเหมือนกัน

13) สํานักงานการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมีบทบาทในการสงเสริมการลงทุนใหมีการ
จัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม มีการแบงออกเปนเขตสงออกและเขตอุตสาหกรรมท่ัวไป โดยการ
ควบคุมดูแลระบบสาธารณูปโภค เชน ประปา ไฟฟา และการจัดการขยะพิษ และกากอุตสาหกรรมท่ี
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เกิดข้ึนจากขบวนการผลิต และมีหนาท่ีตรวจสอบแกไขปญหามลพิษท่ีเกิดจากการผลิตของโรงงาน
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมโดยตรง

หากพิจารณาในแงปญหาเชิงสถาบันและองคกรในกรณีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.
ลําพูน จะเห็นไดวาเปนปญหาเกี่ยวกับโครงสรางของอํานาจหนาท่ีของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ทําให
เกิดปญหาประโยชนทับซอน (conflict of interest) เน่ืองจากไดมีการกําหนดใหหนวยงานหลักท่ีทํา
หนาท่ีในการดูแลควบคุมการจัดการสิ่งแวดลอมในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม คือ หนวยงานท่ีทําหนาท่ี
ในการสงเสริมการลงทุนในพื้นท่ี ซ่ึงบทบาทท้ังสองสวนน้ีไมควรอยูในหนวยเดียวกัน อันไดแก การ
นิคมอุตสาหกรรม เพราะโดยเหตุและผลแลวผูท่ีตองการสงเสริมใหมีกิจกรรมยอมไมตองการใหมี
การยกเลิก แมตระหนักดีวากิจกรรมน้ันไดกอใหเกิดปญหาก็ตาม และถึงแมวากฎหมายจะไดให
อํานาจกรมควบคุมมลพิษ สามารถเขาไปดําเนินการในพื้นท่ีในกรณีท่ีเกิดปญหามลพิษแลว กรณีท่ี
ไมมีหนวยงานใดดําเนินการหรือดําเนินการลาชา แตในทางปฏิบัติโดยวัฒนธรรมการทํางานของ
ระบบราชการไทย ก็จะถือวาไมกาวกายซ่ึงกันและกัน สวนการตั้งคณะกรรมการรวมระหวาง
กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อรวมกันจัดการปญหา
สิ่งแวดลอมจากอุตสาหกรรม ก็เปนเพียงรูปแบบท่ีข้ึนช่ือไดวามีการทํางานรวมงาน เพราะในทาง
ปฏิบัติการประสานความรวมมือในการทํางานซ่ึงกันและกัน จะราบร่ืนแคไหนก็ ข้ึนอยูกับ
ความสัมพันธสวนตัวระหวางบุคคล และการแลกเปลี่ยนผลประโยชนของผูมีอํานาจทางการเมือง

นอกจากน้ี กรณีนิคมอุตสาหกรรมลําพูน ยังสะทอนใหเห็นถึงปญหาความสัมพันธระหวาง
หนวยงานสวนกลางและสวนทองถิ่น ท่ีไมไดมีการกระจายอํานาจใหสอดคลองกับสภาพความเปน
จริง ท้ังในบริบททางกายภาพ และศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เน่ืองจากพื้นท่ีแตละ
แหงมีความแตกตางกัน ดังเชนในกรณีพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมลําพูน ซ่ึงเปนแหลงอุตสาหกรรมและ
ประชาชนในทองถิ่นตองเผชิญกับปญหามลพิษอุตสาหกรรม และความเสี่ยงตอสุขภาพอันอาจเกิด
จากภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงควรมีการกําหนดใหทองถิ่นท่ีมีลักษณะเชนน้ีไดเขามีสวนรวมใน
กระบวนการควบคุมดูแลการดําเนินงานของภาคอุตสาหกรรมอยางชัดเจน ไมใชเพียงแคมีอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขท่ีดูแลเร่ืองเหตุเดือดรอนรําคาญ ซ่ึงถึงแมทองถิ่นจะใชอํานาจหนาท่ี
น้ีได แตก็ข้ึนอยูกับศักยภาพของผูปฏิบัติงานในทองถิ่นวาจะมีความรูความเขาใจในการใชอํานาจ
หนาท่ีตามกฎหมายน้ีมากนอยเพียงใด

2.2.2 การวิเคราะหปญหาในดานเศรษฐศาสตร
ในกรณีตัวอยางพื้นท่ีรอบนิคมอุตสาหกรรมลําพูน ปญหาท่ีพบไดแกมีการคนพบการ

ปนเปอนสารประกอบอินทรียไอระเหยในนํ้าใตดินในบางพื้นท่ีรอบนิคมอุตสาหกรรมลําพูน เปนท่ีนา
เสียดายวา ในปจจุบันยังไมสามารถระบุไดชัดวาผูกอมลพิษคือใคร เน่ืองจากสารประกอบอินทรียไอ
ระเหยน้ันเปนสารท่ีไมมีตามธรรมชาติและเปนสารกอมะเร็ง ซ่ึงมีผลตอสุขภาพของคนโดยตรง
ดังน้ันการใชมาตรการเชิงปองกันอยางเขมขนจะเปนทางเลือกท่ีดีกวา ผูท่ีใชสารประกอบอินทรียไอ
ระเหยเปนสวนหน่ึงในขบวนการผลิตน้ัน อาจกลาวไดวาเปนผูท่ีมีความเสี่ยงสูงในการกอมลพิษ ใน
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กรณีเชนน้ี อาจจะใชเคร่ืองมือประเภท Performance Bond เขามาชวยได ในขณะเดียวกัน การใช
มาตรการทางภาษีอากรกับการใชสารประกอบอินทรียไอระเหย อาจจะมีผลตอพฤติกรรมการ
เลือกใชปจจัยการผลิตในทางท่ีชวยลดการใชสารดังกลาวไดเชนกัน

2.2.3 การวิเคราะหปญหาในดานกฎหมาย
ประเด็นสําคัญในแงกฎหมายเกี่ยวกับปญหาการปนเปอนของสารเคมีในดินและนํ้าใตดิน

บริเวณนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน กลาวคือ การละเลยของผูประกอบการท่ีตองการ
ลดตนทุนในการบําบัดมลพิษและกําจัดของเสียจากการผลิต นโยบายการผอนปรนเงื่อนไขจาก
หนวยงานรัฐ และทองถิ่นท่ีสนับสนุนใหนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนทําใหไมสามารถจัดการปญหา
ใดๆ ไดอยางเต็มท่ี หนวยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมยังไมมีความรูเพียงพอท่ีจะ
จัดการปญหาอันเกิดข้ึนจากการนําเขาอุตสาหกรรมท่ีไมสะอาด กลายเปนวาผูแบกรับภาระท้ังการ
ฟนฟูสิ่งแวดลอม คาใชจายสุขภาพ จนถึงความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนเปนภาระของประชาชนในพื้นท่ี
รวมไปถึงภาครัฐดวย ปญหาเร่ืองความซํ้าซอนของหนวยงานรัฐท่ีเขามาดูแลจัดการปญหามลพิษ
ปจจุบันมีอยูหลายหนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการปญหามลพิษจากอุตสาหกรรม เชน กระทรวง
อุตสาหกรรม  กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม และกระทรวงสาธารณสุข เปนตน
หลายคร้ังเม่ือเกิดปญหามลพิษจากอุตสาหกรรมข้ึนก็ไมรูวาหนวยงานใดควรจะเขาไปจัดการแกไข
ปญหาเน่ืองจากไมมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละหนวยงานใหชัดเจน
อีกท้ังยังขาดเอกภาพหลายคร้ังท่ีการจัดการปญหามลพิษน้ันตองการการตัดสินใจท่ีเด็ดขาด  และ
รวดเร็ว กลับไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบจนปลอยใหปญหาคาราคาซังเร้ือรัง ประชาชนในพื้นท่ีตอง
เผชิญปญหามลพิษเพียงลําพัง

แมวามีกฎหมายหลายฉบับท่ีเกี่ยวของกับการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม และปญหามลพิษ
จากอุตสาหกรรม แตก็ยังคงมีปญหาท่ีการนําไปปฏิบัติ เจาหนาท่ีรัฐเองก็ยังมิไดนําไปบังคับใชอยาง
จริงจัง อาจเปนเพราะขาดความรูความเขาใจในการมองปญหาสิ่งแวดลอม หรือเปนเพราะไมสนใจ
นอกจากน้ี ระเบียบกฎหมายไมไดเปดใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหา ไมมีสวนรวม
รับรูขอมูลขาวสาร เชน การกําหนดพื้นท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรม การทํารายงานวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมท่ีผานมาชุมชนจะรับรูก็ตอเม่ือมีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งใกลๆ บานแลว และไมมีการ
นํากฎหมายมาเปนเคร่ืองมือในการจัดการสิ่งแวดลอมตามหลักการธรรมาภิบาล

สรุปโดยภาพรวมแลว ตนตอของสาเหตุปญหาคือ
- ประชาชนท่ีอาจไดรับผลกระทบไมมีสิทธิมีสวนรวมในการกลั่นกรองแนวทางการพัฒนา

นิคม ฯ
- ผูรับผิดชอบระดับนโยบายไมใหความสําคัญกับเร่ืองสิ่งแวดลอม  จึงไมมีความพยายามทํา

ใหกฎหมายเทาท่ีมีอยูใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
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- เม่ือปราศจาก (ก) และ (ข)  ปญหาจากนิคม ฯ ซ่ึงมีมิติท่ีใหญท้ังในแงท่ีเปนปญหาระดับ
นโยบาย  และในแงของประเภทและขนาดของอุตสาหกรรม  ปญหาน้ี จึงเปนเร่ืองท่ีใหญเกินกําลัง
การปกครองสวนทองถิ่น และเกินกําลังของการปกครองสวนภูมิภาคหรือจังหวัด ไปโดยปริยาย

2.2.4 ขอเสนอแนะที่เปนรูปธรรมและขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อแกไขปญหา
สถานการณการแกปญหาพบวาไมมีความคืบหนาในการสํารวจการกระจายของการ

ปนเปอนอยางละเอียด นอกจากน้ีภาระคาใชจายของการสํารวจและการบําบัดก็ยังขาดความชัดเจน
วาใครจะเปนผูรับผิดชอบ ท้ังน้ีอาจจะสืบเน่ืองมาจากการท่ีมีผูรับทราบปญหาน้ีอยูในวงท่ียังไมกวาง
มากนัก และพิษภัยของตัวทําละลายน้ีจะเปนลักษณะของผลระยะยาวมากกวาผลท่ีรุนแรงท่ีอาจจะ
เห็นไดในระยะสั้น จากประเด็นปญหาดังกลาว จึงอาจท่ีจะสรุปไดวาหากปราศจากการควบคุมการใช
การเก็บรักษา และการบําบัดหรือการจัดการของเสียท่ีถูกตองแลว การปนเปอนของนํ้าใตดินและดิน
จากตัวทําละลายประเภทตางๆ เชน TCE จะกลายเปนปญหาสิ่งแวดลอมท่ีรุนแรงของประเทศตอไป
เน่ืองจากจะทําใหคุณภาพนํ้าและดินมีความเสื่อมโทรมอยางรุนแรง และการบําบัดหรือการติดตาม
แกปญหาภายหลัง ก็จะเปนสิ่งท่ีทําไดยาก และมีคาใชจายท่ีสูงมากอีกดวย

สําหรับกรณีน้ีมีขอเสนอแนะที่เปนรูปธรรม ดังตอไปน้ี
1) ควรมีการตรวจวัดหาสารอินทรียระเหยในแหลงนํ้าดื่มแตละแหลงโดยตรง แลวเลือก

ประเมินความเสี่ยงเฉพาะสารท่ีพบในปริมาณท่ีคอนขางสูง (เชน Chloroform)
2) ควรเลือกการศึกษาแบบระยะยาว (Long term study) มากกวาการศึกษาแบบระยะสั้น

(Acute effect study) โดยเฉพาะโรคมะเร็งท่ีอาจพบไดจากการสัมผัสสารอินทรียระเหยท่ีตรวจพบ
หลายชนิด

3) ควรศึกษาในรายละเอียดโดยเร็วท่ีสุดเพื่อหาแหลงกําเนิดท่ีกอใหเกิดการปนเปอนซ่ึง
สามารถทําไดโดยการทําแบบจําลองคณิตศาสตรนํ้าบาดาลท่ีเรียกวา แบบจําลองการเคลื่อนท่ีของ
มวลสาร (Solute transport modeling) ขณะท่ีการศึกษาเพื่อประเมินขอบเขตพื้นท่ีท่ีถูกปนเปอน
(Site Characterization) ควรตองมีการบูรณาการ ความรูหลายๆ ดานเขาดวยกัน และใชเทคนิค
วิธีการท่ีทันสมัย เพื่อใหไดผลดีท่ีสุด

4) การฟนฟูบําบัดเปนข้ันตอนท่ีตองกระทําหลังจากสามารถประเมินพื้นท่ีท่ีถูกปนเปอนได
แลว แตในระยะเรงดวน ควรจะมีการหามาตรการจํากัดมิใหเกิดการปนเปอนจากแหลงกําเนิด
เพิ่มข้ึนอีก

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย มีดังตอไปน้ี
1) ควรพัฒนาระบบเฝาระวังดานสุขภาพ (Health surveillance) และสารอินทรียระเหยในนํ้า

ใตดินอยางตอเน่ืองในพื้นท่ีบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรม
2) หนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของควรเรงทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นท่ีใหหลีกเลี่ยงการใชนํ้า

ใตดินเพื่อการบริโภค หากจําเปนควรมีการตรวจสอบระดับสารอินทรียระเหยกอน
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3) ท่ีผานมาไดมีความพยายามในการทําใหประเทศไทยมีกฎหมายบังคับใหผูบริหาร
ประเทศตองใสใจกับปญหาสิ่งแวดลอมวาเปนเร่ืองสําคัญระดับนโยบาย โดยการสรางคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติข้ึนมาตาม พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ พ.ศ.2535 ซ่ึงมี
รัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของท้ังหลายเปนกรรมการ  จนแทบจะมีองคประกอบเดียวกับคณะรัฐมนตรี แต
ปรากฏวาความพยายามน้ีไมประสบความสําเร็จ เพราะรัฐบาลสวนใหญไมใหความสําคัญกับบทบาท
หนาท่ีน้ี ดังน้ันจึงควรปรับปรุงกลไกทางกฎหมายในเร่ืองน้ีใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวดีแลวใหได

แทจริงแลว การกําหนดองคประกอบคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติใหมีผูบริหาร
ประเทศระดับสูงเปนสิ่งท่ีดีอยูแลว เพียงแคสํานึกของผูบริหารประเทศใหเห็นความสําคัญกับบทบาท
หนาท่ีน้ี และเรียกประชุมเปนระยะๆ โดยนําหลักการพัฒนาอยางย่ังยืนมากําหนดเปนหลักของเร่ือง
ตางๆ ท่ีจะตองประชุมหารือกันก็สามารถแกไขใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีประสิทธิภาพ
ตามความประสงคของผูราง พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ พ.ศ.2535 ไดแลว
อยางไรก็ตาม หากยังไมเห็นแนวโนมวานักการเมืองสวนใหญของประเทศไทยจะมีคุณสมบัติ
ดังกลาว สิ่งท่ีตองแกไขกฎหมายกําหนดวาภารกิจน้ีเปนเร่ืองท่ีนายกรัฐมนตรีตองเปนประธานเอง
และตองมีการประชุมเดือนละกี่คร้ัง และใหผลการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติผูกโยง
กับการประชุม คณะรัฐมนตรีอยางไร

4) กําหนดในกฎหมายใหชัดเจนวาใหสิทธิแกประชาชนในทองถิ่นและเปนหนาท่ีของ
คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยท่ีตองออกระเบียบกําหนดใหการนิคม ฯ ตอง
แจงและหารือประชาชนในทองท่ีหรือจังหวัดท่ีจะมีการตั้ง ขยายนิคมฯ หรือปรับเปลี่ยนลักษณะการ
ดําเนินกิจการภายในนิคม พรอมท้ังตองรายงานผลการดําเนินการควบคุมมลพิษภายในนิคมใหการ
ปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนทราบเปนรายเดือน

5) กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมกิจการ การควบคุมมลพิษ และการดูแลสาธารณสุข เม่ือ
พิจารณาในแงท่ีเปนปญหา อาจเปนวามีความซํ้าซอนกันแตกลับมีชองโหวท่ีไมสามารถหาหนวยงาน
ท่ีสามารถรับผิดชอบไดอยางแทจริง อยางไรก็ตาม หากมีแรงผลักดันสงเสริมจากระดับนโยบาย
อยางจริงใจและตอเน่ือง จะเห็นวากฎหมายฉบับตางๆ สามารถสรางสรรคสิ่งท่ีดีใหแกสังคมไดไมแพ
ประเทศท่ีพัฒนาแลว กลาวคือ การนิคมฯ และกรมโรงงานมีบทบาทในการกลั่นกรองกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสิ่งแวดลอมและสามารถปองกันปญหามลพิษไดดวยการคัดเลือกใหใบอนุญาตแก
อุตสาหกรรมท่ีคุมคาเทาน้ัน โดยกําหนดเงื่อนไขการควบคุมมลพิษใหชัดเจนและละเอียดสมกับท่ี
เช่ียวชาญดานอุตสาหกรรม และเม่ืออนุญาตแลวตองตรวจตราและตรวจสอบการแพรกระจายของ
มลพิษอยางตรงไปตรงมา

ท้ังน้ี ควรมีกฎหมายกําหนดใหข้ันตอนการอนุญาต การตออายุใบอนุญาตและการกําหนด
เงื่อนไขการควบคุมมลพิษ ตองผานข้ันตอนการมีสวนรวมกับประชาชนและการปกครองสวนทองถิ่น
ประกอบกับตองแจงผลการตรวจตราตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมตอการปกครองสวนทองถิ่น และ
กรมควบคุมมลพิษอยางสมํ่าเสมอดวย
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นอกจากน้ี กรมควบคุมมลพิษ สิ่งแวดลอมภาคหรือจังหวัด ประกอบกับสาธารณสุขจังหวัด
รวมกับการปกครองสวนทองถิ่น  เม่ือไดรับทราบเหตุเกี่ยวกับปญหาสุขภาพและการปนเปอนมลพิษ
ยอมสามารถประสานงานกับการนิคมหรืออุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อตรวจสอบหาตนกําเนิดของ
มลพิษเพื่อหาผูรับผิดชอบท้ังในแงของการระงับเหตุปนเปอนและการเยียวยา

ท่ีผานมาไดเคยมีความพยายามท่ีจะทําใหกฎหมายและหนวยงานตางๆ ทํางานดวยกันได
อยางมีประสิทธิภาพดวยการทําความตกลง บันทึกความเขาใจระหวางหนวยราชการท่ีเกี่ยวของ  แต
กลับปรากฏวามีการดําเนินงานตามความพยายามท่ีดีน้ีแตเฉพาะเม่ือหัวหนาหนวยงานราชการตาง
ๆ มีความสัมพันธท่ีดีตอกันเทาน้ัน มิฉะน้ันก็จะขาดการเช่ือมประสานกัน ปญหาเชนน้ีในแงกฎหมาย
มีทางเลือกสองทาง คือ (1) กําหนดกฎหมายแกปญหาการขาดความรวมมือระหวางหนวยงานดวย
การรวบยุบใหเ ร่ืองเหลาน้ีเปนหนาท่ีของหนวยงานเดียวท่ีทําไดเบ็ดเสร็จ ไมตองอาศัยการ
ประสานงานขามหนวยงาน  หรือ (2) รักษากรอบเดิมเอาไว แตใชกฎหมายฉบับใดฉบับหน่ึง ไมวา
จะเปน พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ พ.ศ.2535 หรือ พ.ร.บ. โรงงานพ.ศ. 2535
กําหนดบังคับใหตองทํางานแบบผูกโยงและประสานกัน โดยตองมีคูมือในการประสานงานเปน
ระเบียบการปฏิบัติราชการท่ีใชรวมกันระหวางกรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงาน  สาธารณสุข และการ
ปกครองสวนทองถิ่นท่ีกําหนดข้ันตอนท่ีชัดเจน ไมซํ้าซอน ท้ังน้ี ไมวาจะเลือกแนวทางใด  ประชาชน
และทองถิ่นตองมีบทบาทในการรวมรับรูและตรวจสอบการบังคับใชกฎหมาย

นอกจากน้ี สิ่งท่ีจําเปนอยางย่ิงในการใชกฎหมายคือการพิสูจนหาแหลงกําเนิดมลพิษท่ีเปน
ตนเหตุความเสียหาย ซ่ึงในดานกฎหมายและสถาบันองคกรแลว ประเทศไทยยังขาดอยูท้ังสองเร่ือง
คือ ขาดหนวยงานท่ีมีความรูความเช่ียวชาญ และขาดกฎหมายกําหนดรองรับหนวยงานดังกลาวให
มีบทบาทและหนาท่ีในการตรวจพิสูจนโดยเปนท่ียอมรับในการพิสูจนพยานหลักฐานในศาลดวย

6) การฟนฟู ควรจะมีการสํารวจท่ัวประเทศเกี่ยวกับความรุนแรงของปญหา สวนการ
ปนเปอนจากนิคมอุตสาหกรรมท่ีมีความหลากหลายตามประเภทกิจกรรมการผลิต ควรมีการทําแผน
ท่ีประเภทสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อระบุประเภท นอกจากน้ีควรมีกระบวนการทําความเขาใจกับ
โรงงานถึงความรับผิดชอบ ตลอดจนการคํานึงถึงความรับผิดสูงสุดท่ีโรงงานจะสามารถจายไดจริง
โดยท่ีเหลือการนิคมอาจจะตองพิจารณาหรือหาแหลงเงินอื่นๆ

7) การปองกัน มลพิษประเภทตัวทําละลาย มีผลเสียท่ีมีการแสดงผลคอนขางชา ดังน้ันการ
เก็บขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและตอคนตองทําทันทีเม่ือโรงงานมีการเร่ิมดําเนินการ และควร
ปรับบทบาทของการกํากับและการสงเสริมอุตสาหกรรมใหแยกออกจากกัน เชน ในกรณีของการ
นิคมอุตสาหกรรม


