ภาคผนวก ข
เอกสารสรุปผลการประชุม
1. การสํารวจพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการปนเปอนสารแคดเมียมบริเวณลุมน้ําแมตาว อ.แมสอด
จ.ตาก ระหวางวันที่ 21– 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดยมีการประชุม 3 ครั้ง ไดแก
1.1 การประชุ มกั บตั วแทนชาวบ าน ต.แมต าว ต.แม กุ และ ต.พระธาตุ ผาแดงที่ ได รับ
ผลกระทบจากการปนเปอนของสารแคดเมียม วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ณ องคการบริหาร
สวนตําบลแมตาว จํานวนผูเขารวมประชุม 68 คน
1.2 การประชุมกับหนว ยงานราชการทองถิ่นเรื่องแนวทางการจั ดการแกไขปญหาการ
ปนเปอนของสารแคดเมียมบริเวณลุมน้ําแมตาว วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ณ ที่วาการอําเภอ
แมสอด จํานวนผูเขารวมประชุม 40 คน
1.3 การประชุมกับผูแทนบริษัทผาแดง วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2549 ณ เหมืองผาแดง อ.
แมสอด จ.ตาก
2. การประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอผลการศึกษา “กรณีตัวอยางการปนเปอนสารแคดเมี ยมใน
ตะกอนดินบริเวณลุมน้ําแมตาว อ.แมสอด จ.ตาก และกรณีการประกอบกิจการฝงกลบขยะกากของ
เสียอุตสาหกรรม ของบริษัท Better World Green จ.สระบุรี” วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2549 ณ
หองประชุม 1 ชั้น 14 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จํานวนผูรวมประชุม 21 คน
3. การประชุ ม เพื่ อ รั บฟ ง ความคิ ด เห็ นต อ ผลการศึ ก ษา “ข อ เสนอและมาตรการเชิ ง นโยบายเพื่ อ
ปองกันและแกปญหาการปนเปอนของสารเคมีในดินและน้ําใตดิน” วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.
2549 ณ หองวิภาวดี บอลรูม ชั้น P4 โรงแรม Princeton Park Suites จํานวนผูรวมประชุม 41 คน
4. การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นเพื่อหาขอสรุปรวมกับภาคสวนราชการในการจัดทํา
“ข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายทางเลื อ กของมาตรการการป อ งกั น และฟ น ฟู ค วามเสี ย หายจากการ
ปนเปอนดินและน้ําใตดิน” วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2549 ณ หองประชุม 1 สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย จํานวนผูรวมประชุม 15 คน
5. การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง “แนวทางการประเมินคาใชจายในการฟนฟูพื้นที่
ปนเปอน กรณีตัวอยางการปนเปอนสารแคดเมียมในดินบริเวณลุมน้ําแมตาว อ.แมสอด จ.ตาก” วันที่
25 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ณ หองประชุมสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม จํานวนผู
รวมประชุม 8 คน
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6. การประชุมเพื่อนําเสนอรางผลการศึกษาโครงการ “ขอเสนอแนวทางการประเมินสถานการณการ
ปนเปอนสารเคมีในดินและน้ําใตดิน กรณีตัวอยางการปนเปอนสารประกอบอินทรียไอระเหยในน้ําใต
ดิน บริเวณชุมชนรอบพื้นที่ อุตสาหกรรม จ.ลําพูน ” วันจันทรที่ 5 กุ มภาพันธ พ.ศ.2550 ณ หอ ง
ประชุม 1 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จํานวนผูเขารวมประชุม 27 คน
7. การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่อง “เครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตรและการปรับบทบาทหนาที่ของกองทุนสิ่งแวดลอมเพื่อ นําเงินมาแกปญหาการ
ปนเปอนของสารเคมีในดินและน้ําใตดิน ” วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ.2550 ณ หองประชุม
มูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม จํานวนผูรวมประชุม 10 คน
8. การประชุมเพื่อนําเสนอรางผลการศึกษาโครงการ “ขอเสนอทางเลือกของมาตรการการปองกัน
และฟนฟูความเสียหายจากการปนเปอนดินและน้ําใตดิน ” วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2550 ณ
หองกษัตริยศึก 1 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร จํานวนผูรวมประชุม 67 คน
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1. สรุปผลการสํารวจพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการปนเปอนสารแคดเมียม
ณ บริเวณลุมน้ําแมตาว อ.แมสอด จ.ตาก ระหวางวันที่ 21- 22 พฤษภาคม พ.ศ.2549
การลงสํารวจพื้นที่ของคณะวิจัยสถาบันธรรมรัฐฯ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพความเปน
จริงของพื้นที่ที่มีการปนเปอนของสารแคดเมียม รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นตอประชาชนในพื้นที่
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ โดยไดรวมหารือกับหลายภาคสวนที่เกี่ยวของ ไดแก ตัวแทน
ชาวบานที่ไดรับผลกระทบ ภาคส วนราชการ ภาควิชาการ และภาคเอกชน ซึ่ง มีการประชุมขึ้น 3
ครั้ง สรุปไดดังนี้
1.1 การประชุมกับตัวแทนชาวบาน ต.แมตาว ต.แมกุ และ ต.พระธาตุผาแดงที่ไดรับ
ผลกระทบจากการปนเปอนของสารแคดเมียม
วันอาทิตยที่ 21 พฤษภาคม 2549 เวลา 11.00 - 14.00 น.
ณ องคการบริหารสวนตําบลแมตาว
ผูเขารวมประชุม
1. ทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย เสถียรไทย ประธานสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดลอม
2. ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3. ผศ.ดร.วรเวศม สุวรรณระดา
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. ดร.พิชญ รัชฎาวงศ
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. คุณโสภณ ตะติโชติพันธุ
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
6. คุณยุวดี คาดการณไกล
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
7. นายชัยวุฒน บรรณวัฒน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จ.ตาก
8. นายสราวุธ จันทวงศ
ปลัดอําเภอแมสอด
9. นายเฉลียว ทองทิน
เกษตรอําเภอแมสอด
10. นายบุญปน ละนอย
กํานัน ต.แมตาว
11. นายกลาหาญ ตาสุ
กํานัน ต.พระธาตุผาแดง
12. นายนอย ทาแดง
ผูใหญบาน ต.แมตาว หมู 1
13. นายไพฑูร
ผูใหญบาน บานพะเดะ
14. นายยืน หลวงพระบาง
ผูใหญบานแมตาวใหม
15. นายมูล
ผูใหญบานแมกุ
16. นายนฤดม นาเถิน
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลแมตาว
17. นายสุรัตน ดีทองขาว
ผูประสานงานเครือขายกะเหรี่ยงเขต จ.ตาก
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18. อ.นิวัติ จันทรแกว

กรรมการบริหารมูลนิธิศูนยกฎหมาย
สิ่งแวดลอมประเทศไทย สาขาแมสอด
19. คุณพิพัฒน พรมวราภรณ
เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแมสอด
20. คุณจิรพรรณ นฤภัทร
สถาบันธรรมรัฐฯ
21. คุณสกุลวลัย มะนะโส
สถาบันธรรมรัฐฯ
22. คุณวลี วงศวัฒนาพันธุ
สถาบันธรรมรัฐฯ
23. คุณอริสรา ชูจินดา
สถาบันธรรมรัฐฯ
24. ตัวแทนชาวบาน ต.แมตาว ต.แมกุ และ ต.พระธาตุผาแดง จํานวน 45 คน
สรุปประเด็นจากการประชุม
การประชุมเพื่อหารือเรื่องปญหาของการปนเปอนสารแคดเมียม โดยมีตัวแทนของชาวบาน 3
ตําบลที่ไดรับผลกระทบ ไดแก ต.แมตาว ต.พระธาตุผาแดง และ ต.แมกุ มาเขารวมการประชุมในครั้งนี้
โดยท า นผู ห ญิ ง ดร.สุ ธ าวั ล ย เสถี ย รไทย ชี้ แ จงถึ ง การที่ ที ม วิ จั ย ลงพื้ น ที่ ศึ ก ษาเพื่ อ ที่ จ ะนํ า ผล
การศึกษาไปสูเปาหมายของการจัดทําขอเสนอแนะในเชิงนโยบายที่เป นรูปธรรมตอภาครัฐในเชิง
มาตรการของการปองกันและแกไขปญหา ตลอดจนมาตรการเยียวยาหรือชดเชยในกรณีที่ปญหา
การปนเปอนเกิดขึ้น ซึ่งกรณีปญหาการปนเปอนของสารแคดเมียมที่ จ.ตาก เปนกรณีศึกษาหนึ่งที่
ทางที มวิ จัยได ห ยิ บยกขึ้ นมาเป นกรณี ศึ ก ษา และถื อ ได ว าเป นกรณี ห นึ่ ง ที่ นาเป นห ว ง เนื่ อ งจาก
เกิดผลกระทบที่คอนขางเห็นชัดเจน และเปนปญหาเรื้อรังมานาน
การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เปนการมาเพื่อทําความเขาใจกับปญหาที่เกิดขึ้น และรับฟงขอคิดเห็น
เกี่ยวกับ ผลกระทบตอวิถีชีวิตของชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ ความรุนแรงของปญหา
การไดรับการแกไขตางๆ ทั้งจากภาครัฐ ผูที่มีสวนทําใหเกิดปญหา ตลอดจน ประชาชนจะเขามามี
สวนรวมในการแกไขปญหานี้อยางไร ขอเสนอแนะดานแนวทางการแกไขควรจะเปนอยางไร ซึ่งการ
รับฟงปญหาครั้งนี้อาจจะสามารถนําไปสูการจัดทําขอเสนอแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นทั้งในกรณี
ปญหาแคดเมียมและกรณีอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 ผลจากการรับฟงปญหาจากชาวบาน พบวา ปญหาหลักๆ ของชาวบาน มีดังนี้
- ปญหาสุขภาพ ชาวบานที่มีสารแคดเมียมอยูในรางกาย ไดรับผลกระทบทั้ง ทางรางกาย
และจิตใจ เนื่องจากทราบวาไมมีวิธีทําใหแคดเมียมสลายออกจากรางกายได เพียงแตเฝาระวังไมให
มีปริมาณเพิ่มขึ้นจนแสดงอาการของโรคเทานั้น
- ปญหาเรื่องเงินชดเชย ชาวบานยังไดรับเงินชดเชยไมครบ ที่ผานมา รัฐบาลไดใหเงิน
ชดเชยในการปลูกขาวใหแกชาวบานรวม 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2547 ไดเงินคาชดเชยไรละ 5,450
บาท เปนคารับซื้อขาว (คิดจากตนทุน 2,200 บาท, กําไร 1,500 บาท, คาเก็บเกี่ยว 1,000 บาท, คา
ขนทิ้ง 750 บาท) ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2548 ไดเงินคาชดเชยไรละ 4,220 บาท เปนคาทําลายขาวเขียว
เนื่องจากรัฐบาลหามปลูกพืชที่เปนหวงโซอาหาร (คิดจากคาปลูกและกําไร 3,700 บาท, และคาปลูก
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พืชอื่นๆ 520 บาท สาเหตุที่ลดลงจากปที่แลวเนื่องจากไมไดปลูกขาวจึงไมไดคิดคาเก็บเกี่ยวและคา
ขนทิ้ง) และครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549 ชาวบานขอเงินคาชดเชยเพิ่มเปน 6,000 บาท แตยังไมไดรับการ
อนุมัติเนื่องจากตองผานกระบวนการเสนอเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทย คณะรัฐมนตรี และสํานัก
งบประมาณ ซึ่งกวาจะเสร็จสิ้นกระบวนการ นาจะประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน
- ปญหาเรื่องแหลงน้ําที่ปนเปอนสารแคดเมียม
- ป ญ หาการส ง เสริ ม อาชี พ ใหม ซึ่ ง ที่ ผ านมา มี ห ลายหน ว ยงานจากรั ฐ บาลที่ เ ข ามาช ว ย
สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจดานอื่นๆ เชน ยางพารา ปาลม สบูดํา นอกจากนี้ ณ ปจจุบันทางจังหวัด
ไดประสานกับทางบริษัทผาแดงและกลุมบริษัทวังขนายจัดทําโครงการเพื่อสงเสริมใหชาวบานปลูก
ออยเพื่อผลิตพลังงาน โดยจะจัดทําเปนพื้นที่นํารองจํานวน 3,000 ไร ซึ่งทั้งสองบริษัทจะลงทุนให
ทั้งหมดเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 18 ลานบาท แตชาวบานสวนใหญยังคงตองการปลูกขาวตามวิถีชีวิตเดิม
 ประเด็นที่ชาวบานที่ตองการใหหนวยงานภาครัฐเขามาชวยแกปญหา มีดังนี้
- รัฐตองพิสูจนดินทั้งหมด 13,238 ไร โดยตรวจวิเคราะหอยางละเอียดวาแปลงใดปนเปอน
สารแคดเมียมบางเพื่อขจัดขอสงสัย เกี่ยวกับการปนเปอน โดยขอใหมีตัวแทนจากองคกรกลางที่
เกี่ยวของเขามาตรวจสอบ และควรใหชาวบานมีสวนรวม
- ใหเงินชดเชยจนกวาชาวบานจะมีรายไดเ องจากการประกอบอาชีพ ใหมที่ทางภาครัฐ
สงเสริม
- ทุ ก ภาคส ว นควรร ว มมื อ กั นทํ างาน และควรวิ เ คราะห ห าสาเหตุ ของการปนเป อ น การ
ชวยเหลือใหคาชดเชย และในระหวางที่ยังแกไขปญหาไมได รัฐตองใหเงินชดเชยแกชาวบาน
- จัดหากองทุนชวยเหลือผูที่เชานาและผูที่ไดรับผลกระทบทั่วไป และสงเสริมอาชีพทดแทน
- ตองดําเนินการแกปญหาระบบนิเวศนของสิ่งแวดลอมทั้งหมด โดยเฉพาะแหลงน้ําที่มีการ
ปนเปอน
- ตองดําเนินการกับระบบลําเหมือง ลําหวยที่มีตะกอนดินทั้งหมด
- ติดตามเฝาระวังสุขภาพอนามัยของประชาชน ในพื้นที่ลุมน้ําแมตาว
- หาแหลงที่มาของสารแคดเมียม
- การเขามีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหา (ศูนยประสานงาน)
- การเปลี่ยนวิถีชีวิตจะตองดูแลทั้งระบบในหมูบาน
 ที่ประชุมรวมกันสรุปแนวทางในการแกปญหาวาควรมีหนวยงานที่เชื่อถือไดเขามาตรวจสอบ
พื้นที่ เชน จัดทํา Zoning วาพื้นที่ทั้งหมดมีแคดเมียมสูงจริงหรือไม ซึ่งจะชวยใหแกปญหาไดงายขึ้น
และใชงบประมาณนอยกวาเดิม พื้นที่ที่มีการปนเปอนก็จัดการแกปญหา สวนพื้นที่ที่ไมปนเปอน
ชาวบานจะไดทําอาชีพเดิมได นอกจากนี้หนวยงานตางๆ ที่มีหนาที่แกปญหาควรมีการบูรณาการ
อยางจริงจัง
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1.2. การประชุมกับหนวยงานราชการเรื่องแนวทางการแกไขปญหาการปนเปอน
ของสารแคดเมียมบริเวณลุมน้ําแมตาว
ในวันจันทรที่ 22 พฤษภาคม 2549 เวลา 8.30 น.-12.00 น.
ณ ที่วาการอําเภอแมสอด
ผูเขารวมประชุม
1. ทานผูหญิง ดร. สุธาวัลย เสถียรไทย ประธานสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดลอม
2. ศ.ดร.ดิเรก ปทมศิริวัฒน
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3. ผศ.ดร. วรเวศม สุวรรณระดา
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. ดร.พิชญ รัชฎาวงศ
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. คุณโสภณ ตะติโชติพันธุ
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
6. คุณยุวดี คาดการณไกล
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
7. นายเชิดศักดิ์ ชูศรี
รองผูวาราชการจังหวัดตาก
8. นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ
นายอําเภอแมสอด
9. นายสราวุธ จันทวงศ
ปลัดอําเภอแมสอด
10. นายเฉลียว ทองทิน
เกษตรอําเภอแมสอด
11. นายวันเฉลิม จันทรแดง
นักวิชาการที่ดิน 6
12. นายปราโมทย ชัยชยุพ
นักพัฒนาชุมชน 6
13. นางลัดดา อินตะนา
นักพัฒนาชุมชน 6ว
14. นายเสารคํา มงคลติ๊บ
แพทยประจําตําบลแมกุ
15. นายบุญปน ละนอย
กํานัน ต. แมตาว
16. นายกลาหาญ ตาสุ
กํานัน ต. พระธาตุผาแดง
17. นางนอม ทาแดง
ผูใหญบาน ต.แมตาว หมู 3
18. นายไพฑูร
ผูใหญบาน บานพะเดะ
19. นายยืน หลวงพระบาง
ผูใหญบานแมตาวใหม
20. นายสีมูล ถาแกว
ผูใหญบานแมกุใต
21. นายกองแกว คําหมุตา
ผูชวยผูใหญบานแมกุ
22. นายเสนีย ตุนนา
สารวัตรกํานัน
23. คุณศุภมาตร เกษม
ประชาคมแมสอด
24. นายสมศักดิ์ ปนลา
ผูใหญบานหมู 8 ต.แมกุ
25. นายไพจักร หิรัญยเป
26. นายเลอชัย อินทรสูต
สาธารณสุข
27. คุณมัลลิกา แกกันเก
เจาหนาที่สกก.แมสอด
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28. นายชํานาญ แสนจุม
29. นายสุรัตน ดีทองขาว
30. คุณพิพัฒน พรมวราภรณ
31. นายพิโส ออนอําไพ
32. วาที่ รต. อํานวย แสงเงิน
33. คุณเพลินใจ พัฒนวงศ
34. คุณโสภณ
35. คุณอรทัย สุ ปยะพงศ
36. คุณปราณี มหาศักดิ์พันธุ
37. คุณจิรพรรณ นฤภัทร
38. คุณสกุลวลัย มะนะโส
39. คุณวลี วงศวัฒนาพันธุ
40. คุณอริสรา

ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมตาวกลาง
ผูประสานงานเครือขายกะเหรี่ยงเขตจ. ตาก
เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแมสอด
ผูจัดการ ธกส. สาขาแมสอด
ผูชวยผูจัดการ ธกส. แมสอด
ประชาคมแมสอด
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
พยาบาล รพ.แมสอด
สถาบันธรรมรัฐฯ
สถาบันธรรมรัฐฯ
สถาบันธรรมรัฐฯ
สถาบันธรรมรัฐฯ

สรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้
ปญหาการปนเปอนแคดเมียมที่พบในพื้นที่ 3 ตําบล ไดแก ต.พระธาตุผาแดง ต.แมกุ กับ ต.แม
ตาว พบวาการดําเนินงานแกไขปญหาการปนเปอนของสารแคดเมียม มีคณะทํางานชื่อโครงการ
พัฒนาลุมน้ําแมตาว ซึ่งมีภาคีรวมกันอยู 4 ฝาย คือ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนและกํานันผูใหญบาน
แผนการทํางานของประชาคมประกอบไปดวย 4 ภาคี มีกลไกการทํางานและความพยายาม
สรางกระบวนการมีสวนรวมจากฐานชุมชนทองถิ่น มีศูนยประสานงานที่ อ.แมสอด ดูแลรับผิดชอบ 4
ดาน ไดแก การฟนฟูระบบนิเวศน ดานสุขภาพ ดานดูแลสังคม และการพัฒนาอาชีพ
จากการศึกษาการกระจายตัวของแคดเมียม คณะผูเชี่ยวชาญตั้งขอสันนิษฐานวาอาจจะมา
จากน้ําที่ถูกยกระดับดวยระบบลําเหมืองฝายและไหลไปยังหวยแมตาว และแมกุ จากนั้นกระจายตัว
ทั่วไปในพื้นที่ แตที่ผานมาไมมีใครทราบวาเกิดอะไรขึ้น จนกระทั่งสถาบันการจัดการน้ํา หรือ อิวมี่
(International water management) รวมกับกรมวิชาการเกษตร ไดเขามาทําการศึกษาผลกระทบ
ของสารแคดเมี ยม ระหว างป พ.ศ. 2541-2546 โดยตั้ ง สมมุติ ฐานว า ตามธรรมชาติ ของแหล ง แร
สังกะสีจะมีสารแคดเมียมเปนเพื่อนแร ผลการศึกษาพบวา ขาว ถั่วเหลือง กระเทียม ที่ปลูกในพื้นที่มี
คาแคดเมียมเกินกวาคามาตรฐานทั้งหมด สวนการตรวจระดับสารแคดเมียมในรางกายของชาวบาน
จํานวน 7,730 ราย จาก 13 หมูบานในป พ.ศ. 2547 – 2548 พบวา รอยละ 89.1 มีคาปกติ รอยละ
8.5 มีคาคอนขางสูง และรอยละ 2.4 มีคาสูง และเมื่อตรวจไตในผูปวยที่มีระดับแคดเมียม สูง และ
คอนขางสูง พบวา มีภาวะไตเสื่อม 40 คน ภาวะไตเริ่มเสื่อม 219 คน และภาวะปกติ 541 คน
การแก ปญ หาในช ว งที่ ผ านมาได พ ยายามหาทางแก ไ ขโดยใช ห ลั ก บู รณาการ โดยมี ก าร
แลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อหาขอยุติเพื่อหาความพอใจแกทุกฝายหลายระดับ ทั้งในระดับชุมชน ระดับ
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จังหวัด และระดับประเทศ โดยไดมีการจายเงินชดเชย 3 ครั้ง เปนเงินทั้งหมด 121.5 ลานบาท ในป
ที่ 3 ซึ่งชาวบานไดมีการขอเงินชดเชยเปนไรละ 6,000 บาท ถาใชงบเปนจํานวน 79.4 ลานบาทซึ่ง
ยังคงอยูในระหวางการพิจารณาและนําเสนออยู
การดําเนิ น งานที่ ผ า นมาของหน ว ยงานราชการมี ก ารดํา เนิ น การมาอย า งต อ เนื่ อ ง โดย
เน น การมี ส ว นร ว มของทั้ ง ภาคราชการ ภาคประชาชน ท อ งถิ่ น และภาคประชาสั ง คม ซึ่ ง มี
การจั ด ประชุ ม เพื่ อ ขอความคิ ด เห็ น และรั บ ฟ ง ความต อ งการจากชาวบ า นเป น หลั ก การช ว ย
แก ปญ หาในป จจุ บั น มีดั ง นี้
-ส ง เสริ ม ให ป ลู ก อ อ ยเพื่ อ เป น อาชี พ ใหม ทดแทนการปลู ก ข า วโดยทางบริ ษั ท วั ง ขนาย
จะรั บซื้ อ อ อ ยทั้ ง หมด
-สํา รวจความต อ งการของประชาชนที ่ ไ ม ส ามารถประกอบอาชี พ เกษตรได โดยจะ
ส ง เสริ ม ให ป ระกอบอาชี พ อิ ส ระประมาณ 19 อาชี พ จะใช ง บประมาณ 1 ล า น 4 แสนบาท ซึ่ ง
ทางราชการจะมอบให ศู น ย ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ แม ส อดประสานกั บ วิ ท ยาลั ย พั ฒ นาอาชี พ
สถาบั น ราชมงคล และกรมการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น เพื่ อ จั ด อบรมระยะสั้ น ตามอาชี พ ที่
ชาวบ านต อ งการ ซึ่ ง จะมี ก ารดําเนิ นการเร็ ว ๆนี้
-ให เ งิ น ชดเชยเพื่ อ ช ว ยเหลื อ ชาวบ า นระหว า งการรออ อ ยโต และคาดการณ ว า จะให
ค าชดเชยเป นป สุ ด ท า ย
- สุ ขภาพ โดยมี ก ารตรวจเฝ า ระวั ง โรคทุ ก ป
ทั้ ง นี้ จากผลการรั บ ฟ ง ป ญ หาและความต อ งการจากชาวบ า น คณะผู วิ จั ย เสนอแนะให
มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยการจั ด ตั้ ง กองทุ น บริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ ให นํา มาบริ ห ารในระดั บ
พื้ น ที่ แ ทนที่ จ ะไปขอคณะรั ฐ มนตรี ทุ ก ครั้ ง โดยกองทุ น นี้ อ าจมี ที่ ม าของเงิ น จาก ค า ภาคหลวง
รั ฐบาล โรงงานที่ เ กี่ ยวข อ ง
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1.3 การประชุมหารือกับผูแทนบริษัทผาแดง
วันจันทรที่ 22 พฤษภาคม 2549 เวลา 13.00 น.
ณ เหมืองผาแดง อ.แมสอด
สรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้
 การรับฟงบรรยายสรุปความเปนมาของการเปดเหมืองแรสังกะสี
บริษัทผาแดงอินดัสทรี สํานักงานแมสอด ตั้งอยูที่ ตําบลพระธาตุผาแดง อ.แมสอด จ.ตาก
ไดรับอนุมัติประทานบัตรการทําเหมืองแรสังกะสีจากรัฐบาลเมื่อป พ.ศ. 2525 บนเนื้อที่ประมาณ
250 ไร เปนระยะเวลา 25 ป เหมืองแหงนี้เรียกเหมืองผาแดง เปดเมื่อป พ.ศ. 2527 เพื่อนําแรสังกะสี
มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศ ในป พ.ศ. 2545 ไดรับประทานบัตรใหมเปนบริเวณที่ติดกับ
เหมืองผาแดงทางดานทิศตะวันตก คลอบคลุมพื้นที่ 246 ไร
กระบวนการขุดแรสังกะสี เริ่มจากนําตัวอยางแรจากดอยไปวิเคราะหที่ หองปฏิบัติการเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพแร จากนั้นทําการระเบิดเหมืองจะไดสายแรที่แตกตัว จากนั้นจะถูกบรรทุกไปโรง
ยอยแรเพื่อบดใหแรมีขนาดเล็กลง แรคุณภาพสูงขนสงไปยังโรงผลิตสังกะสี สวนแรคุณภาพต่ําจะคัด
แยกเพื่อปรับแตงแรใหคุณภาพสูงขึ้นที่โรงลอยแร
การลอยแร เปนการบดใหเม็ดแรแตกออกเปนอนุภาคอิสระ จากนั้นเคลือบผิวแรโดยฟ ลม
เพื่อใหมีคุณสมบัติไมเปยกน้ํา จากนั้นจะสงแรเขากระบวนการตีฟอง เกล็ดแรจํานวนมากจะเกาะ
ฟองอากาศขึ้นมาเรียกวาหัวแร สวนที่ไมใชสังกะสีจะไมเปยกน้ําและไมเกาะฟองอากาศขึ้นมาเปน
การปรับแตงแรใหมีคุณภาพสูงขึ้นจาก 8% เปน 30% นับวาเปนการใชทรัพยากรใหคุมคาและเกิด
ประโยชนสูงสุด และชวยยืดอายุการทําเหมืองผาแดงใหนานยิ่งขึ้น หางแรจากกระบวนการลอยแรจะ
ถูกกักไวจนตกตะกอน ในเขื่อนเก็บกักตะกอนหางแร ซึ่งออกแบบตามหลักวิศวกรรมเพื่อปองกันการ
รั่วซึม โดยมีการเหวี่ยงเอาน้ําที่พักไวจนใสมาใชในกระบวนการลอยแรอีกครั้ง โดยไมปลอยลงสู
แหลงน้ําตามธรรมชาติ ถึงแมวาจะไมมีการใชน้ําในขั้นตอนการทําเหมือง แตเพื่อปองกันน้ําฝนชะแร
ลงสูลําหวยทําใหน้ําขุน บอกักเก็บตะกอนเหลานี้จึงใชพักน้ําใหใสกอนปลอยน้ําลงสูลําห วยแมตาว
คุณภาพของน้ําในลําหวยจะไดรับการตรวจคุณภาพอยางสม่ําเสมอ ในชวงฤดูแลงและฤดูฝน รวมถึง
การเก็บตัวอยางน้ําและตะกอนดินในทองน้ํา เพื่อสงไปวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบคามาตรฐานตาม
เงื่อนไขของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2523 มีมติคณะรัฐมนตรี ใหกระทรวงการคลังจัดตั้งบริษัทขึ้นมา โดย
บริษัทผาแดงไดซื้อกิจการเหมืองตอจากบริษัทไทยซิงค เปนเงิน 1 ลานเหรียญ หรือ 25 ลานบาท
ตอนนั้นมีกองแรอยูหมื่นกวาตัน ในชวง 5-6 ปแรกมีกองแรเปนจํานวนมาก ขุดลงไปจะพบแร 6 สวน
ดิน 1 สวน สําหรับระบบการจัดการบําบัด บริษัทไทยซิงคไมมีบอเก็บตะกอน เมื่อบริษัทผาแดงเขา
มาดําเนินการก็ไดสรางบอ ดักตะกอนขึ้นกอนจะมีการทําเหมืองจํานวน 3 บอ เพื่อใชสําหรับรับ
น้ําหนาฝนอยางเดียว ตอมาเมื่อสรางโรงลอยแรจึงดําเนินการสรางบอดักตะกอนเพิ่มตามที่มาตรการ
อีไอเอไดระบุไว
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สําหรับการจัดการสิ่งแวดลอมของเหมือง ทางบริษัทไดมีการทําเหมืองภายใตขอกําหนด
ดานสิ่งแวดลอมของทางราชการ ดังนี้
1. ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการทําเหมือง
2.ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
3.ฟนฟูพื้นที่ที่ผานการทําเหมืองแลว
มาตรการดานสิ่งแวดลอม มีระบบการจัดการน้ํา โดยมีบอกักเก็บตะกอน บอกักเก็บหางแร
กอนจะปลอยลงสูแหลงน้ํา ปจจุบันมีการทําบอเพิ่มขึ้น โดยกรมควบคุมมลพิษ ไดกําหนดใหจัดตั้งบอ
กักตะกอนที่บริเวณหนาเหมืองเพิ่มเติม เพื่อใหน้ําตกตะกอนเปนลําดับจนใสกอนปลอยสูลําหวย
ขณะที่ บอเก็บกักตะกอนหางแรไมไดปลอยลงแมตาว แตจะใหตกตะกอนและวนน้ํากลับไปใชใหม
สําหรับการฟนฟูสภาพแวดลอมเหมือง บริษัทไดจัดตั้ง “กองทุนเพื่อพัฒนาการฟนฟูสภาพ
เหมืองผาแดง โดยนําเงินเขากองทุนเพื่อใชสําหรับฟนฟู จํานวน 47 ลานบาท” นอกจากนี้ยังรวมกับ
บริษัทวังขนายสงเสริมการปลูกออย เพื่อชวยเหลือการเปลี่ยนอาชีพของชาวบาน
 ขอสังเกตของคณะวิจัยจากการสํารวจสภาพพื้นที่จริง
จากการสังเกตบริเวณพื้นที่เหมือง จะมี บอเก็บกักตะกอนทั้งหมด 10 บอ บริเวณตรงขอบ
ถนนจะทํารองน้ําไวเพื่อดักน้ําใหลงสูบอดักตะกอน รอบๆ พื้นที่เหมืองจะมีกองแรที่กองพักไวสําหรับ
จะเขาโรงลอยแรหลายกอง ทีมวิจัยตั้งขอสังเกตวาหากฝนตก น้ําฝนอาจชะกองแรนี้และไหลลงสูหวย
แตเมื่อสอบถามเจาหนาที่ของเหมืองไดชี้แจงวา น้ําทิ้งของเหมืองทั้งหมด จะไหลลงสูบอดักตะกอน
เพื่อกักตะกอนกอนระบายลงหวยแมตาว
อยางไรก็ดี จากการสํารวจพื้นที่รอบๆ เหมือง ทีมวิจัยตั้งขอสังเกตวา 3 ประเด็น ดังนี้
- ปริมาณน้ําฝนที่ชะกองแรมีปริมาณมาก
- กองแรที่ตั้งกองไวกอนที่จะเขาโรงลอยแร มีหลายกอง แตละกองสูงมาก ทําใหมีโอกาสที่
จะปนเปอนสูสิ่งแวดลอมสูง หากเกิดฝนตกหนัก หรือ ชวงฤดูมรสุม
- บอดักตะกอน และบอเก็บหางแร คาดวาเพิ่งสรางเสร็จไมนาน
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2. การประชุมเพื่อนําเสนอผลการศึกษา
กรณีตัวอยางการปนเปอนสารแคดเมียมในตะกอนดินลุมน้ําแมตาว อ.แมสอด จ.ตาก และ
กรณีศึกษาแหลงฝงกลบขยะอุตสาหกรรม ของบริษัท Better World Green จ.สระบุรี
วันที่ 25 พฤษภาคม 2549 เวลา 9.00 น.-12.00 น.
ณ หองประชุม 1 ชั้น 14 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผูเขารวมประชุม
1. ทานผูหญิง ดร. สุธาวัลย เสถียรไทย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดลอม
2. ศ.ดร.ดิเรก ปทมศิริวัฒน
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3. ผศ.ดร. วรเวศม สุวรรณระดา
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. ผศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
5. ดร.พิชญ รัชฎาวงศ
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
6. คุณโสภณ ตะติโชติพันธุ
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
7. คุณบุรฉัตร อัคราภรณ
กรมควบคุมมลพิษ
8. รศ.สุชาตา ชินะจิตร
สํานักงานกองทุนสนับสนนการวิจัย
9. ผศ.บุญยง โลหวงศวัฒน
10. ดร. อักษรา พฤทธิวิทยา
ภาควิชาวิศวกรรมแหลงน้ํา
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
11. คุณศิริธัญญ ไพโรจนบริบูรณ
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
12 คุณสวัสดิ์ ลิขิตประยูรพงศ
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
13. คุณศิริพร สุขุมศิริมงคล
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
14. คุณพนัส ทัศนียานนท
มูลนิธิศูนยกฎหมายสิ่งแวดลอม
15. คุณงามวัลย ทัศนียานนท
มูลนิธิศูนยกฎหมายสิ่งแวดลอม
16. ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ
คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
17. คุณศุมล ศรีสุขวัฒนา
ผอ.ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย
18. ดร.จันทรา ทองคําเภา
สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
19. ผศ.อุดมศักดิ์ สินธิพงศ
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
20. คุณนิสา แกวแกมทอง
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
21. คุณสกุลวลัย มะนะโส
สถาบันธรรมรัฐฯ
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สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ มีดังนี้
- อ.พนัส ทัศนียานนท
1. เสนอใหใชมาตรา 9 ที่ใหอํานาจนายกรัฐมนตรีสั่งการแกปญหาอยางเรงดวนเพื่อ
แกปญหาแบบบูรณาการ
2. ควรมีหนวยงานทางวิทยาศาสตรที่เชื่อถือไดมาตรวจพิสูจนพื้นที่ที่ปนเปอนสารแคดเมียม
และหาเครื่องมือทางวิทยาศาสตรที่เชื่อถือไดในการเก็บตัวอยาง
3. ไมควรใชเงินจากกองทุนสิ่งแวดลอมเพื่อแกไขปญหา แตควรใชหลักการผูกอมลพิษเปน
ผูรับผิดชอบ
-กรมควบคุมมลพิษ
เสนอแนะใหมีการ clean up เฉพาะสวนที่มีการปนเปอนสูง คาดวานาจะใชงบประมาณไม
เกินหนึ่งพันลานบาทโดยใชงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดลอม อาศัยอํานาจมาตรา 23(4) ใน
พ.ร.บ.สิ่งแวดลอมฯ 2535 จากนั้นคอยดําเนินการฟองรองเอาผิดผูกอมลพิษตามมาตรา 96
ควรมี ก ารบู ร ณาการการทํ า งานระหว า งหน ว ยงานต า งๆ เพื่ อ ร ว มกั น แก ไ ขป ญ หาการ
ปนเปอนอยางเปนรูปธรรม
-ผศ.บุญยง โลหวงศวัฒน
ควรมีการกําหนดงบประมาณสํารองสําหรับการชดเชยเยียวยาใหกับผูที่ไดรับผลกระทบโดย
ไมตองขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เนื่องจากคอนขางลาชา
ควรวิเคราะหหาสาเหตุของการปนเปอนที่แทจริงเพื่อสามารถดําเนินการแกไขตอได และ
ควรมีมาตรการในการปองกันติดตาม กํากับดูแล ภายใตความมีธรรมาภิบาล
-กรมอนามัย
เสนอใหชาวบานรวมกันฟองรองตอศาลสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดเปนกรณีตัวอยาง
ควรมีกฎหมายหรือมาตรการจัดการภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพื่อ
ใชบังคับ หรือสรางแรงจูงใจ และมีบทลงโทษที่เขมงวดหากไมปฏิบัติตาม
-สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม
จากการศึกษาเก็บตัวอยางมาตรวจสอบพบวาหาความสัมพันธระหวางแคดเมียมในดิน และ
ในขาวไมได เพราะจากการตรวจสอบพบวาจุดที่อยูใกลเหมืองมีคาแคดเมียมสูง แตบางจุดที่แหลง
น้ํ าไม ไ ด ผ านมาจากเหมื อ งก็ มีก ารปนเป อ นสารแคดเมี ยมสู ง เช นกั น จึ ง สรุ ปไม ไ ด ชัด เจนว า สาร
แคดเมียมปนเปอนมาจากเหมือง
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-คุณงามวัลย ทัศนียานนท
การแกปญหาเสนอใหแบงเปน 2 ระยะ คือ มาตรการระยะสั้น ควรใชมาตรา 9 แกไขปญหา
เฉพาะหนา สวนมาตรการระยะยาวใหมีการดําเนินการตรวจพิสูจนยางละเอียด
- คุณศิริธัญ ไพโรจนบริบูรณ
ประเด็นทางกฎหมายมักมีขอจํากัดในเรื่องการตัดสินคดีความที่ใชเวลาคอนขางนานมาก จะ
แก ไ ขป ญ หานี้ ใ ห มี ก ารตั ด สิ น เป น กรณี เ ร ง ด ว นได ห รื อ ไม นอกจากนี้ ผู ก อ ความเสี ย หายควรมี
มาตรการลงโทษในทางแพง
เสนอแนะใหมีการขยายวงเงินสําหรับการประกันภัยของบริษัทเพื่อเปนหลักประกันความ
เสียหายและสรางแรงจูงใจใหกับบริษัทมากกวามาตรการลงโทษ
-ผศ.อุดมศักดิ์ สินธิพงศ
เสนอแนะใหมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อรับผิดทางแพงซึ่งปจจุบันยังไมมี
ควรมีมาตรการในการกําหนดคาเสียหายที่คงที่ในเรื่องปญหาสิ่งแวดลอม
ควรสรางมาตรการจูงใจในดานกฎหมาย เชน เพิ่มเงิน หรือ ใหรางวัลกับผูที่เกี่ยวของเพื่อให
เกิดการมีสวนรวมในการจัดการดูแลมากขึ้น
-ดร.พิชญ รัชฎาวงศ
เสนอใหมีหนวยงานเฉพาะในการจัดการดูแลสิ่งแวดลอม อยางในประเทศสหรัฐอเมริกา และ
เสนอใหมีการกําหนดใหผูประกอบการรวมกันจายคาปนเปอน (cost sharing)
-รศ.สุชาตา ชินะจิตร
เสนอใหการดําเนินการแกไขปญหาจัดทํา โดยองคกรอิสระและใชงบประมาณสวนตัวเพื่อ
สรางความเชื่อถือตอสาธารณะ
ควรคิด มาตรการและเครื่อ งมื อต างๆ เพื่อ รองรับความเสี่ยงที่ อาจเกิ ดขึ้ นในอนาคต เช น
กองทุนจัดการความเสี่ยง การจัดตั้งองคกรเฉพาะดานสิ่งแวดลอม
ควรมีกระบวนการเชื่อมโยงเพื่อใหปฏิบัติไดจริง และเห็นผลเปนรูปธรรม และขอเสนอแนะ
ทางเลือกเพื่อการแกปญหาอาจทําไดใน 2 ระดับ คือ ระดับขอเสนอเชิงนโยบาย และระดับปฏิบัติ
โดยในแตละระดับควรมีทั้งมาตรการในการแกไขปญหาทั้งในระยะสั้น (เฉพาะหนา) กระทําไดเลย
และมาตรการในระยะยาวที่ ต อ งใช ระยะเวลาในการดํ าเนิ นการ ที่ สํ าคั ญ มาตรการต างๆ ควรให
หนวยงานสามารถนําไปใชไดงาย และเปนรูปธรรม
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3. การประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอผลการศึกษา
“ขอเสนอและมาตรการเชิงนโยบายเพื่อปองกันและฟนฟูความเสียหายจาก
การปนเปอนดินและน้ําใตดิน”
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2549 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ หองวิภาวดี บอลรูม ชั้น P4 โรงแรม Princeton Park Suites
ผูเขารวมประชุม
1. ทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย เสถียรไทย
2. ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน
3. ผศ.ดร.วรเวศม สุวรรณระดา
4. ผศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ
5. ดร.พิชญ รัชฎาวงศ
6. คุณโสภณ ตะติโชติพันธุ
7. คุณบุรฉัตร อัคราภรณ
8. คุณอรอนงค ทรงกิตติ
9. คุณดวงกมล คลายคลึง
10. คุณจันทนา ภาคยทองสุข
11. ดร.อรทัย ศุกรียพงศ
12. ดร.อรัญญา เฟองสวัสดิ์
13. ดร.อรนุช หลอเพ็ญศรี
14. คุณนิพล แจมเหมือน
15. คุณอนงค ไพจิตรประภาภรณ
16. คุณตระกูล เจงสุขสวัสดิ์
17. คุณศิริธัญญ ไพโรจนบริบูรณ
18. คุณสมชาย รุจาจรัสวงศ
19. คุณศิวาภรณ สกุลเที่ยงตรง
20. คุณสุวรรณา จุงรุงเรือง
21. คุณจาตุรงค บุญสิน
22. คุณทัศนีย อาจวิชิต
23. คุณพัดชา เพ็ชรพิรุณ

สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
กรมควบคุมมลพิษ
สํานักเทคโนโลยีน้ําและการจัดการมลพิษโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ฝายตรวจและบังคับการ กรมควบคุมมลพิษ
สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กองนิติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
กองธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม กรมทรัพยากรธรณี
สํานักวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กองนโยบายและแผนงาน สํานักสิ่งแวดลอม กทม.
กองโรงงานกําจัดมูลฝอย สํานักสิ่งแวดลอม กทม.
กองจัดการขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
สํานักสิ่งแวดลอม กทม.
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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24. คุณลักษมี พรหมกสิกร
25. ดร.สุนทรียา เหมือนพระวงศ
26. คุณสวัสดิ์ ลิขิตประยูรพงศ
27. คุณสนธิ คชวัฒน
28. คุณณัฐมณฑน แกวหนองเสวิโต
29. คุณสมชาย ตูแกว
30. ดร.นลินี ศรีพวง
31. คุณสุดา อิทธิสุกรณรัตน
32. คุณสุรชัย ตรงงาม
33. คุณสงกรานต ปองบุญจันทร
34. ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ
35. คุณอํานวย รื่นเริง
36. คุณชุมพล เทพวิริยะกุล
37. คุณเฉลิมชัย นาคขวัญ
38. คุณชิตวร โอวาสิทธิ์
39. คุณธนวัฒน อินทรรุงเรือง
40. คุณชลดา ซื่อสัตย
41. คุณสกุลวลัย มะนะโส

สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ
สํานักวิชาการศาลยุติธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
กรมควบคุมโรค
กรมสิ่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการนิติธรรมสิ่งแวดลอม
โครงการนิติธรรมสิ่งแวดลอม
ภาควิชากฎหมายแพงและพาณิชย คณะนิติศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กองชาง องคการบริหารจังหวัดสระบุรี
องคการบริหารสวนตําบลหวยแหง
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
กลุมศึกษาและรณรงคมลภาวะอุตสาหกรรม
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

สรุปประเด็นจากการประชุม ดังนี้
ทีมวิจัยไดนําเสนอ(ราง) ขอเสนอแนะและมาตรการในเชิงนโยบายเพื่อปองกันและฟนฟู
ความเสียหายจากการปนเปอนดินและน้ําใตดิน ใน 3 ดาน ไดแก มาตรการดานสถาบัน มาตรการ
ดานเศรษฐศาสตร และมาตรการดานกฎหมาย โดยมีรายละเอียดการนําเสนอดังนี้
 ขอเสนอแนะการจัดตั้งสถาบันหรือองคกร เสนอองคกรที่นํามาใชเพื่อแกปญหา 2
แนวทาง ได แ ก แนวทางแรก จั ด ตั้ ง องค ก รอิ ส ระมี ฐ านะเหมื อ น US-EPA โดยให ขึ้ น ตรงต อ
นายกรัฐมนตรี สวนแนวทางที่สอง เสนอให ปรับปรุงโครงสรางสถาบัน/องคกรที่มีอยูโดยใหอํานาจ
หนาที่แกหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งโดยเฉพาะ
 ขอเสนอแนะทางเศรษฐศาสตร มีขอเสนอแนะดังนี้
- จัดตั้งกองทุนใหม ที่มีภารกิจเฉพาะ
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- ปรับปรุงกองทุนสิ่งแวดลอมที่มีอยูเดิมโดยเพิ่มภารกิจและเงินทุนเพื่อใหสามารถนําเงินมา
ใชได

- จัดตั้งพันธบัตรดานสิ่งแวดลอม (performance bond)
- กําหนดมาตรการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม
 มาตรการดานกฎหมาย แบงเปน 3 ระยะ ดังนี้
- มาตรการระยะสั้น โดยไลเรียงลําดับความรับผิดชอบในการบังคับใชกฎหมายใหเกิดความ
ชัดเจนเพื่อกูสรางบรรทัดฐานของสังคมทางดานคุณธรรมและกฎหมาย กําจัดสภาพที่เอื้อตอการ
ปฏิบัติราชการอยาขาดการตรวจสอบ เพื่อหยุดการไมบัง คับใชกฎหมาย หรือบังคับใชอยางผิด ๆ
และมอบหมายหนวยราชการทําหนาที่ตรวจพิสูจนสาเหตุการปนเปอน จัดลําดับพื้นที่เรงดวน
- มาตรการระยะกลาง โดยปรับระบบรองรับทางกฎหมาย (ที่กระทําไดอยางไมยุงยาก) ให
user-friendly ปรับบทบัญญัติกฎหมายใหรอบครอบ รัดกุม smart regulation หยุดยั้งการพัฒนา
ระบบกฎหมายสิ่งแวดลอมไปในทางที่ไมถูกตองเทาที่ควร และมอบหมายกรมควบคุมมลพิษหรือ
หนวยงานอื่นใดที่เหมาะสมใหรับผิดชอบและเปนหนวยงานกลางในการพิสูจนเหตุและผลของการ
ปนเปอน
- มาตรการระยะยาว จัดระบบกฎหมายสิ่งแวดลอม (สังคายนาใหม) ปฏิรูประบบราชการ
ดานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการควบคุมมลพิษ ยกระดับเทียบเทากระทรวงอุตสาหกรรม
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การปรับปรุงมาตรา ๙๖ พรบ.สวล. ใหกําหนดแค
casual link และนํามาตรการเสริมอยางการประกันความรับผิดตอบุคคลที่สามมาใช
 มาตรการดานสิ่งแวดลอม
เสนอแนะใหมีการพิสูจนหลักฐานทางสิ่งแวดลอม (environmental forensics) ซึ่งเปนเรื่อง
ใหมและจําเปน โดยมีกระบวนการในการพิสูจนเพื่อเรียกคาเสียหายจากผูกอมลพิษ 4 ขั้นตอน คือ
1) Cost allocation at contaminated sites ตรวจสอบความจําเปนในการฟนฟูและมูลคาที่ตอง
ใชวาความรับผิดชอบอยูที่ใคร
2) Site investigation for property transfer ตรวจสอบวามีการปนเปอนหรือไม ถามี มูลคาจะ
มากนอยเพียงใด และมีคนอื่นๆรวมรับผิดชอบไหม
3) Insurance litigation การปนเปอนจะถูกชดใชโดยกรมธรรมไดไหม ลักษณะการปนเปอน
และการแบงสวนความรับผิดชอบเปนอยางไร
4) Toxic tort ความเสี่ยงที่การสัมผัสสารเคมีนั้นจะทําใหเกิดการบาดเจ็บทั้งแบฉับพลันและแบบ
ที่คอยเปนคอยไป
 ขอเสนอแนะเรื่องมาตรการ soil audit ซึ่งเปนการตรวจสอบคุณภาพดินกอนมีการซื้อขาย
โดยที่เจาของที่ดินจะตองรับผิดชอบในการ clean up
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ขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม
-กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
1.ไมเห็นดวยกับการจัดตั้งองคกรใหมดานสิ่งแวดลอมแบบ US-EPA แตเสนอใหปรับปรุง
ระบบองคกรที่มีอยูเดิมโดยใหทุกหนวยงานมีการประสานงานรวมกัน และเขาใจระบบการทํางาน
ระหวางหนวยงานมากขึ้น
2. การแก ป ญ หาการปนเป อ นของสารแคดเมี ยมที่ จ.ตาก มี ห น ว ยงานภาครั ฐได แ ก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมวิชาการเกษตร ดําเนินการชวยเหลือชาวบาน
โดยรวมกับทางจังหวัดในการสงเสริมใหชาวบานเปลี่ยนอาชีพ แตชาวบานไมยินดีที่จะเปลี่ยนอาชีพ
3. ขอเสนอเรื่องการทําพันธบัตรดานสิ่งแวดลอม (performance bond) ควรคํานึงเรื่อง
เศรษฐกิจเพื่อมิใหกระทบกับผูประกอบการดวย
-ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ
1. การตั้งหนวยงานใหมอาจเปนเรื่องยาก เนื่องจากภาระหนาที่อาจไปทับซอนกับหนวยงาน
เดิมที่มีอยูแลว เสนอแนะวาอาจจัดตั้งเปน “คณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการชุดใดชุดหนึ่งหรือ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ” และควรกําหนดนโยบายเพื่อการปองกันมากกวาเพื่อการ
แกไขปญหา
2. การตั้งกองทุนขึ้นใหมไมแนวาจะไดรับการสนับสนุน เนื่องจากตองใชเงินจํานวนมากและ
อาจไมสอดคลองกับหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย (PPP) เสนอแนะวาควรของบประมาณจาก
รั ฐ บาลในการเยี ยวยาในกรณี ที่ ไ ม ส ามารถหาผู รั บ ผิ ด ชอบได หรื อ ใช ง บประมาณจากกองทุ น
สิ่งแวดลอมโดยแกไขปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อใหสามารถนําเงินจากองทุนฯ มา
ใชได
3. เห็นดวยกับหลักการ Performance bond แตอาจจะตองทําความเขาใจกับผูประกอบการ
เนื่องจากอาจอางไดวากิจการของตนนั้นปองกันไวดีแลวและเสียภาษีอยูแลว
4. ขณะนี้กระทรวงตางๆ กําลังตรวจสอบและปรับปรุงกฎหมายที่ใชบังคับอยูแลว เชน
กระทรวงการคลังกําลังพัฒนากฎหมายภาษีสิ่งแวดลอม หรือกฎหมายสาธารณสุข มีการปรับปรุง
เรื่องการจัดการขยะทองถิ่น ดังนั้น ทีมวิจัยควรทราบสถานะของกฎหมายที่เกี่ยวของในปจจุบัน แลว
จึงคอยจัดทําขอเสนอแนะตอไปวาเห็นควรปรับปรุงใหสอดคลองกันอยางไร
-คุณศิริธัญ ไพโรจนบริบูรณ
1. ไมเห็นดวยกับการปรับปรุงแกไขกฎหมายหรือตั้งองคกรใหม แตเสนอแนะวาทีมวิจัยควร
วิเคราะหปญหาระบบกฎหมายที่มีในปจจุบันเพื่อใหเกิดการบังคับใชไดจริง เชน หลักการผูกอมลพิษ
เป น ผู จ า ย หรื อ กองทุ น สิ่ ง แวดล อ มเพื่ อ การแก ป ญ หาสิ่ ง แวดล อ มโดยผ า นการอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
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2. ไมเห็นดวยกับการเสนอ performance bond เพราะบริษัทอาจไมยอมจายเงิน เนื่องจาก
จะทําใหตนทุนในการดําเนินการสูงขึ้น แตหากเสนอเปนระบบประกันภัยอาจสรางแรงจูงใจใหกับ
บริษัทไดมากกวาเพราะไมตองจายเงินทีเดียวทั้งหมด
3. การตั้งกองทุนใหมอาจทําไดยากในทางปฏิบัติ อยากใหทีมวิจัยศึกษาในรายละเอียดให
รอบคอบ
4. การพิสูจนขอเท็จจริง ควรมีการฟองรองคดีทางสิ่งแวดลอมใหมากขึ้ นในการพิสูจนวาใคร
เป นผู ผิ ด เพื่ อ เป นกรณี ตั ว อย างในการพั ฒนากระบวนการพิ สู จ น ทางหลั ก ฐาน โดยที ม วิ จัยอาจ
เสนอแนะ model ของการฟองคดี
5. กรณีที่ผูกอมลพิษเปนหนวยงานภาครัฐ จะมีระบบกลไกในการจัดการอยางไร เชน การ
ปนเปอนของแหลงฝงกลบที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการ
- สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
1 ขณะนี้กระทรวงการคลังไดทําโครงการศึกษาเรื่อง การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม โดยไดเชิญ
ทานผู หญิ งฯ และอ.ดิ เรก รว มเปนคณะทํางานฯ ด วย และจะนํ าประเด็ นข อ เสนอของที มวิ จัยไป
ปรับปรุงผลการศึกษาฯ เพื่อใหมีความครอบคลุมยิ่งขึ้น
2. ไมเห็นดวยกับการตั้งหนวยงานใหมดานสิ่งแวดลอม แตคิดวาอาจทําไดในระดับจังหวัดที่
จะเปนหนวยงานรวมในการประสานงานและแกปญหา เพราะอยูในพื้นที่จะรูปญหาและแกไขปญหา
ไดรวดเร็ว
3. เห็นดวยกับการปรับปรุงโครงสรางขององคกรที่มีอยูเดิม
4. การตั้งกองทุนใหมคงจะยาก ถึงแมวาเรื่องเงินเปนเรื่องที่สําคัญของการแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม แตควรพิจารณาถึงความจําเปนในการจัดตั้งกองทุนดวย เนื่องจากเงินในกองทุนเปนเงิน
นอกงบประมาณ การบริหารเงินเหลานี้จะไมผานการอนุมัติของสภาซึ่งผิดวินัยทางการคลัง
5. เห็นดวยกับการใชเงิ นกองทุนสิ่งแวดล อมที่ มีอยู เดิมใหเ กิดประโยชน และปรั บปรุ ง
บทบาทของกองทุ น สิ่ ง แวดล อ ม ซึ่ ง จากผลการศึ ก ษาของกระทรวงการคลั ง สอดคล อ งกั บ การ
วิเคราะหของทีมวิจัยวา ป ญหาคือบทบาทของกองทุนสิ่ งแวดลอมยัง ไมมีประสิทธิ ภาพ แตเทาที่
ทราบขณะนี้กระทรวงทรัพยากรฯ กําลังปรับปรุงโครงสรางของกองทุนนี้อยู ดังนั้นอยากใหทีมวิจัย
เสนอผลการศึ ก ษาที่ มี แ นวทางการปรั บ ปรุ ง บทบาทของกองทุ น สิ่ ง แวดล อ มให เ หมาะสมไปยั ง
กระทรวงทรัพยากรฯ นาจะเปนประโยชนมาก คิดวาการใชเงินถาผานกองทุนเดียวจะไมซ้ําซอนใน
การจัดสรรเงินงบประมาณดานสิ่งแวดลอมของรัฐบาล ซึ่งจะรูวาเงินที่จัดสรรผานกองทุนใชไปแลว
เท าไหร และต อ งเพิ่ ม อี ก เท าไหร นอกจากนี้ ยัง รวมถึ ง วิ ธี ก ารหาเงิ นโดย earmark ด า นภาษี
สิ่งแวดลอมเขามา และใหเพิ่มในกองทุนสิ่งแวดลอมที่มีอยูเปนการเพิ่มขนาดของกองทุน แลว คอย
แบงสรรเปนกองทุนยอยเพื่อใชในเรื่องสิ่งแวดลอมที่เฉพาะเจาะจงลงไป
6. การออกพันธบัตร performance bond อาจมีผลเสีย เนื่องจากผูประกอบการถือวาตนเอง
จายเงินไปแลว ไมจําเปนตองรับผิดชอบสิ่งแวดลอม หากนํามาใชอาจตองมีการตรวจสอบกํากับ
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อยางเขมงวด ทางแกปญหานาจะปรับปรุงกฎหมายใหเขมงวดมากขึ้น โดยที่ควรจะเนนการจายคา
การทําลายสิ่งแวดลอมใหตรงกับอัตราการปลอยมลพิษจริง ซึ่งขณะนี้กระทรวงอุตสาหกรรมกําลัง
พิจารณาวาจะมีการเก็บคาธรรมเนียม ที่เรียกวาคากอมลพิษ หมายความวาผูประกอบการจะตอง
จายเงินคาธรรมเนียมตามอัตราของการปลอยมลพิษใหกับสิ่งแวดลอม ดังนั้นหากปลอยมาก ตนทุน
จะมากตามไปด ว ย ทํ าให ผู ประกอบการต อ งปรั บปรุ ง ในเรื่ อ งของการผลิ ต ให ดี ขึ้น ทํ าให ทําลาย
สิ่งแวดลอมนอยลงอาจจะแกปญหาไดตรงจุดมากขึ้น
7. เห็นดวยกับทีมวิจัยวากฎหมายที่มีในปจจุบันเปนกฎหมายเฉพาะของแตละหนวยงาน ซึ่งทุก
หนวยงานจะดูเฉพาะในกรอบของตัวเองจึงทําใหการบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร โดย
กระทรวงการคลังพยายามจะรางกฎหมายภาษีสิ่งแวดลอมในลักษณะเปน กฎหมายแม ซึ่งจะเปน
กฎหมายกลางๆ ที่ ทุก หน ว ยงานสามารถนํ าไปใช ไ ด โดยให อํ านาจแต ล ะหน ว ยงานในการออก
กฎหมายลูกและการจัดเก็บภาษี ซึ่งคิดวาจะทําใหการใชอํานาจทางกฎหมายในการแกปญหาทาง
สิ่งแวดลอมมีลักษณะบูรณาการมากขึ้น
-กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
1. ขณะนี้ทางกรมควบคุมโรคอยูระหวางการดําเนินการโครงการนํารองเพื่อสงเสริมให
องคการบริหารสวนทองถิ่นมีบทบาทมากขึ้น โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตางเพื่อใหความรูความเขาใจในเรื่องปญหาการปนเปอนและอันตรายของสารเคมี รวมถึง
และวิธีการใชกฎหมายที่มีอยูมาขอบังคับใชในทองถิ่นเพื่อการปองกันปญหาการปนเปอนได
2. มีการประสานเครือขายเพื่อผลักดันใหประชาชนตระหนักถึงมลพิษที่มีผลตอสุขภาพ โดย
ใหความรูเรื่องการเกิดโรคภัย เพื่อใหชาวบานมีโอกาสปกปองตัวเองได
-ศูนยบริหารกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุข
1. ควรแกไขปญหาในระดับบุคคลมากกวาปญหาในเชิงระบบ ซึ่ง อาจตองไปดูที่วัฒนธรรม
ขององคกรที่มีลักษณะแบบตางคนตางทํา
2. ทุกหนวยงานยังขาดผูเชี่ยวชาญในดานเทคนิคที่มีความชํานาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะ
ปญหาในเชิงลึกที่ตองใชเทคนิคชั้นสูงมาก ดังนั้นควรพยายามหาวิธีการแกไขในเรื่องนี้
3. ขอเสนอแนะใหมีกฎหมายกลางเปนสิ่งที่ดี แตอาจทํายากในทางปฏิบัติ
4. ควรมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตรที่สามารถพิสูจนหาขอเท็จจริงใหไดเพื่อใชเปนขอเท็จจริง
ในเชิงนิติวิทยาศาสตร และควรมีหนวยงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะดานในการดูแลจัดการปญหา
5. ขอเสนอแนะการจัดตั้งองคกรใหมเฉพาะดาน ควรรวมการแกปญหาในเรื่องสิ่งแวดลอม
สุขภาพ และดานอื่นๆ เพื่อใหเกิดการจัดการแกไขปญหาแบบบูรณาการ
6. เห็นดวยกับการตั้งองคกรกลาง แตควรตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนองคกรที่มีอยูเดิมเพื่อไมใหกระทบ
กับหนวยงานที่มีอยูเดิม เชน ชวยสนับสนุนขอมูลในเชิงทางเทคนิคที่ทุกหนวยงานสามารถนําไปใช
ประโยชนได
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-สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
1. เห็นดวยในเรื่องที่ตองหาวิธีพิสูจนขอเท็จจริงเพื่อหาผูรับผิดชอบใหได ซึ่งอยากให ทีม
วิจัยเพิ่มเติมวาในกระบวนการไปสูการพิสูจนหลักฐานทางสิ่งแวดลอมจะตองทําอยางไร และมีความ
เปนไปไดหรือไม
2. การแกปญหาจะยากขึ้นหรือไมหากมีการถายโอนอํานาจใหทองถิ่นในอนาคต เพราะ
ขนาดหนวยงานใหญยังไมกลาตัดสินวาใครผิด แลวหากเปนระดับ อบต. การชี้เอาผิดจะยิ่งทําไดยาก
ขึ้นหรือไม อยากใหวิจัยเพิ่มเติมวาจะตองทําอยางไร ถาไมไดจะมีวิธีแกไขไดอยางไร
3. ที่ผ านมาส ว นใหญ ผู ก ล าวหามั ก เป นหน ว ยงานราชการที่ เ มื่อ ไม ใ ช ผู เ สียหายความ
กระตือรือรนจึงมีนอย และหากตองมีการดําเนินการทางศาล เจาหนาที่มักไมกลาฟ นธงในศาลเพราะ
กลัวจะถูกฟองกลับ อยากฝากทีมวิจัยศึกษาระบบศาลวามีความเปนไปไดหรือไม ที่จะใหศาลเปนผู
ไตสวนและเรียกผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ มาชวยพิจารณา
4. เห็นดวยกับการตั้งระบบประกันภัย อยากใหทีมวิจัยศึกษาเพิ่มเติมวามีความเปนไปได
หรือไมที่จะมีวิธีการหรือมาตรการในการบังคับใหผูประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงซื้อระบบประกันภัย
-กรมพัฒนาที่ดิน
1. เห็นดวยกับการปรับปรุงองคกรที่มีอยูเดิมใหทุกหนวยงานสามารถประสานงานรวมกัน
3. ควรเนนมาตรการเพื่อการปองกันปญหามากกวาจะตองมาแกไขปญหาทีหลัง
4. ไมเห็นดวยกับการผลักภาระใหกับผูที่ถูกกลาวหาวากระทําผิด เพราะเกรงวาผูผิดจะมี
อํานาจและเงินที่จะสามารถหาเหตุผลมาลบลางไดงายวาเคาไมมีความผิด
5. ไมเห็นดวยกับการพิสูจนหาขอเท็จจริงในกรณีที่แมตาว เนื่องจากคิดวานาจะเนนที่การ
สงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับชาวบาน เชนการหาอาชีพที่รายไดดีและถาวร
-ฝายตรวจและบังคับการ กรมควบคุมมลพิษ
1.เห็นดวยกับการตั้งองคกรแบบ EPA แตอาจดึงหนวยงานที่ควบคุมกํากับดูแลเกี่ยวของกับ
ดานสิ่งแวดลอมที่มีอยูกระจัดกระจายใหมารวมเขาดวยกัน
2.เห็นด วยกับทีมวิจัยในเรื่องกฎหมายวามี อยูคอนข างมาก แตปญหาคืออยูอย างกระจั ด
กระจายและเฉพาะเจาะจง โดยอาจเสนอแนะใหมีการปรับปรุงโครงสรางของกฎหมายที่มีอยูเดิม
3. ไม เ ห็ น ด ว ยกั บ การจั ด ตั้ ง กองทุ น ใหม แต ค วรศึ ก ษากองทุ น ต า งๆ ที่ มี อ ยู เ ดิ ม ว า
รายละเอียดเปนอยางไรบาง เชน กองทุนสิ่งแวดลอม กองทุนน้ําบาดาล เพื่อหาวิธีการนําเงินสวนนี้
มาใชแกปญหาสิ่งแวดลอม
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-กระทรวงอุตสาหกรรม
1. ควรออกกฎหมายในเรื่องมาตรการสรางแรงจูงใจ เชน การเก็บคาธรรมเนียมในการปลอย
มลพิษออกมาสูสิ่งแวดลอม
2. ควรมีการออกกฎหมายกลางเพื่อใหเปนกฎหมายแมที่ทุกหนวยงานสามารถนําไปใช โดย
ใหอํานาจแตละหนวยงานในการออกกฎหมายลูก
-คุณสุรชัย ตรงงาม
1. ชาวบานไมเชื่อหนวยงานของรัฐในการแกปญหาเพราะการบังคับใช กฎหมายไมชัดเจน
ดังนั้นควรจะมีการแกปญหาเริ่มจากหนวยงานรัฐ
2. การฟองศาลในการพิสูจนขอเท็จจริงเพื่อหาผูกอมลพิษมารับผิดชอบมีความจําเปน
3. เรื่องการใชเงินแกปญหามีความจําเป นมากไมวาจะเปนการจัดตั้งกองทุนหรือระบบ
ประกันภัย แตจะใชแกปญหาตรงสวนไหนเปนเรื่องที่สําคัญ
4. การแกปญหาตองเปนระบบและแบบบูรณาการโดยไมใชเปน case by case
5. ควรพิจารณาไปถึงเรื่องการเยียวยา หรือ compensation ดวย
6. เรื่องของการประกาศเขตควบคุมมลพิษจะชวยอะไรไดในสายตาชาวบานยังไมชัดเจน
ชาวบานสงสัยวาเขตเหลานั้นจะมาชวยแกปญหาอยางไร และชาวบานจะเขามามีสวนรวมไดอยางไร
7. มีกฎหมายระบุไวในเรื่องการแกปญหาสิ่งแวดลอมอยูแลว แตไมนํามาใชอยางแทจริง
-กรมควบคุมมลพิษ
ส ว นของมาตรการป อ งกั น ควรจะให ท างจั ง หวั ด หรื อ หน ว ยงานทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมจังหวัดขึ้นทําเนียบพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมในเขตรับผิดชอบของตนเพื่อ
จะไดทราบวา ณ ปจจุบันมีพื้นที่ปนเปอนอยูเทาไหร อยางไร
-สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร
1. เห็นดวยกับทั้งการจัดตั้งกองทุนใหม หรือการปรับจากกองทุนสิ่งแวดลอมเดิมที่มีอยู แต
หากเปนกรณีที่ใชกองทุนสิ่งแวดลอมเดิม ควรศึกษาปญหาของการบริหารกองทุน เนื่องจากปจจุบัน
มีปญหาในการนําเงินมาใช
2. เห็นดวยกับการตั้งองคกรอิสระ เหมือน US EPA แตเสนอวานาจะใชคนกลางมากกวาดึง
หนวยงานราชการที่มีอยูเพราะจะมีปญหา
3. ควรผลักดันใหผลงานวิจัยสามารถนําไปสูการใชประโยชนไดจริง เนื่องจากที่ผานมา
งานวิจัยสวนใหญมักจะชี้บงถึงปญหาเทานั้น แตไมไดบอกแนวทางปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
4. มาตรการของการประชาสัมพันธหรือการสื่อสารกับประชาชน และการมีสวนรวมของ
ประชาชนนาจะมีความสําคัญมาก เพื่อเปนการสรางความเขาใจที่ถูกตอง
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7. การใหความรู ความเขาใจในดานกฎหมายกับผูที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงนาจะมี
ความสําคัญมาก และกฎหมายที่ review จากตางประเทศ ควรนํามาปรับใหเขากับบริบทของไทย
เพื่อใหสามารถนํามาใชไดจริง
9. ควรจะมีการจัดเวทีใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของมารวมกันดูแลและออกความคิดเห็นใน
การทํางานดวยเพื่อเปนการแกปญหาแบบบูรณาการ
- กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
1. กองทุนน้ําบาดาลมีวัตถุประสงคเพื่อนํามาใชในการฟนฟูระดับน้ําและคุณภาพของน้ํา
บาดาล แต ไ มไ ด ใ ชเ พื่ อ แกปญ หาการปนเป อ นสารเคมีจากโรงงานอุ ต สาหกรรม ขณะนี้ กรม
ทรัพยากรน้ําบาดาลอยูระหวางการศึกษาเพื่อนําเงินกองทุนมาใชในการแกปญหา
3. ไมเห็นดวยกับการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด เพราะจะเปนการเพิ่มใหมีการลักลอบ
ทิ้งหรือไม แตเสนอวาควรเนนมาตรการสมัครใจ
4. กองทุนที่จัดตั้งขึ้นไมอยากใหมุงเนนไปกับประเด็นการฟนฟู เพราะอาจจะเสียเงินไปเปน
จํานวนมาก แตควรเนนที่การเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบ
-ดร.สุนทรียา เหมือนพระวงศ
1. องคกร EPA ของประเทศเยอรมันจะตั้งอยูตรงพื้นที่ที่มีการปนเปอนเพื่อทําการพิสูจน
และฟนฟูดวย และจะเนนเรื่องของระบบการประกันภัย เนื่องจากเปนระบบสมัครที่สรางแรงจูงใจ
ใหกับบริษัทไดมากกวา
2. ควรมีความชัดเจนในเรื่องของการขออนุญาต และการใหโอกาสประชาชนไดเข ามา
รองเรียนคัดคาน หรือการรับรูในเรื่องขอมูลขาวสาร
6. กระบวนการทางศาลในการฟองคดี ขณะนี้กําลังมีการเสนอกฎหมายการดําเนินคดีดาน
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะสวนของ environmental forensics แตยังขาดผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิ คที่
จะชวยกระบวนการพิสูจนขอเท็จจริง
-กรมโรงงาน
1. ควรปรับปรุงวัฒนธรรมขององคกร และพัฒนาใหหนวยงานที่รับผิดชอบมีความรูความ
เชี่ยวชาญเพื่อใหสามารถแกปญหาไดมากขึ้น
2. การใหผูประกอบการวางเงินประกันอาจจะเปนไปไดยาก เพราะผูประกอบการอาจจะ
หลีกเลี่ยงเนื่องจากเปนตนทุนในการดําเนินการ
3. ควรสงเสริมใหเพิ่มโทษในการปรับเงินในราคาที่สูงเพื่อใหผูประกอบการปฏิบัติตามกฎได
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4. การประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อหาขอสรุปรวมกันกับภาคสวนราชการในการจัดทํา “ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ของมาตรการการปองกันและฟนฟูความเสียหายจากการปนเปอนดินและน้ําใตดิน”
วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2549 เวลา 10.00-15.00 น.
ณ หองประชุม 1 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผูเขารวมประชุม
1. ทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย เสถียรไทย
2. ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน
3. ผศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ
4. ผศ.ดร.วรเวศม สุวรรณระดา
5. ดร.พิชญ รัชฎาวงศ
6. คุณโสภณ ตะติโชติพันธุ
7. คุณศิริธัญญ ไพโรจนบริบูรณ
8. คุณนิศากร โฆสิตรัตน

สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
9. รศ.สุชาตา ชินะจิตร
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
10. คุณสุปราณี จงดีไพศาล
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
11. อ.ไพสิฐ พาณิชยกุล
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
12. ดร.อักษรา พฤทธิวิทยา
ภาควิชาวิศวกรรมแหลงน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
13. ผศ.ดร.ฟองสวาท สุวคนธ สิงหราชวราพันธุ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
14. คุณนิสา แกวแกมทอง
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สรุปขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อปองกันและแกปญหาการปนเปอนในดินและน้ําใตดิน ของทีม
วิจัยสถาบันธรรมรัฐฯ ไดดังตอไปนี้
 ขอเสนอเชิงสถาบันหรือองคกร เสนอแนะองคกรที่นํามาใชแกปญหา 2 แนวทาง ดังนี้
-แนวทางแรก จัดตั้งองคกรมหาชนใหมขึ้นเปน “องคกรตรวจสอบดานสิ่งแวดลอม หรือ
องคกรพิทักษสิ่งแวดลอม” ซึ่งอยูภายใตการกํากับของสํานักนายกรัฐมนตรี โครงสรางจะมี ตัวแทน
ของภาคประชาชน บทบาทหลักคือ เขาไปแกปญหาเมื่อหนวยงานรัฐไมสามารถแกปญหาได หรือไม
ปฏิบัติตามหนาที่ และจะมีการพิสูจนดานสิ่งแวดลอม (environmental forensics) เพื่อสืบสวนคดี
สิ่งแวดลอมแทนตํารวจ และนําคดีสงศาล มีการใหเงินสนับสนุนกับหนวยงานรัฐ และจายคาชดเชย
ใหแกผูเสียหายในกรณีเรงดวน และสามารถมีอํานาจในการถอนใบอนุญาตได ในกรณีที่หนวยงานรัฐ
ที่รับผิดชอบไมปฏิบัติหนาที่
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-แนวทางที่สอง จัดตั้ง “ทบวงสิ่งแวดลอม” ภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมโดยดึงหนวยงานเรื่องสิ่งแวดลอมของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร และ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเขามารวมไวดวย บทบาทหนาที่คลายกับแนวทางแรก แตตางกันตรงที่ยัง
เปนหนวยงานภาครัฐ และไมแยงบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่มีอยูเดิม
 ขอเสนอดานกฎหมาย
กฎหมายที่ มีอยู ใ นเรื่ องการดู แลเรื่ อ งสิ่ ง แวดลอ มมีอ ยู พอสมควร แต ไ มส ามารถบั ง คับใช
กฎหมายที่มีอยูอยางเครงครัดได เนื่องจากแตละหนวยงานตางมีพระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวกับการดูแล
เรื่องสิ่งแวดลอมซึ่งมีอํานาจเทากัน แตขาดความเปนเอกภาพ จึงทําใหที่ผานมาไมสามารถแกปญหา
สิ่งแวดลอมได เชน กฎหมายในพ.ร.บ.โรงงาน และพ.ร.บ.สิ่งแวดลอมฯ ตางก็มีอํานาจเทากัน
ดังนั้น ขอเสนอคือ ควรมีการปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดลอมใหม โดยใหเรื่องการกํากับหรือ
การดู แ ลแยกส ว นกั นอย างชั ด เจน และอยู ภายใต ห น ว ยงานใดหน ว ยงานหนึ่ ง เพื่ อ ให ก ารบั ง คั บ
กฎหมายเปนไปอยางชัดเจน
 ขอเสนอดานเศรษฐศาสตร มีขอเสนอสําหรับรูปแบบของกองทุนและทางเลือกเชิง
นโยบายได 2 แนวทาง ดังนี้
แนวทางแรก ปฏิรูปกองทุนที่มีอยูเดิม คือ กองทุนสิ่งแวดลอม และกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล
แนวทางที่สอง จัดตั้งกองทุนใหม โดยกองทุนควรมีขนาดใหญมากเพียงพอสําหรับการฟนฟู
ความเสียหายที่เกิดกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งสามารถชดเชยคาเสียหายใหผูไดรับผลกระทบดวย แหลง
ของเงินทุนที่จะนําเขามาเพิ่มรายได เชน ระบบประกันภัยดานสิ่งแวดลอม ระบบการจั ด เก็ บ ภาษี
สิ่ ง แวดล อ ม ค า ธรรมเนี ย มท อ งถิ่ น ที่ มี ค วามเสี่ ย งด า นสิ่ ง แวดล อ ม เงิ น อุ ด หนุ น จากอบท. และ
performance bond ใหโรงงานที่มีความเสี่ยงซื้อ โดยมีดอกเบี้ย และกรณีที่เกิดคาเสียหายจะตองมี
การชดเชยตามจริง
 ขอเสนอดานสิ่งแวดลอม เสนอใหมีกระบวนการพิสูจนหลักฐานดานสิ่งแวดลอม
(Environmental forensics) โดยตั้งองคกรดานการพิสูจนหลักฐาน อยางเชนประเทศอเมริกาซึ่งมี
หนวยงานที่เรียกวา NEIC (National Environmental Investigation Center) เปนหนวยงานที่ทํา
หนาที่สนับสนุนสายงานคดีที่เกี่ยวกั บสิ่งแวดลอม ภายในองคกรมีการแบงหนาที่อยางชัดเจน คือ
งานดานบริหาร งานภาคสนาม หนวยระบบฐานขอมูล รวบรวมขอมูลตางๆ และหองปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห
ขณะนี้ ประเทศไทยมีทุกอยางครบแตทุกหนวยงานมีการตรวจวิเคราะหซ้ําซอนกัน และขาด
เรื่องคุณภาพและมาตรฐานที่สามารถเชื่อถือได จึงทําใหไมสามารถพิสูจนหาขอเท็จจริงไดในทาง
ศาล ดังนั้นขอเสนอ คือ ควรมีองคกรกลางที่ควบคุมและกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมดาน
ตางๆ โดยปรับคามาตรฐานจากตางประเทศใหเขากับบริบทไทย และให กระบวนการตรวจสอบอยู
ภายใตมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถอธิบายเหตุผลและที่มาของคามาตรฐานตางๆ ได
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 การศึกษาการปนเปอนของสารอินทรียไอระเหยในดินและน้ําใตดิน บริเวณนิคม
อุตสาหกรรม จ.ลําพูน โดย ผศ.ดร.ฟองสวาท สุวคนธ สิงหราชวราพันธุ
ผลการศึกษาสรุปไดวา จากการตรวจสอบการปนเปอนของสาร VOCs ในตัวอยางน้ําที่เก็บ
จากบอของชาวบานในบริเวณรอบการนิคม จากการเก็บตัวอยางน้ําครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมีนาคม
ทางดานทิศใตและตะวันตกเฉียงใต ไมพบสาร VOC การเก็บตัวอยางครั้งที่ 2 ไดทําการวัดระดับน้ํา
ใหม โดยอาศั ย ข อ มู ล จากกรมส ง เสริ มคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม ตรวจบริ เ วณโรงงานที่ ก อ ให เ กิ ด การ
ปนเปอนสาร VOCs จํานวน 3 โรงงาน เมื่อตรวจดูแผนที่แสดงทิศ ทางการไหลของน้ําบาดาลพบวา
อยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือ จึงเก็บตัวอยางคอนไปตามทิศดังกลาว ผลการเก็บและวิเคราะห
ตัวอยางน้ําครั้งนี้พบการปนเปอน 5 ตําแหนง สารที่พบ คือ สารคลอโรฟอรมที่บริเวณหอพักแหง
หนึ่งบริเวณบานคอกวัว ปริมาณ 16 ppb ซึ่งอยูใกลบริเวณโรงงาน ทั้งนี้ จะทําการตรวจในครั้งที่ 3
เพื่อวัดระดับน้ําและวิเคราะหซ้ําอีกครั้งเพื่อยืนยันการพบสาร VOCs
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม สรุปไดดังนี้
 ความคิดเห็นตอขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อปองกันและแกปญหาการปนเปอนในดินและน้ําใต
ดิน
-คุณศิริธัญ ไพโรจนบริบูรณ
-ขอเสนอดานสถาบัน/องคกร ไมเห็นดวยกับขอเสนอแรก เนื่องจากการตั้งองคกรขึ้นใหม
อาจทํายาก ขอเสนอแนวทางที่สองอาจเปนไปไดงายกวา โดยรวบหนวยงานดานสิ่งแวดลอมที่มีอยู
3 หนวยงาน คือ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ และสํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหอยูในรูปแบบทบวงโดยปรับแกกฎหมายในพ.ร.บ.สิ่งแวดลอม
ใหมีอํานาจเหนือกฎหมายที่กําหนดหนาที่หนวยงานดานสิ่งแวดลอม
-ขอเสนอการจัดตั้งกองทุน เห็นดวยกับขอเสนอการใชกองทุนเดิมที่มีอยู โดยเพิ่มบทบาท
ของกองทุนอนุรักษน้ําบาดาล และกองทุนสิ่งแวดลอม สําหรับระบบการประกันภัยอาจเพิ่มกิจกรรม
ความเสี่ยงที่กวางขึ้น เชน เรื่องของดานเรือบรรทุกน้ํามัน สวน performance bond ควรเพิ่มเติมการ
แบงขนาดของโรงงาน และอาจรวมไปถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการขนสงดวย
-การพิสูจนหลักฐานดานสิ่งแวดลอม ปจจุบัน หลายหนวยงานมีอยู แลวทั้งระบบกฎหมาย
และการตรวจสอบแตมปี ญหาเรื่องมาตรฐานและหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรอง
- มาตรฐานการฟนฟู ควรคํานวณวาคุมคาหรือไมสําหรับการลงทุนเพื่อ clean up
-สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
-มาตรการดานสถาบัน/องคกร เห็นดวยกับขอเสนอการจัดตั้งทบวงสิ่งแวดลอม สวนการ
จัดตั้ง องค กรคลาย EPA นั้น ควรศึก ษาประเด็ นเรื่ องความแตกต างทางวั ฒนธรรมขององคก ร
ลักษณะของคนในองคกร และปญหาการเมืองทองถิ่น
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-ควรปรับปรุงกฎหมายใหมีอํานาจหนาที่อยูภายใตหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง และมีอํานาจ
เหนือกวากฎหมายอื่นๆ เพื่อการจัดการแบบเด็ดขาดแบบ EPA
-การจัดตั้งกองทุน กรณีกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล จะเนนนําไปใชเรื่องความเสี่ยงของการใช
น้ําบาดาล แตยังไมมีการศึกษาในเรื่องการปนเปอน ทีมวิจัยควรไปศึกษาในขอกฎหมายใหละเอียด
วาสามารถนํามาใชไดหรือไม สวนกองทุนสิ่งแวดลอมอาจนํามาใชแกปญหาได
-ควรมีกระบวนการที่สามารถพิสูจนเพื่อใหไดหลักฐานชัดเจน
- Performance Bond ควรวิเคราะหเพิ่มเติมวามีผลตอการพัฒนาผลทางธุรกิจหรือไม
- การจัดตั้งศาลสิ่งแวดลอม ควรศึกษาวิเคราะหเชิงลึกวาใหผลดีหรือผลเสียอยางไร
-รศ.สุชาตา ชินะจิตร
1. แนวทางการแกปญหาควรให เปน agenda-based ไมใช function-based และอยากให
ทีมวิจัยศึกษาอยางละเอียดและชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากทุกหนวยงานมีแนวคิดแบบเดียวกัน วาใน
ภาวะบานเมืองไมปกติจะเสนอการแกพ.ร.บ.อยางเรงดวน เลยทําใหมีพ.ร.บ. ที่รอปรับแกมากมาย
2. ขอสังเกตที่พบจากที่ประชุม คือปญหาหลักๆ ในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมคือ ปญหา
การเมือง ชาวบานไมกลาเรียกรอง กรมควบคุมมลพิษไมมีอํานาจในการจัดการโดยตรง ธรรมชาติ
ของหนวยงานราชการของไทย ซึ่งประเด็นปญหาเหลานี้ อยากใหทีมวิจัยนําไปวิเคราะหเพื่อหา
ขอสรุปที่ดีที่สุดสําหรับการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายที่เปนรูปธรรมเพื่อแกปญหาการปนเปอนดิน
และน้ําใตดิน
 ความคิดเห็นตอผลการศึกษาการปนเปอนของสารอินทรียไอระเหยในดินและน้ําใตดิน
บริเวณนิคมอุตสาหกรรม จ.ลําพูน
-ดร.พิชญ รัชฎาวงศ
การพบสารคลอโรฟอรมแสดงวาจะตองมีปริมาณสารเหลานี้เปนจํานวนมากเนื่องจากสภาพ
ดินในบริเวณดังกลาวเปนดินเหนียวซึ่งจะมีการดูดซับสารเอาไว อีกทั้งบอที่ใชเก็บตัวอยางน้ําเปนบอ
เปด จึงคิดวาสารเหลานี้นาจะระเหยออกไป แตอยางไรก็ดี ควรมี ก ารตรวจวิ เ คราะห ผ ลซ้ํ า อย า ง
ละเอียด และควรมีผูเชี่ยวชาญเขามารวมตรวจสอบ
-คุณศิริธัญญ ไพโรจนบริบูรณ
ควรมีการตรวจวิเคราะหผลซ้ําอยางละเอียดเพื่อยืนยันการพบสาร VOCs เพื่อที่จะไดชี้แจง
ขอมูลแกผูวาราชการจังหวัดรับทราบและแกปญหา เนื่องจากบริเวณที่พบเปนหอพักมีผูคนหนาแนน
มาก จึงนาเปนหวงผลกระทบตอสุขภาพ สวนการนําเรื่องเขาสูคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ผลการศึกษาควรมีความแมนยําและเชื่อถือได
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-ดร.อักษรา พฤทธิวิทยา
ควรศึกษารายละเอียดในเชิงลึกวา โรงงานใดในการนิคมที่ยังใชสารตั้งตนของสาร VOCs
เหลานี้ เพราะการยอยสลายจาก TCE มาเปนคลอโรฟอรมนั้น จริงๆ แลวใชเวลาในการยอยสลาย
นานมาก ดังนั้นเปนไปไดวาคลอโรฟอรมที่ตรวจพบอาจไมใชตัวที่ถูกยอยมาจาก TCE และนาจะ
ศึกษาตอไปวามีการใชสารคลอโรฟอรมภายในการนิคมหรือไม
-คุณนิศากร โฆสิตรัตน
อยากใหทีมวิจัยเพิ่มเติมในประเด็น การจัดทํามาตรฐานของบริเวณพื้นที่เสี่ยง และควร
สงเสริมใหประชาชนรับรูข อมูลขาวสาร และควรมีการศึกษาวิจัยอยางตอเนื่อง เพื่อไมใหเกิดการขาด
ตอน และเนนพัฒนาการวิจัยในพื้นที่อยางตอเนื่อง
-อ.ไพสิฐ พาณิชยกุล
มีขอสังเกตในประเด็นของสิทธิ และการรับรูขาวสารของชาวบานที่มักไมไดรับความเปนธรรม
เชน กรณีโรงไฟฟาแมเมาะที่ประชาชนฟองรองตอศาล กลับพบวาอัยการหาวิธีแกตางใหรัฐฯ ที่บาง
สะพาน และบ า นกู ด กรณี มีก ารขยายพื้ นที่ ของการนิ ค มลุ ก ล้ํ าเขตพื้ นที่ ส าธารณะ เมื่ อ ชาวบ า น
เรียกรอง โดนมือปนขมขู
-รศ.สุชาตา ชินะจิตร
ทําอยางไรจะปรับปรุงโครงสรางหนวยงานดานสิ่งแวดลอมใหมีความรับผิดชอบและรวมมือ
กันแกปญหาในเรื่องสิ่งแวดลอม รวมทั้งสรางกระบวนการเรียนรูใหชาวบานรับทราบขอมูลขาวสารที่
ถูกตองดวย ปญหาที่เกิดขึ้นแลวไมควรเนนหาผูกระทําผิด แตควรเผยแพรขอมูลสูสาธารณะเพื่อ
รั บทราบข อ มู ล โดยเฉพาะสถาบั นการศึ ก ษาควรเป นหน ว ยงานกลางเพื่ อ ประสานงานระหว า ง
หนวยงานตางๆในการแกปญหา
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5. การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “แนวทางการประเมินคาใชจาย
ในการฟนฟูพื้นที่ปนเปอนกรณีตัวอยางการปนเปอนสารแคดเมียมในดิน
บริเวณลุมน้ําแมตาว อ.แมสอด จ.ตาก”
วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ หองประชุม สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
ผูเขารวมประชุม
1. ทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย เสถียรไทย
2. ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน
3. ผศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ
4. ผศ.ดร.วรเวศม สุวรรณระดา
5. ดร.พิชญ รัชฎาวงศ
6. คุณสุเมธา วิเชียรเพชร
7. คุณศิรินาท ผองญาติ
8. ดร.อรทัย ศุกรียพงศ

สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สวนปฏิบัติการฉุกเฉินและฟนฟู กรมควบคุมมลพิษ
สวนปฏิบัติการฉุกเฉินและฟนฟู กรมควบคุมมลพิษ
สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

ทานผูหญิงสุธาวัลย เสถียรไทย ชี้แจงวัตถุประสงคของการจัดประชุมในครั้งนี้วาเพื่อหารือ
ถึงความเปนไปไดในการ clean up พื้นที่ที่ปนเปอนสารแคดเมียมที่ จ.ตาก จํานวน 1,3000 ไร
รวมถึงการประเมินคาใชจายสําหรับการฟนฟูพื้นที่ดังกลาว
คุณสุเมธา วิเชียรเพชร ไดอธิบายถึงผลการสํารวจพื้นที่ที่ปนเปอนสารแคดเมียมบริเวณลุม
น้ํ า แม ต าวตอนล า ง และบ า นพะเด ะ จากการตรวจวิ เ คราะห ใ นดิ น และข า วพบมี ก ารปนเป อ น
แคดเมียมสูงบริเวณใกลลําน้ํา และบริเวณที่มีการผันน้ําเขานา แตบริเวณที่อยูหางจากลําน้ําจะมีการ
ปนเปอนต่ํา จึงรายงานผลการสํารวจไปยังหนวยงานราชการเพื่อใหแกไขปญหา แตกลับไมมีความ
คืบหนา ดังนั้นจึงมีการเปดเผยขอมูลการสํารวจสูสาธารณะ ตอมารัฐบาลจึงไดตั้งคณะทํางานขึ้น
เพื่อแกไขปญหา และเนื่องจากตองการชดเชยคาเสียหายใหกับชาวบาน จึง ไดประเมินพื้นที่เสี่ยง
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 13,000 ไร ซึ่งหากตองการ clean up พื้นที่ที่ปนเปอนสารแคดเมียม
จําเปนตองทําการสํารวจพื้นที่อยางละเอียด
 ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินคาใชจายในการ clean up พื้นที่ที่ปนเปอนสารแคดเมียม
ประกอบดวย
1) การสํารวจพื้นที่และจัดทําขอบเขต (zoning) อยางละเอียด (คาใชจายประกอบดวย คา
สํารวจ และคาวิเคราะห ซึ่งมีราคาคอนขางสูง ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษมีเครื่องมือการตรวจวิเคราะห
เรียกวาเครื่อง X-ray cadmium สามารถเก็บตัวอยางดินมาตรวจไดทันที)
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2) การจัดการพื้นที่หลังทํา zoning ประกอบดวย 3 ขั้นตอนไดแก
2.1) การขุดลอกหนาดิน ลึกประมาณ 30 ซม.สําหรับพื้นที่ที่มีการปนเปอนแคดเมียมสูง
และนําไปทิ้งบริเวณที่กําหนด เชน บริเวณเหมืองเกา (คาใชจายในการจางแรงงานขุดลอก และคา
ขนสงไปถมสถานที่ที่กําหนด)
2.2) การพลิกหนาดิน ลึกประมาณ 50 ซม.สําหรับพื้นที่ที่มีการปนเปอนระดับปานกลาง
และใสปูนขาวเพื่อปองกันไมใหแคดเมียมละลายลงน้ําใตดิน (อาจใชเครื่องไถกลบซังขาวของกรม
สงเสริมการเกษตร)
2.3) การบําบัดโดยวิธีธรรมชาติ (bioremedy) เชน การปลูกพืชดูดซับแคดเมียม หรือการ
ใสปูนขาว เพื่อปรับปรุงดิน
 ขอเสนอแนะสําหรับการแกปญหาเรื่องสิ่งแวดลอม
- ควรสรางภาคีรวมจัดการแกปญหาการปนเปอนสารเคมี
- ควรมีเจาภาพใหญที่เปนหลักในการจัดการปญหา เชน คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
โดยตั้งคณะทํางานเพื่อรวมทุกหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาชวยแกปญหา
เสนอให สกว. จัดเสวนาใหญ โดยเชิญหนวยงานเกี่ยวของกับการแกปญหาการปนเปอน
สารเคมี ผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอม ศาลฎีกา ศาลปกครอง เพื่อมาหารือรวมกันถึงแนวทางการ
แกปญหาเรื่องสิ่งแวดลอมในระยะยาว
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6. การประชุมเชิงวิชาการเพื่อนําเสนอรางผลการศึกษา
โครงการ “ขอเสนอแนวทางการประเมินสถานการณการปนเปอนสารประกอบอินทรีย
ระเหยในน้ําใตดิน บริเวณชุมชนรอบพื้นที่อุตสาหกรรม จ.ลําพูน”
วันจันทรที่ 5 กุมภาพันธ 2550 ณ หองประชุม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผูเขารวมประชุม
1. ทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย เสถียรไทย

สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอม
2. ผศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3. ผศ.ดร.วรเวศม สุวรรณระดา
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. ดร.พิชญ รัชฎาวงศ
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. ผศ.ดร.ฟองสวาท สุวคนธ สิงหราชวราพันธ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
6. ดร.ศตวรรษ แสนทน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
7. ดร.สุนันทา วังกานต
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
8. รศ.ดร.นพ.พงศเทพ วิวรรธนะเดช
คณะแพทยศาสตร ม.เชียงใหม
9. รศ.ดร.เรณู สุขารมณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10.คุณสุปราณี จงดีไพศาล
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
11. คุณนิสา แกวแกมทอง
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
12. คุณมีศักดิ์ มิลินทพิสมัย
งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานน้ํา
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
13. คุณพีระพงษ สุนทราเคหะ
สวนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานน้ํา
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
14. ดร.แฟรดา มาแหล็ม
สวนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานน้ํา
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
15.คุณอารีรัตน จากรกุล
สวนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานน้ํา
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
16. คุณศิริธัญญ ไพโรจนบริบูรณ
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
17.คุณณัฏฐนิช ศิริกุล
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
18. คุณสุเมธา วิเชียรเพชร
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ
19. ดร.จันทรา ทองคําเภา
สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
20. ดร.อรัญญา เฟองสวัสดิ์
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
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21. รศ.ดร.จินต อโณทัย
22. คุณงามวัลย ทัศนียานนท
23.ดร.นลินี ศรีพวง
24. คุณสุทธิ ตันติพิสิฐกุล
25. ผศ.ดร.ฉลองขวัญ ตั้งบันลือกาล
26. คุณอุษา บุญญเลสนิรันตร
27. คุณสกุลวลัย มะนะโส

คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
กรมควบคุมโรค
สํานักเทคโนโลยีน้ําและการจัดการมลพิษโรงงาน
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันธรรมรัฐฯ
สถาบันธรรมรัฐฯ

 ทีมวิจัยนําเสนอผลการศึกษาโครงการ“ขอเสนอแนวทางการประเมินสถานการณการปนเปอน
จากสารประกอบอินทรียไอระเหยในน้ําใตดิน กรณีตัวอยาง บริเวณชุมชนรอบพื้นที่อุตสาหกรรม
จั ง หวั ด ลํ าพู น ” โดย ผศ.ดร.ฟองสวาท สุ วคนธ สิ งหราชวราพั นธุ วั ตถุ ประสงค ของการศึ กษาเพื่ อ
ประเมินระดับการปนเปอนของสาร VOCs ในน้ําใตดิน และคาดการณเบื้องตนถึง โอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน รวมทั้งเสนอแนวทางการประเมินสถานการณการปนเป อนของ
สารเคมีในดินและน้ําใตดิน และ กระบวนการพิสูจนความเสียหาย โดยทําการศึกษาเฉพาะบริเวณ
รอบนอกพื้นที่อุตสาหกรรม ผลการศึกษาตรวจตรวจพบสาร VOCs จากบริเวณที่เก็บตัวอยาง
โดยเฉพาะพื้นที่หอพักเอสพีตรวจพบสารคลอโรฟอรมเปนปริมาณคอนขางสูง สวนบริเวณบานคอก
วัวพบสาร VOCs หลายชนิด เชน TCE พบวามีคาต่ํากวาคามาตรฐานเพียงเล็กนอย เมื่อทําการ
ทดลองซ้ําเพื่อยืนยันผลอีกครั้งในการเก็บตัวอยางน้ําครั้งที่สาม ตรวจพบสาร VOCs เพิ่มขึ้นในพื้นที่
วัดสันปาฝาย วัดประตูโขง วัดสันปูเลยดานหลัง วัดฮองหอมวง หอพักเอสพี วัดสันปูเลยซอย 2 และ
บานเหลา
สํ าหรั บผลการศึ กษาโครงการ “แนวทางการประเมิ นผลกระทบด านสุ ขภาพจากการได รั บ
สารอินทรียระเหย กรณีนิคมอุตสาหกรรม จ.ลําพูน” โดย รศ.ดร.นพ.พงษเทพ วิวรรธนะเดช และ รศ.ดร.
เรณู สุขารมณ ทําการตรวจเลือดของของชาวบานกลุมตัวอยาง แตยังไมพบความผิดปกติ หรืออาการ
ของโรค
 ขอคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม
ควรศึกษาเพิ่มเติมโดยกําหนด control point และ control group เปรียบตัวเปรียบเทียบ
เพื่อใหไดผลการศึกษาที่ชัดเจนเกี่ยวกับแหลงที่มาของการปนเปอน และควรมีการตั้ง reference
point เพื่อตรวจสอบวาปญหามาจากการนิคมหรือไม
การศึกษาผลดานสุขภาพ อาการของโรคที่ไดตั้ง สมมุติฐานไวไมสามารถบอกไดแนชัดวามี
สาเหตุมาจากสารอินทรียไอระเหย และควรศึกษาเพิ่มเติมโดยการวัดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง
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ควรประเมินความเสี่ยงดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมของผลกระทบจากการปนเปอนของสาร
คลอโรฟอรม
ควรใชเงินจากกองทุนสิ่งแวดลอมมาใชการปนเปอนในดินและน้ําใตดินในกรณีฉุกเฉิน โดย
การปรับปรุงกฎหมายใน พ.ร.บ.สิ่งแวดลอมฯ 2535 เพื่อใหส ามารถนําเงินมาเพื่อใชแกปญหาได
สะดวก และรวดเร็วขึ้น
ขณะนี้กรมทรัพยากรน้ําบาดาล อยูระหวางดําเนินการฟนฟูน้ําใตดินในพื้นที่ที่มีการปนเปอน
โดยนํารองที่ จ.นครราชสีมา กรณีเจนโก และไดใหทุนสนับสนุน อ.ฟองสวาท ทําการศึกษาตอที่นิคม
ภาคเหนือ จ.ลําพูน
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม อยูระหวางดําเนินการศึกษาแหลงที่มาของการปนเปอนน้ํา
ใตดิน และหาขอบเขตการแพรกระจายของการปนเปอนที่เกิดขึ้น

ผนวก ข-32

7. การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกระทรวงคลังและผอ.กองทุนสิ่งแวดลอม
เรื่อง “เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและการปรับบทบาทหนาที่ของกองทุนสิ่งแวดลอมเพื่อ
ปองกันและแกปญหาการปนเปอนของสารเคมีในดินและน้ําใตดิน”
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ 2550
ณ หองประชุม สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
ผูแทนกระทรวงการคลังนําเสนอในที่ประชุ มวา กระทรวงคลังมี แผนดําเนินงานโครงการ
จัดทํารางกฎหมายพ.ร.บ.ภาษีสิ่งแวดลอม โดยจัดเก็บภาษีจาก product charge, pollution tax,
พันธบัตรสิ่งแวดลอม (performance bond) และ ภาษีสารเคมี(กําหนดเฉพาะสินคาหรือสารเคมีบาง
รายการ) หลักการ คือ มอบหมายใหหนวยงานที่รับผิดชอบเปนผูจัดเก็ บ และนําเงินมาไวที่คลัง
จากนั้นจึง ear mark เขากองทุนสิ่งแวดลอม และทุกหนวยงานสามารถนําเงินไปใชไดหากเปนเรื่อง
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม โดยการตั้งอนุกรรมการกองทุนขึ้นมาเพื่อทําหนาที่อนุมัติเงิน
นอกจากนี้ กระทรวงคลังมีแนวคิดจัดทํากองทุนในระดับจังหวัด โดยใหทองถิ่นมีอํานาจใน
การจัดเก็บคาธรรมเนียม
ทีมวิจัยนําเสนอ (ราง) การปรับปรุง พ.ร.บ.สิ่งแวดลอมฯ 2535 ดังนี้
-มาตราแรก ( preamble) เจาพนักงานสิ่งแวดลอมทองถิ่นควรใหเปนระดับจังหวัด ในการกํากับดูแลเรื่องสิ่งแวดลอม
ไมควรอยูในระดับตําบล หรือ อําเภอ ซึ่งเล็กเกินไป
-หมวดที่ 2 เรื่องกองทุนสิ่งแวดลอม
แทรกมาตรายอยระหวางมาตรา 22 และ 23
มาตรา 22
มาตรายอย 1. สวนการเก็บคาธรรมเนียม และภาษีสิ่งแวดลอม ซึ่งมีรูปแบบของแหลงที่มาของเงินหลายทาง เชน
ก. คาธรรมเนียมผลิตภัณฑ (product charges)
ข. คาธรรมเนียมบรรจุภัณฑ (packaging taxes)
ค. เงื่อนไขการถือพันธบัตรสิ่งแวดลอม (performance bond) สําหรับโรงงานหรือสถานประกอบการ
บางประเภทที่ระบุในกฎกระทรวงที่มีความเสี่ยงอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในวงกวาง
มาตรายอย 2. สวนกิจกรรม Buy-back and Refund (กองทุนรับซื้อคืน พวกขยะอันตรายและไมอันตราย)
มาตรา 23
เพิ่มมาตรา คาธรรมเนียม คาปรับ และคาใบอนุญาตที่เกี่ยวกับมลพิษ ใหเปนรายไดระหวางหนวยงานทองถิ่น
-หมวดที่ 8 เรื่องการควบคุมมลพิษ
สวนที่ 7 มาตรา 80 (เรื่องการตรวจสอบและการควบคุม) Information Disclosure และใหอํานาจ monitoring ใหกับ หนวย
กํากับสิ่งแวดลอมทองถิ่นในระดับจังหวัด
เพิ่มมาตรา ที่จะลด conflict of interest กรณีพิพาทระหวางชุมชนกับโรงงานประกอบการ ควรมีคณะอนุญาโตตุลาการดาน
สิ่งแวดลอมระดับจังหวั ด เพื่อทํา conflict resolution แกปญ หา conflict ระหวางชุมชน กับโรงงาน ทําหนาที่รับเรื่อ ง
รองเรียน และไกลเกลี่ยโดยจัดใหอยูบนโตะเจรจา จุดประสงคเพื่อใหโรงงานอาย และสามารถเปดเผยขอมูลได เปน public
information เพื่องายตอการพิจารณาคดีเมื่อสงเรื่องฟองศาล แตไมไดมีหนาที่พิจารณาคดีแทนศาล
-สวนที่ 8 (เรื่องคาบริการ และคาปรับ)
เพิ่มมาตรา เรื่องมาตรการอุดหนุน และการใหรางวัล เชน การใหรางวัลธรรมาภิบาลดานสิ่งแวดลอมภายในโรงงาน
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 ขอเสนอแนะตอเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและกฎหมายเพื่อปองกันและแกปญหา
การปนเปอนของสารเคมีในดินและน้ําใตดิน
คณะวิจัยควรเสนอการปรับปรุงกฎหมายในพ.ร.บ.สิ่งแวดลอมฯ 2535 เพื่อรองรับกฎหมาย
พ.ร.บ.ภาษีสิ่งแวดลอมที่กําลังจะเกิดขึ้น ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในป พ.ศ.2554
ควรเพิ่มรายละเอียดเรื่องชองทางเงินเขา-ออก โดยกําหนดเปนขอบังคับในกฎหมายเพื่อให
มีความชัดเจน และควรกําหนดวาหนวยงานใดควรนําไปปฏิบัติ
การเก็บภาษีสิ่งแวดลอมควรเก็บเงินไวที่กระทรวงคลังแลวคอยมอบอํานาจใหกับหนวยงาน
ในพื้นที่เปนผูดําเนินการ
สําหรับการแกปญหาในกรณีเรงดวนมีชองทางที่จะใชเงินกองทุนสิ่งแวดลอมตามมาตรา 2324 ซึ่งเปนเงินชวยเหลือสําหรับกิจการที่สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม นาจะนําเงินไปใชแกปญหาได
กรณีคาพันธบัตรสิ่งแวดลอม (performance bond) ควรเพิ่มเติมรายละเอียดเรื่องวิธีการ
จัดเก็บ เชน หนวยงานใดควรเปนผูออกพันธบัตร และจัดเก็บอยางไร นอกจากนี้ควรอธิบายเพิ่มเติม
เรื่องของการใหดอกเบี้ยกรณีโรงงานที่ไมมีปญหาเรื่องสิ่งแวดลอม
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8. การประชุมเพื่อนําเสนอผลการศึกษา
โครงการ “ขอเสนอทางเลือกของมาตรการการปองกันและฟนฟูความเสียหายจากการ
ปนเปอนดินและน้ําใตดิน”
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2550 เวลา 13.30-16.30 น. ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร
รายชื่อผูเขารวมประชุม
1.ทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย เสถียรไทย
2.อ.พนัส ทัศนียานนท

มูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3.รศ.สุชาตา ชินะจิตร
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
4.คุณสุปราณี จงดีไพศาล
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
5.ผศ.ดร.วรเวศม สุวรรณระดา
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
6.ผศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
7.ดร.พิชญ รัชฎาวงศ
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
8.คุณโสภณ ตะติโชติพันธุ
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
9.รศ.ดร.อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร
10.ผศ.ดร.เรวดี โรจนกนันท
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
11.ดร.อักษรา พฤทธิวิทยา
ภาควิชาวิศวกรรมแหลงน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
12 ผศ.อุดมศักดิ์ สินธิพงศ
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
13. รศ.ดร.สกนธ วรัญูวัฒนา
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
14.คุณธิติวุฒิ คชสารศีล
WWF ประเทศไทย
15.ดร.วิจารย สิมาฉายา
ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ
กรมควบคุมมลพิษ
16.ดร.อรนุช หลอเพ็ญศรี
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
17.ดร.อรัญญา เฟองสวัสดิ์
สวนฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
18.คุณปรีชา ฉัตรสันติประภา
กรมวิชาการเกษตร
19.คุณมีศักดิ์ มีลินทพิสมัย
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
20.คุณฝายคํา หาญณรงค
กรีนพีช เอเชียตะวันออกเฉียงใต
21.ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ม.มหิดล
22. ผศ.ดร.ฟองสวาท สุวคนธ สิงหราชวราพันธ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
23. ดร.ศรัณย เตชะเสน
ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
24. คุณเย็นฤดี วงศพุฒ
มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
25. คุณยุวดี คาดการณไกล
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
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26. นายครรชิต คุรุรัตนพันธ
27.คุณปารวี สิโนรัตน
28.ดร.อัจฉรี ชไตนมีลเลอร
29.คุณธิติวัจน วิสารัตน
30.คุณพรเพ็ญ มีทองมูล
31.นางศิริลักษณ มีนะกนิษฐ
32.ดร.อาภา หวังเกียรติ
33.คุณอัญชลี ยิ่งทวีสิทธิกุล
34.คุณศิริธัญญ ไพโรจนบริบูรณ
35.คุณโชติ ตราชู
36.คุณดวงกมล คลายคลึง
37.คุณมณีขวัญ จันทรศร
38.คุณศิริลักษณ ทัสนารมย
39.คุณสันติ บุญประคับ
40.นางสาวสุภาวินี นิลเขต
41.คุณอภิชาติ ผลเกิด
42.คุณพัทธนันทน ดาริน
43.คุณจิติศักดิ์ เปรมมณี
44.นายรัตน เลี้ยงสกุล

45.ดร.อรทัย ศุกรีพงศ
46.นายธงชัย ใบตระกูล
47. คุณสงกรานต ปองบุญจันทร
48.คุณสุภาภรณ มาลัยทอง
49. ผศ.บุญยง โลหวงศวัฒน
50. คุณเอกจําเริญ จันทรดี
51.คุณธีรินทร สุขสวัสดิ์
52.ดร.ธเนศร สีหะบุตร
53.คุณนิสา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

กองโรงงานกําจัดมูลฝอย สํานักสิ่งแวดลอม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สวนอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร ม.รังสิต
สํานักเทคโนโลยีน้ําและการจัดการมลพิษโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สํานักงาน กปร
สํานักงานกองทุนสิ่งแวดลอม สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
สํานักงานพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร
สํานักจัดการกากของเสียอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
สํานักทรัพยากรแร กรมทรัพยากรธรณี
สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน
สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร
โครงการนิติธรรมสิ่งแวดลอม
โครงการนิติธรรมสิ่งแวดลอม
ศูนยบริการเทคโนโลยีน้ําบาดาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กองนิติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ม.มหิดล
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54.นายแพทยวีระ บูรณวิจารณ
55.คุณเอกรัช ฉุงนอย
56.คุณเชวง จาว
57.คุณณัฐวดี แมนเมธี
58.คุณอุบลวรรณ สิทธิธรรม
59.คุณวีรพล เพชรานนท
60.คุณมุกดา จารีศรีพันธุ
61.คุณสุชาดา ศรีไพโรจนธิกุล
62.คุณฉลองขวัญ ตั้งลือพล
63.คุณบุญลักษณ เมามบ

สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ
สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
กลุมอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรม
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรธรณี
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร

เปดประชุมเวลา 13.30 น.
1.การนําเสนอผลการศึกษา
 การวิเคราะหอุปสรรคของการจัดการมลพิษในภาพรวม โดย ทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย
เสถียรไทย โดยอาศัยการวิเคราะหจาก 4 กรณีศึกษา พบวาอุปสรรคดานการจัดการมลพิษมีสาเหตุ
เนื่ อ งมาจากระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล อ มขาดความมี เ อกภาพ ไม มี เ จ า ภาพโดยตรง
ขาด
ประสิทธิภาพ และขาดธรรมาภิบาล ซึ่งหากพิจารณาถึงภารกิจหลักในการปองกันและแกไขปญหา
มลพิษ (function) ที่หนวยงานหรือองคกรตองรับผิดชอบซึ่งตองทําให เกิดขึ้นใหครบทั้งขบวนการ มี
ดังนี้
1. มาตรการปองกัน ซึ่งรวมถึงการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหรือโครงการที่เสี่ยงตอ
การเกิดปญหา การมีมาตรฐาน การรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ตลอดจนมาตรการที่จะให
เกิดความรับผิดชอบตอปญหา เชน soil audit
2. การตรวจสอบการทํางาน ซึ่งเกี่ยวของกับการเขาถึงขอมูลของแหลงกอมลพิษ
3. การคนพบหรือยืนยัน (identify) ปญหาการปนเปอนของสารเคมี ซึ่งจะตองมีทั้งการ
สํารวจแหลงมลพิษอยางเปนระบบ และการเขาไปตรวจสอบกรณีรองทุกขตางๆ
4. มาตรการการแกปญหา ซึ่งมีทั้งระยะสั้น คือบําบัดฟนฟูแกไขปญหาเฉพาะหนา ตลอดจน
การมีกองทุนเยียวยาและชวยเหลือเปนหลักประกันการแกปญหาในระยะยาว
5. กระบวนการยุติธรรม ที่จะตองทําใหหลักผูกอมลพิษตองรับผิดชอบ (PPP) มีประสิทธิผล
ตลอดจนลดปญหาความขัดแยงและความไมเปนธรรม
6. การติดตามประเมินผลและเฝาระวังหลังเกิดปญหา ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่
7. การสรางฐานขอมูลและการเปดเผยขอมูล ซึ่งจะไปโยงกับการตรวจสอบการทํางาน
ซึ่งในการทําใหเกิดขึ้นทั้งกระบวนการ สิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง คือ เงื่อนไขของการมีธรรมาภิ
บาลในการจัดการสิ่งแวดลอมในบริบทของสังคมไทยในดูในระบบของการจัดการปญหาดังกลาว
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ประเด็นหลักสําคัญของปญหาธรรมาภิบาลที่เกิดขึ้น ในระบบการจัดการสิ่งแวดลอมโดยรวม ยังขาด
การคานและถ ว งดุ ล อํ า นาจ การมี แ รงจู ง ใจที่ เ หมาะสมและสามารถเอาผิ ด รวมทั้ ง การชดเชย
ผูเสียหายไดอยางมีประสิทธิผลและยุติธรรม การเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน และการมีขอมูลที่
สามารถตรวจสอบและเชื่อถือได การสรางองคความรู กระบวนการเรียนรูและคนหาขอมูล โดยมี
สวนรวมของประชาชน การสนับสนุนใหหนวยงานเขามามีบทบาท ทําใหการเขาไปตรวจสอบการ
แกปญหา หรือระบบการถวงดุลอํานาจทําไดยากขึ้น การปองกันการทุจริต การทําใหระบบมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นดวยการลดตนทุนหรือการสูญเปลา (transaction costs) ในการดําเนินนโยบาย
และดําเนินการจัดการตางๆ และการนําเครื่องมือดานเศรษฐศาสตร และการจัดการมาชวย และการ
สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึก อีกทั้งการสรางหลักประกันให เกิดความมั่นใจในการ
กระทําที่เหมาะสม
 ขอเสนอแนะดานสถาบัน/องคกร โดย รศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ
มีขอเสนอแบงเปน 2 สวน คือ มาตรการระยะยาว และมาตรการระยะสั้น โดยที่ในระยะยาว
ตองแกปญหาทั้งในระดับชาติ และระดับทองถิ่น/พื้นที่
- ระดับชาติ มี 2 แนวทาง
แนวทางที่ 1 จั ด ตั้ ง องค ก รในลั ก ษณะองค ก รมหาชน “องค ก รพิ ทัก ษ สิ่ ง แวดล อ ม” มี
องคประกอบของตัวแทนประชาชนและหนว ยงานที่เกี่ยวขอ ง ทําหนาที่ กรณี หากมี ปญหามลพิ ษ
สิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมที่หนวยงานรัฐเกี่ยวของไมสามารถดําเนินการได identify แหลงกําเนิดของ
ปญหามลพิษ และทําหนาที่แทนพนักงานสอบสวนในการรวบรวมหลักฐานและตรวจพิสูจน
แนวทางที่ 2 ปรับโครงสรางทางอํานาจของหนวยงานที่มีอยูเดิม โดยปรับหนวยงานของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และกระทรวงอุตสาหกรรมใหมีความเปนเอกภาพ
-ระดับทองถิ่น/พื้นที่ เสนอการจัดตั้ง องคกรกึ่งตุลาการดานสิ่งแวดลอม (Tribunal) ซึ่งเปน
คณะกรรมการในรูปแบบที่ทําหนาที่กึ่งศาล ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคตางๆ หนวยงาน
ภาครัฐ ประชาชน ทําหนาที่ระงับขอพิพาทระหวางผูเสียหายกับโรงงานอุตสาหกรรม จะทําเชนนั้น
ไดนั้น ภายในองคกรตองอาศัยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยทําหนาที่รับเรื่องทั้งหลายที่เปนเรื่อง
ทุ ก ข ร อ นของผู เ สี ย หายหาข อ เท็ จ จริ ง และวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าด ซึ่ ง ต อ งกํ า หนดวิ ธี พิ จ ารณาคดี และ
มาตรฐานให เ ป นไปตามหลั ก สากลเหมื อ น EPA รวมถึ ง ในการดําเนิ นกิ จการอุ ต สาหกรรมหาก
ตองการใหยั่งยืน ตองดูเรื่องทิศทางในการดําเนินกิจกรรมและเนนการปองกันมากกวาการแกไข
ปญหา ซึ่งจะตองเพิ่มกระบวนการในการติดตามตรวจสอบใหเขมงวดติดตามตรวจสอบ หนวยงาน
ที่ทําหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายใหปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งรวมทั้งจังหวัด ทองถิ่น และการนิคม
 ขอเสนอแนะดานเศรษฐศาสตร โดย ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน และ ผศ.ดร.วรเวศม
สุวรรณระดา มีขอเสนอแนะใน 2 แนวทาง ดังนี้
แนวทางแรก จัดตั้งกองทุนเฉพาะ เนื่องจากความลาชาในการเขามาแกไขปญหาของภาครัฐ
และปญหาดานงบประมาณ เชน การชดเชยผูเสียหายในกรณีแมตาว คาใชจายในการคลีนอัพที่ยัง
หาผูรับผิดชอบไมได
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แนวทางที่ 2 จัดหาแหลงรายไดใหเพียงพอโดยปรับบทบาทกองทุนสิ่งแวดลอมที่มีอยูใน
ปจจุบันเพื่อนําเงินมาใชกรณีฉุก เฉิน รวมทั้งการหาเงินเขากองทุนซึ่ง จําเปนตองมีทั้งสวนที่มาจาก
ภาครัฐ (ภาษี) ผูกอมลพิษ (คาเสียหายที่ฟองรองได) และกิจการที่มีความเสี่ยงในการกอมลพิษ (เงิน
มัดจําหรือPerformance Bond) โดย การกําหนดเงื่อนไขให (แกโครงการลงทุน/โครงการพัฒนา)
ตองวางเงินจํานวนหนึ่งไวกับรัฐ (หรือสังคม) กลาวจําเพาะเจาะจงคือใหซื้อพันธบัตรสิ่งแวดลอมของ
รัฐบาล ทํานองเดียวกับ “มัดจํา” หรือ “คาประกันความเสียหาย” โดยมีเงื่อนไขจะคืนเงินใหพรอมกับ
ดอกเบี้ย
 ขอเสนอดานกฎหมาย โดย นายโสภณ ตะติโชติพันธุ และนายวิพล กิติทัศนาสรชัย
แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงดานกฎหมายที่มีอยูในปจจุบัน แบงเปน 3 ระยะ ดังนี้
- มาตรการระยะสั้น เรียงลําดับความรับผิดชอบในการบังคับใชกฎหมายใหชัดเจนเพื่อสราง
บรรทัดฐานทางกฎหมาย สรางสภาพที่เอื้อตอการปฏิบัติหนาที่ราชการของเจาหนาที่ในการ
บังคับใชกฎหมายใหอยางมีประสิทธิภาพ สั่งการและกํากับใหสวนราชการทําหนาที่ตรวจพิสูจน
สาเหตุการปนเปอน
- มาตรการระยะกลาง ปรับระบบรองรับทางกฎหมายให user-friendly ปรับบทบัญญัติ
กฎหมายใหรอบครอบ รัดกุม smart regulation ยับยั้งการพัฒนาระบบกฎหมายสิ่งแวดลอมไป
ในทิศทางที่ไมเหมาะสม
-มาตรการระยะยาว จัดระบบกฎหมายสิ่งแวดลอม (สังคยานาประมวลกฎหมายสิ่งแวดลอม)
กําหนดใหมีหลักการกฎหมายใหมดานสิ่งแวดลอม และปรับปรุงหลักการกฎหมายเดิม เชน ปรับปรุง
หลักความรับผิดเด็ดขาดตามมาตรา 96 พ.ร.บ.สิ่งแวดลอม ปรับปรุงกองทุนสิ่งแวดลอม ปรับปรุง
การศึกษารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม เพิ่มหลักการฟองคดีกลุม (Class Action) เพิ่มหลักการการ
ฟองคดีสิ่งแวดลอมโดยประชาชน (Citizen suit) และนํามาตรการเสริม ตามหลักการประกันความรับ
ผิดตอบุคคลที่สามมาใช (หลักประกันความผิด)
 ขอเสนอดานสิ่งแวดลอม โดย ดร. พิชญ รัชฏาวงศ
ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ นของการพิ สู จน ห ลั ก ฐานทางสิ่ ง แวดล อ ม เช น มี ห ลายหน ว ยงานเกิ นไป
ทํางานเดี ยวกัน อํ านาจตามกฎหมายในการเข าพื้ นที่ เ พื่อ ตรวจสอบ วิธี การเก็ บ รั กษา วิ เคราะห
ตัวอยางที่ทําไมเหมือนกัน ขาดความแมนยําในการวิเคราะห ความนาเชื่อถือ นอกจากนี้ยังขาด
องคกรกลางที่เปนที่ยอมรับทั้งจากเอกชน รัฐบาล และตางประเทศ
มี ขอ เสนอแนะว า ประเทศไทยควรที่ จ ะจั ด ตั้ ง องค ก รกลางที่ เ ป นที่ ยอมรั บ ทั้ ง จากเอกชน
รัฐบาล และตางประเทศ เพื่อทําหนาที่กําหนดและประเมินมาตรฐานสิ่งแวดลอมที่เหมาะกับประเทศ
กําหนดและประเมินวิธีการเก็บ รักษา และวิเคราะหตัวอยาง พรอมกับกระบวนการการทํา QA/QC
ที่ ถู ก ต อ ง-ความน า เชื่ อ ถื อ ของข อ มู ล ตรวจสอบและ/หรื อ วางกระบวนการในการตรวจสอบ
หองปฏิบัติการ และอธิบายเหตุและผล ตลอดจนที่มาของคามาตรฐาน ตลอดจนวิธีการตางๆในการ
วิเคราะหแกหนวยงานทางกฎหมายเพื่อพิสูจนคดีทางศาล
ผนวก ข-39

 ขอคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายควรเพิ่มเติมประเด็น ดังนี้
เห็นดวยกับการจัดตั้งองคกรอิสระดานสิ่งแวดลอม และควรทําหนาที่กําหนดนโยบายดาน
สิ่งแวดลอมของประเทศ สวนกรณีการกระจายอํานาจใหทองถิ่นในการจัดการสิ่งแวดลอมควรเสนอ
ขอดี-ขอเสีย และควรมีหนวยงานกลางคอยกํากับดูแล
กระบวนการพิสูจนหลักฐานควรมีการเสนอแยกประเภท point source หรือ non-point
source ใหชัดเจน และควรมีวิธีการจัดทํา NPL ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย นอกจากนี้ควร
ปรับปรุงและพัฒนายกระดับมาตรฐานและคุณภาพของหองปฏิบัติการเพื่อใหมีความเชื่อถือไดเปน
สากล และควรมีแผนการดําเนินการอยางสม่ําเสมอและเปนแผนระยะยาว
วิเคราะหในเชิงสถาบันใหมีความชัดเจนขึ้นเพื่อหาขอสรุปที่เปนรูปธรรมเพื่อการแกปญหา
และควรเพิ่มขอเสนอเรื่อง environmental health ซึ่งจะนําไปสูการนําไปใชติดตามตรวจสอบใน
อนาคตดวย
เพิ่มเติมขอเสนอการเปดเผยขอมูล (information management) เชน การเปดเผยขอมูล
ระหวางนายจางกับลูกจาง ขอดี ขอเสียของการใชสารเคมีจากการประกอบการอุตสาหกรรม เปนตน
เพิ่มขอเสนอที่เปนรูปธรรมใหชัดเจนในกรณีผาแดง เชน จัดทํา Zoning เพื่อหาขอสรุปวา
พื้นที่ตรงนั้นๆ ทํากิจกรรมใดไดบาง
เสนอประเด็นเรื่องกรอบระยะเวลาในการเสนอแนะมาตรการตางๆ เพื่อ ใหสามารถกําหนด
ระยะเวลาในการดํ าเนิ นแกไขปญหาไดตามลําดับความสําคัญ และแสดงความเชื่ อมโยงระหวาง
มาตรการทุกดานเขาดวยกัน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อที่หนวยงานสามารถดําเนินการได
เห็นดวยกับขอเสนอการจัดตั้งหนวยงานกลาง ที่มี QA-AC เพื่อกํากับดูแล บําบัดฟนฟู และ
ควรมี NPL เพื่อจัดลําดับความสําคัญในการแกปญหาการปนเปอน
เพิ่มเติมมาตรการการปองกันในขอเสนอดานกฎหมาย ใน 3 ประเด็น ดังนี้
1.เนื้อหา เชน มาตรการ การจูงใจ การสรางภาษี การเฝาระวัง
2.โครงสราง ควรปรับปรุงใหครอบคลุมทุกๆ ดานทั้ง เรื่องนโยบาย การจัดการ การ
บังคับใช การปองกันและแกปญหา
3.การบังคับใช ที่จะตองนําไปบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และควรเพิ่มความรับ
ผิดทางแพง
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