บทที่ 3
กรณีศึกษาการปนเปอนของสารแคดเมียม
บริเวณลุมน้ําแมตาว อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
การปนเปอ นของสารแคดเมียมในสิ่ง แวดลอม ถือว าเปนปญหารุนแรงที่จะตอ งเรง แกไ ข
ปญหา เนื่องจากจะสงผลกระทบทั้งตอชีวิตและทรัพยสินของมนุษยและสภาพแวดลอม โดยการ
นําเสนอผลการวิจัยในบทนี้ เป นการนําเสนอถึง สถานการณ ของป ญหาที่เ กิ ดขึ้ น ในพื้ นที่ ที่ได รับ
ผลกระทบจากการปนเปอนสารแคดเมียม บริเวณลุมน้ําแมตาว อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ซึ่งสงผล
กระทบทั้งดานสุขภาพสิ่งแวดลอม ของชุมชน โดยผลการวิจัยนี้ไดทําการวิเคราะหปญหาในแงมุม
ตางๆ ตลอดจนการจัดทําขอเสนอแนะเพื่อแกไขปญหาตอไป
3.1 สถานการณ ป ญหาการปนเป อ นสารแคดเมี ย ม บริ เวณลุ ม น้ํ าแม ตาว อํ าเภอแม ส อด
จังหวัดตาก
3.1.1 สภาพปญหาและผลกระทบของการปนเปอน
บริเวณลุมน้ําแมตาวมีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาสูงทางทิศตะวันออก ทิศตะวันตกเปนที่
ราบลุมซึ่งใชสําหรับการเกษตรกรรม ทางน้ําของหวยแมตาวมีทิศทางการไหลจากทิศตะวันออกไป
ทางทิศตะวันตก ซึ่งมีความยาวประมาณ 25 กิโลเมตร โดยมีบริเวณหวยแมตาวเปนตนน้ําไหลผาน
แหลงพื้นที่แรสังกะสี1 ทางทิศเหนือของลําหวยเปนที่ตั้งของเขตประทานบัตรเหมืองแรของบริษัท
ตากไมนิ่ง จํากัด2 สวนบริเวณทางทิศใตเปนพื้นที่ประทานบัตรเหมืองแรของบริษัทผาแดง อินดัสทรี
จํากัด(มหาชน) หวยแมตาวจะไหลลงแมน้ําเมยบริเวณบานริมเมย อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ซึ่งมี
การใช น้ําจากหวยนี้แ ละแหล งใกลเ คียงเพื่ อการอุปโภค บริ โภคและการเกษตร ประชากรของ 8
หมูบานรวมจํานวนทั้งสิ้นราว 6,000 คน ผลผลิตขาวเฉลี่ยตอปประมาณ 7,592 ตันจากพื้นที่การ
ผลิตทั้งหมดราว 2,201 เฮคตาร
ในชวงระหวางป พ.ศ. 2541-2546 ไดมีการทําการศึกษาการปนเปอนของสารแคดเมียมใน
ดิ น และพื ช ผลการเกษตรบริ เ วณห ว ยแม ต าว อํ า เภอแม ส อด จั ง หวั ด ตาก โดยสถาบั น จั ด การ
ทรัพยากรน้ํานานาชาติ (International Water Management Institute : IWMI) รวมมือกับกรม
วิชาการเกษตร (Department of Agriculture : DOA) ในโครงการความรวมมือ IWMI – DOA
Collaborative Project ค.ศ.1998-2003 โดยศึกษาถึงแหลงกําเนิดของสารแคดเมียมรวมทั้งการ
1

บริเวณตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เปนแหลงแรสังกะสีซึ่งสํารวจพบโดยกรมทรัพยากรธรณี ซึ่งที่ผานมาไดมี
การใหสัมปทานการทําเหมืองแรในบริเวณดังกลาวแก บริษัท ไทยซิงค จํากัด เมื่อป พ.ศ.2515 หลังจากนั้นปพ.ศ.2527 ไดมีการเขา
รับสัมปทานตอโดยบริษัทผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
2
ดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2537-2540 แตเมื่อป พ.ศ.2541 ประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจจึงไดหยุดการดําเนินการโรงงานลอยแร และ
การทําเหมืองอุโมงค ปจจุบันเปนการใชแรงงาน เซาะแรที่อยูบนดินตามซอกหิน เพื่อนําแรสังกะสีออกไซดที่ผลิตไดขายใหแกบริษัท
ผาแดง อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
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ตรวจหาระดับสารแคดเมียมในดินและขาว บริเวณพื้นที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก จากรายงานผล
การศึกษาระบุวาปริมาณแคดเมียมในดินจากที่นาจํานวน 154 แปลงมีคาสูงกวามาตรฐานของ
สหภาพยุโรปที่ยอมไดถึง 1.13-94 เทา (3.4-284 mg/kg เทียบกับคามาตรฐานของสหภาพยุโรปที่
3 mg/kg) สวนในเมล็ดขาวกะเทาะเปลือกที่บานพะเดะพบปริมาณแคดเมียมระหวาง 0.1-4.4 mg/kg
โดยที่มาตรฐานของ CCFAC-Codex Committee on Food Additives and Contamination อยูที่
0.2 mg/kg เทานั้น
จากรายงานผลการศึ กษาดัง กล าวได มีก ารตั้ ง คณะทํ างานเฉพาะกิ จตรวจสอบและแก ไ ข
ป ญ หาการปนเป อ นของสารแคดเมี ย ม อํ า เภอแม ส อด จั ง หวั ด ตาก ซึ่ ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยคํ า สั่ ง ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเมื่อปพ.ศ.2547 เพื่อตรวจสอบประเมินความรุนแรง
ของปญหา รวมถึงการระบุแหลงกําเนิดที่ทําใหเกิดการปนเป อนในบริเวณพื้นที่ดังกลาว นอกจากนี้
บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) รวมมือกับศูนยวิจัยแหงชาติดานการจัด การสิ่งแวดลอม
และของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทําการศึกษาถึงสภาพปญหาการปนเปอนของสาร
แคดเมียมเพื่อเสนอแนะแนวทางแกไขตอไป
ความรุนแรงของการปนเปอน จากผลการตรวจวิเคราะหจากหองปฏิบัติการพบวามีการ
ปนเปอนของสารแคดเมียมในปริมาณที่สูง3 โดยเฉพาะในขาวและพืชผลทางการเกษตร ซึ่งจากผล
การวิเคราะหทางวิทยาศาสตร พบการปนปอนของสารแคดเมียมระดับสูงในขาว (ความเขมขนของ
สารแคดเมียมมากกวา 2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมขาว) คิดเปนรอยละ 11 รอยละ 80 พบการปนเปอน
ของสารแคดเมียมในระดับกลาง (ความเขมขนของสารแคดเมียมอยูที่ 0.3 – 2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
ข า ว) และร อ ยละ 9 พบการปนเป อ นในระดั บ ต่ํ า (ความเข ม ข น ของสารแคดเมี ย มต่ํ า กว า 0.2
มิลลิกรัมตอกิโลกรัมขาว) สวนการเก็บตัวอยางดินในแปลงนา พบมีการปนเปอนของสารแคดเมียม
ซึ่งมีความเขมขนในชวง 61-207 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งเกินกวาคามาตรฐานที่กําหนดโดยสหภาพ
ยุโรปที่ยอมใหมีสารแคดเมียมปนเปอนไดไมเกิน 3.5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ผลการตรวจวิเคราะหใน
สัตวน้ําที่อาศัยอยูในลําน้ําแมตาว พบสารแคดเมียมในตัวอยางสัตวน้ําต่ํากวา 2 มิลลิกรัมตอหนึ่ง
กิโลกรัมสัตวน้ํา (คามาตรฐานไมเกิน 2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม)
ขณะที่ ผลการวิเคราะหในน้ําใตดินและน้ําในลําหวยแมตาวมีปริมาณแคดเมียมไมเกินคา
มาตรฐาน (นอยกวา 0.01 มิลลิกรัมตอลิตร) ยกเวนตะกอนดินในลําหวยแมตาวที่พบการปนเปอนใน
ปริมาณที่สู งมาก 4 (เก็บตั วอยางตะกอนดินเป นระยะทาง 10 กิ โลเมตร พบความเขมข นของสาร
แคดเมียมอยูในชวง 0.3 – 326 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม)5 โดยลักษณะของการปนเปอนนั้นมีลักษณะ
กระจายตัวตามแปลงเกษตรกรรมที่มีการผันน้ําจากลําหวยแมตาว ทั้งนี้ปริมาณความเขมขนของการ
ปนเปอนจะพบวามีสารแคดเมียมปนเปอนมากในแปลงเกษตรกรรมที่ตั้งอยูใกลบริเวณจุดผันน้ําจาก
3

คามาตรฐานตามเกณฑของ Codex Committee on Food Additives and Contaminants : CCFAC ที่ยอมใหมีการปนเปอนของ
แคดเมียมในอาหารไดซึ่งไมเปนอันตรายตอผูบริโภค กําหนดไวไมเกิน 0.2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมขาว
4
ผลการวิเคราะหดังกลาวตรงกันทั้งผลการศึกษาของหนวยเฉพาะกิจฯ และศูนยวิจัยแห งชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสีย
อันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5
คามาตรฐานของประเทศแคนาดาเทากับ 3.5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
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ลําเหมืองสังกะสี (ความเขมขนของแคดเมียมอยูในชวง 80-104 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) และความ
เขมขนของสารแคดเมียมจะลดลงตามระยะทางที่อยูหางจากจุดที่ทําการผันน้ํานั้น
ผลกระทบของการปนเป อ นในด านสิ่ ง แวดล อ ม เนื่ อ งจากโดยลั ก ษณะทางเคมี ของสาร
แคดเมียมที่เปนโลหะหนักโดยทั่วไปแลวจะพบในดินที่ปริมาณต่ํามาก ดังนั้นการปนเปอนของสาร
แคดเมียมในดินที่เพาะปลูกสามารถเกิดขึ้นไดจากการจากการถูกพัดพามาทั้งในรูปของสารละลาย
ที่มากับน้ําและในรูปของตะกอนดินที่ถูกพัดพามากับน้ําและตกตะกอนสะสมในบริเวณพื้นที่ที่มีการ
ทําการเกษตร ทําใหพืชผลทางการเกษตรที่มีการเพาะปลูกในบริเวณดังกลา วโดยเฉพาะขาวที่ไมมี
ความทนทานตอการดูดซึมโลหะหนักได จากผลการวิเคราะหตัวอยางขาวสวนใหญพบการปนเปอน
ในระดั บกลาง ซึ่ ง ไม ปลอดภั ยหากจะมี การบริ โภคโดยมนุ ษ ย โดยตรง ส ว นข าวที่ มีต รวจพบการ
ปนเปอนในระดับสูง ยอมไมปลอดภัยตอการบริโภคและควรนําไปทําลายนอกจากนี้แม วาไมพบการ
ปนเป อนของสารแคดเมี ยมในน้ํ าใตดิ น และน้ําผิว ดิน แต กลั บพบการปนเปอ นของแคดเมี ยมใน
ปริมาณที่สูงในตะกอนดินที่ตกตะกอนอยูบริเวณทองน้ําของลําหวยแมตาว ซึ่งยากตอการกําจัดและ
การควบคุมไมใหมีการแพรกระจายของตะกอนดินที่มีปนเปอนโดยเฉพาะในชวงฤดูฝนและน้ํา หลาก
ซึ่งอาจมีการเคลื่อนยายของตะกอนดินที่มีการปนเปอนสูพื้นที่อื่น หรือทําใหมีปริมาณความเขมขน
ของสารแคดเมียมเพิ่มขึ้นได
ผลกระทบของการปนเปอนตอสุขภาพของประชาชน สารแคดเมียมสามารถเขาสูรางกาย
มนุษยไดจากการรับประทานอาหาร การดื่มน้ําที่มีการปนเปอน และยังสามารถเขาสูรางกายไดโดย
การหายใจเอาสารแคดเมียมเขาสูรางกาย ผลการศึกษาโดยเก็บตัวอยางจากชาวบานที่อาศัยอยูใน
บริเวณพื้นที่ลุมน้ําแมตาวพบวาเนื่องจากปนเปอนของสารแคดเมียมในดินที่มีการทําการเกษตรมา
จากตะกอนดิ น ดั งนั้ นโอกาสในการเข าสู รางกายมนุ ษย จึงมาจากการรั บประทานอาหารเป นหลั ก6
สําหรับผลการศึกษาของหนวยเฉพาะกิจฯ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไดทํา
การตรวจวิเคราะหเลือดและปสสาวะของประชาชนบานพะเดะและบานแมตาวใหมที่อยูในกลุมเสี่ยง
ตอการไดรับสารแคดเมียมเขาสูรางกาย พบวามีประชากรที่มีการสะสมสารแคดเมียมในรางกาย 3
ระดับ กลาวคือ รอยละ 8 ของประชากรตัวอยาง เปนกลุมประชากรที่มีปริมาณสารแคดเมียมสะสม
ในรางกายสูง ซึ่งสารแคดเมียมที่สะสมอยูในรางกายนั้นอาจจะทําใหเกิดภาวะเรื้อรังในภายหลัง รอย
ละ 14 ของประชากรตัวอยาง มีปริมาณสารแคดเมียมสะสมในรายการจํานวนปานกลาง สงผลใหอาจ
เกิดภาวะเรื้อรังนอย และรอยละ 78 ของประชากรตัวอยาง มีปริมาณสารแคดเมียมสะสมในรายกาย
นอย จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเรื้อรังนอย
นอกจากนี้จากการดําเนินการของสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข7 ไดตรวจหาระดับของสารแคดเมียมในรางกายของประชากรกลุม
เสี่ยงและตรวจหาผลกระทบตอสุขภาพประชาชน ซึ่งไดดําเนินการเสร็จสิ้นเมื่อปลายป งบประมาณ
6

การศึกษาการกระจายตัวของแคดเมียมและการดูดซึมในดินและพืชในพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบเหมืองสังกะสี ในอําเภอแมสอด
จังหวัดตาก, ศูนยวิจัยแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 18 กุมภาพันธ 2548.
7
รวมกับ สํานักงานปองกันและควบคุมโรคที่ 8 (นครสวรรค), สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมสอด
และโรงพยาบาลแมสอด

3-3

พ.ศ. 2548 ที่ผานมา โดยทําการเก็บตัวอยางปสสาวะของประชาชนกลุมเสี่ยงที่มีอายุมากกวา 30 ป
ในพื้นที่ 3 ตําบลไดแก ตําบลพระธาตุผาแดง ตําบลพะเดะ และตําบลแมกุ จํานวน 7,730 คน พบวา
จํานวน 844 คนมีระดับแคดเมียมในปสสาวะสูงกวาคา มาตรฐานที่องคการอนามัยโลกกําหนด (สูง
กวา 5 ไมโครกรัมตอกรัมครีอะตินิน) ขณะที่โดยโรงพยาบาลแมสอดไดทําการตรวจพยาธิสภาพของ
ไตและกระดูก อันอาจเกิดจากสารแคดเมี ยมใหกั บประชาชนทั้ง 844 คนที่มีระดั บแคดเมียมใน
ปสสาวะสูงกวาคามาตรฐาน พบวาประมาณรอยละ 10 ของประชาชนกลุมเสี่ยงเริ่มมีพยาธิสภาพที่
ไต จึงไดดําเนินการใหลดการบริโภคขาวปนเปอนอยางจริงจัง รวมทั้งนัดตรวจสุขภาพเพื่อติดตาม
ผลเปนประจํา
ผลกระทบดานเศรษฐกิจ มาตรการระยะสั้นในการดําเนินการแกไขปญหาการปนเปอนใน
พื้นที่ที่ตรวจพบ รวมทั้งการฟนฟูและการเฝาระวังไมใหมีการปนเปอนเพิ่มมากขึ้นหรือแพรกระจาย
ไปยังพื้นที่ใกลเคียง ใชวิธีการกําจัดขาวเปลือกที่มีการปนเปอน ไดแก การนําไปเผา การตัดตนขาว
ไปฝงกลบ รวมทั้งตองมีการชดเชยรายไดใหแกเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบซึ่งการดําเนินงานใน
เบื้องตนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดใชงบประมาณไปทั้งสิ้นเปนจํานวน 73
ลานบาท8 สําหรับการแกไขปญหาในระยะยาวเพื่อเฝาระวังทั้งตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัย
ของประชาชน และการขยายผลการตรวจสอบไปยังพื้นที่บริเวณลุมน้ําแมตาวทั้งหมดอาจตองใช
งบประมาณอีกกวา 126.7 ลานบาท นอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่ยังมีความกังวลตอการปนเปอนที่
เกิดขึ้นกับน้ํา และพืชไร ทําใหตองซื้อน้ําดื่มแทนการใชน้ําบอตื้น รวมทั้งราคาผลผลิตทางการเกษตร
ก็ไดตกต่ําลง
สาเหตุของการปนเปอน พบวามีการศึกษาโดยหนวยงานทั้ งหนวยงานภาครัฐและองคกร
เอกชน แตล ะหนว ยงานไดนําเสนอถึ งสาเหตุและแหล งกําเนิดของสารแคดเมี ยมที่ทําใหเ กิดการ
ปนเปอน ซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้
1) ผลการศึก ษาการปนเป อ นของสารแคดเมียมในดิ นและพื ชผลการเกษตรของสถาบั น
จัดการทรัพยากรน้ํานานาชาติรวมมือกับกรมวิชาการเกษตร พบวาแหลงกําเนิดของสารแคดเมียม
นาจะเกิดจากการที่ฝนตกชะลางหนาดินที่มีสวนประกอบของแรสังกะสีและแคดเมียมอยูเปนจํานวน
มากลงสูแหลงตนน้ําธรรมชาติบริเวณหวยแมตาว รวมทั้งมีการสะสมตะกอนในทองน้ํา เมื่อมีการสูบ
น้ําเขาสูแปลงนาเพื่อทําการปลูกขาวตะกอนจะตกในแปลงต นน้ําและตกลงในแปลงถัดไป แตไ ม
สามารถสรุปไดชัดวาสารแคดเมียมมาจากเหมืองสังกะสีที่เปดทําการอยูในบริเวณที่มีการปนเปอน
2) ผลการศึกษาของคณะทํางานเฉพาะกิจตรวจสอบและแกไขปญหาการปนเปอนของสาร
แคดเมี ยม อํ าเภอแม ส อด จั ง หวั ด ตาก โดยคํ าสั่ ง กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
สันนิษฐานไดวาแหลงที่มาของการปนเปอนอาจมาจาก 2 แนวทาง กลาวคือ
- เกิ ด จากกระบวนการผุ พั ง และชะล างพั ง ทลายของของแหล ง แร โ ดยกระบวนการทาง
ธรรมชาติ สืบเนื่องจากไดตรวจพบวามีปริมาณของสารแคดเมียมในระดับต่ําที่ตนน้ําแมตาว แตจะมี
ปริมาณเพิ่มขึ้นและสูงขึ้นตอเนื่องเมื่อผานพื้นที่เหมืองแร และเมื่อตรวจสอบตะกอนดินบริเวณหวย
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รายละเอียดในขอ 5. การดําเนินการแกไขปญหา
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แม กุ 9 พบว า มี ป ริ ม าณสารแคดเมี ย มสู ง เช น กั น ทั้ ง ที่ ไ ม ไ ด มี ทิ ศ ทางการไหลของน้ํ า ผ านเหมื อ ง
โดยตรง
- เกิดจากกิจกรรมของมนุษย เนื่องจากการสะสมของสารแคดเมียมในตะกอนดินบริเวณทอง
น้ําที่ทําการเก็บตัวอยางมีปริมาณสูงผิดปกติ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่มีการทําเหมืองแร ซึ่งตางจาก
บริเวณที่ไมมีการดําเนินกิจกรรมใดๆ โดยมนุษย ซึ่ งมีการตกสะสมของสารแคดเมียมในตะกอนดิน
ทองน้ําตามธรรมชาติที่คอนขางต่ํา
3) ผลการศึ ก ษาการกระจายตั ว ของแคดเมี ย มและการดู ด ซึ ม ในดิ น และพื ช ในพื้ น ที่
เกษตรกรรมโดยรอบเหมืองสังกะสี โดยศูนยวิจัยแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสี ย
อั น ตราย จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย สั น นิ ษ ฐานว า สาเหตุ จ ากการปนเป อ นนั้ น มี 2 แนวทาง
เชนเดียวกัน กลาวคือ
- เกิ ด จากการผุ ก ร อ นและผุ พั ง ตามธรรมชาติ ข องดิ นที่ มีก ารสะสมของสารแคดเมี ยมใน
รูปแบบของตะกอนดินซึ่งถูกพัดพามาโดยน้ําฝนลงสูพื้นที่ต่ําดานลางของลุมน้ํา
- เกิดจากกิจกรรมของมนุษย ไดแก การตัดไมทําลายปา การเพาะปลูกในที่ลาดชัน การเปด
หนาดินเพื่อการทําฝายหรืออางเก็บน้ํา รวมทั้งการทําเหมืองแรสังกะสี ทั้งนี้ปริมาณของตะกอนจะ
ขึ้ นอยู กั บป จจั ยของปริ มาณน้ํ าฝนซึ่ ง เป นตั ว พั ด พาตะกอนและลั ก ษณะของกิ จกรรมที่ ก อ ให เ กิ ด
ตะกอน
4) การตรวจสอบการดําเนินงานโครงการเหมืองแรสังกะสีของบริษัทผาแดง อินดัสทรี จํากัด
(มหาชน) และบริษัท ตากไมนิ่ง จํากัด ตามมาตรการในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
พบวา
- การดํ าเนิ น กิ จกรรมทํ าเหมื อ งแร สั ง กะสี ของบริ ษั ท ผาแดง อิ นดั ส ทรี จํ ากั ด (มหาชน)
ข อ มู ล ณ วั น ที่ 9 กุ มภาพั นธ พ.ศ.2547 บริ ษั ท มี ก ารทํ าเหมื อ งแร สั ง กะสี จํา นวน 5 แปลง เมื่ อ
ตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติตามรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม พบวา ยังไมมีการ
ดําเนินการใหครบถวนตามรายงาน โดยเฉพาะการจัดการดานน้ํา เชน ไมมีการติดตั้งอาคารกรอง
ตะกอนดินทรายกอนปลอยลงสูหวยแมตาว บอดักตะกอนหนาเหมืองตื้นเขิน การเปลี่ยนแปลงระบบ
ระบายน้ําซึ่งอาจมีผลตอประสิทธิภาพของการตกตะกอน และการเพิ่มกระบวนการลอยแร แตทั้งนี้
จากผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมบริเวณระบบดักตะกอนและบอกักเก็บหางแร 10 ไมพบการ
ปนเปอนของสารแคดเมียมที่เกินคามาตรฐานที่กําหนด
- การดําเนินกิจกรรมเหมืองแรสังกะสีของบริษัทตากไมนิ่ง จํากัด ไดรับประทานบัตรจํานวน
3 แปลง ประกอบกิ จกรรมเหมื อ งแร แ บบเหมื อ งอุ โมงค และไม ปรากฏว าทางบริ ษั ท ฯ ได จั ด ส ง
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม แตจากการตรวจสอบ
พื้ น ที่ ข องบริ ษั ท ในเบื้ อ งต น พบว า มี ก ารหยุ ด การดํ า เนิ น กิ จ การ รวมทั้ ง มี ก ารจั ด การที่ ข าด
9

หวยแมกุจะมีทิศทางการไหลของน้ําไปทางตะวันตกเชนเดียวกับหวยแมตาว โดยจะไหลลงสูแมน้ําเมยทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ทางสํานักงานนโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนผู
เก็บตัวอยาง และบริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด เปนผูดําเนินการวิเคราะห
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ประสิทธิภาพซึ่งอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน การกองหางแรไวกลางแจงบริเวณเนินเขา
อุโมงคเหมือง และลานกองแร ระบบตักตะกอนอยูใกลคลองปาปุงซึ่งเปนคลองสาธารณะตื้นเขินอาจ
ทําใหเกิดการปนเปอนสูคลอง เหมืองอุโมงคบางแหงมีการพังทลายและมีน้ําทวมขัง แตจากผลการ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ํ าผิ ว ดิ นบริ เ วณโรงงาน พบว ามี ปริมาณแคดเมี ยมต่ํ ากว าเกณฑ มาตรฐานที่
กําหนด
การดําเนินการแกไขปญหา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมีคําสั่งที่
1/2547 เพื่ อ แต ง ตั้ ง คณะกรรมการเฉพาะกิ จ ตรวจสอบและแก ไ ขป ญ หาการปนเป อ นของสาร
แคดเมียม บริเวณลุมน้ําแมตาว อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และกําหนดใหมีคณะทํางาน ดังนี้
- ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประธาน
- กรมสงเสริมคุณภาพและสิ่งแวดลอม
คณะทํางาน
- สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คณะทํางาน
- กรมควบคุมมลพิษ
คณะทํางาน
- กรมทรัพยากรน้ํา
คณะทํางาน
- กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
คณะทํางาน
- กรมทรัพยากรธรณี
คณะทํางาน
- กรมวิชาการเกษตร
คณะทํางาน
- กรมประมง
คณะทํางาน
- กรมอนามัย
คณะทํางาน
- กรมควบคุมโรค
คณะทํางาน
- กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร
คณะทํางาน
- สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 4
คณะทํางาน
- ผูแทนจังหวัดตาก
คณะทํางาน
- ผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน
คณะทํางาน
วันที่ 21 มกราคม 2547 จึงไดมีการประชุมคณะทํางานและไดจัดตั้งหนวยเฉพาะกิจขึ้น
เพื่อดําเนินการตรวจสอบ ประเมินความรุนแรงของสถานการณการปนเปอนของสารแคดเมียม และ
ระบุแหลงกําเนิดของปญหาการปนเปอนในพื้นที่ลุมน้ําแมตาว โดยมีระยะเวลาการดําเนินงาน 45
วัน
วันที่ 22 – 25 มกราคม 2547 คณะทํางานเฉพาะกิจตรวจสอบและประเมินการปนเปอน
ของสารแคดเมียม ไดประชุมหารือรวมกับรองผูวาราชการจังหวัดตาก และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ภายในจังหวัดตาก รวมทั้งบริษัท ผาแดง อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และสื่อมวลชนทองถิ่น การ
ประชุมในครั้งนี้ไดมีคําสั่งโดยรองผูวาราชการจังหวัดตาก ไดมอบหมายใหหนวยงานในระดับอําเภอ
ของจังหวัดตากประสานกับทีมสํารวจในการลงสํารวจสภาพพื้นที่และอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งการทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่เพื่อขอความรวมมือจากประชาชนในการ
เขาดําเนินการเก็บตัวอยางพืชผลทางการเกษตร เพื่อตรวจวิเคราะหหาการตกคางของสารแคดเมียม
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วันที่ 28 มกราคม 2547 หนวยเฉพาะกิจฯ ไดวางแผนการดําเนินงานเปนการเรงดวนเพื่อ
การตรวจสอบและประเมินสถานการณการปนเปอนบริเวณลุมน้ําแมตาว โดยจะลงทําการสํารวจและ
เก็บตัวอยางสิ่งแวดลอมครอบคลุมพื้นที่ 40 ตารางกิโลเมตร ตลอดลําหว ยแมตาวเปนระยะทาง 10
กิโลเมตร บริเวณตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ครอบคลุม 2 หมูบาน ไดแก หมู
ที่ 3 บานแมตาวใหม และหมูที่ 4 บานพะเดะ ตําบลพระธาตุผาแดง โดยไดกําหนดวิธีการศึกษาเปน
3 ขั้นตอน ไดแก 1) การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ 2) การเก็บตัวอยางสิ่งแวดลอมและการตรวจ
วิเคราะห 3) การประเมินผลการตรวจสอบและวิเคราะหผลกระทบของการปนเปอนของแคดเมียมที่
มีตอสุขภาพอนามัยของประชาชน แลวจึงนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหเพื่อประเมินความรุนแรง
และเสนอแนวทางการแกไขปญหาในขั้นตอไป เมื่อเสร็จสิ้นการสํารวจและเก็บตัวอยางสิ่งแวดลอม
พบการปนเปอนของแคดเมียมในขาวและในสิ่งแวดลอม จึงไดจัดทํามาตรการเพื่อแกไขปญหาทั้ง
มาตรการระยะสั้นและมาตรการระยะยาว11 ดังนี้
- มาตรการระยะสั้น ในเบื้องตนรัฐบาลไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 91.8 ลานบาท เพื่อใช
ในการดําเนินงาน ดังนี้
1) การดําเนินการกับตัวอยางสิ่งแวดลอมที่พบการปนเปอนของแคดเมียม ดําเนินการโดย
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมทรัพยากรธรณี และกรมควบคุมมลพิ ษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้
- ขาวที่ตรวจพบการปนเปอน มีการนําเสนอมาตรการในการจัดการ เชน ในสวนของขาวที่มี
การปนเปอนของแคดเมียมสูงเกิน 1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม กําจัดโดยวิธีการเผา12 สวนขาวที่มีการ
ปนเปอนของสารแคดเมียมปานกลาง คือ ระหวาง 0.2-1.0 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ใหนําขาวมาผสม
เปนอาหารเสริมเพื่อเลี้ยงสัตว หรือใชเปนเมล็ดพันธุขา ว และหามประชาชนรับประทาน นอกจากนี้
กรมวิชาการเกษตรไดนําขาวเลือกจํานวน 520 ตันไปกําจัดโดยนําไปเผา และตัดตนขาวจํานวน
11,000 ตนนําไปฝงกลบ รวมทั้งชดเชยรายไดใหแกเกษตรกรจํานวน 782 ราย ที่ไดรับผลกระทบ
(รวมงบประมาณที่ใช 73 ลานบาท คงเหลือ 18.8 ลานบาท)
- ดินที่ปนเปอนสารแคดเมียม มีขอเสนอหลายประการ เชน การขุดลอกหนาดินไปกําจัดซึ่ง
มีระดับการปนเปอนของแคดเมียมที่บริเวณหนาดินไมเกิน 30 ซม.จากผิวดิน เนื่องจากเปนความลึก
ที่รากขาวจะดูดซึมสารอาหารไดดี ถมดินทับในบริเวณที่ปนเปอนโดยมีความหนาอยางนอย 30 ซม.
ซึ่งเปนแนวทางของประเทศญี่ปุน ปรับสภาพดินใหมีความเปนกรด-ดางที่เหมาะสม ซึ่งจะสงผลให
พืชไมสามารถดูดซับสารแคดเมียมที่ปนเปอนในดินได และทําแปลงปลูกขาวแบบยกรอง โดยกรม
ควบคุมมลพิษ ไดดําเนินการกําหนดเขตควบคุมการเพาะปลูกไวจํานวนทั้งสิ้น 12,000 ไร
- ตะกอนดินที่ปนเปอนสารแคดเมียม เนื่องจากผลการตรวจวัดสารแคดเมียมบริเวณลําน้ํา
แมตาว มีปริมาณการปนเปอนของสารแคดเมียมคอนขางต่ํา แตผลการตรวจวัดในตะกอนดินทองน้ํา
นั้น พบวามีสารแคดเมียมปนเปอนอยูในปริมาณสูง แสดงวาสารแคดเมียมไมไดละลายออกปะปนสู
11
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มาตรการดังกลาวเปนเพียงขอเสนอแนะใหหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงเลือกใชไดตามความเหมาะสม
แนวทางการจัดการการปนเปอนของสารแคดเมียมของประเทศญี่ปุน
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แหลงน้ํา จึงไมมีความจําเปนตองขุดลอกตะกอนดินในทองน้ําหวยแมตาว เนื่องจากอาจทําใหเกิด
การกระจายตัวของตะกอนดินที่มีการปนเปอนออกไปในวงกวางมากขึ้น จึงไดมอบหมายใหกรม
ทรัพยากรธรณี และกรมควบคุมมลพิษ ติดตามเฝาระวังตรวจสอบปริมาณสารแคดเมียมและไมใหมี
การปนเปอนเพิ่มมากขึ้น จากผลของการเฝาระวัง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 พบวาปริมาณการ
ตกค างของสารแคดเมี ยมในตะกอนดิ นมีแ นวโนมที่ ล ดลงเหลือ 25 มิ ล ลิ ก รัมต อ กิโลกรั ม ขณะที่
ปริมาณความเขมขนของสารแคดเมียมเมื่อป พ.ศ.2547 มีจํานวนสูงถึง 47-150 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
2) การประชาสัมพันธขอมูลที่ถูกตองใหกับประชาชน เนื่องจากขาวเปนอาหารหลั กและการ
ปลู ก ข า วเป น อาชี พ หลั ก ของประชาชน จึ ง ไม ส ามารถที่ จ ะหลี ก เลี่ ย งการรั บ หรื อ สั ม ผั ส กั บ สาร
แคดเมียมได จึงไดมีการทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการปนเปอนของ
สารแคดเมียมทั้งในดานสุขภาพ และคุณภาพสิ่ งแวดลอม เพื่อใหประชาชนตระหนักถึงผลกระทบ
ดังกลาว และลดความเสี่ยงในการรับหรือสัมผัสกับสารแคดเมียมทั้งทางตรง และทางออม โดยการ
หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารและการดื่มน้ําที่มีการปนเปอนของสารแคดเมียมดังกลาว
- มาตรการระยะยาว มีดังนี้
วันที่ 6 กันยายน 2548 คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติงบประมาณจํานวน 70 ลานบาท 13 นํามาใช
แกปญหาในชวงฤดูกาลเพาะปลูก โดยสนับสนุนใหประชาชนทําแปลงทดลองปลูกพืชชนิดอื่น การ
สงเสริมการเลี้ยงโคขุน การปลูกพืชในน้ํา เปนตน และดําเนินการตรวจสอบ ติดตามเฝาระวังสุขภาพ
ของประชาชนโดยโรงพยาบาลแมสอดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ทางจังหวัดตาก ยังไดประกาศงดการ
ปลูกพืชสําหรับที่ใชเปนอาหารและทําการชดเชยรายไดใหแกเกษตรกร 903 รายอีกเปนจํานวน 56.7
ลานบาท
วันที่ 12 กันยายน 2548 มีการประชุมหารือรวมกันระหวางรองนายกรัฐมนตรี (นายพินิจ
จารุสมบัติ) นายอาสา สารสิน และเจ าหนาที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งที่
ประชุมไดมีมติใหกระทรวงมหาดไทย จัดทําแผนงานบูรณาการเพื่อแกไขและฟนฟูพื้นที่บริเวณที่มี
การปนเปอนในลักษณะมาตรการระยะยาว และนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ ซึ่งมาตรการ
ดังกลาวไดแก ดํ าเนินการฟนฟูพื้ นที่ที่มีการปนเปอนของสารแคดเมียม การป องกันและควบคุ ม
มลพิษในพื้นที่ปนเปอน การพัฒนาการผลิตทางเศรษฐกิจเพื่อการดํารงชีพ คุณภาพชีวิต สุขอนามัย
ของประชาชน และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลุมน้ําแมตาวทั้งระบบ
3.2 การวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
3.2.1 การวิเคราะหปญหาดานสถาบัน/องคกร
หนวยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐ และภาคเอชนที่มีบทบาทหนาที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ
แกไขปญหาการปนเปอนสารแคดเมียม โดยสรุปบทบาทของแตละหนวยงาน ดังนี้
13

งบประมาณสวนหนึ่งจํานวน 18.8 คงเหลือจากงบประมาณที่ใชแกปญหาการปนเปอนตามมาตรการระยะสั้น
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- องคกรภาครัฐ ประกอบดวย
1) กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล อม ได จัด ตั้ง คณะทํางานเฉพาะกิจขึ้ นเพื่ อ
ดําเนินการตรวจสอบและประเมินภาวการณปนเปอนของสารแคดเมียม ซึ่งองคประกอบและภาระ
รับผิดชอบของหนวยงานเฉพาะกิจในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีดังนี้
1.1) รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปนประธาน
1.2) สํานักงานนโยบายและแผนธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รับผิดชอบการตรวจสอบ
แหลงกําเนิดที่อาจกอใหเกิดการปนเปอน บริเวณพื้นที่เหมืองของบริษัท ผาแดง อินดัสทรี
จํากัด (มหาชน) และบริษัท ตากไมนิ่ง จํากัด และการดําเนินการปองกันและแกไขปญหา
ผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรการรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
1.3) กรมทรัพยากรธรณี สํารวจและวิเคราะหการปนเปอนและการแพรกระจายของ
แคดเมียมในดินและตะกอนดิน และเฝาระวังไมใหมีการปนเปอนเพิ่มขึ้น
1.4) กรมทรัพยากรน้ํา สํารวจการปนเปอนและการแพรกระจายของแคดเมียมในน้ํา
ผิวดิน
1.5) กรมทรั พ ยากรน้ํ า บาดาล สํ า รวจการปนเป อ นและการแพร ก ระจายของ
แคดเมียมในแหลงน้ําใตดิน ซึ่งไดแก น้ําตื้นและน้ําบาดาล
1.6) กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม วิเคราะหสารแคดเมียมในน้ําผิวดินและน้ําใต
ดิน
1.7) สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 4 ประสานความรวมมือกับหนวยงานทองถิ่นใน
พื้นที่ รวมการสํารวจและตรวจสอบในพื้นที่
1.8) กรมควบคุมมลพิษ วิเคราะหหาสารแคดเมียมในพืชผลการเกษตร และเฝ า
ระวังไมใหมีการปนเปอนเพิ่มขึ้น และเปนฝายเลขานุการหนวยเฉพาะกิจฯ
2) กรมประมง ศึกษาการปนเปอนของสารแคดเมียมในสัตวน้ํา
3) กรมควบคุ มโรค ตรวจสอบและประเมิ นผลกระทบของสารแคดเมี ยมต อ สุ ขภาพของ
ประชาชน และติดตามเฝาระวังสุขภาพอนามัยของประชาชน
4) กรมวิชาการเกษตร ดําเนินการจัดการกับขาวที่ตรวจพบการปนเปอน
5) โรงพยาบาลแมสอด เก็บตัวอยางเลือดและปสสาวะของกลุมประชากรที่มีความเสี่ยงตอ
การไดรับสารแคดเมียมเขาสูรางกาย
6) กรมพัฒนาที่ดิน ดําเนินการกําหนดเขตสําหรับควบคุมการเพาะปลูก
7) สํานักงานปศุสัตว จังหวัดตาก พัฒนาอาชีพของประชาชน เชน การสนับสนุนใหมีการ
เลี้ยงโคขุน
8) จังหวัดตาก จัดสรรงบประมาณสนั บสนุนใหความรูแกประชาชน เรื่องการปฏิบัติงานใน
สภาพแวดลอมที่มีสารแคดเมียมปนเปอน เพื่อความปลอดภัยของชีวิต
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- องคกรภาคเอกชน ประกอบดวย
1) IWMI-DOA ใหความรวมมือประสานงานดานขอมูลที่ใชเปนพื้นฐานในการศึกษา
2) บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) สนับสนุนบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ บางสวน
เพื่อใชในการปฏิบัติงานรวมกับหนวยเฉพาะกิจฯ
3) ประชาชนในพื้นที่หมูที่ 3 บานแมตาวใหม และหมูที่ 4 บานพะเดะ ตําบลพระธาตุผาแดง
อํ า เภอแม ส อด จั ง หวั ด ตาก ให ค วามร ว มมื อ ในการเข า ตรวจร า งกายเพื่ อ หาการปนเป อ นของ
แคดเมียม และอนุญาตใหมีการเขาเก็บตัวอยางดินในแปลงนา
จากสภาพที่เกิดขึ้นในกรณีการจัด การกับการปนเปอนของสารแคดเมียมไดแสดงใหเห็น
ปญหาดานสถาบัน/องคกร ของหนวยงานภาครัฐ ดังตอไปนี้
1. ปญหาการขาดความเปนเอกภาพในการจัดการกับปญหาการปนเปอน เนื่องดวยผูที่เขา
มารับผิดชอบในการจัดการกับปญหามาจากหลายภาคสวนซึ่งประกอบดวยหลายหนวยงาน ทําให
เกิดปญหามากมาย กลาวคือ แมวาในดานการจัดการจะมีการแบงแยกบทบาท และหนาที่ตามพื้นที่
ในการสํารวจและวิเคราะหแลว อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ ก็ยังมีการทํางานที่ซ้ําซอนกันและสงผล
ให เ กิ ด การทํ า งานที่ ล า ช าของคณะกรรมการเฉพาะกิ จ ตรวจสอบและแก ไ ขป ญ หาการปนเป อ น
นอกจากนี้ยังขาดการประสานงานที่ดีและมีการทํางานแบบผิดขั้นตอน เชนในกรณีโครงการได
กอสรางบอเก็บหางแรและเพิ่มกระบวนการลอยแร โดยไมมีการแจงการเปลี่ยนแปลงมาที่ สํานักงาน
นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม (สผ.) โดยได รั บ การอนุ ญ าตจากกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือนแร โดยตามหลักการแลวตองมีการแจง สผ.ใหทราบกอน ยิ่งไป
กวานั้นยังมีปญหาการทํางานแบบแยกสวน เชนกรณีที่กลางป พ.ศ.2545 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมือนแร ไดรับแจงผลการสํารวจพบสารปนเปอนของแคดเมียมในสิ่งแวดลอมจาก IWMI
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือ นแร จึงไดสง เจาหนาที่จากสํานักงานบริหารและฟนฟู
สิ่งแวดลอมเขามาสํารวจสภาพพื้นที่และเก็บตัวอยางคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดแก ดิน น้ํา ตะกอนธาร
น้ําและหางแร จํานวน 2 ครั้ง รวมทั้งมีการเสนอแนวทางและมาตรการในการแกไข ตอมาป พ.ศ.
2547 ก็ไดมีการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจตรวจสอบและแกไขปญหาของการปนเปอนขึ้นมาโดย
เริ่มการสํารวจและตรวจสอบใหมทั้งหมด
2. ปญหาเรื่องการขาดการบูรณาการขอมูลของหนวยงานที่เกี่ยวของและขาดระบบในการ
จัดเก็บขอมูลที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งปญหาการขาดผูเชี่ยวชาญ กลาวคือ เนื่องจากปญหาที่สําคัญ
อีกประการหนึ่งในการจัดการ คือ การขาดขอมูลพื้นฐานในการวิจัย เนื่องจากในการทํางานวิจัยของ
ประเทศไทยยังไมมีขอมูลพื้นฐานที่เพียงพอ ดังนั้นเมื่อจะมีการวิจัยเกิดขึ้นก็จะมีการเริ่มใหมทั้งหมด
โดยเริ่มจากกระบวนการคนหา ดังนั้นในการจัดการจําเปนตองใชเวลา นอกจากนี้ยังขาดการจัดการ
ความรูแบบบูรณาการและยังมีปญหาขาดผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษา โดยจะเห็นไดจากการ
ขัดกันของผลการศึกษาแหลงที่มาของการปนเปอนของ 2 หนวยงาน ไดแก กรมทรัพยากรธรณี และ
กรมควบคุมมลพิษ โดยกรมทรัพยากรธรณี มีการสันนิษฐานวาการปนเปอนของแคดเมียมเกิดจาก
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กระบวนการทางธรรมชาติ สวนกรมควบคุมมลพิษคิดวาเกิดจากกิจกรรมของมนุษย โดยตางฝ าย
ตางอางเหตุผลในเชิงวิชาการของตนเอง ทําใหไมสามารถกําหนดทิศทางและวางแผนแกไขในระยะ
ยาวอยางอยางชัดเจนได และกอใหเกิดปญหาความไมไววางใจแกประชาชนในพื้นที่ในการแกไขของ
หน ว ยงานของรั ฐ และส ง ผลให ชาวบ านมี ก ารตั้ ง คณะกรรมการขึ้ นมาและมี ก ารทํ าหนั ง สื อ ไปยั ง
สถานทูตญี่ปุนเพื่อใหสงผูเชี่ยวชาญมาชวยแกไขปญหา
3. ปญหาเรื่องขอจํากัดในเรื่องจํานวนเจาหนาที่ฝายโรงงานอุตสาหกรรมระดับจังหวัดไม
เพี ยงพอในการกํ ากั บดูแ ล เมื่ อเที ยบกั บโรงงานอุ ต สาหกรรมในพื้นที่ โดยในป จจุ บันมี โรงงานใน
จังหวัดตาก 484 โรงงาน แตมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในฝายโรงงานอุตสาหกรรมอยูเพียง 2 คน และ
มี บุ ค ลากรฝ า ยอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร เ ป น ข า ราชการ จํ า นวน 4 คน และมี
ลูกจางประจํา จํานวน 7 คน ซึ่งมีผูประกอบการเหมืองแรในจังหวัดตากจํานวน 53 ราย นอกจากนี้
ในปจจุบันกลุมการผลิตดานการกํากับตรวจสอบกระบวนการผลิตในสวนของเหมืองแร เปนหนาที่
รับผิดชอบโดยตรงของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรโดยแบงเปนขาราชการ 483 คน
และลูกจางประจํา 416 คนโดยมีขอบเขตความรับผิดชอบทั่วประเทศ นอกจากนั้น การตัดสินใจ
ขึ้นอยูกับวิจารณญาณของผูมีอํานาจทําใหเกิดการไมปฏิบัติตามกฎหมายของโรงงาน และปญหา
การไมสามารถบังคับใชกฎหมายที่มีอยู กลาวคือ โดยสวนใหญขั้นตอนในการตรวจสอบขอมูลนั้น
มักทําโดยการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในเอกสารเทานั้น ซึ่งขึ้นอยูกับประสบการณและ
ความชํานาญของเจาหนาที่โดยมิไดมีการสงเจาหนาที่ไปสุมตรวจเก็บตัวอยางวิเคราะหปริมาณสาร
มลพิษวาสอดคลองกับผูประกอบการแจงไวหรือไม
4. ปญหาขาดการติดตามตรวจสอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล อมในชวงกลาง หรื อชว ง
ดําเนินงานทําใหเกิดการทําผิด ตามขอกําหนดในรายงาน EIA การไมสามารถติดตามตรวจสอบได
สวนหนึ่งเนื่องจากบุคลากรและงบประมาณที่ไมเพียงพอ จึงไมสามารถติดตามตรวจสอบไดอยาง
ทั่วถึง รวมทั้งไมมีระบบประสานงานเพื่อการติดตามตรวจสอบวาโครงการที่ไดรับความเห็นชอบ
รายงาน EIA นั้นไดมีการกอสรางดําเนินการหรือไมและเมื่อใด ขณะที่ กฎหมายปจจุบันยังไมมีการ
กําหนดอายุรายงาน EIA
4.2.1 การวิเคราะหปญหาดานเศรษฐศาสตร
ปญหาการปนเปอนของแคดเมียมในพื้นที่ลุมน้ําแมตาว บริษัทผาแดงอินดัสทรี ยืนยันถึง
สาเหตุวาการปนเปอนดังกลาวเกิดจากทั้งธรรมชาติ และการกระทําของมนุษยในกิจกรรมตางๆ เชน
การตัดไมเผาปาและการทําไร การเปดหนาดินที่ปราศจากมาตรการควบคุมตะกอนดิน เปนตน แต
ในทางปฏิบัติ บริษัทมีมาตรการแกไขเยียวยาปญหาดังกลาวในระดับหนึ่งเพื่อเปนการบรรเทาปญหา
เฉพาะหนา ดังตัวอยางเชน
- การสนับสนุนหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ เชน การจัดทําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
การตรวจวิเคราะหตัวอยางดินและขาวในพื้นที่ปนเปอน
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- การสนั บสนุนชุ มชน เช น การบริ จาคอุ ปกรณ ทางการแพทย (เครื่ อ งตรวจวั ด ความ
หนาแนนของกระดูก) การสนับสนุนการจัดทําโครงการสาธิตการปลูกพืชที่ไมใชอาหาร
- การจั ดตั้ งกองทุนลุมน้ําแม ต าวจํานวนเงิน 10 ล านบาท เพื่ อสนับสนุนโครงการพั ฒนา
ตางๆ ของชุมชนรอบเหมือง
- การสํารองหนี้สินเพื่อการบูรณะสิ่งแวดลอม (ยอดคงเหลือ ณ สิ้นป พ.ศ.2548 42,257,061
บาท)
- การสํ า รองหนี้ สิ น เพื่ อ การบู ร ณะสิ่ ง แวดล อ มเป น การประมาณต น ทุ น ในการบู ร ณะ
สิ่ ง แวดล อ มที่ เ กิ ด จากการป ด บ อ กากแร ที่จัง หวั ด ตาก และบ อ ท ายเหมื อ ง และการฟ นฟู พื้ นที่ ใ น
บริเวณเหมืองที่อําเภอแมสอดตามขอกําหนดของรัฐบาล และกอตั้งมูลนิธิเพื่อชุมชนตามมติของ
คณะกรรมการ
การแกไขปญหาการปนเปอนในดินและน้ําใตดิน กรณีของเหมืองแรนั้น โดยหลักการแลว
พระราชบั ญ ญั ติ แ ร พ.ศ.2510 ได เ ป ด ช อ งทางให มีแ หล ง เงิ นทุ น สํ าหรั บฟ น ฟู พื้ น ที่ ทํา เหมื อ งไว
(มาตรา 55) โดยกําหนดใหสามารถจัดเก็บ “เงินบํารุงพิเศษ” เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอม แกไข
ปญหาการฝาฝนกฎหมายวาดวยแรรวมทั้งสงเสริมการบํารุงทองถิ่นรายวันจั งหวัด ที่มีการทําเหมือง
ในอั ต ราไม เ กิ นร อ ยละ 10 ของค า ภาคหลวงแร โดยให ก รมทรั พ ยากรธรณี เ ป นผู เ ก็ บ รั ก ษาเงิ น
ดังกลาวไว เพื่อจัดสรรสําหรับ 1) การใชจายเพื่อฟนฟูพื้นที่ที่ไดทําเหมืองแลว 2) การปองกันและ
ปราบปรามการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติแร และ 3) การใชจายในการบํารุงทองถิ่นใน
จังหวัดที่มีการทําเหมือง โดยที่มีขอกําหนดวาอัตราการเสียเงินบํารุงพิเศษ หลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขในการเรียกเก็บรวมถึงการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษ สามารถกําหนดไวในกฎกระทรวง ซึ่ง
กฎกระทรวง (อุตสาหกรรม) ที่เกี่ยวของกับเงินบํารุงพิเศษนี้มีดวยกันทั้งหมด 3 ฉบับไดแก
(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510
(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 59 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510
(3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510
โดยหลักการแลว หากการจัดเก็บเงินบํารุงพิเศษนี้ในแตละปมีมากเพียงพอ เมื่อเกิดความ
จําเปนในการ clean up รวมไปถึงการปนเปอนในน้ําหรือในดินบริเวณเหมืองและบริเวณใกลเคียง
รัฐบาลอาจสามารถใชเงินดังกลาวเปนสวนหนึ่งสําหรับคาใชจายทั้งหมดได แตทวา เปนที่นาเสียดาย
วาการใชเครื่องมือประเภทนี้นี้ มีขอจํากัดอยางมากในปจจุบัน กลาวคือ
1) การเรียกเก็บเงินบํารุงพิเศษจากผูประกอบกิจการเหมืองแรจํากัด กําหนดไวเฉพาะกรณี
เหมืองแรดีบุกเทานั้น (อางจากกฎกระทรวงฉบับที่ 49 (พ.ศ.2524) ออกตามความใน พ.ร.บ.แร พ.ศ.
2510) โดยมีขอกําหนดดังนี้
- อัตราการจัดเก็บ ใหเสียเงินบํารุงพิเศษใหกรมทรัพยากรธรณี ในอั ตรารอยละ 2.5 ของ
คาภาคหลวงแร สําหรับแรดีบุกที่ผลิตได (กฎกระทรวง ฉบับที่ 59 (พ.ศ.2528) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510)
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- ขอยกเวน ผูประกอบกิจการไดรับการยกเวนไมตองเสียเงินบํารุงพิเศษ ในกรณีที่ราคา
ตลาดของโลหะดีบุกที่ประกาศตามกฎหมายวาดวยพิกัด อัตราคาภาคหลวงแรมีราคาไมเกิน 17,000
บาทตอกิโลกรัม
2) การจัดสรรเงินบํารุงพิเศษ ในปจจุบันนั้นจํากัดเฉพาะเปนคาใชจายในการบํารุงทองถิ่น
ในจังหวัดที่มีการทําเหมือง (กฎกระทรวง ฉบับที่ 59 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
แร พ.ศ.2510) เงินดั งกลาวนั้น ทายที่สุ ด อาจจะไม ไ ดใ ช เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาความเสี ยหายจากการ
ปนเปอนในดินและน้ําใตดินอันเนื่องมาจากการทําเหมืองแร
ถึงแมก ระนั้นก็ต าม เรายัง คงตอ งใหค วามสนใจกับความพอเพี ยงของขนาดงบประมาณ
สําหรับการ clean up หากมีการแกไขกฎหมายสามารถผอนคลายขอจํากัดขางตน กลาวคือ มีการ
บัญญัติเพิ่มเติมในกฎกระทรวง ใหมีการขยายฐานการเรียกเก็บเงินบํารุงพิเศษไปสูผูประกอบกิจการ
เหมืองแรประเภทอื่นๆ รวมทั้งแกไขกฎหมายใหการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษ ครอบคลุมไปถึงการใช
จายเพื่อการฟนฟูสภาพพื้นที่ทําเหมืองใหกลับสูสภาพเดิม การเรียกเก็บเฉพาะคาบํารุงพิเศษก็อาจ
ไมเพียงพอตอความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังจะเห็นไดจากสถิติการจัดเก็บคาภาคหลวงในปจจุบันนั้น
(ตารางที่ 3.1) แมในภาพรวมของทั้งอุตสาหกรรมเหมืองแรอยูที่ระดับพันกวาลานบาท หากพิจารณา
อัตราที่จัดเก็บจากเหมืองแรดีบุกในปจจุบันคือรอยละ 2.5 การจัดเก็บเงินบํารุงพิเศษที่จัดเก็บไดใน
แตละปจะอยูที่ประมาณปละ 25 ลานบาท ยังมิพักจะตองพูดถึงการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษเพื่อองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เปนเจาของพื้นที่ที่เปนที่ตั้งของเหมืองแร ทรัพยากรที่จะสามารถเก็บไวเพื่อ
การ clean up ภายใตมาตรการนี้จะมีไมมากเทาไรนัก
ตาราง 3.1 สถิติการจัดเก็บคาภาคหลวงแรจากอุตสาหกรรมเหมืองแรโดยรวมและรายประเภท
ปงบประมาณ
2543
คาภาคหลวงแร
รวมทุกประเภท
แรเชื้อเพลิง
หินอุตสาหกรรม
แรอุตสาหกรรมทั่วไป
แรและโลหะ
- ดีบุก
- สังกะสี (โลหะ)

926.43
356.25
307.63
141.83
65.76
31.94
28.29

2544
979.99
375.65
306.56
160.81
74.53
30.93
35.94

2545

2546

2547

1,096.18
394.46
401.46
175.95
33.30
5.25
20.96

1,166.12
380.12
429.24
181.77
46.66
8.21
34.50

1,276.01
393.23
469.15
192.85
78.71
36.01
38.95

หมายเหตุ: หนวยเปนลานบาท
ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม
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3.2.3 การวิเคราะหปญหาดานกฎหมาย
จากการศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการจัดทําเหมืองแรของ 2 บริษัท พบวา กรณีบริษัทผา
แดง อินดัสทรี จํากัด(มหาชน) มีกรณีไมดําเนินการใหครบถวนตามรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะดานน้ํา และมีการเปลี่ยนแปลงระบบระบายน้ํา สวนประเด็นจะเปนสาเหตุของ
การปนเปอนหรือไมนั้น มีมูลเหตุเพียงนาเชื่อวาเปนสาเหตุสวนหนึ่งดวย แตยังไมถึงขนาดพิสูจน
ทราบไดชัดเจน สําหรับกรณีบริษัท ตากไมนิ่ง จํากัด ไดรับประทานบัตร 3 แปลง ประกอบกิจกรรม
เหมืองแรแบบอุโมงค แตไมปรากฏวาไดจัดสงรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม มีการหยุด
การดําเนินกิจการโดยภาพรวมเอาไว แตมีการกอสรางอาคารและขุดเจาะอุโมงคเหมืองไวบางแลว
ทั้งยังมีการเปดพื้นที่ทําเหมือง มีลานกองแร มีระบบตักตะกอน และมีแรงงานประมาณ 30 คน เซาะ
แร นําแรสังกะสีออกไซดที่ผลิตไดขายใหแกบริ ษัท ผาแดง อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ วิธีการ
ตอบสนองตอปญหานี้ที่สําคัญประการหนึ่งคือการตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจ ประกอบดวยผูแทนจาก
หนวยราชการที่เกี่ยวของหลายหนวย และมีการสนับสนุนบุคลากรและเครื่องมือ อุปกรณบางสวน
จากบริษัท ผาแดง อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
เนื่ อ งจากมี ง านเขี ย นและงานวิ จั ย มากมายหลายชิ้ น ที่ อ ธิ บ ายกฎหมายเกี่ ย วข อ งกั บ
สิ่งแวดลอม ในที่นี้ จึงขอหยิบยกเฉพาะเทาที่เกี่ยวของกับขอเท็จจริงที่เปนปญหาโดยตรงเทานั้น
ดังนี้
1) กฎหมายวาดวยการรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ มและรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ พ.ศ. 2535 มี ก าร
กําหนดใหกิจการที่ระบุตองทําการศึกษาและผลกระทบสิ่งแวดลอมกอนที่จะไดรับอนุญาตใหดําเนิน
กิจการ หากไมผานกระบวนการจัดทําและพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมอยาง
ถูกตอง หนวยงานที่มีอํานาจในการออกใบอนุญาตไมวาจะเปนใบอนุญาตชนิดใดก็ตาม ไมสามารถ
ออกใบอนุญ าตได หรือ ฝาฝนอนุญาต ยอ มเปนการกระทํ าโดยปราศจากอํ านาจและไรผลในทาง
กฎหมาย ตองถูกเพิกถอนการอนุญาตตามหลักกฎหมายปกครอง แตหากหนวยงานที่มีอํานาจใน
การออกใบอนุญาตไมไดออกใบอนุญาต แตผูประกอบกิจการดําเนินกิจการไป แมเพียงบางสวนก็
ตาม ยอมเปนการฝาฝนกฎหมายที่อาจมีบทกําหนดโทษทางอาญา เชนพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 มาตรา 48-50 มีโทษอาญาสําหรับการดําเนินกิจการที่เขาขายเปนโรงงานโดยไมแจงหรือไม
ไดรับอนุญาตอยางถูกตอง
อนึ่ง แมวากรณีจะเปนเรื่องที่ผูประกอบการไดรับประทานบัตรหรืออาชญาบัตรในการทํา
เหมืองแรแลวก็ตามสิทธิที่ไดรับอนุญาตดังกลาวเปนเพียงสิทธิพื้นฐานในการทําแร แตหากจะมีการ
ดําเนิ นกิ จการที่ เ ขาข ายเปนโรงงาน ย อ มตอ งได รับการอนุ ญาตให ประกอบกิ จการโรงงานอย าง
ถูกตองเสียกอน ดังนั้น กรณีการทําแรจึงมีประเด็นปญหาที่เห็นไดจากกรณีบริษัท ตากไมนิ่ง จํากัด
วากลไกในการรายงานการวิเคราะหผ ลกระทบสิ่งแวดล อม ควรเป นมาตรการสําคั ญที่เ กิดขึ้ นใน
ชวงเวลาที่ไมเร็วหรือชาเกินไป กลาวคือ กลไกนี้ตองเขามามีบทบาททันเวลาที่จะสามารถยับยั้ง
ไมใหมีการผูกพันโครงการไปมากเสียกอนแลว แตพอประเมินผลกระทบและเห็นวาจะเกิดผลเสีย
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มากมายจนไมอาจผานความเห็นชอบโครงการไดก็จะชาไป ในขณะเดียวกัน การริเริ่มโครงการที่ยัง
เพียงอยูในขั้นที่ไมชัดเจนวาจะมีกิจกรรมใดอยางไรบางก็อาจเร็วเกินไปกวาที่จะสามารถประเมินผล
กระทบได แต อ ย างไรก็ ต าม หากยั ง ไม มีก ารพิ จารณาเห็ นชอบรายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบ
สิ่งแวดลอมตองยังไมมีการดําเนินกิจการใดๆ ภายใตโครงการนั้นโดยเด็ดขาด
ในกรณีที่มีการจัดทําและพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง
แล ว หน วยราชการที่ มีอํ านาจหนาที่ใ นการอนุญ าตการประกอบกิจการตอ งรอความเห็ นชอบใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเสียกอนจึงจะออกใบอนุญาตได และเมื่อมีขอกําหนดหรือ
เงื่อนไขในการดํ าเนินการเพื่อลดผลกระทบใดๆ ที่ระบุมาจากการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม หนวยราชการที่มีอํานาจในการอนุญาตตองเอาเงื่อนไขเหลานั้นไปกําหนด
เป น เงื่ อ นไขในใบอนุ ญ าตของตนให ผู ไ ดรั บ อนุ ญ าตต อ งปฏิ บั ติ ต ามด ว ยโดยต อ งถื อ ว า เงื่ อ นไข
เหล านั้ น แม ห น ว ยอนุ ญ าตไม ไ ด กํ าหนดขึ้ นเอง แต ยอ มเป นเงื่ อ นไขในใบอนุ ญ าตของตนที่ ต อ ง
รับผิดชอบในการตรวจตราสอดสองใหผูไดรับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไข มิฉะนั้น ใบอนุญาตและ
เงื่อนไขที่ออกตามกฎหมายนี้ยอมไรผล ทําใหกฎหมายทั้งสองฉบับขาดความศักดิ์สิทธิไปพรอมๆ
กัน คือทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการนั้น เชนกฎหมายเกี่ยวกับโรงงาน หรือกฎหมาย
เกี่ยวกับการทําเหมืองแร พรอมทั้งพระราชบัญญัติสิ่งแวดลอม ยอมดูไรความหมายสําหรับผูระกอบ
การที่ไมใสใจตอสังคมอยางแทจริงและจริงใจ
นอกจากนี้ การที่หนวยงานอนุญาตไมสอดสองดูแลวามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาต
ที่กําหนดมาจากกระบวนการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยอางวาเงื่อนไขที่
กําหนดเปนเรื่องที่อยูนอกเหนือความรูความเชี่ยวชาญของหนวยงานตน ไมนาจะเปนเหตุผลที่รับฟง
ได เพราะหนาที่ในการบังคับการณใหเปนไปตามเงื่อนไขในใบอนุญาต ตองเปนของหนวยงานที่
รับผิดชอบในการออกใบอนุญาต สวนจะมีความรูทางเทคนิคในการตรวจสอบตามเงื่อนไขที่กําหนด
ไวหรือไมนั้น เปนสิ่งที่หนวยงานที่รับผิดชอบตองแกปญหาดวยการแสวงหาความรูหรื อขอความ
รวมมือจากหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาวมาสนับสนุนการทําหน าที่ของตน โดยอยาง
นอยที่สุด หากยังไมสามารถไดรั บความรวมมือจากตางหนวยราชการ ผูรับผิดชอบในการบริหาร
ราชการของประเทศระดับภาพรวมตองลงมากําหนดใหชัดเจนวากรณีเชนนี้ จะใหหนวยราชการที่
เกี่ยวของปฏิบัติงานรวมกันอยางไร
ในกรณีที่ปรากฏวามีการละเมิดเงื่อนไขในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เปน
เงื่อนไขในใบอนุญาต เจาหนาที่ของหนว ยงานผูมีอํานาจหนาที่ที่เขาขายคือกระทรวงอุตสาหกรรม
และกรมทรัพยากรธรณี ตองถูกสอบทานวาไดปฏิบัติราชการเกี่ยวกับกรณีบริษัท ผาแดง อินดัสทรี
จํากัด(มหาชน) ไปแลวตามบทบาทและหนาที่ที่กฎหมายกําหนดไวอยางไรบาง ทั้งในแงการแสวงหา
ขอเท็จจริง และการใชอํานาจที่กฎหมายกําหนดใหตองใชไปตามขอเท็จจริง สวนกรณีของบริษัท
ตากไมนิ่ง จํากัด เนื่องจากไมมีการจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม นาจะเขาขาย
เปนการทําเหมืองและประกอบกิจการที่มีลักษณะเปนโรงงานโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งมีโทษทาง
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อาญาตามพระราชบัญญัติโรงงานและพระราชบัญญัติแร แตหากปรากฏวาบริษัท ตากไมนิ่ง จํากัด
ไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการได ยอมนับวาเปนสิ่งที่พิกลอยางยิ่งในทางกฎหมาย
2) กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ
ดังที่ไดกลาวมาแลวในตอนตนวาพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายที่เกี่ยว
ของโดยตรงกั บ การควบคุ ม มลพิ ษ ที่ เ กิ ด จากแหล ง ที่ เ ข า ข ายเป น โรงงานจํ าพวกใดจํ า พวกหนึ่ ง
นอกจากนี้ พระราชบั ญ ญั ติแ ร พ.ศ. 2510 เป นกฎหมายที่กํ าหนดบั ง คั บให ห น วยงานราชการ
ภายใต กฎหมายนี้ตอ งตรวจตรา สอดส องดูแ ล และบังคับใชกฎหมายเพื่อให การดําเนินกิ จกรรม
เกี่ ย วกั บ การแสวงหาประโยชน จ ากแร ไ ม เ ป น ภั ย ต อ สิ่ ง แวดล อ มด ว ยเช น กั น ดั ง นั้ น กระทรวง
อุต สาหกรรมจึ ง มี ห น าที่ ในการตรวจสอบและควบคุ มไม ใ ห มีก ารละเมิ ดมาตรฐานของเสี ยตามที่
กําหนดไวภายใตกฎหมายของตน และในขณะเดียวกัน กรมทรัพยากรธรณี14 ตองไมปลอยใหมีการ
ทําแรที่กระทบถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกของประชาชน (ดูมาตรา 116 – 119 เปนตัวอยาง)
อยางไรก็ดี ยังมีอีกหนวยงานหนึ่ง คือกรมควบคุมมลพิษ ที่โดยชื่อของหนวยงานแลว อาจ
กอใหเกิดความคาดหวังอยางสูงจากประชาชน แตในทางกฎหมายแลวมีอํานาจหนาที่ในการควบคุม
มลพิษคอนขางจํากัด เพราะมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมมลพิษแบบสอดและเสริมเทานั้น กลาวคือ
กรมควบคุ ม มลพิ ษ จะสามารถใช ม าตรฐานควบคุ ม มลพิ ษ ที่ กํ า หนดขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ
สิ่งแวดลอมไดโดยตรงเฉพาะแกแหลงกําเนิดที่ไมมีกฎหมายใดใหอํานาจหนาที่หนวยงานอื่นในการ
ควบคุมมลพิษไวกอนแลวเทานั้น สวนแหลงกําเนิดประเภทโรงงานหรือเหมืองแร กรมควบคุมมลพิษ
มีเพียงบทบาทเสริมหลังจากที่ปรากฏวาหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงไมดําเนินการตามหนาที่
ภายใตกฎหมายของตน
จากปญหาที่เกิดขึ้น อาจดูเหมือนวากรมควบคุมมลพิษและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมมีบทบาทมาก โดยเฉพาะการตรวจสอบในรูปคณะทํางานเฉพาะกิจ แตสิ่งที่ทําได
และมีประโยชนมากคือการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม คน สัตว และพืชวาไดรับผลกระทบ
จากแคดเมียมมากนอยเพียงใด แตการแสดงออกซึ่งบทบาทของรัฐในสวนนี้ ไมสามารถเกี่ยวโยงไป
ถึง สาเหตุ ของป ญ หาที่ จะระบุ ห าความรั บผิ ด ชอบจากแหล ง กําเนิ ด มลพิ ษทั้ ง สองได อย างชั ด เจน
(นอกจากส ว นที่ ค นพบและเป นประโยชน ใ นทางกฎหมายมากพอสมควร ตามที่ ระบุ ใ นข างต น )
เนื่องจากการตรวจสอบนี้ไมเกี่ยวของกับการพิสูจนทราบวาที่ผานมา บริษัททั้งสองไดปลอยมลพิษ
เกินมาตรฐานของตามกฎหมายโรงงานและกฎหมายแรอยางไรบาง และยังไมกาวลวงไปถึงการ
ตรวจสอบว า ที่ ผ า นมาหน ว ยราชการทั้ ง สองได ปฏิ บัติ ราชการตามอํ านาจและหน าที่ ที่ก ฎหมาย
กําหนดไวเปนขั้นเปนตอนอยางไรบาง นอกจากนี้ ยังมีขอสังเกตวา การแกปญหาของราชการไทย
หลายส ว นมั ก นิ ย มตั้ ง คณะกรรมการหรื อ คณะทํ า งานขึ้ น มา โดยแทบลื ม ไปว า แท จ ริ ง แล ว หาก
ดําเนินการใหถูกตองเสียแตตน หนวยงานราชการหลักที่ตองดูแลและจัดการกับปญหาอยางถูกตอง
เสียแตตนคือหนวยงานใด และไดปฏิบัติหรือละเวนไมปฏิบัติการตามกฎหมายอยางใดหรือไม เพราะ
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หรือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม หลังปรากฏการณที่เรียกกันวาการปฏิรูประบบ
ราชการ พ.ศ. 2545
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เหตุใด จนในที่สุดความสนใจของสวนตางๆ ถูกหันเหมาที่คณะกรรมการหรือคณะทํางานพิเศษ แต
ในท า ยที่ สุ ด เมื่ อ ผลการตรวจสอบรายงานออกมา อาจกลั บ กลายเป น ว า ผลการตรวจสอบของ
คณะกรรมการหรือคณะทํางานนั้นไมมีสภาพบังคับตามกฎหมายเพราะไมใชเปนการดําเนินงานของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
การแกปญหาดั งกลาวด วยการเอาใจใส ตอ ผลกระทบต อประชาชนยอ มเปนสิ่ง ที่ดี แตใ น
ขณะเดียวกัน ตองจัดการที่สาเหตุของปญหาทั้งในแงของผูประกอบการและผู มีหนาที่ตองบังคับใช
กฎหมาย มิฉะนั้น งบประมาณหลายสิบลานเพื่อการเยียวยาความเสียหายจะตกกลายเปนภาระของ
ภาษีประชาชนทั้งประเทศที่ไมไดเปนตัวกอปญหาแตอยางใด ที่กลาวมาเชนนี้ก็เพื่อกลับมาถึงจุดที่
ตองพิสูจนทราบใหไดอยางชัดเจนวา สภาพของการที่ไมสามารถปองกันและแกปญหาดวยกฎหมาย
เทาที่มีอยู เปนเพราะกฎหมายไมดี หรือคนใชกฎหมายไมดี
การวิเคราะหในสวนนี้แตกตางจากสวนที่วาดวยรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ซึ่งชัดแลววามีกรณีการละเวนไมนําเอากฎหมายที่ดีอยูแลวมาใช แตคําตอบที่มุงเสนอแนะในชั้นนี้
ขณะที่ยังไมมีหลักฐานปรากฏตอผูวิจัยวามีการใชกฎหมายหรือละเวนไมใชกฎหมายสว นควบคุม
มลพิษนี้อยางไรหรือไม แตพบวามีประเด็นที่เกี่ยวกับการบัญญัติกฎหมายเพื่อแกปญหาไมบังคับใช
กฎหมายดังนี้
(1) กฎหมายเปดชองใหเจาหนาที่ใชดุลพินิจ แตไมวางหลักการและแนวทางในการใช
อํานาจวาอยางชัดเจนเพียงพอ เพราะขาดหลักเกณฑและแนวทางในการใชดุลพิ นิจในการบังคับใช
กฎหมายดวยอํานาจทางกฎหมายปกครอง 15 (ก) ทําใหขาราชการผูสุจริต ไมกลาใชอํานาจในทางที่
เปนโทษแกผูประกอบการ (โดยเฉพาะรายใหญ) เพราะ (1) เกรงกลัววาจะถูกฟองวาใชอํานาจกลั่น
แกล ง ผู ป ระกอบการ
(2) เกรงกลั ว ผู บั ง คั บ บั ญ ชาจะให โ ทษ เพราะผู บั ง คั บ บั ญ ชาเกรงใจ
ผูประกอบการมากกวา (3) ทั้งขาราชการระดับปฏิบัติการและผูบังคับบัญชาตางเปนขาราชการที่ดี
และสุ จ ริ ต แต มี ร ายการคุ ณ ขอมาด ว ยวาจาที่ น า เกรงขาม แต ข าดใบเสร็ จ แต ห ากไม ทํ า ตาม
ขาราชการที่ดีทั้งหลายมักถูกยายไปอยูในที่ไมดี (ข) ขาราชการที่ทุจรติใชชองวางเปนเครื่องมือใน
การเลือกแสดงอํานาจที่จะใหโทษหรือใหคุณแกผูประกอบการตามจังหวะที่สนองผลประโยชนใสตน
(2) กฎหมายกําหนดบังคับใหเจาหนาที่ใชอํานาจโดยไมมีดุลพินิจ (ก) ผูประกอบการที่
สุจริต แตไมสามารถดําเนินการควบคุมมลพิษใหได ตามมาตรฐาน จะตองถูกลงโทษทั้งๆ ที่มีเจตนา
ดีและใสใจตอปญหาของสวนรวม(ปญหานี้อาจเกิดขึ้นไดบอยๆ กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม)
(ข) ผูประกอบการทุกรายไมวาจะผิดมาตรฐานดวยความไมพ รอมทางเทคโนโลยีหรือทางการเงิน
หรือผิดมาตรฐานดวยความเห็นแกตัว ทุจริตอยากลดตนทุน หากเจอเจาหนาที่ผูสุจริต จะตองถูก
ลงโทษเทาเทียมกันทุกราย เหลือแตเพียงกรณีผูประกอบการทุจรติเจอกับเจาหนาที่ทุจริต กรณี
ละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายยอมเกิดขึ้นได
15

ในสวนที่เกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญา มีตัวอยางในการดําเนินการในเรื่องทํานองนี้ที่ดีของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แรที่ไดมี “คูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนและการดําเนินคดีตามกฎหมายวาดวยแร ” และ “คูมือการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการติดตามคดีและการดําเนินงานกับของกลางในคดีความผิดพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510” ที่จัดทําโดยกองการสอบสวน
และนิติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2549
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สิ่งที่สําคัญที่สุด ไมวากรณีจะเปนเชนใดก็ตาม หากขาราชการประจําผูมีหนาที่ในการบังคั บ
ใช ก ฎหมายขาดหลั ก ประกั นและระบบการแต ง ตั้ง โยกย ายตามระบบคุ ณ ธรรมและความโปร ง ใส
กฎหมายสิ่งแวดลอมที่ดีเพียงใด ยอมไรผลไปไดเพียงเพราะการขาดเจตจํานงทางการเมืองที่ดี ซึ่ง
ไมอาจเกิดขึ้นไดเอง โดยเฉพาะในเรื่องที่เปนปญหาเชิงคุณคาทางสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอ ม
นอกเสียจากประชาชนจะใสใจจนเกิดแรงผลักดัน
ดังนั้น สิ่งที่จะเสนอแนะวาควรปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายใหมีความชัดเจนและรัดกุม
อยางไรบางในสวนของมาตรการระยะปานกลาง จึงอาจแกปญหาไดเพียงแคบางสวน อยางไรก็ตาม
โดยสรุปสําหรับมาตรการระยะสั้นที่ตองดําเนินการโดยทันทีในสวนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม
มลพิษ คือ การตรวจสอบและย้ําลงไปตามสายความรับผิดชอบตามที่บัญญัติไวแลวในกฎหมายทั้ง
สองฉบับหลักวาไดมีการปฏิบัติการบังคับใชกฎหมายอยางตรงไปตรงมาเต็มที่แลวหรือยัง 16 และควร
มีการรายงานผลการบังคับใชกฎหมายอยางโปรงใส (หมายถึงเปนที่เขาใจและตรวจสอบไดตาม
กฎหมายวา ใคร ทําอะไรที่เขาขายผิดกฎหมาย และผลการตรวจสอบเปนอยางไร) แกสาธารณชน
ทางอินเตอรเน็ท 17 อยางนอยในกรณีคดี สําคัญที่อยูในความสนใจของผูคน โดยตองยอมรับวาสิ่ง
เหลานี้เปนขอมูลขาวสารของทางราชการที่ไมเกี่ยวของกับความลับทางการคาและตองเปดเผยได
เพราะเกี่ยวของกับผลประโยชนของสวนรวม โดยหากไดคําตอบวาไดดําเนินการอยางเที่ยงตรงและ
เต็ ม ที่ แ ล ว ประเด็ น ย อ มมุ ง ไปสู ม าตรการระยะปานกลางและระยะยาวย อ มชั ด ขึ้ น ว า ต อ งแก ไ ข
ปรับปรุงบทบัญญัติและกรอบกฎหมายตางๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการควบคุมมลพิษอยางไร
และหากปรากฏวามีความบกพรองในการบังคับใชกฎหมาย ยอมตองแกที่เหตุของปญหาโดยไม
ปลอ ยให มีส ภาพความซั บซ อนของป ญหานี้เ กี่ ยวขอ งเกี่ยวโยงกับอํานาจนอกระบบ มิฉ ะนั้นงาน
ศึก ษาวิจัยทางสั งคมและกฎหมายในสั งคมที่ ไม โปร งใส ยอ มเป นเพียงการเขี ยนเพื่อ แสดงความ
คิดเห็นลอยๆ และไมยึดติดกับสภาพความจริงที่จะมุงแกไข
3) กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง
พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมไดนําเอาหลักความรับผิดทางแพงแบบเด็ดขาดมาบัญญัติไว
ตั้งแต พ.ศ. 2535 ซึ่งเปนการกําหนดมาตรฐานความรับผิดของผูกอความเสียหายในใหสูงขึ้น โดย
ไมคํานึงวาผูกอความเสียหายจากมลพิษไดกระทําลงไปดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลอหรือไม
นอกจากนี้ มาตรา 96 – 97 แหงพระราชบัญญัตินี้ยังพยายามสรางความกระจางชัดเกี่ยวกับขอบเจต
ของการชดใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายทั้งในกรณีที่เปนทรัพยสินของรัฐและในกรณีที่เปน
ทรั พ ย สิ นของเอกชน แต ก ลั บ ปรากฏว าที่ ผ า นมาแทบไม มี ผู ใ ด ไม ว าภาครั ฐหรื อ ชาวบ า นได ใ ช
ประโยชนจากบทบัญญัติกฎหมายสองมาตรานี้ ใหสมดังเจตนารมณที่ของกฎหมาย ซึ่งหากนํามาใช
ใหเกิดผลจริงแลว ยอมเปนแรงกดดันใหผูประกอบกิจการตองระมัดระวังอย างยิ่งยวดไมใหกิจการ
ของตนกอความเสียหายใหเกิดขึ้นแกผูอื่น อันเปนการปองกันและควบคุมมลพิษไดอีกทางหนึ่ง
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โดยไมนาจะมีอุปสรรคใด ๆ จากการจัดและปรับเปลี่ยนโครงสรางกรม กระทรวงเมื่อ พ.ศ. 2545
เทาที่กรมทรัพยากรธรณีทําไดอยางดีพอสมควรอยูขณะนี้เปนเพียงการนําขาวจากหนาหนังสือพิมพมาลงเผยแพรซ้ํา และรายงาน
เรื่องรองเรียนแบบผิวเผิน ดู และ http://www.dmr.go.th/petition/petitionresult.php โดยอาจเปนเพราะปจจุบันไมมีอํานาจหนาที่ใน
การกํากับดูแลกิจการเหมืองแรแลว สวนใน http://www.dpim.go.th/ ไมปรากฏวามีขอมูลในลักษณะดังกลาว
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ในที่นี้ ขออธิบายโดยยอถึงกลไกและวิธีการดําเนินคดีเกี่ยวกับความรับผิดทางแพงซึ่งจะ
โยงเขากับกรณี ศึกษานี้ไดอยางดีในลําดับตอไป กลาวคือ การที่ชุมชนหรือสิ่งแวดลอมแหงหนึ่งมี
โรงงาน เหมืองแรหรือแหลงกําเนิดมลพิษอื่นใดตั้งอยู และมีการปลอยของเสียออกสูสิ่งแวดลอม
และปรากฏวามีความเสียหายเกิด ขึ้นกับเรือกสวน ไรนาของชาวบาน ตลอดจนแมน้ําลําคลองและ
ทรัพยากรธรรมชาติของสวนรวม กรณีนี้ในแงความรับผิดชอบทางแพงจะตองมีการตั้งคําถามและหา
คําตอบอยางเปนขั้นเปนตอนดังนี้
(1) มีผูใดไดรับความเสียหายบางซึ่งในทางกฎหมายหมายถึงมีใครถูกละเมิดสิทธิใน
ชี วิ ต ร า งกาย หรื อ ทรั พ ย สิ น บ า ง อั น จะหมายถึ ง ใครจะเข า ข า ยมี อํ า นาจฟ อ งเป น โจทก เ รี ย ก
คาเสียหายไดบาง
(2) ความเสียหายนั้น ใครเปนผูกอขึ้น อันหมายถึงบุคคลที่จะตกเปนจําเลย และตอง
รับผิดชอบในการชดใชคาเสียหาย
อยางไรก็ตาม ในระหวางสองคําถามงายๆ ดังกลาวนี้ มีสิ่งที่เปนปจจัยสําคัญมากในการ
ที่จะกําหนดในทางคดีความโดยขึ้นอยูกับพยานหลักฐานวา ความเสียหายที่โจทกไดรับมาจากการ
กระทําขอจําเลยในคดีหรือไม เมื่อแปลหลักการงายๆ ดังกลาวเขากับกรณีศึกษาจะเกิดคําถามที่เปน
รูปธรรมวาหลังจากที่ชาวบานโดยความชวยเหลือจากทางการพิสูจนไดแลววาความเสียหายที่ตน
ไดรับนั้นมาจากแคดเมียม สิ่งที่ยังคงเปนปญหาอยูมากคือ แคดเมียมที่สรางความเสียหายนั้นมาจาก
ไหนกันแน ในกรณีเชนนี้ แมหลักความรับผิดเด็ดขาดในพระราชบัญญัติสิ่งแวดลอม มาตรา 96 ไม
คํานึงวาผูกอความเสียหายจงใจหรือประมาทหรือไม แตกอนที่จะไปถึงคําถามดังกลาว ผูไดรับความ
เสียหายตองพิสูจนใหมีน้ําหนักนาเชื่อเหนือพยานหลักฐานของฝายจําเลยวา แคดเมียมที่กอความ
เสียหายแกตนคือแคดเมียมที่มาจากจําเลย
ดังนั้น ในแงกฎหมายภายใตบทบัญญัติเทาที่มีอยู จึงยังคงมีปญหาและอุปสรรคที่ทําใหใน
ความเปนจริงแลว ชาวบานแทบไมสามารถพึ่งหลักกฎหมายนี้ไดเลย โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อขาด
เครื่องมือและกลไกในการชวยพิสูจนตั้งแตเบื้องตน จนถึงชั้นศาล นอกจากนี้ ในเรื่องของความรับผิด
ทางแพงนี้ ยังปรากฏอีกดวยวาในสวนของภาครัฐเองกลับมีขอจํากัดที่ไมสามารถดําเนินคดีแพงเพื่อ
เรียกรองเอาคาใชจายในการขจัดมลพิษและคาเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติของสวนรวมที่ตอง
สูญเสียไป อันเนื่องมากจากปญหาในทางปฏิบัติที่นักกฎหมายหลายทานเองไมคาดคิด มากอนวาจะ
เกิดปญหาเชนนี้ขึ้น กลาวคือ กรณีที่ทรัพยากรธรรมชาติเสียหายเพราะถูกมลพิษปนเปอน ปกติแลว
กรมควบคุมมลพิษจะเขาขจัดมลพิษตามที่ไดรับการรองเรียนหรือรองขอจากผูที่เกี่ยวของ ซึ่งในการ
ดําเนินการขจัดมลพิษมักตองกระทําอยางเรงดวนเพื่อยับยั้ง ความเสียหายเอาไวใหไดโดยเร็ว เมื่อ
ขจัดมลพิษแลว ยอมตองดําเนินการเยียวยาสภาพแวดลอมใหกลับคืนใกลเคียงสภาพเดิมใหไดมาก
เทาที่จะกระทําได
จะเห็นไดวา ความเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติ เกิดเปนคาเสียหายขึ้นไดสามชวงหลัก ๆ
ดวยกัน คือ คาใชจายในการขจัดมลพิษ คาใชจายในการเยียวยาสภาพแวดลอม และคาเสียหายตาม
มูลคาของทรัพยากรที่สูญเสียไป
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หลังจาก พ.ศ.2535 จนถึงขณะนี้ อาจกลาวไดวา ยังไมมีการดําเนินคดีเพื่อเรียกคาเสียหาย
ตอทรัพยากรธรรมชาติของสวนรวมจนประสบความสําเร็จ โดยขอติดขัดที่เกิดขึ้นประการสําคัญมา
จากการที่หนวยงานราชการที่เกี่ยวของในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลาย ไมแนใจวาใคร
ควรเปนผูมีอํานาจฟองเรียกคาเสียหายตามมูลคาของทรัพยากรแทนสวนรวม ที่ผานมาเคยมีคดีที่มี
กาปลอยน้ําดีเขาชะลางมลพิษในลําน้ําพองที่เปนสาเหตุใหปลายตายจํานวนมาก โดยผูกอมลพิษถูก
ดําเนินคดีใหชดใชคาเสียหายสองสวน สวนหนึ่งคือคาขจัดมลพิษที่หนวยงานชองรัฐไดปลอยน้ําดี
เขาชะลาง อีกสวนหนึ่งคือคาที่ปลาและทรัพยากรธรรมชาติ ตางๆ ในแมน้ําสูญเสียไป ปรากฏวาคา
ใชคายในการปลอยน้ําดีเทานั้นที่ไดรับชดใชตามกฎหมาย สวนคาทรัพยากรธรรมชาติติดปญหาทาง
เทคนิควาหนวยงานราชการที่เปนโจทกไมไดเปนเจาของทรัพยากรทางน้ําดังกลาว แตเปนเพียงผู มี
หนาที่ดูแลรักษาเทานั้น ผลจึงกลายเปนวาทรัพยสมบัติของสวนรวมคือทรัพยที่ไมมีใครเปนเจาของ
ไปเสียได
นอกจากนี้ ป ญหาในทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นไดจากการพิเคราะหทางปฏิบัติในการขจั ด
มลพิษตามความเปนจริงที่ตองดําเนินการโดยทันท วงที จึงอาจมีปญหาขึ้นไดคลายๆ กับปญหาใน
กรณี ข องชาวบ าน คื อ การไม ส ามารถพิ สู จน ไ ด ว าใครก อ ความเสี ยหายขึ้ น เพราะในหลายกรณี
รัฐบาลที่ตองการแสดงผลงานเฉพาะหนา หรือในกรณีที่หนวยราชการที่เกี่ยวของอาจไมมีเวลามาก
พอที่ จะรอจนกว า มี ก ารพิ สู จ น ต น ตอของความเสี ย หาย แต ต อ งรั บบรรเทาความเดื อ ดร อ นของ
ประชาชน จึ ง อาจทํ า ให เ มื่ อ ใช จ า ยเงิ น งบประมาณไปจํ า นวนมากเสร็ จ แล ว แต ก ลั บ ไม เ หลื อ
พยานหลักฐานใหพิสูจนวาใครตองจายเพื่อชดใชคาเสียหายนั้น
อุปสรรคทางเทคนิคในการนําขอกฎหมายไปปรับใชกับขอเท็จจริง ขอคนพบสําคัญประการ
หนึ่งที่เกี่ยวกับปญหาทางเทคนิคกฎหมายจากกรณีศึกษานี้ คือการไมสามารถพิสูจนไดชัดวาความ
เสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมาจากเหตุในสภาพธรรมชาติหรือจากการกระทําของผูใด อุปสรรคดังกลาวนี้
เปนเรื่องของการพิสูจนความสัมพันธระหวางเหตุและผลนั่นเอง ซึ่งในทางกฎหมายนั้น เปนเรื่องที่
ตองพิสูจนใหศาลเห็นกอนที่จะนํากฎหมายที่กําหนดความรับผิดของผูกอความเสียหายไปใชบังคับ
โทษได เมื่อปรับเขากับกรณีศึกษาปญหาในประเด็นนี้แยกพิจารณาออกไดเปนสองสวนดวยกันคือ
(1) การตรวจพิสูจนวาผูประกอบการปลอยมลพิษเกินมาตรฐานหรือไม ประเด็นนี้ เปนเรื่อง
ของการตรวจดูวาแหลงกําเนิดมลพิษปลอยมลพิษออกมาเกินมาตรฐานที่กําหนดไวหรือไม ซึ่งปกติ
เปนการตรวจระดั บมลพิษจากจุดที่มีการปลอยมลพิษ ประกอบกับการตรวจการดําเนินมาตรการ
ควบคุมมลพิษอื่นๆ ที่กําหนดเปนเงื่อนไขไวในใบอนุญาต จึงเห็นไดวา แทจริงแลวไมมีปญหาใน
การบังคับใชกฎหมายในสวนนี้แตอยางใด เนื่องจากไมจําเปนตองพิสูจนใหเห็นวาความเสียหายที่
เกิดขึ้ นมาจากผูใ ด เพราะเมื่อมีก ารละเมิดมาตรฐานเกิ ดขึ้น ยอมเปนการกระทําที่ผิ ดกฎหมายที่
เจาหนาที่สามารถดําเนินมาตรการบังคับไดทันที
(2) การตรวจพิสูจนวาผูประกอบการเปนตนเหตุของความเสี ยหายที่เกิดแกชาวบานและ
ทรัพยากรของส วนรวมหรื อไม ประเด็นนี้ เป นกรณีที่เป นปญ หาโดยตรง โดยหากไม การพิสูจน
ทราบในสวนนี้ใหศาลเห็นไดแลว ทั้งชาวบาน และรัฐ ไมสามารถเรียกรองคาเสียหายจากผูใดไดเลย
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3.2.4 ขอเสนอแนะที่เปนรูปธรรมและขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อแกไขปญหา
สถานการณปจจุ บัน ยังไมมีเจาภาพและผูประสานงานกลางเรื่ องการฟ นฟูและบําบัดดิ น
และตะกอน นอกจากมีการของบประมาณกลางมาเพื่อชดเชยคาปลูกขาวตั้งแต ปพ.ศ. 2547-2549
นอกจากนี้ ยั ง พบว า กรมพั ฒ นาที่ ดิ น และทางจั ง หวั ด ไม เ ห็ น ด ว ยที่ จ ะให มี ก ารบํ า บั ด ฟ น ฟู พื้ น ที่
ปนเปอน แตกลับสนับสนุนใหมีการปลูกออย ทั้งๆ ที่การปลูกออยนั้นสารแคดเมียมยังคงอยูในพื้นที่
และอาจเกิดการปนเปอนขึ้นมาอีกในอนาคต นอกจากนี้ จากการสอบถามไปยังชาวบานในพื้นที่ที่
ไดรับผลกระทบ พบวาในป พ.ศ. 2550 คาดวาชาวบานจะไมไดรับเงินชดเชย เนื่องจากแผนแมบท
ของทางจังหวัดจะเนนเรื่องการสนับสนุน ดานการเงินในการเปลี่ยนอาชีพแทน ดังนั้นคาดวาจะมี
ชาวบานบางกลุมที่รวมตัวกันปลูกขาว
โดยสรุปอาจกลาวไดวา ปญหาการปนเปอนของสารแคดเมี ยมที่เกิดขึ้น คณะผูวิจัย คาดวา
นาจะมีสาเหตุหลักมาจากกิจกรรมการเปดพื้นที่ ในรูปแบบตางๆ ของมนุ ษย โดยเฉพาะในกรณี
เหมืองแรนั้น จากการสังเกตสภาพพื้นที่จริงในบริเวณเหมือง พบวามีกองหางแรตั้งอยูสูงรอบบริเวณ
เหมือง ซึ่งมีความเสี่ยงสูง หากมีฝนตกหนักในชวงฤดูฝน น้ําฝนอาจชะลางเอาตะกอนดินบริเวณกอง
หางแรไปสะสมในทองน้ําได ทั้งนี้ในชวงที่เกิดเหตุการณปนเปอนสารแคดเมียมนั้น ทางเหมืองก็ยัง
ไมไดมีการสรางบอดักตะกอนกอนปลอยน้ําลงสูหวยแมตาวแตอยางใด อยางไรก็ตาม ยังไมสามารถ
หาขอสรุปที่ชัดเจนถึงสาเหตุที่แทจริงของการปนเปอนสารแคดเมียมได แตสาเหตุหลักนาจะเปน
เพราะกิจกรรมที่มีปริมาณการเปดหนาดินเปนจํานวนมาก จึงทําใหแคดเมียมในมีอยูคูกับแรสังกะสี
กระจายตัวออกมา เมื่อมีฝนตกชะลางหนาดินทําใหเกิดการสะสมของสารแคดเมียมในตะกอนดิน
บริเวณทองน้ํา นอกจากนี้ ระบบชลประทานสําหรับใชเพื่อการเกษตรโดยการผันน้ําจากหวยแมตาว
ผานระบบชลประทานของหมูบานในเขตพื้นที่ตําบลพระธาตุผาแดง และตําบลแมตาวแบบฝายน้ําลน
สงผลใหมีการแพรกระจายของตะกอนดินสูแปลงเกษตรกรรมไดงายยิ่งขึ้น
ในกรณีนี้ คณะผูวิจัยไดนําเสนอขอเสนอแนะไวดังตอไปนี้
1) ควรมีหนวยงานที่เปนเจาภาพในการดําเนินงานและกําหนดชองทางในการสื่อสาร
ประสานงาน การกําหนดขั้นตอนในการดําเนินการ ระหวางหนวยงานในคณะกรรมการเฉพาะกิจ
ตรวจสอบและแกไขปญหาของการปนเปอนอยางชัดเจน รวมทั้งมีการประชุมเพื่อรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ความคืบหนา รวมทั้งปญหาในการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ
2) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูทั้งภายในองคกรและระหวางองคกร ระหวาง
สวนทองถิ่นกับสวนกลาง และพัฒนาระบบใหเปนระบบที่มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู ประยุกตใชความรู
และจั ดการความรูใ หเ ปนระบบกล าวคือ ตอ งมี การสรางและการจั ดหาความรู มี ระบบการจั ดเก็ บ
ความรู ใ ห อ ยู กั บ องค ก าร การสร า งช อ งทางในการถ า ยโอนและแบ ง ป น ความรู เช น E-learning
Teleconference เปนตน
3) กรมโรงงานอุตสาหกรรมควรเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายการควบคุมดูแล
โรงงานอุ ต สาหกรรมโดยเพิ่ ม ความเข มงวดในการติ ด ตามควบคุ ม และบั ง คั บเอาผิ ด กั บ โรงงาน
อุตสาหกรรมที่ไมไดดําเนินการตามกฎหมายที่กําหนด โดยในกรณีนี้ถาสรุปผลของการศึกษาการ
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ปนเป อ นของสารแคดเมี ย มนั้ น มาจากจากการประกอบการเหมื อ งแร สั ง กะสี ข องบริ ษั ท ผาแดง
อินดัสทรีก็ควรมีการดําเนินการเอาผิด เชนเดียวกันกับกรณีของโรงงานแตงแรคลิตี้ของบริษัทตะกั่ว
คอนเซนเตรทส (ประเทศไทย) จํากัดที่มีการสั่งปดโรงงานอยางถาวร รวมทั้งและมีการสั่งใหบริษัท
ตองชดเชยจัดหาแหลงน้ําใหเพียงพอแกชาวบานในหมูบาน รวมทั้งรับผิดชอบคาใชจายในการดูแล
รักษาสุขภาพของชาวบานทั้งหมด นอกจากเรื่องทางกฎหมายแลวกรมโรงงานอุตสาหกรรมควรมี
มาตรการเพิ่มแรงจูงใจใหผูประกอบการสงรายงานอยางสม่ําเสมอและปฏิบัติตามกฎหมาย ในดาน
อื่นๆ เชน การใหรางวัลโรงงานดีเดนดานสิ่งแวดลอม และควรลงทุนในการพัฒนาระบบการติดตาม
ตรวจสอบและระบบกํากับและติดตามการของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม
4) เพิ่ มและพั ฒนาบุ ค ลากรของสํ านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม (สผ.) ในดานการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ EIA รวมทั้งตรวจสอบ
ผลกระทบ การดํ า เนิ น การให มี ก ารประสานงานระหว า งฝ า ยติ ด ตามการตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมกับกลุมวิเคราะหผลกระทบสิ่ งแวดลอม เพิ่มสมรรถนะของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคใน
การทํ า งานนี้ โดยให ป ระสานงานกั บ หน ว ยงานให อ นุ ญ าตซึ่ ง มี ห น าที่ ต อ งดู แ ลกํ ากั บ การดํ า เนิ น
โครงการและหนวยงานอื่นๆ ในพื้นที่ และพยายามสรางเครือขายการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อ
ชวยในการสอดสองดูแลสิ่งผิดปกติภายในชุมชน
5) การฟนฟู ควรจะมีการสํารวจทั่วประเทศเกี่ยวกับความรุนแรงของปญหา นอกจากนี้
ลักษณะของการปนเปอนจากเหมืองจะเปนการปนเปอนในปริมาตรที่สูงเนื่องจากขนาดของกิจกรรม
ดังนั้นเรื่องของเงินหรือหลักประกันทางการเงินตองมีมูลคาที่เปนสัดสวนกับความเสี่ยงดวยซึ่งใน
กรณีนี้หากไมสามารถหาเงินจากเหมืองได หนวยงานที่รับผิดชอบควรจะตองคิดหาที่มาของเงินได
แลวเพราะตอนนี้มีปญหาที่เกี่ยวกับเหมืองเกิดขึ้นหลายแหง ซึ่งลวนแตมีมูลคาไมนอย
6) การปองกัน ความเขมขนของสารปนเปอนในธรรมชาติ กอนที่จะมีกิจกรรมตองมีการ
ตรวจสอบอยางถูกตองและมีการแสดงผลที่สามารถถูกตรวจสอบได และควรใหบทบาทของการ
กํากับและการสงเสริมกิจการควรจะแยกออกจากกัน เชนในกรณีของกรมทรัพยากรธรณีในอดีต อีก
ทั้ ง หน าที่ แ ละบทบาทของหน ว ยงานกํ ากั บ จํ าต อ งเป นเชิ ง รุ ก มากกว านี้ เช น การทํ า prioritizing
หรือไมก็ควรใหหนวยงานอื่นๆไปดูแลแทน
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