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บทที่ 3
กรณีศึกษาการปนเปอนของสารแคดเมียม

บริเวณลุมน้ําแมตาว อาํเภอแมสอด จังหวัดตาก

การปนเปอนของสารแคดเมียมในสิ่งแวดลอม ถือวาเปนปญหารุนแรงท่ีจะตองเรงแกไข
ปญหา เน่ืองจากจะสงผลกระทบท้ังตอชีวิตและทรัพยสินของมนุษยและสภาพแวดลอม โดยการ
นําเสนอผลการวิจัยในบทน้ี เปนการนําเสนอถึงสถานการณของปญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการปนเปอนสารแคดเมียม บริเวณลุมนํ้าแมตาว อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ซ่ึงสงผล
กระทบท้ังดานสุขภาพสิ่งแวดลอม ของชุมชน โดยผลการวิจัยน้ีไดทําการวิเคราะหปญหาในแงมุม
ตางๆ ตลอดจนการจัดทําขอเสนอแนะเพื่อแกไขปญหาตอไป

3.1 สถานการณปญหาการปนเปอนสารแคดเมียม บริเวณลุมนํ้าแมตาว อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก

3.1.1 สภาพปญหาและผลกระทบของการปนเปอน
บริเวณลุมนํ้าแมตาวมีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาสูงทางทิศตะวันออก ทิศตะวันตกเปนท่ี

ราบลุมซ่ึงใชสําหรับการเกษตรกรรม ทางนํ้าของหวยแมตาวมีทิศทางการไหลจากทิศตะวันออกไป
ทางทิศตะวันตก ซ่ึงมีความยาวประมาณ 25 กิโลเมตร โดยมีบริเวณหวยแมตาวเปนตนนํ้าไหลผาน
แหลงพื้นท่ีแรสังกะสี1 ทางทิศเหนือของลําหวยเปนท่ีตั้งของเขตประทานบัตรเหมืองแรของบริษัท
ตากไมน่ิง จํากัด2 สวนบริเวณทางทิศใตเปนพื้นท่ีประทานบัตรเหมืองแรของบริษัทผาแดง อินดัสทรี
จํากัด(มหาชน) หวยแมตาวจะไหลลงแมนํ้าเมยบริเวณบานริมเมย อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ซ่ึงมี
การใชนํ้าจากหวยน้ีและแหลงใกลเคียงเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร ประชากรของ 8
หมูบานรวมจํานวนท้ังสิ้นราว 6,000 คน ผลผลิตขาวเฉลี่ยตอปประมาณ 7,592 ตันจากพื้นท่ีการ
ผลิตท้ังหมดราว 2,201 เฮคตาร

ในชวงระหวางป พ.ศ. 2541-2546 ไดมีการทําการศึกษาการปนเปอนของสารแคดเมียมใน
ดินและพืชผลการเกษตรบริเวณหวยแมตาว อําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยสถาบันจัดการ
ทรัพยากรนํ้านานาชาติ (International Water Management Institute : IWMI) รวมมือกับกรม
วิชาการเกษตร (Department of Agriculture : DOA) ในโครงการความรวมมือ IWMI – DOA
Collaborative Project ค.ศ.1998-2003 โดยศึกษาถึงแหลงกําเนิดของสารแคดเมียมรวมท้ังการ

1บริเวณตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เปนแหลงแรสังกะสีซึ่งสํารวจพบโดยกรมทรัพยากรธรณี ซึ่งที่ผานมาไดมี
การใหสัมปทานการทําเหมืองแรในบริเวณดังกลาวแก บริษัท ไทยซิงค จํากัด เม่ือป พ.ศ.2515 หลังจากนั้นปพ.ศ.2527 ไดมีการเขา
รับสัมปทานตอโดยบริษัทผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
2ดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2537-2540 แตเม่ือป พ.ศ.2541 ประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจจึงไดหยุดการดําเนินการโรงงานลอยแร และ
การทําเหมืองอุโมงค ปจจุบันเปนการใชแรงงาน เซาะแรที่อยูบนดินตามซอกหิน เพื่อนําแรสังกะสีออกไซดที่ผลิตไดขายใหแกบริษัท
ผาแดง อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
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ตรวจหาระดับสารแคดเมียมในดินและขาว บริเวณพื้นท่ีอําเภอแมสอด จังหวัดตาก จากรายงานผล
การศึกษาระบุวาปริมาณแคดเมียมในดินจากท่ีนาจํานวน 154 แปลงมีคาสูงกวามาตรฐานของ
สหภาพยุโรปท่ียอมไดถึง 1.13-94 เทา (3.4-284 mg/kg เทียบกับคามาตรฐานของสหภาพยุโรปท่ี
3 mg/kg) สวนในเมล็ดขาวกะเทาะเปลือกท่ีบานพะเดะพบปริมาณแคดเมียมระหวาง 0.1-4.4 mg/kg
โดยท่ีมาตรฐานของ CCFAC-Codex Committee on Food Additives and Contamination อยูท่ี
0.2 mg/kg เทาน้ัน

จากรายงานผลการศึกษาดังกลาวไดมีการตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจตรวจสอบและแกไข
ปญหาการปนเปอนของสารแคดเมียม อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ซ่ึงจัดตั้งข้ึนโดยคําสั่งของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเม่ือปพ.ศ.2547 เพื่อตรวจสอบประเมินความรุนแรง
ของปญหา รวมถึงการระบุแหลงกําเนิดท่ีทําใหเกิดการปนเปอนในบริเวณพื้นท่ีดังกลาว นอกจากน้ี
บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) รวมมือกับศูนยวิจัยแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอม
และของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทําการศึกษาถึงสภาพปญหาการปนเปอนของสาร
แคดเมียมเพื่อเสนอแนะแนวทางแกไขตอไป

ความรุนแรงของการปนเปอน จากผลการตรวจวิเคราะหจากหองปฏิบัติการพบวามีการ
ปนเปอนของสารแคดเมียมในปริมาณท่ีสูง3 โดยเฉพาะในขาวและพืชผลทางการเกษตร ซ่ึงจากผล
การวิเคราะหทางวิทยาศาสตรพบการปนปอนของสารแคดเมียมระดับสูงในขาว (ความเขมขนของ
สารแคดเมียมมากกวา 2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมขาว) คิดเปนรอยละ 11 รอยละ 80 พบการปนเปอน
ของสารแคดเมียมในระดับกลาง (ความเขมขนของสารแคดเมียมอยูท่ี 0.3 – 2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
ขาว) และรอยละ 9 พบการปนเปอนในระดับต่ํา (ความเขมขนของสารแคดเมียมต่ํากวา 0.2
มิลลิกรัมตอกิโลกรัมขาว) สวนการเก็บตัวอยางดินในแปลงนา พบมีการปนเปอนของสารแคดเมียม
ซ่ึงมีความเขมขนในชวง 61-207 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซ่ึงเกินกวาคามาตรฐานท่ีกําหนดโดยสหภาพ
ยุโรปท่ียอมใหมีสารแคดเมียมปนเปอนไดไมเกิน 3.5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ผลการตรวจวิเคราะหใน
สัตวนํ้าท่ีอาศัยอยูในลํานํ้าแมตาว พบสารแคดเมียมในตัวอยางสัตวนํ้าต่ํากวา 2 มิลลิกรัมตอหน่ึง
กิโลกรัมสัตวนํ้า (คามาตรฐานไมเกิน 2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม)

ขณะท่ี ผลการวิเคราะหในนํ้าใตดินและนํ้าในลําหวยแมตาวมีปริมาณแคดเมียมไมเกินคา
มาตรฐาน (นอยกวา 0.01 มิลลิกรัมตอลิตร) ยกเวนตะกอนดินในลําหวยแมตาวท่ีพบการปนเปอนใน
ปริมาณท่ีสูงมาก4 (เก็บตัวอยางตะกอนดินเปนระยะทาง 10 กิโลเมตร พบความเขมขนของสาร
แคดเมียมอยูในชวง 0.3 – 326 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม)5 โดยลักษณะของการปนเปอนน้ันมีลักษณะ
กระจายตัวตามแปลงเกษตรกรรมท่ีมีการผันนํ้าจากลําหวยแมตาว ท้ังน้ีปริมาณความเขมขนของการ
ปนเปอนจะพบวามีสารแคดเมียมปนเปอนมากในแปลงเกษตรกรรมท่ีตั้งอยูใกลบริเวณจุดผันนํ้าจาก

3 คามาตรฐานตามเกณฑของ Codex Committee on Food Additives and Contaminants : CCFAC ที่ยอมใหมีการปนเปอนของ
แคดเมียมในอาหารไดซึ่งไมเปนอันตรายตอผูบริโภค กําหนดไวไมเกิน 0.2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมขาว
4 ผลการวิเคราะหดังกลาวตรงกันทั้งผลการศึกษาของหนวยเฉพาะกิจฯ และศูนยวิจัยแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสีย
อันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5 คามาตรฐานของประเทศแคนาดาเทากับ 3.5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
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ลําเหมืองสังกะสี (ความเขมขนของแคดเมียมอยูในชวง 80-104 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) และความ
เขมขนของสารแคดเมียมจะลดลงตามระยะทางท่ีอยูหางจากจุดท่ีทําการผันนํ้าน้ัน

ผลกระทบของการปนเปอนในดานสิ่งแวดลอม เน่ืองจากโดยลักษณะทางเคมีของสาร
แคดเมียมท่ีเปนโลหะหนักโดยท่ัวไปแลวจะพบในดินท่ีปริมาณต่ํามาก ดังน้ันการปนเปอนของสาร
แคดเมียมในดินท่ีเพาะปลูกสามารถเกิดข้ึนไดจากการจากการถูกพัดพามาท้ังในรูปของสารละลาย
ท่ีมากับนํ้าและในรูปของตะกอนดินท่ีถูกพัดพามากับนํ้าและตกตะกอนสะสมในบริเวณพื้นท่ีท่ีมีการ
ทําการเกษตร ทําใหพืชผลทางการเกษตรท่ีมีการเพาะปลูกในบริเวณดังกลาวโดยเฉพาะขาวท่ีไมมี
ความทนทานตอการดูดซึมโลหะหนักได จากผลการวิเคราะหตัวอยางขาวสวนใหญพบการปนเปอน
ในระดับกลาง ซ่ึงไมปลอดภัยหากจะมีการบริโภคโดยมนุษยโดยตรง สวนขาวท่ีมีตรวจพบการ
ปนเปอนในระดับสูง ยอมไมปลอดภัยตอการบริโภคและควรนําไปทําลายนอกจากน้ีแมวาไมพบการ
ปนเปอนของสารแคดเมียมในนํ้าใตดิน และนํ้าผิวดิน แตกลับพบการปนเปอนของแคดเมียมใน
ปริมาณท่ีสูงในตะกอนดินท่ีตกตะกอนอยูบริเวณทองนํ้าของลําหวยแมตาว ซ่ึงยากตอการกําจัดและ
การควบคุมไมใหมีการแพรกระจายของตะกอนดินท่ีมีปนเปอนโดยเฉพาะในชวงฤดูฝนและนํ้าหลาก
ซ่ึงอาจมีการเคลื่อนยายของตะกอนดินท่ีมีการปนเปอนสูพื้นท่ีอื่น หรือทําใหมีปริมาณความเขมขน
ของสารแคดเมียมเพิ่มข้ึนได

ผลกระทบของการปนเปอนตอสุขภาพของประชาชน สารแคดเมียมสามารถเขาสูรางกาย
มนุษยไดจากการรับประทานอาหาร การดื่มนํ้าท่ีมีการปนเปอน และยังสามารถเขาสูรางกายไดโดย
การหายใจเอาสารแคดเมียมเขาสูรางกาย ผลการศึกษาโดยเก็บตัวอยางจากชาวบานท่ีอาศัยอยูใน
บริเวณพื้นท่ีลุมนํ้าแมตาวพบวาเน่ืองจากปนเปอนของสารแคดเมียมในดินท่ีมีการทําการเกษตรมา
จากตะกอนดิน ดังน้ันโอกาสในการเขาสูรางกายมนุษยจึงมาจากการรับประทานอาหารเปนหลัก6

สําหรับผลการศึกษาของหนวยเฉพาะกิจฯ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีไดทํา
การตรวจวิเคราะหเลือดและปสสาวะของประชาชนบานพะเดะและบานแมตาวใหมท่ีอยูในกลุมเสี่ยง
ตอการไดรับสารแคดเมียมเขาสูรางกาย พบวามีประชากรท่ีมีการสะสมสารแคดเมียมในรางกาย 3
ระดับ กลาวคือ รอยละ 8 ของประชากรตัวอยาง เปนกลุมประชากรท่ีมีปริมาณสารแคดเมียมสะสม
ในรางกายสูง ซ่ึงสารแคดเมียมท่ีสะสมอยูในรางกายน้ันอาจจะทําใหเกิดภาวะเร้ือรังในภายหลัง รอย
ละ 14 ของประชากรตัวอยาง มีปริมาณสารแคดเมียมสะสมในรายการจํานวนปานกลาง สงผลใหอาจ
เกิดภาวะเร้ือรังนอย และรอยละ 78 ของประชากรตัวอยาง มีปริมาณสารแคดเมียมสะสมในรายกาย
นอย จึงมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดภาวะเร้ือรังนอย

นอกจากน้ีจากการดําเนินการของสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข7 ไดตรวจหาระดับของสารแคดเมียมในรางกายของประชากรกลุม
เสี่ยงและตรวจหาผลกระทบตอสุขภาพประชาชน ซ่ึงไดดําเนินการเสร็จสิ้นเม่ือปลายปงบประมาณ

6 การศึกษาการกระจายตัวของแคดเมียมและการดูดซึมในดินและพืชในพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบเหมืองสังกะสี ในอําเภอแมสอด
จังหวัดตาก, ศูนยวิจัยแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 18 กุมภาพันธ 2548.
7 รวมกับ สํานักงานปองกันและควบคุมโรคที่ 8 (นครสวรรค), สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมสอด
และโรงพยาบาลแมสอด
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พ.ศ. 2548 ท่ีผานมา โดยทําการเก็บตัวอยางปสสาวะของประชาชนกลุมเสี่ยงท่ีมีอายุมากกวา 30 ป
ในพื้นท่ี 3 ตําบลไดแก ตําบลพระธาตุผาแดง ตําบลพะเดะ และตําบลแมกุ จํานวน 7,730 คน พบวา
จํานวน 844 คนมีระดับแคดเมียมในปสสาวะสูงกวาคามาตรฐานท่ีองคการอนามัยโลกกําหนด (สูง
กวา 5 ไมโครกรัมตอกรัมครีอะตินิน) ขณะท่ีโดยโรงพยาบาลแมสอดไดทําการตรวจพยาธิสภาพของ
ไตและกระดูกอันอาจเกิดจากสารแคดเมียมใหกับประชาชนท้ัง 844 คนท่ีมีระดับแคดเมียมใน
ปสสาวะสูงกวาคามาตรฐาน พบวาประมาณรอยละ 10 ของประชาชนกลุมเสี่ยงเร่ิมมีพยาธิสภาพท่ี
ไต จึงไดดําเนินการใหลดการบริโภคขาวปนเปอนอยางจริงจัง รวมท้ังนัดตรวจสุขภาพเพื่อติดตาม
ผลเปนประจํา

ผลกระทบดานเศรษฐกิจ มาตรการระยะสั้นในการดําเนินการแกไขปญหาการปนเปอนใน
พื้นท่ีท่ีตรวจพบ รวมท้ังการฟนฟูและการเฝาระวังไมใหมีการปนเปอนเพิ่มมากข้ึนหรือแพรกระจาย
ไปยังพื้นท่ีใกลเคียง ใชวิธีการกําจัดขาวเปลือกท่ีมีการปนเปอน ไดแก การนําไปเผา การตัดตนขาว
ไปฝงกลบ รวมท้ังตองมีการชดเชยรายไดใหแกเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบซ่ึงการดําเนินงานใน
เบ้ืองตนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดใชงบประมาณไปท้ังสิ้นเปนจํานวน 73
ลานบาท8 สําหรับการแกไขปญหาในระยะยาวเพื่อเฝาระวังท้ังตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัย
ของประชาชน และการขยายผลการตรวจสอบไปยังพื้นท่ีบริเวณลุมนํ้าแมตาวท้ังหมดอาจตองใช
งบประมาณอีกกวา 126.7 ลานบาท นอกจากน้ีประชาชนในพื้นท่ียังมีความกังวลตอการปนเปอนท่ี
เกิดข้ึนกับนํ้า และพืชไร ทําใหตองซ้ือนํ้าดื่มแทนการใชนํ้าบอตื้น รวมท้ังราคาผลผลิตทางการเกษตร
ก็ไดตกต่ําลง

สาเหตุของการปนเปอน พบวามีการศึกษาโดยหนวยงานท้ังหนวยงานภาครัฐและองคกร
เอกชน แตละหนวยงานไดนําเสนอถึงสาเหตุและแหลงกําเนิดของสารแคดเมียมท่ีทําใหเกิดการ
ปนเปอน ซ่ึงสามารถสรุปได ดังน้ี

1) ผลการศึกษาการปนเปอนของสารแคดเมียมในดินและพืชผลการเกษตรของสถาบัน
จัดการทรัพยากรนํ้านานาชาติรวมมือกับกรมวิชาการเกษตร พบวาแหลงกําเนิดของสารแคดเมียม
นาจะเกิดจากการท่ีฝนตกชะลางหนาดินท่ีมีสวนประกอบของแรสังกะสีและแคดเมียมอยูเปนจํานวน
มากลงสูแหลงตนนํ้าธรรมชาติบริเวณหวยแมตาว รวมท้ังมีการสะสมตะกอนในทองนํ้า เม่ือมีการสูบ
นํ้าเขาสูแปลงนาเพื่อทําการปลูกขาวตะกอนจะตกในแปลงตนนํ้าและตกลงในแปลงถัดไป แตไม
สามารถสรุปไดชัดวาสารแคดเมียมมาจากเหมืองสังกะสีท่ีเปดทําการอยูในบริเวณท่ีมีการปนเปอน

2) ผลการศึกษาของคณะทํางานเฉพาะกิจตรวจสอบและแกไขปญหาการปนเปอนของสาร
แคดเมียม อําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยคําสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สันนิษฐานไดวาแหลงท่ีมาของการปนเปอนอาจมาจาก 2 แนวทาง กลาวคือ

- เกิดจากกระบวนการผุพังและชะลางพังทลายของของแหลงแรโดยกระบวนการทาง
ธรรมชาติ สืบเน่ืองจากไดตรวจพบวามีปริมาณของสารแคดเมียมในระดับต่ําท่ีตนนํ้าแมตาว แตจะมี
ปริมาณเพิ่มข้ึนและสูงข้ึนตอเน่ืองเม่ือผานพื้นท่ีเหมืองแร และเม่ือตรวจสอบตะกอนดินบริเวณหวย

8 รายละเอียดในขอ 5. การดําเนินการแกไขปญหา



3-5

แมกุ9 พบวามีปริมาณสารแคดเมียมสูงเชนกัน ท้ังท่ีไมไดมีทิศทางการไหลของนํ้าผานเหมือง
โดยตรง

- เกิดจากกิจกรรมของมนุษย เน่ืองจากการสะสมของสารแคดเมียมในตะกอนดินบริเวณทอง
นํ้าท่ีทําการเก็บตัวอยางมีปริมาณสูงผิดปกติ โดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีท่ีมีการทําเหมืองแร ซ่ึงตางจาก
บริเวณท่ีไมมีการดําเนินกิจกรรมใดๆ โดยมนุษย ซ่ึงมีการตกสะสมของสารแคดเมียมในตะกอนดิน
ทองนํ้าตามธรรมชาติท่ีคอนขางต่ํา

3) ผลการศึกษาการกระจายตัวของแคดเมียมและการดูดซึมในดินและพืชในพื้นท่ี
เกษตรกรรมโดยรอบเหมืองสังกะสี โดยศูนยวิจัยแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสีย
อันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สันนิษฐานวาสาเหตุจากการปนเปอนน้ันมี 2 แนวทาง
เชนเดียวกัน กลาวคือ

- เกิดจากการผุกรอนและผุพังตามธรรมชาติของดินท่ีมีการสะสมของสารแคดเมียมใน
รูปแบบของตะกอนดินซ่ึงถูกพัดพามาโดยนํ้าฝนลงสูพื้นท่ีต่ําดานลางของลุมนํ้า

- เกิดจากกิจกรรมของมนุษย ไดแก การตัดไมทําลายปา การเพาะปลูกในท่ีลาดชัน การเปด
หนาดินเพื่อการทําฝายหรืออางเก็บนํ้า รวมท้ังการทําเหมืองแรสังกะสี ท้ังน้ีปริมาณของตะกอนจะ
ข้ึนอยูกับปจจัยของปริมาณนํ้าฝนซ่ึงเปนตัวพัดพาตะกอนและลักษณะของกิจกรรมท่ีกอใหเกิด
ตะกอน

4) การตรวจสอบการดําเนินงานโครงการเหมืองแรสังกะสีของบริษัทผาแดง อินดัสทรี จํากัด
(มหาชน) และบริษัท ตากไมน่ิง จํากัด ตามมาตรการในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
พบวา

- การดําเนินกิจกรรมทําเหมืองแรสังกะสีของบริษัท ผาแดง อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
ขอมูล ณ วันท่ี 9 กุมภาพันธ พ.ศ.2547 บริษัทมีการทําเหมืองแรสังกะสีจํานวน 5 แปลง เม่ือ
ตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติตามรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม พบวา ยังไมมีการ
ดําเนินการใหครบถวนตามรายงาน โดยเฉพาะการจัดการดานนํ้า เชน ไมมีการติดตั้งอาคารกรอง
ตะกอนดินทรายกอนปลอยลงสูหวยแมตาว บอดักตะกอนหนาเหมืองตื้นเขิน การเปลี่ยนแปลงระบบ
ระบายนํ้าซ่ึงอาจมีผลตอประสิทธิภาพของการตกตะกอน และการเพิ่มกระบวนการลอยแร แตท้ังน้ี
จากผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมบริเวณระบบดักตะกอนและบอกักเก็บหางแร10 ไมพบการ
ปนเปอนของสารแคดเมียมท่ีเกินคามาตรฐานท่ีกําหนด

- การดําเนินกิจกรรมเหมืองแรสังกะสีของบริษัทตากไมน่ิง จํากัด ไดรับประทานบัตรจํานวน
3 แปลง ประกอบกิจกรรมเหมืองแรแบบเหมืองอุโมงค และไมปรากฏวาทางบริษัทฯ ไดจัดสง
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม แตจากการตรวจสอบ
พื้นท่ีของบริษัท ในเบ้ืองตนพบวามีการหยุดการดําเนินกิจการ รวมท้ังมีการจัดการท่ีขาด

9 หวยแมกุจะมีทิศทางการไหลของน้ําไปทางตะวันตกเชนเดียวกับหวยแมตาว โดยจะไหลลงสูแมน้ําเมยทางทิศตะวันตกเฉียงใต
10 ทางสํานักงานนโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนผู
เก็บตัวอยาง และบริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด เปนผูดําเนินการวิเคราะห
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ประสิทธิภาพซ่ึงอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน การกองหางแรไวกลางแจงบริเวณเนินเขา
อุโมงคเหมือง และลานกองแร ระบบตักตะกอนอยูใกลคลองปาปุงซ่ึงเปนคลองสาธารณะตื้นเขินอาจ
ทําใหเกิดการปนเปอนสูคลอง เหมืองอุโมงคบางแหงมีการพังทลายและมีนํ้าทวมขัง แตจากผลการ
ตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิวดินบริเวณโรงงาน พบวามีปริมาณแคดเมียมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานท่ี
กําหนด

การดําเนินการแกไขปญหา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมีคําสั่งท่ี
1/2547 เพื่อแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจตรวจสอบและแกไขปญหาการปนเปอนของสาร
แคดเมียม บริเวณลุมนํ้าแมตาว อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และกําหนดใหมีคณะทํางาน ดังน้ี

- ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประธาน
- กรมสงเสริมคุณภาพและสิ่งแวดลอม คณะทํางาน
- สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คณะทํางาน
- กรมควบคุมมลพิษ คณะทํางาน
- กรมทรัพยากรนํ้า คณะทํางาน
- กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล คณะทํางาน
- กรมทรัพยากรธรณี คณะทํางาน
- กรมวิชาการเกษตร คณะทํางาน
- กรมประมง คณะทํางาน
- กรมอนามัย คณะทํางาน
- กรมควบคุมโรค คณะทํางาน
- กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร คณะทํางาน
- สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 4 คณะทํางาน
- ผูแทนจังหวัดตาก คณะทํางาน
- ผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน คณะทํางาน
วันท่ี 21 มกราคม 2547 จึงไดมีการประชุมคณะทํางานและไดจัดตั้งหนวยเฉพาะกิจข้ึน

เพื่อดําเนินการตรวจสอบ ประเมินความรุนแรงของสถานการณการปนเปอนของสารแคดเมียม และ
ระบุแหลงกําเนิดของปญหาการปนเปอนในพื้นท่ีลุมนํ้าแมตาว โดยมีระยะเวลาการดําเนินงาน 45
วัน

วันท่ี 22 – 25 มกราคม 2547 คณะทํางานเฉพาะกิจตรวจสอบและประเมินการปนเปอน
ของสารแคดเมียม ไดประชุมหารือรวมกับรองผูวาราชการจังหวัดตาก และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ภายในจังหวัดตาก รวมท้ังบริษัท ผาแดง อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และสื่อมวลชนทองถิ่น การ
ประชุมในคร้ังน้ีไดมีคําสั่งโดยรองผูวาราชการจังหวัดตาก ไดมอบหมายใหหนวยงานในระดับอําเภอ
ของจังหวัดตากประสานกับทีมสํารวจในการลงสํารวจสภาพพื้นท่ีและอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน รวมท้ังการทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นท่ีเพื่อขอความรวมมือจากประชาชนในการ
เขาดําเนินการเก็บตัวอยางพืชผลทางการเกษตร เพื่อตรวจวิเคราะหหาการตกคางของสารแคดเมียม
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วันท่ี 28 มกราคม 2547 หนวยเฉพาะกิจฯ ไดวางแผนการดําเนินงานเปนการเรงดวนเพื่อ
การตรวจสอบและประเมินสถานการณการปนเปอนบริเวณลุมนํ้าแมตาว โดยจะลงทําการสํารวจและ
เก็บตัวอยางสิ่งแวดลอมครอบคลุมพื้นท่ี 40 ตารางกิโลเมตร ตลอดลําหวยแมตาวเปนระยะทาง 10
กิโลเมตร บริเวณตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ครอบคลุม 2 หมูบาน ไดแก หมู
ท่ี 3 บานแมตาวใหม และหมูท่ี 4 บานพะเดะ ตําบลพระธาตุผาแดง โดยไดกําหนดวิธีการศึกษาเปน
3 ข้ันตอน ไดแก 1) การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ 2) การเก็บตัวอยางสิ่งแวดลอมและการตรวจ
วิเคราะห 3) การประเมินผลการตรวจสอบและวิเคราะหผลกระทบของการปนเปอนของแคดเมียมท่ี
มีตอสุขภาพอนามัยของประชาชน แลวจึงนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหเพื่อประเมินความรุนแรง
และเสนอแนวทางการแกไขปญหาในข้ันตอไป เม่ือเสร็จสิ้นการสํารวจและเก็บตัวอยางสิ่งแวดลอม
พบการปนเปอนของแคดเมียมในขาวและในสิ่งแวดลอม จึงไดจัดทํามาตรการเพื่อแกไขปญหาท้ัง
มาตรการระยะสั้นและมาตรการระยะยาว11 ดังน้ี

- มาตรการระยะสั้น ในเบ้ืองตนรัฐบาลไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 91.8 ลานบาท เพื่อใช
ในการดําเนินงาน ดังน้ี

1) การดําเนินการกับตัวอยางสิ่งแวดลอมท่ีพบการปนเปอนของแคดเมียม ดําเนินการโดย
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมทรัพยากรธรณี และกรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังน้ี

- ขาวท่ีตรวจพบการปนเปอน มีการนําเสนอมาตรการในการจัดการ เชน ในสวนของขาวท่ีมี
การปนเปอนของแคดเมียมสูงเกิน 1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม กําจัดโดยวิธีการเผา12 สวนขาวท่ีมีการ
ปนเปอนของสารแคดเมียมปานกลาง คือ ระหวาง 0.2-1.0 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ใหนําขาวมาผสม
เปนอาหารเสริมเพื่อเลี้ยงสัตว หรือใชเปนเมล็ดพันธุขาว และหามประชาชนรับประทาน นอกจากน้ี
กรมวิชาการเกษตรไดนําขาวเลือกจํานวน 520 ตันไปกําจัดโดยนําไปเผา และตัดตนขาวจํานวน
11,000 ตนนําไปฝงกลบ รวมท้ังชดเชยรายไดใหแกเกษตรกรจํานวน 782 ราย ท่ีไดรับผลกระทบ
(รวมงบประมาณท่ีใช 73 ลานบาท คงเหลือ 18.8 ลานบาท)

- ดินท่ีปนเปอนสารแคดเมียม มีขอเสนอหลายประการ เชน การขุดลอกหนาดินไปกําจัดซ่ึง
มีระดับการปนเปอนของแคดเมียมท่ีบริเวณหนาดินไมเกิน 30 ซม.จากผิวดิน เน่ืองจากเปนความลึก
ท่ีรากขาวจะดูดซึมสารอาหารไดดี ถมดินทับในบริเวณท่ีปนเปอนโดยมีความหนาอยางนอย 30 ซม.
ซ่ึงเปนแนวทางของประเทศญี่ปุน ปรับสภาพดินใหมีความเปนกรด-ดางท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะสงผลให
พืชไมสามารถดูดซับสารแคดเมียมท่ีปนเปอนในดินได และทําแปลงปลูกขาวแบบยกรอง โดยกรม
ควบคุมมลพิษ ไดดําเนินการกําหนดเขตควบคุมการเพาะปลูกไวจํานวนท้ังสิ้น 12,000 ไร

- ตะกอนดินท่ีปนเปอนสารแคดเมียม เน่ืองจากผลการตรวจวัดสารแคดเมียมบริเวณลํานํ้า
แมตาว มีปริมาณการปนเปอนของสารแคดเมียมคอนขางต่ํา แตผลการตรวจวัดในตะกอนดินทองนํ้า
น้ัน พบวามีสารแคดเมียมปนเปอนอยูในปริมาณสูง แสดงวาสารแคดเมียมไมไดละลายออกปะปนสู

11 มาตรการดังกลาวเปนเพียงขอเสนอแนะใหหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงเลือกใชไดตามความเหมาะสม
12 แนวทางการจัดการการปนเปอนของสารแคดเมียมของประเทศญ่ีปุน
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แหลงนํ้า จึงไมมีความจําเปนตองขุดลอกตะกอนดินในทองนํ้าหวยแมตาว เน่ืองจากอาจทําใหเกิด
การกระจายตัวของตะกอนดินท่ีมีการปนเปอนออกไปในวงกวางมากข้ึน จึงไดมอบหมายใหกรม
ทรัพยากรธรณี และกรมควบคุมมลพิษ ติดตามเฝาระวังตรวจสอบปริมาณสารแคดเมียมและไมใหมี
การปนเปอนเพิ่มมากข้ึน จากผลของการเฝาระวัง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 พบวาปริมาณการ
ตกคางของสารแคดเมียมในตะกอนดินมีแนวโนมท่ีลดลงเหลือ 25 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ขณะท่ี
ปริมาณความเขมขนของสารแคดเมียมเม่ือป พ.ศ.2547 มีจํานวนสูงถึง 47-150 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

2) การประชาสัมพันธขอมูลท่ีถูกตองใหกับประชาชน เน่ืองจากขาวเปนอาหารหลักและการ
ปลูกขาวเปนอาชีพหลักของประชาชน จึงไมสามารถท่ีจะหลีกเลี่ยงการรับหรือสัมผัสกับสาร
แคดเมียมได จึงไดมีการทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากการปนเปอนของ
สารแคดเมียมท้ังในดานสุขภาพ และคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหประชาชนตระหนักถึงผลกระทบ
ดังกลาว และลดความเสี่ยงในการรับหรือสัมผัสกับสารแคดเมียมท้ังทางตรง และทางออม โดยการ
หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารและการดื่มนํ้าท่ีมีการปนเปอนของสารแคดเมียมดังกลาว

- มาตรการระยะยาว มีดังน้ี
วันท่ี 6 กันยายน 2548 คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติงบประมาณจํานวน 70 ลานบาท13 นํามาใช

แกปญหาในชวงฤดูกาลเพาะปลูก โดยสนับสนุนใหประชาชนทําแปลงทดลองปลูกพืชชนิดอื่น การ
สงเสริมการเลี้ยงโคขุน การปลูกพืชในนํ้า เปนตน และดําเนินการตรวจสอบ ติดตามเฝาระวังสุขภาพ
ของประชาชนโดยโรงพยาบาลแมสอดอยางตอเน่ือง นอกจากน้ีทางจังหวัดตาก ยังไดประกาศงดการ
ปลูกพืชสําหรับท่ีใชเปนอาหารและทําการชดเชยรายไดใหแกเกษตรกร 903 รายอีกเปนจํานวน 56.7
ลานบาท

วันท่ี 12 กันยายน 2548 มีการประชุมหารือรวมกันระหวางรองนายกรัฐมนตรี (นายพินิจ
จารุสมบัติ) นายอาสา สารสิน และเจาหนาท่ีจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงท่ี
ประชุมไดมีมติใหกระทรวงมหาดไทย จัดทําแผนงานบูรณาการเพื่อแกไขและฟนฟูพื้นท่ีบริเวณท่ีมี
การปนเปอนในลักษณะมาตรการระยะยาว และนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ ซ่ึงมาตรการ
ดังกลาวไดแก ดําเนินการฟนฟูพื้นท่ีท่ีมีการปนเปอนของสารแคดเมียม การปองกันและควบคุม
มลพิษในพื้นท่ีปนเปอน การพัฒนาการผลิตทางเศรษฐกิจเพื่อการดํารงชีพ คุณภาพชีวิต สุขอนามัย
ของประชาชน และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลุมนํ้าแมตาวท้ังระบบ

3.2 การวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

3.2.1 การวิเคราะหปญหาดานสถาบัน/องคกร
หนวยงานในพื้นท่ีท้ังภาครัฐ และภาคเอชนท่ีมีบทบาทหนาท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการ

แกไขปญหาการปนเปอนสารแคดเมียม โดยสรุปบทบาทของแตละหนวยงาน ดังน้ี

13 งบประมาณสวนหนึ่งจํานวน 18.8 คงเหลือจากงบประมาณที่ใชแกปญหาการปนเปอนตามมาตรการระยะสั้น
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- องคกรภาครัฐ ประกอบดวย
1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจข้ึนเพื่อ

ดําเนินการตรวจสอบและประเมินภาวการณปนเปอนของสารแคดเมียม ซ่ึงองคประกอบและภาระ
รับผิดชอบของหนวยงานเฉพาะกิจในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีดังน้ี

1.1) รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปนประธาน
1.2) สํานักงานนโยบายและแผนธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รับผิดชอบการตรวจสอบ

แหลงกําเนิดท่ีอาจกอใหเกิดการปนเปอน บริเวณพื้นท่ีเหมืองของบริษัท ผาแดง อินดัสทรี
จํากัด (มหาชน) และบริษัท ตากไมน่ิง จํากัด และการดําเนินการปองกันและแกไขปญหา
ผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรการรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)

1.3) กรมทรัพยากรธรณี สํารวจและวิเคราะหการปนเปอนและการแพรกระจายของ
แคดเมียมในดินและตะกอนดิน และเฝาระวังไมใหมีการปนเปอนเพิ่มข้ึน

1.4) กรมทรัพยากรนํ้า สํารวจการปนเปอนและการแพรกระจายของแคดเมียมในนํ้า
ผิวดิน

1.5) กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล สํารวจการปนเปอนและการแพรกระจายของ
แคดเมียมในแหลงนํ้าใตดิน ซ่ึงไดแก นํ้าตื้นและนํ้าบาดาล

1.6) กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม วิเคราะหสารแคดเมียมในนํ้าผิวดินและนํ้าใต
ดิน

1.7) สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 4 ประสานความรวมมือกับหนวยงานทองถิ่นใน
พื้นท่ี รวมการสํารวจและตรวจสอบในพื้นท่ี

1.8) กรมควบคุมมลพิษ วิเคราะหหาสารแคดเมียมในพืชผลการเกษตร และเฝา
ระวังไมใหมีการปนเปอนเพิ่มข้ึน และเปนฝายเลขานุการหนวยเฉพาะกิจฯ
2) กรมประมง ศึกษาการปนเปอนของสารแคดเมียมในสัตวนํ้า
3) กรมควบคุมโรค ตรวจสอบและประเมินผลกระทบของสารแคดเมียมตอสุขภาพของ

ประชาชน และติดตามเฝาระวังสุขภาพอนามัยของประชาชน
4) กรมวิชาการเกษตร ดําเนินการจัดการกับขาวท่ีตรวจพบการปนเปอน
5) โรงพยาบาลแมสอด เก็บตัวอยางเลือดและปสสาวะของกลุมประชากรท่ีมีความเสี่ยงตอ

การไดรับสารแคดเมียมเขาสูรางกาย
6) กรมพัฒนาท่ีดิน ดําเนินการกําหนดเขตสําหรับควบคุมการเพาะปลูก
7)  สํานักงานปศุสัตว จังหวัดตาก พัฒนาอาชีพของประชาชน เชน การสนับสนุนใหมีการ

เลี้ยงโคขุน
8) จังหวัดตาก จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหความรูแกประชาชน เร่ืองการปฏิบัติงานใน

สภาพแวดลอมท่ีมีสารแคดเมียมปนเปอน เพื่อความปลอดภัยของชีวิต
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- องคกรภาคเอกชน ประกอบดวย
1) IWMI-DOA ใหความรวมมือประสานงานดานขอมูลท่ีใชเปนพื้นฐานในการศึกษา
2) บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) สนับสนุนบุคลากร เคร่ืองมือ อุปกรณบางสวน

เพื่อใชในการปฏิบัติงานรวมกับหนวยเฉพาะกิจฯ
3) ประชาชนในพื้นท่ีหมูท่ี 3 บานแมตาวใหม และหมูท่ี 4 บานพะเดะ ตําบลพระธาตุผาแดง

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ใหความรวมมือในการเขาตรวจรางกายเพื่อหาการปนเปอนของ
แคดเมียม และอนุญาตใหมีการเขาเก็บตัวอยางดินในแปลงนา

จากสภาพท่ีเกิดข้ึนในกรณีการจัดการกับการปนเปอนของสารแคดเมียมไดแสดงใหเห็น
ปญหาดานสถาบัน/องคกร ของหนวยงานภาครัฐ ดังตอไปน้ี

1. ปญหาการขาดความเปนเอกภาพในการจัดการกับปญหาการปนเปอน เน่ืองดวยผูท่ีเขา
มารับผิดชอบในการจัดการกับปญหามาจากหลายภาคสวนซ่ึงประกอบดวยหลายหนวยงาน   ทําให
เกิดปญหามากมาย กลาวคือ แมวาในดานการจัดการจะมีการแบงแยกบทบาท และหนาท่ีตามพื้นท่ี
ในการสํารวจและวิเคราะหแลว อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ ก็ยังมีการทํางานท่ีซํ้าซอนกันและสงผล
ใหเกิดการทํางานท่ีลาชาของคณะกรรมการเฉพาะกิจตรวจสอบและแกไขปญหาการปนเปอน
นอกจากน้ียังขาดการประสานงานท่ีดีและมีการทํางานแบบผิดข้ันตอน เชนในกรณีโครงการได
กอสรางบอเก็บหางแรและเพิ่มกระบวนการลอยแร โดยไมมีการแจงการเปลี่ยนแปลงมาท่ีสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) โดยไดรับการอนุญาตจากกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือนแร โดยตามหลักการแลวตองมีการแจง สผ.ใหทราบกอน ย่ิงไป
กวาน้ันยังมีปญหาการทํางานแบบแยกสวน เชนกรณีท่ีกลางป พ.ศ.2545 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมือนแร ไดรับแจงผลการสํารวจพบสารปนเปอนของแคดเมียมในสิ่งแวดลอมจาก IWMI
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือนแร จึงไดสงเจาหนาท่ีจากสํานักงานบริหารและฟนฟู
สิ่งแวดลอมเขามาสํารวจสภาพพื้นท่ีและเก็บตัวอยางคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดแก ดิน นํ้า ตะกอนธาร
นํ้าและหางแร จํานวน 2 คร้ัง รวมท้ังมีการเสนอแนวทางและมาตรการในการแกไข ตอมาป พ.ศ.
2547 ก็ไดมีการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจตรวจสอบและแกไขปญหาของการปนเปอนข้ึนมาโดย
เร่ิมการสํารวจและตรวจสอบใหมท้ังหมด

2. ปญหาเร่ืองการขาดการบูรณาการขอมูลของหนวยงานท่ีเกี่ยวของและขาดระบบในการ
จัดเก็บขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพรวมท้ังปญหาการขาดผูเช่ียวชาญ กลาวคือ เน่ืองจากปญหาท่ีสําคัญ
อีกประการหน่ึงในการจัดการ คือ การขาดขอมูลพื้นฐานในการวิจัย เน่ืองจากในการทํางานวิจัยของ
ประเทศไทยยังไมมีขอมูลพื้นฐานท่ีเพียงพอ ดังน้ันเม่ือจะมีการวิจัยเกิดข้ึนก็จะมีการเร่ิมใหมท้ังหมด
โดยเร่ิมจากกระบวนการคนหา ดังน้ันในการจัดการจําเปนตองใชเวลา นอกจากน้ียังขาดการจัดการ
ความรูแบบบูรณาการและยังมีปญหาขาดผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับประเด็นท่ีศึกษา โดยจะเห็นไดจากการ
ขัดกันของผลการศึกษาแหลงท่ีมาของการปนเปอนของ 2 หนวยงาน ไดแก กรมทรัพยากรธรณี และ
กรมควบคุมมลพิษ โดยกรมทรัพยากรธรณี มีการสันนิษฐานวาการปนเปอนของแคดเมียมเกิดจาก
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กระบวนการทางธรรมชาติ สวนกรมควบคุมมลพิษคิดวาเกิดจากกิจกรรมของมนุษย โดยตางฝาย
ตางอางเหตุผลในเชิงวิชาการของตนเอง ทําใหไมสามารถกําหนดทิศทางและวางแผนแกไขในระยะ
ยาวอยางอยางชัดเจนได และกอใหเกิดปญหาความไมไววางใจแกประชาชนในพื้นท่ีในการแกไขของ
หนวยงานของรัฐ และสงผลใหชาวบานมีการตั้งคณะกรรมการข้ึนมาและมีการทําหนังสือไปยัง
สถานทูตญี่ปุนเพื่อใหสงผูเช่ียวชาญมาชวยแกไขปญหา

3. ปญหาเร่ืองขอจํากัดในเร่ืองจํานวนเจาหนาท่ีฝายโรงงานอุตสาหกรรมระดับจังหวัดไม
เพียงพอในการกํากับดูแล เม่ือเทียบกับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีโดยในปจจุบันมีโรงงานใน
จังหวัดตาก 484 โรงงาน แตมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในฝายโรงงานอุตสาหกรรมอยูเพียง 2 คน และ
มีบุคลากรฝายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเปนขาราชการ จํานวน 4 คน และมี
ลูกจางประจํา จํานวน 7 คน ซ่ึงมีผูประกอบการเหมืองแรในจังหวัดตากจํานวน 53 ราย นอกจากน้ี
ในปจจุบันกลุมการผลิตดานการกํากับตรวจสอบกระบวนการผลิตในสวนของเหมืองแร เปนหนาท่ี
รับผิดชอบโดยตรงของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรโดยแบงเปนขาราชการ 483 คน
และลูกจางประจํา 416 คนโดยมีขอบเขตความรับผิดชอบท่ัวประเทศ นอกจากน้ัน การตัดสินใจ
ข้ึนอยูกับวิจารณญาณของผูมีอํานาจทําใหเกิดการไมปฏิบัติตามกฎหมายของโรงงาน และปญหา
การไมสามารถบังคับใชกฎหมายท่ีมีอยู กลาวคือ โดยสวนใหญข้ันตอนในการตรวจสอบขอมูลน้ัน
มักทําโดยการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในเอกสารเทาน้ัน  ซ่ึงข้ึนอยูกับประสบการณและ
ความชํานาญของเจาหนาท่ีโดยมิไดมีการสงเจาหนาท่ีไปสุมตรวจเก็บตัวอยางวิเคราะหปริมาณสาร
มลพิษวาสอดคลองกับผูประกอบการแจงไวหรือไม

4. ปญหาขาดการติดตามตรวจสอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมในชวงกลาง หรือชวง
ดําเนินงานทําใหเกิดการทําผิดตามขอกําหนดในรายงาน EIA การไมสามารถติดตามตรวจสอบได
สวนหน่ึงเน่ืองจากบุคลากรและงบประมาณท่ีไมเพียงพอ จึงไมสามารถติดตามตรวจสอบไดอยาง
ท่ัวถึง รวมท้ังไมมีระบบประสานงานเพื่อการติดตามตรวจสอบวาโครงการท่ีไดรับความเห็นชอบ
รายงาน EIA น้ันไดมีการกอสรางดําเนินการหรือไมและเม่ือใด ขณะท่ี กฎหมายปจจุบันยังไมมีการ
กําหนดอายุรายงาน EIA

4.2.1 การวิเคราะหปญหาดานเศรษฐศาสตร
ปญหาการปนเปอนของแคดเมียมในพื้นท่ีลุมนํ้าแมตาว บริษัทผาแดงอินดัสทรี ยืนยันถึง

สาเหตุวาการปนเปอนดังกลาวเกิดจากท้ังธรรมชาติ และการกระทําของมนุษยในกิจกรรมตางๆ เชน
การตัดไมเผาปาและการทําไร การเปดหนาดินท่ีปราศจากมาตรการควบคุมตะกอนดิน เปนตน แต
ในทางปฏิบัติ บริษัทมีมาตรการแกไขเยียวยาปญหาดังกลาวในระดับหน่ึงเพื่อเปนการบรรเทาปญหา
เฉพาะหนา ดังตัวอยางเชน

- การสนับสนุนหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ เชน การจัดทําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
การตรวจวิเคราะหตัวอยางดินและขาวในพื้นท่ีปนเปอน
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- การสนับสนุนชุมชน เชน การบริจาคอุปกรณทางการแพทย (เคร่ืองตรวจวัดความ
หนาแนนของกระดูก) การสนับสนุนการจัดทําโครงการสาธิตการปลูกพืชท่ีไมใชอาหาร

- การจัดตั้งกองทุนลุมนํ้าแมตาวจํานวนเงิน 10 ลานบาท เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนา
ตางๆ ของชุมชนรอบเหมือง

- การสํารองหน้ีสินเพื่อการบูรณะสิ่งแวดลอม (ยอดคงเหลือ ณ สิ้นป พ.ศ.2548 42,257,061
บาท)

- การสํารองหน้ีสินเพื่อการบูรณะสิ่งแวดลอมเปนการประมาณตนทุนในการบูรณะ
สิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากการปดบอกากแรท่ีจังหวัดตาก และบอทายเหมือง และการฟนฟูพื้นท่ีใน
บริเวณเหมืองท่ีอําเภอแมสอดตามขอกําหนดของรัฐบาล และกอตั้งมูลนิธิเพื่อชุมชนตามมติของ
คณะกรรมการ

การแกไขปญหาการปนเปอนในดินและนํ้าใตดินกรณีของเหมืองแรน้ัน โดยหลักการแลว
พระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510 ไดเปดชองทางใหมีแหลงเงินทุนสําหรับฟนฟูพื้นท่ีทําเหมืองไว
(มาตรา 55) โดยกําหนดใหสามารถจัดเก็บ “เงินบํารุงพิเศษ” เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอม แกไข
ปญหาการฝาฝนกฎหมายวาดวยแรรวมท้ังสงเสริมการบํารุงทองถิ่นรายวันจังหวัด ท่ีมีการทําเหมือง
ในอัตราไมเกินรอยละ 10 ของคาภาคหลวงแร โดยใหกรมทรัพยากรธรณีเปนผูเก็บรักษาเงิน
ดังกลาวไว เพื่อจัดสรรสําหรับ 1) การใชจายเพื่อฟนฟูพื้นท่ีท่ีไดทําเหมืองแลว 2) การปองกันและ
ปราบปรามการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติแร และ 3) การใชจายในการบํารุงทองถิ่นใน
จังหวัดท่ีมีการทําเหมือง โดยท่ีมีขอกําหนดวาอัตราการเสียเงินบํารุงพิเศษ หลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขในการเรียกเก็บรวมถึงการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษ สามารถกําหนดไวในกฎกระทรวง ซ่ึง
กฎกระทรวง (อุตสาหกรรม) ท่ีเกี่ยวของกับเงินบํารุงพิเศษน้ีมีดวยกันท้ังหมด 3 ฉบับไดแก

(1) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 49 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510
(2) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 59 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510
(3) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 61 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510
โดยหลักการแลว หากการจัดเก็บเงินบํารุงพิเศษน้ีในแตละปมีมากเพียงพอ เม่ือเกิดความ

จําเปนในการ clean up รวมไปถึงการปนเปอนในนํ้าหรือในดินบริเวณเหมืองและบริเวณใกลเคียง
รัฐบาลอาจสามารถใชเงินดังกลาวเปนสวนหน่ึงสําหรับคาใชจายท้ังหมดได แตทวา เปนท่ีนาเสียดาย
วาการใชเคร่ืองมือประเภทน้ีน้ี มีขอจํากัดอยางมากในปจจุบัน กลาวคือ

1) การเรียกเก็บเงินบํารุงพิเศษจากผูประกอบกิจการเหมืองแรจํากัด กําหนดไวเฉพาะกรณี
เหมืองแรดีบุกเทาน้ัน (อางจากกฎกระทรวงฉบับท่ี 49 (พ.ศ.2524) ออกตามความใน พ.ร.บ.แร พ.ศ.
2510) โดยมีขอกําหนดดังน้ี

- อัตราการจัดเก็บ ใหเสียเงินบํารุงพิเศษใหกรมทรัพยากรธรณี ในอัตรารอยละ 2.5 ของ
คาภาคหลวงแร สําหรับแรดีบุกท่ีผลิตได (กฎกระทรวง ฉบับท่ี 59 (พ.ศ.2528) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510)
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- ขอยกเวน ผูประกอบกิจการไดรับการยกเวนไมตองเสียเงินบํารุงพิเศษ ในกรณีท่ีราคา
ตลาดของโลหะดีบุกท่ีประกาศตามกฎหมายวาดวยพิกัด อัตราคาภาคหลวงแรมีราคาไมเกิน 17,000
บาทตอกิโลกรัม

2) การจัดสรรเงินบํารุงพิเศษ ในปจจุบันน้ันจํากัดเฉพาะเปนคาใชจายในการบํารุงทองถิ่น
ในจังหวัดท่ีมีการทําเหมือง (กฎกระทรวง ฉบับท่ี 59 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
แร พ.ศ.2510) เงินดังกลาวน้ัน ทายท่ีสุดอาจจะไมไดใชเพื่อแกไขปญหาความเสียหายจากการ
ปนเปอนในดินและนํ้าใตดินอันเน่ืองมาจากการทําเหมืองแร

ถึงแมกระน้ันก็ตาม เรายังคงตองใหความสนใจกับความพอเพียงของขนาดงบประมาณ
สําหรับการ clean up หากมีการแกไขกฎหมายสามารถผอนคลายขอจํากัดขางตน กลาวคือ มีการ
บัญญัติเพิ่มเติมในกฎกระทรวง ใหมีการขยายฐานการเรียกเก็บเงินบํารุงพิเศษไปสูผูประกอบกิจการ
เหมืองแรประเภทอื่นๆ รวมท้ังแกไขกฎหมายใหการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษ ครอบคลุมไปถึงการใช
จายเพื่อการฟนฟูสภาพพื้นท่ีทําเหมืองใหกลับสูสภาพเดิม การเรียกเก็บเฉพาะคาบํารุงพิเศษก็อาจ
ไมเพียงพอตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ดังจะเห็นไดจากสถิติการจัดเก็บคาภาคหลวงในปจจุบันน้ัน
(ตารางท่ี 3.1) แมในภาพรวมของท้ังอุตสาหกรรมเหมืองแรอยูท่ีระดับพันกวาลานบาท หากพิจารณา
อัตราท่ีจัดเก็บจากเหมืองแรดีบุกในปจจุบันคือรอยละ 2.5 การจัดเก็บเงินบํารุงพิเศษท่ีจัดเก็บไดใน
แตละปจะอยูท่ีประมาณปละ 25 ลานบาท ยังมิพักจะตองพูดถึงการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษเพื่อองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นท่ีเปนเจาของพื้นท่ีท่ีเปนท่ีตั้งของเหมืองแร ทรัพยากรท่ีจะสามารถเก็บไวเพื่อ
การ clean up ภายใตมาตรการน้ีจะมีไมมากเทาไรนัก

ตาราง 3.1 สถิติการจัดเก็บคาภาคหลวงแรจากอุตสาหกรรมเหมืองแรโดยรวมและรายประเภท

ปงบประมาณ

คาภาคหลวงแร
2543 2544 2545 2546 2547

รวมทุกประเภท 926.43 979.99 1,096.18 1,166.12 1,276.01
แรเช้ือเพลิง 356.25 375.65 394.46 380.12 393.23
หินอุตสาหกรรม 307.63 306.56 401.46 429.24 469.15
แรอุตสาหกรรมท่ัวไป 141.83 160.81 175.95 181.77 192.85
แรและโลหะ
- ดีบุก
- สังกะสี (โลหะ)

65.76
31.94
28.29

74.53
30.93
35.94

33.30
5.25
20.96

46.66
8.21
34.50

78.71
36.01
38.95

หมายเหต:ุ หนวยเปนลานบาท
ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม
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3.2.3 การวิเคราะหปญหาดานกฎหมาย
จากการศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการจัดทําเหมืองแรของ 2 บริษัท พบวา กรณีบริษัทผา

แดง อินดัสทรี จํากัด(มหาชน) มีกรณีไมดําเนินการใหครบถวนตามรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะดานนํ้า และมีการเปลี่ยนแปลงระบบระบายนํ้า สวนประเด็นจะเปนสาเหตุของ
การปนเปอนหรือไมน้ัน มีมูลเหตุเพียงนาเช่ือวาเปนสาเหตุสวนหน่ึงดวย แตยังไมถึงขนาดพิสูจน
ทราบไดชัดเจน สําหรับกรณีบริษัท ตากไมน่ิง จํากัด ไดรับประทานบัตร 3 แปลง ประกอบกิจกรรม
เหมืองแรแบบอุโมงค แตไมปรากฏวาไดจัดสงรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม มีการหยุด
การดําเนินกิจการโดยภาพรวมเอาไว แตมีการกอสรางอาคารและขุดเจาะอุโมงคเหมืองไวบางแลว
ท้ังยังมีการเปดพื้นท่ีทําเหมือง มีลานกองแร มีระบบตักตะกอน และมีแรงงานประมาณ 30 คน เซาะ
แร นําแรสังกะสีออกไซดท่ีผลิตไดขายใหแกบริษัท ผาแดง อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ท้ังน้ี วิธีการ
ตอบสนองตอปญหาน้ีท่ีสําคัญประการหน่ึงคือการตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจ ประกอบดวยผูแทนจาก
หนวยราชการท่ีเกี่ยวของหลายหนวย  และมีการสนับสนุนบุคลากรและเคร่ืองมือ อุปกรณบางสวน
จากบริษัท ผาแดง อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)

เน่ืองจากมีงานเขียนและงานวิจัยมากมายหลายช้ินท่ีอธิบายกฎหมายเกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอม ในท่ีน้ี จึงขอหยิบยกเฉพาะเทาท่ีเกี่ยวของกับขอเท็จจริงท่ีเปนปญหาโดยตรงเทาน้ัน
ดังน้ี

1) กฎหมายวาดวยการรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 มีการ

กําหนดใหกิจการท่ีระบุตองทําการศึกษาและผลกระทบสิ่งแวดลอมกอนท่ีจะไดรับอนุญาตใหดําเนิน
กิจการ หากไมผานกระบวนการจัดทําและพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมอยาง
ถูกตอง หนวยงานท่ีมีอํานาจในการออกใบอนุญาตไมวาจะเปนใบอนุญาตชนิดใดก็ตาม  ไมสามารถ
ออกใบอนุญาตได หรือฝาฝนอนุญาต ยอมเปนการกระทําโดยปราศจากอํานาจและไรผลในทาง
กฎหมาย  ตองถูกเพิกถอนการอนุญาตตามหลักกฎหมายปกครอง แตหากหนวยงานท่ีมีอํานาจใน
การออกใบอนุญาตไมไดออกใบอนุญาต แตผูประกอบกิจการดําเนินกิจการไป แมเพียงบางสวนก็
ตาม ยอมเปนการฝาฝนกฎหมายท่ีอาจมีบทกําหนดโทษทางอาญา เชนพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 มาตรา 48-50 มีโทษอาญาสําหรับการดําเนินกิจการท่ีเขาขายเปนโรงงานโดยไมแจงหรือไม
ไดรับอนุญาตอยางถูกตอง

อน่ึง แมวากรณีจะเปนเร่ืองท่ีผูประกอบการไดรับประทานบัตรหรืออาชญาบัตรในการทํา
เหมืองแรแลวก็ตามสิทธิท่ีไดรับอนุญาตดังกลาวเปนเพียงสิทธิพื้นฐานในการทําแร  แตหากจะมีการ
ดําเนินกิจการท่ีเขาขายเปนโรงงาน ยอมตองไดรับการอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานอยาง
ถูกตองเสียกอน ดังน้ัน กรณีการทําแรจึงมีประเด็นปญหาท่ีเห็นไดจากกรณีบริษัท ตากไมน่ิง จํากัด
วากลไกในการรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ควรเปนมาตรการสําคัญท่ีเกิดข้ึนใน
ชวงเวลาท่ีไมเร็วหรือชาเกินไป กลาวคือ กลไกน้ีตองเขามามีบทบาททันเวลาท่ีจะสามารถยับย้ัง
ไมใหมีการผูกพันโครงการไปมากเสียกอนแลว แตพอประเมินผลกระทบและเห็นวาจะเกิดผลเสีย
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มากมายจนไมอาจผานความเห็นชอบโครงการไดก็จะชาไป ในขณะเดียวกัน การริเร่ิมโครงการท่ียัง
เพียงอยูในข้ันท่ีไมชัดเจนวาจะมีกิจกรรมใดอยางไรบางก็อาจเร็วเกินไปกวาท่ีจะสามารถประเมินผล
กระทบได แตอยางไรก็ตาม หากยังไมมีการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมตองยังไมมีการดําเนินกิจการใดๆ ภายใตโครงการน้ันโดยเด็ดขาด

ในกรณีท่ีมีการจัดทําและพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง
แลว หนวยราชการท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการอนุญาตการประกอบกิจการตองรอความเห็นชอบใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเสียกอนจึงจะออกใบอนุญาตได และเม่ือมีขอกําหนดหรือ
เงื่อนไขในการดําเนินการเพื่อลดผลกระทบใดๆ ท่ีระบุมาจากการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม หนวยราชการท่ีมีอํานาจในการอนุญาตตองเอาเงื่อนไขเหลาน้ันไปกําหนด
เปนเงื่อนไขในใบอนุญาตของตนใหผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามดวยโดยตองถือวาเงื่อนไข
เหลาน้ัน แมหนวยอนุญาตไมไดกําหนดข้ึนเอง แตยอมเปนเงื่อนไขในใบอนุญาตของตนท่ีตอง
รับผิดชอบในการตรวจตราสอดสองใหผูไดรับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไข มิฉะน้ัน ใบอนุญาตและ
เงื่อนไขท่ีออกตามกฎหมายน้ียอมไรผล ทําใหกฎหมายท้ังสองฉบับขาดความศักดิ์สิทธิไปพรอมๆ
กัน คือท้ังกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ัน เชนกฎหมายเกี่ยวกับโรงงาน หรือกฎหมาย
เกี่ยวกับการทําเหมืองแร พรอมท้ังพระราชบัญญัติสิ่งแวดลอม ยอมดูไรความหมายสําหรับผูระกอบ
การท่ีไมใสใจตอสังคมอยางแทจริงและจริงใจ

นอกจากน้ี การท่ีหนวยงานอนุญาตไมสอดสองดูแลวามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาต
ท่ีกําหนดมาจากกระบวนการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยอางวาเงื่อนไขท่ี
กําหนดเปนเร่ืองท่ีอยูนอกเหนือความรูความเช่ียวชาญของหนวยงานตน ไมนาจะเปนเหตุผลท่ีรับฟง
ได เพราะหนาท่ีในการบังคับการณใหเปนไปตามเงื่อนไขในใบอนุญาต ตองเปนของหนวยงานท่ี
รับผิดชอบในการออกใบอนุญาต สวนจะมีความรูทางเทคนิคในการตรวจสอบตามเงื่อนไขท่ีกําหนด
ไวหรือไมน้ัน เปนสิ่งท่ีหนวยงานท่ีรับผิดชอบตองแกปญหาดวยการแสวงหาความรูหรือขอความ
รวมมือจากหนวยงานท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองดังกลาวมาสนับสนุนการทําหนาท่ีของตน โดยอยาง
นอยท่ีสุด หากยังไมสามารถไดรับความรวมมือจากตางหนวยราชการ ผูรับผิดชอบในการบริหาร
ราชการของประเทศระดับภาพรวมตองลงมากําหนดใหชัดเจนวากรณีเชนน้ีจะใหหนวยราชการท่ี
เกี่ยวของปฏิบัติงานรวมกันอยางไร

ในกรณีท่ีปรากฏวามีการละเมิดเงื่อนไขในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีเปน
เงื่อนไขในใบอนุญาต เจาหนาท่ีของหนวยงานผูมีอํานาจหนาท่ีท่ีเขาขายคือกระทรวงอุตสาหกรรม
และกรมทรัพยากรธรณี ตองถูกสอบทานวาไดปฏิบัติราชการเกี่ยวกับกรณีบริษัท ผาแดง อินดัสทรี
จํากัด(มหาชน) ไปแลวตามบทบาทและหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดไวอยางไรบาง ท้ังในแงการแสวงหา
ขอเท็จจริง และการใชอํานาจท่ีกฎหมายกําหนดใหตองใชไปตามขอเท็จจริง สวนกรณีของบริษัท
ตากไมน่ิง จํากัด  เน่ืองจากไมมีการจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม นาจะเขาขาย
เปนการทําเหมืองและประกอบกิจการท่ีมีลักษณะเปนโรงงานโดยไมไดรับอนุญาต ซ่ึงมีโทษทาง
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อาญาตามพระราชบัญญัติโรงงานและพระราชบัญญัติแร  แตหากปรากฏวาบริษัท ตากไมน่ิง จํากัด
ไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการได ยอมนับวาเปนสิ่งท่ีพิกลอยางย่ิงในทางกฎหมาย

2) กฎหมายเก่ียวกับการควบคุมมลพิษ
ดังท่ีไดกลาวมาแลวในตอนตนวาพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายท่ีเกี่ยว

ของโดยตรงกับการควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากแหลงท่ีเขาขายเปนโรงงานจําพวกใดจําพวกหน่ึง
นอกจากน้ี  พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510  เปนกฎหมายท่ีกําหนดบังคับใหหนวยงานราชการ
ภายใตกฎหมายน้ีตองตรวจตรา สอดสองดูแล และบังคับใชกฎหมายเพื่อใหการดําเนินกิ จกรรม
เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชนจากแรไมเปนภัยตอสิ่งแวดลอมดวยเชนกัน ดังน้ัน กระทรวง
อุตสาหกรรมจึงมีหนาท่ีในการตรวจสอบและควบคุมไมใหมีการละเมิดมาตรฐานของเสียตามท่ี
กําหนดไวภายใตกฎหมายของตน และในขณะเดียวกัน กรมทรัพยากรธรณี14 ตองไมปลอยใหมีการ
ทําแรท่ีกระทบถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกของประชาชน (ดูมาตรา 116 – 119 เปนตัวอยาง)

อยางไรก็ดี  ยังมีอีกหนวยงานหน่ึง คือกรมควบคุมมลพิษ ท่ีโดยช่ือของหนวยงานแลวอาจ
กอใหเกิดความคาดหวังอยางสูงจากประชาชน แตในทางกฎหมายแลวมีอํานาจหนาท่ีในการควบคุม
มลพิษคอนขางจํากัด เพราะมีอํานาจหนาท่ีในการควบคุมมลพิษแบบสอดและเสริมเทาน้ัน  กลาวคือ
กรมควบคุมมลพิษจะสามารถใชมาตรฐานควบคุมมลพิษท่ีกําหนดข้ึนตามพระราชบัญญัติ
สิ่งแวดลอมไดโดยตรงเฉพาะแกแหลงกําเนิดท่ีไมมีกฎหมายใดใหอํานาจหนาท่ีหนวยงานอื่นในการ
ควบคุมมลพิษไวกอนแลวเทาน้ัน สวนแหลงกําเนิดประเภทโรงงานหรือเหมืองแร กรมควบคุมมลพิษ
มีเพียงบทบาทเสริมหลังจากท่ีปรากฏวาหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงไมดําเนินการตามหนาท่ี
ภายใตกฎหมายของตน

จากปญหาท่ีเกิดข้ึน อาจดูเหมือนวากรมควบคุมมลพิษและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมมีบทบาทมาก โดยเฉพาะการตรวจสอบในรูปคณะทํางานเฉพาะกิจ แตสิ่งท่ีทําได
และมีประโยชนมากคือการตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนกับสิ่งแวดลอม คน สัตว และพืชวาไดรับผลกระทบ
จากแคดเมียมมากนอยเพียงใด แตการแสดงออกซ่ึงบทบาทของรัฐในสวนน้ี ไมสามารถเกี่ยวโยงไป
ถึงสาเหตุของปญหาท่ีจะระบุหาความรับผิดชอบจากแหลงกําเนิดมลพิษท้ังสองไดอยางชัดเจน
(นอกจากสวนท่ีคนพบและเปนประโยชนในทางกฎหมายมากพอสมควร ตามท่ีระบุในขางตน)
เน่ืองจากการตรวจสอบน้ีไมเกี่ยวของกับการพิสูจนทราบวาท่ีผานมา บริษัทท้ังสองไดปลอยมลพิษ
เกินมาตรฐานของตามกฎหมายโรงงานและกฎหมายแรอยางไรบาง และยังไมกาวลวงไปถึงการ
ตรวจสอบวาท่ีผานมาหนวยราชการท้ังสองไดปฏิบัติราชการตามอํานาจและหนาท่ีท่ีกฎหมาย
กําหนดไวเปนข้ันเปนตอนอยางไรบาง นอกจากน้ี ยังมีขอสังเกตวา การแกปญหาของราชการไทย
หลายสวนมักนิยมตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานข้ึนมา โดยแทบลืมไปวาแทจริงแลวหาก
ดําเนินการใหถูกตองเสียแตตน หนวยงานราชการหลักท่ีตองดูแลและจัดการกับปญหาอยางถูกตอง
เสียแตตนคือหนวยงานใด และไดปฏิบัติหรือละเวนไมปฏิบัติการตามกฎหมายอยางใดหรือไม เพราะ

14 หรือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม หลังปรากฏการณที่เรียกกันวาการปฏิรูประบบ
ราชการ พ.ศ. 2545
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เหตุใด จนในท่ีสุดความสนใจของสวนตางๆ ถูกหันเหมาท่ีคณะกรรมการหรือคณะทํางานพิเศษ แต
ในทายท่ีสุดเม่ือผลการตรวจสอบรายงานออกมา อาจกลับกลายเปนวาผลการตรวจสอบของ
คณะกรรมการหรือคณะทํางานน้ันไมมีสภาพบังคับตามกฎหมายเพราะไมใชเปนการดําเนินงานของ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

การแกปญหาดังกลาวดวยการเอาใจใสตอผลกระทบตอประชาชนยอมเปนสิ่งท่ีดี แตใน
ขณะเดียวกัน ตองจัดการท่ีสาเหตุของปญหาท้ังในแงของผูประกอบการและผูมีหนาท่ีตองบังคับใช
กฎหมาย มิฉะน้ัน งบประมาณหลายสิบลานเพื่อการเยียวยาความเสียหายจะตกกลายเปนภาระของ
ภาษีประชาชนท้ังประเทศท่ีไมไดเปนตัวกอปญหาแตอยางใด ท่ีกลาวมาเชนน้ีก็เพื่อกลับมาถึงจุดท่ี
ตองพิสูจนทราบใหไดอยางชัดเจนวา สภาพของการท่ีไมสามารถปองกันและแกปญหาดวยกฎหมาย
เทาท่ีมีอยู เปนเพราะกฎหมายไมดี หรือคนใชกฎหมายไมดี

การวิเคราะหในสวนน้ีแตกตางจากสวนท่ีวาดวยรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ซ่ึงชัดแลววามีกรณีการละเวนไมนําเอากฎหมายท่ีดีอยูแลวมาใช แตคําตอบท่ีมุงเสนอแนะในช้ันน้ี
ขณะท่ียังไมมีหลักฐานปรากฏตอผูวิจัยวามีการใชกฎหมายหรือละเวนไมใชกฎหมายสวนควบคุม
มลพิษน้ีอยางไรหรือไม แตพบวามีประเด็นท่ีเกี่ยวกับการบัญญัติกฎหมายเพื่อแกปญหาไมบังคับใช
กฎหมายดังน้ี

(1) กฎหมายเปดชองใหเจาหนาท่ีใชดุลพินิจ แตไมวางหลักการและแนวทางในการใช
อํานาจวาอยางชัดเจนเพียงพอ เพราะขาดหลักเกณฑและแนวทางในการใชดุลพินิจในการบังคับใช
กฎหมายดวยอํานาจทางกฎหมายปกครอง15 (ก) ทําใหขาราชการผูสุจริต ไมกลาใชอํานาจในทางท่ี
เปนโทษแกผูประกอบการ (โดยเฉพาะรายใหญ) เพราะ (1) เกรงกลัววาจะถูกฟองวาใชอํานาจกลั่น
แกลงผูประกอบการ (2) เกรงกลัวผูบังคับบัญชาจะใหโทษ เพราะผูบังคับบัญชาเกรงใจ
ผูประกอบการมากกวา (3) ท้ังขาราชการระดับปฏิบัติการและผูบังคับบัญชาตางเปนขาราชการท่ีดี
และสุจริต  แตมีรายการคุณขอมาดวยวาจาท่ีนาเกรงขาม แตขาดใบเสร็จ แตหากไมทําตาม
ขาราชการท่ีดีท้ังหลายมักถูกยายไปอยูในท่ีไมดี (ข) ขาราชการท่ีทุจรติใชชองวางเปนเคร่ืองมือใน
การเลือกแสดงอํานาจท่ีจะใหโทษหรือใหคุณแกผูประกอบการตามจังหวะท่ีสนองผลประโยชนใสตน

(2)  กฎหมายกําหนดบังคับใหเจาหนาท่ีใชอํานาจโดยไมมีดุลพินิจ (ก) ผูประกอบการท่ี
สุจริต แตไมสามารถดําเนินการควบคุมมลพิษใหไดตามมาตรฐาน จะตองถูกลงโทษท้ังๆ ท่ีมีเจตนา
ดีและใสใจตอปญหาของสวนรวม(ปญหาน้ีอาจเกิดข้ึนไดบอยๆ กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม)
(ข) ผูประกอบการทุกรายไมวาจะผิดมาตรฐานดวยความไมพรอมทางเทคโนโลยีหรือทางการเงิน
หรือผิดมาตรฐานดวยความเห็นแกตัว ทุจริตอยากลดตนทุน หากเจอเจาหนาท่ีผูสุจริต จะตองถูก
ลงโทษเทาเทียมกันทุกราย เหลือแตเพียงกรณีผูประกอบการทุจรติเจอกับเจาหนาท่ีทุจริต กรณี
ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายยอมเกิดข้ึนได

15 ในสวนที่เกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญา มีตัวอยางในการดําเนินการในเรื่องทํานองนี้ที่ดีของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แรที่ไดมี “คูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนและการดําเนินคดีตามกฎหมายวาดวยแร ” และ “คูมือการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการติดตามคดีและการดําเนินงานกับของกลางในคดีความผิดพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510” ที่จัดทําโดยกองการสอบสวน
และนิติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เม่ือเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2549
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สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด ไมวากรณีจะเปนเชนใดก็ตาม หากขาราชการประจําผูมีหนาท่ีในการบังคับ
ใชกฎหมายขาดหลักประกันและระบบการแตงตั้งโยกยายตามระบบคุณธรรมและความโปรงใส
กฎหมายสิ่งแวดลอมท่ีดีเพียงใด ยอมไรผลไปไดเพียงเพราะการขาดเจตจํานงทางการเมืองท่ีดี ซ่ึง
ไมอาจเกิดข้ึนไดเอง โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเปนปญหาเชิงคุณคาทางสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
นอกเสียจากประชาชนจะใสใจจนเกิดแรงผลักดัน

ดังน้ัน  สิ่งท่ีจะเสนอแนะวาควรปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายใหมีความชัดเจนและรัดกุม
อยางไรบางในสวนของมาตรการระยะปานกลาง จึงอาจแกปญหาไดเพียงแคบางสวน อยางไรก็ตาม
โดยสรุปสําหรับมาตรการระยะสั้นท่ีตองดําเนินการโดยทันทีในสวนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม
มลพิษ คือ การตรวจสอบและยํ้าลงไปตามสายความรับผิดชอบตามท่ีบัญญัติไวแลวในกฎหมายท้ัง
สองฉบับหลักวาไดมีการปฏิบัติการบังคับใชกฎหมายอยางตรงไปตรงมาเต็มท่ีแลวหรือยัง16 และควร
มีการรายงานผลการบังคับใชกฎหมายอยางโปรงใส (หมายถึงเปนท่ีเขาใจและตรวจสอบไดตาม
กฎหมายวา ใคร ทําอะไรท่ีเขาขายผิดกฎหมาย และผลการตรวจสอบเปนอยางไร) แกสาธารณชน
ทางอินเตอรเน็ท17 อยางนอยในกรณีคดีสําคัญท่ีอยูในความสนใจของผูคน โดยตองยอมรับวาสิ่ง
เหลาน้ีเปนขอมูลขาวสารของทางราชการท่ีไมเกี่ยวของกับความลับทางการคาและตองเปดเผยได
เพราะเกี่ยวของกับผลประโยชนของสวนรวม โดยหากไดคําตอบวาไดดําเนินการอยางเท่ียงตรงและ
เต็มท่ีแลว ประเด็นยอมมุงไปสูมาตรการระยะปานกลางและระยะยาวยอมชัดข้ึนวาตองแกไข
ปรับปรุงบทบัญญัติและกรอบกฎหมายตางๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการควบคุมมลพิษอยางไร
และหากปรากฏวามีความบกพรองในการบังคับใชกฎหมาย ยอมตองแกท่ีเหตุของปญหาโดยไม
ปลอยใหมีสภาพความซับซอนของปญหาน้ีเกี่ยวของเกี่ยวโยงกับอํานาจนอกระบบ มิฉะน้ันงาน
ศึกษาวิจัยทางสังคมและกฎหมายในสังคมท่ีไมโปรงใส ยอมเปนเพียงการเขียนเพื่อแสดงความ
คิดเห็นลอยๆ และไมยึดติดกับสภาพความจริงท่ีจะมุงแกไข

3) กฎหมายเก่ียวกับความรับผิดทางแพง
พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมไดนําเอาหลักความรับผิดทางแพงแบบเด็ดขาดมาบัญญัติไว

ตั้งแต พ.ศ. 2535 ซ่ึงเปนการกําหนดมาตรฐานความรับผิดของผูกอความเสียหายในใหสูงข้ึน โดย
ไมคํานึงวาผูกอความเสียหายจากมลพิษไดกระทําลงไปดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลอหรือไม
นอกจากน้ี มาตรา 96 – 97 แหงพระราชบัญญัติน้ียังพยายามสรางความกระจางชัดเกี่ยวกับขอบเจต
ของการชดใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายท้ังในกรณีท่ีเปนทรัพยสินของรัฐและในกรณีท่ีเปน
ทรัพยสินของเอกชน แตกลับปรากฏวาท่ีผานมาแทบไมมีผูใด ไมวาภาครัฐหรือชาวบานไดใช
ประโยชนจากบทบัญญัติกฎหมายสองมาตราน้ีใหสมดังเจตนารมณท่ีของกฎหมาย ซ่ึงหากนํามาใช
ใหเกิดผลจริงแลว ยอมเปนแรงกดดันใหผูประกอบกิจการตองระมัดระวังอยางย่ิงยวดไมใหกิจการ
ของตนกอความเสียหายใหเกิดข้ึนแกผูอื่น อันเปนการปองกันและควบคุมมลพิษไดอีกทางหน่ึง

16 โดยไมนาจะมีอุปสรรคใด ๆ จากการจัดและปรับเปลี่ยนโครงสรางกรม กระทรวงเม่ือ พ.ศ. 2545
17 เทาที่กรมทรัพยากรธรณีทําไดอยางดีพอสมควรอยูขณะนี้เปนเพียงการนําขาวจากหนาหนังสือพิมพมาลงเผยแพรซ้ํา และรายงาน
เรื่องรองเรียนแบบผิวเผิน  ดู  และ http://www.dmr.go.th/petition/petitionresult.php โดยอาจเปนเพราะปจจุบันไมมีอํานาจหนาที่ใน
การกํากับดูแลกิจการเหมืองแรแลว  สวนใน http://www.dpim.go.th/ ไมปรากฏวามีขอมูลในลักษณะดังกลาว



3-19

ในท่ีน้ี ขออธิบายโดยยอถึงกลไกและวิธีการดําเนินคดีเกี่ยวกับความรับผิดทางแพงซ่ึงจะ
โยงเขากับกรณีศึกษาน้ีไดอยางดีในลําดับตอไป กลาวคือ การท่ีชุมชนหรือสิ่งแวดลอมแหงหน่ึงมี
โรงงาน เหมืองแรหรือแหลงกําเนิดมลพิษอื่นใดตั้งอยู และมีการปลอยของเสียออกสูสิ่งแวดลอม
และปรากฏวามีความเสียหายเกิดข้ึนกับเรือกสวน ไรนาของชาวบาน ตลอดจนแมนํ้าลําคลองและ
ทรัพยากรธรรมชาติของสวนรวม กรณีน้ีในแงความรับผิดชอบทางแพงจะตองมีการตั้งคําถามและหา
คําตอบอยางเปนข้ันเปนตอนดังน้ี

(1)  มีผูใดไดรับความเสียหายบางซ่ึงในทางกฎหมายหมายถึงมีใครถูกละเมิดสิทธิใน
ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินบาง อันจะหมายถึงใครจะเขาขายมีอํานาจฟองเปนโจทกเรียก
คาเสียหายไดบาง

(2) ความเสียหายน้ัน ใครเปนผูกอข้ึน อันหมายถึงบุคคลท่ีจะตกเปนจําเลย และตอง
รับผิดชอบในการชดใชคาเสียหาย

อยางไรก็ตาม ในระหวางสองคําถามงายๆ ดังกลาวน้ี มีสิ่งท่ีเปนปจจัยสําคัญมากในการ
ท่ีจะกําหนดในทางคดีความโดยข้ึนอยูกับพยานหลักฐานวา ความเสียหายท่ีโจทกไดรับมาจากการ
กระทําขอจําเลยในคดีหรือไม เม่ือแปลหลักการงายๆ ดังกลาวเขากับกรณีศึกษาจะเกิดคําถามท่ีเปน
รูปธรรมวาหลังจากท่ีชาวบานโดยความชวยเหลือจากทางการพิสูจนไดแลววาความเสียหายท่ีตน
ไดรับน้ันมาจากแคดเมียม สิ่งท่ียังคงเปนปญหาอยูมากคือ แคดเมียมท่ีสรางความเสียหายน้ันมาจาก
ไหนกันแน ในกรณีเชนน้ี แมหลักความรับผิดเด็ดขาดในพระราชบัญญัติสิ่งแวดลอม มาตรา 96 ไม
คํานึงวาผูกอความเสียหายจงใจหรือประมาทหรือไม แตกอนท่ีจะไปถึงคําถามดังกลาว ผูไดรับความ
เสียหายตองพิสูจนใหมีนํ้าหนักนาเช่ือเหนือพยานหลักฐานของฝายจําเลยวา แคดเมียมท่ีกอความ
เสียหายแกตนคือแคดเมียมท่ีมาจากจําเลย

ดังน้ัน ในแงกฎหมายภายใตบทบัญญัติเทาท่ีมีอยู จึงยังคงมีปญหาและอุปสรรคท่ีทําใหใน
ความเปนจริงแลว ชาวบานแทบไมสามารถพึ่งหลักกฎหมายน้ีไดเลย โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือขาด
เคร่ืองมือและกลไกในการชวยพิสูจนตั้งแตเบ้ืองตน จนถึงช้ันศาล นอกจากน้ี ในเร่ืองของความรับผิด
ทางแพงน้ี ยังปรากฏอีกดวยวาในสวนของภาครัฐเองกลับมีขอจํากัดท่ีไมสามารถดําเนินคดีแพงเพื่อ
เรียกรองเอาคาใชจายในการขจัดมลพิษและคาเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติของสวนรวมท่ีตอง
สูญเสียไป อันเน่ืองมากจากปญหาในทางปฏิบัติท่ีนักกฎหมายหลายทานเองไมคาดคิดมากอนวาจะ
เกิดปญหาเชนน้ีข้ึน กลาวคือ กรณีท่ีทรัพยากรธรรมชาติเสียหายเพราะถูกมลพิษปนเปอน ปกติแลว
กรมควบคุมมลพิษจะเขาขจัดมลพิษตามท่ีไดรับการรองเรียนหรือรองขอจากผูท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงในการ
ดําเนินการขจัดมลพิษมักตองกระทําอยางเรงดวนเพื่อยับย้ังความเสียหายเอาไวใหไดโดยเร็ว เม่ือ
ขจัดมลพิษแลว ยอมตองดําเนินการเยียวยาสภาพแวดลอมใหกลับคืนใกลเคียงสภาพเดิมใหไดมาก
เทาท่ีจะกระทําได

จะเห็นไดวา ความเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติ เกิดเปนคาเสียหายข้ึนไดสามชวงหลัก ๆ
ดวยกัน คือ คาใชจายในการขจัดมลพิษ คาใชจายในการเยียวยาสภาพแวดลอม และคาเสียหายตาม
มูลคาของทรัพยากรท่ีสูญเสียไป
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หลังจาก พ.ศ.2535 จนถึงขณะน้ี  อาจกลาวไดวา ยังไมมีการดําเนินคดีเพื่อเรียกคาเสียหาย
ตอทรัพยากรธรรมชาติของสวนรวมจนประสบความสําเร็จ โดยขอติดขัดท่ีเกิดข้ึนประการสําคัญมา
จากการท่ีหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติท้ังหลาย ไมแนใจวาใคร
ควรเปนผูมีอํานาจฟองเรียกคาเสียหายตามมูลคาของทรัพยากรแทนสวนรวม ท่ีผานมาเคยมีคดีท่ีมี
กาปลอยนํ้าดีเขาชะลางมลพิษในลํานํ้าพองท่ีเปนสาเหตุใหปลายตายจํานวนมาก โดยผูกอมลพิษถูก
ดําเนินคดีใหชดใชคาเสียหายสองสวน  สวนหน่ึงคือคาขจัดมลพิษท่ีหนวยงานชองรัฐไดปลอยนํ้าดี
เขาชะลาง อีกสวนหน่ึงคือคาท่ีปลาและทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ในแมนํ้าสูญเสียไป ปรากฏวาคา
ใชคายในการปลอยนํ้าดีเทาน้ันท่ีไดรับชดใชตามกฎหมาย สวนคาทรัพยากรธรรมชาติติดปญหาทาง
เทคนิควาหนวยงานราชการท่ีเปนโจทกไมไดเปนเจาของทรัพยากรทางนํ้าดังกลาว  แตเปนเพียงผู มี
หนาท่ีดูแลรักษาเทาน้ัน  ผลจึงกลายเปนวาทรัพยสมบัติของสวนรวมคือทรัพยท่ีไมมีใครเปนเจาของ
ไปเสียได

นอกจากน้ี ปญหาในทางเทคนิคท่ีอาจเกิดข้ึนไดจากการพิเคราะหทางปฏิบัติในการขจัด
มลพิษตามความเปนจริงท่ีตองดําเนินการโดยทันทวงที  จึงอาจมีปญหาข้ึนไดคลายๆ กับปญหาใน
กรณีของชาวบาน คือการไมสามารถพิสูจนไดวาใครกอความเสียหายข้ึน เพราะในหลายกรณี
รัฐบาลท่ีตองการแสดงผลงานเฉพาะหนา หรือในกรณีท่ีหนวยราชการท่ีเกี่ยวของอาจไมมีเวลามาก
พอท่ีจะรอจนกวามีการพิสูจนตนตอของความเสียหาย แตตองรับบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน  จึงอาจทําใหเม่ือใชจายเงินงบประมาณไปจํานวนมากเสร็จแลว แตกลับไมเหลือ
พยานหลักฐานใหพิสูจนวาใครตองจายเพื่อชดใชคาเสียหายน้ัน

อุปสรรคทางเทคนิคในการนําขอกฎหมายไปปรับใชกับขอเท็จจริง ขอคนพบสําคัญประการ
หน่ึงท่ีเกี่ยวกับปญหาทางเทคนิคกฎหมายจากกรณีศึกษาน้ี คือการไมสามารถพิสูจนไดชัดวาความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนน้ันมาจากเหตุในสภาพธรรมชาติหรือจากการกระทําของผูใด  อุปสรรคดังกลาวน้ี
เปนเร่ืองของการพิสูจนความสัมพันธระหวางเหตุและผลน่ันเอง  ซ่ึงในทางกฎหมายน้ัน เปนเร่ืองท่ี
ตองพิสูจนใหศาลเห็นกอนท่ีจะนํากฎหมายท่ีกําหนดความรับผิดของผูกอความเสียหายไปใชบังคับ
โทษได เม่ือปรับเขากับกรณีศึกษาปญหาในประเด็นน้ีแยกพิจารณาออกไดเปนสองสวนดวยกันคือ

(1) การตรวจพิสูจนวาผูประกอบการปลอยมลพิษเกินมาตรฐานหรือไม ประเด็นน้ี เปนเร่ือง
ของการตรวจดูวาแหลงกําเนิดมลพิษปลอยมลพิษออกมาเกินมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือไม ซ่ึงปกติ
เปนการตรวจระดับมลพิษจากจุดท่ีมีการปลอยมลพิษ ประกอบกับการตรวจการดําเนินมาตรการ
ควบคุมมลพิษอื่นๆ ท่ีกําหนดเปนเงื่อนไขไวในใบอนุญาต  จึงเห็นไดวา แทจริงแลวไมมีปญหาใน
การบังคับใชกฎหมายในสวนน้ีแตอยางใด  เน่ืองจากไมจําเปนตองพิสูจนใหเห็นวาความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนมาจากผูใด เพราะเม่ือมีการละเมิดมาตรฐานเกิดข้ึน ยอมเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมายท่ี
เจาหนาท่ีสามารถดําเนินมาตรการบังคับไดทันที

(2) การตรวจพิสูจนวาผูประกอบการเปนตนเหตุของความเสียหายท่ีเกิดแกชาวบานและ
ทรัพยากรของสวนรวมหรือไม ประเด็นน้ี เปนกรณีท่ีเปนปญหาโดยตรง  โดยหากไมการพิสูจน
ทราบในสวนน้ีใหศาลเห็นไดแลว ท้ังชาวบาน และรัฐ  ไมสามารถเรียกรองคาเสียหายจากผูใดไดเลย
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3.2.4 ขอเสนอแนะที่เปนรูปธรรมและขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อแกไขปญหา
สถานการณปจจุบัน ยังไมมีเจาภาพและผูประสานงานกลางเร่ืองการฟนฟูและบําบัดดิน

และตะกอน นอกจากมีการของบประมาณกลางมาเพื่อชดเชยคาปลูกขาวตั้งแต ปพ.ศ. 2547-2549
นอกจากน้ี ยังพบวากรมพัฒนาท่ีดินและทางจังหวัดไมเห็นดวยท่ีจะใหมีการบําบัดฟนฟูพื้นท่ี
ปนเปอน แตกลับสนับสนุนใหมีการปลูกออย ท้ังๆ ท่ีการปลูกออยน้ันสารแคดเมียมยังคงอยูในพื้นท่ี
และอาจเกิดการปนเปอนข้ึนมาอีกในอนาคต นอกจากน้ี จากการสอบถามไปยังชาวบานในพื้นท่ีท่ี
ไดรับผลกระทบ พบวาในป พ.ศ. 2550 คาดวาชาวบานจะไมไดรับเงินชดเชย เน่ืองจากแผนแมบท
ของทางจังหวัดจะเนนเร่ืองการสนับสนุนดานการเงินในการเปลี่ยนอาชีพแทน ดังน้ันคาดวาจะมี
ชาวบานบางกลุมท่ีรวมตัวกันปลูกขาว

โดยสรุปอาจกลาวไดวา ปญหาการปนเปอนของสารแคดเมียมท่ีเกิดข้ึน คณะผูวิจัย คาดวา
นาจะมีสาเหตุหลักมาจากกิจกรรมการเปดพื้นท่ีในรูปแบบตางๆ ของมนุษย  โดยเฉพาะในกรณี
เหมืองแรน้ัน จากการสังเกตสภาพพื้นท่ีจริงในบริเวณเหมือง พบวามีกองหางแรตั้งอยูสูงรอบบริเวณ
เหมือง ซ่ึงมีความเสี่ยงสูง หากมีฝนตกหนักในชวงฤดูฝน นํ้าฝนอาจชะลางเอาตะกอนดินบริเวณกอง
หางแรไปสะสมในทองนํ้าได ท้ังน้ีในชวงท่ีเกิดเหตุการณปนเปอนสารแคดเมียมน้ัน ทางเหมืองก็ยัง
ไมไดมีการสรางบอดักตะกอนกอนปลอยนํ้าลงสูหวยแมตาวแตอยางใด อยางไรก็ตาม ยังไมสามารถ
หาขอสรุปท่ีชัดเจนถึงสาเหตุท่ีแทจริงของการปนเปอนสารแคดเมียมได แตสาเหตุหลักนาจะเปน
เพราะกิจกรรมท่ีมีปริมาณการเปดหนาดินเปนจํานวนมาก จึงทําใหแคดเมียมในมีอยูคูกับแรสังกะสี
กระจายตัวออกมา เม่ือมีฝนตกชะลางหนาดินทําใหเกิดการสะสมของสารแคดเมียมในตะกอนดิน
บริเวณทองนํ้า นอกจากน้ี ระบบชลประทานสําหรับใชเพื่อการเกษตรโดยการผันนํ้าจากหวยแมตาว
ผานระบบชลประทานของหมูบานในเขตพื้นท่ีตําบลพระธาตุผาแดง และตําบลแมตาวแบบฝายนํ้าลน
สงผลใหมีการแพรกระจายของตะกอนดินสูแปลงเกษตรกรรมไดงายย่ิงข้ึน

ในกรณีน้ี คณะผูวิจัยไดนําเสนอขอเสนอแนะไวดังตอไปน้ี
1) ควรมีหนวยงานท่ีเปนเจาภาพในการดําเนินงานและกําหนดชองทางในการสื่อสาร

ประสานงาน การกําหนดข้ันตอนในการดําเนินการ ระหวางหนวยงานในคณะกรรมการเฉพาะกิจ
ตรวจสอบและแกไขปญหาของการปนเปอนอยางชัดเจน รวมท้ังมีการประชุมเพื่อรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ความคืบหนา รวมท้ังปญหาในการดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ

2) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูท้ังภายในองคกรและระหวางองคกร ระหวาง
สวนทองถิ่นกับสวนกลาง และพัฒนาระบบใหเปนระบบท่ีมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู ประยุกตใชความรู
และจัดการความรูใหเปนระบบกลาวคือตองมีการสรางและการจัดหาความรู มีระบบการจัดเก็บ
ความรูใหอยูกับองคการ การสรางชองทางในการถายโอนและแบงปนความรู เชน E-learning
Teleconference เปนตน

3) กรมโรงงานอุตสาหกรรมควรเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายการควบคุมดูแล
โรงงานอุตสาหกรรมโดยเพิ่มความเขมงวดในการติดตามควบคุมและบังคับเอาผิดกับโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีไมไดดําเนินการตามกฎหมายท่ีกําหนด โดยในกรณีน้ีถาสรุปผลของการศึกษาการ
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ปนเปอนของสารแคดเมียมน้ันมาจากจากการประกอบการเหมืองแรสังกะสีของบริษัทผาแดง
อินดัสทรีก็ควรมีการดําเนินการเอาผิด เชนเดียวกันกับกรณีของโรงงานแตงแรคลิตี้ของบริษัทตะกั่ว
คอนเซนเตรทส (ประเทศไทย) จํากัดท่ีมีการสั่งปดโรงงานอยางถาวร รวมท้ังและมีการสั่งใหบริษัท
ตองชดเชยจัดหาแหลงนํ้าใหเพียงพอแกชาวบานในหมูบาน รวมท้ังรับผิดชอบคาใชจายในการดูแล
รักษาสุขภาพของชาวบานท้ังหมด นอกจากเร่ืองทางกฎหมายแลวกรมโรงงานอุตสาหกรรมควรมี
มาตรการเพิ่มแรงจูงใจใหผูประกอบการสงรายงานอยางสมํ่าเสมอและปฏิบัติตามกฎหมาย ในดาน
อื่นๆ เชน การใหรางวัลโรงงานดีเดนดานสิ่งแวดลอม และควรลงทุนในการพัฒนาระบบการติดตาม
ตรวจสอบและระบบกํากับและติดตามการของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม

4) เพิ่มและพัฒนาบุคลากรของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) ในดานการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ EIA รวมท้ังตรวจสอบ
ผลกระทบ การดําเนินการใหมีการประสานงานระหวางฝายติดตามการตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมกับกลุมวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เพิ่มสมรรถนะของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคใน
การทํางานน้ีโดยใหประสานงานกับหนวยงานใหอนุญาตซ่ึงมีหนาท่ีตองดูแลกํากับการดําเนิน
โครงการและหนวยงานอื่นๆ ในพื้นท่ี และพยายามสรางเครือขายการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อ
ชวยในการสอดสองดูแลสิ่งผิดปกติภายในชุมชน

5) การฟนฟู ควรจะมีการสํารวจท่ัวประเทศเกี่ยวกับความรุนแรงของปญหา นอกจากน้ี
ลักษณะของการปนเปอนจากเหมืองจะเปนการปนเปอนในปริมาตรท่ีสูงเน่ืองจากขนาดของกิจกรรม
ดังน้ันเร่ืองของเงินหรือหลักประกันทางการเงินตองมีมูลคาท่ีเปนสัดสวนกับความเสี่ยงดวย ซ่ึงใน
กรณีน้ีหากไมสามารถหาเงินจากเหมืองได หนวยงานท่ีรับผิดชอบควรจะตองคิดหาท่ีมาของเงินได
แลวเพราะตอนน้ีมีปญหาท่ีเกี่ยวกับเหมืองเกิดข้ึนหลายแหง ซ่ึงลวนแตมีมูลคาไมนอย

6) การปองกัน ความเขมขนของสารปนเปอนในธรรมชาติ กอนท่ีจะมีกิจกรรมตองมีการ
ตรวจสอบอยางถูกตองและมีการแสดงผลท่ีสามารถถูกตรวจสอบได และควรใหบทบาทของการ
กํากับและการสงเสริมกิจการควรจะแยกออกจากกัน เชนในกรณีของกรมทรัพยากรธรณีในอดีต อีก
ท้ังหนาท่ีและบทบาทของหนวยงานกํากับจําตองเปนเชิงรุกมากกวาน้ี เชน การทํา prioritizing
หรือไมก็ควรใหหนวยงานอื่นๆไปดูแลแทน


