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ภาคผนวก ข
เอกสารสรุปผลการประชุม

1. การสํารวจพื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากการปนเปอนสารแคดเมียมบริเวณลุมนํ้าแมตาว อ.แมสอด
จ.ตาก ระหวางวันท่ี 21– 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดยมีการประชุม 3 คร้ัง ไดแก

1.1 การประชุมกับตัวแทนชาวบาน ต.แมตาว ต.แมกุ และ ต.พระธาตุผาแดงท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการปนเปอนของสารแคดเมียม วันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ณ องคการบริหาร
สวนตําบลแมตาว จํานวนผูเขารวมประชุม 68 คน

1.2 การประชุมกับหนวยงานราชการทองถิ่นเร่ืองแนวทางการจัดการแกไขปญหาการ
ปนเปอนของสารแคดเมียมบริเวณลุมนํ้าแมตาว วันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ณ ท่ีวาการอําเภอ
แมสอด จํานวนผูเขารวมประชุม 40 คน

1.3 การประชุมกับผูแทนบริษัทผาแดง วันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ.2549 ณ เหมืองผาแดง อ.
แมสอด จ.ตาก

2. การประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอผลการศึกษา “กรณีตัวอยางการปนเปอนสารแคดเมียมใน
ตะกอนดินบริเวณลุมนํ้าแมตาว อ.แมสอด จ.ตาก และกรณีการประกอบกิจการฝงกลบขยะกากของ
เสียอุตสาหกรรม ของบริษัท Better World Green จ.สระบุรี” วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2549 ณ
หองประชุม 1 ช้ัน 14 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จํานวนผูรวมประชุม 21 คน

3. การประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอผลการศึกษา “ขอเสนอและมาตรการเชิงนโยบายเพื่อ
ปองกันและแกปญหาการปนเปอนของสารเคมีในดินและนํ้าใตดิน” วันพฤหัสบดีท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ.
2549 ณ หองวิภาวดี บอลรูม ช้ัน P4 โรงแรม Princeton Park Suites จํานวนผูรวมประชุม 41 คน

4. การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาขอสรุปรวมกับภาคสวนราชการในการจัดทํา
“ขอเสนอแนะเชิงนโยบายทางเลือกของมาตรการการปองกันและฟนฟูความเสียหายจากการ
ปนเปอนดินและนํ้าใตดิน” วันพฤหัสบดีท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ.2549 ณ หองประชุม 1 สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย จํานวนผูรวมประชุม 15 คน

5. การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเร่ือง “แนวทางการประเมินคาใชจายในการฟนฟูพื้นท่ี
ปนเปอน กรณีตัวอยางการปนเปอนสารแคดเมียมในดินบริเวณลุมนํ้าแมตาว อ.แมสอด จ.ตาก” วันท่ี
25 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ณ หองประชุมสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม จํานวนผู
รวมประชุม 8 คน
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6. การประชุมเพื่อนําเสนอรางผลการศึกษาโครงการ “ขอเสนอแนวทางการประเมินสถานการณการ
ปนเปอนสารเคมีในดินและนํ้าใตดิน กรณีตัวอยางการปนเปอนสารประกอบอินทรียไอระเหยในนํ้าใต
ดิน บริเวณชุมชนรอบพื้นท่ีอุตสาหกรรม จ.ลําพูน” วันจันทรท่ี 5 กุมภาพันธ พ.ศ.2550 ณ หอง
ประชุม 1 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จํานวนผูเขารวมประชุม 27 คน

7. การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเร่ือง “เคร่ืองมือ
ทางเศรษฐศาสตรและการปรับบทบาทหนาท่ีของกองทุนสิ่งแวดลอมเพื่อ นําเงินมาแกปญหาการ
ปนเปอนของสารเคมีในดินและนํ้าใตดิน” วันอังคารท่ี 13 กุมภาพันธ พ.ศ.2550 ณ หองประชุม
มูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม จํานวนผูรวมประชุม 10 คน

8. การประชุมเพื่อนําเสนอรางผลการศึกษาโครงการ “ขอเสนอทางเลือกของมาตรการการปองกัน
และฟนฟูความเสียหายจากการปนเปอนดินและนํ้าใตดิน” วันพฤหัสบดีท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2550 ณ
หองกษัตริยศึก 1 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร จํานวนผูรวมประชุม 67 คน
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1. สรุปผลการสํารวจพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการปนเปอนสารแคดเมียม
ณ บริเวณลุมนํ้าแมตาว อ.แมสอด จ.ตาก ระหวางวันที่ 21- 22 พฤษภาคม พ.ศ.2549

การลงสํารวจพื้นท่ีของคณะวิจัยสถาบันธรรมรัฐฯ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพความเปน
จริงของพื้นท่ีท่ีมีการปนเปอนของสารแคดเมียม รวมท้ังผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอประชาชนในพื้นท่ี
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ โดยไดรวมหารือกับหลายภาคสวนท่ีเกี่ยวของ ไดแก ตัวแทน
ชาวบานท่ีไดรับผลกระทบ ภาคสวนราชการ ภาควิชาการ และภาคเอกชน ซ่ึงมีการประชุมข้ึน 3
คร้ัง สรุปไดดังน้ี

1.1 การประชุมกับตัวแทนชาวบาน ต.แมตาว ต.แมกุ และ ต.พระธาตุผาแดงที่ไดรับ
ผลกระทบจากการปนเปอนของสารแคดเมียม

วันอาทิตยที่ 21 พฤษภาคม 2549 เวลา 11.00 - 14.00 น.
ณ องคการบริหารสวนตําบลแมตาว

ผูเขารวมประชุม
1. ทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย เสถียรไทย ประธานสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคม

และสิ่งแวดลอม
2. ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3. ผศ.ดร.วรเวศม สุวรรณระดา คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. ดร.พิชญ รัชฎาวงศ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. คุณโสภณ ตะติโชติพันธุ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
6. คุณยุวดี คาดการณไกล มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
7. นายชัยวุฒน บรรณวัฒน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จ.ตาก
8. นายสราวุธ จันทวงศ ปลัดอําเภอแมสอด
9. นายเฉลียว ทองทิน เกษตรอําเภอแมสอด
10. นายบุญปน ละนอย กํานัน ต.แมตาว
11. นายกลาหาญ ตาสุ กํานัน ต.พระธาตุผาแดง
12. นายนอย ทาแดง ผูใหญบาน ต.แมตาว หมู 1
13. นายไพฑูร ผูใหญบาน บานพะเดะ
14. นายยืน หลวงพระบาง ผูใหญบานแมตาวใหม
15. นายมูล ผูใหญบานแมกุ
16. นายนฤดม นาเถิน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลแมตาว
17. นายสุรัตน ดีทองขาว ผูประสานงานเครือขายกะเหร่ียงเขต จ.ตาก
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18. อ.นิวัติ จันทรแกว กรรมการบริหารมูลนิธิศูนยกฎหมาย
สิ่งแวดลอมประเทศไทย สาขาแมสอด

19. คุณพิพัฒน พรมวราภรณ เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแมสอด
20. คุณจิรพรรณ นฤภัทร สถาบันธรรมรัฐฯ
21. คุณสกุลวลัย มะนะโส สถาบันธรรมรัฐฯ
22. คุณวลี วงศวัฒนาพันธุ สถาบันธรรมรัฐฯ

23. คุณอริสรา ชูจินดา สถาบันธรรมรัฐฯ
24. ตัวแทนชาวบาน ต.แมตาว ต.แมกุ และ ต.พระธาตุผาแดง จํานวน 45 คน

สรุปประเด็นจากการประชุม

การประชุมเพื่อหารือเร่ืองปญหาของการปนเปอนสารแคดเมียม โดยมีตัวแทนของชาวบาน 3
ตําบลท่ีไดรับผลกระทบ ไดแก ต.แมตาว ต.พระธาตุผาแดง และ ต.แมกุ มาเขารวมการประชุมในคร้ังน้ี
โดยทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย เสถียรไทย ช้ีแจงถึงการท่ีทีมวิจัยลงพื้นท่ีศึกษาเพื่อท่ีจะนําผล
การศึกษาไปสูเปาหมายของการจัดทําขอเสนอแนะในเชิงนโยบายท่ีเปนรูปธรรมตอภาครัฐในเชิง
มาตรการของการปองกันและแกไขปญหา ตลอดจนมาตรการเยียวยาหรือชดเชยในกรณีท่ีปญหา
การปนเปอนเกิดข้ึน ซ่ึงกรณีปญหาการปนเปอนของสารแคดเมียมท่ี จ.ตาก เปนกรณีศึกษาหน่ึงท่ี
ทางทีมวิจัยไดหยิบยกข้ึนมาเปนกรณีศึกษา และถือไดวาเปนกรณีหน่ึงท่ีนาเปนหวง เน่ืองจาก
เกิดผลกระทบท่ีคอนขางเห็นชัดเจน และเปนปญหาเร้ือรังมานาน

การลงพื้นท่ีในคร้ังน้ี เปนการมาเพื่อทําความเขาใจกับปญหาท่ีเกิดข้ึน และรับฟงขอคิดเห็น
เกี่ยวกับ ผลกระทบตอวิถีชีวิตของชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ  ความรุนแรงของปญหา
การไดรับการแกไขตางๆ ท้ังจากภาครัฐ ผูท่ีมีสวนทําใหเกิดปญหา ตลอดจน ประชาชนจะเขามามี
สวนรวมในการแกไขปญหาน้ีอยางไร  ขอเสนอแนะดานแนวทางการแกไขควรจะเปนอยางไร ซ่ึงการ
รับฟงปญหาคร้ังน้ีอาจจะสามารถนําไปสูการจัดทําขอเสนอแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนท้ังในกรณี
ปญหาแคดเมียมและกรณีอื่นๆท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต

 ผลจากการรับฟงปญหาจากชาวบาน พบวา ปญหาหลักๆ ของชาวบาน มีดังน้ี
- ปญหาสุขภาพ ชาวบานท่ีมีสารแคดเมียมอยูในรางกาย ไดรับผลกระทบท้ัง ทางรางกาย

และจิตใจ เน่ืองจากทราบวาไมมีวิธีทําใหแคดเมียมสลายออกจากรางกายได เพียงแตเฝาระวังไมให
มีปริมาณเพิ่มข้ึนจนแสดงอาการของโรคเทาน้ัน

- ปญหาเร่ืองเงินชดเชย ชาวบานยังไดรับเงินชดเชยไมครบ ท่ีผานมา รัฐบาลไดใหเงิน
ชดเชยในการปลูกขาวใหแกชาวบานรวม 3 คร้ัง คือ คร้ังท่ี 1 พ.ศ.2547 ไดเงินคาชดเชยไรละ 5,450
บาท เปนคารับซ้ือขาว (คิดจากตนทุน 2,200 บาท, กําไร 1,500 บาท, คาเก็บเกี่ยว 1,000 บาท, คา
ขนท้ิง 750 บาท) คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2548 ไดเงินคาชดเชยไรละ 4,220 บาท เปนคาทําลายขาวเขียว
เน่ืองจากรัฐบาลหามปลูกพืชท่ีเปนหวงโซอาหาร (คิดจากคาปลูกและกําไร 3,700 บาท, และคาปลูก
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พืชอื่นๆ 520 บาท สาเหตุท่ีลดลงจากปท่ีแลวเน่ืองจากไมไดปลูกขาวจึงไมไดคิดคาเก็บเกี่ยวและคา
ขนท้ิง) และคร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2549 ชาวบานขอเงินคาชดเชยเพิ่มเปน 6,000 บาท แตยังไมไดรับการ
อนุมัติเน่ืองจากตองผานกระบวนการเสนอเร่ืองไปยังกระทรวงมหาดไทย คณะรัฐมนตรี และสํานัก
งบประมาณ ซ่ึงกวาจะเสร็จสิ้นกระบวนการ นาจะประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน

- ปญหาเร่ืองแหลงนํ้าท่ีปนเปอนสารแคดเมียม
- ปญหาการสงเสริมอาชีพใหม ซ่ึงท่ีผานมา มีหลายหนวยงานจากรัฐบาลท่ีเขามาชวย

สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจดานอื่นๆ เชน ยางพารา ปาลม สบูดํา นอกจากน้ี ณ ปจจุบันทางจังหวัด
ไดประสานกับทางบริษัทผาแดงและกลุมบริษัทวังขนายจัดทําโครงการเพื่อสงเสริมใหชาวบานปลูก
ออยเพื่อผลิตพลังงาน โดยจะจัดทําเปนพื้นท่ีนํารองจํานวน 3,000 ไร ซ่ึงท้ังสองบริษัทจะลงทุนให
ท้ังหมดเปนเงินจํานวนท้ังสิ้น 18 ลานบาท แตชาวบานสวนใหญยังคงตองการปลูกขาวตามวิถีชีวิตเดิม

 ประเด็นที่ชาวบานที่ตองการใหหนวยงานภาครัฐเขามาชวยแกปญหา มีดังน้ี
- รัฐตองพิสูจนดินท้ังหมด 13,238 ไร โดยตรวจวิเคราะหอยางละเอียดวาแปลงใดปนเปอน

สารแคดเมียมบางเพื่อขจัดขอสงสัยเกี่ยวกับการปนเปอน โดยขอใหมีตัวแทนจากองคกรกลางท่ี
เกี่ยวของเขามาตรวจสอบ และควรใหชาวบานมีสวนรวม

- ใหเงินชดเชยจนกวาชาวบานจะมีรายไดเองจากการประกอบอาชีพใหมที่ทางภาครัฐ
สงเสริม

- ทุกภาคสวนควรรวมมือกันทํางาน และควรวิเคราะหหาสาเหตุของการปนเปอน การ
ชวยเหลือใหคาชดเชย และในระหวางท่ียังแกไขปญหาไมได รัฐตองใหเงินชดเชยแกชาวบาน

- จัดหากองทุนชวยเหลือผูท่ีเชานาและผูท่ีไดรับผลกระทบท่ัวไป และสงเสริมอาชีพทดแทน
- ตองดําเนินการแกปญหาระบบนิเวศนของสิ่งแวดลอมท้ังหมด โดยเฉพาะแหลงนํ้าท่ีมีการ

ปนเปอน
- ตองดําเนินการกับระบบลําเหมือง ลําหวยท่ีมีตะกอนดินท้ังหมด
- ติดตามเฝาระวังสุขภาพอนามัยของประชาชน ในพื้นท่ีลุมนํ้าแมตาว
- หาแหลงท่ีมาของสารแคดเมียม
- การเขามีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหา (ศูนยประสานงาน)
- การเปลี่ยนวิถีชีวิตจะตองดูแลท้ังระบบในหมูบาน

 ท่ีประชุมรวมกันสรุปแนวทางในการแกปญหาวาควรมีหนวยงานท่ีเช่ือถือไดเขามาตรวจสอบ
พื้นท่ี เชน จัดทํา Zoning วาพื้นท่ีท้ังหมดมีแคดเมียมสูงจริงหรือไม ซ่ึงจะชวยใหแกปญหาไดงายข้ึน
และใชงบประมาณนอยกวาเดิม พื้นท่ีท่ีมีการปนเปอนก็จัดการแกปญหา สวนพื้นท่ีท่ีไมปนเปอน
ชาวบานจะไดทําอาชีพเดิมได นอกจากน้ีหนวยงานตางๆ ท่ีมีหนาท่ีแกปญหาควรมีการบูรณาการ
อยางจริงจัง
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1.2. การประชุมกับหนวยงานราชการเร่ืองแนวทางการแกไขปญหาการปนเปอน
ของสารแคดเมียมบริเวณลุมนํ้าแมตาว

ในวันจันทรที่ 22 พฤษภาคม 2549 เวลา 8.30 น.-12.00 น.
ณ ที่วาการอําเภอแมสอด

ผูเขารวมประชุม
1. ทานผูหญิง ดร. สุธาวัลย เสถียรไทย ประธานสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคม

และสิ่งแวดลอม
2. ศ.ดร.ดิเรก ปทมศิริวัฒน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3. ผศ.ดร. วรเวศม สุวรรณระดา คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. ดร.พิชญ  รัชฎาวงศ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. คุณโสภณ ตะติโชติพันธุ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
6. คุณยุวดี  คาดการณไกล มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
7. นายเชิดศักดิ์  ชูศรี รองผูวาราชการจังหวัดตาก
8. นายวิวัฒ  เมธีวรรณกิจ นายอําเภอแมสอด
9. นายสราวุธ จันทวงศ ปลัดอําเภอแมสอด
10. นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอําเภอแมสอด
11. นายวันเฉลิม  จันทรแดง นักวิชาการท่ีดิน 6
12. นายปราโมทย  ชัยชยุพ นักพัฒนาชุมชน 6
13. นางลัดดา  อินตะนา นักพัฒนาชุมชน 6ว
14. นายเสารคํา  มงคลติ๊บ แพทยประจําตําบลแมกุ
15. นายบุญปน  ละนอย กํานัน ต. แมตาว
16. นายกลาหาญ  ตาสุ กํานัน ต. พระธาตุผาแดง
17. นางนอม  ทาแดง ผูใหญบาน ต.แมตาว หมู 3
18. นายไพฑูร ผูใหญบาน บานพะเดะ
19. นายยืน หลวงพระบาง ผูใหญบานแมตาวใหม
20. นายสีมูล ถาแกว ผูใหญบานแมกุใต
21. นายกองแกว คําหมุตา ผูชวยผูใหญบานแมกุ
22. นายเสนีย  ตุนนา สารวัตรกํานัน
23. คุณศุภมาตร เกษม ประชาคมแมสอด
24. นายสมศักดิ์  ปนลา ผูใหญบานหมู 8 ต.แมกุ
25. นายไพจักร  หิรัญยเป
26. นายเลอชัย  อินทรสูต สาธารณสุข
27. คุณมัลลิกา  แกกันเก เจาหนาท่ีสกก.แมสอด
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28. นายชํานาญ  แสนจุม ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมตาวกลาง
29. นายสุรัตน  ดีทองขาว ผูประสานงานเครือขายกะเหร่ียงเขตจ. ตาก
30. คุณพิพัฒน พรมวราภรณ เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแมสอด
31. นายพิโส  ออนอําไพ ผูจัดการ ธกส. สาขาแมสอด
32. วาท่ี รต. อํานวย แสงเงิน ผูชวยผูจัดการ ธกส. แมสอด
33. คุณเพลินใจ พัฒนวงศ ประชาคมแมสอด
34. คุณโสภณ กรมพัฒนาท่ีดิน
35. คุณอรทัย สุปยะพงศ กรมพัฒนาท่ีดิน
36. คุณปราณี  มหาศักดิ์พันธุ พยาบาล รพ.แมสอด
37. คุณจิรพรรณ นฤภัทร สถาบันธรรมรัฐฯ
38. คุณสกุลวลัย มะนะโส สถาบันธรรมรัฐฯ
39. คุณวลี วงศวัฒนาพันธุ สถาบันธรรมรัฐฯ
40. คุณอริสรา สถาบันธรรมรัฐฯ

สรุปประเด็นสําคัญไดดังน้ี
ปญหาการปนเปอนแคดเมียมท่ีพบในพื้นท่ี 3 ตําบล ไดแก ต.พระธาตุผาแดง ต.แมกุ กับ ต.แม

ตาว พบวาการดําเนินงานแกไขปญหาการปนเปอนของสารแคดเมียม มีคณะทํางานช่ือโครงการ
พัฒนาลุมนํ้าแมตาว ซ่ึงมีภาคีรวมกันอยู 4 ฝาย คือ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนและกํานันผูใหญบาน

แผนการทํางานของประชาคมประกอบไปดวย 4 ภาคี มีกลไกการทํางานและความพยายาม
สรางกระบวนการมีสวนรวมจากฐานชุมชนทองถิ่น มีศูนยประสานงานท่ี อ.แมสอด ดูแลรับผิดชอบ 4
ดาน ไดแก การฟนฟูระบบนิเวศน ดานสุขภาพ ดานดูแลสังคม และการพัฒนาอาชีพ

จากการศึกษาการกระจายตัวของแคดเมียม คณะผูเช่ียวชาญตั้งขอสันนิษฐานวาอาจจะมา
จากนํ้าท่ีถูกยกระดับดวยระบบลําเหมืองฝายและไหลไปยังหวยแมตาว และแมกุ จากน้ันกระจายตัว
ท่ัวไปในพื้นท่ี แตท่ีผานมาไมมีใครทราบวาเกิดอะไรข้ึน จนกระท่ังสถาบันการจัดการนํ้า หรือ อิวม่ี
(International water management) รวมกับกรมวิชาการเกษตร ไดเขามาทําการศึกษาผลกระทบ
ของสารแคดเมียม ระหวางป พ.ศ. 2541-2546 โดยตั้งสมมุติฐานวาตามธรรมชาติของแหลงแร
สังกะสีจะมีสารแคดเมียมเปนเพื่อนแร ผลการศึกษาพบวา ขาว ถั่วเหลือง กระเทียม ท่ีปลูกในพื้นท่ีมี
คาแคดเมียมเกินกวาคามาตรฐานท้ังหมด สวนการตรวจระดับสารแคดเมียมในรางกายของชาวบาน
จํานวน 7,730 ราย จาก 13 หมูบานในป พ.ศ. 2547 – 2548 พบวา รอยละ 89.1 มีคาปกติ รอยละ
8.5 มีคาคอนขางสูง และรอยละ 2.4 มีคาสูง และเม่ือตรวจไตในผูปวยท่ีมีระดับแคดเมียม สูง และ
คอนขางสูง พบวา มีภาวะไตเสื่อม 40 คน ภาวะไตเร่ิมเสื่อม 219 คน และภาวะปกติ 541 คน

การแกปญหาในชวงท่ีผานมาไดพยายามหาทางแกไขโดยใชหลักบูรณาการ โดยมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อหาขอยุติเพื่อหาความพอใจแกทุกฝายหลายระดับ ท้ังในระดับชุมชน ระดับ
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จังหวัด และระดับประเทศ โดยไดมีการจายเงินชดเชย 3 คร้ัง เปนเงินท้ังหมด 121.5 ลานบาท ในป
ท่ี 3 ซ่ึงชาวบานไดมีการขอเงินชดเชยเปนไรละ 6,000 บาท ถาใชงบเปนจํานวน 79.4 ลานบาทซ่ึง
ยังคงอยูในระหวางการพิจารณาและนําเสนออยู

การดําเนินงานที่ผานมาของหนวยงานราชการมีการดําเนินการมาอยางตอเนื่อง โดย
เนนการมีสวนรวมของทั้งภาคราชการ ภาคประชาชน ทองถิ่น และภาคประชาสังคม ซึ่งมี
การจัดประชุมเพื่อขอความคิดเห็นและรับฟงความตองการจากชาวบานเปนหลัก การชวย
แกปญหาในปจจุบัน มีดังน้ี

-สงเสริมใหปลูกออยเพื่อเปนอาชีพใหม ทดแทนการปลูกขาวโดยทางบริษัทวังขนาย
จะรับซ้ือออยท้ังหมด

-สํารวจความตองการของประชาชนที่ไมสามารถประกอบอาชีพเกษตรได โดยจะ
สงเสริมใหประกอบอาชีพอิสระประมาณ 19 อาชีพ จะใชงบประมาณ 1 ลาน 4 แสนบาท ซึ่ง
ทางราชการจะมอบใหศูนยมหาวิทยาลัยราชภัฎแมสอดประสานกับวิทยาลัยพัฒนาอาชีพ
สถาบันราชมงคล และกรมการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อจัดอบรมระยะสั้นตามอาชีพท่ี
ชาวบานตองการ ซ่ึงจะมีการดําเนินการเร็วๆนี้

-ใหเงินชดเชยเพื่อชวยเหลือชาวบานระหวางการรอออยโต และคาดการณวาจะให
คาชดเชยเปนปสุดทาย

- สุขภาพ โดยมีการตรวจเฝาระวังโรคทุกป

ทั้งนี้ จากผลการรับฟงปญหาและความตองการจากชาวบาน คณะผูวิจัยเสนอแนะให
มีการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดตั้งกองทุนบริหารความเสี่ยงเพื่อใหนํามาบริหารในระดับ
พื้นที่แทนที่จะไปขอคณะรัฐมนตรีทุกครั้ง โดยกองทุนนี้อาจมีที่มาของเงินจาก คาภาคหลวง
รัฐบาล โรงงานท่ีเกี่ยวของ
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1.3 การประชุมหารือกับผูแทนบริษัทผาแดง
วันจันทรที่ 22 พฤษภาคม 2549 เวลา 13.00 น.

ณ เหมืองผาแดง อ.แมสอด

สรุปประเด็นสําคัญไดดังน้ี
 การรับฟงบรรยายสรุปความเปนมาของการเปดเหมืองแรสังกะสี

บริษัทผาแดงอินดัสทรี สํานักงานแมสอด ตั้งอยูท่ี ตําบลพระธาตุผาแดง อ.แมสอด จ.ตาก
ไดรับอนุมัติประทานบัตรการทําเหมืองแรสังกะสีจากรัฐบาลเม่ือป พ.ศ. 2525 บนเน้ือท่ีประมาณ
250 ไร เปนระยะเวลา 25 ป เหมืองแหงน้ีเรียกเหมืองผาแดง เปดเม่ือป พ.ศ. 2527 เพื่อนําแรสังกะสี
มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศ ในป พ.ศ. 2545 ไดรับประทานบัตรใหมเปนบริเวณท่ีติดกับ
เหมืองผาแดงทางดานทิศตะวันตก คลอบคลุมพื้นท่ี 246 ไร

กระบวนการขุดแรสังกะสี เร่ิมจากนําตัวอยางแรจากดอยไปวิเคราะหท่ีหองปฏิบัติการเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพแร จากน้ันทําการระเบิดเหมืองจะไดสายแรท่ีแตกตัว จากน้ันจะถูกบรรทุกไปโรง
ยอยแรเพื่อบดใหแรมีขนาดเล็กลง แรคุณภาพสูงขนสงไปยังโรงผลิตสังกะสี สวนแรคุณภาพต่ําจะคัด
แยกเพื่อปรับแตงแรใหคุณภาพสูงข้ึนท่ีโรงลอยแร

การลอยแร เปนการบดใหเม็ดแรแตกออกเปนอนุภาคอิสระ จากน้ันเคลือบผิวแรโดยฟลม
เพื่อใหมีคุณสมบัติไมเปยกนํ้า  จากน้ันจะสงแรเขากระบวนการตีฟอง เกล็ดแรจํานวนมากจะเกาะ
ฟองอากาศข้ึนมาเรียกวาหัวแร สวนท่ีไมใชสังกะสีจะไมเปยกนํ้าและไมเกาะฟองอากาศข้ึนมาเปน
การปรับแตงแรใหมีคุณภาพสูงข้ึนจาก 8% เปน 30% นับวาเปนการใชทรัพยากรใหคุมคาและเกิด
ประโยชนสูงสุด และชวยยืดอายุการทําเหมืองผาแดงใหนานย่ิงข้ึน หางแรจากกระบวนการลอยแรจะ
ถูกกักไวจนตกตะกอน ในเข่ือนเก็บกักตะกอนหางแร ซ่ึงออกแบบตามหลักวิศวกรรมเพื่อปองกันการ
ร่ัวซึม โดยมีการเหวี่ยงเอานํ้าท่ีพักไวจนใสมาใชในกระบวนการลอยแรอีกคร้ัง โดยไมปลอยลงสู
แหลงนํ้าตามธรรมชาติ ถึงแมวาจะไมมีการใชนํ้าในข้ันตอนการทําเหมือง แตเพื่อปองกันนํ้าฝนชะแร
ลงสูลําหวยทําใหนํ้าขุน บอกักเก็บตะกอนเหลาน้ีจึงใชพักนํ้าใหใสกอนปลอยนํ้าลงสูลําหวยแมตาว
คุณภาพของนํ้าในลําหวยจะไดรับการตรวจคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ ในชวงฤดูแลงและฤดูฝน รวมถึง
การเก็บตัวอยางนํ้าและตะกอนดินในทองนํ้า เพื่อสงไปวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบคามาตรฐานตาม
เงื่อนไขของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2523 มีมติคณะรัฐมนตรี ใหกระทรวงการคลังจัดตั้งบริษัทข้ึนมา โดย
บริษัทผาแดงไดซ้ือกิจการเหมืองตอจากบริษัทไทยซิงค เปนเงิน 1 ลานเหรียญ หรือ 25 ลานบาท
ตอนน้ันมีกองแรอยูหม่ืนกวาตัน ในชวง 5-6 ปแรกมีกองแรเปนจํานวนมาก ขุดลงไปจะพบแร 6 สวน
ดิน 1 สวน สําหรับระบบการจัดการบําบัด บริษัทไทยซิงคไมมีบอเก็บตะกอน เม่ือบริษัทผาแดงเขา
มาดําเนินการก็ไดสรางบอดักตะกอนข้ึนกอนจะมีการทําเหมืองจํานวน 3 บอ เพื่อใชสําหรับรับ
นํ้าหนาฝนอยางเดียว ตอมาเม่ือสรางโรงลอยแรจึงดําเนินการสรางบอดักตะกอนเพิ่มตามท่ีมาตรการ
อีไอเอไดระบุไว
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สําหรับการจัดการสิ่งแวดลอมของเหมือง ทางบริษัทไดมีการทําเหมืองภายใตขอกําหนด
ดานสิ่งแวดลอมของทางราชการ ดังน้ี
1. ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการทําเหมือง
2.ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
3.ฟนฟูพื้นท่ีท่ีผานการทําเหมืองแลว

มาตรการดานสิ่งแวดลอม มีระบบการจัดการนํ้า โดยมีบอกักเก็บตะกอน บอกักเก็บหางแร
กอนจะปลอยลงสูแหลงนํ้า ปจจุบันมีการทําบอเพิ่มข้ึน โดยกรมควบคุมมลพิษไดกําหนดใหจัดตั้งบอ
กักตะกอนท่ีบริเวณหนาเหมืองเพิ่มเติม เพื่อใหนํ้าตกตะกอนเปนลําดับจนใสกอนปลอยสูลําหวย
ขณะท่ี บอเก็บกักตะกอนหางแรไมไดปลอยลงแมตาว แตจะใหตกตะกอนและวนนํ้ากลับไปใชใหม

สําหรับการฟนฟูสภาพแวดลอมเหมือง บริษัทไดจัดตั้ง “กองทุนเพื่อพัฒนาการฟนฟูสภาพ
เหมืองผาแดง โดยนําเงินเขากองทุนเพื่อใชสําหรับฟนฟู จํานวน 47 ลานบาท” นอกจากน้ียังรวมกับ
บริษัทวังขนายสงเสริมการปลูกออย เพื่อชวยเหลือการเปลี่ยนอาชีพของชาวบาน

 ขอสังเกตของคณะวิจัยจากการสํารวจสภาพพื้นที่จริง
จากการสังเกตบริเวณพื้นท่ีเหมือง จะมีบอเก็บกักตะกอนท้ังหมด 10 บอ บริเวณตรงขอบ

ถนนจะทํารองนํ้าไวเพื่อดักนํ้าใหลงสูบอดักตะกอน รอบๆ พื้นท่ีเหมืองจะมีกองแรท่ีกองพักไวสําหรับ
จะเขาโรงลอยแรหลายกอง ทีมวิจัยตั้งขอสังเกตวาหากฝนตก นํ้าฝนอาจชะกองแรน้ีและไหลลงสูหวย
แตเม่ือสอบถามเจาหนาท่ีของเหมืองไดช้ีแจงวานํ้าท้ิงของเหมืองท้ังหมด จะไหลลงสูบอดักตะกอน
เพื่อกักตะกอนกอนระบายลงหวยแมตาว

อยางไรก็ดี จากการสํารวจพื้นท่ีรอบๆ เหมือง ทีมวิจัยตั้งขอสังเกตวา 3 ประเด็น ดังน้ี
- ปริมาณนํ้าฝนท่ีชะกองแรมีปริมาณมาก
- กองแรท่ีตั้งกองไวกอนท่ีจะเขาโรงลอยแร มีหลายกอง แตละกองสูงมาก ทําใหมีโอกาสท่ี

จะปนเปอนสูสิ่งแวดลอมสูง หากเกิดฝนตกหนัก หรือ ชวงฤดูมรสุม
- บอดักตะกอน และบอเก็บหางแร คาดวาเพิ่งสรางเสร็จไมนาน
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2. การประชุมเพื่อนําเสนอผลการศึกษา
กรณีตัวอยางการปนเปอนสารแคดเมียมในตะกอนดินลุมนํ้าแมตาว อ.แมสอด จ.ตาก และ

กรณีศึกษาแหลงฝงกลบขยะอุตสาหกรรม ของบริษัท Better World Green จ.สระบุรี
วันที่ 25 พฤษภาคม 2549 เวลา 9.00 น.-12.00 น.

ณ หองประชุม 1 ชั้น 14 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผูเขารวมประชุม
1. ทานผูหญิง ดร. สุธาวัลย เสถียรไทย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคม

และสิ่งแวดลอม
2. ศ.ดร.ดิเรก ปทมศิริวัฒน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3. ผศ.ดร. วรเวศม สุวรรณระดา คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. ผศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
5. ดร.พิชญ รัชฎาวงศ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
6. คุณโสภณ ตะติโชติพันธุ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
7. คุณบุรฉัตร อัคราภรณ กรมควบคุมมลพิษ
8. รศ.สุชาตา ชินะจิตร สํานักงานกองทุนสนับสนนการวิจัย
9. ผศ.บุญยง โลหวงศวัฒน
10. ดร. อักษรา พฤทธิวิทยา ภาควิชาวิศวกรรมแหลงนํ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
11. คุณศิริธัญญ ไพโรจนบริบูรณ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
12 คุณสวัสดิ์ ลิขิตประยูรพงศ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
13. คุณศิริพร สุขุมศิริมงคล สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
14. คุณพนัส  ทัศนียานนท มูลนิธิศูนยกฎหมายสิ่งแวดลอม
15. คุณงามวัลย ทัศนียานนท มูลนิธิศูนยกฎหมายสิ่งแวดลอม
16. ผศ.อิทธิพล  ศรีเสาวลักษณ คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
17. คุณศุมล ศรีสุขวัฒนา ผอ.ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย
18. ดร.จันทรา ทองคําเภา สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
19. ผศ.อุดมศักดิ์  สินธิพงศ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
20. คุณนิสา  แกวแกมทอง สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
21. คุณสกุลวลัย มะนะโส สถาบันธรรมรัฐฯ
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สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ มีดังน้ี
- อ.พนัส ทัศนียานนท

1. เสนอใหใชมาตรา 9 ท่ีใหอํานาจนายกรัฐมนตรีสั่งการแกปญหาอยางเรงดวนเพื่อ
แกปญหาแบบบูรณาการ

2. ควรมีหนวยงานทางวิทยาศาสตรท่ีเช่ือถือไดมาตรวจพิสูจนพื้นท่ีท่ีปนเปอนสารแคดเมียม
และหาเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตรท่ีเช่ือถือไดในการเก็บตัวอยาง

3. ไมควรใชเงินจากกองทุนสิ่งแวดลอมเพื่อแกไขปญหา แตควรใชหลักการผูกอมลพิษเปน
ผูรับผิดชอบ

-กรมควบคุมมลพิษ
เสนอแนะใหมีการ clean up เฉพาะสวนท่ีมีการปนเปอนสูง คาดวานาจะใชงบประมาณไม

เกินหน่ึงพันลานบาทโดยใชงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดลอม อาศัยอํานาจมาตรา 23(4) ใน
พ.ร.บ.สิ่งแวดลอมฯ 2535 จากน้ันคอยดําเนินการฟองรองเอาผิดผูกอมลพิษตามมาตรา 96

ควรมีการบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานตางๆ เพื่อรวมกันแกไขปญหาการ
ปนเปอนอยางเปนรูปธรรม

-ผศ.บุญยง โลหวงศวัฒน
ควรมีการกําหนดงบประมาณสํารองสําหรับการชดเชยเยียวยาใหกับผูท่ีไดรับผลกระทบโดย

ไมตองขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เน่ืองจากคอนขางลาชา
ควรวิเคราะหหาสาเหตุของการปนเปอนท่ีแทจริงเพื่อสามารถดําเนินการแกไขตอได และ

ควรมีมาตรการในการปองกันติดตาม กํากับดูแล ภายใตความมีธรรมาภิบาล

-กรมอนามัย
เสนอใหชาวบานรวมกันฟองรองตอศาลสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดเปนกรณีตัวอยาง
ควรมีกฎหมายหรือมาตรการจัดการภายในประเทศท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพื่อ

ใชบังคับ หรือสรางแรงจูงใจ และมีบทลงโทษท่ีเขมงวดหากไมปฏิบัติตาม

-สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม
จากการศึกษาเก็บตัวอยางมาตรวจสอบพบวาหาความสัมพันธระหวางแคดเมียมในดิน และ

ในขาวไมได เพราะจากการตรวจสอบพบวาจุดท่ีอยูใกลเหมืองมีคาแคดเมียมสูง แตบางจุดท่ีแหลง
นํ้าไมไดผานมาจากเหมืองก็มีการปนเปอนสารแคดเมียมสูงเชนกัน จึงสรุปไมไดชัดเจนวาสาร
แคดเมียมปนเปอนมาจากเหมือง
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-คุณงามวัลย ทัศนียานนท
การแกปญหาเสนอใหแบงเปน 2 ระยะ คือ มาตรการระยะสั้น ควรใชมาตรา 9 แกไขปญหา

เฉพาะหนา สวนมาตรการระยะยาวใหมีการดําเนินการตรวจพิสูจนยางละเอียด

- คุณศิริธัญ ไพโรจนบริบูรณ
ประเด็นทางกฎหมายมักมีขอจํากัดในเร่ืองการตัดสินคดีความท่ีใชเวลาคอนขางนานมาก จะ

แกไขปญหาน้ีใหมีการตัดสินเปนกรณีเรงดวนไดหรือไม นอกจากน้ี ผูกอความเสียหายควรมี
มาตรการลงโทษในทางแพง

เสนอแนะใหมีการขยายวงเงินสําหรับการประกันภัยของบริษัทเพื่อเปนหลักประกันความ
เสียหายและสรางแรงจูงใจใหกับบริษัทมากกวามาตรการลงโทษ

-ผศ.อุดมศักดิ์  สินธิพงศ
เสนอแนะใหมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อรับผิดทางแพงซ่ึงปจจุบันยังไมมี
ควรมีมาตรการในการกําหนดคาเสียหายท่ีคงท่ีในเร่ืองปญหาสิ่งแวดลอม
ควรสรางมาตรการจูงใจในดานกฎหมาย เชน เพิ่มเงิน หรือ ใหรางวัลกับผูท่ีเกี่ยวของเพื่อให

เกิดการมีสวนรวมในการจัดการดูแลมากข้ึน

-ดร.พิชญ รัชฎาวงศ
เสนอใหมีหนวยงานเฉพาะในการจัดการดูแลสิ่งแวดลอม อยางในประเทศสหรัฐอเมริกา และ

เสนอใหมีการกําหนดใหผูประกอบการรวมกันจายคาปนเปอน (cost sharing)

-รศ.สุชาตา ชินะจิตร
เสนอใหการดําเนินการแกไขปญหาจัดทําโดยองคกรอิสระและใชงบประมาณสวนตัวเพื่อ

สรางความเช่ือถือตอสาธารณะ
ควรคิดมาตรการและเคร่ืองมือตางๆ เพื่อรองรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต เชน

กองทุนจัดการความเสี่ยง การจัดตั้งองคกรเฉพาะดานสิ่งแวดลอม
ควรมีกระบวนการเช่ือมโยงเพื่อใหปฏิบัติไดจริง และเห็นผลเปนรูปธรรม และขอเสนอแนะ

ทางเลือกเพื่อการแกปญหาอาจทําไดใน 2 ระดับ คือ ระดับขอเสนอเชิงนโยบาย และระดับปฏิบัติ
โดยในแตละระดับควรมีท้ังมาตรการในการแกไขปญหาท้ังในระยะสั้น (เฉพาะหนา) กระทําไดเลย
และมาตรการในระยะยาวท่ีตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ท่ีสําคัญมาตรการตางๆ ควรให
หนวยงานสามารถนําไปใชไดงาย และเปนรูปธรรม
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3. การประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอผลการศึกษา
“ขอเสนอและมาตรการเชิงนโยบายเพื่อปองกันและฟนฟูความเสียหายจาก

การปนเปอนดินและนํ้าใตดิน”
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2549 เวลา 13.30 - 16.30 น.

ณ หองวิภาวดี บอลรูม ชั้น P4 โรงแรม Princeton Park Suites

ผูเขารวมประชุม
1. ทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย  เสถียรไทย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
2. ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3. ผศ.ดร.วรเวศม  สุวรรณระดา คณะเศรษฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. ผศ.ดร.โสภารัตน  จารุสมบัติ คณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
5. ดร.พิชญ  รัชฎาวงศ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
6. คุณโสภณ  ตะติโชติพันธุ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
7. คุณบุรฉัตร  อัคราภรณ กรมควบคุมมลพิษ
8. คุณอรอนงค  ทรงกิตติ สํานักเทคโนโลยีนํ้าและการจัดการมลพิษโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
9. คุณดวงกมล  คลายคลึง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
10. คุณจันทนา  ภาคยทองสุข ฝายตรวจและบังคับการ  กรมควบคุมมลพิษ
11. ดร.อรทัย  ศุกรียพงศ สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาท่ีดิน

กรมพัฒนาท่ีดิน
12. ดร.อรัญญา  เฟองสวัสดิ์ กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
13. ดร.อรนุช  หลอเพ็ญศรี กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
14. คุณนิพล  แจมเหมือน กองนิติการ  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
15. คุณอนงค  ไพจิตรประภาภรณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
16. คุณตระกูล  เจงสุขสวัสดิ์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
17. คุณศิริธัญญ  ไพโรจนบริบูรณ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
18. คุณสมชาย  รุจาจรัสวงศ กองธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม กรมทรัพยากรธรณี
19. คุณศิวาภรณ  สกุลเท่ียงตรง สํานักวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร
20. คุณสุวรรณา จุงรุงเรือง กองนโยบายและแผนงาน สํานักสิ่งแวดลอม กทม.
21. คุณจาตุรงค บุญสิน กองโรงงานกําจัดมูลฝอย สํานักสิ่งแวดลอม กทม.
22. คุณทัศนีย  อาจวิชิต กองจัดการขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

สํานักสิ่งแวดลอม กทม.
23. คุณพัดชา  เพ็ชรพิรุณ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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24. คุณลักษมี  พรหมกสิกร สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ

25. ดร.สุนทรียา เหมือนพระวงศ สํานักวิชาการศาลยุติธรรม
26. คุณสวัสดิ์  ลิขิตประยูรพงศ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม
27. คุณสนธิ  คชวัฒน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม
28. คุณณัฐมณฑน  แกวหนองเสวิโต สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม
29. คุณสมชาย  ตูแกว ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย
30. ดร.นลินี  ศรีพวง สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม

กรมควบคุมโรค
31. คุณสุดา  อิทธิสุกรณรัตน กรมสิ่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
32. คุณสุรชัย  ตรงงาม โครงการนิติธรรมสิ่งแวดลอม
33. คุณสงกรานต  ปองบุญจันทร โครงการนิติธรรมสิ่งแวดลอม
34. ผศ.อิทธิพล  ศรีเสาวลักษณ ภาควิชากฎหมายแพงและพาณิชย  คณะนิติศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
35. คุณอํานวย ร่ืนเริง กองชาง องคการบริหารจังหวัดสระบุรี
36. คุณชุมพล  เทพวิริยะกุล องคการบริหารสวนตําบลหวยแหง
37. คุณเฉลิมชัย  นาคขวัญ มหาวิทยาลัยรังสิต
38. คุณชิตวร  โอวาสิทธิ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
39. คุณธนวัฒน  อินทรรุงเรือง มหาวิทยาลัยรังสิต
40. คุณชลดา  ซ่ือสัตย กลุมศึกษาและรณรงคมลภาวะอุตสาหกรรม
41. คุณสกุลวลัย มะนะโส สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

สรุปประเด็นจากการประชุม ดังน้ี
ทีมวิจัยไดนําเสนอ(ราง) ขอเสนอแนะและมาตรการในเชิงนโยบายเพื่อปองกันและฟนฟู

ความเสียหายจากการปนเปอนดินและนํ้าใตดิน ใน 3 ดาน ไดแก มาตรการดานสถาบัน มาตรการ
ดานเศรษฐศาสตร และมาตรการดานกฎหมาย โดยมีรายละเอียดการนําเสนอดังน้ี

 ขอเสนอแนะการจัดตั้งสถาบันหรือองคกร เสนอองคกรท่ีนํามาใชเพื่อแกปญหา 2
แนวทาง ไดแก แนวทางแรก จัดตั้งองคกรอิสระมีฐานะเหมือน US-EPA โดยให ข้ึนตรงตอ
นายกรัฐมนตรี สวนแนวทางท่ีสอง เสนอใหปรับปรุงโครงสรางสถาบัน/องคกรท่ีมีอยูโดยใหอํานาจ
หนาท่ีแกหนวยงานใดหนวยงานหน่ึงโดยเฉพาะ

 ขอเสนอแนะทางเศรษฐศาสตร มีขอเสนอแนะดังน้ี
- จัดตั้งกองทุนใหม ท่ีมีภารกิจเฉพาะ
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- ปรับปรุงกองทุนสิ่งแวดลอมท่ีมีอยูเดิมโดยเพิ่มภารกิจและเงินทุนเพื่อใหสามารถนําเงินมา
ใชได

- จัดตั้งพันธบัตรดานสิ่งแวดลอม (performance bond)
- กําหนดมาตรการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม

 มาตรการดานกฎหมาย แบงเปน 3 ระยะ ดังน้ี
- มาตรการระยะสั้น โดยไลเรียงลําดับความรับผิดชอบในการบังคับใชกฎหมายใหเกิดความ

ชัดเจนเพื่อกูสรางบรรทัดฐานของสังคมทางดานคุณธรรมและกฎหมาย กําจัดสภาพท่ีเอื้อตอการ
ปฏิบัติราชการอยาขาดการตรวจสอบ เพื่อหยุดการไมบังคับใชกฎหมาย หรือบังคับใชอยางผิดๆ
และมอบหมายหนวยราชการทําหนาท่ีตรวจพิสูจนสาเหตุการปนเปอน จัดลําดับพื้นท่ีเรงดวน

- มาตรการระยะกลาง โดยปรับระบบรองรับทางกฎหมาย (ท่ีกระทําไดอยางไมยุงยาก) ให
user-friendly ปรับบทบัญญัติกฎหมายใหรอบครอบ รัดกุม smart regulation หยุดย้ังการพัฒนา
ระบบกฎหมายสิ่งแวดลอมไปในทางท่ีไมถูกตองเทาท่ีควร และมอบหมายกรมควบคุมมลพิษหรือ
หนวยงานอื่นใดท่ีเหมาะสมใหรับผิดชอบและเปนหนวยงานกลางในการพิสูจนเหตุและผลของการ
ปนเปอน

- มาตรการระยะยาว จัดระบบกฎหมายสิ่งแวดลอม (สังคายนาใหม) ปฏิรูประบบราชการ
ดานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการควบคุมมลพิษ  ยกระดับเทียบเทากระทรวงอุตสาหกรรม
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การปรับปรุงมาตรา ๙๖ พรบ.สวล. ใหกําหนดแค
casual link และนํามาตรการเสริมอยางการประกันความรับผิดตอบุคคลท่ีสามมาใช

 มาตรการดานสิ่งแวดลอม
เสนอแนะใหมีการพิสูจนหลักฐานทางสิ่งแวดลอม (environmental forensics) ซ่ึงเปนเร่ือง

ใหมและจําเปน โดยมีกระบวนการในการพิสูจนเพื่อเรียกคาเสียหายจากผูกอมลพิษ 4 ข้ันตอน คือ
1) Cost allocation at contaminated sites ตรวจสอบความจําเปนในการฟนฟูและมูลคาท่ีตอง

ใชวาความรับผิดชอบอยูท่ีใคร
2) Site investigation for property transfer ตรวจสอบวามีการปนเปอนหรือไม ถามีมูลคาจะ

มากนอยเพียงใด และมีคนอื่นๆรวมรับผิดชอบไหม
3) Insurance litigation การปนเปอนจะถูกชดใชโดยกรมธรรมไดไหม ลักษณะการปนเปอน

และการแบงสวนความรับผิดชอบเปนอยางไร
4) Toxic tort ความเสี่ยงท่ีการสัมผัสสารเคมีน้ันจะทําใหเกิดการบาดเจ็บท้ังแบฉับพลันและแบบ

ท่ีคอยเปนคอยไป
 ขอเสนอแนะเร่ืองมาตรการ soil audit ซ่ึงเปนการตรวจสอบคุณภาพดินกอนมีการซ้ือขาย

โดยท่ีเจาของท่ีดินจะตองรับผิดชอบในการ clean up
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ขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม
-กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

1.ไมเห็นดวยกับการจัดตั้งองคกรใหมดานสิ่งแวดลอมแบบ US-EPA แตเสนอใหปรับปรุง
ระบบองคกรท่ีมีอยูเดิมโดยใหทุกหนวยงานมีการประสานงานรวมกัน และเขาใจระบบการทํางาน
ระหวางหนวยงานมากข้ึน

2. การแกปญหาการปนเปอนของสารแคดเมียมท่ี จ.ตาก มีหนวยงานภาครัฐไดแก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมวิชาการเกษตร ดําเนินการชวยเหลือชาวบาน
โดยรวมกับทางจังหวัดในการสงเสริมใหชาวบานเปลี่ยนอาชีพ แตชาวบานไมยินดีท่ีจะเปลี่ยนอาชีพ

3. ขอเสนอเร่ืองการทําพันธบัตรดานสิ่งแวดลอม (performance bond) ควรคํานึงเร่ือง
เศรษฐกิจเพื่อมิใหกระทบกับผูประกอบการดวย

-ผศ.อิทธิพล  ศรีเสาวลักษณ
1. การตั้งหนวยงานใหมอาจเปนเร่ืองยาก เน่ืองจากภาระหนาท่ีอาจไปทับซอนกับหนวยงาน

เดิมท่ีมีอยูแลว เสนอแนะวาอาจจัดตั้งเปน “คณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการชุดใดชุดหน่ึงหรือ
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ” และควรกําหนดนโยบายเพื่อการปองกันมากกวาเพื่อการ
แกไขปญหา

2. การตั้งกองทุนข้ึนใหมไมแนวาจะไดรับการสนับสนุน เน่ืองจากตองใชเงินจํานวนมากและ
อาจไมสอดคลองกับหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย (PPP) เสนอแนะวาควรของบประมาณจาก
รัฐบาลในการเยียวยาในกรณีท่ีไมสามารถหาผูรับผิดชอบได หรือ ใชงบประมาณจากกองทุน
สิ่งแวดลอมโดยแกไขปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบท่ีเกี่ยวของเพื่อใหสามารถนําเงินจากองทุนฯ มา
ใชได

3. เห็นดวยกับหลักการ Performance bond แตอาจจะตองทําความเขาใจกับผูประกอบการ
เน่ืองจากอาจอางไดวากิจการของตนน้ันปองกันไวดีแลวและเสียภาษีอยูแลว

4. ขณะน้ีกระทรวงตางๆ กําลังตรวจสอบและปรับปรุงกฎหมายท่ีใชบังคับอยูแลว เชน
กระทรวงการคลังกําลังพัฒนากฎหมายภาษีสิ่งแวดลอม หรือกฎหมายสาธารณสุข มีการปรับปรุง
เร่ืองการจัดการขยะทองถิ่น ดังน้ัน ทีมวิจัยควรทราบสถานะของกฎหมายท่ีเกี่ยวของในปจจุบัน แลว
จึงคอยจัดทําขอเสนอแนะตอไปวาเห็นควรปรับปรุงใหสอดคลองกันอยางไร

-คุณศิริธัญ ไพโรจนบริบูรณ
1. ไมเห็นดวยกับการปรับปรุงแกไขกฎหมายหรือตั้งองคกรใหม แตเสนอแนะวาทีมวิจัยควร

วิเคราะหปญหาระบบกฎหมายท่ีมีในปจจุบันเพื่อใหเกิดการบังคับใชไดจริง เชน หลักการผูกอมลพิษ
เปนผูจาย หรือ กองทุนสิ่งแวดลอมเพื่อการแกปญหาสิ่งแวดลอมโดยผานการอนุมัติจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
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2. ไมเห็นดวยกับการเสนอ performance bond เพราะบริษัทอาจไมยอมจายเงิน เน่ืองจาก
จะทําใหตนทุนในการดําเนินการสูงข้ึน แตหากเสนอเปนระบบประกันภัยอาจสรางแรงจูงใจใหกับ
บริษัทไดมากกวาเพราะไมตองจายเงินทีเดียวท้ังหมด

3. การตั้งกองทุนใหมอาจทําไดยากในทางปฏิบัติ อยากใหทีมวิจัยศึกษาในรายละเอียดให
รอบคอบ

4. การพิสูจนขอเท็จจริง ควรมีการฟองรองคดีทางสิ่งแวดลอมใหมากข้ึนในการพิสูจนวาใคร
เปนผูผิด เพื่อเปนกรณีตัวอยางในการพัฒนากระบวนการพิสูจนทางหลักฐาน โดยทีมวิจัยอาจ
เสนอแนะ model ของการฟองคดี

5. กรณีท่ีผูกอมลพิษเปนหนวยงานภาครัฐ จะมีระบบกลไกในการจัดการอยางไร เชน การ
ปนเปอนของแหลงฝงกลบท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการ

- สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
1 ขณะน้ีกระทรวงการคลังไดทําโครงการศึกษาเร่ือง การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม โดยไดเชิญ

ทานผูหญิงฯ และอ.ดิเรก รวมเปนคณะทํางานฯ ดวย และจะนําประเด็นขอเสนอของทีมวิจัยไป
ปรับปรุงผลการศึกษาฯ เพื่อใหมีความครอบคลุมย่ิงข้ึน

2. ไมเห็นดวยกับการตั้งหนวยงานใหมดานสิ่งแวดลอม แตคิดวาอาจทําไดในระดับจังหวัดท่ี
จะเปนหนวยงานรวมในการประสานงานและแกปญหา เพราะอยูในพื้นท่ีจะรูปญหาและแกไขปญหา
ไดรวดเร็ว

3. เห็นดวยกับการปรับปรุงโครงสรางขององคกรท่ีมีอยูเดิม
4. การตั้งกองทุนใหมคงจะยาก ถึงแมวาเร่ืองเงินเปนเร่ืองท่ีสําคัญของการแกไขปญหา

สิ่งแวดลอม แตควรพิจารณาถึงความจําเปนในการจัดตั้งกองทุนดวย เน่ืองจากเงินในกองทุนเปนเงิน
นอกงบประมาณ การบริหารเงินเหลาน้ีจะไมผานการอนุมัติของสภาซ่ึงผิดวินัยทางการคลัง

5. เห็นดวยกับการใชเงินกองทุนสิ่งแวดลอมท่ีมีอยูเดิมใหเกิดประโยชน และปรับปรุง
บทบาทของกองทุนสิ่งแวดลอม ซ่ึงจากผลการศึกษาของกระทรวงการคลังสอดคลองกับการ
วิเคราะหของทีมวิจัยวา ปญหาคือบทบาทของกองทุนสิ่งแวดลอมยังไมมีประสิทธิภาพ แตเทาท่ี
ทราบขณะน้ีกระทรวงทรัพยากรฯ กําลังปรับปรุงโครงสรางของกองทุนน้ีอยู ดังน้ันอยากใหทีมวิจัย
เสนอผลการศึกษาท่ีมีแนวทางการปรับปรุงบทบาทของกองทุนสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมไปยัง
กระทรวงทรัพยากรฯ นาจะเปนประโยชนมาก  คิดวาการใชเงินถาผานกองทุนเดียวจะไมซํ้าซอนใน
การจัดสรรเงินงบประมาณดานสิ่งแวดลอมของรัฐบาล  ซ่ึงจะรูวาเงินท่ีจัดสรรผานกองทุนใชไปแลว
เทาไหร และตองเพิ่มอีกเทาไหร นอกจากน้ียังรวมถึงวิธีการหาเงินโดย earmark ดานภาษี
สิ่งแวดลอมเขามา และใหเพิ่มในกองทุนสิ่งแวดลอมท่ีมีอยูเปนการเพิ่มขนาดของกองทุน แลวคอย
แบงสรรเปนกองทุนยอยเพื่อใชในเร่ืองสิ่งแวดลอมท่ีเฉพาะเจาะจงลงไป

6. การออกพันธบัตร performance bond อาจมีผลเสีย เน่ืองจากผูประกอบการถือวาตนเอง
จายเงินไปแลว ไมจําเปนตองรับผิดชอบสิ่งแวดลอม หากนํามาใชอาจตองมีการตรวจสอบกํากับ
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อยางเขมงวด ทางแกปญหานาจะปรับปรุงกฎหมายใหเขมงวดมากข้ึน โดยท่ีควรจะเนนการจายคา
การทําลายสิ่งแวดลอมใหตรงกับอัตราการปลอยมลพิษจริง ซ่ึงขณะน้ีกระทรวงอุตสาหกรรมกําลัง
พิจารณาวาจะมีการเก็บคาธรรมเนียม ท่ีเรียกวาคากอมลพิษ หมายความวาผูประกอบการจะตอง
จายเงินคาธรรมเนียมตามอัตราของการปลอยมลพิษใหกับสิ่งแวดลอม ดังน้ันหากปลอยมาก ตนทุน
จะมากตามไปดวย ทําใหผูประกอบการตองปรับปรุงในเร่ืองของการผลิตใหดีข้ึน ทําใหทําลาย
สิ่งแวดลอมนอยลงอาจจะแกปญหาไดตรงจุดมากข้ึน

7. เห็นดวยกับทีมวิจัยวากฎหมายท่ีมีในปจจุบันเปนกฎหมายเฉพาะของแตละหนวยงาน ซ่ึงทุก
หนวยงานจะดูเฉพาะในกรอบของตัวเองจึงทําใหการบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร โดย
กระทรวงการคลังพยายามจะรางกฎหมายภาษีสิ่งแวดลอมในลักษณะเปนกฎหมายแม ซ่ึงจะเปน
กฎหมายกลางๆ ท่ีทุกหนวยงานสามารถนําไปใชได โดยใหอํานาจแตละหนวยงานในการออก
กฎหมายลูกและการจัดเก็บภาษี ซ่ึงคิดวาจะทําใหการใชอํานาจทางกฎหมายในการแกปญหาทาง
สิ่งแวดลอมมีลักษณะบูรณาการมากข้ึน

-กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
1. ขณะน้ีทางกรมควบคุมโรคอยูระหวางการดําเนินการโครงการนํารองเพื่อสงเสริมให

องคการบริหารสวนทองถิ่นมีบทบาทมากข้ึน โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตางเพื่อใหความรูความเขาใจในเร่ืองปญหาการปนเปอนและอันตรายของสารเคมี รวมถึง
และวิธีการใชกฎหมายท่ีมีอยูมาขอบังคับใชในทองถิ่นเพื่อการปองกันปญหาการปนเปอนได

2. มีการประสานเครือขายเพื่อผลักดันใหประชาชนตระหนักถึงมลพิษท่ีมีผลตอสุขภาพ โดย
ใหความรูเร่ืองการเกิดโรคภัย เพื่อใหชาวบานมีโอกาสปกปองตัวเองได

-ศูนยบริหารกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุข
1. ควรแกไขปญหาในระดับบุคคลมากกวาปญหาในเชิงระบบ ซ่ึงอาจตองไปดูท่ีวัฒนธรรม

ขององคกรท่ีมีลักษณะแบบตางคนตางทํา
2. ทุกหนวยงานยังขาดผูเช่ียวชาญในดานเทคนิคท่ีมีความชํานาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะ

ปญหาในเชิงลึกท่ีตองใชเทคนิคช้ันสูงมาก ดังน้ันควรพยายามหาวิธีการแกไขในเร่ืองน้ี
3. ขอเสนอแนะใหมีกฎหมายกลางเปนสิ่งท่ีดี แตอาจทํายากในทางปฏิบัติ
4. ควรมีเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตรท่ีสามารถพิสูจนหาขอเท็จจริงใหไดเพื่อใชเปนขอเท็จจริง

ในเชิงนิติวิทยาศาสตร และควรมีหนวยงานท่ีเช่ียวชาญเฉพาะดานในการดูแลจัดการปญหา
5. ขอเสนอแนะการจัดตั้งองคกรใหมเฉพาะดาน ควรรวมการแกปญหาในเร่ืองสิ่งแวดลอม

สุขภาพ และดานอื่นๆ เพื่อใหเกิดการจัดการแกไขปญหาแบบบูรณาการ
6. เห็นดวยกับการตั้งองคกรกลาง แตควรตั้งข้ึนเพื่อสนับสนุนองคกรท่ีมีอยูเดิมเพื่อไมใหกระทบ

กับหนวยงานท่ีมีอยูเดิม เชน ชวยสนับสนุนขอมูลในเชิงทางเทคนิคท่ีทุกหนวยงานสามารถนําไปใช
ประโยชนได
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-สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
1. เห็นดวยในเร่ืองท่ีตองหาวิธีพิสูจนขอเท็จจริงเพื่อหาผูรับผิดชอบใหได ซ่ึงอยากให ทีม

วิจัยเพิ่มเติมวาในกระบวนการไปสูการพิสูจนหลักฐานทางสิ่งแวดลอมจะตองทําอยางไร และมีความ
เปนไปไดหรือไม

2. การแกปญหาจะยากข้ึนหรือไมหากมีการถายโอนอํานาจใหทองถิ่นในอนาคต เพราะ
ขนาดหนวยงานใหญยังไมกลาตัดสินวาใครผิด แลวหากเปนระดับ อบต. การช้ีเอาผิดจะย่ิงทําไดยาก
ข้ึนหรือไม อยากใหวิจัยเพิ่มเติมวาจะตองทําอยางไร ถาไมไดจะมีวิธีแกไขไดอยางไร

3. ท่ีผานมาสวนใหญผูกลาวหามักเปนหนวยงานราชการท่ีเม่ือไมใชผูเสียหายความ
กระตือรือรนจึงมีนอย และหากตองมีการดําเนินการทางศาล เจาหนาท่ีมักไมกลาฟนธงในศาลเพราะ
กลัวจะถูกฟองกลับ อยากฝากทีมวิจัยศึกษาระบบศาลวามีความเปนไปไดหรือไมท่ีจะใหศาลเปนผู
ไตสวนและเรียกผูเช่ียวชาญในดานตางๆ มาชวยพิจารณา

4. เห็นดวยกับการตั้งระบบประกันภัย อยากใหทีมวิจัยศึกษาเพิ่มเติมวามีความเปนไปได
หรือไมท่ีจะมีวิธีการหรือมาตรการในการบังคับใหผูประกอบการท่ีมีความเสี่ยงสูงซ้ือระบบประกันภัย

-กรมพัฒนาท่ีดิน
1. เห็นดวยกับการปรับปรุงองคกรท่ีมีอยูเดิมใหทุกหนวยงานสามารถประสานงานรวมกัน
3. ควรเนนมาตรการเพื่อการปองกันปญหามากกวาจะตองมาแกไขปญหาทีหลัง
4. ไมเห็นดวยกับการผลักภาระใหกับผูท่ีถูกกลาวหาวากระทําผิด เพราะเกรงวาผูผิดจะมี

อํานาจและเงินท่ีจะสามารถหาเหตุผลมาลบลางไดงายวาเคาไมมีความผิด
5. ไมเห็นดวยกับการพิสูจนหาขอเท็จจริงในกรณีท่ีแมตาว เน่ืองจากคิดวานาจะเนนท่ีการ

สงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับชาวบาน เชนการหาอาชีพท่ีรายไดดีและถาวร

-ฝายตรวจและบังคับการ  กรมควบคุมมลพิษ
1.เห็นดวยกับการตั้งองคกรแบบ EPA แตอาจดึงหนวยงานท่ีควบคุมกํากับดูแลเกี่ยวของกับ

ดานสิ่งแวดลอมท่ีมีอยูกระจัดกระจายใหมารวมเขาดวยกัน
2.เห็นดวยกับทีมวิจัยในเร่ืองกฎหมายวามีอยูคอนขางมาก แตปญหาคืออยูอยางกระจัด

กระจายและเฉพาะเจาะจง โดยอาจเสนอแนะใหมีการปรับปรุงโครงสรางของกฎหมายท่ีมีอยูเดิม
3. ไมเห็นดวยกับการจัดตั้งกองทุนใหม แตควรศึกษากองทุนตางๆ ท่ีมีอยูเดิมวา

รายละเอียดเปนอยางไรบาง เชน กองทุนสิ่งแวดลอม กองทุนนํ้าบาดาล เพื่อหาวิธีการนําเงินสวนน้ี
มาใชแกปญหาสิ่งแวดลอม
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-กระทรวงอุตสาหกรรม
1. ควรออกกฎหมายในเร่ืองมาตรการสรางแรงจูงใจ เชน การเก็บคาธรรมเนียมในการปลอย

มลพิษออกมาสูสิ่งแวดลอม
2. ควรมีการออกกฎหมายกลางเพื่อใหเปนกฎหมายแมท่ีทุกหนวยงานสามารถนําไปใช โดย

ใหอํานาจแตละหนวยงานในการออกกฎหมายลูก

-คุณสุรชัย ตรงงาม
1. ชาวบานไมเช่ือหนวยงานของรัฐในการแกปญหาเพราะการบังคับใชกฎหมายไมชัดเจน

ดังน้ันควรจะมีการแกปญหาเร่ิมจากหนวยงานรัฐ
2. การฟองศาลในการพิสูจนขอเท็จจริงเพื่อหาผูกอมลพิษมารับผิดชอบมีความจําเปน
3. เร่ืองการใชเงินแกปญหามีความจําเปนมากไมวาจะเปนการจัดตั้งกองทุนหรือระบบ

ประกันภัย แตจะใชแกปญหาตรงสวนไหนเปนเร่ืองท่ีสําคัญ
4. การแกปญหาตองเปนระบบและแบบบูรณาการโดยไมใชเปน case by case
5. ควรพิจารณาไปถึงเร่ืองการเยียวยา หรือ compensation ดวย
6. เร่ืองของการประกาศเขตควบคุมมลพิษจะชวยอะไรไดในสายตาชาวบานยังไมชัดเจน

ชาวบานสงสัยวาเขตเหลาน้ันจะมาชวยแกปญหาอยางไร และชาวบานจะเขามามีสวนรวมไดอยางไร
7. มีกฎหมายระบุไวในเร่ืองการแกปญหาสิ่งแวดลอมอยูแลว แตไมนํามาใชอยางแทจริง

-กรมควบคุมมลพิษ
สวนของมาตรการปองกันควรจะใหทางจังหวัดหรือหนวยงานทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมจังหวัดข้ึนทําเนียบพื้นท่ีเสี่ยงหรือพื้นท่ีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตรับผิดชอบของตนเพื่อ
จะไดทราบวา ณ ปจจุบันมีพื้นท่ีปนเปอนอยูเทาไหร อยางไร

-สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร
1. เห็นดวยกับท้ังการจัดตั้งกองทุนใหม หรือการปรับจากกองทุนสิ่งแวดลอมเดิมท่ีมีอยู แต

หากเปนกรณีท่ีใชกองทุนสิ่งแวดลอมเดิม ควรศึกษาปญหาของการบริหารกองทุน เน่ืองจากปจจุบัน
มีปญหาในการนําเงินมาใช

2. เห็นดวยกับการตั้งองคกรอิสระ เหมือน US EPA แตเสนอวานาจะใชคนกลางมากกวาดึง
หนวยงานราชการท่ีมีอยูเพราะจะมีปญหา

3. ควรผลักดันใหผลงานวิจัยสามารถนําไปสูการใชประโยชนไดจริง เน่ืองจากท่ีผานมา
งานวิจัยสวนใหญมักจะช้ีบงถึงปญหาเทาน้ัน แตไมไดบอกแนวทางปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม

4. มาตรการของการประชาสัมพันธหรือการสื่อสารกับประชาชน และการมีสวนรวมของ
ประชาชนนาจะมีความสําคัญมาก เพื่อเปนการสรางความเขาใจท่ีถูกตอง
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7. การใหความรู ความเขาใจในดานกฎหมายกับผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงนาจะมี
ความสําคัญมาก และกฎหมายท่ี review จากตางประเทศ ควรนํามาปรับใหเขากับบริบทของไทย
เพื่อใหสามารถนํามาใชไดจริง

9. ควรจะมีการจัดเวทีใหหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของมารวมกันดูแลและออกความคิดเห็นใน
การทํางานดวยเพื่อเปนการแกปญหาแบบบูรณาการ

- กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
1. กองทุนนํ้าบาดาลมีวัตถุประสงคเพื่อนํามาใชในการฟนฟูระดับนํ้าและคุณภาพของนํ้า

บาดาล แตไมไดใชเพื่อแกปญหาการปนเปอนสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรม ขณะน้ี กรม
ทรัพยากรนํ้าบาดาลอยูระหวางการศึกษาเพื่อนําเงินกองทุนมาใชในการแกปญหา

3. ไมเห็นดวยกับการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด เพราะจะเปนการเพิ่มใหมีการลักลอบ
ท้ิงหรือไม แตเสนอวาควรเนนมาตรการสมัครใจ

4. กองทุนท่ีจัดตั้งข้ึนไมอยากใหมุงเนนไปกับประเด็นการฟนฟู เพราะอาจจะเสียเงินไปเปน
จํานวนมาก แตควรเนนท่ีการเยียวยาผูท่ีไดรับผลกระทบ

-ดร.สุนทรียา เหมือนพระวงศ
1. องคกร EPA ของประเทศเยอรมันจะตั้งอยูตรงพื้นท่ีท่ีมีการปนเปอนเพื่อทําการพิสูจน

และฟนฟูดวย และจะเนนเร่ืองของระบบการประกันภัยเน่ืองจากเปนระบบสมัครท่ีสรางแรงจูงใจ
ใหกับบริษัทไดมากกวา

2. ควรมีความชัดเจนในเร่ืองของการขออนุญาต และการใหโอกาสประชาชนไดเขามา
รองเรียนคัดคาน หรือการรับรูในเร่ืองขอมูลขาวสาร

6. กระบวนการทางศาลในการฟองคดี ขณะน้ีกําลังมีการเสนอกฎหมายการดําเนินคดีดาน
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะสวนของ environmental forensics แตยังขาดผูเช่ียวชาญทางดานเทคนิคท่ี
จะชวยกระบวนการพิสูจนขอเท็จจริง

-กรมโรงงาน
1. ควรปรับปรุงวัฒนธรรมขององคกร และพัฒนาใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบมีความรูความ

เช่ียวชาญเพื่อใหสามารถแกปญหาไดมากข้ึน
2. การใหผูประกอบการวางเงินประกันอาจจะเปนไปไดยาก เพราะผูประกอบการอาจจะ

หลีกเลี่ยงเน่ืองจากเปนตนทุนในการดําเนินการ
3. ควรสงเสริมใหเพิ่มโทษในการปรับเงินในราคาท่ีสูงเพื่อใหผูประกอบการปฏิบัติตามกฎได
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4. การประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อหาขอสรุปรวมกันกับภาคสวนราชการในการจัดทํา “ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

ของมาตรการการปองกันและฟนฟูความเสียหายจากการปนเปอนดินและนํ้าใตดิน”
วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2549 เวลา 10.00-15.00 น.

ณ หองประชุม 1 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผูเขารวมประชุม
1. ทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย  เสถียรไทย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
2. ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3. ผศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4. ผศ.ดร.วรเวศม สุวรรณระดา คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. ดร.พิชญ รัชฎาวงศ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
6. คุณโสภณ ตะติโชติพันธุ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
7. คุณศิริธัญญ ไพโรจนบริบูรณ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
8. คุณนิศากร โฆสิตรัตน สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
9. รศ.สุชาตา ชินะจิตร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
10. คุณสุปราณี จงดีไพศาล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
11. อ.ไพสิฐ พาณิชยกุล คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
12. ดร.อักษรา พฤทธิวิทยา ภาควิชาวิศวกรรมแหลงนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
13. ผศ.ดร.ฟองสวาท สุวคนธ สิงหราชวราพันธุ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
14. คุณนิสา แกวแกมทอง สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สรุปขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อปองกันและแกปญหาการปนเปอนในดินและนํ้าใตดินของทีม
วิจัยสถาบันธรรมรัฐฯ ไดดังตอไปน้ี

 ขอเสนอเชิงสถาบันหรือองคกร เสนอแนะองคกรท่ีนํามาใชแกปญหา 2 แนวทาง ดังน้ี
-แนวทางแรก จัดตั้งองคกรมหาชนใหมข้ึนเปน “องคกรตรวจสอบดานสิ่งแวดลอม หรือ

องคกรพิทักษสิ่งแวดลอม” ซ่ึงอยูภายใตการกํากับของสํานักนายกรัฐมนตรี โครงสรางจะมีตัวแทน
ของภาคประชาชน บทบาทหลักคือ เขาไปแกปญหาเม่ือหนวยงานรัฐไมสามารถแกปญหาได หรือไม
ปฏิบัติตามหนาท่ี และจะมีการพิสูจนดานสิ่งแวดลอม (environmental forensics) เพื่อสืบสวนคดี
สิ่งแวดลอมแทนตํารวจ และนําคดีสงศาล มีการใหเงินสนับสนุนกับหนวยงานรัฐ และจายคาชดเชย
ใหแกผูเสียหายในกรณีเรงดวน และสามารถมีอํานาจในการถอนใบอนุญาตได ในกรณีท่ีหนวยงานรัฐ
ท่ีรับผิดชอบไมปฏิบัติหนาท่ี
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-แนวทางท่ีสอง จัดตั้ง “ทบวงสิ่งแวดลอม” ภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมโดยดึงหนวยงานเร่ืองสิ่งแวดลอมของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร และ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเขามารวมไวดวย บทบาทหนาท่ีคลายกับแนวทางแรก แตตางกันตรงท่ียัง
เปนหนวยงานภาครัฐ และไมแยงบทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีอยูเดิม

 ขอเสนอดานกฎหมาย
กฎหมายท่ีมีอยูในเร่ืองการดูแลเร่ืองสิ่งแวดลอมมีอยูพอสมควร แตไมสามารถบังคับใช

กฎหมายท่ีมีอยูอยางเครงครัดได เน่ืองจากแตละหนวยงานตางมีพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการดูแล
เร่ืองสิ่งแวดลอมซ่ึงมีอํานาจเทากัน แตขาดความเปนเอกภาพ จึงทําใหท่ีผานมาไมสามารถแกปญหา
สิ่งแวดลอมได เชน กฎหมายในพ.ร.บ.โรงงาน และพ.ร.บ.สิ่งแวดลอมฯ ตางก็มีอํานาจเทากัน

ดังน้ัน ขอเสนอคือ ควรมีการปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดลอมใหม โดยใหเร่ืองการกํากับหรือ
การดูแลแยกสวนกันอยางชัดเจน และอยูภายใตหนวยงานใดหนวยงานหน่ึง เพื่อใหการบังคับ
กฎหมายเปนไปอยางชัดเจน

 ขอเสนอดานเศรษฐศาสตร มีขอเสนอสําหรับรูปแบบของกองทุนและทางเลือกเชิง
นโยบายได 2 แนวทาง ดังน้ี

แนวทางแรก ปฏิรูปกองทุนท่ีมีอยูเดิม คือ กองทุนสิ่งแวดลอม และกองทุนพัฒนานํ้าบาดาล
แนวทางท่ีสอง จัดตั้งกองทุนใหม โดยกองทุนควรมีขนาดใหญมากเพียงพอสําหรับการฟนฟู

ความเสียหายท่ีเกิดกับสิ่งแวดลอม รวมท้ังสามารถชดเชยคาเสียหายใหผูไดรับผลกระทบดวย แหลง
ของเงินทุนท่ีจะนําเขามาเพิ่มรายได เชน ระบบประกันภัยดานสิ่งแวดลอม ระบบการจัดเก็บภาษี
สิ่งแวดลอม คาธรรมเนียมทองถิ่นท่ีมีความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม เงินอุดหนุนจากอบท. และ
performance bond ใหโรงงานท่ีมีความเสี่ยงซ้ือ โดยมีดอกเบ้ีย และกรณีท่ีเกิดคาเสียหายจะตองมี
การชดเชยตามจริง

 ขอเสนอดานสิ่งแวดลอม เสนอใหมีกระบวนการพิสูจนหลักฐานดานสิ่งแวดลอม
(Environmental forensics) โดยตั้งองคกรดานการพิสูจนหลักฐาน อยางเชนประเทศอเมริกาซ่ึงมี
หนวยงานท่ีเรียกวา NEIC (National Environmental Investigation Center) เปนหนวยงานท่ีทํา
หนาท่ีสนับสนุนสายงานคดีท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ภายในองคกรมีการแบงหนาท่ีอยางชัดเจน คือ
งานดานบริหาร งานภาคสนาม หนวยระบบฐานขอมูล รวบรวมขอมูลตางๆ และหองปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห

ขณะน้ี ประเทศไทยมีทุกอยางครบแตทุกหนวยงานมีการตรวจวิเคราะหซํ้าซอนกัน และขาด
เร่ืองคุณภาพและมาตรฐานท่ีสามารถเช่ือถือได จึงทําใหไมสามารถพิสูจนหาขอเท็จจริงไดในทาง
ศาล ดังน้ันขอเสนอ คือ ควรมีองคกรกลางท่ีควบคุมและกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมดาน
ตางๆ โดยปรับคามาตรฐานจากตางประเทศใหเขากับบริบทไทย และใหกระบวนการตรวจสอบอยู
ภายใตมาตรฐานเดียวกัน นอกจากน้ียังสามารถอธิบายเหตุผลและท่ีมาของคามาตรฐานตางๆ ได
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 การศึกษาการปนเปอนของสารอินทรียไอระเหยในดินและนํ้าใตดิน บริเวณนิคม
อุตสาหกรรม จ.ลําพูน โดย ผศ.ดร.ฟองสวาท สุวคนธ สิงหราชวราพันธุ

ผลการศึกษาสรุปไดวา จากการตรวจสอบการปนเปอนของสาร VOCs ในตัวอยางนํ้าท่ีเก็บ
จากบอของชาวบานในบริเวณรอบการนิคม จากการเก็บตัวอยางนํ้าคร้ังท่ี 1 เม่ือเดือนมีนาคม
ทางดานทิศใตและตะวันตกเฉียงใต ไมพบสาร VOC การเก็บตัวอยางคร้ังท่ี 2 ไดทําการวัดระดับนํ้า
ใหมโดยอาศัยขอมูลจากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ตรวจบริเวณโรงงานท่ีกอใหเกิดการ
ปนเปอนสาร VOCs จํานวน 3 โรงงาน เม่ือตรวจดูแผนท่ีแสดงทิศทางการไหลของนํ้าบาดาลพบวา
อยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือ จึงเก็บตัวอยางคอนไปตามทิศดังกลาว ผลการเก็บและวิเคราะห
ตัวอยางนํ้าคร้ังน้ีพบการปนเปอน 5 ตําแหนง สารท่ีพบ คือ สารคลอโรฟอรมท่ีบริเวณหอพักแหง
หน่ึงบริเวณบานคอกวัว  ปริมาณ 16 ppb ซ่ึงอยูใกลบริเวณโรงงาน ท้ังน้ี จะทําการตรวจในคร้ังท่ี 3
เพื่อวัดระดับนํ้าและวิเคราะหซํ้าอีกคร้ังเพื่อยืนยันการพบสาร VOCs

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม สรุปไดดังน้ี
 ความคิดเห็นตอขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อปองกันและแกปญหาการปนเปอนในดินและนํ้าใต

ดิน
-คุณศิริธัญ ไพโรจนบริบูรณ

-ขอเสนอดานสถาบัน/องคกร ไมเห็นดวยกับขอเสนอแรก เน่ืองจากการตั้งองคกรข้ึนใหม
อาจทํายาก ขอเสนอแนวทางท่ีสองอาจเปนไปไดงายกวา โดยรวบหนวยงานดานสิ่งแวดลอมท่ีมีอยู
3 หนวยงาน คือ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ และสํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหอยูในรูปแบบทบวงโดยปรับแกกฎหมายในพ.ร.บ.สิ่งแวดลอม
ใหมีอํานาจเหนือกฎหมายท่ีกําหนดหนาท่ีหนวยงานดานสิ่งแวดลอม

-ขอเสนอการจัดตั้งกองทุน เห็นดวยกับขอเสนอการใชกองทุนเดิมท่ีมีอยู โดยเพิ่มบทบาท
ของกองทุนอนุรักษนํ้าบาดาล และกองทุนสิ่งแวดลอม สําหรับระบบการประกันภัยอาจเพิ่มกิจกรรม
ความเสี่ยงท่ีกวางข้ึน เชน เร่ืองของดานเรือบรรทุกนํ้ามัน สวน performance bond ควรเพิ่มเติมการ
แบงขนาดของโรงงาน และอาจรวมไปถึงอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวกับการขนสงดวย

-การพิสูจนหลักฐานดานสิ่งแวดลอม ปจจุบัน หลายหนวยงานมีอยูแลวท้ังระบบกฎหมาย
และการตรวจสอบแตมีปญหาเร่ืองมาตรฐานและหองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรอง

- มาตรฐานการฟนฟู ควรคํานวณวาคุมคาหรือไมสําหรับการลงทุนเพื่อ clean up

-สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
-มาตรการดานสถาบัน/องคกร เห็นดวยกับขอเสนอการจัดตั้งทบวงสิ่งแวดลอม สวนการ

จัดตั้งองคกรคลาย EPA น้ัน ควรศึกษาประเด็นเร่ืองความแตกตางทางวัฒนธรรมขององคกร
ลักษณะของคนในองคกร และปญหาการเมืองทองถิ่น
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-ควรปรับปรุงกฎหมายใหมีอํานาจหนาท่ีอยูภายใตหนวยงานใดหนวยงานหน่ึง และมีอํานาจ
เหนือกวากฎหมายอื่นๆ เพื่อการจัดการแบบเด็ดขาดแบบ EPA

-การจัดตั้งกองทุน กรณีกองทุนพัฒนานํ้าบาดาล จะเนนนําไปใชเร่ืองความเสี่ยงของการใช
นํ้าบาดาล แตยังไมมีการศึกษาในเร่ืองการปนเปอน ทีมวิจัยควรไปศึกษาในขอกฎหมายใหละเอียด
วาสามารถนํามาใชไดหรือไม สวนกองทุนสิ่งแวดลอมอาจนํามาใชแกปญหาได

-ควรมีกระบวนการท่ีสามารถพิสูจนเพื่อใหไดหลักฐานชัดเจน
- Performance Bond ควรวิเคราะหเพิ่มเติมวามีผลตอการพัฒนาผลทางธุรกิจหรือไม
- การจัดตั้งศาลสิ่งแวดลอม ควรศึกษาวิเคราะหเชิงลึกวาใหผลดีหรือผลเสียอยางไร

-รศ.สุชาตา ชินะจิตร
1. แนวทางการแกปญหาควรให เปน agenda-based ไมใช function-based และอยากให

ทีมวิจัยศึกษาอยางละเอียดและชัดเจนมากข้ึน เน่ืองจากทุกหนวยงานมีแนวคิดแบบเดียวกันวาใน
ภาวะบานเมืองไมปกติจะเสนอการแกพ.ร.บ.อยางเรงดวน เลยทําใหมีพ.ร.บ. ท่ีรอปรับแกมากมาย

2. ขอสังเกตท่ีพบจากท่ีประชุม คือปญหาหลักๆ ในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมคือ ปญหา
การเมือง ชาวบานไมกลาเรียกรอง กรมควบคุมมลพิษไมมีอํานาจในการจัดการโดยตรง ธรรมชาติ
ของหนวยงานราชการของไทย ซ่ึงประเด็นปญหาเหลาน้ี อยากใหทีมวิจัยนําไปวิเคราะหเพื่อหา
ขอสรุปท่ีดีท่ีสุดสําหรับการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายท่ีเปนรูปธรรมเพื่อแกปญหาการปนเปอนดิน
และนํ้าใตดิน

 ความคิดเห็นตอผลการศึกษาการปนเปอนของสารอินทรียไอระเหยในดินและนํ้าใตดิน
บริเวณนิคมอุตสาหกรรม จ.ลําพูน

-ดร.พิชญ รัชฎาวงศ
การพบสารคลอโรฟอรมแสดงวาจะตองมีปริมาณสารเหลาน้ีเปนจํานวนมากเน่ืองจากสภาพ

ดินในบริเวณดังกลาวเปนดินเหนียวซ่ึงจะมีการดูดซับสารเอาไว อีกท้ังบอท่ีใชเก็บตัวอยางนํ้าเปนบอ
เปด จึงคิดวาสารเหลาน้ีนาจะระเหยออกไป แตอยางไรก็ดี ควรมีการตรวจวิเคราะหผลซํ้าอยาง
ละเอียด และควรมีผูเช่ียวชาญเขามารวมตรวจสอบ

-คุณศิริธัญญ ไพโรจนบริบูรณ
ควรมีการตรวจวิเคราะหผลซํ้าอยางละเอียดเพื่อยืนยันการพบสาร VOCs เพื่อท่ีจะไดช้ีแจง

ขอมูลแกผูวาราชการจังหวัดรับทราบและแกปญหา เน่ืองจากบริเวณท่ีพบเปนหอพักมีผูคนหนาแนน
มาก จึงนาเปนหวงผลกระทบตอสุขภาพ สวนการนําเร่ืองเขาสูคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ผลการศึกษาควรมีความแมนยําและเช่ือถือได
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-ดร.อักษรา พฤทธิวิทยา
ควรศึกษารายละเอียดในเชิงลึกวาโรงงานใดในการนิคมท่ียังใชสารตั้งตนของสาร VOCs

เหลาน้ี เพราะการยอยสลายจาก TCE มาเปนคลอโรฟอรมน้ัน จริงๆ แลวใชเวลาในการยอยสลาย
นานมาก ดังน้ันเปนไปไดวาคลอโรฟอรมท่ีตรวจพบอาจไมใชตัวท่ีถูกยอยมาจาก TCE และนาจะ
ศึกษาตอไปวามีการใชสารคลอโรฟอรมภายในการนิคมหรือไม

-คุณนิศากร โฆสิตรัตน
อยากใหทีมวิจัยเพิ่มเติมในประเด็นการจัดทํามาตรฐานของบริเวณพื้นท่ีเสี่ยง และควร

สงเสริมใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร และควรมีการศึกษาวิจัยอยางตอเน่ือง เพื่อไมใหเกิดการขาด
ตอน และเนนพัฒนาการวิจัยในพื้นท่ีอยางตอเน่ือง

-อ.ไพสิฐ พาณิชยกุล
มีขอสังเกตในประเด็นของสิทธิและการรับรูขาวสารของชาวบานท่ีมักไมไดรับความเปนธรรม

เชน กรณีโรงไฟฟาแมเมาะท่ีประชาชนฟองรองตอศาล กลับพบวาอัยการหาวิธีแกตางใหรัฐฯ ท่ีบาง
สะพาน และบานกูด กรณีมีการขยายพื้นท่ีของการนิคมลุกล้ําเขตพื้นท่ีสาธารณะ เม่ือชาวบาน
เรียกรอง โดนมือปนขมขู

-รศ.สุชาตา ชินะจิตร
ทําอยางไรจะปรับปรุงโครงสรางหนวยงานดานสิ่งแวดลอมใหมีความรับผิดชอบและรวมมือ

กันแกปญหาในเร่ืองสิ่งแวดลอม รวมท้ังสรางกระบวนการเรียนรูใหชาวบานรับทราบขอมูลขาวสารท่ี
ถูกตองดวย ปญหาท่ีเกิดข้ึนแลวไมควรเนนหาผูกระทําผิด แตควรเผยแพรขอมูลสูสาธารณะเพื่อ
รับทราบขอมูล โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาควรเปนหนวยงานกลางเพื่อประสานงานระหวาง
หนวยงานตางๆในการแกปญหา
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5. การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “แนวทางการประเมินคาใชจาย
ในการฟนฟูพื้นที่ปนเปอนกรณีตัวอยางการปนเปอนสารแคดเมียมในดิน

บริเวณลุมนํ้าแมตาว อ.แมสอด จ.ตาก”
วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เวลา 13.30-16.30 น.

ณ หองประชุม สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

ผูเขารวมประชุม
1. ทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย เสถียรไทย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
2. ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3. ผศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4. ผศ.ดร.วรเวศม สุวรรณระดา คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. ดร.พิชญ รัชฎาวงศ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
6. คุณสุเมธา วิเชียรเพชร สวนปฏิบัติการฉุกเฉินและฟนฟู กรมควบคุมมลพิษ
7. คุณศิรินาท ผองญาติ สวนปฏิบัติการฉุกเฉินและฟนฟู กรมควบคุมมลพิษ
8. ดร.อรทัย ศุกรียพงศ สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน

ทานผูหญิงสุธาวัลย เสถียรไทย ช้ีแจงวัตถุประสงคของการจัดประชุมในคร้ังน้ีวาเพื่อหารือ
ถึงความเปนไปไดในการ clean up พื้นท่ีท่ีปนเปอนสารแคดเมียมท่ี จ.ตาก จํานวน 1,3000 ไร
รวมถึงการประเมินคาใชจายสําหรับการฟนฟูพื้นท่ีดังกลาว

คุณสุเมธา วิเชียรเพชร ไดอธิบายถึงผลการสํารวจพื้นท่ีท่ีปนเปอนสารแคดเมียมบริเวณลุม
นํ้าแมตาวตอนลาง และบานพะเดะ จากการตรวจวิเคราะหในดินและขาวพบมีการปนเปอน
แคดเมียมสูงบริเวณใกลลํานํ้า และบริเวณท่ีมีการผันนํ้าเขานา แตบริเวณท่ีอยูหางจากลํานํ้าจะมีการ
ปนเปอนต่ํา จึงรายงานผลการสํารวจไปยังหนวยงานราชการเพื่อใหแกไขปญหา แตกลับไมมีความ
คืบหนา  ดังน้ันจึงมีการเปดเผยขอมูลการสํารวจสูสาธารณะ ตอมารัฐบาลจึงไดตั้งคณะทํางานข้ึน
เพื่อแกไขปญหา และเน่ืองจากตองการชดเชยคาเสียหายใหกับชาวบาน จึงไดประเมินพื้นท่ีเสี่ยง
ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมด 13,000 ไร ซ่ึงหากตองการ clean up พื้นท่ีท่ีปนเปอนสารแคดเมียม
จําเปนตองทําการสํารวจพื้นท่ีอยางละเอียด

 ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินคาใชจายในการ clean up พื้นท่ีท่ีปนเปอนสารแคดเมียม
ประกอบดวย
1) การสํารวจพื้นท่ีและจัดทําขอบเขต (zoning) อยางละเอียด (คาใชจายประกอบดวย คา

สํารวจ และคาวิเคราะห ซ่ึงมีราคาคอนขางสูง ท้ังน้ี กรมควบคุมมลพิษมีเคร่ืองมือการตรวจวิเคราะห
เรียกวาเคร่ือง X-ray cadmium สามารถเก็บตัวอยางดินมาตรวจไดทันที)
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2) การจัดการพื้นท่ีหลังทํา zoning ประกอบดวย 3 ข้ันตอนไดแก
2.1) การขุดลอกหนาดิน ลึกประมาณ 30 ซม.สําหรับพื้นท่ีท่ีมีการปนเปอนแคดเมียมสูง

และนําไปท้ิงบริเวณท่ีกําหนด เชน บริเวณเหมืองเกา (คาใชจายในการจางแรงงานขุดลอก  และคา
ขนสงไปถมสถานท่ีท่ีกําหนด)

2.2) การพลิกหนาดิน ลึกประมาณ 50 ซม.สําหรับพื้นท่ีท่ีมีการปนเปอนระดับปานกลาง
และใสปูนขาวเพื่อปองกันไมใหแคดเมียมละลายลงนํ้าใตดิน (อาจใชเคร่ืองไถกลบซังขาวของกรม
สงเสริมการเกษตร)

2.3) การบําบัดโดยวิธีธรรมชาติ (bioremedy) เชน การปลูกพืชดูดซับแคดเมียม หรือการ
ใสปูนขาว เพื่อปรับปรุงดิน

 ขอเสนอแนะสําหรับการแกปญหาเร่ืองสิ่งแวดลอม
- ควรสรางภาคีรวมจัดการแกปญหาการปนเปอนสารเคมี
- ควรมีเจาภาพใหญท่ีเปนหลักในการจัดการปญหา เชน คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

โดยตั้งคณะทํางานเพื่อรวมทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขามาชวยแกปญหา
เสนอให สกว. จัดเสวนาใหญ โดยเชิญหนวยงานเกี่ยวของกับการแกปญหาการปนเปอน

สารเคมี ผูเช่ียวชาญดานสิ่งแวดลอม  ศาลฎีกา ศาลปกครอง เพื่อมาหารือรวมกันถึงแนวทางการ
แกปญหาเร่ืองสิ่งแวดลอมในระยะยาว



ผนวก ข-30

6. การประชุมเชิงวิชาการเพื่อนําเสนอรางผลการศึกษา
โครงการ “ขอเสนอแนวทางการประเมินสถานการณการปนเปอนสารประกอบอินทรีย

ระเหยในนํ้าใตดิน บริเวณชุมชนรอบพื้นที่อุตสาหกรรม จ.ลําพูน”
วันจันทรที่ 5 กุมภาพันธ 2550 ณ หองประชุม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผูเขารวมประชุม
1. ทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย เสถียรไทย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม
2. ผศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3. ผศ.ดร.วรเวศม สุวรรณระดา คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. ดร.พิชญ รัชฎาวงศ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. ผศ.ดร.ฟองสวาท สุวคนธ สิงหราชวราพันธ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
6. ดร.ศตวรรษ  แสนทน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
7. ดร.สุนันทา  วังกานต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
8. รศ.ดร.นพ.พงศเทพ วิวรรธนะเดช คณะแพทยศาสตร ม.เชียงใหม
9. รศ.ดร.เรณู สุขารมณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10.คุณสุปราณี จงดีไพศาล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
11. คุณนิสา  แกวแกมทอง สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
12. คุณมีศักดิ์ มิลินทพิสมัย งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานนํ้า

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
13. คุณพีระพงษ  สุนทราเคหะ สวนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานนํ้า

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
14. ดร.แฟรดา  มาแหล็ม สวนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานนํ้า

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
15.คุณอารีรัตน  จากรกุล สวนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานนํ้า

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
16. คุณศิริธัญญ  ไพโรจนบริบูรณ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
17.คุณณัฏฐนิช  ศิริกุล สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
18. คุณสุเมธา  วิเชียรเพชร สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย

กรมควบคุมมลพิษ
19. ดร.จันทรา  ทองคําเภา สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
20. ดร.อรัญญา เฟองสวัสดิ์ กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
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21. รศ.ดร.จินต  อโณทัย คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

22. คุณงามวัลย  ทัศนียานนท
23.ดร.นลินี  ศรีพวง สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม

กรมควบคุมโรค
24. คุณสุทธิ  ตันติพิสิฐกุล สํานักเทคโนโลยีนํ้าและการจัดการมลพิษโรงงาน
25. ผศ.ดร.ฉลองขวัญ ตั้งบันลือกาล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยมหิดล
26. คุณอุษา บุญญเลสนิรันตร สถาบันธรรมรัฐฯ
27. คุณสกุลวลัย มะนะโส สถาบันธรรมรัฐฯ

 ทีมวิจัยนําเสนอผลการศึกษาโครงการ“ขอเสนอแนวทางการประเมินสถานการณการปนเปอน
จากสารประกอบอินทรียไอระเหยในนํ้าใตดิน กรณีตัวอยาง บริเวณชุมชนรอบพื้นท่ีอุตสาหกรรม
จังหวัดลําพูน” โดย ผศ.ดร.ฟองสวาท สุวคนธ สิงหราชวราพันธุ วัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อ
ประเมินระดับการปนเปอนของสาร VOCs ในนํ้าใตดิน และคาดการณเบ้ืองตนถึงโอกาสท่ีจะเกิด
ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน รวมท้ังเสนอแนวทางการประเมินสถานการณการปนเปอนของ
สารเคมีในดินและนํ้าใตดิน และ กระบวนการพิสูจนความเสียหาย โดยทําการศึกษาเฉพาะบริเวณ
รอบนอกพื้นท่ีอุตสาหกรรม ผลการศึกษาตรวจตรวจพบสาร VOCs จากบริเวณท่ีเก็บตัวอยาง
โดยเฉพาะพื้นท่ีหอพักเอสพีตรวจพบสารคลอโรฟอรมเปนปริมาณคอนขางสูง สวนบริเวณบานคอก
วัวพบสาร VOCs หลายชนิด เชน TCE พบวามีคาต่ํากวาคามาตรฐานเพียงเล็กนอย เม่ือทําการ
ทดลองซํ้าเพื่อยืนยันผลอีกคร้ังในการเก็บตัวอยางนํ้าคร้ังท่ีสาม ตรวจพบสาร VOCs เพิ่มข้ึนในพื้นท่ี
วัดสันปาฝาย วัดประตูโขง วัดสันปูเลยดานหลัง วัดฮองหอมวง หอพักเอสพี วัดสันปูเลยซอย 2 และ
บานเหลา

สําหรับผลการศึกษาโครงการ “แนวทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพจากการไดรับ
สารอินทรียระเหย กรณีนิคมอุตสาหกรรม จ.ลําพูน” โดย รศ.ดร.นพ.พงษเทพ วิวรรธนะเดช และ รศ.ดร.
เรณู สุขารมณ ทําการตรวจเลือดของของชาวบานกลุมตัวอยาง แตยังไมพบความผิดปกติ หรืออาการ
ของโรค

 ขอคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม
ควรศึกษาเพิ่มเติมโดยกําหนด control point และ control group เปรียบตัวเปรียบเทียบ

เพื่อใหไดผลการศึกษาท่ีชัดเจนเกี่ยวกับแหลงท่ีมาของการปนเปอน และควรมีการตั้ง reference
point เพื่อตรวจสอบวาปญหามาจากการนิคมหรือไม

การศึกษาผลดานสุขภาพ อาการของโรคท่ีไดตั้งสมมุติฐานไวไมสามารถบอกไดแนชัดวามี
สาเหตุมาจากสารอินทรียไอระเหย และควรศึกษาเพิ่มเติมโดยการวัดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง
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ควรประเมินความเสี่ยงดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมของผลกระทบจากการปนเปอนของสาร
คลอโรฟอรม

ควรใชเงินจากกองทุนสิ่งแวดลอมมาใชการปนเปอนในดินและนํ้าใตดินในกรณีฉุกเฉิน โดย
การปรับปรุงกฎหมายใน พ.ร.บ.สิ่งแวดลอมฯ 2535 เพื่อใหสามารถนําเงินมาเพื่อใชแกปญหาได
สะดวก และรวดเร็วข้ึน

ขณะน้ีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล อยูระหวางดําเนินการฟนฟูนํ้าใตดินในพื้นท่ีท่ีมีการปนเปอน
โดยนํารองท่ี จ.นครราชสีมา กรณีเจนโก และไดใหทุนสนับสนุน อ.ฟองสวาท ทําการศึกษาตอท่ีนิคม
ภาคเหนือ จ.ลําพูน

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม อยูระหวางดําเนินการศึกษาแหลงท่ีมาของการปนเปอนนํ้า
ใตดิน และหาขอบเขตการแพรกระจายของการปนเปอนท่ีเกิดข้ึน
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7. การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกระทรวงคลังและผอ.กองทุนสิ่งแวดลอม
เร่ือง “เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรและการปรับบทบาทหนาที่ของกองทุนสิ่งแวดลอมเพื่อ

ปองกันและแกปญหาการปนเปอนของสารเคมีในดินและนํ้าใตดิน”
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ 2550

ณ หองประชุม สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

ผูแทนกระทรวงการคลังนําเสนอในท่ีประชุมวา กระทรวงคลังมีแผนดําเนินงานโครงการ
จัดทํารางกฎหมายพ.ร.บ.ภาษีสิ่งแวดลอม โดยจัดเก็บภาษีจาก product charge, pollution tax,
พันธบัตรสิ่งแวดลอม (performance bond) และ ภาษีสารเคมี(กําหนดเฉพาะสินคาหรือสารเคมีบาง
รายการ) หลักการ คือ มอบหมายใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนผูจัดเก็บ และนําเงินมาไวท่ีคลัง
จากน้ันจึง ear mark เขากองทุนสิ่งแวดลอม และทุกหนวยงานสามารถนําเงินไปใชไดหากเปนเร่ือง
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม โดยการตั้งอนุกรรมการกองทุนข้ึนมาเพื่อทําหนาท่ีอนุมัติเงิน

นอกจากน้ี กระทรวงคลังมีแนวคิดจัดทํากองทุนในระดับจังหวัด โดยใหทองถิ่นมีอํานาจใน
การจัดเก็บคาธรรมเนียม

ทีมวิจัยนําเสนอ (ราง) การปรับปรุง พ.ร.บ.สิ่งแวดลอมฯ 2535 ดังน้ี
-มาตราแรก ( preamble) เจาพนักงานสิ่งแวดลอมทองถิ่นควรใหเปนระดับจังหวัด ในการกํากับดูแลเร่ืองสิ่งแวดลอม
ไมควรอยูในระดับตําบล หรือ อําเภอ ซ่ึงเล็กเกินไป
-หมวดที่ 2 เรื่องกองทุนสิ่งแวดลอม
แทรกมาตรายอยระหวางมาตรา 22 และ 23
มาตรา 22
มาตรายอย 1. สวนการเก็บคาธรรมเนียม และภาษีสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีรูปแบบของแหลงที่มาของเงินหลายทาง เชน

ก. คาธรรมเนียมผลิตภัณฑ (product charges)
ข. คาธรรมเนียมบรรจุภัณฑ (packaging taxes)
ค. เงื่อนไขการถือพันธบัตรสิ่งแวดลอม (performance bond) สําหรับโรงงานหรือสถานประกอบการ

บางประเภทที่ระบุในกฎกระทรวงที่มีความเสี่ยงอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในวงกวาง
มาตรายอย 2. สวนกิจกรรม Buy-back and Refund (กองทุนรับซ้ือคืน พวกขยะอันตรายและไมอันตราย)
มาตรา 23
เพ่ิมมาตรา คาธรรมเนียม คาปรับ และคาใบอนุญาตที่เก่ียวกับมลพิษ ใหเปนรายไดระหวางหนวยงานทองถิ่น
-หมวดที่ 8 เรื่องการควบคุมมลพิษ
สวนที่ 7 มาตรา 80 (เร่ืองการตรวจสอบและการควบคุม) Information Disclosure และใหอํานาจ monitoring ใหกับ หนวย
กํากับสิ่งแวดลอมทองถิ่นในระดับจังหวัด
เพ่ิมมาตรา ที่จะลด conflict of interest กรณีพิพาทระหวางชุมชนกับโรงงานประกอบการ ควรมีคณะอนุญาโตตุลาการดาน
สิ่งแวดลอมระดับจังหวัด เพ่ือทํา conflict resolution แกปญหา conflict ระหวางชุมชน กับโรงงาน ทําหนาที่รับเร่ือง
รองเรียน และไกลเกลี่ยโดยจัดใหอยูบนโตะเจรจา จุดประสงคเพ่ือใหโรงงานอาย และสามารถเปดเผยขอมูลได เปน public
information เพ่ืองายตอการพิจารณาคดีเมื่อสงเร่ืองฟองศาล แตไมไดมีหนาที่พิจารณาคดีแทนศาล
-สวนที่ 8 (เรื่องคาบริการ และคาปรับ)
เพ่ิมมาตรา เร่ืองมาตรการอุดหนุน และการใหรางวัล เชน การใหรางวัลธรรมาภิบาลดานสิ่งแวดลอมภายในโรงงาน
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 ขอเสนอแนะตอเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรและกฎหมายเพื่อปองกันและแกปญหา
การปนเปอนของสารเคมีในดินและนํ้าใตดิน

คณะวิจัยควรเสนอการปรับปรุงกฎหมายในพ.ร.บ.สิ่งแวดลอมฯ 2535 เพื่อรองรับกฎหมาย
พ.ร.บ.ภาษีสิ่งแวดลอมท่ีกําลังจะเกิดข้ึน ซ่ึงคาดวาจะแลวเสร็จในป พ.ศ.2554

ควรเพิ่มรายละเอียดเร่ืองชองทางเงินเขา-ออก โดยกําหนดเปนขอบังคับในกฎหมายเพื่อให
มีความชัดเจน และควรกําหนดวาหนวยงานใดควรนําไปปฏิบัติ

การเก็บภาษีสิ่งแวดลอมควรเก็บเงินไวท่ีกระทรวงคลังแลวคอยมอบอํานาจใหกับหนวยงาน
ในพื้นท่ีเปนผูดําเนินการ

สําหรับการแกปญหาในกรณีเรงดวนมีชองทางท่ีจะใชเงินกองทุนสิ่งแวดลอมตามมาตรา 23-
24 ซ่ึงเปนเงินชวยเหลือสําหรับกิจการท่ีสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม นาจะนําเงินไปใชแกปญหาได

กรณีคาพันธบัตรสิ่งแวดลอม (performance bond) ควรเพิ่มเติมรายละเอียดเร่ืองวิธีการ
จัดเก็บ เชน หนวยงานใดควรเปนผูออกพันธบัตร และจัดเก็บอยางไร นอกจากน้ีควรอธิบายเพิ่มเติม
เร่ืองของการใหดอกเบ้ียกรณีโรงงานท่ีไมมีปญหาเร่ืองสิ่งแวดลอม
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8. การประชุมเพื่อนําเสนอผลการศึกษา
โครงการ “ขอเสนอทางเลือกของมาตรการการปองกันและฟนฟูความเสียหายจากการ

ปนเปอนดินและนํ้าใตดิน”
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2550 เวลา 13.30-16.30 น. ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร

รายชื่อผูเขารวมประชุม
1.ทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย เสถียรไทย มูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
2.อ.พนัส ทัศนียานนท ท่ีปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
3.รศ.สุชาตา ชินะจิตร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
4.คุณสุปราณี จงดีไพศาล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
5.ผศ.ดร.วรเวศม สุวรรณระดา คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
6.ผศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
7.ดร.พิชญ รัชฎาวงศ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
8.คุณโสภณ ตะติโชติพันธุ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
9.รศ.ดร.อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร
10.ผศ.ดร.เรวดี โรจนกนันท คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
11.ดร.อักษรา พฤทธิวิทยา ภาควิชาวิศวกรรมแหลงนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
12 ผศ.อุดมศักดิ์ สินธิพงศ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
13. รศ.ดร.สกนธ วรัญูวัฒนา คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
14.คุณธิติวุฒิ คชสารศีล WWF ประเทศไทย
15.ดร.วิจารย สิมาฉายา ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ

กรมควบคุมมลพิษ
16.ดร.อรนุช หลอเพ็ญศรี กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล

17.ดร.อรัญญา เฟองสวัสดิ์ สวนฟนฟูทรัพยากรนํ้าบาดาล กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
18.คุณปรีชา ฉัตรสันติประภา กรมวิชาการเกษตร
19.คุณมีศักดิ์ มีลินทพิสมัย กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
20.คุณฝายคํา หาญณรงค กรีนพีช เอเชียตะวันออกเฉียงใต
21.ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ม.มหิดล
22. ผศ.ดร.ฟองสวาท สุวคนธ สิงหราชวราพันธ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
23. ดร.ศรัณย เตชะเสน ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
24. คุณเย็นฤดี วงศพุฒ มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
25. คุณยุวดี คาดการณไกล มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
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26. นายครรชิต คุรุรัตนพันธ กองโรงงานกําจัดมูลฝอย สํานักสิ่งแวดลอม
27.คุณปารวี สิโนรัตน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
28.ดร.อัจฉรี ชไตนมีลเลอร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
29.คุณธิติวัจน วิสารัตน สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์
30.คุณพรเพ็ญ มีทองมูล สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
31.นางศิริลักษณ มีนะกนิษฐ สวนอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
32.ดร.อาภา หวังเกียรติ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร ม.รังสิต
33.คุณอัญชลี ย่ิงทวีสิทธิกุล สํานักเทคโนโลยีนํ้าและการจัดการมลพิษโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
34.คุณศิริธัญญ ไพโรจนบริบูรณ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
35.คุณโชติ ตราชู สํานักการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
36.คุณดวงกมล คลายคลึง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
37.คุณมณีขวัญ จันทรศร สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
38.คุณศิริลักษณ ทัสนารมย สํานักงาน กปร
39.คุณสันติ บุญประคับ สํานักงานกองทุนสิ่งแวดลอม สํานักนโยบายและแผน
40.นางสาวสุภาวินี นิลเขต สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
41.คุณอภิชาติ ผลเกิด สํานักงานพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร

กรมสงเสริมการเกษตร
42.คุณพัทธนันทน ดาริน สํานักจัดการกากของเสียอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
43.คุณจิติศักดิ์ เปรมมณี สํานักทรัพยากรแร กรมทรัพยากรธรณี
44.นายรัตน เลี้ยงสกุล สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

45.ดร.อรทัย ศุกรีพงศ สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาท่ีดิน
46.นายธงชัย ใบตระกูล สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร
47. คุณสงกรานต ปองบุญจันทร โครงการนิติธรรมสิ่งแวดลอม
48.คุณสุภาภรณ มาลัยทอง โครงการนิติธรรมสิ่งแวดลอม
49. ผศ.บุญยง โลหวงศวัฒน
50. คุณเอกจําเริญ จันทรดี ศูนยบริการเทคโนโลยีนํ้าบาดาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม
51.คุณธีรินทร สุขสวัสดิ์ กองนิติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
52.ดร.ธเนศร สีหะบุตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
53.คุณนิสา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ม.มหิดล
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54.นายแพทยวีระ  บูรณวิจารณ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ
55.คุณเอกรัช ฉุงนอย สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
56.คุณเชวง  จาว กลุมอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรม
57.คุณณัฐวดี  แมนเมธี สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
58.คุณอุบลวรรณ  สิทธิธรรม สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
59.คุณวีรพล  เพชรานนท คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
60.คุณมุกดา  จารีศรีพันธุ กรมทรัพยากรธรณี
61.คุณสุชาดา  ศรีไพโรจนธิกุล กรมทรัพยากรธรณี
62.คุณฉลองขวัญ  ตั้งลือพล คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
63.คุณบุญลักษณ  เมามบ สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร

เปดประชุมเวลา 13.30 น.

1.การนําเสนอผลการศึกษา
 การวิเคราะหอุปสรรคของการจัดการมลพิษในภาพรวม โดย ทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย

เสถียรไทย โดยอาศัยการวิเคราะหจาก 4 กรณีศึกษา พบวาอุปสรรคดานการจัดการมลพิษมีสาเหตุ
เน่ืองมาจากระบบการจัดการสิ่งแวดลอมขาดความมีเอกภาพ ไมมีเจาภาพโดยตรง ขาด
ประสิทธิภาพ และขาดธรรมาภิบาล ซ่ึงหากพิจารณาถึงภารกิจหลักในการปองกันและแกไขปญหา
มลพิษ (function) ท่ีหนวยงานหรือองคกรตองรับผิดชอบซ่ึงตองทําใหเกิดข้ึนใหครบท้ังขบวนการ มี
ดังน้ี

1. มาตรการปองกัน ซ่ึงรวมถึงการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหรือโครงการท่ีเสี่ยงตอ
การเกิดปญหา การมีมาตรฐาน การรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ตลอดจนมาตรการท่ีจะให
เกิดความรับผิดชอบตอปญหา เชน soil audit

2. การตรวจสอบการทํางาน ซ่ึงเกี่ยวของกับการเขาถึงขอมูลของแหลงกอมลพิษ
3. การคนพบหรือยืนยัน (identify) ปญหาการปนเปอนของสารเคมี ซ่ึงจะตองมีท้ังการ

สํารวจแหลงมลพิษอยางเปนระบบ และการเขาไปตรวจสอบกรณีรองทุกขตางๆ
4. มาตรการการแกปญหา ซ่ึงมีท้ังระยะสั้น คือบําบัดฟนฟูแกไขปญหาเฉพาะหนา ตลอดจน

การมีกองทุนเยียวยาและชวยเหลือเปนหลักประกันการแกปญหาในระยะยาว
5. กระบวนการยุติธรรม ท่ีจะตองทําใหหลักผูกอมลพิษตองรับผิดชอบ (PPP) มีประสิทธิผล

ตลอดจนลดปญหาความขัดแยงและความไมเปนธรรม
6. การติดตามประเมินผลและเฝาระวังหลังเกิดปญหา ท้ังในระดับชาติและระดับพื้นท่ี
7. การสรางฐานขอมูลและการเปดเผยขอมูล ซ่ึงจะไปโยงกับการตรวจสอบการทํางาน
ซ่ึงในการทําใหเกิดข้ึนท้ังกระบวนการ สิ่งท่ีสําคัญอยางย่ิง คือ เงื่อนไขของการมีธรรมาภิ

บาลในการจัดการสิ่งแวดลอมในบริบทของสังคมไทยในดูในระบบของการจัดการปญหาดังกลาว
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ประเด็นหลักสําคัญของปญหาธรรมาภิบาลท่ีเกิดข้ึน  ในระบบการจัดการสิ่งแวดลอมโดยรวม ยังขาด
การคานและถวงดุลอํานาจ การมีแรงจูงใจท่ีเหมาะสมและสามารถเอาผิด รวมท้ังการชดเชย
ผูเสียหายไดอยางมีประสิทธิผลและยุติธรรม การเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน และการมีขอมูลท่ี
สามารถตรวจสอบและเช่ือถือได การสรางองคความรู กระบวนการเรียนรูและคนหาขอมูล โดยมี
สวนรวมของประชาชน การสนับสนุนใหหนวยงานเขามามีบทบาท ทําใหการเขาไปตรวจสอบการ
แกปญหา หรือระบบการถวงดุลอํานาจทําไดยากข้ึน การปองกันการทุจริต การทําใหระบบมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนดวยการลดตนทุนหรือการสูญเปลา (transaction costs) ในการดําเนินนโยบาย
และดําเนินการจัดการตางๆ และการนําเคร่ืองมือดานเศรษฐศาสตร และการจัดการมาชวย และการ
สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึก อีกท้ังการสรางหลักประกันให เกิดความม่ันใจในการ
กระทําท่ีเหมาะสม

 ขอเสนอแนะดานสถาบัน/องคกร โดย รศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ
มีขอเสนอแบงเปน 2 สวน คือ มาตรการระยะยาว และมาตรการระยะสั้น โดยท่ีในระยะยาว

ตองแกปญหาท้ังในระดับชาติ และระดับทองถิ่น/พื้นท่ี
- ระดับชาติ มี 2 แนวทาง
แนวทางท่ี 1 จัดตั้งองคกรในลักษณะองคกรมหาชน “องคกรพิทักษสิ่งแวดลอม” มี

องคประกอบของตัวแทนประชาชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ทําหนาท่ีกรณีหากมีปญหามลพิษ
สิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมท่ีหนวยงานรัฐเกี่ยวของไมสามารถดําเนินการได identify แหลงกําเนิดของ
ปญหามลพิษ และทําหนาท่ีแทนพนักงานสอบสวนในการรวบรวมหลักฐานและตรวจพิสูจน

แนวทางท่ี 2 ปรับโครงสรางทางอํานาจของหนวยงานท่ีมีอยูเดิม โดยปรับหนวยงานของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และกระทรวงอุตสาหกรรมใหมีความเปนเอกภาพ

-ระดับทองถิ่น/พื้นท่ี เสนอการจัดตั้ง องคกรกึ่งตุลาการดานสิ่งแวดลอม (Tribunal) ซ่ึงเปน
คณะกรรมการในรูปแบบท่ีทําหนาท่ีกึ่งศาล ประกอบดวย ผูเช่ียวชาญดานเทคนิคตางๆ หนวยงาน
ภาครัฐ ประชาชน ทําหนาท่ีระงับขอพิพาทระหวางผูเสียหายกับโรงงานอุตสาหกรรม  จะทําเชนน้ัน
ไดน้ัน  ภายในองคกรตองอาศัยผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง  โดยทําหนาท่ีรับเร่ืองท้ังหลายท่ีเปนเร่ือง
ทุกขรอนของผูเสียหายหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยช้ีขาด  ซ่ึงตองกําหนดวิธีพิจารณาคดี  และ
มาตรฐานใหเปนไปตามหลักสากลเหมือน EPA รวมถึงในการดําเนินกิจการอุตสาหกรรมหาก
ตองการใหย่ังยืน  ตองดูเร่ืองทิศทางในการดําเนินกิจกรรมและเนนการปองกันมากกวาการแกไข
ปญหา  ซ่ึงจะตองเพิ่มกระบวนการในการติดตามตรวจสอบใหเขมงวดติดตามตรวจสอบ หนวยงาน
ท่ีทําหนาท่ีในการบังคับใชกฎหมายใหปฏิบัติตามกฎหมาย  ซ่ึงรวมท้ังจังหวัด ทองถิ่น  และการนิคม

 ขอเสนอแนะดานเศรษฐศาสตร โดย ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน และ ผศ.ดร.วรเวศม
สุวรรณระดา มีขอเสนอแนะใน 2 แนวทาง ดังน้ี

แนวทางแรก จัดตั้งกองทุนเฉพาะ เน่ืองจากความลาชาในการเขามาแกไขปญหาของภาครัฐ
และปญหาดานงบประมาณ เชน การชดเชยผูเสียหายในกรณีแมตาว คาใชจายในการคลีนอัพท่ียัง
หาผูรับผิดชอบไมได
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แนวทางท่ี 2 จัดหาแหลงรายไดใหเพียงพอโดยปรับบทบาทกองทุนสิ่งแวดลอมท่ีมีอยูใน
ปจจุบันเพื่อนําเงินมาใชกรณีฉุกเฉิน รวมท้ังการหาเงินเขากองทุนซ่ึงจําเปนตองมีท้ังสวนท่ีมาจาก
ภาครัฐ (ภาษี) ผูกอมลพิษ (คาเสียหายท่ีฟองรองได) และกิจการท่ีมีความเสี่ยงในการกอมลพิษ (เงิน
มัดจําหรือPerformance Bond) โดย การกําหนดเงื่อนไขให (แกโครงการลงทุน/โครงการพัฒนา)
ตองวางเงินจํานวนหน่ึงไวกับรัฐ (หรือสังคม) กลาวจําเพาะเจาะจงคือใหซ้ือพันธบัตรสิ่งแวดลอมของ
รัฐบาล ทํานองเดียวกับ “มัดจํา” หรือ “คาประกันความเสียหาย” โดยมีเงื่อนไขจะคืนเงินใหพรอมกับ
ดอกเบ้ีย

 ขอเสนอดานกฎหมาย โดย นายโสภณ ตะติโชติพันธุ และนายวิพล กิติทัศนาสรชัย
แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงดานกฎหมายท่ีมีอยูในปจจุบัน แบงเปน 3 ระยะ ดังน้ี
- มาตรการระยะสั้น เรียงลําดับความรับผิดชอบในการบังคับใชกฎหมายใหชัดเจนเพื่อสราง

บรรทัดฐานทางกฎหมาย สรางสภาพท่ีเอื้อตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการของเจาหนาท่ีในการ
บังคับใชกฎหมายใหอยางมีประสิทธิภาพ สั่งการและกํากับใหสวนราชการทําหนาท่ีตรวจพิสูจน
สาเหตุการปนเปอน

- มาตรการระยะกลาง ปรับระบบรองรับทางกฎหมายให user-friendly ปรับบทบัญญัติ
กฎหมายใหรอบครอบ รัดกุม smart regulation ยับย้ังการพัฒนาระบบกฎหมายสิ่งแวดลอมไป
ในทิศทางท่ีไมเหมาะสม

-มาตรการระยะยาว จัดระบบกฎหมายสิ่งแวดลอม (สังคยานาประมวลกฎหมายสิ่งแวดลอม)
กําหนดใหมีหลักการกฎหมายใหมดานสิ่งแวดลอม และปรับปรุงหลักการกฎหมายเดิม เชน ปรับปรุง
หลักความรับผิดเด็ดขาดตามมาตรา 96 พ.ร.บ.สิ่งแวดลอม ปรับปรุงกองทุนสิ่งแวดลอม ปรับปรุง
การศึกษารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม เพิ่มหลักการฟองคดีกลุม (Class Action) เพิ่มหลักการการ
ฟองคดีสิ่งแวดลอมโดยประชาชน (Citizen suit) และนํามาตรการเสริม ตามหลักการประกันความรับ
ผิดตอบุคคลท่ีสามมาใช (หลักประกันความผิด)

 ขอเสนอดานสิ่งแวดลอม โดย ดร. พิชญ รัชฏาวงศ
ปญหาท่ีเกิดข้ึนของการพิสูจนหลักฐานทางสิ่งแวดลอม เชน มีหลายหนวยงานเกินไป

ทํางานเดียวกันอํานาจตามกฎหมายในการเขาพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบ วิธีการเก็บ รักษา วิเคราะห
ตัวอยางท่ีทําไมเหมือนกัน ขาดความแมนยําในการวิเคราะห ความนาเช่ือถือ นอกจากน้ียังขาด
องคกรกลางท่ีเปนท่ียอมรับท้ังจากเอกชน รัฐบาล และตางประเทศ

มีขอเสนอแนะวาประเทศไทยควรท่ีจะจัดตั้งองคกรกลางท่ีเปนท่ียอมรับท้ังจากเอกชน
รัฐบาล และตางประเทศ เพื่อทําหนาท่ีกําหนดและประเมินมาตรฐานสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะกับประเทศ
กําหนดและประเมินวิธีการเก็บ รักษา และวิเคราะหตัวอยาง พรอมกับกระบวนการการทํา QA/QC
ท่ีถูกตอง-ความนาเช่ือถือของขอมูล ตรวจสอบและ/หรือวางกระบวนการในการตรวจสอบ
หองปฏิบัติการ และอธิบายเหตุและผล ตลอดจนท่ีมาของคามาตรฐาน ตลอดจนวิธีการตางๆในการ
วิเคราะหแกหนวยงานทางกฎหมายเพื่อพิสูจนคดีทางศาล
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 ขอคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายควรเพิ่มเติมประเด็น ดังน้ี
เห็นดวยกับการจัดตั้งองคกรอิสระดานสิ่งแวดลอม และควรทําหนาท่ีกําหนดนโยบายดาน

สิ่งแวดลอมของประเทศ สวนกรณีการกระจายอํานาจใหทองถิ่นในการจัดการสิ่งแวดลอมควรเสนอ
ขอดี-ขอเสีย และควรมีหนวยงานกลางคอยกํากับดูแล

กระบวนการพิสูจนหลักฐานควรมีการเสนอแยกประเภท point source หรือ non-point
source ใหชัดเจน และควรมีวิธีการจัดทํา NPL ท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย นอกจากน้ีควร
ปรับปรุงและพัฒนายกระดับมาตรฐานและคุณภาพของหองปฏิบัติการเพื่อใหมีความเช่ือถือไดเปน
สากล และควรมีแผนการดําเนินการอยางสมํ่าเสมอและเปนแผนระยะยาว

วิเคราะหในเชิงสถาบันใหมีความชัดเจนข้ึนเพื่อหาขอสรุปท่ีเปนรูปธรรมเพื่อการแกปญหา
และควรเพิ่มขอเสนอเร่ือง environmental health ซ่ึงจะนําไปสูการนําไปใชติดตามตรวจสอบใน
อนาคตดวย

เพิ่มเติมขอเสนอการเปดเผยขอมูล (information management) เชน การเปดเผยขอมูล
ระหวางนายจางกับลูกจาง ขอดี ขอเสียของการใชสารเคมีจากการประกอบการอุตสาหกรรม เปนตน

เพิ่มขอเสนอท่ีเปนรูปธรรมใหชัดเจนในกรณีผาแดง เชน จัดทํา Zoning เพื่อหาขอสรุปวา
พื้นท่ีตรงน้ันๆ ทํากิจกรรมใดไดบาง

เสนอประเด็นเร่ืองกรอบระยะเวลาในการเสนอแนะมาตรการตางๆ เพื่อใหสามารถกําหนด
ระยะเวลาในการดําเนินแกไขปญหาไดตามลําดับความสําคัญ และแสดงความเช่ือมโยงระหวาง
มาตรการทุกดานเขาดวยกัน ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อท่ีหนวยงานสามารถดําเนินการได

เห็นดวยกับขอเสนอการจัดตั้งหนวยงานกลาง ท่ีมี QA-AC เพื่อกํากับดูแล บําบัดฟนฟู และ
ควรมี NPL เพื่อจัดลําดับความสําคัญในการแกปญหาการปนเปอน

เพิ่มเติมมาตรการการปองกันในขอเสนอดานกฎหมาย ใน 3 ประเด็น ดังน้ี
1.เน้ือหา เชน มาตรการ การจูงใจ การสรางภาษี การเฝาระวัง
2.โครงสราง ควรปรับปรุงใหครอบคลุมทุกๆ ดานท้ัง เร่ืองนโยบาย การจัดการ การ

บังคับใช การปองกันและแกปญหา
3.การบังคับใช ท่ีจะตองนําไปบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และควรเพิ่มความรับ

ผิดทางแพง


