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ค�าน�า

นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ การเข้าถึงและ 

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีจ�านวนมากมาย  ซึ่งต่างมี 

ความส�าคัญในวิถีการเป็นอยู่ ขณะเดียวกันก็อาจจะสร้างผลกระทบต่อ 

ประชาชนทุกเพศวัยไปพร้อม จากบทเรียนที่ผ่านมาจึงมีความจ�าเป็น 

อย่างยิ่งที่รัฐต้องแจ้งความจ�านงในการปฏิรูปฐานทรัพยากรฯ บนฐาน 

ธรรมาภิบาล     การให้ความส�าคัญกับการแก้ไขประเด็นต่างๆ ที่ขัดกับ 

รัฐธรรมนูญ เพื่อแปรสู่การปฏิบัติได้จริง   โดยสร้างมาตรฐานหรือ 

ก�าหนดกติการ่วมทีเ่ป็นธรรม การบรรจหุลกัการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของ 

ประชาชนแทนหลักการควบคุมและลงโทษ       ขจัดเง่ือนไขที่จะน�าไปสู ่

การละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน  เพื่อให้ได้มาซึ่งกฎหมายที่มี

หลักประกันสอดคล้องกับสถานการณ์สังคมปัจจุบัน   

หนังสือชุดนี้ (จ�านวน 6 เล่ม)   ได้สะท้อนรูปธรรม  ถ่ายทอดชุดความรู้ 

และประสบการณ์จากการท�างานของเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน   

ภายใต้กิจกรรมของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ในการจัดท�านโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  โดยการสนบัสนนุ จากกองทนุพฒันาการเมอืง

ภาคพลเมือง  สถาบันพระปกเกล้า ข้อเสนอที่เกิดขึ้นในหนังสือชุดนี้ 

ได้ยืนยันถึงความจ�าเป็นที่สังคมไทยต้องมีธรรมาภิบาลในการจัดสรร

ทรัพยากรธรรมชาติด้วยความเป็นธรรม  โดยการสร้างพื้นที่และ 

เสริมศักยภาพให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมเติมเต็มความสมบูรณ์ของการ 

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมือง   ซึ่งเป็นฐานชีวิตของเขาเองภายใต้กติกา

ร่วมกันของสังคม

      บรรณาธิการ
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บรรณาธิการอ�านวยการ           ;     เรวดี  ประเสริฐเจริญสุข

บรรณาธิการ            :     ภรภัทร  พิมพา

กองบรรณาธิการ/ปก/รูปเล่ม        :     วราภรณ์  เกตุจินดา

พิมพ์ที่  

บริษัท ศูนย์การพิมพ์ แก่นจันทร์ จ�ากัด

จัดพิมพ์และเผยแพร่

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สนับสนุนการจัดพิมพ์

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ในการจัดท�านโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองทุนการเมืองภาคพลเมือง  สถาบันพระปกเกล้า
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 โดย : เลิศศักดิ์ ค�าคงศักดิ์

พืน้ทีท่�าเหมอืงแร่สงักะสบีรเิวณอ�าเภอแม่สอด จงัหวัดตาก เร่ิมมา ๓๐ กว่าปี

แล้ว นบัตัง้แต่ปี ๒๕๒๓  ปัจจบุนัมีบริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ�ากดั (มหาชน) 

ประกอบการอยูเ่พยีงรายเดยีวบนพืน้ทีป่ระทานบตัรประมาณ ๕๐๐ ไร่ 

รวมใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารเกี่ยวกับการท�าเหมืองแร่และบ่อ

เก็บกากแร่อีก ๑,๕๐๐ กว่าไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมดที่บริษัทผาแดงฯ 

ใช้ส�าหรับประกอบกิจการเหมืองแร่ประมาณ ๒,๐๗๘ กว่าไร่  

นอกจากนี้บริษัทผาแดงฯ ยังได้ยื่นค�าขอประทานบัตรที่ ๘/๒๕๕๓ 

พื้นที่ประมาณ ๒๕๐ ไร่ ซึ่งเป็นค�าขอประทานบัตรแปลงใหม่ที่ยังไม่

ได้รับอนุญาตและเป็นพื้นที่คาบเกี่ยว/ต่อเนื่องกับประทานบัตรที่

ก�าลังท�าเหมืองอยู่ในปัจจุบัน เพื่อวางแผนท�าเหมืองสังกะสีบริเวณ

อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ต่อไปในอนาคตอีกยาวนาน    
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ในปี ๒๕๔๗  พบการปนเปื้อนแคดเมียมในดินและข้าวในปริมาณสูง  

โดยรฐับาลสัง่ให้ชาวบ้าน ๓ ต�าบล ๑๒ หมู่บ้าน รวมพืน้ทีป่ลกูข้าวและ

พืชอาหารอื่น ๑๓,๒๓๗ ไร่ มีเกษตรกรรวม ๘๖๒ ราย ตัดท�าลายข้าว

และพชือาหารอืน่แล้วน�าไปเผาทิง้ให้หมด เพือ่ควบคมุข้าวทีป่นเป้ือน 

สารแคดเมียมไม่ให้จ�าหน่ายออกสู่ตลาดเพื่อมิให้ผู ้บริโภคข้าว

ในตลาดต่างประเทศขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพข้าวไทย โดย

ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้วยการจ่ายชดเชยให้ไร่ละ 

๓,๗๐๐ บาท  ต่อมาในปี ๒๕๔๘ ยังคงเกิดเหตุการณ์เหมือนปีที่แล้ว

จนรัฐบาลได้สั่งให้ชาวบ้านตัดท�าลายข้าวและพืชอาหารอ่ืนแล้วน�า

ไปเผาทิ้ง พื้นที่ ๑๓,๔๓๙ ไร่ จ�านวนเกษตรกร ๙๐๓ ราย โดยได้รับ

ค่าชดเชยความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น ๔,๒๒๐ บาทต่อไร่  

ปี ๒๕๔๙ รัฐบาลท�าการจ่ายชดเชยค่าเสียหายเป็นปีสุดท้ายให้แก่

เกษตรกรจ�านวน ๘๓๕ ราย พืน้ที ่๑๓,๒๐๕ ไร่ ในอตัราไร่ละ ๔,๒๒๐ บาท  

พร้อมกับการวางแผนระยะยาวด้วยการให้ชาวบ้านหันไปปลูก

อ้อยเพื่อผลิตเอทานอลแทนข้าวในพื้นที่เป้าหมายที่ปนเปื ้อน

แคดเมียมจ�านวน ๑๓,๒๓๗ ไร่ เพื่อหวังที่จะปรับเปลี่ยนอาชีพ

เกษตรกรจากการปลูกพืชอาหารไปเป็นพืชพลังงาน 

ผลจากการด�าเนนิการดงักล่าวท�าให้บริษทัผาแดงฯ บริษทั ไทยออยล์ 

จ�ากัด และบริษัท เพโทรกรีน (กลุ่มน�้าตาลมิตรผล) จ�ากัด ร่วมกัน 

จดัตัง้บรษิทั แม่สอดพลงังานสะอาด จ�ากดั และโรงงานผลติเอทานอล 

บรสิทุธิร้์อยเปอร์เซน็ต์ขึน้ทีอ่�าเภอแม่สอด มีก�าลงัการผลติ ๒ แสนลติร

ต่อวนั ใช้อ้อยประมาณ ๖ แสนตนัต่อปี เพือ่รองรบัผลผลติอ้อยใน

พื้นที่เป้าหมายที่ปนเปื้อนแคดเมียมในอ�าเภอแม่สอด ในส่วนของ

รัฐบาลได้ให้หน่วยงานราชการและบริษัทผาแดงฯ ร่วมกันส่งเสริม 

การปลูกอ้อยในพื้นที่เป้าหมายที่ปนเปื ้อนแคดเมียมจ�านวน 

ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๖ มีการตรวจวัดระดับ 

สารแคดเมียมในดินและข้าวบริเวณต�าบลพระธาตุผาแดงและ

แม่ตาว อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบว่ามีการปนเปื้อนในระดับ

ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนแถบนั้นกว่า 

๖,๐๐๐ คน ที่บริโภคข้าวที่ผลิตได้จากบริเวณดังกล่าว ซึ่งเป็นแหล่ง

ปลูกข้าวที่ส�าคัญของประเทศแห่งหนึ่ง 

ต่อมาประมาณปี ๒๕๔๖ มีการตรวจพบสารแคดเมียมระดับที่เป็น

อันตรายในร่างกายประชาชนในเขตต�าบลพระธาตุผาแดง แม่ตาว

และแม่กุ โดยโรงพยาบาลแม่สอดได้ออก ‘บัตรผู้ป่วยแคดเมียม’ 

ให้กับประชาชนที่มีสารแคดเมียมปริมาณสูงในร่างกายด้วย แต่ใน 

ระยะหลงัทีผู่ป่้วยแคดเมยีมไปตรวจสขุภาพและรกัษาโรคภยัไข้เจบ็ 

เกี่ยวกับแคดเมียมหรือโรคภัยไข้เจ็บอ่ืนก็จะถูกยึดบัตรผู ้ป่วย

แคดเมียมคืนไปโดยไม่แจ้งสาเหตุ ท�าให้ผู้ป่วยท่ีถูกยึดบัตรคืน

งุนงงสงสัยว่าเพราะเหตุใดมาจนกระทั่งทุกวันนี้
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สมควรให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ 

เป็นปีสุดท้าย เนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๗ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ เป็น

เงินช่วยเหลือทั้งสิ้น ๑๑๗,๘๗๙,๖๒๒ บาท และขณะนี้เกษตรกรจะ

เริ่มมีรายได้จากการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชอื่นทดแทนแล้ว” ทั้งที่

ปริมาณแคดเมียมที่ปนเปื้อนในนาข้าวและดินปลูกพืชอาหารอื่น

ยังคงมีปริมาณสูงในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ

ประชาชน แต่รัฐบาลและผู้ประกอบการเหมืองแร่ก็ไม่สามารถ

ท�าให้เกษตรกรหันไปปลูกอ้อยให้ได้ทั้งหมดในพื้นที่เป้าหมายที ่

ปนเปื้อนแคดเมียม ๑๓,๒๓๗ ไร่ ตามที่วางแผนไว้ โดยปล่อยให้ 

ชาวบ้านต้องปลูกและกินข้าวปนเปื้อนแคดเมียมอยู่ต่อไป

๑๓,๒๓๗ ไร่ แต่ปัจจุบันมีชาวบ้านปลูกอ้อยอยู่เพียง ๕,๐๐ กว่าไร่ 

หรือคิดเป็น ๔๐% ของพื้นที่เป้าหมายที่ปนเปื้อนแคดเมียมเท่านั้น 

เนื่องจากเกิดปัญหาขาดทุนและเป็นหนี้สินจนท�าให้ชาวบ้านต้อง

ล้มเลิกการปลูกอ้อยลงไปหลายราย สาเหตุก็เพราะไม่ได้รับการ

ส่งเสริมจากภาครัฐและผู้ประกอบการเหมืองแร่อย่างจริงจัง ขณะ

เดียวกันบริษัทแม่สอดพลังงานสะอาดฯ ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับ

ผลผลิตอ้อยจากพื้นที่เป้าหมายที่ปนเปื้อนแคดเมียมในอ�าเภอ

แม่สอดเป็นหลักกลับไปท�าการส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้นที่

อ�าเภอพบพระและแม่ระมาด จังหวัดตาก แทนเสียเป็นส่วนใหญ่ 

เพื่อหวังจะให้ได้พื้นท่ีปลูกอ้อยในเขตสองอ�าเภอดังกล่าวประมาณ 

๔๕,๐๐๐ ไร่ เพียงพอต่อปริมาณส�ารองอ้อยเพื่อป้อนก�าลังการ

ผลติทีว่างเป้าหมายไว้ และมคีวามมัน่คงกว่าพืน้ทีเ่ป้าหมายทีป่นเป้ือน

แคดเมียมในเขตอ�าเภอแม่สอดที่หน่วยงานราชการและบริษัท 

ผาแดงฯ ขาดความมุ่งมั่นส่งเสริมการปลูกอ้อยอย่างจริงจัง

คณะปฏริปูการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษตัรย์ิ 

ทรงเป็นพระประมุข (ท�าหน้าที่แทนคณะรัฐมนตรี) มีมติเมื่อ 

วันที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๔๙  เห็นชอบตามข้อเสนอของส�านัก 

งบประมาณว่า “ส�าหรับการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน 

ของเกษตรกรในช่วงการปรบัเปลีย่นอาชพี เหน็สมควรทีค่ณะรฐัมนตรี 

จะอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ 

งบกลาง รายการเงินส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น 

จ�านวน ๕๕,๗๒๕,๑๐๐ บาท(ห้าสิบห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้า

พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพของ

เกษตรกร จ�านวน ๘๓๕ ราย พืน้ที ่๑๓,๒๐๕ ไร่ อตัราไร่ละ ๔,๒๒๐ บาท  

ตามอัตราที่เคยช่วยเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ โดยเห็น

ชาวบ้านก�าลังเกี่ยวข้าวเพื่อน�าไปเผาท�าลาย
ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาของรัฐ เมื่อ พ.ย. ๒๕๔๗
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๑. กระบวนการตามธรรมชาติ เกิดจากกระบวนการผุพังสลาย

ตัวตามธรรมชาติของพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งศักยภาพแร่สังกะสี

พัดพาเอาตะกอนดินและหินจากเทือกเขาแหล่งแร่สังกะสีที่ 

มีแคดเมียมเกิดร่วมอยู่ด้วย ลงมาทับถมสะสมตัวในที่ลุ่มซึ่ง

เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ตั้งแต่อดีตกาล ๑.๘ ล้านปี ล่วงมาจนถึง

ปัจจุบัน

๒. จากการท�าเหมืองแร่สังกะสี โดยเหมืองอาจปล่อยน�้าทิ้งและ

ตะกอนที่มีการปนเปื้อนสูงเกินค่ามาตรฐานและการชะล้าง

พัดพาตะกอนจากการเปิดพื้นที่ท�าเหมือง 

๓. การบกุรกุพ้ืนทีต้่นน�า้ การตดัไม้ท�าลายป่าเพือ่ท�าการเกษตร ซึง่

ก่อให้เกิดการชะล้างพัดพาตะกอนดิน การทดหรือสูบน�้าจาก

ห้วยแม่ตาวและห้วยแม่กเุข้าสูพ่ืน้ทีก่ารเกษตร ซึง่ท�าให้ตะกอน

ธารน�้าที่ปนเปื ้อนแคดเมียมไหลจากแปลงนาที่สูงกว่าสู ่

แปลงนาทีต่�า่กว่า และการใช้ยาปราบศตัรูพชืเพือ่เพิม่ผลผลติ 

เป็นเรื่องน่าแปลกปนระคนสงสัยว่าแท้จริงแล้วการท�าเหมือง

แร่สังกะสีบนพื้นที่ต้นน�้าห้วยแม่ตาวซึ่งรองรับน�้าล้นจากการท�า

เหมอืงแร่และแต่งแร่มคีวามเกีย่วข้องไม่มากกน้็อยต่อการปนเป้ือน

แคดเมียมในดินและนาข้าวของชาวบ้านในที่ลุ ่ม แต่กลับไม่มี

การพิสูจน์ให้ชัดเจนลงไปว่าการปนเปื้อนแคดเมียมจากสาเหตุใด

มีปริมาณมากน้อยต่างกันเพียงใด และแต่ละสาเหตุควรจะมีส่วน 

รับผดิชอบแก้ไขปัญหามากน้อยต่างกนัอย่างไร และจะแก้ไขปัญหา

การปนเปื้อนแคดเมียมในแต่ละสาเหตุได้อย่างไร

ปัญหาที่เกิดขึ้น

เป็นเรื่องท่ีเข้าใจได้ยากมากเมื่อหน่วยงานราชการทั้งหลายที่ท�า

หน้าที่คอยติดตาม ควบคุม ก�ากับ ดูแล แก้ไขและเสนอแนะให้ 

ผู ้ประกอบการเหมืองแร่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการท�าเหมืองแร่สังกะสีที่ลุ ่มน�้าแม่ตาว 

ท�าเพิกเฉยหรือแสร้งไม่รู้หน้าที่ของตัวเองว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร

ต่อกรณีการตรวจพบแคดเมียมปนเปื้อนสูงในแหล่งน�้า ดิน ส�าหรับ

การเกษตรและพืชผลการเกษตรของชาวบ้านในท้องที่ ๓ ต�าบล 

ของพระธาตุผาแดง แม่ตาวและแม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก ที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพข้าวและพืชผลการเกษตร 

ที่ผลิตได้ลดต�่าลง รวมทั้งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ

อนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่บริโภคข้าวและพืชผล

การเกษตรอื่นที่ผลิตได้จากที่นั่น 

มิหน�าซ�้าบางหน่วยงานกลับแสดงท่าทีปกป้องหรือแก้ต่างให ้

ผู ้ประกอบการท�าเหมืองแร่สังกะสีที่นั่น ว่าการปนเปื ้อนของ

แคดเมียมมิได้มีสาเหตุมาจากกิจกรรมเหมืองแร่สังกะสี แต่เกิด

จากสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่บริเวณนี้ที่เป็นแหล่งศักยภาพ

แร่สังกะสีเกิดการผุพังสลายตัวและพัดพาตะกอนดินและหินจาก

เทือกเขาที่มีแร่สังกะสีและแคดเมียมปะปนอยู่ลงมาทับถมสะสม

ตัวในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่อยู่ในระดับพื้นที่ต�่ากว่าตั้งแต่อดีตกาล

หลายล้านปีมาแล้วจนถงึปัจจบุนั เป็นสาเหตหุลกัของการปนเป้ือน

แคดเมียม ท้ังๆ ท่ีผลการตรวจสอบ ศึกษาหรือวิจัยเกือบทั้งหมด

ที่น�ามากล่าวอ้างได้สรุปสาเหตุและแหล่งที่มาของการปนเปื้อน

แคดเมียมไว้ ๓ ประการใหญ่ ๆ คือ
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ค่ารักษาพยาบาลจากโรคภัยไข้เจ็บที่ได้รับจากสารพิษแคดเมียม

สะสมในร่างกาย

ข้อสังเกตที่น่าสนใจประการหน่ึงคือการขุด ไถ พรวน ยกร่อง 

ปรับระดับพ้ืนดินเพ่ือท�าการเกษตรกับการเปิดหน้าดินเพื่อท�า

เหมืองแร่มีความแตกต่างกันลิบลับ เพราะลักษณะธรณีวิทยา

แหล่งแร่สังกะสีบริเวณพื้นที่ต้นน�้าบนดอยผาแดงและดอยที่อยู่

ใกล้เคียงที่มีการท�าเหมืองแร่สังกะสีนั้นมีการสะสมตัวของแร่ที่

ระดับความลึก ๓๐ เมตรจากผิวหน้าดินลงไป และมีความหนา

ของชั้นแร่สังกะสีประมาณ ๒๒๐ เมตร ดังนั้น การท�าการเกษตรใน

ระดับหน้าดินไม่น่าจะรบกวนแคดเมียมที่อยู่ร่วมกับแร่สังกะสีใน

ระดับความลึกประมาณ ๓๐ เมตรจากผิวดินลงไปได้ จึงสงสัยเป็น

อย่างยิ่งว่าการกล่าวอ้างทางวิชาการที่บ่งบอกว่าสาเหตุส�าคัญของ

การปนเปื้อนแคดเมียมเกิดจากการท�าการเกษตรบนที่สูงมากกว่า

กิจกรรมเหมืองแร่ที่ต้องเปิดหน้าดินเพื่อเข้าไปในชั้นแร่สังกะสีที่มี

แคดเมียมร่วมอยู่ด้วยได้อย่างไร หรือถ้าจะระบุว่าแคดเมียมมี

การสะสมตัวอยู่ในชั้นผิวดินเป็นจ�านวนมาก ก็ต้องศึกษาวิจัย

ให้แน่ชัดว่าแคดเมียมที่อยู่ร่วมกับแร่สังกะสีในชั้นแร่ที่ลึกลงไป

ในดินนั้นมีปริมาณมากหรือน้อยกว่าแคดเมียมที่กระจายตัวเป็น

อิสระบนผิวดินไม่เกาะเกี่ยวกับชั้นแร่สังกะสีในชั้นดินลึก เพื่อที่จะ

คาดการณ์ได้ว่าปริมาณแคดเมียมจากส่วนใด (จากผิวดินหรือใน

ชั้นแร่สังกะสีที่อยู่ลึกจากผิวดิน) เป็นสาเหตุส�าคัญท�าให้เกิดการ

ปนเป้ือนแคดเมยีมในแหล่งน�า้ ดนิและพชืผลการเกษตรของชาวบ้าน 

แต่ถ้าหากผลการศึกษาวิจัยในส่วนนี้ยังไม่ชัดเจนจึงไม่สมควรด่วน

สรุปว่าการท�าเหมืองแร่สังกะสีไม่ใช่สาเหตุหลักของการปนเปื้อน

แคดเมียม  

ดงันัน้ ความพยายามจากทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องไม่ว่าจะเป็น
นักการเมอืง ข้าราชการและผูป้ระกอบการเหมอืงแร่สงักะสใีน
การระบวุ่าผูป้ระกอบการท�าเหมอืงแร่สังกะสีไม่ใช่สาเหตสุ�าคญั
ของการปนเป้ือนแคดเมียมน้ันเป็นการตอบแบบ ‘ก�าป้ันทุบดนิ’  
ไร้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความ
เสือ่มโทรมของสขุภาพร่างกายประชาชนในพ้ืนที่

จากการกล่าวอ้างในทางวิชาการทีพ่ยายามช่วยเหลือให้ผูป้ระกอบการ

เหมืองแร่สังกะสีพ้นผิดจากความรับผิดชอบต่อสังคมกลับไม่

สามารถสื่อสารให้ชาวบ้านเกิดความเข้าใจได้ จึงเกิดการรวมตัวกัน 

ของชาวบ้านใน ๓ ต�าบลของพระธาตุผาแดง แม่ตาวและแม่ก ุ

ยื่นฟ้องบริษัทท�าเหมืองแร่สังกะสี ๒ บริษัทบนลุ่มน�้าแม่ตาว

ต่อศาลปกครอง (โดยตัวแทนชาวบ้าน ๓๒ ราย) เพื่อให้มีค�าสั่ง

บังคับ ๖ หน่วยงาน คือ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  คณะ

กรรมการพัฒนาที่ดิน  คณะกรรมการควบคุมมลพิษ  รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงอุตสาหกรรมและอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมืองแร่ ให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุม ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ฟื้นฟู เยียวยาสภาพแวดล้อมและ

สุขภาพอนามัยของประชาชนที่ป ่วยจากการได ้รับสารพิษ

แคดเมียมสะสมในร่างกาย และให้หยุดการประกอบกิจการ

เหมืองแร่สังกะสีของทั้ง ๒ บริษัท  และศาลแพ่ง (โดยชาวบ้าน 

๙๕๙ ราย) เพ่ือให้มีค�าส่ังบังคับให้ ๒ บริษัทท�าเหมืองแร่สังกะสี

ชดใช้เงินประมาณ ๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท จากการท�าเหมืองแร่

สังกะสีท่ีท�าให้ท่ีดินท�ากินเสียหายเสื่อมโทรมจากการปนเปื้อน

แคดเมยีมจนไม่สามารถกินข้าวและพืชผลการเกษตรอืน่ทีป่ลกูได้ และ
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เมื่อการท�าเหมืองแร่ก่อให้เกิดผลกระทบโดยเฉพาะกับคนและ

เกิดผลถงึแก่ความตายนัน้ความรบัผดิแค่โทษปรบัอาจจะไม่เพยีงพอ 

ในกฎหมายอาญาถือว่าการฆ่าคนตายเป็นความผิดที่ต้องรับโทษ

อย่างรุนแรงไม่ประหารชีวิตก็จ�าคุกตลอดชีวิตไม่ว่าจะเจตนาหรือ

ไม่ก็ตาม หากมีผู้ป่วยและล้มตายจากการท�าเหมืองแร่ผลก็น่าจะ

เทียบเท่าเช่นเดียวกันกับกฎหมายอาญา ผู้ประกอบการก็ต้อง

รับผิดชอบต่อการกระท�าของตนด้วยเช่นกัน รวมทั้งวิศวกรหรือ

ผู้มีหน้าที่ควบคุมการท�าเหมืองแร่ก็ต้องร่วมรับผิดเช่นกันในฐานะ

ผู้ร่วมกระท�าไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่ก็ตาม ซึ่งจะได้รับโทษมากน้อย

ข้ึนอยู่กับสภาวะการณ์  การก�าหนดโทษในลักษณะนี้จะท�าให้

ผูป้ระกอบการรูส้กึเกรงกลวัและตระหนักถงึความรบัผดิชอบต่อคน 

สังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ไม่ใช่กอบโกยแต่ผลประโยชน์

เข้ากระเป๋าเพียงอย่างเดียว

เหตุที่ซ�้าเติมความเลวร้ายของปัญหาแคดเมียมปนเปื้อนคือการที่

ส่วนราชการเพิกเฉยหรอืไม่กระตอืรอืร้นเพยีงพอต่อสทิธคิวามเป็น

มนษุย์ของผูท้ีต่กเป็นเหยือ่มลพษิแคดเมยีม ความเพกิเฉยเป็นต้นเหตุ 

ท�าร้ายผู้คน หากส่วนราชการไม่เมินเฉยกับความทุกข์ร้อนของ

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็น่าจะเข้าใจความหมายของมาตรา 
๑๓๑/๑ ในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๑๐ ได้เป็นอย่างดีว่า  
“ผู้ถืออาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตอื่นใดตาม 
พระราชบัญญัตินี้ ต้องรับผิดชอบในการกระท�าของตน ต่อ
ความเสียหาย หรือความเดือดร้อนร�าคาญใดอันเกิดขึ้นแก่
บุคคล ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม

ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นในเขตที่ได้รับอนุญาต ให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าความเสียหายนั้นเกิดจากการกระท�าของ 
ผูถ้อือาชญาบตัร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตนั้น” 

ในกรณีเหตุการณ์ปนเปื้อนแคดเมียมจากการท�าเหมืองแร่สังกะสี

ที่ลุ ่มน�้าแม่ตาวน่าจะบังคับให้บริษัทท�าเหมืองแร่สังกะสีแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นและเอาผิดได้ตามมาตราที่อ้างไว้ แต่ส่วนราชการ

กลับละเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบัติหน้าที่บ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขแก่ราษฎร 

จึงท�าให้พบว่าปัจจุบันชาวบ้านมีสารแคดเมียมปนเปื ้อนอยู่ใน

เลือด กระดูกและปัสสาวะในระดับสูงกว่าปกติเป็นจ�านวนมากถึง  

๘๔๔ ราย โดย ๔๐ ราย มีอาการไตวายและไตเสื่อม อีก ๒๑๙ ราย 

อยู ่ในภาวะไตเริ่มเสื่อม นอกจากนี้ยังมีอาการนิ่วในกระเพาะ

ปัสสาวะและภาวะกระดกูพรุน อาการเจบ็ไข้ได้ป่วยโดยพร้อมเพรยีง

กันเป็นจ�านวนมากเช่นนี้อาจจะถึงเวลาที่สังคมไทยจะต้องคิด

ทบทวนในหลกัการใหม่ว่า ‘ผูก่้อมลพษิเหมอืงแร่ไม่ต่างจากอาชญากร’ 

ชาวบ้านขนข้าวที่เกี่ยวแล้วมากองรวมกัน
เพื่อเผาท�าลาย พฤศจิกายน ๒๕๔๗
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