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กิติกรรมประกาศ 

 

งานวิจัยฉบับถูกจุดประกายข้ึนจาก โจทย์ของชุมชนบริเวณชายแดน ผ่านองค์กรพัฒนา

เอกชนที่ท างานในระดับพื้นที่ ถึงข้อกังวลต่อผลกระทบด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อมที่อาจข้าม

พรมแดนรัฐมายังชุมชนของพวกเขา ณ วันที่ ทีมวิจัยลงพื้นที่ชุมชนบ้านน้ ารีพัฒนา บ้านน้ าช้ าง

พัฒนา ไปถึงภูพยัคฆ์ และข้ามพรมแดน ณ ด่านห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ยังไป

แขวงไซยะบุรี สปป. ลาว ข้อเท็จจริงที่ทีมวิจัยพบในเบื้องต้น ย่ิงชวนให้ตระหนักว่า “ความเส่ียงข้าม

พรมแดน” เป็นโจทย์ยากในทางวิชาการ แต่ด้วยเครือข่ายความรู้และคนท างานทั้งด้านวิชาการ

สาขาต่างๆ ภาคประชาสังคมที่มีอยู่ ท าให้ทีมวิจัยตัดสินใจลงมือศึกษาค้นคว้าเพ่ือตอบโจทย์ให้

ชุมชนว่าความเส่ียงข้ามพรมแดนควรต้องได้รับการจัดการ และเป็นหน้าที่ของรัฐไทยและรัฐเพ่ือน

บ้านต้องร่วมมือกันด าเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิของชุมชนที่จะมีสุขภาพและส่ิงแวดล้อมที่ดี 

ขอบคุณชุมชนบ้านน้ ารีพัฒนา บ้านน้ าช้างพัฒนา ที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนงานวิจัย               

การสะท้อนข้อมูลและข้อกังวลให้เป็นรูปธรรมผ่าน “แผนที่ชุมชน” ท าให้เกิดข้อยืนยันเบื้องต้นถึง

ความเส่ียงด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อมชุมชน 

ขอบคุณเจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทย จังหวัดน่าน และมูลนิธิเพ่ือทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมที่สนับสนุนงานประสานกับชุมชน ที่ส าคัญขอบคุณ วอรา ศุกร์, วริยา เทพภูเวียง,                

ชเลฝัน ดิษฐ์ผู้ ดีฐ, บักหนึ่ง ส าหรับการสนับสนุนระหว่างทางงานวิจัยจนถึงวันปิดรายงาน 

โดยเฉพาะ กรกนก วัฒนภูมิ ส าหรับจุดเริ่มต้น รวมถึง “แม่ค าเต้อ” ผู้อยู่เบื้องหลังงานภาพและ

เสียงที่ส่ือสารงานวิจัยได้อย่างสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณ อ.หมอโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ครูที่สอน “เครื่องมือ 7 ช้ิน” ที่ช่วยเช่ือม-

ชวนให้รู้จักเครื่องมือต่อมาอย่างการประเมินสุขภาพชุมชน 

ขอบคุณกัลยาณมิตรทางวิชาการ - อ.เสาวนี ย์  แก้วจุลกาญจน์  คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ, อ.อริศรา เหล็กค า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, อ.ดร.วชรชัย 

จิรจินดาสกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิดา, ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, อ.ดร.อาภา หวังเกียรติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รวมถึง

เครือข่ายทนายความด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น คุณสุภาภรณ์ มาลัยลอย มูลนิธิ

นิติธรรมส่ิงแวดล้อม, ทนายสุมิตรชัย หัตถสาร ศุนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชน, ทนายส. รัตนมณี 

พลกล้า ทนายเฉลิมศรี ประเสริฐศรี มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน อย่างไรก็ดี งานวิจัยฉบับนี้ เป็นเพียง

จุดเริ่มต้นของการศึกษาวิจัยโดยการบูรณาการศาสตร์ด้านต่างๆ ที่ยังต้องการการต่อยอดต่อไป 

        

คณะผู้วิจัย 



(2) 

 

บทคัดย่อ 

 

งานศึกษาวิจัยฉบับนี้เกิดจากผลการประเมินสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนจริง ซ่ึงได้แก่ “ความ

เส่ียงข้ามพรมแดนที่มีต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม” จากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าหงสา 

สืบเนื่องผลการเก็บตัวอย่างดิน น้ า สัตว์น้ า และฝุ่น โดยองค์กรพัฒนาเอกชนร่วมกับดร.ธนพล 

เพ็ญรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แสดงให้เห็นถึงการปนเปื้อนในระดับที่

เกือบจะเกินค่ามาตรฐาน รวมถึงชุมชนฝั่งไทยซ่ึงติดกับชายแดน เกิดข้อกังวลต่อความเส่ียงและ

ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม ข้อมูลเบื้องต้นจากมูลนิธิรักษ์ไทย และมูลนิธิเพ่ือ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสะท้อนว่า ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจต่อผลกระทบจาก

กิจการโรงไฟฟ้าถ่านหิน และมีความสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม 

โครงการฯ จึงถูกออกแบบให้ประกอบไปด้วยเนื้อหา 2 ส่วนคือ ส่วนแรก-การศึกษา

ทบทวนกฎหมาย นโยบายของประเทศไทย และสปป.ลาวในแง่การก ากับดูแล จัดการผลกระทบ

(มลพิษ) ข้ามแดน รวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง งานส่วนแรกนี้ด าเนินโดย ดร.นัทมน 

คงเจริญ และอ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ส่วนที่สอง-คือ

การเก็บข้อมูลพื้นฐานในชุมชนเป้าหมาย รวมถึงการเริ่มต้นกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพให้กับ

ชุมชนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเส่ียงในอนาคต งานส่วนที่สองนี้ เป็นการ

ด าเนินการโดย อ.สมพร เพ็งค่ า นักวิจัย สถาบันพัฒนาระบบประเมินผลกระทบโดยชุมชน ซ่ึงมี

ประสบการณ์ ในงานประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน (Community Health Impact 

Assessment - CHIA) โดยมี ลมิตา เขตขัน ผู้ช่วยวิจัย เก็บข้อมูลในชุมชน 

นอกจากนี้ ทีมวิจัยได้รับความรว่มมือจากเครอืข่ายทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ 

กล่าวคือ ด้านกฎหมาย ได้แก่ อ.เสาวนีย์ แก้วจุลกาญจน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, อ.

อริสรา เหล็กค า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, อ.ดร.วชรชัย จิรจินดาสกุล คณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิดา, ด้านวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ดร.อาภา หวังเกียรติ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ม.รังสิต, ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร ด้านสุขภาพ 

ได้แก่ ดร.มนทกานต์ ฉิมมามี สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงทนายความที่มี

ประสบการณ์ในงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในคดีส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟู

สิทธิชุมชน มูลนิธินิติธรรมส่ิงแวดล้อม และมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน ที่ส าคัญการสนับสนุนในระดับ

ชุมชน จากมูลนิธิรักษ์ไทย และมูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 



(3) 

 

ข้อค้นพบ ประการแรก-ชุดความรู้ด้านสุขภาพชุมชน  ประกอบไปด้วยข้อมูลชุมชนบ้าน

น้ ารีพัฒนา และบ้านน้ าช้างพัฒนาซ่ึงเป็นชุมชนเป้าหมาย โดยจะกล่าวถึงความเป็นมา ประชากรทั้ง

ที่มีสัญชาติไทยและไม่มีสัญชาติไทย วิถีชีวิต สุขภาพและการเข้าถึงบริกรสุขภาพ (ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมในบทที่ 1 ในรายงานฉบับสมบูรณ์), ข้อมูลพื้นฐานของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา บท

ทบทวนถึงความเส่ียงต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในบทที่  2), แนวคิด 

หลักการของการประเมิ นผลกระทบ ด้านสุ ขภาพโดยชุมชน (Community Health Impact 

Assessment- CHIA) และกระบวนการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาระบบติดตามผลกระทบต่อ

สุขภาพชุมชน (Self-monitoring system) (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในบทที่ 3) และข้อห่วงกังวลของ

ชุมชน พบว่า ชุมชน ขาดความรู้ความเข้าใจต่อการด าเนินการของโรงไฟฟ้า และความเส่ียงด้าน

สุขภาพและส่ิงแวดล้อม  ข้อกังวลท่ีชุมชนกังวลมากท่ีสุด คือ ผลกระทบต่อพืชผลทาง

การเกษตร  โดยเกรงว่าผลผลิตทางการเกษตรจะเสียหายหรือลดลงจากเดิม  ท าให้สูญเสียรายได้  

เพราะการเกษตรคือรายได้หลักในการด ารงชีพ  (พืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ กล้วย กาแฟ (กาแฟภู

พยัคฆ์) มัลเบอรรี่ (หม่อน) งาข้ีม่อน เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และลูกเดือย ข้าวไร่ ผัก

สวนครัว ฯลฯ) รองลงมาคือ ผลกระทบต่อสุขภาพ กังวลถึงการปนเปื้อนของมลพิษ และการ

สะสมในดิน น้ า ในอากาศ ตลอดจนพืชอาหาร อาจท าให้ชาวบ้านเจ็บป่วยเรื้อรังและเป็นโรครุนแรง

ในอนาคต ซ่ึงแม้ว่าจะมีสิทธิหลักประกันสุขภาพและมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในหมู่บ้าน 

แต่การรักษาโรคที่เกิดจากมลพิษส่ิงแวดล้อมต้องเดินทางไปโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ หรือในตัว

เมือง ซ่ึงต้องใช้เงินจ่ายส าหรับค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ซ่ึงจะส่งผลกระทบกับการใช้จ่ายใน

ครอบครัวได้   ชุมชนมีความสนใจที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการเตรียมความพร้อมรับความเส่ียง 

การติดตามการประเมินความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึน รวมถึงต้องการให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าเก็บ

ข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ อาทิ น้ าในล าห้วยน้ ารี ล าห้วยน้ าช้าง ซ่ึงเป็นล าน้ าสายหลักของชุมชน ดิน 

การผลิตทางการเกษตร อากาศ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 4) 

ประการท่ีสอง - ชุดความรู้แผนท่ีชุมชน “แผนท่ีความเส่ียงและข้อกังวล” 

กระบวนการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนผ่านการท า “แผนที่ความเส่ียงและข้อห่วงกังวล” เพ่ือ

ระบุข้อมูลสุขภาพชุมชน จุดเส่ียงภายในชุมชน ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี เมื่อการท า

แผนที่เสร็จส้ินลงในเฟสแรก ทางทีมวิจัยได้ “คืนชุดความรู้” นี้ให้กับชุมชน โดยรองผู้ว่าจังหวัดน่าน 

เป็นตัวแทนมอบให้ (ในเวทีสาธารณะ เพ่ือเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 26 

กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในบทที่ 3 ของรายงานฉบับ

สมบูรณ์ และ CD) ) 
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ก าหนดให้โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบข้ามพรมแดนในด้านต่างๆ  หรือเกิด 

“ความเส่ียง” ฯ จะต้องด าเนินการจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม สุขภาพและ
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รายงานฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจัยเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนในการประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพชุมชนที่มีความเสี่ยงจาก

โครงการพัฒนาในพ้ืนที่ชายแดน: ศึกษากรณีผลกระทบจากโรงไฟฟ้าหงสา ในจังหวัดนา่น 

โครงการวิจัยเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนในการประเมินผลกระทบด้าน

สุขภาพชุมชนท่ีมีความเสี่ยงจากโครงการพัฒนาในพ้ืนท่ีชายแดน : ศึกษากรณี

ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าหงสา ในจังหวัดน่าน 

Preparedness of Participatory Community’s health impact assessment from development project 

locating in borderlands: a case study of Hongsa Coal project in Nan province 

 

หลักการและเหตุผล 

ในพื้นที่ชายแดนที่ถูกทับซ้อนด้วยพื้นที่ของโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ การเคล่ือนย้ายข้ามแดน

จึงย่อมไม่ได้มีเพียง คน วัฒนธรรม สินค้า บริการ ทุน ส่ิงหนึ่งที่ต้องถูกนับรวมเข้าไปด้วยในบริบท 

“ข้ามแดน” ก็คือความเส่ียงหรือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน โดยเฉพาะในมิติของสุขภาพและส่ิงแวดล้อม

ที่อาจเกิดข้ึนกับชุมชนหนึ่งในอีกประเทศหนึ่ง 

โครงการเหมืองและโรงไฟฟ้าหงสา (โครงการหงสา) ตั้งอยู่ในเมืองหงสา แขวงไซยะบุรี สปป.

ลาว  โครงการประกอบด้วยเหมืองถ่านหินลิกไนต์ และโรงไฟฟ้าหงสา1  ด าเนินการโดยบริษัท หงสา

พาวเวอร์ จ ากัด (Hongsa Power Company Limited -HPC) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายลาว  โดยผู้

ถือหุ้นใหญ่เป็นนักลงทุนจากประเทศไทย คือ บริษัทราชบุรีจ ากัด มหาชน2 (ถือหุ้น 40%) บริษัทบ้านปู

จ ากัด มหาชน (ถือหุ้น 40%) และบริษัทรัฐวิสาหกิจลาว (ถือหุ้น 20%)3 ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง

เวียงจันทน์ 

                                                            
1 ในส่วนของเหมืองถ่านหิน ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลลาวเป็นพื้นที่ 60 ตารางกิโลเมตร มีถ่านหินส ารองทัง้สิ้น 361 

ล้านตัน  เหมืองนี้จะท าการป้อนถ่านหินให้กับโรงไฟฟ้าหงสา ซึ่งมีก าลังการผลิตติดตั้ง 1,878 เมกะวัตต์ พลังงาน

ไฟฟ้าท่ีผลิตได้ จะถูกขายให้กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1,473 เมกะวัตต์ 

พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ จะถูกขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามสัญญาซื้อขาย

จ านวน 1,473 เมกะวัตต์ ดู Sunee Moungcharoen Following the Money Trail of Mekong Energy Industry, p. 6 
2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยถือหุ้นในบริษัทราชบุรีจ ากัด มหาชน จ านวน 45%, ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย, ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์ RATCH: บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากับ (มหาชน), สืบค้นวันที่ 24 

พ.ย. 2560, จาก  

https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=RATCH&ssoPageId=6&language=th&country=TH 
3 Sunee Moungcharoen Following the Money Trail of Mekong Energy Industry, p. 6 

https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=RATCH&ssoPageId=6&language=th&country=TH
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รายงานฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจัยเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนในการประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพชุมชนที่มีความเสี่ยงจาก

โครงการพัฒนาในพ้ืนที่ชายแดน: ศึกษากรณีผลกระทบจากโรงไฟฟ้าหงสา ในจังหวัดนา่น 

ในเวลาเดียวกัน ตลอดแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ด่านห้วยโก๋น ประมาณ 100 กิโลเมตร คือ

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน หลังเส้นพรมแดนเข้ามา 27 กิโลเมตร คือชุมชนบ้านน้ ารีพัฒนา

และบ้านน้ าช้าง แม้ว่าจนถึงปัจจุบัน ประชากรในอ าเภอเฉลิมพระเกียรติประมาณ 9,823 คน4 (ส่วน

ใหญ่ของประชากรเป็นคนชาติพันธุ์ลัวะ) จะยังไม่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อมจากการ

ด าเนินการของโครงการหงสา แต่ผลกระทบด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อมจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่าน

หินต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรณีของประเทศไทย ที่โรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

ได้ส่งผลกระทบด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่องยาวนานให้แก่คนในชุมชนแม่เมาะ 5 เป็น

ข้อเท็จจริงที่เพียงพอต่อข้อกังวลที่เกิดข้ึน นอกจากนี้ ผลการศึกษาที่ระบุว่า อาจเกิดความเส่ียงต่อ

อ่างเก็บน้ าหลักของชุมชนใน อ.เฉลิมพระเกียรติซ่ึงมีไว้เพ่ือการบริโภค โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลกระทบ

ที่อาจเกิดข้ึนจากสารปรอท เนื่องจากสารปรอทสามารถเคล่ือนที่ในอากาศได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตร

จากแหล่งก าเนิด  อีกทั้งเมื่อพิจารณาระยะเวลาการท าเหมืองและโรงไฟฟ้าที่ยาวนานถึง 25 ปี6  จึงมี

ข้อกังวลต่อมลพิษทางอากาศที่อาจสะสม ปนเปื้อนในอ่างเก็บน้ าแห่งนี้ได้ ข้อห่วงกังวลนี้สอดคล้อง

กับบทวิเคราะห์ของ Mark  Chernaik  ที่วิเคราะห์ว่า สารปรอทที่ปลดปล่อยจากโรงงานผลิตไฟฟ้าหง

สา อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ าในประเทศไทย 7 ข้อกังวลต่อความเส่ียงดังกล่าว ถูกให้

ความส าคัญโดยหน่วยงานสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ดังจะเห็นได้จากการเตรียมความพร้อมของ

โรงพยาบาลประจ าอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยนายแพทย์ ฬุจิศักด์ิ วรเดชวิทยา ผู้อ านวยการ

                                                            
4 กรมการปกครอง, จ านวนประชากรแยกรายอายุ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559, 

สืบคน้วันที่ 24 พ.ย.2560, จาก http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php 
5 ดู ทีดีอาร์ไอ, (2536), สมุดปกขาว ทีดีอาร์ไอ, อากาศเป็นพิษที่แม่เมาะ: ทางเลือกในการผลิตไฟฟ้า, กรุงเทพฯ: ที

ดีอาร์ไอ 
6 ดู ข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ราชบุรีโฮลดิ้ง เตรียมทดสอบเดินเคร่ือ ง

โรงไฟฟ้าหงสา โครงการก้าวหน้ากว่า ร้อยละ 80 พร้อมจ่ายไฟฟ้ากลับไทยปี 2558, (2557), สืบค้นวันที่ 24 พ.ย.

2560, จาก 

https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=546:egatnews-20140401-

01&catid=30&Itemid=112 
7 Mark Chernaik, (2012), Evaluation of Environmental Impact Assessment – Final Report Hong Sa  Power Plant, 

Mining Development and Transmission Project (June 2007) and Environmental Management Plan Hong Sa 

Mine Mouth Power Project (March 2010), n.p., p. 20 

https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=546:egatnews-20140401-01&catid=30&Itemid=112
https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=546:egatnews-20140401-01&catid=30&Itemid=112
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รายงานฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจัยเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนในการประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพชุมชนที่มีความเสี่ยงจาก

โครงการพัฒนาในพ้ืนที่ชายแดน: ศึกษากรณีผลกระทบจากโรงไฟฟ้าหงสา ในจังหวัดนา่น 

โรงพยาบาล ได้เริ่มด าเนินการศึกษาเพ่ือการจัดตั้งระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ/โรคที่เกิดจาก

ส่ิงแวดล้อม โดยมีแผนผลักดันแผนปฏิบัติงาน 5 ด้าน (ได้แก่ แผนการก่อตั้งศูนย์เวชศาสตร์

ส่ิงแวดล้อมจังหวัดน่าน, แผนระบบเฝ้าระวังด้านส่ิงแวดล้อม, แผนระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อ

สุขภาพจากส่ิงแวดล้อม, แผนการพัฒนาบุคลากร และแผนระบบบริการด้านเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

ในโรงพยาบาล) พร้อมทั้งด าเนินการให้มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่สามารถตรวจวัดฝุ่นละออง

ขนาดไม่เกิน 10 และ 2.5 ไมครอน (PM 10, PM 25), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sox), ก๊าซออกไซด์

ของไนโตรเจน (Nox), ก๊าซโอโซน (O3), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)8 ซ่ึงปัจจุบันตั้งอยู่ที่หน้า

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 

โครงการวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพชุมชนที่มี

ความเส่ียงจากโครงการพัฒนาในพื้นที่ชายแดน: ศึกษากรณีผลกระทบจากโรงไฟฟ้าหงสา ในจังหวัด

น่ าน  (Preparedness of Participatory Community’s health impact assessment from development 

project locating in borderlands: a case study of Hongsa Coal project in Nan province) ภ าย ใต้

ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นว่า ภายใต้สภาพการณ์ที่

ชุมชนยากจะหลีกเล่ียงสถานะ “ตั้งรับ” ความเส่ียงด้านสุขภาพ ค าถามจึงมีอยู่ว่า ภายใต้กฎหมาย

นโยบายที่เป็นอยู่ของประเทศไทย มีมาตรการหรือกลไกที่เพียงพอต่อการจัดการความเส่ียงใน

ลักษณะเช่นนี้หรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ชุมชนที่มีความเส่ียงควรเตรียมความพร้อมรับมือความเส่ียง

ด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อมอย่างไร และมากไปกว่านั้นก็คือ ชุมชนควรได้รับการส่งเสริม/สนับสนุน

ความเข้มแข็งเพ่ือการประเมินและติดตามความเส่ียงด้านสุขภาพของตนเองอย่างไร 

 

วัตถุประสงค์ 

1)  เพ่ือศึกษาถึงสถานการณ์ข้อเท็จจริงด้านสุขภาพชุมชนเป้าหมาย ณ ปัจจุบัน ภายหลังการ

เริ่มต้นของโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ข้ามพรมแดน 

2)  เพ่ือศึกษาสถานการณ์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทยและประเทศลาวในการ

ก ากับดูแลโครงการพัฒนาที่อาจส่งผลกระทบข้ามแดน   

                                                            
8 จากการรับฟังบรรยายสรุป “การด าเนินงานเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาที่จังหวัด

น่าน” โดยนายแพทยฬ์ุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกยีรติ 
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3)  เพ่ือพัฒนาระบบติดตามผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน (self-monitoring system) ที่

อาจจะเกิดข้ึนจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โดยใช้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน 

(Community Health Impact Assessment – CHIA) เป็นเครื่องมือ 

4) เพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะต่อชุมชนเป้าหมาย และรัฐไทย และการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึง

แนวทางในการเตรียมความพร้อมรับมือความเส่ียงด้านสุขภาพจากผลกระทบจากโครงการพัฒนา

ขนาดใหญ่ข้ามพรมแดน 

 

ระเบียบวิธีวิจัยและเคร่ืองมือ 

การด าเนินงานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมผ่าน

กระบวนการค้นคว้าทางสังคม (Social Investigation)  และการปฏิบัติการ (Action) ระหว่างนักวิจัย และ

ชุมชนเป้าหมาย คือชุมชนบ้านน้ ารีพัฒนา และบ้านน้ าช้างพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เพ่ือให้ได้มา

ซ่ึงสถานการณ์ข้อเท็จจริงด้านต่างๆ อาทิ ความเป็นอยู่ของชุมชน วิถีชีวิต การผลิต โดยเฉพาะอย่างย่ิง

การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพในปัจจุบัน ฯลฯ ใช้น าแนวคิด “การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพชุมชน” 

(Community Health Impact Assessment-CHIA) ที่ เหมาะสมกับพื้ นที่ เป้ าหมาย มาใช้ เพ่ื อพัฒนา 

“เครื่องมือ” ที่สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง (Capacity Building) ให้กับชุมชน เป้าหมาย  

 

ขอบเขตและข้อจ ากัด 

 งานวิจัยนี้แบ่งการศึกษาวิจัยออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรก – เป็นการศึกษาถึงสถานการณ์ด้าน

สุขภาพ ด้านสังคมของชุมชนเป้าหมาย เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบติดตามผลกระทบต่อสุขภาพของ

ชุมชน (self-monitoring system) ส่วนที่สอง - เป็นการศึกษาทบทวนกฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบข้ามพรมแดน โดยพิจารณาทั้งกฎหมายภายในของ

ประเทศไทย กฎหมายของสปป.ลาว รวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศ เพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอแนะในส่วนของ

กฎหมายและนโยบาย 
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ทบทวนวรรณกรรม 

ข้อกังวลต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อมชุมชนทั้งฝั่งประเทศลาวและประเทศไทย เมื่อพิจารณา

บทเรียนจากโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ9 จังหวัดล าปาง 

                                                            
9  ตั้งอยู่ในบริเวณหุบเขา มีภูเขาล้อมรอบเกือบทุกด้าน หรือ “แอ่งแม่เมาะ” ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดกว่า 85,000 ไร ่เกือบ

คร่ึงหนึ่งถูกใช้ไปเป็นพื้นที่เหมืองถ่านหิน และโรงไฟฟ้า (30,000 ไร)่ 

เริ่มก่อสร้างในปี 2501 มีก าลังการผลิตเคร่ืองละ 6.25 เมกกะวัตต์โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตไฟฟ้าไว้ใน

ในโครงการก่อสร้างเขื่อนภูมิพล เริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าเม่ือปี 2503 และเลิกใช้งานในปี 2521 ต่อมา วันที่ 17 

สิงหาคม 2515 ได้รับอนุมติโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 1-3 ในเวลานั้น รัฐบาลไม่ได้ให้ความสนใจเร่ือง

สิ่งแวดล้อมเพราะเกรงว่าจะท าให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าสูงขึ้น แต่ในการขอกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชีย เพื่อสร้าง

โรงไฟฟ้าหน่วยที่ 4 และการขอกู้เงินจากธนาคารโลกเพ่ือพัฒนาเหมืองลิกไนต์ ธนาคารทั้งสองก าหนดเงื่อนไขใน

การให้กู้เงิน โดยให้ศึกษาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้สร้างสถานีตรวจวัดอากาศ และให้ก าหนดมาตรฐาน

สารพิษที่จะปล่อยออกมา กฟผ.จึงได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ทั้งในแง่เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม และ

ได้เสนอโครงการผ่านส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผลการศึกษายืนยันว่าจะไม่

มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต่อมาในการศึกษาเพ่ือสร้างโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 10-11 พบว่า บางจุดอาจเกิดสารพิษเกิน

มาตรฐาน แต่สวนใหญ่อยู่บนเขาท่ีไม่มีผู้คนอยู่อาศัย เงื่อนไขในการอนุมัติคือต้องมีการติดตามผล และหากมีปัญหา

ก็ให้ติดตั้งเคร่ืองดักสารพิษ อย่างไรก็ดี โรงไฟฟ้าหน่วยที่ 1-11 มีเคร่ืองดักฝุ่น แต่ไม่มีเคร่ืองกรองก๊าซซัลเฟอร์ได

ออกไซด์ (Flue Gas Desulfurization หรือ Scrubber) เพราะจากการศึกษาพบว่าบรรยากาศสามารถรับได้ ส่วน

หน่วยที่ 12-13 (สร้างปี 2536) ได้มีการติดตั้งเคร่ืองกรองก๊าซ และรายงานผลการศึกษาโดยบริษัทที่ปรึกษาเสนอ

ให้ กฟผ.ตดิตั้งเคร่ืองดักกา๊ซ ในโรงงานหน่วยที่ 8-11  

เป็นเมืองแบบเปิด มีปริมาณส ารองทางธรณีวิทยาราว 1,140 ล้านตัน เปิดหน้าดินและน าลิกไนต์เป็น

เชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าราวปีละ 15-17 ตัน ปัจจุบันขุดขึ้นมาใช้แล้ว 347 ล้านตัน, ดู “รู้จักกับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ แหล่ง

ผลิตไฟฟ้าจากถา่นหินลิกไนต์ท่ีใหญท่ี่สุดในประเทศไทย“ สืบคน้ได้ที่ 

http://www.balanceenergythai.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E

0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%84

%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%

80%E0%B8%A1/ ปัจจุบัน บ่อเหมืองมีความกว้างราว 4,000 เมตร ยาวราว 7,500 เมตร ลึกราว 300 เมตร และ

ตั้งเปา้ขุดถา่นหินต่อไปราว 20 ปี ประมาณการณ์ว่าบ่อเหมืองจะมีความลึกประมาณ 500 เมตร, ดูเพิ่มเติม บ าเพ็ญ 

ไชยรักษ์, “23 ปีมลพิษที่แม่เมาะ: ความยุติธรรมที่มิอาจยุติความตาย”, นิตยสารสารคดี ปีที่ 31 ฉบับที่ 361 

มีนาคม 2558 

http://www.balanceenergythai.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A1/
http://www.balanceenergythai.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A1/
http://www.balanceenergythai.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A1/
http://www.balanceenergythai.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A1/
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การด าเนินการโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะที่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพกับประชาชนในหมู่บ้านสบ

ป้าด ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง10  ในปีพ.ศ.2535-254011 ท าให้สังคมไทยเริ่มเรียนรู้จักถึง

ผลกระทบของ “ฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (1 ไมครอน เท่ากับ 0.0001 ซม.) 12 และ “ก๊าซ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์”13 ซ่ึงในเวลาต่อมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ได้จ่ายเงินชดเชียกว่า 4 ล้านบาท 

โดยจ่ายให้ผู้ป่วยรายละ 5,000 บาท ผู้ป่วยนอกรายละ 1,000 บาท จ่ายเงินค่าเสียโอกาสในการ

ท างานในช่วงที่ป่วยรายละ 100 บาท/วัน รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายที่เกิดกับสัตว์

และพืชผลทุกกรณี อย่างไรก็ดีเงินที่จ่ายชดเชยนี้เป็นการจ่ายตามความเสียหายที่เกิดข้ึนจริงและ

สามารถเห็นผลเสียหายอย่างชัดเจน มิใช่การชดเชยผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว14 

และผลกระทบระยะยาวก็เปิดเผยตัว ชุมชนใน “แอ่งแม่เมาะ” เป็นที่ตั้งของเหมืองถ่านหินและ

โรงไฟฟ้าถ่านหิน จ านวน 5 ต าบล 23 หมู่บ้าน ต้องเผชิญกับปัญหาด้านสาธารณสุข เจ็บป่วยและ

เสียชีวิต รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลงจนสร้างหนี้สิน ในปี 2546 ผู้ป่วยที่อาศัยรอบเหมืองแม่

เมาะและโรงไฟฟ้าจ านวน 131 รายจึงฟ้องกฟผ.ต่อศาลปกครอง ในฐานละเมิดละเลยต่อหน้าที่ตามที่

กฎหมายก าหนด และขอให้กฟผ.ชดเชยเยียวยาผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 

                                                            
10  ตั้งอยูห่่างจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 4-11 ไปทางทศิตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 5-6 กิโลเมตร  
11   เดือนตุลาคมในปีนั้น เกิดความผกผันของอากาศ ลมเปลี่ยนทิศไปทางตะวันออกเฉียงใต้ เข้าหมู่บ้านสบป้าด 

อากาศอุ่นทางทิศตะวันออกลอยตัวสูงขึ้น อากาศเย็นทางทิศตะวันตกพัดเข้าแทนที่ จึงดึงเอาสารพิษที่ถูกกักไว้ใต้

เพดานอากาศลงสู่พื้นดิน ประกอบกับวันที่ 2 ตุลาคม ฝุ่นและก๊าซมีมากขึ้น เพราะเคร่ืองดักฝุ่น (electrostatic 

precipitator) ของโรงไฟฟ้าที่ 2 เสีย และมีอากาศนิ่ง, ดูรายละเอียดเพิ่มเติม สมุดปกขาวทีดีอาร์ไอ, “อากาศเป็นพิษ

ที่แม่เมาะ : ทางเลือกในการผลิตไฟฟ้า”, สถาบนัวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2536, หน้า 3 

12 ขนาดของฝุ่นที่เล็กกว่า 10 ไมครอน คือขนาดที่สามารถเข้าสู่ร่างกายโดยเข้าไปถึงถุงลมปอด ด้วยเพราะขนของ

เย่ือบุทางเดินหายใจไม่สามารถปัดอนุภาคที่มีขนาดเล็กเช่นนี้ออกไปได้ ผลกระทบที่ตามมาก็คือ ฝุ่นจะถูกขังอยู่ใน

ปอดซึ่งส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพ (chronic effects) คือประสิทธิภาพการท างานของปอดจะลดลง 
13  แม้มันจะไม่สะสมในร่างกาย เพราะก๊าซจะสลายตัวเหลือครึ่งหนึ่ง (half life) ภายใน 4-5 ชั่วโมง และร่างกายจะ

สามารถขับออกได้ หากไม่ได้รับก๊าซพิษนี้เข้ามาใหม่ แต่มันจะส่งผลให้เย่ือบุทางเดินหายใจระคายเคืองและบวม 

หลอดลมตีบลง หายใจล าบาก แสบจมูก แน่นหน้าอกจนหายใจไม่ออก หอบหืด และจะท าลายเย่ือบุทางเดินหายใจ

และระบบกรองป้องกันของเสียและเช้ือโรค หากได้รับก๊าซนี้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจก่อให้เกิดการติดเช้ือมีผล

เฉียบพลันถึงชีวิตได้ ผลเร้ือรังก็คือท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในปอด หากผู้ป่วยสูบบุหรี่จะท าให้พิษจากบุหรี่สะสม

ในปอดนานกวา่ปกติ โอกาสเกดิมะเร็งจะมากขึ้น 
14  เพิ่งอ้าง,  หน้า 4 
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การไต่สวนคดีของศาลปกครอง มีข้อเท็จจริงที่ยุติว่า ค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในพื้นที่แม่

เมาะสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานในพื้นที่แม่เมาะ คือ 1,300 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 15 เป็นเวลา 50 

เดือน จากระยะเวลาที่ตรวจ 70 เดือน (รายงานการตรวจวัดอากาศของกรมควบคุมมลพิษ)  ส่วนที่

เหลืออีก 20 เดือน พบค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เกินกว่า  780 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็น

เวลา 17 เดือน โดย กฟผ. เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ โดยเฉพาะพิษของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ท าให้

คนที่ได้รับเข้าไปมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและท าให้เยื่อบุจมูก เยื่อบุคอ เยื่อบุตาอักเสบ 

ประกอบกับราษฎรที่ได้รับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นเวลา 67 เดือน ซ่ึงมีการปล่อยก๊าชซัลเฟอร์ฯ 

เกินมาตรฐานไม่น้อยกว่า 248 ครั้ง และศาลก าหนดค่าเสียหายเป็นค่าเส่ือมสุขภาพอนามัยและจิตใจ 

ผู้ฟ้องส่วนใหญ่จะได้รายละ 246,900 บาท พร้อมดอกเบี้ย  ต่อมา ศาลปกครองสูงสุด (คดีหมายเลข

ด าที่ อ. 1110-1128/2552 หมายเลขแดงที่ อ. 730-748/2557) วินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้ฟ้องคดี

ได้รับผลกระทบจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เกิดจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีป่วยเป็น

โรคในระบบทางเดิน หายใจ โรคปอด หรือเกิดอาการระคายเคืองตามเยื่อบุผนัง ตามร่างกาย จึงเช่ือ

ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับอันตรายเสียหายจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่แพร่กระจายจาก  โรงไฟฟ้าแม่

เมาะของผู้ถูกฟ้องคดี อันเป็นผลจากการที่ กฟผ. ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย  ก าหนดให้ต้อง

ปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมบางมาตรการ  และได้ก าหนด

ค่าเสียหายส าหรับการรักษาพยาบาล, ค่าขาดประโยชน์จากการประกอบอาชีพ และค่าทดแทนการ

เส่ือมสมรรถภาพ สุขภาพ และอนามัย16 

สอดคล้องกับรายงานล่าสุดของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์ดที่คาดว่าจนถึงปี 2554 มลพิษ

ทางอากาศจากโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทยท าให้เกิดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึง 1,550 คน

และหากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและที่อยู่ระหว่างการวางแผนเปิดด าเนินการใช้

จริงทั้งหมดอัตราการเสียชีวิตจะเพ่ิมสูงถึง 5,300 รายต่อปี  

 

CHIA กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการเตรียมความพร้อมและติดตาม

ผลกระทบด้านสุขภาพชุมชน 

                                                            
15 ในพื้นที่อ่ืน คา่มาตรฐานคือ 780 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
16 ดู เพิ่มเติมhttp://enlawfoundation.org/newweb/wp-content/uploads/Summary_Decision_SupremeAdminCourt_ 

MeamohCompensationCase.pdf 
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จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นไม่พบว่า ชุมชนแอ่งแม่เมาะ ซ่ึงได้รับผลกระทบจากการ

ด าเนินงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จะน าแนวคิดเรื่อง CHIA ไปปรับใช้เพ่ือสร้างเครื่องมือเพ่ือส่งเสริมความ

เข้มแข็งให้กับชุมชนในการติดตามและประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อม17 

อย่างไรก็ดี แม้งานโครงการวิจัยนี้จะกล่าวถึงผลกระทบด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อมที่ชุมชน

บริเวณแอ่งแม่เมาะเผชิญจากการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ แต่จ าเป็นต้องกล่าวด้วยว่า 

โครงการวิจัยฯ นี้มิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะท าการศึกษาผลกระทบ รวมถึงแนวทางการด าเนินงานเพ่ือ

ป้องกันหรือเยียวยาผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพเพ่ือเปรียบเทียบในเชิงพื้นที่หรือกลุ่ม

ประชากร (ชุมชนในแอ่งแม่เมาะ  จ.ล าปาง และชุมชนในพื้นที่อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน) เพราะดังที่

ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่า ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับชุมชนแม่เมาะเป็นจุดเริ่มต้นของข้อกังวลว่า ชุมชน

ที่อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน อาจมีความเส่ียงด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อมในลักษณะเดียวกัน หรือ

กล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดโครงการศึกษาวิจัยฉบับนี้ เพ่ือการเตรียมความพร้อมให้กับ

ชุมชนต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
17  มนทนา ดวงประภา ทนายความ มูลนิธินติิธรรมสิ่งแวดล้อม และคุณมะลิวัลย ์นาควิโรจน์ ตัวแทนชาวบา้นชุมชน

แม่เมาะ, สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เม่ือวันที่ 19 มกราคม 2560 
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กรอบแนวคิด 
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ระเบียบวิธีวิจัยและการด าเนินงาน 

การด าเนินงานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research 

:PAR) ภายใต้แนวคิดนิติสังคมศาสตร์ กล่าวคือ เป็นการด าเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) ผ่าน

กระบวนการค้นคว้าทางสังคม (Social Investigation)  และการปฏิบัติการ (Action) ระหว่างนักวิจัย และ

ชุมชนเป้าหมาย คือชุมชนบ้านด่านห้วยโกน๋ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน โดยท างานร่วมกับโรงพยาบาล อส

ม. ผู้ใหญ่ ก านันหรือผู้แทนชุมชน ฯลฯ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสถานการณ์ข้อเท็จจริงด้านต่างๆ อาทิ ความ

เป็นอยู่ของชุมชน วิถีชีวิต การผลิต โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพในปัจจุบัน ฯลฯ ใช้

น าแนวคิด “การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพชุมชน” (Community Health Impact Assessment-CHIA) ที่

เหมาะสมกับพื้นที่เป้าหมาย มาใช้เพ่ือพัฒนา “เครื่องมือ” ที่สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

(Capacity Building) ให้กับชุมชน เป้าหมาย  

นอกจากนี้ยังจะด าเนินการทบทวนกฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่

ที่อาจส่งผลกระทบข้ามพรมแดน โดยพิจารณาทั้งกฎหมายภายในของประเทศไทยและประเทศลาว 

 

ขอบเขตและข้อจ ากัดของการศึกษา 

 งานวิจัยนี้มุ่ งศึกษาสถานการณ์ ข้อเท็จจริงด้านสุขภาพ สังคม ของชุมชนเป้าหมาย 

สถานการณ์ข้อกฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะเบื้องต้นเพ่ือการเตรียมความ

พร้อมของชุมชนต่อไป  

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 30 เมษายน 2561 (15 เดือน) 

 

องค์กรรับผิดชอบ 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ส่วนที่ 1 

ชุมชน ความเสี่ยงข้ามพรมแดนและการเริ่มต้นระบบเฝ้าระวัง 
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บทที่ 1 

ชุมชนในความเสี่ยงด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนา

ขนาดใหญ่ ศึกษากรณีบ้านน ้ารีพัฒนา และบ้านน ้าช้างพัฒนา 

 

 

1.1 ท่ีตั ง สภาพภูมิประเทศ และข้อมูลประชากร 

 

บ้านน้้าช้างพัฒนาและบ้านน้้ารีพัฒนา เป็นหมู่บ้านของชาวลัวะ (Lau) ตั้งอยู่บนภูพยัคฆ์ ใน

เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต้าบลขุนน่าน อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็น

หมู่บ้านชายแดน ทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต้ติดกับบ้านเปียงก่อ 

ต.บ้านด่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ทิศตะวันออก ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว และทิศตะวันตกติดกับบ้านกิ่วจันทร์ ต.ขุนน่าน อ. เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 

 

ภาพท่ี 1 สภาพหมู่บ้านน ้ารีพัฒนา ภาพท่ี 2 ถนนภายในหมู่บ้านน ้ารีพัฒนา 

 

ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นพื้นที่ต้นน้้าน่าน มีห้วยเล็กๆ หลายสาย ล้า

น้้าหลักที่ ใช้ในการอุปโภค บริโภค ท้าการเกษตร และเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติ มีสองสาย

คือ ล้าน้้ารีและล้าน้้าช้าง สภาพภูมิอากาศมี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูฝนระหว่างเดือน  พฤษภาคม – 
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กันยายน ฤดูหนาวระหว่างเดือน  ตุลาคม – กุมภาพันธ์ และฤดูร้อนระหว่างเดือน   มีนาคม – 

เมษายน ทั้งนี้ในช่วงฤดูหนาวจะมีระยะเวลายาวนานมากกว่าฤดูอ่ืนๆ และมีความหนาวเย็นมาก1  

 

ภาพท่ี 3 ล้าน ้าช้าง เป็นแหล่งน ้าดิบส้าหรับประปาภูเขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภูพยัคฆ์ ในอดีตเป็นฐานส้าคัญแห่งหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน

นอกจากเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านแล้ว ยังมีสถานที่ราชการ หน่วยงานและโครงการพัฒนาตั้งอยู่ใน

พื้นที่นี้จ้านวนมาก  อาทิ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทย แม่ฟ้าหลวง โรงเรียนขยายโอกาส ได้แก่ 

โรงเรียนบ้านน้้าช้างพัฒนา และ โรงเรียนบ้าน้้ารีพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์สาธารณสุขมูล

ฐานเพ่ือชุมชน ( ศสมช.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านน้้ารีพัฒนา สถานีพัฒนาเกษตร

พื้นที่สูงภูพยัคฆ์  โครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้้าน่าน  โครงการแม่ฟ้าหลวง  และ

โครงการปิดทองหลังพระ เป็นต้น 

ปัจจุบันทั้งสองหมู่บ้านรวมกัน มี 456 หลังคาเรือน จ้านวนประชากร  1,767 คน แบ่งเป็น

บ้านน้้าช้างพัฒนา มี 217 ครัวเรือน ประชากร 830 คน บ้านน้้ารีพัฒนา มี 239 ครัวเรือน 

ประชากร 937 คน โดยส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ ลัวะ ซึ่งเป็นคนท้องถิ่นดั้งเดิมที่อยู่อาศัยมาก่อนที่จะ

มีการตั้งหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ ชาวบ้านส่วนใหญ่ถือบัตรประชาชนไทย มีบางส่วนถือบัตร

                                                            
1  สรุปรายงานประจ้าปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบา้นน้้ารพีัฒนา พ.ศ. 2559 

https://www.gotoknow.org/posts/252220
https://www.gotoknow.org/posts/252220
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ประจ้าตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทย และมีคนต่างด้าวซ่ึงเป็นคนลาวที่เดินทางมารับจ้างท้าไร่อาศัยอยู่ใน

หมู่บ้านด้วย 

 

ภาพท่ี 4-5 ภาพบ้านและวิถีชีวิตของชาวบ้านน ้ารีพัฒนา 

 

 

1.2 ประวัติศาสตร์ชุมชน 

 

พื้นที่บริเวณบ้านน้้ารีพัฒนาและบ้านน้้าช้างพัฒนา เป็นที่อยู่อาศัยของชาวลัวะ2  มาแต่

ดั้งเดิม โดยในอดีต จะสร้างบ้านอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 หลังคาเรือน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเครือ

ญาติกัน  โดยกลุ่มบ้านจะกระจายอยู่ในป่าตามแนวชายแดนครอบคลุมพื้นที่ทั้งฝั่งประเทศไทยและ 

สปป.ลาว พ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติจากป่าเป็นหลักในการด้ารงชีวิต ทั้งใช้สร้างที่อยู่อาศัยและ

เป็นแหล่งอาหาร อาทิ หมูป่า กว้าง เก้ง ไก่ป่า ปู ปลา หน่อไม้ กล้วย ผักในป่าชนิดต่างๆ เผือก มัน 

และปลูกข้าวไร่ ซ่ึงเป็นข้าวเหนียว รวมถึงผักกาดและพืชผักสวนครัวต่างๆ ไว้เป็นอาหาร  ไม่มีการ

ซ้ืออาหารจากภายนอกชุมชน อุปกรณ์ในการหุงหาอาหาร จะใช้ไม้ไผ่และหม้อดิน 

                                                            
2 ในจังหวัดน่าน มีชาวลัวะอาศัยอยู่ในเขตสิบอ้าเภอได้แก่ อ้าเภอเมือง อ้าเภอเวียงสา อ้าเภอปัว อ้าเภอเชียง

กลาง อ้าเภอทุ่งช้าง อ้าเภอแม่จริม อ้าเภอสันติสุข อ้าเภอบ่อเกลือ อ้าเภอสองแคว และอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

มี เป็นชนกลุ่มน้อยที่มีประชากรมากที่สุดของจังหวัดน่าน แบ่งออกเป็นสองกลุ่มได้แก่ ลัวะมั ล และลัวะ

ไปร รูปรา่งลักษณะของชาวลัวะ (ถิ่น) มีร่างเล็กผิวคล้้า ภาษาพูดเป็นภาษาในตระกูล มอญ - เขมร 
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วิถีการเพาะปลูกของชาวลัวะในอดีต 

เป็นการท้าไร่หมุนเวียน  ซ่ึงจะไม่มีแปลงนาถาวร  แต่จะปลูกข้าวไร่แซมไปกับผืนป่าที่พอจะ

มีพื้นที่ให้หยอดเมล็ดพันธุ์ ไม่มีการตัดต้นไม้ใหญ่หรือถากถางให้เป็นพื้นที่ของตัวเอง ในการท้าข้าว

ไร่จะใช้ควายไถนา ใครที่ไม่มีควายจะใช้จอบสับดินแทนและจะมีวัฒนธรรมการ “เอามือกัน” (การ

ลงแขก)  นอกจากนี้ยังปลูกข้าวโพดสาลีและเก็บผักกาดท่ีเกิดในป่ามาปลูกบริเวณใกล้บ้านรอให้โต

เพ่ือน้ามาเป็นอาหาร   นิยมหาอาหารจากป่ามาบริโภค ได้แก่ เผือก  มัน  หน่อไม้  เห็ด หัวปลี  

พริก  สัตว์ป่า ได้แก่ ไก่ป่า  หมูป่า  กระรอก  และหาปู  ปลา ในล้าธาร  

การประกอบอาหาร 

ใช้เพียงเกลือเป็นเครื่องปรุงกับเนื้อสัตว์และผักที่หาได้ กินกับข้าวไร่ที่เป็นข้าวเหนียว  ในบาง

ปีที่ข้าวไม่พอกินจะต้องขุดเผือก ขุดมัน และต้าข้าวโพดสาสีแห้งนึ่งกินแทนข้าว ชาวบ้านที่อาศัยอยู่

บริเวณบ้านน้้าช้างพัฒนาจะน้าของป่าไปแลกเกลือที่อ้าเภอบ่อเกลือ ส่วนที่อยู่บริเวณบ้านน้้ารี

พัฒนาจะไปแลกเกลือที่ฝั่งลาว3 ส้าหรับน้้าด่ืมจะใช้น้้าจากล้าห้วย และใช้ส้าหรับทุกอย่างทั้ง

อาบน้้า ซักผ้า ช้าระล้างสิ่งต่างๆ ส่วนการขับถ่ายในป่า   

ส่ิงของที่ต้องซื อหา 

จะมีเพียงเสื้อผ้า ผ้าห่ม มีดพร้า จอบ เสียม หม้อดิน และเกลือเท่านั้น ซ่ึงข้าวของเครื่องใช้

ต่างๆ เหล่านี้นอกจากจะไปหาซ้ือจากฝั่งลาวแล้วก็จะมีคนหยวน (คนลาว) เข้ามาขายถึงในชุมชน

ด้วย  รายได้ในสมัยก่อนมาจากการเลี้ยงวัว ควาย โดยจะมีพ่อค้าจากข้างนอกเข้ามารับซื้อ  

การรักษาพยาบาล 

ในยามเจ็บป่วยจะใช้พิธีกรรมโดยหมอผี เช่น การร่ายคาถาเป่า  การมัดขวัญ (ผูกแขน) 

โดยเชื่อว่ามีสาเหตุมาจากผีป่าท้าให้เจ็บปว่ย รวมทั้งมีการใช้สมุนไพรรว่มด้วย อาทิ ต้นล้าเก็ง ใช้ใบ

และรากมาต้มดื่ม ช่วยแก้ไข้หวัด ปวดศีรษะ , ผักสีทอง  กินในแก้ไอ้หอบ ,ต้นลุบลิบ ต้มใบและราก

ด่ืมช่วยบ้ารุงร่างกาย เจริญอาหาร  เป็นต้น การคลอดจะท้าโดยหมอต้าแย บางรายคลอดเอง ตัด

สายสะดือโดยใช้ไม้ไผ่เหลาคมๆและลนไฟก่อน หลังคลอดบุตรจะต้องอยู่ไฟประมาณ 1 เดือน ใน

ระหว่างนั้นจะต้องกินแต่น้้าร้อนกับข้าวต้มที่ต้มในกระบอกไม้ไผ่ และกินใบมะเด่ือต้มกับหัวปลีไม่ใส่

เกลือ กินจนกว่าสะดือลูกจะหลุด  ใช้การอมเกลือแทนยาสีฟัน น้้ายาสระผมท้ามาจาก  ผักสะแห

ลบกับน้้าซาวข้าว หมักรวมกันไว้ 2 วันแล้วน้ามาต้ม จากนั้นน้าน้้ามาสระผม ท้าให้ผมล่ืนเงางาม 

การซักผ้าจะใช้เม็ดมั๊กสะแหน้ามาทุบจะเกิดฟองน้ามาซักผ้าท้าให้ผ้าสะอาด 

 

                                                            
3 นางพร มั่นคง อายุ 60 ปี สัมภาษณเ์มื่อวันที่ 20 พ.ค. 2560   
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ลักษณะบ้านเรือน 

ฝาบ้าน ท้าจากไม้ไผ่สานหรือใช้ใบตองตึง หลังคาท้าจากหญ้าคา  เสาบ้านใช้ไม้เป็นต้นใน

ป่าแต่จะเป็นต้นเล็กเท่าล้าแข้งเพราะบ้านจะอยู่ได้ไม่นานก็ต้องสร้างใหม่ 

ด้านความเชื่อ 

ชนเผ่าลัวะจะนับถือผีบ้าน  ผีป่า  ผีเจ้าที่ที่ปกปักรักษาคุ้มครองให้ทุกคนปลอดภัย 

พิธีกรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  คือ พิธีกรรมที่เกี่ยวกับข้าว โดยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนคือ  

ขั นตอนแรก  พิธีแปงโสลด4 จะเป็นการไหว้บอกกล่าวเจ้าที่ก่อนท้านาแต่ละปีและ

ถามผีเจ้าที่ว่าต้องการอะไรเป็นของเซ่นไหว้ โดยมีหมอผีเป็นผู้ท้าพิธีกรรม 

ขั นตอนท่ีสอง พิธีวางเปลือกข้าว จะเชิญหมอผีมาที่บ้าน เพ่ือบอกกล่าวผีบ้านว่าได้

ท้าการปลูกข้าวเสร็จแล้วในปีนี้ แล้วจะน้าข้าวเปลือกมาใส่ไว้ใน แอ๊บ (ไม้ไผ่สารทรงกระบอก

เหมือนฝากระติ๊บข้าว) วางไว้บนหิ้งบูชาในบ้าน 

ขั นตอนท่ีสาม พิธีรับดอกข้าว เป็นการบอกกล่าวเจ้าที่ให้ดูแลรักษาต้นข้าวให้งาม มี

ผลผลิตดี จะท้าช่วงข้าวก้าลังจะตั้งท้อง และจะน้าต้นข้าวกลับมาบ้านแล้วใส่ไว้ในแอ๊บ เช่นกันกับ

เปลือกข้าว 

ขั นตอนที่ส่ี พิธีกินดอกด้าดอกแดง คือ พิธีกรรมส้ินสุดการเก็บเกี่ยว จะน้าผลผลิต

กลับมาเก็บในยุ้งฉางที่บ้าน จะเชิญหมอผีมีเป็นผู้ประกอบพิธีให้ที่บ้าน โดยมีของเซ่นไหว้ ได้แก่ ไก่

ต้ม 1 ตัว เหล้าขาว 1 ขวด สลวยอีก 4 อัน (กรวยดอกไม้ เทียนข้ีผ้ึง 2 ดอก ยอดไม้ 1 ยอด) น้ามา

ประกอบในพิธีสวดเป็นภาษาลัวะ “ความหมายของพิธีกรรมคือ การขอบคุณข้าว ซ่ึงคนลัวะถือว่า

ข้าวเป็นส่ิงศักด์ิสิทธิ์ เพราะข้าวให้ชีวิต” 

 

                                                            
4  ชาวลัวะแห่งจังหวัดน่านมีเคร่ืองดนตรีประจ้าเผ่าเป็นเคร่ืองดนตรีที่ท้าจากไม้ไผ่ กลุ่มปรัย เรียกเคร่ืองดนตรี

ของเขาว่า “เประห์” และกลุ่มมัล เรยีกว่า “ปิอ์” หรือที่คนเมืองเรียกว่า “พิ” เคร่ืองดนตรีทั้งสองชนิดนี้ท้าจากไม้

ไผ่เหมือนกัน แต่มีรูปทรงลักษณะ วิธีการเล่น ตลอดจนโอกาสในการเล่นที่แตกต่างกันออกไป “พิ” หรือในภาษา

ลัวะ เรยีกว่า “ปิอ์” เป็นเคร่ืองดนตรีของชาวลัวะมัล ที่สรา้งขึ้นเพ่ือใชต้ีให้จังหวะ เกดิความสนุกสนานเพลิดเพลิน

ในพิธีโสลดหลวง “พิ” ท้าขึ้นจากไม้ไผ่ชนิดหนึ่ง เรียกว่า “ไม้เฮียะ” พิจัดเป็นเคร่ืองดนตรีพิเศษของชาวลัวะ  

(สืบค้นจาก http://vilavickey.blogspot.com/ เข้าถงึเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561) 

http://vilavickey.blogspot.com/%20เข้าถึง
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ภาพท่ี 6  ผู้สงูอายุชาวลัวะ ที่บ้านน ้ารีพัฒนา และ หิ งไว้ผีในบ้าน 

 

ปี พ.ศ. 2510 พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้มาตั้งฐานทัพใหญ่อยู่ที่ภูพยัคฆ์ มีการตั้ง

หมู่บ้านในการปกครองของพรรคคอมมิวนสิต์  โดยพื้นที่บ้านน้้าช้างพัฒนาเดิมคือ บ้านกู้ชาติ  บ้าน

เอกราช  บ้านธงชัย และบ้านชนะ  ส่วนบ้านน้้ารีพัฒนาเดิมคือบ้านสามัคคี  บ้านปลดแอกและบ้าน

น้้าใส จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2526 หลังการล่มสลายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย รัฐบาล

ไทยจึงได้ตั้งหมู่บ้านข้ึนใหม่ เป็น หมู่บ้านน้้าช้างพัฒนา และหมู่บ้านน้้ารีพัฒนาในปัจจุบัน หลังจาก

นั้นหมู่บ้านได้มีการพัฒนาเปล่ียนแปลงมาตามล้าดับ สรุปได้ดังตารางข้างล่างนี้ 
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จากโครงการพัฒนาในพ้ืนที่ชายแดน: ศึกษากรณีผลกระทบจากโรงไฟฟา้หงสา ในจังหวดัน่าน 

ตารางท่ี 1 สรุปล้าดับเหตกุารณ์การเปล่ียนแปลงท่ีส้าคัญของ 

บ้านน ้าช้างพัฒนาและบ้านน ้ารีพฒันา ตั งแต ่ปี พ.ศ. 2528 – 2560 

ปี พ.ศ. การเปล่ียนแปลง 

2528  สร้างโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ที่บ้านน้้ารีพัฒนา 

 สร้างสถานีอนามัย โดยมีทหารเป็นหมอประจ้าอนามัย 

 สร้างโรงเรียนบ้านน้้าช้างพัฒนา 

2530  แนวร่วมพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกลุ่มท่ีเข้ามอบตัว ต่อทางการไทย

รอบสอง กลับเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ซ่ึงในขณะนั้นมีบ้านประมาณ 50 

หลังคาเรือน 

2531 - 2532  มีการตัดถนนลูกรังเส้นทางจากห้วยโก๋นเข้ามาในหมู่บ้าน โดยทหารช่าง 

2535  ตั้งส้านักงานป่าไม้ในหมู่บ้านน้้ารีพัฒนาและท้างานร่วมกับชาวบ้าน  

 ชาวบ้านเริ่มมีรายได้จากการรับจ้างเป็นคนงานในส้านักงานป่าไม้  โดยงานท่ี

ท้าคือการปลูกป่า ได้ค่าจ้างวันละ 50 บาท 

 บ้านน้้ารีพัฒนาได้ตั้งสหกรณ์  เพ่ือรวมเอา กง  ปอสา  ละหุง ไปขาย  

สหกรณ์ท้าหน้าท่ีเป็นกองทุนและมีปันผลประจ้าปีคืนให้กับสมาชิก   

 พืชผลทางการเกษตรทั้งในหมู่บ้านน้้ารีพัฒนาและหมู่บ้านน้้าช้างพัฒนาจะ

ขายในนามสหกรณ์บ้านน้้ารีพัฒนา (กง ปอสา งา ละหุง) 

2535 - 2542  มีการจัดสรรที่ดินเป็นสัดส่วน ไม่ให้บุกรุกป่าท้าไร่ ดังวิถีในอดีต 

2536  ชาวบ้านเร่ิมทยอยท้าบัตรประชาชนที่ อ.บ่อเกลือ 

 ทางการเริ่มลดการช่วยเหลือด้าน เส้ือผ้า อาหาร 

 มีนโยบายการคุมก้าเนิดบุตร 

2537 - 2542  ส้านักงานป่าไม้ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทน เน่ืองจากปัญหาการบุกรุกป่าเพ่ือ

ท้าไร่ 

2538  ท้าประปาภูเขา เพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภค  

2538 - 2539  มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นครั้งแรก 

2540  ศาสนาพุทธเร่ิมเข้ามาในหมู่บ้าน  

2542  โครงการพัฒนาเกษตรพื้นท่ีสูงส่งเสริมการปลูกกาแฟ (รอบท่ี 1) 

 คนในหมู่บ้านเริ่มออกไปท้างานนอกหมู่บ้าน โดยมีนายหน้าเข้ามาติดต่อรับคน

ออกไป เป็นแรงงานในฟาร์มหมู  บ่อกุ้ง ผู้หญิงไปท้างานเป็นพ่ีเล้ียงเด็ก  
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ปี พ.ศ. การเปล่ียนแปลง 

ในช่วงนั้นชาวบ้านต้องการเงินกลับมาสร้างบ้าน  

 มีไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้าน 

2543  ศาสนาคริสต์เริ่มเข้ามาในหมู่บ้านโดยเร่ิมเข้ามาท่ีบ้านน้้าช้างพัฒนาก่อน 

 ผู้ใหญ่บ้านจากการสรรหาหมดวาระ (ผู้ใหญ่บุญทอง) 

2544  มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านครั้งแรก โดยผู้ใหญ่กานต์ ได้รับการเลือกให้เป็น

ผู้ใหญ่บ้านน้้าช้างพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน 

2545  ปรับปรุงซ่อมแซมเป็นถนนลาดยาง 

2547  ชาวบ้านร่วมกับผู้ น้ าชุมชนและหน่วยงานราชการ ท้ าข้อตก ลงเพ่ือ

เปล่ียนแปลงท่ีท้ากิน  

 วางระบบจัดการน้้าเพ่ือการเกษตร โดยการท้าฝายไม้และฝายแบบกล่อง

เกรเบ้ียน  

 จัดตั้งสหกรณ์บ้านน้้าช้าง เพื่อขายพืชผลทางการเกษตร (กง ปอสา งา ละหุง)  

2547 - 2552  สัตว์เลี้ยงในชุมชนตายจ้านวนมากโดยไม่ทราบสาเหตุ 

 ข้าวในนามีผลผลิต โดยเฉล่ีย 30 ถัง/ไร่ 

2548 - 2549  เริ่มมีการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์เพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ  เนื่องจากคนท่ีปลูกก่อน

หน้าได้ผลผลิตและก้าไรดี  ท้าให้มีการบุกรุกถางป่าเป็นไร่ข้าวโพดมากข้ึน

ตามไปดัวย 

 โครงการพัฒนาเกษตรพื้นที่สูงส่งเสริมการปลูกกาแฟ (รอบที่ 2) และส่งเสริม

ให้ปลูกหม่อน (รอบท่ี 1) 

2549 

 

 การปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ให้ผลผลิตดี ขายได้ราคา เป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจใน

หมู่บ้านดี ท้าให้ชาวบ้านเริ่มปลูกตามกันมากข้ึน  ขยายพื้นท่ีปลูกมากข้ึน  มี

การใช้ปุ๋ย  ใช้สารเคมี ยาฆ่าหญ้า มากขึ้น 

2550  มีพ่อค้าคนกลางเข้ามาในหมู่บ้าน  เพ่ือแจกพันธุ์ข้าวโพดและรับซ้ือผลผลิต 

 ชาวบ้านเริ่มใช้เครื่องจักรช่วยทุ่นแรง  อาทิ  รถไถนา  เครื่องมือพ่นยาฆ่า

หญ้า  รถจักรยานยนต์ 

2550  มีชาวบ้านประกาศเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเพ่ิมเติม 16 คน 

2552  โครงการปิดทองหลังพระเข้ามาจัดอบรมให้กับชาวบ้าน  เพื่อปลูกฝังแนวคิด  

คนสร้างป่า ป่าสร้างคน 
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ปี พ.ศ. การเปล่ียนแปลง 

 ผู้ เข้าร่วมพัฒนาชาติไทยกลุ่มบ้านน้้าช้าง  ไปศึกษาดูงาน การขุดท้านา

ขั้นบันได  

2553  มีการจัดสรรท่ีดินท้ากิน (รอบ 2 ) เพราะประชากรเพิ่มมากข้ึน มีการบุรุกป่า

เพิ่มมากข้ึน เพ่ือก้าหนดขอบเขตให้ชัดเจน  ซ่ึง ใครท่ีท้ากินไม่พอจัดสรรเพ่ิม

ให้  ใครมีท่ีท้ากินมากเกินท่ีท้ากินเดิมจะต้องคืนส่วนท่ีเกิน  โดยจะพิจารณา

เป็นรายบุคคล 

 โครงการปิดทองหลังพระเข้ามาให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้าน 

เช่น ท้าระบบน้้าเข้านา  ส่งเสริมปลูกพืชหลังนา  การท้าอาชีพเสริม 

2553 - 2554  โครงการปิดทองหลังพระเข้ามาส่งเสริมการปลูกป่าอย่างจริงจัง  โดยให้แบ่ง

ท่ีดินเพ่ือปลูกป่าเศรษฐกิจ พืชท่ีปลูกคือ กาแฟ หม่อน กล้วย และ เม็ดมะม่วง

หิมพานต์ 

 ปศุสัตว์เข้ามาฉีดวัคซีนสัตว์เล้ียง  วัว ควาย หมู ไก่ ฯ ท้าให้สัตว์เล้ียงตาย

น้อยลง 

2555  ยายสี ซ่ึง เป็นหมอยาสมุนไพร  หมอเป่า หมอน้้ามนต์รักษาโรค  มีต้ารับยา

สืบทอด 4 ต้ารับ คือ รักษาท้องร่วง  ไข้หวัด  กระเพาะปัสสาวะอักเสบ และ 

ห้ามเลือดอายุ เสียชีวิตด้วยอายุ 100  ปี 11 วัน  

2555 - 

ปัจจุบัน 

 รายได้หลักมาจากการขาย กาแฟ หม่อน  ข้าวโพด ท้างานในส้านักงานป่าไม้  

ท้างานในโครงการพัฒนาเกษตรพื้นท่ีสูงภูพยัคฆ์ และมีบางส่วนออกไป

ท้างานนอกหมู่บ้านเพ่ือหาเงินกลับมาสร้างบ้าน  

 โครงการแม่ฟ้าหลวงเข้ามาในหมู่บ้าน  ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ  มี

นโยบายฟื้นพ้ืนท่ีป่า และมีการจัดโซนน่ิงพื้นท่ีปลูกป่าไม้ 

 ส่งเสริมปลูกกล้วย (รอบ 2 ) โดยโครงการปิดทองหลังพระ 

2556 -ปัจจุบัน  ชาวบ้านเริ่มทยอยปลูกมะม่วงหิมพานต์ หวังให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่แทน

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ เน่ืองจาการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ได้ผลผลิตน้อยลง 

ต้นทุนสูงข้ึนและราคาเริ่มต่้าลง 

2558 - 2559 

 

 จัดสรรท่ีดินท้ากิน (รอบ 3 ) ใครลุกล้้าท่ีดินท้ากินเดิมจะต้องคืนส่วนท่ีลุกล้้า

ไป 

 นโยบายทวงคืนผืนป่า  จัดโซนน่ิง ป่าไม้ ลดการใช้สารเคมี   

 คนในหมู่บ้านจบปริญญาตรีเพ่ิมขึ้น 
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ปี พ.ศ. การเปล่ียนแปลง 

 มีโรงแปรรูปกล้วย เป็นกล้วยฉาบ  กล้วยเบรคแตก  กล้วยอบแสงอาทิตย์ ส่ง

ขายให้โรงงานกล้วยจากข้างนอก โดยมีโครงการแม่ฟ้าหลวงส่งเสริม 

2560  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง  มีโครงการท่ีจะส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า

ให้พืชผลทางการเกษตร  โดยจะสนับสนุน ยุ้งฉางเก็บผลผลิต  ลานตาก  บ่อ

หมักปุ๋ยอินทรีย์  โรงอบกาแฟ ให้กับชุมชน 

ที่มา : ลมิตา เขตขัน, สมพร เพ็งค่้า (2560) 

 

 

1.3  ประชากรไม่มีสัญชาติไทย ในหมู่บ้านน ้าช้างพัฒนาและบ้านน ้ารีพัฒนา 

 

ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านน้้าช้างพัฒนาและบ้านน้้ารีพัฒนาปัจจุบัน เกือบทั้งหมดเป็นผู้ที่มีบัตร

ประจ้าตัวประชาชนไทย และยังมีบางส่วนที่ถือ “บัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย” 5 หรือ 

“บัตรประจ้าตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน” (ชาวบ้านมักจะเรียกว่า “บัตรขาว”)6 ซ่ึงบุคคล

เหล่านี้ทั้งหมดเป็นคนลัวะ ทีอ่าจจะมาจาก สปป.ลาว7  

คนที่ถือบัตรผู้ไม่มีส 

ถานะทางทะเบียนหากแต่งงานกับคนในหมู่บ้านที่มีบัตรประชาชนไทย จะสามารถใช้สิทธิ

ของคู่สมรสในการขอรับการรักษาพยาบาล รวมถึงการฝากครรภ์ ที่ รพ.สต.น้้ารีพัฒนาได้โดยไม่

เสียค่าใช้จ่าย  นอกจากนี้เด็กที่เกิดในฝั่งไทยจะใช้สิทธิของบิดาที่เป็นคนไทยได้เช่นกัน  และหาก

                                                            
5 บัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเป็นเอกสารทะเบียนราษฎรที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดท้า

ให้กับชนกลุ่มน้อย (เดิม) ต่างๆ จ้านวนประมาณ 17 กลุ่ม เลขประจ้าตัวสิบสามหลักของบัตรประเภทนีจ้ะ ขึน้ต้น

ด้วยเลข 6 หรือ 7 
6 บัตรประจ้าตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน เป็นเอกสารพิสูจน์ตนที่กรมการปกครองร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 

ด้าเนินการส้ารวจและจัดท้าทะเบียน ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล (มติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2548) เพ่ือแก้ปัญหาการไร้เอกสารพิสูจน์ตน (แก้ปัญหาคนไร้รัฐ) บุคคลที่

ได้รับการส้ารวจจะได้รับบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน ได้รับการก้าหนดเลข 13 หลัก ขึ้นต้นด้วยเลข 0 เลขหลัก

ที่ 6-7 เป็นเลข 89  
7 ทมีวิจัยเห็นว่าด้วยความที่พ้ืนที่บริเวณนีเ้ป็นพื้นที่หมู่บา้นชายแดนซึ่งมีลักษณะการข้ามแดนภายใต้บริบทวิถีชีวิต 

เครือญาติ ดังนั้น คนที่ปรากฏตัว แม้จะยังไม่มีการรับรองว่าเป็นคนสัญชาติไทย (ไม่มีบัตรประชาชนคนไทย) ก็

อาจไมไ่ด้หมายความวา่เป็น “คนไม่มสีัญชาตไิทย” เสมอไป จ้าเป็นตอ้งมีการตรวจสอบต่อไป 
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บิดาไปแจ้งเกิดตามกฎหมายเด็กก็จะได้รับการรับรองว่ามีสัญชาติไทย8 อย่างไรก็ดี พบว่ามีเด็กที่

เกิดในประเทศไทยมบีิดาหรือมารดาเป็นคนไทยส่วนหนึ่งที่ไม่ไปแจ้งเกดิใหบุ้ตรจงึท้าให้บตุรไม่ได้รบั

การรับรองว่ามีสัญชาติไทย9 ส่งผลให้เสียสิทธิในทุกด้าน 

“คนจากฝั่งลาวจ้านวนหนึ่งที่เข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน โดยการแต่งงาน

กับคนในหมู่บ้าน ส่วนมากจะเป็นผู้หญิงเข้ามาแต่งงานกับผู้ชายในหมู่บ้านและ

ไม่ได้จดทะเบียนสมรส  ในกรณีนี้ถึงจะมีการแต่งงานมีบุตรดัวยกัน แต่จะยังไม่ได้

รับบัตรขาวเพราะการได้รับบัตรขาวต้องมีขั้นตอนทางกฎหมายและมีผู้ใหญ่บ้าน

รับรอง  การเข้ารับการรักษาพยาบาลของคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านที่ยัง

ไม่ได้รับบัตรขาวจึงต้องเสียค่าใช้จ่าย  โดย รพ.สต.น้้ารีพัฒนา คิดอัตราค่า

รักษาพยาบาลครั้งละ 50 บาท ส่วนค่ายาคิดตามต้นทุนของยา  เช่น ยาแก้ปวด  

แผงละ 10 บาท  ก็ให้จ่ายเพียง 10 บาทตามราคาต้นทุน  กรณีคนต่างด้าวที่เข้ามา

อยู่ในหมู่บ้านโดยการแต่งงานกับคนในหมู่บ้านนั้นในบ้านน้้ารีพัฒนามีจ้านวน  20 

รายโดยประมาณ  และอยู่ในบ้านน้้าช้างพัฒนาจ้านวน 10 รายโดยประมาณ” 

 

นอกจากเงื่อนไขตามกฎหมายและการรอนโยบายเปิดส้ารวจบุคคลเพ่ือจัดท้าบัตรประจ้าตัว

ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนแล้ว แต่ละหมู่บ้านได้ก้าหนดเงื่อนไขในการรับรองสถานะของคนต่างด้าว

ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านข้ึนเอง อาทิ บ้านน้้าช้างพัฒนา ผู้ใหญ่บ้านจะรับรองให้คนต่างด้าวก็ต่อเมื่อ

เป็นคนต่างด้าวที่แต่งงานกับคนในหมู่บ้านโดยต้องอาศัยอยู่ในหมู่บ้านไม่ต่้ากว่า 10 ปีข้ึนไป และ

ต้องเข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีของหมู่บ้านเป็นประจ้า  ทั้งนี้จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป 10 ปัจจุบันที่ 

บ้านน้้าช้างพัฒนามีคนต่างด้าวที่ถือบัตรประจ้าตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนจ้านวน 3 คน ส่วน

บ้านน้้ารีพัฒนา มีจ้านวน 4 คน นอกจากนี้ยังมีบุคคลที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจ DNA เพ่ือ

พิสูจน์สัญชาติไทย จ้านวน 1 คน11 

                                                            
8 มีสูติบัตรของคนสัญชาติไทย มีช่ือในทะเบียนบ้านคนสัญชาติไทย ได้รับการก้าหนดเลขประจ้าตัวสิบสามหลัก

ขึ้นตน้ด้วย 1 หรือ 2 (กรณแีจ้งเกิดเกินก้าหนด) 
9 สัมภาษณ ์คุณทัศนยี์  แปงอุด และ คุณ อนุสรณ ์จันสอง วันที่ 16 ตุลาคม 2560  
10 การก้าหนดเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าว มีความคลาดเคลื่อนไปจากที่กฎหมาย นโยบายก้าหนดไว้ จ้าเป็นต้อง

เร่งท้าความเข้าใจกับผู้ใหญ่บ้าน รวมถงึเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตอ่ไป (หัวหน้าโครงการฯ) 
11 ชาวบ้านได้ให้ข้อมูลถึง คนไม่มีสัญชาติไทยในหมู่บ้าน ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนในการจัดการแก้ไขปัญหาอย่าง

มาก อาทิ “ก. เขาหนีไปอยู่ฝั่งลาวชว่งที่ทุกคนออกจากปา่มามอบตัวจนมีลูก 2 คนที่ฝั่งลาว  สามีเขากลับมาก่อน

ช่วงปี พ.ศ. 2550 ได้สัญชาติไทยแล้ว จากนโยบายเปิดส้ารวจคนไร้รัฐ ครั้งล่าสุดตาม พ.ร.บ.สัญชาติ ฉบับที่ 4 
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นอกจากนี้ยังมีชาวลาวที่ข้ามแดนเข้ามาในหมู่บ้านน้้ารีพัฒนาและน้้าช้างพัฒนาอยู่เป็น

ประจ้า ส่วนใหญ่จะมาจากหมู่บ้านสามัคคี  บ้านก่อ  บ้านเสาเดียว และบ้านภูตุ่ย  ซ่ึงเป็นหมู่บ้านที่

อยู่บริเวณชายแดนของฝั่ง สปป.ลาว โดยจะเดินเท้าลัดเลาะมาตามแนวเขา เข้ามาทางหมู่บ้านน้้ารี

พัฒนา ระยะทางประมาณ 8-10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดิน 2-4 ชั่วโมง  ด้วยเหตุผลต่างๆ คือ 

ก) เข้ามารับจ้างท้างาน 

คนลาวที่เดินข้ามแดนมาที่หมู่บ้านน้้ารีพัฒนาและน้้าช้างพัฒนา ส่วนมากจะมา

เพ่ือรับจ้างเป็นแรงงานในไร่ เช่น ปลูกข้าวโพด เก็บข้าวโพด  ปลูกหม่อน ปลูกกล้วย ขุดไร่ ถาง

หญ้าในไร่ แต่จะมีงานแรงงานลาวไม่สามารถท้าได้ คือ  งานเก็บหม่อน  เนื่องจากลูกหม่อนมีความ

เปราะบางต่อการติดเชื้อ ซ่ึงไม่มั่นใจว่าแรงงานต่างด้าวที่เข้ามา ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ

ร้ายแรงเหมือนคนไทยหรือไม่  จึงได้มีการประชุมก้าหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างชาวบ้านกับผู้รับ

ซ้ือผลผลิต คือ โครงการพัฒนาเกษตรพื้นที่สูงภูพยัคฆ์และโครงการแม่ฟ้าหลวง ห้ามใช้แรงงาน

ต่างด้าวเก็บลูกหม่อนส่งขาย ซ่ึงหากใครฝ่าฝืนจะมีการปรับเป็นเงิน  

นอกจากนี้ทั้งสองหมู่บ้านยังได้มีการประชุมเพ่ือก้าหนดอัตราค่าจ้างแรงงานต่าง

ด้าวร่วมกันอีกด้วย โดยให้คิดอัตราค่าจ้างวันละ 120-150 ตามประเภทของงาน  เช่น หักข้าวโพด 

วันละ 120 บาท พ่นยาฆ่าหญ้า วันละ 150 บาท ถ้าท้างานล่วงเวลาจะเพ่ิมค่าแรงให้อีก 20-50 

บาท รวมทั้งนายจ้างต้องจัดหาอาหารให้ครบ  3 มื้อและมีที่พักให้ในกรณีที่มาพักค้างคืน12  ซ่ึงการ

ปฏิบัติต่อคนงานลาวที่มารับจ้างในหมู่บ้านนั้น  นายจ้างซ่ึงเป็นคนในหมู่บ้านจะมีการปฏิบัติอย่าง

เอ้ือเฟื้อในหลายๆ ด้าน เช่น บางรายให้ค่าจ้างมากกว่าอัตราปกติเพราะความสงสาร  บางรายหา

เสื้อผ้าและข้าวของท่ีไม่ใช้แล้วให้ไปใช้ต่อ  

“บางทีที่เขาเล่าให้ฟังว่ามีลูกเล็กๆก้าลังไปโรงเรียน พ่ีก็จะหาซ้ือกระเป๋า

เป้ใบเล็ก ๆ ส้าหรับเด็กฝากไปให้  เพราะสงสารเขามาท้างานไกล”13  

 

การเข้ามารับจ้างมี 2 ลักษณะคือ มาเช้าเย็นกลับ กับลักษณะของเข้ามาแล้วค้าง

คืนประมาณ 2-4 วัน  กรณีเข้ามาค้างคืนจะต้องมีคนที่รู้จักหรือมีญาติในหมู่บ้าน ในช่วงที่มีการ

                                                                                                                                                                                 

พ.ศ. 2551 ที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารวันที่ 19 กันยายน 2549  ส่วนตัวเขาพึ่งกลับมาได้ 5 ปี

นี้เอง เดิมก็เป็นคนที่อยู่น้้ารีนี้แหล่ะ” เพ่ือประโยชน์ต่อสมาชิกในชุมชน อาจต้องมีการประสานงานเพื่อให้เกิดการ

แก้ไขปัญหาดา้นสถานะบุคคลต่อไป (หัวหน้าโครงการฯ) สัมภาษณ ์คุณทัศนยี์  แปงอุด วันที่ 16 ตุลาคม 2560  
12 สัมภาษณ ์คุณสมหมาย  แซ่ลิม้ ;16 ตุลาคม 2560 
13 สัมภาษณ ์คุณทัศนยี์  แปงอุด ; 16 ตุลาคม 2560  
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ข้ามแดนเข้ามาของคนลาวมากที่สุดจะเป็นฤดูการปลูกข้าวโพด และการเก็บเกี่ยวข้าวโพด  โดยจะ

มีจ้านวนวันละ  20-30 คน โดยประมาณ 

“ในช่วงปี 2540 จะมีคนลาวเข้ามารับจ้างในหมู่บ้านมากกว่านี้  แต่

ปัจจุบันส่วนหนึ่งคนลาวเขาจะรู้ช่องทางการออกไปรับจ้างในหมู่บ้านที่ไกลกว่า 

บ้านน้้ารี  น้้าช้าง  เช่น ไปบ้านกิ่วจันทร์  ไปถึงในเวียง (ตัวเมืองน่าน) เพราะได้

ค่าแรงดีกว่า แต่เขาก็เคยเล่าว่ามันมีความเส่ียงทั้งการถูกจับและต้องเดินทาง

ล้าบากมาก” 

 

การมาหางานท้าของชาวลาว จะท้าโดยการเดินเข้ามาถามคนในหมู่บ้านและขอ

งานท้า  หรือเป็นการนัดหมายระหว่างนายจ้างกับแรงงานชาวลาวที่รู้จักกัน โดยคนในหมู่บ้านที่ท้า

ไร่ข้าวโพด ท้าสวนต่างๆ จะใช้แรงงานลาวแทบทุกหลังคาเรือน  แต่จะจ้างจ้านวนมากหรือจ้าง

จ้านวนน้อยข้ึนอยู่กับปริมาณผลผลิตของแต่ละคน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 

คนลาวที่เข้ามารับจ้างท้างานในไร่ ที่บ้านน ้ารี

พัฒนา 
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ข) การรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วย 

คนลาวที่ข้ามแดนเข้ามาในหมู่บ้านจ้านวนหนึ่งเข้ามาเพ่ือมารักษาอาการเจ็บป่วย

และขอซ้ือยารักษาโรค ที่ รพ.สต.บ้านน้้ารีพัฒนา ส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการปวดศีรษะซ่ึงมักจะ

เป็นมาแล้วหลายวัน ปัสสาวะแสบขัด ปวดหลัง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไข้ หวัด (ท่ีมีอาการรุนแรงเกิน

กว่าการรักษาด้วยยาสมุนไพร) โรคทางผิวหนังและโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ   

ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560  มีคนลาวข้ามมาขอรับการรักษา จ้านวน  96 คน 

132 ครั้ง โดยมาจะมาด้วยอาการปวดหลัง ปัสสาวะแสบขัด ปวดท้อง จุกแสบล้ินปี่ ผ่ืนคัน ตุ่มคัน 

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ขอยาฆ่าพยาธิ ขอยาคุมก้าเนิด ปัญหาช่องปาก เป็นต้น  

อนึ่ง คนลาวที่มาขอรับบริการ ที่ รพ.สต.บ้านน้้ารีพัฒนา แบ่งได้เป็นสองกลุ่มคือ 

กลุ่มแรก-มารักษาอาการเจ็บป่วยและจะขอซ้ือยากลับไปด้วย โดยแต่ละครั้งจะขอซ้ือยาหลายชนิด  

กลุ่มที่สอง-กลุ่มที่มารับจ้างท้างานในหมู่บ้านเมื่อถึงเวลากลับจะซ้ือยากลับไปดัวย ส่วนมากจะเป็น 

ยาแก้ปวด ยาแก้อักเสบ ยาถ่ายพยาธิ  ยาคุมก้าเนิด14 

ค)  เพ่ือซื อของใช้ และอาหาร 

คนลาวท่ีเดินข้ามแดนมายังหมู่บ้านน้้ารีและน้้าช้างพัฒนา ส่วนหนึ่งมาเพื่อซ้ือข้าว

ของ  เครื่องใช้ต่างๆ อาทิ  เครื่องปรุงรส  เนื้อหมู เนื้อไก่  เส้นก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ จากร้านค้าในหมู่บ้าน 

โดยจะนิยมซ้ือที่บ้านน้้ารีพัฒนามากกว่าบ้านน้้าช้างพัฒนาเพราะใกล้กว่า คนลาวที่มาซ้ือของเป็น

ประจ้า ส่วนมากจะมาจากหมู่บ้านก่อและบ้านสามัคคี  สปป.ลาว15 

 

 

1.4  ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม 

 

ชาวบ้านน้้าช้างพัฒนาและบ้านน้้ารีพัฒนา ยังคงนับถือผี มีบางส่วนนับถือศาสนาพุทธและ

ศาสนาคริสต์ ส่วนใหญ่นับถือผีร่วมกับศาสนาพุทธ โดยมีส้านักสงฆ์ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านน้้ารีพัฒนา 

มีพระสงฆ์จ้าพรรษาจ้านวน  1 รูป  มีโบสถ์ตั้งอยู่ทั้งสองหมู่บ้าน ชาวบ้านน้้าช้างพัฒนาจะนับถือ

ศาสนาคริสต์มากกว่าหมู่บ้านน้้ารีพัฒนา    

                                                            
14 ข้อมูลจากแฟ้มคนไข้ตา่งด้าว รพ.สต.น้้ารีพัฒนา ปี 2558-2560 
15 สัมภาษณ ์คุณภัชรภร ์ เครือผัด วันที่ 17 ตุลาคม 2560  
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ภาษาที่คนในชุมชนใช้ส่ือสารกันเป็นหลักคือภาษาลัวะ16 และภาษาเหนือ เมื่อติดต่อกับทาง

ราชการจะใช้ภาษาไทย อย่างไรก็ตามยังคงมีผู้สูงอายุจ้านวนหนึ่งที่ไม่สามารถพูดและฟังภาษาไทย

ได้  ส้าหรับประเพณีและวัฒนธรรมส้าคัญท่ีคนในชุมชนยังคงยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน มีดังนี้ 

ก. ประเพณีกินดอกแดง 

จะจัดหลังการเก็บเกี่ยวข้าว เพื่อฉลองผลผลิตที่ได้ 

ข. ประเพณีวันกรรม 

เป็นวันที่หยุดพักจากการท้างาน ซ่ึงจะมีการเซ่นไหว้ผีบ้านเพ่ือขอให้ปกปัก  รักษา  

คุ้มครอง  คนในบ้าน ให้มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย  และเซ่นไหว้ผีนาเพ่ือขอให้การ

เพาะปลูกได้ผลผลิตดี คนในบ้านมีอยู่มีกิน โดยจะมีทุกสิบวัน ซ่ึงแต่ละครอบครัว จะมีวันกรรมไม่

ตรงกัน และของที่ใช้เซ่นไหว้ก็ไม่เหมือนกัน ซ่ึงการที่จะรู้ว่าแต่ละบ้านจะใช้อะไรในการเซ่นไหว้ต้อง

ประกอบพิธีกรรมโดยหมอผีประจ้าหมู่บ้าน เพ่ือถามผีแต่ละที่ว่าต้องการอะไรเป็นของเซ่นไหว้  

บางบ้าน เซ่นด้วยหมู  บางบ้านเซ่นด้วยไก่  อาจจะมีเหล้า ผลไม้  ขนม  ของหวานร่วมดัวย  ซ่ึงคน

ในบ้านก็จะจัดของเซ่นไหว้ตามทีห่มอผีบอกเป็นประจ้าทุกวันกรรมให้กับผีประจ้าที่ ประจ้าบ้านของ

ตนเอง17    

ค. ประเพณีรับขวัญ 

จะนิยมท้าในงานมงคล เช่น งานแต่งงาน รับขวัญเด็กแรกเกิดและข้ึนบ้านใหม่ 

ง. วัฒนธรรมการเอามือกัน 

หมายถึงการลงแรง ลงเงิน  ให้กับบุคคลหรือกลุ่มคนที่เป็นเครือญาติหรือคนที่

ไว้ใจกัน  เช่น เพ่ือนจะสร้างบ้านแต่เงินไม่พอ จึงให้เงินช่วยเพ่ือนโดยไม่คิดดอกเบี้ย  หลายปีต่อมา

หากเราจะสร้างบ้านใหม่เพ่ือนที่เคยได้รับเงินเพ่ือช่วยเหลือ ก็จะต้องน้าเงินมาช่วย ซ่ึงอาจจะมาก

                                                            
16 ภาษาลัวะ หรือ ภาษามัล ภาษาไพร ภาษาถิ่น ภาษาปรัย มีผู้พูดทั้งหมด 26,193 คน เป็นภาษาในตระกูล

ออสโตรเอเชียติก กลุ่มมอญ-เขมร สาขาขมุ ผู้พูดภาษานี้ในประเทศไทยอพยพมาจากประเทศลาว ในไทยพบ 

3,000–4,000 คน (พ.ศ. 2525) อยู่ทางตะวันออกของอ้าเภอปัวและอ้าเภอเชียงค้า จังหวัดน่าน ใกล้กับชายแดน

ลาว อยู่ในลาว 23,193 คน (พ.ศ. 2538) ในแขวงไชยบุรีทางตะวันตกของแม่น้้าโขง มีส้าเนียงต่าง ๆ มากมาย ผู้

พูดภาษาลัวะในไทยมีค้ายืมจากภาษาไทยที่น้าไปใช้แทนค้าดั้งเดิมในภาษาลัวะมาก ไม่สามารถเข้าใจกันได้กับ

ภาษาไพ  (สืบค้นจาก  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B

8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%B0 เข้าถงึเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ) 
17 สัมภาษณ ์นายเด็ดกอง กาบแก้ว  อายุ 70 ปี หมอผีบ้านน้้ารีพัฒนา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%B0
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กว่าเดิมเพราะวัสดุอาจแพงข้ึนจ้านวนเงินที่ได้คืนมาจึงข้ึนอยู่กับการพูดคุยตกลง  นอกจากนี้ยังมี

การลงแรงช่วยท้าไร่  ท้าสวน  โดยไม่คิดเงินอีกด้วย18  

 

 

1.5  วิถีการผลิตและการประกอบอาชีพ 

 

วิถีการท้าไร่ของชนเผ่าลัวะ เป็นแบบ “ไร่หมุนเวียน” โดยแต่ละกลุ่มเครือญาติจะมีที่ท้ากินไม่

ต่้ากว่า 5 แปลง  โดยแต่ละแปลงจะสามารถท้าไร่ได้ 1-2 ปี หลักจากนั้นจะย้ายไปแปลงอ่ืน  ซ่ึงมี

เกณฑ์การเลือกพื้นที่ที่เหมาะกับการท้าไร่ ดังนี้   

 ใกล้กับแหล่งน้้า เพ่ือจะได้มีน้้าส้าหรับอุปโภคและบริโภค นอกจากนี้ยังแสดงว่า

ที่ดินแปลงนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ 

 มีพื้นที่ราบให้มากที่สุด  เพ่ือความสะดวกในการเพาะปลูกและไม่เส่ียงต่อดิน

เส่ือมสภาพเร็ว  

 ไม่มีหินกรวดหรือมีหนิกอ้นใหญ่ๆ มากเกินไป เพราะจะท้าการเพาะปลูกล้าบาก 

หน้าดินทรุดและเส่ียงต่อการเกิดดินสไลด์ 

 มีต้นไม้ใหญ่อยู่น้อยที่สุด เพราะการมีต้นไม้ใหญ่จะท้าให้ล้าบากต่อการตัด ถาง 

ปรับสภาพที่  แต่ถ้าจ้าเป็นต้องตัดต้นไม้จะตัดต้นที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่

เกิน 50 ซม.  

 ถ้ามีป่าไผ่อยู่ด้วยจะถือว่าเป็นแปลงที่ดี  เพราะดินจะอุดมสมบูรณ์มาก  มีน้้า

หล่อเล้ียงพืชที่ปลูกอย่างดี เนื่องจากใบไผ่ที่ตกทับถมกันจนกลายเป็นปุ๋ยบ้ารุง

ดิน  ถ้าได้พื้นที่ไร่ที่มีป่าไผ่จะสามารถท้าไร่ในแปลงนั้นได้ 4-5 ปี จึงจะย้ายไปที่

ใหม่   

 สังเกตข้ีไส้เดือน ถ้าตรงไหนมีข้ีไส้เดือนแสดงว่าดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ

เพาะปลูก 

   

การท้าไร่จะท้ารวมกันเป็นกลุ่มเครือญาติ  ครอบครัวหนึ่งจะท้าประมาณ 5 ไร่  ในปริมาณ

จ้านวน 5 ไร่ของแต่ละครอบครัวนั้นจะแบ่งสัดส่วนเพ่ือปลูกพืชอาหารชนิดต่าง ๆ เช่น  จะใช้พื้นที่ 

2 ใน 3 เพ่ือปลูกข้าวไร่เป็นหลักและพื้นที่ที่เหลือจะใช้ในการปลูก  ข้าวโพดไร่  เผือก มัน พืชผัก

                                                            
18 สัมภาษณ ์นางลลิตา บัวแสน  อายุ 33 ปี  ชาวบ้านน้้าช้างพัฒนา เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2560  
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สวนครัว  เช่น  พริก แตง ถั่วฝักยาวสีม่วง(พันธุ์ดั้งเดิม) ฟักทอง  ขิง  ข่า  ตะไคร้  และผักชนิดอ่ืนๆ  

โดยระหว่างเครือญาติจะท้าการเพาะปลูกในบริเวณใกล้ๆกัน เพ่ือจะช่วยกันดูแลไม่ให้สัตว์ป่า

โดยเฉพาะหมูป่าที่ชอบมากินผลผลิตที่ปลูกไว้ท้าให้เกิดความเสียหาย19  

“พ่อตาของพ่ีมีไร่แปลงที่ดินดีที่สุดจะอยู่ที่ห้วยเกิ่ง อยู่บริเวณเหนือฝาย

ห้วยรี  แต่ปัจจุบันไม่ได้ท้าไร่ในที่แปลงนั้นแล้วเนื่องจากมีความเข้าใจผิดของ

ทางการว่าห้วยรีเป็นล้าห้วยที่ใช้อุปโภคและบริโภค  แต่จริงๆแล้ว ห้วยรีจะใช้น้้า

เพ่ืออุปโภคอย่างเดียว ภาครัฐจึงสั่งห้ามท้าไร่เหนือฝายห้วยรีเพราะกลัวสารเคมี

การเกษตรปนเปื้อนลงแหล่งน้้า ซ่ึงจริงๆ แล้ว ที่ดินแปลงนั้นใช้ปลูกข้าว ปลูกผัก 

เป็นส่วนมากและดินที่มันดีอยู่แล้วไม่ต้องใช้สารเคมีหรือปุ๋ยอะไรก็ได้  จากที่ท้ากิน  

5 แปลง ปัจจุบันเลยต้องเลือก 1 แปลงซ่ึงพ่อก็เลือกแปลงที่อยู่ใกล้ถนนที่สุดเพ่ือ

สะดวกเรื่องการขนต่างๆ แต่ก็เป็นแปลงที่ดินไม่ดีเท่าแปลงที่อยู่ห้วยเกิ่ง”20 

 

การท้าไร่ในยุคก่อน ไม่มีกฎหรือกติกาในการใช้พื้นที่แต่อย่างใด  อาจจะเนื่องจากจ้านวน

ประชากรที่มีไม่มากและยังมีทรัพยากรให้ใช้อย่างเหลือเฟือ  แต่จะมีภูมิปัญญาในการใช้ท่ีดินท้ากิน 

ดังที่กล่าวไปในข้างต้นถึงวิธีการเลือกที่ท้ากินและจะมีที่ท้ากินอย่างน้อย 5 ไร่ในการหมุนเวียนไป

แต่ละปี  ท้าให้ไม่มีการรุกล้้าพื้นที่ใหม่ไปมาก จากค้าบอกเล่าถึงวิธีการแปลงที่ท้ากินในยุคก่อนนั้น  

เมื่อตัดต้นไม้  ถางที่  เสร็จแล้วต้องรอให้ต้นไม้ที่ตัดนั้นแห้งไปก่อนที่จะเผา  โดยการเผาในยุคนั้น

ไม่ได้ท้าแนวกันไฟแต่อย่างใด  จะเผาและปล่อยให้ไหม้ไป  แต่ธรรมชาติจะมีขอบเขตของมันเอง  

เมื่อไฟลามออกนอกพื้นที่ที่ตัด ถาง  แปลงที่ไว้ ไฟจะไหม้ไปถึงแค่ต้นไม่เล็กๆ  และจะดับลงเมื่อเจอ

บริเวณที่เป็นป่าชื้น ซ่ึงมีต้นไม้ใหญ่จ้านวนมาก  การเผาไร่ของยุคก่อนจึงไม่ท้าให้เกิดไฟป่าที่

ลุกลาม21  

ปัจจุบันชาวบ้านน้้ารีพัฒนาและบ้านน้้าช้างพัฒนาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งนี้

ได้มีการปรับเปล่ียนวิถีการผลิตจากเดิมที่ผลิตเพ่ือยังชีพมาเป็นการผลิตสินค้าทางการเกษตรเพ่ือ

ส่งขาย ภายใต้การสนับสนุนของโครงการพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูง และโครงการแม่ฟ้าหลวง 

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด้าริภูพยัคฆ์ ต้าบลขุนน่าน อ้าเภอเฉลิม

พระเกียรติจั งหวัดน่ าน  เกิด ข้ึนจากเมื่ อ  วันที่  12 มกราคม2546 สม เด็จพระนางเจ้ าฯ 

                                                            
19 คุณลุงธง  แปงอุด และ คุณคันศร  แปงอุด สัมภาษณว์ันที่ 17 ตุลาคม 2560 
20 คุณคันสร  แปงอุด สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2560 
21 คุณคันสร  แปงอุด สัมภาษณเ์มื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 
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พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชด้าเนินทอดพระเนตรพื้นที่ป่าไม้บริเวณภูพยัคฆ์ 

ต้าบลขุนน่าน อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ทรงพบว่า ป่าไม้ถูกบุกรุก แผ้วถาง ท้าให้ป่า

เส่ือมโทรมนับพันไร่ และมีแนวโน้มว่าจะมีการบุกรุกป่าเพ่ิมข้ึน เนื่องจากราษฎรต้องการจับจอง

พื้นที่ท้ากิน นอกจากนี้ยังขาดความรู้เรื่องหลักวิชาการเกษตร  ดังนั้นจึงมีพระราชด้าริให้จัดตั้ง

สถานีทดลองเกษตรในที่สูง เพ่ือให้ราษฎรได้มีโอกาสเข้ามารับการฝึกอบรมการใช้พื้นที่ดินจ้านวน

น้อยให้เกิดผลผลิตสูง เพราะประชากรจะมีจ้านวนเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ แต่พื้นที่ดินมีจ้ากัด หากไม่มี

การฝึกอบรมให้ราษฎรรู้จักใช้ที่ดินให้คุ้มค่า ปัญหาการบุกรุกที่ดินท้ากินจะทวีความรุนแรงข้ึน  ใน

อนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ แหล่งต้นน้้า ล้าธาร รวมทั้งสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

ต่างๆ  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงเชิญ แม่ทัพภาคที่ 3  ผู้ว่าราชการจังหวัด

น่าน  ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตลอดจนส่วนราชการ

ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมปรึกษา หารือในการแก้ไขปัญหา ที่ประชุมมีความเห็นว่าสมควรจัดตั้งสถานี

ทดลองเกษตรในที่สูงข้ึน โดยน้าพื้นที่ที่ถูกบุกรุก แผ้วถางแล้วมาจัดท้าแปลงปลูกพืชเมืองหนาว 

และจัดตั้งเป็นธนาคารอาหาร (Food bank) ให้ราษฎรบ้านน้้ารีพัฒนา หมู่ที่ 12 ต้าบลขุนน่าน 

อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติและหมู่บ้านใกล้เคียง ได้เข้ามาร่วมโครงการฯ ต่อไป โดยมีเป้าหมายของ

โครงการ ดังนี้ 

(1) ตั้งสถานีทดลองเกษตรในที่สูง จ้านวน 500 ไร่ โดยทดลอง ให้ราษฎรท้า

การเกษตรครอบครัวละ 2 ไร่ ให้ใช้ที่ดินจ้ากัดพอเล้ียงตนเองได้ 

(2) จัดท้าฝายกักเก็บน้้าที่ ล้าน้้ารีและล้าน้้าช้าง ให้เพียงพอส้าหรับการอุปโภค 

บริโภค และ การเกษตรในโครงการ 

(3) จัดท้าระบบส่งน้้าจากยอดเขาภูพยัคฆ์ที่มีน้้าอุดมสมบูรณ์ลงมายังพื้นที่

โครงการฯ เพ่ีอให้สามารถท้าการเกษตรได้ตลอดปี 

(4) ท้าการฝึกอบรมราษฎร อาสาสมัคร พิทักษ์ป่า บ้านน้้ารี พัฒนา หมู่ที่ 12 และ

หมู่บ้านใกล้เคียง โดยหมุนเวียน ราษฎรเข้ามารับการฝึกอบรม ทั้งนี้เพ่ือให้

ราษฎรทั้งหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

บริเวณภูพยัคฆ์ที่มีความสมบูรณ์ไม่ให้ถูกบุกรุกแผ้วถางอีกต่อไป 

(5) จัดท้าโครงการปลูกป่า เสริมพื้นที่ป่าเส่ือมโทรม บริเวณภูพยัคฆ์ ให้กลับคืน

สภาพสมบูรณ์ดังเดิมโดย จัดท้าเป็นโครงการปลูกป่าเพ่ือให้ได้ผลเป็นรูปธรรม 

(6) จัดตั้งสหกรณ์การเกษตร เพ่ือให้ราษฎรรวมกลุ่ม ในการบริหารจัดการ การ

วางแผน การผลิตและการตลาด การแปรรูปผลการผลิตเพ่ือไม่ให้ถูกกดราคา 
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(7) ท้าการจ้างแรงงานในพื้นที่ เพื่อยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร

ให้ดีขึ้น 

(8) เนื่องด้วยหมู่บ้ านในโครงการฯ เป็นหมู่บ้านติดชายแดน ราษฎรไทยมี

ความสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติกับราษฎรในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว จึงมีการเคล่ือนย้ายเข้าออกไปมาหาสู่กันอย่างเสรี ขาด

มาตรการควบคุมที่รัดกุม อาจจะเป็นสาเหตุของการลักลอบเข้าเมืองและเป็น

ช่องทางในการค้าขายส่ิงผิดกฎหมาย ได้โดยง่าย ดังนั้น ให้มีการด้าเนิน

โครงการอย่างต่อเน่ือง 

 

ปัจจุบันโครงการพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูงภูพยัคฆ์  ได้มีการจ้างคนงานโดยจ่ายค่าจ้าง

วันละ 200 บาท โดยมีชาวบ้านน้้ารีพัฒนาท้างานให้กับโครงการนี้ จ้านวน 45 คน  พืชที่ส่งเสริมให้

ปลูก คือ  กาแฟและหม่อน  ซ่ึงทั้งสองชนิดมีราคารับซ้ือที่เท่ากันคือ กิโลกรัมละ 15 บาท ชาวบ้าน

น้้ารีพัฒนาเข้าร่วมโครงการและขายผลผลิตให้โครงการคิดเป็นร้อยละ 80 ทั้งนี้ทางโครงการฯ ได้

น้าเมล็ดกาแฟมาแปรรูปเป็นกาแฟคั่ว บรรจุผลิตภัณฑ์ขายในนาม “กาแฟภูพยัคฆ์”  ซ่ึงจะขาย

ให้กับร้านกาแฟที่มารับซ้ือ  ส่วนหม่อนจะขายผลสดให้กับบริษัทดอยค้า บริษัทมาลี และแบ่ง

บางส่วนขายให้กับผู้ซื้อรายย่อย นอกจากนี้ยังทางโครงการฯ ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์น้้าหม่อนบรรจุ

ชวดส่งขายด้วย ชื่อ “น้้าหม่อนภูพยัคฆ์”  

 

ตารางท่ี 2 แสดงผลผลิตหม่อนสดท่ีชาวบ้านน ้ารีพัฒนาขายให้กับ 

        โครงการเกษตรพื นท่ีสูงภูพยัคฆ ์ ระหว่างปี 2557 – 2560 

ปี พ.ศ. จ้านวน( กก.) จ้านวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 

2557 124,077.8 3,101,945  

2558 154,281.1 3,501,016  

2559 141,100 2,116,000  

2560 162,698  เก็บผลผลิตรอบแรก 

ท่ีมา : เอกสารการรับซื้อผลผลิตจากชุมชน โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตาม

พระราชด้าริภูพยัคฆ์ ต้าบลขุนน่าน อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่าน 
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ตารางท่ี 3 แสดงจ้านวนผลผลิตท่ีชาวบ้านน ้าช้างพัฒนาขายให้กับ 

โครงการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง  ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560 

ปีการผลิต ผลผลิต จ้านวน ราคารับซื อ

(บาท) 

รวม 

(บาท) 

หมายเหต ุ

2557 งาม่อน 804 ถัง 600/ถัง 177,460  

กล้วยน้้าหว้า 2,372 หวี 4 /หวี 10,288  

กระเจ๊ียบแดง 114.4 กก. 80 9,152  

พริกซุปเปอร์ฮอท 106 กก. 35 2,650  

2558 งาม่อน 813 ถัง 650/ถัง 528,450  

กล้วยน้้าหว้า 15,573 หวี 4 /หวี 62,292  

กระเจ๊ียบแดง 235.1 กก. 80 18,808  

ลูกเดือย 37,765 

กก. 

12 453,180  

2559 ข้าวโพดหลังนา 7,626 กก. 5 38,130  

กาแฟ 2,514 16 420,016  

2560 หน่อกล้วย 1,406 หน่อ  7,030 ยั ง บั น ทึ ก

ข้ อ มู ล ไ ม่

ครบรอบปี 
กล้วยน้้าหว้า 4,067 หวี 4 /หวี 20,335 

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 154 กก. 45 25.000.5 

รวม จ้านวนเงิน 1,747,791 บาท 

ที่มา : เอกสารการรับซ้ือผลผลิตจากชุมชน โครงการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง บ้านน้้าช้างพัฒนา ต.ขุนน่าน อ.

เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน  
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ตารางท่ี 4 แสดงจ้านวนผลผลิตท่ีชาวบ้านน ้ารีพัฒนาขายให้กับ 

โครงการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560 

ปีการผลิต ผลผลิต จ้านวน 
ราคารับซื อ

(ราคา/กก.) 

รวม 

(บาท) 

2557 
กล้วยน้้าหว้า 2,406 หวี 4 บ./หวี 9,624 

พริกซุปเปอร์ฮอท 6 กก. 35 210 

2558 

กล้วยน้้าหว้า 16,462 หวี 4 บ./หวี 65,848 

หน่อไม้ฝรั่ง 47 กก. 100 4,700 

ลูกเดือย 263 กก. 12 3,156 

2559 กาแฟ 188 กก. 16 3,014 

รวม จ้านวนเงิน 86,552 บาท 

ที่มา : เอกสารการรับซื้อผลผลิตจากชุมชน โครงการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง บ้านน้้ารีพัฒนา 

     ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน  

 

 

1.6   สุขภาพและการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข 

 

สถานบริการด้านสุขภาพที่ใกล้ที่สุด คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านน้้ารีพัฒนา 

ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านน้้ารีพัฒนา รับผิดชอบปฏิบัติการในเขตพื้นที่ 2 หมู่บ้าน คือบ้านน้้ารีพัฒนา

และบ้านน้้าข้างพัฒนา ประกอบไปด้วยประชากร 449 หลังคาเรือน  1,751 คน ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงาน จ้านวน 5 คน ดังนี้ พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ (รักษาการ ผู้อ้านวยการ) 1 คน 

นักวิชาการสาธารณสุข 1 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 1 คน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 คน 

พนักงานบริการ 1 คน 
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ปัญหาสุขภาพ 

ชาวบ้านส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ความดัน

โลหิตสูง เบาหวาน มีภาวะเสี่ยงต่อการแท้งบุตรสูง ชาวบ้านที่มีบัตรประจ้าตัวประชาชนไทยใช้สิทธิ

หลักประกันสุขภาพ เมื่อเจ็บป่วยชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านจะนิยมมารับการรักษาที่ รพ.สต.น้้ารี

พัฒนา อย่างไรก็ดี รพ.สต.บ้านน้้ารีพัฒนา เป็นระบบบริการปฐมภูมิ  มีศักยภาพในการรักษา

ภาวะการเจ็บป่วยได้ในเบื้องต้นเท่านั้น หากมีการเจ็บป่วยที่รุนแรง หรือภาวะฉุกเฉิน จะต้องน้าส่ง

ผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงอยู่ห่างออกไป 43 กิโลเมตร หรือโรงพยาบาล

จังหวัดน่าน โดยองค์การบริหารส่วนต้าบลขุนน่าน มีรถส่งต่อผู้ป่วยจ้านวน 1 คัน ส้าหรับให้บริการ

ทั้งต้าบล หากจ้าเป็นต้องเรียกใช้บริการ รถจาก อบต.ขุนน่านมายัง รพ.สต.บ้านน้้ารีพัฒนา ต้องใช้

เวลาประมาณ 30 นาที และไปยังโรงพยาบาลอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติใช้เวลาประมาณเวลา  1 

ชั่วโมง  เนื่องจากเป็นเส้นทางบนภูเขาตลอดสาย หรืออาจใช้วิธีเหมารถจากหมู่บ้านน้้ารีพัฒนาไป

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โดยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาท หรือหากไปโรงพยาบาล

น่านจะต้องจ่าย 4,000 บาท 

 

 

 

ภาพที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล บ้านน ้ารีพัฒนา 
 



24 

รายงานฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจัยเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนในการประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพชุมชนที่มีความเสี่ยง

จากโครงการพัฒนาในพ้ืนที่ชายแดน: ศึกษากรณีผลกระทบจากโรงไฟฟา้หงสา ในจังหวดัน่าน 

บทที่  2 

ความเสี่ยงของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบข้ามแดน  

: บททบทวน ข้อกังวลและการเริ่มต้นของการเฝ้าระวัง 

 

 

2.1  ข้อมูลพื นฐานโครงการโรงไฟฟ้าหงสา 

 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาเป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินลิกไนต์ 

เป็นเชื้อเพลิงที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งอยู่ที่เมืองหงสา แขวงไชยะ

บุรี สปป.ลาว เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2553 (เปิดด้าเนินการในระยะแรกเมื่อเดือนมิถุนายน 2558 

ในเดือนพฤศจิกายน 2558 เดินเครื่องผลิตเชิงพาณิชย์หน่วยที่ 2 และหน่วยที่ 3 ในเดือนมีนาคม 

2559) พื้นที่รวม 76.4 ตารางกิโลเมตร ใช้ถ่านหินลิกไนต์ที่ผลิตจากเหมืองแร่ในพื้นที่โครงการเป็น

เชื้อเพลิง ซ่ึงมีปริมาณส้ารอง 577.4 ล้านตัน ในขณะที่โรงไฟฟ้าต้องการ 370.8 ล้านตัน หรือปีละ 

14.3 ล้านตัน ส้าหรับการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าตลอดอายุสัญญา 25 ปี  

โรงไฟฟ้านี้มีการติดตั้งเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า จ้านวน 3 หน่วยๆ ละ 626 เมกะวัตต์  รวมก้าลัง

การผลิต 1,878 เมกะวัตต์และมีศักยภาพในการขยายก้าลังการผลิตเพ่ิมอีก 900 เมกะวัตต์ โดย

ผลิตไฟฟ้าขายให้แก่ประเทศไทย เป็นหลัก คือ 1,473 เมกะวัตต์ ผ่านสายส่ง 500 กิโลวัตต์ เข้าสู่

ระบบสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และขายไฟฟ้าให้ลาว 100 เมกะ

วัตต์ผ่านสายส่ง 115 กิโลวัตต์ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (จากโรงไฟฟ้าถึงหลวงพระบาง) 

โครงการนี้ใช้เงินลงทุนเป็นรวมมูลค่ารวม 3,710 ล้านเหรียญสหรัฐ หุ้นส่วนลงทุนใน

โครงการคือ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง (ร้อยละ 40), บริษัทบ้านปู เพาเวอร์ จ้ากัด (ร้อยละ 40) 

และบริษัท Lao Holding State Enterprise (ร้อยละ 20) โดยได้รับการสนับสนุนแหล่งกู้เงินจาก 

ธนาคาร 9 แห่ง ในประเทศไทย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย 

ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน้าเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา ธนาคารธนชาติและธนาคารทหารไทย 

 

ถ่านหินลิกไนต์ที่ใช้ในโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา มาจากเหมืองหงสาลิกไนต์ซ่ึงตั้งอยู่ที่ลุ่มน้้าหง

สาในพื้นที่เดียวกันกับโครงการโรงไฟฟ้าโดยอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าความร้อนโดยรวม: 



25 

รายงานฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจัยเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนในการประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพชุมชนที่มีความเสี่ยง

จากโครงการพัฒนาในพ้ืนที่ชายแดน: ศึกษากรณีผลกระทบจากโรงไฟฟา้หงสา ในจังหวดัน่าน 

2,491 kcal / kg ความชื้นรวม 33.96% ปริมาณเถ้า 26.25% ปริมาณก้ามะถันรวม 0.70% 

ก้ามะถันติดไฟ 0.57%  

 

ภาพท่ี 9 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ท่ีใช้ถ่านหินเป็นเชื อเพลิง 

 

 

โรงไฟฟ้าฯ มีระบบเฝ้าระวังผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมตามมาตรการที่ก้าหนดไว้ในรายงาน

วิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้22 

1) การตรวจคุณภาพน ้าผิวดินและน ้าบาดาล 

1.1) น้้าผิวดิน โดยตรวจวัด อุณหภูมิ ค่าความเป็น กรด-ด่าง (pH) ความขุ่น การ

น้าไฟฟ้า สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด 

(TDS) โซเดียม ความแข็ง แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก แมงกานีส ไนโตรเจน / 

ไนเตรทฟอสเฟต แคดเมียม โครเมียม สารหนู ตะกั่ว สังกะสี ปรอท นิกเกิล 

                                                            
22 สรุปจากเอกสารประกอบการน้าเสนอ Hongsa Power Company Limited โดย Pilaipun Kamee สืบคน้จาก  

http://www.dmr.go.th/download/lao_thai56/pdf_dat/Hongsa%20Mine%20Mouth%20Power%20Projec.pdf  

http://www.dmr.go.th/download/lao_thai56/pdf_dat/Hongsa%20Mine%20Mouth%20Power%20Projec.pdf
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ทองแดง น้้ามันและจาระบี ซัลเฟต โคลิฟอร์มแบคทีเรีย แบคทีเรียโคลิฟอร์ม

แบคทีเรีย ความเป็นด่าง โพแทสเซียม 

1.2) น้้าบาดาล โดยตรวจวัด อุณหภูมิ pH ความขุ่น การน้าไฟฟ้า สารแขวนลอย

ทั้งหมด (TSS) ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) โซเดียม ความแข็ง 

แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก แมงกานีส ไนโตรเจน / ไนเตรท ฟอสเฟต 

แคดเมียม โครเมียม สารหนู ตะกั่ว สังกะสี ปรอท นิกเกิล ทองแดง น้้ามันและ

จาระบี ซัลเฟต โคลิฟอร์มแบคทีเรีย แบคทีเรียโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ความเป็น

ด่าง โพแทสเซียม 

2) การตรวจอากาศและเสียงรอบข้าง โรงไฟฟ้าฯ ได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัด

คุณภาพอากาศและเสียง จ้านวน 3 แห่งคือ ได้แก่ จ.น่าน ประเทศไทย  3 จุด เมือง

เงิน สปป.ลาว 3 จุด และ เมืองหงสา 3 จุด โดยจะมีการตรวจวัดและรายงานผลใน

ทุก 3 เดือน ส้าหรับพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดมีดังนี้ 

2.1) คุณภาพอากาศ มีการตรวจวัด อนุภาคแขวนลอยทั้งหมด (TSP) อนุภาคขนาด

เล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ความเร็วลมและทิศทาง ไนโตรเจนไดออกไซด์ 

(N02)  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (S02) และ โอโซน (03) 

2.2) เสียงโดยรอบ มีการตรวจวัด Leq 8 ชั่วโมง Leq 24 ชั่วโมง L max  Ldn L90 

2.3) การตรวจวัดสภาพอากาศ มีสถานีตรวจวัด 2 แห่งคือ สถานีภูฟ้า และ สถานี

จ้าปาน้้า ส่ิงที่ตรวจวัด คือ ความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์  

การระเหย แรงดัน  

3) การควบคุมการชะล้างพังทลายของป่า ได้ท้าการปลูก creepy daisy และหญ้า

แฝก ซ่ึงรากมีคุณสมบัติในการการเกาะยึดหน้าดินไม่ให้พังทลาย ซ่ึงได้ปลูกพืชเพ่ือ

ป้องกันการชะล้างพังทลายของป่า 2 แห่ง คือ หมู่บ้าน Napung 5.5 เฮกตาร์ และ

หมู่บ้าน Kiew Ngew  49.5 เฮกตาร์ 

4) การย้ายถ่ินฐานของประชาชน บริเวณเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา 

มีจ้านวนประชาชนที่ต้องย้ายออกจากพื้นที่โครงการเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้า

ถ่านหินหงสา ทั้งหมดจ้านวน  450 หลังคาเรือน ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน  ได้แก่  

บ้านจ้าปา บ้านใหม่ บ้านนาไซค้า บ้านนาไหมย้อม  โครงการมีมาตรการดูแล

ประชากรที่ต้องย้ายออกจากพื้นที่โครงการ คือจัดหาพื้นที่สร้างหมู่บ้านและสร้าง

บ้านจัดสรรให้ชาวบ้าน รวมถึงพัฒนาอาชีพให้ด้วย อาทิ ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 

แปลงทดลองปลอดสารเคมี โคมไฟบอลลูน บล็อกทางเท้า  
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2.2 ความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน : กรณีทั่วไป23 

 

มลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ประกอบด้วย มลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง 

(fuel-based pollutant) ได้แก่ โลหะ แก๊สที่มีฤทธิ์เป็นกรดจ้าพวกไฮโดรเจนคลอไรด์ ไฮโดรเจน

ฟลูออไรด์ ปรอท และมลพิษจากกระบวนการเผาไหม้  (combustion-based pollutant) ได้แก่ ได

ออกซิน (dioxins) ฟูแรน (furans)  กัมมันตภาพรังสี และสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้(VOCs) 

แสดงรายละเอียดดังตาราง 

กลุ่มของมลพิษ

ทางอากาศ 
ตัวอย่างมลพิษ 

อันตรายต่อ 

สุขภาพมนุษย์ 

อันตรายต่อ

ส่ิงแวดล้อม 

แก๊สที่มีฤทธิ์เป็น

กรด(acid gas) 

ไฮโดรเจนคลอไรด์ 

ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ 

ระคายเคืองผิวหนัง ตา จมูก 

คอ 

และทางเดินหายใจ 

กรดตกตะกอนท้าลาย

พืชผลและป่าไม้ 

ไดออกซิน(Dioxins) 

และฟูแรน(Furans) 

2,3,7,8-เตตตระคลอโรได

ออกซนิ 

 

[2,3,7,8-tetrachlorodioxin 

(TCDD)] 

ผลกระทบระยะสั้น : ท้าลาย

ตั บ  ท้ า ให้ เกิ ด รอ ย โรค ที่

ผิวหนังที่เรียกว่า  chloracne 

2 

ผลกระทบระยะยาว : เป็น

ส ารก่ อ ม ะ เร็ ง   ม ะ เร็ งที่

เนื้อเย่ืออ่อน, มะเร็งที่ต่อม

น้้ า เห ลื อ ง แ ล ะ ม ะ เร็ ง ที่

กระเพาะอาหาร นอกจากนี้

ยังเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา

เกี่ยวกับการสืบพันธ์ ท้าลาย

ระบบภูมิคุ้มกันและรบกวน

ฮอร์โมน เพิ่มความเสี่ยงใน

การเกิดโรคเบาหวาน 

สะสมในแม่น้้า 

ทะเลสาบ มหาสมุทร 

ปลาและสัตว์ป่ากินน้้า 

สะสมอยู่ในห่วงโซ่

อาหาร 

ปรอท(Hg) เมททลิเมอควิรี่

(Methylmercury) 

ท้าลายสมอง ระบบประสาท 

การท้างานแบบละเอียดของ

ส ม อ ง ( fine motor control) 

ก่อให้ เกิดโรคหัวใจ โรคไต

ปลาและสัตว์ป่าได้รับ

สารพิษ และสารพิษจะ

สะสมอยู่ในห่วงโซ่

อาหาร 

                                                            
23 สมพร เพ็งค่้า สถาบันพัฒนาระบบประเมินผลกระทบโดยชุมชน นักวิจัย 



28 

รายงานฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจัยเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนในการประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพชุมชนที่มีความเสี่ยง

จากโครงการพัฒนาในพ้ืนที่ชายแดน: ศึกษากรณีผลกระทบจากโรงไฟฟา้หงสา ในจังหวดัน่าน 

กลุ่มของมลพิษ

ทางอากาศ 
ตัวอย่างมลพิษ 

อันตรายต่อ 

สุขภาพมนุษย์ 

อันตรายต่อ

ส่ิงแวดล้อม 

และโรคตับ นอกจากนี้ยัง

เป็ น ส า เห ตุ ให้ เกิ ด ค วาม

บกพร่องของการพัฒ นา

สมองของเด็กแรกเกิด 

โลหะที่ไมใ่ช่ปรอท สารหนู(As), เบรเิลียม(Be)3, 

แคดเมียม(Cd), โครเมียม

(Cr), นกิเกิล(Ni), ซีลีเนยีม

(Se), แมงกานสี(Mn) 

เป็นสารก่อมะเร็ง : มะเร็งที่

ปอด กระเพาะปัสสาวะ ไต 

ผิ วห นั ง  น อ ก จ าก นี้ อ าจ

กอ่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบ

ประสาท ระบบหัวใจและการ

ไหลเวียนเลือด ระบบผิวหนัง 

ร ะบ บ ห าย ใจ แ ล ะระบ บ

ภูมิคุม้กัน 

ส า ร พิ ษ ต ก ต ะ ก อ น

ส ะ ส ม ใน ดิ น  ส่ ว น

รูปแบบท่ีละลายน้้าได้

จะผสมป น เปื้ อนกั บ

ระบบน้้า 

ตะกั่ว(Pb) ท้าลายระบบประสาทส่งผล

ต่อการเรียนรู้ ความจ้า และ

พฤติกรรม  เป็นสาเหตุของ

โรคหัวใจและหลอดเลือด 

โรคไต  โลหิ ตจาง ข้อ เท้ า 

ข้อมือและข้อนิ้วออ่นแรง 

สารพิษเป็นภัยต่อพืช

และสั ต ว์ตกตะกอน

ส ะส ม ใน ดิ น  ส่ งผ ล

ก ร ะ ท บ ต่ อ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

ส่ิ ง มี ชี วิ ต แ ล ะ

ส่ิงแวดล้อม 

โพลีนิวเคลียร์  

อะโรมาตกิ 

ไฮโดรคาร์บอน

[Polynuclear 

Aromatic 

Hydrocarbons 

(PAH)] 

แนพทาลีน(Naphthlalene), 

เบน โซ-เอ-แอนทราซี น

(benzo-a-antracene), 

เบนโซ-เอ-ไพรนี 

(benzo-a-pyrene), 

เบนโซ-บ-ีฟลูออแรนทนี 

(benzo-b-fluoranthene), 

ไคซนี(Chrysene), 

ไดเบนโซ-เอ-แอนทราซีน

(dibenzo-a-anthracene) 

เป็นสารก่อมะเร็ง โดยจับกับ

อนุภาคเล็กๆและสะสมใน

ป อ ด  น อ ก จ า ก นี้ อ า จ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อตับ 

ไต  อัณ ฑ ะ ท้ าล าย sperm 

และเป็นสาเหตุให้ระบบสืบ

พันธ์บกพรอ่ง 

ด้ารงอยู่ในรูปแก๊สหรือ

อ นุ ภ า ค ข น า ด เล็ ก 

ตกตะกอนสะสมในดิน 

กัมมันตภาพรังสี เรเดียม(Radium) เป็นสารก่อมะเร็ง: มะเร็ง สารพิษสะสมในแม่น้้า 
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กลุ่มของมลพิษ

ทางอากาศ 
ตัวอย่างมลพิษ 

อันตรายต่อ 

สุขภาพมนุษย์ 

อันตรายต่อ

ส่ิงแวดล้อม 

ปอด กระดูก เป็นสาเหตุของ

ภาวะหลอดลมปอดอักเสบ 

โลหิตจาง และฝีที่สมอง 

ทะเลสาบ มหาสมุทร 

ปลาและสัตว์ป่ากินน้้า 

สะสมในห่วงโซ่อาหาร 

ยูเรเนียม(Uranium) เป็นสารก่อมะเร็ง : มะเร็งที่

ปอด มะเร็งระบบน้้าเหลือง 

และก่อโรคไต  

สารประกอบ

อินทรีย์ท่ีระเหยได้

(Volatile Organic 

Compounds) 

อะโรมาตกิไฮโดรคาร์บอน 

(Aromatic hydrocarbons) 

รวมถงึ เบนซีน(benzene), 

โทลูอีน(toluene), เอทิลเบน

ซีน(ethylbenzene), 

ไซลีน(xylene) 

ก่อความระคาย เคืองต่ อ

ผิ ว ห นั ง  ต า  จ มู ก  ค อ 

ก่อให้ เกิดเกิดภาวะหายใจ

ล้าบาก ปอดท้างานบกพร่อง 

ก า ร ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ก า ร

มองเห็นน้อยลง ความจ้า

เ สื่ อ ม  ไม่ ส บ า ย ท้ อ ง  มี

ผลกระทบต่อตับ  ไตและ

ระบบประสาท นอกจากนี้

เบนซินที่เรารู้จักกันดีคือสาร

กอ่มะเร็ง 

เกิดปฏิกิริยาเคมีท่ีชั้น

บรรยากาศ สารพิษเกิด

ก า ร ส ล า ย ตั ว ใ ห้ 

Carbon-base radicals 

ท้าลายชั้นโอโซนส่งผล

ก ร ะ ท บ ต่ อ สุ ข ภ า พ

มนุษย์ 

อัลดีไฮด์(Aldehydes) 

รวมถงึฟอรม์าลดีไฮด์

(formaldehyde) 

เป็นสารก่อมะเร็ง : ก่อมะเร็ง

ที่ปอด มะเร็งที่ส่วนต่อของ

จมูกและคอหอย ก่อความ

ระคายเคืองต่อตา จมูก คอ 

แ ล ะ เกิ ด ค ว า ม ผิ ด ป ก ติ

เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 

ที่มา : Environmental Health &Engineering, Inc. prepared for Paul Billings, vice President for National Policy 

and Advocacy American Lung Association. Emission of Hazardous Air Pollutions from Coal-Fired 

Power Plant. March 7,201124 

 

 

                                                            
24https://www.csu.edu/cerc/researchreports/documents/EmissionsOfHazardousAirPollutantsFrom

Coal-FiredPowerPlants2011.pdf 

https://www.csu.edu/cerc/researchreports/documents/EmissionsOfHazardousAirPollutantsFromCoal-FiredPowerPlants2011.pdf
https://www.csu.edu/cerc/researchreports/documents/EmissionsOfHazardousAirPollutantsFromCoal-FiredPowerPlants2011.pdf
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ปรอท เป็นมลพิษทางอากาศที่ได้จากการเผาไหม้ถ่านหิน หลังจากการเผาไหม้ปรอทจะ

กระจายสู่ชั้นบรรยากาศและตกลงมาบนพื้นโลกพร้อมฝน จากนั้นจะสะสมอยู่ในดินและน้้า ปรอท

จะถูกเปล่ียนแปลงโดยจุลินทรีย์ได้เป็นเมททิลเมอคิวรี่ซ่ึงมีพิษสูงกว่าปรอทธรรมดา เมื่อจุลินทรีย์

ถูกส่ิงมีชีวิตขนาดใหญ่กว่ากิน ปริมาณความเข้มข้นของสารพิษจะเพ่ิมมากข้ึนตามล้าดับห่วงโซ่

อาหาร หากประชาชนได้รับสารพิษชนิดนี้เป็นระยะเวลานานจะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและ

สมอง โดยท้าลายเนื้อเยื่อประสาท ท้าลายสมอง ท้าให้เกิดความบกพร่องเกี่ยวกับการเรียนรู้ การ

ท้างานแบบละเอียดของสมอง(fine motor control) และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคหัวใจ 

โลหะที่ไม่ใช่ปรอทหรือฝุ่นละอองโลหะขนาดเล็ก (PM2.5) ฝุ่นละอองจากการเผาไหม้ถ่านหิน

จะมีขนาดเล็กกว่าฝุ่นละอองทั่วไป โดยมีขนาด 2.5 ไมโครเมตรซ่ึงเล็กกว่าความกว้างของเส้นผม 

ฝุ่นที่กระจายออกมาจ้านวนมากจะมีลักษณะเป็นหมอกควัน เมื่อมนุษย์หายใจเอาฝุ่นละอองเข้าไป 

อนุภาคบางส่วนจะเกาะติดอยู่ตามทางเดินหายใจ ขณะที่ฝุ่นบางส่วนที่ทางเดินหายใจส่วนบนไม่

สามารถกักกั้นไว้ได้จะผ่านทะลุเข้าไปในปอดและเข้าสู่กระแสเลือด การหายใจเอา PM2.5 เข้าไป 

ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาว จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบหายใจ เกิดโรคหืด หรือท้าให้

โรคปอดเรื้อรังที่เป็นอยู่เดิมมีอาการรุนแรงข้ึน เพ่ิมอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 

เกิดผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงโรคหัวใจก้าเริบและเพ่ิมอัตราการตายจาก

โรคหัวใจ นอกจากนี้ PM2.5 ยังเชื่อมโยงถึงความผิดปกติของการพัฒนาระบบสืบพันธุ์และเป็นสาร

ก่อมะเร็งอีกด้วย 

นอกจากนี้ยังมีมลพิษส้าคัญอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครกล่าวถึง ได้แก่สารประกอบอินทรีย์ที่

ระเหยได้ (Volatile Organic CompoundsหรือVOCs) สารกลุ่มนี้ได้มาจากกระบวนการเผาไหม้ถ่าน

หิน ที่รู้จักกันดีคือสารอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน เบนซีน โทลูอีน และสารอัลดีไฮด์ รวมถึง

ฟอร์มาลดีไฮด์ อันตรายระดับต้นคือสารเหล่านี้จะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อตา จมูก คอ ระบบ

หายใจ ท้าให้หายใจล้าบาก ปอดท้างานบกพร่อง ต่อมาจะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทท้าให้

ความจ้าบกพร่อง การตอบสนองต่อการมองเห็นลดน้อยลง และเมื่อได้รับสารนี้เป็นระยะเวลานาน

จะก่อให้เกิดมะเร็งในที่สุด 

จากรายงานการวิจัยผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อมของมลพิษทางอากาศที่

แพร่กระจายออกมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินในสหรัฐอเมริกา มีการศึกษาแยกย่อยเก่ียวกับสารมลพิษ

ต่างๆ ดังต่อไปนี้คือ 

1) การศึกษาถึงผลกระทบของภาวะความเป็นกรดที่ออกมาปนเปื้อนกับอากาศ

หลังจากการเผาไหม้ถ่านหินในเด็ก 130,000 คน ใน 24 รัฐของอเมริกาและแคนนา

ดามีความสัมพันธ์ดังนี้ คือเพ่ิมการเกิดภาวะหลอดลมอักเสบ ลดสมรรถภาพการ
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ท้างานของปอด มีความสัมพันธ์กับโรคหืดและกระทบต่อการป่วยของเด็ก 

นอกจากนี้ยังมีอีกการศึกษาหนึ่งซ่ึงท้าการศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของมลพิษ

ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่พบว่าเด็กมีภาวะทางเดินหายใจแคบลง อัตราการหายใจ

เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส้าคัญ และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเพราะเด็กใช้เวลาอยู่ นอกบ้าน

มากกว่าผู้ใหญ่25 

 

 

 

ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพประชาชน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
25 Emission of Hazardous Air Pollutions from Coal-Fired Power Plant. March 7,2011, P13-14 
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2) จากรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยทางด้านอาหารของหน่วยบริการ

ตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารสหรัฐอเมริกา ซ่ึงท้าการศึกษาในปี 2002-

2003 พบสารที่มีโครงสร้างคล้าย Dioxin สะสมอยู่ในอาหารจ้าพวกเนื้อสัตว์และ

สัตว์ปีก ทั้งนี้ เนื่องจากสารพิษdioxinที่ ได้จากกระบวนการเผาไหม้ถ่านหินนั้น

สามารถคงทนอยู่ในธรรมชาติในรูปอนุภาคของแข็งจึงเข้าสู่ระบบห่วงโซ่อาหาร อีก

ทั้งชอบจับกับไขมันจึงสะสมอยู่ในร่างกายได้นานมีการศึกษาหนึ่งพบว่าต้องใช้

เวลานาน 7-12 ปี ในการก้าจัดพิษของ dioxin(2,3,7,8-TCDD) ออกจากร่างกายได้

ครึ่งหนึ่ง จากการศึกษาในประชาชนซ่ึงได้รับสารพิษจากการรับประทานหรือจาก

การประกอบอาชีพโดยตรง พบผลกระทบระยะสั้นคือ ท้าลายตับ ท้าให้เกิดแผลที่

เรียกว่า Chloracne ส่วนผลกระทบระยะยาวคือสารพิษจะท้าลายระบบภูมิคุ้มกัน 

ท้าลายการพัฒนาระบบประสาท  ระบบการสืบพันธุ์และการท้าหน้าที่ของฮอร์โมน

ผิดปกติ เป็นสารก่อมะเร็ง และเพ่ิมความเส่ียงในการเกิดโรคเบาหวาน  โดย

การศึกษาในปัจจุบันเน้นถึงความสามารถของสารdioxinในการลอกเลียนแบบและ

การเปล่ียนแปลงหน้าที่การท้างานของระบบฮอร์โมน  ในปีค.ศ. 1976 มีการศึกษา

ถึงพิษของ dioxin ต่อการท้างานของฮอร์โมนเพศ ในเด็กอายุ 1-9 ปี ซ่ึงได้รับ

2,3,7,8tetrachlorodibenzo-p-dioxin(TCDD) พบว่าสารชนิดนี้ท้าให้เกิดผลกระทบ

ต่อระดับฮอร์โมนเพศอย่างถาวร ซ่ึงภายใน 22 ปีต่อมา บุคคลผู้นั้นจะมีคุณภาพและ

ความเข้มข้นของตัวอสุจิในน้้ากามลดน้อยลง นอกจากนี้องค์การอนามัยโลก(WHO) 

ยังกล่าวไว้ด้วยว่าdioxin มีผลต่อการพัฒนาของตัวอ่อน และเด็กแรกเกิดที่มีการ

พัฒนาของอวัยวะอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลให้อวัยวะนั้นอ่อนแอลง26 

3) สารอีกชนิดที่ได้มาจากกระบวนการไหม้เผาถ่านหินคือกัมมันตภาพรังสีได้แก่ ธาตุ

เรเดียมและยูเรเนียม จากงานศึกษาวิจัยพบว่าสารกัมมันตภาพรังสีท้าให้เกิดการ

กลายพันธ์ของเซลล์กลายเป็นเซลล์มะเร็งหรือก่อให้เกิดความเจ็บป่วยอ่ืนๆ27 

4) ปรอทที่ได้มาจากการเผาไหม้ถ่านหินของโรงไฟฟ้าถ่านหิน ถือเป็นหนึ่งในสามของ

ปรอทที่ปลดปล่อยออกมาจากการกระท้าของมนุษย์ ปรอทมีพิษต่อระบบประสาท

ส่วนกลางจึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตราย แต่ส่ิงส้าคัญที่

อันตรายย่ิงกว่าคือปรอทสามารถถูกเปล่ียนเป็นเมททิลเมอร์คิวรี่ซ่ึงมีพิษสูงกว่า

ปรอทธรรมดาได้โดยจุลินทรีย์ และพิษจะเพ่ิมข้ึนตามห่วงโซ่อาหาร มีการศึกษาหนึ่ง

                                                            
26 Emission of Hazardous Air Pollutions from Coal-Fired Power Plant. March 7,2011,P 14-15 
27 Emission of Hazardous Air Pollutions from Coal-Fired Power Plant. March 7,2011, P15 
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พบสารปรอทในปลา หากผู้คนบริโภคอาหารที่ได้รับการปนเปื้อนจะมีพิษต่อระบบ

ประสาทโดยเฉพาะเด็กในครรภ์เพราะปรอทเป็นสาเหตุให้เกิดความบกพร่องของ

การพัฒนาสมองของเด็กแรกเกิด มีการศึกษาหนึ่งพบว่าในแต่ละปีมีเด็กเกิดใหม่ 

300,000 คนและส่วนใหญ่มีปริมาณปรอทในเลือดสูง ซ่ึงเหล่านี้มีผลต่อการพัฒนา

สมองของทารก28 

5) กลุ่มผู้ท้าการวิจัยจาก Harvard School ได้ท้าการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบต่อ

สุขภาพของ PM 2.5 ในผู้ใหญ่สุขภาพดีอายุมากกว่า 14 ปีข้ึนไปที่อาศัยอยู่ใน 6 รัฐ

ของอเมริกา จ้านวนมากกว่า 8,000 คน พบว่าในเมืองที่มีปริมาณ PM2.5 สูงจะมี

อัตราการตายของประชากรเพ่ิมสูงข้ึนหรืออาจใช้ค้าว่าประชากรในเมืองนี้มีอายุสั้น

กว่าเมืองที่มีอากาศสะอาด ความสัมพันธ์ระหว่างอนุภาคขนาดเล็กและการตาย

ก่อนเวลาอันควรถูกน้ามาศึกษาซ้้า โดยใช้ฐานข้อมูลของ American Cancer Society 

(ACS ) ศึกษาในผู้ใหญ่มากกว่า 500,000 คนใน 151 เมือง  และในปี 2000 ได้

วิเคราะห์งานวิจัย Six Cities Study ของปี 1993 และปี 1995 ซ้้า ACS ได้ศึกษาแบบ 

Cohort (ศึกษาไปข้างหน้า) เพ่ือยืนยันว่าฝุ่นขนาดเล็กท้าให้อายุสั้นลง จากการ

ติดตามวิเคราะห์ Six Cities Study พบว่า PM2.5 เพ่ิมอัตราการตายอีกด้วย29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
28 Emission of Hazardous Air Pollutions from Coal-Fired Power Plant. March 7,2011, P16 
29 Emission of Hazardous Air Pollutions from Coal-Fired Power Plant. March 7,2011, P18-22 
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แผนภาพท่ี 1  

ความเชื่อมโยงระหว่างมลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีกระทบตอ่สุขภาพ 

 

 
 

ที่มา: ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 

ส้านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
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2.3 การเร่ิมต้นระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าหงสา โดย

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน30 

 

โรงพยาบาลอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง ได้

จัดท้าระบบการเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพและส่ิงแวดล้อมข้ึน โดยมีแผนการท้างาน  5 ด้าน  

ได้แก่ 1) จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ใช้ต้นแบบจาก กรณีโรงไฟฟ้าถ่านหิน

แม่เมาะ จังหวัดล้าปาง 2) แผนเฝ้าระวังทางด้านส่ิงแวดล้อมโดยใช้เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

3) แผนเฝ้าระวังทางสุขภาพซ่ึงมีการตรวจสุขภาพทุกๆ 2 ปี (เริ่มด้าเนินการในปี  2559) 4) 

แผนพัฒนาบุคลากรให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับโรคทางด้านส่ิงแวดล้อม และ 5) มีระบบคลินิก

ทางด้านวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ได้รับงบประมาณ

สนับสนุนจากโรงไฟฟ้าหงสา 

ในส่วนของแผนเฝ้าระวังทางสุขภาพ แบ่งออกเป็น  2 ส่วน  คือ แผนการเฝ้าระวังภาวะ

สุขภาพประชาชนใน 3 อ้าเภอ (เฉลิมพระเกียรติ  ทุ่งช้าง  สองแคว)  และแผนการเฝ้าระวังทาง

ส่ิงแวดล้อม  

1)  แผนการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของประชาชน ด้าเนินการในพื้นที่ 3 อ้าเภอ 

ได้แก่  อ.เฉลิมพระเกียรติ  อ.ทุ่งช้าง  และอ.สองแคว แบ่งการเก็บข้อมูลเป็น 3 ระดับ ได้แก่  

1.1) ก่อนเกิดโรคและอาการ (Subclinical) เป็นการเก็บข้อมูลอาการพื้นฐาน

ทางสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ  หัวใจและหลอดเลือดทุก 2 ปี 

ใน พื้ น ที่ ส าม อ้ า เภ อ  (Cohort study-lab surveillance) โด ย ก าร  ต รวจ

สมรรถภาพปอด คล่ืนหัวใจไฟฟ้า และเอกซเรย์ปอดแบบดิจิตอล เพ่ือดูการ

เปลี่ยนแปลงพยาธิสรีระวิทยา (Pathophysiological change)  

1.2) การเก็บข้อมูลระดับอาการ (Clinical manifestation) เป็นการติดตาม

อาการ (signs) และอาการแสดง (symptoms) ของกลุ่มเส่ียง โดยได้มีการ

พัฒ นาแบบฟอร์มออนไลน์  (Google From) ไว้ที่ หน้ าจอคอมพิวเตอร์ 

(Desktop) โต๊ะคัดกรองโรคโดยพยาบาล ก่อนจะส่งให้แพทย์ตรวจ  การคัด

กรองจะดู  17 อาการ ใน 5 กลุ่มโรค จากนั้นข้อมูลจะไปปรากฏในรูปแบบ

ของ Excel File ของแพทย์ ท้าให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้ง่ายข้ึน  ดูแนวโน้ม

ระดับอาการได้  และ การเก็บข้อมูลจะท้าอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เพราะโรค

                                                            
30 สมพร เพ็งค่้า สถาบันพัฒนาระบบประเมินผลกระทบโดยชุมชน นักวิจัย 
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จากส่ิงแวดล้อมจะไม่แสดงอาการหรือเป็นโรคในทันทีอาจจะต้องใช้ระยะ

เวลานานกว่าจะแสดงอาการให้เห็น 

1.3) การเก็บข้อมูลระดับโรค (Diseases)  เป็นการศึกษาความชุกและการ

กระจายของโรคระบบทางเดินหายใจ และระบบหัวใจและหลอดเลือด อ.

เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ปี พ.ศ. 2557 เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐาน การวิเคราะห์

ทางสถิติ  จะดูข้อมูล GIS ที่อยู่ของคนไข้ที่ป่วยเป็น  โรคปอด โรคหัวใจ  โรค

ระบบทางเดินหายใจ เทียบกับแหล่งมลพิษในหมู่บ้านของคนไข้เองด้วย  เช่น 

บางหมู่บ้านมีโรงสีข้าว  มีการเผาในกระบวนการเพาะปลูก จากนั้นจะพล็อต

ลงในแผนที่ Google Earth ขณะนี้ได้ด้าเนินการครอบคลุมทั้งหมด 2 ต้าบล 22 

หมู่บ้านของอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ  

 

 

แผนภาพท่ี 2  ระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากส่ิงแวดล้อม 

 

 
ที่มา:  นพ.ฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา, การด้าเนินงานเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม :

กรณีศึกษาที่จังหวัดน่าน  power point presentation ประกอบการน้าเสนอในการประชุม

เชิงปฎิบัติการ ความร่วมมือทางวิชาการ ไทย-ลาว ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

กรณ ีโรงไฟฟ้า วันที่ 28-29 พฤศจกิายน 2559 ณ โรงแรมดิอิมเพลส จ.นา่น 
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“การด้าเนินงานในแผนการเฝ้าระวังทางสุขภาพของโรงพยาบาลอ้าเภอเฉลิม

พระเกียรติ ได้จัดท้าไปแล้วในกลางปี พ.ศ.2559 เก็บข้อมูลในประชาชน 3 อ้าเภอ คือ 

เฉลิมพระเกียรติ  ทุ่งช้าง  สองแคว  ซ่ึงเป็นอ้าเภอบริเวณชายแดน ไทย – สปป.ลาว มี

การตรวจอยู่  3  เครื่องมือ คือ  ตรวจสภาพปอด  ตรวจคลื่นหัวใจ  และเอ็กซเรย์ปอด  

โดยทั้ง 3 เครื่องมือจะเก็บข้อมูลเป็น digital Image File ไฟล์ทั้งหมด  เพื่อความสะดวก

ในการเก็บสะสมข้อมูลเพราะต้องใช้เวลาเก็บเป็นระยะเวลานาน และเปรียบเทียบการ

เปล่ียนแปลงในระยาว  ในการเก็บข้อมูลครั้งแรกสามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด  สอง

พันกว่าคน  โดยแบ่งการเก็บข้อมูลสุขภาพเป็น 3 กลุ่ม  คือ กลุ่มคนที่เป็นโรคอยู่แล้ว 

ได้แก่ โรคปอด  โรคหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มที่มีความเส่ียง เช่น  เด็ก  

คนชรา และ กลุ่มคนปกติ 

เป็นการเปรียบเทียบระหว่างสุขภาพของคนแต่ละกลุ่ม  เปรียบเทียบระดับพื้นที่

กันเอง  และเปรียบเทียบเรื่องเวลาซ่ึงจะเก็บทุกๆ 2 ปี  กลุ่มคนที่เป็นโรคอยู่แล้ว 

ค่อนข้างจะเก็บข้อมูลได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์  เพราะต้องเข้ารับการรักษา ณ 

โรงพยาบาลเป็นประจ้า  แต่กลุ่มเส่ียงและกลุ่มปกติ  จะเป็นการเก็บข้อมูลจาก

ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่สะดวกเข้ารับการตรวจ  ทางโรงพยาบาลพยายามกระจาย

ข่าวให้ทุกหมู่บ้านให้ทราบข่าว  ซ่ึงได้ชี้แจงกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและประสาน

กับผู้น้้าหมู่บ้านทั้ง 3 อ้าเภอ ให้ก้าชับชาวบ้านในเขตรับผิดชอบมารับการตรวจสุขภาพ  

การเก็บข้อมูลในครั้งนี้เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของ

สุขภาพในระยะยาว” 

นพ.ฬุจิศักด์ิ วรเดชวิทยา ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดน่าน31 

 

 

 

 

 

 

                                                            
31 การรับฟังการบรรยายจากนพ.ฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จั งหวัดน่าน, 

โครงการส้ารวจสถานการณ์ปัญหาเบ้ืองต้น วันที่ 14 กุมภาพันธ ์พ.ศ.2560 
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แผนภาพท่ี 3  แสดงธรรมชาติของการเกิดโรคจากส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: นพ.ฬุ จิศักด์ิ วรเดชวิทยา, การด้าเนินงานเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจาก

ส่ิงแวดล้อม :กรณีศึกษาท่ีจังหวัดน่าน  power point presentation ประกอบการ

น้าเสนอในการประชุมเชิงปฎิบัติการ ความร่วมมือทางวิชาการ ไทย-ลาว ด้านการ

ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรณี โรงไฟฟ้า วันท่ี 28-29 พฤศจิกายน 2559 ณ โรง

แรมดิอิมเพลส จ.น่าน 

 

 

แผนภาพท่ี 4 แสดงการเกบ็ข้อมูลพื นฐานทางสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ที่มา: นพ.ฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา (28-29 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมดิอิมเพลส จ.น่าน) 
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2)  แผนเฝ้าระวังทางส่ิงแวดล้อม  มุ่งเน้นไปที่คุณภาพทางอากาศ โดยติดตั้ง

เครื่องวัดคุณภาพอากาศจ้านวน 2 จุด คือ ที่โรงพยาบาลอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ และเทศบาล

จังหวัดน่าน ทั้งนี้ได้รับงบสนับสนุนจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน หงสา สปป.ลาว  ส้าหรับผลการตรวจวัด

นี้สามารถดูได้จาก แอปพิเคชั่น  Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ในส่วนของพารามิเตอร์ที่

เฝ้าระวัง จะวัดทั้งฝุ่นละเอียดและฝุ่นหยาบ ได้แก่ PM10 PM2.5ออกไซด์ของซัลเฟอร์ ออกไซด์ของ

โอโซน และค่าทางอุตุนิยมวิทยาต่างๆ แต่ไม่สามารถตรวจวัดค่าโลหะหนัก เช่น  ปรอท  แคดเมียม

ได้ 

ในส่วนของการมีส่วนร่วมกับชุมชน ทางโรงพยาบาลอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้

สร้างกลุ่มเครือข่ายเด็กนักเรียน เพื่อเรียนรู้ปัญหาเรื่องส่ิงแวดล้อมและความเส่ียงด้านสุขภาพที่มา

จากส่ิงแวดล้อม ที่รวมทั้งปัญหาหมอกควันจากวิถีการผลิตทางเกษตรกรรม  ไฟป่า และมลพิษ

จากโรงไฟฟ้าถ่านหินด้วย  โดยหวังให้กลุ่มเครือข่ายนักเรียนที่ได้รับการอบรมเป็นส่ือกลางในการ

ส่ือสารกับผู้ปกครอง  ท้าให้เกิดความตระหนักถึงอันตรายจากมลพิษส่ิงแวดล้อม  ที่มาจากแหล่ง

ก่อมลพิษต่างๆ เนื้อหาหลักของกิจกรรม คือการเล่าถึงปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เราก้าลังเผชิญ

อยู่  รวมถึงแนวทางการเฝ้าระวังการเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดล้อม สอนวิธีการดูไลเคนซ่ึ งเป็น

ตัวชี้วัดคุณภาพอากาศ และท้าแผนที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของไลเคนในโรงเรียน ซ่ึงการ

ด้าเนินกิจกรรมนี้ได้เชิญ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดน่าน นายอ้าเภอ  พระสงฆ์  และผู้น้าชุมชน  

ที่สนใจในเรื่องส่ิงแวดล้อม และเชิญเจ้าหน้าที่จากโรงไฟฟ้า หงสา  เข้าร่วมดัวย 
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แผนภาพท่ี 5   ระบบการเฝ้าระวังมลพิษส่ิงแวดล้อมท่ีกระทบต่อสุขภาพกรณีโรงไฟฟ้า

ถ่านหินหงสาท่ีเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง แหล่งก้าเนิดมลพิษ 

เส้นทางรับสัมผัสมลพิษ และ ประชากรกลุ่มเส่ียง 

ที่มา: ADB HIA Mission Report, Hongsa Power Project and Lao PDR-Thailand Bilateral workshop 

on HIA, Management, Monitoring and Surveillance, 6-10 November 2017. 
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ส่วนที่  2 

CHIA กับ กระบวนการเตรียมความพร้อม 

เพ่ือพัฒนาระบบติดตามผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน 

(self-monitoring system) 
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บทที่ 3 

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน (Community Health 

Impact Assessment – CHIA)32 

 

 

3.1 แนวคิด หลักการ และกระบวนการ 

 

การประเมินผลกระทบด้ านสุ ขภาพ โดยชุมชน  (Community Health Impact 

Assessment: CHIA) หรือ เอชไอเอชุมชน เป็นรูปแบบหนึ่งของการประเมินผลกระทบด้าน

สุขภาพตามประกาศของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ริเริ่มข้ึนอย่างเป็นทางการครั้งแรกใน

ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผล

กระทบด้านสุขภาพ ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายใต้ส้านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปัจจุบัน

นอกจากประเทศไทยแล้วยังได้มีการขยายแนวคิดและพื้นที่ปฏิบัติการไปยังประเทศเมียนมา 

รวมถึงองค์การอนามัยโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ขยายแนวคิดนี้ไปยังประเทศสมาชิกอีกด้วย 

เช่น มีการทดลองปฏิบัติการในประเทศภูฐาน33 

จุดเริ่มต้นของการพัฒนาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน มาจากหลักการและ

ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรออตตาวา  คือ 1) การสร้างนโยบาย

สาธารณะทีเอื้อต่อสุขภาพ 2) การสร้างส่ิงแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 3) 

การสร้างชุมชนเข้มแข็ง 4) การปรับเปล่ียนระบบบริการด้านสาธารณสุข และ 5) การปรับเปล่ียน

พฤติกรรมด้านสุขภาพ  ส้าหรับการออกแบบขั้นตอนและกระบวนการเรียนรู้ของเอชไอเอชุมชน จะ

ให้ความส้าคัญกับการผสาน 3 แนวคิดหลักเข้าด้วยกัน ได้แก่  1) แนวคิดเรื่องสุขภาพองค์รวม 

(Holistic Health) และการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion) ซ่ึงให้ความส้าคัญกับปัจจัยทาง

สังคมที่ก้าหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health)  2) แนวคิดด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life 

Long Learning)  3) แนวคิดด้านนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (Participatory Public Policy) 

                                                            
32 สมพร เพ็งค่้า สถาบันพัฒนาระบบประเมินผลกระทบโดยชุมชน, นักวิจัย 
33 Guideline Bhutan Health Impact Assessment (HIA), Ministry of Health, Royal Government of Bhutan 

Supported by WHO Regional Office for South-East Asia Region WHO Country Office of Bhutan, December 

2016 
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เน้นการสร้างสมดุลทางอ้านาจเพ่ือการตัดสินใจร่วมกัน และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจร่วมกัน 

นอกจากนี้แล้วกระบวนการประเมินผลกระทบโดยชุมชน ยังให้ความส้าคัญกับการสร้างความรู้

ร่วม (Co-production of Knowledge) และ การออกแบบร่วมกัน (Co-design) อีกด้วย  

 

เอชไอเอชุมชนมีคุณลักษณะที่ส้าคัญ 4 ประการ คือ34 

C = Community : ชุมชน C = Core Value : ให้ความส้าคัญกับคุณค่าหลักของชุมชน 

H = Health : สุขภาพ H = Holistic : มองสุขภาพแบบองค์รวม 

I = Impact : ผลกระทบ I = Integration : เข้าใจความเช่ือมโยงของผลกระทบทีอ่าจจะ

เกิดข้ึนกับสุขภาพทุกมิต ิ

A = Assessment : การ

คาดการณ์ผลกระทบ 

A = Apply : สามารถประยุกต์ใช้หลากหลายเครื่องมอืในการ

ประเมินผลกระทบ 

 

เป้าหมายส้าคัญของการท้าเอชไอเอชุมชน คือ การเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนในการแสวงหา

ข้อมูลหลักฐานรวมถึงในหนุนเสริมให้ชุมชนมีศักยภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเข้าไปมีส่วน

ร่วมในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะและร่วมตัดสินใจเลือกการพัฒนาที่เป็นผลดีต่อชุมชน

มากที่สุด โดยมีลักษณะเด่นคือ แต่ละชุมชนจะพัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสมในการประเมินผล

กระทบ ออกแบบกระบวนการและท้าการประเมินผลกระทบด้วยตัวเอง ซ่ึงจะมีความแตกต่างกัน

ตามบริบท วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ท้องถิ่น  นอกจากนี้การประเมินผลกระทบด้าน

สุขภาพโดยชุมชน สามารถปรับใช้ได้ในหลายรูปแบบ ทั้งในระดับกิจกรรม โครงการ และนโยบาย 

และ ก่อน ระหว่าง และหลังการด้าเนินโครงการ รวมถึง การเฝ้าระวัง และการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน

สารพิษ ได้อีกด้วย 

 

กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนดังนี้35 

                                                            
34 สมพร เพ็งค่้า, การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชนในสังคมไทย, ศูนย์ประสานงานการพัฒนา

ระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ส้านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ : พิมพ์ครั้งที่ 1 

กันยายน 2555 เข้าถงึทางเวปไซต์ http://www.sem100library.in.th/medias/8424.pdf  
35 สมพร เพ็งค่้าและคณะ, การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน (Community Health Impact 

Assessment: CHIA) แนวคิด แนวทาง และกรณีศึกษา. เอกสารโครงการวิจัยเร่ืองการประเมินผลกระทบ

ด้านสุขภาพโดยชุมชนในมิติความเป็นธรรมทางสังคม ภายใต้แผนงานความเป็นธรรมทางสังคมด้านสุขภาวะ 

http://www.sem100library.in.th/medias/8424.pdf


44 

รายงานฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจัยเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนในการประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพชุมชนที่มีความเสี่ยง

จากโครงการพัฒนาในพ้ืนที่ชายแดน: ศึกษากรณีผลกระทบจากโรงไฟฟา้หงสา ในจังหวดัน่าน 

1) กระบวนการค้นหาคุณค่าหลักของชุมชน (Knowing Community Core 

Value) โดยการท้าแผนที่ชุมชนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างฐานทรัพยากรกับนิเวศวัฒนธรรม

ชุมชน และ ล้าดับการเปล่ียนแปลงส้าคัญที่เกิดข้ึนจากชุมชนทั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (Timeline) 

เพ่ือคาดการณ์อนาคต ขั้นตอนนี้ชุมชนเป็นเป็นหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนของตนเอง 

2) กระบวนการศึกษาข้อมูลโครงการ/นโยบายท่ีจะด้าเนินการในชุมชน 

(Knowing Policy/Project) โดยชุมชนจะต้องศึกษาข้อมูลเพ่ือให้ทราบว่าเป็นนโยบาย / โครงการ

อะไร มีเหตุผลและความจ้าเป็นอย่างไร ใครเป็นเจ้าของนโยบาย/ โครงการ  แหล่งเงินทุนมาจาก

ไหน กระบวนการผลิต และผลกระทบเป็นอย่างไร ซ่ึงในขั้นตอนนี้นอกจากการศึกษาข้อมูล

โครงการแล้วยังต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญมาช่วยเติมความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงขั้นตอนนี้จะเป็น

การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนกับผู้เช่ียวชาญ เพ่ือผสมผสานระหว่างความรู้ผู้เช่ียวชาญและ

ความรู้ชุมชนในการคาดการณ์ผลกระทบ 

3) กระบวนการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับสิทธิชุมชน กฎหมายและระเบียบท่ี

เก่ียวข้องกับการอนุมัติ  อนุญาตโครงการ  (Knowing Community Right and Policy 

Procedure) เช่น เรื่อง EIA หรือ ขั้นตอนการให้ใบอนุญาตโรงไฟฟ้า / เหมืองแร่ เป็นต้น เพ่ือให้

ทราบว่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูล ความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจโครงการ/นโยบาย ใน

ขั้นตอนใดได้บ้าง โดยวิธีการใด ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้ในขั้นตอนนี้จ้าเป็นต้องมีนักกฎหมายมาช่วย

อธิบายให้ชุมชนได้เข้าใจในระเบียบขั้นตอนต่างๆ  

4) กระบวนการประเมินผลกระทบและการตรวจสอบความถูกต้องของการ

ประเมินผลกระทบ (Appraisal)   จากกระบวนการเรียนรู้ข้อมูลชุมชนและข้อมูลนโยบาย/

โครงการ จะท้าให้ทราบถึงขอบเขตการประเมินผลกระทบและโจทย์ในการคาดการณ์ผลกระทบ 

ซ่ึงการจัดท้าเป็นแผนที่ความเส่ียงจะท้าให้เห็นขอบเขตและประเด็นข้อห่วงกังวลชัดเจนมากข้ึน  

จากนั้นจะจัดล้าดับความส้าคัญและออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือการคาดการณ์

ผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงในประเด็นที่มีความซับซ้อน เช่น เรื่องมลพิษ อาจจะต้องมีการ

ท้างานร่วมกับผู้เช่ียวชาญด้วย ซ่ึงหลังจากที่มีการศกึษาเสร็จแล้ว จะต้องมีกระบวนการให้ชุมชนได้

ร่วมกันตรวจสอบความถกูตอ้ง ครบถ้วนด้วย ซ่ึง ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินผลกระทบโดยชุมชน 

จะประกอบไปด้วย (1) ข้อมูลชุมชน ที่จะระบุถึง คุณค่าหลักของชุมชน ซ่ึงแต่ละชุมชนจะแตกต่าง

กัน ข้ึนอยู่กับฐานทรัพยากร ระบบนิเวศ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละชุมชน (2) ข้อมูล นโยบาย / 

                                                                                                                                                                                 

สนับสนุนโดย ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), พฤศจิกายน 2559 (ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ) 
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โครงการ และ ขั้นตอนการออกใบอนุญาต (3) ผลกระทบ   (4) ข้อเสนอทิศทางการพัฒนาที่

สอดคล้องกับคุณค่าหลักของชุมชน และเอื้อต่อการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน 

5) กระบวนการผลักดัน เข้ าสู่ ก ารตั ด สิน ใจ  (Influence Policy Decision 

Making) กระบวนการท้าเอชไอเอชุมชนจะท้าให้ชุมชนมีข้อมูลใช้ในการตัดสินใจในหลายระดับ 

ตั้งแต่ขั้นสอบถามความคิดเห็นในระดับชุมชน ประกอบการพิจารณาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ประกอบการมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 

ตลอดจนเป็นข้อมูลที่จะเสนอต่อหน่วยงานอนุญาตเพ่ือพิจารณาควบคู่ไปกับข้อมูลของเจ้าของ

นโยบาย/โครงการ ที่ส้าคัญ ชุมชนสามารถใช้ข้อมูลจากการเรียนรู้คุณค่าของตนเองไปใช้ในการ

ก้าหนดอนาคตของตนเองได้ 

6) กระบวนการติดตามประเมินผล (Monitoring) โดยพัฒนาระบบเฝ้าระวัง

ตนเองของชุมชน ที่ติดตามผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนจากการพัฒนาโดยเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการ

ท้างานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนได้อย่าง

ทันท่วงที 

กล่าวโดยสรุป การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชนเป็นกระบวนการที่จะท้าให้เกิด

การสร้างสุขภาพจากฐานราก  โดยชุมชนเป็นผู้ร่วมกันสร้างผ่านการพัฒนานโยบายสาธารณะที่

เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจะสร้างความเข้าใจปัจจัยทางสังคมที่ก้าหนดสุข

ภาวะของชุมชน เกิดการปรับวิธีคิด กระบวนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแบบองค์รวม เห็นความ

เช่ือมโยงระหว่างการพัฒนากับสุขภาวะ ซ่ึงจะช่วยในการป้องกันผลกระทบฯ ลดอัตราการเจ็บป่วย 

ลดจ้านวนผู้ป่วยในโรงพยาบาล ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่ไม่จ้าเป็น และมีผล

ทางอ้อมให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นไปได้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเกิด

ความเป็นธรรมมากยิ่งข้ึน 

 

3.2 กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน บ้านน ้ารีพัฒนาและ

บ้านน ้าช้างพัฒนา 

 

โครงการวิจัยฯ นี้ ได้น้ากระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชนมาใช้เป็น

เครื่องมือสร้างการเรียนรู้ให้กับชาวบ้านน้้ารีพัฒนาและบ้านน้้าช้างพัฒนา ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระ

เกียรติ  จ.น่าน เพ่ือน้าไปสู่การออกแบบระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน 

(Community-led monitoring system) จากโรงไฟฟ้าหงสาที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ด้วยข้อจ้ากัด
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ด้านระยะเวลาท้าให้ขอบเขตการด้าเนินงานของโครงการวิจัยฯ นี้ เป็นการท้าเอชไอเอชุมชนใน

ขั้นตอนที่ 1 และ 2  คือ การค้นหาคุณค่าหลักของชุมชน และ การศึกษาข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้า

หงสา ไม่ได้ท้าการประเมินผลกระทบ (Appraisal)  อย่างไรก็ตามทางทีมวิจัยได้มีกระบวนการ

รวบรวมข้อห่วงกังวลพร้อมทั้งจัดล้าดับความส้าคัญและจัดท้าแผนที่ความเส่ียงเบื้องต้น เพ่ือเป็น

ข้อมูลประกอบการออกแบบระบบเฝ้าระวังของชุมชนและการเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องต่อไป  

ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จากส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ให้นักวิจัย

ภาคสนามจ้านวน 1 คนพักอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านน้้ารีพัฒนาเป็นระยะเวลา 5 

เดือน ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม –  16 กันยายน 2560 เพ่ือเรียนรู้วิถีชุมชนโดยการสังเกตแบบมี

ส่วนร่วม สัมภาษณ์เชิงลึก และจัดกระบวนการเรียนรู้กับชุมชน  

 

สรุปขั นตอน กระบวนการด้าเนินงาน สรุปได้ดังนี  

1. การค้นหาคุณค่าหลักของชุมชน (Community Core Value)  

1.1 การท้าแผนท่ีชุมชน 

ทีมวิจัยได้จัดกระบวนการท้าแผนที่ชุมชนครั้งแรก ณ ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา 

แม่ฟ้าหลวง  บ้านน้้ารีพัฒนา ต.ขุ่นน่าน  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.น่าน  โดยมีผู้เข้าร่วมกระบวนการ 

ประกอบด้วยชาวบ้านทั้ง 2 แห่ง คือ น้้าช้างพัฒนาและน้้ารีพัฒนา อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

ปราชญ์ชาวบ้าน รวม 42 คน กระบวนการวันนี้ ท้าให้ได้ร่างแผนที่ทั้ง 2 หมู่บ้าน ประกอบดัวย  

ข้อมูลเส้นทางถนนในหมู่บ้าน ที่ตั้งบ้านเรือน สถานที่ส้าคัญในหมู่บ้าน พื้นที่ท้ากิน พืชไร่ พืชสวนที่

ปลูก ภูมิประเทศโดยรอบหมู่บ้าน สายน้้าที่หล่อเล้ียงคนในหมู่บ้านและพืชผลทางการเกษตร  และ

จากข้อมูลในวันนี้ท้าให้สามารถระบุได้ว่า บ้านน้้าช้างพัฒนา มีพืชเศรษฐกิจหลักคือ กล้วย  กาแฟ 

หม่อน งาข้ีหม่อน เม็ดมะม่วงหินมะพาน ข้าวโพดเล้ียงสัตว์และลูกเดือย  ส่วนข้าวไร่ ฟักทอง และ

อ่ืนๆ จะปลูกไว้บริโภคในครัวเรือน ส่วนบ้านน้้ารีพัฒนา มีพืชเศรษฐกิจหลักคือ  ม่อน  กาแฟ 

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์  และเริ่มปลูกเม็ดมะม่วงหินมะพานซ่ึงจะเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต  ส่วนข้าวไร่ 

ผักสวนครัว และอ่ืนๆ จะปลูกไว้บริโภคในครัวเรือน  ทั้ง 2 หมู่บ้านตั้งอยู่ในพื้นที่เป็นแอ่ง  มีภูเขา

ล้อมรอบ  สายน้้าหลักในการอุปโภคและใช้ในการเกษตร คือ ล้าน้้าช้าง และ ล้าน้้ารี มีล้าห้วย

เล็กๆหลายสายรวมกับล้าห้วยทั้ง 2 และมีต้นน้้ามาจากภูเขาที่อยู่ล้อมรอบหมู่บ้าน ซ่ึงก็เป็นแหล่ง

ต้นน้้าเดียวกันกับฝั่ง สปป.ลาว จากการพิจารณาร่วมกัน เห็นว่ายังมีข้อมูลบางส่วนที่ต้องเพ่ิมเติม

ในแผนที่   คือ ทิศทางลมในแต่ละฤดู ภาวะสุขภาพของคนในชุมชน การท้าปฏิทินการเพาะปลูก
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ตลอดรอบปี  ข้อมูลดังกล่าวจะท้าให้เห็นภาพรวมทั้งหมดทางกายภาพชุมชนและบริบททาง

ส่ิงแวดล้อมที่ชุมชนพึ่งพิงอาศัยอยู่ 

ต่อมากลุ่มแกนชุมชนได้น้าแผนที่ที่ร่างข้ึนในครั้งแรก ไปตั้งวงคุยเล็กๆ หลายครั้ง

เพ่ือปรึกษาหารือกับชาวบ้านที่ไม่สะดวกมาร่วมกระบวนการ ปรับเป็นแผนที่ที่สมบูรณ์ เพ่ือให้เป็น

ต้นฉบับในการท้ากราฟฟคิในคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบปรับแก้ไขอีกหลายครั้ง ซ่ึงเจ้าหน้าที่ รพ.

สต. บ้านน้้ารีพัฒนา ได้ร่วมตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ด้วย เพ่ือใช้เป็นแผนที่พื้นฐานในการ

ท้างานเฝ้าระวังผลกระทบฯ ต่อไป    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10-11  การจัดท้าแผนท่ีชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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ภาพที่ 12-15   การจัดท้าแผนท่ีชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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ภาพที่ 16  การจัดท้าแผนท่ีชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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ภาพที่ 17-19  การจัดท้าแผนท่ีชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 



51 

รายงานฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจัยเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนในการประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพชุมชนที่มีความเสี่ยง

จากโครงการพัฒนาในพ้ืนที่ชายแดน: ศึกษากรณีผลกระทบจากโรงไฟฟา้หงสา ในจังหวดัน่าน 

1.2 การท้าล้าดับเวลาการเปล่ียนแปลงของชุมชน (Timeline) 

ทีมวิจัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันทั้งสองหมู่บ้าน เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูล 

ความเห็น และอภิปราย เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงที่ชาวบ้านเห็นร่วมกันว่ามีส้าคัญต่อชุมชน ตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซ่ึงหลังจากได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว กลุ่มแกนของแต่ละ

หมู่บ้านได้จัดประชุมกลุ่มย่อยในหมู่บ้านของตนเอง รวมถึงมีการสัมภาษณ์ข้อมูลเพ่ิมเติมจาก

ผู้สูงอายุในหมู่บ้านเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ซ่ึงกระบวนการนี้ท้าให้

ชาวบ้านได้ร่วมกันทบทวนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ในอดีต สภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน และ

อนาคตของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 20-21  การจัดท้าแผนท่ีชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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ภาพที่ 22-24  การจัดท้าแผนที่ชุมชนโดยการ

มีส่วนร่วมของชุมชน 
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ภาพที่ 25  การจัดท้าแผนท่ีชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

 

2. การเรียนรู้ข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน หงสา สปป.ลาว 

ทีมวิจัยได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน โดยได้เชิญ ดร.ธนพล 

เพ็ญรัตน์ อาจารย์ประจ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร มาเป็นวิทยากรหลักในการบรรยาย 

เพ่ือให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง 

มลพิษที่ออกมาจากกระบวนการผลิต  มลพิษที่จะมีผลต่อระบบนิเวศน์และเส้นทางรับสัมผัสสู่

มนุษย์ ซ่ึงมีทั้งส่วนที่เป็น แนวคิด หลักการ เทคโนโลยี ความเส่ียงของโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วไปโดย

ยกกรณีศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงข้อมูลเทคโนโลยีและความเส่ียงจากโครงการ

โรงไฟฟ้าหงสาด้วย  
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ภาพที่ 26-28 การบรรยายความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดย ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในพ้ืนท่ีบ้านน้้าช้างพัฒนา  
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2. การจัดท้าแผนท่ีความเส่ียงและข้อห่วงกังวล 

หลังจากเสร็จส้ินกระบวนการตามข้อ 1 และ 2 แล้ว ทีมวิจัยได้จัดกระบวนการเรียนรู้

ความเส่ียง โดยให้ชุมชนน้าข้อมูลทั้งสองส่วนคือข้อมูลชุมชนและข้อมูลโรงไฟฟ้าถ่านหิน หงสา 

สปป.ลาว มาวิเคราะห์รวมกันเพ่ือคาดการณ์ความเส่ียงเบื้องต้นท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับชุมชนในอนาคต

ต่อไป พร้อมกับข้อเสนอในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ ของชุมชน 
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บทที่ 4 

ข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะต่อระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพ36 

 

 

4.1   ข้อห่วงกังวล 

จากกระบวนการท้าแผนที่ชุมชนและล้าดับการเปล่ียนแปลงเหตุการณ์ส้าคัญของชุมชน ท้า

ให้ทราบว่า ทั้ง 2 หมู่บ้านตั้งอยู่ในพื้นที่สูง ล้อมรอบด้วยภูเขาซ่ึงเป็นต้นน้้าของแม่น้้าน่านและล้าน้้า

ที่ไหลลงไปทาง สปป.ลาวด้วย  สายน้้าหลักในการอุปโภคและใช้ในการเกษตรของชาวบ้าน คือ ล้า

น้้าช้าง และ ล้าน้้ารี โดยล้าห้วยสาขาเล็กๆ หลายสายไหลรวมล้าห้วยทั้ง 2 น้ี และมีต้นน้้ามาจาก

ภูเขาท่ีอยู่ล้อมรอบหมู่บ้าน 

ชาวบ้านเกือบทั้งหมดเป็นชาติพันธุ์ลัวะ ซ่ึงในอดีตมีการสร้างบ้านอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ 

4-5 หลัง กระจายกันในป่าแนวเขตชายแดนไทยลาว แต่หลังจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศ

ไทยได้เข้ามาในตั้งฐานที่ภูพยัคฆ์ในปี พ.ศ.2510 ท้าให้ชาวบ้านอยู่ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้ง

และการสู้รบระหว่างสองฝ่าย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2526 รัฐบาลไทยมีนโยบายให้แนวร่วมพรรค

คอมมิวนิสต์ฯ เป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย  

หลังจากนั้นรัฐบาลไทยได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการตั้งถิ่นฐาน ตั้งหมู่บ้าน อาศัยเป็น

การถาวร มีการท้าบัตรประชาชน สร้างโรงเรียน สถานีอนามัย สร้างถนน ไฟฟ้า ประปา ชาวบ้าน

เริ่มเปล่ียนวิถีการผลิตจากที่เคยเพ่ิงพาทรัพยากรจากป่าเป็นหลัก ผลิตเพ่ือยังชีพ มาเป็นการผลิต

เพ่ือขาย ทั้งนี้ปัจจุบัน อาชีพหลักคือการท้าการเกษตร โดยบ้านน้้าช้างพัฒนามีพืชเศรษฐกิจหลัก 

คือ กล้วย กาแฟ หม่อน งาข้ีหม่อน เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์และลูกเดือย  ส่วนข้าว

ไร่ ฟักทองและอ่ืนๆ จะปลูกไว้บริโภคในครัวเรือน บ้านน้้ารีพัฒนามีพืชเศรษฐกิจหลักคือ  ม่อน  

กาแฟ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์  และเริ่มปลูกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ซ่ึงจะเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต  ส่วน

ข้าวไร่ ผักสวนครัว และอ่ืนๆ จะปลูกไว้บริโภคในครัวเรือน   ภายใต้การส่งเสริมของสถานีพัฒนา

เกษตรบนพื้นที่สูง โครงการปิดทองหลังพระ และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง โดยเฉพาะ ลูกหม่อนและ

กาแฟ  

 

                                                            
36 สมพร เพ็งค่้า สถาบันพัฒนาระบบประเมินผลกระทบโดยชุมชน นักวิจัย, ลมิตา เขตขัน สถาบันพัฒนาระบบ

ประเมินผลกระทบโดยชุมชน ผู้ชว่ยนักวิจัย 
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จากกระบวนการเรียนรู้โรงไฟฟ้าถ่านหิน ชาวบ้านที่เข้าร่วมในกระบวนการ ได้แสดงข้อห่วง

กังวลรวมถึงการตั้งค้าถามเกี่ยวกับการรับมือกับความเส่ียงต่อสุขภาพชุมชน  

“หากจะมีมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนมายังชุมชน  แล้วชุมชนจะมีวิธี

สังเกตการณ์อย่างไร จะมีวิธีการรับมือและเฝ้าระวังกับอันตรายที่จะเกิดข้ึน

อย่างไรได้บ้าง”  
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นอกจากนี้ยังได้ตั้งค้าถามกับความผิดปกติที่เกิดข้ึนกับพืชในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาว่าเกี่ยวข้อง

กับมลพิษโรงไฟฟ้าถ่านหินหรอืไม่ อาทิ ต้นข้าวมีอาการใบไหม ้ท้าให้บางต้นตาย  และได้ผลผลิตไม่

งาม ยอดอ่อนมะม่วงหิมพานต์ไหม้  ทั้งที่ดูแลอย่างดีให้น้้าตลอด ในช่วงติดลูกล้ินจี่  ในช่วงที่ล้ินจี่

ติดลูกเท่าเม็ดข้ีหนู  มีอาการไหม้ด้าและร่วงเยอะกว่าที่ผ่านมา มะม่วงช่วงติดดอก  ดอกจะแห้ง  

ร่วง  ทั้งที่ใบงาม 

 

ส่ิงที่ชาวบ้านกังวลมากท่ีสุดคือ 

ผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร เกรงว่าผลผลิตทางการเกษตรจะเสียหายหรือลดลง

จากเดิม  ท้าให้สูญเสียรายได้  เพราะการเกษตรคือรายได้หลักในการด้ารงชีพ   

 

ข้อกังวลรองลงมา คือ 

ผลกระทบต่อสุขภาพที่การปนเปื้อนมลพิษสะสมในดิน น้้า ในอากาศ ตลอดจนพืชอาหาร 

เช่น ข้าว ผัก อาจจะท้าให้ชาวบ้านเจ็บป่วยเรื้อรังและเป็นโรครุนแรงในอนาคต ซ่ึงแม้ว่าจะมีสิทธิ

หลักประกันสุขภาพและมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลในหมู่บ้าน แต่การรักษาโรคที่เกิดจาก

มลพิษส่ิงแวดล้อมต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ซ่ึงต้องใช้เงินจ่ายเป็นค่าเดินทาง และอาจจะกระทบ

กับการใช้จ่ายในครอบครัวได้   

อนึ่ง ในหมู่บ้านมีสถานบริการด้านสุขภาพ 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล

บ้านน้้ารีพัฒนา  ซ่ึงเป็นระบบบริการปฐมภูมิให้การรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น  แต่หากมีการ

เจ็บป่วยที่รุนแรง  ฉุกเฉิน  จะต้องน้าส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ  ซ่ึงอยู่ห่าง

ออกไป 43 กิโลเมตร  

ส้าหรับการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พบว่า องค์การบริหารส่วนต้าบลขุนน่าน มี

รถส่งต่อผู้ป่วยจ้านวน 1 คัน ซ่ึงส้าหรับให้บรกิารทั้งตา้บล หากเรียกใช้บรกิาร รถจาก อบต.ขุนน่าน

มายัง รพ.สต.บ้านน้้ารีพัฒนา ต้องใช้เวลาประมาณ 30 นาที จากนั้นไปยังโรงพยาบาลอ้าเภอเฉลิม

พระเกียรติ ใช้เวลาประมาณเวลา  1 ชั่วโมง  เนื่องจากเป็นเส้นทางบนภูเขาตลอดสาย   

ดังนั นชาวบ้านจึงมีความต้องการท่ีจะท้าแผนท่ีความเสี่ยงของชุมชนท่ีครอบคลุม ทั ง

ด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ  โดยเฉพาะความผิดปกติในพืชผลทางการเกษตร กลุ่ม

เปราะบางทางสุขภาพท่ีมีภาวะโรคเกี่ยวกับ  ระบบทางเดินหายใจและหลอดเลือด  รวมถึง

หญิงตั งครรภ์ (แม่และเด็ก) ที่อาจจะได้รับผลกระทบทางสุขภาพมากกว่าคนปกติท่ีร่างกาย

แข็งแรง  เพื่อน้ามาออกแบบระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อชุมชนต่อไป โดยเห็นว่าเรื่องนี มี
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ความเก่ียวข้องกับหลายภาคส่วน  ควรจะมีการท้างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐกับ

ประชาชน  หน่วยงานท่ีควรเข้ามาร่วมในการรับทราบข้อมูลและหาทางป้องกันร่วมกันคือ  

หน่วยงานด้านเกษตร  หน่วยงานด้านสาธารณสุข  หน่วยงานด้านชลประทาน  และองค์กร

ปกครองส่วนต่างๆ  เพราะเห็นว่าเรื่องนี เป็นเรื่องใหญ่จึงจ้าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของ

ทุกภาคส่วน   

ตัวอย่างข้อเสนอของชุมชนต่อจุดในการเก็บตัวอย่างส่ิงแวดล้อมเพ่ือการเฝ้าระวั ง ได้แก่  

“ต้นน้้าน้้ารี ฝายห้วยนา ฝายห้วยปุง ฝายปะซูด  ฝายห้วยกอน เสนอให้มีการตรวจวัดค่าสาร

ปนเปื้อนต่างๆ เช่น ปรอท สารหนู  แคดเมียม  และอ่ืนๆที่เป็นสารโลหะหนักที่ก่ออันตรายต่อ

มนุษย์และส่ิงแวดล้อม  มีการเสนอให้ตรวจในระยะ ต้นน้้า  กลางน้้า และปลายน้้า  จะได้มีความ

คลอบคุมเนื่องจากสายน้้าดังที่กล่าว  เป็นสายน้้าที่ชาวบ้านน้ามาใช้ในการท้า  น้้าด่ืม  น้้าประปา  

น้้าใช้ในการเกษตร  และเป็นแหล่งที่หาสัตว์น้้า  กุ้ง  หอย  ปู ปลา  ที่เป็นอาหารของชาวบ้าน 

นอกจากนี้อยากให้เก็บตัวอย่างดินในบริเวณที่พืชมีปัญหาไปตรวจดัวย” 

 

4.2   ข้อเสนอต่อการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพชุมชน 

 

จากกระบวนการเรียนรู้ความเส่ียงจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ชุมชนตระหนักว่าการเจ็บป่วยด้วย

โรคจากมลพิษส่ิงแวดล้อมจะเกิดจากการรับสัมผัสมลพิษสะสมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน  

ดังนั้นปัจจัยที่จะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงภาวะสุขภาพ ที่ชุมชนให้ความส้าคัญเป็นอันดับแรกจึง

ไม่ใช่การเจ็บป่วยด้วยมลพิษทางอากาศ หากแต่เป็น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมลพิษทาง

อากาศที่เกิดจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะฝนกรด ซ่ึงมีผลต่อการ

เจริญเติบโตของพืช  ท้าให้ผลผลิตเสียหาย ซึงจะส่งผลต่อเนื่องให้รายได้ของเกษตรกรลดลง เมื่อ

ชาวบ้านไม่สามารถประกอบอาชีพได้ดังเดิมประกอบกับรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย จะเป็น

ปัจจัยผลักให้คนหนุ่มสาวที่เป็นวัยแรงงานต้องออกจากหมู่บ้านไปหางานท้าในเมือง ทิ้งเด็กและ

ผู้สูงอายุไว้ในหมู่บ้าน ในอนาคตอาจจะท้าให้เกิดการย้ายถิ่นตามมา ซ่ึงคนเหล่านี้มีความเส่ียงที่จะ

ตกอยู่ในสภาวะคนจนเมือง หรือการเป็นคนไร้บ้าน นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบไปถึงแรงงานต่าง

ด้าวที่เป็นคนลาวมารับจ้างท้างานในไร่ของชาวบ้านด้วย ซ่ึงหากไม่สามารถท้างานในหมู่บ้านนี้ได้

อีกต่อไปก็จะต้องเดินทางไปท้างานในพื้นที่ที่ไกลข้ึน และมีความเส่ียงต่อการถูกจับ และอาจจะมี

ปัญหาอ่ืนๆ ตามมา  
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แผนภาพแสดงปัจจัยทางสังคมท่ีก้าหนดสุขภาพ 

(Social Determinants of Health)  

ในวงกลมสีแดงคือปัจจัยทางสังคมที่ชาวบ้านน้้ารีพฒันาและบ้านน้้าช้างพัฒนาให้

ความส้าคัญ กรณี ความเส่ียงจากโรงไฟฟ้าหงสาท่ีใช้ถ่านหนิเป็นเชื้อเพลิง 

 

 ดังนั้นจึงมีข้อเสนอต่อการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบฯ ดังน้ี 

1) ระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ ควรยึดหลักการป้องกันไว้ก่อน  (Precaution 

Principle)  โดยมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาต้องพิจารณาจากความเส่ียง โดยไม่

ต้องรอให้พบว่ามีผู้ป่วย อาทิ ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและรายได้ แนวโน้มของ

เคล่ือนย้ายแรงงาน การเคล่ือนย้ายถ่ินฐาน เป็นต้น 

2) ควรมีการสนับสนุนการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเรื่องความเส่ียงจากมลพิษ

โรงไฟฟ้าถ่านหิน (Health Literacy) โดยควรใช้ภาษาของชาวลัวะซ่ึงเป็นภาษาที่ใช้

ส่ือสารของชุมชนด้วย เพ่ือให้ชาวบ้านมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก และสามารถ

ปรับตัว รับมือกับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที 

3) ควรมีการพัฒนาระบบและพัฒนาขีดความสามารถให้ชุมชนซ่ึงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ

และมีความเปราะบาง สามารถเฝ้าระวังผลกระทบได้ด้วยตนเอง (Community-led 

Monitoring System) โดยยึดหลักการ Co-Design , Co-Creation ในการออกแบบ

ระบบ รวมถึงการใช้หลักการสร้างความรู้ร่วม (Co-Production of Knowledge) 

ระหว่างความรู้ของผู้เช่ียวชาญแบบสหสาขาวิชาและความรู้ของชุมชน ในการพัฒนา
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ตัวช้ีวัดที่ง่ายต่อการเก็บบันทึกข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และมีการเช่ือมโยง

ระบบข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งของประเทศไทยและ สปป. ลาว รวมถึงบริษัท

โรงไฟฟ้าหงสา เพ่ือร่วมกันเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน และใช้

ข้อมูลในการออกแบบป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างทันเวลา  

4) ควรยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล บ้านน้้า

รี ทั้งด้านเจ้าหน้าที่และโครงสร้างพื้นฐานที่จ้าเป็น เพ่ือรองรับการให้บริการสุขภาพ

ประชาชนที่มีความเส่ียงจากมลพิษโรงไฟฟ้าถ่านหินได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ 

อัตราก้าลังของเจ้าหน้าที่ ระบบปรึกษากับแพทย์ผู้เช่ียวชาญ ระบบส่งต่อผู้ป่วย การ

จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม การจัดการระบบไฟฟ้าให้เสถียร เป็นต้น เนื่องจากเป็น

หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ใกล้ชิดกับชุมชนและเป็นหน่วยบริการหลักที่ชาวบ้านทั้ง

สองหมู่บ้านรวมถึงชาวลาวมาขอรับบริการ 
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ส่วนที่ 3 

กลไกทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในการมีชวีิตอยู่ใน 

สิ่งแวดล้อมท่ีดีจากมลพิษข้ามพรมแดนของประเทศไทย 

: กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าหงสา แขวงไซยะบุรี ประเทศลาว 
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บทที่  5 

กลไกทางกฎหมายของประเทศไทยในการคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิตอยู่

ในสิ่งแวดล้อมที่ดีจากมลพิษข้ามพรมแดน กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าหงสา 

แขวงไซยะบุรี ประเทศลาว37 

 

 

5.1   บทน้า 

 

ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่มีลักษณะข้ามพรมแดนเป็น

ประเด็นที่ได้รับความสนใจในสังคมไทยมากข้ึน  อันเป็นผลจากการก่อสร้างเข่ือนไซยะบุรีกั้นแม่น้้า

โขงในประเทศลาว  ที่สร้างความกังวลให้กับชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้้าโขง  จนน้าไปสู่การ

รณรงค์ให้มีการยกเลิกการก่อสร้างเข่ือนดังกล่าวและน้าไปสู่การฟ้องคดีต่อศาลปกครองไทย

เพ่ือให้มีการตรวจสอบการด้าเนินการดังกล่าวของหน่วยงานรัฐไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ว่าเป็นการด้าเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่  แม้ต่อมาศาลปกครองชั้นต้นจะมีค้าพิพากษา

ยกฟ้อง38  แต่การรณรงค์และฟ้องคดีของชุมชนริมแม่น้้าโขงก็ได้เปิดประเด็นส้าคัญให้สังคมไทยได้

พิจารณาว่า  รัฐไทยมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดในการปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนจาก

โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่สร้างผลกระทบข้ามพรมแดน 

ปัญหาจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ก่อผลกระทบข้ามพรมแดนมีลักษณะพิเศษที่

แตกต่างจากปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มาจากโครงการหรือกิจกรรมที่แหล่งก้าเนิดมลพิษ

และผลกระทบที่เกิดข้ึนจ้ากัดอยู่เพียงรัฐใดรัฐหนึ่ง  เพราะมีประเด็นเรื่องอ้านาจอธิปไตยของรัฐ

สองรัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง  เมื่อที่ตั้งโครงการพัฒนาที่สร้างปัญหากับชุมชนที่ได้รับผลกระทบตั้งอยู่คน

ละประเทศ การด้าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาจึงมีข้อจ้ากัดและยุ่งยากซับซ้อนย่ิงกว่าปัญหาที่เกิดข้ึน

ในประเทศเดียว  เนื่องจากรัฐแต่ละรัฐย่อมมีอ้านาจอธิปไตยเหนือรัฐของตนซ่ึงรัฐอ่ืน ๆ ต้องให้

ความเคารพ  การจัดการปัญหาซ่ึงมีลักษณะเช่นนี้จึงต้องการกลไกพิเศษที่ออกแบบเพ่ือจัดการ

ปัญหาลักษณะนี้เป็นการเฉพาะ 

                                                            
37 อ.สงกรานต์ ปอ้งบุญจันทร ์คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักวิจัย 
38 ดู ค้าพิพากษาศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขแดงที่ ส. 59/2556 ระหว่างนายนิวัติ รอยแก้ว กับพวกรวม 

37 คน ผู้ฟ้องคดี กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับพวกรวม 5 คน  ผู้ถูกฟ้องคดี 
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เหตุผลหนึ่งที่ท้าให้ปัญหามลพิษข้ามพรมแดนได้รับความสนใจในสังคมไทยมาจากการที่

ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะแสวงหาแหล่งพลังงานจากประเทศเพ่ือนบ้านมากข้ึน  โดยวิธีการท้า

สัญญาซ้ือไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้านและในบางกรณีก็ร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าวผ่านบริษัท

ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยถือหุ้น  งานศึกษาฉบับหนึ่งที่ท้าข้ึนในปี 2557 แสดงให้เห็นว่า

รัฐไทยโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ท้าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจากประเทศลาวทั้งหมด 7 

โครงการ  รวมก้าลังการผลิตทั้งส้ิน 4,804 เมกะวัตต์39  โดย 1 ใน 7 โครงการดังกล่าว คือ 

โรงไฟฟ้าหงสา  ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าที่มีก้าลังการผลิตมากที่สุดในประเทศลาว  โดยโครงการนี้ตั้งอยู่

ห่างจากชายแดนของประเทศไทยไม่มากนัก  ภายใต้แนวโน้มเช่นนี้  ค้าถามจึงมีว่ารัฐไทยมีความ

พร้อมในการปกป้องคุ้มครองส่ิงแวดล้อมและสิทธิของประชาชนจากผลกระทบที่เกิดข้ึนจาก

โครงการพัฒนาที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตมากน้อยเพียงใด  ในบทนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเพ่ือตอบ

ค้าถามที่ว่ารัฐไทยมีกฎหมายและกลไกที่พร้อมในการจัดการปัญหาผลกระทบข้ามพรมแดนที่อาจ

เกิดข้ึนจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เช่นโครงการโรงไฟฟ้าหงสาหรือไม่อย่างไร 

 

 

5.2  ส้ารวจกลไกทางกฎหมายของรัฐไทยในการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการมี

ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชน 

 

เนื่องจากปัญหาหรือข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มาจากมลพิษข้าม

พรมแดนเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทย  การศึกษากฎหมายและกลไกส้าหรับการปกป้องคุ้มครองสิทธิ

ในการมีชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดีของประชาชนที่มีอยู่แล้วจึงอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่จะท้าให้สามารถ

ประเมินได้ว่ากลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอที่จะจัดการปัญหาใหม่นี้หรือไม่  ในส่วนนี้จะเป็นการ

ส้ารวจกลไกตามกฎหมายที่รัฐไทยใช้เพ่ือปกป้องคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดี

ของประชาชน  จากนั้นในส่วนต่อไปจะได้ท้าการวิเคราะห์ประเมินว่ากลไกที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่ต่อ

การจัดการปัญหาใหม่ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

ประเทศไทยมีระบบป้องกันและจัดการปัญหามลพิษที่จะเกิดข้ึนจากโครงการขนาดใหญ่เช่น 

เหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่ค่อนข้างซับซ้อน  สาเหตุหนึ่งน่าจะมาจากการที่

ชุมชนในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเคยได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าถ่านหิน

                                                            
39 Sunee Moungcharoen, (2013), Following the Money Trail of Mekong Energy Industry, Bangkok : Mekong 

Energy and Ecological Network (MEE Net) Foundation for Ecological Recovery (FER), p.2 
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และโครงการพัฒนาขนาดใหญ่มาก่อนไม่ว่าจะเป็น กรณีเหมืองและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ล้าปาง40 

หรือปัญหามลพิษในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง41 กลไกที่รัฐไทยก้าหนดข้ึนเพ่ือ

ก้ากับควบคุมการประกอบกิจการเหมืองและโรงไฟฟ้านั้นสัมพันธ์โดยตรงกับการรับรองสิทธิของ

ประชาชนชาวไทยไว้ในกฎหมาย ซ่ึงหากพิจารณาจากมุมมองด้านสิทธิมนุษยชน  จะสามารถแบ่ง

กฎหมายและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการขนาดใหญ่ออกเป็นสามกลุ่มตามหน้าที่ของ

รัฐที่มีต่อประชาชน  ที่มีหน้าที่ต้องเคารพ (Respect) ปกป้อง (Protect) และเติมเต็ม (Fulfill) สิทธิ

มนุษยชนที่ได้รับการรับรองนั้นด้วย42  ดังนี้ 

 

5.2.1 กฎหมายท่ีรับรองสิทธิในการอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดี และสิทธิในการมีส่วนร่วม  

รัฐไทยได้รับรองสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดีโดยบัญญัติ ไว้อย่างชัดเจนเป็นครั้ง

แรกในรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540 แม้ต่อมาจะมีการรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน 2549 และคณะ

รัฐประหารได้ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  อย่างไรก็ตามเมื่อมีการประกาศใช้

รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศไทย  ก็ปรากฏว่า

สิทธิในการมีชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดีซ่ึงเคยปรากฏในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ยังคงได้รับการ

รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 โดยยังคงสารัตถะของบทบัญญัติไว้อย่างครบถ้วน  ดังจะเห็น

ได้จากบทบัญญัติทั้งสองมาตราที่ยกมาเปรียบเทียบให้เห็นด้านล่างนี้ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 56 

“สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการบ้ารุงรักษา และการได้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการ

คุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้ด้ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและ

ต่อเนื่อง ในส่ิงแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือ

คุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การด้าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ

คุณภาพส่ิงแวดล้อม จะกระท้ามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อ

                                                            
40 ดู ทีดีอาร์ไอ, (2536), สมุดปกขาว ทีดีอาร์ไอ, อากาศเป็นพิษที่แม่เมาะ : ทางเลือกในการผลิตไฟฟ้า, 

กรุงเทพฯ: ทดีีอาร์ไอ 
41 ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก คนึงนิจ  ศรีบัวเอี่ยม, (2552), กระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมและ

สขุภาพ บทเรียนจากคดีมาบตาพุด, สถาบันวจิัยระบบสาธารสุข: นนทบุรี 
42 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, (2012), Principles and Guidelines for A 

Human Rights Approach to Poverty Reductions Strategies, p. 11 
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชน

ด้านส่ิงแวดล้อมและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านส่ิงแวดล้อม ให้

ความเห็นประกอบก่อนมีการด้าเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ

ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืนของรัฐ เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ย่อมได้รับความคุ้มครอง” 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 67  

“สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์บ้ารุงรักษาและ

การได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และใน

การคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้ด้ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติ

และต่อเนื่องในส่ิงแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ 

หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม 

การด้าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง

รุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท้า

มิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ

ประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี

ส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้าน

ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้าน

ส่ิงแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการ

ด้าเนินการดังกล่าว 

สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ

ส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติ

นี้ ย่อมได้รับความคุ้มครอง”  

 

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 กับ พ.ศ. 2550 ที่ยกมาข้างต้นจะเห็น

ได้ว่าสารัตถะในส่วนของการรับรองสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดีในวรรคแรกนั้นไม่ได้มี

ความแตกต่างกัน  รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ยังคงรับรองสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดีของ

ประชาชนเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  ส่วนที่แตกต่างออกไปในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 

คือ การตัดวลีที่ “ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ออกไป  และ
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รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ได้เพ่ิมรายละเอียดของขั้นตอนในของการอนุมัติอนุญาตโครงการที่

อาจจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงให้มีความละเอียดมากขึ้น   

บทบัญญัติที่รับรองสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดีนั้นสามารถแยกได้เป็นสองส่วน  

คือ ส่วนที่เป็นสิทธิในเชิงกระบวนการ (procedure right) นั่นคือ สิทธิในการมีส่วนร่วมกับรัฐและ

ชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และ ส่วนที่เป็นสิทธิในเชิงเนื้อหา 

(substantive rights) นั่นคือ สิทธิในการด้ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในส่ิงแวดล้อมที่ดี  ใน

แง่นี้รัฐธรรมนูญไทยได้รับรองสิทธิทั้งในเชิงเนื้อหาและเชิงกระบวนการไว้ในมาตราเดียวกัน 

แม้ต่อมารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ที่บังคับใช้ในปัจจุบันจะมีการปรับเปล่ียนเนื้อหาของสิทธิ

ในการมีชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดีและตัดบทบัญญัติดังกล่าวออกไปจากหมวดสิทธิเสรีภาพ  แต่

การที่รัฐธรรมนูญปี 2560 ไม่ได้บัญญัติรับรองสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดีอย่างชัดแจ้ง

เช่นรัฐธรรมนูญปี 2540 และ  2550  ก็ไม่ได้หมายความว่าสิทธิในการอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดีของคน

ไทยจะไม่ได้รับการรับรองในระบบกฎหมายไทย  เพราะพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 

2550 ได้บัญญัติรับรองสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดีไว้อย่างชัดเจน ดังนี้ 

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 5 

“บุคคลมีสิทธิในการด้ารงชีวิตในส่ิงแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ

สุขภาพ บุคคลมีหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการด้าเนินการให้เกิดส่ิงแวดล้อม

และสภาพแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง” 

 

ไม่เพียงสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดีจะได้รับการรับรองโดยกฎหมายระดับ

พระราชบัญญัติเท่านั้น  ในอีกด้านหนึ่งศาลปกครองสูงสุดก็ได้เคยวินิจฉัยว่าสิทธิในการมีส่วนร่วม

และสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดีตามที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 66 และมาตรา 

67 ได้รับรองไว้  ยังมีผลบังคับผูกพันแม้รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 จะไม่ได้บัญญัติ

รับรองสิทธิดังกล่าวไว้ก็ตาม  ดังที่ปรากฏในค้าสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี ส.48/2557 ว่า43 

 “เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดสิบแปดคนเป็นผู้มีภูมิล้าเนา ประกอบอาชีพหรืออยู่

อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับบริเวณที่จะท้าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ือ

อุตสาหกรรมก่อสร้าง อีกทั้งที่พิพาทมีฐานะเป็นป่าสงวนแห่งชาติอันเป็นสาธารณะ

สมบัติของแผ่นดิน  ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ตามกฎหมายบัญญัติ  

                                                            
43 ค้าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  ส.48/2557 ระหว่างนายหนูชาย พลซา กับพวกรวม 78 คน ผู้ฟ้องคดี กับ 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม กับพวกรวม 3 คน ผูถู้กฟอ้งคดี 
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ตลอดจนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ้ารุงรักษาและการได้

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและในการ

คุ้มครองส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้ด้ารงชีพอยู่ได้โดยปกติและ

ต่อเนื่องในส่ิงแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือ

คุณภาพชีวิตของตน รวมถึงสิทธิชุมชนที่จะฟ้องหน่วยงานทางปกครองอันเป็นสิทธิที่

รับการบัญญัติรับรองและคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 66 และ

มาตรา 67 ประกอบกับมาตรา 5 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 อันเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและ

หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ซ่ึงเป็นหลักการพื้นฐานด้านส่ิงแวดล้อม  ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด

สิบเอ็ดคนจึงเป็นผู้ เสียหายหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนเสียหายโดยมิอาจ

หลีกเล่ียงได้จากการกระท้าหรืองดเว้นการกระท้าของผู้ถูกฟ้องคดี” 

 

เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญฉบับต่าง ๆ กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ตลอดจนค้าสั่งของ

ศาลปกครองสูงสุดที่กล่าวมา  จึงอาจสรุปได้ว่าสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ ดีของคนไทย  

ได้ถูกรับรองไว้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบทั้งในระดับรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติและค้าวินิจฉัย

ของศาล  การรับรองสถานะของสิทธิอย่างชัดเจนในกฎหมายเช่นนี้ย่อมเป็นฐานทางกฎหมายที่

ส้าคัญส้าหรับประชาชนในการเรียกร้องต่อรัฐ  และในขณะเดียวกันก็สร้างหน้าที่ให้กับรัฐไทยใน

การด้าเนินการให้สิทธินี้ได้รับการปกป้องและคุ้มครองในทางความเป็นจริง 

 

5.2.2 กฎหมายท่ีก้าหนดมาตรการปกป้องสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดี  

เพ่ือให้สิทธิในการมีชีวิตอยู่ ในส่ิงแวดล้อมที่ ดี ซ่ึงมีการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญและ

พระราชบัญญัติได้รับการปกป้อง รัฐไทยได้ตรากฎหมายหลายฉบับ  เพ่ือสร้างกลไกข้ึนมาปกป้อง

สิทธิดังกล่าว  กลไกต่าง ๆ เหล่านี้มีความสลับซับซ้อนมากน้อยข้ึนอยู่กับขนาดและประเภทของ

โครงการพัฒนา  เมื่อพิจารณาเฉพาะโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เช่นเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้า

ถ่านหิน  จะพบว่ามีการก้าหนดกลไกไว้หลายระดับ ดังนี้ 

1) กลไกระดับรัฐธรรมนูญ 

โดยหลักการแล้วกฎหมายรัฐธรรมนูญจะบัญญัติถึงหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวกับ

สถาบันทางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมืองของรัฐ ตลอดจนการรับรองสิทธิขั้น

พื้นฐานของประชาชน  แต่จะไม่บัญญัติถึงรายละเอียดหรือกลไกการด้าเนินการให้บรรลุผลในทาง
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ปฏิบัติ  เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะไปด้าเนินการก้าหนดรายละเอียดตราเป็น

กฎหมายต่อไป  อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญของไทยได้มีการบัญญัติกลไกที่จะท้าให้สิทธิในการมี

ชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดีไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลและชุมชนในการมี

ส่วนร่วมกับรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนก้าหนดกระบวนการใน

การอนุมัติอนุญาตโครงการที่อาจสร้างผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงไว้   โดยรัฐธรรมนูญปี 

2550 ได้เดินตามรัฐธรรมนูญปี 254044 และได้มีการเพ่ิมเติมกลไกให้มีความรัดกุมย่ิงข้ึน  โดย

บัญญัติไว้ดังนี้ 

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 

มาตรา 66 “บุคคลซ่ึงรวมตัวกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชน

ท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟู จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การ

บ้ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมรวมทั้งความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน” 

มาตรา 67 “สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการ

อนุรักษ์บ้ารุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

เพ่ือให้ด้ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในส่ิงแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตราย

ต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตาม

ความเหมาะสม   

การด้าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน

อย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะ

กระท้ามิได้เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและ

สุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน  รวมทั้งได้ให้องค์กรอิสระซ่ึงประกอบด้วยผู้ แทน

                                                            
44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 46 “บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมี

สิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และ

มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ้ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

สมดุลและยั่งยืน  ทัง้นี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
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องค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัด

การศึกษาด้านส่ิงแวดล้อม หรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพให้ความเห็น

ประกอบก่อนมีการด้าเนินการดังกล่าว 

สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม

บทบัญญัตินี้ย่อมได้รับความคุ้มครอง” 

เมื่อเทียบกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 พบว่ารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ได้รับรองสิทธิ

ของบุคคลและชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน

สาระส้าคัญอย่างเดียวกัน  ที่แตกต่างออกไปคือ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ตัดวลี “ทั้งนี้ตามที่

กฎหมายบัญญัติ” ออกไปและเพ่ิมรายละเอียดให้ชัดเจนและรัดกุมย่ิงข้ึน โดยขยายความค้าว่า

ชุมชนให้รวมถึง ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม  ตลอดจนเพ่ิมขั้นตอนในการอนุมัติอนุญาต

โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ให้มีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพและให้มีการรับฟังความคิดเห็น

ของผู้มีส่วนได้เสียก่อนด้าเนินโครงการ 

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 

 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ก้าหนดกลไกที่จะท้าให้สิทธิในการมีชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่

ดีไว้ใกล้เคียงกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550   โดยรับรองสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนและ

ชุมชนไว้ในมาตรา 43 แต่ส่วนที่เปล่ียนแปลงอย่างส้าคัญ คือ ได้ย้ายหน้าที่ในการประเมินผล

กระทบทางส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของโครงการที่อาจก่อผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงจากเดิม

ที่อยู่ในมาตรา 67 และอยู่ใต้หมวดสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยไปอยู่หมวดว่าด้วยหน้าที่ของรัฐใน

มาตรา 58 และเพ่ิมหน้าท่ีของรัฐในการจัดการสิ่งแวดล้อมไว้ในมาตรา 57 ดังนี้ 

มาตรา 43 “บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 

(1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และ

จารีตประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ 

(2) จัดการ บ้ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 

และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมาย

บัญญัติ 

(3) เข้าช่ือกันเพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ด้าเนินการใดอันจะเป็น

ประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นการด้าเนินการใดอันจะกระทบ

ต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชนและได้รับแจ้งผลการ
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พิจารณาโดยรวดเร็ว  ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดย

ให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมาย

บัญญัติ 

   สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่งหมายความรวมถึงสิทธิที่ จะร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือรัฐในการด้าเนินการดังกล่าวด้วย” 

   มาตรา 57 “รัฐต้อง 

(1) อนุ รักษ์  ฟื้ นฟู  และส่ งเสริมภู มิ ปัญ ญ าท้ องถิ่ น  ศิ ลปะ วัฒ นธรรม 

ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัด

ให้มีพื้นที่สาธารณะส้าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน

ให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วม

ในการด้าเนินการด้วย 

(2) อนุรักษ์ คุ้มครอง บ้ารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและ

ชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมด้าเนินการและได้รับประโยชน์จากการ

ด้าเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

มาตรา 58 วรรคหน่ึง   “การด้าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ ใด

ด้าเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม 

สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส้าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชน

หรือส่ิงแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องด้าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบ

ต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชนและจัดให้มีการรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพ่ือน้ามา

ประกอบการพิจารณาด้าเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

จากการศึกษารัฐธรรมนูญตั้งแต่ฉบับ พ.ศ. 2540, 2550 และ 2560 พบว่าได้มีการบัญญัติ

รับรองกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ทั้งสามฉบับ  กล่าวคือ นอกจากรัฐธรรมนูญจะรับรอง

สิทธิในการมีชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดีของประชาชน  อันเป็นสิทธิในเชิงเนื้อหาแล้ว  ยังมีการ

รับรองสิทธิในการมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อัน

เป็นสิทธิเชิงกระบวนการไว้ด้วย  นั่นหมายความว่าในกระบวนการตัดสินใจผลักดันโครงการขนาด
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ใหญ่ที่อาจจะกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง  รัฐต้องจัดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมก่อนการอนุมัติ

อนุญาตโครงการ 

 

2) กลไกระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายล้าดับรอง 

นอกจากกลไกระดับรัฐธรรมนูญแล้ว  รัฐไทยตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติและ

กฎหมายล้าดับรองหลายฉบับเพ่ือสร้างกลไกข้ึนมาปกป้องคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิตอยู่ใน

ส่ิงแวดล้อมที่ดีของพลเมือง  โดยกลไกที่ส้าคัญได้แก่การจดัท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทาง

ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพที่เริ่มกระบวนการโดยเจ้าของโครงการและการประเมินผลกระทบทาง

สุขภาพจากนโยบายสาธารณะที่เริ่มกระบวนการโดยประชาชน  ดังนี้ 

2.1) การจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีเริ่มกระบวนการ

โดยเจ้าของโครงการ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

(พระราชบัญญัติส่ิงแวดล้อม) ได้สร้างกลไกข้ึนมาปกป้องสิทธิในการอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดีของ

ประชาชนหลายกลไก หนึ่งในกลไกที่ส้าคัญ คือ การก้าหนดให้โครงการหรือกิจกรรมที่อาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบส่ิงแวดล้อมต้องจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช้านาญก่อนจึงจะสามารถด้าเนินการได้ โดยหากพิจารณา

เฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและเหมืองถ่านหินเช่นโครงการหงสา  พระราชบัญญัติ

ส่ิงแวดล้อมและกฎหมายล้าดับรองได้ก้าหนดให้ต้องจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทาง

ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพไว้ในลักษณะที่แตกต่างกันดังนี้ 

พระราชบัญญัติ ส่ิงแวดล้อมได้ให้อ้านาจรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  ในการออกประกาศก้าหนดประเภทและขนาดของโครงการ

หรือกิจกรรมที่มีหน้าที่ต้องจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  เพ่ือเสนอขอความ

เห็นชอบ45  และก้าหนดห้ามมิให้หน่วยงานรัฐผู้มีอ้านาจอนุมัติอนุญาตออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอ

                                                            
45 พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 มาตรา 46  

  “เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ้านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก้าหนดประเภทและขนาดของโครงการ 

หรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือเอกชนที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องจัดท้ารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา 47 มาตรา 48 และมาตรา 49 
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อนุญาตจนกว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมดังกล่าวจะได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ46  

เห มื อ งแ ร่ ถ่ า น หิ น ทุ ก ข น า ด   ถู ก ก้ า ห น ด ไ ว้ ใน ป ร ะ ก า ศ ก ร ะท ร ว ง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2555 ให้เป็นหนึ่งในโครงการที่จะต้องจัดท้ารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้ช้านาญการก่อนจึงจะ

สามารถด้าเนินการได้47  ในส่วนของโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าหงสานั้น  มี

ประกาศกระทรวงทรัพยากธรรมชาติ พ.ศ. 2553 ก้าหนดให้เป็นโครงการที่อาจจะมีผลกระทบต่อ

ชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  ที่ต้องมีการ

จัดท้ารายงการวิเคราะห์ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ โดยก้าหนดให้โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหิน

เป็นเชื้อเพลิงที่มีก้าลังการผลิตตั้งแต่ 100 เมกะวัตต์ข้ึนไปอยู่ในข่ายที่ต้องจัดท้ารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพก่อนจึงจะสามารถด้าเนินการได้48   

                                                                                                                                                                                 

   ในการประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธกีาร ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการจัดท้ารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องเสนอพร้อมกับรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส้าหรับโครงการหรือกิจการแต่ละประเภทและแต่ละขนาดด้วย 

   ในกรณีที่โครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดใด หรือที่จะจัดตั้งขึ้นในพื้นที่ใดมีการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว และเป็นมาตรฐานที่สามารถใช้กับโครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดเดียวกัน 

หรือในพื้นที่ลักษณะเดียวกันได้ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา ก้าหนดให้โครงการหรือกิจการในท้านองเดียวกันได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดท้ารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้  แต่ทั้งนี้ โครงการหรือกิจการนั้นจะต้องแสดงความยินยอมปฏิบัติตาม

มาตรการต่าง ๆ ที่ก้าหนดไว้ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส้าหรับโครงการหรือกิจการนั้นตาม

หลักเกณฑ์และวิธกีารที่รัฐมนตรีก้าหนด” 
46 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ม. 48 วรรคสอง “ให้เจ้าหน้าที่ซึ่ง

มีอ้านาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตส้าหรับโครงการหรือกิจการตามวรรคหนึ่งไว้ก่อนจนกว่าจะ

ทราบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 จากส้านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม” 
47 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 เร่ือง การก้าหนดประเภทและขนาดของ

โครงการหรือกิจกรรมที่ต้องจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม , ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129, 

ตอนพิเศษ 97 ง, 20 มิ.ย. 2555, น. 1  
48 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 เร่ือง ประเภท ขนาดและวิธีปฏิบัติส้าหรับ

โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนจะต้องจัดท้ารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127, ตอนพิเศษ 104 ง, 31 ส.ค. 2553, น. 34 
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กล่าวโดยสรุปหากโครงการโรงไฟฟ้าหงสาเกิดข้ึนในประเทศไทย  รัฐไทยมีกลไก

ทางกฎหมายบังคับให้เหมืองถ่านหินต้องจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  และ

โรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีขนาดตัง้แต่ 100 เมกะวัตต์ข้ึนไปตอ้งจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทาง

ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ  เพ่ือศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนและก้าหนดมาตรการในการ

หลีกเล่ียง ลดและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการก่อนที่จะมีการอนุญาตให้ด้าเนินการ  

อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติส่ิงแวดล้อมและกฎหมายล้าดับรองที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้กล่าวถึง

โครงการหรือกิจกรรมที่เกิดข้ึนนอกประเทศไทยหรือการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมข้ามพรมแดน

ที่อาจเกิดข้ึนจากโครงการในประเทศไทย 

 

2.2) การจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสุขภาพจากนโยบาย

สาธารณะที่เร่ิมกระบวนการโดยประชาชน 

นอกจากเจ้าของโครงการที่มีลักษณะเดียวกับโครงการโรงไฟฟ้าหงสามีหน้าที่

ตามกฎหมายต้องจั ดท้ ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสองฉบับดั งที่ ก ล่าวมาแล้ว  

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ยังได้รับรองสิทธิให้ประชาชนสามารถร้องขอให้มีการ

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่อาจจะเกิดข้ึนต่อประชาชนอันเป็นผลมาจากนโยบายสาธารณะได้ 

โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 11 วรรคแรกว่า 

    “บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิร้องขอให้มีการประเมินและมีสิทธิร่วมใน

กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ” 

    การที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ท้าสัญญาซ้ือไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่ผลิตได้

จากโรงไฟฟ้าหงสานั้น  เป็นการด้าเนินการตามนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย  จึงถือเป็น

นโยบายสาธารณะที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิเรียกร้องให้รัฐท้าการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

ได้ 

กลไกการขอใช้สิทธิให้มีการประเมินและมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการ

ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะนี้เป็นกลไกใหม่ที่เพ่ิงถูกสร้างข้ึนในปี 2550  

แต่ก็ได้เคยมีประชาชนใช้สิทธิในหลายกรณี  เช่น  การประเมินผลกระทบทางสุขภาพกรณี

ผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดและจังหวัดระยอง49 การประเมินผลกระทบทาง

                                                            
49 ดู บ้าเพ็ญ ชัยรัตน์และสมพร เพ็งค่้า , บรรณาธิการ, (2552), อนาคตระยอง เส้นทางสู่สังคมสุขภาพ, 

นนทบุรี: ส้านักพิมพ์คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
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สุขภาพจากท่าเรือขนถ่ายสินค้าริมแม่น้้าบางปะกง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา50  การประเมินผล

กระทบทางสุขภาพจากสารเคมีในพื้นที่ ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี51 เป็นต้น  การใช้

สิทธิขอให้มีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยการริเริ่มของชุมชน  จึงเป็นอีกกลไกที่ประชาชน

ไทยสามารถหยิบยกข้ึนมาใช้เพ่ือปกป้องคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดีจากผล

โครงการพัฒนาของรัฐได้  โดยตัวบทกฎหมายก็ไม่ได้จ้ากัดว่าต้องเป็นโครงการพัฒนาที่เกิดข้ึนใน

ประเทศไทยเท่านั้น  ในแง่นี้แม้โครงการพัฒนาจะเกิดข้ึนนอกประเทศไทยแต่หากเป็นโครงการ

พัฒนาของรัฐไทย  ประชาชนไทยก็มีสิทธิใช้กลไกนี้ได้ 

 

2.3) การควบคุมการประกอบกิจการและมาตรการในการจัดการปัญหาตาม 

พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535  

นอกจากกลไกที่กล่าวมาข้างต้นซ่ึงเป็นถูกออกแบบข้ึนมาเพื่อป้องกันผลกระทบที่

อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการขนาดใหญ่แล้ว  ประเทศไทยยังมีการตราพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 

2535 ข้ึนมาเพ่ือก้ากับคควบคุมโรงงาน  ซ่ึงโรงไฟฟ้ามีลักษณะเป็นโรงงานตามกฎหมายฉบับนี้    

ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้มีมาตรการหลายอย่างที่ถูกก้าหนดข้ึนเพ่ือป้องกันและจัดการไม่ให้การประกอบ

กิจการสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน   โดยมาตรการที่ส้าคัญตาม

กฎหมายฉบับนี้ ได้แก่  

 

1)    ห้ามตั้งโรงงานในพื้นที่บ้านจัดสรรเพ่ือการพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย 

และ   

   บ้านแถวเพื่อการพักอาศัย52 

2) ก้าหนดให้เจ้าหน้าที่มีอ้านาจเข้าไปตรวจและก้าหนดมาตรการในการ

แก้ไขปัญหากรณีที่เกิดอุบัติเหตุในโรงงาน53 

                                                            
50 ดู สมนึก เมธาวศินและคณะ, (2560), บ้านโพธิ์รักษ์บางประกง, นนทบุรี: ส้านักพิมพ์คณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาต ิ
51 อ่านกรณีศึกษาการประเมินผลกระทบสุขภาพจาก 5 กรณีศึกษาได้ที่  อ้าพล จินดาวัฒนะและคณะ, 

บรรณาธิการ, (2552), เสียงสะท้อนสุขภาพ : ประสบการณ์จริง HIA 5 พื้นที่ 5 มุม, นนทบุรี: ส้านักพิมพ์

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ
52 กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ข้อ 1 และข้อ 2, ราช

กจิจานุเบกษาเล่มที่ 109 ตอนที่ 108, 16 ตุลาคม 2535, น. 3  
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3) ก้าหนดให้เจ้าหน้าที่มีอ้านาจเข้าไปตรวจโรงงาน ตรวจผลิตภัณฑ์ กัก 

ยึดหรืออายัดส่ิงของที่เกี่ยวข้องกับการกระท้าความผิดตามกฎหมาย

โรงงาน54 

4) ก้าหนดให้เจ้าหน้าที่มีอ้านาจจับกุมผู้กระท้าความผิดหรือมีเหตุอันควร

สงสัยว่ากระท้าความผิดเพ่ือส่งพนักงานสอบสวนให้ด้าเนินการทาง

กฎหมาย55 

5) ก้าหนดให้เจ้าหน้าที่มีอ้านาจสั่งให้ผู้กระท้าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายโรงงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อบุคคล

อ่ืนระงับการกระท้าหรือกระท้าให้ถูกต้อง56 

6) ก้าหนดให้เจ้าหน้าที่มีอ้านาจสั่งให้ผู้ประกอบการหยุดประกอบกิจการ

โรงงานทั้งหมดหรือบางส่วน หรือปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง57 

7) ก้าหนดให้เจ้าหน้าที่มีอ้านาจเข้าด้าเนินการแก้ไขการการกระท้าที่ไม่

ถูกต้องของผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งให้มีการปรับปรุงแก้ไข  

โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดพร้อมเบี้ยปรับจากผู้ประกอบการ58 

 โครงการขนาดใหญ่จ้านวนมากที่มีลักษณะเป็นโรงงาน  นอกจากต้องปฏิบัติ

ตามกฎหมายเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ แล้วยังต้องอยู่ภายใต้การก้ากับควบคุมของกรมโรงงาน  โดย

ต้องไม่ด้าเนินการไปในลักษณะที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือความเดือดร้อนเสียหายต่อประชาชน  

หากโรงงานใดสร้างผลกระทบต่อประชาชน  กรมโรงงานก็มีหน้าที่ต้องเข้าไปควบคุมและลงโทษให้

เป็นไปตามกฎหมาย  กลไกต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติโรงงานจึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีข้ึนมาเพ่ือ

ปกป้องคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดีของประชาชนไทย  อย่างไรก็ตามโดย

หลักการแล้วมาตรการตามกฎหมายโรงงานมีผลบังคับใช้ได้เฉพาะโรงงานที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

เท่านั้นแต่ไมร่วมถึงโรงงานที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย   ในแง่นี้กลไกตามพระราชบัญญัติโรงงานย่อม

ไม่อาจใช้ในการแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนเช่นโครงการหงสาได้ 

                                                                                                                                                                                 
53 พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 34 
54 พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 35 
55 พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 36 
56 พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 37 
57 พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 39 
58 พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 42 
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2.4)  การควบคุมการประกอบกิจการและมาตรการในการจัดการปัญหาตาม 

พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 

 พระราชบัญญัติแร่เป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่ตราข้ึนเพ่ือก้ากับควบคุมการ

ประกอบกิจการเหมืองแร่  พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560 นี้ถูกตราข้ึนใช้แทน พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2510 

กฎหมายฉบับนี้ได้ก้าหนดมาตรการหลายอย่างขึ้นเพ่ือป้องกันและจัดการไม่ให้การประกอบกิจการ

เหมืองแร่สร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  โดยมาตรการที่ส้าคัญตาม

กฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ 

5) เจ้าหน้าที่มีอ้านาจเข้าไปในเขตเหมืองแร่ เขตประกอบธุรกิจแร่ เขตแต่งแร่      

เขตโลหกรรม เขตขุดหาแร่รายย่อย หรือเขตที่มีการร่อนแร่ เพ่ือตรวจสอบ

การประกอบกิจการดังกล่าว59 

6) สั่งให้ผู้ประกอบการระงับการกระท้าที่เป็นการฝ่าฝืน หรือแก้ไขปรับปรุง หรือ

ปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม หรือจัดการป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจากการ

ประกอบกิจการนั้นภายในระยะเวลาที่ก้าหนด60 

7)  น้าแร่ไปตรวจสอบเพื่อการวิเคราะห์61 

8) ยึดหรืออายัดแร่ที่มีไว้เนื่องในการกระท้าความผิด62 

9) ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งในข้อ (2) ผู้ออกใบอนุญาตมี

อ้านาจพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนอาชญาบัตร ประธานบัตร ใบอนุญาต 

หรือระงับการประกอบกิจการได้63 

จากอ้านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการก้ากับควบคุมและลงโทษผู้ประกอบการ

เหมืองแร่ที่ยกมา  จะเห็นได้ว่าโครงการเช่นโครงการโรงไฟฟ้าหงสา  หากเกิดข้ึนในประเทศไทย

ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎหมายแร่และอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแร่อีกชั้นหนึ่งด้วย  หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือก่อให้เกิด

อันตรายต่อประชาชน  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  มีหน้าที่ต้องเข้าไปก้ากับ

ควบคุมและลงโทษผู้ประกอบการดังกล่าวให้ปฏิบัติตามกฎหมาย  กลไกตามพระราชบัญญัติแร่จึง

                                                            
59 พระราชบัญญัตแิร่ พ.ศ. 2560 มาตรา 143 (1)  
60  พระราชบัญญัตแิร่ พ.ศ. 2560 มาตรา 143 (2)  
61 พระราชบัญญัตแิร่ พ.ศ. 2560 มาตรา 143 (3)  
62 พระราชบัญญัตแิร่ พ.ศ. 2560 มาตรา 143 (4)  
63 พระราชบัญญัตแิร่ พ.ศ. 2560 มาตรา 144  
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เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มี่ข้ึนเพ่ือปกป้องคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดีของประชาชน  

อย่างไรก็ตามโดยหลักการแล้วมาตรการตามกฎหมายแร่มีผลบังคคับใช้ได้เฉพาะเหมืองแร่ที่ตั้งอยู่

ในประเทศไทยเท่านั้น  แต่ไม่รวมถึงเหมืองแร่ที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย  ในแง่นี้กลไกตาม

พระราชบัญญัติแร่ย่อมไม่อาจใช้แก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนเช่นโครงการโรงไฟฟ้าหงสาได้ 

 

5.2.3 กลไกการให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นประชาชน 

กลไกส้าคัญอีกประการหนึ่งที่รัฐไทยได้สร้างข้ึนเพ่ือปกป้องคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิตอยู่ใน

ส่ิงแวดล้อมที่ดี คือ การก้าหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดโครงการทั้งข้อ ดี 

ข้อเสีย มาตรการลดและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนจากโครงการพัฒนาของรัฐ  และเปิด

โอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการดังกล่าว  โดยกฎหมายที่ก้าหนดเกี่ยวกับเรื่อง

นี้ที่ส้าคัญ คือ  รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และระเบียบส้านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548 ซ่ึงได้ก้าหนดเรื่องส้าคัญไว้ดังนี้ 

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 58  

“การด้าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด้าเนินการ ถ้าการนั้น

อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย 

คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส้าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวดล้อม

อย่างรุนแรง รัฐต้องด้าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชนและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น

ของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เ พ่ือน้ามาประกอบการ

พิจารณาด้าเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

“บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค้าช้ีแจง และเหตุผลจาก

หน่วยงานของรัฐก่อนการด้าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง” 

 

พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

มาตรา 11 วรรคสอง“บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูล ค้าช้ีแจง 

และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการอนุญาตหรือการด้าเนินโครงการหรือ

กิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของชุมชนและแสดงความเห็น

ของตนในเรื่องดังกล่าว” 
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ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 

254864 

ข้อ 4. ในระเบียบน้ี“โครงการของรัฐ” หมายความว่า  การด้าเนินโครงการ

ของหน่วยงานของรัฐอันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคม  ไม่ว่าจะเป็นการ

ด้าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ หรือโดยวิธีการให้สัมปทาน หรืออนุญาตให้บุคคลอ่ืน

ท้า ทั้งนี้บรรดาที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพอนามัย 

วิถีชีวิต หรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับชุมชนท้องถ่ิน 

ข้อ 5. “ก่อนเริ่มด้าเนินโครงการของรัฐ  หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบ

โครงการ  ต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลตามข้อ 7 ให้ประชาชนทราบและจะรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามข้อ 9 ด้วยก็ได้ 

หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการของรัฐที่มีผลกระทบอย่าง

รุนแรงต่อประชาชนเป็นส่วนรวมต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดย

วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามข้อ 9 ก่อนเริ่มด้าเนินการ” 

 

สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการแสดงความเห็นของประชาชน  เป็นกลไกที่

ส้าคัญที่จะท้าให้ประชาชนสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดีของพวก

เขาได้  จึงมีการก้าหนดสิทธินี้ ไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญซ่ึงมีสาระส้าคัญอย่างเดียวกันมาตั้งแต่

รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540, 2550 และฉบับปัจจุบัน พระราชบัญญัติและระเบียบส้านัก

นายกรัฐมนตรี   โดยหน่วยงานรัฐมีหน้าที่ต้องรับฟังและน้าข้อความเห็นของประชาชนไปพิจารณา

ประกอบการตัดสินใจ  โดยข้อมูลที่ให้กับประชาชนต้องมีรายละเอียดเพียงพอที่ประชาชนจะ

สามารถเข้าใจถึงผลดีและผลเสียของโครงการได้  โดยผู้ให้ข้อมูลตามระเบียบส้านักนายกรัฐนตรี

ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐเท่านั้น ไม่

รวมถึงการให้ข้อมูลโดยเจ้าของโครงการที่เป็นเอกชน  ดังปรากฏในค้าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

ที่ อ.248/256065    ในส่วนของแนวทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้นแม้ระเบียบ

ส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความเห็นประชาชน พ.ศ.  2548  จะมีฐานะเป็นเพียง

กฎหมายล้าดับรองแต่ก็มีฐานะเป็นกฎหมายให้หน่วยรัฐต้องปฏิบัติตาม  ดังที่ศาลปกครองสูงสุดได้

                                                            
64 ดูระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548, ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 

122, ตอนพิเศษ 55 ง, 27 ก.ค. 2548, น. 25 
65 อ่านค้าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.248/2560 ระหว่างนายบุญซ่น วงศ์ค้าลือ กับพวกรวม 100 คน ผู้

ฟ้องคดีกับ คณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงานกับพวกรวม 2 คน ผู้ถูกฟ้องคดี 
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เคยมีค้าสั่ง ในคดีหมายเลขแดงท่ี คส.8/255766   ว่าโครงการพัฒนาของรัฐต้องปฏิบัติตามระเบียบ

นี้และโครงการของรัฐที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามระเบียบฉบับนี้  ครอบคลุมถึงการท้าสัญญาซ้ือของ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจากโครงการเข่ือนไซยะบุรีในประเทศลาวด้วย  ในแง่นี้การ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาของรัฐที่อาจ

กระทบต่อประชาชนหรือชุมชนไม่ได้จ้ากัดอยู่แต่เพียงโครงการที่เกิดข้ึนในประเทศไทย  แต่รวมถึง

โครงการที่เกิดนอกประเทศไทยแต่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงเช่นโครงการหงสาด้วย 

 

5.3   กลไกหรือมาตรการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือคุ้มครองสิทธิใน

การมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชน 

 

เพ่ือให้สิทธิในการมีชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดีซ่ึงได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ  ได้รับการ

ปกป้องคุ้มครองและเพ่ือให้มาตรการหรือกลไกต่าง ๆ ที่สร้างข้ึนโดยกฎหมายเกิดผลในทางปฏิบัติ 

จ้าต้องมีการสร้างกลไกที่จะมาบังคับใช้มาตรการและกลไกต่าง ๆ เกิดข้ึนด้วย  เมื่อ พิจารณา

เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดข้ึนจากโครงการพัฒนาขนาด

ใหญ่ที่มีลักษณะเดียวกับโครงการโรงไฟฟ้าหงสา  จะพบว่ามีหน่วยงานส้าคัญที่มีอ้านาจหน้าที่

เกี่ยวข้องดังนี้ 

5.3.1 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

1) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 มีภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชน มีสุขภาพดี การศึกษา วิเคราะห์วิจัย พัฒนา

และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการ ส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 

และการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ มีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อ

สุขภาพ เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะ ในการดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวม

ตลอดจนถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สุขภาพและจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมเพ่ือ

ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า67 

                                                            
66 อ่านค้าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.8/2557  ระหว่าง นายนิวัฒน์ รอยแก้ว กับพวกรวม 37 คน ผู้ฟ้องคดี กับ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับพวกรวม 5 คน ผู้ถูกฟ้องคดี  
67 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552, ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 126, 

ตอนที่ 98 ก, 28 ธ.ค. 2552, น. 95 
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2) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ เพ่ือการควบคุมโรคและภัยที่คุกคาม

สุขภาพ โดยศึกษา วิจัย พัฒนา รวมทั้งการถ่ายทอด องค์ความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือการเฝ้าระวัง 

ป้องกัน ควบคุม วินิจฉัย และรักษาโรค และภัยที่คุกคาม สุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

จากการป้องกันและการควบคุมโรค และภัยที่คุกคามสุขภาพ68  

3) ส้านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

 มีหน้าที่และอ้านาจ รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

และคณะกรรมการบริหาร ประสานงานกับหน่วยงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและ

หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ด้าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ส้ารวจ ศึกษาและวิเคราะห์

ข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งสถานการณ์ของระบบสุขภาพเพ่ือจัดท้าเป็นรายงานหรือเพ่ือประโยชน์ในการ

ด้าเนินการตามกฎหมายนี้ ด้าเนินการเพ่ือให้การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และการสนับสนุนการ

จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นบรรลุผลตามมติของ

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตาม

กฎหมายอ่ืน เช่น รับค้าร้องขอใช้สิทธิในการขอให้มีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากนโยบาย

ของรัฐ69 หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมอบหมาย70 

4) กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 

 มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม โดยก้ากับดูแล ส่งเสริมและ

สนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม เพ่ือผลักดันให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีศักยภาพในการ

แข่งขัน  พัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับของสากล โดยเน้นด้านเทคโนโลยีการผลิต ส่ิงแวดล้อม 

ความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงาน วัตถุอันตรายและสารเคมีเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและ

พันธกรณีระหว่างประเทศ71 

                                                            
68 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 

126, ตอนที่ 98 ก, 28 ธ.ค. 2552, น. 53 
69 ประกาศคณะกรรมกรรมการสุขภาพแห่งชาติเร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่เกิด

จากนโยบายสาธารณะ พ.ศ. 2552 ข้อ 11 ก้าหนดให้ส้านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นฝ่ายธุรการที่มี

หน้าที่ รับค้าร้องขอใช้สิทธิในการขอให้มีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากนโยบายของรัฐตาม

พระราชบัญญัตสิุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 
70 พระราชบัญญัตสิุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 มาตรา 27 
71 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551, ราชกิจจา

นุเบกษา เล่มที่ 125, ตอนที่ 18 ก,  23 ม.ค. 2551, น. 8 
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5) กรมควบคุมมลพิษ 

 มีภารกิจเกี่ยวกับการก้ากับ ดูแล อ้านวยการ  ประสานงาน ติดตามและ

ประเมินผลเกี่ยวกับการฟื้นฟู คุ้มครองและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม72  โดยกรมควบคุมมลพิษมี

อ้านาจหน้าท่ีในการประสานความรว่มมือกบัต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในการจัดการ

มลพิษด้วย 

6) กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

 มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม วิจัย พัฒนา ฝึกอบรม สร้าง

จิตส้านึก และถ่ายทอดเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม เพ่ือยกระดับ  คุณภาพชีวิตและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน 73 โดยกรมส่งเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมยังมีหน้าที่เป็นศูนย์ป้องกันและไกล่เกล่ียข้อพิพาททางส่ิงแวดล้อมด้วย 

7) กรมส่งเสริมการเกษตร  

มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร 

องค์กร 

เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน การส่งเสริมและพัฒนา เพิ่มศักยภาพการผลิต การแปรรูป การเพ่ิม

มูลค่า การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ โดยการศึกษา วิจัย พัฒนา ก้าหนด

มาตรการและแนวทางส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และการ

ให้บริการทางการเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงพา

ตนเองได้อย่างยั่งยืน74 

8) กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ 

 มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนา อุตสาหกรรมพื้นฐาน อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และ

ระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม โดยการก้ากับดูแลส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบกิจการเหมือง

                                                            
72 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545,

ราชกจิจานุเบกษา เล่มที่ 119, ตอน 103 ก, 9 ต.ค. 2545, น. 10 
73 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. 2555, ราชกจิจานุเบกษา เล่มที่ 129, ตอนที่ 26 ก, 16 มี.ค. 2555, น. 24 
74 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557, ราชกิจจา

นุเบกษา เล่มที่ 131, ตอน 88 ก, 30 ธ.ค. 2557, น. 76  
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แร่ โลหกรรม อุตสาหกรรมพื้นฐาน และโลจิสติกส์อุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

ผลิตและการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัย75 

9) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าภายใต้คณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงาน 

 ถูกตั้งข้ึนตาม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือ  เป็นทุนสนับสนุนให้มีการให้บริการไฟฟ้าไปยังท้องที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง  เพ่ือ

กระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น   เพ่ือพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการด้าเนินงาน

ของโรงไฟฟ้า และ เพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการ

ไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยค้านึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสร้าง

ความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่ิงแวดล้อมใน

พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากการด้าเนินงานของโรงไฟฟ้าให้ได้รับความเจริญในด้าน

ต่างๆ76  

10)  คณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงาน 

คณ ะกรรมการก้ ากับกิ จการพลั งงานเป็ นองค์กรที่ เกิด ข้ึน ใหม่ตาม

พระราชบัญญัติคณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เป็นองค์กรหลักที่มีอ้านาจหน้าที่

ในการก้ากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้เป็นไปตามกฎหมายภายใต้กรอบนโยบายของ

รัฐบาลและตรวจสอลการประกอบกิจการพลังงานของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส77 

11)   คณะกรรมการประสานงานการบังคับใช้กฎหมายส่ิงแวดล้อม ตาม

ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2550 

 มีอ้านาจหน้าที่ท่ีส้าคัญคือ  ประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไข

เรื่องร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับ ส่ิงแวดล้อม   ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือเร่งรัดการ

บังคับใช้ กฎหมายเกี่ยวกับ ส่ิงแวดล้อม ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการด้าเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดี

ปกครอง เสนอแนะให้ หน่วยงานของรัฐออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ 

หรือประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม เร่งรัดให้ส่วนราชการที่

เกี่ยวข้องปฏิบัติตามค้าพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้องกับคดี ส่ิงแวดล้อม พิจารณาและก้าหนด

มาตรการเพ่ือให้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ท้องถิ่น ระเบียบหรือประกาศที่

                                                            
75 กฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556, 

ราชกจิจานุเบกษา เล่มที่ 130, ตอนที่ 54 ก, 25 มิ.ย. 2556, น. 25  
76 พระราชบัญญัตคิณะกรรมการก้ากับกจิการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 93 
77 ดู พระราชบัญญัญัติคณะกรรมการก้ากับกจิการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 
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เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม และติดตามให้มี การปฏิบัติตามมาตรการ

ดังกล่าว78 

เมื่อพิจารณาหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องที่ยกมาข้างต้น  พบว่าหน่วยงานเหล่านี้ต่างมีภารกิจที่

เกี่ยวข้องกับการท้าให้สิทธิในการมีชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดีของประชาชนเกิดผลจริงในทางปฏิบัติ

โดยแบ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมเป็นการทั่วไป 

ได้แก่ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค ส้านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กรมส่งเสริม

คุณภาพส่ิงแวดล้อมและกรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่ดูแลไม่ให้การประกอบกิจการ

อุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพประชาชนและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนกับ

ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

กรมโรงงาน  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าภายใต้คณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงาน   การที่ประเทศไทย

มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดีของประชาชนกระจัด

กระจายไม่เป็นเอกภาพเช่นนี้ท้าให้เกิดปัญหาการทับซ้อนกันของอ้านาจหน้าที่และปัญหาการขาด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  จึงเป็นที่มาของการสร้างกลไกคณะกรรมการประสานงานการ

บังคับใช้กฎหมายส่ิงแวดล้อมข้ึน  อย่างไรก็ตามแม้คณะกรรมการชุดนี้จะถูกตั้งมากว่า 10 ปี ก็ยัง

ไม่มีผลงานที่ปรากฏชัดเจนว่าสามารถแก้ไขปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

ส่ิงแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้  นอกจากนี้ในบรรดาหน่วยงานทั้งหมดที่กล่าวมา  ไม่มี

หน่วยงานใดเลยที่ได้รับมอบหมายภารกิจโดยตรงให้ศึกษาวิจัย ประสานงานหรือแก้ไขปัญหา

เกี่ยวกับมลพิษข้ามพรมแดน  แม้จะมีการก้าหนดภารกิจให้กรมควบคุมมลพิษมีหน้าที่ประสานงาน

กับต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศเพ่ือจัดการมลพิษ  ก็เป็นเพียงการก้าหนดภารกิจอย่าง

กว้าง ๆ ไม่มีความเฉพาะเจาะจงเพียงพอที่จะประกันได้ว่าหากมีปัญหามลพิษข้ามพรมแดนเกิดขึ้น

กรมควบคุมมลพิษจะมีบทบาทเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการปัญหา  ส่วนการก้าหนดให้กรม

ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมมีบทบาทในการไกล่เกล่ียข้อพิพาททางส่ิงแวดล้อมก็ไม่ชัดเจนว่า

รวมถึงข้อพิพาทด้านส่ิงแวดล้อมข้ามพรมแดนด้วยหรือไม่  

 

 

 

 

 

                                                            
78 ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพ่ือบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550, 

ราชกจิจานุเบกษา เล่มที่ 124, ตอนพิเศษ 23 ง, 28 ก.พ. 2550, น. 1 
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5.3.2 ศาลท่ีเก่ียวข้อง 

หากเกิดข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการด้าเนินการกิจการหรือโครงการขนาดใหญ่ข้ึนไม่ว่าจะ

เกิดจากการด้าเนินการของเจ้าของโครงการซ่ึงเป็นเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ หรือเกิดจากการ

กระท้าการหรือไม่กระท้าการของหน่วยงานรัฐ  ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องย่อมมีสิทธิในการน้าคดี

ข้ึนสู่การพิจารณาของศาล  เพ่ือให้ศาลช้ีขาดข้อพิพาทและเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึน  โดย

ศาลไทยที่มีเขตอ้านาจเกี่ยวกับคดีประเภทนี้ได้แก่ ศาลปกครองและศาลยุติธรรม 

 

1) ศาลปกครอง 

ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ศาล

ปกครองเป็นศาลท่ีมีมีอ้านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค้าสั่งในเรื่องที่ส้าคัญ ดังต่อไปนี้79 

(1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท้า

การโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค้าสั่งหรือการกระท้า

อ่ืนใดเนื่องจากกระท้าโดยไม่มีอ้านาจหรือนอกเหนืออ้านาจหน้าที่หรือไม่

ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอัน

เป็นสาระส้าคัญที่ก้าหนดไว้ส้าหรับการกระท้านั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมี

ลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้าง

ขั้นตอนโดยไม่จ้าเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือ

เป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ 

(2) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย

ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก้าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ล่าช้าเกินสมควร 

(3) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท้าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงาน

ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ้านาจตามกฎหมาย 

หรือจากกฎ ค้าสั่งทางปกครอง หรือค้าสั่งอ่ืน หรือจากการละเลยต่อหน้าที่

ตามที่กฎหมายก้าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกิน

สมควร 

(4) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 

 

                                                            
79 ดูคดีที่อยู่ในเขตอ้านาจศาลปกครองทั้งหมดที่ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ.2542 มาตรา 9 
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นอกจากพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

จะก้าหนดให้ศาลปกครองมีอ้านาจพิจารณาคดีปกครองเพ่ือวินิจฉัยข้อพิพาทในทางปกครองแล้ว  

เฉพาะคดีปกครองที่เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมซ่ึงเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิตอยู่ใน

ส่ิงแวดล้อมที่ดีของประชาชนนั้น  ศาลปกครองได้ตั้งแผนกคดีส่ิงแวดล้อมข้ึนมาพิจารณาประเภทนี้

โดยเฉพาะ80  โดยประธานศาลปกครองสูงสุดได้ออกค้าแนะน้าในการพิจารณาคดีปกครอง

เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือเป็นแนวทางให้ทั้งศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดใช้เป็น

แนวทางในการพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมเป็นการเฉพาะด้วย81   

นับตั้งแต่ศาลปกครองเริ่มเปิดท้าการในปี 2544  คดีปกครองคดีแรกที่เกี่ยวกับ

โครงการพัฒนาขนาดใหญ่และส่งผลกระทบข้ามพรมแดนที่เข้าสู่การพิจารณาคดีของศาลปกครอง 

คือ คดีเขื่อนไซยะบุรี ในประเทศลาว  ที่มีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางว่าหน่วยงานรัฐของไทย

ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงต่อมาศาลปกครองกลางได้พิพากษายกฟ้อง82 ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง

การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด แม้คดีนี้จะยังไม่มีความแน่นอนในทางเนื้อหาว่าศาลปกครอง

สุดจะตัดสินคดีออกมาอย่างไร ด้วยการอ้างอิงหลักกฎหมายใด  แต่การที่ศาลปกครองสูงสุดมี

ค้าสั่งให้กลับค้าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นจากไม่รับฟ้องเป็นให้รับค้าฟ้องบางเรื่องไว้พิจารณา

โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญของหน่วยงานรัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิ

ชุมชนและสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดีของประชาชน83  ก็มีความส้าคัญและแสดงให้เห็น

ถึงความพยายามของศาลปกครองสูงสุดที่จะเข้าไปควบคุมการกระท้าทางปกครองของรัฐไทยที่

อาจกระทบต่อประชาชนไทย  แม้โครงการเขื่อนไซยะบุรีจะถูกสร้างนอกเขตประเทศไทย   

เกี่ยวกับโครงการหงสา  แม้จะยังไม่มีการฟ้องคดีเกี่ยวกับผลกระทบข้ามพรมแดน แต่

ก็มีการฟ้องคดีที่เกี่ยวกับส่ายส่งไฟฟ้าจากโครงการหงสาในประเทศไทย  โดยประชาชนที่ได้รับ

ผลกระทบจากโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าได้ฟ้องคดีตอ่ศาลปกครองเชียงใหม่ว่าการด้าเนินการ

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงานไม่ชอบด้วย

กฎหมายและก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและศาลปกครองเชียงใหม่พิพากษาว่าการ
                                                            
80 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เร่ือง การจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองชั้นต้น, ราชกิจจา

นุเบกษา เล่มที่ 128, ตอนที่ 54 ก, 4 ก.ค. 2554, น. 17 
81 ค้าแนะน้าของประธานศาลปกครองสูงสุดในการด้าเนินคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม, ราชกิจจานุเบกษา

เล่มที่ 128, ตอนที่ 54 ก, 4 ก.ค. 2554, น.18 
82 ค้าพพิากษาศาลปกครองกลางคดีหมายเลขแดงที่ ส. 59/2556, อ้างแล้ว, เชิงอรรถที่ 1 
83 ค้าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.2/2557 อ้างแล้ว, เชิงอรรถที่ 31 , ผู้สนใจอ่านนัยส้าคัญทางกฎหมายของค้าสั่ง

ศาลปกครองสูงสุดฉบับนี้ได้ที่ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม, ความส้าคัญทางกฎหมายของค้าสั่งศาลปกครอง

สูงสุดในคดีเขื่อนไซยะบุร,ี สืบคน้ 26 พ.ย.2560, http://enlawfoundation.org/newweb/?p=2270  

http://enlawfoundation.org/newweb/?p=2270
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ด้าเนินการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีค้าสั่งให้ยุติการด้าเนินการดังกล่าวหากไม่ได้รับ

อนุญาตให้ใช้ท่ีดินจากกระทรวงมหาดไทย84  ปัจจุบันคดีอยู่ระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง

สูงสุด  อย่างไรก็ตามคดีนี้เป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับโครงการที่เกิดข้ึนในประเทศไทย  จึงไม่มี

ประเด็นผลกระทบข้ามพรมแดนเข้าสู่การพิจารณาแต่อย่างใด 

 

2) ศาลยุติธรรม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 194 ก้าหนดให้ศาลยุติธรรมเป็นศาลที่มี

เขตอ้านาจทั่วไป   โดยบัญญัติว่า 

“ศาลยุติธรรมมีอ้านาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้ งปวง เว้นแต่คดีที่

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ้านาจของศาลอ่ืน” 

 

ข้อพิพาทจากโครงการขนาดใหญ่ที่อาจถูกน้าข้ึนสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมได้

มากที่สุด คือ คดีละเมิด  ซ่ึงประชาชนผู้ได้รับความเสียหายจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ย่อมมี

สิทธิฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมเพ่ือเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระท้าละเมิดได้  โดยตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 4(1)85นั้น  เปิดช่องให้โจทย์เลือกได้ว่าจะยื่นฟ้องต่อศาลที่

จ้าเลยมีภูมิล้าเนาหรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดได้ ซ่ึงกรณีที่โจทย์ได้รับความเสียหายอันมาจาก

ผลกระทบข้ามพรมแดน  ย่อมถือว่าที่ที่มูลคดีเกิดคือพื้นที่ที่โจทย์อาศัยอยู่และได้รับผลกระทบ  ซ่ึง

โจทย์ย่อมมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมที่มีอ้านาจได้  นอกจากนี้ในคดีส่ิงแวดล้อมนั้นศาล

ยุติธรรมยังได้ตั้งแผนกคดีส่ิงแวดล้อมข้ึนในศาลแพ่งเพ่ือให้มีเขตอ้านาจพิจารณาคดีส่ิงแวดล้อม

โดยเฉพาะได้ทั่วประเทศ86  ไม่เพียงเท่านั้นประธานศาลฎีกาได้ออกค้าแนะน้าของประธานศาลฎีกา

                                                            
84 รายละเอียดปรากฏตามสรุปค้าพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม่ คดีหมายเลขแดงที่ ส.15/2558 ระหว่างนาง

พวงทอง เลื่องลือ กับพวกรวม 17 คน ผู้ฟ้องคดี กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับพวกรวม 2 คน ผู้ถูก

ฟ้องคดี สืบคน้ 1 เม.ย. 251, https://www.prachatham.com/article_detail.php?id=353  
85 ประมวลกฎหมายวิธพีิจารณาความแพ่ง มาตรา 4(1)  
86 ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เร่ือง การจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลแพ่ง, ราชกิจจา

นุเบกษา เล่มที่ 128, ตอนที่ 30 ก, 29 เม.ย. 2554, น. 37 

https://www.prachatham.com/article_detail.php?id=353
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เกี่ยวกับการด้าเนินคดีส่ิงแวดล้อม  เพ่ือให้เป็นแนวทางในการพิจารณาคดีแพ่งเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม

ของศาลยุติธรรมทั้งหมดด้วย87   

อย่างไรก็ตามเกี่ยวกับปัญหาผลกระทบข้ามพรมแดนจากโครงการขนาดใหญ่เช่น

โครงการหงสา  ยังไม่ปรากฏข้อมูลว่ามีคดีประเภทนี้เข้าสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมไทยมา

ก่อน  ในแง่นี้ศาลยุติธรรมจึงยังไม่มีประสบการณ์หรือแนวทางในการพิจารณาคดีเช่นนี้  ซ่ึงมีความ

ยุ่งยากซับซ้อนมากกว่าคดีละเมิดทั่วไป 

เมื่อเกิดข้อพิพาททางส่ิงแวดล้อมจากโครงการขนาดใหญ่ข้ึน  ผู้ได้รับผลกระทบอาจ

ใช้สิทธิทางศาลในการปกป้องหรือเยียวยาสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดีของตนได้  โดย

ศาลที่มีเขตอ้านาจหลักในการพิจารณาวินิจฉัยข้อพาทดังกล่าวคือ ศาลปกครองและศาลยุติธรรม  

ส้าหรับประเทศไทยนั้นในช่วงตั้งแต่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มีผลใช้บังคับเป็นต้นมากระบวนการ

ยุติธรรมของไทย  ได้ปรับตัวตอบรับต่อกระแสความตื่นตัวของภาคประชาชนต่อปัญหาส่ิงแวดล้อม  

โดยทั้งศาลยุติธรรมและศาลปกครองก็ได้ให้ความส้าคัญกับคดีส่ิงแวดล้อมเป็นพิเศษ  ด้วยการตั้ง

แผนกคดีส่ิงแวดล้อมและก้าหนดแนวทางในการพิจารณาคดีส่ิงแวดล้อมเป็นการเฉพาะเพ่ือให้การ

พิจารณาคดีส่ิงแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากข้ึน  แต่ในแง่ของการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้

สามารถใช้สิทธิน้าคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนประเภทนี้ข้ึนสู่การพิจารณาคดีของศาลนั้นยังไม่มี

กลไกให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นพิเศษแต่อย่างใด   

 

5.4   การขาดกลไกจัดการกับปัญหาผลกระทบข้ามพรมแดน 

 

จากการตรวจสอบกฎหมายไทยทั้งระดับรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติและกฎหมายล้าดับ

รองที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพบว่า  แม้รัฐไทยมีกฎหมายรับรองสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดี

ของประชาชนไว้ในหลายระดับและมีกลไกที่ค่อนข้างซับซ้อน โดยกลไกเหล่านี้ถูกสร้างข้ึนมาเพื่อท้า

ให้สิทธิในการมีชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดีได้รับการปกป้องและเป็นจริง  ประเทศไทยมีหน่วยงาน

ฝ่ายบริหารจ้านวนมากที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมและตรวจสอบการประกอบกิจการและ

เยียวยาผลกระทบที่เกิดข้ึนจากโครงการขนาดใหญ่  แม้ระบบการจัดการปัญหาส่ิงแวดล้อมของ

ไทยยังกระจัดกระจายไม่เป็นระบบนัก  แต่ก็มีความพยายามที่จะท้าให้กลไกที่กระจัดกระจาย

ท้างานได้มีประสิทธิภาพมากข้ึนผ่านกลไกทางบริหารคือ ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

                                                            
87 ค้าแนะน้าของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการด้าเนินคดีสิ่งแวดล้อม, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 128, ตอนที่ 30 

ก, 29 เม.ย.2554, น.47 
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ประสานงานการบังคับใช้กฎหมายส่ิงแวดล้อมซ่ึงถูกสร้างข้ึนตั้งแต่ พ.ศ. 2550  นอกจากนี้ในกรณี

ที่เกิดข้อพิพาทข้ึนก็มีทั้งศาลยุติธรรมและศาลปกครองที่เป็นอิสระเป็นช่องทางจัดการข้อพิพาท

ด้านส่ิงแวดล้อม  โดยทั้งศาลยุติธรรมและศาลปกครองก็ได้ให้ความส้าคัญกับคดีส่ิงแวดล้อมเป็น

พิเศษ  โดยมีการตั้งแผนกคดีส่ิงแวดล้อมข้ึนเพ่ือพิจารณาคดีส่ิงแวดล้อมเป็นการเฉพาะในทั้งสอง

ศาล 

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาไม่พบว่าประเทศไทยมีกฎหมาย กลไกทางบริหาร หรือศาล  ที่

ถูกออกแบบขึ้นมาเพ่ือจัดการกับปัญหาส่ิงแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการขนาดใหญ่  ไม่ว่าจะ

เป็นกรณีที่ปัญหาส่ิงแวดล้อมข้ามพรมแดนจากประเทศไทยไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน หรือกรณี

ปัญหาส่ิงแวดล้อมของประเทศเพ่ือนบ้านข้ามแดนมายังประเทศไทย  แม้จะมีการให้อ้านาจกรม

ควบคุมมลพิษในการประสานงานต่างประเทศในการจัดการมลพิษก็เป็นการให้อ้านาจทั่ว ๆ ไป

ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องปัญหามลพิษข้ามพรมแดน  และแม้จะเคยมีการฟ้องคดีกรณีการ

สร้างเข่ือนไซยะบุรีในประเทศลาวต่อศาลปกครองไทยและศาลปกครองสูงสุดได้วางบรรทัดฐานไว้

ว่าศาลปกครองมีอ้านาจพิจารณาพิพากษาข้อพิพาทที่ที่ตั้งโครงการเกิดนอกเขตประเทศไทยหาก

เป็นการด้าเนินการของฝ่ายปกครองไทยที่ส่งผลกระทบหรืออาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนไทย  

ซ่ึงต่อมาศาลปกครองกลางได้มีค้าพิพากษายกฟ้องโดยให้เหตุผลว่าฝ่ายปกครองไทยได้ด้าเนินการ

ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว  โดยปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด  

กรณีจึงยังไม่มีความชัดเจนว่าศาลไทยจะใช้หลักการหรือหลักกฎหมายใดในการวินิ จฉัยกรณี

พิพาทข้ามพรมแดนที่จะเป็นหลักประกันว่าหากสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดีของ

ประชาชนถูกละเมิดพวกเขาจะได้รับการปกป้องและคุ้มครอง  

เมื่อพิจารณากฎหมายและกลไกของรัฐไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหามลพิษจาก

โครงการขนาดใหญ่ทั้งหมดของรัฐไทย  จะเห็นได้ว่าระบบที่เป็นอยู่ถูกออกแบบโดยไม่ได้ค้านึงถึง

ปัญหาผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากปัญหามลพิษข้ามพรมแดนที่อาจเกิดข้ึน    ระบบกฎหมายและ

กลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันมุ่งไปที่การป้องกันและแก้ไขปัญหาภายในประเทศเท่านั้นซ่ึงไม่เพียงพอต่อ

การปกป้องและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไทยจากปัญหามลพิษข้ามพรมแดน    ในแง่นี้

จึงกล่าวได้ว่าการให้การปกป้องคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดีของประชาชนชาว

ไทยมีช่องว่างและเป็นช่องว่างที่ยังไม่มีความพยายามจะแก้ไขอย่างเป็นระบบจากรัฐไทย  
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บทที่  6  

กลไกทางกฎหมายของประเทศลาวในการคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิตอยู่

ในสิ่งแวดล้อมที่ดีจากมลพิษข้ามพรมแดน กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าหงสา 

แขวงไซยะบุรี ประเทศลาว88 

 

กฎหมายส่ิงแวดล้อมของประเทศลาวได้รับการพัฒนาข้ึนภายหลังกฎหมายส่ิงแวดล้อมของ

ไทยหลายสิบปี  โดยกฎหมายส่ิงแวดล้อมหลักของประเทศลาวคือ กฎหมายส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 

2542 ซ่ึงได้รับการปรับปรุงแก้ไขใหม่เป็นกฎหมายส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2555 กฎหมายฉบับนี้ได้วาง

โครงสร้างในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีเป้าหมายเพ่ือการอนุรักษ์และใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน   อย่างไรก็ตามนอกจากกฎหมายฉบับนี้แล้วยังมี

กฎหมายและกลไกอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองส่ิงแวดล้อมอีกหลายฉบับและหลาย

กลไก  นักวิจัยได้จัดแบ่งกลุ่มกฎหมายและกลไกออกเป็นสามกลุ่มเช่นเดียวกับที่จัดแบ่งกฎหมาย

และกลไกในประเทศไทยดังนี้  

 

6.1  กฎหมายท่ีรับรองสิทธิในชีวิตและก้าหนดหน้าท่ีในการปกป้องคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม 

 

ประเทศลาวเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมที่มีพรรคการเมืองพรรคเดียว  

โดยพรรคที่ปกครองประเทศคือ พรรคปฏิวัติประชาชนลาว (Lao People’s Revolutionary Party) 

เกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดีของประชาชนนั้น   กฎหมาย

รัฐธรรมนูญของประเทศลาวไม่ได้มีการก้าหนดรับรองสิทธินี้ไว้ในรัฐธรรมนูญโดยตรง    แต่มีการ

รับรองสิทธิในชีวิตของพลเมืองลาวที่จะไม่ถูกละเมิดไว้  และมีการก้าหนดหน้าที่ของประชาชนและ

องค์กรต่าง ๆ  ในการปกปอ้งคุ้มครองส่ิงแวดล้อมไว้ในรฐัธรรมนญูปี 2546 และรัฐธรรมนูญฉบับปี 

2558   ไว้ในลักษณะเดียวกันดังที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญปี 2558 ดังนี้ 

 

 

                                                            
88 อ.สงกรานต์ ปอ้งบุญจันทร ์คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักวิจัย 
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รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข 2558 

มาตรา 42  “พลเมืองลาวมีสิทธิในชีวิต ร่างกาย เกียรติศักด์ิศรี และเคหะสถาน 

โดยไม่มีใครสามารถล่วงละเมิดได้”  

มาตรา 19  “รัฐ  ส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ  ฟื้นฟู

ส่ิงแวดล้อม ที่ถูกท้าลาย ทรุดโทรม  และพัฒนาให้อุดมสมบูรณ์และยั่งยืน 

องค์กรจัดตั้ งทุ กองค์กรและพลเมืองทุกคนต้องปกป้องอนุ รักษ์ และใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน” 

จากบทบัญญัติที่ยกมาจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญของประเทศลาว  รับรองสิทธิใน

ชีวิต 

ของพลเมืองไว้  แต่ไม่ได้รับรองสิทธิในการมีชีวิตอยู่ ในส่ิงแวดล้อมที่ ดีไว้อย่างชัดเจนเช่น

รัฐธรรมนูญของประเทศไทย  อย่างไรก็ตามการรับรองสิทธิในชีวิตอาจถูกตีความโดยหน่วยงานรัฐ

และศาลให้ขยายความไปถึงสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดีได้  เพราะส่ิงแวดล้อมที่ดีเป็น

เงื่อนไขในการมีชีวิตของประชาชน ดังที่ศาลสูงอินเดียได้ตีความขยายสิทธิในชีวิตที่รับรองไว้ใน

รัฐธรรมนูญให้รวมถึงสิทธิที่จะอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดี89 

 

6.2   กฎหมายหลักที่ก้าหนดกลไกในการปกป้องคุ้มครองส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ

ประชาชน 

 

  เพ่ือให้สิทธิของพลเมืองลาวและส่ิงแวดล้อมได้รับการปกป้องคุ้มครอง  ประเทศลาวได้มี

การสร้างกลไกหลายอย่างข้ึนมาเพ่ือท้าให้สิทธิของประชาชนและส่ิงแวดล้อมได้รับการปกป้อง

คุ้มครองจริง  ดังนี้ 

1) รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2558   

มาตรา 41  “พลเมืองลาวมีสิทธิในการเสนอเรื่องร้องเรียน และร้องทุกข์ และ

เสนอความคิดเห็นของตนเอง ต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์

สาธารณะ สิทธิหรือประโยชน์ของตนเอง 

                                                            
89 กฤษณะ ช่างกล่อม, การจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมกับปัญหาระบบความยุติธรรมไทย, กรุงเทพฯ: วิญญูชน,2556, 

น.74 
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ค้าเสนอ ค้าร้องเรียนและค้าร้องขอความเป็นธรรมของพลเมือง ต้องได้รับการ

พิจารณาและแก้ไขตามที่ก้าหนดไว้ในกฎหมาย”  

 

2) กฎหมายส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2555 (ปรับปรุง) 

 กฎหมายส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2555 ประกาศใช้บังคับแทนกฎหมายส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 

2542 ได้ก้าหนดให้ก่อนการเริ่มโครงการที่อาจมีผลกระทบกับส่ิงแวดล้อมต้องมีการจัดท้ารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน    ซ่ึงใกล้เคียงกับกลไกของ

ประเทศไทย   โดยบทบัญญัติที่ส้าคัญมีดังนี้ 

มาตรา 21 (ใหม่)  “การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เป็น

การศึกษา ส้ารวจและค้นคว้าวิจัยข้อมูล เพ่ือคาดคะเนผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่ไม่

รุนแรง  ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนพร้อมทั้งก้าหนดวิธีการและมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือป้องกัน 

หลีกเล่ียงหรือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากโครงการลงทุนหรือกิจการต่าง ๆ 

รวมทั้งการพิจารณาปัญหาที่เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 

ในการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ต้องมีการเข้าร่วมของ

องค์กรจัดตั้ง  องค์กรปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่จะได้รับผลกระทบ

โดยตรงและทางอ้อมจากโครงการลงทุนหรือกิจการต่าง ๆ 

กระบวนการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากโครงการ

ลงทุนและกิจการต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเฉพาะ”   

มาตรา 22 (ใหม่ )  “การป ระ เมิ นผลกระท บ ต่ อ ส่ิ งแวด ล้อม  เป็ น

กระบวนการวิจัยปัญหาเพ่ือคาดคะเนผลกระทบ ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดล้อมสังคม

และธรรมชาติจากโครงการลงทุนหรือกิจการต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาปัญหาที่

เกี่ยวกับผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมซ่ึงต้องท้าเป็นเล่มรายงาน  

ควบคู่กับเล่มรายงานดังกล่าว ต้องจัดท้าแผนการคุ้มครองและติดตามตรวจสอบ

ส่ิงแวดล้อมสังคมและธรรมชาติ 

รายงานและแผนการดั งก ล่าวต้องได้รับการรับรองจากกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมก่อนจะด้าเนินการก่อสร้างโครงการลงทุนและ

กิจการต่าง ๆ  

กระบวนการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมสังคมและธรรมชาติจาก

โครงการลงทุนและกิจการต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเฉพาะ” 
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มาตรา 48 (ใหม่) “การจัดท้าแผนคุ้มครองส่ิงแวดล้อมอย่างรอบด้าน  การ

ประเมินส่ิงแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ การกระเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมสังคมและ

ธรรมชาติ การท้าแผนการคุ้มครองและติดตามตรวจสอบส่ิงแวดล้อม การควบคุม

มลพิษและอื่นๆ ต้องมีการเข้าร่วมขององค์การจัดตั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ

ประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงหรือทางอ้อม” 

 

3) กฎหมายว่าด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2554  (ปรับปรุง)  

กฎหมายว่าด้วยไฟฟ้าเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครอง

ส่ิงแวดล้อมจากโครงการหรือกิจกรรมผลิตไฟฟ้าในประเทศลาว  โดยกฎหมายฉบับปัจจุบันเป็น

ฉบับปรับปรุงจากปี 2551   มีบัญญัติที่ส้าคัญเกี่ยวกับการอนุมัติอนุญาตและการประเมินผล

กระทบทางส่ิงแวดล้อมที่มีสาระส้าคัญในลักษณะเดียวกัน คือ การด้าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็น

ธุรกิจที่ต้องได้สัมปทานจากรัฐบาลและต้องมีการจัดท้ารายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม ดังนี้ 

  มาตรา 24  

 “การด้าเนินธุรกิจพลังงาน บรรดากิจการไฟฟ้าที่ได้ก้าหนดไว้ในมาตรา 9  

ของกฎหมายฉบับนี้  สามารถด้าเนินการเป็นธุรกิจไฟฟ้าได้  ธุรกิจไฟฟ้าแบ่ง

ออกเป็นสองประเภท คือ ธุรกิจไฟฟ้าทั่วไป และธุรกิจไฟฟ้าท่ีขอสัมปทาน 

 ธุรกิจไฟฟ้าทั่วไป ได้แก่ การวางแผน การส้ารวจเก็บข้อมูล การออกแบบ 

การก่อสร้าง การติดตั้ง การจ้าหน่ายและการบริการทั่วไป 

 ธุรกิจไฟฟ้าที่ขอสัมปทานได้แก่ การผลิตและการส่งไฟฟ้า ของภาครัฐและ

เอกชน 

 บุคคล นิติบุคคล หรือ องค์กรจัดตั้ง  ที่มีวัตถุประสงค์ด้าเนินธุรกิจไฟฟ้า

ทั่วไป ต้องขออนุญาตจากกระทรวงการอุตสาหกรรมการค้าตามข้อก้าหนดของ

กระทรวงการพลังงานและเหมืองแร่ และให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ 

 บุคคล นิติบุคคล หรือ องค์กรจัดตั้ง  ที่มีวัตถุประสงค์ด้าเนินธุรกิจไฟฟ้าที่

ขอสัมปทาน  ต้องขออนุญาตจากกระทางงการแผนการและการลงทุนตาม

ข้อก้าหนดของกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่และให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

การส่งเสริมการลงทุน” 
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มาตรา 31 (ปรับปรุง)  “การประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สังคมและ

ธรรมชาติ 

การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมชาติ ประกอบด้วย

เนื้อหาดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินผลเสียหายต่อ ส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้ งเสนอวิธีการ 

มาตรการแก้ไขหรือลดผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดล้อม แหล่งน้้า หน้า

ดินหรือพื้นดิน ต่อระบบนิเวศวิทยา ชีวนานาพันธุ์ และถิ่นที่อยู่อาศัย

ของสัตว์น้้าหรือสัตว์ป่า 

2. การประเมินผลเสียหายและการโยกย้ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

จากโครงการไฟฟ้า 

3. วิธีการลดผลกระทบของปริมาณน้้า รวมทั้งผลกระทบสะสมบริเวณ

ใต้เขื่อนไฟฟ้า 

4. ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการด้าเนินการตามที่ก้าหนดไว้ในข้อ 1, 2 และ 3 

ของมาตรานี้ให้คิดไว้ในต้นทุนของโครงการ 

นอกจากค่าใช้จ่ายที่ได้ก้าหนดไว้ด้านบน ผู้พัฒนาโครงการยังต้องจ่าย

ภาษีส่ิงแวดล้อมตามระกฎหมาย”  

 

ระบบการจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของลาวมีรูปแบบใกล้เคียงกับ

ระบบที่ใช้อยู่ในประเทศไทย  กล่าวคือ มีหน่วยงานกลางเป็นผู้ควบคุมตรวจสอบการจัดท้ารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและให้ความเห็นชอบต่อรายงานดังกล่าว กรณีของประเทศ

ไทย คือ ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและคณะกรรมการ

ผู้ช้านาญการ  ส่วนของลาว คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  โดยหนังสือให้

ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการออกใบอนุมัติ

อนุญาตของหน่วยงานที่มีอ้านาจอนุมัติอนุญาตให้มีการประกอบกิจการหรือโครงการ  ซ่ึงแยก

ต่างหากจากหน่วยงานควบคุมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  กรณีโครงการ

โรงไฟฟ้าหน่วยงานที่มีอ้านาจอนุมัติอนุญาตของไทย คือ คณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงาน90 

ส่วนของประเทศลาว คือ กระทรวงแผนการและการลงทุน แผนกแผนและการลงทุน หรือส่วนแผน

                                                            
90 พระราชบัญญัติคณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 47 วรรค 1 “การประกอบกิจการ

พลังงาน ไม่วา่มีค่าตอบแทนหรือไม่ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ” 



97 

รายงานฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจัยเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนในการประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพชุมชนที่มีความเสี่ยง

จากโครงการพัฒนาในพ้ืนที่ชายแดน: ศึกษากรณีผลกระทบจากโรงไฟฟา้หงสา ในจังหวดัน่าน 

และการลงทุน91  โดยตามกฎหมายของประเทศลาวนั้นการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีขนาดมากกว่า 

10 เมกะวัตต์ข้ึนไปต้องจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสังคม92  

 

6.3  กลไกการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 

หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายในการปกป้องคุ้มครอง

ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนจากโครงการพัฒนาทางพลังงานของประเทศลาวอยู่ที่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แผนกทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแขวงหรอื

นคร นอกจากนี้กระทรวงพลังงานในฐานะผู้ก้ากับดูแลด้านพลังงานของประเทศ  ดังนี้ 

1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองส่ิงแวดล้อม  โดยมีหน้าที่ส้าคัญ

ในการผลักดันและแนะน้าให้การลงทุนและกิจการต่าง ๆ ที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติการเปล่ียนแปลง

สภาพแวดล้อม ออกใบอนุญาตเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม สังคมและ

ธรรมชาติ แผนคุ้มครองและติดตามส่ิงแวดล้อมให้แก่ผู้ประกอบการ ออกใบอนุญาตการบริการ

ด้านวิชาการเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม  รับข้อเสนอแนะและการรายงานปัญหาส่ิงแวดล้อมจาก

ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแก้ไขข้อขัดแย้งตามความรับผิดชอบ  สั่งให้หยุดชั่วคราว 

หรือถอนใบอนุญาตเกี่ยวกับรายงานการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สังคมและธรรมชาติ 

                                                            
91 ดู กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฉบับวันที่ 8 กรกฎาคม 

2552 

       มาตรา 21 “การเสนอการลงทุน ผู้ลงทุนที่มีจุดประสงค์ลงทุนในกิจการสัมปทาน  ต้องย่ืนค้าร้องเสนอผ่าน

การบริการการลงทุนครบวงจรในจุดเดียว ของแผนกแผนและการลงทุน เพ่ือค้นคว้าและน้าเสนอรัฐบาล หรือ

องค์การปกครองชัน้แขวงพิจารณา”   

       มาตรา 24 “การออกใบทะเบียนสัมปทานกระทรวงแผนและการลงทุนเป็นผู้ออกใบทะเบียนสัมปทานใน

ขอบเขตความรับผิดชอบของตนภายหลังจากที่รับความเห็นชอบจากรัฐบาล แผนก ส่วน แผนและการลงทุน เป็น

ผู้ออกใบทะเบียนสัมปทานในขอบเขตความรับผิดชอบ ภายหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง”  
92 ข้อตกลงว่าด้วยการรับรองและการประกาศใช้บัญชีโครงการลงทุนและกิจการต่างๆ  ที่ต้องด้าเนินการศึกษา

เบ้ืองต้นเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมชาติ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 17 ธันวาคม 2556  
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แผนคุ้มครองและติดตามส่ิงแวดล้อม ใบอนุญาต การบริการด้านวิชาการเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมเมื่อ

เห็นว่ามีการละเมิดกฎหมาย ร่วมมือกับระหว่างประเทศในการปกป้องส่ิงแวดล้อม93 

2) แผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแขวงหรือนคร  

เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ตั้งอยู่

ระดับแขวงหรือพระนครมีหน้าที่ส้าคัญในการ ปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ มติ ค้าสั่ง ระเบียบ 

กฎหมาย แผนด้าเนินงาน แผนปกป้องคุ้มครองส่ิงแวดล้อมแบบรอบด้าน การประเมินผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดล้อม การควบคุมมลพิษ  เป็นเจ้าภาพประสานงานกับส่วนอ่ืน ๆ เพ่ือจัดสรร และ

โยกย้ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการลงทุน กิจกรรมต่าง ๆ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

รับค้าเสนอ และการรายงานปัญหาส่ิงแวดล้อมจากประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง

แก้ไขข้อขัดแย้งตามความรับผิดชอบของตน  เสนอให้มีการสั่งหยุดชั่วคราวหรือเพิกถอนใบอนุญาต

เกี่ยวกับรายงานการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สังคมและธรรมชาติ แผนคุ้มครองและ

ติดตามส่ิงแวดล้อม ใบอนุญาต การบริการด้านวิชาการเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมเมือ่เห็นว่ามีการละเมิด

กฎหมาย  ร่วมมือกับต่างประเทศในการปกป้องส่ิงแวดล้อม94 

3) กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่  

กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลงานด้านพลังงานของ

ประเทศลาว โดยมีหน้าที่ที่ส้าคัญ คือ สร้างแผนยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนาไฟฟ้า ระเบียบ

กฎหมายเกี่ยวกับไฟฟ้าเพ่ือน้าเสนอรัฐบาล  ให้แนวทางและติดตามการปฏิบัติตามงานด้านไฟฟ้า

ทั่วประเทศ  ร่วมมือกับระหว่างประเทศในงานด้านพลังงานและหากแหล่งทุนเพ่ือพัฒนาไฟฟ้า  

นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการให้แนวทางเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองส่ิงแวดล้อมและรักษาแหล่ง

พลังงานไฟฟ้า95 

4) แผนกพลังงานและเหมืองแร่แขวงหรือพระนคร 

แผนกพลังงานและเหมืองแร่แขวงหรือพระนครเป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวง

ทรวงพลังงานและเหมืองแร่ที่ตั้งอยู่ในระดับแขวงหรือพระนคร มีหน้าที่ที่ส้าคัญ คือ น้าแผน 

                                                            
93 ดู กฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง) เลขที่ 29/ สภาแห่งชาติ 2555, สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว, มาตรา 79 (ปรับปรุง)  
94 เพิ่งอ้าง, มาตรา 80 
95 ดู กฎหมายว่าด้วยไฟฟ้า(ฉบับปรับปรุง) เลขที่ 03/ สภาแห่งชาติ 2554, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว, มาตรา 64 
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ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า คุ้มครองงานไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนไปปฏิบัติ 

ปกป้องคุ้มครองส่ิงแวดล้อมและรักษาแหล่งพลังงานไฟฟ้า96 

 

6.4 กลไกการจัดการความขัดแย้งตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 

 

เกี่ยวกับกลไกจัดการความขัดแย้งด้านส่ิงแวดล้อมนั้น  กฎหมายส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2555 

ของประเทศลาว  ได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจ    โดยมีการกล่าวถึงกลไกจัดการ

ความขัดแย้งที่หลากหลายเพ่ือจัดการปัญหาที่มีลักษณะแตกต่างกัน  นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึง

กลไกจัดการปัญหาส่ิงแวดล้อมที่มีลักษณะระหว่างประเทศไว้ด้วย ดังนี้ 

มาตรา 71 (ใหม่) การแก้ไขข้อขัดแย้ง 

1) ประนีประนอมโดยคู่กรณี 

2) ไกล่เกล่ีย 

3) ไกล่เกล่ียโดยฝ่ายปกครอง 

4) ไกล่เกล่ียโดยกลไกการแก้ไขความขัดแย้งด้านเศรษฐกิจ 

5) การฟ้องต่อศาลประชาชน 

6) การแก้ไขข้อขัดแย้งที่มีลักษณะระหว่างประเทศ 

  มาตรา 77 (ใหม่) การแก้ไขข้อขัดแย้งที่มีลักษณะระหว่างประเทศ 

  เมื่อมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมที่มีลักษณะระหว่างประเทศ เช่น มลพิษข้าม

พรมแดน การขนส่งสารเคมีเป็นพิษ ขยะอันตราย สารพิษเรือนกระจก เป็นต้น ให้ปฏิบัติตาม

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลาว สนธิสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศ

ลาวเป็นภาคี 

 

6.5 ปัญหาการขาดกลไกจัดการกับปัญหาผลกระทบข้ามพรมแดน 

 

จากการศึกษากฎหมายและกลไกในการจัดการปัญหาส่ิงแวดล้อมของประเทศลาวที่

เกี่ยวกับโครงการขนาดใหญ่   พบว่าประเทศลาวมีกฎหมายและกลไกควบคุมและดูแลโครงการ

                                                            
96 เพิ่งอ้าง, มาตรา 65 
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ขนาดใหญ่ดังเช่นโครงการโรงไฟฟ้าหงสา  โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและ

กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ  นอกจากนี้ประเทศลาวยังมีการ

บัญญัติเกี่ยวกับการจัดการปัญหาข้อขัดแย้งด้านส่ิงแวดล้อมข้ามพรมแดนไว้ในกฎหมาย  ในแง่นี้

กฎหมายส่ิงแวดล้อมของประเทศลาวจึงมีความก้าวหน้ากว่าประเทศไทยเพราะผู้ร่างกฎหมายได้

ค้านึงถึงปัญหามลพิษข้ามพรมแดนที่อาจจะเกิดข้ึนตั้งแต่ชั้นการยกร่างกฎหมาย  ในขณะที่

กฎหมายส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยไม่มีการกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ในกฎหมายฉบับใดเลย   

อย่างไรก็ตามกลไกการจัดการข้อขัดแย้งที่มีลักษณะระหว่างประเทศของกฎหมาย

ส่ิงแวดล้อมของประเทศลาว  ก็ระบุถึงหลักการกว้าง ๆ ว่าหากเกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมที่มีลักษณะ

ระหว่างประเทศข้ึนจะใช้กฎหมายใดจัดการข้อขัดแย้ง  แต่กฎหมายฉบับนี้ก็ไม่ได้ระบุรายละเอียด

ว่าหากเกิดข้อพิพาทระหว่างประเทศข้ึนจริงหน่วยงานใดจะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการปัญหา

และผู้ที่เกี่ยวข้องจะด้าเนินการอย่างไร   ในแง่นี้จึงเป็นความท้าทายส้าหรับประเทศลาวว่าหากเกิด

ปัญหาส่ิงแวดล้อมข้ามพรมแดนข้ึนจริง  รัฐบาลลาวจะมีกระบวนการจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ

อย่างไร  จะมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายหรือไม่ 
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บทที่ 7  

กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษข้าม

แดน97 

 

กรณีศึกษาหลักของงานวิจัยนี้ อยู่บนพื้นที่ซ่ึงเป็นพื้นที่ใกล้ชายแดนของสองประเทศ จึงมีมิติ

ของกรณีส่ิงแวดล้อมข้ามพรมแดนอยู่อย่างมิอาจหลีกเล่ียงได้ ข้อจ้ากัดอย่างหนึ่งของกลไกทาง

กฎหมายที่เข้ามาคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในพื้นที่ ดังที่ได้น้าเสนอในบทที่ 5 และบทที่ 6 ข้างต้นนั้น อาจจะมีขอบเขตและข้อจ้ากัดอยู่เพียง

พรมแดนของประเทศ  อย่างไรก็ดี พรมแดนมิควรเป็นข้อตัดสิทธิในส่ิงแวดล้อมดังกล่าว แม้ว่าทั้ง

สองประเทศจะมีอ้านาจอธิปไตยเหนือดินแดนของตนเอง แต่ในปัจจุบัน ประเด็นของการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมข้ามพรมแดน เป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามีความจ้าเป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างรัฐ 

และเพ่ิมกลไกในกฎหมายระหว่างประเทศเข้ามา เพ่ือเป็นการจัดการที่ครอบคลุมมากข้ึน ในบทนี้

จะอธิบายถึงกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศในการคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อม

ที่ดี โดยจะแบ่งเป็นกลไกที่เป็นข้อกฎหมายพื้นฐาน ในทางระหว่างประเทศที่ผูกพันทั้งประเทศไทย 

และ สปป.ลาว รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ในมิติของธรรมาภิบาลท่ีผูกพันผู้ประกอบการ ใน

การด้าเนินกิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประเด็นสุดท้าย เป็นกรณีศึกษาถึงการจัดการ

เกี่ยวกับมลพิษข้ามพรมแดนที่เคยมีรูปแบบของการจัดการที่ สะท้อนถึงการคุ้มครองสิทธิใน

ส่ิงแวดล้อมของสากล 

 

7.1   กฎหมายระหว่างประเทศท่ีเป็นพื นฐานของสิทธิในสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

 

จากสภาพปัญหาของส่ิงแวดล้อม ที่เริ่มจากประเทศต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญทั้งการเส่ือมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติและการสะสมของมลพิษในหลายด้าน ทั้งอากาศ น้้า  และมลพิษจาก

อุตสาหกรรม ท้าให้เกิดการผลักดันขององค์กรระหว่างประเทศที่ริเริ่มการจัดประชุมของ

สห ป ระชาชาติ เรื่ อ ง ส่ิ งแวด ล้ อม ของม นุ ษ ย์  (The United Nations Conference on Human 

Environment) เมื่อวันที่ 5 – 16 มิถุนายน ค.ศ. 1972 ณ กรุงสต็อคโฮม ประเทศสวีเดน จุดก้าเนิด

                                                            
97 ดร.นัทมน คงเจรญิ คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักวิจัย 
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ของปฏิญญาสต็อคโฮมว่าด้วยส่ิงแวดล้อมของมนุษย์ ค.ศ. 197298 (ปฏิญญาสต็อคโฮม)  

เป็นการวางหลักการพื้นฐานร่วมกันของนานาประเทศ ที่จะน้ามาเป็นกรอบและแนวคิดในการ

จัดการส่ิงแวดล้อมร่วมกัน เพ่ือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และส่งเสริมส่ิงแวดล้อมของมนุษย์ ให้

บุคคลต่าง ๆ ได้มีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดี ในขณะที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจไปพร้อมกัน จึงถือเป็น

หน้าที่ของรัฐบาลของทุกประเทศในการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม99  

จากการประชุมนี้ มีการก้าหนดหลักการพื้นฐานในหลากหลายด้าน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการส่ิงแวดล้อมข้ามพรมแดนนี้ มีหลักการที่ส้าคัญอยู่  หลายประการที่เป็นแนวทางให้แก่

นานาประเทศ ส้าหรับกรณีของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และ

ส่งผลกระทบต่อรัฐอื่น  

ประการแรก หลักการเก่ียวกับอ้านาจอธิปไตย ภายใต้หลักการข้อที่ 21 นั้น รับรองว่าแม้

รัฐทุกรัฐจะมีอ้านาจอธิปไตยของรัฐตนเอง ตามที่กฎบัตรของสหประชาชาติรับรองไว้ แต่การใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ ภายในเขตอ้านาจของตนเองนั้น จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย

ให้แกรัฐอ่ืน ๆ100  

ประการท่ีสอง ภายใต้หลักการข้อท่ี 22 หลักความรับผิดของรัฐ ที่เรียกร้องให้มีการ

พัฒนากฎเกณฑ์ในทางกฎหมายระหว่างประเทศข้ึน เพ่ือน้าไปสู่ ความรับผิดและการชดใช้ความ

เสียหาย แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษและความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม ที่มีสาเหตุมาจากการ

กระท้าต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในเขตรัฐของตน101 เป็นการรับรองถึงอ้านาจที่รัฐใดใด อาจจะด้าเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ ภายในเขตของรัฐตนเอง แต่ก็ยังคงต้องค้านึ งถึงผลกระทบที่อาจเกิดต่อสิทธิ

                                                            
98 United Nations, Report of the United Nations Conference on the Human Environment, U.N. Doc. 

A/CONF.48/14. Rev.1, Stockholm, 5 – 16 June 1972.  
99 Id. p.3. 
100 Id. p.5, Principle 21 “States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the 

principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own 

environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do 

not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.” 
101 Id. Principle 22 “States shall cooperate to develop further the international law regarding liability and 

compensation for the victims of pollution and other environmental damage caused by activities within the 

jurisdiction or control of such States to areas beyond their jurisdiction.”, ดู เพิ่ ม เติ ม  จุ มพ ต  สายสุ นทร , 

กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2550), หน้า 43 – 44. 
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ทางด้านส่ิงแวดล้อม ที่อาจเกิดข้ึนต่อรัฐอ่ืน อาจท้าให้มีผู้เสียหายทางส่ิงแวดล้อม รัฐที่เป็นต้นเหตุ

ของการก่อมลพิษนั้น ยังคงต้องรับผิดชอบ 

สืบเนื่องจากการวางกฎเกณฑ์ตามปฏิญญาสต็อคโฮมนี้ องค์การสหประชาชาติได้มีมติของ

สมัชชาที่ประชุมใหญ่ ให้นานาประเทศมีความร่วมมือระหว่างกัน เพ่ือจะน้าไปสู่การบังคับใช้

หลักการพื้นฐานในข้อ 21 และข้อ 22 ดังกล่าวนั้น เพ่ือหลีกเล่ียงอันตรายที่อาจจะเกิดข้ึนได้ต่อ

ส่ิงแวดล้อม ในอาณาบริเวณใกล้เคียงกับโครงการหรือการด้าเนินการนั้น102  

หลังจากที่มีการวางหลักเกณฑ์พื้นฐาน ที่เสมือนเป็นค้าประกาศและแนวทางร่วมกันระหว่าง

ประเทศต่าง ๆ ท่ีเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ซ่ึงความมุ่งหวังของการก้าหนดหลักเกณฑ์

พื้นฐานนี้ข้ึนแล้ว ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติต้องน้าหลักการเหล่านี้ไปบัญญัติให้มี

ผลทางกฎหมาย เป็นการก้าหนดกลไกทางกฎหมายต่อไป103  

ช่วงเวลาต่อมา มีการพัฒนาข้อตกลงให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากข้ึน ในการประชุม ณ 

กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล ที่มีการร่างปฏิญญาว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา ค.ศ. 

1992 ข้ึน104 พร้อมกับการก้าหนดแผนปฏิบัติการ 21 ที่ยืนยันหลักการของอ้านาจอธิปไตยของรัฐ 

ว่าแม้มีอ้านาจเหนือดินแดนของตนเอง แต่ต้องด้าเนินกิจกรรมและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

ภายในรัฐของตนเอง โดยไม่ก่อความเสียหายต่อรัฐอื่นที่อยู่ถัดจากพรมแดนของตนเอง105  

ประการที่สาม คือหลักการป้องกันไว้ก่อน ในปฏิญญาว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา 

ค.ศ. 1992 (ปฏิญญาริโอ) ได้ก้าหนดถึงมาตรการป้องกันไว้ก่อน (precautionary approach)106 

หลักการนี้ได้รับการพัฒนาข้ึนมาเพ่ือจัดการกับปัญหาความไม่แน่นอนชัดเจนของหลักฐานทาง

วิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์สาเหตุของปัญหาส่ิงแวดล้อม  โดยมีสาระส้าคัญปรากฏในข้อ 15 ว่า 

“เมื่อมีภัยคุกคามจากความเสียหายที่รุนแรงหรือความเสียหายที่ไม่อาจเยียวยาให้กลับเป็นดังเดิม

ได้ในภายหลัง  การขาดความชัดเจนแน่นอนในทางวิทยาศาสตร์ต้องไม่ถูกใช้เป็นข้อแก้ตัวเพ่ือ

ผลัดผ่อนการใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพด้านงบประมาณในการป้องกันความทรุดโทรมทาง

ส่ิงแวดล้อม   
                                                            
102 General Assembly Resolution 2995 (XXVII) of 15 December 1972 (Co-operation between States in the 

field of the environment) 
103 Id. 
104 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, 3 to 14 June 1992 

(A/CONF.151/26/Rev. 1 (Vol. I), A/CONF.151/26/Rev. 1 (Vol. II), A/CONF.151/26/Rev. 1 (Vol. III)) 
105 Id., A/CONF.151/26/Rev. 1 (Vol. I) p.2; Principle 2  
106 Id., p. 7, Principle 15  
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กระบวนการเพ่ือให้ทราบถึงความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ผู้ที่จะด้าเนินกิจกรรม

ของโครงการต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม จึงต้องมีการศึกษาก่อนท่ีจะมีการด้าเนินการ

ตามโครงการนั้น จึงเกิดขั้นตอนที่มาพร้อมกับหลักการป้องกันไว้ก่อน คือการพิจารณาร่วมกับ

หลักการข้อที่ 17 ที่ก้าหนดให้มีการท้ารายงานผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม107 ซ่ึงถือเป็นพันธกรณี

ส้าหรับรัฐต่าง ๆ ที่จะต้องจัดให้มี เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติระหว่างรัฐที่อยู่ใกล้เคียงและอาจได้รับ

ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม ย่ิงไปกว่านั้น เมื่อรัฐที่อยู่ ข้างเคียงได้รับผลกระทบต่อสิทธิใน

ส่ิงแวดล้อม ปฏิญญาริโอ ฯ มีการก้าหนดถึงความรับผิดของรัฐในการชดใช้เยียวยา พร้อมกับการ

พัฒนาหลักการระหว่างประเทศร่วมกัน เพ่ือก้าหนดกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับหลักการ

ดังกล่าวด้วย108 

เพ่ือเป็นหลักการพื้นฐานในการด้าเนินงาน การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นองค์ประกอบ

ส้าคัญ ของการรับฟัง ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง การให้ประชาชานเข้ามามีส่วนร่วมได้รับรองไว้ใน

ปฏิญญาริโอ หลักการที่ 10109 โดยประชาชนต้องมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสารพิษ 

รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจก่ออันตราย ในชุมชนของตนเอง และการมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ โดยที่รัฐต้องสนับสนุนในการปลูกจิตส้านึกการมีส่วนร่วม และการจัดหาข้อมูลให้ อย่าง

กว้างขวาง ตลอดจนการจัดกระบวนการทางศาลและการบริหาร ให้เข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมถึงการได้รับชดเชยและเยียวยาความเสียหายด้วย 

หลักการที่ ส่ี คือหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย มีที่มาจากแนวคิดในทางเศรษฐศาสตร์ที่

ต้องการกระจายต้นทุนในการป้องกันมลพิษทางส่ิงแวดล้อมเพ่ือให้นโยบายด้านส่ิงแวดล้อมเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยองค์กรเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) มีการน้า

แนวคิดนี้ไปใช้เปน็เคร่ืองมอืในการก้าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2515110  ต่อมาหลักการ

นี้ได้รับการรับรองในฐานะหลักกฎหมายส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกในปฏิญญาริโอว่า

ด้วยส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา ข้อ 16 โดยมีสาระส้าคัญว่า “รัฐต่าง ๆ ต้องส่งเสริมให้มีการรวม

เอาต้นทุนทางส่ิงแวดล้อมและใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์  โดยค้านึงว่าโดยหลักการแล้วผู้ก่อ

                                                            
107 Id., Principle 17  
108 Id., p. 5, Principle 13  
109 Id., Principle 10  
110 Hans, Christian Bugge, The Pollution Pay Principle: Dilemmas of Justice in National and International 

Contexts, in Environmental Law and Justice in Context, Edited by Jonas Ebbesson and Phoebe Okowa, 

Cambridge University Press: Cambridge, 2009, p.414 
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มลพิษต้องเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนของมลพิษ โดยพิจารณาถึงประโยชน์สาธารณะและการไม่

บิดเบือนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศประกอบ”111 

ประเด็นพิจารณาที่ส้าคัญคือ สภาพบังคับทางกฎหมายของปฏิญญาสต็อคโฮม รวมถึง

ปฏิญญาริโอนี้ จะสามารถน้ามาบังคับอย่างไร มีผลผูกพันในทางกฎหมายมากน้อยเพียงใด ผู้วิจัย

ใช้หลักการเทียบเคียงบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างย่ิง (analogy) กล่าวคือ การเกิดข้ึนของปฏิญญา

ทั้งสองนี้ เป็นบทสรุปจากการประชุมนานาชาติขององค์การสหประชาชาติ ที่ทุกประเทศที่เป็น

สมาชิกขององค์การสหประชาชาติเข้าร่วมประชุม และการมีรายงานการประชุมทั้งสองออกมา มี

การสรุปและก้าหนดแนวทางการปฏิบัติเป็นมติของสมัชชาที่ประชุมใหญ่ของสหประชาชาติ 

(General Assembly Resolution) ดังนั้นประเด็นส้าคัญคือ ผลของมติของสมัชชาที่ประชุมใหญ่นี้ มี

สภาพบังคับทางกฎหมาย และผูกพันอย่างไร แนวทางการตีความทั่วไป มักมีผู้ให้ความเห็นว่า 

ปฏิญญาทั้งสองนี้ เป็นเพียงค้าประกาศ ถึงความคิดพื้นฐาน ที่จะน้ามาเป็นแนวทางปฏิบัติ ไม่มีมี

ผลถึงขนาดผูกพันทางกฎหมาย (non- binding) หรือ soft law หาได้มีการก้าหนดสภาพบังคับที่

เด็ดขาด แต่มีบทบาทในการก้าหนดแนวทางพื้นฐาน ที่สร้างความตระหนักในระดับสากล112    

ในทางกลับกัน งานวิจัยนี้เห็นว่า ควรพิจารณาให้ปฏิญญาทั้งสองฉบับนี้มีผลมากกว่าการ

เป็นเพียงแนวทางหรือค้าประกาศ ซ่ึงผู้วิจัยเทียบเคียงปฏิญญาสต็อคโฮม กับปฏิญญาริโอ เท่ากับ

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยข้อพิจารณาสองประการ คือ ปฏิญญาดังกล่าวได้

ยกระดับเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศ (customary international law) ไปแล้ว อย่างไรก็ดี 

หากจะอ้างอิงแนวทางการเป็นกฎหมายจารตีประเพณีระหว่างประเทศ จะต้องพิสูจน์ถึงการกระทา้ 

ในสององค์ประกอบคือ มีการประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาของนานาประเทศ และในการปฏิบัตินั้น 

ผู้ปฏิบัตินั้นเข้าใจว่าเป็นข้อผูกพันทางกฎหมาย (opinno juris)113 อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มของการ

ตีความและให้ความส้าคัญว่า ปฏิญญาสากลนับได้ว่าเป็นที่มาอย่างหนึ่งของกฎหมายระหว่าง

ประเทศ  

                                                            
111 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, 3 to 14 June 1992, supra 

note, Principle 16. 
112 ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , โครงการวิจัยเร่ือง 

“ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน” เสนอต่อส้านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ, (2559), หน้า 28 – 30. 
113 Statute of the International Court of Justice, Article 38(1)(b); Public International Law, “What is Opinno 

Juris?” available at: https://ruwanthikagunaratne.wordpress.com/tag/what-is-opinio-juris/ (accessed 15 

February 2018) 
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เมื่อพิจารณาถึงการขยายความ และการก้าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติม เมื่อมีมติของสมัชชา

ประชุมใหญ่สหประชาชาติ (UN Resolution) ซ่ึงเป็นการอธิบายเพ่ิมเติม การก้าหนดแนวทางปฏิบัติ

และพันธกรณีแก่ประเทศสมาชิก โดยทั่วไปมติของสมัชชาที่ประชุมใหญ่นี้ มีผลเป็น “ข้อแนะน้า”114 

ยกเว้นว่ามติของสมัชชาท่ีประชุมใหญ่นั้น มีผลผูกพันต่อเมื่อมติดังกล่าวก้าหนดถึงการตัดสินใจของ

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ115 ในการตัดสินคดีของศาลโลก มีการน้าเอามติของ

สมัชชาที่ประชุมใหญ่มาใช้เป็นที่มาของกฎหมาย เช่น ความเห็นจากที่ประชุมในกรณี Namibia116 

ศาลมีค้าพิพากษายืนยันถึงข้อผูกพันทางกฎหมายของมติของสมัชชาที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติ 

ว่ามีผลให้ทุกประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติต้องปฏิบัติตามมตินั้น ภายใต้กฎบัตร

สหประชาชาติข้อ ที่ 24 และ 25117 ข้อสังเกตจากค้าพิพากษาดังกล่าว สร้างแนวบรรทัดฐาน

เกี่ยวกับมติของสมัชชาที่ประชุมใหญ่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพและความมั่นคง เช่นในปัญหา

เกี่ยวกับดินแดน ภายใต้อ้านาจของคณะมนตรีความมั่นคง มติดังกล่าวมีผลผูกพันเป็นกฎหมาย

ระหว่างประเทศ ข้ึนอยู่กับถ้อยค้าและการบังคับที่มีอยู่ในมตินั้นเอง ว่าจะมีระดับข้อก้าหนด ที่

เรียกร้องให้รัฐสมาชิกปฏิบัติตามเพียงใด ในชั้นนี้ขอสรุปว่ามติของสมัชชาที่ประชุมใหญ่แห่ง

สหประชาชาติ “อาจ” มีผลเป็นกฎหมาย หรือเป็นเพียงค้าแนะน้า ข้ึนอยู่กับถ้อยค้าที่ปรากฏในตัว

มตินั้น ว่าจะเรียกร้อง หรือบังคับให้ปฏิบัติตาม อย่างไรก็ดี หากมีประเด็นว่าประเทศสมาชิกใดไม่

ปฏิบัติตาม การด้าเนินการคือสมาชิกนั้น น้าเรื่องกลับเข้ามาพิจารณาและใหส้มัชชาท่ีประชุมใหญ่มี

มติชี้ชัดอีกรอบหนึ่ง118 หากคู่กรณียังไม่ปฏิบัติตาม จึงน้าเรื่องข้ึนสู่ศาลโลก (ICJ) ต่อไป  

นอกเหนือจากการพิจารณาถึงการบังคับใช้ในระดับระหว่างประเทศแล้ว เช่นใน

สหรัฐอเมริกา มีการอธิบายถึงที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ ที่ถือแนวทางในการปฏิบัติ

ระหว่างประเทศ เป็นที่มาหนึ่งของกฎหมาย119 ยังมีการยืนยันถึงการน้าหลักการพื้นฐานนี้ มาบังคับ

                                                            
114 United Nations, Charter of the United Nations, 2 4  October 1 9 4 5 , 1  UNTS XVI, available at: 

http://www.refworld.org/docid/3ae6b3930.html [accessed 18 February 2018], Art.10 & Art. 14  
115 Id., Art. 25 
116 Legal Consequences for States of the Constituted Presence of South Africa in Namibia (South West 

Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 

16. 
117 Id. para 115. 
118 United Nations, Charter of the United Nations, supra note, Art.10 & Art. 14. 
119 Restatement (Third) of Foreign Relation Law § 102 (1987) update October 2017. 
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ใช้ในระดับกฎหมายภายในด้วย เช่นในกรณีของสหรัฐอเมรกิา ที่เริ่มมีการยอมรบักันมากข้ึน ในการ

พิจารณาของศาลภายใน เช่น ศาลสหรัฐอเมริกา120 

นอกจากหลักการทางกฎหมายระหว่างประเทศ ที่มีการวางหลักการอันเป็นที่ยอมรับใน

นานาประเทศทั่วโลกแล้ว ยังมีหลักการที่ก้าหนดเกี่ยวกับการจัดการมลพิษข้ามพรมแดน ในระดับ

ภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้าม

พรมแดน สืบเนื่องจากปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามพรมแดนที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

ของประเทศสิงคโปร์ มาเลเซียและประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนของทุกปี  อันมีสาเหตุมาจากการเผาซากพืชและป่าของธุรกิจ

อุตสาหกรรมสวนปาล์มและอุตสาหกรรมท้าไม้ในประเทศอินโดนีเซีย 121 น้าไปสู่ความพยายาม

จัดการปัญหาในระดับภูมิภาค  รูปธรรมหนึ่งของความพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือการท้า

ความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามพรมแดน ที่มีวัตถุประสงค์ “เพ่ือป้องกันและ

ติดตามมลพิษจากหมอกควันข้ามพรมแดนอันเป็นผลจากการเผาป่าหรือที่ดิน  ซ่ึงต้องถูกท้าให้

ลดลงด้วยการด้าเนินการในระดับประเทศที่สอดคล้องกัน และด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังระดับ

ระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค  การด้าเนินการต้องเป็นไปภายใต้บริบทภาพรวมของการพัฒนา

ที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับบทบัญญัติในความตกลงนี้”122  

แม้ความตกลงนี้จะมีข้อจ้ากัดหลายประการโดยเฉพาะการขาดมาตรการบังคับกรณีที่ไม่มี

การปฏิบัติตามความตกลง  แต่หากพิจารณาในแง่ความก้าวหน้าในการจัดการปัญหาแล้วก็อาจ

กล่าวได้ว่าความตกลงนี้เป็นเครื่องมือที่มีความก้าวหน้าและเป็นไปได้มากที่สุดเครื่องมือหนึ่งที่จะ

จัดการปัญหาระดับภูมิภาคนี้  โดยหลังจากประเทศอินโดนีเซียยินยอมลงนามผูกพันในความตกลง

นี้ในปีพ.ศ. 2558 ก็มีหลักฐานบ่งช้ีว่าปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามพรมแดนได้รับการจัดการ

อย่างเป็นระบบมากข้ึนในประเทศอินโดนีเซีย123 

                                                            
120 Gregory J. Kerwin,“The Role of United Nations General Assembly Resolutions in Determining Principles of 

International Law in United States Courts”. Duke Law Journal, vol. 1983. (876 – 899). 
121 Kexian Ng, “Transboundary Haze Pollution in Southeast Asia: The Effectiveness of Three Forms of 

International Legal Solutions,” 10 J.E. Asia & Int’l L. 221 (2017), p. 222. 
122 Article 2 of ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION, 

http://haze.asean.org/?wpfb_dl=32   , accessed on 28/04/2018 
123 Kexian Ng, supra note, p.236-237. 

http://haze.asean.org/?wpfb_dl=32
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ในมิติของการยอมรับในทางวิชาการของกฎหมายระหว่างประเทศของไทย มีแนวทางการ

อธิบายถึงความรับผิดของรัฐต่อพันธกรณีภายใต้ปฏิญญาสต็อคโฮมและปฏิญญาริโอ 124  รวมถึง

หลักความรับผิดชอบของรัฐ ในกิจกรรมที่เส่ียงภัย ที่พัฒนามาในช่วงระยะเวลา 3 ทศวรรษที่ผ่าน

มา กิจกรรมที่เส่ียงภัย ที่อาจมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ และผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม เช่น 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ หรือการส่งดาวเทียมไปโคจรรอบโลก ที่เป็นกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย

ข้ามพรมแดน ถือเป็นพันธกรณีของรัฐทีด่้าเนินการ ต้องจัดให้มีการประกันภัย และกิจกรรมนั้นเป็น

กิจกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเอกชนด้าเนินการ หรือรัฐด้าเนินการเองก็

ตาม ถือว่ารัฐที่กิจกรรมนั้นตั้งอยู่ ต้องด้าเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย เพ่ือสวัดิภาพของ

ประชาชนและส่ิงแวดล้อม125  

เมื่อปรับหลักการดังกล่าวเข้ากับกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ คือเมื่อโรงไฟฟ้าหงสา ซ่ึงตั้งอยู่ใน

บริเวณใกล้เคียงกับพรมแดนไทย ซ่ึงโดยรัศมีระยะห่างจากโรงไฟฟ้า ถึงหมู่บ้านน้้าช้างพัฒนา และ

หมู่บ้านน้้ารีพัฒนา ที่อาจได้รับผลกระทบจากการด้าเนินกิจกรรมของโรงไฟฟ้าจากเขตสปป.ลาว

ได้ หลักการพื้นฐานที่ทั้งประเทศไทยและสปป.ลาว ต้องค้านึงถึงสิทธิในส่ิงแวดล้อมของชุมชนที่

ตั้งอยู่ในอาณาเขตของประเทศไทย แต่อยู่ในขอบเขตของชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรม

ของโรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในฝั่งสปป.ลาว ทั งสองประเทศผูกพันท่ีจะมีการก้าหนดกฎเกณฑ์และ

แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของชุมชนนี  และถือเป็นความรับผิดชอบของทั ง

สองประเทศนี  พึงกระท้าคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม การเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสาร และสร้างมาตรฐานการจัดการในด้านส่ิงแวดล้อม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผล

กระทบ รวมถึงต้องรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายจากกิจกรรมดังกล่าวด้วย 

 

7.2   หลักการและกฎเกณฑ์ส้าหรับผู้ประกอบการ ในกิจการท่ีมีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม 

 

กิจกรรมที่ด้าเนินอยู่ในยุคปัจจุบัน ส่วนมากเป็นกิจกรรมที่มีผู้ประกอบการในภาคเอกชน

ด้าเนินการ หรือกิจการในลักษณะการร่วมลงทุนจากหลายฝ่าย และหากเป็นกิจการที่เป็น

                                                            
124 จุมพต สายสุนทร, อ้างแล้ว, หน้า 51 – 57. 
125 ประสิทธิ์  ปิ วาวัฒ นพานิช , ค้ าอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศ , (กรุง เทพ  ฯ : ส้ านักพิ มพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2559), หน้า 229 – 240.  
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สาธารณูปโภค จะมีหน่วยงานของรัฐเข้ามาก้ากับดูแล ในส่วนของมิติที่มีการข้ามแดนของผู้

ประกอบกิจการ หลักเกณฑ์พื้นฐาน ที่ก้าหนดจากมาตรฐานของสากล เพ่ือการรักษามาตรฐาน

ของการปฏิบัติ ให้การคุ้มครองสิทธิของประชาชนในรัฐทุกรัฐอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นกฎเกณฑ์

ระหว่างประเทศที่เข้ามวางแนวปฏิบัติที่ควรจะเป็น แก่ผู้ประกอบการ ในมิตินี้พิจารณาจาก

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้า อยู่บนหลักเกณฑ์ส้าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาที่

ยั่งยืน ซ่ึงมีกติการะหว่างประเทศเข้ามา เพ่ือพยายามสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาและ

ส่ิงแวดล้อมไปพร้อมกัน 

ในประการแรก การมีผู้ประกอบการที่เป็นองค์กรข้ามชาติ (transnational corporations) มี

พันธกรณี ที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในมิติของ

สิทธิของประชาชนในรัฐทุกรัฐ126 แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเงื่อนไขของการผลิตและทิศทาง

ของกิจกรรมในสังคม นับตั้งแต่การจัดตั้ง โครงการส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 

Environmental Programme – UNEP)127 เมื่อ ค.ศ. 1973 ที่เป็นหน่วยปฏิบัติการ ที่น้าปฏิญญาริโอ 

และแผนปฏิบัติการที่ 21 มาบังคับใช้กับประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ 128 

และในปัจจุบัน นับตั้งแต่ ค.ศ. 2012  มีการตั้งหน่วยงานที่ก้าหนดนโยบายทางด้านส่ิงแวดล้อม ช่ือ 

UN Environment Assembly (UNEA)129 เป้าหมายการด้าเนินกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

                                                            
126 The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966, United Nations, Treaty Series, 

vol. 993, p. 3, Art. 2; the International Covenant on Civil and Political Rights 1966, United Nations, Treaty 

Series, vol. 999, p. 171, Art. 2. 

See Robert McCorquodale & Penelope Simons, “Responsibility beyond Borders: State Responsibility for 

Extraterritorial Violations by Corporations of International Human Rights Law”, 70 Mod. L. Rev. 598 (2007), 

p. 599.  
127 General Assembly Resolution 2997 (XXVII) of 15 December 1972. (International and financial 

arrangements for international environmental cooperation). 
128 บัณฑูร เศรษฐศิโรตน์ และ นนท์ นุชหมอน , การประชุม Rio+20:จาก “การพัฒนาที่ยั่งยืน” สู่กระแส 

“เศรษฐกิจสีเขียว”ใน “โครงการเวทีสาธารณะ: จับกระแส Rio+20 สู่สังคมไทย” ดาเนินการโดย มูลนิธิสถาบัน

ธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโดย กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการ

ต่างประเทศ และ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2555. 
129 General Assembly Resolution 67/213 of 21 December 2012. (Report of the Governing Council of the 

United Nations Environment Programme on its twelfth special session and on the implementation of section 

IV.C, entitled "Environmental pillar in the context of sustainable development", of the outcome document of 

the United Nations Conference on Sustainable Development). 
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โดยเฉพาะกลุ่มประเทศก้าลังพัฒนา การด้าเนินกิจการภายใต้กรอบพื นฐานท่ีเคารพต่อสิทธิ

ในส่ิงแวดล้อม และการสร้างส้านึกความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคม 

(cooperation social responsibility – CSR) เป็นส่วนส้าคัญในการด้าเนินกิจกรรมของการ

ผลิต130 ย่ิงไปกว่านั น ผู้ถือหุ้นในสถานประกอบการ หรือกิจการนั น ก็ยังอยู่ในของเขตความ

รับผิดชอบต่อสังคมด้วย131 

 

7.3  กรณีศึกษาเกี่ยวกับมลพิษข้ามพรมแดน 

 

ในปัจจุบันมีกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการกับปัญหามลพิษข้ามพรมแดน ในหลายคดีที่มี

การจัดการข้อขัดแย้ง ที่มีการรับรองถึงสิทธิในส่ิงแวดล้อม แม้การกระท้านั้นจะเกิดข้ึนในรัฐอ่ืน แต่

ส่งผลกระทบเข้ามาสู่รัฐที่อยู่ข้างเคียง ผู้ที่ก่อมลพิษนั้นคงต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดข้ึน 

ในกรณีแรก เป็นกรณีของมลพิษข้ามพรมแดนในข้อโต้แย้ง Trail Smelter Dispute ที่เกิดขึ้นระหว่าง 

2 ประเทศ คือ แคนาดาและสหรับอเมริกา โดยบริษัท  Consolidated Mining and Smelting 

Company (COMINCO) ตั้งอยู่ในรัฐบริติช โคลัมเบีย ของแคนาดา ที่ด้าเนินการมาตั้งแต่ ค.ศ. 1896 

การด้าเนินกิจการของบริษัท ก่อมลพิษไปทั่วบริเวณทั้งสองฝั่งของประเทศแคนาดาและ

สหรัฐอเมริกา ข้อขัดแย้งนี้ ได้ด้าเนินการจัดการภายใต้การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ในปี 

1941132 เป็นกรณีที่ส้าคัญในการวางบรรทัดฐานถึงความรับผิดชอบ ในกรณี ของมลพิษข้าม

พรมแดน 

กรณีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Chernobyl เป็นอีกกรณีที่ส้าคัญในการก่อความเสียหายต่อ

ส่ิงแวดล้อมและจัดว่าเป็นผลกระทบข้ามพรมแดน ที่ต้องมีผู้รับผิดชอบทั้งฝ่ายของผู้ก่อมลพิษ รวม

ไปถึงรัฐที่เป็นที่ตั้งของแหล่งก้าเนิดมลพิษด้วย เหตุการณ์เกิดข้ึนเมื่อ ค.ศ. 1986 เมื่อมีอุบัติเหตุ

เกิดข้ึนที่โรงไฟฟ้า ส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายของกัมมันตรภาพรังสี ในพื้นที่กว้างขวางมาก 

หลายประเทศข้างเคียงในยุโรปต่างได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

อย่างไรก็ดี ยังคงมีความคลุมเครือเกี่ยวกับการด้าเนินคดีกับผู้ก่อมลพิษในกรณีนี้ ทั้งที่ รัฐบาลของ

                                                            
130 Mikhail Reider-Gordon, T. Markus Funk, Uche Ewelukwa & Ira Feldman, “Corporate Social 

Responsibility”, 47 Int'l Law. 183 (2013). 
131 David Millon, “Shareholder Social Responsibility”, 36 Seattle U. L. Rev. 911 (2013). 
132 Trail Smelter Arbitration (United States v. Canada), Arbitral Trib., 3 U.N. Rep. Int’l Arb. Awards 1905 

(1941). 
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รัสเซียได้จ่ายค่าเสียหายและการฟื้นฟูเยียวยายังคงด้าเนินต่อไป ในขณะที่องค์การสหประชาชาติ

เข้ามาให้ความช่วยเหลือ นับตั้งแต่ปี 2003 โดยการด้าเนินโครงการ Chernobyl Recovery and 

Development Programme (CRDP)  

เมื่อกลับมาทบทวนกรณีที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม ที่มีมิติของการข้ามพรมแดนระหว่างรัฐ 

ท่าทีของกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ต่อการรับรองหลักกฎหมายเพ่ือคุ้มครองสิทธิทาง

ส่ิงแวดล้อมของประชาชนนี้ ยังคงต้องมีการทบทวนอยู่มาก ดังเช่นในกรณีที่กลุ่มรักษ์เชียงของ ได้

ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง133 เกี่ยวกับคดีพิพาทที่หน่วยงานของรัฐละเลย ไม่ได้ด้าเนินการตาม ความ

ตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มน้้าแม่โขงอย่างยั่งยืน (Agreement on the Cooperation 

for the Sustainable Development of the Mekong River Basin) ที่มีโครงการก่อสร้างเข่ือนผลิต

ไฟฟ้าพลังน้้าปากแบง ที่ตั้งอยู่ในแขวงอุดมไซย สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

อย่างไรก็ดี ในกิจกรรมของโลกสมัยใหม่ที่มีการติดต่อเช่ือมโยงกิจกรรมข้ามพรมแดนของ

รัฐอยู่อย่างหลีกเล่ียงมิได้ การเกิดข้ึนของผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมข้ามพรมแดนจึงยังคงมีอยู่

อย่างต่อเนื่อง การตัดสินคดีที่ก้าหนดให้ผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหาย แม้ว่าจะ

เกิดข้ึนต่างรัฐ หรือข้ามพรมแดนก็ตาม การปฏิบัติการเพ่ือคุ้มครองสิทธิทางส่ิงแวดล้อมนี้ น้ามาสู่

การบังคับใช้สิทธิในส่ิงแวดล้อมไร้พรมแดน อันจะเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่เกิดข้ึนในกลไกทั้งในระดับ

ระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน 

 

 

                                                            
133 ค้าสั่งศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด้าที่ ส.19/2560, คดีหมายเลขแดงที่ ส.193/2560, ลงวันที่ 15 

กันยายน 2560. 
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บทที่ 8 

ข้อค้นพบเพ่ิมเติม และข้อเสนอแนะ 

  

 

 ก่อนปิดโครงการวิจัย ทีมวิจัยได้รับการติดต่อจาก บริษัท หงสาพาวเวอร์ จ้ากัด ให้เข้ารับ

ฟังการบรรยายสรุปถึงการด้าเนินงานของโรงไฟฟ้าหงสาเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ 

เมืองหงสา แขวงไซยะบุรี  สปป.ลาว134 จากการเข้าร่วมรับฟังการบรรยายข้อมูลด้านการ

ด้าเนินการเหมือง โรงไฟฟ้าถ่านหิน การด้าเนินการด้านส่ิงแวดล้อม ด้านสังคม ด้านการโยกย้าย

ชุมชนที่ ได้รับผลกระทบฯ ในฝั่งสปป.ลาว ทีมวิจัยพบว่า  รัฐบาลสปป.ลาว ได้ก้าหนดให้

บริษัทเอกชนด้าเนินการด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ โดยก้าหนดให้มีมาตรการด้านต่างๆ ซ่ึงเกินไป

กว่าที่กฎหมาย นโยบายของสปป.ลาวก้าหนดไว้ หรือกล่าวได้ว่า ภายใต้สัญญาสัมปทาน CA 

(Concession Agreement) บริษัท หงสาพาวเวอร์ฯ ตระหนักถึงปัญหามลพิษข้ามพรมแดน และ

ด้าเนินมาตรการมากกว่าท่ีนักวิชาการและประชาชนไทยรับรู้ อาทิ ทางบริษัทฯ ได้ด้าเนินการหลาย

โครงการพิเศษ (Special Project) ตาม CA ที่มีนัยส้าคัญต่อปัญหามลพิษข้ามพรมแดน เช่น การท้า

แบบจ้าลองมลพิษทางอากาศที่ประเมินข้ามไปถึงฝั่งไทย และการวัดปรอทจากปลายปล่อง (ปรอท

เป็นมลพิษข้ามพรมแดนที่ส้าคัญ) การติดตั้งเครื่อง AQMS ที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกรียติ จังหวัด

น่าน เป็นต้น ซ่ึงหลายโครงการพิเศษนี้ได้รับการแนะน้าโดยผู้เช่ียวชาญต่างประเทศที่ท้างานให้ที่

รัฐบาลลาว (แต่ทางโรงไฟฟ้าหงสาเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณ) อย่างไรก็ดี ในทางวิชาการยังมี

ข้อสังเกตต่อการด้าเนินการเพ่ือประเมินผลกระทบจาก PM2.5 (มลพิษที่ควรต้องให้ความสนใจ

มากที่สุดตัวหนึ่งเนื่องจากเป็นที่ยอมรับทางวิชาการว่าเป็นมลพิษจากโรงไฟฟ้าที่แพร่กระจายข้าม

ประเทศได้) ในทุกสถานีเฝ้าระวัง และจากปลายปล่อง ท้าให้ไม่สามารถประเมินได้ว่า PM2.5 ออก

จากโรงไฟฟ้าเท่าใดและฟุ้งข้ามไปประเทศไทยเท่าใด และ “เป็นไปได้ว่า” น่าจะ ก่อให้เกิดความ

เส่ียงต่อสุขภาพเพ่ิมเติมจากความเส่ียงจากกิจกรรมอ่ืนๆ ที่มีอยู่แล้วในประเทศไทยเองเท่าใด อนึ่ง

ทางโรงไฟฟ้าหงสาแจ้งว่าจะด้าเนินการพิจารณาท้าการวิเคราะห์ PM2.5 ในทุกสถานีตรวจวัดใน

                                                            
134 ก่อนหน้านี้ ทางทีมวิจัยพยายามติดต่อทางบริษัท หงสาพาวเวอร์ฯ เพ่ือขอข้อมูล ขอสัมภาษณ์ ฯลฯ และใน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ทางทีมวิจัยได้เชิญให้ทางบริษัท หงสาพาวเวอร์ฯ เข้าร่วมเวทีสาธารณะที่ทีมวิจัย

น้าเสนอผลการวิจัยฯ ซึ่งในวันดังกล่าว ทางบริษัทหงสาพาวเวอร์ ฯ ได้ส่งตัวแทนมารับฟัง และให้ข้อคิดเห็นใน

เวที และในเวลาต่อมาได้ตดิต่อมายังทมีวิจัยวา่ ยินดจีะให้ทีมวิจัยเข้ารับฟังการบรรยายสรุป 
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อนาคต  รวมถึงยังมีข้อสังเกตต่อประเด็นสมดุลมวลของปรอท,  การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

จากทุกมลพิษจากโรงไฟฟ้าท่ีเพิ่มความเส่ียงพื้นฐาน (Background Risk) ฯลฯ 

ในขณะที่ประชาชนอ้าเภอเฉลิมพระเกรียติ (น้้าช้าง น้้ารี) มีความกังวลจากมลพิษข้าม

พรมแดน ด้วยเพราะโรงไฟฟ้าอยู่ใกล้กับพื้นทีชุ่มชน และสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า จากพื้นที่ชุม

ขนเอง หลายครั้งประชาชนสังเกตเห็นควันจากปล่องโรงไฟฟ้าที่มีลักษณะเปล่ียนไปจากปกติ (ใน

มุมมองของประชาชน) ก็ท้าให้เกิดความสงสัยและข้อกังวลว่าจะเกี่ยวกบัมลพิษหรอืไม ่ประกอบกับ

ทิศทางลมที่พัดจากฝั่งลาวมาไทยในช่วงเดือนตุลาคม ถึง กุมภาพันธ์ ในทุกปี ก็ท้าให้ประชาชนเกิด

ความกังวลว่าจะมีมลพิษถูกพัดพามากระทบการประกอบอาชีพและสุขภาพของตนหรือไม่ 

ประชาชนรับรู้ผลกระทบต่อมลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน เช่น การปลดปล่อยแก๊สกรด 

(SO2) จากกรณีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และเริ่มเช่ือมโยงความผิดปกติต่อพืชที่เพาะปลูกเพ่ือประกอบ

อาชีพ (กรณีใบไม้เกิดอาการไหม้ ระคายเคือง) กับมลพิษที่ตนสงสัย (SO2) เริ่มท้าการเช่ือมโยง

ความผิดปกติทางสุขภาพของชุมชนกับมลพิษที่สงสัย ความสงสัยและข้อกังวลเหล่านี้มีแนวโน้มจะ

เพ่ิมข้ึนด้วยไม่มีการส่ือสารข้อมูลที่ชัดเจน และตรวจสอบได้ จากทางโรงไฟฟ้าหงสา หรือรัฐบาล

ไทยแก่ประชาชนกลุ่มนี้ ความสงสัยเหล่านี้อาจกลายเป็นความเช่ือ และทัศนคติต่อปัญหามลพิษ

ข้ามแดนได้ หากปล่อยให้ขาดการเฝ้าระวัง การส่ือสารความเส่ียง และการมีส่วนร่วมของชุมชน

ต่อไป จะไม่เป็นผลดีต่อโรงไฟฟ้า หน่วยงานราชการไทย และประชาชน 

 

8.1 ข้อเสนอระยะสั น 

1) ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน สามารถใช้สิทธิตามกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณ าจักรไทย  พ .ศ . 2560 มาตรา 43 (3) ประกอบกับ 

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 11 วรรคแรก เพ่ือให้หน่วยงานรัฐ

ด้าเนินการจัดท้าการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่อาจจะเกิดข้ึนจากโครงการ

โรงไฟฟ้าหงสา รวมถึงด้าเนินการก้าหนดมาตรการในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนในพื้นที่  โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการประเมินผลกระทบทาง

ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่ได้จากโครงการวิจัยนี้เป็นฐานข้อมูลประกอบ 

2) ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน อ. เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน สามารถใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 58 วรรคสอง พระราชบัญญัติสุขภาพ

แห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 11 วรรคสอง และระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 

2548 ในการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าหง
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สา  โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและส่ิงแวดล้อมใน

ฝั่งประเทศไทยรวมถึงมาตรการและวิธีการลดและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึ 

 

8.2   ข้อเสนอระยะยาว 

1) รัฐไทย ควรมอบหมายให้หน่วยงานที่มีอยู่แล้ว หรือตั้งหน่วยงานใหม่ให้มีอ้านาจหน้าที่

ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโครงการที่อาจมีผลกระทบข้ามพรมแดนอย่างชัดเจน 

เพ่ือให้เป็นหน่วยงานกลางที่มีอ้านาจหน้าที่โดยตรงในการติดต่อประสานงานภาคส่วน

ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศในการแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดน   รวมถึง

ให้มีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนแก่ประชาชนที่ได้รับหรืออาจจะได้รับ

ผลกระทบจากโครงการหรือกิจกรรมที่ตั้งอยู่นอกเขตประเทศไทย  ในการใช้สิทธิต่าง ๆ  

รวมถึงการด้าเนินคดีเพ่ือปกป้องคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่    อาทิ

หน่วยงานด้านสาธารณสุข (กระทรวงสาธารณสุข)  ควรเป็นหน่วยงานหลักในการ

ด้าเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวังความเส่ียงทางสุขภาพข้ามพรมแดน โดย

ประสานงานกับหน่วยงานรัฐอ่ืน อาทิ กรมควบคุมมลพิษ รวมถึงเอกชน และเปิดโอกาส

ให้ประชาชนในพื้นที่  ประชาคมในจังหวัดน่าน มีส่วนร่วมรับรู้ และลงมือติดตาม

ประเมินผลกระทบสุขภาพของตนด้วย 

3) การผลักดันให้เกิดคณะท้างานร่วมฝั่งไทย สปป.ลาว เพ่ือศึกษาประเด็น

ต่างๆ ท่ีส้าคัญร่วมกัน 

แม้โรงไฟฟ้าหงสาจะด้าเนินโครงการพิเศษหลายโครงการ และในการด้าเนินมาตรการ

การที่เทียบเท่ากับฝั่งลาวในฝั่งไทย แต่กลับขาดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือการ

ส่ือสารไปยังชุมชน หน่วยงานรัฐของไทย ท้าให้การศึกษาดังกล่าวจึงไม่ได้รับโจทย์วิจัยที่

ควรท้าจริงๆ เพ่ือตอบโจทย์ความกังวลของชุมชนฝั่งไทยด้วย จะเห็นได้ว่าในฝั่งลาวนั้นมี

ตัวแทนรัฐบาลลาวที่ก้าหนดเป็นผู้ช้ีแนะว่าควรต้องท้าโครงการพิเศษอะไรบ้างเพ่ือ

ติดตาม แต่ฝังไทยกลับไม่มีตัวแทนของรัฐบาลไทยที่จะท้าหน้าที่ตั้งโจทย์เพ่ือคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน ควรต้องมีคณะท้างานร่วมฝังไทยลาวเพ่ือศึกษาประเด็นต่างๆที่

ส้าคัญร่วมกัน และตอบโจทย์ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตชองประชาชน 
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โดยรัฐไทย ทั้งในระดับพื้นที่ และส่วนกลาง ควรด้าเนินการให้มีการเจรจากับ

รัฐบาลของประเทศเพ่ือนบ้าน135  เพ่ือจัดท้าข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ ตลอดจน

ความรับผิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบข้าม

พรมแดน  เพ่ือให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และความรับผิดของ

ภาคส่วนต่างๆ ตั้งแต่ก่อนริเริ่มด้าเนินโครงการ  โดยมีเป้าหมายเพ่ือปกป้องสิทธิในการมี

ชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดีของประชาชนทั้งในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านจาก

โครงการที่อาจมีผลกระทบข้ามพรมแดนอย่างไม่มีช่องว่าง   โดยอาจใช้กฎหมาย

ส่ิงแวดล้อมของประเทศลาวเป็นแนวทางในการพัฒนา 

4) รัฐไทยควรริเริ่ม ผลักดันให้เกิดกฎหมายในระดับอาเซียนเพ่ือก้าหนดให้โครงการพัฒนา

ขนาดใหญ่ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบข้ามพรมแดนในด้านต่างๆ  หรือเกิด “ความเส่ียง” ฯ 

จะต้องด้าเนินการจัดท้ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม สุขภาพและสังคมใน

ระดับอาเซียนอย่างมีส่วนร่วม (ASEAN Transboundary EHIA Law หรือ Transboundary 

Impact Assessment) 

5) เอกชนผู้ประกอบการ แม้การก่อสร้างโรงไฟฟ้าในเกิดขึ้นนอกเขตดินแดนของประเทศ

ไทย แต่ความเส่ียง หรือการป้องกันความเส่ียงในอนาคตที่อาจเกิดข้ึนข้ามแดนมายัง

ประเทศไทย เอกชนผู้ประกอบการควรมีการเตรียมความพร้อมรับมือ อันเป็นไปตาม

หลักการป้องกันไว้ก่อน (precautionary approach) หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (PPP)  

 

8.3  ข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนผลการศึกษาและการพัฒนางานวิจัยใน

ระยะต่อไป 

1) ทีมวิจัยในส่วนของงาน CHIA มีแผนที่จะด้าเนินการในระยะที่สอง โดยมีแผนที่จะท้า

ข้อเสนอโครงการเสนอต่อ สวรส.ต่อไป 

                                                            
135 เป็นที่น่าสังเกตว่ากฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศลาวได้กล่าวถึงกลไกการจัดการข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม

ไว้โดยมีการกล่าวถึงข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะข้ามพรมแดน และได้มีการก้าหนดไว้ในกฎหมายไว้

อย่างชัดเจนว่าหากเกิดข้อพิพาทลักษณะดังกล่าวขึ้นจะต้องในกฎหมายใดมาใชบ้ังคับ ในแง่นีก้ฎหมายของลาวจึง

มีความกา้วหน้ากว่ากฎหมายของประเทศไทย  โดยเปิดช่องให้น้าข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศลาวเป็นภาคี

มาปรับใชไ้ด้,  ดู รัฐบัญญัตวิ่าดว้ยสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 มาตรา 77 (ใหม่) ของประเทศลาว 



116 

รายงานฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจัยเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนในการประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพชุมชนที่มีความเสี่ยง

จากโครงการพัฒนาในพ้ืนที่ชายแดน: ศึกษากรณีผลกระทบจากโรงไฟฟา้หงสา ในจังหวดัน่าน 

2) เพ่ือเป็นการสนับสนุน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการด้าเนิ นงานตาม

ข้อเสนอแนะระยะสั้น ข้อที่ 1 และข้อ ที่ 2 รวมถึงการผลักดันให้เกิดการด้าเนินการตาม

ข้อเสนอระยะยาว  

ในส่วนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางทีมวิจัยเห็นว่า ควร

จะต้องมีการด้าเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือประสานหน่วยงานในระดับจังหวัดน่าน 

ระดับชุมชน และส่วนกลาง เพ่ือผลักดันให้เกิดการก้าหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือการ

ป้องกันล่วงหน้า การเฝ้าระวังความเส่ียง/ผลกระทบต่อสุขภาพ และส่ิงแวดล้อมใน

อนาคต โดยก้าหนดเป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

โดยเริ่มจากการจัดเวทีน้าเสนอผลการศึกษาวิจัยในส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) โดย

เชิญหน่วยงานระดับนโยบายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมโรค 

ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกษตร ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม (Civil 

Society Organization-CSO) องค์กรอิสระ ฯลฯ รวมถึงบริษัทเอกชนผู้ประกอบการ 

(บริษัท หงสาพาวเวอร์ จ้ากัด) โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือเผยแพร่งานวิจัย และเพ่ือ

ริเริ่ม ผลักดันให้เกิดการประสานความร่วมมือในการก้าหนดทิศทางการด้าเนินการ

ด้าเนินงานร่วมกันต่อไป 

 

----------------------------------------- 
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ภาคผนวก 

 

การถอดเทป เวทีน ำเสนอ (ร่ำง) รำยงำนกำรศึกษำ และกำรรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง                

ระบบติดตำมตรวจสอบผลกระทบท่ีอำจจะเกิดขึ้นฯ  

วันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2561 เวลำ 17.00 -19.00 น.  

ณ โรงแรมจนัทร์แดงเกสเฮำส์ จังหวัดน่ำน 

 

อำจำรย์สมพร เพ็งค่ ำ ได้รับการทาบทามจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง

ผลกระทบข้ามพรมแดน เป็นเรื่องใหม่มากๆ เราปฏิเสธไม่ได้เพราะโลกไร้พรมแดน ทุนข้ามไปมา ในบ้าน

เรามีกรณีศึกษาเรื่องโรงๆไฟฟ้าถ่านหินที่หาสา ข้ามชายแดนไทย มีความเส่ียงที่จะเกิดผลกระทบมลพิษ

ทางอากาศ จึงเกิดค าถามว่า ในการป้องกันความเส่ียงในทางกฎหมายมีระบบอะไรที่จะมารองรับใน

การป้องกันมลพิษข้ามพรมแดนหรือไม่ และในเรื่องสุขภาพของชุมชน ชุมชนได้รับรู้และรับมือกับความ

เส่ียงนี้หรือไม่ เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้ท างานร่วมกันกับนักกฎหมาย พอมาดูเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนา 

เรื่องของSDGs เมื่อมีการลงทุนพัฒนาต่างๆ สุดท้ายต้องมาดูมันสอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

หรือไม่ ที่ส าคัญมันเป็นการร่วมมือกันของประชาคมโลก เขาพูดถึงเรื่องการพัฒนาที่ไม่ทอดทิ้งกัน 

Inclusive Policy Development  

ในกรณีนี้เราเลือกที่จะใช้เครื่องมือ เนื่องจากเป็นเรื่องของความเส่ียงและชายแดน โจทย์คือเขา

มีความพร้อมในการรับมือมากแค่ไหน พอพูดถึงความพร้อมและการเตรียมความพร้อม เราเลือกใช้

เครื่องมือของการก าหนดสุขภาพชุมชน หลายคนเคยได้ยิน EIA EHIA โดย EIA เป็นการท าโดยเอกชนที่

จ้างเอกชนมาท า โดยกรณีหงสาเป็นการท าEIAตามกฎหมายลาว ในประเทศไทยก็มีพ.ร.บ.สุขภาพที่

กล่าวถึงการประเมินสุขภาพไว้ และมีการแบ่งเรื่องการประเมินสุขภาพไว้ส่ีรูปแบบ ดังนั้น เมื่อเป็นการ

ประเมินสุขภาพโดยท่ีชุมชนสามารถท าได้เอง จะเรียกว่า CHIA: Community Health Impact Assessment 

เป็นการประเมินทางด้านสุขภาพรูปแบบหนึ่ง ตามประกาศของคณะกรรมการ...แห่งชาติ และเน้นการ

เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนให้สามารถประเมินผลกระทบได้ด้วยตนเอง และใช้ข้อมูลในการที่

จะมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงโครงการหรือนโยบายต่างๆ ดังนั้นจึงเลือกใช้เครื่องมือ

นี้มาท างาน แนวคิดเรื่ององการท า CHIA C เราไม่ได้มองถึงค่าของหมู่บ้าน โดยจะเน้นการค้นหาคุณค่า

ของชุมชน คือ core value และตัวสุขภาพ โจทย์ไม่ได้มองว่าโรงไฟฟ้าท าให้เกิดโรคอย่างไร เรามองเป็น

องค์รวมเรื่องของสุขภาวะ ผลกระทบมีการประเมินหลากหลายเครื่องมือท่ีมีการประยุกต์ใช้หลากหลาย

ศาสตร์ นี่เป็นตัวลักษณะ CHIA ที่น ามาใช้ 
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กระบวนการในการประเมิน มี 6 ขั้นตอน เริ่มจากการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ชุมชนหาคุณค่า

หลักของตนเองได้ก่อนโดยใช้ 2 เครื่องมือ คือ แผนที่ชุมชน และตัวไทม์ไลน์ดูการเปลี่ยนแปลงของชุมชน 

เป็นการประยุกต์ใช้จากด้านมนุษยวิทยา ขั้นตอนที่สองเป็นการศึกษาข้อมูลโครงการและนโยบายใน

ชุมชน เราสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าได้ ขั้นตอนที่สาม เข้าใจเรื่องของ

สิทธิและกฎหมายที่ตนจะมีส่วนร่วม ขั้นตอนที่ส่ีเป็นการประเมินผลกระทบและการติกตามประเมินผม 

ซ่ึงงานนี้เราท าข้อ 1และ 2 เพราะข้อจ ากัดด้านเวลา และเป็นพื้นที่ใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครไป พอเราลงไป

พื้นที่จริงๆ เห็นว่าเป็นสุดขอบชายแดนและห่างไกล เราจึงเน้นการค้นหาคุณค่าหลักของชุมชนและสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ให้เขาเข้าใจข้อมูลโครงการ เพ่ือให้เขายกประเด็นความเส่ียงต่างๆข้ึนมา  

สภาพหมู่บ้านท่านอาจเห้นจากวิดีทัศน์แล้ว สภาพหมู่บ้านเป็นพื้นที่สูง มีแปลงเกษตร ปลูกข้าว 

หม่อน อยู่ในหุบเขา รวมถึงที่อยู่อาศัย เราเริ่มท างานโดยการประสานความร่วมมือกับสาธารณะสุข

จังหวัด ขอให้นักวิจัยเราอยู่ที่ รพสต. เป็นเวลา 4 เดือนในการมีวิธีชีวิตร่วมกับชาวบ้าน รวมถึง

สังเกตการณ์ท างานของรพสต.ว่าท างานอย่างไร มีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร  มีพยาบาลหนึ่งคน

นอกจากนั้นเป็นเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  

พอเราเข้าไปแนะน าตัวว่าเป็นใคร เราเข้าไปท าอะไร จึงเริ่มท าแผนที่ชุมชน ตอนท าแผนที่ครั้ง

แกร เป็นครั้งแรกที่ท างานร่วมกับชาติพันธุ์ ที่นี่เป็นชาติพันธุ์ลัวะ มีปัญหาด้านการส่ือสารการใช้ภาษา 

คนที่รู้เรื่องประวัติศาสตร์ก็จะไม่รู้จักภาษาไทย จ าเป็นต้องใช้ล่าม แต่การวาดรูปแผนที่ช่วยได้มากเลย

ทีเดียว ใช้เวลาสามชั่วโมงเพ่ือให้ได้ภาพนี้มา หัวใจของงานวิจัยนี้คือ เราสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่

ชาวบ้าน empower ชุมชน เพ่ือให้เขาได้ทบทวนและรู้ตัวเอง  

คนที่ท างานกับเราส่วนมากเป็นอาสาสมัครฯ มาช่วยกันวาด และให้เขาน าเสนอ เพ่ือให้ฝึก

อธิบายบ้านของตัวเอง ตอนแรกจะมีอาการเหนียมอาย แต่ในที่สุดก็สามารถให้สัมภาษณ์แล้ว การท า

แผนที่ท าให้เขารู้จักตัวเอง อันนี้คือกิจกรรมวันแรก 

ส่วนอันนี้เป็นภาพที่ถูกแก้มาหลายครั้ง เนื่องจากชาวบ้านต้องท างาน ไม่สามารถท าทั้งวันได้ 

นักวิจัยต้องตามไปเติมข้อมูล สุดท้ายจะเห็นว่าชาวบ้านจะเติมรายละเอียดเยอะมาก ชาวบ้านละเอียด

มาก ไม่ทิ้งช่ือแม้กระทั่งหลังเดียว ชาวบ้านกังวลว่ามลพิษจากโรงงานไฟฟ้าจะท าใหป่วย จึงลงข้อมูล

ผู้ป่วยไว้ เพ่ือจะให้รู้ว่านอนาคตมีคนป่วยเพ่ิมข้ึนหรือไม่ แล้วจึงท าเป็นกราฟฟิคออกมา อันนี้เป็นของ

ชุมชนบ้านน้ าลี  

ยุทธศาสตร์หนึ่งในการตรวจแผนที่ คือชาวบ้านชอบไปที่ไหนเราก็เอาไปติดไว้ หรือถ้าเป็นรพ

สต. ก็ให้เขาดูแผนที่ก่อนตรวจ เด็กๆก็ช่วยตรวจด้วย  

เครื่องมือที่สองท าไทม์ไลน์ดูการเปล่ียนแปลง เพ่ือดูว่าอดีตอู่อย่างไร ปัจจุบันเป็นอย่างไร และ

อยากให้อนาคตเป็นอย่างไร เราลากเส้นให้เขาบอกการเปล่ียนแปลงส าคัญๆของชุมชนเป็นอย่างไร ให้
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เขาเขียนถ้าเขียนไม่ได้เราก็เขียนแทน และให้เขาน าเสนอ นี่เป็นวิธีการที่ท าให้เขาเห็นอดีตและเห็น

อนาคต 

คนนี้เป็นชาติพันธุ์ม้ง มาช่วยเติมว่ามูลนิธิของเขาเข้ามาเมื่อไร่ อันนี้เป็นส่ิงที่ชาวบ้านสะท้อนเกี่ยวกับ

การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง โรงเรียน สถานีอนามัย วิถีการเกษตร เริ่มใช้สารเคมีเมื่อไหร่ ดังนั้น

กระบวนการในการท าแผนที่และไทม์ไลน์ จะท าให้เห็นข้มูลพื้นฐานทั่วไปของชุมชน 

ขั้นตอนต่อมาคือการท าให้ชาวบ้านเรียนรู้ เรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา ว่าโรงไฟฟ้า ถ่านหิน 

กระบวนการผลิตไฟฟ้าคืออะไร ท าอย่างไร เราเลือกอาจารย์ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ เพราะอาจารย์ศึกษา

โรงไฟฟ้าถ่านหินมานานมากกว่า 5 ปีแล้ว หลายๆโครงการในประเทศ จึงเรียนเชิญอาจารย์มาที่นี่ด้วย 

เราจัดที่กศน. ตั้งแต่ว่าถ่านหินคืออะไร ผลิตไฟฟ้าอย่างไร มีมลพิษอย่างไร ซ่ึงข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลที่

เคยทราบมาจากฝั่งโรงงานไฟฟ้า นักวิชาสาธารณะสุขจะอยู่กับเราตลอด ตั้งค าถามและแลกเปล่ียน

ข้อมูล สังเกตเห็นส่ิงที่เกิดกับชาวบ้าน 

สุดท้ายเราก็ผลักดันให้ชาวบ้านออกมาพูดว่ามีข้อกังวลอะไรและเห็นความผิดิปกติในพื้นที่ 

อะไรบ้าง ให้เขียนลงไปในแผนที่ ส่วนอันนี้เป็นบ้านน้ าช้างพัฒนา ชาวบ้านมาฟังเยอะมากแม้จะเป็นเวลา

กลางคืน ชาวบ้านเริ่มตื่นตัวและเริ่มรับรู้ส่ิงที่เกิดข้ึน 

เมื่อปลายปีที่แล้ว มี ADB เขามีโครงการร่วมกับกรมอนามัย ที่จะดูผลกระทบข้ามพรมแดน เขา

ลงพ้ืนที่ โดยได้ประสานงานมาให้ลงมาพื้นที่ และส่งต่อข้อมูลแก่ผู้แทนจาก ADB เป็นครั้งแรกที่ชาวบ้าน

และเจ้าหน้าที่อนามัย ลุกขึ้นมาอธิบายข้อมูลที่เขาท าได้ 

ส่ิงที่ได้พบเจอในกระบวนการวิจัยคือ บ้านที่เลือก คือบ้านน้ าช้างพัฒนา และบ้านน้ าลีพัฒนา ที่

เลือกเพราะเป็นหมู่บ้านชายแดนก่อนช้ามไปฝั่งลาว หลังจากนี้ไปจะเป็นป่า ชาวบ้านสองฝั่งสามารถเดิน

ข้ามไปมา โรงไฟฟ้าอยู่ติดกับต้นน้ า ประกรมีราวพันกว่าคน การเปล่ียนแปลงของชุมชนน่าสนใจมาก ที่

ยุคแรกก่อนพ.ศ. 2510 ชาวบ้านที่นี่เป็นชาวลัวะ เส้นพรมแดนไม่มีความหมาย ไม่มีการท าเกษตรเพ่ือ

ค้าขาย เพาะปลูกเพ่ือบริโภค หาของป่า ไม่มีการเพาะปลูกเป็นแปลง เป็นการเพาะปลูกโดยพ่ึงป่า ปี

พ.ศ. 2510-2526  เกิดพรรคคอมมิวนิสต์ กระทั่งมีการจัดตั้งต่างๆ และมีอิทธิพลต่อชาวบ้าน และการ

การผสมปนเปกับชาวบ้าน ท าให้ไม่ได้มีแค่ลัวะ หลังจากมีการปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์ รัฐไทยจัง

ตั้งหมู่บ้านข้ึนมาอย่างเป็นทางการ และได้ตั้งช่ือหมู่บ้านน้ าลีพัฒนา และน้ าช้างพัฒนา ดังนั้นประชากร

ที่นี่ไม่ใช่ชาวลัวะทั้งหมด มีบางส่วนเป็นลัวะ บางส่วนเป็นคนจากอีสาน ทหารเข้ามามีบทบาทโดยการ

สร้างโรงเรียน อนามัย มีโครงการของราชินี ชาวบ้านจึงเริ่มเรียนรู้การปลูกเพ่ือขาย ชาวบ้านนับถือผี

เป็นหลัก ปลูกข้าวกินเองแต่ไม่ขาย น้ าต่อมาจากภูเขาเป็นประปาภูเขา ไม่มีระบบการกรอง ล าห้วยเป็น

แหล่งอาหาร ระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน เริ่มมีการปลูกเพ่ือขาย เริ่ มมีการปลูกหม่อน กาแฟ กล้วย 

ปัจจุบันที่นี่อันนี้เป็นเศรษฐกิจหลัก และเป็นขาเดียวคือ เป็นชุมชนเกษตร 100 % แรงงานส่วนหนึ่งมา

จากลาวเพ่ือรับจ้างท านา มีทั้งแบบไปเช้าเย็นกลับ หรืออยู่ค้างคืนแต่ต้องมีเครือญาติอยู่ในนั้น  ชาวลาว
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รับจ้างทุกอย่างแต่ยกเว้นคือรับจ้างเก็บหม่อน อาจจะเป็นข้อตกลงของดครงการแม่ฟ้าหลวง เพราะ

หม่อนผิวบาง และกลัวการติดต่อโรคเพราะไม่แน่ใจว่าได้รับการฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่ คนลาวที่มารักษา

ที่รพสต.ก็จะถูกเก็บค่ารักษาพยาบาลตามราคาทุน บางรายซ้ือยากลับไป บางรายเจ็บป่วยต้องเดินทาง

มาจากลาว ในตอนกลางคืนก็จะมีคนเดินทางมา จากที่นี่มาลาวชาวบ้านใช้เวลาเดินทาง 2-3 ชั่วโมง 

ข้อมูลที่น่าสนใจคือ ลิกไนต์ที่มาจากเหมืองหงสา มีการปนเปื้อนของโลหะหนัก อย่าง As Pb Mg 

และ Hg ที่โรงงานไฟฟ้าไม่มีตัวกักปรอท Hg และเครื่องดักจับอื่นๆมีค าถามเรื่องประสิทธิภาพ ซ่ึงมลพิษ

กระทบต่อสุขภาพและอาจก่อให้เกิดฝนกรด 

ระบบเฝ้าระวังเน้นเรื่องโรงติดต่อ การเฝ้าระวังปรอท แหล่งก าเนิดอยู่ที่ใด เส้นทางรับสัมผัส

เป็นยังไง เข้าสู่คนอย่างไร จะเกิดโรคอย่างไร ซึ่งขอเงินจากโรงไฟฟ้ามาพัฒนาระบบ  

ชาวบ้านมีข้อห่วงกังวลสองข้อ อย่างแรกคือผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร เพราะจะท าให้

ขาดรายได้ ส่วนเรื่องสุขภาพมาเป็นอันดับรอง ห่วงว่ามันจะสะสมในดินในน้ าหรือไม่ ที่ส าคัญแม้จะมี

หลักประกันสุขภาพ แต่เวลาที่ไปหาหมอ ค่าใช้จ่ายเยอะเพราะการเดินทาง ตั้งแต่ 1000-4000 รถ

ฉุกเฉินมี 1 คน ใช้เวลาครึ่งชั่งโมง ถ้าไม่มีเงินก็ออกมารักษาไม่ได้ ค่าใช้จ่ายจึงเป็นปัญหาหลัก การ

เข้าถึงโรงพยาบาลจึงเป็นปัญหาหลัก  

เป็นห่วงชาวบ้านเรื่องของน้ า อาหาร การเกษตร และอาชีพ เมื่อเป็นแบบนี้จะท าอย่างไรให้รู้ตัว

ก่อนที่จะป่วย เพราะอาจใช้เวลาหลายปี ถ้าเขาย้ายเข้าเมืองเขามีทักษะอะไรที่ไปท างานในเมือง จึงมี

การท าแผนที่ความเส่ียง จะท าอย่างไรเพ่ือเฝ้าระวังความผิดปกติทางการเกษตร ปัญหาเรื่องสารเคมี

เรื่องทางทางเดินหายใจ ที่ส าคัญชาวบ้านจะท าอย่างไรให้หน่วยงานรัฐมาเกี่ยวข้อง อย่างเกษตรต าบล 

เพราะเขาอยากทราบว่าการที่ใบกาแฟไหม้เกิดจากอะไร หม่อนไม่ออกดอกเกิดจากอะไร ภาครัฐทั้ง

การเกษตร สาธารณสุข ชลประทาน มาร่วมท างานกับชาวบ้าน วางระบบเฝ้าระวังร่วมกัน 

ข้อเสนอแนะของเราคือ คือควรมีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังร่วมกันระหว่างชุมชน ท้องถิ่น และ

รพสต. เพราะตอนนี้โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติมีการป้องกันโรคติดต่อ แต่เรื่องปัจจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวกับ

ชุมชนยังไม่มีระบบ ถ้าเราสามารถพัฒนาระบบ ร่วมกับข้อมูลของดรงพยาบาล ผ่านสสจ. สธ. ร่วมกับ

หน่วยงานทางด้านส่ิงแวดล้อม และพยายามท างานร่วมกับโรงไฟฟ้า เพ่ือให้มีการเฝ้าระวังที่ครอบคลุม

มากข้ึน ในระดับกระทรวงที่ยังมีอ านาจไม่พอ ยังมีคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ รัฐบาลไทย เป็น

กลไกร่วมกับรัฐบาลลาวได้ ข้อค้นพบนี้ ต่อไปจะพัฒนาเป็นระบบเฝ้าระวัง ชมชุนประเมินผลกระทบด้วย

ตนเองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้ กระทรวงสาธารณะสุขและกระทรวงส่ิงแวดล้อมท างาน

ร่วมกับประเทศลา ให้มีข้อมูลเพื่อป้องกันและลดผลกระทบ  

อำจำรยด์รุณี ไพศำลพำณิชย์กุล อาจารย์หนุ่ยเรียกข้อเสนอนี้ว่าอย่างไร 

อำจำรย์สมพร เพ็งค่ ำ ระบบเฝ้าระวังผลกระทบโดยชุมชน  
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โครงการพัฒนาในพ้ืนที่ชายแดน: ศึกษากรณีผลกระทบจากโรงไฟฟ้าหงสา ในจังหวัดนา่น 

อำจำรยด์รุณี ไพศำลพำณิชย์กุล อยากฟังความเห็นจากทุกท่านก่อน  

ผู้ให้ควำมเห็นคนท่ี 1((อ.ธนพล) เป็นงานที่มีข้อมูลที่จ าเป็นเยอะ ทางวิศวะเราสามารถน า

ข้อมูลไปท าต่อเยอะ เห็นด้วยกับเรื่องการเฝ้าระวัง โดยชาวบ้าน เพ่ือตอบโจทย์ตัว core value ของ

ชาวบ้านว่าอะไรที่เค้ากังวล เป็นเรื่องของการ scoping ที่ตอบโจทย์จริงๆเพราะบางครั้งเราท า EIA หรือ 

EHIAเราไม่ได้ตอบโจทย์เค้าจริงๆ  

ข้อเสนอแนะ เป็นงานที่ผมมองออกว่าในอนาคตจะเกิดอะไรข้ึนได้ คือในทางวิศวกรรมสามารถท า

แบบจ าลอง เป็นส่ิงที่เราจะท าอยู่แล้ว เป็นงานนักศึกษาปริญญาเอกคนหนึ่งที่ท าแบบจ าลองอากาศ ( 

air mock) ตรงไฟฟ้าจากน่าน สามารถดูได้ว่ามลพิษตัวไหนที่มีโอกาสภาวะคุกคามของส่ิงที่ชาวบ้าน

กังวล ไม่ต้องวัดทุกตัวเพราะชาวบ้านอาจมีประเด็นอยู่มาก แต่เราสามารถจ าลองเอากรณีที่เลวร้าย

ที่สุดโดยไม่เดินตามระบบ เป็นกรณีที่ระบบล้มเหลว เช่น ปล่อยมลพิษเกินมา 3 เท่า จะ ท าเกิดอะไรข้ึน

ถ้าระบบล้มเหลว เกิดผลกระทบอะไรที่เป็น core valueชาวบ้าน ดูโอกาสเกิดเพ่ือให้เราscreenการเฝ้า

ระวัง ปัจจัยเส่ียงอาจจะเหลือแค่ 5 ท าให้การเฝ้าระวังลงรายละเอียดได้มากข้ึน จึงมองว่าขั้นต่อไปน่าจะ

จับกับหลักวิศวะ เพราะสามารถท าแบบจ าลองอากาศได้ จริงๆแล้วมีค่า PM 2.5 ที่จะเกิดการฟอร์มใน

แก๊สเหมือนที่ฮาร์วาดท า แต่ที่น่านใกล้มาก จริงๆแล้วจะยังไม่มีการเปล่ียนรูป ดังนั้นเท่าที่ดู มลพิษอะไร

ก็ตาม สามารถใช้แบบจ าลองนี้ได้ พอเรารู้ว่ามลพิษใดที่มีโอกาสมาถึงเป็นเป็นภาวะคุกคาม เราก็จะช่วย

ชาวบ้านscreen 

ต่อมาเราต้องท าตัว(indicators)อินดิเคเตอร์ของมลพิษ อย่างเช่น ใน EIA จะท าค่ามาตรฐาน

สุขภาพว่า PM ไม่เกินเท่านี้ ปรอทไม่เกินเท่านี้ แต่เรื่องของผลผลิตของการเกษตรว่าจะท าให้ผลผลิตไม่

ติด ต้องมีการไปดูงานศึกษาเก่าๆว่าฝุ่น ความเข้มเท่าไร กี่ไมโครกรัมต่อตารางเมตร จะกระทบ จึงไม่ใช่

อินดิเคเตอร์ทั่วไปที่หาง่าย แต่แบบจ าลองสามารถตอบได้ ต้องดูว่าชาวบ้านต้องการทราบจากพืชอะไร 

อาจดูพืชใกล้เคียง เพราะบางอันไม่มีงานวิจัย หรืออาจเสนอว่ามีข้อมูลอะไรที่ต้องท าเสริมซ่ึงอาจต้อง

งานกับทางเกษตรด้วย งานนี้ก็เห็นฐานละว่าจะเอาไปท าอะไรต่อได้บ้าง น่าจะดีในการ screen 

อำจำรย์สมพร เพ็งค่ ำ มีความเป็นไปได้หรือไม่ เพราะเราให้ชาวบ้านในการให้ข้อมูลในเชิง

วิทยาศาสตร์ ซ่ึงเราสามารถเป็นอินดิเคเตอร์ง่ายๆ เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ที่น ามาปรับใช้กับข้อมูล

กับทางการหรือนักวิชาการ เป็นไบโอมาร์กเกอร์ชัดๆ หรือพัฒนาแอปง่ายๆ 

ผู้ให้ควำมเห็นคนท่ี 1 เป็นแนวทางที่น่าสนใจ จริงๆแล้วเช่ือว่าท าได้ และล้ าสมัยพอสมควร 

การท าไบโออินดิเคเตอร์ เช่นฝุ่นตกลงใบไม้เป็นตัวเก็บหลักฐานที่ดีระดับหนึ่ง เราอาจก าหนดดัชนีหนึ่งๆ

ข้ึนมา เช่นดอยสุเทพอินเดกซ์ เมื่อมองไม่เห็นดอยเท่ากับว่ามีมลพิษ มีฝุ่นเท่าไหร่ ฝุ่นตกบนใบไม้ สีนี้มี

ฝุ่นเท่าไหร่ เราต้องรู้ค่ามาตรฐานที่เราพัฒนาข้ึนมาให้สอดคล้องที่ชาวบ้านกังวล 
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อำจำรย์ดรุณี ไพศำลพำณิชย์กุล ที่บอกว่าไม่ต้องใส่ทุกตัวที่เป็นความเส่ียง หมายความว่า 

ได้ข้อสรุปในเบื้องต้นแล้วหรือ 

ผู้ให้ควำมเห็นคนท่ี 1 ยังไม่ได้ข้อสรุป เราต้องscreenด้วยแบบจ าลองก่อน ถ้าเป็นงานวิศวะ 

จะต้องด าเนินตามแบบจ าลอง อะไรตกไม่ตก ส่วนมากเรื่องสุขภาพ น้อยคนจะไปสัมภาษณ์ชาวบ้านว่า

กังวลอะไร แต่จะไปดูว่าในพื้นที่นี้มีปัจจัยอะไรบ้างแล้วไปวิเคราะห์ แม้เป็นไปตามหลักวิชาการแต่เป็น

การคิดไปเอง พองานที่ท าด้วย CHIA สโคปมันดีกว่า มันตอบโจทย์ การท าแบบจ าลองถ้า receptor ไม่

ชัด เราจะย่ิงไม่ชัด จะไม่ทราบข้อมูลจริง การได้ข้อมูลจริงๆจากชาวบ้านน่าเช่ือถือมากกว่า ในทางวิศวะ

ง่ายกว่า จะท าให้เราตอบโจทย์ได้ชัดเจนว่ามลพิษเท่านี้จะเกิดผลอะไรที่ชาวบ้างกังวล ซ่ึงอาจจะไม่มีเลย 

พัฒนาแต่ละเรื่องให้ชดัเจน หาindex เฉพาะตรงนั้นให้ลึก 

อำจำรย์นัทนม คงเจริญ จากที่ตั้งตรงไฟฟ้ามาถึงน่าน ถ้ามาตามทางมันยังไกล ถ้านับจาก

รัศมีมันจะใกล้กับโรงไฟฟ้า พ่ีมีข้อเสนอว่าผู้ประกอบการยังต้องรับผิดชอบ ในทางวิศวะส่ิงแวดล้อมมี

หลักการอะไรมายืนยันสิ่งนี้หรือช่วยsupport เรา 

ผู้ให้ควำมเห็นคนท่ี 1จะตอบได้ต้องรู้ Main point ก่อน ตัวส่ิงที่ได้รับผลกระทบ receptor

คืออะไรเช่นถ้ำดูเรื่อง healthอย่ำงเดียว มลพิษท่ีจะมำถึงคน ค่ำมำตรฐำนท่ียอมรับได้คืออะไร 

แต่ตอนน้ีreceptorมำกกว่ำคน มีเรื่องกำรประกอบอำชีพ ทรัพยำกร ถ้ำลองรันแบบจ ำลองว่ำสิ่ง

ท่ีจะมำกระทบ คลุมรัศมีเท่ำไหร่ ถ้ำพูดถึงมลพิษท่ีไกลๆอย่ำงปรอท กับPM2.5 จะไปไกลกว่ำ

น่ำนเยอะมำกๆ 

อำจำรยน์ัทนม คงเจริญ จริงๆแล้วเรากังวลน้ าและอากาศ 

ผู้ให้ควำมเห็นคนท่ี 1 ห่วงโซ่อาหารก็น่ากังวลว่าจะสะสม ถ้าส ารวจปรอท รันอากาศน่าจะ

ผ่าน แต่เรื่องการตกสะสม transformแล้วมักจะไม่ผ่านรอดไป ส่วน PM ถ้ารันอากาศน่าจะไม่ผ่าน 

อำจำรย์สมพร เพ็งค่ ำ พื้นที่ที่เราส ารวจเป็นพื้นที่เพาะปลูกอาหาร เป็นพืชอาหาร ส่งแปรูป

ขาย การสะสมในห่วงโซ่อาหารไม่มีใครดู หรือเฝ้าระวัง 

ผู้ให้ควำมเห็นคนท่ี 1 เราท าbaseline ปรอทมันปริ่มมาก เพราะมีในธรรมชาติแล้ว อะไรที่

สะสมมาก ค่อนข้างน่าเป็นห่วง ตอนเราเก็บแล้วขณะโรงไฟฟ้าก าลังเดินเครื่อง1ส่วน3ก็เป็นไปแล้วแบบ

ปริ่มค่าที่ไม่ปลอดภัย ปรอทเป็นมลพิษข้ามประเทศ สามารถแพร่กระจายได้ใกลข้ามประเทศได้ ปรอท

ศูนย์จะไม่ค่อยตก ต่อมาจะเปล่ียนเป็นปรอทสองซ่ึงจะตก แต่ที่น่านถ้าปล่อยเต็มก าลัง100%จะมีที่น่าน 

10 % และท่ีเหลือจะไปที่อื่น การเปล่ียนจาก 0 เป็น 2 จะใช้กระบวนการoxidation คือการให้อิเล็กตรอน 

จะเปลี่ยนจาก 0 เป็น2 ลมจะพัดมาน่าน 4 เดือน ลมพัดช่วงตุลา ถึงกุมภา 
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อำจำรย์สมพร เพ็งค่ ำ มีข้อมูลเบสไลน์ และทิศทางลม ว่าแต่ละฤดูจะมีลมในทิศทางไหน เรา

ก็น ามาวิเคราะห์ร่วมกับปฏิทินฤดูการ ว่าช่วงนั้นมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือไม่ 

ผู้ให้ควำมเห็นคนที่ 2(สุมิตรชัย) ถ้าน าเบสไลน์นี้มาร่วมกับงานวิจัย น่าจะเห็นความกังวลของ

ชาวบ้านชัดเจนมากข้ึน จากที่อาจารย์พูดจะได้เห็นภาพ เพราะน ามารวมกับงานวิทยาศาสตร์ เพราะ 30 

กิโลเมตรนั้นไม่ไกล ทั้งทิศทางลม และปรอท และตอนนี้มีอัตราปริ่มแล้ว จุดนี้ควรตระหนักแล้ว 

ผู้ให้ควำมเห็นคนท่ี 1 ถ้าจะท าจริงๆเราต้องเปิดใช้งานแบบจ าลองด้วย เพราะเรามีเบสไลน์

แล้ว ว่ามันจะตกกี่ปี เรามีแบบจ าลองของอเมริกาด้วยว่าจะสมสมได้เท่าไหร่ และต้องซ้ือฐานข้อมูลลม 

เป็นส่ิงต่อไปที่ผมจะด าเนินการ ข้อมูลลมที่ท าEIA ของไทยเช่ือถือไม่ได้เพราะมีช่วงลมนิ่งมาก จะท าให้

ค านวณแล้วข้อมูลมลพิษจะต่ ากว่าความเป็นจริง (ซ้ือข้อมูลเมการาคา 6 หมื่นบาท) 

อำจำรย์สมพร เพ็งค่ ำ ที่เติมได้เลยก็เอาข้อมูลน าเสนอเกี่ยวกับข้อมูลทิศทางลม และเบสไลน์

ใส่เข้าไปเพื่อให้เห็นความเสี่ยง แต่ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ชัดเจนเพราะยังไม่ได้รันโมเดล  

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่3 แต่ไม่เป็นไร เพราะจะได้กระตุ้นให้มีการตระหนักว่าเราขาดแคลนข้อมูลอะไรบ้าง  

อำจำรย์สมพร เพ็งค่ ำ ใช่ จะได้ให้เห็นความเสี่ยง ส่ิงที่เราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้าง ส่ิงที่ต้องท าต่อ 

ผู้ให้ควำมเห็นคนท่ี 2 ที่ผมอย่างช้ีให้เห็นคือ คนชายขอบไม่ได้ถูกใส่ใจจากรัฐเท่าไหร่ จึงคิดว่า 

ส่ิงที่เกิดข้ึนควรจะเช่ือมโยงมาสู่คนในเมือง น่าจะท าให้คนที่เหลือต้องตระหนักได้แล้ว  

ผู้ให้ควำมเห็นคนท่ี 1 เมื่อเป็นปรอท 0 จะไม่ wait position คือจะไม่ตกง่ายๆ  จึงแพร่ไปได้ไกล 

แต่ถ้าโดนฝนชะ มันจะตกใกล้  ปรอท 90%เป็นไอ จะลอยไปเรื่อยๆ เมื่อเป็นไอ ปรอทมันจะค่อยๆ

ออกซิไดซ์ โดยโอโซนบ้าง อะไรบ้าง ค่อยๆเปล่ียนเป็นปรอท2 ในระยะไกล แล้วค่อยๆตกลงพื้นโลก (half 

live)โดยครึ่งชีวิตของปรอทศูนย์มีเวลา 7 วัน 

ผู้ให้ควำมเห็นคนท่ี 3 (อ.อำภำ) ที่แม่เมาะเคยมีการเก็บตัวอย่างดินและข้าวเปลือกในพื้นที่

ห่างจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน 30 กิโลเมตร วัดปรอท ปรากฏว่าพบปรอททั้งหมดในพื้นที่ 30 กิโลเมตร  อัน

นี้เป็นลักษณะหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าจะมาถึงน่านแน่ๆแต่ปรอทจะค่อนข้างซับซ้อนเพราะมีอยู่ในรูป

ปรอท0 เป็นไอ และรูปparticle phase ที่เกาะอยู่กับฝุ่น ถ้าโดนฝนก็จะลงมาเป็นdry preposition หรืออยู่

ในรูปของฝุ่น ที่อยู่ในตัวได้เลย ถ้าลงมาในรูปฝนตกจะเข้าสู่ในห่วงโซ่อาหารได้ง่าย การที่จะใช้ชาวบ้าน

วัดปรอทค่อยข้างยาก เพราะเป็นเรื่องซับซ้อน เพราะปริมาณความเข้มข้นในส่ิงแวดล้อมนั้นต่ ามาก 

ประเทศไทยเองก็วัดได้ไม่กี่ที่  พูดถึงเป็นPPT ไม่ใช่ส่วนในล้านส่วน มันน้อยกว่านั้น จริงๆแล้วเหมือนเรา

จะเน้นเรื่องมลพิษในอากาศ แต่ไม่ค่อยทราบเรื่องน้ ำไม่เห็น tollpro เลยไม่ทราบว่าจากเหมือง น้ าใต้ดิน

จะเช่ือมมาถึงพื้นที่ยังไง พราะไม่เห็นภาพความสูง ว่าตรงไหนสูงหรือต่ า เพราะที่แม่เมาะพบการ

ปนเปื้อนสารหนูในน้ าเยอะจากการท าเหมืองแร่ จะมีมลสารที่เกิดจากเหมืองแร่และโรงไฟฟ้า และที่ทิ้ง
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ข้ีเถ้า ซ่ึงเป็นแหล่งอีกอันหนึ่ง ต้องดูว่าเส้นทางน้ าจากเหมืองหงสาว่ามาถึงน่านรึเปล่า มาทางข้างล่างก็

ได้ มาทางฝนได้อันนี้ต้องดูเชิงรายละเอียด  

ส่วนที่ให้ชาวบ้านสามารถท าอะไรง่ายๆได้ อีกวิธีที่จะดูว่าพื้นที่เรามีการปนเปื้นของมวลสารทาง

อากาศจากโรงไฟฟ้า ง่ายๆแต่ไม่บอกในเชิงปริมาณ คือการเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง แล้วดูจากฝุ่นผ่าน

กล้องจุลทรรศน์ที่ก าลังขยายสูงๆ ที่จุฬาก็มีกล้อง กลุ่ม fly ash(เถ้าลอย) จะเป็นกลมๆวาวๆ ฝุ่นที่มา

จากเหมือง จากดิน ฝุ่นที่มาจากการเผาไหม้ กับฝุ่นที่มาจากโรงไฟฟ้าจะมี mofology ต่างกัน รูปร่างต่าง 

แต่ไม่สามารถบอกเชิงปริมาณได้ รู้แต่ว่าเจอ แต่ต้องเก็บตัวอย่างในที่เหมาะสมถึงจะเจอ ประเด็นเรื่อง

การเลือกสถานีเก็บตัวอย่างส าคัญมาก เพราะทีต่ั้งไม่ดีก็จะไม่เจอ  

อีกเรื่องที่ญ่ีปุ่นชาวบ้านเก็บตัวอย่างเรื่องกรด เพราะพบซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่ญ่ีปุ่นวัดด้วยการ

วางกระป๋องบนหลังคาเพ่ือดูการกัดกร่อน วางไว้และสังเกต หรือใช้กระดาษลิสต์มัสวัดจากน้ าฝน มีรพ.

สต.ก็น่าจะท าได้  หรือใช้ผ้าขาวเก็บฝุ่นในอเมริกา ชาวบ้านใกล้โรงเหล็ก มีการเก็บฝุ่นที่หน้าต่างบ้านทุก

วัน ใส่ขวดไว้365 วันและน าไปฟ้องศาล  

อีกอย่างที่ชาวบ้านท าได้คือการพัฒนาแบบบันทึกมลพิษ ชาวบ้านท าได้ ว่าเขาเจอกล่ิน หรือ

อะไรผิดปกติ ให้ชาวบ้านบันทึก ซ่ึงเราสามารถน าข้อมูลมาเป็นข้อมูลสถิติเชิงวิทยาศาสตร์ได้ เป็นงาน

วิทยาศาสตร์ชุมชน ต้องออกแบบว่าแบบบันทึกเป็นยังไง ที่ต่างประเทศท ากันจะท าใกล้โรงกลั่นน้ ามันที่

มีปัญหาเรื่องกล่ินเยอะ มีแบบบันทึกให้ชาวบ้านบันทึก ซ่ึงสามารถประสานกับทาง Thai PBS ซ่ึงพัฒนา

แอพลิเคชั่นช่ือ seesite  เราสามารถ marks จุดท่ีมีปัญหาลงไปในแอปฯได้ จะได้ข้อมูลสถิติ ที่เป็นข้อมูล

เชิงชุมชน แต่งานทางวิทยาศาสตร์อาจต้องพ่ึงอาจารย์ปอม ที่น่านไม่แน่ใจว่าจะโดนผลกระทบจากแม่

เมาะด้วยหรือไม่ในบางฤดู ที่บอกว่าปริ่มๆแล้วไม่รู้ว่ามาจากไหนบ้าง มาจากจีนรึเปล่า แต่อยำกให้

กังวลเร่ืองสำรหนูไปอีกเรื่อง เพราะที่แม่เมาะเจอเยอะ 

ผู้ให้ควำมเห็นคนท่ี 4 จริวๆเรื่อวอินดิเคเตอร์ก็คิดไว้เหมือนกันว่าน่าจะมีอะไรที่เป็นรูปธรรม 

สามารถท าได้สองข้อ เป็นเบสไลน์ที่ชุมชนร่วมท าและอีกเรื่องเป็นการเสริมแรงภายในชุมชน พอได้เบส

ไลน์แล้ว โดยเฉพาะคอมมูนิตีแม๊ป แต่ขอพูดในเชิงประชากร ประชากรเรามีDSF หรือ HDSF ที่รวมเรื่อง

สุขภาพไปด้วย แต่จะไปดูที่มาตรวัดที่วัดท้ายๆอย่าง อัตราการตายของเด็ก หรือมารดา ผลกระทบมัน

เกิดข้ึนเร็ว เราไม่น่าจะรอไปถึงการเจ็บป่วยหรือการตาย เราควรจะมีแมททริกซ์ จากที่ข้อมูลจาก

ชาวบ้าน เกี่ยวกับสุขภาพของประชากร และการเปล่ียนแปลงของประชาการ เกิด ตาย ย้ายถ่ิน เก็บโดย

ประชากรจะดีที่สุด แรงงานที่ข้ามมาไม่ใช่ว่าจะเป็นไปตามกฎหมายทั้งหมด ดังนั้นคนในชุมชนเป็นคนคัด

กรองที่ดีที่สุด และจะข้ึนมาเป็นอินดิเคเตอร์ไม่ใช่ใช่เพ่ือนักวิชาการเท่านั้น ควรให้ชาวบ้านอ่านรู้เรื่อง  รู้

ทั้งวิธีการเก็บและวิธีการวัด อีกเรื่องคือคอนเทมิเนชั่น พาธ์เวย์ ไม่ใช่แค่ดูใบไม้ไหม้แล้วจบ ต้องไปดูว่า

เมื่อใบไหม้แล้วต้อไปดูอะไรต่อ สอง สาม ส่ี นักวิชาการต้องช่วยคิดเพ่ือเวลาประชาชนจะน าไปใช้ อันนี้

เป็นงานโมเดลต้นแบบที่จะเอาไปใช้ อีกเรื่องจะเอาไปใช้คือคู่เปรียบเทียบ ถ้าคุณสามารถหาคู่เปรียบได้
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ได้ทั้งฝั่งไทยละลาวจะดีมาก ฝั่งไทยอาจหาซักสองชุมชน ที่ใกล้และไกลจากโรงไฟฟ้า แล้วแต่ข้อมูลทาง

ส่ิงแวดล้อมหรือวิทยาศาสตร์ ที่จะไม่ได้รับผลกระทบ นั่นหมายความว่าถ้าชุมชนที่มีเบสไลน์คล้ายกัน 

อยู่ไกลออกไปถ้าเขาด าเนินชีวิตปกติเขาจะเป็นแบบนี้ ดังนั้น การเปรียบเทียบจึงจ าเป็น เพ่ือให้ผล

น่าเช่ือถือ แล้วบอกว่าได้ได้เกิดการเปล่ียนแปลงจริงๆ เพราะการมาเก็บข้อมูลหลังที่โรงไฟฟ้าเปิด

มาแล้วท าให้ข้อมูลด้อยไป อีกเรื่องน่านได้รับการประกาศจาก WHO ว่าเป็น save community ซ่ึงมีดัชนี

เกี่ยวกับดัชนีเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม ถ้าเราเล่นตัวนี้ ไม่ว่าลมจะพัดไปไกลแค่ไหนก็ต้องดูแลน่านให้เป็น

save community อยู่ดี 

อำจำรย์สมพร เพ็งค่ ำ  การเป็น save community จะประเมินอย่างไร 

ผู้ให้ควำมเห็นคนท่ี 4 เป็นของ WHO มีราว 10 อินดิเคเตอร์ สามารถถูกถอดได้ จากตัว

รายงาน ในรายงานจะบอกว่ามีประชากรเท่าไหร่ แต่ไม่บอกว่าชาย หญิงเท่าไหร่ เพราะจ าเป็นที่เราจะ

น าไปใช้ในอนาคต การใช้ค าว่าคนต่างด้าว เราเข้าใจว่าเป็นถ้อยค าทางกฎหมาย แต่เราจะไม่ค่อยสบาย

ใจเท่าไหร่ แต่เป็นไปได้หรือไม่ว่าจะหาว่ามีกลุ่มคนเหล่านี้เท่าไหร่ อย่างไร เวลาที่เราศึกษาจะมีกี่คน 

เพ่ือให้เห็นการเข้าออกของคนในชุมชน เพราะเราไม่ทราบว่าการเข้าออกพื้นที่ของคนในชุมชนมีผลต่อ

ระบบสุขภาพด้วยหรือไม่ ถ้าไปดูข้อมูลสุขภาพของ รพสต. จะเป็นข้อมูลข้องทั้งหมดหรือไม่ หรือว่าแยก

เป็นคนในหรือนอกพื้นที่ พอเห็นว่าในข้อมูล ไม่แน่ใจว่าชุมชนอยู่ในทิศทางใดของเหมือง เพราะจะ

สามารถบอกถึงระบบน้ า รวมถึงอากาศ ทิศของที่ตั้งจะเป็นตัวบอกทางลมในฤดูกาลต่างๆ ข้อมูลหลังๆ

มีการอ้างแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ควรจะมีการอ้างอิงข้อมูลท่ีชัดเจน เพราะนอนาคตเมื่อมีการน าข้อมูลตรง

นี้ไปใช้ จะสามารถมารถบอกได้ว่าน าข้อมูลมาจากไหน ไม่อย่างนั้นจะเป็นปัญหาเรื่องความน่าเช่ือถือ 

บนพื้นฐานของการจะน าหลักฐานฉบับนี้ไปเป็นพยานหลักฐานในฐาน  

อำจำรย์ดรุณี ไพศำลพำณิชย์กุล ต่อไปในส่วนของทีมกฎหมาย เนื่องจากเราส่งเอกสารให้

ทุกท่านแล้ว จึงอย่างฟังคอมเมนต์ของแต่ละท่านมากๆ  

อำจำรย์สงกรำนต์ ป้องบุญจันทร์ ผมและอาจารย์นัทมนรับผิดชอบตอบค าถามหลักค าถาม

เดียว คือ มีกลไกอะไรบ้างทั้งในไทยและลาว ที่จะจัดการปัญหามลพิษข้ามพรมแดน อันดับแรก มาดูว่า

ท าไมเรื่องนี้ถึงส าคัญ ในมุมของกฎหมาย ในรัฐธรรมนูญรับรองไว้ว่าเรามีสิทธิอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดี ซ่ึง

เช่ือมโนงกับสิทธิในการมีชีวิตอยู่ สองสิทธินี้เป็นปัจจัยเอ้ือให้มนุษย์มีชีวิตต่อ เป็นฐานที่ท าให้สิทธิในการ

มีชีวิตอยู่เป็นจริงในทางปฏิบัติ ขณะเดียวกันเป็นฐานให้รัฐมาจ ากัดสิทธิประชาชนเพ่ือดูแลส่ิงแวดล้อม

ด้วย โดยกฎหมายไทยจ าแนกเป็นสามประเด็น 1 กฎหมายอะไรบ้างที่รับรองสิทธิมีชีวิตและอยู่ใน

ส่ิงแวดล้อมที่ดี 2 มีกฎหมายอะไรที่ก าหนดมาตรการเพื่อปกป้องสิทธินี้ 3 มีกลไกอย่างไร 

อย่างแรก ดูจากรัฐธรรมนูญปี 2550 เนื่องจากรัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 พูดถึงสิทธิการมีชีวิตอยู่

และการอยู่ในส่ิงแวดล้อม่ีดีด้วย ในมาตรา 67 นอกจากนี้ยังปรากฏในพ.ร.บ. สุขภาพ แต่ในรัฐธรรมนูญ
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ปัจจุบันไม่ได้พูดถึงอย่างชัดเจน จึงไปดูค าสั่งศาลปกครองสูงสุดภายใต้รัฐธรรมนูญ 2557 มีการตีความ

ว่า สิทธิชุมชนและการมีชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดี ในมุมของกฎหมายเป็นเรื่องจารีตประเพณีทาง

รัฐธรรมนูญ แม้ไม่ถูกเขียนไว้แต่สามารถมีผลบังคับ ในแง่นี้ปัจจุบัน แม้รัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้อย่าง

ชัดเจน แต่จากค าสั่งศาลปกครองนี้และพ.ร.บ.สุขภาพได้กล่าวถึงอย่างชัดเจน 

ต่อมาในแง่ของมาตรการ ในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ในเรื่องของารมีส่วนร่วม สิทธิในการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร และหน้าที่ของรัฐในการปกป้องคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ในรัฐธรรมนูญ 2560 เหล่านี้ถูกก าหนด

ข้ึนมาเพ่ือให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีในส่ิงแวดล้อมที่ดี นอกจากนี้ในกฎหมายล าดับรองก็เขียนรับรองไว้ 

ประการแรกคือ การเขียนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมในการอนุมัติโครงการขนาดใหญ่

ที่อจกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือเป็นการป้องกันส่ิงที่อาจจะเกิดข้ึน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พูดถึงการ

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่พูดถึงการอนุมัติ 

อนุญาต และการก ากับควบคุมกิจการที่เฉพาะเจาะจงกรณีนี้คือโรงไฟฟ้าหงสา 

อย่างที่สามคือ กลไกที่จะท าให้การปกป้องคุ้มครองสิทธิเป็นจริงในทางปฏิบัติ หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องแบ่งเป็นสามกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นหน่วยงานทางสาธารณสุข พูดถึงเรื่องสุขภาพทั่วๆไป 

การศึกษาเกี่ยวกับภัยคุกคามทางสุขภาพ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ 

กลุ่มที่สองดูเรื่องการควบคุมมลพิษและป้องป้องส่ิงแวดล้อม คือ กรมควบคุมมลพิษและกรมส่งเสริม

คุณภาพส่ิงแวดล้อม มีหน้าที่ควบคุมมลพิษและส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ร่วมมือกับต่างประเทศใน

การจัดการมลพิษ ไกล่เกล่ียข้อพิพาทส่ิงแวดล้อม กลุ่มที่สามคือหน่วยงานอนุมัติ  อนุญาต 

คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานมีอ านาจหน้าที่ดูแลเรื่องการออกใบอนุญาตโรงงานไฟฟ้า กรม

โรงงานอุตสาหกรรมมีอ านาจออกใบอนุญาตโรงงาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ มีอ านาจ

ในการออกใบอนุญาตในการท าเหมือง หน่วยงานเหล่านี้มีหน้าที่ตามมาคือการก ากับควบคุมเป็นไปโดย

ชอบด้วยกฎหมาย หน้าท่ีของเขามีสองด้านคือการอนุมัติและการควบคุม 

ส่วนที่ส่ีคือ ศาล เป็นไปได้คือศาลปกครอง และศาลยุติธรรม ซ่ึงมีอ านาจการพิจารณาต่างกัน 

ศาลยุติธรรมจะเป็นคดีละเมิด ข้อสังเกตแรกคือ ทั้งสองศาล มีการปรับตัวโดยมีการตั้งศาลคดี

ส่ิงแวดล้อมในทั้งสองศาล โดยมุ่งหมายให้การพิจารณาคดีเป็นธรรมและมีปะสิทธิภาพมากข้ึน ประการ

ต่อมา การออกกฎหมายไม่มุ่งไปที่ประเด็นผลกระทบข้ามพรมแดน ถ้าเกิดปัญหาในไทยจะจัดการ

ปัญหาอย่างไร และเราไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบประเด็นผลกระทบข้ามพรมแดนซ่ึงเป็นผลสืบเนื่อง 

กลไกและกฎหมายที่มีอยู่ท าหน้าที่ป้องกันปัญหามลพิษภายในประเทศเท่านั้น ต่อไปจะเป็นส่วนของ

อาจารย์นัทมน  

ในส่วนของประเทศลาว แบ่งเป็นสามกลุ่มเช่นกัน ในรัฐธรรมนูญกล่าวถึงแต่สิทธิในการมีชีวิต

เท่านั้น ซ่ึงก็คล้ายๆกับนานาประเทศที่สามารถตีความว่าการมีชีวิตที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิต สอง

คือการก าหนดหน้าที่ของรัฐ และประชาชนในการปกป้องส่ิงแวดล้อม 
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สิทธิในการร้องทุกข์ มีการก าหนให้โรงไฟฟ้าต้องท า EIA  พูดถึงสิทธิของการมีส่วนร่วม 

กฎหมายว่าด้วยไฟฟ้า พูดถึงการจัดท ารายงานผลกระทบจากการท าโรงงานไฟฟ้า ในแง่ของหน่วยงาน

ที่ดูเรื่องการจัดการส่ิงแวดล้อมและควบคุมมลพิษคือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

และกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ โดยกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่จะก ากับควบคุมการประกอบ

กิจการพลังงาน ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจะดูเรื่องปัญหาส่ิงแวดล้อมและEIA 

เป็นหลัก  

ที่น่าสนใจที่เราอาจเรียนรู้จากลาวคือ ลาวมีการพูดถึงการแก้ไขข้อขัดแย้งในทางส่ิงแวดล้อม

ระหว่างประเทศ ระหว่างการร่างกฎหมาย ลาวมีการค านึงถึงเรื่องผลกระทบข้ามพรมแดน เมื่อเกิด

ปัญหาจะจัดการอย่างไร นอกจากนั้นยังพูดถึงเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดข้ึนกฎหมายลาวเขียนให้ต้องใ ช้

กฎหมายลาวเป็นหลัก ตามด้วยสนธิสัญญา และกฎหมายระหว่างประเทศตามล าดับ ในแง่นี้กฎหมาย

ลาวมองถึงเรื่องปัญหาที่อาจเกิดกลไกจัดการปัญหาในระดับหนึ่ง ในปี 2555 เป็นหลักการกว้างๆ ไม่มี

การก าหนดตัวละครหลัก และยังไม่พูดถึงเรื่องการคุ้มครองเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ  อย่างไรก็ตาม

กฎหมายลาวมีความก้าวหน้ามากกว่าไทย 

ข้อค้นพบคือ ยังมีช่องว่าในการคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิตที่ดีและการมีชีวิตในส่ิงแวดล้อมที่ดี 

ทั้งสองประเทศ เพราะไม่มีกลไกค านึงถึงการจัดการอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะในไทย เพราะในอดีตยัง

ไม่มีการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ตามตะเข็บชายแดน แต่ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ไทยมีแนวโน้มที่แสวงหา

พลังงานจากประเทศเพื่อนบ้าน  แนวโน้มที่ไทยจะท าสัญญาซ้ือไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านมากข้ึน 

ข้อเสนอระยะสั้น ชาวบ้านในพื้นที่ฝั่งไทยมีสิทธิขอให้รัฐด าเนินการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

จากโรงไฟฟ้าหงสา สองขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลจากโรงไฟฟ้าหงสาในผลกระทบที่อาจเกิด ที่แน่ๆ 

กฟภ. มีข้อมูลแน่ แต่ยังไม่เปิดเผย ข้อเสนอระยะยาว ควรมีการเจรจาเพ่ือท าข้อตกลงเมื่อมีปัญหา

มลพิษข้ามพรมแดนซ่ึงสัมพันธ์กับลาว สอง แนวโน้มที่รัฐไทยมีแนวโน้มที่จะหาพลังงานจากประเทศ

เพ่ือนบ้านมากข้ึน รัฐไทยควรมีหน่วยงานจัดการปัญหามลพิษข้ามพรมแดนด้วย สาม หน่วยงานรัฐและ

รัฐวิสากิจที่ไปด าเนินโครงการต้องจัดท า EIA ที่มีมาตรฐานไม่น้อยกว่าที่ท าในประเทศไทย ส่วนต่อไป

เป็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ โดยอาจารย์นัทมน  

อำจำรย์นัทมน คงเจริญ มีหลายท่านเป็นนักกฎหมาย และเป็นผู้เช่ียวชาญคดีส่ิงแวดล้อม มี

ข้อพิจารณาสามเรื่อง เรื่องแรกคือหลักการพื้นฐานที่เอามาจาก Stockholm 1972 เรื่องแรกคือเรือง

อ านาจอธิปไตย แม้รัฐมีอ านาจอธิปไตยของตนแต่ต้อรับผิดชอบที่เกิดข้ึน ซ่ึงเช่ือมโนงกับเรื่องความ

รับผิดชอบของรัฐ ประเด็นที่สองเรื่อง ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ transporter corporation และ

สามเป็นกรณีศึกษา  

สาระส าคัญที่ยากชวนทุกท่านดู คือ จากเดิมพวก Stockholm 1972 เป็น soft law รวมถึงรายงานการ

วิจัยเช่นกัน แต่ว่าส่ิงที่ยากพูดถึงต่อไปนี้คือการกล่าวว่าเหล่านั้นไม่ใช่soft law อีกต่อไป จากการอ้างอิง
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ต า ม 

UN resolution รัฐสมาชิกต้องท ากฎหมาย เป็นกลไกกฎหมายระหว่างกันเพ่ือรับรองเรื่องอธิปไตย และ

ความรับผิดชอบของรัฐ  

กฎหมายต่างๆอย่าง Paris agreement รวมถึง Ramsar Convention ถ้ามีการก่อมลพิษข้ึน ตาม

หลัก PPP ผู้ก่อมลพิษต้องรับผิดชอบ ไม่ว่ามันจะข้ามแดนไปที่ไหนก็ตาม ตอนแรกก็เกรงเหมือนกันว่า

มันเป็นเพียงsoft law จึงอยากฟังความเห็นของทุกท่าน 

การยกระดับการเป็นกฎหมาจารีตประเพณีระหว่างประเทศ เพราะตอนแรกเป็นการเขียน

สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่มีพันธะกรณี อย่างใน  Paris agreement รวมถึง Ramsar Convention 

UNFCCC มีกระบวนการคู่ภาคีมีกระบวนการให้รัฐด าเนินการตาม อย่างแรก มันจะไม่ใช่กฎหมายจารีต

อย่างเดียวแต่มีสนธิสัญญารับรองเอาไว้ ซ่ึงล้อกับเคสที่จะพูดต่อไป ซ่ึงเป็นเรื่องที่ตนยังกลัวว่าจะเป็น

การอ้างลอยๆ 

เรื่อง ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ transporter corporation ไปดูจากฐานข้อมูลที่ทีมวิจัย

ท าจะเห็นองค์ประกอบของการข้ามแดน ไม่ว่าจะเป็นที่ทวายก็มีความคล้ายคลึง มีความเกี่ยวข้องกับรับ

ไทย ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ ในเรื่องการบริหารจัดการที่ดี ไม่ได้คาดหวังจะไปฟ้องร้อง การ

ท า EIA การตรวจสอบระหว่างกัน เป็นแนวทางการบริหารจัดการที่ดี และการบริหารจัดการที่ดี จนเรา

ไปถึงขั้นของ SDGs ในส่วนของกิจการพลังงาน กระบวนการผลิตพลังงานต้องเป็นพลังงานสะอาด  

SDGs มีสภาพบังคับแค่ไหน ไทยมีแผนพัฒน์ฯ ลาวมีบ้านปูโฆษณาหนักมากว่ามีการท า CSR 

และ SDGs ด้วย แต่ปัญหาคือหยุดแค่มนพรมแดน ซ่ึงจริงๆไม่จริงเป็นอีกประเด็น ถ้าดูจากรัศมีจากก

งานของท่านอ่ืน เท่ากับว่าความรับผิดชอบไม่ได้หยุดแค่นั้น เพราะมันแผ่ขยายไปทั่ว บ้านปูต้องท า CSR 

กับเราด้วย และ Business and Human Rights ขอยกเป็นหลักการพื้นฐานเท่านั้นก่อน 

อย่างที่ได้เรียนไป มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการมาสนใจชาวบ้านที่อาจได้รับผลกระทบ อาจต้อง

อาศัยหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์มาช่วยในการสนับสนุนว่า ไม่ใช่แค่การนับเส้นเขตแดน แต่มันคือ

รัศมีของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ย้อนกลับไปในหลักการที่ได้กล่าวมาว่า ไทยและลาวมีข้อผูกพันธ์

ระหว่างกันตามมิติกฎหมายระหว่างประเทส UN resolution คู่กรณีมีหน้าที่ต้องท า ซ่ึงโดยทั่วไปเป็น 

recommendation ซ่ึงสามารถยกระดับเป็น legal biding ได้ถ้ามีผลกระทบต่อความปลอดภัยและ

สันติภาพ อ้างอิงจาก UN Charter ดังนั้นถ้าถึงขั้นนั้นจริงๆ อาจจูงไปกับมือลาว ว่าต้องท า 

ในเรื่องของ share holder ผู้ประกบการจะมีความรับผิดเท่าที่จดทะเบียน ส่วนผู้ถืออหุ้มที่มีส่วน

ของไทยด้วย ในแง่ของกฎหมายภายในของ US ที่วางหลักให้ผู้ประกอบการและผู้ถือหุ้นต้องรับผิดชอบ

ในความเสียหายที่เกิดด้วย เพ่ือจูงใจว่าตอนนี้มีหลักการเรื่องน้ีแล้ว มีความคาดหวังสองประการ คือ ท า 
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EIA ในฝั่งไทย เป็น CHIA ของอาจารย์หนุ่ย สองคือมีระบบเข้าไปตรวจสอบ อย่าง หน่วยงานสาธารณสุข

หรือ WHO เพ่ือให้ผู้ประกอบการค านึงถึงการมีส่วนรวมและการตรวจสอบ 

กรณีศึกษา มีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง แรมซ่า เคสที่น่าสนใจ และนึกกฎหมายมลพิษข้าม

แดนศึกษากันคือ กรณีที่แคนนาดามีเหมืองส่งผลไปยังสหรัฐ รวมไปถึงระเบิดโรงไฟฟ้านิวเคลียที่รัซเซีย

เข้ามารับผิดชอบ แต่ปัญหาของสองกรณี โดยทั่วไปข้อพิพาทข้ามแดนจะจบลงที่อนุญาโตตุลาการ ICJ 

รับรองว่าแม้เป็นการตกลงในระหว่างอนุญาโตตุลาการ ภายใต้แนวคิดแรก ถ้ามีการใช้แนวคิดนี้ตัดสิน

ไม่ว่าจะเป็นคดีศาลโลก หรือ อนุญาโตตุลาการ ICJ รับรองการมีค าตัดสินเหล่านี้ เลยอยากจะชวนคิด

ว่า อ านาจอธิไตยและความรับผิดชอบของรัฐ เป็นข้อผูกพันทางกฎหมายแล้ว สองข้อตกลงต่างๆใน

รายละเอียดของกฎหมายระหว่างประเทศต่างๆ เพ่ือให้มีการตรวจสอบและการมีส่วนร่วม  

ผู้ให้ควำมเห็นคนที่ 5 อาจจะพูดในอีกแง่มุม เป็นแง่มุมของสิทธิมนุษยชน Right to Health เรา

ต้องเริ่มดูจากตราสารตัวแรก ที่มีผลผูกพันธ์ คือ UDHR และ UN Charter และค าตัดสินของ ICJ มา

รองรับว่า การจะแทรกแซงกิจการของรัฐต้องมีสามเงื่อนไข อย่างแรกคือกฎหมายจารีตประเพณี

ระหว่างประเทศ สนธิสัญญาระหว่างประเทศ และหลักข้อตกลงร่วมระหว่างประเทศ  

ตราสารอีกประเภาที่เป็น soft law อย่าง ICESCR ICCPR มันสามารถตอบอะไรได้หลายๆอย่าง 

ถ้าจะดูกฎหมายอะไรหลายอย่าง alien tort law ของอเมริกาที่เอาผิดกับบริษัทข้ามพรมแดนที่ท าละเมิด 

มีกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเล็กน้อย กรณี royal black company ถ้าดูจริง คดีที่มีการละเมิดที่พม่า ถ้า

บริษัทสัญชาติอเมริกันไปท าละเมิด ไปละเมิดกฎหมายชาติพม่า เป็นตีความให้สิทธิในการมีชีวิตเป็น 

กฎหมายจารีตระหว่างประเทศ ต้องผ่านทางปฏิบัติหลายๆประเทศ  

ค าถามคือ ในทางระหว่างประเทศและ UN มีแนวทางว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รัฐมีหน้าที่ต้องไป

จัดการเอกชนที่ท าละเมิด แต่ตัวแนวปฏิบัตินี้ยังมีลักษณะเป็นsoft law อยู่ดี ตอนนี้รัฐไทยต้องดึงตัวนี้ให้

เป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติให้ได้  

ข้อกล่าวอ้างนี้ค่อนข้างอ่อน แต่ก็สนับสนุนของอาจารย์นัทมนว่าต้องการผลักดันให้มีเขตอ านาจ

สากล ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การค้าทาส เป็นต้น  ให้เป็นเรื่องเขตอ านาจสากล ไม่มีข้ออ้าง

เรื่องอ านาจอธิปไตย แต่การจะเป็นจารีตระหว่างประเทศไทย ต้องมีสององค์ประกอบที่ต้องค่อยๆ

พัฒนาไป 

กฎบัตรอาเซียน เขาพูดถึงมลพิษในพื้นดิน ไม่รู้ว่าสามารถน ามาผูกพันได้หรือไม่ เพราะแต่ละ

ประเทศผูกพัน  

อยากจะให้ทั้งไทยและลาวมีมาตรฐานในการท า EIA แต่ในฐานะนักสิทธิมนุษยชน อยากให้เป็น

การท าการประเมินผลกระท าด้านสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปเลย เพราะจะมีรายการควบคู่กันไป เมื่อมี

ปัญหาสิทธิมนุษยชนให้เอาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาจัดท ารายงานด้วย 
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ในเรื่องความเสียหายการท าละเมิดข้ามพรมแดน เอกสารMaastricht principlesที่รวมหลักการของ 

ICESCR ให้เป็นรูปธรรมว่าเป็นอย่างไร อาจไปเสริมได้ 

ผู้ให้ควำมเห็นคนท่ี 6 ผมมีสองสามค าถาม ในเรื่องที่อาจารย์นัทมนถาม และสองส่ิงที่โจทย์

วิจัยต้องการ เราต้องการอะไร ให้ไทยรับผิด หรือให้ลาวรับผิด หรือใครต้องร่วมรับผิด ผมไม่แน่ใจว่า

เป็นการส ารวจแนวคิด แต่อีกโจทย์คือไทยต้องท าอะไรให้ครอบคลุมปัญหา ในทางด้านทฤษฎีผมชวน

คิดนอกกรอบไปเลยเป็นเรื่องที่สาม 

ถ้าชวนถกแนวคิดเรื่องการรับผิดข้ามพรมแดน มีพัฒนาเป็นกฎหมายจารีตระหว่างประเทศ

หรือไม่ มันจะมีงานสองทิศทาง ถ้าอาจารย์นัทมนอ้างแบบนี้ คืองานหลังปี 70 มันเริ่มมีเทรนด์ที่เรื่อง

แบบนี้ที่รัฐต่างๆควรมีการน ามาพูดถึง มีสองร้อยอนุสัญญาพูดถึงเรื่องส่งแวดล้อม ซ่ึงมันมีทั้ง

ข้อสนับสนุนและข้อโต้แย้ง เป็นไปได้ทั้งหมด 

ข้อที่สองการมีข้อตกลงระหว่างประเทศในเรื่องต่างๆ มีการรับรองหลักการความรับผิดชอบ

ของรัฐไว้ในกติกาประเภทสนธิสัญญาแล้ว ตรงนี้เป็นจุดที่ก าลังมองว่า ในระบบในการต้องถามหาว่า

ใครต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง มันมีสองแบบ แบบแรก คือการเปิดกฎหมายเอาผิดเลย อย่างที่สองคือ

การส่ือสารกัน เป็นไปได้ที่จะส่ือสารกันได้เพราะไทยไปลงทุนที่ลาวเยอะ มีโอกาสที่เราไปสร้างความ

ร่วมมือโดยที่อาจจะไม่ถึงขั้นการสร้างเป็นสนธิสัญญา อย่างสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสองฝั่ง สิทธิในการ

ให้คามยินยอมล่วงหน้า ในลักษณะของกลุ่มสิทธิ ขณะเดียวกันอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วม ค่อยๆ

ยกระดับให้เป็นข้อตกลงทั้งสองฝั่ง ในระบบความตกลงข้อรับผิด ในอเมริกาและแคนนาดามีอยู่ เป็น

รูปแบบของ ad hock tribunal แต่เราไม่มี ในกรณีนี้พอทะเลาะกันถึงจุดหนึ่งแล้วตอนนี้มันเพ่ิงจะเป็น

ช่วงแรกของการเปิดท าโรงไฟฟ้า และถ้าคาดว่าอีกสองปีจะหาข้อระงับข้อพิพาท เลยคิดหาถ้าจะหา

ความร่วมมือ เพ่ือให้ได้ค่าเสียหาย ก็อาจจะมีการยอมจ่าย แต่มันเป็นสุดสายไปเลย จึงเกิดค าถามที่

สามว่า การเยียวยาแบบไหนในอนาคตที่เราต้องไปเรียกับลาวหรือกับบริษัทไทย หรือกับใคร เป็นเรื่องที่

ต้องคุยกันอีกหลายเรื่อง 

ประเด็นที่สอง ต้องการให้ใครท าอะไร ตัวผู้เล่นในเกมมี ในส่วนผู้ได้รับผลกระทบ คือตัวรัฐไทย

เอง แต่ต้องบอกให้ได้ว่าเสียหายแค่ไหน ต้องเสียหายในระดับรุนแรง seriousness เป็นข้อพิจารณาในเชิง

คดี ผมไม่ทราบว่าความรุนแรงของความเสีบหายจะเพียงพอต่อการเข้าสู่กระบวนการเยียวยาหรือไม่ 

ใครต้องท าอะไรในระหว่างนี้ เราโฟกัสเฉพาะฝั่งไทยทั้งหมด ผมไม่ทราบว่าดูกฎหมายลาว กฎหมายเปิด

ช่องให้มีการดูกันระหว่างสองรัฐ ช่องนี้ดูจะเป็นทางออก ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าให้รัฐไทยท าอะไร อีก

ทางือการใช้กลไกทางเศรษฐกิจ คือต้องการให้มีการรับผิดชอบ การจ่ายอะไรบางอย่าง ดังนั้นในส่วนนี้

จะมีสองส่วนคือการท างานร่วมกัน จ่ายเงิน การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ สองคือการเข้าช่องสิทธิมนุษยชน 

แล้วมาร่วมกับด้านธุรกิจครับ เป็นการคิดเร็วๆ 
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ผู้ให้ควำมเห็นคนท่ี 7 ประเด็นแรก ข้อเสนออาจารย์สงกรานต์ ดีในแง่ที่มันน่าจะมีการตกลง

ข้ามพรมแดน และอยากเพ่ิมเติมว่า กระบวนการก่อสร้างเสร็จส้ินแล้วแต่อยู่ระหว่างด าเนินการ เรา

ไม่ได้บอกว่าชาวบ้าน อนามัย จะเข้าไปในช่องทางใด เป็นการใช้สิทธิทั้งไทบและลาวรับรอง เราพูดถึง

องค์กรแต่ไม่ได้พูดถึงช่องทาง 

อยากให้พูดถึงเรื่องการติดตามสอดส่อง เป็นเรื่องของใคร อย่างไร ทั้งไทยและลาว 

ส่วนของอาจารย์นัทมน ยังไงก็มีปัญหาเรื่องเขตอ านาจรัฐอยู่ดีในการพิจารณาเป็นสิทธิแบบ

จารีตประเพณีระหว่างประเทศ ในกรอบของ ICJ ต้องมีการรับเขตอ านาจศาลทั้งสองประเทศ ดังนั้นมัน

จะไปถึงหรือไม่ การขอคณะกรรมการพิเศษแล้วไปฟ้องตอ น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า 

หลังจากที่ท าการศึกษาผลกระทบ เรายุติความเสียหายมันพิสูจน์ยาก พอดูจากค าพิพากษา

หลายคดี มีการยอมรับว่ารัฐกระท าการในรัฐตนเองหรือยอมให้ใครก่อผลกระทบข้ามพรมแดน มัน

เช่ือมโยงไม่ชัดว่าเช่ือมอย่างไร ถึงแม้ว่าพ้นระยะ 25 ปีที่ได้สัมปทานจากลาว ก็จะโอนไปเป็นของลาว 

ลาวก็ผลิตต่ออยู่ดี 

ผู้ให้ควำมเห็นคนท่ี 8 เวลาพูดถึงกลไกกฎหมาย เราไม่ได้พูดถึงกลไกเพียวๆ เราขาดในแง่ของ 

non-judicial ขาดเรื่องระหว่างประเทศ ทั้งเรื่อง UPR รายงานต่อคณะกรรมการกติการะหว่างประเทศ  

เรื่องbusiness and human rights ก าลังเป็นเทรนด์มาก และควรมีการพูดเรื่อง guiding principle พูดถึง

สามเสาหลัก พูดถึงบริษัทที่จะเข้ามาเกี่ยวข้อง และจะท าอย่างไรให้เจ้าถึงการแก้ไข อีกอย่างกฎหมาย

ไทยเรื่องการเยียวยา มีเรื่องกฎหมายขัดกันและกฎหมายละเมิด อาจใช้กฎหมายเรื่องนี้ด้วย อยากให้

พิจารณาเรื่องนี้ด้วย   

กรณีศึกษาเรื่องของการน าเอากฎหมายระหว่างประเทศมาอธิบายในกฎหมายไทย ค าพิพากษา

เขาคูหา พูดถึงเรื่องการมีชีวิตในส่ิงแวดล้อมที่ดีอย่างชัดเจน เมื่อมีการละเมิดศาลจึงให้ค่าเสียหายไว้ 

เป็นค าพิพากษาฎีกา ไทยยอมรับไว้ในรายงานต่อคณะกรรมการฯ ICESCR เราสามารถน ามาใช้ได้ 

นอกจากคดีปกครองที่สงกรานตาไว้ กฎหายภายในยังมีพ.ร.บ.สาธรณสุข เรื่องเดือดร้อนร าคาญที่

ท้องถ่ินเป็นผู้ดูแล การขออนุญาตต้องขอกับสาธารณสุขด้วย 

กฎหมายของลาว อาจจะมีติงบางข้อ ในทางปฏิบัติ ลาวเคยมีน ามาใช้หรือไม่ เคยมีการฟ้องคดี

หรือไม่อย่างไร จะได้เห็นว่าถึงที่สุดแล้วแม้กฎหมายดีแต่คุ้มครองได้จริงหรือไม่  

เรื่องของหน่วยงานเราเน้นเรื่องสาธารณะสุขเป็นหลัก จริงๆมีหน่วยงานที่เกี่ยวกับวิธีชีวิตชาวบ้านเป็น

หลักคือ กรมส่งเสริมการเกษตร จะรับผิดชอบเรื่องการท าเกษตร เพราะต้องเช่ือมโยงเรื่องการสอดส่อง 

จะท าอย่างไรให้การสอดส่องต่อเนื่องได้อย่างไร เกษตรอ าเภอเป็นอีกหน่วยหนึ่งที่ต้องใส่ใจ 
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โครงการพัฒนาในพ้ืนที่ชายแดน: ศึกษากรณีผลกระทบจากโรงไฟฟ้าหงสา ในจังหวัดนา่น 

ผู้ให้ควำมเห็นคนที่ 3 (อ.อำภำ) จะมีอนุสัญญา 2-3 ตัว คือ อนุสัญญามินามาตะ ที่เกี่ยวกับ

เรื่องของการลดปรอท ต้องดูว่าลาวลงนามหรือไม่ อีกอนุสัญญา ไทยลงนามแน่ อนุสัญญาสต็อคโฮม1 

พูดถึงเรื่องสารตกค้างยาวนาน  โรงไฟฟ้าถ่านหิน จะมีการปล่อยไดอ๊อกซิน  ( Dioxins) กับฟิว

แรน (furans)2ถ้ามีแหล่งก าเนิดท่ีปล่อย POPs3ต้องใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุด(Best Available Techniques )แต่

มีแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (Best Environmental Practices: BEP) เรื่อง PRTR การรายงาน

ข้อมูลการปล่อยมลพิษของตัวโรงงาน เช่นโรงไฟฟ้าปล่อยสารพิษ แต่ละชนิด ตัวละก่ีตันต่อปี เพราะเป็น

หลักการรับรู้ข่าวสาร การมีส่วนร่วม ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ มีหลักเรื่องenvironmental justice 

อีกเรื่องคือออล์ฮูด แต่คิดว่าไทยและลาวไม่ได้ลงนามไว้ 

ผู้ให้ควำมเห็นคนท่ี 4 เหมือนเรื่องกระบวนการกฎหมายและเรื่องชุมชนไม่ได้ขมวดรวมกัน 

จริงๆงานศึกษาดีแต่ขาดเรื่องระบบนิเวศ ส่วนของชุมชน เรื่อง วิถีชีวิตและสุขภาพ และเรื่องนิเวศ เราไม่

มีว่าเขตแดนไม่ได้ตัดเรื่องนิเสศท่ีเชื่อมต่อกัน เลยเห็นว่ามันขาดประเด็นนี้ น่าจะมีค านี้ในรายงาน ในส่วน

ของของกฎหายรักษาส่ิงแวดล้อมของไทยขาดเรื่องการมองเรื่องข้ามพรมแดน สะท้อนให้เห็นว่าต้องมี

การเสริมความเข้มแข็งก่อนอย่าง ระบบ CHIA ต้องมองในระบบชุมชน ระบบนิเวศ ฐานส าคัญคือการ

สร้างความเข้มแข็งก่อน ตรงนี้เป็นส่วนส าคัญที่สะท้อนได้ ตัวโครงการยังสะท้อนว่าชุมชนไม่สามารถ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เลย แม้จะมีความเส่ียงจากโครงการ 

พอมามองในเรื่องกฎหมาย ก็ยังไปไม่ถึงการบังคับใช้ แม้มีนโยบายให้มีการประเมินส่ิงแวดล้อม 

ฐานส าคัญเมื่อชุมชนเข้าใจ CHIA จึงส าคัญ นักวิชาการค่อยเข้ามาเติมเต็ม จะเป็นการประเมินผล

กระทบที่เป็นจริง ไม่ใช่จากมุมจากนักวิชาการ ไม่ใช่โมเดลผิดแต่ข้อมูลอาจท าให้คาดเคล่ือนการเอา

กฎหมายมาประกอบตั้งแต่ต้น เป็นส่วนส าคัญเช่นกัน เพราะจะน าไปสู่การบังคับใช้กฎหมายนั้นมี

ประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างเช่นที่สงกรานต์น าเสนอไว้ เลยมองว่า การมองทั้งคู่แล้วถอดปัญหาออกมา

จะเป็นการตั้งโจทย์ต่อการท างานของภาครัฐ การแก้ไขกฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

ที่เพ่ิมเรื่องการข้ามพรมแดน จริงๆไม่ใช่แค่เรื่องการข้ามพรมแดน แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องข้ามพรมแดนแต่ตัว

กฎหมายไม่พูดเรื่องน้ีแม้กระทั่งฉบับใหม่ก็ตาม เลยมองว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์ส าคัญ 

                                                            
1 Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants: POPs ดู 

http://mnre.stage.symetr.com/th/convention/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%

B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8

%AA%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A5%E0%B

9%8C%E0%B8%A1/ และ http://infofile.pcd.go.th/haz/POPsNews.pdf 
2 หรือมีช่ือเรยีกเต็มว่า โพลีคลอรเินตเตทไดเบนโซฟิวแรน (PCDFs) 
3 STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (POPs) ดูข้อมูลจาก 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-15&chapter=27&clang=_en 

http://mnre.stage.symetr.com/th/convention/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1/
http://mnre.stage.symetr.com/th/convention/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1/
http://mnre.stage.symetr.com/th/convention/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1/
http://mnre.stage.symetr.com/th/convention/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1/
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ผู้ให้ควำมเห็นคนที่ 2 ก าลังมองว่ากลไกไหนที่ใกล้ชาวบ้าน ผมนึกถึงท้องถิ่น ที่อยู่กับชาวบ้าน 

ที่เข้ามาช่วยในเรื่องกระบวนการในเรื่องข้อมูลต่างๆ เราข้ามข้อมูลทั้งหมดไปเลย อยู่ ใกล้ชาวบ้านมาก 

ชาวบ้านเลือกเข้าไปเพ่ือไปปกป้องตัวเอง ท้องถิ่นในต่างประเทศท าหน้าที่นี้ ของไทยในภาวะแบบนี้ด้วย 

การมองในเชิงกฎหมายและนโยบาย กลไกชุมชน อาจให้ท้องถิ่นมาช่วยได้ ที่ผ่านมาอาจมองว่าท้องถิ่น

เป็นเครื่องมือของทุนหรือขาดศักยภาพ นี่อาจเป็นข้อเสนอในระยะยาว 
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