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คำ�นำ�
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) คือ กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมในการวิเคราะห์และ
คาดการณ์ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบายแผนโครงการ หรือ
กิจกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างหากดำ�เนินการในช่วงเวลาและพื้นที่เดียวกัน โดยมีการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่หลากหลายและมีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจที่จะเป็นผลดี
ต่อสุขภาพของประชาชนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
HIA ในประเทศไทยเริ่มขับเคลื่อนอย่างจริงจังในช่วงที่มีการปฏิรูประบบสุขภาพ เมื่อปี พ.ศ.2543
จนกระทั่งได้มีการบรรจุไว้ใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ที่มีการประกาศและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.
2550 การทำ� HIA ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มิได้ต้องการให้เป็นเครื่องมือในการอนุมัติอนุญาต
โครงการเท่านั้น หากแต่หวังมุ่งให้เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม ในการตัดสินใจที่ดีที่สุด เพื่อสุขภาวะ
ของสังคม หลัง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติประกาศใช้ไม่นาน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ก็ มี ผ ลบั ง คั บใช้ ตามมา โดยได้บัญญัติเ รื่อง HIA ไว้ ใ นหมวดสิ ท ธิ ชุ มชน มาตรา 67 วรรคสอง ความว่ า
“การดำ�เนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำ�มิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน
รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบัน
อุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการ
ดำ�เนินการดังกล่าว” จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ให้มีการต้องทำ� HIA เพื่อปกป้อง คุ้มครอง สุขภาพของ
ประชาชน จากผลกระทบทางลบ จากโครงการและกิจกรรมต่างๆ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ จากนโยบายสาธารณะ พ.ศ.2552 โดยครอบคลุมการทำ� HIA ใน 4 แบบ คือ (1) กรณี โครงการหรือ
กิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
ตามมาตรา 67 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2552 (2) กรณีการกำ�หนดนโยบายและการดำ�เนิน
กิจกรรมด้านการวางแผนพัฒนา (3) กรณีที่บุคคลหรือคณะบุคคลร้องขอใช้สิทธิตาม มาตรา 11 พ.ร.บ.สุขภาพแห่ง
ชาติให้มีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และ (4) กรณีการทำ� HIA เพื่อเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม
ผลกระทบที่สำ�คัญจากการพัฒนากระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
มีดังต่อไปนี้
1. เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมโดยเฉพาะเกิดเครือข่ายการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
		 โดยชุมชน (CHIA) มีพื้นที่ที่ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในหลายพื้นที่ เช่น กรณี
		 ท่าเรือน้ำ�ลึกและการพัฒนาอุตสาหกรรม อำ�เภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำ�เภอจะนะ
		 จังหวัดสงขลา ชุมชนอำ�เภอปราสาทและอำ�เภอเมือง กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดสุรินทร์

2. เกิ ด เครื อ ข่ า ยวิ ช าการ HIA โดยเป็ น ความร่ ว มมื อในการพั ฒ นางานวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
		 ประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ ประกอบด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
		 เครื อ ข่ า ยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นอกจากนี้ ยั ง มี นั ก วิ ช าการจากกรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข
		 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
		 สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
3. เกิดชุดความรู้ในเชิงเทคนิค กระบวนการและเครื่องมือ ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เช่น
		 การพัฒนารูปแบบการกำ�หนดขอบเขตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการประเมินผลกระทบ
		 ทางด้านสุขภาพ รูปแบบการประยุกต์ใช้ HIA ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบการประยุกต์ใช้
		 กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการประเมินธรรมนูญสุขภาพ เป็นต้น
4. เกิดการแก้ปัญหาสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น กรณีศึกษา
		 การจัดการทรัพยากรเหมืองแร่ทองคำ� เหมืองเหล็ก เหมืองทองแดง ในจังหวัดเลยและจังหวัดพิจิตร
		 การจัดการปัญหากรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นต้น
5. เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน
		 แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ตลอดจนการเป็นส่วนหนึ่งของ International Association for
		 Impact Assessment (IAIA)
6. เกิดการปรับเปลี่ยนและทบทวนกฎหมาย หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการประเมินผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
		 กับสุขภาพ เช่น เกิดหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
		 เกิดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำ�หรับการประเมินโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
		 อย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ของสำ�นักงานนโยบาย
		 และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ผลกระทบจากการมี HIA ดังกล่าวข้างต้น เป็นวิวัฒนาการของการเรียนรู้ที่จะนำ�ไปสู่การมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการกำ�หนดทิศทางการพัฒนาของสังคม นำ�ไปสู่การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะทางสุขภาพ
และขณะเดียวกันเป็นกระบวนการที่จะนำ�ไปสู่การเรียนรู้คุณค่าของความเป็นคน คุณค่าของชุมชน การเคารพในสิทธิ
ของบุคคลและชุมชน
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เรื่อง “ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ”
HIA Conference:The Impact of Health Impact Assessment
โดย นพ.อำ�พล จินดาวัฒนะ

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

เรียน ภาคีเครือข่ายการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีเกียรติทุกท่าน
กระผม ขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Commission) สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) และภาคีเครือข่ายร่วมพันธกิจงาน
เอชไอเอ (HIA Consortium) ผู้จัดการประชุมในครั้งนี้ ที่ให้เกียรติกระผมมาทำ�หน้าที่ประธานเปิดการประชุมวิชาการ
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Conference) ประจำ�ปี พ.ศ.2557 ในหัวข้อเรือ่ ง “ผลกระทบของกระบวนการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (The Impact of Health Impact Assessment) ในวันนี้
โดยส่วนมากทุกท่านจะคุน้ เคยกับคำ�ว่า “การประเมินผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม หรือ อีไอเอ” ภายใต้ พ.ร.บ.
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ มากกว่า ด้วยเป็นกฎหมายที่มีการบังคับใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535
และเริ่มคุ้นเคยกับคำ�ว่า “การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ EHIA” เมื่อรัฐธรรมนูญฯ
ฉบับ พ.ศ.2550 ได้มีบัญญัติในมาตรา 67 วรรคสอง ที่ให้การดำ�เนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
อย่างรุนแรงใน 11 ประเภทต้องศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
บางท่านอาจยังมีข้อสงสัยหรือยังไม่ทราบว่า “การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ หรือ HIA” คืออะไร มาจากไหน
และใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร
“การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ หรือ เอชไอเอ” เป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง ที่สร้างโอกาสและกระบวนการ
ให้ทุกฝ่ายในสังคมได้เข้ามาร่วมคิด ร่วมกันพิจารณาหาคำ�ตอบของการพัฒนาที่เหมาะสม ทั้งระดับกิจกรรม โครงการ
และการกำ�หนดนโยบายสาธารณะ ที่มีผลกระทบในวงกว้าง ตามแนวทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ทั้งหมดนี้
เพื่อช่วยกันกำ�หนดทิศทางการพัฒนาที่ก่อให้เกิดสุขภาวะมากกว่าทุกขภาวะ และทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
และมีความสุข”
ประเทศที่พัฒนาในหลายประเทศ เช่น แคนาดา สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ ได้พบปัญหา
ผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ จึงได้มีการพัฒนา เอชไอเอ ขึ้นมาเป็นเครื่องมือเพื่อหาทางป้องกัน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้มีน้อยที่สุด และหาวิธีลดผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วให้เบาบางลง เพราะเขาเห็นคุณค่าของชีวิต
และสุขภาวะของคนและสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอื่นๆ ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ ในระดับโลกให้การสนับสนุนและ
ผลักดัน เช่น องค์การอนามัยโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย เป็นต้น
สำ�หรับประเทศไทย ได้พฒ
ั นาองค์ความรูเ้ รือ่ ง เอชไอเอ ตามแนวคิดการปฏิรปู ระบบสุขภาพแห่งชาติทสี่ บื เนือ่ ง
มาจากรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2540 ที่มีสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นหน่วยงานหลัก ที่เชิญชวนหน่วยงาน

องค์กรต่างๆ ได้เข้ามาร่วมในการพัฒนา ในรูปแบบของ (1) การจัดทำ�โครงการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพในกรณีต่างๆ
เช่น นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อาคารสูงที่เชียงใหม่ สวนสาธารณะเมืองยะลา (2) การพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียน
การสอนในสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหิดล ขอนแก่น เชียงใหม่ มหาสารคาม นเรศวร
(3) การปรับบทบาทหน้าทีห่ รือวางยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานของหน่วยงานต่างๆ เช่น กองสุขาภิบาลชุมชน กรมอนามัย
ปรับเป็น กองสุขาภิบาลชุมชนและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันเป็นกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
และการจัดทำ�ข้อเสนอต่อรัฐบาลเมื่อปี 2548 ของสภาที่ปรึกษาฯ ให้มีการพัฒนา เอชไอเอ ทั้งระบบ
และที่สำ�คัญ ได้มีการผลักดันให้ เอชไอเอ บรรจุไว้ใน (ร่าง) พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ..... ตั้งแต่ปี 2544
เป็นต้นมา จนกระทั่งในปี พ.ศ.2550 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ได้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
กับ เอชไอเอ ไว้ใน 3 มาตรา ดังนี้
มาตรา 5		 บุคคลมีสิทธิในการดำ�รงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
มาตรา 10 เมือ่ มีกรณีทจี่ ะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเกิดขึน้ หน่วยงานของรัฐทีม่ ขี อ้ มูลเกีย่ วกับกรณี
					 ดังกล่าว ต้องเปิดเผยข้อมูลนั้น และวิธีป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพให้ประชาชนทราบและจัดหา
					 ข้อมูลให้โดยเร็ว
มาตรา 11 บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คลมี สิ ท ธิ ร้ อ งขอให้ มี ก ารประเมิ น และมี สิ ท ธิ ร่ ว มในกระบวนการประเมิ น
					 ผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูล คำ�ชี้แจง
					 และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ ก่อนการอนุญาตหรือการดำ�เนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมี
					 ผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือชุมชนและแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว
นับเป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยที่มีการกำ�หนดเรื่อง เอชไอเอ ไว้ โดยมีเจตนารมณ์ให้ เอชไอเอ
เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตัดสินใจเชิงนโยบายที่ดีที่สุด
เพื่อสุขภาวะของสังคม มิได้ต้องการให้ เอชไอเอ เป็นเครื่องมือในการอนุมัติอนุญาตให้ดำ�เนินกิจกรรมหรือโครงการ
เท่านั้น
ในขณะเดียวกัน เอชไอเอ ก็ถูกบรรจุเข้าไว้ในรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550 หมวดสิทธิชุมชน มาตรา 67
วรรค 2 ที่ว่า “การดำ�เนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำ�มิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วน
ได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบ
ก่อนมีการดำ�เนินการดังกล่าว”
กว่า 14 ปีของการมี เอชไอเอ ในประเทศไทย นับแต่เริ่มมีการพัฒนาองค์ความรู้และการขับเคลื่อนของ
ภาคส่วนต่างๆ ตั้งแต่ปี 2540 มาอย่างต่อเนื่อง จนในปี 2550 ได้มีการบรรจุไว้ในกฎหมาย 2 ฉบับ คือ รัฐธรรมนูญฯ
พ.ศ.2550 มาตรา 67 วรรค 2 และ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ตามมาตรา 25(5) ที่กำ�หนดให้คณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลกระทบด้านสุขภาพทีเ่ กิดจากนโยบายสาธารณะ ซึง่ ประกาศ
ใช้ในปี 2552 และในปี 2553 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำ�นักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือ สผ. ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค และ
สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกันดำ�เนินการเพื่อออกประกาศกำ�หนดการจัดทำ� เอชไอเอ
ในอีไอเอ หรือที่เรียกว่า อีเอชไอเอ ใน 11 ประเภทโครงการที่เป็นอันตรายอย่างรุนแรง
จากการสนับสนุน ผลักดันและขับเคลื่อนงานเอชไอเอ ของหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วน
ก่อให้เกิดผลลัพธ์หรือปรากฏการณ์สำ�คัญที่เกิดขึ้นในสังคมไทย และส่งผลสะท้อนให้เกิดการขับเคลื่อนสู่ระดับภูมิภาค
และในระดับนานาชาติ อีกด้วย ดังเช่น

• ในสังคมไทย
1. เกิดกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกันของสังคมโดยเฉพาะเกิดเครือข่ายการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน
(Community Driven Health Impact Assessment: CHIA) มีพื้นที่ที่ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ หรือในหลากหลายประเด็นนโยบาย เช่น นโยบายพลังงานชีวมวล นโยบายพลังงานถ่านหิน
นโยบายท่าเทียบเรือ นโยบายเหมืองแร่ นโยบายการพัฒนาชายฝั่งทะเล เช่น กรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน อำ�เภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีท่าเรือน้ำ�ลึกและการพัฒนาอุตสาหกรรม อำ�เภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
และอำ�เภอจะนะ จังหวัดสงขลา ชุมชนอำ�เภอปราสาทและอำ�เภอเมือง กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งผลการ
ดำ�เนินงานได้ถูกนำ�ไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับนโยบายและการปกครอง
2. เกิดการแก้ปญ
ั หาสิทธิชมุ ชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในชุมชน เช่น กรณีศกึ ษาการ
จัดการทรัพยากรเหมืองแร่ทองคำ� เหมืองเหล็ก เหมืองทองแดง ในจังหวัดเลย และจังหวัดพิจติ ร การจัดการปัญหากรณี
ผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นต้น
3. เกิดภาคีเครือข่ายร่วมพันธกิจงานเอชไอเอ (HIA Consortium) โดยเป็นความร่วมมือในการพัฒนางาน
วิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ประกอบด้วย (1) สถาบันวิชาการ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ (2) บุคลากรจากหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น
กรมอนามัยและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ (3) แกนนำ�
ภาคประชาชนที่มีประสบการณ์ในการดำ�เนินงานเอชไอเอในหลากหลายประเด็น/กรณี
4. เกิดชุดความรู้ในเชิงเทคนิค กระบวนการและเครื่องมือ ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เช่น
การพัฒนารูปแบบการกำ�หนดขอบเขตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
รูปแบบการประยุกต์ใช้เอชไอเอในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบการประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพในการประเมินธรรมนูญสุขภาพ เป็นต้น
5. เกิดการปรับเปลี่ยนและทบทวนกฎหมาย หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการประเมินผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพ เช่น เกิดหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เกิดหลักเกณฑ์

และวิธปี ฏิบตั สิ �ำ หรับการประเมินโครงการหรือกิจการทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทัง้ ทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ของสำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นต้น

• ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
6. เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน
ซึ่งประเทศไทยในฐานะผู้นำ�ในเรื่องนี้ ได้รับมอบให้เป็นแกนประสานโดยมีการจัดตั้งเป็นคณะทำ�งาน ASEAN Focal
Point on HIA ทีม่ กี ารประชุมมาอย่างต่อเนือ่ งและรายงานต่อการประชุมระดับเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุข
หรือ Senior Official Meeting on Health Development: SOMHD มีการดำ�เนินงานภายใต้ความร่วมมือจาก
ประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ตลอดจนการร่วมเป็นสมาชิกของ International Association for Impact
Assessment (IAIA)
ผลลัพธ์หรือปรากฏการณ์จากการมีและใช้ประโยชน์จาก เอชไอเอ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นวิวัฒนาการ
ของการเรียนรู้ที่จะนำ�ไปสู่การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการกำ�หนดทิศทางการพัฒนาของสังคม นำ�ไปสู่การพัฒนา
กระบวนการนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ และขณะเดียวกันเป็นกระบวนการทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ารเรียนรูค้ ณ
ุ ค่าของความเป็น
คน คุณค่าของชุมชน การเคารพในสิทธิของบุคคลและชุมชน
แต่อย่างไรก็ตาม จากการดำ�เนินงานที่ผ่านมายังพบข้อจำ�กัดในด้านวิชาการที่ต้องการองค์ความรู้ใหม่เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะความชำ�นาญในการปฏิบัติงาน และยังต้องการขยายการ
มีส่วนร่วมของหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายในประเด็นอื่นๆ อีกมากมายด้วย เอชไอเอมิได้เป็นเพียงเครื่องมือ
ที่ประยุกต์ใช้ได้เฉพาะประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม หากยังสามารถประยุกต์ใช้กับงานด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น ขณะนี้
สช. ได้ร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศในการประยุกต์ใช้ เอชไอเอ
ในกระบวนการเจรจาทางการค้า FTA-EU กรณียา ดังนั้น สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จึงได้ร่วม
กับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) จัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ขึ้น โดยคาด
หวังว่า จะก่อให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจยั การแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์ในการศึกษาวิจยั การประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพ สร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง เอชไอเอ ให้กับผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจเพื่อสามารถนำ�ไปประยุกต์
ใช้กับงานทั้งงานเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ ขยายเครือข่ายภาคีและกลไกคนทำ�งานเอชไอเอ เพื่อผลักดันทั้งเชิง
นโยบายและเชิงปฏิบัติการ เกิดแนวร่วมในการพัฒนางาน เอชไอเอ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท้องถิ่น
ประชาสังคม และชุมชน และเกิดการต่อยอดงาน เอชไอเอ ในประเด็นพลังงาน ทรัพยากรสินแร่ และการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ
และไม่เพียงแต่ การประชุมวิชาการการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ในระยะเวลาอันใกล้
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Commission) สำ�นักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.) เครือข่ายภาคีร่วมพันธกิจงานเอชไอเอ (HIA Consortium) และมหาวิทยาลัยนเรศวร จะได้
ร่วมกันจัดประชุมวิชาการการประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “Impact Assessment and
Mitigation: Towards Asean Engagement and Sustainable Development” ขึ้น ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน
2558 ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลวิชาการ
และประสบการณ์การดำ�เนินการและการวิจยั ในด้านการประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาของประเทศไทย ประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ และ (2) ก่อให้เกิดการพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัย และบทความวิชาการด้านการ
ประเมินผลกระทบของประเทศไทย ประเทศในภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบล่วงหน้า
เพื่อการเตรียมตัวเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้กันต่อไป
บัดนี้ ได้เวลาอันเหมาะสมแล้ว กระผมใคร่ขอเปิดการประชุมประชุมวิชาการการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ประจำ�ปี พ.ศ.2557 เรื่อง “ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ” The Impact of Health
Impact Assessment ณ บัดนี้ครับ ขอบพระคุณครับ

10

การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำ�ปี พ.ศ.2557
เรื่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA)
ภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สัญชัย สูติพันธ์วิหาร

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment; HIA) เป็นเครื่องมือสร้างและทบทวน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ รวมทั้งยังสนับสนุนให้เกิดการปกป้องสิทธิประชาชน สิทธิชุมชน และลดปัญหาความ
ขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ โดยมีแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพภายใต้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เป็นต้น

ความหมายของ “การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ”

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ คือ กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม ในการวิเคราะห์และคาดการณ์
ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อสุขภาพของประชาชน ที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง หากดำ�เนินการในช่วงเวลาและพื้นที่เดียวกัน โดยมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ที่หลากหลาย และมีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพ
ของประชาชน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
องค์การอนามัยโลก (2000) ได้ให้ความหมาย HIA ว่าหมายถึง “การประมาณการหรือคาดการณ์
ไปข้างหน้าถึงผลกระทบของการดำ�เนินกิจกรรม โครงการ แผน และนโยบายต่างๆ ที่มีต่อสุขภาพของประชาชน
กลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ เพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารนำ�ปัจจัยทางสุขภาพของมนุษย์เข้าไปไว้ในการกำ�หนดนโยบาย และการออกแบบ
และตัดสินใจในการดำ�เนินโครงการและแผนงานต่างๆ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวพันกับโรคและภัยคุกคามแก่สุขภาพ
ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรม”
ซึ่งจะทำ�ให้เกิด “สุขภาวะ” คือ ภาวะที่มีความพร้อมสมบูรณ์ ทั้งทางกาย (Physical Health) ทางจิต
(Mental Health) ทางสังคม (Social Health) และทางปัญญา หรือจิตวิญญาณ (Spiritual Health) ที่เชื่อมโยง
เป็นองค์รวมอย่างสมดุล (พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550)

คุณค่าหรือเป้าหมายของ HIA

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำ�หนดคุณค่าหรือเป้าหมายของ HIA ในการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้
1) ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย คือ ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการกำ�หนดนโยบายการพัฒนาและการ
ดำ�เนินการตามนโยบาย แผนงาน โครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพวกเขา
2) ส่งเสริมความเสมอภาค (Equity) การจัดทำ�ข้อเสนอโครงการหรือแผนงานจะต้องระบุถึงผลกระทบ
ต่อประชากรโดยรวมทุกกลุ่มประชากร ไม่คำ�นึงว่าจะมีอายุ เพศ วัย เชื้อชาติ สถานะทางสังคม โดยให้ความสำ�คัญ
กับกลุ่มคนที่มักจะถูกเอารัดเอาเปรียบในสังคม คนชายขอบ คนที่ฐานะด้อยทางเศรษฐกิจและสังคม
3) ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) คือ จะต้องคำ�นึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ในระยะสั้นและระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่เห็นอย่างชัดเจนหรือผลกระทบที่ต้องศึกษาวิเคราะห์ทางวิชาการ
4) สนับสนุนการอ้างข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอย่างมีจริยธรรม คือจะต้องใช้ขอ้ มูลหลักฐานเชิงคุณภาพและข้อมูล
เชิงปริมาณที่อ้างถึงได้ในการประเมิน ข้อมูลที่รวบรวมได้จะต้องมีความหลากหลายและมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด

การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำ�ปี พ.ศ.2557
เรื่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ
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ภารกิจของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

1) สร้างเครื่องมือและกระบวนการตัดสินใจในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ
เพื่อให้เกิดการคุ้มครองและสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน
2) สร้างเครือ่ งมือและกระบวนการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนในการวางแผน เพือ่ ปกป้องและสร้างเสริมสุข
ภาพประชาชน และลดความขัดแย้งในการกำ�หนดนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ
3) สร้างกลไกในการขยายขีดความสามารถในการเรียนรูร้ ว่ มกัน และสร้างสำ�นึกของประชาชนในการคุม้ ครอง
และสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง

เหตุผลของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

1) ความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อม มีผลส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชน
2) ผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามนโยบาย จำ�เป็นต้องได้รับการดูแลโดยสาธารณะ
3) การป้องกันมีประสิทธิภาพมากกว่าการรักษาฟื้นฟู ดังนั้นการศึกษาผลกระทบก่อนดำ�เนินการตามนโยบาย
จึงสำ�คัญกว่าการรักษาฟื้นฟูภายหลัง และหากเกิดขึ้นแล้วสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ หากมีกระบวนการศึกษาผลกระทบ
อย่างรอบด้านเสียก่อน
4) ในทางสากลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นเรื่องที่ให้ความสำ�คัญเป็นอันดับแรก
5) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สามารถดำ�เนินการร่วมกับการประเมินผลกระทบทางด้านอื่นๆ ได้
เช่น สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ เป็นต้น
6) ประเด็นทางสุขภาพ ควรเป็นประเด็นที่ต้องคำ�นึงถึงในทุกนโยบายและโครงการพัฒนาของรัฐบาล และ
มีการประเมินโดยมีสุขภาพเป็นตัวตั้ง
ที่ผ่านมา โครงการทุกโครงการมักมีการดำ�เนินการอนุมัติก่อนที่จะมีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ทำ�ให้
เกิดผลกระทบขึ้นก่อนแล้วจึงตามแก้ไขภายหลัง เกิดการเจ็บป่วยแล้วตามชดเชยภายหลัง การแก้ไขปัญหานี้จำ�เป็น
อย่างยิง่ ทีต่ อ้ งมีการเปลีย่ นวิธคี ดิ ใหม่ โดยป้องกันไว้กอ่ นหรือปลอดภัยไว้กอ่ นเป็นหลักสำ�คัญ ถ้าโครงการใดจำ�เป็นหรือ
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ควรมีมาตรการที่รัดกุมชัดเจน และมีการติดตามลดปัจจัยหรือผลกระทบให้เกิดน้อยที่สุด
อย่างไรก็ตาม สังคมไทยควรมีระบบป้องกันภัยเป็นแนวทางที่สำ�คัญ โดยเฉพาะด้านสุขภาพ

ความจำ�เป็นในการพัฒนากระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในสังคมไทย

1) นโยบายสาธารณะและโครงการพัฒนาทีผ่ า่ นมา ก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพเป็นบทเรียนแก่สงั คมไทย
เป็นจำ�นวนมาก
2) ผลกระทบทางลบต่อสุขภาพ สามารถหลีกเลี่ยง ป้องกัน หรือฟื้นฟูให้ดีขึ้นโดยปรับเปลี่ยนนโยบาย
แผนงาน และโครงการ ที่เน้นวิธีคิดด้านผลกระทบในทุกประเด็น
3) กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่จะเกิดขึ้นใหม่ ควรมีความสอดคล้องกับนโยบาย “สร้าง
นำ�ซ่อม” ที่รัฐบาลประกาศใช้
4) สามารถลดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับประชาชน และระหว่างรัฐบาลกับประชาชนได้ หากมี
กระบวนการที่โปร่งใส เป็นธรรม และมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดขึ้น ควรสอดคล้องกับสิ่งที่ได้กระทำ� ในโครงการสำ�คัญๆ
โดยบุคคลที่ตัดสินใจอยู่ในระดับนโยบาย แต่ผู้ได้รับผลกระทบกลับเป็นประชาชนหรือประชาสังคม ข้อมูลทั้งหลาย
ที่ได้ไปอาจไม่มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ หรือไม่สอดคล้องกับสิ่งที่จะทำ� ซึ่งการลดผลกระทบไม่ใช่ความขัดแย้ง
แต่เป็นการหาทางออกร่วมกัน ทางออกที่ดีที่สุดสำ�หรับประชาชน คือ การเข้าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและหาแนวทาง
อย่างฉันท์มิตรและสมานฉันท์ และหาทางออกร่วมกันเพื่อสังคมโดยรวม
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ปัญหาของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

1) การขาดข้อมูลพื้นฐานทางสุขภาพที่เป็นต้นทุนเดิมในระบบสาธารณสุข
2) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพใช้เวลานาน เพราะผลกระทบอาจใช้เวลานานกว่าจะเห็นสภาพทีแ่ ท้จริง
แต่ก็สามารถคาดการณ์สถานการณ์ได้
3) ทัศนคติของผู้วางแผนและผู้ตัดสินใจในโครงการพัฒนา ไม่ให้ความสำ�คัญต่อเรื่องสุขภาพ
4) ความเชื่อมั่นต่อการประเมินผลกระทบในหมู่ประชาชนมีน้อย เพราะเกิดจากกระบวนการที่ไม่โปร่งใส
ทั้งมาจากทีมประเมินที่ไม่เป็นกลาง ผู้ว่าจ้างทีมประเมินเป็นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการ เป็นต้น
5) ปฏิสัมพันธ์ของมลภาวะหรือสารเคมีที่มีผลต่อสุขภาพ ยากแก่การประเมินหรือระบุได้ชัด
6) ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของปัจจัยและผลตอบสนอง ที่อาจนำ�ไปสู่
ผลกระทบทางสุขภาพ

ข้อจำ�กัดและความท้าทายของการพัฒนาระบบ HIA ในประเทศไทย

นางสาวสมพร เพ็งค่ำ� ได้ชี้ให้เห็นถึงข้อจำ�กัดของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ดังนี้
1. ประเทศไทยยังมีข้อจำ�กัดและช่องว่างในการจัดวางระบบที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินเชิงนโยบาย
ทั้งการปฏิบัติตามกรอบสิทธิแห่งรัฐธรรมนูญ ธรรมาภิบาล และโครงสร้างอำ�นาจหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2. ด้วยปัญหาของระบบ EIA ทำ�ให้การดำ�เนินโครงการพัฒนาและนโยบายสาธารณะต่างๆ ที่ผ่านมา ส่งผล
กระทบเชิงลบต่อชุมชนท้องถิ่น และหลายครั้งเป็นชนวนเหตุแห่งความขัดแย้ง ระหว่าง ชุมชน กับรัฐ และ
ผู้ประกอบการ ดังนั้น ภาคประชาคมจึงต้องการที่จะใช้ HIA เป็นฐานการใช้อำ�นาจหรือเครื่องมือในการต่อสู้ปกป้อง
สิทธิ ต้องการให้มีการกำ�หนดรูปแบบและกลไก HIA ในลักษณะของการบังคับใช้ตามกฎหมายมากกว่าการเป็น
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
3. ความหวาดระแวงของภาครัฐ และเอกชนว่า HIA จะก่อให้เกิดระบบและกลไกที่ซ้ำ�ซ้อนกับอำ�นาจและ
บทบาทขององค์กรที่มีอยู่แล้ว และจะก่อให้เกิดภาระงานที่ซับซ้อนและยืดเยื้อขึ้น
4. ขาดแนวคิดและความเชือ่ มัน่ ว่า การเรียนรูร้ ว่ มกันอย่างเป็นระบบโดยมีระเบียบวิธแี ละกระบวนการทีเ่ อือ้
ให้ทุกฝ่ายเข้ามาแลกเปลี่ยนวิธีคิดร่วมกัน จะสามารถนำ�ไปสู่กระบวนการนโยบายสาธารณะได้จริง
นอกจากนั้นนางสาวสมพร เพ็งค่ำ� ยังได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงความท้าทายของการพัฒนา HIA ในอนาคต
ไว้ดังนี้
1) การปรับทัศนคติเกี่ยวกับการทำ� HIA
2) การใช้ HIA ตามเจตนารมณ์ ในฐานะกระบวนการเรียนรูแ้ ละเป็นเครือ่ งมือทางสังคม ไม่ใช่เครือ่ งมือของ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
3) การพัฒนาระบบข้อมูลรองรับการทำ� HIA ที่ครอบคลุมปัจจัยกำ�หนดสุขภาพ
4) การพัฒนาระเบียบวิธีการทำ� HIA ทั้งการทำ� public scoping และ public review การใช้เครื่องมือ
ที่หลากหลาย การทำ�งานเป็นทีมร่วมกันของสหวิชาชีพ
5) การผูกโยงกับกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อหนุนเสริมการตัดสินใจในเชิงนโยบาย

เป้าหมายการพัฒนาระบบและกลไก HIA

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) มีเป้าหมายในการพัฒนาระบบและกลไก HIA ดังนี้
“HIA เป็นเครื่องมือหนุนเสริมการพัฒนาให้คนไทยและสังคมไทยมีสุขภาวะ”

ระบบ HIA ที่อยากเห็น

1) เป็นพันธะสัญญามากกว่าการบังคับ
2) กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในสังคมไทย
3) ทุกคนเปิดใจ ไว้วางใจซึ่งกันและกัน เข้าใจ เข้าถึง และเป็นเจ้าของ
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4)
5)
6)
7)
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เน้นการมีส่วนร่วมและเป็นกระบวนการเรียนรู้
มีการทำ�งานร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพ
เป็นภาระหน้าที่ของทุกคนในสังคมไม่ใช่เป็นของคนภาคสาธารณสุขแต่เพียงฝ่ายเดียว
มีการทำ�เอชไอเอในหลากหลายระดับ ตั้งแต่ชุมชน โครงการ และระดับนโยบาย

นายแพทย์อำ�พล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้แสดงความคิดเห็นว่า
“HIA ไม่ไช่คำ�ตอบสุดท้ายของปัญหาทั้งหมด แต่จะเป็นเครื่องมือทางสังคมอีกเครื่องมือหนึ่งที่สร้างโอกาสและ
กระบวนการให้ทุกฝ่ายในสังคมได้เข้ามาร่วมกันคิด ร่วมกันพิจารณาหาคำ�ตอบของการพัฒนาที่เหมาะสม ทั้งระดับ
กิจกรรม โครงการ และการกำ�หนดนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบในวงกว้าง ตามแนวทางประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วม ทั้งหมดนี้ก็เพื่อช่วยกันกำ�หนดทิศทางการพัฒนาที่ก่อให้เกิดสุขภาวะมากกว่าทุกขภาวะ และทุกคนสามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและมีสุข...”

HIA กับเครื่องมือสร้างและทบทวนกระบวนการนโยบายสาธารณะ
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

นโยบายสาธารณะ หมายถึง “ทิศทางหรือแนวทางที่สังคมโดยรวมเห็นว่าหรือเชื่อว่า ควรจะดำ�เนินการไปใน
ทิศทางนั้น รวมถึงนโยบายที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรที่กำ�หนดมาจากรัฐด้วย”
นโยบายสาธารณะ ที่ให้ความสำ�คัญกับสุขภาพของประชาชนและสร้างทางเลือกที่นำ�ไปสู่การมีสุขภาพดี
เรียกได้ว่าเป็น “นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ” นั่นเอง
“นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ” (Healthy Public Policy-HPP) เป็นแนวคิดในการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อ
ผลักดันให้การตัดสินใจหรือการดำ�เนินนโยบายหรือโครงการใดๆ ของภาครัฐ เอกชน หรือของชุมชนท้องถิ่น
แสดงความห่วงใยและความรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน ขณะเดียวกันก็มุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี และมุ่งให้ประชาชนสามารถมีทางเลือกที่จะก่อให้เกิด
สุขภาพที่ดีได้
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ จึงมิใช่การกำ�หนดนโยบายทางด้านสาธารณสุขเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็น
ความพยายามในการนำ�แนวคิดเรื่อง “สุขภาพ” เข้าไปไว้ในความตระหนักหรือความคิดคำ�นึงในการกำ�หนดนโยบาย
ในด้านต่างๆ ด้วย เช่น นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม นโยบายด้านพลังงาน นโยบายการเกษตร นโยบายการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและฐานทรัพยากร นโยบายด้านการศึกษา เป็นต้น เพื่อให้นโยบายเหล่านั้นเป็นประโยชน์ที่สุด (หรืออย่าง
น้อยก็มีผลเสียน้อยที่สุด) ต่อสุขภาพของประชาชน เอกชน องค์กรท้องถิ่น องค์กรชุมชน หรือประชาชน สามารถ
เป็นผู้เสนอ หรือผลักดันให้มี “นโยบายสาธารณะ” ได้ นอกจากนี้ยังสามารถทดลองหรือสาธิตที่จะดำ�เนินการตาม
นโยบายดังกล่าวได้ด้วยเช่นกัน
จะเห็นได้ว่า “นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ” ไม่จำ�เป็นต้องได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการจากรัฐบาล
แต่ทุกภาคส่วนในสังคมสามารถเข้ามามีบทบาทได้ในทุกขั้นตอน เราจึงจะได้นโยบายสาธารณะที่ตรงกับความต้องการ
ของท้องถิ่น ชุมชน และเป็นนโยบายสาธารณะที่ส่งผลในทางบวกต่อสุขภาพของพวกเราทุกคน

ความสำ�คัญของ “การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ” กับการกำ�หนด “นโยบายสาธารณะ

HIA เป็นเครือ่ งมือทีอ่ อกแบบมา เพือ่ ใช้กบั นโยบายสาธารณะทุกประเภทและทุกระดับ เช่น การออกกฎหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค การจัดทำ�ข้อตกลงการค้าเสรีกับต่างประเทศ การพัฒนา
ผังเมือง การอนุมัติโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การสื่อสารและการขนส่ง และการกำ�หนดนโยบายหรือโครงการ
พัฒนาในระดับท้องถิ่น
เป้าหมายสูงสุดของ HIA คือ การมีนโยบายสาธารณะ รวมถึงโครงการหรือกิจกรรมที่ใส่ใจสุขภาพของ
ประชาชน

14

การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำ�ปี พ.ศ.2557
เรื่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ

ที่ผ่านมารัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค เป็นการเน้นนโยบาย
“สร้างนำ�ซ่อม” แต่ในปัจจุบันรัฐบาลใช้งบประมาณไปจำ�นวนมาก ในการดูแลรักษาสุขภาพเมื่อเจ็บป่วย โดยเฉพาะ
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ถ้าต้องการเน้นการสร้างเสริมสุขภาพต้องหันมาพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านนโยบาย
สาธารณะด้านสุขภาพ เพือ่ ลดปัจจัยเสีย่ งของการเกิดโรคและสร้างภูมคิ มุ้ กันทางสุขภาพ ยิง่ มีความสำ�คัญต่อนโยบาย
สาธารณะ โดยเป็นนโยบายที่กระทบต่อคนส่วนใหญ่หรือโดยรวม
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 52 และมาตรา 56 ได้กำ�หนดให้คนไทย
มีสิทธิในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำ�หนดนโยบายสาธารณะ กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการจะต้องทราบว่านโยบายใด หรือโครงการใด มีผลกระทบทางด้านสุขภาพหรือไม่ จำ�เป็นต้องมีการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพและด้านอื่นๆ จากคนในสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินนั้นด้วย เพื่อนำ�ไปสู่การสร้าง
“สุขภาวะ” ของคนในสังคมที่แท้จริง

กฎหมาย แผนและมติที่เกี่ยวข้องกับ HIA และนโยบายสาธารณะ

1) พ.ร.บ.กำ�หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542 ให้อ�ำ นาจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ดีมีสุข เพื่อให้มีนโยบายสาธารณะที่ดี
2) กฎบัตรกรุงเทพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ (Bangkok Charter 2005) ประเทศต่างๆ ที่ได้เข้าร่วมประชุม
ส่งเสริมสุขภาพโลก ครั้งที่ 6 ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2548 ได้มีมติร่วมกันว่า การส่งเสริม
สุขภาพเป็นบทบาทหน้าที่หลักของหน่วยงานภาครัฐทุกฝ่าย การกำ�หนดนโยบายสาธารณะ แผนงานใดๆ ต้องคำ�นึง
ในเรื่องสุขภาพด้วย โดยใช้ HIA เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำ�เนินงานดังกล่าว
3) แผนพัฒนาสุขภาพ ฉบับที่ 10 ได้กำ�หนดยุทธศาสตร์ที่ 3 เกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันและลด
ผลกระทบจากภัยคุกคามต่างๆ ว่า สร้างกลไกและกระบวนการนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพควบคู่ไปกับการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ต่อนโยบายและแผนงานอย่างพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายสำ�คัญและโครงการ
ขนาดใหญ่ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพต้องได้รับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
4) มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 ตามข้อเสนอของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สป.) รับทราบข้อเสนอแนะการพัฒนา HIA ทั้งในเชิงหลักการ กระบวนการ และเชิงองค์กรและ
กลไกการทำ�งาน และมอบหมายให้คณะกรรมาธิการด้านสาธารณสุข (กสธ.) ดำ�เนินการต่อ

งานวิจัย HIA เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

1) HIA กับการพัฒนานโยบายด้านการพัฒนาเมืองและการขนส่ง เช่น
		 - การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากอาคารสูงในเมืองเชียงใหม่
		 - การศึกษาเพือ่ ประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากนโยบายการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองขอนแก่น
		 - การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษาการพัฒนาเมืองและการขนส่งเมืองเชียงใหม่
		 - การให้ความรู้และผลักดันนโยบายสาธารณะเมืองเชียงใหม่
		 - การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากสวนสาธารณะ เทศบาลนครยะลา
		 - การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการจัดการสิ่งปฏิกูล เทศบาลนครอุดรธานี เป็นต้น
2) HIA กับการพัฒนานโยบายด้านอุตสาหกรรมและพลังงาน เช่น
		 - การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากโครงการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลตะวันออก กรณีศกึ ษาการพัฒนา
			 พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
		 - ผลกระทบของโครงการขนาดใหญ่ที่มีต่อสุขภาพของคนจน
		 - กรณีโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี
		 - การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ กรณีศึกษาการจัดการเกลืออีสาน วิถีชีวิตชุมชนสู่อุตสาหกรรม
		 - การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ� เขื่อนปากมูล

การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำ�ปี พ.ศ.2557
เรื่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ

15

		 - การทบทวนสถานการณ์ผลกระทบทางสุขภาพจากการทำ�เหมืองแร่ถ่านหิน
		 - การกำ�หนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จากโครงการพัฒนาเหมืองถ่านหิน
			 เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
		 - ยุทธศาสตร์ภาคประชาชน: การเรียนรู้นโยบายสาธารณะกับการพัฒนาภาคตะวันออก
		 - พลังงานในภาคกลางและภาคตะวันตก: สถานการณ์ ปัญหา และนโยบาย
		 - การศึกษาผลกระทบจากมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพของประชาชน อำ�เภอแม่เมาะ จังหวัดลำ�ปาง
			 เป็นต้น
3) HIA กับการพัฒนานโยบายด้านการเกษตรและอาหาร เช่น
		 - การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในภาคการเกษตร: ประสบการณ์และบทเรียนการทำ�งาน
			 ของเครือข่ายนโยบายการเกษตรและชนบท
		 - เกษตรกรรมยั่งยืน นโยบายการเกษตรเพื่อสุขภาพ
		 - พิษภัยของสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช
		 - กลไกทางกฎหมายและกลไกทางนโยบายเพื่อสนับสนุนการลดการใช้สารเคมีการเกษตร ในจังหวัด
			 เชียงใหม่และจังหวัดลำ�พูน
		 - ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีอันตรายในภาคการเกษตรไทย
		 - การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช กรณีเส้นทางเดินของสารเคมีเกษตร
			 ในพื้นที่ ตำ�บลดอนหัน อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
		 - การปรับเปลี่ยนเรียนรู้ในการเคลื่อนนโยบายสาธารณะภายใต้กระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ
		 - การวิเคราะห์กระบวนการนโยบายสาธารณะ กรณีสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช เป็นต้น
4) HIA กับการพัฒนานโยบายด้านทรัพยากรน้ำ�และสิ่งแวดล้อม เช่น
		 - การศึกษาสภาพปัญหาแม่น้ำ�ปิงกับภาวะสุขภาพของชุมชน
		 - นโยบายสาธารณะ ผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีศึกษาโครงการโขง ชี มูล
		 - การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรูช้ มุ ชนในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ: กรณีศกึ ษาแม่น�้ำ นครนายก
		 - ฐานทรัพยากร..ทุนชีวิตของสังคมไทย
		 - นโยบายน้ำ�: การจัดการคนกับน้ำ�ยุคปฏิรูป
		 - การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ศึกษากรณีโครงการชลประทาน ระบบส่งท่อน้ำ�บ้านกุดแคน
			 อำ�เภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
		 - ผลกระทบจากนโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำ�ทะเลสาบสงขลา
		 - นโยบายของประเทศไทยเรื่องสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรม เป็นต้น
5) HIA กับการพัฒนานโยบายด้านอื่นๆ เช่น
		 - ข้อตกลง TRIPs: สิทธิบัตรยาและผลกระทบทางสุขภาพ
		 - ผลกระทบต่อการเข้าถึงยา จากข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา
		 - การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการท่องเที่ยวในอำ�เภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
		 - การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากนโยบาย 1 ตำ�บล 1 ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

HIA: เครื่องมือเพื่อการปกป้องสิทธิประชาชนและสิทธิชุมชน

นับเป็นครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 บัญญัติเรื่อง “การประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพ” (Health Impact Assessment-HIA) ไว้ในมาตรา 67 วรรคสอง ซึ่งรับรองสิทธิชุมชนที่จะมีส่วนร่วม
ในการริเริ่มดำ�เนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทางคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โดยจะต้องมีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียก่อน
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นอกจากนีย้ งั ต้องมีการจัดตัง้ องค์การอิสระด้านสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้ความเห็นประกอบก่อนการดำ�เนินโครงการ
หรือกิจกรรมดังกล่าวด้วย แต่ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายจัดตั้งองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด กฎหมาย
อีกฉบับที่บัญญัติเรื่องการประเมินผลกระทบทางสุขภาพไว้คือ มาตรา 11 ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
ซึ่งระบุสิทธิของบุคคลที่จะร้องขอและมีส่วนร่วมในการประเมินทั้งนโยบายสาธารณะ (public policy) และโครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ
ข่าวคราวการเรียกร้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ มีให้เห็นเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีต บางกรณีมีการต่อสู้เรียกร้องเป็นเวลานานนับสิบปี
เช่น กรณีชาวบ้านในอำ�เภอแม่เมาะ จังหวัดลำ�ปางที่ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นผลกระทบจากเหมือง
ถ่านหินลิกไนต์เพื่อผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จนเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2552
ศาลปกครองเชียงใหม่ตัดสินให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพได้รับค่าเสียหายจาก กฟผ. หรือกรณีจังหวัด
ระยองที่เป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโรงงานปิโตรเคมีในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พบว่ามีตัวเลข
ผู้ป่วยโรคมะเร็งสูงกว่าจังหวัดอื่นๆ และทำ�ให้พืชผลทางเกษตรได้รับความเสียหายจากสารเคมี ฝุ่นละออง
สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาสุขภาพของผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชุมชนนั้นๆ แม้ว่าโครงการจัดตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือการทำ�เหมืองถ่านหินจะผ่านการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตาม พ.ร.บ.
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 แล้วก็ตาม
อีกทั้งยังก่อให้เกิดความขัดแย้ง แตกแยกของคนในชุมชน วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป เกิดปัญหาสังคม
อาชญากรรมเพิ่มสูงขึ้น สาเหตุของปัญหาน่าจะเกิดจากโครงการเหล่านี้ขาดการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม สังคม คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างรัดกุมและรอบด้าน ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาจไม่
ได้รบั ข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วนจากเจ้าของโครงการ คนในชุมชนไม่มสี ว่ นร่วมในกระบวนการรับฟังความเห็นทีเ่ ปิดกว้าง
เป็นกลาง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพ

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กับการแก้ไขปัญหา

การบัญญัติเรื่อง HIA นี้ไว้ในรัฐธรรมนูญย่อมถือเป็นเรื่องสำ�คัญ อันเป็นผลจากการผลักดันของภาคส่วน
ต่างๆ ทั้งนักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และกลุ่มชาวบ้าน ซึ่งจะเป็นทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้อีกทางหนึ่ง
“การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ” (HIA) ครอบคลุมการประเมินผลกระทบทั้งด้านดีและด้านเสียของ
นโยบาย แผนงาน โครงการทุกแง่มุม การประเมินด้านเสียมีประโยชน์ในการป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ส่วนการประเมินด้านดีก็จะมีส่วนช่วยพัฒนาสุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น
อนึ่งคำ�ว่า “สุขภาพ” นี้มีความหมายกว้างคือ เป็นภาวะสมบูรณ์ทางกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ที่เชื่อม
โยงกันอย่างเป็นองค์รวม (คำ�นิยามตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ) จะเห็นได้ว่าการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
จึงมิใช่การปฏิเสธการพัฒนาทางอุตสาหกรรมแต่อย่างใด หากเป็นการให้โอกาสให้มีกระบวนการพิจารณาผลกระทบ
ต่อสุขภาพอย่างรอบด้าน เพื่อให้ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสามารถนำ�มาใช้เป็นข้อมูลสำ�คัญในการกำ�หนดนโยบายของ
หน่วยงานของรัฐ และการดำ�เนินโครงการ กิจกรรมของภาคธุรกิจเอกชนที่อาจส่งผลกระทบถึงคนในพื้นที่
ดังนั้นการประเมินผลกระทบทางสุขภาพตามมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ จึงน่าจะเป็นเครื่องมือ
ที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานหรือผู้มีอำ�นาจตัดสินใจและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นหลักประกันสุขภาพประชาชน
ในขณะเดียวกันจะช่วยลดผลเสียต่อสุขภาพให้นอ้ ยทีส่ ดุ การประเมินนีม้ ไิ ด้แยกขาดจากการประเมินด้านสิง่ แวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคมหรือความเสี่ยงอื่นๆ แต่อย่างใด HIA จึงน่าจะช่วยแก้ไขจุดอ่อน ข้อบกพร่องของการประเมิน
ที่ใช้อยู่ในประเทศไทย เช่น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือการจัดทำ�รายงานอีไอเอ (EIA) ซึ่งหลายโครงการ
ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องความน่าเชื่อถือของกระบวนการจัดทำ�รายงาน การพิจารณาเห็นชอบ การอ้างข้อมูลหลักฐาน
ทางวิชาการ การตรวจสอบการปฏิบัติตามรายงานอีไอเอของเจ้าของโครงการ
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เราทุกคนคงอยากเห็นการพัฒนาอุตสาหกรรมทีไ่ ม่ท�ำ ร้ายสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวติ ของประชาชนในชุมชน
ไม่แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีจนเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม เราอยากเห็นธุรกิจที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง ไม่มุ่งหวังแต่ผลกำ�ไรมหาศาล หากจะต้องเคารพสิทธิชุมชน วิถีชีวิตของคน
ในท้องถิ่น ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่จะมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดจากมลพิษ ถ้าสามารถทำ�ได้ก็คงไม่มี
การประท้วงเรียกร้องของชาวบ้าน ไม่จำ�เป็นต้องมีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในกฎหมายรัฐธรรมนูญ

HIA: สถานะทางกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

สำ�หรับประเทศไทย ได้ตื่นตัวเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพ และให้ความสำ�คัญกับการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพ (HIA) โดยระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.2550 และ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยมีเนื้อหาดังนี้

รูปแบบการทำ� HIA

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) มีการทำ�ได้ 4 รูปแบบ ดังนี้
1) กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		 ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพตามมาตรา 67 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
2) กรณีการกำ�หนดนโยบายสาธารณะและการดำ�เนินกิจกรรมด้านการวางแผนพัฒนา
3) กรณีบุคคลหรือคณะบุคคลขอใช้สิทธิ ตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
4) กรณีในฐานะกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ไว้ในมาตรา 67 ดังนี้
“สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บำ�รุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุม้ ครองส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้ด�ำ รงชีพ
อยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิต
ของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม
การดำ�เนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำ�มิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วน
ได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และ
ผูแ้ ทนสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาด้านสิง่ แวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบ
ก่อนมีการดำ�เนินการดังกล่าว
สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่น
ของรัฐ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ย่อมได้รับความคุ้มครอง”
จากบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นได้ว่า หากโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ที่มีลักษณะเข้าข่ายและสอดคล้อง
กับการกำ�หนดประเภทและขนาดโครงการ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะต้องมีการ
ดำ�เนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) การจัดทำ�รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)
2) การจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3) การให้ความเห็นขององค์การอิสระ เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจดำ�เนินการโครงการ
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ตารางเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2540 และ พ.ศ.2550 (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ EIA และ HIA)
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2540

รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550

เหตุผลโดยสังเขป

มาตรา 46 บุคคลซึ่งรวมกันเป็น
ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ดั้ ง เดิ ม ย่ อ มมี สิ ท ธิ
อนุ รั ก ษ์ ห รื อ ฟื้ น ฟู จ ารี ต ประเพณี
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ศิ ล ปะหรื อ
วั ฒ นธรรมอั น ดี ข องท้ อ งถิ่ น และ
ของชาติ และมีสว่ นร่วมในการจัดการ
การบำ�รุงรักษา และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อ มอย่ า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น ทั้ ง นี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเป็น ชุมชน
ชุมชนท้องถิน่ หรือชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิม
ย่ อ มมี สิ ท ธิ อ นุ รั ก ษ์ ห รื อ ฟื้ น ฟู จ ารี ต
ประเพณี ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ศิ ล ปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่ และของชาติ
และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุง
รักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความ
หลากหลายทางชี ว ภาพอย่ า งสมดุ ล
และยั่งยืน

เพิ่ ม หลั ก การให้ ชุ ม ชนและชุ ม ชน
ท้ อ งถิ่ น มี สิ ท ธิ ร วมตั ว กั น ในการ
อนุรกั ษ์หรือฟืน้ ฟูจารีตประเพณีได้ไม่
จําเป็นต้องเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
หรือเป็นท้องถิ่นที่รวมตัวกันมาเป็น
เวลานานจนถือว่าเป็นชุมชนท้องถิ่น
ดั้ ง เดิ ม เท่ า นั้ น เพื่ อ ให้ ทุ ก ชุ ม ชน
สามารถอนุรกั ษ์ประเพณีของตนและ
ดู แ ลทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ อ ยู่ ใ น
ชุมชนนั้นได้ เพื่อกําหนดขอบเขต
ของสิทธิชุมชนในการจัดการระบบ
นิเวศของสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุม
ทั้งระบบ ตลอดจนเพื่อให้สามารถ
ใช้สิทธิได้ทันทีอีกด้วย

มาตรา 56 สิ ท ธิ ข องบุ ค คลที่ จ ะ
มี ส่ ว นร่ ว มกั บ รั ฐ และชุ ม ชนในการ
บำ�รุงรักษา และการได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลาก
หลายทางชีวภาพและในการคุม้ ครอง
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพือ่ ให้ด�ำ รงชีพอยูไ่ ด้อย่างปกติ
และต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน
ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ตาม
ที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา 67 สิ ท ธิ ข องบุ ค คลที่ จ ะมี
ส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการ อนุรกั ษ์
บํ า รุ ง รั ก ษาและการได้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละความหลาก
หลายทางชี ว ภาพและในการคุ้ ม ครอง
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ดํารงชีพอยู่ได้อย่างปกติ และ
ต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ
หรื อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของตน ย่ อ มได้ รั บ
ความคุ้มครองตามความเหมาะสม

ตั ด คำ � ว่ า “ทั้ ง นี้ ต ามที่ ก ฎหมาย
บัญญัต”ิ ออก เพือ่ ให้สามารถใช้สทิ ธิ
ได้ทันที และเพื่อขยายสิทธิชุมชน

การดำ � เนิ นโครงการหรื อ กิ จ กรรม
ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบอย่ า ง
รุ น แรงต่ อ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มจะ
กระทำ�มิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและ
ประเมิ น ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้ให้องค์การ
อิสระ ซึง่ ประกอบด้วยผูแ้ ทนองค์การ
เอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นประกอบ
ก่ อ นมี ก ารดำ � เนิ น การดั ง กล่ า วทั้ ง นี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การดําเนินโครงการหรือกิจกรรม ที่อาจ
ก่ อให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า ง
รุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสุ ข ภาพ จะ
กระทํ า มิ ไ ด้ เว้ น แต่ จ ะได้ ศึ ก ษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน
และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิด
เห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระ ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพ และผู้ แ ทน
สถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ดั การการศึกษาด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ
หรือ ด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบ
ก่อนมีการดําเนินการดังกล่าว

เพิ่มเติมประเด็น “สุขภาพ” โดยให้
การดํ า เนิ นโครงการหรื อ กิ จ กรรม
ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบอย่ า ง
รุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ หรื อ สุ ข ภาพ
จะต้องจัดทำ�รายงาน EIA และ HIA
รวมทั้ ง จั ดให้ มี ก ระบวนการรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นของประชาชนผูม้ สี ว่ นได้
เสียก่อน รวมทัง้ ได้เพิม่ องค์ประกอบ
ขององค์ ก ารอิ ส ระ ในส่ ว นของ
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรเอกชน
ด้านสุขภาพ

การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำ�ปี พ.ศ.2557
เรื่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ
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รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2540

รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550

เหตุผลโดยสังเขป

สิ ท ธิ ข องบุ ค คลที่ จ ะฟ้ อ งหน่ ว ย
ราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือ
องค์ ก ารอื่ น ของรั ฐ เพื่ อให้ ป ฏิ บั ติ
หน้ า ที่ ต ามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นกฎหมาย
ตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสองย่ อ ม
ได้รับความคุ้มครอง

สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
ส่วนท้องถิน่ หรือองค์การอืน่ ของรัฐทีเ่ ป็น
นิ ติ บุ ค คล เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต าม
บทบัญญัตินี้ย่อมได้รับความคุ้มครอง

รั บ รองสิ ท ธิ ชุ ม ชนในการฟ้ อ งคดี
ที่เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้
ทํ าให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มมากขึ้ น
ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
ทํ าให้ ป ระชาชนที่ อ าจจะได้ รั บ ผล
กระทบจากการดํ า เนิ นโครงการ/
กิจกรรมสามารถแสดงความคิดเห็น
เพื่อปกป้องสิทธิของตนเองได้

2. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ การให้ประชาชน
ทั้งที่เป็นบุคคลและคณะบุคคลได้เข้ามามีส่วนร่วมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
(HIA) นอกจากนี้ยังมีธรรมนูญสุขภาพ และประกาศสำ�นักงานสุขภาพแห่งชาติ โดยได้บัญญัติไว้ในหมวดต่างๆ ดังนี้

2.1 สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

มาตรา 5 บุคคลมีสิทธิในการดำ�รงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ บุคคลมีหน้าที่
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการดำ�เนินการให้เกิดสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 25(5) คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) มีหน้าที่และอำ�นาจกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับระบบสุขภาพ และผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะทั้งระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการ
มาตรา 10 บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูล คำ�ชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ ก่อนการ
อนุญาต หรือการดำ�เนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของชุมชนและแสดง
ความเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว
มาตรา 11 บุคคลหรือคณะบุคคล มีสิทธิร้องขอให้มีการประเมินและมีสิทธิร่วมในกระบวนการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ

2.2 ประกาศคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ

สำ�หรับแนวทางการทำ� HIA นั้น ใช้ตามประกาศคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทาง
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ.2552 ซึ่งในประกาศดังกล่าว ได้มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นจากสาธารณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ 2 กระบวนการ คือ กระบวนการ Public Scoping และ
Public Review

2.3 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552

หมวด 5 การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ (ข้อ 38)
ให้รัฐจัดให้มีกลไกทำ�หน้าที่ในการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ให้รัฐส่งเสริม อปท. ให้มีศักยภาพในการใช้กระบวนการ HIA ในการกำ�หนดนโยบาย จัดทำ� หรืออนุญาต
ให้มีการดำ�เนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และติดตามให้ผู้ดำ�เนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ดำ�เนินการด้วยความรับผิดชอบ
ให้รัฐส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมตัวกันและมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
เพื่อปกป้องสิทธิของชุมชนจากการดำ�เนินนโยบายสาธารณะ โครงการ หรือกิจกรรมที่จะดำ�เนินการในชุมชน และจัด
ให้มีกลไกการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับผลกระทบและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที

2.4 คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
			 (HIA Commission)

			 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก HIA
			 โดยให้มีหน้าที่ดังนี้
			 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก รูปแบบ องค์กร หลักเกณฑ์และวิธีการทำ� HIA
			 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำ�งานเครือข่าย HIA
			 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและจัดการความรู้ การพัฒนาศักยภาพ การสื่อสารสาธารณะ และ
				 ระบบข้อมูล HIA
			 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ HIA for HPP ผ่านสมัชชาสุขภาพ และช่องทางอื่นๆ

3. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

ในการดำ�เนินโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จำ�เป็นต้องมีการ
จัดทำ�รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม หรือ Environmental Impact Assessment (EIA) ตาม พ.ร.บ.
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ได้มีประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำ�หนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ที่ต้อง
จัดทำ�รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 ซึ่งล่าสุดในปี พ.ศ.2555 ทางกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกประกาศประเภทและขนาดโครงการที่ต้องจัดทำ�รายงาน EIA จำ�นวน
35 ประเภทโครงการ
ต่อมาภายหลังจากทีร่ ฐั ธรรมนูญฯ พ.ศ.2550 ได้บญ
ั ญัตใิ ห้มกี ารทำ� HIA ดังนัน้ ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม จึงได้มกี ารประกาศเกีย่ วกับการทำ� HIA รวมกับ EIA ซึง่ เรียกว่า การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
และสุขภาพ (EHIA) ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ดังนี้
1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ
สํ า หรั บโครงการหรื อ กิ จ การที่ อ าจก่ อให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรง ทั้ ง ทางด้ า นคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2553 (ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553) มีจำ�นวนทั้งสิ้น 11 ประเภทโครงการ
2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ
สําหรับโครงการหรือกิจการทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทัง้ ทางด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อม ทรัพยากร
ธรรมชาติและสุขภาพ ทีส่ ว่ นราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 (ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553)
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3) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ
และแนวทางในการจัดทำ�รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำ�หรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผล
กระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ประกาศ ณ วันที่ 29
ธันวาคม พ.ศ.2552) โดยมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน (ก.-ง.) ดังนี้
		 ก. แนวทางการจัดทำ�รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำ�หรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้
			 เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
		 ข. แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สำ�หรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
			 ชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
		 ค. แนวทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ
			 สิ่งแวดล้อมสำ�หรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน
			 คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
		 ง. กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงาน
			 อนุญาต

สรุปเครื่องมือ HIA, EIA และ EHIA

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment; HIA) นัน้ เป็นเครือ่ งมือตาม พ.ร.บ.
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และนำ�ไปสู่การวางแผนการพัฒนาที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดี
และลดปัจจัยกำ�หนดสุขภาพ
ส่วนเครื่องมือที่สนับสนุนการตัดสินใจระดับโครงการ คือ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment; EIA) ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
สำ�หรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 67 วรรค 2 นั้นได้บัญญัติเครื่องมือทั้งสอง
ข้างต้นคือ HIA และ EIA เข้าไว้ในรายงานฯ ฉบับเดียวกัน รวมเรียกว่า การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ (Environment and Health Impact Assessment; EHIA)

ประเด็นที่ควรพิจารณาในการดำ�เนินการทางด้านผลกระทบทางสุขภาพ

1) การสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมและมีสำ�นึกด้านสุขภาพ
2) ภาครัฐยังขาดการให้ความสำ�คัญของภาคประชาชนในการให้เข้ามามีส่วนร่วมต่อประเด็นผลกระทบทาง
		สุขภาพ
3) ขาดมาตรการรองรับการแก้ไขปัญหา และกระบวนการทางสังคม เมื่อเกิดปัญหาขึ้น การแก้ไขปัญหา
		 มักแก้ที่ปลายเหตุหรือเมื่อเกิดปัญหาแล้ว
4) การเสริมสร้างจิตสำ�นึกในภาคประชาชนในด้านสุขภาวะ จะต้องมีในทุกกระบวนการของการดำ�เนินการ
		 ทางนโยบาย
5) การพัฒนาหรือการดำ�เนินการทางนโยบายใดๆ ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น
6) ปลูกฝังการรักษาสิทธิในการเข้าไปมีส่วนร่วมและดูแลปกป้องสุขภาวะ ก่อให้เกิดหน้าที่และสำ�นึก
		 ของพลเมืองทุกคน
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7)
		
8)
		
9)
		

การบิดเบือนข้อมูลและการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงของบุคคลนั้น ควรมีมาตรการในการลงโทษ
ทางกฎหมาย
นโยบายของรัฐนำ�มาซึ่งความขัดแย้ง แตกแยกในหมู่ประชาชนและชุมชน ควรมีกระบวนการพิจารณา
ที่รอบคอบและรัดกุม
กระบวนการศึกษาในด้านผลกระทบใดๆ ทีผ่ า่ นมา มักมีความอ่อนแอและไม่มกี ารตรวจสอบอย่างรอบคอบ
ก่อนการดำ�เนินการ

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
1) เชิงหลักการ

		 1.1)
				
		 1.2)
				
		 1.3)
		 1.4)
				
				
		 1.5)
				
		 1.6)
				

ให้มีกฎหมายรองรับนโยบายสาธารณะ ด้านผลกระทบทางสุขภาพที่ชัดเจน และกระบวนการ
ในการร่างกฎหมายควรให้ประชาชนมีส่วนร่วม
นโยบายสาธารณะปัจจุบัน ควรเน้นผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนเป็นหลัก ไม่ควรเน้นเรื่อง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
ควรกำ�หนดให้มีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในทุกโครงการพัฒนาของนโยบายสาธารณะ
เน้นกระบวนการการมีสว่ นร่วมภาคประชาชน โดยให้มบี ทบาทในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ในทุกโครงการ ที่เป็นนโยบายสาธารณะในทุกระดับ โดยเฉพาะองค์กรท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่น
นั้นๆ
ควรแยกการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ออกมาจากการประเมินผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม
(EIA)
การสร้างหลักการ หลักวิชาการ และแนวคิดการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ต้องมาจากรากเหง้า
ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ศาสนา และชาติพันธุ์นั้นๆ เป็นสำ�คัญ

		 2.1)
				
		 2.2)
				
		 2.3)
				
		 2.4)
				

สร้างกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน ในการเข้ามาตรวจสอบการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพ เสริมสร้างจิตสำ�นึกในภาคประชาชน ปลูกฝังการรักษาสิทธิด้านสุขภาพ
ส่งเสริมหรือเปิดโอกาสให้ผปู้ ระเมินผลกระทบทางสุขภาพมาจากทุกกลุม่ ในสังคม และหลากหลาย
คณะประเมิน
มีมาตรการในการปกป้องสิทธิของประชาชนในการได้รับค่าชดเชยจากผลกระทบทางสุขภาพที่เกิด
จากนโยบายสาธารณะ
ควรกำ�หนดหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่น ที่มีเนื้อหาความรู้ด้านผลกระทบทางสุขภาพเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ในเยาวชนทุกระดับ

		 3.1)
				
		 3.2)
				
				

มีสถาบันหรือองค์กรกลาง เพือ่ ดูแลรับผิดชอบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ทีม่ กี ฎหมายบังคับ
ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน
มีกองทุนกลาง และคณะกรรมการกองทุนอิสระ สำ�หรับให้ภาควิชาการและคนในสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบนำ�ไปใช้ เพื่อการประเมินได้ ไม่ใช่เป็นงบประมาณของเจ้าของโครงการที่จัดจ้างทีม
ประเมินผลเอง

2) เชิงกระบวนการ

3) เชิงองค์กรและกลไกการทำ�งาน
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การปฏิรปู ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ (EIA/EHIA)
กับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2550

จากการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 (ปี 2555) ซึ่งจัดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (สช.) ได้มีมติรับรองวาระ 5.6 เรื่อง แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างและระบบการวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/EHIA) โดยมีสถานการณ์ปัญหา ผลกระทบ และข้อเสนอแนะ ดังนี้

สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบ

1. ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ของประเทศไทย
ได้พัฒนาและดำ�เนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือและกลไกที่สำ�คัญในการพิจารณาเห็นชอบของหน่วยงานภาครัฐต่อการอนุมัติ
โครงการพัฒนาทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและต่อเนือ่ งถึงสุขภาพของประชาชนซึง่ โครงการจะต้องมีการ
จัดทำ�รายงาน EIA ที่ประกอบด้วยการคาดการณ์และประเมินผลกระทบ รวมถึงการหามาตรการป้องกัน/จัดการ/ลด
และตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ผ่านมา ระบบและโครงสร้างของการจัดทำ�รายงาน
EIA มีปญ
ั หาในหลายด้านจนส่งผลให้เกิดความขัดแย้งภายในสังคมตามมามากมาย เนือ่ งจากไม่ได้มกี ารปรับปรุงพัฒนา
ระบบและโครงสร้างให้มีความสอดคล้องและเท่าทันกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม
ทางการเมือง ดังหลายๆ กรณีที่รายงาน EIA ที่ผ่านความเห็นชอบจากภาครัฐไม่ได้รับความเชื่อถือและยอมรับจาก
ภาคประชาชน (โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการ) ในขณะที่เจ้าของโครงการบางส่วนมีทัศนคติต่อรายงานในแง่
อุปสรรคต่อการขออนุมัติโครงการ จึงไม่เกิดการนำ�มาตรการและข้อเสนอแนะต่อการลดผลกระทบจากโครงการที่อยู่
ในรายงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้ประกอบกิจการและชุมชนอย่างแท้จริง อีกทั้งรายงานในระยะแรกๆ ให้ความ
สำ�คัญต่อผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนน้อยมาก โดยมีตวั อย่างกรณีความขัดแย้งในอดีต เช่น โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ฯลฯ จึงได้เกิดความพยายามในการปรับปรุงระบบ EIA เรื่อยมา
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บญ
ั ญัตแิ ละให้ความสำ�คัญต่อการศึกษาและการ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการ
ดำ�เนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนอย่างรุนแรงทั้งทางสภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร
ธรรมชาติและสุขภาพ ทำ�ให้ในปี พ.ศ.2552 จึงได้มีการผนวกการวิเคราะห์ผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact
Assessment: HIA) เข้ามารวมในรายงาน EIA เดิม ตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 จนเกิดเป็นรายงาน
EIA (กรณีโครงการพัฒนาระดับปกติ) และ EHIA (Environmental & Health Impact Assessment: EHIA)
(กรณีโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อชุมชน) ปัจจุบันมีโครงการหรือกิจการที่ต้องทำ�รายงาน
EIA รวม 35 ประเภท ในขณะที่โครงการหรือกิจการที่อาจทำ�ให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนที่ต้องจัดทำ� EHIA
รวม 11 ประเภท อย่างไรก็ตาม แม้ระบบ EIA/EHIA จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงพบปัญหา
ความขัดแย้งทางสังคมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ สะท้อนให้เห็นถึงรากของปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบที่ยังไม่
ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง จนทำ�ให้เกิดข้อจำ�กัดต่อการทำ�หน้าที่เป็นเครื่องมือและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ต่อการป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และปัญหาดังกล่าวได้อีกต่อไป
3. ปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบของการดำ�เนินงาน EIA/EHIA แบ่งออกเป็นปัญหาเชิงหลักการและระบบ
ปัญหาการจัดทำ�รายงาน ปัญหาการพิจารณารายงานและปัญหาการติดตามตรวจสอบและประเมินผล โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
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3.1 ปัญหาเชิงหลักการและระบบ ได้แก่

			 3.1.1 EIA/EHIA เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบเฉพาะระดับโครงการเท่านั้น อีกทั้งยังขาดการศึกษา
ในประเด็นขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) ของพื้นที่ทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพ
จึงเป็นข้อจำ�กัดทีท่ �ำ ให้ EIA/EHIA เป็นเพียงมาตรการเชิงรับและไม่มปี ระสิทธิภาพสำ�หรับการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม
เท่าที่ควร ส่งผลให้เกิดผลกระทบและความขัดแย้งต่อชุมชนบริเวณรอบโครงการ/กิจการนั้นๆ เช่น กรณีนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จากปัญหาปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ใกล้เคียง จนเกิดกระแสการเรียกร้องของ
ภาคประชาชนต่อการหาแนวทางแก้ไขและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทางแก้ไขจึงควรมีการยกระดับรายงาน
EIA ให้ครอบคลุมการพัฒนาในระดับนโยบายหรือระดับพื้นที่ เพื่อเอื้อต่อการวางแผนนโยบายและพัฒนาพื้นที่ระดับ
ต่างๆ อย่างยั่งยืน อนึ่ง แม้ว่าในปัจจุบันได้มีมติจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (เมื่อ 9 มิถุนายน 2552)
กำ�หนดให้มีการทำ�การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) แต่ยัง
ขาดความเชื่อมโยงระหว่างการทำ� SEA กับ EIA/ EHIA
			 3.1.2 การศึกษาความเหมาะสมและคุ้มประโยชน์ (Feasibility Study) ของโครงการ/กิจการ
พบปัญหาใน 2 ลักษณะ คือ
						 (1) การแยกส่วนการศึกษาจากรายงาน EIA/EHIA ทำ�ให้ EIA/EHIA ไม่สามารถมีบทบาท
							 ในการพิจารณาตัดสินใจเปลี่ยนแปลงหรือยับยั้งโครงการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดผล
							 กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนขาดการมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำ�และคัดเลือก
							 พื้นที่โครงการรวมถึงปิดกั้นการแสวงหาทางเลือกอื่นที่มีความคุ้มค่ากว่า โดยเฉพาะอย่าง
							 ยิ่งในโครงการพัฒนาขนาดใหญ่
						 (2) การไม่รวมต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง อย่างต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมและต้นทุนทางสังคม ทำ�ให้ผล
							 ตอบแทนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบิดเบือนและสร้างปัญหาอย่างต่อเนื่อง
			 3.1.3 แม้กระบวนการจัดทำ� EIA/EHIA จะมีกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็น
ภาคประชาชน (Public Hearing) มากขึ้น แต่ในการดำ�เนินงานจริงยังขาดการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมี
ความหมาย กลายเป็นรูปแบบพิธีกรรมที่จัดเพื่อให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำ�หนด นอกจากนี้ ยังมีปัญหาด้าน
ความโปร่งใสของการดำ�เนินการ ความไว้ใจและเชื่อถือจากภาคประชาชน ตัวอย่างกรณีปัญหาในอดีต เช่น กรณี
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โรงไฟฟ้าหินกรูด-บ่อนอก) ที่มีการเคลื่อนไหวคัดค้านของชุมชน
ในพืน้ ทีอ่ ย่างเข้มข้น จนเกิดการปะทะระหว่างกลุม่ ชุมชนและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอย่างรุนแรง โดยมีสาเหตุเริม่ ต้นจากการ
ที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนผู้ดำ�เนินโครงการ ขาดการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงทางวิชาการ (ที่ถูกต้อง) ของโครงการ
และไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้และแสดงความคิดเห็นในระดับที่เพียงพอ
และมีความหมาย
			 3.1.4 ประเด็นทางด้านกฎหมาย พิจารณาได้เป็นเรื่อง
						 (1) ความสัมพันธ์ที่ไม่สอดคล้องของระบบ EIA/EHIA กับกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
								 ดำ�เนินโครงการ เช่น กฎหมายผังเมือง กฎหมายด้านอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติการ
								 นิคม กฎหมายด้านการก่อสร้างอาคาร กฎหมายทีร่ องรับมาตรการลดผลกระทบทางสุขภาพ
								 เป็นต้น พบว่าบางกรณีในขณะทีร่ ายงาน EIA/EHIA ยังไม่ผา่ นความเห็นชอบตามขัน้ ตอน
								 ของกฎหมาย แต่มีการดำ�เนินโครงการหรือกิจกรรมตามขั้นตอนของกฎหมายอื่นๆ ไป
								 ล่วงหน้า และกลายเป็นแรงกดดันต่อการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายงาน EIA/ EHIA
						 (2) ความล้าสมัยของเนื้อหา บทบัญญัติ การจับปรับและบทลงโทษของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
						 (3) ยังไม่มีกฎหมายที่ให้อำ�นาจในการพิจารณายับยั้งหรือระงับโครงการแก่หน่วยงานที่รับ
								 ผิดชอบพิจารณาโครงการ เช่น คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม (กก.วล.) และคณะกรรมการ
								 ผู้ชำ�นาญการ (คชก.)
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3.2 ปัญหาเชิงการจัดทำ�รายงาน ได้แก่

			 3.2.1 ปัญหาแง่ความสัมพันธ์ของเจ้าของโครงการกับผู้จัดทำ�รายงาน /บริษัทที่ปรึกษาซึ่งอยู่ในความ
สัมพันธ์แบบผูว้ า่ จ้างกับผูร้ บั จ้าง ซึง่ อาจเกิดปัญหาในลักษณะทีผ่ รู้ บั จ้าง (ผูจ้ ดั ทำ�รายงาน/บริษทั ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั อนุญาต
จาก สผ.) จะทำ�รายงานเพือ่ ตอบสนองความต้องการของผู้ว่าจ้าง (เจ้าของโครงการ) มุ่งเน้นทำ�ให้รายงาน EIA/EHIA
ผ่านความเห็นชอบ ซึ่งทำ�ให้ขาดความเป็นอิสระในการทำ�งานและคุณภาพของเนื้องานโน้มเอียงไปและอาจไม่เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริง
			 3.2.2 อายุของรายงาน EIA/EHIA เนือ่ งจากในปัจจุบนั ไม่ได้มกี ารกำ�หนดอายุของรายงานทีไ่ ด้ท�ำ การ
ศึกษาไว้แล้ว ทำ�ให้โครงการที่ผ่านความเห็นชอบรายงานหากไม่เริ่มดำ�เนินการภายในช่วงระยะเวลาอันใกล้ อาจส่งผล
ให้สภาวะการณ์รอบข้างหรือผลกระทบต่างๆ ไม่ตรงกับผลการศึกษาที่ได้ ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
สังคมและสุขภาพมากขึ้น จึงควรมีแนวทางในการกำ�หนดอายุการใช้งาน EIA/EHIA ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คชก.แล้ว
			 3.2.3 ปัญหาเรื่องการกำ�หนดประเภทโครงการโดยใช้ระบบบัญชีรายการ แม้ในปัจจุบันการกำ�หนด
ประเภท ขนาดและพื้นที่โครงการที่ต้องมีการทำ� EIA และ EHIA ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 และ 31 สิงหาคม 2553 ตามลำ�ดับแล้วก็ตาม พบว่าอาจไม่ครอบคลุม
ทุกประเภทโครงการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และมีช่องโหว่ให้เจ้าของโครงการสามารถหลีกเลี่ยงการทำ�รายงาน EIA/
EHIA ได้โดยการลดกำ�ลังผลิต ลดขนาดพื้นที่หรือโครงการให้ต่ำ�กว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ต้องจัดทำ�รายงาน การเปลี่ยนแปลงประเภทโครงการให้เข้าข่ายไม่ต้องขออนุญาต ตัวอย่างเช่น การลดจำ�นวนห้องของโครงการที่พักอาศัย การลด
ขนาดกำ�ลังผลิตของโรงไฟฟ้า เป็นต้น
			 3.2.4 ปัญหาเรื่องความไม่ สะท้ อนการคาดการณ์ ค วามเสี่ ยงทางด้ านสุ ข ภาพตามความเป็ น จริ ง
ของรายงาน EIA/EHIA ต่อกลุ่มเสี่ยงต่างๆ รวมถึงขาดการวิเคราะห์เชื่อมโยงระหว่างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
กับผลกระทบด้านสุขภาพ ความไม่ชัดเจนของมาตรการลดผลกระทบทางสุขภาพและขาดผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบ
สำ�หรับวิเคราะห์และติดตามประเด็นสุขภาพ

3.3 ปัญหาเชิงการพิจารณารายงาน ได้แก่

			 3.3.1 ปัญหาในด้านการเข้าถึงเอกสารรายงาน EIA/EHIA ของภาคประชาชน ส่งผลต่อความ
เชื่อถือ ความไว้วางใจต่อกระบวนการทำ�งานของหน่วยงานภาครัฐและผู้มีสิทธิจัดทำ�รายงาน และในบางกรณีอาจทำ�ให้
รายงานขาดความสมบูรณ์ของข้อมูล เนื่องจากภาคประชาชนขาดโอกาสในการเพิ่มเติมข้อมูลสำ�คัญในพื้นที่และการ
เสนอความคิดเห็น
			 3.3.2 การสือ่ สารผลการศึกษาและรายงานต่อเวทีการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน ด้วยรูปแบบรายงาน
เองทำ�ให้ตวั รายงานมีเนือ้ หาทีค่ อ่ นข้างมาก และเป็นการศึกษาแบบแยกส่วนในแต่ละประเด็น ทำ�ให้มองความเชือ่ มโยง
ในแต่ละเรื่องได้ยาก การใช้ศัพท์เทคนิคค่อนข้างมาก เป็นต้น ซึ่งหากนำ�ผลการศึกษาสื่อสารสู่วงรับฟังความคิดเห็น
ของภาคประชาชนจะยิ่งเกิดความยุ่งยาก ซับซ้อนต่อความเข้าใจของภาคประชาสังคมได้
			 3.3.3 ไม่มีเงื่อนไขข้อกำ�หนดเกี่ยวกับระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขรายงาน EIA/EHIA ภายหลัง
จากที่ผ่านกระบวนการพิจารณาจาก คชก. (ในช่วงระยะเวลา 45 วัน) แล้ว ทำ�ให้หากใช้เวลาในการแก้ไขยาวนาน
สถานการณ์หรือข้อมูลบางส่วนในพื้นที่โครงการอาจเปลี่ยนแปลงไปมากและไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์
ผลกระทบในรายงานอีกต่อไป
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			 3.3.4 โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ต่อการเสนอ
ความเห็นต่อรายงาน EIA/EHIA สำ�หรับโครงการของรัฐทีต่ อ้ งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ซึง่ มีองค์ประกอบ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 (มาตรา 13-21) โดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานและมีรฐั มนตรีวา่ การกระทรวงและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นสิง่ แวดล้อมเป็นกรรมการ
ที่คัดเลือกโดยรัฐมนตรี ทำ�ให้อาจขาดความเป็นอิสระในการตัดสินใจ รวมทั้งปัญหาเรื่องความขัดแย้งเชิงอำ�นาจหน้าที่
ต่อการพิจารณารายงาน EIA/EHIA เนื่องจากในหลายกรณีหน่วยงานภาครัฐเองก็มีสถานะเป็นเจ้าของโครงการ
			 3.3.5 ปัญหา/อุปสรรคของคณะกรรมการชำ�นาญการ (คชก.) ต่อกระบวนการพิจารณาเห็นชอบ
โครงการ แบ่งเป็น
						 (1) ด้านองค์ประกอบของคณะทำ�งาน โดยในปี 2554 มี คชก.ได้รับการแต่งตั้งจากประธาน
							 คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติจ�ำ นวน 10 คณะ ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษา
							 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ซึ่งประกอบด้วยประธาน เจ้าหน้าที่ผู้มีอำ�นาจ
							 ตามกฎหมายหรือกิจการที่ต้องจัดทำ�รายงาน EIA ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 9 ท่าน แต่พบว่า
							 ยังขาดองค์ประกอบจากภาคส่วนประชาสังคม/ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
						 (2) ด้านกระบวนการทำ�งาน เช่น การขาดผูแ้ ทน/การสนับสนุนด้านข้อมูลในระดับจากพืน้ ทีเ่ พือ่
							 ประกอบการพิจารณาโครงการ การไม่สามารถเข้าไปพิจารณาสภาพพื้นที่โครงการเนื่องจาก
							 ข้อจำ�กัดด้านงบประมาณและเวลา เป็นต้น
			 3.3.6 ปัญหาโครงสร้างของสำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อการดำ�เนินงานพิจารณารายงาน EIA/EHIA พบว่า สผ.เป็นหน่วย
โครงสร้างหลักทำ�หน้าที่ขับเคลื่อนระบบ EIA/EHIA ตั้งแต่กระบวนการพิจารณารายงาน กลั่นกรอง/ตรวจสอบ/เสนอ
ความเห็นต่อ คชก.ในแต่ละคณะ จนถึงพัฒนาเทคนิค/กระบวนการของระบบ EIA/EHIA โดยภาระงานที่ล้นมือ
ทำ�ให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ เช่น การขาดแคลนนักวิชาการที่มีความชำ�นาญที่เพียงพอต่อจำ�นวนโครงการที่พิจารณา
ในแต่ละปี การทำ�งานแบบรายโครงการ (Project-based) ทำ�ให้ขาดการมองภาพรวม หรือผลจากการอนุมัติโครงการ
ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสามารถในการประเมินสถานการณ์ระดับพื้นที่

3.4 ปัญหาเชิงการติดตามตรวจสอบและประเมินผล ได้แก่

			 3.4.1 หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตสามารถติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่กำ�หนดไว้ในรายงาน EIA/EHIA และที่ระบุไว้เป็นเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต เฉพาะที่อยู่ในอำ�นาจ
ตามกฎหมายของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตหรืออยู่ในขอบเขตพื้นที่โครงการเท่านั้น ทำ�ให้ขาดการประสานติดตาม
ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ
			 3.4.2 ปัญหาการขาดการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฎิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ระบุไว้
ในรายงาน EIA/EHIA ทำ�ให้โครงการจำ�นวนมากไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่วางไว้อย่างเคร่งครัด แม้ว่าทาง สผ.จะมีการ
จัดตั้งทีมติดตามภายใน แต่ก็ยังประสบปัญหาความไม่เพียงพอของบุคลากรต่อจำ�นวนโครงการ การไม่มีอำ�นาจและ
บทลงโทษสำ�หรับเจ้าของโครงการที่กระทำ�ความผิด แม้กระทั่งขาดการติดตามประสานงานในเชิงพื้นที่ว่าได้มีการ
ฝ่าฝืนการดำ�เนินโครงการถึงแม้ว่า EIA/EHIA มีปัญหาหรือไม่ก็ตาม
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นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการจัดทำ�รายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม (สำ�หรับโครงการ/กิจการ
ที่กำ�หนดไว้ตามประกาศกระทรวง) ในปัจจุบันอ้างอิงตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2535 และได้มีการเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบทางสุขภาพเข้ามาในปี พ.ศ.2552 อ้างอิงมาตรา 67 วรรค 2
ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 แต่ยังพบปัญหาระบบและโครงสร้างในการจัดทำ�รายงาน EIA/EHIA ดังสถานการณ์
ปัญหาข้างต้น แม้ว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำ�ร่างแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ซึ่งมีเนื้อหาในร่างกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระบบการวิเคราะห์
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ แต่ไม่ได้เป็นการแก้ไขปรับปรุงเพื่อการปฎิรูปเชิงโครงสร้างและระบบ EIA/
EHIA ซึ่งขณะนี้สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจแก้ไขร่างกฎหมายเสร็จแล้ว และอยู่ในระหว่างขั้นตอน
รอการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

การจัดทำ�ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใหม่

รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2557 ฉบับชั่วคราว ได้บัญญัติให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่จัดทำ�ร่าง
รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ เพื่อเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยได้บัญญัติไว้ในมาตรา 34-35 ดังนี้

อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

มาตรา 34 ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจัดทำ�ร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับความเห็นหรือข้อเสนอแนะจากสภาปฏิรูปแห่งชาติตามมาตรา 31 (2) แล้วเสนอต่อสภาปฏิรูป
แห่งชาติเพื่อพิจารณา
ในการจัดทำ�ร่างรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนำ�ความเห็นหรือข้อเสนอแนะของ
สภาปฏิรูปแห่งชาติตามมาตรา 31 (2) ความเห็นของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ และความเห็นของประชาชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาด้วย
มาตรา 35 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ต้องจัดทำ�ร่างรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย
(1) การรับรองความเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้
(2) การให้มกี ารปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขทีเ่ หมาะสมกับสภาพสังคม
ของไทย
(3) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมทั้งกลไกในการกำ�กับและควบคุมให้การใช้อำ�นาจรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
และประชาชน
(4) กลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการป้องกันและตรวจสอบมิให้ผเู้ คยต้องคำ�พิพากษาหรือคำ�สัง่ ทีช่ อบด้วยกฎหมาย
ว่ากระทำ�การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือเคยกระทำ�การอันทำ�ให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม เข้าดำ�รง
ตำ�แหน่งทางการเมืองอย่างเด็ดขาด
(5) กลไกที่มีประสิทธิภาพที่ทำ�ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมืองและพรรคการเมือง
สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือดำ�เนินกิจกรรมได้โดยอิสระ ปราศจากการครอบงำ�หรือชี้นำ�โดยบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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(6) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเสริมความเข้มแข็งของหลักนิติธรรม และการสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนและทุกระดับ
(7) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการปรับโครงสร้างและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมอย่างยั่งยืน และป้องกันการบริหารราชการแผ่นดินที่มุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว
(8) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของรัฐให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและตอบสนองต่อประโยชน์ส่วนรวม
ของประชาชนโดยสอดคล้องกับสถานะทางการเงินการคลังของประเทศ และกลไกการตรวจสอบและเปิดเผยการ
ใช้จ่ายเงินของรัฐที่มีประสิทธิภาพ
(9) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันมิให้มีการทำ�ลายหลักการสำ�คัญที่รัฐธรรมนูญจะได้วางไว้
(10) กลไกที่จะผลักดันให้มีการปฏิรูปเรื่องสำ�คัญต่างๆ ให้สมบูรณ์ต่อไป
ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาถึงความจำ�เป็นและความคุ้มค่าที่ต้องมีองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
หรือองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นโดยอาศัยอำ�นาจตามรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่จำ�เป็นต้องมี ให้พิจารณามาตรการที่จะให้การ
ดำ�เนินงานขององค์กรดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย

อำ�นาจหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

ตามรัฐธรรมนูญฯ (ชั่วคราว) พ.ศ.2557 มาตรา 31 สภาปฏิรูปแห่งชาติ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปด้านต่างๆ ตามมาตรา 27 เสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อประโยชน์ในการจัดทํา
ร่างรัฐธรรมนูญ
(3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจัดทําขึ้น
ในการดําเนินการตาม (1) หากเห็นว่ากรณีใดจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญขึ้นใช้บังคับ ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติจัดทําร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อ
พิจารณาต่อไป ในกรณีที่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้จัด
ทําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการต่อไป
ให้สภาปฏิรปู แห่งชาติเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะตาม (2) ต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติครั้งแรก ให้นําความในมาตรา 13 และมาตรา 18 มาใช้บังคับ
แก่การปฏิบัติหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติด้วยโดยอนุโลม

การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำ�ปี พ.ศ.2557
เรื่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ

29

ตารางแสดงขั้นตอนการจัดทำ�รัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่ (พ.ศ.2558)
ลำ�ดับที่

ขั้นตอนการจัดทำ�รัฐธรรมนูญ

วันที่กำ�หนดแล้วเสร็จ

1

ประชุม สปช. ครั้งแรก

21 ตุลาคม 2557

2

ประธาน สปช. ตั้งคณะ กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญ

4 พฤศจิกายน 2557

3

สปช. เสนอความเห็นต่อ กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญ

19 ธันวาคม 2557

4

คณะกรรมาธิการจัดทำ�ร่างรัฐธรรมนูญ

17 เมษายน 2558

5

สปช. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็น

27 เมษายน 2558

6

สปช./ครม./คสช. เสนอคำ�ขอแก้ไขเพิ่มเติม

26 พฤษภาคม 2558

7

กมธ. พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ

28 กรกฎาคม 2558

8

สปช. พิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ

11 สิงหาคม 2558

9

ประธาน สปช. นำ�ร่างรัฐธรรมนูญ ขึ้นทูลเกล้าถวาย

9 กันยายน 2558

ความเห็นต่อการปฏิรูประบบ HIA ในรัฐธรรมนูญฯ และการปฏิรูปประเทศ

ในโอกาสที่มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่ และการปฏิรูปประเทศไทย ได้มีหน่วยงานต่างๆ เสนอ
ความเห็นและข้อเสนอแนะ เกีย่ วกับการปฏิรปู ระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment;
HIA) และ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment; EIA) ดังนี้
1. คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
2. คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
3. สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555
4. คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)
5. สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
6. คณะทำ�งานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ กระทรวงกลาโหม
7. นักวิชาการด้านต่างๆ
8. การเสวนา “การปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กับรัฐธรรมนูญฯ
ฉบับใหม่ เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
ความเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานและบุคคลดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวกับ HIA/EIA สรุปได้ดังนี้
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		 1. ความเห็นของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
			 สภาปฏิรูปแห่งชาติ ต่อรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่
คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ที่จะให้บัญญัติในรัฐธรรมนูญฯ (3 ธันวาคม 2557) สรุปได้ดังนี้
• สิทธิของบุคคล “รัฐต้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดี”
• เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน การดำ�เนินการของรัฐในการจัดทำ�แผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม หรือการจัด
		 ทำ�โครงการพัฒนาใดๆ ในระดับชาติ จะต้องมีการศึกษาและจัดทำ�รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
		 ยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment; SEA) เพื่อประกอบการพิจารณาความเป็นไป
		 ได้ทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ สังคมและวิศวกรรม ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
		 ในพื้นที่อย่างแท้จริง
คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้เสนอกรอบการดำ�เนินงานในการ
ปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (9 ธันวาคม 2557)
• องค์การอิสระ (คณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ)
• การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment; SEA)
• กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และมาตรการติดตามตรวจสอบ (Monitoring) /
		 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation)
• องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และกองทุนด้านการวิเคราะห์
		 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
• การแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
• การบูรณาการในการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่ประชุมของคณะอนุกรรมาธิการด้าน EIA (23 ธันวาคม 2557) ยังมีความเห็นเพิ่มเติมอีก ดังนี้
• ในกรณีของโครงการทีก่ อ่ ให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิง่ แวดล้อม ควรมีการจัดทำ�รายงานการวิเคราะห์
		 ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) พร้อมกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)
		 ไปในคราวเดียวกัน หรือรวมเป็นเล่มเดียวกันได้หรือไม่ ซึ่งจะนำ�ไปหารือในคณะอนุกรรมาธิการต่อไป
• การพิจารณาเกี่ยวกับการดำ�เนินงานขององค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในประเด็นที่มา
		 การจัดตัง้ องค์การอิสระ กระบวนการดำ�เนินงาน รวมถึงการรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการ
		 ดำ�เนินงานขององค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)

		 2. ความเห็นของคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ
			 ต่อรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่
ในการประชุมของคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข (25 พฤศจิกายน 2557) ได้มีความเห็นและ
เสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ดังนี้
• สุขภาพของประชาชนต้องเป็นพื้นฐานสำ�คัญที่รัฐมีหน้าที่สร้างเสริม พัฒนา ปกป้อง คุ้มครอง และดูแล
		 ให้บคุ คลสามารถอยูใ่ นสังคมและสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาวะ โดยการกำ�หนดนโยบาย เพือ่ พัฒนา
		 ประเทศในทุกด้าน ต้องมิให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพต่อประชาชน โดยเน้นกลไกกระบวนการมีสว่ นร่วม
		 ของภาคส่วนต่างๆ ในสังคมทุกระดับ
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• ผลกระทบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ปฏิรูปการสังเคราะห์และประเมิน
		 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/EHIA)
• รัฐต้องส่งเสริมให้บุคคลมีหน้าที่ในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพส่วนตนและบุคคลในครอบครัว โดยไม่
		 ก่อเหตุอันตรายหรือความเดือดร้อนแก่บุคคลอื่น ชุมชน และสังคม รวมทั้งการให้ข้อมูลด้านสุขภาพที่
		 ถูกต้องและทันสมัยแก่ประชาชน
คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปนโยบายสาธารณะ ได้เสนอขอบเขตหัวเรื่องเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ (HIA) ที่จะนำ�มาพิจารณาศึกษา คือ
• ผลกระทบทางสุขภาพ (2 ธันวาคม 2557)
• การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ (9 ธันวาคม 2557)

		 3. ความเห็นของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ต่อรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่
ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เมื่อปี พ.ศ.2555 ได้มีมติรับรอง (ร่าง) แนวทางการปฏิรูป
โครงสร้างและระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/EHIA) ดังนี้
การปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/EHIA)
การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ได้พิจารณารายงานเรื่องการปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(EIA/EHIA)
ตระหนัก ว่าระบบและโครงสร้างของระบบวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดำ�เนินการอยู่
ในปัจจุบันมีปัญหาหลายด้าน และมีข้อจำ�กัดหลายประการต่อการใช้เป็นเครื่องมือและกลไกที่มีประสิทธิภาพต่อการ
จัดการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และลดความขัดแย้งระหว่างภาคส่วนต่างๆ ได้ตามเจตนารมณ์และ
วัตถุประสงค์ของระบบวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ห่วงใย ว่าหากยังคงไม่มีการแก้ไขปรับปรุงการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจะเพิ่มโอกาส
เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน จนขยายสู่ความขัดแย้งระหว่างภาคเอกชนหรือ
หน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าของโครงการกับภาคประชาชน/ชุมชน และการสูญเสียทางเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อยๆ
รับทราบ ว่าได้มีความพยายามแก้ไขกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงระบบการวิเคราะห์
ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ผ่านการตรวจแก้ไขจาก
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และอยู่ในระหว่างขั้นตอนการรอเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา แต่ยังคงพบว่า
มีประเด็นเรื่องมาตรการควบคุม กฎหมาย/กฎระเบียบสำ�หรับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไม่ครอบคลุมรอบด้าน
ต่อสถานการณ์ปัญหาที่พบในปัจจุบัน
เห็นว่า ทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในภาครัฐและเอกชน (ในฐานะเจ้าของโครงการ) บริษทั ทีป่ รึกษา/มหาวิทยาลัย
(ในฐานะผู้จัดทำ�รายงาน) และภาคประชาชน (ในฐานะผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ) ควรมีส่วนร่วมแก้ไขและ
ผลักดันแนวทางปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
จึงมีมติดังต่อไปนี้
1) รับรอง (ร่าง) แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างและระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ตามเอกสารภาคผนวก ท้ายมตินี้ เพือ่ เป็นกรอบแนวทางในการผลักดันให้เกิดการปฏิรปู โครงสร้างและระบบการวิเคราะห์
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติข้อ 2 และข้อ 3
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2) ขอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เสนอต่อประธานรัฐสภา คณะกรรมการปฏิรปู กฎหมาย คณะกรรมการ
องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาใช้แนวทางในข้อ 1 เพื่อผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างและระบบการ
วิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
3) ขอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณาจัดตั้ง “คณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างและระบบ
การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ
เช่น สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำ�นักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุม้ ครองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน เช่น องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และภาคประชาชน ร่วมอยู่ในคณะอนุกรรมการฯ เพื่อนำ�แนวทางการปฏิรูป
โครงสร้างและระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในข้อ 1 ไปดำ�เนินการแปลงสู่การปฏิบัติ
4) ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำ�แนวทางการปฏิรูปฯ ตามข้อ 1 ที่เกี่ยวข้องกับอำ�นาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคม
5) ขอให้เครือข่ายภาคประชาสังคม เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ องค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันผลักดันการ
ปฏิรูปโครงสร้างและระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามแนวทางในข้อ 1 โดยอาจผ่านช่อง
ทางการดำ�เนินงานของแต่ละเครือข่าย/องค์กร และขอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการดำ�เนินงาน
6) ขอให้รฐั บาลเร่งรัดผลักดันให้มกี ารตรากฎหมายองค์กรอิสระด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ (ตามมาตรา 67
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550) อย่างเร่งด่วน เพื่อปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
7) ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6

เป้าหมาย
การผลักดันให้เกิดการปฏิรูปโครงสร้างและระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อย่าง
มีประสิทธิภาพและครอบคลุมปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพได้อย่างครบถ้วน รอบด้าน
และในท้ายที่สุดนำ�ไปสู่การปรับแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างและระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ด้านหลักการและระบบ EIA/EHIA
		 1.1 กำ�หนดให้มีการจัดทำ�รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental
Assessment: SEA) โดยคำ�นึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อนให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนด้านการพัฒนา
และมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยเพิ่มเติมเรื่อง
การจัดทำ�รายงาน SEA และความเชื่อมโยงระหว่างการทำ� SEA กับ EIA/EHIA
		 1.2 มีการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) ของพื้นที่ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และในรายงานต้องมี
การประเมินว่าหากมีโครงการหรือกิจกรรมเพิ่มเข้าไปในพื้นที่จะส่งผลต่อศักยภาพในการรองรับของพื้นที่อย่างไร
		 1.3 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และ คณะกรรมการผู้ชำ�นาญการ ควรมีกระบวนการพิจารณา
โครงการทีเ่ ป็นประเภทเดียวกันหรืออยูใ่ นบริเวณพืน้ ทีใ่ กล้กนั ในลักษณะการพิจารณาเชิงระบบ/พืน้ ที่ (ไม่แยกเป็นแต่ละ
โครงการ) โดยคำ�นึงถึงศักยภาพในการรองรับเชิงพื้นที่

การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำ�ปี พ.ศ.2557
เรื่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ

33

		 1.4 ปรับปรุงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study: FS)
ใน 2 ลักษณะ คือ 1) การพิจารณา FS ที่เชื่อมโยงกับ EIA/EHIA และ 2) เพิ่มการศึกษาอัตราผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจของโครงการ จะต้องประเมินรวมต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ เศรษฐกิจของชุมชน และสังคมด้วย
		 1.5 หากผลการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านสุขภาพบ่งชี้ว่ามีความรุนแรงสูง และไม่อาจ
มีมาตรการลดผลกระทบได้อย่างเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริง ให้สามารถใช้รายงาน EIA/ EHIA เป็นเหตุผล
ในการตัดสินใจระงับโครงการได้ ทั้งกรณีโครงการภาครัฐและโครงการภาคเอกชน
		 1.6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรใช้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพเป็นข้อมูล
หลักสำ�คัญในกระบวนการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตการดำ�เนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจการที่ต้องจัด
ทำ�รายงาน EIA/EHIA
		 1.7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
				 1.7.1 ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ
						
• ในกรณีที่เป็นโครงการประเภทเดียวกันและอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้กัน ควรกำ�หนด
							 หลักเกณฑ์สำ�หรับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยวิธีการจัดร่วมกันหลายโครงการ
							 โดยมีกลไกการพิจารณากลั่นกรองและอนุญาตให้ดำ�เนินการโดยให้ชุมชนในพื้นที่เป็น
							 ผู้ตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อลดภาระของภาคประชาชนที่ต้องเข้าร่วมเวทีการมีส่วนร่วม
						
• ควรปรับปรุงกฎกติกาที่เกี่ยวข้องกับการรับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ
							 เอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย
							 มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Output) ของการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพ โดยไม่เป็นกฎเกณฑ์ที่แข็งตัว
							 เกินไป โดยยึดถือการปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 56 57 58 59 และ
							 มาตรา 66 และ 67
						
• ควรกำ�หนดแยกสัญญาว่าจ้างการกำ�หนดขอบเขตการศึกษาและแนวทางประเมินผล
							 กระทบโดยสาธารณะ (Public Scoping) กับสัญญาว่าจ้างการดำ�เนินการประเมินผล
							 กระทบ (Assessment) ออกจากกัน เพื่อนำ�ผลจากการทำ� Public Scoping มากำ�หนด
							 เป็นสัญญาว่าจ้างการประเมินผลกระทบทีเ่ หมาะสมและมีงบประมาณดำ�เนินการเพียงพอ
							 โดยจะต้องให้มกี ลไกพิจารณาเห็นชอบขอบเขตการศึกษาและแนวทางประเมินผลกระทบ
							 โดยสาธารณะก่อนที่จะมีการดำ�เนินการประเมินผลกระทบต่อไป
				 1.7.2 ด้านผู้มีสิทธิจัดทำ�รายงาน EIA/EHIA
						
• ผูม้ สี ิทธิจดั ทำ�รายงาน EIA/EHIA ต้องมีบคุ ลากรทีม่ ีความเชีย่ วชาญ มีทกั ษะด้านการจัด
							 กระบวนการรับฟังความเห็นแบบมีสว่ นร่วม รวมถึงมีความรูด้ า้ นสิทธิชมุ ชน โดยควรกำ�หนด
							 ให้มีการออกใบรับรอง (Certificate) ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วม
				 1.7.3 ด้านชุมชน
						
• กำ�หนดให้มีระบบการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางวิชาการของชุมชนซึ่งชุมชนเป็นผู้ให้ความ
							 เห็นชอบ เพือ่ ทำ�หน้าทีใ่ นการช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่ชมุ ชน ช่วยอ่านวิเคราะห์เอกสาร
							 รายงาน และเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการศึกษา
							 โดยมีการสนับสนุนด้านงบประมาณดำ�เนินการที่เพียงพอ ทั้งนี้ อาจใช้งบประมาณจาก
							 “กองทุนการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” (ข้อ 2.1) และให้ชุมชน
							 ในพื้นที่มีส่วนร่วมในการช่วยวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และ
							 ช่วยเหลือด้านวิชาการ
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		 1.8 ควรเสริมสร้างขีดความสามารถชุมชน (Capacity Building) ต่อสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งในกระบวนการ
การมีส่วนร่วมและการเข้าถึงข้อมูลของโครงการตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำ�รายงานจนถึงขั้นพิจารณาเห็นชอบรายงาน
		 1.9 ควรมีการเปิดเผยข้อมูล เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องและรายงานการประเมินผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมและ
สุขภาพ ทั้งในช่วงระหว่างการจัดทำ�รายงาน ช่วงระหว่างพิจารณา ช่วงการปรับปรุง และหลังการพิจารณาให้ความเห็น
ชอบรายงาน สู่สาธารณะและองค์กรต่างๆ (เช่น คณะกรรมการองค์กรอิสระสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ คณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ ฯลฯ) รวมทัง้ รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายและทั่วถึง
2. ด้านการจัดทำ�รายงาน
		 2.1 ควรจัดตั้ง “กองทุนการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” โดยให้เจ้าของโครงการ
หรือกิจการที่ต้องจัดทำ�รายงาน EIA/EHIA เป็นผู้ส่งเงินเข้ากองทุนตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำ�หนดขึ้น และให้มี
หน่วยงานเฉพาะที่มีการบริหารงานโดยอิสระเป็นผู้บริหารจัดการกองทุน ทำ�หน้าที่คัดเลือกและจัดจ้างผู้จัดทำ�รายงาน
EIA/EHIA ที่เหมาะสมกับแต่ละโครงการ สนับสนุนกระบวนการทำ�งานของคณะกรรมการผู้ชำ�นาญการ สร้างเสริม
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสนับสนุนกระบวนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผล
กระทบตามที่ระบุอยู่ในรายงาน EIA/ EHIA โดยระบุให้เจ้าของโครงการส่งเงินให้กองทุนฯ โดยให้รวมค่าใช้จ่าย
ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้วย หลังจากมีการดำ�เนินโครงการ
		 2.2 ควรกำ�หนดให้มีระยะเวลาที่สามารถนำ�รายงาน EIA/EHIA ที่ผ่านความเห็นชอบไปใช้ประโยชน์
ในการขออนุมัติ อนุญาต โดยควรมีระยะเวลา 2-3 ปี ทั้งนี้ขึ้นกับความเหมาะสมของแต่ละประเภทโครงการ1 ในกรณี
ที่เจ้าของโครงการต้องการยกเลิกโครงการ ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังสำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้มีผลเป็นการยกเลิกรายงาน EIA/EHIA ของโครงการนั้นด้วย
		 2.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาการหลีกเลีย่ งไม่จดั ทำ�รายงาน EIA/EHIA ตามระบบบัญชีรายการโครงการ
หรือกิจการที่ต้องจัดทำ�รายงาน
				 (1) มีระบบการร้องเรียนทั้งกรณีเจ้าของโครงการต้องการหลบเลี่ยง หรือมีโครงการประเภทใหม่
						 ที่อาจมีผลกระทบสูงแต่ไม่อยู่ในบัญชีรายการที่ประกาศไว้ หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
						 กำ�หนดไว้ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสามารถสั่งให้ทำ�รายงาน EIA/EHIA
						 เพิ่มเติมได้
				 (2) มีข้อกำ�หนดเรื่องระยะเวลาการปรับปรุงบัญชีรายการโครงการที่แน่นอน เช่น การปรับปรุง
						 ทุก 4 ปี และเปิดช่องทางให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนส่งข้อเสนอในการ
						 ปรับปรุงด้วย1
				 (3) ปรับปรุงเงื่อนไข (ขนาด พื้นที่ กำ�ลังการผลิต ฯลฯ) ที่กำ�หนดไว้สำ�หรับประเภทโครงการต่างๆ
						 ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยป้องกันการหลบเลี่ยง และเพื่อให้เหมาะสมหรือสอดคล้อง
						 กับความรุนแรงของผลกระทบ
				 (4) ให้ห น่วยงานอนุมัติ/ อนุญ าต เพิ่ ม เติ ม ข้ อกำ � หนดในการดำ � เนิ น งานเพื่ อเป็ น แนวทางลด
						 ผลกระทบสำ�หรับโครงการหรือกิจการที่อยู่ในบัญชีรายการที่ต้องทำ� EIA/EHIA แต่มี
						 คุณลักษณะไม่ตรงตามที่ประกาศกำ�หนดไว้ เช่น การจัดทำ�การประเมินผลทางด้านความ
						 ปลอดภัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Safety Assessment) การจัดทำ�การประเมินผล
						 กระทบด้านกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment) การจัดทำ�การประเมินผลกระทบ
						 ด้านความขัดแย้ง (Conflict Impact Assessment) ฯลฯ
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3. ด้านการพิจารณารายงาน
		 3.1 ควรปรับปรุงกระบวนการทำ�งานของคณะกรรมการผูช้ �ำ นาญการ (คชก.) ให้เปิดเผยข้อมูลสูส่ าธารณะ
และมีความโปร่งใสมากขึ้น เช่น การตรวจสอบข้อมูลที่เป็นเท็จ การเข้าไปศึกษาสภาพพื้นที่โครงการ ทั้งที่มีความ
ขัดแย้งและไม่มีความขัดแย้ง การจัดทำ�ระบบขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ คชก. ฯลฯ และ
ในขณะเดียวกันควรเปิดให้สาธารณะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทำ�งานของ คชก. มากยิ่งขึ้น เช่น การมีตัวแทน
ที่ได้รับความเห็นชอบจากชุมชนในพื้นที่โครงการ (ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย) เข้าร่วมเป็น คชก. การเข้า
ร่วมรับฟังการประชุม คชก. การนำ�ข้อมูลทีจ่ ดั ทำ�โดยชุมชนเข้าสูก่ ระบวนการพิจารณา EIA/EHIA และแจ้งกำ�หนดการ
ประชุมและผลการประชุมให้ชุมชนทราบทุกครั้ง
		 3.2 ให้ปรับปรุงโครงสร้างของ คชก. โดยครอบคลุมภาคส่วนวิชาการ รัฐ เอกชน และชุมชน ที่ได้รับ
ผลกระทบ โดยคำ�นึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสม ทั้งนี้ ให้พิจารณาเลือกสรรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านสุขภาพ
เพื่อเข้าไปเป็นองค์คณะในการอ่าน และพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพร่วมด้วย
		 3.3 ขอให้นำ�ผังเมืองที่ประกาศใช้ และร่างผังเมืองที่ผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นตามกฎหมายและ
คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแต่อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการรอการออกประกาศบังคับ มาพิจารณาประกอบการ
ให้ความเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในทุกขั้นตอน
		 3.4 ควรมีการกำ�หนดกรอบระยะเวลาในการปรับปรุงจัดทำ�รายงานฉบับแก้ไขสำ�หรับรายงานที่คณะ
กรรมการผู้ชำ�นาญการได้มีความเห็นให้ปรับแก้ไข
4. ด้านการตรวจสอบติดตามและประเมินผล
		 4.1 ปรับปรุงวิธกี ารระบุเงือ่ นไขท้ายใบอนุมตั /ิ อนุญาต รวมทัง้ ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิ
ตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยแนวทางต่างๆ ดังนี้
				 • ปรับปรุงกฎหมายให้หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต มีอำ�นาจในการนำ�มาตรการป้องกันและแก้ไข
					 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงาน EIA/
					 EHIA ที่ผ่านความเห็นชอบไปกำ�หนดเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมของคำ�สั่งอนุมัติ/อนุญาตโครงการได้
					 และหากไม่มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้มีการ
					 ตักเตือน/ภาคทัณฑ์แล้ว ให้หน่วยงานอนุญาตใช้เป็นเหตุผลพิจารณาระงับการต่อใบอนุญาต
					 หรือยกเลิกการอนุญาตได้
				 • ให้เจ้าของโครงการขนาดใหญ่ (เช่น โรงงานอุตสาหกรรม สนามบิน เขื่อน เหมืองแร่ ฯลฯ)
					 จัดเวทีน�ำ เสนอผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมทุก 6 เดือน เชิญผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
					 ทั้งจากภาคประชาชน หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการจาก
					 สถาบันการศึกษาทั่วไปและจากสถาบันในพื้นที่ ฯลฯ มาร่วมรับทราบข้อมูลผลการปฏิบัติ และ
					 ร่วมเสนอข้อคิดเห็นต่อการดำ�เนินงาน รวมทั้งสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
				 • ในกรณีที่เป็นโครงการขนาดใหญ่และมีความขัดแย้งสูงควรมีการตั้งคณะกรรมการพหุภาคีเพื่อ
					 ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนและมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
				 • การสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ภาคประชาชนและสถาบันการศึกษาในพืน้ ทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วมในการ
					 ตรวจสอบและติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนและมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
					 ในระยะเวลาระหว่างและหลังดำ�เนินโครงการ
		 4.2 การกระจายอำ�นาจและหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบไปยังสำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาค และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม โดยควรดำ�เนินการไปพร้อมกับการกระจายอำ�นาจด้านการเก็บภาษีจากโครงการ
ทีต่ อ้ งจัดทำ�รายงาน EIA/EHIA ไปให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีงบประมาณ
ดำ�เนินการที่เพียงพอและเป็นมาตรการจูงใจต่อการดำ�เนินงาน (เป็นการมอบหน้าที่พร้อมกับมอบทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงาน)
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4. ความเห็นของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ต่อรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่
คปก. ได้จดั ทำ�บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
เสนอต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญฯ สภาปฏิรูปแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อเดือนธันวาคม 2557 ดังนี้
1) สิทธิในสิ่งแวดล้อม โดยให้รับรองสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2) สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ดำ�รงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ
หรือคุณภาพชีวิตของตน
3) กำ�หนดหลักการประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ก่อนดำ�เนินโครงการหรือกิจกรรม
และการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ต้องสอดคล้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย สำ�หรับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้
เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
4) การรับรองสิทธิบุคคลในการฟ้องหน่วยงานของรัฐให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5) หมวด 2 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยแก้ไข
เพิ่มเติมให้รัฐต้องส่งเสริมและกระจายอำ�นาจสู่ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ให้บำ�รุงรักษาและคุ้มครอง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคุมและกำ�จัดมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หมวด 2 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 8 แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม โดยแก้ไขเพิ่มเติมให้รัฐต้องกำ�หนดแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และจัดให้มีการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของนโยบาย แผน และโครงการพัฒนาโดยคำ�นึงถึงการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ที่เป็นแหล่งอาหารที่สำ�คัญของประเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

5. ความเห็นที่รวบรวมโดย สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ต่อรัฐธรรมนูญฯ
		 ฉบับใหม่
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มอบหมายให้สํานักวิชาการและ
สํานักกฎหมาย ร่วมกันจัดทํา “สาระสังเขปประเด็นการปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” ขึ้น
โดยค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล สถิตจิ ากหนังสือ วิทยานิพนธ์รายงานการวิจยั บทความทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นการปฏิรปู
และความเห็นของนักวิชาการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนผู้สนใจทั่วไป
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สาระสังเขปประเด็นการปฏิรูปประเทศไทย ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. การปฏิรูปด้านสาธารณสุข
มีข้อเสนอแนะในการปฏิรูปด้านนโยบาย ดังนี้
การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพดี เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเลือกทางเลือกที่
ดีต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมทางสังคมและทางกายภาพ มีส่วนช่วยสนับสนุนให้มีสุขภาพดี การกําหนดนโยบายโดยภาค
รัฐ ควรทีจ่ ะกําหนดเรือ่ งสุขภาพ ควบคูไ่ ปกับการกาํ หนดนโยบายในด้านต่างๆ ซึง่ ควรคาํ นึงถึงผลกระทบทางด้านสุขภาพ
เทียบเท่ากับความสําคัญที่ให้กับผลกระทบทางเศรษฐกิจ จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
1) สร้างนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ การกาํ หนดนโยบายของภาครัฐ ควรคาํ นึงถึงผลกระทบทางด้านสุขภาพ
เทียบเท่ากับความสําคัญทีใ่ ห้กบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ภาครัฐต้องวัดและรายงานผลกระทบทางสุขภาพของนโยบาย
ของตน ด้วยภาษาที่ทุกกลุ่มในสังคมจะเข้าใจได้ การดําเนินการในชุมชนเป็นหัวใจสําคัญของการส่งเสริมนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ ภาครัฐควรสื่อสารทําความเข้าใจกับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากนโยบาย โดยคํานึงถึงปัจจัยด้าน
การศึกษาและความเข้าใจในภาษาเป็นสําคัญ
2) สร้างความเสมอภาคทางสุขภาพของประชาชน ภาครัฐต้องสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพให้กับ
ประชาชน กําหนดนโยบายที่เพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างเสริมสุขภาพ และให้
ความสําคัญอย่างสูงต่อกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยง โดยคํานึงถึงวัฒนธรรมเฉพาะของกลุ่มคนพื้นเมืองเดิม
ชาติพันธุ์คนกลุ่มน้อย และกลุ่มผู้อพยพย้ายถิ่นฐาน ควรที่จะพัฒนาศักยภาพของแต่ละภาคส่วนในการดูแลและ
สร้างเสริมสุขภาพโดยการสร้างเครือข่ายพันธมิตรใหม่ๆ เพื่อให้เกิดกิจกรรมด้านสุขภาพในชุมชนมากยิ่งขึ้น
2. การปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อม
โดยภาพรวมการปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อม ยังมีข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ สรุปได้ดังนี้
1) ควรแก้ไข พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535
และ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 รวมทั้งเร่งผลักดันประกาศใช้กฎหมายใหม่ อาทิ พ.ร.บ.ด้านสิทธิชุมชน
กับการร่วมจัดการฐานทรัพยากร พ.ร.บ.การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ร.บ.องค์การ
อิสระสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และ พ.ร.บ.เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยประเด็นปัญหา
กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ควรพิจารณาปรับปรุง อาทิ เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม จะต้องสามารถนําออกมาใช้ เพื่อป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด จะต้องมาจากความต้องการในการปรับปรุงและจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชนในแต่ละ
จังหวัดอย่างแท้จริง
2) ควรปฏิรูปโครงสร้างระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA และ EHIA)
ทั้งระบบ เช่น การให้ใบอนุญาตโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน ต้องผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างทั่วถึง และครอบคลุมผู้ที่ได้รับผล
กระทบและผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ หมดเสียก่อน ตามทีร่ ฐั ธรรมนูญกาํ หนด ประกอบกับในการพัฒนาพืน้ ทีห่ รือพัฒนานโยบาย
รายสาขา จะต้องจัดให้มีการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบทางยุทธศาสตร์ เป็นต้น
3) ควรเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ผูม้ สี ว่ นได้เสียเข้ามามีสว่ นร่วมปฏิรปู การมีสว่ นร่วม
ในการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
4) ควรวางโครงสร้างการกําหนดการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ใหม่ให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงอย่างแท้จริง
5) ควรจัดตัง้ คณะกรรมการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมของท้องถิน่ ภายใต้คณะกรรมการสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติดําเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
6) การทีจ่ ะต้องมีระบบตรวจสอบ และประเมินติดตามผลการดาํ เนินการตามมาตรการลดผลกระทบทีก่ าํ หนด
จะต้องมีหน่วยงานอิสระในการติดตามตรวจสอบ และมีอํานาจในการลงโทษขั้นเด็ดขาดได้ด้วย
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		 6. ความเห็นที่รวบรวมโดย คณะทำ�งานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ
			 กระทรวงกลาโหม ต่อรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่
ได้ดำ�เนินการจัดทำ�ข้อมูล “การปฏิรูป: ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา
และกรอบความคิดเห็นร่วมของประชาชน นำ �เสนอเป็นทางเลือกให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 สามารถนำ�ไปใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการ
วางแผนการปฏิรูปด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยในปัจจุบัน และ
อนาคต ดังนี้
กรอบความคิดเห็นด้านการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ
สืบเนื่องจากกระแสการปฏิรูประบบ การขับเคลื่อนต่างๆ ของประเทศไทยกําลังเป็นที่สนใจของประชาชน
โดยเฉพาะการเรียกร้องจากภาคประชาสังคม ให้เร่งปฏิรูประบบการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA: Environmental Impact Assessment) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA:
Environmental & Health Impact Assessment) ให้ทันสมัย เพื่อลดความขัดแย้งทางสังคมจากโครงการพัฒนา
ต่างๆ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทั้งนี้การพัฒนาโครงการที่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จํานวน 35 ประเภท
และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) จํานวน 11 ประเภท จะมีหลายโครงการพัฒนา
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการ (คชก.)/ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) และได้
รับการอนุมตั ใิ ห้ดําเนินการก่อสร้างได้ แต่ขดั แย้งกับความรู้สึกของภาคประชาสังคมหรือชุมชนท้องถิน่ ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งหรือผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างมากมาย จากการรวบรวมข้อมูล ได้กรอบความเห็นรวม ซึ่งเสนอเป็นแนวทาง
การแก้ไขดังนี้
1) จัดตั้งหน่วยงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้เป็นหน่วยงานอิสระ
2) เพื่อทําให้การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีความเป็นอิสระ ตามหลักวิชาการ และเป็นเครื่องมือ
ที่จะป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3) จัดให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment; SEA)
เพื่อให้ครอบคลุมในระดับนโยบายโดยเป็นการประเมินเพิ่มขึ้นจากการทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA: Environmental Impact Assessment) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA:
Environmental & Health Impact Assessment)
4) พัฒนาระบบการตรวจติดตาม (Monitoring) เพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการที่ผ่านความ
เห็นชอบแล้ว ควรเร่งดําเนินการ และหากว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน จะได้ยุติหรือชะลอการดําเนิน
โครงการได้
5) ควรเพิ่มรายละเอียดในประเด็น และมิติอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบทางสุขภาพ ที่ชัดเจนไว้ในกระบวนการ
ศึกษา และการประเมินรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)
6) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องต้องจัดทาํ รายงานประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
ต้องกาํ หนดให้มกี ารเรียนรูร้ ว่ มกับภาคประชาสังคม และให้ขอ้ มูลข่าวสารทีค่ รอบคลุม เพือ่ ให้การศึกษามีความสอดคล้อง
กับเงื่อนไขผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย หรือแนวทางการพัฒนาของประชาคมภายในพื้นที่ เพื่อป้องกันความขัดแย้ง
หรือการต่อต้านที่อาจเกิดขึ้นตามมาในภายหลัง
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7) กระตุน้ การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA/EHIA) ของสาํ นักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ (สผ.) และกําหนดเวลาที่ชัดเจน ให้มีขั้นตอนที่รวดเร็วขึ้นไม่ล่าช้า โดยเฉพาะโครงการ
ของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ รัฐร่วมกับเอกชน เช่น โครงการรถไฟฟ้า ท่าเทียบเรือ สนามบิน เขื่อน และโรงไฟฟ้า เป็นต้น
8) เร่งรัดมาตรการด้านกฎหมาย ที่กําหนดให้มีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ในโครงการ
ขนาดใหญ่ทั้งของภาครัฐ และเอกชน ควบคู่กับการเร่งรัดมาตรการ เพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ
ในกลุ่มคนจน และผู้ด้อยโอกาส
9) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งระบบ และยกฐานะให้เป็น
“สํานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” เป็นหน่วยงานอิสระหรือองค์การมหาชน ที่มีกฎหมายรองรับ และต้อง
กําหนดให้ “หัวหน้าหน่วยงานสูงสุด” ต้องมาจากการเลือกตั้ง เพื่อให้สามารถดําเนินภารกิจตามหลักวิชาการได้อย่าง
เป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ หรืออิทธิพลใดๆ มาเกี่ยวข้อง เบี่ยงเบนการดําเนินงาน
10) กาํ หนดและวางหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานผูข้ อรับอนุญาตหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องมีการจัดทาํ
“รายงานการประเมินสิง่ แวดล้อมทางยุทธศาสตร” (SEA) เพิม่ ขึน้ จากการทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
(EIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) เพื่อศึกษา และจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ระยะยาวว่า พื้นที่ใดสามารถพัฒนาได้หรือไม่ได้ตามหลักการด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์และวิศวกรรม ภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง
11) ปรับปรุงประเด็นการศึกษา เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ (EHIA) ให้ครอบคลุมมี
รายละเอียดในประเด็น และมิติอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบทางสุขภาพให้ชัดเจนไว้ในกระบวนการศึกษา กําหนดขนาด
และประเภทโครงการที่ต้องมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพใหม่ทั้งระบบ เพื่อให้สอดคล้อง และ
ครอบคลุมระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น
12) ปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทํารายงานฯ โดยให้กลุ่มประชาสังคมเข้าร่วมอย่างแท้จริง
โดยผ่านกระบวนการสร้าง และฝึกอบรม “กลุม่ อาสาสมัครนักวิจยั ท้องถิน่ ” เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจต่อการพัฒนา
โครงการฯ อย่างแท้จริงและลดข้อขัดแย้งกันในพื้นที่โครงการ ระหว่างกลุ่มที่เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการฯ
กับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย ซึ่งจะสร้างความแตกแยกในชุมชนท้องถิ่น
13) กําหนดคุณสมบัติ และคัดกรองผู้เชี่ยวชาญฯ เพื่อมาทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณา
รายงานฯ (คชก.) กํากับ และตรวจสอบการทํางานของนิติบุคคลที่รับจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA/EHIA) ให้มีคุณภาพ โดยการจัดทําหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด สําหรับความผิดในการลงโทษนิติบุคคลให้ชัดเจน
เพื่อให้นิติบุคคลฯ ดังกล่าวรับทราบข้อกําหนดตั้งแต่เบื้องต้น
14) จัดตั้งกองทุนพัฒนา และแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดให้โครงการที่ต้องจัดทํารายงานฯ ต้องนํา
งบประมาณตามขนาดความรุนแรงของผลกระทบ ใส่ไว้ในกองทุน ดังกล่าว เพื่อนําไปใช้ในการป้องกันแก้ไข และลด
ผลกระทบฯ หรือการเยียวยากลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ
15) กระจายอํานาจการติดตามตรวจสอบไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม และมีการ
เก็บภาษีจากโครงการพัฒนาที่ตนเองจัดทํา EIA และ EHIA ให้กับท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีงบประมาณดําเนินงานที่เพียงพอ และจูงใจต่อการดําเนินงาน
16) พัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ด้านความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการศึกษา
พัฒนาองค์ความรู้ด้านความตกลงพหุภาคีระหว่างด้านสิ่งแวดล้อม (Multilateral Environmental Agreements:
MEAs) และเพื่อติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มของการเจรจาในเวทีระหว่างประเทศ ด้านการค้า และด้าน
สิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
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17) การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมแบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบแรก เป็นการรวบรวมข้อมูล หรือที่เรียกว่า
การทบทวนด้านสิ่งแวดล้อม หรือการตรวจสอบเรื่องสิ่งแวดล้อม และตรวจสอบสถานที่ที่ใช้ในกรณีที่ฝ่ายบริหาร
ต้องการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ แบบที่สอง เป็นการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่ามีการปฏิบัติตามข้อบังคับ และเงื่อนไขที่
กําหนดไว้ เช่น การตรวจสอบว่าเป็นไปตามข้อกําหนด และการตรวจสอบแบบ due-diligence audits
18) ปรับปรุงวิธีการประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม ได้แก่
			• วิธีการประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยในการตัดสินใจการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
				 จํากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
			• วิธีการประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยกําหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตร์จูงใจให้ปรับเปลี่ยน
				 พฤติกรรมการผลิต และการบริโภค
			• วิธีการประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร การคิด
				 ค่าชดเชย และค่าเยียวยาความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม
19) รับรอง (ร่าง) แนวทางการปฏิรปู โครงสร้างและระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปโครงสร้างและระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นแนวทางในการปรับปรุง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535
20) นําแนวทางการปฏิรูปฯ ที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคม โดยอาจผ่านช่องทางการดําเนินงานของแต่ละเครือข่าย/องค์กร
21) พิจารณาจัดตั้ง “คณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างและระบบการวิเคราะห์ผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ” โดยมีผแู้ ทนจากภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ เช่น สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ภาคองค์กร
พัฒนาเอกชน เช่น สมัชชาองค์กรเอกชน ภาคเอกชน เช่น องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สภาอุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และภาคประชาชน ร่วมอยู่ในคณะอนุกรรมการฯ เพื่อนําแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างและระบบการ
วิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในข้างต้น ไปดําเนินการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติ
22) ขอให้รฐั บาลเร่งผลักดันให้มกี ารตรากฎหมายองค์การอิสระด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ (ตามมาตรา 67
วรรคสองของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550) อย่างเร่งด่วนเพื่อปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน

7. ความเห็นของนักวิชาการด้านต่างๆ ต่อรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่
ในการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ มีนักวิชาการได้แสดงความคิดเห็นหลายท่าน ดังนี้
1) ความเห็นของ ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล
ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล อาจารย์ประจำ�ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพและอนามัย คณะกรรมการผู้ชำ�นาญการด้านอุตสาหกรรม
กลั่นน้ำ�มัน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อการปฏิรูประบบ HIA ไว้ดังนี้
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ภาครัฐ ควรมีการปรับปรุงกระบวนการทำ�การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้วยการตัง้ คณะกรรมการ
หรือคณะทำ�งานที่มีผู้นำ�และตัวแทนชุมชนร่วมอยู่ด้วยพร้อมให้น้ำ�หนักกับการศึกษาเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ
ขณะเดียวกันการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพควรศึกษาในทุกหลังคาเรือนที่อยู่ใกล้กับพื้นที่
ที่จะมีโครงการหรือกิจกรรม ส่วนจะกระจายออกไปในรัศมีเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับการศึกษาการกระจายของสิ่งคุกคามชนิด
นั้นๆ เช่น กรณีของแก๊ส ควรเลือกจำ�นวนตัวอย่างตามสัดส่วนของการกระจายของแก๊สนั้น และหากมีรายละเอียด
ของข้อมูลจำ�นวนมากหรือยากต่อการทำ�ความเข้าใจ จะต้องสื่อสารหรืออธิบายให้ประชาชนทราบ
นอกจากนี้ควรมีการฝึกอบรมการจัดทำ� HIA ให้กับบริษัทที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง และควบคุมด้วยการสอบ
ขึ้นทะเบียน นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิชาการที่ทำ� EIA HIA ได้ พร้อมกันนั้น ควรจัดตั้งเป็นกองทุน เก็บเงินจาก
สถานประกอบการที่ต้องการทำ� EIA HIA แล้วกองทุนมาเปิดประมูลหาบริษัทที่ปรึกษาดำ�เนินการทำ� EIA HIA
เพื่อบริษัทฯสามารถทำ�ตามหลักวิชาการได้อย่างเต็มที่
สำ�หรับผลงานวิจัยของ ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล และคณะ ได้อภิปรายและสรุปผลการศึกษาไว้ ดังนี้
ขั้นตอน initial step เพื่อการเตรียมพื้นที่และข้อมูล การกำ�หนดแผนการดำ�เนินงาน รวมถึงการจัดตั้ง
คณะทำ�งาน/คณะกรรมการโดยให้ผู้นำ�หรือตัวแทนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนแรกน่าจะเป็นแนวความคิด
ที่ถูกต้องเพราะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับกระบวนการมีส่วนร่วมและลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล (M&E) เป็นขั้นตอนที่สำ�คัญ แต่หากโครงการนั้นยังไม่เกิด บริษัท
ที่ปรึกษาฯ ควรเสนอมาตรการลดผลกระทบทางลบและส่งเสริมผลด้านบวกที่คาดว่าน่าจะทำ�ได้จริงที่ผ่านการรับฟัง
ความเห็นของประชาชนแล้วให้ปรากฏอยู่ในรายงานและประชาชนสามารถเข้าถึงได้และมีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบ
ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
ในการ try out ผู้วิจัยพบว่าประชาชนทั่วไปแทบไม่รู้จัก HIA EIA หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะพิจารณา
ทำ�ให้เรื่องนี้เข้าใจง่ายและสื่อถึงประชาชนในวงกว้าง เพราะความสำ�เร็จของ EIA HIA น่าจะอยู่ที่การมีส่วนร่วมอย่าง
จริงจังและต่อเนื่องของประชาชน
แนวทางการทำ� try out HIA สำ�หรับกิจการสถานประกอบการอุตสาหกรรมทั่วไป
1) ควรมีการตั้งคณะกรรมการ/คณะทำ�งาน โดยต้องมีผู้นำ�/ตัวแทนชุมชนอยู่ในคณะกรรมการด้วย
2) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพนั้น ควรมีการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และให้น้ำ�หนักกับ
การศึกษาเชิงคุณภาพมากขึ้น เพราะจากการ try out ทั้ง 2 โครงการ พบว่าผลที่ได้จากการศึกษาเชิงคุณภาพสามารถ
ตอบคำ�ถามหรืออธิบายในเชิงของข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะต่อมาตรการต่างๆ ได้มากกว่าการศึกษาเชิงปริมาณ
3) โครงการขนาดเล็กที่คาดว่าจะส่งผลกระทบไม่รุนแรง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แนวคำ�ถาม
สำ�หรับการประชุมกลุ่มย่อย และแบบสอบถาม ซึ่งควรเป็นการสัมภาษณ์รายบุคคลมากกว่าที่จะให้ผู้ตอบตอบเอง
4) ข้อคำ�ถามในแบบสอบถามนั้น ควรได้มาจากขั้นตอนของการทำ� screening และ scoping และควรแตก
ต่างกันในแต่ละโครงการ/กิจกรรม
5) การเลือกกลุม่ ตัวอย่างเพือ่ ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพนัน้ ควรศึกษาในทุกหลังคาเรือนทีอ่ ยูใ่ กล้กบั พืน้ ที่
ที่จะมีโครงการ/กิจกรรม และกระจายออกไปในรัศมีเท่าไรนั้น ต้องศึกษาการกระจายของสิ่งคุกคามชนิดนั้นๆ ก่อน
เช่น หากมีปัญหาเรื่องกลิ่นของแก๊สควรศึกษาว่าแก๊สนั้นสามารถแพร่กระจายในบรรยากาศได้ไกลกี่กิโลเมตรและมี
จุดสัมผัสที่กิโลเมตรใด จึงทำ�การเลือกจำ�นวนตัวอย่างตามสัดส่วนของการกระจายของแก๊สนั้นๆ
6) การจัดประชุมกลุ่มย่อยควรจัดกลุ่มเล็ก หากจำ�นวนกลุ่มตัวอย่างมากให้จัดหลายๆ ครั้ง
7) สถานที่และวันเวลาในการจัดประชุมควรให้ชุมชนเป็นผู้กำ�หนด
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1) ควรทำ�แนวทางการทำ� HIA ใน EIA เฉพาะประเภทโครงการ ดังเช่นที่ผู้วิจัยเสนอในตอนแรก และ
ดังที่กลุ่มสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียมได้ดำ�เนินการแล้ว ทางที่จะเป็นไปได้เร็วที่สุด คือ กลุ่มผู้ประกอบการ บริษัทที่
ปรึกษาฯ สผ. ฯลฯ รวมตัวกันทำ�ร่าง แล้วเสนอผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดช่วยกันพิจารณา
2) ขั้นตอนและวิธีการที่ผู้วิจัยเห็นว่าควรเพิ่มเข้าไปในกระบวนการทำ� HIA ของบริษัท consultant คือ
initial step การเก็บข้อมูล/ความเห็น/ข้อห่วงกังวลของประชาชนด้วยวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่เหมาะสม
ด้วยข้อคำ�ถามที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง (relevant) กับโครงการและสิ่งคุกคามสุขภาพจากการก่อสร้างและดำ�เนินการ
โครงการนั้น การติดตามและประเมินผลที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน, process monitoring, outcome
monitoring ทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3) หากมีรายละเอียดของข้อมูลที่มากหรือยาก ซึ่งจะต้องสื่อสาร/อธิบายให้ประชาชนทราบ อาจพิจารณาทำ�
technical hearing หาทางอธิบายให้ประชาชนเข้าใจ ซึ่งอาจต้องทำ�หลายครั้ง
4) ภาพจำ�ลองของโครงการที่จะเกิดขึ้น หากทำ�เป็นภาพสามมิติที่หมุนดูจากมุมต่างๆ ได้อาจช่วยให้เข้าใจ
ง่ายขึ้น
5) หากสามารถกำ�หนดได้ว่าตัวชี้วัดสุขภาพของโครงการหนึ่งๆ ควรมีอะไรบ้าง เก็บ/วัด/ประเมินผลอย่างไร
ก็จะช่วยให้ทุกภาคส่วนทำ�งานได้ง่ายขึ้น
6) Training HIA ให้บริษัทที่ปรึกษาฯ (consultant) สำ�หรับบริษัทที่ปรึกษาฯที่ทำ�ได้ดีแล้ว อาจเป็นเพียง
การทำ�ความเข้าใจร่วมกันให้ตรงกัน แนวโน้มที่ดีคือในอนาคตสภาวิทยาศาสตร์ฯ จะมีการควบคุม/สอบ/ขึ้นทะเบียนฯ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิชาการที่ทำ� EIA HIA ได้
7) ควรจัดตั้งเป็นกองทุน ที่เก็บเงินจากสถานประกอบการที่ต้องการทำ� EIA HIA แล้วเปิดประมูลหาบริษัท
ที่ปรึกษาดำ�เนินการทำ� EIA HIA เพื่อบริษัทฯ สามารถทำ� EIA HIA ตามหลักวิชาการได้อย่างเต็มที่
8) ควรสร้างความเข้มแข็งในการศึกษาเชิงคุณภาพให้มากขึ้นสำ�หรับโครงการขนาดใหญ่ ในช่วงก่อสร้างและ
ดำ�เนินการ ต้องประเมินว่าจะมีคนงานและครอบครัวมาอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นเพิ่มขึ้นเท่าใด นานแค่ไหน ต้องการบริการ
สาธารณสุข และด้านสังคมมากน้อยเพียงใด (โรงเรียน รวมทั้งทรัพยากรอื่นๆ เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ที่อยู่อาศัย)
และโครงการควรจัดบริการสิง่ เหล่านีใ้ ห้โดยตรงหรือโดยอ้อมอย่างไร เพือ่ จะได้ไม่เบียดบัง/แย่งชิงทรัพยากรกับผูท้ อี่ าศัย
อยู่ก่อน การพิจารณาในภาพรวมในเชิงพื้นที่ระดับจังหวัดหรือเล็กกว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำ� ซึ่งไม่อยู่ในการจัดทำ� EIA
HIA รายโครงการ และพิจารณาในปัจจุบัน
9) เพื่อแก้ไขการใช้ความรู้สึกในการให้ความเห็นของชาวบ้านและโรงงาน ควรแยกการเก็บข้อมูลทั้ง 4 มิติ
สุขภาพ (กาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ) ออกเป็น
		 1) เชิงปริมาณ เก็บข้อมูลสุขภาพทางกายและใจ โดยการประเมินผลกระทบทางกายควรใช้ Risk
			 Assessment 4 ขั้นตอนตามที่ สผ.กำ�หนด ซึ่งอิงตาม NAS (National Academy of Science)
			 แต่ Hazard identification ควรให้ชุมชนคิดร่วมกับนักวิชาการ พิจารณาว่ามี Hazard (Physical,
			 Chemical, Biological) ใดบ้าง เพื่อประเมิน exposure assessment ด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าว่า
			 กิจกรรมมีอะไร และมีกระบวนการที่อันตรายอย่างไร ในส่วนของ Dose response หากยังไม่มีข้อมูล
			 ควรศึกษาจากกรณีที่เคยมีมาก่อน
		 2) เชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลสุขภาพทางสังคมและจิตวิญญาณ ควรมีวิธีคิด/Concept ที่นำ�ไปปฏิบัติได้
10) การที่ชาวบ้านได้ใช้ความรู้สึกของตนเองในการให้ความเห็นต่อโครงการ/กิจกรรม อาจเป็นเพราะว่า
ชาวบ้านมีความรู้ไม่เพียงพอ ดังนั้น การให้ความรู้เรื่องระบาดวิทยาและสอนให้ชาวบ้านรู้จักวิธีการทางระบาดวิทยา
ในชุมชน เพื่อที่จะได้เข้าใจว่ามีเหตุปัจจัยมากมายที่ทำ�ให้เกิดโรคหรือผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งอาจช่วยลดปัญหาความ
ขัดแย้งลงได้
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11) ควรมีการ Try out ต่อในโครงการขนาดใหญ่กว่านี้
12) โครงการ/กิจกรรม ควรให้ชาวบ้านได้รับทราบข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นว่า จะได้รับผลประโยชน์ หรือเสีย
ผลประโยชน์อย่างไร หากได้รับผลกระทบทางลบแล้ว จะมีการเยียวยาและ/หรือ ชดเชยอย่างไร
13) ควรให้ความสำ�คัญ ให้ความรู้และความเข้าใจในการเฝ้าระวังและเก็บข้อมูล (participant, knowledge,
benefits) กับกลุ่มที่สามารถสร้างความตระหนักให้กับชาวบ้านได้ เช่น กลุ่มอนุรักษ์ และอาสาสมัคร (อสม.) เพราะ
เป็นกลุ่มที่เข้าถึงชุมชน และชุมชนให้ความสำ�คัญ
14) การผลักดันแนวทางการทำ� HIA อาจเน้นไปที่กลุ่มอนุรักษ์ NGOs หรือกลุ่มกรรมการนักธุรกิจเพื่อ
สิ่งแวดล้อมไทย (TBCSCD) ให้เข้ามามีส่วนร่วม เพราะจะช่วยในการผลักดันสู่องค์กรอื่นๆ ต่อไปได้

2) ความเห็นของ รศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช
รศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช อาจารย์ประจำ�ภาควิชาเวชศาสตร์ชมุ ชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ กล่าวว่า นอกจากนี้โครงการนี้เป็น 1 ใน 11 ประเภทโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะต้องมีการประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA เพราะมีท่าเรือที่ยื่นออกไปในทะเลยาวกว่า 300 เมตร คือยาวออกไป
330 เมตร ต้องจัดเวทีรับฟังความเห็นเพื่อกำ�หนดขอบเขตโดยสาธารณะหรือ Public Scoping ซึ่งในหลายโครงการ
ที่ทำ�ก็พบว่าเป็นเพียงพิธีกรรมไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่อยากให้สาธารณะว่าร่วมกันกำ�หนดประเด็น
ข้อห่วงกังวลก่อนนำ�ไปศึกษาและประเมินผลกระทบ
		 1) โดยที่ผ่านมาชุมชนก็มีการทำ�การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน หรือ CHIA เป็นการทำ�
			 ตามกฎหมาย พรบ.สุขภาพแห่งชาติ 2550 ซึ่งพบว่าโครงการท่าเรือนี้จะทำ�ให้ดอน ซึ่งเป็นระบบนิเวศ
			 ย่อยในทะเลซึ่งเป็นแหล่งจับสัตว์น้ำ�และแหล่งอาหารสูญเสียไปและยากที่จะเรียกคืนได้ นอกจากนี้
			 ในกรอบข้อตกลงในการดำ�เนินโครงการ (TOR: Term Of Reference) ควรระบุตวั ชีว้ ดั ในการประเมิน
			 ผลกระทบทางสุขภาพใน 4 มิติ คือ สุขภาพกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ
		 2) “มิติชี้วัดด้านจิตวิญญาณและปัญญาของกรณีนี้ คือ การสืบทอดอาชีพประมงและทะเลคือชีวิตของ
			 พวกเขา หากทะเลตาย จิตวิญญาณพวกเขาก็ตาย คนที่ไร้วิญญาณ ก็คือ ผีดิบ หายใจ มองเห็นแต่
			 ไม่มคี วามรูส้ กึ ถ้าโครงการใดโครงการหนึง่ กระทบจิตวิญญาณมันอาจเป็นจุดแตกหักของชุมชนเลยก็ได้”
3) ความเห็นของนายสนธิ คชวัฒน์
นายสนธิ คชวัฒน์ เลขาธิการสมาคมอนามัยสิง่ แวดล้อมไทย อดีตเลขานุการและอนุกรรมาธิการสิง่ แวดล้อม
และภัยธรรมชาติ วุฒสิ ภา ได้เสนอความเห็นต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมว่า จะต้องมีการปรับปรุงระบบการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สามารถสร้างความเชื่อมั่น และเชื่อถือจากประชาชนอย่างแท้จริง จะต้องไม่ทำ�ให้
เกิดความขัดแย้งในสังคม ซึ่งการจัดทำ�รายงานฯ ควรแยกออกเป็น 2 ฉบับ คือ รายงานด้านเทคนิคของการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ และรายงานการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นการเสนอความคิดเห็นจากการ
จัดรับฟังความเห็นของประชาชน โดยรายงานฯ สามารถเผยแพร่ได้เมื่อได้รับการพิจารณาเห็นชอบแล้ว
นอกจากนี้ หากเป็นไปได้เห็นควรให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ในส่วนของ
มาตรา 67 วรรค 2 เป็น ดังนี้ “การดำ�เนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพจะกระทำ�มิได้ เว้นแต่จะได้ทำ�การศึกษา และประเมินผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงสุขภาพของประชาชนในชุมชนด้วย โดยต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ชุมชนนั้น และเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำ�นาญการซึ่งประกอบด้วย หน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมที่มาจากการคัดเลือก และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาชนในจังหวัด
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการอนุมัติหรืออนุญาตต่อไป” ทั้งนี้ จะทำ�ให้โครงการพัฒนาขนาดใหญ่จะได้
รับการพัฒนาหรือไม่ รูปแบบใดจะต้องมาจากการพิจารณาภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อย่าง
แท้จริง

44

การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำ�ปี พ.ศ.2557
เรื่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ

		 8. สรุปผลการเสวนา “การปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

			 และสิ่งแวดล้อม กับรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่ เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

จากการจัดเสวนา เรือ่ ง “การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิง่ แวดล้อม (HIA/EHIA) กับรัฐธรรมนูญฯ
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย” เมื่อวันอังคารที่ 6 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสานใจ 2 ชั้น อาคารสุขภาพแห่งชาติ
จัดโดย สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล และ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมจำ�นวน 39 คน
ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ 3 คน ภาคการศึกษา 13 คน หน่วยงานอิสระ 8 คน หน่วยงานเอกชน 3 คน
ภาคประชาชน 12 คน
โดยมีประเด็นแลกเปลี่ยนและเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการใช้เครื่องมือ ภายใต้รัฐธรรมนูญฯ
ฉบับใหม่ และแนวทางการปฏิรปู เครือ่ งมือ HIA ในกลไกการปฏิรปู แห่งชาติ ทัง้ ในด้านกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง กระบวนการ
จัดทำ�และพิจารณารายงาน HIA EIA และ EHIA โดยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

1. คุณค่าของเครื่องมือ HIA EIA และ EHIA
		 1) เครื่องมือทุกเครื่องมือ เป็นการป้องกันเฝ้าระวังการเกิดปัญหา การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
		 2) เพื่อป้องกันและลดความขัดแย้ง เพื่อหาทางออกร่วมกัน
		 3) เพิ่มสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
		 4) เพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกระดับให้มากขึ้น
		 5) นำ�ไปสู่กระบวนการพิจารณาตัดสินใจต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของพื้นที่
		 6) สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในสังคม
		 7) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
		 8) ตอบสนองการนำ�มาซึ่งความสุขอย่างเท่าเทียมกัน
2. ข้อเสนอต่อการบัญญัติ HIA และ EIA ในรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่
		 1) ยืนยันเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะเรื่องสิทธิ การได้รับความคุ้มครอง การปกป้อง การทำ�ให้
			 ได้สิทธินั้นในเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี
		 2) ควรกำ�หนดให้ประชาชนมีสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อให้สามารถดำ�รงชีวิตได้อย่างปกติสุข โดยไม่เกิด
			 ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิต
		 3) หมวดสิทธิชุมชน ควรแก้ปัญหาการบังคับใช้และแนวปฏิบัติในการป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
			 ในอดีตที่ผ่านมาอย่างเข้มข้นมากขึ้น
		 4) ควรกำ�หนดให้การจัดทำ�รายงาน HIA EIA และ EHIA เป็นสิทธิเชิงกระบวนการ เพื่อให้ได้รับสิทธิ
			 เสรีภาพ โดยให้เป็นเครื่องมือในการคุ้มครองสิทธิชุมชน ทั้งในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการได้
			 รับความคุ้มครองด้านสุขภาพ เพื่อไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิดังกล่าว โดยรัฐบาลต้องมีการเคารพสิทธิของ
			 ประชาชนและชุมชน และให้การคุ้มครองสิทธิหากมีการละเมิดสิทธิเกิดขึ้น
		 5) ควรพิจารณายกระดับการประเมินให้เป็น “การประเมินผลกระทบแบบบูรณาการ” (Integrated Impact
			 Assessment; IIA) เพื่อให้การศึกษาและการพิจารณาครอบคลุมผลกระทบในทุกมิติ ทั้งทางด้าน
			 สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ วัฒนธรรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีการทำ� IIA
			 ให้เกิดคุณภาพที่ดี ในเชิงกระบวนการ วิธีการ เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
		 6) ควรกำ�หนดให้การประเมินผลกระทบ บัญญัตอิ ยูใ่ นรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่ รวมทัง้ ได้น�ำ มาสูก่ ารปรับปรุง
			 แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ควรมีอำ�นาจมากกว่าเดิม เพื่อให้สามารถดำ�เนินการใดๆ ได้อย่าง
			 กว้างขวางมากขึ้น
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		 7) ควรกำ�หนดให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย แผน แผนงาน โครงการขนาดใหญ่ ต้องมีการ
			 จัดทำ�การประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment; SEA)
			 ก่อนทีจ่ ะทำ�รายงาน EIA/EHIA ระดับโครงการ รวมทัง้ บัญญัตเิ ข้าไปอยูใ่ นหมวดแนวนโยบายพืน้ ฐาน
			 แห่งรัฐ เพื่อให้รัฐทำ�หน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทำ� SEA ที่มีคุณภาพ และควรสอดคล้อง
			 กับยุทธศาสตร์ของการพัฒนาพื้นที่และชุมชนด้วย
		 8) การดำ�เนินการประเมินผลกระทบรายโครงการ ควรทำ�การประเมินขีดความสามารถหรือศักยภาพในการ
			 รองรับได้ของพื้นที่ (Carrying capacity) ให้สอดคล้องกับพื้นที่ และให้มีความเชื่อมโยงระหว่าง
			 รายโครงการและระดับยุทธศาสตร์ SEA ด้วย
		 9) ควรออกแบบให้การจัดทำ�และพิจารณารายงาน HIA EIA และ EHIA ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี
			 ส่วนร่วมอย่างแท้จริงและเพิ่มมากขึ้น และเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้
			 ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเพิ่มมากขึ้น
		 10) ควรมีกองทุนในหลายรูปแบบ เช่น กองทุนศึกษาและจัดทำ�รายงาน HIA, EIA/EHIA กองทุน
				 ประกันความเสี่ยง กองทุนสุขภาพที่ครอบคลุมถึงการเฝ้าระวังและการเยียวยา กองทุนสนับสนุน
				 กระบวนการมีส่วนร่วมที่แท้จริง
		 11) สิทธิของบุคคล ควรเพิ่มเติมการฟื้นฟูและการแก้ไขปัญหา และควรชี้ชัดถึงผู้รับผิดชอบของผู้ที่
				 ก่อให้เกิดปัญหาความผิด และชี้ชัดถึงระยะเวลาและความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาด้วย
		 12) ควรแยกเนื้อหาของการประเมินผลกระทบออกไปเป็นการเฉพาะอีกหนึ่งหมวด โดยให้เป็นส่วนของ
				 แนวนโยบายในการประเมินผลกระทบ เพือ่ เป็นข้อมูลในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนานโยบายและ
				 การตัดสินใจโครงการฯ
		 13) ควรมีองค์การอิสระที่ทำ�หน้าที่เพิ่มขึ้นจากรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550 โดยครอบคลุมการกำ�หนด
				 ประเภทและขนาดโครงการทีเ่ ข้าข่ายต้องศึกษาและจัดทำ�รายงาน EHIA การมีสว่ นร่วมในการจัดจ้าง
				 ให้มีการทำ�รายงาน การร่วมพิจารณารายงาน การร่วมในกระบวนการกำ�กับ ดูแลตรวจสอบการจัด
				 กระบวนการมีส่วนร่วมตามขั้นตอน ค.1-ค.3 และ ง. เป็นต้น

3. การปฏิรูปด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
		 1) ให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ.2535 พ.ร.บ.สุขภาพ
			 แห่งชาติ พ.ศ.2550 พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.
			 2510 พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับการกำ�กับกิจการพลังงานต่างๆ พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ.2518 และ พ.ร.บ.
			 ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ/อนุญาตโครงการ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
		 2) ให้มีการตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับใหม่ เช่น ร่าง พ.ร.บ.การมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ.....
			 รวมทั้งร่าง พ.ร.บ.สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มสิทธิและ
			 การมีสว่ นร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบในทุกระดับ ตัง้ แต่การพิจารณาตัดสินใจในระดับนโยบาย
			 จนถึงการมีส่วนร่วมในระดับปฏิบัติ โดยให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในผลกระทบด้วย เป็นต้น
		 3) ต้องกำ�หนดทิศทางนโยบายหรือแผนทุกระดับในพื้นที่ โดยต้องกำ�หนดร่วมกันตั้งแต่ต้น ต้องมีความ
			 เป็นธรรม ความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ� มีหลักประกัน นำ�ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นความ
			 สมดุล และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยส่วนรวมมากที่สุด โดยเฉพาะคนรุ่นถัดไป
		 4) ควรมีกฎหมายที่มีบทลงโทษบริษัทหรือเจ้าของโครงการฯ ที่ทำ�ผิดและก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
		 5) ควรเพิ่มบทบัญญัติโทษในการเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพเจ้าหน้าที่รัฐ และบริษัทที่ปรึกษาหากมีการ
			 ทำ�ผิดกรณีการศึกษาและจัดทำ�รายงานฯ
		 6) ควรมีกฎหมายที่กำ�หนดมาตรการให้เกิดสุขภาพที่ดี และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้ถูกทำ�ลายไป
			 มากกว่าปัจจุบัน
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		 7) หน่วยงานด้านการวิเคราะห์ผลกระทบ ในสำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
			 ควรแยกออกมาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นหน่วยงานในการประเมิน
			 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ และออกข้อกำ�หนดการจัดทำ�และพิจารณารายงานฯ
		 8) ขั้นตอนการนำ�กฎหมายไปบังคับใช้ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างจริงจัง
		 9) ควรสอดคล้องและเข้าถึงชุมชนให้เข้าใจโครงการอย่างชัดเจน และเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูป
			 เครื่องมือ HIA และ EIA ในกลไกการปฏิรูปแห่งชาติ

4. กระบวนการจัดทำ�และพิจารณารายงาน EIA/EHIA
4.1 การจัดทำ�รายงาน EIA/EHIA
		 1) ควรมีกองทุนในการประเมินผลกระทบ โดยให้บริษัทที่ปรึกษาทำ�การประมูลเป็นผู้จัดทำ�รายงานฯ
			 แทนที่จะรับงานตรงกับเจ้าของโครงการแบบในปัจจุบัน
		 2) ควรมีการบูรณาการในทุกมิติ โดยต้องประเมินผลกระทบทัง้ ทางบวกและลบ โดยมองภาพรวมสอดคล้อง
			 กับบริบทของพื้นที่ เน้นการป้องกันที่สาเหตุ
		 3) ในการศึกษาจัดทำ�รายงาน EIA/EHIA ในกระบวนการ ค.1 ค.2 และ ค.3 ควรกำ�หนดเวลาให้มีการ
			 ศึกษาที่ระยะเวลาที่ครอบคลุมกับประเด็นเนื้อหาให้มีความเหมาะสมในแต่ละเรื่อง เพื่อให้เกิดความ
			 ครบถ้วน เช่น ควรกำ�หนดไม่น้อยกว่า 8-12 เดือน โดยเพิ่มเวลาให้มากขึ้นอย่างเพียงพอ เพื่อให้
			 บริษัทที่ปรึกษาสามารถศึกษาข้อมูลในพื้นที่ได้อย่างละเอียดรอบด้าน
		 4) การจัดทำ�รายงาน EHIA/EHIA จะต้องมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับรายงาน SEA ที่จัดทำ�ขึ้น
			 ก่อนหน้านั้น
		 5) บริษัทที่ปรึกษาควรหาทีมทำ�การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ครบถ้วนทุกด้าน
			 และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการจัดทำ�รายงาน
		 6) ควรเปิดเผยข้อมูลการทำ�รายงานสู่สาธารณะในเรื่องการรับผิด กรณีคณะกรรมการผู้ชำ�นาญการ
			 (คชก.) เปิดเผยความลับ ควรทำ�ให้ชัดเจนโดยเทียบกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
		 7) ข้อมูลการประเมินผลกระทบ และการตรวจติดตามใน EIA/EHIA ควรมีความน่าเชื่อถือเพื่อการลด
			 ข้อขัดแย้ง
		 8) ควรมีกลไกสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วม
			 ที่เพิ่มขึ้น
		 9) ควรมีหน่วยงานที่ศึกษาข้อมูลในการทำ�รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
			 และควรเป็นหน่วยงานกลางที่ไม่มีผลประโยชน์จากเจ้าของโครงการ เพื่อการได้มาของข้อมูลที่ถูกต้อง
			 และโปร่งใส
		 10) ชุมชนควรมีส่วนร่วมหรือมีสิทธิ์ในการทำ� EIA/EHIA ด้วยชุมชนเองด้วย ทั้งนี้จะต้องมีงบประมาณ
				 เครื่องมือหรือวิธีการในการดำ�เนินการที่เพียงพอ
		 11) ควรมีหน่วยงานอิสระหรือหน่วยงานกลางที่มาทำ�หน้าที่จัดจ้างที่ปรึกษาให้เข้ามาศึกษาและจัดทำ�
				 รายงานฯ เพื่อไม่ให้ถูกจำ�กัดจากเจ้าของโครงการอย่างเดียว
		 12) ควรหาวิธีก ารจัดทำ�กระบวนการมี ส่วนร่วมให้มีความจริงใจอย่างแท้ จริง ทั้งหน่วยงานภาครั ฐ
				 หน่วยงานเอกชน และประชาชน
		 13) ทุกโครงการควรทำ�การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
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4.2 การพิจารณารายงาน EIA/EHIA
		 1) การพิจารณารายงานฯ ควรให้พนื้ ทีท่ มี่ โี ครงการจัดตัง้ หน่วยงานขึน้ มาเพือ่ พิจารณาในพืน้ ทีต่ นเองในบาง
			 ประเภทโครงการ
		 2) ควรจัดให้มีองค์กรอิสระที่เข้ามาทำ�หน้าที่ในการพัฒนาและควบคุมคุณภาพในการประเมินผลกระทบ
		 3) ผู้พิจารณารายงาน อาจพิจารณาอำ�นาจหน้าที่ให้มีการกระจายไปในระดับท้องถิ่นโดยมีหน่วยงานที่มี
			 ผูท้ รงคุณวุฒใิ นด้านต่างๆ ทีค่ รอบคลุมผลกระทบเข้าร่วมด้วย โดยไม่ควรมีหน่วยงานผูพ้ จิ ารณาโครงการ
			 ในพื้นที่เพียงหน่วยงานเดียว และจะต้องมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย
		
4.3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบ ตามมาตรการในรายงาน EIA/EHIA
		 1) ควรมีหน่วยงานกลางมาดำ�เนินการตรวจสอบติดตามผลกระทบ มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
			 เช่น มหาวิทยาลัยในพืน้ ที่ หรือผูเ้ ชีย่ วชาญในจังหวัด และมีเครือ่ งมือในการตรวจติดตามทีไ่ ด้มาตรฐาน
		 2) ควรให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้วย
		 3) ควรเปิดเผยข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบแก่ประชาชน หน่วยงานและสาธารณะได้รับทราบอย่าง
			 ต่อเนื่อง
		
4.4 การแก้ไขปัญหา การเยียวยาและการฟื้นฟู
		 1) ให้มีองค์กรอิสระทำ�หน้าที่ในการดูแล ฟื้นฟู และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
		 2) ควรมีกองทุนเรือ่ งการแก้ไขและฟืน้ ฟูสงิ่ แวดล้อม และควรมีการเรียกเก็บจากผูก้ อ่ มลพิษ การใช้กองทุน
			 เยียวยา หรือกองทุนสิ่งแวดล้อมควรมีขั้นตอนและระยะเวลาที่รวดเร็ว เช่น การเบิกจ่ายให้อยู่ที่
			 หน่วยงานระดับท้องถิ่นและเข้าถึงชุมชน เพื่อให้ทันกับการแก้ไขปัญหา
		 3) ควรมีการทำ�ประกันความเสี่ยงของโครงการ เช่น การที่รัฐต้องจัดเก็บค่าภาคหลวงให้เหมาะสม
		 4) ให้จัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม และให้ประชาชนมีสิทธิ์ฟ้องร้องได้หากรัฐไม่ได้ทำ�หน้าที่
		 5) ควรเน้นมาตรการลดผลกระทบด้านลบ และควรเพิ่มผลกระทบด้านบวก

5. ข้อเสนอด้านอื่นๆ
		 1) ประชาชนในพื้นที่ ควรมีส่วนร่วมตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนกลไกการตัดสินใจเรื่องผังเมือง
		 2) ควรมีเครื่องมือที่ช่วยยกระดับความเข้มแข็งของชุมชน
		 3) ควรมีศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และอื่นๆ ที่จำ�เป็นในพื้นที่
		 4) ควรมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องและสม่ำ�เสมอ
		 5) ควรให้ความสำ�คัญในการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องว่าผลกระทบได้รับการแก้ไขเยียวยาตาม
			 มาตรการลดผลกระทบหรือไม่ อย่างไร
		 6) องค์กรอิสระ ควรทำ�หน้าที่อย่างเป็นกลางและอิสระอย่างแท้จริง
		 7) การให้ประชาชนมีสทิ ธิฟ์ อ้ งร้องผูก้ ระทำ�ความผิด ไม่วา่ จะเป็นหน่วยงานรัฐ เอกชน หรือบุคคลใดก็ตาม
			 ได้โดยตรง
		 8) ในช่วงระยะเวลาที่มีการจัดทำ�ร่างรัฐธรรมนูญฯ หรือร่างกฎหมายนั้น ควรจะต้องหยุดหรือชะลอการ
			 ดำ�เนินการโครงการชั่วคราว จนกว่าจะมีรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นใช้บังคับ
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		 9. สรุปผลการเสวนา “การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA)

			 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใหม่”

จากการเสวนาเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร มีวิทยากรนำ�เสนอข้อมูล
เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สำ�หรับการร่างรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่ คือ อาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้จากการศึกษา รวบรวมและผลสรุปการจัดประชุม
กลุ่มของผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ในการเสวนายังมีวิทยากรรับเชิญมาให้ข้อคิดเห็นอีก 2 ท่านคือ นายแพทย์วิพุธ
พูลเจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) สำ�นักงานคณะ
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และคุณไพโรจน์ พลเพชร คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) รวมทั้งมีข้อ
คิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเสวนา โดยมีอาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร เป็นผู้ดำ�เนินการเสวนาด้วย ซึ่งสามารถสรุปผล
การเสวนา ดังนี้

อาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การจัดทำ�เอกสารรายงานเท่านั้น แต่ HIA
เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจในหลายมิติ โดยเน้นที่การเรียนรู้ กระบวนการมีส่วนร่วม และการนำ�เครื่องมือ
ที่หลากหลายมาใช้ HIA มีเป้าหมายเพื่อ (1) การสร้างและทบทวนกระบวนการนโยบายสาธารณะ (2) การคุ้มครอง
และปกป้องสิทธิประชาชน (3) การป้องกันแก้ไขปัญหา และลดปัญหาความขัดแย้ง
ปัจจุบันประเทศไทยมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ HIA 2 ส่วนคือ (1) พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
และ (2) พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 หลายภาคส่วนมีการเคลื่อนไหวในเรื่อง
ของ HIA ไม่ว่าจะเป็นในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 ได้มีมติรับรองเรื่อง แนวทาง
การปฏิรูปโครงสร้างและระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
นอกจากนี้ยังมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญฯ ในส่วนของ HIA เช่น คณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สปช.ด้านสาธารณสุข คณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย นักวิชาการ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในเรื่อง HIA ต่อรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป
1. ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ จะต้องมีการบัญญัติเรื่องของการคุ้มครองสิทธิประชาชน
2. ควรนำ�เอา HIA เป็นเครื่องมือ กลไก ในการคุ้มครองสุขภาพ
3. ควรให้ความสำ�คัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมในกระบวนการ HIA ตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้าย
4. ควรมีการบูรณาการเครื่องมือการประเมินผลกระทบ หรืออาจจะเรียกว่า IIA (Integrated Impact
Assessment) เพื่อใช้ในกระบวนการตัดสินใจ
5. ควรมีการเร่งรัดผลักดันการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบ EIA/EHIA ตามมติสมัชชาสุขภาพ เมื่อปี 2555
6. ควรมีการบรรจุการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เข้าในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และควร
มีการดำ�เนินการก่อนที่จะมีการประเมินผลกระทบในกระดับโครงการ โดยโครงการที่จะเกิดขึ้นต้องมีความสอดคล้อง
กับผลการศึกษา SEA ด้วย
จากมติที่ประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับร่าง)
ในเบื้องต้นได้นำ�เนื้อหาสาระสำ�คัญในมาตรา 67 วรรค 1 และ วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550
มาคงไว้เหมือนเดิม แต่มีการเปลี่ยนบางคำ� และเพิ่มเติมบางข้อความ ซึ่งอาจจะทำ�ให้เนื้อหาหรือการตีความมีการ
เปลี่ยนแปลงไป
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นพ.วิพุธ พูลเจริญ (ประธานคณะกรรมการ HIA สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ)
ที่ผ่านมามีบทเรียนในเรื่องของ HIA มากมายทั้งในและต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์
ประเทศแคนาดา ที่มีการระบุเรื่องของการศึกษา HIA ในการเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภา เพื่อให้ทราบว่าใครเป็น
ผู้ได้รับผลกระทบ ผลกระทบทางบวกและทางลบเป็นอย่างไร แนวทางการเยียวยาแก้ไขเป็นอย่างไร เป็นการทำ�งาน
วิชาการเสริม หากเมื่อดำ�เนินการไปสักระยะ ก็พบปัญหาเนื่องจากหาผู้มาดำ�เนินการประเมินผลกระทบไม่ได้
นอกจากนี้ยังมีคำ�ถามในเรื่องระยะเวลาที่จะทำ� SEA รัฐบาลหรือพรรคการเมืองจะยินยอมในการทำ� SEA
ก่อนที่จะออกนโยบายหรือไม่ สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าแนวทางปฏิบัติยังมีปัญหา
หรือในร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มีการระบุเรื่องของการให้ผู้ไม่มีส่วนได้เสียเป็นผู้ประเมินผลกระทบ ในที่นี้
อาจทำ�ให้การปฏิบัติมีปัญหา ซึ่งควรจะเป็นลักษณะของผู้มีส่วนได้เสียทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมิน มีส่วนร่วม
ในการตั้งประเด็นมากกว่า
สิ่งที่พบคือ ถ้านำ�เอาบทเรียนในด้านลบมากำ�หนดในกฎหมายสูงสุด ทำ�ให้การปฏิบัติอาจจะเป็นไปได้ยาก
มาตรา 67 ในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2550 อยู่ในหมวดที่เรียกว่าหมวดสิทธิชุมชน มีอยู่ 2 มาตรา คือ
มาตรา 66 และ 67 แต่พบว่า ไม่มีโครงสร้างหรือฐานที่จะใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ถ้าหากจะวางในส่วนนี้เป็นสิทธิ
ชุมชน สิทธิประชาชนหรือสิทธิพลเมือง ก็จะต้องมีบท หรือมาตรา เพื่อขยายฐานของการใช้สิทธิที่ชัดเจน ไม่ใช่เป็น
เพียงแค่การพูด การสนทนา แต่ไม่สามารถที่จะระดมนักวิชาการมาช่วยพัฒนาประจักษ์พยาน ทำ�ให้ชุมชนเกิดการ
เสียเปรียบ
อาจารย์ไพโรจน์ พลเพชร (คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย)
สิ่งที่สำ�คัญคือ การดูที่หลักคิดพื้นฐาน ประการที่หนึ่งคือ ทรัพยากรเป็นของส่วนรวม ไม่ใช่ของรัฐ รัฐไม่ใช่
เจ้าภาพแต่เพียงผู้เดียว ประการที่ 2 เมื่อเป็นสมบัติส่วนรวมแล้ว ประชาชนทุกคนต้องมีสิทธิอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
ดังนัน้ หากจะมีกจิ กรรม โครงการ แผนงานใดๆ เกิดขึน้ ต้องมีการประเมินติดตามตรวจสอบทัง้ สิน้ ไม่ใช่เฉพาะโครงการ
รุนแรง เพราะไม่ว่าระดับใดก็สามารถก่อให้เกิดผลกระทบได้เช่นเดียวกัน ประการที่ 3 แนวคิดในเรื่องของการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ต้องดูแลทรัพยากร และรักษาทรัพยากรไว้เพื่อคนรุ่นต่อไป เมื่อมีหลักคิดแบบนี้
ก็จะนำ�ไปสู่การคิดเรื่องของเครื่องมือ
หากในรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2558 ก็ยังเขียนสิทธิในเชิงของกระบวนการ ซึ่งในความเป็นจริง ควรเริ่มจาก
หลักการก่อน และตรงกับเจตนารมณ์ที่แท้จริง การเขียนแบบนี้จะทำ�ให้เกิดปัญหา
อาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
เรานำ�เอาผลมาย้อนหาเหตุ ทรัพยากรเป็นของใคร คนนั้นจะต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต
และที่สำ�คัญหากกฎหมายลูกที่เกิดตามมาไม่แก้ไขปรับปรุงด้วยก็จะไม่มีความหมายใด
อาจารย์ไพโรจน์ พลเพชร (คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย)
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ เป็นความสับสนของผู้ร่าง เพราะถ้าตามนี้หมายถึงโครงการรุนแรงจะต้องทำ�การ
ประเมินผลกระทบทั้ง 2 อย่าง (HIA และ SEA) และไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ต้องการที่แยกเป็น 2 ระดับ
คือ การทำ� SEA ต้องเป็นการทำ�ประเมินในระดับนโยบายหรือแผนงาน เพื่อศึกษาศักยภาพความเหมาะสมของพื้นที่
แล้วจึงจะมีโครงการ กิจกรรมที่ตามมาเป็นการประเมินผลกระทบระดับโครงการ (EIA/EHIA) ซึ่งตามหลักการควร
จะเป็นเช่นนั้น เพื่อให้เห็นทางเลือกว่ามีทางเลือกอย่างไรบ้าง
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นพ.วิพุธ พูลเจริญ (ประธานคณะกรรมการ HIA สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ)
ประเด็นเรื่องของกฎหมายลูกหลายฉบับที่เกิดก่อนกฎหมายแม่ ทำ�ให้เกิดความลักลั่น เวลามองเรื่อง
รัฐธรรมนูญ ต้องดูว่าประเด็นนี้เน้นเรื่องอะไร เช่นเรื่องสิทธิชุมชน อาจไม่ใช่ 2 มาตรา และมีการกำ�หนดมาตรการ
หลักการให้มีความชัดเจน
คุณภารนี สวัสดิรักษ์ (เครือข่ายนักผังเมืองฯ)
จากร่างรัฐธรรมนูญฯ เบื้องต้น เหมือนนำ�เอา SEA มาแก้ปัญหา EIA/EHIA ควรมอง SEA ให้มีประโยชน์
มากกว่านั้น ไม่ได้ผูกกับโครงการหรือกิจกรรม เป็นการมองหลายๆ ยุทธศาสตร์เพื่อหาทางเลือก การแยก SEA
ออกมาทำ�ให้ชุมชนสามารถกำ�หนดอนาคตตนเองได้มากขึ้น
อาจารย์กรรณิการ์ บันเทิงจิตร (สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ)
การยกร่างรัฐธรรมนูญในปี 2550 มีการเพิ่มเติมเรื่องสุขภาพเข้าไปจากที่มีเรื่องสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว
สำ�หรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่พื้นฐานเป็นแบบเดิม แต่เติมข้อความเข้ามา ต้องดูว่าแปลความหมายอย่างไร
ชุมชนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบได้อย่างไร
คุณประเชิญ คนเทศ (ชมรมเรารักแม่น้ำ�ท่าจีน จังหวัดนครปฐม)
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) บางครั้งถูกจำ�กัดเป็นการประเมินด้านสาธารณสุข ประเด็นของ
ประชาชนคือ เราอยู่ตรงส่วนไหนในกระบวนการนี้ และจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ได้อย่างไร
คุณตี๋ (อำ�เภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี)
ในกระบวนการกำ�กับติดตาม จะทำ�ได้อย่างไรในเมื่อคนอนุญาตไม่ได้มีความรู้เรื่องสุขภาพ การขนส่งหรือ
อุตสาหกรรมต่างๆ ไม่มีความรู้ในเรื่องการกำ�กับให้เป็นไปตามมาตรการ จะทำ�อย่างไรให้มีหน่วยงานเข้าไปกำ�กับ เข้าไป
สั่งหยุด แก้ไข มาตรการที่ออกมาจำ�นวนมากไม่สามารถนำ�ไปใช้ได้
นอกจากนี้ กฎหมายบางฉบับที่อยู่ใน พ.ร.บ. มีความล่าช้า จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการกำ�หนดระยะเวลา
ในการออกกฎหมาย เพื่อลดข้อจำ�กัดในทางปฏิบัติ กฎหมายลูกต้องมีข้อยกเว้นบางประการที่ยอมรับได้ แต่มีเงื่อนไข
และถ้ามีการดำ�เนินโครงการไป ต้องมีเรื่องของการระงับโครงการ การหาเหตุเพื่อบรรเทา
อาจารย์ไพโรจน์ พลเพชร (คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย)
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) กำ�ลังจัดทำ�เป็นร่างกฎหมายทั้งฉบับ เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ผู้ร่างเข้าใจปัญหา เวลาเขียนในรัฐธรรมนูญจึงให้มีคณะกรรมการจัดทำ�กฎหมายประกอบไปพร้อมกันด้วย การเปลี่ยน
กฎหมายลูก น่าจะมีความหมายมากกว่าการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ
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นพ.วิพุธ พูลเจริญ (ประธานคณะกรรมการ HIA สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ)
เรื่องของรัฐธรรมนูญ ควรกลับไปดูในหมวด “สิทธิชุมชน” เหมือนเดิม ต่อมาคือเรื่องของกลไกติดตาม
ตรวจสอบได้ กรอบการทำ�งานของหน่วยงานต่างๆ ต้องปรับให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและทีส่ �ำ คัญถ้าเรามีหน่วยงาน
เฝ้าระวัง (watch dog) ที่คอยดูแลสอดส่อง จะทำ�ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง เห็นว่าช่องว่างคืออะไร
อาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
ในการเสวนาครั้งนี้ มีข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่อการร่างรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่ สรุปได้ดังนี้
ข้อห่วงกังวล
ในประเด็นเรื่อง HIA ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เวทีเสวนาได้แสดงความคิดเห็นว่า ในร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ได้ มีการแก้ไขมาตรา 67 มีข้อห่วงกังวลดังนี้
1. บทเรียนเรื่องของการนำ�เอา HIA มาใช้ในทางนโยบาย หลายครั้งที่พบปัญหาในเชิงปฏิบัติ ทั้งในเรื่อง
		 วิธีการหรือกรอบเวลา
2. การตีความเนือ้ หาพบว่า ไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ทแี่ ท้จริงในการเกิดขึน้ ของ SEA ซึง่ เป็นการทำ�ประเมิน
		 ในระดับนโยบาย ให้เห็นทางเลือกต่างๆ
3. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับต่างๆ จะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างไร ในขั้นตอน
		 ใดบ้าง
4. การไม่มีโครงสร้างหรือฐานที่จะใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ
5. การเขียนรัฐธรรมนูญ เขียนสิทธิในเชิงกระบวนการ แต่ไม่ได้เขียนในเชิงหลักการ
6. กฎหมายลูกและกฎหมายแม่ มีความลักลั่นกันอยู่
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการกำ�หนดบท มาตรา หรือโครงสร้างที่ชัดเจน ขยายฐานของการใช้สิทธิที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. การดูหลักคิดพื้นฐาน ในเรื่องของทรัพยากรเป็นของส่วนรวม ประชาชนทุกคนมีสิทธิอยู่ในสิ่งแวดล้อม
		 ทีด่ ี การเกิดขึน้ ของโครงการใดๆ จะต้องมีการประเมินติดตามตรวจสอบ และต้องมีการนำ�เอาแนวคิดเรือ่ ง
		 ความยั่งยืนมาใช้
3. ควรมีการทำ� SEA ซึ่งเป็นการประเมินในระดับนโยบาย เพื่อศึกษาศักยภาพความเหมาะสมของพื้นที่แล้ว
		 จึงมีการประเมินย่อยตามมา SEA จะเป็นส่วนสำ�คัญในการกำ�หนดอนาคตตนเองของชุมชน
4. ในการร่างรัฐธรรมนูญควรดูกฎหมายลูกควบคู่ไปด้วย หรือมีการกำ�หนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการเกิดขึ้น
		 ของกฎหมายลูก การเปลี่ยนกฎหมายลูก เป็นสิ่งที่มีความหมายมาก
5. มีกระบวนการกำ�กับติดตามที่มีประสิทธิภาพ สามารถที่จะสั่งหยุด แก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมีกรอบ
		 ที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ควรมี watch dog ที่คอยดูแลสอดส่อง ทำ�ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
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สรุปผลการเสวนา

ข้อเสนอแนะต่อการนำ� HIA ไปบัญญัติในรัฐธรรมนูญฯ

มีขอ้ เสนอแนะต่อการนำ�การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment; HIA) มาบัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญฯ สรุปได้ดังนี้
1) เห็นด้วยกับเจตนารมณ์ของการคุ้มครองสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมและสังคม
		 ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิต
2) ควรนำ�แนวคิดและหลักการของ HIA ไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฯ (รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550) เพื่อเป็น
		 เครือ่ งมือและกลไกคุม้ ครองสุขภาพและลดผลกระทบทางสุขภาพ โดยกำ�หนดให้มกี ารทำ� HIA ในโครงการ
		 พัฒนาหรือนโยบายสาธารณะที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ
3) การทำ� HIA ต้องเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ที่จะได้รับผล
		 กระทบ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย
4) การพิจารณาตัดสินใจโครงการหรือนโยบายสาธารณะ ควรเน้นความครอบคลุมทุกมิติ ทั้งมิติสุขภาพ
		 สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยทำ�การประเมินผลกระทบแบบบูรณาการ (Integrated Impact
		 Assessment; IIA) ทั้งนี้ต้องคำ�นึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและคนรุ่นถัดไปด้วย
5) ควรผลักดันให้มีการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/EHIA)
		 อย่างจริงจัง โดยดำ�เนินการตามมติที่ประชุมของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2550
6) กำ�หนดให้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) หรือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
		 (EHIA) ต้องสอดคล้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

ข้อสังเกตต่อร่างรัฐธรรมนูญฯ ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 โดยยังคงนำ�เนื้อหาในมาตรา 67
วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550 มาบัญญัติไว้ทั้งหมด รวมทั้งได้เพิ่มเติมข้อความ “โดยบุคคลที่มิได้มีส่วนได้
เสีย และประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” ต่อท้ายข้อความที่ระบุให้มีการทำ�การประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โดยวิทยากรผู้ร่วมอภิปรายและผู้เข้าร่วมประชุม มีข้อสังเกต ดังนี้
1) รัฐธรรมนูญฯ ควรมีเนื้อหาที่เป็นหลักคิด เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ที่ต้องการ ก่อนที่จะร่างเนื้อหาที่เป็น
เพียงแค่เครื่องมือมารองรับให้สอดคล้องกับหลักคิดดังกล่าว โดยควรมีหลักคิดที่สำ�คัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ
		 1.1) ทรัพยากรเป็นของส่วนรวม (ไม่ใช่ของรัฐ)
		 1.2) คนทุกคน ควรอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีด่ ี (โดยไม่จ�ำ เป็นต้องจำ�กัดเฉพาะคนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีโ่ ครงการ รุนแรง
				 เพียงแค่ 11 ประเภทเท่านั้นที่จะมีสิทธิ)
		 1.3) การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งให้ความสำ�คัญกับหน้าที่ของเราทุกคนที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน การคิดถึง
				 คนรุ่นถัดไปด้วย
2) การเพิ่มข้อความ “โดยบุคคลที่มิได้มีส่วนได้เสีย” นั้นอาจจะไม่เหมาะสม เนื่องจาก
		 2.1) ไม่ควรนำ�ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ มาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฯ เนื่องจากอาจจะปฏิบัติ
				 ได้ยาก เช่น กรณีปัญหาที่เจ้าของโครงการ เป็นผู้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้จัดทำ�รายงาน EHIA
		 2.2) เป็นการยากทีจ่ ะหาบุคคลทีม่ ไิ ด้มสี ว่ นได้เสียกับโครงการ เพราะอาจมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนไม่ทางใด
				 ทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
		 2.3) หากจะพิจารณาในทางบวก ควรจะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียนั้น ได้เข้าร่วมในกระบวนการทำ�
				 EHIA ด้ ว ย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งในขั้ น ตอนการกำ � หนดขอบเขตการศึ ก ษาและการประเมิ น
				 ผลกระทบ ซึ่งจะได้ประโยชน์มากกว่า
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3) การเพิม่ ข้อความ “การประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” (SEA) อาจมีประเด็นปัญหาตามมาเนือ่ งจาก
		 3.1) ในร่างรัฐธรรมนูญฯ นั้นเป็นการเพิ่มการทำ� SEA ในเนื้อหาของการดำ�เนินโครงการหรือกิจกรรม
				 จึงอาจเกิดความเข้าใจผิดที่ว่า การทำ� SEA เป็นการทำ�ระดับโครงการ ซึ่งความเป็นจริงแล้ว
				 การทำ� SEA เป็นการทำ�ระดับนโยบาย แผน แผนงาน หรือยุทธศาสตร์
		 3.2) เห็นด้วยให้มีการบัญญัติมาตราที่มีเนื้อหาว่าด้วยการทำ� SEA ไว้โดยเฉพาะ
		 3.3) ควรมีการทำ�การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ก่อนตั้งแต่ระดับนโยบาย (ต้นน้ำ�)
				 เพื่อให้ได้ศักยภาพและทางเลือกที่เหมาะสมในภาพรวม ก่อนที่จะมีการทำ� EIA หรือ EHIA
				 ซึ่งเป็นการศึกษาระดับโครงการ
4) เพือ่ ให้ความสำ�คัญกับสิทธิชมุ ชน ดังนัน้ รัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่ จึงควรมีหวั ข้อว่าด้วย “หมวดสิทธิชมุ ชน”
(เหมือนรัฐธรรมนูญฯ 2550) โดยจะต้องมีการเพิ่มเติมเนื้อหาในอีกหลายมาตรา เช่น การบัญญัติกลไกการใช้สิทธิ
การจัดทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิ เป็นต้น
5) ควรพิจารณาเนื้อหาในหมวดอื่นๆ ประกอบกันกับเนื้อหา HIA ด้วย เช่น เกี่ยวกับท้องถิ่น เป็นต้น
6) หากรัฐธรรมนูญฯ ร่างเสร็จและถูกนำ�มาใช้แล้ว สิทธิด้านต่างๆ ที่บัญญัติไว้นั้นได้เกิดขึ้นแล้วโดยทันที
ทั้งนี้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จะต้องออกกฎหมายลูก หรือต้องมีการกำ�หนดเงื่อนไขของระยะเวลาที่จะมี
การแก้ไขกฎหมาย หรือออกกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฯ เพือ่ ให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างรวดเร็ว
7) หากโครงการได้รับการอนุมัติให้ดำ�เนินการแล้ว ต้องเน้นที่กระบวนการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังการดำ�เนินโครงการ ให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
8) ในต่างประเทศ มีการนำ� HIA ไปใช้ในหลายระดับ ทั้งระดับนโยบาย แผน โครงการ หรือแม้แต่การร่าง
กฎหมาย ก็มีการใช้ HIA ด้วย

เอกสารอ้างอิง
สมพร เพ็งค่ำ�. 2555. การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชนในสังคมไทย เอชไอเอชุมชน. ศูนย์ประสานงานการพัฒนา
ระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ. สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. กันยายน. จังหวัด
นนทบุรี.
สัญชัย สูตพิ นั ธ์วหิ าร. 2557. กฎหมายและหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA). เอกสารประกอบ
การประชุมวิชาการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ. วันที่ 10-14 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ณ สถาบัน
การจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
http://www.hiainasean.org/welcome/content/1
http://www.thia.in.th/welcome/content/1
http://www.ryt9.com/s/ryt9/1154http: //www.nationalhealth.or.th/index.php?option=com_content&view=
article&id=63: -hia-&catid=43: -hia&Itemid=133
http://www.hiso.or.th/hiso/picture/reportHealth/ThaiHealth2011/thai2011_25.pdf
http://www.nationalhealth.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=47%3Ahpp&catid=40%3Ahia&Itemid=106
http://www.doctor.or.th/article/detail/10248
http://hpe4.anamai.moph.go.th/hia/
www.nesac.or.th,
http://www.eric.chula.ac.th/pub/hia/HIA15Nov2013_MD_Pornchai.pdf
http://www.healthstation.in.th/action/viewvideo/1888/HIA_Case_Conference/
http://www.eric.chula.ac.th/pub/hia/info_return_HIA.pdf
http://www.onep.go.th/neb/1.About_neb/webpage/neb_complement.html
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?newsid=9570000000243

54

การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำ�ปี พ.ศ.2557
เรื่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ

ทิศทาง ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน HIA
ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
โดย นายแพทย์วิพุธ พูลเจริญ

ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหา มีประเด็นปัญหาสำ�คัญที่ควรทำ�ความเข้าใจในเรื่องการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
หรือ HIA คือ คนจะเข้าใจว่าเป็นเรือ่ งของการประเมิน และเห็นว่าเป็นวิธกี ารทีเ่ รียกว่า เทคนิควิชาการ ซึง่ กระบวนการ
ประเมินผลกระทบ (Impact Assessment - IA) มีหลายรูปแบบ เริ่มจาก การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(Environmental Impact Assessment-EIA) การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment-SIA)
และอืน่ ๆ ซึง่ ความจริง ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการนำ�เครือ่ งมือ SIA มาใช้กอ่ น EIA ตัง้ แต่สมัยการต่อสูใ้ นสงคราม
ความยากจนของ ลินดอน บี จอห์นสัน ซึ่งพบปัญหาในการนำ�เครื่องมือมาใช้มาก จากนั้นก็เป็นเรื่องของ SEA, HIA
แล้วรูปแบบอื่นๆ อีกมากมาย เช่น Biodiversity Impact Assessment และที่สำ�คัญที่สุดที่เอามาใช้แล้วเกี่ยวข้อง
กับสุขภาพมาก คือ เรื่องของเทคโนโลยี Life Cycle Impact Assessment ก็คือ การมองวงจรชีวิตของเทคโนโลยี
ที่ใช้กันอยู่ ซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ทั้งในเชิงอุตสาหกรรม และในเชิงสิ่งแวดล้อม สุขภาพ เพราะมักจะพบว่ามีข้อกล่าว
อ้างกันอยูเ่ สมอว่า บางครัง้ ประชาชนไม่รวู้ า่ เทคโนโลยีใหม่ทมี่ าจะดีกว่าเก่าอย่างไร อย่างไรก็แล้วแต่เรามองในประเด็น
นี้เป็นประเด็นหลัก กับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องประเด็นการตัดสินใจ และประเด็นการติดตามประเมินผล เพราะว่า
เมื่อมีการทำ�ไปแล้วไม่มีการติดตามประเมินผลที่จริงจังทั้ง EIA และ HIA แต่กรอบนี้เป็นกรอบที่เรามองว่า ไม่ได้
พิจารณาทั้งกระบวนการ ซึ่งมีขั้นตอนตั้งแต่การคัดกรอง ขั้นตอนการกำ�หนดขอบเขต ซึ่งใน HIA เราใส่คำ�เข้าไปอีก
ว่า ร่วมกำ�หนดขอบเขตกับสาธารณชน คือ Public Scoping เพราะฉะนั้นในกรอบการกำ�หนดขอบเขต หลักคิดของ
คนที่ทำ� IA ในเรื่อง EIA ดั้งเดิม ตอนที่เราพัฒนา พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมขึ้นมาตั้งแต่
ปี 2535 จึงมีความแตกต่างจาก
HIA เพราะว่า Scoping ดั้งเดิม
บอกว่ า ที ม วิ ช าการจะทบทวนจาก
ประเด็ น ปั ญ หาที่ เ คยเกิ ด ขึ้ น กั บ
โครงการกิจกรรมประเภทนี้ เพราะ
ฉะนั้นจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องทาง
เทคนิควิชาการ แต่ในกรณีของ IA
ทั่ วไปที่ เ ราจั บ มาใช้ กั บ HIA ใน
ประเทศไทย จะเป็นเรื่องของการที่
เราต้องฟังข้อห่วงกังวล เพราะฉะนัน้
ผลลั พ ธ์ ที่ เ ราต้ อ งการได้ เ ป็ น เรื่ อ ง
ของการที่ดึงเอา ข้อตระหนัก ข้อ
ตระหนก จากทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ขึ้นมานำ�เสนอ และเรียบเรียงเอาไว้
ตรงนี้จะเป็นจุดที่แตกต่างออกไป
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อีกประเด็นหนึ่งที่แตกต่างตั้งแต่ต้น คือ การคัดกรอง ใน HIA การคัดกรองอาจจะต้องมาดูนโยบาย
แผนงาน โครงการทีเ่ ป็นไปตามเงือ่ นไขรัฐธรรมนูญ หรือพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ ถ้าจะพิจารณาในกรอบทีก่ ว้าง
ขึ้นมา พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ เปิดโอกาสให้ชุมชน ประชาชน สามารถเสนอข้อปัญหาที่มีกับโครงการ
แผนงาน หรือนโยบาย ผมจำ�ได้วา่ ตอนทีท่ �ำ งานในเรือ่ งการประเมินผลกระทบของโครงการมาบตาพุด การเสนอโครงการ
เข้ามาพูดกันถึงแค่นิคมอุตสาหกรรม แต่กรอบที่เราวางไว้ในการทำ� HIA จะกว้างลงไปถึงแผนงาน นโยบาย
ซึ่งครอบคลุมหลายเรื่อง ไม่ใช่ครอบคลุมเฉพาะสิ่งที่เราเรียกว่า นิคมอุตสาหกรรมเดี่ยวๆ เท่านั้น แต่ครอบคลุมไปถึง
เรื่องแผน Eastern Seaboard แผนปิโตรเคมิคัล หรือแผนของชุมชนซึ่งสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปสนับสนุนให้คนในพื้นที่ทำ�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตัวเองขึ้นมา ตรงนั้นจะทำ�ให้เห็นว่าตัวผลลัพธ์ที่เรา
มุง่ หวังหรือหลักใหญ่ใจความทีเ่ ราต้องการเวลาทำ�คัดกรองแตกต่างกัน ตรงนีก้ เ็ ป็นกรอบใหญ่ จากนัน้ เมือ่ เราทำ�ขัน้ ตอน
ที่สองก็เหมือนกัน เราจะพิจารณาว่า ชุมชน ชาวบ้านตระหนักหรือตระหนกประเด็นอะไรบ้าง บางครั้งเรื่องที่ชาวบ้าน
ตระหนักไม่ใช่เรื่องนักเทคนิค นักวิชาการตระหนัก ผมจำ�ได้ว่าเมื่อปี 2520 ผมจบมาใหม่ๆ เป็นแพทย์ฝึกหัดอยู่ที่
อุบลราชธานี ได้ไป Observe การทำ� EIA ซึ่งมีเรื่องสุขภาพอยู่ด้วย ในสมัยนั้นเป็นช่วงก่อนมี พ.ร.บ.ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2535 แต่ว่าต้องทำ� EIA เหตุที่ต้องทำ�เพราะว่า EIA ในประเทศไทยหรือว่า EIA
ในเอเชียอาคเนย์ส่วนใหญ่เติบโตขึ้นมาจากเงื่อนไขบังคับของ World Bank ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้เงินกู้ว่าต้องมีการ
ทำ� EIA และใน EIA นั้นก็มี HIA อยู่ด้วย ซึ่งตอนนั้นในปี 2520 เป็นช่วงก่อน พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ปี 2535 ด้วยซ้ำ�ไป
ในกรณีเรื่องการทำ�เขื่อนปากมูลซึ่งกังวลมากในเรื่องของหอย หนอนพยาธิที่ทำ�ให้เกิดพยาธิใบไม้ในเลือด
แล้วตาบอด ซึ่งเป็นบทเรียนที่นักเทคโนโลยีเรียนรู้มาจากกรณีการสร้างเขื่อนอัสวานในอียิปต์ ซึ่งเกิดการระบาดของ
พยาธิ และทำ�ให้คนตาบอดมาก เพราะฉะนั้นเวลาที่นักวิชาการทำ� HIA ในเรื่องนี้จะพิจารณาแต่เรื่องหอย เมื่อเวลา
ผ่านไปกว่า 20 ปี ผมเติบโตขึ้นมาเป็นผู้อำ�นวยการกองระบาดวิทยา และต้องไปตรวจสอบเรื่องปัญหาการแพร่ระบาด
ของอหิวาตกโรคที่อำ�เภอพิบูลมังสาหาร ปรากฎว่าเหตุผลใหญ่คือคนพิบูลมังสาต้องซื้อปลาจากลาว แล้วทำ�ไมเขา
ต้องซื้อปลา เพราะพันธุ์ปลาหายไปหมดหลังจากการสร้างเขื่อนนี้ขึ้นมา ซึ่งประเด็นนี้ไม่ได้ถูกตระหนักโดยนักวิชาการ
ทางด้านเทคนิค แต่คนในพื้นที่ตระหนักมาโดยตลอดว่าแล้วอาชีพเขาจะเป็นอย่างไร การจับปลาจะทำ�ที่ไหน ตรงนี้เป็น
ประเด็นใหญ่ที่เราบอกว่า บางทีข้อตระหนักของนักวิชาการที่บอกว่าให้เข้ามาพูดเรื่องนี้ แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคน
ในพื้นที่และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเลย ก็เป็นข้อจำ�กัดในเรื่องการกำ�หนดขอบเขตการประเมิน เพราะฉะนั้นการทำ�
Public Scoping แท้จริงแล้วเป็นการตั้งโจทย์สำ�หรับการประเมินผลกระทบ เพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งโจทย์ไม่ครอบคลุม
ผลก็คือก็มีการไปประเมินเรื่องที่จำ�กัด เวลาที่บริษัทที่ลงทุน หรือ แม้แต่ กฟผ. ไปจ้างบริษัทมาประเมิน จ้างอาจารย์
มหาวิทยาลัยมาประเมิน เขากำ�หนดหัวข้อประเมินไปเรียบร้อยแล้ว ไม่งั้นเขาจะวางงบประมาณได้อย่าง่ไร ดังนั้น
เวลาเราทำ� HIA เราเจอปัญหามากในเรื่องการทำ� Public Scoping ส่วนหลังจากประเมินแล้ว Public ก็จะร่วม
กลับมาทบทวน คนที่เคยเสนอข้อตระหนัก ข้อตระหนกของตัวเองกลับมาช่วยทบทวน แล้วสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น
ก็คือการสร้างความมั่นใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จะมีการเยียวยาแก้ไขจริง อันนี้คือประเด็น
ใหญ่ เพราะฉะนั้นต้องดูมาตรการจากการที่ศึกษาในการประเมินผลกระทบนั่นเอง
ดังนั้นในกระบวนการประเมิน สิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้น คือ ผลการประเมินอย่างมีส่วนร่วม คือทุกฝ่าย
เข้ามามีส่วนร่วมได้ในการประเมิน ที่ผ่านมา เราเคยพบว่าหลายแห่งที่ผู้ประเมินต้องปิดข้อมูลเหล่านั้นเป็นความลับ
จนกว่าจะเสนอให้ผ่านการพิจารณาของ คชก. หรือกรรมการของ EIA แล้วถึงจะเปิดเผยข้อมูลได้ เมื่อตีพิมพ์
ออกมา ซึ่งตรงนั้นก็ไม่มีการคัดค้านหรือไม่สามารถเอามาทำ� Public Review ได้ เพราะฉะนั้นความโปร่งใส ความ
มีส่วนร่วม แล้วตอบข้อคำ�ถามที่เป็น Public Scoping ได้อย่างครอบคลุมเป็นประเด็นใหญ่ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า
เวลาที่เราพิจารณาขั้นตอนเหล่านี้ เราต้องคำ�นึงถึงแต่ละขั้นตอนว่าใครจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไร เมื่อพูดถึง
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รัฐธรรมนูญ จะพบการใช้คำ�ใหญ่ๆ คำ�เดียว คือ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเมินผลกระทบยุทธศาสตร์
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ แต่รายละเอียดขั้นตอนนั้น ถ้าเรื่องเทคนิคไม่มีพอก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ และประเด็นใหญ่
ก็คือการตัดสินใจในทางนโยบาย ในอดีตเวลาเรากล่าวถึงการตัดสินใจทางนโยบายจะเป็นผู้รับผิดชอบทางผู้บริหาร
รัฐกิจ กระทรวงที่มีอำ�นาจตาม พ.ร.บ.ต่างๆ เป็นคนตัดสินใจ แต่วันนี้มีศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลอาญา
ซึ่งมาเกี่ยวข้องหลายคดี กรณีมาบตาพุดก็เหมือนกัน หลังจากเราทำ� HIA ไปแล้ว เป็นประเด็นที่ทางประชาชน
เอาข้อมูลทาง HIA ไปฟ้องต่อศาลปกครอง เพราะฉะนั้นตัวการตัดสินใจเปลี่ยนไป คำ�ถามใหญ่ก็คือตอนที่เขาทำ�
Assessment มา และ Review จะสามารถแสดงทางเลือกในการตัดสินใจ และผลกระทบทั้งทางบวกทางลบ
ตลอดจนบ่งชี้ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการเยียวยาแก้ไขได้ครอบคลุมหรือไม่ อันนี้คือประเด็น ถ้าคนตัดสินใจไม่มีสิ่ง
เหล่านี้ครบถ้วน จริงจัง และไม่สามารถตัดสินใจ ระบุสิ่งเหล่านี้ได้ ตรงนั้นก็กลายเป็นประเด็นปัญหาเหมือนกัน
อันสุดท้ายคือการติดตามประเมินผล ซึ่งเราจะต้องมองในเรื่องของการจัดระบบ การจัดการและทรัพยากร
ส่วนที่เรายังไม่ได้ใส่ในนี้คือ การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ในหลายประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็น
เยอรมัน ฝรั่งเศส หรือแม้แต่ออสเตรเลียซึ่งทำ�เหมืองแร่เยอะมาก กระบวนการประเมินผลของเขามีคณะกรรมการ
ประกอบด้วยชุมชน นักวิชาการ ทีเ่ ป็นกลางซึง่ มาช่วยในการประเมินผล ติดตาม และดำ�เนินการตามนีไ้ ป เพราะฉะนัน้
สิ่งที่เราพบว่าเมื่อนำ� HIA มาใช้ในประเทศไทยมันเข้ากับระบบยาก
จากบทเรียนที่ผ่านมา 10 ปี ทำ�ให้เห็นว่าเราจะมอง HIA, SIA, SEA หรืออื่นๆ ในขั้นตอนสุดท้ายอย่าง
เดียวไม่ได้ แต่เราต้องมองเงือ่ นไขของกระบวนการ เพราะเป็นกระบวนการในแต่ละขัน้ ตอน และต้องมองว่าถ้าจะทำ�ให้
เกิดผลลัพธ์ตามมุ่งหวัง ใครที่เป็นคนต้องร่วมรับผิดชอบบ้าง ยกตัวอย่างเช่น เวลาเราคัดกรอง องค์กรของรัฐ ธุรกิจ
ชุมชน และเอกชน ต้องแสวงความร่วมมือซึ่งกันและกัน เราคิดว่าเอกชนทำ�อย่างเดียวไม่ได้ รัฐทำ�อย่างเดียวก็ไม่ได้
แต่สิ่งเหล่านี้จะเข้ามาทำ�ด้วยกันได้อย่างไรในการคัดกรอง เวลาที่เรากำ�หนดขอบเขต กับทำ� Public Review ตรงนี้
ผมคิดว่ากลไกกลางที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับนโยบายแผนงานโครงการเหล่านั้นเกี่ยวข้องกัน เขาต้องเข้ามาเป็นคน
ที่ช่วยจัดให้เกิด แต่จะมาจากไหน จะมาจากท้องถิ่น หรือจะมาจากส่วนกลาง หรือจะมาจากหน่วยงานองค์กรซึ่ง
รับผิดชอบต่อการทำ�งาน หรือการขับเคลื่อนนโยบายอันนั้นได้หรือไม่ ตรงนี้ต้องเป็นกลไกกลางซึ่งมีหลายฝ่ายเข้ามา
ร่วมกัน ซึ่งจะต้องครอบคลุมนโยบายในหลายด้านที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น เรามีงานที่เกี่ยวข้องกับการทำ�งาน
กับโรงไฟฟ้าถ่านหิน เราเห็นว่าประเด็นนีไ้ ม่ใช่เป็นประเด็นเรือ่ งของ กฟผ.ประเด็นเดียว แต่กระทรวงพลังงาน นโยบาย
พลังงาน ส่วนท้องถิ่นอาจจะต้องเข้ามาเกี่ยวขัองด้วย แต่เราจะวางขอบเขตร่วมกันเป็นกรอบหลักๆ ได้หรือไม่ แล้วใช้
กรอบหลักอันนี้สำ�หรับการทำ�งานกับแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดการยอมรับ
ในเรื่องของการประเมิน ปัญหาใหญ่ที่เจอ คือ คนที่มาทำ�เรื่องนี้มีความชำ�นาญเฉพาะเรื่องนี้จริงหรือเปล่า
ผมเองเป็นโจทก์ฟอ้ ง สผ. ในประเด็นเรือ่ งของ คชก.รูเ้ รือ่ งนีจ้ ริงหรือเปล่าเวลาให้อนุมตั ิ อย่างเรือ่ งตึกสูง มีคนทีเ่ ข้าใจ
เรื่องนี้แล้วตอบคำ�ถามเรื่องกฎหมายตึกสูงได้จริงหรือไม่ ตอนนี้ก็ให้ศาลปกครองตัดสิน เพราะฉะนั้นประเด็นใหญ่
ของคนที่ประเมิน ซึ่งปัจจุบันเป็นบริษัทเอกชนที่เป็นคนลงไปทำ�งาน แต่บริษัทเอกชนหรืออาจารย์มหาวิทยาลัยมี
ความรู้ความเข้าใจครอบคลุมทุกประเด็นที่ประชาชน สาธารณชนยกขึ้นมาว่าเป็นประเด็นที่ขอให้ประเมินจริงหรือเปล่า
สิ่งนี้คือประเด็นใหญ่ การจ้างวานแบบนี้เกิดขึ้นก่อนทำ� Public Scoping เพราะฉะนั้นประเด็นที่ถูกกังวลหรือถูก
ตระหนักโดยชุมชน หรือภาคส่วนต่างๆ อาจไม่ใช่เป็นประเด็นที่ถูกเตรียมประเมินมาของบริษัทของหน่วยงานที่จ้าง
เข้ามาทำ� ดังนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมาก เพราะฉะนั้นกลไกที่ทำ�ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้ ก็ต้องมาแยกเป็นส่วนๆ
เป็นท่อนๆ เรื่องการประเมินต้องมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราทำ� Public Scoping แล้ว แล้วพอเราทำ� Public
Scoping แล้ว กลไกกลางดังกล่าวที่ทำ� Public Scoping กลับมาจัด Forum หรือเวทีสำ�หรับการทำ� Public Review
อีกครัง้ หนึง่ ตัวนีเ้ ป็นประเด็นใหญ่ หลังจากนัน้ ถ้าการตัดสินใจทางบริหารจัดการของรัฐ ไม่ถกู ใจใคร ก็ไปใช้กระบวนการ
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ยุติธรรมตัดสิน อันนั้นเป็นทางออกในการตัดสินใจซึ่งครอบคลุมอยู่แล้ว เพียงแต่เราต้องตระหนักว่าเป็นแบบนี้จริงๆ
เพราะฉะนั้นเจ้าของนโยบาย เจ้าของโครงการ ก็จะได้เข้าใจกรอบ เงื่อนไข ความเสี่ยงที่เขามีจากกระบวนการทำ�งาน
เหล่านี้ได้ รวมทั้งจะต้องเข้าใจด้วยว่าความรับผิดชอบต่อการติดตาม กำ�กับ และประเมินผล ซึ่งต้องใช้กลไกร่วมของ
ภาคชุมชน ของผู้รับผิดชอบภาครัฐ ท้องถิ่น นักวิชาการ และผู้ลงทุนเข้ามาเป็นกลไกร่วมกัน แต่ใครจะเป็นคนต้อง
Invest หรือใช้จ่ายเงินของตัวเอง อันนี้ต้องกำ�หนดให้ชัดเจนในแต่ละเรื่อง แต่ละกรณี เพราะในหลายกรณีกลาย
เป็นหน่วยงานซึ่งอยู่ในพื้นที่เช่นภูมิภาค แต่หน่วยงานในท้องถิ่นต้องเป็นคนรับผิดชอบ ต้องดำ�เนินการเรื่องนั้น
ทั้งๆ ที่ไม่ได้มีทรัพยากรเพียงพอ หรือไม่ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่างๆ ที่ได้เลย ก็กลายเป็นประเด็นใหญ่
เพราะฉะนั้น ควรวางกรอบที่จะพัฒนาเพิ่มความสามารถ ในเรื่องของการปรับใช้ HIA หลักการและวิธีการที่จะ
ปรับใช้ HIA ในบ้านเราต่อไป
จากตัวกรอบที่เราวางไว้ในลักษณะแบบนี้ ทิศทาง ยุทธศาสตร์ที่เราวางในอนาคต มุ่งหวังให้เกิดขึ้นคือ
ภาพแบบนี้ เราอาจต้องกลับมาถามว่า หน่วยงานต่างๆ จะทำ�อย่างไร

ภาพประกอบการบรรยาย เรื่อง ทิศทาง ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน HIA
ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 โดย นพ.วิพุธ พูลเจริญ

เอกสารวิชาการ
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การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
กับการปฏิรูปนโยบายพลังงานของประเทศไทย
นายศุภกิจ นันทะวรการ
มูลนิธินโยบายสุขภาวะ

เอกสารวิชาการนี้ จัดทำ�ขึ้นเพื่อนำ�เสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมวิชาการ “การประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพ พ.ศ.2557” ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2558 โดยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เอกสารฉบับนี้ มีเนือ้ หาทีส่ �ำ คัญเกีย่ วกับ กระบวนการประเมินผลกระทบทีเ่ กีย่ วข้องกับนโยบายและโครงการ
พลังงาน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการประเมินผลกระทบ และประกอบด้วยประเด็นหลัก 2 เรื่องคือ
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) กับการวางแผนพลังงาน และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA)
กับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน

1. กรอบการวิเคราะห์

แนวทางการวิเคราะห์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการประเมินผลกระทบ ในเอกสารฉบับนี้ ประยุกต์มา
จากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกโดย Dr.Ben Harris-Roxas เรื่อง The Impact and Effectiveness of Equity
Focused Health Impact Assessment in Health Service Planning เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 University
of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
โดย Ben Harris-Roxas ได้พัฒนากรอบแนวคิดในการประเมินผล ผลกระทบและประสิทธิผลของการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยเน้นบริบท กระบวนการ และผลกระทบที่เกิดขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดสำ�หรับการประเมินผล ผลกระทบและประสิทธิผลของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

ที่มา:

Ben Harris-Roxas, 2014, The impact and effectiveness of equity focused health impact assessment
in health service planning, unpublished Ph.D. thesis, School of Public Health and Community
Medicine, University of New South Wales, หน้า 30
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ถึงแม้ว่า กรอบแนวคิดดังกล่าว จะกำ�หนดประเด็นรายละเอียดที่สำ�คัญต่างๆ ในการประเมินผลของผล
กระทบจากการทำ� HIA อย่างครอบคลุมและครบถ้วน แต่มุ่งเน้นการใช้เพื่อประเมินผล HIA หนึ่งชิ้นหรือหนึ่ง
การศึกษา
แต่ในเอกสารฉบับนี้ มุ่งเน้นการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก HIA ในเชิงประเด็น ได้แก่ การวางแผน
พลังงาน และการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ซึ่งในแต่ละประเด็น มีการทำ� HIA หลายชิ้น หลายการศึกษา ดังนั้น
ในเอกสารฉบับนี้ จึงประยุกต์กรอบแนวคิดดังกล่าว โดยกำ�หนดเป็นหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ความสำ�คัญของเรื่อง บริบท
ของ HIA กระบวนการ HIA ความเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ และข้อเสนอแนะต่อไปเกี่ยวกับแนวทางการใช้ HIA
เพื่อการปฏิรูปนโยบายสาธารณะด้านพลังงาน

2. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพกับการวางแผนพลังงาน

การวางแผนพลังงานของประเทศไทย มีการพัฒนาและการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง จากในอดีตที่มีแต่การ
วางแผนแบบรวมศูนย์ในด้านไฟฟ้าเป็นหลัก มาสูก่ ารวางแผนพลังงานทีก่ ระจายมากขึน้ ไปสูพ่ ลังงานต่างๆ เช่น พลังงาน
หมุนเวียน การอนุรักษ์พลังงาน การจัดหาเชื้อเพลิง เป็นต้น และกระจายไปในระดับต่างๆ เช่น แผนพลังงาน
ระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับชุมชน เป็นต้น
โดยเอกสารนี้ จะมุ่งเน้นการวางแผนพัฒนากำ�ลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือแผน Power Development
Plan (PDP) เป็นหลัก เนื่องจากมีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพมาแล้วหลายครั้ง ส่วน HIA กับการวางแผน
พลังงานอื่นๆ ได้เสนอไว้ในหัวข้อสุดท้ายเรื่อง แนวทางในอนาคต

2.1 ความสำ�คัญของแผนพัฒนากำ�ลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ

แผนพัฒนากำ�ลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan หรือ PDP) เป็นแผนแม่บทของระบบไฟฟ้า
ของประเทศโดยมีกรอบระยะเวลา 20 ปี แผน PDP จะกำ�หนดจำ�นวนและประเภทของโรงไฟฟ้าที่จะก่อสร้าง
เช่น โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเท่าไร ถ่านหินหรือเขือ่ นเท่าไร พลังงานหมุนเวียนเท่าไร หรือจะดำ�เนินการอนุรกั ษ์พลังงาน
เท่าไร ฯลฯ จึงเชื่อมโยงไปถึงการจัดหาเชื้อเพลิง เช่น การทำ�เหมืองแร่หรือการนำ�เข้าถ่านหิน การวางระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ หรือเชื้อเพลิงอื่นๆ ว่าแต่ละประเภทจะมีมากน้อยเพียงใด รวมทั้งแผน PDP จะกำ�หนดการลงทุนขยาย
ระบบสายส่งไฟฟ้าด้วย

ภาพที่ 2 และ 3 ตัวอย่างของแผนพัฒนากำ�ลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ PDP2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

ที่มา:

กระทรวงพลังงาน, เอกสารการนำ�เสนอในเวทีการรับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนากำ�ลังผลิตไฟฟ้า PDP2010
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 วันที่ 5 มิถุนายน 2555 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ
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แผน PDP จึงมีความสำ�คัญและอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางบวกและทางลบได้อย่างมากทั้งในด้าน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม รวมไปถึ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ ว ย ตั ว อย่ า งเช่ น แผน PDP 2010
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2555-2573 กำ�หนดการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด 59 โรง รวมเป็นเงินลงทุน
ในโรงไฟฟ้าและระบบสายส่งมากกว่า 4 ล้านล้านบาทใน 20 ปี
จากมุมมองของการประเมินผลกระทบ หากแผน PDP กำ�หนดทิศทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าทีเ่ หมาะสมและ
ยั่งยืน การลงทุนถึง 4 ล้านล้านบาทก็สามารถสร้างผลกระทบทางบวกได้อย่างมาก แต่ในทางตรงกันข้าม หากทิศทาง
ของแผน PDP ถูกกำ�หนดอย่างไม่ยั่งยืน ก็จะสร้างผลกระทบทางลบได้อย่างมากเช่นกัน

2.2 การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนากำ�ลังผลิตไฟฟ้า

แผน PDP มีการจัดทำ�มาหลายสิบปีตงั้ แต่ในช่วงทศวรรษ 2520 แล้ว โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ต่อมาภายหลังจึงมีกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบมากขึ้น
แต่เดิมแผน PDP จัดทำ�โดยผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเล็กๆ และตัดสินใจอนุมัติโดยรัฐบาล ในขณะที่สังคมและ
ประชาชนไม่เคยรับรู้ถึงแผน PDP เลย จนกรณีการคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในช่วง
ทศวรรษ 2540 สังคมจึงเริ่มรับรู้ถึงแผน PDP ว่าเป็นแผนแม่บทที่กำ�หนดการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ
ภาคประชาสังคมและนักวิชาการ จึงมีการวิเคราะห์ข้อมูลพลังงานต่างๆ การศึกษาวิจัย การสร้างการเรียนรู้
ในกลุ่มต่างๆ และเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ ตัวอย่างเช่น การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าที่สูงเกินจริงอย่างต่อเนื่อง
การสร้างโรงไฟฟ้าจนมีกำ�ลังผลิตสำ�รองล้นเกินมาตรฐานเป็นจำ�นวนมาก การผลักภาระต่างๆ อย่างไม่เป็นธรรมมาอยู่
ในค่าไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่กับรายย่อย การประเมินธรรมาภิบาลกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย
เป็นต้น

2.3 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของแผนพัฒนากำ�ลังผลิตไฟฟ้า

HIA ถูกนำ�มาใช้ประเมินผลกระทบของแผน PDP เพื่อแสดงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและสังคมเห็นว่า แผน PDP
สามารถมีได้มากกว่าหนึ่งทางเลือก และเราสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบผลดี ผลเสียของแผน PDP แต่ละ
ทางเลือกได้ สังคมจึงสามารถซักถาม อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และถกแถลงเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ ของ
แผน PDP ได้ แทนที่จะมีแต่การถกเถียงในระดับโครงการว่า จำ�เป็นต้องสร้าง หรือคัดค้านไม่ให้สร้างโครงการเท่านั้น
ในปี 2542 มีการศึกษาในระดับโครงการ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลกระทบที่แตกต่างกันของทางเลือก
พลังงานยั่งยืนต่อโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จนกระทั่งในปี 2548 จึงมีการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพเปรียบเทียบระหว่างแผน PDP ของรัฐบาลกับแผน PDP ทางเลือก โดยมีพื้นฐานมาจากการวิเคราะห์ปัญหา
และทางออกของระบบไฟฟ้าไทยโดยองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ หลังจากนั้นจึงมีการประเมินผลกระทบของแผน
PDP ทางเลือกอีกหลายครั้ง เช่น ในปี 2549, 2550, 2554, และ 25551 เป็นต้น
การวิเคราะห์ผลกระทบในการศึกษาแผน PDP ทางเลือกต่างๆ ครอบคลุมหัวข้อหลักดังนี้
• การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• การปล่อยมลพิษต่างๆ โดยเฉพาะ SO2 NOx ฝุ่นละออง และสารปรอท
• ค่าลงทุน, ค่าดำ�เนินการและบำ�รุงรักษาโรงไฟฟ้า ค่าเชื้อเพลิง และค่าไฟฟ้าของผู้บริโภค
• ภาระการนำ�เข้า และการสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศ
• ผลต่อค่าไฟฟ้า
• การสร้างงาน
• การเจ็บป่วย การตาย และ DALYs
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างของแผนพัฒนากำ�ลังผลิตไฟฟ้าของรัฐบาลและแผนทางเลือกต่างๆ

ที่มา:

ศุภกิจ นันทะวรการ และคณะ, 2554, การวิเคราะห์ทางเลือกของแผนพัฒนากำ�ลังผลิตไฟฟ้า เพื่อลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากสาขาพลังงานไฟฟ้า, นำ�เสนอในเวทีวันที่ 9 มิถุนายน 2554, สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ภาพที่ 5 และ 6 ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลกระทบเปรียบเทียบแผน PDP ของรัฐบาลกับแผนทางเลือก

ที่มา:

ศุภกิจ นันทะวรการ และคณะ, 2554, การวิเคราะห์ทางเลือกของแผนพัฒนากำ�ลังผลิตไฟฟ้า เพื่อลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากสาขาพลังงานไฟฟ้า, นำ�เสนอในเวทีวันที่ 9 มิถุนายน 2554, สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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โดยภาพรวมแล้ว การประเมินผลกระทบของแผน PDP ทางเลือกที่จัดทำ�ขึ้นหลายครั้ง ได้นำ�เสนอต่อกลุ่ม
ต่างๆ อย่างหลากหลายในโอกาสต่างๆ ซึ่งรวมถึงชุมชนต่างๆ ที่คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้า กลุ่มพลังงานชุมชน
การสัมมนาหรือการประชุมที่จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ มหาวิทยาลัย
ต่างๆ การประชุมวิชาการนานาชาติของ International Association for Impact Assessment (IAIA) สื่อมวลชน
ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงพลังงาน

2.4 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อแผนพัฒนากำ�ลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อการวางแผน PDP ทั้งในด้านกระบวนการวางแผน และเนื้อหาที่สำ�คัญของ
แผน สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1 และ 2

ตารางที่ 1 สรุปการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการวางแผนพัฒนากำ�ลังผลิตไฟฟ้า
กระบวนการวางแผน

ก่อนปี 2547

ช่วงปี 2555-2557

1. การกำ�หนดเป้าหมาย
ของแผน PDP

กระทรวงพลังงานและการไฟฟ้า
เป็นผู้กำ�หนด โดยยึดตาม
เป้าหมายเดิมของแผน PDP
ที่ผ่านๆ มา ก่อนที่จะเสนอให้
คกก.นโยบายพลังงานแห่งชาติ
และคณะรัฐมนตรี

คณะอนุกรรมการจัดทำ�แผน PDP ซึ่งมีกรรมการบางส่วน
ที่มาจากภาควิชาการ และประชาสังคม เป็นผู้กำ�หนด
ก่อนที่จะเสนอให้ คกก.นโยบายพลังงานแห่งชาติ และ
คณะรัฐมนตรี

2. การพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้า
ในอนาคต

จัดทำ�โดยคณะอนุกรรมการ
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
โดยขาดการมีส่วนร่วม
ของผู้ที่เกี่ยวข้องและสังคม

จัดทำ�โดยคณะอนุกรรมการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
และได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการจัดทำ�
แผน PDP

3. การพิจารณาและ
กำ�หนดทางเลือก
โรงไฟฟ้าประเภท
ต่างๆ และการ
เลือกใช้สมมติฐาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กำ�หนดโดยกระทรวงพลังงาน
และการไฟฟ้าฯ โดยขาดการ
มีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
และสังคม

กำ�หนดโดยคณะอนุกรรมการจัดทำ�แผน PDP และ
เคยมีการจัดรับฟังความคิดเห็นเชิงเทคนิคต่อสมมติฐาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ�แผน PDP เมื่อประมาณ
ปี 2552 (แต่ยังคงจัดรับฟังแบบกระชั้นชิดและอยู่
ในวงแคบ)

4. การจัดทำ�ร่าง
แผน PDP

กำ�หนดโดยกระทรวงพลังงาน
และการไฟฟ้าฯ โดยขาด
การมีส่วนร่วมของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องและสังคม

กำ�หนดโดยคณะอนุกรรมการจัดทำ�แผน PDP และมีการ
จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (แต่ยังคงจัดรับฟังแบบ
กระชั้นชิดและจัดในกรุงเทพฯ เพียงครั้งเดียว)

5. การตัดสินใจ
อนุมัติแผน PDP

อนุมัติโดยคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติ
และคณะรัฐมนตรี ซึ่งประชาชน
ไม่ได้ติดตามและไม่ได้รับรู้

กระบวนการอนุมัติยังคงเหมือนเดิม แต่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีการติดตามและมีการสื่อสารสาธารณะต่อประชาชน
มากขึ้น

6. การตัดสินใจที่จะ
ปรับปรุงแผน PDP
หรือจัดทำ�แผน
ฉบับใหม่

ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของกระทรวงพลังงาน
โดยไม่มีข้อกำ�หนด
ที่ชัดเจนใดๆ

ยังคงขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกระทรวงพลังงาน แต่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องและภาคประชาสังคม สามารถติดตาม
ตรวจสอบตัวชี้วัดสำ�คัญต่างๆ เกี่ยวกับแผน PDP
ได้มากขึ้น เช่น ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดที่เกิดขึ้นจริง,
การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ, ราคาเชื้อเพลิง,
นโยบายหรือแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผน PDP เป็นต้น

ที่มา: โดยผู้เขียน
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ตารางที่ 2 สรุปการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาสำ�คัญของแผนพัฒนากำ�ลังผลิตไฟฟ้า
เนื้อหาสำ�คัญของแผน

ก่อนปี 2547

ช่วงปี 2555-2557

1. เป้าหมาย
ของแผน PDP

1) ความมั่นคงในการจัดหาไฟฟ้า
2) ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า
ที่เหมาะสม
3) การลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
ในระดับโครงการ

นอกจากเป้าหมาย 3 ข้อที่กำ�หนดมาแต่เดิมแล้ว
ในทางเอกสารและทางปฏิบัติ ยังเพิ่มเป้าหมาย
ดังนี้
-ส่งเสริมประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน
-การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
-ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
-ความยอมรับของสังคมต่อแผน PDP

2. การพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้า

การพยากรณ์ที่สูงเกินจริง
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ในช่วงปี 2538

การพยากรณ์ยังคงสูงเกินจริง แต่มีการเปิดเผย
สมมติฐานในการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
รวมทั้งกรณีการลดค่าพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้ าในปี 2573 ลง 4,207 เมกะวั ต ต์
หลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
เมื่อปี 2553

3. การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใช้พลังงาน (EE)
และการจัดการด้าน
ความต้องการใช้ (DSM)

ไม่นำ�มาพิจารณา
ในกระบวนการวางแผน PDP

มีการจัดทำ�แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี
ของประเทศ และนำ�ไปใช้ในการวางแผน PDP
แต่กระทรวงพลังงาน ไม่นำ�เป้าหมายทั้งหมด
แต่เลือกนำ�เป้าหมายเพียงบางส่วน ไปกำ�หนดไว้
ในแผน PDP

4. พลังงานหมุนเวียน

ถึงแม้มีการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียนหลายร้อยเมกะวัตต์
แต่ส่วนใหญ่ถูกพิจารณาว่า
กำ�ลังผลิตพึ่งได้ (Dependable
Capacity) เป็นศูนย์ จึงไม่นำ�มา
พิจารณาในแผน PDP

มีการจัดทำ�แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี
ของประเทศ และเลือกนำ�เป้าหมายบางส่วน
ไปกำ�หนดในแผน PDP รวมทั้งมีการวิเคราะห์
กำ�ลังผลิตพึ่งได้ของพลังงานหมุนเวียน
แต่ละประเภท

5. ระบบการผลิตร่วม
ไฟฟ้าและความร้อน
(Combined Heat
and Power หรือ
Co-generation)

ปัญหาการไม่เปิดรับซื้อ
ไฟฟ้าจากโครงการ CHP
หรือ Co-generation

พิจารณา CHP หรือ Co-generation
เป็นทางเลือกหนึ่งในแผน PDP
โดยมีการเปิดรับซื้อเพิ่มขึ้น

6. โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ได้แก่
ถ่านหิน, ก๊าซ, เขื่อน
และนิวเคลียร์

เป็นทางเลือกหลักในแผน PDP
โดยมีการเลือกใช้ตัวเลขสมมติฐาน
ต่างๆ ที่เอื้อให้กับโรงไฟฟ้า
ประเภทเหล่านี้

เป็นทางเลือกที่รองลงมาจากการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน (EE)
และพลังงานหมุนเวียน แต่ยังมีการเลือกใช้
ตัวเลขสมมติฐานต่างๆ ที่เอื้อให้กับโรงไฟฟ้า
ประเภทเหล่านี้

ที่มา: โดยผู้เขียน
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2.5 แนวทางในอนาคตสำ�หรับการประเมินผลกระทบและการวางแผนพลังงาน

		 1) สำ�หรับแผน PDP ควรวิเคราะห์และสือ่ สารสร้างการเรียนรูใ้ นประเด็นสำ�คัญต่างๆ เช่น ปรับเปลีย่ น
จากการพยากรณ์ (Forecast) ความต้องการไฟฟ้า ไปสู่การมองภาพอนาคต (Foresight) หรือการส่งเสริมและจูงใจ
เพื่อเพิ่มกำ�ลังผลิตพึ่งได้ และ Plant Factor ของพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อเสริม
สร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ผลกระทบ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
		 2) ควรส่งเสริมธรรมาภิบาลในการวางแผน PDP โดยสร้างกลไกในการป้องกันปัญหาผลประโยชน์
ทับซ้อน (Conflict of Interests) และกลไกความพร้อมรับผิด (Accountability) สำ�หรับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
		 3) ควรส่งเสริมให้มีการประเมินผลกระทบกับการวางแผนพลังงานอื่นๆ นอกเหนือจากแผน PDP
โดยเฉพาะแผนพัฒนาพลังงานทดแทน แผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนจัดหาเชื้อเพลิงพลังงาน
		 4) ควรส่งเสริมให้มีการประเมินผลกระทบ เพื่อสนับสนุนการกระจายการวางแผนพลังงานจากระดับ
ชาติเพียงอย่างเดียว ไปสูร่ ะดับย่อยๆ ลงไป โดยเฉพาะการวางแผนพลังงานในระดับจังหวัด โดยมุง่ เน้นการมีสว่ นร่วม
ของทุกภาคส่วน

3. HIA กับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน

3.1 ความสำ�คัญของการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน

นับตั้งแต่ในช่วงปี 2537 ที่มีการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producers
หรือ SPP) ก็ทำ�ให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อขายเข้าระบบไฟฟ้าของประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
จนกระทั่งประเทศไทยมีกำ�ลังผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียนรวม 3,789 เมกะวัตต์เมื่อปี 2556 สำ�หรับในช่วงปี
2552-2556 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นทุกประเภท โดยเฉพาะชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ
และลม ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ภาพที่ 7 และ 8 กำ�ลังผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียนปี 2537-2556
และกำ�ลังผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียนรายประเภทปี 2552-2556

ที่มา:

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, รายงานพลังงานของประเทศไทย และรายงานพลังงานทดแทนของ
ประเทศไทยปี 2556
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หากพิจารณากำ�ลังผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียนในแต่ละภูมิภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีกำ�ลังผลิตสูงที่สุดเท่ากับ 1,575 เมกะวัตต์ รองมาคือ ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ภาคเหนือ ภาคใต้
ในขณะที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีกำ�ลังผลิตน้อยที่สุดเท่ากับ 22 เมกะวัตต์

ภาพที่ 9 กำ�ลังผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียนในแต่ละภูมิภาค

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทยปี 2556, หน้า 40-41

การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเหล่านี้ นอกจากจะผลิตไฟฟ้าให้กบั ประชาชนและภาคเศรษฐกิจต่างๆ ได้ใช้แล้ว
ยังก่อให้เกิดประโยชน์อีกหลายด้านได้แก่
• การเพิ่มมูลค่าให้กับของเสียหรือเศษวัสดุทางการเกษตร ก่อให้เกิดรายได้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
• การจ้างงานเป็นจำ�นวนมาก เมือ่ เปรียบเทียบโดยสัดส่วนกับโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ และตำ�แหน่งงาน
		 เหล่านี้ ยังกระจายไปในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
• การเติบโตทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น จังหวัด และของประเทศ จากการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า และการ
		 ดำ�เนินการผลิตไฟฟ้า
• ลดภาระการนำ�เข้าเชือ้ เพลิง และลดผลกระทบจากแนวโน้มของราคาเชือ้ เพลิงฟอสซิลทีส่ งู ขึน้ ในระยะยาว
		 เนื่องจากพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด เป็นทรัพยากรภายในประเทศ
• ช่วยบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ปล่อยก๊าซ
		 เรือนกระจกน้อยมาก เมื่อวิเคราะห์ทั้งวงจรชีวิตแล้ว (Life-cycle Assessment) โดยเฉพาะก๊าซชีวภาพ
		 จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้
• สร้างโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีของไทย พัฒนาสาขาอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
		 หมุนเวียน และพัฒนาตลาดใหม่ๆ โดยเฉพาะเชื้อเพลิงชีวมวล เช่น ฟางข้าว หรือเปลือกเมล็ดกาแฟ
		 เป็นต้น
ทัง้ นีข้ อ้ มูลเกีย่ วกับประโยชน์ตา่ งๆ ของพลังงานหมุนเวียน ทีก่ ระทรวงพลังงาน จัดเก็บและเผยแพร่สาธารณะ
ได้แก่ มูลค่าการลงทุนของพลังงานหมุนเวียน กับภาพรวมของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงาน

การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำ�ปี พ.ศ.2557
เรื่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ

67

ภาพที่ 10 มูลค่าการลงทุนพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตไฟฟ้าปี 2552-2556

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทยปี 2556, หน้า 17

ภาพที่ 11 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานปี 2544-2554

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, รายงานพลังงานของประเทศไทยปี 2548, 2553, และ 2554

68

การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำ�ปี พ.ศ.2557
เรื่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ

นอกจากการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนโดยภาคเอกชนแล้ว ชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ในหลากหลายจังหวัดทั่ว
ประเทศ ก็มีการเรียนรู้และพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้ในครัวเรือนและชุมชน ไม่ว่าจะเป็นก๊าซชีวภาพจากขยะ
อินทรีย์ ชีวมวลจากเศษวัสดุการเกษตร ไบโอดีเซลจากน้ำ�มันพืชใช้แล้ว กังหันลมและกังหันน้ำ�ขนาดเล็ก รวมทั้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าหรือความร้อน
หลายชุมชนมีการพัฒนาจนเชีย่ วชาญและดำ�เนินการเป็นกิจการทีข่ ายและให้บริการในด้านเทคโนโลยีพลังงาน
หมุนเวียนขนาดเล็กเหล่านี้ รวมทั้งอีกหลายชุมชนที่องค์การบริหารส่วนตำ�บลหรือเทศบาลเข้ามาร่วมพัฒนาและ
ดำ�เนินการด้านพลังงานหมุนเวียน
ถึงแม้ประเทศไทย จะมีการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนมานานหลายปีแล้ว แต่ยังมีศักยภาพพลังงานหมุนเวียน
ได้อีกมากในทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังมีศักยภาพสูงถึง 45,740 เมกะวัตต์
ภาคเหนือ 33,128 เมกะวัตต์ ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก 30,751 เมกะวัตต์ ภาคใต้ 17,956 เมกะวัตต์
ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ก็มีศักยภาพอีก 6,677 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ยังไม่รวมศักยภาพพลังงานลมและพลังน้ำ�
ขนาดเล็ก

ภาพที่ 12 ศักยภาพพลังงานหมุนเวียนในแต่ละภูมิภาค

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทยปี 2556, หน้า 26-37
หมายเหตุ: 1. ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ คิดเพียงบางส่วนของพื้นที่ทั้งหมด
2. ยังไม่รวมศักยภาพพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ เช่น พลังงานลม พลังน้ำ�ขนาดเล็ก เป็นต้น

สำ�หรับภาครัฐเอง ได้จัดทำ�แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 2555-2564 ที่กำ�หนดเป้าหมายการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียน 13,927 เมกะวัตต์ภายในปี 2564 รวมทั้งเป้าหมายพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตความร้อนและผลิตน้ำ�มัน
ชีวภาพด้วย
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ตารางที่ 3, 4 และ 5 เป้าหมายตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 2555-2564 ของกระทรวงพลังงาน

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, แผนพลังงานทดแทนของประเทศไทยปี 2555-2564

3.2 ปัญหาผลกระทบจากการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน

แม้การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน สามารถสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในหลายด้าน แต่การ
พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยที่ผ่านมา โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ได้ก่อให้เกิดผล
กระทบด้านลบต่อชุมชน ซึ่งสามารถสรุปประเด็นผลกระทบที่สำ�คัญได้ดังนี้
• ปัญหาการแพร่กระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่งวัตถุดิบ การเก็บกองเชื้อเพลิง การเผาไหม้เชื้อเพลิง
		 เพื่อผลิตไฟฟ้า และการจัดการกองขี้เถ้า
• ปัญหาน้ำ�ท่วมและการระบายน้ำ� เนื่องจากพื้นที่ตั้งของโครงการ
• ปัญหาการแย่งชิงน้ำ�ไปใช้ในโรงไฟฟ้า
• ปัญหาการปล่อยน้ำ�ที่มีอุณหภูมิสูงลงสู่แหล่งน้ำ�
• ปัญหาเสียงดังรบกวนจากโรงไฟฟ้า
• ปัญหากลิ่นเหม็น จากกองวัตถุดิบ กองขี้เถ้า หรือกระบวนการผลิต
• ปัญหาอุบัติเหตุจากการขนส่ง
• ปัญหาความขัดแย้งในชุมชน
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ปัญหาผลกระทบต่อชุมชนเหล่านี้ มีสาเหตุเชื่อมโยงมาจากช่องว่างทางกฎหมายที่หลายโครงการหลบเลี่ยง
การจัดทำ�รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ขาดการรับรู้ข้อมูลและการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในกระบวนการตัดสินใจโครงการ การเลือกที่ตั้งโครงการอยู่ใกล้กับชุมชน การใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพต่ำ�เพื่อ
ลดต้นทุน ตลอดจนไม่คำ�นึงถึงผลกระทบสะสมของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลโรงอื่นที่ตั้งอยู่ใกล้กัน

3.3 HIA กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ของโครงการพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย มีการดำ�เนินการ
กับโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นหลัก โดยมีการประยุกต์ใช้ HIA เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกรณีโครงการ
โรงไฟฟ้าแกลบที่ จ.สิงห์บุรี และ จ.นครสวรรค์ เมื่อปี 2546 โดยประยุกต์ใช้แนวทาง Public Scoping และ
Public Review เพื่อให้ชุมชนที่กำ�ลังมีปัญหาความขัดแย้งเนื่องจากโครงการ บริษัทเจ้าของโครงการ และหน่วยงาน
รัฐที่รับผิดชอบตัดสินใจ รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ร่วมรับรู้ข้อห่วงกังวลและประเด็นผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้น รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อนโยบายพลังงานหมุนเวียน
ในช่วงปี 2553-2555 มีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน (CHIA) ในโครงการโรงไฟฟ้า
ชีวมวลหลายกรณี ได้แก่
• กรณีโครงการโรงไฟฟ้าแกลบที่ ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
• กรณีโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงแกลบที่ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
• กรณีโครงการโรงไฟฟ้าแกลบที่ ต.บุฤาษี อ.เมือง จ.สุรินทร์
• กรณีโครงการโรงไฟฟ้าชานอ้อยที่ ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โดย CHIA เหล่านี้ มุ่งเน้นการจัดทำ�และนำ�เสนอข้อมูลหลักฐานของชุมชนเกี่ยวกับคุณค่าและมูลค่าของ
ฐานทรัพยากรและวิถีชีวิตของชุมชนในปัจจุบัน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล
ภาพรวมของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในแต่ละจังหวัด รวมทั้งทางเลือกและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อโครงการ และต่อ
หน่วยงานภาครัฐ
นอกจากนี้ ยังมีงานศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล
ขนาดกำ�ลังการผลิตต่ำ�กว่า 10 เมกกะวัตต์ โดย ดร.ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร เสนอต่อ กรมอนามัยในปี 2553
หรือ การศึกษาโรงไฟฟ้าชีวมวลต้นแบบที่ดี กรณีศึกษาและทางเลือกทางเทคโนโลยี โดย ดร.ชัชวาล จันทรวิจิตร และ
ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร เสนอต่อสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในปี 2555 เป็นต้น

3.4 กระบวนการต่อเนื่อง ผลสืบเนื่อง และความเปลี่ยนแปลง

นอกจากการดำ�เนินการ HIA ต่างๆ แล้ว ยังมีการดำ�เนินการอืน่ ๆ ควบคูก่ นั ในการขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลังงานชีวมวล รวมทั้งการนำ�ผลการศึกษา HIA ไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การฟ้องคดีต่อศาล
ปกครอง กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับ การป้องกันและลดผลกระทบทางสุขภาพ
จากโรงไฟฟ้าชีวมวล รวมทั้งการกำ�หนดและบังคับใช้คู่มือประมวลหลักการปฏิบัติสำ�หรับโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดต่ำ�กว่า
10 เมกะวัตต์
3.4.1 การฟ้องคดีและคำ�พิพากษา
หลายพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล มีการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง รวมทั้งการฟ้องคดีต่อศาลอาญาและศาล
แพ่งด้วย โดยเนื้อหาในส่วนนี้ จะสรุปประเด็นที่สำ�คัญจากคำ�พิพากษาของศาลปกครองใน 2 กรณี ได้แก่
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1) กรณีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท พลังงานสะอาดดี 2 ที่ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ชุมชนที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้า ได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า และศาลปกครองได้มีคำ�พิพากษาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน.2556 ให้เพิกถอนใบอนุญาตฯ
โดยสามารถสรุปประเด็นและข้อเรียนรู้ที่สำ�คัญจากคำ�พิพากษา ดังนี้
• คำ�พิพากษาอ้างอิงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 26 มาตรา 57 มาตรา 66
		 และมาตรา 67 และที่สำ�คัญ อ้างถึงผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของโรงไฟฟ้าชีวมวลของทีมนักวิจัย
		 ชุมชน จ.สุรินทร์ และการสำ�รวจผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนในบริเวณพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล
		 จ.ร้อยเอ็ด
• การทำ�ประชาคมโดยบริษทั เจ้าของโครงการ แม้จะร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา แต่ยงั ไม่เพียงพอในการรับฟัง
		 ความคิดเห็นของประชาชน ทางองค์การบริหารส่วนตำ�บลในพื้นที่ ต้องให้ข้อมูลคำ�ชี้แจงต่อประชาชนด้วย
• สำ�หรับการรับฟังความคิดเห็นของอุตสาหกรรมจังหวัดก่อนการอนุญาต ต้องแจ้งผลกระทบของโครงการ
		 และมาตรการป้องกันแก้ไขอย่างครบถ้วน และประชาชนต้องเข้าใจได้โดยง่าย
• การออกใบอนุญาตให้กับโครงการโรงไฟฟ้าที่ ต.เวียงเหนือ ยังพิจารณาไม่ครบถ้วนในเรื่อง การระบายน้ำ�
		 ของโครงการออกสู่แหล่งน้ำ�สาธารณะ การแย่งชิงน้ำ�ในพื้นที่ การได้รับฝุ่นละอองทั้งจากโรงไฟฟ้าและการ
		 ขนส่งเชื้อเพลิง ซึ่งสามารถสะสมในร่างกายอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น
• ทั้งนี้ ศาลฯ ได้ให้ความสำ�คัญกับหลักการป้องกันไว้ก่อน เนื่องจากความเสียหายจากปัญหาสิ่งแวดล้อม
		 ต่อสุขภาพ ไม่อาจแก้ไขโดยง่าย รวมทั้งไม่สามารถคำ�นวณเป็นมูลค่าได้ สมควรต้องระมัดระวัง ป้องกัน
		 ไว้ก่อน
2) กรณีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษทั บัวสมหมายไบโอแมส ที่ ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
ชุมชนที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้า ได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า และให้ปรับสภาพดินบริเวณสระน้ำ�ที่ทำ�ขึ้นให้กลับคืนสู่สภาพเดิม และศาลปกครองได้มี
คำ�พิพากษาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 ให้เพิกถอนใบอนุญาตฯ แต่คำ�ขออื่นให้ยก โดยสามารถสรุปประเด็นและ
ข้อเรียนรู้ที่สำ�คัญจากคำ�พิพากษา ดังนี้
• คำ�พิพากษาอ้างอิงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 26 มาตรา 57 มาตรา 66
		 และมาตรา 67
• การทำ�ประชาคมเพือ่ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพียงหมูเ่ ดียวของทีต่ งั้ โรงไฟฟ้า ย่อมไม่ครอบคลุม
		 ประชาชนที่อาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้
• ก่อนการอนุญาตของหน่วยงานรัฐ ต้องให้ประชาชนรับทราบข้อมูล คำ�ชีแ้ จง ข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบต่างๆ
		 การป้องกันผลกระทบ และมีสิทธิแสดงความเห็น เพื่อนำ�ไปประกอบการพิจารณาอนุญาต
• การจัดรับฟังความคิดเห็น ควรประกาศให้ประชาชนทราบอย่างน้อย 15 วันก่อนรับฟังความคิดเห็น
• การรับฟังความคิดเห็นของอุตสาหกรรมจังหวัดก่อนการอนุญาต ยังไม่ครอบคลุมผลกระทบและมาตรการ
		 ป้องกันแก้ไขผลกระทบอย่างครบถ้วน
• การขุดสระน้ำ�ของโรงงานก่อนได้รับอนุญาต เป็นการกระทำ�โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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3.4.2 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ การป้องกันและลดผลกระทบ
		
ด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปี 2555 ได้มีมติในเรื่อง การป้องกันและลดผลกระทบทางสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีว
มวล โดยมีเนื้อหาสำ�คัญ 7 ข้อได้แก่
• การศึกษาศักยภาพในการรองรับโรงไฟฟ้าชีวมวลในภาพรวมของจังหวัด และการจัดทำ�แผนพลังงานของ
		 จังหวัด เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาและอนุญาตโครงการในแต่ละพื้นที่
• การปรับปรุงมาตรฐานและหลักเกณฑ์ในผังเมือง เพือ่ เป็นกรอบในการเลือกพืน้ ทีโ่ ครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล
• การแบ่งกิจการโรงไฟฟ้าออกเป็นประเภทย่อย เพือ่ ความชัดเจนในการกำ�หนดมาตรการควบคุมและป้องกัน
		 ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล
• การปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาต เพื่อให้
		 อนุญาตและสนับสนุนเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ดี
• สนับสนุนกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน เพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งก่อนการ
		 อนุญาต การติดตามตรวจสอบ และการเฝ้าระวัง
• ใช้ ช่ อ งทาง “กิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ” ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ.2535
		 เพื่อเพิ่มหน้าที่และอำ�นาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามความ
		 เหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น
• กำ�หนดมาตรการเฝ้าระวัง สนับสนุนอุปกรณ์ รวมถึงสนับสนุนการจัดทำ�แผนเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพ
		 สิ่งแวดล้อม
หลังจากนั้นมีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนมติดังกล่าวหลายครั้ง จนมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม
2556 เห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำ�เนินการตามมติฯ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
โดยในมติเรือ่ ง การห้ามใช้ถา่ นหินเป็นเชือ้ เพลิงในโรงไฟฟ้าชีวมวล ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง กำ�หนดมาตรการ
ในการลดและเลิกการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าชีวมวลให้ชัดเจน และในมติเรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ให้ปรับปรุงการจัดทำ�ประมวลหลักการปฏิบัติ และให้ศึกษาความเหมาะสมในการออกประกาศต่อไป
3.4.3 คู่มือประมวลหลักการปฏิบัติสำ�หรับโรงไฟฟ้าชีวมวลต่ำ�กว่า 10 เมกะวัตต์
คณะกรรมการกำ�กับกิจการพลังงาน ได้จัดทำ�และบังคับใช้ คู่มือประมวลหลักการปฏิบัติสำ�หรับโรงไฟฟ้า
ที่มีกำ�ลังผลิตติดตั้งต่ำ�กว่า 10 เมกะวัตต์ กรณีการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลประเภทเชื้อเพลิงแข็ง ซึ่งเจ้าของ
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ต้องเสนอรายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist) ที่ครอบคลุม
ประเด็นเนื้อหาและกระบวนการหลายด้าน เพื่อการขออนุมัติโครงการ โดยต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็น และต้องนำ�มากำ�หนดเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต
โครงการ

3.5 ข้อเสนอแนวทางต่อไปในอนาคต

การประเมินผลกระทบ เพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในปัจจุบัน
• การต่อเชื่อมไปสู่ชุมชนที่สนใจ ให้สามารถเข้าใจและใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
		 ได้โดยง่าย เป็นระบบ และต้นทุนต่ำ�
• การติดตามประเมินผล การใช้คู่มือประมวลหลักการปฏิบัติฯ ของคณะกรรมการกำ�กับกิจการพลังงาน
		 ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล
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การเร่งบังคับให้โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล สองโครงการหรือมากกว่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กัน ต้องกำ�หนด
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการติดตามเฝ้าระวังและการ
ชดเชยเยียวยาผลกระทบที่เหมาะสมและเป็นธรรม
การประเมินผลกระทบ เพื่อสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในอนาคตการประเมิน
ผลกระทบที่เน้นผลกระทบเชิงบวก เพื่อผลักดันโครงการพลังงานหมุนเวียนของชุมชน โดยชุมชน และ
เพื่อชุมชน
การพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชนในการประเมินผลกระทบ เพื่อสร้างสรรค์แนวทาง
การพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน ร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ
การจัดทำ�เอกสารประมวลข้อมูลโรงไฟฟ้าทุกประเภท เพื่อสนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์พลังงาน
หมุนเวียนร่วมกันของหลายภาคส่วนในแต่ละจังหวัด

ภาษาไทย

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงพลังงาน, 2555, เอกสารการนำ�เสนอในเวทีการรับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนากำ�ลังผลิตไฟฟ้า PDP2010
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3, วันที่ 5 มิถุนายน 2555 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ
ชื่นชม สง่าราศี กรีเซน และคริส กรีเซน, 2555, ข้อเสนอแผนพัฒนากำ�ลังการผลิตไฟฟ้า 2555-2573 (แผนพีดีพี 2012)
และกรอบเพื่อการพัฒนาความรับผิดชอบตรวจสอบได้ของการวางแผนภาคพลังงานไฟฟ้า, http://www.internationalrivers.org/th/resources/ เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558
ชัชวาล จันทรวิจิตร และดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, 2555, การศึกษาโรงไฟฟ้าชีวมวลต้นแบบที่ดี กรณีศึกษาและทางเลือกทาง
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HIA ในกระบวนการปฏิรูปการจัดการ
ทรัพยากรสินแร่ และเหมืองแร่ของประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
เอกสารฉบับนี้ เป็นการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดข้อเสนอสำ�หรับแนวทางการใช้ HIA
ในกระบวนการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรสินแร่ และเหมืองแร่ของประเทศไทย ผลการศึกษามีรายละเอียด
พอสังเขปดังนี้

ข้อเท็จจริง

1. การทำ�เหมืองแร่ทุกประเภทต้องมีการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนดำ�เนินโครงการได้ และมีบาง
		 ประเภทที่จะต้องทำ�การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามที่กำ�หนดในมาตรา 67 วรรค 2
		 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2550
2. กิจกรรมการทำ�เหมืองหลายโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนทั้ง 4 มิติ (กาย จิต สังคม
		 และจิตวิญญาณ) และสิ่งแวดล้อม
3. กระบวนการจัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนยังเป็นเพียง “พิธกี รรม” เพือ่ ให้ถกู ขัน้ ตอน
		 ตามกฎหมาย แต่ยังขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนอย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
4. ข้อห่วงใยและความเดือดร้อนของประชาชนจากผลกระทบที่เกิดจากการทำ �เหมือง ยังไม่ได้รับการ
		 ตอบสนองหรือแก้ไขเท่าที่ควร จนก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาคเอกชนและชุมชน รวมทั้ง
		 การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่กำ�กับดูแล ติดตามและเยียวยาผลกระทบที่ดี ทำ�ให้เกิดความล่าช้าและ
		 แก้ปัญหาผลกระทบที่ยังขาดประสิทธิภาพ
5. แนวคิดทีแ่ ตกต่างกันของผูป้ ระกอบการ หน่วยงานกำ�กับดูแลด้านการประเมินผลกระทบ หน่วยงานอนุมตั /ิ
		 อนุญาตที่ต้องการนำ�ทรัพยากรเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศและผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ประสบปัญหาผล
		 กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
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ให้จัดตั้งกองทุนต่างๆ จากเงินค่าภาคหลวง เช่น กองทุนชดเชยความเสียหาย กองทุนฟื้นฟู ที่ครอบคลุม
พื้นที่นอกประทานบัตร กองทุนสุขภาพใช้เพื่อการเยียวยาและป้องกัน กองทุนสำ�หรับการทำ� EHIA
(Environmental Health Impact Assessment) ที่เป็นอิสระจากบริษัทที่ปรึกษา โดยให้มีขึ้นก่อนการ
อนุมัติ/อนุญาตโครงการ
ให้มีการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ให้เป็นธรรม โดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบควรได้รับค่าภาคหลวง
ในสัดส่วนที่มากขึ้น รวมทั้งเพิ่มเงินค่าภาคหลวงให้มากขึ้นให้ครอบคลุมความเสียหายโดยคำ�นึงถึงความ
คุ้มค่าของการนำ�ทรัพยากรขึ้นมาใช้ ทั้งต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากกระบวนการทำ�เหมือง
ความยั่งยืนของการพัฒนา และการมีทรัพยากรเพื่อการใช้ประโยชน์ในรุ่นต่อๆ ไป
ควรแก้กฎหมายให้ประชาชนมีอำ�นาจในการอนุมัติ/อนุญาตโครงการด้วย
พัฒนากระบวนการยุติธรรมให้สามารถตัดสินคดีความที่ชัดเจนขึ้น โดยให้มีการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ
ให้มีกฎหมายเพื่อการรับรองการทำ� CHIA (Community Health Impact Assessment) โดยชุมชน
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบในภาคประชาชนเอง และสนับสนุนให้ชุมชนมีการ
จัดทำ�นโยบายและแผนเพือ่ การกำ�หนดทิศทางการพัฒนาชุมชนโดยพิจารณาและคำ�นึงถึงศักยภาพของพืน้ ที่
การสนับสนุนและสร้างกระบวนการยอมรับของการเก็บหลักฐานเชิงประจักษ์ของผลกระทบทีพ่ บในชุมชน
เช่น พืช สัตว์ และการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนขึ้น
มีองค์กรกลางในการให้ขอ้ มูลโครงการแก่ประชาชนในระหว่างกระบวนการ EHIA (Environmental Health
Impact Assessment) อย่างรอบด้าน การตรวจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นข้อมูลฐาน (Baseline
data) ของพื้นที่ก่อนดำ�เนินโครงการ รวมทั้งจะต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลถึงชาวบ้านโดยเปิดโอกาส
ให้ชุมชนมีเวลาในการศึกษาข้อมูลนานขึ้น
มีการจัดทำ�แผนแม่บทการจัดการสินแร่แบบมีส่วนร่วม และมีการทำ� HIA แผนดังกล่าวด้วย
การบังคับใช้กฎหมายต้องดำ�เนินไปอย่างเข้มงวด เช่น การชะลอหรือหยุดโครงการทันทีเมื่อพบว่าสิทธิ
ชุมชนถูกละเมิดจากเจ้าของโครงการ และมีบทลงโทษกรณีละเมิดขัน้ ตอนการทำ�และเงือ่ นไขจากข้อกำ�หนด
ในรายงาน EHIA และการพัฒนาให้กระบวนการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐให้สามารถตอบสนองการ
แก้ปัญหาผลกระทบให้รวดเร็วขึ้น
ควรกำ�หนดให้การทำ�เหมืองทุกประเภทต้องมีการศึกษา EHIA และพืน้ ทีล่ มุ่ น้�ำ ควรห้ามทำ�เหมืองทุกกรณี
เพื่อความโปร่งใสควรจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินผู้มีอำ�นาจอนุมัติ/อนุญาตโครงการ
ต้องจัดให้มีแผนและกลไกการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่ปนเปื้อนให้รอบคอบและรัดกุม
มากขึ้น และมีแผนการฟื้นฟูและป้องกันทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยใช้เงินจากค่าภาคหลวงที่ได้จาก
การสัมปทานเหมือง
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กำ�หนดมาตรการให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการ (monitoring and evaluation)
มีการจัดตั้งและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในระดับชุมชน โดยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล การเรียนรู้ การวิจัย
โดยชุมชนก่อนอนุมตั โิ ครงการ เพือ่ ให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการจัดทำ�ระบบเฝ้าระวังสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
สนับสนุนให้มีการจัดทำ�ข้อมูลเชิงวิชาการในการระบุสาเหตุของผลกระทบในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่าง
ชัดเจน โดยคณะนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับร่วมกันของภาคเอกชนและประชาชน เพื่อให้เกิดความ
ถูกต้องและการยอมรับในข้อมูล
การมีส่วนร่วมของประชาชนควรทำ�อย่างจริงจังและต่อเนื่อง (engagement)
การสื่อข้อมูลกับชุมชนควรเสนอในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว (animation) เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ
มีการเปิดเผยข้อมูลถึงชาวบ้านให้มากขึ้น และให้เวลาชุมชนในการศึกษาข้อมูลนานขึ้น
กำ�หนดให้มีการหาจุดร่วมของหน่วยงานอนุมัติอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการนำ�ทรัพยากรแร่มาใช้กับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบให้เกิดจุดร่วมของการอยู่ร่วมกันได้ การนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
การดำ�เนินการของหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการที่ต้องคำ�นึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของชุมชน
รัฐต้องแก้ปัญหาผลกระทบในพื้นที่เดิมที่มีปัญหาให้เป็นรูปธรรมก่อน จึงจะสามารถอนุมัติโครงการ
เหมืองแร่ที่เป็นโครงการใหม่ต่อไปได้
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1. บทนำ�

การศึกษาครั้งนี้เป็นการทบทวนจากเอกสารและจัดเวทีเสวนาเกี่ยวกับ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
(Health Impact Assessment-HIA) ในกระบวนการปฏิรปู การจัดการทรัพยากรสินแร่ และเหมืองแร่ของประเทศไทย
เพื่อใช้ประกอบการประชุมวิชาการ เรื่อง “การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ พ.ศ.2557” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่
26-27 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร และภายหลังการจัดการประชุมดังกล่าวได้ทำ�เอกสาร
ฉบับนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงต่อไป

2. วัตถุประสงค์

ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
1. สถานการณ์ผลกระทบจากกระบวนการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรสินแร่ และเหมืองแร่ของประเทศไทย
2. กระบวนการประเมินผลกระทบในด้านต่างๆ
3. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการประเมินผลกระทบ
4. แนวทางการใช้ HIA ในกระบวนการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรสินแร่ และเหมืองแร่ของประเทศไทย

3. สถานการณ์ผลกระทบจากกระบวนการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรสินแร่
และเหมืองแร่ของประเทศไทย
ความหมายของแร่

พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2544 ให้ความหมายของแร่ว่า “ธาตุหรือสาร
ประกอบอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีโครงสร้างภายในที่เป็นระเบียบ มีสูตรเคมีและสมบัติอื่นๆ ที่แน่นอนหรือ
เปลี่ยนแปลงได้ในวงจำ�กัด”
หนังสือแร่กรมทรัพยากรธรณี ให้ความหมายของแร่วา่ “เป็นสารประกอบอนินทรียห์ รือธาตุทเี่ กิดโดยธรรมชาติ
รวมทัง้ สารประกอบอินทรียบ์ างอย่าง เช่น ถ่านหินและน้ำ�มันด้วย ถ้าจะให้ละเอียดยิง่ ขึน้ ก็กล่าวได้วา่ แร่มสี ว่ นประกอบ
ทางเคมีซึ่งเขียนสูตรเคมีแทนได้และมีคุณสมบัติทางเคมี ทางฟิสิกส์และทางแสงเฉพาะตัว จะเปลี่ยนแปลงบ้างก็อยู่
ในขอบเขตจำ�กัด ลักษณะของแร่นั้น จะเห็นว่าเป็นสารที่มีเนื้อเดียวกัน (homogeneous substance) แต่ที่กล่าวว่า
มีส่วนประกอบทางเคมีและเขียนสูตรเคมีแทนได้นั้น อธิบายได้ง่ายๆ เช่น ที่เราเรียกตะกั่วกาลีนานั้น ประกอบด้วย
2 ธาตุ คือ ธาตุตะกั่ว ใช้สัญลักษณ์ทางเคมี Pb กับธาตุกำ�มะถัน สัญลักษณ์ทางเคมี S เมื่ออยู่ในสภาพตะกั่วกาลีนา
มีสูตรเป็น PbS ซึ่งต้องนำ�มาถลุงไล่กำ�มะถันออกไปจึงจะได้โลหะตะกั่วดังนี้เป็นต้น แร่อื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน อาจจะ
ประกอบด้วยธาตุเพียงธาตุเดียว เช่น แร่ทอง (Au) เพชร (C) ฯลฯ หรือแร่อาจจะประกอบด้วยธาตุ 3 ธาตุก็มี
ที่ประกอบด้วยธาตุมากกว่านี้ก็มี สำ�หรับคุณสมบัติทางเคมีนั้นหมายถึง การที่แร่มีปฏิกิริยากับสารละลายเคมี เช่น
แคลไซต์ ที่มีปฏิกิริยาเป็นฟองกับกรดเกลือ เป็นต้น นอกจากนั้น แร่ยังให้สีของเปลวไฟเมื่อถูกกับเปลวไฟ แต่จะเป็น
สีอะไรนั้น แล้วแต่ว่าแร่นั้นจะมีธาตุอะไรประกอบอยู่ เช่น ถ้ามีแคลเซียมจะให้เปลวสีอิฐ เป็นต้น ส่วนคุณสมบัติทาง
ฟิสิกส์ หมายถึงลักษณะต่างๆ ของแร่ เช่น รูปร่าง สี รอยแตก ความแข็ง ความเหนียว น้ำ�หนัก ความวาว และ
อื่นๆ คุณสมบัติเหล่านี้มีประโยชน์มาก”
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 (มาตรา 4 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2534)
ให้ความหมายของแร่วา่ “ทรัพยากรธรณีทเี่ ป็นอนินทรียวัตถุ มีสว่ นประกอบทางเคมีกบั ลักษณะทางฟิสกิ ส์แน่นอนหรือ
เปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย ไม่ว่าจะต้องถลุงหรือหลอมก่อนใช้หรือไม่ และหมายความรวมตลอดถึงถ่านหิน หินน้ำ�มัน
หินอ่อน โลหะและตะกรันที่ได้จากโลหะกรรม น้ำ�เกลือใต้ดิน หิน ซึ่งกฎกระทรวงกำ�หนดเป็นหินประดับหรือหิน
อุตสาหกรรม และดินหรือทราย ซึ่งกฎกระทรวงกำ�หนดเป็นดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึง
น้ำ�เกลือสินเธาว์ ลูกรัง หิน ดิน หรือทราย”
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แร่ธาตุจัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองหรือหมดไป เช่น ถ่านหิน ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
แต่บางชนิดเมื่อใช้แล้วสามารถนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น แร่โลหะต่างๆ แร่ธาตุต่างๆ จะปรากฏอยู่ภายใต้พื้นผิวของ
เปลือกโลก แต่สว่ นใหญ่ไม่ได้กระจายอยูท่ วั่ ไปเหมือนทรัพยากรธรรมชาติอนื่ ๆ แต่จะปรากฏเฉพาะบริเวณเท่านัน้ ทำ�ให้
แต่ละพื้นที่แต่ละประเทศมีแร่ธาตุไม่เหมือนกัน เช่น ประเทศไทยมีแร่ดีบุกอุดมสมบูรณ์ ในขณะที่ประเทศแถบ
ตะวันออกกลางจะมีน้ำ�มันอยู่เป็นจำ�นวนมาก เป็นต้น แร่สามารถจำ�แนกออกได้เป็น
1. แร่โลหะพื้นฐาน
2. แร่หนักและแร่หายาก
3. แร่โลหะมีค่า
4. แร่กัมมันตรังสี
5. แร่รัตนชาติ

การทำ�เหมืองแร่

รูปที่ 1 แสดงการทำ�เหมืองเปิด

(ที่มา: http: //maxephotos.net/galleries/East_Goldfields/Picasa-Gwalia_Mine_1.jpg)

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 (มาตรา 4 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2534) ให้ความ
หมายของ “ทำ�เหมือง” ว่า “การกระทำ�แก่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือที่น้ำ�เพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ด้วยวิธีการอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายวิธี แต่ไม่รวมถึงการขุดเจาะน้ำ�เกลือใต้ดินตามหมวด 5 ทวิและการขุดหาแร่รายย่อยหรือการ
ร่อนแร่ตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง”
การทำ�เหมืองแร่ คือการสกัดเอาแร่ที่มีค่า หรือ วัสดุทางธรณีวิทยาอื่นๆ จากใต้ผืนแผ่นดิน ปกติขุดที่ตัว
แหล่งแร่หรือสายแร่ที่อยู่ใต้ดิน วัสดุทั่วไปที่สกัดได้ ได้แก่ บอกไซต์ (สำ�หรับหลอมเป็นอะลูมิเนียม) ถ่านหิน ทองแดง
เพชร เหล็ก ทองคำ� ตะกั่ว แมงกานีส แมกนิเซียม นิเกิล ฟอสเฟต แพลตินัม เกลือหิน เงิน ดีบุก ไททาเนียม
ยูเรเนียม และสังกะสี วัสดุมีค่าอื่นๆ ที่มีการทำ�เหมืองเช่นกัน ได้แก่ ดินเหนียว ดินขาว ทราย กรวด หินแกรนิต
หินปูนและหินอ่อน การทำ�เหมืองในความหมายที่กว้าง รวมถึงการขุดเจาะน้ำ�มันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ หรือแม้แต่
น้ำ�ด้วย
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การทำ�เหมืองแร่ โดยทั่วไปแล้วแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกันคือ การทำ�เหมืองแบบเหมืองเปิด (Surface
mining) และการทำ�เหมืองแบบเหมืองใต้ดิน (Underground mining) การพิจารณาเลือกการทำ�เหมืองในแต่ละแบบ
นั้นมีข้อจำ�กัด ข้อดี ข้อเสีย แตกต่างกันออกไป โดยยึดถือลักษณะทางธรณีวิทยาของแหล่งแร่ และความคุ้มค่า
ทางเศรษฐศาสตร์เป็นหลักในการพิจารณา
การทำ�เหมืองแร่แบบเหมืองเปิด เป็นการทำ�เหมืองจากผิวดินลึกลงไปหาชั้นแร่แล้วทำ�การขุดแร่นั้นขึ้นมาใช้
สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทคือ
• Open pit mining
• Open cast mining หรือ Strip mining
• Auger mining

ขั้นตอนการทำ�เหมืองเปิด
ก่อนการทำ�เหมืองจะต้องทำ�การสำ�รวจทางด้านธรณีวิทยาจนได้ข้อมูลของแหล่งแร่ ทั้งทางด้านโครงสร้างทาง
ธรณีวิทยาและปริมาณแร่ที่มีอยู่ เพื่อศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ขั้นตอนในการทำ�เหมืองเปิดแบ่งออกเป็น
ขั้นตอนต่างๆ ได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นที่
พื้นที่การทำ�เหมืองจะประกอบด้วยพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
• พื้นที่แหล่งแร่ ซึ่งต้องขอประทานบัตรทำ�เหมือง
• พื้นที่ใช้เป็นที่ทิ้งดิน (Waste dump) และที่กอง Top soil
• พื้นที่ก่อสร้างโรงแต่งแร่ และ Stock pile
• พื้นที่ก่อสร้าง Surface facilities เช่น สำ�นักงานสนามโรงซ่อมเครื่องจักรกล ถนนทางวิ่ง คลองผันน้ำ�
		 ผนังกั้นน้ำ� ฯลฯ เป็นต้น
โดยทั่วไปการเลือกและการเตรียมพื้นที่ดังกล่าว จะใช้บริเวณที่อยู่ใกล้กับพื้นที่บ่อเหมืองมากที่สุดเพื่อลดค่า
ใช้จ่ายในการขนส่งทั้งดินและแร่
ขั้นตอนที่ 2 การเลือกเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำ�เหมืองเปิดแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
(1) เครื่องจักรกลหลัก (Main equipment) เป็นเครื่องจักรกลที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต ของเหมืองโดยตรง
ได้แก่ เครื่องจักรกลที่นำ�มาใช้ในการขุดดิน-แร่ เช่น รถขุด Shovel, Backhoe, Dragline, Front end loader,
Bucketwheel excavator เป็นต้น และเครื่องจักรกลที่นำ�มาใช้ ในการขนดิน-แร่ ออกจากบ่อเหมือง เช่น Truck,
Belt conveyor system และรถไฟ เป็นต้น
(2) เครื่องจักรกลช่วยและสนับสนุน ได้แก่ เครื่องจักรกลอื่นๆ นอกเหนือจากเครื่องจักรกลหลักที่ใช้ในการ
ขุดและขน เครื่องจักรกลประเภทนี้จะเป็นเครื่องจักรกลที่ช่วยสนับสนุนให้การทำ�งานของเครื่องจักรกลหลักเป็นไป
ด้วยดี เช่น Tractor, Motor grader, รถเจาะระเบิด เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการทำ�เหมือง
การวางแผนการทำ�เหมืองในขั้นนี้ เป็นการวางแผนในขั้นรายละเอียดเพื่อนำ�ไปใช้ในการทำ�งานจริง โดยจะมี
การจัดทำ�แบบแปลนเหมืองทั้งระยะยาว ระยะกลางและระยะสั้น แบบก่อสร้างองค์ประกอบต่างๆ ของเหมือง เช่น
ถนน สะพาน ผนังกั้นน้ำ� คลองผันน้ำ� สำ�นักงาน ฯลฯ ตลอดจนแผนในการฟื้นฟูสภาพเหมือง เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 4 การดำ�เนินการทำ�เหมือง
เป็นขั้นตอนที่นำ�แผนและแบบต่างๆ ที่จัดทำ�ไว้มาดำ�เนินการทำ�เหมืองจริงๆ ต่อไป การดำ�เนินงานในขั้นตอน
นี้อาจพบกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทั้งทางด้านโครงสร้างทางธรณีวิทยา การใช้เครื่องจักรกล ตลอดจนปัญหาอื่นๆ ซึ่งมี
ผลทำ�ให้การดำ�เนินงานไม่เป็นไปตามแบบแปลนและเป้าหมายทีว่ างไว้ จึงต้องมีการแก้ไขแบบแปลนต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับสภาพจริงในการทำ�งาน
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เหมืองแร่แบบเปิด มักก่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุนทรียภาพ ดังนั้นในต่างประเทศรวมทั้งประเทศไทย
จึงมีกฎหมายบังคับให้ผู้รับสัมปทานต้องทำ�การฟื้นฟูสภาพ (Reclamation) ซึ่งปกติมีงานภูมิสถาปัตยกรรมเป็นส่วน
สำ�คัญ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการทำ�เหมืองแร่

โดยทั่วไปการทำ�เหมืองแร่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 2 ประการ ดังนี้
1. ผลกระทบที่เกิดจากตัวแร่ (Indigenous effects) ปกติแล้วแร่ธาตุต่างๆ ที่นำ�มาใช้ประโยชน์จะอยู่
ภายใต้เปลือกโลกในรูปของสารประกอบ เมื่อมีการทำ�เหมืองแร่เพื่อนำ�แร่ธาตุต่างๆ มาใช้ ในสายแร่บางชนิด เช่น
ตะกั่ว สังกะสี แมงกานีส โครเมียม ขณะที่ทำ�การขุดแร่เหล่านี้อาจปะปนลงในแหล่งน้ำ�ในแหล่งดิน พืชบางชนิด
อาจมีการสะสมแร่ธาตุดังกล่าว และหากมีมนุษย์หรือสัตว์กินพืชชนิดนั้นก็จะได้รับแร่ธาตุเหล่านี้เข้าไปในร่างกาย หรือ
ถ่ายทอดต่อๆ กันไปเข้าไปในห่วงโซ่อาหารในที่สุด
2. ผลกระทบที่เกิดจากการดำ�เนินการ (Operation effects) เหมืองแร่ทุกชนิดทุกประเภทจะก่อให้
เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมอันมีสาเหตุมาจากการดำ�เนินการ เช่น การเปิดหน้าดินก่อให้เกิดการชะล้างและพังทลาย
น้ำ�ขุ่นข้นในทะเลที่เกิดจากการขุดแร่ในทะเล เป็นต้น การทำ�เหมืองแร่จึงเป็นอุปสรรคสำ�คัญในการอนุรักษ์ทรัพยากร
อื่น เนื่องจากมีผลกระทบต่อทรัพยากรต่อไปนี้
ทรัพยากรดิน การทำ�เหมืองแร่จำ�เป็นต้องมีการขุด ระเบิด หรือฉีดน้ำ� เพื่อนำ�แร่ซึ่งมักอยู่ใต้ดินออกมา
ดินทีเ่ กิดจากการทำ�เหมืองแร่จะไหลลงไปพร้อมกับน้�ำ ลงสูแ่ ม่น�้ำ ลำ�คลอง ทำ�ให้ดนิ สูญเสียความอุดมสมบูรณ์ นอกจาก
นี้พื้นที่ที่ผ่านการทำ�เหมืองแล้วจะเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่สามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ได้
ทรัพยากรน้ำ�และสัตว์น้ำ� เนื่องจากน้ำ�ขุ่นข้นจากการฉีดน้ำ�แยกแร่ออกจากดินหรือโคลน มีการไหลลงไป
ปนเปือ้ นแหล่งน้�ำ ผิวดินและอาจเป็นพิษต่อสิง่ มีชวี ติ หรือสัตว์น�้ำ หากเป็นพืน้ ทีใ่ นทะเลตะกอนขุน่ ข้นจะกระจายไปตาม
อิทธิพลของกระแสน้ำ� คลื่น และลม ซึ่งยากแก่การควบคุม ทำ�ให้คุณภาพของน้ำ�ทะเลเสียหาย นอกจากนี้ยังทำ�ให้
น้ำ�ธรรมชาติเกิดการตื้นเขินมีผลต่อสัตว์น้ำ� คือ ทำ�ลายแหล่งวางไข่ แหล่งอาหาร และที่อยู่อาศัย
ทรัพยากรป่าไม้ กระบวนการทำ�เหมืองแร่ ตั้งแต่การสำ�รวจจนกระทั่งขุดเจาะ และขนส่งไปยังผู้รับซื้อ ป่าไม้
มักจะถูกถากถางเพื่อการสำ�รวจ หรือทำ�เหมืองแร่ ในที่สุดป่าจะถูกทำ�ลายอย่างถาวร
ทรัพยากรอากาศ การทำ�เหมืองแร่โดยเฉพาะเหมืองบนบกจะต้องมีการระเบิด ทุบ บด ป่นหิน และการขนส่ง
ลำ�เลียงแร่จากเหมืองแร่ ซึ่งล้วนแล้วแต่ทำ�ให้เกิดฝุ่นละอองจำ�นวนมาก ฝุ่นเหล่านี้กระจายและถูกพัดพาไปในอากาศ
ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และพืชที่อยู่ใกล้เคียงได้

สิ่งคุกคามต่อสุขภาพจากการทำ�เหมืองแร่และผลกระทบต่อสุขภาพ

ในกระบวนการทำ�เหมืองแร่อาจก่อให้เกิดสิ่งคุกคามต่อสุขภาพได้หลายชนิด ดังต่อไปนี้
1. สิ่งคุกคามด้านกายภาพ
		 • การบาดเจ็บ ในการทำ�เหมืองอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงอาจเสียชีวิตได้ ซึ่งมักมี
			 สาเหตุจากหินกระเด็นใส่ ไฟไหม้ ระเบิด
		 • เสียง ในกระบวนการทำ�เหมืองมักก่อให้เกิดปัญหาเรือ่ งเสียงดังเสมอ ซึง่ เกิดจากการขุดเจาะ การระเบิด
			 หิน การบด รวมทั้งเสียงจากเครื่องจักร โดยทั่วไปการควบคุมเสียงทำ�ได้ลำ�บากจึงก่อให้เกิดผลกระทบ
			 ต่อการได้ยินของทั้งคนงานและประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ
		 • ความสั่นสะเทือน การใช้เครื่องจักรในการทำ�เหมือง การขนย้ายหินหรือวัสดุ และถนนที่ขรุขระขณะรถ
			 บรรทุกวิง่ ผ่าน มักก่อให้เกิดการสัน่ สะเทือนแบบทัง้ ตัว ในผูท้ อี่ าศัยอยูใ่ กล้กบั เหมืองซึง่ อาจเป็นอันตราย
			 ต่อกระดูกสันหลัง โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาของหลังอยู่ก่อนแล้ว
		 • สนามแม่เหล็กไฟฟ้า พบในขัน้ ตอนการทำ�เหมืองทีม่ กี ารหลอมโลหะ ซึง่ ในปริมาณความเข้มทีส่ งู อาจก่อ
			 ให้เกิดมะเร็งชนิดต่างๆ โดยเฉพาะมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้
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2. สิ่งคุกคามด้านสารเคมี
		 • ซิลิกา ฝุ่นซิลิกามักพบได้เสมอในการทำ�เหมืองแร่ ทำ�ให้เกิดโรคปอดจากฝุ่นหินเรียกว่า Silicosis
			 ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนด้วยโรคอื่นๆ ตามมาได้ เช่น วัณโรคปอด (โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะ
			 ภูมิคุ้มกันบกพร่อง) ถุงลมโป่งพอง รูห์มาติซึม ไตวายเรื้อรัง และมะเร็งปอด
		 • ฝุ่นถ่านหิน พบได้จากการทำ�เหมืองถ่านหินทำ�ให้เกิดโรคปอดเรียกว่า coal workers’ pneumoco			 niosis หรือ black lung disease และถุงลมโป่งพอง
		 • ฝุน่ จากน้�ำ มันดีเซล พบได้ในกรณีทมี่ กี ารใช้เครือ่ งจักรทีใ่ ช้น�้ำ มันดีเซลเป็นเชือ้ เพลิง เช่น เครือ่ งขุดเจาะ
			 และพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง International Agency for Research on Cancer จัดให้ฝุ่นจากน้ำ�มัน
			 ดีเซลอยู่ในกลุ่ม 2A หมายถึงเป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ได้ การศึกษาทางระบาดวิทยา
			 แสดงให้เห็นว่าสารนี้มีความสัมพันธ์กับมะเร็งปอด
		 • สารหนู พบเป็นสารปนเปื้อนในการทำ�เหมืองแร่โลหะ เช่น ดีบุก ทองแดง และเป็นสารก่อมะเร็งได้
			 หลายระบบ เช่น มะเร็งปอด
		 • นิเกิล การศึกษาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่านิเกิลที่เกิดจากการทำ�เหมืองแร่นิเกิลมีความสัมพันธ์กับมะเร็ง
			 ปอดและมะเร็งในโพรงจมูก
		 • ปรอท สารปรอทยังนิยมใช้ในการทำ�เหมืองแร่ทองคำ� โดยเฉพาะในประเทศกำ�ลังพัฒนา พิษอาจ
			 เกิดขึน้ จากการหายใจไอของปรอทในระหว่างการสกัดทอง พิษของปรอททำ�ให้มคี วามผิดปกติของเหงือก
			 และฟัน เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านอารมณ์และจิตใจ คือ อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิด ซึมเศร้า และ
			 ระบบประสาท ได้แก่ ความผิดปกติของการเคลื่อนไหวและการทรงตัว
		 • สารระเหยจากน้�ำ มันดิน พบได้ในกระบวนการทำ�เหมืองอะลูมเิ นียมซึง่ สามารถก่อให้เกิดมะเร็งของปอด
			 และกระเพาะปัสสาวะ
		 • ไซยาไนด์ สารชนิดนี้นำ�มาใช้ในการละลายโลหะ เช่น ทองแดงและทองคำ� ในกระบวนการถลุงแร่
			 ด้วยน้ำ� ไซยาไนด์จัดเป็นสารพิษที่มีอันตราย ในปริมาณความเข้มข้นสูงเป็นอันตรายต่อสมองและหัวใจ
			 และทำ�ให้เสียชีวติ ได้ในเวลาอันสัน้ ไอของก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์จะทำ�ลายเรตินาและประสาทตา ทำ�ให้
			 ตาบอด การได้รับแบบเรื้อรัง ส่งผลต่อระบบการหายใจ หายใจติดขัด เจ็บหน้าอก ปวดศีรษะ อาเจียน
			 ต่อมไทรอยด์โต และยังมีผลต่อการเกิดโรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบการหายใจ สมอง และการมองเห็น
		 • แซนเธท (Xanthates) เป็นสารเคมีที่นิยมใช้ในการถลุงแร่โลหะ เช่น ทองคำ� เมื่อถูกเผาไหม้หรือ
			 ผสมกับน้ำ�จะกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ (Carbon disulfide) และอาจก่อให้เกิดพิษแบบ
			 เฉียบพลันและเรื้อรังต่อระบบประสาทได้ เช่น ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ
3. สิ่งคุกคามด้านสารชีวภาพ
		 • ลีเจียนเนลล่า (Legionella) มักพบในบริเวณเหมืองที่ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยหอหล่อเย็น
			 (Cooling tower) โดยสามารถพบเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ในน้ำ�ร้อน ในช่วงอุณหภูมิที่เจริญเติบโตได้ดีคือ
			 35-46 องศาเซลเซียส เชื้อนี้ก่อให้เกิดโรค Legionellosis หรือ Legionnaires’ disease
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ประเภทของเหมืองแร่

ประเภทเหมืองแร่ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะต้องจัดทำ�รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำ�หนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำ�หรับโครงการ
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะต้องจัดทำ�รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2553
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ได้แก่

ลำ�ดับ
2

ประเภทโครงการหรือกิจการ

ขนาด

หลักเกณฑ์
วิธีการระเบียบ
ปฏิบัติ

การทำ�เหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร ดังต่อไปนี้
2.1 เหมืองแร่ใต้ดิน เฉพาะที่ออกแบบให้โครงสร้างมีการ
ยุบตัวภายหลังการทำ�เหมืองโดยไมมีค้ำ�ยันและไมมีการใส่
คืนวัสดุทดแทนเพื่อป้องกันการยุบตัว

ทุกขนาด

ให้เสนอในขั้น
ขอประทานบัตร

2.2 เหมืองแร่ตะกั่ว เหมืองแร่สังกะสี หรือเหมืองแร่โลหะ
อื่นที่ใช้ไซยาไนด์หรือปรอทหรือตะกั่วไนเตรต ในกระบวนการผลิตหรือเหมืองแรโลหะอื่นที่มีอาร์เซโนไพไรต์ (arsenopyrite) เป็นแร่ประกอบ (associated mineral)

ทุกขนาด

ให้เสนอในขั้น
ขอประทานบัตร

ขนาดตั้งแต่ 200,000
ตัน/เดือน หรือตั้งแต่
2,400,000 ตัน/ป
ขึ้นไป

ให้เสนอในขั้น
ขอประทานบัตร

ทุกขนาด

ให้เสนอในขั้น
ขอประทานบัตร

2.3 เหมืองแร่ถ่านหิน เฉพาะที่มีการลำ�เลียงแรถ่านหิน
ออกนอกพื้นที่โครงการด้วยรถยนต์
2.4 เหมืองแร่ในทะเล

สำ�หรับประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำ�รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ.2535 เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่องกำ�หนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำ�รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธกี าร ระเบียบปฏิบัตแิ ละแนวทางการจัดทำ�รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ได้แก่
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ขนาด

หลักเกณฑ์ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ

1.1.1 เหมืองแร่ถา่ นหิน

ทุกขนาด

ให้เสนอในขัน้ ขอประทานบัตร

1.1.2 เหมืองแร่โพแทช

ทุกขนาด

ให้เสนอในขัน้ ขอประทานบัตร

1.1.3 เหมืองแร่เกลือหิน

ทุกขนาด

ให้เสนอในขัน้ ขอประทานบัตร

1.1.4 เหมืองแร่หนิ ปูนเพือ่ อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์

ทุกขนาด

ให้เสนอในขัน้ ขอประทานบัตร

1.1.5 เหมืองแร่โลหะทุกชนิด

ทุกขนาด

ให้เสนอในขัน้ ขอประทานบัตร

ทุกขนาด

ให้เสนอในขัน้ ขอประทานบัตร

1.3.1 พืน้ ทีช่ นั้ คุณภาพลุม่ น้�ำ ชัน้ 1 ตามมติคณะรัฐมนตรี

ทุกขนาด

ให้เสนอในขัน้ ขอประทานบัตร

1.3.2 ป่าอนุรกั ษ์เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี

ทุกขนาด

ให้เสนอในขัน้ ขอประทานบัตร

1.3.3 พื้นที่ชุ่มน้ำ�ที่มีความสำ�คัญระหว่างประเทศ

ทุกขนาด

ให้เสนอในขัน้ ขอประทานบัตร

1.3.4 พื้นที่ที่อยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี
แหล่งประวัติศาสตร์หรืออุทยานประวัติศาสตร์
ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ แหล่ง
มรดกโลกที่ ขึ้ น บั ญ ชี แ หล่ ง มรดกโลกตาม
อนุ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศ ในระยะทาง 2
กิโลเมตร

ทุกขนาด

ให้เสนอในขัน้ ขอประทานบัตร

1.4 โครงการเหมืองแร่ทม่ี กี ารใช้วตั ถุระเบิด

ทุกขนาด

ให้เสนอในขัน้ ขอประทานบัตร

1.5 โครงการเหมืองแร่ช นิดอื่นๆ ตามกฎหมายว่า ด้ว ยแร่
ยกเว้นตามข้อ 1.1 ข้อ 1.2 ข้อ 1.3 และข้อ 1.4

ทุกขนาด

ให้เสนอในขัน้ ขอประทานบัตร

ประเภทโครงการหรือกิจการ
การทำ�เหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
1.1 โครงการเหมืองแร่ดังต่อไปนี้

1.2 โครงการเหมืองแร่ใต้ดิน
1.3 โครงการเหมืองแร่ทกุ ชนิดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออาชญาบัตรและประทานบัตร

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 (มาตรา 4) ให้ความหมายของคำ�ต่างๆ ดังนี้
“อาชญาบัตรสำ�รวจแร่” หมายความว่า “หนังสือสำ�คัญทีอ่ อกให้เพือ่ สำ�รวจแร่ภายในท้องทีซ่ งึ่ ระบุในหนังสือ
สำ�คัญนั้น”
“อาชญาบัตรผูกขาดสำ�รวจแร่” หมายความว่า “หนังสือสำ�คัญที่ออกให้เพื่อผูกขาดสำ�รวจแร่ภายในเขต
ที่กำ�หนดในหนังสือสำ�คัญนั้น”
“อาชญาบัตรพิเศษ” หมายความว่า “หนังสือสำ�คัญที่ออกให้เพื่อผูกขาดสำ�รวจแร่เป็นกรณีพิเศษภายในเขต
ที่กำ�หนดในหนังสือสำ�คัญนั้น”
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“ประทานบัตรชั่วคราว” หมายความว่า “หนังสือสำ�คัญที่ออกให้เพื่อทำ�เหมืองก่อนได้รับประทานบัตร
ภายในเขตที่กำ�หนดในหนังสือสำ�คัญนั้น”
“ประทานบัตร” หมายความว่า “หนังสือสำ�คัญที่ออกให้เพื่อทำ�เหมืองภายในเขตที่กำ�หนดในหนังสือ
สำ�คัญนั้น”
สำ�หรับหลักเกณฑ์ในการขออาชญาบัตรสำ�รวจแร่ กำ�หนดไว้ในหมวด 3 ว่าด้วยเรื่อง การสำ�รวจแร่และ
การผูกขาดสำ�รวจแร่ มาตรา 28 โดยให้อำ�นาจเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำ�ท้องที่เป็นผู้ออกอาชญาบัตร และ
มีอายุ 1 ปี
มาตรา 28 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516) ผู้ใดประสงค์
จะขออาชญาบัตรสำ�รวจแร่ ให้ยื่นคำ�ขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำ�ท้องที่
		 เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำ�ท้องที่เป็นผู้ออกอาชญาบัตรสำ�รวจแร่อาชญา
บัตรสำ�รวจแร่ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออก
มาตรา 29 ให้อำ�นาจรัฐมนตรีเป็นผู้ออกอาชญาบัตรผูกขาดสำ�รวจแร่ ไม่เกิน 2,500 ไร่ และมีอายุ 1 ปี
มาตรา 29 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516) ผู้ใดประสงค์
จะขออาชญาบัตรผูกขาดสำ�รวจแร่ให้ยื่นคำ�ขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำ�ท้องที่
			 คำ�ขออาชญาบัตรผูกขาดสำ�รวจแร่แต่ละคำ�ขอจะขอได้ไม่เกินสองพันห้าร้อยไร่
เว้นแต่คำ�ขออาชญาบัตรผูกขาดสำ�รวจแร่ในทะเล รัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย
เป็นผู้ออกอาชญาบัตรผูกขาดสำ�รวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดสำ�รวจแร่ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่
วันออก
และมาตรา 33 ให้อำ�นาจรัฐมนตรีเป็นผู้ออกอาชญาบัตรพิเศษ ไม่เกิน 10,000 ไร่ และมีอายุ 5 ปี
มาตรา 33 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545) ผู้ใดประสงค์
จะขออาชญาบัตรพิเศษ ให้ยื่นคำ�ขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำ�ท้องที่
		 ผูย้ นื่ คำ�ขออาชญาบัตรพิเศษต้องกำ�หนดข้อผูกพันสำ�หรับการสำ�รวจโดยระบุจ�ำ นวน
เงินทีจ่ ะใช้จา่ ยเพือ่ การสำ�รวจสำ�หรับแต่ละปีตลอดอายุของอาชญาบัตรพิเศษ และต้องเสนอ
ให้ผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำ�หนด และให้ผล
ประโยชน์พเิ ศษดังกล่าวมีผลผูกพันผูถ้ อื อาชญาบัตรพิเศษต่อไปเมือ่ ผูถ้ อื อาชญาบัตรพิเศษ
นั้นได้รับประทานบัตรชั่วคราวหรือประทานบัตรสำ�หรับการทำ�เหมืองในเขตพื้นที่ที่ตนได้รับ
อาชญาบัตรพิเศษนั้น
		 คำ�ขออาชญาบัตรพิเศษแต่ละคำ�ขอให้ขอได้ไม่เกินเนือ้ ทีท่ สี่ ามารถดำ�เนินการสำ�รวจ
จนแล้วเสร็จครบถ้วนได้ภายในห้าปีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำ�หนด ทั้งนี้ ให้ขอได้
ไม่เกินคำ�ขอละหนึ่งหมื่นไร่
		 รัฐมนตรีเป็นผู้ออกอาชญาบัตรพิเศษ
		 อาชญาบัตรพิเศษมีอายุห้าปีนับแต่วันออก
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สำ�หรับหลักเกณฑ์ในการขอประทานบัตร กำ�หนดไว้ในหมวด 4 ว่าด้วยเรื่อง การทำ�เหมือง มาตรา 44 และ
มาตรา 54 โดยให้อำ�นาจรัฐมนตรีเป็นผู้ออกประทานบัตร ไม่เกิน 300 ไร่ และมีอายุ 25 ปี
มาตรา 44 ผู้ใดประสงค์จะขอประทานบัตร ให้ยื่นคำ�ขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจำ�ท้องที่พร้อมด้วยหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าพบแร่หรือมีแร่ชนิดที่ประสงค์จะเปิดการ
ทำ�เหมืองอยู่ในเขตคำ�ขอนั้น และผู้ยื่นคำ�ขอจะเสนอให้ผลประโยชน์พิเศษ เพื่อประโยชน์
แก่รฐั ในกรณีทไี่ ด้รบั ประทานบัตรตามหลักเกณฑ์ทรี่ ฐั มนตรีก�ำ หนดด้วยก็ได้การขอประทาน
บัตรจะขอได้เขตหนึ่งไม่เกินคำ�ขอละสามร้อยไร่ เว้นแต่การขอประทานบัตรทำ�เหมือง
ในทะเลและการขอประทานบัตรทำ�เหมืองใต้ดิน
มาตรา 54 (วรรคสองและวรรคสาม แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตแิ ร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2516) รัฐมนตรีเป็นผู้ออกประทานบัตร
ประทานบัตรให้มีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีนับแต่วันออก และในกรณีที่ผู้ขอประทาน
บัตรได้รับประทานบัตรชั่วคราวอยู่ก่อนแล้ว ให้นับอายุประทานบัตรเริ่มต้นแต่วันออก
ประทานบัตรชั่วคราวฉบับแรก
ในกรณีที่อายุของประทานบัตรชั่วคราวรายใดที่ได้ออกให้แล้วรวมกันมากกว่า
กำ�หนดอายุของประทานบัตรที่จะออกให้ก็ให้งดการออกประทานบัตรรายนั้น
ประทานบัตรใดได้ก�ำ หนดอายุไว้ต�่ำ กว่ายีส่ บิ ห้าปีเมือ่ ผูถ้ อื ประทานบัตรยืน่ คำ�ขอต่อ
อายุก่อนครบกำ�หนดไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำ�
ท้องที่ รัฐมนตรีจะต่ออายุประทานบัตรให้อกี ก็ได้แต่เมือ่ รวมกำ�หนดเวลาทัง้ หมดต้องไม่เกิน
ยี่สิบห้าปี
เมือ่ ผูถ้ อื ประทานบัตรได้ยนื่ คำ�ขอต่ออายุตามความในวรรคสีแ่ ล้ว แม้ประทานบัตร
จะสิ้นอายุแล้ว ก็ให้ผู้นั้นทำ�เหมืองต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ถือประทานบัตร ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประทานบัตรสิ้นอายุ แต่ถ้าเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำ�
ท้องที่ได้มีหนังสือแจ้งการปฏิเสธของรัฐมนตรีไม่ต่ออายุประทานบัตรให้ในระหว่างเวลานั้น
ก็ให้ถือว่าสิทธิในการทำ�เหมืองของผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันรับแจ้งนั้น
เมื่อขอประทานบัตรแล้ว จะต้องมีการกำ�หนดเขตพื้นที่ประทานบัตร ตามมาตรา 47
มาตรา 47 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516) เมื่อได้รับคำ�ขอ
ประทานบัตรแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้กำ�หนดเขตพื้นที่ประทานบัตร การกำ�หนดเขต
พื้นที่ดังกล่าวจะกระทำ�โดยการรังวัดหรือวิธีอื่นก็ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ�หนด
ในกฎกระทรวง
เมื่อได้กำ�หนดเขตแล้ว จะต้องมีการปิดประกาศการขอประทานบัตรนั้นตามมาตรา 49 เพื่อเปิดโอกาสให้มี
การโต้แย้งเขต แต่มีข้อสังเกตว่า กฎหมายไม่ได้ระบุว่าหากมีการโต้แย้ง จะดำ�เนินการอย่างไรต่อไป
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มาตรา 49 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516) เมื่อได้กำ�หนด
เขตแล้ว ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำ�ท้องทีป่ ระกาศการขอประทานบัตรของผูย้ นื่
คำ�ขอ โดยปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำ�นักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำ�
ท้องที่ ที่ว่าการอำ�เภอหรือที่ว่าการกิ่งอำ�เภอ และที่ทำ�การกำ�นันแห่งท้องที่ซึ่งขอประทาน
บัตรแห่งละหนึ่งฉบับ เมื่อไม่มีผู้โต้แย้งภายในยี่สิบวันนับแต่วันปิดประกาศ เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจำ�ท้องที่จะได้ดำ�เนินการสำ�หรับคำ�ขอนั้นต่อไป
การขอประทานบัตรชั่วคราวทำ�ได้ตามมาตรา 51 โดยรัฐมนตรีเป็นผู้มีอำ�นาจในการออก และมีอายุ 1 ปี
มาตรา 51 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516) เมื่อได้กำ�หนด
เขตแล้ว ถ้าผู้ยื่นคำ�ขอประทานบัตรประสงค์จะลงมือทำ�เหมืองก่อนได้รับประทานบัตร
ให้ยื่นคำ�ขอรับประทานบัตรชั่วคราวต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำ�ท้องที่
รัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายเป็นผู้ออกประทานบัตรชั่วคราว
ประทานบัตรชั่วคราวให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออก

4. กระบวนการประเมินผลกระทบในด้านต่างๆ

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดทำ�ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ.2552 และกำ�หนดหลักเกณฑ์ ในหมวด 3 ว่าด้วยกระบวนการและขั้นตอนการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ กรณี “โครงการหรือกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามมาตรา 67 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550” พอสังเขปดังนี้
• ให้ด�ำ เนินการตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
		 ของประเทศไทย (ฉบับ ปรับ ปรุงใหม่ ) เมษายน 2556 ที่ จั ด ทำ �โดยสำ � นั กงานนโยบายและแผน
		 ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม หรือทีจ่ ะมีการปรับปรุง
		 เพิ่มเติมขึ้นในอนาคต
• จัดให้มีเวทีกำ�หนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยสาธารณะ (Public
		 scoping) เพื่อให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และภาคส่วนต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการนำ�เสนอประเด็นห่วง
		 กังวลและแนวทางในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และเพื่อให้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
		 เป็นไปอย่างครบถ้วนรอบด้านให้มากที่สุด
• ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพต้องครอบคลุมปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (Health
		 determinants) 9 ประการ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต ขนส่ง จัดเก็บวัตถุ
		 อันตราย การกำ�เนิดและปลดปล่อยสิ่งคุกคาม การรับสัมผัสสิ่งคุกคาม ผลกระทบต่ออาชีพ ผลกระทบ
		 ต่อความสัมพันธ์ในชุมชน ผลกระทบต่อมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม ผลกระทบต่อกลุ่มประชากร
		 ที่มีความเปราะบาง และทรัพยากรและความพร้อมของภาคสาธารณสุข
• จัดเวทีทบทวนร่างรายงานการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพโดยสาธารณะ (Public review)
• การรับฟังความเห็นขององค์การอิสระตามมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญฯ 2550
		 (รายละเอียดเพิ่มเติมดูในภาคผนวก ก. ขั้นตอนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ: กรณีเหมืองแร่)
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ขั้นตอนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สามารถสรุปเป็นแผนภาพ ได้ดังนี้

รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำ�หรับโครงการหรือกิจการ
ทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ ทางด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
ที่มา: นันทวรรณ วิจิตรวาทการ และคณะ, 2557
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หลักการทั่วไปของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดทำ�ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ.2552 โดยได้กำ�หนด หลักการไว้ในข้อ 2 คือ
เพื่อให้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
2550 หมวดสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจึงควรเป็นไปตามหลักการต่อไปนี้
(1) หลักประชาธิปไตย การประเมินผลกระทบทางสุขภาพต้องรับรองและส่งเสริมสิทธิของประชาชนในการ
		 มีส่วนร่วมพัฒนานโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและวิถีชีวิตของตน
(2) หลักความเป็นธรรม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพต้องพยายามลดความเหลื่อมล้ำ�และความ
		 ไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ โดยการศึกษาและวิเคราะห์ถึงผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชน
		 และประชากรแต่ละกลุ่ม
(3) หลักการใช้ข้อมูลหลักฐานอย่างเหมาะสม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพต้องระบุและใช้ข้อมูล
		 หลักฐานที่เป็นจริงอย่างดีที่สุด โดยใช้ข้อมูลและเหตุผลเชิงประจักษ์จากสาขาวิชา และวิธีการที่
		 หลากหลาย ทั้งข้อมูลหลักฐานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
(4) หลักความเหมาะสมในทางปฏิบตั ิ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพต้องออกแบบให้เหมาะสมกับเวลา
		 และทรัพยากรที่มีอยู่ และข้อเสนอแนะจากการประเมินผลกระทบทางสุขภาพควรมุ่งให้เกิดการระดม
		 ทรัพยากรและความร่วมมือทางสังคม ภายใต้บริบทที่เหมาะสมและเป็นไปได้
(5) หลักความร่วมมือ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพต้องส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
		 และภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
(6) หลักการสุขภาวะองค์รวม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพต้องมองภาพรวมของปัจจัยทางสังคมและ
		 สิ่งแวดล้อมที่กำ�หนดสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนและของประชาชนแบบเชื่อมโยง
		 เป็นองค์รวม
(7) หลักความยั่งยืน การประเมินผลกระทบทางสุขภาพต้องมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจ
		 สำ�คัญของสังคมที่มีสุขภาวะ และหลักการป้องกันไว้ก่อน เพื่อป้องกันผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้น
		 ต่อสุขภาพของประชาชน
ทัง้ นีก้ ารประเมินในแต่ละขัน้ ตอน สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ได้ก�ำ หนด
หลักการเฉพาะไว้ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนและหลักการเฉพาะของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ขั้นตอน

หลักการเฉพาะ

1. การกลั่นกรองโครงการ

การระบุสิ่งคุกคามสุขภาพพื้นที่และประชากรที่อ่อนไหว (เสี่ยง)

2. การกำ�หนดขอบเขตของ
การศึกษา

การมีดุลยภาพระหว่างหลักฐานทางวิชาการของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับความกังวลของ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพือ่ ให้เห็นประเด็นชัดเจนขึน้ ว่าควรประเมินอะไร รวมทัง้ กลไกการตรวจสอบ
เพื่อให้เกิดดุลยภาพ

3. การประเมินผลกระทบ

- ต้องครอบคลุมสุขภาพทั้ง 4 มิติ โดยใช้หลักฐานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้ง
ควรมีการคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้การประเมินผลกระทบทางกาย
และจิตใจควรให้น้ำ�หนักกับหลักฐานเชิงปริมาณ ขณะที่การประเมินผลกระทบทางสังคม
และปัญญาควรให้น้ำ�หนักกับหลักฐานเชิงคุณภาพ
- ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลและองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยในประเทศควรใช้ข้อมูล
และองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยในต่างประเทศ

4. การพิจารณารายงาน
และการตัดสินใจ

การพิจารณาให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ และการมีสว่ นร่วมของภาคส่วนให้ครบ ทัง้ นีก้ ารเข้า
มามีส่วนร่วมควรมีการเตรียมการมาก่อน เช่น การได้รับความรู้พื้นฐานและการเข้าถึงข้อมูล
พื้นฐาน

5. การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผล

- การติดตามตรวจสอบว่ามาตรการเงื่อนไขเพื่อการป้องกันและลดผลกระทบ
ได้ถูกนำ�ไปปฏิบัติ
- การคาดการณ์เกี่ยวกับผลกระทบและมาตรการเพื่อการลดและป้องกันที่จัดเตรียม
ไว้นั้นมีความถูกต้องและเหมาะสม
- ผลกระทบต่อสุขภาพทั้งเชิงบวกและเชิงลบเป็นไปตามการคาดหมาย

5. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการประเมินผลกระทบ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการเหมืองแร่ในอดีตถึงปัจจุบัน

ผลกระทบของโครงการเหมืองแร่ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากอดีตถึงปัจจุบัน สามารถแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ
• ระยะที่ 1 ระยะก่อนการมีกฎหมาย EIA ได้แก่ ก่อนพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
		 พ.ศ.2518
โครงการ

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

เหมืองแร่ดีบุกและแทนทาลัม
จังหวัดภูเก็ต ตัง้ แต่สมัยสมเด็จ
พระเอกาทศรถ แห่งกรุง
ศรีอยุธยา-2529

มีการทำ�เหมืองในทะเล ส่งผล
กระทบต่อประมงชายฝัง่ กระทบ
ต่ อ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว
การชะล้ า งพั ง ทลายของดิ น
สู ญ เสี ย ความอุ ด มสมบู ร ณ์
ของดิน

ผลกระทบด้านสุขภาพ
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เหมื อ งแร่ ดี บุ ก อำ � เภอร่ อ นพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตั้ ง แต่ ส มั ย รั ช กาลที่ 5-พ.ศ.
2529

ผลกระทบต่อแหล่งน้ำ� การปน
เปื้อนของสารหนูในดิน น้ำ� และ
ระบบนิเวศเป็นบริเวณกว้าง

โรคพิ ษ สารหนู เ รื้ อ รั ง (Chronic Arsenic
Poisoning) ได้แก่ มะเร็งผิวหนัง ผื่นดำ�ตาม
ร่างกาย ฯลฯ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจพืชผล
ขายไม่ได้ ผลกระทบเชิงสังคมจากการถูกรังเกียจ

เหมืองสังกะสี ตำ�บลแม่ตาว
อำ � เภอแม่ ส อด จั ง หวั ด ตาก
ตั้งแต่ พ.ศ.2512-ปัจจุบัน

การปนเปือ้ นของแคดเมียมในดิน
น้ำ� และระบบนิเวศเป็นบริเวณ
กว้าง

ผลกระทบต่อสุขภาพกายจากพิษแคดเมียม ได้แก่
โรคไต ปวดกระดูก สุขภาพจิตวิญญาณจากการ
ย้ายพระธาตุผาแดง ผลกระทบต่อเศรษฐกิจข้าว
ขายไม่ได้ ชาวบ้านต้องเปลี่ยนอาชีพ

เหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์และ
หินปูน อำ�เภอแม่เมาะ จังหวัด
ลำ � ปาง ตั้ ง แต่ พ.ศ.2497ปัจจุบัน

ผลกระทบต่อระบบนิเวศ

ผลกระทบต่อสุขภาพกาย จากฝุ่น เสียง และ
อุบัติเหตุ ผลกระทบต่อสังคมต้องมีการอพยพ
ย้ายถิ่น และเปลี่ยนอาชีพ

เหมืองแร่ตะกั่ว ตำ�บลชะแล
อำ � เภอทองผาภู มิ จั ง หวั ด
กาญจนบุรี ตั้งแต่ พ.ศ.25102541

ผลกระทบต่อแหล่งน้ำ�, การปน
เปื้อนของตะกั่วในดิน น้ำ� และ
ระบบนิเวศเป็นบริเวณกว้าง

โรคตะกั่วเป็นพิษ (Lead poisoning)

• ระยะที่ 2 ระยะหลังการมีกฎหมาย EIA ได้แก่ หลังพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
		 พ.ศ.2518 แต่ก่อนการมีกฎหมาย HIA ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และ
		 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
โครงการ

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบด้านสุขภาพ

เหมื อ งหิ น ปู น เขาคู ห า อำ � เภอ
รัตภูมิ จังหวัดสงขลา พ.ศ.25422553

ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ข้าวและพืชผลทางการเกษตร

ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพกาย จากฝุ่ น เสี ย ง
และอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในคนงานเหมือง
ผลกระทบต่อโบราณสถาน ได้แก่ ถ้ำ�ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์

เหมืองหินปูนตำ�บลหน้าพระลาน
อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สระบุรี พ.ศ.2535-ปัจจุบัน

ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ข้าวและพืชผลทางการเกษตร

ผลกระทบต่อสุขภาพกาย จากฝุ่น (ซึ่งมีระดับ
เกินค่ามาตรฐานหลายเท่า) เสียง และอุบตั เิ หตุ
โดยเฉพาะในคนงานเหมือง

เหมื อ งทองคำ � บริ เ วณรอยต่ อ
จังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ และ
พิษณุโลก พ.ศ.2543-ปัจจุบัน

ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
แหล่งน้ำ�อุปโภคบริโภค

ผลกระทบต่อสุขภาพกาย จากฝุน่ เสียง ความ
สั่นสะเทือน ผื่นคันตามร่างกายและอุบัติเหตุ
ผลกระทบต่อโบราณสถาน ได้แก่ ถ้ำ�ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์

เหมื อ งทองคำ � ตำ�บลเขาหลวง
อำ�เภอวังสะพุง จังหวัดเลย พ.ศ.
2543-ปัจจุบัน

ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
แหล่งน้ำ�อุปโภคบริโภค

ผลกระทบต่อสุขภาพกาย จากฝุน่ เสียง ความ
สัน่ สะเทือน ระดับโลหะหนักหลายชนิด ได้แก่
ตะกั่ว ปรอท และระดับไซยาไนด์ในเลือดเกิน
มาตรฐาน ผลกระทบต่อโบราณสถาน ได้แก่
ถ้ำ�ยุคก่อนประวัติศาสตร์
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• ระยะที่ 3 ระยะหลังการมีกฎหมาย HIA ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และ
		 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
โครงการ

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบด้านสุขภาพ

เหมืองแร่เหล็ก ตำ�บล
แม่ถอด อำ�เภอเถิน
จังหวัดลำ�ปาง (อยู่ใน
ระหว่างขอสัมปทาน)

ผลกระทบต่อระบบนิเวศ สัตว์ป่า
พันธุ์พืชและพืชผลทางการเกษตร
การท่องเที่ยว

ผลกระทบต่อสุขภาพกาย จากฝุ่น เสียง และอุบัติเหตุ
ผลกระทบต่อโบราณสถาน ได้แก่ ถ้ำ�และภาพเขียน
ยุคก่อนประวัติศาสตร์

เหมืองหินสุวรรณคูหา ตำ�บลดงมะไฟ
อำ�เภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลำ�ภู
(อยู่ในระหว่างขอ
สัมปทาน)

ผลกระทบต่อระบบนิเวศ สัตว์ป่า
พันธุ์พืชและพืชผลทางการเกษตร
การท่องเที่ยว

ผลกระทบต่อสุขภาพกาย จากฝุ่น เสียง และอุบัติเหตุ
ผลกระทบต่อโบราณสถาน ได้แก่ ถ้ำ�และภาพเขียนยุค
ก่อนประวัติศาสตร์

เหมืองแร่โปแตซ
จังหวัดอุดรธานี
(อยู่ในระหว่าง
ขอสัมปทาน)

ทำ�ให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดิน
ดินเค็ม น้ำ�เสีย ถนนเสีย มลพิษ
ทางอากาศ ผลกระทบต่ อ การ
ก่ อ สร้ า ง เช่ น ทำ �ให้ เ หล็ ก หรื อ
สังกะสีหลังคาบ้านผุเร็ว ผลกระทบต่อการใช้น้ำ� คำ�ถามคือ จะเกิด
การแย่งชิงน้ำ�จากภาคเกษตรหรือ
ไม่ จะใช้น้ำ�จากแหล่งใด รวมถึง
โอกาสการใช้ น้ำ �ในอุ ต สาหกรรม
ต่อเนื่องด้วย

• ด้านร่างกาย (Physical Health) การแพร่กระจายของ
ฝุ่ น เกลื อ และมลภาวะทางอากาศที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
กระบวนการแต่งแร่ทำ�ให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ
โรคระบบผิวหนัง การปนเปือ้ นของเกลือลงในแหล่งน้ำ�
ดื่มทำ�ให้เกิดโรคไตวายเรื้อรัง เกิดอุบัติเหตุจากการ
ทำ�งานสารเคมีทใี่ ช้ท�ำ เหมืองอาจปนเปือ้ นในอากาศและ
แหล่งน้ำ�เมื่อสะสมมากพออาจทำ�ให้เกิดโรคระบบทาง
เดินอาหาร และโรคมะเร็ง ประชาชนเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น
จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
• ด้านจิตใจ (Mental Health) ทำ�ให้เกิดความเครียด
วิตกกังวล เกีย่ วกับ แผ่นดินทรุด น้�ำ เสีย ดินเค็ม เดือด
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย สัญญาที่ไม่เป็นธรรม มาตรการ
รองรับเมื่อเกิดปัญหา กลัวการเจ็บป่วยจากการสะสม
สารพิษในกล้ามเนื้อ ซึ่งจะทำ�ให้เป็นโรคมะเร็ง มีความ
หวาดระแวงจากความขัดแย้งด้านความคิด
• ด้านสังคม (Social Health) การที่ประชาชนไม่มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ ชุมชนถูกลิดรอนสิทธิ์ โดยเฉพาะ
สิทธิในที่ดิน ส่งผลให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป จากสังคม
เกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม ทำ�ให้ชุมชนแตกแยก
เกิดการแบ่งแยก แตกความสามัคคี ทุนทางสังคม
ลดลง มีการเคลือ่ นย้ายแรงงานเข้ามาจากทีอ่ นื่ คนงาน
ต่างถิ่น ต่างด้าว เกิดปัญหาโรคระบาด เช่น โรคเอดส์
วิถีชีวิต อารยธรรม วัฒนธรรมสูญสลาย ชาวบ้าน
ไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบเดิมได้เพราะ
น้ำ�เค็ม ดินเค็ม โรงงานแย่งน้ำ� และสูญเสียพื้นที่ด้าน
การเกษตร ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนโดยตรง
• ด้านจิตวิญญาณ/ปัญญา (Spiritual Health) ทำ�ให้
ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรมสูญสลาย ภูมิปัญญา
หายไป เพราะถูกครอบงำ�ด้วยความคิดและค่านิยม
ที่เอาเงินเป็นตัวตั้ง
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โครงการ

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบด้านสุขภาพ

เหมืองแร่ถ่านหิน
ลิกไนต์ ตำ�บลแม่ศึก
อำ�เภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่
(อยู่ในระหว่างขอ
สัมปทาน)

ผลกระทบต่ อ ระบบนิ เ วศ: ดิ น
สไลด์ ถล่มพังทลาย ทำ�ให้การ
เพาะปลูกพืชไร่เสียหาย ดินเสื่อม
ความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลต่อการ
ทำ�การเกษตร ปัญหาคุณภาพน้ำ�
ในห้วย ปัญหาตะกอนดินทับถม
ในลำ�ห้วย แหล่งอาหารธรรมชาติ
ลดลงและหายากมากขึ้น

ผลกระทบต่อสุขภาพกาย จากฝุ่น เสียง และอุบัติเหตุ
ผลกระทบต่อสังคมต้องมีการอพยพย้ายถิ่น และเปลี่ยน
อาชีพ ปัญหายาเสพติด และอาชญากรรม ชุมชนแตกแยก

ผลกระทบของ HIA ในโครงการเหมืองแร่ของประเทศไทย

จากการศึกษาของนันทวรรณ วิจิตรวาทการ และคณะ (2557) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามมาตรา 67 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 (ซึง่ ในการศึกษานีม้ หี ลายโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการเหมืองแร่) ได้แก่ 1) คณะกรรมการผูช้ �ำ นาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2) องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) 3) เจ้าหน้าที่
จากสำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4) บริษัทที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้จัดทำ�รายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ 5) คณะกรรมการในสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทั้งข้อดีและข้อ
จำ�กัด ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
ประเด็น
กระบวนการ
และขั้นตอน
ของการดำ�เนิน
การตามมาตรา
67 วรรคสอง

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อดี

ข้อจำ�กัด

คณะกรรมการ
ผู้ชำ�นาญการ

มีความโปร่งใสและมีการนำ�หลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้

การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมักไม่ราบรื่นเท่าที่
ควร ยังคงมีการประท้วงคัดค้านโครงการ
หรือกิจการ

คณะกรรมการ
องค์การอิสระ
ด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ

มี ก ารตรวจสอบและพิ จ ารณา
โครงการอย่างละเอียด ทำ�ให้
ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
เกิดการมีสว่ นร่วมของประชาชน
และผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในพื้ น ที่
โครงการ

เจ้าของโครงการหรือกิจการไม่มกี ารดำ�เนิน
การอย่างเข้มข้น

เจ้าหน้าที่จาก
สำ�นักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ประชาชนและผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้
และเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการ
แสดงข้ อ ห่ ว งกั ง วลและข้ อ คิ ด
เห็นต่างๆ

ประชาชนและผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย บางกลุ่ ม
ต่ อ ต้ า นโดยการไม่ เ ข้ า ร่ ว มในเวที รั บ ฟั ง
ความคิดเห็น ทำ�ให้การรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ใน
ปั จ จุ บั น ยั งไม่ ทั่ ว ถึ ง และกระบวนการ
ดำ � เนิ น การตามมาตรา 67 วรรคสอง
ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
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เรื่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ

ประเด็น

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อดี

ข้อจำ�กัด

บริษัทที่ปรึกษา
ซึง่ เป็นผูจ้ ดั ทำ�รายงาน
การวิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ประชาชนและผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และ กระบวนการและขั้นตอน
การประเมิ น ผลกระทบทาง
สุขภาพมีความชัดเจน

ขัน้ ตอนการดำ�เนินงานมีขอ้ จำ�กัดทีม่ ากเกิน
ไป ส่งผลให้สิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากร

คณะกรรมการ
ในสำ�นักงาน
คณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ
ผลของการ
จัดเวที
สาธารณะ
รับฟัง
ความคิดเห็น
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กระบวนการดำ�เนินการตามมาตรา 67
วรรคสอง ในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าทีค่ วร เนือ่ งจากประชาชนและผูม้ สี ว่ น
ได้เสียยังไม่เข้าใจโครงการมากเพียงพอ

คณะกรรมการ
ผู้ชำ�นาญการ

การประเมิ น ผลกระทบทาง
สุขภาพ สามารถลดความขัดแย้ง
ในพื้ น ที่ ไ ด้ ใ นระดั บ หนึ่ ง และ
สามารถสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ
หน่วยงานในท้องถิ่น/หน่วยงาน
รัฐให้เกิดขึ้นได้

คณะกรรมการ
องค์การอิสระ
ด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ

สามารถลดความขัดแย้งในพื้นที่
ได้ แต่ไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่
และไม่ ส มบู ร ณ์ เ นื่ อ งจากบาง
พื้นที่ยังมีปัญหาความขัดแย้ง

การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนและผู้ มี
ส่วนได้เสียในขั้นตอนต่างๆ บรรลุตาม
เจตนารมณ์ของมาตรา 67 วรรคสอง
ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด
เนื่องจากยังมีประชาชนบางส่วนที่ต่อต้าน
หรือคัดค้านโครงการ

เจ้าหน้าที่
จากสำ�นักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กระบวนการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพในรายงาน EHIA
สามารถสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ
หน่วยงานในท้องถิ่นหรือหน่วย
งานรัฐให้เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง
ทำ�ให้เกิดความเข้าใจกันและมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

การมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ เ สี ย ยั ง ไม่ บ รรลุ เ จตนารมณ์ ข องการ
มีส่วนร่วมครบทั้ง 5 ขั้นตอนของแนวทาง
การประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม และยังไม่สามารถลดความขัดแย้ง
รุนแรงในพื้นที่ได้ เนื่องจากมีประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย
กั บโครงการหรื อ กิ จ การและพยายาม
คัดค้านซึ่งนำ�ไปสู่การฟ้องร้องในชั้นศาล

บริษัทที่ปรึกษา
ซึง่ เป็นผูจ้ ดั ทำ�รายงาน
การวิเคราะห์ผล
กระทบสิ่งแวดล้อม

กระบวนการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพในรายงาน EHIA
สามารถลดความขัดแย้งในพื้นที่
และสร้างความร่วมมือกับหน่วย
งานในท้องถิ่นหรือหน่วยงานรัฐ
ให้เกิดขึน้ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ประเด็ น ด้ า นสุ ข ภาพ ซึ่ ง เป็ น
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน
และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อัน
ดีต่อกัน

การมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วน
ได้เสียบรรลุตามเจตนารมณ์ของมาตรา 67
วรรคสอง ในระดับหนึ่งเท่านั้น

การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำ�ปี พ.ศ.2557
เรื่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ
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ประเด็น

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อดี

คณะกรรมการ
ในสำ�นักงาน
คณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ

การตอบสนอง
ของเจ้าของ
โครงการ

คณะกรรมการ
ผู้ชำ�นาญการ

ข้อจำ�กัด
การดำ�เนินงานของบริษัทที่ปรึกษายังไม่มี
ประสิทธิภาพที่ชัดเจนนัก โดยที่ผ่านมา
บริษัทที่ปรึกษามีการดำ�เนินงานเพียงเพื่อ
ให้ ผ่ า นกระบวนการพิ จ ารณาเห็ น ชอบ
เท่านัน้ และยังไม่สามารถลดความขัดแย้ง
ในพื้นที่ได้ เนื่องจากยังมีข้อบกพร่องอยู่
หลายประการ ซึ่งในทางปฏิบัติอาจเกิด
ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันทำ�ให้เกิดช่องว่าง
ที่เป็นปัญหาขึ้น

มีการตอบสนองต่อข้อห่วงใย/
ข้อกังวลของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้เสีย โดยนำ�ไปปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติมในมาตรการ

คณะกรรมการ
องค์การอิสระด้าน
สิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ

ไม่ ไ ด้ มี ก ารตอบสนองต่ อ ข้ อ ห่ ว งใย/ข้ อ
กังวลของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
แต่อย่างใด

บริษัทที่ปรึกษา
ซึง่ เป็นผูจ้ ดั ทำ�รายงาน
การวิเคราะห์ผล
กระทบสิ่งแวดล้อม

ชาวบ้านสนใจเฉพาะเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับตัวเอง
โดยตรง แต่ ยั ง ให้ ค วามสนใจกั บ ราย
ละเอียดโครงการน้อย เพราะชาวบ้านไม่
ได้มีพื้นฐานในด้านเทคนิค และเจ้าของ
โครงการยังไม่สามารถตอบสนองต่อข้อ
ห่วงใย/ข้อกังวลของประชาชนและผูม้ สี ว่ น
ได้เสียได้ทั้งหมดทุกข้อเนื่องจากในบาง
ประเด็นไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
แต่ เ ป็ น หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงาน
ราชการ

คณะกรรมการ
ในสำ�นักงาน
คณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ

มีการนำ�ข้อห่วงใย/ข้อกังวลของประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสียจากเวทีรับฟังความคิด
เห็นไปปรับปรุงแก้ไขในมาตรการ แต่ยงั ไม่
ครอบคลุมในทุกประเด็นที่ประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้เสียได้เสนอไป

ผลกระทบของ HIA ในโครงการเหมืองแร่ของประเทศไทยที่มีต่อชุมชน

การศึกษาของนันทวรรณ วิจิตรวาทการ และคณะ (2557) ด้วยการใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึก
ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่าง
รุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ซึง่ ในการศึกษานีม้ หี ลายโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการเหมืองแร่) ได้ผลตามประเด็น
ต่างๆ ดังนี้

การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำ�ปี พ.ศ.2557
เรื่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ
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1. การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหรือกิจการ

จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ข้อมูลของโครงการ หรือกิจการที่อาจก่อ
ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ร้อยละ
81.2, ร้อยละ 71.5 ได้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่มีการนำ�เสนอประเด็น
ข้อห่วงใย และร้อยละ 65.5 ตอบว่า หลังจากที่เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น เจ้าของโครงการหรือกิจการ ได้เปิด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 64.2 บอกว่าภายหลังจากการเข้าร่วมเวทีรับฟัง
ความคิดเห็น มีความเข้าใจเกีย่ วกับโครงการและการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพมากขึน้ แต่รอ้ ยละ 38
ขาดความเข้าใจหลังจากที่ได้อ่านเอกสารเกี่ยวกับโครงการหรือกิจการ

2. การเรียนรู้และความเข้าใจในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น

การเรียนรู้และความเข้าใจในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ถือเป็นหัวใจสำ�คัญที่จะบรรลุเจตนารมณ์ตาม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ที่ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตน
จากการศึกษาของนันทวรรณ วิจิตรวาทการ และคณะ (2557) ด้วยการใช้วิธีการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์
เชิงลึกได้ผลตามประเด็นที่สำ�คัญ คือ (1) ความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์และบทบาทของตนเองในกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็น และ (2) ความห่วงใยต่อการดำ�เนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็น โดยมีรายละเอียดดังนี้
		
2.1 ความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์และบทบาทของตนเองในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
		 ผู้ให้ข้อมูลจากเหมืองทองคำ� จังหวัดพิจิตร มีความคิดเห็นว่า หากทำ�ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจ เข้ามา
มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ก็จะทำ�ให้ประชาชนได้รับประโยชน์มาก เพราะเป็น
ช่องทางให้เจ้าของโครงการหรือกิจการ เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนาการ
ดำ�เนินงานโครงการ
		
2.2 ความห่วงใยต่อการดำ�เนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
			 2.2.1 รูปแบบกระบวนการรับฟัง
			 ผลการศึกษา พบว่า ในแต่ละเวทีรับฟังความคิดเห็น ผู้ให้ข้อมูลมีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในเวที
รับฟังความคิดเห็นไม่เต็มที่ เนื่องจากข้อจำ�กัดของเวลาในช่วงของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็น เช่น
ให้เวลาในการพูดคนละเพียง 5 นาที นอกจากนี้วิธีการคัดเลือกหรือเกณฑ์ประชาชนเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น
ตามกฎหมายได้ระบุวิธีการเผยแพร่วันและเวลาของการจัดเวทีการรับฟังความคิดเห็น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้า
ร่วมได้ทกุ คน แต่ในความเป็นจริง พบว่า มีการเปิดโอกาสให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมเวทีรบั ฟังความคิดเห็นมีปญ
ั หาอุปสรรคหลาย
ประการ คือ (1) มีการจำ�กัดจำ�นวนผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น (2) จำ�นวนผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นมี
สัดส่วนที่มาจากคนที่ทำ�งานในภาคอุตสาหกรรม แต่มาในนามประชาชน ทำ�ให้มีการให้ความคิดเห็นที่เข้าข้างโครงการ
และ (3) การสร้างอุปสรรคในการเข้าร่วมเวทีการรับฟังความคิดเห็น เช่น นำ�กำ�ลังตำ�รวจ/ทหารคุมสถานการณ์
ปิดทางเข้าออก เป็นต้น
			 อย่างไรก็ตาม ชุมชนบางส่วนยังเห็นผลดีของการจัดกระบวนการรับฟัง คือ การรับรูส้ ทิ ธิตามกฎหมาย
ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและเกิดความรับผิดชอบในการใช้สิทธินี้ การได้แสดงความคิดเห็นและความห่วงใย
ในหลายๆ ด้าน รวมทั้งนำ�ไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของโครงการ และ
เกิดการทำ�งานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ และที่สำ�คัญเกิดการสร้างเครือข่ายกันเองภายในกลุ่มประชาชนระหว่าง
พื้นที่ต่างๆ และเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
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			 2.2.2 ความโปร่งใสของกระบวนการ
			 ผู้ให้ข้อมูลเห็นไปในทางเดียวกันว่า 1) จำ�นวนตัวแทนประชาชนที่เป็นพนักงานของบริษัทเจ้าของ
โครงการมีมากกว่าประชาชนทั่วไป และมีการลงทะเบียนในนามของประชาชนทั่วไป ซึ่งนำ�ไปสู่การแสดงข้อคิดเห็น
ไปในแนวทางเดียวกันเป็นส่วนมาก 2) กระบวนการเวทีรบั ฟัง รวมทัง้ กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเป็นการ
ดำ�เนินการตามพิธกี รรม ปราศจากการให้ความสนใจในการทีจ่ ะตอบสนองต่อข้อคิดเห็นของประชาชน 3) ความคิดเห็น
ของประชาชนไม่มีน้ำ�หนักในการตัดสินในเรื่องของการออกใบอนุญาตของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต

3. ประเด็นต่างๆ ที่ประชาชนส่วนมากมีความห่วงใยและเสนอในเวทีการรับฟังความคิดเห็น

การศึกษาของนันทวรรณ วิจิตรวาทการ และคณะ (2557) ด้วยการใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์
เชิงลึกชุมชนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความห่วงใยที่เสนอในเวทีการรับฟังความคิดเห็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีข้อห่วงใย
หรือข้อกังวลในประเด็นต่างๆ ดังนี้
ประเด็นสุขภาพ ได้แก่ ภาวะสารตกค้างที่เกิดขึ้นในพื้นที่ การกำ�จัดสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น
ผื่นคันตามร่างกาย โรคผิวหนังต่างๆ ผลการตรวจเลือดพบปริมาณแคดเมียมเกินกว่ามาตรฐาน (เวทีจังหวัดตาก)
ฟันผุ การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ การต้องรับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการ (เวทีจังหวัดพิจิตร) เป็นต้น
ประเด็นสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มลพิษ สารเคมีตกค้างและถูกปล่อยลงแหล่งน้ำ� ฝุ่นละอองที่ปลิวในอากาศ
ติดตามที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า และของใช้ (เวทีจังหวัดพิจิตร และตาก) เป็นต้น
ประเด็นด้านความเป็นอยู่ น้ำ�ดื่มน้ำ�ใช้ไม่สามารถใช้ได้ตามปกติ เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น ต้องซื้อ
น้ำ�ดื่มน้ำ�ใช้ และยังพบว่าโครงการมีการแย่งน้ำ�กับภาคการเกษตร
ประเด็นการประกอบอาชีพ ได้แก่ พื้นที่การเกษตรไม่สามารถปลูกข้าวได้ (เวทีจังหวัดตาก) ผลผลิตน้อยลง
(เวทีจังหวัดพิจิตร) เป็นต้น

อุปสรรคและข้อจำ�กัดของการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทรัพยากรแร่ของประเทศไทยทีผ่ า่ นมา
จากการศึกษาของสำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับอุปสรรคและข้อ
จำ�กัดของการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทรัพยากรแร่ของประเทศไทยที่ผ่านมา พอสรุปได้ดังนี้

1. ขาดการศึกษาวางแผนการจัดการพืน้ ทีศ่ กั ยภาพแร่ และพืน้ ทีท่ เี่ กิดการปนเปือ้ นตลอดจน
ขาดการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

		 (1) ไม่มีการกำ�หนดเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ตามศักยภาพของพื้นที่ เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีคุณสมบัติ
ทางธรณีวทิ ยาแตกต่างกัน เช่น บางพืน้ ทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรแร่ แต่ไม่มกี ารกำ�หนดเขตการใช้ประโยชน์
พื้นที่ให้ชัดเจน แต่นำ�ไปใช้ในด้านอื่นๆ เช่น การทำ�เกษตรกรรมในพื้นที่ที่มีสารตะกั่ว การตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ที่เป็น
เหมืองแร่ดีบุกเดิม เป็นต้น หรือบางพื้นที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นพื้นที่เพื่อการทำ�เหมืองแร่ เช่น พื้นที่ลุ่มน้ำ�ชั้น 1 เอ
ซึ่งควรห้ามการทำ�เหมืองแร่ เป็นต้น
		(2) ไม่สามารถระบุแหล่งกำ�เนิดมลพิษกรณีที่เกิดการปนเปื้อนได้อย่างชัดเจน ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เมื่อเกิด
ปัญหาขึ้น ไม่สามารถระบุสาเหตุของปัญหา หรือที่มาของแหล่งกำ�เนิดมลพิษได้อย่างชัดเจน รวมทั้งวิธีการสำ�รวจและ
จัดเก็บข้อมูล ขาดการยอมรับร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและชุมชน โดยมากมักสรุปว่า เกิดจาก
หลายสาเหตุรว่ มกันทัง้ จากธรรมชาติเองและจากกิจกรรมการทำ�เหมืองแร่ ทำ�ให้การแก้ไขและฟืน้ ฟูพนื้ ทีไ่ ม่ได้แก้ทสี่ าเหตุ
ที่แท้จริง ในบางกรณีอาจจะมีการศึกษาถึงแหล่งที่มาของมลพิษบ้าง แต่กระบวนการศึกษาหรือผลที่ได้จากการศึกษา
มักถูกนำ�มาใช้จำ�กัดเฉพาะภายในองค์กรที่ทำ�การศึกษาเท่านั้น มิได้มีการเปิดเผยสู่สาธารณะ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน
ทัศนะหรือระดมความคิดเห็นจากนักวิจัยอื่นๆ
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		 (3) ขาดการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ต่อเนื่อง จากข้อมูลบทเรียนกรณีศึกษาของประเทศไทย
พบว่า เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในพื้นที่ ถึงแม้ว่าจะมีการจัดเก็บข้อมูลอยู่บ้าง แต่เป็นการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในวงจำ�กัด และ
ไม่สามารถนำ�มาใช้เพือ่ ให้ค�ำ ตอบกับการศึกษาวิจยั ในเชิงนโยบายได้ นอกจากนี้ ในการดำ�เนินงานทีผ่ า่ นมา การรวบรวม
ข้อมูลในพื้นที่ยังขาดการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ขาดความต่อเนื่องในการจัดเก็บข้อมูล ไม่มีการเปิดเผยข้อมูล
สูส่ าธารณะอย่างโปร่งใส รวมทัง้ ไม่ครอบคลุมในทุกมิติ ทัง้ ข้อมูลด้านพฤติกรรมทางสังคมของประชาชน ด้านเศรษฐกิจ
และการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม แม้จะมีการเข้าไปศึกษาในพื้นที่จำ�นวนมากทั้งในลักษณะงานวิจัย หรืองาน
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา แต่ผลการศึกษาเหล่านั้นจะอยู่กระจัดกระจายตามแหล่งต่างๆ โดยมิได้มีการเก็บรวบรวมไว้
อย่างเป็นระบบ และมิได้มีการนำ�มาใช้ประกอบร่วมกันเพื่อให้สามารถเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในเชิงสหวิทยาการ

2. ข้อจำ�กัดด้านเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการ

		 (1) การดำ�เนินงานของหน่วยงานต่างๆ ขาดการวางแผนและเครือ่ งมือในการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
จากการศึกษา พบว่า เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในพื้นที่ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะดำ�เนินการแก้ไขปัญหาโดยยึดบทบาท
และภารกิจของตนเองเป็นหลัก ส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและจำ�กัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เช่น
เฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับประทานบัตรเท่านั้น โดยไม่ได้คำ�นึงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวม นอกจากนั้น งบประมาณ
ทีจ่ ดั สรรเพือ่ ใช้ในการเยียวยาปัญหาโดยมากเป็นงบประมาณเฉพาะกิจของแต่ละหน่วยงาน ทีจ่ ะนำ�มาใช้เฉพาะการแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วนเท่านั้น ทั้งๆ ที่ในบางกรณีการแก้ไขปัญหาต้องใช้ระยะเวลานานและต่อเนื่องในหลายๆ กิจกรรม เช่น
กรณีปัญหาการปนเปื้อนของสารตะกั่วในแหล่งน้ำ�บริเวณอำ�เภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งส่งผลให้ประชาชน
ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวมีโอกาสสูงที่จะได้รับสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกาย และจะนำ�ไปสู่ปัญหาต่อสุขภาพ
		(2) ขาดกลไกทางการคลังที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดกลไกทางการคลัง
ที่เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น การมีกองทุนฉุกเฉินเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเชิงสาธารณะ โดยกองทุน
ดังกล่าวควรมีบทบาทในการจัดการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนในกรณีที่ไม่สามารถระบุแหล่งกำ�เนิดมลพิษหรือผู้กระทำ�
ผิดได้ หรือในกรณีทกี่ จิ กรรมเหมืองแร่ปดิ กิจการมาเป็นเวลานานแล้ว นอกจากนัน้ กองทุนดังกล่าวควรทำ�หน้าทีบ่ รรเทา
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การสูญเสียรายได้ และการฟ้องร้อง
คดีความ โดยภายหลังจากที่คดีความถึงที่สุดแล้ว ควรมีการนำ�เงินค่าชดเชยที่ได้จากการฟ้องร้องคดีความกลับคืน
เข้ากองทุน เพื่อให้กองทุนมีความยั่งยืนในระยะยาว
		 (3) โครงสร้างการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ที่ไม่เป็นธรรม ในปัจจุบันค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้จากการ
ประกอบกิจกรรมทำ�เหมืองแร่ ถูกกำ�หนดให้มีการจัดสรรดังนี้ ส่วนที่ 1 ร้อยละ 40 ให้หักส่งเป็นรายได้ของรัฐ
ส่วนที่ 2 ร้อยละ 20 จัดสรรให้กับองค์การบริหารส่วนตำ�บล หรือเทศบาลที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ประทานบัตร
ส่วนที่ 3 ร้อยละ 20 จัดสรรให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ประทานบัตร ส่วนที่ 4 ร้อยละ
10 จัดสรรให้กับองค์การบริหารส่วนตำ�บล และเทศบาลอื่นที่อยู่ภายในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ประทานบัตร
และส่วนที่ 5 ร้อยละ 10 จัดสรรให้กบั องค์การบริหารส่วนตำ�บล และเทศบาลในจังหวัดอืน่ แต่พบว่าปัญหาสิง่ แวดล้อม
และสุขภาพที่เกิดจากการพัฒนาทรัพยากรแร่ ไม่เพียงส่งผลกระทบเฉพาะในพื้นที่ประทานบัตรเท่านั้น แต่ได้กระจาย
ผลกระทบครอบคลุมไปถึงบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง และพื้นที่ท้ายน้ำ�ที่อยู่ห่างออกไปด้วย ทำ�ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ ต้องมีภาระในการเยียวยาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ การกำ�หนดค่าภาค
หลวงแร่ในปัจจุบันยังไม่สะท้อนถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสของการใช้ทรัพยากรแร่และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม
และสุขภาพ
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3. การติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังไม่มีประสิทธิภาพ และขาดความเป็นเอกภาพ

		 (1) ขาดการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด การดำ�เนินงานที่ผ่านมา พบว่า การติดตามตรวจสอบโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
		(2) ขาดความเป็นเอกภาพและความต่อเนือ่ งของนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหา ทีผ่ า่ นมา เมือ่ เกิด
อุบัติภัยขึ้น การดำ�เนินการในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐไม่มีเอกภาพ แต่ละหน่วยงานจะดำ�เนินการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะในพื้นที่ที่รับผิดชอบตามบทบาทและภารกิจของหน่วยงานเท่านั้น ขาดการประสานกับหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานด้านสาธารณสุขจะเน้นแก้ปัญหาเฉพาะด้านสาธารณสุข หน่วยงานด้านการพัฒนาที่ดิน
จะเน้นเฉพาะการปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพดิน หรือหน่วยงานด้านการเกษตรจะเน้นเฉพาะผลิตผลทางการเกษตร เป็นต้น
นอกจากนี้ การดำ�เนินการแก้ไขปัญหายังขาดความต่อเนื่อง กล่าวคือ จะมีการระดมทรัพยากรเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยขาดการสนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังปัญหาอย่างต่อเนื่อง จนทำ�ให้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาต่อสุขภาพของประชาชน กลายเป็นปัญหาเรื้อรัง การขาดความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาของ
ภาครัฐ ได้ส่งผลให้เกิดความไม่เชื่อใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และมีความรู้สึกเชิงลบในระยะยาวต่อการ
ดำ�เนินงานของภาครัฐโดยรวม
		 (3) ปัญหาด้านความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการแก้ไข
ปัญหา จากการศึกษา พบว่า เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการเฝ้าระวังปัญหามากขึ้น
โดยกฎหมายได้ให้อ�ำ นาจหน้าทีใ่ นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำ�เนินกิจกรรมของเหมืองแร่ แต่เจ้าหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชน ยังขาดความรู้ ความชำ�นาญในการติดตามตรวจสอบการ
ดำ�เนินการของเหมืองแร่

6. แนวทางการใช้ HIA ในกระบวนการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรสินแร่
และเหมืองแร่ของประเทศไทย

ในเวทีกลุ่มปฏิรูปทรัพยากรเหมืองแร่ ซึ่งประกอบด้วยภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการทำ�เหมืองแร่
ใน 2 พื้นที่ คือ ตำ�บลแม่ตาว จังหวัดตาก และอำ�เภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก และภาควิชาการ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ /เทคนิคการแพทย์ /วิทยาศาสตร์ IT การทำ�ฐานข้อมูล) จำ�นวน 25-30 คน เมื่อวันอังคาร
ที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

ข้อเสนอเร่งด่วน

•
•
		
•
•
•
•
		

การเปิดเผยข้อมูลของรัฐ และการเข้าถึง “ข้อมูลข่าวสาร”
มาตรการแก้ไขปัญหาผลกระทบเฉพาะหน้า เช่น ความเป็นอยู่ อาหารการกิน (ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
วิถีชีวิต) ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการชดเชย
มาตรการฟื้นฟูเร่งด่วน และกลไกรัฐที่ชัดเจน ในการจัดการปัญหาและผลกระทบ
มีการประเมินผลกระทบแบบใหม่ ในกรณีที่ยังไม่ได้เปิดเหมือง
การทำ�ผังเมืองรวมจังหวัดโดยที่ภาคประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (พิษณุโลก)
ยกเลิกสัมปทานเหมืองในพืน้ ทีท่ ยี่ งั ไม่มี โดยเฉพาะเนินมะปราง (ไม่ใช่เฉพาะเวทีรบั ฟังผลกระทบ แต่ตอ้ ง
เป็นเวทีความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน) ฟังเสียงประชาชนถ้าไม่เอา
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ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป

•
		
•
•
•
•
		
•
		
•
•
		
•
		
•

ปฏิรูป EIA / EHIA โดยเพิ่มเติม SEA ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์
กลไกของรัฐ ในการบังคับ “กฎหมาย”
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐ และเอกชน ที่ส่งผลกระทบ
การลงมือปฏิรูปที่เป็นรูปธรรม เช่น การปกป้องพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารของเนินมะปราง
มีกองทุนฟืน้ ฟูกลางของรัฐซึง่ ใช้ได้ในทุกขัน้ ตอน โดยไม่ตอ้ งรอการพิสจู น์ความผิด มีพระราชบัญญัตริ องรับ
ชัดเจน โดยที่มาของเงินอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าภาคหลวง
มีกลไกที่เป็นกลางในการจัดการเรื่องการปนเปื้อน ตั้งแต่การเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ ทราบปัญหาการ
ปนเปื้อน
มีกองทุนประกันความเสี่ยง
มีกลไกของรัฐและระบบการเฝ้าระวังผลกระทบอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการตรวจสอบฟ้องร้อง
อัตโนมัติ
มี Accountability รับผิดชอบ รวมถึงมีบทลงโทษ ของบริษัทที่ปรึกษา ในกรณีที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
หรือละเมิดบทบัญญัติท้ายสัญญา
เร่งผลักดันร่างกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม หลายฉบับภาคประชาชน

ดังรายละเอียดและกลไกที่เป็นรูปธรรม ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดและกลไกที่เป็นรูปธรรมของประเด็นต่างๆ เพื่อการปฏิรูป กรณีเหมืองแร่
ข้อเสนอ

รายละเอียด

กลไกที่เป็นรูปธรรม

ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ
อย่างแท้จริง

• มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น
ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน
• รัฐต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้
และการจัดการความรู้ร่วมกับ
ภาคประชาชน เพื่อให้เกิดชุด
ข้อมูลสำ�หรับการนำ�ไปใช้ เพื่อการ
ตัดสินใจร่วมกันอย่างแท้จริง

• ให้ชุมชนได้ร่วมทำ�งานวิจัย
• ให้เวลากับประชาชนอย่างน้อย 2-3 ปี

การปฏิรูป
กระบวนการ
EIA/EHIA

• ควรตั้งหน่วยงานกลางที่มีตัวแทน
ของภาคประชาชนและทุกภาคส่วน
ในสัดส่วนที่เหมาะสม
• ให้การสนับสนุนภาคประชาชนได้
ดำ�เนินการศึกษาผลกระทบ
EIA/EHIA (CHIA)

• ประชาชนสามารถเสนอชื่อผู้ที่ได้รับความเชื่อถือ
ในการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
เพื่อจัดกระบวนเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วม
• หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตตั้งแต่ต้นน้ำ�ไปถึงปลายน้ำ�
เช่น อปท. กรมโรงงาน กพร. ต้องนำ�ข้อมูล
ที่ภาคประชาชนศึกษาเข้าไปใช้ในการพิจารณาร่วมด้วย

การฟื้นฟู
ทางด้าน
สิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ
อย่างเร่งด่วน

• ควรออกกฎระเบียบที่กำ�หนดให้มี
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการ
จัดการปัญหาเพื่อฟื้นฟูด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่าง
เร่งด่วนและต่อเนื่องในกรณี
ที่ปัญหาสุขภาพซึ่งรวมถึงจะต้อง
กำ�หนดเรื่องของบประมาณ
ที่มาจากกองทุนหรือส่วนกลาง

• รัฐควรแต่งตั้งหน่วยงานหลักที่เป็นหน่วยงานใหม่
ขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและ
บูรณาการและดำ�เนินการอย่างรวดเร็ว
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ข้อเสนอ

รายละเอียด

กลไกที่เป็นรูปธรรม

การชะลอ
หรือยกเลิก
สัมปทาน

• การชะลอหรือยกเลิกสัมปทาน
ที่มีการละเมิดสิทธิชุมชน

• เจ้าของโครงการจะต้องใส่ใจปัญหาและมีแนวทาง
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทุกขั้นตอน
• หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็ให้หยุดดำ�เนินการ
ชั่วคราวจนกว่าจะแก้ปัญหาได้
• หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ภายในระยะเวลา
ที่กำ�หนดก็ให้ยุติโครงการ

การบังคับใช้
กฎหมายอย่าง
เข้มงวด

กำ�หนดรายละเอียดขั้นตอน
การออกอาชญาบัตรเพิ่มเติม

• ต้องให้ อบต.ทำ�ประชามติทั้งหมดก่อนโดยถาม
ประชาชนในพื้นที่ก่อนถึงจะสำ�รวจได้ถึงจะให้
อาชญาบัตร
• ไม่ให้อำ�นาจเบ็ดเสร็จกับ อบต. เหมือนที่ผ่านมา
จะต้องถามประชาชนในพื้นที่ก่อน
• ถ้าไม่มีมติของประชาชนจะไม่สามารถอนุมัติได้

พรบ. แร่

• ยกเลิก (ร่าง) พรบ.แร่ พ.ศ.2557* ที่ไม่ชอบด้วย
หลักนิติธรรมและสิทธิชุมชน รวมถึงสิทธิการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
• ควรกำ�หนดบทลงโทษผู้กระทำ�ผิดให้รุนแรงมากขึ้น
และต้องมีการรับโทษทั้งทางแพ่งและอาญา
• ต้องแก้นิยาม แร่จากที่เป็นของรัฐเป็นให้ทรัพยากรแร่
เป็นของปวงชนคนไทยทุกคน

การดำ�เนินงานของกระบวนการยุตธิ รรม

• ต้องมีทีมวิชาการอิสระที่แต่งตั้งโดยหน่วยงาน
ยุติธรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูล กลั่นกรองข้อมูลทาง
วิชาการอย่างครบถ้วนและรอบด้าน
• กำ�หนดคุณสมบัติของหน่วยงานยุติธรรมที่มีความ
หลากหลายและทุกมิติ
• กำ�หนดกฎเกณฑ์ที่สำ�คัญในการพิจารณาคดี

ให้มีกองทุนฯ จากเงินค่าภาคหลวง
โดยไม่ผ่าน อปท. แต่จะให้ประชาชน
ในพื้นที่บริหารจัดการด้วยตนเอง

• มีกระบวนการให้ความรู้ข้อเท็จจริงทั้งผลกระทบ
ทั้งทางบวกและลบให้ชุมชนได้เข้าใจอย่างถ่องแท้
ก่อน โดยได้รับความรู้จากหน่วยงานกลางหลาย
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและมีความเชี่ยวชาญในแต่ละ
ประเด็น หน่วยงานที่เข้ามาให้ความรู้ควรเป็น
หน่วยงานที่ประชาชนเชื่อถือได้
• นำ�เงินที่ได้จากค่าภาคหลวงมาจัดตั้งเป็นกองทุน
มีการบริหารโดยชุมชน ตรวจสอบโดยชุมชน
มีการตรวจสอบภายในและภายนอก
• การดำ�เนินการประชามติ จัดทำ�โดยคณะกรรมการ
ชุมชนซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากชุมชน

การจัดตั้งกองทุน
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*สาระสำ�คัญ: แร่จะกลายเป็นสิทธิของรัฐร่วมกับบริษัทของเอกชนโดยผ่านวิธีประมูล และมีประเด็นสำ�คัญ เช่น

ประเด็นการลดขัน้ ตอนการพิจารณาอนุมตั /ิ อนุญาตให้สนั้ ลง ทำ�ให้อนุมตั ทิ �ำ เหมืองได้เร็วขึน้ เช่น ขัน้ ตอนการขอประทาน
บัตรจนได้รับประทานบัตร จาก 310 วัน เหลือเพียง 100-150 วัน ประเด็นลดอำ�นาจฝ่ายการเมือง เพิ่มอำ�นาจ
ข้าราชการในการอนุมัติ/อนุญาต ประเด็นอนุญาตการทำ�เหมืองแร่ในพื้นที่ป่า พื้นที่หวงห้ามหรือพื้นที่พิเศษที่เคยติด
ข้อกำ�หนด จำ�กัด ห้ามทำ�เหมือง โดยให้ประกาศเป็น “เขตแหล่งแร่” เพื่อเปิดโอกาสให้เอกชนมาสำ�รวจ และทำ�
เหมืองแร่ในบริเวณนั้น และเอกชนที่ชนะการประมูล จะไม่ต้องขออนุญาตสำ�รวจและทำ�เหมืองตามกฎหมายพระราชบัญญัติแร่ ซึ่งรวมถึงอาจไม่ต้องทำ� EIA และ EHIA โดยปริยาย ประเด็นนำ�พื้นที่ลุ่มน้ำ�ชั้น 1 เอ (ที่มีความอ่อน
ไหวสูง) มาใช้ประโยชน์เพื่อการขอสัมปทาน สำ�รวจ และทำ�เหมืองแร่ได้

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรแร่อย่างยั่งยืนของสำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ� “กรอบนโยบายและแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการพัฒนาทรัพยากรแร่” เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 โดยได้เสนอแนวทางการพัฒนาทรัพยากรแร่อย่าง
ยั่งยืน ดังนี้
1. การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้สามารถวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรแร่ เป็นกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทมี่ ขี นั้ ตอนทีย่ งุ่ ยากกว่า
การใช้ทรัพยากรประเภทอื่น ดังนั้น การกำ�กับ ควบคุมการทำ�เหมืองแร่ต้องอาศัยหลักการของแนวทางการปฏิบัติที่ดี
(Best practice) หรือการปฏิบัติตามข้อกำ�หนด (Code of conduct) เป็นส่วนใหญ่ และแม้ว่าจะมีการควบคุมการ
ดำ�เนินการตามหลักวิชาการแล้ว แต่ในหลายกรณี การดำ�เนินกิจกรรมเหมืองแร่มีความเป็นไปได้ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อมในวงกว้าง ดังเช่น ผลกระทบจากการทำ�เหมืองแร่สังกะสีในพื้นที่อำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก ทำ�ให้
เกิดการปนเปื้อนของแคดเมียมในดินและตะกอนดินบริเวณลุ่มน้ำ�แม่ตาว แม้กระนั้นก็ตามก็ยังไม่สามารถระบุสาเหตุ
ที่แท้จริงของการปนเปื้อนที่เกิดขึ้น แหล่งที่มาของมลพิษและบริเวณพื้นที่ที่ปนเปื้อนที่ชัดเจนได้ นอกจากนี้ ในปัจจุบัน
มาตรการต่างๆ ทีใ่ ช้เพือ่ แก้ไขปัญหาก็ยงั ไม่สามารถดำ�เนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนหนึง่ อาจเนือ่ งมาจากการไม่รู้
ถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม การขาดความรู้ ความเข้าใจในสาเหตุของปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพจากการดำ�เนินกิจการเหมืองแร่ ไม่ได้มีเพียงเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แม้ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น
ประเทศญี่ปุ่นก็ประสบกับปัญหาโรคอิไตอิไตจากสารแคดเมียม ดังนั้น จึงจำ�เป็นอย่างยิ่งที่สังคมไทยต้องเร่งรัดจัดทำ�
กระบวนการการเรียนรู้เชิงระบบ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในลักษณะการเกิดปัญหา การพิสูจน์หาสาเหตุของปัญหา
การศึกษาเชิงสหวิทยาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัยที่เป็นกลาง การศึกษาเชิงวิชาการควบคู่กับ
งานวิจยั ของทีป่ รึกษา การเผยแพร่ขอ้ มูลและผลการศึกษาสูส่ าธารณะ เพือ่ ให้สามารถนำ�ความรูท้ ไี่ ด้รบั มาปรับใช้ส�ำ หรับ
การกำ�หนดแนวทางการบริหารจัดการ และมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาเครื่องมือและกลไกเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ในการป้องกันปัญหาจากกิจการเหมืองแร่เพื่อลดระดับของปัญหา หรือการเยียวยาปัญหาภายหลังจากเกิด
ปัญหาขึ้นแล้ว จำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกที่สามารถสื่อให้เห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการคือ การใช้
เครื่องมือสำ�หรับการบริหารจัดการเหมืองแร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
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		 (1) เครือ่ งมือด้านการกำ�กับควบคุม หมายถึง การกำ�หนดให้ผปู้ ระกอบการปฏิบตั ติ ามแนวทางการปฏิบตั ิ
ที่ดี (Best practice) หรือการปฏิบัติตามข้อกำ�หนด (Code of conduct) หรือเงื่อนไขของรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกำ�หนดเขตศักยภาพแร่ หรือเขตเศรษฐกิจแร่ และการกำ�หนดข้อบังคับต่างๆ
ซึ่งจำ�เป็นต่อการดำ�เนินกิจกรรมเหมืองแร่เพราะเป็นวิธีการที่จะนำ�ไปสู่การประกอบกิจการที่มีต้นทุนต่อสังคมต่ำ�
โดยเฉพาะในส่วนของการประกาศเขตศักยภาพแร่ หรือเขตเศรษฐกิจแร่จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ สำ�หรับให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนใช้ประกอบการพิจารณาก่อนที่จะกำ�หนดให้มีการดำ�เนินกิจกรรมใดๆ ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงได้
อย่างเหมาะสม อาทิเช่น หน่วยงานด้านการศึกษาควรหลีกเลี่ยงการจัดตั้งโรงเรียนในเขตศักยภาพแร่ เพื่อป้องกันมิให้
นักเรียนต้องเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารอันตราย หรือหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวไม่ควรส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ/
การท่องเที่ยวในเขตศักยภาพแร่ หรือเขตเศรษฐกิจแร่ หรือหน่วยงานด้านการเกษตรสามารถส่งเสริมการปลูกพืช
เศรษฐกิจที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ให้กับประชาชนได้
		(2) เครื่องมือด้านการคลังสาธารณะ เช่น การเรียกเก็บเงินมัดจำ�ความเสี่ยง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
สำ�หรับค่ารักษาพยาบาล หรือค่าฟืน้ ฟูสภาพเหมือง การเก็บภาษีเพือ่ นำ�มาเป็นรายได้เข้ากองทุนสำ�หรับการจ่ายค่าชดเชย
ในกรณีที่มีผู้ได้รับผลกระทบ หรือการจ่ายค่าชดเชยในกรณีที่ต้องมีการอพยพประชาชนออกนอกพื้นที่ เป็นต้น โดยใน
การกำ�หนดมาตรการดังกล่าวมีปัจจัยสำ�คัญสองประการ คือ 1) กลไกด้านการคลังควรสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ
ลดการสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม 2) การเรียกเก็บเงินต้องสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการนำ�เงิน
ไปใช้ เช่น ค่าธรรมเนียมสำ�หรับค่ารักษาพยาบาลควรนำ�ไปใช้เพื่อการรักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ควรนำ�ไปใช้เพื่อการอื่น
เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้มาตรการดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำ�หนด
3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง
การติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังผลกระทบจากการดำ�เนินกิจการเหมืองแร่เป็นสิง่ ทีม่ คี วามสำ�คัญอย่างยิง่
เพราะแม้ว่าโครงการพัฒนาแหล่งแร่ได้มีการเตรียมการที่ดีไม่ว่าจะเป็นการกำ�หนดเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ การศึกษา
วิธกี ารดำ�เนินกิจการของเหมืองแร่ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม หรือการกำ�หนดแผนงานด้านการเฝ้าระวังปัญหาสิง่ แวดล้อม
ตามเงื่อนไขของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตาม แต่หากในการดำ�เนินกิจการขาดการเฝ้าระวัง
ที่ดี จะทำ�ให้แผนงานต่างๆ ไม่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งที่ผ่านมา ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการ
ดำ�เนินกิจการเหมืองแร่สว่ นหนึง่ เกิดเนือ่ งจากการขาดประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังการดำ�เนินกิจการ ตัวอย่างเช่น กรณี
ของการเฝ้าระวังปัญหาการขนส่งหินปูน บริเวณตำ�บลหน้าพระลาน อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ที่ละเลย
การปฏิบัติตามข้อกำ�หนด ทำ�ให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีค่าเกินมาตรฐาน หรือในกรณีการขาดการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพดินและน้�ำ บริเวณโดยรอบเหมือง ทำ�ให้เกิดปัญหาการปนเปือ้ นต่อสิง่ แวดล้อม การเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการติดตาม ตรวจสอบเป็นมาตรการที่ต้องดำ�เนินการจากหลายภาคส่วน โดยในส่วนของผู้ประกอบการต้องปฏิบัติ
ตามข้อกำ�หนด (Code of conduct) ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และ
ที่สำ�คัญคือ การให้ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง
ปัญหามากขึ้น เนื่องจากประชาชนในพื้นที่โดยรอบเหมืองจะได้รับผลกระทบจากการดำ�เนินการของเหมืองโดยตรง
นอกจากนี้ มีปัจจัยที่สำ�คัญสองประการที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวังปัญหาการปน
เปื้อนจากการดำ�เนินกิจการเหมืองแร่ คือ 1) การเพิ่มขีดความสามารถแก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการตรวจสอบการดำ�เนินกิจการของเหมืองแร่ 2) การมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ ในการเก็บตัวอย่างดินและน้ำ�
เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อน เช่น การเก็บตัวอย่างดินและน้ำ�บริเวณโดยรอบเหมืองควรดำ�เนินการโดยภาคี 4 ฝ่าย
ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ตัวแทนจากชุมชน และตัวแทนจากสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ดำ�เนินการโปร่งใสและเชื่อถือได้
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ผลการรับฟังความคิดเห็นจากการจัดประชุมวิชาการกลุ่มย่อย เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนวทาง
การใช้ HIA ในกระบวนการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรสินแร่ และเหมืองแร่ของประเทศไทย

เวทีเสวนาซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐ นักวิชาการ องค์กรเอกชน และชุมชนที่ได้รับผล
กระทบจากเหมือง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสานใจ 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
ได้มีข้อเสนอเกี่ยวกับการใช้ HIA ในกระบวนการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรสินแร่ และเหมืองแร่ของประเทศไทย
ดังนี้
• ให้จัดตั้งกองทุนต่างๆ จากเงินค่าภาคหลวง เช่น กองทุนชดเชยความเสียหาย กองทุนฟื้นฟู ที่ครอบคลุม
		 พืน้ ทีน่ อกประทานบัตร กองทุนสุขภาพใช้เพือ่ การเยียวยาและป้องกัน กองทุนสำ�หรับการทำ� EHIA ทีเ่ ป็น
		 อิสระจากบริษัทที่ปรึกษา โดยให้มีขึ้นก่อนการอนุมัติ/อนุญาตโครงการ
• ให้มีการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ให้เป็นธรรม โดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบควรได้รับค่าภาคหลวง
		 ในสัดส่วนที่มากขึ้น รวมทั้งเพิ่มเงินค่าภาคหลวงให้มากขึ้นให้ครอบคลุมความเสียหายทั้งด้านสิ่งแวดล้อม
		 และสุขภาพจากกระบวนการทำ�เหมือง
• ควรแก้กฎหมายให้ประชาชนมีอำ�นาจในการอนุมัติ/อนุญาตโครงการด้วย
• ให้มีศาลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
• ให้มีกฎหมาย CHIA โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบเอง และมีงบประมาณจากกองทุน
		 สำ�หรับการทำ� EHIA
• มีองค์กรกลางในการให้ข้อมูลโครงการแก่ประชาชนในระหว่างกระบวนการ HIA รวมทั้งการตรวจสุขภาพ
		 และสิ่งแวดล้อม
• มีการจัดทำ�แผนแม่บทการจัดการสินแร่แบบมีส่วนร่วม และมีการทำ� HIA แผนดังกล่าวด้วย
• การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เช่น ชะลอโครงการทันทีเมื่อสิทธิชุมชนถูกละเมิดจากเจ้าของโครงการ
		 และมีบทลงโทษกรณีละเมิดขั้นตอนการทำ� EHIA
• ควรกำ�หนดให้การทำ�เหมืองทุกประเภทต้องมีการศึกษา EHIA และพื้นที่ลุ่มน้ำ�ควรห้ามทำ�เหมืองทุกกรณี
• มีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินผู้มีอำ�นาจอนุมัติ/อนุญาตโครงการ
• มีแผนและกลไกการเฝ้าระวังพืน้ ทีป่ นเปือ้ นให้ชดั เจนขึน้ และมีแผนฟืน้ ฟู/ป้องกันทัง้ สิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
		 โดยใช้เงินจากค่าภาคหลวง
• กำ�หนดมาตรการให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการ (monitoring and evaluation)
• มีระบบพัฒนาข้อมูลพืน้ ฐานในระดับชุมชน เพือ่ ให้เกิดศูนย์ขอ้ มูล เรียนรู้ วิจยั โดยชุมชนก่อนอนุมตั โิ ครงการ
• การมีส่วนร่วมของประชาชนควรทำ�อย่างจริงจังและต่อเนื่อง (engagement)
• การสื่อข้อมูลกับชุมชนควรเสนอในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว (animation) เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ
• มีการเปิดเผยข้อมูลถึงชาวบ้านให้มากขึ้น และให้เวลาชุมชนในการศึกษาข้อมูลนานขึ้น
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ผลการรับฟังความคิดเห็นจากการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
พ.ศ.2557” ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ พ.ศ.2557” ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม
2558 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร ในห้องย่อย ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากสำ�นักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และนักวิชาการ
จากมหาวิทยาลัย ได้มีข้อเสนอเกี่ยวกับการใช้ HIA ในกระบวนการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรสินแร่ และเหมืองแร่
ของประเทศไทย ดังนี้

สรุปการนำ�เสนอและให้ข้อคิดเห็นจากผู้อภิปรายบนเวที

• เหมืองแร่มีผลกระทบทั้งบวกและลบ
• EIA มีการศึกษาผลกระทบได้ครอบคลุมอยู่แล้ว
• ขาดความรู้ทางวิชาการ ทำ�ให้มีการคิดไปเองเกี่ยวกับผลกระทบ
• สิ่งคุกคามอาจส่งผลกระทบเฉพาะภายในโรงงาน
• ควรมีการจัดทำ�รายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการยกเลิกสัมปทานให้ชัดเจน
• เวทีปฏิรูปควรประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย
• EHIA ควรจะเป็นรูปแบบที่เป็นอิสระจากเจ้าของโครงการให้มากกว่านี้
• ควรกำ�หนดระยะเวลาทีแ่ น่นอนทีช่ มุ ชนจะใช้ในการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบ มิฉะนัน้ จะกระทบ
		 ต่อการลงทุน
• ควรมีการประเมินว่าการศึกษา HIA ที่ผ่านมามีความถูกต้องทางวิชาการหรือไม่ และนำ�ผลการประเมินมา
		 สื่อต่อสาธารณะ
• เหมืองแร่และอุตสาหกรรมการถลุงแร่ มีความแตกต่างกัน จึงควรแจกแจงว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมาจาก
		 ส่วนใด
• ตามเงื่อนไข EIA เจ้าของโครงการจะต้องจัดให้มีกองทุนฟื้นฟูสุขภาพ และ/หรือประกันความเสี่ยงอยู่แล้ว
		 ซึ่งไม่ได้มาจากเงินค่าภาคหลวงแร่
• ก่อนการให้สัมปทานเหมืองทองคำ�ที่จังหวัดเลย มีการพบไซยาไนด์ สารหนู และแมงกานีสในพื้นที่
		 ซึ่งไม่ได้เกิดจากเหมือง นอกจากนี้ยังมีการถางป่าเพื่อทำ�สวนยางพาราอยู่แล้ว
• การเจ็บป่วยของชาวบ้านบางรายพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เกิดจากการทำ�เหมือง
• เหมืองโปแตซอาจต้องคำ�นึงถึงผลประโยชน์ที่ได้ เช่น รายได้จากการทำ�ปุ๋ย มากกว่าจะกลัวเหมืองถล่ม
		 ฯลฯ
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สรุปประเด็นข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมประชุม
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การควบคุมและกำ�จัดไซยาไนด์ในเหมืองแร่ทองคำ�ยังไม่ถูกหลักทางวิชาการ ทำ�ให้ยังมีสารไซยาไนด์
ปลดปล่อยจากแหล่งกำ�จัดน้ำ�เสียออกสู่สิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรทำ�ให้คนไทยผ่านวิกฤติมาได้ การทำ�เหมืองจึงไม่ใช่ทางรอดของประเทศ
การได้รับไซยาไนด์เพียงเล็กน้อยไม่อาจตรวจพบในเลือดได้
รมต.กระทรวงอุตสาหกรรมในรัฐบาลชุดปัจจุบัน เป็นอดีตกรรมการบริหารเหมืองแร่ทองคำ�
เงินกองทุนของเหมืองที่จัดตั้งขึ้นยังไม่สามารถนำ�มาใช้ในการตรวจสุขภาพหรือฟื้นฟูได้อย่างเป็นรูปธรรม
เนื่องจากมีเงื่อนไขการใช้ที่เคร่งครัดมาก
เหมืองโปแตซที่เยอรมันมีการตรวจสอบที่เข้มงวดกว่าประเทศไทยมาก จึงไม่อาจเปรียบเทียบแต่ข้อดีของ
เหมืองกันได้โดยตรง
การทำ�เหมืองทองคำ� ระยะสองที่อำ�เภอเนินมะปรางอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรที่มีมาอย่างยาวนาน
ในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาครัฐยังมีความอ่อนแอในด้านการตรวจสอบให้เจ้าของโครงการปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือมาตรการในการลดผลกระทบทีก่ �ำ หนดใน EHIA ภายหลังการให้สมั ปทานเหมืองไปแล้ว
รัฐต้องรับผิดชอบในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายแทนชาวบ้านเมื่อมีมูลว่าอาจเกิดผลกระทบ มิใช่ให้
ชาวบ้านเป็นผู้ดำ�เนินการเองดังเช่นปัจจุบัน
การจัดทำ�แผนพัฒนาจังหวัดเลยควรให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำ�หนดด้วย
ให้เจ้าของโครงการมีกองทุนในการเฝ้าระวังและประกันความเสี่ยงก่อนการทำ�เหมืองในทุกกรณี
ควรให้มีการจ่ายค่าชดเชยที่ดินแก่ชาวบ้านก่อนการทำ�เหมืองในมูลค่าที่มากกว่าราคาเดิม
การพบไซยาไนด์ที่เลยก่อนทำ�เหมือง ชาวบ้านยืนยันว่าเกิดจากเจ้าของโครงการมีการทดลองแยกแร่และ
ทำ�ให้เกิดการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมจนตรวจพบดังกล่าว
การฟื้นฟูหมายถึงการฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

7. บทสรุป

จากการศึกษาโดยใช้รูปแบบการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดข้อเสนอสำ�หรับแนวทางการใช้ HIA
ในกระบวนการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรสินแร่ และเหมืองแร่ของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า 1) กิจกรรมการ
ทำ�เหมืองหลายโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนทั้ง 4 มิติ (กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ) และ
สิ่งแวดล้อม 2) กระบวนการจัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนยังเป็นเพียง “พิธีกรรม” เพื่อให้ถูก
ขั้นตอนตามกฎหมาย แต่ยังขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนอย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
3) ข้อห่วงใยและความเดือดร้อนของประชาชนจากผลกระทบที่เกิดจากการทำ�เหมือง ยังไม่ได้รับการตอบสนองหรือ
แก้ไขเท่าที่ควร จนก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาคเอกชนและชุมชน รวมทั้งการขาดการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานที่กำ�กับดูแล ติดตามและเยียวยาผลกระทบที่ดี ทำ�ให้เกิดความล่าช้าและการแก้ปัญหาผลกระทบที่ยังขาด
ประสิทธิภาพ และ 4) ยังคงมีแนวคิดที่แตกต่างกันระหว่างผู้ประกอบการ หน่วยงานกำ�กับดูแลด้านการประเมินผล
กระทบ หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตที่ต้องการนำ�ทรัพยากรเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศและผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพรวมทั้งความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
การศึกษานี้จึงได้นำ�เสนอข้อเสนอต่างๆ เพื่อการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรสินแร่ และเหมืองแร่ของ
ประเทศไทย ดังนี้
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ให้จัดตั้งกองทุนต่างๆ จากเงินค่าภาคหลวง เช่น กองทุนชดเชยความเสียหาย กองทุนฟื้นฟู ที่ครอบคลุม
พื้นที่นอกประทานบัตร กองทุนสุขภาพใช้เพื่อการเยียวยาและป้องกัน กองทุนสำ�หรับการทำ� EHIA
(Environmental & Health Impact Assessment) ที่เป็นอิสระจากบริษัทที่ปรึกษา โดยให้มีขึ้นก่อนการ
อนุมัติ/อนุญาตโครงการ
ให้มีการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ให้เป็นธรรม โดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบควรได้รับค่าภาคหลวง
ในสัดส่วนที่มากขึ้น รวมทั้งเพิ่มเงินค่าภาคหลวงให้มากขึ้นให้ครอบคลุมความเสียหายโดยคำ�นึงถึงความ
คุ้มค่าของการนำ�ทรัพยากรขึ้นมาใช้ ทั้งต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากกระบวนการทำ�เหมือง
ความยั่งยืนของการพัฒนา และการมีทรัพยากรเพื่อการใช้ประโยชน์ในรุ่นต่อๆ ไป
ควรแก้กฎหมายให้ประชาชนมีอำ�นาจในการอนุมัติ/อนุญาตโครงการด้วย
พัฒนากระบวนการยุติธรรมให้สามารถตัดสินคดีความที่ชัดเจนขึ้น โดยให้มีการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ
ให้มีกฎหมายเพื่อการรับรองการทำ� CHIA (Community Health Impact Assessment) โดยชุมชน
เพือ่ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมในการประเมินผลกระทบในภาคประชาชนเอง และสนับสนุนให้ชมุ ชนมีการจัดทำ�
นโยบายและแผนเพื่อการกำ�หนดทิศทางการพัฒนาชุมชนโดยพิจารณาและคำ�นึงถึงศักยภาพของพื้นที่
การสนับสนุนให้ภาคประชาชนและสร้างกระบวนการยอมรับของการเก็บหลักฐานเชิงประจักษ์ของ
ผลกระทบที่พบในชุมชน เช่น พืช สัตว์ และการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนขึ้น
มีองค์กรกลางในการให้ข้อมูลโครงการแก่ประชาชนในระหว่างกระบวนการ EHIA (Environmental &
Health Impact Assessment) อย่างรอบด้าน การตรวจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นข้อมูลฐาน
(Baseline data) ของพื้นที่ก่อนดำ�เนินโครงการ รวมทั้งจะต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลถึงชาวบ้านโดย
เปิดโอกาสให้ชุมชนมีเวลาในการศึกษาข้อมูลนานขึ้น
มีการจัดทำ�แผนแม่บทการจัดการสินแร่แบบมีส่วนร่วม และมีการทำ� HIA แผนดังกล่าวด้วย
การบังคับใช้กฎหมายต้องดำ�เนินไปอย่างเข้มงวด เช่น การชะลอหรือหยุดโครงการทันทีเมื่อพบว่าสิทธิ
ชุมชนถูกละเมิดจากเจ้าของโครงการ และมีบทลงโทษกรณีละเมิดขัน้ ตอนการทำ�และเงือ่ นไขจากข้อกำ�หนด
ในรายงาน EHIA และการพัฒนาให้กระบวนการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐให้สามารถตอบสนองการ
แก้ปัญหาผลกระทบให้รวดเร็วขึ้น
ควรกำ�หนดให้การทำ�เหมืองทุกประเภทต้องมีการศึกษา EHIA และพื้นที่ลุ่มน้ำ�ควรห้ามทำ�เหมืองทุกกรณี
เพื่อความโปร่งใสควรจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินผู้มีอำ�นาจอนุมัติ/อนุญาตโครงการ
ต้องจัดให้มีแผนและกลไกการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่ปนเปื้อนให้รอบคอบและรัดกุม
มากขึ้น และมีแผนการฟื้นฟูและป้องกันทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยใช้เงินจากค่าภาคหลวงที่ได้จาก
การสัมปทานเหมือง
กำ�หนดมาตรการให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการ (monitoring and evaluation)
มีการจัดตั้งและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในระดับชุมชน โดยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล การเรียนรู้ การวิจัยโดย
ชุมชนก่อนอนุมัติโครงการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมของการจัดทำ�ระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
สนับสนุนให้มีการจัดทำ�ข้อมูลเชิงวิชาการในการระบุสาเหตุของผลกระทบในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่าง
ชัดเจน โดยคณะนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับร่วมกันของภาคเอกชนและประชาชน เพื่อให้เกิดความ
ถูกต้องและการยอมรับในข้อมูล
การมีส่วนร่วมของประชาชนควรทำ�อย่างจริงจังและต่อเนื่อง (engagement)
การสื่อข้อมูลกับชุมชนควรเสนอในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว (animation) เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ
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มีการเปิดเผยข้อมูลถึงชาวบ้านให้มากขึ้น และให้เวลาชุมชนในการศึกษาข้อมูลนานขึ้น
กำ�หนดให้เกิดการหาจุดร่วมของหน่วยงานอนุมัติอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการนำ�ทรัพยากรแร่มาใช้กับผู้ที่ได้
รับผลกระทบให้เกิดจุดร่วมของการอยู่ร่วมกันได้ โดยการนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
การดำ�เนินการของหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการที่ต้องคำ�นึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของชุมชน
รัฐต้องแก้ปัญหาผลกระทบในพื้นที่เดิมที่มีปัญหาให้เป็นรูปธรรมก่อน จึงจะสามารถอนุมัติโครงการ
เหมืองแร่ที่เป็นโครงการใหม่ต่อไปได้
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ภาคผนวก
ขั้นตอนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ: กรณีเหมืองแร่

กรมอนามัย ได้จัดทำ�แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโครงการเหมืองแร่ โดยมีขั้นตอนดังแสดง
ในแผนภูมิ และรายละเอียด ดังนี้

1. การกลั่นกรองโครงการ (Screening)

ขั้นตอนการกลั่นกรองโครงการ เป็นขั้นตอนการพิจารณาเบื้องต้นว่ากิจกรรมโครงการเหมืองแร่นั้น ก่อให้เกิด
สิ่งคุกคามสุขภาพ ที่อาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจัยกำ�หนดสุขภาพของประชากรในพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ ทั้งนี้
ผู้ประเมินจำ�เป็นต้องทำ�การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น รายละเอียดโครงการ ประเภทโครงการ ที่ตั้ง
ข้อมูลพืน้ ทีโ่ ครงการ กระบวนการผลิต ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การจัดการของเสียและสิง่ ปฏิกลู ระบบ
ความปลอดภัย แผนรับมือในภาวะฉุกเฉินรวมถึงอัคคีภยั ผลกระทบทีอ่ าจได้รบั ในเบือ้ งต้น โดยพิจารณาจากสิง่ คุกคาม
สุขภาพ ข้อมูลทางพิษวิทยาและระบาดวิทยา และปัจจัยกำ�หนดสุขภาพที่ได้รับผลกระทบจากการดำ�เนินโครงการ
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การกำ�หนดขอบเขตการศึกษา เป็นขั้นตอนเพื่อกำ�หนดความชัดเจนและเน้นประเด็นที่จะต้องทำ�การศึกษา
ผลกระทบต่อสุขภาพทีส่ �ำ คัญทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการมีโครงการเหมืองแร่ ทัง้ นีป้ จั จัยกำ�หนดสุขภาพทีค่ วรใช้ในการพิจารณา
ในการกำ�หนดขอบเขตการศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (สิ่งคุกคามกายภาพ ชีวภาพและเคมี) เส้นทางการ
สัมผัส (Exposure pathway) ลักษณะผลกระทบต่อสุขภาพ การบริการทางการแพทย์ และความเป็นอยู่ที่ดี
ซึ่งในแต่ละปัจจัยมีรายละเอียดลักษณะในการพิจารณาดังนี้
1) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สิ่งคุกคามทางกายภาพ (เช่น เสียง ความสั่นสะเทือน รังสี การบาดเจ็บ)
สิ่งคุกคามทางเคมี (เช่น ซิลิกา ฝุ่นถ่านหิน โลหะหนัก เช่น สารหนู นิเกิล ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม ไซยาไนด์
แซนเธท เป็นต้น) สิ่งคุกคามทางชีวภาพ (แมลงพาหะนำ�โรค)
2) ปัจจัยต่อการรับสัมผัส เช่น เส้นทางการสัมผัสเข้าสู่ร่างกาย (โดยการหายใจ การรับประทาน การสัมผัส
ทางผิวหนัง) ปริมาณและระยะเวลาที่ได้เข้าสู่ร่างกาย กลุ่มคนที่รับสัมผัส เช่น คนงาน ประชาชนที่อยู่ใกล้ชุมชน
รวมถึงกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ (กลุ่มไวรับ ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์)
3) ลักษณะผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น สถานะสุขภาพ อัตราการตาย อัตราการเจ็บป่วยทีส่ มั พันธ์กบั โครงการ
เหมืองแร่ ผลกระทบเรื้อรัง ผลกระทบเฉียบพลัน การบาดเจ็บ อุบัติเหตุ ผลกระทบต่อคนรุ่นต่อไป ผลกระทบต่อ
กลุม่ ผูม้ คี วามเสีย่ งสูง การกระตุน้ หรือส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงของโรคมากขึน้ จากทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั เช่น หอบหืด
รวมถึงผลกระทบสะสม
4) บริการทางการแพทย์ เช่น ความจำ�เป็นทางด้านบริการทางการแพทย์ทเี่ พิม่ ขึน้ หรือมีความต้องการทีพ่ เิ ศษ
การเปลี่ยนแปลงศักยภาพและความสามารถของสถานบริการทางการแพทย์ที่มีอยู่เดิม
5) ความเป็นอยู่ที่ดี เช่น ผลกระทบต่อรายได้ การจ้างงาน สภาพเศรษฐกิจสังคม ผลกระทบต่อรายได้
ชุมชน หรือธุรกิจในท้องถิ่น การอพยพ ย้ายถิ่น การตั้งถิ่นฐานใหม่ ผลกระทบต่อการศึกษา เครือข่ายสนับสนุนสังคม
ผลกระทบต่ออนามัยสิง่ แวดล้อม ผลประโยชน์ทางด้านสุขภาพ ทัง้ นี้ การกำ�หนดขอบเขตการศึกษาทีด่ จี ะทำ�ให้ผลของ
การประเมินมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และมีความน่าเชื่อถือ โดยมีประเด็นสำ�คัญที่ควรคำ�นึงถึง ดังนี้
		 (1) ตัดสินถึงปัจจัยที่ควรศึกษา ทางเลือกของโครงการ และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
		 (2) จัดลำ�ดับความสำ�คัญของเนื้อหาที่จะนำ�มาศึกษา หากผลกระทบบางอย่างน้อยก็ควรตัดทิ้ง
		 (3) จัดขอบเขตการศึกษาทีเ่ หมาะสม โดยพิจารณาจากพืน้ ทีท่ อี่ าจเกิดผลกระทบกลุม่ ประชากรเสีย่ ง ได้แก่
			 ศึกษาพื้นที่ใด ครอบคลุมพื้นที่เท่าใด ระยะเวลา หรือกลุ่มประชากรใด
		 (4) ตัดสินระดับการศึกษาผลกระทบนั้นๆ อย่างเหมาะสม ผลกระทบใดจะศึกษาในเชิงกว้างหรือศึกษา
			 เชิงลึก พร้อมทั้งกำ�หนดขอบเขตเชิงพื้นที่และกำ�หนดระยะโครงการที่จะทำ�การศึกษา ในการกำ�หนด
			 ขอบเขตเชิงพืน้ ทีค่ วรแบ่งเป็นพืน้ ทีช่ มุ ชนทีค่ าดว่าจะได้รบั ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ (ทัง้ นีร้ ศั มี
			 ขอบเขตการศึกษาจะขึ้นอยู่กับการกระจายตัวของมลพิษ) และจากกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
			 (การขนส่งแร่เข้าสู่กระบวนการผลิต) โดยควรมีแผนที่ประกอบ ขณะเดียวกันในการกำ�หนดระยะ
			 โครงการควรแบ่งเป็น ระยะก่อสร้าง ระยะดำ�เนินโครงการ และระยะหลังดำ�เนินการ ทัง้ นี้ ผูป้ ระเมิน
			 จะต้องนำ�ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสุขภาพโครงการเหมืองแร่
			 ที่มีอยู่ มาพิจารณาความเป็นไปได้หรือความสะดวกในการค้นหาข้อมูล ระยะเวลา และงบประมาณ
			 ด้วย
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การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการกำ�หนดขอบเขตการศึกษา (Public Scoping)
การกำ�หนดขอบเขตการศึกษา นอกจากจะกำ�หนดโดยผูเ้ ชีย่ วชาญทีต่ อ้ งทำ�การประเมินแล้ว ผูป้ ระเมินจะต้อง
จัดเวทีให้กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการกำ�หนดประเด็นและ
แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการ เพื่อให้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเป็นไปอย่างครบถ้วน
รอบด้านให้มากที่สุด ทั้งนี้ การได้มาซึ่งข้อห่วงกังวลของประชาชนต่อโครงการเหมืองแร่ ควรเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัด
ทำ�รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำ�หรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (เมษายน 2556) คือ
1) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือกิจการ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำ�หนดขอบเขตและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการนำ�เสนอประเด็นห่วงกังวล และแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และเพื่อ
ให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นไปอย่างครบถ้วน
2) การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำ�หนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ จะต้องดำ�เนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
		 2.1 ต้องแจ้งล่วงหน้าให้สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำ�นักงานคณะ
			 กรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสาธารณชนทราบไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยแจ้งให้สาธารณชนทราบ
			 ผ่านทางช่องทางการสื่อสารสาธารณะไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง เพื่อให้หน่วยงานและสาธารณชน
			 ที่สนใจสามารถเตรียมตัวเข้าร่วมได้อย่างทั่วถึง
		 2.2 ต้องเปิดเผยเอกสารโครงการ โดยระบุถึงความเป็นมา ความจำ�เป็น แหล่งเงินทุน กระบวนการ และ
			 แนวทางในการดำ�เนินโครงการ รวมถึงนำ�เสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อ
			 สิ่งแวดล้อมและสุขภาพและร่างข้อเสนอการกำ�หนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ
			 ทางสุขภาพ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนการ
			 จัดเวทีผ่านทางช่องทางการสื่อสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
		 2.3 จัดระบบการลงทะเบียนเพือ่ ให้ประชาชน ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ มีความประสงค์
			 ที่จะให้ความเห็นในการกำ�หนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
			 สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้โดยสะดวก
		 2.4 การจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสีย ต้องจัดช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม
			 เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้นำ�เสนอประเด็นห่วงกังวล ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และนำ�
			 เสนอแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และไม่น้อย
			 กว่าครึ่งหนึ่งของเวลาในการจัดเวทีทั้งหมด
		 2.5 ภายหลังการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ จะต้องเปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง
			 ไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยต้องมีช่องทางอย่างน้อย 2 ช่องทาง
3) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือกิจการ หรือผูข้ ออนุมตั อิ นุญาตให้ด�ำ เนินโครงการหรือกิจการจัดทำ�รายงาน
สรุปความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องและสาธารณชน พร้อมทัง้ คำ�ชีแ้ จง และนำ�เสนอขอบเขตและแนวทางการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อการดำ�เนินการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยส่งให้
สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ และส่งให้สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติเพื่อทราบและเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป
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3. การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Appraisal)

เป็นขั้นตอนที่ผู้ประเมินจะต้องคาดการณ์/ระบุผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งทางบวกและทางลบที่เกิดขึ้นจาก
โครงการเหมืองแร่ และประเมินลำ�ดับความสำ�คัญของผลกระทบ รวมถึงกำ�หนดมาตรการในการลดผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ทั้งนี้ ผู้ที่ทำ�การประเมินควรจะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชา เช่น สังคมวิทยา
การสาธารณสุข ระบาดวิทยา การสุขาภิบาล พิษวิทยา จิตวิทยา วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
เศรษฐศาสตร์ สถิติ เป็นต้น
ขั้นตอนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ
1) การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน (baseline) ตามประเด็นที่ผู้ทำ�การศึกษาได้กำ�หนดขอบเขตการประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพ (scoping) ไว้แล้ว ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจะอยู่ในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณเพื่อใช้คาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อมีโครงการ
2) การประเมินความสำ�คัญของผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้น ผู้ประเมินต้องแสดงให้เห็นถึงวิธีการได้มา
ซึ่งหลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดลำ�ดับความสำ�คัญของผลกระทบต่อสุขภาพ โดยคณะผู้ประเมินต้องประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชา มาพิจารณาจัดลำ�ดับความสำ�คัญของผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งจะต้องพิจารณาความเสี่ยง
ต่อสุขภาพ ที่ต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงถึงโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพและระดับความรุนแรง
ผลกระทบต่อสุขภาพ โดยสามารถใช้ตารางเมตริกซ์เป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยในการจัดลำ�ดับสำ�คัญของผลกระทบต่อสุขภาพ
ที่เกิดจากโครงการเหมืองแร่จากนั้นนำ�ข้อมูลที่ได้มาสรุปในตารางผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นจากโครงการ

4. การจัดทำ�ข้อเสนอแนะและการจัดทำ�รายงาน (Recommendation and Report)

เมื่อได้ทำ�การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และจัดลำ�ดับความสำ�คัญของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ
เหมืองแร่ หากเป็นประเด็นผลกระทบที่มีนัยสำ�คัญต่อสุขภาพ จะต้องมีการกำ�หนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบหรือลดความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น
4.1 การเสนอมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อ
สุขภาพ เป็นการกำ�หนดมาตรการในการควบคุมไม่ให้เกิดผลเสียจากการดำ�เนินงาน รวมทั้งลดปริมาณและโอกาสของ
การได้รับสัมผัส ซึ่งสามารถป้องกันได้ตั้งแต่ แหล่งกำ�เนิด (source) ช่องทางการได้รับสัมผัส (pathway) และผู้ได้
รับผลกระทบ (receivers) ซึ่งต้องครอบคลุมทุกระยะของการดำ�เนินงาน และครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงหรือกลุ่มเสี่ยง
ต่อการได้รับผลกระทบจากโครงการเหมืองแร่ ดังนี้
			 • แหล่งกำ�เนิด (Source) การป้องกันและลดผลกระทบจากแหล่งกำ�เนิดถือเป็นหลักสำ�คัญในการ
ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะปัญหาด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม แหล่งกำ�เนิดมลพิษหรือ
สิ่งคุกคามสุขภาพที่สำ�คัญจากการทำ�เหมืองแร่มักเกิดจากกิจกรรมการระเบิดหิน การขุดเจาะ การประกอบโลหะกรรม
การแต่งแร่ สถานที่พักแร่ สถานที่เก็บแร่ การขนส่งแร่ซึ่งหากมีมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักของการ
ดัดแปลง (modify) การออกแบบใหม่ (redesign) การย้ายที่ตั้ง (relocate) เช่น การหลีกเลี่ยงการตั้งใกล้พื้นที่ชุมชน
การใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณของเสีย การกำ�หนดระยะเวลาการขนส่ง การปิดปกคลุม
เครื่องจักรที่มิดชิด เพื่อป้องกันมลพิษหรือสิ่งคุกคามสุขภาพสู่สิ่งแวดล้อม ก็จะสามารถป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ได้ นอกจากนี้ควรมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งคุกคามสุขภาพหรือมลพิษที่เกิดจากโครงการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
			 • ช่องทางการได้รับสัมผัส (Pathway) ควรพิจารณาช่องทางการได้รับสัมผัสของประชาชนหรือกลุ่ม
เสี่ยงโดยรอบกิจกรรมโครงการซึ่งอาจมีสิ่งคุกคามสุขภาพทั้งทางดิน ทางอากาศ น้ำ�ผิวดิน น้ำ�ใต้ดิน ประปาหมู่บ้าน
รวมทั้งแหล่งน้ำ�ดื่มน้ำ�ใช้ หรือห่วงโซ่อาหาร นอกจากนี้ควรพิจารณาคุณสมบัติการเปลี่ยนสถานะของสาร การเกิด
ปฏิกิริยาในสิ่งแวดล้อมแล้วเปลี่ยนเป็นสารพิษหรือสิ่งคุกคามชนิดใหม่เกิดขึ้น ความสามารถในการตกค้างของสารพิษ
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หรือสิ่งคุกคาม ระยะเวลา รูปแบบการตกค้าง วิถีการตกค้างในสิ่งแวดล้อม ซึ่งแตกต่างกันตามคุณสมบัติของสาร
เช่น สารบางชนิดปนเปือ้ นในแหล่งน้�ำ ได้มากกว่าในบรรยากาศ สารบางชนิดปนเปือ้ นในตะกอนดินแต่ไม่ละลายน้�ำ เช่น
แคดเมียม ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถกำ�หนดมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบได้อย่างเหมาะสม เช่น การจัดทำ�
ระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย จัดทำ�รั้วเพื่อกำ�หนดแนวเขตก่อสร้าง การปลูกต้นไม้เพื่อกำ�หนดแนวกันชน การฉีดสเปรย์น้ำ�
เพื่อป้องกันฝุ่นจากการขนส่ง การเฝ้าระวังสิ่งคุกคามสุขภาพหรือมลพิษในสิ่งแวดล้อม การจัดทำ�แผนการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
			 • ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ (Receivers) มาตรการในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพควรพิจารณาให้มคี วาม
เหมาะสมตามการได้รับผลกระทบ เช่น ผ่านทางการกิน ทางการหายใจ ทางผิวหนัง เยื่อบุต่างๆ หรือทางการได้ยิน
และเน้นให้ความสำ�คัญกับกลุ่มเสี่ยง เช่น พนักงาน คนงาน ประชาชนโดยรอบโครงการ โดยเฉพาะเด็ก คนชรา สตรี
มีครรภ์ คนที่ร่างกายอ่อนแอหรือมีโรคประจำ�ตัว (ภูมิแพ้ หอบหืด)
			 ทั้งนี้ มาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพควรยึดแนวปฏิบัติให้ได้มาตรฐาน หรือเป็น
ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำ�หนดไว้ เช่น พรบ.แร่ พ.ศ.2510 พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 เป็นต้น ในบางกรณี
แม้ไม่มีกฎหมายกำ�หนด แต่เป็นประเด็นที่ผลกระทบที่มีนัยสำ�คัญต่อสุขภาพ ควรจัดมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบต่อสุขภาพรวมทั้งมาตรการส่งเสริมสุขภาพควบคู่ไปด้วย เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและ
เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพแก่ประชาชน การเผยแพร่ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเผยแพร่ข้อมูล
การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ และแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ
สนับสนุนการจัดทำ�ระบบเฝ้าระวังโรค อาการหรืออาการแสดงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งคุกคามที่เกิดจากโครงการเหมือง
ในการเสนอมาตรการต่างๆ เหล่านี้ควรนำ�ประเด็นการยอมรับของชุมชน มาตรการที่ได้รับการเสนอแนะจาก
ทุกภาคส่วน การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การครอบคลุมถึงประชากรกลุ่มเสี่ยง การติดตามตรวจสอบ
ในระยะยาว แผน งบประมาณ รองรับกรณีฉุกเฉินหรือเมื่อเกิดกรณีพบความผิดปกติของสุขภาพของประชาชน
ไปพิจารณาร่วมด้วย
4.2 การจัดทำ�รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ การจัดทำ�รายงานการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำ�เสนอข้อมูลผลการศึกษา ความเชื่อมโยงระหว่างรายละเอียดกิจกรรมของโครงการ
ทีส่ ง่ ผลต่อการเปลีย่ นแปลงปัจจัยทางสิง่ แวดล้อม และนำ�ไปสูก่ ารจัดระดับนัยสำ�คัญของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากโครงการเหมืองแร่ รวมทัง้ การนำ�เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจ
สอบผลกระทบต่อสุขภาพ ในขั้นตอนนี้หลังจากมีการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ประกอบด้วย การกำ�หนดขอบเขตการศึกษา
(scoping) และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (appraisal) ซึ่งสามารถนำ�ข้อมูลพื้นฐานสุขภาพ ข้อมูลผลกระทบ
ต่อสุขภาพด้านต่างๆ ที่ได้ทำ�การศึกษามาจัดลำ�ดับความสำ�คัญของผลกระทบต่อสุขภาพและประเด็นผลกระทบ
ต่อสุขภาพได้ทำ�การศึกษาอย่างชัดเจนแล้ว มาจัดทำ�มาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพ (mitigation measures) และ
นำ�เสนอมาตรการติดตามตรวจสอบ (monitoring and evaluation) ผลกระทบต่อสุขภาพในการจัดทำ�รายงาน
ผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีที่เป็นโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น ควรมี
รายละเอียดที่เพิ่มเติมจากที่กำ�หนดไว้ในปัจจุบัน ได้แก่
บทที่ 3 สภาพแวดล้อมปัจจุบนั ควรเพิม่ ข้อมูลพืน้ ฐานด้านสาธารณสุขอืน่ ๆ เช่น ข้อมูลพืน้ ฐานด้านสุขภาพ
ผู้จัดทำ�รายงานต้องนำ�เสนอข้อมูลพื้นฐานปัจจัยกำ�หนดสุขภาพ และสถานะสุขภาพปัจจุบันของประชาชนกลุ่มที่อาจได้
รับผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งควรเป็นข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี นำ�เสนอข้อมูลในขอบเขตเชิงพื้นที่ คือ แผนที่
แสดงที่ตั้งชุมชนโดยรอบโครงการและพื้นที่เสี่ยงในรัศมี ขอบเขตการศึกษาขึ้นอยู่กับการกระจายตัวของมลพิษ เช่น
ชุมชน วัด โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา สถานีอนามัย โรงพยาบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก เป็นต้น ควรนำ�เสนอข้อมูล
ระบบการให้บริการด้านสาธารณสุข และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการดำ�เนินโครงการ
พัฒนาในลักษณะเดียวกัน
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บทที่ 4 ผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพทีอ่ าจเกิดขึน้ จากโครงการ ควรเพิม่ เติมส่วนของการคาดการณ์
ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการโดยใส่ในหัวข้อ 4.2 ผลกระทบต่อสุขภาพหรืออยู่ในหัวข้อคุณค่าต่อ
คุณภาพชีวิต และมีเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
			 • ข้อมูลแสดงการประเมินผลกระทบและจัดลำ�ดับความสำ�คัญของปัญหา โดยอธิบายถึงวิธีการศึกษา
				 ขั้นตอนการศึกษา ระยะเวลา จำ�นวนกลุ่มตัวอย่าง และระบุสิ่งคุกคามสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละ
				 ระยะโครงการ ข้อมูลปัจจัยกำ�หนดสุขภาพที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง
			 • แสดงแผนที่พื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเสี่ยงที่ได้อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ ทั้งในระยะก่อสร้าง
				 โครงการ และระยะการดำ�เนินโครงการ
			 • ระบุจำ�นวนประชากรกลุ่มเสี่ยงและประเด็นสิ่งคุกคามที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ
			 • การประเมินศักยภาพในการให้บริการด้านสาธารณสุขทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น ความ
				 เพียงพอของบุคลากรทางการแพทย์ และสถานพยาบาล ความเชีย่ วชาญของบุคลากรทางการแพทย์
				 ในองค์ความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับโรคหรืออาการทีเ่ กีย่ วข้องกับการทำ�เหมืองแร่ ความสามารถในการรองรับ
				 กรณีฉุกเฉิน
			 • การประเมินศักยภาพการให้บริการด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมของหน่วยงานในพืน้ ที่ เช่น ความสามารถ
				 ในการรองรับขยะของเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ ความสามารถในการให้บริการด้านอุปโภคและ
				 สาธารณูปโภคต่างๆ และการรองรับกรณีฉุกเฉิน
บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและ
ผลกระทบต่อสุขภาพทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้ ในระยะก่อสร้างและระยะดำ�เนินการ และระบุระยะเวลาและผูร้ บั ผิดชอบทีช่ ดั เจน
บทที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีการกำ�หนดตัวชี้วัด ความถี่หรือระยะเวลา และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
หลังจากได้จัดทำ�มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ และจัดทำ�ร่างรายงานการศึกษาผลกระทบ
ต่อสุขภาพแล้ว จะต้องนำ�ร่างรายงานดังกล่าวเปิดเผยต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้ร่วมกันพิจารณาว่า
ในประเด็นทีใ่ ห้ความสำ�คัญ หรือมีขอ้ ห่วงกังวลนัน้ ได้ถกู นำ�ไปกำ�หนดไว้ในมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ
หรือไม่อย่างไร โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/หน่วยงานอนุมัติอนุญาต ต้องจัดเวทีการทบทวนร่างรายงานการศึกษา
ผลกระทบต่อสุขภาพ (public review) ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความสำ�คัญมาก เพราะเป็นขั้นตอนที่ผู้ได้รับผล
กระทบและสาธารณชนจะได้ร่วมกลั่นกรองความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลและข้อสรุปในรายงานการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ทัง้ นีค้ วรเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง กำ�หนด
หลักเกณฑ์ วิธกี าร ระเบียบปฏิบตั แิ ละแนวทางในการจัดทำ�รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม สำ�หรับโครงการ
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ (เมษายน 2556) ในเอกสารท้ายประกาศ ค. 3 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วน
ได้เสียในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำ�หรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผล
กระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
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1) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือกิจการ จัดเวทีทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำ � หรั บโครงการหรื อ กิ จ การที่ อ าจก่ อให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรง ทั้ ง ทางด้ า นคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ เพื่อให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความถูกต้อง
และความครบถ้วนสมบูรณ์ของร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ รวมถึงนำ�เสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ดังกล่าว
2) การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ จะต้อง
ดำ�เนินการตามขั้นตอน
		 2.1 ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำ�นักงาน
				 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสาธารณชนทราบไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือน โดยในส่วนของสาธารณชน
				 ให้ผ่านทางช่องทางการสื่อสารสาธารณะไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
		 2.2 ต้องเปิดเผยร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมฯ ฉบับสมบูรณ์ เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
				 และสาธารณชนพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนการจัดเวทีผ่านทางช่องทางการสื่อสาร
				 สาธารณะ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
		 2.3 การจัดเวทีการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมฯ ต้องจัดช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม
				 ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้สะดวก รวมทั้งต้องจัดให้นำ�เสนอ
				 ประเด็นห่วงกังวล ข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเพิม่ เติมต่อร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
				 สิ่งแวดล้อมฯ ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาในการจัดเวทีทั้งหมด
		 2.4 ภายหลังการจัดเวทีการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมฯ จะต้องเปิดช่องทาง
				 ในการรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อย 2 ช่องทาง อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 15 วัน
3) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือกิจการ จัดทำ�รายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
พร้อมทัง้ ความเห็นและคำ�ชีแ้ จงของหน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยงานอนุมตั ิ หน่วยงานอนุญาต หรือหน่วยงานอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องพร้อมส่งให้สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ และส่งให้สำ�นักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อทราบและเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป

5. การติดตามตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)

วัตถุประสงค์
• เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำ�ของการประเมินผลกระทบที่ศึกษาไว้
• เพื่อประเมินว่ามาตรการลดผลกระทบที่เขียนไว้ในรายงานได้ถูกนำ�ไปปฏิบัติหรือไม่
• เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพของมาตรการติดตามตรวจสอบ
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แนวทางการติดตามตรวจสอบ
1) การติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพ การพิจารณาเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบควรครอบคลุม
ประเด็นดังนี้
• กลุ่มประชากรที่อาจได้รับผลกระทบ เช่น ในประชากรกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก คนชรา สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วย
		 ด้วยโรคประจำ�ตัวที่เกี่ยวข้องกับมลพิษจากโครงการเหมืองแร่
• ครอบคลุมทุกระยะในการดำ�เนินโครงการ ทั้งในระยะก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย ผลกระทบทางสุขภาพ
		 ของคนงานก่อสร้างและผลกระทบทางสุขภาพ รวมทั้งติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในระยะดำ�เนินการ
• ครอบคลุมในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง หรือพืน้ ทีท่ โี่ ครงการส่งผลกระทบไปถึง ซึง่ พืน้ ทีเ่ สีย่ งทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อสุภาพ
		 ที่สำ�คัญ ได้แก่ พื้นที่บริเวณที่พักอาศัยคนงานก่อสร้าง พื้นที่บริเวณก่อสร้างโครงการ พื้นที่การคมนาคม
		 ขนส่งหรือทางเข้าออกโครงการ พื้นที่รอบๆ โครงการ หรือพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม
		 อันเกิดจากการดำ�เนินโครงการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
		 ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของโลหะหนักในสิ่งแวดล้อม ฝุ่นละออง เสียงดังรบกวน อุบัติเหตุ เป็นต้น
ในการตรวจติดตามผลกระทบต่อสุขภาพควรพิจารณาแนวโน้ม (trend) ผลกระทบต่อสุขภาพนั้นว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากที่ผ่านมาหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการเฝ้าระวังหรือแก้ไขปัญหา ในกรณีพบว่า
มีแนวโน้มที่มีค่าสูงมากขึ้นเรื่อยๆ
2) การติดตามตรวจสอบการดำ�เนินงานตามมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพ ควรมีการจัดทำ�แผนการ
ดำ�เนินงานและจัดทำ�รายงานติดตามผลกระทบต่อสุขภาพและปัจจัยที่กำ�หนดสุขภาพอย่างต่อเนื่องทุก 6 เดือน
หรือ 1 ปี ตลอดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ โดยประกอบด้วย
		 • แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบในระยะก่อสร้าง
		 • แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบในระยะการดำ�เนินโครงการ
		 • แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบระยะปิดการดำ�เนินโครงการ
ทัง้ นี้ ควรมีมาตรการติดตามตรวจสอบทีเ่ ชือ่ มโยงกับมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพ เพือ่ ประเมินว่ามาตรการ
ลดผลกระทบทีเ่ ขียนไว้ในรายงานได้ถูกนำ�ไปปฏิบตั หิ รือไม่ และเพื่อติดตามการดำ�เนินงานตามมาตรการลดผลกระทบ
ต่อสุขภาพ รวมทั้งทราบถึงสถานะทางสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
3) ตัวแปร (Parameters) ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพนั้นประเภทตัวแปรหรือตัวชี้วัด
ที่สำ�คัญคือ
		 3.1 ปัจจัยกำ�หนดสุขภาพหรือสิ่งคุกคามสุขภาพ
		 3.2 สถานะสุขภาพหรือประเด็นผลกระทบต่อสุขภาพ
		 โดยในการกำ�หนดตัวแปรหรือตัวชี้วัดในการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสุขภาพ ควรเชื่อมโยงกับ
ประเด็นปัจจัยกำ�หนดสุขภาพซึ่งเป็นสิ่งคุกคามทางสุขภาพ ที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนของการกำ�หนดขอบเขตการศึกษา
และขั้นตอนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพที่ได้ระบุ
ไว้ในรายงาน นอกจากนี้ยังมีกรณีตัวอย่างประเด็นในการเฝ้าระวังสถานะสุขภาพของประชาชนระยะยาวจากโรคที่อาจ
เกิดขึ้นจากโครงการเหมืองแร่
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บทนำ�
สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ (สจรส.ม.อ.) จัดการประชุมวิชาการการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เรื่อง “ผลกระทบของกระบวนการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ” เพื่อทบทวน สังเคราะห์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง โดยการแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ แบ่งปัน และเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของคน กลุ่มคน กลุ่มเครือข่าย สถาบันการศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินผลกระทบทางสุขภาพและเกิดการสร้าง
เครือข่าย กลไกคนทำ�งาน HIA อันจะนำ�ไปสู่การสร้างแนวทางและทิศทางการทำ�งานร่วมกันในการพัฒนางานการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ โดยผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพ ประเด็น กระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นหนึ่งประเด็นวิชาการในการจัดประชุมวิชาการ
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดเตรียมเอกสารวิชาการ ประเด็นการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในกระบวนการเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ
วิธีการศึกษา โดยการทบทวนเอกสารงานวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัด
ประชุมวิชาการกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนวทางการใช้ HIA ในกระบวนการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ ได้แก่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบาย
สุขภาพ (คจคส.) และนักวิชาการที่ติดตามเรื่องกระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการรับฟังความเห็น
เพิ่มเติมจากการประชุมวิชาการการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ครั้งที่ 1/2558
โครงสร้างของเอกสาร ประกอบด้วย
บทที่ 1 สถานการณ์ผลกระทบจากกระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
บทที่ 2 กระบวนการประเมินผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
บทที่ 3 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการประเมินผลกระทบ
บทที่ 4 แนวทางการใช้ HIA ในกระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
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บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
ประเทศไทยได้มีการเปิดการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับหลายประเทศ ในระยะเวลาที่ผ่านมา โดยข้อ
ตกลงเขตการค้าเสรี มีความมุง่ หมายทีจ่ ะขับเคลือ่ นในด้านเศรษฐกิจ เปิดเสรีดา้ นการค้าและการลงทุนกับประเทศต่างๆ
โดยมีเนื้อหาสาระ และเป้าหมายการเจรจาที่แตกต่างกันออกไปขึ้นกับประเทศที่ได้ดำ�เนินการเจรจาด้วย
การเจรจาการค้ากับประเทศต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ส่งผลกระทบที่ไม่เพียงแต่ด้านเศรษฐกิจเท่านั้น หากยังส่งผล
กระทบต่อด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งในหลายครั้งผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงกลับไม่ได้รับทราบข้อมูล
อันเป็นสาระสำ�คัญของการเจรจาการค้าดังกล่าว เพื่อร่วมออกแบบ แนวทางการเจรจา
ประเทศไทยได้มกี ารกำ�หนดกฎหมายเพือ่ สร้างให้เกิดกระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชนในกระบวนการเจรจา
การค้ า และมี ก ารดำ � เนิ น การที่ โ ปร่ งใสมากยิ่ ง ขึ้ น เช่ น การเกิ ด ขึ้ น ของมาตรา 190 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หรือการกำ�หนดเรื่องของการประเมินผลกระทบในระดับนโยบายในพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 รวมทั้งการเกิดขึ้นขององค์กรและคณะกรรมการต่างๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการเจรจา
ทั้งในขั้นตอนการร่างข้อตกลงไปจนถึงขั้นตอนในการตรวจสอบดูแล
หากการเกิดขึ้นของกฎหมาย รวมถึงองค์กรต่างๆ นั้น ยังมีข้อจำ�กัดในการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น
การเจรจาการค้า โดยเฉพาะในด้านการประเมินผลกระทบในกระบวนการเจรจาการค้า เห็นได้ชัดเจนใน 2 ด้านคือ
หนึ่ง ข้อมูลการประเมินผลกระทบสำ�หรับการเจรจาการค้าเสรีที่ผ่านมาขาดการบูรณาการ ในประเด็นเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ สอง กระบวนการประเมินผลกระทบ การรับฟังความคิดเห็น แยกส่วนจากกระบวนการ
เจรจาการค้า รวมทั้งขาดเจ้าภาพหลักในการติดตามผลกระทบอย่างรอบด้าน ส่งผลให้การนำ�ข้อมูลผลกระทบไปใช้
ประโยชน์ประกอบการเจรจาการค้าไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ตัวอย่างการออกแบบกลไกการประเมินผลกระทบในระดับนโยบายของสหภาพยุโรป ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นหลักพืน้ ฐาน
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน คำ�นึงถึงความสมดุลของการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
ผนวกการมีส่วนร่วมของสาธารณะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนโยบาย นับว่าเป็นตัวอย่างที่น่าเรียนรู้อย่างยิ่ง
สำ�หรับการปฎิรูประบบการประเมินผลกระทบในกระบวนการเจรจาการค้าของประเทศไทย
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บทที่ 1

สถานการณ์ผลกระทบจากกระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ในบทนี้จะกล่าวถึง กระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ทั้งของประเทศไทยและกรณีต่างประเทศ
โดยจะแบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่
- กระบวนการจัดทำ�ความตกลง FTA
- ขั้นตอนการจัดทำ�ความตกลงเขตการค้าเสรี
- การเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป
- กรณีศึกษาเปรียบเทียบกรอบและกระบวนการเจรจาของประเทศไทยกับประเทศต่างๆ
- ผลกระทบของการจัดทำ� FTA ต่อเศรษฐกิจการค้าของไทย

1.1 กระบวนการจัดทำ�ความตกลง FTA

1.1.1 ความสำ�คัญของการจัดทำ�ความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA)
เขตการค้าเสรี1 (Free Trade Area: FTA) หมายถึง การรวมกลุ่มเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาษี
ศุลกากรระหว่างกันภายในกลุม่ ลงให้เหลือน้อยทีส่ ดุ หรือเป็น 0% และใช้อตั ราภาษีปกติทสี่ งู กว่ากับประเทศนอกกลุม่
การทำ�เขตการค้าเสรีในอดีตมุง่ ในด้านการเปิดเสรีดา้ นสินค้า (goods) โดยการลดภาษีและอุปสรรคทีไ่ ม่ใช่ภาษีเป็นหลัก
แต่เขตการค้าเสรีในระยะหลังๆ นั้น รวมไปถึงการเปิดเสรีด้านบริการ (services) และการลงทุนด้วย เขตการค้าเสรี
ที่สำ�คัญในปัจจุบัน คือ AFTA และ NAFTA ซึ่งขณะนี้สหรัฐอเมริกาอยู่ในระหว่างการเจรจาทำ�เขตการค้าเสรี
ในภูมิภาคอเมริกา (Free Trade Area of the Americas: FTAA)
การเจรจาจัดทำ� FTA เป็นเครื่องมือการเปิดเสรีด้านการค้าและการลงทุน ประเทศต่างๆ หันมาพิจารณา
จัดทำ�เขตการค้าเสรีมากขึ้นเพื่อให้มีผลในการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วกว่าการ
เปิดเสรีภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลก การจัดทำ�ความตกลงเขตการค้าเสรีเป็นการให้แต้มต่อ หรือสิทธิพิเศษ
ทางการค้าและการลงทุนแก่ประเทศทีเ่ ข้าร่วม ซึง่ สิทธิพเิ ศษดังกล่าวได้สง่ ผลให้มกี ารขยายการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศทีร่ ว่ มทำ�เขตการค้าเสรี นอกจากนีป้ ระเทศต่างๆ ยังใช้การจัดทำ�เขตการค้าเสรีเป็นเครือ่ งมือในการสร้างพันธมิตร
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง อีกทั้งเป็นการสร้างฐานในการขยายการค้า และการลงทุนกับประเทศหรือกลุ่ม
ประเทศที่อยู่ห่างไกลอีกด้วย2
สำ�หรับประเทศไทย นอกจากจะเปิดเสรีทางการค้าระดับพหุภาคีภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (World Trade
Organization: WTO) แล้ว ยังได้จัดทำ�ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ในระดับภูมิภาค
ภายใต้กรอบข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) และระดับทวิภาคีกับประเทศต่างๆ
1.1.2 หลักการในการจัดทำ�เขตการค้าเสรีของไทย3
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้กำ�หนดหลักการในการจัดทำ�เขตการค้าเสรีของไทย
ดังนี้

1
2

3

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. เขตการค้าเสรี. สืบค้นจาก http://www.thaifta.com/thaifta/AboutFTA
/tabid/66/Default.aspx. สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2558.
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง. 2548. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความ
ตกลงการค้าเสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต-ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เสนอสำ�นักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์.
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. หลักการในการจัดทำ�เขตการค้าเสรีของประเทศไทย. สืบค้นจาก http://
www.thaifta.com/thaifta/AboutFTA/tabid/66/Default.aspx . สืบค้นเมื่อ มกราคม 2557.
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1) การจัดทำ�ความตกลงเขตการค้าเสรี ควรทำ�ในกรอบกว้าง (Comprehensive) ครอบคลุมการเปิดเสรี
		 ทั้งการค้าสินค้าและบริการ และการลงทุน รวมทั้งการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจอื่นๆ อย่างไรก็ตาม
		 ควรมีความยืดหยุ่น (Flexibility) ให้สอดคล้องกับระดับการพัฒนาของประเทศคู่เจรจาเพื่อให้ได้รับ
		 ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
2) การจัดทำ�ความตกลงเขตการค้าเสรีควรให้สอดคล้องกับกฎของ WTO ซึง่ มีเงือ่ นไขให้การเปิดเสรีครอบคลุม
		 การค้าสินค้า/บริการอย่างมากพอ (Substantial) สร้างความโปร่งใส และเปิดให้สมาชิกอื่นตรวจสอบความ
		 ตกลง
3) การจัดทำ�ความตกลงเขตการค้าเสรี ควรยึดหลักการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ (Reciprocate) และเกื้อกูล
		 ซึ่งกันและกัน โดยคำ�นึงถึงสถานะของไทยที่เป็นประเทศกำ�ลังพัฒนาในกรณีที่คู่เจรจาเป็นประเทศที่พัฒนา
		 แล้ว ไทยควรเรียกร้องความยืดหยุ่นเพื่อให้มีเวลาในการปรับตัวนานกว่า หรือทำ�ข้อผูกพันในระดับต่ำ�กว่า
4) การจัดทำ�ความตกลงเขตการค้าเสรี ควรให้ครอบคลุมเรื่องมาตรการสุขอนามัย และมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี
		 อื่นๆ (NTM) ด้วย
5) ความตกลงเขตการค้าเสรี ควรมีมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
		 ภายในและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามพันธกรณี เช่น มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) มาตรการตอบโต้
		 การอุดหนุน (CVD) การใช้มาตรการคุ้มกัน (Safeguards) การใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร ซึ่งทำ�ให้
		 การดำ�เนินการตามพันธกรณีไม่มผี ลในการเปิดตลาด รวมทัง้ กำ�หนดกลไกการยุตปิ ญ
ั หาหรือข้อพิพาทอย่าง
		 เป็นธรรม
6) ในการจัดทำ�เขตการค้าเสรีควรให้มผี ลในทางปฏิบตั โิ ดยเร็ว ทัง้ นี้ อาจมีการเจรจา ตกลงในเรือ่ งทีจ่ ะเป็นการ
		 เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ระหว่างกันก่อน (Early Harvest)
1.1.3 โครงสร้างองค์กรในการดำ�เนินการจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรี4
ศิริพร สัจจานันท์ (2554) ได้สรุปโครงสร้างองค์กรในการดำ�เนินการจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีของไทย
โดยเริ่มจากคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีบทบาทสำ�คัญในการกำ�หนด
นโยบายการจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรี ตั้งขึ้นตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำ�หนดนโยบายเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ พ.ศ.2546 เรียกชือ่ ย่อว่า ก.น.ศ. มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ
เป็นกรรมการ โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นเลขานุการ มีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
- พิจารณากำ�หนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศให้เป็นระบบและมีเอกภาพ
- พิจารณากำ�หนดนโยบายยุทธศาสตร์ท่าทีในการเจรจาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การพัฒนาพื้นที่เชื่อม
		 โยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน แนวทางในการจัดตั้งเขตการค้าเสรี การพัฒนาการส่งออก การค้า
		 ต่างตอบแทน รวมทั้งการค้าชายแดนและผ่านแดน
- พิจารณากำ�หนดนโยบายการส่งเสริมการส่งออก และนโยบายการจัดวางและการปรับเปลีย่ นเพิม่ ลดบุคลากร
		 รวมทัง้ หน่วยงานในการเจาะขยายตลาดในต่างประเทศเพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวสามารถเจาะรุกขยายตลาด
		 ได้ทันที
- เป็นศูนย์กลางประสานนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับคณะกรรมการหรือคณะทำ�งานที่เกี่ยวข้อง
		 กับเศรษฐกิจหรือการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำ�งาน เพื่อดำ�เนินการตามที่นายกรัฐมนตรีหรือ กนศ. มอบหมายและ
		 มอบหมายให้สว่ นราชการทีเ่ กีย่ วข้องทำ�หน้าทีเ่ ป็นสำ�นักงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการหรือคณะทำ�งาน

4

ศิริพร สัจจานันท์. 2554. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการศึกษาแนวทางและขั้นตอนกระบวนการเจรจาการค้าเสรีระหว่าง
ประเทศ. สนับสนุนโดยสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.
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- เชิญบุคคลจากส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนมาชี้แจงให้ข้อคิดเห็นหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำ�เนินการ
		 ตามระเบียบนี้
- ติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ภายใต้ ก.น.ศ. มีคณะกรรมการและคณะเจรจาดังนี้
		 1. คณะเจรจาของแต่ละความตกลงเป็นรายประเทศ
		 2. คณะกรรมการกำ�หนดยุทธศาสตร์และแนวทางการเจรจาจัดทำ�เขตการค้าเสรี
		 3. คณะอนุกรรมการประเมินผลและกำ�หนดแนวทางขยายผลการเจรจาเขตการค้าเสรี
ต่อมาได้มีการรวมทั้ง 3 คณะ ให้อยู่ในกรอบของคณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลการเจรจาความตกลงการค้าเสรี
ที่ตั้งขึ้นใหม่ เพื่อกำ�กับการดำ�เนินงานเกี่ยวกับการจัดทำ�ความตกลงทางการค้าเสรีในภาพรวม (แผนภาพที่ 1)

แผนภาพที่ 1 โครงสร้างกระบวนการเจรจาทำ�ความตกลงการค้าเสรี5

5

คัดลอกจาก ศิริพร สัจจานันท์. 2554. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการศึกษาแนวทางและขั้นตอนกระบวนการเจรจา
การค้าเสรีระหว่างประเทศ”. สนับสนุนโดยสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.
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1.2 ขั้นตอนการจัดทำ�ความตกลงเขตการค้าเสรี

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานทีน่ บั ได้วา่ เป็นศูนย์กลางริเริม่ การเจรจาและ
เลือกคู่เจรจา โดยมีแนวทางคัดเลือกคู่เจรจาในกรอบทวิภาคี6 เป็นหลักในการดำ�เนินการคัดเลือก และกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ ในฐานะที่มีอำ�นาจหน้าที่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความตกลงการค้าระหว่างประเทศ
ได้จัดทำ�ขั้นตอนและกระบวนการเจรจาความตกลงหลังรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 มีผลบังคับใช้ โดยแบ่งออกเป็น
5 ขั้นตอนหลัก7 ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ก่อนการเจรจา จะมีการศึกษารวบรวมข้อมูลความเป็นไปได้ในการจัดทำ�ความตกลง การรวบรวม
ข้อมูลจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดทำ�กรอบการเจรจาเพื่อนำ�เสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่ออนุมัติกรอบการเจรจา
ต่อไป โดยกรอบการเจรจาจะต้องเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดในด้านต่างๆ ตามที่ได้กำ�หนดไว้ ในขั้นตอน
นี้ควรจะมีการสร้างโจทย์การเจรจาว่าต้องการแก้ปัญหาในด้านใด และมีการศึกษาวิจัยผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงานกลาง และมีการเผยแพร่ออกสู่ภาพส่วนต่างๆ
ขัน้ ตอนที่ 2 ระหว่างการเจรจา มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพือ่ จัดทำ�ท่าทีของไทยในเรือ่ งต่างๆ
และรายงานความคืบหน้าให้แก่คณะกรรมาธิการฯ /สภาที่ปรึกษา รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 การเจรจาเสร็จสิ้น มีการสรุปผลการเจรจา นำ�เสนอต่อคณะรัฐมนตรี มีการศึกษาเพื่อดูว่า
ผลจากการเจรจานัน้ จะกระทบต่อภาคส่วนใดของประเทศในประเด็นใดทางบวกหรือลบ รวมทัง้ การเตรียมการมาตรการ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ การเตรียมการใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเจรจา รวมทั้งการเผยแพร่ผลการเจรจาและ
ลงนามในเบื้องต้น
ขั้นตอนที่ 4 ก่อนการแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน นำ�เสนอมาตรการเยียวยา มาตรการใช้สิทธิประโยชน์
รายละเอียดในหนังสือสัญญา เพื่อเสนอให้รัฐสภาเห็นชอบ หลังจากนั้น หากรัฐสภาเห็นชอบ ก็จะมีการปรับปรุง
กฎหมายภายในเพื่อรองรับ และรัฐบาลจะดำ�เนินการให้สัตยาบันความตกลงนั้นๆ ต่อไป
ขั้นตอนที่ 5 หลังความตกลงมีผลใช้บังคับ ในขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการปฏิบัติตามพันธกรณีตามความ
ตกลงนั้นๆ พร้อมไปกับการดำ�เนินมาตรการเยียวยา และการติดตามประเมินผลของการปฏิบัติตามพันธกรณี โดยจะ
มีการเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้เป็นระยะๆ
ตัวอย่างกระบวนการเจรจาความตกลงระหว่างประเทศภายใต้มาตรา 190 ที่เห็นชัดเจนคือ การเจรจาเขต
การค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ซึ่งจะกล่าวโดยละเอียดในลำ�ดับถัดไป
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบัน ประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดทำ�ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับใหม่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการเจรจาความตกลงระหว่าง
ประเทศภายใต้มาตรา 190 นั้นถูกยกเลิกไป

6
7

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. 2552. แนวทางการเจรจาการค้าระหว่างประเทศไทย ปี พ.ศ.25522556. สืบค้นจาก www.http://www.thaifta.com/trade/nego_52-56.pdf.
คัดลอกจาก ศิริพร สัจจานันท์. “การศึกษาแนวทางและขั้นตอนกระบวนการเจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศ” วารสาร
การจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2555.
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1.3 การเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป

1.3.1 สถานการณ์การเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรป
ก่อน FTA ไทย-สหภาพยุโรป: รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและสหภาพยุโรป ประกาศเจรจาความตกลงการ
ค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 ซึ่งมีคณะกรรมการร่วมจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-สหภาพยุโรป (Joint Committee for ASEAN-EU FTA) ทำ�หน้าที่ควบคุมการเจรจาในภาพรวม
ซึ่งคณะกรรมการร่วมฯ ได้มีการหารือแล้วรวม 7 ครั้ง โดยความตกลงดังกล่าว มีสาระสำ�คัญครอบคลุมการเปิด
ตลาดสินค้า การค้าภาคบริการ และการลงทุน รวมทั้งความร่วมมือในด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ทั้งสองฝ่าย
มีความเห็นแตกต่างกันมาก ได้แก่ การเปิดตลาดสินค้าและบริการ และในการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ 7
เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2552 ณ ประเทศมาเลเซีย ทั้งสองฝ่ายได้ประกาศหยุดพัก (Pause) การเจรจา เนื่องจาก
ฝ่ายสหภาพยุโรป มีปัญหาด้านนโยบายระหว่างประเทศที่ไม่ยอมรับให้พม่าเข้าร่วมในการเจรจาและไม่สามารถลงนาม
ในสัญญาใดๆ ร่วมกับพม่าได้ ประกอบกับสมาชิกอาเซียนมีความแตกต่างในระดับการพัฒนาทำ�ให้มีปัญหาในด้านการ
เปิดตลาดภูมิภาค8
ต่อมาสหภาพยุโรป ได้เสนอเปลี่ยนแนวทางการเจรจา FTA แบบภูมิภาคเป็นแบบทวิภาคี และเมื่อวันที่ 15
ธันวาคม 2552 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ได้เห็นชอบอย่างเป็นทางการให้เปลีย่ นแนวทางการเจรจาเป็นแบบทวิภาคี
กับประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเริม่ การเจรจาเป็นแบบทวิภาคีกบั ประเทศทีม่ ศี กั ยภาพ 3 ประเทศ คือ สิงคโปร์ เวียดนาม
และไทย9 ขณะนีส้ หภาพยุโรปได้ลงนามในความตกลงการค้าเสรีกบั ประเทศสิงคโปร์แล้วเมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2556
โดยสิงคโปร์ได้ผลักดันให้มีการให้สัตยาบันในความตกลงดังกล่าวเพื่อให้ความตกลงมีผลบังคับใช้ภายในปี 255810
FTA ไทย-สหภาพยุโรป: การเจรจาเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อ
วันที่ 6 มีนาคม 2556 สืบเนื่องจากการเดินทางเยือน EU อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์
ชินวัตร) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (นายมานูเอล บาโรสโซ) และนายกฯ ได้มี
แถลงการณ์เริ่มการเจรจาเจรจาเขตการค้าเสรี ไทย-สหภาพยุโรป11 โดยฝ่ายไทย มี ดร.โอฬาร ไชยประวัติ ประธาน
ผู้แทนการค้าไทย เป็นหัวหน้าคณะเจรจาฯ12
คณะเจรจาฯ ได้กำ�หนดแนวทางเจรจาแบบ comprehensive คือ รวมเรื่องการค้าสินค้า การค้าบริการ
การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไว้ในความตกลงฉบับเดียว และมีการแบ่งกลุ่มเจรจา 14 กลุ่ม ได้แก่
1) การค้าสินค้า 2) กฎว่าด้วยถิ่นกำ�เนิดสินค้า 3) การศุลกากรและการอำ�นวยความสะดวกทางการค้า 4) มาตรการ

8

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. กระทรวงพาณิชย์. ความคืบหน้าการเจรจาเขตการค้าเสรีของ ไทย กับ Thai-EU. สืบค้น
จาก http://www.thaifta.com/thaifta/Home/NegoLastestStatus/tabid/117/Default.aspx. สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม
2557.
9
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. กระทรวงพาณิชย์. ความคืบหน้าการเจรจาเขตการค้าเสรีของ ไทย กับ Thai-EU. สืบค้น
จาก http://www.thaifta.com/thaifta/Home/NegoLastestStatus/tabid/117/Default.aspx. สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม
2557.
10
สิตานันท์ พูนผลทรัพย์. เกาะติด FTA ไทย-อีย.ู คณะอนุกรรมการศึกษานโยบายด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาฯ สภาเภสัชกรรม.
สืบค้นจาก http://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=content_detail&menuid=0&itemid=442. สืบค้น
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557.
11
สิตานันท์ พูนผลทรัพย์. เกาะติด FTA ไทย-อีย.ู คณะอนุกรรมการศึกษานโยบายด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาฯ สภาเภสัชกรรม.
สืบค้นจาก http://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=content_detail&menuid=0&itemid=442. สืบค้น
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557.
12
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. กระทรวงพาณิชย์. ความคืบหน้าการเจรจาเขตการค้าเสรีของ ไทย กับ Thai-EU. สืบค้น
จาก http://www.thaifta.com/thaifta/Home/NegoLastestStatus/tabid/117/Default.aspx. สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม
2557.
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เยียวยาทางการค้า 5) อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า 6) มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 7) การค้าบริการ
8) การลงทุน 9) การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 10) ทรัพย์สินทางปัญญา 11) การแข่งขัน 12) การค้าและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 13) การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ 14) ข้อบททั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสและการบริการจัดการความ
ตกลง13
การเจรจาได้ดำ�เนินการไปแล้ว 4 รอบ โดยเริ่มเจรจารอบที่ 1 เมื่อวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2556 รอบที่ 2
วันที่ 16-20 กันยายน 2556 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อหาในการเจรจาทั้ง 2 รอบ ส่วนใหญ่เป็นการอภิปราย
เพื่อทำ�ความเข้าใจในร่างข้อบทที่ทางสหภาพยุโรปเสนอ สำ�หรับการเจรจาในรอบที่ 3 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-13
ธันวาคม 2556 และรอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน 2557 ที่บรัสเซลส์ นั้น รัฐบาลไทยได้ประกาศยุบสภา
ทำ�ให้การเจรจาทั้ง 2 รอบนี้ เป็นการอภิปรายกันระหว่าง 2 ฝ่ายเพื่อทำ�ความเข้าใจร่วมกันในเชิงเทคนิค โดยไม่เจรจา
ในเรื่องที่ผูกพันในเชิงนโยบาย14
1.3.2 สรุป กระบวนการเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรป
กระบวนการเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรป นับได้ว่าเป็นกระบวนการเจรจา FTA ชุดแรกที่กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้รเิ ริม่ ออกแบบกระบวนการเจรจาเพือ่ ให้เป็นไปตาม มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ทัง้ ที่ ยังไม่ได้มกี ารจัดทำ�กฏหมายว่าด้วยการกำ�หนดขัน้ ตอนและวิธกี ารจัดทำ�หนังสือ
สัญญา
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกแบบกระบวนการเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรป
โดยประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก ดังกล่าวข้างต้น และสามารถสรุปได้ตามแผนภาพที่ 215
จากการสัมภาษณ์ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558
ที่ผ่านมา ในขั้นตอนการเจรจาความตกลงการค้านั้น ปัจจุบัน กรมเจรจาการค้าฯ ยังคงใช้แนวทางกระบวนการเจรจา
ภายใต้กรอบมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ โดยที่ผ่านมาการออกแบบขั้นตอนการเจรจากรณีไทย-สหภาพยุโรปเป็น
กระบวนการที่กรมเจรจาการค้าฯ เห็นว่ามีความสมบูรณ์มากกว่าการเจรจา FTA อื่น สำ�หรับประเด็นที่ควรจะพัฒนา
ต่อไป เช่น ในขั้นตอนรับฟังความเห็นจากภาคประชาสังคม ควรจะมีการเผยแพร่และส่งข้อมูลให้เร็วขึ้นเพื่อให้
ภาคส่วนต่างๆ จะได้มีเวลาในการอ่าน ทำ�ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น
จะเห็นว่า กระบวนการเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรป กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้เปิดโอกาสให้
ภาคส่วนต่างๆ เข้ามีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นกว้างขวางขึ้น ดังเช่นในกระบวนการประชุมหารือรัฐ/เอกชน
จะมี 2 ส่วนได้แก่ 1) กระบวนการ Brief and Debrief ซึ่งในแต่ละรอบก่อนการเจรจาจะมีการสรุปสาระสำ�คัญ
เกีย่ วกับประเด็นและข้อห่วงใย และหลังจากการเจรจามีการสรุปสาระสำ�คัญอีกครัง้ หนึง่ เกีย่ วกับข้อเสนอของทางสหภาพ
ยุโรปและข้อห่วงใยที่เกิดขึ้น เนื่องจากอยู่ระหว่างการเจรจาก็จะต้องมีการรักษาความลับพอสมควร และ 2) คณะกรรมการร่วมรัฐ เอกชน และประชาสังคม ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมต่อไปให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้ขอ้ ตกลงจากการเจรจาเขตการเสรีของไทยก่อให้เกิดนโยบายสาธารณะทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาวะ
คนไทยอย่างแท้จริง

13

สิตานันท์ พูนผลทรัพย์. เกาะติด FTA ไทย-อีย.ู คณะอนุกรรมการศึกษานโยบายด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาฯ สภาเภสัชกรรม.
สืบค้นจาก http://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=content_detail&menuid=0&itemid=442. สืบค้น
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557.
14
สิตานันท์ พูนผลทรัพย์. เกาะติด FTA ไทย-อีย.ู คณะอนุกรรมการศึกษานโยบายด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาฯ สภาเภสัชกรรม.
สืบค้นจาก http://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=content_detail&menuid=0&itemid=442. สืบค้น
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557.
15
ปรับจากศิริพร สัจจานันท์. 2554. กระบวนการเจรจาความตกลงที่เริ่มเจรจาภายหลังรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ม.190
มีผลบังคับใช้. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการศึกษาแนวทางและขั้นตอนกระบวนการเจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศ
สนับสนุนโดย สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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1.4 กรณีศึกษาเปรียบเทียบกรอบและกระบวนการเจรจาของประเทศไทยกับประเทศต่างๆ

จากการศึกษาเปรียบเทียบกรอบและกระบวนการเจรจาของประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ซึ่งเป็นประเทศที่มีการพัฒนากระบวนการเจรจาการค้ามาเป็นเวลานาน ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง
เป็นประเทศที่มีความสำ�คัญเชิงเศรษฐกิจการค้าของประเทศไทย และสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นประเทศกำ�ลังพัฒนา
ในระบบประชาธิปไตยในทวีปเอเชียเช่นเดียวกับประเทศไทย ใน 6 ประเด็นของกระบวนการเจรจา ประกอบไปด้วย
การริเริ่มการเจรจา การพัฒนากรอบเนื้อหาของการเจรจา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจรจา บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย ความ
โปร่งใสธรรมาภิบาลของกระบวนการเจรจา และการติดตามผลการเจรจา สามารถสรุปลักษณะสำ�คัญได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการเจรจาการค้าของประเทศต่างๆ และประเทศไทย16
กระบวน
การเจรจา

สหรัฐ
อเมริกา

ญี่ปุ่น

สหภาพ
ยุโรป

สาธารณรัฐ
เกาหลี

ไทย

การริเริ่ม
การเจรจา

USTR โดยการ
คัดเลือกคู่เจรจา
มิได้มาจาก
เหตุผล
ในทางเศรษฐกิจ
เป็นหลัก โดยจะ
เชื่อมโยงการค้า
กับนโยบาย
ต่างประเทศ

METI และ MOFA
โดยการคัดเลือกคู่
เจรจาจะเน้นการ
สร้างเครือข่าย
การผลิตที่ส่งเสริม
การขยายตัวของ
ธุรกิจข้ามชาติ
ของญี่ปุ่นมากกว่า
เหตุผลเชิงมูลค่า
การค้าเพียงอย่าง
เดียว

คณะกรรมาธิการ
ยุโรป โดยการขอ
negotiating
directives จาก
คณะมนตรียุโรป
โดยการคัดเลือก
คู่เจรจาจะดำ�เนิน
ตามนโยบาย
Global Europe

ที่ประชุมรัฐมนตรี
ว่าด้วยกิจการ
เศรษฐกิจภายนอก
เป็นผู้ตัดสินใจ
การริเริ่มเจรจา
โดยมีคณะกรรมการความ
ตกลงการค้าเสรี
เป็นผู้เสนอ

กระทรวงพาณิชย์
(กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ)
และกระทรวงการ
ต่างประเทศแนวทาง
การคัดเลือกคู่เจรจา
ในอดีต (ก่อนปี
2550) ไม่ชัดเจนนัก
ขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหาร
แต่หลังจากปี 2550
ได้กำ�หนดแนวทาง
ว่าจะคัดเลือกเจรจา
กับประเทศที่สามารถ
บรรลุเป้าหมายในการ
เจรจาของไทยได้

การพัฒนา
กรอบ
เนื้อหา
การเจรจา

ครอบคลุมเรื่อง
ต่างๆ อย่างกว้าง
ขวางทั้งการค้า
สินค้าบริการ
การลงทุน
ทรัพย์สิน
ทางปัญญา
สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานแรงงาน
มีลักษณะเป็น
WTO Plus

ไม่ครอบคลุมเนื้อหา
มากเท่ากับ
สหรัฐอเมริกา
แต่มีการจัดทำ�ความ
ร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ
ด้านต่างๆ เช่น การ
ให้ความช่วยเหลือ
ทางเทคนิคและ
พยายามกันสินค้า
เกษตรหลักออกจาก
การเจรจา

ครอบคลุมเนื้อหา
ในเรื่องต่างๆ
อย่างกว้างขวาง
มีลักษณะเป็น
WTO-plus

ครอบคลุมเนื้อหา
ที่เกี่ยวกับสินค้า
อุตสาหกรรมและ
ภาคบริการทีเ่ กาหลี
มีความได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบ
และไม่เน้นการ
เจรจาด้านสินค้า
เกษตร

ไม่มีความชัดเจนว่า
จะเปิดเสรีหรือไม่เปิด
เสรีภาคเศรษฐกิจใด
แต่ได้กำ�หนด
เป้าหมายในการเจรจา
ไว้ อาทิ เพิ่มการ
ส่งออก หาแหล่ง
วัตถุดิบ หาแหล่งทุน
และแหล่งไปลงทุน
เป็นต้น

16

คัดลอกเนือ้ หาจาก ศิรพิ ร สัจจานันท์. “การศึกษาแนวทางและขัน้ ตอนกระบวนการเจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศ” วารสาร
การจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2555.
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ปัจจัย
ส่งผล
การเจรจา

โครงสร้างระบบ
การเมืองภายใน
ทีม่ กี ารคานอำ�นาจ
ระหว่างฝ่าย
บริหารและ
ฝ่ายนิติบัญญัติ

โครงสร้างระบบ
ราชการที่มีอำ�นาจ
ในการกำ�หนด
นโยบายการค้า
มากกว่าภาค
การเมือง
และรัฐสภา

คณะกรรมการ
ด้านนโยบายการค้า
ของสหภาพยุโรป
ที่เป็นผู้ศึกษา
จัดทำ�ประชา
พิจารณ์ต่างๆ
เพื่อให้ข้อเสนอ
แนะต่อคณะกรรมาธิการยุโรป
จะมีบทบาทในการ
กำ�หนดประเด็น
เจรจาค่อนข้างมาก

บทบาทของฝ่าย
บริหารมีสูงมาก
สามารถดำ�เนินการ
เจรจาไปได้โดยไม่
จำ�เป็นต้องขอความ
เห็นชอบกรอบการ
เจรจาจากรัฐสภา
ก่อน

บทบาทของฝ่าย
บริหารมีสูงมาก
ก่อนปี 2550
แต่หลังจากนัน้ บทบาท
ของภาคส่วนต่างๆ
ทั้งรัฐสภาและภาค
ประชาสังคมมีมากขึ้น

บทบาท
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

• บทบาทของ
ฝ่ายรัฐสภามีอยู่
ทุกขั้นตอนของ
การเจรจา
• บทบาทของ
กลุ่มผลประโยชน์
และภาคประชาสังคมมีอยู่กว้างขวาง ทั้งในช่วงที่
อยู่ระหว่างการ
ดำ�เนินการของ
ฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายนิติบัญญัติ

• บทบาทของฝ่าย
รัฐสภามีน้อยเป็น
เพียงรับรองความ
ตกลงตามขั้นตอน
เท่านั้น
• บทบาทกลุ่มผล
ประโยชน์ที่ผลักดัน
การเจรจามีมากทั้ง
สหพันธธุรกิจญี่ปุ่น
(Nippon Keidanren) ในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมและ
สหภาพกลางของ
สหกรณ์การเกษตร
ญี่ปุ่น (Ja Zenchu)
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการนำ�
สินค้าเกษตรออก
จากการเจรจา

• บทบาทของคณะ
กรรมาธิการยุโรป
ซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร
ของสหภาพยุโรป
มีบทบาทสูงในการ
เสนอร่างความ
ตกลงต่างๆ บทบาท
ของฝ่ายนิติบัญญัติ
หรือฝ่ายการเมือง
คือคณะมนตรีและ
สภายุโรป จะมี
ไม่มากนัก

• กลุ่มผล
ประโยชน์ที่เป็น
ตัวแทนของภาค
ธุรกิจขนาดใหญ่
หรือ Chaebol
มีมาก ในการ
กำ�หนดทิศทางการ
เจรจาโดยฝ่าย
บริหารจะปรึกษา
หารือกับกลุ่มนี้
เป็นหลักส่วนกลุ่ม
เกษตรกรมีบทบาท
น้อย

• ก่อนปี 2550
บทบาทของรัฐสภา
จำ�กัด ภาคเอกชนเน้น
สมาคมธุรกิจขนาด
ใหญ่ 3 สมาคม
ภายหลังปี 2550
บทบาทของรัฐสภา
มีมากขึ้นตาม
มาตรา 190

การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำ�ปี พ.ศ.2557
เรื่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ

กระบวน
การเจรจา

ธรรมาภิบาลของ
กระบวนการเจรจา

สหรัฐ
อเมริกา

มีความโปร่งใส
มีกระบวนการ
เจรจาที่ชัดเจน
ตั้งแต่ฝ่าย
นิติบัญญัติและ
ฝ่ายบริหาร
การเข้าร่วมของ
ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม
ในการกำ�หนด
นโยบาย มีทั้ง
ขั้นตอนมีการ
จัดตั้ง Open
Government
Initiatives
ในปี 2510 เพื่อ
เพิ่มความโปร่งใส
และการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาค
ส่วน

ญี่ปุ่น

ขาดบทบาทของภาค
ประชาสังคม บทบาท
การตรวจสอบถ่วง
ดุลจากฝ่าย
นิติบัญญัติมีน้อย
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สหภาพ
ยุโรป

สาธารณรัฐ
เกาหลี

ไทย

• ภาคประชาสังคม
สามารถเข้าไปร่วม
กระบวนการ
กำ�หนดนโยบาย
ในทีป่ ระชุม Stakeholder Consultation รวมทั้งเป็น
ส่วนหนึ่งของคณะกรรมการสังคมและ
เศรษฐกิจของ
สหภาพยุโรป และ
ร่วมในการจัดทำ�
Impact Assessment ของสหภาพ
ยุโรป

• ภาคประชาสังคม
ยังมีบทบาทน้อย
แม้ว่าจะสามารถ
เข้าร่วมการทำ�
ประชาพิจารณ์ก่อน
การเจรจาได้
แต่โอกาสในการ
เข้าร่วมกำ�หนด
นโยบายในขั้นตอน
การเจรจา
มีน้อยมาก

• บทบาทของกลุ่ม
ผลประโยชน์และ
ภาคประชาสังคม
มีกว้างขวางมากขึ้น

มีการกำ�หนด
ขั้นตอนและวิธีการ
ที่ชัดเจน รวมทั้ง
กระบวนการมี
ส่วนร่วมของภาค
ส่วนต่างๆ แต่ก็ได้
รับการวิพากษ์
วิจารณ์จากองค์กร
พัฒนาเอกชน
ถึงโอกาสอันจำ�กัด
ในการเข้าไปมี
ส่วนร่วมกำ�หนด
ท่าทีและการ
ตรวจสอบ

มีโครงสร้าง
กระบวนการและ
ขั้นตอนในการ
เจรจาชัดเจน
แต่ขาดบทบาทภาค
ประชาสังคมและ
การตรวจสอบถ่วง
ดุลจากฝ่าย
นิติบัญญัติ

ก่อนปี 2550 ความ
โปร่งใส และหลัก
เกณฑ์แนวทางต่างๆ
ในกระบวนการเจรจา
ไม่ชัดเจน
หลังปี 2550 มีความ
ชัดเจนตามมาตรา
190 ที่ใช้เป็นกรอบ
ในการกำ�หนด
กระบวนการเจรจา
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1.5 ผลกระทบของการจัดทำ� FTA ต่อเศรษฐกิจการค้าของไทย

การวิเคราะห์ผลกระทบจากการจัดทำ� FTA ของไทยกับประเทศคู่เจรจาที่เกิดขึ้นแล้วในทางปฏิบัติ ได้แก่
ประเทศอินเดีย ออสเตรเลีย จีน นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น โดยดำ�เนินการวิเคราะห์สถานะการแข่งขันในเศรษฐกิจ
รายสาขา เปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดทำ� FTA ของไทย ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก FTA รายประเทศ
สรุปดังนี้

ตารางที่ 2 ผลกระทบจากการจัดทำ� FTA ของไทยกับประเทศคู่เจรจา
ได้แก่ อินเดีย ออสเตรเลีย อาเซียน-จีน นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น

17

18

19
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ผลกระทบเชิงบวกต่อไทย

FTA ไทย-อินเดีย17
(India-Thailand Free
Trade Area: ITFTA)
ลงนามเมื่อ
9 ต.ค. 2546
• เริ่มลดภาษี Early
Harvest Scheme
(82 รายการ)
1 ก.ย. 2547
• ลดภาษีเป็น 0
วันที่ 1 ก.ย. 2549

• ไทยส่งออกสินค้าไปอินเดียรวมมูลค่า 1,228.6 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 63.2 จากปีก่อนหน้า และนำ�เข้า
สินค้าจากอินเดียมูลค่า 1,075.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 9.1 ทำ�ให้ไทยเกินดุลการค้าอินเดีย 152.7 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ
• ผล FTA ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2548 ทำ�ให้ไทยเกิน
ดุลการค้าจากอินเดียในกลุม่ 82 รายการ 206.8 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากจากในช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ไทยเกิน
ดุลอินเดียในสินค้ากลุ่มนี้เพียง 56.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
• การค้าในช่วง ม.ค.-ส.ค.254218 มูลค่าการค้ารวม 5,539.05
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่งออก 3,541.60 ล้านเหรียญสหรัฐ
การนำ�เข้า 1,997.45 ล้านเหรียญสหรัฐ ทำ�ให้ไทยเกินดุล
การค้า 1,544.15 ล้านเหรียญสหรัฐ

FTA ไทย-ออสเตรเลีย
(ความตกลงการค้าเสรี
ไทย-ออสเตรเลีย
(Thailand-Australia
Free Trade Agreement: TAFTA)
ลงนามเมื่อ
5 ก.ค. 2547
มีผลบังคับใช้
1 ม.ค. 2548

• ในภาพรวมกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมจะเป็นกลุ่มที่มีความได้
เปรียบ กลุ่มที่ได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุดคือ กลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และกลุ่มอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับ กลุ่มที่น่าจะได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจจากความตกลงมากขึ้น ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ
เสื้อผ้า และเครื่องหนัง อุตสาหกรรมผักและผลไม้ อุตสาหกรรมปลาสวยงาม อุตสาหกรรมอาหารทะเล สัตว์น้ำ� และ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปกุง้ กลุม่ สุดท้ายคือ กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
• ปี 2548-255219 หลังการตกลง การค้ารวมระหว่างไทยออสเตรเลีย มีมูลค่าเฉลี่ย 9,887.85 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
การส่งออกของไทยมีมูลค่าเฉลี่ย 6,004.66 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่การนำ�เข้ามีมูลค่าเฉลี่ย 3,883.19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไทยเป็นฝ่ายเกินดุลเฉลี่ย 2,121.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สรุป หลังจากมีความตกลง TAFTA การค้า
ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย

ผลกระทบเชิงลบต่อไทย

• กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผล
กระทบทางลบได้แก่ ภาคเกษตรกรรมทั้งประเด็นการนำ�เข้าและ
ส่งออก ได้แก่ กลุม่ อุตสาหกรรม
โคนม ที่มีต้นทุนสูงกว่าประมาณ
เท่าตัว ทำ�ให้ไม่สามารถสูใ้ นเรือ่ ง
ต้นทุนการผลิตกับผลผลิตจาก
ออสเตรเลียได้

สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง. 2548. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษายุทธศาสตร์การทำ� FTA ของไทย
เสนอสำ�นักปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์.
สำ�นักเอเชียและแปซิฟิก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. มีนาคม 2554. ข้อมูลการค้าระหว่างไทยอินเดีย. สืบค้นจาก http://www.dtn.go.th/filesupload/files/country/asia/countryprofile_India_0212.pdf.
สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2558.
สำ�นักเอเชียและแปซิฟิก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. มีนาคม 2554. ข้อมูลการค้าระหว่างไทยออสเตรเลีย. สืบค้นจาก http://www.thaifta.com/ThaiFTA/Portals/0/au_trademar54.pdf สืบค้นเมือ่ วันที่ 20 มกราคม
2558.
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ผลกระทบเชิงลบต่อไทย

FTA อาเซียน-จีน
(ASEAN-China Free
Trade Agreement)
FTA ไทยกับจีนทำ�
ในกรอบของอาเซียน
กับจีน โดยเริ่มจาก
หมวดสินค้า 01-08
ลงนามเมื่อ
4 พ.ย. 2545
มีผลบังคับใช้
1 ต.ค. 2546
ส่วนกรอบสินค้ารวม
ลงนามเมื่อ
29 พ.ย. 2547
เริ่มมีผลบังคับใช้
20 ก.ค. 2548

ผลกระทบในช่วง 10 เดือนแรกของปี 254820
• สัดส่วนการค้าไทย-จีนเท่ากับร้อยละ 8.7 ของการค้าไทย
ทั้งหมดกับต่างประเทศ
• มูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.3 ใกล้
เคียงกับค่าเฉลี่ยการค้าระหว่างกันก่อนหน้าการทำ� FTA ใน
ช่วง 3 ปีที่ผ่านมาที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.5 ทั้งนี้ ภาพการเพิ่ม
ขึ้นของการค้าระหว่างประเทศหลังทำ� FTA ยังไม่ชัดเจนนัก
อาจเนื่องมาจากการเปิดเสรีในภาพใหญ่ เพิ่งเริ่มขึ้นเมื่อเดือน
กรกฎาคมของปี 2548
• ในส่วนของสินค้าเกษตร21 พบว่า ข้าว ลำ�ไย ไทยมีความ
สามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะการส่งออกไปจีน

ผลกระทบในช่วง 10 เดือนแรก
ของปี 254818
• ไทยส่งออกสินค้าไปจีนมูลค่ารวม
7,412.9 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ
ขยายตัวร้อยละ 29.0 แต่นำ�เข้า
สิ น ค้ า จากจี น 9,167.3 ล้ า น
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ
38.8 ทำ�ให้ไทยขาดดุลการค้ากับ
จีน 1,754.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
• ในส่วนของสินค้าเกษตรของไทย
ที่ไม่สามารถแข่งขันกับนำ�เข้าจาก
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จากจีนได้คือกระเทียม
• ปี 2550-255422 การค้ารวม
มีมูลค่าเฉลี่ย 40,852.32 ล้าน
เหรียญสหรัฐ การส่งออกมีมลู ค่า
เฉลี่ย 19,206.46 ล้านเหรียญ
สหรัฐ การนำ�เข้ามีมูลค่าเฉลี่ย
21,645.85 ล้านเหรียญสหรัฐ
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.30 ต่อ
ปี ดุลการค้า ไทยเป็นฝ่ายขาดดุล
การค้ากับจีนมาโดยตลอด แม้ว่า
ในปี 2553 ไทยขาดดุลการค้าแก่
จีนลดลงเหลือ 2,764.31 ล้านเหรี ย ญสหรั ฐ ลดลงร้ อ ยละ
203.77 จากปี 2552 ซึง่ มีมลู ค่า
การขาดดุ ล ถึ ง 910.0 ล้ า น
เหรียญสหรัฐ แต่ในปี 2554 ไทย
ขาดดุลการค้าแก่จีนเพิ่มขึ้นเป็น
3,178.75 ล้านเหรียญสหรัฐ

สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง. 2548. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษายุทธศาสตร์การทำ� FTA ของไทย
เสนอสำ�นักปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์.
ศูนย์วจิ ยั เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2551. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษา
โอกาสและผลกระทบจากการทำ� FTA ของไทยที่มีต่อสาขาการเกษตร ระยะที่สอง เสนอสำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
สำ�นักเอเชียและแปซิฟิก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. กุมภาพันธ์ 2555. ข้อมูลการค้าระหว่างไทยจีน. สืบค้นจาก http://www.thaifta.com/trade/china/cn_trade.pdf สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2558.
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FTA ไทย-นิวซีแลนด์
ความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
ไทย-นิวซีแลนด์
(Thailand-New
Zealand Closer
Economic Partnership: TNZCEP)
ลงนามเมื่อ
19 เม.ย. 2548
มีผลบังคับใช้
1 ก.ค. 2548

• ในภาพรวมกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมจะเป็นกลุ่มที่มีความได้
เปรียบ กลุ่มที่ได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุดคือ กลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และกลุ่มอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับ กลุ่มที่น่าจะได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจจากความตกลงมากขึ้น ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ
เสื้อผ้า และเครื่องหนัง อุตสาหกรรมผักและผลไม้ อุตสาหกรรมปลาสวยงาม อุตสาหกรรมอาหารทะเล สัตว์น้ำ� และ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปกุง้ กลุม่ สุดท้ายคือ กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
• ปี 2548-255323 การค้ารวมระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ มีมูลค่า
เฉลี่ย 1,038.37 ล้านเหรียญสหรัฐฯ การส่งออก ของไทย
มีมูลค่าเฉลี่ย 628.47 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่การนำ�
เข้ามีมูลค่าเฉลี่ย 409.90 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ ไทยเป็นฝ่าย
เกินดุลเฉลี่ย 218.57 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยสรุป หลังจาก
มีความตกลง TNZCEP การค้าระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ ขยาย
ตัวเพิ่มขึ้น มากถึงร้อยละ 135.06

• กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบทางลบได้แก่ ภาคเกษตรกรรมทั้งประเด็นการนำ�เข้าและ
ส่งออก ได้แก่ กลุม่ อุตสาหกรรม
โคนม ที่มีต้นทุนสูงกว่าประมาณ
เท่าตัว ทำ�ให้ไม่สามารถสูใ้ นเรือ่ ง
ต้นทุนการผลิตกับผลผลิตจาก
ออสเตรเลียได้ ซึ่งสินค้านมและ
ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าที่ไทยได้รับ
ผลกระทบ

ความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น
(Japan-Thailand
Economic
Partnership
Agreement:
JTEPA)28
ลงนามเมื่อ
3 เม.ย. 2550
มีผลใช้บังคับ
1 พ.ย. 2550

1) ด้านการค้าสินค้า JTEPA ช่วยให้ไทยกับญีป่ นุ่ ได้รบั ประโยชน์
จากการลด/ยกเว้นภาษีระหว่างกันทำ�ให้ต้นทุนการค้าระหว่าง
กันลดลงและมีมูลค่าการค้าขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยมีมูลค่าการค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.2
2) สินค้าส่งออกไทยที่ได้รับประโยชน์จาก JTEPA
• สินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมโดยสินค้าเกษตร ได้แก่
สินค้าประมง ผักและผลไม้ ไก่ อาหารสัตว์ กากน้ำ�ตาล
เนื้อหมู
• สินค้าอุตสาหกรรมที่ไทยได้ประโยชน์ เช่น สิ่งทอและเครื่อง
นุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์พลาสติก สารเคมี
และเคมีภัณฑ์ และอัญมณีและเครื่องประดับ

1) ปี 2550-2553 มีมูลค่าการค้า
รวมเฉลีย่ 49.8 พันล้าน-เหรียญ
สหรัฐฯ โดยไทยส่งออกไปญี่ปุ่น
มี มู ล ค่ า เ ฉ ลี่ ย 1 8 . 6
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และนำ�
เข้าเฉลี่ย 31.2 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ
2) สินค้าของไทยที่จะได้รับผลกระทบ ได้แก่ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (แผ่นเหล็กรีดเย็น
แผ่นเหล็กชุบดีบกุ แผ่นเหล็กชุบ
โครเมียม และท่อเหล็ก) ชิน้ ส่วน
ยานยนต์ ที่ นำ � มาใช้ ป ระกอบ
รถยนต์ (กระปุกเกียร์ ห้ามล้อ
และระบบขับเคลื่อน)

1.5.1 ผลกระทบของการจัดทำ� FTA ระหว่างไทย-อินเดีย
จากข้อมูลการค้าระหว่างไทย-อินเดีย24 ของสำ�นักเอเชียและแปซิฟิก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พบว่า
อินเดียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 16 ของไทย และเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
(2550-2554) การค้ารวมมีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 6,099.13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 20.93 ต่อปี คิด
เป็นสัดส่วนการค้าเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 1.71 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย สถิติการค้าระหว่างไทย-อินเดีย
ในช่วงปี 2546-2547 ไทยนั้นพบว่า ในปี พ.ศ.2546 และปี 2547 นั้นไทยขาดดุลการค้า และในปี 2548-2554
ไทยได้ดุลการค้า ดังรายละเอียด
23

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. มีนาคม 2554. ข้อมูลการค้าระหว่างไทย-นิวซีแลนด์. สืบค้นจาก
http://www.thaifta.com/ThaiFTA/Portals/0/nz_trademar54.pdf สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558.
24
สำ�นักเอเชียและแปซิฟิก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. มีนาคม 2554. ข้อมูลการค้าระหว่างไทยอินเดีย. สืบค้นจาก http://www.dtn.go.th/filesupload/files/country/asia/countryprofile_India_0212.pdf สืบค้น
เมื่อ 20 ม.ค. 58
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สถิติการค้า
2546
(มูลค่า: ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ)
การค้ารวม

2547

2548

2549

2550

2551

2552

131
2553

2554

1,508.4 2,048.9 2,805.9 3,427.9 4,729.0 5,974.8 4,951.4 6,646.3 8,194.03

ส่งออก

638.5

913.2

1,529.7 1,810.0 2,662.9 3,345.1 3,223.8 4,393.5 5,181.44

นำ�เข้า

869.9

1,135.7 1,276.2 1,617.9 2,066.1 2,629.7 1,727.6 2,252.7 3,012.59

ดุลการค้า

-231.3

-222.5

253.4

192.1

596.8

715.3

1,496.1 2,140.8 2,168.84

จากการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย25 เกีย่ วกับผลกระทบทางเศรษฐกิจในภาพรวม
จากการจัดทำ� AIFTA หลังมีผลบังคับใช้แล้วตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2553 ในสถานการณ์ทมี่ กี ารเปิดเสรีการค้าสินค้า
อย่างเต็มที่แล้ว การเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุนจะส่งผลกระทบทางบวกต่อระบบเศรษฐกิจไทย โดยการเปิด
เสรีในระดับที่สูงขึ้นจะทำ�ให้มีผลดีต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น สถิติการค้าระหว่างไทยกับอินเดียหลังความตกลง
AIFTA มีผลบังคับใช้ การค้าในช่วง ม.ค.-ส.ค.2554 มูลค่าการค้ารวม 5,539.05 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่งออก
3,541.60 ล้านเหรียญสหรัฐ การนำ�เข้า 1,997.45 ล้านเหรียญสหรัฐ ทำ�ให้ไทยเกินดุลการค้า 1,544.15 ล้านเหรียญ
สหรัฐ
1.5.2 ผลกระทบของการจัดทำ� FTA ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย
จากข้อมูลการค้าระหว่างไทย-ออสเตรเลีย26 ของสำ�นักเอเชียและแปซิฟิก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
พบว่า ก่อนและหลังมีความตกลง TAFTA ระยะ 5 ปี ก่อนมีความตกลงฯ ในปี 2543-2547 การค้ารวมระหว่าง
ไทย-ออสเตรเลีย มีมูลค่าเฉลี่ย 3,406.90 ล้านเหรียญสหรัฐฯ การส่งออกของไทยมีมูลค่าเฉลี่ย 1,853.46
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่การนำ�เข้ามีมูลค่าเฉลี่ย 1,553.44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งไทยเป็นฝ่ายเกินดุลเฉลี่ย
300.01 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ระยะ 5 ปี หลังความตกลงฯ บังคับใช้ 2548-2552 การค้ารวมระหว่างไทย-ออสเตรเลีย
มีมูลค่าเฉลี่ย 9,887.85 ล้านเหรียญสหรัฐฯ การส่งออกของไทยมีมูลค่าเฉลี่ย 6,004.66 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ในขณะที่การนำ�เข้ามีมูลค่าเฉลี่ย 3,883.19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไทยเป็นฝ่ายเกินดุลเฉลี่ย 2,121.46 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ สรุป หลังจากมีความตกลง TAFTA การค้าระหว่างไทย-ออสเตรเลีย ขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่าตัว
จากการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย27 พบว่าผลกระทบจากความตกลงการค้าเสรี
ไทย-ออสเตรเลีย นั้นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับน่าจะเป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด และอุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้า และเครื่องหนัง อุตสาหกรรมผักและผลไม้
อุตสาหกรรมปลาสวยงาม อุตสาหกรรมอาหารทะเล สัตว์น้ำ� และผลิตภัณฑ์แปรรูปกุ้งคาดว่าน่าจะได้รับผลประโยชน์
มากขึ้น ในส่วนภาคการเกษตรเป็นภาคที่ได้รับผลกระทบที่ชัดเจนทั้งประเด็นการนำ�เข้าและการส่งออก ในส่วนของ
สินค้าเกษตร โดยเฉพาะในกลุ่มอาหารนั้นไทยเผชิญการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีอย่างรุนแรงจนไม่สามารถส่งออก
สินค้าบางชนิดได้
25

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2556. รายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์
จากความตกลงการค้าเสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต-ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย”
เสนอต่อ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
26
สำ�นักเอเชียและแปซิฟิก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. มีนาคม 2554. ข้อมูลการค้าระหว่างไทยออสเตรเลีย. สืบค้นจาก http://www.thaifta.com/ThaiFTA/Portals/0/au_trademar54.pdf สืบค้นเมือ่ วันที่ 20 มกราคม
2558
27
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2556. รายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์
จากความตกลงการค้าเสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต-ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย”
เสนอต่อ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
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สำ�หรับด้านการนำ�เข้านั้น สินค้าจากประเทศออสเตรเลีย นับเป็นภาวะคุกคามที่สำ�คัญต่อการผลิตโคเนื้อและ
โคนมของไทย ประเทศไทยไม่สามารถสู้ในเรื่องต้นทุนการผลิตกับผลผลิตจากออสเตรเลียได้เลย โดยมีต้นทุนสูงกว่า
ประมาณเท่าตัว ดังนั้นจึงต้องการให้มีการปกป้องต่อไปด้วยเหตุผลของความมั่นคงทางด้านอาหาร (food security)
โดยต้องการให้น�ำ สินค้าออกจากการผูกพัน และเห็นว่าไทยควรคงการกำ�หนดโควต้าในปัจจุบนั ประกอบกับให้มมี าตรการ
ป้องกันการสวมสิทธิ์นมนำ�เข้าจากประเทศเพื่อนบ้านและทบทวนข้อกำ�หนดเรื่องโรคปากเท้าเปื่อยเช่นเดียวกับโคเนื้อ
ในส่วนของอุตสาหกรรมอาหารกลุ่มอาหารทะเลและไก่ได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการที่ส่งออกไป
ออสเตรเลียติดกฎกติกาเรื่องสุขอนามัยเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะการตรวจสอบเชื้อโรค ทั้งๆ ที่สินค้าบางชนิดทาง
ออสเตรเลียไม่สามารถผลิตได้ แต่มีข้ออ้างเรื่องเชื้อโรคที่อาจจะเข้าไประบาดภายในประเทศ ทั้งนี้ในกรณีสินค้าที่เป็น
อาหาร มีความเป็นไปได้สูงว่าออสเตรเลียพยายามที่จะกีดกันสินค้าจากไทย (และประเทศอื่นๆ) เนื่องจากประเทศ
ออสเตรเลียก็เป็นประเทศที่มีการผลิตสินค้าเกษตรในระดับสูงจึงอาจมีประเด็นในเรื่องของผลผลิตในประเทศ และ
Food Security มาเกี่ยวข้องด้วย รวมทั้งในส่วนของผลไม้ ผลไม้ไทยเข้าไปทำ�ตลาดได้น้อยมาก ซึ่งปัญหาหลักไม่ได้
มาจากข้อตกลงแต่เป็นการกำ�หนดมาตรฐาน SPS สุขอนามัยของร้านค้ารายใหญ่ของประเทศ (Supermarket)
ที่กำ�หนดมาตรฐานไว้สูงจนสินค้าไทยไม่สามารถเข้าไปขายในร้านดังกล่าวได้
นอกจากนี้ข้อมูลจากการศึกษาของจารึก สิงหปรีชาและคณะ (2551) ประเทศไทยมีการนำ�เข้า นมและ
ผลิตภัณฑ์นมจากนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกามากที่สุด การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบรายอุตสาหกรรม
ในส่วนของอุตสาหกรรมโคนม ที่ได้สรุปจากงานศึกษาต่างๆ ว่า สินค้าโคนมเป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพในการผลิต
ต่ำ�กว่าออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ทำ�ให้ทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์ในสินค้าโคนมและผลิตภัณฑ์ แม้ว่าเมื่อมีการ
ลดภาษีนมผงจะเป็นผลดีกบั อุตสาหกรรมแปรรูป แต่อาจเป็นผลเสียต่อผูผ้ ลิตน้�ำ นมดิบภายในประเทศ เนือ่ งจากสามารถ
ใช้แทนกันได้ ปัญหาที่สำ�คัญของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมคือปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้นทุนค่า
อาหารสัตว์ทั้งอาหารข้นและอาหารหยาบซึ่งมีราคาสูงขึ้นมาโดยตลอด นอกจากนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีการจัดการ
ฟาร์มที่ไม่ดีคือ ผลผลิตต่ำ�ต้นทุนการผลิตสูงเมื่อเปรียบเทียบกับราคาน้ำ�นมดิบที่เกษตรกรได้รับ ดังนั้นถึงแม้ว่าราคา
น้ำ�นมดิบในช่วงการศึกษาจะปรับตัวสูงขึ้น แต่เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น
จึงทำ�ให้เกษตรกรเลี้ยงโคนมแข่งขันได้ยาก
1.5.3 ผลกระทบของการจัดทำ� FTA ระหว่างไทย-จีน
จากข้อมูลการค้าระหว่างไทย-จีน28 ของสำ�นักเอเชียและแปซิฟิก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พบว่า
ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2550-2554) การค้ารวม การค้ารวมมีมูลค่าเฉลี่ย 40,852.32 ล้าน เหรียญสหรัฐ
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.10 ต่อปี โดยในปี 2554 การค้ารวมมีมูลค่า 57,983.56 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2553 ร้อยละ 26.85 และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 2 ของไทย การส่งออก การส่งออกมีมูลค่าเฉลี่ย 19,206.46
ล้านเหรียญสหรัฐ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.20 ต่อปี โดยในปี 2554 การส่งออกมีมูลค่า 27,402.40 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 27.61 การนำ�เข้า การนำ�เข้ามีมูลค่าเฉลี่ย 21,645.85 ล้านเหรียญสหรัฐ
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.30 ต่อปี โดยในปี 2554 การนำ�เข้ามีมูลค่า 30,581.15 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2553 ร้อยละ 26.17 ดุลการค้า ไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้ากับจีนมาโดยตลอด แม้ว่า ในปี 2553 ไทยขาดดุล
การค้าแก่จีนลดลงเหลือ 2,764.31 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 203.77 จากปี 2552 ซึ่งมีมูลค่าการขาดดุลถึง
910.0 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ในปี 2554 ไทยขาดดุลการค้าแก่จีนเพิ่มขึ้นเป็น 3,178.75 ล้านเหรียญสหรัฐ

28

สำ�นักเอเชียและแปซิฟิก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. กุมภาพันธ์ 2555. ข้อมูลการค้าระหว่างไทยจีน. สืบค้นจาก http://www.thaifta.com/trade/china/cn_trade.pdf สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2558.
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1.5.4 ผลกระทบของการจัดทำ� FTA ระหว่างไทย-นิวซีแลนด์
จากข้อมูลการค้าระหว่างไทย-นิวซีแลนด์29 ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พบว่า ก่อนและหลังมีความ
ตกลง TNZCEP ระยะ 5 ปี ก่อนมีความตกลงฯ (2543-2547) การค้ารวมระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ มีมูลค่าเฉลี่ย
441.75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ การส่งออกของไทยมีมูลค่าเฉลี่ย 233.75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่การนำ�เข้า
มีมูลค่าเฉลี่ย 208 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งไทยเป็นฝ่ายเกินดุลเฉลี่ย 25.75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ระยะ 6 ปี
หลังความตกลงฯ บังคับใช้ (2548-2553) การค้ารวมระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ มีมูลค่าเฉลี่ย 1,038.37 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ การส่งออกของไทยมีมูลค่าเฉลี่ย 628.47 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่การนำ�เข้ามีมูลค่าเฉลี่ย 409.90
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไทยเป็นฝ่ายเกินดุลเฉลีย่ 218.57 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยสรุป หลังจากมีความตกลง TNZCEP
การค้าระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ ขยายตัวเพิ่มขึ้น มากถึงร้อยละ 135.06 (ประมาณ 2.3 เท่าตัว)
จากการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย30 พบว่าผลกระทบจากความตกลงการค้าเสรี
ไทย-นิวซีแลนด์ นั้นภาคการเกษตรเป็นภาคที่ได้รับผลกระทบที่ชัดเจนทั้งประเด็นการนำ�เข้าและการส่งออก ในส่วน
ของสินค้าเกษตร โดยเฉพาะในกลุ่มอาหารนั้นไทยเผชิญการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีอย่างรุนแรงจนไม่สามารถ
ส่งออกสินค้าบางชนิดได้ เนื่องจากนิวซีแลนด์ใช้เกณฑ์การปกป้องสินค้าเกษตรเช่นเดียวกับออสเตรเลีย และมักมี
แนวทางการเจรจาเช่นเดียวกับออสเตรเลีย สำ�หรับด้านการนำ�เข้านั้นนิวซีแลนด์มีความได้เปรียบในสินค้านมและ
ผลิตภัณฑ์มากกว่าไทยเป็นอย่างมาก สินค้าในกลุ่มอาหารบางประเภทถูกมาตรการการกีดกันที่มิใช่ภาษีที่รุนแรง เช่น
ในกรณี ไก่ และกุ้ง ผู้ประกอบการต้องการเห็นกลยุทธ์ในการเจรจา เพื่อผ่อนปรนมาตรการเหล่านี้ ซึ่งนิวซีแลนด์
ใช้เกณฑ์กำ�หนดเช่นเดียวกับออสเตรเลีย โดยที่ทั้งสองประเทศใช้เหตุผลทางด้านมาตรฐานเป็นข้อแย้งเพื่อประโยชน์
ทางความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ สำ�หรับโคนม ประเทศไทยเสียเปรียบในการผลิต ทั้งจากภูมิอากาศ พื้นที่เพาะ
เลี้ยงและอาหารสัตว์ จึงทำ�ให้เสียเปรียบในเรื่องต้นทุนการผลิตกับนิวซีแลนด์เป็นอย่างมาก โดยผู้ประกอบการพบว่า
ไทยมีตน้ ทุนสูงกว่าประมาณเท่าตัว ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการไทยจึงต้องการให้มกี ารปกป้องอุตสาหกรรมต่อไปด้วยเหตุผล
ของความมั่นคงทางด้านอาหาร (food security) โดยต้องการให้นำ�สินค้าออกจากการผูกพัน และเห็นว่าไทยควรคง
การกำ�หนดโควตาในปัจจุบัน ประกอบกับให้มีมาตรการป้องกันการสวมสิทธิ์นมนำ�เข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน
1.5.5 ผลกระทบของการจัดทำ� FTA ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น
จากการศึกษาของศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์31 ทำ�การวิเคราะห์ผลกระทบ JTEPA
ซึ่งเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 2550 และผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต หลังจากที่ JTEPA มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นมา พบว่า ผลกระทบการเปิดตลาดการค้าสินค้า ในด้านการค้าสินค้า JTEPA
ช่วยให้ไทยกับญี่ปุ่นได้รับประโยชน์จากการลด/ยกเว้นภาษีระหว่างกันทำ�ให้ต้นทุนการค้าระหว่างกันลดลงและมีมูลค่า
การค้าขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าการค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.2 เมื่อเทียบกับก่อนทำ� JTEPA

29

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. มีนาคม 2554. ข้อมูลการค้าระหว่างไทย-นิวซีแลนด์. สืบค้นจาก http:
//www.thaifta.com/ThaiFTA/Portals/0/nz_trademar54.pdf. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558.
30
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2556. รายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จาก
ความตกลงการค้าเสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต-ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทยนิวซีแลนด์” เสนอต่อ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.
31
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. (2554) . รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาผลกระทบและแนวทาง
การเจรจาทบทวนความตกลงในพันธกรณีตา่ งๆ และการใช้ประโยชน์จากความตกลงหุน้ ส่วนเศรษฐกิจไทย-ญีป่ นุ่ เสนอต่อกรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.
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กล่าวคือ ในช่วง 4 ปีก่อน JTEPA มีผลใช้บังคับ (2546-2549) ไทยกับญี่ปุ่นมีมูลค่าการค้ารวมเฉลี่ย 37.1
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยส่งออกไปญี่ปุ่นมีมูลค่าเฉลี่ย 14.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และนำ�เข้าเฉลี่ย 23.0
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ในช่วง 4 ปีหลัง JTEPA มีผลใช้บังคับ (2550-2553) ไทยกับญี่ปุ่นมีมูลค่า
การค้ารวมเฉลี่ย 49.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยส่งออกไปญี่ปุ่นมีมูลค่าเฉลี่ย 18.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
และนำ�เข้าเฉลี่ย 31.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออกไทยที่ได้รับประโยชน์จาก JTEPA ครอบคลุมทั้งสินค้า
เกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมโดยสินค้าเกษตร ได้แก่ สินค้าประมง ผักและผลไม้ ไก่ อาหารสัตว์ กากน้ำ�ตาล
เนื้อหมู โดยไทยมีมูลค่าการส่งออกที่ใช้สิทธิประโยชน์ JTEPA เฉลี่ย 3 ปี (2551-2553) คิดเป็นร้อยละ 68.1
ของมูลค่าการส่งออกรวมของสินค้าที่ได้สิทธิประโยชน์ สินค้าอุตสาหกรรมที่ไทยได้ประโยชน์ เช่น สิ่งทอและเครื่อง
นุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์พลาสติก สารเคมีและเคมีภัณฑ์ และอัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าของ
ไทยที่จะได้รับผลกระทบจากการเปิดตลาดดังกล่าว ได้แก่ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (แผ่นเหล็กรีดเย็น แผ่นเหล็ก
ชุบดีบุก แผ่นเหล็กชุบโครเมียม และท่อเหล็ก) ชิ้นส่วนยานยนต์ที่นำ�มาใช้ประกอบรถยนต์ (กระปุกเกียร์ ห้ามล้อ
และระบบขับเคลื่อน) โดยไทยมีมูลค่าการนำ�เข้าที่ใช้สิทธิประโยชน์ JTEPA เฉลี่ย 3 ปี (2551-2553) คิดเป็น
ร้อยละ 8.4 ของมูลค่าการนำ�เข้าสินค้าทุกรายการ
ข้อมูลการค้าระหว่างไทย-ญี่ปุ่น32 ของสำ�นักเอเชียแปซิฟิก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พบว่า การค้า
รวมในช่วง 3 ปี พ.ศ.2550-2552 มีมูลค่าการค้าเฉลี่ยปีละ 46,961.33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในปี 2553
(ม.ค.-ธ.ค.) การค้ารวมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมีมูลค่า 58,271.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สูงขึ้นจากปี 2552 (ม.ค.-ธ.ค.)
ที่มีมูลค่า 40,747.11 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 43.01 การส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นมีมูลค่าเฉลี่ยปีละ
17,981.58 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในปี 2553 (ม.ค.-ธ.ค.) ไทยส่งออกไปญี่ปุ่นมูลค่า 20,415.71 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2552 (ม.ค.-ธ.ค.) ที่มีมูลค่า 15,723.68 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 29.84 สินค้า
ส่งออกสำ�คัญของไทยไปญีป่ นุ่ ได้แก่ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยางพารา แผงวงจรไฟฟ้า ไก่แปรรูป อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องสำ�อาง สบู่ และ
ผลิตภัณฑ์รักษาผิว เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เป็นต้น
การนำ�เข้า: ในปี 2552 ญี่ปุ่นเป็นแหล่งนำ�เข้าอันดับที่ 1 ของไทย การนำ�เข้าของไทยจากญี่ปุ่นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
(2550-2552) มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 28,979.78 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในปี 2553 (ม.ค.-ธ.ค.) ไทยนำ�เข้าจากญี่ปุ่น
มูลค่า 34,573.78 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2552 (ม.ค.-ธ.ค.) ที่มีมูลค่า 25,023.42
ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 51.28 สินค้านำ�เข้าสำ�คัญของไทยจากญี่ปุ่น ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครือ่ งจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า
เคมีภณ
ั ฑ์สนิ แร่โลหะ เศษโลหะอืน่ ๆ เครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ผลิตภัณฑ์ท�ำ จากพลาสติก และผลิตภัณฑ์
โลหะ เป็นต้น ดุลการค้า ไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้ามาโดยตลอด โดยในช่วงปี 2550-2552 ไทยขาดดุลการค้า
กับญี่ปุ่นเฉลี่ยปีละ 10,998.20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2553 (ม.ค.-ธ.ค.) ไทยขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่นคิดเป็นมูลค่า
17,440.42 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำ�หรับปี 2552 (ม.ค.-ธ.ค.) ไทยขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่นคิดเป็นมูลค่า 9,299.74
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

32

สำ�นักเอเชียและแปซิฟิก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. กุมภาพันธ์ 2554. ข้อมูลการค้าระหว่างไทยญี่ปุ่น. สืบค้นจาก http://www.thaifta.com/ThaiFTA/Portals/0/jp_trademar54.pdf. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม
2558.
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ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลของ เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง และคณะ33 ที่กล่าวถึง การลงนามในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
ไทย-ญี่ปุ่น หรือ Japan-Thailand Economic Partnership Agreement (JTEPA) ว่าความตกลงฯ ดังกล่าวมีเจตนา
ที่ต้องการจะเปิดให้มีการค้าขายของเสียทั่วไปและของเสียอันตรายอย่างเสรี จากข้อตกลง JTEPA จะช่วยลดอัตรา
ภาษีนำ�เข้าที่เคยมีในอดีตไว้จนเหลืออัตราร้อยละ 0 ในระยะเวลา 10 ปี นับจากปีที่ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้เป็นต้น
ไป ด้วยเงื่อนไขดังกล่าวจึงตีความได้ว่าข้อตกลงนี้จะเอื้อให้การนำ�เข้าของเสียอันตรายต่างๆ เป็นไปได้ง่ายขึ้น ในฐานะ
ที่เป็น “สินค้า” จากการสำ�รวจเบื้องต้นถึงสถิติการนำ�เข้าของเสียอันตรายกลุ่มเคมีระหว่างปี พ.ศ.2550-2554
พบว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยมีการนำ�เข้าของเสียกลุ่มเคมีปีละหลายพันตัน และเป็นการนำ�เข้าจากประเทศ
ญี่ปุ่นสูงที่สุด ประกอบกับการแก้ปัญหาเรื่องขยะโดยมีการศึกษาวิจัยถึงแนวโน้ม ข้อดี-ข้อเสียของการลงทุนทำ�ธุรกิจ
รีไซเคิลของเสียในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการของเสียระหว่างประเทศที่เรียกว่า
“การสร้างเครือข่ายรีไซเคิลระหว่างประเทศในเอเชีย” (Networking International Recycling Zones in Asia)
ซึ่งยุทธศาสตร์นี้สอดคล้องกับการปรับปรุงนโยบายและการแก้ไขกฎหมายของญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมนโยบาย 3R คือ
การลด (reduce) การนำ�กลับมาใช้ใหม่ (re-use) และการรีไซเคิล (recycle) และนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ต้องการ
สร้างตลาดในภูมิภาคเอเชียสำ�หรับขยะรีไซเคิลรวมทั้งของเสียอันตรายการจัดตั้งตลาดรีไซเคิลในเอเชียจะทำ�ให้ญี่ปุ่น
หลุดพ้นจากความเสี่ยงด้านภาระต่างๆ และปัญหาในการกำ�จัดขยะโดยเฉพาะขยะอันตรายในประเทศของตน ในขณะ
เดียวกัน ญีป่ นุ่ ก็สามารถขายเทคโนโลยีไปยังประเทศกำ�ลังพัฒนาเพือ่ ใช้ก�ำ จัดขยะทีม่ าจากประเทศของตนได้อกี ต่อหนึง่

เสียงสะท้อนจากภาคประชาชน
ในที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจำ�ปี 2557 ได้พิจารณาทบทวนระเบียบวาระการป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ ซึง่ ในทีป่ ระชุมนีไ้ ด้มตี วั แทนสมัชชาสุขภาพได้ให้ขอ้ มูล
เพิ่มเติม เช่น ตัวแทนสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง ได้กล่าวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปิดการค้าเสรีระหว่างไทย-จีน
หรือการค้าเสรีระหว่างไทย-ญี่ปุ่นนี้ ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างรุนแรง เช่น กรณีการทำ�เอฟทีเอกับญี่ปุ่นก็เกิด
ปัญหาเรือ่ งการนำ�ขยะมาทิง้ ทีป่ ระเทศไทย ทีป่ ญ
ั หาก็ยงั ไม่สามารถแก้ไขได้ กรณีการทำ�เอฟทีเอกับจีน เกษตรกรผูป้ ลูก
หอม กระเทียม ก็ได้รับผลกระทบ ผลไม้จากจีนก็ส่งเข้ามาเยอะและไม่มีการตรวจสารเคมีที่ปนเปื้อนในผักผลไม้
เหล่านั้น จากผลกระทบที่เกิดขึ้นทำ�ให้ภาคประชาชนเป็นห่วงต่อการเจรจาครั้งต่อไปกับประเทศต่างๆ ตัวแทนสมัชชา
สุขภาพจังหวัดพัทลุง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดเกษตรกรรม เกษตรผู้เลี้ยงโคนมได้รับผล
กระทบมาก
และในการประชุม HIA conference ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2558 มีเสียงสะท้อนจากภาค
เกษตรเรื่องผลกระทบจากกระบวนการเจรจาการค้า โดยเฉพาะน้ำ�ตาล ที่ถึงแม้ว่าในภาพรวมตัวเลขทางเศรษฐกิจจะ
ดูดี แต่มีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบบางคนต้องออกจากอาชีพดังกล่าว ซึ่งในส่วนของการแก้ไขปัญหาจำ�เป็นที่ต้อง
มีการเตรียมพร้อม เพื่อสร้างศักยภาพให้กับกลุ่มอ่อนไหวที่จะได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการปรับปรุง
คุณภาพ และการดำ�เนินงานที่เป็นนโยบายระดับชาติ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศวาระเรื่องเกษตรอินทรีย์ การลดการ
ใช้สารเคมีการเกษตร เป็นต้น

33

เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง, วลัยพร มุขสุวรรณ และจุฑามาศ ทรัพย์ประดิษฐ์. ศูนย์จัดการขยะครบวงจร รูปแบบใหม่ของขยะข้าม
พรมแดน. 28 พฤษภาคม 2555. สื บ ค้ น จาก http://thaiecoalert.org/th/userfiles/Documents/
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY_YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY.pdf. สืบค้นเมือ่ 20 มกราคม
2558.
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สรุปประเด็น การประเมินผลกระทบนัน้ ควรคำ�นึงถึงความสมดุลทัง้ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม
และสุขภาพ และในการติดตามผลกระทบควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ก่อนการ
เจรจาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังการเจรจาเพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนากระบวนการผลกระทบต่อไปในอนาคต กระบวนการ
ติดตามผลกระทบในปัจจุบันจะเป็นหน่วยงาน องค์กรรัฐ นักวิชาการ เป็นคนทำ�การศึกษาและติดตามผลกระทบ
ซึ่งจากการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินั้นแสดงให้เห็นว่าภาคประชาชนก็สามารถเป็นผู้ติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้น
ได้ กระบวนการติดตามตรวจสอบโดยสาธารณะ (public monitoring) เป็นสิ่งที่สำ�คัญเพื่อให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าง
รอบด้าน และควรมีการศึกษาติดตามมาตรการการเยียวยาที่กำ�หนดไว้ว่าสามารถบรรเทาและเยียวยาผลกระทบที่เกิด
ขึ้นได้หรือไม่
ข้อเสนอแนะ
• ควรมีการทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เดิม และจัดโครงสร้างคณะกรรมการใหม่
		 ให้มีความเหมาะสม มีองค์ประกอบที่ครบถ้วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยคณะ		 กรรมการที่จะเกิดขึ้นนั้น อาจจะต้องมีทั้งคณะใหญ่ และอนุกรรมการในเรื่องต่างๆ ที่มีความเข้าใจในแต่ละ
		 ประเด็น มีการกำ�หนดพันธกิจ (mission) กรอบการทำ�งานที่ชัดเจน และที่สำ�คัญคือต้องเป็นส่วนหนึ่งของ
		 กระบวนการเจรจา โดยในที่ นี้ อ าจกำ � หนดให้ ท างกรมเจรจาการค้ า ระหว่ า งประเทศ และสำ � นั ก งาน
		 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นเลขาในคณะกรรมการชุดดังกล่าว
• ควรมีการกำ�หนดยุทธศาสตร์การเจรจาการค้า เนือ่ งจากเป็นประเด็นทีส่ �ำ คัญ และเพือ่ เป็นการเตรียมข้อมูล
		 นำ�ไปสู่การเจรจาเชิงรุกได้มากยิ่งขึ้น
• เป้าหมายของการนำ�การประเมินผลกระทบมาใช้ในกระบวนการเจรจาการค้า ต้องเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน
• ควรมีการคณะกรรมาธิการวุฒิสภา ทั้งสามัญ และวิสามัญ เพื่อการพิจารณากรอบการเจรจาการค้า และ
		 มีอำ�นาจในการเรียกข้อมูล รายงานประกอบต่างๆ ได้
• ผูท้ จี่ ะมาดำ�รงตำ�แหน่งประธานคณะกรรมการติดตามผลกระทบ ควรเป็นบุคคลทีม่ คี ณ
ุ วุฒิ วัยวุฒิ สถานภาพ
		 ที่เหมาะสม เนื่องจากจะต้องทำ�งานประสานกับหลายภาคส่วน และต้องมีการสั่งการที่รวดเร็ว รวมทั้ง
		 คณะกรรมการควรเป็นบุคคลที่ทำ�งานในลักษณะ change champion ที่จะคอยติดตามการดำ�เนินงาน
		 ให้เป็นไปตามที่ได้วางไว้
• ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเจรจาการค้า เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ
		 กับรายงานศึกษาความเป็นไปได้กอ่ นการเจรจาการค้า โดยดูหลายมิตปิ ระกอบกันไม่เพียงแต่มติ ดิ า้ นเศรษฐกิจ
		 เช่น มิติผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม อันจะนำ�ไปสู่การแก้ไขเนื้อหาและกำ�หนดการเจรจาในครั้งอื่นๆ
		 ต่อไป
• ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการเจรจาการค้าภายหลังจากที่ได้
		 เซ็นสัญญาไปแล้ว ว่าได้มีการเยียวยาตามข้อเสนอที่ได้นำ�เสนอไว้หรือไม่ และผลจากการเยียวยาเป็น
		 เช่นไร กองทุนที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับในการเจรจาต่อไป
• ควรมีการวางกลไกถาวรในการติดตามตรวจสอบการเจรจาการค้า (monitoring) โดยเฉพาะการทำ� Public
		 monitoring และมีการกำ�หนดบทบาทหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบในกระบวนการติดตามตรวจสอบ เช่น
		 คณะกรรมการอิสระเพือ่ คุม้ ครองผูบ้ ริโภค โดยกลไกดังกล่าวจะต้องออกแบบให้มกี ารฝังตัวอยูใ่ นกระบวนการ
		 เจรจา
• การสร้างการมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ เป็นเรื่องที่มีความสำ�คัญ ควรมีการออกแบบกลไกให้ผู้ที่ได้รับ
		 ผลกระทบหรือกลุ่มอ่อนไหวสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างมีคุณภาพ
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บทที่ 2

กระบวนการประเมินผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
ในบทนี้จะกล่าวถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าเสรี และการประเมินผลกระทบโดยจะ
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
• ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าเสรี และการประเมินผลกระทบของประเทศไทย
• ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าเสรี และการประเมินผลกระทบของต่างประเทศ
		 กรณีสหภาพยุโรป

2.1 ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าเสรี และการประเมินผลกระทบของไทย

2.1.1 มาตรา 190 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดทำ�ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการเจรจาความตกลงระหว่างประเทศภายใต้มาตรา 190
นั้นถูกยกเลิกไป
กระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทย ได้เริม่ มาตัง้ แต่ปี พ.ศ.2542 ภายใต้รฐั ธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.
2540 สมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย โดยมีการศึกษาความเป็นไปได้ของการเจรจา หากยังไม่ได้มีการดำ�เนินการใดๆ
จนกระทั่งช่วงรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (พ.ศ.2544-2549) ได้เริ่มมีการดำ�เนินการจัดทำ�ความตกลงการค้าเสรี
กับประเทศต่างๆ การดำ�เนินการเจรจาการค้าเสรีในยุคนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งการเลือกประเทศเจรจา การจัดทำ�
กรอบการเจรจา การดำ�เนินการสรุปผลการเจรจา อันเนื่องมาจากบทบาทของฝ่ายบริหารที่เข้มแข็ง และไม่ต้องมีการ
ขอความเห็นชอบในการจัดทำ�ความตกลงจากรัฐสภา ตามทีร่ ฐั บาลใช้ดลุ ยพินจิ ในการตีความมาตรา 224 ว่าความตกลง
FTA ไม่เข้าข่ายต้องให้รฐั สภาเห็นชอบ ก่อให้เกิดการวิพากษ์วจิ ารณ์ในหลายประเด็นไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของความโปร่งใส
การขาดการตรวจสอบ และถ่วงดุลของฝ่ายนิติบัญญัติ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย34
จากจุดอ่อนและข้อวิพากษ์ทเี่ กิดขึ้น นำ�ไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการจัดทำ�การตกลง
ทางการค้า และการแก้ไขบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2550 มาตรา 190 ที่ได้
ปรับปรุงเพิ่มเติมจากมาตรา 224 โดยได้เพิ่มประเภทของสัญญาที่ต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาจากสองประเภทเป็น
ห้าประเภท และได้กำ�หนดกระบวนการ และขั้นตอนในการจัดทำ�สนธิสัญญาที่มีภาคประชาชนและฝ่ายนิติบัญญัติเข้า
มาร่วมด้วย ตามที่ปรากฏในมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ดังต่อไปนี35้
“หนังสือสัญญาใดมีบทเปลีย่ นแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพืน้ ทีน่ อกอาณาเขตซึง่ ประเทศไทยมีสทิ ธิ อธิปไตย
หรือมีเขตอำ�นาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็น
ไปตามสัญญา หรือมี ผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพัน
ด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำ�คัญ ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้
รัฐสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว”
34

ศิรพิ ร สัจจานันท์. 2554. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการ “ศึกษาแนวทางและขัน้ ตอนกระบวนการเจรจาการค้าเสรีระหว่าง
ประเทศ”. สนับสนุนโดยสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.
35
เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, พรชัย ฬิลหาเวสส, ณัฏฐณิชา อเนกสมบูรณ์ผล “ผลกระทบของมาตรา
190 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ว่าด้วยการจัดทำ�หนังสือสัญญาระหว่างประเทศต่อการค้าและการ
ลงทุนของประเทศไทย” สิงหาคม 2554.
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นอกจากนี้ ในวรรคสามและวรรคสี่ของมาตราดังกล่าว ยังระบุด้วยว่า
“ก่อนการดำ�เนินการเพื่อทำ�หนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศตามวรรคสอง
คณะรัฐมนตรีต้องให้ข้อมูลและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และต้องชี้แจงต่อรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือ
สัญญานั้น ในการนี้ให้คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบด้วย
เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแล้ว ก่อนที่จะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน คณะรัฐมนตรีต้องให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น และในกรณีที่การปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกล่าวก่อให้
เกิดผลกระทบต่อประชาชนหรือผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม คณะรัฐมนตรีตอ้ งดำ�เนินการแก้ไขหรือเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบนั้นอย่างรวดเร็ว เหมาะสม และเป็นธรรม”
เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญฯ ดังนั้นในการจัดทำ�หนังสือสัญญาที่ต้อง
ได้รับการเห็นชอบจากรัฐสภา คณะรัฐมนตรี จะต้องดำ�เนินการดังต่อไปนี36้
1) ให้ข้อมูลและจัดให้มีการรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน
2) เสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อความเห็นชอบ
3) ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดของหนังสือสัญญาหลังจากที่มีการลงนามแล้ว
4) มีมาตรการในการแก้ไขและเยียวยาผลกระทบที่เกิดต่อประชาชนหรือผู้ประกอบการขนาดกลางและ
		 ขนาดย่อม
แนวทางและขั้นตอนกระบวนการเจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศของไทย จะมีความชัดเจนได้นั้น ต้องมีการ
กำ�หนดกฎหมายเฉพาะมารองรับ ตามที่กำ�หนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ หากก็ยังไม่มีการตรากฎหมายดังกล่าวขึ้นมา ทำ�ให้
กระบวนการในการทำ�หนังสือสัญญาระหว่างประเทศไม่มีความชัดเจน ที่ผ่านมาได้มีความพยายามจากฝ่ายรัฐบาล
และฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอร่างพระราชบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะมารองรับการเจรจาจัดทำ�หนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ จำ�นวน 3 ฉบับ จาก 3 องค์กร ประกอบไปด้วย
• กระทรวงการต่างประเทศ
• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
• กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน
หากร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ยังไม่สามารถหาข้อสรุปในเนือ้ หาสาระของทีเ่ ป็นทีย่ อมรับของทุกฝ่ายได้ เนือ้ หา
สาระโดยหลักการสำ�คัญๆ ของแต่ละร่างที่นำ�เสนอไม่แตกต่างกัน แต่ร่างของกระทรวงการต่างประเทศมีรายละเอียด
ค่อนข้างน้อย เมือ่ เทียบกับร่าง ของฝ่ายสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร และกลุม่ ศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน
โดยร่างของกระทรวงการต่างประเทศเป็นการให้อำ�นาจแก่ฝ่ายบริหารในการใช้ดุลพินิจค่อนข้างมาก
มาตรา 190 ระบุขอบเขตเงื่อนไขของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ฝ่ายบริหารจะต้องเสนอขอความเห็น
ชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติก่อนไปแสดงเจตนาผูกพัน เพิ่มการมีส่วนร่วมของรัฐสภาและภาคประชาชนตั้งแต่ขั้นตอนเริ่ม
ต้นการเจรจา รวมทั้งกำ�หนดให้มีการจัดทำ�กฎหมายเฉพาะด้านการเจรจาจัดทำ�หนังสือสัญญาและข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการบัญญัติมาตรา 190 ที่ต้องการขจัดการใช้อำ�นาจอย่างไม่เป็นธรรม สร้าง
ดุลยภาพของอำ�นาจทางการเมืองมากขึ้นและเสริมอำ�นาจทางการเมืองให้กับประชาชนเพื่อมีส่วนร่วมในการทำ�หนังสือ
สัญญา หากกระบวนการจัดทำ�หนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ซับซ้อนและไม่ชัดเจน ก่อให้เกิดความยุ่งยากในทาง
ปฏิบัติดังนี้

36

ศิรพิ ร สัจจานันท์. 2554. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการ “ศึกษาแนวทางและขัน้ ตอนกระบวนการเจรจาการค้าเสรีระหว่าง
ประเทศ”. สนับสนุนโดยสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.
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• การลำ�ดับขั้นตอนก่อนหลังของกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทำ�หนังสือสัญญาไม่ชัดเจน คำ�ว่า
		 “การดำ�เนินการ” ในมาตรา 190 วรรค 3 ไม่มีความชัดเจนว่า การดำ�เนินการหมายถึงขั้นตอนใด ซึ่งหาก
		 ตีความว่าเป็นการดำ�เนินการ ก็จะต้องมีกรอบการเจรจาที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา และการรับฟัง
		 ความคิดเห็นของประชาชน ความไม่ชดั เจนนีท้ �ำ ให้เจ้าหน้าทีร่ ฐั มีความเสีย่ งในการถูกฟ้องว่าไม่ได้ด�ำ เนินการ
		 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
• การรับฟังความคิดเห็นประชาชน ตามมาตรา 190 วรรค 2 หนังสือสัญญาหลายฉบับมีเนื้อหาสาระ
		 ทีเ่ ฉพาะเจาะจงซึง่ ประชาชนทัว่ ไปไม่มคี วามรู้ จะมีการจัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นทีเ่ หมาะสม และในทาง
		 ปฏิบตั ยิ งั ไม่มมี าตรฐานกลางเกีย่ วกับกระบวนการและขัน้ ตอนในการรับฟังความคิดเห็นทำ�ให้การดำ�เนินการ
		 เป็นไปตามอัธยาศัยของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
• กลไกและกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับการมีสว่ นร่วมในกระบวนการเจรจายังไม่มคี วามชัดเจน โดยเฉพาะ
		 ในส่วนของภาคประชาชน
• การจัดทำ�กรอบการเจรจา มาตรา 190 ไม่ได้มีการกำ�หนดการใช้อำ�นาจของรัฐสภาไว้ อาจทำ�ให้เกิดความ
		 ไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ
• การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ในปัจจุบันมีการจัดตั้งกองทุน FTA ขึ้นมาภายใต้กระทรวงพาณิชย์
		 เพือ่ ดำ�เนินการในการเยียวยา หากการเยียวยาภายใต้กองทุนอาจช่วยได้เพียงเล็กน้อย การแก้ไขปัญหาจริงๆ
		 ต้องเป็นการดำ�เนินการในระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง
2.1.2 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA)
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นเงื่อนไขหนึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา
67 วรรคสอง กำ�หนดให้ “การดำ�เนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวด ล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพจะกระทำ�มิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนในชุมชน” ประกอบกับในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
ได้รบั รองสิทธิและหน้าทีด่ า้ นสุขภาพ ตามมาตรา 5 ว่า ”บุคคลมีสทิ ธิในการดำ�รงชีวติ ในสิง่ แวดล้อมและสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมทั้งมีหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการดำ�เนินการให้เกิดสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมนั้น”
และมาตรา 11 ว่า”บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิร้องขอให้มีการประเมินและมีสิทธิร่วมในกระบวนการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ รวมทั้งมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูล คำ�ชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ
ก่อนการอนุญาตหรือการดำ�เนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของชุมชนและแสดง
ความเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว”
ในประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรือ่ งหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลกระทบด้านสุขภาพทีเ่ กิดจาก
นโยบายสาธารณะ พ.ศ.2552 กล่าวถึงการประเมินผลกระทบทางสุขภาพว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นภาคส่วน
ต่างๆ ของสังคมจึงสามารถนำ�การประเมินผลกระทบทางสุขภาพไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง สำ�หรับนโยบาย
ในหลายระดับ โดยเฉพาะการกำ�หนดนโยบายการค้าเสรี ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชนในประเทศ และมี
ผลกระทบในหลายมิติ จึงมีความสมควรที่จะต้องนำ�เอาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดทำ�ความตกลงการค้าเสรีของประเทศไทย โดยสามารถนำ�มาบูรณาการในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1) การกำ�หนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยสาธารณะ (public scoping)
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคส่วนต่างๆ ได้เข้าร่วมโดยเสมอภาค นำ�เสนอประเด็น (issues)
ที่จะเป็นโจทย์ของการศึกษาประเมินผลกระทบ (research questions) พิจารณาว่ากรอบการเจรจาฯ ประกอบด้วย
เรื่องใดบ้าง และแต่ละประเด็นจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร มีการจัดลำ�ดับความสำ�คัญของประเด็น โดยให้
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คณะกรรมการกำ�กับทิศทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ37 เป็นผูด้ �ำ เนินการ นอกจากนี้ ยังควรมีคณะอนุกรรมการ
และคณะทำ�งานต่างๆ ที่เข้ามาดูแลรับผิดชอบในแต่ละประเด็นย่อยๆ เพื่อศึกษาผลกระทบและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ
เป็นลำ�ดับไป อีกทั้งควรมีผู้แทนของคณะกรรมการกำ�กับทิศฯ เป็นตัวแทนในคณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลการเจรจา
ความตกลงการค้าเสรีที่มีรองนายกรัฐมนตรีที่กำ�กับการบริหารราชการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน และมีอธิบดีกรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นเลขานุการ
2) การประเมินผลกระทบ (assessing) โดยต้องมีโจทย์ของการศึกษาประเมินผลกระทบว่าจะประเมิน
ในประเด็นใด ซึ่งในขั้นตอนนี้จะต่อเนื่องจากขั้นตอนที่ 1) โดยในการศึกษาประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จะมีหลาย
มิติประกอบกันเป็นรูปแบบของสหวิทยาการ (transdisciplinary) จำ�เป็นต้องมีวิธีวิทยา (methodology) ที่เป็น
ที่ยอมรับ มีความน่าเชื่อถือ โดยในการศึกษาจะมีคณะศึกษาด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่เชื่อมโยง
กับประเด็นการเจรจาการค้าเสรี โดยคณะผูศ้ กึ ษานีจ้ ะอยูภ่ ายใต้คณะกรรมการกำ�กับทิศทางการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ
3) การทบทวนร่างรายงานการศึกษาและการวิเคราะห์ผลกระทบทางสุขภาพโดยสาธารณะ (public reviewing)
ซึ่งเป็นขั้นตอนที่นำ�ร่างรายงานการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพที่ได้จากขั้นตอนที่ 2) มาให้ผู้ได้รับผลกระทบและ
สาธารณชนร่วมกันกลั่นกรองความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลในขั้นตอนนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคณะ
กรรมการกำ�กับทิศทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจะร่วมกันดำ�เนินการ
ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลกระทบทางสุขภาพทีเ่ กิดจากนโยบายสาธารณะ
พ.ศ.2552 โดยเน้นให้มีความยืดหยุ่นในการดำ�เนินงานมากขึ้น
2.1.3 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 มติ 9 “การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้า
เสรีระหว่างประเทศ” ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้รับทราบถึงความกังวลของหลายภาคส่วนถึงผลกระทบจาก
การทำ�ความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศที่อาจมีผลต่อสุขภาวะและสังคมของประชาชนทุกมิติ ได้แก่ ความมั่นคง
ทางด้านอาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม งบประมาณรัฐบาล รายจ่ายครัวเรือน รวมถึงศีลธรรมและวัฒนธรรม
แม้จะมีกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่38
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 190 ซึ่งให้ความสำ�คัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน รวมถึงการดำ�เนินการแก้ไขหรือเยียวยาผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากการปฏิบตั ติ ามหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้ว
(2) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 หมวด 8 มาตรการข้อ 75 กำ�หนดให้การจัดทำ�หนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายทีเ่ กีย่ วพันมาจากหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยนั้น หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาผลกระทบต่อผู้บริโภคด้านสุขภาพและสุขภาวะอย่างรอบคอบและ
ถี่ถ้วน สร้างหลักประกันเพื่อปกป้องผลเสียหายที่จะเกิดขึ้น ปรับปรุงกลไกรองรับผลกระทบ รวมถึงพิจารณาผล
กระทบต่อผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพเพือ่ หาแนวทาง กลไกชดเชยความเสียหาย ตลอดจนพิจารณาเปลีย่ นแปลงหรือยกเลิก
ข้อตกลง
37

คณะกรรมการกำ�รับทิศทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ หมายความว่า “คณะกรรมการที่หน่วยงานเจ้าของนโยบาย
สาธารณะ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ให้ใบอนุญาตหรือสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแต่งตั้งขึ้น เพื่อทำ�หน้าที่
ในการกำ�กับให้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ.2552”
38
http://nha2010.samatcha.org/sites/nha2010.samatcha.org/files/NHA3 res9 FTA 22Dec10.pdf สืบค้นเมื่อ
5 มกราคม 2558
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(3) มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 มติที่ 1.2 เรื่อง “การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากร
ไทย” มติที่ 1.4 เรื่อง “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกำ�หนดนโยบายการเจรจาการค้าเสรี” และมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 พ.ศ.2552 มติที่ 2.5 “ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ” และมติที่ 2.5
“แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2553-2557” มีมติทเี่ สนอต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการดำ�เนินงาน
โดยคำ�นึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม จากการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และมติทงั้ หมดนีผ้ า่ นความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีแล้ว แต่ยังไม่มีความชัดเจนและรูปธรรมในทางปฏิบัติ
เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยได้ให้สัตยาบันที่มีผลผูกพันกับความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไปแล้ว
หลายฉบับ และปัจจุบันก็กำ�ลังมีการเจรจากับหลายประเทศอยู่อย่างต่อเนื่อง สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตระหนักถึง
ข้อจำ�กัดของกลไกและกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศด้านสินค้าทีม่ ผี ลต่อสุขภาวะ สังคม
และด้านบริการที่เกี่ยวเนื่อง การดำ�เนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการค้าเสรี รวมถึงการดำ�เนิน
การอย่างบูรณาการ การมีส่วนร่วม การนำ�มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และการใช้ความรู้ทางวิชาการ จึงได้มีมติเรื่อง
การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยให้ความ
สําคัญกับผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคม ไม่น้อยไปกว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับกลไกการค้าระหว่างประเทศ
การดำ�เนินงานภายหลังจากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2553 สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้
ประสานงานผ่านกลไกนโยบายที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้แต่งตั้ง 2 ชุด คือคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษา
และติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ ใช้เป็นช่องทางหลักในการ
แลกเปลีย่ นข้อมูลแบบเป็นทางการ และคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ พัฒนา
แนวทางการใช้เครื่องมือประเมินผลกระทบทางสุขภาพในส่วนที่เกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพได้สนับสนุนกระบวนการศึกษาเพื่อ
ออกแบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในกระบวนการเจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศ โดยมอบหมายให้ มูลนิธิ
ธรรมรัฐเพือ่ การพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม ศึกษาแนวทางและขัน้ ตอนกระบวนการเจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศ39
โดยการดำ�เนินงานได้แล้วเสร็จ และได้เสนอแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในกระบวนการเจรจาการค้าเสรี
ดังแผนภาพที่ 3
นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ร่วมมือกับสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดทำ�
โครงการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษาผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรปต่อการ
เข้าถึงยา เพื่อให้ประเทศไทยสามารถกำ�หนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางในการเจรจาที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับประเทศ และเป็นการทดลองกระบวนการเรียนรู้ในการใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ เนื่องด้วย อย. เป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องระบบยาของประเทศ และเป็นหน่วยงานที่ให้
ความเห็นประกอบการเจรจาการค้าเสรีในประเด็นการเข้าถึงยาของประชาชน ขณะนีอ้ ยูใ่ นระหว่างการเตรียมการทบทวน
รายงานประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยสาธารณะ

39

ศิรพิ ร สัจจานันท์. “การศึกษาแนวทางและขัน้ ตอนกระบวนการเจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศ” วารสารการจัดการสมัยใหม่
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2555.
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กรณีศึกษาผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรปต่อการเข้าถึงยา

2.2. ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าเสรี และการประเมินผลกระทบ
ในต่างประเทศ กรณี สหภาพยุโรป

ในกระบวนการตัดสินใจประเด็นต่างๆ หรือการกำ�หนดนโยบายในระดับสหภาพอันจะเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน
จะใช้กระบวนการพิจารณาตามวิถที างแห่งประชาธิปไตย โดยในกระบวนการกำ�หนดนโยบายของสหภาพยุโรป นอกจาก
3 สถาบันหลักอันประกอบไปด้วย คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) คณะมนตรียุโรป (Council
of EU) และ สภายุโรป (European Parliament) ยังมีคณะทำ�งานพิเศษ และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เป็นผู้
ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และมีกลุ่มภาคประชาสังคม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน กลุ่มศาสนา
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นักกฎหมาย กลุ่มนักคิดและกลุ่มสมาคมอุตสาหกรรม ทำ�งานคู่ขนานไปกับหน่วยงานของสหภาพยุโรป โดยเข้ามา
มีส่วนร่วมใน Stakeholder consultation40
สหภาพยุโรป เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการดำ�เนินนโยบาย รวมทั้งการมีส่วนร่วม
ในการจัดทำ�การประเมินผลกระทบ (impact assessment) ซึ่งเป็นกระบวนการหาผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมของแนวทางนโยบายและกฎระเบียบนั้นๆ ก่อนการดำ�เนินนโยบายใดๆ ระบบการประเมินผลกระทบ
(impact assessment system) เป็นเครื่องมือสำ�คัญในการกำ�หนดนโยบายต่างๆ ของประเทศในกลุ่มสมาชิกสหภาพ
ยุโรปมีการนำ�เอาการประเมินผลกระทบมาใช้ในหลายด้านด้วยกัน41 การประเมินผลกระทบด้านความยั่งยืน (sustainability impact assessment: SIAs) เป็นนโยบายที่สำ�คัญที่ต้องจัดทำ�เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลประโยชน์ด้านการ
พัฒนาจากนโยบายการค้า และนโยบายระหว่างประเทศต่างๆ
แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการประเมินผลกระทบ มาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน จากการประชุมที่โกเธนเบอร์ก เมื่อเดือนมิถุนายน 2544 คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป42 มีมติว่า “การพัฒนาอย่างยั่งยืน ควรถือเป็น
วัตถุประสงค์หลักของทุกการดำ�เนินการ และนโยบายการประเมินผลกระทบต่างๆ ของนโยบายทัง้ หลาย ต้องพิจารณา
ถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และสังคม ทัง้ ภายในและภายนอกสหภาพยุโรปด้วย” มีการสร้างกระบวนการ
เพื่อประกันว่าข้อเสนอให้มีกฎหมายแต่ละเรื่องนั้น ผ่านการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ต่อมาในปี 2545
ในคำ�ประกาศของคณะกรรมาธิการยุโรปว่าด้วยการตรวจสอบผลกระทบในการออกกฎหมาย ยืนยันว่าคณะกรรมาธิการ
ยุโรปจะตรวจสอบผลกระทบของข้อเสนอให้มีกฎหมายทุกเรื่อง “เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความสอดคล้องของ
กระบวนการพัฒนานโยบาย” และ “เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของปัจจัยแวดล้อมในการออกกฎหมาย
อันจะนำ�ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหภาพยุโรป” ในเดือนมิถุนายน 2548
คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกแนวปฏิบัติในการตรวจสอบผลกระทบในการออกกฎหมายฉบับใหม่ และมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2548 แนวปฏิบัติใหม่นี้ใช้กับการดำ�เนินงานตามแผนงานของคณะกรรมาธิการยุโรปทุกเรื่อง
โดยครอบคลุมถึงข้อเสนอให้มีกฎหมาย การทำ�รายงานการศึกษาปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ แผนงบ
ประมาณ และการเจรจาหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
การประเมินผลกระทบเป็นเครือ่ งมือหนึง่ ทีท่ างสหภาพยุโรปนำ�มาใช้ในช่วงเริม่ ต้นของกระบวนการนโยบายเมือ่
มีการพัฒนาร่างนโยบายต่างๆ43 เพื่อให้มั่นใจว่าในการเริ่มต้นนโยบายนั้นเป็นไปโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ และนำ�ไป
สูส่ ภาพแวดล้อมของการกำ�กับดูแลทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล44 โดยจะนำ�ประเด็นทัง้ ในด้านของเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมมาพิจารณา กระบวนการประเมินผลกระทบจะเป็นหลักฐานที่ช่วยในกระบวนการตัดสินใจ ให้เห็น

40

ศิริพร สัจจานันท์. 2554. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการ “การศึกษาแนวทางและขั้นตอนกระบวนการเจรจาการค้าเสรี
ระหว่างประเทศ”. ตุลาคม 2554
41
สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม. รายงานฉบับสมบูรณ์. โครงการศึกษาประเภทและขนาดของ
โครงการหรือกิจการเพื่อกำ�หนดเป็นโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ. มีนาคม 2556.
42
ปกรณ์ นิลประพันธ์. การตรวจสอบผลกระทบในการออกกฎหมาย (regulatory impact assessment). มิถุนายน 2555.
สืบค้นจาก http://lawdrafter.blogspot.com/2012/06/regulatory-impact-assessment.html.
43
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/consultation_2014/index_en.htm
44
European Commission. Impact Assessment Board Report for 2013.
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ประโยชน์ ข้อเสียของแต่ละทางเลือกนโยบาย เพื่อให้กระบวนการสร้างนโยบายมีคุณภาพ โปร่งใส รอบด้านและมี
ความเท่าเทียมในประเด็นที่ได้รับการระบุ Commission’s Impact Assessment System ได้เริ่มต้นเมื่อปีพ.ศ.2545
ครอบคลุมร่างนโยบายที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญ จากนั้นได้มีการตั้ง Impact Assessment Board (IAB) หรือ
คณะกรรมการประเมินผลกระทบ ขึน้ ในปี 254945 เพือ่ ทีจ่ ะเป็นผูต้ รวจสอบควบคุมคุณภาพอิสระ สนับสนุนการทำ�งาน
ของระบบการประเมินผลกระทบของกรรมาธิการยุโรป โดยมีกรรมการประกอบไปด้วยคณะกรรมาธิการอาวุโสที่ได้รับ
การแต่งตั้งโดยประธานคณะกรรมาธิการยุโรปตามความเชี่ยวชาญ มีวาระ 2 ปี กรรมการมีทั้งสิ้น 5 คน และได้มีการ
เพิม่ จำ�นวนเป็น 9 ในปี 255446 บอร์ดจะช่วยให้ขอ้ คิดเห็นตามความเชีย่ วชาญและความเห็นส่วนตัวในร่างการประเมิน
ผลกระทบเพื่อช่วยให้การปรับปรุงหลักฐานเชิงประจักษ์ที่จะนำ�เข้าสู่การตัดสินใจของคณะกรรมาธิการยุโรป และได้มี
การออกไกด์ไลน์ในปี 2552 โดยมีการแบ่งประเภทของผลกระทบ ยกตัวอย่างเช่น การแข่ง สิทธิพื้นฐาน สังคม และ
ดินแดน โดยไกด์ไลน์ดงั กล่าวได้มกี ารนำ�ไปใช้อย่างกว้างขวาง หลังจากทีไ่ ด้มกี ารออกไกด์ไลน์ดงั กล่าว คณะกรรมาธิการ
ยุโรปจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขไกด์ไลน์จากประสบการณ์ในการนำ�ไปใช้งานจริง และจะได้มีการหารือกับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง จากนั้นจะวิเคราะห์สิ่งที่ได้กลับมาจากการหารือกับสาธารณะ แล้วจึงนำ�มาปรับปรุงแก้ไขไกด์ไลน์และให้
ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยการดำ�เนินงานนี้จะทำ�ในช่วง พ.ศ.2557
2.2.1 วัตถุประสงค์ของการประเมินผลกระทบในกระบวนการนโยบายของคณะกรรมาธิการยุโรป47
				 1. เพื่อปรับปรุงคุณภาพของโครงร่าง (proposal) ของคณะกรรมาธิการยุโรป โดย
							 • สนับสนุนให้การออกแบบนโยบายมีความเป็นระบบ เชื่อมโยง วิเคราะห์ เปิดเผย และใช้
								 ข้อมูลหลักฐาน
							 • ทำ�ให้เกิดความสมดุล และครอบคลุมในการวิเคราะห์ผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
								 สิ่งแวดล้อม และสังคม
					 2. เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดย
							 • นำ�เสนอข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและครอบคลุมไปยังผู้ทำ�หน้าที่ตัดสินใจนโยบายเพื่อให้
								 เห็นถึงเหตุผลของข้อเสนอต่างๆ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
							 • ช่วยให้ผู้ทำ�หน้าที่ตัดสินใจนโยบายเปรียบเทียบความแตกต่างของสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
								 การตัดสินใจ
					 3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่มีคุณค่า โดย
							 • ทำ�ให้เกิดการสือ่ สารภายใน และสนับสนุนให้เกิดการประสานการทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพ
								 ตั้งแต่ต้น
							 • เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสื่อสารภายนอกโดยทำ�ให้กระบวนการพัฒนานโยบายโปร่งใสและ
								 เปิดกว้างต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

45

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/docs/iag_pc_questionnaire_en.pdf 2014 Revision of the European Commission Impact Assessment Guideline, Public Consultation document.
46
European Commission. Impact Assessment Board Report for 2013.
47
The Evaluation Partnership Limited, Evaluation of the Commission’s Impact Assessment System, Final
Report-Executive Summary, April 2007
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2.2.2 วิธีวิทยาในการประเมินผลกระทบ
					 คณะกรรมาธิการยุโรป ได้มีการวางการประเมินผลกระทบไว้ใน 2 ช่วง48 คือ
					 1. การประเมินผลกระทบเบื้องต้น (preliminary assessment) เพื่อให้เห็นภาพรวมของปัญหาหลัก
						 ในโครงร่าง วัตถุประสงค์ ผลกระทบด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
					 2. การประเมินผลกระทบส่วนขยาย (extended impact assessment) ในส่วนนี้จะเกิดขึ้นหลังจาก
						 ที่คณะกรรมาธิการยุโรปมีมติเห็นชอบกับโครงร่าง และมีความต้องการผลจากการประเมินผล
						 กระทบในด้านต่างๆ อย่างมีนัยสำ�คัญ
ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา การประเมินผลกระทบเบื้องต้น ได้ถูกแทนที่ด้วย Roadmap ที่มีลักษณะเหมือน
กับการประเมินผลกระทบเบือ้ งต้น49 ส่วนการประเมินผลกระทบส่วนขยายนัน้ จะเรียกว่า การประเมินผลกระทบ (IA)
เพื่อสะท้อนให้เห็นความสำ�คัญของการวิเคราะห์ที่เหมาะสม และความจริงที่ว่าการประเมินผลกระทบยังคงมีข้อจำ�กัด
อยู่ในขั้นตอนที่ 250
					 การประเมินผลกระทบ สามารถนำ�มาใช้ได้กับ51
					 1. โครงร่างทางนิติบัญญัติ (legislative proposals)
					 2. ความเริ่มต้นที่ไม่ใช่ทางกฎหมาย (non-legislative initiatives) เช่น เอกสารทางราชการ
						 แผนปฏิบัติงาน โครงการด้านการเงิน แนวทางในการเจรจาสำ�หรับข้อตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งมี
						 ส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายในอนาคต
					 3. มาตรการในการปฏิบัติงาน และพรบ.ที่ออกตามอำ�นาจที่รับมอบหมาย (implementing measures
						 and delegated acts)

2.3 กระบวนการของระบบการประเมินผลกระทบและขั้นตอนในการประเมินผลกระทบ

2.3.1 กระบวนการของระบบการประเมินผลกระทบ
					 ระบบการประเมินผลกระทบของสหภาพยุโรป ทีไ่ ด้มกี ารกำ�หนดกระบวนการไว้ในแนวทางการประเมิน
					 ผลกระทบ52 มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
					 1. การออกแบบการประเมินผลกระทบ โดยพิจารณาถึง Roadmap การรวมเข้าไปใน SPP
						 (Strategic Planning and Programming Cycle) และกรอบเวลา
					 2. การทำ�งานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยสนับสนุนการประเมินผลกระทบตลอดขั้นตอนการประเมิน
						 ผลกระทบ
					 3. การตั้ง Impact Assessment Steering Group (IASG) และเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการ
						 ประเมินผลกระทบ โดย IASG จะมีการตั้งขึ้นในทุกๆ การประเมินผลกระทบ โดยสมาชิกของ
						 หน่วยสนับสนุนการประเมินผลกระทบจะต้องมามีส่วนร่วมใน IASG

48

The Evaluation Partnership Limited, Evaluation of the Commission’s Impact Assessment System, Final
Report-Executive Summary, April 2007
49
ตัวอย่าง roadmap ประเด็นการส่งออก http://ec.europa.eu/smartregulation/impact/planned_ia/docs,/2014_
trade_014_dual_use_en.pdf
50
EU Impact Assessment system (EU-IA)
51
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm
52
European Commission. “Impact Assessment Guidelines” 15 January 2009.
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					 4. การปรึกษาภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล
					 5. ดำ�เนินการวิเคราะห์การประเมินผลกระทบ
					 6. นำ�เสนอข้อค้นพบในรายงานการประเมินผลกระทบ
					 7. นำ�เสนอร่างรายงานการประเมินผลกระทบ พร้อมด้วยบทสรุปผูบ้ ริหารไปยังคณะกรรมการประเมิน
						 ผลกระทบ (IAB) และให้เผื่อระยะเวลาสำ�หรับการส่งร่างที่ต้องแก้ไขปรับปรุง
					 8. ปรับปรุงรายงานการประเมินผลกระทบตามคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการ
					 9. รายงานการประเมินผลกระทบ และความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยโครงร่าง ถูกส่ง
						 ไปยัง Inter-Service Consultation
					 11. ส่งรายงานการประเมินผลกระทบ บทสรุปผู้บริหาร ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ และ
						 โครงร่างไปยัง College of Commissioners
					 11. ส่งต่อรายงานการประเมินผลกระทบและบทสรุปผู้บริหารพร้อมด้วยโครงร่างไปยังสถาบันอื่นๆ
					 12. เผยแพร่รายงานการประเมินผลกระทบฉบับสุดท้าย และความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ
						 ในเวปไซต์โดย SG
					 13. กรณีที่มีข้อมูลใหม่ หรือมีการร้องขอจากทางคณะมนตรียุโรป (Council of EU) หรือสภายุโรป
						 (European Parliament) ทางคณะกรรมาธิการยุโรปสามารถตัดสินใจให้มีการปรับปรุงรายงาน
						 การประเมินผลกระทบให้ทันสมัยขึ้น
					 ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานการประเมินผลกระทบ จะต้องสามารถตอบคำ�ถามเหล่านี้ได้53 คือ
					 1. ผลกระทบที่มีนัยสำ�คัญเป็นอย่างไร
					 2. ความสำ�คัญในด้านการเมืองในการริเริ่มของคณะกรรมาธิการยุโรปเป็นอย่างไร
					 3. การริเริ่มนี้อยู่ในส่วนใดของกระบวนการพัฒนานโยบาย
2.3.2 กรอบระยะเวลาในกระบวนการประเมินผลกระทบ

แผนภาพที่ 6 แสดงกรอบระยะเวลาในกระบวนการประเมินผลกระทบ54

53
54

European Commission. “Impact Assessment Guidelines” 15 January 2009.
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2.3.3 ขั้นตอนการประเมินผลกระทบ
การประเมินผลกระทบจะต้องแสดงให้เห็นทั้งด้านดี และด้านเสียของแต่ละทางเลือกนโยบาย โดยผู้มีส่วนได้
เสียจะมีส่วนในการวิเคราะห์ผลกระทบ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้55
1. การระบุถึงผลกระทบที่สำ�คัญของแต่ละทางเลือก และตรงกับวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ทำ�การประเมิน
แสดงให้เห็นว่าในแต่ละทางเลือกก่อให้เกิดผลกระทบที่เหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ในแง่มุมครบถ้วน โดยจะ
ต้องมีการพิจารณาผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ในแง่บวก และในแง่ลบ โดยสามารถนำ�เกณฑ์เหล่านี้มาใช้ใน
การระบุผลกระทบ
		 • ประเด็นความเกี่ยวข้อง เช่นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
		 • ความสัมพันธ์กับความคิดริเริ่มพื้นฐาน เป้าหมาย
		 • ลักษณะเฉพาะ เช่น การเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ความสอดคล้อง
				กับความต้องการของการออกกฎหมายใหม่ เป็นต้น
		 • ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เช่น ภาคธุรกิจ ประชาชน คนทำ�งาน ผู้บริโภค เจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือประเทศอื่นๆ
				เป็นต้น
		 • ความถี่และความเที่ยงตรง ความเสี่ยงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
2. การเลือกผลกระทบทีม่ นี ยั สำ�คัญ โดยดูถงึ ภาพรวม ความเกีย่ วพันกับผูม้ สี ว่ นได้เสียเฉพาะด้าน และมีความ
สำ�คัญกับวัตถุประสงค์และนโยบายของคณะกรรมาธิการยุโรปมากน้อยเพียงใด
3. การประเมินผลกระทบ โดยจะมีการประเมินได้ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยเครื่องมือที่นำ�มา
ใช้ในการประเมินจะไม่ได้มีการกำ�หนดแน่นอน ตายตัว แต่จะเลือกให้เหมาะสมสำ�หรับประเด็นหรือสถานการณ์ และ
จะเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลพื้นฐาน (baseline)
หรือสามารถแบ่งได้เป็น 6 ขั้นตอนย่อย56 57ประกอบไปด้วย
1. การระบุปัญหา (identify the problem)
		 • อธิบายถึงธรรมชาติ และขอบเขตของปัญหา
		 • ระบุถึงผู้เล่นหลัก ประชากรที่ได้รับผลกระทบ
		 • แสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อน และเน้นถึงสาเหตุ
		 • พัฒนาสถานการณ์พื้นฐานให้ชัดเจน รวมถึงส่วนใดที่มีความจำ�เป็น การวิเคราะห์ความอ่อนไหว และการ
				ประเมินความเสี่ยง
2. การกำ�หนดวัตถุประสงค์ (define the objecttives)
		 • กำ�หนดวัตถุประสงค์ให้สัมพันธ์กับปัญหาและที่มาของปัญหา
		 • กำ�หนดวัตถุประสงค์เป็นไปตามระดับ จากระดับทั่วไปจนถึงระดับเฉพาะ หรือระดับปฏิบัติการ
		 • ควรมั่นใจว่าวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของสหภาพยุโรป
3. พัฒนาทางเลือกหลักของนโยบาย (develop main policy option)
		 • กำ�หนดทางเลือกนโยบายที่เหมาะสม ระหว่างทางเลือกสำ�หรับเนื้อหา และทางเลือกสำ�หรับกลไกการ
				ขับเคลื่อน
		 • ตรวจสอบหลักการพื้นฐาน
		 • จำ�กัดขอบเขตโดยการ screening เทคนิคและองค์ประกอบอื่นๆ และตรวจสอบเงื่อนไขในด้าน
				ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความสอดคล้อง
		 • คัดเลือกทางเลือกที่น่าสนใจเพื่อการวิเคราะห์ต่อไป
55

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/docs/iag_pc_questionnaire_en.pdf 2014 Revision of the
European Commission Impact Assessment Guideline, Public Consultation document.
56
EU Impact Assessment system (EU-IA)
57
European Commission. “Impact Assessment Guidelines” 15 January 2009.

148

การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำ�ปี พ.ศ.2557
เรื่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ

4. วิเคราะห์ผลกระทบ (analyse the impact of the options)
		 • ระบุผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงสาเหตุของการเกิด
				ผลกระทบเหล่านั้น
		 • ระบุผู้ได้รับผลกระทบทั้งในและนอกสหภาพยุโรป และได้รับผลกระทบอย่างไร
		 • ประเมินผลกระทบเทียบกับข้อมูลพืน้ ฐาน (baseline) ทัง้ ในเชิงปริมาณ คุณภาพ รวมถึงด้านงบประมาณ
		 • ระบุและประเมินภาระในด้านการบริหารจัดการ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
		 • พิจารณาถึงความเสี่ยง และความไม่แน่นอนของตัวเลือกนโยบาย รวมถึงอุปสรรคในการสับเปลี่ยน
				หรือปฏิบัติตาม
5. เปรียบเทียบผลกระทบ (compare the options)
		 • ให้นำ�หนักระหว่างผลกระทบเชิงบวก และเชิงลบสำ�หรับแต่ละทางเลือกโดยเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์
		 • ในส่วนที่เป็นไปได้ให้แสดงผลที่เกิดขึ้นทั้งโดยรวม และโดยจำ�แนก
		 • นำ�เสนอผลการเปรียบเทียบแต่ละทางเลือกโดยแบ่งตามประเภทของผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบ
		 • ระบุทางเลือกที่เป็นไปได้และมีความเหมาะสม หรือทางเลือกที่ควรจะเป็น
6. ระบุเรื่องการติดตาม และประเมินผลนโยบาย (outline policy monitoring and evaluation)
		 • ระบุตัวชี้วัดความก้าวหน้าหลัก สำ�หรับวัตถุประสงค์การดำ�เนินการที่เป็นไปได้
		 • นำ�เสนอแนวทางในการติดตามตรวจสอบและประเมินที่เป็นไปได้
โดยผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เชี่ยวชาญ สามารถที่จะเข้าร่วมให้คำ�ปรึกษาได้ในทุกขั้นตอน ตลอดกระบวนการ
ประเมินผลกระทบ
โดยในการประเมินผลกระทบ จะยึดถือหลักการดังต่อไปนี้58
		 • ความครอบคลุมด้านต่างๆ (comprehensive)
		 • ความเหมาะสม (proportionate)
		 • อยู่บนพื้นฐานของหลักฐานข้อเท็จจริง (based on evidence)
		 • เปิดรับความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย (open to stakeholders views)
		 • ปราศจากอคติ (unbias)
		 • มีการดำ�เนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ (conducted in cooperation with other services) ในที่นี้
				จะมี Impact assessment steering group (IASG) ที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน เพื่อให้
				แน่ใจว่ามีการประสานงานกับทาง commission และหน่วยงานอื่นๆ
		 • ฝังตัวอยู่ในกระบวนการนโยบาย (embedded in the policy cycle) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการออกแบบ
				นโยบายที่ดี ไปจนถึงขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล
		 • มีความโปร่งใส (transparent)

2.4 ผลจากการนำ�การประเมินผลกระทบมาใช้

2.4.1 การดำ�เนินงานของคณะกรรมการประเมินผลกระทบ
จากรายงานของคณะกรรมการประเมินผลกระทบ (IAB) ในปี 2556 แสดงให้ให้เห็นตัวเลขของร่างรายงาน
ที่เข้าสู่กระบวนการประเมินผลกระทบตั้งแต่ปี 2550-255659 ดังนี้

58

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/docs/iag_pc_questionnaire_en.pdf 2014 Revision of the
European Commission Impact Assessment Guideline, Public Consultation document.
59
European Commission. Impact Assessment Board Report for 2013.
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2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

จำ�นวนการประเมินผลกระทบ

102

135

79

66

104

97

97

จำ�นวนการประชุม

22

26

21

23

25

20

19

จำ�นวนความคิดเห็น

112

182

106

83

138

144

142

9

44

28

27

37

46

40

9%

33%

37%

42%

36%

47%

41%

จำ�นวนความคิดเห็น
ที่ให้มีการนำ�ส่งร่างงานอีกครั้งหนึ่ง
อัตราการส่งร่างใหม่
(resubmission rate)

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่มีต่อร่างการประเมินผลกระทบในปี 2556 ที่ผ่านมาจะเน้นไปที่ 3 ประเด็น
คือ ประเด็นที่หนึ่ง ความต้องการให้ปรับปรุงส่วนของการระบุปัญหาให้มีการอธิบายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ว่าปัญหาที่แท้
จริงคืออะไรและมีที่มาอย่างไร ประเด็นที่สอง มีข้อเสนอให้มีการนำ�เสนอภาพที่ครบถ้วนของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
(แผนภาพที่ 5) และสุดท้ายคือให้มีการปรับปรุงส่วนของทางเลือกข้อเสนอให้มีความชัดเจน นอกเหนือจากนั้น
คณะกรรมการก็ได้มีความคิดเห็นในเรื่องของการประเมิน การติดตามตรวจสอบ การปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ดังแสดงให้เห็นในแผนภาพที่ 4

แผนภาพที่ 4 แสดงประเด็นความคิดเห็นของคณะกรรมการประเมินผลกระทบ60

60

European Commission. Impact Assessment Board Report for 2013.
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สำ�หรับหัวข้อของผลกระทบที่คณะกรรมการได้มีความคิดเห็นให้ทำ�การศึกษาอย่างครบถ้วน มีหลายด้าน
ด้วยกัน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านงบประมาณการบริหารจัดการ ด้านผู้ประกอบการขนาดเล็กและ
ขนาดย่อม ด้านงบประมาณของสหภาพยุโรป และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เปอร์เซ็นต์ความคิดเห็นในแต่ละด้านจาก
คณะกรรมการที่มีต่อร่างรายงาน ดังแสดงในแผนภาพที่ 5

แผนภาพที่ 5 แสดงเปอร์เซ็นต์ความคิดเห็นในแต่ละด้านของคณะกรรมการที่มีต่อร่างรายงาน
หากแยกตามประเด็นของการประเมินผลกระทบที่ได้มีการระบุไว้ใน Roadmap ของคณะกรรมาธิการยุโรป
ตั้งแต่ปี 2553-2557 พบว่ามีประเด็นใน Roadmap ดังต่อไปนี61้

ตารางที่ 3 แสดงจำ�นวนประเด็นที่ระบุใน Roadmap แยกรายปี พ.ศ.

61

2553

2554

2555

2556

2557

รวม

ด้านการพัฒนาการเกษตรและชนบท

5

6

4

6

3

24

ด้านงบประมาณ

-

-

-

-

-

-

ด้านการดำ�เนินการด้านสภาวะอากาศ

4

4

6

4

1

19

ด้านเครือข่ายการสื่อสาร เนื้อหาและเทคโนโลยี

-

5

14

5

1

25

ด้านการแข่งขัน

3

7

10

7

7

34

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/planned_ia_en.htm

การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำ�ปี พ.ศ.2557
เรื่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ

2553

2554

2555

ด้านการพัฒนา

8

-

-

ด้านการพัฒนา EuropeAid และความร่วมมือ

-

1

4

ด้านเศรษฐกิจและการเงิน

2

-

ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

15

ด้านการจ้างงาน สวัสดิการสังคม
และความเท่าเทียม

2557

รวม

-

8

1

1

7

1

-

-

3

2

6

2

1

26

8

5

15

5

4

37

ด้านพลังงาน

19

6

10

6

4

45

ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม

22

7

15

7

1

52

ด้านการขยายตัว (enlargement)

-

-

1

-

-

1

ด้านสิ่งแวดล้อม

5

6

9

6

3

29

European Anti-Fraud Office

-

3

5

3

2

13

9

4

9

5

27

Eurostat

2556

151

ด้านการบริการภายนอกของสหภาพยุโรป

1

-

-

-

-

1

ด้านสุขภาพและผู้บริโภค

25

10

18

10

6

69

ด้านบ้านและที่อยู่อาศัย

-

4

13

4

2

23

ด้านมนุษยธรรมและการปกป้องพลเมือง

3

-

1

-

1

5

ด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อ

6

-

-

-

-

6

ด้านการตลาดภายในและการบริการ

27

23

29

23

14

116

ด้านความยุติธรรม
สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัย

22

5

29

5

3

64

ด้านการประมงและทางทะเล

10

14

9

14

5

52

ด้านการเคลื่อนย้ายและการขนส่ง

11

11

8

11

7

48

ด้านนโยบายภูมิภาค

4

-

2

-

1

7

ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

3

7

6

7

1

24

ด้านองค์กรและทั่วไป

1

-

1

-

-

2

ด้านภาษี

3

4

6

4

1

18

ด้านการค้า

13

3

4

3

1

24
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จะเห็นได้ว่าประเด็นที่มีการนำ�มาศึกษาในส่วนของ Roadmap จะเน้นหนักไปที่ด้านการตลาดภายในและ
การบริการ โดยในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา มีเรื่องดังกล่าวถึง 116 เรื่อง รองลงมาคือด้านสุขภาพและผู้บริโภค มีจำ�นวน
69 เรื่อง และด้านความยุติธรรม สิทธิเสรีภาพ และความปลอดภัย มีจำ�นวน 64 เรื่อง
สำ�หรับเรื่องการค้านั้น มีการศึกษาทั้งสิ้นจำ�นวน 24 เรื่อง โดยจะมีทั้งในส่วนของการส่งออก การเจรจา
การค้า การสื่อสารในการค้าและการพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการเจรจาการค้าเสรีที่ดำ�เนินการอยู่
รวมไปถึงด้านการลงทุน และการเจรจาการค้าเสรี เช่น การเจรจาการค้าเสรีกับประเทศอินเดีย การเจรจาการค้าเสรี
กับประเทศสิงคโปร์ การเจรจาการค้าเสรีกับประเทศยูเครน เป็นต้น
การประเมินผลกระทบในช่วงที่ 2 ภายหลังจากการทำ� Roadmap ได้มีการนำ�เสนอรายงานการประเมินผล
กระทบพร้อมด้วยความคิดเห็นของ IAB ซึ่งผ่านการยอมรับจากคณะกรรมาธิการยุโรป มีข้อมูลที่ปรากฏในเวปไซต์62
ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 4 แสดงจำ�นวนรายงานการประเมินผลกระทบตั้งแต่ปี พ.ศ.2553-2557

62

2553

2554

2555

2556

2557

รวม

ด้านการพัฒนาการเกษตรและชนบท

3

1

-

3

3

10

ด้านการดำ�เนินการด้านสภาวะอากาศ

2

3

5

3

6

19

ด้านการสื่อสาร

-

1

-

-

-

1

ด้านเครือข่ายการสื่อสาร เนื้อหาและเทคโนโลยี

-

5

4

5

1

15

ด้านการแข่งขัน

8

-

2

4

7

21

ด้านการพัฒนาและความร่วมมือ

-

8

1

-

-

9

ด้านการพัฒนาและความร่วมมือ/ด้านการต่างประเทศ
และความปลอดภัย

-

2

-

-

-

2

ด้านเศรษฐกิจและการเงิน

1

-

1

-

2

ด้านการศึกษา วัฒนธรรม

2

6

1

2

-

11

ด้านการจ้างงาน สวัสดิการสังคม และความเท่าเทียม

-

2

5

3

3

13

ด้านพลังงาน

9

9

9

10

5

42

ด้านพลังงาน/สภาวะอากาศ

-

-

1

-

-

1

ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม

5

10

5

3

8

31

ด้านการขยายตัว (enlargement)

-

1

-

-

-

1

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2014_en.htm
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2553

2554

2555

2556

2557

รวม

ด้านสิ่งแวดล้อม

1

4

7

5

2

19

ด้านการต่อสู้กับ Fraud

-

2

-

2

-

4

1

-

-

-

1

Eurostat
ด้านสุขภาพและนโยบายผู้บริโภค

-

7

5

1

5

18

ด้านนโยบายสุขภาพและผู้บริโภค/
ธุรกิจและอุตสาหกรรม

-

-

-

3

-

3

ด้านบ้านและที่อยู่อาศัย

4

8

1

5

1

19

ด้านมนุษยธรรมและการปกป้องพลเมือง

1

1

-

-

-

2

ด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อ

3

4

-

-

-

7

ด้านการตลาดภายในและการบริการ

11

23

9

9

8

60

ด้านการตลาดภายในและการบริการ/การค้า

-

-

1

-

-

1

ด้านการตลาดภายในและการบริการ/การแข่งขัน

-

-

-

1

-

1

ด้านการตลาดภายในและการบริการ/
นโยบายสุขภาพและผู้บริโภค

-

-

-

1

-

1

ด้านความยุติธรรม สิทธิเสรีภาพ
และการเป็นพลเมือง

4

10

5

9

2

30

ด้านการประมงและทางทะเล

1

6

2

1

5

15

ด้านการเคลื่อนย้ายและการขนส่ง

3

7

3

10

1

24

ด้านการเคลื่อนย้ายและการขนส่ง/
ข้อมูลข่าวสารและสื่อ

-

1

-

-

-

1

ด้านนโยบายภูมิภาค

1

1

-

-

-

2

ด้านนโยบายภูมิภาค/การจ้างงาน สวัสดิการสังคม

-

1

-

-

-

1

ด้านการวิจัย นวัตกรรม และวิทยาศาสตร์

-

5

1

8

-

14

ด้านภาษี

-

7

3

3

-

13

ด้านการค้า

-

1

1

3

2

7

โดยหัวประเด็นทีไ่ ด้มกี ารทำ�รายงานการประเมินผลกระทบมากทีส่ ดุ การตลาดภายในและการบริการ สอดคล้อง
กับจำ�นวนของ Roadmap โดยได้มกี ารแบ่งประเภทย่อยออกเป็นด้านการค้า ด้านการแข่งขัน ด้านนโยบายสุขภาพและ
ผู้บริโภค รองลงมาได้แก่ประเด็นด้านพลังงาน และด้านธุรกิจอุตสาหกรรม

154

การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำ�ปี พ.ศ.2557
เรื่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ

ประเด็นด้านการค้าทีไ่ ด้มกี ารดำ�เนินการประเมินผลกระทบ จะครอบคลุมในหลายประเด็นทัง้ โครงร่างกฎระเบียบ
ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ข้อตกลงการลงทุน ข้อกำ�หนดในเรื่องการนำ�เข้าส่งออก การเจรจาการค้า เป็นต้น
ภายหลังจากทีไ่ ด้มกี ารนำ�เอาการประเมินผลกระทบมาใช้ ปรากฏว่าผลจากการใช้มที งั้ ในแง่บวก และแง่ลบ ยก
ตัวอย่างเช่น
- การประเมินผลกระทบได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประเทศสมาชิกต่างๆ
- มีปัญหาในเรื่องของการควบคุมคุณภาพของการประเมินผลกระทบ อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น
				• การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นมักเป็นการศึกษาจากเอกสารของเจ้าหน้าที่ ถึงแม้ว่า Commission
					 ได้มีการกำ�หนดไกด์ไลน์แต่ก็ไม่มีกลไกที่จะมาควบคุมการทำ�งาน ซึ่งในที่นี้รวมไปถึงบทบาทหน้าที่
					 ในการกำ�หนดว่าจะศึกษาผลกระทบเรื่องอะไร และจะนำ�เอาวิธีวิทยาแบบใดมาใช้
				• ในกระบวนการเลือกโครงร่างเพื่อนำ�ไปสู่การประเมินผลกระทบของ Commission ยังไม่เป็นระบบ
					 และไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำ�หนดไว้ ซึ่งในส่วนนี้ควรจะมีการกำ�หนดใช้ชัดเจน
				• ความเหมาะสมของแต่ละประเด็นในการเลือกวิธีวิทยาของการศึกษา ว่าจะเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ
					 หรือเชิงปริมาณ หลายส่วนขาดความเหมาะสม ไม่ครบถ้วนไม่ครอบคลุม
- บางประเด็นที่จะต้องทำ�การประเมินผลกระทบ มีความซับซ้อน โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการพัฒนาอย่าง
		 ยัง่ ยืนทีย่ ากต่อการทำ�ความเข้าใจและนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้จริงในการประเมินผลกระทบ และบางการประเมิน
		 ก็ไม่ได้ให้ความสนใจในประเด็นนี้ ส่วนใหญ่ให้ความสำ�คัญกับประเด็นเศรษฐกิจมากกว่าประเด็นสิง่ แวดล้อม
		 หรือสังคม
- ไม่มีการกำ�หนดโครงสร้างที่ชัดเจนของการเข้าร่วมของประเทศสมาชิกในการประเมินผลกระทบของ
		 Commission
- ในกระบวนการตัดสินใจทางการเมือง หรือทางนโยบาย อาจมีบางขั้นตอนที่ไม่โปร่งใส หรือชัดเจนต่อคน
		 ภายนอก กระบวนการประเมินผลกระทบจะเป็นเครือ่ งมือหนึง่ ทีเ่ ข้ามาช่วยในการตัดสินใจ และทำ�ให้มคี วาม
		 โปร่งใส ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

2.5 การประเมินผลกระทบในการเจรจาการค้า

สหภาพยุโรปได้มีการนำ�เอา SIA (Sustainability Impact Assessment) มาใช้ในการเจรจาการค้าหรือ
Trade SIA มาตั้งแต่ปี 254263 โดยยึดตามกรอบวิธีการที่ได้กำ�หนดไว้ สหภาพยุโรปได้มีการนำ�เสนอ Trade SIA
สำ�หรับทุกการเจรจาการค้า เช่น WTO สหภาพยุโรป-ชิลี สหภาพยุโรป-GCC สหภาพยุโรป-ยูเครน สหภาพยุโรปเกาหลี เป็นต้น Trade SIA จะทำ�การประเมินผลกระทบสำ�คัญทีเ่ ป็นหลักในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพือ่ ช่วยสนับสนุน
กระบวนการตัดสินใจทางนโยบาย ไม่เพียงแต่การประเมินทางด้านเศรษฐกิจ เช่น การเติบโตทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น
แต่ยังประเมินผลกระทบที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้า เช่น ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา โดย Trade SIA นี้
จะปรากฏอยู่ตลอดในขั้นตอนกระบวนการเจรจาการค้า วัตถุประสงค์หลักของ Trade SIA64 ได้แก่
• เพือ่ บูรณาการแนวคิดเรือ่ งความยัง่ ยืนไปในนโยบายด้านการค้า โดยการแจ้งให้ผเู้ จรจาได้ทราบถึงผลกระทบ
		 ที่จะเกิดขึ้นทั้งในทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจจากการตกลงการค้า
• เพื่อให้ข้อมูลผลกระทบที่สำ�คัญสำ�หรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้สนับสนุน
		 ความช่วยเหลือ รัฐสภา หรือภาคธุรกิจ เป็นต้น

63
64

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/april/tradoc_138544.pdf
Handbook for Trade Sustainability Impact Assessment (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs///2006/march/
tradoc_127974.pdf)
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Trade SIA อยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุและผลที่จะช่วยระบุความเชื่อมโยงของ
เหตุและผลกระทบที่สำ�คัญ ระหว่างความเปลี่ยนแปลงในนโยบายทางการค้า และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคม
(รวมถึงด้านเพศ และความยากจน) สิง่ แวดล้อม และเศรษฐกิจ โดยในการวิเคราะห์จะมีทงั้ เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
และนำ�เอาตัวชี้วัดความยั่งยืนมาเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ ซึ่งสามารถสรุปหลักพื้นฐานสำ�คัญของการจัดทำ�
Trade SIA65 ได้ดังต่อไปนี้
• Trade SIA ควรจะมีการดำ�เนินการในทุกการเจรจาการค้า ไม่ว่าจะเป็นทวิภาคี หรือพหุภาคี
• จะต้องครอบคลุม 3 เสาหลักของความยั่งยืน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
• Trade SIA จะต้องดำ�เนินการร่วมกับพันธมิตรจากประเทศที่สาม
• Trade SIA จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส และมีการปรึกษาหารือกับภายนอก ผู้มีส่วนได้
		 ส่วนเสียทุกฝ่ายจะต้องมีโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ประเด็นและผลกระทบ
• ผลจากการทำ� Trade SIA ต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ
• Trade SIA จะต้องมีการดำ�เนินการโดยทีป่ รึกษาภายนอกทีถ่ กู เลือกโดยกระบวนการทีเ่ ปิดเผยต่อสาธารณะ
		 ที่ปรึกษาจะต้องมีความเป็นอิสระ
• คณะกรรมาธิการยุโรปจะต้องมีการจัดตัง้ กระบวนการปรึกษาภายในเพือ่ ช่วยแนะนำ�ทีป่ รึกษา คณะกรรมการ
		 ที่ปรึกษาจะต้องมาจากฝ่ายต่างๆ ที่แตกต่างกันของคณะกรรมาธิการยุโรป และผู้เจรจาของสหภาพยุโรป
		 จะต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการ Trade SIA
• การประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และสมาชิกของรัฐสภายุโรปเป็นส่วนหนึ่ง
		 ของ Trade SIA
เบื้องต้น การวิเคราะห์จะเน้นไปที่ตัวชี้วัดหลัก 9 ด้านที่ได้มีการระบุไว้ในวิธีวิทยาของ Trade SIA ประกอบ
66
ไปด้วย ด้านเศรษฐกิจ (1) รายได้ที่แท้จริง (2) การสะสมทุนถาวรสุทธิ (3) การจ้างงาน รวมถึงการจ้างงานอย่าง
เป็นทางการและการประกอบธุรกิจด้วยตนเอง (4) ผลกระทบต่อผู้บริโภค ด้านสังคม (5) ความยากจน (6) สุขภาพ
และการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม (7) คุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ� คุณภาพดิน (8)
ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศ และสัตว์ใกล้สูญพันธ์ (9) ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ Trade SIA
จะมีส่วนช่วยสนับสนุนในการหารือระหว่างคณะกรรมาธิการยุโรป กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตรการค้า
Trade SIA มีองค์ประกอบที่สำ�คัญ 2 ส่วนด้วยกัน67 ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้มีความสำ�คัญโดยเท่าเทียมกัน ประกอบ
ไปด้วย
1. การประเมินด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม เช่น การนำ�เครื่องมือการวิเคราะห์ และการวิเคราะห์
		 Rational Causal Chain จะต้องมีการนำ�มาใช้อย่างมีความชัดเจน ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ และตรง
		 ตามวัตถุประสงค์
2. กระบวนการปรึกษาหารือ ซึ่งจะเป็นการปรึกษาหารือกับทั้งพันธมิตรการค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งใน
		 สหภาพยุโรป และของพันธมิตรการค้า

65

Handbook for Trade Sustainability Impact Assessment (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs///2006/march/
tradoc_127974.pdf)
66
Handbook for Trade Sustainability Impact Assessment (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs///2006/march/
tradoc_127974.pdf)
67
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/april/tradoc_138544.pdf

156

การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำ�ปี พ.ศ.2557
เรื่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ

ขั้นตอนของ Trade SIA

ถึงแม้ว่าจะไม่มีวิธีการใดที่จะสามารถใช้ได้กับทุก Trade SIA แต่สามารถที่จะสรุปหลักการพื้นฐานของ
Trade SIA โดยประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
		 • Screening หรือการกลัน่ กรอง เพือ่ ทีจ่ ะพิจารณาว่ามาตรการใดทีน่ ำ�เสนอในข้อตกลงการค้าควรจะถูกตัด
				ออกจากการประเมินเนื่องจากไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญ
		 • Scoping หรือการจำ�กัดขอบเขต เพื่อพิจารณาถึงข้อตกลง (Terms of reference) องค์ประกอบใด
				ที่ควรจะมีการประเมิน วิธีการและกระบวนการปรึกษาหารือแบบใดที่ควรจะนำ�มาใช้
		 • Assessment หรือการประเมิน เพือ่ พิจารณาถึงผลกระทบทีเ่ กีย่ วข้องกับมาตรการ และข้อตกลงทัง้ หมด
				ผลกระทบที่มีนัยสำ�คัญคืออะไร
		 • Flanking measures หรือการวิเคราะห์การลดและเสริมสร้างผลกระทบ เพื่อพิจารณาถึงชนิดของ
				มาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบจากการเจรจาการค้า และเสริมสร้างผลกระทบในเชิงบวกในด้าน
				การพัฒนาอย่างยั่งยืน
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากสหภาพยุโรป และข้อเสนอสำ�หรับประเทศไทย คือ
1) ขั้นตอน โครงสร้างที่ระบุอย่างชัดเจน มีการตั้งเป็นองค์กรเฉพาะ ที่ทำ�เฉพาะการประเมินนโยบายที่สำ�คัญ
ของสหภาพยุโรป กล่าวได้ว่านโยบายสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานในประเทศไทย เช่น FTA ควรมีองค์กร
ที่ทำ�หน้าที่เฉพาะ เพื่อศึกษา พัฒนาแนวทาง วิธีการ เพื่อให้ได้ข้อมูลหลักฐานอย่างเป็นระบบ รอบด้าน ประกอบการ
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น คณะกรรมธิการวิสามัญ รัฐสภา โดยมีคณะเลขานุการที่มาจากกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติทำ�หน้าที่ให้ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการด้านการ
ประเมินผลกระทบ และการติดตามผลกระทบจากการเจรจาการค้า แก่รัฐสภา
2) สหภาพยุโรปให้ความสำ�คัญกับการจัดทำ�การประเมินผลกระทบเน้น SIA ซึ่งจะสอดคล้องและคล้ายคลึง
กับเจตนารมณ์ของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่กำ�หนดไว้ในหลักเกณฑ์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพทีเ่ กิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ.2552 ทีม่ องสุขภาพอย่างกว้าง เป็นองค์รวม ครอบคลุมปัจจัย
กำ�หนดสุขภาพทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันหน่วยงานของภาครัฐในประเทศไทย
หลายแห่งมีการใช้เครื่องมือในการประเมินผลกระทบระดับนโยบายเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย เช่น
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้พฒ
ั นาวิธกี ารประเมินผลกระทบในการออกกฎระเบียบ (Regulatory Impact
Assessment: RIA) และใช้ในการออกกฎหมายข้อบังคับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการใช้การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ที่ช่วยในการตัดสินใจ
เชิงระบบ ที่เกี่ยวข้องในการทํานโยบาย แผน และโปรแกรม
3) ภาคส่วนต่างๆของสหภาพยุโรป เห็นด้วยว่าควรมีการทำ�การประเมินผลกระทบในขั้นตอนของการกำ�หนด
นโยบาย ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นจากการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจำ�ปี 2557 ที่ได้พิจารณา
ทบทวนระเบียบวาระการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ และทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ เอกชน ประชาสังคม และ ประชาชน เห็นตรงกันว่าในการเจรจาการค้าเสรีควรมีการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพ
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บทที่ 3

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการประเมินผลกระทบ
ข้อมูลในส่วนนี้ สรุปจากการสัมภาษณ์ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และผู้แทน
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึง่ เป็นหน่วยงานหลักทีร่ บั รู้ และมีสว่ นร่วมในการประเมินผลกระทบตามโครงการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศกึ ษาผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรปต่อการเข้าถึงยา ทีก่ �ำ ลัง
ดำ�เนินการโดยเป็นการทดลองกระบวนการเรียนรู้ในการใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิด
จากนโยบายสาธารณะ

3.1 ผลกระทบจากการศึกษาผลกระทบ หรือ การศึกษาความเป็นไปได้ ก่อนการเจรจา

โดยทั่วไป กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จะมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการเจรจา
เป็นการศึกษาผลประโยชน์และผลกระทบจากการเจรจาทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ หากมีการเจรจา ซึง่ จะทำ�ตัง้ แต่กอ่ นการเจรจา
เพื่อนำ�ไปเป็นข้อมูลประกอบการเสนอกรอบ เหตุผล ความจำ�เป็นของการเจรจา ต่อรัฐสภา นอกจากนี้ยังมีการศึกษา
ผลกระทบหลังการเจรจา และในการเจรจาที่ใช้เวลายาวนาน มีการศึกษาผลกระทบเพิ่มเติมในระหว่างการเจรจาด้วย
เช่น กรณี ไทย-สหภาพยุโรป เนื่องจากข้อมูลเดิมอาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยน ต้องปรับข้อมูลให้ทัน
สถานการณ์

3.2 ผลกระทบจาก ม.190 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวถึงกรณีการปฏิบัติตาม ม.190 ว่าการ
ดำ�เนินงานที่ผ่านมาการดำ�เนินการเจรจา กรณี ไทย-สหภาพยุโรป (Thai-EU) เป็นการออกแบบการดำ�เนินงานตาม
ม.190 ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการที่สมบูรณ์ที่สุด
การดำ�เนินงานในช่วงต้น เมื่อ ม.190 มีผลบังคับใช้นั้น แม้ว่าจะไม่ได้กำ�หนดว่าจะต้องทำ�หนังสือสอบถาม
ไปยังกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงต่างประเทศ แต่ทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
และหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ ป็นหน่วยงานหลักจะทำ�หนังสือสอบถามไปยังกรมสนธิสญ
ั ญาและกฎหมายเพือ่ พิจารณาว่าการ
เจรจาที่จะดำ�เนินการนั้นเข้าข่ายต้องทำ�ตาม ม.190 หรือไม่ เพื่อป้องกันความผิดพลาดและไม่เกิดผลกระทบ กรณี
การขอเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการเจรจา ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสาระสำ�คัญจะต้องดำ�เนินการใหม่ทั้งหมด
ปัจจุบันแม้ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ถูกยกเลิกไป ทำ�ให้ ม.190 ที่มีบทบัญญัติสำ�คัญ
เกี่ยวข้องกับกระบวนการเจรจาถูกยกเลิกเช่นกัน แต่ทางกรมเจรจาการค้ายังคงยึดแนวทางการดำ�เนินงานตาม ม.190
สำ�หรับกรณีที่มีการเจรจาการค้าซึ่งถือเป็นพันธะ
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3.3 ผลกระทบจากโครงการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษาผลกระทบจากข้อตกลง
การค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรปต่อการเข้าถึงยา

ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ แม้ว่าจะอยู่ในระหว่างการดำ�เนินการประเมิน สำ�นักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ได้นำ�ไปใช้ในขั้นตอนจัดเตรียมท่าทีในการเข้าถึงยา ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา
ด้านยา รวมทั้งการจัดทำ�ทางเลือกประกอบการพิจารณาระดับนโยบาย และคาดการณ์ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบ
ในฉากทัศน์ของทางเลือกเชิงนโยบายต่างๆ ประกอบกับการนำ�ข้อมูลไปใช้ในการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย
เช่น ประเด็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยา
นอกจากนี้ ผู้ถูกสัมภาษณ์ แสดงข้อห่วงกังวลต่อการประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เนื่องจาก
ในหลักเกณฑ์ฉบับที่ 1 นั้น มีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียด บางขั้นตอนมีการกำ�หนดกรอบเวลาการทำ�งาน ไม่ยืดหยุ่น
ทำ�ให้ยากในการปฏิบัติ และคาดว่าจะใช้เวลาในทำ�การประเมินยาวนาน

3.4 ข้อเสนอแนะ

เมื่อวิเคราะห์ขั้นตอนในการดำ�เนินการประเมินผลกระทบที่ทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ ดำ�เนินการอยู่ในปัจจุบันนั้น มีความคล้ายคลึงกับกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เนื่องจาก
กรมเจรจาฯ มีการดำ�เนินการประเมินผลกระทบโดยผู้เชี่ยวชาญ และรับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อเตรียม
ข้อมูลประกอบการเจรจาการค้า แต่เป็นการดำ�เนินการที่แยกจากกัน
กระบวนการประเมินผลกระทบจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ ผนวกวิธีการดำ�เนินการรับฟังความเห็นตาม ม.190 เข้ากับการประเมินผลกระทบ โดยใช้การรับฟังความเห็น
จากภาคส่วนต่างๆร่วมกับ ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญใน 3 ขั้นตอน คือ
1) การกำ�หนดขอบเขตการประเมิน
2) การทบทวนรายงานการประเมิน และ
3) การติดตามผลกระทบ โดยกระบวนการทั้งสามขั้นตอนนี้จะทำ�ให้การสร้างทางเลือกเชิงนโยบาย และการ
ประเมินผลกระทบในแต่ละทางเลือกมีข้อมูลที่สมดุลในทุกมิติ ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายที่อยู่บนฐานข้อมูลที่เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย
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บทที่ 4

ข้อเสนอเพื่อปฏิรูปการใช้ HIA ในกระบวนการเจรจาการค้า
จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย มีข้อเสนอ
กระบวนการเจรจาการค้า และการนำ�การประเมินผลกระทบมาใช้ สามารถแยกเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้

4.1 ข้อเสนอต่อการกำ�หนดประเด็นการเจรจาการค้า

การเจรจาการค้าเสรี ควรเริ่มจากการกำ�หนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ เป็นภาพรวม
ของนโยบาย และมีตัวชี้วัดในระดับมหภาคที่สะท้อนทั้งขนาดและการกระจายผลกระทบ สะท้อนให้เห็นกลุ่มที่
อ่อนไหว มีตัวชี้วัดทั้งในภาพรวม และเฉพาะด้าน มีเป้าหมายที่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อใช้ประกอบการประเมิน
ผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ดังแผนภาพที่ 7

แผนภาพที่ 7 ข้อเสนอแนวทางการใช้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ในกระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

68

สำ�นักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย. มกราคม 2549. คู่มือการจัดทำ�ตัวชี้วัด
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย โครงการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยระยะที่สอง.
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4.2 ข้อเสนอต่อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้า

จำ � เป็ นที่จะต้องมีก ฎหมายที่เ กี่ย วกับ กระบวนการมี ส่ว นร่ ว มในขั้ น ตอนการเจรจา ดั งตั ว อย่ า ง ม.190
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 และควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวข้อง
กับขั้นตอนการเจรจา และขั้นตอนที่ต้องผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภาหรือฝ่ายบริหาร กระบวนการรับฟังความเห็นจาก
ภาคส่วน ควรอยู่ในขั้นตอนใดของการเจรจา และควรอยู่ในขั้นตอนใดของการประเมินผลกระทบ จะทำ�ให้ลดปัญหา
ความไม่สมมาตรของข้อมูล เพิ่มการรับรู้ของทุกภาคส่วน และเพิ่มการยอมรับในข้อตกลงการค้าที่จะเกิดขึ้น

4.3 ข้อเสนอต่อการนำ�กระบวนการประเมินผลกระทบมาใช้ในการเจรจาการค้า

1. การประเมินผลกระทบในระดับนโยบายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น SEA (Strategic Environment Assessment)
RIA (Regulartory Impact Assessment) หรือ HIA (Health Impact Assessment) ควรมีการปรับให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน เพื่อการทำ�งานที่สอดคล้องและลดอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากความแตกต่างของการประเมิน
ในระดับนโยบาย
2. การนำ�การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเข้าไปไว้ในกระบวนการเจรจาการค้าเสรีนั้น ควรจะเริ่มจากการ
พิจารณากรอบการเจรจาการค้าเสรีว่าประกอบด้วยประเด็นใดบ้าง เพื่อนำ�มาประกอบการกำ�หนดขอบเขตการประเมิน
ว่าประเด็นใดควรดำ�เนินการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยอาจต้องจัดลำ�ดับความสำ�คัญของประเด็นต่างๆ
เพื่อกำ�หนดท่าทีในลักษณะเชิงรุกที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดของประเทศ โดยที่การประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพเป็นเรื่องที่ครอบคลุมหลายมิติ (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ) แต่ละมิติมีวิธีวิทยาแตกต่าง
กันไป

4.4 ข้อเสนอต่อโครงสร้างการดำ�เนินงานของการประเมินผลกระทบในการเจรจาการค้า

1. เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันกลั่นกรองความถูกต้อง และความครบถ้วนของเนื้อหาการประเมิน ควรมีผู้แทน
จากคณะกรรมการกำ�กับทิศทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเข้าเป็นอนุกรรมการ หนึ่งในองค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ที่มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อเป็นการเชื่อมต่อ
และบูรณาการการนำ�เอาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเจรจาการค้าเสรีได้อย่าง
สมบูรณ์
2. ควรมีการทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เดิม และจัดโครงสร้างคณะกรรมการใหม่ให้มี
ความเหมาะสม มีองค์ประกอบที่ครบถ้วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยคณะกรรมการที่จะเกิด
ขึ้นนั้น อาจจะต้องมีทั้งคณะใหญ่ และอนุกรรมการในเรื่องต่างๆ ที่มีความเข้าใจในแต่ละประเด็น มีการกำ�หนดพันธกิจ
(mission) กรอบการทำ�งานที่ชัดเจน และที่สำ�คัญคือต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเจรจา โดยในที่นี้อาจกำ�หนด
ให้ทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นเลขาในคณะกรรมการชุด
ดังกล่าว
3. ผู้ที่จะมาดำ�รงตำ�แหน่งประธานคณะกรรมการ ควรจะต้องมีคุณวุฒิ วัยวุฒิ และมีสถานภาพที่เหมาะสม
เนื่องจากต้องมีการเชื่อมการทำ�งานของหลายหน่วยงาน ตกผลึกความคิดร่วมกัน
4. ควรมีการคณะกรรมาธิการวุฒิสภา ทั้งสามัญ และวิสามัญ เพื่อการพิจารณากรอบการเจรจาการค้า และมี
อำ�นาจในการเรียกข้อมูล รายงานประกอบต่างๆ ได้
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4.5 ข้อเสนอกระบวนการติดตามการเจรจาการค้า

1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเจรจาการค้า เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ
กับรายงานศึกษาความเป็นไปได้ก่อนการเจรจาการค้า โดยดูหลายมิติประกอบกันไม่เพียงแต่มิติด้านเศรษฐกิจ เช่น
มิติผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม อันจะนำ�ไปสู่การแก้ไขเนื้อหาและกำ�หนดการเจรจาในครั้งอื่นๆ ต่อไป
2. ควรมีการศึกษาเพิม่ เติมในเรือ่ งของการเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการเจรจาการค้าภายหลังจากทีไ่ ด้เซ็น
สัญญาไปแล้ว ว่าได้มีการเยียวยาตามข้อเสนอที่ได้นำ�เสนอไว้หรือไม่ และผลจากการเยียวยาเป็นเช่นไร กองทุนที่เกิด
ขึ้นมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับในการเจรจาต่อไป
3. ควรมีการวางกลไกถาวรในการติดตามตรวจสอบการเจรจาการค้า (monitoring) โดยเฉพาะการทำ� Public
monitoring และมีการกำ�หนดบทบาทหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบในกระบวนการติดตามตรวจสอบ เช่น คณะกรรมการ
อิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค โดยกลไกดังกล่าวจะต้องออกแบบให้มีการฝังตัวอยู่ในกระบวนการเจรจา
แนวคิดและข้อเสนอแนะในการทำ�วิจยั ชิน้ นี้ ควรมีการเชือ่ มโยงกับสภาปฏิรปู ฯ เพือ่ ทีจ่ ะสามารถนำ�ข้อมูลต่างๆ
ไปใช้ประโยชน์ ประกอบการร่างรัฐธรรมนูญ และกฎหมายลูก การเชื่อมโยงในที่นี้อาจให้ทางสำ�นักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในการส่งต่อข้อมูลดังกล่าว
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ภาคผนวก 1
สำ�นักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันสิง่ แวดล้อมไทย. ได้จดั คูม่ อื การจัดทำ�ตัวชีว้ ดั
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย โดยมีตัวชี้วัดกับกรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทย โดยมีองค์ประกอบ
3 มิติ ได้แก่ มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม และมิติทางสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 5 องค์ประกอบและตัวชี้วัดของดัชนีรวมการพัฒนาที่ยั่งยืน ชุดที่สอง
มิติเศรษฐกิจ

มิติสังคม

มิติสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาศักยภาพและ
การปรับตัวบนสังคมฐานความรู้

การสงวนรักษา

1. ประสิทธิภาพ
การผลิตโดยรวม

1. จำ�นวนปีเฉลี่ยที่ได้รับ
การศึกษาของประชาชน

1. สัดส่วนพื้นที่ป่า
ต่อพื้นที่ประเทศ

2. การใช้พลังงานต่อ GDP

2. ผลคะแนนการทดสอบ
3 วิชาหลัก

2. สัดส่วนพื้นที่
ป่าชายเลน

3. การใช้พลังงานหมุนเวียน

3. การลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนาต่อ GDP

3. ปริมาณสัตว์น้ำ�
เศรษฐกิจที่จับได้ต่อชั่วโมง

4. อัตรา Recycle
ขยะชุมชนทั่วประเทศ

4. ปริมาณน้ำ�ใต้ดินที่ใช้
ต่อปริมาณที่สามารถใช้งานได้

การพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
มั่นคงในการดำ�รงชีวิต

การมีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี

5. อัตราการว่างงาน

4. อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด

4. สัดส่วนแหล่งน้ำ�ที่มีคุณภาพ
อย่างต่ำ�อยู่ในเกณฑ์พอใช้
ต่อแหล่งน้ำ�ทั้งหมด

6. สัดส่วนหนี้
สาธารณะต่อ GDP

5. สุขภาพของประชาชน

5. คุณภาพอากาศในเมืองหลัก
ที่เกินค่ามาตรฐาน

7. ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP

6. สัดส่วนคดีอาชญากรรม
และคดียาเสพติดต่อประชากร

6. ปริมาณของเสียที่ได้รับการ
บำ�บัดอย่างถูกต้อง

การกระจายความมั่งคั่ง

การสร้างความเสมอภาค
และการมีส่วนร่วม

8. สัมประสิทธิ์
การกระจายรายได้
9. สัดส่วนคนยากจนด้านรายได้

7. ดัชนีการรับรู้เรื่องคอร์รัปชั่น

ปริมาณการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร
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ภาคผนวก 2
มาตรา 190 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มีเนื้อหาดังนี้
มาตรา 190 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำ�นาจในการทำ�หนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และ
สัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพืน้ ที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย
หรือมีเขตอำ�นาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็น
ไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผล
ผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำ�คัญ ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา
ในการนี้ รัฐสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว
ก่อนการดำ�เนินการเพื่อทำ�หนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศตามวรรคสองคณะ
รัฐมนตรีตอ้ งให้ขอ้ มูลและจัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และต้องชีแ้ จงต่อรัฐสภาเกีย่ วกับหนังสือสัญญา
นั้น ในการนี้ ให้คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบด้วย
เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแล้ว ก่อนจะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน คณะรัฐมนตรีต้องให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น และในการที่การปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกล่าวก่อให้
เกิดผลกระทบต่อประชาชนหรือ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม คณะรัฐมนตรีต้องดำ�เนินการแก้ไขหรือ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนั้นอย่างรวดเร็ว เหมาะสม และเป็นธรรม...”
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการกำ�หนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำ�หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า หรือการลงทุนอย่างมีนัยสำ�คัญ รวมทั้ง
การแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกล่าวโดยคำ�นึงถึงความเป็นธรรมระหว่าง
ผู้ที่ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือนั้นและประชาชนทั่วไป
ในกรณีที่มีปัญหาตามวรรคสอง ให้เป็นอำ�นาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาดโดยให้นำ�บทบัญญัติตาม
มาตรา 154(1) มาใช้บังคับกับการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม
นอกจากนี้แล้ว ในบทเฉพาะกาล ได้กำ�หนดเพิ่มเติมว่า
“กฎหมายตามมาตรา 190 วรรค 5 โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ขั้นตอน และวิธีการ
ดำ�เนินการจัดทำ�หนังสือสัญญาที่มีการตรวจสอบ ถ่วงดุลระหว่าง คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา มีความโปร่งใส
มีประสิทธิภาพ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยที่มีความเป็นอิสระ
ซึ่งดำ�เนินการก่อนการเจรจาทำ�หนังสือสัญญา โดยไม่มีการขัดกันระหว่างประโยชน์ของรัฐกับผลประโยชน์ของผู้ศึกษา
วิจัย ไม่ว่าในช่วงเวลาใดของการบังคับใช้หนังสือสัญญาภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา
176”
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รูปแบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในประเทศไทย
ดร.เดชรัต สุขกำ�เนิด
มูลนิธินโยบายสุขภาวะ

บทสรุปผู้บริหาร
รูปแบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในประเทศไทย มีการพัฒนามาอย่างต่อเนือ่ ง จนถึงการเข้าไปบรรจุ
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในปี พ.ศ.2550 และสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ หลายลักษณะ
ตั้งแต่การอนุมัติโครงการ การพัฒนานโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
แต่การทำ�การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (หรือ HIA) ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้นำ�มา
สูก่ ารใช้ HIA เพือ่ การอนุมตั /ิ อนุญาตโครงการเป็นหลัก โดยเน้นเพียงการสร้างความชอบธรรมในการอนุญาตโครงการ
โดยไม่พิจารณาทางเลือกที่หลากหลาย และไม่เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม และกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในสังคม
จนนำ�ไปสู่ความขัดแย้งตามมา
ดังนั้น ในส่วนของนโยบายสาธารณะระดับชาติ เราจึงสามารถนำ� HIA มาประยุกต์ใช้ทั้งในส่วนของ
การออกแบบพัฒนาเมืองและระบบโลจิสติกส์ การจัดระบบสวัสดิการ การจัดการขยะชุมชน และขยะอุตสาหกรรม
การจัดการน้ำ� การจัดการปัญหาป่าไม้และที่ดิน ฯลฯ แต่การทำ�HIA ในระดับนโยบายสาธารณะจำ�เป็นจะต้องก้าวข้าม
ข้อจำ�กัดสำ�คัญใน 4 ประการด้วยคือ
1. ก้าวข้ามจากกระบวนการอนุมัติ/อนุญาตในระดับโครงการทีละโครงการ มาสู่ กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
		 ในสังคมในการแสวงหาทางเลือกในระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมร่วมกัน
2. ก้าวข้ามจากการนำ�นโยบาย/ทิศทางของรัฐส่วนกลางเป็นตัวตั้ง มาสู่ การเคารพในทิศทางและแนวทางการ
		 พัฒนาที่ชุมชนและผู้คนในพื้นที่กำ�หนดเอง
3. ก้าวข้ามจากการใช้ความรูเ้ พียงด้านเทคนิคเพียงด้านเดียว และใช้โดยอยูภ่ ายใต้การกำ�กับควบคุมของเจ้าของ
		 โครงการ มาสู่การใช้ความรู้และหลักฐานทั้งทางวิทยาศาสตร์และความรู้/ภูมิปัญญาของชุมชนประกอบ
		 ร่วมกัน อย่างสมดุลและเท่าเทียม และปลอดจากผลประโยชน์ทับซ้อนกับเจ้าของโครงการ/นโยบาย
4. ก้าวข้ามจากภาวะไร้ความรับผิดในการติดตามตรวจสอบ จนนำ�มาสู่ผลกระทบทางลบต่อสุขภาพมากมาย
		 เช่น การลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม มาสู่ การติดตามตรวจสอบและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น
		 อย่างจริงจังและใกล้ชิด
ขณะเดียวกัน การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีความเป็นไปได้
มาก เพราะสามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายด้าน ทั้งในแง่การวางแผนพัฒนาพื้นที่ การจัดการขยะ การจัดการตลาดสด
และอืน่ ๆ รวมถึงความเป็นไปได้ทจี่ ะนำ� HIA เข้าเป็นกระบวนการหนึง่ ใน พ.ร.บ. การสาธารณสุขทีก่ �ำ ลังแก้ไขปรับปรุง
แต่การจะนำ� HIA ไปประยุกต์ใช้จำ�เป็นต้องมีการเพิ่มขีดความสามารถของทีมงานและชุมชน ทั้งในด้าน HIA เอง
และในด้านการบังคับใช้กฎหมายของ อปท.
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แม้ว่า HIA จะมิได้เป็นกระบวนการตัดสินใจโดยตรง แต่การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลยังมีความสำ�คัญในการ
ผลักดันนโยบายสาธารณะ และการทำ� HIA ร่วมกันไม่ว่าจะในระดับใด มีความเป็นไปได้สูงมาก แต่ต้องเป็น
กระบวนการที่ไปด้วยกันทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนที่อาจยังขาดความพร้อมในการเข้าร่วมกระบวนการ
การทำ�ไปด้วยกัน มีได้ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ซึ่งแต่ละแบบมีทั้งจุดเด่น/จุดด้อย จุดสำ�คัญ
เราจะใช้ร่วมกันอย่างไร
ฉะนั้น ควรต้องมีกระบวนการเสริมหนุนพลังเพื่อให้แต่ละภาคส่วนสามารถเข้าร่วมในกระบวนการ HIA
ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยพัฒนารูปแบบการทำ� HIA สามารถทำ�ได้ในเชิงวิชาการ คู่มือ ขยายอำ�นาจการดำ�เนินการ
ระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพ ทำ�แบบประเมินแบบง่าย มี Check list การเรียนรู้กับเครือข่าย และเป็นพี่เลี้ยงให้กับ
ชุมชนด้วย สร้างพื้นที่ในการพูดคุย โดยอาจไม่ต้องใช้คำ�ว่า HIA โดยตรงก็ได้
การพัฒนา HIA จึงจำ�เป็นต้องเรียนรู้ร่วมกัน ขยายวงไม่ใช่ของตนเองเท่านั้น ทำ�กับเครือข่ายภายใน และ
ภายนอกด้วย ชวนคิดสร้างเป็นเครือข่าย เพื่อให้เกิดการเสริมหนุนทั่วทั้งประเทศ
ในส่วนของเนื้อหาของร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจึงควรเพิ่มประเด็นสำ�คัญใน HIA
ได้แก่ การเพิม่ หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส การพัฒนากรอบแนวคิดภาพรวมให้เป็นรูปธรรมมากขึน้ ปัจจัยกำ�หนดสุขภาพ
การนำ�ข้อเสนอของ HIA ไปสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ 1

บทนำ�

ตามมาตรา 25(5) แห่งพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 กำ�หนดให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(คสช.) มีหน้าที่และอำ�นาจในการกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตามและประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ต่อมาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน
พ.ศ.2552
ภายหลังจากการประกาศใช้หลักเกณฑ์ฉบับดังกล่าวมาระยะหนึ่ง คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพได้จัดให้มีการทบทวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ซึ่งพบว่า แม้หลักเกณฑ์ฯ ฉบับที่ 1 จะเอื้อให้เกิดการพัฒนาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในหลายลักษณะเช่น
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน แต่หลักเกณฑ์ฯ ที่ประกาศใช้ไปนั้นยังไม่เอื้อให้เกิดการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพในบางรูปแบบหรือบางลักษณะ ประกอบกับในบางกรณี มีการนำ�หลักเกณฑ์ไปใช้ โดยเน้นที่การ
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำ�หนดไว้ตามลายลักษณ์อักษร มากกว่าเป็นการดำ�เนินการโดยเข้าใจถึงเจตนารมณ์และหลักการ
อันแท้จริงของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ต่อมา คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจึงได้มีการกำ�หนดกรอบการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะในทิศทางที่มุ่งสู่การสร้าง
กระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกันของสังคม โดยเน้นหลักการเรียนรูแ้ ละทำ�งานร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยอยูบ่ นพืน้ ฐานของ
การข้อมูลหลักฐานที่หลากหลายและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน และสามารถปรับใช้กับกระบวนการนโยบายสาธารณะที่มี
ความแตกต่างกันในแต่ละกรณีได้อย่างยืดหยุ่น
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วัตถุประสงค์ของการยกร่างหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลกระทบทางสุขภาพทีเ่ กิดจากนโยบายสาธารณะ
ฉบับนี้จึงมิได้เป็นไปเพื่อการสร้างกฎเกณฑ์ และข้อปฏิบัติที่ตายตัวตามที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ปราศจากความ
เข้าใจในที่มา เจตนารมณ์ หรือหลักการพื้นฐานอันเป็นที่มาของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ในทางตรงกันข้าม การยกร่าง
หลักเกณฑ์ฯ ฉบับนี้ มุ่งหวังจะให้เกิดการนำ�ไปปรับใช้ในรูปแบบ/กระบวนการที่อาจมีความแตกต่างกันตามกระบวน
นโยบายสาธารณะหรือกระบวนการตัดสินใจนั้น ภายใต้หลักการพื้นฐานที่นำ�เสนอไว้อย่างชัดเจนในหลักเกณฑ์ฉบับนี้
นัน่ หมายความว่า เมือ่ การยกร่างหลักเกณฑ์ฯ ฉบับนีแ้ ล้วเสร็จสมบูรณ์ลง หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชนทีต่ อ้ งการ
นำ�การประเมินผลกระทบทางสุขภาพไปใช้ในการกำ�หนดหรือพัฒนานโยบายสาธารณะ สามารถนำ�หลักเกณฑ์ฯ ฉบับนี้
ไปปรับใช้ในรูปแบบทีแ่ ตกต่างกัน ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนการตัดสินใจนัน้ ๆ โดยสามารถกำ�หนด
หลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ/
กระบวนการตัดสินใจของตนได้ แต่ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานทั้ง 4 ข้อของร่างหลักเกณฑ์ฯ ฉบับนี้
ทั้งนี้ ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ทางสำ�นักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้มอบหมายให้มูลนิธินโยบายสุขภาวะ(มนส.) เป็นผู้รับผิดชอบดำ�เนินการ
โดยในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.2557-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ได้ดำ�เนินการพัฒนาและยกร่างหลักเกณฑ์และแนวทาง
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพฉบับที่ 2 ดังนี้
• วันที่ 13-14 กันยายน พ.ศ.2557: จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การออกแบบระบบ กระบวนการ
		 และหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) เพื่อการขับเคลื่อนสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญ
		 ใหม่” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์กรุงเทพฯ เพือ่ นำ�ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพัฒนาและปรับปรุง
		 หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพฉบับที่ 2
• วันที่ 26 กันยายนพ.ศ.2557: จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมิน
		 ผลกระทบสุขภาพ ฉบับที่ 2 (ครั้งที่ 1) ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์กรุงเทพฯ
• วันที่ 1 ธันวาคมพ.ศ.2557: จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมิน
		 ผลกระทบสุขภาพ ฉบับที่ 2 (ครั้งที่ 2) ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์กรุงเทพฯ
• วันที่ 30 ธันวาคม 2557 พ.ศ.2557: จัดส่งร่างหลักเกณฑ์ฯ ฉบับที่ 2 ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		 รวมถึงนักวิชาการและแกนภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อขอรับความคิดเห็น โดยกำ�หนดสิ้นสุด
		 ภายในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2558
และได้น�ำ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงจนกลายมาเป็นร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมิน
ผลกระทบสุขภาพ ฉบับที่ 2 ดังเนื้อหาที่ได้นำ�เสนอในเอกสารฉบับนี้

ส่วนที่ 2

ความหมายและหลักการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ หมายความว่า “กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมในการวิเคราะห์และ
คาดการณ์ผลกระทบทัง้ ทางบวกและทางลบต่อสุขภาพของประชาชนทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง หากดำ�เนินการในช่วงเวลาและพื้นที่เดียวกัน โดยมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่
หลากหลายและมีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพ
ของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว”
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นโยบายสาธารณะ หมายความว่า “ทิศทางหรือแนวทางทีส่ งั คมโดยรวมเห็นว่าหรือเชือ่ ว่า ควรจะดำ�เนินการ
ไปในทิศทางนั้น รวมถึงนโยบายที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรที่กำ�หนดมาจากรัฐด้วย”
และเพื่อให้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.2550 หมวดสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจึงควรเป็นไปตามหลักการต่อไปนี้
(1) หลักประชาธิปไตย การประเมินผลกระทบทางสุขภาพต้องรับรองและส่งเสริมสิทธิของประชาชนในการ
มีส่วนร่วมพัฒนานโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและวิถีชีวิตของตน
(2) หลักความเป็นธรรม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพต้องพยายามสร้างความเป็นธรรม ลดความ
เหลื่อมล้ำ�ทางสุขภาพของประชาชน โดยศึกษาและวิเคราะห์ถึงผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนและ
ประชากรแต่ละกลุ่ม
(3) หลักการใช้ข้อมูลหลักฐานอย่างเหมาะสม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพต้องระบุและใช้ข้อมูล
หลักฐานที่เป็นจริงอย่างดีที่สุด โดยใช้ข้อมูลและเหตุผลเชิงประจักษ์จากสาขาวิชา และวิธีการที่หลากหลาย ทั้งข้อมูล
หลักฐานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
(4) หลักความเหมาะสมในทางปฏิบัติ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพต้องออกแบบให้เหมาะสม
กับเวลาและทรัพยากรทีม่ อี ยู่ และข้อเสนอแนะจากการประเมินผลกระทบทางสุขภาพควรมุง่ ให้เกิดการระดมทรัพยากร
และความร่วมมือทางสังคม ภายใต้บริบทที่เหมาะสมและเป็นไปได้
(5) หลักความร่วมมือ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพต้องส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
และภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
(6) หลักการสุขภาวะองค์รวม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพต้องมองภาพรวมของปัจจัยทางสังคม
และสิง่ แวดล้อมทีก่ �ำ หนดสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน และของประชาชนแบบเชือ่ มโยงเป็นองค์รวม
(7) หลักความยั่งยืน การประเมินผลกระทบทางสุขภาพต้องมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจ
ของสังคมสุขภาวะ เน้นหลักการป้องกันไว้ก่อนเพื่อป้องกันผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของประชาชน

ส่วนที่ 3

การประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
เนือ่ งจากการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกันของสังคม เพือ่ สนับสนุนให้เกิดการ
ตัดสินใจที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นภาคส่วนต่างๆ ของสังคมสามารถ
นำ�หลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบทางสุขภาพฉบับนีไ้ ปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางทัง้ สำ�หรับนโยบาย แผนงาน
โครงการ หรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบทางลบ
ต่อสุขภาพ ในระดับชุมชน ท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระหว่างประเทศ
การประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบทางสุขภาพสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ ดังนี้
1) ระดับนโยบาย/แผนงาน/ยุทธศาสตร์ เช่น การจัดทำ�แผนพัฒนากำ�ลังการผลิตไฟฟ้า การจัดทำ�แผน
โครงข่ายการขนส่งคมนาคม การจัดทำ�แผน/ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินแร่/เหมืองแร่ การกำ�หนดนโยบายการค้าเสรีหรือ
การจัดทำ�ข้อตกลงระหว่างประเทศ การจัดทำ�และปรับปรุงผังเมืองที่อาจนำ�มาสู่โครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรงในอนาคต การวางแผนเพื่อดำ�เนินโครงการหรือกิจกรรมใดในพื้นที่ที่มีคุณค่าทางการอนุรักษ์
เช่น พื้นที่ต้นน้ำ�ลำ�ธาร พื้นที่ลุ่มน้ำ�ชั้น 1 พื้นที่ที่มีความเปราะบางทางด้านระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ�ที่มีความสำ�คัญระดับ
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ชาติและระดับนานาชาติการจัดทำ�แผนภูมิภาค (เช่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค) การกำ�หนดนโยบายและ/หรือ
การวางแผนการเพาะปลูก/เพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตที่ดัดแปลงพันธุกรรม การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกำ�หนด
นโยบายและ/หรือการวางแผนทำ�การเกษตรขนาดใหญ่
2) ระดับโครงการ/กิจกรรม
		
2.1) มีกฎหมายกำ�หนดให้ด�ำ เนินการประเมินผลกระทบทางสุขภาพก่อนดำ�เนินการ เช่น โครงการหรือ
			 กิจกรรมที่มีประเภทและขนาดตามประกาศโครงการหรือกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่าง
			 รุนแรง ทัง้ ทางด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามมาตรา 67 รัฐธรรมนูญ
			 แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550
		
2.2) ไม่มีกฎหมายกำ�หนดให้ดำ�เนินการประเมินผลกระทบทางสุขภาพก่อนดำ�เนินการ เช่น โรงไฟฟ้า
			 ขนาดต่ำ�กว่า 10 เมกะวัตต์ สถานประกอบการผสมซีเมนต์ปูนสำ�เร็จรูป อุตสาหกรรมการผลิต
			 ผสมปุ๋ย การเพาะปลูก/ทำ�เกษตรในพื้นที่ขนาดใหญ่ โครงการจัดการน้ำ� เป็นต้น

ส่วนที่ 4

หลักการของหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
เพื่อให้เกิดการดำ�เนินนโยบายสาธารณะที่ส่งผลดีต่อสุขภาวะของคนในสังคม บนพื้นฐานของการสร้างเสริม
การมีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกันในสังคม ดังนั้น การประเมินผลกระทบทางสุขภาพต่อนโยบาย/แผนงาน/โครงการ
ระดับต่างๆ ควรดำ�เนินการโดยยึดถือหลักการของหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบทางสุขภาพฉบับนีเ้ ป็นแนวทาง
ปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ข้อ ดังนี้
		 (1) ทำ�เชิงรุก
		 (2) ทำ�ได้ทุกขั้นตอน
		 (3) ทำ�ไปด้วยกัน
		 (4) ทำ�ยั่งยืน

(1) ทำ�เชิงรุก

ทีผ่ า่ นมา การประเมินผลกระทบทางสุขภาพมักเป็นไปในลักษณะของส่วนหนึง่ ของกระบวนการอนุมตั /ิ อนุญาต
หรือได้รบั การร้องขอให้มกี ารประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เพือ่ ยับยัง้ หรือชะลอโครงการทีก่ �ำ ลังจะได้รบั อนุมตั /ิ อนุญาต
ซึ่งเป็นการดำ�เนินการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในช่วงเวลาที่ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าของโครงการได้ทำ�การตัดสินใจ
เบื้องต้นไปแล้ว การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายได้ในขอบเขตที่จำ�กัด
ทั้งๆ ที่การดำ�เนินนโยบายหรือโครงการเหล่านั้น อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสุขภาพ
ดังนั้น กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจึงควรปรับทิศทางเป็นการทำ�งานเชิงรุก (หรือ proactive)
มากยิง่ ขึน้ ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการกลัน่ กรอง และเสนอประเด็นนโยบาย/แผนงาน/โครงการทีค่ วร
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยผ่านกิจกรรม และพื้นที่พูดคุย ซึ่งอาจจัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกเดือนและ/หรือจัดตาม
กลุ่มประเด็นที่เกี่ยวข้อง หรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนในการนำ�เสนอประเด็นต่างๆ
เพือ่ มาแลกเปลีย่ นและค้นคว้าหาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกัน ก่อนทีจ่ ะจัดการประชุมเพือ่ ก่อขบวนโดยเชิญชวนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันเพื่อนำ�ไปสู่การออกแบบและการประเมินผลกระทบร่วมกันต่อไป
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โดยหลักการที่สำ�คัญของการจัดประชุมเพื่อก่อขบวนมีดังนี้
ก) มีองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมพูดคุย โดยเฉพาะองค์กรที่กำ�หนดหรือพัฒนานโยบาย/แผนงาน/
		 โครงการ และผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ
ข) มุ่งแสวงหาทางเลือกที่หลากหลาย มิใช่จำ�กัดอยู่เพียงข้อเสนอนโยบายแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
ค) มุ่งแสวงหาแนวทางและข้อตกลงในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน
มิใช่ใช้อำ�นาจ หรือเสียงข้างมากในการตัดสินใจ
นอกจากนั้น การออกแบบและการวางแผนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพควรเป็นไปในลักษณะที่มอง
การณ์ลว่ งหน้า และวางกำ�หนดเวลาให้สอดคล้องกับกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายของเรือ่ งนัน้ ๆ เพือ่ มิให้เกิดความ
ล่าช้าและสับสนในการดำ�เนินการตามนโยบาย ในขณะเดียวกัน ข้อเสนอแนะที่เป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชน
ก็จะสามารถถูกผนวกเข้าไปในการกำ�หนดนโยบายหรือการวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆ

การทำ� HIA เชิงรุก(Proactive)

(2) ทำ�ได้ทุกขั้นตอน

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจะต้องถูกออกแบบให้ชัดเจนว่า จะสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่กระบวนการ
ตัดสินใจได้อย่างไร และจะมีความหมายต่อการตัดสินใจในลักษณะใด ทั้งนี้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพสามารถ
นำ�มาใช้ในกระบวนการกำ�หนดนโยบาย/โครงการได้ทั้งในช่วงก่อนที่จะมีนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ในช่วงระหว่าง
การดำ�เนินการ และในช่วงหลังการดำ�เนินการ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายสาธารณะที่จะมีขึ้นจะเป็นนโยบายสาธารณะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนมากที่สุด เนื่องจากการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในช่วงระหว่างการ
ดำ�เนินการและหลังการดำ�เนินการสามารถช่วยให้การดำ�เนินนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
มากขึ้นในอนาคต รวมถึงสามารถได้ข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนในการลดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพที่มิได้คาดหมาย
ไว้จากการดำ�เนินนโยบายดังกล่าวได้อีกด้วย
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ออกแบบให้การทำ� HIA สามารถเชื่อมเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจ

ทั้งนี้ การนำ�เอาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพไปใช้ในกระบวนการกำ�หนดนโยบายสามารถนำ�ไปใช้ได้
ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การพัฒนาและเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย การเปรียบเทียบผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ในระหว่าง
ทางเลือกเชิงนโยบายต่างๆ เป็นต้น
โดยผลลัพธ์หรือข้อเสนอที่ได้จากการประเมินผลกระทบทางสุขภาพอาจนำ�เสนอได้โดยผ่านการนำ�เสนอ
ในหน่วยงาน/คณะกรรมการของรัฐ และ/หรือโดยผ่านเวทีการหารือร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ และ/หรือโดยผ่านการ
สื่อสารสาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของกระบวนการนโยบายสาธารณะนั้นๆ ดังนั้น
กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่ดีจึงต้องออกแบบให้เหมาะสมกับการเกิดขึ้นของกระบวนการนโยบาย
สาธารณะนั้นๆ

(3) ทำ�ไปด้วยกัน

เป็นทีป่ ระจักษ์ชดั ว่า กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจะได้รบั การยอมรับจากหน่วยงาน ชุมชน
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ก็ต่อเมื่อมีการดำ�เนินการตามแนวทางที่ออกแบบและเป็นที่ยอมรับร่วมกันการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพโดยดำ�เนินตามกฎระเบียบแบบเน้นลายลักษณ์อักษร แต่มิได้ให้ความสนใจต่อกระบวนการที่จะนำ�
เนื้อหาสาระที่แท้จริงอันเป็นข้อแตกต่างและข้อถกเถียงกันอยู่ มาสู่กระบวนการตัดสินใจอย่างเท่าเทียมกันบนพื้นฐาน
ข้อมูลเชิงประจักษ์ย่อมไม่อาจนำ�พาทุกฝ่าย(โดยเฉพาะคู่ขัดแย้ง) ไปสู่ข้อตัดสินใจที่ยอมรับร่วมกันได้ ดังนั้น ทุกฝ่าย
จึงควรมีบทบาทในการประเมินผลกระทบร่วมกัน ใน 3 ขั้นตอนสำ�คัญ ได้แก่
(ก) การกำ�กับทิศทางการประเมิน ซึ่งหมายถึง ตั้งแต่การกำ�หนดขอบเขตและประเด็นที่จะประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพ การพิจารณาทางเลือกในการดำ�เนินนโยบาย/แผนงาน/โครงการ การจัดรับฟังความคิดเห็นของ
สาธารณะ การคัดเลือกผูป้ ระเมินผลกระทบทางสุขภาพทัง้ ในภาพรวมและในประเด็นย่อยแต่ละประเด็น การตรวจสอบ
ทบทวนร่างรายงานผลกระทบทางสุขภาพ กรอบระยะเวลาและงบประมาณในการประเมิน และอื่นๆ โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย ควรได้มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการกำ�กับทิศทางการประเมินอย่างเท่าเทียมกันและร่วมกันทำ�งาน
เพือ่ ให้ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพออกมาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถนำ�ไปสูก่ ารยอมรับและ
การปฏิบัติได้จริงของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
(ข) การประเมินหรือวิเคราะห์ผลกระทบทางสุขภาพ ซึ่งอาจมาจากผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย ทั้งในส่วน
ของนักวิชาการจากสถาบันและองค์กรต่างๆ และนักวิชาการหรือปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ ที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็น
ฉันทามติจากคณะกรรมการกำ�กับทิศทางการประเมิน โดยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพควรมีการใช้เครือ่ งมือการ
วิเคราะห์ที่หลากหลาย เพื่อให้ได้แง่มุมของผลกระทบทางสุขภาพให้ครบถ้วนรอบด้านที่สุด ทั้งนี้ การประเมินผล
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กระทบทางสุขภาพควรมีการใช้เครื่องมือทั้งในทางวิชาการ (หรือในทางวิทยาศาสตร์) และเครื่องมือการเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ขอ้ มูลของชุมชน ซึง่ รายละเอียดจะเสนอไว้ในส่วนของเครือ่ งมือและข้อมูลทีใ่ ช้ในการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพ
(ค) การตรวจสอบและทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ร่างรายงานการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพควรผ่านการพิจารณา ตรวจสอบ และทบทวนจากสาธารณะ ซึง่ หมายรวมถึงหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
อาทิ นักวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบทางลบ
จากโครงการ โดยคณะกรรมการทิศทางการประเมินจะพิจารณาหารูปแบบและกระบวนการการพิจารณา ตรวจสอบ
และทบทวนร่างรายงานที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่จะนำ�มาสู่การทบทวนกระบวนการประเมิน
ผลกระทบฯ การยุติการระเมินผลกระทบฯหรือการปรับปรุงร่างรายงานก่อนเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป

มุ่งเน้นกระบวนการมากกว่าทำ�ตามลายลักษณ์อักษร

ทั้งนี้ หน่วยงานหรือภาคส่วนที่ควรเข้ามาร่วมในกระบวนการการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ อาทิ
		
(ก) ผู้กำ�หนดนโยบายและ/หรือเจ้าของโครงการ ทั้งภาครัฐและเอกชน
		
(ข) หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต และกำ�กับติดตาม ได้แก่
			 • หน่วยงานพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ได้แก่
				สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) คณะกรรมการผู้ชำ�นาญการ
				 (คชก.) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.)
			 • หน่วยงานพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตการดำ�เนินโครงการ หรือประกอบกิจการเช่น คณะกรรมการ
				 กำ�กับกิจการพลังงานกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ฯลฯ
			 • หน่วยงานพิจารณาอนุมัติอนุญาตการก่อสร้างโครงการ
		
(ค) หน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เช่นสำ�นักงานคณะกรรมการ
			 สุขภาพแห่งชาติ (สช.) กรมอนามัย
		
(ง) กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ
		 (จ) หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประชาชน
			 • หน่วยงานส่วนกลางเช่น กรมควบคุมโรคกรมควบคุมมลพิษกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
			 • หน่วยงานส่วนภูมิภาค/ท้องถิ่นเช่นสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอ
				 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล(รพ.สต.) สำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
		
(ฉ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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		 (ช) นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ/นักกฎหมาย
		 (ซ) องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคณะกรรมการองค์การอิสระ
			 ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
		
(ฌ) ภาคประชาสังคม

(4) ทำ�ยั่งยืน

เพื่อให้นโยบายสาธารณะที่จะเกิดขึ้นเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงและยั่งยืนในระยะยาว
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจะต้องให้ความสำ�คัญทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับปัจจัยกำ�หนดสุขภาพของ
ประชาชนในแต่ละปัจจัย ทั้งในทางบวกและในทางลบ และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพต้องให้ความสำ�คัญ
ทัง้ ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ แบบเฉียบพลัน และผลกระทบทีจ่ ะสะสมในระยะยาวด้วยเช่นกัน ทัง้ นีผ้ ลกระทบทีจ่ ะเกิด
ขึ้นกับปัจจัยที่กำ�หนดสุขภาพ ในลักษณะที่เป็นผลกระทบที่ไม่อาจฟื้นคืนกลับมาได้จะต้องได้รับความสำ�คัญเป็นลำ�ดับ
แรก และควรหลีกเลี่ยงการดำ�เนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบในลักษณะดังกล่าว เพราะยากต่อการจะฟื้นฟู
ให้กลับมาดีดังเดิมได้
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจะต้องให้ความสำ�คัญกับการพิจารณาทางเลือกในการดำ�เนินนโยบาย/
แผนงาน/โครงการที่หลากหลายตั้งแต่ในระดับยุทธศาสตร์ ในระดับเทคโนโลยี ในระดับขนาด และพื้นที่โครงการ
และในระดับเทคนิคหรือข้อปฏิบัติในการดำ�เนินงาน โดยคณะกรรมการกำ�กับทิศทางต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
ได้มสี ว่ นร่วมเสนอทางเลือกในการดำ�เนินนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ตัง้ แต่กอ่ นหรือในขัน้ ตอนของการกำ�หนดขอบเขต
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เพราะการประเมินผลกระทบทางสุขภาพควรที่จะพิจารณาและเปรียบเทียบผล
กระทบทางสุขภาพที่แตกต่างกันของทางเลือกเหล่านั้น เพื่อให้ทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่า ข้อตัดสินใจที่ได้ร่วมกันจะเป็นทาง
เลือกที่ดีส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพต้องให้ความสำ�คัญกับบริบทของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และ
ปัจจัยกำ�หนดสุขภาพของประชาชนแต่ละกลุ่มในพื้นที่ รวมถึงต้องทำ�ความเข้าใจและเคารพต่อความมุ่งหวังและ
ทิศทางการพัฒนาทีป่ ระชาชนในพืน้ ทีก่ �ำ หนดขึน้ โดยควรแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ว่าข้อเสนอใดหรือทางเลือกใดจะส่งผลกระทบทางบวกหรือทางลบอย่างไร ต่อทิศทางการพัฒนาทีป่ ระชาชนกำ�หนดขึน้
ก่อนหน้าในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการให้ความเห็นและการตัดสินใจของประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ
อย่างครอบคลุมเพียงพอ
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ส่วนที่ 5

แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
5.1 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับนโยบาย/แผนงาน/ยุทธศาสตร์

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในระดับนโยบาย/แผนงาน/ยุทธศาสตร์ควรดำ�เนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาข้อมูลขีดความสามารถและศักยภาพการรองรับของพืน้ ที/่ ชุมชน โดยพิจารณาจากปัจจัยกำ�หนด
สุขภาพที่มีผลหรืออาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพื้นที่/ชุมชน ได้แก่
1) ทรัพยากรธรรมชาติ: ดิน น้ำ� อากาศ ป่าไม้ แร่ธาตุ ความหลากหลายของระบบนิเวศ ทรัพยากรประมง
		 ฯลฯ
2) สังคม/วัฒนธรรม: วิถีชีวิตของชุมชน ระบบนิเวศ วัฒนธรรม กลุ่มประชากร ความสัมพันธ์ของชุมชน
		 ฯลฯ
3) เศรษฐกิจ: รายได้ การประกอบอาชีพ การจ้างงาน ฯลฯ
4) กฎระเบียบ/ข้อตกลงร่วมของพื้นที่/ชุมชน: ธรรมนูญสุขภาพธรรมนูญสิ่งแวดล้อมชุมชน
5) ทิศทางการพัฒนาของประชาชนในพื้นที่: แผนชุมชน แผนงานนโยบายตำ�บล
6) ระบบการจัดการสุขภาพและสถานการณ์ด้านสุขภาพ: ความพร้อมของบุคลากรด้านสาธารณสุข ปัญหา
		 สุขภาพและการเจ็บป่วยของประชากรในพื้นที่

ขั้นที่ 1 ศึกษาปัจจัยกำ�หนดสุขภาพ
ของพื้นที่/ชุมชน
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ขั้นที่ 2 ศึกษาลักษณะหรือรูปแบบกิจกรรมของนโยบาย/แผนงาน/ยุทธศาสตร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และอาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพิจารณาให้ครอบคลุมตลอดวงจรชีวติ ของนโยบาย/แผนงาน/ยุทธศาสตร์ ทัง้ ในระยะก่อน
ระหว่าง และหลังดำ�เนินการ ดังนี้
1) ทรัพยากรที่ใช้ในการดำ�เนินนโยบาย/แผนงาน/ยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดเป็นผลลัพธ์หรือ
		 เป้าหมายตามที่กำ�หนดไว้ เช่น งบประมาณ บุคลากร กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) กระบวนการบริหารจัดการ/ดำ�เนินงาน การดำ�เนินงาน หรือกระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดเป็น
		 ผลลัพธ์หรือเป้าหมายตามที่กำ�หนดไว้ในนโยบาย/แผนงาน/ยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจรวมถึง การบริหารจัดการ
		 หน่วยงาน/องค์กร/บุคลากรที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการดำ�เนินนโยบาย/แผนงาน/ยุทธศาสตร์
3) ผลลัพธ์จากการดำ�เนินนโยบาย/แผนงาน/ยุทธศาสตร์ แบ่งเป็น
		
3.1) ผลลัพธ์ที่เป็นเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ ผลลัพธ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการดำ�เนิน
			 นโยบาย/แผนงาน/ยุทธศาสตร์
		
3.2) ผลลัพธ์ที่เป็นผลพลอยได้ เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำ�เนินนโยบาย/แผนงาน/ยุทธศาสตร์
			 ซึ่งอยู่นอกเหนือจากเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ โดยผลลัพธ์ที่ได้ส่วนนี้ อาจเป็นได้ทั้งผลลัพธ์ในเชิงบวก
			 และผลลัพธ์ในเชิงลบ
4) ขีดความสามารถของหน่วยงานหรือบุคลากรในการดำ�เนินตามนโยบาย/แผนงาน/ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ
		 ความสามารถของหน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ของ
		 นโยบาย/แผนงาน/ยุทธศาสตร์
ขั้นที่ 2 ศึกษาลักษณะหรือรูปแบบกิจกรรมของนโยบาย/แผนงาน/ยุทธศาสตร์
(ระยะก่อน ระหว่าง และหลังดำ�เนินการ)
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ขั้นที่ 3 พิจารณาผลกระทบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ต่อสุขภาพ โดยนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาในขัน้ ตอนที่ 1 และ
2 มาพิจารณาร่วมกันว่ากิจกรรมต่างๆ ของนโยบาย/แผนงาน/ยุทธศาสตร์ จะก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อปัจจัยกำ�หนด
สุขภาพ และ/หรือสุขภาพของพืน้ ที/่ ชุมชนอย่างไรบ้าง ทัง้ ในทางบวกและลบ รวมถึงผลกระทบในกรณีฉกุ เฉิน/เฉียบพลัน
และผลกระทบในระยะยาว
ขั้นที่ 3 ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

5.2 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับโครงการ/กิจกรรม

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในระดับโครงการ/กิจกรรมควรดำ�เนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาข้อมูลขีดความสามารถและศักยภาพการรองรับของพืน้ ที/่ ชุมชน โดยพิจารณาจากปัจจัยกำ�หนด
สุขภาพที่มีผลหรืออาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพื้นที่/ชุมชน ได้แก่
1) ทรัพยากรธรรมชาติ: ดิน น้ำ� อากาศ ป่าไม้ แร่ธาตุ ความหลากหลายของระบบนิเวศ ทรัพยากรประมง
		 ฯลฯ
2) สังคม/วัฒนธรรม: วิถีชีวิตของชุมชน ระบบนิเวศ วัฒนธรรม กลุ่มประชากร ความสัมพันธ์ของชุมชน
		 ฯลฯ
3) เศรษฐกิจ: รายได้ การประกอบอาชีพ การจ้างงาน ฯลฯ
4) กฎระเบียบ/ข้อตกลงร่วมของพื้นที่/ชุมชน: ธรรมนูญสุขภาพธรรมนูญสิ่งแวดล้อมชุมชน
5) ทิศทางการพัฒนาของประชาชนในพื้นที่: แผนชุมชน แผนงานนโยบายตำ�บล
6) ระบบการจัดการสุขภาพและสถานการณ์ด้านสุขภาพ: ความพร้อมของบุคลากรด้านสาธารณสุข ปัญหา
		 สุขภาพและการเจ็บป่วยของประชากรในพื้นที่
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ขั้นที่ 1 ศึกษาปัจจัย
กำ�หนดสุขภาพของพื้นที่/ชุมชน

ขั้นที่ 2 ศึกษารายละเอียดโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพิจารณา
ให้ครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตของโครงการ ทั้งในระยะก่อน ระหว่าง และหลังดำ�เนินการ ได้แก่
1) ทรัพยากรที่ใช้ เช่น วัตถุดิบ งบประมาณ หรือบุคลากร ที่ใช้ในกระบวนการผลิตของโครงการ/กิจกรรม
		 เพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์หรือผลลัพธ์ที่เป็นเป้าหมายเอาไว้
2) กระบวนการดำ�เนินโครงการ/กิจกรรมกระบวนการ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ หรือผลลัพธ์ที่เป็น
		 เป้าหมายของการดำ�เนินโครงการ/กิจกรรม
3) ผลผลิตที่เกิดขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต หรือกระบวนการดำ�เนินโครงการ/กิจกรรม แบ่งเป็น
		
3.1) ผลิตภัณฑ์ ผลผลิต ที่เป็นเป้าหมายของการดำ�เนินโครงการ/กิจกรรม
		
3.2) ของเสียจากกระบวนการผลิต/ดำ�เนินกิจกรรม เช่น กากของเสีย มลพิษทางน้ำ� มลพิษทางอากาศ
4) ระบบการขนส่ง การขนส่งวัตถุทงั้ ทีเ่ ป็นวัตถุดบิ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงของเสียทีเ่ กิดขึน้ จากการดำ�เนินโครงการ/
		 กิจกรรม ทั้งในระยะก่อน ระหว่าง และหลังดำ�เนินการ
5) ระบบบริหารจัดการและขีดความสามารถของหน่วยงานหรือบุคลากรในการดำ�เนินโครงการ กระบวนการ
		 บริหารจัดการเพือ่ ให้โครงการ/กิจกรรมดำ�เนินไป รวมถึงศักยภาพ ความสามารถของหน่วยงานหรือบุคลากร
		 ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ของโครงการ
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ขั้นที่ 2 ศึกษากิจกรรมของโครงการ
(ระยะก่อน ระหว่าง และหลังดำ�เนินการ)

ขั้นที่ 3 พิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสุขภาพ โดยนำ�ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1
และ 2 มาพิจารณาร่วมกันว่ากิจกรรมต่างๆ ของโครงการ จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อปัจจัยกำ�หนดสุขภาพ และ/
หรือสุขภาพของชุมชนอย่างไรบ้าง ทั้งในทางบวกและลบ รวมถึงผลกระทบในกรณีฉุกเฉิน/เฉียบพลัน และผลกระทบ
ในระยะยาว
ขั้นที่ 3 ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
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5.3 เครื่องมือและข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

เครื่องมือและชุดข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์/ผู้เชี่ยวชาญ และชุมชน ที่ควรนำ�มาใช้ในการศึกษาและประเมิน
ผลกระทบที่มีต่อปัจจัยกำ�หนดสุขภาพ มีดังนี้

5.4 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของกลุ่มต่างๆ ซึ่งมีความ
อ่อนไหว/เปราะบาง และขีดความสามารถในการรับมือต่อผลกระทบไม่เท่ากัน โดยกลุ่มผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ
ประกอบไปด้วยกลุ่มต่างๆ ดังนี้
1. กลุ่มคนทั่วไป หมายถึง คนโดยส่วนใหญ่ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ซึ่งการกำ�หนดค่ามาตรฐานทาง
		 สิ่งแวดล้อมและสุขภาพมักจะใช้คนกลุ่มนี้เป็นเกณฑ์
2. กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการรับสัมผัสมลพิษ หมายถึงกลุ่มคนที่อยู่ในภาวะไวต่อการรับสัมผัสมลพิษ หรือ
		 ร่างกายสามารถตอบสนองต่อมลพิษได้เร็วกว่าคนทั่วไป เช่น ทารก เด็ก ผู้ป่วย หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ
3. กลุ่มที่มีความเปราะบางต่อผลกระทบ หมายถึง กลุ่มคนที่มีความสามารถในการรับมือต่อผลกระทบ
		 น้อยกว่าคนทั่วไป หรือเมื่อได้รับผลกระทบแล้วไม่สามารถฟื้นฟู หรือเยียวยากลับมาได้ดังเดิม
		 3.1) เชิงกายภาพ เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
		 3.2) เชิงสังคม/วัฒนธรรม เช่น เด็กและเยาวชน กลุ่มพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว กลุ่มชาติพันธุ์
		 3.3) เชิงเศรษฐกิจเช่น กลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มผู้ประกอบอาชีพต่างๆ
		 3.4) เชิงจิตวิญญาณ ซึ่งไม่ได้หมายถึงกลุ่มบุคคลโดยตรง แต่หมายถึงสิ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจหรือ
			 ทางจิตวิญญาณ เช่น ศาสนสถาน เทวรูป
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กลุ่มที่อาจได้รับผลกระทบทางสุขภาพ

5.5 กระบวนการแลกเปลีย่ นข้อมูล และองค์ความรูใ้ นการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพือ่ สร้าง
การยอมรับร่วมกันในสังคม

ด้วยกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมที่นำ�ไปสู่
การหาทางออกร่วมกันในการดำ�เนินนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ทำ�ให้มีหน่วยงานจากหลากหลายภาคส่วนเข้ามา
เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อมในบทบาทที่แตกต่างกัน อาทิเจ้าของนโยบาย/
แผนงาน/โครงการผู้ทำ�การประเมินผลกระทบหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต และผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ
ซึง่ แต่ละภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องอาจมีชดุ ความรูแ้ ละประสบการณ์ทแี่ ตกต่างกันออกไป หลายครัง้ จึงเกิดข้อขัดแย้งระหว่าง
ชุดข้อมูลและองค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และ/หรือดำ�เนินการโดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน(Technical knowledge) กับ ชุดข้อมูลและองค์ความรูท้ ยี่ ดึ โยงสัมพันธ์กบั บริบทหรือเงือ่ นไข
ของชุมชน(Situated knowledge) ซึ่งอาจดำ�เนินการโดยชุมชน และ/หรือนักวิชาการ นักปฏิบัติการ
เพื่อให้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นกระบวนการที่นำ�ไปสู่การหาทางออกร่วมกันของคนใน
สังคมอย่างแท้จริง ดังนั้น ในการศึกษาและประเมินกระทบทางสุขภาพไม่ว่าจะเป็นระดับนโยบาย/แผนงาน และ/
หรือโครงการ/กิจกรรม ควรใช้เครื่องมือและชุดข้อมูลทั้งจากนักวิทยาศาสตร์/ผู้เชี่ยวชาญและชุมชน ในการหาคำ�
ตอบร่วมกัน ว่าการดำ�เนินนโยบาย/แผนงาน/โครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และ/หรือปัจจัยกำ�หนด
สุขภาพของชุมชนอย่างไรบ้าง อีกทัง้ ควรสนับสนุนและเปิดพืน้ ทีใ่ ห้ชดุ ข้อมูลและองค์ความรูท้ งั้ จากผูเ้ ชีย่ วชาญและ
ชุมชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกัน
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กระบวนการแลกเปลีย่ นข้อมูล และองค์ความรูร้ ะหว่างนักวิทยาศาสตร์/ผูเ้ ชีย่ วชาญและชุมชน สามารถทำ�ได้
2 รูปแบบคือ
รูปแบบที่ 1: ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิทยาศาสตร์ และชุมชนทำ�การประเมินผลกระทบทางสุขภาพร่วมกันตั้งแต่
เริม่ ต้นกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ทัง้ นีค้ วรส่งเสริมและสนับสนุนให้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ในระดับนโยบาย/แผนงาน/ยุทธศาสตร์ ดำ�เนินการตามรูปแบบนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งภายหลังเมื่อมีการ
ดำ�เนินการในระดับโครงการ
รูปแบบที่ 2: แต่ละฝ่ายดำ�เนินการศึกษาและประเมินผลกระทบภายใต้เครื่องมือ ข้อมูล และองค์ความรู้
ที่ตนเองมีอยู่ แล้วนำ�ข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ ไปหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขั้นตอนต่างๆ ของการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพ เช่น
1) ขั้นตอนกำ�หนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)
2) ขั้นตอนระหว่างการสำ�รวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
3) ขั้นตอนการทบทวนร่างรายงานฯ (Public review)
4) ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring)
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การแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ระหว่างนักวิทยาศาสตร์/ผู้เชี่ยวชาญและชุมชน

ส่วนที่ 6

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
การติดตามตรวจสอบผลกระทบหลังจากได้ดำ�เนินนโยบาย/แผนงาน/โครงการไปแล้ว จำ�เป็นต้องทำ�อย่าง
ต่อเนือ่ งเป็นระยะเวลายาวนานหลายปีหรือหลายสิบปี และมีภาคส่วนต่างๆ ทีต่ อ้ งเข้ามาเกีย่ วข้อง ทัง้ เจ้าของนโยบาย/
โครงการ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ และหน่วยงานราชการต่างๆ
ปัจจุบัน ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ มักจะลุกขึ้นมาเรียกร้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ก็มีข้อจำ�กัดทั้ง
ในด้านข้อมูลและองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการติดตามผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ ในด้านศักยภาพทีจ่ ะติดตามการแก้ไขปัญหา
ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ในขณะทีห่ น่วยงานหรือบริษทั เจ้าของนโยบาย/โครงการ ก็ให้ความสำ�คัญและมีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการติดตามตรวจสอบแตกต่างกันไป ซึ่งรวมไปถึงการติดตามตรวจสอบโครงการ กับการติดตามตรวจ
สอบนโยบาย/แผนงาน ก็มีการให้ความสำ�คัญแตกต่างกันด้วย
สำ�หรับหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นที่มีอำ�นาจหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ ก็มีข้อจำ�กัดเกี่ยวกับศักยภาพและกำ�ลังคนกับภาระงานเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบ
นโยบาย/โครงการต่างๆ รวมทั้งข้อจำ�กัดในด้านข้อมูลและองค์ความรู้ที่สามารถใช้ในการสรุปและตัดสินใจเกี่ยวกับ
ผลกระทบและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
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ดังนั้น แนวทางในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล จึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
6.1) นโยบาย/แผนงาน/โครงการ ที่ยังไม่มีข้อกำ�หนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการติดตามตรวจสอบ
6.2) โครงการที่ต้องจัดทำ�รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและโครงการที่อาจส่งผลกระทบ
			 รุนแรงฯ ซึ่งมีข้อกำ�หนดให้ส่งรายงานการติดตามตรวจสอบทุก 6 เดือนให้กับสำ�นักงานนโยบายและ
			 แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว
โดยแนวทางการดำ�เนินการติดตามตรวจสอบและประเมินผลของนโยบาย/แผนงาน/โครงการแต่ละประเภทมี
รายละเอียดดังนี้

6.1 แนวทางการติดตามตรวจสอบและประเมินผลในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณี
นโยบาย/แผนงาน/โครงการ ที่ ยั งไม่ มี ข้ อ กำ � หนดที่ ชั ด เจนเกี่ ยวกั บ แนวทางการติ ด ตาม
ตรวจสอบ
6.1.1 ประเด็นก่อนการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
				1) คณะทำ�งานในการติดตามตรวจสอบ: ต้องกำ�หนดแนวทางให้ชัดเจน โดยเน้นการมีส่วนร่วมทั้ง
					 หน่วยงานเชิงนโยบาย หน่วยงานเจ้าของโครงการ ภาควิชาการ ชุมชน และภาคส่วนอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
				2) การกำ�หนดขอบเขตพื้นที่และประเด็นในการติดตามตรวจสอบ: ต้องกำ�หนดแนวทางให้ชัดเจน
					 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งขอบเขตพื้นที่และประเด็นต่างๆ สำ�หรับ
					 การติดตามตรวจสอบ
				3) การดำ�เนินการตามนโยบาย/แผนงานที่กำ�หนดไว้: ต้องวางแผนดำ�เนินการติดตามตรวจสอบตั้งแต่
					 ระดับนโยบายและแผนว่ามีหน่วยงานใด ได้ดำ�เนินการอะไรแล้วบ้าง ไปจนถึงการดำ�เนินการจริงของ
					 แต่ละโครงการว่า เป็นไปตามที่กำ�หนดไว้หรือไม่ อย่างไร
				4) การเปลีย่ นแปลงทางกายภาพของพืน้ ทีโ่ ดยรอบหรือพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง: ต้องวางแผนดำ�เนินการ
					 ติดตามตรวจสอบถึงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่โดยรอบของโครงการ หรือพื้นที่ซึ่งกำ�หนดไว้ตาม
					 นโยบาย/แผนงาน รวมทั้งพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดผลกระทบและความเสี่ยงจากนโยบาย/
					 แผนงาน/โครงการ
				5) ระบบจัดการ และสั่งการตามนโยบาย/แผนงาน/โครงการ: ต้องวางแผนดำ�เนินการติดตาม
					 ตรวจสอบถึงการเปลี่ยนแปลงในระบบจัดการ และสั่งการว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่
					 อย่างไรทั้งการจัดการ และสั่งการในระดับนโยบาย แผนงาน และโครงการ
				6) การเพิม่ ศักยภาพของชุมชนทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบ หน่วยงาน และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการติดตาม
					 ตรวจสอบ:
					 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาสังคม รวมทั้งภาควิชาการ ต้องวางแผนดำ�เนินการเสริมสร้าง
						 ศักยภาพเกี่ยวกับกระบวนการติดตามตรวจสอบ ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่อาจได้รับผลกระทบ
						 จากนโยบาย/แผนงาน/โครงการ เช่น การเก็บข้อมูลตามหลักวิชาการ การอ่านรายงานติดตาม
						 ตรวจสอบ การรับผิดชอบแก้ไข เยียวยา ชดเชย และฟื้นฟู หรือทางเลือกอื่นๆ ในเชิงนโยบาย
						 เป็นต้น
					 • ดำ�เนินการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ได้แก่ ตำ�รวจสิ่งแวดล้อม
						 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด สภาที่ปรึกษาจังหวัด
						 สำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาค เป็นต้น
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					 • ต้องปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บข้อมูลและการจัดระบบข้อมูล ให้ชมุ ชนและภาคส่วนต่างๆ สามารถ
						 เข้าถึงข้อมูลและนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ อันเป็นการพัฒนาศักยภาพของทุกภาคส่วนในการติดตาม
						 ตรวจสอบ โดยเฉพาะการป้องกันและจัดการปัญหาผลกระทบในระยะยาว
6.1.2 ประเด็นในการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
				1) ข้อมูลที่ต้องใช้ รวมทั้งเครื่องมือ และวิธีการที่ใช้ในการเก็บข้อมูล:
					 • ต้องกำ�หนดแนวทางให้สอดคล้องกับความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากนโยบายแผนงาน และ
						 โครงการ
					 • ต้องให้ความสำ�คัญเป็นพิเศษกับประชาชนกลุ่มอ่อนไหว ได้แก่ เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้พิการ
						 ผู้สูงอายุ และผู้ที่เจ็บป่วยอยู่แล้ว โดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของนโยบาย
						 แผนงาน และโครงการ
					 • ต้องดำ�เนินการโดยใช้ชดุ ข้อมูลและองค์ความรู้ ทัง้ จากการศึกษาวิจยั โดยเครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์
						 โดยผู้เชี่ยวชาญ และชุดข้อมูลและองค์ความรู้ที่ยึดโยงสัมพันธ์กับบริบทและเงื่อนไขของชุมชน
						 ตามที่ระบุไว้ในส่วนแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
				2) เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินปัญหาผลกระทบ: ดำ�เนินการโดยใช้ทั้งเกณฑ์ค่ามาตรฐานตามกฎหมาย
					 หรือจากแหล่งต่างๆ ที่ใช้อ้างอิงได้ และเกณฑ์อื่นๆ ในการชี้วัดและประเมินถึงปัญหาผลกระทบ
					 ที่เกิดขึ้น
				3) ปัญหาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขและป้องกัน: ต้องกำ�หนดแนวทาง
					 การวิเคราะห์ให้ชัดเจนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านบวกและลบ ผลกระทบในระยะสั้น ระยะ
					 ปานกลาง และระยะยาว รวมทัง้ การวิเคราะห์ถงึ สาเหตุและแนวทางการแก้ไขและป้องกัน ไม่ใช่เพียง
					 การรายงานผลและการสรุปผลการตรวจวัดเท่านั้น
				4) การทบทวนสมมติฐานในการคิด ออกแบบ และเลือกแนวทางของนโยบาย/แผนงาน: ต้องดำ�เนิน
					 การตรวจสอบและประเมินผลเปรียบเทียบกับสมมติฐานเดิมในการเลือกแนวทางและการออกแบบ
					 นโยบายแผนงาน และโครงการ
6.1.3 ประเด็นภายหลังจากการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
			 1) การเปิดเผยรายงานการติดตามตรวจสอบ:
					 • ต้องกำ�หนดแนวทางการเปิดเผยร่างรายงานการติดตามตรวจสอบผลการดำ�เนินการตามนโยบาย/
						 แผนงาน/โครงการ เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจสอบ เพิ่มเติม และแสดงความ
						 คิดเห็นก่อนจัดทำ�รายงานการติดตามตรวจสอบฉบับสมบูรณ์
					 • ต้องกำ�หนดแนวทางการเปิดเผยรายงานการติดตามตรวจสอบฯ ต่อสาธารณะ และเอื้อให้ชุมชน
						 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรง สามารถเข้าถึงรายงานได้โดยง่าย
				2) การแก้ไขเยียวยาชดเชยและฟื้นฟูปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น:
					 • ต้องกำ�หนดแนวทางการจัดตัง้ ระบบ กลไก และกองทุนทีส่ ามารถรับผิดชอบแก้ไข เยียวยา ชดเชย
						 และฟื้นฟูปัญหาผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
					 • ต้องกำ�หนดแนวทางให้นโยบาย/แผนงาน/โครงการ วางเงินประกัน เช่น ในลักษณะของ Perfor						 mance bond หรือการซื้อประกันภัย เป็นต้น เมื่อเกิดปัญหาผลกระทบต่อชุมชน สามารถนำ�เงิน
						 จำ�นวนนี้ ไปใช้แก้ไข เยียวยา ชดเชย ฟื้นฟูในเบื้องต้นได้ทันที แต่หากภาระรับผิดชอบมากขึ้น
						 ทางเจ้าของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ก็ต้องรับผิดชอบเพิ่มเติมจนครบถ้วนด้วย
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				3) มาตรการความรับผิดและบทลงโทษ:
					 • ต้องเพิ่มมาตรการความรับผิดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน สำ�หรับบริษัทหรือหน่วยงาน
						 ที่ศึกษาและจัดทำ�รายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ หรือรายงานการติดตามตรวจสอบ
						 ในกรณีที่รายงานฯ เป็นเท็จ
					 • ต้องกำ�หนดแนวทางการจัดตัง้ ระบบ กลไก และกองทุนทีส่ ามารถรับผิดชอบแก้ไข เยียวยา ชดเชย
						 และฟื้นฟูปัญหาผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
					 • ต้องกำ�หนดแนวทางให้นโยบาย/แผนงาน/โครงการ วางเงินประกัน เช่น ในลักษณะของ
						 Performance bond หรือการซื้อประกันภัย เป็นต้น เมื่อเกิดปัญหาผลกระทบต่อชุมชน สามารถ
						 นำ�เงินจำ�นวนนี้ ไปใช้แก้ไข เยียวยา ชดเชย ฟื้นฟูในเบื้องต้นได้ทันที แต่หากภาระรับผิดชอบ
						 มากขึ้น ทางเจ้าของโครงการ แผนงาน นโยบายก็ต้องรับผิดชอบเพิ่มเติมจนครบถ้วนด้วย
					 • ต้องวางแผนดำ�เนินการกำ�หนดบทลงโทษสำ�หรับเจ้าของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ในกรณีที่ไม่
						 ดำ�เนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด
				4) บทสรุปของการติดตามตรวจสอบและประเมินผล:
					 • ต้องกำ�หนดแนวทางให้มีข้อสรุปจากการติดตามตรวจสอบและประเมินผล ที่นำ�ไปสู่การปรับปรุง
						 หรือปรับเปลี่ยนการดำ�เนินนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ซึ่งอาจจะเป็นการปรับปรุงแก้ไขแนวทาง
						 การดำ�เนินการ หรือการปรับปรุงเพิ่มเติมแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบ หรือการตัดสินใจ
						 ทบทวนหรือยกเลิกนโยบาย/แผนงาน/โครงการดังกล่าว
					 • ข้อสรุปของการติดตามตรวจสอบ ต้องนำ�ไปสูก่ ารปรับปรุงหรือพัฒนาขัน้ ตอนต่างๆ ในการประเมิน
						 ผลกระทบทางสุขภาพ ให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการป้องกันผลกระทบทางลบ
						 การเพิ่มผลกระทบทางบวก และการผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น

6.2 แนวทางการติดตามตรวจสอบและประเมินผลในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณี
โครงการที่ต้องจัดทำ�รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและโครงการที่อาจส่งผล
กระทบรุนแรง

6.2.1 ประเด็นก่อนการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
			 1) คณะทำ�งานในการติดตามตรวจสอบ:
					 • ต้องกำ�หนดแนวทางให้เจ้าของโครงการ ว่าจ้างหน่วยงาน Third Party ในการจัดทำ�รายงานติดตาม
						 ตรวจสอบ
					 • ชุมชนสถาบันการศึกษาและภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอาจร่วมกันพิจารณาดำ�เนินการล่วงหน้า
						 โดยไม่ต้องรอกรอบเวลา 6 เดือนในการจัดทำ�รายงานติดตามตรวจสอบแต่ละครั้ง
			 2) การกำ�หนดขอบเขตพืน้ ทีแ่ ละประเด็นในการติดตามตรวจสอบ: กำ�หนดขอบเขตพืน้ ทีโ่ ครงการและ
					 ประเด็นในการติดตามตรวจสอบ ตามที่กำ�หนดไว้ในรายงาน EIA/EHIA
				3) การดำ�เนินการตามนโยบาย/แผนงานที่กำ�หนดไว้: ต้องวางแผนดำ�เนินการติดตามตรวจสอบ
					 ให้ชัดเจนถึงการดำ�เนินงานจริงว่าเป็นไปตามแผนของโครงการที่กำ�หนดไว้หรือไม่ รวมทั้งการ
					 ดำ�เนินงานจริงของมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทุกมาตรการ
			 4) การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่โดยรอบหรือพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง: ต้องวางแผน
					 ดำ�เนินการติดตามตรวจสอบถึงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่โดยรอบของโครงการ รวมทั้งพื้นที่อื่นๆ
					 ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดผลกระทบและความเสี่ยงจากโครงการ
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				5) ระบบจัดการและสัง่ การตามนโยบาย/แผนงาน/โครงการ: ต้องวางแผนดำ�เนินการติดตามตรวจสอบ
					 ถึงการเปลี่ยนแปลงในระบบจัดการและสั่งการว่า มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ อย่างไร
					 ทั้งการจัดการและสั่งการในระดับนโยบาย แผนงาน และโครงการ
				6) การเพิม่ ศักยภาพของชุมชนทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบ หน่วยงานและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการติดตาม
					 ตรวจสอบ:
					 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาสังคม รวมทั้งภาควิชาการต้องวางแผนดำ�เนินการเสริมสร้าง
						 ศักยภาพเกี่ยวกับกระบวนการติดตามตรวจสอบ ให้กับชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบ เช่น การเก็บ
						 ข้อมูลตามหลักวิชาการโดยชุมชน การอ่านรายงานติดตามตรวจสอบ การรับผิดชอบแก้ไข เยียวยา
						 ชดเชย และฟื้นฟู เป็นต้น
					 • ดำ�เนินการเชือ่ มโยงและสนับสนุนหน่วยงานทีม่ อี �ำ นาจหน้าทีต่ ามกฎหมาย ให้สามารถอ่านรายงาน
						 ติดตามตรวจสอบ และตัดสินใจดำ�เนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันกับสถานการณ์ปัญหา
						 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้ว
					 • ดำ�เนินการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ได้แก่ ตำ�รวจสิ่งแวดล้อม
						 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด สภาที่ปรึกษาจังหวัด
						 สำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาค เป็นต้น
					 • ต้องวางแผนดำ�เนินการปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บข้อมูลและการจัดระบบข้อมูล ให้ชุมชนและ
						 ภาคส่วนต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลและนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ อันเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
						 ทุกภาคส่วนในการติดตามตรวจสอบ โดยเฉพาะการป้องกันและจัดการปัญหาผลกระทบใน
						 ระยะยาว
6.2.2 ประเด็นในการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
			1) ข้อมูลที่ต้องใช้ รวมทั้งเครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการเก็บข้อมูล:
					 • ต้องกำ�หนดแนวทางให้สอดคล้องกับความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ
					 • ต้องให้ความสำ�คัญเป็นพิเศษกับประชาชนกลุ่มอ่อนไหว ได้แก่ เด็กสตรีมีครรภ์ผู้พิการผู้สูงอายุ
						 และผู้ที่เจ็บป่วยอยู่แล้วโดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของโครงการ
					 • ต้องดำ�เนินการโดยใช้ชุดข้อมูลและองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยโดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
						 โดยผู้เชี่ยวชาญ และชุดข้อมูลและองค์ความรู้ที่ยึดโยงสัมพันธ์กับบริบทและเงื่อนไขของชุมชน
						 ตามที่ระบุไว้ในส่วนแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
				2) เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินปัญหาผลกระทบ: ดำ�เนินการโดยใช้ทั้งเกณฑ์ค่ามาตรฐานตามกฎหมาย
					 หรือจากแหล่งต่างๆ ที่ใช้อ้างอิงได้ และเกณฑ์อื่นๆ ในการชี้วัดและประเมินถึงปัญหาผลกระทบ
					 ที่เกิดขึ้น
			 3) ปัญหาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ สาเหตุและแนวทางการแก้ไขและป้องกัน: ต้องกำ�หนดแนวทาง
					 การวิเคราะห์ให้ชัดเจนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านบวกและลบ ผลกระทบในระยะสั้น ระยะ
					 ปานกลาง และระยะยาว รวมทัง้ การวิเคราะห์ถงึ สาเหตุและแนวทางการแก้ไขและป้องกัน ไม่ใช่เพียง
					 การรายงานผลและการสรุปผลการตรวจวัดเท่านั้น
		
		4) การทบทวนสมมติฐานในการคิดออกแบบ และเลือกแนวทางของนโยบาย/แผนงาน: ต้องวางแผน
					 ดำ�เนินการตรวจสอบและประเมินผลเปรียบเทียบกับสมมติฐานเดิมในการเลือกแนวทางและการ
					 ออกแบบโครงการ
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6.2.3 ประเด็นภายหลังจากการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
			 1) การเปิดเผยรายงานการติดตามตรวจสอบ:
					 • ปัจจุบัน มีปัญหาการไม่เปิดเผยรายงานการติดตามตรวจสอบต่อชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจาก
						 โครงการ
					 • ต้องกำ�หนดแนวทางการเปิดเผยร่างรายงานการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้ชุมชนและผู้มีส่วน
						 เกี่ยวข้อง ได้ตรวจสอบเพิ่มเติม และแสดงความคิดเห็นก่อนจัดทำ�รายงานการติดตามตรวจสอบ
						 ฉบับสมบูรณ์
					 • ต้องกำ�หนดแนวทางการเปิดเผยรายงานการติดตามตรวจสอบต่อสาธารณะ และเอื้อให้ชุมชน
						 ที่อาจได้รับผลกระทบ สามารถเข้าถึงรายงานได้โดยง่าย
			 2) การแก้ไขเยียวยา ชดเชย และฟื้นฟูปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น:
					 • ต้องกำ�หนดแนวทางการจัดตัง้ ระบบ กลไก และกองทุนทีส่ ามารถรับผิดชอบแก้ไข เยียวยา ชดเชย
						 และฟื้นฟูปัญหาผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
					 • ต้องกำ�หนดแนวทางให้โครงการวางเงินประกัน เช่น ในลักษณะของ Performance bond หรือ
						 การซือ้ ประกันภัย เป็นต้น เมือ่ เกิดปัญหาผลกระทบต่อชุมชน สามารถนำ�เงินจำ�นวนนี้ ไปใช้แก้ไข
						 เยียวยา ชดเชย ฟื้นฟูในเบื้องต้นได้ทันที แต่หากภาระรับผิดชอบมากขึ้น ทางเจ้าของโครงการ
						 ก็ต้องรับผิดชอบเพิ่มเติมจนครบถ้วนด้วย
			 3) มาตรการความรับผิดและบทลงโทษ:
					 • วางแผนดำ�เนินการเพิ่มมาตรการความรับผิดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน สำ�หรับบริษัท
						 หรือหน่วยงานที่ศึกษาและจัดทำ�รายงาน EIA/EHIA หรือรายงานการติดตามตรวจสอบ ในกรณี
						 ที่รายงานฯ เป็นเท็จ
					 • ต้องกำ�หนดแนวทางการจัดตัง้ ระบบ กลไก และกองทุนทีส่ ามารถรับผิดชอบแก้ไข เยียวยา ชดเชย
						 และฟื้นฟูปัญหาผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
					 • ต้องกำ�หนดแนวทางให้โครงการวางเงินประกัน เช่น ในลักษณะของ Performance bond หรือ
						 การซือ้ ประกันภัย เป็นต้น เมือ่ เกิดปัญหาผลกระทบต่อชุมชน สามารถนำ�เงินจำ�นวนนี้ ไปใช้แก้ไข
						 เยียวยา ชดเชย ฟื้นฟูในเบื้องต้นได้ทันที แต่หากภาระรับผิดชอบมากขึ้น ทางเจ้าของโครงการ
						 ก็ต้องรับผิดชอบเพิ่มเติมจนครบถ้วนด้วย
					 • ต้องวางแผนดำ�เนินการกำ�หนดบทลงโทษสำ�หรับเจ้าของโครงการในกรณีที่ไม่ดำ�เนินการตาม
						 มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด
				4) บทสรุปของการติดตามตรวจสอบและประเมินผล:
					 • ต้องกำ�หนดแนวทางให้มีข้อสรุปจากการติดตามตรวจสอบและประเมินผล ที่นำ�ไปสู่การปรับปรุง
						 หรือปรับเปลี่ยนการดำ�เนินโครงการ ซึ่งอาจจะเป็นการปรับปรุงแก้ไขแนวทางการดำ�เนินการ หรือ
						 การปรับปรุงเพิ่มเติมแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบ หรือการตัดสินใจทบทวนหรือยกเลิก
						 โครงการดังกล่าว
					 • ข้อสรุปของการติดตามตรวจสอบ ต้องนำ�ไปสูก่ ารปรับปรุงหรือพัฒนาขัน้ ตอนต่างๆ ในการประเมิน
						 ผลกระทบทางสุขภาพ ให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการป้องกันผลกระทบทางลบ
						 การเพิ่มผลกระทบทางบวก และการผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น
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ส่วนที่ 7

สรุปขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ขั้ น ตอนการดำ�เนิน การประเมิน ผลกระทบทางสุ ขภาพเพื่ อให้ เ ป็ นไปตามแนวทางและหลั กการของร่ าง
หลักเกณฑ์ฯ ฉบับนี้ สรุปได้ดังนี้
ขั้นตอนการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพ

แนวทางการดำ�เนินการ

หมายเหตุ

ขั้นที่ 1:
การกลั่นกรองนโยบาย/
แผนงาน/โครงการ
(Screening)

ดำ�เนินการเชิงรุกโดยจัดพื้นที่หรือกิจกรรม
เพือ่ ให้เกิดการหารือพูดคุยให้ภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้มีโอกาสนำ�เสนอประเด็นและข้อมูล เพื่อพิจารณา
ร่วมกันว่านโยบาย/แผนงาน/โครงการใดทีค่ วรดำ�เนินการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จนนำ�ไปสู่เวทีก่อขบวน
เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพและจัดตั้งคณะกรรมการกำ�กับทิศทางการ
ประเมิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ในส่วนที่ 4 หัวข้อ (1)
การทำ�เชิงรุก

ขั้นที่ 2:
การกำ�หนดขอบเขต
การศึกษา (Scoping)

คณะกรรมการกำ�กับทิศทางการประเมินและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องร่วมกันออกแบบการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพในประเด็นต่างๆ อาทิ
• ขอบเขต/ประเด็นที่จะทำ�การศึกษา
และประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
• พิจารณาทางเลือก
• การจัดรับฟังความคิดเห็น
• คัดเลือกผู้ประเมิน
• ตรวจสอบ/ทบทวนร่างรายงาน
• ระยะเวลา/งบประมาณ
รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
และองค์ความรู้จากนักวิทยาศาสตร์/ผู้เชี่ยวชาญ
และชุมชน เพื่อนำ�ไปใช้พิจารณาและออกแบบ
การประเมินผลกระทบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ในส่วนที่ 4 หัวข้อ (3)
ทำ�ไปด้วยกัน และ
ส่วนที่ 5 หัวข้อ 5.5 กระบวนการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล และ
องค์ความรู้ในการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพ
เพื่อสร้างการยอมรับร่วมกัน
ในสังคม

ขั้นที่ 3:
การประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพ (Appraisal)

ดำ�เนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล และประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพ โดยต้องดำ�เนินการศึกษาปัจจัย
กำ�หนดสุขภาพของชุมชน/พื้นที่ และศึกษาลักษณะ/
รูปแบบของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ โดยใช้
เครื่องมือและชุดข้อมูลของทั้งนักวิทยาศาสตร์/
ผู้เชี่ยวชาญ และชุมชน และ/หรือเปิดโอกาส
ให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้
จากทั้ง 2 ส่วน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ในส่วนที่ 5
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แนวทางการดำ�เนินการ

หมายเหตุ

ขั้นที่ 4:
การทบทวนร่าง
รายงานฯ
(Public review)

นำ�เสนอร่างรายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ต่อสาธารณะ และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความเห็น
ข้อมูลและองค์ความรู้ทั้งจากนักวิทยาศาสตร์/
ผู้เชี่ยวชาญ และชุมชน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ในส่วนที่ 4 หัวข้อ (3)
ทำ�ไปด้วยกัน และ
ส่วนที่ 5 หัวข้อ 5.5 กระบวนการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล และ
องค์ความรู้ในการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพ
เพื่อสร้างการยอมรับร่วมกัน
ในสังคม

ขั้นที่ 5:
การนำ�เสนอผลการ
ประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพเข้าสู่
กระบวนการตัดสินใจ
(Decision making)

ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่ได้
สามารถนำ�เสนอเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจ
ได้หลากหลายช่องทาง อาทิ
• นำ�เสนอต่อหน่วยงาน/คณะกรรมการของรัฐ
• นำ�เสนอผ่านเวทีการหารือร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ
• นำ�เสนอผ่านการสื่อสารสาธารณะ
เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ในส่วนที่ 4 หัวข้อ (2)
ทำ�ได้ทุกขั้นตอน

ขั้นที่ 6:
การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผล
(Monitoring)

ดำ�เนินการติดตามตรวจสอบตามแนวทาง
ที่ได้ตกลงร่วมกันในขั้นตอนการกำ�หนดขอบเขต
การศึกษาและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
และองค์ความรู้จากนักวิทยาศาสตร์/ผู้เชี่ยวชาญ
และชุมชน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ในส่วนที่ 6 และ
ส่วนที่ 5 หัวข้อ 5.5 กระบวนการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล และ
องค์ความรู้ในการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพ
เพื่อสร้างการยอมรับร่วมกัน
ในสังคม

ส่วนที่ 8

กลไกเสริมหนุนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
		 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในแต่ละกรณีจะมีโอกาสประสบความสำ�เร็จได้มากขึน้ หากมีกระบวนการ
สนับสนุนทีเ่ อือ้ อำ�นวยให้เกิดการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละศักยภาพของบุคลากรในภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนัน้ การประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพจึงควรมีกลไกเสริมหนุนอย่างน้อย 6 ด้าน ได้แก่
1. การจัดระบบฐานข้อมูลรายชื่อของผู้ที่ทำ�งานด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (หรือคลังคน
HIA) เพือ่ เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการเชิญชวนให้เกิดการร่วมคิดร่วมคุย และนำ�เสนอนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ทีค่ วร
ทำ�การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ นอกจากนั้น คลังคน HIA ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถคัดเลือกคณะกรรมการ
กำ�กับทิศทางที่หลากหลายและเหมาะสม หรือช่วยให้คณะกรรมการกำ�กับทิศทางได้เชิญให้ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ ในภาควิชาการและภาคท้องถิน่ มาร่วมในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และในการพิจารณาตรวจสอบและทบทวน
ร่างรายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เพือ่ ความครบถ้วนและความสมบูรณ์ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
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2. การจัดฝึกอบรมด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสาขานโยบาย
ต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ� เพราะการจัดฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นการทำ�งานเชิงรุกที่นอกจากจะช่วยให้บุคลากร
ฝ่ายต่างๆ เข้าใจในแนวคิดของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพมากขึ้นแล้ว ยังมีส่วนช่วยแนะนำ�และแลกเปลี่ยน
แนวคิดเกีย่ วกับทางเลือกเชิงนโยบาย ทางเลือกเชิงเทคโนโลยี และทางเลือกในระดับปฏิบตั กิ ารทีจ่ ะเป็นผลดีตอ่ สุขภาพ
ซึ่งการได้แลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ร่วมกันเช่นนี้จะยิ่งช่วยให้ทางเลือกที่เป็นผลดีต่อสุขภาพได้ถูกนำ�ไปเป็นส่วนหนึ่ง
ในการกำ�หนดนโยบายสาธารณะ ตั้งแต่ยังมิได้ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเสียอีก
3. การจัดทำ�คูม่ อื การประเมินผลกระทบทางสุขภาพทีจ่ �ำ เพาะเจาะจงกับเรือ่ งแต่ละประเด็นมากยิง่ ขึน้
เช่น คูม่ อื การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากนโยบาย/แผนงาน/โครงการคมนาคมขนส่งต่างๆ หรือคูม่ อื การประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพจากนโยบาย/แผนงาน/โครงการพลังงานรูปแบบต่างๆ ทั้งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป และพลังงาน
หมุนเวียน หรือคูม่ อื การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากนโยบาย/แผนงาน/โครงการด้านการเกษตรและอาหาร คูม่ อื
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากนโยบาย/แผนงาน/โครงการด้านสวัสดิการสังคม เป็นต้น
4. การทบทวนและเสนอค่ามาตรฐานในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยทำ�เป็นกระบวนการ
systematic review เพื่อพิจารณาปรับ หรือเพิ่ม หรือลดมาตรฐานผลกระทบทางสุขภาพ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยทางด้านอาหาร ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางปัจจัยเศรษฐกิจและสังคม และอื่นๆ
โดยอาจจะเสนอและคัดเลือกมาทำ�ทีละ 2-3 ประเด็น และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยไม่จำ�เป็นต้องผูกกับการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นรายโครงการ ซึ่งการนำ�เสนอค่ามาตรฐานดังกล่าวจะมีส่วนช่วยในการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพในแต่ละกรณีได้อีกทางหนึ่งด้วย แม้ว่าการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในแต่ละกรณีจะต้อง
พิจารณาความแตกต่างหลากหลายของบริบทในแต่ละกรณีด้วย
5. กลไกการเสริมหนุนผู้ได้รับผลกระทบที่ยังขาดความพร้อมในการดำ�เนินการ ในสภาพความเป็นจริง
หลักการ “ทำ�ด้วยกัน” ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ อาจประสบปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากความพร้อม
ในการดำ�เนินการของภาคส่วนต่างๆ นั้นแตกต่างกัน ทั้งในด้านบุคลากร ความเชี่ยวชาญ และงบประมาณ ดังนั้น
จึงควรจัดให้มีกระบวนการเสริมหนุนผู้ที่ขาดความพร้อม ทั้งในด้านบุคลากรและองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ของกลุม่ ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบสามารถเข้าไปมีสว่ นร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. งบประมาณสนับสนุนเพื่อเอื้อให้เกิดกลไกการหนุนเสริมการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้กลไกการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากรตามที่กล่าวมาทั้ง 5 ข้อ
ข้างต้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรจัดตั้งกองทุน หรืองบประมาณสนับสนุน
การดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในส่วนการหนุนเสริมผู้ได้รับผลกระทบที่ยังขาดความพร้อมในการ
ดำ�เนินการ นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านบุคลากร และองค์ความรู้ ควรมีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการดำ�เนิน
กิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของกลุ่มคนเหล่านี้ด้วย
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กระบวนการสนับสนุนที่เอื้ออำ�นวยให้เกิดการพัฒนา
องค์ความรู้และศักยภาพบุคลากรด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

ส่วนที่ 9

บทบาทหน้าที่สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
บทบาทหน้าทีต่ อ่ กระบวนการสนับสนุนกลไกการประเมินผลกระทบทางสุขภาพประกอบไปด้วย 4 ส่วน ดังนี้
1) เชิญชวน ให้เกิดเวทีการหารือและเวทีก่อขบวนในประเด็นนโยบาย/แผนงาน/โครงการที่น่าสนใจในการ
สร้างเสริมและคุ้มครองสุขภาพของประชาชน
2) ประสาน ให้เกิดการดำ�เนินการของหน่วยงานและภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพและเกิดกลไกการเสริมหนุนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพตามแนวทางที่ได้เสนอไว้
3) เสริมหนุน ให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคส่วนที่มีขีดจำ�กัดในการประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพ สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม เป็นธรรม และทัดเทียมซึ่งกันและกัน
4) ดำ�เนินการ เมื่อได้รับการร้องขอและการขอใช้สิทธิตามมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
โดยจะ
		 (4.1) ให้ข้อแนะนำ�เบื้องต้นและการปรึกษาหารือเบื้องต้นกับผู้ร้องเรียนภายในเวลา 45 วัน
		 (4.2) เมื่อปรึกษาหารือแล้ว หากเห็นสมควร สช. ควรจัดให้มีเวทีการหารือ และเวทีก่อขบวนเพื่อหารือ
			 ถึงความเหมาะสมและแนวทางในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพภายในเวลา 90 วัน
		 (4.3) เมื่อจัดเวทีก่อขบวนแล้ว หากเห็นสมควร สช.ควรเชิญชวนให้ภาคส่วนต่างๆ จัดตั้งคณะกรรมการ
			 กำ�กับทิศทางฯ โดยในกรณีที่เป็นการขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา 11 สช. จะต้องส่งผู้แทนร่วมเป็น
			 คณะกรรมการกำ�กับทิศทางด้วย

บทความวิชาการ
(Oral Presentation)
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การประเมินสถานภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากโครงการพัฒนา
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บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้ ทำ�การศึกษาโดยนำ�หลักการระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation
Spectrum) มาทำ�การดัดแปลงเพื่อบ่งชี้ถึงสถานภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม งานวิจยั เริม่ ต้นจากดำ�เนินการศึกษาจากข้อมูลทุตยิ ภูมจิ ากรายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อม โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง
ชุดที่ 5 ระยะดำ�เนินการ ทำ�การเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
รอบโครงการฯ ในรัศมี 5 กิโลเมตร และทำ�การสัมภาษณ์เชิงลึกต่อตัวแทนของชุมชนที่ทำ�การศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5 ได้ดำ�เนินมาตรการป้องกัน
แก้ไขปัญหาผลกระทบสิง่ แวดล้อมทัง้ หมด 10 มาตรการ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมทัง้ หมด
6 มาตรการ การดำ�เนินมาตรการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน แก้ไข พัฒนา และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ทั้งหมด 10 มาตรการซึ่งเป็นไปตามระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับ
ที่ 1-4 การประเมินสถานภาพ สถานภาพการมีสว่ นร่วมของประชาชนโดยเก็บข้อมูลภาคสนาม การสอบถามประชาชน
พบว่าจากความคิดเห็นของประชาชน โครงการฯ ดำ�เนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน แก้ไข และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในระดับที่ 1 มีค่าร้อยละ 52.76 การดำ�เนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมฯ ในระดับที่ 3 มีค่าร้อยละ 54.29
และโครงการฯ ดำ�เนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับที่ 1 มีค่า
ร้อยละ 48.67 การดำ�เนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมฯ ในระดับที่ 2 มีค่าร้อยละ 48.67 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ต่อตัวแทนประชาชนในชุมชน พบว่า ตัวแทนฯ มีความคิดเห็นต่อการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีผลกระทบร้ายแรงแต่อย่างใด และการดำ�เนินการ
มีส่วนร่วมของประชาชนฯ ต่อโครงการฯ ยังเป็นไปอย่างเปิดเผย ชัดเจน และประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
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อย่างไรก็ตาม ตัวแทนฯ ยังมีความเห็นว่า โครงการฯ ยังเน้นงานมวลชนสัมพันธ์เป็นหลัก และทำ�การจ่ายค่าชดเชย
ต่อผลกระทบที่สิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่ใช่ความรับผิดชอบที่แท้จริงมากกว่าการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น สำ�หรับ
ข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ ควรดำ�เนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบผลกระทบจากโครงการให้
เป็นไปอย่างโปร่งใส และพัฒนาให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ทั่วถึง แทนการเน้นกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ นอกจากนี้
โครงการฯ ยังจำ�เป็นต้องดำ�เนินการป้องกัน แก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี พลังงาน วิธีการ
เวลา และสถานที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
คำ�สำ�คัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชน, การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม, โครงการพัฒนา

Abstract

This Research is implemented by applying public participation spectrum for identifying
status of People Participatory in Environmental Impact Monitoring for Developing Projects. Research
began by reviewing secondary data of environmental quality monitoring and environmental impact
preventing measurement implementation report of Bangpakong Combined Cycle Power Plant number
5 in operating period. Collecting primary data of peoples living in communities around 5 kilometers
from Combined Cycle Power Plant and depth interviewing with sample of communities being
researched
The result is found that Bangpakong Combined Cycle Power Plant number 5 operates
for 10 environmental impact preventing measurements and 6 environmental impact monitoring
measurements. People participatory status in environmental impact preventing and monitoring
measurements are 10 measurements those are operated in level 1-4 of public participation spectrum.
Evaluating People participatory status by collecting data from questionnaire for sample peoples,
the result found that project operated People participatory for environmental impact preventing
measurement within level 1 by 52.76%, operating activities of people participatory is in level 3 by
54.29%. Project operates people participatory in environmental monitoring measurement within
level 1 by 48.67%, operating activities of people participatory is in level 2 by 48.67%. In depth
interviewing with representatives of 2 communities, they showed opinion that measurements for
preventing solving and monitoring environmental impact of project are operated efficiently without
any damage impact and people participatory measurement of project is operated frankly and
clear by good collaborating of peoples. However, samples also show opinion that project would
rather focus on public relation that is not real responsibility than prevent possible impact. For the
suggestion to project, there should be people participation for impact monitoring implementing
transparently and developing to be more forceful instead of focusing on public relation
activity. Besides, project must run impact problems solving by technology energy how when and
where for more effectiveness.

Keywords: People participation, Environmental impact monitoring, Developing Project
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1. บทนำ�

รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในปัจจุบัน นอกจากจะมีสาระสำ�คัญเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดจากโครงการพัฒนาแล้ว
ยังต้องมีข้อเสนอแนะในติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Monitoring)
ที่ต้องดำ�เนินการภายหลังจากที่โครงการพัฒนาได้ดำ�เนิน
การไปแล้ว ซึ่งได้กำ�หนดบทบาทให้แก่ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยว
ข้อง คือ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าของโครงการ
พัฒนา และบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
จัดทำ�รายงานผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมจากโครงการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีภาคประชาชน
ของชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการพัฒนาโดย
มีสว่ นร่วมในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
จากโครงการพัฒนา ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2550 มาตรา 66 และ 67 ได้กำ�หนดให้ชมุ ชน
มีสิทธิในการปกป้องรักษา และฟื้นฟูซึ่งสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี
ในท้องถิ่น รวมทั้งยังได้ให้สิทธิแก่บุคคล และองค์กร
อิสระในการมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการให้ความ
เห็นต่อโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาอันอาจก่อให้เกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
จึงนับได้วา่ เป็นการรับรองสิทธิและหน้าทีใ่ นการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรัฐธรรมนูญ
ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพื่อการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนา
ที่ดำ�เนินการอยู่ในปัจจุบัน นับเป็นมาตรการเฝ้าระวังผล
กระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพของชุ ม ชนในพื้ น ที่ ที่
โครงการพัฒนาซึง่ ได้ด�ำ เนินการอย่างรัดกุม อย่างไรก็ตาม
รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจ
สอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ดำ�เนินการอยู่ในปัจจุบัน
อาจมีปัญหา อุปสรรคบางประการที่เกี่ยวกับความไม่
สอดคล้องกันของบทบาทในภาคประชาชนด้วยกันกับ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตลอดจนเจ้าของโครงการ
พัฒนา
จากประเด็นความสำ�คัญของบทบาทภาคประชาชน
ต่ อ การติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มจาก
โครงการพั ฒ นา และปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จากรู ป แบบ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีด่ �ำ เนินการอยูใ่ นปัจจุบนั ซึง่ กลาย
เป็นความขัดแย้งในงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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ในการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มจาก
โครงการพัฒนาในปัจจุบัน ได้นำ�มาสู่การดำ�เนินการวิจัย
เพื่ อ การประเมิ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ
พัฒนาที่ในครั้งนี้

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาถึงสถานภาพ ปัญหา อุปสรรค และ
เสนอแนะมาตรการในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการ
มี ส่ว นร่ ว มของประชาชนในการติ ดตามตรวจสอบผล
กระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนา

3. ขอบเขตของการวิจัย

3.1 ขอบเขตด้านพืน้ ที่ โดยคัดเลือกโครงการพัฒนา
ทีก่ �ำ ลังดำ�เนินการและมีการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม คือ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
บางปะกง ชุดที่ 5 อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ในระยะ
ดำ�เนินการ
3.2 ขอบเขตด้านประชากร คือ ประชาชนผู้อยู่
อาศัยในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการดำ�เนิน
โครงการพัฒนา โดยกำ�หนดให้เป็นครัวเรือนที่อาศัยอยู่
ในชุมชนภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ประกอบด้วย เทศบาล
ตำ�บลท่าข้าม เทศบาลตำ�บลบางปะกง เทศบาลบางผึ้ง
องค์การบริหารส่วนตำ�บลเขาดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา
องค์การบริหารส่วนตำ�บลบางนาง จังหวัดชลบุรี ตามการ
สุม่ ตัวอย่างในรายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5 ในระยะดำ�เนินการ
เป็นจำ�นวน 210 ครัวเรือน
3.3 ขอบเขตด้านวิชาการ ใช้หลักการระดับการ
มี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน (Public Participation
Spectrum) ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ (2554) ได้อธิบาย
ถึงหลักการสร้างการมีสว่ นร่วมของประชาชน โดยอ้างถึง
หลักการของ International Association for Public
Participation ซึ่งได้แบ่งระดับของการสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดับ คือ การให้ขอ้ มูลข่าวสาร
(information) ระดับรับฟังความคิดเห็น (Consult)
ระดับประชุม/เวทีสาธารณะ (Involve) ระดับความ
ร่วมมือ (Collaborate) และระดับการให้อำ�นาจแก่
ประชาชน (Empower)
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4.1 ทำ � การทบทวนข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ข องโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5 ระยะ
ดำ � เนิ น การ จากรายงานผลการปฏิ บั ติ ตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (เดือนกรกฎาคม
ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2553)
4.2 ทำ�การสอบถามต่อประชากรกลุ่มตัวอย่างถึง
ความคิดเห็นต่อระดับการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการ
ป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการฯ โดยสุ่มตัวอย่างครัวเรือนประชากร
ที่อาศัยอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรโดยรอบโครงการฯ เป็น
จำ�นวน 210 ราย
4.3 ทำ � การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ต่ อ ตั ว แทนของ
ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบโครงการพัฒนา
ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดำ�เนินโครงการพัฒนาเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาปัญหา อุปสรรคในการดำ�เนินการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
4.4 ทำ�การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้วย
โปรแกรมสถิติ SPSS version 17 เพื่อหาค่าสถิติ
เชิ ง พรรณนาจากข้ อ มู ลในแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การ
มีสว่ นร่วมในการดำ�เนินการป้องกัน แก้ไข และการดำ�เนิน
การติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มจาก
โครงการฯ
4.5 ทำ�การพิจารณาจัดสถานภาพในการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
จากโครงการพัฒนา
4.6 ประมวลผลและอธิบายข้อเสนอแนะในการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน แก้ไขปัญหาผล
กระทบสิง่ แวดล้อม และการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากโครงการฯ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
(descriptive statistics)

5. ผลการวิจัย

5.1 รายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ร่วมบางปะกง ชุดที่ 5 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
		 5.1.1 ที่ตั้ง ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ประมาณ 40 ไร่ ดำ�เนินการโดยการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีกำ�ลังผลิตกระแสไฟฟ้ารวม
763.3 เมกกะวัตต์
		 5.1.2 การใช้เชื้อเพลิง มีการใช้เชื้อเพลิง 3
ประเภท ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ น้�ำ มันเตาและน้�ำ มันดีเซล
		 5.1.3 กระบวนการผลิต กระบวนการผลิต
ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง เป็นระบบ
การทำ�งานร่วมกันของเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Gas
Turbine) และกังหันไอน้ำ� (Steam Turbine)
		 5.1.4 การใช้น้ำ� โครงการฯ ใช้น้ำ�แบ่งเป็น
2 ส่วน คือ น้ำ�ใช้ในกระบวนการผลิตและการอุปโภค
บริโภคจากอ่างเก็บน้�ำ บางบ่อและอ่างเก็บน้�ำ บางพระ และ
น้ำ�ใช้สำ�หรับการหล่อเย็นจากแม่น้ำ�บางปะกง
		 5.1.5 ระบบระบายน้ำ� โครงการฯ มีระบบ
ระบายน้ำ�แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ น้ำ�ฝนและน้ำ�ทิ้งจากการ
อุปโภคบริโภค และน้�ำ ทิง้ จากกระบวนการผลิตและน้�ำ ทิง้
จากกระบวนการผลิตทีเ่ ป็นน้�ำ หล่อเย็น ซึง่ ได้ถกู รวบรวม
ไปบำ�บัดน้ำ�เสียกลาง ก่อนนำ�ไปใช้รดน้ำ�ต้นไม้และสนาม
หญ้า
		 5.1.6 กากของเสียและการกำ�จัดกากของเสีย
ของโครงการฯ แยกจัดการตามประเภทของกากของเสีย
ต่างๆ
5.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข
ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากการทบทวนรายละเอียดในรายงานผลการปฏิบตั ติ าม
มาตรการฯ ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2553
ดังต่อไปนี้
		 5.2.1 การดำ�เนินการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สรุปรายละเอียดและสถานภาพการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน แก้ไข และ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมจากโครงการ
โรงไฟฟ้าบางปะกง
ระดับ
การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน

กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้องกัน
แก้ไข และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.การให้
ข้อมูล
ข่าวสาร

แผนการประชาสัมพันธ์
- จัดทำ�ป้ายประชาสัมพันธ์
- จัดทำ�แผ่นพับ ใบปลิว
- จัดให้ชุมชนเข้าศึกษาดูงาน

2.ระดับ
รับฟังความ
คิดเห็น

เศรษฐกิจ สังคม
- จัดให้มีช่องทางที่เปิดรับ
เรื่องร้องเรียน
- ดำ�เนินการสำ�รวจทัศนคติ
และความคิดเห็นชุมชน
- ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับชุมชน

3.การ
ประชุม/เวที
สาธารณะ

แผนการประชาสัมพันธ์
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
- ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับชุมชน
- จัดเสวนาชุมชน
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเลี้ยง
ปลากะพงในกระชังกับชุมชน

4.ความ
ร่วมมือ

แผนการจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคี
- ดำ�เนินการจัดตั้งคณะกรรมการ
ไตรภาคี และประชุม ปี ละ 2 ครั้ง
- กำ�หนด อำ�นาจ หน้าที่คณะกรรมการ
- จัดทำ�แผนการติดตามร่วมกับ
คณะกรรมการ
- สนับสนุนกิจกรรมให้กับโรงเรียน
ด้านอาสาสมัครติดตามสิ่งแวดล้อม
- ฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน
เช่น ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ�ร่วมกับ
ศูนย์วิจัย

5. เสริม
อำ�นาจแก่
ประชาชน

ไม่มีการการใดๆ ในการตัดสินใจเพื่อ
ป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบฯ
ของประชาชนโดยตรง

5.3 ผลการศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนฯ
ต่อโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกงชุดที่ 5 จากการ
สอบถามความคิดเห็นของประชาชนโดยแบบสอบถาม
มีรายละเอียดสรุปได้ ดังต่อไปนี้
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		 5.3.1 ข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.38 และเป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 37.62 ช่วงอายุ 41-50 ปีมี
จำ�นวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.52 และช่วงอายุ
น้อยกว่า 20 ปีมีจำ�นวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.48,
ประกอบอาชีพค้าขายและธุรกิจส่วนตัวเป็นจำ�นวนมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.62 และเป็นนักเรียนหรือ
นั ก ศึ ก ษามี จำ � นวนน้ อ ยที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.38,
จบการศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษามี จำ � นวนมากที่ สุ ด
คิดเป็นร้อยละ 54.76, จบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญา
ตรีมีจำ�นวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.48, มีรายได้
ตั้งแต่ 5,001-10,000 บาทต่อเดือนมีจำ�นวนมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 46.67 และที่มีรายได้มากกว่า 20,00
บาทต่อเดือนขึ้นไปเป็นจำ�นวนน้อยที่สุด, คิดเป็นร้อยละ
4.92 ระยะเวลาอาศัยอยู่ในท้องถิ่นเป็นมากกว่า 30 ปี
ขึน้ ไปมีจ�ำ นวนมากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 57.14 และระยะ
เวลาที่อยู่อาศัยในท้องถิ่นเป็นระยะเวลา 11-15 ปี
มีจำ�นวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.90
		 5.3.2 ผลการประเมินสถานภาพการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนฯ ผลการสอบถามถึงความคิดเห็นต่อระดับ
การมีสว่ นร่วม และกิจกรรมการมีสว่ นร่วมในการป้องกัน
แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5
ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นต่อสถานภาพการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนในการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจ
สอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5
สถานภาพ
การมีส่วนร่วมฯ
ในการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
คะแนน
ระดับ
(คิดเป็น
การมี
ร้อยละ)
ส่วนร่วม
1
52.76
2
51.24
3
49.25
4
46.86
5
44.10

สถานภาพ
การมีส่วนร่วมฯ
ในการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
คะแนน
ระดับ
(คิดเป็น
การมี
ร้อยละ)
ส่วนร่วม
1
48.67
2
46.95
3
45.52
4
44.57
5
43.14
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ทัง้ นี้ สามารถสรุปได้วา่ ประชากรกลุม่ ตัวอย่างได้ให้
ความคิดเห็นว่าสถานภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการดำ�เนินการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับที่ 1 การให้ข้อมูลข่าวสารโดยมีคะแนน
สูงสุดที่ร้อยละ 52.76 เช่นเดียวกันกับที่ประชาชนกลุ่ม
ตัวอย่างได้ให้ความคิดเห็นว่าสถานภาพการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมอยู่ในระดับที่ 1 การให้ข้อมูลข่าวสารโดยมีคะแนน
สูงสุดที่ร้อยละ 48.67 อย่างไรก็ตาม ค่าคะแนนความ
คิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การมีสว่ นร่วมในการป้องกัน
แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
โครงการฯ ในระดับต่างๆ ยังนับว่า มีความแตกต่าง
ไม่มากนัก ทั้งนี้ จากข้อมูลในการสอบถามบ่งบอกว่า
ประชากรกลุ่มตัวอย่างยังมีความเข้าใจต่อความหมาย
หลักการและกระบวนการในการมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย
และยังมีความคิดเห็นว่า โครงการฯ ไม่ได้กอ่ ให้เกิดปัญหา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรและคุณภาพชีวิต
แต่ อ ย่ า งใด อย่ า งไรก็ ต าม ประชากรกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ส่วนใหญ่ยงั ได้ให้ความคิดเห็นว่า โครงการฯ ไม่ได้ด�ำ เนินการป้องกัน แก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
5.4 ปัญหา อุปสรรค ในการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มจาก
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ต่อตัวแทนของประชาชนใน
ชุมชนทีท่ �ำ การเก็บข้อมูลจากชุมชน 2 แห่ง คือ เทศบาล
ตำ�บลท่าข้าม และเทศบาลตำ�บลบางปะกง สามารถสรุป
ได้ถงึ ทัศนคติทมี่ ตี อ่ ปัญหา อุปสรรคในการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
จากโครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง ความร้ อ นร่ ว มบางปะกง
ชุดที่ 5 ได้ดังนี้
		 5.4.1 งานมวลชนสัมพันธ์ โครงการฯ ได้
ดำ�เนินการสนับสนุนด้านงบประมาณในด้านต่างๆ อย่าง
เต็มที่ โดยผ่านการดำ�เนินงานของกองทุนของโรงไฟฟ้า
ตามความต้องการของชุมชน แต่ได้มคี วามคิดเห็นว่างาน

มวลชนสัมพันธ์ของโครงการฯ เป็นการสร้างภาพลักษณ์
และความสัมพันธ์เพื่อระงับการต่อต้านของประชาชน
ในชุมชนไม่ใช่การดำ�เนินการมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างแท้จริง
		 5.4.2 การแสดงความรับผิดชอบปัญหาสิ่งแวดล้ อ มที่ เ กิ ด ผลกระทบกั บ ชุ ม ชน โครงการฯ ได้
พยายามแสดงความรั บ ผิ ด ชอบในการแก้ ไ ขปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ อย่างจริงจัง และ
รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ของปัญหา แต่ยังมีข้อสังเกต
ว่า โครงการฯ เน้นการชดเชยแก่ความเสียหาย และความ
เสื่ อ มโทรมของสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรเป็ น หลั ก
มากกว่าการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ
		 5.4.3 การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
กิจการด้านสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในชุมชนกับโครงการฯ ส่วนใหญ่เกิดจากการที่ชุมชน
ขอเสนอให้ ท างโครงการฯ เป็ น เจ้ า ภาพในเรื่ อ งของ
กิจกรรมอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับ
ระบบบำ � บั ด น้ำ � เสี ย และเปิ ด ให้ ป ระชาชนเข้ า ไป
สังเกตการณ์กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าในด้านต่างๆ
ตลอดจนการประชุมร่วมกับผู้นำ�ชุมชนเพื่อหาแนวทาง
ข้ อ เสนอแนะ ตลอดจนการประชาพิ จ ารณ์ ใ นการ
ดำ�เนินการร่วมกันพัฒนา และแก้ไขปัญหาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น แต่ยังมีความคิดเห็นว่า การให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้น
เป็ น เพี ย งกิ จ กรรมเพื่ อ ปกปิ ด ซ่ อ นเร้ น หรื อ หลี ก เลี่ ย ง
ประเด็นปัญหาบางอย่างที่อาจไม่ได้ผล และไม่เป็นการ
แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
		 5.4.4 ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
กั บ ชุ ม ชน ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ข
เรียบร้อยแล้ว แต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
น่าจะมีสาเหตุมาจากโรงงานอุตสาหกรรมอืน่ ทีอ่ ยูใ่ กล้กนั
มากกว่ าโครงการฯ แต่ ยั ง มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการฯ นั้นมาจากการปล่อยน้ำ�
หล่อเย็นของโครงการฯ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
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เพาะเลี้ยงปลาในกระชังริมฝั่งแม่น้ำ�ของประชาชน และ
ยังส่งผลต่อสัตว์น้ำ�ตามธรรมชาติในแม่น้ำ� มีการตั้งข้อ
สังเกตว่า อากาศในชุมชนร้อนขึ้นกว่าแต่ก่อน หรือร้อน
มากขึ้นหลังจากโครงการฯ ได้เปิดดำ�เนินการ นอกจากนี้
การที่โครงการฯ ได้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำ�เพิ่มเติมได้
ก่ อให้ เ กิ ด ปั ญ หาการบดบั ง ภู มิ ทั ศ น์ ข องแม่ น้ำ � และ
ผลกระทบต่อสัตว์น้ำ�มากขึ้นอีกด้วย
		 5.4.5 ข้อเสนอแนะต่อการจัดการสิง่ แวดล้อม
และการมีส่วนร่วมของประชาชน มีข้อเสนอแนะว่า
ประชาชน ต้องการทราบผลกระทบที่มีต่อชุมชนให้มาก
และลึกกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โครงการฯ ต้องดำ�เนิน
การแก้ไขที่ต้นเหตุโดยยึดหลักความรับผิด (Accountability) ของโครงการแทนการประชาสัมพันธ์ และต้องการ
ให้มีการป้องกันและเตรียมรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่มีผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม แทนการแก้ไข บรรเทา และ
ชดเชยเมื่อเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และต้องการให้
โครงการฯ เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนรอบโครงการฯ
ทำ�งานตามความสามารถมากที่สุด
5.5 ข้อเสนอแนะ
		 5.5.1 ควรมีการดำ�เนินกิจกรรมการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนในด้านการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจ
สอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้โดยทั่วไป ตลอดจนสนับสนุนการให้ความรู้
ที่ ถู ก ต้ อ งในการเข้ า ร่ ว มติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมมากกว่ากิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์
		 5.5.2 การป้องกัน และแก้ไขปัญหาผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมต้องพิจารณาทีส่ าเหตุ คือ ตัวโครงการฯ เป็น
หลัก โดยการใช้เทคโนโลยี (technology) พลังงาน
(energy) วิธีการ (how) ช่วงเวลา (when) สถานที่หรือ
ตำ�แหน่ง (where) ที่เหมาะสมและเปิดเผยเพื่อลด
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีจ่ ะเกิดขึน้ ซึง่ จะช่วยให้เกิดความ
ไว้วางใจและความเต็มใจเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน
มากยิ่งขึ้น
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		 5.5.3 การพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียน
ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่าง
รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ของผลกระทบ และความ
เดือดร้อนของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบภายในช่วง
เวลาทีก่ �ำ หนด และยังต้องพัฒนาระบบการติดตามข้อมูล
ข่าวสารโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
		 5.5.4 พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกั น แก้ ไ ข และตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้มีบทบาทไม่ใช่เฉพาะประเด็นสิ่งแวดล้อม
ทีถ่ กู กำ�หนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเท่านั้น แต่อาจกำ�หนดมาตรการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนฯ เกี่ ยวกั บ ผลกระทบอื่ น ๆ ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น
เพิ่มเติม เช่น การรับฟังปัญหามลพิษทางทัศนียภาพ
ทีเ่ กิดจากโครงการฯ การรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชน
เพื่อการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
		 5.5.5 สร้างเสริมและพัฒนากลุ่มประชาชน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
โครงการฯ ให้ เ กิ ด ความรู้ ความเข้ าใจที่ แ ท้ จ ริ ง ของ
กระบวนการมีส่วนร่วม ตลอดจนพัฒนารูปแบบการมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการติ ด ตามตรวจสอบผล
กระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ร่วมบางปะกง ชุดที่ 5
		 5.5.6 ควรต้ อ งขยายขอบเขตของการมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในชุ ม ชนโดยรอบโครงการฯ
ทั้ งในการป้ อ งกั น แก้ ไ ข และติ ด ตามตรวจสอบผล
กระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการฯ ให้กว้างขวางมากกว่า
5 กิโลเมตร เพราะขอบเขตของผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากโครงการฯ สามารถขยายไปได้ไกลกว่า
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6. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้สำ�เร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะความร่วม
มื อ และความช่ ว ยเหลื อ ของบุ ค คลในสั ง กั ด องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังรายนามต่อไปนี้
นายกเทศมนตรี เทศบาลตำ �บลบางปะกง คุ ณ
ประเสริฐ คงคาลัย และปลัดเทศบาล คุณทวีศักดิ์
สุขศรี
นายกเทศมนตรี เทศบาลตำ�บลท่าข้าม คุณสมจิตร์
พันธุ์สุวรรณ และปลัดเทศบาล คุณสุรินทร์ จันทบรูณ์
นายกเทศมนตรี เทศบาลตำ�บลบางผึ้ง และปลัด
เทศบาล คุณแสวง สวัสดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลเขาดิน คุณมโน นิยม
และปลัด องค์การบริหารส่วนตำ�บล พันจ่าเอก ณรงค์
นาอิ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลบางนาง คุณธีระพงศ์
คงสมธนเสฎฐ์ และปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำ � บล
พันจ่าตรีสมชาย รัตนภาสกร ตลอดจนผูป้ ระสานงานภาค
สนามของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำ�บล ประชาชน
ผู้ตอบแบบสอบถาม และผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึกในชุมชน
ต่ า งๆ ซึ่ งได้ ช่ ว ยให้ ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ภาคสนามดำ � เนิ น
ไปได้ด้วยดี และสุดท้าย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ที่ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยนี้
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บทคัดย่อ

ชุมชนอ�ำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์
รวมถึงแหล่งแร่ทรัพยากรธรรมชาติ ท�ำให้พื้นที่ของชุมชนมีความเสี่ยงอาจจะเป็นแหล่งอุตสาหกรรม ชุมชนจึงมีความ
กังวลว่าแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะถูกท�ำลาย หรือท�ำให้เกิดสารพิษปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของชุมชน ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะส�ำรวจรูปแบบความต้องการของ
ระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพในรูปแบบ
สนทนากลุ่มเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นความต้องการอย่างแท้จริง เป็นแนวทางเริ่มต้นในการ
จัดท�ำฐานข้อมูลระบบเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม ผลจากการวิจัยพบว่าข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ชุมชนต้องการมี 6 ด้าน คือ ข้อมูลความมั่นคงทางอาหาร ข้อมูลความหลากหลายชีวภาพ ข้อมูลสมุนไพร
ข้อมูลแหล่งต้นน�้ำ ข้อมูลโบราณสถานและวัฒนธรรม และข้อมูลสุขภาพของชุมชน ดังนั้นในการออกแบบ
ระบบการเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม ต้องด�ำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง 6 ด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของคนในชุมชนในการเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง
คำ�สำ�คัญ: การมีส่วนร่วม, ชุมชน, ระบบเฝ้าระวัง, อนามัยสิ่งแวดล้อม

Abstract

Neunmaprang District Community in Phitsanulok Province has a rich of natural resources
including mineral resources and might be changing to be an industrial area. The community concerns
that the natural resources would be destroyed or polluted by toxic chemicals resulting to
environmental health and social impacts. Therefore, this study interested in community participate
to the needs of environmental health surveillance system. The qualitative study using focus groups
in order to make the community expressed their opinions and requirements and provide the enough
information for setting an environmental health surveillance database. Results from the study showed
that the community requirements six elements of natural resources which consisted of food security,
biological diversity, herbs, sources of rivers, information on history and culture, and information
on the community health. The environmental health surveillance system should be designed with
comprising the link of six elements and used to respond the community requirement on the
environmental health surveillance.

Keywords: Participation, Community, Surveillance System, Environmental Health
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1. บทนำ�

พื้นที่อำ�เภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก มีความ
อุ ด มสมบู ร ณ์ ข องแหล่ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง
แวดล้อม ซึ่งเป็นแหล่งกำ�เนิดต้นน้ำ�ลำ�ธาร พืชพรรณ
ธรรมชาติ สัตว์ป่าต่างๆ โดยเฉพาะภูมิลักษณะธรรมชาติ
มีเขาหินเนินมะปราง ซึง่ มีลกั ษณะเป็นภูเขาหินปูน มียอด
เขาหลายยอดติดกัน ลักษณะของธรรมชาติที่แสดงถึง
ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น [1] รวมทั้งมีความ
หลากหลายของชีวภาพเป็นที่อยู่อาศัยทั้งสัตว์และพืช
โดยสัตว์ประเภทต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในแหล่งชุมชน เช่น
ตุก๊ ก่าย จระเข้น�้ำ จืดพันธุไ์ ทยแท้ ปลาตาบอด รวมทัง้ พืช
เรืองแสง ดอกไม้ศิลาวารี ซึ่งเป็นพืชหายาก และส่วน
ใหญ่พบเห็นได้เฉพาะในแหล่งชุมชนอำ�เภอเนินมะปราง
เท่านัน้ และยังพบว่ามีพชื สมุนไพรทีห่ ายากต่างๆ เกิดขึน้
ตามธรรมชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชน [2] อีกทั้งยังมีการ
สำ � รวจพบแหล่ ง แร่ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใ นพื้ น ที่
เนินมะปราง ดังนั้นบริเวณพื้นที่ของชุมชนเนินมะปราง
จึงมีแนวโน้มที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทำ�ให้เกิดเป็น
แหล่งอุตสาหรรมเหมืองแร่ ซึง่ การประกอบอุตสาหกรรม
ดังกล่าวมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อชุมชน เพราะ
การนำ�ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนมาใช้เป็นต้นทุนในการ
ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ส่ ง ผลต่ อ ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ล ด
น้อยลง และเสื่อมโทรมลง ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัยของคนในชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ได้รับ
ความเดือดร้อน ซึ่งสิ่งเหล่านี้นำ�มาสู่ปัญหาความขัดแย้ง
ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างเจ้าของกิจการกับชุมชนในท้อง
ถิ่น [3] ดังนั้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อแสดงความ
คิดเห็นและระดมสมองแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นหลักการ
แนวคิดที่สำ�คัญทำ�ให้เกิดความคาดหวังว่าจะสามารถ
แก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อ ม กั บ ความขั ด แย้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากโครงการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมต่างๆ ได้ [4]
การมีส่วนร่วมของชุมชนก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชน
เพราะสามารถสร้างกลุม่ เครือข่ายหรือองค์กร เพือ่ ดำ�เนิน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยการที่คนในชุมชน
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นย่อมก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจและเกิดการยอมรับของคนในชุมชน อีกทั้งได้
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ระดมความคิดเห็นของคนในชุมชนนำ�ไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อการพัฒนาชุมชนต่อไป และที่สำ�คัญผู้ที่มีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นจะมีความรู้สึกเกิดพลังในการ
ขับเคลื่อนเป็นแกนนำ�ของชุมชนที่ดีที่สุด และการศึกษา
ปัญหาประเด็นขัดแย้งต่างๆ โดยมีการให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วม
นับว่ามีความจำ�เป็นอย่างยิ่ง [5] โดยเฉพาะประเด็น
ปัญหาความขัดแย้งในชุมชน เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่ได้
รับผลกระทบจากสารพิษ หรือมลพิษการทำ�อุตสาหกรรม
เหมืองแร่ อุตสาหกรรมโรงโม่หิน ในบริเวณพื้นที่ของ
ชุมชนที่ส่งผลให้เกิดสารพิษ และมลพิษตกค้างในสิ่ง
แวดล้อมก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ� มลพิษทางดิน และ
มลพิษทางอากาศ ส่งผลให้ชุมชนที่บริโภค อุปโภคและ
ใช้ ชี วิ ต ประจำ � วั นได้ รั บ สั ม ผั ส กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ก าร
ปนเปื้อน เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยได้
ปัญหาสุขภาพซึ่งได้รับผลกระทบจากสารพิษ และ
มลพิษจากสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อน มีแนวโน้มสูงขึ้นและ
เป็นปัญหาสำ�คัญที่ทั้งภาครัฐ และคนในชุมชนต้องดูแล
อย่างใกล้ชิด เพราะสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการสร้างเสริม
สุขภาพในชุมชน [6] อีกทั้งสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนั้นชุมชนควรมีความรู้
การเฝ้าระวังสุขภาพสาเหตุเกิดจากสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ป้องกันอันตรายและโรคภัยไข้เจ็บทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ [7, 8,
9] การเฝ้าระวังผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ต้องดำ�เนินการทั้งด้านการติดตามสิ่งคุกคาม (environmental hazard surveillance) การเฝ้าระวังการรับสัมผัส
(exposure surveillance) และการเฝ้าระวังผลกระทบ
ต่อสุขภาพ (health effect surveillance) ไปด้วยกัน
จะทำ�การเฝ้าระวังมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น [10, 11]
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถช่ ว ยส่ ง เสริ ม ระบบการเฝ้ า ระวั ง สุ ข ภาพกั บ
สิ่งแวดล้อม โดยการใช้เครื่องมือเทคโนโลยี เพื่อช่วยใน
การจัดการความรู้ วิเคราะห์ สนับสนุนการตัดสินใจหา
ทางเลือกที่ดีที่สุดในการดูแลรักษาสุขภาพและเฝ้าระวัง
สารพิ ษ หรื อมลพิ ษ ที่ ป นเปื้ อนในสิ่ งแวดล้ อม และ
เทคโนโลยียังสามารถช่วยในการจัดการข้อมูลความรู้
ทางด้านสุขภาพที่กระจัดกระจายให้มีการจัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบมีการแบ่งเป็นหมวดหมูท่ งี่ า่ ยต่อการเข้าใจ
ของคนทั่วไป ซึ่งมีงานวิจัยหลากหลายรูปแบบที่จัดทำ�
ฐานข้อมูลระบบเฝ้าระวังสุขภาพเป็นแหล่งองค์ความรู้
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เก็บความรูท้ างด้านสุขภาพและสิง่ แวดล้อม ตัวอย่างเช่น
การศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อจัดเก็บแหล่งข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ
และข้อมูลสาธารณสุขของชุมชน (Geographic-based
community information system) ซี่งสามารถจัดเก็บ
ข้อมูลด้านสาธารณสุขของชุมชนนำ�ไปสูก่ ารตัดสินใจด้าน
สุขภาพของชุมชนเชิงพื้นที่ได้ [12] การศึกษาวิจัยเกี่ยว
กับระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อประเมินความเสี่ยง
ด้ านสิ่ งแวดล้ อมโดยความเสี่ย งสำ�หรับ การจัดทำ �การ
ประเมินความเสีย่ ง Environmental Risk Assessment
โดยเกิดจากการกระทำ�ของมนุษย์และภัยธรรมชาติที่ส่ง
ผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน (ERA Decision
Making Process) [13] การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจการเฝ้าระวังโรคจากสิ่งแวดล้อม
ในประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ทีม่ กี ารรายงานข้อมูลโรค
แบบตามเวลาจริง (Real time) เพื่อช่วยให้ชุมชนมีการ
เฝ้าระวังโรคแบบทันเวลาและเหตุการณ์ (E-Health
Services System) [14] การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบ
เฝ้าระวังผลกระทบสาเหตุเกิดจากสิง่ แวดล้อมโดยสาเหตุ
เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปที่สามารถส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของชุมชน (Ontology EIA System)
[15] การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีเว็บ
เชิงความหมาย การสร้างระบบฐานข้อมูลโดยใช้ออนโท
โลยีเพื่อเป็นฐานความรู้ช่วยเพิ่มความชาญฉลาดให้กับ
ระบบสารสนเทศช่วยสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
รักษาโรคเรื้อรัง (Ontology based Chronic Disease
healthcare System) [16]
สิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น ปั จ จั ย ที่ สำ � คั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพ
โดยสิ่งแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนสารพิษ สามารถทำ�ให้
เกิดการเจ็บป่วย และเสียชีวิต ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนได้
[17] ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษารูปแบบความต้องการเริม่
ต้นการจัดทำ�ฐานข้อมูลระบบเฝ้าระวังอนามัยสิง่ แวดล้อม
ในชุมชนอำ�เภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็น
ชุมชนทีม่ พี นื้ ทีใ่ กล้เคียงกับการทำ�อุตสาหกรรมเหมืองแร่
และมีพื้นที่ของชุมชนที่ดำ�เนินกิจการอุตสาหกรรมโรงโม่
หิน ทำ�ให้ชุมชนเกิดความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบทาง
สุขภาพทีเ่ กิดจากสิง่ แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป การศึกษา
ครั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์รูปแบบความต้องการระบบเฝ้า
ระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยให้ชุมชนมีส่วน

ร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างแท้จริง โดยการจัดการ
สนทนากลุ่ ม คนในชุ ม ชน เพื่ อ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ นในการ
จัดทำ�ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำ�ระบบเฝ้าระวัง
อนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอำ�เภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก

2. วิธีดำ�เนินการวิจัย

2.1 วิธีการศึกษา
		 1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเอกสาร และงาน
วิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องข้อมูลพืน้ ฐานอำ�เภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก เพื่อช่วยในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ความ
เป็นอยู่ของชุมชน และสภาพปัญหาของชุมชน
		 2) ศึ ก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสาร
และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
(Community Participation) เพื่อเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแสดงความคิด
เห็นในที่ประชุม หรือเวทีสัมมนา
		 3) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และ
งานวิจัยเกี่ยวกับระบบเฝ้าระวังสุขภาพที่เชื่อมโยงกับ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
อนามัยสิง่ แวดล้อมของชุมชน (Environmental Health
Surveillance System)
		 4) การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล โดยร่วมรับฟัง
การประชุมกลุม่ และเวทีสมั นาของชุมชนเกีย่ วกับการจัด
ทำ�แผนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน
		 5) การวิเคราะห์รปู แบบความต้องการระบบเฝ้า
ระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม ใช้เครื่องมือวงจรการพัฒนา
ระบบงาน (System Development Life Cycle หรือ
SDLC) ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย
Planning, Analysis, Design, Implementation,
Maintenance and support โดยการดำ�เนินวิจัยอยู่ใน
ขั้นตอนการวางแผน (Planning) และการวิเคราะห์
(Analysis) เพือ่ วิเคราะห์รปู แบบความต้องการระบบเฝ้า
ระวั งอนามั ยสิ่ งแวดล้ อมให้ ค รอบคลุ มความต้ องการ
ชุมชน ซึง่ การใช้ SDLC สามารถช่วยวิเคราะห์การเชือ่ ม
โยงระหว่างสุขภาพกับสิง่ แวดล้อมได้ [18, 19] ดังแสดง
ในรูปที่ 1
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รูปที่ 1 การวิเคราะห์รูปแบบความต้องการระบบเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม
โดยใช้วงจรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle)
จากรูปที่ 1 แสดงถึงการใช้วงจรการพัฒนาระบบ
SDLC เพือ่ วิเคราะห์ความต้องการของชุมชนเพือ่ เริม่ ต้น
ในการจัดทำ�ระบบเฝ้าระวังอนามัยในสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนอำ�เภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล ความต้ อ งการของชุ ม ชนอย่ า งแท้ จ ริ ง
ซึ่งเกิดจากการระดมความคิดของคนในชุมชน
2.2 ขั้นตอนดำ�เนินการวิจัย
		 ขั้นตอนดำ�เนินการวิจัยการให้ชุมชนมีส่วนร่วม
โดยการใช้การสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion)

[20] เพือ่ ช่วยในการวิเคราะห์รปู แบบความต้องการระบบ
เฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health
Surveillance System) ที่เหมาะสมและตรงความ
ต้องการของชุมชน โดยขั้นตอนการดำ�เนินการเป็นส่วน
หนึ่งของการวางแผน (Planning) และการวิเคราะห์
(Analysis) ในวงจรการพัฒนาระบบงาน (System
Development Life Cycle) ซึ่งมีขั้นตอนการดำ�เนิน
การวิจัยดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนดำ�เนินการวิจัย
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จากรูปที่ 2 แสดงถึงขั้นตอนดำ�เนินการทำ�วิจัย
โดยการวิเคราะห์รปู แบบความต้องการของระบบเฝ้าระวัง
อนามัยสิง่ แวดล้อม จากการผ่านกระบวนการสนทนากลุม่
(Focus Group Dicussion) ของคนในชุมชนและนำ�
ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์จัดทำ�ระบบต่อไป

4. ผลการศึกษา

4.1 ผลการดำ�เนินการสนทนากลุ่ม
		 (Focus Group Dicussion)
ในการดำ � เนิน การเก็บ ข้อมูลงานวิจัย เชิง คุณ ภาพ
โดยการสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางจัดทำ�ระบบการเฝ้า
ระวั ง อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม ชุ ม ชนอำ �เภอเนิ น มะปราง
จังหวัดพิษณุโลก
		 1) การสนทนากลุ่ม ประเด็นการเฝ้าระวังสิ่ง
แวดล้อมและสุขภาพของชุมชน วันที่ 30 พฤษภาคม
2557 สถานที่วัดชมพู ตำ�บลชมพู อำ�เภอเนินมะปราง

จังหวัดพิษณุโลก
		 2) การสนทนากลุ่ม ประเด็นการติดตามงาน
จัดทำ�ข้อมูลและบูรณาการทำ�งานร่วมกันในพื้นที่อำ�เภอ
เนินมะปราง เพือ่ จัดทำ�ระบบเฝ้าระวังสุขภาพในพืน้ ทีร่ อบ
เหมืองแร่ทองคำ� จังหวัดพิจติ ร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์
วันที่ 27 มิถนุ ายน 2557 สถานทีห่ อ้ ง MD 133 อาคาร
เรียนคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก
		 3) การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อวิจัย
สภาพนิเวศวิทยาและวิถีชุมชนเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม วันที่ 6 สิงหาคม 2557 ที่ว่าการอำ�เภอ
เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
		 4) การสนทนากลุ่ ม ประเด็ น การเฝ้ า ระวั ง
สุขภาพของชุมชนจากเหมืองแร่ วันที่ 18 พฤศจิกายน
2557 สถานที่ตึกเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
วัดชมพู ตำ�บลชมพู
อำ�เภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 27 มิถุนายน 2557
ห้อง MD 133 อาคารเรียน
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 6 สิงหาคม 2557
ที่ว่าการอำ�เภอเนินมะปราง
อำ�เภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
ตึกเอกาทศรถ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก

รูปที่ 3 การสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางป้องกัน
สารพิษปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมของชุมชนเนินมะปราง
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จากรูปที่ 3 แสดงถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Disscusion) ในประเด็นการเฝ้า
ระวังสุขภาพกับสิง่ แวดล้อมของชุมชนอำ�เภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก
4.2 ผลการวิเคราะห์รปู แบบความต้องการระบบ
		 เฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม
		 ผลจากการสนทนากลุ่มของชุมชน ได้ข้อสรุป
ว่าหากต้องมีการจัดทำ�ระบบเฝ้าระวังอนามัยสิง่ แวดล้อม
ในชุมชนจำ�เป็นต้องมีการจัดเก็บข้อมูลด้านอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมประกอบด้วย
6 ด้าน ดังแสดงในรูปที่ 4
		 1) ข้อมูลความมัน่ คงทางอาหาร คือการจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว ข้าวโพด มะม่วง
น้ำ�ดอกไม้ ลำ�ใย หน่อไม้ ซึ่งเป็นพืชที่ทำ�รายได้หลัก
ให้แก่ชุมชนเนินมะปราง
		 2) ข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ คือ
การจัดเก็บข้อมูลพืช เช่น พืชเรืองแสง ดอกไม้ศิลาวารี
และสัตว์ที่หายากต่างๆ เช่น จระเข้พันธุ์ไทยแท้ ตุ๊กก่าย
ปลาตาบอด และสัตว์อื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในอำ�เภอเนินมะปราง
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		 3) ข้อมูลด้านสมุนไพร คือการเก็บข้อมูลพืช
สมุนไพรทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติ ทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะทีอ่ �ำ เภอ
เนินมะปราง เช่น สมอไทย สมอพิเภก กำ�ลังวัดเถลิง
ต้นสีฟันนางแอ ต้นคนทา กำ�ลังเสือโคร่ง จันทร์ผา
เปล้า ตีนนก ฝาง เป็นต้น
		 4) ข้อมูลด้านแหล่งต้นน้ำ� คือการเก็บข้อมูล
แหล่งต้นน้ำ�ที่สำ�คัญของชุมชน ตั้งแต่แหล่งต้นน้ำ�จนถึง
ปลายน้ำ� เช่น คลองชมพู คลองบ้านมุง คลองห้วยผึ้ง
คลองทับไซ คลองไทรน้อย คลองวังยาง แหล่งน้ำ�ซับ
เขาเขียว เป็นต้น
		 5) ข้อมูลด้านโบราณสถานและวัฒนธรรม คือ
การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโบราณสถานที่สำ�คัญของชุมชน
รวมถึงข้อมูลศิลปวัฒนธรรมของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์
แสดงความเป็นชุมชนท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์เก็บรักษาไว้
เช่น แหล่งโบราณคดีถ้ำ�ผาท่าพลที่มีภาพเขียนสีบนเนื้อ
หิน เครื่องมือหินกระเทาะ รอยแกะสลักหินอักษรญี่ปุ่น
และแหล่งโบราณคดีลุ่มน้ำ�ชมพู
		 6) ข้อมูลด้านสุขภาพของชุมชน คือ การเก็บ
ข้อมูลสุขภาพของชุมชน เพือ่ เฝ้าระวังสารพิษ และมลพิษ
ในสิ่งแวดล้อมหากมีการเปลี่ยนแปลงไปของชุมชน

รูปที่ 4 ความต้องการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเนินมะปราง
ที่มา: ภาพถ่ายคุณบุญสืบ เผือกอ่อน
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จากรู ป ที่ 4 แสดงถึ ง ความต้ อ งการที่ ชุ ม ชน
เนินมะปรางต้องการให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับด้านความมั่นคงทางอาหาร ความหลากหลายชีวภาพ
สมุนไพร แหล่งต้นน้ำ� โบราณสถานและวัฒนธรรม และ
สุขภาพของชุมชนอำ�เภอเนินมะปราง
จากการเก็บข้อมูลความต้องของชุมชน แสดงให้
เห็ น ว่ า ชุ ม ชนเนิ น มะปรางได้ มี ค วามเป็ น ห่ ว งเป็ นใย

และกั ง วลเกี่ ย วกั บ ผลกระทบของสุ ข ภาพที่ เ กิ ด จาก
สิ่งแวดล้อมดังนั้นในการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อจัดทำ�
ระบบเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยได้คำ�นึงถึง
การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล พื้ น ฐานความต้ อ งการของชุ ม ชน
เข้าด้วยกัน โดยสามารถออกแบบระบบข้อมูลเฝ้าระวัง
อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มชองชุ ม ชนเนิ น มะปรางได้ ดั ง
รูปที่ 5

รูปที่ 5 การเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
จากรูปที่ 5 แสดงถึงการเชื่อมโยงข้อมูล 6 ด้าน
ที่เกี่ยวข้องกับระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนเนินมะปราง โดยการออกแบบฐานข้อมูลอยู่
ในขั้นตอนการออกแบบ (Design) ของวงจรการพัฒนา
ระบบ (System Development Life Cycle) หรือ
SDLC ซึง่ มีการเชือ่ มโยงกับข้อมูลความมัน่ คงทางอาหาร
ข้อมูลโบราณสถานและวัฒนธรรม ข้อมูลความหลาก
หลายทางชีวภาพ ข้อมูลแหล่งต้นน้ำ� ข้อมูลสมุนไพร
และข้อมูลสุขภาพของชุมชน

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผล
		 การวิเคราะห์รูปแบบความต้องการระบบเฝ้า
ระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยการให้ชุมชน
ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นความต้องการ
อย่างแท้จริงของคนในชุมชน เพื่อเป็นแนวทางเริ่มต้น
ในการจัดทำ�ฐานข้อมูลระบบเฝ้าระวังอนามัยสิง่ แวดล้อม
โดยการศึกษาพบว่าชุมชนเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
มีความต้องการพัฒนาระบบที่เกี่ยวกับการส่งเสริมให้

การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำ�ปี พ.ศ.2557
เรื่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ

คุ ณ ภาพชี วิ ต ของชุ ม ชนมี สุ ข ภาพที่ ดี ปลอดภั ย จาก
สารพิษ หรือมลพิษในสิ่งแวดล้อม เนื่องจากชุมชนมี
พื้นที่ใกล้เคียงกับการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และพื้นที่
ในชุมชนก็มีการทำ�อุตสาหกรรมทำ�โรงโม่หิน ซึ่งส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้ และจากการ
วิจัยพบว่า
ความต้องการของคนในชุมชนเนินมะปรางต้องการ
เก็บข้อมูล 6 ด้าน คือ ด้านข้อมูลความมั่นคงทางอาหาร
ด้านข้อมูลความหลากหลายชีวภาพ ด้านข้อมูลสมุนไพร
ด้านข้อมูลแหล่งต้นน้ำ� ด้านข้อมูลโบราณสถานและ
วัฒนธรรม และด้านข้อมูลสุขภาพของชุมชน ดังนั้น
ในการออกแบบระบบการเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม
ต้องดำ�เนินการเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง 6 ด้านเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของคนในชุมชนเนินมะปรางได้อย่างแท้จริง
5.2 ข้อเสนอแนะ
		 1) จากผลการวิ จั ย นี้ ส ามารถนำ � ผลที่ ไ ด้ ไ ป
ใช้พั ฒนาเว็บ แอพพลิเ คชั่น และโมบายแอพพลิเ คชั่ น
เพื่ อ จั ด ทำ � ระบบเฝ้ า ระวั ง อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มของคน
ในชุ ม ชน ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากสารปนเปื้ อ นในสิ่ ง
แวดล้อมได้
		 2) การจัดการความรู้ด้านการเฝ้าระวังอนามัย
สิง่ แวดล้อม ในอนาคตสามารถเพิม่ ขอบเขตข้อมูลในการ
จัดการด้านอื่นเพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น การเฝ้า
ระวั งโรคระบาดวิ ท ยาที่ มี ส าเหตุ เ กิ ด จากสิ่ ง แวดล้ อ ม
เช่น โรคไข้เลือดออก โรคทีเ่ กิดจากน้�ำ ท่วม และโรคอืน่ ๆ
ที่เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

6. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้สำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะความร่วมมือ
ของผูน้ �ำ ชุมชนอำ�เภอเนินมะปราง และกลุม่ ของชาวบ้าน
ในชุมชนอำ�เภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดำ�เนิน
จัดการประชุม สัมมนา ทั้งนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างยิ่ง
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การเกิดขึ้นของแร่ตามกระบวนการทางธรณีวิทยาจะใช้เวลายาวนาน และแร่จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เมื่อผลิตขึ้นมาใช้แล้วจะหมดไปจากแหล่งกำ�เนิด (nonrenewable resources) ทำ�ให้การสำ�รวจและการทำ�เหมือง
มีความสลับซับซ้อนด้วยการขยายเป็นอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่เพื่อให้คุ้มค่าการลงทุน อันเป็นเหตุให้เกิด
ผลกระทบเชิงลบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากสารเคมีชนิดต่างๆ ที่ปนอยู่ในก้อนแร่ รวมถึงกาก
หางแร่ที่เป็นของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและแต่งแร่ เช่น พิษจากสินแร่ประเภทตะกั่วและปรอทที่สามารถ
กระจายไปยังพื้นที่อื่นโดยทางลมและน้ำ�ได้ง่าย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่มิได้ถูกจำ�กัด
เฉพาะพื้นที่การทำ�เหมืองเท่านั้นหากแต่สามารถส่งผลกระทบในพื้นที่ที่ห่างไกลได้เป็นพันไมล์ การศึกษาครั้งนี้มี
เป้าหมายเพื่อเปรียบเทียบการออกแบบวิธีการกำ�จัดสารไซยาไนด์และการจัดการกากตะกอนโลหะหนักในระบบ
เหมืองแร่ทองคำ�แบบดั้งเดิมและวิธีที่อาศัยหลักการทางเคมี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและลดผล
กระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนใกล้เคียง จากการศึกษาพบว่า การออกแบบกำ�จัดไซยาไนด์แบบดั้งเดิมจะทำ�ในระบบเปิด
ทำ�ลายฤทธิ์ไซยาไนด์ด้วยแสงแดดด้วยการตากแดดนาน 3 วัน และปรับ pH ให้เป็นกลาง ทำ�ให้ไซยาไนด์เปลี่ยน
สถานะเป็นก๊าซ เกิดการฟุง้ กระจายสูช่ นั้ บรรยากาศรวมทัง้ มีการปล่อยของเสียสูส่ งิ่ แวดล้อมโดยไม่มกี ารดักกรองตะกอน
โลหะหนักที่มีระยะยาวนานกว่า 10-20 ปี กว่าจะสลายตัว ทำ�ให้มีโอกาสสะสมในห่วงโซ่อาหารได้ ในขณะที่หลักการ
ทางเคมีจะทำ�การกำ�จัดสารไซยาไนด์ในระบบปิด ให้ทำ�ปฏิกริ ยิ าสารเคมี เช่น SCN, H2O2 และ O3 และทำ�การควบคุม
pH ให้ อ ยู่ ร ะหว่ า ง 12-14 อั น เป็ น การกำ � จั ดไซยาไนด์ ที่ ส ภาวะด่ า ง ที่ ค วามเข้ ม ข้ นไซยาไนด์ 0-5 ppm
ส่วนตะกอนโลหะหนักรูปไฮดรอกไซด์ที่อยู่ในรูปของแข็งขนาดอนุภาค จะถูกดักจับด้วยเครื่องดักตะกอนโลหะหนัก
และกรองออกด้วยเครื่องกรองแบบผ้าให้เสร็จก่อนปล่อยสู่บ่อเปิด สรุป ในการกำ�จัดสารไซยาไนด์และการจัดการกาก
ตะกอนโลหะหนักด้วยวิธีที่อาศัยหลักการทางเคมีจะเป็นวิธีการจัดการที่ปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม
มากกว่าวิธีการจัดการเหมืองแร่แบบดั้งเดิม

คำ�สำ�คัญ: การกำ�จัดสารไซยาไนด์ กากตะกอนโลหะหนัก ระบบเหมืองแร่ทองคำ�
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1. บทนำ�

พื้นที่ประเทศไทย สำ�รวจพบแหล่งแร่ทองคำ�
แล้ว ดังภาพที่ 1 ซึ่งระบุจังหวัดอย่างคร่าวๆ

5) แหล่งแร่ยูเรเนียม สายแร่เกี่ยวข้องกับหิน
จำ�พวกแกรนิต หินไนส์ และหินชีสต์ อาจพบแร่ตระกูล
โคบอลต์ นิกเกิล บิสมัท เงิน และสารหนู เกิดร่วม
อยู่ด้วย
6) แหล่งแร่โคบอลต์-เงิน-นิกเกิล อาจมีแร่
เหล็ก สารหนู ทองแดง ตะกั่ว และบิสมัท เกิดร่วมด้วย
แสดงให้เห็นว่า พบสายแร่ทองคำ�ที่ใด จะพบ
สายแร่โลหะหนักควบคู่จากการทำ�เหมืองแร่ทองคำ� เช่น
อาร์เซนิก (สารหนู) ตะกั่ว ปรอท เป็นต้น

สภาพธรณีวิทยาภูมิภาค พื้นที่ของแผ่นเปลือกโลก

รูปที่ 1 สายแร่ทองคำ�ในประเทศไทย

ธรณีวิทยา1 จำ�แนกชนิดของสายแร่น้ำ�ร้อนโดย
อาศัยลักษณะทางธรณีวิทยาแหล่งแร่เป็นหลักออกได้
ดังนี้
1) แหล่งแร่ทองแดง-ตะกัว่ -สังกะสี-ทองคำ�-เงิน
เกิดเป็นสายแร่ทมี่ กี �ำ เนิดเกีย่ วข้องกับหินอัคนีแทรกซ้อน
ในแหล่งแร่นี้อาจมีแร่พลวง บิสมัท สารหนู แกลเลียม
เจอร์เมเนียม และอินเดียม เกิดร่วมด้วย
2) แหล่ ง แร่ ทั ง สเตน-ดี บุ ก เป็ น แหล่ ง แร่ ที่
ประกอบด้วยสายแร่ที่มีลักษณะเป็นแผ่น (sheeted
veins) หรื อ เป็ น สายแร่ เ ล็ ก ๆ ที่ ตั ด กั น ไปมาถี่ ยิ บ
(stockworks) และมีกำ�เนิดเกี่ยวข้องกับหินจำ�พวก
แกรนิต
3) แหล่งแร่ซับซ้อน เป็นสายแร่ที่มีแร่หลาย
ชนิ ด เกิ ด ซั บ ซ้ อ นและเกี่ ย วพั น กั บ หิ น จำ � พวกแกรนิ ต
แร่ที่จะพบได้ ได้แก่ แร่ตระกูลโบรอน เหล็ก ฟลูออไรต์
สารหนู ทองแดง และทังสเตน
4) แหล่ง แร่ทองคำ� สายแร่เ กี่ย วพัน กั บ หิ น
ภูเขาไฟจำ�พวกเมฟิกและอัลตราเมฟิกและแหล่งแร่เหล็ก
แบบชัน้ นอกจากนีอ้ าจพบแร่ตระกูลสารหนู พลวง ปรอท
เทลลูเรียม ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี และทังสเตน

รูปที่ 2 อธิบายเหตุผลสายแร่ทองคำ�ตามแนว
เกิดขึ้นเพราะเปลือกโลกมาชนกัน2

2. เนื้อหา

คุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานของไฮโดรเจนไซยาไนด์
ข้อสำ�คัญมีจุดเดือด4 26 องศาเท่านั้น ดังนั้น สาร
ไฮโดรเจนไซยาไนด์ทั้งในรูปของแข็ง สารละลายในน้ำ�
สามารถระเหยกลายเป็นก๊าซพิษไซยาไนด์ได้ง่ายมาก
เพราะประเทศไทยอุณหภูมิร้อนชื้น

รูปที่ 3 แสดงค่าจุดเดือดไซยาไนด์ 26 องศา เปลี่ยน
จากสถานะของเหลวหรือของแข็งกลายเป็นสถานะ
ก๊าซไซยาไนด์4
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แบ่งเป็น

สถานะของสารไซยาไนด์ กับความอันตราย

1) สถานะของแข็ง จะปลอดภัยใช้งานในโรงงาน
แต่อันตรายเมื่อดื่มกินเข้าไปในร่างกาย สารไซยาไนด์
สามารถซึมเข้าระบบทางเดินอาหาร หรือ ซึมเข้าทาง
ผิวหนัง10
ล่าสุดพบชาวบ้าน อดีตพนักงานบริษัทเหมือง
แร่ ท องคำ � หน้ า ที่ แ บกสารไซยาไนด์ บ รรจุ ใ นกล่ อ ง
ในสถานะของแข็ง ระยะเวลา 13 ปี ปรากฎว่าป่วย
อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ซึ่งยังไม่มีงานวิจัยต่างประเทศ
แต่จากรายงานบางฉบับ ของแข็งไซยาไนด์ KCN และ
NaCN ส่งผลเกิดการระคายเคืองทีผ่ วิ หนัง และสามารถ
ซึมเข้าสู่ผิวหนังได้10 สันนิษฐานได้อีกว่า เกิดจากสาร
ของแข็ งไซยาไนด์ สั ม ผั ส กั บไอน้ำ �ในบรรยากาศที่ มี
ก๊าซออกซิเจน ส่งผลให้เกิดสภาพความเป็นกรดบริเวณ
ผิวหน้าของแข็งสารไซยาไนด์เกิดสภาวะกลายเป็นเหลว
หนืดๆ ไหลเยิ้มๆ ลื่นๆ จนเกิดการระเหยกลายเป็น
ก๊ า ซพิ ษไซยาไนด์ เพราะจุ ด เดื อ ดของสารไซยาไนด์
เพียง 26 องศา4
2) สถานะของเหลว จะปลอดภัยเมื่ออยู่ใน
สภาวะเป็ น เบส pH>11 มี ป ริ ม าณเล็ ก น้ อยปล่ อย
ออกมาในรูปก๊าซไซยาไนด์ ในขบวนการอุตสาหกรรม
คือ pH> 10.5 ปล่อยก๊าซไซยาไนด์ 5% สู่บรรยากาศ

รูปที่ 4 การเปลีย่ นสถานะสารไซยาไนด์ในสารละลาย
กลายเป็นสถานะก๊าซพิษไซยาไนด์11 ตามค่า pH
สารละลายไซยาไนด์ในน้ำ� ตามรูปที่ 8
แกน x คือ ค่าความเป็นกรดด่างของสารละลาย
แกน y คือ เปอร์เซนต์การปล่อยเป็นก๊าซพิษไซยาไนด์
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pH > 11,12,13 จะไม่เกิดก๊าซพิษไซยาไนด์
pH > 11 มีปริมาณเล็กน้อยปล่อยออกมาในรูปไซยาไนด์
pH > 10.5 ยังปล่อยก๊าซพิษไซยาไนด์ 5% สู่บรรยากาศ
pH > 10 ปล่อยก๊าซพิษไซยาไนด์ 15% สู่บรรยากาศ
pH < 9 ปล่อยก๊าซพิษไซยาไนด์ 70% สู่บรรยากาศ
pH < 8 ปล่อยก๊าซพิษไซยาไนด์ 95% สู่บรรยากาศ
pH < 7 หรือสภาพความเป็นกลาง ปล่อยก๊าซพิษ
		 ไซยาไนด์ 100% สู่บรรยากาศ

ดังนั้น น้ำ�ฝน มีค่าความเป็นกลาง เมื่อสัมผัส
สารละลายไซยาไนด์ในระบบเปิด จะเกิดก๊าซพิษไซยาไนด์
ระเหยจากผิวหน้าสารละลายไซยาไนด์ การออกแบบใช้
งานระบบไซยาไนด์ จำ � เป็ น ต้ องอยู่ ภ ายในถั งระบบปิ ด
ทุกครั้ง
ทั้งนี้ในอากาศมีก๊าซออกซิเจน หากสัมผัสที่
ผิวหน้าของสารละลายไซยาไนด์ ก็จะทำ�ให้มีสภาพเป็น
กรดอ่อนที่ผิวหน้าสารละลาย ก็สามารถทำ�ให้เกิดการ
ระเหยของก๊าซพิษไซยาไนด์ได้เช่นกัน ในระบบโรงงาน
จำ�เป็นต้องมีระบบดักจับก๊าซพิษไซยาไนด์ scrubber เพือ่
เป็นการควบคุมความดันภายในถัง และป้องกันการรั่ว
ไหลของก๊าซพิษไซยาไนด์สู่สิ่งแวดล้อม
3) สถานะก๊าซ อันตรายที่สุด พร้อมทำ�ลาย
สิง่ แวดล้อม และสิง่ มีชวี ติ ทีส่ ดู ดม หรือสามารถแทรกซึม
เข้าสู่ผิวหนัง10 และถ้าเร็วคือการดูดซึมผ่านระบบหายใจ
กระจายเข้าร่างกายอย่างรวดเร็ว ตรวจพบ คือ ตับ ปอด
เลือด และสมอง ส่งผลเกิดโรคเรื้อรังได้
ดังนั้น ต้องทำ�ให้ไม่เกิดก๊าซพิษไซยาไนด์แพร่
สู่บรรยากาศ ต้องกำ�จัดความเป็นพิษของก๊าซไซยาไนด์
0 ppm ในระบบปิดให้เรียบร้อยก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ
หรือระบบเปิด
กรณีศึกษาในคน สูดดมก๊าซไซยาไนด์ ดังนี้
1) ก๊าซไซยาไนด์ 17 mg/m3 สัมผัส 24 ชัว่ โมง
แค่ 1 วัน ส่งผลเกิดอาการ แสบตา กล้ามเนื้ออ่อนแรง
มึนหัว นอนไม่หลับ คลื่นไส้ อาเจียน แน่นหน้าอก
หายใจลำ�บาก การเต้นหัวใจไม่สม่ำ�เสมอ
2) ก๊าซไซยาไนด์ 0.01-3.6 mg/m3 ส่งผล
ต่อคนงานที่ทำ�งานต่อเนื่องหลายปี เม็ดเลือดแดงและ
เม็ดเลือดขาวปริมาณผิดปกติ ยังไม่พบความผิดปกติ
ของต่อมไทรอยด์
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3) ก๊าซไซยาไนด์ 4.2-12.4 ppm (4.63-13.69
mg/m ) เฉลี่ย 6.4-10.4 ppm (7.0.7-11.45 mg/m3)
ใน 3 โรงงาน คนงานอายุงาน 5-10 ปี ทั้ง 36 คน
ไม่มภี าวะการสูบบุหรี่ ส่งผลให้มอี าการปวดหัว อ่อนแรง
การรับสัมผัสทั้งกลิ่นและรสลดลง เคืองตา น้ำ�ตาไหล
เสี ย ดท้ อ ง ปวดหั ว ใจ จุ ก ช่ ว งท้ อ ง น้ำ � ลายไหล
การตัดสินใจลดต่ำ�ลง ใน 20 คนจาก 36 คนใน
อียิปต์ มีภาวะเป็นไทรอยด์สูงขึ้น
สรุป ปริมาณการสูดดมก๊าซไซยาไนด์ ดังนี้
- ไซยาไนด์ 20-40 mg/m3 ค่อยๆ ส่งผล
- ไซยาไนด์ 120-150 mg/m3 0.5-1 ชั่วโมง
		 อาจทำ�ให้เสียชีวิตลงได้
- ไซยาไนด์ 150 mg/m3 30 นาที อาจทำ�ให้
		 เสียชีวิต
- ไซยาไนด์ 200 mg/m3 10 นาที อาจทำ�ให้
		 เสียชีวิต
- ไซยาไนด์ 300 mg/m3 อาจทำ�ให้เสียชีวิต
		 ในทันที
3

ด้วยขบวนการเคมี ด้วยเทคนิค SO2/Air และการบำ�บัด
กากโลหะหนักไซยาไนด์ด้วยแสงแดด หรือตากแดดใน
ระบบบ่อเปิด
ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ชอง
ไซยาไนด์ ส่งผลให้
1) สารไซยาไนด์ปนเปื้อนอยู่ในบรรยากาศ
2) สารไซยาไนด์ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ� หรือสาร
		 ละลาย
3) สารไซยาไนด์ปนเปื้อนในตะกอนของแข็ง

สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต/บำ�บัดน้ำ�เสีย

รูปที่ 6 ปริมาณไซยาไนด์3 1,500 ตัน/ปี หรือ
1,500,000 กิโลกรัม/ปี หรือ 1,500,000,000
กรัม/ปี

รูปที่ 5 เอกสารสิ่งแวดล้อมของอเมริกา

จากรูปที่ 5 สารไซยาไนด์ HCN สามารถละลาย
ในไขมัน ดังนัน้ ร่างกายสามารถดูดซับสารไซยาไนด์อย่าง
รวดเร็วหลังจากสูดเข้าร่างกาย และสามารถซึมผ่านเข้า
ทางผิวหนัง เมื่อได้สัมผัสกับสารไซยาไนด์ของแข็งในรูป
KCN และ NaCN ส่งผลเกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง
และซึมเข้าสู่ผิวหนังได้1
ผลเสียหรือผลกระทบขบวนการกำ�จัดสาร
ไซยาไนด์เหมืองแร่ทองคำ�
ขบวนการผลิ ต เหมื อ งแร่ ท องคำ �ในประเทศ
ไทย มีการใช้สารไซยาไนด์ในการสกัดทองคำ� ปริมาณ
ไซยาไนด์3 1,500 ตัน/ปี ใช้ขบวนการกำ�จัดไซยาไนด์

รูปที่ 7 บ่อกักเก็บกากโลหกรรม หรือกักเก็บกากแร่
โลหะไซยาไนด์ 1,200 ไร่ ซึ่งเป็นระบบเปิด

การออกแบบบ่อกักเก็บกากแร่โลหะไซยาไนด์
ตั้งแต่เริ่มแรก โดยอ้างว่า ใช้ระบบแสงแดดเป็นขั้นตอน
บำ�บัดก๊าซพิษไซยาไนด์ ซึง่ สามารถกำ�จัดก๊าซพิษไซยาไนด์
ได้ใน 3 วัน คำ�กล่าวอ้าง นักวิชาการ วิศวกรเหมืองแร่
มหาวิทยาลัยชื่อดังย่านพญาไท ถือว่าเป็นความเชื่อที่ผิด
และส่งผลอันตรายต่อชาวบ้านและสิง่ แวดล้อมอย่างร้าย
แรงในวงกว้าง
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ทั้งนี้ในต่างประเทศ ถ้าเลือกขบวนการบำ�บัด
ด้วย UV13 จะต้องดำ�เนินการในห้องปิด ด้วยลำ�แสง
UV 200-280-350 nanometer (nm)

รูปที่ 8 เอกสารเกี่ยวกับคุณสมบัติของไซยาไนด์

จากรูปที่ 8 ก๊าซพิษไซยาไนด์สามารถอยู่ใน
บรรยากาศได้ถึง 1-3 ปี ยิ่งกว่านั้น สารละลายที่มี
ไซยาไนด์อยู่ในปริมาณสูง สามารถเกิดก๊าซไซยาไนด์
ระเหยได้จากผิวหน้าของสารละลายได้ สารไซยาไนด์
ในกระแสเลือดมนุษย์ เพียง 0.05 ppm ก็สง่ ผลอันตราย
ต่อมนุษย์16
งานวิจัยในต่างประเทศนำ �เสนอว่า ก๊าซพิษ
ไซยาไนด์อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ 1-3 ปี ถือได้ว่าการ
ออกแบบบ่อกากแร่ของเหมืองแร่ทองคำ�ในประเทศไทย
การกำ�จัดก๊าซไซยาไนด์ด้วยแสงแดด เป็นหายนะครั้ง
ยิ่งใหญ่ ในงานวิจัยยังเสนอว่า สารละลายที่มีไซยาไนด์
อยูใ่ นปริมาณสูง สามารถเกิดก๊าซไซยาไนด์ระเหยได้จาก
ผิวหน้าของสารละลายได้ ดังนั้นบ่อเปิดของเหมืองแร่ที่
มีกากไซยาไนด์ ย่อมเต็มไปด้วยก๊าซพิษไซยาไนด์กระจาย
อยู่ทั่วบริเวณ
สารไซยาไนด์ ใ นกระแสเลื อ ดมนุ ษ ย์ เพี ย ง
0.05 ppm ก็ส่งผลอันตรายต่อมนุษย์16 ที่ผ่านมาพบ
ชาวบ้านเหมืองแร่ทองคำ� รับจ้างปลูกต้นไม้ รอบบ่อเก็บ
กากแร่ไซยาไนด์ เพียงไม่กี่เดือน ป่วยด้วยอาการกล้าม
เนื้ออ่อนแรง

รูปที่ 9 แสดงถึงเหมืองแร่ทองคำ�ไทย บำ�บัดไฮโดรเจน
ไซยาไนด์ด้วยเทคนิค UV ในแสงแดด12

รูปที่ 10 เครื่องบำ�บัดไซยาไนด์ ด้วยลำ�แสง UV
ภายใต้ระบบปิด14

รูปที่ 11 การทำ�เหมืองแร่ทองคำ� ณ ประเทศอินโดนิเซียใช้การบำ�บัดไซยาไนด์ด้วย = ธรรมชาติ =
แสงแดด15

การกำ�จัดสารประกอบไซยาไนด์ในระบบเปิด
ถือเป็นความผิดพลาด ควรกำ�จัดสารไซยาไนด์ในระบบ
ปิด ภายในถังให้เรียบร้อย ความเข้มข้นไซยาไนด์ต้อง
0 ppm ก่อนปล่อยออกสู่ระบบเปิด
การออกแบบอาคารจัดเก็บสารไซยาไนด์ โดย
สภาวิศวกรถือว่าไม่เหมาะสม และปล่อยให้เกิดก๊าซ
ไซยาไนด์รั่วไหลต่อสิ่งแวดล้อมและชาวบ้านบริเวณนั้น
ไม่มีการกำ�หนดให้สารไซยาไนด์ต้องเก็บภายใต้ระบบปิด
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และต้องติดตัง้ ระบบดักจับทำ�ลายก๊าซพิษไซยาไนด์ หรือ
scrubber ตามหลักทางเคมี แม้ในเอกสารจะระบุว่า
ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ แต่ถือว่าเป็นความผิดพลาด
ใหญ่หลวงอย่างยิ่ง
• อาคารจัดเก็บไซยาไนด์จะต้องมีระบบระบายอากาศที่ดี
โดยอาจใช้การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ เช่น
มีช่องระบายอากาศระหว่างหลังคาแบบ 2 ชั้นที่ซ้อนกันอยู่
ดังรูปที่ 5.1 หรือการระบายอากาศโดยวิธีกล ซึ่งออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ

รูปที่ 12 เอกสารสภาวิศวกรเกี่ยวกับการออกแบบ
อาคารจัดเก็บไซยาไนด์7

จากรู ป ที่ 12 การออกแบบอาคารจั ด เก็ บ
ไซยาไนด์ ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก การจั ด การก๊ า ซพิ ษ
ไซยาไนด์ ภายใต้ระบบเปิด อากาศไหลถ่ายเทก๊าซพิษ
ไซยาไนด์สบู่ รรยากาศโดยตรง โดยไม่มรี ะบบทำ�ลายก๊าซ
พิษไซยาไนด์
ต่างประเทศมีการลงทุนรับผิดชอบต่อสังคม
ติดตัง้ เครือ่ งดักจับก๊าซพิษไซยาไนด์ หรือ scrubber และ
ทำ�ลายความเป็นพิษไซยาไนด์ดว้ ยสารเคมีโซเดียมไฮโปร
คลอไรด์ (NaClO) ซึ่งสามารถทำ�ลายความเป็นพิษของ
ก๊าซพิษไซยาไนด์ เพื่อทำ�ลายก๊าซพิษไซยาไนด์อย่าง
สมบูรณ์ ถึง 0.01 ppm ก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ

รูปที่ 13 เครือ่ งดักจับก๊าซพิษไซยาไนด์8 หรือ scrubber และกำ�จัดก๊าซพิษไซยาไนด์ดว้ ยสารเคมีโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ (NaClO) ภายใต้ระบบปิด ก่อนปล่อย
สู่บรรยากาศ เหลือก๊าซพิษไซยาไนด์ 0.01 ppm

ถอดบทเรี ย นสารไซยาไนด์ ใ นต่ า งประเทศ
สารไซยาไนด์ ถือได้ว่าอันตรายเป็นอันดับ 1 ใน 10
หรือ 1 ใน 3 ของโลกเลยก็ว่าได้ เพราะได้รับปริมาณ
เพียงนิดเดียว สามารถทำ�ให้มนุษย์ถงึ ขัน้ เสียชีวติ ได้ทนั ที
เช่ น เหตุ ก ารณ์ รั่ วไหลของสารเมทิ ลไอโซไซยาเนต
(methyl isocyanate) ของบริษัท Union Carbide
ณ เมือง Bhopal ประเทศอินเดีย9 เกิดการระเบิดของ
ถังเก็บสารเมทิลไอโซไซยาเนต ประมาณ 40-45 ตัน
ส่งผลให้ก๊าซพิษแพร่กระจายรัศมีประมาณ 8 กิโลเมตร
และกลายเป็นรัศมี 40 ตารางกิโลเมตรในเวลาต่อมา
ชาวอินเดียเสียชีวติ ทันทีในคืนเดียว 3,700 คน
ถัดมาใน 2 สัปดาห์ เสียชิวิตอีกประมาณ 8,000 คน
ประเมินมีผู้เสียชีวิตใน 20 ปี ถึงกว่า 25,000 คน
รัฐบาลอินเดียได้ประเมินโดยรวมพบผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บและ
ผลกระทบ ถึง 558,000 คน และอีก 120,000 คน
สุขภาพไม่ค่อยดี แม้บริษัท Union Carbide ถูกฟ้อง
ร้องจนล้มละลาย แต่กว่าจะจ่ายเงินค่าชดใช้ ทั้งเต็ม
ไปด้วยการปฎิเสธคดีความ การไม่ยอมจ่ายค่าเสียหาย
ซึ่งชาวอินเดียต้องฟ้องร้องคดีความถึงหลายสิบปี ถึงจะ
ได้รบั ค่าชดเชยบางส่วนทีเ่ รียกร้อง แสดงให้เห็นถึงธุรกิจ
ต่างชาติที่ไม่คำ�นึงถึงผลกระทบต่อประชาชนเจ้าของ
ประเทศ
บทเรียนนี้ ทำ�ให้ชาวอินเดียตื่นตัวขับไล่ บริษัท
ผลิตสารเคมีขนาดใหญ่ของเอเชีย ที่พยายามก่อสร้าง
โรงงานในอินเดียในเมืองหนึ่ง จนย้ายไปสร้าง ณ เมือง
แห่งใหม่ แต่กย็ งั ถูกขับไล่จากชาวอินเดีย ทัง้ ทีม่ กี ารกล่าว
ถึงการติดสินบนเจ้าหน้าที่อินเดีย ชาวอินเดียก็ยังขับไล่
จนเป็นผลสำ�เร็จในการผลักดันออกนอกประเทศอินเดีย
หลังจากนัน้ บริษทั อินเดียมาก่อสร้างโรงงานผลิตสารเคมี
ในประเทศไทย
ความรู้เพิ่มเติม หากเกิดการรั่วไหลของสาร
ไซยาไนด์ผ่านระบบ scrubber โซเดียมไฮดรอกไซด์
(Sodium Hydroxide NaOH) เป็นเพียงแค่ระบบการ
นำ�สารไซยาไนด์กลับคืน โดยให้ก๊าซไซยาไนด์คงสภาพ
ในสถานะของเหลวมากที่สุด แต่ไม่สามารถกำ�จัดความ
เป็นพิษของก๊าซไซยาไนด์ การรัว่ ไหลจึงยังคงสภาพความ
เป็นพิษไซยาไนด์อย่างเดิม
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ปฎิกิริยาเคมีขบวนการใช้สารไซยาไนด์
ในการสกัดแร่ทองคำ�
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ข้อเสีย คือ
1) สารไซยาไนด์ สามารถระเหยกลายเป็นก๊าซ
พิษไซยาไนด์ได้งา่ ยมาก เพราะมีจดุ เดือดเพียง 26 องศา4
เท่ า นั้ น เนื่ อ งจากเมื อ งไทยเป็ น ประเทศเขตร้ อ นชื้ น
ดั ง นั้ น จะต้ อ งออกแบบให้ รั ด กุ ม ภายใต้ ร ะบบปิ ดให้
สมบูรณ์ และกำ�จัดพิษไซยาไนด์ให้เหลือ 0 ppm ก่อน
ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม

ขบวนการกำ�จัดไซยาไนด์
ด้วยขบวนการเคมีแบบอ็อกซิไดซ์

รูปที่ 14 ปฎิกริ ยิ าเคมีขบวนการใช้สารไซยาไนด์ในการ
สกัดทองคำ�6

ดังนี้

แบ่งสถานะการเกิดปฎิรยิ าเคมีออกเป็น 3 ส่วน

4.1 ส่วนบน คือ สถานะก๊าซ
4.2 ส่วนตรงกลาง คือ สถานะของเหลว
4.3 ส่วนด้านล่าง คือ สถานะของแข็ง หรือ
		 ตะกอนเศษดิน หรือ ตะกอนสารโลหะ
		 หรือตะกอนโลหะไซยาไนด์
ข้อดีของไซยาไนด์ในการนำ�มาสกัดแร่ทองคำ� คือ
1) สารไซยาไนด์ราคาถูกมาก เมือ่ เทียบกับสาร
เคมีละลายทองคำ�ตัวอื่น
2) สารไซยาไนด์มคี วามเลือกจำ�เพาะสูง ในการ
สกัดแร่ทองคำ� แร่เงิน แร่แพลทินัม
3) สารไซยาไนด์มีความคงตัวสูง ไม่สูญสลาย
โดยง่าย คงตัวได้ดี ไม่เสียสภาพความเป็นไซยาไนด์
สามารถนำ�มาใช้กลับคืนในระบบ
4) การบำ�บัดไซยาไนด์ถือว่ามีงานวิจัย ทำ�การ
บำ�บัดไซยาไนด์ให้ความเข้มข้นอยู่ในช่วง 0-5 ppm
ได้แล้ว

รูปที่ 15 สรุปภาพรวมขบวนการบำ�บัดไซยาไนด์

จากรูปที่ 15 ขบวนการบำ�บัดไซยาไนด์ มีหลาย
วิธี แต่จะกล่าวถึงเพียงบางวิธี เพื่อเรียนรู้และแนะนำ�วิธี
ที่เหมาะสมในการบำ�บัดไซยาไนด์6 และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ดังนี้
1) ขบวนการกำ�จัดไซยาไนด์ด้วยสารเคมี คือ
สารโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ NaClO (ClO-) ปฎิกิริยา
ราคาถู ก เกิ ด ปฎิ กิ ริ ย าอย่ า งรวดเร็ ว แต่ เ ป็ น พิ ษ ต่ อ
สิ่งแวดล้อมในภายหลัง ได้สารคลอรีนในปริมาณสูง
ยิ่งกว่านั้น ในระหว่างการบำ�บัดก็ยังได้ก๊าซพิษไซยาไนด์
ด้วย ดังนั้นระบบนี้ก็ยังต้องมีอุปกรณ์ scrubber ดักจับ
ก๊าซไซยาไนด์ระหว่างบำ�บัด ด้วยสารโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ (NaClO) เพื่อไม่ให้ก๊าซพิษไซยาไนด์ปล่อย
ออกสู่สิ่งแวดล้อม
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ความไม่เหมาะสมคือ การบำ�บัดจะต้องควบคุม
pH ให้อยู่ประมาณ 8 ถึง 9 ซึ่ง pH ค่าช่วงนี้จะส่งผล
ให้สารละลายไซยาไนด์ กลายเป็นก๊าซไซยาไนด์ 7090% ปล่อยสู่บรรยากาศได้อยู่แล้ว ทำ�ให้ตรวจพบ
ปริมาณไซยาไนด์ในสารละลายได้น้อยลง ยกเว้นกรณี
ทีม่ หี น่วยดักจับ scrubber ก๊าซพิษไซยาไนด์ เพือ่ นำ�ก๊าซ
พิษไซยาไนด์ไปกำ�จัดต่อไป
รูปที่ 16 ปฎิกริ ยิ าเคมีก�ำ จัดไซยาไนด์ ด้วยสารโซเดียม
ไฮโปรคลอไรด์ NaClO (ClO-)15

ขึ้นไป

เรียนรู้ขั้นตอน
1.1) ควบคุมสารละลายไซยาไนด์ให้ pH>11

1.2) สารของแข็งผงสีขาว โซเดียมไฮโปรคลอไรด์
		 1.2.1 ถ้าไม่มไี ซยาไนด์ ผงโซเดียมไฮโปร
			 คลอไรด์แทบไม่ละลาย
		 1.2.2 ถ้ามีไซยาไนด์ ผงโซเดียมไฮโปร
			 คลอไรด์ จ ะละลายและเกิ ด ควั น
			 ความร้ อ น ในระหว่ า งปฎิ กิ ริ ย า
			 ควั น ไอน้ำ � ที่ เ กิ ด ขึ้ น จะมี ก๊ า ซพิ ษ
			 ไซยาไนด์ ให้ติดตั้งระบบดักจับ
			 ก๊าซพิษ scrubber สารละลาย
			 โซเดียมไฮโปรคลอไรด์ (NaClO)
			 อีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันการรั่วไหล
			 ก๊าซพิษไซยาไนด์
1.3) ปฏิกิริยาสิ้นสุด 15 นาทีในขั้นตอนแรก
สังเกตจะเกิดตะกอนสีขาว Sodium cyanate ถ้าให้ง่าย
ทิ้งปฎิกิริยาไว้ 2 ชั่วโมง จะเห็นสารละลายเริ่มสีเขียว
มีปริมาณคลอรีนมากพอ ถือสิ้นสุดปฏิกิริยา
1.4) ส่งตรวจไซยาไนด์ในสารละลาย pH>11
ผลคือไม่พบสารไซยาไนด์ตกค้าง ได้ค่า 0 ppm
2) ขบวนการกำ�จัดไซยาไนด์ ด้วยขบวนการ
เคมี เหมืองแร่ทองคำ�ไทย ด้วยเทคนิค SO2/Air
เหมืองแร่ทองคำ�ประเทศไทย เลือกขบวนการ
กำ�จัดด้วยเทคนิค SO2/Air ปฎิกิริยาราคาถูก ง่าย

รูปที่ 17 การกำ�จัดไซยาไนด์ของเหมืองแร่ทองคำ�ใน
ประเทศไทย

จากรูปที่ 17 การกำ�จัดไซยาไนด์ของเหมืองแร่
ทองคำ�ในไทยใช้ขบวนการ SO2/Air จากเอกสารระบุว่า
“กระบวนการบำ�บัดต้องควบคุม pH ให้อยู่ประมาณ 8
ถึง 9” แต่ในอีกบรรทัด ระบุว่า “เพื่อรักษาค่าความเป็น
ด่างให้มีค่ามากกว่า 10.5 ในระหว่างการผสม เพื่อ
ป้ อ งกั น การเกิ ด แก๊ ส ไฮโดรเจนไซยาไนด์ ใ นระหว่ า ง
การผสม”16
แสดงให้เห็นว่า มีความตั้งใจในการปรับ pH
ให้อยู่ในช่วง 8-9 ทั้งที่ในเอกสารเขียนอย่างชัดเจนว่า
เพื่อป้องกันการเกิดแก๊สไฮโดรเจนไซยาไนด์ ต้องให้ pH
มากกว่า 10.5
สาเหตุ ก ารควบคุ ม pH ประมาณ 10.5
เนื่องจากเป็น pH ที่เหมาะสมที่สุดในการละลายทองคำ�

รูปที่ 18 เอกสารภาคเหมืองแร่ต่างประเทศ

จากรูปที่ 18 ระบบ SO2/Air ช่วงค่า pH
ที่ เ หมาะสมทำ � ลายไซยาไนด์ คื อ pH 8-9 เพราะ
ธรรมชาติไซยาไนด์ถูกทำ�ลายได้ดีในกรด17
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แสดงว่าเอกสารนี้ มีปญ
ั หาความไม่รกู้ ฎทางเคมี
เมื่อปรับให้เป็นกรด สารไซยาไนด์จะเปลี่ยนไปกลาย
เป็นก๊าซพิษไซยาไนด์ แล้วตรวจหาสารไซยาไนด์ในสาร
ละลายไม่พบ ไม่เรียกว่าทำ�ลายสารไซยาไนด์ แต่เรียกว่า
แค่เปลี่ยนสถานะไซยาไนด์ จากของเหลวกลายเป็น
ก๊าซพิษไซยาไนด์ เท่านั้น

รูปที่ 19 แสดงปฏิกิริยาการกำ�จัดไซยาไนด์ด้วย SO2/Air

จากรูปที่ 19 การกำ�จัดไซยาไนด์ ด้วย SO2/
Air จะไปทำ�ลายสารไซยาไนด์ และสามารถทำ�ลายการ
เกิดสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะกับไซยาไนด์ได้18
แต่ผู้เขียนจะอธิบายว่า เขียนสมการเคมีไม่ครบถ้วน
เพราะของจริ ง ได้ ก๊ า ซพิ ษ ไซยาไนด์ ใ นขบวนการสู่
สิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นการเขียนสมการแค่เริ่มต้น แล้ว
เขียนตอนจบโดยไม่เขียนปฏิกิริยาระหว่างกลางของการ
เกิดก๊าซพิษไซยาไนด์ จนเป็นเหตุอาจทำ�ให้เข้าใจผิดได้วา่
ขบวนการไม่มีก๊าซพิษไซยาไนด์เกิดขึ้น
ทั้งนี้ไม่สามารถกำ�จัดโลหะไซยาไนด์ได้สมบูรณ์
แต่ ก็ ไ ม่ ค วรปล่ อ ยโลหะไซยาไนด์ อ อกสู่ สิ่ ง แวดล้ อ ม
เสนอแนะให้ทำ�การกรองตะกอน แล้วเข้าบำ�บัดด้วย
เทคนิคอืน่ เช่น เข้าเผาในเตาหลอมอุณหภูมสิ งู เผาก๊าซ
ไซยาไนด์ ได้ก้อนโลหะ พร้อมด้วยระบบ scrubber
ท่อจมใต้น้ำ�ระบบ เพื่อดักจับไอโลหะหนัก เช่น สาร
ตะกั่ว สารปรอท เป็นต้น
หรือ ปรับค่า pH>1213 โลหะหนักอยู่ในรูป
ตะกอนของแข็งคล้ายวุ้น โลหะไฮดรอกไซด์ แล้วทำ�การ
กรองตะกอน เพือ่ นำ�ไปฝังกลบต่อไป (หมายเหตุ ตะกอน
เป็นลักษณะวุ้น กรองยากกว่าตะกอนลักษณะแข็ง)
หรือ ใช้หลักการอิเล็กไทรไลท์ปรับช่วงโวลต์
ต่างๆ จะได้โลหะมาเกาะที่แท่งขั้ว เป็นต้น
ทั้งนี้ การเขียนสมการในเอกสาร รูปที่ 17
สำ�หรับสารพิษไซยาไนด์อันตราย 1 ใน 3 ของโลก
ควรจะทำ�ความเข้าใจสภาพ pH ให้มากกว่านี้ เพราะอาจ
เกิดอันตรายร้ายแรง

รูปที่ 20 ลำ�ดับการพัฒนาการกำ�จัดไซยาไนด์ของ
โรงงานในประเทศแคนาดา

จากรูปที่ 20 การกำ�จัดไซยาไนด์ของประเทศ
แคนาดาเริม่ เปลีย่ นระบบจากเดิม Alk.Chlor ในปี 1981
มาเป็นระบบ SO2/Air ในปี 1981-1986 และพัฒนา
เปลี่ยนมาเป็นการกำ�จัดไซยาไนด์ด้วยระบบ H2O2 ในปี
1987 แสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนาขบวนการบำ�บัด19 หรือ
ระบบบำ�บัดเดิม SO2/Air มีปัญหา
3) ขบวนการกำ�จัดไซยาไนด์ ด้วยขบวนการ
สารเคมี ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ H2O2 ราคาสูงมาก
เกิดปฎิกิริยาช้ามาก ใช้เวลาหลายวัน 5-7 วัน15 แต่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และต้องใช้สาร H2O2 ในปริมาณ
ที่สูงมาก ทางทฤษฎีกล่าวว่า H2O2 kg 1.5: 1 CN- kg
แต่ในความเป็นจริง H2O2 kg 3: 1 kg CN- แสดงว่า
จะต้ อ งออกแบบ ระบบผลิ ต Plant ผลิ ต H 2O 2
ขึ้นเองเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการกำ�จัดไซยาไนด์
ตัวอย่างการลงทุนในต่างประเทศ เช่น เมือง
Portovelo ประเทศเอกวาดอร์ โดยใช้ขบวนการ H2O2
ในการบำ�บัด slurry ถึง 5-7 วัน (รูปที่ 21)

รูปที่ 21 ขบวนการกำ�จัดสารไซยาไนด์15 ในสถานะ
ของเหลว ด้วยสาร H2O2
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4) ขบวนการกำ�จัดไซยาไนด์ ด้วยขบวนการ
เคมีโอโซน O3
ระยะหลังเป็นทีน่ ยิ ม มีเครือ่ งสำ�เร็จรูปผลิต O3 ขาย

รูปที่ 22 ขบวนการกำ�จัดสารไซยาไนด์ ในสถานะ
ของเหลว ด้วยสาร H2O2 ณ สถานที่ต่างๆ เช่น
Homestake mine, Ok Tedi papue new guinea15

รูปที่ 23 แสดงปฏิกิริยาเคมี การกำ�จัดสารซายาไนด์
ด้วยสาร H2O2

รูปที่ 25 ปฎิกิริยาเคมี กำ�จัดสารไซยาไนด์ ด้วยสาร
โอโซน21 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 26 รายงานการกำ�จัดเหล็กไซยาไนด์21 ในกาก
ตะกอน

จากรูปที่ 23 การกำ�จัดสารไซยาไนด์15 ด้วยสาร
H2O2 สามารถกำ�จัดโลหะไซยาไนด์ M(CN)42- ให้อยู่
ในรูป โลหะไฮดรอกไซด์ M(OH)2 ได้ดว้ ยลดการปล่อย
สารโลหะไซยาไนด์ออกสู่บ่อเปิดได้อีกด้วย

จากรูปที่ 26 จะเห็นว่าการกำ�จัดเหล็กไซยาไนด์
ในกากตะกอนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการกำ � จั ด ถึ ง 99%
โดยใช้ระยะเวลา 2 ชัว่ โมง 15 นาทีถอื ว่าเป็นระยะเวลา
ไม่นานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 24 ตารางแสดงขบวนการกำ�จัดสารไซยาไนด์
ด้วยสาร H2O2 ณ OK Tedi mine เปรียบเทียบค่า
ก่อนเข้าบำ�บัด และหลังบำ�บัด20

รูปที่ 27 แสดงประสิทธิภาพในการกำ�จัดสารไซยาไนด์
เมื่อเทียบกับปริมาณความเข้มข้นของก๊าซโอโซน21
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จากรูปที่ 30 พบว่าประสิทธิภาพในการกำ�จัด
เหล็กไซยาไนด์21 ซึง่ ขบวนการก๊าซ O3 + H2O2 สามารถ
ช่วยลดระยะเวลาให้เหลือเพียง 1 ชั่วโมง 15 นาที
ประสิ ท ธิ ภ าพการกำ � จั ด 99.99% และเป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม
6) ขบวนการกำ�จัดไซยาไนด์ ด้วยขบวนการ
เคมี ลำ�แสงยูวี (UV) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รูปที่ 28 การนำ�ขบวนการเคมีโอโซนมาใช้งานจริงใน
เหมืองแร่ต่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหากากตะกอน
ไซยาไนด์ และบำ�บัดไซยาไนด์22

รูปที่ 29 แสดงประสิทธิภาพในการกำ�จัด WAD
ไซยาไนด์ ของโอโซนที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน

จากรูปที่ 29 WAD ไซยาไนด์ สามารถลดลง
ได้ถึง 98.7% โดยใช้ระยะเวลา 2 ชั่วโมง22 ซึ่งเครื่อง
ผลิตโอโซน สามารถเพิ่มหรือลดความเข้มข้นโอโซนได้
เพือ่ ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เมือ่ ใช้พลังงานผลิตโอโซนทีค่ มุ้ ค่า
60% power consumption จะได้ก๊าซโอโซน 59 g/m3
5) ขบวนการกำ�จัดไซยาไนด์ ด้วยขบวนการ
เคมี โอโซน + ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ O3/H2O2
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 31 แสดงเครือ่ งผลิตลำ�แสง UV กำ�จัดไซยาไนด์
ในระบบปิดภายในเหมือง14

รูปที่ 32 แสดงปฎิกิริยาการกำ�จัดเหล็กไซยาไนด์21
ด้วยลำ�แสง UV

จากรูปที่ 32 การกำ�จัดเหล็กไซยาไนด์ด้วย
ลำ�แสง UV ซึ่งสามารถกำ�จัดเหล็กไซยาไนด์ได้เพียง
35% ในเวลา 3 ชั่วโมง ดังนั้นถือว่ายังไม่เหมาะสม
เมื่อเทียบกับวิธีการอื่น

รู ป ที่ 30 แสดงประสิ ท ธิ ภ าพในการกำ � จั ด เหล็ ก
ไซยาไนด์ด้วยขบวนการเคมีโอโซน+ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์

7) ขบวนการกำ�จัดไซยาไนด์ ด้วยขบวนการ
เคมี ลำ�แสงยูวี + โอโซน + ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
UV/O3/H2O2 เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และให้ประสิทธิภาพดี ระยะเวลาสั้น เมื่อนำ� 3 วิธีการมาผสมกัน
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รูปที่ 33 แสดงปฎิกิริยาเคมี การนำ�เทคนิค 3 ชนิด
มาร่วมใช้ในการกำ�จัดไซยาไนด์21
รูปที่ 36 ความสมบูรณ์ของปฏิกิริยา UV/O3/H2O2
ในการกำ�จัดไซยาไนด์

รูปที่ 34 หน่วย UV และ โอโซน O3

จากรูปที่ 36 การกำ�จัดไซยาไนด์ด้วย UV/O3/
H2O2 ภายใน 25 นาที จะเกิดสารไซยาเนต เมื่อบำ�บัด
ต่อไปสามารถกำ�จัดสารไซยาเนตในเวลาต่อมา 2 ชั่วโมง
ครึ่ง21
สารไซยาเนตเป็นตะกอนของแข็ง มีฤทธิ์เป็น
ยาฆ่าแมลง อันตรายกรณีที่สัตว์กินเข้าไป ดังนั้นเพื่อลด
บริมาณที่นำ�ไปฝังกลบ ปฏิกิริยา UV/O3/H2O2 กำ�จัด
ไซยาไนด์ก็เป็นการกำ�จัดสารไซยาเนตอีกทางหนึ่ง
ปฎิกิริยา UV/O3/H2O2 ทำ�ภายใต้ pH>11
ได้โดยไม่มีผลต่อปฎิกิริยา UV/O3/H2O2 ทำ�ให้ช่วย
ป้องกันการกลายเป็นก๊าซพิษไซยาไนด์ในระหว่างการ
ทำ�ปฎิกิริยาได้ ซึ่งไม่เหมือน SO2/Air ที่ต้องทำ�ภายใต้
pH ช่วง 8-9 จะทำ�ให้เกิดก๊าซพิษไซยาไนด์ขณะบำ�บัด

รูปที่ 35 แสดงการเปรียบเทียบระหว่าง 3 เทคนิค21
คือ โอโซน O3 อย่างเดียว กับ เทคนิคโอโซน O3 +
H2O2 และเทคนิคโอโซน O3 + H2O2 + แสง UV

จากรูปที่ 33 และ 35 พบว่า เมื่อทำ�เทคนิค
วิธีการทั้ง 3 แบบ คือ O3 อย่างเดียว O3+H2O2 และ
O3+H2O2 +แสง UV มาใช้รว่ มกันสามารถลดระยะเวลา
ในการกำ�จัดไซยาไนด์ได้

รูปที่ 37 แสดงประสิทธิภาพของปฎิกิริยา เมื่อบำ�บัด
กากตะกอนเหล็กไซยาไนด์ โดยใช้เทคนิค แสง UV+
โอโซน+H2O2

การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำ�ปี พ.ศ.2557
เรื่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ

รูปที่ 38 แสดงประสิทธิภาพของปฎิกิริยา เมื่อบำ�บัด
กากตะกอนเหล็กไซยาไนด์

จากรูปที่ 37 และ 38 การบำ�บัดกากตะกอน
เหล็กไซยาไนด์ ด้วยเทคนิคแสง UV+O3+H2O2 สามารถ
กำ�จัดเหล็กไซยาไนด์ได้ถึง 95% ในระยะเวลา 25 นาที
และสามารถเพิ่มปฏิกิริยาได้21
8) ขบวนการกำ�จัดไซยาไนด์ ด้วยขบวนการ
เคมี sulfides ให้กลายเป็นสาร SCN- สามารถลดความ
เป็นพิษได้ถึง 7 เท่าของสารไซยาไนด์ แต่สารประกอบ
ซัลเฟอร์ ถือว่าเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการใช้เทคนิค
แผ่นเยื่อสามารถบำ�บัดไซยาไนด์ให้เหลือเพียง 5 ppm
(รูปที่ 39)

รูปที่ 39 การใช้เทคนิคแผ่นเยื่อ23 บำ�บัดไซยาไนด์
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ดังนั้น เทคนิค sulfide ถือว่าไม่เหมาะสม
ในการนำ�มาบำ�บัดสารไซยาไนด์ เพราะไทโอไซยาเนต
SCN- สามารถเปลีย่ นแปลงกลับเป็นสารไซยาไนด์ได้และ
เป็นอันตรายเหมือนเดิม24 เมื่อผ่านระบบบำ�บัดอื่น เช่น
คลอรีน, H2O2, น้ำ�, สภาวะกรด เป็นต้น
กากตะกอนโลหะไซยาไนด์
การบำ�บัดสารละลายไซยาไนด์ ถือว่ามีความง่าย
มากกว่าการบำ�บัดก๊าซพิษไซยาไนด์ และการบำ�บัดกาก
ตะกอนดิน หิน ทราย โลหะไซยาไนด์ ปะปนจากการ
สกั ด ทองคำ � ก็ มี ค วามยากของปฎิ กิ ริ ย าที่ ต้ อ งการให้
ไซยาไนด์ถูกทำ�ลายอย่างสมบูรณ์ 0 ppm ไม่มีสารโลหะ
ไซยาไนด์ตกค้างในกากตะกอน จากงานวิจัย เทคนิค
UV/O3/H2O2 ถือว่าได้ผลบำ�บัดเป็นที่น่าพอใจ
ตะกอนดิน หิน โลหะไซยาไนด์ บำ�บัดโดยลด
การปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เพราะกากตะกอน
โลหะไซยาไนด์ จะกลับกลายมาเป็นก๊าซพิษไซยาไนด์
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ขอให้นำ�กากตะกอน
โลหะไซยาไนด์กลับมาบำ�บัดก่อนให้เป็น 0 ppm ไม่ใช่
คิดว่ากากตะกอนโลหะไซยาไนด์เป็นเพียงบ่อขยะ ที่จะ
ฝังกลบง่าย แล้วทิ้งก๊าซพิษไซยาไนด์ให้ชาวบ้านรับผล
กระทบในอนาคต

รูปที่ 40 แสดงปฎิกิริยาในการบำ�บัดสารไซยาไนด์24
ด้วยสารกลุ่ม sulfides ได้สารไทโอไซยาเนต SCNรูปที่ 42 เอกสารสภาวิศวกร7 กล่าวว่า ตะกอน
ไซยาไนด์ในกลุ่มสารประกอบไซยาไนด์ สามารถแตก
ตัวได้ปานกลางถึงง่าย เมื่ออยู่ในสภาวะกรดอ่อน

จากรูปที่ 41 แสดงให้เห็นว่า หลังขบวนการ
บำ�บัดด้วยสารกลุ่ม sulfides ได้สาร SCN- ไทโอไซยาเนตมีความเป็นพิษลดลง แต่เมื่อผ่านระบบบำ�บัดอื่น
เช่ น คลอรี น , H 2O 2, น้ำ � , สภาวะกรด สามารถ
เปลี่ยนแปลงกลับเป็นสารไซยาไนด์ได้เหมือนเดิม24

เอกสารสภาวิศวกร แสดงให้เห็นว่า การแตก
ตัวของกากโลหะไซยาไนด์สามารถกลายเป็นก๊าซพิษ
ไซยาไนด์ การปล่อยกากโลหะไซยาไนด์สู่สิ่งแวดล้อม
ถือว่าเป็นอันตรายและภัยเงียบ หากมีการเปลีย่ นเป็นก๊าซ
ไซยาไนด์ เมื่อเวลาผ่านไป ความเป็นพิษและอันตราย
ยังคงเหมือนเดิม
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รูปที่ 43 แสดงสมการการแตกตัวของคอปเปอร์
ไซยาไนด์ กลายเป็นก๊าซพิษไซยาไนด์ เมื่อเจอก๊าซ
อ๊อกซิเจน สภาวะกรดอ่อน25

รูปที่ 46 แสดงปฎิกิริยาเหล็กไซยาไนด์ ถูกแสง หรือ
พลังงานความร้อน สามารถแตกตัวกลายเป็นก๊าซพิษ
ไซยาไนด์ได้27

การปล่อยกากตะกอนโลหะไซยาไนด์สู่ระบบ
บ่อเปิด ไม่ได้กำ�จัดกากโลหะไซยาไนด์ในถังระบบปิด
ให้เรียบร้อย เนื่องจากได้รับพลังงานความร้อน ทั้งจาก
แสงแดด หรือการสัมผัสก๊าซอ๊อกซิเจนในอากาศ ยิง่ ทำ�ให้
ก๊าซพิษไซยาไนด์ กระจายสู่สิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง
มากขึ้น อย่างค่อยเป็นค่อยไป
รูปที่ 44 แสดงบ่อเก็บไซยาไนด์

จากรูปที่ 44 ในบ่อเก็บ อาจจะมีก๊าซไซยาไนด์
เกิดขึ้น หากไม่มีการติดตามเฝ้าระวัง ไม่มีการติดตาม
ตรวจวัดปริมาณไซยาไนด์ อาจจะมีไซยาไนด์รั่วไหลลงสู่
ด้านล่างในชัน้ ดิน ปนเปือ้ นสูน่ �้ำ ใต้ดนิ ทัง้ ในช่วงปกติ หรือ
หลังการกลบปิดบ่อ หรืออาจมีการรั่วไหลของบ่อกักเก็บ
กากโลหะไซยาไนด์22

รูปที่ 47 ความแข็งแรงของพันธะโลหะกับไซยาไนด์

รูปที่ 45 คุณสมบัติสารประกอบโลหะไซยาไนด์

จากรูปที่ 45 สารประกอบโลหะไซยาไนด์มี
รูปแบบโครงสร้างทางเคมีถึง 72 รูปแบบ จากธาตุโลหะ
28 ชนิด เช่น โลหะหนัก เหล็ก ทองแดง นิเกิล ตะกั่ว
สังกะสี แคดเมียม อาร์เซนิก (สารหนู) สามารถเกิด
การกลายเป็นก๊าซไซยาไนด์ได้อย่างรวดเร็ว หรือถ้า
ไม่ ไ ด้ สั ม ผั ส กั บ กรดอ่ อ น หรื อ แสงแดด สารโลหะ
ไซยาไนด์ ก็จะสามารถอยู่ได้นานถึง 100 ปี28
งานวิจัยยังตรวจพบสารโลหะไซยาไนด์ได้ถึง
26
25 ปี แสดงว่าเมื่อผ่านไป 25 ปี ยังสามารถตรวจพบ
การสลายตัว และเกิดก๊าซพิษไซยาไนด์ในสิ่งแวดล้อม
แค่เหนี่ยวนำ�เวลารอหลายๆ ปี แล้วแตกสลายตัวกลาย
เป็นก๊าซพิษไซยาไนด์

จากรูปที่ 47 สารโลหะไซยาไนด์ที่แตกตัวยาก
ที่สุดอยู่ด้านบนคือ โคบอลต์ (CO) ถัดมาคือ ธาตุเหล็ก
(Fe)28
การแสดงเทคนิคบำ�บัดโลหะไซยาไนด์ ด้วย
เทคนิค UV/O3/H2O2 การใช้ จะใช้ธาตุเหล็กเป็นตัวแทน
ในงานวิจัย สามารถแสดงประสิทธิภาพการบำ�บัด ถ้าได้
ถึง > 99% ถือว่าเป็นเทคนิค UV/O3/H2O2 สามารถ
กำ�จัดสารโลหะหนักไซยาไนด์ตัวอื่นได้เข้าใกล้ 0 ppm
ภายใต้สภาวะด่าง เพื่อลดปริมาณก๊าซพิษไซยาไนด์ใน
ระหว่างการบำ�บัด และลดก๊าซไซยาไนด์ที่เกิดจากการ
สลายของกากโลหะไซยาไนด์ในอนาคต
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รู ป ที่ 48 เอกสารแสดงให้ เ ห็ น ว่ าโลหะไซยาไนด์
ในสภาวะ pH = 9.3 สามารถกลายเป็นก๊าซพิษ
ไซยาไนด์ได้29

ในความเป็นจริง มีการปรับความเป็นกรดให้อยู่
ในช่วง pH ประมาณ 8-916 นั้นแสดงให้เห็นว่ามีก๊าซพิษ
ไซยาไนด์ระเหยสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งในระบบเหมืองแร่
ทองคำ�ของไทย เลือกที่จะใช้การปรับค่าความเป็นด่าง
ซึง่ ถือว่าไม่เหมาะสมอย่างยิง่ เพราะไม่ได้ก�ำ จัดไซยาไนด์
แต่กลับปล่อยก๊าซพิษไซยาไนด์สสู่ งิ่ แวดล้อม (รูปที่ 48)

3. เอกสารเพิ่มเติม

สายแร่ทองคำ�ทีพ่ บจะมาคูก่ บั สายแร่โลหะหนัก
เสมอ ดังนั้นขอให้ทุกฝ่ายยอมรับความเป็นจริง และ
แก้ไขปรับปรุงคุณภาพระบบภายในให้มีประสิทธิภาพ
และแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน เช่น การรับผิดชอบนำ�น้ำ�
ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำ�ดื่มกินได้ มาแจกจ่ายเป็น
น้ำ�อาบ น้ำ�รดต้นไม้ น้ำ�ดื่ม แจกจ่ายให้ทุกบ้าน ไม่แบ่ง
แยกว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย แจกจ่ายดินมาปลูกแบบ
ไฮโดรโปนิกส์ ดินลอยฟ้า เพื่อแก้ปัญหาการปนเปื้อน
โลหะหนัก สารตะกั่ว สารปรอท สารหนู (อาร์เซนิก)
ในดิน ในพืช ในน้ำ� เป็นต้น
ที่สำ�คัญ สารไซยาไนด์สามารถกำ�จัดในระบบ
ปิ ดได้ ด้ ว ยขบวนการที่ เ หมาะสม สามารถทำ �ให้ เ ป็ น
0 ppm โดยไม่ต้องปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ไม่ต้องอาศัย
แสงแดดธรรมชาติในการกำ�จัดสารไซยาไนด์ ซึ่งอยู่ใน
อากาศได้นานถึง 3 ปี เป็นต้น
จากเอกสารบางฉบับ มีการกล่าวว่า การพบ
สารหนูในเลือดของชาวบ้านรอบบริเวณเหมืองทองคำ�
เป็นผลมาจากการรับประทานยารักษาโรคทีม่ สี ารหนู หรือ
อาร์เซนิกปะปนอยู่ ดังในรูปที่ 49
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รูปที่ 49 เอกสารที่อ้างว่า ชาวบ้านที่ตรวจพบสารหนู
ในเลือด เกิดจากการกินยาทีม่ สี ารโลหะหนักอาร์เซนิก
หรือสารหนูในยาของกระทรวงสาธารณสุข30

4. สรุป

1) การจัดการสารไซยาไนด์ จะต้องคำ�นึงค่า
ความเป็นกรด-ด่าง11 pH >11 ทุกครั้ง เพื่อลดการเกิด
ก๊าซพิษไซยาไนด์ ไม่ใช่เทคนิคที่ปรับ pH ช่วง 8-916
ซึ่งทำ�ให้เกิดการปล่อยก๊าซพิษ ทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มบำ�บัด
2) อาคารจัดการไซยาไนด์ ต้องทำ�ภายใต้ระบบ
ปิดทุกขั้นตอน โดยมีระบบเครื่องดักจับก๊าซ scrubber
ทั้ ง แบบนำ � สารไซยาไนด์ ก ลั บ คื นโดยใช้ ส ารโซเดี ย ม
ไฮดรอกไซด์8 และระบบดักจับเพื่อทำ�ลายสารไซยาไนด์
โดยใช้ ส ารโซเดี ย มไฮโปรคลอไรด์ ภายใต้ ร ะบบปิ ด
ไม่ใช่ปล่อยอาคารเปิดโล่งให้อากาศไหลผ่าน ออกสู่
สิ่งแวดล้อม
3) การใช้ลำ�แสงบำ�บัดสารไซยาไนด์ จะต้อง
ทำ�ภายใต้ระบบปิด ด้วยเครื่องผลิตแสง UV ไม่ใช่การ
นำ�ไปตากแสงแดดธรรมชาติ
4) กากแร่ ที่ ไ ด้ รั บ การสั ม ผั ส สารละลาย
ไซยาไนด์ จ ะต้ อ งบำ � บั ดไซยาไนด์ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากกว่า 99% ภายใต้ระบบปิด ควบคุมค่า pH ไม่ใช่
การนำ�ไปตากแดด เพราะโลหะไซยาไนด์ ยังสามารถแตก
ตัวกลับคืนได้ก๊าซพิษไซยาไนด์ ในอนาคตได้อีกด้วย
5) เทคนิคการบำ�บัดไซยาไนด์ที่เหมาะสม เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือ UV + O3 + H2O2 ภายใต้
ระบบปิด สามารถบำ�บัดสารละลายไซยาไนด์ เป็น 0
ppm และบำ�บัดโลหะธาตุเหล็กไซยาไนด์ได้ถึง 99%
ในระยะเวลา 25 นาที21
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บทคัดย่อ

แคดเมียมเป็นโลหะทีเ่ ป็นพิษและสามารถสะสมในร่างกายส่วนใหญ่เกิดจากการบริโภคอาหารทีม่ กี ารปนเปือ้ น
เมือ่ ร่างกายสะสมแคดเมียมในระยะเวลานานก็สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพ และกระบวนการประมาณการสัมผัสแคดเมียม
ในร่างกายต้องอาศัยความรู้ความชำ�นาญจากผู้เชี่ยวชาญ เวลาและค่าใช้จ่ายที่สูง จึงทำ�ให้ชุมชนไม่สามารถทำ�การ
ประมาณการสัมผัสแคดเมียมด้วยตัวเองได้ การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ การศึกษาตัวแปรสำ�หรับการประมาณการสัมผัส
แคดเมียมผ่านการบริโภคอาหาร โดยขั้นตอนการวิจัยเริ่มจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง จากนั้นนำ�แบบสัมภาษณ์เพื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรสำ�หรับการประมาณการสัมผัสแคดเมียมผ่าน
การบริโภคอาหาร ประกอบด้วย 8 ตัวแปรหลัก ได้แก่ ประเภทวัตถุดิบอาหาร ปริมาณอาหารที่บริโภค แหล่งวัตถุดิบ
ของอาหาร ปริมาณแคดเมียมที่สะสมในร่างกาย การคำ�นวณปริมาณสารพิษที่รับได้ต่อวัน การคำ�นวณค่าความ
ไม่แน่นอน ค่าประมาณการสัมผัสที่ได้รับ และค่าประมาณการสัมผัสสะสม ซึ่งตัวแปรจากการศึกษานี้ผู้วิจัยจะนำ�มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็นระบบประมวลเพื่อประมาณการการสัมผัสแคดเมียมผ่านการบริโภคอาหารต่อไป

คำ�สำ�คัญ: แคดเมียม การประมาณการสัมผัส ระบบประมวลผล

Abstract

Cadmium is a toxic metal and can be accumulated in the body after exposure from
consumption of cadmium contamination food stuff and causes adverse health effects. The limitation
of dietary exposure assessment, required technical expertise, time frame and budget, the assessment
could not be processed by the community. This research was aimed to study the variables for the
estimation of dietary exposure to cadmium. The process started from reviewing and collecting
information from related research studies. The questionnaire was used for interviewing toxicologists
and related field experts. Results indicated that estimation of dietary exposure to cadmium comprised
of eight main variables, type and quantity of food consumptions, sources of food stuff, amount
of cadmium contamination in food, cadmium dairy intake calculation, uncertainty, estimation of
dietary exposure, and body burden of cadmium. Outcomes of the results could be used to develop
an estimation of dietary exposure to cadmium for a calculation system.

Keywords: Cadmium, Estimation of dietary exposure, Calculation System
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1. บทนำ�

แคดเมี ย มเป็ น ธาตุ ห นึ่ ง ที่ มี อ ยู่ ใ นธรรมชาติ
แคดเมี ย มบริ สุ ท ธิ์ เ ป็ นโลหะหนั ก มี สี ข าว ฟ้ า วาว
มีลักษณะเนื้ออ่อน มักพบร่วมกับธาตุสังกะสี ฉะนั้น
ในการทำ�เหมืองสังกะสีจะได้แคดเมียมเป็นผลพลอยได้
ในอุตสาหกรรมได้มีการนำ�โลหะแคดเมียมมาใช้ในวัสดุ
แผ่นไฟฟ้าเป็นส่วนผสมของอัลลอยด์ ใช้ในการทำ�นิเกิล
แคดเมียมแบตเตอรี่ เป็นสารคงตัวในโพลีไวนิลคลอไรด์
ใช้ทำ�สีในพลาสติกและแก้ว การนำ�เอาแคดเมียมมาใช้
ทำ�ให้มีการปนเปื้อนของแคดเมียมในสิ่งแวดล้อม ทั้งใน
อากาศ น้ำ� ดิน รวมทั้งในอาหารด้วย เมื่อมีมากๆ
จะเกิดการสะสม โดยเฉพาะมนุษย์หรือสัตว์ ถ้ามีการ
สะสมของแคดเมียมในร่างกายมากอาจก่อให้เกิดพิษได้
อุตสาหกรรมเหมืองสังกะสี อ.แม่สอด จ.ตาก
เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและ
ชุ ม ชน เพราะการทำ � อุ ต สาหกรรมเหมื อ งสั ง กะสี จ ะ
ปลดปล่อยแคดเมียมออกมา เมื่อแคดเมียมถูกปลด
ปล่อยออกมาในธรรมชาติแคดเมียมจะรวมตัวกับแร่ธาตุ
และสารอื่นที่ละลายน้ำ�ได้ พืชสามารถดูดซับแร่ธาตุ
ที่ละลายน้ำ�นี้ไปสะสมอยู่ตามใบและผล ทำ�ให้พืชที่ขึ้น
บริเวณใกล้แหล่งแร่มีแคดเมียมปนเปื้อนในปริมาณที่สูง
เช่น ข้าว พืช และหญ้าหรือวัตถุดิบอาหารสัตว์มีการ
ปนเปื้อนในระดับสูง [3] เมื่อมนุษย์บริโภคพืชหรือสัตว์
ที่มีการปนเปื้อนนั้น ก็อาจพบการตกค้างของแคดเมียม
ในร่างกายปริมาณที่สูงได้ และเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
ในระยะยาว [4] แคดเมียมถ้าสะสมในปริมาณน้อยๆ
ในระยะยาว จะเกิดความเป็นพิษแบบเรื้อรัง ส่งผล
กระทบต่อปอดหายใจขัด เกิดความเป็นพิษที่ไต ความ
เป็ น พิ ษ ต่ อ กระดู ก ซึ่ ง อาการที่ เ ด่ น ชั ด ทำ �ให้ เ กิ ดโรค
อิไตอิไต และความเป็นพิษต่อตับเป็นต้น [1] ในปี พ.ศ.
2552 โรงพยาบาลแม่ ส อด ร่ ว มกั บ สถานี อ นามั ย
ได้สำ�รวจภาวะสุขภาพของประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่
มีแคดเมียมปนเปือ้ นในสิง่ แวดล้อม ในตำ�บลแม่กุ ตำ�บล
พระธาตุผาแดง และตำ�บลแม่ตาว อำ�เภอแม่สอด จังหวัด
ตาก ผลการประเมินระดับแคดเมียมในปัสสาวะของ
ประชาชน ตำ�บลแม่ตาว จำ�นวน 2,900 ราย พบผู้ที่มี
ระดับแคดเมียมสูงกว่าปกติ 579 ราย คิดเป็นร้อยละ
19.96 [5]
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จากปั ญ หาประชาชนในพื้ น ที่ มีร ะดั บ แคดเมี ยมสะสม
ในร่างกายสูง และการอยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีปนเปื้อน
แคดเมียมทำ�ให้หลีกเลีย่ งการบริโภคอาหารทีม่ แี คดเมียม
ตกค้างได้ยาก โดยประชาชนไม่ทราบเลยว่าในอาหาร
แต่ละชนิดที่บริโภคในแต่ละวัน จะมีปริมาณแคดเมียม
มากน้อยเท่าไร เกิดผลกระทบต่อร่างกายอย่างไร และ
วิธีการตรวจสอบปริมาณแคดเมียมในอาหารด้วยตัวเอง
ทำ�ไม่ได้ ทำ�ให้ประชาชนไม่ทราบถึงความเสีย่ งสุขภาพของ
ตนเอง จึงเป็นเหตุความวิตกในการใช้ชีวิตประจำ�วันของ
ประชาชนในพืน้ ที่ และด้วยความสามารถของเทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างมาก ทั้งรูป
แบบการเข้ า ถึ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ห ลากหลาย
รูปแบบการใช้งานง่ายและมีความหลากหลายกว่าในอดีต
อี ก ทั้ ง ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในงานด้ า นข้ อ มู ล และ
เทคโนโลยีต่างๆ ด้านสุขภาพและสาธารณสุขก็เช่นกัน
ผู้วิจัยจึงทำ�การศึกษาตัวแปรในการประมาณการสัมผัส
แคดเมี ย มผ่ า นการบริ โ ภคอาหาร เพื่ อ นำ � ผลที่ ไ ด้ ไ ป
พัฒนาระบบสนับสนุนการประมาณการสัมผัสแคดเมียม
ผ่านการบริโภคอาหารต่อไป

2. วิธีการวิจัย

การพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น การประมาณการ
สัมผัสแคดเมียมผ่านการบริโภคอาหาร แบ่งออกเป็น
3 ขั้นตอนดังนี้
2.1 ขั้นตอนการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
จากเอกสาร หนั ง สื อ วารสาร และงานวิ จั ย
ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการเปรียบเทียบข้อมูลทัง้ ทางเว็บไซต์
ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของแคดเมียมในมนุษย์ การ
ประมาณการสัมผัสแคดเมียม และรูปแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ สนับสนุนงานวิจยั เพือ่ เป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสัมภาษณ์ จากนั้นนำ�แบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการ
ตรวจสอบความเที่ยงจากผู้เชี่ยวชาญด้านแบบสอบถาม
ไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
2.2 ขัน้ ตอนการวิจยั เชิงคุณภาพ ได้จากการ
เก็บข้อมูลตัวแปรในพื้นที่ตำ�บลแม่กุ ตำ�บลพระธาตุ
ผาแดง และตำ�บลแม่ตาว ในอำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก
กับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 4 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
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ด้านพิษวิทยา ประกอบด้วย แพทย์ นักวิชาการทางพิษ
วิทยา เพื่อการศึกษาตัวแปรที่สำ�คัญในการประมาณการ
สัมผัสแคดเมียมผ่านการบริโภคอาหาร ในรูปแบบการ
สัมภาษณ์
1) การเก็บข้อมูลกลุ่ม ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ได้รับ
ผลกระทบจากแคดเมียม ในอำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 โดยเข้าร่วมจาก “เวที
สัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนกระบวนการโดยใช้หลักการ
ประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพเพื่ อ กำ � หนดขอบเขต
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและระบบการเฝ้าระวังทาง
สิง่ แวดล้อมและสุขภาพแบบมีสว่ นร่วม” จัดขึน้ โดยสถาน
ความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อม
และอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสำ�นักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และศูนย์วจิ ยั และ
ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 1 การลงพื้นที่เก็บข้อมูล

2) การสำ�รวจและเก็บข้อมูลตัวแปรทีม่ ผี ลกระ
ทบต่อการสัมผัสแคดเมียมผ่านการบริโภคอาหารของ
ประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2557 เพื่อ
สอบถามตัวแปรประเภทวัตถุดิบอาหารที่นิยมบริโภค

รูปที่ 2 ลงพื้นที่สำ�รวจตัวแปร
ที่มีผลกระทบสุขภาพ

2.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ตัวแปร วิเคราะห์
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ซึ่ ง ได้ จ ากการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง แล้วนำ�ผลการสัมภาษณ์ที่ได้ไป
วิเคราะห์ตวั แปรสำ�หรับการประมาณการสัมผัสแคดเมียม
ผ่านการบริโภคอาหาร เพือ่ ให้การวิเคราะห์ตวั แปรมีความ
เหมาะสมและเป็นระบบ ผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวทางการ
ออกแบบการจัดความรู้เข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้
ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการประมาณการสุขภาพจากผลกระ
ทบของแคดเมียม แสดงดังในรูปที่ 3
แสดงถึงขั้นตอนการศึกษาตัวแปรสำ�หรับการ
ประมาณการสั ม ผั ส แคดเมี ย มผ่ านการบริ โ ภคอาหาร
ในรู ป แบบการประยุ ก ต์ ก ารออกแบบการจั ด ความรู้
โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งประชาชนในพื้นที่และ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้จากตัวบุคคลของประชาชน
ในพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากแคดเมี ย ม เพื่ อ นำ �ไป
วิเคราะห์ตัวแปรสำ�หรับการพัฒนาประมาณการสุขภาพ
จากผลกระทบของแคดเมียมต่อไป

การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำ�ปี พ.ศ.2557
เรื่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ

รูปที่ 3 กระบวนการศึกษาตัวแปรสำ�หรับ
การประมาณการสัมผัสแคดเมียมผ่านการบริโภค
อาหารในรูปแบบการประยุกต์การออกแบบ
การจัดความรู้

3. ผลการวิจัย

ผลจากการวิจัยเพื่อการศึกษาตัวแปรสำ�หรับ
การประมาณการสัมผัสแคดเมียมผ่านการบริโภคอาหาร
พบว่าตัวแปรสำ�หรับการประมาณการสัมผัสแคดเมียม
ผ่านการบริโภคอาหารทีใ่ ช้ส�ำ หรับการประมาณการสุขภาพ
จากผลกระทบของแคดเมียมต่อการประมาณ มีดังนี้
1) ประเภทวัตถุดิบอาหาร คือ ตัวแปรที่
สำ�คัญที่ใช้สำ�หรับประมาณการวัตถุดิบอาหารในแต่ละ
ชนิด ซึง่ เป็นวัตถุดบิ อาหารทีป่ ระชาชนในพืน้ ทีบ่ ริโภคเป็น
ประจำ� เช่น ประเภทข้าว ได้แก่ ข้าวสาร ข้าวเหนียว
ประเภทผัก ได้แก่ ผักกาด ผักบุง้ ประเภทสัตว์น้ำ� ได้แก่
ปลาช่อน ปลาดุก
2) ปริมาณอาหารทีบ่ ริโภค คือ การประมาณ
น้ำ�หนักของวัตถุดิบอาหารแต่ละชนิดที่รับประทาน
3) แหล่งวัตถุดิบของอาหาร คือ บริเวณ
ที่วัตถุดิบอาศัยอยู่ ซึ่งในแต่ละแหล่งของอาหารมีผล
ต่อการปนเปื้อนของแคดเมียมที่สะสมในวัตถุดิบอาหาร
แต่ละชนิดที่แตกต่างกัน
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4) การคำ�นวณปริมาณสารพิษทีร่ บั ได้ตอ่ วัน
คือ การหาปริมาณแคดเมียมที่ยอมให้มนุษย์ได้รับสูงสุด
โดยไม่ก่ออันตรายต่อสุขภาพ หรือ Tolerable Daily
Intake (TDI) กำ�หนดโดย European Authorities
ที่ 0.8 มิลลิกรัมต่อน้ำ� หนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน
เพื่อใช้เป็นค่ามาตรฐานในแต่ละบุคคลสามารถที่รับได้
อย่างปลอดภัย
5) การคำ � นวณค่ า ความไม่ แ น่ น อน คื อ
สำ�หรับค่าทีไ่ ด้จากการประมาณการสัมผัสแคดเมียมผ่าน
การบริโภคอาหารที่ได้เป็นค่าประมาณ ดังนั้นเพื่อให้มี
ความน่าเชือ่ ถือและครอบคลุม จึงจำ�เป็นต้องนำ�ค่าความ
ไม่แน่นอน (uncertainty) ของปริมาณอาหารที่บริโภค
ต่อวันมาคำ�นวณด้วย ซึ่งค่าความไม่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับ
ผู้เชี่ยวชาญให้น้ำ�หนัก
7) ค่าประมาณการสัมผัสที่ได้รับ เพื่อให้
สามารถแสดงระดับความอันตรายของการได้รบั แคดเมียม
ได้ จำ�เป็นต้องใช้ “ค่ามาตรฐานในแต่ละบุคคลทีส่ ามารถ
รับได้อย่างปลอดภัย” เทียบกับ “ปริมาณแคดเมียมจาก
อาหารที่บริโภคต่อวัน”
8) ค่าประมาณการสัมผัสสะสม คือ การหา
ค่ า ประมาณการสั ม ผั ส ที่ ไ ด้ รั บ ต่ อ วั นโดยคิ ด ค่ า เฉลี่ ย
แบบสะสม ต่อสัปดาห์ ต่อเดือน ต่อปี เพื่อให้เห็นการ
เปลื่ยนแปลงของการได้รับแคดเมียมในร่างกาย

4. อภิปรายและสรุปผล

การวิจัยเพื่อศึกษาตัวแปรสำ�หรับการประมาณ
การสัมผัสแคดเมียมผ่านการบริโภคอาหาร ซึง่ ได้จากการ
ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพิษวิทยา โดยการสุ่มแบบเจาะจง จำ�นวน 4 คน
เกีย่ วกับการประมาณการสัมผัสแคดเมียมผ่านการบริโภค
อาหาร ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรสำ�หรับการประมาณการ
สัมผัสแคดเมียมผ่านการบริโภคอาหาร ประกอบด้วย
8 ตัวแปร ได้แก่ ประเภทวัตถุดิบอาหาร ปริมาณอาหาร
ที่บริโภค แหล่งวัตถุดิบของอาหาร ปริมาณแคดเมียม
ที่สะสมในร่างกาย การคำ�นวณปริมาณสารพิษที่รับได้
ต่อวัน การคำ�นวณค่าความไม่แน่นอน ค่าประมาณการ
สัมผัสทีไ่ ด้รบั และค่าประมาณการสัมผัสสะสม ซึง่ ผูว้ จิ ยั
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จะนำ�ตัวแปรทีไ่ ด้ไปพัฒนาเป็นระบบสำ�หรับการประมาณ
การสัมผัสแคดเมียมผ่านการบริโภคอาหารต่อไป
จากตัวแปรที่ได้จากการศึกษาทั้ง 8 ตัวแปร
สามารถนำ�มาสรุปเป็นที่ใช้ในการประมาณการสัมผัส
แคดเมียมผ่านการบริโภคอาหารได้ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 สรุปผลตัวแปรที่ใช้ในการประมาณการ
สัมผัสแคดเมียมผ่านการบริโภคอาหาร
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ความร่วมมือและเสียสละเวลาในการให้ข้อมูลกับผู้วิจัย
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โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซียเริ่มดำ�เนินการผลิตในปี 2549 และมีการเพิ่มเติมทางเลือกของ
การขนส่งคอนเดนเสทหรือก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) ตั้งแต่ปี 2553 ต่อมาในปี 2555 บริษัททรานส์ไทย-มาเลเซีย
จำ�กัด มีการจัดทำ�รายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) โดยใช้แนวทางของสำ�นักนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เนื่องจากเป็นข้อกำ�หนดในรายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA)
ผลจากการทบทวนรายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ พบว่า การกำ�หนดขอบเขตในการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ ถูกกำ�หนดโดยผู้เชี่ยวชาญของบริษัทที่ปรึกษาตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของ สผ. มีการระบุปัจจัยกำ�หนดสุขภาพ 6 ปัจจัย คือ สิ่งคุกคามทางสุขภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยต่อการสัมผัส ลักษณะผลกระทบต่อสุขภาพ ผลกระทบต่อระบบบริการ
สุขภาพ และผลกระทบต่อสังคมและชีวติ ความเป็นอยู่ จากนัน้ นำ�ร่างการกำ�หนดขอบเขตการศึกษาไปสัมภาษณ์เชิงลึก
จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้นำ�ชุมชน เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานอนุญาตและกำ�กับดูแล
การดำ�เนินกิจการโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย เพื่อปรับปรุงขอบเขตในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ทัง้ นีร้ ปู แบบการกำ�หนดขอบเขตยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทวั่ ไปของการประเมินผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
(EHIA) ของ สผ. ไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำ�หรับโครงการที่กำ�ลังดำ�เนินการ การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
รูปแบบการกำ�หนดขอบเขตโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพประเภทขณะดำ�เนินโครงการ
(Concurrent HIA) โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า การกำ�หนดขอบเขตโดยชุมชน
มีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพขณะดำ�เนินโครงการ ควรมี 8 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาและทบทวน
รายงานการประเมินผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม (EIA) ก่อนเริม่ ดำ�เนินการ และรายงานเพิม่ เติมเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง
การดำ�เนินการ เพื่อศึกษาขอบเขตผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 2) การศึกษาและทบทวนผลกระทบจากรายงานการ
ติดตามและการประเมินผลการดำ�เนินงาน (M&E) เพือ่ ศึกษาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จริงและความสอดคล้องกับขอบเขต
ผลกระทบทีค่ าดไว้ในรายงาน EIA หรือนอกเหนือจากที่ EIA กำ�หนด 3) การศึกษาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จริงจากข้อมูล
ของชุ ม ชน ซึ่ ง อาจจะไม่ ป รากฏในรายงาน M&E 4) นำ � ข้ อ มู ล ทั้ ง สามขั้ น ตอน มาประกอบและประมวล
เป็นขอบเขตการประเมินผลกระทบร่างที่ 1 5) นำ�ขอบเขตร่างที่ 1 ไประดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

234

การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำ�ปี พ.ศ.2557
เรื่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ

โดยการสนทนากลุ่มซึ่งมีตัวแทนในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ปรึกษา (EIA Inspector) กลุ่มเจ้าหน้าที่โรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย กลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนพื้นที่รอบๆ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ และองค์กรสาธารณประโยชน์ 6) นำ�ข้อมูลมาปรับปรุงเป็นขอบเขตการประเมิน
ผลกระทบร่างที่ 2 7) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างขอบเขตที่ 2 โดยชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 8) นำ�ข้อมูลมา
ปรับปรุงเพือ่ เป็นขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพต่อไป โดยสรุปรูปแบบการกำ�หนดขอบเขตโดยชุมชนมีสว่ น
ร่วมในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพแบบขณะดำ�เนินโครงการ ควรให้ความสำ�คัญกับข้อมูลผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จริง
ตั้งแต่เริ่มดำ�เนินโครงการ โดยเป็นข้อมูลทั้งจากผู้ประกอบการและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่

คำ�สำ�คัญ: การกำ�หนดขอบเขตโดยชุมชนมีสว่ นร่วม, การประเมินผลกระทบทางสุขภาพขณะดำ�เนินโครงการ, โรงแยก
ก๊าซธรรมชาติ

Abstract

The Thai-Malaysia Gas Separation Plant started operations in 2006 and added more choice
of transport condensate or natural gasoline (NGL) from the year 2010. Later in 2012 Trans ThaiMalaysia (Thailand) Ltd. had prepared a Health Impact Assessment (HIA) report by using the
guidelines of The Office of Natural Resources and Environment Policy and Planning (ONEP). This
is the requirement for the Environment Impact Assessment (EIA). Furthermore, the review of the
HIA report found that the public scoping process, which was determined by a specialist from
a consulting firmbased upon the approach of Environment Impact Assessment (EIA) of ONEP,
had identified 6 Determinants of Health Impact: Threatening of Health; Natural Resources and
Environment; Exposing Factors; Characteristics of Health Impact; Impact on Health Care System;
and Impact on society and lives. Then, the draft of the study was taken into action by an insight
interview from stakeholders such as community leaders, Public Health officers, and representatives
from authorized agencies and supervisors of The Thai-Malaysia Gas Separation Plant in order to
improve the Health Impact Assessment (HIA). However, the public scoping model is in accordance
with the Environmental and Health Impact Assessment (EHIA) of ONEP. Which is not applied
specifically for the concurrent project. This study aims to develop a model of public scoping in
Concurrent Health Impacts Assessment of the project (Concurrent HIA) by using a participatory
action research. The results showed that the extent of community involvement in public scoping
should have 8 steps. 1) the study and review of the Environmental Impact Assessment report (EIA)
must be done before the operation of the project. Also any changes of the operation must be
reported in order to further study the extent impacts that might occur. 2) study and review the
impacts from the Monitoring and Evaluation operations (M&E) report to study the actual impacts
in accordance with the scope of the expected impacts in the EIA or set apart from the EIA. 3)
study the actual effects from the community which may not appear in the M&E report. 4) gather
all information from the first 3 steps to evaluate and constitute the scope of Impact Assessment as
the 1st Draft. 5) take the 1st draft to brainstorm from stakeholders such as representatives form
Thai-Malaysia Gas Separation plant, EIA Inspector, people in the community, Public agencies,
Academics, and NGOs. 6) Collect the data to set the Scope of Impact Assessment as the 2nd draft.
7) prepare the Public Hearing to receive comments of the 2nd draft by the community and
the people involved. 8) collect the data to set for new Scope of Health Impact Assessment.
In conclusion, the model must be defined by the community involved in Health Impact Assessment
of the project. It should focus on the actual impacts from the starting of the project. Also all
informations must be provided from both the operators and the affected people.

Keywords: Public scoping, Health Impact Assessment in concurrent projects, Gas Separation Plant
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บทนำ�

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
ระบุไว้วา่ บุคคลมีสทิ ธิรอ้ งขอให้มกี ารประเมินและมีสทิ ธิ
ร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจาก
นโยบายสาธารณะ และได้รับรู้ข้อมูล คำ�ชี้แจง เหตุผล
จากหน่วยงานของรัฐก่อนอนุญาตหรือการดำ�เนินโครงการ
หรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพจากนโยบาย
สาธารณะ [1] โดยการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ
จำ � แนกตามเวลาของการดำ � เนิ น การ แบ่ ง ออกเป็ น
3 รู ป แบบ ได้ แ ก่ 1.ศึ ก ษาแบบมอง ไปข้ า งหน้ า
(Prospective HIA) เป็นการศึกษาก่อนมีการเริม่ ดำ�เนิน
โครงการ 2.ศึกษาแบบมองย้อนหลัง (Retrospective
HIA) เป็นการศึกษาภายหลังโครงการได้ด�ำ เนินการเสร็จ
สิ้นแล้ว 3.ศึกษาแบบขณะดำ�เนินการ (Concurrent
HIA) เป็นการศึกษาไปพร้อมๆ กับนโยบายหรือโครงการ
ดำ�เนินการไป[2] ซึ่งทั้ง 3 รูปแบบมีความแตกต่างกัน
โดยเฉพาะขัน้ ตอนการกำ�หนดขอบเขตทางสุขภาพซึง่ เป็น
ขั้นตอนที่มีความสำ�คัญในการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ ที่ผ่านมาการกำ�หนดขอบเขต จะใช้การกำ�หนด
ขอบเขตแบบมองไปข้างหน้าเป็นรูปแบบหลัก ในประเทศ
ไทยการกำ�หนดขอบเขตในโครงการต่างๆ มักจะใช้หลัก
เกณฑ์ทั่วไปของการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ (EHIA) ของสำ�นักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งพบว่า
เหมาะกับการศึกษาแบบมองไปข้างหน้า หากต้องการ
ประยุกต์ใช้กบั การศึกษาแบบขณะดำ�เนินโครงการ จำ�เป็น
ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมให้เหมาะสมมากขึ้น การศึกษา
นี้ใช้โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย ของ
บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย จำ�กัด เป็นกรณีศึกษา
ซึ่งมีการทำ�รายงาน EIA ตั้งแต่ปี 2543 และเริ่มดำ�เนิน
การผลิตในปี 2549 ต่อมาในปี 2553 มีการเพิม่ เติมทาง
เลือกของการขนส่งคอนเดนเสทหรือก๊าซโซลีนธรรมชาติ
(NGL) คือการขนส่งทางท่อและทางรถบรรทุก ทำ�ให้
ในปี 2555 บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย มีการจัดทำ�
รายงานการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ (HIA)
เนือ่ งจากเป็นข้อกำ�หนดในรายงานการประเมินผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อม (EIA)[3] จากการทบทวนรายงานการ
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ประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ พบว่ า การกำ � หนด
ขอบเขตในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ถูกกำ�หนด
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญของบริษทั ทีป่ รึกษา ซึง่ ใช้เกณฑ์ตามสำ�นัก
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(สผ.) ที่มีการระบุปัจจัยกำ�หนดสุขภาพ 6 ปัจจัย คือ
สิ่ ง คุ ก คามทางสุ ข ภาพ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง
แวดล้ อ ม ปั จ จั ย ต่ อ การสั ม ผั ส ลั ก ษณะผลกระทบ
ต่อสุขภาพ ผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพ และผล
กระทบต่อสังคมและชีวติ ความเป็นอยู่ จากนัน้ นำ�ร่างการ
กำ�หนดขอบเขตการศึกษาไปสัมภาษณ์เชิงลึกขอความคิด
เห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ผู้นำ�ชุมชน เจ้าหน้าที่
ด้านสาธารณสุข รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานอนุญาตและ
กำ�กับดูแลการดำ�เนินกิจการโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทยมาเลเซีย เพื่อมาปรับปรุงขอบเขตเพื่อการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพ[4] ทั้งนี้รูปแบบการกำ�หนดขอบเขต
ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไปของการประเมินผล
กระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของ สผ.
ไม่ ไ ด้ มี ค วามเฉพาะเจาะจงสำ � หรั บโครงการที่ กำ � ลั ง
ดำ�เนินการ การศึกษาในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้ได้รูปแบบการกำ�หนดขอบเขตโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพขณะดำ�เนินโครงการ
โดยใช้ โ ครงการโรงแยกก๊ า ซธรรมชาติ ไ ทย-มาเลเซี ย
เป็นกรณีศึกษา

วิธีการศึกษา

รูปแบบการวิจัย
เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การจัด
เวทีรับฟังความคิดเห็น
สถานที่ศึกษา
ผู้ วิ จั ย ได้ ทำ � การศึ ก ษาในพื้ น ที่ ตำ � บลตลิ่ ง ชั น
ตำ�บลสะกอม อำ�เภอจะนะ และตำ�บลสะกอม อำ�เภอ
เทพา จังหวัดสงขลา โดยผู้วิจัยมีการเลือกพื้นที่ในการ
ศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่ง
เป็นพื้นที่รอบๆ โรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย
ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ
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ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ผูม้ สี ว่ นร่วมทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ เป็นผูม้ สี ว่ น
ได้ ส่ ว นเสี ย จากโครงการโรงแยกก๊ า ซธรรมชาติ ไ ทยมาเลเซียแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ
1. กลุ่ ม เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษา (EIA
Inspector) ของโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทยมาเลเซีย
2. กลุ่มเจ้าหน้าที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทยมาเลเซีย ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและ
พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงแยกก๊าซฯ
3. กลุม่ ประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นชุมชนพืน้ ทีร่ อบๆ
โรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย จำ�แนกเป็น
		 3.1 ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ เช่น
			 ได้รับผลกระทบเรื่องเสียง กลิ่น น้ำ�
			 อุปโภคบริโภค อาชีพ เป็นต้น
		 3.2 กลุ่มผู้นำ�ชุมชนและผู้นำ�ศาสนา
		 3.3 กลุ่มที่อาจมีความเสี่ยงเป็นพิเศษ เช่น
			 เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น
		 3.4 กลุ่มองค์กรต่างๆ เช่น กลุ่มอาชีพ
			 ประมง เลี้ยงนกเขาชวา เป็นต้น
		 3.5 เครื อ ข่ า ยประชาชนที่ ส นใจเรื่ อ งผล
			 กระทบ
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงพยาบาล
ชุ ม ชน โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพประจำ � ตำ � บล
(รพ.สต.) และองค์การบริหารส่วนตำ�บลหรือเทศบาล
5. นักวิชาการ
6. องค์กรสาธารณประโยชน์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ประกอบด้วย
แบบสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง ประเด็นการสนทนากลุม่
และประเด็นการประชุมระดมความเห็น โดยประยุกต์
แนวคำ�ถามจากกรอบแนวคิดเรื่องปัจจัยกำ�หนดสุขภาพ
ของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ[5]

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาพบว่า การกำ�หนดขอบเขตโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ขณะดำ�เนินโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย
ควรมี 8 ขั้นตอน ดังนี้

1. การศึกษาและทบทวนรายงานการประเมิน
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อนเริ่มดำ�เนินการ
และรายงานเพิ่มเติมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการดำ�เนิน
การ เพื่อศึกษาขอบเขตผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ได้ขอบเขตดังนี้
		 1.1 คุณภาพอากาศทั่วไป
		 1.2 เสียงและการสั่นสะเทือน
		 1.3 อุทกวิทยาและคุณภาพนํ้าผิวดิน
		 1.4 ขยะและของเสียอันตราย
		 1.5 ดินและแหล่งนํ้าใต้ดิน
		 1.6 ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว
		 1.7 การใช้นํ้า
		 1.8 ระบบนิเวศทางบก
		 1.9 การใช้ที่ดิน
			 - การสูญเสียดินทางการเกษตร
			 - ความต้องการที่อยู่อาศัย
			 - การเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
				จากพื้นที่เกษตรเป็นโรงแยกก๊าซฯ
		 1.10 การคมนาคมขนส่งและการจราจร
			 - ผลกระทบกับเส้นทางคมนาคมทางบก
				ทางถนน
			 - ผลกระทบกับเส้นทางคมนาคมทางบก
				ทางรถไฟ
			 - ผลกระทบกับเส้นทางคมนาคมทางนํา้
				ในแผ่นดิน
			 - ผลกระทบกับเส้นทางคมนาคมทางนํา้
				ในน่านนํ้า
		 1.11 การประเมินความเสี่ยง
		 1.12 คุณภาพชีวิต
			 - ผลกระทบต่อสภาพสังคม วัฒนธรรม
				และความเป็นอยู่-ระยะก่อสร้าง
			 - ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ-ระยะ
				ก่อสร้าง
			 - ผลกระทบด้านโบราณคดีและคุณค่า
				ทางประวัติศาสตร์-ระยะก่อสร้าง
			 - ผลกระทบด้ า นทั ศ นี ย ภาพและการ
				ท่องเที่ยว- ระยะก่อสร้าง
			 - ผลกระทบต่อสภาพสังคม วัฒนธรรม
				และความเป็นอยู่-ระยะดำ�เนินการ
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			 - ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ-ระยะ
				ดำ�เนินการ
			 - ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย-ระยะ
				ก่อสร้างและระยะดำ�เนินการ
		 1.13 ความปลอดภัยของสาธารณชน
2. การศึกษาและทบทวนผลกระทบจากรายงาน
การติดตามและการประเมินผลการดำ�เนินงาน (M&E)
เพือ่ ศึกษาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จริงและความสอดคล้องกับ
ขอบเขตผลกระทบที่คาดไว้ในรายงาน EIA หรือนอก
เหนือจาก EIA ที่กำ�หนด ได้ขอบเขตดังนี้
		 2.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
		 2.2 การติ ด ตามตรวจสอบเสี ย งและการ
			 สั่นสะเทือน
		 2.3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ�ผิวดิน
		 2.4 การติดตามตรวจสอบขยะและของเสีย
			 อันตราย
		 2.5 การติดตามตรวจสอบนิเวศทางบก
		 2.6 การติดตามตรวจสอบการคมนาคมขนส่ง
			 และการจราจร
		 2.7 การติดตามตรวจสอบอาชีวอนามัยและ
			 ความปลอดภัย
		 2.8 การติ ด ตามตรวจสอบด้ า นสั ง คม			 เศรษฐกิจ และการมีสว่ นร่วมของชุมชน
3. การศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงจากข้อมูล
ของชุมชน ซึง่ อาจจะไม่ปรากฏในรายงานการติดตามและ
การประเมินผลการดำ�เนินงาน ได้ขอบเขตดังนี้
		 3.1 คุณภาพอากาศ ได้แก่ กลิ่นเหม็นและ
			 ฝุ่นละออง
		 3.2 แสงสว่ า งจากเปลวไฟและอุ ณ หภู มิ
			 ความร้อน
		 3.3 เสียงและการสัน่ สะเทือนจากการทำ�งาน
			 ของเครื่องจักร
		 3.4 อุทกวิทยาและคุณภาพนํา้ ผิวดินของน้�ำ
			 จากแหล่งธรรมชาติและน้ำ�ทะเล
		 3.5 ดินและแหล่งนํ้าใต้ดินซึ่งส่งผลต่อการ
			 เกษตรทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ
		 3.6 ขยะและของเสียอันตราย โดยเฉพาะ
			 การปล่ อ ยน้ำ � เสี ย ลงสู่ แ ม่ น้ำ � ลำ � คลอง
			 ทะเล
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		 3.7 การใช้นํ้า ได้แก่ น้ำ�จากแหล่งธรรมชาติ
			 น้ำ�บาดาล น้ำ�ฝน ไม่สามารถใช้ในการ
			 อุปโภคบริโภคได้
		 3.8 เศรษฐกิจ อาชีพ ได้แก่ การจ้างงานคน
			 ในพืน้ ทีม่ ปี ริมาณน้อยมาก อาชีพประมง
			 ลดลง อาชีพเลี้ยงไก่ไข่ลดลง ผลผลิต
			 น้ำ�ยางลดลง ความวิตกกังวลต่อการ
			 เลีย้ งนกเขา นอกจากนีพ้ บว่า สัตว์เลีย้ ง
			 ที่กินน้ำ�จากแหล่งธรรมชาติ เช่น วัว
			 แพะ แกะ มีการคลอดลูกก่อนกำ�หนด
			 และพบความพิการ
		 3.9 ผลกระทบที่เฉพาะเจาะจงหรือมีความ
			 รุนแรงเป็นพิเศษต่อประชากร ได้แก่
			 เด็กเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมากขึน้
			 ภู มิ แ พ้ ม ากขึ้ น โรคผิ ว หนั ง มากขึ้ น
			 เป็นต้น
		 3.10 การคมนาคมขนส่ ง และการจราจร
				ได้แก่ การเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง
				รถบรรทุกก๊าซ
		 3.11 ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน พบว่า
				มีความแตกแยก มีการแบ่งกลุ่มใน
				ชุมชน เกิดการเอารัดเอาเปรียบกัน
				มากขึ้น เป็นต้น
		 3.12 ความปลอดภัยของสาธารณชน ได้แก่
				เกิ ด ความวิ ต กกั ง วล หวาดระแวง
				ความไม่ ป ลอดภั ยในชี วิ ต จากผล
				กระทบต่างๆ เช่น เหตุท่อก๊าซรั่ว
				หลายครัง้ และบางครัง้ มีเสียงและแรง
				สะเทือนจากแนวท่อส่งก๊าซใต้ดิน
4. นำ � ข้ อ มู ล ทั้ ง สามขั้ น ตอนมาประกอบและ
ประมวลเป็นขอบเขตการประเมินผลกระทบร่างที่ 1
5. นำ�ขอบเขตร่างที่ 1 ไประดมความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการสนทนากลุ่มซึ่งมีตัวแทน
ในกลุ่มเจ้าหน้าที่บริษัทที่ปรึกษา (EIA Inspector)
โรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย กลุ่มเจ้าหน้าที่
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย กลุ่มประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในชุมชนพื้นที่รอบๆ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ไทย-มาเลเซีย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ และ
องค์กรสาธารณประโยชน์
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6. นำ�ข้อมูลมาปรับปรุงเป็นขอบเขตการประเมิน
ผลกระทบร่างที่ 2
7. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างขอบเขต
ที่ 2 โดยชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
8. นำ�ข้อมูลมาปรับปรุงเพื่อเป็นขอบเขตการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ได้ตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1 ขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
กรณี โรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย
ปัจจัยหลัก

ประเด็น

1. ทรัพยากรธรรมชาติ

การเปลี่ยนแปลงสภาพและ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

1.1 ทรัพยากรที่ดิน

คุณภาพและความอุดม
สมบูรณ์ของดิน

3. การกำ�เนิดและการ
ปล่อยของเสีย

การจัดการของเสียต่อไปนี้
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- การจัดการขยะมูลฝอย
- การจัดการขยะติดเชื้อ
- กากของเสีย, กากของเสีย
อันตราย
- การกำ�จัดน้ำ�เสีย

4. สิ่งคุกคามสุขภาพ

การจัดการสิ่งคุกคามสุขภาพ
ต่อไปนี้ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
- ความร้อน
- มลพิษทางอากาศ
- ฝุ่นละออง เขม่า / ควัน
- แสง
- เสียง
- กลิ่น
- การสั่นสะเทือน
- กัมมันตภาพรังสี
- การรั่วไหล และปนเปื้อน
วัตถุดิบสารเคมี เช่น
เบนซิน ปรอท
ตะกั่ว เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงสภาพการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน
1.2 ทรัพยากรน้ำ�

1.3 ทรัพยากรป่าไม้

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
และปริมาณของ
- น้ำ�บาดาล
- น้ำ�ในห้วย,หนอง,คลอง,บึง
- น้ำ�ทะเล
- น้ำ�ฝน
ชนิด ปริมาณและความอุดม
สมบูรณ์ของป่าไม้

1.4 ทรัพยากรประมง

ชนิดและปริมาณสัตว์น้ำ�

1.5 ระบบนิเวศ

ความหลากหลายทางชีวภาพ
และระบบความสัมพันธ์ของ
สิ่งมีชีวิตต่างๆ

2. การผลิต ขนส่ง
และการจัดเก็บ
วัตถุอันตราย

การผลิต การใช้ การขนส่ง
การเก็บรักษา และการจัดเก็บ
วัตถุอันตราย
ทุกชนิดได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม

อุบัติเหตุจากอัคคีภัย
และการระเบิดของสารไวไฟ
อุบัติเหตุและความหนาแน่น
ของปริมาณจราจรจากการ
ขนส่ง
5. การรับสัมผัส
ต่อมลพิษ

- สัมผัสเข้าสู่ร่างกาย
ทางการหายใจ
- สัมผัสเข้าสู่ทาง
การรับประทานอาหาร
- สัมผัสเข้าสู่ร่างกาย
ทางผิวหนัง

6. เศรษฐกิจของ
ชุมชน

- ความเปลีย่ นแปลงต่ออาชีพ
- การจ้างงาน
- แรงงานต่างถิ่น
- สภาพการทำ�งานในชุมชน
- ความเสี่ยงและอุบัติเหตุ
จากการทำ�งาน
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7. การเปลี่ยนแปลง
ผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์
ของประชาชน
และชุมชน

- ความสัมพันธ์ของ
ประชาชนในชุมชน

11. สาธารณูปโภค

- การอพยพของ
ประชาชนและแรงงาน
- การเพิ่ม/ลดพื้นที่สาธารณะ
ของชุมชน

8. การเปลี่ยนแปลง
ในพื้นที่ที่มีความ
สำ�คัญและมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรม

9. ผลกระทบทีเ่ ฉพาะ
เจาะจงหรือมีความ
รุนแรงเป็นพิเศษ
ต่อประชากร
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

10. ทรัพยากรและ
ความพร้อมของ
ภาคสาธารณสุข

- การเปลี่ยนแปลง
ศาสนสถานหรือสถานที่
ประกอบพิธีกรรมของชุมชน
- การเปลี่ยนแปลงด้านพื้นที่
สำ�คัญ มรดกทางศิลป
วัฒนธรรม
ส่งผลกระทบต่อ
- เด็ก
- ผู้พิการ
- หญิงตั้งครรภ์
- ผู้สูงอายุ
- ผู้ที่มีโรคประจำ�ตัว
- กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
จากโครงการ เช่น เรื่อง
เสียง กลิ่น น้ำ� เป็นต้น
- กลุ่มประกอบอาชีพประมง
- กลุ่มประกอบอาชีพ
ยางพารา
- กลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่
- กลุ่มพนักงาน
ในโรงแยกก๊าซฯ
- ความพร้อมของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
(รพ.สต.) ในพื้นที่
- ความพร้อมของโรงพยาบาล
ชุมชนในพื้นที่
- ความเพียงพอและศักยภาพ
ของบุคลากรทางสาธารณสุข

12. ธรณีวิทยา
และแผ่นดินไหว
13. ความปลอดภัย
ของสาธารณชน
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เกิดการเปลี่ยนแปลง
และส่งผลบริการสาธารณะ
ได้แก่
- น้ำ�ดื่ม, น้ำ�ใช้ในครัวเรือน
- ประปาหมู่บ้าน
- ถนน
- สถานศึกษาในชุมชน
- ไฟฟ้า
- การกำ�จัดขยะ
- การระบายน้ำ�
และป้องกันน้ำ�ท่วม
- แหล่งอาหารท้องถิ่น
- การเกิดแผ่นดินไหว
- การรั่วและระเบิดของก๊าซ
- อาชญากรรม
- การลักขโมย
- ยาเสพติด

14. การชดเชยและ
การเวนคืน

- การเรียกร้องค่าชดเชย

สรุปและข้อเสนอแนะ

การกำ � หนดขอบเขตการประเมิ น ผลกระทบ
ทางสุขภาพของโครงการขณะดำ�เนินการ โดยชุมชนมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ควรมี
8 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาและทบทวนรายงานการ
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อนเริ่ม
ดำ�เนินการ และรายงานเพิ่มเติมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
การดำ�เนินการ เพื่อศึกษาขอบเขตผลกระทบที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น 2) การศึกษาและทบทวนผลกระทบจากรายงาน
การติดตามและการประเมินผลการดำ�เนินงาน (M&E)
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เพือ่ ศึกษาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จริงและความสอดคล้องกับ
ขอบเขตผลกระทบที่คาดไว้ในรายงาน EIA หรือนอก
เหนือจาก EIA ที่กำ�หนด 3) การศึกษาผลกระทบที่เกิด
ขึ้ น จริ ง จากข้ อ มู ล ของชุ ม ชน ซึ่ ง อาจจะไม่ ป รากฏใน
รายงาน M&E 4) นำ�ข้อมูลทัง้ สามขัน้ ตอน มาประกอบ
และประมวลเป็นขอบเขตการประเมินผลกระทบร่างที่ 1
5) นำ�ขอบเขตร่างที่ 1 ไประดมความคิดเห็น จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง โดยการสนทนากลุ่มซึ่งมีตัวแทนในกลุ่ม
เจ้าหน้าที่บริษัทที่ปรึกษา (EIA Inspector) โรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติไทย-มาเลเซีย กลุ่มเจ้าหน้าที่โรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย กลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนพื้นที่รอบๆ โรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ และองค์กรสาธารณประโยชน์ 6) นำ�ข้อมูลมาปรับปรุงเป็นขอบเขตการ
ประเมินผลกระทบร่างที่ 2 7) จัดเวทีรบั ฟังความคิดเห็น
ต่ อ ร่ า งขอบเขตที่ 2 โดยชุ ม ชนและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
8) นำ�ข้อมูลมาปรับปรุงเพื่อเป็นขอบเขตการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพ ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำ�ขอบเขต
ครั้ ง นี้ ค วรให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ ข้ อ มู ล ผลกระทบที่ เ กิ ด
ขึ้นจริงตั้งแต่เริ่มดำ�เนินโครงการ โดยเป็นข้อมูลทั้งจาก
ผู้ประกอบการและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่

กิตติกรรมประกาศ

ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณ นพ.สุภทั ร ฮาสุวรรณกิจ
ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย ผศ.ภก.ดร.พงค์เทพ
สุธีรวุฒิ ที่ให้คำ�ปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อการศึกษา
และขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล และร่วม
ดำ�เนินการศึกษาในครั้งนี้ทุกท่าน
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บทคัดย่อ

สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สำ�หรับ
การพัฒนานโยบายสาธารณะไว้ 4 กรณี คือ 1) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพภายใต้รัฐธรรมนูญ ปี 2550
มาตรา 67 วรรค 2 2) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ ปี 2550 มาตรา 11 3) การ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยเจ้าของนโยบายมีความประสงค์จะทำ�การประเมินผลกระทบทางสุขภาพด้วยตนเอง
4) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน วัตถุประสงค์ของบทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายบทบาทของ
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในระดับท้องถิน่ ของประเทศไทย โดยการทบทวนเอกสาร งานวิจยั ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทีเ่ ป็นอุปสรรคในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในระดับท้องถิน่ ไทย คือ หน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีการกำ�หนดนโยบายด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การขาดทรัพยากรในการดำ�เนิน
งานประเมินผลกระทบ เช่น บุคลากร งบประมาณ และเครื่องมือ เป็นต้น สำ�หรับปัจจัยสนับสนุนในการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพ เช่น การประเมินผลกระทบทางสุขภาพได้ถูกกำ�หนดไว้ในกฎหมายหลายฉบับ การมีเครือข่ายใน
ชุมชนที่เข้มแข็ง แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าประเทศไทยจะมีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพมามากกว่า 10 ปี การรับรู้
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับเรื่อง HIA ยังมีข้อจำ�กัดมาก ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ในการสนับสนุนการดำ�เนินงาน HIA สนับสนุนการดำ�เนินงานและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ประสานงานกับกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย ในการกำ�หนดนโยบายด้าน HIA และสนับสนุนการเรียนรูร้ ว่ มกัน

คำ�สำ�คัญ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

Abstract

The National Health Commission Office (NHCO) of Thailand has regulated the procedures of health
impact assessment (HIA) for healthy public policy in four cases. Firstly, HIA under
the Constitution the year 2007, Section 67; 2 (EHIA). Secondly, HIA which people request by the National Health Act the year 2007, section 10,11. Thirdly, HIA, which carried out by policy
owners who willing to conduct HIA by their self. Finally, HIA for learning in the community; community
health impact assessment (CHIA). The objective of this article was in order to explore the role of health
impact assessment in the local level in Thailand. Data were collected through literature review. The results
revealed that the barriers for HIA implementation in the local level of Thailand as follow; the local administration not set HIA policy, lack of importance resource; human, tools, and financial. The enablers factors
were at the national level the legal instruments has been amended regularly. For many local administrations,
there are strengths in the community network. Although Thailand has been developing health impact assessment more than a decade, the perception of stakeholders at local level or community level about HIA is
still very limited. The recommendations for NHCO of Thailand to encourage HIA at the local level are as
follows; a.) encourage the development of the potential of the local level continuously, b.) coordinate with
the Department of Local Government, Ministry of Interior of Thailand provide a system to empower local
authorities; c.) support the development of learning to work together.
Keywords: Health Impact Assessment, HIA, Local government, Local administrative organization
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การมีสขุ ภาพดีเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีท่ กุ คนพึงได้
รับการดูแล เอาใจใส่และได้รบั การคุม้ ครองจากภัยคุกคาม
สุขภาพอย่างเป็นธรรม ตัง้ แต่เกิดจนตายโดยไม่มกี ารแบ่ง
แยกชนชัน้ และวรรณะ (อำ�พล จินดาวัฒนะ, 2553) การ
จะมี สุ ข ภาพหรื อ สุ ข ภาวะที่ ดี ขึ้ น อยู่ ก ารปั จ จั ย กำ � หนด
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาประเทศภายใต้
นโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ย่อมมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจัยกำ�หนดสุขภาพ และส่งผล
กระทบทางสุขภาพในทีส่ ดุ ปัจจุบนั มีเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ
ประเมิ น ผลกระทบมากกว่ า หนึ่ ง ร้ อ ยชนิ ด และการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพก็เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง
ที่มีการนำ�มาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น การประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพ หมายถึง “การประมาณการณ์
ผลกระทบของการกระทำ�การใดการกระทำ�หนึ่งที่มีต่อ
สุขภาพประชาชน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง” (Scott-Samuel,1998) เป็น “กระบวนการตัดสินคุณค่าของนโยบาย
แผนงาน หรือโครงการ โดยพิจารณาที่ผลกระทบและ
การกระจายของผลกระทบนัน้ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อสุขภาพ
ของประชาชน โดยใช้วิธีการ กระบวนการและเครื่อง
มือในการประเมินหลายชนิดร่วมกัน”(WHO, 1999)
สำ�หรับประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ ได้ให้ความหมาย การประเมินผล
กระทบทางสุขภาพ หมายถึง “กระบวนการเรียนรู้ร่วม
กันในสังคม ในการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบ
ทัง้ ทางบวก และทางลบต่อสุขภาพของประชาชนทีอ่ าจ
เกิดขึ้นจากนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรม อย่างใด
อย่างหนึง่ หรือหลายอย่าง หากดำ�เนินการในช่วงเวลา
และพื้นที่เดียวกัน โดยมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ที่ ห ลากหลาย และกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า ง
เหมาะสมในการสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจทีจ่ ะเป็น
ผลดีต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว” (สำ � นั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ,
2550)
หากพิจารณาความมุ่งหมายและเจตนารมณ์
ของความหมายของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
จะเห็นว่าประเทศไทย มุ่งหวังให้การประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพ เป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ ที่เน้นการมี

ส่วนร่วม ดำ�เนินการทัง้ ระดับนโยบาย แผนงาน โครงการ
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ในปัจจุบันมีการนำ�การประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพมาใช้อย่างกว้างขวางมากขึ้น การประเมินผล
กระทบทางสุ ข ภาพเป็ น ทั้ ง เครื่ อ งมื อในการปกป้ อ ง
คุ้มครอง และส่งเสริมสุขภาพ (Harris et al, 2007)
เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการตัดสินใจ (Hoshiko,
Hara and Ishitake, 2009, Ahmad, Chappel, PlessMulloli and White, 2008) เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนา
และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (Kearney, 2004,
Simpsom, et al 2005) มีจุดมุ่งหมายในการลดความ
ไม่เท่าเทียมหรือความเหลือ่ มล้�ำ ทางสุขภาพ (Simpsom,
et al 2005) โดยให้ความสนใจในกลุ่มที่ด้อยโอกาสทาง
สังคม และกลุ่มเสี่ยงเพื่อเป็นหลักประกันว่า กลุ่มคน
เหล่านั้นไม่ควรได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากการดำ�เนิน
โครงการที่จะเกิดขึ้น และควรได้รับผลดีทางสุขภาพจาก
การดำ � เนิ นโครงการที่ ไ ด้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ภายหลั ง การ
ประเมินผลกระทบสุขภาพมากกว่ากลุ่มอื่น (เดชรัต สุข
กำ�เนิด และคณะ, 2545)
การประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ เป็ น
เครื่ อ งมื อ ที่ เ น้ น กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา
แนวทางเพื่ อ สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพโดยสาธารณะ เป็ น
กระบวนการทีใ่ ช้เพือ่ ประกอบการตัดสินใจ ถึงผลกระทบ
ทางสุขภาพทีอ่ าจเกิดจากการดำ�เนินกิจกรรมตามนโยบาย
แผนงาน และโครงการต่างๆ เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง
ที่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำ�มา
ประยุกต์ใช้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ปกป้อง คุ้มครอง
สุ ข ภาพและการสร้ า งสรรค์ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การ
มีสุขภาพดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
ที่มีบทบาทและภารกิจสำ�คัญในการพัฒนา บำ�รุงรักษา
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม เพื่อบรรลุสู่เป้าหมาย
การมีสุขภาพดีของประชาชนในท้องถิ่น (Menzies,
2007) ดังนั้นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก็จะเป็นหน่วยงานที่มีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ระบบประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เนื่องจากการนำ�
กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพประยุกต์ใช้
ในระดับท้องถิน่ เพือ่ ประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ
ต่างๆ ที่จะดำ�เนินการในท้องถิ่นนั้นๆ จะทำ�ให้หน่วยงาน
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบการดำ�เนินกิจกรรม
ต่างๆ ว่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของคนในชุมชน
อย่างไร ผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดขึ้นมีปัจจัยกำ�หนด
สุขภาพอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไป และจะมีแนวทางใด
ในการกำ�หนดมาตรการเพือ่ ลดผลกระทบทางลบและเพิม่
มาตรการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
ดีของประชาชนได้อย่างไร?

2. ระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นของประเทศไทย

ที่ ผ่ า นมาการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ
ของประเทศไทย ถูกดำ�เนินการในฐานะที่เป็นเพียงส่วน
หนึ่งในรายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
(Environmental Impact Assessment) ที่ต้องดำ�เนิน
การเพื่อให้โครงการได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตเท่านั้น
แต่หลังจากทีพ่ ระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
ได้มีการบังคับใช้ และคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้
กำ�หนดแนวทางหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะขึ้น และประกาศ
ใช้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 เจตนารมณ์ของหลัก
เกณฑ์ดังกล่าว มีความมุ่งหวังที่จะทำ�ให้บทบาทของการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเปลี่ยนไปจากเดิม ไม่ใช่
เพียงเพื่อการประเมินในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อการอนุมัติโครงการ
เท่านัน้ แต่ยงั มีเจตนารมณ์ให้การประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ มีการดำ�เนินงานในระดับนโยบาย แผนงาน และ
การดำ�เนินงานในระดับชุมชน ท้องถิ่นด้วย เป็นการ
ดำ�เนินงานทีม่ งุ่ สร้างการเรียนรูร้ ว่ มกันและมุง่ สูเ่ ป้าหมาย
การสร้างเสริมสุขภาวะของคนในพื้นที่ การพัฒนาระบบ
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อพัฒนานโยบาย
สาธารณะของประเทศไทย เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดของ
การปฏิรูประบบสุขภาพ โดยระยะเริ่มแรกประมาณ
ปี พ.ศ.2543 กระแสการปฏิรปู ระบบสุขภาพได้มขี อ้ เสนอ
ให้มีการใช้ระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อ
การประเมินและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบาย
สาธารณะ มติจากเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปี พ.ศ.
2544 ได้กำ�หนดให้มีการนำ�เอาการประเมินผลกระทบ
ทางสุ ข ภาพมาเป็ น เครื่ อ งมื อในการผลั ก ดั น นโยบาย
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สาธารณะเพื่อสุขภาพในสังคมไทย หลังจากนั้นสถาบัน
วิจัยระบบสาธารณสุขได้จัดตั้งแผนงานวิจัยและพัฒนา
ระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพขึ้นในปีเดียวกัน
โดยกำ�หนดกรอบดำ�เนินงานภายใต้แผนงาน HPP-HIA
โดยดำ�เนินการภายใต้ประเด็นหลักสำ�คัญ 4 ประเด็น
คื อ (1)การพั ฒ นากรอบการวิ เ คราะห์ ที่ เ หมาะสม
(Analytical framework) คือการกำ�หนดกระบวนการ
และแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพทีเ่ หมาะสมกับบริบท
ของสังคมไทย (2)การออกแบบกรอบโครงสร้างทาง
สถาบัน (Institutional framework) เพือ่ การพัฒนาและ
ขยายผลการดำ�เนินงาน ขยายผลแนวคิดเรื่องนโยบาย
สาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพ และการประเมิ น ผลกระทบ
ทางสุขภาพไปสู่ กฎ กติกา เพื่อให้เกิดการปฏิบัติจริง
ในสังคมไทย (3) การสร้างบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพเพียงพอ
(Critical mass) ในการขับเคลื่อน ผลักดันกระบวนการ
นโยบายสาธารณะและระบบการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ (4) การสร้างสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการดำ�เนินการ
(Enabling Environment) เป็นการสร้างบริบทแวดล้อม
ที่เหมาะสม เอื้ออำ�นวย ในการขับเคลื่อนและผลักดัน
กระบวนการพั ฒ นานโยบายสาธารณะและระบบการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เพื่อการรับรู้และเพิ่ม
ความตระหนักให้สงั คมในวงกว้าง (นุศราพร เกษสมบูรณ์
และคณะ, มปพ.) ต่อมาในระหว่างปี พ.ศ.2545-2547
แนวคิ ด เรื่ อ งนโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพและการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเริ่มเป็นที่รู้จักของหน่วย
งานต่างๆ มากขึ้น แต่ระหว่างปี พ.ศ.2548-2549
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพหยุดชะงักไประยะหนึง่
ต่อมาในปี พ.ศ.2550 มีการวิเคราะห์องค์ความรูด้ า้ นการ
ประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพเพื่ อ การพั ฒ นาจาก
ประสบการณ์ของต่างประเทศ และจากการทบทวน
งานการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพในระยะแรก
ทีส่ ถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุขดำ�เนินการ พบว่าในระยะ
แรกมุ่งใช้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อพัฒนา
นโยบายสาธารณะในภาคส่วนต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม
การเกษตรกรรม การจัดการทรัพยากรน้ำ� เป็นต้น
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
หน่วยงานสำ�คัญที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่น
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เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท อำ�นาจหน้าที่ในการบริหาร
จัดการทรัพยากร กำ�หนดนโยบาย แผนงาน โครงการ
และกิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้ อ งการของประชาชนในพื้ น ที่ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
กำ�หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ให้อำ�นาจแก่องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการดู แ ลความเป็ น อยู่ ข อง
ประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ดีมีสุข ดังนั้นหากมีแผนงาน
โครงการ หรือกิจกรรมใดๆ ทีอ่ าจจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางสุขภาพของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถนำ�กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
มาเป็ น เครื่ อ งมื อในการกำ � หนดนโยบาย แผนงาน
โครงการ ในการดำ�เนินงานเพื่อลดผลกระทบในเชิงลบ
และเพิ่มผลกระทบในเชิงบวกให้มากขึ้น (กรมอนามัย,
ม.ป.พ.) เพือ่ ปกป้อง คุม้ ครองและสร้างเสริมสุขภาพของ
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป หน่วยงานปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาจได้ รั บ การกระตุ้ น จากสิ่ ง เร้ า หลั ก ๆ
ที่สำ�คัญ 2 ประการคือสิ่งเร้าจากภายนอก เช่น แผน
พัฒนาประเทศ นโยบายของรัฐบาล สภาพปัญหาระดับ
ประเทศ ปั ญ หาระดั บโลก ระบบการเมื อ ง ระบบ
การศึกษา ระบบสวัสดิการของรัฐ ระบบสาธารณสุข
เป็นต้น และสิ่งเร้าจากภายใน เช่น แผนพัฒนาของ
หน่วยงานส่วนท้องถิน่ เอง สภาพปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาในพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งสิ่ง
เร้าทัง้ 2 ประเภทดังกล่าว จะมีผลต่อการกำ�หนดทิศทาง
การพัฒนาของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึง่ ผลของการพัฒนาในด้านต่างๆ จะมีผลต่อการเปลีย่ นแปลงปัจจัยกำ�หนดสุขภาพ และในทีส่ ดุ ส่งผลกระทบทาง
สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่อไป
ดังนั้น การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็น
เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ดำ�เนินการเพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันในสังคม เพื่อการพัฒนาปรับปรุงนโยบาย
สาธารณะระดับท้องถิ่น เนื่องจากนโยบายสาธารณะ
ที่พัฒนา ปรับปรุงมาจากท้องถิ่น จะเป็นนโยบายที่ตรง
กับความต้องการของคนในสังคมนั้นมากกว่า เนื่องจาก
สมาชิกของสังคมในท้องถิ่นนั้นๆ จะทราบปัญหาและข้อ
จำ�กัดต่างๆ ดี การผสมผสานองค์ความรู้และการเลือก

ทีจ่ ะแก้ปญ
ั หาโดยการพัฒนา ปรับปรุงนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพดี จะส่งผลให้ท้องถิ่นเข้มแข็ง ชุมชนมี
ส่วนร่วมและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างจะยั่งยืนมากขึ้น
ดั ง นั้ น เป้ า หมายสำ � คั ญในการประเมิ น ผลกระทบทาง
สุขภาพในระดับท้องถิ่นคือ ไม่ได้ดำ�เนินการเพื่ออนุมัติ
หรืออนุญาตโครงการ แต่เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่เน้น
กระบวนการมีสว่ นร่วม เป็นทางออกหรือวิธกี ารให้คนมา
เรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย แล้วกำ�หนด
ทางเลือกที่ดีที่สุด นำ�ไปสู่กระบวนการตัดสินใจที่ถูกต้อง
เหมาะสม ซึ่งกระบวนการตัดสินใจจากการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพ เป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของการ
ใช้ข้อมูลหลักฐานที่ผ่านกระบวนการเก็บรวบรวมอย่าง
ครบถ้วนเหมาะสม
จากการทบทวนเอกสารพบว่าในระดับท้องถิ่น
ของประเทศไทยมีการประยุกต์ใช้กระบวนการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพในหลายกรณี เช่น การประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพกรณีการท่องเที่ยว อำ�เภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ การประเมินผลกระทบทางต่อสุขภาพ
กรณีการกำ�จัดสิ่งปฏิกูล จังหวัดอุดรธานี การประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีสวนสาธารณะในเขตเทศบาล
นครยะลา การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จากอาคาร
สูงเมืองเชียงใหม่ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพใน
การจัดการสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชในชุมชน รายละเอียด
ดังนี้ การประเมินผลกระทบทางต่อสุขภาพกรณีการกำ�จัด
สิ่ ง ปฏิ กู ล จั ง หวั ด อุ ด รธานี ซึ่ ง ขั้ น ตอนการประเมิ น
ประกอบด้วยการจัดสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์โดย
ใช้แบบสอบถาม ทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ได้รับผล
กระทบต่อสุขภาพจากกระบวนการเก็บขน การขนถ่าย
และการกำ�จัดสิ่งปฏิกูล ร่วมกับการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมผสมผสานการกำ�หนดขอบเขต
และวิ ธี ก าร แล้ ว ดำ � เนิ น การประเมิ น ผลกระทบทาง
สุขภาพที่ครอบคลุม 4 มิติ คือทางกาย ทางสิ่งแวดล้อม
ทางจิต และทางสังคม กรณีการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ ต่อการสร้างสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนคร
ยะลา ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ สำ�รวจข้อมูลผลกระทบ
ต่ อ สุ ข ภาพจากโครงการสร้ า งสวนสาธารณะในเขต
เทศบาลนครยะลา และเพื่ อให้ ไ ด้ ข้ อ เสนอแนะเชิ ง
นโยบายและแนวทางการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ
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จากการสร้างสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครยะลา
ขั้ น ตอนการประเมิ น ประกอบด้ ว ย การศึ ก ษาข้ อ มู ล
เบื้องต้น การประเมินด้านสถานการณ์ด้านสุขภาพของ
ประชากรในพื้นที่ การระดมสมองหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และประชาชนในพืน้ ทีเ่ พือ่ ร่วมกำ�หนดตัวชีว้ ดั ทางสุขภาพ
และกำ�หนดขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์และสรุปผล การ
ทบทวนข้อสรุปผลจากการศึกษาเสนอทางเลือกเพือ่ แก้ไข
หรื อ ป้ อ งกั น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ และร่ ว มกำ � หนด
มาตรการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ และนำ�เสนอ
และเผยแพร่ผลการศึกษา กระบวนการดังกล่าวทำ�ให้ได้
ข้อเสนอแนะในการจัดทำ�โครงการคือการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และควรมี
การสนั บ สนุ น วิ ช าการจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ สำ � หรั บ
ขั้นตอนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จากอาคารสูง
ในเมื อ งเชี ย งใหม่ ซึ่ ง เป็ น การประเมิ น ผลกระทบทาง
สุขภาพแบบเร่งด่วนนั้น พบว่าข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพส่วนใหญ่ได้มาจาก ความรู้และ
การรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง และผูป้ ระเมิน และข้อมูล
หลักฐานที่มีอยู่แล้ว เช่น ข่าวจากหนังสือพิมพ์ การ
ทบทวนงานวิจัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสูง
เป็นต้น วิธีการประเมินใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การ
รวบรวมข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับอาคารสูง ที่มีมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน การประชุมระดมความคิดเห็นจาก
นั ก วิ ช าการ นั ก วิ ชาชี พ ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ใ นพื้ น ที่ เช่ น
ประธานสภาวัฒ นธรรม จัง หวัดเชีย งใหม่ ประธาน
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พระ ครู องค์กรเอกชน
ผู้นำ�ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจากการสำ�รวจ
กรณีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในการจัดการสาร
เคมีกำ�จัดศัตรูพืชในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำ�บล
บ่อเงิน จังหวัดปทุมธานี ขั้นตอนการประเมินประกอบ
ด้วย (1)การสำ�รวจข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การทำ�
เกษตรและผลกระทบจากการใช้สารเคมีในนาข้าว นำ�ข้อ
สรุ ป ที่ เ กษตรกร ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มาสื่ อ สารให้
สาธารณะชนรับรูแ้ ละสร้างความตระหนักของปัญหา (2)
การสร้างเครือข่ายการทำ�งานร่วมกันในอนาคต โดย
วิ เ คราะห์ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (3)สร้ า ง
กระบวนการเรียนรูแ้ ก่เครือข่ายเกษตรกรตำ�บลบ่อเงินทัง้
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ทางด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพและความ
เสี่ยงจากสารเคมี ตลอดจนการจัดเวทีประชาคมในพื้นที่
เพื่อสร้างความตระหนัก
ตัวอย่างกรณีศึกษาการใช้กระบวนการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นของต่างประเทศ
เช่น กรณีแรกการจัดทำ�กลยุทธ์ด้านสวัสดิการประชาชน
ในระดับท้องถิ่น ของเมืองคาจานี (Kajaani) ประเทศ
ฟินแลนด์ (Kuappinen et al., 2006) ใช้การประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพเป็นเครื่องมือในการดำ�เนินงาน
สร้างเสริมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทาง
เลือกใหม่ๆ ที่เป็นไปได้ในการสนับสนุนกลยุทธ์ในการ
ให้บริการสวัสดิการ กรณีที่สองการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพในการรณรงค์การป้องกันโรคเรือ้ รัง ของรัฐนิว
เซาท์เวลล์ ประเทศออสเตรเลีย กรณีทสี่ าม การประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพในกรณีของการปรับปรุงโรงโม่หิน
Houldwort เมื อ ง Stockport ประเทศอั ง กฤษ
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพจากการปรับปรุงโรงโม่หิน Houldwort และ
ประเมินความเป็นไปได้ของการใช้การประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพในกระบวนการวางแผนของหน่วยงานท้องถิน่
และกรณี การประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพเพื่ อ การ
พั ฒ นาเมื อ งสู่ เ ป้ า หมายเมื อ งน่ า อยู่ ด้ า นสุ ข ภาพของ
หน่วยงาน องค์การอนามัยโลก ภาคพื้นยุโรป
จากกรณี ศึ ก ษาการประเมิ น ผลกระทบทาง
สุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะเห็นจุดเหมือน
และจุดต่างในหลายประเด็น เช่น การประเมินผลกระทบ
ทางสุ ข ภาพในระดั บ ท้ อ งถิ่ น สามารถดำ � เนิ น การได้ ทั้ ง
ก่อน ระหว่าง และหลังการดำ�เนินงานตามโครงการ
มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การลดความเสี่ยง
และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำ�เนินงานตามโครงการ
รวมทั้งใช้ประเมินนโยบายในการจัดรัฐสวัสดิการต่างๆ
ของหน่วยงานระดับท้องถิ่น สามารถประเมินได้ทั้งผล
กระทบเชิงบวกและเชิงลบ กระบวนการและเครื่องมือ
ที่ใช้ในการประเมินมีทั้งใช้กระบวนการและเครื่องมือ
ทางสังคม และใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการหา
ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆ และเกือบทุกกรณี
มีการใช้สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
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ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และพบว่ า
หน่ ว ยงานสำ � คั ญ ที่ ช่ ว ยดำ � เนิ น งานในการประเมิ น ผล
กระทบทางสุขภาพในระดับท้องถิน่ คือสถาบันการศึกษา
ในพื้นที่ที่มีการเรียน การสอน หรือมีหน่วยวิจัยในการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จากกรณีศึกษาของต่าง
ประเทศจะเห็นว่ามีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ทั้งระดับนโยบาย ระดับแผนงาน และระดับโครงการ
ในกรณีของประเทศไทยส่วนมากจะเป็นการดำ�เนินงาน
ระดับโครงการ ซึ่งหลายกรณีเป็นโครงการที่มีผลกระทบ
เกิดขึน้ แล้วกับประชาชนในพืน้ ที่ เป็นการประเมินระหว่าง
และหลังดำ�เนินงานตามโครงการแล้ว ไม่ค่อยมีในกรณี
ที่ดำ�เนินการก่อนการดำ�เนินโครงการ ซึ่งช่วงระยะการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่เหมาะสมควรเป็นการ
ประเมิ น ผลกระทบทางสุข ภาพก่อนที่จะมีก ารดำ �เนิ น
โครงการมากกว่ า ระยะอื่ น ๆ ดั ง นั้ น อาจสรุ ป ได้ ว่ า
กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เป็นเครื่อง
มือทางสังคมอย่างหนึ่งที่สามารถนำ�มาใช้เพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพของคนในชุมชนได้จริง กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นปัจจัยสำ�คัญ
ที่จะทำ�ให้กระบวนการดังกล่าวสำ�เร็จตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย,
2552) ได้สรุปบทบาทอำ�นาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประเมิ น ผลกระทบ
ทางสุ ข ภาพในการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
ไว้ 3 ประการดังนี้
1) บทบาทของส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพสำ�หรับ
ประเภท/ขนาดโครงการที่กฎหมายกำ�หนดให้มีการจัดทำ�
รายงาน EHIA หรือ EIA หากโครงการดังกล่าวอยู่ใน
เขตพื้ น ที่ รั บผิ ดชอบขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่ น
ซึ่ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะเกี่ ย วข้ อ งในฐานะ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีจ่ งึ มีบทบาทหน้าทีเ่ ข้าร่วมใน
กรณีที่เจ้าของโครงการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ตามแนวทางที่ กำ � หนดโดยสำ �นั ก วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาและ
ร่างรายงาน EIA นอกจากนี้เมื่อโครงการนั้นผ่านการ

พิจารณารายงาน EIA และได้รับอนุญาตให้ดำ�เนิน
โครงการแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีบทบาท
ในการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเฝ้าระวังผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากโครงการนั้น
2) บทบาทอำ�นาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ นในฐานะหน่ ว ยงานอนุ ญ าตโครงการบาง
ประเภทซึ่งต้องจัดทำ�รายงาน EIA ก่อนการขออนุญาต
โครงการ เช่น โครงการด้านที่พักอาศัย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็มีบทบาทในฐานะหน่วยงานอนุญาต ดังนั้น
ก่อนการอนุญาตจะต้องตรวจสอบก่อนว่าโครงการนั้นๆ
ได้จัดทำ�รายงาน EIA หรือไม่และรายงาน EIA ผ่าน
การพิจารณาหรือไม่หลังจากโครงการผ่านการอนุญาต
และดำ�เนินการแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
มีบทบาทหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการดำ�เนินงาน
ของเจ้าของโครงการว่าได้ดำ�เนินการตามมาตรการต่างๆ
ที่ได้กำ�หนดไว้หรือไม่อย่างไร
3) บทบาทอำ�นาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในฐานะเจ้าของโครงการที่ต้องจัดทำ�รายงาน
EIA

3. ปัจจัยสนับสนุน อุปสรรค และปัญหาในการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับท้องถิน่
จากผลการศึกษาเรือ่ งศักยภาพและความพร้อม
ของหน่ ว ยงานในการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ
ของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดย พงค์เทพ
สุธีรวุฒิ และคณะ (2555) พบว่า ปัจจัยสำ�คัญที่มีผล
ต่ อการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพของหน่ ว ยงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ความตระหนักและภาวะผู้นำ�
ของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ความเข้มแข็งของเครือข่าย
ในพื้นที่ ประสบการณ์ของชุมชนและท้องถิ่นในการ
พัฒนานวัตกรรม ความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน รวมทั้ ง การสนั บ สนุ น จากภาคี เ ครื อ ข่ า ย
ภายนอกพื้นที่ เช่น สถาบันการศึกษา สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำ�นักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในพื้นที่ นอกจากนี้มีปัจจัย
ที่จะช่วยหนุนเสริมให้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำ�เร็จมากขึ้นคือ ปัจจัย
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ด้านทุนทางสังคมในพื้นที่ วิธีการสื่อสารระหว่างหน่วย
งานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน ความ
พร้อมของระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพของหน่วยงานส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงภาวะคุกคามทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพในพื้นที่ เป็นต้น สำ�หรับปัจจัยด้านบริบทของ
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ พบว่า ขนาด และ
ประเภทของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความหลากหลาย เช่ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำ�บล องค์การ
บริหารส่วนตำ�บล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ลักษณะพิเศษ เช่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งรูปแบบของ
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีแ่ ตกต่างกันจะส่ง
ผลต่อการจัดโครงสร้างการบริหารงาน การมีต้นทุนและ
ทรัพยากรการดำ�เนินงาน ตลอดจนภารกิจที่แตกต่างกัน
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ย่อมมีผลต่อการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ เช่น ในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทีม่ ขี นาดใหญ่ หรือขนาดกลาง จะมีทรัพยากรทัง้ บุคลากร
งบประมาณ เครือ่ งมือต่างๆ มากกว่า ในหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ ขี นาดเล็ก ด้านความพร้อมในการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ พบว่าหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ยังไม่มีการกำ�หนดเรื่อง
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพไว้เป็นนโยบายของ
หน่วยงาน มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบาง
แห่งทีบ่ คุ ลากรของหน่วยงานเคยผ่านการอบรมหลักสูตร
การประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพกั บ กรมอนามั ย
กระทรวงสาธารณสุข แห่งละ 1-2 คน แต่หากพิจารณา
ในภาพรวมแล้วพบว่าหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นส่วนใหญ่ขาดบุคลากรที่มีศักยภาพ (มีความรู้และ
สามารถดำ�เนินการประเมินผลกระทบทางสุขภาพได้)
และมี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นในการประเมิ น ผล
กระทบทางสุขภาพ และในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ขนาดเล็ ก หลายแห่ ง มี บุ ค ลากรไม่ เ พี ย งพอ
บุคลากรมีภาระงานประจำ�มาก และหากจะต้องประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพ บุคลากรดังกล่าวควรได้รับการ
อบรมเรื่องเทคนิค แนวทางการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพเพิ่มเติม ซึ่งมหาวิทยาลัยในพื้นที่และภาคีเครือ
ข่ายทีเ่ กีย่ วข้องต้องสนับสนุนด้านองค์ความรูแ้ ละพัฒนา
ศั ก ยภาพบุ ค ลากรดั ง กล่ า วในการประเมิ น ผลกระทบ
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ทางสุ ข ภาพ หน่ ว ยงานองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ขนาดเล็กหลายแห่งมีงบประมาณน้อย แต่ถ้าจำ�เป็น
ต้องดำ�เนินการประเมินผลกระทบทางสุขภาพก็สามารถ
สนั บ สนุ น งบประมาณได้ ซึ่ ง ต้ อ งใช้ จ่ า ยงบประมาณ
ดังกล่าวตามขั้นตอนการจัดทำ�งบประมาณของเทศบาล
และต้ อ งอยู่ ใ นข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น สำ � หรั บ เครื่ อ งมื อ
ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพนัน้ พบว่า ในปัจจุบนั
ยังไม่มีหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติในการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพระดับท้องถิ่น

4. ความท้าทายในการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพระดับท้องถิ่นไทย

1) กลไกการขั บ เคลื่ อ นและสนั บ สนุ น ให้
หน่ ว ยงานองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประยุ ก ต์ ใ ช้
กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพนัน้ การเขียน
กำ�หนดเป็นนโยบายหรือกำ�หนดไว้ในกฏหมายที่เกี่ยว
ข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทำ�ให้หน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำ�การประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพมากขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
Davenport et al. (2006) สรุปปัจจัยสนับสนุนในการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพในกระบวนการตัดสินใจ
คือ ข้อตกลงขององค์กรหรือหน่วยงานในการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพ การสนับสนุนทรัพยากรเช่นบุคลากร
การทำ�งานร่วมกัน กรอบบทบัญญัติด้านกฏหมายในการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ซึ่งเห็นว่าหากกำ�หนด
ให้ ก ารประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพถู ก บั ญ ญั ติ ไ ว้
ในกฏหมาย หรือกำ�หนดเป็นนโยบายให้ท้องถิ่นต้อง
ดำ � เนิ น การ ตลอดจนการขั บ เคลื่ อ นการประเมิ น ผล
กระทบทางสุขภาพโดยฝ่ายการเมือง เป็นปัจจัยสนับสนุน
การดำ�เนินงานและช่วยให้การประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพประสบความสำ�เร็จมากขึ้น Wismar et al.,
(2007) เห็นว่าการสนับสนุนที่เข้มแข็งจากรัฐบาลเป็น
ปัจจัยสำ�คัญในการกำ�หนดกรอบโครงสร้างทางสถาบัน
ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เนื่องจากในการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพจะต้องมีกรอบการดำ�เนิน
งานที่ชัดเจน ผลการศึกษาของ Blau & Mahoney,
(2005) ระบุ ว่ า การมี พ ระราชบั ญ ญั ติ สุข ภาพของรั ฐ
วิคตอเรียและมีการกำ�หนดเรื่อง HIA ไว้ในกฎหมายจะ
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มีผลการดำ�เนินงาน HIA ในระดับท้องถิ่น Ahmad
et al., (2008) เสนอว่าที่พบว่าการบูรณาการกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเข้าสู่โครงสร้างหรือ
งานประจำ�ของหน่วยงาน จะช่วยให้การประเมินผล
กระทบทางสุขภาพประสบความสำ�เร็จมากขึ้น เช่นเดียว
กับ Kemm (2001) ที่สรุปว่ากระบวนการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพสามารถบูรณาการร่วมกับกระบวนการ
พัฒนานโยบายได้ ดังนั้น หากจะใช้การประเมินผล
กระทบทางสุขภาพเพือ่ การกำ�หนดนโยบายระดับท้องถิน่
หน่ ว ยงานองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จำ � เป็ น เข้ าใจ
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นด้วย
ซึ่งกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพอาจจะถูก
นำ�มาบูรณาการในขัน้ ตอนใดขัน้ ตอนหนึง่ ของกระบวนการ
พัฒนานโยบายสาธารณะ เช่น ในกระบวนการจัดทำ�แผน
พัฒนาของเทศบาล ทีต่ อ้ งมีการจัดทำ�ประชาคม เทศบาล
อาจนำ�กระบวนการกำ�หนดขอบเขตการประเมินมาร่วม
กับกระบวนการประชาคม เป็นต้น ดังนั้น หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเช่น คณะกรรมการพัฒนากลไกการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพ อาจต้องประสานงานกับกรม
ส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย ในการ
กำ�หนดเป็นนโยบายให้ชดั เจน ซึง่ จะทำ�ให้งา่ ยต่อการผลัก
ดันการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในระดับท้องถิ่น
2) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และทีม
ประเมินในหน่วยงานระดับท้องถิ่น ที่ผ่านมากรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดอบรมหลักสูตรการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพสำ�หรับบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งหลักสูตรสำ�หรับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติ
แต่ผลการศึกษาศักยภาพและความพร้อมด้านบุคลากร
ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ยังขาดบุคลากร
ทีส่ ามารถประเมินผลกระทบทางสุขภาพได้ แต่บริบทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีจุดแข็งที่มีภาคี
เครือข่ายทีเ่ ข้มแข็ง มีเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บลในระดับพืน้ ทีท่ สี่ ว่ นมากมีความใกล้
ชิดและทำ�งานร่วมกับเทศบาลอยู่เสมอ ดังนั้นในการ
พัฒนาศักภาพทีมประเมินในระดับท้องถิ่น ควรพิจารณา
ทีมแกนนำ�ในพื้นที่ที่มีหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ร่วมด้วย
นอกจากจะเป็นการเรียนรู้ระบบการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพแล้วบังคับเป็นการส่งเสริมการทำ�งานร่วมกัน

อีกด้วย Metcalfe & Higgins, (2013) ได้ระบุว่าการ
ประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพควรเน้ น และให้ ค วาม
สำ�คัญกับปัจจัยสำ�คัญคือ การพัฒนาศักยภาพ รวมถึง
การเพิ่มความตระหนัก การฝึกอบรม และการสร้าง
เครื อ ข่ า ยด้ า นการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ
การสร้างความร่วมมือด้านการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพกับหน่วยงานหรือสถาบันอื่น
3) การประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพและ
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับท้องถิ่น เจตนารมณ์
ของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในระดับท้องถิ่น
เพื่ อ ประกอบการตั ด สิ นใจ ซึ่ ง ขั้ น ตอนการตั ด สิ นใจ
ถื อ ว่ า เป็ น ความท้ า ทายสำ � คั ญ ของการใช้ ก ารประเมิ น
ผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจ
นั้น คือในการพัฒนาของประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ
จากส่วนกลาง มักเป็นผู้กำ�หนดนโยบายต่างๆ ดังนั้น
กระบวนการตัดสินใจของประเทศไทยส่วนมากผูม้ อี �ำ นาจ
ตัดสินใจในการกำ�หนดนโยบายมักเป็นหน่วยงานภาครัฐ
เป็นรูปแบบการตัดสินใจจากส่วนกลางมากกว่าการตัดสิน
ใจในระดับท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐในระดับส่วนกลาง
เป็นผูม้ อี �ำ นาจการตัดสินใจทัง้ หมด เป็นการตัดสินใจแบบ
รวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง ซึ่งมักเป็นแบบที่ตัดสินใจไปใน
ทิศทางทีภ่ าครัฐต้องการมากกว่าจะคำ�นึงถึงความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น แม้หลายโครงการจะมีเสียงคัดค้าน
จากพื้นที่แต่หน่วยงานส่วนกลางที่เป็นผู้ตัดสินใจก็มิได้
ให้ความสำ�คัญกับเสียงคัดค้านเหล่านั้น ทำ�ให้หลาย
โครงการมักเกิดความขัดแย้งกับท้องถิ่นและชุมชน
ดังนัน้ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหากมีช่องทางให้มีการนำ�ผลการประเมินไปสู่การ
ตั ด สิ นใจ หรื อ มี ก ารมอบบทบาทหน้ า ที่ก ารตั ด สิ นให้
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แล้วเชือ่ ว่าจะทำ�ให้
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สนใจและมีการนำ�
เครือ่ งมือนีม้ าใช้มากขึน้ และการตัดสินใจในระดับต่างๆ
ก็ยงั มีความแตกต่างกัน เช่น ในระดับนโยบาย ระดับแผน
งาน ระดับโครงการ ผูม้ หี น้าทีต่ ดั สินใจและกระบวนการ
ตัดสินใจไม่เหมือนกัน เช่น ในระบบการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพที่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล
กระทบสิ่ง แวดล้ อ ม เทศบาลหรื อ หน่ ว ยงานองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่มชี อ่ งทางในการการตัดสินใจ
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5. สรุปและข้อเสนอแนะ

การประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพของ
ประเทศไทยที่ผ่านมา มี 2 แนวทางคือแนวทางแรก
การประเมินผลกระทบที่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ที่ดำ�เนินการภายใต้พระราช
บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
อนุมัติ หรืออนุญาตโครงการ และแนวทางที่สองการ
ประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพโดยความสมั ค รใจ
ที่ดำ�เนินการแบบแยกออกมาต่างหากเพื่อการพัฒนา
นโยบายสาธารณะ ซึ่งรูปแบบการประเมินผลกระทบ
ทางสุ ข ภาพที่ เ หมาะกั บ บริ บ ทและปั จ จั ย เงื่ อ นไขของ
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไทย น่าจะเป็นการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพตามแนวทางทีส่ องมากกว่า
แนวทางแรก เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมาในการประเมินผลกระทบ
ตามแนวทางแรก หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีบทบาทและมีส่วนร่วมในบางขั้นตอนของการประเมิน
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเท่านัน้ นัน่ คือขัน้ ตอนการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีขั้นตอนหลักๆ คือการกลั่น
กรอง การกำ�หนดของเขตการประเมินผลกระทบ การ
ประเมินผลกระทบ การทบทวนร่างรายงาน และการ
ติดตามประเมินผล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมิน
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมคือบริษทั ทีป่ รึกษาเป็นผูด้ �ำ เนินการ
ซึ่งประชาชนและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในกระบวนการน้อยมาก หรือในบางกรณี
แทบไม่มีส่วนร่วมเลย ระบบการประเมินผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศไทยมั ก ถู ก มองว่ า เป็ น เพี ย ง
ขัน้ ตอนหนึง่ ทีเ่ จ้าของโครงการต้องดำ�เนินการให้แล้วเสร็จ
ตามที่กฏหมายเท่านั้น หลายกรณีไม่ได้รับฟังความเห็น
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาและความต้องการ
ของพื้นที่เลย มีหลายกรณีที่การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมมีปัญหาและข้อขัดแย้งกับประชาชนในพื้นที่
ในความเป็นจริง คงไม่มีพิมพ์เขียวหรือแบบ
สำ�เร็จรูปที่จะสรุปว่ารูปแบบการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพแบบไหนดีทสี่ ดุ แต่จะขึน้ กับโครงสร้างเชิงสถาบัน
ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ วัตถุประสงค์ของ
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ รูปแบบการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพของประเทศนั้นๆ รวมทั้งบริบท
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ของพื้นที่ ที่ผ่านมาอาจมีการประเมินผลกระทบในพื้นที่
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่บ้างเช่นการ
ประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการทีด่ �ำ เนินการ
ในพื้นที่ ทำ�ให้ประชาชนในพื้นที่บางส่วนมีการรับรู้เรื่อง
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่
ของการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม แต่พบว่าบทบาท
และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในกระบวนดังกล่าวยังน้อยมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ยังไม่รู้จักว่าการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพคืออะไร และสามารถนำ �มาใช้ได้
อย่างไรในพื้นที่ ดังนั้นในระยะแรกหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาจนำ�กระบวนการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพมาใช้ได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้าง
กระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกัน ในการสร้างสรรค์สงิ่ แวดล้อม
ที่ เ อื้ อ ต่ อ การมี สุ ข ภาพดี แ ละเพื่ อ การพั ฒ นานโยบาย
สาธารณะระดับพื้นที่ นำ�ไปสู่การกำ�หนดอนาคตและการ
จัดการตนเองของพื้นที่ต้องดำ�เนินงานภายใต้ปรัชญา
แนวคิดพื้นฐานที่ว่า กระบวนการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพนั้นต้องการการมีส่วนร่วมและความเห็นชอบ
ของทุกฝ่าย เป็นกระบวนการที่ให้ความสำ�คัญกับการ
มีสว่ นร่วมของประชาชนในพืน้ ที่ เป็นเครือ่ งมือทีส่ ามารถ
สร้างสุขภาวะของคนในชุมชนได้		

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบ HIA
ในระดับท้องถิ่น
1) การดำ�เนินงานเพื่อขับเคลื่อนและผลักดัน
การประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพ เช่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ
สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตลอดจนหน่วย
งานภาครัฐทีม่ บี ทบาทหน้าทีใ่ นการส่งเสริม สนับสนุนการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับท้องถิ่น เช่น กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือสถาบันการศึกษา
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ควรจั ด ทำ � แผนและแนวทางการพั ฒ นา
ศักยภาพของเทศบาลให้ชัดเจน อย่างต่อเนื่องตามขีด
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ความสามารถ ภารกิจ บทบาทหน้าที่ตามบริบท สภาพ
ปั ญ หา และการพั ฒ นาของพื้ น ที่ โดยในระยะแรก
อาจสนับสนุนให้ทอ้ งถิน่ ดำ�เนินการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพในประเด็นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนใจ
และมีความพร้อมที่จะนำ�กระบวนการดังกล่าวมาใช้ใน
พื้นที่ก่อน เช่น ประเด็นที่อาจนำ�ไปสู่ข้อขัดแย้งในชุมชน
ประเด็นการจัดการขยะ หรือประเด็นที่เป็นภาวะคุกคาม
ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอื่นๆ ในพื้นที่ เป็นต้น
2) คณะกรรมการพั ฒ นาระบบกลไกการ
ประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพและมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี
การเรียนการสอนเรื่องการปะเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ควรสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพร่วมกัน ในวงกว้าง ทั้งนี้ควรคำ�นึง
ถึงเงือ่ นไข ปัจจัยด้านการรับรูข้ อ้ มูล ความรูค้ วามสามารถ
และทักษะของบุคคล รวมทั้งกระบวนการมีส่วนร่วม
ที่แตกต่างกันตามบริบทของหน่วยงานและพื้นที่และ
ส่งเสริมให้มีการถอดบทเรียน สนับสนุนการทำ�วิจัยใน
พืน้ ทีแ่ ละจัดให้มเี วทีในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพือ่ พัฒนา
และต่ อ ยอดงานวิ จั ย ด้ า นการประเมิ น ผลกระทบทาง
สุขภาพระดับท้องถิ่น
3) ควรมีการถอดบทเรียนปัจจัยสำ�เร็จ ปัญหา
อุ ป สรรคขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ก ารนำ �
กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพมาประยุกต์
ใช้ และจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุน
แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพทีแ่ ตกต่างและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ บริบทของพื้นที่นั้นๆ
4) ควรคิดมาตรการการสื่อสาร หรือกลวิธีใน
การสร้างกระแส สำ�หรับคนในชุมชนท้องถิ่น ประชาชน
ทัว่ ไป มีความรูแ้ ละเข้าใจกระบวนการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพเป็นเรื่องสำ�คัญ เนื่องจากกลุ่มคนดังกล่าว
จะมี ส่ ว นในการกระตุ้ นให้ ห น่ ว ยงานองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบมาก
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1

บทคัดย่อ

การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอน วิธีการดำ�เนินงานการประยุกต์ใช้
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA) และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดำ�เนิน
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำ�เนินงานแก้ไขและจัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้พระ
ราช-บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อำ�นวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ
เจ้าหน้าที่ที่เป็นทีมทำ�งานจาก อปท. 4 แห่ง ได้แก่ 1) เทศบาลตำ�บลเนินปอ จังหวัดพิจิตร 2) เทศบาลตำ�บลวังกรด
จังหวัดพิจิตร 3) องค์การบริหารส่วนตำ�บลดงเสือเหลือง จังหวัดพิจิตร และ 4) เทศบาลตำ�บลสลกบาตร จังหวัด
กำ�แพงเพชร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า ขั้นตอนการ
ดำ�เนินงานแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะเตรียมการ ซึ่งมีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำ�งาน พร้อมทั้ง
ประสานหน่วยงานวิชาการเพื่อจัดหาข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 2) ระยะดำ�เนินการตามขั้นตอน HIA
โดยสำ�รวจข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อระบุประเด็นปัญหาที่จะทำ� จากนั้นมีการจัดเวทีรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วน
ได้เสียอย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อกำ�หนดเป้าหมายของการทำ� HIA การรับฟังปัญหาผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของทุกภาคส่วน รวมทั้งการกำ�หนดขอบเขตการศึกษาร่วมกัน ก่อนจะเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผลกระทบ
และนำ�ไปสูข่ อ้ เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทีร่ ว่ มกัน และ 3) ระยะการนำ�ข้อเสนอไปใช้ โดยข้อมูลและ
ข้อเสนอจากกระบวนการ HIA ไปใช้ใน 2 ลักษณะ คือ 1) นำ�ข้อเสนอมาตรการฯ ไปใช้ในการกำ�หนดนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพในพื้นที่ และ 2) เป็นข้อมูลประกอบในการยกร่างข้อกำ�หนดท้องถิ่นภายใต้พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยมีกลไกสนับสนุนการดำ�เนินงานคือ กลไกการทำ�งานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�
หมู่บ้าน (อสม.) เพื่อสำ�รวจข้อมูลสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จของ
การดำ�เนินงาน ได้แก่ นโยบายของผูบ้ ริหารหน่วยงานทีใ่ ห้ความสำ�คัญต่อการคุม้ ครองสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ของประชาชนในพื้นที่ การมีทีมทำ�งานที่เข้มแข็งและใฝ่เรียนรู้ รวมทั้งการสนับสนุนจากหน่วยงานสาธารณสุขทั้งใน
ส่วนกลางและระดับพื้นที่ ที่ให้คำ�ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า อปท. ยังมีข้อจำ�กัดด้าน
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม การประมวลผลในทางสถิติ และการเขียนเอกสารวิชาการหรือการเขียนรายงาน
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งควรได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านนี้ต่อไป
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Abstract

This qualitative study aims to explore method and steps of Health Impact Assessment (HIA)
that Local Administrative Organization had applied to control environmental health issues in
accordance with the Public Health Act B.E.2535 (1992), and to study factors affecting the HIA
operation of Local Administrative Organizations (LAOs). Sample consisted of public health and
environment teams from 4 LAOs included 1) Neunpor Municipality, Phichit Province 2) Wungkrod
Municipality, Phichit Province 3) Dong Sue Lueng Sub-district Administrative Organization, Phichit
Province 4) Salokbat Municipality, Kamphaeng Phet Province. Data collected using in-depth
interviews and group discussion. The results found that the step of HIA applying was divided
into three phrases. To begin with the preparation: setting up the HIA working team, the team
comprised health sector and involving person. Next, implementation the HIA steps: by surveying the
environmental health situation, the public participation was then conducted for more than 2 times
in order to hearing the environmental health problems. The following public concerns would be
set as scoping issues for the appraisal. In addition, these concerns would be used to set out the
recommendations for the mitigation measures. Lastly, the recommendations would be taken as the
back-up information for drafting local regulation under the Public Health Act B.E.2535. The village
health volunteers supported this HIA implementation; they surveyed and help to identified
environmental health issues in the certain area. The factors influencing the success of HIA applying
were the importance of executive support when Implementing HIA, teamwork and desire in the
learning process, and supporting from public health network (both of central state and regional state).
As results, there are limitations of LAOs in data analysis, statistical interpreting and report writing
which should be build their capacity in the future.

Keywords: Health Impact Assessment, Local HIA, HIA model, HIA in the Public Health Act,
Public Health Act
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1. บทนำ�
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ปัญหาสิง่ แวดล้อมกับสุขภาพ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
ดังจะเห็นได้จากสถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนปัญหาเหตุ
รำ�คาญจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในปี 2555 [1] พบว่ามี
เรื่องร้องเรียน 5,554 เรื่อง ปัญหาที่ได้มีการร้องเรียน
มากที่สุดคือ ปัญหากลิ่นเหม็น รองลงมาคือปัญหา
ฝุ่นละออง เขม่าควัน และเสียงดังรบกวน สาเหตุของ
ปัญหาเหตุร�ำ คาญจากมลพิษสิง่ แวดล้อมส่วนใหญ่เกิดจาก
การประกอบกิจการ ทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
และขนาดย่อม กิจการด้านการบริการ และการประกอบ
กิจการอื่นๆ ที่มีการปลดปล่อยของเสียและสารมลพิษ
ออกสู่สิ่งแวดล้อม รวมถึงที่มีการทำ�กิจกรรมที่ส่งผลต่อ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง
กรมอนามั ย ได้ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ นให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ประยุกต์ใช้เครือ่ งมือการขับเคลือ่ น
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Impact
Assessment: HIA) ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ.2535 บทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตฯิ มีเจตนารมณ์
คุ้มครองสุขภาพของประชาชน โดยการกระจายอำ�นาจ
ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบังคับใช้เพื่อการ
ดูแลและคุม้ ครองสุขภาพอนามัยของประชาชน กล่าวคือ
ให้ “ราชการส่วนท้องถิ่น” มีอำ�นาจในการออก “ข้อ
กำ�หนดของท้องถิ่น” ซึ่งสามารถใช้บังคับในเขตท้องถิ่น
นั้นได้ และให้อำ�นาจแก่ “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ในการ
ควบคุมดูแลการประกอบกิจการตาม พระราชบัญญัตินี้
โดยการออกคำ�สั่งให้แก้ไขปรับปรุง การอนุญาตหรือไม่
อนุญาตกิจการ การสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
กิจการ รวมทั้งการเปรียบเทียบคดี ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติกำ�หนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำ�นาจและหน้าที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง อปท. ถือว่าเป็นองค์กร
ทีม่ คี วามใกล้ชดิ ประชาชนและมีบทบาทสำ�คัญในการดูแล
คุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีในสภาวะ
แวดล้อมที่ดี ทั้งนี้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 มีส่วนอย่างมากต่อการควบคุม
ปัจจัยกำ�หนดสุขภาพ สิ่งคุกคามสุขภาพ และคุ้มครอง
สุขภาพของประชาชน ซึ่งตรงกับแนวคิดและหลักการ
ของการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่มุ่งเน้นและให้
ความสำ�คัญกับสุขภาพอย่างรอบด้าน [2]

จากการดำ�เนินงานที่ผ่านมา กรมอนามัยได้
พัฒนาศักยภาพด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
สำ�หรับบุคลากรของ อปท. และพัฒนารูปแบบแนวทาง
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อประกอบการ
ขออนุญาต การออกข้อกำ�หนดของท้องถิ่น และการ
กำ�หนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ สนับสนุนการ
ดำ�เนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 [2] ซึ่งนอกจาก อปท. ที่กรมอนามัยได้สนับสนุน
งบประมาณและร่วมดำ�เนินการในพื้นที่แล้ว ยังมี อปท.
ที่สามารถทำ� HIA ได้ด้วยตนเอง โดยในปี พ.ศ.2555
กรมอนามัยได้ทำ�การคัดเลือก อปท. ที่ประยุกต์ใช้
หลักการและแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
และดำ�เนินการได้เอง จนสามารถจัดทำ�ข้อเสนอมาตรการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม และนำ�ไปใช้
เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นได้ ตลอดจน
สามารถเป็นองค์กรต้นแบบด้านการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพในระดับท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
แนวทางปฏิบัติให้กับ อปท.อื่นที่สนใจ จำ�นวน 6 แห่ง
เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ [3]
เพื่ อ เป็ น การต่ อ ยอดการดำ � เนิ น งาน HIA
ในระดับท้องถิ่น กรมอนามัย จึงสนใจศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการประยุกต์ใช้การ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอน
วิธกี ารดำ�เนินงาน และปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการดำ�เนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะนำ�ไปสู่การพัฒนา
แนวทางและส่งเสริมให้ อปท. ประยุกต์ใช้การประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพเพือ่ การดำ�เนินงานแก้ไขและจัดการ
ปัญหาด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัตกิ าร
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ต่อไป

2. วัตถุประสงค์

เพื่ อ ศึ ก ษาขั้ น ตอน วิ ธี ก ารดำ � เนิ น งานการ
ประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และเพื่อ
ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการดำ�เนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการดำ�เนินงานแก้ไขและจัดการปัญหา
ด้ านอนามั ยสิ่ งแวดล้ อม ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535
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3. วิธีดำ�เนินการวิจัย

3.1 รูปแบบการวิจัย
การศึกษานี้ เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้กรณีศึกษา 4 กรณี เพื่อให้ได้
ข้อมูลขั้นตอน วิธีการดำ�เนินงาน และปัจจัยที่มีผลต่อ
การดำ�เนินงานการประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 พื้นที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง
พื้ น ที่ ศึ ก ษาในครั้ ง นี้ คื อ 1) เทศบาลตำ � บล
เนินปอ จังหวัดพิจิตร 2) เทศบาลตำ�บลวังกรด จังหวัด
พิ จิ ต ร 3) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำ � บลดงเสื อ เหลื อ ง
จังหวัดพิจิตร และ 4) เทศบาลตำ�บลสลกบาตร จังหวัด
กำ �แพงเพชร โดยกลุ่มตัวอย่างคือผู้อำ�นวยการกอง
สาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม และเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ คยมี
ประสบการณ์ทำ�งานประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพของท้องถิ่น
3.3 เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการ
ศึกษานี้ ใช้แนวคำ�ถามประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก
โดยเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล โดย
ประเด็ นในการสั ม ภาษณ์ ป ระกอบด้ ว ย โครงสร้ า ง
สำ � นั ก งานและบุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นอนามั ย
สิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 ขั้นตอน วิธีการดำ�เนินงานการประยุกต์ใช้ HIA
และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จของการดำ�เนินงาน
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการรวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยการ
สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก และการประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย ใช้ ก าร
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และสร้างข้อสรุป
ของการศึกษา และเสนอแนะการดำ�เนินการประยุกต์
ใช้ HIA ที่เหมาะสมต่อการจัดการปัญหาด้านอนามัย
สิ่ ง แวดล้ อ มขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

4. ผลการศึกษา

4.1 ข้ อ มู ล ด้ า นโครงสร้ า งและบุ ค ลากร
ที่รับผิดชอบงานประยุกต์ใช้ HIA ในการจัดการ
ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535
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ส่วนงาน/ฝ่ายงานที่ดูแลรับผิดชอบงานอนามัย
สิ่ ง แวดล้ อ มขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ระดั บ
เทศบาล คือ “กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” โดยมี
ผูอ้ �ำ นวยการกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมเป็นหัวหน้า
ทีม ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ระดับองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลนั้นมี “ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม”
โดยมีผู้รับผิดชอบโดยตรงเพียง 1 คน ซึ่งอยู่ภายใต้การ
บังคับบัญชาของปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล
4.2 ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารดำ � เนิ น งานการ
ประยุกต์ใช้ HIA ในการจัดการปัญหาด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535 แบ่งเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย
1) ระยะเตรียมการ/เตรียมความพร้อมของ
บุคลากร ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี้
		- พัฒนาศักยภาพบุคลากร: โดยศูนย์อนามัย
ที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
ถึงหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ของ อปท. ที่เป็นแกนหลัก
ในการดำ�เนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
ผู้อำ�นวยการและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอ และสำ�นักงานสาธารณสุข
จังหวัดในพื้นที่ ซึ่งเมื่อการอบรมให้ความรู้ในส่วนของ
เนื้อหา หลักวิชาการจบแล้ว ผู้จัดอบรมมีกิจกรรมให้
อปท.ที่เข้าร่วมอบรมวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ว่ามีประเด็นใดที่เป็นปัญหา
หรือมีแนวโน้มจะเกิดปัญหา และมีประเด็นใดบ้างที่ อปท.
เล็งเห็นว่าจะประยุกต์ใช้ HIA เพื่อจัดการปัญหา
		- เหตุ ผ ลหรื อแรงจู งใจในการประยุ ก ต์ ใ ช้
HIA: อปท. ที่เข้าร่วมอบรมวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีข่ องตนเอง มีการปรึกษา
หารือภายในหน่วยงาน จากนั้นเมื่อตกลงใจจะประยุกต์
ใช้ HIA จึงแจ้งศูนย์อนามัยที่ 8 ให้ทราบเพื่อขอรับคำ�
แนะนำ � ด้ า นวิ ช าการและเทคนิ ค การดำ �เนิ น งานต่ อไป
ซึ่ ง พื้ น ที่ ศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ตั ด สิ นใจประยุ ก ต์ ใ ช้ HIA
เนื่ อ งจากสถานการณ์ ปั ญ หาด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
จากการประกอบกิ จ การในพื้ น ที่ มี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น
โดยพิจารณาจากจำ�นวนเหตุรำ�คาญที่ประชาชนร้องเรียน
มาที่ อปท. โดย เทศบาลตำ�บลเนินปอ เล็งเห็นปัญหา
จากการประกอบกิจการโรงสีข้าว ประกอบกับมีความ
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ต้ อ งการออกเทศบั ญ ญั ติ เ พื่ อ ควบคุ ม กิ จ การดั ง กล่ า ว
จึงริเริม่ ประยุกต์ใช้ HIA เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลมาประกอบการ
ยกร่างเทศบัญญัติฯ และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ
ทุ ก ภาคส่ ว น ซึ่ งในเวลาต่ อ มาเทศบาลตำ � บลวั ง กรด
ซึ่งประสบปัญหาเรื่องร้องเรียนจากการประกอบกิจการ
โรงสีข้าวเช่นเดียวกับเทศบาลตำ�บลเนินปอ อีกทั้งเห็น
แบบอย่ า งการดำ � เนิ น งานที่ ป ระสบความสำ � เร็ จ จาก
เทศบาลตำ�บลเนินปอ จึงตัดสินใจประยุกต์ใช้ HIA
เพื่ อ จั ดการปั ญ หาเรื่องร้องเรีย นและเพื่อให้ได้ข้ อมู ล
มายกร่างเทศบัญญัติ ส่วนองค์การบริหารส่วนตำ�บล
ดงเสือเหลืองนั้นเริ่มมองเห็นประโยชน์จากการทำ� HIA
เพราะเห็นว่าเป็นกระบวนการที่สร้างการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกระบวนการที่ได้รับ
การยอมรับจากประชาชน จึงเล็งเห็นว่าควรนำ� HIA
มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่น จึงทำ�การสำ�รวจสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่
และคัดเลือกประเด็นทีเ่ ป็นปัญหาจากการประกอบกิจการ
เลี้ ย งสุ ก ร ซึ่ ง เป็ น ประเด็ น ที่ เ ป็ น ปั ญ หามากที่ สุ ดใน
ขณะนั้น สำ�หรับเทศบาลตำ�บลสลกบาตรนั้น พิจารณา
ประเด็ น ด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่ แ ล้ ว เห็ น ว่ า
ตลาดสดของเทศบาลนั้นควรมีการจัดการด้านสุขาภิบาล
เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งกระจายเชื้อโรคสู่ประชาชน รวมทั้ง
ควรสร้ า งวิ นั ยในการรั ก ษาความสะอาดให้ แ ก่ พ่ อ ค้ า
แม่ค้า ประกอบกับทีมงานของเทศบาลฯ ต้องการเรียนรู้
กระบวนการ HIA จึงได้เลือกทำ� HIA เพื่อสร้างการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการปรับปรุงและพัฒนา
ตลาดสดของเทศบาล
		- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแต่งตั้ง
คณะทำ�งาน: โดย อปท. ทำ�การประสานหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและประชุ ม ชี้ แ จงแนวคิ ด การนำ � HIA
มาประยุกต์ใช้เพื่อจัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ พร้อมทั้งปรึกษาหารือเพื่อจัดตั้งคณะทำ �งาน
โดยมีหน่วยงานที่สนับสนุนองค์ความรู้ด้าน HIA และ
เกี่ ย วกั บ ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพจากสิ่ ง แวดล้ อ ม คื อ
กรมอนามัย (ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง และศูนย์อนามัย)
สำ � นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ในพื้ น ที่ (สำ � นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และกำ�แพงเพชร) หน่วยงาน
สนับสนุนองค์ความรูเ้ ฉพาะด้าน ได้แก่ สำ�นักงานปศุสตั ว์
อำ�เภอ สำ�นักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัด สำ�นักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นอกจากนี้
ยังมีหน่วยงานระดับพืน้ ทีซ่ งึ่ มีการประสานการดำ�เนินงาน

ร่ ว มกั น ได้ แ ก่ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำ � บล
สำ�นักงานท้องถิ่นอำ�เภอ ในกรณีที่คัดเลือกกิจการหรือ
มีประเด็นปัญหาที่จะทำ� HIA ชัดเจนแล้ว อปท.จะเชิญ
ผู้ ป ระกอบการ และตั ว แทนประชาชนเข้ า ร่ ว มเป็ น
คณะทำ�งาน ทัง้ นี้ อปท.ได้วเิ คราะห์บทบาทและศักยภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) ตั้งแต่เริ่มต้น
และเล็งเห็นว่า อสม. จะสามารถสนับสนุนการดำ�เนิน
งานในพื้นที่อย่างดี จึงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความเชื่อมโยงของมลพิษจากสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ
โดยการจัดอบรมให้ความรู้ หรือชี้แจงในการประชุม
อสม. ประจำ�เดือน
2) ระยะดำ�เนินงานตามขั้นตอน HIA โดย
ประยุกต์ใช้ขั้นตอน HIA ดังนี้
		- การกลั่ น กรอง (Screening) แต่ ล ะ
อปท. ดำ�เนินการด้วยหลักการคล้ายกันคือ เพื่อกำ�หนด
ประเด็นปัญหาในการทำ� HIA แต่วิธีการอาจแตกต่างกัน
บ้าง ได้แก่ การสำ�รวจสถานการณ์ปัญหาด้านอนามัย
สิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่ โ ดยอาศั ย กลไกการทำ � งานของ
อสม. การทบทวนข้ อมู ล สถิ ติ เ รื่ องร้ องเรี ยนในพื้ นที่
จากนัน้ จึงประชุมหารือคณะทำ�งานเพือ่ พิจารณาเป้าหมาย
ของการทำ� HIA ร่วมกัน ซึ่งเทศบาลตำ�บลเนินปอ
เทศบาลตำ � บลวั ง กรด ได้ กำ � หนดเป้ า หมายการทำ �
HIA ให้ได้ข้อมูลและข้อเสนอเพื่อประกอบการยกร่าง
เทศบัญญัติควบคุมการประกอบกิจการโรงสีข้าวด้วย
เครื่องจักร และองค์การบริหารส่วนตำ�บลดงเสือเหลือง
กำ�หนดเป้าหมายการทำ� HIA ให้ได้ข้อมูลและข้อเสนอ
เพื่อประกอบการยกร่างเทศบัญญัติควบคุมการประกอบ
กิจการเลี้ยงสุกร ส่วนเทศบาลตำ�บลสลกบาตร มีเป้าหมายในการทำ� HIA เพื่อนำ�ข้อเสนอมาตรการฯ ไปใช้
ในการกำ�หนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ กรณีการ
จัดการตลาดสดเทศบาล
		- การกำ�หนดขอบเขต (Scoping) มีการ
ประชุมหารือคณะทำ�งานเพือ่ จัดทำ�ร่างขอบเขตการศึกษา
ในเบื้องต้น จากนั้นจะดำ�เนินการจัดเวทีสาธารณะให้ผู้มี
ส่วนได้เสียให้ข้อคิดเห็น/ข้อห่วงกังวลเพิ่มเติม อย่างไร
ก็ตามในขั้นตอนนี้มีการจัดเวทีสาธารณะมากกว่า 1 ครั้ง
เพื่อให้เทศบาลได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดำ�เนินงาน
ให้ ผู้ ป ระกอบการได้ บ อกเล่ า รายละเอี ย ดของสถาน
ประกอบการและกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ ประเด็น
ปัญหา/ผลกระทบที่เกิดขึ้น ได้นำ�เสนอและรับฟังข้อคิด
เห็นต่อขอบเขตการศึกษาเพิ่มเติม ได้ร่วมจัดทำ�หรือ
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พิจารณาเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และได้ชแี้ จง
แผนการดำ�เนินงานทั้งหมด ซึ่ง อปท.เห็นว่าการจัดเวที
สาธารณะเป็นส่วนสำ�คัญมากของการดำ�เนินงาน HIA
เพราะนอกจากเป็นเวทีให้ อปท. และผู้ประกอบการได้
ชี้แจงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการสื่อสารหรือสร้างความเข้าใจ
ให้ ป ระชาชนได้ ท ราบถึ ง กระบวนการผลิ ต มลพิ ษ /
สิ่งคุกคามต่อสุขภาพที่เกิดขึ้น และประเด็นที่ต้องมีการ
ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพร่วมกันแล้ว ยังเป็นเวทีทสี่ ร้าง
ความเข้าใจให้ตรงกัน
		- การประเมินผลกระทบ (Appraisal) หรือ
การรวบรวมและวิเคราะห์ เมื่อจัดทำ�ขอบเขตการศึกษา
เรียบร้อยแล้ว คณะทำ�งานทำ�การเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามประเด็นการศึกษา เครื่องมือและวิธีการที่ระบุไว้
ในขั้นตอนการกำ�หนดขอบเขต โดยองค์การบริหารส่วน
ตำ � บลดงเสื อ เหลื อ งและเทศบาสลตำ � บลสลกบาตร
มีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ส่วนเทศบาลตำ�บล
เนินปอและเทศบาลตำ�บลวังกรด เก็บข้อมูลโดยใช้แบบ
สอบถามร่วมกับการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย
เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ ซึง่ ได้ประสานขอความอนุเคราะห์
เจ้าหน้าทีแ่ ละเครือ่ งมือตรวจวัดจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ทำ�การวิเคราะห์ข้อมูลและอธิบายผลด้วยสถิติพรรณนา
(ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ) หากประเด็นใดกระทบ
ต่ อ ประชาชนในทางลบเป็ น ส่ ว นใหญ่ จำ � เป็ น ต้ อ งมี
มาตรการจัดการ โดยจัดประชุมคณะทำ�งานเพือ่ วิเคราะห์
ข้อมูลและสรุปประเด็นผลกระทบ ทั้งนี้สามารถจัดทำ�
ข้อเสนอมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาในแต่ละประเด็นไว้
ในเบื้องต้นได้ในการประชุมคณะทำ�งานคราวเดียวกัน
หรือจะแยกทำ�ในการประชุมครั้งถัดไปก็ได้
		- การจัดทำ�ข้อเสนอมาตรการป้องกันและ
ลดผลกระทบ (Reporting and Recommendation)
ประเด็ น ผลกระทบที่ ไ ด้ จ ากขั้ น ตอนการประเมิ น ผล
กระทบ จะนำ�มาพิจารณามาตราป้องกันหรือแก้ไขปัญหา
ซึ่งข้อมูลผลการศึกษา ข้อสรุปผลกระทบ และมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา จะต้องนำ�ไปสื่อสารโดยการจัด
เวทีสาธารณะให้ประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสียได้รบั ทราบ
พร้อมทั้งเปิดรับฟังข้อเสนอแนะต่อมาตรการฯ เพื่อให้
มีความครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน
ซึ่ ง จะทำ �ให้ ก ารนำ � ข้ อ มู ล และมาตรการเหล่ า นั้ นไปใช้
ประโยชน์ต่อไปนั้นมีความชอบธรรม
3) ระยะการนำ�ข้อเสนอไปใช้ โดยข้อมูลและ
ข้อเสนอจากกระบวนการ HIA นำ�ไปใช้ใน 2 ลักษณะ
ดังนี้
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		- การนำ�ข้อเสนอมาตรการฯ ไปใช้ในการ
กำ�หนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งจาก
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ จะเห็ น ว่ า เทศบาลตำ � บลสลกบาตร
ได้ นำ � ข้ อ มู ล ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพและข้ อ เสนอแนะ
มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา ไปใช้ในการกำ�หนดนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยมาตรการฯ ส่วนใหญ่เป็น
บทบาทหน้าที่ของเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจำ�เป็น
ต้องดำ�เนินกิจกรรมหรือโครงการเพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
อาคารและสุขลักษณะของตลาดสด ในขณะเดียวกัน
มาตรการฯ บางส่วนเป็นบทบาทหน้าทีข่ องผูค้ า้ ขายภายใน
ตลาด ซึ่งถือเป็นกฎระเบียบที่เกิดขึ้นจากการมีข้อตกลง
ร่วมกันและจำ�เป็นต้องปฏิบัติตาม
		- เป็นข้อมูลประกอบในการยกร่างข้อกำ�หนด
ท้องถิน่ ภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.2535
จากการศึกษา เทศบาลตำ�บลเนินปอ เทศบาลตำ�บล
วังกรด ได้นำ�ผลการทำ� HIA ไปเป็นข้อมูลประกอบการ
ยกร่างข้อกำ�หนดท้องถิ่น (สำ�หรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ระดับเทศบาล เรียกว่า เทศบัญญัต)ิ เพือ่ ควบคุม
กิจการโรงสีข้าวด้วยเครื่องจักร และองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลดงเสือเหลือง ได้นำ�ผลการทำ� HIA ไปเป็น
ข้อมูลประกอบการยกร่างข้อกำ�หนดท้องถิ่น (สำ�หรับ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ระดั บ องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตำ�บล เรียกว่า ข้อบัญญัตติ �ำ บล) เพือ่ ควบคุมกิจการ
การเลี้ยงสุกร เนื่องจากได้กำ�หนดเป้าหมายไว้ตั้งแต่
เริ่มแรก ในขณะเดียวกันมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทีเ่ ร่งด่วนและสามารถดำ�เนินการได้ทนั ที จะแนะนำ�
ให้ผู้ประกอบการดำ�เนินการแก้ไขปรับปรุง ซึ่งเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
สำ�หรับการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
ขององค์การบริหารส่วนท้องถิน่ ในการศึกษานีใ้ ช้กลไกการ
ดำ�เนินงานของ อสม. ให้ช่วยสำ�รวจสถานการณ์และ
ตรวจสอบการดำ�เนินการของผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุง
แก้ไขปัญหา และมีการรายงานประเด็นที่พบเห็นในการ
ประชุม อสม. ประจำ�เดือน หากมีรายงานว่าผู้ประกอบ
กิจการดำ�เนินการใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำ�หนดของ
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของเทศบาลจะลงพื้นที่ตรวจสอบ
ต่อไป นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบข้อมูลเหตุร้องเรียน
เหตุร�ำ คาญในพืน้ ทีเ่ พือ่ ประเมินผลมาตรการป้องกันแก้ไข
ปัญหาที่กำ�หนดไว้ และกำ�หนดมาตรการเพิ่มเติมตาม
ความเหมาะสมต่อไป
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4.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จของการ
ดำ�เนินงาน
พบว่ า ปั จ จั ย ภายในหน่ ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น
การดำ�เนินงานประยุกต์ใช้ HIA ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น คือ นโยบายของผู้บริหารหน่วยงานที่ให้
ความสำ�คัญต่อการคุม้ ครองสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้ง อปท.มีทีมทำ�งาน
ที่เข้มแข็งและใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นให้เกิดผลสำ�เร็จ สำ�หรับ
ปัจจัยภายนอกหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนให้การดำ�เนิน
งานประสบความสำ�เร็จ คือ การมีหน่วยงานสาธารณสุข
ทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ ที่ให้คำ�ปรึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และการมีเครือข่ายการทำ�งานในระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ด้วยกันในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ทีค่ อยแบ่ง
ปันประสบการณ์ ข้อมูลองค์ความรู้ รวมถึงเทคนิควิธกี าร
ทำ�งาน
อย่างไรก็ตามทีมงานของ อปท.ยังขาดทักษะ
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติและการประมวลผลในทาง
สถิติ รวมถึงยังขาดทักษะและประสบการณ์ดา้ นการเขียน
เอกสารวิชาการ

5. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา

จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประยุกต์ใช้ HIA ในการแก้ไขและจัดการ
ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยดำ�เนินการ
ตามแนวคิดและหลักการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
5 ขั้นตอน [4] ทั้งนี้การดำ�เนินงานเพื่อให้เป็นไปตาม
บทบาทของหน่วยงานซึ่งมีภารกิจประจำ�อยู่นั้น จำ�เป็น
ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ เพื่อให้ดำ�เนินงานได้สำ�เร็จ
ลุล่วงและนำ�ผลการดำ�เนินงานหรือข้อมูลที่ได้จากการ
ทำ� HIA ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ การจัดการด้านอนามัย
สิ่ ง แวดล้ อ มของท้ อ งถิ่ นได้ ต ามเป้ า หมายที่ กำ � หนดไว้
ดังนั้นขั้นตอนการดำ�เนินงานประยุกต์ใช้ HIA ของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จึ ง สรุ ป โดยรวมได้ เ ป็ น
3 ระยะ คือระยะเตรียมการ ระยะดำ�เนินการตาม
ขั้นตอน HIA และระยะการนำ�ข้อเสนอไปใช้ ดังแสดง
ในรูปภาพที่ 1

รูปที่ 1 ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ HIA
ในระดับท้องถิ่น

การดำ � เนิ น งานตามขั้ น ตอนดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
มีความจำ�เป็นต้องมีการจัดเวทีสาธารณะหรือเวทีรับฟัง
ความคิ ด เห็ น ของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย อย่ า งน้ อ ย 2 ครั้ ง
โดยการจัดเวทีฯ มีความสำ�คัญในแง่เป็นการเปิดพื้นที่
สำ�หรับสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน รับทราบข้อมูลร่วมกัน
และเป็นเวทีส�ำ หรับการหาข้อตกลงร่วมกันอีกด้วย ถือได้
ว่าเป็นการพัฒนาท้องถิน่ โดยการมีสว่ นร่วมของประชาชน
[5] การที่ผลกระบวนการ HIA นำ�ไปสู่การออกข้อ
กำ � หนดท้ อ งถิ่ น หรื อ แม้ แ ต่ ก ารอนุ มั ติ โ ครงการพั ฒ นา
ท้องถิน่ นัน้ ถือได้วา่ เกิดการขับเคลือ่ นกระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่นในระดับนโยบาย ซึ่งจะเป็นการปกป้องสุขภาพ
และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน [6] สำ�หรับทีมทำ�งาน
HIA ของ อปท. ยังมีพัฒนาการด้านทักษะการวิเคราะห์
ความเชือ่ มโยงของปัญหามลพิษกับสุขภาพ ดังจะเห็นได้
จากการนำ�หลักการแนวคิด HIA ไปใช้จดั การปัญหาเหตุ
รำ�คาญด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมในกรณีอนื่ ๆ ทีเ่ ป็นปัญหา
ในพื้ น ที่ แนวคิ ด นี้ ถู ก ถ่ า ยทอดไปยั ง อาสาสมั ค ร
สาธารณสุ ข ประจำ � หมู่ บ้ า น ซึ่ ง ถู ก คาดหวั ง ว่ า จะเป็ น
ผู้ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน
ต่อไป อย่างไรก็ตาม การติดตามตรวจสอบและประเมิน
ผลของ อปท. นัน้ แม้วา่ จะสามารถอาศัยกลไกการดำ�เนิน
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งานของ อสม. หรื อ พิ จ ารณาข้ อ มู ล เหตุ ร้ อ งเรี ย น
เพือ่ ติดตามผลการบังคับใช้มาตรการฯ ต่างๆ แต่ยงั ถือว่า
มีรูปแบบการดำ�เนินงานที่ไม่ชัดเจนนัก ซึ่งควรมีการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพต่อไป

6. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการศึกษา
ไปใช้

จากผลการศึกษา การประยุกต์ใช้หลักการและ
ขัน้ ตอน HIA ในระดับท้องถิน่ นัน้ สามารถจัดการปัญหา
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท้องถิ่นได้ตรงตามสภาพ
ปัญหาและเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นแต่ละแห่ง
กรมอนามัยจึงควรส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ให้เข้าใจในหลักการ HIA และความเชือ่ มโยงกับบทบาท
ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งจะ
ทำ�ให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากขึน้
การจัดทำ�คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานให้กับองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ควรมีความชัดเจนและสามารถ
ปฏิบัติตามได้จริง รวมถึงแสดงทางเลือกในการประยุกต์
หลักการแนวคิดในแต่ละขั้นตอน และพัฒนานำ�ร่อง
อปท. ให้ดำ�เนินการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
อย่างมีรูปแบบการดำ�เนินงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ควรส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ค วามตระหนั ก และเห็ น ความ
สำ�คัญของการปกป้องสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่รับผิดชอบงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในด้าน
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ควรเพิ่มหัวข้อการ
ฝึกอบรมหรือฝึกปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม
ทางสถิติและการประมวลผลข้อมูล รวมถึงการเขียน
รายงานการศึกษาหรือรายงานผลการดำ�เนินงานด้วย

7. กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาครั้งนี้ สำ�เร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเทศบาลตำ�บลเนินปอ
เทศบาลตำ�บลวังกรด องค์การบริหารส่วนตำ�บลดงเสือเหลือง จังหวัดพิจิตร และเทศบาลตำ�บลสลกบาตร
จังหวัดกำ�แพงเพชร ที่กรุณาให้ข้อมูลที่สำ�คัญยิ่งในการ
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ศึ ก ษานี้ ขอขอบคุ ณ สำ � นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
พิจิตร ที่ร่วมลงพื้นที่และติดต่อประสานองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่ น ขอขอบคุ ณ ศู น ย์ อนามั ยที่ 8 จั งหวั ด
นครสวรรค์ ที่ประสานหน่วยงานในระดับพื้นที่ให้อย่างดี
และเจ้าหน้าที่กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรม
อนามัย ทุกท่านที่ช่วยเหลือประสานงาน จัดการงบ
ประมาณร่วมลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล และให้ความ
ช่วยเหลือต่างๆ จนกระทัง่ ผลการศึกษาครัง้ นีส้ ำ�เร็จลุลว่ ง
ด้วยดี
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บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ
ทั้งเชิงลบและเชิงบวก ในมิติทางกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อสุขภาพและการ
ส่งเสริมสุขภาพของชุมชนทีอ่ าศัยอยูใ่ กล้บริเวณสถานทีฝ่ งั กลบมูลฝอยของเทศบาลตำ�บลชุมพวง โดยมีขนาดตัวอย่าง
90 ครัวเรือน จากประชากร 295 ครัวเรือน เครื่องมือในการศึกษาประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ครัวเรือน เครื่องตรวจ
วัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) เครื่องวัดก๊าซมีเทน (CH4) และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และแบบสํารวจ
และประเมินความชุกชุมของแมลงวัน เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 27-31 พ.ค. 2556 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ
สัมภาษณ์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำ�สุด สูงสุด
ผลการศึกษา พบว่าประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้สถานที่ฝังกลบมูลฝอยส่วนใหญ่ได้รับความรำ�คาญเรื่อง
กลิ่นเหม็น ฝุ่น/ควันไฟ พาหะนำ�โรค (แมลงวัน) ร้อยละ 77.8 โดยพาหะนำ�โรค (แมลงวัน) มีความรุนแรงระดับมาก
ที่สุด ร้อยละ 61.1 โดยผลกระทบด้านร่างกายที่กลุ่มตัวอย่างคาดว่าจะเป็นสาเหตุจากการฝังกลบมูลฝอย ได้แก่
ทำ�ให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ 76.7 เป็นแหล่งกำ�เนิดแมลงและสัตว์น�ำ โรค ซึง่ เป็นสาเหตุ
ให้เกิดโรคติดต่อต่างๆ ในชุมชน ร้อยละ 72.2 ทำ�ให้เกิดโรคผิวหนัง ผื่นคันและผิวหนังอักเสบ ร้อยละ 68.9 ทำ�ให้
เวียนศีรษะ/คลื่นไส้/อาเจียนจากกลิ่นรบกวน ร้อยละ 74.4 ผลกระทบด้านจิตใจ ได้แก่ มีความกังวลใจว่าผลกระทบ
จากการฝังกลบมูลฝอยจะส่งผลต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัว ร้อยละ 73.3 ความเดือดร้อนรำ�คาญทีไ่ ด้รบั กลิน่
เหม็นจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอย ร้อยละ 71.1 มีความเดือดร้อนรำ�คาญที่มีแมลงวัน/หนู/ยุง/แมลงหวี่ จำ�นวนมาก
มารบกวนในชีวิตประจำ�วัน ร้อยละ 75.6 ความกังวลใจต่อการใช้น้ำ�บ่อ/น้ำ�บาดาลในการอุปโภคบริโภค ร้อยละ 72.2
ส่วนผลกระทบด้านสังคม เช่น ทำ�ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับเทศบาลตำ�บลชุมพวง ร้อยละ 55.6 ทำ�ให้
ชุมชนอื่นรังเกียจ ร้อยละ 43.3 ทำ�ให้ชาวบ้านย้ายบ้านเรือนไปอยู่ชุมชนอื่น ร้อยละ 27.8 และงานบุญ/ประเพณี/
วัฒนธรรมบางอย่างหายไป ร้อยละ 36.7 สำ�หรับผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) พบว่า บริเวณสถาน
ที่ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาลตำ�บลชุมพวง ตรวจพบสารอินทรีย์ระเหยง่าย 1.52 ppm ส่วนก๊าซมีเทน และก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ตรวจไม่พบ ส่วนผลการสํารวจความชุกชุมของแมลงวัน พบว่า บริเวณที่ฝังกลบมูลฝอยมีความ
ชุกชุมของแมลงวัน = 35 หน่วย
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ดังนั้นทางเทศบาลตำ�บลชุมพวงจึงควรมีมาตรการแก้ไข/ป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้ง
มีการกำ�หนดนโยบาย แผนงาน หรือโครงการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยชุมชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาล มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทาง
แก้ไขปัญหามูลฝอยร่วมกับเทศบาล เพื่อที่เทศบาลจะได้นำ�ไปวางแผนจัดทำ�โครงการที่ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด

คำ�สำ�คัญ: การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ, ผลกระทบต่อสุขภาพ, สถานที่ฝังกลบมูลฝอย

Abstract

A cross-sectional descriptive study was conducted to assess the health impacts, both positive
and negative, including physical and mental health, and the impact on the society of a municipal
solid waste disposal site at Chumphuang Municipality, Nakhon Ratchasima Thailand. Suggestions
are made how to prevent, control and reduce the health impact in relation to land fill sites in order
to promote and support community health. The population investigated included representatives
of 90 affected households near the Chumphuang Municipality landfill site out of a total of 295
households. The sample size and locations were selected by a simple random sampling. Four tools
were employed for this study. The first was a questionnaire, the results from which were analyzed
by a SPSS software program. Mini RAE 2000 for measured of Volatile Organic Compounds (VOCs).
Gas detector (Ventis MX4) for measured Methane, Hydrogensulfide. In addition, a Fly Grill Count
Technique was used in this study.
Results showed that 77.8% of the population adjacent to the Chumphuang Municipality
landfill site was impaired by dust, smoke, vector, and odor gas emitted from waste fermentation.
The vector was the most severity level that was 61.1%. Physical health was impaired by
respiratory diseases, vector borne diseases, dermatitis, and squeamish 76.7%, 72.2%, 68.9% and
74.4% of respondents, respectively. The main negative impacts on mental health were the
community’s concerns about health of their family members 73.3%; stress from odor 71.1%;
the annoyance caused by insects and rodents 75.6%; and concerned with drinking water 72.2%.
The main negative social impacts are controversial between communities and the Chumphuang
Municipality 55.6%; feelings of disgust reflect from other communities 43.3%, move to other
communities 27.8%; and lost culture 36.7%. The results of gaseous measurement showed that
Volatile Organic Compounds (VOCs) released from the Chumphuang Municipality landfill 1.52 ppm
while methane and hydrogensulfide was undetectable. The fly grill count techniques was applied.
The results showed that there were 35 units.
Therefore, public health management plans, safeguards, and health mitigation measures
as well as health promotion activities are needed to be addressed by Chumphuang Municipality.
In addition, community participation is crucial for ensure meaningful engagement. Also, the
municipality must plan the projects for solving the problems that were from the most effected
to the people.

Keyword: Health Impact Assessment, Health impact, Landfill
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1. บทนำ�
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ปั จ จุ บั น ปั ญ หาการกำ � จั ด มู ล ฝอยกำ � ลั ง เป็ น
ปัญหาใหญ่ของหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
อุตสาหกรรมต่างๆ มีการลักลอบส่งมูลฝอยไปทิ้งยัง
ประเทศด้อยพัฒนา แม้ประเทศไทยเองก็มีการลักลอบ
นำ�มูลฝอยไปทิ้งตามที่สาธารณะ ซึ่งปรากฏเป็นข่าวตาม
สื่อต่างๆอยู่เนืองๆ และก็กำ�ลังเผชิญกับปัญหาการกำ�จัด
ที่ นั บ วั น จะทวี ค วามรุ น แรงขึ้ น ตลอดเวลาและยั ง ไม่
สามารถหาทางออกที่ดีได้ เช่น การหาพื้นที่ว่างเปล่า
ห่ า งไกลเป็ น ที่ ทิ้ ง มู ล ฝอยก็ มั ก ได้ รั บ การต่ อ ต้ า นจาก
ประชาชนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีอ่ ยูเ่ สมอในขณะทีป่ ริมาณมูลฝอย
ของประเทศไทยยังคงสูงขึ้น
จากรายงานของกรมควบคุ ม มลพิ ษ พบว่ า
ในปี พ.ศ.2555 มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ
16 ล้านตัน และมีการนำ�ไปกำ�จัดอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการเพียง 5.8 ล้านตัน หรือร้อยละ 36 ส่วนมูลฝอย
ที่เหลือกว่า 10 ล้านตัน ถูกกำ�จัดทิ้งโดยการเผา กองทิ้ง
ในบ่อดินเก่าหรือพื้นที่รกร้าง[1]
สำ � หรั บ สถานที่ ฝั ง กลบมู ล ฝอยขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทั่ ว ประเทศพบว่ า ส่ ว นใหญ่ ยั ง มี
ประสิทธิภาพการดำ�เนินงานไม่ดีนัก เนื่องมาจากการ
บริหารจัดการระบบยังไม่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนขาด
การวางแผนการดำ�เนินงาน และการบำ�รุงรักษาเครือ่ งจักรกลและอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานที่ฝังกลบมูลฝอย การขาดแคลนบุคลากรและทักษะความเชีย่ วชาญในการเดินระบบ
ที่ถูกต้อง จึงทำ�ให้ระบบฝังกลบมูลฝอยมีประสิทธิภาพ
ไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ในระยะแรก ซึ่งจะก่อให้
เกิ ด ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มในช่ ว งระหว่ า งการ
ดำ�เนินงาน และการต่อต้านจากประชาชนที่อาศัยอยู่
บริเวณใกล้เคียง[2]
แนวทางหนึ่ ง ที่ จ ะแก้ ปั ญ หาดั ง กล่ า วได้ อ ย่ า ง
เป็นรูปธรรม คือการลดปริมาณมูลฝอยที่จะเข้าสู่ระบบ
กำ�จัดโดยกระบวนการลด การใช้ซ้ำ� และรีไซเคิล การ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) รวมทั้งการกำ�จัดมูลฝอย
ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน ที่เน้นการนำ�
มูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบต่างๆ เช่น

การหมั ก ทำ � ปุ๋ ย หรื อ แปรรู ป เป็ น พลั ง งานทดแทน
เป็นต้น สำ�หรับทางเลือกเทคโนโลยีในการกำ�จัดมูลฝอย
ขึ้นอยู่กับปริมาณ คุณลักษณะของมูลฝอย สภาพพื้นที่
และความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการ
บริหารจัดการ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจให้
เอกชนมีสว่ นร่วมในการลงทุนก่อสร้าง และบริหารจัดการ
มูลฝอย โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกำ�หนด
อั ต ราค่ า บริ ก ารให้ มี ค วามเหมาะสมและควบคุ ม การ
ดำ � เนิ น การให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ รวมถึ งให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบ
การดำ�เนินงาน เพื่อให้เกิดการยอมรับจากทุกภาคส่วน[2]
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Health
Impact Assessment: HIA) เป็นเครือ่ งมือสำ�คัญในการ
คุ้ ม ครองและส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของประชาชนจากการ
ดำ�เนินนโยบาย โครงการพัฒนา แผนงาน กิจกรรมต่างๆ
ทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน โดยจะเน้นกระบวนการ
การมี ส่ว นร่ ว มของประชาชนและผู้ มีส่ว นได้ ส่ว นเสี ย
ในทุกภาคส่วน สามารถใช้เพื่อตรวจสอบผลกระทบ
ด้านสุขภาพทีอ่ าจเกิดขึน้ จากนโยบาย แผนงาน โครงการ
และกิ จ กรรม หรื อใช้ ท บทวนและประเมิ น ผลการ
ดำ�เนินงานของนโยบายหรือโครงการที่ผ่านมา เพื่อร่วม
กันกำ�หนดแนวทางปรับปรุง แก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพ
ที่อาจเกิดขึ้น[3]
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มี
ความใกล้ ชิ ด ประชาชนและมี อำ � นาจหน้ า ที่ ใ นการจั ด
บริการสาธารณสุขให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
เพือ่ ส่งเสริมการดำ�รงชีวติ ทีด่ ี และสุขภาวะของประชาชน
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องจัดการรวบรวม
เก็ บ ขนมู ล ฝอย และนำ �ไปกำ � จั ด ซึ่ งการดำ � เนิ น การ
ดังกล่าว อาจจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
กำ � หนดสุ ข ภาพ และเกิ ด ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของ
ประชาชนในชุมชนโดยตรงและโดยอ้อม ทั้งในทางลบ
และทางบวก ยิง่ ถ้าเป็นผลกระทบต่อชุมชนอย่างร้ายแรง
ยิ่งต้องมีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ[4]
ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 และ
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ที่กระจายอำ�นาจ
ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และมี เ จตนารมณ์
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ที่ ต้ อ งการให้ ก ารประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพเป็ น
กระบวนการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั นในสั ง คม ในการร่ ว มกั น
พิจารณาผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดต่อประชาชน
ดังนัน้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จึงต้องเปิดรับฟังความ
คิ ด เห็ น ของประชาชนในกระบวนการจั ด การมู ล ฝอย
เพือ่ ให้ประชาชนรับทราบและแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
รายละเอียดของการจัดการมูลฝอยทั้งระบบที่จะดำ�เนิน
การในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรมีการ
ประยุกต์ใช้กระบวนการ HIA ในการดำ�เนินการตรวจ
สอบ แก้ไขปัญหาผลกระทบ แม้จะเป็นเหตุร�ำ คาญก็ตาม
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีจ่ ะต้องเปิดเผยต่อประชาชนผูร้ อ้ งเรียน
หรือผู้ได้รับผลกระทบ[4]
เทศบาลตำ�บลชุมพวงมีพื้นที่ 9.11 ตาราง
กิโลเมตรหรือประมาณ 6,170 ไร่ แต่สถานที่ฝังกลบ
มูลฝอยจะอยู่นอกเขตเทศบาล คืออยู่บริเวณสวนป่า
ชุมชนบ้านภูดินทอง ตำ�บลโนนรัง อำ�เภอชุมพวง ซึ่งอยู่
ห่างจากที่ทำ�การเทศบาล ประมาณ 7 กิโลเมตร โดยมี
พื้นที่ทั้งหมด 100 ไร่ เริ่มใช้กำ�จัดมูลฝอยเมื่อปี พ.ศ.
2541 ปัจจุบันใช้พื้นที่ในการกำ�จัดไปแล้ว ประมาณ
ร้อยละ 35 โดยเป็นการกำ�จัดแบบการเทกองที่มีการ
ควบคุม (Controlled Dump) ซึ่งมีการบดอัดและกลบ
ทั บ มู ล ฝอยเป็ น บางครั้ ง แต่ ไ ม่ มี ก ารปู พื้ น ด้ ว ยแผ่ น
พลาสติกชนิดที่มีความหนาแน่นสูง ซึ่งมีปัญหาในการ
ดำ�เนินการคือ มีการต่อต้านและร้องเรียนจากชุมชน
ในช่วงทีย่ งั ไม่มกี ารฝังกลบ และเกีย่ วข้องกับประสิทธิภาพ
ของระบบ สำ�หรับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงสถานที่ฝังกลบ
มูลฝอยอยู่ห่างประมาณ 2-4 กิโลเมตร และมีแหล่งน้ำ�
สาธารณะ เช่น คลอง ห้วย ที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่
ฝั ง กลบมู ล ฝอยประมาณ 1.5 กิ โ ลเมตร สำ � หรั บ
ปริมาณมูลฝอยที่นำ�ไปกำ�จัดมีปริมาณวันละ 6.78 ตัน
เฉพาะของเทศบาลเองประมาณวันละ 6.72 ตัน และ
หน่วยงานอื่นๆ ประมาณวันละ 0.06 ตัน[5]
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ในฐานะองค์กร
หลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับเทศบาล
ตำ�บลชุมพวง ศึกษาเรื่องการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพของชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณสถานที่ฝังกลบ
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มู ล ฝอยของเทศบาลเพื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ผลกระทบ
ต่ อ สุ ข ภาพที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น หรื อ เกิ ด ขึ้ น แล้ ว จากการ
จัดการมูลฝอยของเทศบาลตำ�บลชุมพวง รวมทั้งเพื่อหา
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้น
กับประชาชน

2. วัตถุประสงค์

เพื่ อ ศึ ก ษาผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ มาตรการ
ป้องกัน/ลดผลกระทบต่อสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ
ของชุ ม ชนที่ อ าศั ย อยู่ ใ กล้ กั บ บริ เ วณสถานที่ ฝั ง กลบ
มูลฝอยของเทศบาลตำ�บลชุมพวง อำ�เภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

3. วิธีดำ�เนินการวิจัย

3.1 รูปแบบการวิจัย
เป็นการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive study)
แบบช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross sectional study)
เพื่อรวบรวมข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพด้านร่างกาย
จิตใจ และด้านสังคมทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ โดยการ
ประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ในระดับโครงการเกีย่ วกับการจัดการมูลฝอยของเทศบาล
ตำ�บลชุมพวง อำ�เภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา และ
อาศัยกรอบแนวคิดปัจจัยกำ�หนดสุขภาพของประเทศ
แคนาดา ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ
เศรษฐกิจและสังคม
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ศึ ก ษาได้ แ ก่ ค รั ว เรื อ นที่ ค าดว่ า
ได้รับผลกระทบจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาล
ตำ�บลชุมพวง ที่อยู่ใน 4 หมู่บ้าน จาก 3 ตำ�บล ได้แก่
บ้านพันธ์เจริญ ตำ�บลชุมพวง บ้านภูดินทอง และบ้าน
ใหม่ปฏิรูป ตำ�บลโนนรัง และบ้านหนองตะครองใหญ่
ตำ�บลโนนยอ ที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากสถานที่
ฝังกลบมูลฝอย
สำ�หรับการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการตอบ
แบบสั ม ภาษณ์ ข องตั ว แทนครั ว เรื อ นที่ อ าศั ย อยู่ ใ กล้
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สถานที่ ฝั ง กลบมู ล ฝอยของเทศบาลตำ � บลชุ ม พวง
อำ�เภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ใช้วิธีการสุ่มร้อยละ
30 จากจำ�นวนครัวเรือนทั้งหมด (295 ครัวเรือน)
ได้จำ�นวน 90 ครัวเรือน แล้วแบ่งสัดส่วนตามระยะห่าง
จากสถานที่ฝังกลบมูลฝอย คือถ้าอยู่ใกล้ก็จะเก็บมาก
ส่วนที่อยู่ไกลออกไปก็จะเก็บน้อยลง โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง อย่างง่าย (Simple Random Sampling)
เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์หวั หน้าครัวเรือนหรือตัวแทน
ครัวเรือน (อายุ 18 ปี ขึ้นไป) หลังคาเรือนละ 1 คน
3.3 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา ประกอบด้วย
		 (1) แบบสัมภาษณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ กล้สถานทีฝ่ งั กลบมูลฝอยของ
เทศบาลตำ�บลชุมพวง อำ�เภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้
		 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
		 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบด้าน
				 สิง่ แวดล้อมจากสถานทีฝ่ งั กลบ
				 มูลฝอย
		 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทาง
				 ด้านร่างกาย ที่คาดว่าจะเกิด
				 จากสถานที่ฝังกลบมูลฝอย
		 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทาง
				 ด้านจิตใจ ทีเ่ กิดจากสถานทีฝ่ งั
				 กลบมูลฝอย
		 ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทาง
				 ด้านสังคมที่เกิดจากสถานที่ฝัง
				 กลบมูลฝอย
		 ส่วนที่ 6 ข้ อ เสนอแนะแนวทางการ
				 ลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
				 ประชาชน และการส่งเสริม
				 สุขภาพชุมชนทีม่ สี าเหตุมาจาก
				 สถานที่ฝังกลบมูลฝอย
		 (2) เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เครือ่ ง
วัดก๊าซ Mini RAE 2000 ใช้ส�ำ หรับตรวจวัดสารอินทรีย์
ระเหยง่าย (VOCs) และเครือ่ งวัดก๊าซ (Gas detector)
Ventis MX4 ใช้สำ�หรับตรวจวัดก๊าซมีเทน (CH4) และ
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)

		 (3) อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ สํ า รวจและประเมิ น
ความชุกชุมของแมลงวัน ได้แก่ ไมระแนง (Fly Grill
Count Techniques)
		 (4) ข้อมูลทุติยภูมิ การเจ็บป่วยที่อาจมี
สาเหตุ ม าจากการจั ด การมู ล ฝอยของเทศบาลตำ � บล
ชุมพวง จากรายงานสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์หวั หน้าครัวเรือนหรือตัวแทนครัวเรือน
(อายุ 18 ปี ขึ้นไป) หลังคาเรือนละ 1 คนและเก็บ
ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ตรวจวัดมลพิษทาง
อากาศที่คาดว่าอาจเกิดจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอย เช่น
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ก๊าซมีเทน (CH4) และ
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และสํารวจความชุกชุม
ของแมลงวั นโดยใช้ ไ ม ร ะแนง (Fly Grill Count
Techniques)
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
(1) ทำ�การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ โดยค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำ�สุด สูงสุด
(2) ทำ�การวิเคราะห์ข้อมูล ที่เป็นปัญหาผล
กระทบต่อสุขภาพ การจัดการมลพิษที่เกิดจากสถานที่
ฝังกลบมูลฝอยแนวทางการลดผลกระทบต่อสุขภาพ
และแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ โดยการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหาจัดกลุ่มประเด็น แล้วนำ�เสนอเชิงพรรณนาในรูป
แบบรายงาน

4. ผลการศึกษา

4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่ า ประชาชนส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ อ ยู่ ใ นช่ ว ง
41-50 ปี (ร้อยละ 26.7) เป็นหัวหน้าครอบครัว
ร้อยละ 64.4 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ร้อยละ
64.4 ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 48.9 และรับ
ทั่วไปจ้าง ร้อยละ 44.4 รายได้เฉลี่ยของครอบครัว
ต่อเดือน อยู่ระหว่าง 5,001-10,000 บาท (ร้อยละ
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54.4) จำ � นวนสมาชิ ก ที่ อ าศั ย อยู่ จ ริ ง ในครั ว เรื อ น
ส่วนใหญ่อยู่ด้วยกัน 4-6 คน (ร้อยละ 48.9) และ
อาศั ย อยู่ ใ นพื้ น ที่ น าน 21-30 ปี (ร้ อ ยละ 52.2)
ส่ ว นครั ว เรื อ นที่ มี ก ลุ่ ม คนเปราะบางพบว่ า มี จำ �นวน
52 ครัวเรือน (ร้อยละ 57.8) โดยกลุ่มคนเปราะบาง
ที่เป็นเด็กมีจำ�นวน 32 ครัวเรือน (ร้อยละ 35.5) และ
เป็นคนชรามีจำ�นวน 29 ครัวเรือน (ร้อยละ 32.2)
สำ�หรับโรคประจำ�ตัวส่วนใหญ่เป็นโรคภูมิแพ้ ร้อยละ
33.3 โดยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา มีสมาชิกในครอบครัว
เจ็บป่วยจนต้องไปรับการรักษาจากสถานบริการสาธารณสุขจำ�นวน 43 ครัวเรือน (ร้อยละ 47.8) และในรอบ
3 เดือนที่ผ่านมา มีสมาชิกในครอบครัวที่มีอาการหรือ
ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงจำ�นวน 18 ครัวเรือน (ร้อยละ
20.0) และเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยส่วนใหญ่เลือกใช้
บริการที่โรงพยาบาลของรัฐ (ร้อยละ 56.7) สำ�หรับวิธี
การกำ�จัดมูลฝอยของชาวบ้าน พบว่า ส่วนใหญ่กำ�จัด
มูลฝอยโดยการเผา (ร้อยละ 72.2) ส่วนระยะห่างจาก
บ้านไปยังสถานทีฝ่ งั กลบมูลฝอยนัน้ ส่วนใหญ่มรี ะยะห่าง
ไม่เกิน 1 กิโลเมตร (ร้อยละ 48.9) สำ�หรับแหล่งน้ำ�
ทีใ่ ช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชนทีพ่ กั อาศัยอยูใ่ กล้
สถานที่ฝังกลบมูลฝอย พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนดื่ม
ทั้งน้ำ�ฝนและน้ำ�ประปา (ร้อยละ 23.3) ส่วนผลกระทบ
ที่มีต่อแหล่งน้ำ�ชาวบ้านตอบว่ามีผลกระทบทั้งต่อน้ำ�ฝน
และน้ำ�ผิวดิน (ร้อยละ 16.7)
4.2 ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มจาก
สถานที่ฝังกลบมูลฝอย
พบว่า ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้สถานที่
ฝังกลบมูลฝอย ส่วนใหญ่ได้รับความรำ�คาญเรื่องกลิ่น
เหม็น ฝุ่น/ควันไฟ พาหะนำ�โรค (แมลงวัน) ร้อยละ
77.8 โดยกลิ่ น เหม็ น มี ค วามรุ น แรงระดั บ มากที่ สุ ด
ร้อยละ 26.7 ฝุ่น/ควันไฟ มีความรุนแรงระดับมากที่สุด
ร้อยละ 31.1 พาหะนำ�โรค (แมลงวัน) มีความรุนแรง
ระดับมากที่สุด ร้อยละ 61.1 ส่วนน้ำ�เสียจากกองขยะ
(น้ำ�ชะขยะ) ได้รับความเดือดร้อนรำ�คาญ ร้อยละ 68.9
โดยมีความรุนแรงระดับมากที่สุด ร้อยละ 17.8 ทัศนียภาพไม่น่าดู ได้รับความเดือดร้อนรำ�คาญ ร้อยละ 75.6
และมีความรุนแรงระดับมากที่สุด ร้อยละ 23.3 และ
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ขาดแคลนแหล่งน้ำ�สะอาดได้รับความเดือดร้อน ร้อยละ
68.9 โดยมีความรุนแรงระดับมากที่สุด ร้อยละ 16.7
4.3 ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพที่ ค าดว่ า จะ
เกิดจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอย
(1) ผลกระทบด้านร่างกาย ส่วนใหญ่เป็นผล
กระทบต่อสุขภาพเชิงลบได้แก่ เป็นแหล่งกำ�เนิดแมลง
และสัตว์นำ�โรค ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโรคติดต่อต่างๆ
ในชุมชนเช่นโรคอุจจาระร่วง ตาแดง ไข้เลือดออก
ร้อยละ 72.2 ทำ�ให้เกิดฝุ่นละออง ควัน กลิ่นเหม็น
ซึง่ เป็นสาเหตุท�ำ ให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดิน
หายใจ ร้อยละ 76.7 ทำ�ให้เกิดโรคผิวหนัง ผื่นคันและ
ผิวหนังอักเสบ ร้อยละ 68.9 ทำ�ให้เวียนศีรษะ/คลื่นไส้/
อาเจียนจากกลิ่นรบกวน ร้อยละ 74.4 ทำ�ให้สมาชิก
ในครอบครัวเจ็บป่วยจนต้องไปรับการรักษาจากสถาน
บริการสาธารณสุขร้อยละ 48.9 และปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยของสมาชิก
ในครัวเรือนร้อยละ 64.4
(2) ผลกระทบด้านจิตใจ มีทั้งผลกระทบเชิง
ลบและเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ความกังวลใจ
ต่อการใช้น�้ำ บ่อ/น้�ำ บาดาลในการอุปโภคบริโภคประชาชน
ส่วนใหญ่ได้รบั ผลกระทบร้อยละ 72.2 มีความเดือดร้อน
รำ�คาญ ที่มีแมลงวัน/หนู/ยุง/แมลงหวี่ เป็นจำ�นวนมาก
มารบกวนในชี วิ ต ประจำ � วั น ร้ อ ยละ 75.6 มี ค วาม
เดือดร้อนรำ�คาญที่ได้รับกลิ่นเหม็นจากสถานที่ฝังกลบ
มูลฝอยร้อยละ 71.1 ความไม่พอใจที่มีขยะปลิวเข้ามา
ในสถานที่อยู่อาศัย/พื้นที่การเกษตร/เลี้ยงสัตว์ ได้รับ
ผลกระทบร้อยละ 70.0 มีความกังวลใจต่อการตั้ง
บ้านเรือนใกล้กับสถานที่ฝังกลบมูลฝอยร้อยละ 73.3
มีความกังวลใจว่าผลกระทบจากการฝังกลบมูลฝอยจะ
ส่งผลต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัวร้อยละ 73.3
ความกังวลใจว่าผลกระทบจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอย
จะส่งผลให้สัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยร้อยละ 64.4 ส่วนผล
กระทบต่อสุขภาพด้านจิตใจในเชิงบวกได้แก่การมีความ
สุขดีกบั การอยูอ่ าศัยในชุมชนร้อยละ 65.6 ความสะดวก
สบายด้านคมนาคมขนส่งในชุมชนร้อยละ 70.0 และ
พอใจกั บ การแก้ ไ ขปั ญ หามลพิ ษ จากสถานที่ ฝั ง กลบ
มูลฝอยของเทศบาลตำ�บลชุมพวงร้อยละ 42.2
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(3) ผลกระทบด้านสังคม มีผลกระทบทั้งเชิง
ลบและเชิงบวก โดยผลกระทบต่อสุขภาพด้านสังคม
เชิ ง ลบที่ เ กิ ด จากการดำ � เนิ น การฝั ง กลบมู ล ฝอยของ
เทศบาลตำ�บลชุมพวงได้แก่ท�ำ ให้ชมุ ชนอืน่ รังเกียจร้อยละ
43.3 ทำ�ให้ชาวบ้านย้ายบ้านเรือนไปอยูช่ มุ ชนอืน่ ร้อยละ
27.8 ทำ�ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับเทศบาล
ตำ�บลชุมพวงร้อยละ 55.6 เพิ่มความขัดแย้งขึ้นภายใน
ชุมชนร้อยละ 41.1 งานบุญ/ประเพณี/วัฒนธรรมบาง
อย่างหายไปร้อยละ 36.7 และการมีสถานที่ฝังกลบ
มูลฝอยตัง้ อยูใ่ กล้ชมุ ชนทำ�ให้รายได้ของครอบครัวลดลง
ร้อยละ 18.9 ส่วนผลกระทบต่อสุขภาพด้านสังคมเชิง
บวกได้แก่ชาวบ้านมีบทบาทกล้าปกป้องสิทธิของตนเอง
และชุมชนมากขึน้ ร้อยละ 68.9 ชาวบ้านมีความสามัคคี
ในการแก้ปัญหามากขึ้นร้อยละ 57.8 และมีการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหามลพิษสิ่ง
แวดล้อมจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอยร้อยละ 63.3
4.4 ผลการตรวจวัดด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และผลการสํารวจความชุกชุมของแมลงวัน
สำ�หรับผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย
(VOCs) ก๊าซมีเทน (CH4) และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
(H2S) พบว่า บริเวณสถานทีฝ่ งั กลบมูลฝอยของเทศบาล
ตำ�บลชุมพวงตรวจพบสารอินทรียร์ ะเหยง่าย 1.52 ppm.
ส่วนก๊าซมีเทน และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ตรวจไม่พบ
(ในขณะที่ทำ�การตรวจวัดนั้นขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ได้รับ
การฝังกลบเรียบร้อยแล้ว) ส่วนผลการสํารวจความชุกชุม
ของแมลงวันโดยใช้ไมระแนง พบว่าบริเวณที่ฝังกลบ
มูลฝอยมีความชุกชุมของแมลงวัน = 35 หน่วย (ต้อง
ทํ า การควบคุ มโดยการใช  ส ารเคมี ) และในหมู่ บ้ า น
(บริเวณจัดงานบุญของหมู่บ้าน) ของบ้านพันธ์เจริญ
พบความชุกชุมของแมลงวัน = 8 หน่วย (ต้องวางแผน
ควบคุมโดยการปรับปรุงสุขาภิบาลเปนระยะๆ) ส่วน
บริ เ วณอื่ น ๆ ตรวจไม่ พ บทั้ ง สารอิ น ทรี ย์ ร ะเหยง่ า ย
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ก๊าซมีเทน และแมลงวัน
4.5 ข้อมูลทุตยิ ภูมดิ า้ นสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ตามแบบ รง. 504
จากรายงานผูป้ ว่ ยนอกตามกลุม่ สาเหตุ 21 กลุม่
โรค หรื อ รง.504 ของประชาชนที่ ม ารั บ บริ ก ารที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลปฏิรูป ตำ�บลโนนรัง
อำ�เภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2553-ปี พ.ศ.2555 พบว่า ในแต่ละปีนั้น โรคระบบ
ทางเดินหายใจมีประชาชนมารับบริการจำ�นวนมากที่สุด
4.6 ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์
- แนวทางการลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
		 ประชาชนที่ มี ส าเหตุ จ ากสถานที่ ฝั ง กลบ
		 มูลฝอย
		 (1) เทศบาลควรมีการดูแลสถานที่ฝังกลบ
				มูลฝอยให้ดีกว่านี้
		 (2) ควรฝั ง กลบมู ล ฝอยทั น ที ที่ นำ � มาทิ้ ง /
				ฝังกลบให้ได้มาตรฐาน
		 (3) ย้ายที่ฝังกลบมูลฝอยโดยให้นำ�มูลฝอย
				ไปทิ้งที่อื่น ให้ห่างไกลจากชุมชน
		 (4) สร้างเตาเผาขยะให้ถกู สุขลักษณะและได้
				มาตรฐานและมี ก ารควบคุ ม มลพิ ษ ที่
				เกิดขึ้น
- แนวทางที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพของประชา		 ชนให้มีสภาพร่างกายและจิตใจดีขึ้น
		 (1) จัดให้มีการแข่งขันกีฬาของชุมชน และ
				มีสถานที่สำ�หรับออกกำ�ลังกาย
		 (2) ส่ ง เสริ ม การออกกำ � ลั ง กาย และจั ด
				กิจกรรม โดยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม
		 (3) บริหารจิตใจให้เบิกบานสนุกสนาน
		 (4) ถ้าเทศบาลไม่เอาขยะมาทิ้งใกล้ชุมชน
				ชุมชนก็จะสะอาด น่าอยู่ห่างไกลมลพิษ
				ประชาชนก็จะมีสขุ ภาพร่างกายและจิตใจ
				ที่ดี
		 (5) ถ้าเทศบาลมีการกำ�จัดขยะมูลฝอยที่มี
				ประสิทธิภาพ โดยไม่ก่อให้เกิดความ
				รำ�คาญ สุขภาพของประชาชนก็จะดีขึ้น

5. อภิปรายผลการศึกษา

สำ � หรั บ ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของประชาชน
ที่อาศัยอยู่ใกล้กับสถานที่ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาล
ตำ�บลชุมพวงพบว่า ชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้ชิดกับ
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สถานทีฝ่ งั กลบมูลฝอยคือหมูบ่ า้ นพันธ์เจริญซึง่ เป็นชุมชน
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบทัง้ ทางร่างกาย จิตใจและสังคมมากกว่า
ชุมชนอื่นที่อยู่ห่างไกลกว่าโดยเฉพาะกลิ่นเหม็นและ
ควันไฟจากการลักลอบเผาขยะซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อสุขภาพของคนในชุมชน
วัดบ้านพันธ์เจริญ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สถานที่ฝังกลบ
มูลฝอยมากทีส่ ดุ ทำ�ให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้รบั
ผลกระทบต่อการปฏิบัติธรรมและกิจกรรมทางศาสนา
ทำ�ให้ขาดสมาธิและจิตใจไม่สงบจากการรบกวนดังกล่าว
รวมทัง้ ปริมาณแมลงวันทีม่ มี ากในช่วงฤดูรอ้ นและควันไฟ
จากการลักลอบเผาขยะซึง่ ในบางวัน พระไม่สามารถจำ�วัด
ที่นี่ได้ ต้องไปจำ�วัดที่อื่นแทน
จากการสำ�รวจและสอบถามกลุม่ ตัวอย่างพบว่า
ชาวบ้านส่วนใหญ่ดื่มทั้งน้ำ�ฝนและน้ำ�ประปาซึ่งเป็นน้ำ�
บาดาลโดยไม่ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ�ก่อน
นำ�มาบริโภคซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการได้รับสารเคมีจาก
โลหะหนั ก หรื อ เชื้ อโรคที่ ป นเปื้ อ นลงสู่ น้ำ �ใต้ ดิ น ได้
นอกจากนี้ในแหล่งน้ำ�ธรรมชาติก็ไม่สามารถไปจับปลา
และสัตว์นํ้า ซึ่งเป็นแหล่งหากินของชุมชนได้เหมือนเดิม
เพราะกลัวว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำ�ชะมูลฝอยปน
เปื้อนไหลลงสู่แหล่งน้ำ�และชาวบ้านบางส่วนจะได้รับ
ผลกระทบจากน้ำ�ชะมูลฝอยไหลเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
เนือ่ งจากมีพนื้ ทีก่ ารเกษตรติดกับสถานทีฝ่ งั กลบมูลฝอย
โดยจะได้รับผลกระทบมากในช่วงฤดูฝน เช่น ไร่มัน
สำ�ปะหลัง เป็นต้น
สำ�หรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานที่
ฝั ง กลบมู ล ฝอยพบว่ า ประชาชนที่ พั ก อาศั ย อยู่ ใ กล้
สถานที่ฝังกลบมูลฝอยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจาก
ความรำ�คาญเรื่องกลิ่นเหม็น ฝุ่น/ควันไฟ พาหะนำ�โรค
(แมลงวัน) ร้อยละ 77.8 ส่วนน้ำ�เสียจากกองขยะ
(น้ำ�ชะขยะ) ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 68.9 ทัศนียภาพ
ไม่น่าดูได้รับผลกระทบ ร้อยละ 75.6 และขาดแคลน
แหล่งน้ำ�สะอาดได้รับผลกระทบร้อยละ 68.9 ในขณะที่
การศึ ก ษาของพั ช รี ศรี กุ ต า ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาการประเมิ น
ผลกระทบทางสุขภาพของชุมชนที่อาศัยอยู่รอบบริเวณ
สถานที่ฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น[6] พบว่า
ประชาชนได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นร้อยละ 80.2
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ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง/ควันไฟและพาหะนำ�โรค
ร้อยละ 52.5 ได้รับผลกระทบจากน้ำ�เสียจากกองขยะ
ร้อยละ 35.5 ได้รับผลกระทบจากทัศนียภาพไม่น่าดู
ร้อยละ 21.2 และได้รับผลกระทบจากการขาดแคลน
แหล่งน้ำ�สะอาดร้อยละ 23.5
ในด้ า นผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพที่ อ าจเกิ ด จาก
สถานที่ฝังกลบมูลฝอยทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และ
สังคม พบว่าส่วนใหญ่เป็นผลกระทบต่อสุขภาพเชิงลบ
โดยผลกระทบด้านร่างกายเชิงลบ ได้แก่ เป็นแหล่ง
กำ�เนิดแมลงและสัตว์นำ�โรค ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโรค
ติดต่อต่างๆ ในชุมชน เช่น โรคอุจจาระร่วง ตาแดง
ไข้เลือดออก ร้อยละ 72.2 ทำ�ให้เกิดฝุ่นละออง ควัน
กลิ่นเหม็น ซึ่งเป็นสาเหตุทำ�ให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรค
ระบบทางเดินหายใจร้อยละ 76.7 ทำ�ให้เกิดโรคผิวหนัง
ผืน่ คันและผิวหนังอักเสบร้อยละ 68.9 ทำ�ให้เวียนศีรษะ/
คลื่นไส้/อาเจียนจากกลิ่นรบกวนร้อยละ 74.4 ปัญหา
มลพิษสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยของ
สมาชิกในครัวเรือนร้อยละ 64.4 และทำ�ให้สมาชิก
ในครอบครัวเจ็บป่วยจนต้องไปรับการรักษาจากสถาน
บริการสาธารณสุขร้อยละ 48.9 สอดคล้องกับการศึกษา
ของนคร กาเหย็ม ที่ศึกษาการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพจากการจัดการมูลฝอย ตำ�บลท่าพระ อำ�เภอเมือง
จั ง หวั ด ขอนแก่ น [7] พบว่ า ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
ที่ เ กี่ ยวข้ องกั บ การจั ด การมู ล ฝอยของ อบต.ท่า พระ
ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น มี ผ ลกระทบต่ อ สุ ข ภาพทางกาย
ทางจิต และทางสังคม ได้แก่ เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ
โรคทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง/ผิวหนังอักเสบ โรคไข้
เลือดออกและอุบตั เิ หตุจากของมีคมต่างๆ ในขณะทีก่ าร
ศึกษาของพัชรี ศรีกุตา[6] พบว่า ผลกระทบต่อสุขภาพ
ร่างกายเชิงลบซึง่ มีผลมาจากมลพิษสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้
จากสถานที่ฝังกลบมูลฝอย ได้แก่ เกิดโรคติดต่อต่างๆ
ในชุมชน เช่นโรคอุจจาระร่วง ตาแดง ไข้เลือดออก
เป็นต้น ประชาชนได้รบั ผลกระทบร้อยละ 59.4 เกิดโรค
ระบบทางเดินหายใจ ได้รับผลกระทบร้อยละ 64.5
เกิ ดโรคผิ ว หนั ง ผื่ น คั น และผิ ว หนั ง อั ก เสบ ได้ รั บ ผล
กระทบร้อยละ 62.2 รู้สึกเวียนศีรษะ/คลื่นไส้/อาเจียน
จากกลิ่นรบกวน ได้รับผลกระทบร้อยละ 64.5 ปัญหา
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มลพิษสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยของ
สมาชิกในครัวเรือน ได้รับผลกระทบร้อยละ 36.9 และ
การที่สมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยจนต้องไปรับการรักษา
จากสถานบริการสุขภาพ ได้รับผลกระทบร้อยละ 26.7
สำ�หรับผลกระทบเชิงลบด้านจิตใจ จากการ
ศึกษาครั้งนี้พบว่า ประชาชนมีความกังวลใจต่อการใช้น้ำ�
บ่อ/น้�ำ บาดาลในการอุปโภคบริโภคร้อยละ 72.2 มีความ
เดือดร้อน รำ�คาญ ทีม่ แี มลงวัน/หนู/ยุง/แมลงหวี่ จำ�นวน
มากมารบกวนในชีวิตประจำ�วันร้อยละ 75.6 มีความ
เดือดร้อนรำ�คาญที่ได้รับกลิ่นเหม็นจากสถานที่ฝังกลบ
มูลฝอยร้อยละ 71.1 ความไม่พอใจที่มีขยะปลิวเข้ามา
ในสถานที่อยู่อาศัย/พื้นที่การเกษตร/เลี้ยงสัตว์ ร้อยละ
70.0 มีความกังวลใจต่อการตั้งบ้านเรือนใกล้กับสถานที่
ฝังกลบมูลฝอยร้อยละ 73.3 และมีความกังวลใจว่าผล
กระทบจากการฝังกลบมูลฝอยจะส่งผลต่อสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัวร้อยละ 73.3 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไป
ในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ ผลการศึ ก ษาของพั ช รี ศรี กุ ต า [6]
ที่พบว่า ผลกระทบต่อสุขภาพจิตเชิงลบ ได้แก่ ความ
กั ง วลใจต่ อ การใช้ น้ำ � ผิ ว ดิ น ในการอุ ป โภค/บริ โ ภค
ประชาชนได้รับผลกระทบร้อยละ 70.5 มีความเดือด
ร้อนรำ�คาญจากแมลงวัน/หนู/ยุง/แมลงหวี่/แมลงสาบ
จำ�นวนมากมารบกวนในชีวิตประจำ�วัน ได้รับผลกระทบ
ร้อยละ 54.4 เดือดร้อนรำ�คาญที่ได้รับกลิ่นเหม็นจาก
สถานที่ฝังกลบมูลฝอย ได้รับผลกระทบร้อยละ 73.3
ความไม่พอใจทีม่ ขี ยะปลิวเข้ามาในสถานทีอ่ ยูอ่ าศัย/พืน้ ที่
เกษตรกรรม/เลี้ยงสัตว์ ได้รับผลกระทบร้อยละ 19.4
มีความกังวลใจต่อการตัง้ บ้านเรือนใกล้กบั สถานทีฝ่ งั กลบ
มูลฝอยได้รับผลกระทบร้อยละ 84.8 และมีความกังวล
ใจว่ า ผลกระทบจากการฝั ง กลบมู ล ฝอยจะส่ ง ผลต่ อ
สุขภาพของตนเองและครอบครัวร้อยละ 84.8
ส่ ว นผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพด้ า นสั ง คมเชิ ง ลบ
ได้แก่ ทำ�ให้ชุมชนอื่นรังเกียจร้อยละ 43.3 และทำ�ให้
ชาวบ้านย้ายบ้านเรือนไปอยูช่ มุ ชนอืน่ ร้อยละ 27.8 ทำ�ให้
เกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับเทศบาลร้อยละ 55.6
เพิม่ ความขัดแย้งขึน้ ภายในชุมชนร้อยละ 41.1 งานบุญ/
ประเพณี/วัฒนธรรมบางอย่างหายไปร้อยละ 36.7 และ

การมีสถานทีฝ่ งั กลบมูลฝอยตัง้ อยูใ่ กล้ชมุ ชนทำ�ให้รายได้
ของครอบครัวลดลงร้อยละ 18.9 ในขณะทีผ่ ลการศึกษา
ของพัชรี ศรีกตุ า[6] พบว่าผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม
เชิงลบ ได้แก่ การเป็นที่รังเกียจจากชุมชนอื่นร้อยละ
43.3 ชาวบ้ า นย้ ายบ้ า นเรื อนไปอยู่ ชุ มชนอื่ น ร้ อยละ
22.1 การเกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างชุมชนกับเทศบาล
ร้อยละ 71.4 เพิ่มความขัดแย้งในชุมชนร้อยละ 24.4
งานบุญ/ประเพณี/วัฒนธรรมบางอย่างหายไปร้อยละ 6.5
และการมีสถานที่ฝังกลบมูลฝอยตั้งอยู่ใกล้ชุมชนทำ�ให้
รายได้ของครอบครัวลดลงร้อยละ 21.2

6. ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาจะเห็นได้วา่ คนในชุมชนคาดว่า
ตนเองอาจจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพและเกี่ยวโยง
ต่ อ ความเป็ น อยู่ แ ละสุ ข ภาพของประชาชน สั ง คม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลควรเปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอย มีส่วนร่วมในการ
เสนอปัญหา วิเคราะห์ปญ
ั หา และหาแนวทางแก้ไขปัญหา
มู ล ฝอยร่ ว มกั บ เทศบาล เพื่ อ ที่ เ ทศบาลจะได้ นำ �ไป
วางแผนจั ด ทำ �โครงการที่ ต รงต่ อ ความต้ อ งการของ
ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบให้ ม ากที่ สุ ด และจำ � เป็ น
ต้ อ งมี ม าตรการแก้ ไ ข/ป้ อ งกั น และลดผลกระทบต่ อ
สุขภาพจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาล รวมทั้ง
มีการกำ�หนดนโยบาย แผนงาน หรือโครงการเกี่ยวกับ
การจัดการมูลฝอยในชุมชนให้มีปริมาณน้อยลง เช่น
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน เป็นต้น
นอกจากนี้ ควรมีการเฝ้าระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนทีอ่ ยูใ่ กล้กบั สถานทีฝ่ งั กลบมูลฝอย
โดยเน้ น ชุ ม ชนให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการเฝ้ า ระวั ง ร่ ว มกั บ
หน่ ว ยงานด้ า นสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่
รวมทั้งพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลผลการเฝ้าระวังด้าน
อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มระหว่ า งชุ ม ชนและหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ชุมชนทราบสถานการณ์และความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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7. กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาครั้งนี้ สำ�เร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ หลาย
ภาคส่วน ได้แก่ เทศบาลตำ�บลชุมพวง สำ�นักงาน
สาธารณสุ ข อำ � เภอชุ ม พวง โรงพยาบาลชุ ม พวง
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำ � บลปฏิ รู ป สำ � นั ก งาน
สิง่ แวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) และหน่วยงานอืน่ ๆ
ที่สนับสนุนข้อมูล ตลอดจนอำ�นวยความสะดวกทุกด้าน
ตลอดการศึกษาในครั้งนี้ ภาคประชาชน ได้แก่ ผู้ใหญ่
บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ น (อสม.) และ
ประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี หน่วยงานจากส่วนกลางได้แก่ กองประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย ที่ให้การสนับสนุน
วิชาการ งบประมาณ และร่วมศึกษาในครั้งนี้ และท้าย
ที่สุดขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
ทุกท่าน และบุคลากรต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทีช่ ว่ ยเก็บข้อมูล
และให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ จนกระทัง่ ผลการศึกษา
ครั้งนี้สำ�เร็จลุล่วงด้วยดี

8. เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ

การศึกษาการประเมินผลกระทบสุขภาพจากการทำ�งานของพนักงานรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพซึง่ เกิดจากสภาพแวดล้อมจากการทำ�งานทัง้ ทางด้าน กายภาพ
เคมี ชีวภาพ และอุบัติเหตุจากการทำ�งานรวมถึงด้านการยศาสตร์จากการทำ�งานด้วยท่าทาง และกิจกรรมการทำ�งาน
มีลกั ษณะงานทีม่ คี วามเสีย่ งและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การศึกษาพฤติกรรมในการป้องกันอันตรายจากการทำ�งานของ
พนักงานรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลนครขอนแก่นโดยการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน 2557
จำ�นวน 220 คน โดยใช้แบบสอบถามโดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นพนักงานกวาดถนนของสำ�นักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมจำ�นวน 23 คน พนักงานเก็บขนขยะของสำ�นักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจำ�นวน 38 คน และ
พนักงานกวาดถนนของชุมชนจำ�นวน 159 คน ผลการศึกษาพบว่าพนักงานเป็นเพศชายร้อยละ 51.36 เป็นหญิง
ร้อยละ 48.64 อายุเฉลี่ย 43.52 ด้านการศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาร้อยละ 69.54 ระดับ
มัธยมศึกษาร้อยละ 20 ระดับปวช/ปวสร้อยละ 6.82 และระดับปริญญาตรีขึ้นไปร้อยละ 1.82 ไม่ได้รับการศึกษา
ร้อยละ 1.82 พนักงานมีการสัมผัสสิ่งแวดล้อมประเภทฝุ่นร้อยละ 92.73 ควันร้อยละ 64.55 ความร้อนร้อยละ
13.18 เสียงดังร้อยละ 37.27 สารเคมีร้อยละ 4.54 และเชื้อโรคร้อยละ 65.45 ลักษณะท่าทางในการทำ�งาน
ที่ทำ�เป็นประจำ� การก้มหลังร้อยละ 50 เขย่งร้อยละ 5.45 เพ่งร้อยละ 8.18 ยืนเป็นเวลานานร้อยละ 90.46 และ
การยกของร้อยละ 15.45 การสวมอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายในระหว่างการทำ�งาน พบว่าไม่มีการสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคลโดยไม่สวมถุงมือร้อยละ 21.36 ไม่สวมหมวกร้อยละ 45.45 ไม่สวมรองเท้าผ้าใบร้อยละ 88.18
ไม่สวมรองเท้าบูธร้อยละ 79.09 ไม่สวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวร้อยละ 24.54 ไม่สวมผ้าปิดจมูกร้อยละ
19.09 ไม่สวมแว่นตากันแสงร้อยละ 91.36 ในด้านการเจ็บป่วยพบว่าเคยมีอาการเจ็บป่วยในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา
ร้อยละ 21.81 โดยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจร้อยละ 35 โรคระบบผิวหนังร้อยละ 9.28 โรคระบบกล้ามเนื้อและ
โครงร่างร้อยละ 78.52 มีโรคประจำ�ตัวร้อยละ 20 และเคยได้รับอุบัติเหตุในการทำ�งานร้อยละ 1.81 และยังมี
พฤติกรรมการดื่มสุราร้อยละ 33.18 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ร้อยละ 21.81 ซึ่งมีผลต่อภาวะสุขภาพของพนักงาน
ควรมีการอบรมให้ความรู้ การสร้างจิตสำ�นึกและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายที่ถูกต้อง เพื่อการป้องกันผลกระทบ
สุขภาพจากการทำ�งาน

คำ�สำ�คัญ: การประเมินผลกระทบสุขภาพ, สุขภาพ, พนักงานรักษาความสะอาด
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The cross-sectional study of health impact assessment among municipal cleaning work
employee in Khonkhaen municipality purposed to assess health affected. Which caused by the
environment of working in terms of physical, chemical, biological and occupational accident includes
ergonomics working postures. The activities and work characteristics, work risk and impact of health.
The 220 responses protection of municipal cleaning work employee was carried on January to April
2014 by used questionnaire for data collecting which consist of 23 sweepers of the bureau of
public health and environment, 38 of waste staff, 159 of the community sweeping clean staff. The
result showed that the staffs were 51.36% of male 48.64% of female, the average of age 43.52,
for educational level most of them 69.54% have graduated in primary school, 20% of secondary
school, 6.82% of vocational certification 1.82% of bachelor degree or higher and 1.82% of them
uneducated. The environmental exposure in kind of dust 92.73, 64.55% of smoke, 13.18 heat,
37.27% noise, 4.54% of chemicals and 65.45% of pathogens. The activities of routine work in the
characteristic 50% of bend, 5.45% of tiptoe, 8.18% of gaze, 90.46% stand for long time and
15.45% of lifting. For personal protective equipment (PPEs) 21.36% of them not wear groves,
45.45% of them not wear hat, 88.18% of them not wear shoes, 79.09% not wear boots, 24.54
not wear long sleeved shirts and pants, 19.09% not wear mask and 91.36 not wear eye protection
glasses. In last one month they have health problem and illness 35% of respiratory system, 9.28
of skin diseases and 78.52% of musculoskeletal disorder. They have 20% of personal illness and
1.82% of them ever accident during working and 3.18% of them have alcohol drinking behavior
and 21.81% of them smoking which can attach health problem. However health promotion and
health education and awareness of personal protection behavior should be necessary for them and
government related sector to train and take care of them.

Keywords: Health Impact Assessment, Health, Cleaner staff
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ปั ญ หาขยะถื อ เป็ น ปั ญ หาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่
สำ�คัญที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ๆ ที่มีประชากร
อยู่เป็นจำ�นวนมากเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร
และการใช้ทรัพยากรเพื่อการดำ�รงชีวิต จากรายงานของ
กรมควบคุมมลพิษ พบว่าขยะในประเทศมีปริมาณ 26
ล้านตันต่อปีกำ�จัดได้อย่างถูกต้อง 7.2 ล้านตัน และมี
การคาดการณ์ว่าในช่วง 10 ปี ปริมาณขยะจะเพิ่มขึ้น
หากยังไม่มีการจัดการที่เหมาะสม ร้อยละ 81 เป็นการ
กำ�จัดแบบไม่ถูกต้อง นโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อมและ
การนำ � กลั บ มาใช้ ใ หม่ เ ป็ น การทำ �ให้ เ กิ ด ขยะน้ อ ยลง
โดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในการแก้ปัญหา
ขยะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสุขภาพ
ของมนุษย์ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เช่น กลิ่น ฝุ่น
สารพิษ สัตว์และแมลงนำ�โรค โลหะหนัก ทัศนอุจาด
น้ำ�ชะขยะ มลพิษทางสิ่งแวดล้อมอื่น เช่น มลพิษทาง
ดิน น้ำ� อากาศ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การสูญเสีย
เงินปริมาณมากมายเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม มลทัศน์
กลิ่น ควันที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และครอบครัวที่อยู่
ใกล้เคียงพืน้ ทีท่ งิ้ ขยะ รวมถึงส่งผลต่อการท่องเทีย่ วของ
ประเทศซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น แหล่ ง รายได้ ห ลั ก ของประเทศ
ที่สำ�คัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งปัญหาการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
นี้มีผลต่อครอบครัว ชุมชน ตลอดจนระดับประเทศ
โดยรวม และผลกระทบทางสุขภาพ ความเสี่ยงต่อ
สุขภาพจากขยะนั้นมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
ผลกระทบทางตรงจากการกิน การหายใจ การสัมผัส
เชื้อโรค ซึ่งก่อให้เกิดการเจ็บป่วย การบาดเจ็บและตาย
ได้ การติดเชือ้ หรือการได้รบั สารพิษต่อเนือ่ งยาวนานอาจ
มีผลให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคและสารพิษและทำ�ให้
เกิดโรคได้หลายอย่าง เช่น ท้องเสีย บิด ไทฟอยด์
วั ณโรค พยาธิ โรคมะเร็ ง และโรคหรื อ อาการอื่ น ๆ
อี ก มากมาย การส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารนำ � ขยะที่ ส ามารถ
ใช้ประโยชน์ได้กลับมาใช้ใหม่ถือว่าเป็นวิธีการที่ดีวิธีหนึ่ง
ในการจัดการปัญหาขยะไม่ให้มีปริมาณมากขึ้น จนอาจ
มี ปั ญ หาต่ อ การนำ �ไปจั ด การและการกำ � จั ด ซึ่ ง ก็ ถื อ ว่ า
เป็นการจัดการปัญหาที่แหล่งกำ�เนิดได้อย่างเหมาะสม
พนักงานรักษาความสะอาดประจำ�รถเก็บขนขยะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่ง

ลักษณะงานรักษาความสะอาดจึงมีความเสี่ยงต่อการ
สัมผัสกับปัจจัยอันตรายทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพ ทัง้ ทาง
กายภาพ เคมี และชีวภาพ ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่ไม่มี
ความตระหนักในการสวมใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกันในการทำ�งาน
อาจทำ �ให้ เ กิ ด กลุ่ ม อาการของระบบทางเดิ น หายใจ
โรคระบบทางเดินอาหาร และอาการระคายเคืองที่เยื่อบุ
ตาและผิวหนัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยทางด้านการ
ยศาสตร์อันเกิดจากท่าทางการทำ�งานการใช้แรงกายและ
สภาพแวดล้อมหน้างานที่ไม่เหมาะสม ที่อาจทำ�ให้เกิด
ผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ เป็นปัญหา
สำ�คัญที่พบบ่อยในพนักงานในสำ�นักงาน กลุ่มพนักงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม และกลุม่ แรงงาน โดยกลุม่ อาชีพ
เหล่านี้มีลักษณะงานที่เสี่ยงต่อการสัมผัสปัจจัยทางด้าน
สิ่งแวดล้อมซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน
ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมแตกต่างกัน ได้แก่ งานยก
เคลื่อนย้ายวัตถุด้วยมือ งานที่ต้องโก้งโค้ง บิดเอวหรือ
เอือ้ ม งานทีต่ อ้ งนัง่ หรือยืนเป็นเวลานานๆ และงานทีต่ อ้ ง
ออกแรงมากๆ เช่น การยกของหนัก โดยการใช้แรงเกิน
ภาระกำ�ลัง ลักษณะงานของกลุม่ พนักงานเก็บขนขยะนัน้
ต้องยกถังขยะที่มีน้ำ�หนักมากและทำ�อย่างซ้ำ�ซากเป็น
ประจำ�ทุกวัน ซึ่งลักษณะงานของพนักงานรักษาความ
สะอาดของเทศบาลนครขอนแก่นก็เป็นงานที่ต้องสัมผัส
ต่อปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการยศาสตร์
ด้านการเกิดโรค และด้านการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น
โดยพนั ก งานรั ก ษาความสะอาดของเทศบาลนคร
ขอนแก่ น มี ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ ากการทำ � งานบ่ อ ยครั้ ง
และมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ เช่น ตกรถ
รถชน เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวนักวิจัยมีความสนใจ
ในประเด็นปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพของคนทำ�งาน
และ ทางเทศบาลนครขอนแก่นก็เล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนักงานรักษาความสะอาด ดังนั้น
เทศบาลนครขอนแก่นจึงจัดให้มีการศึกษาผลกระทบ
สุขภาพของพนักงานรักษาความสะอาด เพื่อหาแนวทาง
การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งด้ า นอาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัยในการทำ�งานของพนักงานรักษาความสะอาด
เพือ่ นำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดทำ�โครงการตรวจสุขภาพ
อบรมให้ความรูเ้ ชิงปฏิบตั กิ ารด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยให้แก่พนักงานต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งเกิด
จากสภาพแวดล้อมจากการทำ�งานทั้งทางด้าน กายภาพ
เคมี ชีวภาพ และอุบัติเหตุจากการทำ�งาน รวมถึงด้าน
การยศาสตร์ ข องพนั ก งานรั ก ษาความสะอาดเทศบาล
ขอนแก่น
2. การศึกษาพฤติกรรมในการป้องกันอันตราย
จากการทำ�งานของพนักงานรักษาความสะอาดในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น

3. วิธีดำ�เนินการวิจัย

การศึกษาการประเมินผลกระทบสุขภาพจากการ
ทำ�งานเป็นการศึกษาเชิงสำ�รวจ โดยทำ�การสำ�รวจข้อมูล
ด้านสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันอันตราย
เพือ่ ความปลอดภัยในการทำ�งานของพนักงานรักษาความ
สะอาด ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ด้วยการใช้แบบ
สอบถาม ซึ่งแบบสอบถามพัฒนามาจากการเก็บข้อมูล
ของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
ในการเก็บข้อมูล ระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน
2557 เก็บข้อมูลพนักงานทุกคนจำ�นวน 220 คน
เป็นพนักงานกวาดถนนของสำ�นักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมจำ�นวน 23 คน พนักงานเก็บขนขยะของ
สำ�นักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจำ�นวน 38 คน
และพนักงานกวาดถนนของชุมชนจำ�นวน 159 คน
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ลโดยนำ � แบบ
สอบถามที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้นำ�มาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลแล้วนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูปและเลือกใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ได้จากการ
ศึ ก ษาและทราบลั ก ษณะของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ ค่ า
ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน

4. ผลการวิจัย
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การทำ�งานของพนักงานรักษาความสะอาดจำ�นวน 220
คน โดยใช้ แ บบสอบถาม โดยผู้ ต อบแบบสอบถาม
เป็นพนักงานกวาดถนนของสำ�นักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมจำ�นวน 23 คน (ร้อยละ 10.46) พนักงาน
เก็บขนขยะของสำ�นักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จำ�นวน 38 คน (ร้อยละ 17.27) และพนักงานกวาด
ถนนของชุมชนจำ�นวน 159 คน (ร้อยละ 72.27)
ผลการศึกษาพบว่าพนักงานเป็นเพศชายร้อยละ 51.36
เป็นหญิงร้อยละ 48.64 อายุเฉลีย่ 43.52 ด้านการศึกษา
ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาร้อยละ
69.54 ระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 20 ระดับปวช./ปวส.
ร้อยละ 6.82 และระดับปริญญาตรีขึ้นไปร้อยละ 1.82
ไม่ได้รับการศึกษาร้อยละ 1.82 พนักงานมีการสัมผัส
สิ่งแวดล้อมประเภทฝุ่นร้อยละ 92.73 ควันร้อยละ
64.55 ความร้อนร้อยละ 13.18 เสียงดังร้อยละ 37.27
สารเคมีร้อยละ 4.54 และเชื้อโรคร้อยละ 65.45
ลักษณะท่าทางในการทำ�งานที่ทำ�เป็นประจำ� การก้มหลัง
ร้อยละ 50 เขย่งร้อยละ 5.45 เพ่งร้อยละ 8.18
ยืนเป็นเวลานานร้อยละ 90.46 และการยกของร้อยละ
15.45 การสวมอุ ป กรณ์ เ พื่ อ ป้ อ งกั น อั น ตรายใน
ระหว่างการทำ�งานพบว่าไม่มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคล โดยไม่สวมถุงมือร้อยละ 21.36 ไม่สวมหมวก
ร้อยละ 45.45 ไม่สวมรองเท้าผ้าใบร้อยละ 88.18
ไม่สวมรองเท้าบูธร้อยละ 79.09 ไม่สวมเสื้อแขนยาว
และกางเกงขายาวร้อยละ 24.54 ไม่สวมผ้าปิดจมูก
ร้อยละ 19.09 ไม่สวมแว่นตากันแสงร้อยละ 91.36
ในด้านการเจ็บป่วยพบว่าเคยมีอาการเจ็บป่วยในรอบ 1
เดือนทีผ่ า่ นมาร้อยละ 21.81 โดยเป็นโรคระบบทางเดิน
หายใจร้อยละ 35 โรคระบบผิวหนังร้อยละ 9.28 โรค
ระบบกล้ามเนือ้ และโครงร่างร้อยละ 78.52 มีโรคประจำ�
ตัวร้อยละ 20 และเคยได้รับอุบัติเหตุในการทำ�งาน
ร้อยละ 1.81 และยังมีพฤติกรรมการดื่มสุราร้อยละ
33.18 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ร้อยละ 21.81 ซึ่งมีผล
ต่อภาวะสุขภาพของพนักงาน ควรมีการอบรมให้ความรู้
การสร้างจิตสำ�นึกและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายที่
ถูกต้อง เพือ่ การป้องกันผลกระทบสุขภาพจากการทำ�งาน
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ในด้านพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ พบว่าพนักงาน
ทำ�ความสะอาดร้อยละ 33.18 มีพฤติกรรมการดื่มสุรา
เป็ น ประจำ � และมี พ ฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่ เ ป็ น ประจำ �
ร้อยละ 21.82 ด้านการเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาล
ในรอบ 3 เดื อ นที่ ผ่ า นมาพบว่ า ร้ อ ยละ 21.82
เคยเจ็ บป่ ว ย และ ร้อยละ 2 เคยได้รับ อุบั ติ เ หตุ
จากการทำ�งาน อาการระหว่างการทำ�งานทีพ่ บบ้าง อาการ
หน้ามืด วิงเวียน ตาลาย ไอมีเสมหะ เป็นหวัด เป็นไข้
เล็กๆ น้อยๆ ร้อยละ 21 การตรวจสุขภาพประจำ�ปี
พนักงานมีการตรวจสุขภาพประจำ�ปีร้อยละ 82

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชากร
ลักษณะทางประชากร

จำ�นวน
(N=220)

ร้อย
ละ

ประเภทพนักงาน
พนักงานกวาดถนน
23
10.46
ของสำ�นักการสาธารณสุขฯ
พนักงานเก็บขยะ
38
17.27
ของสำ�นักการสาธารณสุขฯ
พนักงานกวาดถนน
159
72.27
ของชุมชน
เพศ
ชาย
113
51.36
หญิง
107
48.64
การศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
4
1.82
ประถมศึกษา
153
69.54
มัธยมศึกษา
44
20.00
ปวช./ปวส.
15
6.82
ปริญญาตรีขึ้นไป
4
1.82
อายุ (ปี)
15-30
19
8.64
31-45
125
56.82
46-60
76
34.55
60+
Mean = 43.52, SD. = 12.47, min = 21, max = 60

ตารางที่ 2 ข้อมูลการสัมผัสสิ่งแวดล้อม
ลักษณะทาง
จำ�นวน
สิ่งแวดล้อม
(N=220)
ประเภท (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ฝุ่น
204
ควัน
142
ความร้อน
29
เสียงดัง
82
สารเคมี
10
เชื้อโรค
144
ท่าทางการทำ�งาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ก้มหลัง
110
เขย่ง
12
เพ่ง
18
ยืนเป็นเวลานาน
199
ยกของ
34
การใส่อุปกรณ์ป้องกัน
ถุงมือ
- ทุกครั้ง
173
- ไม่ใส่เลย
47
หมวก
- ทุกครั้ง
120
- ไม่ใส่เลย
100
รองเท้าผ้าใบ
- ทุกครั้ง
26
- ไม่ใส่เลย
194
รองเท้าบูธ
- ทุกครั้ง
46
- ไม่ใส่เลย
174
สวมผ้าปิดจมูก
- ทุกครั้ง
178
- ไม่ใส่เลย
42
สวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว
- ทุกครั้ง
166
- ไม่ใส่เลย
54
เสื้อสะท้อนแสง
- ทุกครั้ง
37
- ไม่ใส่เลย
183
แว่นตากันแสง
- ทุกครั้ง
19
- ไม่ใส่เลย
201

ร้อย
ละ
92.73
64.55
13.18
37.27
4.54
65.45
50.00
5.45
8.18
90.46
15.45
78.64
21.36
54.55
45.45
11.82
88.18
20.91
79.09
80.91
19.09
75.46
24.54
16.82
83.18
8.64
91.36
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5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

จากผลการศึกษา การสัมผัสของพนักงานกวาด
ถนนของสำ�นักการสาธารณสุขฯและพนักงานกวาดถนน
ของชุมชน ก็มีการสัมผัสกับฝุ่นมากเช่นเดียวกัน เพราะ
มีลักษณะการทำ�งานเหมือนกัน เนื่องจากลักษณะงาน
ที่ทำ�ทำ�ให้เกิดฝุ่นจากการกวาดขยะ และต้องทำ�งาน
บริเวณริมถนนที่มีการสัญจรของรถตลอดทั้งวัน รวมถึง
สภาพอากาศที่เป็นฤดูแล้ง ทำ�ให้มีใบไม้ร่วงและมีฝุ่นฟุ้ง
กระจายเป็นจำ�นวนมาก การสัมผัสของพนักงานเก็บ
ขนขยะของสำ � นั ก การสาธารณสุ ข ฯ มี ก ารสั ม ผั ส กั บ
เชื้อโรค เนื่องจากขยะที่ต้องเก็บขนมีหลายประเภท
ไม่ว่าจะเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง และอันตราย ซึ่งหาก
พนั ก งานมี แ ผลและไม่ มี ก ารสวมถุ ง มื อ หรื อ อุ ป กรณ์
ป้องกันอื่นๆ อาจทำ�ให้เกิดการติดเชื้อโรคจากขยะได้
หากพนั ก งานมี ก ารเลื อ กสวมใส่ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น ส่ ว น
บุคคลตามความเหมาะสมของลักษณะงานก็จะส่งผล
ให้พนักงานมีการสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงลดลง ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้จะส่งผลให้พนักงานมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ต่างๆ ได้ เช่น ระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดิน
อาหาร และอาการระคายเคืองที่เยื่อบุตาและผิวหนัง
เป็นต้น ดังนั้นพนักงานควรให้ความสำ�คัญในการสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น
โดยอาจมีการใช้ผา้ ปิดจมูกเพือ่ ป้องกันฝุน่ ละอองจากดิน
ใบไม้ และจากรถยนต์ มีการสวมถุงมือในขณะหยิบจับ
ขยะ พนักงานส่วนใหญ่ไม่มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล เนื่องจากรู้สึกรำ�คาญปฏิบัติงานไม่สะดวก
และไม่เห็นว่าการสวมใส่อปุ กรณ์จะมีประโยชน์ตอ่ ตนเอง
จึ ง ทำ �ให้ ก ารสวมใส่ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น ส่ ว นบุ ค คลของ
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พนักงานมีจำ�นวนน้อย ซึ่งพนักงานก็ไม่เคยได้รับการ
อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จึงทำ�ให้ขาดความรูแ้ ละทักษะเกีย่ วกับการสวมใส่อปุ กรณ์
ป้องกันส่วนบุคคล นอกจากนีค้ วรจัดให้มอี ปุ กรณ์ปอ้ งกัน
ส่ ว นบุ ค ลที่ ถู ก ต้ อ งตามลั ก ษณะงานให้ แ ก่ พ นั ก งาน
ในแต่ละประเภทเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน ด้วยเหตุนี้พนักงานจึงไม่ได้เล็งเห็นถึงความ
สำ�คัญของการสวมใส่อุปกรณ์เหล่านี้ ซึ่งหากพนักงาน
ไม่มีการสวมใส่อุปกรณ์เหล่านี้จะส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ
เช่น สายตาสั้น สายตายาว สายตาพร่ามัว และอาจ
ทำ�ให้หูอื้อ หูหนวก การได้ยินลดน้อยลง และยังอาจ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ รถเฉี่ยวชน ตกรถ เนื่องจาก
รถที่วิ่งสวนไปมาอาจมองไม่เห็นเพราะไม่มีสิ่งสะท้อน
ในเวลากลางคืน หรือพนักงานอาจมองไม่เห็นรถทีว่ งิ่ สวน
ไปมาเนื่องจากสายตาพร่ามัว สายตาสั้น
การศึกษาการประเมินผลกระทบสุขภาพจาก
การทำ�งานเพื่อการป้องกันความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภั ย ของพนั ก งานรั ก ษาความสะอาด
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พนักงานยังมีความเสี่ยง
จากการทำ�งาน จากท่าทางการทำ�งาน การยืน การก้ม
การยก อุบตั เิ หตุและการบาดเจ็บ การสัมผัสสิง่ แวดล้อม
ที่ไม่ปลอดภัย การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม
รวมถึง ขาดความตระหนักต่อการใส่อุปกรณ์เพื่อการ
ป้องกันอันตรายต่อตนเอง ควรมีการอบรมให้ความรู้
การสร้างจิตสำ�นึกและส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกัน
อันตรายให้แก่พนักงานอย่างถูกต้อง เพือ่ เป็นการป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการทำ�งาน
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บทคัดย่อ

จากสภาพการดำ�เนินงานด้านการประเมินผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ ในประเทศไทยชีใ้ ห้เห็นปัญหา
ที่สำ�คัญคือ ชุมชนยังขาดความรู้และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การวิจัยนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนากระบวนการเพิ่มขีดความสามารถของแกนนำ�ชุมชนด้านการประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/HIA) และศึกษาระดับขีดความสามารถของแกนนำ�ชุมชนด้าน EIA/HIA ผลการวิจัย
พบว่า กระบวนการเพิ่มขีดความสามารถของแกนนำ�ชุมชนด้าน EIA/HIA ประกอบด้วย 11 ขั้นตอน ได้แก่
1.การศึกษาบริบทพื้นที่เป้าหมาย, 2.การสร้างความร่วมมือกับผู้นำ�ชุมชน, 3.การเฟ้นหากลุ่มคนเป็นแกนนำ�,
4.การประชุมประสานความร่วมมือ, 5.การอบรมแกนนำ�ด้าน EIA/HIA, 6.การทำ�แผนที่ความเสี่ยงชุมชน,
7.การวินิจฉัยชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ, 8.ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ, 9.การจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้าน, 10.การจัดทำ�แผนงาน/โครงการ, 11.การดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการตามข้อเสนอ ผลการ
ศึกษาระดับขีดความสามารถของแกนนำ�ชุมชน พบว่า คะแนนเฉลีย่ ด้านความรู้ ความเข้าใจ, การตระหนักรู้ และทักษะ
การปฏิบัติด้าน EIA/HIA มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ �คัญทางสถิติ (P<0.05) ในทุกช่วงเมื่อเปรียบเทียบช่วง
ก่อนเริ่มกระบวนการ ระหว่างกระบวนและหลังกระบวนการ ผลการพัฒนากระบวนการเพิ่มขีดความสามารถฯ นี้
จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนด้าน EIA/HIA ได้ อีกทั้งยังสามารถนำ�
กระบวนการเพิ่มขีดความสามารถฯ นี้ไปปรับและประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นที่มีสภาพบริบทใกล้เคียงกันได้อีกด้วย
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Abstract

The circumstances of environmental and health impact assessment(EIA/HIA) operational
process regarding legislation and regulation in the Thai contexts revealed lacks of both knowledge
and participation in EIA and HIA from Thai community. The purpose of this research were to
develop of capacity building process in EIA and HIA, and also to evaluate capacity building level
in EIA and HIA for the community leaders. The overall results showed that the components of
capacity building process which were synthesized from their process consisted of 11 steps included
1 exploration of target area, 2 cooperation of community leaders, 3 finding the community heads,
4 cooperated meeting for the community heads, 5 training of community heads, 6 making the
community risk maps, 7 making the community diagnosis of environment and health, 8 making
assessment the impact of environment and health, 9 setting a stage of village public participation,
10 making the propose of program/project, and 11 operation the propose of program/project.
Additionally, the evaluation of capacity building level for the community leaders showed that the
mean scores of knowledge, awareness, and practical had increased significant (P‹ 0.05) which
compared among before, during, and after attendance of process. Eventually, the capacity building
process in environmental and health impact assessment community leaders that will be solve
regarding lacks of knowledge and community participation in environmental and health impact
assessment. Moreover, the final draft of capacity building process that can be try adaptation and
application in similar areas.

Keywords: Capacity Building, Environmental and Health Impact Assessment (EIA/HIA),
Community participation
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บทนำ�

จากการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจและ
สั ง คมของภาครั ฐ และเอกชนได้ ส ร้ า งมู ล ค่ า มากมาย
มหาศาล แต่ขณะเดียวกันได้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการเสื่อมโทรมของทรัพ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นพิษที่เป็นผลพวงจากการ
พัฒนาประเทศควบคู่ไปด้วย สิ่งสำ�คัญยังส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาวะของประชาชนหลายๆ มิติทั้งทางกาย จิตใจ
สังคมและปัญญา ซึ่งได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ผลกระทบ
เหล่านั้นล้วนมีสาเหตุจากการพัฒนา นโยบาย โครงการ
หรือกิจกรรมแทบทั้งสิ้น สำ�หรับประเทศไทยมีกลไกของ
รัฐในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ ปี พ.ศ.2518
เริ่มมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีการปรับปรุงเรื่อยมา ปี พ.ศ.2521
จนถึงปี พ.ศ.2535 เกิดเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ระบบ
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)[1-5] ต่อมา
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ได้ระบุถึง
บุคคลมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูล คำ�ชี้แจง และเหตุผลจาก
หน่ ว ยงานของรั ฐ ก่ อ นการอนุ ญ าตหรื อ การดำ � เนิ น
โครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ของตนหรือของชุมชนและแสดงความเห็นของตนในเรือ่ ง
ดังกล่าว รวมถึงมีสทิ ธิรอ้ งขอให้มกี ารประเมินและมีสทิ ธิ
ร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA)
จากนโยบายสาธารณะ[6-8] เมือ่ วิเคราะห์สภาพการดำ�เนิน
งานด้ า น EIA/HIA ในประเทศไทยยั ง คงมี ปั ญ หา
อุปสรรคหลายประการด้วยกัน ปัญหาหนึง่ ในนัน้ ทีส่ �ำ คัญ
จากรายงานศึกษา[9-14] พบว่า ประชาชนรู้จักการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพน้อยมากและหลายภาคีเครือข่าย
ยังมีความเข้าใจและความคาดหวังต่อ EIA และ HIA
ทีไ่ ม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน ซึง่ ก็ไม่ได้สอดรับกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
ทีไ่ ด้เน้นย้�ำ ถึงสิทธิของบุคคลในการรับรูแ้ ละเข้าไปมีสว่ น
ร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจาก
นโยบายสาธารณะ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่า ประชาชน
ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจด้าน EIA/HIA ไม่เพียงพอ
และยังสอดคล้องกับรายงานศึกษาในต่างประเทศ[15-17]
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ระบุว่า แม้จะเริ่มมีการนำ�ระบบ HIA ไปศึกษาและใช้ใน
ระดับชุมชนท้องถิน่ แล้วแต่กย็ งั ประสบปัญหาขาดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าประชาชนจำ�เป็นต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในเนือ้ หาทัง้ เชิงระบบและกระบวนการ EIA/HIA
ให้มากพอที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกระบวนการ EIA/HIA
ได้ โดยสามารถแสดงความคิดเห็นที่อยู่บนพื้นฐานทาง
วิชาการแทนที่จะเป็นการใช้ความรู้สึกดั่งเช่นที่ผ่านมา
สิ่งเหล่านี้เป็นการเน้นย้ำ�ถึงความสำ�คัญของ ประชาชน
ชุมชน ในฐานะผู้มีส่วนได้/เสียที่สำ�คัญของโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาที่อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าแนวทางแก้ปัญหาหนึ่งคือ การเสริม
สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง EIA/HIA ด้วย
กระบวนการและวิธีการต่างๆ ให้กับกลุ่มแกนนำ�ชุมชน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังมีขีดจำ�กัดอยู่อีกมาก และจากการ
ทบทวนวรรณกรรม ยังขาดกระบวนการพัฒนาที่เอื้อ
ประโยชน์ ต่ อ การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของแกนนำ �
ชุมชน ด้าน EIA/HIA สำ�หรับการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในกระบวนการ EIA/HIA ได้อย่างเหมาะสม ผู้วิจัย
จึงสนใจที่ศึกษาพัฒนากระบวนการเพิ่มขีดความสามารถ
ของแกนนำ�ชุมชนด้านการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมถึงการศึกษาระดับขีดความ
สามารถของแกนนำ�ชุมชนที่ได้เข้าร่วมกระบวนการเพิ่ม
ขีดความสามารถฯ ดังกล่าว

วิธีการศึกษา

รูปแบบการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการบนฐานของชุมชน
(Community-Based Action Research: CBAR)
โดยใช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed
method) ทั้งในเชิงคุณภาพ (Quality research) และ
เชิงปริมาณ (Quantitative research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ แกนนำ�ชุมชน
ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนเป้าหมายที่อยู่ในและบริเวณ
รอบพื้ น ที่ ที่ ค าดว่ า จะมี โ ครงการพั ฒ นา โดยชุ ม ชน
เป้ า หมายเป็ น ชุ ม ชนที่ อ ยู่ ใ นเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตำ�บลปริก/เทศบาลตำ�บลปริก (หมู่ 3,4,7), องค์การ
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บริหารส่วนตำ�บลสำ�นักแต้ว (หมู่ 2,3,7) และเทศบาล
ตำ�บลสำ�นักขาม (หมู่ 2,6,7) อ.สะเดา จ.สงขลา
วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยกำ�หนดคุณสมบัติของ
กลุ่มตัวอย่างที่ต้องดำ�เนินการศึกษาคือ เป็นตัวแทน
ของชุมชนเป้าหมายในพื้นที่ 3 ตำ�บล (9 หมู่บ้าน) และ
บุคคลดังกล่าวเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) ประกอบด้วย ผู้นำ�แบบทางการ ได้แก่ กำ�นัน,
ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, นักการเมืองท้องถิ่นหรือ
ผูแ้ ทน, สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.)
และผู้นำ�ทางธรรมชาติ ได้แก่ ผู้นำ�ทางศาสนา, ปราชญ์
ชาวบ้าน และกลุ่มอื่นๆ ได้แก่ ข้าราชการบำ�นาญ,
เจ้ า หน้ า ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น , เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุข, ผู้อำ�นวยการโรงเรียน, ข้าราชครู, ประธาน
กรรมการชุมชน, ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบ่ า้ น
(อสม.), กลุ่มพัฒนาองค์กรเอกชน (NGOs) และกลุ่ม
อนุรักษ์ โดยได้จำ�นวนกลุ่มแกนนำ�ชุมชน ทั้ง 3 ตำ�บล
รวมเป็น 30 คน ซึ่งเพียงพอที่จะสรุปได้ว่าการแจกแจง
ของค่าเฉลี่ยของตัวอย่างเป็นแบบปกติ (Central limit
theorem)
เครื่องมือในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
ศึกษา ประกอบด้วย 2 ประเภท ได้แก่ แบบสอบถาม
(Questionnaires) สำ�หรับวัดความรู้ ความเข้าใจ การ
ตระหนักรูแ้ ละทักษะการปฏิบตั ดิ า้ น EIA/HIA และแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ด้าน EIA/HIA
สำ � หรั บ แบบสอบถามประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล ทั่ วไปของ
ผู้ตอบ ข้อคำ�ถามสำ�หรับวัด 3 ด้าน (KAP) ประกอบ
ด้วยการวัดความรู้ ความเข้าใจ, การตระหนักรู้ และทักษะ
การปฏิบัติ ด้าน EIA/HIA ซึ่งใช้ในการวัด 3 ช่วงเวลา
คือ ก่อนเข้าร่วมกระบวนการ (0 เดือน) ระหว่างเข้าร่วม
กระบวนการ (3 เดือน) หลังเข้าร่วมกระบวนการ
(6 เดื อ น) ส่ ว นแบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (in-depth
interview) ด้าน EIA/HIA จะมีแนวคำ�ถามที่กำ�หนด
ไว้ สำ�หรับผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยเครื่องมือทั้ง 2 ประเภท
ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ได้สง่ ให้ผทู้ รงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัย
มหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำ�หรับ

หาความตรงของเนื้อหาและความเหมาะสมที่จะใช้เก็บ
ข้ อมู ล นำ � มาปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขตามคำ � แนะนำ � ของผู้ ท รง
คุณวุฒิก่อนที่จะนำ�ไปทดลองใช้ จากนั้นได้นำ�แบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความตรงของเนื้อหาแล้ว นำ�ไป
ทดสอบ (Try out) กั บ ประชาชนในพื้ น ที่ ตำ � บล
ป่าชิง อำ�เภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำ�นวน 35 ราย
จากนั้ น นำ � ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบ
สอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น
มากกว่า 0.8
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม
SPSS version 22 (ลิขสิทธิ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติเชิงพรรณนา คือ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ค่าต่ำ�สุด
สูงสุด สถิติเชิงอนุมาน คือ Paired-t-test

ผลการศึกษา

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของแกนนำ�
จำ�นวน 30 คน เป็นตัวแทนจากตำ�บลปริกมากที่สุด
11 คน รองลงมา ตำ�บลสำ�นักแต้ว จำ�นวน 10 คน
และ ตั ว แทนจากตำ � บลสำ � นั ก ขาม จำ � นวน 9 คน
แกนนำ� ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 80.0 และเพศ
หญิ ง ร้ อ ยละ 20.0 มี อ ายุ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 51-60 ปี
มากที่สุด ร้อยละ 36.7 (อายุเฉลี่ย 48 ปี) ส่วนใหญ่
มีสถานภาพสมรสซึ่งอยู่ในบ้านเดียวกัน ร้อยละ 90.0
ระดับการศึกษา แกนนำ�จบระดับมัธยมศึกษา ใกล้เคียง
กับจบปริญญาตรี ร้อยละ 43.3 และ ร้อยละ 40.0
ตามลำ � ดั บ แกนนำ � ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ ทำ � สวน
ร้อยละ 43.3 รองลงมา รับราชการ ร้อยละ 33.3
โดยส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยช่วง 10,000-20,000 บาท/
เดือน ร้อยละ 56.7 (รายได้เฉลี่ย 22,450 บาท)
เมื่ อ วิ เ คราะห์ ส ถานภาพทางเศรษฐานะของแกนนำ �
พบว่า มากกว่าครึ่ง พอใช้แต่ไม่เหลือเก็บ ร้อยละ 56.7
รองลงมา มีเงินเหลือเก็บ ร้อยละ 43.3 ขณะที่ระยะ
เวลาที่แกนนำ �อาศัยอยู่ในชุ มชน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่
มากกว่า 30 ปี ร้อยละ 43.30 (อาศัยอยู่เฉลี่ย 33 ปี)
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
(n = 30 คน)
ตัวแปร
แกนนำ�เป็นตัวแทนตำ�บลจาก
ปริก
สำ�นักแต้ว
สำ�นักขาม
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51- 60 ปี
มากกว่า 60 ปี
ค่าเฉลี่ย(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
มัธยฐาน(ค่าต่ำ�สุด,ค่าสูงสุด)
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส/อยู่ในบ้านเดียวกัน
สมรส/แยกกันอยู่คนละบ้าน
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่นๆ อนุปริญญา
อาชีพ
ทำ�สวน
รับราชการ
ข้าราชการเกษียณ
ค้าขาย
ทำ�ธุรกิจส่วนตัว

จำ�นวน
(ร้อยละ)
11 (36.7)
10 (33.3)
9 (30.3)
24 (80.0)
6 (20.0)
4 (13.30)
4 (13.30)
8 (26.7)
11 (36.7)
3 (10.0)
48 (10.69)
49.5 (27,65)
2 (6.7)
27 (90.0)
1 (3.3)
1 (3.3)
13 (43.3)
12 (40.0)
3 (10.0)
1 (3.3)
13 (43.3)
10 (33.3)
2 (6.7)
4 (13.3)
1 (3.3)

ตัวแปร
รายได้เฉลี่ย/เดือน
10000-20000
20001-30000
30001-40000
มากกว่า 40000
ค่าเฉลี่ย (SD)
มัธยฐาน(ค่าต่ำ�สุด,ค่าสูงสุด)
สถานภาพเศรษฐานะ
ไม่พอใช้
พอใช้ไม่เหลือเก็บ
มีเงินเหลือเก็บ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน

0 -10 ปี
11-20 ปี
21-30 ปี
มากกว่า 30 ปี
ค่าเฉลี่ย(SD)
มัธยฐาน(ค่าต่ำ�สุด,ค่าสูงสุด)
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จำ�นวน
(ร้อยละ)
17 ( 56.7)
8 (26.7)
4 (13.3)
1 (3.30)
22,306 (9281.377)
20,000(10000,45000)
0 (0)
17 (56.7)
13 (43.3)

4 (13.30)
4 (13.30)
9 (30.00)
13 (43.30)
33 (16.43)
30 (2,62)

ข้อมูลการพัฒนากระบวนการเพิ่มขีดความสามารถ
ของแกนนำ�ชุมชนด้าน EIA/HIA
ผูว้ จิ ยั ได้สรุปผลการดำ�เนินงานพัฒนากระบวนการเพิ่มขีดความสามารถของแกนนำ�ชุมชนด้าน EIA/
HIA ทีไ่ ด้ด�ำ เนินการในพืน้ ที่ 3 ตำ�บล ได้แก่ ตำ�บลปริก,
ตำ�บลสำ�นักแต้ว และตำ�บลสำ�นักขาม อำ�เภอสะเดา
จังหวัดสงขลา จากนั้นได้ทำ�การสังเคราะห์จนได้ร่าง
(draft) กระบวนการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ด้าน EIA/HIA และได้ขอความเห็นผู้เชี่ยวชาญหรือ
ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงแล้วนั้น ปรากฏว่าได้
กระบวนการเพิม่ ขีดความสามารถฯ ทัง้ หมด 11 ขัน้ ตอน
ดังรายละเอียดรูปภาพที่ 1 แสดงกระบวนการเพิ่มขีด
ความสามารถของแกนนำ�ชุมชนด้าน EIA/HIA ดังนี้
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ขั้นตอนของกระบวนการเพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชนด้าน EIA/HIA ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาบริบทพื้นที่เป้าหมาย เป็นการแจ้ง
และประสานขอข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่เป้าหมายไปยัง
หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สคร/ศอ., สสจ., ทสจ.สสอ.,
รพ.สต., อปท.(เทศบาล/อบต.), ปกครองอำ�เภอ (ปลัด
อำ�เภอ) เข้าพบและชีแ้ จงวัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ
วิจัยเพื่อประสานความร่วมมือกับหัวหน้าส่วนราชการ
ในพื้นที่เป้าหมาย
2. สร้างความร่วมมือกับผู้นำ�ชุมชน เข้าพบ
และชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ / เป้ า หมายของโครงการวิ จั ย
เพื่อประสานความร่วมมือกับผู้นำ�ชุมชน ได้แก่ นายก

เทศมนตรี/นายก อบต./ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ., กำ�นัน, ผูใ้ หญ่บ้าน, โต๊ะอิหม่าม/ผู้นำ�ทางศาสนา และปราชญ์ชาวบ้าน
รวมถึงชี้ให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าชุมชนจะได้รับ
3. เฟ้นหากลุ่มคนเป็นแกนนำ� ทำ�การเฟ้นหา
กลุ่มคนที่จะมาเป็นแกนนำ� ผ่านตามคำ�แนะนำ� บอกเล่า
ของคนในพืน้ ที่ ได้แก่ กำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ น นายกเทศมนตรี
นายก อบต. ผู้นำ�ทางศาสนา และเจ้าหน้าที่
4. ประชุมประสานความร่วมมือ จัดประชุม
ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ / เป้ า หมาย/ระยะเวลา/แผนงาน/
การเตรียมจัดกิจกรรมและพูดคุยประเด็นหารือเบื้องต้น
เกี่ยวกับ กลุ่มเป้าหมาย, วัน เวลา สถานที่ และ
งบประมาณ
5. อบรมแกนนำ�เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถด้าน
EIA/HIA จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำ�หรับแกนนำ�
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถด้าน EIA/HIA เพือ่ เสริมสร้าง
องค์ความรู้เกี่ยวกับ EIA/HIA และสามารถนำ�ความรู้
ไปดำ�เนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการของ
EIA/HIA ได้
6. การทำ � แผนที่ ชุ ม ชนเชื่ อ มโยงโครงการ
พัฒนา เป็นการวาดแผนที่ชุมชน/หมู่บ้าน ลงในกระดาษ
flip chart ลงข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนครบสมบูรณ์ และทำ�การลงพิกดั ของโครงการ
พัฒนาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้เห็น
ความเชื่อมโยงในแง่ของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพในเชิงพื้นที่
7. การวิ นิ จ ฉั ย ชุ ม ชนด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและ
สุขภาพ เป็นการค้นหาสภาพปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมและ
สุขภาพของชุมชน เรียงลำ�ดับสภาพความรุนแรงของ
ปัญหาจากมากไปน้อย (Priority) เพือ่ เป็นข้อมูลพืน้ ฐาน
(baseline data) สำ�หรับใช้ในการประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการ
พัฒนาในพื้นที่ จากสถานะปัจจุบันไปยังอนาคต
8. ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ เป็นการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
(ทั้งทางด้านบวก ด้านลบ ทั้งระยะก่อนก่อสร้าง ระหว่าง
ก่อสร้าง และหลังก่อสร้าง) กำ�หนดมาตรการในการ
ป้องกันและลดผลกระทบ วิธีการ/แนวทางการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล รวมถึงการมีส่วนร่วมของ
ชุ ม ชนจากโครงการพั ฒ นาที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ นในพื้ น ที่
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ชุมชน รวมถึงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านลบของ
โครงการพัฒนา เพื่อวิเคราะห์ว่ามันจะส่งผลถึงการ
เปลีย่ นแปลงของปัจจัยกำ�หนดสุขภาพอะไรบ้าง ใครเป็น
คนกลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยกำ�หนดสุขภาพ และวิเคราะห์
คาดการณ์ผลกระทบทางสุขภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้ง
4 มิติ (กาย จิต สังคม ปัญญา)
9. การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เป็นการจัด
เวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อนำ�เสนอข้อมูลฯ โดยเชิญ
บุคคลสำ�คัญ (key person) ประกอบด้วย ประธาน
ชุมชน/กรรมการชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน/อปท. โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ
เกีย่ วกับข้อมูลผลการจัดทำ�แผนทีช่ มุ ชน, การวินจิ ฉัยชุม
ชนฯ, ผลการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพจากโครงการพัฒนาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่
10.การจัดทำ�แผนงาน/โครงการที่จะแก้ไข
ปัญหาหรือเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนด้าน EIA/
HIA เป็นการจัดทำ�ข้อเสนอแผนงาน/โครงการทีจ่ ะแก้ไข
หรือเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนด้าน EIA/HIA
ทัง้ แผนงานระยะสัน้ (ทำ�ได้เองโดยชุมชน) และแผนงาน
ระยะยาว (ทำ�ไม่ได้เองต้องบรรจุเข้าแผนพัฒนาแม่บท
ของท้องถิ่น)
11.การดำ�เนินการตามข้อเสนอของแผนงาน/
โครงการ เป็นการดำ�เนินการตามแผนงาน/โครงการ
(แผนงานระยะสัน้ ) โดยเชิญกลุม่ เป้าหมาย คือ กรรมการ
หมูบ่ า้ น, อสม., ตัวแทนชุมชน และกลุม่ อืน่ ๆ เข้ามาร่วม
กิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ ดังกล่าว

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกด้านขีดความสามารถของ
ชุมชนด้านการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ
ข้อมูลสรุปจากการสัมภาษณ์เชิงลึกด้านขีดความ
สามารถของชุมชนฯ พบว่า ส่วนใหญ่ชุมชนมักจะทราบ
ข่าวเกี่ยวกับโครงการพัฒนา ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของ
ตัวเอง ส่วนความรู้สึกต่อการเกิดขึ้นของโครงการพัฒนา
ในพื้นที่ มองว่า มันมีทั้งด้านบวกและลบปะปนกันไป
บางโครงการก็ดชี ว่ ยสร้างรายได้ให้กบั คนในชุมชน แต่บาง
โครงการไม่ดีเพราะส่งผลกระทบ ความเดือดร้อนแก่
คนในชุมชน โดยเมื่อลองให้วิเคราะห์ผลกระทบทาง
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สิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสุขภาพ ที่คาดว่าจะเกิด
ขึ้น ทั้งในช่วงก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง และหลัง
ก่อสร้าง มักจะมองภาพแบบคลุมเครืออยู่ ไม่ชดั เจนและ
แสดงความคิดเห็นออกมาในลักษณะใช้ความรูส้ กึ นำ�หน้า
ความรู้ทางวิชาการ ในเรื่องของผลกระทบที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น ส่วนใหญ่ยังนึกถึงแต่ผลกระทบที่เห็นภาพได้ชัด
โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากมีการเปิดกิจการ
แล้ว แต่ยงั ไม่ได้นกึ ถึงผลกระทบในช่วงเวลาก่อนหน้านัน้
ไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนก่อสร้างและช่วงระหว่างก่อสร้าง
ส่วนผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมมักจะมองแค่ผลกระทบ
ทางกายภาพเป็นหลัก และผลกระทบทางสุขภาพจะ
มองแค่ผลกระทบต่อสุขภาพกายเป็นหลัก นอกจากนี้
ส่ ว นใหญ่ จ ะไม่ เ ข้ าใจว่ า โครงการพั ฒ นาจะมี ค วาม
เกี่ยวข้องกับ EIA/HIA อย่างไร และไม่ทราบเกี่ยวกับ
กระบวนการของ EIA/HIA เลย ส่วนใหญ่เห็นด้วย
ที่จะให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ EIA/HIA
แต่ก็ยังไม่ทราบว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวข้อง และเข้าไปมี
ส่วนร่วมอย่างไรบ้าง นอกจากนี้ ยังให้ความเห็นตรง
กันว่า หากชุมชนจะต้องเข้าไปมีสว่ นร่วม ในกระบวนการ
EIA/HIA นีจ้ �ำ เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องพัฒนาศักยภาพหรือ
เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน ให้มีความรู้ ทางด้าน
EIA/HIA นีก้ อ่ น เนือ่ งจากเห็นว่าตอนนีช้ มุ ชนมีขดี ความ
สามารถด้าน EIA/HIA น้อยมากหรือไม่มีเลย เพื่อเป็น
การเตรี ย มพร้ อ มกั บ การเข้ าไปมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวน
EIA/HIA จากโครงการพัฒนาที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชน

ข้อมูลผลการประเมินระดับขีดความสามารถของ
แกนนำ�ชุมชนด้าน EIA/HIA
ผู้วิจัยได้ประเมินระดับขีดความสามารถของ
แกนนำ�ชุมชนด้าน EIA/HIA เป็นภาพรวมของทั้ง
3 ตำ � บล ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ยได้ อ อกแบบการประเมิ น ระดั บ
ขีดความสามารถของแกนนำ�ชุมชน โดยใช้แบบสอบถาม
วัด 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ, การตระหนักรู้
และทักษะการปฏิบตั ดิ า้ น EIA/HIA โดยผูว้ จิ ยั ได้ทำ�การ
ประเมิน 3 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 ก่อนเข้าร่วม
กระบวนการ (0 เดือน) ครั้งที่ 2 ระหว่างเข้าร่วม
กระบวนการ (3 เดือน) และครั้งที่ 3 หลังเข้าร่วม
กระบวนเสร็จสิ้น (6 เดือน)
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ตารางที่ 2 แสดงคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ความเข้าใจ, การตระหนักรู้และทักษะ
การปฏิบัติด้าน EIA/HIA ของแกนนำ� 3 ตำ�บล (n = 30)
ประเภท
การทดสอบ

ครั้งที่ 1
(0 เดือน)
Mean
(Min,
Max)

ครั้งที่ 2
(3 เดือน)

ครั้งที่ 3
(6 เดือน)

ครั้งที่ 2-ครั้งที่ 1

S.D

Mean
(Min,
Max)

S.D

Mean
(Min,
Max)

S.D

t

1. ความรู้
ความเข้าใจ
(10 คะแนน)

4.97 2.43
(0,10)

6.67
(4,10)

1.47

7.70
(6,10)

0.99

4.28

0.000* 5.15 0.000*

2. ความตระหนักรู้
(10 คะแนน)

6.13
(3,9)

2.16

7.13
(5,10)

1.41

8.07
(6,10)

0.98

4.35

0.000*

3. ทักษะการปฏิบตั ิ
(10 คะแนน)

1.74
(0,4)

1.34

4.32
(2,8.5)

1.55

5.65
(4,7.5)

1.2

13.98 0.000* 4.08 0.000*

4. คะแนนรวม
ทั้ง 3 ด้าน
(30 คะแนน)

12.84 4.83 18.12 3.73 21.42 2.56
(6,22)
(12,27.5)
(16,26)

5.27

p-value

ครั้งที่ 3-ครั้งที่ 2
t

5.4

p-value

0.000*

0.000* 5.15 0.000*

*นัยสำ�คัญที่ 0.05

จากตารางที่ 2 แสดงคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้
ความเข้าใจ, การตระหนักรู้และทักษะการปฏิบัติด้าน
EIA/HIA ของกลุ่มแกนนำ� 3 ตำ�บล เมื่อแยกเป็น
รายด้าน การทดสอบครั้งที่ 1 ก่อนเข้าร่วมกระบวนการ
(0 เดือน) แกนนำ�มีคะแนนเฉลีย่ ด้านความรู้ ความเข้าใจ
4.97 คะแนน (ต่ำ�สุด 0 คะแนน, สูงสุด 10 คะแนน)
การทดสอบครั้ ง ที่ 2 ระหว่ า งเข้ า ร่ ว มกระบวนการ
(3 เดือน) แกนนำ�มีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ ความ
เข้าใจ เพิ่มขึ้น 6.67 คะแนน (ต่ำ�สุด 4 คะแนน,
สูงสุด 10 คะแนน) และการทดสอบครั้งที่ 3 หลังเสร็จ
สิ้นกระบวนการ (6 เดือน) แกนนำ�มีคะแนนเฉลี่ยด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มขึ้นเป็น 7.70 คะแนน (ต่ำ�สุด
6 คะแนน, สูงสุด 10 คะแนน) เมื่อทดสอบด้วยสถิติ
เชิงอนุมานเพื่อเปรียบเทียบก่อนและหลัง การทดสอบ
ครั้งที่ 1 เปรียบเทียบ ครั้งที่ 2 พบว่า แกนนำ�มีคะแนน
เฉลี่ยด้านความรู้ความเข้าใจ ด้าน EIA/HIA เพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<0.05) และการทดสอบ
ครั้งที่ 2 เปรียบเทียบ ครั้งที่ 3 แกนนำ�มีคะแนนเฉลี่ย

ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้าน EIA/HIA เพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนด้านการตระหนักรู้
การทดสอบครัง้ ที่ 1 ก่อนเข้าร่วมกระบวนการ (0 เดือน)
แกนนำ�มีคะแนนเฉลีย่ ด้านการะตระหนักรู้ 6.13 คะแนน
(ต่ำ�สุด 3 คะแนน, สูงสุด 9 คะแนน) การทดสอบ
ครั้งที่ 2 ระหว่างเข้าร่วมกระบวนการ (3 เดือน)
แกนนำ�มีคะแนนเฉลี่ยด้านการตระหนักรู้ เพิ่มขึ้น 7.13
คะแนน (ต่ำ�สุด 5 คะแนน, สูงสุด 10 คะแนน) และ
การทดสอบครัง้ ที่ 3 หลังเสร็จสิน้ กระบวนการ (6 เดือน)
แกนนำ�มีคะแนนเฉลี่ยด้านการตระหนักรู้ เพิ่มขึ้นเป็น
8.07 คะแนน (ต่ำ�สุด 6 คะแนน, สูงสุด 10 คะแนน)
เมื่อทดสอบด้วยสถิติเชิงอนุมานเพื่อเปรียบเทียบก่อน
และหลัง การทดสอบครั้งที่ 1 เปรียบเทียบ ครั้งที่ 2
พบว่ า แกนนำ � มี ค ะแนนเฉลี่ ย ด้ า นการตระหนั ก รู้
ด้ า น EIA/HIA เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) และการทดสอบครั้งที่ 2 เปรียบเทียบ
ครั้ ง ที่ 3 แกนนำ � มี ค ะแนนเฉลี่ ย ด้ า นการตระหนั ก รู้
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<0.05) และการ
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ทดสอบด้านทักษะการปฏิบตั ดิ า้ น EIA/HIA การทดสอบ
ครั้งที่ 1 ก่อนเข้าร่วมกระบวนการ (0 เดือน) แกนนำ�
มีคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการปฏิบัติ 1.74 คะแนน
(ต่ำ�สุด 0 คะแนน, สูงสุด 4 คะแนน) การทดสอบ
ครั้งที่ 2 ระหว่างเข้าร่วมกระบวนการ (3 เดือน)
แกนนำ�มีคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการปฏิบัติ เพิ่มขึ้น
4.32 คะแนน (ต่ำ�สุด 2 คะแนน, สูงสุด 8.5 คะแนน)
และการทดสอบครั้งที่ 3 หลังเสร็จสิ้นกระบวนการ
(6 เดือน) แกนนำ�มีคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการปฏิบัติ
เพิ่มขึ้นเป็น 5.65 คะแนน (ต่ำ�สุด 4 คะแนน, สูงสุด
7.5 คะแนน) เมื่อทดสอบด้วยสถิติเชิงอนุมานเพื่อ
เปรียบเทียบก่อนและหลัง การทดสอบครั้งที่ 1 เปรียบ
เทียบ ครั้งที่ 2 พบว่า แกนนำ�มีคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะ
การปฏิบัติด้าน EIA/HIA เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ (p<0.05) และการทดสอบครั้งที่ 2 เปรียบเทียบ
ครั้งที่ 3 แกนนำ�มีคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการปฏิบัติ
ด้ า น EIA/HIA เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) สุดท้ายเมือ่ รวมคะแนนเฉลีย่ ของการทดสอบ
ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ, การตระหนักรู้ และทักษะ
การปฏิบัติด้าน EIA/HIA (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
การทดสอบครัง้ ที่ 1 ก่อนเข้าร่วมกระบวนการ (0 เดือน)
แกนนำ�มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 12.84 คะแนน
(ต่ำ�สุด 6 คะแนน, สูงสุด 22 คะแนน) การทดสอบ
ครั้งที่ 2 ระหว่างเข้าร่วมกระบวนการ (3 เดือน)
แกนนำ�มีคะแนนเฉลีย่ ทัง้ 3 ด้าน เพิม่ ขึน้ 18.12 คะแนน
(ต่ำ�สุด 12 คะแนน, สูงสุด 27.5 คะแนน) และการ
ทดสอบครั้งที่ 3 หลังเสร็จสิ้นกระบวนการ (6 เดือน)
แกนนำ�มีคะแนนทั้ง 3 ด้าน เพิ่มขึ้นเป็น 21.42 คะแนน
(ต่ำ�สุด 16 คะแนน, สูงสุด 26 คะแนน) เมื่อทดสอบ
ด้ ว ยสถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม านเพื่ อ เปรี ย บเที ย บก่ อ นและหลั ง
การทดสอบครั้งที่ 1 เปรียบเทียบ ครั้งที่ 2 พบว่า
แกนนำ�มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน เพิ่มขึ้นอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติ (p<0.05) และการทดสอบครั้งที่ 2
เปรียบเทียบ ครั้งที่ 3 แกนนำ�มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<0.05) และเมื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลความยากง่ายของการทดสอบรายด้าน
ทั้ง 3 ครั้ง พบว่า การทดสอบด้านตระหนักรู้ มีคะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา การทดสอบด้านความรู้ ความ
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เข้าใจ และการทดสอบด้านทักษะการปฏิบัติ มีคะแนน
เฉลี่ยต่ำ�ที่สุด ในการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การพัฒนากระบวนการเพิ่มขีดความสามารถ
ของแกนนำ�ชุมชนด้าน EIA/HIA ทีไ่ ด้จากการวิจยั นีแ้ ละ
ได้มกี ารสังเคราะห์เป็นกระบวนการเพิม่ ขีดความสามารถ
ของแกนนำ�ชุมชนด้าน EIA/HIA มี 11 ขั้นตอน
ผลจากการพัฒนากระบวนการเพิ่มขีดความสามารถฯ
ดังกล่าวสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้าน EIA/HIA
ให้กับแกนนำ�ชุมชนได้อย่างแท้จริง จากผลการวิเคราะห์
ระดับขีดความสามารถของแกนนำ�ชุมชนด้าน EIA/HIA
พบว่า คะแนนเฉลี่ยแยกรายด้านและคะแนนเฉลี่ยรวม
ทัง้ ด้านความรู้ ความเข้าใจ, การตระหนักรูแ้ ละทักษะการ
ปฏิบัติด้าน EIA/HIA ของแกนนำ�ชุมชน มีค่าเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบ
การทดสอบครั้งที่ 1 กับ ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 2 กับ
ครั้งที่ 3 นอกจากนี้กระบวนการเพิ่มขีดความสามารถ
ของแกนนำ�ชุมชนด้าน EIA/HIA ที่สังเคราะห์ได้นั้น
ผู้วิจัยคาดหวังว่า สามารถนำ�ไปปรับใช้ในพื้นที่ที่มีบริบท
ใกล้เคียงกันได้ อย่างไรก็ตามจากการวิจัยนี้พบปัญหา
อุปสรรคที่เห็นได้ชัด คือ ในบางพื้นที่พบปัญหาการขาด
ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมน้อย โดยเฉพาะ
แกนนำ�ชุมชนในกลุ่มผู้นำ� ได้แก่ กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ผู้ นำ � ทางศาสนา รวมถึ ง ผู้ นำ � ทางการเมื อ งในองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) สมาชิกสภาเทศบาล/อบต.
และปลัดเทศบาล/อบต. ส่งผลให้การพัฒนากระบวน
การฯ ในกิจกรรมบางขั้นตอนต้องล่าช้ากว่าที่กำ�หนด
รวมถึงผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ทั้งนี้ผู้วิจัยเสนอแนะว่าหากสามารถศึกษาให้ได้กลยุทธ์
ในการสร้างความร่วมมือในการเข้าร่วมกระบวนการฯ
สำ�หรับกลุ่มผู้นำ�ชุมชนและผู้นำ�ทางการเมืองดังกล่าวได้
คาดว่า การพัฒนากระบวนการเพิ่มขีดความสามารถ
ของแกนนำ�ชุมชนด้าน EIA/HIA น่าจะบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น และการพัฒนากระบวนการ
เพิ่มขีดความสามารถฯนี้ ยังมีข้อจำ�กัดในแง่ของการนำ�
ไปประยุ ก ต์ แ ละปรั บ ใช้ ใ ห้ เ หมาะกั บ สภาพบริ บ ท
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ที่คล้ายคลึงกันเท่านั้น หากจะนำ�ไปใช้กับสภาพบริบท
อื่นที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป เช่น ประเภทและ
ขนาดโครงการที่แตกต่างกันมาก ย่อมส่งผลให้การนำ�
กระบวนการฯ นี้ไปปรับใช้ อาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร
จำ � เป็ น ที่ จ ะต้ อ งทำ � การศึ ก ษาวิ จั ย เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ไห้ ไ ด้
กระบวนการเพิ่มขีดความสามารถฯที่เหมาะกับสภาพ
บริบทของลักษณะของโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ (Mega
project) เข้าข่าย EHIA แต่อย่างน้อยคาดว่าสามารถ
นำ�ไปเป็นกระบวนการหรือเป็นเครื่องมือหนุนเสริมการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน (CHIA) ได้
อีกทางหนึ่ง
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1

บทคัดย่อ

การใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชอย่างแพร่หลายในเกษตรกร ส่งผลต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
การศึกษานี้เลือกพื้นที่ราบสูงบริเวณหนึ่งในเขตภาคเหนือที่ทำ�การเกษตรเป็นหลักเป็นพื้นที่ศึกษาในการประเมินผล
กระทบจากการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช โดยได้นำ�ตารางประเมินความเสี่ยง (risk matrix) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหนึ่ง
ในการคัดเลือกชนิดของสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชเพื่อการกำ�หนดตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของการสัมผัสสารเคมี (biomarker
of exposure) วิธีการออกแบบโดยเริ่มจากการสำ�รวจชนิดและปริมาณของสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชของเกษตรกร
ที่นิยมใช้ พบว่าในพื้นที่ศึกษาเกษตรกรใช้สารเคมีกำ�จัดวัชพืชประมาณ 3 ใน 4 ของสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชทั้งหมด
โดยมีชนิดของสารเคมีที่มีการใช้มากที่สุด ได้แก่ ไกลโฟเสต เมทซัลฟูรอน-เมททิล และพาราควอต ตามลำ�ดับ
แล้วนำ�ผลที่ได้มาประเมินผลกระทบด้วยตารางประเมินความเสี่ยง ซึ่งคำ�นวนจากผลคูณของค่าการประเมินความ
เป็นอันตราย (hazard score) และค่าการประเมินโอกาสของการสัมผัสสารเคมี (exposure score) ผลที่ได้จากตาราง
ประเมินความเสีย่ งพบว่าพาราควอตเป็นสารเคมีทไี่ ด้คะแนนความเสีย่ งสูงทีส่ ดุ การทีพ่ าราควอตมีผลของค่าความเสีย่ ง
ที่สูงกว่าไกลโฟเสตและเมทซัลฟูรอน-เมททิล ทั้งนี้เนื่องจากสมบัติของพาราควอต เป็นสารที่มีความเป็นพิษสูง และ
จากผลการประเมินทีไ่ ด้ ทำ�ให้น�ำ ไปใช้ในการกำ�หนดรูปแบบของการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โดยการใช้การกำ�หนด
ให้พาราควอตเป็นสารเคมีในการเฝ้าระวังในกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ศึกษาต่อไป

คำ�สำ�คัญ: สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช, ตารางประเมินความเสี่ยง, การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ, ความอันตราย,
การสัมผัส
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Pesticide use among farmers causes the impacts to environment and health. An area in
the northern highlands was selected for study sites for the impact assessment of pesticide utilizations.
Risk matrix is a tool to scope the type of pesticide and its biomarker of exposure. Questionnaire
was the initial assessment tool for scoping the group and type of pesticide use. Herbicide showed
the major group of pesticides (3 of 4) and glyphosate, metsulfuron-methyl and paraquat were
the most pesticides often sprayed, respectively. The impact of most three herbicides was calculated
by using risk matrix resulted from multiplication of hazard score and exposure score. Paraquat
showed the highest risk score resulting from its most toxic compound compared to higher ranking
chemicals, glyphosate and metsulfuron-methyl. Results from the assessment using risk matrix could
be determined for further health surveillance program in the study area.

Keyword: Pesticide, Risk matrix, Health Impact Assessment, Hazard, Exposure
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สารเคมี กำ � จั ด ศั ต รู พื ช นั บ เป็ น ปั จ จั ย ที่ สำ � คั ญ
ในการผลิ ต อาหารและผลผลิ ต ทางการเกษตรของ
เกษตรกรไทยโดยทัว่ ไป อย่างไรก็ตามการใช้สารเคมีก�ำ จัด
ศัตรูพืชได้ส่งผลกระทบทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
โดยทำ�ให้เกิดการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ� ดินและอากาศ
และการสั ม ผั สโดยตรงของกลุ่ ม เกษตรกรผู้ ฉี ด พ่ น
นอกจากนี้ ยั ง เกิ ด ผลกระทบจากการสั ม ผั ส ทางอ้ อ ม
เช่น การรับประทานพืชผักที่มีการตกค้างซึ่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชนั้น สามารถเกิด
ผลกระทบได้ทงั้ แบบเฉียบพลัน และผลในระยะยาวทีก่ อ่
โรคเรือ้ รัง (Alavanja M.C., Hoppin J.A. and Kamel
F., 2004) เช่น โรคมะเร็ง การเกิดเนื้องอก โรคทาง
ระบบสืบพันธุ์ โรคทางระบบประสาท ปัญหาทางระบบ
ภูมิคุ้มกัน รวมถึงโรคที่เกิดเฉพาะที่กับอวัยวะ เช่น
การทำ�งานของปอดผิดปกติ มีปัญหาการสร้างเม็ดเลือด
การเกิดอาการแพ้ง่าย โรคไต ตับอักเสบจากความเป็น
พิษ เป็นต้น (Kolcun J., et al., 1989)
ตารางประเมิ น ความเสี่ ย ง (risk matrix)
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินหรือกำ�หนดระดับของ
ความเสี่ยง โดยทั่วไปได้ถูกนำ�ไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อ
ประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน (United States
Department of Defense, 2006) ซึ่งสามารถนำ�ไป
ประยุกต์ใช้ในหลายๆ กิจกรรม เช่น การประเมินความ
เสี่ยงจากสารเคมีของกระบวนการทางเคมีในโรงงาน
(Bernd R., 2004) หรือการใช้ประเมินความเสี่ยงจาก
การสัมผัสสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชด้วย (Dick F.D., et
al., 2010) โดยผลที่ได้จากการประเมินโดยใช้ตางราง
ประเมินความเสี่ยงนั้นสามารถให้ข้อมูลที่แสดงถึงความ
เสี่ยง เช่น ยอมรับหรือไม่ยอมรับ อันตรายหรือไม่
อันตราย หรือมีความเป็นอันตรายอยูใ่ นระดับใด เป็นต้น
จึงถือว่าตางรางประเมินความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือ
ที่สำ�คัญที่ช่วยในการประเมินผลกระทบ เพื่อการตัดสิน
ใจในการจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นการศึกษานี้จึงได้นำ�ตารางประเมินความ
เสี่ยงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช
ในการช่วยกำ�หนดขอบเขตของการประเมินผลกระทบ
ต่ อ สุ ข ภาพจากการใช้ ส ารปราบวั ช พื ช ที่ มี ห ลายชนิ ด
ให้แคบลง เพื่อทำ�ให้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
สามารถกระทำ�ได้ในขอบเขตที่ประเมินผลกระทบสาร
กำ�จัดศัตรูที่เหมาะสม และทำ�ให้การกำ�หนดขอบเขต

ดังกล่าว สามารถลดค่าใช้จ่ายในการประเมินที่เกิดจาก
ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่มีราคาค่อนข้าง
สูงด้วย

2. วิธีการศึกษา

2.1 การสำ�รวจข้อมูลเบื้องต้น
ในการศึกษาได้ใช้แบบสอบถามในการกำ�หนด
ขอบเขตเบื้องต้น โดยการสอบถามถึงรูปแบบการเพาะ
ปลูกพืช ชนิด รูปแบบและความถีข่ องสารเคมีก�ำ จัดศัตรู
พืชทีใ่ ช้ โดยใช้เกษตรกรชาวเขา 4 หมูบ่ า้ นทีอ่ ยูใ่ นบริเวณ
ที่ราบสูงในเขตภาคเหนือ
2.2 การใช้ตารางประเมินความเสี่ยง
ตารางประเมินความเสี่ยงที่ใช้ในการศึกษานี้
เป็นเครืองมือ Hazard and Risk Evaluation Matrix
ทีอ่ อกแบบโดย Stony Brook University, New York
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการคำ�นวณค่าความเสีย่ งจาก
สมการ
ความเสี่ยง (risk) =
ความเป็นอันตราย (hazard) x การสัมผัส (exposure)
โดยขัน้ แรกเริม่ จากการหาค่าความเป็นอันตราย
(hazard) ซึ่งเป็นการประเมินจากสมบัติของสารเคมี
มีเกณฑ์การพิจารณาจากความไวไฟ (flammability)
การกัดกร่อน (corrosively) ความไวต่อการเกิดปฏิกริ ยิ า
(reactivity) ความเป็นพิษ (toxicity) การก่อโรคเรื้อรัง
(chronic health hazard) และผลกระทบทางสุขภาพ
(health effects) ขั้นที่สองคือการหาค่าการสัมผัส
(exposure) เป็นการประเมินโอกาสการได้รับสารเคมี
เข้าสู่ร่างกาย พิจารณาจากปริมาณการใช้ (quantity)
ความเข้มข้นของสารเคมี (concentration) แรงดันไอ
ของสารเคมี (vapor pressure at mmHg ที่ 20ํํC)
จุดเดือดของสารเคมี (boiling point) ช่องทางการสัมผัส
(route of exposure) ความละเอียดในการตรวจสอบ
(detection) และคำ�เตือนจากคุณสมบัติของสารเคมี
(warning properties) (ตารางที่ 1 และ 2) จากนั้น
นำ�ผลรวมจากการประเมินที่ได้คูณกับโอกาสการสัมผัส
สารเคมี (ตารางที่ 3) จะได้ค่าความเสี่ยง (risk) โดย
ค่าความเสี่ยงมาก จะแสดงถึงสารเคมีนั้นมีอันตรายกับ
ผู้ใช้สารเคมีนั้นสูงตามไปด้วย โดยการศึกษานี้ ค่าที่
คำ�นวณได้จะถูกนำ�ไปใช้
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ตารางที่ 1 ข้อมูลเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ของการประเมินระดับความอันตราย (ขั้นตอนที่ 1)

ตารางที่ 2 ข้อมูลเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ระดับและโอกาสการสัมผัสสารเคมี (ขั้นตอนที่ 2)

291

292

การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำ�ปี พ.ศ.2557
เรื่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้กำ�หนดคะแนนความเสี่ยง
1. หากไม่มีข้อมูล ต้องให้คะแนนที่ 4-5
2. ไม่มีหลักฐาน (no evidence) หมายถึงได้มีการศึกษามาแล้วแต่ยังไม่ปรากฎการก่อให้เกิดมะเร็งหรือ
		 ความผิดปกติทางระบบสืบพันธ์ของสัตว์ทดลอง
*ตารางนี้เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยประเมินความสัมพันธ์ของความเป็นพิษของสารเคมี ไม่สามารถทดแทน
ระบบป้องกันทั่วไปภายในห้องปฏิบัติการได้ ถ้ายังไม่ได้ประเมินพิษของสารเคมีโดยผู้ผลิตหรือยังไม่มีการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์แล้ว ยังจำ�เป็นต้องพิจารณาอันตรายของสารเคมีและระมัดระวังอยู่เสมอ
ตารางที่ 3 เกณฑ์การประเมินค่าความเสี่ยง (ขั้นตอนที่ 3)
ตัวอย่าง
ระดับต่ำ�
ระดับปานกลาง
ระดับสูง

อันตราย
13
39
65

การสัมผัส
8
24
40

ความเสี่ยง
104
936
2600

ความปลอดภัย
ยอมรับได้-ใช้ในงานห้องปฏิบัติการ
ควรระวัง-ลดการสัมผัส
ไม่ยอมรับ-ให้ลดอันตรายและลดการสัมผัส

ตารางที่ 4 ผลการประเมินค่าความอันตรายและการสัมผัสของไกลโฟเซต
ไกลโฟเซต
ค่าความอันตราย
ผลตัวชี้วัด
ไม่ไวไฟ
ไม่มีจุดประกายไฟ
NFPA (สีแดง) = 0
ไม่กัดกร่อนผิว
pH=4.4-4.8
เสถียร ทำ�ปฏิกิริยายาก
NFPA (สีเหลือง) = 0
เกิดพิษฉับพลันได้น้อย (4)
ค่าที่ทำ�ให้หนูตายเกินครึ่ง >5000 mg/kg
ไม่ใช่สารก่อมะเร็ง
ไม่มีหลักฐานว่าก่อความผิดปกติ
ทางระบบสืบพันธุ์
ยังไม่กำ�หนดขอบเขตการสัมผัส
NFPA (สีน้ำ�เงิน) = 2
รวม

คะแนน
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1

ค่าการสัมผัส
ผลตัวชี้วัด
ใช้กับพืชทุกชนิด
500 ml/น้ำ� 70 ลิตร: 1 ไร่
ของเหลว
แรงดันไอ = 1.3x10-5
ไม่พบจุดเดือด (สลายที่ 187ํC)
สัมผัสทางการหายใจได้
มีกลิน่ เมือ่ สัมผัสจะระคายเคืองเล็กน้อย
มีคำ�เตือนที่มีคุณสมบัติต่ำ�กว่า PEL

คะแนน
5
3
2
1
1
5
2
1

รวม

20

1
1
3
18
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินค่าความอันตรายและการสัมผัสของเมทซัลฟูรอน-เมททิล
เมทซัลฟูรอน-เมททิล
ค่าความอันตราย
ผลตัวชี้วัด
ไม่ไวไฟ
ไม่มีจุดประกายไฟ
NFPA (สีแดง) = 1
ไม่กัดกร่อนผิว
pH = 4.01
เสถียร ทำ�ปฏิกิริยายาก
NFPA (สีเหลือง) = 0
เกิดพิษฉับพลันได้น้อย (4)
ค่าที่ทำ�ให้หนูตายเกินครึ่ง >1667 mg/kg
ไม่ใช่สารก่อมะเร็ง
ไม่มีหลักฐานว่าก่อความผิดปกติทางระบบสืบพันธุ์
ยังไม่กำ�หนดขอบเขตการสัมผัส
NFPA (สีน้ำ�เงิน) = 1
รวม

ค่าการสัมผัส
ผลตัวชี้วัด

คะแนน
1
1
2
1
3
1
1
2
2
1
1
1
2
19

ใช้เฉพาะข้าว
7 กรัม/น้ำ�70 ลิตร
ของแข็ง
แรงดันไอ = 1.3x10-5
ไม่พบจุดเดือด (สลายไปก่อน)
สัมผัสทางการหายใจได้
มีกลิ่น เมื่อสัมผัสจะระคายเคืองเล็กน้อย
มีคำ�เตือนที่มีคุณสมบัติต่ำ�กว่า PEL

รวม

คะแนน
1
3
1
1
1
5
2
1

15

ตารางที่ 6 ผลการประเมินค่าความอันตรายและการสัมผัสของพาราควอต
พาราควอต
ค่าความอันตราย
ผลตัวชี้วัด
ไม่ไวไฟ
>194 ํF
NFPA (สีแดง) = 0
ไม่กัดกร่อนผิว
pH = 4
เสถียร ทำ�ปฏิกิริยายาก
NFPA (สีเหลือง) = 0
เกิดพิษฉับพลันได้ปานกกลาง (3)
ค่าที่ทำ�ให้หนูตายเกินครึ่ง 310 mg/kg
ไม่ใช่สารก่อมะเร็ง
ไม่มีหลักฐานว่าก่อความผิดปกติทางระบบสืบพันธุ์
0.5 mg/m³
NFPA (สีน้ำ�เงิน) = 4
รวม

คะแนน
1
2
1
1
3
1
1
3
3
1
1
5
5
28

ค่าการสัมผัส
ผลตัวชี้วัด
ใช้กับพืชทุกชนิด
300 มิลลิลิตร/น้ำ�70 ลิตร: 1 ไร่
ของเหลว
แรงดันไอ = 7.5x10-8
ไม่พบจุดเดือด (สลายไปก่อน)
สัมผัสทางการหายใจได้
มีกลิ่นแรง เมื่อสัมผัสจะระคายเคือง
มีคำ�เตือนที่มีคุณสมบัติต่ำ�กว่า PEL

รวม

คะแนน
5
3
2
1
1
5
3
1

21
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รูปที่ 1 ผลสำ�รวจการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชของเกษตรกร

รูปที่ 2 ผลสำ�รวจการใช้สารเคมีกำ�จัดวัชพืขของเกษตรกร

ในการประเมิ น ความเสี่ ย งของผู้ ใ ช้ ส ารเคมี
ที่มีการใช้หลายชนิดในเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยในการกำ�หนด
ขอบเขตของการประเมิน จากการคัดเลือกชนิดของสาร
เคมีที่มีความเสี่ยงสูงสุดและสารเคมีที่ส่งผลต่อความ
เสี่ยงในระดับสูง ทำ�ให้ได้ผลการประเมินที่จะนำ�ไปใช้ใน
การกำ�หนดชนิดของสารเคมีที่แคบลง ที่ทำ�ให้การตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมีจำ�นวนชนิดของสารเคมี
ที่ต้องเก็บตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์น้อยลงได้

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล

3.1 ผลการสำ�รวจข้อมูลเบื้องต้น
จากผลการสำ�รวจความถี่ของการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร พบว่าเกษตรกรในพืน้ ทีศ่ กึ ษามีการใช้สาร
เคมี กำ�จั ดวั ชพื ชในอั ตราส่ ว นที่ มากกว่ าสารเคมี จำ �กั ด
แมลงอยูม่ าก โดยมีสดั ส่วนมากกว่า 3 ใน 4 (76.83%)
ของสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชทั้งหมด (รูปที่ 1) เกษตรกร
ในพืน้ ทีศ่ กึ ษามีการใช้สารเคมีก�ำ จัดแมลงในสัดส่วนทีน่ อ้ ย
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ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากการทำ�การเกษตรของชาวเขาในพืน้ ที่
สูงนั้น มีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนพื้นที่ในการเพาะปลูก
(Backyard farmer, 2010) และพื้นที่เพาะปลูกเป็น
พื้นที่ราบสูงนั้น เป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ� (Canadian
Grain Commission, 2013) ดังนั้นจากการที่ในพื้นที่มี
การใช้สารกำ�จัดวัชพืชปริมาณมาก การศึกษานี้จึงได้มุ่ง
เน้นการศึกษาไปที่ผลกระทบจากสารกำ�จัดวัชพืช ซึ่งพบ
ว่าสารเคมีกำ�จัดวัชพืชอันดับต้นๆ ที่เกษตรกรในพื้นที่
ศึกษานิยมใช้คือ ไกลโฟเซต (glyphosate) รองลงมา
คือ เมทซัลฟูรอน-เมททิล (metsulfuron-methyl) และ
พาราควอต (paraquat) คิดเป็นร้อยละ 39.59, 26.11
และ 14.33 ของปริมาณสารเคมีก�ำ จัดวัชพืชทีใ่ ช้ในพืน้ ที่
ตามลำ�ดับ
3.2 ผลการประเมินความเสี่ยงของการใช้
สารเคมีกำ�จัดวัชพืชในพื้นที่ศึกษา
จากการพิจารณาสมบัติของสารเคมีและโอกาส
การรับสัมผัส (ตารางที่ 4, 5 และ 6) ถึงแม้ว่าพาราควอตจะเป็นสารเคมีล�ำ ดับทีส่ าม แต่ผลจากการประเมิน
โดยใช้ตารางความเสี่ยง พบว่าพาราควอตเป็นสารกำ�จัด
วัชพืชที่มีค่าความเสี่ยงมากที่สุด โดยมีคะแนน 588
รองลงมาคือ ไกลโฟเสตและเมทซัลฟูรอน-เมททิล ที่มี
ค่าความเสี่ยง 360 และ 285 ตามลำ�ดับ (ตารางที่ 7)

ตารางที่ 7 การจัดลำ�ดับความเสี่ยง
ของสารเคมีกำ�จัดวัชพืช

อาหาร การหายใจอาจส่งผลให้ปอดเกิดความเสียหาย
หากรับประทานเข้าไปจะสร้างความเสียหายต่อหลอด
อาหาร ตับ และไต และเสียชีวิตในที่สุด และการสัมผัส
เป็นเวลานานจะทำ�ให้เกิดโรคปอดเป็นพังผืด (Heller
J.L., 2014) จากผลการประเมินที่ได้ ทำ�ให้นำ�ไปใช้
ในการเป็นข้อมูลในการเตือนภัยต่อเกษตรกรผูใ้ ช้สารเคมี
กำ�จัดศัตรูพืชเบื้องต้นว่าสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชชนิดใด
มี อั น ตรายต่ อ ผู้ ใ ช้ ม ากกว่ า กั น และเป็ น ตั ว กำ � หนด
รูปแบบของการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โดยการ
ใช้การกำ�หนดให้พาราควอตเป็นสารเคมีในการเฝ้าระวัง
ในกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ศึกษาต่อไป นอกจากนี้ปัจจัย
กำ�หนดที่การศึกษานี้นำ�มาพิจารณาร่วมด้วย ได้แก่ ครึ่ง
ชีวิตของสาร และข้อจำ�กัดของการวิเคราะห์ทางห้อง
ปฏิบตั กิ ารของตัวบ่งชีท้ างชีวภาพในร่างกาย (biomarker)
ที่ใช้ในการประเมิน จากข้อจำ�กัดที่เกี่ยวข้องกับความ
สามารถของเครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์ ที่ยังเป็นข้อ
จำ�กัดของการประเมินผลกระทบด้วย

5. สรุป

ตารางประเมิ น ความเสี่ ย งนี้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ
ที่ ส ามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ความเสี่ ย งจาก
อันตรายของสารเคมี กำ�จัดศัตรูพืชในเกษตรกร โดยผล
จากการประเมินนี้ทำ�ให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการอธิบาย
ถึงอันตรายของสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชแต่ละชนิดและ
สามารถกำ�หนดขอบเขตของการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพได้

6. กิตติกรรมประกาศ
จากผลการประเมินจากการใช้ตารางความเสี่ยง
การที่พาราควอตมีผลของค่าความเสี่ยงที่สูงกว่าไกล
โฟเสตและเมทซัลฟูรอน-เมททิล ที่มีสัดส่วนของการใช้
ที่สูงกว่า ทั้งนี้เนื่องมาจากสมบัติของพาราควอต ที่เป็น
สารที่มีความเป็นพิษสูง สามารถกัดผิวหนังหรือเนื้อเยื่อ
จนเป็นแผลได้ ดูดซึมได้ดีทางการหายใจและระบบย่อย
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ขอขอบคุณ สำ�นักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร
(สวก.) ที่สนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้
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การแถลงข่าว
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในกระแสปฏิรูป
โดย สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

วันที่ 27 มกราคม 2558 ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

การแถลงข่าวในครั้งนี้จะพูดถึง HIA ในแง่มุมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา HIA ในอนาคต
โดยวิทยากร 5 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
		 ผู้อำ�นวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. คุณวัชราภรณ์ วัฒนขำ�
		 ตัวแทนภาคประชาสังคม จ.เลย
3. นพ.วิพุธ พูลเจริญ
		 ประธานศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบกลไกฯ
4. ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรฒม์
		 กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
5. อาจารย์กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร
		 รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) เป็นกระบวนการและเครื่องมือในการกำ�หนดนโยบายสาธารณะ
และเป็นเครื่องมือที่ช่วยปกป้องสิทธิของชุมชน HIA มีการพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 โดยสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข จนปี พ.ศ.2550 มีพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งใน พรบ.สุขภาพฯ ได้กล่าวถึงเรื่อง HIA โดยอยู่
ในมาตราที่ 10 และ 11 กล่าวคือ มาตรา 10 กล่าวถึงสิทธิชุมชน สิทธิของบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ
ที่สามารถขอข้อมูลผลกระทบทางสุขภาพที่จะเกิดจากนโยบาย แผน หรือโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน มาตราที่ 11 กล่าวถึงสิทธิในการร้องขอให้มีการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ กรณี
ที่ชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ไม่แน่ใจว่านโยบาย แผน โครงการ หรือกิจกรรมนั้นๆ จะก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านสุขภาพหรือไม่ โดยสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้ตงั้ หน่วยงานขึน้ มาเพือ่ เป็นองค์กร
ที่ประสานในการดำ�เนินงานตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ ขณะเดียวกัน คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)
ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ
ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาที่สำ�คัญมากต่อการพัฒนา HIA มี 2 เรื่อง คือ
1. องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ HIA ในส่วนของกระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือ
2. คนที่มีทักษะ ความชำ�นาญในการทำ� HIA
เหตุที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจาก HIA มีความแตกต่างจากการประเมินผลกระทบแบบอื่น กล่าวคือ การประเมิน
ผลกระทบแบบอื่นอาจจะเป็นการประเมินเพื่อการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานต่างๆ แต่ HIA เป็นเครื่องมือ หรือ
กระบวนการที่ทำ�ให้ทุกภาคส่วนมาเรียนรู้ร่วมกันว่า นโยบาย แผน โครงการ หรือกิจกรรมเหล่านั้นจะมีผลกระทบ
อย่างไรบ้างและจะช่วยกันในการจัดการผลกระทบนั้นอย่างไร ที่ผ่านมาจะพบข้อจำ�กัดเช่นนี้ ดังนั้นทางเครือข่าย
คณะทำ�งานด้านวิชาการ ในการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพจึงมีความพยายามที่จะจัดให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน
จัดการประชุมวิชาการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนชุดความรู้กัน ซึ่งจะทำ�ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของคน จากการ
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ประชุมครั้งนี้ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา ได้มีการหยิบยกกรณีศึกษาหลายกรณีมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ข้อเสนอจากการ
ประชุมและข้อสรุปที่สำ�คัญที่เข้ากับช่วงนี้ที่มีกระแสการปฎิรูป คือ HIA ควรจะมีสาระสำ�คัญบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ สาระสำ�คัญนั้นมีหลักๆ ดังนี้
“การกำ�หนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แผนงาน และการดำ�เนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชน ต่อประชาชน ทั้งด้านคุณภาพชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และสุขภาพ จะกระทำ�ไม่ได้
เว้นแต่จะมีการศึกษาและประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ” เป็นข้อ
บัญญัติที่ควรจะมี และสาระสำ�คัญนี้ก็ควรบรรจุอยู่ในหมวดที่เกี่ยวข้องหลายหมวดด้วยกัน ประกอบด้วย หมวดสิทธิ
บุคคล สิทธิพลเมืองหรือสิทธิชุมชน หรือหมวดแนวพัฒนาของรัฐ ทั้งนี้ การทำ� HIA ควรจะต้องมีการผลักดัน
ให้มีการนำ�ไปใช้ในระดับการกำ�หนดนโยบายสาธารณะด้วย โดยจะต้องก้าวข้ามข้อจำ�กัดสำ�คัญ 4 ประการด้วยกัน คือ
1. ก้าวข้ามมาจากกระบวนการอนุมัติ อนุญาตในระดับโครงการทีละโครงการ ไปสู่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
		 ในสังคม เพื่อแสวงหาทางเลือกในระดับนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมร่วมกัน
2. ก้าวข้ามจากการนำ�นโยบายหรือทิศทางของรัฐส่วนกลางเป็นตัวตั้ง มาสู่การเคารพในทิศทางหรือแนวทาง
		 การพัฒนาที่ชุมชนและคนในพื้นที่กำ�หนดเอง
3. ก้าวข้ามจากการใช้ความรูท้ างด้านเทคนิคเพียงด้านเดียว ซึง่ อยูภ่ ายใต้การกำ�กับควบคุมของเจ้าของโครงการ
		 มาสู่การใช้ความรู้และหลักฐานทั้งทางวิทยาศาสตร์และความรู้ ภูมิปัญญาของชุมชนประกอบร่วมกันอย่าง
		 สมดุลและเท่าเทียมกัน และปลอดจากผลประโยชน์ทับซ้อนกับเจ้าของโครงการ นโยบาย
4. ก้าวข้ามจากภาวะไร้ความรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ จนนำ�มาสู่ผลกระทบทางลบต่อสุขภาพ
		 ที่มากมาย เช่น การลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม มาสู่การติดตามตรวจสอบและแก้ไขผลกระทบ
		 ที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง

คุณวัชราภรณ์ วัฒนขำ�

ดิฉันจะนำ�เสนอเนื้อหาใน 3 ประเด็น คือ ประสิทธิภาพของเครื่องมือ การตอบสนองต่อสภาพปัญหาความ
ต้องการของชุมชน และข้อเสนอแนะของเครื่องมือ โดยยกกรณีศึกษาจากกรณีพื้นที่จังหวัดเลย ซึ่งมีการทำ� HIA
ในระดับโครงการ เป็นโครงการเหมืองแร่โลหะ ที่อยู่ในเงื่อนไขโครงการที่เป็นอันตรายอย่างรุนแรงที่ต้องทำ� EHIA
ในพื้นที่มีความเห็นว่า EHIA ที่เป็นอยู่ หรือ HIA ที่ฝังอยู่ในตัว EIA มีหลักการที่แตกต่างจากชุมชน กล่าวคือ
หลักการและหัวใจของ EHIA เป็นเรื่องของการส่งเสริมให้มีโครงการ ในขณะที่หลักการและหัวใจของชุมชนท้องถิ่น
เป็นหลักการของการสงวน การรักษา และวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน และปลอดภัย
เหมาะสมกับชุมชน
เมื่อพิจารณาในเรื่องความต้องการของชุมชน ความคาดหวังของชุมชนจากการทำ� HIA ซึ่งคาดหวังว่าการทำ�
HIA จะทำ�ให้เกิดการแก้ไขปัญหาผลกระทบในระดับโครงการที่ได้ดำ�เนินการไปแล้ว ทั้งในโครงการเหมืองแร่ทองคำ�
หรือเหมืองแร่เหล็ก ซึ่งการทำ�กระบวนการ HIA ยังคงมีข้อคำ�ถาม ข้อสงสัยในหลายๆ ส่วน เช่น 1) กระบวนการ
HIA จะสร้างการปกป้องพื้นที่ในระดับจังหวัด หรือระดับโครงการ นโยบาย ได้อย่างไร 2) กระบวนการทำ� HIA
ในพื้นที่ จะสร้างมาตราการป้องกันและแก้ปัญหาเรื่องการใช้พื้นที่ซ้อนทับระหว่างที่อยู่อาศัย ที่ดินเกษตรกรรม
และเมืองท่องเที่ยวของเมืองเลยอย่างไร 3) กระบวนการ HIA ที่ทำ� ได้ประสานความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือไม่
และมีการบูรณาการหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้าไปในการอธิบายภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือไม่ และ 4) มีการเสริมสร้าง
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ความเข้มแข็ง และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อย่างมีคุณภาพหรือไม่ และก่อให้เกิดภูมิคุ้มกัน
หรือไม่ ซึ่งการสร้างการมีส่วนร่วม และปลูกจิตสำ�นึกในชุมชน มีหลักการที่ชุมชนให้ความสำ�คัญ 2 ประการ คือ
ทรัพยากรเป็นของส่วนรวม ดังนั้นต้องร่วมกันตัดสินใจการใช้ทรัพยากร และการส่งมอบทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์
สิ่งแวดล้อมที่ดี อาหารที่ปลอดภัยให้คนรุ่นต่อไปจะทำ�อย่างไร
เมื่อวิเคราะห์ความต้องการในการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ พบว่า มีความจำ�เป็นที่จะต้องประเมินผลกระทบ
และใช้เครือ่ งมือวิเคราะห์ผลกระทบในหลายระดับ ทัง้ ระดับนโยบาย คือการประเมินผลกระทบทางยุทธศาสตร์ (SEA)
ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการหาวิธกี าร หลักเกณฑ์ และ methodology ในการทำ� ระดับโครงการหรือระดับผลกระทบรายโครงการ
คือการทำ� HIA, EIA หรือ EHIA และในระดับพื้นที่ที่กำ�ลังดำ�เนินการอยู่ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดเลย ได้เลือกใช้ CHIA
เป็นเครื่องมือในพื้นที่ ซึ่งการทำ� CHIA ทำ�ให้ภาระตกไปอยู่ที่ประชาชน ภาคประชาชน ในขณะที่อำ�นาจและการ
ตัดสินใจไปอยู่ที่ EIA และ EHIA ทำ�ให้เกิดการค้านแย้ง การใช้ข้อมูล 2 ชุดที่ไม่ได้รับการยอมรับ การเลือกใช้
เครือ่ งมือต่างๆ ในพืน้ ที่ มีหลายรูปแบบ ทัง้ การทำ�งานวิจยั ท้องถิน่ การเดินขบวนเรียกร้อง การยืน่ หนังสือ และสารพัด
วิธีการ ซึ่งการเลือกใช้เครื่องมือนั้นมีหัวใจและหลักการสำ�คัญที่ชุมชนต้องการ คือ คุณภาพของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่ ที่เน้นคำ�ว่าคุณภาพคือ ไม่ใช่เป็นเพียงพิธีกรรม แต่เป็นคุณภาพของการให้ข้อมูล และคุณภาพ
ของการให้ความคิดเห็น และการปรับปรุงระบบถ่วงดุล ไม่ให้มีการบริหารแบบรวมศูนย์อำ�นาจ การรวมศูนย์อำ�นาจ
ที่ว่าคือ EIA และ EHIA แบบเดิมที่เป็นอยู่ ซึ่งรวมศูนย์อยู่ที่หน่วยงาน องค์กร ในขณะที่ริดรอนอำ�นาจและสิทธิ
ของประชาชนไปโดยสิ้นเชิง
เมื่อทราบความต้องการของชุมชนแล้ว จึงมาพิจารณากระบวนการที่ดำ�เนินการในพื้นที่ ว่าตอบโจทย์ในพื้นที่
หรือไม่ และสร้างมาตรการเชิงป้องกันได้หรือไม่ คำ�ถามนี้เกี่ยวพันใน 2 ส่วน คือ 1) ในฐานะคนที่ทำ�กระบวนการ
ในพื้นที่ ต้องถามตัวเองว่า กระบวนการที่ทำ�สามารถตอบโจทย์ที่ต้องการหรือไม่ และ 2) ในฐานะประชาชน ก็ต้อง
ถามว่า มีกลไกอะไรบ้างมาหนุน และหนุนเราได้มากน้อยแค่ไหน
หากจะกล่าวถึงสิ่งที่ชุมชนเผชิญอยู่ในพื้นที่ ทั้งเรื่องการตัดสินใจโครงการ นโยบายต่างๆ ที่ลงไปในพื้นที่
และการทำ� HIA ที่ผนวกกับ EIA เป็น EHIA ของโครงการเหมืองทองคำ�ที่เลย ซึ่งเหมือนหวยล็อค คือทำ�เพื่อ
ให้ผ่านตามเงื่อนไขกฎหมาย เป็นการต่อสู้ระดับโครงการที่เป็นภาระหนักที่ตกอยู่กับประชาชนในพื้นที่ เมื่อพิจารณา
ข้อเสนอที่มีอยู่ 2 ส่วน คือ 1) การแก้ไขเชิงกลไกเรื่องปฏิรูป EIA หรือ EHIA ซึ่งถูกนำ�เสนอมาค่อนข้างเยอะแล้ว
และมีเนื้อหาอยู่ในเอกสารวิชาการอยู่หลายชิ้นที่ไปสืบค้นต่อได้ จึงไม่ขอลงรายละเอียด และ 2) การแก้ไขหลักการ
ในการอนุมัติ อนุญาตโครงการ หรือการทำ� EHIA ควรจะยึดถือหลักการของ การสงวน การรักษา และการวางแผน
การใช้ประโยชน์อย่างเป็นธรรม ปลอดภัย และเพื่อความยั่งยืนของลูกหลาน ซึ่งได้กล่าวไปแล้วในเรื่องการส่งต่อ
มรดก ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ให้ลูกหลาน
ในส่วนของคุณค่า หรือกระบวนการ มรรคผลของ CHIA หรือ Community Health Impact Assessment
ที่ใช้ในพื้นที่ ดิฉันเห็นว่าการทำ�ข้อมูลโดยชุมชนผ่านกระบวนการ CHIA เป็นการคืนอำ�นาจให้ประชาชน อำ�นาจคือ
อำ�นาจของความรู้ ซึ่งชุมชนสามารถนำ�ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ แต่นัยยะของอำ�นาจที่ชุมชนต้องการมากกว่านั้น
คือ ต้องการกลไกในการเสริมดุลอำ�นาจ ไม่วา่ จะเป็นกลไกใดๆ ก็ตามทีถ่ กู ออกแบบและให้สทิ ธิชมุ ชนในการมีสว่ นร่วม
ในการตัดสินใจระดับโครงการ ระดับนโยบายของพื้นที่ตัวเอง โดยสรุปแล้วมรรคผลของ CHIA คือเมื่อเราทำ�งาน
ข้อมูลแล้วโยนข้อมูลลงไปสู่สาธารณะในพื้นที่ ทำ�ให้กระบวนการภาคประชาชนตื่นรู้ และข้อมูลจะทำ�งานโดยอัตโนมัติ
ชุมชนคาดหวังว่า CHIA จะสร้างกระบวนการ และเป็นเกราะป้องกันหรือคุ้มภัยของชุมชนในท้องถิ่น ถ้ามีการทำ�งาน
อย่างต่อเนื่องภายใต้กลไกที่วางฐานไว้ที่ชุมชน
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ในแง่ของปัจจัยหนุนเสริม ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญ คงเป็นเรื่องของความรู้ คน และเงิน ซึ่งกลไกที่จะมา
สนับสนุนต่างๆ เหล่านี้มาจากไหน มาจากกองทุนที่ได้จากเงินภาษีของภาครัฐในส่วนใด ที่ถูกกำ�หนด และออกแบบไว้
สำ�หรับการทำ� HIA มุ่งเน้นไปที่ CHIA เป้าหมายของชุมชนเพื่อต้องการสถานะทางสังคมของกระบวนการ CHIA
ใน 2 มิติ คือ กระบวนการที่เป็นที่ยอมรับของสังคม และมีน้ำ�หนักมีอำ�นาจทางด้านกฎหมาย นี่คือมุมมองจากพื้นที่

นพ.วิพุธ พูลเจริญ

ในประเด็นของ HIA ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่ ถ้าพิจารณาถึงกลไกของสำ�นักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.) ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดำ�เนินการเรื่อง HIA และ คสช. คือคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้แต่งตั้ง
“คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ” ซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ กลไกของ สช.
เป็นกรรมการชุดหนึ่งที่ทำ�หน้าที่พัฒนาระบบและกลไกในการประเมินผลกระทบ กรรมการชุดนี้ไม่ได้เป็นแบบเดียวกับ
ของ EIA ที่เป็นคณะกรรมการผู้ชำ�นาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ซึ่งมีหน้าที่
พิจารณาโครงการแล้วมีความเห็นว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ดังนั้น สช. หรือกรรมการชุดนี้ ไม่ได้มุ่งหวังให้ทำ�หน้าที่นั้น
เมื่อกล่าวถึงสถานะของ HIA โดยเงื่อนไขของกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ได้มอบอำ�นาจ
ให้ สช. ในการวางหลักเกณฑ์ ซึ่งกรอบที่ สช.หรือคณะกรรมการชุดนี้พยายามใช้ คือทำ�อย่างไร เพราะถ้าเราพูดถึง
เงื่อนไขโลกาภิวัฒน์ เงื่อนไขสภาวะการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เรามีกลไก นโยบายหลายกลไก ภาคส่วน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวง ทบวง กรม และประชาคม ชุมชน ก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ผลักดันกระแสนโยบาย
เพียงแต่วา่ ในภาคชุมชนจะมีโอกาสน้อยมากทีจ่ ะไปผลักดันนโยบาย กรณีนกี้ แ็ ล้วแต่วา่ เราจะวางเครือ่ งมือ และสนับสนุน
เขาอย่างไร แต่ประเด็นของ สช.ในเรื่องนี้ คือทำ�อย่างไรให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนในการขับเคลื่อนนโยบาย สามารถ
ใช้ HIA เป็นเครื่องมือของตัวเองได้
EHIA ในความเข้าใจของผม เป็นภาคหนึ่งของอวตารของ HIA ที่เข้าไปอยู่ใน EIA ซึ่งแปลว่าได้บูรณาการ
เรือ่ งนีเ้ ข้าไป แต่จะกลมกลืนหรือไม่กเ็ ป็นอีกเรือ่ งหนึง่ ซึง่ ค่อยปรับแก้กนั ไป ต้องหารือกันว่าตัวระบบและกลไกสามารถ
ตอบอุดมการณ์จริงๆ ของ HIA ได้ครบหรือไม่ ตอบแนวคิด หลักคิดของ HIA ได้ครบถ้วนหรือไม่ ความแตกต่าง
ของ HIA กับ EIA มีความแตกต่างกันในระบบ ขั้นตอนบางอย่าง เช่นเรื่องของ scoping ที่ต้องเป็น public
scoping และ review ต้องเป็น public review ซึ่งเปิดให้ประชาคม ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมอย่างชัดเจน
ขึ้น ประเด็นนี้เรารู้ว่าอุดมการณ์ที่เราอยากไปเป็นอย่างไร แต่ว่า ณ จุดเริ่มต้นวันนี้ ช่องว่างตรงนี้ยังห่างกัน ซึ่งทาง
สช.ก็พยายามที่จะขับเคลื่อนโดยการที่จะสร้างตัวระบบและกลไกเข้าไปอยู่ในการทำ�งานด้านนโยบายของทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐซึ่งมีอำ�นาจมากกว่า มีเครื่องมือ มีเงิน มีอะไรต่ออะไรครบ แต่ตรงนั้นเราต้องพยายามที่จะคุยกับ
เขาให้ตกลงมาใช้ระบบนี้ ในขณะเดียวกันเราก็ต้องสร้างเครื่องมือ ระบบ กลไกให้กับภาคชุมชน ภาคประชาสังคม
และรวมถึงภาคเอกชน ให้ใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน ตรงนี้เป็นประเด็น อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าการนำ� HIA เข้าไป
ใช้ในงานของแต่ละภาคส่วน มีเงื่อนไขเชิงเทคนิค เทคโนโลยี และเทคนิคสังคมที่แตกต่างกัน และที่สำ�คัญที่สุดก็คือ
ทีมงานทางวิชาการยังไม่สามารถที่จะพัฒนาเครื่องมือที่ใช้เทคนิคสังคมบวกกับเทคโนโลยีที่มันผสมกลมกลืนได้อย่าง
แนบเนียน นั่นคือปัญหาใหญ่ ทำ�ให้การใช้ระบบยังเป็นปัญหาอยู่ แต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันเป็นความล้มเหลว ในขณะ
เดียวกันมีการสะท้อนให้เห็นว่า เริ่มมีการต่อสู้ที่ชัดเจนขึ้น เริ่มมีคนเห็นความสำ�คัญ แต่ประเด็น คือจะปรับ แก้ไข
ตัวระบบ กลไกเหล่านี้ต่อไปอย่างไร โดยเฉพาะในภาวะที่เราอยู่ในวาระของการปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูประบบต่างๆ
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HIA ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ไม่ใช่เพียงแค่ต่อลมหายใจ แต่ต้องเดินหน้าและวิ่งต่อไป กรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญได้ประชุมกันมาวันนี้น่าจะเป็นครั้งที่ 36 ได้พิจารณาจนถึงหมวดองค์กรตรวจสอบอำ�นาจรัฐ เรื่องของ
กกต. และเรื่องของผู้ตรวจการ
เรื่องที่ผ่านไปและเกี่ยวโยงกับเรื่อง HIA มี 2 ส่วน คือ เรื่องสิทธิและเสรีภาพ และนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
และอีกส่วนหนึ่งที่จะมาตอนท้าย คือ หมวดปฏิรูป ซึ่งเป็นหมวดใหม่ที่เพิ่มขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ในหมวดสิทธิและ
เสรีภาพ ซึ่งหมายความว่าจะเป็นสิทธิที่ผูกพันและก่อให้เกิดหน้าที่ต่อรัฐที่จะต้องเคารพ คุ้มครอง ส่งเสริมและ
ช่วยเหลือในการใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างเหมาะสม อันนี้คือสิ่งที่เขียนในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งเป็นมาตราใหม่ขึ้นมา
สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของรัฐสภา สภาปฏิรูป หรือของกรรมาธิการ ซึ่งจะมีการเผยแพร่มาตราที่มีการพิจารณา
ผ่านไปแล้ว อันนี้อยู่ในหมวดสิทธิและเสรีภาพในเบื้องต้น ส่วนสิทธิของพลเมืองหมายถึงสิทธิของประชาชนคนไทย
ทีเ่ กีย่ วโยงกับเรือ่ ง HIA การดูรฐั ธรรมนูญต้องดูหลายมาตราประกอบกันเพือ่ จะได้เห็นภาพเชือ่ มโยง ประเด็นแรกเป็น
เรื่องของสิทธิในด้านสาธารณสุขซึ่งเขียนใหม่เพิ่มเติม สิทธิพลเมืองที่จะดำ�รงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อสุขภาพที่ดี สิทธินี้รัฐต้องผูกพันก่อให้เกิดหน้าที่ต่อรัฐที่จะเคารพ คุ้มครอง ส่งเสริมทำ�ให้เกิดสิทธินี้เป็นจริง
ตรงนี้เชื่อมโยงกับสิ่งที่อยู่ในคำ�แถลงของ อ.พงค์เทพ เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อม
สังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี อันนี้เป็นจุดแรกในสิทธิด้านสาธารณสุข
ในสิทธิของชุมชนซึ่งในครั้งนี้ก็ยังปรากฎอยู่ตามเดิม ก็คือมาตรา 66 ต่อด้วย 67 วรรค 2 ได้เพิ่มเติมเรื่อง
สิทธิของพลเมืองที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐ ชุมชน ชุมชน ในที่นี้ก็คือชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ในการ
ที่จะดำ�รงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่ดี และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ คำ�ว่าสิ่งแวดล้อม
ที่ดีเป็นคำ�ที่ถูกเพิ่มในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ ไม่ได้เพียงแค่ว่าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายตามมาตรฐาน
ที่กฎหมายกำ�หนด แต่ต้องดีกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำ�หนด นี่คือสิ่งที่มีอยู่และตอบสนองกับข้อแถลงที่พูดถึง
ส่วนมาตรา 67 วรรค 2 เดิม มีการเพิ่มใน 2 ส่วน คือ การทำ� EHIA โดยบุคคลซึ่งมิได้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการ
ประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มแบบยุ ท ธศาสตร์ อั น นี้ คื อ หมวดสิ ท ธิ ใ นด้ า นสุ ข ภาพและสิ ท ธิ ชุ ม ชนในเรื่ อ งการดำ � รงชี วิ ต
ในสิ่งแวดล้อม และสุขภาวะที่ดีและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เรื่อง EHIA มีอยู่ ต่อเติมและขยายความไป
เรื่องนโยบายของรัฐที่จะตอบโจทย์เรื่อง HIA ได้วางหลักการซึ่งจะตอบโจทย์คุณวัชราภรณ์ว่า ทรัพยากร
ธรรมชาติเป็นสมบัติของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ รัฐต้องบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของรัฐ ประชาชน และชุมชน ทั้งในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น นี่คือสิ่งที่เขียนเพิ่มขึ้นมาในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพื่อตอบ
โจทย์กับเลย และอีกหลายพื้นที่ ซึ่งกำ�ลังเรียกร้องว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นสมบัติของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ
สิง่ ทีต่ อ่ เนือ่ งกับวรรคนี้ คือเรือ่ งหมวดนโยบายพัฒนาของรัฐเกีย่ วกับเรือ่ งทรัพยากรธรรมชาติได้บอกว่า รัฐต้องส่งเสริม
บำ�รุง รักษา คุ้มครอง คุณภาพสิ่งแวดล้อม และควบคุมกำ�กับภาวะมลพิษโดยมีมาตรการที่มีประสิทธิผล จัดหา
เครื่องมือและกลไกต่างๆ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม คุ้มครองประชาชนในการดำ�รงชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย
และมีความยุตธิ รรมด้านสิง่ แวดล้อม ทัง้ หมดนีเ้ ขียนใหม่ทงั้ หมด การจัดหาเครือ่ งมือและกลไกเพือ่ สนับสนุน นีค่ อื การ
รวมความหมายของ SEA EHIA SIA HIA และเครื่องมือ IA ต่างๆ ได้มีการบันทึกไว้ในเจตนารมณ์ เดิมในตอน
ที่เสนอไปได้ระบุรายละเอียดนี้ไว้ทั้งหมด แต่เขาบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้เขียนกระชับ ส่วนที่เป็นคำ�ขยายทั้งหมด
ให้บันทึกไว้ในเจตนารมณ์ และการบันทึกเจตนารมณ์ในครั้งนี้จะเป็นเอกสารเล่มใหญ่ เพื่อแก้ปัญหาการตีความ
มีผู้เชี่ยวชาญที่ทำ�จดหมายเหตุจากกรมศิลปากรมานั่งร่วมประชุมเพื่อจะบันทึกเจตนารมณ์และจดหมายเหตุโดยตลอด
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เพื่อจะไม่ต้องเป็นปัญหาในการตีความ เพราะฉะนั้นเครื่องมือและกลไกต่างๆ เพื่อให้เกิดการดำ�รงชีวิตในสิ่งแวดล้อม
ที่ดีและปลอดภัย หมายความรวมถึง HIA อย่างแน่นอน ในวรรคนี้เขียนในตอนท้ายว่า รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิน่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เข้ามามีสว่ นร่วม ในการดำ�เนินการตามวรรคนี้ ดังนัน้ ทัง้ หมด
ทั้งปวงในเรื่องการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นข้อแถลงข้อหนึ่งอยู่ในนี้อย่างแน่นอน รวมทั้งเรื่องของการมีส่วนร่วมที่จะไปอยู่ใน
สิทธิพลเมือง เรื่องการมีส่วนร่วม พูดถึงพลเมืองย่อมมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ปฏิบัติราชการ ทางปกครอง รวมทั้งได้รับแจ้งผลการพิจารณาในเวลาอันรวดเร็ว สิทธิที่มีครอบคลุม การได้รับข้อมูล
คำ�ชี้แจงก่อนการอนุญาตในโครงการ กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ คุณภาพชีวิต หรือ
ส่วนได้เสียอันใดที่เกี่ยวกับตน หรือชุมชน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำ�ไป
ประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว วรรคนี้ถูกเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเขียนในเจตนารมณ์ด้วยว่า การนำ�ไป
ประกอบต้องทำ�อย่างมีความหมายและจริงจัง
ที่ได้เรียนให้ทราบทั้งหมด เชื่อมโยงกับเรื่องของ HIA และการมีส่วนร่วม สำ�หรับหมวดปฏิรูปเป็นหมวด
ที่จะมาในตอนท้ายๆ เท่าที่ยกร่างไว้โดยอนุกรรมการหมวดปฏิรูป ซึ่งผมเป็นอนุกรรมการ ก็ได้เสนอในลักษณะที่ว่า
ในการปฏิรูปสิ่งแวดล้อม เราต้องการเครื่องมือ มาตรการ การปฏิรูปโครงสร้างและระบบ สิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น การ
ปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรมด้านสิง่ แวดล้อม วิธพี จิ ารณาคดีดา้ นสิง่ แวดล้อม จะพูดถึงความจำ�เป็นของการมีศาลยุตธิ รรม
ด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อันนี้ได้เขียนเปิดเอาไว้ การที่จะต้องมีเครื่องมือใหม่ๆ ที่ได้กล่าวถึง SEA HIA EHIA หรือ
เครื่องมืออื่นๆ ที่จะต้องมีระบบภาษีสิ่งแวดล้อมที่จะต้องมีการปฏิรูปขึ้นมา อันนี้คือสิ่งที่เราว่าจะระบุไว้ในหมวดปฏิรูป
กลับมาในมาตรา 67 วรรค 2 การประเมิน ศึกษา EHIA โดยบุคคลซึ่งมิได้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคคลในที่นี้
หมายถึงนิติบุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ เจตนาต้องการเพียงแค่ว่าไม่ให้เจ้าของโครงการที่ต้องทำ� EIA EHIA
จ้างตรงในฐานะผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างกับผู้มีสิทธิจัดทำ�รายงาน ส่วนเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในความหมายประชาชน ภาคประชาสังคมอย่างที่เรียนไปก่อนหน้านี้ว่าตรงนั้นยังคงมีอยู่ คำ�ที่เขียนไว้ โดยบุคคล
ซึ่งมิได้มีส่วนได้ส่วนเสีย เจตนาคือไม่ให้จ้างตรง
การประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ที่เขียนใน มาตรา 67 วรรค 2 คือ ระดับโครงการและกิจกรรม
คำ�เต็มคือให้ดูความสอดคล้องของการประเมิน EHIA ดูความสอดคล้องกับผลการทำ� SEA แต่คำ�นี้ในตอนพิจารณา
เขาบอกว่าเป็นวิธปี ฏิบตั ิ ในรัฐธรรมนูญจะไม่เขียนวิธปี ฏิบตั ิ แต่เขียนเป็นหลักการ เพราะฉะนัน้ คำ�ขยายจะอยูใ่ นบันทึก
เจตนารมณ์ว่ามีการทำ� SEA และดูผลการทำ� EHIA ที่สอดคล้องกับการทำ� SEA ดังนั้นความหมายที่เขียนไว้
เพิ่มเติมไป 2 ประโยคมีความหมายดังนี้ นี่คือสิ่งที่ไม่ใช่เรียกว่าต่อลมหายใจ แต่ทำ�ให้ HIA เดินหน้าและวิ่งต่อไป
ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

อ.กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร

สช.ในฐานะฝ่ า ยเลขาของคณะกรรมการพั ฒ นาระบบและกลไกการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ
ขณะเดียวกัน สช. ทำ�งานในเชิงนโยบาย ผลักดัน และพัฒนา ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี
ส่วนร่วม ซึ่งมีเครื่องมือหลายส่วนทั้ง HIA สมัชชาสุขภาพ และธรรมนูญสุขภาพไปพร้อมๆ กัน เป็นเครื่องมือ
ภายใต้ พรบ.สุขภาพแห่งชาติ
เมื่อพิจารณาในเรื่อง HIA จะเห็นว่า HIA เป็นเครื่องมือสำ�คัญ จากการมาเวทีนี้ทำ�ให้เห็นถึงสภาพการณ์
ปัจจุบันของสังคมไทยที่กำ�ลังเผชิญกับปัญหาที่ใกล้ตัว ที่เราพยายามจะใช้ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ก็คือ
มีจาก 3 ภาคส่วน ภาควิชาการ ภาคราชการ การเมือง และภาคประชาสังคม มีคนบอกว่า ขณะนี้ภูเขามันไปแล้ว
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แต่สามส่วนนีย้ งั อยู่ เพราะว่าไปตามไม่ทนั กับปัญหา วันนีเ้ ราพบว่าปัญหาเยอะมากในแต่ละพืน้ ที่ รัฐธรรมนูญก็ไม่แน่ใจ
ว่าออกมาแล้วจะสามารถที่จะปฎิบัติได้ทันทีหรือไม่ แต่ในที่สุดที่ได้ย้ำ�ตลอดเวลาว่า เป้าหมายสำ�คัญของการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมนั้นก็คือทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันในการพัฒนานโยบาย หรือข้อตกลง
ร่วมกันที่เราจะทำ�ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น HIA ก็คือการประเมินผลกระทบซึ่งมีกระบวนการในการที่จะทำ�ไม่ว่าการจะไป
scoping หรือขั้นตอนอื่นๆ คือเน้นการมีส่วนร่วม เพราะฉะนั้น สิ่งที่ทาง สช. จะสนับสนุน นอกเหนือจากสนับสนุน
กลไกการพัฒนาระบบกลไกแล้ว จะเป็นเรื่องของการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายนักวิชาการ ซึ่งขณะนี้จะเห็นว่า
เวทีนี้เครือข่ายนักวิชาการมาหนุนเสริมเรื่องการสร้างความรู้ให้กับเรา อันนี้ต้องเน้นการให้เกิดเครือข่ายนักวิชาการ
เกิดเครือข่ายของการปฏิบัติการในพื้นที่ ซึ่งชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ ต้องรวมตัวกันในการที่จะเกิดเป็นพื้นที่ปฏิบัติการ
โดยที่มีเครือข่ายนักวิชาการไปหนุนเสริม การไปหนุนเสริมทำ�ให้การพัฒนาไปได้เร็ว ต้องเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันเพราะฉะนั้นการเกิดเวที platform หรือเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เหล่านี้ สช.ต้องร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายไม่ว่าจะเป็นสำ�นัก HIA ของกรมอนามัย สผ. หรือหน่วยงานต่างๆ เท่าที่จะจับมือกันได้เพื่อที่จะไปด้วยกัน
เราคงไปโดยลำ�พังไม่ได้แล้วในปัจจุบันนี้ ก็ต้องจับมือกันในการที่จะทำ�งานสร้างความรู้ สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เหล่านี้ให้กับสังคม ซึ่ง สช. ยินดีที่จะเป็นตัวเชื่อมประสานให้เกิด platform ลักษณะอย่างนี้ขึ้นมา ในขณะเดียวกัน
อีก 2 ส่วนที่คิดว่าเป็นบทบาทของสช. ในขณะนี้ คือ ปีนี้จะมีการทบทวนการทำ�ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 ซึง่ จะมีการระบุถงึ เรือ่ งของการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพให้อยูใ่ นธรรมนูญด้วย ซึง่ ตรงนีด้ ว้ ยกระบวนการ
ของธรรมนูญจะเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพราะฉะนั้นคนที่มีข้อมูล หรือว่ามีกระบวนการที่จะต้องอยู่ใน
กระบวนการตรงนี้ สามารถเสนอหรือเติมเต็มเรื่องข้อมูลเหล่านี้ไปในธรรมนูญได้ ธรรมนูญนี้จะเป็นกรอบหรือทิศทาง
ในการทำ�งานเชิงระบบสุขภาพต่อไป อีกส่วนหนึ่ง คือ เรื่องของการสนับสนุน และหนุนเสริมการใช้สิทธิตาม พรบ.
สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 11 ซึ่งเกิดจากการที่มีภาคีเครือข่ายที่ได้รับผลกระทบแล้วมาเรียกร้องหรือมายื่นข้อเสนอ
ให้กับ สช. โดยอ้างมาตรา 11 ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่ภาคประชาสังคมหรือเครือข่ายต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบสามารถ
ใช้สิทธิทางด้านสุขภาพได้ ซึ่งว่าด้วยเรื่องของการที่บุคคล หรือคณะบุคคล (ซึ่งในที่นี้ต้องแปลความกับรัฐธรรมนูญ
ปี 58 ว่า บุคคลตรงนี้ คือ ปัจเจกหรือนิติบุคคล) มีสิทธิร้องขอให้มีการประเมิน และมีสิทธิในการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ จากนโยบายสาธารณะที่ลงมา เมื่อเรื่องมาถึงที่ สช. ฝ่ายเลขาก็จะประมวลและบางส่วนก็นำ�เสนอเข้า
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกที่มีหมอวิพุธเป็นประธาน และมีกรรมการจากภาคส่วนต่างๆ มาร่วมกันพิจารณา
หาทางออกด้วยกัน อาจจะมีการศึกษาข้อมูลหรือจะสนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการหรืออะไรต่างๆ นี่คือหน้าที่โดยตรงที่ทาง
ฝ่ายเลขา คือฝ่าย สช. จะสนับสนุนในกระบวนการตรงนี้ ซึ่งในท้ายที่สุดคือชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนจัดการตัวเองได้
และน่าจะเป็นเป้าหมายสูงสุดของสังคมไทย
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สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย
1. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ภายใต้รัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่
2. HIA พลังงาน
3. HIA ในกระบวนการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรสินแร่ และเหมืองแร่ของประเทศไทย
4. รูปแบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในประเทศไทย

เอกสารสรุปประเด็น

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ภายใต้รัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่
วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 09.30-10.30 น.
ณ ห้องราชเทวี 1 โรงแรมเอเซีย กรุงเทพ

ข้อเสนอแนะต่อการนำ� HIA ไปบัญญัติในรัฐธรรมนูญฯ

วิทยากรผู้นำ�เสนอ ได้มีข้อเสนอแนะต่อการนำ�การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact
Assessment; HIA) มาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฯ สรุปได้ดังนี้
1) เห็นด้วยกับเจตนารมณ์ของการคุ้มครองสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมและสังคม
		 ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิต
2) ควรนำ�แนวคิดและหลักการของ HIA ไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฯ (รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550) เพื่อเป็น
		 เครื่องมือและกลไกคุ้มครองสุขภาพและลดผลกระทบทางด้านสุขภาพ โดยกำ�หนดให้มีการทำ� HIA
		 ในโครงการพัฒนาหรือนโยบายสาธารณะที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ
3) การทำ� HIA ต้องเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ที่จะได้รับผล
		 กระทบตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย
4) การพิจารณาตัดสินใจโครงการหรือนโยบายสาธารณะ ควรเน้นความครอบคลุมทุกมิติ ทั้งมิติสุขภาพ
		 สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยทำ�การประเมินผลกระทบแบบบูรณาการ (Integrated Impact
		 Assessment; IIA) ทั้งนี้ต้องคำ�นึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและคนรุ่นถัดไปด้วย
5) ควรผลักดันให้มีการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/EHIA)
		 อย่างจริงจัง โดยดำ�เนินการตามมติที่ประชุมของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2550
6) กำ�หนดให้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) หรือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
		 (EHIA) ต้องสอดคล้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)
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ข้อสังเกตต่อร่างรัฐธรรมนูญฯ ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
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คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 โดยยังคงนำ�เนื้อหาในมาตรา 67
วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550 มาบัญญัติไว้ทั้งหมด รวมทั้งได้เพิ่มเติมข้อความ “โดยบุคคลที่มิได้มีส่วน
ได้เสีย และประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” ต่อท้ายข้อความทีร่ ะบุให้มกี ารทำ�การประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โดยวิทยากรผู้ร่วมอภิปรายและผู้เข้าร่วมประชุม มีข้อสังเกต ดังนี้
1) รัฐธรรมนูญฯ ควรมีเนื้อหาที่เป็นหลักคิด เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ที่ต้องการ ก่อนที่จะร่างเนื้อหา
		 ที่เป็นเพียงแค่เครื่องมือมารองรับให้สอดคล้องกับหลักคิดดังกล่าว โดยควรมีหลักคิดที่สำ�คัญอย่างน้อย
		 3 ประการ คือ
		 1.1) ทรัพยากรเป็นของส่วนรวม (ไม่ใช่ของรัฐ)
		 1.2) คนทุกคน ควรอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี (โดยไม่จำ�เป็นต้องจำ�กัดเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่โครงการรุนแรง
			 เพียงแค่ 11 ประเภทเท่านั้นที่จะมีสิทธิ)
		 1.3) การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งให้ความสำ�คัญกับหน้าที่ของเราทุกคนที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน การคิดถึง
			 คนรุ่นถัดไปด้วย
2) การเพิ่มข้อความ “โดยบุคคลที่มิได้มีส่วนได้เสีย” นั้นอาจจะไม่เหมาะสม เนื่องจาก
		 2.1) ไม่ควรนำ�ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ มาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฯ เนื่องจากอาจจะปฏิบัติ
			 ได้ยาก เช่น กรณีปัญหาที่เจ้าของโครงการ เป็นผู้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้จัดทำ�รายงาน EHIA
		 2.2) เป็นการยากทีจ่ ะหาบุคคลทีม่ ไิ ด้มสี ว่ นได้เสียกับโครงการ เพราะอาจมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนไม่ทางใด
			 ก็ทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
		 2.3) หากจะพิจารณาในทางบวก ควรจะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียนั้น ได้เข้าร่วมในกระบวนการทำ�
			 EHIA ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการกำ�หนดขอบเขตการศึกษาและการประเมินผล
			 กระทบ ซึ่งจะได้ประโยชน์มากกว่า
3) การเพิ่มข้อความ “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” (SEA) อาจมีประเด็นปัญหาตามมา
		 เนื่องจาก
		 3.1) ในร่างรัฐธรรมนูญฯ นั้นเป็นการเพิ่มการทำ� SEA ในเนื้อหาของการดำ�เนินโครงการหรือกิจกรรม
			 จึงอาจเกิดความเข้าใจผิดที่ว่า การทำ� SEA เป็นการทำ�ระดับโครงการ ซึ่งความเป็นจริงแล้ว
			 การทำ� SEA เป็นการทำ�ระดับนโยบาย แผน แผนงาน หรือยุทธศาสตร์
		 3.2) เห็นด้วยให้มีการบัญญัติมาตราที่มีเนื้อหาว่าด้วยการทำ� SEA ไว้โดยเฉพาะ
		 3.3) ควรมีการทำ�การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ก่อนตั้งแต่ระดับนโยบาย (ต้นน้ำ�)
			 เพื่อให้ได้ศักยภาพและทางเลือกที่เหมาะสมในภาพรวม ก่อนที่จะมีการทำ� EIA หรือ EHIA
			 ซึ่งเป็นการศึกษาระดับโครงการ
4) เพือ่ ให้ความสำ�คัญกับสิทธิชมุ ชน ดังนัน้ รัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่ จึงควรมีหวั ข้อว่าด้วย “หมวดสิทธิชมุ ชน”
		 (เหมือนรัฐธรรมนูญฯ 2550) โดยจะต้องมีการเพิ่มเติมเนื้อหาขึ้นอีกหลายมาตรา เช่น การบัญญัติกลไก
		 การใช้สิทธิ การจัดทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิ เป็นต้น
5) ควรพิจารณาเนื้อหาในหมวดอื่นๆ ประกอบกันกับเนื้อหา HIA ด้วย เช่น เกี่ยวกับท้องถิ่น เป็นต้น
6) หากรัฐธรรมนูญฯ ร่างเสร็จและถูกนำ�มาใช้แล้ว สิทธิดา้ นต่างๆ ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้นนั้ ได้เกิดขึน้ แล้วโดยทันที ทัง้ นี้
		 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จะต้องออกกฎหมายลูก หรือต้องมีการกำ�หนดเงือ่ นไขของระยะเวลา
		 ทีจ่ ะมีการแก้ไขกฎหมาย หรือออกกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฯ เพือ่ ให้สามารถบังคับ
		 ใช้ได้อย่างรวดเร็ว
7) หากโครงการได้รับการอนุมัติให้ดำ�เนินการแล้ว ต้องเน้นที่กระบวนการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่จะ
		 เกิดขึ้นตามมาหลังการดำ�เนินโครงการ ให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
8) ในต่างประเทศ มีการนำ� HIA ไปใช้ในหลายระดับ ทั้งระดับนโยบาย แผน โครงการ หรือแม้แต่การ
		 ร่างกฎหมาย ก็มีการใช้ HIA ด้วย
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HIA พลังงาน
วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 14.30-17.00 น.
ณ ห้องราชเทวี 1 โรงแรมเอเซีย กรุงเทพ
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HIA ในกระบวนการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรสินแร่
และเหมืองแร่ของประเทศไทย
วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 14.30-17.00 น.
ณ ห้องราชเทวี 2 โรงแรมเอเซีย กรุงเทพ

ข้อเท็จจริง
1. การทำ�เหมืองแร่ทุกประเภทต้องมีการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนดำ�เนินโครงการได้ และมี
		 บางประเภทที่จะต้องทำ�การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามที่กำ�หนดในมาตรา 67
		 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2550
2. กิจกรรมการทำ�เหมืองหลายโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนทั้ง 4 มิติ (กาย จิต
		 สังคม และจิตวิญญาณ) และสิ่งแวดล้อม
3. กระบวนการจัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนยังเป็นเพียง “พิธีกรรม” เพื่อให้ถูก
		 ขั้นตอนตามกฎหมาย แต่ยังขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนอย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ของ
		 รัฐธรรมนูญ
4. ข้อห่วงใยและความเดือดร้อนของประชาชนจากผลกระทบที่เกิดจากการทำ�เหมือง ยังไม่ได้รับการ
		 ตอบสนองหรือแก้ไขเท่าที่ควร จนก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาคเอกชนและชุมชน
		 รวมทัง้ การบูรณาการระหว่างหน่วยงานทีก่ �ำ กับดูแล ติดตามและเยียวยาผลกระทบทีด่ ี ทำ�ให้เกิดความ
		 ล่าช้าและแก้ปัญหาผลกระทบที่ยังขาดประสิทธิภาพ
5. แนวคิดที่แตกต่างกันของผู้ประกอบการ หน่วยงานกำ�กับดูแลด้านการประเมินผลกระทบ หน่วยงาน
		 อนุมัติ/อนุญาตที่ต้องการนำ�ทรัพยากรเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศและผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ประสบ
		 ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
• จัดให้มกี องทุนต่างๆ จากเงินค่าภาคหลวง เช่น กองทุนชดเชยความเสียหาย กองทุนฟืน้ ฟู ทีค่ รอบคลุม
		 พืน้ ทีท่ งั้ ในและนอกประทานบัตรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ กองทุนสุขภาพเพือ่ การเยียวยา ป้องกันและระบบ
		 เฝ้าระวังสุขภาพ และการจัดระบบกองทุนความเสีย่ งทีส่ ามารถเยียวยาพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั ผลกระทบอย่างมี
		 ประสิทธิภาพ
• ควรจัดตั้งกองทุนสำ�หรับการจัดทำ�รายงาน EHIA (Environmental & Health Impact
		 Assessment) ทีเ่ ป็นอิสระ จากบริษทั หรือหน่วยงานทีเ่ ป็นเจ้าของโครงการ ในการว่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา
		 โดยให้มีขึ้นก่อนการอนุมัติ/อนุญาตโครงการ
• จัดระบบในการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่อย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบควรได้รับ
		 ค่าภาคหลวงในสัดส่วนที่มากขึ้น รวมทั้งเพิ่มเงินค่าภาคหลวงให้มากขึ้นให้ครอบคลุมความเสียหาย
		 โดยคำ�นึงถึงความคุ้มค่าของการนำ�ทรัพยากรขึ้นมาใช้ ทั้งต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจาก
		 กระบวนการทำ�เหมือง ความยั่งยืนของการพัฒนา และการมีทรัพยากรเพื่อการใช้ประโยชน์ในรุ่น
		 ต่อๆ ไป
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• ควรให้มีการแก้กฎหมาย เพื่อให้ชุมชนมีอำ�นาจในการอนุมัติ/อนุญาตโครงการด้วย
• พัฒนากระบวนการยุตธิ รรมให้สามารถตัดสินคดีความทีช่ ดั เจนขึน้ โดยให้มกี ารจัดตัง้ ศาลสิง่ แวดล้อม
		 และสุขภาพ
• ให้มกี ฎหมายเพือ่ การรับรองการทำ� CHIA (Community Health Impact Assessment) โดยชุมชน
		 เพือ่ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมในการประเมินผลกระทบในภาคประชาชนเอง และสนับสนุนให้ชมุ ชนมีการ
		 จัดทำ�นโยบายและแผนเพือ่ การกำ�หนดทิศทางการพัฒนาชุมชนโดยพิจารณาและคำ�นึงถึงศักยภาพของ
		 พื้นที่
• การสนับสนุนให้ภาคประชาชนและสร้างกระบวนการยอมรับของการเก็บหลักฐานเชิงประจักษ์ของ
		 ผลกระทบที่พบในชุมชน เช่น พืช สัตว์ และการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนขึ้น
• มีองค์กรกลางในการให้ข้อมูลโครงการแก่ประชาชนในระหว่างกระบวนการ EHIA (Environmental
		 & Health Impact Assessment) อย่างรอบด้าน การตรวจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นข้อมูล
		 ฐาน (baseline data) ของพื้นที่ก่อนดำ�เนินโครงการ รวมทั้งจะต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลถึง
		 ชาวบ้าน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีเวลาในการศึกษาข้อมูลนานขึ้น
• มีการจัดทำ�แผนแม่บทการจัดการสินแร่แบบมีส่วนร่วม และมีการทำ� HIA ของแผนดังกล่าวด้วย
• การบังคับใช้กฎหมายต้องดำ�เนินไปอย่างเข้มงวด เช่น การชะลอหรือหยุดโครงการทันทีเมื่อพบว่า
		 สิทธิชมุ ชนถูกละเมิดจากเจ้าของโครงการ และมีบทลงโทษกรณีละเมิดขัน้ ตอนการทำ�และเงือ่ นไขจาก
		 ข้อกำ�หนดในรายงาน EHIA และการพัฒนาให้กระบวนการบังคับใช้กฏหมายของภาครัฐให้สามารถ
		 ตอบสนองการแก้ปัญหาผลกระทบให้รวดเร็วขึ้น
• ควรกำ�หนดให้การทำ�เหมืองทุกประเภทต้องมีการศึกษา EHIA และพื้นที่ที่เป็นลุ่มน้ำ�ที่จำ�เป็นต้อง
		 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรห้ามการทำ�เหมืองในทุกกรณี
• เพื่อความโปร่งใสควรจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินผู้มีอำ�นาจอนุมัติ/อนุญาตโครงการ
• ต้องจัดให้มแี ผนและกลไกการเฝ้าระวังสิง่ แวดล้อมและสุขภาพในพืน้ ทีป่ นเปือ้ นให้รอบคอบและรัดกุม
		 มากขึ้น และมีแผนการฟื้นฟูและป้องกันทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยใช้เงินจากค่าภาคหลวงที่ได้
		 จากการสัมปทานเหมือง
• กำ�หนดมาตรการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการ (monitoring and
		 evaluation) ผลกระทบจากเหมือง
• มีการจัดตั้งและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในระดับชุมชน โดยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล การเรียนรู้ การวิจัย
		 โดยชุมชนก่อนอนุมัติโครงการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมของการจัดทำ�ระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและ
		สุขภาพ
• สนับสนุนให้มีการจัดทำ�ข้อมูลเชิงวิชาการในการระบุสาเหตุของผลกระทบในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
		 อย่างชัดเจน โดยคณะนักวิชาการทีไ่ ด้รบั การยอมรับร่วมกันของภาคเอกชนและประชาชน เพือ่ ให้เกิด
		 ความถูกต้องและการยอมรับในข้อมูล
• ควรจัดให้การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถเกิดขึ้นได้จริง (engagement) และมีความต่อเนื่อง
• การสือ่ สารข้อมูลกับชุมชนควรเสนอในรูปแบบทีห่ ลากหลายและมีรปู แบบทีเ่ ข้าใจง่าย เช่น การจัดทำ�
		 ภาพเคลื่อนไหว (animation)
• กำ�หนดให้เกิดการหาจุดร่วมของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการนำ�ทรัพยากรแร่มาใช้กับ
		 ผู้ที่ได้รับผลกระทบให้เกิดจุดร่วมของการอยู่ร่วมกันได้ การคำ�นึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
• การดำ�เนินการของหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการที่ต้องคำ�นึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของชุมชน
• รัฐต้องแก้ปัญหาผลกระทบในพื้นที่เดิมที่มีปัญหาให้เป็นรูปธรรมก่อน จึงควรจะอนุมัติในโครงการ
		 เหมืองแร่ใหม่ต่อไปได้
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เอกสารสรุปประเด็น

รูปแบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในประเทศไทย
วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 14.30-17.00 น.
ณ ห้องปทุมวัน โรงแรมเอเซีย กรุงเทพ

รูปแบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในประเทศไทย มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนถึงการ
เข้าไปบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในปี พ.ศ.2550 และสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ
และในหลายลักษณะ ตั้งแต่การอนุมัติโครงการ การพัฒนานโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
แต่การทำ� HIA ภายใต้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้น�ำ มาสูก่ ารใช้ HIA เพือ่ การอนุมตั /ิ อนุญาต
โครงการเป็นหลัก โดยเน้นเพียงการสร้างความชอบธรรมในการอนุญาตโครงการ โดยไม่พิจารณาทางเลือก
ที่หลากหลาย และไม่เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในสังคม จนนำ�ไปสู่ความขัดแย้ง
ตามมา
ดังนัน้ ในส่วนของนโยบายสาธารณะระดับชาติ เราจึงสามารถนำ� HIA มาประยุกต์ใช้ทงั้ ในส่วนของการ
ออกแบบพัฒนาเมืองและระบบโลจิสติกส์ การจัดระบบสวัสดิการ การจัดการขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรม
การจัดการน้ำ� การจัดการปัญหาป่าไม้และที่ดิน ฯลฯ แต่การทำ� HIA ในระดับนโยบายสาธารณะจำ�เป็นจะต้อง
ก้าวข้ามข้อจำ�กัดสำ�คัญใน 4 ประการด้วยคือ
1. ก้าวข้ามจากกระบวนการอนุมัติ/อนุญาตในระดับโครงการทีละโครงการ มาสู่ กระบวนการเรียนรู้ร่วม
		 กันในสังคมในการแสวงหาทางเลือกในระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมร่วมกัน
2. ก้าวข้ามจากการนำ�นโยบาย/ทิศทางของรัฐส่วนกลางเป็นตัวตัง้ มาสู่ การเคารพในทิศทางและแนวทาง
		 การพัฒนาที่ชุมชนและผู้คนในพื้นที่กำ�หนดเอง
3. ก้าวข้ามจากการใช้ความรูเ้ พียงด้านเทคนิคเพียงด้านเดียว และใช้โดยอยูภ่ ายใต้การกำ�กับควบคุมของ
		 เจ้าของโครงการ มาสูก่ ารใช้ความรูแ้ ละหลักฐานทัง้ ทางวิทยาศาสตร์และความรู/้ ภูมปิ ญ
ั ญาของชุมชน
		 ประกอบร่วมกัน อย่างสมดุลและเท่าเทียม และปลอดจากผลประโยชน์ทบั ซ้อนกับเจ้าของโครงการ/
		 นโยบาย
4. ก้าวข้ามจากภาวะไร้ความรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ จนนำ�มาสู่ผลกระทบทางลบต่อสุขภาพ
		 มากมาย เช่น การลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม มาสู่ การติดตามตรวจสอบและแก้ไข
		 ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังและใกล้ชิด
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ขณะเดียวกัน การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีความเป็น
ไปได้มาก เพราะสามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายด้าน ทัง้ ในแง่การวางแผนพัฒนาพืน้ ที่ การจัดการขยะ การจัดการ
ตลาดสด และอื่นๆ รวมถึงความเป็นไปได้ที่จะนำ� HIA เข้าเป็นกระบวนการหนึ่งใน พรบ. การสาธารณสุขที่
กำ�ลังแก้ไขปรับปรุง แต่การจะนำ� HIA ไปประยุกต์ใช้จ�ำ เป็นต้องมีการเพิม่ ขีดความสามารถของทีมงานและชุมชน
ทั้งในด้าน HIA เองและในด้านการบังคับใช้กฎหมายของ อปท.
แม้ว่า HIA จะมิได้เป็นกระบวนการตัดสินใจโดยตรง แต่การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลยังมีความสำ�คัญ
ในการผลักดันนโยบายสาธารณะ และการทำ� HIA ร่วมกันไม่ว่าจะในระดับใด มีความเป็นไปได้สูงมาก แต่ต้อง
เป็นกระบวนการที่ไปด้วยกันทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนที่อาจยังขาดความพร้อมในการเข้าร่วม
กระบวนการ การทำ�ไปด้วยกัน มีได้ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ซึ่งแต่ละแบบมีทั้งจุดเด่น/
จุดด้อย จุดสำ�คัญ เราจะใช้ร่วมกันอย่างไร
ฉะนั้น ควรต้องมีกระบวนการเสริมหนุนพลังเพื่อให้แต่ละภาคส่วนสามารถเข้าร่วมในกระบวนการ
HIA ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยพัฒนารูปแบบการทำ� HIA สามารถทำ�ได้ในเชิงวิชาการ คู่มือ ขยายอำ�นาจการ
ดำ�เนินการ ระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพ ทำ�แบบประเมินแบบง่าย มี Check list การเรียนรู้กับเครือข่าย และ
เป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนด้วย สร้างพื้นที่ในการพูดคุย โดยอาจไม่ต้องใช้คำ�ว่า HIA โดยตรงก็ได้
การพัฒนา HIA จึงจำ�เป็นต้องเรียนรู้ร่วมกัน ขยายวงไม่ใช่ของตนเองเท่านั้น ทำ�กับเครือข่ายภายใน
และภายนอกด้วย ชวนคิดสร้างเป็นเครือข่าย เพื่อให้เกิดการเสริมหนุนทั่วทั้งประเทศ
ในส่วนของเนื้อหาของร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจึงควรเพิ่มประเด็นสำ�คัญ
ใน HIA ได้แก่ การเพิ่มหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส การพัฒนากรอบแนวคิดภาพรวมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
ปัจจัยกำ�หนดสุขภาพ การนำ�ข้อเสนอของ HIA ไปสู่การปฏิบัติ
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การบรรยายปิด
เรื่อง “HIA เครื่องมือเพื่อการปฏิรูปประเทศ”
โดย นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

ประธานกรรมการบริหารสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคณะกรรมการท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติ
ผมมาบรรยายปิดการประชุม
ประเทศไทยเราเริ่มกำ�หนดเรื่อง HIA ไว้ในกฎหมาย ตั้งแต่ปี 2550 โดยบัญญัติไว้ครั้งแรกใน พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ หลังจากนั้นก็ไปตอกย้ำ�ไว้ในวรรค 2 ของมาตรา 67 แห่งรัฐธรรมนูญปี 2550 ซึ่งกฎหมาย
ทั้งสองฉบับได้ส่งผลให้ในช่วงสองปีต่อมาคือ พ.ศ.2552 ศาลปกครองได้ตัดสินให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ต้องประกาศให้ทอ้ งที่ ตำ�บลมาบตาพุดและอีกหลายตำ�บลในบริเวณโดยรอบเป็นเขตปลอดมลพิษ โดยในคำ�ตัดสินของ
ศาลครั้งนั้น ได้อ้างถึงบทบัญญัติในมาตรา 5 แห่ง พรบ.สุขภาพแห่งชาติที่บัญญัติไว้ว่า “บุคคลมีสิทธิในการดำ�รงชิวิต
ในสิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ” หลังจากนั้น HIA ทั้งที่ตราไว้ใน พรบ.สุขภาพแห่งชาติ และ
ที่ปรากฏอยู่ในมาตรา 67 วรรค 2 ในรัฐธรรมนูญ ก็กลายเป็นเรื่องที่รับรู้กันอย่างกว้างขวาง แต่เนื่องจากขณะนี้
ประเทศไทยกำ�ลังเดินมาสู่ทางสองแพร่ง เพราะว่าเกิดรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ปี 2550 แล้วก็ยังไม่แน่ว่า
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นอย่างไร ต้องแสดงความชื่นชม ผู้ที่ได้มาประกาศว่า รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีบทบัญญัติ
ที่ดีกว่ารัฐธรรมนูญปี 2550 ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง ถือว่าเป็นความก้าวหน้าของประเทศไทย แต่เรื่องนี้ก็จะต้องติดตาม
ต่อไปเพราะว่าถึงที่สุดแล้ว จะเป็นไปตามที่มีการพูดไว้หรือไม่ เราจะต้องจับตาอย่างใกล้ชิด
ถ้าจะมองอนาคตของ HIA จำ�เป็นต้องมองภาพรวมของ HIA จริงๆ แล้ว HIA ถือกำ�เนิดขึ้นมา
เพือ่ เป็นเครือ่ งมือสำ�คัญ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการพัฒนา เพือ่ ให้การพัฒนานัน้ เป็นการพัฒนาอย่าง
ยั่ ง ยื น หรื อ ภาษาอั ง กฤษที่ เ รี ย กว่ า sustainable
development อย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นการจะ
ทบทวนเรื่อง HIA จำ�เป็นต้องทบทวนเรื่องการ
พัฒนา การพัฒนาของโลกในช่วงกว่ากึ่งศตวรรษ
ที่ผ่านมา เริ่มต้นเมื่อปลายสงครามโลกครั้งที่สอง
เมือ่ ประเทศสัมพันธมิตร ซึง่ เชือ่ มัน่ ว่าจะชนะสงคราม
แล้วมองเลยไปว่า เมือ่ เสร็จสงครามแล้วจะต้องมีการ
บูรณะปฏิสังขรประเทศครั้งใหญ่อย่างแน่นอน และ
บทเรียนจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง พอสิ้นสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ประเทศผู้ชนะใช้วิธีลงโทษประเทศ
ผูแ้ พ้ ผลก็คอื ผ่านไปเพียง 20 ปี ก็เกิดสงครามโลก
ครั้งที่สอง เพราะฉะนั้น บทเรียนอันนี้จะต้องไม่
ซ้ำ�รอย เพราะฉะนั้นผู้นำ�ของประเทศที่กำ�ลังชนะ
สงคราม มองว่าแทนทีจ่ ะลงโทษประเทศผูแ้ พ้จะต้อง
คิดถึงการพัฒนา คิดถึงการบูรณะประเทศที่ยับเยิน
จากสงคราม และไม่เพียงแต่บูรณะ จำ�เป็นจะต้อง
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มีการพัฒนาด้วย นั่นคือ นอกจากประเทศจะถูกทำ�ลายย่อยยับจากสงครามแล้ว มีประเทศจำ�นวนมากที่ล้าหลัง
ด้อยพัฒนา จำ�เป็นต้องมีการพัฒนาด้วย ตอนปลายสงครามโลกครั้งที่สองจึงมีการพยายามผลักดันกลไกสำ�คัญ
เพื่อการบูรณะและพัฒนาขึ้นมา และกลไกอันนั้นก็ถือกำ�เนิดขึ้นเมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองใหม่ๆ คือวันที่ 27
ธันวาคม 2488 นั่นคือเกิดธนาคารโลก ซึ่งชื่ออย่างเป็นทางการของธนาคารโลกก็คือ ธนาคารนานาชาติเพื่อการบูรณะ
และพัฒนา ภาษาอังกฤษก็คือ International Bank for Reconstruction and Development หรือชื่อย่อ IBRD
หลังจากนัน้ โลกก็เข้าสูย่ คุ แห่งการบูรณะและพัฒนาโดยมีการเร่งรัดพัฒนาในช่วงทศวรรษระหว่าง พ.ศ.25032512 ด้วยวาทะกรรมสำ�คัญคือ มุ่งขจัดวงจรแห่งความชั่วร้ายและด้อยพัฒนา 3 ประการ คือ ความยากจน
(poverty) ความโง่ (ignorance) และความเจ็บไข้ได้ป่วย (disease) วาทะกรรม “โง่จนเจ็บ” เกิดขึ้นครั้งแรก
ในประเทศอังกฤษ ช่วงปลายสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง อังกฤษมองว่าจำ�เป็นทีจ่ ะต้องบูรณะประเทศ เพราะฉะนัน้ จึงมีการ
ศึกษาเรื่องนี้มีการตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการขึ้นมา มีนักเศรษฐศาสตร์ ชื่อว่า William Henry Beveridge เป็น
ประธาน ได้ทำ�การศึกษาแล้วมีรายงานที่สำ�คัญออกมาฉบับหนึ่ง รายงานฉบับนี้เป็นรายงานที่มีความหมายอย่างยิ่ง
ต่อประเทศอังกฤษ ชื่อว่ารายงานเบเวอริดจ์ หรือ Beveridge Report รายงานฉบับนี้เมื่อเข้าสู่รัฐบาลที่มี Winston
Churchill เป็นนายกรัฐมนตรีนนั้ ไม่กล้าทีจ่ ะเผยแพร่ เพราะรายงานนีเ้ สนอให้มกี ารปฏิรปู สวัสดิการสังคมของประเทศ
ครั้งใหญ่ อังกฤษขณะนั้นเห็นว่าจะมีภาระผูกพันทางการเงินอย่างมากจึงไม่กล้าให้มีการเปิดเผยรายงานฉบับนี้ แต่ว่า
แรงกดดันมีมาก จนในทีส่ ดุ รัฐบาลก็ยอมเผยแพร่รายงานฉบับนีอ้ อกมา และรายงานฉบับนีเ้ มือ่ ออกมาแล้วก็มผี ลอย่าง
สำ�คัญ เพราะว่าพรรคแรงงานของอังกฤษตัดสินใจประกาศนโยบายอย่างชัดเจนว่า หลังสงครามจะปฏิรปู ระบบสวัสดิการ
ในสังคมครั้งใหญ่ตามรายงานเบเวอริดจ์ ในขณะที่ Winston Churchill ประกาศว่า จะยังไม่ปฏิรูปตามรายงาน
ฉบับนี้ ทำ�ให้ผลการเลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2488 ในอังกฤษ ซึ่งขณะนั้นสงครามยุโรปสิ้นสุดลงแล้วและ
มีการเลือกตั้งครั้งใหญ่ขึ้นมาหลังจากที่ไม่ได้เลือกตั้งต่อเนื่องมา 10 ปีเต็ม เนื่องจากอังกฤษตั้งรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมา
เพื่อสู้สงคราม สงครามทั้งหมดในยุโรป 6 ปี พอสิ้นสงคราม ก็มีการเลือกตั้งครั้งใหญ่ Winston Churchill ซึ่งมี
คะแนนนิยมเดือนพฤษภาคม ปี 2488 สูงสุดถึงร้อยละ 83 ในขณะที่ Clement Attlee พรรคแรงงานมีคะแนน
นิยมสูงสุดเพียงร้อยละ 18 แต่เพราะประกาศที่จะปฏิรูปประเทศ ทำ�ให้ผลการเลือกตั้งฝ่ายพรรคแรงงานชนะอย่าง
ถล่มทลาย แล้ว Winston Churchill นั้น พ่ายแพ้อย่างยับเยิน
รายงานเบเวอริดจ์ ได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่า ปีศาจร้าย สิ่งชั่วร้าย 5 ประการ ภาษาอังกฤษใช้คำ�ว่า Five
Giant Evils ได้แก่ 1) ความสกปรก (Squalor) 2) ความโง่ (ignorance) 3) ความอยาก (Want) 4) ความ
เกียจคร้าน (Idleness) และ 5) โรคภัยไข้เจ็บ (Disease) หลังจากสิ้นสงคราม รัฐบาลพรรคแรงงานก็รักษาสัญญา
ทีป่ ระกาศไว้และปฏิรปู สวัสดิการสังคมอังกฤษขนานใหญ่ในหลายเรือ่ ง ทัง้ ในเรือ่ งแรงงาน ทัง้ ในเรือ่ งระบบบริการสุขภาพ
เกิดระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งยังคงดำ�รงอยู่จนปัจจุบัน แต่ก่อนโรงพยาบาลเป็นของเอกชนแล้วมีปัญหา
มากมาย ปรากฏว่ารายงานฉบับนี้เสนอให้มีการปฏิรูปแล้วก็มีการปฏิรูปโดยรัฐบาลโอนโรงพยาบาลทุกแห่งเป็นของรัฐ
หมด แล้วปฏิรปู ระบบใหม่ทงั้ หมด กลายเป็นระบบบริการสาธารณสุขแห่งชาติ (National Health Service) มีนวนิยาย
เรื่องนึงเขียนขึ้นตอนก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง ชื่อว่า Citadel เขียนโดยนายแพทย์ที่ชื่อว่า เอ. เจ. โครนิน
(Archibald Joseph Cronin) นิยายฉบับนี้เปิดโปงระบบบริการสุขภาพที่ไม่เป็นธรรมที่มีปัญหามากมาย เป็นนวนิยาย
ทีท่ รงพลังอย่างยิง่ เพราะนวนิยายเรือ่ งนีม้ สี ว่ นสำ�คัญ ในการทำ�ให้พรรคแรงงานชนะอย่างถล่มทลายและก็ท�ำ ให้เกิดการ
ปฏิรูปจนเกิด National Health Service ในภายหลังสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง นวนิยายเรื่องนี้ชื่อ Citadel แปลว่า
ป้อมปราการ ผมพยายามที่จะให้มีการแปลออกมาเป็นภาษาไทย ขณะนี้แปลเสร็จแล้ว คงจะมีการพิมพ์เผยแพร่
เร็วๆ นี้
สำ�หรับประเทศไทย มีเจตจำ�นงที่จะพัฒนาประเทศตั้งแต่ ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง เริ่มจากมีแผนการ
บูรณะประเทศ 2485 ของกระทรวงมหาดไทย แต่ปีต่อมาแผนงานนี้ก็ล้มเพราะมีการเปลี่ยนรัฐบาล มีการรื้อฟื้นเรื่อง
การพัฒนาอีกครั้งหนึ่ง ในปี 2494 แต่ก็ล้มทำ�ไปไม่รอดเพราะขาดงบประมาณ จนกระทั่งถึงช่วงกึ่งพุทธกาล เจตจำ�นง
ที่จะมีการพัฒนาก็ยังดำ�รงอยู่ และรัฐบาลก็ได้ประกาศเป็นครั้งแรกใช้คำ�ว่า พัฒนา ในคำ�แถลงนโยบาย เมื่อวันที่
1 เมษายน 2500 มีข้อความว่า “จะพัฒนาความเจริญทางเศรษฐกิจให้ถึงมือประชาชนโดยทั่วถึง” โดยมีการติดต่อ
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ขอความช่วยเหลือจากธนาคารโลกเพื่อให้เข้ามาช่วยเรื่องนี้ ธนาคารโลกก็ได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม ปี 2500 แล้วก็ใช้เวลาหนึ่งปีในการศึกษา ช่วงระหว่างทำ�การศึกษา ก็เกิดรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์
ในเดือนกันยายน ปี 2500 จอมพลสฤษดิ์ ปฏิวัติ รัฐประหารยึดอำ�นาจได้แต่ยังปกครองประเทศไม่ได้เพราะร่างกาย
ไม่แข็งแรงพอเนื่องจากดื่มเหล้ามากเป็นโรคตับแข็ง ต้องไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลวอลเตอร์รีด สหรัฐอเมริกา ตับแข็ง
จนกระทัง่ เส้นเลือดในหลอดอาหารตีบ แล้วเวลาทีเ่ ส้นเลือดแตกจะอาเจียนออกมาเป็นโลหิตสดๆ เป็นลิตร ทำ�ให้ชอ็ ก
พอไปผ่าตัดมีการตัดต่อเส้นเลือด ลดความดันในตับ เส้นเลือดขอดนี้ก็ยุบลงไป สามารถมีชีวิตต่อมาได้จนกระทั่ง
เสียชีวิตในปี 2506 ซึ่งรายงานฉบับนี้ของธนาคารโลกออกมาในเดือน มิถุนายน ปี 2501 ชื่อว่า โครงการพัฒนาการ
ของรัฐบาลสำ�หรับประเทศไทย ภาษาอังกฤษชื่อว่า A Public Development Program for Thailand เสนอให้
รัฐบาลตั้งหน่วยงานขึ้นมาเป็นหน่วยงานกลางวางแผนการพัฒนาประเทศขึ้น
หลังจากจอมพลสฤษดิ์ รัฐประหารครัง้ ทีส่ อง เมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม 2501 ประเทศไทยก็เริม่ เข้าสูย่ คุ พัฒนาการ
มีการตั้งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ เมื่อปี 2502 เกิดแผนการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.25042509 เป็นแผนหกปี ประกาศเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2504 แนวคิดสำ�คัญของการพัฒนาประเทศตามแนวทาง
ของธนาคารโลกคือ จะต้องขจัดอุปสรรคสำ�คัญของการพัฒนา ซึ่งโลกตะวันตกมองว่า หลักการสำ�คัญของพุทธศาสนา
ทีส่ อนให้คนสันโดษ ให้ประชาชนคนไทยโดยมากมีวถิ ชี วี ติ ตามแนวทางทีป่ จั จุบนั เรียกว่า เศรษฐกิจพอเพียงหรือทำ�เพียง
เพื่อพออยู่ พอกิน ทางตะวันตกหรือทางธนาคารโลก ตามรายงานของหน่วยราชการลับของอเมริกาบอกว่า นี่คือ
อุปสรรคสำ�คัญของการพัฒนา ต้องขจัดสิ่งเหล่านี้ไป และจอมพลสฤษดิ์ ซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลและหัวหน้าคณะปฏิวัติ
ได้สง่ สารถึงคณะสงฆ์ให้เลิกสอนเรือ่ งสันโดษ ปรากฏตามสารทีส่ ง่ ถึงคณะสงฆ์ในการประชุมพระสังฆาธิการทัว่ ประเทศ
เมื่อปี 2503 ซึ่งวันนั้นเรียกว่า การประชุมสัมมันตนาพระพนาธิการทั่วราชอาณาจักร สมัยนั้นไม่เรียก สัมมนา คำ�ว่า
สัมมนา มีการนำ�มาใช้ในภายหลัง อันนั้นเรียกว่าการประชุม สัมมันตนา และยังไม่เรียกว่าพระสังฆาธิการ เรียกว่า
พระคณาธิการทัว่ ประเทศ จดหมายของจอมพลสฤษดิม์ ขี อ้ ความตอนหนึง่ ว่าดังนี้ “นีเ่ ป็นเรือ่ งทีท่ างรัฐบาลและกระผม
เองร้องขอเพราะเหตุว่าพระธรรมคำ�สั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่ทุกทาง ที่สามารถจะเลือกเอามาสอนและจูงใจให้คน
ประพฤติปฏิบัติมีคำ�สอนให้คนมักน้อย สันโดษ ไม่อยากทำ�อะไร ไม่อยากได้อะไร อย่างที่เคยสอนกันว่า ไม่จำ�เป็น
ต้องขวนขวายตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ คำ�สอนอย่างนีอ้ าจจะเหมาะสำ�หรับกาลสมัยหนึง่ แต่จะไม่เหมาะสำ�หรับสมัยปฏิวตั ิ
ซึง่ ต้องการความขวนขวายหาทางก้าวหน้า จำ�ต้องเลือกสรรเอาธรรมะทีส่ อนให้มวี ริ ยิ ะ อุสาหะ ขยันหมัน่ เพียร ประกอบ
สัมมาชีพ ไม่ประมาท ไม่หวังพึ่งคนอื่น พึ่งแต่ตัวเองและความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจเหล่านี้ ซึ่งกระผมเข้าใจว่ามี
พุทธสุภาษิตอยู่มากหลายที่จะนำ�มาสอนได้ จึงใคร่ขอร้องคณะสงฆ์ให้พยายามสอนคนไปในทางนี้ จะเป็นการช่วย
แผนการเศรษฐกิจและงานทุกอย่างทีร่ ฐั บาลปฏิวตั กิ �ำ ลังทำ�อยูโ่ ดยมุง่ ความวัฒนาถาวรของประเทศซึง่ จะเป็นความวัฒนา
ถาวรของพระศาสนาเอง” ท่านพุทธทาสภิกขุก็เป็นผู้หนึ่งที่ถูกเบรกโดยตรงมิให้เผยแพร่คำ�สอนเรื่องจิตว่าง นี่คือจุด
หักเหสำ�คัญที่ประชาชนคนไทยเปลี่ยนแนวชีวิต จากเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจไม่พอเพียงสืบมาจนปัจจุบัน และ
คงจะสืบต่อไปในอนาคตอีกยาวนาน
กระแสอันเชี่ยวกรากของการพัฒนาทำ�ให้ผู้นำ�ทางความคิดของไทยผู้หนึ่งในขณะนั้นห่วงใยว่า การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างเดียวจะเป็นการพัฒนาทีท่ �ำ ลายสมดุลของชีวติ จำ�เป็นต้องมีการพัฒนาสังคมควบคูไ่ ปด้วย เพราะฉะนัน้
แผนพัฒนาฉบับที่ 2 ของไทยจึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและเป็นเช่นนั้นเรื่อยมา
จนกระทั่งปัจจุบัน หน่วยงานรับผิดชอบก็เปลี่ยนจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเป็น สำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สืบมาจนปัจจุบัน ในทางสากลพบว่าไม่ก่อผลทางบวกทั้งนั้นแต่ส่งผลกระทบทางลบมากมาย มีหนังสือ
เล่มหนึ่งออกมาในช่วงนั้น เป็นหนังสือที่สั่นสะเทือนโลกมาก ชื่อว่า “ความเงียบสงัดในฤดูใบไม้ผลิ” (The Silent
Spring) ของ ราเชล คาร์สัน (Rachel Carson) พูดถึงยากำ�จัดศัตรูพืชซึ่งทำ�ลายทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งช่วงฤดู
ใบไม้ผลิ (spring) ซึ่งจะต้องมีเสียงนกร้องมีเสียงสิ่งมีชีวิตต่างๆ มากมาย ก็กลายเป็น silent spring หนังสือเล่มนี้
ทำ�ให้เกิดการสัน่ สะเทือนวงการการพัฒนาอย่างรุนแรง และจึงเป็นทีม่ าของการทบทวนการพัฒนา โดยการทวนกระแส
การพัฒนา นัน่ ก็คอื การกำ�หนดให้มกี ารประเมินผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมหรือ Environmental Impact Assessment
จนเป็นกฎเกณฑ์สากลและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย หลังจากพัฒนามาหลายทศวรรษสามารถสร้าง
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ความเจริญขึ้นมากมาย ลดปัญหา โง่จนเจ็บลงไปได้มาก โลกก็เริ่มตระหนักว่าการพัฒนาทั้งสังคมและเศรษฐกิจนั้น
สุดท้ายผลกระทบก็จะเกิดกับมนุษย์ ในที่สุดก็เกิดทิศทางใหม่ในการพัฒนาเป็นการพัฒนาที่มุ่งคนเป็นเป้าหมายซึ่งใน
ประเทศไทยก็เริม่ ตัง้ แต่แผนพัฒนาฉบับที่ 8 พ.ศ.2540-2544 โดยเรือ่ ง HIA เริม่ มาพร้อมๆ กับการจัดทำ�แผนพัฒนา
ประเทศไทยฉบับนั้นเพื่อเพิ่มกำ�ไร การพัฒนาอย่างยั่งยืนนอกจาก EIA แล้ว HIA ก็ได้รับการพัฒนาและดำ�เนินการ
ในประเทศพัฒนา องค์การอนามัยโลกซึง่ เป็นองค์กรโลกบาล บาลก็คอื พิทกั ษ์รกั ษาคือองค์การพิทกั ษ์โรคในด้านสุขภาพ
จึงได้ผลักดันให้ขยายผลทำ� HIA ออกไปทัว่ โลกไม่ใช่เฉพาะในประเทศพัฒนาแล้วเท่านัน้ โดยให้เหตุผลสนับสนุนการ
ทำ� HIA ไว้เมื่อปี พ.ศ.2538 ไว้ 8 ประการดังนี้
1. ความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์
2. ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์จำ�เป็นต้องได้รับการดูแล และดำ�เนินการโดยสาธารณะและภาครัฐ
		 อย่างทันท่วงที
3. การป้องกันให้ผลดีกว่าการรักษาและฟื้นฟู
4. ผลลัพธ์ทางสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้
5. มีการระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประเมินผลกระทบในรูปแบบต่างๆ อันนี้เป็นแนวทางที่องค์การอนามัย
		 โลกสนับสนุนไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538
6. วิธีการทำ� HIA สามารถผนวกรวมกับการทำ� EIA ตามปกติได้ เพื่อจะบอกว่ามันไม่ได้เพิ่มภาระ
		 อะไรมาก
7. การรวมประเด็นด้านสุขภาพเข้าไว้ในการพิจารณาอย่างเป็นระบบ ช่วยเสริมความแม่นยำ�และความ
		 ชอบธรรมของการตัดสินใจและดำ�เนินการต่างๆ ในภายหลัง
8. ไม่มีเหตุผลใดที่จะต่อต้านหรือไม่ขัด HIA
สำ�หรับพัฒนาการของ HIA ในประเทศไทยหลังรัฐประหารเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2534 ความพยายาม
ในการปฎิรูปโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุขมีการศึกษาและผลักดันมาก่อนหน้านั้น ทำ�ให้เกิดสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) ขึ้นในปี 2535 และ สวรส. ได้ริเริ่มเรื่องนี้อย่างเป็นระบบคู่ขนานมากับการปฏิรูปการเมือง
ซึ่งเริ่มจุดประกายตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 จนนำ�มาสู่การสถาปนารัฐธรรมนูญประชาชนเมื่อปี พ.ศ.2540 ซึ่งรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้นอกจากสร้างองคาพยพ เพื่อตรวจสอบอำ�นาจรัฐ ตรวจสอบทุจริตคอรัปชั่นขึ้นมาอีกหลายองค์กรแล้ว ที่สำ�คัญ
ที่สุดที่เป็นครั้งแรกที่มีการขยายสิทธิ สิทธิซึ่งทำ�มาตั้งแต่รัฐธรรมนูญอเมริกา ปี 1787 เป็นสิทธิเรื่องตัวบุคคล
สิทธิมนุษยชน แต่อันนี้ขยายไปถึงสิทธิชุมชนครั้งแรกในประเทศไทย ท่าน อ.ประเวศ วสี ซึ่งเป็นผู้นำ�การปฏิรูป
ในขณะนั้นและผมร่วมอยู่ในกระบวนการกับท่าน ได้กล่าวไว้ชัดเจนว่า รัฐธรรมนูญปีที่จะออกมาใหม่นั้นถ้าไม่มีเรื่อง
สิทธิชุมชนท่านจะไม่ทำ� เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำ�คัญของประเทศ เพราะฉะนั้นสิทธิชุมชนจึงปรากฎอยู่ในรัฐธรรมนูญ
ปี 2540 และตอกย้ำ�เพิ่มเติมขยายความในปี 2550 หวังว่ารัฐธรรมนูญที่จะออกมาใหม่นั้นจะต้องเพิ่มสิทธิชุมชน
ไม่น้อยกว่า รัฐธรรมนูญปี 2540 และปี 2550
การขับเคลื่อนเรื่อง HIA ดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากคณะกรรมาธิการสาธารณสุขของวุฒิสภาได้จัด
ทำ�ข้อเสนอเพื่อปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติขึ้นมาฉบับหนึ่ง รายงานฉบับนี้เป็นรายงานที่ทำ�ตามแบบอังกฤษ อังกฤษ
ทำ�รายงานฉบับหนึ่งขึ้นมาเพื่อปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศชื่อว่า สุขภาพประชาชาติ (Heath of the nation)
รายงานฉบับนี้เอ่ยถึง Heath of the nation แล้วเขียนข้อเสนอซึ่งในหมวดว่าด้วยเรื่องสร้างเสริมสุขภาพและควบคุม
โรคก็ระบุลักษณะพึงประสงค์ไว้ในข้อ 4 ว่า รัฐต้องจัดให้มีกลไกทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่ที่จะสามารถ
ดำ�เนินการกับบุคคลหรือองค์กรทีม่ คี วามเกีย่ วข้องเพือ่ ให้รบั ผิดชอบและจัดการลดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพ ปรากฏ
ครั้งแรกแล้ว ต่อมามีการจัดประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่อง International Experiences for HIA System
Development ที่เชียงใหม่ เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2544 ก็ทำ�ให้การแลกเปลี่ยนความรู้และขยายวงเรื่อง HIA
ในประเทศเชื่อมกับนานาชาติ มีการจัดตั้งแผนการวิจัยและพัฒนาระบบ HIA ขึ้นใน สวรส. อย่างเป็นระบบ
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี 2544 ก็สนับสนุนงานนี้ พระราชบัญญัติ
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ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี 2535 ก็เริ่มให้ความสำ�คัญกับ HIA สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ปี 2540 ก็ให้ความสนใจกับเรื่อง HIA และได้จัดทำ�ข้อเสนอให้กับ
รัฐบาลเมื่อปี 2548 เพื่อให้พัฒนาระบบ HIA ขึ้น รัฐบาลก็รับทราบและมอบให้กระทรวงรับไปดำ�เนินการ และผล
ที่สุดก็เกิด HIA ตราไว้ใน พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ และรัฐธรรมนูญปี 2550 อย่างที่พวกเราได้ทราบกันแล้ว
กว่าทีจ่ ะได้ตราเรือ่ งนีไ้ ว้ในพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ ไม่ใช่เรือ่ งง่าย เพราะว่าเมือ่ เริม่ ต้นมีการเคลือ่ นไหว
ภาคประชาสังคมโดยองค์กรภาคีเครือข่าย 306 เครือข่าย กว่า 1,599 ภาคี ได้เคลื่อนไหวและมีการเสนอในเรื่องการ
ปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 ระบุไว้ในข้อเสนอข้อหนึ่งบอกว่าในระบบสุขภาพแห่งชาติ
ต้องมีระบบประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพพร้อมทั้งต้องมีระบบการดูแลแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบาย
สาธารณะต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมด้วย หลังจากนั้นก็ได้มีการยกร่าง พรบ.สุขภาพแห่งชาติขึ้น มีการระบุเรื่อง HIA
อย่างเป็นรูปธรรม เป็นฉบับเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2545 มีประชาชนร่วมลงชื่อสนับสนุนถึง 4 ล้าน 7 แสนกว่าคน
แต่วา่ เมือ่ ร่าง พรบ.ฉบับดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รัฐบาลซึง่ มาจากการเลือกตัง้ เอาไปดองไว้ 1 ปีครึง่ จนกระทัง่
ภาคประชาชนต้องออกแรงอีกครั้งหนึ่ง มีการรณรงค์รายชื่อ 1 แสน 2 หมื่นรายชื่อ เสนอร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่
สภาผู้แทนราษฎร เป็นกฎหมายที่ไม่ได้มาจากรัฐบาลแต่มาจากภาคประชาชน และเป็นการใช้สิทธิจากรัฐธรรมนูญ
ปี 2540 รัฐบาลจึงต้องหยิบยกร่างกฎหมายนี้มาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แต่เมื่อร่างกฎหมายฉบับนี้ไปสู่คณะกรรมการ
กฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกาตัดเรื่อง HIA ออกไปทั้งหมด พวกเราอาจจะลืมไปแล้ว แต่ผมนำ�มาพูดไว้เพื่อได้
ทบทวนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายในการต่อสู้ผลักดันร่าง พรบ. ที่ตัดเรื่อง HIA ออกไป ต่อมาจึงได้กลับมาเข้าสู่สภาผู้แทน
ราษฎร เมื่อ 14 ธันวาคม 2548 สภาผู้แทนราษฎรลงมติรับหลักการในวาระแรกด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 271
ต่อ 0 งดออกเสียง 3 คน ประชาชนเริ่มมีความหวัง แต่ก็เกิดการยุบสภาขึ้นเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2549 แล้วต่อมา
ก็เกิดรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ทำ�ให้กฎหมายนีส้ ะดุดหยุดลงไปจนกระทัง่ เกิดรัฐบาลขิงแก่และนายแพทย์มงคล
ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น ได้หยิบยกกฎหมายเรื่องนี้ผ่าน ครม. และนำ�เข้าสู่การ
พิจารณาของสภา และโชคดีในชั้นกรรมาธิการก็ได้เสนอ HIA กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง และกฎหมายฉบับนี้ก็ออกมา
เป็นกฎหมายเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน เพราะออกมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
20 มีนาคม 2550 และต่อมารัฐธรรมนูญปี 2550 ก็ได้ตอกย้ำ�เรื่องนี้ไว้อย่างที่ทราบกันแล้ว กฎหมายดังกล่าวได้ออก
ฤทธิ์แรงเมื่อปี พ.ศ.2552 เนื่องจากภาคประชาชนต้องการทดสอบความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายและเสนอเรื่องนี้ฟ้อง
ต่อศาลปกครอง และศาลปกครองก็ใช้ความกล้าหาญตัดสินคดีโดยยึดหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงมีคำ�สั่งของ
ศาลปกครองออกมาเช่นนั้น นี่คือความเป็นมา ผมเอามาทบทวนเพราะพวกเราอาจจะมีพื้นที่การต่อสู้เยอะ เรื่องต่างๆ
เหล่านี้อาจจะผ่านเลยไปแล้ว
ตามประกาศและหลักเกณฑ์วิธีการทำ� HIA ซึ่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบ และนายก
รัฐมนตรีก็ลงนามในคณะกรรมการ คสช. แล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2552 โดยได้กำ�หนดนิยามของ HIA ว่า
หมายถึงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมซึ่งเขียนไว้ดีมาก หมายถึงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมในการ
วิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบาย โครงการ
หรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง หากดำ�เนินการในช่วงเวลาหรือพื้นที่เดียวกันโดยการประยุกต์ใช้
เครือ่ งมือทีห่ ลากหลายและมีกระบวนการมีสว่ นร่วมอย่างเหมาะสม เพือ่ สนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจทีจ่ ะเป็นผลดีตอ่
สุขภาพประชาชนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ชัดเจนว่า HIA เป็นมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
ซึง่ แน่นอนว่าย่อมดีกว่าการแก้ไข ดังปรากฎในกรณีทเี่ ป็นโศกนาฎกรรมสังคมทีเ่ ห็นประจักษ์มากมาย เช่น การทำ�เหมือง
แร่ที่คลิตี้ ซึ่งทำ�ให้ประชาชนต้องสังเวยชีวิต สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมได้ถูกทำ�ลายไปอย่างยับเยิน ศาลชั้นต้นตัดสิน
ให้ประชาชนชนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าค่าเสียหายที่ศาลตัดสินให้นั้นน้อยนิดเทียบไม่ได้เลยกับคุณค่าชีวิตของผู้คน
แล้วประชาชนยังต้องรอคอยว่าในศาลชั้นสูงจะตัดสินออกมาอย่างไร เหตุการณ์ที่คลิตี้ก็ดี ที่มาบตาพุดก็ดี ที่แม่เมาะ
และที่อื่นอีกมากมาย ยืนยันว่าแม้ศาลจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้บ้าง แต่ก็ไม่เสมอไป และมักเป็นความยุติธรรม
ที่มาช้ามาก ด้วยความเคารพต่อศาลครับ เห็นใจเพราะคดีของท่านมากมายเหลือเกิน กระบวนการยุติธรรมของ
ประเทศไทยจึงเป็นไปตามทีเ่ ชกสเปียร์ ได้เขียนไว้ในบทประพันธ์เรือ่ งเวนิสว่า “ในกระแสแห่งยุตธิ รรมมายากจะหาความ
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เกษมเปรมใจ” เชกสเปียร์เขียนไว้ 400 กว่าปี เกือบ 500 ปี เพราะฉะนั้นพวกเราต้องยอมรับว่าถ้าต้องการเข้าสู่
กระแสแห่งยุตธิ รรมมา ยากจะหาความเกษมเปรมใจ ต้องเตรียมรับและต้องเข้มแข็ง ต้องต่อสู้ แน่นอนว่าระบบยุตธิ รรม
ยังต้องเป็นที่พึ่งสุดท้ายซึ่งต้องการปฏิรูปอย่างยิ่ง มาตรการที่ดีกว่าก็คือ มาตรการป้องกันและ HIA ก็คือมาตรการ
ป้องกัน แน่นอนว่าประเทศต้องมีการพัฒนาจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้ แต่ทั่วโลกได้พิสูจน์แล้วว่าการพัฒนาที่ถูกต้องคือ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน การพัฒนาทีม่ งุ่ ผลมิใช่เฉพาะผลทางบวกของการพัฒนาเท่านัน้ แต่ตอ้ งมุง่ ลดผลกระทบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และสุดท้ายต้องป้องกันผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน หลายประเทศทำ�แล้ว ประเทศไทยก็
ต้องทำ�ได้ เราต้องปฏิรปู ประเทศด้วยการเปลีย่ นจากประชาธิปไตยสามานย์ให้เป็นประชาธิปไตยทีแ่ ท้จริง ประชาธิปไตย
ทีเ่ ป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพือ่ ประชาชน เราไม่สามารถปฎิเสธระบบทุนนิยมได้ แต่ตอ้ งปฏิรปู จากทุนนิยม
สามานย์ให้เป็นทุนนิยมพัฒนาให้ได้ แน่นอนว่า HIA คือเครื่องมือสำ�คัญชิ้นหนึ่งที่จำ�เป็นเพื่อการปฏิรูปประเทศ
เรามีบทเรียนจาก EIA ซึ่งเป็นระบบที่แรกๆ ที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นเครื่องมือ
ที่มีประโยชน์และใช้ได้ผลในสังคมที่เข้มแข็ง แต่สำ�หรับประเทศไทยที่สังคมยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควรทำ�ให้มีนักวิชาการ
ที่พร้อมจะขายตัวจำ�นวนหนึ่ง ทำ�ให้ EIA หลายกรณีกลายเป็น EIA กำ�มะลอ เป็น EIA สามานย์ HIA จะต้อง
ไม่เป็นเช่นนั้น และ EIA จะต้องกู้กลับมาให้มีคุณค่าตามเจตนารมย์ดั้งเดิมให้ได้ จะทำ�เช่นนั้นได้ นักวิชาการและ
สถาบันวิชาการจะต้องเข้มแข็ง หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบ ระบบยุติธรรมต้องปฏิรูปตัวเองให้เกิดความยุติธรรม
อย่างแท้จริง มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วทันใจ ข้อสำ�คัญภาคประชาชนต้องเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการและความมุ่งมั่น
ไม่หยุดอยู่แค่กับการทำ� HIA เท่านั้น แต่จะต้องติดตามต่อเนื่องไปจนตลอดว่า ได้มีการดำ�เนินการตามที่กำ�หนดไว้ใน
รายงาน HIA อย่างจริงจังตลอดไป ประชาชนต้องผนึกกำ�ลังกันเป็นภาคีเครือข่ายและมีการทำ�งานอย่างเป็นระบบ
หน่วยงานองค์กรต่างๆ ต้องสนับสนุนทั้งด้านวิชาการ การขับเคลื่อนสังคม การผลักดันนโยบายตามยุทธศาสตร์
สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาอย่างครบถ้วนและรอบด้านอย่างแท้จริง ดังคำ�กล่าวที่ว่า ภาคประชาชน “ข้อมูลต้องชัด
กัดไม่ปล่อย ช่วยกันกัด” ข้อสำ�คัญต้องไม่สับสนเหมือนเช่นหน่วยงาน องค์กร หรือแม้แต่นักวิชาการบางคนที่สับสน
ว่า EHIA คือ Environmental Health Impact Assessment นี่คือตัวอย่างของการทำ�เรื่องสามัญให้เป็นสามานย์
เพราะเป็นการเปลี่ยนที่สาระสำ�คัญจาก Environmental and Health Impact Assessment คือการประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพไปเป็นการประเมินผลกระทบต่อ Environmental Health หรือคืออนามัย
สิ่งแวดล้อมซึ่งหดแคบลงไปมากมายเหลือไม่ถึงส่วนเสี้ยว ทิ้งมิติสุขภาพไปทั้งหมดและสิ่งแวดล้อมก็หดแคบลงเหลือ
เพียงมิติแคบของอนามัยสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ไปตรวจสอบเอกสารทางการจำ�นวนมากเขียน EHIA แล้วบอกว่าคือ
Environmental Health Impact Assessment ซึ่งผิดอย่างฉกาจฉกรรจ์
โดยสรุปโลกต้องการการพัฒนา ประเทศไทยก็ต้องพัฒนาแต่ต้องพัฒนาอย่างยั่งยืน เครื่องมือสำ�คัญในการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน คือ EIA และ HIA เพื่อป้องกันและลดผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คน
ประเทศไทยพัฒนามาโดยขาดสมดุล ทำ�ให้เกิดความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำ�อย่างรุนแรง ต้องปฏิรูประบบ
การพัฒนา HIA และ HIA คือเครื่องมือสำ�คัญของการปฏิรูปเช่นเดียวกับ EIA บทเรียนจาก EIA แสดงให้เห็นถึง
ความอ่อนแอของนักวิชาการและหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องแก้ไข และ HIA ต้องไม่กลายเป็น
HIA สามานย์ จะทำ�เช่นนั้นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ ภาคประชาชนที่เป็นตัวขับเคลื่อนสำ�คัญของการพัฒนา และ
นักวิชาการที่ควรเป็นหลักแห่งความรู้และคุณธรรมของสังคมจะต้องเข้มแข็งและรับผิดชอบ ข้อสำ�คัญภาคประชาชน
ประชาสังคมต้องเข้มแข็งผลักดัน HIA อย่างไม่ลดละและติดตามต่อเนื่องตลอดไป ภาระสำ�คัญเฉพาะหน้า คือ
ต้องติดตามเฝ้าระวังผลักดันให้รฐั ธรรมนูญทีก่ �ำ ลังร่างออกมานัน้ ต้องยืนยันสาระสำ�คัญของ HIA ไม่นอ้ ยกว่าทีบ่ ญ
ั ญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2550 และสุดท้ายในการเคลื่อนไหวของประชาชน “ข้อมูลต้องชัด กัดไม่ปล่อย ช่วยกันกัด”
ขอบคุณครับ

