วิเคราะห์และ สรุปบทเรียนสําหรับผู้บริหาร
การลงพื้นทีศ่ กึ ษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการทําเหมืองแร่ในพื้นทีจ่ ังหวัดเลย
ร่วมกับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2554
โดย นางวาทินี แจ่มใส นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
จากการที่จังหวัดเลยเป็นพื้นที่ ที่มแี ร่หลายชนิด ได้แก่ เหล็ก ทองแดง ทองคํา ถ่านหิน แบไรต์
แมงกานีส พลวง สังกะสี ฟอสเฟต เป็นต้น ดังนั้นพื้นที่ประมาณ ร้อยละ 7 จึงเริ่มมีการพัฒนา
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ผลจากการเปิดทําเหมืองแร่ทองคําของบริษัททุง่ คําจํากัดตั้งแต่ปี 2549 ทําให้เกิด
ปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงอาทิเช่น
ผลผลิตทาง
การเกษตรลดลง เกิดการปนเปื้อนของสารไซยาไนด์ในพื้นที่แหล่งน้ําและในร่างกายของประชาชนทีอ่ าศัย
อยูโ่ ดยรอบ ประกอบกับการไม่เชือ่ ใจในภาครัฐที่เกี่ยวข้องของชุมชน ในการทําประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม(EIA) การติดตามกํากับตรวจสอบของภาครัฐที่บกพร่อง และการขาดความรับผิดชอบของ
บริษัท ทําให้เกิดปัญหาข้อขัดแย้งและการไม่ยอมรับของชุมชน ดังนั้นคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
พร้อมด้วย คณะกรรมการชํานาญการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ อาจารย์จากมหาวิทยาลัย นักวิชาการ
กรมอนามัย กรมควบคุมป้องกันโรค มูลนิธินโยบายสุขภาวะ และกลุม่ รักษ์บ้านเกิดจึงได้ออกตรวจติดตาม
สถานการณ์และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและการดําเนินการของชุมชนเพื่อปกป้องถิ่นฐาน
โดยในวันที่6 เมษายน 2554 ภาคเช้า คณะได้ออกเดินทางไปที่วัดอัมพวัน บ้านห้วยผุก ต.นาดินดํา
อ.เมือง จ.เลย ซึ่งมีชาวบ้านและกลุ่มแกนนํามารอพบจํานวนมาก จากบทเรียนของอําเภอวังสะพุงในการ
ทําเหมืองแร่ทองคํา ชาวบ้านที่ตําบลนาดินดํา ได้มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งในการต่อต้านการทํา
เหมืองทองแดงที่ภูหิน เหล็ก ไฟ จากนั้นได้รออกพื้นที่ไปศึกษาดูงาน ณ ภูหิน เหล็ก ไฟ ที่จะทําเหมือง
ทองแดง พบว่า พื้นที่โดยรอบและบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่เพาะปลูกและแหล่งอาหารของชุมชน มีการ
ปลูกปาล์มนํามัน ยางพารา ลิ้นจี่ ลําไย ข้าวโพด มันสําปะหลัง ในฤดูฝนจะมีเห็ดขึ้นจํานวนมากที่ชาวบ้าน
สามารถเก็บมาบริโภคและเหลือไว้ขาย สําหรับเหมืองทองแดงที่ภูหนิ เหล็ก ไฟ ดังกล่าว อยู่ระหว่างการ
ขอประทานบัตรเป็นเหมืองทองแดงแห่งแรกในประเทศไทยในนามของบริษัทภูเทพ
และอยูร่ ะหว่าง
การศึกษา EHIA โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีการทํา Public Scoping ในวันที่ 7
เมษายน 2554 ทีโ่ รงแรมเลยพาเลซ จากการฟังเวทีชุมชนก่อนลงพื้นที่พบว่า ประชาชนมีการต่อต้านอย่าง
มากในการทําเหมืองทองแดง เพราะความไม่ไว้วางใจในทีมงานที่มาทําEHIA ที่มีการโกหกชาวบ้านเมื่อมา
เก็บตัวอย่างน้ํา และชาวบ้านมองว่าเป็นผู้ปกป้องนายทุน ดังนั้นในการทําPublic Scoping ในวันที่ 7
เมษายน 2554 ทีโ่ รงแรมเลยพาเลซ จึงได้รบั การต่อต้านอย่างรุนแรงจากประชาชนจนไม่สามารถทําเวทีได้
ในภาคบ่ายวันที่ 6 เมษายน 2554 ได้เดินทางไปอําเภอเชียงคานเพื่อศึกษาสภาพพื้นที่ที่มีการ
ลักลอบทําเหมืองเหล็ก โดยต้องขับรถเข้าไปในในพื้นทีท่ ํานาของชาวบ้าน ลึกเข้าไปจนเกือบถึงเชิงเขา

จากการศึกษาสภาพพื้นที่พบว่า เป็นบริเวณที่อดุ มไปด้วยแร่เหล็ก โดยไม่ตอ้ งขุดลงไปในพื้นดิน ก็สามารถ
พบเห็นแร่เหล็กกระจายอยู่ทวั่ ไปในบริเวณโดยรอบ จากนัน้ ไปพบประชาชนที่บ้านอุมุง อ.เชียงคาน และ
ศึกษาดูงานการทําเหมืองแร่เหล็กของบริษัทที.พี.เค.ไมน์นิ่ง ที่บ้านอุมุง พบว่า ประชาชนมีการต่อต้าน
การทําเหมืองเช่นกันและไม่เชื่อใจในกระบวนการทําEIA มีการออกสํารวจพื้นที่ โดยชุมชนและพบปัญหา
ในขณะที่บริษัทได้กล่าวอ้างว่าทําตาม
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมจากการทําเหมือง
กระบวนการEIA
วันที่ 7 เมษายน 2554 คณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่บริษัททุ่งคํา ที่ อําเภอวังสะพุง ซึ่งมีการทํา
เหมืองแร่ทองคําที่ภูทับฟ้า จากการเดินทางไปพบว่าโอกาสในการเข้าบริษัทค่อนข้างยาก ตลอดระยะทาง
ตั้งแต่ถนนที่มปี ้ายทางเข้า จะมีเจ้าหน้าทีถ่ ือวิทยุสอื่ สารส่งข่าวไปตลอดระยะทาง ผลจากการศึกษาดูงาน
ในด้านสิ่งแวดล้อมพบว่ามีการสร้างบ่อเก็บกากสารพิษ ซึง่ เป็นของเสียทีม่ ีการปนเปือนสารไซยาไนด์ บนที่
ราบเชิงภูทับฟ้าและขวางกันทางน้ําของห้วยเหล็กซึ่งไหลลงมาจากภูเขา จากการเล่าของชาวบ้านพบว่าใน
อดีตของลําห้วยเหล็กในฤดูแล้งจะไม่มีน้ํา จะมีเฉพาะในฤดูฝน แต่เมื่อมีการสร้างบ่อเก็บกักสารพิษ พบว่า
ในห้วยแห่งนี้มนี ้ําตลอดปี และเชือ่ ว่าเกิดจากการรั่วซึมของบ่อเก็บสารพิษ ในภาคบ่ายชาวบ้านได้มีการนํา
คณะไปตรวจสอบสถานทีท่ ี่มกี ารรั่วซึม และได้นําเสนอผลการตรวจเลือดหาสารไซยาไนด์ ปรอท ตะกั่ว
ของประชาชน 6 หมู่บ้าน 725 คน พบว่า ได้รับไซยาไนด์เกินมาตรฐานร้อยละ 17.1 และเมือ่ มีการทํา
แผนที่เดินดินโดยประชาชนพบว่าในชุมชนทีอ่ ยู่ใกล้เหมือง ยิ่งมีอตั ราการพบสารไซยาไนด์ ตะกั่ว ปรอท
ในเลือดมากขึน้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เหมืองทองคํามีส่วนในการก่อมลพิษแก่ชมุ ชน แม้ว่าทางผู้ประกอบการ
เหมืองจะบอกว่าไม่มีการใช้สารปรอท ตะกั่ว แต่ในความเป็นจริงของโลหะธาตุจะไม่อาศัยอยู่อย่างโดด
เดี่ยว เมือ่ มีการนําโลหะธาตุตัวใดตัวหนึ่งขึน้ มาก็ส่งผลให้มีการปนเปื้อนของโลหะธาตุอื่นๆด้วย ซึ่งแสดงถึง
สภาวะการขาดความสมดุลของสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงในอนาคต ในกรณีนี้
ประชาชนเรียกร้องเพื่อปกป้องตนเองจากภัยคุกคามต่อสุขภาพ โดยเห็นว่าการช่วยเหลือจากภาครัฐมี
ความอ่อนแอ ไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้ ดังนั้น ภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรหันมาพิจารณาทบทวนบทบาทของ
ตนเองได้แล้ว
จากวิเคราะห์สถานการณ์ ในการลงพืน้ ที่ในการติดตามสภาพปัญหาการทําเหมืองแร่ พบว่า
-หน่วยงานภาครัฐทีม่ ีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ อาทิเช่น กรมทรัพยากรธรณีและการ
เหมืองแร่ อุตสาหกรรมจังหวัด ทรัพยากรธรณีและการเหมืองแร่จังหวัด ยังขาดความรับผิดชอบในเรื่อง
ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงของประชาชน และบางส่วนยังเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
และพวกพ้องทําให้การติดตามตรวจสอบ ควบคุมกํากับมีความอ่อนแอ

-หน่วยงานท้องถิ่น ยังไม่มีศกั ยภาพเพียงพอ ขาดองค์ความรู้ ขาดความตระหนัก ขาดบุคลากรทีม่ คี วาม
เชี่ยวชาญในการปกป้องภัยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในพื้นที่ และบางส่วนยังเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตนและพวกพ้องทําให้การติดตามตรวจสอบ ควบคุมกํากับมีความอ่อนแอเช่นกัน
-กระบวนการทําEIA เอือ้ ประโยชน์แก่บริษัท เพราะผู้ว่าจ้างทําเป็นบริษัท ถ้าทําไม่ผ่าน ก็ไม่จ่ายเงินให้
ดังนั้นกระบวนการทําEIA จึงไม่เป็นกลาง
-การทําเหมืองแร่ ตามกฎหมายระบุว่าต้องมีการทําEHIA แต่ในขณะที่ การพัฒนาระบบ EHIA ใน
ประเทศไทย ไม่ทันกับการพัฒนากิจการ ประกอบกับการว่าจ้างทําEHIA เป็นการว่าจ้างโดยบริษทั ถ้าผู้
รับจ้างขาดจริยธรรม ความโปร่งใส อนาคตอาจล่มสลายคล้ายEIA แม้จะมีกระบวนการตรวจสอบต่อ
โดยผู้เชีย่ วชาญก็ตาม
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาต การติดตามกํากับ ตรวจสอบ กิจการ ในทุกระดับ ต้องมี
จิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม มีความโปร่งใส เป็นกลาง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง
-ปัจจุบันจากการพัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยี การคมนาคม และระบบการศึกษาทําให้
ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสารมากขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลหรือการกระทําใดๆ ที่มากระทบต่อ
ถิ่นที่อยูอ่ าศัย วิถีของชุมชน การที่ภาครัฐหรือเอกชนบางแห่งคิดว่าจะเข้ามาดําเนินการกระทําในเรื่องใดๆ
ก็ได้ ในประเทศไทย โดยไม่สนใจประชาชนเจ้าของพื้นที่ จึงเป็นการกระทําที่ผดิ พลาดอย่างมาก อาจ
ได้รับการต่อต้านอย่างรุนแรง ทั้งนี้เนื่องจาก ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ที่แสดงถึงการขาด
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการและความอ่อนแอในการตรวจสอบ ควบคุมกํากับของภาครัฐ
ทําให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง และประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นพื้นที่ก็จะเป็นผู้ที่
ได้รับผลกระทบอย่างหลึกเลีย่ งมิได้ ดังนั้นเพื่อปกป้องถิน่ ฐานของตนเองจึงพบว่าในพื้นที่จังหวัดเลยมีการ
ต่อต้านการทําเหมืองแร่อย่างเข้มแข็ง มีองค์กรรองรับมีการทํางานอย่างเป็นระบบ ในเรื่องนี้เราจะมาโทษ
ประชาชนก็ไม่ได้ เนือ่ งจากความล้มเหลวขององค์กรภาครัฐในการกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ
นางวาทินี แจ่มใส
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
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