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เสียงสะท้อนสุขภาพ  
ประสบการณ์จริง HIA 

5 พื้นที่ 5มุม 





สุขภาพ ในปัจจุบันได้ถูกปรับมุมมองจากเดิมที่ให้ความสนใจแต่เรื่อง
ของการเจ็บป่วย และมุ่งให้ความสำคัญต่อการป้องกันและรักษาโรคด้วยยา
วัคซีน เครื่องไม้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์มาสู่สุขภาพในมุมมอง
ใหม่ ตามนิยามที่องค์การอนามัยโลก (WorldHealthOrganization:WHO)
และนานาประเทศในโลกปัจจุบันให้การยอมรับ นั่นคือ สุขภาพ เป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องของร่างกายจิตใจสังคมและปัญญาหรือเรียกสั้นๆได้ว่า
“สุขภาวะ”

การมีสุขภาพดี (Right to Health) เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักการ
สิทธิมนุษยชนสากลซึ่งในประเทศไทยได้เขียนไว้อย่างชัดเจนในพ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2550หลายมาตรา อาทิ บุคคลมีสิทธิดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อม
และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ สิทธิในการรับรู้ข้อมูลและคำชี้แจงจาก
หน่วยงานรัฐ ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ที่อาจ
มีผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของชุมชนและมีสิทธิแสดงความเห็นในเรื่อง
ดังกล่าว รวมถึงสิทธิในการร้องขอให้มีและเข้าร่วมในการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ

อย่างไรก็ตามแม้ว่าสังคมไทยจะมีกระแสการตื่นตัวเกี่ยวกับสิทธิและ
การมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ อยู่มาก แต่นั่นก็มิได้หมายความว่า สุขภาพของ

คำนำ 



ประชาชนจะได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างดีจากภัยคุกคามโดยเฉพาะผลกระทบ
จากโครงการพัฒนาต่างๆ และนโยบายสาธารณะที่มักจะให้ความสำคัญกับ
ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอันดับแรก ดังจะเห็นได้จากกรณีตัวอย่าง
ที่ปรากฎอยู่ในหนังสือเล่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่
มาบตาพุด โครงการก่อสร้างโรงถลุงเหล็กแบบครบวงจรในพื้นที่ อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ การใช้สารเคมีทางการเกษตรในปริมาณสูงเพื่อมุ่งเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรเป็นต้น

ดงันัน้การประเมนิผลกระทบดา้นสขุภาพ(HealthImpactAssessment:
HIA) จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นในฐานะเป็นหนึ่งในหลายเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อ
การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพซึ่งถูกออกแบบให้เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันของสังคม เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันพิจารณาถึงผลกระทบต่อ
สุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วกับประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เนื่องมา
จากการดำเนินนโยบายการพัฒนาหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยหวังผล
เพือ่สนบัสนนุการตดัสนิใจในการเลอืกอยา่งดทีีส่ดุสำหรบัการสรา้งเสรมิสขุภาพ
และคุ้มครองสุขภาพของทุกคนในสังคม

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมกรณีตัวอย่างการใช้การประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแม้ว่าบางกรณีจะเป็น
เพียงการเริ่มต้นหรืออยู่ระหว่างการดำเนินงาน แต่ก็มีน้ำหนักมากพอในการ
บทเรียน อันสะท้อนภาพความจริงทุกขภาวะจากการพัฒนาที่ละเลยมิติด้าน
สุขภาพ ในขณะเดียวกันผู้ที่ได้รับผลกระทบก็มิได้นิ่งเฉยยอมจำนนกับปัญหา
หากแต่นำมาสู่การตั้งโจทย์ใหม่เกี่ยวกับทางเลือกการพัฒนาที่จะต้องสมดุล
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ และลงมือแสวงหาคำตอบนั้นโดยใช้การ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเป็นเครื่องมือสำคัญ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ขอขอบคุณ ชาวบ้านใน
เจ้าของบทเรียนผู้เขียนผู้ให้ข้อมูลและผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำหนังสือเล่มนี้
ทกุทา่นทีช่ว่ยกนัจดบนัทกึบทเรยีนสำคญัชิน้นีซ้ึง่จะเปน็ประโยชนต์อ่การพฒันา
ประเทศไทยของเราต่อไป



อนึง่มคีนเคยบอกวา่การสรา้งนโยบายสาธารณะมไิดม้สีตูรสำเรจ็ตายตวั
แบบหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองหากเปรียบเสมือนกระบวนการก่อเกิดความรักของ
คนสองคนที่เป็นดั่งศิลปะชั้นสูง อาศัยหัวใจเป็นสำคัญฉันใดก็ฉันนั้นหากจะ
ทำนโยบายสาธารณะให้เป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ จำเป็นต้องเอา
สุขภาวะเป็นที่ตั้ง และใส่หัวใจในกระบวนการทำนโยบาย โดยเฉพาะหัวใจของ
ความเป็นมนุษย์


สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)

20กันยายน2551
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พอกันทีปฏิวัติเขียว 

บ้านบ่อเงินยุคใหม่จะไร้สารเคมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์ 
ภาพ ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์ และ เพ็ญนภา หงษ์ทอง 



บรรยากาศการลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์แปลงแรกของชุมชน
หลังจากถูกเกษตรเคมีเข้าแย่งชิงพื้นที่มากว่า30ปี
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บันทึกคำให้การชาวนาบ่อเงิน 

“รับจ้างฉีดยาทำเป็นกลุ่มได้ไร่ละ40บาทถ้ากลุ่มละ9คนฉีด20ไร่

ได้800บาทเฉลี่ยก็ได้คนละเกือบร้อยบาทใช้เวลาไม่นานได้เงินใช้ประจำวัน
บางส่วนนำไปซื้อยาใช้ในนาตัวเองคนรับจ้างฉีดยาส่วนใหญ่ทำนาของตัวเอง
ด้วย”อำพล ปั้นโพธิ์ อดีตนักร้องลูกทุ่ง ปัจจุบันเป็นมือวางอันดับหนึ่งด้าน
สารเคมีเกษตรในฐานสมาชิกกลุ่มมือปืนรับจ้างฉีดยาฆ่าแมลงและยาฆ่าหญ้า
ประจำหมู่บ้านแถมยังเป็นเจ้าของแปลงนาอินทรีย์สาธิตอีกด้วย

***
“คนที่นี่ทำเกษตรด้วยเทคโนโลยี ลงทุนทุกอย่าง ใช้เครื่องจักรและใช้

สารเคมีสูงและบ่อยถ้าสังเกตเห็นนกอยู่บนฟ้าหรือท้องนาแสดงว่ามีแมลงเขา
จะฉีดยาทันที...มีผู้ปกครองนักเรียนไม่น้อยที่ป่วยกระเสาะกระแสะและเมื่อสืบ
ย้อนกลับไปก็พบว่ามีอาชีพรับจ้างฉีดยา”อาจารย์ประเทือง หางแก้ว ครู
โรงเรียนบ่อเงิน

***
“เคยได้ยินคำว่าอินทรีย์มานานแล้ว อยากทำ แต่ก็ต้องรบกับคนใน

(แฟน)ก่อนตอนนี้เริ่มมีเพื่อนบ้านมาถามว่าทำอย่างไง อยากทำบ้าง”สมพิศ 
เอี่ยมเอิบ ผู้เคยรับจ้างฉีดยาจนเกิดอาการหมดแรง เวียนศีรษะถึงขนาดให้
น้ำเกลือมาแล้ว ปัจจุบันเป็นเจ้าของแปลงสาธิตนาอินทรีย์ควบคู่กับการทำนา
เคมี

***
“ผมเคยทำนา9ไร่ถ้าใช้สารเคมีต้นทุนประมาณสามหมื่นพอหันมาใช้

อินทรีย์ ต้นทุนลดลงครึ่งหนึ่ง ใช้วัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนมาทำปุ๋ยหมัก เมื่อปีที่
แล้วเพื่อนบ้านผมทำนา 30 ไร่ ลงทุนแสนกว่าบาท ขายข้าวได้แสนห้า
ได้กำไรประมาณ5 หมื่นบาท ผมทำ 9 ไร่ขายข้าวได้ 5 หมื่นกว่า เหลือเงิน
ประมาณ4หมื่นทำนาอินทรีย์นั้นรู้สึกว่าลดต้นทุนได้มาก”สมอ ร่วมทรัพย ์
ประธานกลุ่มเกษตรชื่นบาน
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“ปฏิวัติเขียว” จากที่ราบลุ่มภาคกลาง สู่ปทุมธานี และบ้านบ่อเงิน 

คำให้การของชาวบ้านบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ข้างต้น คือภาพสะท้อนชีวิตของชาวนายุคปัจจุบัน ในที่ราบลุ่มภาคกลางหรือ
ที่ราบลุ่มเจ้าพระยาที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา
สุพรรณบุรี อ่างทอง ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหลัก ที่มีผลผลิตถึงหนึ่งในสามของ
ผลผลิตข้าวทั่วประเทศ

นักประวัติศาสตร์ต่างลงความเห็นตรงกันว่า เหตุที่ที่ราบลุ่มภาคกลาง
กลายเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศ นอกเหนือจากความอุดม
ของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ ก็คือการมาถึงของระบบชลประทานซึ่งเริ่ม
เมื่อมีการขุดคลองรังสิตและจัดรูปที่ดินตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5และนโยบายการ
ปฏิวัติเขียวที่เน้นการผลิตเพื่อส่งออกซึ่งเริ่มต้นขึ้นประมาณปี 2510สอดคล้อง
กับผลการศึกษาทั้งในไทยและประเทศปลูกข้าวอื่นๆ ในเอเชียที่ว่า พื้นที่
ชลประทานมีอัตราการยอมรับเทคโนโลยีใหม่สูงกว่า นับแต่นั้นมาเครื่องจักรกล
ข้าวพันธุ์พัฒนาที่ไม่ไวแสงและตอบสนองปุ๋ยเคมี และสารเคมีเกษตรก็เริ่ม
พาเหรดมาเยอืนทีร่าบภาคกลางจนสามารถกลา่วไดว้า่ภายหลงัการปฏวิตัเิขยีว
เมื่อประมาณสี่สิบปีที่แล้ว เทคโนโลยีและสารเคมีเกษตรก็ไม่เคยหายไปจาก
ที่ราบภาคกลาง...มีแต่เพิ่มขึ้น โดยอนุมานเอาจากต้นทุนการผลิตและการ
นำเข้าสารเคมีเกษตรที่เพิ่มขึ้นทุกๆปี

การสำรวจขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติครั้งล่าสุด
เมื่อประมาณสิบปีที่แล้ว (ปี 2543) พบว่าประเทศไทยได้นำเข้ายาฆ่าแมลง
เป็นอันดับห้า และยาฆ่าหญ้าเป็นอันดับสี่ของโลก ทั้งๆ ที่มีพื้นที่การเกษตร
เป็นอันดับที่48ของโลกและจากสถิติของกรมวิชาการเกษตรพบว่าในปี2537
-2550มีการนำเข้าสารกำจัดศัตรูพืชมูลค่าเฉลี่ยปีละ 8,519 ล้านบาท โดยมี
มูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นทุกปีจากปี2537ที่นำเข้าเพียง3,584ล้านบาทกลาย
เป็นเกินหลักหมื่นล้านบาทในปี 2546 ส่วนในปี 2550 มีมูลค่าแตะ 15,000
ล้านบาทเป็นครั้งแรก ส่วนการนำเข้าปุ๋ยเคมีระหว่างปี 2543-2550พบว่ามี
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มูลค่าเฉลี่ย28,084ล้านบาทโดยทยอยเพิ่มขึ้นทุกปีจากหลักหมื่นล้านบาทใน
ปี 2543 เป็นหลักสองหมื่นล้านในปี 2545 และเป็นหลักสามหมื่นล้านในปี
2547โดยในปี2550แตะหลักสี่หมื่นล้านบาทซึ่งพุ่งพรวดจากปี2549ถึงกว่า
หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวนั่นคือจาก33,554ล้านบาทกลายเป็น45,136ล้าน
บาท จึงหมายความว่าหากคิดปี 2550 เป็นฐานตั้งต้น ภายใต้สมมติฐานที่อิง
กับตัวเลขในอดีตว่า มูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมีและสารกำจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้นทุกปี
แสดงว่าในปีต่อๆ ไปประเทศไทยจะต้องเสียเงินค่านำเข้าอย่างต่ำถึง 6หมื่น
ล้านบาท! 


จากภาพกวา้งระดบัลุม่นำ้สูร่ะดบัจงัหวดัจงัหวดัปทมุธานมีคีวามเกีย่วพนั

กับพัฒนาการปลูกข้าวยุคใหม่อย่างมีนัยสำคัญ เช่น เป็นพื้นที่ชลประทานรุ่น
บุกเบิกของประเทศเป็นพื้นที่แรกที่มีการนำเครื่องจักรมาไถนาที่บริเวณคลอง1
เมื่อปี 2449 เป็นแหล่งพันธุ์ข้าวที่ดีที่สุดของประเทศ โดยในสมัยรัชกาลที่ 5มี
การจัดประกวดพันธุ์ข้าวในปี 2451 และ 2453 ข้าวที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง
สองครั้งก็คือข้าวจากธัญญบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีทดลองข้าวแห่งแรกของ
ประเทศไทยคือสถานีทดลองข้าวรังสิต ก่อตั้งขึ้นในปี 2459 และในปัจจุบัน
ปทุมธานียังเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยข้าวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศที่ควบคุมดูแล
ศูนย์วิจัยข้าว 4 ใน6แห่งของประเทศอันเป็นที่มาของพันธุ์ข้าวที่มีคำนำหน้า
ว่า“ปทุมธานี”

ย่อยลงสู่ในระดับชุมชนชาวตำบลบ่อเงินอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี ก็มีส่วนร่วมกับประวัติศาสตร์พัฒนาการการทำนาของประเทศไทย
มาตั้งแต่ต้นเช่นกัน จากการศึกษาสถานการณ์การทำเกษตรของอบต.บ่อเงิน
ของศูนย์อนามัยที่ 1 ในโครงการนำร่องประเมินผลกระทบสุขภาพสรุปได้ว่า
ตำบลที่อยู่ห่างจากจังหวัดปทุมธานีเพียง 14กิโลเมตรแห่งนี้ ปัจจุบันประชากร
กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ประกอบอาชีพเกษตรกร ในจำนวนนี้ 70 เปอร์เซ็นต์เป็น
ชาวนาเต็มตัวและทำนาอย่างเข้มข้น โดยบ้านบ่อเงินเคยเป็นชุมชนทำนา
ทีป่ลกูขา้วเพยีงปลีะหนตามฤดกูาลทอ้งทุง่นาอดุมไปดว้ยกุง้หอยปปูลาการใช้
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ชวีติไมเ่รง่รบีซึง่เปน็ภาพชวีติทีห่าดไูดจ้ากภาพยนตรค์ลาสสกิเรือ่ง “ขวญัเรยีม”
หรือ“แผลเก่า”เริ่มก้าวเข้าสู่การทำนาแบบใช้สารเคมีในปี2516มีการมาเยือน
ของข้าวพันธุ์ กข.3 การทำนาปรังปีละ 2 ครั้ง เริ่มมีเถ้าแก่ร้านขายปุ๋ยขายยา
ปล่อยสินเชื่อ นำไปสู่วังวนหนี้สิน จนวันนี้ชาวบ่อเงินต้องซื้อผักปลาจากรถเร่
ไมส่ามารถอาบนำ้จากลำคลองมอีาการเจบ็ปว่ยทีเ่กดิจากสารเคมีและมหีนีส้นิ
ถ้วนหน้าทุกครัวเรือน

ทั้งนี้จากการสำรวจในปี 2550 กรมอนามัยพบว่า ชุมชนนี้มีการใช้
สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวถึง 54 ชนิด เพื่อกำจัดเพลี้ยไฟหนอนกอข้าว
หนอนม้วนใบ เชื้อราวัชพืชหอยเชอรี่ แมลงวันทอง เพลี้ยกระโดดแมงเต่าดำ
ฯลฯและมีอาการเจ็บป่วยจากสารเคมี36อาการกลุ่มอาการที่พบมากที่สุดคือ
เวียนหัวมึนหน้ามืด ร้อยละ42.2อาการเหงื่อออกมากผิดปกติ ร้อยละ38.3
อ่อนเพลียผิดปกติร้อยละ 37และปวดศีรษะ ร้อยละ 36 ในจำนวนนี้มีอาการ
ระดับรุนแรงคือ ลมชัก ช็อก หมดสติ ไม่รู้สึกตัวร้อยละ 2 และอาการระดับ
ปานกลางเช่นคลื่นไส้อาเจียนชาตามตัวตาพร่ามัวท้องเสียร้อยละ24

เมื่อพิจารณาในแง่เศรษฐกิจ จากการเก็บตัวอย่างชาวนา 300
พบว่าชาวนากลุ่มตัวอย่างร้อยละ100คือทุกคน ใช้สารเคมีทำนา โดยในการ
ผลิตข้าวนาปรัง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของชุมชนมีต้นทุนเฉลี่ยไร่ละ 3,245
บาทในจำนวนนีเ้ปน็ตน้ทนุสารเคมกีำจดัศตัรพูชืรอ้ยละ28ปุย๋เคมแีละฮอรโ์มน
ร้อยละ 25.4 รวมเป็นร้อยละ 53.31 หรือครึ่งหนึ่งของต้นทุนการผลิตทั้งหมด
ที่เหลือเป็นค่าจ้างแรงงาน (ไม่รวมค่าแรงเจ้าของนา)ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าปุ๋ย
อินทรีย์ และค่าเมล็ดพันธุ์ตามลำดับ โดยมีผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ 455บาท
และค่าตอบแทนเฉลี่ย 12,599บาทต่อครัวเรือนต่อฤดูกาล โดยประมาณครึ่ง
หนึ่งของกลุ่มตัวอย่างคือร้อยละ45.7มีหนี้สินในภาพรวมมีหนี้ครัวเรือนเฉลี่ย
40,840บาท


กลา่วโดยสรปุ วถิชีวีติของชาวบอ่เงนิกไ็มต่า่งไปจากชาวนาภาคกลางที่

ทำนาอย่างเข้มข้นทั่วไปแม้จะมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์มีเงินหมุนเวียนผ่านมือจาก
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การขายข้าวปีละหลายหน ยิ่งข้าวราคาแพงดูเหมือนจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำ
ทว่าแท้จริงแล้วกลับเหลือรายได้ที่ไม่ได้หักค่าแรงของตัวเองไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์
ของราคาข้าวทั้งหมดมิหนำซ้ำยังมี “ของแถม”คือความเจ็บป่วยจากสารเคมี
และมีความทุกข์ใจจากหนี้สินกันอย่างถ้วนหน้า



กระบวนการ HIA “รู้จัก” “เรียนรู้ และ “เปลี่ยนแปลง” 

ปฐมบทการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของบ้านบ่อเงินเริ่มต้น

มาจากดำริของศูนย์อนามัยที่ 1 ที่เลือกพื้นที่ตำบลบ่อเงินเป็นโครงการนำร่อง
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ(HealthImpactAssessment-HIA)โดย
หวังว่าจะใช้กระบวนการHIAสร้างการเรียนรู้เรื่องอันตรายจากสารเคมีทางการ
เกษตร เปิดโลกทัศน์ให้ประชาชนมีทางเลือกในการปรับวิถีชีวิตที่เสี่ยงภัยต่อ
สุขภาพให้น้อยที่สุดและเพื่อภาคีเครือข่ายในการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
และพัฒนาระบบเกษตรที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

เป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้คือการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพซึ่งก็คือการสร้างแผนชุมชนที่ถูกนำไปปฏิบัติจริง

โจทยใ์หญท่ีค่ณะทำงานจะตอ้งตใีหแ้ตกกค็อืทำอยา่งไรชาวบา้นบอ่เงนิ
จะเรียนรู้และรู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้ เพื่อจะนำไปสู่การ “ฮึดสู้” เปลี่ยนแปลง
ตัวเอง

“ขอ้มลู”คอืคำตอบขัน้ตน้ศนูยอ์นามยัที่ 1จงึเริม่ตน้ทำการบา้นชิน้ใหญ่
ชิ้นแรกคือการศึกษาวิจัย สถานการณ์การทำเกษตรของ อบต. บ่อเงิน ซึ่ง
ประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร ข้อมูลด้านการเพาะปลูก
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารเคมีข้อมูลความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติและข้อมูล
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

แลว้กเ็ปน็ไปตามสมมตฐิานขอ้มลูทีไ่ดท้ำใหท้ัง้ผูส้ำรวจและผูถ้กูสำรวจ
ต่างเห็นภาพสถานการณ์ของหมู่บ้านได้ชัดเจนอย่างไม่เคยมีมาก่อนดังจะเห็น
ได้จากข้อมูลส่วนหนึ่งที่นำมาเสนอข้างต้น 
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“กลัวอดหรือกลัวตายมากกว่ากัน?” ฉันโพล่งคำถามขวานผ่าซาก
ออกไปหลังจากสัมภาษณ์ชาวนาหลายคนที่มานั่งรอต้อนรับคณะดูงานจาก
ศูนย์อนามัยที่ 8ที่จะนำเกษตรกรและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นใน4
จังหวัดคือนครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชรและพิจิตรประมาณ80คนมา
ดูงานบ้านบ่อเงิน

ที่ถามเช่นนี้เพราะพวกเขาต่างได้รับผลกระทบจากสารเคมีเกษตรกัน
ถ้วนหน้า บางคนถึงขั้นล้มป่วยให้น้ำเกลือมาแล้ว และเมื่อพิจารณาประกอบ
ผลการศึกษาของหมู่บ้านที่ระบุว่าเกษตรกรร้อยละ90 เห็นด้วยว่าการใช้เกษตร
อินทรีย์ปลอดภัยกว่าการใช้สารเคมี ทำให้นึกสงสัยว่าเมื่อต่างก็รู้ถึงพิษภัยของ
สารเคมีแต่ทำไมไม่เลิกใช้แล้วหันไปทำเกษตรอินทรีย์เสียให้หมด

ผู้เขียนเชื่อว่า “คนเมือง”ส่วนใหญ่ก็คงจะมีคำถามไร้เดียงสานี้อยู่ในใจ
เช่นกัน

แล้วก็ได้คำตอบที่ขยายโลกทัศน์จากดวงใจ รุ่งโรจน์เจริญกิจ หรือ
“อาจารย์ดวงใจ” ของชาวบ่อเงิน เธอคือเจ้าหน้าที่ของมูลนิธินโยบายสุขภาวะ
ที่คลุกคลีกับโครงการนี้ร่วมกับกรมอนามัยมาตั้งแต่ต้นในฐานะวิทยากรให้
ความรู้เรื่องHIAและขยายบทบาทเป็นฝ่ายช่วยหาทุนเสริม (อันน้อยนิด)จาก
ต่างประเทศและเป็นผู้ประสานงานกับองค์กรแหล่งความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
เพื่อที่จะทำให้คนบ่อเงินได้รับข้อมูลและเรียนรู้จาก“ของจริง”ให้ได้มากที่สุด

“เรื่องสุขภาพ ไม่ใช่แค่ทางกายแต่มีเรื่องสุขภาพทางเศรษฐกิจ จิตใจ
และปัญญาอยู่ด้วย ไม่ใช่แค่มองว่าไปตรวจเลือดแล้วพบสารเคมีแล้วจะเกิด
ความเปลี่ยนแปลงเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นสารพิษคนรู้แต่เพิกเฉยเพราะคิด
ว่าเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยอมเสี่ยง เพื่อให้เศรษฐกิจไปได้ โดยไม่หันไปมอง
แนวคิดอื่นเพราะไม่มั่นใจและไม่มีใครในพื้นที่ทำ”

เป็นเช่นนี้เอง... ตราบใดที่คนยังคิดว่าสุขภาพเป็นแค่เรื่องทางกายและ
ไม่สามารถเชื่อมโยงไปถึงเรื่องที่กว้างใหญ่และลึกซึ้งกว่าก็ยากที่จะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมคำถามจึงไม่ใช่อยู่แค่ “กลัวตายหรือกลัวอด” แต่อยู่ที่จะหาทาง
เลือกอย่างไรเพื่อไม่ให้อดและตาย 
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“กระบวนการHIAจะกระตุ้นให้เขามองเรื่องสุขภาพองค์รวมกระตุ้นให้
นโยบายเปดิรบัเรามกีระบวนการพาไปดงูานเจาะลกึเรือ่งสขุภาพทางกายทำให้
เขาเห็นว่าเขามีปัญหาทางกายหรือไม่ สุขภาพทางสังคม เศรษฐกิจเป็นอย่างไร
พาไปศึกษาดูงานที่พื้นที่ชัยนาทสุพรรณบุรีเขาไปดูงานแล้วก็เห็นว่าเหมือนเขา
ทำอยู่ เขามีอยู่แล้ว มันเป็นเรื่องเดิม กลับมาก็เริ่มมีไอเดียมีกระบวนการเปิด
พื้นที่ให้คนได้คุยกันแล้วนำไปสู่แนวคิดปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาว่าจะทำ
อย่างไรในเรื่องเกษตรอินทรีย์ เลยออกมาเป็นแผนชุมชนอบต.สนับสนุน เมื่อ
นโยบาย(อบต.)เปดิรบัทัง้อบต.วดัโรงเรยีนกเ็ริม่ประสานกนั”ดวงใจฉายภาพ
ถงึกระบวนการHIAระยะแรกทีท่างทมีงานใชเ้วลาทำมาตลอดปี2550

การสรา้งกระบวนการเรยีนรูก้ารประเมนิผลกระทบดา้นสขุภาพในขัน้แรก
ของที่นี่แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอนหรือ 7 เวที ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่เมษายน
ถึง ตุลาคม 2550 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 50 คนประกอบด้วย
ชาวบ้าน และอบต.จาก 7หมู่บ้าน รวมทั้งคณะทำงานจากกรมอนามัย และ
มูลนิธินโยบายสุขภาวะ



 
บันได 7 ขั้น สู่ HIA ของบ้านบ่อเงิน  


ขั้นที่ 1กระบวนการเรียนรู้เรื่องการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเป็นการ
ชี้แจงภาพรวมโครงการและชี้ให้เห็นพิษภัยสารเคมีทำให้เกษตรกรเห็นภาพ
ในอนาคตว่าปัญหาสุขภาพอาจทำให้ต้องเลิกทำนา หรือสูญเสียที่นาไป
ในที่สุด


ขั้นที่ 2 กระบวนการเรียนรู้เรื่องผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
มีกิจกรรมสำรวจเก็บตัวอย่างความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณบ้าน
เกษตรกรนาข้าวคันนาและในลำคลอง เรียนรู้ประโยชน์ของพืชและสัตว์
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แต่ละชนิดและสาเหตุที่ทำให้หายไปหรือสูญพันธุ์ เกษตรกรพบว่าสามารถ
เก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตบนคันนาได้มากชนิดกว่าในนาข้าว ซึ่งอาจเป็นเพราะ
บนคันนาไม่มีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชช่วยย้ำผลกระทบของการใช้สารเคมีที่มี
อันตรายต่อชีวิตของพืชและสัตว์รวมทั้งมนุษย์ที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว


ขั้นที่ 3 กระบวนการเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงสารเคมีเกษตรและ
ผลกระทบต่อสุขภาพ โดยแบ่งกลุ่มประเมินความเสี่ยงจากการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรโดยใช้วิธีทำBodyMapวิเคราะห์และอภิปรายสถานการณ์
ด้านสารเคมีในพื้นที่ชุมชนบ่อเงินทำให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริงว่าสารเคมีทำให้เกิดการเจ็บป่วยแบบใด


ขั้นที่ 4 เปิดเผยข้อมูลผลกระทบด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ
สังคมที่ได้จากการศึกษาวิจัย ทำให้ได้รับทราบพฤติกรรมการใช้สารเคมีที่
ไม่ถูกต้อง เช่น ขาดการป้องกันและความระมัดระวังในการใช้มือเปล่าผสม
สารเคมี ไม่ใส่แว่นตา เครื่องป้องกัน ไม่ทำความสะอาดร่างกายก่อนดื่มน้ำ
หรือรับประทานอาหารฯลฯได้รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของดินน้ำอากาศ
เป็นพิษพืชและสัตว์จึงมีแนวโน้มสูญพันธุ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ตำบลบ่อเงิน
ต้องสูญเสียในเรื่องสารเคมีต่อปีเป็นจำนวนมาก


ขั้นที่ 5 ศึกษาดูงานเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนท้องถิ่น
มีการดูงาน2ครั้งคือที่ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายเกษตรอินทรีย์อ.บางปลาม้า
จ.สพุรรณบรุี เรยีนรูเ้รือ่งของการออมในระดบัครวัเรอืนวธิทีำรายรบัรายจา่ย
ในครอบครัวการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเรื่องการลดต้นทุนการเพิ่ม
รายได้ ดูโรงเรียนเกษตรกร แปลงนาสาธิต การทำปุ๋ยอินทรีย์ ที่ศูนย์การ
เรียนรู้โรงเรียนเกษตรกรในพระราชดำริ ต.ท่าฉนวน จ.ชัยนาท เรียนรู้เรื่อง



เสียงสะท้อนสุขภาพ
22

ศัตรูพืชในธรรมชาติการสำรวจแมลงในแปลงนาการคำนวณปริมาณแมลง
ในนาข้าวการปล่อยให้ธรรมชาติควบคุมกันเอง การทำนาโดยไม่ใช้สารเคมี
การศึกษาระบบของธรรมชาติในนิเวศของนาขา้วการใชส้ารทดแทนสารเคมี
กำจดัศตัรพูชืเชน่เชือ้ราบวิเวอเรยี(ราขาว)


ขั้นที่ 6 การประชุมระดมสมองยกร่างแผนชุมชน โดยนำเสนอภาพรวม
สถานการณ์สารเคมีการเกษตรและผลกระทบต่อสุขภาพในชุมชนบ่อเงิน
การวิเคราะห์สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับตำบลบ่อเงินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์
แนวโน้มในอนาคต รวมทั้งการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ในพื้นที่ ร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนามาตรการโครงการต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนระบบการเกษตรที่เอื้อต่อสุขภาวะของชุมชนบ่อเงิน


ขั้นที่ 7 จัดเวทีประชาคมและนำส่งแผนชุมชนให้ อบต.นำเสนอผลการจัด
กระบวนการเรยีนรูเ้รือ่งการประเมนิผลกระทบดา้นสขุภาพจากการใชส้ารเคมี
การเกษตรในชุมชนบ่อเงิน แนวทางการพัฒนาและกิจกรรมที่สนับสนุนการ
พัฒนาระบบการเกษตรที่เอื้อต่อสุขภาวะ แล้วเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น
เกิดเป็นมติจากเวทีประชาคมในการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริม
ระบบการเกษตรอินทรีย์ ที่เอื้อต่อสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ในท้องถิ่น



ผู้เข้าร่วมกระบวนการและทีมงานสนับสนุนต่างเห็นตรงกันว่าเครื่องมือ

หรือกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญนอกเหนือจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือและรอบด้าน
ก็คือ การศึกษาดูงานอย่างเข้มข้น โดยหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการระยะแรก
จึงได้เริ่มกระบวนการระยะสองซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะนำแผนชุมชนไปสู่ภาคปฏิบัติ
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ด้วยการนำตัวแทนชาวบ้านประมาณ50คน ไปดูงานแบบเข้มข้นและเชิงลึกที่
มูลนิธิข้าวขวัญจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นที่ที่ทำให้ชาวบ้านบ่อเงิน “เห็นภาพ”
“ซึมซับ”และเกิด“แรงบันดาลใจ”มากที่สุด

“เราเลือกข้าวขวัญ เพราะเป็นเรื่องข้าวโดยตรง และตอนนั้นรัฐบาลมี
งบประมาณอบรมปราชญ์ชาวบ้าน 75,000คนทั่วประเทศทางศูนย์ข้าวขวัญ
ได้โควต้ามาหนึ่งพันคนเราไปฝึกอบรมเข้มข้น5วัน4คนเขาได้เห็นเรียนรู้เรื่อง
พันธุ์ข้าว ความเป็นไทของเกษตรกรทำให้เห็นว่าการเกษตรกรมีทุกข์อย่างไร
ทุกข์กายจากสารเคมีเกษตร ทุกข์จากเศรษฐกิจ ข้าวแพงแต่ต้นทุนสูงขึ้นตาม
ไปดว้ยไมร่วยตามในทีส่ดุกก็ระทบจติใจสงัคมและปญัญา”อาจารยด์วงใจเลา่

จะเห็นได้ว่ากระบวนการHIAมีส่วนสำคัญในการผลักดันเพื่อให้เกิด
นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพโดยใช้เวลาประมาณ 6 เดือนเท่านั้น ปัจจุบัน
อบต.บ่อเงินได้บรรจุแผนชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนอยู่ในแผนพัฒนาของอบต
หมายความว่า ต่อแต่นี้ไปกิจกรรมและโครงการเกี่ยวกับปรับเปลี่ยนแนวคิด
พฤติกรรมเพื่อนำไปสู่การเกษตรเพื่อสุขภาพองค์รวมจะเกิดขึ้นโดยมีนโยบาย
รองรับมิใช่สะเปะสะปะและขาดการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและแรงใจ
เหมือนที่ผ่านมา

กิจกรรมหลักในแผนชุมชนที่ชาวบ้านบ่อเงินต้องขับเคลื่อนให้เกิดขึ้น
ให้ได้ คือ การฝึกอบรมวิทยากรชาวบ้านและยุวเกษตรด้านเกษตรอินทรีย์ การ
จัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรการจัดทำแปลงนาสาธิตการฝึกอบรมความรู้เรื่องสาร
ทดแทนสารเคมี การรวมกลุ่มผลิตสารทดแทนสารเคมี การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ชุมชนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพต้นทุนต่ำ

หนึ่งปีผ่านไป...
เริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายถ้ำ
การดูงานที่มูลนิธิข้าวขวัญ สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าไปศึกษาดู

เป็นอย่างยิ่ง เมื่อแรงบันดาลใจผสมกับความตั้งใจจริงของชาวบ้านและมีฝ่าย
สนับสนุนอย่างกรมอนามัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน และมูลนิธิ
นโยบายสุขภาวะ  ปัจจุบันแผนชุมชนได้ถูกนำไปแปลงเป็นภาคปฏิบัติ เกิด
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รูปธรรมที่สัมผัสได้และน่าภาคภูมิใจ


“ยุวพุทธเกษตร” กับแปลงผักสาธิต 

“ตอนแรกแม่ไม่เชื่อแต่พอปุ๋ยยาแพงขึ้นก็เลยเอาจุลินทรีย์ไปให้แม่ใช้

ที่บ้านเพื่อย่อยฟางแม่ยอมใช้ ก็ได้ผลดีค่ะ การใช้ปุ๋ยและยาเคมีเป็นอันตราย
ราคาแพงตน้ทนุสงูใชปุ้ย๋ชวีภาพปลอดภยัตอ่รา่งกายลดคา่ใชจ้า่ย”รตันาภรณ ์
โพธิ์แจ่ม เด็กหญิงวัยมัธยมต้นบอกเล่าอย่างคล่องแคล่วและภาคภูมิใจ เธอ
หนึ่งในร้อยของสมาชิกกลุ่มยุวพุทธเกษตรที่เป็นเจ้าของแปลงสาธิตผักอินทรีย์ที่
ตั้งอยู่ในเขตวัดบ่อเงิน ซึ่งเป็นสวนสาธิตที่เริ่มต้นขึ้นหลังจากผ่านกระบวนการ
HIA และเป็นส่วนหนึ่งของแผนชุมชนที่พวกเขามีส่วนวางแผนด้วย ปัจจุบัน
ก้าวหน้าถึงขั้นเก็บผักไปขายให้กับสมาชิกในหมู่บ้านนำรายได้เข้ากลุ่มได้แล้ว

แม้กลุ่มยุวพุทธเกษตรจะเริ่มก่อตั้งแบบล้มลุกคลุกคลานมาตั้งแต่ปี
2544แต่ดูเหมือนจะเข้มแข็งยิ่งขึ้นเมื่อมีแผนชุมชนสนับสนุน ปัจจุบันนักเรียน
ในกลุ่มยุวพุทธเกษตรได้เรียนรู้การทำเชื้อราบิวเวอเรียทำน้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อ
กำจัดศัตรูพืชจนสามารถทำใช้เองได้ ซึ่งนอกจากนำไปใช้ในแปลงผักสาธิตของ
ตัวเอง ซึ่งได้ผลถึงขนาดตลอดช่วงฤดูฝนนี้ แม้โรคและแมลงจะชุกชุม แต่ไม่
ต้องใช้สารเคมีเลย แล้วยังนำผลงานกลับไปให้ผู้ปกครองที่ส่วนใหญ่เป็น
ทดลองใช้อีกด้วย

อาจารย์ประเทือง หางแก้ว ผู้ก่อตั้งกลุ่มยุวพุทธเกษตรเห็นว่ากลุ่มฯ
คือเครื่องมือ “ขายตรง” อันทรงประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้ด้านการ
เกษตรตามแนวพระราชดำริ และคุณธรรมทางศาสนาแก่เด็กซึ่งจะส่งต่อไปถึง
ผู้ปกครองโดยอัตโนมัติ


“ผมผลักดันแนวคิดนี้ผ่านทางนักเรียนทำให้นักเรียนเห็นผลกระทบ

ทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่เด็ก ทำให้เด็กเริ่มขอน้ำหมัก
ชีวภาพและเชื้อราบิวเวอเรียกลับไปใช้ที่บ้าน ตอนแรกพ่อแม่ประชดประชันว่า
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ทำเก่งนักก็ไปทำนาเองเลยแต่ตอนหลังน้ำมันแพงปุ๋ยแพงพ่อแม่เด็กก็เริ่ม
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตอนนี้มีเด็กเกือบสิบรายขอน้ำจุลินทรีย์กลับไปให้พ่อ
แม่ใช้ที่บ้าน”อาจารย์ประเทืองกล่าว



กลุ่มเกษตรชื่นบานและแปลงนาสาธิต 

กลุม่เกษตรชืน่บานถกูกอ่ตัง้ขึน้ภายหลงักลบัจากดงูานทีม่ลูนธิขิา้วขวญั

โดยมีสมอ ร่วมทรัพย์เกษตรกรหัวก้าวหน้าเป็นประธานกลุ่มและยังเป็นหนึ่ง
ในเจ้าของแปลงนาสาธิตที่มีความก้าวหน้าที่สุดในหมู่บ้าอีกด้วยทั้งนี้เพราะเขา
ยัง“ใจแข็ง”ไม่ยอมใช้สารเคมีในแปลงนาสาธิตเลย

“ครั้งนี้ใช้น้ำส้มควันไม้ฉีดพ่นใช้ฮอร์โมนมะม่วงสุกบำรุงเดี๋ยวนี้คนที่ใช้
สารเคมีกลัวนาผมเพราะลำต้นข้าวแข็งแรงแมลงไม่กินแต่จะไปกินของคนอื่น
ที่ใช้ปุ๋ยเคมีที่ใบดกงามและลำต้นอ่อนแอ”

ก่อนหน้านี้สมอมักมีอาการแน่นหน้าอกเมื่อฉีดยาเคมี เมื่อเดินลุยหญ้า
ที่ฉีดยาเคมีก็จะมีแผลจุดดำๆเกิดขึ้นเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่แน่นหน้าอกแผลจุด
ดำหายไปและยังลดต้นทุนได้อีกด้วย วิธีการลดต้นทุนของเขาคือการใช้วัสดุ
ธรรมชาติเช่นน้ำส้มควันไม้เชื้อราบิวเวอเรียสะเดาเป็นต้น

“ตอนนี้เรามีสมาชิกประมาณ10คนได้ทำตามแผนชุมชน2อย่างแล้ว
คือแปลงสาธิต3แปลงและทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจารย์ประเทืองไปนำดินมา
จากห้วยขาแข้ง แปลงสาธิตมีเกษตรกรร่วม 5คนดำเนินการแล้ว 3คน เมื่อ
เก็บเกี่ยวเสร็จก็จะคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมแผนชุมชนต่อไป”
สมอบอก

สมพิศ เอี่ยมเอิบ เป็นอีกหนึ่งสมาชิกกลุ่มเกษตรชื่นบานและเป็น
เจา้ของแปลงนาสาธติ เธอเคยทำนาโดยใชส้ารเคมี เคยรบัจา้งฉดียาจนหมดแรง
เวียนศีรษะต้องให้น้ำเกลือ เมื่อเจาะเลือดก็ตรวจพบสารเคมีเกษตรตกค้างใน
ปริมาณสูง หลังจากเริ่มหันมาปลูกข้าวโดยใช้สารชีวภาพแทนปุ๋ยและยาเคมี
เมื่อ 2ปีที่แล้ว ผลตรวจเลือดแสดงให้เห็นว่าสารตกค้างในเลือดมีปริมาณลด
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น้อยลงทุกปี
เมื่อห้าปีที่แล้วที่นาของสมพิศประสบปัญหา “ดินเสีย” ทำให้ข้าวเป็น

โรคมีหนอน เพลี้ยมาเยือนอยู่เสมอ เธอจึงเริ่มปรับปรุงดินด้วยการใส่ปุ๋ยหมัก
ตามคำแนะนำของกรมพัฒนาที่ดิน และได้ทดลองทำนาโดยใช้น้ำชีวภาพแทน
ปุ๋ยเคมีมากว่าสองปีแล้วและหลังจากกลับจากมูลนิธิข้าวขวัญ เธอตัดสินใจจะ
ทำนาอินทรีย์เต็มรูปแบบ

“ตอนแรกตั้งใจทำนาอินทรีย์เต็มพื้นที่นา15ไร่แต่เปลี่ยนเป็นแค่2ไร่
ทำนาสองที่เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนลดลงครึ่งๆ”

สมพิศบอกอย่างเต็มปากเต็มคำด้วยใบหน้าเอิบอิ่มสมนามสกุลว่าวิธีนี้
ทำให้เธอได้รับผลตอบแทนเป็นกอบเป็นกำในช่วงข้าวแพงเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา
เพราะไม่ต้องเจียดผลตอบแทนไปเป็นค่าปุ๋ยค่ายาเคมี

อย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆ นี้ เกิดเหตุการณ์ “เพลี้ยลง” เธอจึงจำต้องฉีด
ยาเคมีฆ่าเพลี้ย

หากย้อนกลับไปดูอดีตและเพื่อนบ้าน ก็ถือว่าเธอก้าวมาไกลและมี
พัฒนาการกว่าเพื่อนบ้าน และไม่ผิดหลักการของกลุ่มเกษตรชื่นบานที่มี
เป้าหมายเริ่มต้นคือ“ค่อยเป็นค่อยไป”

ในบรรดาเจ้าของแปลงนาอินทรีย์สาธิตบ้านบ่อเงิน ไม่มีใครมีประวัติ
การใช้สารเคมีโชกโชนเท่าอำพล ปั้นโพธิ์ อดีตนักร้องเพลงลูกทุ่งที่ผันตัวเอง
มาเป็นชาวนาเมื่อประมาณสิบปีก่อนผู้ซึ่งนอกจากจะมีที่นาเคมีเป็นของตัวเอง
แล้วเขายังมีทีมงานรับจ้างฉีดยาไปทั่วหมู่บ้านเพื่อแลกกับค่าจ้างไร่ละ40บาท
และปัจจุบันมีอาชีพใหม่คือการรับตัดยอดข้าวที่ดกงามจากการใช้สารเคมีจน
กลายเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงศัตรูพืชด้วยอัตราค่าจ้างไร่ละ 100บาททำให้
เขามีรายได้วันละนับพันบาททั้งค่าฉีดยาและค่าตัดยอดข้าวเป็นรายได้ที่หาก
ใช้ภาษานักเศรษฐศาสตร์ก็เรียกได้ว่าเป็น “เงินทุนหมุนเวียน” เพื่อใช้ในชีวิต
ประจำวันและนำเงินส่วนที่เหลือไปซื้อปุ๋ยและยาเพื่อใช้ในแปลงนาของตัวเอง

ประสบการณ์จากท้องนาของเพื่อนบ้านประกอบเข้ากับสิ่งที่ไปรู้เห็นที่
มูลนิธิข้าวขวัญทำให้อำพลก็หันมาทำแปลงนาสาธิตบนพื้นที่2ไร่
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“ได้ข้าวพันธุ์ปทุมเทพมาจากมูลนิธิข้าวขวัญ6ต้นเอาไปดำหนึ่งต้นได้
ข้าว27รวงแต่เพราะที่นานี้ยังไม่เคยปรับปรุงดินมาก่อนจึงต้องใส่ปุ๋ยยูเรีย10
กิโลต่อไร่ ฉีดยาฆ่าแมลง 3 ถังๆ ละ 90 ซีซี กันเพลี้ย เอาน้ำส้มควันไม้ และ
ฮอร์โมนไข่ช่วย”อำพลบอกอย่างไม่ปิดบัง

จากประวัตินักทำนาเคมีและคนรับจ้างฉีดยาซึ่งขัดแย้งกับแนวทาง
เกษตรอินทรีย์อย่างสิ้นเชิง มีหลายคนหวังว่าหากการทดลองของเขาประสบ
ผลสำเร็จ เขาจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการโน้มน้าวเพื่อนบ้านให้หันมา ลด
ละเลิกสารเคมี


ตลอดหนึ่งวันเต็มๆคณะดูงานเกือบร้อยคนต่าง“ทึ่ง”และ“ชื่นชม”กับ

แปลงนาข้าวย่ำตอซังที่กำลังออกรวงสวยงาม โดยไม่อยากเชื่อว่ารวงข้าวอัน
อุดมสมบูรณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจากวิธีทำให้ซังข้าวล้มหลังเก็บเกี่ยวปล่อยน้ำเข้านา
แล้วข้าวจากตอซังเดิมจะงอกงามขึ้นมาใหม่ โดยไม่ต้องหว่านดำใหม่ การทำ
น้ำส้มควันไม้ด้วยเตาเผาขนาดใหญ่ที่นอกจากจะได้น้ำส้มควันไม้ที่มีคุณภาพ
สูง ยังมีผลพลอยได้คือผลไม้เผาสำหรับวางไว้ในตู้เสื้อผ้าหรือตู้เย็นเพื่อดูดกลิ่น
อับชื้น และสบู่ถ่านไม้เพื่อสุขภาพในบรรจุภัณฑ์สวยงามที่มีคนสั่งซื้อมาจาก
ทั่วประเทศ โรงปุ๋ยหมักอินทรีย์ของชุมชนที่ผลิตทั้งปุ๋ยจุลินทรีย์น้ำและเม็ด
การทำเชือ้ราบวิเวอเรยีเพือ่กำจดัเพลีย้กระโดดในนาขา้วของกลุม่ยวุพทุธเกษตร

สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความหวังว่า เมื่อ “ต้นทุนเดิม” ที่ชาวบ่อเงินมีอยู่
แล้วผสมกับการเรียนรู้ใหม่ที่เกิดจากกระบวนHIAจนนำมาสู่การกำหนดแผน
ชุมชนจะทำให้ชาวบ้านบ่อเงินส่วนหนึ่งเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างถาวร หันมาดูแล
สุขภาพทั้งในเชิงกาย เศรษฐกิจ สังคมและปัญญาได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งคนกลุ่มนี้
จะเป็นทั้งแม่แบบและแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนบ้านเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
มากขึ้นและมากขึ้น

...ขอบคุณHIA ที่ทำให้ฉันตระหนักว่า หนทางของมนุษย์มิได้จำกัด
วงแคบแบบขาวดำอยู่แค่ “อด”หรือ “ตาย”หากแต่การเปิดใจเรียนรู้จะทำให้
เห็นทางเลือกที่ทั้ง“ไม่อด”และ“ไม่ตาย”รออยู่เบื้องหน้า



ข้าวล้มตอซังหลังการเก็บเกี่ยว1วัน
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เอกสารประกอบการเขียน 


1. งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ.รูปแบบการประเมิน

ผลกระทบด้านสุขภาพจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรในนาข้าวสู่นโยบาย
สาธารณะกรณีศึกษา อบต.บ่อเงิน จ.ปทุมธานี, ฐิฎา ไกรวัฒนพงศ์, ชัยโรจน์
ขุมมงคล,พิมพรสมบูรณ์ยศเดช,ฤทัยวัลคุ์บึงประเสริฐสุข

2. จากวทิยาการพืน้บา้นสูว่ทิยาการแผนใหมใ่นการทำนาขา้ว: บทสะทอ้นการปรบั
ตวัของชาวนาไทยในทีร่าบลุม่ภาคกลาง.ผอ่งพรรณตรยัมงคล,ประสงค์มงคลพชิยั,
สนัติศรสีวนแตงนำเสนอในการประชมุวชิาการมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ครัง้ที่40

3. สมาคมผู้ส่งออกข้าวต่างประเทศ. หนังสือครบรอบ 85 ปี สมาคมผู้ส่งออกข้าว
ต่างประเทศ.ข้าวไทยศูนย์กลางพันธุ์ข้าวยุคใหม่.สมหมายยาน้อย
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HIA กับหนทางข้างหน้า  

ของชาวระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย เกื้อเมธา ฤกษ์พรพิพัฒน์ 
ภาพ The Nation 
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น้ำในทางน้ำสาธารณะชุมชนโดยรอบเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด
กลายเป็นสีสนิมเป็นผลจากสารเคมีที่ถูกปล่อยออกมา
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“ปีนี้ที่ปักกิ่ง ประเทศจีน เขามีการจุดไฟโอลิมปิกแต่ที่ระยองของเรามี
การจุดไฟพาราลิมปิกมาหลายสิบปีแล้ว”เป็นคำกล่าวของนางอารมณ์สดมณี 
ชาวบ้านชุมชนมาบข่าตำบลมาบข่าอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง

เปลวเพลิงเต้นไหวจากปลายปล่องของโรงแยกก๊าซธรรมชาติคือความ
โชติช่วงชัชวาลย์ในสายตาของรัฐบาลและนักลงทุนภาคอุตสาหกรรมทว่ากลับ
เป็นสัญลักษณ์แห่งวิบากกรรมอันยาวนานของชาวระยอง

เมื่อถามว่าไฟพาราลิมปิกมาเกี่ยวข้องอะไรกับจังหวัดชายทะเลแห่งนี้
นางอารมณ์ตอบอย่างติดตลกแต่แฝงด้วยความรันทดว่า“เพราะไฟพาราลิมปิก
ที่ปล่องโรงแยกก๊าซของระยองมันทำให้คนที่นี่เจ็บป่วย เป็นมะเร็งพิการหรือ
บางคนก็ถึงกับสูญเสียชีวิต”

เป็นที่ทราบกันดีว่า มาบตาพุดและพื้นที่ข้างเคียงในจังหวัดระยองเป็น
ศนูยก์ลางของอตุสาหกรรมปโิตรเคมีแมใ้นแตล่ะปจีะสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศ
อย่างมากมาย รวมถึงการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม แต่ในด้านลบก็ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนที่อาศัยอยู่ที่นั่น ดังจะเห็นได้จาก
ตัวเลขผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและโรคมะเร็งที่มีสถิติพุ่งพรวด

ปจัจบุนัปญัหามลพษิและสขุภาพของชาวระยองยงัคงไมไ่ดร้บัการแกไ้ข
เปลวไฟที่ปลายปล่องโรงแยกก๊าซธรรมชาติหลายต่อหลายโรงยังคงลุกโชนแต่
สิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้น คือประเทศไทยยังคงมีนโยบายขยายอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีเพิ่มเติมในพื้นที่ ขณะที่ประชาชนที่นั่นแทบไม่มีโอกาสได้กำหนด
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ทิศทางการพัฒนาของตนเองเลย ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้ ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถร้องขอให้มีการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพได้ สิ่งนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงช่องทางให้ชาวบ้านใน
พื้นที่ได้บอกกล่าวปัญหากับสังคม แต่ยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้สังคมและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทบทวนการพัฒนาของจังหวัดระยองนี้ด้วย



ทุกข์ของคนระยองกับความเจ็บป่วยที่ไม่จบสิ้น 

“รัฐบาลเอาชีวิตของคนระยองไปทุกวันนี้คนระยองต้องเดือดร้อนจาก

การพัฒนาอุตสาหกรรม”นางอารมณ์โอดครวญ
ในอดตีระยองเปน็จงัหวดัทีข่ึน้ชือ่เรือ่งความงดงามของชายทะเลการทำ

การเกษตรทำสวนผลไม้ และการประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง แต่นั่นก็ก่อนที่
เสาเข็มต้นแรกของโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะปักหลักลงที่มาบตาพุด
เพราะนับแต่นั้นเป็นต้นมา กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็ทยอยผุดจน
หนาแน่น และขยายตัวไปยังพื้นที่ข้างเคียง ก็กลายเป็นเพื่อนบ้านแปลกหน้า
ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนระยอง

นายรัชยุทธ์ วงค์ภุชงค์ ชาวบ้านซอยร่วมพัฒนา ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมือง ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไปทางทิศตะวันออก
เพยีง500เมตรเลา่วา่ชว่งแรกๆปญัหาตา่งๆทีม่าบตาพดุยงัไมป่รากฏออกมา
แต่หลังจากมีการขยายอุตสาหกรรมหนาแน่นขึ้น ช่วงก่อสร้างก็เกิดปัญหาเรื่อง
ฝุ่น เรื่องเสียงดัง ก็พอทนกันได้ แต่เมื่อโรงงานเหล่านั้นเดินเครื่องผลิตกันอย่าง
เต็มที่ชุมชนก็ได้รับความเดือดร้อนอย่างรุนแรง

“ช่วงนั้นมีกลิ่นเหม็นหลายอย่าง ทั้งกลิ่นกำมะถัน กลิ่นสารส้ม กลิ่น
ละมุดสุก กลิ่นหอมเอียน กลิ่นฝรั่งสุก กลิ่นคล้ายก๊าซไข่เน่า กลิ่นหัวไม้ขีดไฟ
เป็นต้น พอในช่วงหลังที่มีการตรวจจับอย่างเข้มข้น มีฮอตไลน์รับแจ้งเหตุ
ก็ปรากฏว่ากลิ่นเหม็นในช่วงนั้นลดน้อยลงแต่ก็ใช่ว่าจะหมดไป เพราะยังมีเกิด
ขึน้เปน็ระยะๆเวลามกีลิน่เหมน็ชาวบา้นกจ็ะแจง้มาทีผ่มผมกแ็จง้ไปทีก่ารนคิมฯ
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แต่ในส่วนของกระบวนการแก้ไขของการนิคมฯผมมองว่ายังไม่มีนะก็แค่มานั่ง
คุยกับเรา ให้กำลังใจมันเป็นตรงไหนนะ เดี๋ยวไปดูให้ คือรอจนกลิ่นหายแล้ว
ก็กลับไปแต่ถามว่าได้ไปดูในส่วนของกระบวนการผลิตไหม ตรวจสอบจริงจัง
แค่ไหนผมว่ายังไม่มี”

นางยุพิน นวลศรี ชาวบ้านอีกคนในชุมชนซอยร่วมพัฒนา บอกเล่า
สถานการณม์ลพษิวา่นอกจากจะไดร้บัความเดอืดรอ้นจากกลิน่สารเคมทีีร่นุแรง
จากโรงงานในนิคมฯแล้ว น้ำในบ่อบาดาลที่ขุดไว้ก็ไม่สามารถดื่มกินได้ ส่วน
สวนผักที่ตนปลูกไว้ก็ได้รับความเสียหายใบเหลืองเป็นรูและเน่าเสียภายหลัง
ที่ฝนตกลงมาเพียงแค่คืนเดียว จึงคิดว่าน้ำฝนในระยองต้องมีสารเคมีปนเปื้อน
อย่างแน่นอน


ไม่เพียงแต่ชุมชนที่หลังบ้านติดโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ชุมชนที่อยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือราว 6 กิโลเมตรอย่างชุมชนมาบข่า ก็
ชะตากรรมไม่แตกต่างกันนัก เพราะมีทั้งโรงงานผลิตสแตนเลส โรงงานผลิต
ทองแดงบริสุทธิ์และกรดกำมะถันตั้งขนาบชุมชนอยู่ และล่าสุดก็มีโรงงาน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในเครือของ ปตท. ที่เพิ่งเปิดเดินเครื่องไปเมื่อเดือน
กรกฎาคมที่ผ่านมา

นางอารมณเ์ลา่ประสบการณใ์นลกัษณะเดยีวกนักบัชาวบา้นทีม่าบตาพดุ
เผชิญว่า เวลาที่ฝนตกลงมาหนักๆ น้ำที่รองไว้ ผิวหน้าจะเหมือนมีคราบสนิม
สว่นนำ้บอ่ตืน้ทีช่าวบา้นขดุไวใ้ช้เคยมนีกัวชิาการมาตรวจวดักพ็บวา่มโีลหะหนกั
หลายชนิดเกินค่ามาตรฐาน เรียกว่าน้ำดินกินไม่ได้ น้ำฝนก็ใช้ไม่ได้ ที่สำคัญ
หลังจากฝนตกพริกผักที่ปลูกก็จะมีใบหงิกงอใบร่วงช่อดอกร่วง

“น้ำใต้ดินเราไม่กล้าเอามาหุงข้าว ล้างผักก็ไม่กล้าทุกวันนี้ชาวบ้านที่นี่
ต้องซื้อน้ำถัง แต่เราก็คิดนะว่ามันก็เป็นน้ำในพื้นที่ เราก็ไม่มั่นใจว่ามันจะ
ปลอดภัยหรือเปล่าแต่ไม่มีทางเลือกเราก็ต้องใช้”

นอกจากน้ำดินน้ำฟ้าที่ปนเปื้อนสารพิษแล้ว นางอารมณ์ยังระบุด้วยว่า
ชาวบ้านที่นี่จำนวนมากเป็นโรคภูมิแพ้ รวมทั้งสมาชิกทุกคนในครอบครัวของ
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นางอารมณ์เองก็ตกที่นั่งเดียวกัน
“ชาวบา้นทีน่ีห่ลายคนเปน็โรคผวิหนงั เวลาถกูฝนจะมอีาการคนับางราย

ทีแ่พม้ากหนอ่ยกต็อ้งเสยีคา่รกัษาพยาบาลเฉลีย่อาทติยล์ะพนักวา่บาทสำหรบั
ครอบครัวพี่ ลูกสาวพี่เป็นภูมิแพ้ที่ตาลูกชายก็เป็นภูมิแพ้เหมือนกันแต่ตอนนี้
ไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าใจว่าที่นั่นอากาศดีกว่าที่นี่ เพราะอาการก็
ดขีึน้แตเ่วลาปดิเทอมกลบัมาอยูบ่า้นอยูแ่คส่องสามวนักม็อีาการจามหลงัจาก
นั้นก็มีน้ำมูกไหล”

ห่างออกมาจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไปทางทิศตะวันออกอีก
10กว่ากิโลเมตรที่ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าถ่านหิน
IRPCและกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ลุงวิจารณ์ แย้มกลิ่น ชาวบ้าน
ตำบลตะพง อำเภอเมือง ซึ่งบ้านอยู่ไม่ไกลจากอุตสาหกรรมกลุ่มดังกล่าวนัก
เล่าว่า อุตสาหกรรมเหล่านั้นก่อมลพิษมานานกว่า 20 ปีแล้ว โดยมักมีการ
ลักลอบปล่อยควันเวลากลางคืนหรือในช่วงฝนตก เวลาสูดดมจะมีกลิ่นเหม็น
แทบสลบ เกิดอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกชาวบ้านจำนวนมากเจ็บป่วย
เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ ขณะที่หลายคนในตำบลตะพงและตำบลเชิงเนิน
เคราะห์ร้าย เจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็ง ซึ่งลุงวิจารณ์ก็เป็นหนึ่งในผู้เคราะห์ร้าย
เหล่านี้

ลุงวิจารณ์เล่าว่า ตนได้รับการตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งที่ขั้วปอดเมื่อ
ปลายปทีีผ่า่นมาทำใหต้อ้งแบกรบัคา่ใชจ้า่ยจำนวนมากเพือ่รกัษาความเจบ็ปว่ย
ที่ตนเชื่อว่าเกิดจากการปล่อยมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน

“ถึงแม้จะใช้บัตรทอง ทำให้ค่ารักษาพยาบาลอาจไม่เป็นปัญหามาก
ค่าเดินทางค่ากิน เป็นปัญหาใหญ่ที่ผ่านมาประมาณ8-9 เดือน ใช้เงินไปถึง
เกือบ2แสนบาท โดยตอนแรกเดินทางไปขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช
ที่กรุงเทพฯ ซึ่งทางศิริราชก็ส่งตัวให้ไปทำคีโมที่โรงพยาบาลในจังหวัดจันทบุรี
หลังจากนั้นก็ต้องไปฉายแสงที่ศูนย์มะเร็งในจังหวัดชลบุรีอยู่อีกเดือนครึ่ง”

แมท้ีผ่า่นมากรมอนามยักระทรวงสาธารณสขุจะยอมรบัวา่การพฒันา
อุตสาหกรรมที่จังหวัดระยองมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจริง ทั้งโรค
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เกี่ยวกับทางเดินหายใจ และโรคมะเร็ง แต่ก็ปฏิเสธที่จะชี้ชัดว่าเกิดจากการ
พัฒนาอุตสาหกรรมโดยตรง เนื่องจากปัจจัยการกำเนิดโรคมีได้หลายประการ
กระนั้นก็ตามหากพลิกแฟ้มประวัติผู้ป่วย จะพบว่าโรคระบบทางเดินหายใจ
เป็นกลุ่มโรคที่ประชาชนชาวจังหวัดระยองเข้ารับบริการสูงเป็นอันดับหนึ่ง โดย
ในปี 2549มีตัวเลขผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาพยาบาลมากถึงกว่า67,000
รายซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีประมาณ45,000ราย

ขณะที่การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง จากการศึกษาสถานการณ์อุบัติใหม่
ของโรคมะเร็งในปี 2544-2546 ของ ดร.เพชรรินทร์ ศรีวัฒนกุล จากสถาบัน
มะเรง็แหง่ชาติระบวุา่คนระยองเปน็มะเรง็ปอดและมะเรง็ตบัสงูสดุใน9จงัหวดั
ทีท่ำการศกึษา(ระยองเชยีงใหม่ลำปางนครพนมขอนแกน่อดุรธานีกรงุเทพฯ
ประจวบคีรีขันธ์ และสงขลา) โดยพบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตตัวเมือง
ระยองเปน็มะเรง็ปอดมากทีส่ดุรองลงมาเปน็มะเรง็ตบัมะเรง็หลอดอาหารและ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวโดยรวมมีค่าอุบัติการณ์ของมะเร็งเพิ่มขึ้น1-2เท่า

ข้อค้นพบของ ดร.เพชรรินทร์ สอดคล้องกับผลการสำรวจสารอินทรีย์
ระเหยง่ายของกรมควบคุมมลพิษเมื่อปี 2548 ซึ่งมีการเก็บตัวอย่างอากาศใน
พื้นที่มาบตาพุดพบว่ามีสารอินทรีย์ระเหยง่ายกว่า 40 ชนิดที่กระจายทั่วไปใน
บรรยากาศ โดยเป็นสารก่อมะเร็ง 20ชนิด ในจำนวนนี้ พบว่ามีหลายชนิดเกิน
ระดบัการเฝา้ระวงัขององคก์ารพทิกัษส์ิง่แวดลอ้มแหง่สหรฐัอเมรกิา (U.S.EPA)
อาทิ อะโคลีน พบสูงกว่าระดับการเฝ้าระวังถึง 693 เท่า, ไตรคลอโรเอทีลีน
พบสูงกว่าระดับการเฝ้าระวัง498เท่า,เอทีลีนไดคลอไรด์พบสูงกว่าระดับการ
เฝ้าระวัง256เท่า,คลอโรฟอร์มพบสูงกว่าระดับการเฝ้าระวัง238เท่า,ไวนิล
คลอไรด์พบสูงกว่าระดับการเฝ้าระวัง45 เท่าและเบนซินพบสูงกว่าระดับการ
เฝ้าระวัง31เท่า

ชะตากรรมคนระยองในวันนี้กำลังอยู่ในสภาพอยู่ร้อนนอนทุกข์ แล้ว
อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อคลื่นการลงทุนของอุตสาหกรรมกำลังจะถาโถมคนระยองอีก
ระลอกหนึ่ง





นักเคลื่อนไหวจากกรีนพีซในบทของชาวบ้านที่ล้มป่วย
ขณะประท้วงการขยายตัวของมาบตาพุด
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HIA ทางออกในการพัฒนา 

ทา่มกลางสถานการณป์ญัหามลพษิทีร่มุเรา้ชาวระยองมายาวนาน โดยที่

ไม่ได้รับการขจัดให้หมดไป ในอีกด้านหนึ่ง รัฐบาลยังคงเดินหน้าอุตสาหกรรม
ด้วยการอนุมัติแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 3 (พ.ศ.2547-2561)
โดยจะมีการลงทุนครบวงจรตั้งแต่อุตสาหกรรมขั้นต้นขั้นกลางและขั้นปลาย
กำหนดเป้าหมายไว้ทั้งหมด56 โครงการซึ่งในช่วงปี 2548-2550มีข้อมูลการ
พัฒนาโรงงานปิโตรเคมีแล้ว33โครงการโดยได้รับการอนุมัติรายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว20โครงการและอยู่ในระหว่างการพิจารณาอีก13
โครงการ นอกจากนี้ยังมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้ถ่านหิน 1 โครงการ และใช้
ก๊าซธรรมชาติอีก1โครงการ(ข้อมูลณเดือนกรกฎาคม2551)

จากการคาดการณ์ของสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ระบุว่า
การพฒันาอตุสาหกรรมปโิตรเคมรีะยะที่3จะทำใหป้รมิาณมลพษิตา่งๆเพิม่ขึน้
จากสภาพทุกวันนี้ที่เป็นอยู่ โดยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดจ์ะเพิม่ขึน้รอ้ยละ49.3ปรมิาณนำ้ทิง้จะเพิม่ขึน้รอ้ยละ
134.3กากของแข็งจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 188และกากของแข็งอันตรายจะเพิ่มขึ้น
ถึงร้อยละ 202.7 ซึ่งแน่นอนว่าการประเมินนี้ไม่นับรวมสารอินทรีย์ระเหยง่าย
ทั้งหลายที่เป็นสารก่อมะเร็งและกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของชาวระยองในปัจจุบัน
(ดูตารางที่1)

ตารางที่ 1 
ปริมาณการปล่อยมลพิษจากการขยายอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 3 

มลสารและของเสียในพื้นที่มาบตาพุด พ.ศ.2545 พ.ศ.2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์(ตัน/ปี) 17,284 17,782 2.9

ไนโตรเจนไดออกไซด์(ตัน/ปี) 22,785 34,022 49.3

ปริมาณน้ำทิ้ง(ตัน/ปี) 17.50 41.00 134.3

กากของแข็ง(ตัน/ปี) 20,000 57,600 188

กากของแข็งอันตราย(ตัน/ปี) 15,000 45,400 202.7
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2548 และ 2549 
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ความที่ปัญหาเก่ายังไม่ได้รับการแก้ไข แต่กลับมีการเพิ่มเติมแหล่ง
ก่อมลพิษมากขึ้นอีก สิ่งนี้ยิ่งทวีความกังวลใจต่อผลกระทบทางสุขภาพให้กับ
ชาวระยองขณะที่การรุกคืบของอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่ ก็ได้รับการต่อต้าน
จากชาวบา้น เชน่ทีอ่ำเภอปลวกแดงและบา้นฉางชาวบา้นมาบตาพดุจำนวนหนึง่
ในนามเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก จึงได้ยื่นหนังสือต่อสำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 เมษายน2550 เพื่อขอใช้สิทธิตาม
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ให้มีการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพจากนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง และจัด
สมชัชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ขึน้ เพือ่รว่มกำหนดนโยบายสาธารณะในการพฒันา
พื้นที่หลังจากที่กฎหมายฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อ19มีนาคม2550

นายสุทธิ อัชฌาศัย ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก
กล่าวถึงเหตุผลในการประเดิมขอใช้สิทธินี้แทบจะทันควันว่าที่ผ่านมามีโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นจำนวนมากและกำลังจะมีการขยายเพิ่มเติมอีก
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่มาตรการต่างๆ ของหน่วยงานรัฐที่มีอยู่
ทุกวันนี้ ก็มุ่งไปในเรื่องเทคนิค หาทางป้องกันมลพิษ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
แต่ปัญหามาบตาพุดทุกวันนี้มันไปไกลกว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว เพราะเป็น
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อสุขภาพ ส่วนสาธารณสุขในระดับจังหวัดก็ไม่มี
ขีดความสามารถเพียงพอในการรับมือกับปัญหา เนื่องจากขาดแคลนแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง องค์ความรู้ และเครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมโดยแพทย์ที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นเพียงแพทย์ที่รักษาโรคทั่วไป

ด้านสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สมพร เพ็งค่ำ ผู้ซึ่ง
รับผิดชอบในการประสานงานกับผู้ที่มาขอใช้สิทธิ วิเคราะห์ปัญหาที่มาบตาพุด
และการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองว่าปัญหานี้มีอยู่ด้วยกันในหลาย
ระดับตั้งแต่ระดับเล็กๆอย่างการควบคุมแต่ละโรงงานไม่ให้ปล่อยสารอินทรีย์
ระเหยง่ายหรือประเด็นที่กว้างขึ้นคือปฏิเสธปิโตรเคมีเฟส 3 แต่สุดท้ายก็เห็น
ร่วมกันว่า การแก้ไขปัญหาจะมองที่มาบตาพุดอย่างเดียวไม่ได้ เพราะในความ
เป็นจริงคืออุตสาหกรรมกำลังขยายทั่วไปทั้งระยอง ดังนั้นโจทย์จึงต้องตั้งต้น
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กับคำถามที่ว่าจังหวัดระยองควรจะพัฒนาไปในทิศทางใด
“ปัญหามาบตาพุดเป็นเรื่องใหญ่พื้นที่มันชอกช้ำไปหมดและชุมชนก็

แตกออกเป็นเสี่ยงๆ มันเหมือนกับมีหินก้อนใหญ่ทับหญ้าอยู่ จนหญ้าไม่มี
โอกาสได้สังเคราะห์แสง สิ่งที่กระบวนการสมัชชาสุขภาพพยายามทำ คือการ
ยกหินออก เพื่อให้หญ้าได้สัมผัสกับแสงบ้างนั่นคือสนับสนุนให้เกิดการรวมตัว
การพูดคุย และการใช้ข้อมูลความจริงบรรเทาความขัดแย้งระหว่างกัน ให้มี
ในการทบทวนและกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดระยองร่วมกัน”

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้เลือกมูลนิธินโยบาย
สุขภาวะ เป็นหน่วยงานความรู้กลางที่จะประสานให้เกิดกระบวนการดังกล่าว
โดยมีการออกแบบกระบวนการในการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเป็น
3ช่วงได้แก่ช่วงที่1เป็นการทบทวนปมปริศนาของการพัฒนาที่ระยองว่าการ
พัฒนาอุตสาหกรรมทำให้คนระยองมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจริงหรือเปล่า และมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร ช่วงที่ 2 เป็นการแสวงหาทางเลือกในการพัฒนา
ระยองและช่วงที่3เป็นการหาคำตอบว่าแล้วระยองควรพัฒนาไปในทิศทางใด
ซึ่งการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นทั้งสามช่วงนี้ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญ
ที่ใช้ในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

นายศุภกิจนันทะวรการนักวิชาการจากมูลนิธินโยบายสุขภาวะชี้ให้
เห็นถึงการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในครั้งนี้ว่าแตกต่างจากงานศึกษา
และวิจัยต่างๆ ที่แล้วมาคือ ที่ผ่านมางานศึกษาและวิจัยต่างๆมักมุ่งไปที่ผล
กระทบจากมลพษิอตุสาหกรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่มลพษิทางอากาศแตไ่มค่อ่ย
ให้ความสนใจกับผลกระทบในแง่มุมของสังคมอุตสาหกรรมและเมื่อปัญหาไม่
ถูกพูดถึงปัญหาจึงไม่ค่อยถูกจัดการสุดท้ายจึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่มีความ
สลับซับซ้อน

“การพัฒนาอุตสาหกรรมทำให้มีแรงงานอพยพเข้าไปเป็นจำนวนมาก
การที่ชุมชนเล็กๆแล้วมีคนเข้ามามากขนาดนั้นโดยที่ไม่มีการจัดการ ทำให้เกิด
อะไรขึ้นบ้าง เกิดแหล่งมั่วสุม ผับ บาร์ โสเภณีเต็มไปหมด เหล้า ยาเสพติด
อาชญากรรมตอนนี้ที่ปลวกแดงกำลังพัฒนาอุตสาหกรรมสังคมก็กำลังจะเละ
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ตามมาบตาพุดชุมชนขาดความเข้มแข็งจนกลายเป็นชุมชนที่ไม่มีรากปัญหา
เยาวชนของที่นี่เป็นเรื่องที่น่าหวาดวิตกมาก เพราะมีเด็กอายุ 14ปีตั้งท้อง เด็ก
19ปีมาทำคลอด อัตราสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศเป็นสิบๆ เท่า เรียกว่า
ตัวชี้วัดที่แย่ๆเด็กระยองจะมีค่าสูงส่วนตัวชี้วัดที่ดีๆก็จะมีค่าต่ำ”(ดูตารางที่2

นอกจากนี้ ปัญหาการแย่งชิงน้ำและความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ธรรมชาตกิเ็ปน็อกีหนึง่ประเดน็ปญัหาทีถ่กูมองขา้ม เชน่ปญัหาทรพัยากรชายฝัง่
และประมงถกูทำลายปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่ปญัหาการลดลงของทรพัยากร
ป่าไม้เป็นต้นรวมทั้งส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพดั้งเดิมของท้องถิ่น

จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าพื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดระยองมีอัตรา
ลดลงถึงร้อยละ70 เมื่อเทียบกับปี2518ซึ่งสาเหตุสำคัญประการหนึ่งมาจาก
การบุกรุกเพื่อก่อตั้งชุมชนและสร้างโรงงานอุตสาหกรรมยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่า
การถมทะเลเพื่อใช้เป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึก
ยังทำให้ชายฝั่งหายไป35-60 เมตรจนปัจจุบันแทบไม่เหลือสภาพชายหาดให้

ตารางที่ 2 
สถานการณ์ปัญหาเยาวชนในจังหวัดระยองระหว่างปี 2547-2548 และปี 2548-2549 

สภาวะปัญหา 

จำนวนต่อประชากร1แสนคน
ป ี2547-2548 ป ี2548-2549 

ค่าเฉลี่ย 
จ.ระยอง 

ค่าเฉลี่ย 
ประเทศ 

ค่าเฉลี่ย 
จ.ระยอง 

ค่าเฉลี่ย 
ประเทศ 

เด็กพยายามฆ่าตัวตาย/
ฆ่าตัวตายสำเร็จ

79.51/
1.66

29.73/
3.69

299.61/
5.09

33.98/
3.52

เด็กอายุ19ปีและต่ำกว่า
ที่มาทำคลอด

769.13 391.16 4,743.70 902.43

เด็กขอรับการบำบัดยาเสพติด 802.71 73.45 43.14 48.80

เด็กที่ถูกส่งเข้าสถานพินิจ 119.33 54.81 55.98 53.72
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2548 และ 2549 



เสียงสะท้อนสุขภาพ
42

ได้เห็น ส่วนทางด้านทรัพยากรป่าไม้ พบว่าจังหวัดระยองเหลือพื้นที่ป่าไม่ถึง
ร้อยละ10ของพื้นที่จังหวัด โดยเป็นจังหวัดที่เหลือพื้นที่ป่าน้อยที่สุดเมื่อเทียบ
กับจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันออกด้วยกัน

ขณะเดียวกันหลายอาชีพของชาวระยองก็ต้องล่มสลายไป เนื่องจาก
การสูญเสียฐานทรัพยากร เช่น การหาหอยเสียบ ซึ่งในอดีตเคยมีการเก็บกัน
บริเวณแหลมเจริญ ก้นอ่าว โดยชาวบ้านเก็บดองและขายได้วันละ 200-300
บาทหรืออาชีพเก็บเถาวัลย์หญ้านางที่มักขึ้นตามป่าละเมาะซึ่งชาวบ้านนำมา
ร้อยเข่งปลาทู ปัจจุบันก็ไม่หลงเหลือให้คนรุ่นหลังได้เห็นอีกแล้ว นอกจากนี้
อาชีพประมงริมฝั่งทะเลตั้งแต่กรอกยายชาไปจนถึงบ้านล่างจากเดิมที่ชาวบ้าน
เคยมีรายได้สูงถึง 1,000-4,000บาทต่อวันปัจจุบันก็หาได้เพียงไม่กี่ร้อยบาท
ซ้ำร้ายชายหาดสวยๆ ที่เคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน
หลายแห่งก็ถูกทำลายหดหายไปเกือบหมดสิ้น

แม้ที่ผ่านมาชาวระยองโดยเฉพาะชาวมาบตาพุดปลวกแดงบ้านฉาง
จะพยายามลุกขึ้นต่อสู้กับปัญหามลพิษอุตสาหกรรมและปัญหาสิ่งแวดล้อม
อื่นๆมาโดยตลอดก็ตามแต่ก็ไม่อาจหลุดพ้นจากวังวนนี้ได้ เพราะในช่วงเวลา
เดียวกัน การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษยังคงขยายฐานการผลิต
เพิ่มมากขึ้นอย่างไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง

ศภุกจิมองวา่การทีช่าวระยองจะหลดุออกจากวงัวนนีไ้ด้จำเปน็ทีจ่ะตอ้ง
สร้างทางเลือกในการพัฒนาของตนขึ้นมาให้ได้ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงผลดี
ผลเสียเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางการพัฒนาที่เป็นอยู่และใช้เป็นเป้าหมายใน
การขับเคลื่อนสังคมต่อไป

“ระยองเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านไม่เคยถูกเตรียมตัวมาก่อนเลยและการเข้า
ของอุตสาหกรรมมีแต่พูดถึงในด้านดีว่าเศรษฐกิจจะดีพื้นที่จะดีเมื่อทุกอย่างดี
หมด ชีวิตก็จะดี แต่พอทำจริงๆ แล้วมันไม่เป็นอย่างนั้น ขณะที่ไม่มี
ช่วยชาวบ้านเลย ชุมชนและสังคมจะเป็นอย่างไรเมื่อมีคนจากข้างนอกเข้ามา
เท่าตัวบางคนฉวยโอกาสได้เช่นค้าที่ดินสร้างหอพักก็ได้ไปแต่ส่วนอื่นๆของ
สังคมต้องรับกรรมพอเจอมลพิษ เขาก็ลุกขึ้นมาสู้ สู้ไปเรื่อยๆ ในวังวนของการ
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ส่งเสริมอุตสาหกรรม เราจึงต้องชวนชาวบ้านมามองให้พ้นจากปัจจุบัน ชวนมา
ร่วมกันตอบโจทย์อนาคต เพราะถ้าเราขลุกอยู่กับสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน
แค่การไปประท้วงจัดเวทีก็ไม่มีกำลังไปทำอะไรอย่างอื่นแล้ว”



ทางสองแพร่งของการพัฒนา 

บนเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นที่จัดขึ้นณสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 มูลนิธินโยบายสุขภาวะได้รายงานถึงผลการ
สุ่มสำรวจชาวระยองจำนวน 2,000 คนพบว่าร้อยละ 90 ปรารถนาวิถีชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีองค์ประกอบอาทิเป็นจังหวัดที่ปลอดจากมลพิษ
อุตสาหกรรรม ทำการเกษตรโดยไม่เน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ พัฒนา
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นชุมชนที่ยังไปมาหาสู่ระหว่างเพื่อน รวมถึงการฟื้นฟู
วัฒนธรรมท้องถิ่น

สิ่งที่ชาวระยองส่วนใหญ่ปรารถนาจะเป็นดูเหมือนว่าจะสวนทางอย่าง
สิ้นเชิงกับนโยบายการพัฒนาของภาครัฐที่บังคับให้ระยองเป็น ท่ามกลางการ
เข้ามาแสวงหากำไรของภาคอุตสาหกรรม อนาคตของจังหวัดระยองจึงเสมือน
ยนือยูบ่นทางสองแพรง่ทีท่างเลอืกหนึง่อา้งถงึรายไดข้องประเทศหลกัแสนลา้น
กับอีกทางเลือกหนึ่งที่หมายถึงสุขภาพอันดีและความอยู่เย็นเป็นสุขของชาว
ระยอง

แน่นอนว่าทางเลือกที่มีรายได้หลักแสนล้านจูงใจคือการพัฒนาระยอง
ตามแนวทางของแผนพัฒนาของภาครัฐ ซึ่งให้ความสำคัญกับแผนแม่บท
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 3 ซึ่งจะมีการขยายโรงงานปิโตรเคมีที่มีอยู่เดิม
และสร้างโรงงานใหม่ รวมถึงสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อป้อนพลังงานให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม ส่วนทางเลือกที่จะฟื้นสุขภาพประชาชน คือการพัฒนาตาม
วิสัยทัศน์การพัฒนาของชาวระยอง โดยหยุดขยายโรงงานปิโตรเคมีและ
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ควบคุมและลดมลพิษอย่างจริงจัง และป้องกันและ
อุบัติภัย แล้วหันมาพัฒนาฐานเศรษฐกิจชุมชนด้วยการสนับสนุนการผลิตที่
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พึ่งพาวัตถุดิบและตลาดภายใน การพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และธุรกิจ
ท่องเที่ยวบนฐานของการเกษตร

เมื่อมีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพทางเลือกทั้งสองนี้ ผลพบว่า
หากพัฒนาระยองไปในแนวทางของภาครัฐในปัจจุบัน จะยิ่งสร้างผลกระทบ
ทางลบต่อสุขภาพชาวระยองให้รุนแรงมากขึ้น เนื่องจากจะทำให้เกิดการปล่อย
มลพิษอย่างต่อเนื่อง เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติภัย เกิดการแย่งชิงทรัพยากร
การมีปัญหาสังคมเรื้อรัง และความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจจะขยายตัวเพิ่มขึ้น
ซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐเองก็มีการลงทุนทางด้านสังคมและเศรษฐกิจน้อยมากและ
เป็นปัญหาใหญ่ที่ถูกมองข้าม

ศุภกิจระบุว่า ฝ่ายที่ต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมมักมีการอ้างเสมอว่า
เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเป็นแสนล้าน มีการจ้างงานมากมาย แต่ในความ
เปน็จรงิอตุสาหกรรมปโิตรเคมทีีร่ะยองมกีารนำเขา้ปจัจยัการผลติมากถงึ40-50
เปอร์เซ็นต์นั่นหมายถึงว่าอุตสาหกรรมแสนล้านอาจจะได้จริงๆแค่ห้าหมื่นลา้น
ในขณะที่เรื่องการจ้างงานพบว่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีสัดส่วนการจ้างงาน
น้อยกว่าอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์  ส่วนเรื่องการจัดเก็บภาษีพบว่าทางจังหวัดระยองสามารถจัดเก็บ
ภาษีทางตรงได้น้อยมาก โดยเงินได้นิติบุคคลเก็บได้เพียง 1.06 เปอร์เซ็นต์ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดเท่านั้น แม้ว่าในระยองจะมีบริษัทอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่มากมายก็ตาม สาเหตุเนื่องมาจากมีการยกเว้นภาษีให้กับบริษัทที่
เข้ามาลงทุนในช่วงแรก อีกทั้งบริษัทประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์จดทะเบียนที่
กรุงเทพฯ ในทางตรงกันข้าม การลงทุนทางด้านสังคมของภาครัฐ ไม่ว่าด้าน
การศึกษา สุขภาพสวัสดิการสังคมและกิจกรรมวัฒนธรรมและนันทนาการ
พบว่ามีสัดส่วนการลงทุนเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด
ภายในจังหวัดเท่านั้น

แลว้ถงึแมว้า่ปจัจบุนัจงัหวดัระยองจะเปน็จงัหวดัทีม่ผีลติภณัฑม์วลรวม
ตอ่หวัสงูทีส่ดุในประเทศกต็ามแตใ่ชว่า่ชาวระยองจะกนิดอียูด่ทีีแ่ซงหนา้จงัหวดั
อื่นแต่อย่างใด



ประสบการณ์จริงHIA5พื้นที่5มุม
45

จากรายงานของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือUNDPที่ชื่อ
ThailandHumanDevelopment Report ซึ่งเผยแพร่เมื่อปี 2550 โดยหาก
เปรียบเทียบจังหวัดระยองกับจังหวัดนครปฐมจะพบว่า ในขณะที่จังหวัดระยอง
มีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวมากกว่าจังหวัดนครปฐมเกือบ6เท่าแต่ระยองกลับ
มีหนี้สินครัวเรือน มีสัดส่วนคนจน และมีอัตราการว่างงานมากกว่าจังหวัด
นครปฐมเสียอีก(ดูตารางที่3)

ศุภกิจชี้ว่า การเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมจึงเป็นภัยคุกคามต่อสังคม
มากกว่าการกระจายรายได้ก็เลวลงหากมองในแง่ความเสี่ยง ระบบเศรษฐกิจ
ระยองมีความเสี่ยงมาก เพราะปัจจุบันขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพียง
อย่างเดียวถ้าอุตสาหกรรมนี้มีปัญหา เศรษฐกิจของระยองก็จะล่มหมด เพราะ
ไม่มีเศรษฐกิจสาขาอื่นรองรับ

ขณะที่ทางเลือกตามแนวทางวิสัยทัศน์การพัฒนาที่มาจากเสียงของ
ชาวระยอง ผลการประเมินพบว่า ให้ผลกระทบทางบวกต่อสุขภาพมากกว่า
แนวทางแรกอย่างชัดเจน เนื่องจากการหยุดขยายอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ

ตารางที่ 3 
ตัวชี้วัดการพัฒนาที่สำคัญของระยอง นครปฐม และค่าเฉลี่ยของประเทศ  

ตัวชี้วัด ระยอง นครปฐม ทั้งประเทศ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวปี2547(บาท/คน/ปี) 691,093 121,381 101,304

รายได้ต่อครัวเรือน(บาท/เดือน) 21,038 20,478 14,778

ครัวเรือนที่มีหนี้สิน(ร้อยละ) 66.0 65.2 66.4

สัดส่วนคนจน(ร้อยละ) 5.60 2.36 11.25

อัตราการว่างงาน(ร้อยละ) 1.8 0.5 1.3
อัตราครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษ
(ร้อยละ)

8.2 4.2 4.7

ที่มา : UNDP, 2007. Thailand Human Development Report 
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โรงไฟฟ้า สามารถลดปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้ ขณะที่
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
จะมีส่วนทำให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งมากขึ้นเกิดการกระจายรายได้
รวมถึงสายใยของครอบครัวและชุมชนจะค่อยๆฟื้นคืนปัญหาสังคมก็จะทุเลา
เบาบางลง

อย่างไรก็ดี ศุภกิจไม่ลืมที่จะย้ำว่า เวลาที่ชาวบ้านพูดว่าหยุด
เขาไมไ่ดห้มายถงึหยดุอตุสาหกรรมทกุประเภท เขาบอกแคห่ยดุปโิตรเคมแีสนลา้น
และโรงไฟฟา้ขนาดใหญ่แตถ่า้เปน็อตุสาหกรรมขนาดเลก็ทีใ่ชว้ตัถดุบิในทอ้งถิน่
ชาวบ้านก็ยินดีต้อนรับ



หนทางข้างหน้ายังมีหวัง 

ศุภกิจวิเคราะห์ว่า ถึงแม้ในการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

ประเดน็และการประเมนิผลกระทบดา้นสขุภาพจะสงัเคราะหแ์นวทางการพฒันา
ระยองออกเป็น2ทางเลือกแต่ในความเป็นจริงการพัฒนาระยองคงไม่เป็นไป
ในทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งอย่างแน่นอนหากแต่น่าจะเกิดจากการผสมผสาน
ระหว่างทางเลือกทั้งสอง

“เพราะรฐับาลกต็อ้งการผลกัดนัปโิตรเคมเีฟส3ตามแผนสว่นประชาชน
ก็ต้องการผลักดันทางเลือกในการพัฒนาของตนประเด็นสำคัญคือชาวบ้าน
จะอยู่ร่วมกับอุตสาหกรรมอย่างไรมากกว่า”


ในรายงานประเมินผลกระทบด้านสุขภาพได้เสนอทางออกการพัฒนา

ระยองไว้ว่า จำเป็นที่จะต้องสร้างสมดุลของการพัฒนา โดยการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
สามขานั่นคือ

 



ประสบการณ์จริงHIA5พื้นที่5มุม
47

 
	 n ขาที่หนึ่ง การปรับโครงสร้างการลงทุนด้านอุตสาหกรรม จาก
อุตสาหกรรมที่พึ่งพาการนำเข้าปัจจัยการผลิตเป็นอุตสาหกรรมที่พึ่งพิงฐาน
ทรัพยากรในประเทศจากอุตสาหกรรมที่ใช้เงินทุนสูงมาเป็นอุตสาหกรรมที่
เพิ่มการจ้างงานที่ใช้ทักษะฝีมือ และจากอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรมาก
มาเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด

	 n ขาที่สองการสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรซึ่งถือเป็นภารกิจที่
เร่งด่วนโดยเน้นการผลิตที่ปลอดภัยหลากหลายและพึ่งตนเองได้

	 n ขาที่สาม การสร้างผู้ประกอบการที่ดีในชุมชน ซึ่งแน่นอนว่าย่อม
ต้องคำนึงผลประโยชน์ร่วมกันมากกว่าผลประโยชน์เฉพาะตัว




นอกจากการสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัเศรษฐกจิฐานรากแลว้ควรมุง่เนน้

การลงทนุทางดา้นสงัคมดว้ยทัง้ในสว่นของการสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัสถาบนั
ครอบครัวชุมชนและการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์รวมไปถึงมีการรักษาและ
ฟื้นฟูฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

ศภุกจิกลา่ววา่กอ่นอืน่การขยายอตุสาหกรรมปโิตรเคมใีนพืน้ทีต่อ้งหยดุ
แล้วหันไปพัฒนาอุตสาหกรรมแบบอื่นบวกกับการพัฒนาแบบอื่น เช่น เกษตร
ประมงการท่องเที่ยวซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าส่วนอุตสาหกรรม
ปโิตรเคมทีีม่อียูแ่ลว้กต็อ้งมาสรา้งภมูคิุม้กนัใหก้บัชาวบา้นวา่จะมวีธิกีารเฝา้ระวงั
ตัวเองให้มากขึ้นได้อย่างไรจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไรมีช่องทางในการ
ต่อรองหรือเสนอความคิดเห็นได้อย่างไร และจะหนุนเสริมการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องให้กับชาวบ้านได้อย่างไร

ปัจจุบัน รายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพฉบับนี้ ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแล้ว และอยู่ในระหว่างการเสนอ
เข้าคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไปตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
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ศุภกิจมองว่า ต่อให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
กับแนวทางการพัฒนาในรายงานการศึกษานี้ทั้งหมด รัฐบาลและหน่วยงาน
ภาครัฐก็อาจแก้ไขปัญหาเมืองระยองได้เพียงบางส่วนแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือ
คนระยองต้องลุกขึ้นมาร่วมแก้ไขปัญหาและลงมือพัฒนาตามทางเลือกที่ได้
สร้างวิสัยทัศน์ “ทางออกคือต้องมีคนทำงานที่ระยอง ไม่ใช่มติคณะรัฐมนตรี
ไม่ใช่มติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพราะการแก้ปัญหาและการผลักดัน
ทางเลือกการพัฒนาส่วนสำคัญคือการทำงานจริงที่ระยอง”ศุภกิจให้ความเห็น
ทิ้งท้าย
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โรงงานในบ้าน หัตถกรรมบ้านถวาย  

สุขภาพก่อน เงินทีหลัง 
 

เรื่องและภาพ โดย เบญจา ศิลารักษ์



เบื้องหลังความงดงามของตุ๊กตาไม้เหล่านี้คือ
สุขภาพของชาวบ้านถวายที่สร้างสรรค์ตุ๊กตาเหล่านี้ขึ้นมา
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“บ้านถวาย” ถูกบรรจุเป็นหนึ่งในโปรแกรมยอดฮิตของนักท่องเที่ยว
ใครที่ เดินทางมาเชียงใหม่อยากชอปปิ้งพร้อมกับชมขั้นตอนการผลิตไม้
ต้องมาที่นี่...

สำหรับนักท่องเที่ยวการซื้อสินค้าที่ได้ชมขั้นตอนการผลิตสินค้าไปด้วย
นับเป็นความแปลกใหม่ สำหรับชาวบ้านถวายเชื่อว่าการทำเช่นนี้เป็นการเพิ่ม
มูลค่าสินค้าของตนเองขึ้นมาอีกทั้งยังไม่ต้องออกไปทำงานไกลนอกหมู่บ้าน

กว่ายี่สิบปีมาแล้วที่หมู่บ้านชนบทเล็กๆ ชายขอบเมืองเชียงใหม่ เช่น
บ้านถวาย บ้านต้นแก้ว และอีกหลายหมู่บ้านในตำบลขุนคง อำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ ได้กลายสภาพจากหมู่บ้านเกษตรกรรมมาเป็นโรงงานผลิตไม้
แกะสลักที่ทำครบวงจรทั้งการผลิต จำหน่ายและขายส่ง ชาวบ้านได้เปลี่ยน
อาชีพตัวเองจากเกษตรกรเป็นแรงงานในบ้านของตนเองเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

โรงงานในบ้านขยายตัวอย่างต่อเนื่องนับจากปี2526เรื่อยมาภายหลัง
จากที่ชาวบ้านเริ่มรับงานจากในเมืองกลับมาทำที่หมู่บ้านแทนการเดินทาง
ออกไปทำงานในตัวเมืองจนถึงปัจจุบันจากเดิมที่มีเพียงไม่กี่ครอบครัวก็พบว่า
ชาวบ้านโดยเฉพาะบ้านถวายเกือบทั้งหมู่บ้านยึดอาชีพหัตถกรรมไม้แกะสลัก
หลายครอบครัวทิ้งนาหันมาทำอาชีพนี้ เนื่องจากรายได้เป็นกอบเป็นกำกว่าการ
ทำนาทำสวนสามารถมีรายได้ส่งลูกเรียนหนังสือได้ ขนาดของโรงงานเล็กบ้าง
ใหญ่บ้างตามขนาดของครอบครัว ขึ้นอยู่กับแรงงานในครอบครัวว่ามีสมาชิก
มากน้อยเพียงใด บางครัวเรือนแม้ไม่ทำโรงงานแต่ก็รับงานมาทำที่บ้านจาก
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เพื่อนบ้านอีกทอดหนึ่ง ทำงานตามออเดอร์ที่มีสภาพไม่ต่างจากอยู่ในโรงงาน
อุตสาหกรรมจะต่างตรงที่ได้ทำอยู่กับบ้านเท่านั้นเอง

บ้านถวายในฐานะหมู่บ้านโอทอปแห่งแรกและยังได้รับการพัฒนาให้
เป็นศูนย์กลางหัตถกรรมและแหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือ ภาพที่ปรากฏต่อ
สายตาคนภายนอกเป็นหมู่บ้านสงบ สวยงาม เพราะเป็นแหล่งรวมศิลปะ
หัตถกรรมอันงดงาม  ภาพชาวบ้านกำลังทำงานแกะไม้ ทำสี เดินเส้นตกแต่ง
ลวดลายงานไม้ อาจทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกชื่นชมไปกับความงามเหล่านั้น แต่
เบื้องหลังความงดงามเหล่านั้นกลับซ่อนความเจ็บป่วย ความเหน็ดเหนื่อย
ความเครียดที่ต้องเร่งงานให้เสร็จทันเวลาไว้อย่างมิดชิด เพราะนักท่องเที่ยวจะ
ได้รับการต้อนรับอย่างดีด้วยรอยยิ้ม และการเชิญชวนให้ซื้อสินค้าอันงดงาม
วจิติรนัน้สนิคา้ทีน่กัทอ่งเทีย่วซือ้ไปในราคาไมแ่พงเมือ่เทยีบกบัราคาทีก่รงุเทพฯ
หรือไนท์บาร์ซาร์ในจังหวัดเชียงใหม่ ล้วนยังไม่รวมต้นทุนสุขภาพสิ่งแวดล้อม
ที่ชุมชนเป็นผู้แบกรับ



จากหมู่บ้านเกษตรกรรมถึงโรงงานในบ้าน 

ในตำบลขุนคง อำเภอหางดง ซึ่งประกอบด้วย 9หมู่บ้าน ได้แก่ บ้าน

ถวายบ้านต้นแก้วบ้านหนองโขงบ้านสารภีบ้านขุนคงบ้านกาดบ้านท่าขุน
บ้านท่ามะโก๋ และบ้านแพะใหม่นั้น  บ้านถวาย บ้านต้นแก้ว และบ้านกาด
ถือเป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านเปลี่ยนอาชีพมาทำไม้แกะสลักอย่างเป็นล่ำเป็นสัน
เดิมก็เหมือนหมู่บ้านชนบทโดยทั่วๆ ไปที่ชาวบ้านมีอาชีพหลักคือเกษตรกรรม
แต่เนื่องจากหมู่บ้านมีที่นาไม่มากนัก บางบ้านก็มีที่ดินไม่พอเลี้ยงครอบครัว
ประกอบกับการทำนาไม่ได้ผลในบางปี เนื่องจากน้ำน้อยและมีการใช้สารเคมี
อย่างต่อเนื่องจนทำให้ต้นทุนการทำนาสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ทำให้รายได้ไม่พอกับ
รายจ่าย

เกือบ40ปีมาแล้วชาวบ้านต้องออกไปหางานทำนอกหมู่บ้าน เริ่มแรก
ผู้ชายออกไปทำงานแกะสลักที่ถนนวัวลายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ก่อนต่อมา
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เมื่อสินค้าหัตถกรรมเริ่มมีการพัฒนามากขึ้น ผู้หญิงก็เริ่มออกไปทำงานตามไป
ด้วยผู้หญิงจะเน้นที่การทำงานประณีตเช่นงานลงสีเดินเส้นแต่งลายและติด
กระจกไม้ที่แกะสลักเรียบร้อยแล้ว เพิ่มความสวยงามให้สินค้าขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง
จากที่ทำเป็นอาชีพเสริมก็กลายเป็นอาชีพหลักของคนทั้งหมู่บ้าน

ปัจจุบันในตำบลขุนคง เฉพาะบ้านถวาย ชาวบ้านหันมาทำอาชีพ
หัตถกรรมไม้แกะสลักเกือบทั้งชุมชน จำนวนกว่า 200 ครัวเรือน สภาพของ
โรงงานจะเป็นโรงงานขนาดเล็กที่มีแรงงานจำนวนไม่กี่คนอย่างมากสุดไม่เกิน
10 คน งานหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของที่นี่คืองานแกะสลัก เป็น
การทำภาพนูนภาพลายวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งบ้านเรือนให้วิจิตรการผลิต
แบ่งเป็นงานย่อยๆตั้งแต่งานแกะสลัก งานอบไม้ งานเผา งานทาสีติดกระจก
ลงรักปิดทองงานเลียนแบบของเก่าและงานขัดเงา

ในปี 2531 สุวรรณ โปธิ กำนันตำบลขุนคงในขณะนั้น มีความคิดว่า
ถ้าชาวบ้านทำไม้แกะสลัก และขายเองเลยที่นี่ จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
มาเที่ยวบ้านถวายได้ เพราะมีจุดเด่นต่างจากการขายสินค้าที่ระลึกทั่วๆ ไปจึง
เริม่มกีารสนบัสนนุลกูบา้นดว้ยการทำรา้นคา้จำหนา่ยทีบ่า้นถวาย โดยดงึงบจาก
อบต.มาสรา้งรา้นคา้ปรบัถนนเขา้หมูบ่า้นและสรา้งศาลากลางคลองชลประทาน
ทำสะพานเชื่อมต่อ ทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด
เชียงใหม่ นอกเหนือไปจากไนท์บาร์ซาร์ ดอยสุเทพและทิวทัศน์ธรรมชาติอัน
สวยงาม


ทุกๆ เช้า หลังเสร็จภาระกิจจากงานบ้านพี่รัชนี เมืองแก้ว สาวชาว

บ้านถวาย วัยกว่า 50ปี จะเดินทางมาที่ร้านค้าใกล้บ้านที่อยู่ตามแนวสองฝั่ง
คลองชลประทาน เพื่อมาเปิดร้านขายสินค้าหัตถกรรมไม้แกะสลักของเธอที่
ดำเนินกิจการมาได้กว่า 15ปีแล้ว ระหว่างที่รอลูกค้ามาเลือกชม และซื้องาน
ศิลปะของเธอ เธอก็จะเอาหุ่นไม้แกะสลักทั้งตุ๊กตาสิงห์ ตุ๊กตาแมวดอกบัวที่
แกะสลักและขัดเรียบร้อยแล้วมาทาสี เดินเส้นแต่งลายที่ศาลากลางคลองซึ่ง
ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นจุดสาธิตงานหัตถกรรมให้แก่นักท่องเที่ยว
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และลูกค้าที่ต้องการมาซื้อสินค้าจากบ้านถวายไปขายต่ออีกทอดหนึ่ง
งานของเธอไม่มีวันหยุดแต่ดูเหมือนเธอจะไม่เหนื่อยล้าหน้าตายังคง

ยิ้มแย้มแจ่มใสยามที่มีลูกค้ามานั่งพูดคุยด้วยฉันไปถึงบ้านถวายตอนบ่ายแก่ๆ
เห็นเธอนั่งอยู่กลางศาลากลางคลองพร้อมกับหลานสาวอีกคนที่มาช่วยงานใน
วันหยุดขณะที่เธอนั่งคุยกับฉันสองมืออันเปลือยเปล่าของเธอก็ไม่หยุดหรือละ
จากการทำงานยงัคงจุม่สสีารพดัสลีงบนตุก๊ตาสงิห์ ไมแ้กะสลกัอยา่งตัง้อกตัง้ใจ
ฉับ...ฉับ....เธอปาดแปรงทาสีลงบนตัวสิงห์อย่างมั่นใจ ไม่ต่างจากศิลปินใหญ่
ด้วยว่าเธอทำอย่างนี้ทุกวันมาเกือบ35ปีแล้ว

“พี่ไม่เหม็นสีเหรอ”ฉันถามขึ้น
“ชินแล้ว อีกอย่างทำไงได้ มันเป็นอาชีพของเราถ้าเราไม่ทำก็ไม่มีเงิน

ลูกเรียน”พี่รัชนีตอบ เธอบอกว่าตอนนี้เธอก็เริ่มใส่ผ้าปิดจมูกบ้างบางครั้ง แต่
ไม่ได้ใส่ตลอดเวลา เนื่องจากบางทีก็ร้อนและอับเกินไป เพราะหลังจากที่ฟัง
รายการจากสถานีวิทยุชุมชนขุนคงทำให้เธอทราบถึงอันตรายของสารเคมีที่เธอ
สดูดมอยูท่กุวนั โดยเฉพาะในขัน้ตอนทีรู่ส้กึวา่อนัตรายมาก เชน่ตอนทาทนิเนอร์
และสีน้ำมัน

พี่รัชนีเล่าต่อว่าตอนที่ลูกเรียนหนังสือ เธอยิ่งต้องทำงานหนักกว่านี้
หลายเท่าตัวบางวันเลยเถิดไปจนถึงเที่ยงคืน เพราะต้องการเงินเพื่อส่งลูกเรียน
หลังจากลูกเรียนจบก็สบายขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังคงทำงานเช้าจรดเย็นอยู่เช่นเดิม

ฉันนั่งดูพี่รัชนีทำแล้วก็อดทึ่งไม่ได้ ตุ๊กตาสิงห์ที่มีการตกแต่งลวดลาย
ให้วิจิตรงดงามตามเอกลักษณ์ของคนบ้านถวายนั้นแต่ละตัวกว่าจะเสร็จพร้อม
ขายได้ ต้องทำงานหลายขั้นตอนทีเดียว เริ่มตั้งแต่ขัดให้เรียบ ทาสีรองพื้น
(สีน้ำ) ทาสีน้ำมัน แต่งเส้น แต่งลาย ทาสีน้ำมันอีกทีเพื่อให้เส้นแน่นไม่หลุด
แห้งแล้วก็ทาสีทองทาดำและขัดน้ำเพื่อทำให้เหมือนเก่า

ในขั้นตอนการผลิตเหล่านี้ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยขุนคงมีความเห็นว่า
ขั้นตอนที่ชาวบ้านต้องเสี่ยงภัยมากที่สุดคือ การใช้ทินเนอร์ สีน้ำมัน เมธิล-
แอลกอฮอล์ และแลกเกอร์ เพราะสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านระบบ
หายใจ นอกจากนี้ช่วงลงรักปิดทอง อย่างทองคำเปลวซึ่งชาวบ้านต้องสัมผัส



สาวๆบ้านถวายต้องใช้ชีวิตอยู่กับสีและทินเนอร์ทุกวัน
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เป็นประจำนั้นมีสารตะกั่วผสมอยู่ สารเคมีบางชนิดที่ใช้ในงานไม้ เช่นฟอร์มัล-
ดีไฮด์อาจทำให้ผู้หญิงมีความผิดปกติในเรื่องประจำเดือนและมีลูกยากด้วย 

ฉันบอกลาและขอบคุณพี่รัชนีที่เสียสละเวลาอันเร่งรีบให้สัมภาษณ์
พร้อมกับซื้อสินค้าหัตถกรรมของชาวบ้านสองฝั่งคลอง โดยไม่แม้แต่จะคิด
ตอ่รองราคาอกี เมือ่เหน็เบือ้งหลงัความเหนือ่ยยากของงานศลิปะทีไ่มเ่หมอืนงาน
ศิลปะของศิลปินใหญ่ที่เพียงแค่ปาดปลายพู่กันไปมาก็ได้ราคาสูงลิ่วต้นทุนที่
ชาวบ้านยังไม่เคยคิดรวมกับราคาสินค้า ปัญหาผลกระทบสุขภาพที่เกิดจาก
ทำงานความเจ็บป่วยระยะยาวล้วนเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นในปัจจุบันและไม่อาจ
ตีมูลค่าออกมาได้ 



ความเจ็บป่วยที่มองไม่เห็น 

สภาพการทำงานที่ต้องทำซ้ำๆ และเร่งรีบกับการผลิตชิ้นงานให้เสร็จ

ทำให้ชาวบ้านทำงานราวกับเครื่องจักร แม้ว่าจะเป็นงานที่ไม่ต้องเข้าไปอยู่ใน
โรงงานขนาดใหญ่ ออกไปทำงานไกลบ้านดูเหมือนเป็นอาชีพอิสระ เป็นนาย
ตัวเองจะเริ่มงานหยุดงานเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ความเป็นจริง ชาวบ้านก็ต้องเร่งงาน
อยู่ดี มิหนำซ้ำยังต้องเคร่งครัดกับตัวเองมากยิ่งกว่าการไปรับจ้างรายวันเสียอีก
เพราะกว่าจะได้ชิ้นงานแต่ละชิ้นเพื่อส่งต่อไปยังผู้สั่งสินค้าที่รับไปขายต่อก็ได้
ค่าแรงต่อชิ้นงานไม่สูงเลยเช่นการทำสีตุ๊กตาสิงห์ตัวหนึ่งถ้าขนาด10นิ้วจะ
ขายได้ตัวละ 250บาทถ้าขนาด8นิ้ว จะขายได้ตัวละ 200ถ้าพี่รัชนีทำงาน
ตั้งแต่เช้าจรดเย็นโดยไม่หยุดพัก 4 วัน จะได้ตุ๊กตาแค่ 10ตัว รายได้เฉลี่ยเมื่อ
หักต้นทุน เช่นพวกสีทินเนอร์ กระจกแต่งลายพี่รัชนีจะมีรายได้เพียงเดือนละ
5,000-6,000บาทเท่านั้นเองฉะนั้นถ้าทำมากก็จะได้เงินมากพี่รัชนีเล่าว่าถ้ามี
ออเดอร์เธอต้องทำงานดึกจนถึงเที่ยงคืนเลยก็มี เท่ากับว่าแทบไม่มีเวลาหยุด
แม้กระทั่งดูละครทีวีที่เธอชอบ 

ข้อมูลจากงานวิจัย “สภาพการทำงานและปัญหาสุขภาพของผู้ทำงาน
ไมแ้กะสลกั”โดยสสุณัหายิม้แยม้คณะพยาบาลศาสตร์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
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และเบ็ญจา จิรภัทรพิมลคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับ
ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระบุว่าชาวบ้านต้องทำงาน
อย่างหนักกว่าจะได้เงินในแต่ละเดือนมีทั้งที่รับจ้างเป็นรายวันซึ่งจะได้ค่าแรง
เฉลี่ยวันละ200-300บาทในช่วงเศรษฐกิจดีอาจจะได้ถึงวันละ500บาทเช่น
กรณีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งต้องทำงานตั้งแต่ 05.00 - 24.00 น. หรือบางทีก็
ไปถงึตหีนึง่ปจัจบุนัตอ้งเลกิทำเพราะมปีญัหาเปน็โรครดิสดีวงทวารนัง่แกะสลกั
นานไม่ได้แต่บางส่วนก็รับเหมาช่วงมาทำที่บ้านมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ4,000-
5,000 บาทต่อเดือน แต่ต้องทำงานมากกว่าวันละ 8 ชั่วโมง  และมีวันหยุด
เดือนละ2-3วันเท่านั้นบางครั้งก็ต้องทำจนตาสว่างเพราะถ้าส่งงานไม่ทันก็จะ
ถูกปรับอีกวันละ50บาทเป็นต้น  

สิ่งที่เราจะได้เห็นโดยทั่วไปเมื่อเข้าไปในบ้านถวายในช่วง4-5ปีก่อนคือ
ภาพของชาวบ้านที่ง่วนอยู่กับชิ้นงานเกือบจะตลอดเวลามีเวลาหยุดพักเพียง
ชัว่เวลากนิขา้วเทา่นัน้บางครัง้รบีกนิขา้วมอืทีเ่ลอะเปือ้นสกีห็ยบิอะไรตอ่มอิะไร
เข้าปากอย่างรวดเร็วจนขาดความระมัดระวังอย่างพี่รัชนีนั้น เธอเล่าว่าการทำ
งานที่ต้องแข่งกับการผลิตชิ้นงานให้ทันกับออเดอร์ของลูกค้า ทำให้เธอไม่ได้
ทำอาหารกินเองแล้วเธอจะซื้อกับข้าวถุงที่ตลาดแทน

บางบ้านที่ไม่มีร้านค้านั่งทำงานอยู่ในบ้านสภาพในบ้านที่ดัดแปลงมา
เปน็โรงงานกม็ไิดถ้กูออกแบบสำหรบัรองรบัการผลติงานหตัถกรรมเหลา่นี้ ดงันัน้
กลิน่สีและฝุน่จากการแกะสลกัจงึปะปนคละคลุง้อยูใ่นบรเิวณทีอ่ยูอ่าศยันัน่เอง
เนื่องจากชาวบ้านไม่มีทุนรอนมากพอที่จะลงทุนสร้างโรงงานให้ได้มาตรฐาน
บางบ้านที่มีการขยายกิจการมีออเดอร์จากลูกค้าเยอะขึ้นก็จะดีหน่อยคือมีการ
แยกโรงงานออกจากบ้านพักอาศัย

ภาวะความเจ็บป่วยผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก และคนแก่ จะแตกต่างกันไป
ขึน้อยูก่บัสภาพการทำงานผูห้ญงิสว่นใหญก่จ็ะเปน็แบบพีร่ชันคีอืตอ้งอยูก่บังาน
ลงสี เดินเส้นติดกระจกความเสี่ยงต่อสุขภาพก็จะเป็นเรื่องของภูมิแพ้ค่อนข้าง
มาก เพราะมือสัมผัสกับสีโดยตรง และต้องสูดเอากลิ่นสีและทินเนอร์ ทำให้มี
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ผลตอ่ระบบทางเดนิหายใจสว่นงานผูช้ายจะเปน็งานแกะและขดัหุน่ไมแ้กะสลกั
ก็จะเผชิญกับฝุ่น เสี่ยงต่อการเป็นโรคปอดและระบบทางเดินหายใจและจะมี
โรคที่เกิดจากการนั่งแกะสลักนานๆคือ โรคริดสีดวงทวาร กระเพาะปัสสาวะ
อักเสบปวดหลังปวดเอว เป็นต้นและอีกขั้นตอนหนึ่งที่ผู้ชายทำกันมากคือการ
ทาสีทินเนอร์กับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ทินเนอร์ถ้าใช้มากก็อาจจะถึงขั้นเสพติดสาร
โดยไม่รู้ตัว งานของคนแก่ก็จะเป็นงานตัดกระจกเป็นชิ้นเล็กๆสารปรอทที่ฉาบ
กระจกด้านหลังจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งและยังทำให้แสงสะท้อนเข้าตาด้วยซึ่ง
จะมีผลต่อสายตาของชาวบ้าน

“ชาวบ้านมาหาหมอเป็นโรคภูมิแพ้กันมากก็เป็นการดูแลรักษาตัวเอง
ตามอาการ”สานิตย์ชัยชมภูหัวหน้าสถานีอนามัยขุนคงกล่าว

สานิตย์เล่าว่าอาการเจ็บป่วยของชาวบ้านโดยทั่วๆ ไปไม่ได้มีอาการ
รุนแรง รักษาไปตามอาการ เช่น เป็นภูมิแพ้ เป็นหวัด เป็นต้นบางรายที่เป็น
หนักๆ เช่นว่าเป็นมะเร็งเสียชีวิตนั้น ก็จะไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นโรคที่เกิดจาก
การทำงาน

ในงานวิจัยของสุสัณหาและเบ็ญจาระบุถึงความเสี่ยงจากการทำงาน
ไม้แกะสลักว่ามีทั้งที่เกิดจากกระบวนการผลิต เช่น ฝุ่น ควัน ความร้อน แสง
กลิ่น และขยะ ขณะเดียวกันก็เกิดจากการได้รับอันตรายจากเครื่องจักรและ
อุปกรณ์จากการทำงานเช่นสิ่ว เลื่อยเหล็กและตะปูพบว่ามีชาวบ้านจำนวน
ไม่น้อยที่ประสบอุบัติเหตุจนนิ้วขาดบ้าง โดนหุ่นไม้แกะสลักล้มทับร่างกายบ้าง
เป็นต้น

ไม่เฉพาะแต่ผู้ทำงานไม้สลักเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากการทำงาน
คนในครอบครัว คนในชุมชนที่ไม่ได้ทำงานก็ได้รับผลกระทบด้วย อ.สุสัณหา
เล่าว่า บ้านที่เลี้ยงเด็กอ่อนจำเป็นต้องผลักเด็กออกจากครอบครัวไปอยู่สถาน
รับเลี้ยงเด็ก เพราะถ้าอยู่ในบ้าน ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่ฝุ่นและกลิ่นสี เด็กก็
จะแพ้ง่ายมาก

“งานที่ชาวบ้านทำเป็นงานหนักไม่ใช่ในแง่ของงานแต่เป็นงานหนักใน
แง่ของผลกระทบทางด้านสุขภาพ เพราะเขาจะต้องผชิญอยู่กับสภาพแวดล้อม
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พวกกลิ่น สี สารเคมีเป็นเวลานานซึ่งเมื่อสะสมเป็นเวลานานๆก็จะทำให้เกิด
โรคสารพัดและยังมีผลต่อสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เปลี่ยนไป เช่นบางบ้านมี
เตาเผาเพื่อทำให้เนื้อไม้แห้งทำให้อากาศเปลี่ยนแปลงผู้หญิงบางคนที่ทำงาน
เวลามือเลอะสีโดยเฉพาะสีน้ำมันน้ำสบู่ล้างก็ไม่ทันใจต้องใช้เบนซินล้างมันก็
กัดมือเป็นต้น”อ.สุสัณหากล่าว

ภายหลังจากที่สังเกตเห็นว่าสภาพการทำงานของชาวบ้านประกอบกับ
การละเลยในเรื่องการดูแลป้องกันในด้านสุขภาพ อ.สุสัณหาจึงเกิดความคิดว่า
น่าจะลองชวนชาวบ้านมาทำโครงการวิจัยทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ชาวบ้านเห็น
ปัญหาของตัวเองโดยสอดแทรกวิธีการมองเรื่องสุขภาพเข้าไปในชุมชน



เปลี่ยนวิธีคิด สุขภาพมาก่อน เงินทีหลัง 

สมพลมะจันทร์แพทย์ประจำตำบลของสถานีอนามัยขุนคงวัยกว่า50

ปี ที่เดิมเคยมีอาชีพทำไม้แกะสลักเล่าให้ฟังว่า อาชีพทำไม้แกะสลักทำให้เขา
ต้องเจ็บป่วยหนักด้วยโรคหอบหืดอยู่นานเกือบ20ปี

“เวลาอาการหอบหืดกำเริบจะแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกยิ่งเวลาฝนตก
อากาศชืน้อาการหอบหดืยิง่กำเรบิ”สมพลเลา่ถงึอาการเจบ็ปว่ยของตนเองทีเ่กดิ
จากการสัง่สมมานานวา่ โรคหอบหดืเริม่แสดงอาการชดัเจนราวปี2530ตอนนัน้
เขามีอายุประมาณ29ปี ทำอาชีพแกะสลักไม้มาแล้ว 10กว่าปี หลังจากนั้น
ก็ต้องเดินทางไปๆมาๆ โรงพยาบาลมหาราช (โรงพยาบาลสวนดอก) จังหวัด
เชียงใหม่เกือบทุกอาทิตย์เพื่อรับการรักษา เสียค่าใช้จ่ายทั้งค่ายา ค่ารักษา
พยาบาล และค่าเดินทางโดยเฉลี่ยอาทิตย์ละ 400-500 บาท ตกเดือนละ
-2,000บาทช่วงเจ็บป่วยแรกๆก็ยังคงทำงานอาชีพไม้แกะสลักอย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่งมีทีมพยาบาลของอาจารย์สุสัณหามาทำวิจัยในหมู่บ้าน เขาและคน
ในชุมชนก็เริ่มตื่นตัวมากขึ้นว่าการหาเงินที่มากขึ้นไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
เลย
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 “การทำงานวิจัยของเราใช้หลักการการมีส่วนร่วมของชุมชนตั้งแต่การ
มองปัญหา เมื่อชาวบ้านรู้ปัญหาของเขาเอง เขาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและ
ตระหนักว่าต้องดูแลสุขภาพของตนเอง”อาจารย์สุสัณหาหัวหน้าโครงการวิจัย
“การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานนอกระบบ งานไม้แกะสลัก
ในเรื่องในสภาพการทำงานและสุขภาพ”เล่าให้ฟัง

หัวใจสำคัญของโครงการวิจัยได้รับทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยจาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวัจัย(สกว.)และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)คือการนำแนวคิดด้านสุขภาพเข้าไปในชุมชนนั่นคือ
ให้ชาวบ้านเกิดการวิเคราะห์ปัญหาผลกระทบสุขภาพของตนเองมากกว่าที่จะมี
ความคิดแต่เพียงการหารายได้เพียงด้านเดียว ซึ่งเดิมก่อนหน้าที่จะมีโครงการ
วิจัย วิธีคิดของชาวบ้านที่มีอาชีพไม้แกะสลักการหารายได้เนื่องจากแรงบีบรัด
ทางเศรษฐกิจที่จะต้องส่งลูกเรียน ใช้หนี้สินบ้าง ดังนั้น อ.สุสัณหายอมรับว่า
ไมใ่ชเ่รือ่งงา่ยนกัทีจ่ะปรบัเปลีย่นทศันคตขิองคนทีห่ายใจเขา้ออกเปน็การหาเงนิ
อยู่กับการเร่งผลิตชิ้นงานในแต่ละวันจนแทบไม่มีเวลาแม้แต่จะไปวัดอันเป็น
แหล่งที่จะกล่อมเกลาจิตใจให้ชาวบ้านกลับมาอยู่กับตัวเองและมีชีวิตที่สมถะ
พอเพียงมากขึ้นหรือพักผ่อนรื่นรมย์บ้าง

ชาวบ้านตำบลขุนคงก็ไม่ต่างจากคนในเมือง และชาวบ้านอื่นทั่วไปที่
ถูกกระหน่ำจากการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่เศรษฐกิจบูม 10 กว่าปีก่อน
อาชีพหัตถกรรมไม้แกะสลักทำให้ชาวบ้านมีเงินทองใช้ ใครขยันคนนั้นก็ได้เงิน
ยิง่ทำใหช้าวบา้นแทบจะไมค่ดิหว่งใยสขุภาพของตนเอง เจบ็ปว่ยเลก็ๆนอ้ยๆก็
หายากนิรกัษาไปตามอาการไมแ่มแ้ตจ่ะฉกุคดิวา่สิง่ทีท่ำซำ้ๆอยูท่กุวนัจะกลาย
เป็นปัญหาสุขภาพระยะยาวและเงินที่หามาได้ในช่วงวัยหนุ่มนั้นจะกลายเป็น
เงินที่ต้องจ่ายในอนาคตและบางทีอาจต้องจ่ายมากกว่าที่หามาได้เสียด้วยซ้ำ

“เราไม่ได้มองแต่ปัญหาแต่เราต้องมองว่าชาวบ้านเขามีศักยภาพด้วย
ต้องเอาทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม แล้วปล่อยให้ชาวบ้านคิดเองให้ได้ เมื่อ
เห็นปัญหาด้วยตัวเขาเองเขาจะปรับเปลี่ยน”อ.สุสัณหาเล่าต่อ
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กระบวนการทำงานวิจัยจึงเริ่มต้นด้วยการให้ชาวบ้านเป็นนักวิจัยเอง
คือไปติดตามผลกระทบสุขภาพโดยใช้เยาวชนเข้าไปเก็บข้อมูลถามพ่อแม่ของ
เขาเองเพราะถ้าเริ่มจากผู้ใหญ่นั้นค่อนข้างยากเนื่องจากทุกลมหายใจเข้าออก
คือ “ชิ้นงาน” กระบวนการทำงานวิจัยจะทำให้ชุมชนเรียนรู้ปัญหาสุขภาพของ
ตนเองเห็นว่าอะไรเป็นปัญหาและเริ่มสนใจที่จะแก้ปัญหาสุขภาพ

สมพลเลา่วา่ เขาใชต้วัเขาเองเปน็บทเรยีนใหแ้กค่นอืน่ๆ ในชมุชน เพราะ
จริงๆแล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือค่าใช้จ่ายสุขภาพที่เกิดขึ้น เมื่อเทียบกับรายได้
ที่หามาได้ในแต่ละเดือนนั้นไม่คุ้มกันเลย เช่นตัวเขาเองช่วงที่ทำงานหนักมากๆ
มีรายได้ประมาณเดือนละ 6,000-7,000บาทแต่ต้องแลกกับความเจ็บป่วย
ที่เรื้อรัง และค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า  20,000

“พอได้เข้าร่วมกระบวนการกับโครงการวิจัยทำให้ผมเห็นความสำคัญ
จะป้องกันตัวเองมากขึ้นเริ่มจากมีผ้าปิดจมูกเวลาที่ต้องแกะสลักและหาผ้ามา
กันฝุ่นไม่ให้พัดไปในบริเวณตัวบ้านเวลาที่ลมพัดมาและตอนฝนตกอากาศชื้น
ก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ทำงานแกะสลักเพราะจะแพ้ง่ายมากเวลาที่หอบหืดขึ้น
ต้องรีบกินยาโดยทันที”

ปัจจุบันสมพลมีอาการดีขึ้นและกลายเป็นวิทยากรประจำตำบลที่คอย
ตระเวนไปตามชุมชนเพื่อบอกเล่าประสบการณ์ของตนเองกับคนอื่นๆ ในชุมชน
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน การหาเครื่องช่วยป้องกันก็ช่วยทำให้
โรคหอบหืดของสมพลดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และค่าใช้จ่ายก็ลดลงปัจจุบันเขา
แทบไม่ต้องกินยาดังกล่าวแล้วยกเว้นเวลาที่อากาศชื้นมากๆเท่านั้นและยังคง
ทำอาชีพไม้แกะสลักควบคู่กับการเป็นแพทย์ประจำตำบลขุนคงไปด้วย


เมือ่โครงการวจิยัเสรจ็สิน้ในระยะที่1(ปี2547)ชาวบา้นเหน็พอ้งตอ้งกนั

ในการตัง้“คณะกรรมการดแูลสขุภาพตนเองของผูท้ำงานไมแ้กะสลกั”ทีป่ระกอบ
ด้วยตัวแทนจากทุกกลุ่มในชุมชนทั้งผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านกำนันอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยครู เยาวชนและ
วิทยุชุมชนขึ้นมาทำหน้าที่ในการติดตามผลกระทบสุขภาพและรณรงค์ให้กลุ่ม
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ผ้าปิดจมูกอาจจะทำงานให้ไม่ถนัดนัก
แต่ก็เป็นอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นที่ได้ผลดี
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แรงงานมีความตื่นตัวต่อการดูแลตนเอง
“สิ่งที่ได้จากการทำงานวิจัยแรกคือ เขาเริ่มเห็นปัญหา เห็นแนวทางที่

จะแก้ปัญหาผลกระทบสุขภาพซึ่งไม่ใช่ต่อตัวเองเท่านั้นแต่ยังคำนึงถึงคนที่อยู่
ในชุมชนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพนี้ด้วย”อ.สุสัณหาเล่า

แม้ว่าการทำวิจัยในระยะแรก ชาวบ้านที่มีอาชีพไม้แกะสลักยังไม่
ทั้งหมดแต่ในส่วนของผู้นำชุมชนก็เริ่มตื่นตัวแล้วดังนั้นโครงการจึงมีการขยับ
ต่อโดยในปีที่ 2 เน้นที่การรณรงค์ให้คนทั้งชุมชนร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จริงจัง



เปลี่ยนความคิดจากผู้นำ  

การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของคนในชมุชน โดยเฉพาะในชมุชนภาคเหนอื

นัน้ชาวบา้นสว่นใหญจ่ะเชือ่ผูน้ำชมุชนคอ่นขา้งมากดงันัน้คณะวจิยัพยายามดงึ
ผู้นำชุมชน เช่น กำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมด้วยผู้ใหญ่บ้านของแต่ละ
หมู่บ้านซึ่งมีทั้งหมด9หมู่บ้านในตำบลขุนคงและกำนันตำบลขุนคงเข้ามาร่วม
กระบวนการและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน

“การใชว้ธิใีหผู้ใ้หญบ่า้นกำนนัเขา้มารว่มโครงการ เพราะลกูบา้นจะเชือ่
ผู้ใหญ่บ้านและกำนันจะต้องทำเป็นตัวอย่างให้ลูกบ้านเห็นก่อนชาวบ้านจะเริ่ม
ทำตามเอง”ทองคำทอนทะษรกำนันตำบลขุนคงคนปัจจุบันให้ความเห็นกรณี
ที่มีการดึงผู้นำชุมชนทั้ง9หมู่บ้านในตำบลขุนคงมาร่วมโครงการไม่จำเพาะแต่
บ้านถวายและบ้านต้นแก้ว

“ถ้าให้นักวิชาการไปพูดชาวบ้านก็ไม่เชื่อ” อ.สุสัณหาเล่าถึงความคิดที่
ดึงผู้นำชุมชนเข้าร่วมการทำงานวิจัยหลังจากที่แกนนำรับรู้ถึงอันตรายขั้นตอน
การผลิตที่ส่งผลกระทบกับสุขภาพ ก็จะมีการนำข้อมูลนี้คืนกลับไปสู่ชุมชน
ระหวา่งนัน้ทางโครงการกม็กีารพฒันาคูม่อืการรณรงคไ์ปพรอ้มกนัดว้ยคูม่อืไหน
ที่ทดลองใช้แล้วไม่น่าสนใจก็จะมีการปรับแก้ไปพร้อมๆกับชาวบ้าน
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สวุรรณโปธิอดตีกำนนัตำบลขนุคงทีเ่ขา้รว่มโครงการตัง้แตเ่ริม่ตน้เลา่วา่
“ชว่งแรกๆชาวบา้นทำงานกไ็มช่อบใสเ่ครือ่งปอ้งกนัตนเอง ไมใ่สห่นา้กาก ไมใ่ส่
ถุงมือ ส่วนขยะ เช่น กระป๋องสีก็ทิ้งกันไปเรื่อย เพราะยังไม่ตระหนักถึงพิษภัย
ของสารเคมีและอันตรายที่พวกเขาจะได้รับในระยะยาว”

แต่ผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถเข้าไปคุยกับลูกบ้านของ
ตนเองได้ เมือ่เขาเริม่ตระหนกัถงึอนัตรายจากการทีไ่มป่อ้งกนัตนเองจากสารเคมี
โดยเฉพาะพวกทินเนอร์ แอลกอฮอล์ และฝุ่นที่เกิดจากการขัดไม้ เขาก็จะ
โน้มน้าวใจลูกบ้านให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ระยะหลังประมาณกลางปี
เป็นต้นมาชาวบ้านเริ่มใส่หน้ากากถุงมือ ส่วนขยะจำพวกกระป๋องสี กระป๋อง
ทินเนอร์ก็ติดต่อบริษัทจากภายนอกให้มารับซื้อ

สุวรรณเล่าว่าในตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านจะร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
ไปเยี่ยมเยียนลูกบ้านทุกสัปดาห์ โดยแต่ละครั้งของการเยี่ยมเยียนก็จะรณรงค์
ให้ความรู้ถึงพิษภัยอันตราย ความเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้นจากการทำงาน มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านเห็นถึงอันตรายที่มองไม่เห็น

ชาวบ้านเริ่มจะอยากรู้มากขึ้นว่าในแต่ละขั้นตอนการผลิตไม้แกะสลัก
อะไรบ้างที่เป็นอันตรายมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร ตอนนั้นทางโครงการ
จากคณะพยาบาลฯมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็มาช่วยพัฒนาคู่มือสำหรับนำไป
ใช้ในการรณรงค์พูดคุยกับชาวบ้าน คู่มือดังกล่าวจะทำร่วมกับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เมื่อผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเอาไปใช้ แล้วรู้สึกไม่
สอดคลอ้งกบัชมุชนกจ็ะมาเสนอใหป้รบัเปลีย่นได้โดยเฉพาะภาษาทีเ่ปน็วชิาการ

สุวรรณเล่าต่อว่า การปรับเปลี่ยนของชาวบ้านนั้นเป็นลักษณะค่อยๆ
เปลีย่นและสิง่ทีจ่ะทำใหช้าวบา้นเกดิความตืน่ตวัมากทีส่ดุคอื “ตอ้งเหน็ตวัอยา่ง
และกระทบความรู้สึกแรงๆ เช่น กรณีประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตจากการ
ทำงาน”ดังนั้นชาวบ้านจึงมีการแลกเปลี่ยนกับทีมวิจัยที่จะนำกรณีศึกษาของ
คนที่ได้รับผลกระทบสุขภาพจากการทำงาน เช่น กรณีผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุจาก
การทำงานจนนิ้วขาด ผู้ใหญ่บ้านซึ่งป่วยเป็นโรคริดสีดวงทวาร ไม่สามารถนั่ง
ทำงานได้เป็นต้น
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กจิกรรมรณรงคน์ัน้อ.สสุณัหาเลา่วา่เปน็สสีนัทีช่าวบา้นจะรว่มกนัคดิคน้
และออกแบบเองให้เหมาะกับท้องถิ่นของตน เช่นว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่จะให้
ความเคารพและศรัทธาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ดังนั้นในช่วง 60 ปี
ครองราชย์ ชาวบ้านก็คิดออกแบบจัดงานใหญ่เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภาพของ
แรงงานขึ้นมาในชุมชน จัดงานในชื่อว่า “เทิดไท้ในหลวง ห่วงใยสุขภาพ” ซึ่ง
ในงานนั้นได้ผลดีและเป็นการเปลี่ยนบ้านถวายไปเป็นภาพลักษณ์อีกแบบหนึ่ง
จากทีท่กุปเีคยจดังานสง่เสรมิการซือ้ขายสนิคา้สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วกก็ลายเปน็
งานรณรงค์เพื่อให้ชาวบ้านหันมาใส่ใจสุขภาพแทนซึ่งมิติใหม่ที่สะท้อนให้เห็น
ถึงการปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดของชาวบ้านโดยแท้



โรงเรียน - อบต. - สถานีอนามัย - ผู้ประกอบการช่วยหนุน 

ความต่อเนื่องของการขยายความคิดเรื่องสุขภาพและได้นำเรื่องการ

ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเข้ามาใช้ในชุมชนอย่างต่อเนื่องแกนกลางที่จะ
ทำให้มิติดังกล่าวเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่องอยู่ที่หน่วยงานสำคัญในท้องถิ่น เช่น
โรงเรียน อบต. สถานีอนามัย และที่ขาดไม่ได้คือ ผู้ประกอบการ (หมายถึง
เจ้าของโรงงาน)ทั้งหลายต้องให้ความร่วมมือด้วย

“เราเน้นให้เด็ก เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการดูแลสุขภาพ
เข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นจากการทำงานไม้แกะสลัก เมื่อเด็กๆ
ทราบผลกระทบ เด็กๆ จะเป็นตัวสื่อสารไปถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องของตนเองอีก
ทอดหนึ่งเมื่อเด็กพูดผู้ใหญ่จะเปลี่ยน”วัชรินทร์บุญเรืองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านต้นแก้ว ที่เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสุขภาพของชาวตำบลขุนคง
เล่าถึงการที่โรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมดังกล่าว

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านต้นแก้วมีการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องใน
เรื่องโรคภัยและพิษภัยจากสารเคมีที่เกิดจากการทำงานไม้แกะสลักและยังมี
ส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ข่าวสารกับชุมชน เช่น การจัดบอร์ดนิทรรศการใน
บริเวณสนามกีฬาของโรงเรียนซึ่งก็คือสนามกีฬาของคนในชุมชนด้วยชาวบ้าน
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จะเข้ามาเล่นกีฬาในสนามนี้อยู่แล้ว การทำงานอย่างต่อเนื่องทำให้ได้ความรู้
ความเข้าใจมากขึ้น

ในส่วนของสถานีอนามัยตำบลขุนคงเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยจะร่วมกับ
ผู้ใหญ่บ้านเดินสายไปเยี่ยมลูกบ้านและสถานประกอบการขนาดเล็กด้วยการ
ตรวจสุขภาพพร้อมกับแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการทำงาน
เช่น ท่านั่ง ท่ายืนที่ถูกวิธีในการทำงานไม้แกะสลัก การสวมหน้ากาก ถุงมือ
ใส่เสื้อแขนยาวในขั้นตอนการผลิตที่ต้องใช้สารเคมี เช่น สี ทินเนอร์ แลกเกอร์
และแอลกอฮอล์

“จากการที่ไปคุยกับชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง ช่วงปีที่ 2 ของการรณรงค์
ให้ความรู้ ชาวบ้านเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อก่อนเขาก็จะบ่นว่าใส่ผ้าปิด
จมูกแล้วร้อนทำงานไม่สะดวกหรือใส่ผ้าปิดจมูกเหมือนกันแต่ใส่ไม่ถูกวิธี เช่น
ตอนทำงานเขาก็จะสวมผ้าปิดจมูก แต่พอพักเที่ยงถอดผ้าปิดจมูกเพื่อกินข้าว
กลับแขวนไว้ในบริเวณที่มีฝุ่นมาจับได้ง่ายกลับมาทำงานอีกทีก็เอาผ้าที่เต็มไป
ด้วยฝุ่นมาใช้อีกก็เท่ากับว่าไม่ได้ป้องกันอะไรเลยบางรายก็อ้างว่าถ้าใส่ถุงมือ
ทำงานสีจะทำให้ไม่สะดวกเพราะเป็นงานละเอียดต่อมาชาวบ้านเริ่มตระหนัก
มากขึน้วา่ขัน้ตอนทีเ่ปน็อนัตราย เขากจ็ะใสเ่ครือ่งปอ้งกนัเปน็ระยะๆ” เจา้หนา้ที่
สถานีอนามัยขุนคงเล่าให้ฟังถึงกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวบ้าน
ภายหลังจากที่ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเข้าไปในชุมชน

ทุกๆ วันงานหลักของสถานีอนามัย เปรียบเสมือนคนที่ต้องเฝ้าระวัง
ปัญหาผลกระทบสุขภาพของคนในชุมชนซึ่งเธอบอกว่าแม้จะมีการรักษาตาม
อาการ แต่ทางสถานีอนามัยก็พยายามทำสถิติความเจ็บป่วยของคนในชุมชน
อยา่งตอ่เนือ่งและเธอยงัเหน็วา่ถา้ชาวบา้นไมป่รบัเปลีย่นพฤตกิรรมในระยะยาว
คงไม่พ้นต้องจ่ายเงินเพื่อดูแลสุขภาพตนเองอย่างหนัก

บทบาทที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง และยังสามารถนำงบประมาณมาใช้ได้
คือ อบต. สุวรรณเล่าว่าภายหลังการรณรงค์และจัดทำแผนการดูแลสุขภาพ
ตำบลขุนคงแล้ว ชาวบ้านก็พยายามเขียนโครงการของบจาก อบต.มาจัดการ
เรื่องขยะหลังจากนั้นเมื่อ อบต.ขุนคง เห็นความสำคัญก็ได้นำเรื่องสุขภาพไป
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บรรจุไว้ในแผนของอบต.อีกด้วยจากเดิมที่เคยนำงบประมาณไปใช้ในแง่ของ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวหรือไปใช้สิ่งปลูกสร้างโดยไม่จำเป็น

 

วิทยุชุมชน สื่อสารเพื่อสุขภาพ 

ระหว่างการทำงานไม้แกะสลัก ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องใช้สมาธิจดจ่อ

กบัการทำงานจากงานศกึษาวจิยัของคณะวจิยัพบวา่ชาวบา้นสว่นใหญใ่ชเ้วลา
โดยเฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่าวันละ8-10ชั่วโมงในการทำงานการใช้สมาธิต้องเพ่ง
สายตาอยู่กับชิ้นงานทำให้สื่อทีวีแม้จะทรงพลังสำหรับชาวบ้านทั่วไปแต่กลับ
ไมใ่ชส่ือ่ทีเ่หมาะสมกบัชาวบา้นกลุม่นี้ สือ่ทีช่าวบา้นนยิมกลบัเปน็เสยีงตามสาย
จากหอกระจายข่าวและวิทยุ

“เราผลิตวีซีดีขึ้นมาเหมือนกันแต่ชาวบ้านเขาจะไม่มีเวลาดูเลย เพราะ
เสร็จจากภาระกิจงาน เขาก็อยากจะนอนพักผ่อนแล้ว วีซีดีเราจะใช้ตามเวที
ประชุมสัมมนาและที่ได้ผลดีคือนำไปเปิดในสถานีอนามัย ระหว่างที่ชาวบ้าน
เขามารอเพื่อตรวจรักษา”อ.สุสัณหาวิเคราะห์ให้ฟัง

ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน จึงมักใช้หอกระจายข่าวของหมู่บ้านในการรณรงค์
ให้ความรู้ด้านสุขภาพกับชุมชนอย่างไรก็ตามการใช้หอกระจายข่าวตลอดเวลา
นั้นเป็นไปไม่ได้ เพราะเสียงจะรบกวนชุมชนและนักท่องเที่ยวจนกระทั่งชุมชน
ในตำบลขุนคงร่วมกับเจ้าอาวาสวัดเดชดำรงตำบลขุนคง ก่อตั้ง “สถานีวิทยุ
ชุมชนคนหางดง” ขึ้นมาในปี 2548คลื่นความถี่ 90.5MHzและมีการจัดตั้ง
อาสาสมัครจัดรายการวิทยุชุมชนสื่อวิทยุชุมชนจึงกลายเป็นที่นิยมของผู้ทำงาน
ไม้แกะสลักอย่างมาก

สถานีวิทยุชุมชนคนหางดงก่อตั้งด้วยเงินทอดผ้าป่าเพียง30,000บาท
ก่อตั้งมาจากชาวบ้านในตำบลขุนคงไม่เฉพาะแต่ชาวบ้านที่มีอาชีพแกะสลักไม้
เท่านั้นความจริงกลุ่มชาวบ้านที่ตื่นตัวและก่อตั้งสถานีวิทยุชุมชนดังกล่าวเป็น
กลุ่มชาวบ้านที่อยู่ในเครือข่ายการจัดการน้ำและการจัดการขยะในเขตอำเภอ
หางดงทั้งอำเภอมีคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุชุมชนที่ประกอบด้วยหลาย
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ภาคส่วนเช่นเจ้าอาวาสวัดเดชดำรงกรรมการหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันเช่น
อดีตกำนันสุวรรณ โปธิ ซึ่งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผู้ทำงานไม้แกะสลักก็เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของสถานีวิทยุชุมชนด้วย
มีผลทำให้มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการรณรงค์ด้านสุขภาพเข้าไปในวิทยุ
ชุมชน  และยังมีการดึงดีเจวิทยุชุมชนไปร่วมฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
ของคนทำงานให้มาช่วยเผยแพร่ต่ออีกทอดหนึ่ง

“เราส่งเยาวชนจากโรงเรียนบ้านต้นแก้วเข้าไปร่วมอบรมเพื่อเป็นนักจัด
รายการวทิยชุมุชนรว่มกบัสถานีจนกระทัง่เกดิดเีจขึน้มาวทิยชุมุชนจะเขา้มาชว่ย
รณรงค์เรื่องสุขภาพของผู้ใช้แรงงานได้มาก” กำนันทองคำพูดถึงความสำคัญ
ของวิทยุชุมชน

ชว่งแรกๆทางโครงการวจิยัจดัทำซดีเีสยีงใหค้วามรูด้า้นสขุภาพกบัชมุชน
ส่งผ่านสถานีวิทยุชุมชนคนหางดง ต่อมาก็เริ่มมีการพลิกแพลง คิดค้นการ
สื่อสารที่เข้าถึงชาวบ้านมากขึ้น โดยการเชิญศิลปินพื้นบ้านมาคิดค้นละครวิทยุ
ขึ้นมา

“ได้ผลดีมาก เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่จะไม่ชอบอะไรที่เป็นวิชาการ”
อ.สุสัณหาช่วยเสริม

ปัจจุบันชาวบ้านยังคงใช้สถานีวิทยุชุมชนอย่างต่อเนื่องในการสื่อสาร
ด้านสุขภาพให้แก่ผู้ใช้แรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยโรงเรียนก็จะเข้ามาช่วยเสริม
ฝึกดีเจรุ่นใหม่ๆ ไปให้สถานีวิทยุชุมชนไม่ขาดการเข้าไปจัดรายการจะมีการนำ
ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพไปเผยแพร่ให้ชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง

อ.สุสัณหามีความเห็นต่อบทบาทของวิทยุชุมชนว่า “สิ่งที่เราคาดหวัง
คือ เมื่อชาวบ้านรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตอกย้ำอย่างต่อเนื่อง เขาจะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม”

อย่างไรก็ตาม สถานีวิทยุชุมชนก็เผชิญกับโจทย์ที่ท้าทายหลายเรื่อง
เนื่องจากกฎหมายยังไม่รับรองขณะเดียวกัน เสาอากาศของสถานีก็ต่ำกว่าเสา
อากาศของสถานหีลกัของภาครฐัและเอกชนอยา่งมากมผีลทำใหเ้กดิคลืน่แทรก
อยู่เป็นประจำ
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วิทยุชุมชนแหล่งสาระด้านสุขภาพของชาวบ้านถวาย
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โจทย์ท้าทาย 

“ตอนนี้ไม่ได้แกะสลักแล้ว เพราะทำไม่ไหว อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่ดี

นั่งนานๆก็ปวดหลังปวดเอวไปหมดจะอาศัยคนหนุ่มอย่างลูกหลานก็ไปเรียน
หนังสือในเมืองหมด เขาทำงานได้เงินเดือนสูงๆ ไม่ต้องทำงานหนักสบายกว่า
จึงไม่มีใครสืบทอดวิชาก็เลยเปลี่ยนไปรับซื้อหุ่นไม้แกะสลักจากแถวลำพูนบ้าง
ลำปางบ้าง เราก็แค่จ้างคนในบ้านมาทาสี และทำขั้นตอนอื่นๆ ต่อ” วิเชียร
ญาติจอมอินทร์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านถวายคนปัจจุบันเล่าให้ฟังถึงสถานการณ์ที่เริ่ม
เปลีย่นไปของคนบ้านถวาย

เมื่อเริ่มหาคนทำแกะสลักยากมากขึ้น รวมไปถึงคนที่รับจ้างทาสี ลงรัก
ปิดทองก็จะมีแต่คนที่มีอายุวัยกลางคนเป็นส่วนใหญ่คืออายุระหว่าง30-55ปี
ส่วนคนรุ่นใหม่ที่จะมาสืบทอดอาชีพของพ่อแม่เป็นไปได้ยากเนื่องจากชาวบ้าน
นิยมส่งลูกหลานเรียนหนังสือสูงๆ จึงพบว่าชาวบ้านถวายจำนวนไม่น้อยที่เริ่ม
เปลี่ยนบทบาทจากผลิตเอง จำหน่ายและขายส่งเอง กลายเป็นผู้ประกอบการ
มากขึ้นคือเป็นคนหาออเดอร์สินค้า และกระจายงานเป็นส่วนๆ ให้กับแรงงาน
ซึ่งส่วนใหญ่มักจะไปรับแรงงานข้ามชาติมาทำงานที่คนบ้านถวายไม่ทำกันแล้ว
แนวโน้มของการขยายตัวของแรงงานก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

โจทยใ์หมท่ีท่า้ทายชมุชนบา้นถวายและคณะกรรมการฯคอืการทำงาน
รณรงค์เรื่องสุขภาพกับแรงงานข้ามชาติ จุดยืนที่เปลี่ยนไปจากการเป็นผู้ผลิต
มาสู่การเป็นผู้ประกอบการ การผลักดันให้เกิดสถานประกอบการตัวอย่างที่
คำนึงถึงสุขภาพของผู้ใช้แรงงานที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเดียวกัน จึงเป็นแนวคิด
ที่เริ่มพูดคุยกันมากขึ้นในหมู่คณะกรรมการฯ

อย่างไรก็ตามแนวคิดจะทำสถานประกอบการต้นแบบซึ่ง อ.สุสัณหา
ยอมรับว่ายากมากยังทำได้แค่แนวคิด เพราะการลงทุนทำสถานประกอบการ
ให้ปลอดภัยมีสภาพแวดล้อมที่ดี ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงสำหรับชาวบ้าน
เช่นมีสถานประกอบการแห่งหนึ่งคิดที่จะแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นจากการแกะสลักไม้
ด้วยการจะสร้างโรงเรือนอีกโรงสำหรับเป็นที่เก็บฝุ่นโดยเฉพาะ เมื่อฝุ่นจากการ
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แกะสลักไม้ฟุ้งขึ้น เขาก็จะใช้น้ำพ่นและใช้พัดลมขนาดใหญ่เป่าให้ฝุ่นไปอยู่อีก
โรงหนึ่ง เมื่อต้องลงทุนสูง โครงการดังกล่าวก็ยังต้องชะลอออกไปก่อน เป็นต้น
แต่สิ่งที่สถานประกอบการเริ่มได้เลยก็คือ การกระตุ้นให้คนงานใส่เครื่องมือ
ป้องกันเวลาทำงานเช่นผ้าปิดจมูกสวมถุงมือใส่เสื้อแขนยาวการทำท่านั่งให้
ถูกวิธี 

นอกเหนือจากปัญหาแรงงานข้ามชาติที่ขยายตัวมากขึ้นแล้วปัญหา
ใหม่ๆ ที่ชุมชนต้องลุกขึ้นมาจัดการในด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพคือปัญหา
ที่มาจากโรงงานขนาดใหญ่ที่เป็นของนายทุนจากภายนอกที่เข้ามาตั้งอยู่รอบๆ
ชุมชน โดยโรงงานเหล่านี้จะรวบรวมสินค้าของชาวบ้านไปอีกทอดหนึ่ง เพื่อส่ง
ไปขายยังต่างประเทศส่วนใหญ่โรงงานจะเน้นผลิตเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ ส่วน
งานแกะสลักก็จะรับซื้อจากชาวบ้าน ซึ่งขั้นตอนของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ก็มี
การพัฒนาเทคนิคใหม่ๆมากขึ้นมีการใช้สารเคมีชนิดใหม่ เช่นการใช้สารเคมี
เพื่อฟอกไม้ให้ขาว “เวลาทำสี เขาจะเทน้ำชะล้างสีลงในลำน้ำแม่ตาช้างที่ไหล
ผ่านหมู่บ้าน อันตรายมาก เรามองดูอยู่และเห็นว่าน้ำเริ่มเสีย” สุวรรณเผยถึง
อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่กำลังคืบคลานเข้ามา ซึ่งเขา
เชื่อว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต 


ฉันเดินทางออกจากบ้านถวาย  พร้อมกับผ่านโรงงานขนาดใหญ่ที่ตั้ง

เรียงรายอยู่รอบชุมชน สภาพของโรงงานดูไม่ต่างจากสภาพของโรงงาน
อุตสาหกรรมจำนวนมากที่ตั้งโอบล้อมชุมชนชนบทในภาคเหนือ โรงงานที่มี
ความสัมพันธ์กับชุมชนเพียงแค่ “การซื้อขายสินค้า”แต่ความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กับชุมชนในมิติอื่นๆแทบจะไม่มีเลยความยากลำบากในการดึงโรงงานที่เป็น
คนจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชน ให้เห็นถึงปัญหาผลกระทบด้าน
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมจึงนับเป็นโจทย์ท้าทายชุมชนเช่นกัน
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เอกสารประกอบการเขียน 


1. งานวจิยั“การพฒันาศกัยภาพการดแูลสขุภาพตนเองของแรงงานนอกระบบ

งานไม้แกะสลักระยะที่ 1” โดยสุสัณหายิ้มแย้มและคณะ/สำนักงานกองทุนสนับสนุน
งานวิจัย (สกว.)และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.),มีนาคม
2547

2. งานวิจัย “การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ทำงานไม้
แกะสลักระยะที่ 2 การมีส่วนร่วมชุมชน” โดย สุสัณหา ยิ้มแย้ม และคณะ/สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.),ธันวาคม2549

3. สภาพการทำงานและปัญหาสุขภาพของผู้ทำงานไม้แกะสลัก, สุสัณหา
ยิ้มแย้มและเบ็ญจาจริภัทรพิมล,วารสารสภาการพยาบาลปีที่22ฉบับที่4,ตุลาคม-
ธันวาคม2550
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ทุ่งกุลาในวันโลกร้อน 
กับทางรอดสุขภาพ 

 

โดย อรุณี เอี่ยมสิริโชค
ภาพ กลุ่มนิเวศวัฒนธรรม
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จะมีสักกี่คนที่รู้ว่า ความหอมอ่อนนุ่ม และรสชาติแสนอร่อยของข้าว
หอมมะลิ ข้าวหอมไทยที่ครองความนิยมจนกลายเป็นข้าวส่งออกที่มีชื่อเสียง
โด่งดังไปทั่วโลกและมีฐานกำลังการผลิตสำคัญอยู่ที่ทุ่งกุลาร้องไห้กำลังเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

ทุ่งกุลาร้องไห้ครอบคลุมพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด
ไดแ้ก่รอ้ยเอด็มหาสารคามสรุนิทร์ยโสธรและศรสีะเกษในจำนวนพืน้ทีท่ัง้หมด
ร้อยละ 60ปลูกข้าวหอมมะลิ หรือข้าวขาวดอกมะลิ 105 ขนาดใหญ่ที่สุดใน
โลกถึง 1,276,000 ไร่ แต่ปัจจุบันชุมชนชาวนาแห่งนี้กำลังตกอยู่ในพื้นที่เสี่ยง
ทั้งภัยแล้งและอุทกภัยอันเนื่องมาจากการภาวะโลกร้อน (GlobalWarming)
ปรากฏการณ์หนึ่งของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ(ClimateChange)



ภาวะโลกร้อนมาเยือนทุ่งกุลาร้องไห ้

ดร.วิเชียร เกิดสุข จากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

และคณะศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีต่อวิถีชีวิตชาวนา
ทุ่งกุลาร้องไห้พบว่าปริมาณน้ำฝนในรอบ10ปีนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2537-2547
จากสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่อยู่ใกล้เคียงทุ่งกุลาร้องไห้ของ
ทุกสถานีมีปริมาณต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ผ่านมาบางพื้นที่ไม่มีฝนเลยขณะเดียวกัน
ความเสี่ยงของการเกิดน้ำท่วมยังเพิ่มสูงขึ้น และความยาวนานของการเกิด
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น้ำท่วมในทุ่งกุลาร้องไห้มีค่าเฉลี่ยยาวนานกว่าเดิมคือ จากที่เคยท่วมไม่เกิน
1สัปดาห์ก็สามารถระบายน้ำออกได้หมดแต่ช่วงหลังน้ำท่วมขังยาวนานเฉลี่ย
ถึง1เดือน

ความแปรปรวนของภูมิอากาศที่มีมากขึ้นในทุ่งกุลาร้องไห้ ทำให้พื้นที่
ดังกล่าวมีพื้นที่เสี่ยงภัยอยู่ 3 ระดับ คือ เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง เสี่ยงภัยแล้ง
น้อยและเสี่ยงภัยแล้งน้อยมากพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลางจะอยู่ทางตะวันตก
ของพื้นที่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดมหาสารคามพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งน้อยจะอยู่ใน
เขตจังหวัดสุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ และอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยน้อยมากจะอยู่ใกล้แม่น้ำ ลำห้วย  ส่วนพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
จากการศึกษาโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมย้อนหลัง3ปี (พ.ศ.2544-2546)
ชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากจะอยู่บริเวณใกล้แม่น้ำและ
ในพื้นที่เดียวกันมักจะประสบภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมและฝนแล้ง เพียงแต่ระดับ
ความรุนแรงของการเกิดภัยพิบัติจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศของ
แต่ละพื้นที่และแต่ละปี

ผลของการศึกษาฯพบอีกว่าพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมและภัยแล้ง
มักทับซ้อนกันอยู่ ไม่สามารถแยกพื้นที่น้ำท่วมและภัยแล้งได้ชัดเจนว่า พื้นที่ที่
เกิดน้ำท่วมแล้วจะไม่เกิดภัยแล้ง หรือพื้นที่ที่เกิดภัยแล้งแล้วจะไม่เกิดน้ำท่วม
ร้อยละ 56.37 ของเกษตรกรทั้งหมดจึงมักจะประสบภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมและ
ภัยแล้งที่เหลือประสบภัยพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเทียบจากภัยพิบัติในรอบ
10ปีที่ผ่านมา

ขณะที่ ศุภกรชินวรรโณผู้ประสานงานเครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและ
ฝกึอบรมการเปลีย่นแปลงของโลกแหง่ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ (START)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลงต่อประเทศไทย ไว้ในหนังสือปลาจะกินดาว เล่ม 6 ว่าศูนย์ฯ ได้
ดำเนนิการศกึษาในพืน้ทีเ่ขตลุม่นำ้โขงตอนลา่งจากการจำลองสภาพภมูอิากาศ
โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ซึ่งพัฒนาโดยศูนย์วิจัยทางด้านบรรยากาศ
วิทยาประเทศออสเตรเลียพบว่า สภาพภูมิอากาศภายใต้สถานการณ์ที่ระดับ
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ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นเป็น 540ส่วนในล้านส่วนทำให้
ภาคเหนอืตอนบนโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งตะวันตกมีแนวโน้มที่ฝนจะลดลง ส่วน
ภาคอีสานมีแนวโน้มที่ฝนจะมากขึ้นบ้างเล็กน้อยในตอนล่างของภาคและมาก
เกอืบทกุพืน้ทีใ่นภาคอสีานชว่งปลายศตวรรษ เมือ่ระดบักา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์
เพิ่มสูงขึ้นแตะที่ระดับ 720ส่วนในล้านส่วน (ppm) ผลการศึกษาขั้นตอนของ
ศูนย์ฯยังพบว่าสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยภายใต้สถานการณ์จำลองใน
อนาคตจะไม่ร้อนหรือเย็นไปกว่าเดิมมากนักหากแต่ฤดูร้อนและภาวะแห้งแล้ง
จะยาวนานกว่าเดิม

“ในปลายศตวรรษนี้ภาคอสีานจะมรีะยะเวลาของฤดฝูนยาวนานเทา่เดมิ
แต่ปริมาณน้ำฝนจะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในเขตลุ่มน้ำชี
ครอบคลุมพื้นที่10จังหวัดได้แก่ชัยภูมินครราชสีมาขอนแก่นเลยอุดรธานี
หนองบวัลำภูมหาสารคามรอ้ยเอด็กาฬสนิธุ์สกลนครยโสธรและอบุลราชธานี
โดยมีพื้นที่พืชไร่ 23.5 เปอร์เซ็นต์ ป่าไม้ 22.2 เปอร์เซ็นต์ ที่ลุ่มและทุ่งหญ้า
ธรรมชาติ 2.7 เปอร์เซ็นต์พืชสวนและไม้ยืนต้น0.2 เปอร์เซ็นต์ ส่วนลุ่มน้ำมูล
ครอบคลุมพื้นที่ใน 10 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมาบุรีรัมย์ สุรินทร์ ขอนแก่น
มหาสารคามร้อยเอ็ดศรีสะเกษอุบลราชธานียโสธรและอำนาจเจริญคาดว่า
จะประสบปัญหาอุทกภัยรุนแรงขึ้นกว่าเดิมเช่นเดียวกัน โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
นาข้าวคิดเป็น53.7เปอร์เซ็นต์และพื้นที่ป่าไม้17.7เปอร์เซ็นต์”ศุภกรกล่าว
ไว้ในหนังสือปลาจะกินดาวเล่ม6

สำหรับการคำนวณผลผลิตของพืชต่างๆ ในสภาพภูมิอากาศที่แตกต่าง
กันภายใต้สถานการณ์จำลองของศูนย์ฯ ได้ข้อสรุปขั้นต้นด้วยว่า ผลผลิตข้าว
ในพื้นที่ต่างๆโดยภาพรวมของประเทศน่าจะเพิ่มสูงขึ้น เช่นข้าวหอมมะลิ105
ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีผลกระทบทางบวก ซึ่ง
ผลผลติขา้วหอมมะลใินพืน้ทีจ่ะเพิม่ขึน้เนือ่งจากปรมิาณกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์
ในบรรยากาศสูงขึ้น 1.5-2.0 เท่าของปัจจุบัน จะทำให้พืชปรุงอาหารได้ดีขึ้น
แม้อุณหภูมิอากาศโดยเฉลี่ยจะสูงขึ้น แต่ปริมาณน้ำฝนก็จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
ทำให้ไม่กระทบต่อการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์แสงของต้นข้าวและข้าว
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ไม่ขาดน้ำตลอดช่วงฤดูกาลเพาะปลูกภายใต้เงื่อนไขของการปลูกข้าวนาหว่าน
วันที่ 1 มิถุนายน ขณะเดียวกันก็ไม่ถึงขั้นเกิดน้ำท่วมขังจนทำให้ข้าวเสียหาย
และภายใต้สถานการณ์จำลองดังกล่าว แม้ผลผลิตรายปีที่เพิ่มขึ้นบ้างจาก
สภาพภูมิอากาศแต่อาจไม่คุ้มเสียจากภัยธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้น



ดินแดนข้าวหอมมะลิกำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้า 

การเปล่ียนแปลงภมูอิากาศในบรเิวณทุง่กลุารอ้งไห้จงึสง่ผลตอ่รายไดห้ลกั

ของเกษตรกรคือ การปลูกข้าวหอมมะลิในทุ่งกุลาร้องไห้ต้องลดลง จากผล
การศึกษาฯ ของ ดร.วิเชียร และคณะพบว่า เมื่อเทียบจากค่าเฉลี่ยของการ
ถือครองที่นาประมาณครอบครัวละ33ไร่จะเห็นว่าปีไหนที่สภาพอากาศปกติ
ชาวนาจะได้ผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ9ตันหรือผลผลิตต่อพื้นที่เฉลี่ยจะได้
ประมาณ280กโิลกรมัตอ่ไร่และมรีายไดจ้ากการขายขา้วประมาณปลีะ7หมืน่
กว่าบาทแต่ในปีที่มีสภาพอากาศแปรปรวนผลผลิตข้าวลดลงเหลือประมาณ
5 ตัน ต่อครัวเรือน หรือเหลือเพียง 167 กิโลกรัมต่อไร่  รายได้ลดลงเหลือ
ประมาณ4หมื่นกว่าบาท เท่ากับว่าเกษตรกรต้องสูญเสียรายได้เกือบครึ่งต่อ
ครัวเรือน

ดร.วิเชียรกล่าวว่า จากรายงานการศึกษาฯทำให้เชื่อว่า โฉมหน้าของ
ทุ่งกุลาร้องไห้ในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป
แล้วคือพื้นที่ปลูกข้าวลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและน้ำท่วม
ทำให้เกษตรกรต้องปรับตัว ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นแล้ว เช่นพื้นที่น้ำท่วมขังมาก
เกษตรกรหันมาปลูกต้นยูคาลิปตัสส่วนพื้นที่ดอนถ้าแล้งมากก็ปลูกพืชไร่ เช่น
มันสำปะหลังอ้อยถั่วลิสงและข้าวโพดในบางพื้นที่

“ทุ่งกุลาฯ เปลี่ยนแน่ประกอบกับมีการแข่งขันในการผลิตแก๊ซโซฮอลล์
ทำให้พืชไร่พวกนี้เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นแม้ราคาข้าวจะสูงขึ้นแต่เรื่อง
ของความมั่นคงก็เป็นเรื่องที่เสี่ยงมากขึ้น เกษตรกรต้องแน่ใจในการปลูกพืชที่
ผลผลิตแน่นอน เพราะผลผลิตข้าวลดลงครึ่งหนึ่ง พอมาปลูกยูคาฯ ปัจจุบัน
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ตันละ 1,200บาท เขาปลูกตามหัวไร่ปลายนาตัดแป๊ปเดียวได้เงินเป็นหมื่น
ส่วนยูคาฯปลูกแล้วจะดีหรือไม่ดี ก็ให้เกษตรกรตัดสินใจ เพราะพื้นที่ทุ่งกุลาฯ
บางส่วนน้ำเยอะอยู่แล้ว”ดร.วิเชียรกล่าว

ถึงแม้การผลิตข้าวหอมมะลิจะมีแนวโน้มลดลงก็ตาม แต่ดร.วิเชียร
ก็ยังเชื่อว่าเกษตรกรจะยังคงปลูกข้าวหอมมะลิต่อไปเนื่องจากเป็นพันธุ์ข้าวที่มี
ราคาต่อหน่วยสูงกว่าข้าวพันธุ์อื่น ประกอบกับข้าวหอมมะลิได้รับการบรรจุอยู่
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10(พ.ศ.2550-2554)เพียง
แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปมีบทบาทในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ปัจจุบัน
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพ(ไบโอเทค)มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
และกรมข้าว กำลังร่วมมือกันวิจัยและทดลองปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิ
ทนแล้งทนน้ำและทนน้ำขังนาน



ชาวนาเครียดหนี้สินพอกพูน 

“เครียดเพราะลงทุนไปเยอะกลัวว่าจะไม่ได้ผลผลิต”บุญยืนนาคแสง

ผู้ใหญ่บ้านตาหยวกตำบลทุ่งหลวงอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดสะท้อน
ปัญหาสุขภาพทางใจที่เกิดขึ้นกับเขาตั้งแต่เกิดปัญหาฝนแล้งติดต่อกันมา3ปี
ถงึแม้2-3เดอืนทีผ่า่นมาจะมเีจา้หนา้ทีจ่ากสำนกังานปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม
(ส.ป.ก.)และจากกรมพฒันาทีด่นิ เขา้มาขดุลอกคลองลำพลบัพลาแตก่ไ็มม่ผีล
เพราะไม่มีน้ำให้กักเก็บ

ผู้ใหญ่บุญยืนบอกว่า บ้านตาหยวกฝนแล้งติดต่อกันมานานถึง 3 ปี
จนชาวบ้านไม่สามารถผลิตข้าวหอมมะลิส่งขายได้สำหรับสภาพน้ำฝนในช่วง
ปีนี้ เพิ่งตกยาวเพียงครั้งเดียวเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาปริมาณ
น้ำฝนที่ได้แค่เพียงพอให้ชาวบ้านได้หว่านตมปลูกข้าว เพราะหลังจากนั้นฝนก็
ทิ้งช่วงมาจนถึงทุกวันนี้

“ผมติดต่อกับภาครัฐให้มาช่วยทำยังไงที่จะดึงน้ำมาได้ เพราะหมู่บ้าน
เราอาชีพหลักคือทำนา ถ้ามีน้ำเกษตรกรก็คงจะไม่ติดหนี้ติดสิน พื้นที่นี้ผมอยู่
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มานาน รัฐก็ไม่สนใจ ไปเรียกร้องกับเกษตรอำเภอก็บอกว่า ยื่นเรื่องไปจังหวัด
แลว้ถามทางจังหวัดๆก็บอกว่าเหมือนกันไปทางกรมแล้วเรื่องก็เงียบก็มีคน
ของรัฐมาบอกว่าจะสร้างฝายให้สูงขึ้นเพื่อขุดลอกให้เป็นที่กักเก็บน้ำ ผันน้ำขึ้น
กเ็ขา้มาวดั2ปแีลว้แตก่เ็งยีบหายไปฝา่ยผูแ้ทนฯเลอืกตัง้ทเีขากบ็อกวา่จะชว่ย
จะดึงแม่น้ำโขง ชี มูล เอาโครงการเก่าๆ มาทำ แต่พอได้เป็นผู้แทนฯ เรื่องก็
ไม่สนใจหรอกนโยบายก็เหมือนเดิมก็แถลงไปสุดท้ายก็เหมือนเดิม ใครเป็นก็
เหมือนเดิม” ผู้ใหญ่บุญยืนเล่าถึงบทบาทในการทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านตลอด
เวลาเกือบ5ปีและกำลังจะหมดวาระลงในปีนี้ด้วยวัย46ปี

ทุกวันนี้ บ้านตาหยวกตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ ยังต้องพึ่งพา
อาศัยน้ำในลำพลับพลาซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางของทุ่งกุลาร้องไห้ สำหรับปลูก
ข้าวปีละครั้งแต่ด้วยสภาพฝนที่แล้งติดต่อกัน3ปีทำให้ลำพลับพลาเหือดแห้ง
ไม่มีน้ำไว้หล่อเลี้ยงไร่นาของเกษตรกรเหมือนแต่ก่อน

“ถ้าปีนี้แล้งอีกก็ไม่รู้จะได้อยู่บ้านหรือเปล่าคงต้องออกจากบ้านไปทำ
อะไรสักอย่างเพื่อหาเงินเลี้ยงลูก4คนที่กำลังใช้เงินเมื่อก่อนทุ่งกุลาฯไม่เคย
แล้ง ไม่เคยอด อุดมสมบูรณ์จริงๆ ไปดำนาอยู่ทุ่งเป็นครึ่งเดือน ไม่เคยซื้อ
เลยมีปลาทุกชนิดให้กินแต่ทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงหมดต้องซื้อกิน” เจียมจิตร
แสงสะคูลูกบ้านพูดเสริม

สภาพของภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลงไปทำใหเ้จยีมจติรตดิหนีก้บัส.ป.ก.
ตอ่เนือ่งมา3ปแีลว้เธอมคีวามเชือ่วา่หากสภาพดนิฟา้อากาศของเดอืน9และ
เดือน 10ที่จะมาถึงในอีก 1-2 เดือนข้างหน้ายังเป็นเหมือนเช่นทุกวันนี้ คงหนี
ไม่พ้นที่เธอจะไม่มีโอกาสได้ชดใช้หนี้ที่มีอยู่ราว 3แสนบาทยิ่งถ้าปีนี้ไม่ได้ข้าว
เธอและทุกคนในหมู่บ้านคงต้องหมดตัวแน่นอน

สภุาวดีพนูสขุเพือ่นบา้นอกีคนเลา่วา่ถา้สภาพอากาศดีฝนดีกพ็อทีจ่ะ
ทำใหเ้ธอและชาวบา้นตาหยวกลมืตาอา้ปากได้แตเ่พราะฝนทีต่กไมถ่กูตอ้งตาม
ฤดูกาลจนแล้งติดต่อกันหลายปีเช่นนี้ ทำให้เธอต้องไปกู้หนี้ยืมสินรวมเป็นเงิน
กว่า3แสนบาท
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“อย่างผมทุกวันนี้มีหนี้3แสนกว่าบาทเป็นหนี้กันเกือบทุกหลังคาเรือน
สว่นใหญกู่ก้บัธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธกส.)กบัสหกรณ์
กองทนุหมูบ่า้นกลุม่ออมทรพัย์และรา้นคา้ชมุชนโดยเฉพาะ2-3ปมีานี้ชาวบา้น
เกือบทุกหลังคาเรือนมากู้เงินจากร้านค้าชุมชนและกองทุนหมู่บ้านซึ่งมีเงินอยู่
2 ล้านบาทมากขึ้น” ผู้ใหญ่บุญยืนเล่าถึงสภาพหนี้ที่ทั้งเขาและลูกบ้านที่มีอยู่
ด้วยกันประมาณ158ครัวเรือนต่างก็ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกัน

3ปีมาแล้วที่บ้านตาหยวกไม่สามารถผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อส่งออกไป
ขายต่างประเทศได้ มิหนำซ้ำใครจะเชื่อว่าแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิส่งออกแห่ง
ยังต้องสั่งซื้อข้าวจากจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับสมาชิกใน
หมู่บ้าน

“ผลติไมไ่ดเ้ลยขา้วปลกูกย็งัไมพ่อตอ้งซือ้ขา้วกนิเมือ่วานคณะกรรมการ
เอสเอ็มแอลของหมู่บ้าน ต้องไปเบิกเงินมาซื้อข้าวจำนวน 107 กระสอบๆละ
1,400บาทสำหรับแจกให้กับครัวเรือนๆละ50กิโลกรัมบางครัวเรือนก็ไม่รับ
เพราะพอมีข้าวใครที่ไม่มีก็ให้มาลงทะเบียนรับไปผมถือว่าแย่นะ”

หา่งจากบา้นตาหยวกออกไปประมาณ30กวา่กโิลเมตรเขา้สูเ่ขตจงัหวดั
สุรินทร์ ที่บ้านยางบ่อภิรมย์ ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
กลับต้องเผชิญทั้งสภาพของพื้นที่ที่ทั้งแล้งและน้ำท่วมอย่างไม่น่าเชื่อ

บ้านยางบ่อภิรมย์ ตำบลนาหนองไผ่ มีทั้งพื้นที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งอยู่ติด
คลองจำนวน 5พันไร่ พื้นที่แล้งกลางทุ่ง น้ำไม่สามารถเข้าถึงจำนวน 5หมื่น
กว่าไร่และพื้นที่น้ำท่วมอีก5พันไร่

“บ้านยางบ่อภิรมย์ มีทั้งนาในที่ลุ่มซึ่งเป็นจุดที่ได้รับน้ำจากคลองอย่าง
อุดมสมบูรณ์และทุ่งดอกรักหรือนากลางทุ่งซึ่งประสบภัยแล้งเกือบทุกครัวเรือน
ครัวเรือนละ 5 ไร่ 10 ไร่ และ 20 ไร่ รวมทั้งโซนน้ำท่วมซึ่งมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำ
สายหลัก สภาพหน้าฝนถ้ามีพายุมามากน้ำมูลซึ่งมีต้นน้ำอยู่ที่โคราชจะทะลัก
ลงมาท่วมพื้นที่น้ำท่วมบางเจ้าก็คนละ10-20 ไร่ โซนนี้น้ำจะท่วมทุกปี อย่าง
ปีก่อนเจอพายุช้างสารแต่ตอนนี้พื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่ชาวบ้านหันมาปลูกต้น
ยูคาลิปตัสกันมาก เพราะปลูกข้าวน้ำก็ท่วมเสียหายแต่ถ้าปลูกยูคาฯ ไม่ว่าน้ำ
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จะแล้งหรือน้ำจะท่วมต้นยูคาฯก็อยู่ได้”ผู้ใหญ่ยอนสุระถาวรผู้ใหญ่บ้านหมู่8
บ้านยางบ่อภิรมย์ เล่าถึงสภาพพื้นที่เดียวกันแต่ได้รับผลกระทบทางธรรมชาติ
ที่แตกต่างกัน

ถึงแม้บ้านยางบ่อภิรมย์จะมีทั้งพื้นที่แล้งพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ลุ่มแต่
ชาวบา้นทีน่ีย่งัถอืวา่โชคดกีวา่เกษตรกรบา้นตาหยวก เนือ่งจากชาวบา้นกระจาย
การถือครองที่ดินครอบคลุมไปทั่วทั้ง 3 พื้นที่ หากปีไหนน้ำท่วมหรือภัยแล้ง
มาเยือนก็ยังพอมีรายได้จากการปลูกข้าวหอมมะลิที่ปลูกในเขตพื้นที่ลุ่มซึ่งติด
คลอง

ขณะที่งานวิจัยของ ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง และคณะ จากคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรณีศึกษาโครงการโขง ชี มูล ซึ่ง
เป็นโครงการฯ ที่ส่งผลกระทบและสร้างปัญหาให้กับระบบนิเวศน์ในทุ่งกุลาฯ
ในวงกว้าง ได้สรุปผลของการศึกษาที่เชื่อมโยงกับเรื่องของสุขภาพเกษตรกร
รวมทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนาทางเลือกเชิงนโยบายที่เอื้อต่อสุขภาพดีและ
ยั่งยืนในอนาคตเอาไว้ด้วย

“ผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรคือการเพิ่มขึ้นของดินเค็มการเสีย
สมดุลของระบบนิเวศน์แม่น้ำสภาพน้ำท่วมที่ทำกินทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่อสิ่งแวดล้อมและฐานทรัพยากรธรรมชาติที่เคยเป็นแหล่งอาหาร สร้างรายได้
และเปน็สิง่กำหนดวถิชีวีติและวฒันธรรมของชาวอสีานการเขา้มาของโครงการฯ
ในพืน้ที่ยงัทำใหค้วามคดิของชาวบา้นแบง่ออกเปน็2ฝา่ยทัง้ฝา่ยทีเ่หน็ดว้ยและ
ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการฯส่งผลกระทบทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในชุมชน
สิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงไปสู่ความอยู่ดีมีสุขหรือสุขภาวะของชาวบ้าน”งานวิจัยของ
ดร.อุไรวรรณและคณะระบุ

แม้กระทั่งงานวิจัยผลกระทบของการก่อสร้างเขื่อนราษีไศล ตัวก่อการ
ที่ทำให้ระบบนิเวศน์ในทุ่งกุลาร้องไห้ถูกทำลายลง ภายใต้โครงการโขง ชี มูล
ของสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังพบว่าหลังการสร้างเขื่อน
ชาวบ้านเกิดเจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
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“หลังการสร้างเขื่อน ชาวบ้านร้อยละ 19 เกิดเจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่เคย
เป็นมาก่อนในจำนวนนี้โรคที่พบมากที่สุดคือโรคผิวหนังผื่นคันซึ่งพบมากถึง
ร้อยละ40นอกนั้นก็มีโรคท้องร่วงตาแดงหวัดเรื้อรังภูมิแพ้ และพยาธิต่างๆ
รวมทั้งอาการป่วยที่เกิดจากการรับประทานปลาปักเป้า ทั้งที่ในอดีตชาวบ้าน
รับประทานแล้วไม่เคยมีอาการแพ้พิษ ส่วนโรคที่มาพร้อมกับโรคอื่นๆคือ โรค
เครียด วิตกกังวล ซึ่งเกิดจากการสูญเสียที่ทำกินอย่างไม่เป็นธรรม เมื่อมีการ
รวมกลุ่มเพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหา แต่ก็ต้องพบกับความยากลำบาก
เพราะต้องต่อสู้ยืดเยื้อเผชิญหน้ากับรัฐอย่างตึงเครียดอีกทั้งถือเป็นกิจกรรมที่
ต้องลงทุนลงแรงพอสมควรมีบางครอบครัวถึงขั้นนำโฉนดที่ดินไปจำนองเพื่อ
นำเงินมาใช้ในการต่อสู้หลายคนเกิดอาการเครียดถึงขนาดต้องไปหาหมอและ
มไีมน่อ้ยกวา่10 รายทีเ่สยีชวีติขณะรว่มการชมุนมุ (คดัคา้นโครงการ)” งานวจิยั
ระบุ



นโยบายรัฐสวนทางกับความเป็นจริง 

ทุ่งกุลาร้องไห้ เคยเป็นดินแดนแห้งแล้งกันดารที่สุดของประเทศไทย

และได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่แผนแม่บทโครงการทุ่งกุลาร้องไห้
ดำเนินการระหว่างช่วงปี พ.ศ.2524-2534 จากความเห็นชอบของรัฐบาลใน
สมัยนั้น โดยรับการสนับสนุนงบประมาณจากต่างประเทศ แผนฯ ดังกล่าว
มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆจนถึงช่วงปีพ.ศ.2535-2539โครงการฯ
ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนแล้วเสร็จสู่ปี พ.ศ.2540 รัฐบาลสมัยนั้นมีมติ
คณะรัฐมนตรีให้จัดทำโครงการเร่งรัดการผลิตข้าวหอมมะลิในภาคอีสาน เป็น
ระยะเวลา5ปี(2540-2544)ควบคู่ไปกับการอนุมัติโครงการพัฒนาทุ่งสัมฤทธิ์
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา-บุรีรัมย์ เพื่อปลูกข้าวหอมมะลิสำหรับการส่งออก
อีกจำนวน 787,400 ไร่ ระยะเวลา 4ปี (2541-2544) งบประมาณสนับสนุน
12,900ล้านบาทจนช่วงที่เกิดปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นในปี พ.ศ.2540 จึงมี
การปรับลดขนาดพื้นที่พัฒนาเหลือร้อยละ 60 ของพื้นที่เดิม และขยายเวลา
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ดำเนินการออกไปเป็นปีพ.ศ.2543-2549
คาบเกี่ยวระหว่างช่วงปี พ.ศ.2547-2550 รัฐบาลและกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ตระหนักถึงความสำคัญของข้าวหอมมะลิ และมีนโยบายส่งเสริม
การผลติขา้วหอมมะลใินทุง่กลุารอ้งไห้ โดยการจดัตัง้โครงการผลติขา้วหอมมะลิ
มาตรฐานเพือ่การสง่ออกในทุง่กลุารอ้งไห้ เปา้หมายคอืการเพิม่ปรมิาณผลผลติ
ข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกจากข้าวเปลือกที่ผลิตได้ในปีพ.ศ.2546
จำนวน 406,400 ตัน เป็น 569,900 ตันในปี พ.ศ.2550ต่อมาปี พ.ศ.2551
กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำยุทธศาสตร์การผลิตข้าวอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้
เป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์เป็น 722.55
ล้านบาทและเพิ่มมูลค่าการส่งออกข้าวอินทรีย์เป็น1,238.66ล้านบาท

ขณะที่ผู้กำหนดนโยบายมุ่งหวังแต่ความสำเร็จคือการพัฒนาผลักดัน
ให้ข้าวหอมมะลิสู่มาตรฐานของการเป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกแต่ใน
ความเป็นจริงต้นทางการผลิตข้าวหอมมะลิคือพื้นที่ผลิตกำลังเผชิญกับสภาพ
ความแปรปรวนของภูมิอากาศ ซึ่งนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นใน
อีสาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิให้เป็นพืชเศรษฐกิจ
ทดแทนข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่เคยปลูกกินกันมามากมายสายพันธุ์ โดยไม่คำนึงถึง
สภาพทางภูมิศาสตร์และ“แหล่งน้ำ”ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่ง



มองบทเรียนโขง ชี มูล กับการจัดการปัญหาน้ำ 

ถงึแมร้ฐับาลของพล.อ.ชาตชิายชณุหะวณัจะมองเหน็ความสำคญัของ

น้ำสำหรับหล่อเลี้ยงคนอีสานหลายสิบล้านคนและวางรากฐานดำเนินนโยบาย
การจัดการน้ำให้กับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาแล้วตั้งแต่ปีพ.ศ.2532
ภายใต้โครงการขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า“โครงการโขงชีมูล”แต่งานวิจัยและผลการ
ศึกษาจำนวนไม่น้อยสะท้อนให้เห็นว่า โครงการฯดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบ
และสร้างปัญหาทิ้งไว้เป็นจำนวนมากจนถึงทุกวันนี้ก็ยังแก้ปัญหาไม่ตก

เฉพาะการก่อสร้างเขื่อนราษีไศล ภายใต้โครงการโขง ชี มูล ผลการ
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ศึกษาหลายชิ้นสะท้อนออกมาชัดว่า เขื่อนราษีไศลกระทบต่อระบบนิเวศน์ใน
ทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งมีระบบนิเวศน์อยู่ 3 ระบบ คือ ระบบนิเวศน์ป่าโคก ระบบ
นิเวศน์ที่ราบลุ่มแม่น้ำ (ทุ่งหญ้า) และระบบนิเวศน์ป่าบุ่ง ป่าทามซึ่งเป็นพื้นที่
ชุ่มน้ำ โดยเฉพาะบริเวณระบบนิเวศน์ป่าบุ่งป่าทาม (แถบลุ่มน้ำมูลตอนกลาง)
ซึ่งมีพื้นที่จำนวนกว่า 3 แสนไร่ ต้องตกอยู่ในสภาพน้ำท่วมเกือบทั้งหมดทั้งที่
ป่าทามเปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำของคนอีสาน เนื่องจากป่าทามเป็นพื้นที่ราบลุ่ม
ริมฝั่งแม่น้ำมีลักษณะสูงๆต่ำๆ ในฤดูน้ำหลากจะมีน้ำจะท่วมขังอยู่ประมาณ
3-4 เดือนทำให้ระบบนิเวศน์ที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์ เอื้อให้ชาวบ้านสามารถ
ทำนาทามไดห้ลายครัง้ตอ่ปีชาวบา้นยงัพึง่พงิทามสำหรบัเปน็แหลง่อาหารและ
เลี้ยงวัว ควาย แต่เมื่อป่าทามถูกทำลาย ย่อมหมายถึงปากท้อง และวิถีชีวิต
ของคนอีสานในแถบนี้ถูกย่ำยี จนชาวบ้านต้องชุมนุมประท้วงเรียกร้องขอความ
เป็นธรรมจากผู้กำหนดนโยบายในสมัยนั้น

ในปีพ.ศ.2536สถาบนัวจิยัสงัคมจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัทำการศกึษา
ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนราษีไศลพบว่า ในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำราศีไศล
มีครัวเรือนที่นาทามได้รับการสูญเสียเป็นจำนวนถึง 7,856 ครัวเรือน พื้นที่
นาทามถูกน้ำท่วม 46,937 ไร่ ผลผลิตข้าวเหนียวที่นาทามเมื่อเปรียบเทียบ
ระหวา่งปีพ.ศ.2535คอืกอ่นเกบ็กกันำ้กบัหลงัเกบ็กกันำ้คอืปีพ.ศ.2542พบวา่
ลดลงประมาณปีละ 17,000 ตัน หากคิดราคาข้าวเหนียวนาทามกิโลกรัมละ
6 บาท ผลประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องสูญเสียจากการทำนาทามมีมากถึง 102
ล้านบาท

โครงการโขง ชี มูล ที่มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค
การจัดหาแหล่งน้ำ และการสร้างงานในชนบทให้กับคนอีสานซึ่งอาศัยอยู่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัด ในจำนวนนี้ครอบคลุม
เขตพื้นที่ทุ่งกุลาฯทั้ง 5 จังหวัด แต่ความพยายามแก้ปัญหาดังที่กล่าวไปแล้ว
โครงการดังกล่าวกลับก่อผลเสียหายตั้งแต่ผลกระทบจากการแพร่กระจายของ
ดินเค็ม ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์แม่น้ำ เกิดน้ำท่วมป่าบุ่ง ป่าทามซึ่งทำลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำ
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แนะรัฐเยียวยาสุขภาวะชาวนา 

ดร.วิเชียรกล่าวว่า หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวง
สาธารณสุข ควรร่วมมือกันรับมือภาวะโลกร้อน โดยกระทรวงเกษตรฯต้องให้
ความช่วยเหลือเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ขณะเดียวกันกรมชลประทานต้อง
ปรับปรุงพื้นที่ให้มีน้ำในฤดูแล้งณวันนี้อย่าคิดแต่เพียงกักเก็บน้ำต้องคิดเรื่อง
การระบายน้ำออกด้วย เพราะเรื่องนี้จะเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศในอนาคต
จึงเป็นเรื่องที่ทั้งกรมชลประทานและกรมที่ดินต้องร่วมมือกัน

“กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงพัฒนาสังคมฯควรร่วมมือกันกรณี
เกิดเหตุประสบภัยพิบัติทำให้ข้าวได้รับความเสียหายชาวนาเครียดมองเผินๆ
เราจะดูไม่ออกต้องมีหน่วยบรรเทาด้านจิตใจเหมือนกรณีเหตุการณ์สึนามิและ
ศึกษาว่าเวลาเกิดภัยพิบัติมีผลกระทบกายจิตสังคมอย่างไรต้องศึกษาทุกมิติ
เพราะงานของผมไม่ได้ศึกษาแค่ในมิติของสุขภาพแต่มองเห็นผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น คนออกนอกพื้นที่ ถ้าไม่จำเป็นคนอีสานจะไม่ออกนอกพื้นที่ กระทรวง
สาธารณสุขเองต้องศึกษาเฉพาะโรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อย่างน้ำท่วม ฝนแล้งมี
โรคอะไร เช่นฉี่หนู ปอดบวมข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขอาจมีอยู่บ้างแต่
ไม่ได้นำมาวิเคราะห์ อย่างเมื่อ 1-2ปีที่ผ่านมาที่ยโสธรน้ำท่วม ชาวนาดำนา
เท้าเปื่อยเพราะติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังต้องตัดขาตัดมือเป็นโรคอุบัติขึ้น”

เกษตรกรทุ่งกุลาร้องไห้ก็เหมือนกับเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ พวกเขา
ต้องการความมั่นคงทั้งในเรื่องของธรรมชาติ เศรษฐกิจ จิตใจ และสังคมที่
แวดล้อมอยู่รอบตัวแต่เมื่อใดฐานความมั่นคงของสิ่งต่างๆเหล่านี้เริ่มสั่นคลอน
ย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพในทุกๆ ด้าน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA)มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ร่วมกัน
ของชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป
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HIA ดีอย่างไร 

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) คือ เครื่องมือในการเรียนรู้

เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในสังคมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกัน
พิจารณาถึงผลกระทบทางสุขภาพ ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วกับ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เนื่องมาจากการดำเนินนโยบายการพัฒนาหรือจากกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยหวังผลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในทางเลือกที่ดีที่สุด
สำหรับการสร้างเสริม คุ้มครองสุขภาพของทุกคนในสังคม เพื่อให้มนุษย์และ
สขุภาพไปอยูท่ีจ่ดุศนูยก์ลางการตดัสนิใจ เนือ่งจากภารกจิของHIAคอืการหา
ความไมเ่ทา่เทยีมกนัในทางสขุภาพ เพือ่ใหผู้ก้ำหนดนโยบายหรอืผูท้ีอ่ยูใ่นระดบั
ตัดสินใจรับรู้ว่า การตัดสินใจแต่ละอย่างจะกระทบกับใคร อย่างไร มากน้อย
เท่าใด

“งานของเราสามารถโยงไปถึงสุขภาวะได้ เราพบว่าการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศทำให้ผลผลิตข้าวของเกษตรกรลดลง เมื่อผลผลิตข้าวลดลงมันก็
กระทบต่อรายได้ จากการศึกษาเราพบว่า ข้าวเป็นตัวยืนที่สร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกร เมื่อภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง จึงมีผลกระทบต่อรายได้ ซึ่งผู้บริหาร
ระดับประเทศไม่รู้มาก่อนเลย”ดร.วิเชียรกล่าว


การขาดรายได้จากนาข้าวทำให้เกษตรกรต้องหารายได้มาชดเชยการ

เลี้ยงชีพในครอบครัว สมาชิกอย่างน้อย 1-2คนจึงต้องอพยพเข้าเมืองเพื่อขาย
แรงงานขับแท็กซี่ก่อสร้างและทุกอาชีพที่หาเงินได้ส่งผลกระทบด้านจิตใจต่อ
เป็นลูกโซ่ ดร.วิเชียรบอกด้วยว่าผลวิจัยที่ออกมาทำให้คาดคะเนต่อไปได้อีกว่า
มแีนวโนม้วา่ปรมิาณนำ้ฝนในภาคอสีานจะเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะลุม่นำ้โขงเพิม่
ขึ้นเกือบ10 เปอร์เซ็นต์ ถ้าฝนเพิ่ม โอกาสที่จะเกิดอุทกภัยก็เพิ่มขึ้น ซึ่งน้ำท่วม
มากกว่าเดิมย่อมมีผลกระทบต่อสุขภาวะของเกษตรกร โดยเฉพาะความเครียด
อันเกิดจากปัญหาหนี้สิน
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“ที่เห็นชัดๆ คือ ทำให้ครอบครัวแตกสลาย มีลูกก็ต้องให้พ่อแม่เลี้ยง
แล้วตัวเองต้องไปหาเลี้ยงชีพทำให้วิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนการทำนาก็เปลี่ยน”
ดร.วิเชียรกล่าว ซึ่งเขาหวังว่าจะต่อยอดรายงานการศึกษาชิ้นนี้ไปสู่การทำHIA
พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ในอนาคตข้างหน้า

อนาคตของทุ่งกุลาร้องไห้ หากได้ใช้ HIA เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือ
เพื่อตอบโจทย์เกี่ยวกับประสิทธิภาพต่างๆ ของโครงการที่ลงไปพัฒนาทุ่งกุลาฯ
อาจช่วยเยียวยาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตที่สำคัญคือทำให้ผู้กำหนด
นโยบายเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าความสำคัญของสุขภาพประชาชน
ภายใต้การดำเนินโครงการต่อๆ ไปของรัฐบาลด้วยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
และเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมรับรู้และมีส่วนร่วมต่อนโยบาย
ต่างๆเพื่อแก้ปัญหาไปด้วยกัน
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เอกสารประกอบการเขียน 

ดร.วิเชียร เกิดสุข, (2549). “การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง  

ภมูอิากาศทีม่ตีอ่วถิชีวีติชาวนาทุง่กลุารอ้งไห”้,สถาบนัวจิยัและพฒันามหาวทิยาลยั
ขอนแก่น

สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, (2542). “ผลกระทบจากเขื่อน  
ราษีไศล” 

ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง และคณะ 1, (2546). “การพัฒนานโยบาย
ดา้นการจดัการทรพัยากรนำ้ในภาคตะวนัออกเฉยีง เหนอืกรณโีครงการโขง ช ีมลู”,
คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปองพลสารสมคัร,“ความมัน่คงทางอาหารกบัสภาพภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลง 
ภัยใหม่ที่ต้องรับมือ”,ปลาจะกินดาว6รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในรอบปี2549
ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม




รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.ดร.วิเชียรเกิดสุขสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.นายบุญยืนนาคแสงผู้ใหญ่บ้านหมู่1บ้านตาหยวกตำบลทุ่งหลวงอำเภอ

สุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
3.นายสายหยุดแพงภูงาชาวบ้านหมู่1บ้านตาหยวกตำบลทุ่งหลวงอำเภอ

สุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
4.นางเจียมจิตรแสงสะคูชาวบ้านหมู่1บ้านตาหยวกตำบลทุ่งหลวงอำเภอ

สุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
5. นางสุภาวดี พูนสุข ชาวบ้าน หมู่ 1 บ้านตาหยวกตำบลทุ่งหลวง อำเภอ

สุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
6.นายยอนสุระถาวรผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8บ้านยางบ่อภิรมย์ ตำบลนาหนองไผ่

อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์
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โรงถลุงเหล็กบางสะพาน 

กับความพยายามสร้าง HIA  
บนความขัดแย้ง 

โดย อวยพร แต้ชูตระกูล
ภาพ อวยพร แต้ชูตระกูล, ฐิตินันท์ ศรีสถิต 

และกลุ่มพลังงานทางเลือกเพื่ออนาคต



เสียงจากชาวบางสะพานที่ประกาศชัดแจ้งว่าไม่ต้องการโรงถลุงเหล็ก
ที่มีปัจจัยกระทบสุขภาพของพวกเขา
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แม้อุตสาหกรรมเหล็กของเครือสหวิริยาจะปักหลักอยู่ในพื้นที่ตำบล
แม่รำพึงอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มานานกว่า15ปีแต่การ
ต่อยอดทางธุรกิจครั้งสำคัญด้วยการผลักดันโครงการโรงถลุงเหล็กครบวงจร
มูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท โดยปราศจากการรับรู้หรือมีส่วนร่วมจากเจ้าของ
บ้าน ได้บานปลายเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นโจทย์ที่
อย่างยิ่งต่อกระบวนการสร้างHIAในประเทศไทย



ระเบิดเวลาจากป่าพรุแม่รำพึง 

ปลายปี 2549พื้นที่สาธารณะของชุมชนที่ชาวบ้านหลายครอบครัวใช้

เป็นพื้นที่หาอาหารหาของป่า เลี้ยงสัตว์ และหลบซ่อนตัวในยามไม่ปลอดภัย
มาหลายชั่วอายุคนซึ่งมีชื่อเรียกติดปากว่า “ป่าพรุ” กินอาณาบริเวณนับพันไร่
อุดมไปด้วยต้นเสม็ดขาวป่ากระจูดป่าจากและมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่อันเป็นที่
อาศัยของปลาเล็กปลาน้อย อีกทั้งยังมีนกนานาชนิดเข้ามาพักพิงโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในยามฤดูหนาว

พื้นที่แห่งนี้ กลายเป็นตัวจุดชนวนของความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านใน
พื้นที่ กับโครงการก่อสร้างโรงถลุงเหล็กของเครือสหวิริยา ในทันทีที่พบว่ามีการ
เข้ามาแสดงเครื่องหมายจับจองพื้นที่ป่าพรุเพื่อเตรียมออกเอกสารสิทธิ
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...พื้นที่สาธารณะของชุมชนจะมีเจ้าของได้อย่างไร?...คือคำถามสำคัญ
ที่ทุกคนอยากรู้

การสืบสาวราวเรื่องเพื่อหาคำตอบร่วมกันเริ่มต้นนับหนึ่งอย่างเงียบๆ
จาก3คนคือวิฑูรย์บัวโรยสมศักดิ์อบเชยและสุพจน์สินสุวรรณ์ซึ่งล้วนเป็น
ชาวบ้านดอนสำราญตำบลแม่รำพึง และใช้ประโยชน์จาก “ป่าพรุ” ที่อยู่ใกล้
บ้านแห่งนี้เช่นเดียวกับคนรุ่นปู่ย่า

“ยอมรับว่าตอนแรกก็กลัว”สุพจน์เล่าย้อนถึงความรู้สึกในห้วงเวลานั้น
และการก้าวข้ามความหวาดกลัว ซึ่งใช้เวลานานหลายเดือนก็นำไปสู่การ
รวมตัวกันของชาวบ้านทั้งจากตำบลแม่รำพึงและพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมกับการ
ทำหน้าที่ตรวจสอบถึงความไม่ชอบมาพากล ที่เริ่มต้นจากการยื่นหนังสือ
ฉบับแรกถึงสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่8เพื่อให้ตรวจสอบว่า...

...การโค่นทำลายแบ่งผืนป่าพรุที่ไม่เคยมีใครครอบครองมาก่อน เพื่อ
เตรียมออกเอกสารสิทธิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่?

คำตอบจากหนว่ยงานทีไ่ดร้บัหนงัสอืรอ้งเรยีนระบวุา่ “ผลการตรวจสอบ
ในเบื้องต้นพบว่าน่าจะมีการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว
ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะสามารถออกเอกสารสิทธิใดๆได้”จึงแปรเปลี่ยนเป็นพลัง
ของการคัดค้านในเวลาต่อมา

ขณะเดียวกันแผนที่แผ่นโตฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งมีบุคคลลึกลับนำมา
วางทิ้งไว้ณร้านขายส้มตำของวิฑูรย์บัวโรยก็นำไปสู่การต่อ“จิ๊กซอว์”สำคัญ
นั่นคือทำให้ชาวบ้านได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่า เครือสหวิริยาคือผู้ต้องการใช้
ผืนป่าพรุแม่รำพึงเพื่อก่อสร้างโครงการโรงถลุงเหล็กขนาดใหญ่มหึมา

และนับจากนั้นเป็นต้นมา การแกะรอยผู้บุกรุกผืนป่าพรุของชาวบ้าน
แม่รำพึงท่ามกลางความหวาดกลัวจากกลุ่มทุนและกลุ่มอิทธิพลในท้องถิ่นก็
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งต่อโครงการโรงถลุงเหล็กของเครือ
สหวิริยาและความสมัครสมานสามัคคีของชาวบ้านร่วมชุมชนเดียวกัน
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เมื่อ EIA เต็มไปด้วยความเท็จ 

การเดินหน้าตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิเหนือผืนป่าพรุของชาวบ้าน

แม่รำพึงทวีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็น “กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง”มีเสื้อ
สีเขียวและรูปผืนป่าพรุแม่รำพึงที่คล้ายนกกางปีกเป็นสัญลักษณ์

ศูนย์เฝ้าระวังป่าพรุแม่รำพึงที่1และ2ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเร่งรีบเพื่อทำ
หน้าที่เฝ้าระวังการบุกเข้าทำลายป่าพรุพร้อมกับใช้เป็นสถานที่รวมตัวกันของ
ชาวบ้านเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน

ผลจากการร้องเรียนของกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง ทำให้คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ โดย สุนี ไชยรส ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิในการ
ที่ดินและป่า ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการออกเอกสารสิทธิเหนือ
ผืนป่าพรุเดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และตั้งคณะกรรมการ
3 ฝ่ายเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่กลับไม่ได้รับความร่วมมือจากตัวแทนของ
เครือสหวิริยาโดยยืนยันว่าได้เอกสารสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย

ความไม่ชัดเจนเรื่องเอกสารสิทธิเหนือที่ดินผืนดังกล่าวทำให้สุนี
ไปยื่นหนังสือถึงเกษมสนิทวงศ์ณอยุธยาซึ่งนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม(ทส.)ในเวลาดังกล่าวเพื่อขอให้ชะลอการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือEIAของโครงการโรงถลุงเหล็ก
เอาไว้ก่อน

แต่แล้ว 7 กุมภาพันธ์ 2550 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ก็ “อนุมัติ” EIA ของโครงการโรงถลุงเหล็ก
สหวิริยาทำให้เสียงทักท้วงถึงความไม่ชอบมาพากลดังขึ้นในทันทีจากประธาน
คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและป่า

ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ประกาศคัดค้านพร้อมกับเคลื่อนไหวด้วยการ
เชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าระหว่าง...พื้นที่รกร้าง ไม่ได้เป็น
พื้นที่ป่าไม้ที่มีคุณค่าทางนิเวศวิทยาหรือคุณค่าทางเศรษฐกิจ...ตามที่ EIA ระบุ
กับ“ป่าพรุ”ในสายตาของชาวบ้านนั้นจริงๆเป็นอย่างไรกันแน่?
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ความ“อือ้ฉาว”ของEIAโครงการโรงถลงุเหลก็ถกูตอกยำ้มากยิง่ขึน้เมือ่
ผลการสำรวจสภาพพื้นที่“ป่าพรุ”ของอนุกรรมการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มรว่มกบัมลูนธิคิุม้ครองสตัวป์า่และพรรณพชื
แหง่ประเทศไทยและสมาคมอนรุกัษน์กและธรรมชาตแิหง่ประเทศไทยถกูเผยแพร่
โดยระบสุภาพขอ้เทจ็จรงิของพืน้ทีว่า่...พืน้ทีด่งักลา่วมสีภาพเปน็ปา่กระจดูและ
ป่าเสม็ดขาวมีนกนานาชนิดอาศัยอยู่ มีลักษณะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทป่าพรุ
ผสมป่าโกงกางที่ยังคงรักษาระบบนิเวศสามน้ำ เป็นพื้นที่รับน้ำในยามน้ำหลาก
และพื้นที่แห่งนี้อยู่ระหว่างการประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งใหม่
ของประเทศโดยสผ.เป็นผู้ดำเนินการ

ปฏิบัติการ “เขย่า” ความน่าเชื่อถือของ EIA โดยชาวบ้านสร้างผล
ยิ่งนัก...

แรงกดดันที่เกิดขึ้นทำให้ เกษมสันต์ จิณณวาโส เลขาฯสผ. ซึ่งเป็นผู้
ลงนาม“อนุมัติ”รายงานฉบับดังกล่าวต้องออกมา“กลับลำ”ในเวลาต่อมาว่า
แม้ EIAจะอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งให้เจ้าของโครงการทราบและคงต้องรอ
กระบวนการพิสูจน์เอกสารสิทธิของโครงการก่อน

...พรอ้มกนันัน้ผลการตรวจสอบของกรมทีด่นินำไปสูก่ารทยอย“เพกิถอน”
เอกสารสิทธิที่ดินบางแปลงภายหลังตรวจสอบพบว่ามีการออกเอกสารสิทธิ
โดยมิชอบ...

...ไมน่านนกัEIAของโครงการโรงถลงุเหลก็กถ็กูเจา้ของโครงการ“ถอน”
กลับไปอย่างเงียบๆ...

แต่ วิน วิริยประไพกิจ กรรมการเครือสหวิริยา ยืนยันว่าบริษัทฯ ยังคง
เดินหน้าต่อไป โดยปรับผังโครงการใหม่ด้วยการตัดที่ดิน 17 แปลงที่มีปัญหา
ออกไปเพื่อลดกระแสคัดค้านพร้อมกับยื่น EIA ฉบับใหม่เรียบร้อยแล้วเมื่อ
4ธันวาคม2550

ทัง้นี้EIAฉบบัใหม่ซึง่จดัทำโดยบรษิทัเดมิคอืบรษิทัปญัญาคอนซลัแตนท์
จำกัด และ บริษัทธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด ยังคงไม่ปรากฏคำว่า “ป่าพรุ
แม่รำพึง”แต่เลี่ยงไปใช้คำว่า“ป่าบึงน้ำจืด”แทนซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำของ
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ดร.ปรีชาธรรมานนท์จากภาควิชาวนวัฒนวิทยาคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์เป็นผู้ทำEIAในประเด็นดังกล่าว

สถานภาพของ EIA โครงการก่อสร้างโรงถลุงเหล็กฉบับปรับปรุงใหม่
และรอวัน “อนุมัติ” อีกครั้งจาก สผ. จะหลงเหลือความน่าเชื่อถือมากน้อย
เพียงใด ขณะที่เสียงเรียกร้องให้ลงโทษผู้เกี่ยวข้องกับการทำ EIA ที่ให้ข้อมูล
“เป็นเท็จ”และไม่ยอมรับการทำEIAโดยคนกลุ่มเดิมยังคงดังขึ้นจากชาวบ้าน
กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง



ความขัดแย้งที่บานปลาย 

ทา่มกลางการเดนิหนา้ตรวจสอบโครงการโรงถลงุเหลก็อยา่ง“กดัไมป่ลอ่ย”

ของกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึงการรวมตัวกันกดดันหน่วยงานของรัฐทั้งในส่วนกลาง
และในพื้นที่นำไปสู่ความขัดแย้งที่ร้าวลึกและบานปลายถึงขั้นมีผู้เสียชีวิต

จู่ๆกลุ่มผู้สนับสนุนโครงการโรงถลุงเหล็กก็ปรากฏขึ้นโดยมีการจัดงาน
ลงนามถวายพระพรการครองราชย์ 60ปีพร้อมกับการลงชื่อเพื่อสนับสนุนการ
ก่อสร้างโรงถลุงเหล็กนับจากนั้นมาเสื้อสีแดงก็ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์และ
การรวมตวัแสดงพลงัปกปอ้งโรงถลงุเหลก็กต็ามมาในชือ่“กลุม่พฒันาบางสะพาน”

เสื้อสีเขียวอยู่ที่ไหน เสื้อสีแดงก็จะตามไปที่นั่น...สถานการณ์การ
เผชิญหน้าจึงกลายเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยง การกระทบกระทั่งลุกลามจนถึง
ขั้นเลือดตกยางออก กลายเป็นคดีความไม่เว้นแต่ละวัน จนกระทั่งเจ้าหน้าที่
ตำรวจขอย้ายตัวเองออกจากพื้นที่ เพราะเครียดและท้อใจกับความขัดแย้งของ
ชาวบ้านแก้ไขยากยิ่งกว่าคดีอาชญากรรมร้ายแรง

บญุใกล้สง่กลิน่ประธานกลุม่พฒันาบางสะพานใหส้มัภาษณส์ำนกัขา่ว
อัลจาซีรา ซึ่งเดินทางเข้ามาทำข่าวความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านร่วมชุมชน
โดยมีโรงถลุงเหล็กบางสะพานเป็นชนวนว่า “กิจกรรมของกลุ่มขึ้นอยู่กับบริษัทฯ
ว่าจะพร้อมให้ทำงานเมื่อไหร่ และเป็นงานอะไร” ขณะที่ไวพจน์ สิงคเสลิต
รองประธานกลุ่มพัฒนาบางสะพานบอกว่า“เราแค่อยากมีงานทำเราอยากได้
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อะไรบริษัทฯ ก็จัดให้ เหมือนกับบ้านยากจนอยู่ในชนบทที่อยากให้มีห้างบิ๊กซี
มาตั้งจะได้มีงานทำ โรงงานมาเราจะได้มีไฟฟ้า มีน้ำประปา เราก็เลย

เช่นเดียวกับชาญชัยแก้วฉวี สมาชิกกลุ่มพัฒนาบางสะพานที่ระบุว่า
“แม้ไม่อยากให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นในหมู่บ้านแต่เมื่อบริษัทฯ ซื้อที่เรียบร้อย
แล้ว จะลงมือถมดินกลับถูกขัดขวาง อย่างนี้รุนแรงก็ต้องรุนแรง ชนก็ต้องชน
เพราะแต่ละคนก็อยากได้เงิน อยากทำงานรับจ้าง ถึงยังไงก็ต้องแย่งทรัพยากร
กันคนเกิดขึ้นทุกวันจะอนุรักษ์อะไรพร่ำเพรื่อ”

กระนั้นก็ตาม แม้จะแสดงบทบาทยืนเคียงข้างโครงการโรงถลุงเหล็ก
อย่างชัดเจนแต่สายสัมพันธ์ของกลุ่มเสื้อแดงกลับถูกปฏิเสธอย่างแข็งขันจาก
ผู้บริหารเครือสหวิริยาว่า“ไม่ได้อยู่เบื้องหลัง”

ในที่สุด ปฏิบัติการคุ้มครองเครื่องจักรขณะปรับพื้นที่เตรียมก่อสร้าง
โรงถลุงเหล็กทั้งที่ EIA ยังไม่ผ่าน ก็นำไปสู่การเผชิญหน้าครั้งร้ายแรงระหว่าง
เสื้อแดง-เสื้อเขียว เพราะกระสุนปริศนาจำนวน 1 นัด ทำให้ชาวบ้านที่อาศัย
ชุมชนเดียวกันแต่สวมเสื้อต่างสีเสียชีวิตทันที1ราย

ความขัดแย้งบานปลายจนเกินพุ่งถึงขีดสุดนี้เองทำให้พื้นที่บางสะพาน
กลายเปน็สมรภมูริบระหวา่งคนบา้นเดยีวกนัอยา่งเตม็รปูแบบ เมือ่ถอ้ยคำดา่ทอ
ต่อกันแปรเปลี่ยนเป็นอาวุธที่ทวีความร้ายแรงมากยิ่งขึ้นจากหนังสติ๊กมาเป็น
ท่อนไม้มีดและอาวุธปืน

สายสัมพันธ์ตามวิถีของคนบ้านนอกขาดสะบั้นไม่เว้นแม้แต่คนที่อาศัย
ในหมู่บ้านเดียวกันมาตรการ “บอยคอต”สารพัดรูปแบบถูกนำมาใช้ ร้านค้า
เล็กๆ ในหมู่บ้านต้องเลิกกิจการ ทำให้ร้านค้าที่เหลืออยู่ต้องสงวนท่าทีว่า
“สนับสนุน” หรือ “คัดค้าน” โรงถลุงเหล็ก ขณะที่การแสดงความคิดเห็นจาก
ช่างตัดเสื้อว่าจะไม่รับตัดเสื้อสีแดง เพราะจะยิ่งทำให้ความขัดแย้งของคน
บ้านเดียวกันบานปลายกลายเป็นชนวนให้ถูกฟ้องร้องข้อหาหมิ่นประมาทจาก
ผู้บริหารโครงการ วัดดอนสำราญซึ่งอยู่ในหมู่บ้านถูกแบ่งฝ่ายในทันทีที่
คณะกรรมการวัดเลือกที่จะสวมเสื้อสีแดงฯลฯ
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สถานการณ์ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นจนเกินกว่าฝ่ายปกครองระดับท้องถิ่น
จะจัดการได้ นำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่าย ชัดเจนที่สุดคือคำพูด
ของ ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ระบุว่า “บริษัทสหวิริยาที่เป็นคนนอกชุมชน แม้
ต้องการทำประโยชน์ให้กับสังคมแต่ก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบของโรงงานที่มีต่อ
ชุมชนและชีวิตของผู้คนด้วย ไม่ใช่อ้างแต่ความชอบธรรมตามกฎหมายอย่าง
เดียว”

และเมื่อความขัดแย้งของชาวบ้านเข้าสู่ภาวะวิกฤต ทำให้สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งผลักดันให้มีโรงถลุงเหล็ก
มาโดยตลอดต้องกำหนดให้ “การยอมรับของชุมชน” เป็นเงื่อนไขข้อหนึ่งของ
การพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ก่อสร้าง เช่นเดียวกับสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ

ดว้ยเงือ่นไขดงักลา่วทำใหเ้ครอืสหวริยิาตอ้งปรบักลยทุธใ์หม่หนัมาโหม
ใช้ช่องทางการโฆษณาผ่านสื่อสารพัดรูปแบบมากยิ่งขึ้น ทั้งยังตั้งศูนย์บริหาร
จัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมูลนิธิเครือสหวิริยาเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยนืขึน้เปน็ครัง้แรกหลงัเขา้มาทำธรุกจิอยูใ่นพืน้ทีอ่ำเภอบางสะพานนานกวา่
15 ปี นอกจากนั้นโจทย์ข้อสำคัญที่เครือสหวิริยาต้องฝ่าฟันให้ได้ นั่นคือการ
แสดงให้สาธารณะเห็นว่าความขัดแย้งหรือการไม่ต้อนรับของชาวบ้านในชุมชน
ได้สลายไปแล้ว

ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวทำให้กลุ่มพัฒนาบางสะพานที่แนบแน่นด้วย
ภาพลักษณ์แห่งความรุนแรงค่อยๆลดบทบาทและเงียบหายไปแต่กลับมีกลุ่ม
ใหม่ที่ใช้ชื่อว่า“กลุ่มสมานฉันท์”ขึ้นมาแทนที่

กลุ่มสมานฉันท์มีที่มาจากการรวมตัวกันของ อบต. กลุ่มกำนัน และ
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ โดยมีเครือสหวิริยาประกาศสนับสนุนอย่างเปิดเผย จึงถึง
เวลาจัดกิจกรรมแสดงพลังหลายรูปแบบอาทิ จัดเลี้ยงโต๊ะจีน 500 โต๊ะ โดยมี
กลุ่มสมานฉันท์สวมเสื้อสีส้ม สวมหมวกไอ้โม่งปิดอำพรางใบหน้าในยามออก
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ปฏิบัติการพร้อมอาวุธคู่มือหลายรูปแบบเข้าร่วมจำนวนหนึ่ง หรือการจัดงาน
แปรอักษรพร้อมจัดเลี้ยงเพื่อ “โชว์” ต่อสาธารณะว่าบัดนี้ชาวบ้านในพื้นที่ได้
หันมาจับมือกันแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไปให้ข้อมูลกับที่ประชุม
คณะกรรมการผู้ชำนาญการสผ. ว่าบัดนี้ชาวบ้านในพื้นที่สมัครสมานสามัคคี
และยอมรับโครงการโรงถลุงเหล็กแล้ว

หากแต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็คือ การคัดค้านของกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง
ยังคงดำรงอยู่และยังไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยลงแต่อย่างใด...


ยิง่ไปกวา่นัน้หลงัการเกดิขึน้ของกลุม่สมานฉนัทก์ลบัทำใหก้ลุม่ชาวบา้น

ที่คัดค้านโครงการโรงถลุงเหล็กต้องเพิ่มความระมัดระวังด้านความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้นทั้งยังถูกข่มขู่และคุกคามมากขึ้นตามไปด้วยตะปูเรือใบถูกโปรยลง
บนพื้นถนนลูกเหล็กและลูกตะกั่วถูกปาใส่กระจกรถเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะ

และในที่สุดเช้ามืดของวันที่20กรกฎาคม2551กระสุนปืน6นัดก็พุ่ง
เข้าใส่บ้านของแกนนำกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึงที่ชื่อสุพจน์ ส่งเสียง แม้ไม่มีผู้ใด
ได้รับบาดเจ็บแต่กระสุนปืนที่เคยดังขึ้นในยามวิกาลอย่างต่อเนื่องขยับเข้าใกล้
ผูท้ีม่บีทบาทคดัคา้นโครงการโรงถลงุเหลก็มากขึน้ทกุขณะเชน่เดยีวกบั“เมด็เงนิ”
มูลค่าหลายสิบล้านกลายเป็นข้อเสนอที่ถูกหยิบยื่นให้แกนนำรายแล้วรายเล่า
ซึ่งคำตอบ“ปฏิเสธ”กลับไปล้วนทำให้สถานการณ์ทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้น
ตามอัตราเร่งของการผลักดันโครงการ

บรรยากาศของการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นไม่เฉพาะแต่ยามค่ำคืน เข้า
ปกคลุมทั่วพื้นที่บางสะพาน สัญลักษณ์ของแต่ละกลุ่มที่ติดอยู่ประจำรถยนต์
ดึงออกอย่างเงียบๆ

ไม่มีใครรู้ว่า...จะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้
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ผลงาน 15 ปีของสหวิริยา 

แม้เครือสหวิริยาจะโชว์สารพัดรางวัลที่ได้รับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้

กับชุมชนที่ตนเข้ามาอาศัยแต่ดูเหมือนว่าปฏิกิริยาจากเจ้าของชุมชนจะไม่เป็น
ดังที่คาดหวัง หนำซ้ำยังป่าวประกาศให้สาธารณะได้รับรู้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
ด้วยซ้ำไปว่า ชุมชนไม่ยอมรับและไม่ต้องการอยู่ร่วมกับอุตสาหกรรมที่เต็มไป
ดว้ยมลพิษมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

สุพจน์ ส่งเสียง รองประธานกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง ซึ่งเคยเป็นพนักงาน
ของเครือสหวิริยานาน 7 ปีกลับมองว่า “รางวัลไม่ได้มีความน่าเชื่อถือ ไม่มี
ความหมายอะไรเป็น“โล่”ระหว่างบริษัทกับชาวบ้านมากกว่า”

...เกิดอะไรขึ้นกับระยะเวลากว่า 15ปีที่เครือสหวิริยาที่พร่ำประกาศว่า
“เรามีบางสะพานเป็นบ้าน”

เวทขีองสถาบนัการศกึษาทางเลอืกณวดันาผกัขวง เมือ่16กมุภาพนัธ์
2551 ดูเหมือนว่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านแสดง
ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาต่อการเข้ามาอาศัยร่วมชุมชนของเครือสหวิริยา
ที่มีทั้งโรงงานเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี โรงงานเหล็กแผ่นรีดร้อน-เย็น โรงงาน
ผลิตเหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อยและท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ที่บริเวณอ่าวเทียน

การแตกแขนงธุรกิจเกี่ยวกับเหล็กของเครือสหวิริยาในพื้นที่อำเภอ
บางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภายใต้ชื่อบริษัทฯกว่า10แห่งนี้เองล้วน
ทำให้เครือสหวิริยามีสถานภาพ “พิเศษ”ที่เปรียบเสมือนเป็น “ขาใหญ่” ระดับ
จังหวัดไปโดยปริยาย

คำใหก้ารของชาวบา้นในเวทดีงักลา่วจงึเปน็ยิง่กวา่กระจกทีส่อ่งสะทอ้น
กลบัไปยงันกัลงทนุตา่งถิน่จากเครอืสหวริยิาวา่ เพราะเหตใุดชมุชนจงึไมต่อ้นรบั
การลงทุนครั้งใหม่ด้วยการก่อสร้างโครงการโรงถลุงเหล็ก เพื่อผลักดันให้พื้นที่
แห่งนี้กลายเป็นเมืองหลวงเหล็กอย่างเต็มรูปแบบ

...ด้วยเหตุนี้ผลงานของเครือสหวิริยาที่สร้างไว้ให้กับคนบางสะพาน
รุ่นปัจจุบันจึงจำเป็นต้องถูกพูดถึง...
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น้ำฝนกินไม่ได้...กลายเป็นความทุกข์ร่วมกันของชาวบ้านที่ต้องควัก
กระเป๋า “จ่าย”ค่าน้ำครอบครัวละหลายร้อยบาทอย่างถาวรแต่เครือสหวิริยา
กลับยืนยันหนักแน่นถึงขั้นมีการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำฝนเพื่อ
ยนืยนัวา่นำ้ฝนปลอดภยัความหวาดกลวัของชาวบา้นเปน็เรือ่งอปุทานกนัไปเอง

น้ำท่วมซ้ำซากที่บางสะพาน เหตุเพราะหลายโครงการตั้งอยู่บนพื้นที่รับ
น้ำตามธรรมชาติ อีกทั้งถนนหลายสายขวางทางน้ำหนำซ้ำยังไม่มีหน่วยงาน
ของรัฐกล้าชี้ชัดว่าระหว่างพื้นที่สาธารณะกับพื้นที่ของเครือสหวิริยามีการ
ทับซ้อนมากน้อยเพียงใด รวมทั้งมีการขอเช่าใช้พื้นที่สาธารณะในราคาเท่าไหร่
และอยู่ที่ไหนบ้าง

คราบสีเหลืองที่ปรากฏขึ้นบนเสื้อผ้าและหลังคารถในยามค่ำคืน ซึ่ง
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นฝนกรดแต่คำชี้แจงของเครือสหวิริยายืนยันว่าเป็นขี้ผึ้ง

อ่าวเทียนและอ่าวบ่อทองหลาง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคน
ถูกเบียดบังและได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนจากท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ของ
เครือสหวิริยาหนำซ้ำประมงท้องถิ่น อาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านกลับถูกลิดรอน
อย่างเห็นได้ชัดจากกระแสน้ำที่เปลี่ยนไปภายหลังมีท่าเทียบเรือ

ปลากระชังที่เลี้ยงไว้ในลำคลองสายเดียวกับที่ไหลผ่านโรงงานแห่งหนึ่ง
ตายพร้อมเพรียงกัน โดยกระบวนการตรวจสอบถึงสาเหตุเต็มไปด้วยข้อสงสัย
แต่สุดท้ายเจ้าของกิจการเลี้ยงปลาในกระชังกลับถูกยึดใบอนุญาต

แหล่งน้ำของชุมชนกำลังถูกแย่งชิงเพื่อป้อนให้กับกลุ่มธุรกิจที่ความ
ต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ขณะที่พื้นที่นาข้าวของบางสะพานลด
จำนวนลงอย่างเห็นได้ชัด

สถาบนัการศกึษาประจำทอ้งถิน่ซึง่เปน็ของรฐัถกูเปลีย่นชือ่จากวทิยาลยั
การอาชีพบางสะพาน เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเหล็กและเหล็กกล้า
บางสะพานจนทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นสถาบันการศึกษาของบริษัทเอกชน

ความเจ็บป่วยและความตายที่ยังคงเป็นปริศนาคาใจและคำถามถึง
ความปลอดภัยต่อสุขภาพของคนงานทั้งในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงยังไม่เคย
จางหายหลายครอบครวัหา้มลกูหลานเขา้ทำงานในโรงงานทีเ่ชือ่วา่นำความตาย
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มาให้
ข้ออ้างว่าการเข้ามาของเครือสหวิริยาในพื้นที่บางสะพาน คือการนำ

ความเจริญเข้ามาให้ แต่ยิ่งนานวันกลับพบว่าชาวบางสะพานต้องแบกรับ
ค่าครองชีพที่สูงกว่าอำเภอใกล้เคียงอย่างเห็นได้ชัด หนำซ้ำยังต้องคอยเฝ้า
ลกูหลานจากแหลง่อบายมขุและยาเสพตดิทีเ่กลือ่นเมอืงการสญัจรบนทอ้งถนน
ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะรถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่ของเครือสหวิริยาใช้
ถนนร่วมกับชาวบ้านการพัฒนาที่เกิดขึ้นชัดเจนว่าสร้างผลกำไรให้กับคนกลุ่ม
เดียวขณะที่ชาวบ้านบางสะพานต้องเสียผลประโยชน์มากกว่า

ถ้อยคำยืนยันจากเจ้าของกิจการรีสอร์ตระบุชัดเจนว่าการพัฒนาให้
พื้นที่บางสะพานเป็นนิคมอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร ซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้มีแต่
เฉพาะโรงถลุงเหล็กเท่านั้น จะทำให้วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในท้องถิ่นถูกทำลาย
และส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันเป็นการ
ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับชุมชน เพราะไม่มีนักท่องเที่ยวรายใดอยากมาพักผ่อน
ท่ามกลางมลพิษ

แม้สารพัดความวิตกกังวลจะดังขึ้นจากถ้อยคำของชาวบ้านคนแล้ว
คนเลา่แตบ่ทสรปุของการแสดงความคดิเหน็สอดคลอ้งไปในทศิทางตรงกนัวา่...
โรงงานที่มีอยู่แล้วเราไม่ว่า ให้ปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมแต่ขออย่าสร้างเพิ่มเพราะ
ไม่อยากซื้ออากาศมาหายใจขอให้ยุติแต่เพียงเท่านี้...

ยิ่งนานวันการรวมพลังคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงถลุงเหล็กของเครือ
สหวิริยาก็นำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลมากยิ่งขึ้นว่าพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ถูกกำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่าอุตสาหกรรมเหล็ก
จะเป็นยุทธศาสตร์หลักของพื้นที่แห่งนี้ โดยพื้นที่ใกล้เคียงล้วนต้องมีโครงการ
ตา่งๆ เพือ่สนบัสนนุนคิมอตุสาหกรรมเหลก็แหง่นี้ ทำใหก้ลุม่อนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตระหนักดีว่าทุกพื้นที่ล้วนตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อ
มลพษิเชน่เดยีวกนัจงึรวมตวักนัเปน็เครอืขา่ย5พนัธมติรดา้นสิง่แวดลอ้มนัน่คอื
กลุ่มรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอกกลุ่มรักษ์บ้านเกิดอ่าวน้อยกลุ่มอนุรักษ์ทับสะแกกลุ่ม
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดและกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง
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จับเข่าคุยกันเพื่อระดมความคิดต่ออนาคตของชุมชนตนเอง
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ไม่เว้นแม้กระทั่งจังหวัดชุมพร ซึ่งต้องเดินหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อน
ท่าแซะเพื่อป้อนน้ำเสริมให้กับนิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน

...โครงการสรา้งความเจรญิจากมลพษิทีท่ำลายชวีติและสขุภาพทีด่ขีอง
คนในชุมชนจึงถูกคัดค้านอย่างเต็มรูปแบบ...

การผนึกกำลังร่วมกันของ 5พันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวทำให้
ไพโรจน์มกร์ดาราผอ. โครงการพิเศษเครือสหวิริยายอมรับว่าการคัดค้านของ
กลุ่ม5พันธมิตรฯทำให้โครงการล่าช้าและต้องปรับแผนการก่อสร้างใหม่



เหรียญสองด้านของการพัฒนา 

ครั้งหนึ่ง ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

เครือสหวิริยา กล่าวถึงการเข้ามาสร้างความเจริญในพื้นที่อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่า “เมื่อเราเข้ามาอยู่ในพื้นที่ นอกจากต้องมีสำนึกสร้าง
ความเจริญในพื้นที่แล้ว ยังต้องตระหนักว่าภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ต้องอยู่ด้วยกันได้อย่างยั่งยืน”

ดูเหมือนว่ายิ่งนานวันถ้อยคำดังกล่าวจะเผชิญแรงเสียดทานมากยิ่งขึ้น
เพราะผลการเดินหน้าขุดคุ้ยของกลุ่มชาวบ้านที่คัดค้านโครงการโรงถลุงเหล็ก
ของเครือสหวิริยา ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่า...ที่ผ่านมา คนที่ได้ไม่เคยเสีย คนที่เสีย
ไม่เคยได้ นั่นคือเครือสหวิริยาได้ แต่ชาวบ้านเป็นฝ่ายเสีย โดยเฉพาะการใช้
ที่ดินสาธารณะทั้งป่าสงวนและป่าคุ้มครอง ไปกู้เงินจากธนาคารนครหลวงไทย
971ลา้นบาท เพือ่ใชป้ระโยชนท์างธรุกจิในหลากหลายรปูแบบของเครอืสหวริยิา
จนเกิดกระแสคัดค้าน ทวงคืน เพื่อให้กลับมาเป็นสมบัติของสาธารณะอย่าง
แท้จริงซึ่งกรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนเอกสารสิทธิแปลงแล้วแปลงเล่า

ความขดัแยง้ในพืน้ทีก่อ่สรา้งโรงถลงุเหลก็ยดืเยือ้จนกา้วเขา้สูก่ารเปลีย่น
รฐับาลโดยอนงคว์รรณเทพสทุนิรบัตำแหนง่รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนใหม่ แน่นอนว่าพื้นที่ตำบลแม่รำพึง อำเภอบาง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คือลำดับต้นๆของการเดินทางลงพื้นที่ของรัฐมนตรีหลัง
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รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการและแน่นอนว่าคำตอบเรื่องที่ดินสาธารณะที่ระบุ
ว่า “พื้นที่สาธารณะ ก็คือที่ดินของหลวง จะเป็นสมบัติของใครคนใดไม่ได้”
กลายเป็นคำพูดที่ชาวบ้านเฝ้ารอการพิสูจน์ทันที


แต่อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงที่ต้องยอมรับก็คือกระบวนการตรวจสอบ

เรื่องที่ดินสาธารณะยังคงไม่คืบหน้า หนำซ้ำเจ้าหน้าที่ของรัฐกลับไม่ทำหน้าที่
ปกป้องผลประโยชน์ของแผ่นดินทำให้บทบาทในการตรวจสอบพร้อมกับค้นหา
ข้อเท็จจริงตกอยู่กับกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึงอย่างสมบูรณ์แบบ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปานชัย บวรรัตนปราณ  ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ให้สัมภาษณ์ถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นว่า “การพัฒนาเหล็ก
ต้นน้ำในพื้นที่อำเภอบางสะพาน เป็นนโยบายของรัฐบาล ก็ต้องสนับสนุนให้
ดำเนินการพร้อมเปิดเวทีพูดคุยกับชาวบ้านกลุ่มที่คัดค้าน เพื่อทำความเข้าใจ
ร่วมกัน เพราะเชื่อว่าอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรมอยู่ร่วมกันได้โดยการโซนนิ่ง
และประเทศชาติต้องพัฒนา จึงต้องช่วยกันกำกับดูแลมากกว่าการคัดค้านไม่
โครงการเกิดขึ้น เพราะถึงจะยังไม่มีอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำ ในพื้นที่ก็มี
อุตสาหกรรมเหล็กปลายน้ำอยู่แล้ว”

หลังการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึงก็ออกแถลงการณ์
ตอบโต้การวางบทบาทที่ไม่เหมาะสมของผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทันที พร้อมกับเสนอแนะด้วยว่าสิ่งที่ข้าราชการระดับสูงสุดของจังหวัดสมควร
ดำเนินการมากที่สุดก็คือการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการฮุบที่ดินของรัฐจาก
กลุ่มธุรกิจเอกชน ไม่ใช่การประกาศสนับสนุนโครงการของเอกชนที่สร้างความ
ขัดแย้งในหมู่ชาวบ้าน

...การสมยอมราคาถูกของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเรื่องที่ยากต่อการยอมรับ
อีกต่อไป...

...เหรียญสองด้านของการพัฒนาที่บางสะพานเป็นเช่นนี้...
เกษตรกรรมและการทำประมง ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านดั้งเดิม

กับอุตสาหกรรมเหล็กของนักลงทุนต่างถิ่น แปลกแยกอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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ป้ายผ้าข้อความว่า “มารวยมาพากูจน” จึงโบกสะบัดแทนถ้อยคำอธิบายแต่ดู
เหมือนว่าเครือสหวิริยายังคงมุ่งมั่นก้าวเดินไปข้างหน้า โดยอ้างว่าหากก่อสร้าง
โรงถลุงเหล็กในพื้นที่อำเภอบางสะพานล่าช้าออกไป ยิ่งทำให้ประเทศชาติเสีย
ประโยชน์

อย่างไรก็ตาม นักวิชาการทั้งชัชวาล ปุญปัน จากภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.อาภา หวังเกียรติ จาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ยืนยันในทิศทางสอดคล้องกันว่า
อุตสาหกรรมเหล็กคืออุตสาหกรรมที่สกปรกติดอันดับต้นๆของโลกมลพิษจาก
โรงถลุงเหล็กก่อผลกระทบต่อสุขภาพอย่างชัดเจน และเป็นธุรกิจที่คุกคาม
สิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง ขณะที่ ดร.เดชรัตสุขกำเนิด จากคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยืนยันว่าโรงถลุงเหล็กเป็นธุรกิจที่ผลาญพลังงานสูง
แต่ได้รับผลตอบแทนต่ำและจัดว่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า

แต่เครือสหวิริยายังคงยืนยันเช่นเดิมคือ ต้องเดินหน้าโครงการ และ
ล่าสุดเดือนกรกฎาคม 2551การลงนามระหว่างเครือสหวิริยากับบริษัทเอกชน
จากประเทศจีนให้จัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์มีขึ้นท่ามกลางสักขีพยานที่ชื่อ
สุนทรเวชนายกรัฐมนตรี

วนิกรรมการเครอืสหวริยิาแสดงความเชือ่มัน่อยา่งสงูวา่อกีไมน่านEIA
จะไดร้บัอนมุตัจิากสผ.และการกอ่สรา้งโรงถลงุเหลก็ในพืน้ทีอ่ำเภอบางสะพาน
จะเริ่มขึ้นภายในสิ้นปี 2551หลังจากล่าช้ามานานกว่าปี โดยทุ่มเงินลงทุนไป
แล้วกว่า4,000ล้านบาท

ไม่เพียงแต่อุตสาหกรรมเหล็กจะกลายเป็นความเจริญที่ถูกปฏิเสธจาก
คนในชมุชนใกลเ้คยีงเทา่นัน้ประธานหอการคา้จงัหวดัสรุาษฏรธ์านีสง่จดหมาย
ถึงนายกรัฐมนตรีสมัครสุนทรเวชโดยระบุเนื้อหาในจดหมายว่าไม่ต้องการให้
นิคมอุตสาหกรรมเหล็กเข้ามาก่อสร้างในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เพราะ
ลงทุนที่ไม่สอดคล้องกับอาชีพพื้นฐานของท้องถิ่นและไม่ได้เพิ่มมูลค่าให้กับ
ชุมชน
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ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการที่เดินทางมารับฟังความเดือดร้อน
ของชาวบ้านบางสะพานครั้งแล้วครั้งเล่ากล่าวถ้อยคำชวนคิดว่าหากพิจารณา
กันดีๆ แล้ว โครงการโรงถลุงเหล็กไม่ต่างอะไรกับการยืมจมูกคนอื่นหายใจ
เพราะประเทศไทยไม่มีแม้กระทั่งสินแร่เหล็กถ่านหินหรือเครื่องจักรที่ล้วนเป็น
ปัจจัยการผลิตที่สำคัญตลอดอายุโครงการหนำซ้ำกระบวนการถลุงเหล็กต้อง
ปล่อยมลพิษและทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ดังนั้นการซื้อเหล็กจาก
ต่างประเทศในราคาที่คิดว่าแพงอาจคุ้มค่ากว่าก็ได้



HIA ปลดชนวนความขัดแย้ง 

ท่ามกลางความขัดแย้งที่นับวันจะทำให้คนบ้านเดียวกันตกอยู่ในห้วง

อันตรายต่อชีวิตมากยิ่งขึ้น ช่องทางหนึ่งเพื่อแสวงหาเส้นทางของความสุข สงบ
ให้กลับคืนมาจึงถูกเริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบๆ โดยอาศัยกลไกและกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันของคนทุกฝ่ายภายใต้เส้นทางสายสุขภาพตามพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2550

โดยกลุม่อนรุกัษแ์มร่ำพงึยืน่จดหมายถงึสำนกังานคณะกรรมการสขุภาพ
แห่งชาติ (สช.) เพื่อร้องขอให้ดำเนินกระบวนการประเมินผลกระทบด้าน
ในพื้นที่แห่งความขัดแย้งจากโครงการก่อสร้างโรงถลุงเหล็กภายใต้แผนพัฒนา
เวสเทิร์นซีบอร์ดวิฑูรย์บัวโรยในฐานะประธานกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึงยอมรับว่า
ชาวบา้นมคีวามคาดหวงัวา่กระบวนการประเมนิผลกระทบดา้นสขุภาพจะทำให้
ชาวบ้านบางสะพานมีเหตุผลประกอบการตัดสินใจว่า อยากให้บ้านของตัวเอง
พัฒนาไปในทิศทางใดได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ขณะที่ สมพร เพ็งค่ำ ผู้ชำนาญการประจำสำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ และดร.อาภา ในฐานะนักวิจัยลงพื้นที่บางสะพานเพื่อหารือ
รว่มกบัชาวบา้นกอ่นทีจ่ะเริม่กระบวนการHIAตอ่ไป โดยสมพรระบวุา่ “ปจัจบุนั
อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการ ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งแรกทำให้มองประเด็นได้
ชัดเจนขึ้นว่าสิ่งที่ชาวบ้านเป็นห่วงคือเรื่องผลกระทบต่อระบบนิเวศดังนั้นการ
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ทำHIAก็น่าจะให้น้ำหนักในประเด็นดังกล่าวแล้วจึงวิเคราะห์ต่อไป ว่าหากมี
โครงการโรงถลุงเหล็กแล้วจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างไร” แน่นอนว่า
ความขัดแย้งที่มีอยู่อย่างเข้มข้นย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อการกำหนด
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน เพราะต้องอาศัยการเตรียมการ
อย่างละเอียดกว่ากรณีอื่นๆ

เพราะสุขภาพที่ดีคือหลักประกันที่มั่นคงสำหรับทุกชีวิต ด้วยเหตุนี้
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือที่เรียกกันว่า HIA (Health Impact
Assessment) จึงถูกนำมาใช้เพื่อช่วยให้เกิดเวทีกลางของการเรียนรู้และ
เปดิเผยขอ้มลูรว่มกนัจากทกุฝา่ย เพือ่หาคำตอบวา่ความวติกกงัวลของชาวบา้น
บางสะพานซึ่งมีรากฐานมาจากโครงการอุตสาหกรรมเหล็กที่มีอยู่ในพื้นที่เป็น
อย่างไร ขณะเดียวกันหากจะมีการขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นนิคม
อุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง และจะครอบคลุม
อาณาบริเวณกว้างไกลเพียงใด เพื่อหาคำตอบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าง
แท้จริงโดยมีผลกระทบที่มีต่อสุขภาพเป็นตัวชี้วัดสำคัญ

แน่นอนว่า การขยายการลงทุนไปถึงขั้นที่เรียกว่าอุตสาหกรรมเหล็ก
ต้นน้ำที่วางแผนให้อำเภอบางสะพาน มีสถานภาพเป็น “เมืองหลวงเหล็ก”
ถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ดังนั้นจึงถือเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องอาศัยข้อมูล
และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศมาเทียบเคียงด้วย อีกทั้งยังถือ
เป็นเรื่อง “ท้าทาย” สำหรับการคิดค้นเครื่องมือและกลไกทั้งทางสังคมและ
วิชาการที่จะนำมาใช้ในกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพท่ามกลาง
สถานการณ์แห่งความขัดแย้งอย่างรุนแรง ซึ่งแตกต่างอย่างชัดเจนจากกรณี
อื่นๆ

ทัง้นี้ ดร.เดชรตัซึง่มปีระสบการณท์ำHIAในพืน้ทีจ่งัหวดัระยองมากอ่น
ให้ความเห็นว่าการทำHIA ในพื้นที่อำภอบางสะพานณห้วงเวลานี้คงไม่ใช่
เรื่องง่าย เพราะสถานการณ์ความขัดแย้งเดินมาไกลมากแล้วซึ่งหากพิจารณา
เจตนารมณ์ของมาตรา67ตามรัฐธรรมนูญพ.ศ.2550จะต้องทำHIAตั้งแต่
จุดเริ่มต้นของแผนพัฒนาเวสเทิร์นซีบอร์ด ที่กำหนดให้อำเภอบางสะพานเป็น
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สถานที่ก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกและเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเหล็กแต่ก็ยังถือว่า
ไมส่ายจนเกนิไปนกัถา้ยอ้นกลบัมาตัง้ตน้กนัทีโ่จทยว์า่นโยบายเรือ่งการพฒันา
อุตสาหกรรมเหล็กถูกต้องหรือไม่ รวมทั้งการระบุให้บางสะพานพัฒนาเป็น
ศูนย์กลางเหล็กครบวงจรถูกหรือไม่ กินอาณาบริเวณกว้างไกลแค่ไหน และมี
โครงการใดอีกบ้างที่ต้องเข้ามาสนับสนุน เช่น แหล่งน้ำ ไฟฟ้า โดยด้านหนึ่ง
ในเชิงอุตสาหกรรมอีกด้านหนึ่งมองในเชิงพื้นที่ และเอาสุขภาพของประชาชน
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป็นตัวตั้ง

ส่วนความขัดแย้งที่มีการแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนจะเป็นอุปสรรคต่อ
กระบวนการทำHIAหรือไม่นั้นอาจารย์เดชรัตระบุว่าขึ้นอยู่กับการตั้งประเด็น
ว่าจะศึกษาประเด็นใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ซึ่งคำว่าทุกฝ่ายต้องเข้าร่วม
ไม่ได้หมายความว่าทุกฝ่ายต้องมานั่งพร้อมกันในเวลาเดียวกัน สามารถให้
ความเห็นทีละกลุ่มได้ คล้ายกับกระบวนการยุติธรรมที่มีการซักพยานโจทก์
จำเลย โดยไม่ต้องมานั่งเถียงในเวทีเดียวกัน และที่สำคัญก็คือ กระบวนการนี้
จะเกิดประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อมีการดำเนินการตามมาตรา67ของรัฐธรรมนูญ
พ.ศ.2550ควบคู่กันไปด้วย เพราะคำตอบที่ได้จากการทำHIA จะเป็นข้อมูล
หนึ่งที่จะนำไปสู่การพูดคุยถกเถียงกันตามมาตรา67 ว่าควรจะดำเนินการใน
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมหรือไม่

และเมื่อกระบวนการเรียนรู้และแสวงหาข้อเท็จจริงร่วมกันของคนใน
ชุมชนได้เริ่มต้นและก้าวเดินต่อไปจนบรรลุเป้าประสงค์ ถึงเวลานั้นสังคมไทย
คงได้รับคำตอบพร้อมกันว่า...เหล็กสำคัญต่อชาติ หรือชีวิตและสุขภาพของ
คนในชาติซึ่งเกี่ยวพันโดยตรงกับความสมดุลของระบบนิเวศ มีความสำคัญ
มากกว่าเหล็ก...กันแน่
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HIA สิทธิประชาชน 
ป้องกันผลกระทบสุขภาพ



การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เป็นเครื่องมือใหม่ถูกพัฒนาขึ้นมา
เพื่อให้เกิดกระบวนการที่ทุกคนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการตั้งคำถามและ
หาคำตอบ ในการจัดการกับความเสี่ยงต่อสุขภาพจากโครงการหรือนโยบาย
พัฒนา เครื่องมือนี้ ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการพัฒนาหรือนโยบายใด ควรได้
รับการอนุมัติให้เกิดขึ้นหรือไม่ เป้าหมายของการทำการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพอยู่ที่การมุ่งค้นหาว่า นโยบายหรือโครงการพัฒนาประเทศในรูปแบบ
ต่างๆจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมสังคมและสภาพแวดล้อมที่
เป็นปัจจัยสำคัญต่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนอย่างไรและถกเถียงถึงข้อดี
ข้อเสีย รวมทั้งเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดของการพัฒนาที่ต้องควบคู่ไปกับคุณภาพ
ชีวิตประชาชน


การใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เป็นสิทธิที่ทุกคน

สามารถใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้กำหนดนโยบายผู้พัฒนาโครงการหรือประชาชน
ผู้อาจได้รับผลกระทบจากนโยบายหรือโครงการพัฒนานั้นๆ โดยสิทธินี้ได้รับ
การรับรองทั้งโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550 และพ.ร.บ.
สุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2550



มาตรา 67 วรรค 2 รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550  

“การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน

อย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
จะกระทำมไิด้ เวน้แตจ่ะไดศ้กึษาและประเมนิผลกระทบตอ่คณุภาพสิง่แวดลอ้ม
และสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์กรอิสระซึ่ง
ผูแ้ทนองคก์ารเอกชนดา้นสิง่แวดลอ้มและสขุภาพและผูแ้ทนสถาบนัอดุมศกึษา
ที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม หรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือด้านสุขภาพ
ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว”




มาตรา 11 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 

“บุคลลหรือคณะบุคคลมีสิทธิเรียกร้องขอให้มีการประเมินและมีสิทธิ

ร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ

บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจาก

หน่วยงานของรัฐก่อนการอนุญาต หรือการดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมใดที่
อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของชุมชนและแสดงความเห็นของตนใน
เรื่องดังกล่าว”






