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คำนำ

สุขภาพ ในปัจจุบันได้ถูกปรับมุมมองจากเดิมที่ให้ความสนใจแต่เรื่อง
ของการเจ็บป่วย และมุ่งให้ความสำคัญต่อการป้องกันและรักษาโรคด้วยยา
วัคซีน เครื่องไม้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์มาสู่สุขภาพในมุมมอง
ใหม่ ตามนิยามที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)
และนานาประเทศในโลกปัจจุบันให้การยอมรับ นั่นคือ สุขภาพ เป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องของร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา หรือเรียกสั้นๆ ได้ว่า
“สุขภาวะ”
การมีสุขภาพดี (Right to Health) เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักการ
สิทธิมนุษยชนสากล ซึ่งในประเทศไทยได้เขียนไว้อย่างชัดเจนใน พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2550 หลายมาตรา อาทิ บุคคลมีสิทธิดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อม
และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ สิทธิในการรับรู้ข้อมูลและคำชี้แจงจาก
หน่วยงานรัฐ ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ที่อาจ
มีผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของชุมชน และมีสิทธิแสดงความเห็นในเรื่อง
ดังกล่าว รวมถึงสิทธิในการร้องขอให้มีและเข้าร่วมในการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ
อย่างไรก็ตามแม้ว่าสังคมไทยจะมีกระแสการตื่นตัวเกี่ยวกับสิทธิและ
การมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ อยู่มาก แต่นั่นก็มิได้หมายความว่า สุขภาพของ

ประชาชนจะได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างดีจากภัยคุกคาม โดยเฉพาะผลกระทบ
จากโครงการพัฒนาต่างๆ และนโยบายสาธารณะที่มักจะให้ความสำคัญกับ
ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอันดับแรก ดังจะเห็นได้จากกรณีตัวอย่าง
ที่ ป รากฎอยู่ ใ นหนั ง สื อ เล่ ม นี้ ไม่ ว่ า จะเป็ น การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมในพื้ น ที่
มาบตาพุด โครงการก่อสร้างโรงถลุงเหล็กแบบครบวงจรในพื้นที่ อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคี รี ขั น ธ์ การใช้ ส ารเคมี ท างการเกษตรในปริ ม าณสู ง เพื่ อ มุ่ ง เพิ่ ม
ผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น
ดังนัน้ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment:
HIA) จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นในฐานะเป็นหนึ่งในหลายเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อ
การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ซึ่งถูกออกแบบให้เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันของสังคม เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันพิจารณาถึงผลกระทบต่อ
สุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วกับประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เนื่องมา
จากการดำเนินนโยบายการพัฒนาหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยหวังผล
เพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกอย่างดีทสี่ ดุ สำหรับการสร้างเสริมสุขภาพ
และคุ้มครองสุขภาพของทุกคนในสังคม
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมกรณีตัวอย่างการใช้การประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ แม้ว่าบางกรณีจะเป็น
เพียงการเริ่มต้นหรืออยู่ระหว่างการดำเนินงาน แต่ก็มีน้ำหนักมากพอในการ
บทเรียน อันสะท้อนภาพความจริงทุกขภาวะจากการพัฒนาที่ละเลยมิติด้าน
สุขภาพ ในขณะเดียวกันผู้ที่ได้รับผลกระทบก็มิได้นิ่งเฉยยอมจำนนกับปัญหา
หากแต่นำมาสู่การตั้งโจทย์ใหม่เกี่ยวกับทางเลือกการพัฒนา ที่จะต้องสมดุล
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ และลงมือแสวงหาคำตอบนั้นโดยใช้การ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเป็นเครื่องมือสำคัญ
สำนั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ขอขอบคุ ณ ชาวบ้ า นใน
เจ้าของบทเรียน ผู้เขียน ผู้ให้ข้อมูล และผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำหนังสือเล่มนี้
ทุกท่าน ทีช่ ว่ ยกันจดบันทึกบทเรียนสำคัญชิน้ นีซ้ งึ่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
ประเทศไทยของเราต่อไป

อนึง่ มีคนเคยบอกว่าการสร้างนโยบายสาธารณะมิได้มสี ตู รสำเร็จตายตัว
แบบหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสอง หากเปรียบเสมือนกระบวนการก่อเกิดความรักของ
คนสองคน ที่เป็นดั่งศิลปะชั้นสูง อาศัยหัวใจเป็นสำคัญ ฉันใดก็ฉันนั้น หากจะ
ทำนโยบายสาธารณะให้เป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ จำเป็นต้องเอา
สุขภาวะเป็นที่ตั้ง และใส่หัวใจในกระบวนการทำนโยบาย โดยเฉพาะหัวใจของ
ความเป็นมนุษย์
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
20 กันยายน 2551

สารบัญ
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พอกันทีปฏิวัติเขียว บ้านบ่อเงินยุคใหม่จะไร้สารเคมี
HIA กับหนทางข้างหน้าของชาวระยอง
โรงงานในบ้าน หัตถกรรมบ้านถวาย สุขภาพก่อนเงินทีหลัง
ทุ่งกุลาในวันโลกร้อน กับทางรอดสุขภาพ
โรงถลุงเหล็กบางสะพาน กับความพยายามสร้าง HIA บนความขัดแย้ง
ภาคผนวก		
HIA สิทธิประชาชน ป้องกันผลกระทบสุขภาพ
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พอกันทีปฏิวัติเขียว
บ้านบ่อเงินยุคใหม่จะไร้สารเคมี

โดย ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์
ภาพ ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์ และ เพ็ญนภา หงษ์ทอง

บรรยากาศการลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์แปลงแรกของชุมชน
หลังจากถูกเกษตรเคมีเข้าแย่งชิงพื้นที่มากว่า 30 ปี
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บันทึกคำให้การชาวนาบ่อเงิน
“รับจ้างฉีดยา ทำเป็นกลุ่ม ได้ไร่ละ 40 บาท ถ้ากลุ่มละ 9 คน ฉีด 20 ไร่
ได้ 800 บาท เฉลี่ยก็ได้คนละเกือบร้อยบาท ใช้เวลาไม่นาน ได้เงินใช้ประจำวัน
บางส่วนนำไปซื้อยาใช้ในนาตัวเอง คนรับจ้างฉีดยาส่วนใหญ่ทำนาของตัวเอง
ด้วย” อำพล ปั้นโพธิ์ อดีตนักร้องลูกทุ่ง ปัจจุบันเป็นมือวางอันดับหนึ่งด้าน
สารเคมีเกษตรในฐานสมาชิกกลุ่มมือปืนรับจ้างฉีดยาฆ่าแมลงและยาฆ่าหญ้า
ประจำหมู่บ้าน แถมยังเป็นเจ้าของแปลงนาอินทรีย์สาธิตอีกด้วย
***
“คนที่นี่ทำเกษตรด้วยเทคโนโลยี ลงทุนทุกอย่าง ใช้เครื่องจักรและใช้
สารเคมีสูงและบ่อย ถ้าสังเกตเห็นนกอยู่บนฟ้าหรือท้องนา แสดงว่ามีแมลง เขา
จะฉีดยาทันที...มีผู้ปกครองนักเรียนไม่น้อยที่ป่วยกระเสาะกระแสะ และเมื่อสืบ
ย้อนกลับไปก็พบว่ามีอาชีพรับจ้างฉีดยา” อาจารย์ประเทือง หางแก้ว ครู
โรงเรียนบ่อเงิน
***
“เคยได้ยินคำว่าอินทรีย์มานานแล้ว อยากทำ แต่ก็ต้องรบกับคนใน
(แฟน) ก่อน ตอนนี้เริ่มมีเพื่อนบ้านมาถามว่าทำอย่างไง อยากทำบ้าง” สมพิศ
เอี่ยมเอิบ ผู้เคยรับจ้างฉีดยาจนเกิดอาการหมดแรง เวียนศีรษะถึงขนาดให้
น้ำเกลือมาแล้ว ปัจจุบันเป็นเจ้าของแปลงสาธิตนาอินทรีย์ควบคู่กับการทำนา
เคมี
***
“ผมเคยทำนา 9 ไร่ ถ้าใช้สารเคมีต้นทุนประมาณสามหมื่น พอหันมาใช้
อินทรีย์ ต้นทุนลดลงครึ่งหนึ่ง ใช้วัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนมาทำปุ๋ยหมัก เมื่อปีที่
แล้ ว เพื่ อ นบ้ า นผมทำนา 30 ไร่ ลงทุ น แสนกว่ า บาท ขายข้ า วได้ แ สนห้ า 

ได้กำไรประมาณ 5 หมื่นบาท ผมทำ 9 ไร่ขายข้าวได้ 5 หมื่นกว่า เหลือเงิน
ประมาณ 4 หมื่น ทำนาอินทรีย์นั้นรู้สึกว่าลดต้นทุนได้มาก” สมอ ร่วมทรัพย์
ประธานกลุ่มเกษตรชื่นบาน
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“ปฏิวัติเขียว” จากที่ราบลุ่มภาคกลาง สู่ปทุมธานี และบ้านบ่อเงิน
คำให้การของชาวบ้านบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ข้างต้น คือภาพสะท้อนชีวิตของชาวนายุคปัจจุบัน ในที่ราบลุ่มภาคกลางหรือ
ที่ ร าบลุ่ ม เจ้ า พระยาที่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
สุพรรณบุรี อ่างทอง ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหลัก ที่มีผลผลิตถึงหนึ่งในสามของ
ผลผลิตข้าวทั่วประเทศ
นักประวัติศาสตร์ต่างลงความเห็นตรงกันว่า เหตุที่ที่ราบลุ่มภาคกลาง
กลายเป็ น แหล่ ง ปลู ก ข้ า วที่ ส ำคั ญ ของประเทศ นอกเหนื อ จากความอุ ด ม
ของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ ก็คือการมาถึงของระบบชลประทานซึ่งเริ่ม
เมื่อมีการขุดคลองรังสิตและจัดรูปที่ดินตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และนโยบายการ
ปฏิวัติเขียวที่เน้นการผลิตเพื่อส่งออกซึ่งเริ่มต้นขึ้นประมาณปี 2510 สอดคล้อง
กั บ ผลการศึ ก ษาทั้ ง ในไทยและประเทศปลู ก ข้ า วอื่ น ๆ ในเอเชี ย ที่ ว่ า พื้ น ที่
ชลประทานมีอัตราการยอมรับเทคโนโลยีใหม่สูงกว่า นับแต่นั้นมาเครื่องจักรกล
ข้าวพันธุ์พัฒนาที่ไม่ไวแสงและตอบสนองปุ๋ยเคมี และสารเคมีเกษตรก็เริ่ม
พาเหรดมาเยือนทีร่ าบภาคกลาง จนสามารถกล่าวได้วา่ ภายหลังการปฏิวตั เิ ขียว
เมื่อประมาณสี่สิบปีที่แล้ว เทคโนโลยีและสารเคมีเกษตรก็ไม่เคยหายไปจาก
ที่ราบภาคกลาง...มีแต่เพิ่มขึ้น โดยอนุมานเอาจากต้นทุนการผลิตและการ
นำเข้าสารเคมีเกษตรที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี
การสำรวจขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ครั้งล่าสุด
เมื่อประมาณสิบปีที่แล้ว (ปี 2543) พบว่าประเทศไทยได้นำเข้ายาฆ่าแมลง
เป็นอันดับห้า และยาฆ่าหญ้าเป็นอันดับสี่ของโลก ทั้งๆ ที่มีพื้นที่การเกษตร
เป็นอันดับที่ 48 ของโลก และจากสถิติของกรมวิชาการเกษตรพบว่า ในปี 2537
-2550 มีการนำเข้าสารกำจัดศัตรูพืชมูลค่าเฉลี่ยปีละ 8,519 ล้านบาท โดยมี
มูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นทุกปี จากปี 2537 ที่นำเข้าเพียง 3,584 ล้านบาท กลาย
เป็นเกินหลักหมื่นล้านบาทในปี 2546 ส่วนในปี 2550 มีมูลค่าแตะ 15,000 

ล้านบาทเป็นครั้งแรก ส่วนการนำเข้าปุ๋ยเคมีระหว่างปี 2543-2550 พบว่ามี
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มูลค่าเฉลี่ย 28,084 ล้านบาท โดยทยอยเพิ่มขึ้นทุกปี จากหลักหมื่นล้านบาทใน
ปี 2543 เป็นหลักสองหมื่นล้านในปี 2545 และเป็นหลักสามหมื่นล้านในปี
2547 โดยในปี 2550 แตะหลักสี่หมื่นล้านบาท ซึ่งพุ่งพรวดจากปี 2549 ถึงกว่า
หมื่นล้านบาทเลยทีเดียว นั่นคือจาก 33,554 ล้านบาท กลายเป็น 45,136 ล้าน
บาท จึงหมายความว่าหากคิดปี 2550 เป็นฐานตั้งต้น ภายใต้สมมติฐานที่อิง
กับตัวเลขในอดีตว่า มูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมีและสารกำจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้นทุกปี
แสดงว่าในปีต่อๆ ไป ประเทศไทยจะต้องเสียเงินค่านำเข้าอย่างต่ำ ถึง 6 หมื่น
ล้านบาท!
จากภาพกว้างระดับลุม่ น้ำสูร่ ะดับจังหวัด จังหวัดปทุมธานีมคี วามเกีย่ วพัน
กับพัฒนาการปลูกข้าวยุคใหม่อย่างมีนัยสำคัญ เช่น เป็นพื้นที่ชลประทานรุ่น
บุกเบิกของประเทศ เป็นพื้นที่แรกที่มีการนำเครื่องจักรมาไถนาที่บริเวณคลอง 1
เมื่อปี 2449 เป็นแหล่งพันธุ์ข้าวที่ดีที่สุดของประเทศ โดยในสมัยรัชกาลที่ 5 มี
การจัดประกวดพันธุ์ข้าวในปี 2451 และ 2453 ข้าวที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง
สองครั้งก็คือข้าวจากธัญญบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีทดลองข้าวแห่งแรกของ
ประเทศไทยคือสถานีทดลองข้าวรังสิต ก่อตั้งขึ้นในปี 2459 และในปัจจุบัน
ปทุมธานียังเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยข้าวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศที่ควบคุมดูแล
ศูนย์วิจัยข้าว 4 ใน 6 แห่งของประเทศ อันเป็นที่มาของพันธุ์ข้าวที่มีคำนำหน้า
ว่า “ปทุมธานี”
ย่อยลงสู่ในระดับชุมชน ชาวตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี ก็มีส่วนร่วมกับประวัติศาสตร์พัฒนาการการทำนาของประเทศไทย
มาตั้งแต่ต้นเช่นกัน จากการศึกษาสถานการณ์การทำเกษตรของ อบต.บ่อเงิน
ของศูนย์อนามัยที่ 1 ในโครงการนำร่องประเมินผลกระทบสุขภาพ สรุปได้ว่า
ตำบลที่อยู่ห่างจากจังหวัดปทุมธานีเพียง 14 กิโลเมตรแห่งนี้ ปัจจุบันประชากร
กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ประกอบอาชีพเกษตรกร ในจำนวนนี้ 70 เปอร์เซ็นต์เป็น
ชาวนาเต็ ม ตั ว และทำนาอย่ า งเข้ ม ข้ น โดยบ้ า นบ่ อ เงิ น เคยเป็ น ชุ ม ชนทำนา
ทีป่ ลูกข้าวเพียงปีละหนตามฤดูกาล ท้องทุง่ นาอุดมไปด้วยกุง้ หอยปูปลา การใช้
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ชีวติ ไม่เร่งรีบ ซึง่ เป็นภาพชีวติ ทีห่ าดูได้จากภาพยนตร์คลาสสิกเรือ่ ง “ขวัญเรียม”
หรือ “แผลเก่า” เริ่มก้าวเข้าสู่การทำนาแบบใช้สารเคมีในปี 2516 มีการมาเยือน
ของข้าวพันธุ์ กข.3 การทำนาปรังปีละ 2 ครั้ง เริ่มมีเถ้าแก่ร้านขายปุ๋ยขายยา
ปล่อยสินเชื่อ นำไปสู่วังวนหนี้สิน จนวันนี้ชาวบ่อเงินต้องซื้อผักปลาจากรถเร่ 

ไม่สามารถอาบน้ำจากลำคลอง มีอาการเจ็บป่วยทีเ่ กิดจากสารเคมี และมีหนีส้ นิ
ถ้วนหน้าทุกครัวเรือน
ทั้งนี้จากการสำรวจในปี 2550 กรมอนามัยพบว่า ชุมชนนี้มีการใช้
สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวถึง 54 ชนิด เพื่อกำจัดเพลี้ยไฟ หนอนกอข้าว 

หนอนม้วนใบ เชื้อรา วัชพืช หอยเชอรี่ แมลงวันทอง เพลี้ยกระโดด แมงเต่าดำ
ฯลฯ และมีอาการเจ็บป่วยจากสารเคมี 36 อาการ กลุ่มอาการที่พบมากที่สุดคือ
เวียนหัว มึน หน้ามืด ร้อยละ 42.2 อาการเหงื่อออกมากผิดปกติ ร้อยละ 38.3
อ่อนเพลียผิดปกติร้อยละ 37 และปวดศีรษะ ร้อยละ 36 ในจำนวนนี้มีอาการ
ระดับรุนแรงคือ ลมชัก ช็อก หมดสติ ไม่รู้สึกตัวร้อยละ 2 และอาการระดับ
ปานกลาง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ชาตามตัว ตาพร่ามัว ท้องเสียร้อยละ 24
เมื่ อ พิ จ ารณาในแง่ เ ศรษฐกิ จ จากการเก็ บ ตั ว อย่ า งชาวนา 300
พบว่า ชาวนากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 100 คือทุกคน ใช้สารเคมีทำนา โดยในการ
ผลิตข้าวนาปรัง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของชุมชน มีต้นทุนเฉลี่ยไร่ละ 3,245
บาท ในจำนวนนีเ้ ป็นต้นทุนสารเคมีกำจัดศัตรูพชื ร้อยละ 28 ปุย๋ เคมีและฮอร์โมน
ร้อยละ 25.4 รวมเป็นร้อยละ 53.31 หรือครึ่งหนึ่งของต้นทุนการผลิตทั้งหมด 

ที่เหลือเป็นค่าจ้างแรงงาน (ไม่รวมค่าแรงเจ้าของนา) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าปุ๋ย
อินทรีย์ และค่าเมล็ดพันธุ์ตามลำดับ โดยมีผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ 455 บาท
และค่าตอบแทนเฉลี่ย 12,599 บาท ต่อครัวเรือนต่อฤดูกาล โดยประมาณครึ่ง
หนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง คือร้อยละ 45.7 มีหนี้สิน ในภาพรวมมีหนี้ครัวเรือนเฉลี่ย
40,840 บาท
กล่าวโดยสรุป วิถชี วี ติ ของชาวบ่อเงินก็ไม่ตา่ งไปจากชาวนาภาคกลางที่
ทำนาอย่างเข้มข้นทั่วไป แม้จะมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ มีเงินหมุนเวียนผ่านมือจาก
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การขายข้าวปีละหลายหน ยิ่งข้าวราคาแพงดูเหมือนจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำ
ทว่าแท้จริงแล้วกลับเหลือรายได้ที่ไม่ได้หักค่าแรงของตัวเองไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์
ของราคาข้าวทั้งหมด มิหนำซ้ำยังมี “ของแถม” คือความเจ็บป่วยจากสารเคมี
และมีความทุกข์ใจจากหนี้สินกันอย่างถ้วนหน้า

กระบวนการ HIA “รู้จัก” “เรียนรู้ และ “เปลี่ยนแปลง”
ปฐมบทการประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพของบ้ า นบ่ อ เงิ น เริ่ ม ต้ น
มาจากดำริของศูนย์อนามัยที่ 1 ที่เลือกพื้นที่ตำบลบ่อเงินเป็นโครงการนำร่อง
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment - HIA) โดย
หวังว่าจะใช้กระบวนการ HIA สร้างการเรียนรู้เรื่องอันตรายจากสารเคมีทางการ
เกษตร เปิดโลกทัศน์ให้ประชาชนมีทางเลือกในการปรับวิถีชีวิตที่เสี่ยงภัยต่อ
สุขภาพให้น้อยที่สุด และเพื่อภาคีเครือข่ายในการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
และพัฒนาระบบเกษตรที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
เป้ า หมายสู ง สุ ด ของโครงการนี้ คื อ การสร้ า งนโยบายสาธารณะเพื่ อ
สุขภาพ ซึ่งก็คือการสร้างแผนชุมชนที่ถูกนำไปปฏิบัติจริง
โจทย์ใหญ่ทคี่ ณะทำงานจะต้องตีให้แตกก็คอื ทำอย่างไรชาวบ้านบ่อเงิน
จะเรียนรู้และรู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้ เพื่อจะนำไปสู่การ “ฮึดสู้” เปลี่ยนแปลง
ตัวเอง
“ข้อมูล” คือคำตอบขัน้ ต้น ศูนย์อนามัยที่ 1 จึงเริม่ ต้นทำการบ้านชิน้ ใหญ่
ชิ้ นแรกคือการศึกษาวิจั ย สถานการณ์การทำเกษตรของ อบต. บ่ อเงิน ซึ่ ง
ประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร ข้อมูลด้านการเพาะปลูก
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารเคมี ข้อมูลความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ และข้อมูล
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
แล้วก็เป็นไปตามสมมติฐาน ข้อมูลทีไ่ ด้ทำให้ทงั้ ผูส้ ำรวจและผูถ้ กู สำรวจ
ต่างเห็นภาพสถานการณ์ของหมู่บ้านได้ชัดเจนอย่างไม่เคยมีมาก่อน ดังจะเห็น
ได้จากข้อมูลส่วนหนึ่งที่นำมาเสนอข้างต้น
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“กลัวอดหรือกลัวตายมากกว่ากัน?” ฉันโพล่งคำถามขวานผ่าซาก
ออกไป หลังจากสัมภาษณ์ชาวนาหลายคนที่มานั่งรอต้อนรับคณะดูงานจาก
ศูนย์อนามัยที่ 8 ที่จะนำเกษตรกรและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นใน 4
จังหวัด คือ นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร และพิจิตรประมาณ 80 คนมา
ดูงานบ้านบ่อเงิน
ที่ถามเช่นนี้เพราะพวกเขาต่างได้รับผลกระทบจากสารเคมีเกษตรกัน
ถ้วนหน้า บางคนถึงขั้นล้มป่วยให้น้ำเกลือมาแล้ว และเมื่อพิจารณาประกอบ
ผลการศึกษาของหมู่บ้านที่ระบุว่าเกษตรกรร้อยละ 90 เห็นด้วยว่าการใช้เกษตร
อินทรีย์ปลอดภัยกว่าการใช้สารเคมี ทำให้นึกสงสัยว่าเมื่อต่างก็รู้ถึงพิษภัยของ
สารเคมี แต่ทำไมไม่เลิกใช้ แล้วหันไปทำเกษตรอินทรีย์เสียให้หมด
ผู้เขียนเชื่อว่า “คนเมือง” ส่วนใหญ่ก็คงจะมีคำถามไร้เดียงสานี้อยู่ในใจ
เช่นกัน
แล้วก็ได้คำตอบที่ขยายโลกทัศน์จาก ดวงใจ รุ่งโรจน์เจริญกิจ หรือ  
“อาจารย์ดวงใจ” ของชาวบ่อเงิน เธอคือเจ้าหน้าที่ของมูลนิธินโยบายสุขภาวะ
ที่คลุกคลีกับโครงการนี้ร่วมกับกรมอนามัยมาตั้งแต่ต้นในฐานะวิทยากรให้
ความรู้เรื่อง HIA และขยายบทบาทเป็นฝ่ายช่วยหาทุนเสริม (อันน้อยนิด) จาก
ต่างประเทศ และเป็นผู้ประสานงานกับองค์กรแหล่งความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
เพื่อที่จะทำให้คนบ่อเงินได้รับข้อมูล และเรียนรู้จาก “ของจริง” ให้ได้มากที่สุด
“เรื่องสุขภาพ ไม่ใช่แค่ทางกาย แต่มีเรื่องสุขภาพทางเศรษฐกิจ จิตใจ
และปัญญาอยู่ด้วย ไม่ใช่แค่มองว่าไปตรวจเลือดแล้วพบสารเคมีแล้วจะเกิด
ความเปลี่ยนแปลง เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นสารพิษ คนรู้แต่เพิกเฉย เพราะคิด
ว่าเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยอมเสี่ยง เพื่อให้เศรษฐกิจไปได้ โดยไม่หันไปมอง
แนวคิดอื่น เพราะไม่มั่นใจ และไม่มีใครในพื้นที่ทำ”
เป็นเช่นนี้เอง... ตราบใดที่คนยังคิดว่าสุขภาพเป็นแค่เรื่องทางกายและ
ไม่สามารถเชื่อมโยงไปถึงเรื่องที่กว้างใหญ่และลึกซึ้งกว่า ก็ยากที่จะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม คำถามจึงไม่ใช่อยู่แค่ “กลัวตายหรือกลัวอด” แต่อยู่ที่จะหาทาง
เลือกอย่างไรเพื่อไม่ให้อดและตาย
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“กระบวนการ HIA จะกระตุ้นให้เขามองเรื่องสุขภาพองค์รวม กระตุ้นให้
นโยบายเปิดรับ เรามีกระบวนการพาไปดูงาน เจาะลึกเรือ่ งสุขภาพทางกาย ทำให้
เขาเห็นว่าเขามีปัญหาทางกายหรือไม่ สุขภาพทางสังคม เศรษฐกิจเป็นอย่างไร
พาไปศึกษาดูงานที่พื้นที่ชัยนาท สุพรรณบุรี เขาไปดูงานแล้วก็เห็นว่าเหมือนเขา
ทำอยู่ เขามีอยู่แล้ว มันเป็นเรื่องเดิม กลับมาก็เริ่มมีไอเดีย มีกระบวนการเปิด
พื้นที่ให้คนได้คุยกัน แล้วนำไปสู่แนวคิดปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาว่าจะทำ
อย่างไรในเรื่องเกษตรอินทรีย์ เลยออกมาเป็นแผนชุมชน อบต. สนับสนุน เมื่อ
นโยบาย (อบต.) เปิดรับ ทัง้ อบต. วัด โรงเรียนก็เริม่ ประสานกัน” ดวงใจ ฉายภาพ
ถึงกระบวนการ HIA ระยะแรกทีท่ างทีมงานใช้เวลาทำมาตลอดปี 2550
การสร้างกระบวนการเรียนรูก้ ารประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในขัน้ แรก
ของที่นี่แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน หรือ 7 เวที ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่เมษายน
ถึ ง ตุ ล าคม 2550 โดยมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการประมาณ 50 คนประกอบด้ ว ย
ชาวบ้าน และอบต.จาก 7 หมู่บ้าน รวมทั้งคณะทำงานจากกรมอนามัย และ
มูลนิธินโยบายสุขภาวะ

บันได 7 ขั้น สู่ HIA ของบ้านบ่อเงิน
ขั้นที่ 1 กระบวนการเรียนรู้เรื่องการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เป็นการ

ชี้แจงภาพรวมโครงการ และชี้ให้เห็นพิษภัยสารเคมี ทำให้เกษตรกรเห็นภาพ
ในอนาคตว่าปัญหาสุขภาพอาจทำให้ต้องเลิกทำนา หรือสูญเสียที่นาไป
ในที่สุด

ขั้นที่ 2 กระบวนการเรียนรู้เรื่องผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

มีกิจกรรมสำรวจเก็บตัวอย่างความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณบ้าน
เกษตรกร นาข้าว คันนา และในลำคลอง เรียนรู้ประโยชน์ของพืชและสัตว์
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แต่ละชนิดและสาเหตุที่ทำให้หายไปหรือสูญพันธุ์ เกษตรกรพบว่าสามารถ
เก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตบนคันนาได้มากชนิดกว่าในนาข้าว ซึ่งอาจเป็นเพราะ
บนคันนาไม่มีสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ช่วยย้ำผลกระทบของการใช้สารเคมีที่มี
อันตรายต่อชีวิตของพืชและสัตว์ รวมทั้งมนุษย์ที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว

ขั้นที่ 3 กระบวนการเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงสารเคมีเกษตรและ

ผลกระทบต่อสุขภาพ โดยแบ่งกลุ่มประเมินความเสี่ยงจากการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร โดยใช้วิธีทำ Body Map วิเคราะห์และอภิปรายสถานการณ์
ด้านสารเคมีในพื้นที่ชุมชนบ่อเงิน ทำให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริงว่าสารเคมีทำให้เกิดการเจ็บป่วยแบบใด

ขั้นที่ 4 เปิดเผยข้อมูลผลกระทบด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

สังคมที่ได้จากการศึกษาวิจัย ทำให้ได้รับทราบพฤติกรรมการใช้สารเคมีที่
ไม่ถูกต้อง เช่น ขาดการป้องกัน และความระมัดระวังในการใช้มือเปล่าผสม
สารเคมี ไม่ใส่แว่นตา เครื่องป้องกัน ไม่ทำความสะอาดร่างกายก่อนดื่มน้ำ
หรือรับประทานอาหาร ฯลฯ ได้รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของดิน น้ำ อากาศ
เป็นพิษ พืชและสัตว์จึงมีแนวโน้มสูญพันธุ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ตำบลบ่อเงิน
ต้องสูญเสีย ในเรื่องสารเคมีต่อปีเป็นจำนวนมาก

ขั้นที่ 5 ศึกษาดูงานเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนท้องถิ่น 

มีการดูงาน 2 ครั้ง คือที่ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ อ.บางปลาม้า
จ.สุพรรณบุรี เรียนรูเ้ รือ่ งของการออมในระดับครัวเรือน วิธที ำรายรับ รายจ่าย
ในครอบครัว การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเรื่องการลดต้นทุน การเพิ่ม
รายได้ ดูโรงเรียนเกษตรกร แปลงนาสาธิต การทำปุ๋ยอินทรีย์ ที่ศูนย์การ
เรียนรู้โรงเรียนเกษตรกรในพระราชดำริ ต.ท่าฉนวน จ.ชัยนาท เรียนรู้เรื่อง
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ศัตรูพืชในธรรมชาติ การสำรวจแมลงในแปลงนา การคำนวณปริมาณแมลง
ในนาข้าว การปล่อยให้ธรรมชาติควบคุมกันเอง การทำนาโดยไม่ใช้สารเคมี
การศึกษาระบบของธรรมชาติในนิเวศของนาข้าว การใช้สารทดแทนสารเคมี
กำจัดศัตรูพชื เช่น เชือ้ ราบิวเวอเรีย (ราขาว)

ขั้ นที่ 6 การประชุมระดมสมองยกร่างแผนชุมชน โดยนำเสนอภาพรวม

สถานการณ์สารเคมีการเกษตรและผลกระทบต่อสุขภาพในชุมชนบ่อเงิน
การวิเคราะห์สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ตำบลบ่ อ เงิ น ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น วิ เ คราะห์
แนวโน้มในอนาคต รวมทั้งการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ในพื้นที่ ร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนามาตรการโครงการต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนระบบการเกษตรที่เอื้อต่อสุขภาวะของชุมชนบ่อเงิน

ขั้นที่ 7 จัดเวทีประชาคมและนำส่งแผนชุมชนให้ อบต. นำเสนอผลการจัด

กระบวนการเรียนรูเ้ รือ่ งการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากการใช้สารเคมี
การเกษตรในชุมชนบ่อเงิน แนวทางการพัฒนา และกิจกรรมที่สนับสนุนการ
พัฒนาระบบการเกษตรที่เอื้อต่อสุขภาวะ แล้วเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น
เกิดเป็นมติจากเวทีประชาคมในการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริม
ระบบการเกษตรอินทรีย์ ที่เอื้อต่อสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ในท้องถิ่น
ผู้เข้าร่วมกระบวนการและทีมงานสนับสนุนต่างเห็นตรงกันว่า เครื่องมือ
หรือกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญนอกเหนือจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือและรอบด้าน
ก็คือ การศึกษาดูงานอย่างเข้มข้น โดยหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการระยะแรก
จึงได้เริ่มกระบวนการระยะสองซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะนำแผนชุมชนไปสู่ภาคปฏิบัติ
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ด้วยการนำตัวแทนชาวบ้านประมาณ 50 คน ไปดูงานแบบเข้มข้นและเชิงลึกที่
มูลนิธิข้าวขวัญ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นที่ที่ทำให้ชาวบ้านบ่อเงิน “เห็นภาพ”
“ซึมซับ” และเกิด “แรงบันดาลใจ” มากที่สุด
“เราเลือกข้าวขวัญ เพราะเป็นเรื่องข้าวโดยตรง และตอนนั้นรัฐบาลมี
งบประมาณอบรมปราชญ์ชาวบ้าน 75,000 คนทั่วประเทศ ทางศูนย์ข้าวขวัญ
ได้โควต้ามาหนึ่งพันคน เราไปฝึกอบรมเข้มข้น 5 วัน 4 คน เขาได้เห็นเรียนรู้เรื่อง
พันธุ์ข้าว ความเป็นไทของเกษตรกร ทำให้เห็นว่าการเกษตรกรมีทุกข์อย่างไร
ทุกข์กายจากสารเคมีเกษตร ทุกข์จากเศรษฐกิจ ข้าวแพงแต่ต้นทุนสูงขึ้นตาม
ไปด้วย ไม่รวยตาม ในทีส่ ดุ ก็กระทบจิตใจ สังคม และปัญญา” อาจารย์ดวงใจเล่า
จะเห็นได้ว่ากระบวนการ HIA มีส่วนสำคัญในการผลักดันเพื่อให้เกิด
นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพโดยใช้เวลาประมาณ 6 เดือนเท่านั้น ปัจจุบัน
อบต.บ่อเงินได้บรรจุแผนชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนอยู่ในแผนพัฒนาของ อบต
หมายความว่า ต่อแต่นี้ไปกิจกรรมและโครงการเกี่ยวกับปรับเปลี่ยนแนวคิด
พฤติกรรมเพื่อนำไปสู่การเกษตรเพื่อสุขภาพองค์รวมจะเกิดขึ้นโดยมีนโยบาย
รองรับ มิใช่สะเปะสะปะและขาดการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและแรงใจ
เหมือนที่ผ่านมา
กิจกรรมหลักในแผนชุมชนที่ชาวบ้านบ่อเงินต้องขับเคลื่อนให้เกิดขึ้น
ให้ได้ คือ การฝึกอบรมวิทยากรชาวบ้านและยุวเกษตรด้านเกษตรอินทรีย์ การ
จัดตั้งโรงเรียนเกษตรกร การจัดทำแปลงนาสาธิต การฝึกอบรมความรู้เรื่องสาร
ทดแทนสารเคมี การรวมกลุ่มผลิตสารทดแทนสารเคมี การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ชุมชน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพต้นทุนต่ำ
หนึ่งปีผ่านไป...
เริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายถ้ำ
การดูงานที่มูลนิธิข้าวขวัญ สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าไปศึกษาดู
เป็นอย่างยิ่ง เมื่อแรงบันดาลใจผสมกับความตั้งใจจริงของชาวบ้านและมีฝ่าย
สนั บ สนุ น อย่ า งกรมอนามั ย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลบ่ อ เงิ น และมู ล นิ ธิ
นโยบายสุขภาวะ   ปัจจุบันแผนชุมชนได้ถูกนำไปแปลงเป็นภาคปฏิบัติ เกิด
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รูปธรรมที่สัมผัสได้และน่าภาคภูมิใจ

“ยุวพุทธเกษตร” กับแปลงผักสาธิต
“ตอนแรกแม่ไม่เชื่อ แต่พอปุ๋ยยาแพงขึ้น ก็เลยเอาจุลินทรีย์ไปให้แม่ใช้
ที่บ้านเพื่อย่อยฟาง แม่ยอมใช้ ก็ได้ผลดีค่ะ การใช้ปุ๋ยและยาเคมีเป็นอันตราย
ราคาแพง ต้นทุนสูง ใช้ปยุ๋ ชีวภาพปลอดภัยต่อร่างกาย ลดค่าใช้จา่ ย” รัตนาภรณ์
โพธิ์แจ่ม เด็กหญิงวัยมัธยมต้นบอกเล่าอย่างคล่องแคล่วและภาคภูมิใจ เธอ
หนึ่งในร้อยของสมาชิกกลุ่มยุวพุทธเกษตรที่เป็นเจ้าของแปลงสาธิตผักอินทรีย์ที่
ตั้งอยู่ในเขตวัดบ่อเงิน ซึ่งเป็นสวนสาธิตที่เริ่มต้นขึ้นหลังจากผ่านกระบวนการ
HIA และเป็นส่วนหนึ่งของแผนชุมชนที่พวกเขามีส่วนวางแผนด้วย ปัจจุบัน
ก้าวหน้าถึงขั้นเก็บผักไปขายให้กับสมาชิกในหมู่บ้าน นำรายได้เข้ากลุ่มได้แล้ว
แม้กลุ่มยุวพุทธเกษตรจะเริ่มก่อตั้งแบบล้มลุกคลุกคลานมาตั้งแต่ปี
2544 แต่ดูเหมือนจะเข้มแข็งยิ่งขึ้นเมื่อมีแผนชุมชนสนับสนุน ปัจจุบันนักเรียน
ในกลุ่มยุวพุทธเกษตรได้เรียนรู้การทำเชื้อราบิวเวอเรีย ทำน้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อ
กำจัดศัตรูพืชจนสามารถทำใช้เองได้ ซึ่งนอกจากนำไปใช้ในแปลงผักสาธิตของ
ตัวเอง ซึ่งได้ผลถึงขนาดตลอดช่วงฤดูฝนนี้ แม้โรคและแมลงจะชุกชุม แต่ไม่
ต้ อ งใช้ ส ารเคมี เ ลย แล้ ว ยั ง นำผลงานกลั บ ไปให้ ผู้ ป กครองที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ทดลองใช้อีกด้วย
อาจารย์ประเทือง หางแก้ว ผู้ก่อตั้งกลุ่มยุวพุทธเกษตรเห็นว่ากลุ่มฯ
คือเครื่องมือ “ขายตรง” อันทรงประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้ด้านการ
เกษตรตามแนวพระราชดำริ และคุณธรรมทางศาสนาแก่เด็ก ซึ่งจะส่งต่อไปถึง
ผู้ปกครองโดยอัตโนมัติ
“ผมผลักดันแนวคิดนี้ผ่านทางนักเรียนทำให้นักเรียนเห็นผลกระทบ
ทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่เด็ก ทำให้เด็กเริ่มขอน้ำหมัก
ชีวภาพและเชื้อราบิวเวอเรียกลับไปใช้ที่บ้าน ตอนแรกพ่อแม่ประชดประชันว่า
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ทำเก่งนักก็ไปทำนาเองเลย แต่ตอนหลังน้ำมันแพง ปุ๋ยแพง พ่อแม่เด็กก็เริ่ม
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ตอนนี้มีเด็กเกือบสิบรายขอน้ำจุลินทรีย์กลับไปให้พ่อ
แม่ใช้ที่บ้าน” อาจารย์ประเทืองกล่าว

กลุ่มเกษตรชื่นบานและแปลงนาสาธิต
กลุม่ เกษตรชืน่ บานถูกก่อตัง้ ขึน้ ภายหลังกลับจากดูงานทีม่ ลู นิธขิ า้ วขวัญ
โดยมี สมอ ร่วมทรัพย์ เกษตรกรหัวก้าวหน้าเป็นประธานกลุ่ม และยังเป็นหนึ่ง
ในเจ้าของแปลงนาสาธิตที่มีความก้าวหน้าที่สุดในหมู่บ้าอีกด้วย ทั้งนี้เพราะเขา
ยัง “ใจแข็ง” ไม่ยอมใช้สารเคมีในแปลงนาสาธิตเลย
“ครั้งนี้ใช้น้ำส้มควันไม้ฉีดพ่น ใช้ฮอร์โมนมะม่วงสุกบำรุง เดี๋ยวนี้คนที่ใช้
สารเคมีกลัวนาผม เพราะลำต้นข้าวแข็งแรง แมลงไม่กิน แต่จะไปกินของคนอื่น
ที่ใช้ปุ๋ยเคมีที่ใบดกงามและลำต้นอ่อนแอ”
ก่อนหน้านี้สมอมักมีอาการแน่นหน้าอกเมื่อฉีดยาเคมี เมื่อเดินลุยหญ้า
ที่ฉีดยาเคมีก็จะมีแผลจุดดำๆ เกิดขึ้น เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่แน่นหน้าอก แผลจุด
ดำหายไป และยังลดต้นทุนได้อีกด้วย วิธีการลดต้นทุนของเขาคือการใช้วัสดุ
ธรรมชาติ เช่น น้ำส้มควันไม้ เชื้อราบิวเวอเรีย สะเดา เป็นต้น
“ตอนนี้เรามีสมาชิกประมาณ 10 คน ได้ทำตามแผนชุมชน 2 อย่างแล้ว
คือแปลงสาธิต 3 แปลง และทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ ที่อาจารย์ประเทืองไปนำดินมา
จากห้วยขาแข้ง แปลงสาธิตมีเกษตรกรร่วม 5 คน ดำเนินการแล้ว 3 คน เมื่อ
เก็บเกี่ยวเสร็จก็จะคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมแผนชุมชนต่อไป”
สมอบอก
สมพิ ศ เอี่ ย มเอิ บ เป็นอีกหนึ่งสมาชิกกลุ่มเกษตรชื่นบานและเป็น
เจ้าของแปลงนาสาธิต เธอเคยทำนาโดยใช้สารเคมี เคยรับจ้างฉีดยาจนหมดแรง
เวียนศีรษะ ต้องให้น้ำเกลือ เมื่อเจาะเลือดก็ตรวจพบสารเคมีเกษตรตกค้างใน
ปริมาณสูง หลังจากเริ่มหันมาปลูกข้าวโดยใช้สารชีวภาพแทนปุ๋ยและยาเคมี
เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ผลตรวจเลือดแสดงให้เห็นว่าสารตกค้างในเลือดมีปริมาณลด
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น้อยลงทุกปี
เมื่อห้าปีที่แล้วที่นาของสมพิศประสบปัญหา “ดินเสีย” ทำให้ข้าวเป็น
โรค มีหนอน เพลี้ยมาเยือนอยู่เสมอ เธอจึงเริ่มปรับปรุงดินด้วยการใส่ปุ๋ยหมัก
ตามคำแนะนำของกรมพัฒนาที่ดิน และได้ทดลองทำนาโดยใช้น้ำชีวภาพแทน
ปุ๋ยเคมีมากว่าสองปีแล้ว และหลังจากกลับจากมูลนิธิข้าวขวัญ เธอตัดสินใจจะ
ทำนาอินทรีย์เต็มรูปแบบ
“ตอนแรกตั้งใจทำนาอินทรีย์เต็มพื้นที่นา 15 ไร่ แต่เปลี่ยนเป็นแค่ 2 ไร่
ทำนาสองที่เพื่อเปรียบเทียบ ต้นทุนลดลงครึ่งๆ”
สมพิศบอกอย่างเต็มปากเต็มคำด้วยใบหน้าเอิบอิ่มสมนามสกุลว่า วิธีนี้
ทำให้เธอได้รับผลตอบแทนเป็นกอบเป็นกำในช่วงข้าวแพงเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา
เพราะไม่ต้องเจียดผลตอบแทนไปเป็นค่าปุ๋ยค่ายาเคมี
อย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆ นี้ เกิดเหตุการณ์ “เพลี้ยลง” เธอจึงจำต้องฉีด
ยาเคมีฆ่าเพลี้ย
หากย้อนกลับไปดูอดีตและเพื่อนบ้าน ก็ถือว่าเธอก้าวมาไกลและมี
พั ฒ นาการกว่ า เพื่ อ นบ้ า น และไม่ ผิ ด หลั ก การของกลุ่ ม เกษตรชื่ น บานที่ มี
เป้าหมายเริ่มต้นคือ “ค่อยเป็นค่อยไป”
ในบรรดาเจ้าของแปลงนาอินทรีย์สาธิตบ้านบ่อเงิน ไม่มีใครมีประวัติ
การใช้สารเคมีโชกโชนเท่า อำพล ปั้นโพธิ์ อดีตนักร้องเพลงลูกทุ่งที่ผันตัวเอง
มาเป็นชาวนาเมื่อประมาณสิบปีก่อน ผู้ซึ่งนอกจากจะมีที่นาเคมีเป็นของตัวเอง
แล้ว เขายังมีทีมงานรับจ้างฉีดยาไปทั่วหมู่บ้านเพื่อแลกกับค่าจ้างไร่ละ 40 บาท
และปัจจุบันมีอาชีพใหม่คือการรับตัดยอดข้าวที่ดกงามจากการใช้สารเคมีจน
กลายเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงศัตรูพืช ด้วยอัตราค่าจ้างไร่ละ 100 บาท ทำให้
เขามีรายได้วันละนับพันบาท ทั้งค่าฉีดยาและค่าตัดยอดข้าวเป็นรายได้ที่หาก
ใช้ภาษานักเศรษฐศาสตร์ก็เรียกได้ว่าเป็น “เงินทุนหมุนเวียน” เพื่อใช้ในชีวิต
ประจำวัน และนำเงินส่วนที่เหลือไปซื้อปุ๋ยและยาเพื่อใช้ในแปลงนาของตัวเอง
ประสบการณ์จากท้องนาของเพื่อนบ้าน ประกอบเข้ากับสิ่งที่ไปรู้เห็นที่
มูลนิธิข้าวขวัญ ทำให้อำพลก็หันมาทำแปลงนาสาธิตบนพื้นที่ 2 ไร่
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“ได้ข้าวพันธุ์ปทุมเทพมาจากมูลนิธิข้าวขวัญ 6 ต้น เอาไปดำ หนึ่งต้นได้
ข้าว 27 รวง แต่เพราะที่นานี้ยังไม่เคยปรับปรุงดินมาก่อน จึงต้องใส่ปุ๋ยยูเรีย 10
กิโลต่อไร่ ฉีดยาฆ่าแมลง 3 ถังๆ ละ 90 ซีซี กันเพลี้ย เอาน้ำส้มควันไม้ และ
ฮอร์โมนไข่ช่วย” อำพลบอกอย่างไม่ปิดบัง
จากประวัตินักทำนาเคมีและคนรับจ้างฉีดยาซึ่งขัดแย้งกับแนวทาง
เกษตรอินทรีย์อย่างสิ้นเชิง มีหลายคนหวังว่าหากการทดลองของเขาประสบ
ผลสำเร็จ เขาจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการโน้มน้าวเพื่อนบ้านให้หันมา ลด
ละ เลิกสารเคมี
ตลอดหนึ่งวันเต็มๆ คณะดูงานเกือบร้อยคนต่าง “ทึ่ง” และ “ชื่นชม” กับ
แปลงนาข้าวย่ำตอซังที่กำลังออกรวงสวยงาม โดยไม่อยากเชื่อว่ารวงข้าวอัน
อุดมสมบูรณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจากวิธีทำให้ซังข้าวล้มหลังเก็บเกี่ยว ปล่อยน้ำเข้านา
แล้วข้าวจากตอซังเดิมจะงอกงามขึ้นมาใหม่ โดยไม่ต้องหว่านดำใหม่ การทำ
น้ำส้มควันไม้ด้วยเตาเผาขนาดใหญ่ที่นอกจากจะได้น้ำส้มควันไม้ที่มีคุณภาพ
สูง ยังมีผลพลอยได้คือผลไม้เผาสำหรับวางไว้ในตู้เสื้อผ้าหรือตู้เย็นเพื่อดูดกลิ่น
อับชื้น และสบู่ถ่านไม้เพื่อสุขภาพในบรรจุภัณฑ์สวยงามที่มีคนสั่งซื้อมาจาก
ทั่ ว ประเทศ โรงปุ๋ ย หมั ก อิ น ทรี ย์ ข องชุ ม ชนที่ ผ ลิ ต ทั้ ง ปุ๋ ย จุ ลิ น ทรี ย์ น้ ำ และเม็ ด
การทำเชือ้ ราบิวเวอเรียเพือ่ กำจัดเพลีย้ กระโดดในนาข้าวของกลุม่ ยุวพุทธเกษตร
สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความหวังว่า เมื่อ “ต้นทุนเดิม” ที่ชาวบ่อเงินมีอยู่
แล้ว ผสมกับการเรียนรู้ใหม่ที่เกิดจากกระบวน HIA จนนำมาสู่การกำหนดแผน
ชุมชนจะทำให้ชาวบ้านบ่อเงินส่วนหนึ่งเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างถาวร หันมาดูแล
สุขภาพทั้งในเชิงกาย เศรษฐกิจ สังคม และปัญญาได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งคนกลุ่มนี้
จะเป็นทั้งแม่แบบและแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนบ้านเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
มากขึ้น และมากขึ้น
...ขอบคุณ HIA ที่ทำให้ฉันตระหนักว่า หนทางของมนุษย์มิได้จำกัด
วงแคบแบบขาวดำอยู่แค่ “อด” หรือ “ตาย” หากแต่การเปิดใจเรียนรู้จะทำให้
เห็นทางเลือกที่ทั้ง “ไม่อด” และ “ไม่ตาย” รออยู่เบื้องหน้า

ข้าวล้มตอซังหลังการเก็บเกี่ยว 1 วัน

29

ประสบการณ์จริง HIA 5 พื้นที่ 5มุม

เอกสารประกอบการเขียน
1. งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ. รูปแบบการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรในนาข้าวสู่นโยบาย
สาธารณะ กรณีศึกษา อบต.บ่อเงิน จ.ปทุมธานี, ฐิฎา ไกรวัฒนพงศ์, ชัยโรจน์ 

ขุมมงคล, พิมพร  สมบูรณ์ยศเดช, ฤทัยวัลคุ์ บึงประเสริฐสุข
2. จากวิทยาการพืน้ บ้านสูว่ ทิ ยาการแผนใหม่ในการทำนาข้าว: บทสะท้อนการปรับ
ตัวของชาวนาไทยในทีร่ าบลุม่ ภาคกลาง. ผ่องพรรณ ตรัยมงคล, ประสงค์ มงคลพิชยั ,
สันติ ศรีสวนแตง นำเสนอในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 40
3. สมาคมผู้ส่งออกข้าวต่างประเทศ. หนังสือครบรอบ 85 ปี สมาคมผู้ส่งออกข้าว
ต่างประเทศ. ข้าวไทยศูนย์กลางพันธุ์ข้าวยุคใหม่. สมหมาย ยาน้อย
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HIA กับหนทางข้างหน้า
ของชาวระยอง

โดย เกื้อเมธา ฤกษ์พรพิพัฒน์
ภาพ The Nation
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น้ำในทางน้ำสาธารณะชุมชนโดยรอบเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด
กลายเป็นสีสนิม เป็นผลจากสารเคมีที่ถูกปล่อยออกมา
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“ปีนี้ที่ปักกิ่ง ประเทศจีน เขามีการจุดไฟโอลิมปิก แต่ที่ระยองของเรามี
การจุดไฟพาราลิมปิกมาหลายสิบปีแล้ว” เป็นคำกล่าวของ นางอารมณ์ สดมณี
ชาวบ้านชุมชนมาบข่า ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
เปลวเพลิงเต้นไหวจากปลายปล่องของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ คือความ
โชติช่วงชัชวาลย์ในสายตาของรัฐบาลและนักลงทุนภาคอุตสาหกรรม ทว่ากลับ
เป็นสัญลักษณ์แห่งวิบากกรรมอันยาวนานของชาวระยอง
เมื่อถามว่าไฟพาราลิมปิกมาเกี่ยวข้องอะไรกับจังหวัดชายทะเลแห่งนี้
นางอารมณ์ตอบอย่างติดตลกแต่แฝงด้วยความรันทดว่า “เพราะไฟพาราลิมปิก
ที่ปล่องโรงแยกก๊าซของระยองมันทำให้คนที่นี่เจ็บป่วย เป็นมะเร็ง พิการ หรือ
บางคนก็ถึงกับสูญเสียชีวิต”
เป็นที่ทราบกันดีว่า มาบตาพุดและพื้นที่ข้างเคียงในจังหวัดระยองเป็น
ศูนย์กลางของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี แม้ในแต่ละปีจะสร้างรายได้ให้กบั ประเทศ
อย่างมากมาย รวมถึงการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม แต่ในด้านลบ ก็ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนที่อาศัยอยู่ที่นั่น ดังจะเห็นได้จาก
ตัวเลขผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและโรคมะเร็งที่มีสถิติพุ่งพรวด
ปัจจุบนั ปัญหามลพิษและสุขภาพของชาวระยองยังคงไม่ได้รบั การแก้ไข
เปลวไฟที่ปลายปล่องโรงแยกก๊าซธรรมชาติหลายต่อหลายโรงยังคงลุกโชน แต่
สิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้น คือประเทศไทยยังคงมีนโยบายขยายอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีเพิ่มเติมในพื้นที่ ขณะที่ประชาชนที่นั่นแทบไม่มีโอกาสได้กำหนด
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ทิศทางการพัฒนาของตนเองเลย ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 

พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้ ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถร้องขอให้มีการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพได้ สิ่งนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงช่องทางให้ชาวบ้านใน
พื้นที่ได้บอกกล่าวปัญหากับสังคม แต่ยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้สังคมและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทบทวนการพัฒนาของจังหวัดระยองนี้ด้วย

ทุกข์ของคนระยองกับความเจ็บป่วยที่ไม่จบสิ้น
“รัฐบาลเอาชีวิตของคนระยองไป ทุกวันนี้คนระยองต้องเดือดร้อนจาก
การพัฒนาอุตสาหกรรม” นางอารมณ์โอดครวญ
ในอดีตระยองเป็นจังหวัดทีข่ นึ้ ชือ่ เรือ่ งความงดงามของชายทะเล การทำ
การเกษตร ทำสวนผลไม้ และการประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง แต่นั่นก็ก่อนที่
เสาเข็มต้นแรกของโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะปักหลักลงที่มาบตาพุด
เพราะนับแต่นั้นเป็นต้นมา กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็ทยอยผุดจน
หนาแน่น และขยายตัวไปยังพื้นที่ข้างเคียง ก็กลายเป็นเพื่อนบ้านแปลกหน้า
ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนระยอง
นายรั ช ยุ ท ธ์ วงค์ ภุ ช งค์ ชาวบ้ า นซอยร่ ว มพั ฒ นา ตำบลมาบตาพุ ด
อำเภอเมือง ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไปทางทิศตะวันออก
เพียง 500 เมตร เล่าว่า ช่วงแรกๆ ปัญหาต่างๆ ทีม่ าบตาพุดยังไม่ปรากฏออกมา
แต่หลังจากมีการขยายอุตสาหกรรมหนาแน่นขึ้น ช่วงก่อสร้างก็เกิดปัญหาเรื่อง
ฝุ่น เรื่องเสียงดัง ก็พอทนกันได้ แต่เมื่อโรงงานเหล่านั้นเดินเครื่องผลิตกันอย่าง
เต็มที่ ชุมชนก็ได้รับความเดือดร้อนอย่างรุนแรง
“ช่วงนั้นมีกลิ่นเหม็นหลายอย่าง ทั้งกลิ่นกำมะถัน กลิ่นสารส้ม กลิ่น
ละมุดสุก กลิ่นหอมเอียน กลิ่นฝรั่งสุก กลิ่นคล้ายก๊าซไข่เน่า กลิ่นหัวไม้ขีดไฟ
เป็ น ต้ น พอในช่ ว งหลั ง ที่ มี ก ารตรวจจั บ อย่ า งเข้ ม ข้ น มี ฮ อตไลน์ รั บ แจ้ ง เหตุ 

ก็ปรากฏว่ากลิ่นเหม็นในช่วงนั้นลดน้อยลง แต่ก็ใช่ว่าจะหมดไป เพราะยังมีเกิด
ขึน้ เป็นระยะๆ เวลามีกลิน่ เหม็น ชาวบ้านก็จะแจ้งมาทีผ่ ม ผมก็แจ้งไปทีก่ ารนิคมฯ
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แต่ในส่วนของกระบวนการแก้ไขของการนิคมฯ ผมมองว่ายังไม่มีนะ ก็แค่มานั่ง
คุยกับเรา ให้กำลังใจ มันเป็นตรงไหนนะ เดี๋ยวไปดูให้ คือรอจนกลิ่นหายแล้ว
ก็กลับไป แต่ถามว่าได้ไปดูในส่วนของกระบวนการผลิตไหม ตรวจสอบจริงจัง
แค่ไหน ผมว่ายังไม่มี”
นางยุพิน นวลศรี ชาวบ้านอีกคนในชุมชนซอยร่วมพัฒนา บอกเล่า
สถานการณ์มลพิษว่า นอกจากจะได้รบั ความเดือดร้อนจากกลิน่ สารเคมีทรี่ นุ แรง
จากโรงงานในนิคมฯ แล้ว น้ำในบ่อบาดาลที่ขุดไว้ก็ไม่สามารถดื่มกินได้ ส่วน
สวนผักที่ตนปลูกไว้ก็ได้รับความเสียหาย ใบเหลือง เป็นรู และเน่าเสีย ภายหลัง
ที่ฝนตกลงมาเพียงแค่คืนเดียว จึงคิดว่าน้ำฝนในระยองต้องมีสารเคมีปนเปื้อน
อย่างแน่นอน
ไม่เพียงแต่ชุมชนที่หลังบ้านติดโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ชุ ม ชนที่ อ ยู่ ห่ า งออกไปทางทิ ศ เหนื อ ราว 6 กิ โ ลเมตรอย่ า งชุ ม ชนมาบข่ า ก็
ชะตากรรมไม่แตกต่างกันนัก เพราะมีทั้งโรงงานผลิตสแตนเลส โรงงานผลิต
ทองแดงบริ สุ ท ธิ์แ ละกรดกำมะถั น ตั้ ง ขนาบชุ ม ชนอยู่ และล่ า สุ ด ก็ มี โ รงงาน
อุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี ใ นเครื อ ของ ปตท. ที่ เ พิ่ ง เปิ ด เดิ น เครื่ อ งไปเมื่ อ เดื อ น
กรกฎาคมที่ผ่านมา
นางอารมณ์เล่าประสบการณ์ในลักษณะเดียวกันกับชาวบ้านทีม่ าบตาพุด
เผชิญว่า เวลาที่ฝนตกลงมาหนักๆ น้ำที่รองไว้ ผิวหน้าจะเหมือนมีคราบสนิม
ส่วนน้ำบ่อตืน้ ทีช่ าวบ้านขุดไว้ใช้ เคยมีนกั วิชาการมาตรวจวัดก็พบว่ามีโลหะหนัก
หลายชนิดเกินค่ามาตรฐาน เรียกว่าน้ำดินกินไม่ได้ น้ำฝนก็ใช้ไม่ได้ ที่สำคัญ
หลังจากฝนตก พริกผักที่ปลูกก็จะมีใบหงิกงอ ใบร่วง ช่อดอกร่วง
“น้ำใต้ดินเราไม่กล้าเอามาหุงข้าว ล้างผักก็ไม่กล้า ทุกวันนี้ชาวบ้านที่นี่
ต้ อ งซื้ อ น้ ำ ถั ง แต่ เ ราก็ คิ ด นะว่ า มั น ก็ เ ป็ น น้ ำ ในพื้ น ที่ เราก็ ไ ม่ มั่ น ใจว่ า มั น จะ
ปลอดภัยหรือเปล่า แต่ไม่มีทางเลือก เราก็ต้องใช้”
นอกจากน้ำดินน้ำฟ้าที่ปนเปื้อนสารพิษแล้ว นางอารมณ์ยังระบุด้วยว่า
ชาวบ้านที่นี่จำนวนมากเป็นโรคภูมิแพ้ รวมทั้งสมาชิกทุกคนในครอบครัวของ
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นางอารมณ์เองก็ตกที่นั่งเดียวกัน
“ชาวบ้านทีน่ หี่ ลายคนเป็นโรคผิวหนัง เวลาถูกฝนจะมีอาการคัน บางราย
ทีแ่ พ้มากหน่อย ก็ตอ้ งเสียค่ารักษาพยาบาลเฉลีย่ อาทิตย์ละพันกว่าบาท สำหรับ
ครอบครัวพี่ ลูกสาวพี่เป็นภูมิแพ้ที่ตา ลูกชายก็เป็นภูมิแพ้เหมือนกัน แต่ตอนนี้
ไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าใจว่าที่นั่นอากาศดีกว่าที่นี่ เพราะอาการก็
ดีขนึ้ แต่เวลาปิดเทอมกลับมาอยูบ่ า้ น อยูแ่ ค่สองสามวันก็มอี าการจาม หลังจาก
นั้นก็มีน้ำมูกไหล”
ห่างออกมาจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไปทางทิศตะวันออกอีก
10 กว่ากิโลเมตร ที่ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าถ่านหิน
IRPC และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ลุงวิจารณ์ แย้มกลิ่น ชาวบ้าน
ตำบลตะพง อำเภอเมือง ซึ่งบ้านอยู่ไม่ไกลจากอุตสาหกรรมกลุ่มดังกล่าวนัก
เล่าว่า อุตสาหกรรมเหล่านั้นก่อมลพิษมานานกว่า 20 ปีแล้ว โดยมักมีการ
ลักลอบปล่อยควันเวลากลางคืนหรือในช่วงฝนตก เวลาสูดดมจะมีกลิ่นเหม็น
แทบสลบ เกิดอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก ชาวบ้านจำนวนมากเจ็บป่วย
เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ ขณะที่หลายคนในตำบลตะพงและตำบลเชิงเนิน
เคราะห์ร้าย เจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็ง ซึ่งลุงวิจารณ์ก็เป็นหนึ่งในผู้เคราะห์ร้าย
เหล่านี้
ลุงวิจารณ์เล่าว่า ตนได้รับการตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งที่ขั้วปอดเมื่อ
ปลายปีทผี่ า่ นมา ทำให้ตอ้ งแบกรับค่าใช้จา่ ยจำนวนมากเพือ่ รักษาความเจ็บป่วย
ที่ตนเชื่อว่าเกิดจากการปล่อยมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน
“ถึงแม้จะใช้บัตรทอง ทำให้ค่ารักษาพยาบาลอาจไม่เป็นปัญหามาก
ค่าเดินทาง ค่ากิน เป็นปัญหาใหญ่ ที่ผ่านมาประมาณ 8-9 เดือน ใช้เงินไปถึง
เกือบ 2 แสนบาท โดยตอนแรกเดินทางไปขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช
ที่กรุงเทพฯ ซึ่งทางศิริราชก็ส่งตัวให้ไปทำคีโมที่โรงพยาบาลในจังหวัดจันทบุรี
หลังจากนั้นก็ต้องไปฉายแสงที่ศูนย์มะเร็งในจังหวัดชลบุรีอยู่อีกเดือนครึ่ง”
แม้ทผี่ า่ นมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะยอมรับว่า การพัฒนา
อุตสาหกรรมที่จังหวัดระยองมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจริง ทั้งโรค
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เกี่ยวกับทางเดินหายใจ และโรคมะเร็ง แต่ก็ปฏิเสธที่จะชี้ชัดว่าเกิดจากการ
พัฒนาอุตสาหกรรมโดยตรง เนื่องจากปัจจัยการกำเนิดโรคมีได้หลายประการ
กระนั้นก็ตาม หากพลิกแฟ้มประวัติผู้ป่วย จะพบว่าโรคระบบทางเดินหายใจ
เป็นกลุ่มโรคที่ประชาชนชาวจังหวัดระยองเข้ารับบริการสูงเป็นอันดับหนึ่ง โดย
ในปี 2549 มีตัวเลขผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาพยาบาลมากถึงกว่า 67,000
ราย ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีประมาณ 45,000 ราย
ขณะที่การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง จากการศึกษาสถานการณ์อุบัติใหม่
ของโรคมะเร็งในปี 2544-2546 ของ ดร.เพชรรินทร์ ศรีวัฒนกุล จากสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ ระบุวา่ คนระยองเป็นมะเร็งปอดและมะเร็งตับสูงสุดใน 9 จังหวัด
ทีท่ ำการศึกษา (ระยอง เชียงใหม่ ลำปาง นครพนม ขอนแก่น อุดรธานี กรุงเทพฯ
ประจวบคีรีขันธ์ และสงขลา) โดยพบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตตัวเมือง
ระยองเป็นมะเร็งปอดมากทีส่ ดุ รองลงมาเป็นมะเร็งตับ มะเร็งหลอดอาหาร และ
มะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยรวมมีค่าอุบัติการณ์ของมะเร็งเพิ่มขึ้น 1-2 เท่า
ข้อค้นพบของ ดร.เพชรรินทร์ สอดคล้องกับผลการสำรวจสารอินทรีย์
ระเหยง่ายของกรมควบคุมมลพิษเมื่อปี 2548 ซึ่งมีการเก็บตัวอย่างอากาศใน
พื้นที่มาบตาพุด พบว่ามีสารอินทรีย์ระเหยง่ายกว่า 40 ชนิดที่กระจายทั่วไปใน
บรรยากาศ โดยเป็นสารก่อมะเร็ง 20 ชนิด ในจำนวนนี้ พบว่ามีหลายชนิดเกิน
ระดับการเฝ้าระวังขององค์การพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. EPA)
อาทิ อะโคลีน พบสูงกว่าระดับการเฝ้าระวังถึง 693 เท่า, ไตรคลอโรเอทีลีน 

พบสูงกว่าระดับการเฝ้าระวัง 498 เท่า, เอทีลีน ไดคลอไรด์ พบสูงกว่าระดับการ
เฝ้าระวัง 256 เท่า, คลอโรฟอร์ม พบสูงกว่าระดับการเฝ้าระวัง 238 เท่า, ไวนิล
คลอไรด์ พบสูงกว่าระดับการเฝ้าระวัง 45 เท่า และเบนซินพบสูงกว่าระดับการ
เฝ้าระวัง 31 เท่า
ชะตากรรมคนระยองในวันนี้กำลังอยู่ในสภาพอยู่ร้อนนอนทุกข์ แล้ว
อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อคลื่นการลงทุนของอุตสาหกรรมกำลังจะถาโถมคนระยองอีก
ระลอกหนึ่ง

นักเคลื่อนไหวจากกรีนพีซในบทของชาวบ้านที่ล้มป่วย
ขณะประท้วงการขยายตัวของมาบตาพุด
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HIA ทางออกในการพัฒนา
ท่ามกลางสถานการณ์ปญ
ั หามลพิษทีร่ มุ เร้าชาวระยองมายาวนาน โดยที่
ไม่ได้รับการขจัดให้หมดไป ในอีกด้านหนึ่ง รัฐบาลยังคงเดินหน้าอุตสาหกรรม
ด้วยการอนุมัติแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 3 (พ.ศ.2547-2561)
โดยจะมีการลงทุนครบวงจร ตั้งแต่อุตสาหกรรมขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นปลาย
กำหนดเป้าหมายไว้ทั้งหมด 56 โครงการ ซึ่งในช่วงปี 2548-2550 มีข้อมูลการ
พัฒนาโรงงานปิโตรเคมีแล้ว 33 โครงการ โดยได้รับการอนุมัติรายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว 20 โครงการ และอยู่ในระหว่างการพิจารณาอีก 13
โครงการ นอกจากนี้ยังมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้ถ่านหิน 1 โครงการ และใช้
ก๊าซธรรมชาติอีก 1 โครงการ (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2551)
จากการคาดการณ์ของสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ระบุว่า
การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 3 จะทำให้ปริมาณมลพิษต่างๆ เพิม่ ขึน้
จากสภาพทุกวันนี้ที่เป็นอยู่ โดยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์จะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 49.3 ปริมาณน้ำทิง้ จะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
134.3 กากของแข็งจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 188 และกากของแข็งอันตรายจะเพิ่มขึ้น
ถึงร้อยละ 202.7 ซึ่งแน่นอนว่าการประเมินนี้ไม่นับรวมสารอินทรีย์ระเหยง่าย
ทั้งหลายที่เป็นสารก่อมะเร็งและกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของชาวระยองในปัจจุบัน
(ดูตารางที่ 1)
ตารางที่ 1
ปริมาณการปล่อยมลพิษจากการขยายอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 3
มลสารและของเสียในพื้นที่มาบตาพุด
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ตัน/ปี)
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (ตัน/ปี)
ปริมาณน้ำทิ้ง (ตัน/ปี)
กากของแข็ง (ตัน/ปี)
กากของแข็งอันตราย (ตัน/ปี)

พ.ศ.2545

พ.ศ.2561

เพิ่มขึ้นร้อยละ

17,284
22,785
17.50
20,000
15,000

17,782
34,022
41.00
57,600
45,400

    2.9
  49.3
134.3
188
202.7

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2548 และ 2549
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ความที่ปัญหาเก่ายังไม่ได้รับการแก้ไข แต่กลับมีการเพิ่มเติมแหล่ง
ก่อมลพิษมากขึ้นอีก สิ่งนี้ยิ่งทวีความกังวลใจต่อผลกระทบทางสุขภาพให้กับ
ชาวระยอง ขณะที่การรุกคืบของอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่ ก็ได้รับการต่อต้าน
จากชาวบ้าน เช่นทีอ่ ำเภอปลวกแดง และบ้านฉาง ชาวบ้านมาบตาพุดจำนวนหนึง่
ในนามเครื อ ข่ า ยประชาชนภาคตะวั น ออก จึ ง ได้ ยื่ น หนั ง สื อ ต่ อ สำนั ก งาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 เพื่อขอใช้สิทธิตาม
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ให้มีการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพจากนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง และจัด
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นขึน้ เพือ่ ร่วมกำหนดนโยบายสาธารณะในการพัฒนา
พื้นที่ หลังจากที่กฎหมายฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อ 19 มีนาคม 2550
นายสุทธิ อัชฌาศัย ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก
กล่าวถึงเหตุผลในการประเดิมขอใช้สิทธินี้แทบจะทันควันว่า ที่ผ่านมามีโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก และกำลังจะมีการขยายเพิ่มเติมอีก
ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ ขณะที่ ม าตรการต่ า งๆ ของหน่ ว ยงานรั ฐ ที่ มี อ ยู่
ทุกวันนี้ ก็มุ่งไปในเรื่องเทคนิค หาทางป้องกันมลพิษ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
แต่ปัญหามาบตาพุดทุกวันนี้มันไปไกลกว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว เพราะเป็น
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อสุขภาพ ส่วนสาธารณสุขในระดับจังหวัดก็ไม่มี
ขีดความสามารถเพียงพอในการรับมือกับปัญหา เนื่องจากขาดแคลนแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง องค์ความรู้ และเครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม โดยแพทย์ที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นเพียงแพทย์ที่รักษาโรคทั่วไป
ด้ า นสำนั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ สมพร เพ็ ง ค่ ำ ผู้ ซึ่ ง
รับผิดชอบในการประสานงานกับผู้ที่มาขอใช้สิทธิ วิเคราะห์ปัญหาที่มาบตาพุด
และการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองว่า ปัญหานี้มีอยู่ด้วยกันในหลาย
ระดับ ตั้งแต่ระดับเล็กๆ อย่างการควบคุมแต่ละโรงงานไม่ให้ปล่อยสารอินทรีย์
ระเหยง่าย หรือประเด็นที่กว้างขึ้นคือปฏิเสธปิโตรเคมีเฟส 3 แต่สุดท้ายก็เห็น
ร่วมกันว่า การแก้ไขปัญหาจะมองที่มาบตาพุดอย่างเดียวไม่ได้ เพราะในความ
เป็นจริงคืออุตสาหกรรมกำลังขยายทั่วไปทั้งระยอง ดังนั้นโจทย์จึงต้องตั้งต้น
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กับคำถามที่ว่า จังหวัดระยองควรจะพัฒนาไปในทิศทางใด
“ปัญหามาบตาพุดเป็นเรื่องใหญ่ พื้นที่มันชอกช้ำไปหมด และชุมชนก็
แตกออกเป็นเสี่ยงๆ มันเหมือนกับมีหินก้อนใหญ่ทับหญ้าอยู่ จนหญ้าไม่มี
โอกาสได้สังเคราะห์แสง สิ่งที่กระบวนการสมัชชาสุขภาพพยายามทำ คือการ
ยกหินออก เพื่อให้หญ้าได้สัมผัสกับแสงบ้าง นั่นคือสนับสนุนให้เกิดการรวมตัว
การพูดคุย และการใช้ข้อมูลความจริงบรรเทาความขัดแย้งระหว่างกัน ให้มี
ในการทบทวนและกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดระยองร่วมกัน”
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้เลือกมูลนิธินโยบาย
สุขภาวะ เป็นหน่วยงานความรู้กลางที่จะประสานให้เกิดกระบวนการดังกล่าว
โดยมีการออกแบบกระบวนการในการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเป็น 

3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 เป็นการทบทวนปมปริศนาของการพัฒนาที่ระยอง ว่าการ
พัฒนาอุตสาหกรรมทำให้คนระยองมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจริงหรือเปล่า และมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร ช่วงที่ 2 เป็นการแสวงหาทางเลือกในการพัฒนา
ระยอง และช่วงที่ 3 เป็นการหาคำตอบว่าแล้วระยองควรพัฒนาไปในทิศทางใด
ซึ่งการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นทั้งสามช่วงนี้ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญ
ที่ใช้ในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
นายศุภกิจ นันทะวรการ นักวิชาการจากมูลนิธินโยบายสุขภาวะ ชี้ให้
เห็นถึงการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในครั้งนี้ว่าแตกต่างจากงานศึกษา
และวิจัยต่างๆ ที่แล้วมาคือ ที่ผ่านมางานศึกษาและวิจัยต่างๆ มักมุ่งไปที่ผล
กระทบจากมลพิษอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ มลพิษทางอากาศ แต่ไม่คอ่ ย
ให้ความสนใจกับผลกระทบในแง่มุมของสังคมอุตสาหกรรม และเมื่อปัญหาไม่
ถูกพูดถึง ปัญหาจึงไม่ค่อยถูกจัดการ สุดท้ายจึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่มีความ
สลับซับซ้อน
“การพัฒนาอุตสาหกรรมทำให้มีแรงงานอพยพเข้าไปเป็นจำนวนมาก
การที่ชุมชนเล็กๆ แล้วมีคนเข้ามามากขนาดนั้นโดยที่ไม่มีการจัดการ ทำให้เกิด
อะไรขึ้นบ้าง เกิดแหล่งมั่วสุม ผับ บาร์ โสเภณีเต็มไปหมด เหล้า ยาเสพติด
อาชญากรรม ตอนนี้ที่ปลวกแดงกำลังพัฒนาอุตสาหกรรม สังคมก็กำลังจะเละ
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ตามมาบตาพุด ชุมชนขาดความเข้มแข็ง จนกลายเป็นชุมชนที่ไม่มีราก ปัญหา
เยาวชนของที่นี่เป็นเรื่องที่น่าหวาดวิตกมาก เพราะมีเด็กอายุ 14 ปีตั้งท้อง เด็ก
19 ปีมาทำคลอด อัตราสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศเป็นสิบๆ เท่า เรียกว่า
ตัวชี้วัดที่แย่ๆ เด็กระยองจะมีค่าสูง ส่วนตัวชี้วัดที่ดีๆ ก็จะมีค่าต่ำ” (ดูตารางที่ 2
ตารางที่ 2
สถานการณ์ปัญหาเยาวชนในจังหวัดระยองระหว่างปี 2547-2548 และปี 2548-2549
สภาวะปัญหา
เด็กพยายามฆ่าตัวตาย/
ฆ่าตัวตายสำเร็จ
เด็กอายุ 19 ปีและต่ำกว่า
ที่มาทำคลอด
เด็กขอรับการบำบัดยาเสพติด
เด็กที่ถูกส่งเข้าสถานพินิจ

จำนวนต่อประชากร 1 แสนคน
ปี 2547-2548
ปี 2548-2549
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
จ.ระยอง ประเทศ จ.ระยอง ประเทศ
79.51/
29.73/
299.61/
33.98/
1.66
3.69
5.09
3.52
769.13

391.16

4,743.70

902.43

802.71
119.33

73.45
54.81

43.14
55.98

48.80
53.72

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2548 และ 2549

นอกจากนี้ ปัญหาการแย่งชิงน้ำและความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ธรรมชาติกเ็ ป็นอีกหนึง่ ประเด็นปัญหาทีถ่ กู มองข้าม เช่น ปัญหาทรัพยากรชายฝัง่
และประมงถูกทำลาย ปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ ปัญหาการลดลงของทรัพยากร
ป่าไม้ เป็นต้น รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพดั้งเดิมของท้องถิ่น
จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า พื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดระยองมีอัตรา
ลดลงถึงร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับปี 2518 ซึ่งสาเหตุสำคัญประการหนึ่ง มาจาก
การบุกรุกเพื่อก่อตั้งชุมชนและสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่า
การถมทะเลเพื่อใช้เป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึก
ยังทำให้ชายฝั่งหายไป 35-60 เมตร จนปัจจุบันแทบไม่เหลือสภาพชายหาดให้
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ได้เห็น ส่วนทางด้านทรัพยากรป่าไม้ พบว่าจังหวัดระยองเหลือพื้นที่ป่าไม่ถึง
ร้อยละ 10 ของพื้นที่จังหวัด โดยเป็นจังหวัดที่เหลือพื้นที่ป่าน้อยที่สุดเมื่อเทียบ
กับจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกด้วยกัน
ขณะเดียวกันหลายอาชีพของชาวระยองก็ต้องล่มสลายไป เนื่องจาก
การสูญเสียฐานทรัพยากร เช่น การหาหอยเสียบ ซึ่งในอดีตเคยมีการเก็บกัน
บริเวณแหลมเจริญ ก้นอ่าว โดยชาวบ้านเก็บดองและขายได้วันละ 200-300
บาท หรืออาชีพเก็บเถาวัลย์หญ้านางที่มักขึ้นตามป่าละเมาะ ซึ่งชาวบ้านนำมา
ร้อยเข่งปลาทู ปัจจุบันก็ไม่หลงเหลือให้คนรุ่นหลังได้เห็นอีกแล้ว นอกจากนี้
อาชีพประมงริมฝั่งทะเลตั้งแต่กรอกยายชาไปจนถึงบ้านล่าง จากเดิมที่ชาวบ้าน
เคยมีรายได้สูงถึง 1,000-4,000 บาทต่อวัน ปัจจุบันก็หาได้เพียงไม่กี่ร้อยบาท
ซ้ำร้ายชายหาดสวยๆ ที่เคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน
หลายแห่งก็ถูกทำลายหดหายไปเกือบหมดสิ้น
แม้ที่ผ่านมา ชาวระยองโดยเฉพาะชาวมาบตาพุด ปลวกแดง บ้านฉาง
จะพยายามลุกขึ้นต่อสู้กับปัญหามลพิษอุตสาหกรรม และปัญหาสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ มาโดยตลอดก็ตาม แต่ก็ไม่อาจหลุดพ้นจากวังวนนี้ได้ เพราะในช่วงเวลา
เดียวกัน การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษยังคงขยายฐานการผลิต
เพิ่มมากขึ้นอย่างไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง
ศุภกิจมองว่า การทีช่ าวระยองจะหลุดออกจากวังวนนีไ้ ด้ จำเป็นทีจ่ ะต้อง
สร้างทางเลือกในการพัฒนาของตนขึ้นมาให้ได้ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงผลดี
ผลเสียเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางการพัฒนาที่เป็นอยู่ และใช้เป็นเป้าหมายใน
การขับเคลื่อนสังคมต่อไป
“ระยองเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านไม่เคยถูกเตรียมตัวมาก่อนเลย และการเข้า
ของอุตสาหกรรมมีแต่พูดถึงในด้านดี ว่าเศรษฐกิจจะดี พื้นที่จะดี เมื่อทุกอย่างดี
หมด ชี วิ ต ก็ จ ะดี แต่ พ อทำจริ ง ๆ แล้ ว มั น ไม่ เ ป็ น อย่ า งนั้ น ขณะที่ ไ ม่ มี
ช่วยชาวบ้านเลย ชุมชนและสังคมจะเป็นอย่างไรเมื่อมีคนจากข้างนอกเข้ามา
เท่าตัว บางคนฉวยโอกาสได้ เช่นค้าที่ดิน สร้างหอพัก ก็ได้ไป แต่ส่วนอื่นๆ ของ
สังคมต้องรับกรรม พอเจอมลพิษ เขาก็ลุกขึ้นมาสู้ สู้ไปเรื่อยๆ ในวังวนของการ
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ส่งเสริมอุตสาหกรรม เราจึงต้องชวนชาวบ้านมามองให้พ้นจากปัจจุบัน ชวนมา
ร่วมกันตอบโจทย์อนาคต เพราะถ้าเราขลุกอยู่กับสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน
แค่การไปประท้วง จัดเวที ก็ไม่มีกำลังไปทำอะไรอย่างอื่นแล้ว”

ทางสองแพร่งของการพัฒนา
บนเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นที่จัดขึ้น ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 มูลนิธินโยบายสุขภาวะได้รายงานถึงผลการ
สุ่มสำรวจชาวระยองจำนวน 2,000 คน พบว่าร้อยละ 90 ปรารถนาวิถีชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีองค์ประกอบ อาทิ เป็นจังหวัดที่ปลอดจากมลพิษ
อุตสาหกรรรม ทำการเกษตรโดยไม่เน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ พัฒนา
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นชุมชนที่ยังไปมาหาสู่ระหว่างเพื่อน รวมถึงการฟื้นฟู
วัฒนธรรมท้องถิ่น
สิ่งที่ชาวระยองส่วนใหญ่ปรารถนาจะเป็น ดูเหมือนว่าจะสวนทางอย่าง
สิ้นเชิงกับนโยบายการพัฒนาของภาครัฐที่บังคับให้ระยองเป็น ท่ามกลางการ
เข้ามาแสวงหากำไรของภาคอุตสาหกรรม อนาคตของจังหวัดระยองจึงเสมือน
ยืนอยูบ่ นทางสองแพร่ง ทีท่ างเลือกหนึง่ อ้างถึงรายได้ของประเทศหลักแสนล้าน
กับอีกทางเลือกหนึ่งที่หมายถึงสุขภาพอันดีและความอยู่เย็นเป็นสุขของชาว
ระยอง
แน่นอนว่าทางเลือกที่มีรายได้หลักแสนล้านจูงใจ คือการพัฒนาระยอง
ตามแนวทางของแผนพั ฒ นาของภาครั ฐ ซึ่ ง ให้ ค วามสำคั ญ กั บ แผนแม่ บ ท
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 3 ซึ่งจะมีการขยายโรงงานปิโตรเคมีที่มีอยู่เดิม
และสร้างโรงงานใหม่ รวมถึงสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อป้อนพลังงานให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม ส่วนทางเลือกที่จะฟื้นสุขภาพประชาชน คือการพัฒนาตาม
วิ สั ย ทั ศ น์ ก ารพั ฒ นาของชาวระยอง โดยหยุ ด ขยายโรงงานปิ โ ตรเคมี แ ละ
โรงไฟฟ้ า ขนาดใหญ่ ควบคุ ม และลดมลพิ ษ อย่ า งจริ ง จั ง และป้ อ งกั น และ
อุบัติภัย แล้วหันมาพัฒนาฐานเศรษฐกิจชุมชนด้วยการสนับสนุนการผลิตที่
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พึ่งพาวัตถุดิบและตลาดภายใน การพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และธุรกิจ
ท่องเที่ยวบนฐานของการเกษตร
เมื่อมีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพทางเลือกทั้งสองนี้ ผลพบว่า
หากพัฒนาระยองไปในแนวทางของภาครัฐในปัจจุบัน จะยิ่งสร้างผลกระทบ
ทางลบต่อสุขภาพชาวระยองให้รุนแรงมากขึ้น เนื่องจากจะทำให้เกิดการปล่อย
มลพิษอย่างต่อเนื่อง เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติภัย เกิดการแย่งชิงทรัพยากร
การมีปัญหาสังคมเรื้อรัง และความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจจะขยายตัวเพิ่มขึ้น
ซึ่งที่ผ่านมา ภาครัฐเองก็มีการลงทุนทางด้านสังคมและเศรษฐกิจน้อยมาก และ
เป็นปัญหาใหญ่ที่ถูกมองข้าม
ศุภกิจระบุว่า ฝ่ายที่ต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมมักมีการอ้างเสมอว่า
เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเป็นแสนล้าน มีการจ้างงานมากมาย แต่ในความ
เป็นจริง อุตสาหกรรมปิโตรเคมีทรี่ ะยองมีการนำเข้าปัจจัยการผลิตมากถึง 40-50
เปอร์เซ็นต์ นั่นหมายถึงว่าอุตสาหกรรมแสนล้านอาจจะได้จริงๆ แค่ห้าหมื่นล้าน
ในขณะที่เรื่องการจ้างงาน พบว่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีสัดส่วนการจ้างงาน
น้อยกว่าอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์   ส่วนเรื่องการจัดเก็บภาษี พบว่าทางจังหวัดระยองสามารถจัดเก็บ
ภาษีทางตรงได้น้อยมาก โดยเงินได้นิติบุคคลเก็บได้เพียง 1.06 เปอร์เซ็นต์ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดเท่านั้น แม้ว่าในระยองจะมีบริษัทอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่มากมายก็ตาม สาเหตุเนื่องมาจากมีการยกเว้นภาษีให้กับบริษัทที่
เข้ามาลงทุนในช่วงแรก อีกทั้งบริษัทประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์จดทะเบียนที่
กรุงเทพฯ ในทางตรงกันข้าม การลงทุนทางด้านสังคมของภาครัฐ ไม่ว่าด้าน
การศึกษา สุขภาพ สวัสดิการสังคม และกิจกรรมวัฒนธรรมและนันทนาการ
พบว่ามีสัดส่วนการลงทุนเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด
ภายในจังหวัดเท่านั้น
แล้วถึงแม้วา่ ปัจจุบนั จังหวัดระยองจะเป็นจังหวัดทีม่ ผี ลิตภัณฑ์มวลรวม
ต่อหัวสูงทีส่ ดุ ในประเทศก็ตาม แต่ใช่วา่ ชาวระยองจะกินดีอยูด่ ที แี่ ซงหน้าจังหวัด
อื่นแต่อย่างใด
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จากรายงานของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP ที่ชื่อ
Thailand Human Development Report ซึ่งเผยแพร่เมื่อปี 2550 โดยหาก
เปรียบเทียบจังหวัดระยองกับจังหวัดนครปฐมจะพบว่า ในขณะที่จังหวัดระยอง
มีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวมากกว่าจังหวัดนครปฐมเกือบ 6 เท่า แต่ระยองกลับ
มีหนี้สินครัวเรือน มีสัดส่วนคนจน และมีอัตราการว่างงานมากกว่าจังหวัด
นครปฐมเสียอีก (ดูตารางที่ 3)
ตารางที่ 3
ตัวชี้วัดการพัฒนาที่สำคัญของระยอง นครปฐม และค่าเฉลี่ยของประเทศ
ตัวชี้วัด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว ปี 2547 (บาท/คน/ปี)
รายได้ต่อครัวเรือน (บาท/เดือน)
ครัวเรือนที่มีหนี้สิน (ร้อยละ)
สัดส่วนคนจน (ร้อยละ)
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)
อัตราครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษ
(ร้อยละ)

ระยอง

นครปฐม

ทั้งประเทศ

691,093
  21,038
66.0
  5.60
  1.8

121,381
  20,478
65.2
  2.36
  0.5

101,304
  14,778
66.4
11.25
  1.3

  8.2

  4.2

  4.7

ที่มา : UNDP, 2007. Thailand Human Development Report

ศุภกิจชี้ว่า การเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมจึงเป็นภัยคุกคามต่อสังคม
มากกว่า การกระจายรายได้ก็เลวลง หากมองในแง่ความเสี่ยง ระบบเศรษฐกิจ
ระยองมีความเสี่ยงมาก เพราะปัจจุบันขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพียง
อย่างเดียว ถ้าอุตสาหกรรมนี้มีปัญหา เศรษฐกิจของระยองก็จะล่มหมด เพราะ
ไม่มีเศรษฐกิจสาขาอื่นรองรับ
ขณะที่ทางเลือกตามแนวทางวิสัยทัศน์การพัฒนาที่มาจากเสียงของ
ชาวระยอง ผลการประเมินพบว่า ให้ผลกระทบทางบวกต่อสุขภาพมากกว่า
แนวทางแรกอย่างชัดเจน เนื่องจากการหยุดขยายอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ
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โรงไฟฟ้า สามารถลดปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้ ขณะที่
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
จะมีส่วนทำให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งมากขึ้น เกิดการกระจายรายได้
รวมถึงสายใยของครอบครัวและชุมชนจะค่อยๆ ฟื้นคืน ปัญหาสังคมก็จะทุเลา
เบาบางลง
อย่ า งไรก็ ดี ศุ ภ กิ จ ไม่ ลื ม ที่ จ ะย้ ำ ว่ า เวลาที่ ช าวบ้ า นพู ด ว่ า หยุ ด
เขาไม่ได้หมายถึงหยุดอุตสาหกรรมทุกประเภท เขาบอกแค่หยุดปิโตรเคมีแสนล้าน
และโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ แต่ถา้ เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กทีใ่ ช้วตั ถุดบิ ในท้องถิน่
ชาวบ้านก็ยินดีต้อนรับ

หนทางข้างหน้ายังมีหวัง
ศุภกิจวิเคราะห์ว่า ถึงแม้ในการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจะสังเคราะห์แนวทางการพัฒนา
ระยองออกเป็น 2 ทางเลือก แต่ในความเป็นจริง การพัฒนาระยองคงไม่เป็นไป
ในทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งอย่างแน่นอน หากแต่น่าจะเกิดจากการผสมผสาน
ระหว่างทางเลือกทั้งสอง
“เพราะรัฐบาลก็ตอ้ งการผลักดันปิโตรเคมีเฟส 3 ตามแผน ส่วนประชาชน
ก็ต้องการผลักดันทางเลือกในการพัฒนาของตน ประเด็นสำคัญคือชาวบ้าน
จะอยู่ร่วมกับอุตสาหกรรมอย่างไรมากกว่า”
ในรายงานประเมินผลกระทบด้านสุขภาพได้เสนอทางออกการพัฒนา
ระยองไว้ว่า จำเป็นที่จะต้องสร้างสมดุลของการพัฒนา โดยการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
สามขา นั่นคือ
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ขาที่ ห นึ่ ง การปรั บ โครงสร้ า งการลงทุ น ด้ า นอุ ต สาหกรรม จาก
อุตสาหกรรมที่พึ่งพาการนำเข้าปัจจัยการผลิตเป็นอุตสาหกรรมที่พึ่งพิงฐาน
ทรัพยากรในประเทศ จากอุตสาหกรรมที่ใช้เงินทุนสูงมาเป็นอุตสาหกรรมที่
เพิ่มการจ้างงานที่ใช้ทักษะฝีมือ และจากอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรมาก
มาเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด
n ขาที่สอง การสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร ซึ่งถือเป็นภารกิจที่
เร่งด่วน โดยเน้นการผลิตที่ปลอดภัย หลากหลาย และพึ่งตนเองได้
n ขาที่ ส าม การสร้างผู้ประกอบการที่ดีในชุมชน ซึ่งแน่นอนว่าย่อม
ต้องคำนึงผลประโยชน์ร่วมกันมากกว่าผลประโยชน์เฉพาะตัว
n

นอกจากการสร้างความเข้มแข็งให้กบั เศรษฐกิจฐานรากแล้ว ควรมุง่ เน้น
การลงทุนทางด้านสังคมด้วย ทัง้ ในส่วนของการสร้างความเข้มแข็งให้กบั สถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ รวมไปถึงมีการรักษาและ
ฟื้นฟูฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
ศุภกิจกล่าวว่า ก่อนอืน่ การขยายอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพืน้ ทีต่ อ้ งหยุด
แล้วหันไปพัฒนาอุตสาหกรรมแบบอื่น บวกกับการพัฒนาแบบอื่น เช่น เกษตร
ประมง การท่องเที่ยว ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพมากกว่า ส่วนอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีทมี่ อี ยูแ่ ล้ว ก็ตอ้ งมาสร้างภูมคิ มุ้ กันให้กบั ชาวบ้านว่าจะมีวธิ กี ารเฝ้าระวัง
ตัวเองให้มากขึ้นได้อย่างไร จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร มีช่องทางในการ
ต่อรองหรือเสนอความคิดเห็นได้อย่างไร และจะหนุนเสริมการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องให้กับชาวบ้านได้อย่างไร
ปัจจุบัน รายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพฉบับนี้ ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแล้ว และอยู่ในระหว่างการเสนอ
เข้ า คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณาต่ อ ไปตามขั้ น ตอนของกฎหมายต่ อ ไป
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ศุภกิจมองว่า ต่อให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
กับแนวทางการพัฒนาในรายงานการศึกษานี้ทั้งหมด รัฐบาลและหน่วยงาน
ภาครัฐก็อาจแก้ไขปัญหาเมืองระยองได้เพียงบางส่วน แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือ
คนระยองต้องลุกขึ้นมาร่วมแก้ไขปัญหา และลงมือพัฒนาตามทางเลือกที่ได้
สร้างวิสัยทัศน์ “ทางออกคือต้องมีคนทำงานที่ระยอง ไม่ใช่มติคณะรัฐมนตรี
ไม่ใช่มติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพราะการแก้ปัญหาและการผลักดัน
ทางเลือกการพัฒนา ส่วนสำคัญคือการทำงานจริงที่ระยอง” ศุภกิจให้ความเห็น
ทิ้งท้าย
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โรงงานในบ้าน หัตถกรรมบ้านถวาย
สุขภาพก่อน เงินทีหลัง

เรื่องและภาพ โดย เบญจา ศิลารักษ์

เบื้องหลังความงดงามของตุ๊กตาไม้เหล่านี้คือ
สุขภาพของชาวบ้านถวาย ที่สร้างสรรค์ตุ๊กตาเหล่านี้ขึ้นมา
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“บ้านถวาย” ถูกบรรจุเป็นหนึ่งในโปรแกรมยอดฮิตของนักท่องเที่ยว 

ใครที่ เ ดิ น ทางมาเชี ย งใหม่ อ ยากชอปปิ้ ง พร้ อ มกั บ ชมขั้ น ตอนการผลิ ต ไม้
ต้องมาที่นี่...  
สำหรับนักท่องเที่ยว การซื้อสินค้าที่ได้ชมขั้นตอนการผลิตสินค้าไปด้วย
นับเป็นความแปลกใหม่ สำหรับชาวบ้านถวายเชื่อว่าการทำเช่นนี้เป็นการเพิ่ม
มูลค่าสินค้าของตนเองขึ้นมา อีกทั้งยังไม่ต้องออกไปทำงานไกลนอกหมู่บ้าน
กว่ายี่สิบปีมาแล้วที่หมู่บ้านชนบทเล็กๆ ชายขอบเมืองเชียงใหม่ เช่น
บ้านถวาย บ้านต้นแก้ว และอีกหลายหมู่บ้านในตำบลขุนคง อำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ ได้กลายสภาพจากหมู่บ้านเกษตรกรรมมาเป็นโรงงานผลิตไม้
แกะสลัก ที่ทำครบวงจรทั้งการผลิต จำหน่าย และขายส่ง ชาวบ้านได้เปลี่ยน
อาชีพตัวเองจากเกษตรกรเป็นแรงงานในบ้านของตนเองเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
โรงงานในบ้านขยายตัวอย่างต่อเนื่องนับจากปี 2526 เรื่อยมา ภายหลัง
จากที่ชาวบ้านเริ่มรับงานจากในเมืองกลับมาทำที่หมู่บ้านแทนการเดินทาง
ออกไปทำงานในตัวเมือง จนถึงปัจจุบันจากเดิมที่มีเพียงไม่กี่ครอบครัว ก็พบว่า
ชาวบ้านโดยเฉพาะบ้านถวายเกือบทั้งหมู่บ้านยึดอาชีพหัตถกรรมไม้แกะสลัก
หลายครอบครัวทิ้งนาหันมาทำอาชีพนี้ เนื่องจากรายได้เป็นกอบเป็นกำกว่าการ
ทำนาทำสวน สามารถมีรายได้ส่งลูกเรียนหนังสือได้ ขนาดของโรงงานเล็กบ้าง
ใหญ่บ้างตามขนาดของครอบครัว ขึ้นอยู่กับแรงงานในครอบครัวว่ามีสมาชิก
มากน้อยเพียงใด บางครัวเรือนแม้ไม่ทำโรงงานแต่ก็รับงานมาทำที่บ้านจาก
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เพื่อนบ้านอีกทอดหนึ่ง ทำงานตามออเดอร์ที่มีสภาพไม่ต่างจากอยู่ในโรงงาน
อุตสาหกรรม จะต่างตรงที่ได้ทำอยู่กับบ้านเท่านั้นเอง    
บ้านถวายในฐานะหมู่บ้านโอทอปแห่งแรก และยังได้รับการพัฒนาให้
เป็นศูนย์กลางหัตถกรรมและแหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือ ภาพที่ปรากฏต่อ
สายตาคนภายนอกเป็ น หมู่ บ้ า นสงบ สวยงาม เพราะเป็ น แหล่ ง รวมศิ ล ปะ
หัตถกรรมอันงดงาม   ภาพชาวบ้านกำลังทำงานแกะไม้ ทำสี เดินเส้นตกแต่ง
ลวดลายงานไม้ อาจทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกชื่นชมไปกับความงามเหล่านั้น แต่
เบื้องหลังความงดงามเหล่านั้นกลับซ่อนความเจ็บป่วย ความเหน็ดเหนื่อย  
ความเครียดที่ต้องเร่งงานให้เสร็จทันเวลาไว้อย่างมิดชิด เพราะนักท่องเที่ยวจะ
ได้รับการต้อนรับอย่างดีด้วยรอยยิ้ม และการเชิญชวนให้ซื้อสินค้าอันงดงาม
วิจติ รนัน้ สินค้าทีน่ กั ท่องเทีย่ วซือ้ ไปในราคาไม่แพงเมือ่ เทียบกับราคาทีก่ รุงเทพฯ
หรือไนท์บาร์ซาร์ในจังหวัดเชียงใหม่ ล้วนยังไม่รวมต้นทุนสุขภาพ สิ่งแวดล้อม
ที่ชุมชนเป็นผู้แบกรับ     

จากหมู่บ้านเกษตรกรรมถึงโรงงานในบ้าน
ในตำบลขุนคง อำเภอหางดง ซึ่งประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้าน
ถวาย บ้านต้นแก้ว บ้านหนองโขง บ้านสารภี บ้านขุนคง บ้านกาด บ้านท่าขุน
บ้านท่ามะโก๋ และบ้านแพะใหม่นั้น   บ้านถวาย บ้านต้นแก้ว และบ้านกาด 

ถือเป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านเปลี่ยนอาชีพมาทำไม้แกะสลักอย่างเป็นล่ำเป็นสัน
เดิมก็เหมือนหมู่บ้านชนบทโดยทั่วๆ ไป ที่ชาวบ้านมีอาชีพหลักคือเกษตรกรรม
แต่เนื่องจากหมู่บ้านมีที่นาไม่มากนัก บางบ้านก็มีที่ดินไม่พอเลี้ยงครอบครัว
ประกอบกับการทำนาไม่ได้ผลในบางปี เนื่องจากน้ำน้อย และมีการใช้สารเคมี
อย่างต่อเนื่องจนทำให้ต้นทุนการทำนาสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ทำให้รายได้ไม่พอกับ
รายจ่าย   
เกือบ 40 ปีมาแล้วชาวบ้านต้องออกไปหางานทำนอกหมู่บ้าน เริ่มแรก
ผู้ชายออกไปทำงานแกะสลักที่ถนนวัวลายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ก่อน ต่อมา
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เมื่อสินค้าหัตถกรรมเริ่มมีการพัฒนามากขึ้น ผู้หญิงก็เริ่มออกไปทำงานตามไป
ด้วย ผู้หญิงจะเน้นที่การทำงานประณีต เช่น งานลงสี เดินเส้น แต่งลาย และติด
กระจกไม้ที่แกะสลักเรียบร้อยแล้ว เพิ่มความสวยงามให้สินค้าขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง
จากที่ทำเป็นอาชีพเสริมก็กลายเป็นอาชีพหลักของคนทั้งหมู่บ้าน  
ปั จ จุ บั น ในตำบลขุ น คง เฉพาะบ้ า นถวาย ชาวบ้ า นหั น มาทำอาชี พ
หัตถกรรมไม้แกะสลักเกือบทั้งชุมชน จำนวนกว่า 200 ครัวเรือน สภาพของ
โรงงานจะเป็นโรงงานขนาดเล็กที่มีแรงงานจำนวนไม่กี่คน อย่างมากสุดไม่เกิน
10 คน งานหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของที่นี่คืองานแกะสลัก เป็น
การทำภาพนูน ภาพลายวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งบ้านเรือนให้วิจิตร การผลิต
แบ่งเป็นงานย่อยๆ ตั้งแต่งานแกะสลัก งานอบไม้ งานเผา งานทาสี ติดกระจก
ลงรักปิดทอง งานเลียนแบบของเก่า และงานขัดเงา   
ในปี 2531 สุวรรณ โปธิ กำนันตำบลขุนคงในขณะนั้น มีความคิดว่า 

ถ้าชาวบ้านทำไม้แกะสลัก และขายเองเลยที่นี่ จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
มาเที่ยวบ้านถวายได้ เพราะมีจุดเด่นต่างจากการขายสินค้าที่ระลึกทั่วๆ ไป จึง
เริม่ มีการสนับสนุนลูกบ้านด้วยการทำร้านค้าจำหน่ายทีบ่ า้ นถวาย โดยดึงงบจาก
อบต. มาสร้างร้านค้า ปรับถนนเข้าหมูบ่ า้ น และสร้างศาลากลางคลองชลประทาน
ทำสะพานเชื่อมต่อ ทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด
เชียงใหม่ นอกเหนือไปจากไนท์บาร์ซาร์ ดอยสุเทพ และทิวทัศน์ธรรมชาติอัน
สวยงาม
ทุกๆ เช้า หลังเสร็จภาระกิจจากงานบ้าน พี่รัชนี เมืองแก้ว สาวชาว
บ้านถวาย วัยกว่า 50 ปี จะเดินทางมาที่ร้านค้าใกล้บ้านที่อยู่ตามแนวสองฝั่ง
คลองชลประทาน เพื่อมาเปิดร้านขายสินค้าหัตถกรรมไม้แกะสลักของเธอที่
ดำเนินกิจการมาได้กว่า 15 ปีแล้ว ระหว่างที่รอลูกค้ามาเลือกชม และซื้องาน
ศิลปะของเธอ เธอก็จะเอาหุ่นไม้แกะสลัก ทั้งตุ๊กตาสิงห์ ตุ๊กตาแมว ดอกบัวที่
แกะสลักและขัดเรียบร้อยแล้วมาทาสี เดินเส้น แต่งลายที่ศาลากลางคลอง ซึ่ง
ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นจุดสาธิตงานหัตถกรรมให้แก่นักท่องเที่ยว  
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และลูกค้าที่ต้องการมาซื้อสินค้าจากบ้านถวายไปขายต่ออีกทอดหนึ่ง
งานของเธอไม่มีวันหยุด แต่ดูเหมือนเธอจะไม่เหนื่อยล้า หน้าตายังคง
ยิ้มแย้มแจ่มใสยามที่มีลูกค้ามานั่งพูดคุยด้วย ฉันไปถึงบ้านถวายตอนบ่ายแก่ๆ
เห็นเธอนั่งอยู่กลางศาลากลางคลองพร้อมกับหลานสาวอีกคนที่มาช่วยงานใน
วันหยุด ขณะที่เธอนั่งคุยกับฉัน สองมืออันเปลือยเปล่าของเธอก็ไม่หยุดหรือละ
จากการทำงาน ยังคงจุม่ สีสารพัดสีลงบนตุก๊ ตาสิงห์ ไม้แกะสลักอย่างตัง้ อกตัง้ ใจ  
ฉับ...ฉับ....เธอปาดแปรงทาสีลงบนตัวสิงห์อย่างมั่นใจ ไม่ต่างจากศิลปินใหญ่
ด้วยว่าเธอทำอย่างนี้ทุกวันมาเกือบ 35 ปีแล้ว      
“พี่ไม่เหม็นสีเหรอ” ฉันถามขึ้น
“ชินแล้ว อีกอย่างทำไงได้ มันเป็นอาชีพของเรา ถ้าเราไม่ทำก็ไม่มีเงิน
ลูกเรียน” พี่รัชนีตอบ เธอบอกว่าตอนนี้เธอก็เริ่มใส่ผ้าปิดจมูกบ้างบางครั้ง แต่
ไม่ได้ใส่ตลอดเวลา เนื่องจากบางทีก็ร้อนและอับเกินไป เพราะหลังจากที่ฟัง
รายการจากสถานีวิทยุชุมชนขุนคง ทำให้เธอทราบถึงอันตรายของสารเคมีที่เธอ
สูดดมอยูท่ กุ วัน โดยเฉพาะในขัน้ ตอนทีร่ สู้ กึ ว่าอันตรายมาก เช่น ตอนทาทินเนอร์
และสีน้ำมัน      
พี่รัชนีเล่าต่อว่าตอนที่ลูกเรียนหนังสือ เธอยิ่งต้องทำงานหนักกว่านี้
หลายเท่าตัว บางวันเลยเถิดไปจนถึงเที่ยงคืน เพราะต้องการเงินเพื่อส่งลูกเรียน
หลังจากลูกเรียนจบก็สบายขึ้นมาบ้าง แต่ก็ยังคงทำงานเช้าจรดเย็นอยู่เช่นเดิม
ฉันนั่งดูพี่รัชนีทำแล้วก็อดทึ่งไม่ได้ ตุ๊กตาสิงห์ที่มีการตกแต่งลวดลาย
ให้วิจิตรงดงามตามเอกลักษณ์ของคนบ้านถวายนั้น แต่ละตัวกว่าจะเสร็จพร้อม
ขายได้ ต้องทำงานหลายขั้นตอนทีเดียว เริ่มตั้งแต่ขัดให้เรียบ ทาสีรองพื้น 

(สีน้ำ) ทาสีน้ำมัน แต่งเส้น แต่งลาย ทาสีน้ำมันอีกทีเพื่อให้เส้นแน่นไม่หลุด  
แห้งแล้วก็ทาสีทอง ทาดำ และขัดน้ำเพื่อทำให้เหมือนเก่า
ในขั้นตอนการผลิตเหล่านี้ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยขุนคงมีความเห็นว่า
ขั้นตอนที่ชาวบ้านต้องเสี่ยงภัยมากที่สุดคือ การใช้ทินเนอร์ สีน้ำมัน เมธิลแอลกอฮอล์ และแลกเกอร์ เพราะสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านระบบ
หายใจ นอกจากนี้ช่วงลงรักปิดทอง อย่างทองคำเปลวซึ่งชาวบ้านต้องสัมผัส

สาวๆ บ้านถวายต้องใช้ชีวิตอยู่กับสีและทินเนอร์ทุกวัน
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เป็นประจำนั้นมีสารตะกั่วผสมอยู่ สารเคมีบางชนิดที่ใช้ในงานไม้ เช่น ฟอร์มัลดีไฮด์ อาจทำให้ผู้หญิงมีความผิดปกติในเรื่องประจำเดือนและมีลูกยากด้วย
ฉันบอกลาและขอบคุณพี่รัชนีที่เสียสละเวลาอันเร่งรีบให้สัมภาษณ์  
พร้อมกับซื้อสินค้าหัตถกรรมของชาวบ้านสองฝั่งคลอง โดยไม่แม้แต่จะคิด
ต่อรองราคาอีก เมือ่ เห็นเบือ้ งหลังความเหนือ่ ยยากของงานศิลปะทีไ่ ม่เหมือนงาน
ศิลปะของศิลปินใหญ่ ที่เพียงแค่ปาดปลายพู่กันไปมาก็ได้ราคาสูงลิ่ว ต้นทุนที่
ชาวบ้านยังไม่เคยคิดรวมกับราคาสินค้า ปัญหาผลกระทบสุขภาพที่เกิดจาก
ทำงาน ความเจ็บป่วยระยะยาวล้วนเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นในปัจจุบัน และไม่อาจ
ตีมูลค่าออกมาได้  	 

ความเจ็บป่วยที่มองไม่เห็น
สภาพการทำงานที่ต้องทำซ้ำๆ และเร่งรีบกับการผลิตชิ้นงานให้เสร็จ
ทำให้ชาวบ้านทำงานราวกับเครื่องจักร แม้ว่าจะเป็นงานที่ไม่ต้องเข้าไปอยู่ใน
โรงงานขนาดใหญ่ ออกไปทำงานไกลบ้าน ดูเหมือนเป็นอาชีพอิสระ เป็นนาย
ตัวเอง จะเริ่มงานหยุดงานเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ความเป็นจริง ชาวบ้านก็ต้องเร่งงาน
อยู่ดี มิหนำซ้ำยังต้องเคร่งครัดกับตัวเองมากยิ่งกว่าการไปรับจ้างรายวันเสียอีก
เพราะกว่าจะได้ชิ้นงานแต่ละชิ้นเพื่อส่งต่อไปยังผู้สั่งสินค้าที่รับไปขายต่อ ก็ได้
ค่าแรงต่อชิ้นงานไม่สูงเลย เช่น การทำสีตุ๊กตาสิงห์ตัวหนึ่ง ถ้าขนาด 10 นิ้ว จะ
ขายได้ตัวละ 250 บาท ถ้าขนาด 8 นิ้ว จะขายได้ตัวละ 200 ถ้าพี่รัชนีทำงาน
ตั้งแต่เช้าจรดเย็นโดยไม่หยุดพัก 4 วัน จะได้ตุ๊กตาแค่ 10 ตัว รายได้เฉลี่ยเมื่อ
หักต้นทุน เช่น พวกสี ทินเนอร์ กระจกแต่งลาย พี่รัชนีจะมีรายได้เพียงเดือนละ
5,000-6,000 บาทเท่านั้นเอง ฉะนั้นถ้าทำมากก็จะได้เงินมาก พี่รัชนีเล่าว่า ถ้ามี
ออเดอร์เธอต้องทำงานดึกจนถึงเที่ยงคืนเลยก็มี เท่ากับว่าแทบไม่มีเวลาหยุด
แม้กระทั่งดูละครทีวีที่เธอชอบ
ข้อมูลจากงานวิจัย “สภาพการทำงานและปัญหาสุขภาพของผู้ทำงาน
ไม้แกะสลัก” โดย สุสณ
ั หา ยิม้ แย้ม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


เสียงสะท้อนสุขภาพ
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และเบ็ญจา จิรภัทรพิมล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับ
ทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระบุว่าชาวบ้านต้องทำงาน
อย่างหนักกว่าจะได้เงินในแต่ละเดือน มีทั้งที่รับจ้างเป็นรายวัน ซึ่งจะได้ค่าแรง
เฉลี่ยวันละ 200-300 บาท ในช่วงเศรษฐกิจดีอาจจะได้ถึงวันละ 500 บาท เช่น
กรณี ผู้ ใ หญ่ บ้ า นคนหนึ่ ง ต้ อ งทำงานตั้ ง แต่ 05.00 - 24.00 น. หรื อ บางที ก็
ไปถึงตีหนึง่ ปัจจุบนั ต้องเลิกทำเพราะมีปญ
ั หาเป็นโรคริดสีดวงทวาร นัง่ แกะสลัก
นานไม่ได้ แต่บางส่วนก็รับเหมาช่วงมาทำที่บ้าน มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 4,0005,000 บาทต่อเดือน แต่ต้องทำงานมากกว่าวันละ 8 ชั่วโมง   และมีวันหยุด
เดือนละ 2-3 วันเท่านั้น บางครั้งก็ต้องทำจนตาสว่าง เพราะถ้าส่งงานไม่ทันก็จะ
ถูกปรับอีกวันละ 50 บาท เป็นต้น		  
สิ่งที่เราจะได้เห็นโดยทั่วไปเมื่อเข้าไปในบ้านถวายในช่วง 4-5 ปีก่อนคือ
ภาพของชาวบ้านที่ง่วนอยู่กับชิ้นงานเกือบจะตลอดเวลา มีเวลาหยุดพักเพียง
ชัว่ เวลากินข้าวเท่านัน้ บางครัง้ รีบกินข้าว มือทีเ่ ลอะเปือ้ นสีกห็ ยิบอะไรต่อมิอะไร
เข้าปากอย่างรวดเร็วจนขาดความระมัดระวัง อย่างพี่รัชนีนั้น เธอเล่าว่า การทำ
งานที่ต้องแข่งกับการผลิตชิ้นงานให้ทันกับออเดอร์ของลูกค้า ทำให้เธอไม่ได้
ทำอาหารกินเองแล้ว เธอจะซื้อกับข้าวถุงที่ตลาดแทน   
บางบ้านที่ไม่มีร้านค้า นั่งทำงานอยู่ในบ้าน สภาพในบ้านที่ดัดแปลงมา
เป็นโรงงานก็มไิ ด้ถกู ออกแบบสำหรับรองรับการผลิตงานหัตถกรรมเหล่านี้ ดังนัน้
กลิน่ สี และฝุน่ จากการแกะสลักจึงปะปนคละคลุง้ อยูใ่ นบริเวณทีอ่ ยูอ่ าศัยนัน่ เอง
เนื่องจากชาวบ้านไม่มีทุนรอนมากพอที่จะลงทุนสร้างโรงงานให้ได้มาตรฐาน
บางบ้านที่มีการขยายกิจการ มีออเดอร์จากลูกค้าเยอะขึ้น ก็จะดีหน่อยคือมีการ
แยกโรงงานออกจากบ้านพักอาศัย         
ภาวะความเจ็บป่วยผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก และคนแก่ จะแตกต่างกันไป
ขึน้ อยูก่ บั สภาพการทำงาน ผูห้ ญิงส่วนใหญ่กจ็ ะเป็นแบบพีร่ ชั นีคอื ต้องอยูก่ บั งาน
ลงสี เดินเส้น ติดกระจก ความเสี่ยงต่อสุขภาพก็จะเป็นเรื่องของภูมิแพ้ค่อนข้าง
มาก เพราะมือสัมผัสกับสีโดยตรง และต้องสูดเอากลิ่นสีและทินเนอร์ ทำให้มี
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ผลต่อระบบทางเดินหายใจ ส่วนงานผูช้ ายจะเป็นงานแกะและขัดหุน่ ไม้แกะสลัก
ก็จะเผชิญกับฝุ่น เสี่ยงต่อการเป็นโรคปอด และระบบทางเดินหายใจ และจะมี
โรคที่เกิดจากการนั่งแกะสลักนานๆ คือ โรคริดสีดวงทวาร กระเพาะปัสสาวะ
อักเสบ ปวดหลังปวดเอว เป็นต้น และอีกขั้นตอนหนึ่งที่ผู้ชายทำกันมากคือการ
ทาสีทินเนอร์กับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ทินเนอร์ถ้าใช้มากก็อาจจะถึงขั้นเสพติดสาร
โดยไม่รู้ตัว งานของคนแก่ก็จะเป็นงานตัดกระจกเป็นชิ้นเล็กๆ สารปรอทที่ฉาบ
กระจกด้านหลังจะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง และยังทำให้แสงสะท้อนเข้าตาด้วย ซึ่ง
จะมีผลต่อสายตาของชาวบ้าน
“ชาวบ้านมาหาหมอเป็นโรคภูมิแพ้กันมาก ก็เป็นการดูแลรักษาตัวเอง
ตามอาการ” สานิตย์ ชัยชมภู หัวหน้าสถานีอนามัยขุนคงกล่าว
สานิตย์เล่าว่าอาการเจ็บป่วยของชาวบ้านโดยทั่วๆ ไปไม่ได้มีอาการ
รุนแรง รักษาไปตามอาการ เช่น เป็นภูมิแพ้ เป็นหวัด เป็นต้น บางรายที่เป็น
หนักๆ เช่นว่าเป็นมะเร็งเสียชีวิตนั้น ก็จะไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นโรคที่เกิดจาก
การทำงาน  
ในงานวิจัยของ สุสัณหา และเบ็ญจา ระบุถึงความเสี่ยงจากการทำงาน
ไม้แกะสลักว่ามีทั้งที่เกิดจากกระบวนการผลิต เช่น ฝุ่น ควัน ความร้อน แสง
กลิ่น และขยะ ขณะเดียวกันก็เกิดจากการได้รับอันตรายจากเครื่องจักรและ
อุปกรณ์จากการทำงาน เช่น สิ่ว เลื่อย เหล็ก และตะปู พบว่ามีชาวบ้านจำนวน
ไม่น้อยที่ประสบอุบัติเหตุจนนิ้วขาดบ้าง โดนหุ่นไม้แกะสลักล้มทับร่างกายบ้าง
เป็นต้น  
ไม่เฉพาะแต่ผู้ทำงานไม้สลักเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากการทำงาน
คนในครอบครัว คนในชุมชนที่ไม่ได้ทำงานก็ได้รับผลกระทบด้วย อ.สุสัณหา
เล่าว่า บ้านที่เลี้ยงเด็กอ่อนจำเป็นต้องผลักเด็กออกจากครอบครัวไปอยู่สถาน
รับเลี้ยงเด็ก เพราะถ้าอยู่ในบ้าน ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่ฝุ่นและกลิ่นสี เด็กก็
จะแพ้ง่ายมาก  
“งานที่ชาวบ้านทำเป็นงานหนัก ไม่ใช่ในแง่ของงาน แต่เป็นงานหนักใน
แง่ของผลกระทบทางด้านสุขภาพ เพราะเขาจะต้องผชิญอยู่กับสภาพแวดล้อม
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พวกกลิ่น สี สารเคมีเป็นเวลานาน ซึ่งเมื่อสะสมเป็นเวลานานๆ ก็จะทำให้เกิด
โรคสารพัด และยังมีผลต่อสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เปลี่ยนไป เช่น บางบ้านมี
เตาเผาเพื่อทำให้เนื้อไม้แห้ง ทำให้อากาศเปลี่ยนแปลง ผู้หญิงบางคนที่ทำงาน
เวลามือเลอะสีโดยเฉพาะสีน้ำมัน น้ำสบู่ล้างก็ไม่ทันใจ ต้องใช้เบนซินล้าง มันก็
กัดมือ เป็นต้น”  อ.สุสัณหากล่าว
ภายหลังจากที่สังเกตเห็นว่าสภาพการทำงานของชาวบ้าน ประกอบกับ
การละเลยในเรื่องการดูแลป้องกันในด้านสุขภาพ อ.สุสัณหาจึงเกิดความคิดว่า
น่าจะลองชวนชาวบ้านมาทำโครงการวิจัย ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ชาวบ้านเห็น
ปัญหาของตัวเอง โดยสอดแทรกวิธีการมองเรื่องสุขภาพเข้าไปในชุมชน

เปลี่ยนวิธีคิด สุขภาพมาก่อน เงินทีหลัง
สมพล มะจันทร์ แพทย์ประจำตำบลของสถานีอนามัยขุนคง วัยกว่า 50
ปี ที่เดิมเคยมีอาชีพทำไม้แกะสลักเล่าให้ฟังว่า อาชีพทำไม้แกะสลักทำให้เขา
ต้องเจ็บป่วยหนักด้วยโรคหอบหืดอยู่นานเกือบ 20 ปี     
“เวลาอาการหอบหืดกำเริบจะแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก ยิ่งเวลาฝนตก
อากาศชืน้ อาการหอบหืดยิง่ กำเริบ” สมพลเล่าถึงอาการเจ็บป่วยของตนเองทีเ่ กิด
จากการสัง่ สมมานานว่า โรคหอบหืดเริม่ แสดงอาการชัดเจนราวปี 2530 ตอนนัน้
เขามีอายุประมาณ 29 ปี ทำอาชีพแกะสลักไม้มาแล้ว 10 กว่าปี หลังจากนั้น
ก็ต้องเดินทางไปๆ มาๆ โรงพยาบาลมหาราช (โรงพยาบาลสวนดอก) จังหวัด
เชียงใหม่เกือบทุกอาทิตย์เพื่อรับการรักษา เสียค่าใช้จ่ายทั้งค่ายา ค่ารักษา
พยาบาล และค่ า เดิ น ทางโดยเฉลี่ ย อาทิ ต ย์ ล ะ 400-500 บาท ตกเดื อ นละ
-2,000 บาท ช่วงเจ็บป่วยแรกๆ ก็ยังคงทำงานอาชีพไม้แกะสลักอย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่งมีทีมพยาบาลของอาจารย์สุสัณหามาทำวิจัยในหมู่บ้าน เขาและคน
ในชุมชนก็เริ่มตื่นตัวมากขึ้นว่าการหาเงินที่มากขึ้นไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
เลย
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“การทำงานวิจัยของเราใช้หลักการการมีส่วนร่วมของชุมชนตั้งแต่การ
มองปัญหา เมื่อชาวบ้านรู้ปัญหาของเขาเอง เขาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและ
ตระหนักว่าต้องดูแลสุขภาพของตนเอง” อาจารย์สุสัณหา หัวหน้าโครงการวิจัย
“การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานนอกระบบ งานไม้แกะสลัก 

ในเรื่องในสภาพการทำงานและสุขภาพ” เล่าให้ฟัง
หัวใจสำคัญของโครงการวิจัยได้รับทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยจาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวัจัย (สกว.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คือ การนำแนวคิดด้านสุขภาพเข้าไปในชุมชน นั่นคือ
ให้ชาวบ้านเกิดการวิเคราะห์ปัญหาผลกระทบสุขภาพของตนเองมากกว่าที่จะมี
ความคิดแต่เพียงการหารายได้เพียงด้านเดียว ซึ่งเดิมก่อนหน้าที่จะมีโครงการ
วิจัย วิธีคิดของชาวบ้านที่มีอาชีพไม้แกะสลัก การหารายได้เนื่องจากแรงบีบรัด
ทางเศรษฐกิจที่จะต้องส่งลูกเรียน ใช้หนี้สินบ้าง ดังนั้น อ.สุสัณหายอมรับว่า
ไม่ใช่เรือ่ งง่ายนัก ทีจ่ ะปรับเปลีย่ นทัศนคติของคนทีห่ ายใจเข้าออกเป็นการหาเงิน
อยู่กับการเร่งผลิตชิ้นงานในแต่ละวัน จนแทบไม่มีเวลาแม้แต่จะไปวัด อันเป็น
แหล่งที่จะกล่อมเกลาจิตใจให้ชาวบ้านกลับมาอยู่กับตัวเอง และมีชีวิตที่สมถะ
พอเพียงมากขึ้น หรือพักผ่อนรื่นรมย์บ้าง
ชาวบ้านตำบลขุนคงก็ไม่ต่างจากคนในเมือง และชาวบ้านอื่นทั่วไปที่
ถูกกระหน่ำจากการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่เศรษฐกิจบูม 10 กว่าปีก่อน  
อาชีพหัตถกรรมไม้แกะสลักทำให้ชาวบ้านมีเงินทองใช้ ใครขยันคนนั้นก็ได้เงิน
ยิง่ ทำให้ชาวบ้านแทบจะไม่คดิ ห่วงใยสุขภาพของตนเอง เจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ก็
หายากิน รักษาไปตามอาการ ไม่แม้แต่จะฉุกคิดว่าสิง่ ทีท่ ำซ้ำๆ อยูท่ กุ วันจะกลาย
เป็นปัญหาสุขภาพระยะยาว และเงินที่หามาได้ในช่วงวัยหนุ่มนั้นจะกลายเป็น
เงินที่ต้องจ่ายในอนาคต และบางทีอาจต้องจ่ายมากกว่าที่หามาได้เสียด้วยซ้ำ
“เราไม่ได้มองแต่ปัญหา แต่เราต้องมองว่าชาวบ้านเขามีศักยภาพด้วย  
ต้องเอาทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม แล้วปล่อยให้ชาวบ้านคิดเองให้ได้ เมื่อ
เห็นปัญหาด้วยตัวเขาเอง เขาจะปรับเปลี่ยน” อ.สุสัณหาเล่าต่อ
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กระบวนการทำงานวิจัยจึงเริ่มต้นด้วยการให้ชาวบ้านเป็นนักวิจัยเอง
คือ ไปติดตามผลกระทบสุขภาพ โดยใช้เยาวชนเข้าไปเก็บข้อมูลถามพ่อแม่ของ
เขาเอง เพราะถ้าเริ่มจากผู้ใหญ่นั้นค่อนข้างยาก เนื่องจากทุกลมหายใจเข้าออก
คือ “ชิ้นงาน” กระบวนการทำงานวิจัยจะทำให้ชุมชนเรียนรู้ปัญหาสุขภาพของ
ตนเอง เห็นว่าอะไรเป็นปัญหา และเริ่มสนใจที่จะแก้ปัญหาสุขภาพ
สมพลเล่าว่า เขาใช้ตวั เขาเองเป็นบทเรียนให้แก่คนอืน่ ๆ ในชุมชน เพราะ
จริงๆ แล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ ค่าใช้จ่ายสุขภาพที่เกิดขึ้น เมื่อเทียบกับรายได้
ที่หามาได้ในแต่ละเดือนนั้นไม่คุ้มกันเลย เช่นตัวเขาเองช่วงที่ทำงานหนักมากๆ
มีรายได้ประมาณเดือนละ 6,000-7,000 บาท แต่ต้องแลกกับความเจ็บป่วย
ที่เรื้อรัง และค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า  20,000
“พอได้เข้าร่วมกระบวนการกับโครงการวิจัย ทำให้ผมเห็นความสำคัญ
จะป้องกันตัวเองมากขึ้น เริ่มจากมีผ้าปิดจมูกเวลาที่ต้องแกะสลัก และหาผ้ามา
กันฝุ่นไม่ให้พัดไปในบริเวณตัวบ้านเวลาที่ลมพัดมา และตอนฝนตก อากาศชื้น
ก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ทำงานแกะสลัก เพราะจะแพ้ง่ายมาก เวลาที่หอบหืดขึ้น
ต้องรีบกินยาโดยทันที”
ปัจจุบันสมพลมีอาการดีขึ้น และกลายเป็นวิทยากรประจำตำบลที่คอย
ตระเวนไปตามชุมชนเพื่อบอกเล่าประสบการณ์ของตนเองกับคนอื่นๆ ในชุมชน
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน การหาเครื่องช่วยป้องกันก็ช่วยทำให้
โรคหอบหืดของสมพลดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และค่าใช้จ่ายก็ลดลง ปัจจุบันเขา
แทบไม่ต้องกินยาดังกล่าวแล้ว ยกเว้นเวลาที่อากาศชื้นมากๆ เท่านั้น และยังคง
ทำอาชีพไม้แกะสลักควบคู่กับการเป็นแพทย์ประจำตำบลขุนคงไปด้วย
เมือ่ โครงการวิจยั เสร็จสิน้ ในระยะที่ 1 (ปี 2547) ชาวบ้านเห็นพ้องต้องกัน
ในการตัง้ “คณะกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูท้ ำงานไม้แกะสลัก” ทีป่ ระกอบ
ด้วยตัวแทนจากทุกกลุ่มในชุมชน ทั้งผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ครู เยาวชน และ
วิทยุชุมชน ขึ้นมาทำหน้าที่ในการติดตามผลกระทบสุขภาพ และรณรงค์ให้กลุ่ม
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ผ้าปิดจมูกอาจจะทำงานให้ไม่ถนัดนัก
แต่ก็เป็นอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นที่ได้ผลดี
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แรงงานมีความตื่นตัวต่อการดูแลตนเอง    
“สิ่งที่ได้จากการทำงานวิจัยแรกคือ เขาเริ่มเห็นปัญหา เห็นแนวทางที่
จะแก้ปัญหาผลกระทบสุขภาพ ซึ่งไม่ใช่ต่อตัวเองเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงคนที่อยู่
ในชุมชนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพนี้ด้วย” อ.สุสัณหาเล่า  
แม้ ว่ า การทำวิ จั ย ในระยะแรก ชาวบ้ า นที่ มี อ าชี พ ไม้ แ กะสลั ก ยั ง ไม่
ทั้งหมด แต่ในส่วนของผู้นำชุมชนก็เริ่มตื่นตัวแล้ว ดังนั้นโครงการจึงมีการขยับ
ต่อโดยในปีที่ 2 เน้นที่การรณรงค์ให้คนทั้งชุมชนร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จริงจัง

เปลี่ยนความคิดจากผู้นำ
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของคนในชุมชน โดยเฉพาะในชุมชนภาคเหนือ
นัน้ ชาวบ้านส่วนใหญ่จะเชือ่ ผูน้ ำชุมชนค่อนข้างมาก ดังนัน้ คณะวิจยั พยายามดึง
ผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ผู้ใหญ่บ้านของแต่ละ
หมู่บ้านซึ่งมีทั้งหมด 9 หมู่บ้านในตำบลขุนคง และกำนันตำบลขุนคงเข้ามาร่วม
กระบวนการ และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
“การใช้วธิ ใี ห้ผใู้ หญ่บา้ น กำนันเข้ามาร่วมโครงการ เพราะลูกบ้านจะเชือ่
ผู้ใหญ่บ้านและกำนันจะต้องทำเป็นตัวอย่างให้ลูกบ้านเห็นก่อน ชาวบ้านจะเริ่ม
ทำตามเอง” ทองคำ ทอนทะษร กำนันตำบลขุนคงคนปัจจุบันให้ความเห็นกรณี
ที่มีการดึงผู้นำชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้านในตำบลขุนคงมาร่วมโครงการ ไม่จำเพาะแต่
บ้านถวาย และบ้านต้นแก้ว  
“ถ้าให้นักวิชาการไปพูด ชาวบ้านก็ไม่เชื่อ” อ.สุสัณหาเล่าถึงความคิดที่
ดึงผู้นำชุมชนเข้าร่วมการทำงานวิจัย หลังจากที่แกนนำรับรู้ถึงอันตราย ขั้นตอน
การผลิตที่ส่งผลกระทบกับสุขภาพ ก็จะมีการนำข้อมูลนี้คืนกลับไปสู่ชุมชน
ระหว่างนัน้ ทางโครงการก็มกี ารพัฒนาคูม่ อื การรณรงค์ไปพร้อมกันด้วย คูม่ อื ไหน
ที่ทดลองใช้แล้วไม่น่าสนใจ ก็จะมีการปรับแก้ไปพร้อมๆ กับชาวบ้าน
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สุวรรณ โปธิ อดีตกำนันตำบลขุนคงทีเ่ ข้าร่วมโครงการตัง้ แต่เริม่ ต้นเล่าว่า
“ช่วงแรกๆ ชาวบ้านทำงานก็ไม่ชอบใส่เครือ่ งป้องกันตนเอง ไม่ใส่หน้ากาก ไม่ใส่
ถุงมือ ส่วนขยะ เช่น กระป๋องสีก็ทิ้งกันไปเรื่อย เพราะยังไม่ตระหนักถึงพิษภัย
ของสารเคมี และอันตรายที่พวกเขาจะได้รับในระยะยาว”  
แต่ผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถเข้าไปคุยกับลูกบ้านของ
ตนเองได้ เมือ่ เขาเริม่ ตระหนักถึงอันตรายจากการทีไ่ ม่ปอ้ งกันตนเองจากสารเคมี
โดยเฉพาะพวกทิ น เนอร์ แอลกอฮอล์ และฝุ่ น ที่ เ กิ ด จากการขั ด ไม้ เขาก็ จ ะ
โน้ ม น้ า วใจลู ก บ้ า นให้ ป รั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมได้ ระยะหลั ง ประมาณกลางปี
เป็นต้นมา ชาวบ้านเริ่มใส่หน้ากาก ถุงมือ ส่วนขยะจำพวกกระป๋องสี กระป๋อง
ทินเนอร์ ก็ติดต่อบริษัทจากภายนอกให้มารับซื้อ  
สุวรรณเล่าว่าในตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านจะร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย 

ไปเยี่ยมเยียนลูกบ้านทุกสัปดาห์ โดยแต่ละครั้งของการเยี่ยมเยียนก็จะรณรงค์
ให้ความรู้ถึงพิษภัยอันตราย ความเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้นจากการทำงาน มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านเห็นถึงอันตรายที่มองไม่เห็น   
ชาวบ้านเริ่มจะอยากรู้มากขึ้นว่าในแต่ละขั้นตอนการผลิตไม้แกะสลัก 

อะไรบ้างที่เป็นอันตราย มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร ตอนนั้นทางโครงการ
จากคณะพยาบาลฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็มาช่วยพัฒนาคู่มือสำหรับนำไป
ใช้ ใ นการรณรงค์ พู ด คุ ย กั บ ชาวบ้ า น คู่ มื อ ดั ง กล่ า วจะทำร่ ว มกั บ อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เมื่อผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเอาไปใช้ แล้วรู้สึกไม่
สอดคล้องกับชุมชนก็จะมาเสนอให้ปรับเปลีย่ นได้ โดยเฉพาะภาษาทีเ่ ป็นวิชาการ   
สุวรรณเล่าต่อว่า การปรับเปลี่ยนของชาวบ้านนั้นเป็นลักษณะค่อยๆ
เปลีย่ น และสิง่ ทีจ่ ะทำให้ชาวบ้านเกิดความตืน่ ตัวมากทีส่ ดุ คือ “ต้องเห็นตัวอย่าง
และกระทบความรู้สึกแรงๆ เช่น กรณีประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตจากการ
ทำงาน” ดังนั้นชาวบ้านจึงมีการแลกเปลี่ยนกับทีมวิจัยที่จะนำกรณีศึกษาของ
คนที่ได้รับผลกระทบสุขภาพจากการทำงาน เช่น กรณีผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุจาก
การทำงานจนนิ้วขาด ผู้ใหญ่บ้านซึ่งป่วยเป็นโรคริดสีดวงทวาร ไม่สามารถนั่ง
ทำงานได้ เป็นต้น

เสียงสะท้อนสุขภาพ

66

กิจกรรมรณรงค์นนั้ อ.สุสณ
ั หาเล่าว่า เป็นสีสนั ทีช่ าวบ้านจะร่วมกันคิดค้น
และออกแบบเองให้เหมาะกับท้องถิ่นของตน เช่นว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่จะให้
ความเคารพและศรัทธาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ดังนั้นในช่วง 60 ปี
ครองราชย์ ชาวบ้านก็คิดออกแบบจัดงานใหญ่เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภาพของ
แรงงานขึ้นมาในชุมชน จัดงานในชื่อว่า “เทิดไท้ในหลวง ห่วงใยสุขภาพ” ซึ่ง
ในงานนั้นได้ผลดีและเป็นการเปลี่ยนบ้านถวายไปเป็นภาพลักษณ์อีกแบบหนึ่ง
จากทีท่ กุ ปีเคยจัดงานส่งเสริมการซือ้ ขายสินค้า ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ก็กลายเป็น
งานรณรงค์เพื่อให้ชาวบ้านหันมาใส่ใจสุขภาพแทน ซึ่งมิติใหม่ที่สะท้อนให้เห็น
ถึงการปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดของชาวบ้านโดยแท้  

โรงเรียน - อบต. - สถานีอนามัย - ผู้ประกอบการช่วยหนุน
ความต่อเนื่องของการขยายความคิดเรื่องสุขภาพ และได้นำเรื่องการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเข้ามาใช้ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง แกนกลางที่จะ
ทำให้มิติดังกล่าวเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่องอยู่ที่หน่วยงานสำคัญในท้องถิ่น เช่น
โรงเรียน อบต. สถานีอนามัย และที่ขาดไม่ได้คือ ผู้ประกอบการ (หมายถึง
เจ้าของโรงงาน) ทั้งหลายต้องให้ความร่วมมือด้วย
“เราเน้นให้เด็ก เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการดูแลสุขภาพ
เข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นจากการทำงานไม้แกะสลัก เมื่อเด็กๆ
ทราบผลกระทบ เด็กๆ จะเป็นตัวสื่อสารไปถึงพ่อแม่ ญาติพี่น้องของตนเองอีก
ทอดหนึ่ง เมื่อเด็กพูด ผู้ใหญ่จะเปลี่ยน” วัชรินทร์ บุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านต้นแก้ว ที่เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสุขภาพของชาวตำบลขุนคง
เล่าถึงการที่โรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมดังกล่าว
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านต้นแก้วมีการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องใน
เรื่องโรคภัยและพิษภัยจากสารเคมีที่เกิดจากการทำงานไม้แกะสลัก และยังมี
ส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ข่าวสารกับชุมชน เช่น การจัดบอร์ดนิทรรศการใน
บริเวณสนามกีฬาของโรงเรียน ซึ่งก็คือสนามกีฬาของคนในชุมชนด้วย ชาวบ้าน
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จะเข้ามาเล่นกีฬาในสนามนี้อยู่แล้ว การทำงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้ความรู้
ความเข้าใจมากขึ้น
ในส่วนของสถานีอนามัยตำบลขุนคง เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยจะร่วมกับ
ผู้ใหญ่บ้านเดินสายไปเยี่ยมลูกบ้าน และสถานประกอบการขนาดเล็ก ด้วยการ
ตรวจสุขภาพ พร้อมกับแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการทำงาน
เช่น ท่านั่ง ท่ายืนที่ถูกวิธีในการทำงานไม้แกะสลัก การสวมหน้ากาก ถุงมือ 

ใส่เสื้อแขนยาวในขั้นตอนการผลิตที่ต้องใช้สารเคมี เช่น สี ทินเนอร์ แลกเกอร์
และแอลกอฮอล์   
“จากการที่ไปคุยกับชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง ช่วงปีที่ 2 ของการรณรงค์
ให้ความรู้ ชาวบ้านเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อก่อนเขาก็จะบ่นว่าใส่ผ้าปิด
จมูกแล้วร้อนทำงานไม่สะดวก หรือใส่ผ้าปิดจมูกเหมือนกันแต่ใส่ไม่ถูกวิธี เช่น
ตอนทำงานเขาก็จะสวมผ้าปิดจมูก แต่พอพักเที่ยงถอดผ้าปิดจมูกเพื่อกินข้าว
กลับแขวนไว้ในบริเวณที่มีฝุ่นมาจับได้ง่าย กลับมาทำงานอีกทีก็เอาผ้าที่เต็มไป
ด้วยฝุ่นมาใช้อีก ก็เท่ากับว่าไม่ได้ป้องกันอะไรเลย บางรายก็อ้างว่าถ้าใส่ถุงมือ
ทำงานสี จะทำให้ไม่สะดวกเพราะเป็นงานละเอียด ต่อมาชาวบ้านเริ่มตระหนัก
มากขึน้ ว่าขัน้ ตอนทีเ่ ป็นอันตราย เขาก็จะใส่เครือ่ งป้องกันเป็นระยะๆ” เจ้าหน้าที่
สถานีอนามัยขุนคงเล่าให้ฟังถึงกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวบ้าน
ภายหลังจากที่ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเข้าไปในชุมชน
ทุกๆ วันงานหลักของสถานีอนามัย เปรียบเสมือนคนที่ต้องเฝ้าระวัง
ปัญหาผลกระทบสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งเธอบอกว่าแม้จะมีการรักษาตาม
อาการ แต่ทางสถานีอนามัยก็พยายามทำสถิติความเจ็บป่วยของคนในชุมชน
อย่างต่อเนือ่ ง และเธอยังเห็นว่าถ้าชาวบ้านไม่ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ในระยะยาว
คงไม่พ้นต้องจ่ายเงินเพื่อดูแลสุขภาพตนเองอย่างหนัก  
บทบาทที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง และยังสามารถนำงบประมาณมาใช้ได้
คือ อบต. สุวรรณเล่าว่าภายหลังการรณรงค์และจัดทำแผนการดูแลสุขภาพ
ตำบลขุนคงแล้ว ชาวบ้านก็พยายามเขียนโครงการของบจาก อบต. มาจัดการ
เรื่องขยะ หลังจากนั้นเมื่อ อบต.ขุนคง เห็นความสำคัญก็ได้นำเรื่องสุขภาพไป
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บรรจุไว้ในแผนของ อบต. อีกด้วย จากเดิมที่เคยนำงบประมาณไปใช้ในแง่ของ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว หรือไปใช้สิ่งปลูกสร้างโดยไม่จำเป็น
	     

วิทยุชุมชน สื่อสารเพื่อสุขภาพ

ระหว่างการทำงานไม้แกะสลัก ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องใช้สมาธิจดจ่อ
กับการทำงาน จากงานศึกษาวิจยั ของคณะวิจยั พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้เวลา
โดยเฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่าวันละ 8-10 ชั่วโมงในการทำงาน การใช้สมาธิ ต้องเพ่ง
สายตาอยู่กับชิ้นงาน ทำให้สื่อทีวี แม้จะทรงพลังสำหรับชาวบ้านทั่วไป แต่กลับ
ไม่ใช่สอื่ ทีเ่ หมาะสมกับชาวบ้านกลุม่ นี้ สือ่ ทีช่ าวบ้านนิยมกลับเป็นเสียงตามสาย
จากหอกระจายข่าว และวิทยุ
“เราผลิตวีซีดีขึ้นมาเหมือนกัน แต่ชาวบ้านเขาจะไม่มีเวลาดูเลย เพราะ
เสร็จจากภาระกิจงาน เขาก็อยากจะนอนพักผ่อนแล้ว วีซีดีเราจะใช้ตามเวที
ประชุมสัมมนา และที่ได้ผลดีคือนำไปเปิดในสถานีอนามัย ระหว่างที่ชาวบ้าน
เขามารอเพื่อตรวจรักษา” อ.สุสัณหาวิเคราะห์ให้ฟัง
ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน จึงมักใช้หอกระจายข่าวของหมู่บ้านในการรณรงค์
ให้ความรู้ด้านสุขภาพกับชุมชน อย่างไรก็ตามการใช้หอกระจายข่าวตลอดเวลา
นั้นเป็นไปไม่ได้ เพราะเสียงจะรบกวนชุมชนและนักท่องเที่ยว จนกระทั่งชุมชน
ในตำบลขุนคงร่วมกับเจ้าอาวาสวัดเดชดำรง ตำบลขุนคง ก่อตั้ง “สถานีวิทยุ
ชุมชนคนหางดง” ขึ้นมาในปี 2548 คลื่นความถี่ 90.5 MHz และมีการจัดตั้ง
อาสาสมัครจัดรายการวิทยุชุมชน สื่อวิทยุชุมชนจึงกลายเป็นที่นิยมของผู้ทำงาน
ไม้แกะสลักอย่างมาก
สถานีวิทยุชุมชนคนหางดง ก่อตั้งด้วยเงินทอดผ้าป่าเพียง 30,000 บาท
ก่อตั้งมาจากชาวบ้านในตำบลขุนคงไม่เฉพาะแต่ชาวบ้านที่มีอาชีพแกะสลักไม้
เท่านั้น ความจริงกลุ่มชาวบ้านที่ตื่นตัวและก่อตั้งสถานีวิทยุชุมชนดังกล่าวเป็น
กลุ่มชาวบ้านที่อยู่ในเครือข่ายการจัดการน้ำ และการจัดการขยะในเขตอำเภอ
หางดงทั้งอำเภอ มีคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุชุมชนที่ประกอบด้วยหลาย
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ภาคส่วน เช่น เจ้าอาวาสวัดเดชดำรง กรรมการหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เช่น
อดีตกำนันสุวรรณ โปธิ ซึ่งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผู้ทำงานไม้แกะสลัก ก็เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของสถานีวิทยุชุมชนด้วย
มีผลทำให้มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการรณรงค์ด้านสุขภาพเข้าไปในวิทยุ
ชุมชน   และยังมีการดึงดีเจวิทยุชุมชนไปร่วมฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
ของคนทำงาน ให้มาช่วยเผยแพร่ต่ออีกทอดหนึ่ง
“เราส่งเยาวชนจากโรงเรียนบ้านต้นแก้ว เข้าไปร่วมอบรมเพื่อเป็นนักจัด
รายการวิทยุชมุ ชนร่วมกับสถานี จนกระทัง่ เกิดดีเจขึน้ มา วิทยุชมุ ชนจะเข้ามาช่วย
รณรงค์เรื่องสุขภาพของผู้ใช้แรงงานได้มาก” กำนันทองคำพูดถึงความสำคัญ
ของวิทยุชุมชน
ช่วงแรกๆ ทางโครงการวิจยั จัดทำซีดเี สียงให้ความรูด้ า้ นสุขภาพกับชุมชน
ส่ ง ผ่ า นสถานี วิท ยุ ชุ ม ชนคนหางดง ต่ อ มาก็ เริ่ ม มี การพลิ กแพลง คิ ด ค้ นการ
สื่อสารที่เข้าถึงชาวบ้านมากขึ้น โดยการเชิญศิลปินพื้นบ้านมาคิดค้นละครวิทยุ
ขึ้นมา  
“ได้ผลดีมาก เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่จะไม่ชอบอะไรที่เป็นวิชาการ” 

อ.สุสัณหาช่วยเสริม
ปัจจุบันชาวบ้านยังคงใช้สถานีวิทยุชุมชนอย่างต่อเนื่องในการสื่อสาร
ด้านสุขภาพให้แก่ผู้ใช้แรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยโรงเรียนก็จะเข้ามาช่วยเสริม
ฝึกดีเจรุ่นใหม่ๆ ไปให้สถานีวิทยุชุมชนไม่ขาด การเข้าไปจัดรายการจะมีการนำ
ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพไปเผยแพร่ให้ชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง
อ.สุสัณหามีความเห็นต่อบทบาทของวิทยุชุมชนว่า “สิ่งที่เราคาดหวัง
คือ เมื่อชาวบ้านรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตอกย้ำอย่างต่อเนื่อง เขาจะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม”      
อย่างไรก็ตาม สถานีวิทยุชุมชนก็เผชิญกับโจทย์ที่ท้าทายหลายเรื่อง
เนื่องจากกฎหมายยังไม่รับรอง ขณะเดียวกัน เสาอากาศของสถานีก็ต่ำกว่าเสา
อากาศของสถานีหลักของภาครัฐและเอกชนอย่างมาก มีผลทำให้เกิดคลืน่ แทรก
อยู่เป็นประจำ   
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วิทยุชุมชนแหล่งสาระด้านสุขภาพของชาวบ้านถวาย
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โจทย์ท้าทาย
“ตอนนี้ไม่ได้แกะสลักแล้ว เพราะทำไม่ไหว อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่ดี  
นั่งนานๆ ก็ปวดหลัง ปวดเอวไปหมด จะอาศัยคนหนุ่ม อย่างลูกหลานก็ไปเรียน
หนังสือในเมืองหมด เขาทำงานได้เงินเดือนสูงๆ ไม่ต้องทำงานหนัก สบายกว่า
จึงไม่มีใครสืบทอดวิชา ก็เลยเปลี่ยนไปรับซื้อหุ่นไม้แกะสลักจากแถวลำพูนบ้าง
ลำปางบ้าง เราก็แค่จ้างคนในบ้านมาทาสี และทำขั้นตอนอื่นๆ ต่อ” วิเชียร
ญาติจอมอินทร์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านถวายคนปัจจุบันเล่าให้ฟังถึงสถานการณ์ที่เริ่ม
เปลีย่ นไปของคนบ้านถวาย
เมื่อเริ่มหาคนทำแกะสลักยากมากขึ้น รวมไปถึงคนที่รับจ้างทาสี ลงรัก
ปิดทอง ก็จะมีแต่คนที่มีอายุวัยกลางคนเป็นส่วนใหญ่ คืออายุระหว่าง 30-55 ปี
ส่วนคนรุ่นใหม่ที่จะมาสืบทอดอาชีพของพ่อแม่เป็นไปได้ยาก เนื่องจากชาวบ้าน
นิยมส่งลูกหลานเรียนหนังสือสูงๆ จึงพบว่าชาวบ้านถวายจำนวนไม่น้อยที่เริ่ม
เปลี่ยนบทบาทจากผลิตเอง จำหน่ายและขายส่งเอง กลายเป็นผู้ประกอบการ
มากขึ้น คือเป็นคนหาออเดอร์สินค้า และกระจายงานเป็นส่วนๆ ให้กับแรงงาน
ซึ่งส่วนใหญ่มักจะไปรับแรงงานข้ามชาติมาทำงานที่คนบ้านถวายไม่ทำกันแล้ว
แนวโน้มของการขยายตัวของแรงงานก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ    
โจทย์ใหม่ทที่ า้ ทายชุมชนบ้านถวายและคณะกรรมการฯ คือ การทำงาน
รณรงค์เรื่องสุขภาพกับแรงงานข้ามชาติ จุดยืนที่เปลี่ยนไปจากการเป็นผู้ผลิต
มาสู่การเป็นผู้ประกอบการ การผลักดันให้เกิดสถานประกอบการตัวอย่างที่
คำนึงถึงสุขภาพของผู้ใช้แรงงานที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเดียวกัน จึงเป็นแนวคิด
ที่เริ่มพูดคุยกันมากขึ้นในหมู่คณะกรรมการฯ  
อย่างไรก็ตาม แนวคิดจะทำสถานประกอบการต้นแบบ ซึ่ง อ.สุสัณหา
ยอมรับว่ายากมาก ยังทำได้แค่แนวคิด เพราะการลงทุนทำสถานประกอบการ
ให้ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงสำหรับชาวบ้าน
เช่น มีสถานประกอบการแห่งหนึ่งคิดที่จะแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นจากการแกะสลักไม้
ด้วยการจะสร้างโรงเรือนอีกโรงสำหรับเป็นที่เก็บฝุ่นโดยเฉพาะ เมื่อฝุ่นจากการ
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แกะสลักไม้ฟุ้งขึ้น เขาก็จะใช้น้ำพ่น และใช้พัดลมขนาดใหญ่เป่าให้ฝุ่นไปอยู่อีก
โรงหนึ่ง เมื่อต้องลงทุนสูง โครงการดังกล่าวก็ยังต้องชะลอออกไปก่อน เป็นต้น
แต่สิ่งที่สถานประกอบการเริ่มได้เลยก็คือ การกระตุ้นให้คนงานใส่เครื่องมือ
ป้องกันเวลาทำงาน เช่น ผ้าปิดจมูก สวมถุงมือ ใส่เสื้อแขนยาว การทำท่านั่งให้
ถูกวิธี       	  
นอกเหนือจากปัญหาแรงงานข้ามชาติที่ขยายตัวมากขึ้นแล้ว ปัญหา
ใหม่ๆ ที่ชุมชนต้องลุกขึ้นมาจัดการในด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพคือ ปัญหา
ที่มาจากโรงงานขนาดใหญ่ที่เป็นของนายทุนจากภายนอกที่เข้ามาตั้งอยู่รอบๆ
ชุมชน โดยโรงงานเหล่านี้จะรวบรวมสินค้าของชาวบ้านไปอีกทอดหนึ่ง เพื่อส่ง
ไปขายยังต่างประเทศ ส่วนใหญ่โรงงานจะเน้นผลิตเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ ส่วน
งานแกะสลักก็จะรับซื้อจากชาวบ้าน ซึ่งขั้นตอนของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ก็มี
การพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ มากขึ้น มีการใช้สารเคมีชนิดใหม่ เช่น การใช้สารเคมี
เพื่อฟอกไม้ให้ขาว “เวลาทำสี เขาจะเทน้ำชะล้างสีลงในลำน้ำแม่ตาช้างที่ไหล
ผ่านหมู่บ้าน อันตรายมาก เรามองดูอยู่และเห็นว่าน้ำเริ่มเสีย” สุวรรณเผยถึง
อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่กำลังคืบคลานเข้ามา ซึ่งเขา
เชื่อว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต
ฉันเดินทางออกจากบ้านถวาย   พร้อมกับผ่านโรงงานขนาดใหญ่ที่ตั้ง
เรี ย งรายอยู่ ร อบชุ ม ชน สภาพของโรงงานดู ไ ม่ ต่ า งจากสภาพของโรงงาน
อุตสาหกรรมจำนวนมากที่ตั้งโอบล้อมชุมชนชนบทในภาคเหนือ โรงงานที่มี
ความสัมพันธ์กับชุมชนเพียงแค่ “การซื้อขายสินค้า” แต่ความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กับชุมชนในมิติอื่นๆ แทบจะไม่มีเลย ความยากลำบากในการดึงโรงงานที่เป็น
คนจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชน ให้เห็นถึงปัญหาผลกระทบด้าน
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม จึงนับเป็นโจทย์ท้าทายชุมชนเช่นกัน
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เอกสารประกอบการเขียน
1. งานวิจยั “การพัฒนาศักยภาพ การดูแลสุขภาพตนเองของแรงงานนอกระบบ
งานไม้แกะสลักระยะที่ 1” โดย สุสัณหา ยิ้มแย้ม และคณะ/สำนักงานกองทุนสนับสนุน
งานวิจัย (สกว.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), มีนาคม
2547
2. งานวิ จั ย “การพั ฒ นาศั ก ยภาพการดู แ ลสุ ข ภาพตนเองของผู้ ท ำงานไม้
แกะสลักระยะที่ 2 การมีส่วนร่วมชุมชน” โดย สุสัณหา ยิ้มแย้ม และคณะ/สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.), ธันวาคม 2549
3. สภาพการทำงานและปัญหาสุขภาพของผู้ทำงานไม้แกะสลัก, สุสัณหา 

ยิ้มแย้ม และเบ็ญจา จริภัทรพิมล, วารสารสภาการพยาบาล ปีที่   22 ฉบับที่ 4, ตุลาคมธันวาคม 2550

เสียงสะท้อนสุขภาพ

74

ทุ่งกุลาในวันโลกร้อน
กับทางรอดสุขภาพ

โดย อรุณี เอี่ยมสิริโชค
ภาพ กลุ่มนิเวศวัฒนธรรม
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จะมีสักกี่คนที่รู้ว่า ความหอม อ่อนนุ่ม และรสชาติแสนอร่อยของข้าว
หอมมะลิ ข้าวหอมไทยที่ครองความนิยมจนกลายเป็นข้าวส่งออกที่มีชื่อเสียง
โด่งดังไปทั่วโลก และมีฐานกำลังการผลิตสำคัญอยู่ที่ทุ่งกุลาร้องไห้ กำลังเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ทุ่งกุลาร้องไห้ครอบคลุมพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด
ได้แก่ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม สุรนิ ทร์ ยโสธร และศรีสะเกษ ในจำนวนพืน้ ทีท่ งั้ หมด
ร้อยละ 60 ปลูกข้าวหอมมะลิ หรือข้าวขาวดอกมะลิ 105 ขนาดใหญ่ที่สุดใน
โลกถึง 1,276,000 ไร่ แต่ปัจจุบันชุมชนชาวนาแห่งนี้กำลังตกอยู่ในพื้นที่เสี่ยง
ทั้งภัยแล้งและอุทกภัย อันเนื่องมาจากการภาวะโลกร้อน (Global Warming)
ปรากฏการณ์หนึ่งของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change)

ภาวะโลกร้อนมาเยือนทุ่งกุลาร้องไห้
ดร.วิเชียร เกิดสุข จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และคณะ ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีต่อวิถีชีวิตชาวนา
ทุ่งกุลาร้องไห้ พบว่า ปริมาณน้ำฝนในรอบ 10 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2537-2547
จากสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่อยู่ใกล้เคียงทุ่งกุลาร้องไห้ของ
ทุกสถานีมีปริมาณต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ผ่านมา บางพื้นที่ไม่มีฝนเลย ขณะเดียวกัน
ความเสี่ยงของการเกิดน้ำท่วมยังเพิ่มสูงขึ้น และความยาวนานของการเกิด
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น้ำท่วมในทุ่งกุลาร้องไห้มีค่าเฉลี่ยยาวนานกว่าเดิม คือ จากที่เคยท่วมไม่เกิน 

1 สัปดาห์ ก็สามารถระบายน้ำออกได้หมด แต่ช่วงหลังน้ำท่วมขังยาวนานเฉลี่ย
ถึง 1 เดือน
ความแปรปรวนของภูมิอากาศที่มีมากขึ้นในทุ่งกุลาร้องไห้ ทำให้พื้นที่
ดังกล่าวมีพื้นที่เสี่ยงภัยอยู่ 3 ระดับ คือ เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง เสี่ยงภัยแล้ง
น้อย และเสี่ยงภัยแล้งน้อยมาก พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลางจะอยู่ทางตะวันตก
ของพื้นที่ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งน้อยจะอยู่ใน
เขตจังหวัดสุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ และอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยน้อยมากจะอยู่ใกล้แม่น้ำ ลำห้วย  ส่วนพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
จากการศึกษาโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2544-2546)
ชี้ให้เห็นว่า พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากจะอยู่บริเวณใกล้แม่น้ำ และ
ในพื้นที่เดียวกันมักจะประสบภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมและฝนแล้ง เพียงแต่ระดับ
ความรุนแรงของการเกิดภัยพิบัติจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศของ
แต่ละพื้นที่และแต่ละปี
ผลของการศึกษาฯ พบอีกว่า พื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมและภัยแล้ง
มักทับซ้อนกันอยู่ ไม่สามารถแยกพื้นที่น้ำท่วมและภัยแล้งได้ชัดเจนว่า พื้นที่ที่
เกิดน้ำท่วมแล้วจะไม่เกิดภัยแล้ง หรือพื้นที่ที่เกิดภัยแล้งแล้วจะไม่เกิดน้ำท่วม
ร้อยละ 56.37 ของเกษตรกรทั้งหมดจึงมักจะประสบภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมและ
ภัยแล้ง ที่เหลือประสบภัยพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเทียบจากภัยพิบัติในรอบ
10 ปีที่ผ่านมา  
ขณะที่ ศุภกร ชินวรรโณ ผู้ประสานงานเครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและ
ฝึกอบรมการเปลีย่ นแปลงของโลกแห่งภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (START)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลงต่อประเทศไทย ไว้ในหนังสือปลาจะกินดาว เล่ม 6 ว่า ศูนย์ฯ ได้
ดำเนินการศึกษาในพืน้ ทีเ่ ขตลุม่ น้ำโขงตอนล่าง จากการจำลองสภาพภูมอิ ากาศ
โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ซึ่งพัฒนาโดยศูนย์วิจัยทางด้านบรรยากาศ
วิทยา ประเทศออสเตรเลีย พบว่า สภาพภูมิอากาศภายใต้สถานการณ์ที่ระดับ
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ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นเป็น 540 ส่วนในล้านส่วน ทำให้
ภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งตะวันตกมีแนวโน้มที่ฝนจะลดลง ส่วน
ภาคอีสานมีแนวโน้มที่ฝนจะมากขึ้นบ้างเล็กน้อยในตอนล่างของภาค และมาก
เกือบทุกพืน้ ทีใ่ นภาคอีสานช่วงปลายศตวรรษ เมือ่ ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เพิ่มสูงขึ้นแตะที่ระดับ 720 ส่วนในล้านส่วน (ppm)  ผลการศึกษาขั้นตอนของ
ศูนย์ฯ ยังพบว่าสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ภายใต้สถานการณ์จำลองใน
อนาคตจะไม่ร้อนหรือเย็นไปกว่าเดิมมากนัก หากแต่ฤดูร้อนและภาวะแห้งแล้ง
จะยาวนานกว่าเดิม  
“ในปลายศตวรรษนี้ ภาคอีสานจะมีระยะเวลาของฤดูฝนยาวนานเท่าเดิม
แต่ปริมาณน้ำฝนจะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในเขตลุ่มน้ำชี
ครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา ขอนแก่น เลย อุดรธานี
หนองบัวลำภู มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร ยโสธร และอุบลราชธานี
โดยมีพื้นที่พืชไร่ 23.5 เปอร์เซ็นต์ ป่าไม้ 22.2 เปอร์เซ็นต์ ที่ลุ่มและทุ่งหญ้า
ธรรมชาติ 2.7 เปอร์เซ็นต์ พืชสวนและไม้ยืนต้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ ส่วนลุ่มน้ำมูล
ครอบคลุมพื้นที่ใน 10 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ขอนแก่น 

มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ คาดว่า
จะประสบปัญหาอุทกภัยรุนแรงขึ้นกว่าเดิมเช่นเดียวกัน โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
นาข้าว คิดเป็น 53.7 เปอร์เซ็นต์ และพื้นที่ป่าไม้ 17.7 เปอร์เซ็นต์” ศุภกรกล่าว
ไว้ในหนังสือปลาจะกินดาว เล่ม 6
สำหรับการคำนวณผลผลิตของพืชต่างๆ ในสภาพภูมิอากาศที่แตกต่าง
กันภายใต้สถานการณ์จำลองของศูนย์ฯ ได้ข้อสรุปขั้นต้นด้วยว่า ผลผลิตข้าว
ในพื้นที่ต่างๆ โดยภาพรวมของประเทศน่าจะเพิ่มสูงขึ้น เช่น ข้าวหอมมะลิ 105
ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีผลกระทบทางบวก ซึ่ง
ผลผลิตข้าวหอมมะลิในพืน้ ทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในบรรยากาศสูงขึ้น 1.5-2.0 เท่าของปัจจุบัน จะทำให้พืชปรุงอาหารได้ดีขึ้น 

แม้อุณหภูมิอากาศโดยเฉลี่ยจะสูงขึ้น แต่ปริมาณน้ำฝนก็จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
ทำให้ไม่กระทบต่อการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์แสงของต้นข้าว และข้าว
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ไม่ขาดน้ำตลอดช่วงฤดูกาลเพาะปลูกภายใต้เงื่อนไขของการปลูกข้าวนาหว่าน
วันที่ 1 มิถุนายน ขณะเดียวกันก็ไม่ถึงขั้นเกิดน้ำท่วมขังจนทำให้ข้าวเสียหาย
และภายใต้สถานการณ์จำลองดังกล่าว แม้ผลผลิตรายปีที่เพิ่มขึ้นบ้างจาก
สภาพภูมิอากาศ แต่อาจไม่คุ้มเสียจากภัยธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้น

ดินแดนข้าวหอมมะลิกำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้า
การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศในบริเวณทุง่ กุลาร้องไห้ จึงส่งผลต่อรายได้หลัก
ของเกษตรกรคือ การปลูกข้าวหอมมะลิในทุ่งกุลาร้องไห้ต้องลดลง จากผล
การศึกษาฯ ของ ดร.วิเชียร และคณะ พบว่า เมื่อเทียบจากค่าเฉลี่ยของการ
ถือครองที่นาประมาณครอบครัวละ 33 ไร่ จะเห็นว่า ปีไหนที่สภาพอากาศปกติ
ชาวนาจะได้ผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 9 ตัน หรือผลผลิตต่อพื้นที่เฉลี่ยจะได้
ประมาณ 280 กิโลกรัมต่อไร่ และมีรายได้จากการขายข้าวประมาณปีละ 7 หมืน่
กว่าบาท แต่ในปีที่มีสภาพอากาศแปรปรวน ผลผลิตข้าวลดลงเหลือประมาณ 

5 ตัน ต่อครัวเรือน หรือเหลือเพียง 167 กิโลกรัมต่อไร่   รายได้ลดลงเหลือ
ประมาณ 4 หมื่นกว่าบาท เท่ากับว่าเกษตรกรต้องสูญเสียรายได้เกือบครึ่งต่อ
ครัวเรือน
ดร.วิเชียรกล่าวว่า จากรายงานการศึกษาฯ ทำให้เชื่อว่า โฉมหน้าของ
ทุ่งกุลาร้องไห้ในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอน สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป
แล้วคือ พื้นที่ปลูกข้าวลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและน้ำท่วม
ทำให้เกษตรกรต้องปรับตัว ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นแล้ว เช่น พื้นที่น้ำท่วมขังมาก
เกษตรกรหันมาปลูกต้นยูคาลิปตัส ส่วนพื้นที่ดอน ถ้าแล้งมากก็ปลูกพืชไร่ เช่น
มันสำปะหลัง อ้อย ถั่วลิสง และข้าวโพดในบางพื้นที่
“ทุ่งกุลาฯ เปลี่ยนแน่ ประกอบกับมีการแข่งขันในการผลิตแก๊ซโซฮอลล์
ทำให้พืชไร่พวกนี้เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น แม้ราคาข้าวจะสูงขึ้น แต่เรื่อง
ของความมั่นคงก็เป็นเรื่องที่เสี่ยงมากขึ้น เกษตรกรต้องแน่ใจในการปลูกพืชที่
ผลผลิตแน่นอน เพราะผลผลิตข้าวลดลงครึ่งหนึ่ง พอมาปลูกยูคาฯ ปัจจุบัน
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ตันละ 1,200 บาท เขาปลูกตามหัวไร่ปลายนา ตัดแป๊ปเดียวได้เงินเป็นหมื่น
ส่วนยูคาฯ ปลูกแล้วจะดีหรือไม่ดี ก็ให้เกษตรกรตัดสินใจ เพราะพื้นที่ทุ่งกุลาฯ
บางส่วนน้ำเยอะอยู่แล้ว” ดร.วิเชียรกล่าว
ถึงแม้การผลิตข้าวหอมมะลิจะมีแนวโน้มลดลงก็ตาม แต่ดร.วิเชียร
ก็ยังเชื่อว่า เกษตรกรจะยังคงปลูกข้าวหอมมะลิต่อไป เนื่องจากเป็นพันธุ์ข้าวที่มี
ราคาต่อหน่วยสูงกว่าข้าวพันธุ์อื่น ประกอบกับข้าวหอมมะลิได้รับการบรรจุอยู่
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) เพียง
แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปมีบทบาทในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ปัจจุบัน
ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพ (ไบโอเทค) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และกรมข้ า ว กำลั ง ร่ ว มมื อ กั น วิ จั ย และทดลองปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ ข้ า วหอมมะลิ
ทนแล้ง ทนน้ำ และทนน้ำขังนาน

ชาวนาเครียดหนี้สินพอกพูน
“เครียดเพราะลงทุนไปเยอะ กลัวว่าจะไม่ได้ผลผลิต” บุญยืน นาคแสง
ผู้ใหญ่บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สะท้อน
ปัญหาสุขภาพทางใจที่เกิดขึ้นกับเขา ตั้งแต่เกิดปัญหาฝนแล้งติดต่อกันมา 3 ปี 

ถึงแม้ 2-3 เดือนทีผ่ า่ นมาจะมีเจ้าหน้าทีจ่ ากสำนักงานปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
(ส.ป.ก.) และจากกรมพัฒนาทีด่ นิ เข้ามาขุดลอกคลองลำพลับพลา แต่กไ็ ม่มผี ล
เพราะไม่มีน้ำให้กักเก็บ
ผู้ใหญ่บุญยืนบอกว่า บ้านตาหยวกฝนแล้งติดต่อกันมานานถึง 3 ปี
จนชาวบ้านไม่สามารถผลิตข้าวหอมมะลิส่งขายได้ สำหรับสภาพน้ำฝนในช่วง
ปีนี้ เพิ่งตกยาวเพียงครั้งเดียวเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ปริมาณ
น้ำฝนที่ได้แค่เพียงพอให้ชาวบ้านได้หว่านตมปลูกข้าว เพราะหลังจากนั้นฝนก็
ทิ้งช่วงมาจนถึงทุกวันนี้
“ผมติดต่อกับภาครัฐให้มาช่วย ทำยังไงที่จะดึงน้ำมาได้ เพราะหมู่บ้าน
เราอาชีพหลักคือทำนา ถ้ามีน้ำเกษตรกรก็คงจะไม่ติดหนี้ติดสิน พื้นที่นี้ผมอยู่
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มานาน รัฐก็ไม่สนใจ ไปเรียกร้องกับเกษตรอำเภอ ก็บอกว่า ยื่นเรื่องไปจังหวัด
แล้ว ถามทางจังหวัดๆ ก็บอกว่า เหมือนกัน ไปทางกรมแล้ว เรื่องก็เงียบ ก็มีคน
ของรัฐมาบอกว่าจะสร้างฝายให้สูงขึ้นเพื่อขุดลอกให้เป็นที่กักเก็บน้ำ ผันน้ำขึ้น
ก็เข้ามาวัด 2 ปีแล้ว แต่กเ็ งียบหายไป ฝ่ายผูแ้ ทนฯ เลือกตัง้ ทีเขาก็บอกว่าจะช่วย
จะดึงแม่น้ำโขง ชี มูล เอาโครงการเก่าๆ มาทำ แต่พอได้เป็นผู้แทนฯ เรื่องก็
ไม่สนใจหรอก นโยบายก็เหมือนเดิม ก็แถลงไป สุดท้ายก็เหมือนเดิม ใครเป็นก็
เหมือนเดิม” ผู้ใหญ่บุญยืนเล่าถึงบทบาทในการทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านตลอด
เวลาเกือบ 5 ปี และกำลังจะหมดวาระลงในปีนี้ด้วยวัย 46 ปี
ทุกวันนี้ บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ ยังต้องพึ่งพา
อาศัยน้ำในลำพลับพลา ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางของทุ่งกุลาร้องไห้ สำหรับปลูก
ข้าวปีละครั้ง แต่ด้วยสภาพฝนที่แล้งติดต่อกัน 3 ปี ทำให้ลำพลับพลาเหือดแห้ง
ไม่มีน้ำไว้หล่อเลี้ยงไร่นาของเกษตรกรเหมือนแต่ก่อน
“ถ้าปีนี้แล้งอีกก็ไม่รู้จะได้อยู่บ้านหรือเปล่า คงต้องออกจากบ้านไปทำ
อะไรสักอย่าง เพื่อหาเงินเลี้ยงลูก 4 คน ที่กำลังใช้เงิน เมื่อก่อนทุ่งกุลาฯ ไม่เคย
แล้ ง ไม่ เ คยอด อุ ด มสมบู ร ณ์ จ ริ ง ๆ ไปดำนาอยู่ ทุ่ ง เป็ น ครึ่ ง เดื อ น ไม่ เ คยซื้ อ
เลย มีปลาทุกชนิดให้กิน แต่ทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงหมด ต้องซื้อกิน” เจียมจิตร
แสงสะคู ลูกบ้านพูดเสริม
สภาพของภูมอิ ากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ทำให้เจียมจิตรติดหนีก้ บั ส.ป.ก.
ต่อเนือ่ งมา 3 ปีแล้ว เธอมีความเชือ่ ว่า หากสภาพดินฟ้าอากาศของเดือน 9 และ
เดือน 10 ที่จะมาถึงในอีก 1-2 เดือนข้างหน้ายังเป็นเหมือนเช่นทุกวันนี้ คงหนี
ไม่พ้นที่เธอจะไม่มีโอกาสได้ชดใช้หนี้ที่มีอยู่ราว 3 แสนบาท ยิ่งถ้าปีนี้ไม่ได้ข้าว
เธอและทุกคนในหมู่บ้านคงต้องหมดตัวแน่นอน
สุภาวดี พูนสุข เพือ่ นบ้านอีกคนเล่าว่า ถ้าสภาพอากาศดี ฝนดี ก็พอทีจ่ ะ
ทำให้เธอและชาวบ้านตาหยวกลืมตาอ้าปากได้ แต่เพราะฝนทีต่ กไม่ถกู ต้องตาม
ฤดูกาลจนแล้งติดต่อกันหลายปีเช่นนี้ ทำให้เธอต้องไปกู้หนี้ยืมสินรวมเป็นเงิน
กว่า 3 แสนบาท
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“อย่างผมทุกวันนี้มีหนี้ 3 แสนกว่าบาท เป็นหนี้กันเกือบทุกหลังคาเรือน 

ส่วนใหญ่กกู้ บั ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) กับสหกรณ์
กองทุนหมูบ่ า้ น กลุม่ ออมทรัพย์ และร้านค้าชุมชน โดยเฉพาะ 2-3 ปีมานี้ ชาวบ้าน
เกือบทุกหลังคาเรือนมากู้เงินจากร้านค้าชุมชน และกองทุนหมู่บ้านซึ่งมีเงินอยู่
2 ล้านบาทมากขึ้น” ผู้ใหญ่บุญยืนเล่าถึงสภาพหนี้ที่ทั้งเขาและลูกบ้านที่มีอยู่
ด้วยกันประมาณ 158 ครัวเรือน ต่างก็ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกัน
3 ปีมาแล้ว ที่บ้านตาหยวกไม่สามารถผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อส่งออกไป
ขายต่างประเทศได้ มิหนำซ้ำใครจะเชื่อว่า แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิส่งออกแห่ง
ยังต้องสั่งซื้อข้าวจากจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับสมาชิกใน
หมู่บ้าน
“ผลิตไม่ได้เลย ข้าวปลูกก็ยงั ไม่พอ ต้องซือ้ ข้าวกิน เมือ่ วานคณะกรรมการ
เอสเอ็มแอลของหมู่บ้าน ต้องไปเบิกเงินมาซื้อข้าวจำนวน 107 กระสอบๆ ละ
1,400 บาท สำหรับแจกให้กับครัวเรือนๆ ละ 50 กิโลกรัม บางครัวเรือนก็ไม่รับ
เพราะพอมีข้าว ใครที่ไม่มีก็ให้มาลงทะเบียนรับไป ผมถือว่าแย่นะ”
ห่างจากบ้านตาหยวกออกไปประมาณ 30 กว่ากิโลเมตร เข้าสูเ่ ขตจังหวัด
สุรินทร์ ที่บ้านยางบ่อภิรมย์ ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
กลับต้องเผชิญทั้งสภาพของพื้นที่ที่ทั้งแล้งและน้ำท่วมอย่างไม่น่าเชื่อ
บ้านยางบ่อภิรมย์ ตำบลนาหนองไผ่ มีทั้งพื้นที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งอยู่ติด
คลองจำนวน 5 พันไร่ พื้นที่แล้งกลางทุ่ง น้ำไม่สามารถเข้าถึงจำนวน 5 หมื่น
กว่าไร่ และพื้นที่น้ำท่วมอีก 5 พันไร่
“บ้านยางบ่อภิรมย์ มีทั้งนาในที่ลุ่มซึ่งเป็นจุดที่ได้รับน้ำจากคลองอย่าง
อุดมสมบูรณ์ และทุ่งดอกรักหรือนากลางทุ่งซึ่งประสบภัยแล้งเกือบทุกครัวเรือน
ครัวเรือนละ 5 ไร่ 10 ไร่ และ 20 ไร่ รวมทั้งโซนน้ำท่วมซึ่งมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำ
สายหลัก สภาพหน้าฝนถ้ามีพายุมามาก น้ำมูลซึ่งมีต้นน้ำอยู่ที่โคราชจะทะลัก
ลงมาท่วม พื้นที่น้ำท่วมบางเจ้าก็คนละ 10-20 ไร่ โซนนี้น้ำจะท่วมทุกปี อย่าง
ปีก่อนเจอพายุช้างสาร แต่ตอนนี้พื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่ชาวบ้านหันมาปลูกต้น
ยูคาลิปตัสกันมาก เพราะปลูกข้าวน้ำก็ท่วมเสียหาย แต่ถ้าปลูกยูคาฯ ไม่ว่าน้ำ
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จะแล้งหรือน้ำจะท่วมต้นยูคาฯ ก็อยู่ได้” ผู้ใหญ่ยอน สุระถาวร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8
บ้านยางบ่อภิรมย์ เล่าถึงสภาพพื้นที่เดียวกัน แต่ได้รับผลกระทบทางธรรมชาติ
ที่แตกต่างกัน
ถึงแม้บ้านยางบ่อภิรมย์จะมีทั้งพื้นที่แล้ง พื้นที่น้ำท่วม และพื้นที่ลุ่ม แต่
ชาวบ้านทีน่ ยี่ งั ถือว่าโชคดีกว่าเกษตรกรบ้านตาหยวก เนือ่ งจากชาวบ้านกระจาย
การถือครองที่ดินครอบคลุมไปทั่วทั้ง 3 พื้นที่ หากปีไหนน้ำท่วมหรือภัยแล้ง
มาเยือน ก็ยังพอมีรายได้จากการปลูกข้าวหอมมะลิที่ปลูกในเขตพื้นที่ลุ่มซึ่งติด
คลอง
ขณะที่ ง านวิ จั ย ของ ดร.อุ ไ รวรรณ อิ น ทร์ ม่ ว ง และคณะ จากคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรณีศึกษาโครงการโขง ชี มูล ซึ่ง
เป็นโครงการฯ ที่ส่งผลกระทบและสร้างปัญหาให้กับระบบนิเวศน์ในทุ่งกุลาฯ
ในวงกว้าง ได้สรุปผลของการศึกษาที่เชื่อมโยงกับเรื่องของสุขภาพเกษตรกร
รวมทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนาทางเลือกเชิงนโยบายที่เอื้อต่อสุขภาพดีและ
ยั่งยืนในอนาคตเอาไว้ด้วย
“ผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร คือ การเพิ่มขึ้นของดินเค็ม การเสีย
สมดุลของระบบนิเวศน์แม่น้ำ สภาพน้ำท่วมที่ทำกิน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่อสิ่งแวดล้อมและฐานทรัพยากรธรรมชาติที่เคยเป็นแหล่งอาหาร สร้างรายได้
และเป็นสิง่ กำหนดวิถชี วี ติ และวัฒนธรรมของชาวอีสาน การเข้ามาของโครงการฯ
ในพืน้ ที่ ยังทำให้ความคิดของชาวบ้านแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ทัง้ ฝ่ายทีเ่ ห็นด้วยและ
ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการฯ ส่งผลกระทบทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในชุมชน
สิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงไปสู่ความอยู่ดี มีสุข หรือสุขภาวะของชาวบ้าน” งานวิจัยของ
ดร.อุไรวรรณ และคณะระบุ
แม้กระทั่งงานวิจัยผลกระทบของการก่อสร้างเขื่อนราษีไศล ตัวก่อการ
ที่ทำให้ระบบนิเวศน์ในทุ่งกุลาร้องไห้ถูกทำลายลง ภายใต้โครงการโขง ชี มูล
ของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังพบว่า หลังการสร้างเขื่อน
ชาวบ้านเกิดเจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
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“หลังการสร้างเขื่อน ชาวบ้านร้อยละ 19 เกิดเจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่เคย
เป็นมาก่อน ในจำนวนนี้ โรคที่พบมากที่สุด คือ โรคผิวหนังผื่นคัน ซึ่งพบมากถึง
ร้อยละ 40 นอกนั้นก็มีโรคท้องร่วง ตาแดง หวัดเรื้อรัง ภูมิแพ้ และพยาธิต่างๆ
รวมทั้งอาการป่วยที่เกิดจากการรับประทานปลาปักเป้า ทั้งที่ในอดีตชาวบ้าน
รับประทานแล้วไม่เคยมีอาการแพ้พิษ  ส่วนโรคที่มาพร้อมกับโรคอื่นๆ คือ โรค
เครียด วิตกกังวล ซึ่งเกิดจากการสูญเสียที่ทำกินอย่างไม่เป็นธรรม เมื่อมีการ
รวมกลุ่มเพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหา แต่ก็ต้องพบกับความยากลำบาก
เพราะต้องต่อสู้ยืดเยื้อเผชิญหน้ากับรัฐอย่างตึงเครียด อีกทั้งถือเป็นกิจกรรมที่
ต้องลงทุนลงแรงพอสมควร มีบางครอบครัวถึงขั้นนำโฉนดที่ดินไปจำนองเพื่อ
นำเงินมาใช้ในการต่อสู้ หลายคนเกิดอาการเครียดถึงขนาดต้องไปหาหมอ และ
มีไม่นอ้ ยกว่า 10 รายทีเ่ สียชีวติ ขณะร่วมการชุมนุม (คัดค้านโครงการ)” งานวิจยั
ระบุ

นโยบายรัฐสวนทางกับความเป็นจริง
ทุ่งกุลาร้องไห้ เคยเป็นดินแดนแห้งแล้งกันดารที่สุดของประเทศไทย
และได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่แผนแม่บทโครงการทุ่งกุลาร้องไห้
ดำเนินการระหว่างช่วงปี พ.ศ.2524-2534 จากความเห็นชอบของรัฐบาลใน
สมัยนั้น โดยรับการสนับสนุนงบประมาณจากต่างประเทศ แผนฯ ดังกล่าว
มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ จนถึงช่วงปี พ.ศ.2535-2539 โครงการฯ
ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ สู่ปี พ.ศ.2540 รัฐบาลสมัยนั้นมีมติ
คณะรัฐมนตรีให้จัดทำโครงการเร่งรัดการผลิตข้าวหอมมะลิในภาคอีสาน เป็น
ระยะเวลา 5 ปี (2540-2544) ควบคู่ไปกับการอนุมัติโครงการพัฒนาทุ่งสัมฤทธิ์
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา-บุรีรัมย์ เพื่อปลูกข้าวหอมมะลิสำหรับการส่งออก
อีกจำนวน 787,400 ไร่ ระยะเวลา 4 ปี (2541-2544) งบประมาณสนับสนุน
12,900 ล้านบาท จนช่วงที่เกิดปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นในปี พ.ศ.2540 จึงมี
การปรับลดขนาดพื้นที่พัฒนาเหลือร้อยละ 60 ของพื้นที่เดิม และขยายเวลา
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ดำเนินการออกไปเป็นปี พ.ศ.2543-2549    
คาบเกี่ยวระหว่างช่วงปี พ.ศ.2547-2550 รัฐบาลและกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ตระหนักถึงความสำคัญของข้าวหอมมะลิ และมีนโยบายส่งเสริม
การผลิตข้าวหอมมะลิในทุง่ กุลาร้องไห้ โดยการจัดตัง้ โครงการผลิตข้าวหอมมะลิ
มาตรฐานเพือ่ การส่งออกในทุง่ กุลาร้องไห้ เป้าหมายคือ การเพิม่ ปริมาณผลผลิต
ข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออก จากข้าวเปลือกที่ผลิตได้ในปี พ.ศ.2546
จำนวน 406,400 ตัน เป็น 569,900 ตันในปี พ.ศ.2550 ต่อมาปี พ.ศ.2551
กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำยุทธศาสตร์การผลิตข้าวอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้
เป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์เป็น 722.55
ล้านบาท และเพิ่มมูลค่าการส่งออกข้าวอินทรีย์เป็น 1,238.66 ล้านบาท
ขณะที่ผู้กำหนดนโยบายมุ่งหวังแต่ความสำเร็จ คือ การพัฒนาผลักดัน
ให้ข้าวหอมมะลิสู่มาตรฐานของการเป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อการส่งออก แต่ใน
ความเป็นจริง ต้นทางการผลิตข้าวหอมมะลิ คือ พื้นที่ผลิตกำลังเผชิญกับสภาพ
ความแปรปรวนของภู มิ อ ากาศ ซึ่ ง นั บ วั น จะยิ่ ง ทวี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น ใน
อีสาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิให้เป็นพืชเศรษฐกิจ
ทดแทนข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่เคยปลูกกินกันมามากมายสายพันธุ์ โดยไม่คำนึงถึง
สภาพทางภูมิศาสตร์ และ “แหล่งน้ำ” ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่ง

มองบทเรียนโขง ชี มูล กับการจัดการปัญหาน้ำ
ถึงแม้รฐั บาลของ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ จะมองเห็นความสำคัญของ
น้ำสำหรับหล่อเลี้ยงคนอีสานหลายสิบล้านคน และวางรากฐานดำเนินนโยบาย
การจัดการน้ำให้กับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.2532
ภายใต้โครงการขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า “โครงการโขง ชี มูล” แต่งานวิจัยและผลการ
ศึกษาจำนวนไม่น้อยสะท้อนให้เห็นว่า โครงการฯ ดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบ
และสร้างปัญหาทิ้งไว้เป็นจำนวนมาก จนถึงทุกวันนี้ก็ยังแก้ปัญหาไม่ตก
เฉพาะการก่อสร้างเขื่อนราษีไศล ภายใต้โครงการโขง ชี มูล ผลการ
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ศึกษาหลายชิ้นสะท้อนออกมาชัดว่า เขื่อนราษีไศลกระทบต่อระบบนิเวศน์ใน
ทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งมีระบบนิเวศน์อยู่ 3 ระบบ คือ ระบบนิเวศน์ป่าโคก ระบบ
นิเวศน์ที่ราบลุ่มแม่น้ำ (ทุ่งหญ้า) และระบบนิเวศน์ป่าบุ่ง ป่าทามซึ่งเป็นพื้นที่
ชุ่มน้ำ โดยเฉพาะบริเวณระบบนิเวศน์ป่าบุ่ง ป่าทาม (แถบลุ่มน้ำมูลตอนกลาง)
ซึ่งมีพื้นที่จำนวนกว่า 3 แสนไร่ ต้องตกอยู่ในสภาพน้ำท่วมเกือบทั้งหมด ทั้งที่
ป่าทามเปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำของคนอีสาน เนื่องจากป่าทามเป็นพื้นที่ราบลุ่ม
ริมฝั่งแม่น้ำ มีลักษณะสูงๆ ต่ำๆ ในฤดูน้ำหลากจะมีน้ำจะท่วมขังอยู่ประมาณ 

3-4 เดือน ทำให้ระบบนิเวศน์ที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์ เอื้อให้ชาวบ้านสามารถ
ทำนาทามได้หลายครัง้ ต่อปี ชาวบ้านยังพึง่ พิงทามสำหรับเป็นแหล่งอาหาร และ
เลี้ยงวัว ควาย แต่เมื่อป่าทามถูกทำลาย ย่อมหมายถึงปากท้อง และวิถีชีวิต
ของคนอีสานในแถบนี้ถูกย่ำยี จนชาวบ้านต้องชุมนุมประท้วงเรียกร้องขอความ
เป็นธรรมจากผู้กำหนดนโยบายในสมัยนั้น
ในปี พ.ศ.2536 สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการศึกษา
ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนราษีไศล พบว่า ในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำราศีไศล
มีครัวเรือนที่นาทามได้รับการสูญเสียเป็นจำนวนถึง 7,856 ครัวเรือน พื้นที่
นาทามถูกน้ำท่วม 46,937 ไร่ ผลผลิตข้าวเหนียวที่นาทามเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างปี พ.ศ.2535 คือก่อนเก็บกักน้ำ กับหลังเก็บกักน้ำ คือปี พ.ศ.2542 พบว่า
ลดลงประมาณปีละ 17,000 ตัน หากคิดราคาข้าวเหนียวนาทามกิโลกรัมละ 

6 บาท ผลประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องสูญเสียจากการทำนาทามมีมากถึง 102
ล้านบาท
โครงการโขง ชี มูล ที่มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค 

การจัดหาแหล่งน้ำ และการสร้างงานในชนบทให้กับคนอีสานซึ่งอาศัยอยู่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัด ในจำนวนนี้ครอบคลุม
เขตพื้นที่ทุ่งกุลาฯ ทั้ง 5 จังหวัด แต่ความพยายามแก้ปัญหาดังที่กล่าวไปแล้ว
โครงการดังกล่าวกลับก่อผลเสียหายตั้งแต่ผลกระทบจากการแพร่กระจายของ
ดินเค็ม ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์แม่น้ำ เกิดน้ำท่วมป่าบุ่ง ป่าทามซึ่งทำลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำ
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แนะรัฐเยียวยาสุขภาวะชาวนา
ดร.วิเชียรกล่าวว่า หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวง
สาธารณสุข ควรร่วมมือกันรับมือภาวะโลกร้อน โดยกระทรวงเกษตรฯ ต้องให้
ความช่วยเหลือเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ขณะเดียวกันกรมชลประทานต้อง
ปรับปรุงพื้นที่ให้มีน้ำในฤดูแล้ง ณ วันนี้อย่าคิดแต่เพียงกักเก็บน้ำ ต้องคิดเรื่อง
การระบายน้ำออกด้วย เพราะเรื่องนี้จะเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศในอนาคต
จึงเป็นเรื่องที่ทั้งกรมชลประทานและกรมที่ดินต้องร่วมมือกัน
“กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ควรร่วมมือกันกรณี
เกิดเหตุประสบภัยพิบัติทำให้ข้าวได้รับความเสียหาย ชาวนาเครียด มองเผินๆ
เราจะดูไม่ออก ต้องมีหน่วยบรรเทาด้านจิตใจเหมือนกรณีเหตุการณ์สึนามิ และ
ศึกษาว่า เวลาเกิดภัยพิบัติมีผลกระทบกาย จิต สังคมอย่างไร ต้องศึกษาทุกมิติ
เพราะงานของผมไม่ได้ศึกษาแค่ในมิติของสุขภาพ แต่มองเห็นผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น คนออกนอกพื้นที่ ถ้าไม่จำเป็นคนอีสานจะไม่ออกนอกพื้นที่ กระทรวง
สาธารณสุขเองต้องศึกษาเฉพาะโรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อย่างน้ำท่วม ฝนแล้งมี
โรคอะไร เช่น ฉี่หนู ปอดบวม ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขอาจมีอยู่บ้างแต่
ไม่ได้นำมาวิเคราะห์ อย่างเมื่อ 1-2 ปีที่ผ่านมา ที่ยโสธรน้ำท่วม ชาวนาดำนา
เท้าเปื่อย เพราะติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง ต้องตัดขาตัดมือ เป็นโรคอุบัติขึ้น”
เกษตรกรทุ่ ง กุ ล าร้ อ งไห้ ก็ เ หมื อ นกั บ เกษตรกรในพื้ น ที่ อื่ น ๆ พวกเขา
ต้องการความมั่นคงทั้งในเรื่องของธรรมชาติ เศรษฐกิจ จิตใจ และสังคมที่
แวดล้อมอยู่รอบตัว แต่เมื่อใดฐานความมั่นคงของสิ่งต่างๆ เหล่านี้เริ่มสั่นคลอน
ย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพในทุกๆ ด้าน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ร่วมกัน
ของชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป
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HIA ดีอย่างไร
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) คือ เครื่องมือในการเรียนรู้
เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในสังคม ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกัน
พิ จ ารณาถึ ง ผลกระทบทางสุ ข ภาพ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น หรื อ เกิ ด ขึ้ น แล้ ว กั บ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เนื่องมาจากการดำเนินนโยบายการพัฒนา หรือจากกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยหวังผลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในทางเลือกที่ดีที่สุด
สำหรับการสร้างเสริม คุ้มครองสุขภาพของทุกคนในสังคม เพื่อให้มนุษย์และ
สุขภาพไปอยูท่ จี่ ดุ ศูนย์กลางการตัดสินใจ เนือ่ งจากภารกิจของ HIA คือ การหา
ความไม่เท่าเทียมกันในทางสุขภาพ เพือ่ ให้ผกู้ ำหนดนโยบายหรือผูท้ อี่ ยูใ่ นระดับ
ตัดสินใจรับรู้ว่า การตัดสินใจแต่ละอย่างจะกระทบกับใคร อย่างไร มากน้อย
เท่าใด
“งานของเราสามารถโยงไปถึงสุขภาวะได้ เราพบว่าการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศทำให้ผลผลิตข้าวของเกษตรกรลดลง เมื่อผลผลิตข้าวลดลงมันก็
กระทบต่อรายได้ จากการศึกษาเราพบว่า ข้าวเป็นตัวยืนที่สร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกร เมื่อภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง จึงมีผลกระทบต่อรายได้ ซึ่งผู้บริหาร
ระดับประเทศไม่รู้มาก่อนเลย” ดร.วิเชียรกล่าว
การขาดรายได้จากนาข้าว ทำให้เกษตรกรต้องหารายได้มาชดเชยการ
เลี้ยงชีพในครอบครัว สมาชิกอย่างน้อย 1-2 คนจึงต้องอพยพเข้าเมืองเพื่อขาย
แรงงาน ขับแท็กซี่ ก่อสร้าง และทุกอาชีพที่หาเงินได้ ส่งผลกระทบด้านจิตใจต่อ
เป็นลูกโซ่ ดร.วิเชียรบอกด้วยว่า ผลวิจัยที่ออกมาทำให้คาดคะเนต่อไปได้อีกว่า
มีแนวโน้มว่าปริมาณน้ำฝนในภาคอีสานจะเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะลุม่ น้ำโขงเพิม่
ขึ้นเกือบ 10 เปอร์เซ็นต์ ถ้าฝนเพิ่ม โอกาสที่จะเกิดอุทกภัยก็เพิ่มขึ้น ซึ่งน้ำท่วม
มากกว่าเดิมย่อมมีผลกระทบต่อสุขภาวะของเกษตรกร โดยเฉพาะความเครียด
อันเกิดจากปัญหาหนี้สิน
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“ที่เห็นชัดๆ คือ ทำให้ครอบครัวแตกสลาย มีลูกก็ต้องให้พ่อแม่เลี้ยง
แล้วตัวเองต้องไปหาเลี้ยงชีพ ทำให้วิถีชีวิตของเขาเปลี่ยน การทำนาก็เปลี่ยน”
ดร.วิเชียรกล่าว ซึ่งเขาหวังว่าจะต่อยอดรายงานการศึกษาชิ้นนี้ไปสู่การทำ HIA
พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ในอนาคตข้างหน้า
อนาคตของทุ่งกุลาร้องไห้ หากได้ใช้ HIA เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือ
เพื่อตอบโจทย์เกี่ยวกับประสิทธิภาพต่างๆ ของโครงการที่ลงไปพัฒนาทุ่งกุลาฯ
อาจช่วยเยียวยาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ที่สำคัญคือทำให้ผู้กำหนด
นโยบายเกิ ด ความตระหนั ก เห็ น คุ ณ ค่ า ความสำคั ญ ของสุ ข ภาพประชาชน
ภายใต้การดำเนินโครงการต่อๆ ไปของรัฐบาล ด้วยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
และเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมรับรู้และมีส่วนร่วมต่อนโยบาย
ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาไปด้วยกัน
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เอกสารประกอบการเขียน
ดร.วิเชียร เกิดสุข, (2549). “การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ภูมอิ ากาศทีม่ ตี อ่ วิถชี วี ติ ชาวนาทุง่ กุลาร้องไห้”, สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, (2542). “ผลกระทบจากเขื่อน
ราษีไศล”
ดร.อุ ไ รวรรณ อิ น ทร์ ม่ ว ง และคณะ 1, (2546). “การพั ฒ นานโยบาย
ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำในภาคตะวันออกเฉียง เหนือกรณีโครงการโขง ชี มูล”,
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปองพล สารสมัคร, “ความมัน่ คงทางอาหารกับสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ภัยใหม่ที่ต้องรับมือ”, ปลาจะกินดาว 6 รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในรอบปี 2549
ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

รายนามผู้ให้สัมภาษณ์
1. ดร.วิเชียร เกิดสุข สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. นายบุญยืน นาคแสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
3. นายสายหยุด แพงภูงา ชาวบ้าน หมู่ 1 บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
4. นางเจียมจิตร แสงสะคู ชาวบ้าน หมู่ 1 บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
5. นางสุภาวดี พูนสุข ชาวบ้าน หมู่ 1 บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
6. นายยอน สุระถาวร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บ้านยางบ่อภิรมย์ ตำบลนาหนองไผ่
อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
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โรงถลุงเหล็กบางสะพาน
กับความพยายามสร้าง HIA
บนความขัดแย้ง

โดย อวยพร แต้ชูตระกูล
ภาพ อวยพร แต้ชูตระกูล, ฐิตินันท์ ศรีสถิต
และกลุ่มพลังงานทางเลือกเพื่ออนาคต

เสียงจากชาวบางสะพานที่ประกาศชัดแจ้งว่าไม่ต้องการโรงถลุงเหล็ก
ที่มีปัจจัยกระทบสุขภาพของพวกเขา
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แม้อุตสาหกรรมเหล็กของเครือสหวิริยาจะปักหลักอยู่ในพื้นที่ตำบล
แม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มานานกว่า 15 ปี แต่การ
ต่อยอดทางธุรกิจครั้งสำคัญด้วยการผลักดันโครงการโรงถลุงเหล็กครบวงจร
มูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท โดยปราศจากการรับรู้หรือมีส่วนร่วมจากเจ้าของ
บ้ า น ได้ บ านปลายเป็ น ความขั ด แย้ ง ที่ รุ น แรงมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ถื อ เป็ น โจทย์ ที่
อย่างยิ่งต่อกระบวนการสร้าง HIA ในประเทศไทย

ระเบิดเวลาจากป่าพรุแม่รำพึง
ปลายปี 2549 พื้นที่สาธารณะของชุมชนที่ชาวบ้านหลายครอบครัวใช้
เป็นพื้นที่หาอาหาร หาของป่า เลี้ยงสัตว์ และหลบซ่อนตัวในยามไม่ปลอดภัย
มาหลายชั่วอายุคน ซึ่งมีชื่อเรียกติดปากว่า “ป่าพรุ” กินอาณาบริเวณนับพันไร่
อุดมไปด้วยต้นเสม็ดขาว ป่ากระจูด ป่าจาก และมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่อันเป็นที่
อาศัยของปลาเล็กปลาน้อย อีกทั้งยังมีนกนานาชนิดเข้ามาพักพิงโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในยามฤดูหนาว
พื้นที่แห่งนี้ กลายเป็นตัวจุดชนวนของความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านใน
พื้นที่ กับโครงการก่อสร้างโรงถลุงเหล็กของเครือสหวิริยา ในทันทีที่พบว่ามีการ
เข้ามาแสดงเครื่องหมายจับจองพื้นที่ป่าพรุเพื่อเตรียมออกเอกสารสิทธิ
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...พื้นที่สาธารณะของชุมชนจะมีเจ้าของได้อย่างไร?...คือคำถามสำคัญ
ที่ทุกคนอยากรู้
การสืบสาวราวเรื่องเพื่อหาคำตอบร่วมกันเริ่มต้นนับหนึ่งอย่างเงียบๆ
จาก 3 คนคือ วิฑูรย์ บัวโรย สมศักดิ์ อบเชย และสุพจน์ สินสุวรรณ์ ซึ่งล้วนเป็น
ชาวบ้านดอนสำราญ ตำบลแม่รำพึง และใช้ประโยชน์จาก “ป่าพรุ” ที่อยู่ใกล้
บ้านแห่งนี้เช่นเดียวกับคนรุ่นปู่ย่า
“ยอมรับว่าตอนแรกก็กลัว” สุพจน์เล่าย้อนถึงความรู้สึกในห้วงเวลานั้น
และการก้ า วข้ า มความหวาดกลั ว ซึ่ ง ใช้ เ วลานานหลายเดื อ นก็ น ำไปสู่ ก าร
รวมตัวกันของชาวบ้านทั้งจากตำบลแม่รำพึงและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมกับการ
ทำหน้ า ที่ ต รวจสอบถึ ง ความไม่ ช อบมาพากล ที่ เ ริ่ ม ต้ น จากการยื่ น หนั ง สื อ
ฉบับแรกถึงสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 เพื่อให้ตรวจสอบว่า...
...การโค่นทำลายแบ่งผืนป่าพรุที่ไม่เคยมีใครครอบครองมาก่อน เพื่อ
เตรียมออกเอกสารสิทธิ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่?
คำตอบจากหน่วยงานทีไ่ ด้รบั หนังสือร้องเรียนระบุวา่ “ผลการตรวจสอบ
ในเบื้องต้นพบว่าน่าจะมีการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว
ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะสามารถออกเอกสารสิทธิใดๆ ได้” จึงแปรเปลี่ยนเป็นพลัง
ของการคัดค้านในเวลาต่อมา
ขณะเดียวกันแผนที่แผ่นโตฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งมีบุคคลลึกลับนำมา
วางทิ้งไว้ ณ ร้านขายส้มตำของวิฑูรย์ บัวโรย ก็นำไปสู่การต่อ “จิ๊กซอว์” สำคัญ
นั่นคือทำให้ชาวบ้านได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่า เครือสหวิริยาคือผู้ต้องการใช้
ผืนป่าพรุแม่รำพึงเพื่อก่อสร้างโครงการโรงถลุงเหล็กขนาดใหญ่มหึมา
และนับจากนั้นเป็นต้นมา การแกะรอยผู้บุกรุกผืนป่าพรุของชาวบ้าน
แม่รำพึงท่ามกลางความหวาดกลัวจากกลุ่มทุนและกลุ่มอิทธิพลในท้องถิ่น ก็
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งต่อโครงการโรงถลุงเหล็กของเครือ
สหวิริยา และความสมัครสมานสามัคคีของชาวบ้านร่วมชุมชนเดียวกัน
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เมื่อ EIA เต็มไปด้วยความเท็จ
การเดินหน้าตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิเหนือผืนป่าพรุของชาวบ้าน
แม่รำพึงทวีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็น “กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง” มีเสื้อ
สีเขียว และรูปผืนป่าพรุแม่รำพึงที่คล้ายนกกางปีกเป็นสัญลักษณ์
ศูนย์เฝ้าระวังป่าพรุแม่รำพึงที่ 1 และ 2 ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเร่งรีบ เพื่อทำ
หน้าที่เฝ้าระวังการบุกเข้าทำลายป่าพรุพร้อมกับใช้เป็นสถานที่รวมตัวกันของ
ชาวบ้านเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน
ผลจากการร้องเรียนของกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง ทำให้คณะกรรมการสิทธิ
มนุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ โดย สุ นี ไชยรส ประธานคณะอนุ ก รรมการสิ ท ธิ ใ นการ
ที่ดินและป่า ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการออกเอกสารสิทธิเหนือ
ผืนป่าพรุ เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และตั้งคณะกรรมการ
3 ฝ่ายเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่กลับไม่ได้รับความร่วมมือจากตัวแทนของ
เครือสหวิริยา โดยยืนยันว่าได้เอกสารสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย
ความไม่ ชั ด เจนเรื่ อ งเอกสารสิ ท ธิ เ หนื อ ที่ ดิ น ผื น ดั ง กล่ า วทำให้ สุ นี
ไปยื่นหนังสือถึง เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ซึ่งนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในเวลาดังกล่าว เพื่อขอให้ชะลอการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ของโครงการโรงถลุงเหล็ก
เอาไว้ก่อน
แต่แล้ว 7 กุมภาพันธ์ 2550 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ก็ “อนุมัติ” EIA ของโครงการโรงถลุงเหล็ก
สหวิริยา ทำให้เสียงทักท้วงถึงความไม่ชอบมาพากลดังขึ้นในทันทีจากประธาน
คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและป่า
ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ประกาศคัดค้านพร้อมกับเคลื่อนไหวด้วยการ
เชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าระหว่าง...พื้นที่รกร้าง ไม่ได้เป็น
พื้นที่ป่าไม้ที่มีคุณค่าทางนิเวศวิทยาหรือคุณค่าทางเศรษฐกิจ...ตามที่ EIA ระบุ
กับ “ป่าพรุ” ในสายตาของชาวบ้านนั้น จริงๆ เป็นอย่างไรกันแน่?
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ความ “อือ้ ฉาว” ของ EIA โครงการโรงถลุงเหล็ก ถูกตอกย้ำมากยิง่ ขึน้ เมือ่
ผลการสำรวจสภาพพื้นที่ “ป่าพรุ” ของอนุกรรมการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ร่วมกับมูลนิธคิ มุ้ ครองสัตว์ปา่ และพรรณพืช
แห่งประเทศไทย และสมาคมอนุรกั ษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ถูกเผยแพร่
โดยระบุสภาพข้อเท็จจริงของพืน้ ทีว่ า่ ...พืน้ ทีด่ งั กล่าวมีสภาพเป็นป่ากระจูด และ
ป่าเสม็ดขาว มีนกนานาชนิดอาศัยอยู่ มีลักษณะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทป่าพรุ
ผสมป่าโกงกางที่ยังคงรักษาระบบนิเวศสามน้ำ เป็นพื้นที่รับน้ำในยามน้ำหลาก
และพื้นที่แห่งนี้อยู่ระหว่างการประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งใหม่
ของประเทศ โดย สผ. เป็นผู้ดำเนินการ
ปฏิ บั ติ ก าร “เขย่ า ” ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ EIA โดยชาวบ้ า นสร้ า งผล
ยิ่งนัก...
แรงกดดันที่เกิดขึ้น ทำให้ เกษมสันต์ จิณณวาโส เลขาฯ สผ. ซึ่งเป็นผู้
ลงนาม “อนุมัติ” รายงานฉบับดังกล่าว ต้องออกมา “กลับลำ” ในเวลาต่อมาว่า
แม้ EIA จะอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้แจ้งให้เจ้าของโครงการทราบ และคงต้องรอ
กระบวนการพิสูจน์เอกสารสิทธิของโครงการก่อน
...พร้อมกันนัน้ ผลการตรวจสอบของกรมทีด่ นิ นำไปสูก่ ารทยอย “เพิกถอน”
เอกสารสิทธิที่ดินบางแปลง ภายหลังตรวจสอบพบว่ามีการออกเอกสารสิทธิ
โดยมิชอบ...
...ไม่นานนัก EIA ของโครงการโรงถลุงเหล็ก ก็ถกู เจ้าของโครงการ “ถอน”
กลับไปอย่างเงียบๆ...
แต่ วิน วิริยประไพกิจ กรรมการเครือสหวิริยา ยืนยันว่าบริษัทฯ ยังคง
เดินหน้าต่อไป โดยปรับผังโครงการใหม่ด้วยการตัดที่ดิน 17 แปลงที่มีปัญหา
ออกไปเพื่อลดกระแสคัดค้าน พร้อมกับยื่น EIA ฉบับใหม่เรียบร้อยแล้วเมื่อ 

4 ธันวาคม 2550
ทัง้ นี้ EIA ฉบับใหม่ ซึง่ จัดทำโดยบริษทั เดิมคือ บริษทั ปัญญา คอนซัลแตนท์
จำกัด และ บริษัทธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด ยังคงไม่ปรากฏคำว่า “ป่าพรุ
แม่รำพึง” แต่เลี่ยงไปใช้คำว่า “ป่าบึงน้ำจืด” แทน ซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำของ
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ดร.ปรีชา ธรรมานนท์ จากภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เป็นผู้ทำ EIA ในประเด็นดังกล่าว
สถานภาพของ EIA โครงการก่อสร้างโรงถลุงเหล็กฉบับปรับปรุงใหม่
และรอวัน “อนุมัติ” อีกครั้งจาก สผ. จะหลงเหลือความน่าเชื่อถือมากน้อย
เพียงใด ขณะที่เสียงเรียกร้องให้ลงโทษผู้เกี่ยวข้องกับการทำ EIA ที่ให้ข้อมูล
“เป็นเท็จ” และไม่ยอมรับการทำ EIA โดยคนกลุ่มเดิม ยังคงดังขึ้นจากชาวบ้าน
กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง

ความขัดแย้งที่บานปลาย
ท่ามกลางการเดินหน้าตรวจสอบโครงการโรงถลุงเหล็กอย่าง “กัดไม่ปล่อย”
ของกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง การรวมตัวกันกดดันหน่วยงานของรัฐ ทั้งในส่วนกลาง
และในพื้นที่ นำไปสู่ความขัดแย้งที่ร้าวลึกและบานปลายถึงขั้นมีผู้เสียชีวิต
จู่ๆ กลุ่มผู้สนับสนุนโครงการโรงถลุงเหล็กก็ปรากฏขึ้น โดยมีการจัดงาน
ลงนามถวายพระพรการครองราชย์ 60 ปี พร้อมกับการลงชื่อเพื่อสนับสนุนการ
ก่อสร้างโรงถลุงเหล็ก นับจากนั้นมา เสื้อสีแดงก็ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ และ
การรวมตัวแสดงพลังปกป้องโรงถลุงเหล็กก็ตามมาในชือ่ “กลุม่ พัฒนาบางสะพาน”
เสื้ อ สี เ ขี ย วอยู่ ที่ ไ หน เสื้ อ สี แ ดงก็ จ ะตามไปที่ นั่ น ...สถานการณ์ ก าร
เผชิญหน้าจึงกลายเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยง การกระทบกระทั่งลุกลามจนถึง
ขั้นเลือดตกยางออก กลายเป็นคดีความไม่เว้นแต่ละวัน จนกระทั่งเจ้าหน้าที่
ตำรวจขอย้ายตัวเองออกจากพื้นที่ เพราะเครียดและท้อใจกับความขัดแย้งของ
ชาวบ้านแก้ไขยากยิ่งกว่าคดีอาชญากรรมร้ายแรง
บุญใกล้ ส่งกลิน่ ประธานกลุม่ พัฒนาบางสะพานให้สมั ภาษณ์สำนักข่าว
อัลจาซีรา ซึ่งเดินทางเข้ามาทำข่าวความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านร่วมชุมชน
โดยมีโรงถลุงเหล็กบางสะพานเป็นชนวนว่า “กิจกรรมของกลุ่มขึ้นอยู่กับบริษัทฯ
ว่าจะพร้อมให้ทำงานเมื่อไหร่ และเป็นงานอะไร” ขณะที่ไวพจน์ สิงคเสลิต 

รองประธานกลุ่มพัฒนาบางสะพาน บอกว่า “เราแค่อยากมีงานทำ เราอยากได้
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อะไรบริษัทฯ ก็จัดให้ เหมือนกับบ้านยากจนอยู่ในชนบทที่อยากให้มีห้างบิ๊กซี
มาตั้ ง จะได้ มี ง านทำ โรงงานมาเราจะได้ มี ไ ฟฟ้ า มี น้ ำ ประปา เราก็ เ ลย
เช่นเดียวกับชาญชัย แก้วฉวี สมาชิกกลุ่มพัฒนาบางสะพาน ที่ระบุว่า
“แม้ไม่อยากให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นในหมู่บ้าน แต่เมื่อบริษัทฯ ซื้อที่เรียบร้อย
แล้ว จะลงมือถมดินกลับถูกขัดขวาง อย่างนี้รุนแรงก็ต้องรุนแรง ชนก็ต้องชน
เพราะแต่ละคนก็อยากได้เงิน อยากทำงานรับจ้าง ถึงยังไงก็ต้องแย่งทรัพยากร
กัน คนเกิดขึ้นทุกวัน จะอนุรักษ์อะไรพร่ำเพรื่อ”
กระนั้นก็ตาม แม้จะแสดงบทบาทยืนเคียงข้างโครงการโรงถลุงเหล็ก
อย่างชัดเจน แต่สายสัมพันธ์ของกลุ่มเสื้อแดงกลับถูกปฏิเสธอย่างแข็งขันจาก
ผู้บริหารเครือสหวิริยาว่า “ไม่ได้อยู่เบื้องหลัง”
ในที่สุด ปฏิบัติการคุ้มครองเครื่องจักรขณะปรับพื้นที่เตรียมก่อสร้าง
โรงถลุงเหล็กทั้งที่ EIA ยังไม่ผ่าน ก็นำไปสู่การเผชิญหน้าครั้งร้ายแรงระหว่าง
เสื้อแดง-เสื้อเขียว เพราะกระสุนปริศนาจำนวน 1 นัด ทำให้ชาวบ้านที่อาศัย
ชุมชนเดียวกันแต่สวมเสื้อต่างสี เสียชีวิตทันที 1 ราย
ความขัดแย้งบานปลายจนเกินพุ่งถึงขีดสุดนี้เอง ทำให้พื้นที่บางสะพาน
กลายเป็นสมรภูมริ บระหว่างคนบ้านเดียวกันอย่างเต็มรูปแบบ เมือ่ ถ้อยคำด่าทอ
ต่อกัน แปรเปลี่ยนเป็นอาวุธที่ทวีความร้ายแรงมากยิ่งขึ้น จากหนังสติ๊ก มาเป็น
ท่อนไม้ มีด และอาวุธปืน
สายสัมพันธ์ตามวิถีของคนบ้านนอกขาดสะบั้น ไม่เว้นแม้แต่คนที่อาศัย
ในหมู่บ้านเดียวกัน มาตรการ “บอยคอต” สารพัดรูปแบบถูกนำมาใช้ ร้านค้า
เล็ ก ๆ ในหมู่ บ้ า นต้ อ งเลิ ก กิ จ การ ทำให้ ร้ า นค้ า ที่ เ หลื อ อยู่ ต้ อ งสงวนท่ า ที ว่ า
“สนับสนุน” หรือ “คัดค้าน” โรงถลุงเหล็ก ขณะที่การแสดงความคิดเห็นจาก
ช่างตัดเสื้อว่าจะไม่รับตัดเสื้อสีแดง เพราะจะยิ่งทำให้ความขัดแย้งของคน
บ้านเดียวกันบานปลาย กลายเป็นชนวนให้ถูกฟ้องร้องข้อหาหมิ่นประมาทจาก
ผู้ บ ริ ห ารโครงการ วั ด ดอนสำราญซึ่ ง อยู่ ใ นหมู่ บ้ า นถู ก แบ่ ง ฝ่ า ยในทั น ที ที่
คณะกรรมการวัดเลือกที่จะสวมเสื้อสีแดง ฯลฯ
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สถานการณ์ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นจนเกินกว่าฝ่ายปกครองระดับท้องถิ่น
จะจัดการได้ นำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่าย ชัดเจนที่สุดคือคำพูด
ของ ศ.ดร.ยงยุ ท ธ ยุ ท ธวงศ์ ขณะดำรงตำแหน่ ง รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ระบุว่า “บริษัทสหวิริยาที่เป็นคนนอกชุมชน แม้
ต้องการทำประโยชน์ให้กับสังคม แต่ก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบของโรงงานที่มีต่อ
ชุมชน และชีวิตของผู้คนด้วย ไม่ใช่อ้างแต่ความชอบธรรมตามกฎหมายอย่าง
เดียว”
และเมื่อความขัดแย้งของชาวบ้านเข้าสู่ภาวะวิกฤต ทำให้สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งผลักดันให้มีโรงถลุงเหล็ก
มาโดยตลอดต้องกำหนดให้ “การยอมรับของชุมชน” เป็นเงื่อนไขข้อหนึ่งของ
การพิ จ ารณาความเหมาะสมของสถานที่ ก่ อ สร้ า ง เช่ น เดี ย วกั บ สำนั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ
ด้วยเงือ่ นไขดังกล่าว ทำให้เครือสหวิรยิ าต้องปรับกลยุทธ์ใหม่ หันมาโหม
ใช้ช่องทางการโฆษณาผ่านสื่อสารพัดรูปแบบมากยิ่งขึ้น ทั้งยังตั้งศูนย์บริหาร
จัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมูลนิธิเครือสหวิริยาเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนขึน้ เป็นครัง้ แรก หลังเข้ามาทำธุรกิจอยูใ่ นพืน้ ทีอ่ ำเภอบางสะพาน นานกว่า
15 ปี นอกจากนั้นโจทย์ข้อสำคัญที่เครือสหวิริยาต้องฝ่าฟันให้ได้ นั่นคือการ
แสดงให้สาธารณะเห็นว่าความขัดแย้งหรือการไม่ต้อนรับของชาวบ้านในชุมชน
ได้สลายไปแล้ว
ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว ทำให้กลุ่มพัฒนาบางสะพานที่แนบแน่นด้วย
ภาพลักษณ์แห่งความรุนแรงค่อยๆ ลดบทบาทและเงียบหายไป แต่กลับมีกลุ่ม
ใหม่ที่ใช้ชื่อว่า “กลุ่มสมานฉันท์” ขึ้นมาแทนที่
กลุ่มสมานฉันท์มีที่มาจากการรวมตัวกันของ อบต. กลุ่มกำนัน และ
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ โดยมีเครือสหวิริยาประกาศสนับสนุนอย่างเปิดเผย จึงถึง
เวลาจัดกิจกรรมแสดงพลังหลายรูปแบบ อาทิ จัดเลี้ยงโต๊ะจีน 500 โต๊ะ โดยมี
กลุ่มสมานฉันท์สวมเสื้อสีส้ม สวมหมวกไอ้โม่งปิดอำพรางใบหน้าในยามออก
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ปฏิบัติการพร้อมอาวุธคู่มือหลายรูปแบบเข้าร่วมจำนวนหนึ่ง หรือการจัดงาน
แปรอักษรพร้อมจัดเลี้ยงเพื่อ “โชว์” ต่อสาธารณะว่า บัดนี้ชาวบ้านในพื้นที่ได้
หันมาจับมือกันแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไปให้ข้อมูลกับที่ประชุม
คณะกรรมการผู้ชำนาญการ สผ. ว่าบัดนี้ชาวบ้านในพื้นที่สมัครสมานสามัคคี
และยอมรับโครงการโรงถลุงเหล็กแล้ว
หากแต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็คือ การคัดค้านของกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง
ยังคงดำรงอยู่ และยังไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยลงแต่อย่างใด...
ยิง่ ไปกว่านัน้ หลังการเกิดขึน้ ของกลุม่ สมานฉันท์กลับทำให้กลุม่ ชาวบ้าน
ที่คัดค้านโครงการโรงถลุงเหล็กต้องเพิ่มความระมัดระวังด้านความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น ทั้งยังถูกข่มขู่และคุกคามมากขึ้นตามไปด้วย ตะปูเรือใบถูกโปรยลง
บนพื้นถนน ลูกเหล็กและลูกตะกั่วถูกปาใส่กระจกรถ เสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะ
และในที่สุด เช้ามืดของวันที่ 20 กรกฎาคม 2551 กระสุนปืน 6 นัดก็พุ่ง
เข้าใส่บ้านของแกนนำกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึงที่ชื่อสุพจน์ ส่งเสียง แม้ไม่มีผู้ใด
ได้รับบาดเจ็บ แต่กระสุนปืนที่เคยดังขึ้นในยามวิกาลอย่างต่อเนื่อง ขยับเข้าใกล้
ผูท้ มี่ บี ทบาทคัดค้านโครงการโรงถลุงเหล็กมากขึน้ ทุกขณะ เช่นเดียวกับ “เม็ดเงิน”
มูลค่าหลายสิบล้านกลายเป็นข้อเสนอที่ถูกหยิบยื่นให้แกนนำรายแล้วรายเล่า
ซึ่งคำตอบ “ปฏิเสธ” กลับไปล้วนทำให้สถานการณ์ทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้น
ตามอัตราเร่งของการผลักดันโครงการ
บรรยากาศของการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นไม่เฉพาะแต่ยามค่ำคืน เข้า
ปกคลุมทั่วพื้นที่บางสะพาน สัญลักษณ์ของแต่ละกลุ่มที่ติดอยู่ประจำรถยนต์
ดึงออกอย่างเงียบๆ
ไม่มีใครรู้ว่า...จะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้
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ผลงาน 15 ปีของสหวิริยา
แม้เครือสหวิริยาจะโชว์สารพัดรางวัลที่ได้รับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้
กับชุมชนที่ตนเข้ามาอาศัย แต่ดูเหมือนว่าปฏิกิริยาจากเจ้าของชุมชนจะไม่เป็น
ดังที่คาดหวัง หนำซ้ำยังป่าวประกาศให้สาธารณะได้รับรู้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
ด้วยซ้ำไปว่า ชุมชนไม่ยอมรับและไม่ต้องการอยู่ร่วมกับอุตสาหกรรมที่เต็มไป
ด้วยมลพิษมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
สุพจน์ ส่งเสียง รองประธานกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง ซึ่งเคยเป็นพนักงาน
ของเครือสหวิริยานาน 7 ปีกลับมองว่า “รางวัลไม่ได้มีความน่าเชื่อถือ ไม่มี
ความหมายอะไร เป็น “โล่” ระหว่างบริษัทกับชาวบ้านมากกว่า”
...เกิดอะไรขึ้นกับระยะเวลากว่า 15 ปีที่เครือสหวิริยาที่พร่ำประกาศว่า
“เรามีบางสะพานเป็นบ้าน”
เวทีของสถาบันการศึกษาทางเลือก ณ วัดนาผักขวง เมือ่ 16 กุมภาพันธ์
2551 ดูเหมือนว่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านแสดง
ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาต่อการเข้ามาอาศัยร่วมชุมชนของเครือสหวิริยา
ที่มีทั้งโรงงานเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี โรงงานเหล็กแผ่นรีดร้อน-เย็น โรงงาน
ผลิตเหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อย และท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ที่บริเวณอ่าวเทียน
การแตกแขนงธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ เหล็ ก ของเครื อ สหวิ ริ ย าในพื้ น ที่ อ ำเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้ชื่อบริษัทฯ กว่า 10 แห่งนี้เอง ล้วน
ทำให้เครือสหวิริยามีสถานภาพ “พิเศษ” ที่เปรียบเสมือนเป็น “ขาใหญ่” ระดับ
จังหวัดไปโดยปริยาย
คำให้การของชาวบ้านในเวทีดงั กล่าว จึงเป็นยิง่ กว่ากระจกทีส่ อ่ งสะท้อน
กลับไปยังนักลงทุนต่างถิน่ จากเครือสหวิรยิ าว่า เพราะเหตุใดชุมชนจึงไม่ตอ้ นรับ
การลงทุนครั้งใหม่ด้วยการก่อสร้างโครงการโรงถลุงเหล็ก เพื่อผลักดันให้พื้นที่
แห่งนี้กลายเป็นเมืองหลวงเหล็กอย่างเต็มรูปแบบ
...ด้วยเหตุนี้ผลงานของเครือสหวิริยาที่สร้างไว้ให้กับคนบางสะพาน
รุ่นปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องถูกพูดถึง...

105

ประสบการณ์จริง HIA 5 พื้นที่ 5มุม

น้ำฝนกินไม่ได้...กลายเป็นความทุกข์ร่วมกันของชาวบ้านที่ต้องควัก
กระเป๋า “จ่าย” ค่าน้ำครอบครัวละหลายร้อยบาทอย่างถาวร แต่เครือสหวิริยา
กลับยืนยันหนักแน่นถึงขั้นมีการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำฝนเพื่อ
ยืนยันว่าน้ำฝนปลอดภัย ความหวาดกลัวของชาวบ้านเป็นเรือ่ งอุปทานกันไปเอง
น้ำท่วมซ้ำซากที่บางสะพาน เหตุเพราะหลายโครงการตั้งอยู่บนพื้นที่รับ
น้ำตามธรรมชาติ อีกทั้งถนนหลายสายขวางทางน้ำ หนำซ้ำยังไม่มีหน่วยงาน
ของรั ฐ กล้ า ชี้ ชั ด ว่ า ระหว่ า งพื้ น ที่ ส าธารณะกั บ พื้ น ที่ ข องเครื อ สหวิ ริ ย ามี ก าร
ทับซ้อนมากน้อยเพียงใด รวมทั้งมีการขอเช่าใช้พื้นที่สาธารณะในราคาเท่าไหร่
และอยู่ที่ไหนบ้าง
คราบสีเหลืองที่ปรากฏขึ้นบนเสื้อผ้าและหลังคารถในยามค่ำคืน ซึ่ง
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นฝนกรด แต่คำชี้แจงของเครือสหวิริยายืนยันว่าเป็นขี้ผึ้ง
อ่ า วเที ย นและอ่ า วบ่ อ ทองหลาง สถานที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจของคน
ถูกเบียดบังและได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนจากท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ของ
เครือสหวิริยา หนำซ้ำประมงท้องถิ่น อาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านกลับถูกลิดรอน
อย่างเห็นได้ชัดจากกระแสน้ำที่เปลี่ยนไปภายหลังมีท่าเทียบเรือ
ปลากระชังที่เลี้ยงไว้ในลำคลองสายเดียวกับที่ไหลผ่านโรงงานแห่งหนึ่ง
ตายพร้อมเพรียงกัน โดยกระบวนการตรวจสอบถึงสาเหตุเต็มไปด้วยข้อสงสัย
แต่สุดท้ายเจ้าของกิจการเลี้ยงปลาในกระชังกลับถูกยึดใบอนุญาต
แหล่งน้ำของชุมชนกำลังถูกแย่งชิงเพื่อป้อนให้กับกลุ่มธุรกิจที่ความ
ต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ขณะที่พื้นที่นาข้าวของบางสะพานลด
จำนวนลงอย่างเห็นได้ชัด
สถาบันการศึกษาประจำท้องถิน่ ซึง่ เป็นของรัฐ ถูกเปลีย่ นชือ่ จากวิทยาลัย
การอาชีพบางสะพาน เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเหล็กและเหล็กกล้า
บางสะพาน จนทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นสถาบันการศึกษาของบริษัทเอกชน
ความเจ็บป่วยและความตายที่ยังคงเป็นปริศนาคาใจ และคำถามถึง
ความปลอดภัยต่อสุขภาพของคนงานทั้งในพื้นที่และละแวกใกล้เคียง ยังไม่เคย
จางหาย หลายครอบครัวห้ามลูกหลานเข้าทำงานในโรงงานทีเ่ ชือ่ ว่านำความตาย
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ข้ออ้างว่าการเข้ามาของเครือสหวิริยาในพื้นที่บางสะพาน คือการนำ
ความเจริ ญ เข้ า มาให้ แต่ ยิ่ ง นานวั น กลั บ พบว่ า ชาวบางสะพานต้ อ งแบกรั บ
ค่าครองชีพที่สูงกว่าอำเภอใกล้เคียงอย่างเห็นได้ชัด หนำซ้ำยังต้องคอยเฝ้า
ลูกหลานจากแหล่งอบายมุขและยาเสพติดทีเ่ กลือ่ นเมือง การสัญจรบนท้องถนน
ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะรถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่ของเครือสหวิริยาใช้
ถนนร่วมกับชาวบ้าน การพัฒนาที่เกิดขึ้นชัดเจนว่าสร้างผลกำไรให้กับคนกลุ่ม
เดียว ขณะที่ชาวบ้านบางสะพานต้องเสียผลประโยชน์มากกว่า
ถ้อยคำยืนยันจากเจ้าของกิจการรีสอร์ตระบุชัดเจนว่าการพัฒนาให้
พื้นที่บางสะพานเป็นนิคมอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร ซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้มีแต่
เฉพาะโรงถลุงเหล็กเท่านั้น จะทำให้วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในท้องถิ่นถูกทำลาย
และส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันเป็นการ
ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับชุมชน เพราะไม่มีนักท่องเที่ยวรายใดอยากมาพักผ่อน
ท่ามกลางมลพิษ
แม้สารพัดความวิตกกังวลจะดังขึ้นจากถ้อยคำของชาวบ้านคนแล้ว
คนเล่า แต่บทสรุปของการแสดงความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางตรงกันว่า...
โรงงานที่มีอยู่แล้วเราไม่ว่า ให้ปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม แต่ขออย่าสร้างเพิ่มเพราะ
ไม่อยากซื้ออากาศมาหายใจ ขอให้ยุติแต่เพียงเท่านี้...
ยิ่งนานวันการรวมพลังคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงถลุงเหล็กของเครือ
สหวิริยาก็นำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลมากยิ่งขึ้นว่า พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ถูกกำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่าอุตสาหกรรมเหล็ก
จะเป็นยุทธศาสตร์หลักของพื้นที่แห่งนี้ โดยพื้นที่ใกล้เคียงล้วนต้องมีโครงการ
ต่างๆ เพือ่ สนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมเหล็กแห่งนี้ ทำให้กลุม่ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตระหนักดีว่าทุกพื้นที่ล้วนตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อ
มลพิษเช่นเดียวกัน จึงรวมตัวกันเป็นเครือข่าย 5 พันธมิตรด้านสิง่ แวดล้อม นัน่ คือ
กลุ่มรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอก กลุ่มรักษ์บ้านเกิดอ่าวน้อย กลุ่มอนุรักษ์ทับสะแก กลุ่ม
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด และกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง
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จับเข่าคุยกันเพื่อระดมความคิดต่ออนาคตของชุมชนตนเอง
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ไม่เว้นแม้กระทั่งจังหวัดชุมพร ซึ่งต้องเดินหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อน
ท่าแซะ เพื่อป้อนน้ำเสริมให้กับนิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน
...โครงการสร้างความเจริญจากมลพิษทีท่ ำลายชีวติ และสุขภาพทีด่ ขี อง
คนในชุมชน จึงถูกคัดค้านอย่างเต็มรูปแบบ...
การผนึกกำลังร่วมกันของ 5 พันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ทำให้
ไพโรจน์ มกร์ดารา ผอ. โครงการพิเศษเครือสหวิริยายอมรับว่า การคัดค้านของ
กลุ่ม 5 พันธมิตรฯ ทำให้โครงการล่าช้า และต้องปรับแผนการก่อสร้างใหม่

เหรียญสองด้านของการพัฒนา
ครั้งหนึ่ง ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
เครือสหวิริยา กล่าวถึงการเข้ามาสร้างความเจริญในพื้นที่อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่า “เมื่อเราเข้ามาอยู่ในพื้นที่ นอกจากต้องมีสำนึกสร้าง
ความเจริญในพื้นที่แล้ว ยังต้องตระหนักว่าภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ต้องอยู่ด้วยกันได้อย่างยั่งยืน”  
ดูเหมือนว่ายิ่งนานวัน ถ้อยคำดังกล่าวจะเผชิญแรงเสียดทานมากยิ่งขึ้น
เพราะผลการเดินหน้าขุดคุ้ยของกลุ่มชาวบ้านที่คัดค้านโครงการโรงถลุงเหล็ก
ของเครือสหวิริยา ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่า...ที่ผ่านมา คนที่ได้ไม่เคยเสีย คนที่เสีย
ไม่เคยได้ นั่นคือเครือสหวิริยาได้ แต่ชาวบ้านเป็นฝ่ายเสีย โดยเฉพาะการใช้
ที่ดินสาธารณะทั้งป่าสงวนและป่าคุ้มครอง ไปกู้เงินจากธนาคารนครหลวงไทย
971 ล้านบาท เพือ่ ใช้ประโยชน์ทางธุรกิจในหลากหลายรูปแบบของเครือสหวิรยิ า
จนเกิดกระแสคัดค้าน ทวงคืน เพื่อให้กลับมาเป็นสมบัติของสาธารณะอย่าง
แท้จริง ซึ่งกรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนเอกสารสิทธิแปลงแล้วแปลงเล่า
ความขัดแย้งในพืน้ ทีก่ อ่ สร้างโรงถลุงเหล็กยืดเยือ้ จนก้าวเข้าสูก่ ารเปลีย่ น
รัฐบาล โดย อนงค์วรรณ เทพสุทนิ รับตำแหน่งรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนใหม่ แน่นอนว่าพื้นที่ตำบลแม่รำพึง อำเภอบาง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือลำดับต้นๆ ของการเดินทางลงพื้นที่ของรัฐมนตรีหลัง
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รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ และแน่นอนว่าคำตอบเรื่องที่ดินสาธารณะที่ระบุ
ว่า “พื้นที่สาธารณะ ก็คือที่ดินของหลวง จะเป็นสมบัติของใครคนใดไม่ได้”
กลายเป็นคำพูดที่ชาวบ้านเฝ้ารอการพิสูจน์ทันที
แต่อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงที่ต้องยอมรับก็คือ กระบวนการตรวจสอบ
เรื่องที่ดินสาธารณะยังคงไม่คืบหน้า หนำซ้ำเจ้าหน้าที่ของรัฐกลับไม่ทำหน้าที่
ปกป้องผลประโยชน์ของแผ่นดิน ทำให้บทบาทในการตรวจสอบพร้อมกับค้นหา
ข้อเท็จจริงตกอยู่กับกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึงอย่างสมบูรณ์แบบ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ปานชั ย บวรรั ต นปราณ   ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ให้สัมภาษณ์ถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นว่า “การพัฒนาเหล็ก
ต้นน้ำในพื้นที่อำเภอบางสะพาน เป็นนโยบายของรัฐบาล ก็ต้องสนับสนุนให้
ดำเนินการ พร้อมเปิดเวทีพูดคุยกับชาวบ้านกลุ่มที่คัดค้าน เพื่อทำความเข้าใจ
ร่วมกัน เพราะเชื่อว่าอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรมอยู่ร่วมกันได้โดยการโซนนิ่ง
และประเทศชาติต้องพัฒนา จึงต้องช่วยกันกำกับดูแลมากกว่าการคัดค้านไม่
โครงการเกิ ด ขึ้ น เพราะถึ ง จะยั ง ไม่ มี อุ ต สาหกรรมเหล็ ก ต้ น น้ ำ ในพื้ น ที่ ก็ มี
อุตสาหกรรมเหล็กปลายน้ำอยู่แล้ว”
หลังการให้สัมภาษณ์ดังกล่าว กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึงก็ออกแถลงการณ์
ตอบโต้การวางบทบาทที่ไม่เหมาะสมของผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทันที พร้อมกับเสนอแนะด้วยว่าสิ่งที่ข้าราชการระดับสูงสุดของจังหวัดสมควร
ดำเนินการมากที่สุดก็คือการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการฮุบที่ดินของรัฐจาก
กลุ่มธุรกิจเอกชน ไม่ใช่การประกาศสนับสนุนโครงการของเอกชนที่สร้างความ
ขัดแย้งในหมู่ชาวบ้าน
...การสมยอมราคาถูกของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเรื่องที่ยากต่อการยอมรับ
อีกต่อไป...
...เหรียญสองด้านของการพัฒนาที่บางสะพานเป็นเช่นนี้...
เกษตรกรรมและการทำประมง ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านดั้งเดิม
กับอุตสาหกรรมเหล็กของนักลงทุนต่างถิ่น แปลกแยกอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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ป้ายผ้าข้อความว่า “มารวยมาพากูจน” จึงโบกสะบัดแทนถ้อยคำอธิบาย แต่ดู
เหมือนว่าเครือสหวิริยายังคงมุ่งมั่นก้าวเดินไปข้างหน้า โดยอ้างว่าหากก่อสร้าง
โรงถลุงเหล็กในพื้นที่อำเภอบางสะพานล่าช้าออกไป ยิ่งทำให้ประเทศชาติเสีย
ประโยชน์
อย่ า งไรก็ ต าม นั ก วิ ช าการทั้ ง ชั ช วาล ปุ ญ ปั น จากภาควิ ช าฟิ สิ ก ส์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.อาภา หวังเกียรติ จาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ยืนยันในทิศทางสอดคล้องกันว่า
อุตสาหกรรมเหล็กคืออุตสาหกรรมที่สกปรกติดอันดับต้นๆ ของโลก มลพิษจาก
โรงถลุงเหล็กก่อผลกระทบต่อสุขภาพอย่างชัดเจน และเป็นธุรกิจที่คุกคาม
สิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง ขณะที่ ดร.เดชรัต สุขกำเนิด จากคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยืนยันว่าโรงถลุงเหล็กเป็นธุรกิจที่ผลาญพลังงานสูง
แต่ได้รับผลตอบแทนต่ำ และจัดว่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า
แต่เครือสหวิริยายังคงยืนยันเช่นเดิมคือ ต้องเดินหน้าโครงการ และ
ล่าสุดเดือนกรกฎาคม 2551 การลงนามระหว่างเครือสหวิริยากับบริษัทเอกชน
จากประเทศจี น ให้ จั ด หาเครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ์ มี ขึ้ น ท่ า มกลางสั ก ขี พ ยานที่ ชื่ อ
สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี
วิน กรรมการเครือสหวิรยิ า แสดงความเชือ่ มัน่ อย่างสูงว่าอีกไม่นาน EIA
จะได้รบั อนุมตั จิ าก สผ. และการก่อสร้างโรงถลุงเหล็กในพืน้ ทีอ่ ำเภอบางสะพาน
จะเริ่มขึ้นภายในสิ้นปี 2551 หลังจากล่าช้ามานานกว่าปี โดยทุ่มเงินลงทุนไป
แล้วกว่า 4,000 ล้านบาท
ไม่เพียงแต่อุตสาหกรรมเหล็กจะกลายเป็นความเจริญที่ถูกปฏิเสธจาก
คนในชุมชนใกล้เคียงเท่านัน้ ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฏร์ธานี ส่งจดหมาย
ถึงนายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช โดยระบุเนื้อหาในจดหมายว่า ไม่ต้องการให้
นิ ค มอุ ต สาหกรรมเหล็ ก เข้ า มาก่ อ สร้ า งในพื้ น ที่ 14 จั ง หวั ด ภาคใต้ เพราะ
ลงทุนที่ไม่สอดคล้องกับอาชีพพื้นฐานของท้องถิ่นและไม่ได้เพิ่มมูลค่าให้กับ
ชุมชน
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ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการที่เดินทางมารับฟังความเดือดร้อน
ของชาวบ้านบางสะพานครั้งแล้วครั้งเล่า กล่าวถ้อยคำชวนคิดว่า หากพิจารณา
กันดีๆ แล้ว โครงการโรงถลุงเหล็กไม่ต่างอะไรกับการยืมจมูกคนอื่นหายใจ
เพราะประเทศไทยไม่มีแม้กระทั่งสินแร่เหล็ก ถ่านหิน หรือเครื่องจักร ที่ล้วนเป็น
ปัจจัยการผลิตที่สำคัญตลอดอายุโครงการ หนำซ้ำกระบวนการถลุงเหล็กต้อง
ปล่ อ ยมลพิ ษ และทำลายสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งรุ น แรง ดั ง นั้ น การซื้ อ เหล็ ก จาก
ต่างประเทศในราคาที่คิดว่าแพง อาจคุ้มค่ากว่าก็ได้

HIA ปลดชนวนความขัดแย้ง
ท่ามกลางความขัดแย้งที่นับวันจะทำให้คนบ้านเดียวกันตกอยู่ในห้วง
อันตรายต่อชีวิตมากยิ่งขึ้น ช่องทางหนึ่งเพื่อแสวงหาเส้นทางของความสุข สงบ
ให้กลับคืนมาจึงถูกเริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบๆ โดยอาศัยกลไกและกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันของคนทุกฝ่าย ภายใต้เส้นทางสายสุขภาพตามพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
โดยกลุม่ อนุรกั ษ์แม่รำพึงยืน่ จดหมายถึงสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่ ง ชาติ (สช.) เพื่ อ ร้ อ งขอให้ ด ำเนิ น กระบวนการประเมิ น ผลกระทบด้ า น
ในพื้นที่แห่งความขัดแย้ง จากโครงการก่อสร้างโรงถลุงเหล็กภายใต้แผนพัฒนา
เวสเทิร์นซีบอร์ด วิฑูรย์ บัวโรย ในฐานะประธานกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึงยอมรับว่า
ชาวบ้านมีความคาดหวังว่ากระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ จะทำให้
ชาวบ้านบางสะพานมีเหตุผลประกอบการตัดสินใจว่า อยากให้บ้านของตัวเอง
พัฒนาไปในทิศทางใดได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ขณะที่ สมพร เพ็งค่ำ ผู้ชำนาญการประจำสำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ และ ดร.อาภา ในฐานะนักวิจัย ลงพื้นที่บางสะพานเพื่อหารือ
ร่วมกับชาวบ้านก่อนทีจ่ ะเริม่ กระบวนการ HIA ต่อไป โดยสมพรระบุวา่ “ปัจจุบนั
อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการ ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งแรกทำให้มองประเด็นได้
ชัดเจนขึ้นว่าสิ่งที่ชาวบ้านเป็นห่วงคือเรื่องผลกระทบต่อระบบนิเวศ ดังนั้นการ
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ทำ HIA ก็น่าจะให้น้ำหนักในประเด็นดังกล่าว แล้วจึงวิเคราะห์ต่อไป ว่าหากมี
โครงการโรงถลุงเหล็กแล้วจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างไร” แน่นอนว่า
ความขั ด แย้ ง ที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งเข้ ม ข้ น ย่ อ มส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ การกำหนด
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน เพราะต้องอาศัยการเตรียมการ
อย่างละเอียดกว่ากรณีอื่นๆ
เพราะสุ ข ภาพที่ ดี คื อ หลั ก ประกั น ที่ มั่ น คงสำหรั บ ทุ ก ชี วิ ต ด้ ว ยเหตุ นี้
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ หรือที่เรียกกันว่า HIA (Health Impact
Assessment) จึ ง ถู ก นำมาใช้ เ พื่ อ ช่ ว ยให้ เ กิ ด เวที ก ลางของการเรี ย นรู้ แ ละ
เปิดเผยข้อมูลร่วมกันจากทุกฝ่าย เพือ่ หาคำตอบว่าความวิตกกังวลของชาวบ้าน
บางสะพานซึ่งมีรากฐานมาจากโครงการอุตสาหกรรมเหล็กที่มีอยู่ในพื้นที่เป็น
อย่างไร ขณะเดียวกันหากจะมีการขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นนิคม
อุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง และจะครอบคลุม
อาณาบริเวณกว้างไกลเพียงใด เพื่อหาคำตอบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าง
แท้จริง โดยมีผลกระทบที่มีต่อสุขภาพเป็นตัวชี้วัดสำคัญ
แน่นอนว่า การขยายการลงทุนไปถึงขั้นที่เรียกว่าอุตสาหกรรมเหล็ก
ต้นน้ำที่วางแผนให้อำเภอบางสะพาน มีสถานภาพเป็น “เมืองหลวงเหล็ก”
ถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ดังนั้นจึงถือเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องอาศัยข้อมูล
และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศมาเทียบเคียงด้วย อีกทั้งยังถือ
เป็นเรื่อง “ท้าทาย” สำหรับการคิดค้นเครื่องมือและกลไกทั้งทางสังคมและ
วิชาการ ที่จะนำมาใช้ในกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพท่ามกลาง
สถานการณ์แห่งความขัดแย้งอย่างรุนแรง ซึ่งแตกต่างอย่างชัดเจนจากกรณี
อื่นๆ
ทัง้ นี้ ดร.เดชรัต ซึง่ มีประสบการณ์ทำ HIA ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยองมาก่อน  
ให้ความเห็นว่าการทำ HIA ในพื้นที่อำภอบางสะพาน ณ ห้วงเวลานี้คงไม่ใช่
เรื่องง่าย เพราะสถานการณ์ความขัดแย้งเดินมาไกลมากแล้ว ซึ่งหากพิจารณา
เจตนารมณ์ของมาตรา 67 ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 จะต้องทำ HIA ตั้งแต่
จุดเริ่มต้นของแผนพัฒนาเวสเทิร์นซีบอร์ด ที่กำหนดให้อำเภอบางสะพานเป็น
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สถานที่ก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกและเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเหล็ก แต่ก็ยังถือว่า
ไม่สายจนเกินไปนัก ถ้าย้อนกลับมาตัง้ ต้นกันทีโ่ จทย์วา่ นโยบายเรือ่ งการพัฒนา
อุตสาหกรรมเหล็กถูกต้องหรือไม่ รวมทั้งการระบุให้บางสะพานพัฒนาเป็น
ศูนย์กลางเหล็กครบวงจรถูกหรือไม่ กินอาณาบริเวณกว้างไกลแค่ไหน และมี
โครงการใดอีกบ้างที่ต้องเข้ามาสนับสนุน เช่น แหล่งน้ำ ไฟฟ้า โดยด้านหนึ่ง
ในเชิงอุตสาหกรรม อีกด้านหนึ่งมองในเชิงพื้นที่ และเอาสุขภาพของประชาชน
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป็นตัวตั้ง
ส่ ว นความขั ด แย้ ง ที่ มี ก ารแบ่ ง ฝ่ า ยอย่ า งชั ด เจนจะเป็ น อุ ป สรรคต่ อ
กระบวนการทำ HIA หรือไม่นั้น อาจารย์เดชรัตระบุว่า ขึ้นอยู่กับการตั้งประเด็น
ว่าจะศึกษาประเด็นใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ซึ่งคำว่าทุกฝ่ายต้องเข้าร่วม
ไม่ได้หมายความว่าทุกฝ่ายต้องมานั่งพร้อมกันในเวลาเดียวกัน สามารถให้
ความเห็นทีละกลุ่มได้ คล้ายกับกระบวนการยุติธรรมที่มีการซักพยานโจทก์
จำเลย โดยไม่ต้องมานั่งเถียงในเวทีเดียวกัน และที่สำคัญก็คือ กระบวนการนี้
จะเกิดประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อมีการดำเนินการตามมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญ
พ.ศ.2550 ควบคู่กันไปด้วย เพราะคำตอบที่ได้จากการทำ HIA จะเป็นข้อมูล
หนึ่งที่จะนำไปสู่การพูดคุย ถกเถียงกันตามมาตรา 67 ว่าควรจะดำเนินการใน
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมหรือไม่
และเมื่อกระบวนการเรียนรู้และแสวงหาข้อเท็จจริงร่วมกันของคนใน
ชุมชนได้เริ่มต้น และก้าวเดินต่อไปจนบรรลุเป้าประสงค์ 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
ต่างๆ จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม สังคม และสภาพแวดล้อมที่
เป็นปัจจัยสำคัญต่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนอย่างไร และถกเถียงถึงข้อดี
ข้อเสีย รวมทั้งเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดของการพัฒนาที่ต้องควบคู่ไปกับคุณภาพ
ชีวิตประชาชน
การใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เป็นสิทธิที่ทุกคน
สามารถใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้กำหนดนโยบาย ผู้พัฒนาโครงการ หรือประชาชน
ผู้อาจได้รับผลกระทบจากนโยบายหรือโครงการพัฒนานั้นๆ โดยสิทธินี้ได้รับ
การรับรองทั้งโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และ พ.ร.บ.
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

มาตรา 67 วรรค 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
“การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศกึ ษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม
และสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน และผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ก่ อ น รวมทั้ ง ได้ ใ ห้ อ งค์ ก รอิ ส ระซึ่ ง
ผูแ้ ทนองค์การเอกชนด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ และผูแ้ ทนสถาบันอุดมศึกษา
ที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม หรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือด้านสุขภาพ
ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว”

มาตรา 11 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
“บุคลลหรือคณะบุคคลมีสิทธิเรียกร้องขอให้มีการประเมินและมีสิทธิ
ร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ
บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คลมี สิ ท ธิไ ด้รั บ ข้ อ มู ล คำชี้ แ จง และเหตุ ผ ลจาก
หน่วยงานของรัฐก่อนการอนุญาต หรือการดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมใดที่
อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของชุมชนและแสดงความเห็นของตนใน
เรื่องดังกล่าว”

