ข้อค้นพบแผนลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ “ข้อมูลชุมชน ฟื้ นคน ฟื้ นห้วยคลิ ตี้”
จากกระบวนการทาข้อมูลชุมชนของชุมชนบ้านคลิต้ลี ่าง ช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2558
ทีผ่ ่านมาได้นามาสู่การสื่อสารสาธารณะ โดยได้สรุปจาก รายการเวที สาธารณะ ตอน “ข้อมูลชุมชน
ฟื้ นคน ฟื้ นห้วยคลิ ตี้” เมือ่ วันที่ 22 มกราคม 2559 ทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ดังนี้
ประเด็นที่ 1

ความคืบหน้ าแผนการดาเนิ นงานกรมควบคุมมลพิ ษ

ตัง้ แต่ปี 2546 หลังจากที่กรมควบคุมมลพิษ ได้รบั คาสังจากศาล
่
ก็ไปตรวจสอบลงพื้นเป็ นระยะ
มาโดยตลอด หลังจากมีค าพิพ ากษาศาลปกครองสูงสุด ก็ได้เริม่ ดาเนินการทาตามค าพิพ ากษาศาล
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2556 เป็ นต้นมา จ่ายเงินชดเชยให้ชาวบ้าน ทัง้ 22 ราย ลงพื้นที่ทุกเดือนเพื่อตรวจสอบ
ปั ญหามลพิษและว่าจ้างมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการมาศึกษาหาแนวทางการฟื้ นฟูลาห้วยคลิต้จี นได้
แผนปฏิบ ัติก ารเพื่อ แก้ไ ขการปนเปื้ อนสารตะกัว่ ในล าห้ว ย แล้ว เสร็จ เมื่อ เดือ นมีน าคม พ.ศ.2558
ใช้งบประมาณกว่า 590 ล้านบาท ได้แก่ 5 แผนงานหลักดังนี้
1) แผนฟื้ นฟู ล าห้ ว ยคลิ ต้ี และบริเ วณโรงแต่ ง แร่ แ ละใกล้ เ คี ย งรวมระยะทาง 28 กิ โ ลเมตร

แบ่งออกเป็ น 7 ช่วงดังนี้
 ช่วงที่ 1 เฝ้ าระวังและติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชดิ
 ช่วงที่ 2 ดูดตะกอนทัง้ ช่วง และสร้างฝายเพิ่ มเติ ม (ป่ าช้ามอญ)





ช่วงที่ 3 ดูดตะกอนสะสมหน้าฝายเดิม KC4
ช่วงที่ 4 ดูดตะกอนสะสมหน้าฝายเดิม KC4/1
ช่วงที่ 5 สร้างฝายใหม่และดูดตะกอนสะสมหน้าฝาย (โบสถ์คลิตล้ี ่าง)
ช่วงที่ 6 ดูดตะกอนทัง้ ช่วง

 ช่วงที่ 7 เฝ้ าระวังและติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
ช่วงที่เหลือทางกรมควบคุมมลพิษไม่ได้ฟ้ื นฟูแต่จะติดตามตรวจสอบการปนเปื้ อนของตะกอน
ตะกัวอย่
่ างต่อเนื่อง โดยให้เหตุผลว่าบริเวณดังกล่าวมีชาวบ้านอาศัยอยู่ไม่ม าก โดยส่วนใหญ่เป็ นพืน้ ที่
ทีเ่ กษตรกรรม ส่วนบริเวณทีเ่ ป็ นพืน้ ทีป่ ่ าสงวนก็กาลังดาเนินการขออนุญาตและทาตามระเบียบเงือ่ นไข
ตามกฎหมาย
2) แผนติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อม
3) แผนด้านสุขภาพ
4) แผนด้านสังคมและเศรษฐกิจ
5) แผนติดตามประเมินการดาเนินการ
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ประเด็นที่ 2 มาตรการรองรับระหว่างมีการฟื้ นฟูของหน่ วยงานรัฐ
1) ประสานกรมทรัพยากรน้ า เพื่อทาประปาหมูบ่ า้ น
2) การดูดแบบปลอดภัย
 การดุดตะกอนใช้วธิ กี ารขุดแบบปลอดภัย เครือ่ งจักรเล็ก
 มีมา่ นปิ ดกันการฟุ้งกระจายของดิน 3 ชัน้ เพื่อตรวจเช็คปริมาณตะกอน
 ในการดาเนินงานจะแจ้งชาวบ้านก่อน
สาเหตุท่ดี ูดแค่ 2 จุด เพราะเป็ นพื้นที่ชุมชนอาศัยอยู่ สามารถเข้าไปได้ส่วนพื้นที่ ได้ ในช่วงอื่น
เป็ นพืน้ ทีเ่ ข้าถึงยาก และเป็ นทีเ่ ขตป่ าตามกฎหมาย
และมีแผนในเรือ่ งการป้ องกันเพื่อไม่ให้เกิดกรณีดงั กล่าวในประเทศไทยอีก ทาให้เกิดเป็ นกลไกล
หรือมาตรการทาให้มกี ารเยีย่ วยาจากผูก้ ่อมลพิษ กระบวนการที่ทาให้ผู้ก่อมลพิษรับ ผิดชอบต่อความ
เสียหายทีเ่ กิดขึน้ ด้วยความรวดเร็วยิง่ ขึน้
ประเด็นที่ 3 แผนรองรับเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของหน่ วยงานภาคประชาสังคม
1) กระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสีย่ งด้านสุขภาพของชาวบ้าน
การทางานของของชาวบ้านและเยาวชนเพื่อเป็ นการสนับสนุ นข้อมูลชุมชนในการเสนอให้เข้าไป
อยู่ในแผนการฟื้ นฟูของกรมควบคุมมลพิษ ทัง้ แผนที่การใช้ประโยชน์ ในลาห้วยแผนที่ระบาดวิทยา
แผนผังเครือญาติ แสดงให้เห็นถึงวิถกี ารดารงชีวติ ของชาวบ้านจากการที่ชาวบ้านทากันเอง ส่วน
ประปาภูเขาก็ไม่ตอบโจทย์การใช้น้าของชาวบ้านทัง้ หมด
2) กระบวนแผนทีร่ ะบาดวิทยา

เป็ นการแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ปั ญหาเรื่อ งของการปนเปื้ อนสารตะกั ว่ ในร่ า งกายของมนุ ษย์
ในสถานการณ์ปัจจุบนั ว่าเป็ นอย่างไร ซึ่งจะเชื่อมโยงกับแผนที่ผงั เครือญาติ เพราะเป้ าหมายของการ
ฟื้ นฟู ล าห้ว ยคลิต้ีนัน้ เพื่อ น าไปสู่ก ารท าให้ช าวบ้านสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อ มและสภาพแวดล้ อ ม
ที่ปลอดภัย ดังนัน้ ตัวชี้วดั จึงเป็ นสุขภาพของเนื่องจากชาวบ้านไม่ได้รบั การตรวจสารตะกัวมาหลายปี
่
จึงต้องให้มกี ระบวนการให้ชุมชนรูป้ ั ญหาสุขภาพของตัวเอง โดยการมานาเสนอแลกเปลี่ยนพูด คุยกับ
หน่วยงานด้านสุขภาพ เพื่อหาทางทีจ่ ะลดความเสีย่ งและเฝ้ าระวังสุขภาพของชาวบ้าน
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ประเด็นที่ 4

ข้อเสนอต่อระบบการฟื้ นฟูสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้ อน

1) สมพร เพ็งคา่ : นักวิ จยั สมทบ สถาบันวิ จยั สังคม จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย
 ชุมชนแสดงให้เห็นว่าชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการฟื้ นฟูลาห้วยได้ จากการทาแผนทีช
่ ุมชน
ที่แ สดงถึงประโยชน์ ก ารใช้น้ า แผนที่ระบาดวิท ยา ผังเครือ ญาติ ดังนัน้ กรมควบคุ ม มลพิษ ควรน า
ชาวบ้านเข้าไปมีบทบาท รับฟั งชาวบ้านและเปิ ดโอกาสให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมกับกรมควบคุมมลพิษใน
กระบวนการฟื้ นฟูลาห้วยให้มากขึน้
 กลไกลที่เรามีอยู่ในปั จจุบน
ั ไม่พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวจากกรณีคลิต้ี
แม้ก รมควบคุ มมลพิษ จะพยายามอย่างเต็มที่ในการฟื้ นฟู ลาห้ว ยคลิต้ีแต่ ปั ญ หาอยู่ท่ีอ านาจในการ
สังการของกรมควบคุ
่
ม มลพิษ ที่ไม่ส ามารถไปสังกระทรวงสาธารณสุ
่
ข กรมวิชาการเกษตร หรือ
หน่ วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ดาเนินการร่วมตามแผนกรมควบคุ มมลพิษ ได้ ดังนัน้ จากกรณีค ลิต้ี
ต้อ งน าไปเป็ น บทเรียนในประเทศไทย ในเรื่อ งการก่ อ ให้เกิด การมีส่ ว นร่ว มของหน่ วยงานที่เกี่ย ว
สามารถมาทางานร่วมกันได้อย่างเป็ นระบบ
 แผนที่กรมควบคุมมลพิษทามาแล้ว ต้องมีก ารเสนอเพื่อให้มผ
ี ลผูกพันหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือ มีก ฎหมายเฉพาะ ในการรับ ตรงนี้ ไปปฏิบ ัติ เป็ น ต้ น แบบที่ส ามารถน าไปเป็ น บทเรีย นให้กับ
ประเทศไทยได้ เช่น มติคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ มติคณะรัฐมนตรี เป็ นต้น อาจจะต้องมีการ
ระบบกลไกใหม่ทส่ี ามารถทางานร่วมกันได้ทงั ้ ระบบ
 คลิต้ี จ ะเป็ น บทเรีย นที่ด ีใ นเรื่อ งของการมีส่ ว นร่ว มของชุ ม ชนได้ ต้ อ งให้ ค วามส าคัญ กับ
กระบวนการเตรีย มความพร้อ มเพื่อ เข้าสู่กระบวนการให้ค วามเห็น ต่ อ แผนฟื้ นฟู ต่ างๆ ของชุ มชน
เช่น กรณีการทาข้อมูลชุมชน เป็ นต้น
2) สุรชัย ตรงงาม : เลขาธิ การมูลนิ ธินิติธรรมสิ่ งแวดล้อม (EnLAW)
 ตามกฎหมายเมื่อ หมดสัญ ญาการท าเหมือ งแล้ ว เจ้า ของเหมือ งและทางผู้ ท่ี ไ ด้ ข อ
ใบอนุ ญาตต้องมีหน้าทีฟ่ ้ื นฟูบริเวณดังกล่าวให้นาป่ าไม้กลับมาสู่สภาพเดิมตามกฎหมาย เช่น เดิมเป็ น
พืน้ ทีเ่ ป็ นป่ าสงวน ถ้าใบอนุญาตหมดสัญญาแล้ว ต้องกลับมาเป็ นพืน้ ทีป่ ่ าสงวนของกรมป่ าไม้เช่นเดิม
 กรณี ข องคลิต้ีจะเป็ น คลิต้ีโมเดลเพื่อ เป็ น องค์ค วามรู้ใ นเรื่อ งการเยีย วยาความเสีย หาย
เกี่ย วกับ เรื่อ งปั ญ หามลพิษ ในสิ่งแวดล้อ มในประเทศไทยเป็ น กรณี แ รกๆ ซึ่งจะเป็ น กรณี ต ัว อย่าง
อีก หลายกรณี ท าให้เราเห็นถึงข้อ จากัด ในเชิงกฎหมายที่อ าจจะต้อ งมีการปรับ ปรุง เปลี่ยนแปลง
เพื่อการคุม้ ครองสิทธิดา้ นสิง่ แวดล้อมเป็ นจริงได้
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3) นายแพทย์ อ รรถพล ชี พ สั ต ยากร : ผอ.ส านั ก ป้ องกัน ควบคุ ม โรคที่ 5 จ.ราชบุ รี
กรมควบคุมโรค
 เพื่อให้กระบวนการทาแผนทีล่ ดความเสีย่ งด้านสุขภาพละเอียด มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
และเกิด การมีส่ ว นร่ว มกับ ภาครัฐ ชุ ม ชนควรมองถึง หน่ ว ยงานที่เกี่ย วให้ เข้า มาเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ใน
กระบวนการดังกล่าวด้วย
4) สุรพงษ์ กองจันทึก: ผูอ้ านวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงพัฒนา
 ควรปรับระบบอานาจความยุตธิ รรมของไทย เพื่อให้การบังคับคดี มีความรวดเร็ว ตรงกับ
ทีศ่ าลสัง่ ให้ผมู้ อี านาจระดับสูงเข้ามารับอานาจและสังการตามค
่
าสังศาล
่
5) ณาตยา แวววีรคุปต์ : ผูด้ าเนิ นรายการ
 ปั ญ หาเกิดจากระบบของกฎหมาย แม้จะมีคาพิพากษาของศาลปกครองให้ กรมควบคุม
มลพิษ ฟื้ นฟู ล าห้ว ย แต่ ในกระบวนการดาเนิ น การกรมควบคุ ม มลพิษ ต้อ งประสานกับ หน่ ว ยงาน
ราชการหลายๆ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้ดาเนินการร่วมตามแผนกรมควบคุมมลพิษ ตรงนี้เป็ นข้อเสนอ
เชิงระบบที่จะต้องสร้างกระบวนการของรัฐทีจ่ ะสนองต่อคาพิพากษาศาลปกครองหรือเจตนาการฟื้ นฟู
ลาห้วยด้วยความทุ่มเท
 ต้องเพิม่ เติมกลไกลที่จะทาให้การทางานสอดรับกันทัง้ กระบวนได้อย่างเป็ นระบบและได้
คล่องมากขึน้
-----------------------------------------------------
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