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1.  เกริ่นน า 
 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนวรรณกรรมโครงการวิจัยเรื่อง การติดตามการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมขุดเจาะ ซึ่งรวมทั้งปิโตรเลียมและเหมือง
แร่  ได้รับทุนสนับสนุนจากคลัสเตอร์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อนึ่ง
สถาบันวิจัยสังคม ได้เคยจัดท่าโครงการทบทวนความรู้ที่เกี่ยวกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ พบว่า การจัดการเหมืองแร่อย่างยั่งยืนไม่ได้ผูกติดกับศาสตร์ทางวิศวกรรมเท่านั้น  ปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นสามารถใช้เทคโนโลยีและธรรมาภิบาลได้ โดยถูกก่ากับด้วยความเป็นธรรม ไม่ว่าในด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านสุขภาพ เพ่ือประสานการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้ไปด้วยกันได้กับวิถีชีวิตชุมชน    อย่างไรก็ดีแม้ว่า
ปัจจุบันจะได้มีการพิจารณา การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: 
EIA) ในทุกโครงการของอุตสาหกรรมขุดเจาะไปแล้ว นั่นก็ใช่ว่าจะน่ามาซึ่งความเป็นธรรมอย่างเต็มที่เสียทีเดียว 
ในบางพ้ืนที่พบว่าการด่าเนินการประเมินนั้นหละหลวม ไม่ชัดเจน หลายครั้งเน้นให้เกิดผลรายงานเท่านั้น ไม่
สามารถบรรลุให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนได้ ที่ส่าคัญคือไม่ได้น่าเอา
ความรู้ของชุมชนที่ได้รับผลกระทบมาเป็นส่วนหลักในการพิจารณาด้วย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงด้านสังคมวัฒนธรรม  ซึ่งโครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรมของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมขุดเจาะ บริบททางสังคมของชุมชนนั้น ตลอดจนวิธี
รับมือ ความสามารถในการรับมือ และทางเลือกที่พอเหลืออยู่ของชุมชน   2) วิเคราะห์แนวทางการอธิบาย
สถานการณ์ผลกระทบจากค่าบอกเล่าของชุมชน กระบวนการเรียนรู้และการสร้างองค์ความรู้ของชุมชน   และ 
3)น่าเสนอแนวทางการสร้างพ้ืนที่ร่วม ส่าหรับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย ในกระบวนการประเมินในแบบต่างๆ ที่
ให้ความส่าคัญกับมิติทางสังคมวัฒนธรรม  

โครงการวิจัยดังกล่าวข้างต้น อยู่ระหว่างการด่าเนินงาน บทความนี้จึงเป็นผลลัพธ์หนึ่งที่ได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรมในประเด็นระบบการประเมินผลกระทบในสังคมไทย  ซึ่งพบว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เริ่มต้นจากการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment:  EIA)  ต่อมามี
การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment:  SIA)  การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

                                                 
1  นักวิจัยสมทบ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย และ อาจารย์พิเศษ หลักสตูรปริญญาโท สังคมศาสตร์

สิ่งแวดล้อม คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
2  นักวิจัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3  อาจารย์ประจ่า คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 



2    ประชุมวิชาการประจ่าปี 57 : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(Health Impact Assessment: HIA)  การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน (Community Health 
Impact Assessment: CHIA)  การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Environmental Health 
Impact Assessment: EHIA)  และการประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment: SEA)  จากการศึกษาเราพบว่าจุดเปลี่ยนส่าคัญของเรื่องนี้  คือการรับรองสิทธิชุมชนไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  และต่อเนื่องมาจนถึงรัฐธรรมนูญฯ ฉบับปี พ.ศ.2550 ท่าให้ผู้
เล่นส่าคัญในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระบวนการนโยบายสาธารณะ ได้เปลี่ยนจากรัฐและ
ผู้เชี่ยวชาญมาเป็นชุมชนท้องถิ่น และการท่างานจากการสั่งการแบบแนวดิ่งมาเป็นแบบเครือข่ายและหุ้นส่วน
การท่างาน และแม้ว่าการท่ารัฐประหารครั้งล่าสุดจะส่งผลให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้
สิ้นสุดลง หากแต่แนวคิดและหลักปฏิบัติเรื่องสิทธิชุมชนก็ได้ยังคงเป็นกระแสใหญ่ในสังคมไทยปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ ของบทความนี้คือ 1) ต้องการชี้ให้เห็นประเด็นปัญหาของความรู้ที่ได้จากการประเมินผล
กระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระบบที่เป็นอยู่ปัจจุบัน อันท่าให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางนิเวศและ
ความเป็นธรรมทางสังคม    2) แสดงความส่าคัญอย่างเท่าเทียมของการใช้ความรู้ทั้งสองรูปแบบคือ ความรู้ที่
ได้จากระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System)  กับ ความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ของชุมชน (Lay Knowledge) ใน
การตัดสินใจเลือกการพัฒนาที่เป็นธรรม 
 
2.  พัฒนาการของระบบประเมินผลกระทบ 
 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของการพัฒนา การปรับเปลี่ยน
จากเกษตรกรรมชนบท สู่อุตสาหกรรมและการขยายตัวของภาคเมือง ท่าให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนจากความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติสู่มลพิษสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะนับจากประเทศไทยก้าวสู่ยุคของการพัฒนา
อุตสาหกรรมใหม่ที่เป็นอุตสาหกรรมหนักอย่างเช่น ปิโตรเคมี ท่าให้เกิดการปนเปื้อนสารพิษในสิ่งแวดล้อม
เดน่ชัดขึ้น ซับซ้อนขึ้น รุนแรงมากข้ึน ดังที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่มาบตาพุด จ.ระยอง  
 การเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจและจัดท่าโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในช่วงแรก (ก่อนปี พ.ศ.2518)  ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ท่าให้รัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2518  อันเป็นกฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับแรกของประเทศไทย มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีส่านักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นส่านักงานเลขานุการ ท่าหน้าที่ก่าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งในระยะแรก
ส่านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อยู่ภายใต้ส่านักนายกรัฐมนตรี ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2 ครั้ง ในปีพ.ศ.2521 และ 2522 ท่า
ให้ส่านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ย้ายมาสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
การพลังงาน 

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ อีไอเอ (Environmental Impact Assessment: EIA) 
เป็นการคาดการณ์ผลกระทบ และจัดท่ามาตรการลดผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการพัฒนา เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานในการอนุมัติโครงการพัฒนาที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อันมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน   เริ่มใช้ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2518 จากการประกาศใช้
พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมฉบับแรก  สามปีต่อมารายงานอีไอเอฉบับแรกได้ผ่านความเห็นชอบ จากนั้นมีการ
พัฒนาแนวทางการจัดท่ารายงานมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบอีไอเอครั้งใหญ่เมื่อมี
การประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ  .ศ .2535 ที่ได้แบ่งหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ เป็น 3 หน่วยงาน คือ ส่านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) และให้คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ตั้งคณะผู้ช่านาญการพิจารณารายงานอีไอเอ )คชก  (. เพ่ือ
เป็นการถ่วงดุลระหว่างหน่วยงานอนุญาตโครงการกับหน่วยงานทางด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายฉบับนี้ให้
ความส่าคัญกับการกระจายอ่านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ทาง สผ. จึงเริ่มให้มีศึกษาเกี่ยวกับการ
ประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) ต่อมาได้พัฒนาเป็นแนวทางการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการท่าอีไอเอ 

แม้ว่าการท่าอีไอเอจะให้ความส่าคัญกับการมีส่วนร่วม แต่ก็ยังถูกวิจารณ์ในหลายประเด็น อาทิ เรื่อง
ความไม่เป็นอิสระทางวิชาการ มีความผิดพลาดของข้อมูล ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน เป็นต้น ต่อมา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ก็ได้ก่าหนดให้มีการจัดตั้งองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม 
แต่ไม่เกิดผลในทางปฏิบัติ จนกระทั่งในปี 2546 เกิดขบวนการเคลื่อนไหวปฏิรูประบบอีไอเออย่างขนานใหญ่ 
แต่ก็ไม่เกิดผลส่าเร็จ ช่วงเวลาเดียวกันนั้นก็ได้มีการขับเคลื่อนปฏิรูประบบสุขภาพ มีการเสนอให้มีการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ หรือ เอชไอเอ (Health Impact Assessment: HIA) เพ่ือเป็นเครื่องมือสร้าง
การเรียนรู้ร่วมกันของคนในสังคมในการแสวงหาข้อมูลหลักฐานร่วมกันประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบาย
สาธารณะที่เป็นผลดีต่อสุขภาวะของประชาชนมากที่สุด ซึ่งจะช่วยเติมเต็มอีไอเอที่ถูกก่าหนดให้ท่าโดย
ผู้เชี่ยวชาญ และเฉพาะในระดับโครงการเท่านั้น  ต่อมากระแสการปฎิรูประบบอีไอเอและกระบวนทัศน์การท่า
เอชไอเอ ได้ถูกผลักดันจนมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในหมวด
สิทธิชุมชน เรียกว่า การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ อีเอชไอเอ (Environmental 
Health Impact Assessment: EHIA) ที่ต้องท่าก่อนการอนุมัติโครงการที่อาจกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 
ให้ความส่าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงให้มีการจัดตั้งองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพด้วย  ส่าหรับแนวปฏิบัติ ได้ใช้ฐานอ่านาจภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ออกเป็นประกาศกระทรวงฯ ดังนั้นแม้ว่าปัจจุบันรัฐธรรมนูญฯ ปี 2550 จะถูกยกเลิกไปแล้ว แต่ภาคส่วนต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องยังคงต้องปฏิบัติตามประกาศฯนี้อยู่ 
 
3.  ระบบอีไอเอ ระบบของผู้เชี่ยวชาญ  
 

 เจ้าของโครงการ ไม่ว่าจะเป็น โครงการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะเป็นผู้รับผิดชอบการท่า  
อีไอเอ/อีเอชไอเอ  โดยการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนไว้กับส่านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ให้เป็นผู้จัดท่ารายงาน  ส่วนการกลั่นกรองว่าโครงการใดที่
เข้าข่ายจะต้องท่าให้พิจารณาจากประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ  ส่าหรับขั้นตอนของการจัดท่า
รายงานจะต้องมีการจ่าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและจัดรับฟังความคิดเห็นเพื่อก่าหนดขอบเขตในการประเมินผล
กระทบ (public scoping) ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบ (appraisal ) และจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างผลการศึกษา (Public Reviewing) ก่อนที่จะสรุปรายงานเสนอต่อคณะ
ผู้ช่านาญการในการพิจารณาต่อไป ขั้นตอนการจัดท่ารายงานและปัญหาสรุปได้ดังแผนภาพด้านล่างนี้ 
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 แม้ว่าระบบอีไอเอปัจจุบันจะให้ความส่าคัญกับการมีส่วนร่วมของสาธารณะ แต่อ่านาจทั้งหมดยังอยู่ใน
ก่ามือของผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่ การก่าหนดบัญชีประเภทและขนาดโครงการใดที่จะต้องท่าหรือไม่ท่าอีไอเอ/อีเอช
ไอเอถูกจัดท่าโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ  คนท่าอีไอเอต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบอนุญาต รวมถึงการตัดสิน



สร้างความเป็นธรรมเชิงนิเวศผ่านกระบวนการผสานความรู้ระหว่าง ชุมชนกับผู้เชี่ยวชาญฯ : สมพร เพ็งค่่า และคณะ    5 

รายงานก็กระท่าโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งทั้งหมดนี้ที่ไม่มีผู้แทนของชุมชนร่วมเป็นองค์คณะในการร่วมตัดสินใจ 
ดังนั้นกรอบความคิด เทคนิค วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลกระทบจึงเป็นมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ
ที่แตกต่างจากมุมของชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนา แต่ที่มากไปกว่านั้นก็คือ การที่ระบบอีเอไอ
ปัจจุบันได้ก่าหนดให้เจ้าของโครงการเป็นผู้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาท่าอีไอเอโดยตรงและเป็นผู้ก่ากับการท่างาน
ตามสัญญา เป็นสาเหตุหลักที่ท่าให้นักวิชาการไม่สามารถท่าการประเมินผลกระทบได้อย่างรอบคอบรอบด้าน 
หากแต่ต้องศึกษาและเสนอมาตรการลดผลกระทบที่ทางคณะผู้ช่านาญการพิจารณารายงานอีไอเอ (คชก.) 
ยอมรับได้ เพียงเพ่ือให้ผ่านรายงาน ให้เจ้าของโครงการได้น่าไปประกอบการยื่นขอใบอนุญาตเท่านั้น 
 
4.  ความรู้ชุมชน กับ ความรู้ผู้เชี่ยวชาญ ในกระบวนการประเมินผลกระทบ 
 

 4.1 โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน 600 เมกกะวัตต์  ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  
หลังทราบข่าวว่าจะมีการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่ ชาวบ้านก็ได้มีคัดค้านในหลายวิธี 

ทั้งการยื่นหนังสือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเดินขบวนรณรงค์ ด้วยกังวลผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากพ้ืนที่นี้
เป็นพื้นที่ผลิตอาหารและโดยเฉพาะเป็นที่ผลิตอาหารอินทรีย์ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ แต่การคัดค้านของ
ชาวบ้านไม่เป็นผล รายงานอีไอเอของบริษัทได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม  

ดังนั้นชาวบ้านจึงได้ขอใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ โดยชุมชนเป็นผู้ท่าเอง เรียกว่า 
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน หรือ เอชไอเอชุมชน (Community Health Impact 
Assessment: CHIA)  กระบวนการเอชไอเอชุมชนได้ถักทอ เชื่อมร้อยผู้คนในชุมชนมาเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยกัน
ระดมความเห็นประเด็นห่วงกังวล ศึกษาข้อมูลของโรงไฟฟ้าและมลพิษที่เกิดขึ้น ท่าแผนที่ชุมชนเพ่ือให้เป็น
ขอบเขตผลกระทบและโจทย์ในการศึกษาที่ชัดเจนขึ้น ออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลหลักฐาน
ของชุมชน จัดเวทีน่าเสนอโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ค่าแนะน่า ประสานงานขอค่าปรึกษากับ
นักวิชาการในมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ในประเด็นเรื่องสารพิษ และอันตรายต่อสุขภาพ  

ผลจากการท่าเอชไอเอชุมชนของพ้ืนที่เขาหินซ้อน สะท้อนให้สาธารณะได้เห็นถึงจุดตัดของการพัฒนา
นโยบายพลังงาน กับวิถีชีวิตเกษตรกรรมที่เป็นรากฐานของประเทศ  นโยบายเรื่องพลังงานเป็นสิ่งที่หลาย
ประเทศในโลกมองว่าเป็นเรื่องส่าคัญเป็นอย่างยิ่งในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมแบบปัจจุบัน แต่ความมั่นคงทาง
อาหารก็เป็นวาระหลักอย่างหนึ่งที่หลายกลุ่มประเทศในโลกเริ่มในความส่าคัญ และคาดว่าจะเป็นวิกฤตหลัก
ต่อไปในอนาคต ชุมชนได้ท่าหนังสือไปถึงส่านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้
คณะผู้ข่านาญการพิจารณารายงานอีไอเอโครงการนี้ลงพ้ืนที่ ฟังชุมชนน่าเสนอข้อมูล และขอเข้าไปน่าเสนอใน
การประชุมพิจารณารายงานฯ ของบริษัทที่ปรึกษาด้วย ในที่สุดคณะกรรมการผู้ช่านาญการก็ไม่ผ่านรายงานอี
ไอเอของบริษัทที่ปรึกษาเนื่องจากข้อมูลจากการท่าเอชไอเอชุมชนมีน้่าหนักที่เชื่อได้ว่าส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรจริงโดยเฉพาะกลุ่มท่ีท่าเกษตรอินทรีย์  

“ประเด็นระเบียบวิธีวิทยาที่ใช้ในการประเมินผลกระทบที่น่าสนใจส าหรับกรณีนี้คือ บริษัทที่ปรึกษา
ได้ใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการคาดการณ์มลพิษทางอากาศและสรุปว่ามีผลกระทบต่อภาคเกษตรใน
ระดับต่ า ในขณะทีท่ีมชุมชน ใช้เกณฑ์การประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มาเป็นตัวคาดการณ์
ผลกระทบ ซึ่งท าให้เห็นว่าถ้ามีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่นี้จะท าให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์ไม่ผ่านการ
รับรองมาตรฐาน  ซึ่งกลุ่มนี้มีตลาดทั้งในและต่างประเทศท่ัวโลก” 
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 4.2 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมใน
อ่าวไทย ของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด  บ้านบางสาร ต .กลาย อ .ท่าศาลา  
จ.นครศรีธรรมราช 

โครงการนี้จัดอยู่ในเกณฑ์โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้อง
ท่าการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ท่าเทียบเรือมีความยาว  330 เมตร ซึ่งประกาศของ
กระทรวงทรัพยากรฯ ก่าหนด 300 เมตรขึ้นไป จัดเป็นโครงการที่อาจกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง  

บริษัทฯ เลือก ต.กลาย เป็นที่ตั้งโครงการเนื่องจากไม่เป็นพ้ืนที่ที่มีข้อจ่ากัดของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามกฎหมาย หรือเป็นพ้ืนที่ในเขตอนุรักษ์ต่างๆ ทั้งพ้ืนที่ในทะเลและพ้ืนที่บนบก   ไม่เป็นพ้ืนที่ที่มีคุณค่า
ความส่าคัญจ่าเพาะทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม สภาพการใช้ที่ดินในพ้ืนที่โครงการฯ และใกล้เคียงส่วนใหญ่
เป็นสวนมะพร้าว มีชุมชนอาศัยอยู่น้อย  ดังนั้นจึงมีความอ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
พัฒนาโครงการฯ น้อยกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ แตกต่างจากข้อมูลที่ได้จากการท่าเอชไอเอชุมชนที่จัดท่าโดยเครือข่าย
ประมงพ้ืนบ้านท่าศาลา พบว่าที่ตั้งโครงการอยู่ใกล้กับปากแม่น้่ากลายที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก เป็นระบบ
นิเวศน์ 3 น้่า คือ น้่าจืด น้่ากร่อยและน้่าเค็ม พบโลมาสีชมพูและสีเทาเข้ามาหากินใกล้ชายฝั่งอยู่บ่อยครั้ง  
บริเวณปากแม่น้่าเป็นครัวชั้นดีของสัตว์น้่าขนาดเล็ก เช่น ไรน้่าทะเล ลูกกุ้ง  ลูกปู ลูกปลา ลูกหอย ลูกหมึก 
และยังเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหน้าดิน เช่น ปลาทู หอยทุกชนิด ปลากระบอก ส่าหรับปลาที่กินสัตว์
ขนาดเล็กเป็นอาหารก็จะเข้ามาอาศัยบริเวณนี้ ท่าให้ชาวประมงมีรายได้ตลอดปี โดยชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณ
ชายฝั่งนี้ส่วนมากเป็นชุมชนมุสลิมและประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง แพปลาขนาดเล็ก จ่านวนมาก  นอกจากนี้
พ้ืนที่นี้ยังเป็นระบบนิเวศเฉพาะกล่าวคือ เป็นความสัมพันธ์ของนิเวศ เขา ป่า นา เล ที่นอกจากจะเป็นแหล่ง
อาหารอันสมบูรณ์ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นแห่งนี้
แล้ว ยังเป็นสายพานเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่อีกด้วย อีกทางหนึ่งยังสร้าง
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่มีสืบสานกันมาแต่อดีตว่าคนบนเขาจะน่าของบนเขามาแลกข้าวและอาหาร
ทะเล ในทางกลับกันในทะเลก็ต้องเอาอาหารทะเลมาแลกข้าวและของจ่าเป็นที่อาจมาจากป่า ดังนั้นที่ผ่านมา
คนทั้ง 3 จะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะว่าหากข้อต่อใดข้อต่อหนึ่งเสียหายไป ย่อมหมายถึงการไม่มีอาหารกิน
ของตนเอง  ดังจะเห็นได้ว่าท้องทะเลสิชล-ท่าศาลา ไม่ได้ให้เพียงมูลค่าแต่ยังเป็นที่สร้างคุณค่าของคน ณ ที่นี้
ด้วย 
 

  “ข้อสังเกตที่น่าสนใจส าหรับกรณีนี้คือ ข้อมูลที่ขัดแย้งกันระหว่าง บริษัทที่ระบุว่าเลือกพ้ืนที่นี้เพราะ
เป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีคุณค่าความส าคัญจ าเพาะทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ในขณะที่การศึกษาของชุมชนพบว่า
เป็นระบบนิเวศเฉพาะทั้งในทางกายภาพและมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จากการสอบถามใน
ภายหลังพบว่าทางบริษัทที่ปรึกษาได้ค้นคว้าจากข้อมูลทุติยภูมิที่ถูกบันทึกไว้ตั้งแต่ครั้ งที่พ้ืนที่นี้เผชิญกับวิกฤต
อวนลากอวนรุนจนทรัพยากรในท้องทะเลเสื่อมโทรม ชุมชนจึงรวมตัวกันต่อสู้อย่างแข็งขัน มีการออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นคุ้มครองทะเล และร่วมกันฟ้ืนฟูจนอ่าวท่าศาลามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ข้อมูลของบริษัท
ที่ปรึกษาจึงไม่เป็นปัจจุบัน” 
 ในกรณีนี้ชุมชนไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจรายงานอีเอชไอเอ อย่างเป็นทางการ แต่
ใช้วิธีเชิญผู้แทนทาง สผ. ลงพ้ืนที่ร่วมกับชุมชน เข้าฟังการน่าเสนอผลการศึกษาเอชไอเอชุมชนพร้อมกับให้
ข้อเสนอแนะ รายงานอีเอชไอเอของบริษัทฯ มีการปรับแก้ไขและส่งให้ คชก.พิจารณาใหม่อยู่หลายครั้งเป็น
ระยะเวลากว่า 2 ปี ซึ่งในช่วงแรก คชก.ก็ได้หยิบยกข้อมูลเอชไอเอชุมชนไปประกอบการพิจารณาด้วย แต่ใน
ที่สุด คชก.ก็มีมติให้ผ่านรายงานฯ จนทางชุมชนต้องออกมาเคลื่อนไหวกดดันให้ทางบริษัทฯ แถลงยุติโครงการ 
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 นอกจากนี้ยังมีอีกหลายกรณี ที่การศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงของชุมชน หากแต่
ข้อมูลของชุมชนก็ไม่มีช่องทางที่จะเสนอเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจที่เป็นทางการ 
 
5.  หลุมด าของระบบผู้เชี่ยวชาญ กรณี การปนเปื้อนตะกั่วในล าห้วยคลิตี้ 
 

ในรายงานการพัฒนามนุษย์ (Human Development Report) ของ ส่านักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Development Program: UNDP) ปี 1994 ได้กล่าวถึงความมั่นคงของ
มนุษย์ใน 7 มิติ กล่าวคือ ความมั่นคงของมนุษย์ทางเศรษฐกิจ อาหาร สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ปัจเจกบุคคล 
ชุมชน และทางการเมือง (UNDP, 1994)  ทั้ง 7 มิตินี้จะน่าไปสู่หลักการพ้ืนฐานของความมั่นคงของมนุษย์นั่น
คือ หลักการสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน (fundamental rights and freedoms) ทว่าสภาพสังคมปัจจุบัน
กลับมีการละเมิดความมั่นคงของมนุษย์ในหลายมิติ  น่าไปสู่ความไม่เป็นธรรมทางสังคม ช่องว่างทางสังคม 
และสิ่งที่แย่กว่าคือ ความคิดที่ว่าการละเมิดความมั่นคงของมนุษย์และการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์นั้น
เป็นเรื่องปกติของสังคม  กรณีศึกษา ชุมชนคลิตี้ ได้แสดงให้เห็นถึงการที่ชุมชนถูกพรากจากทรัพยากรที่ค้่าจุน
ชีวิตและท่ีเลวร้ายคือทรัพยากรนั้นถูกเปลี่ยนเป็นฆาตกรเงียบที่ท่าร้ายพวกเขาและลูกหลานเขานั่นเอง   

ชุมชนคลิตี้ได้มาตั้งรกรากอยู่บริเวณนี้มานานกว่า 100 ปี (จากการบอกเล่าของผู้อาวุโสในชุมชน) 
ชุมชนนี้มีทั้งหมด 82 ครัวเรือน ประชากรราว 327 คน โดยส่วนใหญ่เป็นชาวกระเหรี่ยงโปว์  ชาวกระเหรี่ยงกับ
ธรรมชาตินั้นมีความผูกพันกันทั้งการเป็นแหล่งอาหาร แหล่งน้่าดื่ม การใช้ชีวิต เช่น การอาบน้่า ซักผ้า  
กิจกรรมเหล่านั้นล้วนผูกพันกับแหล่งน้่าล่าห้วยทั้งสิ้น  นอกจากความผูกพันทางกายภาพแล้วยังมีความผูกพัน
ทางจิตวิญญาณที่ผ่านทางความเชื่อ ประเพณีต่างๆ  ทว่าตั้งแต่บริษัทตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) 
จ่ากัด ได้รับสัมปทานเหมืองแร่ในปี 2510 และปิดถาวรในปีพ.ศ. 2544  ระหว่างการด่าเนินการของเหมือง
ดังกล่าวได้ปล่อยสารตะกั่วลงสู่ล่าห้วยอย่างต่อเนื่อง น่ามาซึ่งความเสี่ยงและสร้างความไม่มั่นคงของมนุษย์ใน
ด้านต่างๆ  

ในด้าน ความไม่ม่ันคงของมนุษย์ทางอาหาร (Food insecurity) ล่าห้วยคลิตี้มีความหมายต่อ
ชาวบ้านคือเป็นเสมือน “ตลาด” ของชุมชน เพราะชาวบ้านสามารถหาปลา กุ้ง หอย และเก็บสมุนไพรบริเวณ
ล่าห้วยมารับประทานโดยทุกอย่างที่หามาได้นั้นไม่มีค่าใช้จ่าย  แต่เมื่อล่าห้วยปนเปื้อนตะกั่วจนห่วงโซ่อาหาร
เหล่านั้นไม่สามารถรับประทานได้เนื่องจากปนเปื้อนตะกั่วสูงเกินค่ามาตรฐานชาวบ้านจึ งต้องซื้ออาหารจาก
ภายนอก  น่ามาซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นและปัญหาหนี้สินต่อไปส่งผลให้เกิดความไม่ม่ันคงของมนุษย์ทาง
เศรษฐกิจ (Economic insecurity) ส่านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้เน้นความไม่มั่นคงของ
มนุษย์ทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องของการจ้างงานและการประกันรายได้ ซึ่งเป็นการตีความที่ค่อนข้างคับแคบ 
หากแต่การนิยามควรอิงกับชุมชนดั่งเดิมด้วย  โดยควรพิจารณาถึงวิถีความเป็นอยู่ ลักษณะการท่ามาหากิน
และการเข้าถึงทรัพยากร ดังเช่นชาวบ้านคลิตี้ที่ต้องเสี่ยงต่อภาวะการพ่ึงพิงจากภายนอก ปัญหาหนี้สิน และ
ปัญหาที่ดินท่ากิน   

นอกจากนี้ล่าห้วยที่ปนเปื้อนยังน่าไปสู่ความไม่ม่ันคงของมนุษย์ทางสุขภาพ (Health insecurity) 
ชาวบ้านเริ่มมีอาการเจ็บป่วยและพิการตั้งแต่ปี 2541 จนเกิดเป็นกระแสข่าวด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลานั้น   
กรณีคลิตี้นอกจากจะจุดประเด็นด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว  ยังเป็นการจุดชนวนให้ ตั้งค่าถามเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านที่ป่วยกับความขัดแย้งทางความรู้เกี่ยวกับตะกั่วจาก “ผู้เชี่ยวชาญ” โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณสุข  ในประเด็นความไม่ม่ันคงของมนุษย์ทางสิ่งแวดล้อม (Environmental 
insecurity) นั้นถือเป็นกรณีที่วิกฤติทั้งในแง่ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม  การปนเปื้อนในแหล่งน้่าธรรมชาติ 
ดิน สัตว์ พืช ตลอดจนห่วงโซ่อาหาร   
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ในด้านความไม่ม่ันคงของมนุษย์ทางปัจเจกบุคคล (Individual insecurity) การปนเปื้อนในล่า
ห้วยส่งผลกระทบกับชาวบ้านในชุมชนคลิตี้  โดยเฉพาะกับกลุ่มที่มีภาวะเปราะบาง  (vulnerable person) 
เช่น ผู้หญิงตั้งครรภ์ ทารก เด็ก และคนชรา ที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในหลายมิติ  ความเสี่ยงดังกล่าวน่ามาซึ่ง
ความเครียด ความกังวลใจ ความน้อยเนื้อต่่าใจ หรือแม้กระทั่งภาวะสิ้นหวัง  มิติความไม่ม่ันคงของมนุษย์ทาง
ชุมชน (Community insecurity) ตั้งแต่มีปัญหามลพิษชาวบ้านทั้งคลิตี้บนและคลิตี้ล่างมักมีความขัดแย้ง
กัน   เนื่องจากเหมืองให้การสนับสนุนโรงเรียน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของชาวบ้าน จึงท่าให้ชาวบ้านคลิตี้บน
มีสัมพันธภาพที่ดีกับเหมือง  ชาวบ้านคลิตี้ล่างเองก็เคยมีสัมพันธภาพที่ดีกับเหมือง เนื่องจากเหมืองมีโรงสีข้ าว
และให้ชาวบ้านได้สีข้าวเองโดยไม่เสียเงิน แต่เมื่อเกิดปัญหาล่าห้วยปนเปื้อน จนชาวบ้านต้องร้องเรียนและ
เรียกร้องความเป็นธรรม ท่าทีของเหมืองก็เปลี่ยนไปในทันที ความแตกแยกของชาวบ้านคลิตี้บนกับคลิตี้ล่างจึง
เริ่มเกิดข้ึน และขยายจนเป็นความขัดแย้งในชุมชนเดียวกัน 

มิติสุดท้ายคือ ความไม่ม่ันคงของมนุษย์ทางการเมือง(Political insecurity) มิตินี้จะเชื่อมโยงกับ
อ่านาจ การต่อรองอ่านาจ สิทธิอันชอบธรรมและสิทธิมนุษยชน  ในช่วงแรกที่เกิดปัญหามลพิษชาวบ้านคลิตี้
พยายามร้องเรียนกับทางเหมือง แต่เสียงเรียกร้องกลับถูกท่าให้เป็นเสียงเงียบ (silent voice of victim) อีกทั้ง
สิ่งที่ตอกย้่าเสียงเงียบอีกชั้นนั่นคือ ความเพิกเฉยและการท่างานที่ล่าช้าของภาครัฐในการฟ้ืนฟูเยียวยา
สิ่งแวดล้อมและชาวบ้าน อีกท้ังการรอคอยที่ยาวนานในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ปี 2546 เป็นระยะเวลานาน
กว่า 11 ปี (ชาวบ้านยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากปัจจุบันคดีอยู่ในชั้นศาลฎีกา)  ชาวบ้านคลิตี้ฟ้องทั้งหมด 3 
คดี มีเพียง 1 คดีที่การตัดสินสิ้นสุดแล้ว คือ คดีท่ีฟ้องกรมควบคุมมลพิษในศาลปกครอง  

ความเสี่ยงจากความรู้เป็นอีกความเสี่ยงที่มิอาจมองข้ามได้ในโลกปัจจุบัน แม้จะไม่ได้อยู่ใน 7 มิติของ
รายงานการพัฒนามนุษย์ แต่ในกรณีคลิตี้ องค์ความรู้ (body of knowledge) ได้ถูกตั้งค่าถามและถูกท้าทาย
จากหลายภาคส่วน  ส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดการตั้งค่าถามคือผลพวงที่มาจากความเสี่ยงซึ่งเกิดจากมนุษย์เป็น
ผู้สร้าง (manufactured risks) สิ่งที่เกิดข้ึนคือผลกระทบที่บางครั้งมองเห็นได้ แต่บางครั้งก็ยากที่จะคาดเดาผล
ของความรุนแรง (uncertainty) ได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดทอนชุดความรู้เหลือเพียงแค่ชุดความรู้ที่มีความ
ถูกต้องเพียงชุดเดียว ซึ่งคือชุดความรู้ของ “ผู้เชี่ยวชาญ” (expert knowledge/system) โดยชาวบ้านเองก็
เชื่อมั่น (trust) กับระบบดังกล่าว (Anthony Giddens, The Consequences of Modernity, 1991)  
ความรู้นี้เองจึงเป็นความรู้ที่อันตรายหากความรู้ถูกเชื่อมโยงไปกับการตัดสินใจเชิงนโยบาย  ในกรณีคลิตี้ 
ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ (เช่น นักวิทยาศาสตร์ แพทย์ วิศวกรเหมืองแร่ นักเศรษฐศาสตร์)  อาจมองเรื่องความ
คุ้มทุนทางเศรษฐกิจมากกว่าต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งผลของแนวทางดังกล่าวอาจน่าไปสู่
การขยายพ้ืนที่การให้สัมปทานเหมืองแร่หรือการวินิจฉัยว่าชาวบ้านเป็นโรคที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตะกั่ว  ทั้งนี้
ความรู้ดังกล่าวถูกท้าทายจากชุดความรู้ใหม่  โดยเฉพาะความรู้ชาวบ้าน (lay knowledge) ที่สามารถเติมเต็ม
และตรวจสอบชุดความรู้ของผู้เชี่ยวชาญได้ น่าไปสู่องค์ความรู้ที่สมบูรณ์และการตัดสินใจเชิงนโยบายที่รอบ
ด้านขึ้น  ซึ่งกรณีคลิตี้นั้นต้องการชุดความรู้ทั้ง 2 แบบนี้  โดยผู้เชี่ยวชาญและชาวบ้านต้องสานเสวนา 
(dialogue) และรับฟังซึ่งกันและกัน  ดังนั้นกระบวนการสานเสวนา (the process of dialogue) จึงมี
ความส่าคัญมาก  กระบวนการนี้จะน่าไปสู่การไตร่ตรองสะท้อนคิดทางสังคม (social reflexivity) ร่วมกัน  ซึ่ง
ไม่ใช่แค่การได้ความรู้เชิงวิชาการเท่านั้น ยังน่าไปสู่การเห็นอกเห็นใจกัน รับรู้ความทุกข์ร่วมกัน เพ่ือการก้าวไป
ข้างหน้าอย่างยั่งยืน 
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6.  ข้อท้าทายของการประสานความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับคนทั่วไป 
 

แม้ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกถ่ายทอดผ่านระบบผู้เชี่ยวชาญนั้นจะมีความส่าคัญ แต่ปัจจุบัน
นักวิทยาศาสตร์เองก็ออกมายอมรับว่ายังมีข้อจ่ากัดและพ้ืนที่ไม่รู้ยังมีอยู่อีกมาก ในขณะที่ความรู้ที่เกิดจาก
ประสบการณ์ของผู้คนที่มีวิธีการเรียนรู้และระบบการถ่ายทอดความรู้ในอีกแบบหนึ่งก็มีความส่าคัญไม่น้อย ดัง
จะเห็นได้จากกรณีศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น อย่างไรก็ตาม ความรู้ทั้งสองประเภทนี้แตกต่างกัน  ขณะเดียวกันก็
สามารถเติมเต็มให้เป็นความรู้ที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพ่ือลดความไม่เป็นธรรมที่เกิดจากการพัฒนา ในการนี้จึงมี
ความท้าทายส่าคัญอยู่ 3 ประการ ได้แก่ 
 1) วิธีวิทยาในการสร้างความรู้ร่วม )co-production of knowledge( 
 2) การปฏิรูประบบที่เอ้ือให้เกิดการสร้างความรู้ร่วมกันได้อย่างเป็นอิสระปราศจากการครอบง่าของ
กลุ่มทุนหรือผลประโยชน์ในทางการเมืองเฉพาะกลุ่ม  
 3) การอภิบาลกระบวนการนโยบายที่ก่ากับให้ผู้ก่าหนดนโยบายและหน่วยงานอนุญาตใช้ความรู้อย่าง
รอบด้านประกอบการตัดสินใจ ที่สร้างความเป็นธรรมทางสังคม 
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