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	 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน	ขนาด	150	เมกะวตัต์1 
ของบริษัท	ทีพีไอ	 โพลีน	 เพาเวอร์	จํากัด	 (มหาชน)2	 เป็นผล 
สืบเนื่องมาจากนโยบายการจัดการพลังงานของประเทศ	ตาม
กรอบการจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย	
(PDP)3	 	 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ	 (กพช.)	 	ผลจากการจัดทํา	PDP	ดังกล่าว	
ได้นํามาสู ่การพัฒนาและการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าจาก
เชื้อเพลิงต่างๆ	รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าฯ	ของบริษัททีพีไอฯ 
ซึ่งตั้งอยู ่ในพื้นที่อําเภอมวกเหล็ก	 จังหวัดสระบุรี	 และใช้
ถ่านหินเป็นหนึ่งในเชื้อเพลิงหลัก	 	ก่อนนํามาซึ่งการคัดค้าน
ของประชาชนในพ้ืนท่ี	 โดยหนึ่งในประเด็นสําคัญของการ
คัดค้านคือกระบวนการจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 (EHIA)4	 ของโครงการฯ	ซึ่งได้
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้ชํานาญการ	 (คชก.)	

1  ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกยอ่วา่ “โรงไฟฟา้ฯ 150 เมกะวตัต”์

2  ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกยอ่วา่ “บรษัิททีพีไอ โพลีนฯ"

3  Thailand Power Development Plan: PDP; ทัง้นี ้ใน PDP ซึง่เป็นแผนแมบ่ทในการจดัหา
พลงังานไฟฟ้าของประเทศในระยะยาว 20 ปี ไดร้ะบถุึงการสรา้งความมั่นคงและเพียงพอ
ตอ่ความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ ตลอดจน การรองรบัการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ  
รวมถงึคณุภาพชีวิตของประชาชน โดยแผน PDP ฉบบัใหมมี่การวางแผนใชพ้ลงังานอยา่ง
เป็นระบบ การบรหิารจดัการแหลง่พลงังานท่ีเหมาะสม มีการกระจายใชเ้ชือ้เพลงิอยา่งสมดลุ 
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการใชพ้ลงังานหมนุเวียนมาร่วมผลิต
ไฟฟา้ เพ่ือสรา้งความมั่นคงดา้นพลงังาน เศรษฐกิจท่ีมั่งคั่งและสงัคมไทยท่ียั่งยืนในอนาคต.

4  Environmental Health Impact Assessment (EHIA).

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	 (สผ.)	 เมื่อวันที่	28	กันยายน	2560	และคณะ
กรรมการกาํกบักจิการพลังงาน	 (กกพ.)	 ได้มีการประชุมเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบการอนุญาตประกอบกิจการพลังงานผลิต
ไฟฟ้าแลประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าไปเมื่อ 
วันศุกร์ที่	 7	 ธันวาคม	2561	ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ได้
ยื่นหนังสือพร้อมด้วยข้อมูลเพื่อคัดค้านการอนุมัติโครงการ 
ดังกล่าวต่อ	กกพ.	มาโดยตลอด
	 ท้ังนี้	 ข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบทาง 
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ	 (Environmental	 and	Health	
Impact	Assessment	(EHIA))		ของโครงการดงักล่าวระบวุ่า	
บรษิทัทพีีไอ	โพลนี	เพาเวอร์	จาํกดั	(มหาชน)	ซึง่เป็นบรษิทัใน
กลุ่มบริษัททีพีไอ	โพลีน	จํากัด	(มหาชน)5	จะก่อตั้งโครงการ 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน	ขนาด	150	 เมกะวัตต์	 โดยมีพื้นที่
โครงการประมาณ	21.99	ไร่	หรอื	35,190	ตารางเมตร		ผลติ
ไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงถ่านหินและเชื้อเพลิงจากขยะ	หรือ	RDF6 
โดยแบ่งออกเป็น	3	กรณ	ีคอื	กรณทีี	่1	การใช้เชือ้เพลงิถ่านหิน	
100%	กรณีที่	2	การใช้เชื้อเพลิงขยะ	RDF	75%	และถ่านหิน	

5  ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกยอ่วา่ “บรษัิททีพีไอฯ”

6  (Refuse Derived Fuel (RDF) คือเชือ้เพลิงจากขยะ โดยน�าขยะมลูฝอยท่ีผ่านการ 
คดัแยกแลว้มาผา่นกระบวนการแปรรูปและจดัการเพ่ือปรบัปรุงคณุสมบติัทางกายภาพ
และคณุสมบตัทิางเคมี ใหก้ลายเป็นเชือ้เพลงิขยะ.
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25%	และกรณทีี	่3	การใช้	เชือ้เพลงิขยะ	RDF	100%		โรงไฟฟ้าฯ 
150	 เมกะวัตต์แห่งนี้จึงเข ้าข ่ายประเภทโครงการ	 ลําดับ
ที่	 11.1	หรือ	 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน
และเชื้อเพลิง	RDF	 เป็นเชื้อเพลิง	ซึ่งมีขนาดกําลังผลิตกระแส
ไฟฟ้ารวมตั้งแต่	100	 เมกะวัตต์	ขึ้นไป	ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	เรือ่ง	กาํหนด
ประเภท	 ขนาดและวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการท่ี
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง	ทั้งทางด้าน
คุณภาพ	 สิ่งแวดล้อม	 ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ	 ท่ี 
ส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	หรือเอกชน	ส่งผลให้โครงการจะ
ต้องจัดทํารายงาน	EHIA	 	บริษัททีพีไอ	 โพลีนฯ	ผู้เป็นเจ้าของ
โครงการจึงมอบหมายให้บริษัททอพ-คลาส	คอนซัลแทนท	์ 
จํากัด	 เป็นผู้ทําการศึกษาจัดทํารายงาน	EHIA	ก่อนจะนํามา
ซึ่งกระบวนการให้ความเห็นชอบ	อย่างไรก็ดีหน่วยงานภาครัฐ 
และประชาชนในพืน้ที่	รวมถงึนกัวชิาการและผูเ้ชีย่วชาญในสาขา
ทีเ่ก่ียวข้องมีข้อโต้แย้งซึง่แสดงความห่วงใยต่อผลกระทบท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ	และได้ทําการยื่นเอกสารคัดค้าน
การอนุมัติอนุญาตโครงการหลายครั้ง
	 โดยประเด็นหลักในรายงาน	EHIA7	ที่ทําให้ประชาชน 
ในพื้นที่คัดค้านการดําเนินโครงการดังกล่าว	ได้แก่
	 1.			กระบวนการการศึกษาและจัดทํารายงาน	EHIA	ขาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย
	 2.	การสือ่สาร	ประชาสมัพนัธ์	ตลอดจนการให้ข้อมลูต่อ
ประชาชนมีความคลุมเครือ	ไม่ชัดเจน
	 3.	การศึกษาผลกระทบอ้างอิงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง	ทําให้
ขาดความน่าเชื่อถือ
	 4.	หวัข้อผลกระทบทีท่าํการศกึษาไม่ครอบคลุมเพยีงพอ
	 5.	ขนาดพื้นที่ที่ทําการศึกษาไม่ครอบคลุมเพียงพอ	
	 6.	ขาดการศกึษาผลกระทบทีอ่าจมต่ีอระบบนเิวศ	ทัง้ที่
เป็นส่วนสําคญัซึง่ส่งผลทัง้ต่ออาชพี	คณุภาพชวีติของประชาชนใน
พื้นที่	และสภาพแวดล้อม
	 7.	ขาดการประเมินต้นทนุทางเศรษฐกจิทีป่ระชาชนต้อง
แบกรับจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
	 8.	ขาดการศึกษาด้านมลพิษสะสมในพื้นที่
	 9.	 กกพ.	 ไม่ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะ

7	ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้ชํานาญการ	 (คชก.)	 สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(สผ.)	และคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน	(กกพ.)	โดย
ได้มีการประชุมวาระเพื่อพิจารณาเห็นชอบเมื่อวันศุกร์ที่	7	ธันวาคม	2561	ขณะที่ประชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้ยืน่หนงัสอืพร้อมด้วยข้อมลูเพ่ือคดัค้านการอนมุติัโครงการดังกล่าวต่อ	กกพ.	มาโดยตลอด.

กรรมการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนผูม้ส่ีวนได้เสยี	ก่อนทีจ่ะมมีตเิหน็
ชอบโครงการ
	 หนงัสอืเล่มนี	้จงึเป็นการรวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัพืน้ทีอ่าํเภอมวกเหลก็	
ทัง้ในมติภิมูศิาสตร์	สภาพพืน้ที	่ลกัษณะทางกายภาพ	วถิชีวีติ	เศรษฐกิจและ
วฒันธรรมการยงัชพีของประชาชนในพืน้ทีโ่ดยสงัเขป	โดยเน้นทีค่วามสําคญั
ของความหลากหลายทางชีวภาพ	ความสําคัญของอาชีพเลี้ยงโคนมอันเป็น
อตัลักษณ์ของมวกเหล็ก	และ	ความสาํคัญของอาชพีเกษตรกรรม	พร้อมด้วย
ข้อคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีต่อความเป็น	“มวกเหล็ก”	และโครงการ
อุตสาหกรรมในพื้นที่ที่นําความเปลี่ยนแปลงมาสู่พื้นที่		
	 นอกจากนั้น	 เนื้อที่หลายสิบหน้าของบทที่	5	ในหนังสือเล่มนี	้คือ
รายงานการศึกษาวิจัย8	ของนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่ได้ประเมินผลกระทบ
ของไนโตรเจนไดออกไซด์ที่ส่งผลต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นทั้งอาชีพ
หลกัของประชาชนจาํนวนมากในพืน้ทีแ่ละเป็นแหล่งผลตินํา้นมทีส่าํคญัของ
ประเทศไทย	รวมถงึเกษตรกรรมอืน่ๆ	ในพ้ืนที	่โดยทาํการประเมนิการปลดปล่อย 
และแพร่กระจายของไนโตรเจนไดออกไซด์ทัง้จากการจราจร	จากโรงงานอืน่ๆ	 
ท่ีมอียูแ่ล้วในปัจจบุนั	และ	จากโรงไฟฟ้าฯ	150	เมกะวตัต์ของบรษิทัทพีไีอ 
โพลีนฯ	 โดยทําการประเมินผลมลพิษสะสมและความเสียหายอันเกิดจาก
มลพษิสะสม	โดยใช้แบบจาํลองการแพร่กระจายมลพษิอากาศ	AERMOD	ซึง่
เป็นท่ียอมรับในแวดวงวิชาการ	และถูกใช้ประกอบการตัดสินใจของภาครัฐ 
ในการอนุมัติการดําเนินโครงการต่างๆ	ในประเทศสหรัฐอเมริกา	รวมถึงได้
ถูกใช้ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน		
	 สาํหรับโคนมนัน้ทําการประเมนิผลกระทบของไนโตรเจนไดออกไซด์
ในบรรยากาศต่อฟาร์มโคนมท่ีคณะวิจัยมีฐานข้อมูลตําแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม
โคนมทั้งสิ้น	599	ฟาร์มนั้น	 (อย่างไรก็ดี	อําเภอมวกเหล็กมีฟาร์มโคนมถึง	
1,200	ฟาร์ม	แต่คณะวิจัยไม่มีฐานข้อมูลท้ังหมด)	พบว่าหากประเมินการ 
ปลดปล่อยมลพษิจากแค่การจราจรเพยีงอย่างเดยีวจะพบว่าความเข้มข้นเฉลีย่ 
24	ชัว่โมงของไนโตรเจนไดออกไซด์ท่ีเกนิ	10	ไมโครกรมั	ต่อ	ลกูบาศก์เมตร	 
ซึ่งเป็นค่าที่จะทําให้โคนมตายก่อนวัยอันควรเพิ่มขึ้น	1.4%	นั้นเกิดขึ้น
เฉพาะฟาร์มโคนมที่อยู่ใกล้ๆถนนใหญ่เท่านั้น	ซึ่งคณะวิจัยประเมินว่าสร้าง
ความเสียหายต่อผู้ประกอบอาชีพฟาร์มโคนมประมาณ	36.69	ล้านบาท
ต่อปี	 อย่างไรก็ดีหากประเมินการปลดปล่อยและการแพร่กระจายของ
ไนโตรเจนไดออกไซด์จากแหล่งกําเนิดประเภทโรงงานและโรงไฟฟ้าที่มีอยู่
ในปัจจุบัน	และ	 เพ่ิมการปลดปล่อยในอนาคตจากโรงไฟฟ้า150	 เมกะวัตต์
เข้าไปด้วยแล้วจะทําให้เกิดความเสียหายจากมลพิษที่ทําให้โคนมตายก่อน
วัยอันควรเพ่ิมขึ้นจากเดิมอีกถึง	326	ล้านบาท	และ	336	ล้านบาท	ต่อป ี

8  ธนพล	เพ็ญรัตน์	และวิน	ไตรวิทยานุรักษ์,“การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก 
โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ขยะ	อ.	มวกเหล็ก	จ.สระบุรี	โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน”,	คณะวิศวกรรมศาสตร	์
มหาวิทยาลัยนเรศวร	:	2562,	55	หน้า.
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ตามลําดับ	กล่าวคือการปลดปล่อยไนโตรเจนไดออกไซด์จาก
แหล่งกําเนิดอุตสาหกรรมได้เพิ่มพื้นที่เสี่ยงต่อผลกระทบ
ต่อการตายก่อนวัยอันควรของโคนมมากขึ้นถึง	 10	 เท่าตัว 
ทั้งน้ีเน่ืองจากความเข้มข้นเฉลี่ย	 24	ชั่วโมงของไนโตรเจน
ไดออกไซด์ที่เกิน	10	 ไมโครกรัมไปมาก	และเกิดมลพิษเกิน
ค่าดังกล่าวหลายครั้งต่อปี	กระทบต่อฟาร์มโคนมที่กระจาย
อยูท่ัว่ไป	(ไม่แต่เฉพาะฟาร์มท่ีอยูติ่ดถนนเท่านัน้)	และขอบเขต
ผลกระทบกว้างไกลแม้ฟาร์มโคนมที่อยู่ห่างจากโรงงานถึง	30	
กิโลเมตร	ก็ยังได้รับผลกระทบ	
	 ในทาํนองเดยีวกนัสาํหรบัผลกระทบจากการตกสะสม
ของกรดไนตรกิจากไนโตรเจนไดออกไซด์ต่อพืน้ทีเ่กษตรกรรม
และพื้นที่ที่สามารถทําฟาร์มเกษตรกรรมในอนาคต	โดยการ
ประเมินพื้นที่ที่ค่าการตกสะสมของกรดเกิน	200	 โมล	ต่อ	
เฮกตาร์	ต่อ	ปี	ที่เสี่ยงต่อการรั่วไหลของอลูมิเนียมจากดิน	จะ
พบว่าหากพจิารณาความเสีย่งทีเ่กดิจากไนโตรเจนไดออกไซด์
ทีป่ล่อยจากการจราจรเพยีงอย่างเดยีวจะมพีืน้ทีเ่สีย่งดงักล่าว
ประมาณประมาณ	42.86	ตารางกิโลเมตร	อย่างไรก็ดีหาก
ประเมินการปลดปล่อยและการแพร่กระจายของไนโตรเจน
ไดออกไซด์ดจากแหล่งกําเนิดประเภทโรงงานและโรงไฟฟ้า
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	และ	 เพิ่มการปลดปล่อยในอนาคตจากโรง
ไฟฟ้า150	 เมกะวัตต์เข้าไปด้วยแล้ว	พื้นที่เสี่ยงดังกล่าวจะ
ขยายเพิ่มขึ้นเป็น	246	และ	249	ตารางกิโลเมตร	ตามลําดับ	
กล่าวคอืการปลดปล่อยไนโตรเจนไดออกไซด์จากแหล่งกําเนดิ
อุตสาหกรรมได้เพิ่มพื้นที่เสี่ยงต่อผลกระทบจากการตกสะสม
ของไนโตรเจนไดออกไซด์มากขึ้นถึง	6	เท่าตัว
	 เพื่อการจัดการความเสี่ยงที่รอบคอบและเป็นธรรม
ต่อประชาชนกลุม่อาชพีการเลีย้งโคนม	และ	เกษตรกรรม		งาน
วิจยัเสนอให้ทําการทบทวน	EIA/EHIA	เพือ่หาการปลดปล่อยที่
เหมาะสมในแบบกรณี	Non-attainment	Area		ของกฎหมาย	
Clean	Air	Act		ของประเทศสหรัฐอเมรกิา	โดยคํานงึถงึความ
สามารถในการรบัมลพิษได้ของพ้ืนที	่รวมถงึกจิกรรมของชุมชน
ที่จําเป็นต้องพึ่งพาอากาศสะอาด	และควรปรับแก้ใบอนุญาต
โรงงานให้ลดการปลดปล่อยมลพิษจนถึงระดับที่ชุมชนและ
อุตสาหกรรมจะอยู่ร่วมกันได้โดยที่ไม่ผลักภาระให้ชุมชน	ที่
สําคญัคอืไม่ควรอนมุตัอินญุาตให้มโีรงงานทีป่ลดปล่อยมลพษิ
เพิ่มเติมอีกหากไม่สามารถควบคุมการปลดปล่อยมลพิษให้ไม่
กระทบระบบนิเวศเศรษฐศาสตร์ของชมุชนได้		นอกจากนีค้วร

ต้องมกีารชดเชยและประกนัความเสีย่งอนัเกดิจากผลกระทบ
นเิวศเศรษฐศาสตร์ต่ออาชีพการเลีย้งโคนมและฟาร์มเกษตรกรรม
อื่นๆ	จากการปลดปล่อยมลพิษ	ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งโรงงานผู้ก่อให้
เกดิมลพษิและหน่วยงานรฐัผูอ้นมุตัอินญุาตต้องรบัผดิชอบ	ทัง้
ต่อผลกระทบทีเ่กดิขึน้แล้วจากอดตีถงึปัจจบุนัและผลกระทบท่ี
อาจเกิดขึ้นในอนาคต		
	 ท้ังหมดนี	้เพือ่ให้หน่วยงานผูร้บัผดิชอบและมอีาํนาจ
หน้าที่ในการพิจารณาโครงการ	บริษัททีพีไอฯ	พาวเวอร์	และ
บริษทัทพีไีอฯ	ผูเ้ป็นเจ้าของโครงการ	ตลอดจนสาธารณชน	ได้
ร่วมกันทบทวนและพจิารณาถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนอกีคร้ัง	
เพ่ือนาํไปสูก่ารหาทางออกจากปัญหาความขดัแย้งและผลกระทบ

เหล่านี้ต่อไป		

  

ABSTRACT

บทคัดย่อ

 The	 150	MW	 thermal	 power	 plant	 project1 
belonging	to	the	TPI	Polene	Power	Public	Company	
Limited2	 has	 been	 set	 up	 under	 Thailand’s	 energy	
management	 policy	 in	 accordance	with	 the	 Power	

1	 Hereby	called	“150	MW	Power	Plant”

2	 Hereby	called	“TPI	Power	Company”

Development	 Plan	 (PDP)3	 framework.	 It	 has	 been	
approved	 by	 the	 National	 Energy	 Policy	 Council 
(NEPC).	 The	 provisions	 in	 the	 PDP	 enable	 and	 
accredit	the	development	and	investment	in	power	
plant	projects	in	Thailand	using	various	fuel	sources.	

	 This	 includes	 the	 TPI	 Power	 Company’s	
power	plant	located	in	Muak	Lek	district,	Saraburi	
province,	which	uses	coal	as	one	of	the	key	fuel	
sources.	 The	 project	 has	 come	 under	 dispute	
due	 to	 the	opposition	filed	by	 the	 local	people	
in	Muak	Lek	area,	with	a	key	point	of	contention	
being	the	process	for	preparing	the	Environmental	
Health	 Impact	 Assessment	 (EHIA)	 report.	 Amidst	
the	 local	 peoples’	 objections	 to	 the	 proposed	
project,	 the	 report	was	 approved	 by	 the	 expert	
committee	of	the	Office	of	Natural	Resources	and	
Environmental	 Policy	 and	 Planning	 (ONEP)	 and	
the	Energy	Regulatory	Commission	(ERC)	following	
a	meeting	for	approval	held	on	December	7,	2018.	

	 The	 Environmental	 and	 Health	 Impact	 
Assessment	(EHIA)	of	the	project	states	that	the	TPI	
Polene	Power	Public	Company	Limited	-	a	subsidiary 
of	TPI	Polene	Public	Company	Limited	group4,	will	
establish	a	150	MW	thermal	power	plant	with	a	
project	area	of			approximately	21.99	rai	or	35,190	

3	 Thailand	Power	Development	Plan:	PDP,	a	Master	Plan	for	procuring	
long-term	electric	power	for	20	years,	envisions	the	creation	of	a	stable	and	
adequate	supply	mechanism	that	meets	the	electricity	demand	and	supports	
the	country's	economic	and	social	development	as	well	as	uplifting	the	
peoples’	quality	of	life.	The	new	PDP	espouses	systematic	energy	planning	
and	management	with	a	focus	on	moving	towards	appropriate	energy	sources	
with	a	well-balanced	fuel	distribution	and	efficient	electricity	production.	It	
emphasises	the	usage	of	renewable	energy	sources	for	electricity	production	
for	energy	security,	wealthy	economy	and	sustainable	Thai	society.

4	 Hereby	called	“TPI	Company”
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	 3.	The	study	of	the	impact	of	the	project	
used	 incorrect	 references,	 thereby	 negatively 
impacting	 the	 credibility	 of	 the	 information	 
referenced.

	 4.	The	study	of	the	impact	of	the	project	
does	not	provide	a	comprehensive	analysis	of	its	
potential	impacts.

	 5.	The	study	area	size	is	not	large	enough	
to	cover	areas	that	would	be	potentially	affected.

	 6.	 The	 study	 has	 ignored	 the	 potential	
impact	on	the	ecosystem	of	the	area	which	will	
ultimately	affect	the	occupation	and	the	quality	
of	 life	 of	 people	 living	 there	 as	well	 as	 on	 the	
environment.

	 7.	 The	 study	 has	 not	 considered	 the	 
economic	 burden	 caused	 by	 the	 project	 which	
would	need	to	be	shouldered	by	the	local	people.

	 8.	The	study	has	ignored	taking	into	account	
the	 cumulative	 environmental	 pollution	 in	 the	
area	due	to	the	project.

	 9.	 The	 Energy	 Regulatory	 Commission	
(ERC)	 has	 not	 acted	 in	 accordance	 with	 the	 
recommendations	of	the	public	hearing	committee	
of	interested	parties	before	approving	the	project.

	 This	book	presents	information	about	the	
Muak	Lek	district	in	terms	of	its	geography,	physical	
features	and	the	way	of	life,	economy	and	culture	
of	its	people.	It	emphasises	the	importance	of	local	
biodiversity	 and	of	 agriculture	 and	dairy	 farming	
-	the	identity	of	Muak	Lek	district	-	and	the	local	
peoples’	sentiments	and	opinions	around	industrial	
projects	that	bring	changes	in	Muak	Lek.

square	meters	and	will	generate	electricity	using	coal	and	
waste	fuel	or	RDF5	as	fuel	sources	in	three	operational	
modalities:	case	1	-	using	100%	coal	fuel,	case	2	-	using	
75%	RDF	25%	coal,	and	case	3	-	using	100%	RDF.	This	
power	plant	 is	 therefore	classified	as	Project	Type	No.	
11.1	-	an	electricity	plant	using	coal	and	RDF	as	fuels	with	
a	total	power	generation	capacity	of	100	MW	or	more.	

	 According	to	the	attachment	to	the	Notification	
of	the	Ministry	of	Natural	Resources	and	Environment	
regarding	 the	 type,	 size,	 and	 practice	method	 for	
government,	state	enterprises,	and	the	private	sector’s	
projects	or	businesses	which	may	cause	severe	impacts 
to	 the	 community	 in	 terms	 of	 the	 quality	 of	 the	
environment,	 natural	 resources	 and	 health,	 the	
concerned	government,	state	enterprise,	or	private	
sector	of	the	project	is	required	to	prepare	the	EHIA	
report.	The	TPI	Power	Company,	the	owner	of	the	
project,	 therefore,	 assigned	 Top-Class	 Consultants	
Co.,	Ltd.	to	conduct	and	prepare	the	EHIA	report	for	
the	project	approval.	However,	government	agencies	
and	 the	 people	 in	 the	 area	 as	well	 as	 academics	
and	experts	in	relevant	fields	have	expressed	their	
reservations	 and	 concerns	 for	 possible	 impacts	 of	
the	 project	 with	 documents	 opposing	 the	 project	
approval	submitted	several	times.

 The key points in the EHIA report that led to 
the local peoples’ opposition to the project are:

	 1.	The	study	process	and	the	preparation	of	
the	EHIA	report	lacked	the	participation	of	the	local	
people	who	are	among	the	project	stakeholders.	
	 2.	There	is	a	lack	of	clarity	in	the	communication	
and	 information	 provided	 to	 the	 public	 about	 the	
project.

5	 Refuse	Derived	Fuel	(DRF)	is	fuel	produced	from	waste,	by	separating	waste	
and	feeds	the	waste	in	the	process	to	improve	physical	and	chemical	properties	
in	order	to	make	waste	fuel.

	 In	addition,	dozens	of	pages	in	Chapter	5	of	
this	 book	 focus	 on	 the	 research	 study6	 carried	 out	
by	expert	scholars	 to	assess	 the	 impact	of	nitrogen	 
dioxide	on	dairy	farming,	which	is	the	main	occupation	
of	many	people	in	the	area	and	an	important	source	
of	milk	 production	 in	 Thailand.	 The	 study	 involved	
evaluating	the	release	and	spread	of	nitrogen	dioxide 
from	 traffic,	 existing	 plants	 and	 the	 proposed	 150	
MW	 power	 plant.	 The	 evaluative	 projection	 of	 the	 
cumulative	 pollution	 and	 the	 ensuing	 damage	 was	
carried	out	using	the	AEROMOD	air	pollution	diffusion	
model	widely	accepted	in	the	USA	and	Thailand.

	 Based	on	the	evaluation	of	the	atmospheric	
effects	of	nitrogen	dioxide	carried	out	 in	559	out	of	
1,200	dairy	 farms	 in	Muak	Lek	district,	 it	was	 found	
that	 the	 average	 24-hour	 concentration	 of	 nitrogen	
dioxide	 from	 vehicular	 traffic	 alone	 that	 exceed	 10	
micrograms	per	cubic	meter	will	raise	the	premature	
death	of	dairy	cows	by	1.4%7,	only	occurs	 in	 farms	
near	 the	main	 roads.	 The	 research	 team	 estimates	
that	this	will	cause	damages	of	value	at	about	36.69	
million	baht	per	year	to	dairy	farm	businesses.

	 However,	the	emission	and	spread	of	nitrogen	
dioxide	 from	 the	 industrial	 sources	 like	 the	 existing	
plants	 and	 power	 plants,	 including	 that	 from	 the 
proposed	 150	 MW	 power	 plant,	 is	 projected	 to	 
contribute	 to	 additional	 premature	 deaths	 of	 dairy	
cows,	 incurring	additional	damages	at	values	of	326 
million	baht	and	336	million	baht	per	year,	respectively.	
In	other	words,	the	nitrogen	emission	from	industrial	
sources	will	result	in	a	tenfold	increase	in	expanse	of	
areas	with	high	risk	of	premature	death	of	dairy	cows.	

6	 Tanapon	Penrat	and	Win	Trivitayanurak,	“Assessment	of	the	environmental	
impact	of	coal-fired/RDF	power	plants,	Muak	Lek	district	Saraburi	province,	and	
public	participation“,	Faculty	of	Engineering,	Naresuan	University,	2019,	55	pages.

7	 Cox	et	al,	2016.

This	is	due	to	the	24-hour	average	concentration	
of	nitrogen	that	exceeds	10	micrograms	several	
times	 of	 the	 year,	 that	 even	 affects	 the	 dairy	
farms	situated	beyond	the	vicinity	of	main	roads.	
The	extent	of	the	impact	area	is	deemed	to	be	
large,	affecting	farms	as	far	away	as	30	kilometers	
from	the	point	sources.	

	 Similarly,	an	analysis	of	risks	for	potential	
agricultural	lands	was	carried	out	by	evaluating	
the		effects	of	nitric	acid	deposition	in	the	soil.	
By	 evaluating	 the	 areas	where	 acid	 deposition	
would	exceed	200	mol	per	hectare	per	year	with	
an	 added	 risk	 of	 aluminum	 leakage	 from	 the	
soil,	 it	 is	estimated	that	an	area	approximately	
42.86	square	kilometres	would	be	put	under	risk	
by	 traffic	 induced	 nitrogen	 dioxide	 alone.	 This	 
figure	 significantly	 increases	 to	 246	 and	 249	
square	kilometres	if	the	nitrogen	dioxide	emission	
from	 the	 existing	 as	 well	 as	 future	 emissions	
from	 the	 proposed	 150	 MW	 plant	 are	 taken	
into	consideration.	Thus,	the	release	of	nitrogen	 
dioxide	from	industrial	sources	will	increase	the	
risk	area	for	negative	impacts	by	6	times.

	 In	order	to	put	in	place	a	comprehensive	
risk	management	strategy	for	people	that	would	
be	directly	affected	by	the	project	-	those	working	
in	 dairy	 farming	 and	 agriculture	 -	 this	 research	
proposes	 a	 revision	 of	 the	 EIA/EHIA	 to	 make	
way	 for	 a	 suitable	 release	 of	 a	 nonattainment	
area,	as	defined	 in	 the	United	States	Clean	Air	
Act,	that	considers	the	capability	of	the	areas	to	 
receive	pollution	and	 the	community	activities	
requiring	clean	air.

76 มวกเหล็ก เมืองนมดีของทุกคน



บทน�า
	 จดุเริม่ต้นของหนงัสอืเล่มนี	้เกดิ
ขึ้นจากผู้คนหลากหลายสาขาอาชีพใน
นามชาวอําเภอมวกเหลก็	จงัหวดัสระบรุ	ี
และเครือข ่ายนักวิชาการตลอดจน 
ผู ้ท่ีทํางานด้านส่ิงแวดล้อม	 ที่มีความ
ห่วงใยและวิตกต่อผลกระทบในหลาก-
หลายมิติ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น	 จากการ
ดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน	
150	เมกะวัตต์1	ของบริษัททีพีไอ	โพลีน	
จํากัด	 (มหาชน)2	ซึ่งได้คณะกรรมการ 
ผูชํ้านาญการ	(คชก.)	สํานกังานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม	 (สผ.)	และคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน	 (กกพ.)	 ได้ให้
ความเห็นชอบต่อรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการ
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ	 (EHIA) 3	 ไปเมื่อวันศุกร ์ที่	 
7	 ธันวาคม	 25614	 ท่ามกลางเสียง
คัดค้านของประชาชนในพื้นที่
	 	 	 	 	 	 เนือ่งจากแม้ตวัโครงการโรงไฟฟ้าฯ	 
150	เมกะวัตต์ดังกล่าว	จะตั้งอยู่ในเขต
พืน้ทีข่องอําเภอแก่งคอย	จงัหวดัสระบรุ	ี	
แต่ในความเป็นจรงิแล้ว	พืน้ทีแ่ละชมุชน
ที่อยู ่แนบชิดและเสี่ยงต ่อการได้รับ 

1 ต่อไปนี้จะเรียกย่อว่า	 “โรงไฟฟ้าพลังความร้อน	 150	
เมกะวัตต์”

2  ต่อไปนี้จะเรียกย่อว่า	“บริษัททีพีไอ	โพลีนฯ”

3	ต่อไปนี้จะเรียกย่อว่า	“รายงาน	EHIA”

4 สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน,	“คําชี้แจง
เรื่องการอนุมัติ/อนุญาต	 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน	
ขนาด	150	 เมกะวัตต์	 ของบริษัททีพีไอ	 โพลีน	 เพาเวอร์	
จํากัด	 (มหาชน)	ตําบลทับกวาง	อําเภอแก่งคอย	จังหวัด
สระบุรี”,	ไม่ระบุวันที่.

ผลกระทบจากโครงการมากที่สุดคืออําเภอมวกเหล็ก	ชาวมวกเหล็กและหลายฝ่าย 
ที่มีความวิตกพื้นที่นี้จึงมีความห่วงใยต่อผลกระทบจากมลพิษที่เกิดจากการดําเนิน
กิจกรรมของโครงการฯ	ทั้งในแง่สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของผู้คน	คุณภาพ
ของส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศในพื้นที่	 อันเกี่ยวพันและส่งผลโดยตรงต่อมูลค่า
เศรษฐกิจและคุณภาพชวีติของคนมวกเหลก็	โดยเฉพาะอย่างยิง่	 เมื่อข้อมูลได้เป็นที่
ประจกัษ์ชดัแล้วว่า	โรงไฟฟ้าฯ	150	เมกะวัตต์แห่งนี	้จะใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิหลกั5  
	 ความห่วงใยและวิตกดังกล่าวได้นํามาซึง่แรงกายแรงใจของชาวมวกเหลก็ผู้รัก
และหวงแหนท้องถิน่	ในการทุ่มเทเวลาศึกษาวิเคราะห์ข้อมลูจากรายงาน	EIA/EHIA	
ของโครงการฯ	และร่วมกันออกภาคสนามเพื่อศึกษา	“วิถีชุมชน”	ในมิติต่างๆ	เป็น
เวลากว่า	1	ปีเต็ม	และจะนําข้อมูลที่ได้มาประกอบเป็นหนังสือเล่มนี้

5	ดูรายละเอียดในบทที่	4	และ	5.	ที่มา:	บริษัททอพ-คลาส	คอนซัลแทนท	์จํากัด,	“รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
(ฉบับสมบูรณ์),	ชื่อโครงการ:	รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง	ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ทรพัยากรธรรมชาตแิลสขุภาพ	โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน	
ขนาด	150	เมกะวัตต์,	ชื่อเจ้าของโครงการ:	บริษัททีพีไอ	โพลีน	เพาเวอร์	จํากัด	(มหาชน),	ตุลาคม	2560.
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	 In	addition,	 the	 factory	 licenses	should	also	
be	 adjusted	 to	 reduce	pollution	 emissions	 to	 the	 level 
that	 allows	 communities	 and	 industry	 to	 coex-
ist	 without	 pushing	 the	 burden	 on	 communities.	
More	 importantly,	 there	 should	 not	 be	 any	more	
permits	 given	 to	 ‘polluter’	 plants	 before	 suitable	
mechanisms	are	put	into	place	to	control	the	emis-
sions	and	their	impacts	on	the	environment	and	on	 
important	economic	activities	like	dairy	farming	and	
agriculture.

	 Compensation	and	insurance	for	risks	associated	
with	ecological	and	economic	impacts	on	dairy	farming	
and	other	agricultural	 farms	should	be	provided	by	
the	‘polluter’	plants	with	overall	responsibility	borne	
by	the	approval	authorities	and	government	agencies	
for	the	current	and	future	impacts.

	 Therefore,	it	is	upon	the	government	agencies	
that	 have	 the	 responsibility	 and	 hold	 the	 authority	
to	consider	the	project,	the	project	owner	-	the	TPI	
Power	Company	and	the	TPI	Company,	and	the	public	
to	 jointly	 review	 the	 current	 and	 potential	 impacts	
of	the	project	in	order	to	find	durable	solutions	and	
mitigate	conflicts.	
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  บทที ่1 บ้านของสตัว์ป่าและเลยีงผา	จะกล่าว
ถึงข้อมูลทางกายภาพที่เป็นจุดเด่นของอําเภอมวกเหล็ก
โดยสังเขป	ทั้งผืนดิน	ผืนป่า	สายน้ํา	และสรรพชีวิตที่พึ่งพิง
ทรัพยากรธรรมชาติบนแผ่นดินแห่งนี้
  บทที่ 2 “บ้านของโคนม”	จะเป็นการเล่าที่มา
ของอาชีพเลี้ยงโคนมของชาวมวกเหล็ก	ซึ่งถือเป็น	“อาชีพ
พระราชทาน”	และอาชีพหลักของชาวมวกเหล็กจํานวนมาก	
รวมทั้งได้สร้างชื่อเสียงให้แก่อําเภอมวกเหล็กมาช้านาน	
  บทที ่3 บ้านของเกษตรออร์แกนคิและไวน์ไทย 
จะเป็นการเล่าถึงประสบการณ์และมุมมองของผู้ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะเกษตรปลอดสารพิษ	หรือที่
เรียกกันว่า	“เกษตรออร์แกนิค”	ซึ่งรวมถึงไร่องุ่น	และผู้ผลิต
ไวน์ท้องถิ่นที่สร้างชื่อเสียงไปไกลทั่วโลก	ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่แห่งนี้
  บทที ่4 ชะตากรรมบนเส้นด้าย:  EIA/EHIA  ช�ารดุ 
ในบทนีจ้ะประกอบไปด้วยข้อมลูสาํคญัของโครงการโรงไฟฟ้า
พลังความร้อน	150	เมกะวัตต	์ของบริษัททีพีไอ	โพลีน	จํากัด	
(มหาชน)	กระบวนการจดัทาํรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	

ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ	 (EHIA)	พร้อมด้วยคําถาม	 
ข้อกงัขา	ข้อห่วงกงัวล	ของประชาชนในพืน้ที	่ทัง้ต่อตวัโครงการฯ	เอง
และต่อกระบวนการจดัทาํรายงาน	EHIA	รวมถงึข้อเสนอแนะ 
ที่น่าพิจารณาอย่างยิ่งสําหรับทุกฝ่าย	 ในการฝ่าข้ามความ 
ขัดแย้งครั้งนี้
  บทที ่5 ชมุชนสะสมมลพษิ: ความเสีย่งต่ออาชพี
การเลี้ยงโคนม และเกษตรกรรม คือเนื้อหาของรายงาน
การศึกษาวิจัย	“การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก 
โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ขยะ	อ.	มวกเหล็ก	จ.สระบุรี	 โดยการมี 
ส่วนร่วมของภาคประชาชน”	ซึ่งเป็นการประเมินผลกระทบ
ของมลพิษท่ีส่งผลต่ออาชีพการเล้ียงโคนมซ่ึงเป็นอาชีพหลัก
ของประชาชนจํานวนมากในพืน้ทีม่วกเหล็ก	รวมถงึเกษตรกรรม
อื่นๆ	 ในพื้นที่	ที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ	 โดยใช้
แบบจําลองการแพร่กระจายมลพษิอากาศ	AERMOD	ซึง่เป็น
ทีย่อมรบัในแวดวงวชิาการ	และได้ถกูใช้ประกอบการตดัสนิใจ
ของภาครฐัในการอนมุตักิารดําเนนิโครงการต่างๆ	ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 รวมถึงได้ถูกใช้ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน		 
เพ่ือแสดงข้อมูลการประเมินผลกระทบอันอาจเกิดจากการ
ดาํเนนิโครงการดงักล่าว	ทัง้ในมติสุิขภาพ	เศรษฐกจิ	คุณภาพชีวิต
ของประชาชน	และสิ่งแวดล้อมตลอดจนระบบนิเวศ	
	 อนึง่	จาํเป็นต้องกล่าวด้วยว่า	การแสดงการประเมิน
ความเสี่ยงจากไนโตรเจนไดออกไซด์ที่ถูกปลดปล่อยจาก
แหล่งกําเนิดอุตสาหกรรม	รวมถึงโรงไฟฟ้าฯ	150	 เมกะวัตต์ 
ของบริษัททีพีไอ	 โพลีนฯ	 ในการส่งผลกระทบเชิงนิเวศ
เศรษฐศาสตร์ของอาชีพการเล้ียงโคนมและเกษตรกรรมอื่นๆ	
ในพืน้ที	่ดงัในรายงานการศกึษาวจิยัฉบบันี	้ 	“ไม่ได้”	ถกูนาํไป
ประเมินผลในรายงาน	EHIA	ของโรงงานต่างๆ	ที่ตั้งอยู่ใน

พื้นที่อําเภอมวกเหล็ก	รวมทั้งโรงไฟฟ้าฯ	150	เมกะวัตต์ของ
บรษิทัทพีไีอฯ	เป็นเหตุการประกอบกจิการอตุสาหกรรมทีแ่ม้
จะถกูกฎหมายตามใบอนญุาตซึง่อ้างองิถงึรายงาน	EIA/EHIA	ได้ 
“ผลักภาระความเส่ียง”	 ไปที่ชุมชน	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
เกษตรกรผู ้เลี้ยงโคนมและเกษตรกรรมอ่ืนๆ	 เป็นมูลค่า
มหาศาล	ดงัทีแ่สดงการประเมนิไว้ในรายงานการศกึษาวจิยันี้ 
และในแผนทีค่วามเสีย่ง		ซึง่การผลกัภาระไปยงัชมุชนดงักล่าว
ได้นําไปสู่การคัดค้านโครงการ	อันเป็นผลจาก	EIA/EHIA	 
ท่ีผิดพลาด	โดยไม่ได้คํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มดังกล่าว	
และไม่ได้ประเมินมลพิษสะสมรวมถึงความสามารถในการ
รองรับมลพิษของธรรรมชาติ	 	นอกจากนี้การตีกรอบ	EIA/
EHIA	เพียง	5	กิโลเมตร	ทั้งที่มลพิษสามารถแพร่กระจายไป
ได้กว้างไกลกว่านัน้ยงัถอืเป็นความผดิพลาดทีส่าํคญั	ซึง่หน่วยงาน 
ผู ้อนุมัติอนุญาตโครงการควรจะต้องทําการพิจารณาค่า
การปลดปล่อยของแต่ละโรงงาน	 เพื่อไม่ให้ค่ามลพิษรวมใน
บรรยากาศเกินกว่าค่าที่ยอมรับได้สําหรับผลกระทบนิเวศ
เศรษฐศาสตร์ต่ออาชีพการเล้ียงโคนมและฟาร์มเกษตรกรรม	
อันเป็นอาชีพสําคัญของพื้นที่และมีความสําคัญอย่างมากต่อ
ประเทศไทยในหลายมิติ
  บทที ่6 “เสียงของคนมวกเหลก็”	คือความเห็น	
ข้อเสนอแนะ	และความในใจของ	“ชาวมวกเหล็ก”	ที่มีความ
ห่วงใยและห่วงแหนผืนแผ่นดินของพวกเขา	 	ถ่ายทอดผ่าน	 
ดร.	 เรืองเกียรติ	 สุวรรณโนภาส	หน่ึงในชาวมวกเหล็กที่ได้
ติดตามโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน	 150	 เมกะวัตต์	 
ของบริษัททีพีไอ	โพลีน	จํากัด	(มหาชน)	นี้มาอย่างใกล้ชิด

 เน้ือหาทั้งหมดน้ีจัดท�าและเรียบเรียงขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลและข้อเสนอแนะ

ต่อทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐผู้รับผิดชอบและมีอ�านาจหน้าที่ในการพิจารณา 

โครงการฯ บรษิทัทพีไีอ โพลนีฯ ผู้เป็นเจ้าของโครงการ รวมถงึสาธารณชนผูห่้วงใย

และตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหามลพิษจากอุตสาหกรรมท่ี 

ส่งผลกระทบไปได้กว้างไกลจากแหล่งก�าเนิด ตลอดจนสิทธชิมุชนและสิทธมินษุยชน

ในการจะพิทักษ์รักษาทรัพยากรท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตของตน  

 เพ่ือทุกฝ่ายได้พิจารณาร่วมกันอีกครั้ง และร่วมกันหาทางออกจากปัญหา

ความขัดแย้ง และป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อไป  

		 เนือ้หาภายในหนงัสอืเล่มนีจ้งึประกอบไปด้วยข้อมลู	
ทัง้ในส่วนข้อมลูของตัวโครงการฯ	ตลอดจนกระบวนการจดัทํา
รายงาน	EHIA	อันนํามาซึ่งคําถามและข้อกังขามากมาย	และ
ข้อมูลของพ้ืนที่อําเภอมวกเหล็ก	ทั้งในมิติภูมิศาสตร์	สภาพ
พื้นที่	ลักษณะทางกายภาพ	วิถีชีวิต	เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
การยังชีพของประชาชนโดยสังเขป	ที่น่าจะพอตอบคําถามได้
ว่า	เหตใุดชาวอาํเภอมวกเหลก็ทีอ่อกมาคดัค้านโครงการ	จงึได้
ห่วงใยและหวงแหน	“แผ่นดินมวกเหล็ก”	แห่งนี้นัก	
	 นอกจากนี	้ยงัประกอบไปด้วยรายงานการศกึษาวจิยั	1 
ของ	ผศ.ดร.ธนพล	 เพ็ญรัตน์	และ	ดร.วิน	 ไตรวิทยานุรักษ	์ 
นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่ได้ประเมินผลกระทบของไนโตรเจน-
ไดออกไซด์ทีส่่งผลต่ออาชพีการเลีย้งโคนมซึง่เป็นทัง้อาชีพหลกั
ของประชาชนจํานวนมากในพ้ืนที่และเป็นแหล่งผลิตนํ้านม 
ที่สําคัญของประเทศไทย	รวมถึงเกษตรกรรมอื่นๆ	ในพื้นที่	
	 ทีข่าดไปไม่ได้กค็อื	ความเหน็ต่อโครงการฯ	ตลอดจน
ความรูส้กึนกึคดิของประชาชนในพ้ืนทีม่วกเหลก็	ต่อผนืแผ่นดนิ 
ของพวกเขา	โดยในเล่มได้แบ่งเน้ือหาหลกัออกเป็น	6	บท	ดงันี้

1	ธนพล	 เพ็ญรัตน์	และวิน	 ไตรวิทยานุรักษ์,“การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก 
โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ขยะ	อ.	มวกเหล็ก	จ.สระบุรี	 โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน”,	 
คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร	:	2562,	55	หน้า.

บทน�า

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 
© Greenpeace
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 ...เราได้พบความไม่ชอบธรรมของโครงการดังกล่าวพบว่า 

ขณะที่โครงการยังไม่ได้เกิด ก็สร้างผลกระทบต่างๆ ต่อชุมชนแล้ว ไม่ว่าจะเป็น

ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ซึ่งมาจากการขาดการมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูล 

ทีเ่ป็นผลมาจากกระบวนการทีบ่กพร่องในการเผยแพร่ข้อมลูข้อเท็จจริง การรับฟังความเหน็ 

หรือการสร้างความเข้าใจ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ส�าคัญ เหล่านี้ล้วนแต่มีจุดบกพร่อง

เผยออกมา และถูกทักท้วงจากชุมชนมาเป็นล�าดับ เราพบว่า ที่ตั้งโครงการฯ เป็นรอยต่อ

ของพื้นที่ที่เป็นความมั่นคงทางอาหาร แหล่งเกษตรกรรมพืชผักอินทรีย์ 

และแหล่งผลิตน�้านมดิบที่ใหญ่และส�าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศและภูมิภาคอาเซียน 

นอกจากนี้พื้นที่ยังมีความโดดเด่นในทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ซึ่งทั้งหมดแทบไม่ได้ถูกศึกษาในรายงาน EHIA ของโครงการเลย... 



บทที่ 1 
บ้านของสัตว์ป่าและเลียงผา

ชมุชนเขาล้อม  

 “มวกเหลก็”	 เป็นอําเภอหนึง่ของจงัหวดัสระบรุ	ีตัง้อยูใ่น
พ้ืนที่ที่โอบล้อมด้วยภูเขาน้อยใหญ่	ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ซึ่ง
เป็นส่วนหน่ึงของ	"กลุม่ป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่"	ถกูหล่อเลีย้ง
ด้วยสายน้ํามากมายรวมถึงน้ําตกน้อยใหญ่	 	ด้วยภูมิประเทศ
ทีเ่อื้ออํานวยเช่นน้ีเอง	มวกเหล็กจึงเป็นที่ตั้งของฟาร์มโคนม 
แห่งแรกในประเทศไทย	ก่อนจะกลายเป็นอาชพีหลกัของชาว
มวกเหลก็จาํนวนมากตราบจนปัจจุบนั	  
      นอกจากพืน้ทีป่่าอนัอดุมและเป็นส่วนหน่ึงของ	“อทุยาน 
แห่งชาติเขาใหญ่”	อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย	 
อันเลื่องลือในด้านความอุดมสมบูรณ์และระบบนิเวศท่ีมี
ความหลากหลายทางชีวภาพ"	ซึ่งยูเนสโกได้ประกาศให้เป็น	 

“แหล่งมรดกโลก”1	และถูกขนานนามว่า	“อทุยานมรดกของ
กลุม่ประเทศอาเซยีน”2แล้ว	พืน้ทีม่วกเหลก็ยงัประกอบไปด้วย	
“ป่าสงวนแห่งชาติ”	อีก	2	ผืน	ได้แก่3

         
      (1) “ป่าท่าฤทธิ์ - ป่าล�าทองหลาง – ป่าล�าพญา
กลาง”  ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ	 เมื่อปี	พ.ศ.2525	มี
พืน้ท่ีประมาณ	125,000	ไร่	หรอืประมาณ	200	ตารางกิโลเมตร	 
มีสภาพเป็นป่าดิบแล้ง	 ภูเขาหินปูน	และป่าเบญจพรรณที่

1 ยูเนสโก	 (UNESCO)	ประกาศให้	 "กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่"	ของไทยให้เป็นแหล่ง 
มรดกโลกเมื่อวันที่	15	กรกฎาคม	2548.

2 ฝ่ายสารสนเทศ	ส่วนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ,	 "เขาใหญ่	 (Khao	Yai)",	

เว็บไซต์สํานักงานอุทยานแห่งชาติ	กรมอุทยาน	สัตว์ป่าและพันธุ์พืช,	ไม่ระบุวันที่.	
http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1001 

3	 โครงการหอมรดกไทย,	“มรดกทางธรรมชาติ”,	 เว็บไซต์โครงการหอมรดกไทย	 (โดย

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม),	 ไม่ระบุวันที่.	http://www.thaiheritage.net/nation/
oldcity/saraburi3.htm

 ป่าและน�้าที่นี่ส�าคัญ
กับมวกเหล็กหลายด้าน
ทั้งแหล่งโคนมแห่งแรก
ของประเทศไทย
และการท่องเที่ยวที่นี่
ล้วนต้องใช้น�้าทั้งสิ้น
ผืนป่าและล�าน�้ามวกเหล็ก
ตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า
และปลายน�้า
คือสิ่งค�้าจุนความอยู่รอด
ของทุกคนในมวกเหล็ก 

ณรงค์ศกัดิ ์นามตาปี 
หวัหน้าอทุยานแห่งชาตนิ�า้ตกเจด็สาวน้อย 
อ.มวกเหลก็ จ.สระบรุี

เส่ือมโทรม	 โดยบริเวณท่ีมีสภาพเป็นป่าเส่ือมโทรมได้มีการ
ปลูกป่าในรูปแบบสวนป่าของรัฐ	 เช่น	สวนป่ายุบใหญ่ซับเหว	 
สวนป่าคลองไทร	และมกีารปลูกป่าในพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์เส่ือมโทรม	
ตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ	 เนื่องในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถ-
บพิตร	ทรงครองราชย์ปีที่	50
       
      (2) “ป่าทบักวางและป่ามวกเหลก็ แปลงที ่1”4		ประกาศ
เป็นป่าสงวนแห่งชาติ	 เมื่อปี	 พ.ศ.2527	มีพ้ืนที่ประมาณ	
97,000	ไร่	 มีสภาพเป็นป่าเส่ือมโทรมได้มีการปลูกป่าภาครัฐ 
ในรูปของสวนป่าคือ	สวนป่าหลังเขาท่าระหดั	สวนป่าเขาน้อย	
การปลกูป่าแบบประชาอาสา	โดยใช้กระถนิยกัษ์เป็นไม้เบกินาํ	
และมีการปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรต	ิ
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช-
มหาราช	บรมนาถบพิตร	ทรงครองราชย์ปีที่	 50	ประมาณ	
2,000	 ไร่	สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นภูเขาหินปูน	สลับกับพื้นที่
ราบมพีืน้ทีเ่หมาะสมกบัการเกษตรประมาณ	18,900	ไร่	 โดย
พ้ืนที่บางส่วนมีการใช้ประโยชน์ในการทําเหมืองแร่หินปูน	 
เพ่ืออตุสาหกรรมปนูซเีมนต์
       

4	อยู่ในเขตอําเภอมวกเล็กและอําเภอแก่งคอย.

      ภูเขาในพื้นที่ผืนป่ามวกเหล็กมีลักษณะทางธรณีวิทยา
เป็นโครงสร้างหินปูนเป็นส่วนใหญ่	 ซ่ึงจะมีอุโมงค์หินที่นํ้า
ลอดได้	และเป็นพ้ืนท่ีลาดชัน	ซึ่งลักษณะทางธรรมชาติเช่นน้ี
จะเก็บนํ้าไม่อยู่	 ทําให้เกิด	“นํ้าท่า”	คือน้ําจะไหลลงไปสะสม
อยู่ใต้ดิน	 โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม	 -	กันยายนของทุกปี	 
จะเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติที่นํ้าจะดันตัวข้ึนมาตามชั้นหิน
เป็นตาน้ําผุด	พบเห็นได้	2	จดุใหญ่คอื	ทีว่ดับญุญาฤทธิ	์และที่ 
องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย	อําเภอมวกเหลก็ 
จงัหวัดสระบรุ	ี	โดยน้ําทีผุ่ดขึน้มานีจ้ะไหลลง	“ห้วยมวกเหล็ก” 
หรอื	“คลองมวกเหล็ก”	สายนํา้สาํคญัทีเ่ป็นทัง้แหล่งน้ําอปุโภค 
บริโภคของผู้คนในพื้นที่	และเป็นแหล่งนํ้าพึ่งพิงให้เกษตรกร 
ได้ใช้ป้อนเกษตรกรรม	ไม่ว่าจะเป็นการเลีย้งโคนมซึง่เป็นอาชพี
หลักท่ีสร้างช่ือเสียงให้แก่อําเภอมวกเหลก็	และเกษตรกรรมอ่ืนๆ	
รวมทัง้เกษตรเชงิท่องเทีย่ว
			 	 	 	นอกจากนี	้ เช่นเดยีวกบัอกีหลายพืน้ที	่ผนืป่ามวกเหลก็ 
ยงัคงเป็นแหล่งอาหารดัง้เดมิของผูค้น	แม้แต่ในปัจจุบันกย็งัคง
มชีาวมวกเหลก็ส่วนหนึง่เข้าไปหา	ปลา,	ดอกกระเจยีว,	หน่อไม้	 
และพืชผักต่างๆ	 ในป่า	 โดยไม่ล่าสัตว์หรือตัดไม้	 และแจ้ง 
ขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อน5

   
 

5	กองบรรณาธิการ,	สมัภาษณ์ณรงค์ศกัดิ	์นามตาปี	หวัหน้าอทุยานแห่งชาตน้ํิาตกเจ็ดสาวน้อย	
อําเภอมวกเหล็ก	จังหวัดสระบุรี.	20	ธันวาคม	2561

อุทยานแห่งชาติน�้าตกเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี   
ธันวาคม 2561  
© ศิรดา ภูริวัฒนพงศ์ 

ฟาร์มโคนมออร์แกนิค 3K จังหวัดสระบุรี
วันที่ 19 ธันวาคม 2561
© Greenpeace
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 ผมเป็นคนติดป่า ขาดป่าแล้วผมอึดอัด
หากวันหนึ่งขาดป่าขาดน�้า ไม่ใช่แค่สัตว์ป่า 
แต่ชาวบ้าน ฟาร์มววั แปลงเกษตร ย่อมจะได้รบั  
ผลกระทบไปด้วยอย่างแน่นอน 
 
เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
หน่วยที่16 (มวกเหล็กใน)

						จากการสาํรวจผนืป่าและต้นนํา้ตลอด	6	ปีทีผ่่านมา6	พบว่า 
แหล่งน้ําเร่ิมมคีวามสมบรูณ์มากขึน้	แม้การไหลของน้ําจะลอด
ใต้พื้นด้านบนที่มีลักษณะเป็นทรายและมีหินเป็นโพรงจน
ไม่สามารถมองเห็นด้วยตา	แต่ในช่วงหน้าแล้งระหว่างเดือน
มีนาคม	–	พฤษภาคมของทุกปีจะพบว่ามี	“นํ้าผุด”	ขึ้นมา 
ให้เหน็		นอกจากน้ียงัพบว่า	นํา้ทีข่งัตามแนวหนิมกัเตม็ไปด้วย
พืชพันธุ์ที่จะกลายเป็นพันธุ์ไม้	ซึ่งชี้ให้เห็นความอุดมสมบูรณ์
ตลอดจนการโอบอุ้มกันและกันระหว่างผืนป่าและสายนํ้า 

สายน�า้มวกเหลก็
 
       แผ่นดินมวกเหล็กถูกหล่อเลี้ยงด้วยสายนํ้าใน	“ลุ่มนํ้า 
มวกเหล็ก”	ซึ่งเป็นลุ่มน้ําสาขาของลุ่มน้ําป่าสัก	โดยมีสายน้ํา
หลักที่สําคัญคือ	“คลองมวกเหล็ก”	หรือ	“ลําห้วยมวกเหล็ก”	
ซึ่งมีต้นกําเนิดมาจาก	“เขาอินทนี”	 ใน	“อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่”7	 เดินทางคดโค้งเป็นระยะทางยาวไกลหล่อเลี้ยง
สรรพชีวิตในหลายพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีและนครราชสีมา	
ก่อนจะไหลลงสู่แม่นํ้าป่าสักที่ตําบลคําพราน	อําเภอวังม่วง 
จังหวัดสระบุรี	 	คลองมวกเหล็กสายน้ีได้ให้กําเนิดทั้งลําน้ํา 
สาขามากมายและน้ําตกน้อยใหญ่	 รวมถึงน้ําตกมวกเหล็ก 
และน้ําตกเจ็ดสาวน้อย	อีกทั้งยังเป็นเส้นพรมแดนระหว่าง 
จังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดสระบุรีอีกด้วย8

            แต่ไหนแต่ไรมา	ชาวมวกเหลก็เชือ่กนัว่า	สายนํา้สามารถ	
“บาํบดัตนเอง”	ได้	กล่าวคอื	เมือ่เข้าสูฤ่ดฝูน	ซึง่นอกจากสายฝน
จะช่วยเพ่ิมปริมาณน้ําแล้ว	 ลมหรือพายุฝนยังช่วยพัดพา 

6	สมัภาษณ์ณรงค์ศกัด์ิ	นามตาปี	หวัหน้าอทุยานแห่งชาตนิํา้ตกเจด็สาวน้อย	อาํเภอมวกเหลก็	
จังหวัดสระบุรี,	อ้างแล้ว.

7	อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีพื้นที่	 1,384,635	 ไร่	 ครอบคลุมพื้นที่ใน	4	จังหวัด	 รวมถึง	 
2	อําเภอในจังหวัดสระบุรี	ได้แก่	อําเภอมวกเหล็กและอําเภอแก่งคอย.

8	โครงการไฟฟ้าวังน้อยชุดที	่4	จังหวัดสระบุรี,	"ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จังหวัด
สระบุรี	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรป่าไม้",	 เว็บไซต์ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
โครงการ	(อชค.)	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,	ไม่ระบุวันที่.

ให้ทั้งมวลนํ้าขนาดใหญ่และทุกสิ่งในสายนํ้าได้เคลื่อนที่ไป	
เสมือนเป็นการชําระล้างและบําบัดสายน้ําให้สะอาด	 	 แต่
เนื่องจากปัจจุบันมีการขยายตัวของชุมชนและการใช ้
ประโยชน์จากพื้นท่ีมวกเหล็กเพิ่มข้ึน	 จนทําให้ลําพังการ	
“บําบัดด้วยสายน้ํา”	 ไม่สามารถรับมือต่อความปนเปื้อนได้
อีกต่อไป	จึงเป็นที่มาของการรณรงค์เพื่ออนุรักษ์สายนํ้า	โดย
ชาวมวกเหลก็ท่ีเหน็ความสาํคญัของลาํนํา้และป่าไม้	ได้ร่วมกนั 
ปกป้องสายนํ้าอันเป็นต้นทุนสําคัญในชีวิตของตน	 ท้ังในด้าน 
การอุปโภคบริโภค	 และในด้านเศรษฐกิจ	 อันได้แก่	 ภาค
การเกษตรซึ่งรวมถึงฟาร์มโคนมมากมายในพื้นท่ี	 และภาค
การท่องเที่ยว	 	 จึงไม่เป็นการเกินเลยที่จะกล่าวว่า	 ลํานํ้า
มวกเหล็กเกื้อกูลในแทบทุกมิติของสรรพชีวิตบนแผ่นดิน 
มวกเหล็กแห่งนี้
	 ด ้ ว ย ค ว า ม อุ ด ม ส ม บู ร ณ ์ ข อ ง 

บ้านของสตัว์ป่า และ “เลยีงผา”
	 ผนืป่า	และลักษณะทางกายภาพ
ของภูเขาหินปูน	รวมถึงการเชื่อมต่อกับ
ผนืป่าขนาดใหญ่ดงัทีก่ล่าวไปแล้ว	ทาํให้
ป่ามวกเหล็กมีสัตว์ป่าหลากหลายชนิด
เข้ามาอาศัยและหากินเป็นจํานวนมาก 
นอกจากช้างป่า	หมูป่า	กวาง	ลิง	และ
นกชนดิต่างๆ	ซึง่พบเห็นได้ค่อนข้างบ่อย
คร้ังแล้ว	 	 ในป่ามวกเหล็กยังมีสัตว์ป่า 
หายากอาศัยอยู ่ด ้วย	 เช ่น9	 กระทิง	
เสือ	หมี	นกเงือก	 รวมทั้ง	 “เลียงผา”	
หนึ่งในสัตว์ป่าสงวน	15	ชนิดของไทย 
และอยูใ่นบญัชหีมายเลข	1	ของไซเตส10

9	โครงการหอมรดกไทย,	อ้างแล้ว.

10	Convention	on	 International	Trade	 in	Endan-
gered	Species	of	Wild	Fauna	and	Flora	–	CITES	หรือ	
“อนสุญัญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึง่ชนดิสตัว์ป่าและ
พืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์”

ซึ่งกําลังใกล้สูญพันธุ ์	 โดยไอยูซีเอ็น11 

ได้ประเมินสถานภาพว่าอยู่ใน	“ระดับ
อันตราย”12  

	 “เลยีงผา”เป็นสตัว์กบีคูเ่หมอืน 
วัวควาย	 มีเขา	 1	 คู ่ซึ่งด ้านในกลวง 
เลียงผาจะไม่มีการผลัดเขาเหมอืนกวาง 
แต่จะมีวงรอยหยักที่เรียกว่า	 “พาลี” 
โดยจํานวนหยักนี้จะเพิ่มขึ้นตามอายุ 
เ ลียงผาเป ็นสัตว ์ ท่ีมีขอบเขตอาศัย
และหากินค่อนข้างจํากัด	 ชอบหากิน
ลําพังตามหน ้าผาหรือภู เขาหินปูน
ธรรมชาติ 	 มีความสามารถในการ 
ปีนป่ายหรือเดินลัดเลาะไปตามหน้าผา

11	International	Union	for	Conservation	of	Nature	
-	 IUCN	หรือ	 “องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์
ธรรมชาติ”

12	วิมุติ	วสะหลาย,	“เลียงผา”,	เว็บไซต์โลกสีเขียว,	ไม่ระบุ
วันที่.	 http://www.verdantplanet.org/animalfiles/
viewanimalfile.php?species=เลียงผา 

สูงชันได้ดี	 	 โดยลักษณะที่ลาดชันของ 
หน้าผานี้จะช่วยให้พวกมันหลีกเลี่ยง
สัตว์นักล่าได้		ช่วงผสมพันธุ์ของเลียงผา 
คอืประมาณเดอืนตลุาคมถึงพฤศจกิายน 
โดยจะมีระยะเวลาตั้งท้องประมาณ 
7	เดอืน	และตกลกูครัง้ละหนึง่ตวัเท่านัน้ 
	 ปัจจุบันประชากรเลียงผาใน 
ประเทศไทยเหลืออยู่เพียงไม่ถึง	 500 
ตัว13	 โดยในจํานวนน้ีอาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ป่าเขาหินปูนในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ
และพื้นที่คาบเก่ียวเขตป่าอนุรักษ์ของ 
จังหวัดสระบุร	ีนครราชสีมา	และลพบุรี	

13 "ป่าไม้เล็งขอระงับประทานบัตรพื้นที่พบเลียงผา",	
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์,	25	ธันวาคม	2556.	https://www.
bangkokbiznews.com/news/detail/552192

อุทยานแห่งชาติน�้าตกเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี   
ธันวาคม 2561  
© ศิรดา ภูริวัฒนพงศ์ 
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ประมาณ	200	ตัว14	ล่าสุด	เลียงผาได้ถูกระบุว่าเป็นสัตว์ป่าที่ถูกคุกคาม
มากที่สุดชนิดหน่ึงในปัจจุบัน	และกําลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์15

	 	 	 	 	 	 ด้วยเหตุที่ผืนป่ามวกเหล็กมีความอุดมสมบูรณ์และเชื่อมต่อกับ 
ผนืป่าขนาดใหญ่ในพ้ืนทีใ่กล้เคียง	ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาจงึพบว่าสตัว์ป่าใน
บริเวณนี้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น	 	 โดยสังเกตได้จากรอยเท้าของสัตว์ที่เข้ามา
กนิดนิโป่ง		นอกจากนัน้	ยงัพบว่าสตัว์ป่าเหล่านีม้คีวามเป็นมติรต่อมนษุย์ม ี
มากขึ้น16	เช่น	เมื่อเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเข้าไปทําการสํารวจพืน้ที่
ป่า	กจ็ะพบสตัว์ป่าเข้ามาวนเวยีนในบรเิวณใกล้กบัเปลนอนอยูบ่่อยครัง้
 
ความเปลี่ยนแปลง

  อย่างไรกต็าม	ท่ามกลางการพัฒนาประเทศท่ีไม่สามารถปฏเิสธ 
ภาคอุตสาหกรรม	รวมถึงการขยายตัวของเมือง	ทําให้ตลอดหลายสิบป ี
ที่ผ่านมา	หลายพื้นที่ในประเทศไทยรวมทั้งมวกเหล็กจําต้องรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน	
	 ในแต่ละวนั	พืน้ทีม่วกเหลก็ไม่เพยีงจะต้องต้อนรบันกัท่องเท่ียวและ
ผู้ที่เดินทางสัญจรผ่านไปมาเท่านั้น	 	แต่จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเพิ่ม
มากขึ้นทั้งในพื้นที่อําเภอมวกเหล็กเองและพื้นที่ใกล้เคียง	ยังเป็นอีกปัจจัย 
สําคัญที่ทําให้สภาพแวดล้อมในพื้นที่แห่งนี้เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ	และ 
ส่งผลกระทบต่อกันเป็นวงจร	ทัง้อากาศ	สายนํา้	และผนืป่า	ตราบทีก่ารแปร
พืน้ทีป่่าให้กลายเป็นอืน่ตามความต้องการใช้ประโยชน์ของมนษุย์ยงัคงเกิดข้ึน
อย่างต่อเนื่อง	ความเปลี่ยนแปลงของสภาพผืนป่าและสายนํ้าในพื้นที่มวก
เหล็กจึงเกิดขึ้นควบคู่กันไป	และกระทบต่อสรรพชีวิตในพื้นท่ีแห่งนี้อย่าง
ยากที่จะหลบเลี่ยง
	 	 	 	 	 	แน่นอนว่า	ความเปลี่ยนแปลงของสภาพผืนป่าและสายน้ําในพื้นที่
มวกเหล็กจากการขยายตัวของเมืองและโรงงานอุตสาหกรรม	ตลอดจน 
โครงการพฒันาต่างๆ		ไม่ได้กระทบเพียงผูค้นในพืน้ทีห่รอืต่อมนษุย์เท่านัน้ 
แต่ยังส่งผลกระทบและคุกคามไปถึงสัตว์ป่าอาศัยอยู่ในพื้นท่ีแห่งนี้อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้		

14	“เลียงผาเขาหินปูน”เสี่ยงสูญพันธุ์	แฉเพื่อนบ้านรับซื้อตัวละแสน	ควายป่า	สมเสร็จ	อาการหนักไม่แพ้กัน”,	
มติชนออนไลน์,	11	ตุลาคม	2560.	https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_780864

15	“รู้ไหมว่า...“เลียงผา”	 เป็นสัตว์ป่าสงวนและใกล้สูญพันธุ์”,	ผู้จัดการออนไลน์,	24	ธ.ค.	2556	https://
mgronline.com/science/detail/9560000157631

16	สัมภาษณ์ณรงค์ศักดิ	์นามตาป	ีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ําตกเจ็ดสาวน้อย	อําเภอมวกเหล็ก	จังหวัดสระบุรี,	
อ้างแล้ว.

น�้าตกมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วันที่ 19 ธันวาคม 2561
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บทที่ 2 
บ้านของโคนม
“อาชีพพระราชทาน” 
และ “ฟาร์มโคนมแห่งแรก
ของประเทศไทย”
 
  ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จ- 
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 
บรมนาถบพิตร	และสมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	พระบรม- 
ราชชนนีพันปีหลวง	 ได้เสด็จประพาส
ประเทศเดนมาร์ค	ใน	พ.ศ.	2503		ทัง้สอง 
พระองค์ได้ทรงสนพระทัยในกิจการ
โคนมของชาวเดนมาร์คเป็นอย่างมาก	
โดยทรงเล็งเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนม
จะช่วยให้ชาวไทยได้บริโถคอาหาร 
ที่มีคุณค่า	ทั้งยังช่วยให้เกษตรกรไทย 
ได้มีอาชีพที่มั่นคงและเป็นหลักแหล่ง 
ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ  ์
ท่ีแน ่นแฟ ้นระหว ่างประเทศ	 และ 
จุดกําเนิดของ “ฟาร์มโคนมไทย -
เดนมาร์ค”1

   
. . . พ อ เ ร่ื อ ง เ สนอ เข ้ า ไ ป

พิจารณาในสภาของเดนมาร์ก 
ปรากฎว ่ ามีมติ เป ็น เอกฉันท ์ 
อนุมัติให้โครงการการส่งเสริม 
การเลี้ยงโคนมกับประเทศไทย
และให้เงินช่วยเหลือคิดเป็นเงิน
ไทยประมาณ 13 ล้านบาท โดย

1	““ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค”	อาชีพ	ร.๙	พระราชทาน	
สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทรงคุณค่า”,	MGR	Online,	
15	 ตุลาคม	2560.	https://mgronline.com/travel/
detail/9600000103153

สมาคมเกษตรกรและรัฐบาล
เดนมาร์กออกฝ่ายละครึ่ง จากนั้น
ได้ส่งผูเ้ชีย่วชาญมาส�ารวจหาท่ีต้ัง
ฟาร์ม ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ส�ารวจกัน
ตั้งแต่เขาใหญ่จนถึงหัวหินและ 
ผลสุดท้ายเลือกมวกเหล็กเพราะ
มีถนนมิตรภาพตัดผ่านรวมทั้ง
มีน�้าตกมวกเหล็ก...เริ่มถางป่า 
มวกเหล็กเพื่อเป็นที่ตั้งฟาร์มเมื่อ 
30 พฤศจิกายน 2503...  2

 
	 ต่อมารัฐบาลเดนมาร์คและ
สมาคมเกษตรกรโคนมเดนมาร์ค	 ได้
น้อมเกล้าฯ	 ถวายโครงการส่งเสริม

2	“ลาํดบัความเป็นมาจากความทรงจาํของนายยอด	วฒันสนิธุ์	
ผูอ้าํนวยการคนไทยคนแรก”,	เวบ็ไซต์องค์การส่งเสรมิกจิการ
โคนมแห่งประเทศไทย	(อ.ส.ค.),	ไม่ระบุวันที่.	
http://www.dpo.go.th/3775-2/

การเลี้ยงโคนมขึ้นที่	 อําเภอมวกเหล็ก	
จงัหวดัสระบรุ	ีโดยร่วมมอืกบัรฐับาลไทย 
จดัตัง้ฟาร์มโคนมขึน้	ก่อนจะโอนกจิการ 
ท้ังหมดให้รัฐบาลไทย	และจัดตั้งเป็น
องค ์การส ่งเสริมกิจการโคนมแห ่ง
ประเทศไทย	 (อ.ส.ค.)3	 โดยพิธีเป ิด	
“ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก”	–	ฟาร์ม
โคนมแห่งแรกของประเทศไทย	ได้มีขึ้น 
เมื่อวันที่	16	มกราคม	2505	พระบาท-
สมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวและพระเจ ้า- 
เฟรดเดอริกแห่งประเทศเดนมาร ์ก
เสด็จเป็นประธาน4 

      จ า ก นั้ น จึ ง มี ก า ร จั ด ตั้ ง

นคิมสร้างตนเอง	โดยให้สมาชกิได้มทีีด่นิ
ทํากินคนละ	25	 ไร่	 ในการเลี้ยงโคนม

3  ““ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค”	อาชีพ	ร.๙	พระราชทาน	
สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทรงคุณค่า”,	อ้างแล้ว.

4  “ลําดับความเป็นมาจากความทรงจําของนายยอด	
วัฒนสินธุ	์ผู้อํานวยการคนไทยคนแรก””,	อ้างแล้ว.
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  ดื่มให้คุ้มนะ 
ใครจะรู้ว่าในอนาคตอาจจะ

ไม่มีนม (ไทย) ให้ดื่มอีกแล้วก็ได ้
นักเรียนจากโรงเรียนแห่งหนึ่งของมวกเหล็ก

พร้อมกับการฝึกสอนเลี้ยงโคนมโดยมีการจัดวัวให้แก่สมาชิก
รายละ	3-6	ตัว	และให้เงินกู้จากกรมประชาสงเคราะห์รายละ		
60,000	บาท	กําหนดชําระคืนภายใน	10	ปี5

	 	 	 	 	 	 	“อาชีพพระราชทาน”	 น้ี	 ได้ทําให้ทําให้เกิดอาชีพท่ี
ยัง่ยนืของเกษตรกรจํานวนมากมาจวบจนทกุวนันี	้โดยปัจจบัุน
มวกเหล็กได้กลายเป็นศูนย์กลางการเลี้ยงโคนมที่ใหญ่สุด 
ในประเทศไทย	รวมทั้งมี	“สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก	จํากัด”	ที่
ก่อตัง้ขึน้เมือ่วนัที	่28	สงิหาคม	2515	หรอืกว่า	47	มาแล้ว		โดย
เริม่จากการรวบรวมสมาชกิเกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนมในพืน้ทีเ่พยีง	
7	คน	มีชือ่เดมิเมือ่แรกก่อต้ังว่า	“สหกรณ์ผู้เลีย้งโคนมนคิมมวก
เหล็ก”	ก่อนที่จะทําการจดทะเบียนเพื่อแก้ไขข้อบังคับและ
เปลี่ยนมาใช้ชื่อปัจจุบันในปี	2526	จวบจนปัจจุบัน6

						ปัจจุบันสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก	จํากัด	มีสมาชิกผู้เลี้ยง
โคนมกว่า	555	ฟาร์ม7	ซึ่งเลี้ยงดูโคนมกว่า	12,000	ตัว	มี 
ทุนเรือนหุ้น	85.5	ล้านบาท	และเงินทุนหมุนเวียนในการทํา
ธุรกจิแต่ละปีกว่า	1,400	ล้านบาท	ซึง่เมด็เงนิส่วนนีไ้ด้กระจาย
ไปยังชุมชนของเกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์	
โดยสหกรณ์โคนมแห่งนี้มีปริมาณน้ํานมดิบประมาณ	118	ตัน 
ต่อวัน	โดยมาจากสมาชิกของสหกรณ์เองประมาณ	108	ตัน/
วัน	 และรับซื้อจากสหกรณ์เชื่อมโยงอีกประมาณ	 10	 ตัน 
ต่อวัน	โดยทางสหกรณ์ฯ	ได้มกีารตรวจสอบคณุภาพและความ

5	วาสนา	รุณภัย,	“การประเมินผลความสําเร็จของเกษตรกรผู้ซึ่งเคยได้รับการฝึกอบรม
วิชาชีพเลี้ยงโคนมจากฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค	ณ	นิคมสร้างตนเองมวกเหล็ก	จังหวัด
สระบุรี”,	กรมส่งเสริมการเกษตร,	เว็บไซต์ระบบศ	ู				นย์กลางข้อมูลงานวิจัยการเกษตรของ
ประเทศไทย	 (TARR),	 ไม่ระบุวันที่.	http://tarr.arda.or.th/preview/item/22562?key-
word=โคนม&fbclid=IwAR2_kI-

6	กนกพร	หมีทอง,	“เอ็กซ์คลูซีฟ:	สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก	แหล่งนํ้านมดิบคุณภาพ	ส่งสวน
จิตรลดา”,	 เส้นทางเศรษฐีออนไลน์,	9	สิงหาคม	2561.	https://www.sentangsedtee.
com/exclusive/article_87299

7 เพิ่งอ้าง.

สะอาดของนํ้านมดิบ	รวมทั้งมีตรวจ	SCC8	ในห้องปฏิบัติการ9

						ในส่วนของสหกรณ์ฯ	เอง	ได้ผลตินมในรปูแบบกล่องภายใต้
แบรนด์	“มวกเหล็ก	แดรีมิลค์”	 โดยเป็นการผลิตด้วยระบบ
เครื่องจักรทันสมัย	3	เครื่อง	ซึ่งมีกําลังการผลิต	5,000	กล่อง
ต่อชั่วโมง	หรือ	140,000	กล่องต่อวัน		
						นอกจากจะเป็นแหล่งผลิตนมแล้ว	ทางสหกรณ์ฯ	ยงัเปิด
เป็นศนูย์เรยีนรูใ้ห้แก่นกัท่องเทีย่วและผูท้ีส่นใจการเลีย้งโคนม
ได้มาศกึษาดงูาน	ตัง้แต่การรดีนม	ป้อนนม	ผลติอาหารสตัว์	ผลิต

นมแปรรูป10

 

 สถานที่ของเราเปิดให้ดูแบบออริจินอล 

ให้มาสัมผัสกับเบื้องหลังจริงๆ กว่าจะได้

ผลิตภัณฑ์อร่อยๆ มีที่มาที่ไปอย่างไร 

ในปีนี้สหกรณ์มีแผนจะปรับปรุงส�านักงานใหม่ 

เป็นอาคาร 2 ชั้น  พร้อมห้องประชุมสามารถ

รองรบัผูร่้วมประชมุได้ 200 คน รวมถงึปรบัปรงุ

ร้านกาแฟบริเวณด้านหน้า เพื่อรองรับ

นักท่องเที่ยว ด้วยงบประมาณ 12 ล้านบาท 

คาดว่าแล้วเสร็จกลางปีหน้า  11

นครินทร์ สีวงกต, ที่ปรึกษาสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก

8  การตรวจนับจํานวนเซลล์เม็ดเลือดขาวในน้ํานมดิบ	(Somatic	Cell	Count,	SCC).

9  นครินทร์	สีวงกต,	ที่ปรึกษาสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก.	อ้างใน	กนกพร	หมีทอง,	อ้างแล้ว.

10	เพิ่งอ้าง.

11	นครินทร์	สีวงกต,	ที่ปรึกษาสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก.	อ้างใน	กนกพร	หมีทอง,	อ้างแล้ว.

      นอกจากนี้	นํ้านมดิบบางส่วนของทางสหกรณ์	ยังได้

นําไปผลิต	“นมโรงเรียน”	 ท้ังแบบบรรจุกล่องและบรรจุถุง	 
ส่งป้อนให้แก่โรงเรียนหลายแห่ง12

	 ปัจจบุนัเดก็ระดบัชัน้อนบุาล-ป.6	ทกุคนจะได้ดืม่นม
โรงเรียนเทอมละ	100	วัน	สําหรับวันมาโรงเรียน	(หากเด็กไม่
มาโรงเรียน	ทางโรงเรียนก็จะแช่นมเก็บไว้ให้)	และอีก	30	วัน 
สําหรับนํากลับไปดื่มที่บ้านในวันปิดเทอม13

	 โครงการนมโรงเรียนมีความสําคัญต่อเด็กนักเรียน
อย่างมาก	 เนื่องจากนมจะช่วยส่งเสริมทั้งในแง่โภชนาการ	
สขุภาพ	และพฒันาการต่างๆ	รวมทัง้ด้านสตปัิญญา	โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในช่วงอายุ	3	-	6	ขวบ	ซึ่งเป็นวัยที่มีความสําคัญ	และ
ถือเป็นช่วงทองของการสร้างและพัฒนาของสมองตลอดจน
สติปัญญา

12	กนกพร	หมีทอง,	อ้างแล้ว.

13	“การบริหารจัดการนมโรงเรียน”,	เว็บไซต์องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย,	
ไม่ระบุวันที่.	 	www.dpo.go.th/เกี่ยวกับองค์กร/การบริหารจัดการนมโรงเร/?fbclid=I-
wAR2L7nrgvGuUhvXqqMFBuprGDJushj5CV4LHNbDGi4H2sONQCBw25Od-Ues

“คนเลี้ยงวัว” - ผู้อยู่เบื้องหลังน�้านมดิบ

 	คุณลุงเจ้าของฟาร์มโคนมแห่งหนึ่งในมวกเหล็ก	
ซึง่มโีคนมกว่า	100	ตวั	เล่าให้ฟังว่า	ลกูของคณุลงุกด็ืม่นมจาก
ฟาร์มแห่งนี้	โดยคุณลุงจะรีดนมแล้วนําไปต้มให้ลูกดื่ม	เพราะ
ต้องการให้ลูกได้ดื่มนมที่ดีที่สุด	สําหรับนมที่ออกไปจากฟาร์ม
แห่งนี้คุณลุงจะพยายามคัดสรรอย่างดีที่สุด	 ก่อนนมจะถูก
ส่งออกไปตามที่ต่างๆ	 ให้คนอีกมากมายในหลายพื้นที่ได้ดื่ม 
ไม่เพียงทุกครั้งที่รีดนมวัว	 แต่ยังรวมถึงในกระบวนการให้
อาหารโคนม	สิ่งสําคัญที่เกษตรกรซ่ึงห่วงใยผู้บริโภคคํานึงถึง
คอืคณุภาพ	ทีจ่ะต้องมาจากจรยิธรรมของผูผ้ลติอย่างพวกเขา 
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โคนม
  ชีวิตของโคนมเริ่มต้นเมื่อลูกวัวคลอดออกมา14 
หากเป็นตัวผู้เกษตรกรก็จะเลี้ยงไว้เป็นพ่อพันธุ์	 	ลูกวัวหรือ
ที่เกษตรกรมักจะเรียกกันว่า	 “วัวเด็ก”	 จะกินนมต่อเนื่อง
ประมาณ	3	 เดือน	โดยในช่วง	1-2	สัปดาห์แรกจะให้กินนม
แม่15		ในช่วงทีว่วัมอีายปุระมา	3-4	เดอืน	ซึง่อาจจะกล่าวได้ว่า 
พ้นช่วงระยะอนัตรายแล้ว	คอือตัราการตายจะต่ํา16	และระบบ 

14	ในช่วงหลังจากท่ีแม่วัวคลอด	24	ชั่วโมง	จะมี	“รกวัว”	ซึ่งสามารถจําหน่ายเป็นอาหาร
ได้	ตามปกติแล้วราคารกวัวจะอยู่ท่ีประมาณ	250	บาทต่อกิโลกรัม	 โดยรกหน่ึงมีน้ําหนัก
ประมาณ	60	กิโลกรัม.

15	ในช่วง	3	วันแรกหลังคลอด	แม่วัวจะสร้าง	“นมนํ้าเหลือง”	ออกมา	ทําให้ในระหว่างน้ี
เกษตรกรจะไม่สามารถรีดและส่งนมออกจําหน่ายได้.

16	ชนิกา	เสืองามเอี่ยม,	“การเลี้ยงโคนม”,	เว็บไซต์สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร	มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	วทิยาเขตกาํแพงแสน,	ไม่ระบวุนัที.่	https://pirun.ku.ac.th/~b521010294/

 ...ดังนั้นเราก็ต้องผลิตนมที่ดีที่สุด
ที่มีคุณภาพให้กับลูกคนอื่นดื่ม

ด้วยเหมือนกัน ...ถ้าเราผลิตนมออกไป
แบบไม่มีคุณภาพ หรือไม่มีมาตรฐาน 

ก็อาจจะส่งผลกระทบกับคนที่ดื่ม 
และส่งผลเสียกลับมาที่ฟาร์มเรา 
รวมถึงฟาร์มอื่นๆ ด้วย... 

การย่อยได้พัฒนาจนวัวสามารถกินหญ้าได้ดี17	เกษตรกรก็จะ
เริ่มให้อาหารสําหรับลูกวัว	 ซ่ึงแต่ละฟาร์มอาจมีสูตรเฉพาะที่
แตกต่างกันไป	บางฟาร์มอาจจะให้อาหารสําเร็จรูป	 ซ่ึงวัวจะ
กนิอาหารมากข้ึนตามสดัส่วนของนํา้หนกั		จากนัน้จะเข้าสูช่่วง 
ท่ีเรียกว่า	 “วัวรุ ่น”	หรืออายุประมาณ	6-7	 เดือน	 (180- 
205	วัน	นํ้าหนักประมาณ	120-150	กิโลกรัม)18	และเมื่ออายุ 
ครบ	1	ปี	หรอืช่วงประมาณ	14	เดอืน	ซึง่เป็นช่วงท่ีเริม่ผสมพนัธุ์
ได้	ววัตวัเมยีเหล่านีจ้ะถูกเรยีกว่า	“ววัสาว”	(นํ้าหนักประมาณ	
200-250	 กิโลกรัม)	ก่อนจะถึงระยะเกณฑ์ผสมพันธุ์คือเมื่อ
อายุประมาณ	18-22	 เดือน	และมีน้ําหนักประมาณ	250	

17	เพิ่งอ้าง.

18	กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคนม,	”คู่มือการเลี้ยงโคนม”,	 	สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์กรมปศุสัตว์,	
2558,	หน้า	14.

บันทึกคนเลี้ยงวัว:

กิโลกรัม	หรือประมาณ	60-70%	ของนํ้าหนักเมื่อโตเต็มท่ี19 
แม่วัวที่ผสมพันธุ์แล้วจะใช้เวลาตั้งท้อง	9	เดือน	หรือประมาณ	
282	วัน	หลังจากคลอดลูกประมาณ	30-70	วัน	มดลูกของ 
แม่วัวก็จะเร่ิมกลับสู่สภาพปกติ20	 และเร่ิมเป็นสัดอีก	 แต่
เกษตรกรจะให ้มีการผสมพันธุ ์อีกครั้ งหลังจากคลอด
ประมาณ	60	 วัน	หรือ	2	 เดือน	 เพ่ือให้ร่างกายของแม่วัว 
มีความพร้อมก่อน
	 การรีดนมแม่วัวจะทําได้หลังจากคลอดลูกและให้นม
ลกูววั21	ทาํให้ในระหว่างนีเ้กษตรกรจะไม่สามารถรดีและส่งนม
ออกจาํหน่ายได้	 ส่วนระยะเวลานัน้ขึน้อยูก่บัความสามารถของ 
แม่ววัแต่ละตวั	สายพนัธุ	์และปัจจยัอืน่ๆ	แต่โดยท่ัวไปจะรดีนม
ได้ประมาณ	5-10	เดือน22

 
 
 

19	เพิ่งอ้าง,	หน้า	11.

20	เพิ่งอ้าง,	หน้า	23.

21	ในช่วง	3	วันแรกหลังคลอด	แม่วัวจะสร้าง	“นมน้ําเหลือง”	ออกมา	ทําให้ในระหว่างนี้
เกษตรกรจะไม่สามารถรีดและส่งนมออกจําหน่ายได้.

22	ชนิกา	เสืองามเอี่ยม,	อ้างแล้ว.

 นอกจากการดแูลวัวในแต่ละช่วงอายแุล้วนัน้	เกษตรกร
จะต้องให้ความสําคัญและดูแลวัวอย่างใกล้ชิดเพื่อสังเกต
ความผิดปกติของวัว	 เพราะในแต่ละวันวัวสามารถเสี่ยงต่อ
การเป็นโรคได้ตามสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ	 เช่น	 ในฤดูร้อน	วัวจะมีความเสี่ยงต่อโรคหอบ	
เนือ่งจากอากาศทีร้่อนจะมผีลกระทบต่อววัมาก	อีกทัง้ยงัส่งผล 
ให้วัวกินอาหารน้อยซึ่งทําให้มีนํ้านมน้อย	และเสี่ยงต่อโรค 
เต้านมอักเสบขณะที่ในช่วงฤดูฝน	วัวก็เสี่ยงต่อโรคทางเดิน
หายใจ	และโรคเต้านมอักเสบด้วยเช่นกัน
	 อย่างไรกต็าม	 ด้วยสภาพอากาศในท่ีเปลีย่นแปลงไป
อย่างมากในปัจจุบัน	ทําให้พบว่าวัวสามารถเป็นโรคระบบ
ทางเดนิหายใจได้มากแม้จะไม่ใช่ช่วงฤดฝูน	และบางครัง้รนุแรง
ถึงขั้นทําให้วัวมีอาการหายใจไม่ออก	นอนไม่ได้	 และตาย 
ในท่ีสุด	ทั้งนี้	 ในบางปีจะพบว่ามีความสูญเสียค่อนข้างมาก	
และคล้ายจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
	 โดยปกตแิล้วเกษตรกรสามารถรกัษาอาการเจบ็ป่วย 
ของโคนมได้เอง	 รวมถึงการผสมเทียม	 เพราะทุกวันนี้มี
สัตวแพทย์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ	บางทมีกีารรกัษาผ่าน
ช่องทางออนไลน์	อาท	ิไลน์	หรอืทางโทรศพัท์	แต่บางกรณทีี่
ต้องใช้ทักษะทางการแพทย์	เช่น	ผ่าตดัทาํคลอด	ทางสตัวแพทย์
กจ็ะเป็นผูร้กัษาเอง

บ้านของโคนม

 เมือ่สภาพอากาศเปลีย่นแปลงจนส่งผลต่อ 
การเจบ็ป่วยของโคนม ถงึแม้เราจะมคีวามเชือ่ว่ามาจาก
มลพษิสารเคมต่ีางๆ แต่กย็ากทีจ่ะบอกว่าสารเหล่านัน้
มาจากไหน ยกตวัอย่างเช่น ถ้าเราเจาะเลือดโคนมเพ่ือ
ตรวจหาสารพษิ เช่น โลหะหนกั แล้วเราพบว่าม ีกค็ง
พสิจูน์ได้ค่อนข้างยากกว่าโรงงานไหนเป็นผู้ปล่อยออกมา 

แล้วกค็งไม่มโีรงงานไหนยอมรบัแน่ 

สัตวแพทย์ท่านหนึ่งในอ�าเภอมวกเหล็ก
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หนึ่งวันของคนเลี้ยงวัว:

05.00 - 06.00 น.  เช็ดเต้านมวัว เตรียมอุปกรณ์ เริ่มรีดนมวัว

07.00 - 08.00 น.  น�าส่งน�้านมไปยังศูนย์รับน�้านมดิบ โดยต้องส่งให้ถึงศูนย์ภายใน 1 ชั่วโมง  

   หลังรีดเสร็จ เพื่อคุณภาพของน�้านม

09.00 - 15.00 น.  เก็บขี้วัว ท�าความสะอาดโรงเรือน ปล่อยวัวกลับเข้าคอก ให้อาหารวัว

15.00 -1 7.00 น.  เช็ดเต้านมวัว เตรียมอุปกรณ์ เริ่มรีดนมวัว และน�าส่งน�า้นมไปยังศูนย์รับ  

   น�้านมดิบอีกครั้ง

ตั้งแต่ 17.00 น.  ปล่อยวัวลงทุ่ง ท�าความสะอาดอุปกรณ์และโรงเรือน พาวัวกลับเข้าคอก

เป็นต้นไป

บ้านของโคนม

 การเลี้ยงวัวนมออร์แกนิคเป็น

อาชีพที่ออกแบบความสุขให้กับคน

เลี้ยงวัวนมและคนกินนมวัว 

สัมภาษณ์:

สุวิทย์ ธรรมมงคล, ฟาร์มโคนมออร์แกนิค3K

หางจระเข้	จากเดิมเคยเลีย้งคอกละ	15	ตวั	เหลอืคอกละ	
10	ตวัจงึทําให้สขุภาพของววัดขีึน้	อากาศถ่ายเทมากข้ึน
และวัวนมมีภูมิต้านทานมากขึ้น	
	 	 	 	 	 	 ในการทําฟาร์มโคนมออร์แกนิค	ผมสามารถผลิต 
นํา้นมได้ราว	1,400	กโิลกรัมต่อวนั	ราคาน้ํานมออร์แกนิค 
กโิลกรมัละ	22.60	บาท	และราคาจะเพิม่ข้ึนตามคณุภาพ
ของนํา้นมทัง้ปรมิาณไขมนั	นํา้ตาลแลคโตส	โปรตนี	แร่ธาตุ	
นํ้านมไม่รวมมันเนย	เนื้อนมไม่รวมไขมัน	
	 	 	 	 	 	ผมเชื่อว่าอาชีพเลี้ยงโคนม	 เป็นอาชีพที่สามารถ 
ออกแบบได้	 สามารถออกแบบกึ่งอุตสาหกรรมได้	
ออร์แกนิคเป็นความคิดของผมที่พัฒนามาจากวิสัยทัศน์
ของนมออร์แกนิค-แดรี่โฮมในพื้นที่มวกเหล็กเช่นกัน 
ที่นํานมไปแปรรูปเป็นนมเม็ด	ไอศกรีม	โยเกิร์ต	 เป็นต้น	
จากนั้นตลาดนมออร์แกนิคเริ่มขยายการพัฒนาให้กับ
เกษตรกรอื่นๆ	ได้ทําและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมด้วยกัน
						“ออร์แกนิค”	บ่งบอกถึงวัว	ธรรมชาติ	และความ
ย่ังยืน	อาหารของวัวนมออร์แกนิคต้องเป็นอาหารที่ไม่มี
สารเร่งและไม่มีการตัดต่อพันธุกรรม	ซึ่งเราปลูกข้าวโพด
ที่ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่ผสมสารเคมีและซื้อข้าวโพดจากของ
ไร่สุวรรณ	ความสําเร็จคือความพอใจไม่ใช่กําไร	ถ้าทํา
แล้วมีความสุข	 น้ันก็คือความสําเร็จ	มันอยู่ที่เป้าหมาย
และความพึงพอใจ	
						ผมอยากให้คงอาชีพเลี้ยงโคนมไว้	เพราะเป็นอาชีพ
ท่ีดี	 สร้างรายได้ย่ังยืน	และสามารถเกื้อหนุนอาชีพอื่น
เช่นกันในเชิงเกษตรกรรม	เช่น	มันสําปะหลัง	ถ้าไม่มีการ
เลี้ยงโคนม	มันสําปะหลังจะส่งเข้าโรงงานทําผงชูรส		แต่
เมื่อมีโคนม	มันสําปะหลังก็เข้ามาเป็นสินค้าเกษตรเพื่อ
การเลีย้งสตัว์	การเกือ้หนนุพึง่พาทรพัยากรซึง่กันและกัน	
จริงอยู่ที่อาชีพเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพที่เหนื่อยและไม่มี 
วันหยุด	เพราะโคนมต้องรีดนมทุกวัน	แต่มันเป็นอาชีพที่
มีรายรับทุกวันเช่นกัน

น�้านมออร์แกนิค:
 การเล้ียงวัวนมแบบออร์แกนคิไม่ใช่การทีวั่วต้องให้นม

มากที่สุด	 ไม่ใช่การเร่งวัวนมให้ผลิตน้ํานมมากๆ	แต่เน้น
ความสมํ่าเสมอ	เราเน้นสมดุลธรรมชาติเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน	เป็นการหาจุดสมดุลระหว่างวัวและผลผลิต	
	 	 	 	 	 	 เมือ่	15-16	ปีก่อน	ผมเริม่การทําฟาร์มโคนมและ
พัฒนาสู่การทําโคนมออร์แกนิค	จากเดิมเคยเล้ียงคอก
ละ	15	ตัว	 เหลือคอกละ	10	ตัวจึงทําให้สุขภาพของวัว
ดีขึ้น	อากาศถ่ายเทมากขึ้นและวัวนมมีภูมิต้านทานมาก
ขึน้	การเลีย้งวัวนมแบบ	“ธรรมชาตบํิาบดั”	จะมทุ่ีงหญ้า
ให้ววันมเดนิเล่น	แทะเลม็หญ้าอย่างอสิระ	ววันมสามารถ
ใช้ชีวิตตามท่ีเขาอยากจะทาํ	ได้ว่ิง	ได้กระโดด	โดยไม่ต้อง
มีใครมาเร่ง	ซึ่งต่างจากการเล้ียงบนพื้นปูนที่วัวนมจะไม่
สามารถทาํได้	ส่วนการผสมพนัธุก์เ็ป็นไปตามธรรมชาต	ิววั
นมสามารถขึน้คร่อมผสมพนัธุบ์นพืน้หญ้าโดยไม่ต้องเกรง็
กล้ามเนื้อเหมือนการผสมพันธุ์บนพื้นปูน	ที่ฟาร์มมีทั้ง 
พ่อพนัธุผ์สมเองตามธรรมชาตแิละการใช้นํา้เชือ้ผสมเทยีม
ทีส่ามารถปรบัเปลีย่นสายพนัธุไ์ด้
						การตัง้ท้องและคลอดลกูของววันมกค็ล้ายการคลอดลกู
ของคนทีต้่องดแูลเป็นพเิศษ	เพราะมผีลต่อมดลกู	เต้านม 
และระบบท่ีเกี่ยวข้อง	ขี้วัวบ่งบอกระบบการย่อยอาหาร
ของวัวและสุขภาพของวัว	 ยิ่งวัวขี้เป็นก้อน	ตกดังตุ๊บ	
ออกมาเหมือนลูกซาลาเปาบ่งชี้ว่าวัวสุขภาพดี	 	 เมื่อเรา
เอากระชอนตักขี้วัวไปร่อนนํ้าออกจะมีเศษในขี้วัวที่บ่งชี้ 
ระบบย่อยอาหารของวัว	 	ขี้วัวที่ตกค้างอยู่ในคอกวัวก็
จะนําไปตาก	ขี้วัวแห้งบรรจุถุงละ	15	กิโลกรัมราคาราว	
15-20	บาท	โดยกลุ่มเกษตรกรที่ทําสวนยางและทํานา
จะเอาขีว้วัไปใช้	มลูค่าของขีว้วัคอืการกําจดัขยะและทําให้
พืน้ทีเ่ลีย้งววัสามารถจดัการความสะอาดและลดการเกดิ
ขึ้นของเชื้อโรค
	 	 	 	 	 	การรักษาโรคที่เกิดขึ้นของวัวนมจะใช้ยาที่มาจาก 
พชืสมนุไพรทีป่ลกูในพืน้ที	่อย่างเช่น	สาบเสอืจุม่เต้า	ว่าน
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บ้านของโคนม

 สมาชกิสหกรณ์ของเราเพยีงแห่งเดยีว
มนี�า้นมปรมิาณกว่า 42 ตนัต่อวนั หรอืกว่า 
270,000 กล่อง กระจายนมส่งไปยงัโรงเรยีน 
ในพืน้ทีภ่าคกลางตามทีส่หกรณ์มวกเหลก็ได้
โควตามา เช่น สระบรุ ีนครนายก ปทมุธานี 
นนทบุรี อยุธยา และยังส่งไปที่โรงเรียนใน
ภาคอสีานบางส่วนอกีประมาณ 4-5 หมืน่หน่วย 
ในรูปนมกล่องยูเอชทีเพราะเก็บได้นาน  
แต่ถ้าระยะทางใกล้ก็จะส่งเป็นนมถุง 

สัมภาษณ์:

บัญชา ราชบัณฑิต, 
กรรมการสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ�ากัด

มาตดิต่อขอซือ้จากทีน่ี	่นอกจากนีเ้รายงัส่งออกนมรสจดื 
ไปที่ประเทศกัมพูชาราวเดือนละ	2	ครั้ง	หรือประมาณ	
90,000	กล่อง	ในช่ือแบรนด์มวกเหลก็แดรีม่ลิค์
	 	 	 	 	 	 เพราะอยากให้เกษตรกรได้รับอาหารวัวนมท่ีมี
คุณภาพและราคายุติธรรม	 เราจึงสร้างโรงงานอาหาร
ขึ้นมาครั้งแรกเมื่อ	พ.ศ.	2544	มีการทําอาหารวัวหลาย
สูตร	ตั้งแต่สูตรวัวแรกเกิดจนถึงวัวให้นมมาก	 โดยเรา
ตดิต่อขายไปทีส่หกรณ์ในจงัหวดัสระบรุ	ีลพบรุ	ีปากช่อง	 
ยอดขายของเราและสมาชิกอยูท่ี่ประมาณ	2,500	ตนั/เดอืน	
ปัจจุบันเราขยายฐานลูกค้าไปถงึทางภาคอสีาน	ในพืน้ที่
จงัหวดัมหาสารคาม	ขอนแก่น	อดุรธาน	ีและหนองบวัลําภู
และขายให้กบัสหกรณ์โคนมทางภาคเหนอื	เช่น	เชียงใหม่	
ลําพูน
	 	 	 	 	 	นอกจากนั้น	 เรายังจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	
อุปกรณ์ฟาร์ม	รวมถึงเครื่องตัดหญ้า	 เพื่อนํารายได้มา
ช่วยเกษตรกรที่เป็นสมาชิกในการซื้อเครื่องจักรที่เรา
ไม่สามารถนํามาขายให้ได้	 และยังมีธุรกิจให้บริการ
ผสมเทียม	รักษาวัวอีกด้วย	สําหรับสินค้าของเราสมาชิก
ไม่ต้องถือเงินสดก็สามารถมาเอาสินค้าไปก่อนได้	 โดย
พอครบรอบบัญชีแต่ละเดือนเราก็จะหักลบจากรายได้ที่
สมาชิกขายนํ้านมดิบให้สหกรณ์	 	พอสิ้นปีก็จะมีปันผล
ให้แก่สมาชิกตามกําไรและจํานวนหุ้น

	 	 	 	 	 	 สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก	จํากัด	ก่อตั้งเมื่อวันที	่ 
28	สงิหาคม	พ.ศ.	2515	โดยคนรุ่นแรกๆ	แยกตัวมาจาก	
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	 (อสค.)	 
มารวมตวักนัต้ังศูนย์นํา้นมกนัเอง	จากนํา้นมดิบเพยีงไม่กี่
กโิลกรมั	ปัจจบุนัเรามนีํา้นมดบิเฉลีย่	105	ตนัต่อวนั	ถ้านบั 
ระยะเวลาดําเนินงานถึงปัจจุบันก็ประมาณ	47	ป	ี	
	 	 	 	 	 	ผมเองเป็นคนจังหวัดสุรินทร์แต่ก่อนเราทํานาอยู่
กับวัวควายแต่ไม่เหมือนโคนม	ผมมามวกเหล็กครั้งแรก	 
ปี	พ.ศ.	2539	พอเห็นโคนมแล้วชอบก็เลยตัดสินใจหา 
งานทําที่นี่	 สมัครงานเป็นพนักงานสินเชื่อของสหกรณ์
โคนม	ทาํให้ผมได้ลงเข้าฟาร์มทกุฟาร์ม	ต้องลงเข้าไปเกบ็
ข้อมลูสมาชกิทกุฟาร์ม	ว่าแต่ละฟาร์มมีววักีตั่ว	สมาชกิใน
ครวัเรอืนมกีีค่น	เราลงบนัทกึทัง้หมด		สมัภาษณ์เกบ็ข้อมลู 
ทกุฟาร์มเพ่ือรวบรวมข้อมลูมาทาํระบบพยากรณ์นํา้นมดบิ
ทีจ่ะเพิม่ขึน้ในอนาคต	ววัอายเุท่าไหร่	ท้องกีตั่ว	วนัคลอด
ต้องทาํบนัทกึทัง้หมด
	 	 	 	 	 	ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด	555	ฟาร์ม	 เราผลิต
นมพาสเจอร์ไรซ์	 และนมยูเอชที	 (UHT)	 ได้ประมาณ 
ร้อยละ	40	ของน้ํานมดบิทีร่วบรวมได้		ส่วนทีเ่หลอืส่งขาย
ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่	 อาทิ	 โฟร์โมสต์	 โครงการ 
ส่วนพระองค์สวนจิตรลดา	บรษิทัซพีเีมจิ	บรษิทัอายโินะ- 
โมโตะเอาไปทํากาแฟกระป๋องเบอร์ด้ี	 	 ส่วนรายย่อย
ก็เช่นกรมทหารการสัตว์	 โดยกรมการสัตว์ทหารบกที่
จงัหวดันครนายกจะนาํรถตู้มารบัซือ้ทุกเดือน	 เนื่องจาก
ที่กรมฯ	 ซ่ึงก็มีการเลี้ยงโคนมแต่ผลผลิตไม่พอ	จึงต้อง

วัวสร้างงาน

      นอกจากธุรกิจโคนมจะถือเป็นอาชีพหลักของชาวมวกเหล็กแล้ว อาชีพนี้ยังก่อให้เกิดอาชีพและ
การจ้างงานอื่นๆ ในพื้นที่อย่างกว้างขวางอีกด้วย เช่น คนเล้ียงวัว คนรีดนม คนจี้เขาวัว สัตวแพทย์  
หมอผสมเทยีม คนขายน�า้เชือ้ววั คนรบัซือ้ขีว้วั คนขายอาหารสตัว์ และเกษตรกรทีป่ลูกพชือาหารวัว เช่น 
มันส�าปะหลัง หญ้า ข้าวโพด ข้าว ถั่วเหลือง กระถิน เปลือกสับปะรด  ทั้งนี้ยังไม่รวมการจ้างงานศูนย์รับ
น�้านมดิบ สหกรณ์รับซื้อและจ�าหน่ายนม ศูนย์แปรรูปน�้านม และธุรกิจการรับขนส่งน�้านมจากฟาร์มไป
ยังศูนย์รับซื้อท้ังในและนอกพ้ืนท่ี  การรับขนและส่งน�้านมนอกพ้ืนท่ี หรือจากโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์
กระจายสู่ผู้บริโภค

การขนส่งน�า้นมดิบ จังหวัดสระบุรี
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 อาชพีเลีย้งโคนมสามารถสร้างงานให้กบัชมุชน
ได้ ไม่ใช่แค่งานในฟาร์ม เราจ�าเป็นต้องเอาข้าวโพดมา
เลีย้งววั คนปลกูข้าวโพดกจ็ะเอามาขายให้กบัแต่ละ
ฟาร์ม  มนัมคีวามเกีย่วเนือ่งกนั  อย่างถ้าไม่มอีาชพี
เลีย้งสตัว์ ฟางจะขายได้ไหม กากเบยีร์ กากถัว่เหลอืง 
เปลอืกสบัปะรด เปลอืกข้าวโพดมมีลูค่า พวกวสัดุ
เหลอืใช้พวกนี ้ววัใช้ได้หมด 
      อาชพีมนัเกีย่วเป็นลกูโซ่ท�าให้คนมงีาน อย่าง
คนพืน้ทีท่ีไ่ม่ได้เลีย้งววัเขากป็ลกูหญ้าเพือ่มาขายให้
ฟาร์มววั ท�าเป็นหญ้าแห้ง เพราะขีว้วัมสีารอาหาร
มากท�าให้ดนิสวยดดีนิร่วนซยุ 

เรวัฒน์ มาถาวร, ศูนย์รับน�้านมดิบมวกเหล็กแดรี่มิลค์

 คณุภาพน�า้นม ต้องถอืว่าพืน้ทีม่วกเหลก็มชีือ่เสยีง
เรือ่งการผลติน�า้นมคณุภาพมากทีส่ดุ ผมเลอืกท�าฟาร์ม
ส่วนตวัหลงัจากท�างานท่ีไทยเดนมาร์ก เริม่มาเลีย้งววันม 
ด้วยปัจจัยต่างๆ ท่ีมีความพร้อม มีผูเ้ลีย้งโคนมหนาแน่น 
ปรมิาณน�า้นมมาก สภาพภมิูอากาศเหมาะสม โดยเฉพาะ
อย่างยิง่การท�านมออร์แกนคิ เรามนี�า้สะอาดเพราะอยู่
ต้นน�า้
      การต่อสูไ้ม่ใช่การนัง่รอด ูแม้เราไม่กินนมแต่เราหายใจ 
เป็นภารกจิร่วมของพลเมืองท่ีอยู่แถบลุม่น�า้มวกเหลก็  

พฤฒิ เกิดชูชื่น, ฟาร์มโคนมออร์แกนิคแดรี่โฮม

 ที่ดิน 80 กว่าไร่ ท�าเกษตรและเลี้ยงวัว เราเลี้ยง
วัวนม 60-70 ตัว น�า้ที่ใช้มาจากน�้าตกมวกเหล็ก 
เราปลกูข้าวโพดเพือ่เป็นอาหารววัเองเพือ่ลดค่าใช้จ่าย 
ในแต่ละเดือน 
      ในฟาร์มมกีารจ้างงานประมาณ 10 คน มแีรงงาน
ต่างชาตด้ิวย ค่าแรงขัน้ต�า่ 320 บาทต่อวนัพร้อมทีพ่กั 
หรืออีกแบบคือรับจ้างเหมาท�างานในแต่ละวัน
เสรจ็แล้วกลบับ้าน ค่าจ้างเดอืนละหมืน่กว่าบาท 

ทัศนัย รักษาสิริพงศ์, ฟาร์มชัยพฤกษ์

 เราปลูกหญ้าเลี้ยงวัวเองในเนื้อที่ทั้งหมด 400 กว่าไร่ 
มลีกูน้อง 4 คน กบัลกูน้องขบัรถตดัหญ้าอกี 2 คน  เราใช้น�า้
จากธรรมชาต ิต้นน�า้มาจากภเูขาข้างหลงั ทีเ่ดยีวกบัทีไ่หล
ลงคลองมวกเหลก็ การปลกูหญ้าเลีย้งววัต้องอากาศเยน็ ชื้น 
น�้าเยอะและดินทรายล้วนยิ่งดี ทรัพยากรและต้นทุนส�าคัญ
มาจากความอุมดสมบูรณ์ของมวกเหล็ก
      ขายหญ้ากิโลกรัมละบาท แต่ถ้าเป็นหญ้าหมักราคา
ก็จะแพงขึ้น หนึ่งไร่ได้ผลผลิตประมาณ 10 ตันขึ้นไป 
ใช้เวลา 3 เดือนต่อการตัด 1 ครั้ง พันธุ์หญ้าเราส่งออก
ไปเวียดนามมีลูกค้าประจ�า รายได้อาทิตย์ละประมาณ 
30,000 - 40,000 บาท 

ถนอม มัยขุนทด, ฟาร์มหญ้าเลี้ยงวัว

บ้านของโคนม
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 โครงการนมโรงเรยีนในภาคกลางและภาคอีสาน
 โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
 กรมการสตัว์ทหารบก
 โรงเรยีนทหารการสตัว์ กรมการสตัว์ ทหารบก
 ผูผ้ลตินมยีห้่อโฟร์โมสต์
 ผูผ้ลติกาแฟเบอร์ดี้
 ผูผ้ลตินมยีห้่อ Country Fresh
 บรษิทัสหกรณ์โคนมมวกเหลก็ จ�ากัด (ศนูย์บารม)ี 

  ผูผ้ลตินมกล่องส่งประเทศเมียนมาร์ สาธารณรฐั         
  ประชาธปิไตยประชาชนลาว กัมพชูา ญ่ีปุน่และจนี

 ผูผ้ลตินมนมยีห้่อเมจิ
 ผูผ้ลตินมนมยีห้่อดชัมิลล์
 ผูผ้ลตินมนม F&N Dairies ย่ีห้อ Magnolia
 ผูผ้ลตินมนมและผลติภัณฑ์นมย่ีห้อแดรีโ่ฮม
 ผูผ้ลตินมผูผ้ลตินมนมย่ีห้อ VR.MILK
 นมยีห้่อ ไทย-เดนมาร์ก
 ร้านนมสดในกรงุเทพฯ
 ร้านกาแฟในกรงุเทพฯ
 ไอศกรมีสเวนเซ่นส์ (Swensen)

ตลาดนม

บ้านของโคนม

การเปลี่ยนแปลง

 	 โลกที่ เคลื่อนท่ีไปย ่อมส ่งผลต่อสิ่งต ่างๆ	 ในเมือง
โคนมอย่างมวกเหล็กอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ในด้านบวกคือ	 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีช่วยให้สามารถผลิตนํ้านม 
ท่ีมีคุณภาพมากข้ึน	 รวมท้ังในด้านการเพิ่มปริมาณน้ํานม	 
การผลติอาหารสตัว์	ฯลฯ
						แต่ในขณะเดียวกัน	ต้องยอมรับว่าการขยายตัวของเมือง
รวมถึงถนนหนทาง	พื้นที่อยู่อาศัยของมนุษย์	 และโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ	 รวมถึงอุตสาหกรรมเหมืองปูนในพื้นที ่
มวกเหล็กและจังหวัดสระบุรี	 ได้เป็นปัจจัยสําคัญท่ีก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านมลพิษ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางอากาศ	
และกลายเป็นภัยคุกคามเกษตรกรรมในพื้นที่รวมถึงฟาร์ม
โคนมอย่างยากจะหลบเลี่ยง	
      

	 	 	 	 	 	 อุตสาหกรรมท่ีใช้ถ่านหิน	 รวมถึงโรงไฟฟ้าถ่านหิน
โรงล่าสุดที่กําลังจะเปิดดําเนินการในเร็ววันนี้23	 คือหนึ่งใน
อตุสาหกรรมส่ิงท่ีเกษตรกรโคนมและชาวมวกเหล็กมคีวามวิตก 
เป็นอย่างมากต่อผลกระทบทัง้มลพิษอากาศและการปนเป้ือน 
สู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ	 	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง	“คลองมวกเหล็ก”	
ที่มีเส้นทางการไหลตั้งแต่ป่าต้นนํ้าบน	 “เขาอินทนี”	 ใน	
“อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่”	 ไปจนบรรจบกับแม่น้ําป่าสักที่
อําเภอวังม่วงนั้น	ต้องผ่านพื้นที่เลี้ยงโคนมตลอดเส้นทาง	และ
แน่นอนว่าเกษตรกรต้องพ่ึงพาลํานํ้าธรรมชาติ	 	นอกจากน้ี
ส่วนหนึ่งบนเส้นทางการไหลคลองมวกเหล็กยังมีการสร้าง	
“อ่างเก็บนํ้ามวกเหล็ก”	 ซึ่งจะแล้วเสร็จในปลายปี	 2562	
เพื่อเป็นแหล่งนํ้าดิบสําหรับผลิตนํ้าประปาปีละประมาณ	
202,000	 ลูกบาศก์เมตร	และส่งนํ้าให้แก่พื้นที่ชลประทาน
ในช่วงฤดูแล้งประมาณ	14,000	 ไร่	ตลอดจนเป็นแหล่งน้ํา

23	ดูรายละเอียดในบทที่	4	และ	5.

สําหรับการเพาะปลูก	ปศุสัตว์	และการอุปโภค-บริโภคของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีอีกด้วย24	ซึ่งน่าวิตกว่า	หากมีปนเปื้อนของ
สารมลพษิในลําคลองและอ่างเกบ็น้ํา	อาจก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อสุขภาพของประชาชนผู้ใช้นํ้า	 สัตว์เลี้ยง	 รวมถึงผลิตผล
ทางการเกษตรและน้ํานมโค	 	ทั้งนี้ยังไม่รวมผลกระทบของ
มลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านหินดังกล่าว
		 	 	 	 	ชะตากรรมของสภาพแวดล้อม	สายนํ้า	และโคนม	ที่
ส่งผลโดยตรงถึงคุณภาพของนํ้านมที่เป็นอาหารของผู ้คน 
มากมายรวมทัง้เดก็ในโรงเรยีนกว่า	7,000,000	คนทัว่ประเทศ	
จึงไม่อาจฝากไว้ในมือของเกษตรกรชาวมวกเหล็กโดยลําพัง
ได้อีกต่อไป	
      

24	“โครงการอ่างเก็บนํ้ามวกเหล็กช่วยเพิ่มพื้นที่ทําการเกษตรกว่า	2.5	หมื่นไร่	และช่วย
บรรเทาปัญหาอุทกภัยให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน”,	RYT9,	29	สิงหาคม	2561.	https://www.
ryt9.com/s/prg/2878539
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บทที่ 3 
บ้านของเกษตรออร์แกนคิ
และไวน์ไทย

 ด้วยระยะทางทีห่่างจากกรงุเทพมหานคร	
เพียงประมาณ	 150	 กิโลเมตร	 แต่มี
สภาพอากาศที่เย็นสบาย	มีบรรยากาศ
เหมือนอยู ่บนดอยสูง	 เนื่องจากเป็น 
ส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
และป่าดงพญาเยน็	ประกอบกบัมแีหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายทั้งถ้ํา	
ภเูขา	ลาํธาร	นํา้ตกน้อยใหญ่	เช่น	นํา้ตก
ดงพญาเย็น	นํ้าตกเจ็ดสาวน้อย	นํ้าตก 
มวกเหลก็	นํา้ตกเกาะสชีงั	นํา้ตกรมิธาร	
นํ้าตกคลองถํ้าเต่า	นํ้าตกโสภา	ทําให้
อําเภอมวกเหล็ก	จังหวัดสระบุรี	 เป็น
เมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ	ของคนเมือง
ที่อยากหลีกหนีความแออัดวุ ่นวาย	 
ไปสัมผัสไอหมอกยามเช้า	ดื่มดํ่าชื่นชม
ธรรมชาต	ิหรือแวะดืม่กาแฟแกล้มกะหรีป๊ั่บ 
อันลือชื่อ	 	 โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจาก
เมืองหลวงที่ต้องการเดินทางไปกลับใน 
วนัเดยีวกส็ามารถทาํได้โดยสะดวก	

				นอกจากแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ
ดังที่กล่าวไปแล้ว	 การทําเกษตรกรรม
ด้วยหลักธรรมชาติบนพื้นที่ที่ไม่มีสารพิษ
ตกค้างและหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อน
ทางดิน	นํ้า	และอากาศให้มากที่สุด	 ยัง
เป็นสิ่งที่ชาวชุมชนมวกเหล็กและพื้นที่
ใกล้เคียงซ่ึงพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ
ร่วมกันต่างให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก		
แผ่นดินมวกเหล็กแห่งนี้จึงเป็นแหล่งผลิต
อาหารปลอดสารพิษท่ีสําคัญ	 ไม่ว่าจะ 
เป็นน้ํานมโคสด	ผลไม้นานาชนิด	รวมถึง 
พืชผักปลอดภัยท่ีผู้รักสุขภาพท้ังในและ
นอกพื้นที่ติดใจซื้อหา	 จึงไม่น่าแปลกใจ 
ที่ โร งพยาบาลชื่ อ ดั งหลายแห ่ ง ใน
กรงุเทพมหานครได้เลอืกผกูป่ินโตรบัซ้ือผกั
จากทีน่ี่ด้วยความเช่ือมัน่ในความปลอดภยั	
ยงัไม่นบัลกูค้าในต่างประเทศท่ีให้ความไว้
วางใจผลผลิตจากผืนดินแห่งนี้	 	และด้วย 
จุดเด่นทีว่่านีเ้อง	ทาํให้	“การท่องเทีย่วเชิง

เกษตร”หรอืการเทีย่วชมพืน้ทีท่างการ
เกษตรเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดนักท่อง
เที่ยวจํานวนมากให้เดินทางมายัง 
มวกเหล็กตลอดทั้งปี	 เพื่อเยี่ยมชม	 
เรียนรู้	 และสัมผัสพื้นท่ีเกษตรกรรม	 
ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มโคนมมากมายหลายแห่ง
				ทุง่ทานตะวนัท่ีบานสะพรัง่เหลือง-
อร่ามสุดลูกหูลูกตา	และสวนดอกไม้
นานาชนดิสสีนัสดใส	รวมถงึไร่ผกั	ไร่ผลไม้ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่	“ไร่องุน่”	 ซ่ึงปัจจุบนั
ถกูพฒันาสายพนัธุจ์นสามารถเติบโตได้ดี
ในภมูอิากาศในประเทศไทย	และด้วย 
อุณหภูมิ 	 สภาพดิน	 อากาศและ 
การจัดการที่ดีทําให้มวกเหล็กและ
พื้นท่ีท่ีเช่ือมต่อมีไร ่องุ ่นคุณภาพดี 
หลากหลายสายพันธุ์	 ท้ังเพื่อบริโภค 
ผลิตไวน์	 และการแปรรูปอื่นๆ	 จน 
กลายเป็นแหล่งบ ่มไวน์คุณภาพดี 
ที่สร้างทั้งรายได้และชื่อเสียงให้แก่
อําเภอมวกเหล็ก

 ผมมีความสุขมากที่ได้ท�าอาหารที่ดี

และปลอดภัยให้กับทุกคน 

รวมทั้งได้ผลิต “บะหมี่ผักโมโรเฮยะ” 

“ผักของพระราชา” เป็นแห่งแรกที่มวกเหล็ก 

 โช โอกะ (SHO OGA)
ฮาร์โมนี่ไลฟ์ออร์แกนิคฟาร์ม (Harmony Life Organic Farm) 

     ผมมาจากเมอืงฟกุโุอกะ	ประเทศญีปุ่น่	ก่อนนีเ้คยทาํงาน
ด้านเคร่ืองมือแพทย์กว่า	 16	ปี	 ท้ังที่ประเทศออสเตรเลีย	
ญี่ปุ่น	และไทย	ทําให้เห็นว่าเทคโนโลยีเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ก้าวหน้ามาก	เทคโนโลยด้ีานยากสู็งขึน้	แต่โรค 
ก็เยอะขึ้น	 ซึ่งโรคส่วนหนึ่งก็มาจากอาหารการกิน	 50	ปี 
ก่อนหน้านี้ใช้สารเคมีกันเยอะ	ทั้งยาฆ่าหญ้า	 ยาฆ่าแมลง	 
การปรุงแต่งใส่ในอาหาร	กลิ่น	สี	 รส	ซึ่งเหมือนเราซื้อโรค
เหล่านี้จากอาหารที่เรากินในตลาด	 ซูเปอร์มาร์เก็ตและ 
ห้างสรรพสินค้า	ที่ประเทศญี่ปุ่นเองสถิติโรคมะเร็งก็สูงมาก	 
ผมจงึตดัสินใจเปล่ียนชวิีตมาทาํเกษตรกรรม	เพราะคดิว่าต้อง
ทําอาหารดแีละปลอดภยั	
	 	 	 	 	 	ผมเลือกท่ีมวกเหล็กเพราะใกล้กรุงเทพฯ	และสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลกว่า	 400	 เมตร	ซึ่งเหมาะสมกับการปลูกผัก	 
ทีน่ีต่อนกลางคืนอากาศจะเยน็	สมมตุถ้ิากลางวันราว	35	องศา-
เซลเซียส	กลางคืนก็จะประมาณ	25	องศาเซลเซียส	อุณหภูมิ
ระหว่างกลางวันกับกลางคืนยิ่งต่างกันจะยิ่งดี	
	 	 	 	 	 	 ประเทศไทยมีแนวโน้มการทําเกษตรออร์แกนิค 
เ พ่ิมขึ้นกว ่า เมื่อก ่อนมาก	 ถ ้าก ่อนนี้ สัก	 20	 ป ีพูดว ่า	 
“ผักออร์แกนิค”	คนจะไม่รู้จักการให้ความสําคัญกับอาหาร
ปลอดภยัทีญ่ีปุ่น่กบัไทยแตกต่างกนั	อาหารของญ่ีปุน่ต้องระบุ 
วัตถดุบิท้ังหมด	ไม่อย่างนัน้จะขายไม่ได้	แต่ของไทยไม่เข้มงวด	
บอกแค่ส่วนประกอบหลัก	ไม่ได้บอกทั้งหมด	ทั้งที่มันสําคัญ
เพราะทําให้คนรู้ว่าอาหารนั้นปลอดภัยจริงหรือไม่	ถ้าบริษัท
ใส่ของไม่ดีเข้าไปก็ต้องบอกเพื่อให้คนกินรู้ทั้งหมด	ที่อเมริกา
กับยุโรปก็ต้องบอก	อาหารของไทยที่ส่งออกระบุทุกอย่าง	แต่
ในประเทศกลับไม่เป็นอย่างนั้น	
						อาหารของผมที่ขายผมเขียนบอกทุกอย่างเพื่อให้ลูกค้า
เข้าใจ	ถ้าเรามั่นใจในสินค้าของเรา	เราก็ต้องบอกทุกอย่าง

	 	 	 	 	 ความท้าทายของการทําเกษตรที่นี่คือโรคและแมลง	
จะป้องกันยังไงดีเพราะไม่ได้ใช้เคมี	 ถ้าทําสิ่งนี้ได้ก็ถือว่า
ประสบความสําเร็จ	 หลายคนที่เลิกทําเกษตรออร์แกนิค 
ไปก็เพราะเหตุนี้	 เราทําได้	 ควบคุมได้	 เพราะเอาความรู ้
และเทคนิคมาใช้	 ผมปลูกผักออร์แกนิคและทําบะหมี่ผัก 
โมโรเฮยะ	มาราว	20	ปี	ส่งให้ตลาดสด	ร้านแปรรูปผลิตภัณฑ์	
ร้านอาหารท่ีสุขุมวิท	39	ชื่อ	 “ซัทเทนน่า”	 (มาจากคําว่า		
sustainability	ที่หมายถึงความยั่งยืน)	ร้านเอ็มเคสุก้ี	แล้วก็
ซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างทั้งไทยและต่างประเทศ	 เช่น	อเมริกา	
ญี่ปุ่น	 สิงคโปร์	 เวียดนาม	ฮ่องกง	สวิตเซอร์แลนด์	 เยอรมน	ี
ฝรัง่เศส	ออสเตรเลีย	นวิซแีลนด์		ส่งทัง้บะหมีผ่กั	แยม	นํา้หมกั 
เอนไซม์สําหรับดื่มเพ่ือสุขภาพ	 เส้นพาสต้าจากข้าวกล้อง 
ออร์แกนิคซึ่งเอาจากที่อื่นมาแปรรูป	
						แปลงผักออร์แกนิคที่มวกเหล็กได้รับมาตรฐาน	USDA1,	
COR2,	 EU3,	 IFOM4,	 JAS5	มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์	

1	มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา	(National	Organic	Program	–	NOP)	โดย
แผนงานเกษตรอนิทรย์ีแห่งชาต	ิ(National	Organic	Program	–	NOP)	ดาํเนนิงานภายใต้การ
กาํกบัดแูลของกระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา	(United	States	Department	of	Agriculture	
–	USDA).	ที่มา:	"ตรารับรองมาตรฐานสินค้าอินทรีย์ที่ควรรู้จัก",	เว็บไซต์สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร	กรมการค้าภายใน	กระทรวงพาณิชย์,	ไม่ระบุวนัที.่	http://www.organic.moc.
go.th/th/standard/ecocert

2	มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์แคนาดา	(Canada	Organic	Regime	–	COR)	โดยมี	Ca-
nadian	Food	Inspection	Agency	(CFIA)	เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ.	ที่มา:	"ตรารับรอง
มาตรฐานสินค้าอินทรีย์ที่ควรรู้จัก",	เพิ่งอ้าง.

3	มาตรฐานระบบเกษตรอินทรย์ีสหภาพยโุรป	(EU).	ท่ีมา:	"ตรารบัรองมาตรฐานสินค้าอนิทรย์ี
ที่ควรรู้จัก",	เพิ่งอ้าง.

4	มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์	 IFOAM	หรือ	 IFOAM	Accredited.	ที่มา:	 "ตรารับรอง
มาตรฐานสินค้าอินทรีย์ที่ควรรู้จัก",	เพิ่งอ้าง.

5	มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ญี่ปุ่น	 (Japanese	Agricultural	Standard	–	Organic	
JAS	mark)	กํากับดูแลของกระทรวงเกษตร	ป่าไม้	และประมง	ของญี่ปุ่น	(Ministry	of	Ag-
riculture,	Forestry	and	Fisheries	–	MAFF).	ที่มา:	"ตรารับรองมาตรฐานสินค้าอินทรีย์
ที่ควรรู้จัก",	เพิ่งอ้าง.

บ้านของเกษตรออร์แกนิคและไวน์ไทย
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 แปลงเกษตรที่นี่มีมากกว่าพืชผัก 

ผมตกใจตอนที่ได้เห็นกระทิงและเห็นรอยขี้ช้างครั้งแรก

ยังไม่นับพวกลิง หมี เก้ง หมูป่า ที่ลงมาเยอะและบ่อยแทบทุกคืน

ถ้ากระทิงจะมากินหญ้าจะมีรอยเท้ากระทิงให้เห็นเลย 

ส่วนช้างความถี่จะลงมาราวปีละสองครั้ง 

มากินกล้วยกับยอดมะพร้าว ดึงยอดออกมากินเลย 

วรพจน์ คชสิทธิ์, (ผู้จัดการ) ไร่คูณคุ้มครอง

ให้กับผู ้คนทุกวัย	 รวมท้ังวัยเกษียณและบั้นปลายชีวิตที่
อยากปลูกผักออร์แกนิคทั้งเพื่อรับประทานเองและปลูกขาย	 
คนท่ีมาเที่ยวชมฟาร์มจะได้เห็นใบแครอท	 ซ่ึงหลายคนอาจ
จะยังไม่เคยเห็น	ใบแครอทสามารถเอาไปทําชาชงดื่มได้	หรือ
ทอดกนิกไ็ด้	คนทีม่าเรยีนรูจ้ากเรากส็ามารถกลบัไปปลกูทีบ้่าน
ตนเองได้	บางคนบอกว่าถ้าไม่ได้เจอของจริงก็ไม่มีแรงกระตุ้น
ที่จะปลูกผักออร์แกนิค	
	 	 	 	 	 	นอกจากคนไทยแล้ว	ยังมีชาวญี่ปุ่น	อเมริกา	 เยอรมัน	
สิงคโปร์	ภูฏาน	ลาว	กัมพูชา	เมียนมาร์	เวียดนาม	จีน	ไต้หวัน	
ฮ่องกง	และอีกหลายประเทศมากที่เข้ามาดูงานการปลูกผัก 
โมโรเฮยะที่นี่	เพราะบะหมี่ผักของเราที่โด่งดังไปทั่วโลก 
						คนปลกูผกัออร์แกนคิทีม่วกเหลก็มสีขุภาพแขง็แรง	เพราะ
พวกเขาไม่ได้อยู่กับสารเคมี	 ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น	 

ก่อนนี้พื้นที่รอบข้างจะใช้สารเคมีกัน	 ทําให้ดินไม่ดี	 แต่พอ
เขาเห็นแปลงของเราปลูกผักได้ทั้งปีก็หันมาอยากมาทําผัก
ออร์แกนิค
						ผักออร์แกนิคไว้ได้นานมาก	แค่ล้างผักแล้ววางผึ่งไว้ในที่
อากาศถ่ายเท	ไม่ว่าจะเป็นถ่ัวฝักยาว	แตงร้านหรอืผักอืน่ๆ	กม็ี
รสชาติกรอบหวาน	เป็นรสธรรมชาติของเขาเอง		เพราะเราไม่
ใช้ยาฆ่าแมลงแต่ใช้เทคนคิไล่แมลงแทน	เช่น	การปลูกกวางตุง้	
ดอกกะหลํ่า	ก็จะเอาต้นหอมไปปลูกข้างๆ	เพื่อไล่แมลง
						สภาพแวดล้อมทีม่วกเหลก็มผีลต่อการปลกูผกัออร์แกนคิ	
อย่างอุณหภูมิของอากาศจะมีผลต่อการเจริญเติบโต	การใช ้

นํ้าบาดาลที่เชื่อมต่อมาจากภูเขาสีเสียด	หรือคลองธรรมชาติ
ที่ไหลผ่าน	อะไรพวกนี้ส่งผลทั้งนั้น			
	 	 	 	 	 	บางคนอาจจะมองว่าผักออร์แกนิคมีราคาแพง	แต่เรา
มองว่ามนัคุม้กบัราคาของชวีติ	คุม้กว่าผกัราคาถูกทีใ่ช้สารเคมี		
อยากให้ลองผักออร์แกนิคสักครั้งจะติดใจ	และเข้าใจว่าเงินที่
แพงกว่านัน้คุม้กบัคณุภาพของสิง่ทีเ่รากนิเข้าไป	แทนทีจ่ะต้อง
ไปจ่ายค่ายารักษาโรค
	 	 	 	 	 	 เราอยากเห็นทุกคนมีความสุขที่ได้กินผักปลอดภัย	 
คนปลูกผักก็มีความสุข
 

บ้านของเกษตรออร์แกนิคและไวน์ไทย

 เราทําเกษตรมาตั้งแต่ต้น	ปลูกมะขาม	ลิ้นจี่	มะนาว	
มะกรูด	ไผ่ลวกหวาน	และผักผลไม้อื่นหมุนเวียนกัน	ผลผลิต
ของไร่จะขายปลีกในชุมชน	ตลาดสดสระบุรี	ตลาดมวกเหล็ก	
และจะส่งเข้ากรุงเทพฯ	ซึ่งมีบริษัทในเครือส่งป้อนผู้บริโภคใน
ประเทศ	
	 	 	 	 	 	 มวกเหล็กเหมาะสมทั้งในด้านการท่องเที่ยวและ
เกษตรกรรม	 เพราะธรรมชาติและอากาศดี	 ท้ังฟาร์มโคนม	
เกษตรกรรม	และการท่องเที่ยว	เป็นตลาดเชื่อมโยงกัน
						มวกเหลก็กาํลังเปล่ียนแปลงชัดมากขึน้	ถ้าเราขึน้ไปบนภเูขา
แล้วมองลงมาจะเหน็เขาหวัโล้นและการระเบดิเขาเป็นวงกว้าง	
อากาศกเ็ปล่ียนจากเดมิทีเ่คยเยน็มีความชื้นสูงก็เร่ิมแห้งแล้ง	
หน้าหนาวไม่เจอหนาว	อากาศเยน็เริม่สัน้ลง	ฝุน่ละอองเตม็ไปหมด	
เมื่อก่อนมีฝุ่นน้อย	ตอนนี้มองไปท่ีไหนก็เห็นฝุ่นเต็มไปหมด 

	 	 	 	 	 	การเปล่ียนแปลงที่ส่งผลกับการเกษตร	ก็เช่น	ลิ้นจี่ไม่
ออกดอกเพราะช่วงอากาศเย็นน้อยลง	พอแห้งแล้งผักผลไม้ก็
ไม่ค่อยได้ผล	โรคระบาดกเ็ริม่เกดิขึน้	สภาพอากาศมผีลโดยตรง
กับการติดดอกของไม้ผล	 เช่น	มะม่วงไม่ติดดอก	จากที่เริ่ม 
ลดน้อยลงมาปีนีไ้ม่ตดิดอกเลย		ส่วนผูค้นกเ็ริม่เจบ็ป่วยทัง้เดก็ 
ทั้งผู้ใหญ	่พวกโรคทางเดินหายใจ	เพราะอากาศเริ่มแย่ลง	
						ผมชอบทาํเกษตร	ชอบสิง่แวดล้อมทีด่	ีแต่มองว่ามวกเหล็ก
กาํลงัแย่ลง	ยิง่ถ้าเรายงัปล่อยให้เกดิการพฒันาในแบบทีเ่ป็นอยู่
ตอนนีผ้มคาดหวงัให้พืน้ทีต่รงนีเ้ป็นแหล่งป้อนอาหารทีด่ใีห้แก่
ผู้คน	แต่ถ้ามันถูกเปล่ียนเป็นเหมืองหินปูนและอุตสาหกรรม
ขยายตัวไปมากกว่านี้	 ผมก็คงจะกลับบ้าน	 เพราะเป็นห่วง
สุขภาพของคนในครอบครัว	และไม่อยากจะเห็นคนงานต้อง
มาเจ็บป่วย
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มกท.6	GMP7	และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.) 
ซึ่งการจะได้รับการรับรองจะมีเจ้าหน้าที่มาทําการตรวจเช็ค
ดิน	 น้ํา	ปุย๋	 เมลด็พนัธุข์องผกัผลไม้	รวมทัง้การทาํแนวกนัชน 
ทางด้านสิง่แวดล้อม		คนปลกูผกัของเราเป็นการจ้างงานคนใน
พื้นที่ประมาณ	80%		นอกนั้นคือมาจากพื้นที่ใกล้เคียง	
	 	 	 	 	 	สิง่ทีค่นปลูกผกัและผลไม้อย่างเราต้องการคอื	อยากให้ 
ทกุคนเลอืกกนิอาหาร	กนิแต่สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อร่างกาย	เพือ่ 
จะได้ไม่เป็นโรค	อาหารที่ปลอดภัยก็มาจากสิ่งแวดล้อมที่ด ี
เป็นสําคัญ	เราทุกคนต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม

      ทํางานปลูกผักออร์แกนิคมา	18	ปี	เนื่องจากเราทําสวน
ออร์แกนิคที่บ้านอยู่แล้ว	ที่นี่เราปลูกหอมเขียว	หอมแดง	ผักช	ี
ผักชีลาว	แตงกวา	แตงกวาญี่ปุ่น	ผักญี่ปุ่น	มะเขือเทศ	หรือรับ
ปลูกตามทีค่นกนิต้องการ	คนทีส่ัง่ปลกูผกัมทีัง้ลกูค้าญีปุ่น่และ
ไทยทีต้่องการผกัออร์แกนคิ	ราคาผักออร์แกนคิจะแพงกว่าผกั
ในตลาดทั่วไป	ปลูกทั้งปีหมุนเวียนและเก็บเกี่ยวทุกเดือนไม่
ขาดตลาด	มวกเหลก็เป็นดงปลกูผกัผลไม้	ส่งไปขายท้ังทีต่ลาด
สระบุรี	ตลาดปากช่อง	และตลาดไทยที่กรุงเทพฯ
						แปลงผกัออร์แกนิคของเราเปิดอบรมและสอนการปลกูผกั 

6	มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย	์มกท.	(Organic	Agriculture	Certification	Thailand	–	
ACT).	ที่มา:	"ตรารับรองมาตรฐานสินค้าอินทรีย์ที่ควรรู้จัก",	เพิ่งอ้าง.

7	Good	Manufacturing	Practice	–	มาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร.	
กลัยาณี	ดปีระเสริฐวงศ์,	"GMP	กฎหมาย",	เอกสารเผยแพร่:	สาํนกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา	กระทรวงสาธารณสุข,	ไม่ระบุวันที่.

 คนปลูกผักออร์แกนิคที่มวกเหล็กมีสุขภาพแข็งแรง

เพราะพวกเขาไม่ได้อยู่กับสารเคมี เดิมเขาไปรับจ้างวันละ 200 บาท  

ที่นี่ให้ค่าแรงตามกฎหมาย ทุกคนจึงได้ค่าแรงมากขึ้นและได้ความรู้

ไปปลูกผักทานที่บ้าน ส่วนใหญ่คนกินผักจะมาเป็นครอบครัว  

พ่อแม่พาลูกเล็กมาเรียน รวมทั้งคนญี่ปุ่นในไทยมาเรียนรู้ด้วย

 และมีหลายโรงเรียนที่ชวนเราไปสอนเด็กปลูกผักออร์แกนิค 

โสภาภรณ์ ถือสูงเนิน, คนปลูกผักออร์แกนิค

3534 มวกเหล็ก เมืองนมดีของทุกคน



 เราใช้คนในพื้นที่ปลูกไวน์ บางครอบครัวก็เข้ามาท�ากันทั้งบ้าน

คนที่นี่ท�ากันจนเป็นงานมีฝีมือ และถ่ายทอดให้ลูกหลาน 

ทั้งความมีประสิทธิภาพและความพิเศษ ของฝีมือ อย่างเช่น

การแกะตาองุ่น แต่งกิ่งองุ่น เขามีวิธีการนับตาและสอดยอด

คนท�างานของเราร้อยละ 80 เป็นคนในพื้นที่ 

 

 องุ่นต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการผสมรสชาติ 

ท�าให้ถูกต้องกับสิ่งที่อยู่แวดล้อม 

ทั้งธรรมชาติ สังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 

ปราโมทย์ เข็มงาม, พีบีวัลเล่ย์ เขาใหญ่ไวน์เนอรี่ 
(PB-Valley Khao Yai Winery)

สุวิสุทธิ์ โลหิตนาวี, 
กราน-มอนเต้ วินยาร์ด แอนด์ ไวน์เนอรี่ 
(Gran-Monte Vineyard and Winery)

     	นักท่องเที่ยวโซนเขาใหญ่เพิ่มขึ้นทุกปี	มีผู้ประกอบการ
มาทํารีสอร์ทร้านอาหารมากขึ้น	ทําให้แหล่งท่องเที่ยวเติบโต	
อากาศที่ดี	 	นักท่องเที่ยวมาที่นี่เพราะเป็นไร่องุ่นที่ใหญ่และมี
การท่องเที่ยวที่ครบวงจร	มีทั้งที่พัก	ที่เที่ยว	รวมถึงได้สัมผัส 
ไร่องุ่นและการผลิตไวน์ที่ใหญ่สุดในประเทศไทย			
						สภาพพื้นดินส่งผลกับเสน่ห์ของไวน์	แม้องุ่นพันธุ์เดียวกัน
ถ้าปลูกต่างที่รสชาติก็แตกต่างกัน	รสชาติของไวน์องุ่นที่นี่เป็น 
กลิ่นเคร่ืองเทศที่ไม่หนักมาก	ซึ่งเข้ากันได้ดีกับอาหารไทย	 
ถ้าปลูกองุ่นที่อื่นก็จะไม่ได้คุณภาพองุ่นแบบนี	้
						สําหรบัเรา	สภาพอากาศ	ทรพัยากร	และการเปลีย่นแปลง
ต่างๆ	ในพื้นที่เป็นสิ่งสําคัญมากเพราะเราทําเกษตร	เราต้องมี
อากาศ	ภูมปิระเทศ	สภาพแวดล้อม	ทรพัยากรธรรมชาตอิย่าง
ฤดูกาลก็จะมีผลต่อการทําไร่องุ่น	เพราะอากาศดีที่สุดสําหรับ
องุ่นคือหน้าหนาว	
						ปัจจบุนัเราปลกูองุน่ประมาณ	500	ไร่	ทาํองุน่กนิสด	100	ไร่	
ทําไวน์	400	ไร่	ส่วนอีก	900	ไร่ปลูกข้าวโพด	 มันสําปะหลัง
ลําไย	มะม่วง	เสาวรส	และผักผลไม้ปลอดสารต่างๆ	ส่งให้ร้าน
อาหาร	รีสอร์ทและโรงแรม

						องุ่นที่เราปลูกจะจําหน่ายสดที่ไร่	ผักก็จะส่งร้านอาหาร
ทั้งที่ไร่และในพื้นที่ปากช่อง	 เขาใหญ่	 ส่วนไวน์ที่ผลิตได้
นอกจากขายในประเทศแล้วเรายังส่งขายต่างประเทศด้วย	
ทั้งญี่ปุ่น	สวิตเซอร์แลนด์	อเมริกา	ส่งไปร้านอาหารไทยใน
ต่างประเทศ	คนที่นั่นก็จะได้ทานอาหารไทยและดื่มไวน์ไทย	 
							นอกจากรายได้จากการเพาะปลกูแล้ว	เรายงัมรีายได้จากการ
ท่ีนกัท่องเท่ียวมาเยีย่มชมไร่และการผลติไวน์ตลอดปี	โดยหลกัๆ	
จะมาจากจีนและในเอเชยี	นอกจากนัน้จะมาจากยโุรปประมาณ
ร้อยละ	60	เป็นกลุ่มประเทศฝรั่งเศส	อิตาลี	 เยอรมนี	 	 เราม ี
นักท่องเที่ยวเชิงเกษตรนับแสนคนต่อปี	 เกษตรกับการท่อง
เทีย่วเชือ่มต่อกนั	คนท่ีกนิกอ็ยากจะมาเหว็ตัถดุบิทีเ่ขากนิ	อยาก
เห็นแหล่งที่มา	ว่าปลูกจริงไหม	มีการบ่มจริงไหม	ซึ่งนอกจาก
บรรยากาศทาํให้รูส้กึกว่าทาํจรงิแล้ว	การเข้ามาเทีย่วชมแปลง
เกษตรยังช่วยทําให้เขาซึมซับคุณค่าการมีอยู่ของพื้นท่ีแห่งนี ้
 

บ้านของเกษตรออร์แกนิคและไวน์ไทย

 องุ่นต้นแรกของที่นี่เริ่มปลูกเมื่อปี	2542	หรือ	20	ปี
ทีแ่ล้ว	ในหนึง่ปีเราจะเกบ็เกีย่วเพยีงครัง้เดยีว	การเพ่ิมผลผลติ
ของเราคอืขยายการปลูกผลผลิตต่อไร่	เกบ็เกีย่วเมือ่กมุภาพนัธ์ที่
ผ่านมาเราได้ผลผลิตกว่า	70	ตัน	
	 เราเลือกมาปลูกองุ่นที่นี่	 การปลูกองุ่นของเราเป็น
ทรพัย์สนิทางปัญญา	มกีารลงทะเบยีนไวน์เขาใหญ่	ซึง่เราต้อง
ระบุว่ามันคือไวน์อะไร	และต้องปลูกเพื่อการทําไวน์เท่านั้น	
เพื่อที่จะมีมาตรฐานและสร้างมูลค่า	 สมกับจะเรียกได้ว่า	 
“ไวน์เขาใหญ่”	ภายใต้มาตรฐานท่ีถูกกําหนดโดยลักษณะ
ภูมิศาสตร์	ซึ่งเป็นความร่วมมือกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่		 
ถกูกาํหนดโดยธรรมชาตขิองทีน่ี	่ดนิเหมาะกบัการปลกูพชืองุน่	
เป็นดนิเหนยีว	หินปนูทีผ่่านการทบัถมเน่าเป่ือย	(decompose)	
จนเป็นลักษณะเฉพาะ	เป็นความบงัเอญิทีล่งตวั	
	 เราจ้างงานคนในพื้นที่มากสุดที่จะทําได้	 แม้จะมี 
ผู ้ เชี่ยวชาญบางส่วนมาจากต่างจังหวัด	 ทําไมเราจึงให้ 
ความสําคัญกับการให้คนในพื้นที่ปลูกองุ่น	 เพราะเราเชื่อใน 
การจดัการและความยัง่ยนื	พืน้ทีข่องเรารายล้อมด้วยคนอืน่ๆ	 
ดงันัน้	เมือ่เราแชร์พืน้ทีเ่ดยีวกนัเรากต้็องแชร์กจิกรรม	คนในพืน้ที ่
และชุมชนจึงมีสําคัญกับเรา	 	 เรามีธุรกิจที่หลากหลายและ 
เชือ่มโยงกนั	ทัง้เรือ่งการบรกิาร	อาหาร	ขายของ	ห้องพกั	และ
ธุรกิจไวน์	 สําหรับของการผลิตเรามีเด็กมาทํางานนอกเวลา 
ในหลายส่วน	ทั้งจากมหาวิทยาลัยด้านเกษตรและอาหาร		
เราต้อนรับผูค้นทีส่นใจอยากจะมาฝึกงานหรอืฝึกอาชพีในช่วง 
ปิดเทอมหรอืเสาร์อาทติย์
	 พ้ืนท่ีแห่งนี้สําคัญต่อการปลูกองุ่น	องุ่นเป็นต้นไม้ท่ี
ละเอยีดอ่อน	จําเป็นต้องใช้ความชุม่ชืน้เรากต้็องรักษาความชุม่ชืน้	
แสงแดดคือความสุขขององุ่น	ทุกอย่างส่งผลต่อผลผลิตท่ีได	้

สขุภาพของต้นองุน่	ความสุกฉํา่ขององุน่		ซึง่ในแง่หนึง่การเป็น
ที่แล้งทําให้ที่นี่จัดการง่าย	แต่ต้องใช้พลังในการจัดการและ 
ต้องบูรณาการ	
	 เราใช้เทคโนโลยี	Micro-Climate	Monitoring	
System8	ในการวัดลม	ความชื้นในดิน	อุณหภูม	ิและใช้ข้อมูล
จากดาวเทียม	 เพื่อวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ	โดยมองภาพรวมมาโฟกัสภาพเล็ก	
	 การท่องเที่ยวและเกษตรมีความเชื่อมโยงกัน	 มี
การท่องเท่ียวตามมาเมื่อทําเกษตร	ค่อยๆ	งอกขึ้นจากการ
เข้ามาของคนที่เห็นว่ามีไร่แล้วสนใจ	 เราจึงเปิดให้คนเข้ามา
เรียนรู้	 	 การจําหน่ายสินค้าหน้าไร่ก็เป็นการให้ความรู้และ
สร้างตลาดไปพร้อมกัน	ทําให้คนที่ได้ยินชื่อแล้วอยากมาดู	
เมื่อการท่องเที่ยวตามมาก็ผูกมันเข้าด้วยกัน	 เชื่อมรายได้ 
ระหว่างการท่องเที่ยวและการทําเกษตรในพื้นที่	 เป็นส่วน
ได้ส่วนเสียและการพ่ึงพากัน	 รวมถึงอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ท่ีสัมพันธ ์ ท้ังในเชิงการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว
เป็นความเห็นจากคนปลูกสู่คนกิน	ผู ้บริโภคก็ต้องช่วยกัน
ด้วย	 	ถ้าผู้ผลิตมีความรับผิดชอบอย่างดีที่สุด	 ไม่หลอกลวง 
ผูบ้รโิภค	สินค้ากม็คีณุภาพมคีวามปลอดภยั	มกีารเสนอสนิค้า
ทีถ่กูต้อง	ขณะทีผู้่บรโิภคเองกต้็องศกึษาเพือ่หลกีเลีย่งผลกระทบ 
ต่อตัวเอง	ต้องมีความรู้เรื่องการบริโภค	ทั้งหมดก็จะยั่งยืน	

8 "เทคโนโลยีตรวจสภาพล้อมรอบ"	 (ผลงานของมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ	Granmonte	
Farm)	ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลอุณหภูมิในดินและในอากาศ	ความชื้นในดินและในอากาศ	
ความเข้มแสง	ความเรว็ลม	ความดนัอากาศ	โดยสามารถนาํข้อมลูมาวเิคราะห์เพือ่ป้องกนัและ
พฒันาผลผลติทางการเกษตรได้	นอกจากนัน้ยงัสามารถให้นํา้โดยอตัโนมติัได้เอง	เมือ่ตรวจพบ
ความชืน้ตํา่	โดยระบบนีส้ามารถอพัเดทข้อมลูออนไลน์ได้ทนัท	ีทาํให้เจ้าของไร่สามารถตรวจ
สอบสถานะต่างๆ	ในไร่ได้อย่างเป็นปัจจบุนั	(real	time	monitoring)	โดยไม่จาํเป็นจะต้องอยูท่ี่
ไร่.	ทีม่า:	“ในน้ํามปีลา	ในนามโีดรน	:	5	นวัตกรรมของคนไทยเพื่อเกษตรกรยุค	4.0”,	เว็บไซต์
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์	จังหวัดยะลา,	ไม่ระบุวันที่.	https://www.opsmoac.go.th/
yala-article_prov-preview-402791791802
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บทที่ 4  
ชะตากรรมบนเส้นด้าย:  
EIA/EHIA ช�ารุด

	การเปล่ียนผ่านจากการพฒันาบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอันเหนียวแน่น
ของพื้นที่ที่เกี่ยวพันเกื้อกูลกันระหว่าง
เศรษฐกจิชมุชน	คณุภาพชวีติ	และระบบ
นิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์	 ไปสู ่การ
พฒันาด้านอตุสาหกรรมโดยทีไ่ม่สญูเสยี 
ความยัง่ยนืของต้นทนุเดมิมติใินแต่ละมติิ 
ที่กล่าวไปข้างต้น	คือโจทย์สําคัญของ
การพฒันาพืน้ทีอ่าํเภอมวกเหลก็	จงัหวดั
สระบุรี	 	 แต่ในท่ามกลางกระแสของ
นโยบายการพัฒนาประเทศที่มุ ่งเน้น
ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม	ทําให้ตลอด
หลายสิบปีที่ผ่านมา	อําเภอมวกเหล็ก	 
จาํต้องรบัมอืกบัการมาเยอืนของโครงการ
อตุสาหกรรมครัง้แล้วครัง้เล่า	 	 ซึ่งกรณี
ล่าสุดและกําลังสร้างความวิตกให้แก่
ชาวมวกเหล็กอย่างมากก็คือ	 โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาด	 150	 
เมกะวัตต์1	 ของบริษัททีพีไอ	 โพลีน	 
เพาเวอร์	จาํกดั	(มหาชน)2 	ทีแ่ม้ตวัโครงการ 
จะตัง้อยูใ่นเขตพืน้ทีข่องอําเภอแก่งคอย	 
จังหวัดสระบุรี	 	 แต่ในความเป็นจริง	
ชุมชนทีอ่ยูแ่นบชดิและเสีย่งต่อการได้รับ
ผลกระทบจากโครงการมากที่สุดก็คือ
อําเภอมวกเหล็ก	จังหวัดสระบุรี
	 	 	 	 	 	ข้อมูลจากรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมสําหรับโครงการ

1  ต่อไปนี้จะเรียกย่อว่า	“โครงการฯ”.

2	ต่อไปนี้จะเรียกย่อว่า	“บริษัททีพีไอ	โพลีนฯ”.

หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ	(EHIA)	 โครงการโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนขนาด	 150	 เมกะวัตต์3,	 4    

ซึ่งมีบริษัททีพีไอ	 โพลีนฯ	 เป็นเจ้าของ
โครงการ	ได้ระบุว่า	 	 โครงการดังกล่าว
จะก่อสร้างในพื้นท่ีโรงงานปูนซีเมนต์
ของบริษัททีพีไอ	 โพลีนฯ	 โดยมีพื้นท่ี
โครงการประมาณ	21.99	ไร่	และจะผลติ
กระแสไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินและ	RDF5 

เป็นเชื้อเพลิง	โดยแบ่งออกเป็น	3	กรณี	
ได้แก่6 
      กรณีที่ 1:	 ใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน	
100%	 (ประมาณ	2,040	ตันต่อวัน)	
โดยดําเนินการในช่วงเวลาปกติ/ไม่มี 
 
 

3	 บริษัททอพ-คลาส	 คอนซัลแทนท์	 จํากัด,	 “รายงาน 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม	(ฉบบัสมบรูณ์),	ชือ่โครงการ:	รายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สําหรับโครงการหรือ
กิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง	 
ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติและ
สขุภาพ	โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน	ขนาด	150	เมกะวตัต์, 
ชื่อเจ้าของโครงการ:	บริษัททีพีไอ	 โพลีน	 เพาเวอร์	 จํากัด	
(มหาชน),	ตุลาคม	2560.

4 ต่อไปนี้จะเรียกย่อว่า	“รายงาน	EIA/EHIA”.

5	Refuse	Derived	Fuel	–	RDF:	 เชื้อเพลิงขยะ	 โดยนํา
ขยะมูลฝอยที่ผ่านการคัดแยกแล้วมาผ่านกระบวนการ
แปรรูปและจัดการเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและ
คุณสมบัติทางเคมี	ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะ.

6	 บริษัททอพ-คลาส	 คอนซัลแทนท์	 จํากัด,	 “รายงาน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(ฉบับสมบูรณ์),	อ้างแล้ว.

					โดยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาด	150	เมกะวัตต์7	ของ
บริษัททีพีไอ	 โพลีนฯ	แห่งนี้จะเผาไหม้ถ่านหินในปริมาณกว่า	
600,000	ตนัต่อปี	โดยจะนาํเข้าถ่านหนิซบับทิมูนิสัจากประเทศ	
อินโดนีเซีย	 ขนส่งโดยเรือใหญ่สู ่เกาะสีชัง	 จังหวัดชลบุร	ี 
ก่อนขนถ่ายลงเรือเล็กสู่ท่าเรือถ่านหินท่ีอําเภอนครหลวง	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	และลําเลียงด้วยรถบรรทุกพ่วง
ราววันละ	90	เที่ยวเข้าสู่โครงการ		ซึ่งทั้งกระบวนการขนถ่าย	
ลําเลียง	และเผาไหม้ถ่านหิน	จะปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ	
สารอันตรายต่อสุขภาพและระบบนิเวศ	อาทิ	ก๊าซไนโตรเจน-
ออกไซด์	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน	
10	 ไมครอน	 (PM10)	และไม่เกิน	2.5	 ไมครอน	 (PM2.5)		
สารโลหะหนัก	 เช่น	 สารหนู	 แคดเมียม	ปรอท	และสาร 
ไดออกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง	 เป็นต้น	ออกสู่สิ่งแวดล้อม 
เป็นปริมาณมหาศาลในแต่ละปี
	 	 	 	 	 	นอกจากนี้	 เนื่องจากภายในพื้นที่โรงงานปูนซีเมนต ์
แห่งเดยีวกนั	ได้มโีรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนขนาด	40	เมกะวัตต์ 
ทีใ่ช้ถ่านหนิเป็นเชือ้เพลงิอยูแ่ล้ว	1	โรง8	เมือ่รวมกบัโครงการฯ	

7	ต่อไปนี้จะเรียกย่อว่า	““โรงไฟฟ้าฯ	150	เมกะวัตต์”.

8	สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม,	“ข้อมูลโครงการรายงานการประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม	 [EIA]	ที่ได้รับความเห็นชอบ:	 "โครงการ	 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน	ขนาด	 
40	 เมกะวัตต์	 (TG	7)"”,	 เว็บไซต์สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม,	 ไม่ระบุวันที่.	 
http://eia.onep.go.th/projectdetail.php?id=10897

ที่กําลังจะเดินเครื่อง	หากทั้ง	2	โรงไฟฟ้านี้ผลิตไฟฟ้าด้วยการ
ใช้ถ่านหิน	100%	พร้อมกัน	ก็จะใช้ถ่านหินสูงสุดถึงประมาณ	
2,985	ตันต่อวัน
	 	 	 	 	 	 ท้ังนี้	 การจัดทํารายงาน	EIA	ของโครงการฯ	 ได้ผ่าน 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการผู ้ชํานาญการ	 (คชก.)	
สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	
(สผ.)	และคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน	 (กกพ.)	แล้ว 
เม่ือวนัศกุร์ที	่7	ธันวาคม	25619	แม้ประชาชนในพืน้ทีม่วกเหลก็
ได้ทําหนังสือข้อมูลและคัดค้านการอนุมัติโครงการฯ	ดังกล่าว 
ต่อ	กกพ.	มาโดยตลอด		ยิง่ไปกว่านัน้	ทางบรษิทัทพีไีอ	โพลีนฯ	 
ยังได้ดําเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของโครงการไป
ก่อนที่รายงาน	EIA	จะได้รับมติเห็นชอบ	 ซ่ึงเป็นการขัดต่อ
กฎหมาย	ต่อมาเม่ือมีการคัดค้านและร้องเรียนจากประชาชน
ในพ้ืนท่ี	 อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีจึงได้มีหนังสือสั่งให้
ระงับการก่อสร้างและเข้าไปตรวจสอบภายในพื้นที่โครงการ	 
 
 
 
 

9 สาํนักงานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน,	“คําชีแ้จงเรือ่งการอนมุตั/ิอนญุาต	โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน	ขนาด	150	 เมกะวัตต์	 ของบริษัททีพีไอ	 โพลีน	 เพาเวอร์	 จํากัด	
(มหาชน)	ตําบลทับกวาง	อําเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี”,	ไม่ระบุวันที่.

เหตุขัดข ้อง	 ซึ่ งคิดเป ็น	 80%	 ของ
ระยะเวลาเดินเครื่องปกติของโครงการ 
      กรณีที่ 2:	ใช้เชื้อเพลิง	RDF	75%	
และถ่านหนิ	25%	โดยดาํเนนิการในช่วง
ที่โรงไฟฟ้า	RDF	อื่นๆ	หยุดการผลิต	ซึ่ง
คิดเป็น	15%	ของระยะเวลาเดินเครื่อง
ปกติของโครงการ
      กรณีที่ 3: ใช้เชื้อเพลิง	RDF	100%	
โดยดําเนินการในช่วงที่โรงไฟฟ้า	RDF	
อื่นๆ	หยุดการผลิต	ซึ่งคิดเป็น	5%	ของ
ระยะเวลาเดินเครื่องปกติของโครงการ

ชะตากรรมบนเส้นด้าย: EIA/EHIA ช�ารุด
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ประเด็นส�าคัญในการคัดค้านของประชาชน
ในพื้นที่
 1. กระบวนการ EIA/EHIA ขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย
 ทีผ่่านมาประชาชนในพืน้ทีซ่ึง่เป็นผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
โดยตรงจากการดาํเนินโครงการยงัคงขาดการรบัรูเ้กีย่วกบัการ 
จดัเวทรีบัฟังความคดิเหน็ของโครงการอย่างเพยีงพอ	ตัวอย่าง
เช่น	 เวทีรับฟังความคิดเห็นทั้ง	3	ครั้ง	 (ค.1	ค.2	และ	ค.310)	
ของกระบวนการจัดทํารายงาน	EHIA	ซึ่งดาํเนนิการมาตัง้แต่ 

10	รายละเอียดดังตารางที	่4-1

ตารางที	่4-1:	เวทีรับฟังความคิดเห็นทั้ง	3	ครั้งตามกระบวนการจัดทํารายงาน	EHIA

เดอืนพฤศจิกายน	2557	จนถงึเดอืนสงิหาคม	2559	และจัดให้ม ี
การศกึษาผลกระทบในพื้นที่รัศม	ี5	กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าฯ	
150	เมกะวัตต์	ในพื้นที่	2	อําเภอ	4	ตําบล	14	หมู่บ้าน	นั้น 
พบว่า	มีสัดส่วนของประชาชนที่เข้าร่วมประชุมในเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นแต่ละครั้งตํ่ามาก	กล่าวคือ	จากประชากรทั้งสิ้น		
14,286	คน	ในเวทคีรัง้ที	่1	 มีผูเ้ข้าร่วมประชมุเพยีง	263	คน	 
คิดเป็นร้อยละ	1.84	 	 เวทีครั้งที่	2	 	มีผู้เข้าร่วมประชุมเพียง	
1,151	คน	คดิเป็นร้อยละ	8.06	และเวทคีรัง้ที	่3	มผีูเ้ข้าร่วม

ประชุมเพยีง	184	คน	คดิเป็นร้อยละ	1.2911  

11	หนังสอืสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม,	ที	่ทส	1009.7/12539,	
ถึง	กรรมการผู้จัดการบริษัททีพีไอ	 โพลีน	 เพาเวอร์	 จํากัด	 (มหาชน),	 เรื่อง	แจ้งผลการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการ
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสขุภาพ	(EHIA)	โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนขนาด	150	เมกะวตัต์	
ของบริษัททีพีไอ	โพลีน	เพาเวอร์	จํากัด	(มหาชน),	ลงวันที่	2	ตุลาคม	2560.

ก่อนทีค่ณะกรรมการผูชํ้านาญการพจิารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม	
ด้านโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน	จะมมีตใิห้ความเหน็ชอบ	เมือ่วนัที	่28	กนัยายน	256011

ขัน้ตอน ค ตามเอกสารท้ายประกาศ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมฯ  

เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2552
วนัทีด่�าเนนิการ จ�านวนผูเ้ข้าร่วมประชมุ

ค.1 การฟังความคดิเหน็ เพือ่ก�าหนดขอบเขตและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมและสขุภาพ (Public Scoping) 
ดาํเนนิการโดยการจดัประชมุรบัฟังความคดิเหน็ฯ	จาํนวน	1	ครัง้	
ณ	ห้องจามจรุ	ีโรงแรมมวกเหลก็	พาราไดส์	รสีอร์ท	เลขที	่42/2	
หมู	่2	ต.มวกเหลก็	อ.มวกเหลก็	จ.สระบรุี

19	พฤศจกิายน	2557 263	คน

ค.2 การฟังความคดิเหน็ ในขัน้ตอนการประเมนิและจัดท�า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม	ดาํเนนิการโดยการ
จดัประชมุกลุม่ย่อยระดบัตวัแทนของกลุม่บคุคลทีเ่ก่ียวข้องหรอืมี
ส่วนได้เสยีจํานวน	9	กลุม่ย่อย	ครอบคลมุ	1	เทศบาล	3	ตาํบล
ทีเ่กีย่วข้อง 
			-	การจดัประชมุกลุม่ย่อย
			-	การสมัภาษณ์รายบคุคลด้วยแบบสอบถาม

8-9	กมุภาพนัธ์	2558 
10-14	กมุภาพนัธ์	2558

421คน 
730	ตวัอย่าง

ค.3 การรบัฟังความคดิเหน็เพือ่ทบทวนร่างรายงานการ
วเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสขุภาพ (Public Review) 
ดาํเนนิการโดยการจดัประชมุรบัฟังความคดิเหน็ฯ	จาํนวน	1	ครัง้	
ณ	ห้องลลีาวด	ีโรงแรมศภุาลยั	ป่าสกั	รสีอร์ท	เลขที	่79	หมู	่1	
ต.ท่าคล้อ	อ.แก่งคอย	จ.สระบรุี

3	สงิหาคม	2559 184	คน

      	 กระบวนการการรับฟังความเห็นซึ่งจัดโดย	กกพ.	 
ณ	โรงแรมพาราไดส์	อําเภอมวกเหล็ก	จังหวัดสระบุรี	 ได้มี
ประชาชนชาวมวกเหลก็ประมาณ	184	คนเดนิทางมาเข้าร่วม	
ซึ่งต่อมาพวกเขาได้เรียกวันดังกล่าวว่า	 “วันจุดเปล่ียนของ 
ชาวมวกเหลก็”		 เนือ่งจากนบัเป็นวนัแรกทีช่าวมวกเหลก็เพิง่
จะได้รบัรูอ้ย่างชดัเจนถงึการเกดิขึน้ของโครงการฯ	ในพืน้ทีข่อง
ตน	ได้รวมตวักนัมาร่วมเวที	ภายหลงัจากท่ีกระบวนการรับฟัง 
ความคดิเหน็ได้ผ่านไปแล้วถงึ	3	ครัง้		
	 อย่างไรกต็าม	ในเวทวีนัดงักล่าว	ประชาชนทีเ่ข้าร่วมก็
ไม่มโีอกาสได้แสดงความคิดเห็นมากนกั	ทัง้ด้วยเวลาท่ีจาํกดั	และ
ด้วยเหตท่ีุก่อนเข้าร่วมไม่มเีวลาอย่างเพียงพอท่ีจะทาํความเข้าใจ
ข้อมูล	 เนื่องจากเพ่ิงได้รับเอกสารข้อมูลเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้า		
และท่ีสาํคญั	 เวทีในคร้ังนีย้งัเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็น	ภายหลัง
จากทีค่ณะกรรมการผูช้าํนาญการพจิารณารายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อม	(คชก.)	ได้มมีตใิห้ความเหน็ชอบรายงาน	
EHIA	ไปแล้วเมือ่หลายเดอืนก่อนหน้า	คอืเมือ่วันท่ี	28	กนัยายน	
256012	โดยท่ีประชาชนผู้มส่ีวนได้เสียไม่ได้มส่ีวนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นอย่างที่ควรจะเป็น	และระบุไว้ในหลักการของ 
การจัดทํารายงาน	EHIA	 ท้ังที่เมื่อประชาชนชาวมวกเหล็ก 
ได้รับทราบอย่างชัดเจนถงึการเกดิขึน้ของโครงการดงักล่าวแล้ว	
ต่างก็มีข้อห่วงกังวลและความวิตกอย่างมาก	ทั้งในประเด็น
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพจากการใช้ถ่านหินท่ี

12	 หนังสือสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,	 ที่	 ทส	
1009.7/12539,	อ้างแล้ว.

อาจก่อมลพษิ	ประเดน็ผลกระทบต่อวถิชีวีติของผูค้นในชมุชน	
ตลอดจนเศรษฐกิจ	จากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม	
ระบบนิเวศ	และทรัพยากรในท้องถิ่นภายหลังจากการดําเนิน
โครงการ	 	ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงก็อาจส่งผลระยะยาวและยาก 
ต่อการแก้ไขเยียวยา
						ภายหลังเวทใีนวันที	่22	พฤษภาคม	2561	ข่าวการเกดิขึน้
ของโครงการโรงไฟฟ้าฯ	150	 เมกะวัตต์	ของบริษัททีพีไอฯ	
แห่งนี้	 ก็ได้แพร่สะพัดออกไปจนเกิดเป็นกระแสการคัดค้าน
โครงการฯ	อย่างกว้างขวางในพื้นที่อําเภอมวกเหล็ก	ก่อน
จะเกิดการร่วมลงช่ือคัดค้านโครงการของประชาชนในพื้นที่
กว่า	2,500	คน	ในต้นเดือนมิถุนายน	2561	และมีผู้ร่วมลงชื่อ 
ถึงประมาณ	4,000	คน	ในหนังสือคัดค้านที่ยื่นต่อที่ประชุม	
กกพ.	ในอีก	1	เดือนต่อมา

 2. การให้ข้อมูลที่คลุมเครือ ย้อนแย้ง
 ประเด็นท่ีเป็นสาระสําคัญ	 เช่น	 เชื้อเพลิงการผลิต
ไฟฟ้า	พบว่าในเอกสารประกอบการนําเสนอของเวที	ค.1	 
เม่ือวนัที	่19	พฤศจิกายน	2557	นัน้	ได้ชีแ้จงถึงเชื้อเพลิงหลัก
ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าโดยระบุว่า	คือ	 “ขยะจากชุมชนและ
อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ขยะอันตราย”	ส่วนถ่านหินเป็นเพียง	 
“เช้ือเพลิงเสริม”	 	 ซึ่งขัดแย้งกับในรายงาน	 EHIA	 ฉบับ
สมบูรณ์13	 ท่ีระบุชัดเจนว่า	“มกีารใช้เชือ้เพลงิถ่านหนิและเชือ้
เพลิง	RDF	โดยแบ่งออกเป็น	3	กรณี	คือ	กรณีที่	 1	การใช ้

13	บรษิทัทอพ-คลาส	คอนซลัแทนท์	จาํกดั,	“รายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม	(ฉบับสมบรูณ์),	
อ้างแล้ว.

ชะตากรรมบนเส้นด้าย: EIA/EHIA ช�ารุด
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เชื้อเพลิงถ่านหิน	100%	กรณีที่	2	การใช้เชื้อเพลิง	RDF	75%	
และถ่านหิน	25%		กรณีที่	3	การใช้เชื้อเพลิง	RDF	100%”	
และเอกสารประกอบเวทกีารรบัฟังความคดิเหน็ในเวลาต่อมา	
คือเมื่อวันที่	 22	พฤษภาคม	2561	ที่ได้ระบุถึงอัตราการใช้
เชื้อเพลิงทั้ง	 3	กรณีตรงกับในรายงาน	EHIA	 	นอกจากนั้น 
เอกสารประกอบเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งหลังนี้	 ยังได้
ระบุสัดส่วนร้อยละ	 (%)	 ของการดําเนินการในแต่ละกรณี
ต่อระยะเวลาเดินเครื่องปกติ	 และปริมาณการใช้เช้ือเพลิง
แต่ละชนิด	 เอาไว้ด ้วย	 ดังตารางอัตราการใช ้เช้ือเพลิง 
ดังนัน้	ผลทีไ่ด้จากเวทรีบัฟังความเหน็ทัง้หมดในช่วงก่อนหน้า	
ซึ่งให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแก่ประชาชนว่า		“เชื้อเพลิงหลัก”	คือ	
“ขยะจากชุมชนและอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ขยะอันตราย”	หรือ	
RDF	ส่วนถ่านหินเป็นเพียง	“เชื้อเพลิงเสริม”	ซึ่งเป็นการ 
บิดเบือนข้อเท็จจริงต่อประชาชน	 จึงไม่สามารถนับเป็น 
ความคดิเหน็ของประชาชนที่ถูกต้อง	และไม่ชอบธรรมที่จะนํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไปอ้างองิในรายงาน	EIA/EHIA	หรอืใช้ประกอบการพจิารณา
ใดๆ	ได้
					อนึง่	ได้มีการจดัเวทีรบัฟังความคดิเหน็ของ	2	โครงการ	ขึน้ 
ในสถานที่เดียวกันและในเวลาที่ทับซ้อนกันของวันเดียวกัน	
ได้แก่	 “โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน	ขนาด	150	
เมกะวัตต์”	และ	“โครงการ	โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะ
มูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง	ขนาด	70	 เมกะวัตต์”14	 ขณะที่การ
ประชาสมัพนัธ์เพือ่เชญิชวนประชาชนเข้าร่วม	กไ็ด้ใช้ป้ายและ
กรอบเดยีวกนั	ซึง่อาจมผีลทําให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลือ่น 
ได้ว่า	เวทใีนวนันัน้ๆ	เป็นการรับฟังความคดิเหน็ของโรงพลงังาน

ที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงเท่านั้น	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14	 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง	 ขนาด	70	 เมกะวัตต์	 
ของบริษัททีพีไอ	โพลีน	เพาเวอร์	จํากัด	(มหาชน).

 3. ขอบเขตของการศกึษาผลกระทบทีไ่ม่ครอบคลมุ 
 แม้จะมหีลกัฐานทางวชิาการทีร่ะบวุ่า	ฝุน่ละอองของ
สารพิษจากถ่านหินสามารถแพร่กระจายไปไกลไม่น้อยกว่า	20	
-	30	กโิลเมตร15	แต่การจดัทาํรายงาน	EIA/EHIA	ของโครงการฯ 
กลับกําหนดขอบเขตพ้ืนที่ในการศึกษาผลกระทบด้วยรัศมีไว้
ที่เพียงรัศมี	5	กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการเท่านั้น	 	ทั้งนี้โดย
ไม่มีการชี้แจงรายละเอียดหรือแสดงเหตุผลทางวิชาการมา 
รองรับว่า	เหตใุดจงึกาํหนดขอบเขตการศึกษาเพียง	5	กโิลเมตร	
ขณะที่มลพิษทางอากาศที่ถูกปลดปล่อย	ตลอดจนการสะสม
สารมลพิษในห่วงโซ่อาหารและระบบนิเวศสามารถกระจาย
ไปไกลกว่านั้นมาก
	 ในความเป็นจริงแล้ว	 การกําหนดขอบเขตการ
ศึกษาผลกระทบควรทีจ่ะประเมนิจากลกัษณะของมลพษิว่ามี 
ความเสีย่งทีส่ามารถกระจายตวัไปไกลเพยีงใด	ครอบคลุมพืน้ที่
และกลุม่ความเสีย่งใดบ้าง	เพือ่นาํมากาํหนดขอบเขตพืน้ทีข่อง 
การศึกษาและขอบเขตของผู้มีส่วนได้เสีย	
	 ท้ังนี	้สถานทีส่าํคัญของชุมชนและเป็นกลุ่มท่ีมคีวามเส่ียง
ต่อผลกระทบสูง	เช่น	โรงพยาบาลมวกเหล็ก	องค์การส่งเสริม
กจิการโคนมแห่งประเทศไทย	โรงเรยีนมวกเหลก็วทิยา	ล้วนแต่
อยูใ่นรศัม	ี8	กโิลเมตรทั้งสิ้น		การกําหนดพื้นที่ศึกษาไว้ที่เพียง	 
5	กิโลเมตร	ทัง้ท่ีสารมลพิษท่ีอาจจะเกดิขึน้และถกูปลดปล่อย
ออกมาสามารถเดินทางไปได้ไกลกว่านั้นมาก	ย่อมนํามาซึ่ง
ความวิตกของประชาชนในพื้นที่ถึงผลกระทบที่ตนจะได้รับ
	 นอกจากนัน้	การจดัทาํรายงาน	EHIA	ของโครงการฯ	 
ยังไม่มีกล่าวถึงการประเมินผลกระทบและมาตรการป้องกัน
ความเสี่ยงถึงกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสําคัญในพื้นที่	อาทิ
	 -	กลุ่มประชาชนที่มีความอ่อนไหว	 เช่น	 เด็ก	สตรี
มีครรภ์	ผู้สูงอายุ	คนพิการ	ทั้งที่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้ง
โครงการมีทั้งสถานศึกษาและสถานพยาบาล
	 -	กลุ่มผู้เล้ียงโคนมและเกษตรกรรมอื่นๆ	ทั้งที่พ้ืนที่
ของอําเภอมวกเหล็ก	เป็นแหล่งผลิตน้ํานมดิบขนาดใหญ่และ
สําคัญของประเทศ	รวมทัง้เป็นแหล่งผลิตพชืผักอนิทรย์ีทีสํ่าคญั		
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของโคนม	ซึ่งมีงานวิจัยที่บ่งชี้ว่ามี
ความอ่อนไหวต่อมลพษิและส่งผลต่ออตัราการเสยีชวีติ	จงึนบัว่า 
มคีวามเส่ียงสูง	ขณะทีพื่ชผักอนิทรีย์ในพ้ืนท่ีหากเกดิการปนเป้ือน
กย่็อมส่งผลทัง้ต่อมลูค่าทางเศรษฐกจิและสขุภาพของผูบ้รโิภค	
 

15	Greenpeace	Southeast	Asia,	“ต้นทนุชวีติ:	โรงไฟฟ้าถ่านหนิกบัภยัคกุคามต่อสขุภาพ
ของคนไทย”,	พฤศจิกายน	2558,	หน้า	22-24.

	 -	 กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว	 ซึ่งเป็นส่วนสําคัญใน 
การสร้างรายได้ให้แก่คนในอาํเภอมวกเหลก็และจงัหวดัสระบุรี	
ทั้งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	
ซึ่งล้วนแต่จําเป็นต้องพึ่งพิงธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์รวมทั้ง
อากาศที่บริสุทธิ	์
 4. การอ้างอิงฐานข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
 การศึกษาทิศทางและความเร็วลมในการจัดทํา
รายงาน	EHIA	ของโครงการฯ	ใช้ข้อมลูทศิทางลมและกระแสลม
จากกรมอตุนุยิมวทิยา	ซึง่นอกจากสถานีตรวจวัดจะตัง้อยูห่่าง
จากโครงการฯ	ถงึประมาณ	28	กโิลเมตรแล้ว	ยงัอยูต่ํา่กว่าทีต่ัง้ 
ของโครงการฯ	อกีด้วย		 ท้ังนี	้หากพจิารณาถงึตําแหน่งทีต่ัง้ 
ของโครงการฯ	 จะพบว่านอกจากจะตั้งอยู่บนพื้นที่สูงแล้ว	 
“ปล่องระบายก๊าซเสยี”	ของโครงการฯ	ยงัสงูถงึ	100	เมตร16  
ดังนั้น	ความเร็วและทิศทางลมจึงมีความแตกต่างจากที่ระบุ 
ในรายงานอย่างมนียัสาํคัญ		การประเมนิการกระจายตวัของ
มลพษิทางอากาศในรายงาน	EIA/EHIA	ของโครงการฯ	จงึไม่มี 
ความน่าเชือ่ถอื
 

16 บริษัททอพ-คลาส	คอนซัลแทนท	์จํากัด,	“รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(ฉบับสมบูรณ์),	
อ้างแล้ว.
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 5. การศึกษาท่ีเพิกเฉยผลกระทบต่ออาชีพหลัก 
ในพื้นที่
    		 ไม่ปรากฎในการจดัทํารายงาน	EHIA	ของโครงการฯ	
ถึงการศึกษาที่มุ่งเน้นไปที่ผลกระทบต่ออาชีพหลักของพื้นที่	 
ทัง้ฟาร์มโคนมและเกษตรกรรมอืน่ๆ	ของชุมชนอย่างทีค่วรจะเป็น 
ท้ังที่กว่าร้อยละ	 80	 ของสินค้าของอําเภอมวกเหล็กเป็น
ผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัอาหารทัง้สิน้17		โดยเฉพาะผลติภณัฑ์นม 
หากประเทศนิวซีแลนด์มีคํากล่าวที่ว่า	 “มีจํานวนแกะมาก 
กว่าจํานวนคน”	มวกเหล็กก็สามารถกล่าวได้ว่า	“มีประชากร
โคนมมากกว่าประชากรของคน”	 โดยโคนมอยู่ถึงประมาณ	
90,000	ตัว	ซึ่งทําให้จังหวัดสระบรุเีป็นแหล่งผลตินํ้านมเป็น
อันดับ	2	ของประเทศ	การทําฟาร์มโคนมของชาวมวกเหล็ก 
เป็นอาชพีทีม่ปีระวติัความเป็นมายาวนาน	และเป็นทีภ่าคภมูใิจ 
ของชาวมวกเหล็กที่ได้มี	 “อาชีพพระราชทาน”	นอกจากนี้ 
มวกเหล็กและยังเป็นพื้นที่ผลิตอาหารออร์แกนิค	ทั้งนํ้านม 
และพืชผักผลไม้ต่างๆ	 ซึ่งต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาต ิ
ที่สะอาด	ปราศจากการปนเปื้อนที่ไม่เป็นอันตราย
	 กรณีอาชีพการเลี้ยงโคนม	 จําเป็นจะต้องกล่าว 
ไว้ในที่นี้ด้วยว่า	 	 ในอนาคตอันใกล้	 ผลจากการลงนามใน	
“ความตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกจิทีใ่กล้ชดิยิง่ขึน้ไทย-นวิซแีลนด์”18 

17	อีกประมาณร้อยละ	20	เหลือเป็นสินค้าด้านการบริการรวมถึงการท่องเที่ยว.

18	ศูนย์บริการข้อมูล	FTA,	 "ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด	์ 
(Thailand	 -	New	Zealand	Closer	Economic	Partnership	 :	TNZCEP)",	 เว็บไซต ์
ศูนย ์บริการข ้อมูล	 FTA	 กรมเจรจาการค ้าระหว ่างประเทศ	 กระทรวงพาณิชย ์ ,	 
2	พฤษภาคม	2561.	http://ftacenter.dtn.go.th/?p=992

และ	“ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย”19	ภายใต้	
“ความตกลงเขตการค้าเสรี”	หรือ	FTA20	 ไทย-ออสเตรเลีย	
และไทย-นิวซีแลนด์	 เม่ือปี	 2548	 กําลังจะทําให้ไทยต้อง 
เปิดตลาดให้แก่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์	 สําหรับกลุ ่ม
สินค้านมและครีมรวมถึงเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่งและ
นมผงขาดมันเนย	โดยจะต้องไม่มีโควตาและลดภาษีเป็นศูนย์
ภายในปี	256821	ซึ่งทางรอดของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและ
อตุสาหกรรมนมภายในประเทศจงึอยูท่ีก่ารรกัษาคณุภาพของ
นํ้านมดิบให้ได้มาตรฐานเพื่อที่จะสามารถแข่งขันได้
	 ทางรอดของเกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนมและอตุสาหกรรม
นมในพื้ นที่ ม วก เหล็ ก 	 จึ งผู กติ ดอยู ่ กั บคุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีท่ีจะต้องสะอาดปราศจากมลพิษ	
แต่การจัดทํารายงาน	EHIA	ของโครงการฯ	 ซ่ึงกําลังจะสร้าง 
โรงไฟฟ้าฯ	150	 เมกะวัตต์	 ท่ีใช้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิง	และ
มีความสุ่มเสี่ยงต่อการก่อมลพิษและส่งผลกระทบต่อโคนม	
กลับไม่ให้ความสําคัญกับกลุ่มความเสี่ยงที่สําคัญนี้อย่างที่
ควรจะเป็น
 6. การเพิกเฉยต่อต้นทุนทางสังคม
 “ต ้นทุนทางสังคม”	 จัดเป ็นหนึ่ งใน	 “ต ้นทุน
ภายนอก”	ของโครงการ	หมายถึงต้นทุนท่ีสังคมต้องจ่าย 
เนื่องมาจากผลกระทบของการดําเนินโครงการนั้นๆ	 เช่น	 

19	ศนูย์บรกิารข้อมลู	FTA,	“ความตกลงการค้าเสรไีทย-ออสเตรเลยี	(Thailand	–	Australia	
Free	Trade	Agreement:	TAFTA)",	เว็บไซต์ศนูย์บรกิารข้อมลู	FTA	กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ	กระทรวงพาณิชย์,	2	พฤษภาคม	2561.	http://ftacenter.dtn.go.th/?p=994

20 Fair	Trade	Agreement	–	FTA.

21 ศนูย์บรกิารข้อมลู	FTA,	“ความตกลงการค้าเสรไีทย-ออสเตรเลยี	(Thailand	–	Australia	
Free	Trade	Agreement:	TAFTA)",	อ้างแล้ว.

ค่ารักษาพยาบาลของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ข้องเกี่ยวกับ
โครงการ	แต่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากมลพิษที่มาจาก
กิจกรรมของโครงการนั้นๆ	
	 สาํหรบัในกรณขีองโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน
ขนาด	150	เมกะวตัต์ของบริษทัทีพีไอ	โพลนี	เพาเวอร์	จาํกดั	
(มหาชน)	นี้	อาจจําแนกต้นทุนภายนอกที่ประชาชนในพื้นที่
จะต้องแบกรับโดยคร่าวๆ	ดังนี้
	 •	ต้นทุนทางสุขภาพ	ที่เกิดจากผลกระทบของสาร
มลพษิหรอืสารพษิทีเ่กดิขึน้จากการดําเนนิกจิกรรมของโครงการ	
เช่น	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 (CO

2
)	ซลัเฟอร์ไดออกไซด์	(SO

2
)	

ไนโตรเจนไดออกไซด์	(NO
2
)	ฝุ่นทัง้ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก	เช่น	

PM10	และ	PM2.5	ผงเถ้าทีป่ลวิออกมาจากกระบวนการเผาไหม้	
รวมถงึเถ้าของถ่านหนิ	สิง่ตกค้างจากเตาเผาและอืน่ๆ	
	 •	ต้นทุนด้านสภาพแวดล้อม	เช่น	อากาศ	แหล่งน้ํา	 
ผืนป่า	และทรัพยากรที่ถูกทําลายหรือได้รับผลกระทบจาก 
การดําเนนิกจิกรรมของโครงการ	

	 •	 ต้นทุนด้านเศรษฐกิจ	 ได้แก่	 อาชีพที่ต้องพึ่งพา
ทรพัยากรธรรมชาต	ิเช่น	เกษตรกรรม	การท่องเทีย่ว	เป็นต้น22 
	 ทัง้นี	้มาตรการหน่ึงในการเฝ้าระวงัผลกระทบสขุภาพ	
ท่ีรายงาน	EHIA	ของโครงการฯ	 ได้ระบุเอาไว้คือ	การจัดตั้ง
กองทนุสขุภาพให้แก่ชมุชนใกล้เคยีงในรศัม	ี5	กโิลเมตรจากทีต่ัง้
โครงการ	ซ่ึงมกีารจะนาํเงนิเข้าบญัชกีองทนุจํานวน	1,000,000	
บาทในปีแรก	และ	500,000	บาทในปีต่อไป	 	ทว่า	กลับไม่
ปรากฏรายละเอยีดในรายงาน	EHIA	ถึงทีม่าของตวัเลขจํานวน
เงินดังกล่าว	 ว่ามีวิธีการคํานวณอย่างไร	มีปัจจัยอะไรบ้าง 
ในการกาํหนดตวัแปร	เพียงพอและครอบคลมุต่อต้นทนุทีต้่อง
แบกรับของผู้ได้รับผลกระทบหรือไม	่อย่างไร

22 Lingling	Wang,	Tsunemi	Watanabe,	Zhiwei	Xu,	"Monetization	of	External	Costs	
Using	Lifecycle	Analysis-A	Comparative	Case	Study	of	Coal-Fired	and	Biomass	
Power	Plants	in	Northeast	China",	Energies	2015,	vol	8,	Pages	1440-1467.

ภาพ	4-2:	แสดง	“ต้นทุนภายนอก”	ของวงจรชีวิตของโรงไฟฟ้าถ่านหิน22
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 7. การละเว้นการศึกษามลพิษสะสมในพื้นที่
 อกีประเดน็สาํคัญทีก่ารจดัทาํรายงาน	EIA/EHIA	ละเลย 
ไม่ทาํการศกึษา	คอืมลพิษสะสมในพ้ืนที	่	ทัง้น้ี	หากเปรยีบพืน้ที่
มวกเหลก็และทรพัยากรในพ้ืนทีเ่ป็นน้ําในแก้วหน่ึงใบ	ทีจ่าํต้อง
รองรับฝุ่นผงและมลพิษที่ปนเปื้อนเข้ามา	มลพิษจากโครงการ
ทีกํ่าลงัจะเกดิขึน้กเ็ปรียบได้ดังฝุน่ทีเ่ติมเข้ามาเพิม่ในแก้วใบนัน้	
รวมกบัฝุน่ผงทีป่นเป้ือนสะสมอยูเ่ดิม	การจะศกึษาว่าพืน้ท่ีใดมี
ศักยภาพในการรองรับมลพิษ23	ได้มากน้อยเพียงใด	จึงไม่อาจ
คํานวณด้วยค่ามลพิษที่จะเกิดขึ้นเท่านั้น	แต่จําเป็นจะต้องนํา
ค่ามลพษิทีจ่ะเกิดข้ึนมาคาํนวณร่วมกบัมลพษิสะสมทีม่อียูเ่ดมิ
กล่าวคือ	หากมีแหล่งมลพิษอื่นๆ	อยู่ในพื้นที่ก่อนหน้า	 เช่น	
โรงงานอุตสาหกรรม	การจราจร	ก็จําเป็นจะต้องนําค่ามลพิษ 
ที่เกิดขึ้นจากแหล่งมลพิษเหล่านั้นและสะสมอยู่ในพื้นที่มา
ศึกษาและคํานวณว่าหากมีโครงการฯ	 เพิ่มเข้ามาในพื้นที	่

23	Carrying	capacity.

ปริมาณมลพิษจะเพิ่มสูงเป็นเท่าใด	 สภาพแวดล้อมและ
ทรพัยากรในพืน้ท่ีจะยงัสามารถรองรบัได้หรอืไม่	ส่งผลกระทบ
อย่างไรต่อสรรพชวีติทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ที	่และส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีแต่ละกลุ่มความเสี่ยง	 มากน้อย 
เพียงใด	ในแต่ละมิติ
	 ดังที่ได้กล่าวแล้วในตอนต้นว่า	ในพื้นที่ตั้งโครงการฯ	
ได้มีโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหินและขยะชุมชนอยู่แล้ว 
1	 โรง	 กอปรกับในพื้นที่ใกล้เคียงก็เป็นที่ตั้งของโรงงาน
อุตสาหกรรมหลายแห่ง	อีกทั้งยังเป็นเส้นทางผ่านของถนน
ทางหลวงแผ่นดินที่มีการจราจรคับคั่งในหลายช่วงเวลา	 
การคํานวณศักยภาพในการรองรับมลพิษของพื้นที่	 เพื่อที่
จะพิจารณาตัดสินใจว่าสมควรจะมีโครงการโรงไฟฟ้าฯ	150	 
เมกะวตัต์	ของบรษิทัทพีไีอ	โพลีนฯ	นี	้เกิดขึน้เป็นแหล่งมลพิษ
เพิ่มเติมในพื้นที่หรือไม่	จึงจําเป็นจะต้องคํานวณอย่างรัดกุม
และครอบคลมุ	โดยไม่ละเลยมลพษิสะสมซึง่เป็นตวัแปรสําคญั

 8. การด่วนมีมติเห็นชอบ โดยไม่ได้ด�าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ
 ถึงแม้	กกพ.	 ในฐานะผู้อนุมัติ/อนุญาต	 ได้มีคําสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มี
ส่วนได้เสียขึ้น	 เพื่อให้เป็นผู้ดําเนินการจัดกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นและเสนอรายงานพร้อมคําชี้แจงของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต่อ	กกพ.	แต่ภายหลังจากที่คณะกรรมการรับฟัง
ความคิดเห็นฯ	ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้	กกพ.ดําเนินการและ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	 ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560	มาตรา	58 
พระราชบญัญตัส่ิงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิ
และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
เรื่อง	กําหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	ระเบียบปฏิบัติและแนวทาง 
ในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
สําหรับโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรง	 ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ	ลงวันที	่29	ธันวาคม	2552	
ตลอดจนกฎหมายท่ีมีผลผูกพันต่อ	กกพ.	 ในการจะต้องนํา
มาพิจารณาดําเนินการ	 และนํามาประกอบการพิจารณา
อนุมัติ/อนุญาตแต่	กกพ.	กลับมีมติเห็นชอบโครงการเมื่อวันที่	 
7	 ธันวาคม	2561	 โดยที่ยังไม่ได้ดําเนินการให้เป็นไปตาม 
	 ทั้งนี้ 	 ประเด็นสําคัญโดยสรุปของข้อเสนอแนะ 
ดงักล่าวของคณะกรรมการรบัฟังความคดิเหน็ฯ	ซึง่สอดคล้อง
กับประเด็นข้อคัดค้านของประชาชนในพื้นที่	มีดังนี้
  ข้อเสนอแนะที ่1	ข้อมลูทีท่างโครงการฯ	ได้ชีแ้จง
เกี่ยวกับเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและรายละเอียด 
บางประเดน็ของโครงการฯ	ทัง้ใน	ค.1		ค.3	และการชีแ้จงใน 

ห้องประชมุระหว่างการลงพืน้ทีเ่มือ่วันที	่2	พฤษภาคม	2561	
ไม่ตรงกนั	ทาํให้ประชาชนเกดิความสบัสน		ดงันัน้	ในการทีจ่ะ
อนมุตั/ิอนญุาต	จะต้องมคีวามชดัเจนว่า	โครงการฯ	ใช้เชือ้เพลงิ 
ชนิดใดเป็นเชื้อเพลิงหลัก	และเชื้อเพลิงใดเป็นรอง	ตลอดจน
ติดตามให้ดําเนินการตามที่ได้อนุมัติไป	 	จึงถือว่าการจัดทํา
รายงาน	EIA/EHIA	ดังกล่าว	 ไม่มีความถูกต้องสมบูรณ์ตาม
กฎหมาย	สมควรให้มีการจัดทํารายงาน	EHIA	และรับฟัง 
ความคิดเห็นใหม่อีกคร้ัง	ก่อนจะนํามาประกอบการพิจารณา

อนมุตั/ิอนญุาต

   ข้อเสนอแนะที ่2	ปัจจบุนัการผลติกระแสไฟฟ้า
ของบริษทัทีพีไอ	โพลนีฯ	มกีาํลังการผลติรวม	410	เมกะวัตต์ 
โดยเป็นกําลังการผลิตจากโครงการที่ได้รับอนุญาตให้ดําเนิน
กจิการผลิตไฟฟ้าแล้ว	220	เมกะวตัต์	และเป็นกําลงัการผลติ
ของโครงการที่ยังอยู ่ระหว่างการพิจารณาอนุญาต	 190	 
เมกะวัตต์	 	 โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้นั้นถูกส่งไปจําหน่ายให้
แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต	 (กฟผ.)	จํานวน	163	 เมกะวัตต์	และ 
ถกูนาํไปใช้เองภายในโครงการจาํนวน	40	เมกะวตัต์	ส่วนทีเ่หลอื
จากนัน้ได้ถกูส่งไปจาํหน่ายให้แก่โรงงานปูนซีเมนต์ของบริษัท 
ทีพีไอ	 โพลีนฯ	จํานวน	207	 เมกะวัตต์	 	จะเหน็ได้ว่า	 กําลงั 
การผลิตปริมาณกระแสไฟฟ้าของบริษัททีพีไอ	 โพลีนฯ	 ใน
ปัจจบุนัมคีวามเพยีงพอ		กกพ.	จงึควรมกีารพจิารณาถงึสมดลุ
พลังงาน	ว่ามคีวามจาํเป็นจะต้องมโีครงการฯ	เพือ่ผลติกระแส
ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นหรือไม่	และนํามาประกอบการพิจารณาอนุมัติ/
อนญุาต
  ข้อเสนอแนะที่ 3 โครงการฯ	ควรดําเนินตาม
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆ	อย่างเข้มงวด
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และมกีารตดิตามตรวจสอบอย่างต่อเนือ่ง	รวมถงึกระบวนการ
ผลิตต่างๆ	ทีเ่ก่ียวข้อง	อาท	ิโรงผลติ	RDF	ทีจ่ะรบัมาเป็นเช้ือเพลงิ	
ซึ่งอยู่ในความดูแลของบริษัทเจ้าของโครงการ	ที่พบว่าลาน
กอง	RDF	ตัง้อยูก่ลางแจ้ง	จงึเหน็ควรให้ปรบัปรงุลานกอง	RDF	 
ให้มีมาตรฐาน	เช่น	มีหลังคาปิดคลุม	มีการรวบรวมนํ้าชะขยะ
ส่งไปบาํบดัก่อนปล่อยลงสูบ่่อกกัเกบ็	เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือน
ลงสู่นํ้าใต้ดิน	ตลอดจนลานกองเก็บถ่านหินควรมีระบบบําบัด
นํ้าชะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
	 อนึ่ง	ข้อเสนอแนะนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่า	มาตรการ
ของโครงการฯ	รวมถึงการประกอบกิจการเดิมซึ่งเป็นกิจการ
ทีเ่กีย่วเนือ่งกนั	ยงัไม่ได้มาตรฐาน		กกพ.	ควรลงพืน้ทีต่รวจสอบ 
ทัง้การดาํเนนิการเดมิและการก่อสร้างโครงการฯ	อย่างละเอยีด 
รอบคอบ	โครงการเดมิได้มกีารดําเนินการตามมาตรการทีไ่ด้รบั
ใบอนุญาตหรือไม่	และโครงการฯ	ที่ได้มีการก่อสร้างไปก่อน 
ได้รับใบอนุญาต	ได้ดําเนินการก่อสร้างถูกต้องตามมาตรฐาน
และมาตรการในรายงาน	EIA/EHIA	ที่เสนอมาหรือไม่	
  ข้อเสนอแนะที ่4 โครงการฯ	ควรสร้างการมส่ีวนร่วม 
ของประชาชนในชุมชนโดยรอบให้มากขึ้น	อาทิ	ควรมีการ 
คัดเลือกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดําเนินการของ
โครงการฯ	ด้วยความโปร่งใส	และเป็นตัวแทนที่แท้จริงจาก
ทุกภาคส่วนต่อข้อเสนอแนะนี้	ประชาชนในพื้นที่มีความเห็น
ว่า	ควรย้อนกลับไปเริ่มตั้งแต่กระบวนการรับฟังความคิดเห็น 
ในการจัดทํารายงาน	EHIA	 ใหม่ก่อน	 เพ่ือให้ประชาชนผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในทุกขั้นตอน		
ท้ังน้ี	จะต้องเริ่มที่การให้ข้อมูลโครงการฯ	ที่ถูกต้อง	ชัดเจน	

ครอบคลุม	และเข้าใจง่ายไม่สับสน	 	 เพื่อให้กระบวนการม ี
ส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของประชาชนดําเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพสมดังเจตนารมณ์ของกฎหมาย		
  ข้อเสนอแนะที่ 5	 เนื่องจากประชาชนในพื้นที่
อําเภอมวกเหล็กให้ความสนใจและมีข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับ
ผลกระทบด้านคุณภาพชีวิตในมิติต่างๆ	รวมถึงผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม	ทีอ่าจเกดิข้ึนจากการดาํเนนิโครงการฯ		จงึควร 
เร่งรัดงานวิจัย	“โครงการศึกษาคุณภาพอากาศในพื้นที่เพื่อ
ประกอบการกาํหนดมาตรการป้องกนั	แก้ไขและลดผลกระทบ 
สิง่แวดล้อมทีม่ปีระสทิธภิาพ”	และ“การวจิยัศกึษาผลกระทบ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของพื้นท่ีเสี่ยงสุขภาพในประชาชน
กลุ่มเสี่ยงสุขภาพและสิ่งมีชีวิตประเภทพืชผักและผลไม้	ปลา
และหอยที่บริโภค	รวมทั้งดินและน้ําในพืน้ทีเ่สีย่งทีป่ระชาชน
สมัผสัเป็นประจํา”	ตามท่ีกําหนดและระบุไว้ในรายงาน	EIA/EHIA	
และควรเพิม่งานวจิยัผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมด้านอืน่ๆ	รวมถงึ 
งานวิจัยด้านการใช้ประโยชน์ของพื้นที่หรือผังเมือง	เพื่อแก้ไข 
ความขัดแย้งด้านการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ระหว่างภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรม	 	ทั้งนี้	 เมื่อได้ผลการศึกษาวิจัย
แล้ว	ควรให้มีหารือร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ทบทวนการกําหนดมาตรการเพิ่มเติม	 และเปิดเผยข้อมูล 
ให้สาธารณชนรับทราบต่อข้อเสนอแนะนี้	 ประชาชนในพื้นที่
มคีวามเหน็เพิม่เตมิว่า	รายงานวจัิยท้ังสองท่ีถูกเสนอให้เร่งรดันัน้ 
ควรให้ประชาชนในพื้นท่ีได้มีส่วนร่วมในการศึกษาและจัดทํา	
และจะต้องจัดทําให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ก่อนที่จะมี	การพิจารณา
อนุญาตให้ประกอบกิจการ	และเป็นส่วนสําคัญที่ควรจะถูก 

นําไปประกอบการพิจารณาเห็นชอบรายงาน	EIA/EHIA	โดย
หากมกีารศกึษาแล้วพบว่าโครงการฯ	จะนาํมาซึง่เกดิผลกระทบ 
ในพ้ืนท่ีอย่างยากจะเยียวยา	 ไม่ว่าจะในด้านส่ิงแวดล้อม	
สุขภาพ	 วิถีชีวิตของชุมชน	หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ในมิติใดก็ตาม	กกพ.	ก็ต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ว่า	ควรที่จะมี
โครงการฯ	นี้เกิดขึ้นในพื้นที่หรือไม่
        ข้อเสนอแนะที่ 6 	การจัดทํารายงาน	EHIA	ยังขาด
ฐานข้อมลูด้านสุขภาพของพ้ืนที	่ทาํให้ไม่สามารถเปรียบเทยีบ
ข้อมูลด้านสุขภาพในอนาคตได้		ดังนั้น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรมีการจัดเก็บข้อมูลฐานด้านสุขภาพต่อข้อเสนอแนะนี้	
ประชาชนในพื้นที่มีความเห็นว่า	 เป็นการสะท้อนจุดบกพร่อง 
ที่สําคัญของการจัดทํารายงาน	EIA/EHIA	ทั้งที่เป็นโครงการฯ	
ที่อาจก่อผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพของประชาชน		
จนทําให้เกิดคําถามสําคัญตามมา	ว่าเหตุใดรายงานนี้จึงผ่าน 
ความเหน็ชอบมาได	้ใช้ข้อมูลอะไรในการประเมิน	

	 ด้วยจุดบกพร่องและช่องโหว่มากมายของรายงาน	
EHIA	ดังท่ีกล่าวมา	ทําให้ประชาชนในพื้นที่มีความเห็นว่า	
กกพ.	 ไม่ควรนํารายงาน	EHIA	ที่ชํารุดไม่สมประกอบฉบับน้ี	 
ไปประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต	แต่ควรมีคําสั่งให้
ทางโครงการฯ	กลับไปดําเนินการจัดทําขึ้นใหม่ให้ถูกต้อง 
และครบถ้วนตาม	กฎหมายและตามหลักวิชาการเสียก่อน		
เพื่อมิให ้ชะตากรรมของผู ้คนและสรรพชีวิตตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่าบนแผ่นดินมวกเหล็ก 
ถูกแขวนเอาไว้บนเส้นด้ายที่เปื่อยยุ่ย	บอบบาง	และปราศจาก
ความม่ันคงแข็งแรงของรายงาน	EIA/EHIA	ที่ชํารุดฉบับนี้	 
อย่างที่เป็นอยู่		

ชะตากรรมบนเส้นด้าย: EIA/EHIA ช�ารุด
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บทที่ 5  
ชุมชนสะสมมลพิษ: 
ความเสีย่งต่ออาชพีการเลีย้งโคนม 
และเกษตรกรรม

NO
2

NOx

EXT FAC

150 MW

HWY

EEC
i

ไนโตรเจนไดออกไซด	์(Nitrogen	dioxide)

ออกไซด์ของไนโตรเจน

แหล่งกําเนิดจากปลายปล่องของโรงงานและโรงไฟฟ้าที่มีอยู่แล้ว	หรือ	Existing	Factories

แหล่งกําเนิดจากปลายปล่องของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนขนาด	150	เมกะวัตต	์บริษัททีพีไอ	โพลีน	
พาวเวอร์	จํากัด	(มหาชน)

แหล่งกําเนิดจากการจราจรบนถนนทางหลวง	หรือ	Highway

Equivalent	Exceedance	Count	หรือ	จํานวนครั้งที่ความเข้มข้น	NO
2
	เฉลี่ย	24	ชั่วโมง	สูงเกิน	10	

µg/m3 	ใน	1	ปี	จากการจําลองการแพร่กระจาย	NO
2
	จากแหล่งกําเนิด	i	

ผศ. ดร. ธนพล เพ็ญรัตน์ และ ดร. วิน ไตรวิทยานุรักษ์ 

การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม	(EIA)	และการประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม	 (EHIA)	 	 ไม่ใช่เพียง
การประเมินว่ามลพิษท่ีปลดปล่อยออกมาจากแหล่งกําเนิด
ที่พิจารณาอยู ่นั้นจะส่งผลให้ความเข้มข้นของมลพิษใน
บรรยากาศสูงเกินค่าที่ยอมรับได้ตามกฎหมายหรือไม่เท่านั้น	
แต่จะต้องมีการประเมินผลกระทบของมลพิษดังกล่าวต่อ
คุณภาพชีวิตรวมถึงต่อการประกอบอาชีพของประชาชน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนํามาพิจารณาร่วมด้วย	 	 เนื่องจาก	
“มลพิษไม่เกินค่าที่กฎหมายกําหนด”	 ไม่ได้แปลว่าจะไม่ 
ส่งผลกระทบใดๆ	ต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชน 
ตลอดจนระบบนิเวศ	

งานวิจัยหลายช้ินได้ยืนยันว่า	มลพิษอากาศท่ีปลดปล่อย
ออกมานั้นแม้จะ	“ไม่เกินค่าที่กฎหมายกําหนด”	ก็สามารถ
เพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพมนุษย์และต่อระบบนิเวศอันนําไป
สู่ความเสี่ยงต่อความเสียหายเชิงนิเวศเศรษฐศาสตร์ได้	

กรณอํีาเภอมวกเหล็ก	จังหวัดสระบรุ	ีอาชพีทีเ่ป็นอตัลักษณ์ 
ของชุมชนคือการผลิตน้ํานมจากโคนม1	ขณะเดียวกันอาชีพ 
เกษตรกรรมอื่นๆ	ก็เป็นอาชีพสําคัญของคนในพื้นที่2	 การ
ประเมินผลกระทบจากโรงงานและโรงไฟฟ้าในพื้นที่จึง 
จําเป็นจะต้องประเมินผลกระทบที่จะเกิดกับการเล้ียงโคนม 
และเกษตรกรรมด้วย	 	 ทั้งนี้	 แม้ประเทศไทยจะยังไม่มี
ค ่ามาตรฐานมลพิษทางอากาศเพื่อปกป้องโคนมหรือ 
เกษตรกรรมโดยตรง	 แต่องค์ความรู้ดังกล่าวได้ถูกพัฒนา 
อย่างต่อเนื่องในต่างประเทศ	 และจําเป็นจะต้องนํามา 
ใช้ประเมินผลกระทบในประเทศไทยรวมถึงกรณีนี้	 เพ่ือ 
ลดผลกระทบต่อชุมชนตามหลักการและวัตถุประสงค์ของ	 
EIA/EHIA

ข้อสังเกตต่อการศึกษาผลกระทบทางด้านมลพิษอากาศ	
หรือรายงาน	EHIA	กรณีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความ
ร้อนขนาด	150	เมกะวัตต์ของบริษัททีพีไอ	โพลีน	พาวเวอร	์
จํากัด	 (มหาชน)3	 ในอําเภอมวกเหล็ก	 จังหวัดสระบุรี4	 ได้
เป็นที่มาของการประเมินผลกระทบของมลพิษอากาศใน 
ครั้งนี้	 โดยผู ้วิจัยได้ใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์เป็น 
เครื่องมือในการวิเคราะห์	และพิจารณาแหล่งรับผลกระทบ 
ให ้มีความครอบคลุมระยะไกลกว่าใน	 รายงาน	 EHIA	 
โรงไฟฟ้าฯ	 150	 เมกะวัตต์ของบริษัททีพีไอ	 โพลีนฯ	และ

1	ดูรายละเอียดในบทที่	2.

2	ดูรายละเอียดในบทที่	3.

3 ต่อไปนี้จะเรียกย่อว่า	“โรงไฟฟ้า	ฯ	150	เมกะวัตต์ของบริษัททีพีไอ	โพลีนฯ”

4	ดูรายละเอียดในบทที่	4.

พิจารณาแหล่งรับมลพิษที่มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตใน 
บริบทของพื้นที่อําเภอมวกเหล็กอันได้แก่ฟาร์มโคนมและ 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม	 เพ่ือสร้างความกระจ่างแก่ข้อกังขาและ
ห่วงกังวลถึงมลพิษทางอากาศจากโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าว		 
นอกจากน้ัน	การจําลองการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ 
ในครั้ งนี้ยั งได ้นําแหล ่งกํา เนิดมลพิษที่สํ าคัญในพื้นที ่
อําเภอมวกเหล็กมาพิจารณาร่วม	 เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่มี
ความครบถ้วนสมบรูณ์	โดยสะท้อนให้เหน็ทัง้สภาวการณ์ของ 
มลพษิทางอากาศทีพ่ืน้ทีอ่าํเภอมวกเหลก็ประสบอยูเ่ดมิ	และ
กรณีที่มีโครงการโรงไฟฟ้าแห่งนี้ของบริษัททีพีไอ	 โพลีนฯ	 
เข้ามาเพิ่มเติม	

ในบทนี้จะทําการประเมินผลกระทบของไนโตรเจน- 
ไดออกไซด์	 (NO

2
)	 ในลักษณะของการประเมินผลกระทบ

สะสม5		โดยพิจารณา	3	กลุ่มแหล่งกําเนิด	คือ	

1)	 การปลดปล่อยออกมาจากปลายปล่องของ
โรงงานและโรงไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม	(EXT	FAC)		

2)	การปลดปล่อยจากโรงไฟฟ้าฯ	150	เมกะวัตต	์
ของบริษทัทพีไีอ	โพลีนฯ		ท่ีกาํลงัจะเดนิเครือ่ง	(150MW)		
และ	

3)	 การจราจร	 (HWY)	 ทั้ง น้ีผลกระทบของ 
ไนโตรเจนไดออกไซด์ต ่ออาชีพการเลี้ยงโคนมและ
เกษตรกรรมนั้น	ควรจะมีระบุในการประเมินผลกระทบ 
สะสมและศักยภาพการรองรับมลพิษของธรรมชาติ 
ในรายงาน	EIA	และ	EHIA	ของโรงงานและโรงไฟฟ้า 
ต่างๆ	แต่กลับไม่ปรากฏแต่อย่างใด	

หลักการวิชาการที่นําเสนอในบทน้ีจะเป็นการชี้ ถึง 
ความเสี่ยงต่อความเสียหายเชิงนิเวศเศรษฐศาสตร์6	 โดย

5	Cumulative	Impact.

6	Faustini	et	al,	2014;	Cox	et	al.	2016;	Kim	et	al,	2018.

ชุมชนสะสมมลพิษ: ความเสี่ยงต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมและเกษตรกรรม
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เจาะจงไปที่อาชีพการเลี้ยงโคนมและเกษตรกรรมในพื้นที	่
โดยมุ่งที่จะส่งเสริมให้เกิดการวางมาตรการเพื่อลดผลกระทบ 
และประกันความเสี่ยงดังกล่าวให้แก่ชุมชน	เพ่ือการพัฒนา
อย่างรับผิดชอบและยั่งยืน	 ไม่ผลักภาระให้ชุมชน	 โดยใน 
บทนี้จะประกอบด้วย	

1)	การทบทวนวรรณกรรมผลกระทบของ	NO
2
	ต่อ 

โคนมและเกษตรกรรม	
2)	หลักการเชิงมโนทัศน์ของการประเมินผลกระทบ 

ในรายงานนี้
3)	การทําแบบจําลองประเมินการแพร่กระจายของ	 

NO
2
	 ในบรรยากาศอันเนื่องมาจากการปลดปล่อยจาก 

แหล่งกําเนิดทั้ง	3	แหล่งที่กล่าวข้างต้น	และผลจากการ 
จําลอง

4)	การสํารวจข้อมูลพื้นฐานฟาร์มโคนม	26	แห่ง	และ 
พ้ืนที่เกษตรกรรมอื่นๆ	20	แห่ง	อันเป็นข้อมูลพื้นฐาน 
สําหรับการประเมินผลกระทบ

5)	การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงเชิงนิเวศ- 
เศรษฐศาสตร์ของ	 NO

2
	 ต่อฟาร์มโคนมจํานวน	 26	 

แห่ง	และพื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ	จํานวน	20	แห่ง
6)	 การขยายผลการคาดการณ์ผลกระทบและ 

ความเสี่ยงเชิงนิเวศเศรษฐศาสตร์ของ	NO
2
	 ต่อฟาร์ม 

โคนมจํานวน	599	ฟาร์ม	และพื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ	ใน
อําเภอมวกเหล็ก		และ

7)	ข้อเสนอแนะด้านการจัดการความเสี่ยง

การทบทวนวรรณกรรมโดยสังเขป: 
ผลกระทบของ NO

2
 ต่อโคนมและเกษตรกรรมอื่นๆ

โคนมหรือวัวนมมีความเปราะบางต่อมลพิษอากาศเป็น
อย่างมาก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษอากาศในภูมิภาคท่ี 
มีอากาศร้อน	 ทั้งน้ีเน่ืองจากสรีระวิทยาของโคหรือวัวมี 
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนแก๊สตํ่า	มีอัตราการหายใจ
ปกติที่มากกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ	อีกทั้งปอดของวัว 
มีการแบ่งเป็นส่วนย่อยๆ	ทางกายวิภาคมากกว่าสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมอื่นๆ	 	ปัจจัยเหล่าน้ีส่งผลให้ปอดของวัวเปราะบาง 
ต่อการติดเชื้อและต่อความเสียหายได้ง่าย7		ดังจะเห็นได้จาก
สถิติของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี	2009	ถึง	2010	(2552	-	 

7	Cox	et	al,	2016.

2553)	 ที่พบว่ามีโคนมตายไปถึง	 3.9	 ล้านตัวต่อปีจาก 
ท้ังหมด	94	ล้านตวั	หรอืคดิเป็น	4.15%	โดยจากจาํนวนนีส้าเหตุ
หลกัคอืปัญหาจากทางเดนิหายใจ	(26%	ของ	4.15%)	และจาก 
สภาพอากาศ8	 (12%	ของ	4.15%)	ทั้งนี้	NO

2
	 เป็นแก๊สกรด

สามารถทําให้เกดิการระคายเคอืงต่อระบบทางเดนิหายใจของ 
สิ่งมีชีวิตได	้	ในงานวิจัยของ	Cox	และคณะเมื่อปี	2016	ซึ่งได้
ทาํการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างความเข้มข้นของ	NO

2
	ใน 

บรรยากาศกับการตายของโคนมในประเทศเบลเยียมใน
ระหว่างปี	2016	ถงึ	2019	(2559	-	2562)	จาํนวน	87,180	ตวั	 
พบว่า	 	 ในฤดูร ้อนซึ่งมีอุณหภูมิระหว่าง	 4.1	 ถึง	 29˚C	 
โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่	 16±4.2˚C	การเพิ่มความเข้มข้น
ของ	NO

2
	ที่ทุกๆ	10	µg/m3	จะส่งผลต่ออัตราการตายของ

โคนม	 	 โดยเมื่อประเมินการตายของโคนมในวันเดียวกับท่ี 
เกิดการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของ	NO

2
	 ท่ีทุก	10	µg/m3 

จะพบว่าอัตราตายของโคนมเพิ่มขึ้น	 9.2%	 (ช่วงระหว่าง	
6.3%	ถึง	12%)	 	และเมื่อทําการประเมินการตายสะสมไป
อีก	1	วันหลังการเกิดการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของ	NO

2
	ที ่

ทุก	 10	µg/m3	 จะพบอัตราตายของโคนมเพิ่มข้ึน	 4.3%	 
(ช่วงระหว่าง	 1.5%	 ถึง	 7.3%)	 	 แต่หากทําการประเมิน 
การตายสะสมไปอีก	25	วันหลังการเกิดการเพิ่มขึ้นของความ
เข้มข้นของ	NO

2
	ที่ทุก	10	µg/m3	 ก็จะพบว่าอัตราการตาย

ของโคนมเพิ่มข้ึน	 1.4%	 (ช่วงระหว่าง	 -4.9%	 ถึง	 8.2%)		 
ในทํานองเดียวกัน	 ในฤดูหนาว	ซึ่งมีอุณหภูมิระหว่าง	 -8.2	 

8	WideEarth	Guardians,	2011.

ถึง	 19˚C	 โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียอยู ่ท่ี	 6.2±4.4˚C	นั้น	 เมื่อ 
ทําการประเมินในวันเดียวกับที่เกิดการเพิ่มขึ้นของความ 
เข้มข้นของ	NO

2
	 ท่ีทุก	10	µg/m3 จะพบว่าอัตราการตาย 

ของโคนมเพิ่มขึ้น	 1.4%	 (ช่วงระหว่าง	 -0.1%	ถึง	 3.1%)		
และเมื่อทําการประเมินการตายสะสมไปอีก	1	วันหลังการ 
เกิดการเพ่ิมขึ้นของความเข้มข้นของ	NO

2
	 ท่ีทุก	10	µg/m3  

ก็พบอัตราการตายของโคนมเพิ่มขึ้น	0.7%	 (ช่วงระหว่าง	
-0.8%	ถึง	 2.3%)	 	 จึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่า	NO

2
	 ส่งผล 

ต่อการตายของโคนมในสภาพอากาศร้อนนั้นรุนแรงกว่า 
สภาพอากาศหนาว	

ในทํานองเดียวกัน	NO
2
	ก่อให้เกิด	“การตกสะสมของ

กรด”9	ส่งผลกระทบต่อดินและพืชอันนํามาซึ่งความเส่ียงต่อ 
อาชีพเกษตรกรรม	 	จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า	 เมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยต่อปีและต่อ	 24	 ชั่วโมง10	 จะพบว่าค่า 
ความเข ้มข ้นวิกฤติของ	 NO

2
	 ในบรรยากาศต่อพืชคือ	 

9”Acid Deposition”: เมือ่ซลัเฟอร์และไนโตรเจนออกไซด์ (หรอื NO
2
)  ทีถ่กูปล่อยออกจาก

แหล่งก�าเนิด เช่น การเผาถ่านหินและน�้ามันเตาในโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม การ 

เผาขยะ การเผาไหม้ของน�้ามันเชื้อเพลิงในยานพาหนะ ฯลฯ สู่ชั้นบรรยากาศ จะถูกเปลี่ยน

ไปเป็น “กรดซัลฟูริค” และ “กรดไนตริค” ด้วยปฏิกริยากับออกซิเจนและความชื้นก่อน 

ตกกลับสู่พื้นดิน  ทั้งน้ี “การตกสะสมของกรด” เกิดได้ทั้ง “การตกสะสมเปียก” (Wet 

Deposition) หรือที่เรียกันว่า “ฝนกรด” (รวมถึงการตกในรูปของหิมะและหมอกที่มีสภาพ 

เป็นกรด) และ “การตกสะสมแห้ง” ที่ไม่มีน�้าเป็นส่วนประกอบ เช่น กรดที่แขวนลอยใน

บรรยากาศจะถูกพัดพาไปโดยลมและตกสะสมบนผิวดิน อาคาร ฯลฯ รวมถึงเข้าสู่ร่างกาย

ของมนุษย์ผ่านทางการหายใจ - บรรณาธิการ (เรียบเรียงจาก กรมควบคุมมลพิษ, “สารกรด

ในบรรยากาศ: มลพิษไร้พรมแดน”, เว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ, ไม่ระบุวันที่. http://www.

pcd.go.th/info_serv/air_aciddeposition.html#s3) 

10 WHO, 2000.

30	µg/m3	และ	75	µg/m3 ตามลําดับ		สําหรับปริมาณการ 
ตกสะสมของกรดที่ทําให้เกิดการรั่วไหลของอลูมิเนียม 
จากดินและทําให ้รากพืชได ้ รับความเสียหายคือ	 200 
โมล/เฮกตาร์/ปี	และ	1400	โมล/เฮกตาร์/ป	ีตามลําดับ11 

หลักการเชิ งมโนทัศน ์ของการประเมินผลกระทบ 
ในรายงานนี้

จากการทบทวนวรรณกรรมและพิจารณาสถานการณ์ 
การปลดปล่อย	 NO

2
	 ที่อําเภอมวกเหล็ก	 คณะวิจัยมี 

หลักการเชิงมโนทัศน์12	 	 ของการประเมินผลกระทบต่อ 
อาชีพการเลี้ยงโคนมและเกษตรกรรม	ดังต่อไปนี้

ผลกระทบต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม

	 ผลกระทบต่อโคนมคือการตายที่เพิ่มข้ึนของโคนม 
อันเนื่องมาจาก	NO

2
	ที่เพิ่มขึ้นทุก	10	µg/m3 ในบรรยากาศ	

(คิดเป็นการตายที่ เพิ่มขึ้น	 1.4%	 สําหรับประเทศไทย 
ซึง่มอีากาศร้อน)	โดย	NO

2
	ถกูปลดปล่อยออกมาจาก	3	แหล่ง

คือ	HWY,	EXT	FAC	และ	150MW		ซึ่งแน่นอนว่าการตาย 
ก่อนอายุขัยปกติของโคนมนั้นก ่อให ้เกิดความสูญเสีย 
ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยง	คือทําให้เสียโอกาสและรายได้ทั้งจาก 
การรีดนํา้นมไปจําหน่ายขายรายวนั	จากการขายมลูโครายวนั	 
และจากการที่ต้องไปซื้อโคมาทดแทนส่วนที่ตายไป	ทั้งน้ี 
คณะผู ้วิจัยได ้ทําการสอบถามข ้อมูลที่จํ า เป ็นในการ 
ประเมินความเสียหายดังกล่าวจากผู้เลี้ยงโคทั้งสิ้น	33	ฟาร์ม	
เป็นฟาร์มโคนม	26	ฟาร์ม	 (ส่วนที่เหลือเป็นฟาร์มโคเน้ือ)	 
โดยสอบถามที่ตั้งของฟาร์ม	จํานวนโคที่มีอยู่ในฟาร์ม	สถิต ิ
การตายต่อปี	 รายได้	 (รวมการจําหน่ายน้ํานมและการขาย
มลู)	ค่าใช้จ่ายจากการเลีย้ง	และช่วงอายเุฉลีย่ทีต่าย	เป็นต้น13  
เพ่ือประเมินมูลค่าของวัว	1	ตัวที่ตายก่อนอายุขัยเน่ืองจาก
มลพิษทางอากาศ	 เพื่อนํามาคํานวณคํานวณมูลค่าความ 
สูญเสียสะสม	 โดยนับตั้งแต่วันที่โคแต่ละตัวตายไปเพราะ 
ความเจ็บป ่วยเนื่องจากมลพิษทางอากาศจนถึงวันที่ 
ตายตามอายุขัยที่ควรจะเป็น

11 Albers	et al,	2001.

12 Conceptual Framework.

13 ดูกิจกรรมลงพื้นที่ และ แบบสอบถามในภาคผนวก A.

ชุมชนสะสมมลพิษ: ความเสี่ยงต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมและเกษตรกรรม

วันที่ 21 ธันวาคม 2561
© Greenpeace

5352 มวกเหล็ก เมืองนมดีของทุกคน



 
สมการที่ 1:	คํานวณการตายของวัวหากมีเพียง	HWY	เป็นแหล่งกําเนิด	NO

2

 
สมการที่ 2:	คาดการณ์การตายที่เพิ่มขึ้นหากมีการปลดปล่อย	NO

2
	พร้อมกันทั้งจาก	HWY,	EXT	FAC	และ	

150MW 

 
 
 
 
 

สมการที่ 3:	คาดการณ์การตายของโคนมจากปัจจัยอื่นๆนอกเหนือจาก	NO
2
	 (การตายพื้นฐานจากปัจจัย

อื่นๆ	หรือ	Baseline)

 
 
 
Cow	Loss

HWY+EXT	FAC	
(%)	คอืร้อยละต่อปีของการตายของโคนมในสภาวะปัจจบุนัทีม่	ีNO

2
	ปลดปล่อยจาก	HWY	และ	

EXT	FAC	โดยเป็นตวัเลขทีไ่ด้จากการสอบถามผูเ้ลีย้งโคนม	ส่วน	Cow	LossHWY	(%)	คือร้อยละของการตายของววั

ในสภาวะทีม่	ีNO
2
	ปลดปล่อยจาก	HWY	เท่าน้ันคอืไม่มโีรงงานหรอืโรงไฟฟ้าต่างๆ	ซ่ึงหาได้จากการคํานวณย้อนกลบั

โดยสมการที่	1	ขณะที	่Cow	Loss
HWY+EXT	FAC+150MW	

(%)	คือร้อยละของการตายของวัวในสภาวะที่มี	NO
2
	ปลดปล่อย

จาก	HWY,	EXT	FAC,	และ	150MW	ซึ่งประมาณได้จากการคานวณจากสมการที	่2	และ	Cow	Loss
Baseline

	คือการ

ตายของโคนมจากปัจจัยอืน่ๆนอกเหนอืจาก	NO
2
	(เรยีกว่าเป็นการตายพืน้ฐานจากปัจจยัอืน่ๆ	หรอื	Baseline)	ซึง่หา

ได้จากการคานวณย้อนกลบัโดยสมการที่	3	ทัง้นี	้EEC	คอื	Equivalent	Exceedance	Count	หรอืจานวนครัง้ทีม่ลพษิ

เกิน	10	µg/m3	(ค่าเฉลี่ย	ต่อ	24	ชม.)	ใน	1	ป	ีค่า	EEC
EXT

 
FAC/HWY

	คือค่า	EEC	อันเกิดจากแหล่งกําเนิดคือ	EXT	FAC 

โดยเทียบจากฐานคือ	HWY	ซึ่งหาได้โดยการนําค่าจํานวนครั้งที่มลพิษเกิน	10	µg/m3	(ค่าเฉลี่ยต่อ	24	ชม.)	ใน	1	

ปี		เมื่อทําแบบจําลองปลดปล่อย	NO
2
	จาก	HWY	และ	EXT	FAC	เทียบกับเมื่อทําแบบจําลองปลดปล่อย	NO

2
	จาก	

HWY	อย่างเดียว	

ในทํานองเดียวกัน	EEC
EXT	FAC+150MW/HWY

	คือค่า	EEC	อันเกิดจากแหล่งกําเนิดคือ	EXT	FAC	และ	150MW	โดย

เทียบจากฐานคือ	HWY	ซึ่งหาได้โดยการนําค่าจํานวนครั้งที่มลพิษเกิน	10	µg/m3	(ค่าเฉลี่ย	ต่อ	24	ชม.)	ใน	1	ป	ีเมื่อ

ทําแบบจําลองปลดปล่อย	NO
2
	จาก	HWY,	EXT	FAC,	และ	150MW	เทียบกับเมื่อทําแบบจําลองปลดปล่อย	NO

2 

จาก	HWY	อย่างเดียว		ส่วน	EEC
HWY	

คือ	ค่า	EEC	อันเกิดจากแหล่งกําเนิด	HWY	อย่างเดียว	ซึ่งหาได้โดยการนําค่า

จํานวนครั้งที่มลพิษเกิน	10	µg/m3 (ค่าเฉลี่ย	ต่อ	24	ชม.)	ใน	1	ปี	เมื่อทําแบบจําลองปลดปล่อย	NO
2
	จาก	HWY	

ในการคาํนวณนี	้ค่า	EEC	ของแต่ละฟาร์มนัน้ได้มาจากการทาํแบบจาํลอง	AERMOD	เพือ่ประเมนิการแพร่กระจาย

ของ	NO
2
	จากแหล่งกําเนิดทั้งสามสู่ฟาร์มโคนมทั้ง	26	แห่งดังจะกล่าวในหัวข้อต่อไป	ส่วนตัวเลข	1.4/100	คือการ

ตายท่ีเพิม่ขึน้	1.4%	อันเนือ่งมาจาก	NO
2
	ท่ีเพิม่ขึน้ทกุ	10	µg/m3 ในบรรยากาศ	สาํหรบัประเทศไทยซึง่มอีากาศร้อน

เมื่อนําค่าเฉล่ียร้อยละของการตายของวัวในปัจจุบัน
สะท้อนการตายจากสาเหตุต่างๆ	 ซ่ึงรวมทั้งจาก	NO

2
	ที่มา

จากสองแหล่งกําเนิดในปัจจุบันคือ	HWY	และ	EXT	FAC		 
ด้วยความสัมพันธ ์ของจํานวนครั้งที่ 	 NO

2
	 เพิ่มขึ้นทุก	 

10	µg/m3 ในบรรยากาศและค่าเฉลี่ยร้อยละของการตาย
ของวัวดังกล่าว	มาประกอบกับผลการคํานวณค่า	NO

2
	 ใน 

บรรยากาศด้วยแบบจําลองอากาศ	คณะผูว้จิยัสามารถทําการ
คํานวณการตายของวัวจากปัจจัยพื้นฐานหรือ	 Baseline	 
และการตายที่เพิ่มขึ้นในกรณีที่มี	 NO

2
	 จากแหล่งกําเนิด 

ต่างๆ	เพิม่สะสมไปเป็นลําดบั	ได้แก่	(1)	กรณี	HWY	อย่างเดยีว		 
(2)	 กรณีการปลดปล่อย	 NO

2
	 พร้อมกันทั้งจาก	 HWY	 

และ	EXT	FAC	และ	 	 (3)	กรณีหากมีการปลดปล่อย	NO
2
 

พร้อมกันทั้งจาก	HWY,	 EXT	 FAC	และ	 150MW	 	 เมื่อ 
สามารถคํานวณร้อยละของการตายของวัวในแต่ละกรณี
สําหรับฟาร์มโคนมทั้ง	 26	 แห่งได้	 ก็จะสามารถประเมิน 
ความเสียหายต่อผู ้ เ ล้ียงโคนมท้ัง	 26	 แห่งได ้	 โดยนํา 
จํานวนโคนมตายที่เพ่ิมขึ้นจากมลพิษอากาศคูณกับมูลค่า
โคนมต่อตัวเมื่อตายก่อนอายุขัย	 จะได้ผลลัพธ์ที่สามารถ 
นํามาคาดการณ์มูลค่าความเสี่ยงของความเสียหายต่อ 
กิจการเลี้ยงโคนมของอําเภอมวกเหล็ก	 	 ด้วยการนําผล 
ประเมินการตายที่เพิ่มขึ้นของโคในฟาร์มโคนมคูณด้วย 
มูลค่าโดยเฉลี่ยต่อตัวของโคนมต่อตัว

ผลกระทบต่ออาชีพเกษตรกรรม

การประเมินผลกระทบของ	NO
2
	ต่ออาชีพเกษตรกรรม

จะมีความซับซ้อนกว่าการประเมินผลกระทบต่ออาชีพ
การเลี้ยงโคนม	 เนื่องจากเกษตรกรปลูกพืชหลายชนิด 
ซึ่งแต่ละชนิดก็มีความเปราะบางต่อ	NO

2
	 แตกต่างกันไป	 

ด ้วยเหตุนี้คณะวิจัยจึงทําการประเมินในลักษณะของ 
ขอบเขตพื้นที่ที่น่าจะได้รับผลกระทบจาก	NO

2 
และระดับ

ของผลกระทบโดยทําการเปรียบเทียบ	NO
2
	 ในบรรยากาศ	

และ	NO
2
	 ที่ตกสะสมในบริเวณฟาร์ม	 20	 แห่งท่ีเข้าร่วม 

การศึกษา	 โดยเปรียบเทียบกับค่าความเข้มข้นวิกฤติของ	 
NO

2
	 ในบรรยากาศต่อพืช	 (คือ	 75	µg/m3 เมื่อพิจารณา 

ค่าเฉล่ียต่อ	24	 ช่ัวโมง14	และการตกสะสมของกรดในระดับ
วิกฤตที่ทําให้เกิดการรั่วไหลของอลูมิเนียมจากดิน	 และ 
ทําให้รากพืชได้รับความเสียหาย15

14 WHO, 2000.

15	คือ	200	โมล/เฮกตาร์/ปี	และ	1400	โมล/เฮกตาร์/ปี	ตามลําดับ	(	Albers et al,	2001.).

การท�าแบบจ�าลองการแพร่กระจายของ NO
2
 ในบรรยากาศ

การศึกษานี้ใช้แบบจําลองการแพร่กระจายมลพิษอากาศ	
AERMOD	 ซ่ึงเป ็นเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการและ 
ถูกใช้ประกอบการตัดสินใจของภาครัฐในการอนุมัติการ 
ดําเนินโครงการต่างๆ	 ในประเทศสหรัฐอเมริกา	 ขณะที ่
ในประเทศไทยแบบจําลองฯ	 AERMOD	 ก็ถูกนํามาใช้ 
เช่นกนั	รวมทัง้ในรายงาน	EHIA	โรงไฟฟ้า	150	MW	ของบรษิทั
ทพีีไอ	โพลีนฯ		อย่างไรกต็าม	แบบจาํลองเป็นเพยีงเครือ่งมอื16 
ซ่ึงจะได้ผลลัพธ์ท่ีน่าเช่ือถือต่อเมื่อประกอบขึ้นจากการตั้งค่า
และการใช้ค่านําเข้าที่เหมาะสม	

การตั้งค่าแบบจ�าลองและค่าน�าเข้า

ในการศึกษานี้กําหนดพ้ืนที่ศึกษาแบบจําลอง17	 ขนาด	
50	 กิโลเมตร	 x	 50	 กิโลเมตร	 โดยมีศูนย์กลางเป็นที่ตั้ง 
โรงไฟฟ้าฯ	150	 เมกะวัตต์	ของบริษัททีพีไอ	 โพลีนฯ	 	ซึ่งมี 
ความครอบคลุมกว้างกว่าที่รายงาน	EHIA	 ของโครงการ
ได้ศึกษาไว้	 (15	กิโลเมตร	 x	 15	กิโลเมตร)	 	 ในส่วนของ 
ค่านําเข้าต่างๆ	ในการศึกษานี้พิจารณาใช้ข้อมูลที่เจาะจงกับ
พื้นที่ศึกษาทั้งในแง่สภาพภูมิประเทศและการใช้ประโยชน์
ที่ดิน	ทั้งจากข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลสภาพอุตุนิยมวิทยา	
ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการจําลองการแพร่กระจายมลพิษ 
อากาศ	 โดยเป็นข้อมูลที่ได้จากแบบจําลองอุตุนิยมวิทยา	 
WRF18	 ซึ่งผนวกเอาข้อมูลจริงจากสถานีอุตุนิยมวิทยา 
ทั่วโลกเข้ากับการวิเคราะห์ในแบบจําลองคณิตศาสตร์	ทําให ้
ได้ข้อมูลที่เจาะจงกับพื้นที่อําเภอมวกเหล็ก	 ซึ่งแตกต่าง 
จากการจําลองในรายงาน	 EIA	 	 ของโครงการ	ที่ใช้ข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาจากสถานีอุตุนิยมวิทยาหน้าพระลาน	จังหวัด
สระบุรี	 	 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากโรงงานของบริษัททีพีไอ	 โพลีนฯ	 
ไปทางทิศตะวันตกประมาณ	28	 กิโลเมตร	ซึ่งถือว่าห่างไกล 
มากสําหรับการจําลองการแพร่กระจายมลพิษ	อีกทั้งข้อมูล 
ทิศทางลมและความเร็วลมยังแตกต่างจากชุดข้อมูลพื้นที ่
อําเภอมวกเหล็กอย่างเห็นได้ชัด	 ดังแสดงในภาพที่ 5-1   

ดังนั้นการใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่เจาะจงกับพื้นที่อําเภอ 

มวกเหล็กของการศึกษานี้จะช่วยเผยให้เห็นถึงผลกระทบ 

จากมลพิษทางอากาศในพื้นที่อําเภอมวกเหล็กอย่างแม่นยํา

กว่าแน่นอน

16 Tool. 

17 Modeling domain

18 Weather Research and Forecasting Model.

ชุมชนสะสมมลพิษ: ความเสี่ยงต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมและเกษตรกรรม 5554 มวกเหล็ก เมืองนมดีของทุกคน



ภาพที่ 5-1: การเปรียบเทียบข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ใช้เป็นข้อมูลน�าเข้าแบบจ�าลอง AERMOD

ก)	ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสถานีหน้าพระลาน	จังหวัดสระบุรี	(ที่มา:	รายงาน	EHIA	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
ขนาด	150	เมกะวัตต์	บริษัททีพีไอ	โพลีน	พาวเวอร์	จํากัด	(มหาชน))

ข)	ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากแบบจําลอง	WRF	ที่ตําแหน่งโรงงาน	TPI	อําเภอมวกเหล็ก	จังหวัดสระบุรี

พ.ศ.	2556
Calms	0.06%

พ.ศ.	2557
Calms	0.07%

พ.ศ.2558
Calms	0.10%

การศึกษาการแพร่กระจาย	NO
2
	 นี้ต้องการพิจารณา 

ถงึแหล่งกําเนิดทีสํ่าคญัในพืน้ทีศ่กึษาเพือ่ให้มคีวามครอบคลมุ
และสอดคล้องกับสภาพการณ์จริง	นั่นคือการปลดปล่อย 
จากโรงงานและโรงไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม	 (กลุ่ม	 EXT	FAC)	จึง
ได ้รวมการปลดปล่อย	 NO

2
	 จากทั้งโรงงานปูนซีเมนต์	 

เหมืองแร ่ชนิดหินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์	 โรงงานบริษัททีพีไอ	 โพลีนฯ	 โรงงานปูนซีเมนต์
นครหลวง	 จํากัด	 (มหาชน)	 และโรงงานปูนซีเมนต์ไทย 
แก่งคอย	จํากัด	 โดยในการรวบรวมข้อมูลการปลดปล่อย 
มลพิษจากปลายปล่องโรงงานปูนซีเมนต์และจากเครื่องจักร 

ที่ทํางานในเหมืองแร่นั้น	 คณะผู ้วิจัยได ้ใช ้แหล่งข ้อมูล 
คือรายงาน	 EIA	 รวมไปถึงรายงานการเปลี่ยนแปลง 
รายละเอียดโครงการที่ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาเห็นชอบ 
แล้วจากเว็บไซต์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (สผ.)19	 	สําหรับการปลดปล่อย
มลพิษจากการจราจรบนถนนทางหลวง	 (กลุ่ม	HWY)	นั้น 
ได้พิจารณาครอบคลุมโครงข่ายถนนทางหลวงในพื้นที่ศึกษา

19 “ฐานข้อมลูโครงการทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบ”, เวบ็ไซต์ข้อมลูโครงการทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบ 
รายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยส�านักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ไม่ระบุวันที่. http://eia.onep.go.th  

และใช้ข้อมูลปริมาณจราจรของกรมทางหลวง	จะเห็นได้ว่า	
ข้อมูลทั้งที่ประกอบขึ้นเป็นข้อมูลนําเข้าสําหรับการปล่อย
มลพิษในแบบจําลองในการศึกษานี้ล ้วนแต่มีแหล่งที่มา 
จากเอกสารของภาครัฐและเอกสารวิชาการที่สามารถสืบค้น
ได้อย่างโปร่งใส	 	 ขณะที่ประเด็นการจําลองแหล่งกําเนิด 
มลพิษในการศึกษานี้มีความครบถ ้วนครอบคลุมพื้นที่ 
ศึกษาซึ่งแตกต่างไปจากวิธีการในรายงาน	EIA	ที่พิจารณา
เพียงแหล่งกําเนิดของโครงการที่นําเสนอเพื่อจะพัฒนา	 
โดยมิได้มีการจําลองแหล่งกําเนิดอื่นๆ	 ในพื้นที่ใกล้เคียง	 
เพียงแต่นําค่าตรวจวัดของตัวอย่างคุณภาพอากาศจาก 
สถานที่ตัวอย ่างในพื้นที่ศึกษามาใช ้เป ็นค ่าพื้นฐานที่มี 
อยู่เดิม20	 และบวกเพ่ิมความเข้มข้นมลพิษจากโครงการที่ 
นําเสนอเข้าไป	 	 ซ่ึงค่าตรวจวัดตัวอย่างคุณภาพอากาศของ 
วันที่สุ่มเก็บข้อมูลนั้น	อาจไม่ได้สะท้อนถึงสภาพอันเลวร้าย
ที่สุด21	Worst	 case	 condition	 ท่ีสามารถจะเกิดขึ้นได้		 

20 Baseline concentration.

21 Worst case condition.

จึงไม่อาจส่ือถึงสภาวการณ์ของมลพิษอากาศที่เป็นอยู่เดิมได้ 
อย่างแท้จริง	 	ดังนั้น	การพิจารณาแหล่งกําเนิดที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ในการศึกษานี้จะช่วยเผยให้เห็นถึงผลกระทบ
จากมลพิษอากาศที่สะสมรวมกันจากหลายแหล่งกําเนิด 
ที่สอดคล้องกับสภาพการณ์จริง

อีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีผลต่อการคํานวณการแพร่
กระจายมลพิษในแบบจําลองคืออาคารหรือสิ่งกีดขวางการ 
พัดพา	ซึ่งการศึกษานี้ได้ใช้ข้อมูลจากแหล่งที่มีการเผยแพร่	
เช่น	ข้อมลูความสูงของปล่องปล่อยมลพษิ	(Stack)	ในรายงาน	
EIA	ร่วมกับการคํานวณจากภาพมุมสูงและความยาวของเงา 
จากภาพถ่ายดาวเทียมในโปรแกรม	

Google	Earth	การจําลองอาคารแสดงดังภาพที่ 5-2

การค�านวณการปลดปล่อย NO2
  จากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์

การคํานวณอัตราการปลดปล่อย	NO2	จากเครื่องยนต์ต้องใช้ข้อมูลสองส่วนประกอบกัน	คือขนาด
ของกิจกรรม	(Activity	data)	คูณกับค่าปัจจัยการปลดปล่อย	(Emission	Factor)		

โดยการปลดปล่อย	NO2	จากการจราจรบนทางหลวงนัน้	ใช้	Activity	data	เป็นข้อมลูปรมิาณจราจร
โดยเฉลี่ยต่อวันตลอดปี	 (Annual	Averaged	Daily	Traffic:	AADT)	แบบแยกประเภทยานพาหนะ 
ของปี	พ.ศ.	 2558	ซึ่งสํารวจโดยสํานักอํานวยความปลอดภัย	กรมทางหลวง	 โดยในพื้นที่ศึกษา
ครอบคลุมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	2	หรือ	ทล.	2	(ถนนมิตรภาพ)	ทล.	1	(ถนนพหลโยธิน)	ทล.	21		
ทล.	362	(ทางเลี่ยงเมืองสระบุรี)	และทางหลวงแผ่นดินสายรองได้แก่	ทล.	3224		ทล.	2089	และ	ทล.	
3222	โดยในส่วนของข้อมูล	Emission	Factor	อ้างองิจาก	Atmospheric	Brown	Clouds	Emission	
Inventory	Manual		ซึง่ตพีมิพ์โดย	United	Nations	Environment	Program		(Shrestha	et	al.,	2012)

สาํหรบัการปลดปล่อย	NO2	จากเครือ่งยนต์ทีป่ฏบิตังิานในเหมอืงแร่ชนดิหนิปนูและหินดนิดานเพือ่
อตุสาหกรรมปูนซเีมนต์นัน้	ใช้ข้อมูลจํานวนเครือ่งจกัรทีทํ่างานจากรายงาน	EIA	ส่วน	Emission	Factor	
ของเครือ่งจกัรใช้ข้อมูลคู่มือการคาํนวณการปล่อยมลพษิของเครือ่งยนต์สนัดาปภายในจาก	National	
Pollutant	Inventory	(NPI)	ของรัฐบาลออสเตรเลีย	(Australian	Gov.,	2008)

ชุมชนสะสมมลพิษ: ความเสี่ยงต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมและเกษตรกรรม 5756 มวกเหล็ก เมืองนมดีของทุกคน



ภาพที ่5-3 ข้อมลูผูร้บัผลกระทบทีก่�าหนดในแบบจ�าลอง AERMOD

(ก)	บรษัิททพีไีอ	โพลนี	พาวเวอร์	จาํกดั	(มหาชน)  

(ข)	โรงงานปนูซีเมนต์นครหลวง	จาํกดั	(มหาชน)	

(ค)	โรงงานปูนซิเมนต์ไทยแก่งคอย	จาํกดั	

ภาพท่ี 5-2: การจ�าลองอาคารในแบบจ�าลอง AERMOD ส�าหรบักลุม่อาคารโรงงาน  

จุดแข็งของการใช้แบบจําลองการแพร่กระจายมลพิษ
อากาศ	 คือความสามารถในการพิจารณาถึงผลกระทบของ
มลพิษอากาศ	ณ	 ตําแหน่งผู ้รับผลกระทบ	 (Receptor)	 
ท่ีเจาะจง	 	 ดังนั้นในการศึกษานี้จึงได ้กําหนดตําแหน่ง
ผู ้รับผลกระทบที่สะท้อนถึงผลกระทบที่มีความสําคัญต่อ 
วิถีชี วิต	 เศรษฐกิจและสังคม	 ของผู ้คนในพื้นที่อําเภอ 
มวกเหล็ก	 ซึ่ งหมายรวมทั้งพื้นที่อ ่อนไหวที่มีกิจกรรม 
ของมนุษย์	ได้แก่	โรงเรียน	ศาสนสถาน	สถานพยาบาล	ชุมชน		 
และพื้นที่ทํากินของประชาชนในพื้นที่	 ได้แก่	ฟาร์มโค	พื้นที่ 
เกษตรกรรม	 ในพื้นที่ศึกษา	50	กิโลเมตร	x	50	กิโลเมตร	
(ระยะทาง	 25	 กิโลเมตรจากโรงงานของบริษัททีพีไอ	 
โพลีนฯ	ไปทางทศิตะวันออก	ตะวันตก	เหนือ	และใต้)		ซึ่งเป็น 
ข้อมูลท่ีได้จากเครือข่ายภาคประชาชนในพ้ืนท่ีประกอบ
กับการปฏิบัติงานภาคสนามของคณะผู้วิจัยในการสํารวจ

และสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเจ้าของฟาร์มโคและผู้ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมอื่นๆ		การศึกษาน้ีจึงกําหนดตําแหน่งผู้รับ 
ผลกระทบให้ครอบคลุมฟาร์มโคนม	26	แห่ง	ฟาร์มโคเน้ือ	7	
แห่ง	และฟาร์มเกษตรกรรมอื่นๆ	20	แห่ง	ซึ่งตรงตามการ 
สํารวจข้อมูลภาคสนาม		การพิจารณากําหนดผู้รับผลกระทบ 
ที่สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ ใน 
การศึกษานี้จึงแตกต่างไปจากการศึกษาในรายงาน	EHIA	 
โรงไฟฟ้าฯ	 150	 เมกะวัตต์ของบริษัททีพีไอ	 โพลีนฯ	 ซึ่ง 
พิจารณาผู ้ ได ้ รับผลกระทบด้านอากาศเพียงโรงเรียน	 
ศาสนสถาน	 สถานพยาบาล	 และชุมชนในรัศมีไม่เกิน	 7	
กิโลเมตรเท่านั้น

ข้อมูลผู้รับผลกระทบที่กําหนดในแบบจําลอง	AERMOD	
แสดงดังภาพที่ 5-3

ชุมชนสะสมมลพิษ: ความเสี่ยงต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมและเกษตรกรรม 5958 มวกเหล็ก เมืองนมดีของทุกคน



การจําลองการแพร ่กระจายของ	 NO
2
	 ได ้ กําหนด 

รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการทางเคมีของออกไซด์ของ
ไนโตรเจนหรือ	NOx 	 ที่เกิดขึ้นกับ	NO

2
	 ในระหว่างท่ีถูก 

ปล่อยออกจากแหล่งกําเนิดไปจนถึงเวลาที่แพร่กระจาย 
ไปถึงผู ้ รับผลกระทบ	 ทั้ ง น้ี โดยคํานึงถึงความแปรผัน 
ของค่าสัดส่วน	 NO

2
/NOx	 ในบรรยากาศดังที่ได ้มีการ 

ศึกษาวิจัยและแนะนําให้เป็นหนึ่งในวิธีมาตรฐานของการ 
ใช้แบบจําลอง	AERMOD

ผลการค�านวณ NO
2
 จากแบบจ�าลอง 

การจําลองการแพร่กระจาย	 NO
2
	 จากแหล่งกําเนิด 

ต่างๆ	ในพ้ืนที่อําเภอมวกเหล็กได้ผลลัพธ์เป็นค่าความเข้มข้น 
เฉลี่ยซ่ึงสามารถประมวลผลออกมาในห้วงเวลาท่ีสนใจ	 
เช่น	ค่าเฉลี่ย	1	ชั่วโมง	ค่าเฉลี่ย	24	ชั่วโมง	ค่าเฉล่ียรายป	ี
เป็นต้น	 	 โดยสามารถทราบผลลัพธ์	ณ	ตําแหน่งที่เจาะจงได้	
ซ่ึงทําให้แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่พื้นที่อําเภอมวกเหล็ก 

กระบวนการทางเคมีของ NOx 

NOx	ทีป่ล่อยออกจากแหล่งกําเนดินัน้มอียูใ่นรปูแบบ	Nitric	oxide	(NO)	และ	Nitrogen	dioxide	
(NO2)		ซึ่ง	NO	สามารถทําปฏิกิริยากับโอโซนในบรรยากาศแล้วกลายเป็น	NO2		ดังสมการที่	4		ใน
ขณะเดียวกัน	NO2	ก็สามารถเกิดปฏิกิริยาภายใต้แสงอาทิตย์กลายไปเป็น	NO	ได้อีก	ดังสมการที	่5		
อีกทั้งยังมีปฏิกิริยาที่ผลิตโอโซนในสมการที่	 6	ทําให้การผลิตและทําลาย	NO2	 เกิดขึ้นเป็นวัฏจักรไป
เรื่อยๆ		ดังนั้นรายละเอียดของสัดส่วน	NO2/NOx	และปริมาณโอโซนในบรรยากาศจึงมีความสําคัญ
ต่อผลการคํานวณปริมาณ	NO2	ซึ่งในการศึกษาด้วยแบบจําลอง	AERMOD	ในครั้งนี้ได้ใช้การตั้งค่า
แบบจําลองใช้วิธี	Ambient	Ratio	Method	2	 (ARM2)	คํานวณโดยใช้สมมติฐานค่าสัดส่วน	NO2/
NOx	ในช่วง	0.2	–	0.9		(US	EPA	2015)

ประสบจากผลกระทบของมลพิษ	 NO
2
	 อย่างเจาะจงกับ 

ผู้ได้รับผลกระทบ	 	 โดยผลกระทบที่มีความสําคัญในบริบท
พื้นที่อําเภอมวกเหล็กคือผลกระทบต่อสภาพทางเศรษฐกิจ
ของฟาร ์มโคนมและการเกษตร	 ดังนั้นการศึกษานี้จึง 
แสดงผลเจาะจงไปที่ฟาร์มโคนมและพื้นที่ เกษตรกรรม		 
โดยพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบระหว่างผลกระทบที่เกิดจาก
แหล่งกาํเนดิต่างๆ	ท่ีมอียูเ่ดมิ	ได้แก่	การจราจร	การปลดปล่อย 
จากปลายปล่องของโรงงานและโรงไฟฟ้ารวมถึงเหมือง 
ผลิตหินวัตถุดิบที่มีอยู ่แล้ว	 ผลท่ีผนวกกันของสองกรณ	ี 
และผลท่ีผนวกด้วยการปลดปล่อยจากปลายปล่องของ 
โรงไฟฟ้าฯ	150	 เมกะวัตต์ของบริษัททีพีไอ	 โพลีนฯ	 ท่ีกําลัง 
จะเดินเครื่อง		โดยได้ทําการแสดงผลใน	3	กรณีคือ

 
กรณทีี ่1	NO

2 
จากการจราจรเท่านัน้	(แหล่งกาํเนดิ	HWY)		

 
กรณีที่  2	 เพ่ิมเติม	 NO

2 
จากโรงงานและโรงไฟฟ้า 

ในปัจจุบัน	(แหล่งกําเนิด	HWY	+	EXT	FAC)		และ	

 
กรณีที่ 3	 เพิ่มการคาดการณ์การปล่อย	 NO

2
	 จาก 

โรงไฟฟ้าฯ	 150	 เมกะวัตต์ของบริษัททีพีไอ	 โพลีนฯ	 
(แหล่งกําเนิด	HWY	+	EXT	FAC	+	150MW)

ผลการคํานวณความเข้มข้น	NO
2
	 เฉลี่ย	 24	 ช่ัวโมงดัง 

ภาพท่ี 5-4	 เป็นการแสดงค่าสูงสุดในห้วงเวลาที่ทําการ 
จําลองระยะเวลา	 1	 ปี	 เพ่ือสื่อสารให้เห็นถึงภาพสรุป 
รวมถึงผลกระทบรุนแรงท่ีสุดท่ีสามารถเกิดขึ้นจาก	 NO

2
  

ที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากแหล่งกําเนิดในแบบจําลอง		

เมื่อพิจารณามิติของความรุนแรงของผลกระทบที่ 
มีต่อฟาร์มโคนม	 โดยพิจารณาการเพ่ิมขึ้นทุกๆ	10	µg/m3   

ในภาพที่ 5-4	จะเห็นได้ว่า	

(1)	ภาพที่	 5-4	 (ก)	แม้ไม่มีโรงไฟฟ้าและโรงงานปูน	 
ลําพัง	 NO

2
	 จากการจราจรก็ก ่อให ้ เกิดผลกระทบ 

ต่อฟาร ์มโคนมที่ตั้งอยู ่ ใกล ้ถนนบ้างแล้ว	 ดังภาพที่	 
5-4	(ก)		

(2)	 สภาพปัจจุบัน	คือกรณี	NO
2 
จากแหล่งกําเนิด	 

HWY	 + 	 EXT 	 FAC 	 	 ฟาร ์ ม โคนมทั้ ง หมด ใน 
กลุ ่มตัวอย ่างประสบกับค ่าสูงสุดของความเข ้มข ้น	 
NO

2
	 ที่สูงกว่า	 10	 µg/m3	 	 อย่างมีนัยสําคัญดังภาพ 

ที่	5-4	(ข)		

( 3 ) 	 การ เพิ่ มแหล ่ งกํ า เ นิด 	 150 	 MW	 หรื อ 
โรงไฟฟ้าฯ	 150	 เมกะวัตต์ของบริษัททีพีไอ	 โพลีนฯ	 
นั้น	ทําให้	 NO

2
	 เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น	 ดังภาพ 

ที	่5-4	(ค)		

(ก)	NO
2
	จากแหล่งกําเนิด	HWY

ชุมชนสะสมมลพิษ: ความเสี่ยงต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมและเกษตรกรรม 6160 มวกเหล็ก เมืองนมดีของทุกคน



ทั้งนี้	 เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดต่อโคนมโดยละเอียด	
จําเป็นต้องพิจารณาการกระจายตัวของค่าความเข้มข้น	NO

2
 

ที่เกิดในห้วงเวลาการจําลอง	1	ปี	หรือ	365	วัน	 เนื่องจาก
ค่าเฉลี่ยรายวันของแต่ละวันนั้นผกผันไปตามสภาพอากาศ
และทิศทางลมในแต่ละชั่วโมงของแต่ละวัน		โดยผลจากแบบ
จําลองสามารถนําเสนอได้ในลักษณะค่าเฉล่ียราย	24	ชั่วโมง	
เรียงลําดบัไปแต่ละวัน	หรอืทีเ่รียกว่า	Time-series	plot		เพือ่
ให้สามารถพิจารณาว่าโคนมรับสัมผัส	NO

2
	 ในบรรยากาศที่

เกินกว่า	10	µg/m3  จํานวนกี่ครั้งในหนึ่งปี		ในการนี้จะแสดง
ตัวอย่างของ	Time-series	plot	ของฟาร์มโคนม	3	แห่ง		

โดยภาพ	contour	แสดงค่าความเข้มข้นเฉลี่ย	24	ชั่วโมง	ในหน่วย	µg/m3		สัญลักษณ์สามเหลี่ยมเป็นตําแหน่งผู้รับ 
ผลกระทบ	โดยจําแนกประเภทด้วยส	ีคือ	สีเหลอืง	=	ฟาร์มโคนม	สแีดง	=	ฟาร์มโคเนือ้	สีเขยีว	=	เกษตรกรรม	และสีน้ําเงนิ	
=	พื้นที่อ่อนไหวของกิจกรรมมนุษย์	 (ชุมชน	โรงเรียน	ศาสนสถาน	สถานพยาบาล)	ส่วนขอบเขตโรงงานนั้น	โรงงานของ
บรษิทัทพีไีอ	โพลีนฯ	แสดงด้วยสีนํา้เงนิ	บริษัทปนูซเีมนต์นครหลวงฯ	แสดงด้วยสแีดง	และบริษทัปนูซเิมนต์ไทย	(แก่งคอย)	
แสดงด้วยสีม่วง

(ข)	NO
2 
จากแหล่งกําเนิด	HWY	และ	EXT	FAC

(ค)	NO
2
	จากแหล่งกําเนดิ	HWY		EXT	FAC		และ	150MW

ภาพท่ี 5-4: ความเข้มข้น NO2 เฉลีย่ 24 ชัว่โมง ค่าสงูสดุในห้วงเวลา 1 ปี ส�าหรบักรณต่ีางๆ  

ภาพที ่5-5: แผนทีแ่สดงต�าแหน่งผูร้บัผลกระทบ (Receptor) ในแบบจ�าลอง และต�าแหน่งตวัอย่าง
ฟาร์มโคท่ีคดัเลอืกไปแสดงผลแบบ Time-series plot

ภาพที่ 5-5	 เป็นแผนที่แสดงตําแหน่งของฟาร์มโคนม	3	
แห่งท่ีเลือกมาเป็นตัวอย่างแสดง	Time-series	plot	 ได้แก่	
“Farm	1”	ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากโรงงานของบริษัททีพีไอ	โพลีนฯ	
ไปทางทิศเหนือประมาณ	5	กิโลเมตร	 	“Farm	21”	ตั้งอยู่
ห่างจากโรงงานของบริษัททีพีไอ	 โพลีนฯ	 ไปทางตะวันออก
เฉียงเหนือประมาณ	9.8	กิโลเมตร		และ“Farm	25”	ตั้งอยู่
ห่างจากโรงงานของบรษิทัทพีไีอ	โพลนีฯ	ไปทางทศิตะวนัออก	
ประมาณ	7.5	กิโลเมตร	ทางตะวันออก

โดยสัญลักษณ์สามเหล่ียมเป็นตาํแหน่งผู้รบัผลกระทบ	จาํแนกประเภทด้วยสีคือ	สเีหลือง	=	ฟาร์มโคนม	สแีดง	=	ฟาร์มโคเนือ้	 
สเีขยีว	=	เกษตรกรรม	และสนีํา้เงนิ	=	พืน้ทีอ่่อนไหวของกจิกรรมมนษุย์	(ชมุชน	โรงเรียน	ศาสนสถาน	สถานพยาบาล)		ส่วนขอบเขต
โรงงานของบรษิทัทพีไีอ	โพลีนฯ		แสดงด้วยสีนํา้เงนิ	ปนูซเีมนต์นครหลวงแสดงด้วยสีแดง	และปนูซเิมนต์ไทย	(แก่งคอย)	แสดงด้วย
สีม่วง		และสําหรับสัญลักษณ์สามเหล่ียมท่ีมเีส้นขอบสีนํา้เงนิคือตวัอย่างฟาร์มโค	3	แห่ง	ทีเ่ลือกไปแสดงผลแบบ	Time-series	plot

เมื่อพิจารณาความเข้มข้น	NO
2
	 เฉลี่ยราย	 24	ชั่วโมง	 

แบบ	Time-series	plot	ของฟาร์มโคแต่ละแห่ง	 ในภาพ 
ท่ี	 5-6	 จะเห็นได้ว่าความเข้มข้น	NO

2
	 ในบรรยากาศนั้น 

มีความแปรผันไปทุกวัน	 และแต่ละฟาร์มก็ได้รับอิทธิพล 
จากแต่ละแหล่งกําเนิดแตกต่างกันไป	 	 ท้ังนี้มีวันที่ค ่า 
ความเข้มข้นของ	 NO

2
	 สูงกว่า	 10	 µg/m3  ให้เห็นเป็น 

จํานวนหลายวัน	 	 โดยในกรณี	NO
2
	จากแหล่งกําเนิด	HWY	

นั้น	จะเห็นได้ว่า	Farm	25	มีวันที่มีบางวันที่ค่า	NO
2
	 เฉลี่ย

ราย	 24	 ชั่วโมงสูงมากอย่างโดดเด่น	ตามแต่ความผกผัก 

ของทิศทางลมและสภาพอากาศ	ซึ่งฟาร์มแห่งน้ีตั้งอยู่ใกล้ 
กับถนนท่ีเป็นทางหลวงสายหลัก	 (ทล.	 2)	 ซ่ึงมีปริมาณ 
จราจรสูง	 อีกทั้งอยู่ในตําแหน่งท้ายลมจากทิศทางลมหลัก 
ทิศ	E		ในขณะที	่Farm	21	แม้จะตั้งอยู่ใกล้ถนน	ทล.	2089	
แต่ก็อยู่ในตําแหน่งต้นลมหลักทิศ	SSW	และถนนสายรอง	 
(ทล.	2089)	 น้ีมีปริมาณจราจรน้อยกว่า	ทล.	2	ถึงประมาณ	 
26	 เท่า	 	ดังนั้นปริมาณการจราจรจึงแทบไม่ส่งผลต่อความ 
เข้มข้นของ	NO

2
	ที	่Farm	21	

ชุมชนสะสมมลพิษ: ความเสี่ยงต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมและเกษตรกรรม 6362 มวกเหล็ก เมืองนมดีของทุกคน



(ก)	กรณ	ีNO
2
	จากแหล่งกําเนดิ	HWY

	(ข)	กรณี	NO
2
	จากแหล่งกําเนดิ	HWY	และ	EXT	FAC		

(ค)	กรณี	NO
2
	จากแหล่งกําเนดิ	HWY,	EXT	FAC	และ	150MW	

 ภาพที ่5-6: ความเข้มข้น NO
2
 เฉลีย่ 24 ชัว่โมง เรยีงตามวนัใน 1 ปี  ส�าหรบักรณต่ีางๆ

ส่วนกรณี	 NO
2
	 จากแหล่งกําเนิด	 HWY	 และ	 EXT	

FAC	 น้ัน	Farm	1	และ	Farm	21	ซึ่งอยู่ในตําแหน่งท้ายลม
หลักทิศ	 SW-S	จากกลุ่มโรงงานทั้ง	 3	บริษัทนั้น	พบว่ามี 
วันที่ค่าความเข้มข้น	 NO

2
	 เกินกว่า	 10	 µg/m3  อยู ่เป็น 

จํานวนมาก	 	 ส่วน	 Farm	25	แม้จะไม่ได้อยู ่ท้ายลมจาก 
ทิศทางลมหลัก	 แต่ก็สามารถเห็นอิทธิพลการปลดปล่อย 
ของกลุ่มโรงงานที่ทําให้ระดับความเข้มข้น	NO

2
	 เพิ่มสูงขึ้น	 

แต่วันที่เป็นค่าสูง	 (peak)	ก็ยังคงเป็นวันที่มีสาเหตุมาจาก
ปริมาณการจราจรอยู่เช่นเดิม		

ท้ายที่สุดในกรณีของ	NO
2
	จากแหล่งกําเนิด	HWY		EXT	

FAC	 	 และ	 150MW	นั้น	 พบว่าการเพิ่มการปลดปล่อย
จากปลายปล่องของโรงไฟฟ้าฯ	150	 เมกะวัตต์ของบริษัท 
ทีพีไอ	 โพลีนฯ	ไม่ได้ทําให้เกิดความแตกต่างต่อความเข้มข้น	 
NO

2
	ณ	ตําแหน่งฟาร์มโคนม	และผลกระทบของการเพิ่ม 

การปลดปล่อยดังกล่าวก็จํากัดอยู ่ภายในบริเวณโรงงาน 
ของบริษัททีพีไอ	โพลีนฯ	

โดยแกนตัง้แสดงค่าความเข้มข้น	NO
2
	เฉล่ีย	24	ช่ัวโมงในหน่วย	µg/m3 	และแกนนอนแสดงลาํดบัวนัใน	1	ปี	(1	-	365)		 

ส่วนสญัลกัษณ์สสีือ่ถงึข้อมลูของฟาร์มโคแต่ละแห่ง

ภาพที ่5-7: การตกสะสมของกรดจาก NOx และ NO
2
 และ ผลกระทบต่อพืน้ทีเ่กษตรกรรม

สําหรับการพิจารณาถึงผลกระทบจากการปลดปล่อย	 
NO

2
	 จากแหล่งกําเนิดต่างๆ	 ท่ีมีผลต่อเกษตรกรรมใน 

พื้นที่อําเภอมวกเหล็ก	 คณะวิจัยใช้แนวทางการพิจารณา 
ผลกระทบจาก	 NO

2
	 ท่ีก่อให้เกิดการตกสะสมของกรด 

ดังภาพที่	 5-7	ซึ่งส่งผลกระทบต่อดินและพืช	 	 ดังนั้นการ
วิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าวจึงจะต้องใช้ผลการคํานวณ 
อัตราการตกสะสมรวม22	 	 ซึ่งผลจากการคํานวณของ
แบบจําลอง	AERMOD	 ท่ีได้แสดงไว้ดังในภาพที่	 5-8	นั้น	 
เป็นอัตราการตกสะสมของ	NO

2
	 เฉล่ียใน	1	ปี	สําหรับกรณี

ต่างๆ	 	 โดยจะเห็นว่าอัตราการตกสะสมรวมมีค่าสูงกว่า 

22 Total deposition rate.

ค่าวิกฤต	 200	 โมล/เฮกตาร์/ปี23	 ที่ทําให้เกิดความเสี่ยง 
ต่อการรั่วไหลของอลูมิเนียมจากดินครอบคลุมบริเวณกว้าง 
ในกรณีแหล่งกําเนิด	HWY	+	EXT	FAC	และแหล่งกําเนิด	 
HWY	+	 EXT	 FAC	+	 150MW	 	 โดยจะมีการวิเคราะห์ 
ผลกระทบในหัวข้อ	“การประเมินผลกระทบและความเสี่ยง 
เชิงนิเวศเศรษฐศาสตร์ของ	 NO

2
	 ต่ออาชีพเกษตรกรรม 

จํานวน	20	แห่ง”	ต่อไปข้างหน้า

23 0.92 กรัมต่อตารางเมตรต่อปี.

ชุมชนสะสมมลพิษ: ความเสี่ยงต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมและเกษตรกรรม
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(ก)	NO
2
	จากแหล่งกําเนดิ	HWY

(ข)	 กรณี 	 NO
2
	 จากแหล ่งกํา เนิด	 HWY 

และ	EXT	FAC

(ค)	กรณ	ีNO
2 
จากแหล่งกําเนดิ	HWY,	EXT	FAC	

และ	150MW

ภาพท่ี 5-8 อัตราการตกสะสมของ NO
2 
เฉลีย่ในเวลา 1 ปี ส�าหรบักรณต่ีางๆ

ตารางท่ี 5-1: สรปุผลการส�ารวจการท�าฟาร์มโคนม 26 แห่ง

สญัลกัษณ์สามเหลีย่มเป็นตาํแหน่งผูร้บัผลกระทบ	จาํแนกประเภทคอื	สเีหลอืง	=	ฟาร์มโคนม	สแีดง	=	ฟาร์มโคเนือ้	สเีขยีว	
=	เกษตรกรรม	และสน้ํีาเงนิ	=	พืน้ทีอ่่อนไหวของกจิกรรมมนษุย์	(ชมุชน	โรงเรยีน	ศาสนสถาน	สถานพยาบาล)		สาํหรบัขอบเขต
โรงงานของบรษิทัทพีไีอฯ	แสดงด้วยสน้ํีาเงนิ	ปนูซเีมนต์นครหลวงแสดงด้วยสแีดง	และปนูซิเมนต์ไทย	(แก่งคอย)	แสดงด้วยสีม่วง	
โดยอตัราการตกสะสม	(Total	deposition)	แสดงในหน่วยกรมัต่อตารางเมตร

การส�ารวจข้อมูลพื้นฐานฟาร์มโคนม 26 แห่ง และพื้นที่

เกษตรกรรม 20 แห่ง

การสํารวจข้อมูลพื้นฐานของการทําฟาร์มโคนม	26	แห่ง	

และพ้ืนที่เกษตรกรรม	20	แห่ง	 (ดูภาพที่	 5-3)	ดําเนินการ

ด้วยการทําแบบสอบถามกับเกษตรกรโดยตรง	 ในส่วนของ 

การสํารวจฟาร์มโคนมนั้น	 คําถามหลักในแบบสอบถาม

ประกอบด้วย	(1)	ทีต่ัง้ของฟาร์ม	(2)	จาํนวนววัทีม่อียูใ่นฟาร์ม	 

(ตัวผู ้/ตัวเมียและช่วงอายุ)	 (3)	 สถิติการตายของวัวต่อป	ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(จํานวนและช่วงอายุเฉล่ีย)	 (3)	 สถิติจํานวนวันนับตั้งแต่ 

วันเริ่มป่วยไปจนถึงวันที่ฟาร์มส่งไปเข้าโรงเชือด	 (4)	 รายได้	 

(รวมการรดีนํา้นมและการขายมลู)	และ	(5)	ค่าใช้จ่ายจากการ

เลี้ยงวัว	 เป็นต้น24	 	แล้วนําข้อมูลมาคํานวณเป็นมูลค่าความ 

เสียหายต่อโคนม	 1	ตัวที่ตายก่อนอายุขัยอันเน่ืองมาจาก	 

NO
2
	ก่อนสรุปเป็นผลลัพธ์	ดังตารางที่	5-1	 	 โดยข้อมูลหลัก 

จากการสํารวจนี้จะถูกนําไปใช้ในการคํานวณและแปลผล 

ในหัวข้อถัดไป

24 ดูภาคผนวก A.

ลักษณะ

ค่า

ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

อายุขัยโคนม	(ปี) 7 12 8.46 1.17

อายุขัยโคนมป่วยตาย	(เฉลี่ย)	(ปี) 1 9 5.12 1.79

จํานวนโคนมในฟาร์ม	(ตัว) 5 101 38.38 27.56

จํานวนโคที่ป่วยตาย	หรือป่วยหนักจนส่งไป 
โรงฆ่าสตัว์	(ตวั)

0.67 10 3.98 3.47

ร้อยละของโคท่ีป่วยตาย	หรือป่วยหนักจนส่ง
ไปโรงฆ่าสตัว์	 (เปอร์เซน็ต์)	 (สภาวะปัจจบุนัคอื
แหล่งกาํเนดิ	=	จากการจราจร	+	โรงงานและ
โรงไฟฟ้าทีม่อียูแ่ล้ว)

1.33 54.54 14.70 12.25

ปริมาณนํ้านมดิบ	(ลิตร	ต่อตัว	ต่อวัน) 7 20 13.94 3.81

มลูค่าความเสยีหายจากววัตายก่อนอายขุยัจาก
มลพษิ	(บาท	ต่อตวั)

23,415 543,877 202,681 140,388

ชุมชนสะสมมลพิษ: ความเสี่ยงต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมและเกษตรกรรม 6766 มวกเหล็ก เมืองนมดีของทุกคน



ในส่วนของฟาร์มเกษตรกรรมนั้น	 คําถามหลักคือชนิด 

ของพืชที่ปลูกและพื้นที่ที่ปลูกพืชแต่ละชนิด	ต้นทุนการผลิต 

ต่อไร่	 รายได้จากการขายผลผลิต่อไร่ต่อรอบการเก็บเกี่ยว	

จํานวนรอบที่สามารถเก็บผลผลิตต่อปี	 และร้อยละของ 

ความเสียหายของผลผลิตในสภาวะปัจจุบัน25	 	 โดยผลจาก 

25 ดูภาคผนวก A.

พืช พื้นที่เพาะปลูก 
(ร้อยละ)

จ�านวน
ชุดข้อมูล

จ�านวนครั้ง
ที่เก็บเกี่ยว

ความเสียหาย 
(ร้อยละ)

รายได้หลังหัก
ค่าใช้จ่าย 

(บาท ต่อไร ต่อปี)

ข้าวโพด 51.48 9 1	-	2 10	-	40 780	–	24,750

มะม่วง 13.57 2 1	-	3 20	-	30 25,500	-	95,500

ผักสลัด	
(อินทรีย์)

12.71 2 3	-	8 20 339,400	-	
1,872,000

มันสําปะหลัง 9.67 4 1 10	-	30 920	-	9050

แก้วมังกร 2.03 1 7 10 143,150

ลิ้นจี่ 2.18 1 1 20 25,000

องุ่น 1.87 2 2 30 79,400	-	
566,200

น้อยหน่า	 1.56 2 1	-	2 20	-	30 1,300	-	6,200

มะขาม	 1.56 1 1 30 4,800

แตง 0.78 1 7 30 30,250

กะหลํ่า 0.62 1 6 30 43,700

ผักชี 0.62 1 8 20 83,775

ดาวเรือง 0.47 1 6 30 131,020

มะนาว 0.39 2 1	-	2 10	-	30 400	-	9500

ถั่ว 0.31 1 1 10 32,960

มะละกอ 0.16 1 12 10 57,400

รวม 100.00

การสํารวจบางส่วนสรุปได้ดังตารางที่	 5-2	 	อย่างไรก็ตาม	

เนื่องจากเกษตรกรปลูกพืชหลากหลาย	คณะวิจัยจึงทําการ

ประเมินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย	 (บาทต่อไร่ต่อปี)	แยกตาม 

ประเภทของพืช

ตารางที ่5-2: สรปุผลการส�ารวจเกษตรกรรมจาก 20 แห่ง (พ้ืนทีท่�าการเกษตรรวม 641 ไร่)

การประเมนิผลกระทบและความเสีย่งเชงินเิวศเศรษฐศาสตร์

ของ NO
2
 ต่อฟาร์มโคนม 26 แห่งที่เข้าร่วมการศึกษา

การประเมินผลกระทบและความเสี่ ยง เชิ งนิ เวศ- 

เศรษฐศาสตร์ของ	NO
2
	 ต่อฟาร์มโคนมจํานวน	 26	 แห่ง	 

ทําได ้ โดยประเมิน	 EEC	 ของแบบจําลอง	 NO
2
	 จาก 

แหล่งกําเนิดต่างๆ	 ร่วมกับจํานวนโคนมที่ตายก่อนอายุขัย 

จากสถานการณ์การปลดปล่อยมลพิษแบบต่างๆ	ที่คํานวณ 

ได้จากสมการที่	 1	 -	 3	 และมูลค่าความเสียหายต่อโคนม 

ที่ตายก่อนอายุขัยของแต่ละฟาร์มหัวข้อก่อนหน้าน้ี	 ผลการ

ประเมินถูกสรุปในตารางที่	5-3

ตารางที ่5-3 สรปุผลการประเมนิผลกระทบและความเสีย่งเชงินเิวศเศรษฐศาสตร์ของ NO
2
 ต่อฟาร์มโคนมจ�านวน 26 ฟาร์ม

ลักษณะ

ค่า รวม
26 ฟาร์ม

ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

EEC
HWY

0 26.99 3.28 3.28 85.23

EECEXT	
FAC/HWY

1.16 410.07 64.44 110.06 1,675.35

EEC
EXT	FAC	+	150MW/HWY

2.14 422.96 66.57 113.55 1,730.79

ร้อยละของโคที่ป่วยตายหรือป่วยหนัก
จนส่งไปโรงฆ่าสัตว	์ในกรณี	baseline	
ที่ไม่มีแหล่งกําเนิด	NO

2
	(ไม่มีทั้ง	HWY,	

EXT	FAC	และ	150MW)

0 47.24 10.94 10.71 -

ร้อยละของโคที่ป่วยตาย	หรือป่วยหนัก 
จนส่งไปโรงฆ่าสตัว์	ในกรณทีีม่แีต่	HWY

0.29 47.24 11.43 10.94 -

ร้อยละของโคทีป่่วยตาย	หรอืป่วยหนกั
จนส่งไปโรงฆ่าสตัว์	(สภาวะปัจจบุนัคอื
แหล่งกาํเนดิ	=	HWY	+	EXT	FAC)

1.33 54.54 14.70 12.25 -

ร้อยละของโคทีป่่วยตาย	หรอืป่วยหนกั
จนส่งไปโรงฆ่าสตัว์	(สภาวะทีม่กีารเดนิ
เครือ่ง	150	MW	คอืแหล่งกําเนดิ	=	
HWY	+		EXT	FAC	+	150MW)

1.36 54.62 14.81 12.28 -

มลูค่าความเสยีหายทีเ่พิม่ขึน้จากโค
ทีต่ายก่อนอายขุยัเนือ่งจากมลพษิ
จากHWY	(บาท/ปี	/ฟาร์ม)	(และมค่ีา
รวมของ	26	ฟาร์มด้วย)

0 51,249 14,899 18,266 387,371

มูลค่าความเสียหายที่เพิ่มขึ้นจากโคที่
ตายก่อนอายุขัยเนื่องจากมลพิษจาก	
EXT	FAC	(บาท/ปี/ฟาร์ม)	(และมีค่า
รวมของ	26	ฟาร์มด้วย)

2,311 1,685,706 187,711 373,318 4,880,476

มลูค่าความเสยีหายจากโคตายก่อน
อายขุยัทีเ่พิม่ขึน้จากมลพษิจาก	EXT	
FAC	+		150MW	(บาท/ปี)	(บาท/	ปี	/
ฟาร์ม)	(และมค่ีารวมของ	26	ฟาร์มด้วย)

2,335 1,738,269 194,528 385,017 5,057,723

ชุมชนสะสมมลพิษ: ความเสี่ยงต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมและเกษตรกรรม 6968 มวกเหล็ก เมืองนมดีของทุกคน



จากตารางที่	5-3	จะสังเกตเห็นหลายแนวโน้มที่ควรนํามา
วิเคราะห์ขยายความดังนี้

ประเด็นแรก	 	พบว่าหากไม่มีแหล่งกําเนิด	NO
2
	 เลย	 

ค่าเฉลี่ยของร้อยละของโคที่ป ่วยตายหรือป่วยหนักจน 
ส่งไปโรงฆ่าสัตว์	ด้วยปัจจัยอื่นๆ	นอกเหนือจาก	NO

2
	อยู่ที	่

10.94%		 โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประมาณ	10.71%	 
และมีค่าต่ําสุดคือ	 0%	ค่าสูงสุดคือ	 47.24%	 	ทั้งนี้การ 
กระจายตัวของร ้อยละของโคที่ป ่วยตายหรือป่วยหนัก 
จนส่งไปโรงฆ่าสัตว์ตามความถี	่(26	ฟาร์ม	=	100%)	ดังแสดง 
ในภาพที่	 5-9	 	 ส่วนค่าร้อยละของโคนมที่ป่วยตายหรือ 
ป่วยหนักจนส่งไปโรงฆ่าสัตว์นั้นเป็นค่าเฉลี่ยของแต่ละฟาร์ม	
ซึ่งคํานวณโดยการนําจํานวนโคที่ป่วยตายหรือป่วยหนักจน 
ส่งไปยังโรงฆ่าสัตว ์ของแต่ละฟาร์มมาหารด้วยจํานวน
โคนมที่ฟาร์มนั้นๆ	มี	 ซึ่งจะเห็นว่าค่าร้อยละของการตายม ี
การกระจายตัวส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง	10	-	12%	แต่จะพบว่า 
มีบางฟาร์มที่สัดส่วนการตายเกินกว่า	30%	เนื่องจากฟาร์ม
เหล่านั้นมีขนาดเล็กและมีจํานวนโคนมในฟาร์มน้อย	ทําให้
เมื่อนําอัตราการตายคํานวณเป็นร้อยละของจํานวนโคท่ี 
ฟาร์มเหล่าน้ันมีอยู ่	 ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นสัดส่วนท่ีสูงกว่า 
ฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่		

อย่างไรก็ดี	 หากนําจํานวนโคในฟาร์มทั้ง	 26	 แห่งมา
ประเมินร่วมกัน	จะพบว่ามีโคนมรวมทั้งสิ้น	 998	ตัว	และ
มีโคนมที่ตายหรือป่วยจนถูกส่งไปยังโรงฆ่าสัตว์ภายใต้
สถานการณ์ที่ไม่มีแหล่งกําเนิด	NO

2
	 เลยรวมทั้งสิ้น	75	ตัว	

หรือคิดเป็นร้อยละ	7.5%	 	ซึ่งจํานวนนี้ใกล้เคียงกับร้อยละ 
การตายของโคนมในประเทศสหรฐัอเมรกิาคอื	5.9	ถงึ	7.7%26  
จึงวิเคราะห์ได้ว่า	หากไม่มีอิทธิพลของ	NO

2
	ค่าเฉลี่ยของ 

ร ้อยละของโคที่ป ่วยตายหรือป ่วยหนักจนถูกส ่งไปยัง 
โรงฆ่าสัตว์ด้วยปัจจัยอื่นๆ	ก็จะมีค่าปกติตามค่าที่รายงานใน
ประเทศอื่น

ประเด็นที่สอง	 พบว่าการจราจนบนถนนทําให้เกิด 
ความเสี่ยงต่อการตายของโคนมสูงกว่ากรณีที่ไม่มีแหล่ง
กําเนิด	 NO

2
	 ใดๆ	 เลยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น	 เนื่องจาก 

ค่าเฉลี่ยร้อยละของโคที่ป่วยตายหรือป่วยหนักจนถูกส่ง 
ไปยังโรงฆ ่าสัตว ์ภายใต ้สถานการณ ์ที่มีมลพิษ	 NO

2
  

จากการจราจรร่วมด้วยคือ	 11.43%	 โดยมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานประมาณ	10.94%	และมีค่าตํ่าสุดคือ	 0.29%	 
ค่าสูงสุดคือ	47.24%		 ท้ังนี้การกระจายตัวของร้อยละของ 
โคที่ป ่วยตายหรือป ่วยหนักจนถูกส ่งไปยังโรงฆ ่าสัตว ์	 

26	Connel	et al,	2008.

ตามความถี่	(26	ฟาร์ม	=	100%)	ดังแสดงในภาพที่	5-9		

อย่างไรก็ดี	 หากนําจํานวนโคในฟาร์มทั้ง	 26	 แห่ง 
มาประเมินร่วมกันจะพบว่า	มีโคนมตายหรือป่วยจนถูกส่ง 
ไปยังโรงฆ่าสัตว์ภายใต้สถานการณ์ท่ีมีมลพิษจาก	 HWY	 
เป็นแหล่งกําเนิดร่วมด้วย	 รวมท้ังสิ้น	 79	ตัว	หรือคิดเป็น 
ร้อยละ	7.9%		กล่าวคือเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	7.5%	ในกรณีที ่
ไม่มีแหล่งกําเนิดใดๆ	 เพียงเล็กน้อยเท่านั้น	 และคิดเป็น 
ความเสี่ยงต่อความเสียหายเพิ่มเติม	14,899	บาทต่อฟาร์ม
ต่อปี	 โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานประมาณ	18,266	บาท	 
ต่อฟาร์มต่อปี	 และมีค่าตํ่าสุดคือ	 0	 บาท	 ค่าสูงสุดคือ	 
51,249	บาท	ต่อฟาร์มต่อปี	ตามลําดับ	ทั้งนี้ค่าความเสี่ยง 
ต่อความเสียหายสะสมสําหรับฟาร์มโคนมท้ัง	 26	 แห่ง 
ที่ถูกประเมินคือ	387,371	บาทต่อปี

ประเด็นท่ีสาม	พบว่าโรงงานท่ีมีอยู ่ในปัจจุบัน	 (EXT	 
FAC)	 และโรงงาน	 150MW	 ท่ีจะเดินเครื่องในอนาคต 
ทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการตายของโคนมสูงกว่ากรณีที่มี 
เพียงการจราจรบนถนนเป็นแหล่งกําเนิด	NO

2
	 อย่างมาก		 

โดยค่าเฉลี่ยร้อยละของโคที่ป่วยตายหรือป่วยหนักจนถูกส่ง 
ไปยังโรงฆ่าสัตว์ภายใต้สถานกาณณ์ที่มีแหล่งกําเนิดเป็น	 
EXT	FAC	และ	150MW	เพิ่มเติมจาก	HWY	คือ	14.81%		 
โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานประมาณ	 12.28%	 และมี 
ค่าต่ําสดุคอื	1.36%	ค่าสูงสดุคอื	54.62%		ท้ังนีก้ารกระจายตวั 
ของร้อยละของโคท่ีป่วยตายหรือป่วยหนักจนถูกส่งไปยัง 
โรงฆ่าสัตว์ตามความถี่	 (26	ฟาร์ม	=	100%)	ดังแสดงใน 
ภาพที	่5-9		

อย่างไรก็ดี	 หากนําจํานวนโคในฟาร์มท้ัง	 26	 แห่งมา
ประเมินร่วมกันจะพบว่า	มีโคนมเสี่ยงที่จะตายก่อนอายุขัย
เนื่องจาก	NO

2
	จาก	HWY	+	EXT	FAC	+	150MW	เท่ากับ	 

104	 ตัว	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 10.46%	 ในภาพรวมของ 
ท้ัง	 26	 ฟาร์ม	 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	 7.5%	 ในกรณีที ่
ไม่มีแหล่งกําเนิดใดๆ	อย่างมีนัยสําคัญ	และคิดเป็นความเสี่ยง
ต่อความเสียหายเพิ่มเติมคือ	194,528	บาทต่อฟาร์มต่อป	ี 
โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประมาณ	 385,017	 บาท 
ต่อฟาร์ม	และมีค่าต่ําสุดคือ	2,335	ค่าสูงสุดคือ	1,738,269	
บาท	 ต่อฟาร์มต่อปี	 ตามลําดับ	 	 โดยค่าความเสี่ยงต่อ 
ความเสียหายสะสมสําหรับ	 26	 ฟาร์มที่ถูกประเมินคือ	
5,057,723	บาทต่อฟาร์มต่อปี	 ซึ่งสูงกว่ามูลค่าความเส่ียง
จาก	NO

2
	จากการจราจรเพียงอย่างเดียวถึง	13	เท่า

ภาพที ่5-9: การกระจายตวัของร้อยละของโคทีป่่วยตาย หรอืป่วยหนกัจนส่งไปโรงฆ่าสตัว์ (%) ตามความถี่  
(คดิ 26 ฟาร์มเป็น 100%) เมือ่ไม่มแีหล่งก�าเนดิ NO

2
 ใดๆ (Baseline) มแีหล่งก�าเนดิเป็น HWY และ HWY + EXT FAC

การขยายผลการคาดการณ์ผลกระทบและความเส่ียง 
เชิงนิเวศเศรษฐศาสตร์ของ NO

2
 ต่อฟาร์มโคนมทั้งสิ้น 599 

ฟาร์ม 

ในหัวข้อที่แล้วได้ประเมินความเส่ียงต่อความเสียหาย 
ของฟาร์มโคนม	 26	 ฟาร์มที่คณะวิจัยได้ทําการสํารวจ 
ข้อมูลโดยตรง	อย่างไรก็ดี	 อําเภอมวกเหล็กมีฟาร์มโคนม
ถึง	 1,200	 ฟาร์ม	 ขณะที่คณะวิจัยมีฐานข้อมูลตําแหน่ง 
ที่ตั้งของฟาร์โคนมทั้งสิ้น	599	ฟาร์ม	 โดยตารางที่	5-4	 เป็น 
การวิเคราะห์จํานวนฟาร์มโคนมที่ตั้งอยู ่ในบริเวณที่มีค่า	 
EEC	ต่างๆ	 กันภายใต้สถานการณ์การปลดปล่อยมลพิษ 
แบบต่างๆ	 ได้แก่	HWY,	HWY	+	EXT	FAC	และ	HWY	+	
EXT	FAC	+	150MW	 	และทําการประมาณการณ์มูลค่า 

ความเส่ียงจากความเสียหายจากโคนมที่ตายเนื่องจาก	NO
2
 

ที่ปลดปล่อยโดย	 EXT	 FAC	และ	 EXT	 FAC	+	150MW	 
ตามลําดับ	 	ซึ่งจะเห็นว่า	 เม่ือเทียบกับมลพิษที่ปลดปล่อย 
จาก	HWY	อย่างเดียว	มีจํานวนฟาร์มโคนมที่ได้รับความเสี่ยง 
จาก	 NO

2
	 เพิ่มขึ้นอย่างมากจากมลพิษที่ปลดปล่อยจาก	 

EXT	FAC	และ	EXT	FAC	+	150MW	โดยคดิเป็นความเสยีหาย 
ที่เ พ่ิมขึ้นถึง	 326	 ล้านบาท	 และ	 336	 ล้านบาทต่อปี	 
สําหรับ	EXT	FAC	และ	EXT	FAC	+	150MW		ภายใต้ใน 
ฐานข้อมูลของฟาร์ม	 599	แห่ง	 และสมมุติฐานที่ว่าฟาร์ม 
แต่ละแห่งมีจํานวนโคนมเฉลี่ยฟาร์มละ	 25	 ตัว	 มีมูลค่า 
ความเสยีหายของววัทีต่ายก่อนอายขุยั	เท่ากบั	202,681	บาท
ต่อตัว

ชุมชนสะสมมลพิษ: ความเสี่ยงต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมและเกษตรกรรม 7170 มวกเหล็ก เมืองนมดีของทุกคน



ตารางที ่5-4: แสดงจ�านวนฟาร์มโคนมท่ีตัง้อยูใ่นบรเิวณทีม่ค่ีา Exceeding Count (EC) ต่างๆกนัภายใต้สถานการ
ปลดปล่อยมลพิษแบบต่าง คอื HWY, HWY + EXT FAC และ HWY + EXT FAC + 150MW และการประมาณการณ์

มลูค่าความเสยีหายจากโคนมทีต่ายเนือ่งจาก NO
2 
ทีป่ลดปล่อยจาก EXT FAC และ EXT FAC + 150MW

การประเมนิผลกระทบและความเสีย่งเชิงนเิวศเศรษฐศาสตร์
ของ NO

2
 ต่ออาชีพเกษตรกรรมจ�านวน 20 แห่ง 

NO
2
	 ก่อให้เกิดการตกสะสมของกรด	ซึ่งส่งผลกระทบ 

ต่อดินและพืช	 นํามาสู ่ความเสี่ยงต่ออาชีพเกษตรกรรม		 
โดยจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า	ค่าความเข้มข้นวิกฤติ
ของ	NO

2
	 ในบรรยากาศต่อพืชคือ	 30	 µg/m3	 และ	 75	 

µg/m3 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยต ่อปีและต่อ	 24	 ชั่วโมง	 
ตามลําดับ27  

เมื่อพิจารณาผลของ	 NO
2
	 ในบรรยากาศจากมลพิษ 

27 WHO, 2000.

ทั้งแบบ	HWY,	HWY	+	EXT	FAC	และ	HWY	+	EXT	FAC	
+	150MW	บริเวณฟาร์มเกษตรกรรม	20	แห่งที่ทําการศึกษา	
เทียบกับ	 30	µg/m3	 และ	 75	µg/m3	 ของค่าเฉลี่ยต่อปี 
และต่อ	 24	 ชั่วโมง	 จะพบว่าไม่มีฟาร์มเกษตรกรรมใด 
ที่มีค่า	NO

2
	 ในบรรยากาศเกิน	30	µg/m3	และ	75	µg/m3 

ของค่าเฉลีย่ต่อปีและต่อ	24	ชัว่โมง	ในทกุกรณกีารปลดปล่อย	
NO

2
		ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบ	HWY,	HWY	+	EXT	FAC	หรือ

แบบ	HWY	+	EXT	FAC	+	150MW	ก็ตาม

อย่างไรก็ดี	 เมื่อพิจารณาปริมาณการตกสะสมของกรด 
ท่ีทําให้เกิดการรั่วไหลของอลูมิเนียมจากดิน	 และทําให้ 

รากพืชได้รับความเสียหาย28	 พบว่าการปลดปล่อย	NO
2
  

จาก	HWY	อย่างเดียวไม่ทําให้เกิดการตกสะสมของกรด 
จนถึงค่าที่ฟาร์มทั้ง	20	แห่งจะได้รับผลกระทบ		แต่ก็พบว่า 
การปลดปล่อย	NO

2
	จาก	HWY	+	EXT	FAC	และ	HWY	+	 

EXT	FAC	+	150MW	 ได้ทําให้เกิดการตกสะสมของกรด 
ในฟาร์ม	7	แห่งจาก	20	แห่ง	เกินกว่า	200	โมล/เฮกตาร์/ปี	 
ซึ่งเสี่ยงต่อการรั่วไหลของอลูมิเนียมจากดิน

การขยายผลการคาดการณ์ผลกระทบและความเสี่ยง 
เชิงนิเวศเศรษฐศาสตร์ของ NO

2
 ต่ออาชีพเกษตรกรรม 

ในพื้นที่อ�าเภอมวกเหล็ก

ในหัวข้อที่แล้วได้ประเมินความเส่ียงต่อความเสียหาย 
ต่อฟาร์มเกษตรกรรม	 20	 แห่งที่ได้ทําการสํารวจข้อมูล 
โดยตรง	 	 อย่างไรก็ดี	 พ้ืนที่อําเภอมวกเหล็กมีพื้นที่ฟาร์ม
เกษตรกรรมและพื้นที่ที่สามารถทําฟาร์มเกษตรกรรมใน 
อนาคตได้อย่างกว้างขวาง	 ซึ่งเมื่อทําการประเมินพื้นที่ที่ 
ค่าการตกสะสมของกรดเกิน	200	โมล/เฮกตาร์/ปี	ที่เสี่ยงต่อ 
การร่ัวไหลของอลูมิเนียมจากดินจะพบว่า	 พ้ืนที่เส่ียงดังกล่าว
กินอาณาบริเวณประมาณ	42.86	ตารางกิโลเมตร	ต่อเมื่อ	 
NO

2
	ถูกปลดปล่อยจาก	HWY	เท่านั้น	และพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว 

จะขยายเพิ่มขึ้นเป็น	 246	 และ	 249	 ตารางกิโลเมตร	 
ตามลําดับเมื่อ	 NO

2
	 ถูกปลดปล่อยเพิ่มเติมจาก	HWY	+	 

EXT	FAC	และ	HWY	+	EXT	FAC	+	150MW	กล่าวคือ 
การปลดปล่อย	 NO

2
	 จากแหล่งกําเนิดอุตสาหกรรมได  ้

เพิ่มพื้นที่เสี่ยงต่อผลกระทบจากการตกสะสมของ	 NO
2
  

มากขึ้นถึง	 6	 เท่าตัว	 โดยพื้นที่ดังกล่าวครอบคลุมฟาร์ม 
โคนมและโคเนื้อซึ่งอาศัยหญ้าในการเลี้ยงโค	การตกสะสม 
ของกรดจึงอาจทําให้หญ้าได้รับความเสียหายหรือเติบโต 
ไม่เต็มที่และกระทบการเลี้ยงโคนมและโคเนื้อได้

28	คือ	200	โมล/เฮกตาร์/ปี	 (0.92	กรัมต่อตารางเมตรต่อปี)	และ	1400	โมล/เฮกตาร์/ป	ี

(6.64	กรัมต่อตารางเมตรต่อปี)	ตามลําดับ	(Albers	et al, 2001).

การเฝ้าระวังมลพิษ NO
2
 ในอากาศโดยภาคประชาชน

อ�าเภอมวกเหล็ก

การประเมินความเส่ียงและความเสียหายทางนิเวศ-
เศรษฐศาสตร์ต่อฟาร์มโคนมและเกษตรกรรมข้างต้นได้ 
อิงแบบจําลองการแพร่กระจายของ	NO

2
	จากแหล่งกําเนิด

ต่างๆ		ทั้งนี้	 เพ่ือพิสูจน์การปนเปื้อน	NO
2
	 ในอากาศ	ชุมชน 

มวกเหล็กจึงได้ทําการตรวจวัด	NO
2
	ณ	 10	 จุดตรวจวัด	 

ในระหว่างวันที่	 22	พฤษภาคม	 -	 25	 กรกฎาคม	 2562	 
โดยใช ้ชุดตรวจวัด	 NO

2
	 ในอากาศจากมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่	 	 โดยคณะวิจัยได ้ฝ ึกอบรมให้แก่ชุมชนจนมี 
ความชํานาญในการตรวจวัดการปนเปื้อน	NO

2
	 ในอากาศ 

ด้วยตนเอง29 30	ดังแสดงในภาพที่	5-10		

ผลการตรวจวัด	NO
2
	 ตลอดกว่า	 2	 เดือนดังกล่าว	 ซ่ึง

แสดงค่าเฉลี่ยรายวันเป็น	Box	Plot31	 ดังในภาพที่	 5-11	 
แสดงให้เห็นว่าทุกสถานีมีค่า	 NO

2
	 เฉลี่ยรายวันสูงกว่า	 

10	µg/m3	 อย่างมีนัยสําคัญ	 ซ่ึงยืนยันว่าการปลดปล่อย 
และแพร่กระจายของ	 NO

2
	 ในบรรยากาศอาจก่อให้เกิด 

ความเสี่ยงและความเสียหายทางนิเวศเศรษฐศาสตร์ต่อ 
ฟาร์มโคนมและเกษตรกรรมอื่นๆ	 ได้	 ตามที่แบบจําลอง 
คาดการณ์ไว้

29 ดูภาพที่ 5-10.

30 ดูภาคผนวก C: รายละเอียดของคณะเฝ้าระวัง NO
2
 โดยชุมชน พร้อมภาพการฝึกหัด 

ใช้ชุดตรวจวัด NO
2
 ในอากาศ.

31 การลงจุดแบบกล่อง: เป็นการใช้แผนภูมิแสดงสาระส�าคัญของข้อมูลคือ ค่ากลาง  

ค่าการกระจาย สัดส่วนข้อมูลที่มากหรือน้อยกว่าค่ากลาง รวมทั้งข้อมูลที่อยู่ห่างจากกลุ่ม

มากๆ.

ชุมชนสะสมมลพิษ: ความเสี่ยงต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมและเกษตรกรรม 7372 มวกเหล็ก เมืองนมดีของทุกคน

ค่า EEC

จ�านวนฟาร์ม
มูลค่าความเสียหายเพิ่มเติมจากแหล่งมลพิษ 

(บาท ต่อ ปี)

HWY
HWY + EXT 

FAC

HWY + 
EXT FAC + 

150MW
HWY

HWY + EXT 
FAC

HWY + 
EXT FAC + 

150MW

3.65-5 3.65-5 2 2 11.16 0.84 0.84

5-7 11 16 17 4.69 6.97 7.42

7-10 16 15 8 7.12 6.88 3.68

10-30 12 134 130 6.40 75.73 73.89

30-50 3 184 154 2.06 138.06 116.53

50-70 4 109 147 3.36 101.97 138.92

70-100 - 24 23 0.00 28.01 27.15

100-300 1 2 2 1.91 4.46 4.53

รวม 36.69 362.92 372.96



ภาพที่ 5-10: (a) สถานีตรวจวัดทั้ง 10 สถานี, (b) ตัวอย่างจุดติดตั้งชุดตรวจวัด NO
2
 ในอากาศ, (c) และ (d) 

ตัวอย่างกิจกรรมตรวจวัด NO
2
 ในอากาศโดยนักวิจัยชุมชน สีม่วงแสดงการจับ NO

2
 ในอากาศโดยตัวท�าละลายของ 

ชุดตรวจวัด NO
2
 ในอากาศยิ่งสีม่วงเข้ม ยิ่งแสดงการปนเปื้อน NO

2
 ในอากาศมาก

ภาพที่ 5-11: ผลการตรวจวัด NO
2
 ตลอดระยะเวลากว่า 2 เดือน ณ 10 สถานีตรวจวัด  

โดยแสดงค่าเฉลี่ยรายวันเป็น Box Plot

(a)	สถานตีรวจวดัท้ัง	10	สถานี

	(b)	ตัวอย่างจดุตดิตัง้ชุดตรวจวดั	NO
2
	ในอากาศ

(c)	ตัวอย่างกิจกรรมตรวจวัด	NO
2
	ในอากาศโดยนักวิจัยชุมชน

(d	)	ตัวอย่างกิจกรรมตรวจวัด	NO
2
	ในอากาศโดยนักวิจัยชุมชน

ชุมชนสะสมมลพิษ: ความเสี่ยงต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมและเกษตรกรรม 7574 มวกเหล็ก เมืองนมดีของทุกคน



ข้อเสนอแนะด้านการจัดการความเสี่ยง

บทนี้แสดงการประเมินความเสี่ยงจาก	NO
2
	ที่ปลดปล่อย 

จากแหล่งกําเนิดอุตสาหกรรมรวมถึงโรงไฟฟ้าฯ	 150	 
เมกะวัตต ์ของบริษัททีพีไอ	 โพลีนฯ	 ต ่อผลกระทบเชิง 
นิเวศเศรษฐศาสตร์ของอาชีพการเลี้ยงโคนมและฟาร์ม
เกษตรกรรมอื่นๆ	ซึ่งประเด็นน้ีไม่ได้ถูกประเมินในรายงาน	
EHIA	ของโรงงานต่างๆ	 (รวมทั้งโรงไฟฟ้าฯ	150	 เมกะวัตต์ 
ของบริษัททีพีไอ	 โพลีนฯ)	 ที่ตั้งอยู ่ ในพื้นที่อําเภอมวก
เหล็ก	และทําให้การประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่แม้จะ
ถูกกฎหมายตามใบอนุญาตที่อ้างอิงถึงรายงาน	 EIA/EHIA	 
ผลักภาระความเส่ียงไปที่ชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร 
ผู ้เ ล้ียงโคนมและทําฟาร์มเกษตรกรรมอื่นๆ	 เป็นมูลค่า 
มหาศาลดังที่แสดงการประเมินไว้ในรายงานและในแผนที่
ความเสี่ยง	 การผลักภาระไปยังชุมชนดังกล่าวได้นําไปสู ่ 
การคัดค้านโครงการ	อันเป็นผลจาก	EIA/EHIA	ที่ผิดพลาด	 
ไม่ได้คํานึงถึงผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ ่มดังกล่าว	และไม่ได้
ประเมนิมลพิษสะสมรวมถงึความสามารถในการรองรบัมลพษิ
ของธรรรมชาติ	 	นอกจากน้ีการตีกรอบ	EIA/EHIA	 เพียง	5	 
กิโลเมตร	ทั้งที่มลพิษสามารถแพร่กระจายไปได้กว้างไกล 
กว่านั้นยังถือเป็นความผิดพลาดที่สําคัญ	หน่วยงานผู้อนุมัต ิ
อนุญาตโครงการจึงควรจะต้องทําการพิจารณาค่าการ 
ปลดปล ่อยของแต ่ละโรงงานเ พ่ือไม ่ ให ้มลพิษรวมใน 
บรรยากาศเกินกว่าค่าที่ยอมรับได้สําหรับผลกระทบนิเวศ 
เศรษฐศาสตร์ต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมและฟาร์มเกษตรกรรม

ผู้วิจัยจึงขอเสนอให้ทําการทบทวน	EIA/EHIA	 เพื่อหา 
การปลดปล่อยที่เหมาะสมในแบบกรณี	Non-attainment	 
Area32	 ของกฎหมาย	 Clean	 Air	 Act33	 ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 โดยคํานึงถึงความสามารถในการรับมลพิษ
ได้ของพื้นที่	 รวมถึงกิจกรรมของชุมชนที่จําเป็นต้องพ่ึงพา
อากาศสะอาด	 และควรปรับแก้ใบอนุญาตโรงงานให้ลด 
การปลดปล่อยมลพิษจนถึงระดับท่ีชุมชนและอุตสาหกรรม
จะอยู ่ร ่วมกันได้โดยที่ไม่ผลักภาระให้ชุมชน	 ท่ีสําคัญคือ 
ไม่ควรอนุมัติอนุญาตให้มีโรงงานท่ีปลดปล่อยมลพิษเพิ่มเติม 
อีกหากไม่สามารถควบคุมการปลดปล่อยมลพิษให้ไม่กระทบ 
ระบบนิเวศเศรษฐศาสตร์ของชุมชนได้	 	นอกจากนี้ควรต้องมี 
การชดเชยและประกนัความเสีย่งอนัเกดิจากผลกระทบนเิวศ- 
เศรษฐศาสตร์ต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมและฟาร์มเกษตรกรรม 
อื่นๆ	 จากการปลดปล่อยมลพิษ	 ซึ่งเป็นสิ่งท่ีท้ังโรงงาน 
ผู ้ก ่อให้เกิดมลพิษและหน่วยงานรัฐผู ้อนุมัติอนุญาตต้อง 
รับผิดชอบ	 ท้ังต ่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึนแล ้วจากอดีตถึง 
ปัจจุบันและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	 เพื่อให้
อุตสาหกรรมเป็นกิจการที่รับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับ
ชุมชนได้		

32 พื้นที่ที่เกินค่ามาตรฐาน.

33 “กฎหมายอากาศสะอาด” เป็นกฎหมายกลางของสหรัฐอเมริกา ให้อ�านาจหน้าที่แก่

ส�านักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม หรือ US EPA ในการก�าหนดและควบคุมการปล่อยอากาศเสีย

จากแหล่งก�าเนิดในประเทศ ซึ่งรวมถึงการด�าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจก.
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บทที่ 6  
“เสียงของคนมวกเหล็ก”

เสียงของคนมวกเหล็ก

ดร. เรืองเกียรติ สุวรรณโนภาส

	 นอกจาก	“มวกเหล็ก”	จะเป็นอําเภอ
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาต	ิ
ทั้งป่าไม้	ภูเขา	นํ้าตก	 เป็นต้นกําเนิดอาชีพการ
เลี้ยงโคนมและศูนย์กลางการเลี้ยงโคนมใน
ประเทศไทย	รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําหรับ 
ผู ้ที่รักธรรมชาติ	 	 ซึ่งเว็บไซต์วิกิพีเดียได้ให  ้
คําจํากัดความไว้ว ่า	 “มวกเหล็กเป็นอ�าเภอ 
หนึง่ในจงัหวดัสระบรุ ีมภีเูขา แม่น�า้ ล�าธาร ทีเ่ป็น
ธรรมชาติมาก แต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของแก่งคอย 
ด้วยภเูขา ต้นน�า้ ล�าธาร ส่งผลให้คนรกัธรรมชาติ 
มจีติใจสงบ เหน็ความสวยงามของธรรมชาต ิและ
มคีวามต้องการเสรภีาพ”		แล้ว	ผนืป่าของมวกเหลก็
ยังประกอบไปด้วยพื้นท่ีลุ่มน้ํา	ชั้นท่ี	 1A	และ 
ถือเป็นปอดของจังหวัดสระบุรี
	 อย่างไรกต็าม	ด้วยเหตทุีร่ฐับาลในหลาย
ยุคสมัยท่ีผ่านมา	 ได้มีนโยบายมุ่งเน้นไปที่การ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศ	ซึ่งรวมถึง
ในพื้นท่ีมวกเหล็กแห่งนี้	ป่าไม้และภูเขาหินปูน
ในอําเภอมวกเหล็กก็เริ่มถูกทําลาย	 จนความ
สมบูรณ์ของพื้นท่ีป่าในปัจจุบันจึงเหลือเพียง 
เล็กน้อย	แหล่งน้ําธรรมชาติอันเป็นพื้นท่ีต้นน้ํา
ของลุ ่มนํ้าป่าสัก	 และเป็นต้นธารของแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีสําคัญและมีช่ือเสียงรวมถึงน้ําตก
น้อยใหญ่หลายแห่ง	ก็เริ่มมีปริมาณลดลงและมี
คุณภาพเปลี่ยนแปลงไป	กล่าวคือไม่ใสสะอาด
เหมือนเดิม	ด้านอุณหภูมิก็การเปลี่ยนแปลงไป 
อากาศร้อนมากขึ้น	 	 ซํ้าร ้ายเมื่อมีโรงไฟฟ้า
ถ ่านหินเพิ่มข้ึนในพื้นท่ีข ้างเคียง	 คือตําบล 
ทับกวาง	อําเภอแก่งคอย	อาชีพการเลี้ยงโคนม

ซึ่งเป็น	“อาชีพพระราชทาน”	ที่ชาวมวกเหล็กใช้ยังชีพมา
หลายสิบปีก็ได้รับผลกระทบท้ังตรงและทางอ้อมจากปัจจัย
ที่มาพร้อมกับโรงไฟฟ้าถ่านหินดังกล่าว	จนส่งผลให้จํานวน
ผู้เล้ียงโคนมเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง	ขณะที่เกษตรกรรมอื่นๆ	
รวมทัง้เกษตรอนิทรีย์กไ็ด้รับผลกระทบเช่นเดยีวกนั	ซ่ึงปฏเิสธ 
ไม่ได้ว่าผลกระทบต่อเกษตรกรรมและเกษตรกรในพืน้ทีท่ีเ่ป็น
แหล่งอาหารสําคัญของคนในประเทศเช่นมวกเหล็กนี้	ย่อม 
ส่งผลต่อเนือ่งถงึผู้บรโิภค	จนอาจเรยีกได้ว่าเป็น	“ปัญหาห่วงโซ่ 
อาหารภายในประเทศ”
	 นอกจากนั้น	 การรุกคืบคุกคามของอุตสาหกรรม	 
ยังได้ก่อปัญหาความขัดแย้งภายในพื้นที่	 เกิดการแบ่งฝักฝ่าย 
ในชุมชน	ระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนอุตสาหกรรม	 ซ่ึงประกอบ
ด้วยผู้นําชุมชนบางส่วนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐบางคน	กับกลุ่ม
อนุรักษ์และผู้คนในชุมชนดั้งเดิมท่ีพยายามรักษาสมดุลของ
ธรรมชาติและระบบนิเวศ	การรุกคืบของอุตสาหกรรมอย่าง
เกินพอดี	และขาดความพยายามที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนดั้งเดิม	
ซึ่งส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตที่พึ่งพิงธรรมชาติ	ขาดการสร้างความ

สมดุลในการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ	จึงเป็นปัญหาใหญ่
ของอําเภอมวกเหล็กในปัจจุบัน	และคล้ายจะทวีความรุนแรง
ขึ้นทุกขณะ
	 ตราบใดทีเ่ราทกุคนเป็นส่วนหนึง่ของธรรมชาตใินโลก
ใบนี	้คนมวกเหลก็กม็คีวามต้องการทีอ่ยูก่บัธรรมชาต	ิประกอบ
อาชีพโดยอาศัยพึ่งพิงป่า	เขา	ลําน้ํา	และสัตว์ป่าในพื้นที่อย่าง
สันติและสมดุล	 เช่นเดียวกับที่เป็นมาตลอดหลายสิบปีก่อน
ที่อุตสาหกรรมจะรุกลํ้าเข้ามา	 และต้องการอยู่อย่างสงบ
ไม่มีความขัดแย้ง	ต้องการมีผู้นําชุมชนที่มีศักยภาพ	มีความ 
รับผิดชอบต่อหน้าที่	 และมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อชาวบ้าน	
ท้องถิ่น	ธรรมชาติ	ตลอดจนสามารถเป็นผู้นําของชาวชุมชน
ในการพทิกัษ์รกัษาทรพัยากรธรรมชาตใิห้คงอยูเ่พือ่ส่งต่อไปถงึ 
รุ่นลูกรุ่นหลาน
	 แต่ที่ผ่านเราชาวมวกเหล็กกลับพบว่า	กลไกต่างๆ	
ในการประเมินผลกระทบของโครงการอุตสาหกรรม	ไม่ว่าจะ
เป็นการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	 (EIA)	หรือการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม(EHIA)	ก็ตาม	
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เสียงของคนมวกเหล็ก

โดยเฉพาะของทุนขนาดใหญ่หรือโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่
จังหวัดสระบุร	ี 	มีสภาพเป็นเพียงเครื่องมือหรือพิธีกรรมเพื่อนํา
ไปสู่การขอใบอนุญาตตามกฎหมายเท่านั้น	 	อาทิ	การกําหนด
ขอบเขตและพ้ืนที่ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียสําหรับการศึกษา 
ผลกระทบ	ก็ไม่ได้คํานึงถึงสภาพความเป็นจริงของผลกระทบ	
ทั้งปัจจัยด้านสภาพภูมิประเทศ	ภูมิอากาศ	ทิศทางลม	ตลอดจน 
ปัจจัยด้านสุขภาพ	ประชากรทุกด้านทุกกลุ่ม	 โดยเฉพาะกลุ่ม 
อ่อนไหว	 เช่น	 คนชรา	 เด็ก	 สตรีมีครรภ์	 รวมถึงปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ	สังคม	และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ	ก่อนที่จะ
กาํหนดขอบเขต	แต่กลบัเลอืกทีจ่ะกาํหนดระยะทางและขอบเขต
เพยีง	5	กโิลเมตรรอบพืน้ทีโ่ครงการ	
	 ในด้านเวทีรับฟังความคิดเห็น	 ก็ใช้วิธีให้ข้อมูลทาง
วิชาการที่เต็มไปด้วยเนื้อหาและรายละเอียดที่มากเกินกว่าจะ
ทําความเข้าใจได้ทั้งหมดภายในระยะเวลาประมาณ	3	ชั่วโมง
ของเวที	 แทนที่จะนําเสนอให้เข้าใจง่าย	 เพื่อให้ประชาชน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถพิจารณาและร่วมตัดสินใจได้อย่าง
ถ่องแท้	หรือควรให้ข้อมูลแก่ประชาชนมาศึกษาทําความเข้าใจ
ก่อนล่วงหน้า	 เพ่ือให้ประชาชนได้มีเวลาพิจารณาก่อนจะให้
ความเห็นในเวที	
	 อนึ่ง	ที่ผ่านมา	การจัดทํารายงานทั้ง	EIA	และ	EHIA	
มักจะพิจารณาผลกระทบเป็นรายโครงการ	แทนการพิจารณา
ผลกระทบของภาพรวมทัง้หมด	ทัง้ทีใ่นกรณพีืน้ทีจ่งัหวดัสระบรุี
นัน้มกีารประกอบกจิการโรงงานอตุสาหกรรมมากมายหลายแห่ง	
ผลกระทบทีอ่อกมาและประชาชนในพืน้ทีต้่องแบกรบัไม่ว่าจะเป็น
ด้านสิ่งแวดล้อม	ด้านสุขภาพ	ด้านเศรษฐกิจ	และสังคม	รวมถึง
ปัญหาด้านอ่ืนๆ	ย่อมเป็นผลกระทบจากโรงงานทั้งหมดรวมกัน	
การพิจารณาก่อนจะอนุมัติอนุญาตจึงควรพิจารณาภาพรวม
ของผลกระทบทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนับวกกบัโรงงานของโครงการที่

กําลังจะเกิดขึ้น	ไม่ใช่พิจารณาเฉพาะผลกระทบจากโรงงาน
ที่กําลังจะเกิดขึ้นเพียงโรงเดียวอย่างที่ผ่านๆ	มา
	 ประเทศไทยจึงควรมีการปฏิรูประบบ	EIA	และ	
EHIA	 ในประเทศไทย	ควรมีการใช้เครื่องมือการตัดสินใจ
ระดับนโยบายท่ีมีความเป็นสากล	บนฐานข้อมูลท่ีถูกต้อง
และครอบคลุม	
	 ในด้านการติดตามตรวจสอบผลกระทบภายหลัง
จากการดําเนินโครงการ	ก็พบปัญหาท่ีสําคัญเช่นกัน	 คือ	 
ถงึแม้ในรายงาน	EIA/EHIA	จะระบุมาตรการตดิตามป้องกนั
และแก้ไขปัญหา	แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่า	มีโครงการ
จํานวนมากที่ไม่มีรายงานการติดตามผล/เฝ้าระวัง	หรือ
รายงาน	EIA/EHIA	Monitoring	ไปยังหน่วยงานผู้อนุมัติ/
อนุญาต	 	หรือส่งไม่ครบถ้วน	 	ขณะเดียวกัน	หน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องก็คล้ายจะยังขาดประสิทธิภาพในการ
ติดตามการรายงานของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามกรอบ
เวลา	การตรวจสอบข้อเท็จจริง	คุณภาพ	รวมถึงขาดการ 
จดัเกบ็ข้อมลูทีม่ปีระสทิธภิาพ	จนหลายครัง้ทําให้ประชาชน
ไม่สามารถหรือยากจะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้	 	 ทําให้
มาตรการต่างๆ	ทีบ่ญัญตัไิว้ในกฎหมายด้วยเจตนารมณ์ทีมุ่ง่
จะเกดิการตรวจสอบและคุม้ครองสทิธขิองประชาชนตลอด
จนทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื	ไม่สามารถจะสมัฤทธิผ์ล
ได้ในทางปฏิบัติ		จึงควรมีการปฏิรูปด้วยเช่นกัน

	 ปัญหาสําคัญอีกประการหนึ่งของการทํารายงาน	

EIA	และ	EHIA	ที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นบ้างแล้ว	คือขาดการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง	 	 โดยที่ผ่าน

มาเจ้าของโครงการจะให้บริษัทที่ปรึกษา	 ช้ีแจงทําความ

เข้าใจกบัประชาชนในพืน้ทีแ่ละจดัรบัฟังความคดิเหน็ตามที่ 

กฎหมายกําหนดเท่านั้น	ทําให้บ่อยครั้งประชาชนได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการไม่เพียงพอ	เกิดความเหล่ือมล้ําไม่เท่าเทียม
ของการได้รับข้อมูลในแต่ละฝ่าย	จนเกิดปัญหาความขัดแย้ง
ในพื้นที่ตามมา	 ซ่ึงสะท้อนถึงการขาดความเข้าใจและความ
จริงใจของท้ังเอกชนเจ้าของโครงการและภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง	
นอกจากจะขาดโอกาศในการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงแล้ว	
ข้อมูล	ข้อเสนอแนะ	รวมถึงข้อโต้แย้งต่างๆ	ที่ประชาชนได้
ร่วมนําเสนอในเวทีประชาพิจารณ์	ตลอดจนในการทําหนังสือ
ร้องเรียนต่างๆ	 	 มักจะไม่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานของ
รัฐในการนาํไปใช้พิจารณาเพ่ือประกอบการตดัสินใจ	ปรบัปรุง	
หรอืเพือ่ศกึษาเพิม่เตมิเท่าทีค่วร	ปัญหาและผลกระทบตามมา
คือศรัทธาของประชาชนต่อหน่วยงานภาครัฐที่เสื่อมถอยลง
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้		

	 การจะแก้ไขปัญหาทัง้หมดทีก่ล่าวมา	ตลอดจนฟ้ืนฟู
ศรัทธาของประชาชนต่อหน่วยงานภาครัฐให้กลับคืนมาอีก
ครั้ง	ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบจึงควรเร่งพัฒนาปรับปรุงเพื่อ
ประสิทธิภาพ	ทั้งในกระบวนการพิจารณา	ไม่ว่าจะเป็นกลไก	
วิธีการต่างๆ	ในการจะได้มาซ่ึงข้อมลูท่ีถกูต้อง	แม่นยาํ	ครบถ้วน 
และครอบคลุมในทุกด้านของผลกระทบ	 เพื่อนําไปสู ่การ
ประเมินผลและพิจารณาอนุมัติอนุญาตที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น	ที่สําคัญคือต้องให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่อย่างแท้จริง	รวมถึงให้
ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างรอบด้านโดยให้เวลาศึกษาทําความ
เข้าใจอย่างเพียงพอ	 เพ่ือนํามาซ่ึงความคิดเห็นท่ีถูกต้องเป็น
ประโยชน์อย่างแท้จรงิ	และนําไปสูท่างเลอืกทีด่แีละเป็นธรรม
ต่อทกุฝ่าย	โดยท้ังชมุชน	เอกชนเจ้าของโครงการ	ภาครฐั	และ
ประชาชนในสังคมในภาพกว้างมีโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกัน	
ทั้งนี้ภาครัฐควรส่งเสริม	สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาส
เข้าถึงและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์	 บํารุงรักษา	 และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนความหลากหลาย
ทางชีวภาพ	 รวมถึงควรส่งเสริมให้เกิดการรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้ผู้คนในชุมชนเดิมสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้
อย่างปลอดภยัและเป็นสขุ	ทัง้ในมติสิขุภาพอนามยั	เศรษฐกจิ	
และคณุภาพชวีติด้านอืน่ๆ		อนัเป็นปัจจยัสาํคญัและส่งผลบวก
ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในทุกมิติ		
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

8988 มวกเหล็ก เมืองนมดีของทุกคน



ภาคผนวก 9190 มวกเหล็ก เมืองนมดีของทุกคน



ภาคผนวก 9392 มวกเหล็ก เมืองนมดีของทุกคน



ภาคผนวก 9594 มวกเหล็ก เมืองนมดีของทุกคน



ภาคผนวก 9796 มวกเหล็ก เมืองนมดีของทุกคน



ภาคผนวก

ภาคผนวก ข

9998 มวกเหล็ก เมืองนมดีของทุกคน



ภาคผนวก 101100 มวกเหล็ก เมืองนมดีของทุกคน



ภาคผนวก

แผนที่มวกเหล็ก

ภาพการตกสะสมของกรดจาก NOx และ NO
2
 และ ผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรม

พิมพ์ครั้งแรก: พฤศจิกายน 2562 

คณะผู้วิจัย:            
ผศ. ดร. ธนพลเพ็ญรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร. วิน ไตรวิทยานุรักษ์ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้าน
แบบจ�าลองมลพิษทางอากาศ 

บรรณาธิการต้นฉบับ:	กานต์ ทัศนภักดิ์ 

กองบรรณาธิการ:
เครือข่ายอนุรักษ์ล�าน�้ามวกเหล็ก
เครือข่ายคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินและ
เหมืองหินปูนมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

ออกแบบปกและรูปเล่ม:	รตยา อยู่บ้านคลอง 

องค์กรผู้ให้การสนับสนุน:
กรีนพีซประเทศไทย
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระยะเวลาเก็บข้อมูล:  ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2562 

คณะท�างานในพื้นที่:
(ขับเคลื่อน วางแผน และประสานงาน)
เรืองเกียรติ สุวรรณโนภาส/ นาฏอนงค์ รัศมีลอยแก้ว/ 
ปิติชา ผาสุพงษ์/ จารุพรรณ  บุญจันทร์/ 
บุญเชิด บุญจันทร์/ พรธิดา เกิดชูชื่น/ พฤฒิ เกิดชูชื่น/ 
อุดมศักดิ์ กาพย์กระโทก/ ศิรดา ภูริวัฒนพงศ์/
รตัน์ โกมลบุตร/ ทองสุข พรรคเจรญิ/ รุง่ณภา แตงอ่อน/  
อนุวัตร แตงอ่อน/ ตะวันฉาย บุรานนท์ /
ฐนิตนันท์ ปัญญานาคเจริญ / วารสิณณ์  อะกะเรือน/ 
พงษ์ศักดิ์ ศรีมหาโพธิ์/ ทรงเกียรติ กรุดน้อย/
ชัยมงคล ธุมากร/ ศิริพล บรรเทา/ กรรณชพร คชสิทธิ์/
ธริาพร เจตยิภาคย์/ อมัราวด ี อนิทะกนก/ 
จันทิมา วัฒนกุล/ วราลักษณ์ โพธิ์ค�า 

ผู้ให้สัมภาษณ์ และสนับสนุนข้อมูล:
ณรงค์ศักดิ์ นามตาปี  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
น�้าตกเจ็ดสาวน้อย
สุวิทย์ ธรรมมงคล ฟาร์มออร์แกนิค 3K
ปรีชา ราชบัณฑิต  สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ�ากัด
เรวัฒิ มาถาวร  ศูนย์รับน�้านมดิบ แดรี่มิลค์
ทัศนัย รักษาศิริพงษ์  ฟาร์มชัยพฤกษ์
ถนอม มัยขุนทด  ฟาร์มหญ้าเลี้ยงวัว
พฤฒิ เกิดชูชื่น  ฟาร์มโคนมออร์แกนนิค แดรี่โฮม
โอกะ โช (OGA SHU) ประธานฟาร์มฮาร์โมนีไ่ลฟ์ออร์แกนคิ
โสภณภรณ์ ถือสูงเนิน  คนปลูกผักออร์แกนิค
วรพจน์ คชสิทธ์  ผู้จัดการไร่คูณคุ้มครอง
กิตติพล อัศวไพบูรณ์ ไร่กุสุมา รีสอร์ท
ปราโมทย์ เข็มงาน PB valley Khao Yai Winery
สวุสิทุธิ ์โลหตินาว ีGrand Monte Vineyard and Winery
คณะเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
หน่วยที่16  (มวกเหล็กใน)
คณะครูและนักเรียนในอ�าเภอมวกเหล็ก 

คณะผู้เก็บข้อมูล:
สนธยา แสงเพชร/ สุภาภรณ์ มาลยัลอย/ ธารา บวัค�าศร/ี 
สมฤดี พนัสสุจริต/ มาริสา สกุลชัย/ ชนะจิต รอนใหม่/
กนกภรณ์ ดวงธิ/ วริศา สีหิรัญวงศ์/ จริยา เสนพงศ์/
กนกวรรณ  เขียวเฮียว/ สิทธิกร  จันทร์ถอด /                                                         
ธนบูรณ์ บุญพันธ์ / วริษา สี่หิรัญวงศ์
ประสานงานภาพถ่าย : สมฤดี ปานะศุทธะ

มวกเหล็ก 
เมืองนมดีของทุกคน 
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เครือข่ายอนุรักษ์ล�าน�้ามวกเหล็ก

เครือข่ายคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินและเหมืองหินปูนมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
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