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บทคัดย่อ การศึ กษานี� มีวั ตถุประสงค์เพื�อสํา รวจความคิดเห็นของประชาชนต่ อผลกระทบจากสถานการณ์การปนเปื� อน
แคดเมียมในสิ�งแวดล้ อมของพื�นที�อาํ เภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยใช้ แบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่ างจํานวน ��� คน
ดําเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ���� ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการปนเปื� อนแคดเมียมมีผลกระทบ
ทั�งต่อตัวเอง ครอบครัว เพื�อนบ้ าน ร้ อยละ ��, ��, และ �� ตามลําดับ โดยผลกระทบต่อตัวเองที�พบมากที�สดุ คือ
การเจ็บป่ วยหรือเป็ นโรค ผลกระทบต่อครอบครัวทีพ� บมากทีส� ดุ คือความวิตกกังวลต่อการเจ็บป่ วย และรายได้ ครอบครัว
ลดลง ผลกระทบต่อเพื�อนบ้านทีพ� บมากทีส� ดุ คือ ผลกระทบต่ออาชีพทีต� ้องเปลี�ยนอาชีพ รวมทัง� รายจ่ายทีเ� พิ�มขึ�นจากการ
ต้องซื�อข้าวจากพื�นทีท� ไ�ี ม่ปนเปื� อนทดแทนและนํา� ดื�ม สําหรับนโยบายหรือมาตรการการแก้ปัญหาการปนเปื� อนแคดเมียม
ที�ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างร้ อยละ �� รับรู้ว่ามีนโยบายหรือมาตรการการแก้ปัญหา คือการจ่ายค่าชดเชยรายได้ การรณรงค์
ให้ ปลูกพืชพลังงานทดแทนข้ าว และการตรวจระดับแคดเมียมในปั สสาวะ ซึ� งนโยบายหรือมาตรการที�กลุ่มตัวอย่าง
เห็นว่าสามารถแก้ปัญหาได้ คือการตรวจสุขภาพหรือรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย การศึกษานี�สะท้ อนมุมมอง
ของประชาชนในพื�นทีต� อ่ การปนเปื� อนแคดเมียม ทัง� ด้ านเศรษฐกิจครัวเรือน และด้ านสุขภาพ รวมทัง� การรับรู้ตอ่ นโยบาย
ของภาครัฐที�ผ่านมา ซึ�งหน่วยงานที�เกี�ยวข้ องควรพิจารณานําไปใช้ ประโยชน์ต่อไป
คําสําคัญ: ผลกระทบ, การปนเปื� อนแคดเมียม, อําเภอแม่สอด

Impact of Environmental Cadmium Contamination on the Residents in Mae Sot District, Tak Province

บทนํา

การปนเปื� อนแคดเมียมในตะกอนดินลําห้วยแม่ตาวและ
แม่กุ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็ นเวลา ประมาณ ��
ปี จนถึงปัจจุบัน นับตั�งแต่สถาบันการจัด การนํา� นานาชาติ
(International Water Management Institute: IWMI)
พบว่าข้ าวที�ปลู กในพื� นที�ลาํ ห้ วยดังกล่ าวมีแคดเมียมใน
ระดับทีเ� ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ(1) เนื�องจากแหล่งนํา� ทํานา
มาจากลําห้ วยแม่ตาว-แม่กุ ทําให้ ตะกอนดินทีม� แี คดเมียม
ปนเปื� อนกระจายสูน่ าข้าว และยังกระจายไปสูพ่ � นื ทีอ� �นื หาก
เกิ ดนํา� ท่ วม โดยต้ นนํา� ของลํา ห้ วยไหลผ่ า นเหมื องแร่
สังกะสี ในแร่ สงั กะสีมีแร่สาํ คัญปนอยู่ด้วยคือแคดเมี�ยม
ตลอดระยะเวลา �� ปี ที�ผ่านมา มีงานวิจัยตีพิมพ์
มากมายที�ศึกษาเกี�ยวกับผลกระทบสุขภาพที�เกิดจากการ
ได้ รับแคดเมียมเข้ าสู่ร่างกายของประชาชนในพื� นที�ปนเปื� อนแคดเมี ยม ซึ� งเป็ นการศึกษาเชิงระบาดวิทยาเป็ น
ส่วนใหญ่(2-9) นอกจากนี� ยังมีงานวิจัยเกี�ยวกับการศึกษา
ระดับแคดเมียมในตัวอย่างทางสิ�งแวดล้ อม เช่น ดิน ข้ าว
และถัว� เหลือง เป็ นต้ น(10) แต่ยัง ไม่มงี านวิจัยทีศ� กึ ษาความ
คิดเห็นของประชาชนในพื� นที�ต่อผลกระทบที�ได้ รับจาก
การปนเปื� อนแคดเมียม
การศึกษานี� มี วัตถุประสงค์เพื� อสํา รวจความคิดเห็น
ของประชาชนที�อาศัยในพื�นที�ปนเปื� อนถึงผลกระทบจาก
การปนเปื� อนแคดเมียม โดยผลการศึกษาจะเป็ นข้ อมูล
สําคัญที�สะท้ อนความคิดเห็นที�แท้จริงของประชาชน และ
สามารถนําข้อมูลไปใช้ ในการแก้ปัญหาการปนเปื� อนแคดเมียมในพื�นที�ได้ อีกด้ วย

วิธีการศึกษา

การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์
การปนเปื� อนแคดเมียมนี� เป็ นการวิจัยแบบสํารวจภาคตัดขวาง (cross-sectional survey) และเป็ นส่วนหนึ�งของ
การศึกษา การประเมินภาระโรคความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวติ ของประชากรในพื�นทีป� นเปื� อนแคดเมี�ยมอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยของโรงพยาบาลแม่สอด
784

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที�ศึกษา คือ ประชาชนที�อาศัยอยู่ในพื�นที�
ปนเปื� อนแคดเมียม (พื�นที� �� หมู่บ้าน ในตําบลแม่ตาว
ตําบลแม่กุ และตําบลพระธาตุผาแดง) คัดเลือกตัวอย่าง
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั�นภูมิจากประชากรดังกล่าว
ซึ�งมารับการตรวจแคดเมียมในปัสสาวะปี ���� ของโรงพยาบาลแม่สอด(1) ตามระดับแคดเมียมในปัสสาวะและ
สัดส่วนประชากรในแต่ละพื� นที�ท�ีเข้ ารับการตรวจ และมี
การเพิ�มจํานวนตัวอย่างร้ อยละ �� ซึ�งได้ จาํ นวนตัวอย่าง
ดังนี� ตําบลแม่ตาว ��� คน ตําบลแม่กุ ��� คน และ
ตําบลพระธาตุผาแดง �� คน รวม ��� คน
การศึ กษานี� เก็บข้ อมู ลโดยวิ ธีการสัมภาษณ์ ในช่ วง
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ ���� เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนา
โดยใช้ แบบสอบถาม ซึ�งประกอบด้ วย ข้ อมูลทั�วไป ข้ อมูล
การทํา นา ข้ อมู ลการบริ โภคข้ าว และความคิดเห็นต่อ
เหตุ การณ์การปนเปื� อนแคดเมียม แบบสอบถามมี ท�ั ง
แบบปลายปิ ดและปลายเปิ ด ซึ� งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี�ยวชาญและมีการทดสอบแบบสอบถามก่อนนําไปใช้
เก็บข้ อมูล โดยมีการชี�แจงวัตถุประสงค์และกลุ่มตัวอย่าง
ที�สมัครใจเข้ าร่ วมโครงการลงนามในเอกสารยินยอมให้
ข้ อมู ลก่ อ นการสั ม ภาษณ์ นํา เสนอผลการศึ ก ษาด้ วย
สถิติเชิงพรรณนา เป็ นจํานวนและค่าร้ อยละ

ผลการศึกษา

ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
ข้ อมูลทั�วไป
จากจํานวนตัวอย่างทั�งหมด ��� คน มี ��� คนที�
ตอบแบบสอบถาม คิดเป็ นร้ อยละ �� ของตัวอย่างทั�ง
หมด โดยกลุ่มที�ไม่พบคือผู้ท�เี สียชีวิตจํานวน �� คน และ
ไม่อยู่บ้านจํานวน �� คน กลุ่มตัวอย่างที�ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุ ��-�� ปี มาก
ที�สดุ และมีอาชีพทํานามากที�สดุ (��� คน) รายละเอียด
แสดงตามตารางที� �
ข้ อมูลการทํานา
กลุ่มตัวอย่างที�มอี าชีพทํานาส่วนใหญ่เป็ นเจ้ าของที�นา
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ผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์การปนเปื� อนแคดเมียมในสิ�งแวดล้ อมของพื�นที�อาํ เภอแม่สอด จังหวัดตาก

และทีน� าตั�งอยู่ในพื�นที�ปนเปื� อนแคดเมียม แหล่งนํา� ทํานา
คือลําห้ วยแม่ตาว-แม่กุ ผลผลิตข้ าวที�ได้ ส่งขายในพื� นที�
อําเภอแม่สอดมากที�สดุ รายละเอียดแสดงตามตารางที� �
เมื�อพิจารณาจํานวนตัวอย่างที�มอี าชีพทํานาแต่ละช่วง
เวลา คือก่อนปี ���� (ก่อนตรวจพบการปนเปื� อน) ปี
����-���� (ภายหลั งการตรวจพบและมี มาตรการ
แก้ ไขปัญหาระยะแรก) และปี ����-���� (ภายหลัง
มาตรการแก้ ไขปัญหาระยะแรก) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที�มี
อาชี พทํา นามี จาํ นวนลดลงและเปลี� ยนไปทํา อาชี พ อื� น
คือก่อนปี ���� ทํานา ��� ราย ปี ����-���� ลดลง
เหลือ ��� ราย อีก �� ราย เปลี�ยนไปทําอาชีพอื�น และปี
����-���� ลดลงเหลือ ��� ราย อีก �� ราย เปลี�ยนไป
ทําอาชีพอื�น รายละเอียดแสดงตามตารางที� �
เมื�อพิจารณาแหล่งข้ าวบริโภค พบว่ากลุ่มตัวอย่างที�

ทํานาซื�อข้าวบริโภคน้ อยกว่ากลุม่ อาชีพอืน� และเมื�อพิจารณาการซื�อข้ าวตามช่วงเวลา พบว่าตัวอย่างทีซ� � อื ข้าวบริโภค
มีจาํ นวนเพิ�มขึ�นทั�งในกลุ่มทีท� าํ นา และกลุ่มอาชีพอื�น โดย
ในกลุ่ มที� ทํา นา ซื�อข้ าวสํา เร็ จ รู ป มากกว่ า ซื� อข้ าวจาก
เกษตรกรโดยตรงและข้ าวที�แบ่งขาย และกลุ่มอาชีพอื�น
ซื� อข้ าวจากเกษตรกรโดยตรงมากกว่ าซื� อข้ าวสําเร็จรู ป
และข้ าวที�แบ่งขาย เมื�อพิจารณากลุ่มตัวอย่างที�ไม่ซ� ือข้ าว
ซึ�งหมายถึงบริโภคข้ าวที�ปลูกเอง หรือปลูกในพื�นที� พบว่า
ในช่วงก่อนปี ���� และปี ����-���� กลุ่มตัวอย่าง
ที�ไม่ซ� ือข้ าวมีจาํ นวนมากกว่ากลุ่ มตัวอย่างที�ซ� ื อข้ าว และ
ในช่วงปี ����-���� กลุ่มตัวอย่าง ที�ซ� ือข้ าวมีจาํ นวน
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที�ไม่ซ� ือข้ าว รายละเอียดแสดงตาม
ตารางที� �
ผลการสํา รวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์การปน-

ตารางที� � ข้อมูลทัว� ไปและข้อมูลการทํานาของกลุ่มตัวอย่าง
ข้ อมูลทั�วไป
เพศ (n=365)
ชาย
หญิง
อายุ (ปี )
15-29
30-44
45-59
60-69
70-79
80+
อาชีพ
ทํานา
ค้ าขาย
รับจ้ าง
อื�นๆ
ไม่ทาํ งาน*

จํานวน

(ร้ อยละ)

133
232

(36)
(64)

14
57
151
90
43
10

(4)
(16)
(41)
(25)
(12)
(3)

141
18
35
74
97

(39)
(5)
(10)
(20)
(27)

ข้ อมูลการทํานา
การถือครองที�นา (n=141)
เช่า
เจ้ าของ
ไม่ตอบ
ตําแหน่งที�นา - เช่า (n = 66)
ในพื�นที�ปนเปื� อน
นอกพื�นที�ปนเปื� อน
ไม่ตอบ
ตําแหน่งที�นา - เจ้ าของ (n = 75)
ในพื�นที�ปนเปื� อน
นอกพื�นที�ปนเปื� อน
ไม่ตอบ
แหล่งนํา� ทํานา (n = 141)
ห้ วยแม่ตาว-แม่กุ
อื�นๆ
แหล่งขายข้ าว (n = 141)
อําเภอแม่สอด
อําเภอใกล้ เคียง
ไม่ตอบ

จํานวน

(ร้ อยละ)

66
74
1

(47)
(52)
(1)

45
17
4

(68)
(26)
(6)

67
2
6

(89)
(3)
(8)

104
37

(74)
(26)

100
2
39

(71)
(1)
(28)

* ไม่ทาํ งาน เป็ นผู้มอี ายุมากกว่า �� ปี ร้ อยละ �� และอายุน้อยกว่า �� ปี ร้ อยละ ��
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �
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ตารางที� � การเปลีย� นแปลงอาชีพทํานาแต่ละช่วงเวลา (คน)
การเปลี�ยนแปลงอาชีพ

ก่อนปี ����

ปี ����-����

ปี ����-����

245
-

171
83
162
9

141
39
123
18

ก่อนปี ����

ปี ����-����

245
216
29
10
11
8
120
34
86
30
33
23

171
141
30
13
10
7
194
48
146
54
60
32

ทํานา
- เปลี�ยนไปทําอาชีพอื�น
- ทํานาเหมือนเดิม
- เปลี�ยนจากอาชีพอื�นมาทํานา
ตารางที� � แหล่งข้าวบริโภคของกลุ่มตัวอย่าง (คน)
อาชีพ
ทํานา
- กินข้ าวที�ปลูกเอง
- ซื�อข้ าว
- ข้ าวสําเร็จรูป
- เกษตรกร
- ข้ าวแบ่งขาย
อาชีพอื�น
- กินข้ าวที�ปลูกเอง
- ซื�อข้ าว
- ข้ าวสําเร็จรูป
- เกษตรกร
- ข้ าวแบ่งขาย

เปื� อนแคดเมียม
�. การรับรู้เรื�องการปนเปื� อนแคดเมียม
กลุม่ ตัวอย่างรับรู้ว่ามีการปนเปื� อนแคดเมียมมากทีส� ดุ
ในปี ���� (ร้ อยละ ��) รองลงมาปี ���� (ร้ อยละ
��) กลุ่มตัวอย่างที�จาํ ไม่ได้ ว่ามีการปนเปื� อนแคดเมียม
เมื�อไหร่คิดเป็ นร้ อยละ �� และกลุ่มตัวอย่างที�ไม่ทราบว่า
มีการปนเปื� อนแคดเมียมคิดเป็ นร้ อยละ � โดยสาเหตุท�ี
ทําให้ รับรู้ว่ามีการปนเปื� อนแคดเมียมมากที�สุดคือ โรงพยาบาลแม่สอดมาตรวจปัสสาวะ (ร้ อยละ ��) รองลงมา
คือนั กวิ ชาการ/นักศึกษา/เจ้ าหน้ าที�มาทําวิจัย (ร้ อยละ
��) และการสื�อสารแบบไม่เป็ นทางการของคนในพื� นที�
(ร้ อยละ ��) ขณะที� สาเหตุการรั บรู้ ว่ ามีการปนเปื� อน
แคดเมียมของกลุ่มตัวอย่างที�รับรู้ว่ามีการปนเปื� อนแคด786

ปี ����-����
141
118
23
11
6
6
224
52
172
67
69
36

เมียมในปี ���� คือ โรงพยาบาลแม่สอดมาตรวจปัสสาวะ
(ร้ อยละ ��) รองลงมาคือนักวิชาการ/นักศึกษา/เจ้ าหน้ าที�มาทําวิจัย (ร้ อยละ ��) และรัฐสั�งให้ เกี�ยวข้ าวทิ�งเผาข้ าว (ร้ อยละ ��)
2. มุ มมองด้ านผลกระทบที� เกิดจากการปนเปื� อน
แคดเมียม
ผลกระทบต่ออาชีพ กลุ่มตัวอย่างคิดว่าการปนเปื� อน
แคดเมียมมีผลกระทบต่ออาชีพร้ อยละ �� โดยเริ�มได้ รับ
ผลกระทบในปี ���� มากที�สุด ผลกระทบที�ได้ รับคือ
เปลี� ยนอาชีพ ร้ อยละ �� รองลงมาคือผลผลิตทางการ
เกษตรราคาตกตํ�าหรือขายไม่ได้ ร้ อยละ �� และข้ าวถูก
ทําลาย ร้ อยละ �� นอกจากนี�ยังมีผลกระทบอื�นๆ ได้ แก่
เปลี�ยนพื�นที�ปลูกข้ าวและไม่มีนาํ� เลี�ยงสัตว์ เนื�องจากนํา� มี
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ผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์การปนเปื� อนแคดเมียมในสิ�งแวดล้ อมของพื�นที�อาํ เภอแม่สอด จังหวัดตาก

แคดเมียม เป็ นต้ น
ผลกระทบต่อรายได้ กลุ่มตัวอย่างคิดว่าการปนเปื� อน
แคดเมียมมีผลกระทบต่อรายได้ ร้อยละ �� โดยรายได้
ลดลงเนื� องจากผลผลิตทางการเกษตรราคาตกตํ�า /ขาย
ไม่ได้ ร้ อยละ �� รองลงมาคือเปลี�ยนอาชีพ ร้ อยละ � และ
มีกลุ่มตัวอย่างไม่บอกเหตุผลร้ อยละ ��
ผลกระทบต่อรายจ่าย กลุ่มตัวอย่างคิดว่าการปนเปื� อน
แคดเมียมมีผลกระทบต่อรายจ่ายร้ อยละ �� โดยรายจ่าย
เพิ� มขึ�นเนื� องจากต้ องซื� อข้ าวหรือผักนอกพื� นที�ปนเปื� อน
ร้ อยละ �� รองลงมาคือค่าใช้ จ่ายจากการเจ็บป่ วยร้ อยละ
�� และซื�อนํา� ดื�ม ร้ อยละ �� และมีกลุ่มตัวอย่างที�ไม่บอก
เหตุผลร้ อยละ ��
ผลกระทบต่อตัวเอง กลุ่มตัวอย่างคิดว่าการปนเปื� อน
แคดเมียมมีผลกระทบต่อตัวเองร้ อยละ �� โดยผลกระทบ
ที�ได้ รับคือ เจ็บป่ วยหรือเป็ นโรค ร้ อยละ �� รองลงมาคือ
เปลี� ยนอาชี พและมีความวิ ตกกังวลกับสถานการณ์ การ
ปนเปื� อนแคดเมียม ร้ อยละ �� รายจ่ายเพิ�มขึ�น ร้ อยละ
� และไม่บอกเหตุผล ร้ อยละ ��
ผลกระทบต่อครอบครัว กลุ่มตัวอย่างคิดว่าการปนเปื� อนแคดเมียมมีผลกระทบต่อครอบครัว ร้ อยละ �� โดย
ผลกระทบทีไ� ด้ รบั คือ มีความวิตกกังวลกับสถานการณ์การ
ปนเปื� อนแคดเมียม ร้ อยละ �� รองลงมาคือเปลี�ยนอาชีพ
ร้ อยละ �� และเจ็บป่ วยหรือเป็ นโรคร้ อยละ �� รายจ่าย
เพิ�มขึ�น ร้ อยละ � และไม่บอกเหตุผล ร้ อยละ ��
ผลกระทบต่อเพื�อนบ้ าน กลุ่มตัวอย่างคิดว่า การปนเปื� อนแคดเมียมมีผลกระทบต่อเพื�อนบ้ านร้ อยละ �� โดย
ผลกระทบที�ได้ รับคือ เปลี�ยนอาชีพ ร้ อยละ �� รองลงมา
คือเจ็บป่ วยหรือเป็ นโรค ร้ อยละ �� วิตกกังวล ร้ อยละ �
ขึ�นศาล ร้ อยละ � และไม่บอกเหตุผล ร้ อยละ ��
�. มุมมองด้ านการแก้ ปัญหาการปนเปื� อนแคดเมียม
นโยบายหรื อมาตรการการแก้ ปั ญ หาการปนเปื� อน
แคดเมียมที�ผ่านมา
กลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ �� คิดว่ามีนโยบายหรือมาตรการ
การแก้ปัญหาฯ ร้ อยละ �� คิดว่าไม่มีนโยบายหรือมาตรการแก้ ปัญหาฯ และร้ อยละ �� ไม่ทราบว่ามีหรือไม่มี
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

นโยบาย หรื อมาตรการการแก้ ปั ญหาฯ นโยบายหรื อ
มาตรการดังกล่าว ได้ แก่ การจ่ายค่าชดเชย รองลงมาคือ
การรณรงค์ให้ ปลูกพืชพลังงานแทนการปลูกข้าว และการ
ตรวจแคดเมี�ยมในปัสสาวะ กลุ่มตัวอย่างร้ อยละ �� คิดว่า
การตรวจแคดเมี� ยมในปั สสาวะ สามารถแก้ ปั ญหาการ
ปนเปื� อนแคดเมียมได้ ดที ส�ี ดุ ขณะทีก� ารจ่ายค่าชดเชยและ
การรณรงค์ ใ ห้ ปลู ก พื ช พลั งงานแทนการปลู ก ข้ าวไม่
สามารถแก้ ปัญหาการปนเปื� อนแคดเมียมได้
ข้ อเสนอแนะการแก้ ปัญหาการปนเปื� อนแคดเมียม
กลุ่ มตัวอย่ างร้ อยละ �� มีข้ อเสนอแนะในการแก้
ปั ญหาการปนเปื� อนแคดเมียม ได้ แก่ เลิกทําเหมืองแร่
ฟื� นฟู ส�ิ งแวดล้ อม จ่ ายค่ าชดเชยให้ ผู้ ได้ รั บ ผลกระทบ
อย่างต่ อเนื� อง ติดตามระดับแคดเมียมของคนในพื� นที�
อย่างต่อเนื�อง รักษาผู้ท�เี จ็บป่ วยจากการได้ รับแคดเมียม
เป็ นต้ น

วิจารณ์

การปนเปื� อนแคดเมียมในพื� นที�อาํ เภอแม่สอดนับเป็ นกรณีศกึ ษาทีส� าํ คัญของประเทศไทยด้ านการปนเปื� อน
สารเคมีในสิ�งแวดล้ อม ซึ�งส่งผลกระทบต่อประชาชนใน
พื�นที�มาเป็ นระยะเวลานาน การสื�อสารเพื�อให้ ประชาชน
ในพื�นที�รับรู้ และเข้ าใจต่อสถานการณ์จึงเป็ นเรื�องสําคัญ
ซึ�งประชาชนรับรู้ว่ามีการปนเปื� อนแคดเมียมในปี ����
มากทีส� ดุ เนื�องจากโรงพยาบาลแม่สอดลงพื�นทีต� รวจระดับ
แคดเมียมในปัสสาวะ รองลงมาคือนักวิชาการหรือนักศึกษามาทําวิจัยกรณีการปนเปื� อนแคดเมียม และรัฐบาล
มีคาํ สั� งให้ เผาทํา ลายข้ าวที� ปลู กในพื� นที� และรณรงค์ ให้
ปลูกพืชพลังงานทดแทน สาเหตุท�ีประชาชนรับรู้ว่ามีการ
ปนเปื� อนแคดเมียมจากการลงพื�นทีต� รวจระดับแคดเมียม
ในปั สสาวะของโรงพยาบาลแม่สอดมากที�สุด เนื� องจาก
ตัวอย่างส่วนใหญ่เคยไปรับการตรวจ และโรงพยาบาลแม่สอดทําการตรวจระดับแคดเมี�ยมในปัสสาวะทุกๆ � ปี
ที�ผ่านมาทําการตรวจในปี ���� และปี ����(2)
ผลกระทบจากการปนเปื� อนแคดเมียมในเรื� องการ
เจ็บป่ วยและเปลี�ยนอาชีพ สอดคล้ องกับรายได้ และราย787
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จ่ายในครอบครัว กล่าวคือ รายจ่ายเพิ� มขึ�นจากค่ารักษาพยาบาล การซื�อข้ าวและผักที�ปลูกนอกพื�นที�รับประทาน
ส่วนการประกอบอาชีพของคนในพื�นที� เช่น ทํานา หรือ
ปลู กผัก รายได้ ลดลงเนื� องจากข้ าว และผักมีแคดเมี� ยม
ปนเปื� อน ทําให้ ขายได้ ราคาตํ�า หรือขายไม่ได้ เลย โดย
มาตการแรกของรั ฐบาลในการแก้ ปั ญหาการปนเปื� อน
แคดเมี�ยมคือให้ เผาทําลายข้ าวที�มีแคดเมี�ยมเกินมาตรฐานและจ่ ายค่าชดเชยให้ เจ้ าของข้ าว ซึ� งค่าชดเชยที�ได้
ไม่ สามารถชดเชยรายได้ ท�ีสูญเสีย ทั� งยังได้ ไม่ ต่ อเนื� อง
อีกด้ วย มาตรการต่อมาคือให้ ปลูกพื ชพลังงานทดแทน
การปลู ก ข้ า ว ได้ แก่ อ้ อย ปาล์ ม ยางพาราส่ ว นใหญ่
ประชาชนปลูกอ้ อย อย่างไรก็ตามการปลู กอ้ อยได้ ผลผลิตน้ อย เนื�องจากพื�นทีแ� ม่สอดเป็ นทีล� มุ่ นํา� ท่วมถึง อีกทัง�
การดําเนินการปลูกและเก็บเกีย� วต้องใช้แรงงานมาก ทําให้
ไม่ ค้ ุ มค่ าต่ อการลงทุ น ตลาดรองรั บผลผลิตมีน้อย จึง
ถูกกดราคา ทําให้ ในระยะหลังมีหลายคนที�กลับมาปลูก
ข้ าวเหมือนเดิม โดยให้ เหตุผลว่า ถ้ าไม่ทาํ นาก็ต้องซื�อข้ าว
กิน ซึ�งเป็ นการเพิ�มรายจ่ายของครอบครัว อย่างไรก็ตาม
บางคนให้ เหตุผลว่าซื�อข้ าวกินเพราะไม่อยากกินข้ าวที�มี
แคดเมียม แต่ไม่สามารถซื�อเป็ นระยะเวลานานได้ เนื�องจากราคาแพง ดั งนั� นแม้ ว่าข้ าวจะมีแคดเมี�ยมปนเปื� อน
ประชาชนก็ยังต้ องกินและปลูกข้ าวในพื� นที� การเจ็บป่ วย
ของคนในพื�นทีส� ว่ นใหญ่คอื ปวดเมื�อยและปวดกระดูก ซึ�ง
อาจมีสาเหตุจากการได้รับแคดเมี�ยมทําให้ ความหนาแน่น
ของกระดูกลดลง(8) หรื ออาจเกิดจากกลุ่ มตัวอย่างเป็ น
ผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามการกินข้ าวที�ปลูกในพื� นที� ทําให้
ร่ างกายได้ รั บแคดเมี� ยมมากกว่ าการบริ โภคข้ า วที� ปลูก
พื�นที�อ�ืน(3)
ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการแก้ ปัญหาที�ผ่านมา
จากหน่วยงานต่างๆ ได้ แก่การจ่ายค่าชดเชย การรณรงค์
ให้ ปลู กพื ชพลั งงานทดแทนข้ าว และการตรวจติดตาม
ระดับแคดเมียมในปัสสาวะของโรงพยาบาลแม่สอด เห็น
ว่าการตรวจติดตามระดับแคดเมียมในปั สสาวะสามารถ
แก้ ปัญหาได้ มากที�สุด อาจเป็ นเพราะคนในพื�นที�มีความ
วิตกกังวลเรื�องการเจ็บป่ วยจากแคดเมียม ดังนั�น การที�มี
788

แพทย์ และเจ้ าหน้ าที� สาธารณสุข ตรวจติดตามสุขภาพ
อย่างใกล้ ชดิ มีการเฝ้ าระวังประชาชนกลุม่ เสีย� งโดยการนัด
ให้ ไปรับการรักษาอย่างต่อเนื�อง หรือคนที�มีระดับแคดเมียมสูง เป็ นโรคไต หรือโรคกระดูกพรุน ได้ รับการรักษา
ในคลินิคแคดเมียม จึงสร้ างความอุ่นใจให้ กับประชาชน
ส่วนการจ่ายค่าชดเชย และการรณรงค์ให้ ปลูกพืชพลังงาน
ทดแทนข้ าว กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าไม่สามารถแก้ ปัญหาได้
เนื�องจากค่าชดเชยที�ได้น้อยมากเมื�อเปรียบเทียบกับราคา
ข้ าวทีถ� ูกเผาทําลาย และรัฐบาลจ่ายให้ เพียงครั�งเดียว ทั�งที�
ห้ ามไม่ให้ ปลูกข้ าวเป็ นเวลานาน ซึ� งกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
รั ฐบาลควรจ่ ายค่ าชดเชยอย่ างต่ อเนื� องให้ ผ้ ู ได้ รั บผลกระทบทั�งด้ านอาชีพ และด้ านสุขภาพ อย่างไรก็ตาม การ
ศึกษานี�ยังมีข้อจํากัดในเรื�องของกลุ่มตัวอย่าง ซึ�งเป็ นผู้ท�ี
มาตรวจแคดเมี� ยมในปั สสาวะ อาจไม่ เป็ นตัวแทนของ
ประชากรในพื� นที�ปนเปื� อน และกลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วน
ผู้สงู อายุค่อนข้ างสูงถึงร้ อยละ ��
จากผลการสํารวจความคิดเห็นเกี�ยวกับการปนเปื� อน
แคดเมียม แสดงให้ เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ในพื� นที�
ได้ รับผลกระทบโดยตรง ทั�งด้ านเศรษฐกิจของครัวเรือน
(อาชีพ รายได้ และรายจ่าย) และด้ านสุขภาพ หากใน
อนาคตรัฐบาลยังไม่สามารถแก้ปัญหาการปนเปื� อนแคดเมียมได้ จะมีผ้ ปู ่ วยจากการได้ รับแคดเมี�ยมเพิ�มขึ�น ส่งผล
ต่อระบบสาธารณสุขและตัวผู้ป่วยเองที�ต้องแบกรับค่าใช้ จ่าย การแก้ปัญหาทีผ� ่านมายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ดี
เท่าที�ควร ที�สาํ คัญผลการสํารวจความคิดเห็นทั�งในด้ าน
ผลกระทบที�ได้ รับ มาตรการการแก้ ปัญหา และข้ อเสนอแนะทีป� ระชาชนในพื�นทีต� ้องการ สามารถนําไปใช้ เป็ นข้อมูลในการกําหนดแนวทางแก้ปัญหาในพื�นที�หรือพื�นที�อ�ืน
ที� มีปั ญหาเกี� ยวกั บการปนเปื� อนมลพิ ษในสิ� งแวดล้ อม
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Impact of Environmental Cadmium Contamination on the Residents in Mae Sot District, Tak Province
Abstract: Impact of Environmental Cadmium Contamination on the Residents in Mae Sot District, Tak Province
Nisarat Songprasert, M.S.*; Witaya Swaddiwudhipong, M.D., M.Sc.**; Pranee Mahasakpan, B.Sc.,
M.P.H.**; Nuttapat Makka, M.B.A.*; Khanitta Kusreesakul, M.S.*; Chantana Padungtod, M.D., Dr.P.H.***;
Kanitta Bundhamcharoen, D.S., M.A., Ph.D.*
*International Health Policy Program, Ministry of Public Health; ** Department of Community and Social
Medicine, Mae Sot General Hospital; ***Bureau of Occupational and Environmental Disease, Department of
Disease Control, Ministry of Public Health
Journal of Health Science 2016;25:783-90.
The objective of this study was to assess the perspective on environmental cadmium (Cd) contamination of population living in Mae Sot, Tak province. Information was obtained from 365 local residents
through an interview in February, 2014. The results revealed that 66, 60 and 76 percent of study
population believed the Cd contaminated situation impacted themselves, their family and their neighbor
respectively. The most common impact on themselves was the development of illness or disease. The
commonly reported impacts on family were an illness concern and a reduction in household income. For
impacts on neighbors, the most common one was occupational impact that people were required to change
occupation and also an increase in expenses due to the requirement to purchase drinking water and Cd-free
vegetable from other areas. Considering previous solutions provided by the government, 66% of the
population were aware of the solutions provided by the government such as monetary compensation,
alternative corps promotion campaign and urinary cadmium monitoring. The study populations believe that
free medical examination or medical care could solve the problems. This study reflects the viewpoints of
population living in the Cd contaminated area on household economy, health and an acknowledgment of
previous solutions provided by the government. Relevant organizations should considered using this information in the future.
Key words: impact, cadmium contamination, Mae Sot District
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