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การปองกันและลดผลกระทบดานสุขภาพจากโรงไฟฟาชีวมวล
สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่หา
ไดพิจารณารายงานเรื่อง การปองกันและลดผลกระทบดานสุขภาพจากโรงไฟฟาชีวมวล๑
กังวลและหวงใย วาถึงแมนโยบายสนับสนุนการใชพลังงานชีวมวลจะเปนทางเลือกที่ดี แตในทางปฏิบัติ
การสงเสริมการสรางโรงไฟฟ า ชี ว มวลที่ ยั ง ขาดหลั ก เกณฑ แ ละมาตรการในการป อ งกั น และควบคุมผลกระทบ
ตอสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงไฟฟาขนาดเล็ก จะทำใหการพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลไมมีความยั่งยืน ประกอบกับ
ปจจุบันผูประกอบการจำนวนมากอาศัยชองวางของกฎหมายในการจัดตัง้ โรงไฟฟาชีวมวลทีม่ ขี นาดต่ำกวา ๑๐ เมกะวัตต
เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดทำรายงานผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ตระหนัก ถึงสิทธิชุมชนในการมีสวนรวมศึกษาผลกระทบและตัดสินใจในทุกระดับ มีกลไกการติดตาม
ตรวจสอบ รวมถึงการฟนฟูเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากโรงไฟฟาชีวมวลอยางเหมาะสม
ชื่นชม แผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่เห็นความสำคัญของการนำเศษวัสดุทางการเกษตร
มาใชใหเกิดประโยชน รวมถึงรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของที่ไดใหสิทธิของประชาชน และริเริ่มกระบวนการ
ประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
จึงมีมติดังตอไปนี้
๑. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เ สนอคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณาให ค วามเห็นชอบมติสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ เรื่อง การปองกันและลดผลกระทบดานสุขภาพจากโรงไฟฟาชีวมวล และมอบหมายใหหนวยงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของพิจารณาเรงรัดดำเนินการดังนี้
๑.๑ ขอใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน องคกรปกครองสวนทองถิน่ รวมกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ศึกษาศักยภาพในการรองรับการพัฒนาโรงไฟฟา
ชีวมวลในภาพรวมของจังหวัด จัดทำแผนพัฒนาพลังงานและแผนแมบทพลังงานชีวมวลของแตละจังหวัด โดยการ
มีสวนรวมของประชาชน เพื่อเปนกรอบการพัฒนาและอนุญาตโครงการโรงไฟฟาในแตละพื้นที่
๑.๒ ขอใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนหนวยงานหลัก รวมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ ปรับปรุงมาตรฐานและหลักเกณฑการใชประโยชนที่ดินในผังเมืองเพื่อเปน
แนวทางการจัดทำขอกำหนดการใชประโยชนที่ดินสำหรับโรงไฟฟาชีวมวล
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๑.๓ ขอใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนหนวยงานหลัก รวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอม และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ดำเนิน การปรับปรุงบัญชีป ระเภทอุ ตสาหกรรมประเภทกิจ การโรงไฟฟ า โดยใหแบงเปน
ประเภทยอยเพือ่ ใหเกิดความชัดเจนในการกำหนดมาตรการควบคุมและการปองกันผลกระทบจากโรงไฟฟาชีวมวล
๑.๔ ขอใหสำนักงานคณะกรรมการกำกับ กิ จ การพลั งงานเป นหน วยงานหลั ก รว มกั บ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม กรมควบคุมมลพิษ และหนวยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ ดำเนินการ
ทบทวนปรับปรุงประกาศหลักเกณฑวธิ กี ารและเงือ่ นไขการออกใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาต ใหครอบคลุม
ถึงเรื่องดังตอไปนี้
(๑) กำหนดที่ตั้งและระยะหางที่ชัดเจนและเหมาะสม ระหวางโรงไฟฟาชีวมวลที่มีขนาดกำลัง
ผลิตตาง ๆ กับชุมชน สาธารณสถาน แหลงน้ำสาธารณะ แหลงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และโรงไฟฟาชีวมวล
โครงการอื่น โดยใหมั่นใจไดวาจะไมสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในชุมชน
(๒) ปรับปรุงมาตรฐานการดำเนินงานของโรงไฟฟาชีวมวล ทัง้ ในสวนทีเ่ กีย่ วของกับเกณฑคุณภาพ
น้ำทิ้งและอากาศเสียที่ปลอยออกจากโรงไฟฟา คุณภาพเชื้อเพลิง ประสิทธิภาพของเตาเผา ตะแกรงดักฝุนละออง
รวมถึงอุปกรณปองกันและลดผลกระทบ
(๓) จัดทำแผนสนับสนุนใหมีการพัฒนาและใชเทคโนโลยีและอุปกรณทที่ นั สมัย ไดมาตรฐานสากล
และมีมลพิษต่ำ
(๔) เพิ่มเติมหลักเกณฑในเรื่องการจัดเก็บเชื้อเพลิงและขี้เถาในระบบปด และมาตรการในการ
ขนสงเชื้อเพลิงและขี้เถาใหสามารถปองกันฝุนปลิวได
(๕) ใหมีมาตรการลงโทษทางแพงและอาญา รวมถึงการเพิกถอนใบอนุญาตผูประกอบการที่ขาด
คุณสมบัติหรือไมปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย เพื่อเปดเผยใหสาธารณะไดรับทราบ
(๖) ใหมีการจัดตั้งกองทุน ชดเชยผูไ ดรับ ผลกระทบจากโรงไฟฟาชีวมวลเพื่อทำหนาที่ชวยเหลือ
เยียวยา รวมถึงการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมสำหรับผูที่ไดรับผลกระทบจากโรงไฟฟาชีวมวล
(๗) ใหเปดเผยขอมูลผลการปฏิบัติตามแผนและมาตรการปองกันและลดผลกระทบของโรงไฟฟา
ชีวมวลเปนประจำทุกปเพื่อใหสาธารณะไดรับทราบ
(๘) หามใชถานหินเปนเชื้อเพลิงในโครงการโรงไฟฟาชีวมวล
(๙) ใหมีการรับฟงความเห็นและการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางมีคุณภาพในทุกขั้นตอน
โดยปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๖ และ ๖๗
๑.๕ ขอใหสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ รวมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่
เกี่ยวของ พัฒนาคูมอื และแนวทางการศึกษาผลกระทบด า นสุข ภาพจากโรงไฟฟา ชี วมวล เผยแพรและสราง
ความเขาใจในการศึกษาขอมูล และการมีสวนรวมในกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในระดับชุมชน
(Community Health Impact Assessment: CHIA) ทั้งกอนการอนุญาต การติดตามตรวจสอบ และการ
เฝาระวัง
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๑.๖ ขอใหกรมอนามั ย ในฐานะเลขานุ ก ารคณะกรรมการสาธารณสุ ข ตามพระราชบั ญ ญั ติ การ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ดำเนินการดังนี้
(๑) ศึ ก ษาและจั ด ทำแนวทางปฏิ บั ติ เ พื่ อ ควบคุ ม ป อ งกั น ผลกระทบทางสุ ข ภาพจากกิ จ การ
โรงไฟฟาชีวมวล
(๒) เสนอตอรัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวดกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ใหการประกอบกิจการโรงไฟฟาชีวมวลเปนกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ การสรางและประกอบกิจการโรงไฟฟาชีวมวลในทุกขนาด จำเป นตองมีแผนปองกันและลด
ผลกระทบตอสุขภาพ
(๓) สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นออกขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อควบคุมกิจการโรงไฟฟา
ชีวมวล ติดตามและประเมินผลรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและภาคประชาชน
๑.๗ ขอใหสำนักงานปลัดกระทรวง (สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑ – ๑๖) และกรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม กำหนดมาตรการในการเฝาระวังและสนับสนุนอุปกรณในการเฝาระวัง
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่รอบโรงไฟฟาชีวมวล รวมถึงสนับสนุนการจัดทำแผนเฝาระวังและตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
๒. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุ ข ภาพแหงชาติ ร ายงานความกา วหน า ต อ สมัชชาสุ ข ภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๗
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