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คำนำ
เราเชือ่ วา คนไทยทุกคนตางตระหนักดีวา การพัฒนาอุตสาหกรรมในมาบตาพุดและพืน้ ทีใ่ กลเคียง
เปนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ภายใตแผนพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝง ทะเลตะวันออก ทีถ่ กู บรรจุอยใู น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตัง้ แตแผนฯ 5 ตอเนือ่ งมาจนปจจุบนั ทีอ่ ยรู ะหวางการดำเนินงาน
ตามแผนฯ 10
แมวา พืน้ ทีน่ จี้ ะเปรียบเสมือนไขแดงหรือเปนหัวใจทางเศรษฐกิจของประเทศไทย แตอกี ทางหนึง่
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนทองถิ่นที่ตองใชชีวิตทางกลางมลพิษ สุขภาพถูกคุกคาม จนตองเจ็บปวยและ
เสียชีวติ ดวยโรคมะเร็งมาแลวจำนวนไมนอ ย ก็เปนเรือ่ งทีเ่ ราตองตระหนัก และใหความสำคัญไมยงิ่ หยอน
ไปกวากัน
"คำสัง่ ศาล" อาจทำใหหลายภาคสวนมีความหวงกังวลตอเนือ่ งนีใ้ นมิตทิ แี่ ตกตางกัน โดยสวนหนึง่
กลัวกระทบบรรยากาศการลงทุน โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจเชนนี้ มีจำนวนไมนอ ยทีไ่ มแนใจและไมรู
แนวา การประกาศเขตควบคุมมลพิษจะนำไปสกู ารแกไขปญหามาบตาพุดทีส่ ะสมกันมานับสิบป ไดหรือไม
อยางไร เพราะปญหาทีว่ า นีม้ หี ลายมิติ ซับซอนและทับซอนกันอยู ทัง้ ปญหามลพิษทางสิง่ แวดลอมดาน
กายภาพ คือ การปนเปอ นสารพิษในอากาศ น้ำ และดิน และปญหาสังคมอุตสาหกรรม ทัง้ อาชญากรรม
ปญหาเด็กเยาวชน โรคติดตอทางเพศสัมพันธ เปนตน
ศูนยประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (HIA Co-Unit)
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ จึงใชโอกาสนีจ้ ดั ทำเอกสารนีข้ นึ้ เพือ่ คลีภ่ าพใหเห็นวา การประกาศ
เขตควบคุมมลพิษจะชวยรักษาชีวิตคนมาบตาพุดไวไดอยางไร และหากจะแกไขปญหามาบตาพุดดวย
วิธกี ารนี้ เราควรมีแนวนโยบายอยางไร เพือ่ ทีจ่ ะปรับใหเกิดการพัฒนาทีส่ มดุล ทัง้ ทางดาน เศรษฐกิจ สังคม
และสุขภาพ ตามทีก่ ำหนดไวในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และถือเปนโอกาสทำความเขาใจกับสังคมใหตนื่ รู
มากกวา ตืน่ ตระหนก เรียนรกู ารแกไขปญหาดวยขอมูล ความรู เหตุผล และใชกระบวนการปญญา เพือ่ ให
ประเทศของเรา ดำรงอยใู นสังคมโลกไดอยางสงางาม
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
มีนาคม 2552
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จุดเริม่ ตนของคำพิพากษา
"มาบตาพุด" ถูกกำหนดใหเปนพืน้ ทีก่ ารพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมปโตรเคมี ทีก่ อ มลพิษสูง
เชน โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกกาซ โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานพลาสติก โรงงานเคมีและปุยเคมี โรงไฟฟาถานหิน
ศูนยกำจัดของเสียอันตราย ทาเรืออุตสาหกรรมและลานเทกองวัตถุดิบ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
ตะวันออก ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 ถึง 2529) ทำใหมกี ารขยายตัว
ของอุตสาหกรรมอยางตอเนือ่ งซึง่ เปนตนเหตุของมลภาวะทีส่ ง ผลกระทบตอสุขภาพ ทำใหเจ็บปวย สูญเสียชีวติ
รวมถึงการเกิดภาวะขัดแยงตึงเครียด อันเปนผลกระทบตอสุขภาวะทางสังคม1

ผลไมรสล้ำ น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ด...หายไป
"ผลไมรสล้ำ อุตสาหกรรมกาวหนา น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภกู วีเอก" เปนคำขวัญ
ของจังหวัดระยอง ทีส่ ะทอนถึงวาเดิมนัน้ สังคมระยองดำรงอยอู ยางสมดุลดวย "ระบบเศรษฐกิจสามขา" คือมีความ
สมดุลในสามภาคการผลิต อันไดแก (1) ภาคการเกษตรเพราะขึ้นชื่อดานผลไม และเปนแหลงทำการประมง
ชัน้ ดี (2) ภาคการบริการ คือ การทองเทีย่ วมีชายหาด เกาะ แหลงทองเทีย่ วทางทะเลทีส่ วยหรูอยใู กลเมืองหลวง
และ (3) ภาคอุตสาหกรรม โดยเปนอุตสาหกรรมทีส่ ง เสริมการผลิตภายในจังหวัด
แตแลวการพัฒนาอุตสาหกรรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกตั้งแตป 2524 เปน
ตนมา ซึง่ เปนภาคอุตสาหกรรมหนัก ทำใหเปลีย่ นความสมบูรณของดินแดนชายทะเลตะวันออก และทรัพยากร
ทางทะเลทีส่ วยงาม มาเปนเขตนิคมอุตสาหกรรม ทาเรือน้ำลึก โรงไฟฟา โรงงานปโตรเคมี ฯลฯ ภาคการผลิตอืน่
ลีบเล็กหดตัวจนแทบลมสลายทัง้ บริการและการเกษตร วันนีร้ ะยองจึงเปนกลายเปนเมืองเศรษฐกิจขาเดียวทีพ่ งึ่ พิง
อยูกับทุนภายนอก อีกสองขาคือภาคบริการไดหดตัวลงและภาคเกษตรกรรมเหลือเพียงรอยละ 3 เกิดความ
เหลื่อมล้ำทางรายได
แมวันนี้ระยองจะมีผลิตภัณฑมวลรวมสูงที่สุดในประเทศ แตรายไดที่วาไมไดเขากระเปาคนสวนใหญ
แตกระจุกอยกู บั ผปู ระกอบการนักลงทุน คนสวนใหญกลับยากจน เด็กเยาวชนถูกทิง้ ขวาง มีผตู ดิ โรคเอดส มีแหลง
มัว่ สุม อันเปนความเสือ่ มโทรมทางสังคม2
ทัง้ นีเ้ พราะอุตสาหกรรมกาวไกล ทำใหละทิง้ ผลไมรสล้ำ น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู ...อัน
เปนรากฐานของระบบเศรษฐกิจทีส่ มั พันธอยกู บั ระบบนิเวศและวัฒนธรรมชุมชน อีกทัง้ ภาคอุตสาหกรรรม
ยังผลักภาระตนทุนที่ควรรับผิดชอบไปใหสิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม ที่เปนสัดสวนของภาคเกษตรกรรม
..................................................................................................
1
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมในหนังสืออนาคตระยอง เสนทางสสู งั คมสุขภาพ พิมพเผยแพรโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ, พิมพ
ครัง้ ที่ 1 ธันวาคม 2551.
2
สรุปคำอภิปรายของ ดร.เดชรัต สุขกำเนิด จากประชุมวิชาการเรือ่ ง "การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ กรณีชมุ ชนมาบตาพุด" ในเวที
สมัชชาสุขภาพแหงชาติครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2551 จัดขึน้ ระหวางวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2551 ทีอ่ าคารสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร
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และภาคบริการเปนผูแบกรับแทน ทั้งนี้เปนเพราะแนวทางพัฒนาที่เกิดจากการกำหนดของภายนอกที่มองการ
เติบโตของเศรษฐกิจอยางสัน้ ๆ ไมไดมองมิตดิ า นสิง่ แวดลอม สังคม วัฒนธรรม ถือเปนระบบเศรษฐกิจทีไ่ มเปน
ธรรม เพราะผกู อ มลพิษในภาคอุตสาหกรรมกลับไดรบั ประโยชนแตคนในพืน้ ทีไ่ ดรบั ผลตอบแทนนอยมาก ซ้ำราย
ยังเสีย่ งกับภาวะมลพิษ ถึงกระนัน้ ยังมีขอ ถกเถียงวาการพบผปู ว ยเปนโรคมะเร็งทีม่ าบตาพุดมากกวาพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ
มาจากมลพิษอุตสาหกรรมจริงหรือ3

ในที่สุดศาลปกครองจังหวัดระยองก็มีคำพิพากษาในวันที่ 3 มีนาคม 2552 ใหคณะกรรมการ
สิง่ แวดลอมแหงชาติประกาศใหทอ งทีเ่ ขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดทัง้ หมด รวมทัง้ ตำบลเนินพระ
ตำบลมาบขา และตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง ทัง้ ตำบล ตลอดจนทองทีต่ ำบลบานฉาง อำเภอ
บานฉางทัง้ ตำบล เปนเขตควบคุมมลพิษเพือ่ ดำเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษ ตามทีก่ ำหนด
ไวในกฎหมาย ทัง้ นีใ้ หดำเนินการใหแลวเสร็จภายในกำหนดหกสิบวันนับแตวนั ทีศ่ าลมีคำพิพากษา
โดยอางสิทธิของชีวิตที่พึงไดรับการคุมครองในหลายประการ
จะจริงหรือไมทปี่ ว ยเพราะอุตสาหกรรมไมสำคัญ สำคัญทีว่ า คนปวยเปนมะเร็งเพิม่ ขึน้ ความตายกำลัง
คุกคามคนมาบตาพุด หนทางใดบางทีจ่ ะชวยกันหยุดยัง้ เยียวยาได นัน่ ตางหากคือสิง่ ทีต่ อ งถกเถียงกัน การหยุด
ความตายยอมควรทำ มากกวาปลอยใหตายแลวคอยมาถกเถียงหาสาเหตุ เพราะสุขภาพคนควรถูกคุมครอง
มากกวาตัวเลขการลงทุน

"ชีวติ " สิทธิทตี่ อ งคมุ ครอง
มีกฏบัตรมากมายทีส่ ามารถอางเพือ่ คมุ ครองสิทธิแหงการมีชวี ติ ทีด่ ขี องมนุษย อันเปนเหตุผลวาทำไม
การประกาศเขตควบคุมมลพิษทีม่ าตาบพุดจึงชอบธรรมและควรดำเนินการอยางไมตอ งลังเลเพราะการประกาศ
เขตมลพิษดังกลาวจะสามารถเปนหนทางแหงการหยุดยัง้ เหตุแหงความเจ็บไขไดปว ยทางรางกาย ทางจิตใจ รวมถึง
สังคม และจิตวิญญาณอันบอบช้ำจากระบบเศรษฐกิจที่อยุติธรรมนั้นได โดยในคำพิพากษาของศาลปกครอง
อางวา
"เพือ่ การคมุ ครองสิง่ แวดลอม รัฐตองใชแนวทางระวังไวกอ น (Precautionary Approach) อยาง
หลากหลายตามความสามารถ ในกรณีที่นาวิตกวาจะเกิดความเสียหายรายแรงจนไมอาจแกไขใหกลับคืนดีได
..................................................................................................
3
สรุปคำอภิปรายของ ดร. ทานผหู ญิงสุธาวัลย เสถียรไทย จากการประชุมวิชาการเรือ่ ง "การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ กรณีชมุ ชน
มาบตาพุด" ในเวทีสมัชชาสุขภาพแหงชาติครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2551 จัดขึน้ ระหวางวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2551 ทีอ่ าคารสหประชาชาติ กรุงเทพ
มหานคร
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การขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่ชัดเจนแนนอนจะตองไมใชเปนเหตุผลในการผัดผอน การดำเนิน
มาตรการโดยยึดหลักการจายอยางมีประสิทธิภาพ (Costs Effective Measures) เพือ่ ปองกันความเสือ่ มโทรม
ดานสิง่ แวดลอม" (หลักการปองกันไวกอ นปฏิญญาริโอวาดวยสิง่ แวดลอมและการพัฒนา พ.ศ. 2535 ขอ 15)4
"บุคคลมีสทิ ธิในการดำรงชีวติ ในสิง่ แวดลอมและสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ ตอสุขภาพ บุคคลมีหนาที่
รวมกับหนวยงานของรัฐในการดำเนินการใหเกิดสิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอมตามวรรคหนึ่ง" (มาตรา 5
พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550)
"สิทธิของบุคคลทีจ่ ะมีสว นรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรกั ษ บำรุงรักษา และการไดประโยชน
จากทรัพยากร ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครองสงเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดำรงชีวิตอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอ
สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวติ ของตน ยอมไดรบั ความคมุ ครองตามความเหมาะสม
การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพ
สิง่ แวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได เวนแตจะไดศกึ ษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพ
สิง่ แวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัดใหมกี ระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผมู ี
สวนไดเสียกอน รวมทัง้ ไดใหองคการอิสระซึง่ ประกอบดวยผแู ทนองคการเอกชนดานสิง่ แวดลอมและสุขภาพ และ
ผแู ทนสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาดานสิง่ แวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือดานสุขภาพ ใหความเห็น
ประกอบกอนมีการดำเนินการดังกลาว
สิทธิของชุมชนทีจ่ ะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิน่ หรือองคกร
อืน่ ของรัฐทีเ่ ปนนิตบิ คุ คล เพือ่ ใหปฏิบตั หิ นาทีต่ ามบทบัญญัตนิ ยี้ อ มไดรบั ความคมุ ครอง" (มาตรา 67 รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550)
นอกจากนีย้ งั มีพระราชบัญญัตสิ ง เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 32,
33, 44, 45, 58, 59, 60 และ 61 อีกดวย
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ตาม พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ระบุวา หากพืน้ ทีใ่ ดมีแนวโนม
ของปญหามลพิษทีจ่ ะรายแรง คณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติสามารถกำหนดใหเปนเขตควบคุมมลพิษ เพือ่
ควบคุม ลด และขจัดมลพิษได ซึง่ สามารถแบงการดำเนินการไดเปน 3 สวน ดังนี้
1. ทองถิน่ เรียนรแู ละหาแนวทางจัดการมลพิษ แนวทางนีค้ อื การจัดทำแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ ลดและ
ขจัดมลพิษ โดยองคกรปกครองสวนทองถิน่ ซึง่ จะไดรบั การสนับสนุนจากกรมควบคุมมลพิษ หรือ
เจาหนาที่สิ่งแวดลอมในหนวยงานอื่นๆ เสนอตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อรวมไวในแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมจังหวัด
..................................................................................................
4
Precautionary Principle ; Rio Declaration on Environment and Development 1992, Articulation 15.
5
วิเคราะหโดย ศุภกิจ นันทะวรการ นักวิจยั ดานพลังงานและอุตสาหกรรม มูลนิธนิ โยบายสุขภาวะ
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ขัน้ ตอนของการจัดทำแผนปฏิบตั กิ าร ประกอบดวย การสำรวจ เก็บขอมูล และจัดทำบัญชี
รายละเอียดเกีย่ วกับจำนวน ประเภท และขนาดของแหลงกำเนิดมลพิษตางๆ ซึง่ นาจะชวยแกปญ
 หา
เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลแหลงกำเนิดมลพิษใหชาวบานเขาถึงได
หลังจากนัน้ จึงทำการศึกษา วิเคราะห และประเมินสถานภาพมลพิษ ขอบเขตความรุนแรง
และผลกระทบตอคุณภาพสิง่ แวดลอม เพือ่ กำหนดมาตรการตางๆ ทีจ่ ำเปนและเหมาะสม ทัง้ นี้ รวม
ถึงระบบกำจัดของเสียรวม หรือระบบบำบัดน้ำเสียรวมของทางราชการ
การจัดทำแผนลดและขจัดมลพิษ จึงเปนโอกาสใหชาวมาบตาพุดมีสวนรวม
ประเมินผลกระทบ และกำหนดมาตรการขจัดมลพิษ ซึง่ ยังคงมีปญ
 หามลพิษที่
รุนแรง เชน สารอินทรียร ะเหยกอมะเร็งเกินคามาตรฐานหลายเทา โลหะหนักปนเปอ น
ในบอน้ำที่ชาวบานตองใช เนื่องจากยังไมมีระบบประปา การลักลอบทิ้งขยะพิษ
อุตสาหกรรม หรืออุบตั ภิ ยั สารเคมีทเี่ กิดขึน้ อยางสม่ำเสมอ ฯลฯ

2. การจำกัดมลพิษอยางกวดขันปองกันปญหา แนวทางนี้ผูวาราชการจังหวัด สามารถกำหนด
มาตรฐานมลพิษจากแหลงกำเนิดในเขตควบคุมมลพิษ ใหเขมงวดกวามาตรฐานซึง่ บังคับใชอยโู ดย
ทั่วไปได เชน มาตรฐานการระบายมลสารทางอากาศหรือน้ำทิ้งของโรงงาน เปนตน ในขณะที่
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอำนาจกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมสำหรับเขต
ควบคุมมลพิษ เชน คุณภาพอากาศ น้ำ เสียง ฯลฯ ใหเขมงวดกวามาตรฐานโดยทัว่ ไปได ซึง่ กอน
หนานีไ้ มสามารถดำเนินการได เนือ่ งจากไมประกาศเปนเขตควบคุมมลพิษ
3. การจัดการมลพิษทางนโยบาย แนวทางนี้ รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ โดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ สามารถขออนุมตั จิ ากคณะรัฐมนตรี ในการใชมาตรการ
คมุ ครองสิง่ แวดลอมตางๆ ไดแก
กำหนดการใชประโยชนในที่ดิน ซึ่งสามารถแกปญหาของผังเมืองที่มีการประกาศพื้นที่
อุตสาหกรรม (สีมว ง) ทับพืน้ ทีช่ มุ ชนและไมมพี นื้ ทีก่ นั ชนระหวางอุตสาหกรรมกับชุมชน ซึง่ เปนปญหา
อยางยาวนานของพื้นที่มาบตาพุดและกำลังเกิดขึ้นซ้ำรอยเดิมในพื้นที่บานฉางในปจจุบัน
หามการกระทำหรือกิจกรรมใดๆ ทีอ่ าจกอใหเกิดผลกระทบ เพือ่ แกปญ
 หาการขยายอุตสาหกรรม
ในปจจุบันที่เพิ่มความเสี่ยงในการกอมลพิษและการเกิดอุบัติภัย
นอกจากนี้ยังมีมาตรการอื่นๆ ไดแก เพิ่มความครอบคลุมในการจัดทำรายงานผลกระทบ
สิง่ แวดลอม (EIA) วางระบบการทำงานของสวนราชการทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
รวมทัง้ สามารถกำหนดมาตรการอืน่ ๆ ทีเ่ ห็นสมควรและเหมาะสมกับสภาพของพืน้ ที่

8

สกู ารพัฒนา ทีไ่ มเบียดเบียนสุขภาพ

การประกาศเขตควบคุมมลพิษในประเทศไทย
ปจจุบันคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดออกประกาศกำหนดเขตควบคุมมลพิษแลวจำนวน 17
พืน้ ที่ ใน 12 จังหวัดโดยทีใ่ นแตละพืน้ ทีอ่ าศัยขอเท็จจริงและเหตุผลในการประกาศฯ ดังตอไปนี้
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี6 และจังหวัดภูเก็ต7 เนือ่ งจากประสบปญหามลพิษทางน้ำ คุณภาพน้ำ
ชายฝงเสื่อมโทรมอยางรุนแรง เนื่องจากน้ำทิ้งจากชุมชนและน้ำทิ้งจากแหลงอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงงาน
อุตสาหกรรมและโรงแรม ปญหามูลฝอย สิง่ ปฏิกลู มีมลู ฝอยตกคางจากการเก็บขนตามสถานทีต่ า งๆ รวมทัง้ การ
กำจัดมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู ไมถกู สุขลักษณะ มีปญ
 หาอากาศและระดับเสียง ปริมาณฝนุ ละอองจากการจราจรและ
การกอสราง ปญหาทรัพยากรเสือ่ มโทรม มีการใชทดี่ นิ ไมเหมาะสม มีการรุกล้ำทีส่ าธารณะประโยชน ขาดแคลน
ระบบสาธารณูประโภค การเก็บขยะ การกำจัดมูลฝอยและการบำบัดน้ำเสีย
อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา8 เนือ่ งจากประสบปญหาคุณภาพน้ำในแหลงน้ำหลักของหาดใหญ
ซึง่ เปนแหลงน้ำดิบสำหรับการประปาของเมืองหาดใหญ และมีคณ
ุ ภาพน้ำเสือ่ มโทรมลง ทางน้ำทีไ่ หลผานชุมชน
มีสภาพเนาเสียและสงกลิ่นเหม็น ปญหามูลฝอยตกคางจากการที่ไมสามารถจัดเก็บไดหมดในแตละวัน ปญหา
มลพิษทางอากาศและเสียง ฝนุ ละอองในอากาศ กาซคารบอนมอนนอกไซดในอากาศ และระดับเสียงในชุมชน
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา9 เนือ่ งจากประสบปญหามลพิษทางน้ำ คุณภาพน้ำในทะเลสาป
สงขลาและคลองตางๆ ในเขตเทศบาลเสือ่ มโทรม อันเกิดจากน้ำทิง้ จากบานเรือน ชุมชน และทาเทียบเรือทีไ่ มได
บำบัดกอนปลอยทิ้ง
หมเู กาะพีพี ตำบลอาวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี10่ เนือ่ งจากประสบปญหาการเสือ่ มโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม เนือ่ งจากหมเู กาะพีพเี ปนแหลงทองเทีย่ วทีเ่ ปนเปาหมายหลักแหงหนึง่ ของ
นักทองเทีย่ ว มีผลทำใหสภาพแวดลอมเปลีย่ นไปอยางรวดเร็ว ผปู ระกอบการบางสวนขาดการเอาใจใสตอ สภาพ
แวดลอม โดยไมมกี ารจัดการเกีย่ วกับมูลฝอยและน้ำเสียทีเ่ กิดขึน้ อยางถูกตอง รวมทัง้ น้ำเสียจากภัตตาคาร หองสวม
หองอาบน้ำของบังกะโล ไมไดรบั การจัดการอยางถูกสุชลักษณะ ทำใหเกิดสภาพทีไ่ มนา ดู และมีแนวโนมสงผล
กระทบตอคุณภาพน้ำทะเล
จังหวัดสมุทรปราการ11 เนื่องจากมีการขยายตัวของชุมชนและอุตสาหกรรมอยางรวดเร็วและไมมี
ระเบียบ รวมทัง้ ขาดการวางแผนการใชทดี่ นิ อยางเหมาะสม การจัดบริการพืน้ ฐานไมทวั่ ถึงและเพียงพอกับความ
ตองการ การควบคุมการปลอยของเสียจากโรงงานและชุมชนไมเขมงวด กอใหเกิดปญหาสภาพแหลงน้ำเนาเสีย
..................................................................................................
6
ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 1 ( พ.ศ. 2535) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2535
7
ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 2 ( พ.ศ. 2535) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2535
8
ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 4 ( พ.ศ. 2535) ลงวันที่ 10 กันยายน 2535
9
ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 5 ( พ.ศ. 2535) ลงวันที่ 10 กันยายน 2535
10
ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 6 ( พ.ศ. 2535) ลงวันที่ 10 กันยายน 2535
11
ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ( พ.ศ. 2537) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2537
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จนถึงระดับวิกฤต คุณภาพอากาศในบางพืน้ ทีอ่ ยใู นระดับต่ำกวามาตรฐาน มีมลู ฝอยและของเสียตกคางประมาณ
รอยละ 80 เนือ่ งจากไมมรี ะบบเก็บขนทีม่ ปี ระสิทธิภาพและไมมกี ารกำจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ตลอดจน
ขาดแคลนบุคลากรในการดำเนินการดานการจัดการสิ่งแวดลอม
จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร และนครปฐม12 ประสบปญหาสิง่ แวดลอมเพราะมีการขยาย
ตัวของชุมชนและอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว ขาดการวางแผนการใชทดี่ นิ ทีเ่ หมาะสม การบริการพืน้ ฐานไมทวั่ ถึง
เพียงพอ ไมมกี ารควบคุมการปลอยของเสียจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมอยางเขมงวดพอ กอใหเกิดปญหา
สิง่ แวดลอม ไดแกมลพิษทางน้ำ ไมมรี ะบบบำบัดทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิภาพ ปญหามลพิษทางอากาศและ
เสียง ปญหาฝุนละอองและเสียงรบกวน ปญหาการจัดการมูลฝอยซึ่งไมถูกตองตามหลักสุขาภิบาล ของเสีย
อันตรายถูกทิ้งปะปนกับมูลฝอยทั่วไป
อำเภอบานแหลม อำเภอทายาง อำเภอชะอำ และอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี อำเภอ
หัวหิน และอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ13 กำลังประสบปญหาสิง่ แวดลอมเนือ่ งจากการขยายตัว
ของชุมชน การพัฒนากิจกรรมตางๆ และการสรางสิง่ ลวงล้ำลำน้ำหรือสิง่ กีดขวางการไหลของน้ำทะเล เกิดปญหา
มลพิษทางน้ำ การกัดเซาะชายฝงทะเล ปญหาการจัดการมูลฝอย ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ธรรมชาติ
ตำบลหนาพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี14 เนือ่ งจากพืน้ ทีต่ ำบลหนาพระลาน
มีการดำเนินกิจกรรมโรงงานอุตสาหกรรมโมบด ยอยหิน และเหมืองหิน ทีเ่ ปนแหลงกำเนิดของฝนุ ขนาดเล็กจำนวน
มาก รวมทั้งการบรรทุกขนสงหิน การตกหลนของเศษหินบนถนน สงผลใหมีปริมาณฝุนละอองที่ระบายออกมา
สูบรรยากาศมีความเขมขนสูงเกินมาตรฐานที่กำหนด

จะเห็นไดวา เขตควบคุมมลพิษในหลายพืน้ ทีเ่ ปนแหลงทองเทีย่ ว เชน พัทยา ภูเก็ต โดยมีการประกาศมาแลว
นับ 10 ป ไมพบวามีการทองเที่ยวลดลง นอกจากนั้นไมเคยปรากฏวาการประกาศเขตควบคุมมลพิษ
จะกระทบตอการผลิตและการตลาดสินคาเกษตร จากการวิเคราะหอตั ราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของพีน้ ทีท่ มี่ กี ารประกาศเขตควบคุมมลพิษกอนหนาประกาศเทียบกับ 5 ปหลังประกาศ ปรากฏวาการ
ประกาศเขตควบคุมมลพิษในอดีตที่ผานมาไมไดสงผลกระทบตอการเติบโตของเศรษฐกิจของจังหวัด
เหลานัน้ แตอยางใด อีกทัง้ กรณีของจังหวัดสมุทรปราการและสระบุรพี บวามีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง
กวากอนที่จะประกาศเขตควบคุมมลพิษดวยซ้ำไป15
..................................................................................................
12
ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ( พ.ศ. 2538) ลงวันที่ 25 เมษายน 2538
13
ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 13 ( พ.ศ. 2539) ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2539
14
ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 23 ( พ.ศ. 2547) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2547
15
เดชรัต สุขกำเนิด ผอู ำนวยการศูนยประสานงานการพัฒนาระบบและกลไก HIA สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ สรุปจาก
เวทีเสวนาสือ่ มวลชน "สุขภาวะกับการประกาศเขตควบคุมมลพิษ กรณี มาบตาพุด" วันที่ 6 มีนาคม 2552 ทีส่ ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ
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เขตควบคุมมลพิษกับเศรษฐกิจระยองยัง่ ยืน
การประกาศเขตควบคุมมลพิษทีม่ าบตาพุดนัน้ ไมไดเปนการจำกัดการลงทุน แตตอ งการการลงทุนแบบ
ใหม ที่สรางสรรคกวาเดิมคือเปนการลงทุนที่พัฒนาเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การพัฒนาที่มุงเนนแต
อุตสาหกรรมขนาดใหญ ทำใหเศรษฐกิจจังหวัดระยองตองขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมถึงรอยละ 79 อันเปน
อุตสาหกรรมหนัก อาทิ ปโตรเคมี โรงไฟฟาขนาดใหญ เหล็ก ฯลฯ ซึง่ เปนอุตสาหกรรมทีม่ กี ารนำเขาปจจัยการ
ผลิตสูง ใชทรัพยากรน้ำ พลังงานมาก และกอมลพิษสูงเปนเงาตามตัวเชนกัน แตกลับมีสดั สวนการจางงานนอย
และผลกำไรกระจุกอยทู กี่ ลมุ ทุนผปู ระกอบการรายใหญและอุตสาหกรรมหนักเหลานีก้ ไ็ ปเบียดขับภาคเศรษฐกิจ
อื่นคือภาคเกษตรและประมง การทองเที่ยวและการบริการ ชนิดที่เรียกวาระบบเศรษฐกิจแบบ "รวยกระจุก
จนกระจาย"
การดำเนินมาตรการเพือ่ ลดและขจัดมลพิษ เปนโอกาสสำคัญในการสรางงาน เนือ่ งจากการลงทุนในเทคโนโลยี
สะอาด การอนุรกั ษพลังงาน รวมถึงพลังงานหมุนเวียน มีสดั สวนการนำเขานอยกวา กอใหเกิดการหมุนเวียน
และทวีคูณในระบบเศรษฐกิจของระยองและของประเทศมากกวา และที่สำคัญ กอใหเกิดการจางงาน
มากกวา โดยเฉพาะการรองรับแรงงานทีก่ ำลังตกงาน อันเปนการสรางงานอยางยัง่ ยืนในระยะยาว
ระยองตองการการลงทุนอยางมากทีจ่ ะแกปญ
 หา แตทงั้ นีไ้ มใชการลงทุนเพียงเพือ่ ผลประโยชนในภาค
ธุรกิจ แตการลงทุนที่ระยองจะตองเปนการลงทุนที่จะใหผลตอบแทนแกสังคม วันนี้ประชาชนชาวระยองกำลัง
เรียกรองของการประกาศเขตควบคุมมลพิษ มันหมายถึงการเรียกรองความเอาจริงเอาจังและความเขมงวดในการ
บังคับใชกฎหมายของภาครัฐ ไมไดพดู วาใครผิดใครตองจายชดเชย แตเปนการเรียกรองที่วาเมื่อไหรจะเอาจริง
เอาจังกับปญหาสุขภาพ คุณภาพชีวติ ทีพ่ วกเขาเผชิญอยู
การประกาศเขตควบคุมมลพิษไมใชอะไรที่ซับซอน ที่จริงเปนเพียงแคเพิ่มอำนาจใหทองถิ่นเขามามี
สวนรวมในการจัดทำแผนในการจัดการปญหาคุณภาพชีวติ ของคนในทองถิน่ ใหดขี นึ้ เพือ่ ใหผลตอบแทนแกสงั คม
คนระยอง ใหสามารถลดและขจัดมลพิษไดจริงๆ ซึง่ จะสงผลกระทบตอชีวติ ของประชาชน รวมทัง้ การฟน ฟูฐาน
ทรัพยากรทีด่ นิ น้ำ และทะเล จะสงผลดีตอ ภาคเกษตรและประมง ซึง่ ประชาชนสวนใหญของระยองยังคงประกอบ
อาชีพเหลานี้
เราจึงตองทำความเขาใจเสียใหมวาการประกาศเขตควบคุมมลพิษไมใชการทำลายบรรยากาศการ
ลงทุน หากแตเปนเปนสรางบรรยากาศใหมทดี่ กี วา ยัง่ ยืนกวา ลดภาวะความกดดันและขัดแยงในสังคม สรางระบบ
เศรษฐกิจทีเ่ ปนธรรมในทางสังคม สิง่ แวดลอม สุขภาวะ ในจังหวัดระยอง และสรางมิตแิ หงการพัฒนาใหมในสังคม
ไทย มันมิใชการยอมรับผิดหรือความพายแพของภาคอุตสาหกรรม หากแตเปนการกาวสสู งั คมคุณภาพใหมทมี่ ี
การยอมรับเคารพตอสิทธิในการดำรงอยใู นสังคม สิง่ แวดลอม ทีเ่ อือ้ ตอสุขภาวะ ทีใ่ ครๆ ก็อยากได
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ชาวระยองเสนออะไรตอการลดและขจัดมลพิษ
"ในมุมมองของแพทย การประกาศเขตควบคุมมลพิษในวันนีถ้ อื วาชาไปดวยซ้ำ เพราะมีความเขาใจใน
มุมมองตอชีวิตของประชาชน หากจะตองเลือกระหวางจะเอาเงินหรือเอาสุขภาพ ถามองในเศรษฐกิจอาจจะ
ไมคมุ คา แตหากมองใหลกึ ในเชิงของเศรษฐศาสตร การไดเงินมาจากภาคลงทุนอุตสาหกรรม อาจตองเสียเงินไป
ในการรักษาคนปวยไข ทีม่ ปี ริมาณสะสมมากขึน้ เรือ่ ยๆ อาจจะไมคมุ คา"16
การประกาศเขตควบคุมมลพิษ ที่แทจริงไมใชเพียงมาตรการทางกฎหมายหากแตเปนการ
สรางแนวทางการลดและขจัดมลพิษ โดยมีหัวใจสำคัญอยูที่กระบวนการเรียนรูและการเสริมสราง
ขีดความสามารถใหกับภาคประชาสังคม ในการดูแล แกไข และปองกันปญหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพในสังคมหรือชุมชน
ดังนัน้ หากมีการประกาศเขตควบคุมมลพิษ เทศบาลมาบตาพุดซึง่ จะรับผิดชอบการจัดทำแผน
ลดและขจัดมลพิษ ไมอาจจะละทิง้ หัวใจนีน้ นั่ คือสรางการมีสว นรวมของประชาชนอยางเปนระบบและ
เปนขัน้ เปนตอน ตัง้ แตการเก็บขอมูลแหลงกำเนิดมลพิษ การวิเคราะหปญ
 หาและประเมินผลกระทบ และการ
กำหนดมาตรการที่เหมาะสม โดยทบทวนปญหาและขอจำกัดในการเปดเผยขอมูลและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในกรณีการจัดทำแผนฯ ในชวงป 2550
กระบวนการจัดทำและดำเนินการตามแผนลดและขจัดมลพิษ ควรสนับสนุนการเรียนรูและเสริม
สรางขีดความสามารถทีจ่ ำเปนตอการดูแลปญหาผลกระทบตอสิง่ แวดลอมและสุขภาพ เชน การควบคุม
และตรวจสอบมลพิษ การเฝาระวังทางสิง่ แวดลอมและสุขภาพ ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ และชุมชน
องคประกอบที่สำคัญของการจัดทำแผนและดำเนินการคือ การเปดเผยขอมูลมลพิษ ความเสี่ยง และ
ผลกระทบ รวมถึงการเผยแพรวธิ ปี อ งกันผลกระทบและการสรางเสริมสุขภาพในภาวะมลพิษใหประชาชน
เขาใจ รวมทัง้ ควรมีการจัดตัง้ ศูนยขอ มูลสิง่ แวดลอมและสุขภาพของภาคประชาชนและมีการจัดทำรายงาน
ประจำปเผยแพรอยางตอเนื่อง17
ทีผ่ า นมาบทเรียนจากภาวะกดดันทางสิง่ แวดลอม ความเสือ่ มโทรมของสุขภาพ ทำใหคนทีร่ ะยอง รวม
ถึงคนไทยทัง้ ประเทศไดเรียนรจู ากประสบการณมาบตาพุด และจากกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดและจังหวัดระยอง ที่มีการสรางกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ความเห็น และขอหวงกังวลของภาคสวนตางๆ ตลอดจนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ทำใหไดขอ
เสนอทางนโยบายที่สำคัญซึ่งควรจะนำไปพิจารณาประกอบการจัดทำแผนลดและขจัดมลพิษ รวมทั้งหมด 14
ประเด็น18 ไดแก
..................................................................................................
16
นพ.สมเกียรติ ศิรริ ตั นพฤกษ รองผอู ำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สรุปจากเวทีเสวนา
สือ่ มวลชน "สุขภาวะกับการประกาศเขตควบคุมมลพิษ กรณี มาบตาพุด" วันที่ 6 มีนาคม 2552 ทีส่ ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
17
ขอมูลโดย คุณศุภกิจ นันทะวรการ นักวิจยั ดานพลังงานและอุตสาหกรรม มูลนิธนิ โยบายสุขภาวะ
18
ขอมูลเพิ่มเติม ดูในหนังสือ อนาคตระยอง เสนทางสูสังคมสุขภาพ พิมพเผยแพรโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
พิมพครัง้ ที่ 1 ธันวาคม 2551
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1. การกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยอง จะตองใหความสำคัญกับมิตทิ างสุขภาพ โดยควร
ใหสำคัญเทาเทียมหรือมากกวามิติทางเศรษฐกิจ รวมถึงตองพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อตอ
การมีสุขภาพ
2. แนวทางการพัฒนาของรัฐเนนการขยายอุตสาหกรรมตามแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะ
ที่ 3 ในปจจุบันนั้น ขัดแยงกับวิสัยทัศนการพัฒนาของชาวระยอง ดังนั้นควรดำเนินการจัดตั้ง
คณะกรรมการ อันประกอบดวย ภาครัฐ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ภาคเอกชน ภาควิชาการ
และภาคประชาสังคม เพือ่ ทบทวนแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองในปจจุบนั และเสนอแนวทาง
การพัฒนาจังหวัดระยองทีเ่ อือ้ ตอสุขภาพ สนับสนุนใหคณะกรรมการดังกลาว ไดเขารวมกระบวน
การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดระยอง ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่
7) พ.ศ. 2550 รวมถึงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาจังหวัดระยอง เชน
แผนพัฒนาภาค หรือแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3
3. ทบทวนแกไขผังเมืองทีป่ ระกาศพืน้ ทีส่ มี ว งซึง่ เปนพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรมทีป่ ระกาศใชทบั ซอนกับพืน้ ที่
ชุมชนในปจจุบนั โดยกำหนดใหมพี นื้ ทีก่ นั ชน (Buffer Zone) สำหรับพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรม โดยใหมี
ขบวนการมีสว นรวมในการตัดสินใจ มีความโปรงใส เปดเผยตอสาธารณะ
4. เนือ่ งจากทรัพยากรน้ำในจังหวัดระยองมีแนวโนมทีจ่ ะขาดแคลน ขณะทีก่ ารจัดการทรัพยากรน้ำ
ระหวางภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมไมเปนธรรม ดังนั้นตองเพิ่มบทบาทและอำนาจการ
จัดการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการลุมน้ำใหมากขึ้น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีสว นในการจัดการน้ำอยางเปนรูปธรรม มีการจัดการและเผยแพรองคความรแู ละระบบขอมูลน้ำ
ในภาพรวมของจังหวัดระยองและภาคตะวันออก เพือ่ ใหประชาชนสามารถติดตามการจัดการน้ำ
ในพื้นที่ไดโดยงายและทันทวงที เรงแกปญหามลพิษทางน้ำ ทั้งการปนเปอนน้ำฝน น้ำผิวดิน
น้ำใตดนิ และน้ำทะเล นำมาตรการจัดการดานความตองการใช (Demand Side Management)
รวมถึงมาตรการราคา มาประยุกตใชอยางจริงจัง เพือ่ ลดความตองการใชน้ำทีไ่ มมปี ระสิทธิภาพ
ของภาคอุตสาหกรรมลง และแบงสรรผลประโยชนจากการขายน้ำในพื้นที่จังหวัดระยอง ใหแก
องคการปกครองสวนทองถิน่ และจัดสรรงบประมาณเพือ่ จัดตัง้ กองทุนการอนุรกั ษทรัพยากรพืน้ ที่
ลมุ น้ำ ตัง้ แตตน -ปลายน้ำ
5. เนื่องจากปญหาความบกพรองในการจัดเก็บภาษีและการจัดสรรงบประมาณในปจจุบัน ทำให
จังหวัดระยองไมอาจจัดเก็บภาษีและนำมาพัฒนาบริการพืน้ ฐานและการลงทุนทางสังคม และการ
ปกปองคมุ ครองสิง่ แวดลอมและสุขภาพไดอยางทีค่ วรจะเปน ดังนัน้ หนวยงานรัฐทีเ่ กีย่ วของไดแก
กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม ควรรวมกันพิจารณาปรับปรุงระบบและมาตรการการคลัง โดย
5.1 ใหโรงงานและภาคธุรกิจที่ดำเนินการในจังหวัดระยองตองเสียภาษีในจังหวัดระยอง
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5.2 ทบทวนการใหสทิ ธิพเิ ศษทางภาษีสำหรับโรงงานใหม เพราะเปนการเพิม่ จำนวนโรงงานใหม
เกิดขึ้นเปนจำนวนมากแลว
5.3 นำมาตรการทางภาษีสงิ่ แวดลอมมาบังคับใชอยางจริงจัง โดยตัง้ กองทุนสิง่ แวดลอม เพือ่ ให
จังหวัดระยองมีทรัพยากรในการจัดหาบริการสาธารณะ การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอม และในการพัฒนาตามวิสยั ทัศนของชาวระยอง
5.4 จัดสรรงบประมาณในการลงทุนทางสังคม ตองเปดโอกาสใหภาคประชาสังคมเขามีสว นรวม
ในการจัดสรรงบประมาณ และระดมทุนและทรัพยากรเพือ่ การฟน ฟูทนุ ทางสังคมรวมกัน
5.5 ควรทบทวนแนวทางการจัดตั้งและการใชประโยชนจากเงินกองทุนพัฒนาชุมชนตางๆ ที่
จัดตัง้ ขึน้ โดยภาคอุตสาหกรรมและโรงไฟฟา เพราะประสบการณทผี่ า นมา ไดทำใหเกิดความ
แตกแยกภายในชุมชน และยังมีการใชเงินทีข่ าดประสิทธิภาพ
6. ในระหวางที่รัฐบาลและหนวยงานตางๆ ดำเนินการทบทวนและปรับแนวทางการพัฒนาจังหวัด
ระยอง (ตามขอ 2) การวางและจัดทำผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยอง
ฉบับใหม (ตามขอ 3) และการปรับระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ (ตามขอ 4) รัฐบาลควรชะลอ
การขยายและการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมใหมในพืน้ ทีม่ าบตาพุดและบานฉาง โดยหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ ไมควรอนุมตั ิ อนุญาต หรือใหความเห็นชอบการขยายโรงงานอุตสาหกรรม โดยตอง
วางแนวทางและกระบวนการตัดสินใจในการใหอนุมัติ/อนุญาต/ใหความเห็นชอบใหมใหเปนไป
ตามมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึง่ จะตองมี ก) การประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ ข) การรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ และ ค) การใหความ
คิดเห็นขององคกรอิสระดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ กอนการดำเนินการ
ทั้งนี้ การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพจะตองเปนกระบวนการที่โปรงใส และ
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมอยางแทจริง อยางนอยที่สุดในการกำหนดประเด็นการ
ศึกษา (Public scoping) และในการมีสวนศึกษาและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบของ
ตนเองประกอบการพิจารณา และในการทบทวนรางรายงาน (Public review) กอนทีจ่ ะมีการให
ความเห็นชอบตอรางรายงานดังกลาว
7. คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ควรเสนอและสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เชน
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย รวมกัน
ดำเนินการเปดเผยขอมูลผลกระทบทางสุขภาพจากอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในพืน้ ที่
มาบตาพุดและอำเภอบานฉาง เชน รางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่ แวดลอม การประเมิน
ศักยภาพการรองรับมลพิษ รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน ทำเนียบการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษ แผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เปนตน รวมถึงตองเผยแพรวธิ ปี อ งกันผลกระทบและวิธกี ารสรางเสริมสุขภาพในภาวะ
มลพิษใหประชาชนทราบอยางทัว่ ถึง โดยเร็ว และตอเนือ่ ง ทัง้ นี้ โดยใหสำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ และกรมสงเสริมคุณภาพสิง่ แวดลอม เปนผปู ระสานงานกัน เพือ่ ใหเปนไปตาม
มาตรา 10 แหงพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550
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8. หนวยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วของไดแก การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ และ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำแผนและกฎการปฏิบตั กิ าร (Rules of Engagement)
สำหรับปองกันและบรรเทาอุบตั ภิ ยั จากอุตสาหกรรม โดยมีการเปดเผยขอมูลความเสีย่ งของสาร
เคมีตา งๆ ทีใ่ ชในอุตสาหกรรมในแตละพืน้ ทีใ่ หประชาชนรับรแู ละเขาใจ และตองใหความสำคัญ
กับการมีสว นรวมขององคกรปกครองสวนทองถิน่ สหภาพแรงงานหรือองคกรของพนักงาน องคกร
สาธารณกุศล และประชาชนในพืน้ ที่ ในการจัดทำแผนปองกันและบรรเทาอุบตั ภิ ยั สารเคมีระดับ
จังหวัด ตามมาตรา 16 และมาตรา 17 ของพระราชบัญญัตปิ อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.
2550 และการมีสว นรวมในการฝกซอมปฏิบตั กิ ารตามแผนฯ และกฎการปฏิบตั กิ ารอยางทัว่ ถึงและ
สม่ำเสมอ เนือ่ งจากในปจจุบนั ประชาชนในพืน้ ทีจ่ ำนวนมากยังไมมโี อกาสในการเขารวมกำหนด
แผนและฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาอุบัติภัย
9. เนือ่ งจากในปจจุบนั ไมมกี ลไกใดๆ ทีเ่ ปนอิสระ และมีบทบาทหนาทีเ่ ฉพาะ สำหรับติดตามตรวจสอบ
ผลของการแกไขปญหาผลกระทบจากอุตสาหกรรม และจัดการความขัดแยงดวยสันติวธิ ี ดังนัน้
ควรสนับสนุนใหมกี ารศึกษาและแสวงหาแนวทางในการจัดตัง้ กลไกผตู รวจการสำหรับการปองกัน
และแกไขผลกระทบทางสุขภาพ โดยเปนองคกรกลาง หรือเปนองคกรกึ่งตุลาการ ที่ไดรับการ
ยอมรับจากทั้ง 5 ภาคสวน ไดแก ภาครัฐ ภาคองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ภาคเอกชน ภาค
วิชาการ และภาคประชาสังคม และเปนองคกรทีม่ คี วามเปนอิสระ ทำหนาทีว่ เิ คราะห ตรวจสอบ
และเปดเผยขอมูลกับประชาชน และมีอำนาจตรวจสอบและถวงดุลหนวยงานตางๆ ของภาครัฐ
ทีร่ บั ผิดชอบแกไขปญหาผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมถึงใหขอ เสนอแนะตอรัฐบาล
และหนวยงานตางๆ ทั้งนี้ เพื่อใหการแกไขปญหามีประสิทธิภาพ ทันทวงที และครอบคลุมทุก
ประเด็นปญหา และเพื่อสนับสนุนการจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี โดยควรผนวกเขาไวเปน
สวนหนึ่งในการปรับปรุงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
10. ในการปองกันและแกไขปญหาทางสังคม โดยเฉพาะปญหาเด็กและเยาวชน หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ตองดำเนินการรวมกับหนวยงานในพืน้ ที่ เพือ่ จัดใหมรี ะบบเครือขายเฝาระวังเด็กและเยาวชนกลมุ
พิเศษ (เชน เด็กขามชาติ เด็กเรรอ น เด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอดส เด็กในสถานพินจิ ฯ และเด็กแคมป เปนตน)
และระบบการเฝาระวังสื่อที่เปนพิษภัยตอเด็กและเยาวชน มีกลไกสนับสนุนการลงทุนในการ
พัฒนาพืน้ ทีด่ แี ละกิจกรรมของเด็กและเยาวชน เพือ่ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
วิทยาการทีเ่ หมาะสม และความรักถิน่ ฐานของเด็กและเยาวชนในจังหวัดระยอง สนับสนุนใหเกิด
การลงทุนทางสังคม ทัง้ การลงทุนทางการศึกษา สุขภาพ สวัสดิการ และวัฒนธรรม โดยจะตองมี
การปรับปรุงระบบและมาตรการทางการคลังเพือ่ ใหรองรับการเพิม่ การลงทุนทางสังคม และการ
ฟน ฟูวฒ
ั นธรรมและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และนำวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ มาใชเปนแนวทาง
หลักในการพัฒนาจังหวัดระยอง
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15

11. เพือ่ ใหแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองมีความโปรงใสและมีความรับผิดชอบตอสังคม ควรสนับสนุน
ใหมีการจัดตั้งศูนยขอมูลสิ่งแวดลอมและสุขภาพของภาคประชาชน และมีการจัดทำรายงาน
ประจำปเกีย่ วกับสิง่ แวดลอม สังคม และสุขภาพของประชาชนจังหวัดระยองเปนประจำทุกป โดย
ใหภาคประชาชนเขามามีสว นรวมอยางเต็มที่ รวมถึงนำขอมูลและขอเสนอแนะในรายงานดังกลาว
มาใชในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตรจงั หวัดและกลมุ จังหวัด ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
12. ใหหนวยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วของเชน การประปาสวนภูมภิ าค กระทรวงสาธารณสุข ประสานงานกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อจัดใหมีบริการทางสังคม ซึ่งเปนความจำเปนขั้นพื้นฐานใหกับ
ประชาชนอยางเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบบริการทางสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับอนามัย
สิง่ แวดลอมและอาชีวอนามัย และระบบน้ำประปาในชุมชนมาบตาพุด เพือ่ ไมใหเปนภาระและเปน
ความเสี่ยงทางสุขภาพแกประชาชนผูไดรับผลกระทบ โดยเฉพาะประชาชนที่ไดรับมลพิษและ
ความเจ็บปวยทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการไดรบั มลพิษ และประชาชนทีไ่ มสามารถใชน้ำฝนและน้ำจากบอ
น้ำตืน้ ในการอุปโภคและบริโภคได เนือ่ งจากการปนเปอ นของโลหะหนัก
13. ในการดำเนินการตามขอเสนอแนะเชิงนโยบายตางๆ ขางตน จำเปนตองดำเนินการโดยผาน
กระบวนการตัดสินใจทีโ่ ปรงใสและมีสว นรวม ดังนัน้ จึงจำเปนทีจ่ ะตองพัฒนาหลักการหรือกรอบ
แนวทางของกระบวนการตัดสินใจที่โปรงใส มีสวนรวม และมีธรรมาภิบาล เชน การตัดสินใจที่
เกี่ยวของจะตองมีการแจงกรอบเวลาและทางเลือกในการตัดสินใจใหสาธารณชนทราบลวงหนา
ตองมีชองทางใหประชาชนเสนอความเห็นตอรางการตัดสินใจและตองมีการตอบขอความเห็น
ดังกลาว ตองมีการบันทึกและนำเสนอเหตุผลในการตัดสินใจเพือ่ ใหสาธารณชนทราบอยางชัดเจน
เปนตน และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนตองมีสวนรวมตั้งแตเริ่มตนจนถึงกระบวนการ
ตัดสินใจในขั้นสุดทาย
14. สงเสริมใหประชาสังคมมีสว นรวมในการนำเสนอขอเสนอแนะทางนโยบาย คือ การพัฒนากระบวน
การเรียนรรู ว มกันของสังคมอยางตอเนือ่ ง โดยควรสนับสนุนใหภาคประชาสังคมในจังหวัดระยองติด
ตามความเคลือ่ นไหวทางนโยบายทีเ่ กีย่ วของอยางใกลชดิ และมีสว นรวมในกระบวนการนโยบาย
ในทุกโอกาสและทุกชองทางที่เปนไปได รวมถึงการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพดาน
ตางๆ โดยผานกระบวนการมีสว นรวมของประชาชนและภาควิชาการในพืน้ ที่ สนับสนุนการพัฒนา
องคความรแู ละขีดความสามารถทีจ่ ำเปนตอการดูแลปญหาผลกระทบทางสิง่ แวดลอมและสุขภาพ
เชน การควบคุมและตรวจสอบมลพิษ การเฝาระวังทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน จัดใหมีกระบวนการเรียนรูรวมกันอยาง
ตอเนือ่ ง โดยขณะนีเ้ ครือขายประชาชนภาคตะวันออกเตรียมจัดตัง้ "มหาวิทยาลัยมาบตาพุด" เพือ่
จัดระบบการเรียนรแู ละการศึกษาสำหรับภาคประชาชนอยางตอเนือ่ ง นอกจากนี้ ยังควรพิจารณา
จัดตั้ง "พิพิธภัณฑมลพิษและโรคจากการพัฒนา" เพื่อเปนแหลงศึกษาเรียนรูสำหรับประชาชน
ทั่วไปตอไป
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บทสงทาย
บทเรียนจาก มินามาตะ ประเทศญี่ปุน ที่มีการปนเปอนสารปรอทในอาว จนเปนเหตุใหประชาชน
เจ็บปวยลมตายเปนจำนวนมาก ปญหาก็สะสมเรือ้ รังมานานนับสิบปกวาจะไดรบั การเยียวยา แตวนั นี้ มินามาตะ
เปนพืน้ ทีด่ งู านดานสิง่ แวดลอมของคนทัว่ โลก และคนมินามาตะจำนวนหนึง่ ก็ออกเดินทาง เอาชีวติ ของตนไปเปน
บทเรียน เตือนคนทัว่ โลก โดยเฉพาะในเมืองทีม่ คี วามเสีย่ งจากการพัฒนาอุตสาหกรรม มิใหซ้ำรอย คนมินามาตะ
ที่เคยเจ็บปวดมากอน
คนมินามาตะ เคยมาเยีย่ มและแลกเปลีย่ นบทเรียนกับคนไทย และเคยไปหาคนระยองทีพ่ นื้ ทีม่ าบตาพุด
มาแลว บทเรียนสำคัญทีเ่ ราไดรบั คือ จุดเริม่ ตนของการแกไขปญหาอยางจริงจังและเปนระบบมาจาก
การทีท่ กุ ภาคสวนโดยเฉพาะผนู ำในภาคนโยบายยอมรับวานีเ่ ปนปญหา มันเกิดปญหาขึน้ แลวจริงๆ ที่
เราจะตองรวมกันแกไขอยางจริงจัง ยอมรับในผลการวินจิ ฉัยทางการแพทย ทีเ่ รียกกันวาโรคมินามาตะ
ยอมรับวามีการปนเปอ นสารปรอทในอาวมินามาตะ ผูนำทองถิ่นออกมาขอโทษประชาชนกับการตัดสินใจ
ทีผ่ ดิ พลาด จากนัน้ ก็เริม่ ตนปดอาว ทุกภาคสวนรวมกันฟน ฟูสภาพแวดลอม เริม่ ตนสรางภาพลักษณใหกบั เมือง
ใหมทสี่ ะอาด ปราศจากมลพิษ จนปจจุบนั เปนทีด่ งู านดานการจัดการสิง่ แวดลอมแหงหนึง่ ของโลก
ปญหาอุตสาหกรรมที่มาบตาพุดและจังหวัดระยองก็เชนกัน ถึงเวลาแลวที่เราจะเริ่มตนรวมมือกัน
อยางจริงจัง กอนที่เด็กๆ ของเราจะเจ็บปวยไปมากกวานี้ กอนที่วงการแพทยไทยจะตองนิยามโรคใหมที่เรียก
ชือ่ วา "โรคมาบตาพุด"

การประกาศเขตควบคุมมลพิษ
ถือเปนจุดเริม่ ตนของรัฐบาลในการทีจ่ ะเอาจริงเอาจัง
กับการรักษาและเยียวยาชีวติ คนระยอง

