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สกูารพฒันา
ท่ีไมเบียดเบียนสุขภาพ
ประกาศเขตควบคุมมลพษิ รกัษาชวิีตคนระยอง





เราเช่ือวา คนไทยทุกคนตางตระหนักดีวา การพัฒนาอุตสาหกรรมในมาบตาพุดและพ้ืนท่ีใกลเคียง
เปนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ภายใตแผนพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออก ทีถู่กบรรจุอยใูน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิตัง้แตแผนฯ 5 ตอเน่ืองมาจนปจจบุนั ทีอ่ยรูะหวางการดำเนินงาน
ตามแผนฯ 10

แมวาพ้ืนท่ีนีจ้ะเปรยีบเสมอืนไขแดงหรอืเปนหัวใจทางเศรษฐกิจของประเทศไทย แตอกีทางหน่ึง
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับคนทองถ่ินท่ีตองใชชีวิตทางกลางมลพิษ สุขภาพถูกคุกคาม จนตองเจ็บปวยและ
เสยีชวิีตดวยโรคมะเร็งมาแลวจำนวนไมนอย ก็เปนเร่ืองท่ีเราตองตระหนัก และใหความสำคญัไมย่ิงหยอน
ไปกวากัน

"คำส่ังศาล" อาจทำใหหลายภาคสวนมีความหวงกังวลตอเน่ืองน้ีในมติทิีแ่ตกตางกัน โดยสวนหน่ึง
กลัวกระทบบรรยากาศการลงทนุ โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจเชนน้ี มจีำนวนไมนอยทีไ่มแนใจและไมรู
แนวาการประกาศเขตควบคุมมลพิษจะนำไปสกูารแกไขปญหามาบตาพุดท่ีสะสมกันมานับสบิป ไดหรือไม
อยางไร เพราะปญหาท่ีวาน้ีมหีลายมิต ิซบัซอนและทับซอนกันอย ูทัง้ปญหามลพิษทางส่ิงแวดลอมดาน
กายภาพ คอื การปนเปอนสารพิษในอากาศ น้ำ และดิน  และปญหาสังคมอตุสาหกรรม ทัง้อาชญากรรม
ปญหาเด็กเยาวชน โรคติดตอทางเพศสัมพันธ เปนตน

ศนูยประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (HIA Co-Unit)
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิจงึใชโอกาสน้ีจดัทำเอกสารน้ีขึน้เพ่ือคลีภ่าพใหเห็นวา การประกาศ
เขตควบคุมมลพิษจะชวยรักษาชีวิตคนมาบตาพุดไวไดอยางไร และหากจะแกไขปญหามาบตาพุดดวย
วิธีการน้ี เราควรมีแนวนโยบายอยางไร เพ่ือทีจ่ะปรับใหเกิดการพัฒนาท่ีสมดลุ ทัง้ทางดาน เศรษฐกิจ สงัคม
และสุขภาพ ตามท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่ 10 และถือเปนโอกาสทำความเขาใจกับสงัคมใหตืน่รู
มากกวา ตืน่ตระหนก เรียนรกูารแกไขปญหาดวยขอมลู ความร ูเหตุผล และใชกระบวนการปญญา เพ่ือให
ประเทศของเรา ดำรงอยใูนสงัคมโลกไดอยางสงางาม

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
มนีาคม 2552

คำนำ
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จดุเร่ิมตนของคำพพิากษา

"มาบตาพดุ" ถูกกำหนดใหเปนพ้ืนท่ีการพัฒนาอตุสาหกรรมหนกั อตุสาหกรรมปโตรเคมี ทีก่อมลพษิสงู
เชน โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกกาซ โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานพลาสติก โรงงานเคมีและปุยเคมี โรงไฟฟาถานหิน
ศูนยกำจัดของเสียอันตราย ทาเรืออุตสาหกรรมและลานเทกองวัตถุดิบ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเล
ตะวันออก ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติฉบบัที ่5 (พ.ศ. 2525 ถึง 2529) ทำใหมกีารขยายตัว
ของอตุสาหกรรมอยางตอเน่ืองซึง่เปนตนเหตุของมลภาวะท่ีสงผลกระทบตอสขุภาพ ทำใหเจบ็ปวย สญูเสียชวิีต
รวมถึงการเกิดภาวะขัดแยงตงึเครียด อนัเปนผลกระทบตอสขุภาวะทางสังคม1

ผลไมรสล้ำ น้ำปลารสเดด็ เกาะเสมด็...หายไป

"ผลไมรสล้ำ อุตสาหกรรมกาวหนา น้ำปลารสเดด็ เกาะเสมด็สวยหร ูสนุทรภกูวเีอก" เปนคำขวัญ
ของจังหวัดระยอง ทีส่ะทอนถึงวาเดิมนัน้สังคมระยองดำรงอยอูยางสมดุลดวย "ระบบเศรษฐกิจสามขา"  คอืมคีวาม
สมดุลในสามภาคการผลิต  อันไดแก (1) ภาคการเกษตรเพราะข้ึนชื่อดานผลไม และเปนแหลงทำการประมง
ชัน้ดี (2) ภาคการบริการ คอื การทองเท่ียวมีชายหาด  เกาะ  แหลงทองเท่ียวทางทะเลท่ีสวยหรูอยใูกลเมอืงหลวง
และ (3) ภาคอตุสาหกรรม โดยเปนอตุสาหกรรมทีส่งเสรมิการผลติภายในจงัหวดั

แตแลวการพัฒนาอุตสาหกรรมตามโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝงทะเลตะวันออกต้ังแตป 2524 เปน
ตนมา ซึง่เปนภาคอตุสาหกรรมหนกั ทำใหเปลีย่นความสมบรูณของดนิแดนชายทะเลตะวันออก และทรัพยากร
ทางทะเลท่ีสวยงาม มาเปนเขตนิคมอตุสาหกรรม ทาเรือน้ำลึก โรงไฟฟา โรงงานปโตรเคม ีฯลฯ ภาคการผลิตอืน่
ลบีเล็กหดตัวจนแทบลมสลายท้ังบรกิารและการเกษตร วันน้ีระยองจึงเปนกลายเปนเมืองเศรษฐกิจขาเดียวท่ีพ่ึงพิง
อยูกับทุนภายนอก อีกสองขาคือภาคบริการไดหดตัวลงและภาคเกษตรกรรมเหลือเพียงรอยละ 3 เกิดความ
เหล่ือมล้ำทางรายได

แมวันนี้ระยองจะมีผลิตภัณฑมวลรวมสูงท่ีสุดในประเทศ แตรายไดที่วาไมไดเขากระเปาคนสวนใหญ
แตกระจุกอยกัูบผปูระกอบการนักลงทุน คนสวนใหญกลับยากจน เด็กเยาวชนถูกท้ิงขวาง มผีตูดิโรคเอดส  มแีหลง
มัว่สมุ อนัเปนความเส่ือมโทรมทางสงัคม2

ทัง้น้ีเพราะอุตสาหกรรมกาวไกล ทำใหละทิง้ผลไมรสล้ำ น้ำปลารสเดด็ เกาะเสมด็สวยหร ู ...อัน
เปนรากฐานของระบบเศรษฐกจิท่ีสมัพนัธอยกัูบระบบนเิวศและวฒันธรรมชมุชน อกีท้ังภาคอุตสาหกรรรม
ยังผลักภาระตนทุนที่ควรรับผิดชอบไปใหสิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม ที่เปนสัดสวนของภาคเกษตรกรรม

..................................................................................................
1 ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหนังสอือนาคตระยอง เสนทางสสูงัคมสุขภาพ พิมพเผยแพรโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ, พิมพ
ครัง้ที ่1 ธันวาคม 2551.
2 สรปุคำอภปิรายของ ดร.เดชรตั สขุกำเนิด จากประชมุวชิาการเร่ือง "การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ กรณีชมุชนมาบตาพุด" ในเวที
สมชัชาสขุภาพแหงชาตคิรัง้ที ่1 พ.ศ. 2551 จดัขึน้ระหวางวันที ่11 - 13 ธันวาคม 2551 ทีอ่าคารสหประชาชาต ิกรงุเทพมหานคร
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และภาคบริการเปนผูแบกรับแทน  ทั้งน้ีเปนเพราะแนวทางพัฒนาท่ีเกิดจากการกำหนดของภายนอกท่ีมองการ
เติบโตของเศรษฐกิจอยางส้ันๆ  ไมไดมองมติดิานส่ิงแวดลอม สงัคม วัฒนธรรม  ถือเปนระบบเศรษฐกิจท่ีไมเปน
ธรรม เพราะผกูอมลพษิในภาคอตุสาหกรรมกลับไดรบัประโยชนแตคนในพ้ืนท่ีไดรบัผลตอบแทนนอยมาก ซ้ำราย
ยังเส่ียงกับภาวะมลพิษ  ถึงกระน้ันยังมขีอถกเถียงวาการพบผปูวยเปนโรคมะเร็งท่ีมาบตาพุดมากกวาพ้ืนท่ีอืน่ๆ
มาจากมลพิษอุตสาหกรรมจริงหรือ3

จะจริงหรือไมทีป่วยเพราะอุตสาหกรรมไมสำคญั  สำคัญท่ีวาคนปวยเปนมะเรง็เพ่ิมขึน้  ความตายกำลัง
คกุคามคนมาบตาพดุ  หนทางใดบางท่ีจะชวยกันหยุดย้ังเยียวยาได นัน่ตางหากคือสิง่ทีต่องถกเถียงกัน  การหยุด
ความตายยอมควรทำ มากกวาปลอยใหตายแลวคอยมาถกเถียงหาสาเหตุ เพราะสุขภาพคนควรถูกคุมครอง
มากกวาตัวเลขการลงทุน

"ชวิีต" สทิธท่ีิตองคมุครอง

มกีฏบตัรมากมายทีส่ามารถอางเพ่ือคมุครองสทิธิแหงการมชีวิีตทีด่ขีองมนษุย อนัเปนเหตุผลวาทำไม
การประกาศเขตควบคุมมลพษิทีม่าตาบพดุจงึชอบธรรมและควรดำเนนิการอยางไมตองลงัเลเพราะการประกาศ
เขตมลพิษดงักลาวจะสามารถเปนหนทางแหงการหยุดย้ังเหตุแหงความเจ็บไขไดปวยทางรางกาย ทางจิตใจ รวมถึง
สังคม และจิตวิญญาณอันบอบช้ำจากระบบเศรษฐกิจท่ีอยุติธรรมนั้นได  โดยในคำพิพากษาของศาลปกครอง
อางวา

"เพือ่การคมุครองส่ิงแวดลอม รฐัตองใชแนวทางระวังไวกอน (Precautionary Approach) อยาง
หลากหลายตามความสามารถ ในกรณีที่นาวิตกวาจะเกิดความเสียหายรายแรงจนไมอาจแกไขใหกลับคืนดีได

..................................................................................................
3 สรปุคำอภปิรายของ ดร. ทานผหูญิงสธุาวัลย เสถียรไทย จากการประชุมวชิาการเร่ือง "การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ กรณีชมุชน
มาบตาพดุ" ในเวทสีมชัชาสขุภาพแหงชาตคิรัง้ที ่1 พ.ศ. 2551 จดัขึน้ระหวางวันที ่11 - 13 ธันวาคม 2551 ทีอ่าคารสหประชาชาต ิกรงุเทพ
มหานคร

ในที่สุดศาลปกครองจังหวัดระยองก็มีคำพิพากษาในวันท่ี 3 มีนาคม 2552 ใหคณะกรรมการ
สิง่แวดลอมแหงชาติประกาศใหทองทีเ่ขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดท้ังหมด รวมทัง้ตำบลเนนิพระ
ตำบลมาบขา และตำบลทบัมา อำเภอเมอืงระยอง ทัง้ตำบล ตลอดจนทองทีต่ำบลบานฉาง อำเภอ
บานฉางท้ังตำบล เปนเขตควบคุมมลพษิเพ่ือดำเนินการควบคุม ลด และขจดัมลพษิ ตามทีก่ำหนด
ไวในกฎหมาย ทัง้น้ีใหดำเนินการใหแลวเสร็จภายในกำหนดหกสิบวันนับแตวันท่ีศาลมคีำพิพากษา
โดยอางสิทธิของชีวิตที่พึงไดรับการคุมครองในหลายประการ
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การขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตรท่ีชัดเจนแนนอนจะตองไมใชเปนเหตุผลในการผัดผอน  การดำเนิน
มาตรการโดยยึดหลกัการจายอยางมปีระสทิธิภาพ (Costs Effective Measures) เพ่ือปองกนัความเส่ือมโทรม
ดานส่ิงแวดลอม" (หลกัการปองกนัไวกอนปฏญิญาริโอวาดวยส่ิงแวดลอมและการพฒันา พ.ศ. 2535 ขอ 15)4

"บคุคลมีสทิธิในการดำรงชวีติในสิง่แวดลอมและสภาพแวดลอมท่ีเอือ้ตอสุขภาพ บคุคลมหีนาท่ี
รวมกับหนวยงานของรัฐในการดำเนินการใหเกิดสิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอมตามวรรคหน่ึง" (มาตรา 5
พระราชบัญญัตสิขุภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550)

"สทิธิของบคุคลท่ีจะมีสวนรวมกับรฐัและชมุชนในการอนรุกัษ บำรงุรกัษา และการไดประโยชน
จากทรัพยากร ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครองสงเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือใหดำรงชีวิตอยูไดอยางปกติและตอเน่ืองในสิ่งแวดลอมท่ีจะไมกอใหเกิดอันตรายตอ
สขุภาพอนามัย สวสัดภิาพ หรอืคณุภาพชีวิตของตน ยอมไดรบัความคมุครองตามความเหมาะสม

การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพ
สิง่แวดลอม ทรพัยากรธรรมชาติ และสขุภาพ จะกระทำมิได เวนแตจะไดศกึษาและประเมินผลกระทบตอคณุภาพ
สิง่แวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัดใหมกีระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผมูี
สวนไดเสียกอน รวมท้ังไดใหองคการอิสระซ่ึงประกอบดวยผแูทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ และ
ผแูทนสถาบันอดุมศกึษาท่ีจดัการศึกษาดานส่ิงแวดลอมหรอืทรพัยากรธรรมชาติ หรอืดานสุขภาพ ใหความเห็น
ประกอบกอนมีการดำเนินการดังกลาว

สทิธิของชมุชนท่ีจะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รฐัวสิาหกิจ ราชการสวนทองถ่ิน หรือองคกร
อืน่ของรฐัทีเ่ปนนิตบิคุคล เพ่ือใหปฏบิตัหินาท่ีตามบทบญัญัตนิีย้อมไดรบัความคมุครอง" (มาตรา 67 รฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550)

นอกจากน้ียังมพีระราชบัญญัตสิงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 32,
33, 44, 45, 58, 59, 60 และ 61 อกีดวย

การประกาศเขตควบคุมมลพิษ5....เพื่ออะไร

ตาม พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ระบุวาหากพ้ืนท่ีใดมแีนวโนม
ของปญหามลพิษทีจ่ะรายแรง คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาตสิามารถกำหนดใหเปนเขตควบคุมมลพษิ เพ่ือ
ควบคมุ ลด และขจดัมลพษิได ซึง่สามารถแบงการดำเนนิการไดเปน 3 สวน ดงันี้

1. ทองถ่ินเรียนรแูละหาแนวทางจัดการมลพิษ  แนวทางน้ีคอืการจดัทำแผนปฏบิตักิารเพ่ือลดและ
ขจดัมลพิษ โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึง่จะไดรบัการสนับสนุนจากกรมควบคุมมลพษิ หรือ
เจาหนาท่ีสิ่งแวดลอมในหนวยงานอื่นๆ เสนอตอผูวาราชการจังหวัดเพ่ือรวมไวในแผนจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดลอมจังหวัด

..................................................................................................
4 Precautionary Principle ; Rio Declaration on Environment and Development 1992, Articulation 15.
5 วิเคราะหโดย ศภุกิจ นนัทะวรการ นกัวิจยัดานพลังงานและอุตสาหกรรม มลูนธิินโยบายสุขภาวะ
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ขัน้ตอนของการจัดทำแผนปฏบิตักิาร ประกอบดวย การสำรวจ เก็บขอมลู และจัดทำบญัชี
รายละเอียดเก่ียวกับจำนวน ประเภท และขนาดของแหลงกำเนิดมลพิษตางๆ ซึง่นาจะชวยแกปญหา
เก่ียวกับการเปดเผยขอมูลแหลงกำเนิดมลพิษใหชาวบานเขาถึงได

หลงัจากนัน้ จงึทำการศึกษา วิเคราะห และประเมนิสถานภาพมลพิษ ขอบเขตความรนุแรง
และผลกระทบตอคณุภาพส่ิงแวดลอม เพ่ือกำหนดมาตรการตางๆ ทีจ่ำเปนและเหมาะสม ทัง้นี ้รวม
ถึงระบบกำจดัของเสยีรวม หรอืระบบบำบดัน้ำเสยีรวมของทางราชการ

2. การจำกัดมลพิษอยางกวดขันปองกันปญหา แนวทางน้ีผูวาราชการจังหวัด สามารถกำหนด
มาตรฐานมลพิษจากแหลงกำเนดิในเขตควบคุมมลพษิ ใหเขมงวดกวามาตรฐานซ่ึงบงัคบัใชอยโูดย
ทั่วไปได เชน มาตรฐานการระบายมลสารทางอากาศหรือน้ำท้ิงของโรงงาน เปนตน ในขณะท่ี
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ มีอำนาจกำหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมสำหรับเขต
ควบคมุมลพษิ เชน คณุภาพอากาศ น้ำ  เสยีง ฯลฯ ใหเขมงวดกวามาตรฐานโดยทัว่ไปได ซึง่กอน
หนาน้ีไมสามารถดำเนนิการได เน่ืองจากไมประกาศเปนเขตควบคมุมลพษิ

3. การจัดการมลพิษทางนโยบาย แนวทางน้ี รฐัมนตรกีระทรวงทรพัยากรธรรมชาตฯิ โดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาต ิสามารถขออนมุตัจิากคณะรัฐมนตร ีในการใชมาตรการ
คมุครองสิง่แวดลอมตางๆ ไดแก

กำหนดการใชประโยชนในท่ีดิน ซึ่งสามารถแกปญหาของผังเมืองที่มีการประกาศพ้ืนท่ี
อตุสาหกรรม (สมีวง) ทบัพ้ืนท่ีชมุชนและไมมพ้ืีนท่ีกันชนระหวางอตุสาหกรรมกับชมุชน ซึง่เปนปญหา
อยางยาวนานของพ้ืนท่ีมาบตาพุดและกำลังเกิดข้ึนซ้ำรอยเดิมในพ้ืนท่ีบานฉางในปจจุบัน

หามการกระทำหรือกิจกรรมใดๆ ทีอ่าจกอใหเกิดผลกระทบ เพ่ือแกปญหาการขยายอุตสาหกรรม
ในปจจุบันท่ีเพ่ิมความเสี่ยงในการกอมลพิษและการเกิดอุบัติภัย

นอกจากน้ียังมีมาตรการอ่ืนๆ ไดแก เพ่ิมความครอบคลุมในการจัดทำรายงานผลกระทบ
สิง่แวดลอม (EIA) วางระบบการทำงานของสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือประสทิธิภาพในการปฏิบตังิาน
รวมทัง้สามารถกำหนดมาตรการอืน่ๆ ทีเ่ห็นสมควรและเหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่

การจัดทำแผนลดและขจัดมลพิษ จึงเปนโอกาสใหชาวมาบตาพุดมีสวนรวม
ประเมนิผลกระทบ และกำหนดมาตรการขจัดมลพษิ ซึง่ยังคงมปีญหามลพิษที่
รนุแรง เชน สารอนิทรียระเหยกอมะเร็งเกินคามาตรฐานหลายเทา โลหะหนักปนเปอน
ในบอน้ำท่ีชาวบานตองใช เน่ืองจากยังไมมีระบบประปา การลักลอบทิ้งขยะพิษ
อตุสาหกรรม หรืออบุตัภัิยสารเคมีทีเ่กิดข้ึนอยางสม่ำเสมอ ฯลฯ
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การประกาศเขตควบคุมมลพิษในประเทศไทย

ปจจุบันคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติไดออกประกาศกำหนดเขตควบคุมมลพิษแลวจำนวน 17
พ้ืนท่ี ใน 12 จงัหวัดโดยท่ีในแตละพ้ืนท่ีอาศัยขอเท็จจรงิและเหตุผลในการประกาศฯ ดงัตอไปน้ี

เมอืงพทัยา จังหวดัชลบรุี6 และจงัหวัดภเูกต็7  เน่ืองจากประสบปญหามลพิษทางน้ำ คณุภาพน้ำ
ชายฝงเส่ือมโทรมอยางรุนแรง เน่ืองจากน้ำท้ิงจากชุมชนและน้ำท้ิงจากแหลงอื่นๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงโรงงาน
อตุสาหกรรมและโรงแรม ปญหามูลฝอย สิง่ปฏกูิล มมีลูฝอยตกคางจากการเก็บขนตามสถานท่ีตางๆ รวมทัง้การ
กำจัดมลูฝอยและส่ิงปฏิกูลไมถูกสุขลกัษณะ มปีญหาอากาศและระดับเสียง ปริมาณฝนุละอองจากการจราจรและ
การกอสราง ปญหาทรัพยากรเส่ือมโทรม มกีารใชทีด่นิไมเหมาะสม มกีารรุกล้ำท่ีสาธารณะประโยชน ขาดแคลน
ระบบสาธารณูประโภค การเก็บขยะ การกำจดัมลูฝอยและการบำบดัน้ำเสีย

อำเภอหาดใหญ จังหวดัสงขลา8  เน่ืองจากประสบปญหาคุณภาพน้ำในแหลงน้ำหลักของหาดใหญ
ซึง่เปนแหลงน้ำดิบสำหรบัการประปาของเมืองหาดใหญ และมีคณุภาพน้ำเส่ือมโทรมลง ทางน้ำท่ีไหลผานชุมชน
มีสภาพเนาเสียและสงกลิ่นเหม็น ปญหามูลฝอยตกคางจากการท่ีไมสามารถจัดเก็บไดหมดในแตละวัน ปญหา
มลพษิทางอากาศและเสียง ฝนุละอองในอากาศ กาซคารบอนมอนนอกไซดในอากาศ และระดับเสียงในชุมชน

อำเภอเมืองสงขลา จังหวดัสงขลา9  เน่ืองจากประสบปญหามลพิษทางน้ำ คณุภาพน้ำในทะเลสาป
สงขลาและคลองตางๆ ในเขตเทศบาลเส่ือมโทรม อนัเกิดจากน้ำท้ิงจากบานเรือน ชมุชน และทาเทียบเรือทีไ่มได
บำบัดกอนปลอยท้ิง

หมเูกาะพพี ีตำบลอาวนาง อำเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบี่10 เน่ืองจากประสบปญหาการเส่ือมโทรม
ของทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เน่ืองจากหมเูกาะพีพีเปนแหลงทองเท่ียวท่ีเปนเปาหมายหลักแหงหน่ึงของ
นกัทองเท่ียว มผีลทำใหสภาพแวดลอมเปลีย่นไปอยางรวดเร็ว ผปูระกอบการบางสวนขาดการเอาใจใสตอสภาพ
แวดลอม โดยไมมกีารจัดการเก่ียวกับมลูฝอยและน้ำเสียท่ีเกิดข้ึนอยางถูกตอง รวมท้ังน้ำเสียจากภัตตาคาร หองสวม
หองอาบน้ำของบังกะโล ไมไดรบัการจัดการอยางถูกสชุลกัษณะ ทำใหเกิดสภาพท่ีไมนาด ูและมีแนวโนมสงผล
กระทบตอคุณภาพน้ำทะเล

จังหวัดสมุทรปราการ11  เน่ืองจากมีการขยายตัวของชุมชนและอุตสาหกรรมอยางรวดเร็วและไมมี
ระเบียบ รวมทัง้ขาดการวางแผนการใชทีด่นิอยางเหมาะสม การจดับรกิารพ้ืนฐานไมทัว่ถึงและเพียงพอกับความ
ตองการ การควบคุมการปลอยของเสียจากโรงงานและชุมชนไมเขมงวด กอใหเกิดปญหาสภาพแหลงน้ำเนาเสีย

..................................................................................................
6 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบบัที ่1 ( พ.ศ. 2535) ลงวันท่ี 7 สงิหาคม 2535
7 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบบัที ่2 ( พ.ศ. 2535) ลงวันท่ี 7 สงิหาคม 2535
8 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบบัที ่4 ( พ.ศ. 2535) ลงวนัท่ี 10 กันยายน 2535
9 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบบัที ่5 ( พ.ศ. 2535) ลงวนัท่ี 10 กันยายน 2535
10 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบบัที ่6 ( พ.ศ. 2535) ลงวนัท่ี 10 กันยายน 2535
11 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบบัที ่9 ( พ.ศ. 2537) ลงวันท่ี 15 มนีาคม 2537
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จนถงึระดับวกิฤต คณุภาพอากาศในบางพ้ืนท่ีอยใูนระดบัต่ำกวามาตรฐาน มมีลูฝอยและของเสียตกคางประมาณ
รอยละ 80 เน่ืองจากไมมรีะบบเก็บขนท่ีมปีระสิทธิภาพและไมมกีารกำจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ตลอดจน
ขาดแคลนบุคลากรในการดำเนินการดานการจัดการสิ่งแวดลอม

จังหวัดปทุมธานี นนทบุร ีสมทุรสาคร และนครปฐม12  ประสบปญหาส่ิงแวดลอมเพราะมีการขยาย
ตวัของชมุชนและอตุสาหกรรมอยางรวดเร็ว ขาดการวางแผนการใชทีด่นิท่ีเหมาะสม การบรกิารพ้ืนฐานไมทัว่ถึง
เพียงพอ ไมมกีารควบคมุการปลอยของเสยีจากชมุชนและโรงงานอตุสาหกรรมอยางเขมงวดพอ กอใหเกิดปญหา
สิง่แวดลอม ไดแกมลพษิทางน้ำ ไมมรีะบบบำบดัทีเ่หมาะสม และมปีระสทิธิภาพ ปญหามลพษิทางอากาศและ
เสียง ปญหาฝุนละอองและเสียงรบกวน ปญหาการจัดการมูลฝอยซึ่งไมถูกตองตามหลักสุขาภิบาล ของเสีย
อันตรายถูกท้ิงปะปนกับมูลฝอยทั่วไป

อำเภอบานแหลม อำเภอทายาง อำเภอชะอำ และอำเภอเมอืงเพชรบรุ ีจังหวดัเพชรบรุ ีอำเภอ
หัวหนิ และอำเภอปราณบรุ ี จังหวดัประจวบครีขีนัธ13  กำลังประสบปญหาส่ิงแวดลอมเนือ่งจากการขยายตัว
ของชมุชน การพัฒนากิจกรรมตางๆ และการสรางสิง่ลวงล้ำลำน้ำหรอืสิง่กีดขวางการไหลของน้ำทะเล เกิดปญหา
มลพิษทางน้ำ การกัดเซาะชายฝงทะเล ปญหาการจัดการมูลฝอย ปญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากร
ธรรมชาติ

ตำบลหนาพระลาน อำเภอเฉลมิพระเกยีรติ จังหวดัสระบรุี14  เน่ืองจากพ้ืนท่ีตำบลหนาพระลาน
มกีารดำเนินกิจกรรมโรงงานอตุสาหกรรมโมบด ยอยหิน และเหมืองหนิ ทีเ่ปนแหลงกำเนิดของฝนุขนาดเล็กจำนวน
มาก รวมทั้งการบรรทุกขนสงหิน การตกหลนของเศษหินบนถนน สงผลใหมีปริมาณฝุนละอองที่ระบายออกมา
สูบรรยากาศมีความเขมขนสูงเกินมาตรฐานท่ีกำหนด

..................................................................................................
12 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบบัที ่11 ( พ.ศ. 2538) ลงวนัท่ี 25 เมษายน  2538
13 ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาต ิฉบบัที ่13 ( พ.ศ. 2539) ลงวนัท่ี 8 พฤศจกิายน  2539
14 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบบัที ่23 ( พ.ศ. 2547) ลงวนัท่ี 13 สงิหาคม  2547
15 เดชรตั  สขุกำเนิด ผอูำนวยการศนูยประสานงานการพัฒนาระบบและกลไก HIA สำนกังานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิ สรปุจาก
เวทีเสวนาส่ือมวลชน "สขุภาวะกับการประกาศเขตควบคุมมลพษิ กรณี มาบตาพุด" วันท่ี 6 มนีาคม 2552 ทีส่ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ

จะเห็นไดวาเขตควบคมุมลพษิในหลายพืน้ท่ีเปนแหลงทองเทีย่ว เชน  พัทยา ภูเก็ต โดยมกีารประกาศมาแลว
นับ 10 ป ไมพบวามีการทองเท่ียวลดลง นอกจากน้ันไมเคยปรากฏวาการประกาศเขตควบคุมมลพิษ
จะกระทบตอการผลติและการตลาดสนิคาเกษตร  จากการวเิคราะหอตัราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิ
ของพีน้ทีท่ีม่กีารประกาศเขตควบคุมมลพษิกอนหนาประกาศเทียบกับ 5 ปหลังประกาศ ปรากฏวาการ
ประกาศเขตควบคุมมลพิษในอดีตท่ีผานมาไมไดสงผลกระทบตอการเติบโตของเศรษฐกิจของจังหวัด
เหลาน้ันแตอยางใด อกีท้ังกรณีของจงัหวัดสมทุรปราการและสระบุรพีบวามีการเติบโตทางเศรษฐกิจสงู
กวากอนท่ีจะประกาศเขตควบคุมมลพิษดวยซ้ำไป15
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เขตควบคุมมลพิษกับเศรษฐกิจระยองย่ังยืน

การประกาศเขตควบคุมมลพษิทีม่าบตาพุดน้ันไมไดเปนการจำกัดการลงทุน แตตองการการลงทุนแบบ
ใหม ที่สรางสรรคกวาเดิมคือเปนการลงทุนท่ีพัฒนาเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การพัฒนาที่มุงเนนแต
อุตสาหกรรมขนาดใหญ ทำใหเศรษฐกิจจังหวัดระยองตองข้ึนกับภาคอุตสาหกรรมถึงรอยละ 79 อันเปน
อตุสาหกรรมหนัก อาทิ ปโตรเคมี โรงไฟฟาขนาดใหญ เหล็ก ฯลฯ ซึง่เปนอตุสาหกรรมท่ีมกีารนำเขาปจจยัการ
ผลติสูง ใชทรัพยากรน้ำ พลังงานมาก และกอมลพิษสงูเปนเงาตามตัวเชนกัน แตกลับมสีดัสวนการจางงานนอย
และผลกำไรกระจกุอยทูีก่ลมุทนุผปูระกอบการรายใหญและอตุสาหกรรมหนกัเหลาน้ีก็ไปเบยีดขบัภาคเศรษฐกจิ
อื่นคือภาคเกษตรและประมง การทองเที่ยวและการบริการ ชนิดที่เรียกวาระบบเศรษฐกิจแบบ "รวยกระจุก
จนกระจาย"

ระยองตองการการลงทุนอยางมากท่ีจะแกปญหา แตทัง้น้ีไมใชการลงทุนเพียงเพ่ือผลประโยชนในภาค
ธุรกิจ แตการลงทุนท่ีระยองจะตองเปนการลงทุนท่ีจะใหผลตอบแทนแกสังคม  วันน้ีประชาชนชาวระยองกำลัง
เรยีกรองของการประกาศเขตควบคมุมลพษิ มนัหมายถึงการเรียกรองความเอาจรงิเอาจงัและความเขมงวดในการ
บงัคบัใชกฎหมายของภาครัฐ ไมไดพูดวาใครผดิใครตองจายชดเชย แตเปนการเรียกรองท่ีวาเม่ือไหรจะเอาจริง
เอาจังกับปญหาสุขภาพ คณุภาพชีวิตท่ีพวกเขาเผชิญอยู

การประกาศเขตควบคุมมลพิษไมใชอะไรท่ีซับซอน ที่จริงเปนเพียงแคเพ่ิมอำนาจใหทองถ่ินเขามามี
สวนรวมในการจดัทำแผนในการจดัการปญหาคุณภาพชีวิตของคนในทองถิน่ใหดขีึน้ เพ่ือใหผลตอบแทนแกสงัคม
คนระยอง ใหสามารถลดและขจัดมลพษิไดจรงิๆ ซึง่จะสงผลกระทบตอชวิีตของประชาชน รวมทัง้การฟนฟูฐาน
ทรพัยากรท่ีดนิ น้ำ และทะเล จะสงผลดตีอภาคเกษตรและประมง ซึง่ประชาชนสวนใหญของระยองยงัคงประกอบ
อาชีพเหลาน้ี

เราจึงตองทำความเขาใจเสียใหมวาการประกาศเขตควบคุมมลพิษไมใชการทำลายบรรยากาศการ
ลงทนุ หากแตเปนเปนสรางบรรยากาศใหมทีด่กีวา ย่ังยืนกวา ลดภาวะความกดดนัและขดัแยงในสงัคม สรางระบบ
เศรษฐกจิทีเ่ปนธรรมในทางสังคม สิง่แวดลอม สขุภาวะ ในจงัหวัดระยอง และสรางมติแิหงการพัฒนาใหมในสงัคม
ไทย มนัมใิชการยอมรบัผดิหรอืความพายแพของภาคอตุสาหกรรม หากแตเปนการกาวสสูงัคมคณุภาพใหมทีม่ี
การยอมรับเคารพตอสทิธิในการดำรงอยใูนสงัคม สิง่แวดลอม ทีเ่อือ้ตอสขุภาวะ ทีใ่ครๆ ก็อยากได

การดำเนินมาตรการเพ่ือลดและขจัดมลพิษ เปนโอกาสสำคัญในการสรางงาน เน่ืองจากการลงทุนในเทคโนโลยี
สะอาด การอนุรกัษพลังงาน รวมถงึพลังงานหมุนเวียน มสีดัสวนการนำเขานอยกวา กอใหเกิดการหมุนเวียน
และทวีคูณในระบบเศรษฐกิจของระยองและของประเทศมากกวา และท่ีสำคัญ กอใหเกิดการจางงาน
มากกวา โดยเฉพาะการรองรับแรงงานท่ีกำลังตกงาน อนัเปนการสรางงานอยางย่ังยืนในระยะยาว
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ชาวระยองเสนออะไรตอการลดและขจัดมลพิษ

"ในมมุมองของแพทย การประกาศเขตควบคุมมลพษิในวนัน้ีถือวาชาไปดวยซ้ำ เพราะมีความเขาใจใน
มุมมองตอชีวิตของประชาชน หากจะตองเลือกระหวางจะเอาเงินหรือเอาสุขภาพ ถามองในเศรษฐกิจอาจจะ
ไมคมุคา แตหากมองใหลกึในเชิงของเศรษฐศาสตร การไดเงินมาจากภาคลงทุนอตุสาหกรรม อาจตองเสียเงินไป
ในการรกัษาคนปวยไข ทีม่ปีรมิาณสะสมมากขึน้เร่ือยๆ อาจจะไมคมุคา"16

การประกาศเขตควบคุมมลพิษ  ท่ีแทจริงไมใชเพียงมาตรการทางกฎหมายหากแตเปนการ
สรางแนวทางการลดและขจัดมลพิษ โดยมีหัวใจสำคัญอยูท่ีกระบวนการเรียนรูและการเสริมสราง
ขีดความสามารถใหกับภาคประชาสังคม ในการดูแล แกไข และปองกันปญหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพในสังคมหรือชุมชน

ดงัน้ัน หากมีการประกาศเขตควบคมุมลพิษ เทศบาลมาบตาพดุซึง่จะรบัผดิชอบการจัดทำแผน
ลดและขจดัมลพิษ ไมอาจจะละทิง้หัวใจนีน่ั้นคือสรางการมสีวนรวมของประชาชนอยางเปนระบบและ
เปนขัน้เปนตอน ตัง้แตการเก็บขอมลูแหลงกำเนิดมลพิษ การวิเคราะหปญหาและประเมินผลกระทบ และการ
กำหนดมาตรการท่ีเหมาะสม โดยทบทวนปญหาและขอจำกัดในการเปดเผยขอมูลและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในกรณกีารจดัทำแผนฯ ในชวงป 2550

กระบวนการจัดทำและดำเนินการตามแผนลดและขจัดมลพิษ ควรสนับสนุนการเรียนรูและเสริม
สรางขดีความสามารถทีจ่ำเปนตอการดแูลปญหาผลกระทบตอสิง่แวดลอมและสขุภาพ เชน การควบคุม
และตรวจสอบมลพษิ การเฝาระวังทางส่ิงแวดลอมและสขุภาพ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน

องคประกอบท่ีสำคัญของการจัดทำแผนและดำเนินการคือ การเปดเผยขอมูลมลพิษ ความเสี่ยง และ
ผลกระทบ รวมถึงการเผยแพรวิธีปองกันผลกระทบและการสรางเสริมสขุภาพในภาวะมลพิษใหประชาชน
เขาใจ รวมท้ังควรมกีารจัดตัง้ศนูยขอมลูสิง่แวดลอมและสุขภาพของภาคประชาชนและมีการจัดทำรายงาน
ประจำปเผยแพรอยางตอเน่ือง17

ทีผ่านมาบทเรียนจากภาวะกดดันทางส่ิงแวดลอม  ความเส่ือมโทรมของสุขภาพ ทำใหคนท่ีระยอง รวม
ถึงคนไทยท้ังประเทศไดเรียนรจูากประสบการณมาบตาพุด  และจากกระบวนการสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเด็น
กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดและจังหวัดระยอง ที่มีการสรางกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ความเห็น และขอหวงกังวลของภาคสวนตางๆ ตลอดจนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ทำใหไดขอ
เสนอทางนโยบายท่ีสำคัญซึ่งควรจะนำไปพิจารณาประกอบการจัดทำแผนลดและขจัดมลพิษ รวมทั้งหมด 14
ประเดน็18  ไดแก

..................................................................................................
16 นพ.สมเกียรติ ศริริตันพฤกษ รองผอูำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สรปุจากเวทีเสวนา
สือ่มวลชน "สขุภาวะกับการประกาศเขตควบคุมมลพษิ กรณี มาบตาพุด" วันท่ี 6 มนีาคม 2552 ทีส่ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
17 ขอมลูโดย คณุศุภกิจ นนัทะวรการ  นกัวิจยัดานพลังงานและอุตสาหกรรม มลูนธิินโยบายสุขภาวะ
18 ขอมูลเพ่ิมเติม ดูในหนังสือ อนาคตระยอง เสนทางสูสังคมสุขภาพ พิมพเผยแพรโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
พิมพครัง้ที ่1 ธันวาคม 2551
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1. การกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยอง จะตองใหความสำคัญกับมติทิางสุขภาพ โดยควร
ใหสำคัญเทาเทียมหรือมากกวามิติทางเศรษฐกิจ รวมถึงตองพัฒนานโยบายสาธารณะท่ีเอื้อตอ
การมีสุขภาพ

2. แนวทางการพัฒนาของรฐัเนนการขยายอุตสาหกรรมตามแผนแมบทอตุสาหกรรมปโตรเคมรีะยะ
ที่ 3 ในปจจุบันน้ัน ขัดแยงกับวิสัยทัศนการพัฒนาของชาวระยอง ดังนั้นควรดำเนินการจัดตั้ง
คณะกรรมการ อนัประกอบดวย ภาครัฐ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนญู ภาคเอกชน ภาควิชาการ
และภาคประชาสังคม เพ่ือทบทวนแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองในปจจุบนั และเสนอแนวทาง
การพัฒนาจงัหวัดระยองทีเ่อือ้ตอสขุภาพ สนบัสนนุใหคณะกรรมการดังกลาว ไดเขารวมกระบวน
การจัดทำแผนพฒันาจังหวัดระยอง ตามพระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารราชการแผนดิน (ฉบบัที่
7) พ.ศ. 2550 รวมถึงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรที่เก่ียวของกับการพัฒนาจังหวัดระยอง เชน
แผนพัฒนาภาค หรอืแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะท่ี 3

3. ทบทวนแกไขผงัเมอืงทีป่ระกาศพืน้ทีส่มีวงซึง่เปนพ้ืนทีอ่ตุสาหกรรมทีป่ระกาศใชทบัซอนกบัพ้ืนท่ี
ชมุชนในปจจบุนั โดยกำหนดใหมพ้ืีนท่ีกันชน (Buffer Zone) สำหรบัพ้ืนท่ีอตุสาหกรรม โดยใหมี
ขบวนการมสีวนรวมในการตดัสนิใจ มคีวามโปรงใส  เปดเผยตอสาธารณะ

4. เน่ืองจากทรัพยากรน้ำในจงัหวัดระยองมีแนวโนมท่ีจะขาดแคลน ขณะท่ีการจัดการทรัพยากรน้ำ
ระหวางภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมไมเปนธรรม ดังน้ันตองเพ่ิมบทบาทและอำนาจการ
จัดการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการลุมน้ำใหมากข้ึน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มสีวนในการจัดการน้ำอยางเปนรปูธรรม มกีารจัดการและเผยแพรองคความรแูละระบบขอมลูน้ำ
ในภาพรวมของจงัหวัดระยองและภาคตะวันออก เพ่ือใหประชาชนสามารถตดิตามการจดัการน้ำ
ในพ้ืนท่ีไดโดยงายและทันทวงที เรงแกปญหามลพิษทางน้ำ ทั้งการปนเปอนน้ำฝน น้ำผิวดิน
น้ำใตดนิ และน้ำทะเล  นำมาตรการจัดการดานความตองการใช (Demand Side Management)
รวมถึงมาตรการราคา มาประยุกตใชอยางจริงจงั เพ่ือลดความตองการใชน้ำท่ีไมมปีระสิทธิภาพ
ของภาคอุตสาหกรรมลง และแบงสรรผลประโยชนจากการขายน้ำในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง ใหแก
องคการปกครองสวนทองถ่ิน และจัดสรรงบประมาณเพ่ือจดัตัง้กองทุนการอนุรกัษทรัพยากรพ้ืนท่ี
ลมุน้ำ ตัง้แตตน-ปลายน้ำ

5. เน่ืองจากปญหาความบกพรองในการจัดเก็บภาษีและการจัดสรรงบประมาณในปจจุบัน ทำให
จงัหวัดระยองไมอาจจดัเก็บภาษแีละนำมาพัฒนาบรกิารพ้ืนฐานและการลงทุนทางสังคม และการ
ปกปองคมุครองส่ิงแวดลอมและสุขภาพไดอยางท่ีควรจะเปน ดงัน้ัน หนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของไดแก
กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม ควรรวมกนัพิจารณาปรบัปรงุระบบและมาตรการการคลงั โดย
5.1 ใหโรงงานและภาคธุรกิจที่ดำเนินการในจังหวัดระยองตองเสียภาษีในจังหวัดระยอง



13ประกาศเขตควบคุมมลพษิ รกัษาชวิีตคนมาบตาพดุ

5.2 ทบทวนการใหสทิธิพิเศษทางภาษสีำหรบัโรงงานใหม เพราะเปนการเพ่ิมจำนวนโรงงานใหม
เกิดข้ึนเปนจำนวนมากแลว

5.3 นำมาตรการทางภาษีสิง่แวดลอมมาบงัคับใชอยางจริงจงั โดยต้ังกองทุนส่ิงแวดลอม เพ่ือให
จังหวัดระยองมีทรัพยากรในการจัดหาบริการสาธารณะ การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอม และในการพฒันาตามวสิยัทัศนของชาวระยอง

5.4 จดัสรรงบประมาณในการลงทนุทางสังคม ตองเปดโอกาสใหภาคประชาสังคมเขามีสวนรวม
ในการจัดสรรงบประมาณ และระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือการฟนฟูทนุทางสังคมรวมกัน

5.5 ควรทบทวนแนวทางการจัดตั้งและการใชประโยชนจากเงินกองทุนพัฒนาชุมชนตางๆ ที่
จดัต้ังข้ึนโดยภาคอุตสาหกรรมและโรงไฟฟา เพราะประสบการณทีผ่านมา ไดทำใหเกิดความ
แตกแยกภายในชุมชน และยังมกีารใชเงินท่ีขาดประสิทธิภาพ

6. ในระหวางท่ีรัฐบาลและหนวยงานตางๆ ดำเนินการทบทวนและปรับแนวทางการพัฒนาจังหวัด
ระยอง (ตามขอ 2) การวางและจัดทำผังเมอืงรวมบรเิวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจงัหวัดระยอง
ฉบบัใหม (ตามขอ 3) และการปรับระบบการจดัการทรัพยากรน้ำ (ตามขอ 4) รฐับาลควรชะลอ
การขยายและการกอสรางโรงงานอตุสาหกรรมใหมในพืน้ท่ีมาบตาพดุและบานฉาง โดยหนวยงาน
ทีเ่ก่ียวของ ไมควรอนุมตั ิอนญุาต หรอืใหความเห็นชอบการขยายโรงงานอุตสาหกรรม โดยตอง
วางแนวทางและกระบวนการตัดสินใจในการใหอนุมัติ/อนุญาต/ใหความเห็นชอบใหมใหเปนไป
ตามมาตรา 67 ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย ซึง่จะตองม ีก) การประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ ข) การรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนเก่ียวของ และ ค) การใหความ
คิดเห็นขององคกรอิสระดานส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ กอนการดำเนินการ
ทั้งนี้ การประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอมและสุขภาพจะตองเปนกระบวนการท่ีโปรงใส และ
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมอยางแทจริง อยางนอยท่ีสุดในการกำหนดประเด็นการ
ศึกษา (Public scoping) และในการมีสวนศึกษาและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบของ
ตนเองประกอบการพิจารณา และในการทบทวนรางรายงาน (Public review) กอนท่ีจะมกีารให
ความเห็นชอบตอรางรายงานดังกลาว

7. คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ควรเสนอและสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ เชน
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรมควบคุมมลพษิ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย รวมกัน
ดำเนนิการเปดเผยขอมลูผลกระทบทางสขุภาพจากอตุสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในพืน้ที่
มาบตาพดุและอำเภอบานฉาง เชน รางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม การประเมนิ
ศักยภาพการรองรับมลพิษ รายงานการวิเคราะหความเส่ียงจากอันตรายท่ีอาจเกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน ทำเนียบการปลดปลอยและเคล่ือนยายมลพิษ แผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เปนตน รวมถงึตองเผยแพรวิธีปองกนัผลกระทบและวิธีการสรางเสริมสขุภาพในภาวะ
มลพิษใหประชาชนทราบอยางท่ัวถึง โดยเร็ว และตอเน่ือง  ทัง้นี ้โดยใหสำนกังานคณะกรรมการ
สขุภาพแหงชาติ และกรมสงเสรมิคณุภาพส่ิงแวดลอม เปนผปูระสานงานกัน เพ่ือใหเปนไปตาม
มาตรา 10 แหงพระราชบัญญัตสิขุภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550
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8. หนวยงานของรัฐทีเ่ก่ียวของไดแก การนิคมอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย กรมควบคุมมลพษิ และ
กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั จดัทำแผนและกฎการปฏิบตักิาร (Rules of Engagement)
สำหรบัปองกนัและบรรเทาอบุตัภัิยจากอตุสาหกรรม โดยมีการเปดเผยขอมลูความเสีย่งของสาร
เคมีตางๆ ทีใ่ชในอตุสาหกรรมในแตละพ้ืนท่ีใหประชาชนรบัรแูละเขาใจ และตองใหความสำคญั
กับการมสีวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิน่ สหภาพแรงงานหรือองคกรของพนักงาน องคกร
สาธารณกุศล และประชาชนในพ้ืนท่ี ในการจัดทำแผนปองกันและบรรเทาอุบตัภัิยสารเคมีระดับ
จงัหวัด ตามมาตรา 16 และมาตรา 17 ของพระราชบัญญัตปิองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.
2550 และการมีสวนรวมในการฝกซอมปฏบิตักิารตามแผนฯ และกฎการปฏิบตักิารอยางท่ัวถึงและ
สม่ำเสมอ เน่ืองจากในปจจบุนั ประชาชนในพืน้ท่ีจำนวนมากยงัไมมโีอกาสในการเขารวมกำหนด
แผนและฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาอุบัติภัย

9. เน่ืองจากในปจจบุนัไมมกีลไกใดๆ ทีเ่ปนอสิระ และมบีทบาทหนาท่ีเฉพาะ สำหรบัตดิตามตรวจสอบ
ผลของการแกไขปญหาผลกระทบจากอุตสาหกรรม และจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี  ดงัน้ัน
ควรสนับสนนุใหมกีารศึกษาและแสวงหาแนวทางในการจัดตัง้กลไกผตูรวจการสำหรับการปองกัน
และแกไขผลกระทบทางสุขภาพ โดยเปนองคกรกลาง หรือเปนองคกรก่ึงตุลาการ ที่ไดรับการ
ยอมรับจากท้ัง 5 ภาคสวน ไดแก ภาครัฐ ภาคองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ภาคเอกชน ภาค
วิชาการ และภาคประชาสังคม และเปนองคกรท่ีมคีวามเปนอสิระ ทำหนาท่ีวิเคราะห ตรวจสอบ
และเปดเผยขอมูลกับประชาชน และมีอำนาจตรวจสอบและถวงดุลหนวยงานตางๆ ของภาครัฐ
ทีร่บัผดิชอบแกไขปญหาผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมถึงใหขอเสนอแนะตอรฐับาล
และหนวยงานตางๆ ทั้งนี้ เพ่ือใหการแกไขปญหามีประสิทธิภาพ ทันทวงที และครอบคลุมทุก
ประเด็นปญหา และเพ่ือสนับสนุนการจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี โดยควรผนวกเขาไวเปน
สวนหน่ึงในการปรับปรุงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม

10. ในการปองกนัและแกไขปญหาทางสังคม โดยเฉพาะปญหาเด็กและเยาวชน หนวยงานท่ีเก่ียวของ
ตองดำเนินการรวมกับหนวยงานในพ้ืนท่ี เพ่ือจดัใหมรีะบบเครือขายเฝาระวังเด็กและเยาวชนกลมุ
พิเศษ (เชน เด็กขามชาติ เด็กเรรอน เด็กท่ีตดิเช้ือเอดส เด็กในสถานพินจิฯ และเด็กแคมป เปนตน)
และระบบการเฝาระวังสื่อที่เปนพิษภัยตอเด็กและเยาวชน มีกลไกสนับสนุนการลงทุนในการ
พัฒนาพ้ืนท่ีดแีละกิจกรรมของเด็กและเยาวชน เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม ภูมปิญญาทองถ่ิน
วิทยาการท่ีเหมาะสม และความรักถ่ินฐานของเด็กและเยาวชนในจังหวัดระยอง  สนับสนุนใหเกิด
การลงทุนทางสังคม ทัง้การลงทุนทางการศึกษา สขุภาพ สวัสดกิาร และวัฒนธรรม โดยจะตองมี
การปรบัปรงุระบบและมาตรการทางการคลงัเพ่ือใหรองรบัการเพ่ิมการลงทนุทางสังคม และการ
ฟนฟูวัฒนธรรมและภมูปิญญาทองถิน่ และนำวัฒนธรรมและภมูปิญญาทองถิน่มาใชเปนแนวทาง
หลักในการพัฒนาจังหวัดระยอง
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11. เพ่ือใหแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองมีความโปรงใสและมคีวามรับผดิชอบตอสงัคม ควรสนับสนุน
ใหมีการจัดตั้งศูนยขอมูลสิ่งแวดลอมและสุขภาพของภาคประชาชน และมีการจัดทำรายงาน
ประจำปเก่ียวกับสิง่แวดลอม สงัคม และสุขภาพของประชาชนจังหวัดระยองเปนประจำทกุป โดย
ใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมอยางเต็มท่ี รวมถึงนำขอมลูและขอเสนอแนะในรายงานดังกลาว
มาใชในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตรจงัหวัดและกลมุจงัหวัด ตามพระราชบัญญัตริะเบียบ
บรหิารราชการแผนดิน (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2550

12. ใหหนวยงานของรฐัทีเ่ก่ียวของเชน การประปาสวนภูมภิาค กระทรวงสาธารณสขุ ประสานงานกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือจัดใหมีบริการทางสังคม ซึ่งเปนความจำเปนขั้นพ้ืนฐานใหกับ
ประชาชนอยางเพียงพอ โดยเฉพาะอยางย่ิงระบบบริการทางสาธารณสุขที่เก่ียวของกับอนามัย
สิง่แวดลอมและอาชวีอนามยั และระบบน้ำประปาในชมุชนมาบตาพดุ เพ่ือไมใหเปนภาระและเปน
ความเส่ียงทางสุขภาพแกประชาชนผูไดรับผลกระทบ โดยเฉพาะประชาชนท่ีไดรับมลพิษและ
ความเจบ็ปวยท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการไดรบัมลพษิ และประชาชนทีไ่มสามารถใชน้ำฝนและน้ำจากบอ
น้ำต้ืนในการอุปโภคและบรโิภคได เน่ืองจากการปนเปอนของโลหะหนัก

13. ในการดำเนินการตามขอเสนอแนะเชิงนโยบายตางๆ ขางตน จำเปนตองดำเนินการโดยผาน
กระบวนการตัดสนิใจทีโ่ปรงใสและมสีวนรวม ดงัน้ัน จงึจำเปนท่ีจะตองพฒันาหลักการหรือกรอบ
แนวทางของกระบวนการตัดสินใจที่โปรงใส มีสวนรวม และมีธรรมาภิบาล เชน การตัดสินใจท่ี
เก่ียวของจะตองมีการแจงกรอบเวลาและทางเลือกในการตัดสินใจใหสาธารณชนทราบลวงหนา
ตองมีชองทางใหประชาชนเสนอความเห็นตอรางการตัดสินใจและตองมีการตอบขอความเห็น
ดงักลาว ตองมกีารบนัทึกและนำเสนอเหตุผลในการตดัสนิใจเพือ่ใหสาธารณชนทราบอยางชดัเจน
เปนตน และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนตองมีสวนรวมตั้งแตเร่ิมตนจนถึงกระบวนการ
ตัดสินใจในข้ันสุดทาย

14. สงเสรมิใหประชาสงัคมมสีวนรวมในการนำเสนอขอเสนอแนะทางนโยบาย คอื การพัฒนากระบวน
การเรียนรรูวมกนัของสงัคมอยางตอเนือ่ง โดยควรสนับสนนุใหภาคประชาสงัคมในจงัหวัดระยองตดิ
ตามความเคล่ือนไหวทางนโยบายท่ีเก่ียวของอยางใกลชดิ และมีสวนรวมในกระบวนการนโยบาย
ในทุกโอกาสและทุกชองทางท่ีเปนไปได รวมถึงการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพดาน
ตางๆ โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนและภาควชิาการในพ้ืนท่ี  สนบัสนนุการพัฒนา
องคความรแูละขีดความสามารถท่ีจำเปนตอการดูแลปญหาผลกระทบทางส่ิงแวดลอมและสุขภาพ
เชน การควบคุมและตรวจสอบมลพิษ การเฝาระวังทางส่ิงแวดลอมและสุขภาพ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงสำหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน  จัดใหมีกระบวนการเรียนรูรวมกันอยาง
ตอเน่ือง  โดยขณะน้ีเครือขายประชาชนภาคตะวันออกเตรียมจดัตัง้ "มหาวิทยาลัยมาบตาพุด" เพ่ือ
จดัระบบการเรียนรแูละการศึกษาสำหรับภาคประชาชนอยางตอเน่ือง นอกจากน้ี ยังควรพิจารณา
จัดตั้ง "พิพิธภัณฑมลพิษและโรคจากการพัฒนา" เพ่ือเปนแหลงศึกษาเรียนรูสำหรับประชาชน
ทั่วไปตอไป
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บทเรียนจาก มินามาตะ ประเทศญ่ีปุน ที่มีการปนเปอนสารปรอทในอาว จนเปนเหตุใหประชาชน
เจบ็ปวยลมตายเปนจำนวนมาก ปญหาก็สะสมเร้ือรงัมานานนับสบิปกวาจะไดรบัการเยียวยา แตวันน้ี มนิามาตะ
เปนพ้ืนท่ีดงูานดานส่ิงแวดลอมของคนทัว่โลก และคนมินามาตะจำนวนหน่ึงก็ออกเดินทาง เอาชวิีตของตนไปเปน
บทเรียน เตือนคนท่ัวโลก โดยเฉพาะในเมืองท่ีมคีวามเส่ียงจากการพัฒนาอุตสาหกรรม มใิหซ้ำรอย คนมินามาตะ
ที่เคยเจ็บปวดมากอน

คนมนิามาตะ เคยมาเย่ียมและแลกเปล่ียนบทเรียนกับคนไทย และเคยไปหาคนระยองท่ีพ้ืนท่ีมาบตาพุด
มาแลว บทเรยีนสำคัญท่ีเราไดรบั คือ จุดเริม่ตนของการแกไขปญหาอยางจริงจังและเปนระบบมาจาก
การท่ีทุกภาคสวนโดยเฉพาะผนูำในภาคนโยบายยอมรับวานีเ่ปนปญหา มันเกิดปญหาขึน้แลวจรงิๆ ท่ี
เราจะตองรวมกันแกไขอยางจรงิจงั ยอมรับในผลการวนิิจฉัยทางการแพทย ท่ีเรยีกกันวาโรคมนิามาตะ
ยอมรับวามกีารปนเปอนสารปรอทในอาวมนิามาตะ ผูนำทองถ่ินออกมาขอโทษประชาชนกับการตัดสินใจ
ทีผ่ดิพลาด จากน้ันก็เร่ิมตนปดอาว ทกุภาคสวนรวมกันฟนฟูสภาพแวดลอม เร่ิมตนสรางภาพลักษณใหกับเมอืง
ใหมทีส่ะอาด ปราศจากมลพษิ จนปจจบุนัเปนท่ีดงูานดานการจัดการส่ิงแวดลอมแหงหน่ึงของโลก

ปญหาอุตสาหกรรมท่ีมาบตาพุดและจังหวัดระยองก็เชนกัน ถึงเวลาแลวท่ีเราจะเร่ิมตนรวมมือกัน
อยางจริงจัง กอนที่เด็กๆ ของเราจะเจ็บปวยไปมากกวาน้ี กอนที่วงการแพทยไทยจะตองนิยามโรคใหมที่เรียก
ชือ่วา "โรคมาบตาพุด"

การประกาศเขตควบคุมมลพิษ
ถือเปนจดุเร่ิมตนของรฐับาลในการทีจ่ะเอาจรงิเอาจงั

กับการรกัษาและเยียวยาชีวิตคนระยอง

บทสงทาย






