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ความนํา
มลพิษอุตสาหกรรมเป็นปรากฎการณ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบโดยตรงและเป็นภัย
คุกคามต่อชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ แดน
มลพิษ(Pollution Heaven) ยังคงเป็นคําเรียก
ขานประเทศไทยในฐานะเป็นพื้นที่หนึ่งในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่เผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อม
จากการพัฒนาอุตสาหกรรม
ควรกล่าวในที่นี้ว่า มลพิษอุตสาหกรรม
ในประเทศไทยมิใช่เรื่องใหม่ หากเป็นลักษณะที่
โดดเด่นของภูมิทัศน์ทางสังคมนับตั้งแต่ประเทศ
ไทยมุ่งพัฒนาไปสู่ความทันสมัย ผลกระทบจาก
มลพิษยังได้ทวีความรุนแรงขึ้นตามระดับการ
พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จะเห็นได้จาก
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยที่
องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐและเอกชน
ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นประจําทุกปี 1

ผลกระทบจากมลพิษเป็นปัญหาอัน
ใหญ่หลวงและทิ้งบาดแผลให้กับสังคมที่เจริญ
รุดหน้าทางด้านอุตสาหกรรมและสังคมที่มุ่ง
พัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม
ภาษาญี่ปุ่นมีคําว่า kogai แปลว่า สา
ธารณภัย 2 ต่อมากินความหมายกว้างถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษทั้งหมด 3
ในสหรัฐอเมริกา ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากมลพิษอุตสาหกรรม
เป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนขบวนการ
สิ่งแวดล้อมพร้อมไปกับวาทกรรมใหม่ เช่น ผู้รับ
เคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental
Victim) และ ความไม่เท่าเทียมทางสังคมและ
สิง่ แวดล้อม(Social and Environmental
Justice) 4
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มีการค้นคว้าอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นใน
แวดวงสังคมศาสตร์ โดยใช้คําว่า สังคมเสี่ยงภัย
(Risk Society) ซึ่งชี้ให้เห็นถึงสังคมที่มุ่ง
อุตสาหกรรมจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงใหม่ ๆ
มากมายโดยเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมาจากการ
ตัดสินใจของผู้อ่ ืนเป็นส่วนมาก5
ใน ป ระเท ศกํ า ลั ง พั ฒ น าที่ ซึ่ งปั ญ ห า
ม ล พิ ษ มี ผ ล ก ระ ท บ โด ย ต รงกั บ ค น งาน ใน
กระบวนการผลิตและชุ มชน มีการเรียกร้องถึ ง
กลไกใหม่ ที่ มี ป ระสิ ท ธภาพมากขึ้ น โดยอยู่ บ น
หลักสิท ธิมนุ ษ ยชนขั้น พื้ น ฐานในการรับ มือกับ
อั น ต ร า ย แ ล ะ ค ว า ม เสี่ ย ง ที่ เกิ ด ขึ้ น จ า ก
กระบวนการผลิตและการกําจัดของเหลือทิ้งใน
ภาคอุตสาหกรรม 6
มุมมองและการรับรู้มลพิษ
อุตสาหกรรมในสังคมไทยมีหลายแง่มุม มีการ
อธิบายว่า สังคมไทยอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน
ทางระบาดวิทยา (Epidemiological
Transition) โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสังคม
ดั้งเดิมมาเป็นสังคมที่มีความเจริญทาง
วิทยาศาสตร์มากขึ้น ชีวิตสมัยใหม่ของผู้คนต้อง
สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมทางเคมีมากขึ้นทั้งใน
อากาศ นํ้า กากสารพิษ และสารเคมี ผู้คนเผชิญ
กับโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคแพ้
สารพิษและเผชิญอันตรายกับอุบัติเหตุมากขึ้น 7
ผลกระทบจากมลพิษในช่วงกว่า 3
ทศวรรษของการพัฒนาอุตสาหกรรม สะท้อน
ภาพความเสี่ยงภัยของสังคมไทยซึ่งเป็นช่วงของ
การผลิตและสร้างผลลัพธ์อันมีพิษภัยและมีการ
ทําอันตรายต่อตนเองอย่างมีระบบ 8 การเน้น
พัฒนาอุตสาหกรรมเป็นทางออกทางเดียวใน
การสร้างรายได้โดยปราศจากการประเมินผล
กระทบและการแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสม
เป็นการพัฒนาที่ทําให้เกิดผู้รับเคราะห์ซ่งึ เป็น
ต้นทุนที่ไม่อาจประเมินค่าได้ ที่สังคมไทยต้อง
จ่ายแทบทุกปีในรูปการเสียชีวิตอย่างฉับพลัน
ความเจ็บป่วยที่เรื้อรังและพิการตลอดชีวิต9
ยังไม่มีการตระหนักรู้ถึงลักษณะสาเหตุ
ด้านระบบของผลกระทบสิง่ แวดล้อมและ

สุขภาพอนามัยจาก มลพิษอุตสาหกรรมใน
สังคมไทย สิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้เป็นปัญหา
สาธารณะและประเด็นต่อสู้ขัดแย้งทางการเมือง
และเป็นเรื่องที่ถูกมองข้ามเพราะไกลตัว
หายนะภัยทั้งในแบบฉับพลันและคืบคลานจาก
มลพิษจึงเป็น ความเลวร้ายที่จําเป็น (Evil
Necessity) รูปลักษณ์หนึ่งของสังคมไทยที่มุ่ง
หน้าไปในทิศทางการขยายตัวและรุ่งเรืองด้าน
อุตสาหกรรม
รายงานฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อทบทวน
โดยสังเขปถึงภาพปัญหามลพิษที่เกิดจากการ
พัฒนาอุตสาหกรรม นําเสนอกรณีศึกษามลพิษ
ที่จังหวัดสมุทรปราการและโครงการพัฒนา
พื้นที่ชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออก อภิปรายถึง
การผลิตที่สะอาดที่กําลังมีการริเริ่มดําเนินการ
ในภาคอุตสาหกรรมไทย และข้อเสนอเชิง
นโยบาย
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ประวัติศาสตร์สังเขปของมลพิษอุตสาหกรรมในประเทศไทย
กรุงสตอคโฮล์ม สวีเดน13 มีคุณูปการสําคัญต่อ
ความตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ใน
ส่วนของภาครัฐได้มีการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้างในด้านกฎหมาย การจัดองค์กรและ
กลไกใหม่ ๆ ที่ใช้ในการจัดการสิง่ แวดล้อม
โดยเฉพาะพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2518 ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นของการวางมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ของรัฐที่ชัดเจนมากขึ้น14 ในสถาบันอุดมศึกษา
ได้มีการเปิดการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อม
15
และองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมได้
ขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วย
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากพื้นที่
เกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมและที่พักอาศัย
และการกระจุกตัวของโรงงานในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งแต่ช่วง
ทศวรรษ 2520 16 เป็นก้าวย่างหนึ่งของการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่บ่น
ั ทอนความสามารถใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมของไทย
มลพิษหลากหลายรูปแบบปรากฎขึ้น
ในช่วงนี้ ซึ่งรวมถึงการเกิดโรคจากสารพิษเช่น
โรคพิษตะกั่วเรื้อรัง และโรคพิษแอสเบสตอส
เป็นต้น

พัฒนาการของมลพิษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้ทันสมัยและ
เปลี่ยนประเทศให้เป็นอุตสาหกรรมอย่าง
รวดเร็วในรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์สืบเนื่องมาถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1
(พ.ศ.2504-2509) ได้เปลี่ยนโฉมหน้าประเทศ
ไทยโดยเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑลให้เป็น
ตัวอย่างที่ดีของวิกฤตการณ์ด้านนิเวศน์ของ
สังคมเมืองอุตสาหกรรม 10 ในช่วงเวลานั้น
แม้ว่ามลพิษยังไม่ก่อตัวเป็นปัญหาที่เด่นชัด แต่
มีอุบัติเหตุด้านสารพิษเกิดขึ้น เช่น โรคพิษ
แมงกานีสของคนงานในโรงงานถ่านไฟฟ้าใน
เขตกรุงเทพมหานครเมื่อ พ.ศ. 2507
ช่วงทศวรรษ 2510 การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดมาตรการ
ป้องกันผลกระทบที่ตามมาทําให้ความรุนแรง
ของปัญหาสิ่งแวดล้อมสั่งสมมากขึ้นเป็นลําดับ
ในทศวรรษนี้เองที่ขบวนการสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทยเริ่มก่อตัวขึ้นจากเหตุการณ์นํ้าเสีย
ในแม่นํ้าแม่กลอง (ช่วง พ.ศ. 2515-2516)
เพราะผลจากโรงงานอุตสาหกรรม นักศึกษา
มหาวิทยาลัยแทบทุกแห่งก่อตั้งชมรมอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีบทบาทเพิ่มขึ้น
อย่างมากหลังจากกรณี 14 ตุลาคม 2516 11
ปัญหามลพิษในยุคแรกผูกโยงกับ
ประเด็นทรัพยากรเช่น การต่อสู้เคลื่อนไหวให้
รัฐบาลเลิกประทานบัตรทําเหมืองแร่ในอ่าวไทย
โดยบริษัทเทมโกซึ่งบริษัทยูเนียนคาร์ไบด์ของ
สหรัฐอเมริกาถือหุ้นใหญ่ การคัดค้านการตั้ง
โรงไฟฟ้าปรมาณูที่อ่าวไผ่ การคัดค้านการตั้ง
โรงงานปิโตรเคมี ตลอดจนการรณรงค์เรื่อง
อากาศเสีย นํ้าในแม่นํ้าลําคลองเน่าเสีย เป็นต้น

บทเรียนราคาแพงที่ภูเก็ต
หลังจากผู้คนทั่วโลกรับรู้ถึงภัยคุกคามจากพิษ
กัมมันตภาพรังสีจากอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์เชอร์โนบิลในอดีตสหภาพโซเวียต ได้
เกิดการประท้วงของมวลชนเพื่อต่อต้านโรงงาน
ถลุงแร่แทนทาลัมที่จังหวัดภูเก็ต เหตุการณ์บาน
ปลายจบลงเป็นโศกนาฎกรรมโดยโรงงานถูก
เผาในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2529 เป็นหนึ่ง
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เปลี่ยนอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนําเข้ามาเป็นอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกในช่วง
พ.ศ. 2513-2522 ติดตามด้วยการที่ญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทยในช่วง
ปี 2523-2532 หลังจากข้อตกลงพลาซาที่ทําให้ค่าเงินเยนแข็งขึ้น การเลือกทําเลที่ตั้งใน
การลงทุนนั้นถูกปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ลงทุนจากต่างประเทศ ร้อยละ 70 ของการ
ลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมดอยูใ่ นเขตวงแหวนรอบในของกรุงเทพและปริมณฑล (ใน
Walden Bello, Shea Cunningham and Li Kheng Poh, อ้างแล้ว, 1998, p. 176)
13

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วย
สิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (United Nations
Conference on Human Environment) ณ
10
Walden Bello, Shea Cunningham and Li Kheng Poh “Siamese Tragedy :
Development & Disintegration in Modern Thailand”, 1998.
11
สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ “ เหตุการณ์ 6 ตุลา เกิดขึ้นได้อย่างไร” ในอาชญากรรมรัฐใน
วิกฤตการเปลี่ยนแปลง, ตุลาคม 2544, น. 122.
12
อ้างแล้ว น. 124-126.
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ในเหตุการณ์แรกๆ ที่ประชาชนลุกขึ้นมา
ต่อต้านโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมของรัฐ
เหตุการณ์เผาโรงงานแทนทาลัมที่ภูเก็ต
แสดงให้เห็นว่าการแสดงออกถึงความรุนแรง
ของมวลชนมักจะมาก่อนการรับรู้ถึงสิทธิในการ
แสดงออกอย่างเป็นประชาธิปไตย และยังแสดง
ให้เห็นอีกว่า สิง่ นี้อาจจะเกิดขึ้นหากกลไกการมี
ส่วนร่วมถูกกีดกันออกจากกระบวนการพัฒนา
อุตสาหกรรม
สิ่งที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตชี้ให้เห็นว่า การ
รับประกันถึงอันตรายจากโรงงานโดยเจ้าของ
โครงการและหน่วยของรัฐบาลนั้นไม่เพียงพอ
แม้ว่าการแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมในขณะนั้นเพื่อยืนยันว่าโรงงานจะ
ไม่เปิดดําเนินการจนกว่าการทดสอบด้านความ
ปลอดภัยและผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบื้องต้นจะ
เป็นที่พอใจและแม้ว่าโรงงานแทนทาลัมที่ภูเก็ต
อาจเป็นหนึ่งในโรงงานที่มีระบบควบคุมมลพิษ
ที่ออกแบบอย่างดีที่สุดในโลก แต่ผู้ประท้วงไม่
สนใจ การปฏิเสธที่จะให้ความใส่ใจกับเสียงของ
ชุมชนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่รอบโรงงานและกลุ่ม
มวลชนอื่น ๆ ในภูเก็ตในช่วง 3 ปีของการ
ก่อสร้างโรงงาน ความไม่ไว้วางใจกันเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องด้วยการเพิกเฉยในการสื่อสาร
และปฏิสัมพันธ์กับชุมชน กลายเป็นจุดจบของ
วันอันโชคร้ายในเดือนมิถุนายน 2529 17
โรงงานแทนทาลัมที่ภูเก็ตเป็นโครงการ
ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยความร่วมมือ
ด้านการเงินระหว่างประเทศของธนาคารโลก
เงินลงทุนกว่า 30 ล้านเหรียญสหรัฐต้องสูญเสีย
ไป นับเป็นบทเรียนของความขัดแย้งด้าน
มลพิษที่มีราคาแพงของสังคมไทย

ญี่ปุ่น ยุโรป รวมทั้งกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม
ใหม่ในเอเชีย
อุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายการลงทุน
ของประเทศเหล่านี้เป็นการลงทุนโดยตรงโดย
ย้ายฐานการผลิตมาสู่ประเทศไทยและเกี่ยวข้อง
กับกากของเสียอันตรายโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมเคมี อิเล็กทรอนิกส์ โลหะและ
อโลหะ มีปริมาณเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ พ.ศ. 2513
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(2533) ชี้ให้เห็นว่า การส่งเสริมอุตสาหกรรม
ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนทําให้
สัดส่วนการผลิตกากของเสียอันตรายเพิ่มจาก
ร้อยละ 25 ใน พ.ศ. 2530 เป็นร้อยละ 55 ใน
พ.ศ. 2532 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ผลิต
กากของเสียออกมามีประมาณร้อยละ 90 มา
จากอุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมชุบและ
กลึงโลหะ อุตสาหกรรมซ่อมประกอบทํา
อุปกรณ์ขนส่ง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
อุตสาหกรรมเคมี
กรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า ในรอบสิบปี
ที่ผ่านมา ปริมาณการเกิดของเสียอันตราย
เพิ่มขึ้นจาก 0.9 ล้านตันใน พ.ศ. 2533 เป็น
1.48 ล้านตันใน พ.ศ. 2539 และใน พ.ศ. 2543
มีปริมาณของเสียอันตรายเกิดขึ้นประมาณ
1.65 ล้านตัน19 ของเสียอันตรายส่วนใหญ่
ได้แก่ ของเสียประเภทตะกอนและของแข็ง
โลหะหนัก กรดด่างที่มีโลหะหนักปนเปื้ อน กาก
นํ้ามันและอื่นๆ 20
มาตรฐานต่างระดับเรื่องการป้องกัน
มลพิษของบรรษัทข้ามชาติในประเทศไทยเป็น
ปัจจัยหนึ่งของประเด็นปัญหามลพิษ งานเขียน
เรื่องโศกนาฏกรรมสยาม ของวอลเดน เบลโล
ชี้ให้เห็นว่า
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศคนหนึ่งที่มี
ประสบการณ์มากกับหน่วยงานตรวจสอบด้าน
สิง่ แวดล้อมของรัฐกล่าวว่า
“ไม่ว่าจะเป็น
ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น ก็เหมือนกันหมด ถ้าทํา
ได้พวกเขาจะไม่ลงทุนอะไรเลยในเรื่องการ
ควบคุมสิ่งแวดล้อม”
เขายกตัวอย่างบริษัท
ตู้เย็นของเยอรมันว่าพวกเขาใช้เทคโนโลยีที่ตํ่า
และเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า
เทคโนโลยีที่บริษัทแม่ใช้ในยุโรป
“พวกเขา
สามารถใช้วิธท
ี ี่ดีกว่านี้ได้
แต่ก็เลือกที่จะไม่
ใช้”…สําหรับบริษัทญี่ปุน
่ นั้น
“ชาวญี่ปุ่น

การลงทุนต่างประเทศ
การลงทุนต่างประเทศของไทยเพิ่มขึ้นกว่า 16
เท่าตัวจาก พ.ศ.2513 จนถึง พ.ศ. 252718
เฉพาะการลงทุนต่างประเทศใน
ภาคอุตสาหกรรมสูงขึ้นจาก 1,609 ล้านบาท ใน
พ.ศ. 2528 เป็นจํานวนเท่าตัวทุกปี จนเป็น
8,868 ล้านบาทใน พ.ศ.2531 อันเป็นผลจาก
การเคลื่อนย้ายฐานการผลิตของสหรัฐอเมริกา

17
David Dembo, Clarence J. Dias, Ayesha Kadwani and Ward Morehouse
(Edited) อ้างแล้ว
18
อ้างแล้ว

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทย์ฯ, (ร่าง) “การจัดการของเสียอันตราย” ใน รายงาน
สถานการณ์มลพิษในรอบสิบปี (เอกสารอัดสําเนา).
20
อ้างแล้ว.
19
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สามารถจัดการสิ่งแวดล้อมของตน ส่วนใหญ่ก็
โดยการส่งออกมลพิษผ่านการส่งออก
อุตสาหกรรมสกปรกต่าง ๆ ที่ทําให้เกิดของเสีย
เช่นอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ปล่อยสารอาซีเตท
ดายส์ซ่งึ มีอันตรายถูกย้ายมาตั้งที่ประเทศไทย”
และผู้เชี่ยวชาญคนเดียวกันนี้กล่าวว่า “โรงงาน
ผลโซดาของบริษัทอาซาฮีที่ปล่อยสารปรอท
ย้ายมาตั้งอยู่ริมฝั่ งนํ้าเจ้าพระยา” บริษัทญี่ปุ่น
ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนํ้าเสียกล่าวว่า ใน
ส่วนโรงงานแปรรูปอาหารของคนญี่ปุ่นที่เข้ามา
รูปการร่วมทุนกับคนไทยนั้นระบบนํ้าเสียตํ่า
กว่ามาตรฐานเสียอีก สําหรับบริษัทใต้หวันนั้น
พวกเขาเป็นหนึ่งในบรรดาพวกที่ละเมิดกฎ
ข้อบังคับทางสิ่งแวดล้อมมากที่สุด 21…

อุตสาหกรรม27 การตั้งนิคมอุตสาหกรรมไม่ต่าง
อะไรกับธุรกิจจัดสรรที่ดินโดยขาดการศึกษาถึง
ความเหมาะสมและศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้ง
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ งทะเล
ตะวันออกเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากที่สุด
อันหนึ่งของปัญหามลพิษที่เกิดจากการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรม มีรายงานอย่าง
ต่อเนื่องถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชนเช่น การบุกรุกที่สาธารณะเพื่อ
ก่อสร้างท่าเทียบเรือ การถมทะเล หาดทราย
พังทลาย การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม การ
สะสมสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมชายฝั่ งและการ
เกิดอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม เป็นต้น

นิคมอุตสาหกรรมขยายตัว

อุบัติภัยสารเคมี

ทศวรรษ 2530 เป็นยุคทองของอุตสาหกรรม
เพื่อการส่งออก เรียกได้ว่าไทยกลายเป็น
ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ จํานวนโรงงาน
เพิ่มขึ้นจาก 67,145 โรงงาน ใน พ.ศ. 2530
เป็น 122,885 โรงงานใน พ.ศ. 253922 นิคม
อุตสาหกรรม23 ขยายตัวอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่
ต้นทศวรรษ 2530 ใน พ.ศ. 2538 มีนิคม
อุตสาหกรรมหรือเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมทั้งหมด 56 แห่งทั่วประเทศ 24
เฉพาะพื้นที่สามจังหวัดชายฝั่ งทะเลภาค
ตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) มี
นิคมอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมรวมกัน
ทั้งที่ดําเนินการแล้วและวางแผนที่จะเปิดกว่า
36 แห่ง 25
การขยายตัวเพิ่มขึ้นของนิคม
อุตสาหกรรมทั่วประเทศ ก่อให้เกิดคําถามถึง
ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร การ
กว้านซื้อที่ดินแพร่ระบาดนําไปสู่การแย่งชิงและ
เปลี่ยนแปลงการใช้ทรัพยากร26 และผลกระทบ
ต่อแหล่งนํ้าที่นํามาใช้ในการผลิตทาง

ตลอดระยะเวลาของการเร่งพัฒนา
อุตสาหกรรม สังคมไทยรับรู้ถึงอุบัติภัยทางเคมี
บ่อยครัง้ มาก อุบัติภัยที่สําคัญ เช่น การระเบิด
ของคลังเก็บสารเคมี ณ ท่าเรือคลองเตยใน
พ.ศ. 2534 เป็นต้น กรมควบคุมมลพิษรายงาน
ว่า เฉพาะในช่วง พ.ศ. 2542-2543 เกิดอุบัติภัย
ทางเคมีวัตถุถึง 24 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตราว 50 ราย
และมีผู้ป่วยและบาดเจ็บเล็กน้อยถึงรุนแรง
เกือบ 1,400 ราย 28
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องหลาย
หน่วยงานต่างมีแผนพัฒนาเพื่อการจัดการและ
ป้องกันอุบัติภัยอยู่แล้ว แต่ความล้มเหลวในการ
รับมือกับอุบัติภัยคือ ยังไม่มีหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงในการประสานการจัดการ
และป้องกันให้เป็นเอกภาพ ไม่มีหน่วย
บัญชาการสูงสุดที่มีอํานาจตัดสินใจสั่งการได้ใน
ระดับประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาด
ความพร้อมทั้งในด้านศักยภาพของบุคลากรที่
ทําหน้าที่กู้ภัย ความพร้อมของสถานพยาบาล
ในการให้การรักษา
การจัดการและป้องกันอุบัติเหตุภัยเคมี
วัตถุแต่ละครั้งเป็นไปอย่างไม่เป็นระบบ และยัง
ขาดระบบการฟื้ นฟูที่มีประสิทธิภาพและการ
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เรียกชดเชยความเสียหายที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรมภายหลังที่อุบัติเหตุเกิดขึ้น

ในผู้นํากลุ่มถูกลอบสังหารและเจนโกต้องย้าย
พื้นที่โครงการไปอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด เป็นต้น

อย่าเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของฉัน (NIMBY)
ความยากลําบากที่มากขึ้นของผู้สนับสนุน
โครงการที่มีผลกระทบสิง่ แวดล้อมในประเทศ
ตะวันตก เช่น สหรัฐอเมริกา เนื่องมาจากการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยสิทธิ
และการบังคับใช้กฎหมายที่ก้าวหน้า เกิดคํา
ประดิษฐขึ้นโดยบริษัทประชาสัมพันธ์ของ
อุตสาหกรรมและใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ Not
In My Backyard (NIMBY) ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็น
ยุทธศาสตร์ที่ช่วยให้ฝ่ายอุตสาหกรรมโจมตี
ชุมชนที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการของตน
ชุมชนท้องถิ่นที่คัดค้านโครงการต่างๆ
ของรัฐหรืออุตสาหกรรม ถูกกล่าวหาว่าเป็น
“ตัวแพร่ระบาดของโรค NIMBY ด้วยเหตุนี้
NIMBY จึงมีความหมายซ่อนเร้นที่
ภาคอุตสาหกรรมใช้อ้างถึงความเป็น
ประชาธิปไตย และมีการรณรงค์เพื่อกําจัดโรคนี้
ให้หมดไป 29
ชุมชนท้องถิ่นที่ยืนหยัดต่อต้าน
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐยังถูกกล่าวหา
ว่าเห็นแก่ตัวและไม่ยอมแบกภาระหรือมีส่วน
ร่วมกับสิ่งที่จะก่อประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวม
อย่างไรก็ตาม มีผู้เห็นแย้งว่า NIMBY ไม่
จําเป็นต้องมาจากการที่ชุมชนขาดเหตุผลหรือ
เห็นแก่ตัวเสมอไป แต่เกิดจากการตอบสนอง
ของชุมชนที่ไม่มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการตัดสินใจ 30
ประวัติศาสตร์ของมลพิษอุตสาหกรรม
ในประเทศไทยมีพัฒนาการมาจนถึงจุดนี้
เช่นกัน เมื่อความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม
ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพิ่มสูงมากขึ้น
ชุมชนท้องถิ่นหลายต่อหลายแห่งถูกกล่าวหาว่า
เป็นโรค NIMBY เช่น การต่อต้านโรงผลิตไฟฟ้า
จากขยะและลิกไนต์ของชาวบ้านในอําเภอหาง
ดง จังหวัดเชียงใหม่ การคัดค้านโครงการ
ก่อสร้างศูนย์กําจัดกากอุตสาหกรรมที่
ดําเนินการโดยบริษัทเจนโกของชาวบ้านในเขต
อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จนในที่สุดหนึ่ง

มลพิษตกค้าง
ปัญหาความปลอดภัยของสารเคมีที่สําคัญอีก
ประการหนึ่งคือการปนเปื้ อนของสารเคมีที่มี
คุณสมบัติย่อยสลายยากและคงทนใน
สิง่ แวดล้อม (Persistent Organic Pollutants ;
POPs) และโลหะหนัก31 เนื่องจากการตื่นตัว
ของสาธารณชนต่อปัญหามลพิษตกค้างมีน้อย
มาก คณะอนุกรรมการประสานงานนโยบาย
และแผนดําเนินการว่าด้วยความปลอดภัยด้าน
เคมีวัตถุจึงระบุว่า ระดับความสําคัญของปัญหา
อยู่ในระดับกลาง ข้อมูลที่มีอยู่เป็นกลุ่มสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช32
กฎระเบียบอันเคร่งครัดเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมของประเทศอุตสาหกรรม ก่อให้เกิด
การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เก่าแก่ล้าสมัยมายัง
ประเทศกําลังพัฒนาอุตสาหกรรมที่มี
กฎระเบียบหย่อนยานกว่า โรงงานเผาขยะ
เทศบาล ของเสียทางการแพทย์และกาก
อุตสาหกรรม โรงงานผลิตพลาสติกโพลีไวนิล
คลอไรด์ (PVC) และสารทําละลายที่มีคลอรีน
เป็นองค์ประกอบล้วนแล้วแต่เป็นเทคโนโลยีที่
ก่อให้เกิดมลพิษตกค้าง
แหล่งกําเนิดมลพิษตกค้างในประเทศ
ไทย ได้แก่ โรงงานเผาขยะเทศบาลที่ภูเก็ตและ
เกาะสมุย, โรงงานPVC ที่สมุทรปราการและ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, โรงเผาขยะติด
เชื้อของกรุงเทพมหานครที่อ่อนนุช, โรงเผากาก
อุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางแห่ง,
โรงงานเยื่อและกระดาษที่ฟอกด้วยคลอรีน
เทคโนโลยีเหล่านี้มาในรูปแบบเงินทุนก้อนโต,
โครงการสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรม หรือไม่
ก็โครงการบําบัดของเสีย
กรณีที่ตอกยํ้าถึงการแพร่กระจายของ
มลพิษ ตกค้างในสิ่งแวดล้อมคือ การปล่อยของ
เสียที่มีไดออกซินจากโรงงานผลิตกระดาษของ
บริษัทฟินิกส์พัลพ์ แอน เพเพอร์ที่จังหวัด

29
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ขอนแก่นลงสู่บึงโจดและลํานํ้าพองมาเป็นเวลา
หลายปี
ประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานใดที่จะ
ควบคุมหรือลดปริมาณการปล่อยไดออกซินอ
อกสู่อากาศ ดิน และแหล่งนํ้า ในกรณีของ
มลพิษแม่นํ้าพอง ไม่ว่าทิ้งไดออกซินลงในแหล่ง
นํ้าในปริมาณเท่าใดก็ตามยังคงเป็นเรื่องที่ชอบ
ธรรม 33 พ.ศ. 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมออกประกาศ
กฎกระทรวงเพื่อกําหนดมาตรฐานเพื่อควบคุม
การปล่อยทิ้งอากาศเสียออกจากโรงงานเผา
ขยะมูลฝอย แต่ค่ามาตรฐานนี้กําหนดขึ้นโดย
ปราศจากโครงสร้างพื้นฐานในการติดตามและ
บังคับใช้กฎหมายในทางปฎิบัติ

สิง่ แวดล้อม 2518 36 นําไปสู่พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2535
มีการจัดรูปองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมใหม่
คือ สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษและกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม มีการนําเอาหลัก ผู้ก่อมลพิษต้อง
รับผิดชอบในการจ่ายเพื่อแก้ไข (Polluter Pay
Principles) ซึ่งมีมาตรการให้โรงงาน
อุตสาหกรรมและโครงการต่างๆ ที่ก่อมลพิษ
ต้องนําเอาเทคโนโลยีบําบัดมาใช้ หลักการนี้ได้
ระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 7 (2535-2539) 37

…แต่ประชาชนยังคงไม่มีส่วนร่วม

ตามกระแสโลก

ภายหลังผ่านการบังคับใช้มาระยะหนึ่ง
พระราชบัญญัติส่งิ แวดล้อม 2535 ยังคงเป็นที่
ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงสัมฤทธิผลทั้งด้านการ
บริหารจัดการ การปฏิบัติตามกฎหมาย และ
การบังคับใช้ที่รวมถึงมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์ 38 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมี
ส่วนร่วมและรับรู้ข่าวสารข้อมูลของประชาชน
การประท้วงโครงการก่อสร้างโรงกําจัด
กากอุตสาหกรรมที่ปลวกแดง จังหวัดระยอง
สะท้อนให้เห็นถึงมิติของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนยังคงถูกละเลย แม้ว่าพระราชบัญญัติ
สิ่งแวดล้อม 2535 มาตรา 6 จะรับรองสิทธิการ
มีส่วนร่วมของประชาชนแต่ไม่ชัดเจนว่าเป็น
สิทธิตามกฎหมายของประชาชนโดยแท้จริง
หรือไม่ 39
กระแสการปฏิรูปการเมืองที่เกิดขึ้น
ภายหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 ส่งผล
ต่อขบวนการสิ่งแวดล้อมไทยอีกครั้ง ภายใต้
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 2540 กําหนดสิทธิ
และหน้าที่ของประชาชนในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและในการรับรู้
ข่าวสารของทางราชการ รวมทั้งการแสดงความ
คิดเห็นก่อนการตัดสินใจของรัฐ

แท้ที่จริง รัฐบาลไทยมิได้เตรียมพร้อม
รับมือกับมลพิษอุตสาหกรรมอย่างเท่าที่ควรจะ
เป็น เนื่องมาจากการขาดแรงผลักดันในการ
แก้ปัญหาอย่างจริงจังเพราะมีกลุ่มผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจกุมอํานาจทางการเมือง ส่วนกลุ่ม
ที่ได้รับผลกระทบซึ่งอยู่ชายขอบของการพัฒนา
ต้องทนรับเคราะห์กรรมต่อไป 34 นี่เป็นสิ่งที่
ขัดแย้งโดยสิ้นเชิงกับภาพการตื่นตัวของ
หน่วยงานรัฐในการตอบรับกระแสสิ่งแวดล้อม
ระดับโลก
กลางทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา
หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของไทยตอบรับ
กระแสสิ่งแวดล้อมในระดับโลกอย่างมาก ทั้ง
แนวคิดการพัฒนาที่ยง่ั ยืน และการประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา (United Nations Conference on
Environment and Development)ใน พ.ศ.
2535 ที่บราซิล 35
การตอบรับที่สําคัญคือการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง กฎหมาย และ
องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติส่งเสริมรักษาคุณภาพ

พรบ.สิ่งแวดล้อม 2518 มีข้อจํากัดทั้งกลไกการแปลงแผนและนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
การขาดระบบการติดตามตรวจสอบ การขาดอํานาจในการลงโทษ โดยเฉพาะการไม่เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
37
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, อ้างแล้ว, น. 155.
38
ดูรายละเอียดใน กรมควบคุมมลพิษ, โครงการศึกษาข้อเสนอแนะและปรับปรุ งกลไก
การควบคุมและบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม, สิงหาคม 2540.
39
พนัส ทัศนียานนท์ ,“พรบ.สิ่งแวดล้อม 2535 : ถึงเวลาต้องยกเครื่องใหม่แล้ว” ใน
สิง่ แวดล้อมในรัฐธรรมนูญ แปลงแนวคิดสู่ปฏิบัติ, กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม, น.
24.
36

Walden Bello, Shea Cunningham and Li Kheng Poh อ้างแล้ว, 1998, p.
ชูศักดิ์ วิทยาภัค, “แนวการวิเคราะห์เชิงนิเวศวิทยาทางการเมือง” ใน แนวคิดและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวกับสิทธิใ์ นทรัพยากรกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติใน
ประเทศไทย ใน สถานภาพไทยศึกษา : การสํารวจเชิงวิพากษ์, สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, ฉัตรทิพย์ นาถสุภาและคณะ, น. 265.
35
จุดเปลี่ยนที่สําคัญของการจัดการสิง่ แวดล้อมไทยทั้ง 2 ครัง้ เกิดขึ้นในช่วงที่รัฐบาลไม่
เป็นประชาธิปไตยและเกิดขึ้นภายหลังการประชุมสิ่งแวดล้อมโลกทั้ง 2 ครั้ง
33
34
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แต่ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย
พัฒนาตนเองไปไกลว่ากรอบข้อบังคับทาง
สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ กล่าวอีกนัยหนึ่ง วิกฤต
มลพิษสะท้อนถึงวิกฤตทางด้านกฎข้อบังคับ
ดังที่ วอลเดน เบลโลและคณะ40 หยิบยกข้อบ่งชี้
ที่ควรค่าแก่การพิจารณาดังนี้ 1) เกณฑ์
มาตรฐานในการปล่อยนํ้าเสียที่เป็นมลพิษยัง
ล้าสมัย มลพิษบางประเภทยังมิได้กําหนดค่า
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุม 2) ยังมีการ
แยกกันทํางานระหว่างการออกนโยบายและ
การปฏิบัติตามนโยบาย 3) ความสามารถใน
การบังคับใช้กฎหมายค่อนข้างขาดความ
เข้มงวด 4)คุณภาพของระบบราชการไทยซึ่ง
โยงกับเรื่อง สมองไหล และ การทุจริต คอรัป
ชัน 5)ความพยายาม ควบคุมมลพิษ ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิง่ แวดล้อมยังคง
ขัดแย้งกับความต้องการดึงนักลงทุนเข้ามาให้ได้
ไม่ว่าจะเสียอะไรไปก็ตาม
ความเสี่ยงภัยจากมลพิษอุตสาหกรรม
ในสังคมไทยจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเกี่ยวข้อง
อย่างใกล้ชิดกับวิกฤตทางการเงินใน พ.ศ.2540
กลไกในการควบคุม กลไกแรกที่ถูกนํามา
สังเวย เพื่อลดต้นทุนการผลิตทางอุตสาหกรรม
คือ กลไกในการควบคุมมลพิษ41 ความเสี่ยงภัย
นี้เป็นสถานการณ์ที่สังคมไทยยังคงเผชิญอยู่ใน
ปัจจุบัน

40
41

Walden Bello, Shea Cunningham and Li Kheng Poh อ้างแล้ว, 1998.
อ้างแล้ว, 1998.
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สมุทรปราการ
ในช่วงทศวรรษ 2530 ใน พ.ศ. 2533 โรงงานที่
อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมบางพลี มีจํานวน
326 โรงงาน ขณะที่โรงงานขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลีมี
จํานวน 109 โรงงาน 46
จนถึงปัจจุบัน โรงงานอุตสาหกรรมใน
จังหวัดสมุทรปราการมีประมาณ 6,188 โรงงาน
เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2535 ซึ่งมีจํานวน 3,806
โรงงาน คิดเป็นอัตราเพิ่มเฉลี่ยต่อปีร้อยละ
10.247 ส่วนใหญ่เป็นโรงงานประเภทสิ่งทอ
ผลิตภัณฑ์โลหะ ยางและพลาสติก เครื่องยนต์
เครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ และการผลิตอาหาร
ใน พ.ศ. 2544 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
มีผู้ประกอบการ 237 ราย อยู่ในเขต
อุตสาหกรรมส่งออกจํานวน 42 ราย48 ส่วนใหญ่
ประกอบกิจการเคมีภัณฑ์ อิเลคทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์โลหะ ฟอกหนัง อุปกรณ์ รถยนต์
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี มีผู้ประกอบการ
ทั้งสิ้น 123 ราย 49 ส่วนใหญ่ประกอบกิจการ
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์โลหะและยานยนต์

เมืองโรงงาน
สมุทรปราการเป็นเมืองโรงงานแห่งแรกใน
ประเทศไทย กิจการอุตสาหกรรมกลายเป็น
กระดูกสันหลังทางเศรษฐกิจของจังหวัด แต่การ
พัฒนาอย่างส่งเดช ทําให้สมุทรปราการ
กลายเป็นจังหวัดที่มีปัญหามลพิษมากที่สุดแห่ง
หนึ่งในประเทศไทย ทั้งความเสื่อมโทรมของ
คุณภาพนํ้า อากาศและปัญหาขยะมูลฝอย กาก
ของเสีย และสารอันตราย
ใน พ. ศ. 2502 มีการย้ายทําเลที่ตั้ง
โรงงานฟอกหนังและโรงงานทอผ้าจากบริเวณ
เขตพระโขนงมายังอําเภอเมืองสมุทรปราการ
การบังคับใช้ที่ดินตั้งแต่ทศวรรษ 2500 และ
นโยบายรัฐบาลในการลดความแออัดของ
กรุงเทพมหานคร เป็นผลให้โรงงาน
อุตสาหกรรมในสมุทรปราการเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วจาก 23 โรงงานใน พ.ศ. 2512 เป็น 597
โรงงานใน พ.ศ. 251942 อุตสาหกรรมสิ่งทอมี
สัดส่วนมากที่สุดโดยเป็นการลงทุนจากญี่ปุ่น 43
จนถึง พ. ศ. 2521 มีจํานวนโรงงานมีทั้งสิ้น
1,520 โรงงาน อุตสาหกรรมที่สําคัญ เช่น
อุตสาหกรรมดัดแปลงเครื่องจักรกล เครื่องยนต์
โลหะและผลิตภัณฑ์จากโลหะ
นโยบายกระจายอุตสาหกรรมสู่ภูมิภาค
ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา ส่งผลให้
สมุทรปราการแออัดไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรม
ใน พ.ศ.2532 เฉพาะเขตอําเภอพระประแดงมี
โรงงานรวมทั้งสิ้น 1,059 โรงงาน ส่วนใหญ่เป็น
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรม
ครอบครัว44 ส่วนนิคมอุตสาหกรรมบางปู
มีโรงงานเปิดดําเนินการ 128 โรงงาน โดยมีการ
จ้างงานเพิ่มขึ้น 22,896 คน 45
โรงงานอุตสาหกรรมขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องจากอําเภอเมืองและอําเภอพระ
ประแดงไปยังบริเวณอําเภอบางพลีและบางบ่อ

มลพิษงอกเงย
การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมโดยขาด
การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การที่โรงงาน
ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก ตั้งกระจัดกระจาย มี
กระบวนการผลิตที่ล้าสมัย และมีการระบายนํ้า
ทิ้งที่ไม่ผ่านการบําบัด ก่อให้เกิดมลพิษทางนํ้า
อย่างรุนแรง50 ใน พ.ศ. 2513-2514 กอง
อนามัยสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุขระบุ
ว่า ย่านอุตสาหกรรมพระประแดง ปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายนํ้า (DO) มีค่าตํ่ากว่าบริเวณ
สะพานนนทบุรี 51
สิทธิพงษ์ ดิลกวนิช, “การขยายตัวของอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และวิภีชีวิตของคนท้องถิ่นในอําเภอบางพลีและอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ”,
วารสารนิเวศวิทยา Vol.21 No.2 May-Aug p.21.
47
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, “โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการโดย
การมีส่วนร่วมของประชาชน, ตุลาคม 2541, น.12.
48
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, “สรุปการใช้พ้ น
ื ที่ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ”
,มิถุนายน 2544.เอกสารอัดสําเนา
49
อ้างแล้ว
50
ดวงกมล ชัยมงคล, อ้างแล้ว, น. 134.
51
ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์, “การศึกษาและบทวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของย่านอุตสาหกรรมในเขตสุขาภิบาลพระประแดง”,
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาผังเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522 น. 51.
46

42
ปราณี นันทเสนามาตร์, “การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอําเภอเมืองสมุทรปราการ”,
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตภาควิชาผังเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2522 น. 132.
43
อ้างแล้ว, น. 164
44
ดวงกมล ชัยมงคล, “วิวัฒนาการของย่านอุตสาหกรรมพระประแดงและแนวทางการ
พัฒนา”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2534 น. 128.
45
นิวัตร ชูสมุทร, “แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมและพักอาศัยใน
เขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ”,วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและ
เมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 น.149.
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ระหว่าง พ.ศ. 2513-2519 เกิดการ
แพร่กระจายของตะกั่วทั้งระดับผิวดินและใต้
ดินจากโรงงานหลอมตะกั่วจากหม้อแบตเตอรี่
รถยนต์เก่าบริเวณอําเภอพระประแดง ที่ตําบล
บางครุ เด็กหญิงอายุ 2 ขวบต้องเสียชีวิตจาก
โรคพิษตะกัว่ 52
แนวคิดส่วนหนึ่งในการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษที่รุนแรง
มากขึ้น ใน พ.ศ. 2517 มีโครงการที่จะจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมที่คลองด่าน 53 แต่โครงการนี้
ไม่ได้เกิดขึ้น จนถึง พ.ศ. 2520 นิคม
อุตสาหกรรมแห่งแรกในสมุทรปราการได้เปิด
ดําเนินการที่บางปู
พ.ศ. 2530 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติศึกษาระบุว่า ย่านอุตสาหกรรมหลักใน
สมุทรปราการ 3 แห่ง (บริเวณถนนปู่เจ้าสมิง
พราย ถนนสุขสวัสดิ์และถนนสุขุมวิทตอนล่าง)
รวมทั้งสิ้น 356 โรงงาน มีนํ้าทิ้งปริมาณวันละ
41,330 ลูกบาศก์เมตร โดยมีตะกอนแขวนลอย
ประมาณ 39,900 กิโลกรัมต่อวัน54 นําไปสู่การ
วางแผนจัดการและควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม
เขตจังหวัดสมุทรปราการ
การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม
ในเขตบางพลีและบางบ่อได้ส่งผลกระทบต่อทั้ง
แหล่งนํ้าและชีวิตความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่น
โดยเฉพาะเกษตรกร จากการสํารวจพบว่า
คุณภาพนํ้าในคลองของอําเภอบางพลีและบาง
บ่อ โดยเฉพาะค่า DO และค่า BOD เฉลี่ยสูงเกิน
กว่าค่ามาตรฐานสูงสุด55 นอกจากนี้ค่าโลหะ
หนัก โดยเฉพาะค่าปรอทและตะกั่วมีปริมาณ
เกินค่ามาตรฐานตํ่าสุดที่จะยอมรับได้56
เนื่องจากโรงงานส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็ก
มีข้อจํากัดด้านงบประมาณในการลงทุน
ก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียที่ได้มาตรฐาน
การสํารวจของ Watson Hawksley
and SISAT(1987) ระบุว่า ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่สร้างระบบนํ้าทิ้งโดยขาดความรู้ความ
เข้าใจในวิศวกรรมสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน แม้แต่
ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซึ่งมีโรงงานบําบัด
นํ้าเสียส่วนกลาง แต่ทางการนิคมฯ ไม่สามารถ
ตรวจสอบหรือบําบัดโลหะหนักได้ ดังนั้นนํ้าทิ้ง

ที่ผ่านการบําบัดขั้นสุดท้ายจะถูกปล่อยลงสู่
แหล่งนํ้าผิวดิน57
มลพิษที่เกิดขึ้นนิคมอุตสาหกรรมบางปู
ไม่แตกต่างกัน เมื่อมีการปล่อยนํ้าเสียลงทะเล
ซึ่งนํ้าเสียมีค่า BOD เกินค่ามาตรฐานที่กําหนด
ถึง 5 เท่า58 และกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่
ตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งของนิคมอุตสาหกรรม
บางปู พบว่า คุณภาพนํ้าเกินค่ามาตรฐานที่
กําหนดถึง 15 เท่า59 ส่งผลกระทบต่อชุมชนบาง
ปูใหม่ซ่งึ ตั้งอยู่ใกล้นิคมบางปู ชาวบ้านต้องหัน
ไปใช้นํ้าบาดาลที่มีคุณภาพไม่ดี และต้องซื้อนํ้า
ดื่มเป็นส่วนใหญ่60
ชาวบ้านในบริเวณนิคมอุตสาหกรรม
บางปูเล่าว่า “พวกเขาไม่เคยเห็นต้นบัวและ
สาหร่ายนานแล้ว ตั้งแต่มีนิคมอุตสาหกรรมบาง
ปู ปลาเล็กๆ เช่น ปลากระดี่ ปลาซิว ไม่เคยเห็น
อีกเลย ปลาช่อนพอเห็นบ้างแต่มักมีแผลตาม
ผิวหนังแดงๆ หรือไม่ก็มีครีบกุด บางทีปลาช่อน
มันว่ายเหมือนกับเป็นบ้า ว่ายพุ่งขึ้นผิวนํ้าและ
เอาหัวชนตลิ่งเหมือนกับต้องการหายใจ” 61
กากอุตสาหกรรมเป็นปัญหาจัดการ
อันหนึ่งที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมื่อ
กิจการอุตสาหกรรมในสมุทรปราการ
ประกอบด้วยอุตสาหกรรมชุบและกลึงโลหะ
อิเลคทรอนิคส์ อุตสาหกรรมเคมี สิ่งทอ ซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษสูง
ใน พ.ศ. 2540 กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมว่าจ้าง CMS Engineering and
Management Company and Rust
International Inc จากสหรัฐอเมริกาศึกษา
วิเคราะห์การเพิ่มขึ้นของกากอุตสาหกรรม
นําไปสู่การร่างแผนแม่บทการกําจัดของเสีย
อันตรายโดยการตั้งศูนย์การจัดการของเสีย
อุตสาหกรรมในจังหวัด กระทรวงอุตสาหกรรม
เน้นว่าการจัดการกากอุตสาหกรรมด้วยวิธก
ี าร
เผาเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ มีโครงการที่จะ
ก่อสร้างโรงงานเผากากอุตสาหกรรมราคา 220
ล้านบาท ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูโดยจะมี
ปริมาณกากตะกอนที่คาดว่าจะนําไปเผา
10,000-50,000 ตันต่อปี 62
อ้างแล้ว, น. 23.
“จุดประกาย”, กรุงเทพธุรกิจ, 10 มิถุนายน 2539, น.3.
“สรุปข่าวสิ่งแวดล้อมประจําปี 2540” ใน รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
2540, น. 389.
60
วรรณี พฤฒิถาวร และ สุบเดศ วามสิงห์, “การปรับตัวของชุมชนต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อม: ศึกษากรณีโรงงานอุตสาหกรรม” (รายงานวิจัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ตลคม 2541 ,น. 3-28.
61
สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช, อ้างแล้ว, น. 28.
62
สุกรานต์ ไพโรจน์วงศ์ (บก.), “สถานการณ์สงิ่ แวดล้อมไทย พ. ศ. 2540-2541”,
มูลนิธโิ ลกสีเขียว, น. 234-235.
57
58

สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, “การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนทดแทนความ
เสียหายต่อสุขภาพจากมลพิษ” (รายงานผลการวิจัย) คณะนิติศาสตร์และสถาบันวิจัย
สภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สิงหาคม น. 43.
53
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, “โครงการนิคมอุตสาหกรรมคลองด่าน”, น78,ไม่ระบุปีที่พิมพ์.
54
ดวงกมล ชัยมงคล, อ้างแล้ว, น. 146.
55
สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช, อ้างแล้ว, น. 23.
56
อ้างแล้ว, น. 24.
52

59
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ด่านเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งด้าน
สิ่งแวดล้อมครั้งสําคัญอีกครั้งของสังคมไทย

ควบคุมมลพิษ
วิกฤตสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสมุทรปราการทําให้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติเมื่อ
วันที่ 15 ธันวาคม 2536 กําหนดให้ท้องที่เขต
จังหวัดสมุทรปราการเป็นเขตควบคุมมลพิษ 63
หนึ่งในผลงานของการเป็นเขตควบคุมมลพิษ
คือ โครงการจัดการนํ้าเสีย
ใน พ.ศ. 2536 ธนาคารพัฒนาแห่ง
เอเชียให้การสนับสนุนกรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการจัดการนํ้าเสียเขต
ควบคุมมลพิษ สมุทรปราการ ในรายงานฉบับ
สุดท้าย พ.ศ. 2538 ระบุให้มีการก่อสร้างระบบ
บําบัดนํ้าเสียในบริเวณ 2 ฝั่ งแม่นํ้าเจ้าพระยา
แต่ในท้ายที่สุด ทําเลที่ตั้งของโรงบําบัดนํ้าเสีย
ถูกเปลี่ยนมาที่ตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ
กรมควบคุมมลพิษและธนาคารพัฒนา
เอเชียอ้างว่าโครงการจัดการนํ้าเสีย
สมุทรปราการซึ่งประกอบด้วยโครงข่ายท่อ
รวบรวมนํ้าเสียและระบบบําบัดนํ้าเสียรวมนี้
เป็นทางเลือกที่เป็นจริงทางเดียวที่จะช่วยฟื้ นฟู
คุณภาพนํ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยาและในอ่าวไทย
รวมทั้งลดปริมาณสารมลพิษและโลหะหนักที่
ไปตกตะกอนสะสมอยู่ก้นอ่าว โดยการดักนํ้า
เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม บ้านเรือนและ
สถานประกอบการต่างๆ ผ่านท่อลอดใต้ดิน
และส่งไปยังโรงบําบัดนํ้าเสียส่วนกลางที่ตําบล
คลองด่าน หลังจากผ่านกระบวนการบําบัดต่าง
ๆ เช่น การบําบัดขัน
้ ต้นโดยการกรอง การ
ตกตะกอน การบําบัดทางชีวภาพโดยการเติม
อากาศและตกตะกอนจุลินทรีย์ เป็นต้น นํ้าเสีย
จากโรงบําบัดพร้อมที่จะปล่อยออกสู่ทะเลทาง
ท่อระบายนํ้าทิ้ง
กรมควบคุมมลพิษยืนยันว่าในการ
ดําเนินโครงการจะมีระบบการควบคุมโลหะ
หนักและสารพิษต่างๆ จากโรงงาน มีการติดตั้ง
ระบบตรวจจับโลหะหนัก การระบายนํ้าทิ้ง
เฉพาะในฤดูฝน การติดตั้งระบบม่านนํ้าดักกลิ่น
และการปกคลุมบ่อบําบัดเบื้องต้นและระบบ
การกําจัดและใช้ประโยชน์จากกากตะกอน 64
โครงการจัดการนํ้าเสียสมุทรปราการ
โดยการสร้างโรงบําบัดนํ้าเสียรวมที่ตําบลคลอง

ตํานํ้าพริกละลายแม่นํ้า
โครงการบ่อบําบัดนํ้าเสียรวมที่ตําบล
คลองด่านเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของ การตํา
นํ้าพริกละลายแม่นํ้าในทางสิ่งแวดล้อม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการนํ้าเสียผู้หนึ่งให้
ความเห็นว่าโครงการนี้เป็นการใช้ไฮเทค
แก้ปัญหาโดยการนํานํ้าเสียใส่ท่อแล้วส่งไป
บําบัดไกลๆ ซึ่งลงทุนสูงมาก ทั้ง ๆ ที่เรา
สามารถแก้ไขปัญหานํ้าเสียโดยเทคโนโลยีที่ไม่
ต้องบําบัด” 65
ที่ผ่านมา การจัดการนํ้าเสียในประเทศ
ไทยซึ่งเน้นการก่อสร้างระบบบําบัดขนาดใหญ่
ได้ประสบความล้มเหลวและสูญเสีย
งบประมาณแผ่นดินอย่างมหาศาล ระบบบําบัด
นํ้าเสียหลายแห่งที่ก่อสร้างเสร็จแต่ไม่สามารถ
เดินระบบ กลายเป็นอนุสาวรีย์ประจําท้องถิ่น
เนื่องจากท้องถิ่นไม่สามารถบริหารจัดการ ด้วย
ข้อจํากัดทางด้านงบประมาณและบุคลากร 66
ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมที่คลองด่านบน
เป็นระบบขนาดใหญ่แบบทุติยภูมห
ิ รือที่เรียกว่า
แบบตะกอนเร่งชนิดเติมอากาศนาน
(Extended Aeration Activated Sludge) ทํา
ให้งบประมาณในการก่อสร้างและค่าใช้จ่ายใน
การเดินระบบสูงมากจากเดิม 13,612 ล้านบาท
เป็น 23,701 ล้านบาท
ระบบบําบัดนี้ยังไม่สามารถกําจัด
สารพิษ, โลหะหนักจากโรงงานอุตสาหกรรม
และเป็นระบบที่ก่อให้เกิดกากตะกอน (Sludge)
โดยที่ไม่มีการแยกตะกอนอินทรีย์และตะกอนที่
มีสารโลหะหนัก
นํ้าที่ปล่อยออกมาจะปนเปื้ อนไปด้วย
สารโลหะหนัก สารเคมี และสารแขวนลอย
ต่างๆ ที่ระบบบําบัดนี้ไม่สามารถกําจัดได้ จะ
ส่งผลกระทบต่อการประมง การเพาะเลี้ยง
ชายฝั่ งโดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ซ่งึ
เป็นอาชีพหลักของชาวบ้านในพื้นที่และระบบ
นิเวศชายฝั่ ง
“โรงบําบัดนํ้าเสีย การแก้ไขปัญหานํ้าเสียหรือการช่วงชิงผลประโยชน์หมื่นล้าน” ใน
นิตยสารโลกสีเขียว, พฤศจิกายน-ธันวาคม 2542 น.58.
66
การศึกษาของคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฏร ใน พ.ศ. 2542 พบว่า
มีโครงการระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนกระจายอยู่ทั่วประเทศ 22 พื้นที่ จํานวน 26 ระบบ
ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 4,873 ล้านบาท และมีการก่อสร้างโครงการบําบัด
นํ้าเสียชุมชนของเทศบาลอยู่อีก 40 ระบบ ใช้งบประมาณราว 42,393 ล้านบาท
65

63
คณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา, “รายงานการพิจารณาการศึกษาเรื่องโครงการ
จัดการนํ้าเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ”, น. 1.
64
อ้างแล้ว, น. 9-10.
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นักวิชาการประมงชี้แจงต่อ
คณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภาว่าการ
ปล่อยนํ้าจืดที่บําบัดแล้ว 525,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน จะทําให้ความเค็มของนํ้าลดลงตํ่า
กว่า 15 ส่วนในพัน เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
สัตว์นํ้าไม่สามารถปรับตัวและดํารงชีวิตอยู่ได้
ความขุ่นของนํ้าจะบังแสงที่จําเป็นในการ
สังเคราะห์แสงของแพลงค์ตอนพืชจะส่งผล
กระทบต่อระบบห่วงโซ่อาหาร ทําให้สัตว์นํ้าใน
บริเวณนี้ไม่สามารถนําไปบริโภคได้ 67
นอกจากนี้ปัญหาเรื่องกากตะกอนที่เกิด
จากการบําบัดวันละ 60-80 ตัน ซึ่งมีการ
ปนเปื้ อนโลหะหนักและกลิ่นเหม็นจากระบบ
บําบัดนํ้าเสีย จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
และสุขภาพของชาวบ้านและเด็กนักเรียน รอบ
บริเวณโครงการในชุมชน
อธรรมาภิบาล??
ชาวบ้านในพื้นที่ก่อสร้างโครงการรับรู้
ข่าวสารข้อมูลหลังจากที่บริษัทผูร้ ับเหมาจัดซื้อ
ที่ดินและเริ่มวางท่อรวบรวมนํ้าเสียแล้ว กรม
ควบคุมมลพิษชี้แจงว่า โครงการนี้ไม่ได้ทํา
ประชาพิจารณ์เนื่องจากมีการทําสัญญาว่าจ้าง
ก่อสร้างโครงการก่อนที่จะมีระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีด้วยการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะโดยวิธป
ี ระชาพิจารณ์ พ.ศ. 2539
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 68
การย้ายพื้นที่โครงการมายังตําบลคลอง
ด่านมีเงื่อนงําและผลประโยชน์มหาศาล
โดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อที่ดิน ผู้รับเหมา
โครงการจัดซื้อที่ดิน 1,900 ไร่ ในราคาแพงกว่า
ความเป็นจริงจากบริษัทที่มีนักการเมืองใน
พื้นที่เป็นผู้ถือหุ้น69 ขณะที่บริษัท
ผู้รับเหมาก่อสร้างมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับ
บรรดาสมาชิกในพรรคร่วมรัฐบาลขณะนั้น70
การดําเนินโครงการยังละเมิดกฎหมาย
คือ โครงการนี้ดําเนินการตั้งแต่การลงนามใน
สัญญาการก่อสร้างจนมีการดําเนินการก่อสร้าง
ไปบางส่วน ก่อนได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการโรงงานจากเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน 2535
และโครงการนี้ไม่ได้มีการจัดทํารายงาน

การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรา
49 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 71

67
คณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา, “รายงานการพิจารณาการศึกษาเรื่องโครงการ
จัดการนํ้าเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ”, น7-8.
68
คณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา,อ้างแล้ว, น 16-17.
69
“Perspective”, Bangkok Post, Sunday, May 28,2000.
70
“Perspective”, Bangkok Post, Sunday, July 23,2000.
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อ้างแล้ว, น. 13-14.

อีสเทอร์นซีบอร์ด
โชติช่วงชัชวาลย์

ภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ผลจากการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเข้มข้นใน
เขตชายฝั่ งทะเลตะวันออก (Eastern
Seaboard Development Program) ทําให้
รายได้ต่อหัวและรายได้ที่คิดเป็นเงินของ
ประชากรในจังหวัดชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทราเพิ่มขึ้นเป็นอันดับต้น ๆ ของ
ประเทศ72 ยืนยันถึง ความโชติช่วงชัชวาลย์ คํา
ขวัญของผู้นําประเทศในยุคการค้นพบก๊าซ
ธรรมชาติในอ่าวไทยเพื่อนํามาใช้ในเชิงพาณิชย์
สิ่งเหล่านี้มิได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว
หากแต่เป็นการสมรู้ร่วมคิดกันของรัฐบาลไทย
อันประกอบไปด้วยนักการเมืองและนักเทคโน
แครต บรรษัทข้ามชาติ องค์กรระหว่างประเทศ
เช่น ธนาคารโลก เป็นต้น และมหาอํานาจทาง
เศรษฐกิจ ผลักดันให้เกิด สปริงบอร์ดของการ
เจริญเติบโต ณ ชายฝั่ งทะเลตะวันออก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 5 (2525-2529) อันเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
อุตสาหกรรมเพื่อให้มีความสามารถในการ
แข่งขันและเป็นการกระจายความแออัดจาก
กรุงเทพฯ และปริมณฑล กําหนดให้นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองเป็น
พื้นที่อุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมที่ใช้
ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย73 ส่วน
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี เป็น
ที่ตั้งของอุตสาหกรรมเบาและส่งออก เช่น การ
แปรรูปอาหารสัตว์ อิเลคทรอนิกส์ และการ
ประกอบยานยนต์ เป็นต้น

โฉมหน้าของชายฝั่ งทะเลตะวันออก
เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมอย่างขนานใหญ่ ความเสื่อมโทรม
ของสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตและสุขภาพของชุมชน
ต้องถูกพลีให้กับความโชติช่วงชัชวาลย์
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเป็น
จุดเริ่มต้นที่นําไปสู่วิกฤตอื่นๆ เช่น การเวนคืน
ที่ดินมหาศาลเพื่อก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมและ
ท่าเรือบริเวณแหลมฉบังยังคงเป็นกรณีขัดแย้ง
มาจนปัจจุบัน เป็นต้น การกว้านซื้อที่ดินเพื่อ
เก็งกําไรระบาดไปทั่วภาคตะวันออกและการ
ขยายตัวของการบริการสาธารณูปโภคเป็น
เครื่องมือในการดูดทรัพยากรเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นเช่น การจัดการนํ้า
อย่างเบ็ดเสร็จในภาคตะวันออกที่ดําเนินการ
โดยบริษัท East Water เป็นต้น
ช่วงกลางทศวรรษ 2530 มีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต
อุตสาหกรรมหลายครั้ง เช่น ช่วง พ.ศ. 25372539 บริษัท TPI ชานเมืองระยองด้าน
ตะวันออกขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินจากประเภทอยู่อาศัยหนาแน่น
น้อยเป็นที่ดินอุตสาหกรรม74 โรงกลั่นนํ้ามัน
สตาร์ปิโตรเลียมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุดขอปรับเปลี่ยนพื้นที่กันชนเพื่อใช้ก่อสร้าง
โรงงานเพิ่มเติมและผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
นิคมอุตสาหกรรม75 การเพิ่มพื้นที่ถมทะเล
จํานวน 1,200 ไร่ ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้
ของนิคมมาบตาพุดทําให้แนวกันชนระหว่าง
ชุมชนกับโรงงานอุตสาหกรรมลดน้อยลง
การก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตา
พุดในส่วนที่ 1 ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อระบบนิเวศหาดทรายอย่างมาก
เนื่องจากกระแสนํ้าเปลี่ยนทิศ ชายหาดถูกกัด
เซาะ ในฤดูมรสุมซึ่งเกิดร่องนํ้าตื้นเขิน
ชาวประมงออกเรือหาปลาลําบากขึ้น76 และ
พ.ศ. 2540 การถมทะเลระยะที่ 2 ส่งผลเสียต่อ

72
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “รายงานความก้าวหน้า
และแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออก”, กรกฎาคม 2544, น.3.
73
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีศูนย์กลางอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
พื้นที่ดังกล่าวมีนิคมอุตสาหกรรมติดกันอยู่ 3 แห่งคือ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคม
อุตสาหกรรมตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมปลวกแดง รวมทั้งเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมของบริษัท TPI อุตสาหกรรมหลักคือ โรงแยกก๊าซ โรงกลั่นนํ้ามัน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติกเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมกลั่นนํ้ามันมีศูนย์กลางอยู่ที่
อ่าวอุดม อําเภอศรีราชา จ.ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อุตสาหกรรมเหล็กมี
ศูนย์กลางอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
อิเลคทรอนิกส์,อุปกรณ์ไฟฟ้า มีศูนย์กลางอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง, นิคม
อุตสาหกรรมเกยต์(ฉะเชิงเทรา) สวนอุตสาหกรรมสยามอีสเทอร์น และนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทอร์นซีบอร์ด จ.ระยอง และนิคมอุตสาหกรรมชลบุรี(บ่อวิน)
อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์และเครื่องไฟฟ้ามีการลงทุนในจังหวัดชลบุรีโดยเฉพาะใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินอินดัสเตรียลปาร์ค 2

สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทย์ฯ, รายงานสถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ปี 2537, น.177-178.
75
สราวุธ
ชโยวรรณ,
“ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหามลภาวะอากาศในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน”,
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประจําปี พ.ศ. 2540-2541.
76
เดชรัต สุขกําเนิด, อ้างแล้ว, น. 8.
74
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ปะการังชั้นกลางจํานวนมากโดยเฉพาะด้านทิศ
ตะวันออกของเกาะเสก็ด77

อากาศบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมี
สารอินทรีย์ระเหยอยู่ทั่วไป 16 ชนิด สารบาง
ชนิดเป็นวัตถุดิบของกระบวนการผลิตของ
โรงงาน เช่น Acrylotrile, Styrene, Toluene,
Benzene ชุมชนที่อยู่รอบข้างนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดในระยะ 5 กิโลเมตร
จํานวน 17 หมู่บ้าน ประชากรมีอาการทาง
ระบบทางเดินหายใจและระบบประสาท
ส่วนกลางโดยเฉพาะประชากรที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนโสภณวนาราม และซอยร่วมพัฒนา83

โลหะหนั ก ปนเปื้ อน…แต่ ไม่ เกิ น ค่ า
มาตรฐาน?
พ.ศ. 2540 กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ทํา
การตรวจวัดปริมาณสารปรอทในบริเวณแหล่ง
นํ้ารอบบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคัลไทย
จํากัด (TPI) พบว่า ทั้ง 3 จุดมีค่าของสารปรอท
เกินค่ามาตรฐานทั้งหมด 78
การศึกษาของกรกช วิเชฎฐพิทยาพงษ์
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2532-กรกฎาคม
2531 พบว่า สารปรอทในนํ้าและดินตะกอน
บริเวณอ่าวระยองมีค่าเฉลี่ย อยู่ในช่วง 0.2813.50 ppb และ 0.16-1.65 mg/kg
ตามลําดับ79
พ.ศ. 2541 กรมควบคุมมลพิษศึกษา
ความเข้มข้นของปรอทบริเวณนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดทั้งในนํ้าทะเล ตะกอน
ดิน และสัตว์ทะเล พบว่า ค่าความเข้มข้นของ
ปรอททั้งหมดในนํ้าทะเล และตะกอนดินส่วน
ใหญ่ไม่เกินค่ามาตรฐาน รวมทั้งปริมาณสาร
ปรอทในเนื้อเยื่อสัตว์ทะเลยังคงไม่เกินค่า
มาตรฐาน 80
การตรวจวัดปริมาณโลหะหนักรวมใน
เนื้อเยื่อสัตว์นํ้าบางชนิด เช่น หอยแมลงภู่ ปู
พบการปนเปื้ อนของโลหะหนัก เช่น แคดเมียม
ทองแดง อาร์เซนิก ปรอท สังกะสี และ
ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน มีค่าไม่เกิน
มาตรฐานที่กําหนด 81

แบกรับความเสี่ยงภัย
อุบต
ั ิเหตุเกี่ยวกับสารเคมีวัตถุที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและ
ผู้เสียชีวิตพ.ศ. 2531 โรงงานTPI เกิดเหตุไฟ
ไหม้และระเบิด ทําให้มีผู้บาดเจ็บสาหัส 4 คน
ผู้เสียชีวิต 2 คน เตากลั่นนํ้ามันของโรงงานโอ
เลฟินส์ ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเกิดเพลิง
ลุกไหม้ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 คนและเสียชีวิต
ทันที 3 คน พ.ศ.2532 มีปรอทรั่วที่โรงแยกก๊าซ
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทําให้คนงาน
และเจ้าหน้าที่ของโรงงานจํานวน 62 คนล้ม
ป่วย พ.ศ.2541 รถพ่วง 18 ล้อ บรรทุกสารโทลู
อีน 24,000 ลิตร ประสบอุบัติเหตุพลิกควํ่า
และเกิดเหตุเพลิงไหม้ 84 พ.ศ.2543 เกิดการ
รั่วไหลของก๊าซคาร์บอนิลคลอไรด์(ฟอสจีน)
ของบริษัทไทยโพลีคาร์บอเนตทําให้ประชาชน
ในชุมชนมาบชลูดและบริเวณข้างเคียงจํานวน
743 ราย ได้รับสารพิษต้องเข้ารักษาตัวที่
โรงพยาบาล 85

อากาศเริ่มเป็นพิษ

กากอุตสาหกรรม

จากการสํารวจพบว่านิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่
มาบตาพุดทั้ง 3 แห่ง มีปล่องโรงงานปล่อยของ
เสียทางอากาศทั้งสิ้น 186 ปล่อง 82 คุณภาพ

กรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า ปริมาณกาก
อุตสาหกรรมของภาคตะวันออก ใน พ.ศ. 2543
มีปริมาณ 0.061 ล้านตัน86 ขณะที่ศูนย์บริการ
กําจัดกากอุตสาหกรรมGENCO รองรับการ
กําจัดกากอันตรายประมาณ 77,000 ตัน การ

มูลนิธโิ ลกสีเขียว, สถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย 2540-2541, น. 365.
“สรุปข่าวสิ่งแวดล้อม ปี 2540” ใน รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 2540,
น. 388.
79
กรกช วิเชฏฐพิทยาพงษ์, “The Study on Distribution of Toxic Heavy Metal in
Water and Sediment around the Maptaphut Industrial Estate”, วิทยานิพนธ์
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2534.
80
กรมควบคุมมลพิษ, สถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางนํ้า พ.ศ. 25412542, น.110.
81
กรมควบคุมมลพิษ, อ้างแล้ว, น. 121.
82
เดชรัต สุขกําเนิด, “สรุปปัญหาทางสุขภาพเพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออก
กรณีศึกษาการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง” (ร่าง
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องนโยบายสาธารณสุขกับสุขภาพ
77
78

ประชาชน : กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
, 31 กรกฎาคม 2544 ณ โรงแรม รามา การ์เด้นท์, น. 3.
83
ดูรายละเอียดใน (1) มัชฌิมา วัฒกะวงศ์, “ปัญหาที่มาบตาพุด : กลิ่นเหม็นเป็นเพียง
ยอดภูเขานํ้าแข็ง” ใน สถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย 2540-2541, มูลนิธโิ ลกสีเขียว,
2542, น. 350-367. และ (2) “มลพิษกับชุมชน” ในรายงานสถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 2540, สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, น. 299-311.
84
เดชรัต สุขกําเนิด, อ้างแล้ว, น. 7.
85
กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม, “พ่ายพิษ : 9 กรณีวิกฤตยุคสังคมเสี่ยง
ภัย”, 2544, น…..
86
กรมควบคุมมลพิษ, (ร่าง) “รายงานสถานการณ์มลพิษ ปี 2543” (เอกสารอัดสําเนา).
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ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมนอกนิคม
อุตสาหกรรมตามพื้นที่สาธารณะปะปนกับขยะ
มูลฝอยจากชุมชนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ประจํา
ใน พ.ศ. 2541 มีการพบขยะเคมี
ลักษณะเป็นสารสังเคราะห์สีเหลืองอ่อนที่ ต.
พลูตาหลวง อ. สัตหีบ จ.ชลบุรี และบริเวณ
พื้นที่รกร้างของชุมชนหนองแฟบ มาบตาพุด87
กากสารพิษอุตสาหกรรมที่มีการลักลอบทิ้งนี้
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะ
ปัญหาเรื่องกลิ่นรวมทั้งมีการปนเปื้ อนของ
สารพิษสู่ระบบนิเวศ
การร้องเรียนของชาวบ้านโดยผ่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ชาวบ้านได้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานระดับ
ท้องถิ่นไม่มีศักยภาพในการตอบสนองปัญหา88
อํานาจในการแก้ไขปัญหารวมศูนย์อยู่ที่
ส่วนกลาง ข้อจํากัดทางเทคโนโลยีในการ
ตรวจสอบมลพิษ ปัญหาในการบังคับใช้
กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข การ
ขาดการศึกษาถึงศักยภาพของพื้นที่ในการ
รองรับมลพิษ ตลอดจนความขัดแย้งระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง ระหว่างหน่วยงาน
ที่ดูแลรับผิดชอบทางด้านสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขกับทางด้านอุตสาหกรรม

โรงงานระยะใกล้สุด 200 เมตร วัดโสภณวณา
ราม และชุมชนมาบตาพุด
หลายคนเชื่อว่า มลพิษทางอากาศจะ
บรรเทาลงได้เมื่อมีพ้ น
ื ที่กันชนระหว่างโรงงาน
กับชุมชนในกรณีของโรงกลั่นนํ้ามันสตาร์
ปิโตรเลียม (Star Petroluem Refining) และ
ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของนิคมอุตสาหกรรม
และความบกพร่องในการควบคุมจัดการระบบ
การผลิตและบําบัดนํ้าเสียของผู้ประกอบการ
ทําให้มีปัญหาเรื่องกลิ่นไอระเหย
สารพิษเหล่านี้ส่งผลให้เด็กนักเรียน ครู
ชาวบ้าน มีอาการทางด้านระบบทางเดินหายใจ
ระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ไอ คอแห้ง
คลื่นไส้ อาเจียน แสบคอ เจ็บคอ แน่นหน้าอก
หายใจไม่สะดวก เยื่อบุตาแดง เยื่อโพรงจมูกซีด
และมีการตรวจพบสารพิษสะสมปะปนอยู่ใน
เลือดของประชาชน
จนถึงปัจจุบัน ปัญหาสุขภาพที่จาก
มลพิษทางอากาศไม่มีแนวโน้มที่ดีข้น
ึ 89 การ
แก้ไขปัญหาที่ผ่านมาเป็นเพียงแก้ไขเฉพาะหน้า
เช่น การย้ายเด็กนักเรียนไปอาศัยเรียนชั่วคราว
ที่โรงเรียนอื่น,การติดเครื่องปรับอากาศภายใน
โรงเรียน การจัดซื้อหน้ากากสารพิษให้กับ
โรงเรียน90

เหยื่อมลพิษ
มีการร้องเรียนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
มลพิษทางอากาศจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุดนับตั้งแต่ พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา เป็นจํานวน
หลายครั้ง ใน พ.ศ. 2537 นักเรียนและอาจารย์
ของโรงเรียนโปลิเทคนิคระยองมีอาการปวด
ศรีษะและอาเจียรอย่างรุนแรง ล้มป่วยต้องเข้า
รักษาตัวที่โรงพยาบาลเนื่องจากกลิ่นจาก
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก ABS และAS ของ
บริษัทไทยABS จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ
บริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมิคัลไทย
จนถึงปัจจุบัน มีการร้องเรียนอย่าง
จริงจังเมื่อปัญหาทวีความรุนแรงโดยเฉพาะ
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารซึ่งอยู่ห่างจาก

มูลนิธโิ ลกสีเขียว, สถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย 2540-2541, น. 243-245.
สุริชัย หวันแก้วและคณะ, “ผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่ ง
ทะเลตะวันออกต่อชุมชนท้องถิ่น” (รายงานวิจัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543, น.
95.
87
88

89
90
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เดชรัต สุขกําเนิด, อ้างแล้ว, น. 11.
มัชฌิมา วัฒกะวงศ์, อ้างแล้ว, น. 361-362.

เทคโนโลยีสะอาดในภาคอุตสาหกรรมของไทย
โรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง, โครงการความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการตรวจ
ประเมินเทคโนโลยีสะอาด ตัวอย่างเช่น
โครงการ Cleaner Technology
Internship Program ริเริ่มในปี 2538 โดย
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนิวแฮมเชียร์
สหรัฐอเมริกา (โดยการสนับสนุนจาก US-AEP)
กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัย
บูรพา โครงการได้เน้นกิจกรรมการฝึกอบรม
นักศึกษา ส่งไปฝึกงานภาคฤดูร้อนในโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยทําโครงการด้านเทคโนโลยี
สะอาด
โครงการ APO-FTPI ซึ่งองค์การเพิ่ม
ผลผลิตแห่งเอเชีย (APO) ได้สนับสนุนกิจกรรม
ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเพื่อส่งเสริม
แนวคิด Green Productivity และเทคโนโลยี
สะอาดในปี 2539 โดยเน้นอุตสาหกรรมชุบ
เคลือบผิวโลหะ
โครงการ DANCED –TET-FIT/IEM ซึ่ง
Danish Cooperation for Environment and
Development (DANCED) ให้ทุนสนับสนุน
สถาบันสิง่ แวดล้อมไทยและสํานักงานจัดการ
สิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ในโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาดใน
อุตสาหกรรมไทยโดยเน้นความสามารถด้าน
การตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาด (CT Audit)
ให้ทั้ง 2 องค์กร โครงการนี้เริ่มดําเนินการใน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2539 โดยสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย เน้นโรงงานขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง สําหรับอุตสาหกรรมก๋วยเตี๋ยวและ
อุตสาหกรรมแต่งผิวโลหะ นอกจากนี้ ยังมีการ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสะอาด(Cleaner
Technology Information Center) ส่วน
สํานักงานจัดการสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยได้เน้นอุตสาหกรรมอาหาร
และอุตสาหกรรมสิ่งทอ
โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สมุทรปราการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
(EU-TEI) เป็นอีกโครงการหนึ่งที่มีเป้าหมาย
เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และการใช้เทคโนโลยี

พัฒนาการ 91
จุดเริ่มต้นของแนวคิดเรื่องเทคโนโลยีสะอาดใน
ประเทศไทยเกิดขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ2530
โดยเป็นความช่วยเหลือทั้งทางวิชาการและ
เงินทุนผ่านทางหน่วยงานรัฐ,สถาบันการศึกษา
และองค์กรเอกชน
ในพ.ศ. 2532 โครงการความร่วมมือ
ทางเทคนิคระหว่างไทย-เยอรมัน (Deutsche
Gesellschalt fur Techische
Zusammenarbeit ; GTZ) ร่วมมือกับกรม
โรงงานอุตสาหกรรมสนับสนุนกิจกรรมการลด
ของเสียและการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น ฟอกหนัง
นํ้ามันปาล์ม ปลากระป๋อง แป้งมันสําปะหลัง
ตกแต่งผิวโลหะ
ระหว่าง พ.ศ. 2533-2538 USAID ให้
ทุนสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(Federal of Thai Industry ; FTI) จัดตั้ง
โครงการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (Industrial
Environment Management Program ; IEM)
เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม
สิ่งทอ อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ อุตสาหกรร
อาหาร อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรม
เคมี
ระหว่าง พ.ศ. 2536-2538 โครงการ
CDG (The Corl Duisberg Gesselschaft)
ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโครงการ
Industrial Pollution Control Application
(IPCA) โดยเน้นการวิจัยและส่งเสริมการควบคุม
และลดมลพิษในโรงงานขนาดเล็กและขนาด
กลางในอุตสาหกรรมสิ่งทอฟอกย้อม
อุตสาหกรรมชุบเคลือบผิวโลหะ และ
อุตสาหกรรมฟอกหนัง
ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา มีความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศในด้านเทคโนโลยี
สะอาดอย่างมาก ทั้งการให้ความช่วยเหลือแก่
91
เรียบเรียงจาก Status Report : Cleaner Production in Asia-Pacific 2000.
UNEP ,APRCP and TEI ศิริกัลยา สุวจิตานนท์ และคณะ (2541) การป้องกัน
และควบคุมมลพิษ . สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กลุม
่ ความร่วมมือ
ระหว่งองค์กรพัฒนาเอกชน และกลุม
่ อุตสาหกรรมไทยเพื่อสิ่งแวดล้อม (2543 )
คูมือเทคโนโลยีสะอาดสําหรับประชาชน (เล่ม 2)
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สะอาดเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา โครง
กาได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปตั้งแต่
ปลาย พ. ศ. 2539 ดําเนินการโดยสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทยโดยทําการตรวจสอบประเมิน
เทคโนโลยีสะอาคในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี
เกษตรและชิน
้ ส่วนรถยนต์
โครงการ DANCED/DIW โดย DANCED
ให้ความช่วยเหลือแก่โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาดตั้งแต่ พ.ศ.
2540 มีระยะเวลาของโครงการ รวม 4 ปี 6
เดือน

กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดทําแผน
นโยบายด้านเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
สําหรับอุตสาหกรรมไทยเมื่อ พ.ศ. 2543
ประกอบด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการ
อุตสาหกรรมหลายสาขา ซึ่งเป็นกลไกสําคัญที่
ทําให้มีการนําไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง มี
แผนการสนับสนุนทั้งการเงินและสิทธิ
ประโยชน์ เช่น การยกเว้นค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและการ
ลดหย่อนภาษีเงินได้ มีแผนการพัฒนาบุคลากร
ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ โดยให้มีการ
ขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินและผู้ให้คําปรึกษา
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมได้ริเริ่มจัดตั้ง Thailand Network
for Eco-Efficiency and Cleaner Production
(TNEC) ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมโต๊ะกลม
ว่าด้วยแผนการป้องกัน มลพิษแห่งชาติใน
พ.ศ. 2542.
ภายใต้โครงการบําบัดนํ้าเสีย
สมุทรปราการของธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย
ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษซึ่งกําลังเป็นความ
ขัดแย้งด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ ได้บรรจุ
โครงการเทคโนโลยีสะอาดไว้ด้วย โครงการมี
ระยะเวลา 4 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาเทคโนโลยีสะอาด จัดตั้งศูนย์ข้อมูล การ
ให้คําแนะนํากับอุตสาหกรรมในจังหวัดและ
สาธิตการใช้เทคโนโลยีสะอาด

การขานรับเชิงนโยบาย
การดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสะอาดใน
ประเทศไทยเป็นการริเริ่มที่ดี แต่อยู่ในลักษณะ
ของโครงการความช่วยเหลือ การนําปฏิบัติใช้
ประกอบกับการขานรับเชิงนโยบายจากรัฐบาล
การเปิดให้ฝ่ายต่าง ๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) สมัครใจเข้ามามีส่วนร่วมโดย
ใช้วิธก
ี ารที่เป็นประชาธิปไตยจะเป็น
หลักประกันที่สําคัญต่อความยั่งยืนของการ
ดําเนินงานการผลิตที่สะอาดเพื่อเป็นทางออก
ของปัญหาสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมในท้ายที่สุด
เมื่อเร็ว ๆ นี้ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติได้ขานรับกับแนวคิดเรื่องเทคโนโลยี
สะอาดอย่างจริงจังมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในด้านแผนพัฒนา,กฎหมาย นโยบาย
กิจกรรมขององค์กร และหลักสูตร มีการจัด
ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นในด้านต่างๆ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 8 (2540-2544) ได้ระบุแนวคิดเรื่อง
เทคโนโลยีสะอาดในฐานะเป็นเครื่องมือในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
ในเดือนกันยายน 2541 สํานักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้ลงนามในคํา
ประกาศของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติว่าด้วยการผลิตที่สะอาดขึ้น (the
UNEP declaration on Cleaner Production)
รวมทั้งประธานสภานักธุรกิจไทยเพื่อการ
พัฒนาที่ย่งั ยืนได้ลงนามในคําประกาศในฐานะ
สมาชิกของกลุ่ม คําประกาศโดยความสมัครใจ
และไม่ผูกพันนีย
้ ืนยันถึงพันธะสัญญาของการ
ลงนามในการดําเนินการปรับเปลี่ยน
อุตสาหกรรมไปสู่การผลิตที่ย่งั ยืน

บทบาทของประชาชนและภาค
ประชาสังคม
การดําเนินงานด้านเทคโนโลยีที่สะอาดมักอ้าง
ถึงและพิจารณาประชาชนในฐานะเป็นกลุ่ม
ผู้บริโภคที่ไม่มีบทบาทอะไร ซึ่งจําเป็นต้องให้
การศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สะอาด หรือ
โครงการติดฉลากเขียว และต้องให้การศึกษา
เพื่อสนับสนุนโครงการเทคโนโลยีสะอาดของ
รัฐบาล ส่วนบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนก็
มักถูกมองว่าเป็นกลุ่มทํางานรณรงค์และกลุ่ม
วิ่งเต้น 92
ใน Agenda 21 เน้นถึงสิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลของประชาชนที่มากขึ้น ในประเทศ
ไทย บทบาทของประชาชนในการสนับสนุน
Beverley Thorpe, “the Role of NGOs and the public to promote cleaner
produntion”, Clean Production Journal, Volume 2, Number 3-4, 1995, p 153161.
92
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การผลิตที่สะอาดยังไม่ปรากฎมาก่อนในการ
วางยุทธศาสตร์และอภิปรายเชิงนโยบาย
กรีนพีซเห็นว่า การผลิตที่สะอาดมี
รากเหง้ามาจาก หลักการป้องกันไว้ก่อน ซึ่ง
ตระหนักว่า วิธก
ี ารและนโยบายสิ่งแวดล้อม
แบบเดิมไม่เป็นวิธก
ี ารทางวิทยาศาสตร์ที่
สมเหตุสมผลในการปกป้องคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม
หลักการป้องกันไว้ก่อนประกอบด้วย
เกณฑ์ใหญ่ 4 อย่างคือ 1) การป้องกันมลพิษ
เข้าสู่ส่งิ แวดล้อม
2) ปฏิบัติการก่อนที่จะมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการสรุปแล้วจะมี
ขึ้น 3) เปลี่ยนภาระของการพิสูจน์เพื่อสืบทราบ
อันตรายที่จะเกิดขี้น และ 4) ดําเนินการผ่าน
วิธก
ี ารผลิตที่สะอาด
หลักการป้องกันไว้ก่อนเรียกร้องให้
หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหา
เป็นอันดับแรก ไม่ได้เรียกร้องให้มีการพิสูจน์
ความเสี่ยงที่ไม่อาจรับได้ ซึ่งตรงข้ามกับการ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
การเปิดเผยข้อจํากัดของความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ หลักการป้องกันไว้ก่อนหยิกยกให้
เห็นความจริงที่ว่า ต้องระบุปัจจัยอื่นๆ ที่

ครอบคลุมมากกว่าปัจจัยวิทยาศาสตร์ในกรณีที่
การปล่อยหรือการใช้สารเคมียังคงดําเนินต่อไป
ปัจจัยดังกล่าวรวมถึง ต้นทุนทางสังคมซึ่งมิใช่
แต่เพียงนักวิทยาศาสตร์ หากรวมถึงผู้มีอํานาจ
ตัดสินใจนโยบายต้องนํามาพิจารณา
นักวิจารณ์บางคนแย้งว่า หลักการ
ป้องกันไว้ก่อนไม่มีตําแหน่งแห่งที่ในทาง
วิทยาศาสตร์ กรีนพีซเห็นว่า แท้ที่จริงหลักการ
นี้ไปไกลกว่าการรับรู้จากวิธก
ี ารทาง
วิทยาศาสตร์แบบเดิม เป็นการประเมินใหม่ถึง
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจใด ๆ ที่
จะมีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในประเทศไทย บทบาทของประชาชน
และองค์กรพัฒนาเอกชนประการสําคัญคือ
ขณะที่ทําการรณรงค์เพื่อยุติการถ่ายทอดและ
ส่งออกเทคโนโลยีที่ไม่มีความยัง่ ยืนและก่อ
มลพิษจากประเทศอุตสาหกรรม ต้องมีบทบาท
สําคัญในการยืนยันว่า กิจกรรมด้านเทคโนโลยี
สะอาดทั้งหลายในประเทศอุตสาหกรรมหรือใน
ประเทศกําลังพัฒนาเอง จะต้องไม่เกิดขึ้นจาก
“ราคา” ที่ประเทศกําลังพัฒนาในซีกโลกใต้
จะต้องจ่ายคืนให้
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ยุทธศาสตร์และทางออกของวิกฤตมลพิษ : ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ขณะที่การค้าของโลกขยายตัวมากขึ้น บรรษัท
ข้ามชาติทั้งหลายก็มีอํานาจมากขึ้นแต่มีความ
รับผิดชอบน้อยลง รัฐบาลประเทศต่าง ๆ เองได้
สูญเสียอํานาจการควบคุมบรรษัทเหล่านี้ จึงไม่
น่าแปลกใจที่ประชาชนเสื่อมความเชื่อถือใน
รัฐบาลของตน
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังคงเป็นกุญแจ
สําคัญในการประกันให้สาธารณชนได้รับทราบ
ถึงข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นอาวุธสําคัญ
สาธารณชนเป็นตัวกลั่นกรองที่ทรงอํานาจใน
การป้องกันมลพิษและทําให้โลกสะอาดขึ้น
มีสารเคมีจํานวนนับไม่ถ้วนที่ใช้กัน
ทั่วไปในประเทศไทย มีสารเคมีหลายพันชนิดที่
ใช้กันในปริมาณมาก และมีการปล่อยสู่
สิ่งแวดล้อมในจํานวนไม่อาจทราบได้
ผลกระทบจากมลพิษอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยก็เป็นที่ประจักษ์กันดี
การเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณชน
และคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กัน
โดยตรง พื้นที่บางแห่งที่มีมลพิษสูงสุดจะเป็น
พื้นที่ที่ขาดความรู้กี่ยวกับสารเคมีที่ใช้และที่
ปล่อยลงในสิ่งแวดล้อมมากที่สุด รัฐบาลไทย
สามารถทําให้คนไทยควบคุมดูแลมลพิษที่
ปล่อยออกสู่สง่ิ แวดล้อมได้โดยผ่าน
กระบวนการทางกฎหมายซึ่งมีข้อบังคับให้
เปิดเผยข้อมูลและรายงานต่าง ๆ รวมทั้ง
เสรีภาพที่จะเข้าถึงข่าวสารข้อมูล ต่อไปนี้เป็น
ข้อเสนอแนะต่อทางออกของวิกฤตมลพิษ

การเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดของ
อุตสาหกรรมต่อหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม
หรือหน่วยงานท้องถิ่นเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง
อุตสาหกรรม ชนิดของอุตสาหกรรมและ
ภยันตรายของสารที่เป็นภัยร้ายแรง
สิทธิที่สาธารณชนจะได้รับการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารเมื่อร้องขอ
การเปิ ด เผยรายละเอี ย ดของกากของ
เสียและการทิ้งกากของอุตสาหกรรม

หลั ก การสํ า คั ญ ๆ เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิใน
การรับรู้ตัวบทกฎหมาย
การทําให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปริมาณ
สารเคมีได้รับการเผยแพร่และอย่างเป็น
ระเบียบ เช่น ฐานข้อมูลต่าง ๆ ของรัฐบาล
เกี่ยวกับวัตถุที่ปลอดภัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
และฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการจัดการ
เกี่ยวกับสารเคมี
ระบบการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับ
การใช้สารเคมี รวมทั้งการแจ้งให้บุคคลซึ่งไวต่อ
สารเคมีได้ทราบล่วงหน้า
ระบบข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการ
กําหนดระดับความลับทางการค้าซึ่งยกเว้นจาก
ที่แจ้งให้สาธารณชนได้รับรู้ จะต้องมีความ
รวดเร็ว สมํ่าเสมอ และยุติธรรม
สิทธิของชุมชนเกี่ยวกับตัวบทกฎหมาย
ทําให้ประชาชนมีเครื่องมือที่จะใช้สําหรับ
ป้องกันตัวเองและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดให้มี
ทําเนียบการปลดปล่อยสารมลพิษใน
สิ่งแวดล้อม(Pollutant Release and Transfer
registers : PRTRs)
ทําเนียบการปลดปล่อยสารมลพิษใน
สิ่งแวดล้อมจะต้องตอบคําถามเหล่านี้ได้ 1) ใคร
ที่เป็นตัวการปล่อย สารหรือกากของเสียลงสู่
พื้นดิน นํ้าและอากาศ 2) มลพิษใดที่ปล่อยออก
สู่สภาพแวดล้อม 3) มีการปล่อยหรือโยกย้าย
บ่อยครั้งเท่าใด 4) สารพิษถูกปล่อยไปในอากาศ
หรือนํ้าหรือฝังลงในดินหรือไม่ 5) สภาพทาง
ภูมิศาสตร์ที่มลพิษแพร่กระจายออกไปเป็น
อย่างไร อยู่ใกล้บ้านหรือใกล้โรงเรียนหรือ
บริเวณที่เสี่ยงอันตรายต่อสภาพแวดล้อม
หรือไม่

การเข้าถึงและการมีส่วนร่วม
การให้ชุมชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้าน
สิ่งแวดล้อมต้องปรากฏอยู่ในทุกระดับของการ
ผลิตในภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่กระบวนการ
ผลิตจนถึงฉลากเครื่องปรุงของอาหารนั้น ๆ
ความรับผิดชอบของสังคมยังต้องขึ้นอยู่กับ
ความเข้าใจต่อการระแวดระวังสภาพแวดล้อม
อย่างจริงจังในทุกระดับการศึกษา

สิทธิที่จะรับรู้ตัวบทกฎหมาย
สิ ท ธิ ที่ จ ะรั บ รู้ ตั ว บทกฎหมายต้ อ งมี บ ทบั ง คั บ
ดังต่อไปนี้
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แผนงานเหล่านี้จะช่วยให้สังคมไทยได้
ติดตามพฤติกรรมของบริษัทอุตสาหกรรมต่าง
ๆ เกี่ยวกับมลพิษในช่วงเวลาหนึ่ง ชุมชนหลาย
แห่งทั่วโลกเห็นพ้องต้องกันว่า ทําเนียบการ
ปลดปล่อยสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมเป็น
เครื่องมือสําคัญในการชักจูงให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในรัฐบาลหรือเป็นผลโดยตรงต่อ
อุตสาหกรรม สิทธิการรับรู้ตัวบทกฎหมายนี้
รวมกับแผนงานต่าง ๆ โดยเฉพาะทําเนียบการ
ปลดปล่อยสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมจะมี
ประโยชน์อย่างมาก

มาบตาพุด93 ทําเนียบการปลดปล่อยสารมลพิษ
ในสิ่งแวดล้อมดังกล่าวนี้ ท้ายที่สุดแล้ว ควรที่จะ
ตีพิมพ์เผยแพร่ให้กับสาธารณชน

การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
รายงานเกี่ยวกับมลพิษช่วยให้มีการส่งเสริม
สุขภาพและช่วยในการวางแผนปฏิบัติต่อ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องล่วงหน้า ระบบการ
เปิดเผยทําเนียบการปลดปล่อยสารมลพิษใน
สิ่งแวดล้อมมีส่วนอย่างมากในการทําให้
ประเทศตระหนักถึงอันตรายของมลพิษที่
เกิดขึ้น

มลพิษไม่ใช่เรื่องที่เป็นความลับ
ปราศจากสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชน บริษัททั้งหลายสามารถทิ้งสารเคมี
เป็นตัน ลงสู่ส่งิ แวดล้อมทุก ๆ ปี โดยที่เราไม่
อาจล่วงรู้ได้เลย สิทธิในการรับรู้เกี่ยวกับ
ทําเนียบการปลดปล่อยสารมลพิษใน
สิง่ แวดล้อมเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการลด
มลภาวะและปกป้องสภาพแวดล้อม ช่วยสร้าง
อํานาจให้แก่ประชาชนและคนงานในโรงงาน
ทราบถึงภยันตรายของสารเคมีที่ใช้รวมทั้งการ
ขนส่งและการปล่อยทิ้ง ความรู้นี้ช่วยให้เรา
สามารถปกป้องครอบครัว บ้าน ตลอดจนตัวเรา
เองให้ปลอดภัยจากสารพิษทั้งหลาย

สุ ข ภาพและความปลอดภั ย ของ
คนงาน
ทํ า เนี ย บ ก า ร ป ล ด ป ล่ อ ย ส า ร ม ล พิ ษ ใ น
สิ่งแวดล้อมที่ ทันสมัยไม่เพี ยงแต่ ช่วยสังคม ยัง
ช่วยให้คนงานที่ต้องสัมผัสกับสารพิษโดยตรงได้
ตระหนั ก ถึ ง อั น ตรายของมั น ที่ พ วกเขาต้ อ ง
ประสบในที่ทํางานด้วย

ให้ข้อมูลการพัฒนานโยบาย
ผู้ร่างกฎหมายและผู้กําหนดนโยบายสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลอย่างคุ้มค่า ทําเนียบการ
ปลดปล่อยสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่ถูกปล่อย
ออกมานี้ช่วยในการประเมินและตัดสินใจ
กําหนดนโยบาย

การลดลงอย่างขนานใหญ่ของมลพิษ
ตั้งแต่สหรัฐอเมริกาเริ่มใช้ทําเนียบการ
ปลดปล่อยสารมลพิษในสิง่ แวดล้อมใน พ.ศ.
2530 ทําให้การปล่อยสารพิษเข้าสู่
สภาพแวดล้อมลดจํานวนลงโดยเฉลี่ยถึงร้อยละ
20 และในบางรัฐ เช่น แคลิฟอร์เนีย บริษัท
หลายแห่งได้หยุดการปล่อยสารเคมีที่เป็นพิษ
ถึง 6 รายการโดยสิ้นเชิง
ประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษและ
องค์การพิทักษ์ส่งิ แวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกาได้
ร่วมมือกันดําเนินโครงการจัดทําเนียบการ
ปลดปล่อยสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมเป็น
ระยะเวลา 5 ปี เริม
่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2543-2547
สถานปัจจุบันกําลังอยู่ในระหว่างการ
ดําเนินการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของ
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในนิคมอุตสาหกรรม

การลดสารพิษ
ทําเนียบการปลดปล่อยสารมลพิษใน
สิ่งแวดล้อมช่วยทําให้โปรแกรมการขยายการ
ลดจํานวนสารพิษได้มากขึ้น การลดมลพิษขั้น
แรกจะต้องรู้ถึงจํานวนและชนิดที่ปล่อยเข้าสู่
สภาพแวดล้อม การรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นพิษเป็นก้าวแรก
และอาจจะเป็นก้าวที่สําคัญที่สุดในการก้าว
ต่อไปเพื่อลดอันตรายในการใช้สารเคมีที่เป็น
พิษ
พรภิมล เจริญส่งและคณะ “การจัดทําทําเนียบการปลดปล่อยสารมลพิษใน
สิง่ แวดล้อม” ใน ข่าว สารอันตรายและของเสีย, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1 เมษายน 2543, หน้า
10-11.
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พ.ศ. 2538 หรือกลุ่มเครือข่ายสารพิษแห่งชาติ
และกรีนพีซของออสเตรเลียที่ใช้ผลการสํารวจ
ของบัญชีการปล่อยมลพิษจากสหรัฐอเมริกา
จัดทําบัญชีมลพิษของชุมชนขึ้นเอง

การใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
จากรายงานกองทุนโลกเพื่อธรรมชาติและ
สถาบันค้นคว้าแฮมเชียร์ระบุว่าซอฟท์แวร์
เกี่ยวกับชีวภาพซึ่งใช้เป็นมาตรฐานรายงาน
ฐานข้อมูลและการจัดการเกี่ยวกับการปล่อย
มลพิษ ทําให้ประเทศเล็กๆ ลดการก่อมลพิษ
และการโยกย้ายการปล่อยสารพิษลงกว่าครึ่ง
การควบคุมข้อมูลบัญชีรายชื่อเหล่านี้
ในบางประเทศต้องการเพียงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, คนสองคนและการ
ฝึกอบรมบุคลากรของธุรกิจเล็ก ๆ ถึงวิธก
ี ารส่ง
รายงานข้อมูลไปเผยแพร่ให้รวดเร็วมากขึ้น
ประสบการณ์ของนานาประเทศที่ใช้โปรแกรมนี้
รวมกับเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ทําให้
ปริมาณการใช้สารเคมีลดจํานวนลง

สิทธิการรับรู้ผ่านเครื่องมืออื่น ๆ
หลายประเทศในกลุ่มความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ(OECD) มีการเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับความปลอดภัยของวัตถุให้คนงานได้รับ
รู้เกี่ยวกับสารเคมีที่คนงานต้องสัมผัสในสถานที่
ทํางาน แต่กิจกรรมนี้กลับไม่มีในประเทศที่ไม่ใช่
กลุ่ม OECD (รวมทั้งประเทศไทย) แม้ว่าบริษัท
เหล่านั้นจะเผยแพร่เมื่อบริษัทแม่ของตนอยู่ใน
กลุ่ม OECD ก็ตาม
การติดฉลากผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วน
ช่วยให้ความรู้แก่ผู้บริโภคและยังมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของพวกเขาด้วย และในทางกลับกัน
ช่วยกดดันให้บรรดาอุตสาหกรรมรับผิดชอบอัน
เนื่องมาจากความตื่นตัวของลูกค้า

สิ ท ธิส ากลในการรั บ รู้ ใน AGENDA
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บทบาทของสิทธิการรับรู้และความสําคัญของ
ทําเนียบการปลดปล่อยสารมลพิษใน
สิ่งแวดล้อมได้มีการกล่าวขึ้นอีกใน Agenda 21
บทที่ 19 เกี่ยวกับการจัดการสารเคมีเป็นพิษ
ดังนี้
แต่ละประเทศจะได้รับการกระตุ้นให้
สร้างกรอบของสิทธิการรับรู้เกี่ยวกับสารเคมี
เป็นพิษเพื่อจุดประสงค์การแบ่งปันระบบข้อมูล
ของตนกับประเทศอื่นๆ ให้บรรลุถึงความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
บริษัทแต่ละแห่งต้องรับสิทธิการรับรู้
เป็นหลักการในการทําเป็นนโยบายของบริษัท
แม้ว่าประเทศนั้นๆ จะขาดการสํารวจก็ตาม
เพื่อทําเป็นข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับสารเคมีเมื่อมี
การร้องขอ (วาระที่ 21 UNCED 1992 )

การมี ส่ ว นร่ ว มของสาธารณชนใน
กระบวนการวางแผน

จั ด ทํ าบั ญ ชี ร ายชื่ อมลพิ ษต่ า ง ๆ
ด้วยตัวเอง

ฐาน ข้ อ มู ลสากลของการผ ลิ ต ที่
สะอาด

ถ้าเบื่อหน่ายที่จะกระตุ้นรัฐบาลที่เชื่องช้า หรือ
เหนื่อยหน่ายที่จะกระตุ้นให้บริษัทต่างๆ รู้จัก
รับผิดชอบ ประชาชนคนไทยก็ควรจะรวมตัว
กันจัดทําเนียบการปลดปล่อยสารมลพิษใน
สิ่งแวดล้อมขึ้นมาเองดังที่ชุมชนบริเวณ
ชายแดนเม็กซิโก – อเมริกันจัดทําขึ้นเองใน

หลายประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ(OECD) เรียกร้องให้มี
ขอศูนย์หรือธนาคารข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สะอาด การให้บริการข้อมูลนี้ไม่ควรจํากัดแต่
เพียงข้อมูลการผลิตที่สะอาดกว่าเท่านั้น แต่ยัง
ต้องสามารถติดตามไปให้ถึงการลงทุนของ

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสาธารณชนต้อง
ขยายการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจไปถึงขั้น
กระบวนการวางแผน ต้องไม่เพียงแต่มุ่งไปที่
การปล่อยสารพิษหรือมุ่งที่ตัวผลิตภัณฑ์เท่านั้น
เพื่อที่จะใช้การประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม (EIA) และการติดตามประเมินผล
อย่างถูกวิธี การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ไม่ควรมุ่งไปที่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม
เท่านั้น แต่ต้องจําแนกทางเลือกอื่น ๆ สําหรับ
โครงการนั้นๆ ด้วย ซึ่งจะทําได้ก็ต่อเมื่อมีการ
ประเมินโดยใช้ยุทธศาสตร์การผลิตที่สะอาด
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ต่างประเทศรวมทั้งการให้คําแนะนําโดยไม่คิด
มูลค่าแก่รัฐบาลที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม OECD ด้วย

เสรีภาพในข้อมูลข่าวสาร
หลายประเทศที่พัฒนาแล้วรวมทั้ง
สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียมีกฎหมาย
เกี่ยวกับเสรีภาพในข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอนุญาตให้
ประชาชนสามารถร้องขอและได้รับข่าวสารของ
รัฐบาล อีกทั้งยังช่วยให้การตัดสินใจโปร่งใสและ
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานรัฐบาลด้วย
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