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	 “.คดีมาบตาพุดนับเป็นจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ไทย กล่าวคือ ประชาชนไม่ยินยอมให้รัฐส่วนกลางผูกขาดอำนาจในการกำหนด

นโยบายสิ่งแวดล้อมและใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมแต่เพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป.”	

	 	เอกสาร	ชุดความรู้วิเคราะห์ช่อง	ว่างนโยบาย			เรื่อง			จุด	เปลี่ยน	สิ่ง	แวดล้อม	ไทย	:		

การ	วเิคราะห	์ชอ่ง	วา่ง	นโยบาย			นี้	ได	้วเิคราะห	์ววิฒันาการ	ของ	กา	รบ	ูรณา	การ	การ	อนรุกัษ	์

สิ่ง	แวดล้อม	กับ	การ	พัฒนา	เศรษฐกิจ	ใน	กระ	แส	โลกา	ภิ	วัต	น์		 	เป้า	หมาย	ด้าน	สิ่ง	แวดล้อม		

ใน	แผน	พัฒนา	เศรษฐกิจ	และ	สังคม	ของ	ประเทศไทย	ที่	ผ่าน	มา		 	และ	ผลก	ระ	ทบ		

ของ	โครงการ	พัฒนา	ขนาด	ใหญ่	ต่อ	สิ่ง	แวดล้อม	โดย	มี	คดี	มาบตาพุด	เป็น	กรณี	ศึกษา				

ตาม	ดว้ย	การ	วเิคราะห	์ชอ่ง	วา่ง	ทาง	นโยบาย	ใน	การ	คุม้ครอง	สิง่	แวดลอ้ม	ของ	ประเทศไทย				

และ	ปิด	ท้าย	ด้วย	การนำ	เสนอ	แนวทาง	และ	มาตรการ	ที่	ควร	จะ	ต้อง	ขับ	เคลื่อน	ต่อ	ไป		

ใน	อนาคต	

	 	ขอ	ขอบคุณ			แผน	งาน	สร้าง	เสริม	การ	เรียน	รู้	กับ	สถาบัน	อุดมศึกษา	ไทย			เพื่อ	การ	

พัฒนา	นโยบาย	สาธารณะ	ที่	ดี			(	นสธ	.			หรือ			TUHPP	)			โดย	การ	สนับสนุน	ของ	สำนักงาน	

กองทุน	สนับสนุน	การ	สร้าง	เสริมสุข	ภาพ			(	สสส	.	)		 	ที่	ได้	รวบรวม	และ	จัด	พิมพ์	เอกสาร	

	เรื่อง	นี้	ขึ้น		 	เพื่อ	เผย	แพร่	ให้	กับ	ผู้	เกี่ยวข้อง		 	และ	ผู้	สนใจ	ได้	ร่วม	กัน	แลก	เปลี่ยน	เรียน	รู้				

อัน	จะ	นำ	ไป	สู่	การ	จัดการ	สิ่ง	แวดล้อม	ร่วม	กัน	อย่าง	สร้างสรรค์	ต่อ	ไป	ใน	อนาคต

คำนำ
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	 	น่าแปลกที่ว่าแม้	สิ่ง	แวดล้อม	จะ	เป็น	ส่วน	หนึ่ง	ของ	ชีวิต	มนุษย์	และ	เป็น	ระบบ	
ธรรมชาติ	ที่	เกื้อ	หนุน	การ	ดำรง	ชีพ	อยู่	ทุก	วัน	ทุก	เวลา		 	แต่	มนุษย์	กลับ	ให้	ความ	สำคัญ		

ต่อ	สิ่ง	แวดล้อม	น้อย	กว่า	ที่	ควร	จะ	เป็น		 	ใน	การ	ทำ	โพลล์	เกี่ยว	กับ	ปัญหา	สำคัญๆ				

ที	่ประชาชน	ให	้ความ	สนใจ			ประเดน็	สิง่	แวดลอ้ม	มกั	จะ	เปน็	ประเดน็	สำคญั	ลำดบั	สดุทา้ย	

ตาม	หลัง	ปัญหา	เศรษฐกิจ			สังคม			และ	การเมือง			ปัญหา	เศรษฐกิจ	หรือ	ปัญหา	ปาก	ท้อง	

มกั	เปน็	ประเดน็	ที	่ประชาชน	ให	้ความ	สำคญั	มาก	ทีส่ดุ			ทัง้นี้	เพราะ	ผลก	ระ	ทบ	จาก	ปญัหา	

	สิง่	แวดลอ้ม	มกั	จะ	ใช	้เวลา	ใน	การ	สะสม	ยาวนาน			กวา่	จะ	รูต้วั	ก	็แกไ้ข	ไมท่นั	หรอื	กวา่	จะ	รูต้วั	

ก็	ต้อง	ใช้	งบ	ประมาณ	มหาศาล	ใน	การ	แก้ไข			เช่น			กรณี	ภาวะ	โลก	ร้อน			

		 กา	รบ	ูรณา	การ	จดัการ	สิง่	แวดลอ้ม	ให	้เปน็	สว่น	หนึง่	ของ	การ	พฒันา	เศรษฐกจิ	เปน็	

ก	ระ	แส	ที่	มี	มา	ตั้งแต่	ปี			พ	.	ศ	.			2515			เมื่อ	ประชาคม	โลก	เริ่ม	ตระหนัก	ถึง	ความ	รุนแรง	ของ	

ปัญหา	สิ่ง	แวดล้อม	ที่	เกิด	จาก	กิจกรรม	ของ	มนุษย์		 	บทความ	นี้	แสดง	ถึง	วิวัฒนาการ	ของ	

ความ	พยายาม	ที่	จะ	บูรณ	า	การ	การ	อนุรักษ์	สิ่ง	แวดล้อม	กับ	การ	พัฒนา	เศรษฐกิจ	โดย	เริ่ม	

จาก	การ	พิจารณา	ประเด็น	สิ่ง	แวดล้อม	กับ	การ	พัฒนา	เศรษฐกิจ	ใน	กระ	แส	โลกา	ภิ	วัต	น์		

	และ	วเิคราะห	์ความ	สำคญั	ของ	เปา้	หมาย	สิง่	แวดลอ้ม	ตลอด	ชว่ง			10			แผน	ของ	การ	พฒันา			

โดย	เกริน่	ถงึ	นวตักรรม	ดา้น	การ	วางแผน	ใน	แตล่ะ	แผน			ตาม	ดว้ย	ผลก	ระ	ทบ	ของ	โครงการ	

พัฒนา	ขนาด	ใหญ่	ที่	มัก	มี	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	สิ่ง	แวดล้อม		 	โดย	ยก	เอา	คดี	มาบตาพุด		 	จังหวัด	

ระยอง			ซึง่	เปน็	จดุ	เปลีย่น	ของ	การ	จดัการ	สิง่	แวดลอ้ม	ไทย	มา	เปน็	กรณ	ีศกึษา			และ	สดุทา้ย	

ก็	คือ		 	ประเมิน	จุด	อ่อน	ใน	การ	ดูแล	สิ่ง	แวดล้อม	ใน	ปัจจุบัน		 	เพื่อ	วิเคราะห์	นโยบาย	และ	

มาตรการ	ที่	จะ	ต้อง	ขับ	เคลื่อน	ต่อ	ไป	ใน	อนาคต	
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	 ใน	ทัศนะ	ของ	ผู้	เขียน		 	คลื่น	ลูก	ที่	หนึ่ง	ของ	โลกา	ภิ	วัต	น์	ด้าน	สิ่ง	แวดล้อม	เกิด	ขึ้น		

เมื่อ	องค์การ	สหประชาชาติ	จัดการ	ประชุม	ที่	เรียก	ว่า		  “การประชุมสหประชาชาติเรื่อง 

สิ่งแวดล้อมของมนุษย์”		(	UN			Conference			on			the			Human			Environment	:			UNCHE	)				

ที่	กรุง	สตอกโฮล์ม		 	ประเทศ	สวีเดน		 	ระหว่าง	วัน	ที่		 	5-16		 	มิถุนายน		 	พ	.	ศ	.			2515				

(	ค	.	ศ	.			1972	)			UNCHE		 	ถือว่า	เป็นการ	ประชุม	ครั้ง	แรก	ด้าน	สิ่ง	แวดล้อม	ใน	ระดับ	โลก			

	และ	วาง	รากฐาน	สำหรบั	ความ	รว่ม	มอื	ใน	ระดบั	นานาชาต	ิใน	การ	ลด	ผลก	ระ	ทบ	ที	่เกดิ	จาก	

กจิกรรม	ของ	มนษุย	์ตอ่	สิง่	แวดลอ้ม			หลงั	จาก	การ	ประชมุ			องคก์าร	สหประชาชาต	ิได	้จดั	ตัง้	

โครงการ	สิง่	แวดลอ้ม	แหง่	สหประชาชาต	ิ		(	United			Nations			Environment			Programme	

:			UNEP	)	และ	วัน	ที่			5			มิถุนายน			ถูก	กำหนด	ให้	เป็น	วัน	สิ่ง	แวดล้อม	โลก	มา	จน	ทุก	วัน	นี้	

		 คลื่น	ลูก	ที่	สอง	ของ	กระ	แส	โลกา	ภิ	วัต	น์	ด้าน	สิ่ง	แวดล้อม	เกิด	ขึ้น	ใน	ปี		 	พ	.	ศ	.			2530			

(	ค	.	ศ	.	1987	)			เมื่อ	โลก	ตะวัน	ตก	นำ	เสนอ	แนวคิด	เรื่อง	การ	พัฒนา	ที่	ยั่งยืน			(	Sustainable			

Development	)			ใน	รายงาน	ของ					Mrs	.			Brundtland			(	WCED			1987	)			ซึ่ง	ต่อ	มา	มัก	เรียก	

กนั	วา่			Brundtland			Report			แมว้า่	แนวคดิ	เรือ่ง	กา	รบ	ูรณา	การ	สิง่	แวดลอ้ม	กบั	การ	พฒันา	

จะ	มี	มา	ตั้งแต่	การ	ประชุม			UNCHE			เมื่อ			พ	.	ศ	.			2515			แต่			Brundtland			Report			ทำให้	

แนวคดิ	นี	้ปรากฏ	เดน่	ชดั	มาก	ขึน้			นอกจาก	นี	้		นบั	เปน็	ครัง้	แรก	ที	่ม	ีการ	ใช	้คำ	วา่		“การพฒันา

 สิ่ง แวดล้อม
  ใน เป้า หมาย การ พัฒนา เศรษฐกิจ 

1
โลกา ภิ วัต น์ ของ กา รบู รณา การ
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ที่ยั่งยืน”	 	ซึ่ง	ก่อ	ให้	เกิด	ความ	ตื่น	ตัว	โดย	ทั่วไป	เกี่ยว	กับ	ความ	จำเป็น	ที่	จะ	ต้อง	สร้าง	ความ	

สมดุล	ระหว่าง	การ	พัฒนา	เศรษฐกิจ	กับ	สิ่ง	แวดล้อม	

		 พัฒนาการ	ด้าน	การ	คุ้มครอง	สิ่ง	แวดล้อม	ใน	ระดับ	นานาชาติ	ได้	นำ	ไป	สู่	การ	

	พัฒนา	อนุสัญญา	และ	ความ	ตกลง	พหุภาคี	ด้าน	สิ่ง	แวดล้อม			(	MEAs	:			Multilateral			

	Environmental			Agreements	)		 	มากมาย	หลาย	ฉบับ		 	โดย	เฉพาะ	อย่าง	ยิ่ง	ใน	ช่วง	

เกือบ	สอง	ทศวรรษ	ที่	ผ่าน	มา		 	ใน	ขณะ	เดียวกัน		 	ใน	ด้าน	การ	ค้า	ระหว่าง	ประเทศ		 	ก็	มี	

เวที	ของ	แกตต์			(	General			Agreement			on			Tariffs			and			Trade	:			GATT	)		 	ซึ่ง	ต่อ	มา	

พัฒนา	เป็น	องค์การ	การ	ค้า	โลก			(	World			Trade			Organization	:			WTO	)		 	เป็น	เวที	ของ		

นัก	เศรษฐศาสตร์		 	ประกอบ	ด้วย	ผู้	วาง	นโยบาย	ที่	นิยม	การ	ค้า	เสรี		 	ประเด็น	สิ่ง	แวดล้อม		

ถูก	กล่าว	หา	ว่า	เป็น	เงื่อนไข	ที่	นำ	มา	ซึ่ง	การ	กีดกัน	ทางการ	ค้า		 	จึง	มิได้	ถู	กบูร	ณา	การ		

เทา่	ที	่ควร	ใน	กรอบ	แนวคดิ	ของ	การ	พฒันา	ใน	ฐานะ	เปา้	หมาย	หรอื	วสิยั	ทศัน	์		การ	ผลกั	ดนั		

เป้า	หมาย	สิ่ง	แวดล้อม	ใน	โลก	การ	ค้า	เสรี	มัก	เป็นการ	ขับ	เคลื่อน	ของ	กลุ่ม	ที่	คิด	ว่า			

เทคโนโลยี	เป็น	ทางออก	สำคัญ	ของ	การ	พัฒนา	ที่	ยั่งยืน			เทคโนโลยี	ไม่	ได้	ถูก	มอง	ว่า	เป็น	

ตัวการ	ของ	การ	ทำลาย	สิ่ง	แวดล้อม		 	แต่	ยัง	อาจ	เป็น	คำ	ตอบ	และ	ทางออก	ของ	การ	ฟื้นฟู	

และ	เฝ้า	ระวัง	สิ่ง	แวดล้อม	ได้	อีก	ด้วย		 	เครื่อง	มือ	สำคัญ	ใน	การ	ตรวจ	สอบ	ผลก	ระ	ทบ	ของ	

การ	พัฒนา	ต่อ	สิ่ง	แวดล้อม	ก็	คือ		 	รายงาน	ผลก	ระ	ทบ	สิ่ง	แวดล้อม			(	Environmental	

		Impact			Assessment	:		 	EIA	)		 	บทบาท	ของ	การ	คุ้มครอง	สิ่ง	แวดล้อม	จึง	เป็น	ของ		

นกั	วทิยาศาสตร์			นกั	เทคโนโลยี			และ	นกั	บรหิาร			โดย	ตา่ง	ก	็มุง่	หวงั	วา่	รายงาน	ผลก	ระ	ทบ	

	สิง่	แวดลอ้ม	จะ	ชว่ย	บรรเทา	ผลก	ระ	ทบ	สิง่	แวดลอ้ม	ที	่เกดิ	จาก	การ	พฒันา	เศรษฐกจิ	ได	้โดย	

เฉพาะ	ใน	โครง	การ	ใหญ่ๆ			

		 คลื่น	ลูก	ที่	สาม	ของ	โลกา	ภิ	วัต	น์	ด้าน	สิ่ง	แวดล้อม	เกิด	ขึ้น	ใน	การ	ประชุม	

สหประชาชาติ	ว่า	ด้วย	สิ่ง	แวดล้อม	และ	การ	พัฒนา			(	United			Nations			Conference			

on			Environment			and			Development	:			UNCED	)		 	ค	.	ศ	.			1992			(	พ	.	ศ	.			2535	)		 	ซึ่ง	จัด	

ขึ้น	ที่		 	กรุง	รี	โอเด	จา	เน	โร		 	ประเทศ	บราซิล		 	ปฏิญญา	ริ	โอ			(	Rio			Declaration	)		 	ซึ่ง	ได้	

รับ	การ	รับรอง	จาก	ที่	ประชุม			UNCED			กำหนด	หลัก	การ	ด้าน	สิ่ง	แวดล้อม	หลาย	ประการ		

ซึ่ง	เป็น	องค์	ประกอบ	สำคัญ	ของ	การ	พัฒนา	ที่	ยั่งยืน		 	ได้แก่		 	หลัก	ผู้	ก่อ	มลพิษ	เป็น	ผู้	จ่าย			
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	(	Polluter			Pays			Principle	:					PPP	)			หลัก	การ	ระวัง	ไว้	ก่อน			(	Precautionary			Principle	)	

		และ	หลัก	การ	มี	ส่วน	ร่วม	ของ	ประชาชน			(	Public			Participation	)		 	การ	ประยุกต์	ใช้		

หลัก	การ	ต่างๆ		 	เหล่า	นี้	ล้วน	ต้อง	อาศัย	กา	รบู	รณา	การ	สิ่ง	แวดล้อม	เข้า	กับ	กระบวนการ	

พัฒนา	ทาง	เศรษฐกิจ	ของ	แต่ละ	ประเทศ	

	 	หลัก	ผู้	ก่อ	มลพิษ	เป็น	ผู้	จ่าย		 	หรือ			PPP		 	นับ	ว่า	เป็น	หลัก	การ	ซึ่ง	เป็น	ที่	รู้จัก	และ		

ถูก	นำ	มา	ใช้	มาก	ที่สุด	ใน	ประเทศ	ต่างๆ			แม้ว่า	แนวคิด	เกี่ยว	กับ	กับ	การ	ใช้			PPP			จะ	ถูก	นำ	

เสนอ	โดย	องค์การ	เพื่อ	ความ	ร่วม	มือ	ทาง	เศรษฐกิจ	และ	การ	พัฒนา			(	Organization			for			

Economic			Cooperation			and			Development	:				OECD	)			มา	ตั้งแต่	ต้น	ทศวรรษ			1970			

แต่	ก็	เพิ่ง	ถูก	กล่าว	ถึง	และ	เผย	แพร่	อย่าง	กว้าง	ขวาง	ใน	กลุ่ม	ประเทศ	กำลัง	พัฒนา	ใน	

ทศวรรษ			1990			โดย	เฉพาะ	อย่าง	ยิ่ง	หลัง	การ	ประชุม			UNCED			หลัก			PPP			เป็น	หลัก	การ	

	ทาง	เศรษฐศาสตร์	ซึ่ง	กำหนด	ให้	ผู้	ก่อ	มลพิษ	เป็น	ผู้	แบก	รับ	ค่า	ใช้	จ่าย	ใน	การ	ดำเนิน	

มาตรการ	ป้องกัน	และ	ควบคุม	มลพิษ		 	เพื่อ	ให้	มี	การ	ใช้	ทรัพยากรธรรมชาติ	และ	

สิ่ง	แวดล้อม	อย่าง	สมดุล		 	จึง	เป็น	หลัก	การ	ที่	อยู่	เบื้อง	หลัง	การนำ	เอา	เครื่อง	มือ	ทาง	

เศรษฐศาสตร์		 	(	ภาษี		 	ค่า	ธรรมเนียม		 	ฯลฯ	)		 	มา	ใช้	ใน	การ	กำกับ	กิจกรรม	ที่	สร้าง	

ผลก	ระ	ทบ	ด้าน	สิ่ง	แวดล้อม		 	ส่ง	ผล	ให้	นัก	เศรษฐศาสตร์	เข้า	มา	มี	บทบาท	สำคัญ	ใน		

การ	คดิ	หา	เครือ่ง	มอื	พทิกัษ	์สิง่	แวดลอ้ม	และ	ใช	้หลกั	เศรษฐศาสตร	์ใน	การ	ประเมนิ	มลูคา่	

สิ่ง	แวดล้อม			

		 อีก	หลัก	การ	หนึ่ง	ซึ่ง			UNCED		 	ทำให้	เกิด	ความ	ตื่น	ตัว	มาก	ขึ้น	ก็	คือ		 	หลัก	การ	มี		

ส่วน	ร่วม	ของ	ประชาชน		 	ซึ่ง	เปิด	ให้	ประชาชน	สามารถ	เข้า	มา	มี	ส่วน	ร่วม	ใน	กระบวนการ	

พัฒนา	ประเทศ		 	รวม	ทั้ง	มี	ส่วน	ร่วม	ใน	การ	จัดการ	ทรัพยากรธรรมชาติ	และ	สิ่ง	แวดล้อม			

โดย	ภาค	รัฐ	ต้อง	ส่ง	เสริม	และ	อำนวย	ความ	สะดวก	ให้	ประชาชน	เข้า	ถึง	ข้อมูล	ข่าวสาร				

เข้า	มา	มี	ส่วน	ร่วม	ใน	การ	ตัดสิน	ใจ		 	และ	เข้า	ถึง	กระบวนการ	ทางการ	ปกครอง	และ	

กระบวนการ	ยุติธรรม	มาก	ขึ้น			

		 ผล	พวง	ของ	กระ	แส	โลกา	ภิ	วัต	น์	ที่	เกิด	จาก	ความ	พยายาม	ที่	จะ	พิทักษ์	สิ่ง	แวดล้อม			

ได	้กอ่	ให	้เกดิ	ผลผลติ	ใน	รปู	ของ	การ	ยก	ระดบั	รายงาน	การ	วเิคราะห	์ผลก	ระ	ทบ	สิง่	แวดลอ้ม			

ให้	รวม	ถึง	การ	วิเคราะห์	ผลก	ระ	ทบ	ทาง	สังคม		 	ทาง	สุขภาพ		 	และ	ทาง	ศิลป	วัฒนธรรม	

อย่าง	รอบ	ด้าน		 	โดย	ผ่าน	กระบวนการ	มี	ส่วน	ร่วม		 	ความ	พยายาม	ล่าสุด	ของ	การ	กำกับ		
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ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	สิ่ง	แวดล้อม	จาก	การ	พัฒนา	ได้	เลื่อน	ระดับ	ขึ้น	ไป	จาก	การ	กำกับ	ระดับ	

โครงการ	ไป	เปน็	ระดบั	พืน้ที	่หรอื	ระดบั	นโยบาย			ซึง่	รูจ้กั	กนั	ใน	ชือ่			การ	วเิคราะห	์สิง่	แวดลอ้ม		

เชิง	ยุทธศาสตร์			(	Strategic			Environment			Assessment	:					SEA	)			เช่น			การ	วิเคราะห์	

ผลก	ระ	ทบ	ด้าน	สิ่ง	แวดล้อม	จาก	นโยบาย	การ	เปิด	การ	ค้า	เสรี			เป็นต้น					

		 SEA			มี	หลัก	กา	รสำคัญๆ			ที่	เพิ่ม	เติม	มาก	ขึ้น	กว่า	การ	ทำ			EIA			คือ			ประการ	แรก				

SEA			เปน็การ	ประเมนิ	ใน	ระดบั	ที	่สงู	และ	กวา้ง	กวา่	ระดบั	โครงการ			เชน่			ประเมนิ	นโยบาย	

ใหม่		 	หรือ	ประเมิน	การ	พัฒนา	พื้นที่	ใหม่		 	ประการ	ที่	สอง		 	ใน	การ	วิเคราะห์	ผลก	ระ	ทบ		

ต้อง	มี	การ	พิจารณา	ทาง	เลือก	อื่นๆ		 	และ	ประการ	ที่	สาม			 	ใน	การ	จัด	ทำ			SEA		 	ควร	มี	การ	

จำลอง	ภาพ	ใน	อนาคต	ใน	กรณี	ที่	มี	และ	ไม่มี	นโยบาย	ที่	กำลัง	วิเคราะห์		 	หรือ	จำลอง	ภาพ	

ที่	ตัวแปร	สำคัญ	มี	แนว	โน้ม	ที่	จะ	เปลี่ยนแปลง	ใน	อนาคต	

		 คลื่น	ลูก	ที่	สี่	เป็น	คลื่น	ที่	เกิด	จาก	กระแส	ความ	ตื่น	ตัว	ใน	ระดับ	โลก	เกี่ยว	กับ	ปัญหา	

การ	เปลี่ยนแปลง	สภาพ	ภูมิ	อากาศ	โลก			(	climate			change	)		 	หรือ	ที่	มัก	เรียก	กัน	ว่า		

ภาวะ	โลก	ร้อน			(	global			warming	)		 ปัญหา	ดัง	กล่าว	เกิด	จาก	การ	สะสม	ของ	ก๊าซ		

เรอืน	กระจก	ทีม่า	จาก	กจิกรรม	ของ	มนษุย	์ใน	ชัน้บรรยากาศ	มาก	จน	เกนิ	สมดลุ	ธรรมชาต	ิ		

ทำให้ความ	ร้อน	จาก	แสง	อาทิตย์	ที่	ส่อง	ลง	มายัง	พื้น	โลก	ไม่	สามารถ	ระบาย	ออก	สู่	

บรรยากาศ	ชั้น	นอก	ของ	โลก	ได้		 	จึง	เกิด	การ	กัก	เก็บ	ความ	ร้อน	หรือ	ที่	เรียก	กัน	ว่า		 	ภาวะ	

เรือน	กระจก			(	greenhouse			effect	)			และ	ทำให้	อุณหภูมิ	ของ	โลก	สูง	ขึ้น			ก่อ	ให้	เกิด	การ	

แปรปรวน	ของ	ดิน	ฟ้า	อากาศ		 	ภัย	พิบัติ	ทาง	ธรรมชาติ	ที่	รุนแรง	มาก	ขึ้น		 	การ	ละลาย	ของ	

ภเูขานำ้แขง็	และ	ธาร	นำ้	แขง็	ขัว้	โลก			และ	การ	เพิม่	ขึน้	ของ	ระดบั	นำ้	ทะเล			ซึง่	จะ	กอ่	ให	้เกดิ	

ผลก	ระ	ทบ	เป็น	ลูกโซ่	ต่อ	ระบบ	นิเวศน์	และ	สิ่ง	มี	ชีวิต			

		 ก๊าซ	เรือน	กระจก	ที่	สำคัญ	ได้แก่			ก๊าซ	คาร์บอนไดออกไซด์			(	CO2	)			มีเทน			(	CH4	)		

	ไน	ตรัส	ออกไซด์			(	N2O	)		 	ไฮ	โดรฟลู	ออ	โร	คาร์บอน			(	HFCs	)		 	เปอร์	ฟลู	ออ	โร	คาร์บอน				

(	PFCs	)			และ	ซัลเฟอร์	เฮก	ซา	ฟลู	ออ	ไรด์			(	SF6	)			แม้ว่า	ประเทศไทย	จะ	มี	ส่วน	ใน	การ	ปล่อย	

กา๊ซ	เรอืน	กระจก	ใน	สดัสว่น	ที	่นอ้ย	กวา่	ประเทศ	พฒันา	แลว้	และ	ประเทศ	กำลงั	พฒันา	อืน่ๆ			

หลาย	ประเทศ			แต	่การ	เปลีย่นแปลง	สภาพ	ภมู	ิอากาศ	ยอ่ม	สง่	ผลก	ระ	ทบ	ตอ่	ประเทศ	ตา่งๆ	

ใน	โลก	อย่าง	ไม่	เลือก	พรมแดน		 	ประเทศไทย	จึง	จำเป็น	ต้องเต	รี	ยม	พร้อม	เพื่อ	รับมือ		

กับ	ผลก	ระ	ทบ	ต่างๆ			ที่	จะ	เกิด	ขึ้น	จาก	การ	เปลี่ยนแปลง	สภาพ	ภูมิ	อากาศ			ภาค	เศรษฐกิจ	
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หลกั	ที	่คาด	วา่	จะ	ได	้รบั	ผลก	ระ	ทบ	และ	ม	ีความ	เสีย่ง	สงู			ไดแ้ก	่		ภาค	การเกษตร			การ	ทอ่ง	เทีย่ว		

	และ	ภาค	สุขภาพ	อนามัย		 	ซึ่ง	ต้อง	มี	มาตรการ	เตรียม	พร้อม		 	เฝ้า	ระวัง		 	และ	ปรับ	ตัว	ไป	

พร้อมๆ			กัน	

		 ใน	ปัจจุบัน		 	ประเทศไทย	เป็น	ภาคี	อนุสัญญา	ว่า	ด้วย	การ	เปลี่ยนแปลง	สภาพ		

ภมู	ิอากาศ			(	United			Nations			Framework			Convention			on			Climate			Change	:			UNFCCC	)		

	ค	.	ศ	.			1992		 	และ	พิธี	สาร	เกีย	ว	โต	ภาย	ใต้			UNFCCC		 	ค	.	ศ	.			1997		 	ซึ่ง	ยึด	หลัก	ความ		

รับ	ผิด	ชอบ	ร่วม	กัน	แต่	แตก	ต่าง	กัน			(	common			but			differentiated			responsibilities	)		

	กล่าว	คือ		 	กำหนด	ให้	ประเทศ	พัฒนา	แล้ว	ซึ่ง	เป็น	ประเทศ	ที่	จัด	อยู่	ใน	ภาค	ผนวก			1				

(	Annex		 	I		 	countries	)		 	ต้อง	มี	ความ	รับ	ผิด	ชอบ	หลัก	ใน	การ	ลด	การ	ปล่อย	ก๊าซ	

	เรือน	กระจก		 	เนื่องจาก	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	ของ	ประเทศ	เหล่า	นี้	ใน	ยุค	ของ	

	การ	พัฒนา	อุตสาหกรรม	ใน	ช่วง	กว่า			150			ปี	ที่	ผ่าน	มา	เป็น	สาเหตุ	สำคัญ	ของ	ปัญหา	การ	

เปลีย่นแปลง	สภาพ	ภมู	ิอากาศ	ใน	ปจัจบุนั			นอกจาก	นี	้		ประเทศ	พฒันา	แลว้	ยงั	ม	ีพนัธกรณ	ี

ต้อง	ให้	ความ	ช่วย	เหลือ	ด้าน	การ	เงิน		 	และ	การ	ถ่ายทอด	เทคโนโลยี	แก่	ประเทศ	กำลัง	

พัฒนา			รวม	ทั้ง	ต้อง	ให้	ความ	ช่วย	เหลือ	แก่	ประเทศ	ที่	มี	ความ	เสี่ยง	ต่อ	ผลก	ระ	ทบ	จาก	การ	

เปลีย่นแปลง	สภาพ	ภมู	ิอากาศ	ใน	การ	ปรบั	ตวั	เพือ่	เตรยีม	รบั	กบั	ความ	เสยี	หาย	ที	่จะ	เกดิ	ขึน้			

สำหรับ	ประเทศไทย	ซึ่ง	ไม่ใช่	ประเทศ	ที่	อยู่	ใน	ภาค	ผนวก			1			(	Non	-	Annex			I			countries	)			

ยัง	ไม่มี	พันธกรณี	ที่	จะ	ต้อง	ลด	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	แต่	อย่าง	ใด	

		 อย่างไร	ก็	ดี		 	เนื่องจาก	พิธี	สาร	เกีย	ว	โต	จะ	มี	ผล	ใช้	บังคับ	ได้	จนถึง		 	ค	.	ศ	.			2012				

(	พ	.	ศ	.			2555	)		 	และ	เป็น	ที่	ยอมรับ	ว่า		 	เป้า	หมาย	การ	ลด	ก๊าซ	เรือน	กระจก	ตาม	ที่	กำหนด	

ไว้	ใน	ระยะ	แรก	ของ	การ	ใช้	พิธีสาร	นี้	ยัง	ไม่	เพียง	พอที่	จะ	ป้องกัน	ปัญหา	ที่	จะ	เกิด	จาก	การ	

เปลี่ยนแปลง	สภาพ	ภูมิ	อากาศ		 	จึง	ต้อง	มี	การ	เจรจา	รอบ	ใหม่	เพื่อ	กำหนด	พันธกรณี	ใน	

การ	ลด	กา๊ซ	เรอืน	กระจก	หลงั			ค	.	ศ	.			2012			ให	้ม	ีความ	เขม้	งวด	มาก	ขึน้			โดย	ม	ีกำหนด	เวลา	

	วา่	ตอ้ง	จดั	ทำ	ขอ้	ตกลง	ให	้แลว้	เสรจ็	เพือ่	ขอ	การ	รบัรอง	จาก	รฐั	ภาคี	ใน	การ	ประชมุ	สมชัชา	

รฐั	ภาค	ี		(	Conference			of			the			Parties	)			ครัง้	ที	่		15			(	COP			15	)			ที	่นคร	โคเปนเฮเกน			ประเทศ	

เดนมาร์ก			ใน	เดือน	ธันวาคม			พ	.	ศ	.			2552			นี้			เมื่อ	พิจารณา	รายงาน	ของ	คณะ	กรรมการ	

ระหวา่ง	รฐับาล	เพือ่	แกไ้ข	ปญัหา	การ	เปลีย่นแปลง	สภาพ	ภมู	ิอากาศ			(	Intergovernmental	

	Panel			on			Climate			Change	:			IPCC	)			ซึ่ง	ระบุ	ว่า	หาก	จะ	จำกัด	อุณหภูมิ	โลก	ให้	เพิ่ม	ขึ้น		



จุด เปลี่ยน สิ่ง แวดล้อม ไทย :  การ วิเคราะห์ ช่อง ว่าง นโยบาย 11

ไม่	เกิน			2.0-2.4			องศา	เซลเซียส			จาก	ยุค	ก่อน	การ	พัฒนา	อุตสาหกรรม			ก็	จะ	ต้อง	จำกัด	

ปริมาณ	ก๊าซ	เรือน	กระจก	ใน	ชั้น	บรรยากาศ	ไว้	ใน	ระดับ			445-	490		 	ส่วน	ใน	ล้าน	ส่วน				

(	ppm	)		 	ซึ่ง	หมายความ	ว่า	จะ	ต้อง	ลด	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	ลง	ไป	ร้อย	ละ			50-85			

จาก	ระดับ	ของ	ปี			ค	.	ศ	.			2000			(	พ	.	ศ	.			2543	)			ภายใน	ปี			ค	.	ศ	.			2050			(	พ	.	ศ	.			2593	)			หรือ		

อีก	นัยหนึ่ง	ก็	คือ		 	รัฐ	ภาคี	ใน	ภาค	ผนวก	ที่			1		 	จะ	ต้อง	ลด	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก		

โดย	รวม	ลง	ร้อย	ละ			25-40			ภายใน	ปี			ค	.	ศ	.			2020			ซึ่ง	มี	ความ	เป็น	ไป	ได้	ยาก	มาก	

	 	ใน	การ	เจรจา	เพื่อ	กำหนด	พันธกรณี	รอบ	ใหม่	หลัง		 	ค	.	ศ	.			2012		 	จึง	มี	แรง	กดดัน	

จาก	ประเทศ	พัฒนา	แล้ว	ที่	ต้องการ	กระจาย	ความ	รับ	ผิด	ชอบ	ใน	การ	ลด	ก๊าซ	เรือน	

กระจก	มายัง	กลุ่ม	ประเทศ	กำลัง	พัฒนา			โดย	เฉพาะ	ประเทศ	ที่	กำลัง	มี	อัตรา	การ	เพิ่ม	ขึ้น		

ของ	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	สูง	กว่า	ประเทศ	พัฒนา	แล้ว			เช่น			จีน			และ	อินเดีย			แม้ว่า	

ใน	ปจัจบุนั	ประเทศไทย	ยงั	ไมม่	ีพนัธกรณี	ใน	การ	ลด	กา๊ซ	เรอืน	กระจก			แต	่ประเทศไทย	เอง	

	ก็	เป็น	ประเทศ	หนึ่ง	ที่	มี	อัตรา	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	เพิ่ม	ขึ้น	สูง	กว่า	อัตรา	เฉลี่ย		

ของ	โลก		 	เมื่อ	พิจารณา	แนว	โน้ม	ใน	เวที	การ	เจรจา	ระหว่าง	ประเทศ	ทั้ง	ใน	รอบ	นี้		 	และ		

รอบ	ตอ่ๆ			ไป	ใน	อนาคต			ประเทศ	กำลงั	พฒันา	คง	ตอ้ง	เขา้	มา	ม	ีบทบาท	อยา่ง	ใด	อยา่ง	หนึง่		

ใน	การ	ควบคุม	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	อย่าง	หลีก	เลี่ยง	ไม่	ได้		 	ประเทศไทย	

	โดย	เฉพาะ	ภาค	พลังงาน	และ	ภาค	อุตสาหกรรม		 	ซึ่ง	เป็น	ภาค	เศรษฐกิจ	ที่	ปล่อย	ก๊าซ	

	เรือน	กระจก	มาก	ที่สุด	ใน	ปัจจุบัน		 	จึง	มี	ความ	จำเป็น	ต้องเต	รี	ยม	พร้อม	ให้	มาก	ที่สุด	

	เพื่อ	เข้า	สู่	ระบบ	เศรษฐกิจ	คาร์บอน	ต่ำ			

	 	นอกจาก	ความ	ท้าทาย	เรื่อง	การ	ต้อง	มี	ส่วน	ร่วม	รับ	ผิด	ชอบ	ใน	การ	ลด	การ	ปล่อย	

ก๊าซ	เรือน	กระจก	แล้ว			ใน	อนาคต			ประเทศไทย	อาจ	ต้อง	เผชิญ	กับ	มาตรการ	ทางการ	ค้า	

	ใน	รปู	แบบ	ตา่งๆ		ของ	ประเทศ	พฒันา	แลว้			เชน่			มาตรการ	กำหนด	ให	้ใช	้ฉลาก	คารบ์อน	และ	

	คาร์บอน	ฟุต	ปริ๊	นต์	สำหรับ	สินค้า	และ	บริการ			มาตรการ	ที่	เรียก	กัน	ว่า			Border			Carbon			

Adjustment			(	BCA	)		 	ที่	กำหนด	ให้	ผู้นำ	เข้า	สินค้า	ต้อง	ซื้อ	สิทธิ	ใน	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	

กระจก	ตาม	ปริมาณ	ก๊าซ	ที่	เกิด	ขึ้น	ใน	กระบวนการ	ผลิต		 	เพื่อ	มิ	ให้	ผู้	ส่ง	สินค้า	เข้า	มา	ใน	

ประเทศ	ได้	เปรียบ	ทางการ	ค้า	เหนือ	ผู้	ผลิต	ภายใน	ประเทศ	ซึ่ง	ต้อง	เผชิญ	กับ	มาตรการ	ที่	

เขม้	งวด	ใน	การ	ลด	กา๊ซ	เรอืน	กระจก	มากกวา่	ดงั	เชน่	ที	่ปรากฏ	ใน	รา่ง	กฎหมาย			American			

Clean			Energy			and			Security			Act			(	“	ACES	”	)			ของ	สหรัฐฯ			และ	กฎ	ระเบียบ	ของ	สหภาพ	
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ยุโรป	ที่	ให้	รวม	กิจการ	บิน	ระหว่าง	ประเทศ	เข้า	ใน	ระบบ	การ	ซื้อ	ขาย	คาร์บอน	เครดิต				

ซึ่ง	จะ	มี	ผล	ให้	สาย	การบินไทย	ที่	ขึ้น	หรือ	ลง	จอด	ใน	ประเทศ	สมาชิก	ของ	สหภาพ	ยุโรป	

ต้อง	ลด	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก		 	หรือ	ซื้อ	สิทธิ	ใน	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	เพื่อ	ให้	

สามารถ	ดำเนิน	กิจการ	ต่อ	ไป	ได้			เป็นต้น	

	 	เมื่อ	หัน	กลับ	มา	พิจารณา	สถานการณ์	สิ่ง	แวดล้อม	ใน	ประเทศไทย		 จะ	พบ	ว่า	

ปัญหา	สิ่ง	แวดล้อม	ที่	สะสม	พอกพูน	มาก	ขึ้น	ทุก	วัน		 	และ	ดู	เหมือน	จะ	ไม่มี	ทางออก	หรือ	

ไมม่	ีมาตรการ	ที	่เหน็	ผล	ได	้ผลกั	ดนั	ให	้เกดิ	การ	ใช	้กระบวนการ	ยตุธิรรม	ผา่น	ศาล	ปกครอง		

เพื่อ	บังคับ	ใช้	กฎหมาย	ที่	มี	อยู่	ให้	มี	ประสิทธิภาพ	มาก	ขึ้น		 	ดัง	ตัวอย่าง	กรณี	มาบตาพุด	

ซึ่ง	จะ	ได้	กล่าว	ถึง	ใน	ตอน	ต่อ	ไป		 	นอกจาก	คดี	มาบตาพุด	แล้ว		 	ยัง	มี	คดี	ที่	ชาว	บ้าน	สะ	กอม			

จังหวัด	สงขลา		 	ได้	ลุก	ขึ้น	มา	ฟ้อง	คดี	ต่อ	ศาล	ปกครอง		 	เมื่อ	วัน	ที่			29		 	มกราคม		 	พ	.	ศ	.			

2551			ว่าการ	จัดการ	ของ	รัฐ	เป็นต้น	เหตุ	แห่ง	การ	พัง	ทลาย	ของ	ชายหาด			ทำให้	ทรัพย์สิน	

	และที่	อยู่	อาศัย	ของ	ประชาชน	เสีย	หาย	
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	 กอ่น	หนา้ที	่จะ	ม	ีแผน	พฒันา	เศรษฐกจิ	และ	สงัคม	แหง่	ชาต	ิ		ซึง่	เปน็	แผน	ยทุธศาสตร	์		

5			ป	ีของ	ประเทศ			ประเทศไทย	ม	ีการ	จดั	ทำ	แผน	งบ	ประมาณ	ประจำ	ป	ีอยู่	ใน	ทกุ	กระทรวง			

แผน	พัฒนา	เศรษฐกิจ	และ	สังคม	แห่ง	ชาติ	ถือว่า	เป็น	แผน	รวม	ของ	ประเทศ	เพื่อ	แก้ไข	

ปัญหา	ที่	มี	อยู่		 	ซึ่ง	ต่อ	มา	ก็ได้	รวม	เอา	ทั้ง	ยุทธศาสตร์	ตั้ง	รับ	และ	บุกเบิก	ไป	ใน	อนาคต	

	เข้าไป	ไว้	ใน	แผน	ด้วย			

	 	แผน	พัฒนา	เศรษฐกิจ	และ	สังคม	แห่ง	ชาติ	ฉบับ	ที่			1			ถึง			4			(	พ	.	ศ	.			2504	-	2524	)			

ม	ีวตัถปุระสงค	์หลกั	เพือ่	เพิม่	การ	ขยาย	ตวั	ทาง	เศรษฐกจิ			ใน	ชว่ง	ของ	การ	ใช	้แผน	ดงั	กลา่ว			

รฐั	จงึ	ได	้เนน้	การ	ลงทนุ	ใน	สาธารณปูโภค	พืน้	ฐาน			การ	บรหิาร	จดัการ	ทรพัยากรธรรมชาต	ิ

ยงั	คง	แยก	เปน็	เรือ่งๆ			ภายใน	แตล่ะ	กระทรวง	โดย	ม	ีเปา้	หมาย	เพือ่	กำกบั	การนำ	ทรพัยากร	

มา	ใช้	ให้	เกิด	ประโยชน์	สูงสุด		 	มากกว่า	คำนึง	ถึง	การ	อนุรักษ์	สิ่ง	แวดล้อม		 	ใน	ช่วง	แผนฯ			

ฉบับ	ที่			1		 	การ	วางแผน	ยัง	เป็นการ	นำ	โครงการ	พัฒนา	ของ	แต่ละ	กระทรวง	มา	รวม	กัน	

	โดย	แยก	งบ	พัฒนา	ออก	จาก	งบ	ประจำ	แล้ว	เพิ่ม	โครงการ	เงิน	กู้	และ	เงิน	ช่วย	เหลือ		

ตา่ง	ประเทศ			แผนฯ			2			เปน็	แผนที	่เนน้	การ	สรา้ง	สาธารณปูโภค	โดย	เฉพาะ	ถนน			เปน็	แผนที	่

เริม่	ทำให	้เกดิ	โครง	ขา่ย	ถนน	ที	่ทำให	้สามารถ	ตดิตอ่	ถงึกนั	สะดวก	ทัง้	ประเทศ			และ	ทำให้	

ประเทศไทย	กลาย	เปน็	ระบบ	เศรษฐกจิ	อนั	หนึง่	อนั	เดยีวกนั			(	เสนาะ			2527	)			และ	แผนฯ			3				

ของ แผน พัฒนา เศรษฐกิจ
 และ สังคม แห่ง ชาติ 

2 วิวัฒนาการ
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เป็น	แผนที่	ยอมรับ	ว่า	ต้อง	มี	การ	จัดการ	ปัญหา	สังคม		 	โดย	เริ่ม	ต้น	ที่	การ	ลด	อัตรา	การ		

เพิม่	ขึน้	ของ	ประชากร			และ	เปน็	ครัง้	แรก	ที	่ม	ีการ	เรยีก	แผน	พฒันา	เศรษฐกจิ	ของ	ประเทศ	

ว่า			“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”					

	 	ประเด็น	ด้าน	สิ่ง	แวดล้อม	เริ่ม	ปรากฏ	ชัดเจน	ขึ้น	ใน	แผนฯ			ฉบับ	ที่			3			(	พ	.	ศ	.			2515			

-			2519	)		 	มี	การ	จัด	ตั้ง	การ	นิคม	อุตสาหกรรม			(	กนอ	.	)		 	เป็น	ครั้ง	แรก	ใน	ปี		 	พ	.	ศ	.			2515			

	โดย	มี	วัตถุประสงค์	ให้	มี	การ	จัดการ	สิ่ง	แวดล้อม	อัน	เนื่อง	มา	จาก	อุตสาหกรรม		

ให้	เป็น	ระบบ	มาก	ขึ้น		 	ใน	ปี		 	พ	.	ศ	.			2518		 	มี	การ	ออก	พระ	ราช	บัญญัติ	ส่ง	เสริม	และ	

รักษา	คุณภาพ	สิ่ง	แวดล้อม	แห่ง	ชาติ		 	พ	.	ศ	.			2518		 	และ	จัด	ตั้ง	สำนักงาน	สิ่ง	แวดล้อม	

	แหง่	ชาต	ิ		รวม	ทัง้	เริม่	ม	ีการ	กำหนด	มาตรฐาน	คณุภาพ	สิง่	แวดลอ้ม	ตัง้แต	่ระยะ	ของ	แผนฯ			4			

	(	พ	.	ศ	.			2520			-			2524	)			เป็นต้น	มา			

		 แผนฯ			4		 	เป็น	แผนที่	เกิด	ขึ้น	ใน	ช่วง	ที่	การเมือง	และ	เศรษฐกิจ	ไม่มี	เสถียรภาพ				

ใน	ปี			พ	.	ศ	.			2523			อัตรา	เงินเฟ้อ	อยู่	ใน	ระดับ	สูง	ถึง	ร้อย	ละ			19.7			แผน	นี้	ใช้	ประเด็น	ปัญหา	

เป็น	ที่	ตั้ง			(	Problem			approach	)		 	และ	เริ่ม	มี	การ	วิเคราะห์	เพื่อ	แก้	ปัญหา	ใน	ลักษณะ	

	ข้าม	สาย	งาน			(	Intersectoral	)			โดย	มอง	การ	พัฒนา	คน			และ	ความ	ยากจน	เป็น	ประเด็น	

การ	พฒันา	หลกั			ใน	ปลาย	แผนฯ			4			ความ	เสือ่มโทรม	ของ	ทรพัยากรธรรมชาต	ิเริม่	ปรากฏ	

ให	้เหน็	ชดัเจน	มาก	ขึน้			(	เสนาะ			2530	)			ใน	ชว่ง	แผนฯ			5			ได	้เกดิ	แนวคดิ	การ	พฒันา	เชงิ	พืน้ที	่		

(	Area			-			based	)			และ	โครงการ	พฒันา	ทรพัยากรธรรมชาต	ิขนาด	ใหญ	่		เชน่			การ	พฒันา	

พืน้ที	่ชายฝัง่	ทะเล	ตะวนั	ออก			การ	พฒันา	ทุง่	กลุา	รอ้งไห	้		แต	่เนือ่งจาก	ตอ้ง	ม	ีการ	ลงทนุ	สงู			

ทำให้	การ	พัฒนา	แบบ	เบ็ดเสร็จ	เชิง	พื้นที่	อยู่	ใน	ขอบเขต	จำกัด			

	 	บท	เรียน	จาก	การ	วาง	แผนฯ		 	5		 	ซึ่ง	เป็นการ	วางแผน	จาก	ส่วน	กลาง	ก็	คือ		  

“ไม่สามารถสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วม ตลอดจนความร่วมมือในการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติจากประชาชนและองค์กรในท้องถิ่น”		(	เสนาะ			อ้าง	แล้ว			หน้า			3	)			

ใน	แผนฯ			6			จงึ	ได	้เริม่	ม	ีแผน	งานการ	พฒันา	ทรพัยากรธรรมชาติ	เปน็	หนึง่	ใน	สบิ	แผน	งาน			

และ	กำหนด	เรือ่ง	การ	ม	ีสว่น	รว่ม	ของ	ประชาชน			แมว้า่	แผน	นี	้จะ	สนบัสนนุ	การ	พฒันาการ	

บริหาร	จาก	การ	จัดการ	ทรัพยากรธรรมชาติ	ราย	สาขา	มา	เป็นการ	พัฒนา	ที่	เป็น	ระบบ			

และ	คำนงึ	ถงึ	ความ	สมัพนัธ	์ระหวา่ง	ทรพัยากรธรรมชาต	ิและ	สิง่	แวดลอ้ม	กบั	การ	พฒันา	

เศรษฐกิจ	ใน	ส่วน	รวม		 	แต่	วัตถุประสงค์	ของ	แผน	ก็	ยัง	เป็นการ	เพิ่ม	ประสิทธิภาพ	การ	ใช	้
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	ประโยชน์	จาก	ทรัพยากรธรรมชาติ		 	และ	มี	โครงการ	พัฒนา	สำรวจ	ทาง	ธรณี	ฟิสิกส์		

ทัว่	ประเทศ			โครงการ	เรง่รดั	การ	ออก	โฉนด	ทีด่นิ			โดย	ม	ีการ	อนรุกัษ	์ทรพัยากรธรรมชาต	ิ

เป็น	เป้า	หมาย	รอง		 	และ	ได้	เพิ่ม	การ	มี	ส่วน	ร่วม	ของ	ประชาชน	ใน	ชนบท	ใน	การ	บริหาร	

จัดการ	สิ่ง	แวดล้อม	เป็น			1		 	ใน			4		 	แนวทาง	การ	จัดการ		 	โดย	จัด	ทำ	โครงการ	นำร่อง	ใน			

	4			จังหวัด			(	อุบลราชธานี			ลำปาง			น่าน			และ	ภูเก็ต	)							

	 	แผนฯ			7			(	พ	.	ศ	.			2535			-			2539	)			เริ่ม	มี	แนวคิด		“การพัฒนาที่ยั่งยืน”			ที่	มุ่ง	ให้	เกิด	

ความ	สมดลุ	ของ	การ	พฒันา	ทาง	เศรษฐกจิ	กบั	การก	ระ	จาย	ราย	ได	้		การ	พฒันา	ทรพัยากร	

มนษุย	์		คณุภาพ	ชวีติ	และ	สิง่	แวดลอ้ม			ประกอบ	กบั	ม	ีกระแส	ความ	ตืน่	ตวั	ดา้น	สิง่	แวดลอ้ม	

ใน	ระดับ	โลก			รัฐบาล	จึง	ได้	ตรา	กฎหมาย	สิ่ง	แวดล้อม	ขึ้น	มา	หลาย	ฉบับ			รวม	ทั้ง	พระ	ราช	

บัญญัติ	ส่ง	เสริม	และ	รักษา	คุณภาพ	สิ่ง	แวดล้อม	แห่ง	ชาติ			พ	.	ศ	.			2535			

	 	แผนฯ			8			(	พ	.	ศ	.			2540			-			2544	)			กลาย	เป็น	แผนที่	รองรับ	ฟอง	สบู่	แตก			และ	แผน	

ต่อๆ		 	มา	เป็น	แผนที่	เปิด	กว้าง	ให้	กับ	การ	ระดม	ความ	คิด	เห็น	จาก	ทุก	ภาค	ส่วน		 	เน้น	คน	

เป็น	ศูนย์กลาง	ใน	ด้าน	สิ่ง	แวดล้อม			แผนฯ			9			(	พ	.	ศ	.			2545			-			2549	)			เป็น	แผน	เน้น	การ	

ปฏิรูป	ระบบ	การ	บริหาร	จัดการ	ทรัพยากรธรรมชาติ	และ	สิ่ง	แวดล้อม		 	โดย	ปรับ	กลไก		

การ	บริหาร	ให้	ถ่าย	โอน	ภารกิจ	ไป	สู่	องค์กร	ปกครอง	ส่วน	ท้อง	ถิ่น		 	และ	ผลัก	ดัน	ให้	มี	

ประชาคม	ด้าน	สิ่ง	แวดล้อม	ใน	ระดับ	ชุมชน			และ	ระดับ	จังหวัด			แผนฯ			10			(	พ	.	ศ	.			2550			-			

2554	)			เกดิ	ขึน้	ใน	ชว่ง	ที	่ปญัหา	สิง่	แวดลอ้ม	โดย	เฉพาะ	การ	เปลีย่นแปลง	สภาพ	ภมู	ิอากาศ	

ของ	โลก	ได้	รับ	ความ	สนใจ	อย่าง	สูง		 	และ	ปรัชญา	เศรษฐกิจ	พอ	เพียง	กลาย	เป็น	ปรัชญา	

หลกั	ของ	การ	พฒันา			ประกอบ	กบั	การ	จดัการ	สิง่	แวดลอ้ม	ได	้กลาย	เปน็	หนึง่	ใน	ยทุธศาสตร	์	

ด้าน	งบ	ประมาณ	ของ	รัฐบาล	มา	ตั้งแต่	สมัย	รัฐบาล	ทักษิณ			1		 	ใน	ช่วง	เวลา	เดียวกัน	นี้				

การ	พัฒนาการ	เมือง	ใน	ภาค	ประชา	สังคม	ก็	มี	ความ	เข้ม	แข็ง	มาก	ขึ้น	เช่น	กัน		 	แผนฯ			10			

	จึง	เน้น	การ	คุ้มครอง	สิ่ง	แวดล้อม	มาก	ขึ้น	

	 	เมือ่	พจิารณา	พฒันาการ	ของ	การ	จดั	ทำ	แผน	พฒันา	เศรษฐกจิ	และ	สงัคม	แหง่	ชาต	ิ

จะ	พบ	วา่			ใน	ระยะ	แรก			แผน	พฒันา	เศรษฐ	กจิฯ			ม	ีความ	สำคญั	สำหรบั	สว่น	ราชการ	ตา่งๆ			

เปน็	อนั	มาก			เพราะ	ถอื	เปน็ก	รอบ	อา้งองิ	ทาง	งบ	ประมาณ			โครงการ	ใด	ที่	ไม	่ได	้อยู่	ใน	แผนฯ			

ก	็จะ	ไม	่ได	้รบั	การ	จดัสรร	งบ	ประมาณ			ประกอบ	กบั	ใน	ชว่ง	แรกๆ			กระทรวง	ตา่งๆ			ยงั	ไมม่	ี	

บุคลากร	ที่	มี	ความ	รู้	ความ	เข้าใจ	ใน	การ	วางแผน	ยุทธศาสตร์		 	แผนฯ			6		 	ซึ่ง	เป็น	แผนที่		
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จัด	ทำ	ขึ้น	โดย	ตัวแทน	ชุมชน	ทั่ว	ประเทศ	มี	ส่วน	ร่วม		 	ทำให้	ส่วน	ราชการ		 	ต้องการ	ที่	จะ	มี	

แผน	ของ	ตนเอง		 	เพื่อ	ที่	จะ	สามารถ	กำหนด	และ	ควบคุม	ขอบเขต	งาน	ของ	ตน	ได้		 	นับ	แต่	

นัน้	มาก	ระ	ทรวง	ตา่งๆ			กไ็ด	้พบ	ชอ่ง	ทาง	ที	่จะ	ม	ีกรอบ	อา้งองิ	ทาง	งบ	ประมาณ	ใหม	่		โดย	เริม่	

ทำ	แผน	ราย	สาขา			(	Sectoral			plan	)			ของ	ตนเอง			เมื่อ	ได้	แผน	แล้ว	ก็	ขอม	ติ	คณะ	รัฐมนตรี	

เพื่อ	ดำเนิน	การ	ตาม	แผน	ได้		 	ช่อง	ทาง	นี้	ทำให้	แผน	พัฒนา	เศรษฐกิจ	และ	สังคม	แห่ง	ชาติ		

ที	่สำนกังาน	คณะ	กรรมการ	พฒันา	เศรษฐกจิ	และ	สงัคม	แหง่	ชาต	ิจดั	ทำ	ขึน้	ม	ีความ	สำคญั	

ลด	ลง	ตาม	ลำดับ			ใน	ยุค	รัฐบาล	ทักษิณ			ชิน	วัตร			แผน	ระยะ	ปาน	กลาง	ยิ่ง	ลด	ความ	สำคัญ	

ลง	ไป	อีก			เพราะ	รัฐบาล	ยุค	นั้น	กำหนด	ให้	ยึด	ยุทธศาสตร์	ของ	ฝ่าย	การเมือง	เป็น	หลัก	

	 	ใน	ระยะ	หลงั			จงึ	ม	ีความ	พยายาม	จดั	ทำ	แผน	พฒันา	เศรษฐกจิ	และ	สงัคม	แหง่	ชาต	ิ

ให้	เป็น	แผนที่	มอง	ไป	ข้าง	หน้า	มาก	ขึ้น			โดย	เพิ่ม	แนว	ความ	คิด	ใหม่	หรือ	ยุทธศาสตร์	ซึ่ง	ยัง	

ไม่	เคย	ดำเนิน	การ	มา	ก่อน		 	หรือ	อาจ	เป็น	แนว	ความ	คิด	ใหม่	ที่	ส่วน	ราชการ	เริ่ม	ที่	จะ	สนใจ			

เช่น			การ	ประเมิน	สิ่ง	แวดล้อม	ระดับ	ยุทธศาสตร์			หรือ			SEA			เป็นต้น	
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	 ผล	พวง	ของ	แผน	พัฒนา	เศรษฐกิจ	ทำให้	มี	โครง	การ	ใหญ่ๆ		 	ของ	ทั้ง	ภาค	รัฐ	และ	

เอกชน	เกิด	ขึ้น	อย่าง	มากมาย		 	แม้	โครงการ	พัฒนา	เศรษฐ	กิจ	ใหญ่ๆ		 	เหล่า	นี้	จะ	ตอบ	

สนอง	เป้า	หมาย	ทาง	เศรษฐกิจ	และ	เพิ่ม	ราย	ได้		 	แต่	ก็	ก่อ	ให้	เกิด	ผลก	ระ	ทบ	ด้าน	สังคม	

	และ	สิ่ง	แวดล้อม	หลาย	ประการ	ด้วย	กัน			คือ			

ประการแรกความยากจนของประชาชน

	 	แม้	จะ	มี	การ	คาด	หวัง	ว่า			โครงการ	เศรษฐกิจ	ขนาด	ใหญ่	จะ	ช่วย	ขจัด	ความ	ยากจน			

แต่	ใน	ความ	เป็น	จริง	แล้ว		 	คนจน	จำนวน	มาก	ต้อง	เสีย	สละ	ให้	โครงการ	ขนาด	ใหญ่				

โดย	เฉพาะ	โครงการ	กอ่สรา้ง	เขือ่น	ขนาด	ใหญ	่ที	่ม	ีการ	โยก	ยา้ย	ประชากร	จาก	ถิน่	ที	่อยู	่เดมิ	

	เนื่องจาก	ที่	อยู่	เดิม	มัก	เป็น	ที่	นา		 	แต่	ที่	อยู่	ใหม่	เป็น	ที่	ดอน		 	ทำให้	ประชาชน	พลัด	ถิ่น	

	ทั้ง	หลาย	ที่	เป็น	คน	ไม่	เคย	จน	กลับ	กลาย	เป็น	คนจน		 	คน	ที่	จน	อยู่	แล้ว	ก็	เป็น	คนจน		

หนัก	ไป	กว่า	เดิม		 	จาก	การ	ศึกษา	ของ	สถาบันวิจัย	สังคม		 	จุฬาลงกรณ์	มหาวิทยาลัย			

	(	Chulalongkorn			University			1987	)		 	พบ	ว่า	คนจน	ที่	ย้าย	ออก	จาก	เขื่อน	ไป	อยู่	ใน	นิคม	

ทีท่าง	การ	จดั	ให	้กลบั	ม	ีการ	ดำรง	ชวีติ	ที	่ยาก	ลำบาก	กวา่	เดมิ			ความ	ทกุข	์ยาก	ของ	ประชาชน	

ของ โครงการ พัฒนา เศรษฐกิจ 
ขนาด ใหญ่ 

3 ผลก ระ ทบ
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เหลา่	นี	้		ได	้กลาย	เปน็	กรณ	ีศกึษา	ที	่เปน็	บท	เรยีน	ของ	ชาว	บา้น	และ	กอ่	ให	้เกดิ	ปรากฏการณ	์

การ	ต่อ	ต้าน	เขื่อน	อย่าง	รุนแรง	ใน	เวลา	ต่อ	มา											

ประการที่2ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

	 	โครงการ	พัฒนา	ขนาด	ใหญ่	ทำให้	เกิด	การ	ขยาย	ตัว	ของ	เมือง	อย่าง	เฉียบพลัน				

เกิด	การ	ย้าย	ถิ่น	ของ	ประชากร		 	เพราะ	แรงงาน	ท้อง	ถิ่น	มี	จำนวน	ไม่	เพียง	พอ	หรือ	ไม่มี	

ทักษะ	ตาม	ที่	ต้องการ		 	ใน	ขณะ	ที่	ผังเมือง	และ	การ	พัฒนา	สาธารณูปโภค	ใน	เขต	เมือง	

ตาม	ไม่ทัน			ทำให้	เกิด	ปัญหา	น้ำ	เสีย			ขยะ			ความ	แออัด	ของ	ประชากร			และ	ปัญหา	สังคม	

ตาม	มา			

		 องค์กร	ปกครอง	ส่วน	ท้อง	ถิ่น			(	อปท	.	)			ใน	บาง	พื้นที่	ซึ่ง	อยู่	ใกล้	นิคม	อุตสาหกรรม	

ต้อง	ประสบ	ปัญหา	การ	ขยาย	ตัว	ของ	ประชากร	เป็น	หลาย	ช่วง	ตัว	ใน	ระยะ	เวลา	สั้นๆ				

นิคม	อุตสาหกรรม	ที่	พัฒนา	ขึ้น	มา	เพื่อ	แยก	อุตสาหกรรม	ออก	จาก	เมือง	ก็	ไม่	สามารถ	

ดูแล	สิ่ง	แวดล้อม	ได้	อย่าง	เบ็ดเสร็จ		 	ส่วน	ใหญ่	ทำได้	แค่	การ	บำบัด	ความ	สกปรก	ของ	น้ำ				

แต่	ไม่	สามารถ	บำบัด	โลหะ	หนัก	และ	กาก	ของเสีย	อันตราย		 	ทั้งๆ		 	ที่	การ	ผลิต	ภาค	

อุตสาหกรรมที่	มี	มลพิษ	สูง	มี	แนว	โน้ม	เพิ่ม	มาก	ขึ้น	อย่าง	ชัดเจน		 	ดัง	เห็น	ได้	ว่า	ใน	ช่วง	ปี			

	พ	.	ศ	.			2513			-			2532		 	สัดส่วน	ของ	มูลค่า	เพิ่ม	ของ	อุตสาหกรรม	ที่	สร้าง	มลพิษ	และ		

กาก	สาร	อันตราย	ได้	เพิ่ม	ขึ้น	จาก			ร้อย	ละ			29			เป็น	ร้อย	ละ			58		 	

		 นอกจาก	นี	้		โครงการ	เขือ่น	บาง	โครงการ	ใน	ภาค	ตะวนั	ออก	เฉยีง	เหนอื	ยงั	ทำให	้เกดิ	

ปัญหา	ดิน	เค็ม			เพราะ	น้ำ	ใน	เขื่อน	ละลาย	เกลือ	ซึ่ง	อยู่	ใต้ดิน			ทำให้	น้ำ	ใน	เขื่อน	กลาย	เป็น		

นำ้	เคม็	จน	ตอ้ง	ทบุ	เขือ่น	แลว้	ระบาย	นำ้	ทิง้			เชน่			ใน	กรณ	ีของ	เขือ่น	นำ้	เสยีว			ที	่อำเภอ	บรบอื			

จังหวัด	มหาสารคาม			(	อุกฤษฏ์			2538	)	

ประการที่3การบุกรุกเข้าช่วงชิงทรัพยากรส่วนรวม

	 	นอกจาก	โครงการ	ขนาด	ใหญ่	ที่	มิได้	มี	การ	รับ	ฟัง	ความ	คิด	เห็น	ของ	ประชาชน	

อย่าง	เพียง	พอ	จะ	สร้าง	ความ	ยากจน	ให้	กับ	คน	บาง	กลุ่ม	แล้ว		 	โครงการ	ขนาด	ใหญ่		

ที่	เกิด	ขึ้น	ใน	ภาค	ชนบท		 	เช่น		 	ถนน		 	และ	เขื่อน		 	ยัง	ทำให้	การ	เข้า	ถึง	ทรัพยากร	ป่า	และ	

	การ	ขน	ยา้ย	ทรพัยากร	ออก	จาก	ปา่	กระทำ	ได	้งา่ย	ขึน้			เกดิ	การ	บกุรกุ	เขา้	ยดึ	พืน้ที	่สาธารณะ		
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ทั้ง	โดย	นายทุน	ภายนอก	และ	คน	ท้อง	ถิ่น	ไป	เป็น	ที่	ทำ	กิน	และ	รีสอร์ท			(	อานันท์		 	และ	

	มิ่ง	สรรพ์			2538	)		 	ทำให้	ความ	อุดม	สมบูรณ์	ของ	ระบบ	นิเวศน์	ลด	ลง		 	จาก	ป่า	สมบูรณ์		

กลาย	เป็น	ป่า	เสื่อมโทรม	ซึ่ง	เป็นการ	ทำลาย	ความ	หลาก	หลาย	ทาง	ชีวภาพ	ไป	ด้วย			

	การ	เจรญิ	เตบิโต	ของ	ภาค	การ	ทอ่ง	เทีย่ว	ทำให	้พืน้ที	่ที่	ไมม่	ีความ	อดุม	สมบรูณ์			เชน่			พืน้ที่	

ชายหาด			พืน้ที	่บน	เขา			กลาย	เปน็	ทำเล	ทอง			ทำให	้เกดิ	การ	เขา้	บกุรกุ	ถอื	ครอง	โดย	ไม	่ชอบ	

ด้วย	กฎหมาย			ดัง	เช่น	ที่	เห็น	ประจักษ์	แก่	สาธารณชน	ที่	สมุย			และ	ภูเก็ต			เป็นต้น	

 

ประการที่4ผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ

	 	ประชาชน	ที	่อยู	่ราย	รอบ	แหลง่	อตุสาหกรรม	และ	แหลง่	แร	่		เริม่	ได	้รบั	ความ	กระทบ	

กระเทือน	จาก	ปัญหา	สุขภาพ	อัน	เนื่อง	มา	จาก	โครงการ	ขนาด	ใหญ่		 	เช่น		 	มลพิษ	ทาง	

อากาศ	จาก	โรง	ไฟฟา้	แมเ่มาะ	ซึง่	เปน็	สาเหต	ุให	้เกดิ	การ	ชมุนมุ	ประทว้ง	การ	สรา้ง	โรง	ไฟฟา้		

ใน	หลาย	พืน้ที่	ใน	เวลา	ตอ่	มา			นอกจาก	นี	้ยงั	ม	ีความ	กงัวล	เกีย่ว	กบั	ผลก	ระ	ทบ	ดา้น	สขุภาพ	

จาก	โครงการ	ขนาด	ใหญ่		 	เช่น		 	เขต	อุตสาหกรรม	มาบตาพุด	ใน	โครงการ	พัฒนา	พื้นที่	

ฝั่ง	ทะเล	ด้าน	ตะวัน	ออก		 	ซึ่ง	แม้ว่า	จะ	ไม่มี	ข้อมูล	เชื่อม	โยง	ระหว่าง	มลพิษ	อุตสาหกรรม	

กับ	สุขภาพ	โดยตรง		 แต่	ปัญหา	ที่	ประชาชน	ได้	รับ	ก็	เพียง	พอที่	จะ	ให้	ประชาชน	

	รวม	ตวั	กนั	ฟอ้ง	คณะ	กรรมการ	สิง่	แวดลอ้ม	แหง่	ชาต	ิตอ่	ศาล	ปกครอง	เพือ่	เรยีก	รอ้ง	ให	้รฐั		

บังคับ	ใช้	พระ	ราช	บัญญัติ	ส่ง	เสริม	และ	รักษา	คุณภาพ	สิ่ง	แวดล้อม	แห่ง	ชาติ		 	พ	.	ศ	.			

2535	 	โดย	ประกาศ	ให้	พื้นที่	มาบตาพุด	เป็น	เขต	ควบคุม	มลพิษ		 	นับ	เป็น	จุด	เปลี่ยน	ทาง	

ประวตัศิาสตร	์สิง่	แวดลอ้ม	ของ	ประเทศไทย			กลา่ว	คอื			ประชาชน	ม	ิยนิยอม	ให	้รฐั	จดัการ	

สิ่ง	แวดล้อม	ใน	วิธี	ที่	รัฐ	เลือก	แต่	เพียง	ฝ่าย	เดียว		 	ปรากฏการณ์	นี้	อาจ	จะ	เปิด	ศักราช	ใหม่	

ของ	การ	ผลัก	ดัน	การ	จัดการ	สิ่ง	แวดล้อม	ซึ่ง	เท่า	ที่	ผ่าน	มา	เป็น	แต่	เพียง		 “เสือกระดาษ”			

ให้	มี	ประสิทธิภาพ	มาก	ขึ้น	ได้	
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	 เมื่อ	วัน	ที่			3			มีนาคม			2552			ศาล	ปกครอง	ระยอง			ได้	พิพากษา	ให้	คณะ	กรรมการ	

สิง่	แวดลอ้ม	แหง่	ชาติ	ดำเนนิ	การ	ประกาศ	ให	้ทอ้ง	ที่	เขต	เทศบาล	เมือง	มาบตาพดุ	ทัง้หมด			

รวม	ทั้ง	ตำบล	เนิน	พระ		 	ตำบล	มาบ	ข่า		 	และ	ตำบล	ทับ	มา		 	อำเภอ	เมือง	ระยอง	ทั้ง	ตำบล			

ตลอด	จน	ท้อง	ที่	ตำบล	บ้านฉาง	ทั้ง	ตำบล			เป็น	เขต	ควบคุม	มลพิษ	เพื่อ	ดำเนิน	การ	ควบคุม			

ลด		 	และ	ขจัด	มลพิษ		 	ตาม	ที่	กำหนด	ไว้	ใน	พระ	ราช	บัญญัติ	ส่ง	เสริม	และ	รักษา	คุณภาพ	

	สิ่ง	แวดล้อม	แห่ง	ชาติ		 	ทั้งนี้	ให้	ดำเนิน	การ	ให้	แล้ว	เสร็จ	ภายใน	กำหนด	หก	สิบ	วัน	นับ	แต่		

วัน	ที่	ศาล	มี	คำ	พิพากษา			

		 คด	ีนี	้เปน็	คด	ีที	่ประชาชน			27			คน		ซึง่	อาศยั	อยู่	ใน	ชมุชน	ใกล	้เคยีง	นคิม	อตุสาหกรรม	

มาบตาพุด			ซึ่ง	เป็น	ผู้	ได้	รับ	ผลก	ระ	ทบ	จาก	มลพิษ	ทาง	อากาศ			น้ำ			และ	ของ	เสีย	อันตราย		

ที	่ปลอ่ย	จาก	นคิม	อตุสาหกรรม			รว่ม	กนั	ฟอ้ง	คณะ	กรรมการ	สิง่	แวดลอ้ม	แหง่	ชาต	ิ		ซึง่	เปน็	

คณะ	กรรมการ	ที	่ตัง้	ขึน้	ตาม	มาตรา			12			แหง่	พระ	ราช	บญัญตั	ิสง่	เสรมิ	และ	รกัษา	คณุภาพ	

สิง่	แวดลอ้ม	แหง่	ชาต	ิ		พ	.	ศ	.			2535			ม	ีอำนาจ	หนา้ที	่ตาม	มาตรา			59			ใน	การ	กำหนด	ให	้ทอ้ง	ที	่

ที	่ม	ีปญัหา	มลพษิ	ซึง่	ม	ีแนว	โนม้	ที	่จะ	รา้ย	แรง	ถงึ	ขนาด	เปน็	อนัตราย	ตอ่	สขุภาพ	อนามยั	ของ	

ประชาชน	หรอื	อาจ	กอ่	ให	้เกดิ	ผลก	ระ	ทบ	เสยี	หาย	ตอ่	คณุภาพ	สิง่	แวดลอ้ม	เปน็	เขต	ควบคมุ	

มลพิษ			เพื่อ	ให้	มี	การ	ดำเนิน	การ	จัดการ	สิ่ง	แวดล้อม	ตาม	กฎหมาย	

จุด เปลี่ยน ประวัติศาสตร์ 

สิ่ง แวดล้อม ไทย 

4 คดี มาบตาพุด :
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		 การ	พัฒนา	อุตสาหกรรม	ใน	พื้นที่	มาบตาพุด		 	จังหวัด	ระยอง	เป็น	ส่วน	หนึ่ง	ของ	

โครงการ	พัฒนา	พื้นที่	ชายฝั่ง	ทะเล	ตะวัน	ออก	ซึ่ง	สำนักงาน	คณะ	กรรมการ	พัฒนา	

เศรษฐกิจ	และ	สังคม	แห่ง	ชาติ	จัด	ทำ	ขึ้น	เพื่อ	สนอง	นโยบาย	รัฐบาล	ใน	ช่วง	ปี			พ	.	ศ	.			2524	-	

2529			ที	่ตอ้งการ	พฒันา	ประเทศไทย	ไป	สู	่การ	เปน็	ประเทศ	อตุสาหกรรม	ใหม	่		โดย	ม	ีปจัจยั	

สนับสนุน	สำคัญ	อย่าง	หนึ่ง		 	คือ		 	ก๊าซ	ธรรมชาติ	ใน	อ่าว	ไทย	ที่	สามารถ	ใช้	เป็น	วัตถุดิบ	ใน	

การ	พัฒนา	อุตสาหกรรม	ต่อ	เนื่อง	อื่นๆ			ได้			นอกจาก	นี้	ยัง	ต้องการ	พัฒนา	ภูมิภาค	ชายฝั่ง	

ทะเล	ตะวัน	ออก	เพื่อ	เชื่อม	โยง	การ	พัฒนา	ไป	สู่	ภาค	ตะวัน	ออก	เฉียง	เหนือ	และ	ภาค	เหนือ	

	 	โครงการ	พัฒนา	พื้นที่	ชายฝั่ง	ทะเล	ตะวัน	ออก	เป็น	โครงการ	ขนาด	ใหญ่	ที่สุด		

ที่	บรรจุ	อยู่	ใน	แผน	พัฒนา	เศรษฐกิจ	และ	สังคม	แห่ง	ชาติ	ฉบับ	ที่			5			(	พ	.	ศ	.			2525			-			2529	)		

	ภาย	ใต้	แผนการ	พัฒนา	ดัง	กล่าว		 	มี	การ	แบ่ง	เขต	การ	พัฒนา	อุตสาหกรรม		 	โครงการ	

ด้าน	สาธารณูปโภค		 	สาธารณูปการ		 	และ	การ	สร้าง	เมือง	ใหม่	ออก	เป็น	หลาย	แผน	ย่อย	

	ใน	เขต	พื้นที่			3		 	จังหวัด	ชายฝั่ง	ทะเล		 	คือ		 	จังหวัด	ชลบุรี		 	จังหวัด	ระยอง		 	และ	จังหวัด	

ฉะเชิงเทรา		 	สำหรับ	พื้นที่	บริเวณ	มาบตาพุด		 	จังหวัด	ระยอง		 	ได้	ถูก	กำหนด	ให้	เป็น	

เขต	อุตสาหกรรม	หนัก		 	ซึ่ง	เป็นก	ลุ่ม	อุตสาหกรรม	ที่	ก่อ	มลพิษ	สูง		 	อาทิ	เช่น		 	กลุ่ม	

อุตสาหกรรม	ปิโตรเคมี		 	กลุ่ม	อุตสาหกรรม	เคมี	และ	ปุ๋ย	เคมี		 	กลุ่ม	อุตสาหกรรม		

การก	ลัน่	นำ้มนั			กลุม่	สาธารณปูโภค			เชน่			โรง	ไฟฟา้	ขนาด	ใหญ	่		กลุม่	อตุสาหกรรม	เหลก็		

เขต	ธุรกิจ	อุตสาหกรรม		 	เช่น		 	โรง	กำจัด	กาก	ของ	เสีย	อันตราย	จาก	อุตสาหกรรม	และ		

เขต	ท่าเรือ	อุตสาหกรรม		 	นอกจาก	นี้	ยัง	มี	ส่วน	ของ	คลัง	สินค้า		 	ท่อ	ส่ง	น้ำมัน		 	ท่อ	ส่ง	ก๊าซ			

	และ	วตัถดุบิ	เหลว			ตลอด	จน	บรษิทั	ที่	ให	้บรกิาร	ดา้น	ตา่งๆ			เชน่			การ	ซอ่ม	บำรงุ	เครือ่งจกัร	

และยาน	ยนต์		 	และ	ธุรกิจ	อื่นๆ		 	จำนวน	หนึ่ง	ที่	เปิด	ดำเนิน	การ	อยู่	ภายใน	เขต	นิคม	

อตุสาหกรรม	มาบตาพดุ			กจิการ	เหลา่	นี	้เปน็	แหลง่	กำเนดิ	มลพษิ	ซึง่	เชือ่	กนั	วา่	ม	ีการ	ระบาย	

มลพิษออก	สู่	สิ่ง	แวดล้อม	เป็น	ปริมาณ	มาก			

	 	ผู้	ฟ้อง	ได้	ยก	เอา	ผลก	ระ	ทบ	ด้าน	สิ่ง	แวดล้อม		 	เช่น		 	การ	สำรวจ	ของ	กรม	ควบคุม	

มลพิษ		 	ซึ่ง	ตรวจ	พบ	สาร	อินทรีย์	ระเหย			(	Volatile			Organic			Compounds	:			VOCs	)		

	มากกวา่			40			ชนดิ			ประกอบ	ดว้ย	สาร	กอ่	มะเรง็			20			ชนดิ			ปญัหา	การ	ปน	เปือ้น	ของ	โลหะ	หนกั		

ใน	แหล่ง	น้ำ	ธรรมชาติ		 	และ	ผล	การ	วิจัย	สาร	พันธุกรรม		 	(	DNA	)		 	ที่	ผิด	ปกติ	ของ		

สิ่ง	มี	ชีวิต		 	โดย		 	ดร	.	เรณู		 	เวช	รัช	ต์		 	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร		 	ซึ่ง	พบ	ว่า	ผู้ใหญ่	กว่า	ร้อย	ละ			
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50		 	ของ			100		 	ราย	ที่	ตรวจ	มี			DNA		 	ที่	บ่ง	บอก	ถึง	ความ	ผิด	ปกติ	ของ	ยีน	ใน	ร่างกาย	ที่	มี	

ความ	เสี่ยง	ต่อ	การ	เป็น	มะเร็ง		 	เป็นต้น		 	นอกจาก	นี้		 	ยัง	ได้	อ้าง	หลัก	กฎหมาย	เรื่อง	การ	

ป้องกัน	ไว้	ก่อน			(	Precautionary			Principle	)			ใน	ข้อ			15			ของ	ปฏิญญา	ริ	โอ			ซึ่ง	เป็น	หลัก	

การ	สำคัญ	ใน	การ	จัดการ	สิ่ง	แวดล้อม			มี	สาระ	สำคัญ	ว่า			“เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

รัฐจะต้องใช้แนวทางระวังไว้ก่อน(Precautionaryapproach)อย่างแพร่หลายตาม

ความสามารถของตน ในกรณีที่มีความน่ากลัวว่าจะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง

และไม่สามารถแก้ไขให้กลับคืนดีได้การขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน

แน่นอนจะต้องไม่ถูกใช้เป็นเหตุผลในการผัดผ่อนการดำเนินมาตรการโดยยึดหลัก 

การใช้ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ(Cost–effectivemeasures) เพื่อป้องกันการ

เสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม”

		 นอกจาก	นี้	เป็น	ที่	น่า	สังเกต	ว่า		 	ใน	ระยะ	ที่	คดี	นี้	อยู่	ใน	ระหว่าง	การ	พิจารณา	ของ	

ศาล	ปกครอง			ได้	เกิด	อุบัติเหตุ	สาร	มลพิษ	ชนิด	ต่างๆ			รั่ว	ไหล	อีก	ถึง			4			ครั้ง			มี	ประชาชน		

เจ็บ	ป่วย	และ	สถาน	ประกอบ	การ	ก็ได้	รับ	ความ	เสีย	หาย	

	 	สำหรับ	สาเหตุ	ที่	คณะ	กรรมการ	สิ่ง	แวดล้อม	แห่ง	ชาติ	ไม่	ได้	ประกาศ	ให้	ท้อง	ที่	

เขต	มาบตาพุด	เป็น	เขต	ควบคุม	มลพิษ	จน	นำ	ไป	สู่	การ	ฟ้อง	คดี	นั้น		 	ส่วน	หนึ่ง	มา	จาก	ภาค	

ธุรกิจ	เอกชน	ที่	มี	ความ	เห็น	ว่า		 	การ	ประกาศ	เขต	ควบคุม	มลพิษ	จะ	ทำให้	มี	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	

การ	ลงทุน		 	การ	ท่อง	เที่ยว		 	ตลอด	จน	การ	ส่ง	ออก	ผล	ไม้	ของ	จังหวัด	ระยอง		 	ภาค	เอกชน		

เกรง	วา่			เมือ่	ประกาศ	เปน็	เขต	ควบคมุ	มลพษิ	แลว้			เจา้	พนกังาน	ทอ้ง	ถิน่	อาจ	ตัง้	มาตรฐาน	ที	่

สงู	กวา่	เดมิ	หรอื	สงู	กวา่	ที	่อืน่			สว่น	คณะ	กรรมการ	สิง่	แวดลอ้ม	แหง่	ชาต	ิก	็เหน็	วา่	ตน	ม	ีอำนาจ	

ใช้	ดุลยพินิจ	ที่	จะ	เลือก	ใช้	วิธี	การ	จัดการ	ปัญหา		 	และ	ใน	ที่สุด	ภาค	เอกชน	และ	รัฐ	ได้	เลือก	

วิธี	การ	ทำ	แผน	ปฏิบัติ	การ	ลด	และ	ขจัด	มลพิษ	ใน	พื้นที่	จังหวัด	ระยอง			พ	.	ศ	.			2550			-			2554				

ซึ่ง	ประกอบ	ด้วย	แผน	ปรับ	ลด	มลพิษ		 	แผน	เพิ่ม	พื้นที่	สี	เขียว		 	และ	การ	มี	กิจกรรม	ร่วม	

กับ	ชุมชน	เพื่อ	กำหนด	กลไก	บริหาร	จัดการ		 	โดย	มี	งบ	ประมาณ	สนับสนุน	ทั้ง	จาก	ภาค	รัฐ	

และ	ภาค	เอกชน		 	ซึ่ง	ก็	ปรากฏ	ว่า	สามารถ	ดำเนิน	การ	ให้	เป็น	ไป	ตาม	เป้า	หมาย		 	กล่าว	คือ			

สามารถ	ควบคมุ	การ	ระบาย			VOCs			ได	้ถงึ	รอ้ย	ละ			92			ภายใน	เดอืน	กมุภาพนัธ	์		พ	.	ศ	.			2551			

และ	สามารถ	ลด	กา๊ซ	ออกไซด	์ของ	ไนโตรเจน			และ	ซลัเฟอร์		ได	ออกไซด์	ได	้รอ้ย	ละ			18			-			29			

ตาม	เป้า	หมาย	ที่	กำหนด	ไว้	ที่	ร้อย	ละ			10			-			20			ภายใน	เดือน	มีนาคม			พ	.	ศ	.			2551					
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	 	แม้ว่า	หลัก	ฐาน	ที่	มี	อยู่	ยัง	ไม่	ชัดเจน	พอที่	จะ	สรุป	ได้	ว่า		 	ประชาชน	ใน	พื้นที่	ได้	รับ	

ผลก	ระ	ทบ	ทาง	สุขภาพ	จาก	มลพิษ	ที่	ปล่อย	ออก	มา	จาก	นิคม	อุตสาหกรรม	มาบตาพุด	

จริง			เพราะ	ปัจจัย	ที่	ก่อ	ให้	เกิด	มะเร็ง	อาจ	มี	มาก	ด้วย	กัน			อย่างไร	ก็ตาม			ศาล	ได้	พิจารณา	

เอกสาร	ข้อมูล	จำนวน	มาก	ที่	ล้วน	บ่ง	ชี้	ถึง	ปัญหา	สิ่ง	แวดล้อม	ใน	เขต	พื้นที่	มาบตาพุด			

	จึง	ได้	มี	คำ	พิพากษา	ดัง	ที่	กล่าว	มา	แล้ว	ข้าง	ต้น1	

		 คด	ีนี	้นบั	เปน็	จดุ	เปลีย่น	ของ	ประวตัศิาสตร	์การ	คุม้ครอง	สิง่	แวดลอ้ม	ไทย			กลา่ว	คอื	

ประชาชน	ไม	่ยนิยอม	ให	้รฐั	สว่น	กลาง	ผกูขาด	อำนาจ	ใน	การ	กำหนด	นโยบาย	สิง่	แวดลอ้ม	

และ	ใช	้กฎหมาย	สิง่	แวดลอ้ม	แต	่เพยีง	ฝา่ย	เดยีว	อกี	ตอ่	ไป			หรอื	อกี	นยั	หนึง่	ก	็คอื			ประชาชน	

ไม่	ยอม	ปล่อย	ให้การ	ควบคุม	สิ่ง	แวดล้อม	ขึ้น	อยู่	กับ	ดุลยพินิจ	ของ	พนักงาน	เจ้า	หน้าที่		

จาก	หน่วย	งาน	ส่วน	กลาง	เท่านั้น			ข้อ	ที่	น่า	สังเกต	ก็	คือ			เมื่อ	มี	กระแส	เรียก	ร้อง	จาก	ชุมชน	

	มาก	ขึ้น	จน	กลาย	เป็น	ประเด็น	สำหรับ	ผู้	บริหาร	ระดับ	สูง		 	ก็ได้	มี	การ	ระดม	คน	และ		

งบ	ประมาณ	ที	่เหมาะ	สม			เพือ่	จดั	ทำ	แผน	ปฏบิตั	ิการ	จน	สามารถ	ที	่จะ	ควบคมุ	ปญัหา	มลพษิ	

ได้	อย่าง	รวดเร็ว	อย่าง	ที่	ไม่	เคย	เกิด	ขึ้น	มา	ก่อน			

	 	บท	เรียน	ที่	ได้	จาก	คดี	มาบตาพุด	ก็	คือ		 	การ	วางแผน	ที่	ไม่	สมดุล	และ	ขาด	การ	

ติดตาม	ให้	มี	การ	ปฏิบัติ	ตาม	มาตรการ	ที่	กำหนด	ไว้	ใน			EIA		 	ได้	ก่อ	ให้	เกิด	ปัญหา	ตาม	มา	

อยา่ง	มหาศาล			ใน	ขณะ	ที	่แผน	พฒันา	ชายฝัง่	ทะเล	ตะวนั	ออก	วาด	ภาพ	อตุสาหกรรม	ไทย	

	ไว้	อย่าง	โชติ	ช่วง	ชัชวาล		 	แต่	ปรากฏ	ว่าการ	คุ้มครอง	สิ่ง	แวดล้อม	ซึ่ง	ต้อง	อาศัย	อำนาจ	

ตามพ	ระ	ราช	บัญญัติ	ส่ง	เสริม	และ	รักษา	คุณภาพ	สิ่ง	แวดล้อม	แห่ง	ชาติ		 	พ	.	ศ	.			2535				

กลับ	อ่อนแอ		 	ประกอบ	กับ		 	อปท	.		 	ไม่	สามารถ	รองรับ	ปัญหา	สิ่ง	แวดล้อม	ใน	พื้นที่	ได้				

เพราะ	ขาด	ทั้งคน		 	ความ	รู้		 	และ	เทคโนโลยี		 	ยก	ตัวอย่าง	เช่น		 	เทศบาล	นคร	ระยอง			

	มี	เจ้า	หน้าที่	ซึ่ง	ดูแล	สิ่ง	แวดล้อม	เพียง			4		 	คน		 	การ	แก้ไข	ปัญหา	มลพิษ	จึง	เป็น	เรื่อง	ยาก	

เกิน	กำลัง	ของ	บุคลากร	ที่	มี	อยู่	จำกัด			เช่น			ใน	กรณี	ของ			VOCs			แม้แต่	กรม	ควบคุม	มลพิษ	

	ก็	ยัง	ต้อง	ขอ	ความ	ช่วย	เหลือ	จาก	ต่าง	ประเทศ		 	อีก	ทั้ง	นิคม	อุตสาหกรรม	ที่	มี	อยู่	ก็	จัดการ	

ได้	แต่	เพียง	น้ำ	เสีย	จาก	สาร	อินทรีย์	เท่านั้น			

1			นกั	กฎหมาย	มหาชน	สว่น	หนึง่	ตัง้	คำถาม	ทาง	วชิาการ	เกีย่ว	กบั	อำนาจ	และ	ขอบเขต	การ	บงัคบั	ตาม	คำ	พพิากษา	ของ	
ศาล	ปกครอง			(	ดู			กฤษณ์			วงศ์	วิเศษ	ธร	,			2552	)		
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	 	แม้ว่า	แผน	พัฒนา	ชายฝั่ง	ทะเล	ตะวัน	ออก	จะ	ได้	กำหนด	ให้	มหาวิทยาลัย	บูรพา	

เป็น	สถาบัน	การ	ศึกษา	ซึ่ง	จะ	เข้า	มา	มี	บทบาท	ส่ง	เสริม	และ	รองรับ	การ	พัฒนา	กำลัง	คน	

สำหรบั	พืน้ที	่ชายฝัง่	ทะเล	ตะวนั	ออก			แต	่ก	็ไมม่	ีการ	พฒันา	ศกัยภาพ	ของ	มหาวทิยาลยั	ให	้

เชือ่ม	โยง	กบั	ความ	ตอ้งการ	ใน	พืน้ที	่		บท	เรยีน	จาก	คด	ีมาบตาพดุ	ก	็คอื			การ	วางแผน	ที	่ขาด		

ความ	สมดุล			และ	ไม่	ได้	ให้	ความ	สำคัญ	ต่อ	คุณภาพ	ชีวิต	ของ	ประชาชน			ทำให้	เกิด	ความ	

ขัด	แย้ง	ทาง	สังคม		 	นับ	ว่า	ยัง	โชค	ดี	ที่	ประเทศไทย	มี	กระบวนการ	ยุติธรรม	ที่	เข้า	มา	แก้ไข	

ความ	ขัด	แย้ง	ได้	ทัน	เวลา			ก่อน	ที่	ปัญหา	จะ	ลุกลาม	ไป	มากกว่า	นี้			
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	 	แม้ว่า	ประเทศไทย	จะ	มี	กฎหมาย	และ	องค์กร	รองรับ	การ	คุ้มครอง	สิ่ง	แวดล้อม		

มา	ตั้งแต่		 	พ	.	ศ	.			2518		 	แต่	ดู	เหมือน	ปัญหา	สิ่ง	แวดล้อม	ของ	ไทย	กลับ	ทวี	ความ	รุนแรง		

มาก	ขึ้น	มา	โดย	ตลอด		 	ทั้งนี้	ส่วน	หนึ่ง	เป็น	เพราะ	กลไก	การ	คุ้มครอง	สิ่ง	แวดล้อม	ตาม	

ไม่ทัน	การ	ขยาย	ตัว	ทาง	เศรษฐกิจ		 	ทำให้	เกิด	การ	เร่งรัด	นำ	ทรัพยากรธรรมชาติ	และ	

สิ่ง	แวดล้อม	มา	ใช้	เกิน	ขีด	ความ	สามารถ	ใน	การ	รองรับ	ของ	ธรรมชาติ		 	ใน	ขณะ	ที่	การ	

นำ	เอา	นโยบาย	ดา้น	การ	คุม้ครอง	สิง่	แวดลอ้ม	ไป	ปฏบิตั	ิเปน็	ไป	อยา่ง	เชือ่ง	ชา้	และ	กฎหมาย	

ขาด	การ	บังคับ	ใช้		 	การ	คุ้มครอง	สิ่ง	แวดล้อม	จึง	ยัง	มี	ช่อง	ว่าง	ทาง	นโยบาย	และ	กลไก		

ซึ่ง	สามารถ	สรุป	ได้	ดัง	ต่อ	ไป	นี้	

 

5.1ช่องว่างทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย

	 	ประการ	แรก		 	พระ	ราช	บัญญัติ	ส่ง	เสริม	และ	รักษา	คุณภาพ	สิ่ง	แวดล้อม	แห่ง	ชาติ				

พ	.	ศ	.			2535			ยงั	มไิด	้นำ	หลกั	การ	ผู	้กอ่	มลพษิ	เปน็	ผู	้จา่ย	มา	ใช	้อยา่ง	เตม็	ที	่		แมว้า่	สงัคม	ไทย	จะ	

ยอมรบั	หลกั	การ	ผู	้กอ่	มลพษิ	เปน็	ผู	้จา่ย	มา	นาน	แลว้			แต	่กลบั	ม	ีเครือ่ง	มอื	ทาง	เศรษฐศาสตร	์

ที่	จะ	ใช้	ดำเนิน	การ	ตาม	หลัก	การ	นี้	น้อย	มาก			พระ	ราช	บัญญัติ	ฉบับ	นี้	กำหนด	เครื่อง	มือ	ไว้	

อยา่ง	เดยีว			คอื			คา่	ธรรมเนยีม	บำบดั	นำ้	เสยี	ซึง่	ไม	่สามารถ	กำกบั	พฤตกิรรม	ของ	ประชาชน	

 ช่อง ว่าง ทาง นโยบาย 
ของ การ คุ้มครอง สิ่ง แวดล้อม
 ของ ประเทศไทย 

5



จุด เปลี่ยน สิ่ง แวดล้อม ไทย :  การ วิเคราะห์ ช่อง ว่าง นโยบาย 26

อยา่ง	ครอบคลมุ	ได	้		เชน่			การ	จดัการ	ของ	เสยี	อนัตราย	จาก	ชมุชน			และ	มลพษิ	ทาง	อากาศ			

จะ	ต้อง	อาศัย	เครื่อง	มือ	เศรษฐศาสตร์	อื่น	ที่	หลาก	หลาย	มากกว่า	นี้	

	 	ประการ	ที่			2		 	พระ	ราช	บัญญัติ	ส่ง	เสริม	และ	รักษา	คุณภาพ	สิ่ง	แวดล้อม	แห่ง	ชาติ		

พ	.	ศ	.			2535			ม	ีขอบเขต	ครอบคลมุ	การ	ดแูล	สิง่	แวดลอ้ม	ทัว่	ประเทศ	ใน	ทกุ	กจิกรรม			แต	่นบั		

จนถึง	ปัจจุบัน	ก็	ยัง	มี	การ	บังคับ	ใช้	กฎหมาย	นี้	กับ	ภาค	เศรษฐกิจ	ที่	มิใช่	โรงงาน	น้อย	มาก				

ยก	ตวัอยา่ง	เชน่			มลพษิ	ทาง	นำ้	ซึง่	เปน็	ปญัหา	แรกๆ			ที	่ทกุ	ประเทศ	เริม่	จดัการ			ประเทศไทย	

ก็	มี	แต่	กลไก	กำกับ	การ	ปล่อย	น้ำ	ทิ้ง	จาก	โรงงาน	โดย	อาศัย	พระ	ราช	บัญญัติ	โรงงาน			

	พ	.	ศ	.			2535			ซึ่ง	มุ่ง	เฉพาะ	โรงงาน	ขนาด	ใหญ่			ใน	ขณะ	ที่	ยัง	ไม่มี	ระบบ	กำกับ	และ	ควบคุม	

น้ำ	เสีย	ที่	ปล่อย	จาก	อาคาร	พาณิชย์	ขนาด	ใหญ่		 	เช่น		 	ศูนย์การค้า	และ	โรงแรม		 	คง	มี	แต่	

การ	กำหนด	มาตรฐาน	คุณภาพ	น้ำ	ทิ้ง	ตามพ	ระ	ราช	บัญญัติ	ส่ง	เสริม	และ	รักษา	คุณภาพ		

สิ่ง	แวดล้อม		 	กลไก	การ	ตรวจ	สอบ	และ	ควบคุม	การ	ปล่อย	มลพิษ	จาก	แหล่ง	กำเนิด	ตาม	

พ	ระ	ราช	บญัญตั	ินี	้ยงั	ไม	่สามารถ	ใช	้บงัคบั	ได	้จรงิ			เนือ่งจาก	ยงั	ไมม่	ีการ	ออก	กฎ	กระทรวง	

เพื่อ	กำหนด	หลัก	เกณฑ์	และ	วิธี	การ	ปฏิบัติ	สำหรับ	เจ้า	พนักงาน	ท้อง	ถิ่น			

		 การ	ขาด	กลไก	สำหรับ	ควบคุม	กิจกรรม	พาณิชย์	และ	บริการ	ขนาด	ใหญ่	ใน	ขณะ	ที่	

บ้าน	เมือง	กำลัง	ขยาย	ตัวอย่าง	รวดเร็ว			เกิด	อาคาร	ชุด	ขนาด	ใหญ่	จำนวน	มาก			และ	ภาค	

เศรษฐกจิ	การ	ทอ่ง	เทีย่ว	ได	้กลาย	มา	เปน็	เสา	หลกั	ของ	เศรษฐกจิ	ไทย			ยอ่ม	หมายความ	วา่	

น้ำ	เสีย	จำนวน	มาก	ถูก	ปล่อย	ลง	แหล่ง	น้ำ	โดย	ไม่มี	การ	บำบัด		 	ผล	ต่อ	เนื่อง	ที่	ตาม	มา	ก็	คือ	

ความ	เสือ่มโทรม	ของ	สภาพ	แวดลอ้ม	และ	ทรพัยากร	ทอ่ง	เทีย่ว	ซึง่	เทา่กบั	เปน็การ	ทำลาย	

ตัว	เอง	อย่าง	ช้าๆ			เช่น			เมือง	พัทยา	ที่	ต้อง	ซบเซา	อยู่	นาน	เพราะ	ทรัพยากรธรรมชาติ	และ	

สิ่ง	แวดล้อม	เสื่อมโทรม			นอกจาก	นี้			ใน	อนาคต	การ	บำบัด	น้ำ	เสีย	ไม่	ครบ	ถ้วน	จะ	ทำให้	มี	

ผล	ต่อ	การ	ผลิต	ประปา	และ	สุขภาพ	ของ	ประชาชน	

	

5.2ความอ่อนแอของกลไกจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่

		 ใน	ปัจจุบัน		 	ได้	มี	การ	ถ่าย	โอน	ภารกิจ	ด้าน	การ	ดูแล	สิ่ง	แวดล้อม	ไป	ให้	แก่		 	อปท	.			

แล้ว	เป็น	ส่วน	ใหญ่		 	แต่		 	อปท	.	เป็น	จำนวน	มาก	ยัง	ขาด	ความ	รู้	และ	บุคลากร	ทั้ง	ใน	ระดับ	

การ	จัดการ	และ	ระดับ	เทคนิค			รวม	ทั้ง	ทรัพยากร	อื่นๆ		ใน	ระดับ	ที่	เพียง	พอ	ต่อ	การ	ปฏิบัติ	

ภารกิจ		 	ยก	ตัวอย่าง	เช่น		 	อปท	.		 	ไม่	สามารถ	จ้าง	วิศวกร	ใน	เงิน	เดือน	ตาม	ราคา	ตลาด				
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การ	รับ	ราชการ	กับ		 	“	เทศบาล	”		 	ไม่	เป็น	ที่	ดึงดูด	ใจ		 	นอกจาก	นี้	เทคโนโลยี	ที่	ส่วน	กลาง	

	เลอืก	ให	้		เชน่			เทคโนโลย	ีที่	ใช	้ใน	ระบบ	บำบดั	นำ้	เสยี	รวม	ซึง่	ถา่ย	โอน	ให	้เปน็	ความ	รบั	ผดิ	ชอบ		

ของ			อปท	.			ก็	เป็น	เทคโนโลยี	ที่	ก่อ	ให้	เกิด	ต้นทุน	ปฏิบัติ	การ	สูง	เกิน	กว่า	ที่			อปท	.			จะ	รับ	ได้			

การ	ถ่าย	โอน	ภารกิจ	จาก	ส่วน	กลาง	ไป	ยัง	ท้อง	ถิ่น	มัก	เป็นการ	ถ่าย	โอน	ภาระ	ที่	ส่วน	กลาง		

ไม่	ต้องการ	ออก	ไป			เช่น			เป็น	กิจกรรม	ที่	มี	แต่	ต้นทุน	แต่	ไม่มี	อำนาจ	

	

5.3การจัดสรรงบประมาณที่ขาดความสมดุลและไม่มีประสิทธิภาพ

	 	ใน	ขณะ	ที่	ประชาชน	ถาม	หาความ	ยั่งยืน	ของ	การ	พัฒนา	ประเทศ		 	งบ	ประมาณ	

ที่	รัฐ	จัด	ให้	กับ	ดูแล	สิ่ง	แวดล้อม	นับ	ว่า	น้อย	นิด		 	เมื่อ	คิด	เป็น	ร้อย	ละ	ของ	งบ	ประมาณ	ของ	

รัฐ	และ	ร้อย	ละ	ของ			GDP		 	ใน	แต่ละ	ปีก	ระ	ทรวง	ทรัพยากรธรรมชาติ	และ	สิ่ง	แวดล้อม		

มี	งบ	ประมาณ	หมื่น	กว่า	ล้าน		 	แต่	กว่า	ร้อย	ละ			70		 	เป็น	งบ	ดูแล	ทรัพยากรธรรมชาติ			

	ใน	ขณะ	ที่	กรม	ควบคุม	มลพิษ	ได้	รับ	การ	จัดสรร	งบ	ประมาณ	ปี	ละ			500	-	700			ล้าน	บาท	

เท่านั้น		 	งบ	ประมาณ	ของ	กรม	ควบคุม	มลพิษ	รวม	กับ	กรม	โรงงาน		 	ใกล้	เคียง	กับ	งบ	

ของ	องค์การ	บริหาร	ส่วน	จังหวัด	สมุทรปราการ	เท่านั้น		 	ดัง	นั้น	การ	ดูแล	ปัญหา	มลพิษ		

ทั่ว	ประเทศ	ให้	มี	ประสิทธิภาพ	จาก	การ	ดำเนิน	งาน	ของ	ส่วน	กลาง	ย่อม	เป็น	ไป	ไม่	ได้				

ส่วน	องค์การ	บริหาร	ส่วน	จังหวัด	แม้	จะ	มี	ราย	ได้	ดี	กว่า	เมื่อ	เทียบ	กับ	เทศบาล			และ			อบต	.		

	แต่	ก็	ไม่มี	พื้นที่	ให้	ปฏิบัติ	การ		 	กลไก	อัน	ประดักประเดิด		 	ลัก	ลั่น		 	ขาด	กา	รบู	รณา	การ	

	เช่น	นี้	จึง	ไม่	อาจ	แก้ไข	ปัญหา	สิ่ง	แวดล้อม	ใน	ระดับ	พื้นที่	ได้	

	

5.4 เครื่องมือกำกับและควบคุม(Commandandcontrol) ไม่มีประสิทธิภาพใน

การบรรเทาผลกระทบของโครงการใหญ่

		 แม้	ประเทศไทย	ได้	นำ	ระบบ	การ	วิเคราะห์	ผลก	ระ	ทบ	สิ่ง	แวดล้อม	มา	ใช้	ใน	การ	

กำกับ	โครงการ	พัฒนา	เศรษฐกิจ	ใน	ประเทศไทย	ตั้งแต่	เมื่อ	มี	พระ	ราช	บัญญัติ	ส่ง	เสริม	

และ	รักษา	คุณภาพ	สิ่ง	แวดล้อม	แห่ง	ชาติ		 	พ	.	ศ	.			2518		 	แต่	กล่าว	ได้	ว่าการ	กำกับ	ใน	

	ระ	ยะ	แรกๆ		 	เป็น	เพียง	ตรายาง	หรือ	เสือกระดาษ		 	หรือ	เป็น	แค่	การ	เพิ่ม	ขั้น	ตอน	การ	

อนุมัติ	โครงการ	และ	เพิ่ม	ต้นทุน	แก่	ผู้	ประกอบ	การ	ที่	ต้อง	จ้าง	ที่	ปรึกษา	ทาง	วิชาการ	ไป	

รวบรวม	ข้อมูล	ด้าน	สิ่ง	แวดล้อม	มา	เพื่อ	ให้	ประทับ	ตรา	ผ่าน		 	พระ	ราช	บัญญัติ	ส่ง	เสริม	
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และ	รักษา	คุณภาพ	สิ่ง	แวดล้อม	แห่ง	ชาติ			พ	.	ศ	.			2535			ได้	ปรับปรุง	กระบวนการ	พิจารณา	

รายงาน			EIA			ให	้กระชบั	และ	รวดเรว็	ขึน้			กำหนด	ระยะ	เวลา	พจิารณา	ให	้ลด	ลง	จาก			90			วนั				

เป็น			75		 	วัน		 	ผู้	พิจารณา	ให้	ความ	เห็น	ชอบ	รายงาน	เปลี่ยน	จาก	สำนักงาน	สิ่ง	แวดล้อม	

แห่ง	ชาติ	ภาย	ใต้	กฎหมาย	เดิม		 	มา	เป็น	คณะ	กรรมการ	ผู้	ชำนาญ	การ		 	ซึ่ง	ประกอบ	ด้วย		

ผู้	เชี่ยวชาญ	เฉพาะ	ด้าน	และ	ผู้	แทน	องค์กร	เอกชน		 	ผล	ปรากฏ	ว่า			EIA		 	ได้	กลาย	เป็น		

เครื่อง	มือ	ที่	รู้จัก	และ	ได้	รับ	ความ	สนใจ	มาก	ขึ้น		 	แต่	ก็	ยัง	ปราศจาก	เขี้ยว	เล็บ	เหมือน	เดิม		

	อาจารย์	ปราณี		 	พัน	ธุม	สิน	ชัย		 	หนึ่ง	ใน	กรรมการ	ผู้	ชำนาญ	การ	ได้	วิพากษ์	ว่า		 	EIA				

เป็น	ผลผลิตที่	ไม่มี	ใคร	พอใจ		 	เจ้าของ	โครงการ	เห็น			EIA		 	เป็น	อุปสรรค	ที่	เพิ่ม	ต้นทุน		

ประกอบ	การ	จึง	ทำ	รายงาน	พอ	ให้	ผ่าน	โดย	ไม่	จำเป็น	ต้อง	ให้	ข้อมูล	ที่	ถูก	ต้อง		 	เจ้าของ	

โครงการ	เอง	ก็	ไม่	อ่าน	รายงาน			EIA			(	ปราณี			2551	)		 	ฝ่าย	รัฐ	ที่	กำกับ	ควบคุม	ก็	ไม่มี		

อำนาจ	จริง		 	หน่วย	งาน	รัฐ	ที่	ทำ	หน้าที่	พัฒนา	โครงการ	มักได้	รับ	ความ	สนใจ	จาก	ผู้นำ		

ใน	ระดับ	สูง	มากกว่า	หน่วย	งาน	สิ่ง	แวดล้อม			โครง	การใหญ่ๆ			เช่น			สนาม	บิน	สุวรรณภูมิ	

ที่	มี	ปัญหา	สิ่ง	แวดล้อม	มากมาย			ก็	อนุมัติ	ให้	เริ่ม	ทำ	โครงการ	ไป	ก่อน	ทำ			EIA			ซึ่ง	สะท้อน	

ให้	เห็น	ว่า	รัฐ	เอง	ให้	คุณค่า	ของสิ่ง	แวดล้อม	ต่ำ	กว่า	เป้า	หมา	ยอื่นๆ	
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	 	เป็น	ที่	ชัดเจน	ว่า		 	แม้	ประเทศไทย	จะ	มีน	โย	บาย	กฎหมาย	และ	กลไก	มากมาย		

เพื่อ	พิทักษ์	สิ่ง	แวดล้อม		 	และ	มี	มาตรฐาน	คุณภาพ	สิ่ง	แวดล้อม	ทัดเทียม	นานา	อารยะ	

ประเทศ			แต่	ก็	ยัง	มี	ช่อง	โหว่	มากมาย	เนื่องจาก	การ	บริหาร	จัดการ	ยัง	ขาด	การ	บูรณาการ			

ขาด	การ	บังคับ	ใช้	กฎหมาย		 	และ	ขาด	การ	มอบ	อำนาจ	และ	ถ่าย	โอน	ความ	รู้		 	คน		 	และ	

จัดหา	งบ	ประมาณ	ให้	แก่		 	อปท	.	 ซึ่ง	ควร	เป็น	เจ้า	ภาพ	ตัว	จริง	ใน	การ	จัดการ	สิ่ง	แวดล้อม			

	การ	ขบั	เคลือ่น			อปท	.			ให	้ม	ีความ	สามารถ	และ	ความ	เขม้	แขง็	ดา้น	การ	จดัการ	สิง่	แวดลอ้ม	

มาก	ขึ้น			จึง	นับ	เป็น	หนึ่ง	ใน	วาระ	แห่ง	ชาติ	ที่	สำคัญ	ใน	การนำ	พา	ประเทศ	ไป	สู่	สิ่ง	แวดล้อม	

ที่	ดี			ซึ่ง	ถือว่า	เป็น	สิทธิ	ที่	ราษฎร	ไทย	พึง	ได้	รับ	ตาม	รัฐธรรมนูญ			นอกจาก	นี้			จะ	ต้อง	มี	การ	

บญัญตั	ิกฎหมาย	เพิม่	เตมิ	เพือ่	ที	่จะ	ทำให	้หนว่ย	งาน	ตา่งๆ			ทัง้	สว่น	กลาง			และ	สว่น	ทอ้ง	ถิน่	

สามารถ	ใช้	เครื่อง	มือ	เศรษฐศาสตร์			และ	นำ	หลัก	การ	ผู้	ก่อ	มลพิษ	เป็น	ผู้	จ่าย	มา	ปฏิบัติ	ให้	

เป็น	มรรคผล	อย่าง	แท้จริง

 สู่ การ 
พิทักษ์ สิ่ง แวดล้อม
ใน อนาคต

6
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จุด เปลี่ยน สิ่ง แวดล้อม ไทย :  การ วิเคราะห์ ช่อง ว่าง นโยบาย Note :
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สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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