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บทนํา 
ภาพที่คนสวนใหญมักจะมีอยูในใจเมื่อพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมกับส่ิงแวดลอม คือ ภาพของ

มลพิษที่ปลอยออกมาจากโรงงาน ทั้งนํ้าเสีย ควันพิษ หรือแมกระทั่งกลิ่นที่เหม็นคลุง ฯลฯ ภาพที่ฝง
ใจคนทั่วไปดังกลาวนี้นับวามีสวนถูกตองไมนอย แมวาในขณะนี้โรงงานตางๆจะไดมีการปรับปรุง
เรื่องเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมใหมีความรัดกุมมากกวาในอดีตแลวก็ตาม แตขาวคราวที่มีออกมาเปน
ระยะๆเกี่ยวกับการเสียชีวิต หรือการเจ็บปวยของคนงานโรงงานอุตสาหกรรม หรือผลกระทบทางลบ
ที่ชาวบานในพื้นที่ไมหางจากโรงงานไดรับ ก็แสดงใหเห็นวาโรงงานยังคงเปน ‘ตัวการ’ ที่สําคัญใน
การกอมลพิษในสายตาคนสวนใหญอยูน่ันเอง  

อยางไรก็ตามเมื่อพูดถึงคําวา ‘อุตสาหกรรม’ แลว บทความนี้ตองการที่จะขยายขอบเขตของ
นิยามมากกวาจะใชหมายถึงเพียงโรงงานที่ขึ้นทะเบียนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเทานั้น โดยจะ
ใหคําวา ‘อุตสาหกรรม’ หมายรวมไปถึง อุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟาไมวาจะเปนการผลิตจาก
เขื่อนหรือการผลิตที่ใชถานหิน นํ้ามัน อุตสาหกรรมเกษตรที่นับวันจะมีการประยุกตใชสารเคมีและ
ปุยชนิดตางๆมากขึ้นในกระบวนการผลิต อุตสาหกรรมทองเที่ยวซึ่งเปนที่วิพากษวิจารณกันตลอดมา
ไมเฉพาะแตในเรื่องของการกระจายรายได แตในดานที่ เ ก่ียวพันกับความเสื่อมโทรมของ

                                                        
1  รายงานการศึกษาน้ีเปนสวนหนึ่งของโครงการ “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม” ซ่ึงไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากการเพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกๆปของนักทองเที่ยว 
หรือแมกระทั่งอุตสาหกรรมกอสรางแบบโครงการของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญหรือ   
เมกะโปรเจ็ก เชน ถนน สนามบิน เปนตน ทั้งน้ีเพ่ือจะไดสรางความเขาใจใหมใหแกผูอานวาใน
อุตสาหกรรมนั้น ‘ตัวการ’ ที่กอผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไมไดจํากัดอยูเพียงแคโรงงานอุตสาหกรรม
เทานั้น 

1. กรอบความคิดในบริบทไทย 
ประเด็นเรื่องของส่ิงแวดลอมไมใชเรื่องที่ไดรับการกลาวถึงในชวงเริ่มตนของการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพราะในขณะนั้นประเทศไทยยังไมเคยมีประสบการณดานปญหา
ส่ิงแวดลอมที่รุนแรง อีกทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่นํามาใชเพ่ือการผลิตก็ยังมีอยูอยางคอนขางจะอุดม
สมบูรณ ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับแรกๆของไทยจึงไมไดมีเรื่องของส่ิงแวดลอม
เขาไปเกี่ยวของมากนัก ในขณะที่แผนดังกลาวไดเนนไปที่ภาคอุตสาหกรรมซึ่งผูวางแผนมองวาจะ
เปนกลจักรสําคัญในการนําพาประเทศไปสูความเจริญเชนยุโรปหรืออเมริกา โดยในชวงแรกก็เริ่มตน
ดวยการสงเสริมการผลิตเพื่อทดแทน กอนจะนําไปสูการสงเสริมการผลิตเพื่อการสงออก สงเสริมให
ตางชาติเขามาลงทุนในประเทศ ซึ่งเปนจุดเริ่มตนสําคัญที่ทําใหทรัพยากรธรรมชาติของประเทศถูก
นําไปใชในจํานวนเพิ่มขึ้นตามลําดับจนเกินกําลังผลิตทดแทนโดยธรรมชาติ ในขณะเดียวกัน
อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนตั้งโรงงานผลิตขนาดใหญโดยทั่วไปนั้นก็ไดกอใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม
ไปพรอมๆกันดวย จนทุกๆฝายเริ่มเห็นพองตองกันวาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมเปนประเด็น
สําคัญที่ตองเขามาชวยกันแกไขปญหา  

1.1. นิยามของสิ่งแวดลอม  

อาจกลาวไดวา ความหมายของสิ่งแวดลอมในอดีตกับปจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงไปอยางเห็น
ไดชัด ในอดีตนั้น ความสําคัญที่ส่ิงแวดลอมมีตอมนุษยจะ มีลักษณะเชิงกายภาพ คือถูกมองวาเปน
เหมือนสิ่งๆหน่ึงที่อยูรอบตัวมนุษยโดยมนุษยสามารถนํามาใชหรือแสวงหาประโยชนไดอยางเปน
เรื่องปกติ ดังน้ันจึงไมใชเรื่องนาประหลาดใจที่เรามักจะไดยินคํากลาวเสมอวาประเทศไทยเปน
ประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ หรือเปนประเทศที่โชคดี ร่ํารวยไปดวยสภาพแวดลอม
ที่เอื้ออํานวยตอการดํารงชีวิตและการผลิตสินคาและบริการ ซึ่งดวยกรอบความคิดดังน้ี การวาง
แผนพัฒนาประเทศโดยมุงใหประเทศเปลี่ยนการผลิตหลักจากภาคเกษตรกรรมเปนอุตสาหกรรมนัน้ 
จึงใหความสําคัญกับการมองวาประเทศมีฐานทรัพยากรสิ่งแวดลอมที่ม่ันคง สามารถเปนตัวรองรับ
แนวทางการพัฒนาดังกลาวไดอยางดียิ่ง โดยขาดการตระหนักถึงแนวทางการอนุรักษหรือ
บํารุงรักษา หรือแมกระทั่งคํานึงถึงความสามารถในการรองรับ (carrying capacity) ที่จําตองมี
ขีดจํากัด  
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การเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย สามารถพิจารณาไดจาก
ตัวเลขการขยายตัวของจํานวนโรงงาน จากเพียงแค 600 โรงงานที่จดทะเบียนกับกรมโรงงานในป 
พ.ศ. 2512 ไดเพ่ิมขึ้นเปน 123,014 แหง ในป พ.ศ. 25492 อาจกลาวไดวาเพียงชั่วระยะเวลาไม
ถึงส่ีทศวรรษ จํานวนโรงงานในประเทศไทยมีเพ่ิมขึ้นถึงกวา 200 เทา นอกจากนั้นยังมีการ
คาดการณวา จํานวนโรงงานดังกลาวจะมีเพ่ิมขึ้นเปน 232,552 โรงงานในป พ.ศ.2554 ทั้งน้ีจาก
จํานวนโรงงานประมาณกวา 1 แสนแหงที่มีอยูน้ันมีอยู 4,458 โรงงานที่ปลอยน้ําเสียจนถึงขั้นตอง
ติดตั้งระบบบําบัด โดยอุตสาหกรรมที่กอมลพิษทางน้ํามากที่สุดคือ อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม (ดูกรอบที่ 1) รองลงมาคืออุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และ
อุตสาหกรรมเคมีตามลําดับ นอกจากมลพิษทางน้ําแลวภาคอุตสาหกรรมการผลติพลงังานไฟฟาและ
การคมนาคมขนสงยังมีสวนกอใหเกิดมลพิษทางอากาศดวย  

โดยแทจริงแลว ประเทศไทยมิใชประเทศแรกที่มีมุมมองตอส่ิงแวดลอมรอบตัวในเชิงกาย 
ภาพในชวงการเปลี่ยนผานทางเศรษฐกิจดังกลาวมานี้ จากประสบการณการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ผานมา ไมวาจะเปน ณ ประเทศที่เปนแหลงกําเนิดยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมดังเชนอังกฤษ หรือ
ประเทศที่ไดชื่อวาเปนผูนําทางเศรษฐกิจของเอเชียโดยใชอุตสาหกรรมเปนตัวผลักดันคือญี่ปุนเองก็
ลวนเคยผานประสบการณในลักษณะเดียวกันมากอน ซึ่งเปนประสบการณที่ตองแลกมาดวยชีวิต
ผูคนเปนจํานวนไมนอยที่เสียชีวิตไปอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษที่ภาคอุตสาหกรรมไดกอใหเกิดขึ้น
โดยเฉพาะในน้ําและในอากาศ 

ดวยประสบการณการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่หลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยได
ประจักษในปจจุบัน ทําใหมุมมองที่มีตอส่ิงแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป ส่ิงแวดลอมที่เดิมมีความหมาย
เพียงในเชิงกายภาพเทานั้น ก็ถูกเพ่ิมมิติความหมายทางดานสังคมตามมา ดังจะเห็นไดจากการที่
ประเทศไดมีการออกกฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติตางๆ เพ่ือควบคุมดูแลบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะตอมาก็ไมลืมที่จะบรรจุประเด็นเรื่อง
ความสําคัญของการอนุรักษส่ิงแวดลอมของประเทศไว นอกจากนั้นการเคลื่อนไหวของฝายตางๆ
ดานสิ่งแวดลอม ทั้งกลุมที่ไดรับผลกระทบดานลบจากการพัฒนา หรือฝายที่เล็งเห็นและตระหนักถึง
ความสําคัญของสิ่งแวดลอม เชน การเรียกรองใหมีพระราชบัญญัติปาชุมชน การชุมนุมประทวงการ
สรางทอกาซ การตอตานการสรางโรงไฟฟา เปนตน ก็มีมาอยางตอเนื่อง   

ความสําคัญของสิ่งแวดลอมกับมนุษยจึงมีความซับซอนมากกวาที่จะมองอยางแยกสวน 
สังคมมนุษยอยูในภาวะที่ขาดสิ่งแวดลอมไมได ดังน้ัน เม่ือพิจารณามิติทางสังคมประกอบดวยแลว 
ความหมายของสิ่งแวดลอมจึงไมใชเปนเพียงส่ิงซึ่งมนุษยสามารถเอามาใชประโยชนเพื่อชวย
ใหสังคมของมนุษยมีการพัฒนาตอไปขางหนาเทานั้น แตสังคมมนุษยเองก็จําเปนตองใสใจ
ดูแลใหส่ิงแวดลอมรอบตัวมีดุลยภาพไปพรอมกันดวย  

                                                        
2 จากฐานขอมูลจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ 2549 
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ในอนาคตอันใกลน้ี นิยามของคําวาส่ิงแวดลอมก็มีแนวโนมที่จะเพิ่มความสําคัญของมิติดาน
สุขภาพใหเดนชัดมากยิ่งขึ้น  เพราะในเชิงสังคม ทุกคนก็ไดเล็งเห็นอยางชัดเจนมากขึ้นแลววา 
มนุษยกับส่ิงแวดลอมเกี่ยวพันกันเพียงใด สําหรับในเชิงปจเจก เม่ือการพัฒนาทั้งในทางเศรษฐกิจ
และสังคมมาถึงจุดหนึ่ง คนก็เริ่มใสใจในความเปนอยูโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพมากขึ้น จากที่เคยเปน
หวงเฉพาะเรื่องการทํามาหากินตามปกติ และในทางหนึ่งวิทยาศาสตรและวิทยาการดานการแพทย
ก็ไดเจริญมากขึ้น จึงทําใหคนไดตระหนักรูถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอมที่ดีอันจะมีผลตอสุขภาพ 
ประกอบกับขาวคราวที่เริ่มเปนที่รับรูกันอยางกวางขวางถึงภัยของมลพิษจากอุตสาหกรรมและความ
เจริญของเทคโนโลยีตางๆที่ขาดการควบคุมตรวจสอบที่ดี และนํามาซึ่งภยันตรายตอสุขภาพของคน 
(ดูกรอบที่ 2) ดังน้ันสุขภาพกับส่ิงแวดลอม จึงตองมีทิศทางการปรับปรุงใหเปนไปในทางเดียวกัน  

กรอบที่ 1 เมื่อน้ําพองเนา 

กรณีแมนํ้าพองเนาเสียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อ พ.ศ. 2535 ชี้ใหเห็นถึงปญหา
มลพิษทางน้ําที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมและสงผลถึงคุณภาพน้ําในระบบลุมนํ้าโขงโดยตรง 
สาเหตุเกิดจากกากน้ําตาลที่รั่วไหลลงลําน้ําพองของโรงงานน้ําตาลแหงหน่ึง ซึ่งตอมากรมโรงงาน
อุตสาหกรรมไดส่ังปดโรงงานดังกลาวเปนการชั่วคราว ความเสียหายที่เกิดแกสัตวนํ้าและระบบ
นิเวศของลําน้ํากินระยะทางยาวนับรอยกิโลเมตร ทําใหสัตวนํ้าตายเปนจํานวนมาก กรมประมงได
ประมาณวา อุบัติเหตุดังกลาวทําใหปลา 89 ชนิดตองสูญพันธุไปจากลําน้ํา และมีปลาตายทั้งส้ิน 
463 ตัน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศของลําน้ําพอง ชี และมูล ซึ่งเปนแมนํ้าสาขาของ
แมนํ้าโขง และยากแกการฟนฟูใหเหมือนเดิมได ตอมาในป พ.ศ. 2536 ไดเกิดมลพิษใหญอีกครั้ง
ในลําน้ําพองแมจะไมรายแรงเทาครั้งกอน เม่ือพบวามีปลาและสัตวนํ้าอื่นๆประมาณ 3,800 
กิโลกรัมตองตายหรือสูญไปจากลําน้ํา จากการสํารวจของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยของแกน
สรุปวา เกิดจากการปลอยมลพิษออกมาเปนจํานวนมากของโรงงานทําเยื่อและกระดาษแหงหน่ึงที่
ตั้งอยูบนลําน้ําพอง อุบัติเหตุทั้งสองครั้งชี้ใหเห็นถึงปญหามลพิษทางน้ําที่เกิดจากภาคอุตสาห 
กรรม ส่ิงที่นาเปนหวงก็คือ ประมาณกันวา มีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวน 800 แหงที่จดทะเบียน
ในจังหวัดขอนแกน และสวนใหญตั้งอยูในบริเวณใกลเคียงลําน้ําพอง และนอกจากโรงงานที่
กอใหเกิดอุบัติเหตุดังที่กลาวมาแลว ยังมีโรงงานอื่นๆอีกอยางนอย 9 โรงงานที่ปลอยน้ําเสียลงสูลํา
นํ้าพองโดยตรง  

   ที่มา: รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2540 สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม  
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
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กรอบที่ 2 มาบตาพุด บทเรียนแหงการพัฒนา 

วันที่ 23 มิถุนายน 2540 เวลาประมาณ 10.00 น. ครูและนักเรียนโรงเรียนมาบตาพุด
พันพิทยาคาร อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ไดรับกลิ่นสารเคมีรุนแรงจากโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดที่อยูใกลเคียง ทําใหนักเรียนราว 40 คนเกิดอาการปวดศีรษะ อาเจียน 
แนนหนาอกและบางสวนมีอาการปวยจนตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาล โรงเรียนตองหยุดการ
เรียนการสอนเนื่องจากเหตุเดือดรอนดังกลาว เหตุการณน้ีมิใชครั้งแรกที่โรงเรียนและชุมชนไดรับ
ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศของโรงงาน แตเริ่มมีการรองเรียนตั้งแตป 2536 มาเปนระยะๆ 
โดยมักจะเกิดปญหามากในชวงหนารอน-หนาฝน (ประมาณเดือนเมษายน – กรกฎาคม) ซึ่ง
ไดรับอิทธิพลลมตะวันตกเฉียงใตพัดจากชายฝงทะเลผานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดเขาสูโรงเรียนและชุมชน  

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไดกอสรางภายใตโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2524 – 2537) ซึ่งกําหนดใหพ้ืนที่มาบตาพุดเปนเมืองอุตสาหกรรมที่ใชกาซ
ธรรมชาติเปนวัตถุดิบและอุตสาหกรมตอเนื่อง ปจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมประเภทปโตรเคมี 
กลั่นน้ํามัน เคมีภัณฑ ไฟฟา และเหล็ก รวม 56 โรงงานขนาดใหญ ผลจากการพัฒนาทําให
เศรษฐกิจของบริเวณพื้นที่ชายฝงตะวันออกมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะป 2533 – 
2535 มีการขยายพื้นที่เปาหมายทําใหพ้ืนที่ซึ่งเคยวางแผนไวใหเปนแนวกันชน (buffer zone) 
หายไป และปจจุบันเห็นไดวาเกือบจะไมมีแนวกันชนระหวางนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชนและ
โรงเรียน โดยเปนพื้นที่เปดโลงติดแนวรั้วของโรงงาน เปนผลใหเม่ือมีการปลอยทิ้งสารมลพิษทาง
อากาศจากโรงงาน จึงมีโอกาสเกิดผลกระทบตอประชาชนที่อยูใกลเคียงไดมากขึ้น ทําใหมีการ
รองเรียนมาเปนระยะ จนกระทั่งเกิดเหตุรุนแรงในเดือนมิถุนายน 2540 ที่กลาวขางตน                

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณพ้ืนที่ชายฝงทะเลตะวันออก รายงานวาบริเวณ
พ้ืนที่ชายทะเลตะวันออกเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรม และเปนแหลงรายไดที่สําคัญในสัดสวนถึง
รอยละ 11 ของผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ของประเทศแตงบประมาณที่จัดสรรใหเพ่ือแกไขปญหา
ดานสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีไมถึงรอยละ 1 ของงบประมาณทั้ง
ประเทศ จึงควรหันมาทบทวนบทเรียนที่ไดรับจากมาบตาพุดในการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งประสานใหมีการดําเนินงาน
เปนรูปธรรมอยางชัดเจนโดยมีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม อยาใหกระแสการพัฒนา
เศรษฐกิจมีความสําคัญกวาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประเทศไทยจึงจะมีการพัฒนาที่ยั่งยืนอยาง
แทจริง 

ที่มา:  สถานการณมลพิษในรอบทศวรรษ (2532 – 2542) โดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
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1.2. กรอบความคิดดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 

ตลอดชวงระยะเวลาที่คนเริ่มมีบทบาทในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมนั้น ไดมีความ
พยายามในการใชวิ ธีการจัดการหลายรูปแบบดวยกัน นับตั้งแต การควบคุมและสั่งการ 
(command and control) ซึ่งถือเปนวิธีการเกาแกที่ประเทศไทยเคยใชมายาวนานมากจนแมกระทั่ง
ปจจุบันนี้ก็ยังคงมีการใชกันอยู รูปแบบของการควบคุมและสั่งการนั้นมักเปนระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในลักษณะที่รัฐบาลกลางเปนผูมีอํานาจตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อ
ควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประชาชนทั่วไป โดยมีการระบุวาประชาชนมี
สิทธ์ิใช หรือไมสามารถใชอะไร อยางไร แคไหน และหากฝาฝน ทําผิดกฎ จะมีโทษอยางไร  

ลักษณะการบริหารจัดการโดยวิธีน้ีในสมัยที่สังคมยังไมซับซอนก็ไมเกิดปญหาอะไรมากมาย
นัก หากแตเม่ือประชากรของประเทศเพิ่มจํานวนมากขึ้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจก็มีเพ่ิมขึ้นตาม ทํา
ใหมีกรณีการลักลอบ ฝาฝน การใชประโยชนในทรัพยากรธรรมชาติ หรือมีการกระทําที่กอความ
เสียหายแกส่ิงแวดลอม แตเน่ืองจากพฤติกรรมดังกลาวยังไมมีกฎระเบียบใดมาควบคุม ทําให
ผูกระทําความเสียหายดังกลาวยังสามารถดําเนินกิจการตอไปได  ดังน้ันจึงมักปรากฏในหลายๆครั้ง
ที่ความเสียหายตอส่ิงแวดลอมเกิดขึ้นแลว กฎหมายหรือระเบียบที่มาควบคุมจึงจะมีตามมา แสดงให
เห็นวากิจกรรมที่กอความเสียหายนั้นมีพัฒนาการไปเร็วกวากฎระเบียบที่จะไปควบคุมดูแล  

นอกจากนั้นการควบคุมและสั่งการยังมีลักษณะเปนการมุงเนนการบําบัดที่ปลายทอ (end 
of pipe treatment) ซึ่งในปจจุบันพบวามีคาใชจายสูงและขาดประสิทธิภาพ ในขณะที่การแกไข
ปญหาดวยการขจัดหรือลดมลพิษที่แหลงกําเนิดจะชวยใหการจัดการมีคาใชจายที่ถูกลงและเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพมากกวา  

วิธีการการจัดการกับส่ิงแวดลอมอีกอันหนึ่งที่มักเปนที่กลาวถึงเสมอคือ หลักการผูกอ
มลพิษเปนผูจาย (Polluters Pay Principle: PPP) ซึ่งเปนเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรที่ประยุกต
นํามาใชกับการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม โดยเนื้อหาสําคัญของหลักการก็คือ ผูใดเปนผูที่กอใหเกิด
มลพิษซึ่งกอใหเกิดผลกระทบแกผูอื่น ตองเปนผูชดเชยใหกับผูที่ไดรับความเสียหาย เชน โรงงาน
อุตสาหกรรมที่ปลอยน้ําทิ้งโดยไมไดบําบัดกอน ทําใหแมนํ้าลําคลองที่คนใชประโยชนเนาเสีย ก็ตอง
จายคาบําบัดใหแมนํ้ากลับคืนสูสภาพเดิม รวมไปถึงการตองจายคาชดเชยใหกับประชาชนผูที่เคยใช
แมนํ้าดังกลาวในการอุปโภคบริโภคแตจําตองงดใชเพราะเกิดการเนาเสีย หรือกรณีที่มีการทําเหมือง
แรสังกะสี แตมีผลทําใหเกิดการปนเปอนของสารแคดเมียมตามมาในแมนํ้าหรือซึมลงในดิน ทําให
ชาวบานและพืชผลของชาวบานไดรับสารแคดเมียมจนเปนผลรายตามมานั้น บริษัทเหมืองแรน้ีก็
ตองหาทางบําบัดเยียวยาแกผูไดรับความเดือดรอนเหลานี้ เปนตน  
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แตเทาที่ผานมา หลักการดังกลาวนี้ยังไมไดรับการเอาไปปฏิบัติอยางแทจริง เม่ือไหรกต็ามที่
เกิดกรณีที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนในเรื่องผลกระทบจากปญหาสิ่งแวดลอม ผูที่ตองจาย
คาชดเชยหรือเยียวยามักเปนฝายรัฐบาล อีกทั้งผูที่ไดรับผลกระทบมักเปนชาวบานทั่วๆไปซึ่งการที่
จะไปดําเนินการฟองรองกับผูกอมลพิษน้ันมักเปนเรื่องที่ลําบากเกินความสามารถ บางครั้งก็เปน
ปญหาตกคางเรื้อรังซึ่งจําเปนตองใชเวลาในการพิสูจนหาสาเหตุ เชน การปนเปอนของสารตะกั่วใน
เลือดของคนงานที่ทํางานในโรงงาน เปนตน  

ดวยขอจํากัดของหลักการ PPP ดังกลาวมาแลวนี้ จึงไดมีผูนําเสนอหลักการใหมในลักษณะ
กลับกันคือ หลักการผูไดรับประโยชนเปนผูจาย (Beneficiaries Pay Principle: BPP) ดังเชนกรณี
ของการบําบัดน้ําเสียชุมชนซึ่งผูที่ตองเสียคาบําบัดดังกลาวคือผูที่อยูในเขตบริการ อยางไรก็ตามผูที่
อยูนอกเขตบริการซึ่งถือวาเปนผูไดรับประโยชนทางออม (เพราะการบําบัดดังกลาวทําใหคุณภาพ
ชีวิตของผูที่อยูนอกเขตบริการแตมีวิถีชีวิตอยูในชุมชนนั้นๆและผูที่มิไดอาศัยแตเขามาทํางานหรือมา
ใชบริการตางๆในเมืองนั้นดีขึ้น) ก็อาจตองมีสวนรวมในการจายคาบริการดังกลาวดวย แตอาจเปน
คนละอัตรากับผูที่ไดรับประโยชนโดยตรง  เปนตน 

หลักการที่ไดกลาวมาแลวนี้มีลักษณะที่คอนขางเปนหลักการที่บัญญัติขึ้นเพื่อจัดการเมื่อได
เกิดมลพิษขึ้นแลว แตหลักการที่มีการนํามาใชจัดการกับกิจกรรมกอนที่จะเกิดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมนั้นยังมีไมมากนัก เทาที่เคยมีการใชกันในประเทศไทยคือ การประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Assessment: EIA) ซึ่งก็เปนหลักการที่กอใหเกิดการ
วิพากษวิจารณกันอยางแพรหลายนับตั้งแตมีการประยุกตนําหลักการดังกลาวนี้มาใชกับโครงการ
ตางๆในเมืองไทย โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของความนาเชื่อถือของการประเมินดังกลาว เพราะ
หลายโครงไดการผานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม แตครั้นพอเริ่มดําเนินการกลับกอใหเกิด
ผลกระทบตามมาอยางตอเนื่องจนประชาชนทั่วไปไมใหความไววางใจวาการประเมินดังกลาวนี้
ดําเนินไปอยางโปรงใสและถูกตองในเชิงวิชาการ และเรียกรองใหมีการปรับปรุงกระบวนการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยใหชาวบานมีสวนรับรูหรือเขาไปมีสวนรวมในการประเมินดังกลาว
ดวย อยางไรก็ตาม โดยหลักการแลว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมนี้นับเปนกระบวนการการ
จัดการดานสิ่งแวดลอมที่มีประโยชน หากมีการดําเนินการไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการและมี
การรับฟงขอเสนอจากผูมีสวนไดสวนเสียอยางรอบดาน เพราะลักษณะการประเมินนี้เปนการมองถึง
ผลที่จะเกิดในอนาคต ดังน้ันหากมีการประเมินอยางรอบคอบถี่ถวนแลว ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
ในทางลบควรจะมีนอยที่สุดเทาที่จะมีได  
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2. โครงสรางองคกรดานการจัดการสิ่งแวดลอม 
คําวา ส่ิงแวดลอม มิไดมีหมายความเฉพาะแคเรื่องของ คุณภาพอากาศ เสียง ขยะ นํ้าเนา

นํ้าเสีย เทานั้น แตยังหมายรวมไปถึงเรื่องทรัพยากรธรรมชาติทั้ง หิน ดิน แร นํ้า ปา ทะเลดวย 
กระนั้นก็ตาม แนวทางการบริหารจัดการของประเทศไทยในระยะที่ผานมามักจะมองเรื่อง
ส่ิงแวดลอมกับเรื่องทรัพยากรเปนคนละสวนกัน ทําใหมีการแบงแยกกรมกองหรือหนวยงานจัดการ
ออกไปหลายสวน ซึ่งในบางครั้งกอใหเกิดอุปสรรคในการประสานงาน และสงผลไปถึงเรื่องของการ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่ดําเนินไปกันคนละทิศคนละทาง  

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางขององคกรดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่สําคัญเกิดขึ้น
เม่ือ พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ออกมา ทําให พ.ร.บ.ฉบับเดิมหรือ
ฉบับ พ.ศ. 2518 ไดถูกยกเลิกไป พ.ร.บ.ฉบับป พ.ศ. 2535 น้ีกําหนดใหมีการปรับปรุงโครงสราง
หนวยงานที่ดูแลดานสิ่งแวดลอมโดยยกฐานะของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจากองคกรที่มี
อํานาจหนาที่เพียงการใหคําปรึกษามาเปนคณะกรรมการระดับชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวง วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเปนรองประธาน (ปจจุบันคือ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) และมีกรรมการอีกจํานวน 23 คน ซึง่
ในจํานวนนี้ 15 คนเปนรัฐมนตรีและเจาหนาที่ระดับอาวุโสจากกระทรวงและหนวยงานตางๆที่
เกี่ยวของซึ่งเปนกรรมการโดยตําแหนง สวนอีก 8 คนเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มาจากการแตงตั้ง 
และในจํานวนนี้ตองมีผูแทนจากองคกรเอกชนรวมอยูดวยไมนอยกวาครึ่งหน่ึง คณะกรรมการมี
อํานาจหนาที่ที่สําคัญหลายประการ เชน การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมทั้งมาตรฐาน
คุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศ ระดับเสียงและอื่นๆ การใหความเห็นชอบแกแผนจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม การกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด  และการเสนอนโยบายและ
แผนการสงเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเพ่ือขอความเห็น ชอบจากคณะรัฐมนตรี  

นอกจากการยกฐานะคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว ยังมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญ
เชิงโครงสรางองคกรดานสิ่งแวดลอมที่ควรกลาวถึง ดังน้ี 

ประการแรก คือ การออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหนวยงานใหมเพ่ือแทนที่สํานักงานสิง่แวด 
ลอมแหงชาติเดิม คือ สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ และกรมสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่ งแวดลอม  (ทั้ งสามหน วยงานใหม น้ีป จจุ บันล วนสั ง กัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)  

ประการที่สอง คือ ใน พ.ร.บ.ส่ิงแวดลอม 2535 มีบทบัญญัติการจัดตั้งกองทุนส่ิงแวดลอม
เพ่ือสนับสนุนชวยเหลือและใหกูยืมในการจัดใหมีระบบบําบัดอากาศหรือน้ําเสีย รวมไปถึงการ
ดําเนินกิจการตางๆที่เกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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ประการที่สาม คือ ใน พ.ร.บ.ส่ิงแวดลอม 2535 น้ี นอกจากจะมีบทบัญญัติที่เปดโอกาส
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมมากขึ้นแลว ยังมีบทบัญญัติรับรองฐานะของ
องคกรเอกชน (NGOs) ใหสามารถจดทะเบียนเปนองคกรเอกชนทางดานการคุมครองดูแล
ส่ิงแวดลอมได ทําใหองคกรเอกชนสามารถขอรับการชวยเหลือจากทางราชการ หรือการสนับสนุน
ดานการเงินจากกองทุนส่ิงแวดลอมในกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวกับการรักษาส่ิงแวดลอม ขณะเดียวกัน
องคกรเหลานี้ก็สามารถชวยเหลือประชาชนในคดีส่ิงแวดลอมไดอีกดวย  

อยางไรก็ตามเปนที่นาสังเกตวา พ.ร.บ.ส่ิงแวดลอม 2535 น้ีใหความสําคัญกับส่ิงแวดลอม
ในเชิงปญหามลพิษเปนอยางมาก ทั้งๆที่ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติที่ดําเนินไป
อยางตอเนื่องและรุนแรงกวานั้นนาจะเปนประเด็นทางสิ่งแวดลอมที่ พ.ร.บ. ฉบับนี้ควรใหนํ้าหนักไม
นอยไปกวาหรืออาจจะมากกวาดวยซ้ํา ส่ิงที่เกิดขึ้นแสดงใหเห็นขีดจํากัดของกระบวนการราง พ.ร.บ. 
ฉบับนี้ที่ในขั้นตอนของการรางนั้นมีแตคนเมือง ไมไดมีคนทองถ่ินมารวมดวย ทําใหประเด็นปญหาที่
ใหความใสใจมุงไปที่ปญหาส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นในเมืองเปนหลัก ประเด็นดังกลาวนี้เห็นไดชัดเจน
มากเมื่อพิจารณาที่จุดมุงหมายของกองทุนส่ิงแวดลอมซึ่งมุงที่การสงเสริมการแกไขปญหาน้ําเสีย 
อากาศเปนพิษซึ่ ง เปนปญหาอันเนื่ องมาจากการขยายตัวของเมืองและการเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมเปนสําคัญ   

โดยภาพรวม ในปจจุบันไดมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสรางขององคกรจัดการ
ส่ิงแวดลอมโดยการรวบรวมหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาไวภายใตหนวยงานใหญหนวยเดียวกัน คือ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งนอกจากจะดวยเหตุผลที่ประเด็นเรื่องของ
ส่ิงแวดลอมมีความสําคัญและทวีความซับซอนเพิ่มมากขึ้นแลว ก็ยังเปนดวยจุดมุงหมายสําคัญอีก
ประการหนึ่งคือ เพ่ือ ใหองคกรดานการจัดการสิ่งแวดลอมมีการทํางานที่เปนองครวมและประสาน
สอดคลองกันมากยิ่งขึ้น แมจะเปนความพยายามที่ดี แตก็ยังมีขอที่ควรตองนํามาพิจารณาเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดลอมใหดียิ่งขึ้นไปอีก ดังเชน การบริหารงานของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ในหนาที่หน่ึงก็คือการรับจดทะเบียนการกอสรางโรงงาน ซึ่งมีลักษณะสงเสริมให
ภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโต และยิ่งมีการเขามาจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้นก็หมายถึงภาระหนาที่ที่
มากขึ้นตามไปดวยของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ในขณะที่อีกหนาที่หน่ึงน้ันกรมฯนี้ก็จําตองมีการควบคุมดูแลดานสิ่งแวดลอมของโรงงานไป
พรอมกันดวย ส่ิงที่เกิดขึ้นจึงเสมือนเปนลักษณะหนาที่ที่ขัดแยงกันแตยังคงอยูในหนวยงานเดียวกัน  
เพราะโดยความเปนจริงแลวมีหลายโรงงานที่แมมีการจดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม แต
เม่ือเปดดําเนินกิจการก็ยังมีการปลอยน้ําเสีย หรือกอมลพิษทางอากาศดังขาวคราวที่มีเปนระยะๆ 
ทําใหหนวยงานอื่น เชน กรมควบคุมมลพิษ กรมขนสงทางน้ําและพาณิชนาวี หรือกรมอนามัย ฯลฯ 
จําตองเขามามีสวนรวมในการจัดการหรือแกไขปรับปรุงดวย เหตุการณเหลานี้แสดงใหเห็นวาการ
ควบคุมดูแลดังกลาวยังมีประสิทธิภาพไมเทาที่ควร  
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ดังน้ันหากแยกหนาที่ดังกลาวออกจากกันเปนของคนละหนวยงาน (เชน ใหหนวยงานที่รับ
จดทะเบียนคือกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใตกระทรวงอุตสาหกรรมตามเดิม ในขณะที่หนวยงาน
ดานการดูแลสิ่งแวดลอมโรงงานอุตสาหกรรมเปนหนาที่ของหนวยงานภายใตกระทรวงทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม) และใหมีการตรวจสอบถวงดุล (check and balance) การดําเนินงานของกันและ
กันนาจะเปนวิธีการที่ดีกวา  

3. วิวัฒนาการของการดําเนินงานเพื่อการจัดการมลพิษอุตสาหกรรม 

3.1. องคกรและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดการมลพิษอุตสาหกรรม 

การจัดการเกี่ยวกับมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมแตแรกเริ่มน้ัน หากไมนับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมแลว มีองคกรที่รับผิดชอบหลักซึ่งกอตั้ งขึ้นในป พ .ศ . 2518 คือ สํานักงาน
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ที่มีกองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมดูแลเรื่องนี้เปนการ
เฉพาะ ตอมาในป พ.ศ. 2535 เม่ือ พ.ร.บ.ส่ิงแวดลอมฉบับใหมออกประกาศใชแทนฉบับเดิม 
องคกรใหมที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องนี้คือ กรมควบคุมมลพิษ โดยมีหนวยงานภายในคือ สํานัก
จัดการกากของเสียและสารอันตราย สํานักจัดการคุณภาพน้ํา และสํานักจัดการคุณภาพอากาศและ
เสียง เปนผูรับผิดชอบในแตละเรื่องโดยตรง  

ในปจจุบันกรมควบคุมมลพิษอยูภายใตสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ทั้งน้ีกฎหมายหลักที่นํามาใชในการบริหารจัดการคือ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2518 และปรับปรุงแกไขในป พ.ศ. 2535 ซึ่งยังคงบังคับใชมาจนถึง
ปจจุบัน นอกจากนั้นยังมีกฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวของอีกมากมาย อาทิเชน 

 (1) มลพิษทางน้ํา 

 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) 
เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดและประเภท
โรงงานอุตสาหกรรม 

 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2539) 
เรื่องกําหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมเปน
แหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงนํ้าสาธารณะหรือ
ออกสูส่ิงแวดลอม 

 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการเก็บตัวอยางน้ําทิ้ง ความถ่ี และระยะเวลา
ในการเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 
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(2) มลพิษทางอากาศ 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่
ระบายออกจากเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตรายจากอุตสาหกรรม
พ.ศ.2545 ที่ใชบังคับกับเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตรายจาก
อุตสาหกรรมเทานั้น  

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่
ระบายออกจากโรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟา พ.ศ. 2547 ที่ใชบังคับ
กับโรงไฟฟาเทานั้น 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่
ระบายออกจากโรงงานปูนซีเมนต พ.ศ. 2548  

(3) กากของเสียอุตสาหกรรม 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลว 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2541 เรื่องการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลว 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย 
พ.ศ. 2547 

3.2. ผลสําเร็จของการจัดการมลพิษอุตสาหกรรมในระยะที่ผานมา 

สําหรับการจัดการมลพิษอุตสาหกรรมในอดีตที่ผานมานั้น มีหลายเรื่องที่ประสบ
ความสําเร็จในระดับที่นาพึงพอใจ ไดแก  

 โครงการกําหนดมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรม ในป พ.ศ. 2548 โดยเปนการศึกษา
แนวทางการกําหนดปริมาณการระบายน้ําทิ้งและหลักเกณฑการปฏิบัติสําหรับ
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษในพื้นที่ลุมนํ้าทาจีนใหสอดคลอง
กับศักยภาพการรองรับมลพิษของน้ํา 

 การกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีดานการปองกันและลดน้ําเสียและกากของเสียจาก
อุตสาหกรรมในชุมชนและสุราพื้นบาน ในป พ.ศ. 2547 

 การจัดทํามาตรฐานมลพิษ (discharge standard) มาตรฐานสิ่งแวดลอม (ambient 
standard) และมาตรฐานใหมอื่นๆอีก เชน มาตรฐานกลิ่นในอากาศจากโรงงาน
มาตรฐานเครื่องยนตยูโร ฯลฯ 
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 การเปลี่ยนแปลงนโยบาย/กระบวนการ/ผลิตภัณฑ เชน การสนับสนุนใหใชนํ้ามัน
ไรสารตะกั่ว การเพิ่มประเภทของกิจกรรมที่ตองทําการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม (EIA) และการมีคูมือหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับอุตสาหกรรม
เกษตร อุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก รวมทั้งชุมชนโดยทั่วไป  

 การสงเสริมการนําเทคโนโลยีสะอาด (cleaner technology) และการจัดการดาน    
ส่ิงแวดลอม (environmental management) เขาไปใชในกระบวนการผลิตของ
โรงงาน 

 วิธีคิดของเจาหนาที่เริ่มเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เนนการใชระบบควบคุมและสั่งการ
มาเปนแบบเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมมากขึ้น รวมทั้งมีการปรับตัว
ยอมรับเรื่องการกระจายอํานาจมากขึ้นดวย  

 การสนับสนุนการสรางโรงงานกําจัดขยะอุตสาหกรรม โรงงานรีไซเคิล (ดูกรอบที่ 
3) 

 การกําหนดเกณฑการควบคุมคุณภาพผูดูแลระบบควบคุมหรือกําจัดมลพิษ 

 การประกาศเขตควบคุมมลพิษ 

 กระนั้นก็ตาม ยังมีอีกหลายเรื่องเชนเดียวกันที่ทุกฝายที่เกี่ยวของจักตองชวยกันทํา
ใหบังเกิดผลสัมฤทธ์ิใหไดในอนาคตอันใกลน้ี เชน การสรางกลไกตรวจสอบถวงดุล (check and 
balance) ในกรณีของกรมโรงงานฯกับหนวยงานดานสิ่งแวดลอม ความเหลื่อมล้ําที่ซ้ําซอนของการ
จัดการขยะอุตสาหกรรมระหวางขยะมีพิษกับขยะทั่วไป  การผลักดันเรื่องผูกอมลพิษเปนผูจาย 
(PPP) การประเมินผลกระทบทางสังคม การประเมินผลกระทบตอสุขภาพ การออกแบบที่เปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม เปนตน ซึ่งรายละเอียดของประเด็นเหลานี้จะไดกลาวถึงในหัวขอตอไป 
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4. กรอบความคิดใหมในอนาคต 
ประสบการณดานผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอันเนื่องมาจากการดําเนินงานของภาคอุตสาห- 

กรรมจนถึงปจจุบันนี้น้ัน ทําใหเราไดตระหนักวา นอกจากภาคอุตสาหกรรมจะมีการขยายตัวเพิ่ม
มากขึ้นอันเพิ่มความซับซอนและขนาดของปญหาที่มีตอส่ิงแวดลอมตามไปดวยแลว กรอบความคิด
การจัดการที่แตละฝายเคยใชกันมานั้นไมเพียงพอ และบางอยางก็ไมสามารถใชไดอีกตอไป 
ขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวและผลักดันดวยความหวงใยในสิ่งแวดลอมจากหลายๆฝายก็ทําใหมี
ขอเสนอแนวทางปรับปรุงการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้น ทําใหเกิดกรอบความคิดการจัดการแบบใหมที่
นาพิจารณานําไปประยุกตใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ดังตัวอยางดังตอไปนี้ 

 
 

กรอบที่ 3 โรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม 
ในปจจุบันไดมีความคืบหนาที่สําคัญเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยมีการแบง

ประเภทโรงงานกําจัดขยะอุตสาหกรรมออกเปน 3 ประเภทคือ 

1. โรงงานลําดับที่ 101: โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม มีทั้งเตาเผา ระบบบําบัดน้ําเสีย
รวม และระบบปรับเสถียร เฉพาะเตาเผาขยะอุตสาหกรรมและเตาเผาซีเมนตมีจํานวนรวม
ทั้งส้ิน 9 โรงงาน เผากากได 8.8 ลานตันตอป 

2. โรงงานลําดับที่ 105: โรงงานที่ทําการคัดแยกและ/หรือฝงกลบของเสียจากโรงงาน ไม
รวมขยะชุมชนและขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล ทั้งน้ีเฉพาะโรงงานที่ทําการฝงกลบมีอยู
ทั้งส้ิน 5 โรงงาน ฝงกลบได 2.3 ลานตันตอป 

3. โ ร ง ง า นลํ า ดั บ ที่106: โ ร ง ง า น รี ไ ซ เ คิ ล  ปร ะ ก อบกิ จ ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ก า ร นํ า
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลว หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบ หรือ
ผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 133 โรงงาน 
รีไซเคิลได 2.5 ลานตัน 

ที่มา:   คําชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการสิ่งแวดลอมชุมชนและภาวะมลพิษในคณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอมวุฒิสภา 
เรื่อง “เทคโนโลยีและระบบการกําจัดขยะชุมชนเมืองสําหรับประเทศไทย ในสวนที่เกี่ยวของกับการ
กําจัดขยะอุตสาหกรรม” (26 พฤษภาคม 2548) 
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4.1. การประเมินผลกระทบทางสังคมและการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 

(Social Impact Assessment: SIA and Health Impact Assessment: HIA) 

 แนวทางการประเมินผลกระทบที่เคยเปนเพียงการประเมินผลกระทบจากโครงการ
ใดๆที่จะมีตอส่ิงแวดลอมเทานั้น (รายงานอีไอเอ) ไดขยายขอบเขตครอบคลุมไปถึงการประเมินผล
กระทบตอสังคมและสุขภาพ การประเมินที่มองความเชื่อมโยงของสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพนี้
ยอมทําใหเกิดการมองภาพผลกระทบที่จะตามมาไดอยางเปนองครวมหรือมีความรอบดานมากขึ้น 
ดังเชน การจะสรางโรงงานไฟฟาหรือนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ใดๆนั้น ไมใชจะประเมินเพียงแควา
จะทําใหพ้ืนที่ปาไมสูญเสียเทาใด หรือจะกอใหเกิดมลพิษหรือไมตอส่ิงแวดลอมเทานั้น แตตองมอง
ไปถึงวาสภาพสังคมของผูคนในพื้นที่น้ัน เชน วิถีชีวิตของชุมชนทองถ่ินจะถูกกระทบใหเปลี่ยนแปลง
ไปอยางไร สุขภาพกายและใจของพวกเขาจะดีขึ้นหรือเลวลงอยางไร เปนตน (ดูกรอบที่ 4 และ 5) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบที่ 4 การประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) ของธนาคารโลก และ  

 International Association for Impact Assessment (IAIA)  

แนวทางการศึกษา SIA ของธนาคารโลก 

 ระบุลักษณะโดยทั่วไปของสังคม วัฒนธรรม และประชากรที่เกี่ยวของกับกิจกรรม 

 อธิบายลักษณะขององคกรทางสังคมที่ดําเนินกิจกรรมทางการผลิต  

 ประเมินการยอมรับทางวัฒนธรรมของประชาชนที่มีตอกิจกรรม 

 คิดคนยุทธศาสตรในการเพิ่มระดับการยอมรับกิจกรรมนั้นๆ  

 พิจารณาวายังมีประชากรกลุมใดอีกหรือไมที่อาจไดรับผลกระทบจากกิจกรรม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประชากรที่มีลักษณะพิเศษ หรือมีความออนไหวสูงตอการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 

10 ขั้นตอนการศึกษา SIA ของ IAIA 

(1)  การพัฒนากระบวนการ ชองทาง และวิธีการที่ผูไดรับผลกระทบทุกฝายจะไดเขามามีสวน
รวมในขั้นตอนตางๆของกิจกรรม 

(2)  การระบุลักษณะของกิจกรรมโดยสังเขป  
(3)  การเสนอขอมูลสภาพพื้นฐานของพื้นที่โครงการ  
(4)  การกําหนดขอบขายของผลกระทบที่เปนไปได  
(5)  การสํารวจผลกระทบที่เปนไปได  

         ดูหนาตอไป 
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กรอบที่ 5 การประเมินผลกระทบตอสุขภาพ (HIA) ในสังคมไทย 

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA) เปนกระบวนการ
เรียนรูรวมกันในสังคม เพ่ือพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้น จากการกําหนด
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการสาธารณะขนาดใหญของรัฐ โดยใหความสําคัญกับทุกฝายไดเขา
มามีสวนรวมในการพูดคุย แลกเปลี่ยนและนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพ ทั้งดาน
บวกและลบอยางเปนระบบ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจตอนโยบาย หรือโครงการตางๆ ที่
จะสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน และมีเปาหมายเพื่อเสริมสราง คุมครองสุขภาพของ
ประชาชนอยางยั่งยืน  

อยางไรก็ตาม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ถือเปนเรื่องใหมของสังคมไทย ขณะที่ใน
ตางประเทศโดยเฉพาะยุโรปและอเมริกามีการดําเนินการอยางแพรหลายมานานแลว องคการ
อนามัยโลก (World Health Organization) เปนหนวยงานเริ่มตนและเสนอแนะแนวทางการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพแกประเทศสมาชิกมาตั้งแต ป พ.ศ. 2529 รวมทั้งใหสถาบัน
การเงินระหวางประเทศ เชน ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) ตองมีความรับผิดชอบ
ตอการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการดําเนินโครงการ หรือการใหเงินทุนสนับสนุนแก
โครงการตางๆ  

สําหรับเมืองไทย ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ก็ไดกําหนดปรัชญา
และแนวคิดในการคุมครองสุขภาพของประชาชนไวคอนขางชัดเจน ในหมวดสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนและแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในมาตราที่ 59 ดังน้ัน ระบบการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ จึงเปนกลไกสําคัญในการเสริมสรางและคุมครองสุขภาพของประชาชนชาวไทย 

ที่มา: http://www.manager.co.th  (อางอิงในเว็บไซต  http://www.udonthani.com/udnews /00787.html) 

กรอบที่ 4 (ตอ) 
(6) การคาดการณปฏิกิริยาตอผลกระทบ  
(7) การคาดการณผลกระทบทางออม และผลกระทบสะสม 
(8) การเสนอแนะคาดการณผลกระทบของทางเลือกอื่นๆ  
(9) การนําเสนอแนวทางลดผลกระทบ 
(10) การติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
 

ท่ีมา: http://san.anamai.moph.go.th/hia/nwha/html/thai34t/ch7.htm 
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4.2. การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

Strategic Environmental Assessment: SEA  

การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรน้ีเปนการพิจารณาในภาพกวางแบบองครวม
ระดับประเทศและ/หรือระดับภาค หรือแมกระทั่งกลุมจังหวัด เพ่ือดูวาส่ิงแวดลอมและทรัพยากรใน
พ้ืนที่น้ันมีศักยภาพในการพัฒนาหรือการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไดมากนอยเพียงไร หรือกลาว
อีกนัยหนึ่งคือ ในพื้นที่หน่ึงๆนั้นควรจะพัฒนาหรือไม พัฒนาไปในทิศทางใดในระดับใดและจะทํา
อะไรไดบางสําหรับโครงการหนึ่งๆ เพ่ือที่จะนําขอมูลที่ไดน้ีมากําหนดนโยบายการพัฒนาควบคูไป
กับการประเมินทางสังคมและสุขภาพซึ่งไดกลาวถึงไปแลวในหัวขอที่ 4.1  

ยกตัวอยางกรณีปญหาสิ่งแวดลอมของจังหวัดสมุทรปราการ เราจะพบวาในปจจุบัน จังหวัด
น้ีถือไดวาเปนเมืองอุตสาหกรรมและเปนฐานการผลิตที่ทํารายไดใหกับประเทศเปนจํานวนมหาศาล
ซึ่งจากสภาพการณปจจุบันและในกรณีน้ี หากจะบังคับใหจังหวัดสมุทรปราการเปนแหลงทองเที่ยว
ลําดับตนๆของประเทศก็เปนไปไมได จึงหวัดสมุทรปราการจึงตองเปน ‘จังหวัดอุตสาหกรรม’ ในเชิง
ยุทธศาสตรของประเทศ อยางไรก็ตามการที่จังหวัดสมุทรปราการเปนแหลงที่ตั้งของโรงงานจํานวน
มากนี้นอกจากจะทําใหเกิดปญหาเรื่องมลพิษทางน้ําแลว ยังมีปญหาเรื่องการแยงชิงทรัพยากรน้ําอีก
ดวย ที่ผานมากลุมโรงงานไดแกปญหาความขาดแคลนน้ําดวยการสูบน้ําบาดาลมาใชอยางตอเนื่อง
ซึ่งสงผลใหเกิดการทรุดตัวของแผนดิน ปญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ หากมีการวางแผนโดยใชการ
ประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรแลว มุมมองการแกปญหาอาจจะเปนไปในลักษณะของความ
จําเปนที่ตองหาแนวทางนําน้ําเสียที่เกิดจากกลุมโรงงานมาผานกระบวนการบําบัดขั้นสูงแลวให
โรงงานนําน้ํานั้นกลับไปใชใหมได ซึ่งจะชวยแกปญหาไดทั้งเรื่องการปลอยน้ําเสียและการแยงชิงนํ้า  
ทั้งน้ีหากรัฐบาลมองและวิเคราะหปญหานี้ในระดับยุทธศาสตรทั้งดานสิ่งแวดลอมและสังคม
เศรษฐกิจแลว รัฐก็อาจจําตองเปนผูลงทุนในการบําบัดน้ําเสียขั้นสูงน้ี และสั่งจายน้ําแปรรูปมาใช
ใหม (recycle) น้ีใหแกภาคอุตสาหกรรมในราคาที่ไมแพงจนเกินไปจนลดทอนขีดความสามารถใน
การแขงขันของกลุมโรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ วิธีการเชนวานี้ก็ควรทําใหทุกฝายไดรับความพึง
พอใจรวมกัน  (ดูกรอบที่ 6) 
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กรอบที่ 6 ความสําเร็จของ SEA ไดมาจาก... 
เกณฑสําหรับการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) ที่ธนาคารโลกใหไวเปน

แนวทางสําหรับหัวหนาทีมเม่ือออกปฏิบัติงานชวยเหลือสนับสนุนประเทศตางๆที่รับเอาแนวทาง 
SEAไปปฏิบัติอาจแบงไดเปน 7 ขอดังน้ีคือ  

 เปนบูรณาการ (integrated): SEA ที่ดีจะใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวาง
มุมมองทางดานชีวฟสิกส ดานสังคม ดานเศรษฐศาสตร และมีความเกี่ยวโยงกับนโยบาย 
โปรแกรม และแผนการ ทั้งในสาขาสิ่งแวดลอมและภาคสวนอื่นที่มีประเด็นเกี่ยวของกัน 

 ยึดเอาความยั่งยืนเปนตัวนํา (sustainability-led): SEA จะระบุถึงทางเลือกและ
ขอเสนอตางๆที่มีอยูของการพัฒนาอยางยั่งยืน  

 มีจุดเนน (focused): SEA จะมุงเนนความสนใจไปที่ประเด็นสําคัญ รวมทั้งนําเสนอ
ขอมูลที่นาเชื่อถือและมีประโยชน สําหรับการวางแผนและการตัดสินใจ 

 ตรวจสอบได (accountable): องคกรที่เปนผูนําจะเปนผูรับผิดชอบในการจัดทํา 
SEA และสรางความมั่นใจวากระบวนการนั้นดําเนินไปตามหลักการและมีความยุติธรรม มีการ
ตรวจสอบและพิสูจนความจริงอยางเปนอิสระ และการตัดสินใจทําไปอยางไรนั้นตองมีการบันทึก
ไวใหปรากฏ 

 มีการมีสวนรวม (participative): ตลอดชวงกระบวนการ SEA สาธารณชนและผูมี
สวนไดสวนเสียจะมีสวนรวมและไดรับขอมูลขาวสารตางๆ นอกจากนั้นขอทักทวงที่มีก็จะถูก
บันทึกและนําไปประกอบการตัดสินใจดวย ทั้งน้ีเปาหมายก็เพ่ือใหมีเวทีสําหรับการพูดคุยและ
อาจเปนไปไดวาในที่สุดจะไดมาซึ่งฉันทามติของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหลาย 

 มีการทบทวนซ้ํา (iterative): ขอมูลสําหรับการประเมินมีใหกอนลวงหนาพอที่จะใช
ทบทวนประกอบการตัดสินใจและชี้ทางเลือกในอนาคตได 

 มีอิทธิพล(influential): SEA สามารถมีอิทธิพลหรือมีสวนชวยปรับปรุงการตัดสินใจ
และการนําไปปฏิบัติในเชิงยุทธศาสตรใหดีขึ้น และอีกประการหนึ่งคือ SEA จะมีผลตอนโยบาย
ในอนาคตโดยการกระตุนใหเกิดความตระหนักและเปลี่ยนแปลงทัศนคติตอการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 

ที่มา: เรียบเรียงจากรายงานของธนาคารโลก ใน The Environment Strategy Notes No. 14. June 2005 
หมายเหตุ: เกณฑขางตนเปนเพียงแนวคิดพื้นฐานของ SEA แตในความเปนจริง SEA ไมควรมีรูปแบบที่เปน  

มาตรฐานที่แข็งตึง เพราะ SEA ท่ีใชไดผลกับชุมชนหนึ่งหรือประเทศหนึ่งอาจใชไมไดกับอีกชุมชน
หนึ่งหรืออีกประเทศหนึ่ง 
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4.3. การประยุกตใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร (Economic Instrument) 

แมวาในปจจุบันประเทศไทยไดนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรมาใชในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมบางแลว (ตารางที่ 1) แตเม่ือเทียบกับการใชวิธีการจัดการแบบอื่นเชน การควบคุมและ
ส่ังการ หรือการใชกฎหมายแลว นับวาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรยังมีการใชกันอยูในระดับที่ไมสูง
มากนัก และยังมีจุดบกพรองบางประการที่ทําใหการนําไปใชในทางปฏิบัติไมประสบผลสําเร็จ
เทาที่ควร ดังไดยกตัวอยางไปแลวในกรณีของ หลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย (PPP) อยางไรก็ตาม
ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมเปนเรื่องใหญและทวีความซับซอนมากขึ้นทุกวัน ลําพังเพียงเครื่องมือใด
เครื่องมือหนึ่งที่จะนํามาใชสําหรับการจัดการนั้นยอมเปนเรื่องยากเกินกวาจะทําได จึงเปนการ
สมควรที่จะมีการพิจารณาเลือกเอาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรที่มีอยูจํานวนมากนอกจากภาษีทั้ง
คาธรรมเนียม คาประกัน การสรางแรงจูงใจโดยการใหเงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยต่ําหรือใหเงินสนุบสนุน
การผลิต การใชราคาหรือคาปรับมาลดแรงจูงใจที่จะกอมลพิษ เปนตน มาชวยในการจัดการ
ส่ิงแวดลอม 

ทั้งน้ีทั้งน้ัน การจะนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรชนิดใดมาใชน้ัน จําเปนตองพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับประเภทของปญหาอยางรอบคอบ เพราะเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรแตละอันมี
ขอดีขอเสียตางๆกันไป ยกตัวอยางเชน การเก็บภาษีหรือคาธรรมเนียมนั้นมีขอดีที่ชวยทําใหทุกคน
ไดตระหนักวาส่ิงแวดลอมนั้นมี “ราคา” เม่ือมีการผลิตที่กอความเสียหายตอส่ิงแวดลอมจงึตองมกีาร
ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น  

อยางไรก็ตาม การใชภาษีแบบนี้มากเกินไปอาจทําใหเกิดการตอตานจากผูประกอบการได
เพราะทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น และทําใหศักยภาพในการสงออกลดลง หรือ การใหเงินชวยเหลือ
ผูประกอบการเพื่อสรางแรงจูงใจใหมีการผลิตที่คํานึงถึงตนทุนดานสิ่งแวดลอมนั้น แมจะดูวามี
แนวโนมที่จะไดรับการยอมรับมากกวาการเก็บภาษี แตก็มีขอจํากัดดานการเงิน เพราะเงินทุนที่จะ
ไปสนับสนุนกิจกรรมดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมสําหรับบางประเทศนั้นมีนอย และจํากัดอยูกับการ
ใชเพ่ือกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมบางประเภทเทานั้น  

อีกประการหนึ่งคือ เงินที่จะนําไปใชเพ่ือสนับสนุนชวยเหลือนี้สวนใหญเปนเงินของรัฐ 
วิธีการนี้จึงอาจไมเปนไปตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายเทาใดนัก 
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ตารางที่ 1 การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในการจัดการสิ่งแวดลอมของประเทศไทย:  
 กรณีปญหามลพิษอุตสาหกรรม 

ปญหาสิ่งแวดลอม การใชแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร กฎหมาย หนวยงานที่ดําเนินการ 
การลดภาษีนําเขาอุปกรณเคร่ืองมือ เครื่องจักรที่
รักษาสิ่งแวดลอม เชน เครื่องกรองอากาศรถยนต 

 กรมศุลกากร 

เงินกูกองทุนส่ิงแวดลอมสําหรับสถานประกอบการ/
โรงงาน เพื่อปรับปรุงระบบสิ่งแวดลอมโรงงาน 

พ .ร .บ .สง เสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. 2535 

สํานักงานกองทุน
ส่ิงแวดลอม 

มลพิษทางอากาศ 

ระบบราคาที่แตกตางโดยการกําหนดอัตราภาษีที่
แตกตางระหวางนํ้ามันเบนซินพิเศษกับนํ้ามันเบนซิน
พิเศษไรสารตะก่ัว 

พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 
2527 

กรมสรรพสามิต 

ภาษีสรรพสามิตที่แตกตางระหวางแบตเตอรี่ใหมและ
เกา (10% สําหรับแบตเตอรี่ใหม และ 5% สําหรับ
แบตเตอรี่ที่ใชตะก่ัวรีไซเคิลจากแบตเตอรี่เกาๆ) 

พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 
2527 

กรมสรรพสามิต สารอันตราย 

ระบบราคาที่แตกตางสําหรับแบตเตอรี่ใหมเม่ือมีการ
นําคืนแบตเตอรี่เกา (รานคาจะคิดลดราคาแบตเตอรี่
เกามาคืนให สวนลดจะมีคาประมาณ 50 บาทตอ
แบตเตอรี่) 

พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 
2527 

กรมสรรพสามิต 

การลดภาษีนําเขาเครื่องจักรอุปกรณสําหรับการ
บําบัดมลพิษ 
การใหสิทธิพิเศษดวยการสงเสริมการลงทุน และการ
ยกเวนภาษีรายไดใหกับโรงงานอุตสาหกรรมที่จะไป
ตั้งอยูในเขตที่รัฐบาลกําหนด 

พ .ร .บ .  สงเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 
พ .ร .บ .  สงเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 

กรมศุลกากร 
 
สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน 

มลพิษทางน้ํา 

คาบําบัดนํ้าเสีย เงินกูกองทุนส่ิงแวดลอมสําหรับ
สถานประกอบการ/โรงงาน เพื่อปรับปรุงระบบ
ส่ิงแวดลอมโรงงาน 

พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 
พ .ร .บ .  สงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. 2535 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
สํานักงานกองทุน-
ส่ิงแวดลอม 

ขยะ คากําจัดมูลฝอย พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 

องคกรปกครองสวน-
ทองถิ่น 

ของเสียอันตราย คาขนสง คาตรวจสอบตัวอยาง  
กากอุตสาหกรรม และคากําจัด 

พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 
ที่มา: ปรับปรุงจากรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2547 จัดทําโดย สํานักงานนโยบายและแผน      

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, พ.ศ.2548  
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4.4.  ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Corporate Social Responsibility: CSR) 
  การลงทุนที่มีความรับผิดชอบตอสังคม (Socially Responsible Investment: SRI) 
 รายงานแสดงความรับผิดชอบที่มีตอสังคม (Social Responsibility Reporting: SRR) 

ในฐานะเปนสวนหนึ่งของสังคม องคกรธุรกิจมีพันธะที่จะตองแสดงความรับผิดชอบโดยการ
มีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนใหกับสังคม แนวคิดดังกลาวนี้ไมไดหมายความเพียงแค
การสรางบรรยากาศที่ดีในที่ทํางานใหกับพนักงานและลูกจาง การบริหารงานที่โปรงใสไรคอรัปชั่น 
หรือการเคารพในสิทธิมนุษยชนเทานั้น แตยังรวมไปถึงเรื่องของการลงทุนที่ตองคํานึงถึงการดูแล
ส่ิงแวดลอมใหยั่งยืนไปพรอมกันดวย เน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนฐาน
สนับสนุนการผลิตทางเศรษฐกิจ ความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมจึงหมายถึงความยั่งยืนของเศรษฐกิจ
ดวย 

ในรายงานเรื่อง 2000 Report on Socially Responsible Investment Trends in the United 
States ไดใหนิยามการลงทุนที่มีความรับผิดชอบตอสังคมวา เปนกระบวนการลงทุนที่พิจารณา
ผลลัพธที่จะเกิดกับสังคมและสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากการลงทุนนั้นทั้งในแงบวกและแงลบภายใต
การวิเคราะหดานงบประมาณที่รัดกุม ผูลงทุนอาจเปนไปไดทั้งภาคธุรกิจ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล 
มูลนิธิ กองทุนบําเน็จบํานาญ องคมหาชน สถาบันทางศาสนา หรือแมกระทั่งองคกรกุศลที่ไมได
แสวงหากําไร โดยองคกรเหลานี้มีความมุงหวังที่จะบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายทางการเงิน ใน
ขณะเดียวกันก็ดําเนินกิจการไปดวยแนวคิดพื้นฐานเรื่องความยั่งยืนและความตองการของผูมีสวนได
สวนเสียที่หลากหลายทั้ง ลูกจาง ครอบ ครัว และชุมชน  

ผูลงทุนที่มีความรับผิดชอบตอสังคมจะตองคํานึงถึงการวิเคราะหเชิงคุณภาพในดาน
นโยบาย การปฏิบัติงาน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ไปพรอมๆกับการวิเคราะหเชงิปริมาณในดานผล
กําไรขององคกร ทั้งน้ีก็เพ่ือใหการลงทุนขององคกรนั้นสามารถบรรลุมาตรฐานความรับผิดชอบตอ
สังคมที่มุงหวังได และองคกรเหลานี้น่ีเองที่สามารถจัดทํารายงานแสดงความรับผิดชอบที่มีตอสังคม
ของตนเองขึ้นมา เพ่ือเผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบถึงบทบาทที่มีประโยชนตอสวนรวมซึ่งเปน
บทบาทอีกดานหนึ่งขององคกรนอกเหนือจากเรื่องของการทํากําไร  

โดยปกติคนทั่วไปอาจมองวาองคกรที่ดําเนินกิจการถูกตองตามกฎหมายนั้น เปนองคกรที่มี
ความรับผิดชอบตอสังคมอยางพอเพียงแลว น่ันคือมองวาการปฏิบัติตามกฎหมายกับการมีความ
รับผิดชอบตอสังคมเปนประเด็นเดียวกัน ในความเปนจริง หลายๆองคกรอาจปฏิบัติถูกตองตาม
กฎหมายทุกประการ แตอาจไมไดมีความรับผิดชอบตอสังคมก็เปนได เพราะกระบวนการตรา
กฎหมายนั้นอาจไมไดคํานึงถึงเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร และในความเปนจริง 
แนวทางปฏิบัติที่แสดงถึงความรับผิดชอบขององคกรในปจจุบันก็มักจะไมไดถูกบังคับใหปฏิบัติตาม
โดยกฎหมาย แตกลับเปนความเขมแข็งทางดานธรรมาภิบาลและระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพในองคกรนั้นๆเองที่เปนตัวกระตุนใหองคกรนั้นแสดงความรับผิดชอบดังกลาว   
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ในป  พ .ศ .  2551 น้ีองคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน  ( International 
Organization for Standardization: ISO) จะพิมพเผยแพรคูมือสําหรับเปนแนวทางการจัดการ
มาตรฐาน ISO 26000 ซึ่งเปนมาตรฐานสากลเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (social 
responsibility) โดยไมบังคับใหมีหนาท่ีตองนํามาตรฐานดังกลาวไปปฏิบัติ หากแตใหไวเปน
ทางเลือกที่แตละองคกรจะสมัครใจนําไปใชเอง ทั้งน้ีเน่ืองจากเล็งเห็นแลววา ความจําเปนที่องคกร
ทั้งของภาครัฐหรือภาคเอกชนจะตองแสดงความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม
ตางๆขององคกรนั้นจะกลายเปนเงื่อนไขพื้นฐานที่ทุกองคกรจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีในอนาคต
อันใกลน้ี (ดูกรอบที่ 7 และ 8) 

อนึ่ง หากยอนเวลากลับคืนสูอดีตได จะพบวา ผูประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการไมวาจะขนาดเล็กหรือใหญ ไมวาจะในประเทศพัฒนาแลวหรือกําลังพัฒนาตองหรือมักมี
จริยธรรมในการประกอบอาชีพ แบบที่เราเรียกวาประกอบอาชีพโดยสุจริต ซึ่งคําวา ‘โดยสุจริต’ น้ี
ไมไดตีกรอบไวเพียงการทําตามกฎหมายแตหมายถึงการที่ไมทําใหผูอื่นเดือดรอนจากการกระทํา
ของเรา แตเม่ือโลกเปลี่ยนไป กระแสความคิดของการบริหารธุรกิจแบบฝรั่งที่มุงเนนการทํากําไรให
ไดสูงสุดก็ไดทําใหจริยธรรมของการประกอบอาชีพเส่ือมสลายลงอยางรวดเร็ว จนองคกรระหวาง
ประเทศวาดวยการมาตรฐานตองออกแนวทาง ISO 26000 มากํากับดังที่กลาวไวขางตน ซึ่งก็เปน
เรื่องแปลกเพราะหากคนเราอันรวมถึงผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมมีจริยธรรมในการดํารงชีพ
แลวไซร ISO 26000 น้ีก็ไรความจําเปนโดยสิ้นเชิง 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบที่ 7 อะไรคือส่ิงท่ีไมใช CSR? 

• การบริจาคเงินขององคกรเพื่อสาธารณกุศล ไมจําเปนตองเปน CSR 

• การประชาสัมพันธผลงานสาธารณะกุศลขององคกรก็ไมใช CSR 

• การโฆษณาเชิงส่ือความหมายในประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม ไมไดชี้วาองคกรนั้น
ตองมี CSR 

• การตอทอประปาจากโรงงานใหชุมชนรอบดานไดใช ขณะที่นํ้าในลําคลองยังเนาเสีย
เพราะการปลอยน้ําเสียจากโรงงาน ไมใช CSR 

• การประกอบกิจการอยางถูกตองตามกฎหมาย ไมจําเปนตองเปน CSR 

• การประกอบกิจการทองเที่ยวที่ทําลายวิถีชีวิตชุมชน ไมใช CSR 

• การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่กอใหเกิดมลพิษ หรือทําใหสุขภาพของประชาชน
เสียหาย หรือทําใหไมเกิดความยั่งยืนของชุมชน ยอมไมใช CSR 
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กรอบที่ 8 องคกรยุคใหม หวงใยสังคมและสิ่งแวดลอม 

Social Network (SIRAN) ซึ่งเปนกลุมที่ทํางานดานการลงทุนทางสังคมไดกลาวถึงความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Corporate Social Responsibility: CSR) วา “เปนความ
รับผิดชอบทางดานสิ่งแวดลอม ดานสุขภาพและความปลอดภัย ดานนโยบายความหลากหลาย
และทรัพยากรมนุษย ดานสิทธิมนุษยชน และดานหวงโซอุปทาน (supply chain)” ดังน้ันแลวการ
ลงทุนที่มีความรับผิดชอบตอสังคม (Socially Responsible Investment: SRI) จึงเปนการประเมิน
องคกรตามประเด็นตางๆของ CSR เปนการวิเคราะหความเสี่ยงตอส่ิงแวดลอมและสังคมอัน
เน่ืองมาจากองคกร และเปนการชักนําใหองคกรมีการปรับปรุงนโยบายและการปฏิบัติดาน CSR  

ผูคิดคนนวัตกรรมขององคกรชั้นนําไดเริ่มตระหนักมากขึ้นทุกวันถึงความหวงใยของนัก
ลงทุนและผูถือหุนที่มีความรับผิดชอบตอสังคม ดังเชน Craig Barrett ผูบริหารระดับสูง (CEO) 
ของบริษัท Intel Corp.’s ไดกลาวถึงบริษัทของเขาวา “วิสัยทัศนและกลยุทธจําตองผลักดันใหเกิด
ความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น จักตองคํานึงถึงไมเฉพาะแตเพียงเรื่องเศรษฐกิจเทานั้น แตตองให
ความสําคัญกับเรื่องส่ิงแวดลอม ชุมชน และผลงานขององคกรไปพรอมๆกันดวย” ใน ขณะที่การ
ประชุม Prince of Wales Business Leaders Forum ก็ไดมีการสะทอนแนวคิดเรื่อง CSR ในระดับ
โลกวา “ ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร หมายถึง การดําเนินธุรกิจที่เปดเผยและโปรงใสโดย
ยึดถือคุณคาทางจริยธรรมและใหความสําคัญกับลูกจาง ชุมชน รวมทั้งส่ิงแวดลอม เปนแนวคิดที่
ถูกออกแบบมาเพื่อถายทอดคุณคาเรื่องความยั่งยืนไปสูสังคมวงกวาง” และไมวาจะอธิบายคํานี้วา
เปน การลงทุนเพื่อสังคม การลงทุนที่มีจริยธรรม การลงทุนที่มีพันธกิจ หรือการลงทุนที่ตระหนัก
เรื่องสังคม SRI ก็สะทอนใหเห็นถึงวิธีการลงทุนที่ผนวกเอาความหวงใยตอสังคมและสิ่งแวดลอมไว
ในการตัดสินใจลงทุน 

 
ที่มา: เรียบเรียงจาก 2000 Report on Socially Responsible Investment Trends in the United  States: 10-

Year Review, January 24, 2006 

หมายเหตุ :  หากผูประกอบการเพียงแตมีจริยธรรมในการประกอบการเทานั้น คําวา CSR ก็จะไมปรากฏขึ้นใน
ระบบใดๆของโลก จึงเปนที่นาเสียดายที่บางสวนของผูประกอบการเองไมมีจริยธรรมในการ
ประกอบกิจการ จึงตองมีมาตรการ CSR และ ISO 26000 ขึ้นมากํากับ ซ่ึงก็ยังเปนที่ถกเถียงกัน
อยูวาจริยธรรมของคนจะถูกกํากับดวยกฎเกณฑตางๆเหลานี้ไดหรือ 
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4.5. การปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม กฎหมาย กฎระเบียบ และโครงสราง  

เพ่ือใหการจัดการสิ่งแวดลอมในอนาคตมีความเหมาะสมสําหรับประเทศไทย กฎหมาย    
กฎระเบียบ และโครงสรางตางๆที่เปนอยูในปจจุบัน ก็จําเปนจะตองมีการปรับปรุงแกไขหรืออาจตอง
เพ่ิมเติมในหลายสวนดวยกัน ดังจะขอนําเสนอเปนประเด็นๆที่สามารถนําไปพัฒนาตอหรือนําไป
ปรึกษาหารือในรูปแบบเทคนิคพิจารณและ/หรือประชาพิจารณตอไปดังตอไปนี้ 

1. การกําหนดมาตรฐานใหมสําหรับการควบคุมสารเคมีที่เปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม เชน 
สารประกอบอินทรียระเหยงาย (Volatile Organic Compound: VOC), Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbon (PAH) ในอากาศ ในเขมาควัน ในน้ํา และในดิน เปนตน 

2. การกําหนดคาธรรมเนียมดานการจัดการสิ่งแวดลอม (fee) จากสวนกลางเพื่อใชเปนเกณฑ
อางอิงและเปนเหตุผลในการนําไปประยุกตใชกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งมักประสบ
ปญหาการเมืองทองถ่ิน จนไมสามารถริเริ่มจัดเก็บคาธรรมเนียมไดดวยตัวเอง 

3. การกําหนดแนวทางการบําบัดน้ําเสียของโรงงานขนาดเล็กซึ่งมักไมมีประสิทธิภาพและ
สัมฤทธิผลนั้นอาจทําไดโดยใชวิ ธีการบําบัดรวมกับบอบําบัดรวมของชุมชน ( joint 
treatment)  

4. กรมโรงงานฯจักตองมีการปรับเปลี่ยนเกณฑมาตรฐานการปลอยของเสียของอุตสาหกรรม 
(industrial discharge standards) ที่สามารถนําไปใชในทางปฏิบัติไดอยางแทจริงและ
เหมาะสม (practical) โดยยกเลิกคามาตรฐานบางพารามิเตอรที่ไมสามารถทําไดในทาง
ปฏิบัติ เชน คาปรอทในน้ําทิ้ง ซึ่งในบางกรณีมีคานอยกวาคาปรอทในแหลงน้ําธรรมชาติเสีย
ดวยซ้ํา 

ทั้งน้ีทั้งน้ัน สําหรับขอเสนอประการที่ (4) น้ี ลาสุด3ทางกรมโรงงานไดมีการออก
ประกาศกําหนดคาปรับโรงงานปลอยของเสีย 2 รายการคือ คาปรับการทิ้งนํ้าเสียเกิน
มาตรฐานกับการทิ้งกากของเสียไมเปนที่ ซึ่งในสวนของคามาตรฐานการปลอยน้ําเสียนั้นมี
การกําหนดวา ถาเปนโรงงานทั่วไปจะตองมีคาน้ําเสีย BOD ไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร เปน
ตน สวนโรงงานที่ไดรับการผอนผัน เชน โรงงานฟอกยอมหรือกระดาษ คาน้ําเสียมาตรฐาน
คา BOD จะตองไมเกิน 60 มิลลิกรัม/ ลิตร ซึ่งหากผลการวิเคราะหนํ้าทิ้งมีคาเกินมาตรฐาน 
ผูประกอบการจะตองถูกพิจารณาเสียคาปรับ  (เชน หากผลการวิเคราะหไมเกิน 2 เทาของ
มาตรฐานจะตองถูกปรับไมเกิน 10,000 บาท, ผลการวิเคราะหเกิน 2 เทา แตไมเกิน 4 
เทาของมาตรฐาน ปรับ 10,000 – 50,000 บาท เปนตน)  

 
 

                                                        
3 ขอมูลจากหนังสือพิมพรางวัลลูกโลกสีเขียว ปที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม 2549  
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5. การออกกฎหมายเฉพาะสําหรับการจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส เชน แบตเตอรี่ของ
โทรศัพทมือถือ แบตเตอรี่ขนาดเล็ก ซึ่งลวนเปนขยะอันตรายประเภทหนึ่ง 

6. การยายหนวยงานที่ดูแลดานมลพิษทั้งหมดไปไวกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม และจัดตั้งเปนองคกรพิทักษส่ิงแวดลอม (Environmental Protection Agency: 
EPA) โดยอาจตองสรางองคกรใหมีขนาดใหญขึ้น เพ่ือใหการดูแลดานมลพิษมีการทํางานที่
ประสานกันมากขึ้น  

7. การตรากฎหมายที่เพ่ิมอํานาจ (empower) ใหกับภาคประชาชนในการตรวจสอบมลพิษจาก
ตนกําเนิดไดอยางถูกกฎหมาย โดยมีงบรองรับหรือสนับสนุน รวมทั้งรางวัลนําจับดวย  

8. การบูรณาการกฎหมายและมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมของกระทรวงตางๆ เชน กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม เปนตน 
ใหมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

9. การโอนภารกิจในเรื่องของ การตอทะเบียนรถยนต และการควบคุมมลพิษ (ไอเสียรถยนต, 
นํ้าทิ้งจากโรงงาน, การระบายน้ําทิ้งจากบอปลา ฯลฯ) ไปใหกับกรมควบคุมมลพิษหรือ
องคกรพิทักษส่ิงแวดลอม (EPA) ที่กลาวไวขางตน เปนผูจัดการดูแลโดยตรง  

10.  การออกกฎหมายใหผูกอมลพิษ (polluter) ตองเปนผูพิสูจนความบริสุทธ์ิของตนเองวาไม 
ไดเปนผูกอมลพิษ โดยมีการแสดงผลและตรวจสอบ (monitor) อยางตอเนื่อง  

11.  การกําหนดใหองคกรขนาดใหญมีระบบตรวจสอบแบบออนไลน (on-line monitoring) และ
ประกาศผลแบบทันการณ (real time) ใหสาธารณะชนไดรับรู  

12.  การใหความรูแกประชาชนทั่วไป (public education) ไดเขาใจในหลักการผูกอมลพิษเปนผู
จาย (PPP) และผูไดประโยชนเปนผูจาย (BPP) เพ่ือวาในทายที่สุดการบังคับใชหลักการทั้ง
สองกับทั้งผูประกอบการและกับประชาชนจะเปนไปไดอยางจริงจัง และบังเกิดผลสําเร็จ 

13.  การออกมาตรการทางกฎหมาย ภาษี หรือคาธรรมเนียม เพ่ือใหมีการปรับปรุงรูปแบบการ
บรรจุหีบหอหรือออกแบบบรรจุภัณฑที่คํานึงถึงส่ิงแวดลอม เชน ภาษีบรรจุภัณฑ(packaging 
tax), คาธรรมเนียมหรือคาปรับสําหรับบรรจุภัณฑที่กอใหเกิดขยะ (packaging waste 
fee/charge)  เปนตน  

14.  การตรากฎหมายใหผูที่มิใชผูเสียหายโดยตรงสามารถดําเนินคดีกับผูกอมลพิษได เพราะ
โดยทั่วไปชาวบานผูไดรับผลกระทบจากมลพิษ เชน กรณีนํ้าพองเนาเสียเพราะโรงงาน
นํ้าตาล กรณีเหมืองสังกะสีที่แมตาว กรณีเหมืองตะกั่วที่หวยคลิตี้ เปนตนนั้น มักจะไม
สามารถไปดําเนินคดีตางๆไดดวยตนเอง จักตองอาศัยตัวแทนหรือหนวยงานดานสิ่งแวด 
ลอมเขาไปชวยเหลือดําเนินการให 

15.  การประยุกตนําเอานวัตกรรมใหมมาใชกับ กฎเกณฑ กฎระเบียบตางๆสําหรับการจัดการ
ส่ิงแวดลอม ดังเชน กรณีของหลุมขยะของเสียอันตราย (hazardous waste) น้ัน เดิม
กําหนดใหตองเปนหลุมที่อยูสูงกวาระดับน้ําใตดินซึ่งเปนเรื่องที่ทําไดยากมากในทางปฏิบัติ 
อาจจะตองเปลี่ยนกฎระเบียบใหมใหสามารถอยูต่ํากวาระดับน้ําใตดินได โดยอาศัย
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เทคโนโลยี (เชน ระบบความดันภายนอกบอหรือหลุมเปดความดันบวก (positive 
pressure) และสูบน้ําที่ซึมกนบอไปบําบัด) ชวยไมใหเกิดการปนเปอนของสารพิษกับน้ําใต
ดิน, การกําหนดใหมีการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมตั้งแตภายในบาน โดยถือเปน onsite unit, 
การออกหลักเกณฑปฏิบัติและหลักเกณฑทางจริยธรรมสําหรับการดูแลเรื่องมลพิษโดยสภา
วิศวกร ซึ่งจะชวยทําใหวิศวกรใสใจเรื่องผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเพิ่มมากขึ้น เปนตน 

4.6.  การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) 

กระแสที่เกิดขึ้นและกําลังมีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย คือบทบาทของภาคประชา 
ชนในการตรวจสอบ และจัดการประเด็นตางๆรวมกับภาครัฐ ที่เห็นไดเดนชัดคือ ความพยายามใน
การสรางการเมืองภาคประชาชนเพื่อถวงดุลอํานาจกับรัฐบาล  และในประเด็นการจัดการ
ส่ิงแวดลอมเองนั้นก็มีลักษณะที่จะเกิดแนวโนมดังกลาวเชนกัน เน่ืองจากการดําเนินงานที่ผานมา
โดยภาครัฐมักจะไมสามารถดูแลจัดการไดอยางทั่วถึง และมีประสิทธิภาพอยางแทจริง ทั้งน้ีการเปด
โอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมนั้น คือการใหทุกคนไดมีสวนรวมในการดูแลรักษา (เชน การจัดตั้ง
ตํารวจสิ่งแวดลอมชุมชน) และใชประโยชนรวมกันอยางสรางสรรค   

4.7. แนวทางอื่นๆ 

นอกจากที่กลาวมาแลวทั้งหมดขางตน ยังมีแนวทางอื่นๆที่ควรไดรับการสงเสริมใหเกิดการ
ปฏิบัติกันอยางจริงจังตอไป เชน การลด การใชซ้ํา การแปรรูปใชใหม (Reduce, Reuse, and 
Recycle: 3Rs) ซึ่งไดรับการเผยแพรมานานพอสมควรแลวในสังคมไทย แตการปฏิบัติยังไมคอย
แพรหลาย, การสงเสริมสนับสนุนการนําเทคโนโลยีสะอาด (cleaner technology) มาใช, การ
สนับสนุนการออกแบบที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (eco-design) หรือมีประสิทธิภาพโดยไมทําลาย
ส่ิงแวดลอม (eco-efficiency) เปนตน 

 

5. บทเรียนจากอดีต 
ตั้งแตจุดเริ่มตนที่มีการสงเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย จนกอใหเกิด

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตอเนื่องมาจนถึงปจจุบันนั้น อาจกลาวไดวา สังคมไทยไดบทเรียนที่สําคัญ
ดานสิ่งแวดลอมกับอุตสาหกรรมอยางนอย 3 ขอคือ 

1. ส่ิงที่เกิดขึ้นนั้นเปนไปตามหลักอิทัปปจจัยตา คือ ทุกอยางเปนปจจัยหรือเปนเหตุเปนผลของ
กันและกัน การที่โรงงานอุตสาหกรรมถูกมองวาเปนตัวการกอใหเกิดมลภาวะเสมอตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน ก็เน่ืองมาจากตั้งแตแรกเริ่มที่มีการปลอยน้ําเสีย หรือควันพิษที่มาจาก
โรงงานเปนหลัก แมในปจจุบันก็ยังมีโรงงานอีกหลายแหงที่ไมไดมีการปรับปรุงการจัดการใน
สวนนี้ใหดีขึ้น ดังน้ันภาพโรงงานที่ฝงใจคนทั่วไปจึงเปนภาพในดานลบเสมอ ทําใหในปจจุบัน
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การกอสรางโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรมมักจะถูกคัดคาน ตอตานเปนอยางมากจากคนใน
พ้ืนที่เองและกลุมที่มีความหวงใยดานสิ่งแวดลอม 

2. ความนาเชื่อถือ (creditability) ที่เคยมีของภาครัฐหรือแมแตนักวิชาการดานสิ่งแวดลอม เริ่ม
หมดไป เพราะหลายๆโครงการหรือระบบการจัดการของรัฐมักจะมีผูไดรับผลกระทบทางลบ
ที่ไมไดรับการเยียวยาชดเชยอยางเหมาะสม ในขณะที่นักวิชาการหลายๆคนก็เปนฝาย
สนับสนุนรัฐบาล ไมไดใชหลักวิชาการที่ยึดความถูกตอง ยึดความเปนกลางในการชี้แจง
เหตุผลตอสาธารณะ  ประชาชนจึงคอยๆหมดศรัทธาและไมใหความเชื่อถือ ดังเชน กรณี
โรงไฟฟาหินกรูดบอนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่แมจะจางผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมา
ศึกษาในพื้นที่ แตก็ไมไดรับความเชื่อถือ เปนตน 

3. ทุกฝายจะตองมีการดําเนินงานแบบคอยเปนคอยไป (go slow) โดยมีการพิจารณาและ
ประเมินผลอยางรอบดานกอนการลงมือดําเนินการในโครงการใดๆ เพราะหากมีการ
ตัดสินใจแบบฉับพลัน (go fast) อาจสงผลกระทบที่รุนแรงตามมาเกินกวาจะคาดการณได 
การดําเนินงานแบบคอยเปนคอยไปนี้เปนการเอื้ออํานวยใหเกิดโอกาสในการรับฟงความ
คิดเห็นจากทุกภาคสวนเพื่อที่วาในทายที่สุดแลวจะไดแนวทางการดําเนินการที่ทุกฝายเห็น
พองตองกันหรือเกิดฉันทามติในโครงการนั้น ซึ่งในระยะเริ่มตนของการดําเนินการอาจดู
เหมือนชาเพราะตองใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสียหลายฝาย แตเม่ือเกิดการตกลงใจ
โดยพรอมเพียงกันแลวการดําเนินงานในขั้นตอๆไปก็เปนไปดวยความรวดเร็ว (go slow to 
go fast) ตางกับการตัดสินใจเรงรีบที่แมจะทําใหโครงการไดรับการดําเนินการแบบฉบัไวกวา
ในตอนแรก แตก็อาจกอใหเกิดปญหาตามมาภายหลังจนทําใหโครงการลาชาหรือไมเสร็จ
ตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวได เพราะเกิดการคัดคานจากผูที่ไดรับความเดือดรอนซึ่งไมไดมีสวน
รวมในการตัดสินใจในตอนเริ่มตนโครงการ (go fast to go slow or even no go) 

 

6. บทสรุป 
บทความนี้ไดแสดงใหเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมใน

วงการอุตสาหกรรมนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันในสองสวนสําคัญคือ กรอบความคิดและโครงสราง
องคกรจัดการ  

ประการแรก จากกรอบความคิดเดิมที่ส่ิงแวดลอมถูกนิยามในลักษณะเชิงกายภาพคือเปน
ส่ิงที่มีไวเพ่ือการแสวงหาประโยชนสําหรับมนุษยเทานั้น เม่ือมีการพัฒนาดานอุตสาหกรรมจน
กอใหเกิดภาวะมลพิษมุมมองแบบเดิมดังกลาวจึงเปลี่ยนไปโดยมีการเพิ่มมิติความหมายทางดาน
สังคมตามมา เพราะมนุษยเริ่มมีความตระหนักรูถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้นและ
เล็งเห็นถึงความจําเปนที่จะตองเอาใจใสดูแล ทั้งน้ีแนวโนมใหมที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้และนาจะเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อยๆตอไปคือเรื่องของสิ่งแวดลอมกับสุขภาพ  นอกจากกรอบความคิดในเชิงนิยามที่
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เปลี่ยนไปแลว กรอบความคิดดานการบริหารจัดการก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเชนกัน จากเดิมที่เนน
การควบคุมและสั่งการซึ่งมีลักษณะเปนการบําบัดที่ปลายทอ หรือหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายที่ไม
คอยไดรับความสนใจเทาที่ควร ไดมีแนวคิดที่จะนําหลักการผูไดรับประโยชนเปนผูจายมาใชเสริมกับ
หลักการเดิมที่ตองมีการปรับปรุงและบังคับใชอยางจริงจังเพ่ิมมากขึ้น สวนหลักการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอมที่ยังคงมีจุดบกพรองในทางปฏิบัติอยูน้ัน ก็จําเปนตองมีการเพิ่มประสิทธิภาพ
เพราะตองถือเปนหลักการระวังไวกอน (precautionary principle) ในการจัดการกับกิจกรรมที่อาจ
กอผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  

ประการที่สอง การเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกรดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมครั้ง
สําคัญเกิดขึ้นเมื่อมีการประกาศใช พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ที่
นอกจากจะทําใหหนวยงานที่ดูแลดานสิ่งแวดลอมไดรับการยกระดับฐานะเปนคณะกรรมการ
ระดับชาติแลว ยังมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางที่สําคัญ คือการจัดตั้งหนวยงานใหมเพ่ือแทนที่
สํานักงานสิ่งแวดลอมแหงชาติเดิม การจัดตั้งกองทุนส่ิงแวดลอม และการเปดโอกาสใหประชาชน 
และองคกรเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น  

ในชวงของการปฏิรูประบบราชการเมื่อไมนานมานี้ก็ไดมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง
องคกรการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมโดยการรวบรวมหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาไวภายใตหนวยงาน
เดียวกัน ดวยจุดมุงหมายใหเกิดการทํางานที่เปนองครวมและมีความประสานสอดคลองกันมากขึ้น 
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางที่เกิดขึ้นนี้ไดชวยใหการจัดการปญหาที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรม
ไดรับการเยียวยาบําบัด และแมวาจะยังมีอุปสรรคอีกหลายประการแตก็แสดงใหเห็นถึงแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น  

ในตอนทายของบทความนี้ไดมีการนําเสนอกรอบความคิดใหมในอนาคตที่นาสนใจสําหรับ
การจัดการสิ่งแวดลอมในภาคอุตสาหกรรม และอาจมีการนําเอาไปประยุกตใชในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมในภาคเศรษฐกิจอื่นๆดวย ไดแก การประเมินผลกระทบทางสังคมและการประเมินผล
กระทบตอสุขภาพ การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร การประยุกตใชเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร การลงทุนที่มีความรับผิดชอบตอสังคม รายงาน
แสดงความรับผิดชอบที่มีตอสังคม รวมตลอดไปถึงการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย กฎระเบียบ 
และโครงสรางการจัดการดานสิ่งแวดลอมในประเทศไทยในหลายๆประการ และที่สําคัญยิ่งอีก
ประการหนึ่ง คือ การมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งการนําเสนอกรอบความคิดทั้งหมดนี้มีจุดมุงหมาย
สําคัญที่จะใหเปนเหมือนตัวจุดประกายใหมีการนําแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมที่มีอยูไปสูการ
ปฏิบัติอยางแทจริงในลําดับตอไป  
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