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คำนำ
“...คดีมาบตาพุดนับเป็นจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ไทย กล่าวคือ ประชาชนไม่ยินยอมให้รัฐส่วนกลางผูกขาดอำนาจในการกำหนด
นโยบายสิ่งแวดล้อมและใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมแต่เพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป...”
เอกสารชุดความรู้วิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย เรื่อง จุดเปลี่ยนสิ่งแ วดล้อมไทย: 
การวเิ คราะห์ช อ่ งวา่ งนโยบาย นี้ได้ว เิ คราะห์ว วิ ฒ
ั นาการของการบูร ณาการการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์ เป้าหมายด้านสิ่งแ วดล้อม
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยที่ผ่านมา และผลกระทบ
ของโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีคดีมาบตาพุดเป็นกรณีศึกษา 
ตามดว้ ยการวเิ คราะห์ช อ่ งวา่ งทางนโยบายในการคมุ้ ครองสงิ่ แ วดล้อมของประเทศไทย 
และปิดท้ายด้วยการนำเสนอแนวทางและมาตรการที่ควรจะต้องขับเคลื่อนต่อไป
ในอนาคต
ขอขอบคุณ แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อการ
พัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ. หรือ TUHPP) โดยการสนับสนุนข องสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ได้รวบรวมและจัดพิมพ์เอกสาร
เรื่องนี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
อันจะนำไปสกู่ ารจัดการสิ่งแ วดล้อมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต
ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ผู้อำนวยการสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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จุดเปลีย่ นสง่ิ แวดล้อมไทย:
การวเิ คราะห์ชอ่ งวา่ งนโยบาย
น่าแปลกที่ว่าแม้สิ่งแวดล้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์และเป็นระบบ
ธรรมชาติที่เกื้อหนุนการดำรงชีพอยู่ทุกวันทุกเวลา แต่มนุษย์กลับให้ความสำคัญ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ในการทำโพลล์เกี่ยวกับปัญหาสำคัญๆ 
ทีป่ ระชาชนให้ค วามสนใจ ประเด็นส งิ่ แ วดล้อมมกั จ ะเป็นป ระเด็นส ำคัญล ำดับส ดุ ท้าย
ตามหลังปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจหรือปัญหาปากท้อง
มักเป็นป ระเด็นท ปี่ ระชาชนให้ค วามสำคัญม ากทสี่ ดุ  ทัง้ นีเ้พราะผลกระทบจากปญ
ั หา
ส งิ่ แ วดล้อมมกั จ ะใช้เวลาในการสะสมยาวนาน กว่าจ ะรตู้ วั ก แ็ ก้ไขไม่ทนั ห รือก ว่าจ ะรตู้ วั 
ก็ต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการแก้ไข เช่น กรณีภาวะโลกร้อน 
 การบูร ณาการจดั การสงิ่ แ วดล้อมให้เป็นส ว่ นหนึง่ ข องการพฒ
ั นาเศรษฐกิจเป็น
กระแสที่มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 เมื่อประชาคมโลกเริ่มต ระหนักถึงความรุนแรงของ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ บทความนี้แสดงถึงวิวัฒนาการของ
ความพยายามที่จะบูรณาก ารการอนุรักษ์ส ิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเริ่ม
จากการพิจารณาประเด็นสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์
แ ละวเิ คราะห์ค วามสำคัญข องเป้าห มายสงิ่ แ วดล้อมตลอดชว่ ง 10 แผนของการพฒ
ั นา 
โดยเกริน่ ถ งึ น วัตกรรมดา้ นการวางแผนในแต่ละแผน ตามดว้ ยผลกระทบของโครงการ
พัฒนาขนาดใหญ่ที่มักมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยยกเอาคดีมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง ซึง่ เป็นจ ดุ เปลีย่ นของการจดั การสงิ่ แ วดล้อมไทยมาเป็นก รณีศ กึ ษา และสดุ ท้าย
ก็คือ ประเมินจุดอ่อนในการดูแลสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์นโยบายและ
มาตรการที่จะต้องขับเคลื่อนต่อไปในอนาคต
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โลกาภิวัตน
 ์ของการบูรณาการ
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 มายการพัฒนาเศรษฐกิจ

ในทัศนะของผู้เขียน คลื่นลูกที่หนึ่งของโลกาภิวัตน์ด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น
เมื่ออ งค์การสหประชาชาติจัดการประชุมที่เรียกว่า  “ก ารประชุมสหประชาชาติเรื่อง
สิ่งแวดล้อมของมนุษย์” (UN Conference on the Human Environment: UNCHE) 
ที่กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 
(ค.ศ. 1972) UNCHE ถือว่าเป็นการประชุมครั้งแรกด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลก 
แ ละวางรากฐานสำหรับค วามรว่ มมอื ในระดับน านาชาติในการลดผลกระทบทเี่ กิดจ าก
กิจกรรมของมนุษย์ต อ่ ส งิ่ แ วดล้อม หลังจ ากการประชุม องค์การสหประชาชาติได้จ ดั ต งั้ 
โครงการสงิ่ แ วดล้อมแห่งส หประชาชาติ (United Nations Environment Programme
: UNEP) และวันที่ 5 มิถุนายน ถูกกำหนดให้เป็นว ันสิ่งแวดล้อมโลกมาจนทุกวันนี้
 คลื่นลูกทสี่ องของกระแสโลกาภิวัตนด์ ้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2530 
(ค.ศ.1 987) เมื่อโลกตะวันต กนำเสนอแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development) ในรายงานของ  Mrs. Brundtland (WCED 1987) ซึ่งต่อมามักเรียก
กันว า่  Brundtland Report แม้วา่ แ นวคิดเรือ่ งการบูร ณาการสงิ่ แ วดล้อมกบั ก ารพฒ
ั นา
จะมีมาตั้งแต่การประชุม UNCHE เมื่อ พ.ศ. 2515 แต่ Brundtland Report ทำให้
แนวคิดน ปี้ รากฏเด่นช ดั ม ากขนึ้  นอกจากน ี้ นับเป็นค รัง้ แ รกทมี่ กี ารใช้ค ำวา่  “ก ารพฒ
ั นา
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ที่ยั่งยืน” ซึ่งก่อให้เกิดความตื่นตัวโดยทั่วไปเกี่ยวกับความจำเป็นทจี่ ะต้องสร้างความ
สมดุลร ะหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจก ับสิ่งแวดล้อม
 พัฒนาการด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติได้นำไปสู่การ
พัฒนาอนุสัญญาและความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม (MEAs: Multilateral 
Environmental Agreements) มากมายหลายฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
เกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน ในด้านการค้าระหว่างประเทศ ก็มี
เวทีของแกตต์ (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) ซึ่งต่อมา
พัฒนาเป็นองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) เป็นเวทีของ
นักเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยผู้วางนโยบายที่นิยมการค้าเสรี ประเด็นสิ่งแ วดล้อม
ถูกกล่าวหาว่าเป็นเงื่อนไขที่นำมาซึ่งการกีดกันทางการค้า จึงมิได้ถูกบูรณาการ
เท่าท คี่ วรในกรอบแนวคิดข องการพฒ
ั นาในฐานะเป้าห มายหรือว สิ ยั ท ศั น์ การผลักด นั 
เป้าหมายสิ่งแวดล้อมในโลกการค้าเสรีมักเป็นการขับเคลื่อนของกลุ่มที่คิดว่า 
เทคโนโลยีเป็นทางออกสำคัญข องการพัฒนาที่ยั่งยืน เทคโนโลยีไม่ได้ถูกมองว่าเป็น
ตัวการของการทำลายสิ่งแวดล้อม แต่ยังอาจเป็นคำตอบและทางออกของการฟื้นฟู
และเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย เครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบผลกระทบของ
การพัฒนาต่อสิ่งแวดล้อมก็คือ รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental
Impact Assessment: EIA) บทบาทของการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจึงเป็นของ
นักว ทิ ยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี และนกั บ ริหาร โดยตา่ งกม็ งุ่ ห วังว า่ ร ายงานผลกระทบ
ส งิ่ แ วดล้อมจะชว่ ยบรรเทาผลกระทบสงิ่ แ วดล้อมทเี่ กิดจ ากการพฒ
ั นาเศรษฐกิจได้โดย
เฉพาะในโครงการใหญ่ๆ 
 คลื่ น ลู ก ที่ ส ามข องโ ลกาภิ วั ต น์ ด้ า นสิ่ ง แ วดล้ อ มเกิ ด ขึ้ น ใ นก ารป ระชุ ม
สหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (United Nations Conference 
on Environment and Development: UNCED) ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) ซึ่งจัด
ขึ้นที่ กรุงรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล ปฏิญญาริโอ (Rio Declaration) ซึ่งได้
รับการรับรองจากที่ประชุม UNCED กำหนดหลักการด้านสิ่งแวดล้อมหลายประการ
ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 
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(Polluter Pays Principle:  PPP) หลักการระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle)
และหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) การประยุกต์ใช้
หลักการต่างๆ เหล่านี้ล้วนต้องอาศัยการบูรณาการสิ่งแวดล้อมเข้ากับกระบวนการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ
หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย หรือ PPP นับว่าเป็นหลักการซึ่งเป็นที่รู้จักและ
ถูกนำมาใช้มากที่สุดในประเทศต่างๆ แม้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับกับการใช้ PPP จะถูกนำ
เสนอโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for 
Economic Cooperation and Development: OECD) มาตั้งแต่ต ้นทศวรรษ 1970 
แต่ก็เพิ่งถูกกล่าวถึงและเผยแพร่อย่างกว้างขวางในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาใน
ทศวรรษ 1990 โดยเฉพาะอย่างยิ่งห ลังการประชุม UNCED หลัก PPP เป็นหลักก าร
ทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งกำหนดให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
มาตรการป้องกันและควบคุมมลพิษ เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล จึงเป็นหลักการที่อยู่เบื้องหลังการนำเอาเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ (ภาษี ค่าธรรมเนียม ฯลฯ) มาใช้ในการกำกับกิจกรรมที่สร้าง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้นักเศรษฐศาสตร์เข้ามามีบทบาทสำคัญใน
การคดิ ห า เครือ่ งมอื พ ทิ กั ษ์ส งิ่ แ วดล้อมและใช้ห ลักเศรษฐศาสตร์ในการประเมินม ลู ค่า
สิ่งแวดล้อม 
 อีกหลักการหนึ่งซึ่ง UNCED ทำให้เกิดความตื่นตัวมากขึ้นก็คือ หลักการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเปิดให้ป ระชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยภาครัฐต้องส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และเข้าถึงกระบวนการทางการปกครองและ
กระบวนการยุติธรรมมากขึ้น 
 ผลพวงของกระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดจากความพยายามที่จะพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
ได้ก อ่ ให้เกิดผ ลผลิตในรปู ข องการยกระดับร ายงานการวเิ คราะห์ผ ลกระทบสงิ่ แ วดล้อม 
ให้รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม ทางสุขภาพ และทางศิลปวัฒนธรรม
อย่างรอบด้าน โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ความพยายามล่าสุดของการกำกับ
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาได้เลื่อนระดับขึ้นไปจากการกำกับระดับ
โครงการไปเป็นร ะดับพ นื้ ทีห่ รือร ะดับน โยบาย ซึง่ ร จู้ กั ก นั ในชอื่  การวเิ คราะห์ส งิ่ แ วดล้อม
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environment Assessment:  SEA) เช่น การวิเคราะห์
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากนโยบายการเปิดก ารค้าเสรี เป็นต้น  
 SEA มีหลักก ารสำคัญๆ ทเี่พิ่มเติมม ากขึ้นก ว่าการทำ EIA คือ ประการแรก 
SEA เป็นการประเมินในระดับท สี่ งู แ ละกว้างกว่าร ะดับโครงการ เช่น ประเมินน โยบาย
ใหม่ หรือประเมินการพัฒนาพื้นที่ ใหม่ ประการที่สอง ในการวิเคราะห์ผลกระทบ
ต้องมีการพิจารณาทางเลือกอื่นๆ และประการที่สาม ในการจัดทำ SEA ควรมีการ
จำลองภาพในอนาคตในกรณีที่มีและไม่มีนโยบายที่กำลังวิเคราะห์ หรือจำลองภาพ
ที่ตัวแปรสำคัญม ีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 คลื่นลูกที่สี่เป็นคลื่นที่เกิดจากกระแสความตื่นตัวในระดับโลกเกี่ยวกับปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (climate change) หรือที่มักเรียกกันว่า
ภาวะโลกร้อน (global warming)  ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการสะสมของก๊าซ
เรือนกระจกทมี่ าจากกจิ กรรมของมนุษย์ในชนั้ บรรยากาศมากจนเกินส มดุลธ รรมชาติ 
ทำให้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมายังพื้นโลกไม่สามารถระบายออกสู่
บรรยากาศชั้นนอกของโลกได้ จึงเกิดการกักเก็บความร้อนหรือที่เรียกกันว่า ภาวะ
เรือนกระจก (greenhouse effect) และทำให้อ ุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ก่อให้เกิดการ
แปรปรวนของดินฟ้าอากาศ ภัยพิบัตทิ างธรรมชาติท ี่รุนแรงมากขึ้น การละลายของ
ภูเขาน้ำแข็งแ ละธารนำ้ แ ข็งข วั้ โลก และการเพิม่ ข นึ้ ข องระดับน ำ้ ท ะเล ซึง่ จ ะกอ่ ให้เกิด
ผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อระบบนิเวศน์แ ละสิ่งมีชีวิต 
 ก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4)
ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน 
(PFCs) และซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ (SF6) แม้ว่าประเทศไทยจะมีส่วนในการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในสดั ส่วนทนี่ อ้ ยกว่าป ระเทศพฒ
ั นาแล้วแ ละประเทศกำลังพ ฒ
ั นาอนื่ ๆ 
หลายประเทศ แต่ก ารเปลีย่ นแปลงสภาพภมู อิ ากาศยอ่ มสง่ ผ ลกระทบตอ่ ป ระเทศตา่ งๆ
ในโลกอย่างไม่เลือกพรมแดน ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือ
กับผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจ ากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาคเศรษฐกิจ
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หลักท คี่ าดวา่ จ ะได้ร บั ผ ลกระทบและมคี วามเสีย่ งสงู  ได้แก่ ภาคการเกษตร การทอ่ งเทีย่ ว
และภาคสุขภาพอนามัย ซึ่งต้องมีมาตรการเตรียมพร้อม เฝ้าระวัง และปรับตัวไป
พร้อมๆ กัน
 ในปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)
ค.ศ. 1992 และพิธีสารเกียวโตภายใต้ UNFCCC ค.ศ. 1997 ซึ่งยึดหลักความ
รับผิดชอบร่วมกันแต่แตกต่างกัน (common but differentiated responsibilities)
กล่าวคือ กำหนดให้ประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเป็นประเทศที่จัดอยู่ ในภาคผนวก 1 
(Annex I countries) ต้องมีความรับผิดชอบหลักในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก เนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศเหล่านี้ ในยุคของ
การพัฒนาอุตสาหกรรมในช่วงกว่า 150 ปีที่ผ่านมาเป็นสาเหตุส ำคัญของปัญหาการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภมู อิ ากาศในปจั จุบนั  นอกจากน ี้ ประเทศพฒ
ั นาแล้วย งั ม พี นั ธกรณี
ต้องให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ประเทศกำลัง
พัฒนา รวมทั้งต ้องให้ความช่วยเหลือแ ก่ประเทศที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบจากการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภมู อิ ากาศในการปรับต วั เพือ่ เตรียมรบั ก บั ค วามเสียห ายทจี่ ะเกิดข นึ้  
สำหรับประเทศไทยซึ่งไม่ใช่ป ระเทศที่อยู่ในภาคผนวก 1 (Non-Annex I countries) 
ยังไม่มีพันธกรณีท ี่จะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่อย่างใด
 อย่างไรก็ดี เนื่องจากพิธีสารเกียวโตจะมีผลใช้บังคับได้จนถึง ค.ศ. 2012 
(พ.ศ. 2555) และเป็นที่ยอมรับว่า เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกตามที่กำหนด
ไว้ในระยะแรกของการใช้พิธีสารนี้ยังไม่เพียงพอที่จะป้องกันปัญหาที่จะเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงต้องมีการเจรจารอบใหม่เพื่อกำหนดพันธกรณี ใน
การลดกา๊ ซเรือนกระจกหลัง ค.ศ . 2012 ให้ม คี วามเข้มง วดมากขนึ้  โดยมกี ำหนดเวลา
ว า่ ต อ้ งจดั ท ำขอ้ ต กลงให้แ ล้วเสร็จเพือ่ ข อการรบั รองจากรฐั ภ าคีในการประชุมส มัชชา
รัฐภ าคี (Conference of the Parties) ครัง้ ท  ี่ 15 (COP 15) ทีน่ ครโคเปนเฮเกน ประเทศ
เดนมาร์ก ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 นี้ เมื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมการ
ระหว่างรฐั บาลเพือ่ แ ก้ไขปญ
ั หาการเปลีย่ นแปลงสภาพภมู อิ ากาศ (Intergovernmental
Panel on Climate Change: IPCC) ซึ่งระบุว ่าหากจะจำกัดอุณหภูมิโลกให้เพิ่มข ึ้น
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ไม่เกิน 2.0-2.4 องศาเซลเซียส จากยุคก่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม ก็จะต้องจำกัด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศไว้ในระดับ 445-490 ส่วนในล้านส่วน 
(ppm) ซึ่งหมายความว่าจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงไปร้อยละ 50-85 
จากระดับของปี ค.ศ . 2000 (พ.ศ . 2543) ภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) หรือ
อีกนัยหนึ่งก็คือ รัฐภาคี ในภาคผนวกที่ 1 จะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยรวมลงร้อยละ 25-40 ภายในปี ค.ศ. 2020 ซึ่งม ีความเป็นไปได้ยากมาก
ในการเจรจาเพื่อกำหนดพันธกรณีรอบใหม่หลัง ค.ศ. 2012 จึงมีแรงกดดัน
จากประเทศพัฒนาแล้วที่ต้องการกระจายความรับผิดชอบในการลดก๊าซเรือน
กระจกมายังกลุ่มประเทศกำลังพ ัฒนา โดยเฉพาะประเทศทกี่ ำลังม ีอัตราการเพิ่มข ึ้น
ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงกว่าประเทศพัฒนาแล้ว เช่น จีน และอินเดีย แม้ว่า
ในปจั จุบนั ป ระเทศไทยยงั ไม่มพี นั ธกรณีในการลดกา๊ ซเรือนกระจก แต่ป ระเทศไทยเอง
ก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นสูงกว่าอัตราเฉลี่ย
ของโลก เมื่อพิจารณาแนวโน้มในเวทีการเจรจาระหว่างประเทศทั้งในรอบนี้ และ
รอบตอ่ ๆ ไปในอนาคต ประเทศกำลังพ ฒ
ั นาคงตอ้ งเข้าม ามบี ทบาทอย่างใดอย่างหนึง่ 
ในการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประเทศไทย
โดยเฉพาะภาคพลังงานและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่ปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมากที่สุดในปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมพร้อมให้มากที่สุด
เพื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ 
นอกจากความท้าทายเรื่องการต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกแล้ว ในอนาคต ประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับมาตรการทางการค้า
ในรปู แ บบตา่ งๆ ของประเทศพฒ
ั นาแล้ว เช่น มาตรการกำหนดให้ใช้ฉ ลากคาร์บอนและ
คาร์บอนฟุตปริ๊นต์สำหรับสินค้าและบริการ มาตรการทเี่รียกกันว่า Border Carbon 
Adjustment (BCA) ที่กำหนดให้ผู้นำเข้าสินค้าต้องซื้อสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกตามปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เพื่อมิให้ผู้ส่งสินค้าเข้ามาใน
ประเทศได้เปรียบทางการค้าเหนือผู้ผลิตภายในประเทศซึ่งต้องเผชิญกับมาตรการที่
เข้มง วดในการลดกา๊ ซเรือนกระจกมากกว่าด งั เช่นท ปี่ รากฏในรา่ งกฎหมาย American 
Clean Energy and Security Act (“ACES”) ของสหรัฐฯ และกฎระเบียบของสหภาพ
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ยุโรปที่ ให้รวมกิจการบินระหว่างประเทศเข้าในระบบการซื้อขายคาร์บอนเครดิต 
ซึ่งจะมีผลให้สายการบินไทยที่ขึ้นหรือลงจอดในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป
ต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือซื้อส ิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้
สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ เป็นต้น
เมื่อหันกลับมาพิจารณาสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย  จะพบว่า
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สะสมพอกพูนมากขึ้นทุกวัน และดูเหมือนจะไม่มีทางออกหรือ
ไม่มมี าตรการทเี่ ห็นผ ลได้ผ ลักด นั ให้เกิดก ารใช้ก ระบวนการยตุ ธิ รรมผา่ นศาลปกครอง
เพื่อบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังตัวอย่างกรณีมาบตาพุด
ซึ่งจะได้กล่าวถึงในตอนต่อไป นอกจากคดีมาบตาพุดแ ล้ว ยังมีคดีทชี่ าวบ้านสะกอม 
จังหวัดสงขลา ได้ลุกขึ้นมาฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 
2551 ว่าการจัดการของรัฐเป็นต้นเหตุแ ห่งก ารพังท ลายของชายหาด ทำให้ท รัพย์สิน
และที่อยู่อาศัยของประชาชนเสียหาย
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วิวัฒนาการ

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ก่อนหน้าทีจ่ ะมแี ผนพฒ
ั นาเศรษฐกิจแ ละสงั คมแห่งช าติ ซึง่ เป็นแ ผนยทุ ธศาสตร์ 
5 ปีข องประเทศ ประเทศไทยมกี ารจดั ท ำแผนงบประมาณประจำปอี ยู่ในทกุ ก ระทรวง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติถือว่าเป็นแผนรวมของประเทศเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่มีอยู่ ซึ่งต่อมาก็ได้รวมเอาทั้งยุทธศาสตร์ตั้งรับและบุกเบิกไปในอนาคต
เข้าไปไว้ในแผนด้วย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งช าติฉ บับที่ 1 ถึง 4 (พ.ศ. 2504 - 2524) 
มีว ตั ถุประสงค์ห ลักเพือ่ เพิม่ ก ารขยายตวั ท างเศรษฐกิจ ในชว่ งของการใช้แ ผนดงั ก ล่าว 
รัฐจ งึ ได้เน้นก ารลงทุนในสาธารณูปโภคพนื้ ฐ าน การบริหารจดั การทรัพยากรธรรมชาติ
ยังค งแยกเป็นเรือ่ งๆ ภายในแต่ละกระทรวงโดยมเี ป้าห มายเพือ่ ก ำกับก ารนำทรัพยากร
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มากกว่าคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในช่วงแผนฯ 
ฉบับที่ 1 การวางแผนยังเป็นการนำโครงการพัฒนาของแต่ละกระทรวงมารวมกัน
โดยแยกงบพัฒนาออกจากงบประจำแล้วเพิ่มโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ แผนฯ 2 เป็นแ ผนทีเ่ น้นก ารสร้างสาธารณูปโภคโดยเฉพาะถนน เป็นแ ผนที่
เริม่ ท ำให้เกิดโครงขา่ ยถนนทที่ ำให้ส ามารถตดิ ต่อถ งึ กันส ะดวกทงั้ ป ระเทศ และทำให้
ประเทศไทยกลายเป็นร ะบบเศรษฐกิจอ นั ห นึง่ อ นั เดียวกัน (เสนาะ 2527) และแผนฯ 3 
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เป็นแผนที่ยอมรับว่าต้องมีการจัดการปัญหาสังคม โดยเริ่มต้นที่การลดอัตราการ
เพิม่ ข นึ้ ข องประชากร และเป็นค รัง้ แ รกทมี่ กี ารเรียกแผนพฒ
ั นาเศรษฐกิจข องประเทศ
ว่า “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”  
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเริ่มป รากฏชัดเจนขึ้นในแผนฯ ฉบับท ี่ 3 (พ.ศ. 2515 
- 2519) มีการจัดต ั้งการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2515 
โ ดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ มี ก ารจั ด การสิ่ ง แ วดล้ อ มอั น เนื่ อ งม าจ ากอุ ต สาหกรรม
ให้เป็นระบบมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2518 มีการออกพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 และจัดตั้งสำนักงานสิ่งแวดล้อม
แ ห่งช าติ รวมทงั้ เริม่ ม กี ารกำหนดมาตรฐานคณ
ุ ภาพสงิ่ แ วดล้อมตงั้ แต่ร ะยะของแผนฯ 4 
(พ.ศ. 2520 - 2524) เป็นต้นมา 
 แผนฯ 4 เป็นแผนที่เกิดขึ้นในช่วงที่การเมืองและเศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ 
ในปี พ.ศ. 2523 อัตราเงินเฟ้ออ ยู่ในระดับส ูงถ ึงร ้อยละ 19.7 แผนนี้ ใช้ป ระเด็นปัญหา
เป็นที่ตั้ง (Problem approach) และเริ่มมีการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาในลักษณะ
ข้ามสายงาน (Intersectoral) โดยมองการพัฒนาคน และความยากจนเป็นประเด็น
การพฒ
ั นาหลัก ในปลายแผนฯ 4 ความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติเริม่ ป รากฏ
ให้เห็นช ดั เจนมากขนึ้  (เสนาะ 2530) ในชว่ งแผนฯ 5 ได้เกิดแ นวคิดก ารพฒ
ั นาเชิงพ นื้ ที ่
(Area - based) และโครงการพฒ
ั นาทรัพยากรธรรมชาติข นาดใหญ่ เช่น การพฒ
ั นา
พืน้ ทีช่ ายฝัง่ ท ะเลตะวันอ อก การพฒ
ั นาทงุ่ ก ลุ ารอ้ งไห้ แต่เนือ่ งจากตอ้ งมกี ารลงทุนส งู  
ทำให้การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จเชิงพ ื้นทีอ่ ยู่ในขอบเขตจำกัด 
บ ทเรี ย นจ ากการวางแผนฯ 5  ซึ่ง เป็นการวางแผนจากส่วนกลางก็คือ 
“ไม่สามารถสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วม ตลอดจนความร่วมมือในการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติจากประชาชนและองค์กรในท้องถิ่น” (เสนาะ อ้างแล้ว หน้า 3) 
ในแผนฯ 6 จึงได้เริม่ ม แี ผนงานการพฒ
ั นาทรัพยากรธรรมชาติเป็นห นึง่ ในสบิ แ ผนงาน 
และกำหนดเรือ่ งการมสี ว่ นรว่ มของประชาชน แม้วา่ แ ผนนจี้ ะสนับสนุนก ารพฒ
ั นาการ
บริหารจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติรายสาขามาเป็นการพัฒนาที่เป็นระบบ 
และคำนึงถ งึ ค วามสมั พันธ์ร ะหว่างทรัพยากรธรรมชาติแ ละสงิ่ แ วดล้อมกบั ก ารพฒ
ั นา
เศรษฐกิจในส่วนรวม แต่วัตถุประสงค์ข องแผนก็ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
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ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และมีโครงการพัฒนาสำรวจทางธรณีฟิสิกส์
ทัว่ ป ระเทศ โครงการเร่งรัดก ารออกโฉนดทดี่ นิ  โดยมกี ารอนุรกั ษ์ท รัพยากรธรรมชาติ
เป็นเป้าหมายรอง และได้เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในชนบทในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมเป็น 1 ใน 4 แนวทางการจัดการ โดยจัดทำโครงการนำร่องใน 
4 จังหวัด (อุบลราชธานี ลำปาง น่าน และภูเก็ต)   
แผนฯ 7 (พ.ศ . 2535 - 2539) เริ่มมีแนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่มุ่งให้เกิด
ความสมดุลข องการพฒ
ั นาทางเศรษฐกิจก บั ก ารกระจายรายได้ การพฒ
ั นาทรัพยากร
มนุษย์ คุณภาพชวี ติ แ ละสงิ่ แ วดล้อม ประกอบกบั ม กี ระแสความตนื่ ต วั ด า้ นสงิ่ แ วดล้อม
ในระดับโลก รัฐบาลจึงได้ตรากฎหมายสิ่งแวดล้อมขึ้นมาหลายฉบับ รวมทั้งพระราช
บัญญัติส่งเสริมแ ละรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งช าติ พ.ศ. 2535 
แผนฯ 8 (พ.ศ . 2540 - 2544) กลายเป็นแ ผนที่รองรับฟองสบู่แตก และแผน
ต่อๆ มาเป็นแผนที่เปิดกว้างให้กับการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เน้นคน
เป็นศ ูนย์กลางในด้านสิ่งแวดล้อม แผนฯ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) เป็นแผนเน้นการ
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปรับกลไก
การบริหารให้ถ่ายโอนภารกิจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลักดันให้มี
ประชาคมด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน และระดับจังหวัด แผนฯ 10 (พ.ศ. 2550 - 
2554) เกิดข นึ้ ในชว่ งทปี่ ญ
ั หาสงิ่ แ วดล้อมโดยเฉพาะการเปลีย่ นแปลงสภาพภมู อิ ากาศ
ของโลกได้รับความสนใจอย่างสูง และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลายเป็นปรัชญา
หลักข องการพฒ
ั นา ประกอบกบั ก ารจดั การสงิ่ แ วดล้อมได้ก ลายเป็นห นึง่ ในยทุ ธศาสตร์
ด้านงบประมาณของรัฐบาลมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลทักษิณ 1 ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ 
การพัฒนาการเมืองในภาคประชาสังคมก็มีความเข้มแข็งมากขึ้นเช่นกัน แผนฯ 10 
จึงเน้นการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
เมือ่ พ จิ ารณาพฒ
ั นาการของการจดั ท ำแผนพฒ
ั นาเศรษฐกิจแ ละสงั คมแห่งช าติ
จะพบวา่  ในระยะแรก แผนพฒ
ั นาเศรษฐกจิ ฯ มีค วามสำคัญส ำหรับส ว่ นราชการตา่ งๆ 
เป็นอ นั ม าก เพราะถอื เป็นกรอบอา้ งอิงท างงบประมาณ โครงการใดที่ไม่ได้อ ยู่ในแผนฯ 
ก็จ ะไม่ได้ร บั ก ารจดั สรรงบประมาณ ประกอบกบั ในชว่ งแรกๆ กระทรวงตา่ งๆ ยังไม่มี
บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนยุทธศาสตร์ แผนฯ 6 ซึ่งเป็นแผนที่
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จัดทำขึ้นโดยตัวแทนชุมชนทั่วประเทศมีส่วนร่วม ทำให้ส่วนราชการ ต้องการที่จะมี
แผนของตนเอง เพื่อที่จะสามารถกำหนดและควบคุมขอบเขตงานของตนได้ นับแต่
นัน้ ม ากระทรวงตา่ งๆ ก็ได้พ บชอ่ งทางทจี่ ะมกี รอบอา้ งอิงท างงบประมาณใหม่ โดยเริม่ 
ทำแผนรายสาขา (Sectoral plan) ของตนเอง เมื่อได้แผนแล้วกข็ อมติคณะรัฐมนตรี
เพื่อดำเนินการตามแผนได้ ช่องทางนี้ทำให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทีส่ ำนักงานคณะกรรมการพฒ
ั นาเศรษฐกิจแ ละสงั คมแห่งช าติจ ดั ท ำขนึ้ ม คี วามสำคัญ
ลดลงตามลำดับ ในยุครัฐบาลทักษิณ ชินว ัตร แผนระยะปานกลางยิ่งลดความสำคัญ
ลงไปอีก เพราะรัฐบาลยุคน ั้นกำหนดให้ยึดยุทธศาสตร์ของฝ่ายการเมืองเป็นหลัก
ในระยะหลัง จึงม คี วามพยายามจดั ท ำแผนพฒ
ั นาเศรษฐกิจแ ละสงั คมแห่งช าติ
ให้เป็นแผนที่มองไปข้างหน้าม ากขึ้น โดยเพิ่มแนวความคิดใหม่หรือยุทธศาสตร์ซึ่งยัง
ไม่เคยดำเนินการมาก่อน หรืออ าจเป็นแ นวความคิดใหม่ทสี่ ่วนราชการเริ่มที่จะสนใจ 
เช่น การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA เป็นต้น
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ผลกระทบ

ของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่

ผลพวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจทำให้มีโครงการใหญ่ๆ ของทั้งภาครัฐและ
เอกชนเกิดขึ้นอย่างมากมาย แม้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจใหญ่ๆ เหล่านี้จะตอบ
สนองเป้าหมายทางเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ แต่ก็ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมหลายประการด้วยกัน คือ 
ประการแรกความยากจนของประชาชน
แม้จะมีการคาดหวังว ่า โครงการเศรษฐกิจข นาดใหญ่จะช่วยขจัดความยากจน 
แต่ ในความเป็นจริงแล้ว คนจนจำนวนมากต้องเสียสละให้โครงการขนาดใหญ่ 
โดยเฉพาะโครงการกอ่ สร้างเขือ่ นขนาดใหญ่ท มี่ กี ารโยกยา้ ยประชากรจากถนิ่ ท อี่ ยูเ่ ดิม
เนื่องจากที่อยู่เดิมมักเป็นที่นา แต่ที่อยู่ ใหม่เป็นที่ดอน ทำให้ประชาชนพลัดถิ่น
ทั้งหลายที่เป็นคนไม่เคยจนกลับกลายเป็นคนจน คนที่จนอยู่แล้วก็เป็นคนจน
หนักไปกว่าเดิม จากการศึกษาของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(Chulalongkorn University 1987) พบว่าคนจนที่ย้ายออกจากเขื่อนไปอยู่ในนิคม
ทีท่ างการจดั ให้ก ลับม กี ารดำรงชวี ติ ท ยี่ ากลำบากกว่าเดิม ความทกุ ข์ย ากของประชาชน

18

จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย:การวิเคราะห์ช ่องว่างนโยบาย

เหล่าน  ี้ ได้ก ลายเป็นก รณีศ กึ ษาทเี่ ป็นบ ทเรียนของชาวบา้ นและกอ่ ให้เกิดป รากฏการณ์
การต่อต้านเขื่อนอย่างรุนแรงในเวลาต่อมา     
ประการที่2ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ทำให้เกิดการขยายตัวของเมืองอย่างเฉียบพลัน 
เกิดการย้ายถิ่นของประชากร เพราะแรงงานท้องถิ่นมีจำนวนไม่เพียงพอหรือไม่มี
ทักษะตามที่ต้องการ ในขณะที่ผังเมืองและการพัฒนาสาธารณูปโภคในเขตเมือง
ตามไม่ทัน ทำให้เกิดป ัญหาน้ำเสีย ขยะ ความแออัดของประชากร และปัญหาสังคม
ตามมา 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในบางพื้นที่ซึ่งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม
ต้องประสบปัญหาการขยายตัวของประชากรเป็นหลายช่วงตัวในระยะเวลาสั้นๆ 
นิคมอุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อแยกอุตสาหกรรมออกจากเมืองก็ไม่สามารถ
ดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่างเบ็ดเสร็จ ส่วนใหญ่ทำได้แค่การบำบัดความสกปรกของน้ำ 
แต่ไม่สามารถบำบัดโลหะหนักและกากของเสียอันตราย ทั้งๆ ที่การผลิตภาค
อุตสาหกรรมที่มีมลพิษสูงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน ดังเห็นได้ว่าในช่วงปี 
พ.ศ. 2513 - 2532 สัดส่วนของมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมที่สร้างมลพิษและ
กากสารอันตรายได้เพิ่มข ึ้นจาก ร้อยละ 29 เป็นร ้อยละ 58 
 นอกจากน ี้ โครงการเขือ่ นบางโครงการในภาคตะวันอ อกเฉียงเหนือย งั ท ำให้เกิด
ปัญหาดินเค็ม เพราะน้ำในเขื่อนละลายเกลือซึ่งอ ยู่ใต้ดิน ทำให้น้ำในเขื่อนกลายเป็น
น้ำเค็มจ นตอ้ งทบุ เขือ่ นแล้วร ะบายนำ้ ท งิ้  เช่น ในกรณีข องเขือ่ นนำ้ เสียว ทีอ่ ำเภอบรบือ 
จังหวัดมหาสารคาม (อุกฤษฏ์ 2538)
ประการที่3การบุกรุกเข้าช่วงชิงทรัพยากรส่วนรวม
นอกจากโครงการขนาดใหญ่ที่มิได้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
อย่างเพียงพอจะสร้างความยากจนให้กับคนบางกลุ่มแล้ว โครงการขนาดใหญ่
ที่เกิดขึ้นในภาคชนบท เช่น ถนน และเขื่อน ยังทำให้การเข้าถึงทรัพยากรป่าและ
ก ารขนยา้ ยทรัพยากรออกจากปา่ ก ระทำได้งา่ ยขนึ้  เกิดก ารบกุ รุกเข้าย ดึ พ นื้ ทีส่ าธารณะ
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ทั้งโดยนายทุนภายนอกและคนท้องถิ่นไปเป็นที่ทำกินและรีสอร์ท (อานันท์ และ
มิ่งสรรพ์ 2538) ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ลดลง จากป่าสมบูรณ์
กลายเป็น ป่าเสื่อมโทรมซึ่งเป็นการทำลายความหลากหลายทางชีวภาพไปด้วย 
ก ารเจริญเติบโตของภาคการทอ่ งเทีย่ วทำให้พ นื้ ทีท่ ี่ไม่มคี วามอดุ มสมบูรณ์ เช่น พืน้ ที่
ชายหาด พืน้ ทีบ่ นเขา กลายเป็นท ำเลทอง ทำให้เกิดก ารเข้าบ กุ รุกถ อื ค รองโดยไม่ช อบ
ด้วยกฎหมาย ดังเช่นที่เห็นประจักษ์แ ก่สาธารณชนที่สมุย และภูเก็ต เป็นต้น

ประการที่4ผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ป ระชาชนทอี่ ยูร่ ายรอบแหล่งอ ตุ สาหกรรมและแหล่งแ ร่ เริม่ ได้ร บั ค วามกระทบ
กระเทือนจากปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากโครงการขนาดใหญ่ เช่น มลพิษทาง
อากาศจากโรงไฟฟ้าแ ม่เมาะซงึ่ เป็นส าเหตุให้เกิดก ารชมุ นุมป ระท้วงการสร้างโรงไฟฟ้า
ในหลายพนื้ ที่ในเวลาตอ่ ม า นอกจากนยี้ งั ม คี วามกงั วลเกีย่ วกบั ผ ลกระทบดา้ นสขุ ภาพ
จากโครงการขนาดใหญ่ เช่น เขตอุตสาหกรรมมาบตาพุดในโครงการพัฒนาพื้นที่
ฝั่งทะเลด้านตะวันออก ซึ่งแม้ว่าจะไม่มีข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างมลพิษอุตสาหกรรม
กั บ สุ ข ภาพโ ดยตรง  แต่ ปั ญ หาที่ ป ระชาชนไ ด้ รั บ ก็ เพี ย งพ อที่ จ ะใ ห้ ป ระชาชน
ร วมตวั ก นั ฟ อ้ งคณะกรรมการสงิ่ แ วดล้อมแห่งช าติต อ่ ศ าลปกครองเพือ่ เรียกรอ้ งให้ร ฐั 
บังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 โดยประกาศให้พื้นที่มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ นับเป็นจุดเปลี่ยนทาง
ประวัตศิ าสตร์ส งิ่ แ วดล้อมของประเทศไทย กล่าวคอื  ประชาชนมยิ นิ ยอมให้ร ฐั จ ดั การ
สิ่งแวดล้อมในวิธีที่รัฐเลือกแต่เพียงฝ่ายเดียว ปรากฏการณ์นี้อาจจะเปิดศักราชใหม่
ของการผลักดันการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งเท่าที่ผ่านมาเป็นแต่เพียง  “เสือกระดาษ” 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้
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4

คดีมาบตาพุด:

จุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์
สิ่งแวดล้อมไทย

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 ศาลปกครองระยอง ได้พิพากษาให้คณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแห่งช าติดำเนินการประกาศให้ทอ้ งที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดทงั้ หมด 
รวมทั้งตำบลเนินพระ ตำบลมาบข่า และตำบลทับมา อำเภอเมืองระยองทั้งตำบล 
ตลอดจนท้องที่ตำบลบ้านฉางทั้งต ำบล เป็นเขตควบคุมมลพิษเพื่อดำเนินการควบคุม 
ลด และขจัดมลพิษ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่
วันที่ศาลมีคำพิพากษา 
 คดีน เี้ ป็นค ดีท ปี่ ระชาชน 27 คน ซงึ่ อ าศัยอ ยู่ในชมุ ชนใกล้เคียงนคิ มอตุ สาหกรรม
มาบตาพุด ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ น้ำ และของเสียอ ันตราย
ทีป่ ล่อยจากนคิ มอตุ สาหกรรม ร่วมกนั ฟ อ้ งคณะกรรมการสงิ่ แ วดล้อมแห่งช าติ ซึง่ เป็น
คณะกรรมการทตี่ งั้ ข นึ้ ต ามมาตรา 12 แห่งพ ระราชบญ
ั ญัตสิ ง่ เสริมแ ละรกั ษาคณ
ุ ภาพ
สิง่ แ วดล้อมแห่งช าติ พ.ศ . 2535 มีอ ำนาจหน้าทีต่ ามมาตรา 59 ในการกำหนดให้ท อ้ งที่
ทีม่ ปี ญ
ั หามลพิษ ซ งึ่ ม แี นวโน้มท จี่ ะรา้ ยแรงถงึ ข นาดเป็นอ นั ตรายตอ่ ส ขุ ภาพอนามัยข อง
ประชาชนหรืออ าจกอ่ ให้เกิดผ ลกระทบเสียห ายตอ่ ค ณ
ุ ภาพสงิ่ แ วดล้อมเป็นเขตควบคุม
มลพิษ เพื่อให้มีการดำเนินก ารจัดการสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย
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 การพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยองเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการพัฒนาพื้น ที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจ ัดทำขึ้นเพื่อส นองนโยบายรัฐบาลในช่วงปี พ.ศ. 2524-
2529 ทีต่ อ้ งการพฒ
ั นาประเทศไทยไปสกู่ ารเป็นป ระเทศอตุ สาหกรรมใหม่ โดยมปี จั จัย
สนับสนุนสำคัญอย่างหนึ่ง คือ ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ได้ นอกจากนยี้ ังต้องการพัฒนาภูมิภาคชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกเพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่สุด
ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแ ละสังคมแห่งช าติฉ บับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529)
ภายใต้แผนการพัฒนาดังกล่าว มีการแบ่งเขตการพัฒนาอุตสาหกรรม โครงการ
ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการสร้างเมืองใหม่ออกเป็นหลายแผนย่อย
ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายฝั่งทะเล คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา สำหรับพื้นที่บริเวณมาบตาพุด จังหวัดระยอง ได้ถูกกำหนดให้เป็น
เขตอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษ สูง อาทิเช่น กลุ่ม
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีและปุ๋ยเคมี กลุ่มอุตสาหกรรม
การกลนั่ น ำ้ มัน กลุม่ ส าธารณูปโภค เช่น โรงไฟฟ้าข นาดใหญ่ กลุม่ อ ตุ สาหกรรมเหล็ก 
เขตธุรกิจอุตสาหกรรม เช่น โรงกำจัดกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมและ
เขตท่าเรืออุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังม ีส่วนของคลังสินค้า ท่อส่งน้ำมัน ท่อส่งก ๊าซ 
แ ละวตั ถุดบิ เหลว ตลอดจนบริษทั ท ี่ให้บ ริการดา้ นตา่ งๆ เช่น การซอ่ มบำรุงเครือ่ งจักร
และยานยนต์ และธุรกิจอื่นๆ จำนวนหนึ่งที่เปิดดำเนินการอยู่ภายในเขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด กิจการเหล่าน เี้ ป็นแ หล่งก ำเนิดม ลพิษซ งึ่ เชือ่ ก นั ว า่ ม กี ารระบาย
มลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นปริมาณมาก 
ผู้ฟ้องได้ยกเอาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การสำรวจของกรมควบคุม
มลพิษ ซึ่งตรวจพบสารอินทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compounds: VOCs)
ม ากกว่า 40 ชนิด ประกอบดว้ ยสารกอ่ ม ะเร็ง 20 ชนิด ปัญหาการปนเปือ้ นของโลหะหนัก
ในแหล่งน้ำธรรมชาติ และผลการวิจัยสารพันธุกรรม (DNA) ที่ผิดปกติของ
สิ่งมีชีวิต โดย ดร.เรณู เวชรัชต ์ มหาวิทยาลัยศ ิลปากร ซึ่งพบว่าผู้ใหญ่กว่าร้อยละ 
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50 ของ 100 รายที่ตรวจมี DNA ที่บ่งบอกถึงความผิดปกติของยีนในร่างกายที่มี
ความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้อ้างหลักกฎหมายเรื่องการ
ป้องกันไว้ก่อน (Precautionary Principle) ในข้อ 15 ของปฏิญญาริโอ ซึ่งเป็นหลัก
การสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อม มีสาระสำคัญว่า “เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
รัฐจะต้องใช้แนวทางระวังไว้ก่อน(Precautionaryapproach)อย่างแพร่หลายตาม
ความสามารถของตน ในกรณีที่มีความน่ากลัวว่าจะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง
และไม่สามารถแก้ไขให้กลับคืนดีได้ การขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน
แน่นอนจะต้องไม่ถูกใช้เป็นเหตุผลในการผัดผ่อนการดำเนินมาตรการโดยยึดหลัก
การใช้ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ (Cost–effective measures) เพื่อป้องกันการ
เสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม”
 นอกจากนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า ในระยะที่คดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครอง ได้เกิดอุบัติเหตุส ารมลพิษ ชนิดต่างๆ รั่วไหลอีกถึง 4 ครั้ง มีประชาชน
เจ็บป่วยและสถานประกอบการก็ได้รับความเสียห าย
สำหรับสาเหตุที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไม่ได้ประกาศให้ท้องที่
เขตมาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ จนนำไปสู่การฟ้องคดีนั้น ส่วนหนึ่งมาจากภาค
ธุรกิจเอกชนที่มีความเห็นว่า การประกาศเขตควบคุมมลพิษ จะทำให้มีผลกระทบต่อ
การลงทุน การท่องเที่ยว ตลอดจนการส่งออกผลไม้ของจังหวัดระยอง ภาคเอกชน
เกรงวา่  เมือ่ ป ระกาศเป็นเขตควบคุมม ลพิษแ ล้ว เจ้าพ นักงานทอ้ งถนิ่ อ าจตงั้ ม าตรฐานที่
สูงก ว่าเดิมห รือส งู ก ว่าท อี่ นื่  ส่วนคณะกรรมการสงิ่ แ วดล้อมแห่งช าติก เ็ ห็นวา่ ต นมอี ำนาจ
ใช้ดุลยพินิจที่จะเลือกใช้วิธกี ารจัดการปัญหา และในที่สุดภาคเอกชนและรัฐได้เลือก
วิธีการทำแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550 - 2554 
ซึ่งประกอบด้วยแผนปรับลดมลพิษ แผนเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการมีกิจกรรมร่วม
กับชุมชนเพื่อกำหนดกลไกบริหารจัดการ โดยมีงบประมาณสนับสนุนทั้งจากภาครัฐ
และภาคเอกชน ซึ่งก็ปรากฏว่าส ามารถดำเนินก ารให้เป็นไปตามเป้าหมาย กล่าวคือ 
สามารถควบคุมก ารระบาย VOCs ได้ถ งึ ร อ้ ยละ 92 ภายในเดือนกมุ ภาพันธ์ พ.ศ . 2551 
และสามารถลดกา๊ ซออกไซด์ข องไนโตรเจน และซลั เฟอร์ได
 ออกไซด์ได้ร อ้ ยละ 18 - 29 
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 10 - 20 ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551  
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แม้ว่าหลักฐานที่มีอยู่ยังไม่ชัดเจนพอที่จะสรุปได้ว่า ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ผลกระทบทางสุขภาพจากมลพิษที่ปล่อยออกมาจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จริง เพราะปัจจัยท ี่ก่อให้เกิดมะเร็งอ าจมีมากด้วยกัน อย่างไรก็ตาม ศาลได้พิจารณา
เอกสารข้อมูลจำนวนมากที่ล้วนบ่งชี้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่มาบตาพุด 
จึงได้มีคำพิพากษาดังทกี่ ล่าวมาแล้วข้างต้น1
 คดีน นี้ บั เป็นจ ดุ เปลีย่ นของประวัตศิ าสตร์ก ารคมุ้ ครองสงิ่ แ วดล้อมไทย กล่าวคอื 
ประชาชนไม่ย นิ ยอมให้ร ฐั ส ว่ นกลางผกู ขาดอำนาจในการกำหนดนโยบายสงิ่ แ วดล้อม
และใช้ก ฎหมายสงิ่ แ วดล้อมแต่เพียงฝา่ ยเดียวอกี ต อ่ ไป หรืออ กี น ยั ห นึง่ ก ค็ อื  ประชาชน
ไม่ยอมปล่อยให้การควบคุมสิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานส่วนกลางเท่านั้น ข้อท ี่น่าสังเกตก็คือ เมื่อมีกระแสเรียกร้องจากชุมชน
มากขึ้นจนกลายเป็น ประเด็น สำหรับผู้บริหารระดับสูง ก็ได้มีการระดมคนและ
งบประมาณทเี่ หมาะสม เพือ่ จ ดั ท ำแผนปฏิบตั กิ ารจนสามารถทจี่ ะควบคุมป ญ
ั หามลพิษ
ได้อย่างรวดเร็วอ ย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 
บทเรียนที่ ได้จากคดีมาบตาพุดก็คือ การวางแผนที่ ไม่สมดุลและขาดการ
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ใน EIA ได้ก่อให้เกิดปัญหาตามมา
อย่างมหาศาล ในขณะทแี่ ผนพฒ
ั นาชายฝัง่ ท ะเลตะวันอ อกวาดภาพอตุ สาหกรรมไทย
ไว้อย่างโชติช่วงชัชวาล แต่ปรากฏว่าการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องอาศัยอำนาจ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
กลับอ่อนแอ ประกอบกับ อปท. ไม่สามารถรองรับปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้ 
เพราะขาดทั้งคน ความรู้ และเทคโนโลยี ยกตัวอย่างเช่น เทศบาลนครระยอง 
มีเจ้าหน้าที่ซึ่งดูแลสิ่งแวดล้อมเพียง 4 คน การแก้ไขปัญหามลพิษ จึงเป็นเรื่องยาก
เกินกำลังข องบุคลากรที่มีอยู่จำกัด เช่น ในกรณีของ VOCs แม้แต่กรมควบคุมมลพิษ
ก็ยังต้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ อีกทั้งนิคมอุตสาหกรรมที่มีอยู่ก็จัดการ
ได้แต่เพียงน้ำเสียจ ากสารอินทรีย์เท่านั้น 
1

 นกั ก ฎหมายมหาชนสว่ นหนึง่ ต งั้ ค ำถามทางวชิ าการเกีย่ วกบั อ ำนาจและขอบเขตการบงั คับต ามคำพพิ ากษาของ
ศาลปกครอง (ดู กฤษณ์ วงศ์วิเศษธร, 2552) 
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แม้ว่าแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกจะได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยบูรพา
เป็นสถาบันการศึกษาซึ่งจะเข้ามามีบทบาทส่งเสริมและรองรับการพัฒนากำลังคน
สำหรับพ นื้ ทีช่ ายฝัง่ ท ะเลตะวันอ อก แต่ก ไ็ ม่มกี ารพฒ
ั นาศกั ยภาพของมหาวิทยาลัยให้
เชือ่ มโยงกบั ค วามตอ้ งการในพนื้ ที ่ บทเรียนจากคดีม าบตาพุดก ค็ อื  การวางแผนทขี่ าด
ความสมดุล และไม่ได้ให้ค วามสำคัญต่อคุณภาพชีวิตข องประชาชน ทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางสังคม นับว่ายังโชคดีที่ประเทศไทยมีกระบวนการยุติธรรมที่เข้ามาแก้ไข
ความขัดแย้งได้ทันเวลา ก่อนทปี่ ัญหาจะลุกลามไปมากกว่านี้ 
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ช่องว่างทางนโยบาย
ของการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทย

แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายและองค์กรรองรับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
มาตั้งแต่ พ.ศ. 2518 แต่ดูเหมือนปัญหาสิ่งแวดล้อมของไทยกลับทวีความรุนแรง
มากขึ้นมาโดยตลอด ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกลไกการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตาม
ไม่ทันการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการเร่งรัดนำทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมาใช้เกินขีดความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ ในขณะที่การ
นำเอานโยบายดา้ นการคมุ้ ครองสงิ่ แ วดล้อมไปปฏิบตั เิ ป็นไปอย่างเชือ่ งชา้ แ ละกฎหมาย
ขาดการบังคับใช้ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจึงยังมีช่องว่างทางนโยบายและกลไก
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต ่อไปนี้

5.1 ช่องว่างทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย
ประการแรก พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมแ ละรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ . 2535 ยังม ไิ ด้น ำหลักก ารผกู้ อ่ ม ลพิษเป็นผ จู้ า่ ยมาใช้อ ย่างเต็มท  ี่ แม้วา่ ส งั คมไทยจะ
ยอมรับห ลักก ารผกู้ อ่ ม ลพิษเป็นผ จู้ า่ ยมานานแล้ว แต่ก ลับม เี ครือ่ งมอื ท างเศรษฐศาสตร์
ที่จะใช้ดำเนินการตามหลักการนี้น้อยมาก พระราชบัญญัติฉบับนกี้ ำหนดเครื่องมือไว้
อย่างเดียว คือ ค่าธ รรมเนียมบำบัดน ำ้ เสียซ งึ่ ไม่ส ามารถกำกับพ ฤติกรรมของประชาชน
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อย่างครอบคลุมได้ เช่น การจดั การของเสียอ นั ตรายจากชมุ ชน และมลพิษท างอากาศ 
จะต้องอาศัยเครื่องมือเศรษฐศาสตร์อ ื่นที่หลากหลายมากกว่านี้
ประการที่ 2 พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมแ ละรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ . 2535 มีข อบเขตครอบคลุมก ารดแู ลสงิ่ แ วดล้อมทวั่ ป ระเทศในทกุ ก จิ กรรม แต่น บั 
จนถึงปัจจุบันก็ยังมีการบังคับใช้กฎหมายนี้กับภาคเศรษฐกิจที่มิใช่โรงงานน้อยมาก 
ยกตวั อย่างเช่น มลพิษท างนำ้ ซ งึ่ เป็นป ญ
ั หาแรกๆ ทีท่ กุ ป ระเทศเริม่ จ ดั การ ประเทศไทย
ก็มีแต่กลไกกำกับการปล่อยน้ำทิ้งจากโรงงานโดยอาศัยพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเฉพาะโรงงานขนาดใหญ่ ในขณะที่ยังไม่มีระบบกำกับและควบคุม
น้ำเสียท ี่ปล่อยจากอาคารพาณิชย์ข นาดใหญ่ เช่น ศูนย์การค้าและโรงแรม คงมีแต่
การกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กลไกการตรวจสอบและควบคุมการปล่อยมลพิษ จากแหล่งกำเนิดตาม
พระราชบญ
ั ญัตนิ ยี้ งั ไม่ส ามารถใช้บ งั คับได้จ ริง เนือ่ งจากยงั ไม่มกี ารออกกฎกระทรวง
เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 การขาดกลไกสำหรับค วบคุมก ิจกรรมพาณิชย์แ ละบริการขนาดใหญ่ในขณะที่
บ้านเมืองกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว เกิดอาคารชุดขนาดใหญ่จำนวนมาก และภาค
เศรษฐกิจก ารทอ่ งเทีย่ วได้ก ลายมาเป็นเสาหลักข องเศรษฐกิจไทย ย่อมหมายความวา่ 
น้ำเสียจำนวนมากถูกปล่อยลงแหล่งน้ำโดยไม่มีการบำบัด ผลต่อเนื่องที่ตามมาก็คือ
ความเสือ่ มโทรมของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรทอ่ งเทีย่ วซงึ่ เท่ากับเป็นการทำลาย
ตัวเองอย่างช้าๆ เช่น เมืองพัทยาที่ต้องซบเซาอยู่นานเพราะทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม นอกจากนี้ ในอนาคตการบำบัดน้ำเสียไม่ครบถ้วนจะทำให้มี
ผลต่อการผลิตประปาและสุขภาพของประชาชน

5.2 ความอ่อนแอของกลไกจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่
 ในปัจจุบัน ได้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมไปให้แก่ อปท. 
แล้วเป็นส่วนใหญ่ แต่ อปท.เป็นจำนวนมากยังขาดความรู้และบุคลากรทั้งในระดับ
การจัดการและระดับเทคนิค รวมทั้งทรัพยากรอื่นๆ ในระดับทเี่พียงพอต่อการปฏิบัติ
ภารกิจ ยกตัวอย่างเช่น อปท. ไม่สามารถจ้างวิศวกรในเงินเดือนตามราคาตลาด 
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การรับราชการกับ “เทศบาล” ไม่เป็นที่ดึงดูดใจ นอกจากนี้เทคโนโลยีที่ส่วนกลาง
เลือกให้ เช่น เทคโนโลยีท ี่ใช้ในระบบบำบัดน ำ้ เสียร วมซงึ่ ถ า่ ยโอนให้เป็นค วามรบั ผ ดิ ช อบ
ของ อปท. ก็เป็นเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดต้นทุนปฏิบัตกิ ารสูงเกินก ว่าที่ อปท. จะรับได้ 
การถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางไปยังท้องถิ่นมักเป็นการถ่ายโอนภาระที่ส่วนกลาง
ไม่ต้องการออกไป เช่น เป็นก ิจกรรมที่มีแต่ต ้นทุนแ ต่ไม่มีอำนาจ

5.3 การจัดสรรงบประมาณที่ขาดความสมดุลและไม่มีประสิทธิภาพ
ในขณะที่ประชาชนถามหาความยั่งยืนของการพัฒนาประเทศ งบประมาณ
ที่รัฐจัดให้กับดูแลสิ่งแวดล้อมนับว่าน้อยนิด เมื่อคิดเป็นร้อยละของงบประมาณของ
รัฐและร้อยละของ GDP ในแต่ละปีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีงบประมาณหมื่นกว่าล้าน แต่กว่าร้อยละ 70 เป็นงบดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 
ในขณะที่กรมควบคุมมลพิษได้รับการจัดสรรงบประมาณปีละ 500 - 700 ล้านบาท
เท่านั้น งบประมาณของกรมควบคุมมลพิษรวมกับกรมโรงงาน ใกล้เคียงกับงบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น ดังนั้นการดูแลปัญหามลพิษ
ทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพจากการดำเนินงานของส่วนกลางย่อมเป็นไปไม่ได้ 
ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม้จะมีรายได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับเทศบาล และ อบต.
แต่ก็ไม่มีพื้นที่ ให้ปฏิบัติการ กลไกอันประดักประเดิด ลักลั่น ขาดการบูรณาการ
เช่นนี้จึงไม่อ าจแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ได้

5.4 เครื่องมือกำกับและควบคุม(Commandandcontrol) ไม่มีประสิทธิภาพใน
การบรรเทาผลกระทบของโครงการใหญ่
 แม้ประเทศไทยได้นำระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการ
กำกับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อมีพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 แต่กล่าวได้ว่าการกำกับใน
ระยะแรกๆ เป็นเพียงตรายางหรือเสือกระดาษ หรือเป็นแค่การเพิ่มขั้นตอนการ
อนุมัติโครงการและเพิ่มต้นทุนแก่ผู้ประกอบการที่ต้องจ้างที่ปรึกษาทางวิชาการไป
รวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมมาเพื่อให้ประทับตราผ่าน พระราชบัญญัติส่งเสริม
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และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งช าติ พ.ศ. 2535 ได้ปรับปรุงกระบวนการพิจารณา
รายงาน EIA ให้ก ระชับแ ละรวดเร็วข นึ้  กำหนดระยะเวลาพจิ ารณาให้ล ดลงจาก 90 วัน 
เป็น 75 วัน ผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานเปลี่ยนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติภายใต้กฎหมายเดิม มาเป็นคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ซึ่งประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและผู้แทนองค์กรเอกชน ผลปรากฏว่า EIA ได้กลายเป็น
เครื่องมือที่รู้จักและได้รับความสนใจมากขึ้น แต่ก็ยังปราศจากเขี้ยวเล็บเหมือนเดิม
อาจารย์ปราณี พันธุมสินชัย หนึ่งในกรรมการผู้ชำนาญการได้วิพากษ์ว่า EIA 
เป็นผลผลิตที่ไม่มี ใครพอใจ เจ้าของโครงการเห็น EIA เป็นอุปสรรคที่เพิ่มต้นทุน
ประกอบการจึงทำรายงานพอให้ผ่านโดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เจ้าของ
โครงการเองก็ไม่อ่านรายงาน EIA (ปราณี 2551) ฝ่ายรัฐที่กำกับควบคุมก็ไม่มี
อำนาจจริง หน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่พัฒนาโครงการมักได้รับความสนใจจากผู้นำ
ในระดับสูงมากกว่าหน่วยงานสิ่งแวดล้อม โครงการใหญ่ๆ เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ
ที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมาย ก็อนุมัตใิห้เริ่มท ำโครงการไปก่อนทำ EIA ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นว่ารัฐเองให้คุณค่าข องสิ่งแวดล้อมต่ำก ว่าเป้าหมายอื่นๆ
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สู่การ

พิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ในอนาคต

เป็นที่ชัดเจนว่า แม้ประเทศไทยจะมีนโยบายกฎหมายและกลไกมากมาย
เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และมีมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมทัดเทียมนานาอารยะ
ประเทศ แต่ก็ยังมีช่องโหว่มากมายเนื่องจากการบริหารจัดการยังขาดการบูรณาการ 
ขาดการบังคับใช้กฎหมาย และขาดการมอบอำนาจและถ่ายโอนความรู้ คน และ
จัดหางบประมาณให้แก่ อปท. ซึ่งควรเป็นเจ้าภาพตัวจริงในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ก ารขบั เคลือ่ น อปท. ให้ม คี วามสามารถและความเข้มแ ข็งด า้ นการจดั การสงิ่ แ วดล้อม
มากขึ้น จึงน ับเป็นหนึ่งในวาระแห่งช าติท ี่สำคัญในการนำพาประเทศไปสู่สิ่งแ วดล้อม
ที่ดี ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิที่ราษฎรไทยพึงได้รับต ามรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ จะต้องมีการ
บัญญัตกิ ฎหมายเพิม่ เติมเพือ่ ท จี่ ะทำให้ห น่วยงานตา่ งๆ ทัง้ ส ว่ นกลาง และสว่ นทอ้ งถนิ่ 
สามารถใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์ และนำหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมาปฏิบัตใิห้
เป็นมรรคผลอย่างแท้จริง
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