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ถอยแถลง

9 เมษายน 2550 หลังการประกาศใช พ.ร.บ.สุขภาพไดไมถึงเดือน
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ก็ไดรบั การติดตอจากเครือขาย
ประชาชนภาคตะวันออก ขอเขาพบเลขาธิการ เพื่อยื่นหนังสือขอใชสิทธิตาม
พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ โดยไดอา ง มาตรา 5 มาตรา 11 และ มาตรา 40 ใหแกไข
ปญหาผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดซึ่งขณะนั้น
รัฐบาลกำลังพิจารณาแผนขยายอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3
9 พฤษภาคม 2550 ชวงเวลานัน้ ยังไมมคี ณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
นพ.อำพล จินดาวัฒนะ ในฐานะปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ จึงจัดประชุมปรึกษา
ระหวางผมู สี ว นไดเสียและหนวยงานตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ ทัง้ ราชการในสวนกลาง
และจังหวัดระยอง ประชาชน องคการบริหารสวนทองถิน่ องคกรพัฒนาเอกชน
และนักวิชาการ ณ หองประชุมสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เพื่อ
ขอความเห็นเกีย่ วกับกลไกและกระบวนการทำงาน
มิถนุ ายน 2550 สช. สนับสนุนใหมลู นิธนิ โยบายสุขภาวะ (มนส.) ซึง่ ขณะนัน้
ยังคงทำหนาที่บริหารแผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและการ
ประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (HPP-HIA) ภายใต สวรส. ทำโครงการพัฒนา
กระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นกรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรม
ในพืน้ ทีม่ าบตาพุดและจังหวัดระยอง กำหนดระยะเวลาทำงาน 1 ป เปาหมาย
คือ ขอเสนอเชิงนโยบายเกีย่ วกับทางเลือกการพัฒนาเมืองระยอง

กระบวนการหลักของโครงการนี้ประกอบไปดวย กระบวนการวิชาการ
การพูดคุยกลมุ ยอย สมัชชาสุขภาพ กระบวนการสือ่ สารสาธารณะ การสำรวจ
ความคิดเห็น และกระบวนการผูทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ทาน ที่แตงตั้งโดย
เลขาธิการ สช. ไดแก นพ.นิรนั ดร พิทกั ษวชั ระ เปนประธาน นพ.กรรชิต คุณาวุฒิ
พญ.ฉันทนา ผดุงทศ นพ.วิพธุ พูลเจริญ และทานผหู ญิงดร.สุธาวัลย เสถียรไทย
ตลอด 1 ปทผี่ า นมา มีกจิ กรรมและผลลัพธจากการทำงาน คือ มีการศึกษา
เอกสาร ขอมูล และผลิตเปนเอกสารทางวิชาการจำนวนทัง้ หมด 5 เรือ่ ง ไดแก
(1) ปมปริศนาของการพัฒนาระยอง, (2) ชะตาระยอง วันวาน...วันนี้..และ
วันพรงุ นี,้ (3) เอกสารสรุปบทเรียนจากประสบการณการจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จ.ระยอง, (4) การเมืองเรือ่ งมลพิษ และ (5) ยอนรอยพัฒนา ตามหา
ความพอเพียง อนาคตระยอง : เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
มีการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพในพื้นที่ จำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 9
ตุลาคม 2550 เรื่อง "ปมปริศนาของการพัฒนาระยอง" ที่โรงเรียนวัดปาประดู
ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ทางเลือกอนาคตระยอง จัด 2 วัน คือ วันที่ 13 มกราคม 2551
เรือ่ ง "ชวนคุย ชวนคิด กำหนดทิศ คนระยอง" ทีส่ วนศรีเมือง และวันที่ 14 มกราคม
2551 หัวขอ "อนาคตระยองในอีก 10 ปขา งหนา" ทีโ่ รงแรมสตาร และครัง้ ที่ 3

วันที่ 22 มิถนุ ายน 2551 เรือ่ ง อนาคตระยอง : เสนทางสรางสังคมสุขภาพ? ซึง่
ครัง้ นีท้ ำใหไดขอ เสนอเชิงนโยบายจำนวน 13 ขอ
นอกจากนีย้ งั มีการจัดเวทียอ ยๆ อีกหลายครัง้ ทีส่ ำคัญ อาทิ
26 ก.พ.2551 เวทียอ ย "อุตสาหกรรมกับผลกระทบทางสุขภาพ" อ.บานฉาง
6 พ.ค.2551 เวทียอ ย "ผลดีตอ สุขภาพของทางเลือกการพัฒนา" อ.แกลง
8 พ.ค.2551 เวทียอ ย "ผลกระทบทางสุขภาพของการพัฒนาระยอง" อ.เมือง
20 พ.ค.2551 เวทียอ ย "ประชาชนกับการจัดการน้ำ" อ.ปลวกแดง
7 มิ.ย.2551 เวทียอ ย "ผังเมืองกับการมีสว นรวมของประชาชน" อ.เมือง
7 กรกฎาคม 2551 มีการจัดสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 4 ที่สถาบันวิจัย
จุฬาภรณ เพือ่ รับฟงความเห็นจากผมู สี ว นไดเสียและหนวยงานตางๆ ทีเกีย่ วของ
ตอขอเสนอเชิงนโยบายกอนเสนอตอคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
1 สิงหาคม 2551 ขอเสนอเชิงนโยบายฯ ไดถูกบรรจุระเบียบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ครัง้ ที่ 4/2551 ณ ทำเนียบรัฐบาล ทัง้ นี้
คสช. ไดมมี ติเห็นชอบขอเสนอเชิงนโยบายการแกไขปญหาผลกระทบตอสุขภาพ :
กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพืน้ ทีม่ าบตาพุดและพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง โดย
รับขอสังเกตของทีป่ ระชุมไปปรับปรุง และใหเสนอขอเสนอเชิงนโยบายตอคณะ
รัฐมนตรีเพือ่ ใหความเห็นชอบใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของรับไปพิจารณาดำเนินการ
ตอไป
กระบวนการดังกลาวขางตนเปนตัวตอกย้ำคุณคาของ หนังสือ "อนาคต
ระยอง : เสนทางสสู งั คมสุขภาพ" เลมนีว้ า มีความหมายมากกวาความพยายาม
อธิบายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด
และจังหวัดระยอง หากแตเวทีตา งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ตลอดปกวาของการทำงาน ไดสราง
การเรียนรแู ละการมีสว นรวมของผคู นจากภาคสวนตางๆ อยางกวางขวาง แมวา

จะมีขอจำกัดดานความเห็นที่แตกตางกันอยูบาง แตก็สรางความตื่นตัวใหกับ
ผูที่เกี่ยวของอยูไมนอย ที่สำคัญกระบวนการนี้ทำใหเห็นการแบงทุกข ปนสุข
การไดรว มกันพูดคุย หาทางออก มองอนาคตรวมกัน ทำใหหลายคนโดยเฉพาะ
ประชาชนทีก่ ำลังตกอยใู นทุกขภาวะมีความหวังและมีกำลังใจกับการดำเนินชีวติ
ตอไป
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรสู กึ ภูมใิ จเปนอยางมากทีม่ สี ว น
สนับสนุนกระบวนการทำงานนี้ และหวังเปนอยางยิง่ วาการขับเคลือ่ นนีจ้ ะเปนอีก
หนึง่ แรงกระเพือ่ ม อันจะนำไปสจู ดุ เปลีย่ นอนาคตคนระยองใหกา วเขาสเู สนทาง
สสู งั คมสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
5 ธันวาคม 2551

คำนำ

เสนทางการพัฒนาจังหวัดระยองที่ผานมาตั้งแตแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝง
ทะเลตะวันออก ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 จนกระทั่งแผนแมบทอุตสาหกรรม
ปโตรเคมีระยะที่ 3 ในปจจุบัน ไดกอใหเกิดการพัฒนาดานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญที่สุดของประเทศไทย ซึ่งนำเอาการเปลี่ยนแปลงอยางสิ้นเชิงทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดลอม และฐานทรัพยากรมาสจู งั หวัดระยอง
การเปลี่ยนแปลงปจจัยตางๆ เหลานี้ ลวนมีความเกี่ยวของและสงผล
ตอสุขภาพของประชาชนในจังหวัดระยอง ดังความหมายของสุขภาพ ตาม
พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ทีร่ ะบุวา
"ภาวะของมนุษยทสี่ มบูรณทงั้ ทางกาย ทางจิต ทางปญญา และทางสังคม
เชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล"
เอกสาร "อนาคตระยอง เสนทางสูสังคมสุขภาพ" นี้ เปนผลสรุปของ
กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
กรณีผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมทีม่ าบตาพุดและจังหวัดระยอง ซึง่ เกิด
ขึน้ จากการใชสทิ ธิของชาวมาบตาพุดตามพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแหงชาติ พ.ศ.
2550 เพื่อใหเกิดกระบวนการใชความรูและการแลกเปลีย่ นเรียนรู รวมกับการ
พัฒนาศักยภาพชุมชน ในการแกไขปญหาผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
และสรางแนวทางการพัฒนาในอนาคตเพื่อสุขภาพของประชาชน
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กระบวนการดังกลาวครอบคลุมชวงเวลาตั้งแตเดือนมิถุนายน 2550 ถึง
เดือนกรกฎาคม 2551 ประกอบดวยการศึกษาวิจยั และกิจกรรมการแลกเปลีย่ น
เรียนรตู า งๆ จำนวนมาก ทัง้ การสัมภาษณ การแลกเปลีย่ นขอมูลในพืน้ ที่ การพูด
คุยกลมุ ยอย การจัดเวทียอ ยโดยกระจายไปในพืน้ ทีต่ า งๆ ทัว่ จังหวัดระยองรวม
11 ครัง้ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน 2 ครัง้ การสือ่ สารสาธารณะใน
ชองทางตางๆ และการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นรวม 4 ครัง้ รวมทัง้
การเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิ เปนที่ปรึกษาและใหขอเสนอแนะตอกระบวนการ
ทัง้ หมด
ทางคณะผูจัดทำ หวังวาความรวมแรงรวมใจและรวมพลังปญญาใน
กระบวนการสมัชชาสุขภาพฯ ทีผ่ า นมาของภาคสวนตางๆ ในสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งชาวระยองทุกทาน จะเปนความหวังและแรงสนับสนุนอยางตอเนื่อง
สำหรับการเรียนรแู ละการขับเคลือ่ นเสนทางการพัฒนาจังหวัดระยองทีจ่ ะสราง
สุขภาพของประชาชนและสังคมตอไป
มูลนิธนิ โยบายสุขภาวะ
21 กรกฎาคม 2551

สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
บทที่ 1 ความเปนมาและกรอบแนวคิด
'ระยอง' หนึง่ เพชรเม็ดงามแหงภาคตะวันออก
ประวัติศาสตรของระยอง
ระยองในวันวาน : เศรษฐกิจสามขา
ความเปนมาของแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก
แผนพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝง ทะเลตะวันออกระยะที่ 1 (พ.ศ. 2524-2537)
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝง ทะเลตะวันออก
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2524-2537)
แผนพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝง ทะเลตะวันออก ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2538-2548)
ความเปนมาของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ในพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแหงชาติ พ.ศ.2550
ความเปนมาของสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น กรณีผลกระทบ
จากการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดและจังหวัดระยอง
กระบวนการสมัชชาสุขภาพ
ปจจัยกำหนดสุขภาพ: กรณีทางเลือกอนาคตการพัฒนาระยอง
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มติการประชุม

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ครัง้ ที่ 4/2551
วันศุกรที่ 1 สิงหาคม 2551 เวลา 9.30 น.
ณ หอง 301 ชัน้ 3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ครัง้ ที่ 4 ของป 2551 มีสาระ
สำคัญ มีมติตอ ขอเสนอเชิงนโยบายการแกไขปญหาผลกระทบตอสุขภาพ : กรณี
ผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพืน้ ทีม่ าบตาพุดและพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง ดังนี้
1. เห็นชอบขอเสนอเชิงนโยบายการแกไขปญหาผลกระทบตอสุขภาพ :
กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพืน้ ทีม่ าบตาพุดและพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง โดย
รับขอสังเกตของที่ประชุมไปปรับปรุง
2. เห็นชอบใหเสนอขอเสนอเชิงนโยบายตอคณะรัฐมนตรีเพือ่ ใหความเห็น
ชอบใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของรับไปพิจารณาดำเนินการตอไป ทัง้ 5 ขอ ไดแก
2.1 เสนอใหรัฐ บาลทบทวนและปรับแนวทางการพั ฒ นาจังหวัด
ระยอง โดยจัดตัง้ คณะกรรมการจากทุกภาคสวน วางและจัดทำ
ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยอง
ฉบับใหม ปรับปรุงระบบการจัดการทรัพยากรน้ำใหม พิจารณา
ปรั บ ปรุ ง ระบบและมาตรการทางการคลั ง และจั ด ตั้ ง กองทุ น
สิ่งแวดลอมในพื้นที่จังหวัดระยอง จัดใหมีระบบและกลไกการ
ปองกันและแกไขปญหาทางสังคม โดยเฉพาะปญหาเด็กและ
เยาวชน และจัดใหมีบริการทางสังคม ซึ่งเปนความจำเปนขั้น
พืน้ ฐานอยางเพียงพอ โดยสนับสนุนการมีสว นรวมของประชาชน
ในพืน้ ทีใ่ นทุกขัน้ ตอน
2.2 ใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเปดเผยขอมูลผลกระทบทาง
สุขภาพจากอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในพืน้ ทีม่ าบตาพุดและอำเภอ
บานฉาง รวมถึงเผยแพรวธิ ปี อ งกันผลกระทบและวิธกี ารสรางเสริม
สุขภาพในภาวะมลพิษใหประชาชนทราบอยางทัว่ ถึง โดยเร็วและ
ตอเนื่อง

2.3 เสนอให ห น ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ งจั ด ทำแผนและกฎการ
ปฏิบตั กิ าร สำหรับปองกันและบรรเทาอุบตั ภิ ยั จากอุตสาหกรรม
และการจัดทำแผนปองกันและบรรเทาอุบัติภัยสารเคมีระดับ
จังหวัดโดยใหความสำคัญกับการมีสว นรวมขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่ องคกรและประชาชนในพืน้ ที่
2.4 เสนอให คสช. พิจารณาสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลไกกลาง
ในการดำเนินงาน และความเขมแข็งของภาคประชาชน ไดแก
การศึกษาแนวทางในการจัดตั้งกลไกผูตรวจการสำหรับการ
ปองกันและแกไขผลกระทบทางสุขภาพ การจัดตั้งศูนยขอมูล
สิ่งแวดลอมและสุขภาพของภาคประชาชน และสนับสนุนภาค
ประชาสังคมจังหวัดระยองติดตามความเคลือ่ นไหวทางนโยบาย
โดยใชกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ที่
2.5 เสนอใหรฐั บาลชะลอการขยายและกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม
ใหมในพืน้ ทีม่ าบตาพุดและบานฉาง ในระหวางการทบทวนและ
ปรับแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยอง โดยใหมกี ารกำหนดแนว
ทางและกระบวนการตัดสินใจในการใหอนุมตั /ิ อนุญาต/ใหความ
เห็นชอบการขยายโรงงานอุตสาหกรรมใหม ใหเปนไปตามมาตรา
67 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
3. เห็นชอบใหแตงตัง้ คณะกรรมการศึกษา สนับสนุน และติดตามผลการ
ดำเนินงานตามขอเสนอของ คสช. เพือ่ รายงานให คสช. ทราบ พรอมทัง้ เปดเผย
ใหสาธารณชนไดทราบโดยมีทา นผหู ญิง ดร.สุธาวัลย เสถียรไทย ประธานสถาบัน
ธรรมรัฐเพือ่ การพัฒนาสังคมและสิง่ แวดลอม เปนประธาน
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
โทร. 0 2590 2309 / โทรสาร 0 2590 2311
Homepage: www.nationalhealth.or.th
1 ส.ค. 51
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บทสรุปผูบริหาร

จังหวัดระยองในอดีตเปนเมืองที่อุดมสมบูรณ ทั้งการเกษตร การประมง
ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ จนในชวงทศวรรษที่ 2520 ซึง่ รัฐบาล
กำหนดแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกระยะที่ 1 (พ.ศ.2524 - 2537)
ตอเนือ่ งมาสรู ะยะที่ 2 (พ.ศ.2538 - 2548) สงผลใหเสนทางการพัฒนาของจังหวัด
ระยอง มุงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ ไดแก การกลั่นน้ำมันและ
กาซธรรมชาติ ปโตรเคมี เหล็ก และโรงไฟฟาขนาดใหญ
ตลอดชวงเวลาที่ผานมาการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญดังกลาว
กอใหเกิดปญหาผลกระทบตอประชาชนในหลายดาน ตัวอยางเชน ปญหามลพิษ
ทางอากาศ ทางน้ำ และขยะของเสียอันตราย จนทำใหเกิดการยายโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคารออกจากพืน้ ทีเ่ ดิม รวมทัง้ ปญหาอุบตั ภิ ยั สารเคมี ปญหา
การกัดเซาะชายฝง และปญหาทีเ่ กิดจากแรงงานอพยพ เปนตน ดังรายละเอียด
ทีแ่ สดงในตารางที่ 1
ในปจจุบนั การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญทจี่ งั หวัดระยอง เปนไปตาม
แผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 (พ.ศ.2547 - 2561) ซึง่ กอใหเกิดการ
ขยายพืน้ ทีน่ คิ มอุตสาหกรรมตางๆ การขยายโรงงานปโตรเคมีและอุตสาหกรรม
ขนาดใหญอนื่ ๆ โดยเฉพาะในพืน้ ทีม่ าบตาพุด อำเภอเมือง อำเภอบานฉาง และ
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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อำเภอปลวกแดง โดยไมมีคณะกรรมการหรือกลไกใดๆ โดยเฉพาะสำหรับ
พิจารณาการพัฒนาโดยภาพรวม
ประชาชนในพืน้ ทีม่ าบตาพุดและจังหวัดระยอง จึงขอใชสทิ ธิตามพระราช
บัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 และนำมาสูกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น ซึ่งประกอบดวยการศึกษาวิจัยและการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ การลงพืน้ ทีพ่ ดู คุยกลมุ ยอยและการจัดเวทียอ ย การสำรวจความคิดเห็น
ของประชาชน การสือ่ สารสาธารณะผานชองทางและสือ่ ตางๆ เพือ่ นำมาสกู าร
จัดเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 3 ครัง้ โดยมีคณะกรรมการทีป่ รึกษา 5 ทาน
ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในแตละชวงของกระบวนการ
ผลจากกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พบวา
1. ปจจัยกำหนดสุขภาพของชาวระยอง ประกอบดวย ปจจัยดานสิง่ แวดลอม
ดานทรัพยากร ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ ซึง่ แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ผานมาจนกระทั่งในปจจุบัน ไดกอผลกระทบทางลบอยางรุนแรงตอปจจัย
กำหนดสุขภาพทัง้ 4 ดานโดย
• ในดานสิง่ แวดลอม ชาวระยองโดยเฉพาะในพืน้ ทีม่ าบตาพุดกำลังเผชิญ
กับปญหามลพิษรุนแรง ทัง้ มลพิษทางอากาศเชน สารอินทรียร ะเหยกอ
มะเร็ง มลพิษทางน้ำ เชน น้ำใตดินไมสามารถใชประโยชนได รวมถึง
ปญหาอุบัติภัยสารเคมีและการลักลอบทิ้งกากของเสียดวยอีกดวย
• ในดานทรัพยากร ชาวระยองกำลังเผชิญปญหาการขาดแคลนน้ำ และ
ปญหาความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทสี่ ำคัญ ทัง้ ทรัพยากร
น้ำ ทรัพยากรประมง และทรัพยากรชายฝง
• ในดานสังคม ปญหาที่สำคัญของะยองในขณะนี้คือ ปญหาประชากร
แฝง ปญหาการขาดความเขมแข็งของชุมชนและครอบครัว ปญหาการ
ติดเชือ้ HIV และปญหาเด็กและเยาวชนในหลายดานทัง้ ทางพฤติกรรม
เสีย่ ง การลวงละเมิดทางเพศ และปญหายาเสพติด
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• ในดานเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจอยางกาวกระโดดของระยองที่
ผานมาเปนการเติบโตแบบไรสมดุล ทำใหระบบเศรษฐกิจสามขาของ
ระยองในอดีตกลายเปนเศรษฐกิจขาเดียว และมีระบบการคลังทีไ่ มเอือ้
ใหเกิดการลงทุนทางสังคมในจังหวัดระยอง ดังนัน้ การพัฒนาทีผ่ า นมา
จึงไมเอื้อใหเกิดความเขมแข็งทางเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนไดอยาง
แทจริง
2. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ครอบคลุมทัว่ ทัง้ จังหวัดระยอง
พบวา แนวทางการพัฒนาในอนาคตที่ประชาชนมุงหวังไดแก 1) การปลอด
จากมลพิษอุตสาหกรรม 2) การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 3) ความ
สัมพันธทางสังคมแบบไปมาหาสูกัน 4) การทองเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานการ
อนุรกั ษทรัพยากร และ 5) การประยุกตภมู ปิ ญ
 ญาทองถิน่ สำหรับการพัฒนาใน
อนาคต หรือเรียกแนวทางนีว้ า เปนทางเลือกการพัฒนาตามวิสยั ทัศนการพัฒนา
ของชาวระยองดังกลาว
3. จังหวัดระยอง ยังมีศกั ยภาพและมีทนุ ทางสังคมอยมู าก สำหรับทางเลือก
การพัฒนาอื่นๆ ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนการพัฒนาของชาวระยอง และสราง
ผลกระทบทางบวกตอปจจัยกำหนดสุขภาพของชาวระยอง
สำหรับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ของทางเลือกอนาคตการพัฒนา
จังหวัดระยอง พบวา
1. การพัฒนาตามแนวทางของภาครัฐในปจจุบนั จะยิง่ สรางผลกระทบ
ทางลบตอปจจัยกำหนดสุขภาพของชาวระยองใหรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากจะ
ทำใหเกิดการปลอยมลพิษอยางตอเนื่อง ทำใหเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติภัย
ทำใหเกิดแรงกดดันในการใชและการแยงชิงทรัพยากร การมีปญหาทางสังคม
เรื้อรัง และความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจจะขยายตัวเพิ่มขึ้น ถึงแมวาภาครัฐ

อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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จะมีการดำเนินการปองกันดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบางแลว
ก็ตาม ก็จะสามารถปองกันปญหาเหลานีไ้ ดเพียงบางสวนเทานัน้ ในขณะทีป่ จ จัย
ดานสังคมและดานเศรษฐกิจ ภาครัฐมีการดำเนินการนอยมาก ดังนัน้ จึงยังคง
จะเกิดผลกระทบทางลบอยางรุนแรง
2. แนวทางการพั ฒ นาตามวิ สั ย ทั ศ น ก ารพั ฒ นาของชาวระยอง
จะสรางผลกระทบทางบวกตอปจจัยกำหนดสุขภาพทัง้ 4 ดาน ดีกวาการพัฒนา
ตามแนวทางของภาครัฐอยางชัดเจน เนือ่ งจากแนวทางในการปลอดจากมลพิษ
อุตสาหกรรม โดยการหยุดขยายโรงงานปโตรเคมีและโรงไฟฟาจะลดแรงกดดัน
ทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สวนการอนุรักษธรรมชาติจะชวย
ลดแรงกดดันทางทรัพยากรธรรมชาติ และการสรางความสัมพันธทางสังคมแบบ
ไปมาหาสกู นั ก็จะชวยเพิม่ ความเขมแข็งในสังคม และการพัฒนาการเกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงก็จะชวยลดความเหลือ่ มล้ำทางเศรษฐกิจ และสังคม
ลงไดเชนกัน
ดังนัน้ หากพิจารณาจากมุมมองทางสุขภาพ การพัฒนาตามวิสยั ทัศนการ
พัฒนาของชาวระยอง จะเปนผลดีตอสุขภาพของชาวระยองมากกวาการ
พัฒนาตามแนวทางของภาครัฐในปจจุบนั อยางชัดเจน

2525-2535 • ระยอง อุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ
ระบบเศรษฐกิจมีความสมดุล
• โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
ตะวันออก
• เปดโรงแยกกาซธรรมชาติ
• เปดนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
• จัดทำผังเมืองในป 2531 แลวจัดทำ
อีกครัง้ ในป 2534 โดยขยายพืน้ ที่
อุตสาหกรรมไปติดกับเขตชุมชน
2536-2540 • วางแผนตอเนื่องเขาสูแผนพัฒนา
•
ชายฝง ทะเลตะวันออกระยะที่ 2
• สรางโรงงานเพิ่มขึ้นจำนวนมาก
• สรางโรงกลั่นน้ำมันในพื้นที่กันชน
ระหวางอุตสาหกรรมกับชุมชน โดยอยู
ติดกับโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
2541-2545 • แผนพัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก •
ระยะที่ 2

ป

อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ

วิกฤตกรณีนกั เรียนนับรอยคน ลมปวย
จากกลิ่นเหม็นที่โรงเรียนมาบตาพุด
พันพิทยาคาร

ชาวบาน ครู นักเรียน พระ เริม่ รองเรียน
ปญหาผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ

ปญหาสิง่ แวดลอม 6 โรง

• หยุดโรงงานชั่วคราวเพื่อปรับปรุงแกไข

ตารางที่ 1 ลำดับเหตุการณ ปญหามลพิษและการแกไขปญหา
กรณีการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดและจังหวัดระยอง
แผน/กิจกรรมการพัฒนา
ปญหามลพิษ
การแกไขปญหา
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แผน/กิจกรรมการพัฒนา
• การวิจยั ของ กระทรวงสาธารณสุข

ปญหามลพิษ
• รัฐมนตรีและหนวยราชการ เรงแกไข

การแกไขปญหา

กรมสงเสริมคุณภาพสิง่ แวดลอม ฯลฯ
ปญหามลพิษ
ยืนยันการพบสารอินทรียระเหยกอมะเร็ง • ยายโรงเรียนมาบตาพุดฯ ไปสพู นื้ ทีใ่ หม
ในพื้นที่
หางจากเดิม 5 กม. โดยใชงบประมาณ
• การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณี
ของเทศบาลสรางโรงเรียนใหม
แผนพัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก
• การตัง้ คณะกรรมการดมกลิน่
• การติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้ง
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
• คณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ มี
มติใหประเมินศักยภาพการรองรับ
มลพิษของพื้นที่
2545-2547 • จัดทำผังเมืองป 2546 โดยขยายพืน้ ที่ • การตรวจสอบสารอินทรียระเหยโดย
• การประเมินศักยภาพการรองรับ
อุตสาหกรรมไปทับซอนกับหลายชุมชน กรีนพีซและเครือขายองคกรเอกชน
มลพิษ ยังไมสามารถสรุปได
และขยายไปสูเขตอำเภอบานฉาง
พบสารอินทรียร ะเหยกอมะเร็ง 6 ชนิด • ชาวบานรองเรียนหนวยงานตางๆ ให
• กอสรางและดำเนินการโรงไฟฟา
มีคาสูงกวามาตรฐานของสหรัฐอเมริกา
แกไขปญหาผลกระทบ
ถานหินบีแอลซีพี
• วางแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมี
ระยะที่ 3

2541-2545 • การขยายอุตสาหกรรมเขาไปสูพื้นที่
ตอนใน โดยเฉพาะอำเภอปลวกแดง
(ตอ)

ป
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ปญหามลพิษ

การแกไขปญหา

อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ

•

•
•

•

โดยกรมควบคุมมลพิษ พบสารอินทรีย
ระเหยกอมะเร็ง 19 ชนิด มีคา สูงกวา
•
มาตรฐานของสหรัฐอเมริกา
วิกฤตกรณีการขาดแคลนน้ำในระยองและ
ภาคตะวันออก
• การศึกษาที่สะทอนปญหาผลกระทบทั้ง •
สิง่ แวดลอมและสุขภาพ ทัง้ สถาบันมะเร็ง
แหงชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัย •
ศิลปากร และกรมควบคุมโรค

การผลักดันใหประกาศเขตควบคุม
มลพิษโดยภาคประชาสังคม
รัฐบาลไมประกาศเขตควบคุมมลพิษ
แตดำเนินมาตรการอืน่ ๆ แทน
คณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ มี
มติใหเก็บขอมูลเพิ่มเติมสำหรับการ
ประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษ
สือ่ มวลชน นำเสนอขาวอยางตอเนือ่ ง
กำหนดคาเฝาระวังเฉลี่ยรายปสาร
อินทรียร ะเหยกอมะเร็ง 9 ชนิด
กระบวนการสมัชชาสุขภาพและการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

โดยเนนมาตรการระยะสั้น
เครือขายประชาชนภาคตะวันออก
ดำเนินการแกปญหาวิกฤตน้ำ

• การตรวจพบสารอินทรียระเหยกอมะเร็ง • รัฐบาลเรงแกปญหาการขาดแคลนน้ำ

บานฉาง เพือ่ อนุญาตอุตสาหกรรม
ปโตรเคมีขั้นตน
• อนุมัติโครงการอุตสาหกรรมปโตรเคมี
•
โรงไฟฟา และอืน่ ๆ

• แกไขขอกำหนดในผังเมืองอำเภอ

แผน/กิจกรรมการพัฒนา

2549-2550 • อนุมตั ิ กอสราง และดำเนินการ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ

2548

ป

20

2551

2549-2550
(ตอ)

ป

แผน/กิจกรรมการพัฒนา

การแกไขปญหา

•

•

ถานหินไออารพีซี
ฟองคดีตอ ศาลปกครอง ให
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ประกาศเขตควบคุมมลพิษ
ขอเสนอของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ตอรัฐบาล
ขอเสนอของสมัชชาสุขภาพฯ ผานการ
เห็นชอบของคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ เพือ่ นำเสนอตอรัฐบาล
การประเมินศักยภาพการรองรับ
มลพิษ ยังไมสามารถสรุปได

• ประชาชนคัดคานโครงการโรงไฟฟา

พบปญหาสารอินทรียระเหยกอมะเร็งใน
•
อากาศและน้ำบอตื้น
• การตรวจวัดของกรมควบคุมโรค
พบปญหาสารอินทรียระเหยกอมะเร็งใน
•
ปสสาวะของประชาชน

• การตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ

ปญหามลพิษ
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ขอเสนอแนะทางนโยบาย
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการระดมความคิดเห็นโดยกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพในจังหวัดระยองที่ผานมา รวมกับการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ ทำใหไดขอ เสนอแนะทางนโยบาย 14 ประเด็นดังตอไปนี้
1. ดวยสถานการณความเสีย่ งทางสิง่ แวดลอมและสังคม และภาวะความ
เจ็บปวยของชาวระยองที่รุนแรงในปจจุบัน ทั้งโรคทางกาย ภาวะทางจิต และ
ปญหาทางสังคม ดังนัน้ การกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยอง จะตอง
ใหความสำคัญกับมิตทิ างสุขภาพมากขึน้ และนาจะมีความสำคัญเทาเทียมหรือ
มากกวามิตทิ างเศรษฐกิจ เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจอยางรวดเร็วตลอด 25 ป
ทีผ่ า นมา ก็มไิ ดมสี ว นชวยใหคณ
ุ ภาพชีวติ ของชาวระยองดีขนึ้ อยางทีค่ วรจะเปน
ดังนัน้ คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติจงึ ควรสนับสนุนใหรฐั บาลและหนวยงาน
ตางๆ พัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อตอการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนชาว
จังหวัดระยอง โดยครอบคลุมนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดลอม และสุขภาพ ทัง้ นี้ ตามหนาทีแ่ ละอำนาจของคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ ในมาตรา 25 (4) ของพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ซึง่
ระบุไววา
"….(4) จัดใหมี หรือสงเสริม สนับสนุนใหมกี ระบวนการในการพัฒนา
นโยบายและยุทธศาสตรดา นสุขภาพเพือ่ ใหเกิดการดำเนินงานอยางตอเนือ่ ง
และมีสวนรวมจากทุกฝาย…."
2. คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติควรเสนอและสนับสนุนใหรัฐบาล
โดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน และทางจังหวัดระยองเอง
มีการทบทวนและปรับแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยอง เนื่องจากในปจจุบัน
แนวทางการพัฒนาของรัฐบาลที่เนนการขยายอุตสาหกรรมตามแผนแมบท
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อุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 นั้น ขัดแยงกับวิสัยทัศนการพัฒนาของชาว
ระยอง ทั้งยังไมมีคณะกรรมการหรือกลไกใดๆ ที่จะมาทำหนาที่วิเคราะหและ
พิจารณาแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองโดยภาพรวม ดังนัน้ คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติจึงควรดำเนินการตามหนาที่และอำนาจของคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ ในมาตรา 25 (4) ของพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.
2550 จัดตั้งคณะกรรมการ อันประกอบดวย 5 ภาคสวน ไดแก ภาครัฐ (เชน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จังหวัดระยอง
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม กระทรวงสาธารณสุข เปนตน) ภาคองคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เพื่อ
พิจารณาทบทวนแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองในปจจุบนั และเสนอแนวทาง
การพัฒนาจังหวัดระยองที่เอื้อตอสุขภาพ ทั้งการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ นอกจากนีจ้ ะตองสนับสนุน
ใหคณะกรรมการดังกลาว ไดเขารวมและสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา
จังหวัดระยอง ซึ่งกำลังจะตองจัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 รวมถึงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาจังหวัดระยองเชน แผนพัฒนาภาค หรือแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3
3. ใหกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ทำการวางและ
จัดทำผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยองฉบับใหม
เนือ่ งจากผังเมืองรวมฯ ฉบับลาสุด (ฉบับ พ.ศ.2546) หมดระยะเวลาการใชบงั คับ
แลว และสามารถขยายระยะเวลาการใชบังคับไดอีกไมเกิน 2 ป ทั้งนี้ จะตอง
ทบทวนการประกาศพืน้ ทีส่ มี ว งซึง่ เปนพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรมทีป่ ระกาศใชทบั ซอนกับ
พืน้ ทีช่ มุ ชนในปจจุบนั และตองกำหนดใหมพี นื้ ทีก่ นั ชน (Buffer Zone) สำหรับ
พืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรมทุกสวน อันจะเปนการปองกันไมใหผลกระทบทางสุขภาพจาก
ภาวะมลพิษและความเสี่ยงตออุบัติภัยลุกลามออกไป โดยเฉพาะในเขตพื้นที่
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มาบตาพุด และอำเภอบานฉาง โดยสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนใน
พืน้ ทีใ่ นทุกขัน้ ตอนของการวางผังเมืองตามมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย รวมถึงการเสนอแกไขพระราชบัญญัตผิ งั เมือง เพือ่ ใหมกี ารปรับ
สัดสวนของคณะกรรมการผังเมือง โดย ก) ใหมผี แู ทนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และภาคประชาสังคม ข) ใหกระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมการ
ผังเมืองมีการถายโอนการกระจายอำนาจมาสทู อ งถิน่ มากขึน้ ค) ใหกระบวนการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการผังเมืองมีความโปรงใส โดยคณะกรรรมการผังเมือง
ตองทำบันทึกเหตุผลการตัดสินใจของกรรมการแตละคนและมีการเปดเผยบัญชี
ทรัพยสนิ ของตนตอสาธารณะ
4. เนื่องจากทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดระยองมีแนวโนมที่จะขาดแคลน
ในอนาคตอันใกล ขณะที่การจัดการทรัพยากรน้ำระหวางภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมยังพบความไมเปนธรรมในการจัดสรรน้ำในหลายกรณี ปญหา
เรื่องการขาดแคลนน้ำและการแยงชิงน้ำจึงเปนปญหาที่มีแนวโนมรุนแรงขึ้น
ในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติจึงควรเสนอใหหนวยงานที่
เกี่ยวของเชน กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน และบมจ. อีสตวอเตอร
ปรับปรุงระบบการจัดการทรัพยากรน้ำใหม โดย
4.1 ต อ งยอมรั บ และเพิ่ ม บทบาทและอำนาจในการจั ด การของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการลมุ น้ำใหมากขึน้
4.2 ตองยอมรับและเพิ่มบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
จัดการน้ำอยางเปนรูปธรรม
4.3 ต อ งมี ก ารจั ด การและเผยแพร อ งค ค วามรู แ ละระบบข อ มู ล น้ำ ใน
ภาพรวมของจังหวัดระยองและภาคตะวันออก เพื่อใหประชาชน
สามารถติดตามการจัดการน้ำในพืน้ ทีไ่ ดโดยงายและทันทวงที
4.4 ตองเรงแกปญหามลพิษทางน้ำที่พบในพื้นที่มาบตาพุด ทั้งมลพิษที่
ปนเปอ นในน้ำฝน น้ำผิวดิน น้ำใตดนิ และน้ำทะเล
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4.5 ตองมีการนำมาตรการการจัดการดานความตองการใช (Demand
Side Management) รวมถึงมาตรการราคา มาประยุกตใชอยาง
จริ ง จั ง เพื่ อ ลดความต อ งการใช น้ำ ที่ ไ ม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของภาค
อุตสาหกรรมลง
4.6 ตองแบงสรรผลประโยชนจากการขายน้ำในพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง ใหแก
องคการปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ และจัดสรรงบประมาณ
สวนหนึง่ เพือ่ จัดตัง้ กองทุนเพือ่ การอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ที่
ลมุ น้ำ ตัง้ แตตน น้ำจนถึงปลายน้ำ
5. เนื่องจากปญหาความบกพรองในการจัดเก็บภาษีและการจัดสรร
งบประมาณในปจจุบัน ทำใหจังหวัดระยองไมสามารถจัดเก็บภาษีและนำมา
พั ฒ นาบริ ก ารพื้ น ฐานและการลงทุ น ทางสั ง คม และการปกป อ งคุ ม ครอง
สิ่งแวดลอมและสุขภาพไดอยางที่ควรจะเปน ดังนั้น คณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติจงึ ควรเสนอใหหนวยงานรัฐทีเ่ กีย่ วของไดแก กระทรวงการคลัง กระทรวง
อุ ต สาหกรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดลอม รวมกันพิจารณาปรับปรุงระบบและมาตรการทางการคลัง โดย
5.1 ใหโรงงานและภาคธุรกิจทีด่ ำเนินการอยใู นจังหวัดระยองตองเสียภาษี
ที่เกี่ยวของในจังหวัดระยอง
5.2 ทบทวนการใหสทิ ธิพเิ ศษทางภาษีสำหรับโรงงานใหมในจังหวัดระยอง
เนื่องจากขณะนี้โรงงานในจังหวัดระยองเกิดขึ้นเปนจำนวนมากแลว
และสาธารณูปโภคพืน้ ฐานของจังหวัดระยองก็มคี วามสมบูรณพรอม
เชนกัน
5.3 ใหมกี ารนำระบบและมาตรการทางภาษีสงิ่ แวดลอมมาบังคับใชอยาง
จริงจัง โดยการจัดตัง้ กองทุนสิง่ แวดลอมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง เพือ่ ให
จังหวัดระยองมีทรัพยากรที่เพียงพอในการจัดหาบริการสาธารณะ
การฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม และในการพัฒนาตาม
วิสัยทัศนของชาวระยอง
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5.4 การจัดสรรงบประมาณในการลงทุนทางสังคม ตองเปดโอกาสใหภาค
ประชาสังคมเขามีสวนรวมในการจัดสรรงบประมาณ และระดมทุน
และทรัพยากรเพือ่ การฟน ฟูทนุ ทางสังคมในจังหวัดระยองรวมกัน
5.5 ควรทบทวนแนวทางการจัดตั้งและการใชประโยชนจากเงินกองทุน
พัฒนาชุมชนตางๆ ที่จัดตั้งขึ้นโดยภาคอุตสาหกรรมและโรงไฟฟา
เพราะประสบการณที่ผานมา ไดทำใหเกิดความแตกแยกภายใน
ชุมชน และยังมีการใชเงินทีข่ าดประสิทธิภาพ
6. ในระหวางที่รัฐบาลและหนวยงานตางๆ ดำเนินการทบทวนและปรับ
แนวทางการพัฒนาจังหวัดระยอง (ตามขอ 2) การวางและจัดทำผังเมืองรวม
บริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยองฉบับใหม (ตามขอ 3) และการ
ปรับระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ (ตามขอ 4) รัฐบาลควรชะลอการขยาย
และการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมใหมในพื้นที่มาบตาพุดและบานฉาง โดย
หนวยงานรัฐทีเ่ กีย่ วของ เชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ควรพิจารณายังไมใหอนุมตั ิ อนุญาต
หรือยังไมใหความเห็นชอบในการขยายโรงงานอุตสาหกรรมไวกอ น โดยจะตอง
วางแนวทางและกระบวนการตัดสินใจในการใหอนุมตั /ิ อนุญาต/ใหความเห็นชอบ
เสียใหม ใหเปนไปตามมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ซึง่ จะตองมี ก) การประเมินผลกระทบทางสิง่ แวดลอมและสุขภาพ ข) การรับฟง
ความคิดเห็นของผมู สี ว นเกีย่ วของ และ ค) การใหความคิดเห็นขององคกรอิสระ
ดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ กอนการดำเนินการ ทั้งนี้
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพจะตองเปนกระบวนการที่
โปรงใส และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสว นรวมอยางแทจริง อยางนอยทีส่ ดุ
ในการกำหนดประเด็นการศึกษา (Public scoping) และในการมีสว นศึกษาและ
เสนอรายงานการประเมินผลกระทบของตนเองประกอบการพิจารณา และใน
การทบทวนรางรายงาน (Public review) กอนที่จะมีการใหความเห็นชอบตอ
รางรายงานดังกลาว
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7. คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ควรเสนอและสนับสนุนใหหนวยงาน
ของรัฐทีเ่ กีย่ วของเชน การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมโรค กรมอนามัย รวมกันดำเนินการเปดเผยขอมูลผลกระทบทาง
สุขภาพจากอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในพืน้ ทีม่ าบตาพุดและอำเภอ
บานฉาง เชน รางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม การประเมิน
ศักยภาพการรองรับมลพิษ รายงานการวิเคราะหความเสีย่ งจากอันตรายทีอ่ าจ
เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ทำเนียบการปลดปลอยและเคลื่อนยาย
มลพิษ แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนตน รวมถึงตองเผยแพรวิธี
ปองกันผลกระทบและวิธีการสรางเสริมสุขภาพในภาวะมลพิษใหประชาชน
ทราบอยางทั่วถึง โดยเร็ว และตอเนื่อง ทั้งนี้ โดยใหสำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ และกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนผูประสานงานกัน
เพือ่ ใหเปนไปตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550
8. คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ควรเสนอแนะใหหนวยงานของรัฐที่
เกีย่ วของไดแก การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ และ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำแผนและกฎการปฏิบตั กิ าร (Rules of
Engagement) สำหรับปองกันและบรรเทาอุบตั ภิ ยั จากอุตสาหกรรม โดยมีการ
เปดเผยขอมูลความเสี่ยงของสารเคมีตางๆ ที่ใชในอุตสาหกรรมในแตละพื้นที่
ใหประชาชนรับรแู ละเขาใจ และตองใหความสำคัญกับการมีสว นรวมขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ สหภาพแรงงานหรือองคกรของพนักงาน องคกรสาธารณ
กุศล และประชาชนในพืน้ ที่ ในการจัดทำแผนปองกันและบรรเทาอุบตั ภิ ยั สารเคมี
ระดับจังหวัด ตามมาตรา 16 และมาตรา 17 ของพระราชบัญญัตปิ อ งกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และการมีสว นรวมในการฝกซอมปฏิบตั กิ ารตาม
แผนฯ และกฎการปฏิบัติการอยางทั่วถึงและสม่ำเสมอ เนื่องจากในปจจุบัน
ประชาชนในพื้นที่จำนวนมากยังไมมีโอกาสในการเขารวมกำหนดแผนและ
ฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาอุบัติภัย
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9. เนือ่ งจากในปจจุบนั ไมมกี ลไกใดๆ ทีเ่ ปนอิสระ และมีบทบาทหนาทีเ่ ฉพาะ
สำหรับติดตามตรวจสอบผลของการแกไขปญหาผลกระทบจากอุตสาหกรรม
และจัดการความขัดแยงดวยสันติวธิ ี ดังนัน้ คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติจงึ
ควรสนับสนุนใหมกี ารศึกษาและแสวงหาแนวทางในการจัดตัง้ กลไกผตู รวจการ
สำหรับการปองกันและแกไขผลกระทบทางสุขภาพ โดยเปนองคกรกลาง หรือ
เปนองคกรกึง่ ตุลาการ ทีไ่ ดรบั การยอมรับจากทัง้ 5 ภาคสวน ไดแก ภาครัฐ ภาค
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม
และเปนองคกรที่มีความเปนอิสระ ทำหนาที่วิเคราะห ตรวจสอบ และเปดเผย
ขอมูลกับประชาชน และมีอำนาจตรวจสอบและถวงดุลหนวยงานตางๆ ของ
ภาครัฐทีร่ บั ผิดชอบแกไขปญหาผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมถึง
ใหขอเสนอแนะตอรัฐบาลและหนวยงานตางๆ ทั้งนี้ เพื่อใหการแกไขปญหามี
ประสิทธิภาพ ทันทวงที และครอบคลุมทุกประเด็นปญหา และเพือ่ สนับสนุนการ
จัดการความขัดแยงดวยสันติวธิ ี โดยควรผนวกเขาไวเปนสวนหนึง่ ในการปรับปรุง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
10. ในการปองกันและแกไขปญหาทางสังคม โดยเฉพาะปญหาเด็กและ
เยาวชน หนวยงานทีเ่ กีย่ วของเชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข จำเปน
ตองดำเนินการรวมกับหนวยงานในพืน้ ที่ ทัง้ จังหวัดระยอง องคกรปกครองสวน
ทองถิน่ และองคกรภาคประชาสังคม เพือ่ จัดใหมี
10.1 ระบบเครือขายเฝาระวังเด็กและเยาวชนกลมุ พิเศษ (เชน เด็กขามชาติ
เด็กเรรอน เด็กที่ติดเชื้อเอดส เด็กในสถานพินิจฯ และเด็กแคมป
เปนตน) และระบบการเฝาระวังสือ่ ทีเ่ ปนพิษภัยตอเด็กและเยาวชน
10.2 กลไกสนับสนุนการลงทุนในการพัฒนาพื้นที่ดีและกิจกรรมของเด็ก
และเยาวชน เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
วิทยาการที่เหมาะสม และความรักถิ่นฐานของเด็กและเยาวชนใน
จังหวัดระยอง
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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10.3 การสนับสนุนใหเกิดการลงทุนทางสังคม ทัง้ การลงทุนทางการศึกษา
สุขภาพ สวัสดิการ และวัฒนธรรม โดยจะตองมีการปรับปรุงระบบ
และมาตรการทางการคลังเพือ่ ใหรองรับการเพิม่ การลงทุนทางสังคม
10.4 การฟนฟูวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น และนำวัฒนธรรมและ
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ มาใชเปนแนวทางหลักในการพัฒนาจังหวัดระยอง
ทัง้ นี้ ตามวิสยั ทัศนในการพัฒนาของชาวจังหวัดระยอง
11. เพื่อใหแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองมีความโปรงใสและมีความ
รับผิดชอบตอสังคม สำนักงานคณะกรรมสุขภาพแหงชาติจงึ ควรสนับสนุนใหมี
การจัดตัง้ ศูนยขอ มูลสิง่ แวดลอมและสุขภาพของภาคประชาชน และมีการจัดทำ
รายงานประจำปเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพของประชาชนจังหวัด
ระยองเปนประจำทุกป โดยใหภาคประชาชนเขามามีสว นรวมอยางเต็มที่ รวมถึง
นำขอมูลและขอเสนอแนะในรายงานดังกลาวมาใชในกระบวนการจัดทำแผน
ยุทธศาสตรจงั หวัดและกลมุ จังหวัด ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
12. ใหหนวยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วของเชน การประปาสวนภูมภิ าค กระทรวง
สาธารณสุข ประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ เพือ่ จัดใหมบี ริการทาง
สังคม ซึง่ เปนความจำเปนขัน้ พืน้ ฐานใหกบั ประชาชนอยางเพียงพอ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งระบบบริการทางสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับอนามัยสิ่งแวดลอมและ
อาชีวอนามัย และระบบน้ำประปาในชุมชนมาบตาพุด เพือ่ ไมใหเปนภาระและ
เปนความเสีย่ งทางสุขภาพแกประชาชนผไู ดรบั ผลกระทบ โดยเฉพาะประชาชน
ทีไ่ ดรบั มลพิษและความเจ็บปวยทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการไดรบั มลพิษ และประชาชน
ทีไ่ มสามารถใชน้ำฝนและน้ำจากบอน้ำตืน้ ในการอุปโภคและบริโภคได เนือ่ งจาก
การปนเปอ นของโลหะหนัก
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13. ในการดำเนินการตามขอเสนอแนะเชิงนโยบายตางๆ ขางตน จำเปน
ตองดำเนินการโดยผานกระบวนการตัดสินใจที่โปรงใสและมีสวนรวม ดังนั้น
จึงจำเปนที่จะตองพัฒนาหลักการหรือกรอบแนวทางของกระบวนการตัดสินใจ
ทีโ่ ปรงใส มีสว นรวม และมีธรรมาภิบาล เชน การตัดสินใจทีเ่ กีย่ วของจะตองมี
การแจงกรอบเวลาและทางเลือกในการตัดสินใจใหสาธารณชนทราบลวงหนา
ตองมีชองทางใหประชาชนเสนอความเห็นตอรางการตัดสินใจและตองมีการ
ตอบขอความเห็นดังกลาว ตองมีการบันทึกและนำเสนอเหตุผลในการตัดสินใจ
เพื่อใหสาธารณชนทราบอยางชัดเจน เปนตน และกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนตองมีสว นรวมตัง้ แตเริม่ ตนจนถึงกระบวนการตัดสินใจในขัน้ สุดทาย
14. สิ่งที่สำคัญภายหลังจากการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น และ
การนำเสนอขอเสนอแนะทางนโยบายคือ การพัฒนากระบวนการเรียนรรู ว มกัน
ของสังคมอยางตอเนื่อง โดยคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติควรสนับสนุน
ใหภาคประชาสังคมในจังหวัดระยอง
14.1 ติดตามความเคลื่อนไหวทางนโยบายที่เกี่ยวของอยางใกลชิด และ
เขาไปมีสว นรวมในกระบวนการนโยบายในทุกโอกาสและทุกชองทาง
ที่เปนไปได รวมถึงการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพดาน
ตางๆ โดยผานกระบวนการมีสว นรวมของประชาชนและภาควิชาการ
ในพืน้ ที่
14.2 ใชกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ เปนกลไกในการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอยางตอเนื่อง ตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550
14.3 สนับสนุนการพัฒนาองคความรแู ละขีดความสามารถทีจ่ ำเปนตอการ
ดูแลปญหาผลกระทบทางสิง่ แวดลอมและสุขภาพ เชน การควบคุม
และตรวจสอบมลพิษ การเฝาระวังทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
โดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน
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14.4 จัดใหมกี ระบวนการเรียนรรู ว มกันอยางตอเนือ่ ง โดยขณะนีเ้ ครือขาย
ประชาชนภาคตะวันออกเตรียมจัดตัง้ "มหาวิทยาลัยมาบตาพุด" เพือ่
จัดระบบการเรียนรแู ละการศึกษาสำหรับภาคประชาชนอยางตอเนือ่ ง
นอกจากนี้ ยังควรพิจารณาจัดตัง้ "พิพธิ ภัณฑมลพิษและโรคจากการ
พัฒนา" เพือ่ เปนแหลงศึกษาเรียนรสู ำหรับประชาชนทัว่ ไปตอไป
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บทที่ 1

ระยอง

หนึ่งเพชรเม็ดงามแหงภาคตะวันออก

ทีม่ า: www.huso.buu.ac.th

ภาคตะวันออกของไทยประกอบดวย 8 จังหวัด นับตั้งแต นครนายก
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแกว ทุกจังหวัดลวน
มีประวัตศิ าสตรความเปนมาแตกตางกันไป หากแตมคี วามสัมพันธกนั มาตัง้ แต
อดีตจวบกระทัง่ ปจจุบนั และ 'ระยอง' คือจังหวัดหนึง่ ของภาคตะวันออกทีม่ คี วาม
สำคัญทางภูมศิ าสตร ประวัตศิ าสตร วัฒนธรรม และวิถชี วี ติ ผคู นทีเ่ ปนเอกลักษณ
เฉพาะ ดังคำขวัญประจำจังหวัดทีว่ า
'ผลไมรสล้ำ อุตสาหกรรมกาวหนา น้ำปลารสเด็ด
เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภกู วีเอก'
อุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา - หมเู กาะเสม็ดหรือทีน่ กั ทองเทีย่ วเรียกกัน
จนคนุ ปากวา 'เกาะเสม็ด' นัน้ ไดชอื่ วาเปนเกาะทีม่ หี าดทรายสวยงามเปนอันดับ
ตนๆ ในแหลงทองเทีย่ วทางทะเลของประเทศไทย เหตุเพราะเม็ดทรายทีห่ าดนี้
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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มีลกั ษณะพิเศษ ซึง่ เรียกกันวา 'ทรายแกว' ทีง่ ดงามแวววาวดัง่ ประกายแกวเมือ่
ตองแสงอาทิตย สวนทีม่ าของคำวา 'เสม็ด' อันเปนชือ่ เกาะนัน้ ก็สบื เนือ่ งมาจาก
เกาะแหงนีม้ ตี น เสม็ดขาวและเสม็ดแดง ขึน้ อยเู ปนจำนวนมาก
นอกจากความงดงามของหาดทรายแกวแลว เกาะเสม็ดยังมีความสำคัญ
เกีย่ วของกับวรรณคดีของไทยทีแ่ ตงโดยสุนทรภู เรือ่ ง 'พระอภัยมณี' ซึง่ ชาวบาน
เชือ่ กันวา 'เกาะแกวพิสดาร' ทีอ่ ยใู นเรือ่ งพระอภัยมณีนนั้ ก็คอื เกาะเสม็ดนัน่ เอง
นอกจากเกาะเสม็ด ยังมีแหลงทองเทีย่ วทีน่ า สนใจอืน่ ๆ อีกเชน หาดแสงจันทร
หาดพยูน หาดแมรำพึง-บานกนอาว ศาลสมเด็จพระเจาตากสินฯ พระเจดีย
กลางน้ำ พิพิธภัณฑหนังใหญวัดบานดอน อนุสาวรียสุนทรภู อุทยานแหงชาติ
เขาชะเมา-เขาวง บานเพ สวนสน ฯลฯ ซึง่ เปนแหลงทองเทีย่ วทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมทีส่ ำคัญ
จังหวัดระยองนับวาเปนดินแดนที่เคยมีความอุดมสมบูรณ จึงขึ้นชื่อเรื่อง
เปนแหลงผลไมสด และผลไมแปรรูปหลากชนิดซึ่งมีรสชาติอรอย ไมวาจะเปน
เงาะ ทุเรียน มังคุด ระกำหวาน สับปะรดกวน ทุเรียนทอด ไวนผลไม รวมไปถึง
อาหารทะเลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ อีกทัง้ ราคาเยาว มีทงั้ แบบอาหารแหง อาหารสด เชน
กะป น้ำปลา ปลาเค็ม และปลาสามรส ฯลฯ
ประเพณีแขงเรือยาวปากน้ำประแส รวมถึงการละเลนพื้นบานตางๆ เชน
การเลนสะบา หนังสดหรือโขนสด หนังตะลุง เพลงฉอย และหนังใหญ โดยเฉพาะ
หนังใหญวัดบานดอนที่มีชื่อเสียงมายาวนาน อันเปนเครื่องแสดงใหเห็นถึง
ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวระยอง
ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวระยองนั้นมีความเปนมายาวนาน อีกทั้ง
ชาวจังหวัดระยองสวนใหญประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร และประมง ดังนั้น
ประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวจังหวัดระยองจึงผูกพันกับการ
เกษตรกรรมเปนหลัก จะเห็นไดจากประเพณีวงิ่ ควายวังจันทร ประเพณีวงิ่ ควาย
ปลวกแดง การทอดผาปากลางน้ำบานประแส การแหนางแมว ประเพณี
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แขงเรือยาวปากน้ำประแส รวมถึงการละเลนพื้นบานตางๆ เชน การเลนสะบา
หนังสดหรือโขนสด หนังตะลุง เพลงฉอย และหนังใหญ โดยเฉพาะหนังใหญ
วัดบานดอนที่มีเอกลักษณและมีชื่อเสียงมายาวนาน

หนังใหญวดั บานดอน

ที่มา: http://www4.sac.or.th

ตักบาตรพระ 1,000 รูป จังหวัดระยอง
ทีม่ า: www.tat-rayong.com

อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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ประวัติศาสตร

ของจังหวัดระยอง

จากหลักฐานทางโบราณคดีที่คนพบในจังหวัดระยอง สามารถบงชี้ไดวา
ณ ผืนดินถิน่ นีม้ มี นุษยอาศัยอยอู ยางนอยทีส่ ดุ ในยุคสมัยทีเ่ รียกวา 'ยุคหินใหม'
คือในชวงประมาณ 2,000 - 4,000 ปทผี่ า นมา ซึง่ ยุคสมัยนัน้ ยังไมมชี อื่ ชนชาติ
และนามภาษา แตสิ่งที่ทำใหนักโบราณคดีแนใจวามีมนุษยเคยอาศัยอยูก็คือ
ภาชนะดินเผา รวมไปถึงกระดูกของมนุษยที่ฝงอยูใตดิน ทวาการศึกษาสิ่งที่
คนพบนั้นยังมีขอจำกัดบางประการที่ทำใหไมอาจทราบถึงการวิวัฒนาการ
ของมนุษยในยุคกอนประวัติศาสตรได ตอมาไดมีการขุดพบซากศิลาแลงและ
ซากหินสลักรูปตางๆ จากบริเวณบานดอน อำเภอเมืองระยอง และบานคลอง
ยายล้ำ ตำบลบานคาย การขุดพบสิ่งเหลานี้เองที่ทำใหนักโบราณคดีสามารถ
สันนิษฐานไดวา เมืองระยองนาจะเกิดขึ้นมาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 16 ราวป
พ.ศ.1601 - 1700
นอกจากระยองจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตรดานโบราณคดีแลว
ระยองยังมีความสำคัญทางดานประวัติศาสตรการเมืองการปกครองอี ก ด ว ย
ดังจะเห็นไดจากคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ ที่ 2 ราวเดือนยี่ พ.ศ. 2309 พระยา
วชิรปราการ หรือทีเ่ รารจู กั กันดีในนามวา "พระเจาตาก" ไดนำกำลังไพรพลตีฝา
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พระเจดียก ลางน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ทีม่ า: www.visualtravelguide.net

วงลอมของพมาหนีออกมาจากกรุงศรีอยุธยา แลวมุงสูทิศตะวันออกจนมาถึง
เมืองระยอง พระเจาตากประทับอยทู เี่ มืองระยองก็ถกู กรมการเมืองระยองกระทำ
การบีบบังคับโดยใชกำลังปราบปราม พระเจาตากจึงตีหักเอาเมืองระยองได
แลวประทับตออีกระยะหนึง่ กอนนำพาไพรพลทัง้ หมดมงุ สเู มืองจันทบุรี หลังจาก
นั้นจึงยกกำลังพลกลับไปกอบกูอิสรภาพกรุงศรีอยุธยาคืนมาจากพมาในป
พ.ศ. 2310
สวนที่มาของคำวา "ระยอง" นั้นมีผูตั้งขอสันนิษฐานไว 2 ประการ คือ
ประการแรก คำวาระยองกรอนมาจากคำวา 'ราย็อง' ในภาษาชอง (ภาษาชอง
เปนภาษาของกลุมชาติพันธุ “ชอง” ซึ่งเปนชนพื้นเมืองที่ตั้งถิ่นฐานอยูในพื้นที่
จังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง นักมานุษยวิทยาจัดภาษาชองอยใู นตระกูลภาษา
มอญ - เขมร) โดยคำวา 'รา ย็อง' แปลความไดเปน 2 นัย คือ แปลวา 'เขตแดน'
และ 'ไมประด'ู หรือ 'ตนประด'ู นัน้ เอง
ประการที่สอง ตามเรื่องเลาแบบตำนานกลาววา ในสมัยโบราณไดมี
“ยายยอง” อพยพมาตั้งหลักแหลงประกอบอาชีพทำไรทำนาหากินอยูในแถบที่
เปนจังหวัดระยอง จนมีชอื่ เสียงเปนทีร่ จู กั กันดีโดยทัว่ ไป จึงเรียกทองทีแ่ หงนัน้ วา
'ไรยายยอง' หรือ 'นายายยอง' จนกลายมาเปนคำวา 'ระยอง' ในปจจุบนั

อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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ระยองในวันวาน

กับเศรษฐกิจสามขา

กอนการพัฒนาตามโครงการพัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก หรืออีสเทิรน
ซีบอรด เมือ่ ปพ.ศ. 2524 ระยองเปนจังหวัดทีม่ โี ครงสรางทางเศรษฐกิจทีค่ อ นขาง
สมดุลกันมาก ในระหวางสามสาขาการผลิตคือ ภาคเกษตรกรรม (สัดสวน
ประมาณรอยละ 35 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัด) ภาคบริการ (สัดสวน
ประมาณรอยละ 36 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัด) และภาคอุตสาหกรรม
(สัดสวนประมาณรอยละ 29 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัด) หรือเรียก
วามี "เศรษฐกิจสามขา" ดังทีแ่ สดงไวในแผนภาพที่ 1.1 จังหวัดระยองจึงถือเปน
จังหวัดที่มีความสมบูรณทางทรัพยากร และทางเศรษฐกิจอยูแลวในตัวโดย
ภาคการผลิตทัง้ สามขาดังกลาว
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดระยองป 2524 ที่ราคาคงที่ป 2531 (หนวย : ลานบาท)

แผนภาพที่ 1.1 โครงสรางผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัดระยองในปพ.ศ. 2524
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ของแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก

แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกเริ่มกอรูป
ความคิดขึ้นในชวงปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 4
(พ.ศ.2520-2524) และปรากฏใหเห็นเปนรูปธรรมมากขึ้นเมื่อรัฐบาลภายใต
การนำของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท ไดบรรจุแผนการพัฒนาพืน้ ทีส่ ามจังหวัด
ชายฝงทะเลภาคตะวันออกลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
ที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ในแผนการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายฝงทะเลภาค
ตะวันออกฉบับนี้ รัฐบาลมีความมุงหมายในการพัฒนาเพือ่ ทีจ่ ะทำใหพนื้ ทีส่ าม
จังหวัดชายฝง ทะเลภาคตะวันออก อันประกอบดวย จังหวัดชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา ใหเปนศูนยกลางความเจริญและเปนแหลงที่ตั้งของอุตสาหกรรม
หลักของประเทศ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ. 2526, หนา 5) แผนดังกลาวถือเปนจุดเริม่ ตนของการพัฒนาอุตสาหกรรม
ในระดับภูมิภาคที่ใหญที่สุดในประเทศไทย หรือที่โดยทั่วไปรูจักกันในนามของ
"โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard Development Program)
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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แผนพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกที่รัฐบาลและ
นักเทคโนแครตไทยไดรวมกันกำหนดขึ้นมานั้น เปนผลมาจากปฏิสัมพันธของ
ปจจัยหลัก 3 ปจจัย คือ แรงผลัก แรงดึง และแรงกระตนุ ไดแก
1. แรงผลัก คือ ความพยายามในการลดปญหาการกระจุกตัวของความ
เจริญในเขตกรุงเทพมหานคร จึงตองกระจายความเติบโตและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจไปสูสวนภูมิภาค โดยเลือกพัฒนาพื้นที่เฉพาะจำนวน 5
พืน้ ที่ คือ พืน้ ทีช่ ายฝง ทะเลตะวันออก พืน้ ทีภ่ าคตะวันตก พืน้ ทีภ่ าคเหนือ
ตอนบน พืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง และพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายฝง
ทะเลภาคใต
2. แรงดึง คือ ความไดเปรียบของภาคตะวันออกในแงเปนเมืองชายทะเล
ที่ตั้งอยูใกลกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่เหมาะกับการสรางทาเรือน้ำลึก
และการคนพบกาซธรรมชาติในอาวไทยซึง่ มีการพัฒนาและนำมาขึน้ ฝง
ทีบ่ ริเวณตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง
3. แรงกระตนุ คือ การเก็งกำไรจากการพัฒนาทีด่ นิ ในพืน้ ทีโ่ ครงการและ
โอกาสในการกูยืมเงินจากตางประเทศอันเปนเงื่อนไขเอื้ออำนวยที่
สำคัญควบคูไปกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ โดยเฉพาะการ
ยายฐานการผลิตของผูลงทุนจากประเทศญี่ปุนเขามาสูประเทศไทย
อันเนือ่ งมาจากผลกระทบของขอตกลงพลาซา (Plaza Accord) สงผล
ใหญี่ปุนตองปรับอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินเยนสูงขึ้น ทำใหราคาสินคา
สงออกของญี่ปุนในตลาดโลกพุงขึ้นตามไปดวย นักลงทุนจึงตองยาย
ฐานการผลิตบางสวนไปประเทศอืน่ ๆ เพือ่ ลดตนทุนการผลิต
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แผนพัฒนา

พืน้ ทีช่ ายฝง ทะเลตะวันออกระยะที่ 1
(พ.ศ. 2524-2537)

ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. กระจายความเจริญและกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกจากกรุงเทพฯ สู
พืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝง ทะเลตะวันออกอยางเปนระบบ
• สรางงานและแหลงจางงานใหม
• พัฒนาชุมชนเดิมและสรางชุมชนใหมเพื่อลดความแออัดของ
กรุงเทพฯ
• ควบคุมสภาวะแวดลอมใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. เพิม่ ประสิทธิภาพในการคาขายแขงขันกับตลาดโลกและเปดประตูการ
คาเพือ่ เชือ่ มโยงเสนทางขนสงทางเรือในตลาดโลก
• สรางฐานการผลิตทางอุตสาหกรรมทีม
่ ปี ระสิทธิภาพ
• พัฒนานิคมอุตสาหกรรมบริเวณทาเรือเพือ่ ลดตนทุนคาขนสง

เปาหมายทางดานพืน้ ที่
พื้นที่เปาหมายตามแผนการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก
ไดกำหนดการแบงเขตการพัฒนาออกเปน 2 เขต คือ
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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1. พื้นที่บริเวณมาบตาพุดจังหวัดระยอง เนื้อที่ประมาณ 20,000 ไร
กำหนดใหเปนเมืองอุตสาหกรรมทันสมัยและเปนแหลงที่ตั้งของอุตสาหกรรม
ที่สำคัญ คือ โรงแยกกาซ อุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรมปุยเคมี โดยมี
อุตสาหกรรมหลักทีน่ ำวัตถุดบิ เขามาทำการผลิตเพือ่ สงออกผลิตภัณฑสำเร็จรูป
2. พืน้ ทีบ่ ริเวณแหลมฉบัง เนือ้ ทีป่ ระมาณ 10,000 ไร กำหนดใหเปนทีต่ งั้
ทาเรือพาณิชยและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมที่ไมมีปญหมลพิษ

เปาหมายทางดานเศรษฐกิจ
การสรางความเติบโตใหกับตัวเลขทางเศรษฐกิจ (Economic Growth)
ทั้งนี้เพื่อที่จะทำใหประเทศไทยเปนประเทศกึ่งอุตสาหกรรมเมื่อสิ้นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 และปูพนื้ ฐานใหเปนประเทศอุตสาหกรรม
ใหมปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ซึง่ ภาคตะวันออกไดถกู วางบทบาทใหเปนฐาน
อุตสาหกรรมใหมของประเทศ โดยการเนนอุตสาหกรรมหลัก เชน อุตสาหกรรม
ปโตรเคมี อุตสาหกรรมการกลัน่ น้ำมัน อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ
และอุตสาหกรรมยานยนต

การเตรียมความพรอม
1. ดานโครงสรางพืน้ ฐาน ทัง้ โครงสรางพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
1.1 ด า นโครงสร า งพื้ น ฐานทางสั ง คม รั ฐ ได เ ตรี ย มความพร อ มด า น
โครงสรางพื้นฐานทางสังคมตางๆ เพื่อรองรับแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่
จะเพิม่ ขึน้ ตลอดจนประชาชนทีอ่ าศัยอยใู นทองถิน่ ในดานตางๆ ตอไปนี้
• ดานการศึกษา มีการเตรียมการขยายการศึกษาเพื่อรองรับจำนวน
ประชากรทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ในชุมชนเมืองใหม ซึง่ จะเนนไปยังการใหการศึกษา
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•

•

•

•

ดานอาชีพเพือ่ เตรียมการผลิตกำลังคนสำหรับรองรับภาคอุตสาหกรรม
การสงเสริมการศึกษานอกโรงเรียน เปนตน
ดานสาธารณสุข มีการปรับปรุงโครงสรางการบริการสาธารณสุขเดิม
คือ สถานีอนามัยมาบตาพุด สถานีอนามัยหวยโปง เพื่อรองรับความ
ตองการดานสาธารณสุขมูลฐานแกประชาชนในพื้นที่และแรงงาน
อพยพที่เขามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ มีการจัดตั้งศูนยอาชีวอนามัยในป
พ.ศ. 2530 เพือ่ ปองกันและรักษาโรคทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการทำงาน
ดานความมัน่ คงและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ การดำเนินงาน
ในดานนี้มุงไปที่การรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่เปาหมายและ
พืน้ ทีใ่ กลเคียง โดยเนนไปทีก่ ารปองกัน การปราบปราม และการแกไข
ปญหาอาชญากรรม เชน มีโครงการปรับปรุงสถานีตำรวจในพืน้ ที่จงั หวัด
ระยอง การจัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันภัยฝายพลเรือน
การฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เปนตน นอกจากนี้
ยังมีการจัดตัง้ ศูนยอบุ ตั ภิ ยั จากกาซและวัตถุเคมี เพือ่ วางมาตรการและ
ใหการศึกษาแกชมุ ชนในการปองกันอุบตั ภิ ยั ตางๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้
ดานแรงงาน มีการจัดตัง้ ศูนยความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันออก
เพือ่ สนับสนุนดานสภาพการทำงาน ความปลอดภัยและสวัสดิการของ
แรงงานในสวนภูมภิ าค นอกจากนีย้ งั มีการใหบริการทางวิชาการในดาน
การคมุ ครองแรงงานการใชแรงงานหญิงและเด็ก การสงเสริมสวัสดิการ
และศูนยประสานงานดานความปลอดภัย เปนตน
ดานการพัฒนาชุมชน มีการพัฒนาทีอ่ ยอู าศัย ทัง้ ชุมชนเดิมและบริเวณ
ใกลเคียง เพื่อไมใหเกิดขอแตกตางและความขัดแยงระหวางชุมชน
เตรียมผนู ำชุมชนและพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับการพัฒนา เปนตน

1.2 ดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ในสวนนี้รัฐไดเปนผูลงทุน
ในการกอสรางสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตางๆ เพื่อรองรับการลงทุน
ของภาคเอกชน โดยสามารถแบงเปนดานตางๆ คือ โครงการทาเรือน้ำลึก
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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แหลมฉบัง, โครงการนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง, โครงการทอสงน้ำ
หนองคอ-แหลมฉบัง, โครงการทาเรือน้ำลึกมาบตาพุด, โครงการนิคมอุตสาหกรรม
และชุมชนมาบตาพุด, โครงการทอสงน้ำดอกกราย-มาบตาพุด, โครงการรถไฟ
สายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ, โครงการรถไฟสายสัตหีบ-มาบตาพุด นอกจากนี้ยังได
เตรียมความพรอมทัง้ ทางดาน ถนน ไฟฟา ประปา ระบบโทรคมนาคม ตลอดจน
การสงเสริมการลงทุนและการเอือ้ ประโยชนทางภาษี เพือ่ เอือ้ ประโยชนและเปน
แรงจูงใจใหแกภาคเอกชนที่จะเขามาลงทุน
1.3 ดานการเตรียมการจัดหาทีด่ นิ เพือ่ รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยในทองที่ตำบลหวยโปง
และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2527 เพือ่ จัดตัง้
นิคมอุตสาหกรรมและกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับนิคมอุตสาหกรรม โดยให
อำนาจผูวาการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเปนเจาหนาที่เวนคืน
อสังหาริมทรัพย และใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเปนผูกำหนด
ราคาของอสังหาริมทรัพยทจี่ ะเวนคืน
1.4 ดานการลงทุน แมตามแผนการลงทุนนัน้ จะใหภาคเอกชนเปนผนู ำ
การลงทุน สวนรัฐจะเปนผนู ำการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานตางๆ แตกจ็ ะพบวา
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมทีส่ ำคัญๆ หลายตอหลายโครงการนัน้ จะมีภาครัฐ
เปนผูรวมดำเนินการอยูแทบทั้งสิ้น กลาวคือนอกจากการกอสรางโรงแยกกาซ
ธรรมชาติทถี่ อื เปนโรงงานอุตสาหกรรมทีเ่ ปนฐาน (Basic Industry) ทีส่ ามารถ
ทำใหเกิดอุตสาหกรรมเกีย่ วเนือ่ งตามมามากมายแลว รัฐบาลยังไดเปนผลู งทุน
และรวมทุนในโครงการที่สำคัญอีกหลายๆ โครงการ ไมวาจะเปน โครงการปุย
แหงชาติ, โรงงานโอเลฟนส, โรงงานอะโรเมติกส, โรงงานกลั่นน้ำมันระยอง,
โรงงานสตาร, ปโตรเลียม, รีไฟนนงิ่ เปนตน
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แผนภาพที่ 1.2 แผนการลงทุนในแผนพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝง ทะเลตะวันออก ระยะที่ 1
ทีม่ า : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2526, หนา 21

อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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ผลการดำเนินงาน

ตามแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2524-2537)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2524-2537) จากการประเมินผลโดยภาครัฐ พบวา ผลของการพัฒนา
ทำใหเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวเพิม่ ขึน้ ถึง 3.2 เทา รายไดตอ หัวของประชากร
เพิม่ ขึน้ เปน 115,993 บาท/คน/ป สามารถจางแรงงานทัง้ ทางตรงและทางออม
ถึง 460,000 คน ดังแสดงไดในตารางที่ 1
เปาหมายที่กำหนด
งบลงทุนทั้งสิ้น 100,000 บาท
ภาครัฐ
25,000 ลานบาท
ภาคเอกชน 75,000 ลานบาท

ผลการพัฒนา
งบลงทุนทั้งสิ้น 420,000 บาท
ภาครัฐ
104,000 ลานบาท
- โครงสรางพืน้ ฐาน 70 %
- อุตสาหกรรมและทาเรือ 18%
- สังคม/สาธารณสุขและ
สิง่ แวดลอม 12%
ภาคเอกชน 316,000 ลานบาท
- ลงทุนดานอุตสาหกรรมและ
กิจการตอเนือ่ ง

ตารางที่ 1.1 การประเมินผลการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝง ทะเลตะวันออก
ระยะที่ 1 ในมุมมองของภาครัฐ
ทีม่ า : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2550, หนา 10
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เปาหมายที่กำหนด

ผลการพัฒนา

จางงาน 300,000 คน
(ทางตรงและทางออม)

การจางงานเพิม่ ขึน้ 460,000 คน
- ทางตรง 130,000 คน
- ทางออม 330,000 คน

ประเด็นอื่นๆ
- ประหยัดเงินตราตางประเทศปละ
40,000 ลานบาท
- ทำใหเกิดการเปลีย่ นแปลงของชุมชน
- ชลบุรี ศูนยกลางทางดานธุรกิจ การคา
การบริหารภาครัฐ
- แหลมฉบัง เมืองทาสมัยใหมของ
ประเทศ
- พัทยา เมืองทองเทีย่ ว พาณิชย
ธุรกิจการคา
- มาบตาพุด เมืองอุตสาหกรรม
สมัยใหมของประเทศ
- ระยอง เปนศูนยบริการและฐาน
การศึกษาและวิจยั ดานเทคโนโลยี

ประเด็นอื่นๆ
- เศรษฐกิจขยายตัวเพิม่ ขึน้ 3 เทา
และมีผลผลิตเฉพาะ
- ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพิม่ ขึน้
3.2 เทา
- รายไดตอหัวของประชากรในพื้นที่
เปาหมาย 3 จังหวัดเฉลีย่ เทากับ
115,993 บาท/คน/ป

ตารางที่ 1.1 การประเมินผลการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝง ทะเลตะวันออก
ระยะที่ 1 ในมุมมองของภาครัฐ (ตอ)
ทีม่ า : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2550, หนา 10

อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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จากการประเมินผลของภาครัฐสรุปไดวา แผนพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
ตะวันออกในระยะที่ 1 มีแตประสบความสำเร็จเปนหลัก รัฐบาลจึงไดวางแผน
ตอเนื่องในโครงการฯ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2548 ) โดยโครงการฯ
ระยะที่ 2 นีเ้ ปนการขยายผลในเชิงปริมาณมากขึน้ เชน การเรงรัดโครงการทาเรือ
การรุกขยายอุตสาหกรรมสูภาคอีสานและประเทศในอินโดจีน (สำนักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2543, หนา 14)
นอกจากนี้ยังมีความพยายามที่จะขยายพื้นที่เปาหมายการพัฒนาเพิ่มขึ้นเปน
8 จังหวัดในภาคตะวันออก ไดแก ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี
จันทบุรี ตราด และสระแกว (สำนักพัฒนาพืน้ ที.่ 2548, หนา 16)
อยางไรก็ตาม โครงการฯ ในระยะที่ 1 ตองประสบปญหาดานการพึ่งพิง
ภายนอก เชน การเปนบริวารของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการตองใชทา เรือ
คลองเตย การพึ่งพิงเครื่องจักร อุปกรณ และวัตถุดิบจากตางประเทศ ปญหา
ดานสิ่งแวดลอม การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดมลภาวะสูงขึ้น เชน
ผลกระทบตอชายหาดทองเทีย่ ว การสูญเสียปาชายเลน และปญหาดานสังคม
เชน การไมสามารถสรางชุมชนเมืองใหม เพราะแรงงานมีฝมือไมไดยายมา
ตั้งถิ่นฐานถาวรที่ภาคตะวันออก ซึ่งอุปสรรคและปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ
ระยะที่หนึ่งเหลานี้กลายเปนเงื่อนปมใหเกิดปญหาที่ลุกลามบานปลายออกไป
ในชวงแผนพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝง ทะเลตะวันออกในระยะที่ 2
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แผนพัฒนา
พืน้ ทีช่ ายฝง ทะเลตะวันออก ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2538-2548)

เปาหมายดานพืน้ ที่
พื้นที่เปาหมายตามแผนการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก
ระยะที่ 2 นี้ไดขยายพื้นที่และเปาหมายการพัฒนาเพิ่มขึ้นเปน 8 จังหวัดใน
ภาคตะวันออก อันประกอบไปดวย จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา นครนายก
ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด และสระแกว

ประเด็นสำคัญทีม่ งุ ดำเนินการ
1. การเปดพืน้ ทีต่ อนใน เปนการขยายโครงสรางทางดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม อันประกอบไปดวยโครงการ
ตางๆ ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.
2544, หนา 4 - 6)
- การสรางโครงขายถนน โดยการเรงรัดโครงการตัดถนนทีก่ ำลังกอสราง
ใหแลวเสร็จตามระยะเวลา เชน ถนนสาย 36 (พัทยา - ระยอง), สาย
314 (แยกสาย 314 - บรรจบสาย 304), สาย 304 (อ.พนมสารคาม อ.กบินทรบรุ )ี , สาย359 (แยกสาย 304 - สระแกว) เปนตน
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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- การสรางโครงขายรถไฟ โดยการเรงรัดการพัฒนาระบบรถไฟความเร็ว
สูงใหแลวเสร็จตามกำหนดเวลาและสงเสริมใหภาคเอกชนเขามาลงทุน
และใชบริการเพิม่ ขึน้ เชน ระบบรถไฟรางคสู ายหัวหมาก - ฉะเชิงเทรา,
สายศรีราชา - ฉะเชิงเทรา - แกงคอย, สายมาบตาพุด - ระยอง
- โครงขายเดินเรือชายฝง เปนการจัดทำแผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาโครงขาย
เดินเรือชายฝงทะเล โดยการสงเสริมใหเอกชนเขารวมลงทุนในการ
พัฒนากองเรือพาณิชย
- ระบบไฟฟา เปนการจัดทำแผนปฏิบตั กิ ารกำหนดเขตพิเศษเพือ่ แกปญ
 หา
ไฟฟาตก-ดับในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและมาบตาพุด
- ระบบโทรคมนาคม เปนการพัฒนาโครงขายคมนาคมในพื้นที่บริเวณ
ชายฝง ทะเลตะวันออกระยะที่ 2
2. กระตุนใหเปนฐานเศรษฐกิจใหม โดยการขยายทาเรือแหลมฉบัง
ขั้นที่ 2, การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3, การขยายทาเรือ
มาบตาพุดระยะที่ 3 , การวางแผนแมบทการใชทดี่ นิ ระดับอนุภาคเพือ่ เปนกรอบ
ในการใชที่ดิน การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและการพัฒนาอุตสาหกรรม
ระยะยาว, การจัดทำแผนปฏิบตั กิ ารสงเสริมการลงทุนพัฒนานิคม/เขตอุตสาหกรรม
และศูนยอตุ สาหกรรมขนาดยอม, ปรับปรุงและเรงรัดการใชประโยชนสนามบิน
อตู ะเภาในเชิงพานิช, การปรับปรุงเมืองพัทยาใหเปนเมืองทองเทีย่ ว/ธุรกิจ/ศูนย
ฝกอบรม
3. การพัฒนาแหลงน้ำและระบบจำหนาย โดยการเรงรัดการกอสราง
อางเก็บน้ำและการวางทอสงน้ำดิบใหแลวเสร็จ เชน อางเก็บน้ำคลองหลวง
อางเก็บน้ำประแสร และทอสงน้ำดิบในจังหวัดฉะเชิงเทรา, เรงรัดการศึกษา
ความตองการใชน้ำ แผนหลักการจัดสรรน้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำ
ตลอดจนถึงแนวทางการบรรเทาอุทกภัย, การพัฒนาระบบจายน้ำและอัตราคา
น้ำในเขตนิคมอุตสาหกรรมอยางเหมาะสมเปนธรรม และประหยัด, เรงรัดการ
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ขยายปรับปรุงระบบประปาชุมชนเพือ่ รองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง, เรงรัด
การดำเนินการแกไขปญหาลุมน้ำบางประกง และลำน้ำสาขาตามกรอบการ
ดำเนินงานและแผนปฏิบตั กิ ารจัดการทรัพยากรน้ำและการใชทดี่ นิ ในลมุ น้ำบาง
ปะกงและลำน้ำสาขา
4. การพัฒนาโครงการพืน้ ฐานทางสังคมและการจัดการสิง่ แวดลอม
ประกอบไปดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคนและสังคม, การจัดทำแผน
ปฏิบตั กิ ารพัฒนาชุมชนเมือง สังคมและสิง่ แวดลอม, การจัดทำแผนปฏิบตั กิ าร
ดานสาธารณสุข, การจัดตัง้ สำนักงานเลขานุการคณะอนุการบริหารการพัฒนา
ชุมชน สังคม และสิง่ แวดลอม, การจัดทำแผนปฏิบตั กิ ารปรับปรุงคุณภาพการ
ศึกษาและสถานศึกษา, การจัดทำแผนแมบทการใชที่ดินและแผนปฏิบัติการ
พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและระบบชุมชนในอนาคต, การจัดทำแผน
ปฏิบัติการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมในพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก
ระยะที่ 2, การจัดทำแผนปฏิบัติการคุณภาพน้ำในลุมน้ำบางปะกงและแมน้ำ
สาขาระยะเรงดวน, การจัดทำแผนปฏิบัติการทางดานสิ่งแวดลอมและการใช
ประโยชนทดี่ นิ ในบริเวณพืน้ ทีช่ ายฝง ทะเลตะวันออก ระยะที่ 2
ในดานงบประมาณในการดำเนินงานระยะที่ 2 นี้ รัฐยังคงใหความสำคัญ
กับการลงทุนในดานการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานเปนหลัก โดยเฉพาะในเรือ่ งของ
โครงขายถนน รถไฟ ทาเรือ นิคมอุตสาหกรรม สนามบิน ระบบประปา ซึง่ มีมลู คา
การลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 225,453.73 ลานบาท คิดเปนรอยละ 84 ของเงิน
ลงทุนทั้งหมด นอกจากนั้นเปนการลงทุนดานการพัฒนาแหลงน้ำประมาณ
17,504.88 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6 การพัฒนาชุมชน สังคมและสิง่ แวดลอม
ประมาณ 16,231.79 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6 เชนกัน ที่เหลืออีกประมาณ
รอยละ 4 เปนการลงทุนทางดานบริการพืน้ ฐานทางสังคมในเรือ่ งการสาธารณสุข
การศึกษา การพัฒนาฝมือแรงงาน คิดเปนเงินลงทุนประมาณ 10,088.17
ลานบาท
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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การพัฒนาชุมชน,
สังคม, สิง่ แวดลอม

6%
4%
6%

บริการพื้นฐานทางสังคม
การพัฒนาแหลงน้ำ

84%
โครงสรางพื้นฐาน

แผนภาพที่ 1.3 สัดสวนการลงทุนดานตางๆ ของภาครัฐในปงบประมาณ 2538-2549
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ความเปนมา

ของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ในพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550

ทามกลางกระแสปฏิรปู ระบบสุขภาพในประเทศไทย แนวคิดเรือ่ งนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ถูกยกขึ้น
เปนครั้งแรกในการสัมมนาระดับชาติวาดวย "ระบบสุขภาพอันพึงปรารถนาใน
ประเทศไทย" ซึง่ จัดขึน้ ในปพ.ศ.2543 ถัดมาในป 2544 สำนักงานปฏิรปู ระบบ
สุขภาพแหงชาติ (สปรส.) ไดตพี มิ พกรอบแนวคิดวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
เพือ่ แจกจายและระดมขอคิดเห็นจากทุกภาคสวนทีเ่ กีย่ วของ โดยเอกสารดังกลาว
ไดระบุถงึ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพไวในระบบที่ 5 วาดวยการสงเสริม
สุขภาพ ดังนี้
"เพื่อยกระดับนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพโดยการสรางกลไก
สำหรับการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพจากการกำหนดนโยบายสาธารณะ
โครงการขนาดใหญ นโยบายดานการลงทุน และการจัดทำกฎหมายและ
มาตรฐานตางๆ รัฐยังตองมีกลไกในการสรางความรับผิดขององคกรและ
บุคคลทีเ่ กีย่ วของตอผลกระทบเชิงลบทางสุขภาพใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ "
ในปเดียวกัน ประเด็นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพยังถูกยกขึน้ อภิปราย
เปนหัวขอแรกในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติครัง้ ที่ 1 พรอมกันนัน้ ยังได
มีการนำเสนอกรณีศึกษา HIA จากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและนโยบาย
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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การเกษตร ซึง่ ไดแสดงใหเห็นผลกระทบเชิงลบตอสุขภาพอยางชัดเจน ผลจาก
งานสมัชชาสุขภาพครัง้ ที่ 1 ทำใหแนวคิดเรือ่ งนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพและ
HIA ไดรบั การบรรจุไวในรางพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแหงชาติฉบับแรกดวย นับ
ตัง้ แตนนั้ มา ไดมกี ารจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและแนวทางการทำ HIA ใหแก
นักวิชาการและภาคประชาชนมาโดยตลอด โดยไดมกี ารศึกษา HIA กวา 50 กรณี
ซึง่ จัดทำภายใตแผนงานของสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
ในขณะที่ ก ระบวนการพั ฒ นาและประยุ ก ต ใ ช HIA ดำเนิ น ไปนั้ น
ในทางนิตบิ ญ
ั ญัติ ไดมกี ระบวนการจัดทำพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแหงชาติ ซึง่ ได
ระบุถึง HIA ไวในหลายมาตรา อยางไรก็ดี กระบวนการดังกลาวใชเวลานาน
หลายป เนื่องจากปจจัยทางการเมืองและปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จนกระทั่ง
ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2550 โดยภาพรวม
พ.ร.บ. ฉบับนี้ ครอบคลุมสิทธิ ความรับผิดชอบ และหนาที่ วาดวยสุขภาพและ
ความมัน่ คงทางดานสุขภาพ นอกจากนีย้ งั รวมถึงกลไกการดำเนินงานตางๆ และ
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตราที่วาดวยสิทธิ
ของประชาชนในการรองขอและการมีสว นรวมในกระบวนการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพ นับเปนกฎหมายฉบับแรกทีไ่ ดรวมมาตราตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับ HIA
เอาไว
ตามเจตนารมณของ พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ HIA มีความมงุ หวังใหเปน
กระบวนการเรียนรทู างสังคม ซึง่ ไดพฒ
ั นาขึน้ สำหรับทุกภาคสวนทีเ่ กีย่ วของใน
สังคม ในการตรวจสอบผลกระทบทางสุขภาพจากนโยบาย โครงการ หรือ
กิจกรรมใดๆ ทีไ่ ดเกิดผลกระทบทางสุขภาพขึน้ หรือคาดวาจะเกิดผลกระทบทาง
สุขภาพขึน้ กับคนกลมุ ใดกลมุ หนึง่ เพือ่ สนับสนุนทางเลือกทีเ่ หมาะสมในกระบวน
การตัดสินใจในนโยบายสาธารณะ โดยมีเปาหมายเพื่อคุมครองและสงเสริม
สุขภาพของประชาชนทุกคนในสังคมไทย ทัง้ นี้ ตามพ.ร.บ.ฉบับดังกลาว ไดระบุ
ถึงชองทางในการประยุกตใช HIA ไวหลายทาง ทัง้ โดยผานกระบวนการสมัชชา
สุขภาพ และคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ดังแสดงใหเห็นในแผนภาพที่ 1.4
ดังนี้
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การประยุกตใชการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) เพือ่ การกำหนดนโยบาย

(สำหรับประเด็นทีไ่ มไดมกี ารบังคับใชโดยกฎหมาย แตสมควรมีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ)
การขับเคลือ่ นทางสังคม กระบวนการสมัชชา กระบวนการสมัชชา
เพื่อพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ สุขภาพเฉพาะพื้นที่ สุขภาพเฉพาะประเด็น

สมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
สช. สนับสนุนการใช HIA
ม.27(2) ประสานงานกับหนวยงานดานนโยบายและยุทธศาสตร
เพื่อจัดทำขอเสนอแนะ
ของรัฐบาลและหนวยงานอืน่ ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีด่ ำเนินงาน
ซึง่ สช.จะรวบรวมเสนอ
เกีย่ วกับเรือ่ งสุขภาพ และดำเนินการเพือ่ ใหเกิดการทำงานรวมกัน
ตอคณะรัฐมนตรีตอ ไป
ในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนงานดานสุขภาพ
ม.27(4) ดำเนินการเพือ่ ใหการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และ
ม.10 เมื่อมีกรณีที่จะมี
การสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ทีแ่ ละสมัชชา
ผลกระทบต
อสุขภาพของประชาชน
สุขภาพเฉพาะประเด็นบรรลุผลตามมติของ คสช.
เกิดขึน้ หนวยงานของรัฐทีม่ ขี อ มูล
เกีย่ วกับกรณีดงั กลาว ตองเปดเผย
ผลกระทบทางสุขภาพทีเ่ กิดจากนโยบาย
ขอมูลนั้นและวิธีปองกันผลกระทบ
สาธารณะทัง้ ระดับนโยบายและระดับ
ตอสุขภาพใหประชาชนทราบและ
ปฏิบัติการ
จัดหาขอมูลใหโดยเร็ว
(10)ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กำหนดไวใน
ม.11 บุคคลหรือคณะบุคคลมี
คสช. มีอำนาจ
พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการสุขภาพ
สิทธิรอ งขอใหมกี ารประเมินและมี
หนาทีต่ าม ม.25 (5)
แหงชาติ (คสช.)
สิทธิรว มในกระบวนการประเมิน
ในการจัดทำระบบ
ม.25 คสช.จะมีอำนาจหนาทีด่ งั ตอไปนี้
ผลกระทบดานสุขภาพจากนโยบาย
ติดตามตรวจสอบ
(1) จัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ
สาธารณะ
ผลกระทบทางสุขภาพ แหงชาติเพือ่ เสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณา
บุคคลหรือคณะบุคคลมีสทิ ธิ
จากนโยบายสนับสนุน ใหความเห็นชอบ
ไดรบั รขู อ มูล คำชีแ้ จง และเหตุผล
การทำ HIA กอน
(2) เสนอแนะหรือใหคำปรึกษาตอ
จากหนวยงานของรัฐ กอนการ
การตัดสินใจ
คณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับนโยบายและยุทธศาสตร อนุญาตหรือการดำเนินโครงการ
ดานสุขภาพและติดตามผลการดำเนินงาน
หรือกิจกรรมใดทีอ่ าจมีผลกระทบ
ตามทีไ่ ดเสนอแนะหรือใหคำปรึกษาดังกลาว ตอสุขภาพของตนหรือของชุมชน
พรอมทัง้ เปดเผยใหสาธารณชนทราบดวย
และแสดงความเห็นของตน
(5) กำหนดหลักเกณฑและวิธกี ารในการ
ในเรื่องดังกลาว
ติดตามและประเมินผลเกีย่ วกับระบบ
สุขภาพแหงชาติและผลกระทบดานสุขภาพ
การติดตามตรวจสอบนโยบาย
ทีเ่ กิดขึน้ จากนโยบายสาธารณะทัง้ ระดับ
โดยประชาชนและองคกรภาค
นโยบายและปฏิบัติการ
ประชาสังคมเพือ่ ใหมกี ารทำ HIA
ในกรณีทีอ่ าจจะมีผลกระทบตอ
คณะรัฐมนตรี
สุขภาพประชาชน

แผนภาพที่ 1.4 ชองทางประยุกตใชการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ตามเจตนารมณ
อง พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550
อนาคตระยอง:
เสนทางสสู งั คมสุขขภาพ
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ความเปนมา

ของสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
กรณีผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
ในพื้นที่มาบตาพุดและจังหวัดระยอง

กระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น กรณีผลกระทบจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดและจังหวัดระยอง เกิดขึ้นเนื่องจากการยื่น
หนังสือตอสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติโดยชาวบานมาบตาพุด
จำนวนหนึ่ง เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2550 ซึ่งไดระบุถึงปญหามลพิษและ
ผลกระทบทางสุขภาพจากอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด และความกังวลตอ
แนวโนมการขยายอุตสาหกรรมตามแผนแมบทอุตสาหกรรม ปโตรเคมีระยะที่ 3
พ.ศ. 2547 - 2561 และไดขอใชสทิ ธิตาม พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550
ดังตอไปนี้
•
อางสิทธิในมาตรา 5 ชาวมาบตาพุดและชาวระยองมีสิทธิในการ
ดำรงชีวิตในสิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ
•
อ า งสิ ท ธิ ใ นมาตรา 10 ขอให ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เรื่ อ งนี้
ทั้งหมดเรงดำเนินการชี้แจงใหประชาชนในพื้นที่ทราบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับผลกระทบตอสุขภาพที่เกิดขึ้น จากการทำอุตสาหกรรม
ในพืน้ ทีม่ าบตาพุด
•
อางสิทธิมาตรา 11 ขอใหกอนที่รัฐจะตัดสินใจขยายอุตสาหกรรม
ระยะต อ ไปจะต อ งประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพจากนโยบาย
การพัฒนาอุตสาหกรรมในพืน้ ที่ จ.ระยอง
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•

ขอใหมีการจัดสมัชชาสุขภาพตามมาตรา 40 เพื่อนำไปสูการใช
ความรูและปญญาในการแกไขปญหาและความขัดแยง รวมถึง
การพัฒนาศักยภาพชุมชนใหมีสวนรวมกำหนดนโยบายสาธารณะ
ในพื้นที่และนำไปสูการสรางความเปนธรรมทางดานสุขภาพของ
คนมาบตาพุดและคนระยอง

เนื่องจากกฎหมายดังกลาวเพิ่งประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่
19 มีนาคม พ.ศ. 2550 ชาวมาบตาพุดจึงเปนประชาชนกลมุ แรกทีม่ าขอใชสทิ ธิ
ตาม พ.ร.บ. นี้ และกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น กรณีผลกระทบ
จากการพัฒนาอุตสาหกรรมในพืน้ ทีม่ าบตาพุดและจังหวัดระยอง จึงเปนการจัด
สมัชชาสุขภาพภายใต พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติเปนครัง้ แรก

อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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ภาพที่ 1.5 หนังสือทีเ่ ครือขายประชาชนภาคตะวันออกและประชาชนมาบตาพุด
ยืน่ ขอใชสทิ ธิตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 หนา 1 และหนา 2 (ตอ)
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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กระบวนการ

สมัชชาสุขภาพ

สมัชชาสุขภาพ คือ กระบวนการที่ใหประชาชนและหนวยงานของรัฐที่
เกี่ยวของไดรวมแลกเปลี่ยนองคความรูและเรียนรูอยางสมานฉันท เพื่อนำไปสู
การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพหรือความมีสขุ ภาวะของประชาชน
โดยจัดใหมีการประชุมอยางเปนระบบและอยางมีสวนรวม โดยคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ (คสช.) มีหนาที่ในการจัดใหมีสมัชชาสุขภาพแหงชาติและ
สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
ซึ่งบัญญัติไวใน พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ มาตรา 25(3) นอกจากนี้ อีกมาตรา
หนึง่ ทีม่ คี วามสำคัญในแงของการขับเคลือ่ นนโยบาย คือ มาตรา 40 ทีร่ ะบุวา
"การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ทีห่ รือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
หรือสนับสนุนใหประชาชนรวมตัวกันเพือ่ จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ที่
หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ คสช. กำหนด ในกรณีที่สมัชชาสุขภาพตามวรรคหนึ่ง มีขอเสนอให
หนวยงานของรัฐไปปฏิบัติหรือนำไปพิจารณาประกอบในการกำหนด
นโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ ใหเสนอตอ คสช. เพือ่ พิจารณาดำเนินการ
ใหบรรลุตามควรแกกรณีตอไป"
สำหรับกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น กรณีผลกระทบจาก
การพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดและจังหวัดระยอง ซึ่งไดพัฒนาขึ้น
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ตามคำรองขอใชสทิ ธิตามพ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ ของประชาชนชาวมาบตาพุด
เมือ่ วันที่ 9 เมษายน 2550 มีวตั ถุประสงคสำคัญคือ
• ใชสมัชชาสุขภาพตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 หมวด 4
เปนกระบวนการใหทกุ ฝายทีเ่ กีย่ วของมารวมแลกเปลีย่ นองคความรแู ละเรียนรู
รวมกันอยางสมานฉันท เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของ
คนระยอง
• ประเมินผลกระทบทางสุขภาพตามมาตรา 11 โดยเนนการมีสว นรวม
ของประชาชน ในการวิเคราะหทางเลือกของการพัฒนา วิเคราะหผลกระทบทาง
สุขภาพในแตละทางเลือก เพือ่ สนับสนุนกระบวนการสมัชชาและการตัดสินใจที่
เอื้อตอสุขภาวะของประชาชน
• พัฒนาศักยภาพของชุมชนในการผลักดันทางเลือกของการพัฒนาที่
เอื้อตอสุขภาพ

แนวทางการดำเนินงาน
ประกอบดวย 4 กระบวนการหลัก ไดแก
1. กระบวนการทางวิชาการ = พืน้ ฐานสนับสนุน
กระบวนการทางวิชาการ มีเปาหมายเพือ่ เปนพืน้ ฐานสนับสนุนกระบวนการ
สมั ช ชาสุ ข ภาพ โดยดำเนิ น การและประสานงานให มี ก ารรวบรวมข อ มู ล
การวิเคราะห การประเมินผลกระทบ และการสังเคราะห ซึง่ มีทงั้ สวนทีผ่ จู ดั ทำ
โครงการฯ ดำเนินการ และสนับสนุนใหองคกรเครือขายเชิงยุทธศาสตร (Strategic
partners) ดำเนินการโดยเนนการสรางเสริมศักยภาพใหกับชุมชนทองถิ่น
สถาบันการศึกษาในภูมภิ าค และผปู ฏิบตั กิ ารนโยบาย
ทัง้ นีก้ ารจัดทำผลงานมีหลายรูปแบบ ทัง้ เอกสารวิชาการ เอกสารเผยแพร
สำหรับสาธารณะ เอกสารเชิงนโยบาย รวมทั้งบทความและเนื้อหาสำหรับการ
สือ่ สารสาธารณะรูปแบบตางๆ
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2. กระบวนการอภิปรายกลมุ ยอยและเวทีสมัชชาสุขภาพ = แกนหลัก
ของกระบวนการ
การอภิปรายกลมุ ยอยและการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น จะเปน
กระบวนการหลักในการแลกเปลีย่ นขอมูล ความรู และการเรียนรรู ว มกันระหวาง
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อการเสนอแนะและผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพของชาวระยอง
3. การสื่อสารสาธารณะและการสำรวจความคิดเห็น = ขยายการ
รับรูและระดมพลัง
มีการสือ่ สารสาธารณะในหลายรูปแบบ เชน การจัดทำสารคดี เอกสารสรุป
สำหรับสาธารณะ การจัดแถลงขาว การประสานและจัดทำบทความหลักของ
นิตยสารสิง่ แวดลอม สือ่ วิทยุชมุ ชน บทความเผยแพรในหนังสือพิมพตา งๆ รวม
ถึงหนังสือพิมพทอ งถิน่ เว็บไซด ฯลฯ
นอกจากนี้ ไดมกี ารสำรวจขอมูลและความคิดเห็นของประชาชนชาวระยอง
(Survey/Poll) ประมาณ 3 ครัง้ ซึง่ ชวยใหไดขอ มูลในภาพรวมและการสะทอน
ความคิดเห็นของสาธารณะในแตละชวงของกระบวนการสมัชชาสุขภาพ อันเปน
การสงเสริมใหสาธารณะไดเขามามีสว นรวมในกระบวนการสมัชชาสุขภาพอยาง
เปนรูปธรรม
4. กระบวนการผทู รงคุณวุฒิ = สะทอนความคิดและควบคุมสมดุล
ของกระบวนการ
เปนกระบวนการในการเสนอแนะ ควบคุมแนวทางและสมดุลของกระบวนการ
แลกเปลีย่ นเรียนรแู ละการมีสว นรวมของสมัชชาสุขภาพ รวมทัง้ เปนการสะทอน
ความคิดทีเ่ ปนเนือ้ หาวิชาการทีจ่ ดั ทำขึน้ และความคิดเห็นของสาธารณะ เพือ่ ให
ผลการศึกษาและขอเสนอจากกระบวนการสมัชชาสุขภาพมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้น
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
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กระบวนการ
วิชาการ
- ขอมูล ความรู
- การประเมิน
ผลกระทบ

กระบวนการ
สาธารณะ
- การสือ่ สาร
สาธารณะ
- การทำโพล

กระบวนการ
ผูทรงคุณวุฒิ
- แนวทาง
ทีส่ มดุล
- สะทอนคิด
เนือ้ หา

อภิปรายกลมุ ยอย และเวทีสมัชชาสุขภาพครัง้ ที่ 1

ขอเสนอแนะ 1

อภิปรายกลมุ ยอย และเวทีสมัชชาสุขภาพครัง้ ที่ 2

ขอเสนอแนะ 2

อภิปรายกลมุ ยอย และเวทีสมัชชาสุขภาพครัง้ ที่ 3

ขอเสนอแนะ 3

แผนภาพที่ 1.6 กระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น กรณีผลกระทบจาก
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มาบตาพุดและจังหวัดระยอง

อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ

ความเปนมาและกรอบแนวคิด
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ปจจัยกำหนดสุขภาพ

กรณีทางเลือกอนาคตการพัฒนาระยอง

“ปจจัยกำหนดสุขภาพ” คือ ปจจัยหรือตัวแปรตางๆ ที่สงผลตอสภาวะ
สุขภาพของบุคคล เมือ่ ปจจัยเหลานีเ้ ปลีย่ นแปลงไป ก็จะสงผลกระทบตอสุขภาพ
ซึ่งเปนไปไดทั้งผลทางบวกและทางลบ และเนื่องจากนิยามของ "สุขภาพ" ใน
พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 หมายความวา
"ภาวะของมนุษยทสี่ มบูรณทงั้ ทางกาย ทางจิต ทางปญญา และทาง
สังคม เชือ่ มโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล"
ดังนัน้ ปจจัยกำหนดสุขภาพ จึงจำเปนตองพิจารณามิตติ า งๆ ทีส่ ง ผลตอ
สุขภาพ มากกวาการเจ็บปวยและการรักษาพยาบาลเทานัน้
สำหรับปจจัยกำหนดสุขภาพ กรณีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของ
ทางเลือกอนาคตการพัฒนาจังหวัดระยอง ไดพจิ ารณาจากขอมูลผลกระทบทาง
สุขภาพตางๆ1 ประกอบกับการสำรวจความคิดเห็นของชาวระยองเรื่อง "ความ
พึงพอใจในชีวิตและผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรม" โดย ดร.ชัยยนต
ประดิษฐศิลป และคณะ และขอมูลจากการจัดเวทีกลุมยอย 5 ครั้งที่อำเภอ
บานฉาง อำเภอแกลง อำเภอปลวกแดง และอำเภอเมือง ในชวงเดือนมีนาคม มิถนุ ายน 2551 สามารถสรุปปจจัยกำหนดสุขภาพออกเปน 4 ดานดังนี้
เดชรัต สุขกำเนิด ศุภกิจ นันทะวรการ และวิภวา ชืน่ ชิต. มลพิษ สุขภาพ และอุตสาหกรรม.
มูลนิธนิ โยบายสุขภาวะ, 2550.

1
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มิตสิ ขุ ภาพ

ปจจัยกำหนดสุขภาพ

1. ปจจัยกำหนดสุขภาพ
ดานสิ่งแวดลอม

1.1 มลพิษทางอากาศและสารอินทรียร ะเหยงาย (VOCs)
1.2 มลพิษทางน้ำ และการปนเปอ นโลหะหนัก
1.3 ขยะของเสียอันตราย
1.4 อุบตั ภิ ยั สารเคมี
1.5 ศักยภาพการรองรับมลพิษ

2. ปจจัยกำหนดสุขภาพ
ดานทรัพยากร

2.1 ปาไมและความหลากหลายทางชีวภาพ
2.2 ทรัพยากรน้ำ
2.3 ชายฝง และทะเล
2.4 สัตวน้ำ

3. ปจจัยกำหนดสุขภาพ
ดานสังคม

3.1 แรงงานอพยพและประชากรแฝง
3.2 ความสัมพันธในครอบครัวและชุมชน
3.3 แหลงเสือ่ มโทรมและแหลงมัว่ สุม
3.4 ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ
3.5 การลงทุนและการบริการทางสังคม
3.6 ความเครียดและความกดดันในชีวติ
3.7 ความขัดแยงจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
3.8 ภูมปิ ญ
 ญาและวัฒนธรรมทองถิน่

4. ปจจัยกำหนดสุขภาพ
ดานเศรษฐกิจ

4.1 การเติบโตทางเศรษฐกิจ
4.2 การพึง่ พาการนำเขาและเศรษฐกิจภายนอก
4.3 การกระจายรายได
4.3 การจัดสรรและการแยงชิงทรัพยากร
4.4 มลพิษและการทำลายฐานทรัพยากร
4.5 ระบบภาษีและการลงทุนทางสังคม

อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ

ผลกระทบของการพัฒนาตอปจจัยกำหนดสุขภาพชาวระยอง
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ผลกระทบของการพัฒนาตอปจจัยกำหนดสุขภาพ
ดานสิ่งแวดลอม

มลพิษทางอากาศและ
ศักยภาพการรองรับมลพิษ

มลพิษทางอากาศคือสาเหตุสำคัญที่สรางผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
และดานสุขภาพในพื้นที่อุตสาหกรรมของจังหวัดระยอง โดยอยูในรูปของ
สารประกอบอินทรียร ะเหยงายในกลมุ "วีโอซี" (Volatile Organic Compounds
- VOCs) ฝุนละออง และกาซพิษจากการเผาไหมเชื้อเพลิง เชน ซัลเฟอรได
ออกไซด และออกไซดของไนโตรเจน โดยฝนุ ละอองมาจากฝนุ ถานหินและขีเ้ ถา
จากการเผาไหม ฝุนจากการระเบิดหินการกอสรางถนน โรงงาน และโรงซอม
บำรุง สำหรับกาซพิษจากการเผาไหมเชื้อเพลิง พบวาโรงงานและโรงไฟฟา
ประมาณ 4 - 5 โรงในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพืน้ ทีใ่ กลเคียงเปนผกู อ
มลพิษประเภทนีม้ ากทีส่ ดุ โดยรวมกันแลวคิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 70 - 80 ของ
การปลอยมลพิษของโรงงานทัง้ หมดตามทีไ่ ดรบั อนุญาตในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบทางสิง่ แวดลอม
จากขอจำกัดของพื้นที่ในการรองรับการขยายอุตสาหกรรมขนาดใหญ
อยางตอเนือ่ ง และการรองรับมลพิษตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ คณะกรรมการสิง่ แวดลอม
แหงชาติ จึงมีมติในป 2541 ใหพจิ ารณาศักยภาพการรองรับมลพิษบริเวณพืน้ ที่
มาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีเนื้อหาที่สำคัญคือ หากผลการประเมินมีคา
เกินกวาเกณฑมาตรฐาน โครงการใหมที่กำลังขออนุมัติรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (อีไอเอ) จะตองปรับลดอัตราการระบายมลพิษตามที่
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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รัฐกำหนด รวมทัง้ จะสงผลตอการอนุมตั โิ ครงการอืน่ ๆ ทีจ่ ะขยายเพิม่ ขึน้ ในพืน้ ที่
มาบตาพุด
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบการศึกษาไดแก กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (กรอ.) และการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) โดย
ครอบคลุมมลพิษทางอากาศ 3 ชนิด คือ สารประกอบอินทรียร ะเหยงายในกลมุ
"วีโอซี" (Volatile Organic Compounds - VOCs) ฝนุ ละออง และกาซพิษจาก
การเผาไหมเชือ้ เพลิง
แตการดำเนินการจริงลาชามาก จากกรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือนถึง
1 ปของมติคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ การศึกษาจริงดำเนินการในชวง
ป 2544 - 2545 และเมือ่ ไดรา งผลการศึกษาทีม่ แี นวโนมวา ศักยภาพการรองรับ
มลพิษทางอากาศเต็มแลว ก็มีการปรับแกผลการศึกษาอีกหลายป โดยไมไดมี
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนแตอยางใด
กรอบเวลาการดำเนินการตาม
มติ กก.สิง่ แวดลอมแหงชาติ
4/2541

กรอบเวลาดำเนินการจริง

โครงการ
ทีอ่ นุมตั เิ พิม่ ขึน้

ใหประเมินผลกระทบคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศ โดยถามี
โครงการใหมเพิม่ ขึน้ ดำเนินการ
ใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน
ใหการนิคมฯ ดำเนินการมาตรการ
ตางๆ ใหแลวเสร็จภายใน 1 ป
ใหกระทรวงวิทยาศาสตรฯ
ประเมินภาพรวมของศักยภาพ
การรองรับมลพิษ

2541-2543 วางแนวทาง
การศึกษา และจัดหา
งบประมาณ

อยางนอย
11 โครงการ

2544-2545 จัดจาง และ
ดำเนินการศึกษา
2546-ปจจุบนั ปรับแก
ผลการศึกษา

ประมาณ
50 โครงการ
ประมาณ
75 โครงการ

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบกรอบเวลาของมติคณะกรรมการสิง่ แวดลอมฯ
กับการดำเนินการจริง และจำนวนโครงการทีไ่ ดรบั การอนุมตั ใิ นระหวางนัน้
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ในเดือนมกราคม 2550 การประชุมนัดพิเศษของคณะกรรมการสิง่ แวดลอม
แหงชาติ ซึง่ มีนายโฆสิต ปน เปย มรัษฎ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน ยังคง
เห็นวา แบบจำลองการประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษทางอากาศยังไมมี
ความถูกตองและแมนยำเทาทีค่ วร จึงมีมติใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพขอมูลนำเขา เพือ่ ใหแบบจำลองมีความถูกตอง
เชือ่ ถือได ภายในระยะเวลา 1 ป
จะเห็นไดวา การดำเนินการศึกษาศักยภาพการรองรับมลพิษของพื้นที่
มาบตาพุดตั้งแตป 2541 จนถึงปจจุบันก็ยังไมสามารถสรุปได ทั้งนี้มีประเด็น
ปญหาทีไ่ มสมเหตุสมผลเกิดขึน้ หลายประการ เชน
•

•

•

•

ทำไม การศึกษาทีส่ ำคัญเชนนีจ้ งึ ดำเนินการลาชาใชเวลานานกวา 9
ปแลว ก็ยงั ไมสามารถสรุปได ทัง้ ๆ ทีม่ รี า งผลการศึกษาทีช่ วี้ า ศักยภาพ
การรองรับมลพิษเต็มแลว แตกลับถูกแกไขไดอกี เปนระยะเวลาหลาย
ป แทนที่จะเรงดำเนินการแกไขปญหาอยางเรงดวน กลับอนุมัติให
ขยายอุตสาหกรรมขนาดใหญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ระหวางที่ปรับปรุง
ผลการศึกษา รวมประมาณ 70 โครงการแลว
ทำไม จึงจำกัดการศึกษาอยเู ฉพาะแนวทางเดียวนานถึง 9 ป แตกย็ งั
ไมเสร็จ โดยไมมที างเลือกอืน่ ๆ ในการศึกษาและการตัดสินใจเกีย่ วกับ
ศักยภาพการรองรับมลพิษของพื้นที่มาบตาพุด ทั้งที่มีการอนุมัติ
โครงการใหมๆ และการขยายอุตสาหกรรมก็เดินหนาอยางตอเนือ่ ง
ทำไม การศึกษาศักยภาพการรองรับมลพิษ จึงไมเปดกวางใหมี
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ไมมีการเผยแพรขอมูล และ
ไมมกี ารรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหรือผทู เี่ กีย่ วของแตอยางใด
ทำไม จึงไมเปดกวางเพื่อพิจารณาผลการศึกษาวิจัยอื่นๆ เกี่ยวกับ
ศักยภาพการรองรับมลพิษของพืน้ ทีม่ าบตาพุด ดังเชน การศึกษาวิจยั
ของสถาบันมะเร็งแหงชาติ การศึกษาของกรมควบคุมโรค เปนตน

อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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ทำไม มติของคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ เมือ่ เดือนมกราคม
2550 ยังตัดสินใจวา “แบบจำลอง” ยังไมมคี วามถูกตองแมนยำ และ
ยังมอบหมายใหหนวยงานเดิมทีร่ บั ผิดชอบมานานกวา 8 ปแลวเปน
ผูรับผิดชอบตอไปอีก และกำหนดระยะเวลาดำเนินการเพิ่มอีก 1 ป
ทัง้ ทีม่ โี ครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ กำลังขออนุมัติเพิ่มเติมอีก
ประมาณ 20 โครงการ

การที่ไมสามารถสรุปผลการศึกษาศักยภาพการรองรับมลพิษในพื้นที่
มาบตาพุดได ทำใหอุตสาหกรรมขนาดใหญที่มาบตาพุด ไมถูกบังคับใหลด
การปลอยมลพิษ และยังไดรับอนุมัติใหขยายนิคมอุตสาหกรรมโดยกอสราง
หรือขยายโรงงานใหมไดเรื่อยๆ เพื่อดำเนินภาระหนาที่ของหนวยงานรัฐดาน
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซึง่ สามารถขยาย
นิคมอุตสาหกรรม และสามารถขายหรือใหเชาทีด่ นิ ไดเพิม่ ขึน้
ดานบริษัทผูลงทุนในอุตสาหกรรมปโตรเคมี ก็สามารถขยายธุรกิจ สราง
รายไดและผลกำไรเพิ่มขึ้นตอไป โดยกลุมบริษัทขนาดใหญที่เขามาลงทุนที่
มาบตาพุด ไดแก บริษทั ในเครือ ปตท., เครือซิเมนตไทย, เครือธนาคารกรุงเทพ,
เครือเจริญโภคภัณฑ (ซีพี), กลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย เปนตน ธุรกิจ
เอกชนเหลานี้ มีการเชื่อมโยงระหวางกัน โดยมีขาราชการระดับสูงและนักการ
เมือง ทั้งในอดีตและปจจุบัน รวมเปนคณะกรรมการหรือตำแหนงอื่นๆ รวมทั้ง
ความเชือ่ มโยงกับธุรกิจในทองถิน่ และกิจกรรมการสงเคราะหชมุ ชนในรูปแบบ
ตางๆ อยางตอเนือ่ ง
ในขณะทีป่ ระชาชนผไู ดรบั ผลกระทบ และเครือขายภาคประชาสังคม ทีม่ ี
ขอเรียกรองอย างตอเนื่องใหหยุดการขยายอุตสาหกรรม กลับไมสามารถ
เขาถึงขอมูล และไมมชี อ งทางในการเขารวมกระบวนการตัดสินใจได สวนดาน
การรับรูขอมูลขาวสารในสังคม ก็ติดอยูกับการทำใหเปนประเด็นทางเทคนิคที่
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ยังไมสามารถหาขอสรุปได จนในที่สุด ฝายที่ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรม
ก็สามารถอางความไมถูกตองทางเทคนิคตางๆ มาเปนเหตุผลในการตัดสินใจ
ขยายเวลาการศึกษา และเดินหนาขยายอุตสาหกรรมควบคูกันไปในหวงเวลา
กวา 10 ปทผี่ า นมานี้

อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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ผลกระทบของการพัฒนาตอปจจัยกำหนดสุขภาพ
ดานสิ่งแวดลอม

สารประกอบอินทรียระเหยงาย

(Volatile Organic Compounds - VOCs)

สารประกอบอินทรียร ะเหยงาย หรือสาร “วีโอซี” (Volatile Organic Compounds - VOCs) ถือเปนตัวการสำคัญของปญหากลิน่ รุนแรงของสารเคมีทสี่ ราง
ความเดือดรอนรำคาญใหแกชุมชนเปนประจำ เพราะมีการใชเปนสารตั้งตน
ตัวทำละลาย และผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมประเภทตางๆ เชน อุตสาหกรรม
พลาสติกและเคมีภัณฑ โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกกาซ ฯลฯ เปนจำนวนมาก
ยิ่งไปกวานั้น ความรู เทคโนโลยี และบุคลากรที่มีอยูในประเทศไทยในขณะนี้
ยังไมสามารถสรางระบบการติดตามตรวจสอบทีม่ ปี ระสิทธิภาพไดอยางเพียงพอ
เปนที่แนชัดวา ผลกระทบสำคัญที่สุดของสารวีโอซี คือ ผลกระทบตอ
สุขภาพ ในทางอาชีวอนามัยและในแงการจัดการสารเคมี สารวีโอซีถือเปน
สารกลมุ หนึง่ ทีม่ พี ษิ ภัยชัดเจน ไมวา จะเปนพิษแบบเฉียบพลันและพิษแบบสะสม
เรือ้ รังทีม่ ตี อ อวัยวะทุกระบบ ทัง้ ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท ระบบทาง
เดินอาหาร ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบสืบพันธุ ยิ่งไปกวานั้น สารวีโอซี
บางชนิดยังไดรบั การยืนยันวาเปนสารกอมะเร็ง
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ภาพที่ 2.1 เซลลเยือ่ บุขา งแกม เซลลเม็ดเลือดแดงของกบ และโครโมโซมพืช
ในพืน้ ทีม่ าบตาพุด มีการแบงตัวผิดปกติ และมีความเสีย่ งตอการเปนมะเร็ง
ที่มา : รศ.ดร.เรณู เวชรัชตพมิ ล. ฐานเศรษฐกิจ. ฉบับวันที่ 10 - 13 มิถนุ ายน 2550. หนา 12.

คนมาบตาพุดปวยเรื้อรังเพราะปญหาไมไดรับการแกไข
ในระยะเวลากวา 10 ปมานี้ การจัดการปญหาสารประกอบอินทรีย
ระเหยงายในพื้นที่มาบตาพุดยังคงไมมีความคืบหนามากนัก นับตั้งแตวิกฤติ
มลพิษทีโ่ รงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ในป 2540 เนือ่ งจากหนวยงานภาค
รัฐที่เกี่ยวของไมไดดำเนินงานอยางจริงจัง ความพยายามที่เขมขนขึ้นเพิ่งเกิด
ในป 2548 เมื่อกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ตรวจพบสารวีโอซีในบรรยากาศที่
มาบตาพุดกวา 40 ชนิด และในจำนวนนีม้ ี 20 ชนิดมีปริมาณเกินคามาตรฐาน
ทีก่ ำหนดของหนวยงานคมุ ครองสิง่ แวดลอมของประเทศสหรัฐอเมริกา (Environmental Protection Agency) หรือ USEPA ซึง่ ในปตอ มา (2549) กรมควบคุม
มลพิษ (คพ.) รวมกับองคการไจกา ประเทศญีป่ นุ (Japan International Cooperation Agency (JICA)) พัฒนามาตรฐานในสิ่งแวดลอมและมาตรฐาน
แหลงกำเนิดของสารวีโอซี ซึง่ เสร็จสิน้ ในป 2551
ความทุกขจากปญหาทีส่ ะสมทำใหประชาชนในพืน้ ทีม่ าบตาพุดไดออกมา
เรียกรองใหมีการประกาศเขตควบคุมมลพิษในปลายป 2549 แตรัฐบาลก็ยัง
ไมกลาตัดสินใจประกาศเขตควบคุมมลพิษ โดยอางเหตุผลวา ยังไมมีความ
สัมพันธที่ชัดเจนระหวางปญหามลพิษกับความเจ็บปวยของประชาชนในพื้นที่
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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การใหเหตุผลเชนนีจ้ งึ นับเปนการปดกัน้ ชองทางการมีสว นรวมของภาคสวนตางๆ
โดยเฉพาะประชาชนซึ่งเปนผูไดรับผลกระทบ ในการที่จะมีสวนรวมวางแผน
ดำเนินการ และติดตามตรวจสอบการแกไขปญหาไปโดยปริยาย
ภาพที่ 2.2 นักเรียนโรงเรียนมาบตาพุด
พันพิทยาคาร ตองใชผา ปดจมูกในขณะ
เรียนหนังสือ เนือ่ งจากไดรบั กลิน่ สารเคมี
จากโรงงานที่อยูขางเคียง
ทีม่ า : ธารา บัวคำศรี และคณะ. อะไรอยใู น
อากาศ: ความลับที่คนมาบตาพุดและคนไทย
ยังไมร,ู 2548.

การจัดการปญหาอยางยัง่ ยืน บนหลักการปองกันไวกอ นและ
การมีสวนรวมของประชาชน
แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่มาบตาพุด
จังหวัดระยอง พ.ศ.2550 - 2554
เปนแนวทางทีร่ ฐั เลือกมาใชแทนการประกาศเขตควบคุมมลพิษ โดยใน
สวนของการจัดการปญหาสารวีโอซีครอบคลุมมาตรการ 5 ดาน คือ
การปรับลดการระบายสารพิษ
การกำหนดคามาตรฐาน
การติดตามตรวจสอบ
การประเมินความเสีย่ งตอสุขภาพ
การพัฒนาศักยภาพใหแกหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ซึ่งมีขอสังเกตในเบื้องตนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของมาตรการดังกลาว
ดังนี้
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1. มีความลาชาในการดำเนินการเนื่องจากตองรอกลไกทางกฎหมาย
มารองรับในบางเรือ่ ง เชน คามาตรฐานสารวีโอซี กฎหมายภาษีสงิ่ แวดลอม
ทั้งนี้ เนื่องมาจากไมสามารถกำหนดมาตรการเฉพาะพื้นที่ได (เพราะไมได
ประกาศเขตควบคุมมลพิษ) ในปจจุบนั จึงตองอาศัยการขอความรวมมือจาก
โรงงานและความสมัครใจของโรงงานเปนหลัก
2. ศักยภาพของหนวยงานในการติดตามตรวจสอบสารวีโอซียังจำกัด
ทัง้ ในเรือ่ งความรู เทคโนโลยี บุคลากร และงบประมาณ จำเปนตองเรงพัฒนา
ศักยภาพตอไป
3. วิธดี ำเนินการแกไขปญหาบางดานยังไมสอดคลองกับสภาพปญหา
ทีแ่ ทจริง เชน กำหนดคามาตรฐานในบรรยากาศทัว่ ไปโดยเฉลีย่ 1 ป ซึง่ เก็บ
ขอมูลเดือนละหนึง่ ครัง้ เทานัน้ ทำใหการเก็บตัวอยางอากาศมาวิเคราะหขาด
ความตอเนื่อง
หลักการปองกันไวกอน

หลักการมีสวนรวมของประชาชน

ขาดกลไกในการป อ งกั น แก ไ ขป ญ หาใน
ระยะสั้น หลายกิจกรรมเปนกิจกรรมระยะ
ยาวและเปนการทำงานเชิงรับ ในขณะที่
สุขภาพของประชาชนนั้นไมอาจรีรอไดและ
ตองการการทำงานในเชิงรุก

มีนอยมาก บทบาทของประชาชนถูกจำกัด
อยเู พียงระดับการแสดงความคิดเห็นเทานัน้
และไมสามารถเขาถึงขอมูลการดำเนินงาน
ของแผนฯ ได

ทางกรมควบคุมมลพิษ มีการติดตามตรวจสอบสารอินทรียระเหยงาย
9 ชนิดที่มีการกำหนดคามาตรฐานเฉลี่ยรายปแลว โดยตรวจวัดตั้งแตเดือน
กันยายน 2549 ถึงเดือนพฤษภาคม 2551 พบสาร 3 ชนิดมีคา เกินมาตรฐานอยาง
ตอเนื่องในหลายสถานี ซึ่งไดแก สารเบนซีน (ภาพที่ 2.3), สารบิวทาไดอีน
(ผลการตรวจวัด 1, 3; ภาพที่ 2.5), และ สารไดคลอโรอีเทน (ผลการตรวจวัด
1, 2; ภาพที่ 2.4) โดยมีคา สูงสุดประมาณ 60 เทาของคามาตรฐาน
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ภาพที่ 2.3 ผลการตรวจวัดสารเบนซีน (คาเฉลีย่ รายป) บริเวณพืน้ ที่มาบตาพุด
ที่มา : www.pcd.go.th วันที่ 4 กรกฎาคม 2551

ภาพที่ 2.4 ผลการตรวจวัด1,2 สารไดคลอโรอีเทน (คาเฉลีย่ รายป)
บริเวณพืน้ ทีม่ าบตาพุด
ที่มา: www.pcd.go.th

ภาพที่ 2.5 ผลการตรวจวัด1,3 สารบิวทาไดอีน (คาเฉลีย่ รายป)
บริเวณพืน้ ที่มาบตาพุด
ที่มา: www.pcd.go.th
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ผลกระทบของการพัฒนาตอปจจัยกำหนดสุขภาพ
ดานสิ่งแวดลอม

มลพิษทางน้ำ

น้ำผิวดินและน้ำบอตื้น
สำหรับคุณภาพน้ำผิวดินพบวา แมน้ำระยองซึ่งเปนแมน้ำสายหลักที่
ไหลผานอำเภอเมืองระยองมีคณ
ุ ภาพเสือ่ มโทรมลงตัง้ แตป พ.ศ. 2548 - 2549
โดยเฉพาะในป 2549 มีคา ดัชนีคณ
ุ ภาพน้ำโดยทัว่ ไปเพียง 36.710 จากคะแนน
เต็มทัง้ หมด 100 คะแนน ถือวาต่ำทีส่ ดุ ในรอบ 10 ปทผี่ า นมา กิจกรรมหลักที่
กอมลพิษแกแมน้ำสายนี้ ไดแก น้ำทิง้ จากชุมชน (บาน ตลาด โรงพยาบาล ฯลฯ)
และน้ำทิ้งจากภาคอุตสาหกรรม สวนคลองรับน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมมี
ปริมาณของแข็งละลายน้ำรวม (Total Dissolved Solids) หรือ TDS สูงมาก เชน
คลองซากหมาก 5,149 - 10,917 มิลลิกรัมตอลิตร คลองบางเบิด 11,035
มิลลิกรัมตอลิตร และคลองบางกระพรุน 2,480 มิลลิกรัมตอลิตร เมือ่ เทียบกับ
คลองน้ำหูซึ่งเปนคลองชลประทาน พบคา TDS เพียง 301 มิลลิกรัมตอลิตร
ทัง้ นี้ คามาตรฐานปริมาณของแข็งละลายน้ำรวม (TDS) อยทู ี่ 3,000 มิลลิกรัม
ตอลิตร
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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ภาพที่ 2.6 คาปริมาณของแข็งละลายน้ำรวมทีต่ รวจพบในคลองตางๆ
ในพืน้ ทีม่ าบตาพุด
ทีม่ า : สนธิ คชวัฒน, 2550, สถานการณมลพิษในพืน้ ทีม่ าบตาพุดป 2548, การนำเสนอเรือ่ ง
"การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม" ในการประชุมเมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม 2550
ทีม่ ลู นิธนิ โยบายสุขภาวะ กรุงเทพฯ

ในสวนของน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองมาบตาพุดมีระบบบำบัดน้ำเสีย
รวม ชนิดบอเติมอากาศ (Aerated Lagoon) มีความสามารถในการรองรับ
น้ำเสีย 15,000 ลูกบาศกเมตร (ลบ.ม.) ตอวัน ปจจุบนั มีน้ำเสียรวมเขาระบบฯ
ประมาณ 1,000 ลบ.ม./วัน คิดเปนรอยละ 6.7 ของความสามารถในการรองรับ
น้ำเสียของระบบฯ ผลการวิเคราะหน้ำเสียกอนเขาระบบฯ และน้ำทิ้งออกจาก
ระบบฯ พบวามีคา อยใู นเกณฑมาตรฐาน ทัง้ นี้ ชุมชนในเทศบาลเมืองมาบตาพุด
มีทงั้ หมด 25 ชุมชน ใชน้ำประปาจากสำนักงานประปาบานฉาง 22 ชุมชน และ
ใชน้ำประปาจากเทศบาลนครระยอง 3 ชุมชน แตประปาบานฉางมีการเดินทอ
น้ำประปาหลักไปยังชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทานั้น การตอทอน้ำประปา
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เขาไปในชุมชนเปนความรับผิดชอบของแตละชุมชนทีต่ อ งดำเนินการเอง ซึง่ ยัง
มีพื้นที่บางสวนที่อยูหางไกลจากแนวทอน้ำประปาหลักและไมคุมคาในการ
เชือ่ มตอทอ พืน้ ทีเ่ หลานีต้ อ งอาศัยน้ำบอตืน้ และมีความเปนไปไดในการจะใช
น้ำบาดาลเพือ่ ทำประปาหมบู า น
อยางไรก็ดี ผลการตรวจวัดบอบาดาลและบอน้ำตื้นในป 2550 โดยกรม
ควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
พบวาบางแหงมีสารประกอบอินทรียร ะเหยงาย (VOCs) ปนเปอ น แตสว นใหญ
มีคา ต่ำกวาเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ำใตดนิ ยกเวน เบนซีน, ไดคลอโรมีเทน 1,
1-ไดคลอโรเอทิลนี 1, 1, 2-ไตรคลอโรอีเทน และ เตตระคลอโรเอทิลนี ซึง่ พบคา
เกินเกณฑมาตรฐานฯ ในบางพืน้ ที่ นอกจากนี้ การวิเคราะหการปนเปอ นของ
โลหะหนักในบอน้ำตื้นในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด จำนวน 25 ชุมชน
รวม 80 ตัวอยาง ในระหวางป 2548 - 2549 พบการปนเปอนของแคดเมี่ยม
เหล็ก แมงกานีส และตะกัว่ และยังพบวาในทุกตัวอยางน้ำทีท่ ำการวิเคราะห จะมี
โลหะหนักอยางนอย 1 ชนิด เกินคามาตรฐานคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภคใน
ชนบทของคณะกรรมการการบริหารโครงการจัดใหมีน้ำสะอาดในชนบททั่ว
ราชอาณาจักรป 2531

ภาพที่ 2.7 การปนเปอ นของน้ำมันในแหลงน้ำในพืน้ ทีม่ าบตาพุด
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คุณภาพน้ำทะเลชายฝง
คุณภาพน้ำทะเลในบริเวณชายฝงทะเลมาบตาพุดโดยทั่วไปอยูในเกณฑ
มาตรฐาน แตมแี นวโนมทีจ่ ะไดรบั ผลกระทบจากกิจกรรมบนพืน้ ทีช่ ายฝง ในระดับ
ที่รุนแรงได ทั้งจากอุตสาหกรรมที่มีอยูเปนจำนวนมากและชุมชนที่อยูในพื้นที่
เพราะมีบางพารามิเตอรทสี่ ำคัญมีคา เกินกวามาตรฐาน บงชีใ้ หเห็นถึงแนวโนม
ความรุนแรงของปญหามลพิษทางน้ำ

ภาพที่ 2.8 คุณภาพน้ำทะเลชายฝง บริเวณมาบตาพุด ทีม่ แี นวโนม
ความรุนแรงของปญหามลพิษทางน้ำ
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การลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม

เป น เวลากว า 25 ป แ ล ว ที่ พื้ น ที่ ม าบตาพุ ด ถู ก กำหนดให ร องรั บ การ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมหนักทีใ่ ชเทคโนโลยีขนั้ สูง เชน อุตสาหกรรมปโตรเคมี
อุตสาหกรรมการกลัน่ น้ำมันและแยกกาซ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ ซึง่
ยังคงมีผลู งทุนเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง อุตสาหกรรมเหลานีใ้ นแตละปตอ งขนถาย
สารเคมีและวัสดุตางๆ อีกทั้งผลิตกากของเสียอันตรายที่มีความเปนพิษสูงใน
ปริมาณมาก แตในขณะเดียวกัน การจัดการสารเคมีและวัตถุมีพิษภายนอก
โรงงานกลับต่ำกวามาตรฐานมาก สงผลใหพนื้ ทีม่ าบตาพุดกลายเปนพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
ภัยจากอุบัติภัยสารเคมีและเปนที่ลักลอบทิ้งของเสียอันตรายอยูเสมอ

ของเสียอันตราย ขยะพิษทีถ่ กู มองขาม
สถิติในป 2546 ระบุวา จังหวัดระยองเปนจังหวัดที่มีปริมาณของเสีย
อันตรายมากเปนอันดับ 1 ของประเทศ อยางไรก็ตาม เมือ่ มองในแงการจัดการ
ของเสียอันตราย กลับพบวามีแหลงรองรับและบำบัดกากของเสียเหลานีค้ อ นขาง
จำกัดและระบบการจัดการยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ในทางปฏิบัติการจึง
มักพบวามีการลักลอบขนขยะพิษเหลานีไ้ ปทิง้ ตามทีส่ าธารณะตางๆ เปนประจำ
สารพิษจากขยะ เชน โลหะหนัก สารเคมี สามารถปนเปอ นเขาสสู งิ่ แวดลอมได
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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ทั้งทางอากาศ น้ำ และดิน และหากมีการสัมผัสโดยตรงก็จะเปนอันตรายตอ
สุขภาพเชนกัน
ปจจุบันมีบริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จำกัด
(มหาชน) หรือเจนโก เปนหนวยงานหลักในการกำจัดของเสียอันตรายจาก
โรงงานอุตสาหกรรมในพืน้ ที่ โดยสรางศูนยกำจัดกากอุตสาหกรรมขึน้ ในบริเวณ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเริ่มเปดใหบริการในป 2540 สามารถกำจัด
ของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมประเภทตางๆ ดวยวิธปี รับเสถียรฝงกลบ

ภาพที่ 2.9 การลักลอบทิง้ กากของเสียอันตรายใกลชมุ ชน
จากแนวโนมปริมาณของเสียอันตรายที่เพิ่มขึ้น หนวยงานที่เกี่ยวของจึง
ควรเรงเพิ่มแหลงรองรับและบำบัดกากของเสียเหลานี้ ขณะเดียวกันก็ตอง
ติดตามตรวจสอบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมของแตละโรงงานใหได
มาตรฐานและมีความปลอดภัยตอสิ่งแวดลอมและชุมชน
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อุบัติภัยสารเคมี

ในการดำเนินการผลิตในโรงงาน และการคมนาคมขนสงสารเคมีอนั ตราย
ยอมมีความเสีย่ งจากการเกิดอุบตั ภิ ยั สารเคมี ซึง่ อาจมีสาเหตุมาจาก
• การวางแผนและระบบปองกันที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ
• การปฏิบต
ั กิ ารและกระบวนการทำงานทีไ่ มไดมาตรฐาน
• การชำรุดทรุดโทรมของอุปกรณตา งๆ ในกระบวนการผลิต
อุบัติภัยเหลานี้มีผลกระทบตอสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน
ทั้งแบบเฉียบพลันและแบบสะสม โดยเฉพาะการขยายอุตสาหกรรมเขาไปใกล
เขตชุมชนมากขึ้น ยิ่งทำใหผลกระทบและความเสี่ยงมีมากยิ่งขึ้น แตหลาย
เหตุการณก็ไมมีการกระจายขาวใหคนทั่วไปไดรับทราบ ทำใหประชาชนเกิด
ความวิตกและหวาดกลัว เนือ่ งจากไมทราบวาจะมีผลกระทบถึงตนหรือไม และ
จะตองปฏิบตั ติ นอยางไรในภาวะฉุกเฉิน
ในชวงตัง้ แตปลายป พ.ศ.2550 ถึงตนป พ.ศ.2551 เปนตนมา พบวาเกิด
อุบัติภัยสารเคมีในโรงงานที่มาบตาพุด เทาที่ปรากฏเปนขาวมาแลวถึง 4 ครั้ง
ดังนี้
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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ครัง้ ที่ 1 ทีโ่ รงงานของบริษทั แพรกซแอร (PRAXAIR) ซึง่ เปนโรงงานผลิต
น้ำแข็งแหง ตัง้ อยหู ลังปม ปตท. ตำบลมาบตาพุด เกิดเหตุทอ และถังแกส
แอมโมเนียระเบิด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 ในเบื้องตนไมมี
รายงานผบู าดเจ็บหรือเสียชีวติ แตทำใหบา นเรือนและอาคารในแถบนัน้
เสียหายจากแรงระเบิด
ครั้ ง ที่ 2 ที่โรงงานไทยออรแกนิกเคมิคัลส (TOCC) ในเครือบริษัท
อดิตยา เบอรลา เคมิคลั ส ตัง้ อยใู นนิคมเหมราชตะวันออก เกิดเหตุกา ซ
คลอรีนรัว่ ไหล เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 ซึง่ ทางนิคมฯ ไมมกี ารแจง
ขอมูลขาวสารใหชมุ ชนใกลเคียงไดรบั ทราบ
ครัง้ ที่ 3 ทีโ่ รงงานพีทที ี ฟนอล ในเครือปตท. ตัง้ อยใู นนิคมอุตสาหกรรม
เหมราชตะวันออก เกิดเหตุสารคิวมีนรั่วไหลในปริมาณมากระหวาง
ทดลองเดินเครือ่ งเมือ่ วันที่ 11 มิถนุ ายน 2551 ในเบือ้ งตนมีคนงานใน
โรงงานกวา 112 รายถูกนำตัวสงโรงพยาบาลมาบตาพุด และแหลงขาว
จากภายในนิคมฯ ระบุวามีผูเสียชีวิต 2 ราย แตทางบริษัทฯ รวมกับ
สาธารณสุขจังหวัดแถลงการณวาไมมีผูเสียชีวิตแตอยางใด
ครั้งที่ 4 ที่โรงงานพีทีที ฟนอล ในเครือปตท. ไดเกิดเหตุระเบิดทำให
มีสารเคมีรั่วไหล เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2551 ในเบื้องตนทางนิคมฯ
ไดสั่งใหมีการอพยพเคลื่อนยายพนักงานในโรงงานตางๆ ในนิคมฯ
โดยดวน แตเหตุการณในครัง้ นีไ้ มไดมกี ารรายงานขาวแตอยางใด
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สรุปเหตุการณอุบัติภัย
การลักลอบทิง้ กากสารเคมีครัง้ สำคัญ และความเสียหาย
ป 2532 สารปรอทรั่วไหลจากทอสงกาซฯและโรงแยกกาซฯ ปตท.
ปนเปอนน้ำทะเล และน้ำบริโภค นอกจากนี้พนักงานของปตท. และบริษัท
ยูเนีย่ นออยล 62 คนไดลม ปวยดวยอาการคลืน่ ไส วิงเวียน และมีสารปรอท
ในเลือดสูง
ป 2537 เกิดเหตุระเบิดบนเรือขณะมีการขนถายเมทานอลจากเรือเขา
ถังเก็บ บริเวณทาเทียบเรือของบริษทั ไทยแทงก เทอรมนิ ลั จำกัด เปนเหตุให
มีผเู สียชีวติ 3 คน
ป 2538 บริษทั ทุนเท็กซ ปโตรเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด ในนิคม
อุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด ปล อ ยน้ำ มั น ดิ บ ไหลทะลั ก ลงทะเลรวมกว า
10 ตัน คราบน้ำมันแผกระจายเปนวงกวางตามแนวชายหาดกวา 10 กิโลเมตร
ตัง้ แตหาดพยูน หาดทรายทอง ถึงหาดพีเอ็มวาย
เกิดการระเบิดในโรงงานไทยโอเลฟนส เนือ่ งจากมีน้ำมันเตารัว่ ไหลเขา
ไปในเตาเผา ทำใหมผี เู สียชีวติ 3 คน
ป 2543 ทอสงกาซคารบอนิลคลอไรด (ฟอสจีน) ของโรงงานไทย
โพลีคารบอเนต นิคมอุตสาหกรรมผาแดง เกิดรัว่ ไหลเปนเวลากวา 40 นาที
มีผูเสียชีวิต 1 คน พนักงานของบริษัทและชาวบานในบริเวณใกลเคียงตอง
เขารับการรักษา จำนวน 814 คน ปจจุบนั ยังคงมีผไู ดรบั ผลกระทบสะสมจาก
การหายใจเอาสารพิษเขาไป
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6 มี.ค. 44 รถบรรทุกของบริษทั เซออนเคมิคอล ซึง่ บรรทุกสาร Butadiene lafinate จำนวน 16 ตัน พลิกคว่ำทีน่ คิ มอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง
จ.ระยองเจาหนาทีต่ อ งปดกัน้ ถนนและกันคนออกจากพืน้ ที่ แตเนือ่ งจากสาร
เคมีไมเกิดการรัว่ ไหลจากภาชนะบรรจุ จึงไมเกิดความเสียหายตอประชาชน
และสิ่งแวดลอม
รถบรรทุกกรดซัลฟูริกความจุ 5,000 ลิตร เฉี่ยวชนกับรถบรรทุกกาซ
คารบอนไดออกไซด และรถสิบลอขนทราย ทำใหมผี บู าดเจ็บ 2 รายเนือ่ งจาก
ถูกกรดกัดเปนแผลไหมอยางรุนแรง
27 ส.ค. 50 ลักลอบทิ้งกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณ
ปาริมถนนสายบายพาส 36 ระหวางหลักกิโลเมตร 35-36 เขตเทศบาลเมือง
มาบตาพุด จ.ระยองสงกลิน่ เหม็นรุนแรงไปทัว่ บริเวณ
6 ก.พ. 51 มีการลักลอบทิง้ สารเคมีไมทราบชนิดจำนวนมาก สารเคมี
ที่ทิ้งมีลักษณะสีขาวขนภายในซอยกอไผ ต.เนินพระ เขตเทศบาลเมือง
มาบตาพุด จ.ระยองชาวบานเจ็บปวย 4 ราย มีอาการเจ็บคอ หายใจไมสะดวก
เวียนศีรษะ ออนเพลีย มีผนื่ ขึน้ ตามตัวและแสบผิวหนัง
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ผลกระทบของการพัฒนาตอปจจัยกำหนดสุขภาพ
ดานทรัพยากร

การจัดการทรัพยากรน้ำ

อางเก็บน้ำตางๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกสรางขึ้นเพื่อวัตถุประสงคการ
ชลประทานเปนหลัก เพื่อสงน้ำไปหลอเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะพื้นที่
จังหวัดระยอง ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตเคยเปนพื้นที่ปลูกผลไมรสชาติดีจนขึ้นชื่อ
เปนที่นิยมของผูบริโภค แตตอมาอางเก็บน้ำเหลานี้ถูกดึงสูภาคอุตสาหกรรม
โดยมีการวางทอสงน้ำดิบตอไปใชในสพู นื้ ทีภ่ าคอุตสาหกรรมแทน
รัฐบาลไมไดใหความสำคัญและเตรียมพรอมในการพัฒนาแหลงน้ำสำรอง
สำหรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอยางจริงจัง ทัง้ นีเ้ ห็นไดจากงบประมาณ
ในการพัฒนาแหลงน้ำของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกในป
งบประมาณ 2538 - 2549 คิดเปนเพียงรอยละ 6 ซึ่งนอยมากเมื่อเทียบกับ
งบประมาณในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน ทาเรือ สนามบิน ซึ่งมี
มากถึงรอยละ 84 แตมกี ารดำเนินการเพือ่ ใหการปอนน้ำเขาสพู นื้ ทีอ่ ตุ สาหกรรม
อยางเปนระบบโดยการจัดตั้งบริษัทอีสตวอเตอรข้ึนมาบริหารจัดการน้ำใน
ภาคตะวันออกอยางเบ็ดเสร็จ
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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ภาพที่ 2.10 โครงขายผันน้ำจากอางเก็บน้ำและทอสงน้ำดิบในภาคตะวันออก

การจัดตั้งบริษัทอีสตวอเตอร
รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2535 ใหจัดตั้งบริษัท
จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (หรือ East Water) โดยมี
การประปาสวนภูมภิ าคถือหนุ 100 % เพือ่ รับผิดชอบในการพัฒนาและจัดระบบ
ทอสงน้ำดิบสายหลักเพียงหนวยงานเดียวในพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก และ
รับผิดชอบหลักในการพัฒนาแหลงน้ำและจัดการระบบทอสงน้ำใหเพียงพอ
กับความตองการของผูใชน้ำ โดยมีการทำสัญญาการบริหารและการดำเนิน
กิจการระบบทอสงน้ำสายหลักในภาคตะวันออกกับกระทรวงการคลัง เปนระยะ
เวลา30 ป ตอมาในป 2539 บริษัทฯ ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน และได
ดำเนินการเสนอขายหนุ สามัญของบริษทั ฯ แกนกั ลงทุนทัว่ ไป และยืน่ จดทะเบียน
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2540
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การจัดสรรน้ำของรัฐที่มุงใหความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรมเปนหลัก
กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนในภาคการเกษตร และประมงชายฝง ชุมชนใน
เขตเมือง รวมถึงธุรกิจการทองเทีย่ ว ปญหาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ อาทิ ประชาชน
เขาไมถึงทรัพยากรน้ำที่มีอยูใหพอเพียงในการผลิต และการอุปโภคบริโภค
ทำใหประชาชนตองมีคาใชจายในการซื้อน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคมากขึ้น
การที่อำนาจในการจัดการน้ำเปนของบริษัทเอกชนทำใหประชาชนมีปญหา
การเขาไมถึงน้ำ ที่ตอมากอใหเกิดปญหาดานสังคมตามคือ ทำใหเกิดความ
ขัดแยงในสังคม ทั้งจากการที่เกษตรกรรวมตัวกันตอตานการรวบอำนาจการ
จัดการน้ำผานโครงการจัดการน้ำของรัฐและเอกชน รวมถึงเมื่อน้ำไมเพียงพอ
ตอการผลิตภาคการเกษตร เปนผลผลักดันใหเกษตรกรเลิกอาชีพทำการเกษตร
หรืออาชีพประมง แลวอพยพเขาไปหางานทำในเมืองหรือในภาคอุตสาหกรรม

การบริหารจัดการน้ำภายใตคณะอนุกรรมการลุมน้ำ
นอกเหนือจากการจัดตัง้ บริษทั อีสตวอเตอรขนึ้ มาเพือ่ บริหารจัดการน้ำใน
พืน้ ทีภ่ าคตะวันออกแลว ยังมีกลไกการบริหารจัดการน้ำภายใตคณะอนุกรรมการ
ลมุ น้ำ ซึง่ แตงตัง้ ขึน้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการบริหารทรัพยากร
น้ำแหงชาติ พ.ศ. 2545 เพื่อปฏิบัติหนาที่ในแตละลุมน้ำ ซึ่งคัดเลือกจาก
ขาราชการ ผูแทนรัฐวิสาหกิจ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนองคกร
ผใู ชน้ำ ผมู สี ว นไดสว นเสียกับการใชทรัพยากรน้ำ ซึง่ ปฏิบตั หิ นาทีห่ รืออาศัยอยู
ในลมุ น้ำ และผทู รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรแู ละประสบการณเกีย่ วกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ แตเปนทีน่ า สังเกตวา ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดงั กลาว ไดรวบ
อำนาจการวางแผนการจัดการน้ำไวทคี่ ณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ ซึง่ มี
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน ดังกรณีการจัดการทรัพยากรน้ำในยามวิกฤตในพืน้ ที่
ภาคตะวันออก ในชวงป 2548 และจากสัดสวนของคณะอนุกรรมการลุมน้ำที่
พบวามีสดั สวนของภาคประชาชนนอยมาก จนสงผลใหมติทปี่ ระชุมอนุกรรมการ
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มีโอกาสเปนไปในทางตรงกันขามกับความตองการของภาคประชาชน ทีต่ อ งการ
ดำรงชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี และบริหารจัดการน้ำบนหลักแนวคิดความ
พอเพียง

การแกไขปญหาวิกฤตน้ำของภาครัฐ
ชวงปลายป 2547 ปญหาความขาดแคลนน้ำเริ่มกอตัวขึ้นอยางรวดเร็ว
จนกระทัง่ เกิดการขาดแคลนน้ำชนิดทีเ่ รียกไดวา "วิกฤตน้ำ" ในป 2548 การนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) แจงใหผปู ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดลดการใชน้ำลงรอยละ 10 - 40 รวมทั้งเตรียมแผนสำรองน้ำดิบ
ไวใชเอง ฝายผูประกอบการอุตสาหกรรมกรรมออกมาโตแยงและชี้แจงวา
หากภาคอุตสาหกรรมตองลดอัตราการผลิตหรือหยุดการผลิตจะทำใหประเทศ
ชาติมีความเสียหายทางเศรษฐกิจนับแสนลาน ในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรี
ออกมาปฏิเสธปญหาทันที เพือ่ ไมใหเกิดผลกระทบตอการลงทุนและการพัฒนา
อุตสาหกรรมในพื้นที่ หลังจากนั้นรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของก็ไดออก
มาตรการตางๆ จำนวนมากเพือ่ แกไขปญหาดังกลาว (สุกรานต โรจนไพรวงศ,
2548)
อยางไรก็ดี แนวทางการแกไขปญหาวิกฤตน้ำของภาครัฐ ไดมุงเนนการ
กอสรางโครงการตางๆ เพื่อการจัดหาน้ำมาเพิ่มเติมในระบบเพื่อตอบสนอง
ความตองการของภาคอุตสาหกรรมเปนหลักอยางเห็นไดชัด เชน การเสนอ
การสรางเขือ่ น (ทำนบ) กัน้ แมน้ำระยอง การผันน้ำจากลมุ น้ำอืน่ มาเติม การขุด
เจาะน้ำบาดาลเพิม่ ขึน้ ฯลฯ ซึง่ ไดนำไปสคู วามขัดแยงและการเคลือ่ นไหวคัดคาน
ของประชาชนหลายกรณี ดังเชน ชุมชนปากแมน้ำระยองคัดคานโครงการสราง
ทำนบกั้นแมน้ำและการผันน้ำ หรือการที่ชาวบานหลายอำเภอไดรวมตัวกันที่
อำเภอแกลงเพื่อคัดคานการผันน้ำจากอางเก็บน้ำประแสรไปอางเก็บน้ำหนอง
ปลาไหล เปนตน
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กรณีวิกฤตน้ำภาคตะวันออก เห็นไดชัดวารัฐไดพยายามทุกวิถีทางเพื่อ
ที่จะสรางระบบการจัดการน้ำเพื่อเปนหลักประกันกับภาคอุตสาหกรรมวาจะ
ไมมกี ารขาดแคลนน้ำในการผลิต ในทางกลับกันสำหรับภาคการเกษตร รัฐไมมี
นโยบายใดๆ ทีช่ ดั เจนถึงหลักประกันวาจะมีน้ำใชอยางพอเพียงในการผลิตและ
การบริโภค ทำใหเมื่อเกิดวิกฤตน้ำในป 2548 รัฐบาลไดมุงจัดสรรน้ำแกภาค
อุตสาหกรรมผานระบบทอกอน ทิ้งภาคเกษตรกรรมไวตามชะตากรรมจนเปน
เหตุใหพืชผลเสียหาย เกษตรกรตองสูญเสียรายไดจากผลผลิตทางการเกษตร
และมีภาระคาใชจายสูงขึ้น
สำหรับชุมชนในเขตเมืองในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกไดรบั น้ำจากระบบประปา
ในเมือง ซึ่งตองมีคาใชจายเปนจำนวนเงินมากพอสมควร แตเมื่อเกิดปญหา
การขาดแคลนน้ำในพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยองและจังหวัดชลบุรใี นป 2548 กลับพบวา
แมจะมีเงินจายคาน้ำ แตกไ็ มมนี ้ำประปาไหลมาถึงบานเรือนในเมือง นอกจากนี้
ชุมชนเมืองบางแหง โดยเฉพาะชุมชนแออัดที่น้ำประปาเขาไมถึงก็ยิ่งเปนกลุม
ชายขอบที่เขาไมถึงน้ำในระบบจัดการน้ำแบบรวมศูนยในภาคตะวันออก เมื่อ
เปรียบเทียบระหวางภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และชุมชน จะเห็นวา
รัฐพยายามจัดหาน้ำใหอตุ สาหกรรมกอนเปนอันดับแรก นับเปนภาพสะทอนถึง
ปญหาความเปนธรรมในการจัดการน้ำ และสิทธิในการเขาถึงน้ำทีเ่ กิดขึน้ อยาง
เห็นไดชดั ดังนัน้ ประเด็นการขาดแคลนน้ำจึงอาจกลายเปนชนวนความขัดแยง
ที่รุนแรงของสังคมระยองในอนาคต หากรัฐบาลไมมีแนวทางการจัดสรรน้ำที่
เปนธรรมและเหมาะสม
อยางไรก็ตาม ปริมาณความตองการใชน้ำในลุมน้ำชายฝงตะวันออก
มีแนวโนมสูงขึน้ และมีแนวโนมวาจะขาดแคลนเพิม่ มากขึน้ ดังแสดงไวในตาราง
ที่ 2.2 ดังนี้

อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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หัวขอ (หนวย : ลานลูกบาศกเมตร)

2549

2553

2558

1. ความตองการใชน้ำอุปโภค บริโภค
179.2
และทองเที่ยว
2. ความตองการใชน้ำเพื่อเกษตรกรรม
526.5
3. ความตองการใชน้ำเพื่ออุตสาหกรรม
295.5
4. น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ
205.0
5. รวมความตองการใชน้ำ
1,242.2
6. ปริมาณน้ำผิวดิน (น้ำกักเก็บ)
1,206.0
7. ปริมาณน้ำผิวดิน (นำไปใชประโยชนได) 1,049.0
8. ศักยภาพน้ำตนทุน
1,266.0
(รวมน้ำใตดินที่ใชประโยชนได)
การขาดแคลนน้ำ (หนวย : ลานลูกบาศกเมตร)
9. การขาดแคลนน้ำ
-193.2
(เทียบกับน้ำผิวดินที่ใชประโยชนได)
10. การขาดแคลนน้ำ
23.8
(เทียบกับศักยภาพน้ำตนทุน)

210.7

247.7

1,064.0
460.5
343.0
2,078.1
2,079.0
1,504.0
2,137.0

1,222.7
357.4
420.6
2,248.4
2,402.0
1,755.0
2,466.0

-574.1

-493.4

58.9

217.7

ตารางที่ 2.2 ปริมาณความตองการใชน้ำและปริมาณน้ำผิวดิน
ในลมุ น้ำชายฝง ทะเลตะวันออก
ทีม่ า : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549, การประมาณ
ความตองการน้ำ (Demand) ศักยภาพน้ำตนทุน (Supply) ลมุ น้ำภาคตะวันออก,
คณะกรรมการบริหารโครงการลมุ น้ำภาคตะวันออก, เอกสารอัดสำเนา
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ทรัพยากรชายฝงและประมง

ในป พ.ศ. 2547 จังหวัดระยองมีพนื้ ทีป่ า ชายเลนเหลืออยปู ระมาณ 10,450
ไร มีอัตราลดลงถึงรอยละ 70 เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2518 ที่มีพื้นที่ปาชายเลน
ทั้งสิ้น 34,375 ไร สาเหตุสำคัญเนื่องจากมีการสงเสริมกิจกรรมตางๆ ทีเ่ ปน
การบุกรุกพื้นที่ปาชายเลน โดยเฉพาะการทำนากุง รวมถึงการกัดเซาะชายฝง
การบุกรุกเพือ่ กอสรางชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม
ตลอดแนวชายฝง ทะเล จ.ระยอง เดิมจัดเปนพืน้ ทีเ่ พือ่ อยอู าศัย พืน้ ทีเ่ พือ่
การนันทนาการ และปาชายเลน แตปจ จุบนั พืน้ ทีช่ ายฝง ทะเลมีการใชประโยชน
ที่เปลี่ยนแปลงไปคือ ใชเปนพื้นที่อนุรักษในรูปแบบอุทยานแหงชาติเขาแหลม
หญา และพืน้ ทีเ่ พือ่ การอุตสาหกรรม เปนผลทำใหชาวประมงและชาวระยองที่
อาศัยพื้นที่ตามแนวชายฝงหาเลี้ยงชีพ จึงถึงคราวตองหลีกทางถายโอนพื้นที่
ทำกินที่เคยหาเลี้ยงชีพอยางเรียบงายใหกับการนิคมอุตสาหกรรมผูซึ่งเขามา
พรอมกับการพัฒนาขนานใหญในดินแดนแหงนี้
การเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ อยางรวดเร็ว เมือ่ การปรับเปลีย่ นการใชประโยชน
ไมคำนึงถึงสมดุลของธรรมชาติ กอผลกระทบรายแรงที่ตามมาอยางคาดไมถึง
คือ การกัดเซาะของชายฝงที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น อันเนื่องมาจาก
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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การถมทะเลเพือ่ เปนพืน้ ทีน่ คิ มอุตสาหกรรมและการกอสรางทาเรือน้ำลึก ทำให
หาดทรายชายฝงหายไป 35-60 เมตร และถูกกัดเซาะพังทะลายจนปจจุบัน
แทบไมเหลือสภาพชายหาดใหเห็น ผลสืบเนือ่ งคือความเสือ่ มโทรมของทรัพยากร
ธรรมชาติทางทะเล ปู ปลา กุง หอย พืชพรรณที่เคยสมบูรณทั้งปริมาณและ
คุณภาพ บัดนีเ้ รียกไดวา แทบจะนำมาใชประโยชนไมได
กิจกรรมบนชายฝงยังสงผลตอคุณภาพน้ำทะเลและระบบนิเวศของสิ่งมี
ชีวิตในทะเล ขอมูลอัตราการจับสัตวน้ำในการทำการประมงเฉลี่ยเปนกิโลกรัม
ตอชั่วโมงแสดงใหเห็นวา ปริมาณและชนิดของสัตวน้ำเค็มมีแนวโนมลดลง
มาโดยตลอด และสัตวน้ำทีจ่ บั ไดมกั มีการปนเปอ นของสารเคมีและคราบน้ำมัน
และมีลักษณะผิดปกติ เชน สี ขนาด ผิดรูปผิดราง บิดเบี้ยวจากสภาพปกติ
เปนตน ทีส่ ำคัญเปนอันตรายหากนำมาบริโภค อยางไรก็ตาม มีการพบสัตวน้ำ
บางชนิดที่ไมเคยพบมากอนในชายฝงระยองอันเปนปรากฎการณการเปลี่ยน
แปลงทางพันธุกรรมทีผ่ ดิ ปกติในฝง ทะเลตะวันออกดวย
ดวยภาวะกดดันเชนนี้ ชาวประมงไมอาจกัดฟนยืนหยัดดำรงชีพดวยวิถี
ประมงไดอกี ตอไป ไมอาจสืบทอดอาชีพประมงสงตอใหกบั ลูกหลานได แทบไม
นาเชื่อวาดินแดนชายฝงทะเลตะวันออกที่เคยอุดมสมบูรณอยางจังหวัดระยอง
ในวันนีค้ นระยองตองประสบกับภาวะขาดแคลนอาหารทะเลทีม่ คี ณ
ุ ภาพสำหรับ
รับประทาน จากดินแดนที่เคยมีอาหารทะเลขึ้นชื่อ เปนจุดขายใหคนตางถิ่น
เขามาทองเทีย่ วและนำรายไดเขาสจู งั หวัด เมือ่ ความสวยความสมบูรณหายไป
อุตสาหกรรมการทองเทีย่ วยอมไดรบั ผลกระทบโดยตรง หาดทรายขาว ทะเลสวย
คือความสวยงามที่ลบเลือนหายของทะเลระยอง มิหนำซ้ำการเกิดเหตุการณ
คลืน่ อันตราย "คลืน่ เทพพนม" กลืนชีวติ นักทองเทีย่ วหลายชีวติ ทีห่ าดแมรำพึงซึง่
เกิดขึน้ บอยครัง้ อันมีสาเหตุจากคลืน่ ทะเลสองฝง ปะทะกัน จนทำใหเกิดรองน้ำ
ขนาดใหญ กอใหเกิดกระแสน้ำวนทีม่ แี รงดึงดูดมหาศาล ทะเลระยองวันนีจ้ งึ เปน
เหมือนฝนรายของผมู าเยือน และความเจ็บปวดของเจาถิน่ ทีต่ อ งนัง่ มองทะเลที่
ครัง้ หนึง่ เคยสวยงามมีชวี ติ
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ความขัดแยงระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติ คนกับอุตสาหกรรมเปน
ประเด็นความขัดแยงทีเ่ กิดขึน้ ครัง้ แลวครัง้ เลาทีร่ ะยอง จึงไดมกี รณีการฟองศาล
ปกครองเรียกรองสิทธิในระบบนิเวศนทสี่ ญ
ู เสียจากการถมทะเล ซึง่ ศาลปกครอง
จังหวัดระยองไดพพิ ากษาใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ตอง
ชำระคาตอบแทนการปลูกสิง่ กอสรางลวงล้ำลำน้ำ (พืน้ ทีถ่ มทะเล) ของโครงการ
ทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด พรอมกับคาปรับตัง้ แตป 2537-2550 รวมเปนเงิน
400 กวาลานบาทใหกบั เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง กรณีนคี้ อื หนึง่
ของภาพความเปนจริงแหงการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ แมจะจายมากเทาใด
แตทะเลระยองก็ไมมีวันงดงามเหมือนเดิม
ปจจุบนั มีสถานประกอบการเอกชนทีต่ งั้ อยใู นพืน้ ทีถ่ มทะเลทัง้ สิน้ 10 ราย
ไดแก บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้เทอมิทอล จำกัด, บริษัท ไทยแทงคเทอรมินัล
จำกัด, บริษทั GLOW SPP จำกัด, บริษทั วินโคสต จำกัด, บริษทั โรงกลัน่ น้ำมัน
ระยอง จำกัด, บริษัท สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จำกัด, บริษัท มาบตาพุด
แทงคเทอรมนิ ลั จำกัด, บริษทั ทาเรือระยอง จำกัด, บริษทั บีแอลซีพี เพาเวอร
จำกัด และบริษัท พีทีที จำกัด ตองรวมกันรับผิดชอบคาใชจายตามคำสั่งของ
ศาลปกครอง และ กนอ. จะตองชำระในสวนของพืน้ ทีส่ าธารณะ
ทั้งนี้ คาตอบแทนและคาปรับเริ่มคิดคำนวณตั้งแตมีกฎหมายการใช
ประโยชนจากพืน้ ทีล่ ว งล้ำลำน้ำของกระทรวงคมนาคม มีผลบังคับตัง้ แตป 2537
โดยชวงป 2537-2548 จะตองชำระเปนมูลคา 334,804,670 บาท ในป 2549
ชำระ 43,737,080 บาท ป 2550 ตามใบอนุญาตเลขที่ 38/2540 จำนวน 60,950
บาท และตามใบอนุญาตเลขที่ 32/2545 จำนวน 23,732,180 บาท รวมทัง้ คา
ตอบแทนพรอมคาปรับตามใบอนุญาตทุกฉบับทีจ่ ะครบกำหนดชำระตอไปใหแก
เทศบาลพรอมทัง้ ดอกเบีย้ รอยละ 7.5 ตอปของเงินตน นับแตวนั ทีค่ รบกำหนด
ชำระตามใบอนุญาตแตละฉบับจนกวาจะชำระใหกบั เทศบาลไดเสร็จสิน้
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วันนีเ้ มือ่ ทะเลระยองและคนระยองตองเผชิญกับภาวะเสีย่ ง หนาทีบ่ ริหาร
จัดการทรัพยากรชายฝง อยใู นอำนาจหนาทีข่ องหนวยงานรัฐ คือ กรมขนสงทาง
น้ำและพาณิชยนาวี กรมทรัพยากรชายฝงและทะเล กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตในทางปฏิบัติกลับพบวา
หนวยงานตางๆ ไมไดมีบทบาทเขามาแกไขปญหาใหกับประชาชนผูไดรับ
ผลกระทบอยางจริงจัง ปลอยใหประชาชนตองหวังพึง่ นักวิชาการและสือ่ มวลชน
เพือ่ ปกปองสิทธิ และปกปองทรัพยากรธรรมชาติเพียงลำพัง

ภาพที่ 2.11 ชายฝง หนองแฟบถูกกัดเซาะจนแทบไมเหลือสภาพชายหาด
ทีส่ วยงามใหเห็นอีกในปจจุบนั
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การใชประโยชนที่ดินและผังเมือง

การจัดทำผังเมืองนับวาเปนนโยบายสาธารณะอยางหนึง่ ซึง่ มีผลกระทบตอ
ความเปนอยู รวมทัง้ สภาพแวดลอมและสังคมของชุมชนเปนอยางมาก เพราะ
เปนตัวกำหนดวาจะใชประโยชนทดี่ นิ บริเวณตางๆอยางไร จะมีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงเมืองไปในทิศทางใด อยางไรก็ดี ในกรณีของพืน้ ทีม่ าบตาพุดและพืน้ ที่
บานฉาง จังหวัดระยอง ประชาชนจำนวนมากตองเดือดรอนจากการปรับเปลีย่ น
สีผงั เมืองและขอกำหนดในการใชประโยชนทดี่ นิ ตามความตองการลงทุนในภาค
อุตสาหกรรมเปนหลัก โดยไมไดคำนึงถึงความอยูรอนนอนทุกขของประชาชน
ทำใหเปาหมายสำคัญของการจัดทำผังเมือง ซึง่ ถือเปนศาสตรทสี่ ำคัญของการ
พัฒนาเพื่อความยั่งยืนตองถูกบิดเบือนไป
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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หลักการพื้นฐานของการวางและจัดทำผังเมือง
การวางและจัดทำผังเมือง เปนการกำหนดกรอบแนวทางในการพัฒนา
หรือปรับปรุงเมือง ในดานการใชประโยชนที่ดิน ระบบคมนาคมขนสง การ
สาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอม โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่
• ใหมีหรือทำใหดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเปน
ระเบียบสวยงาม การใชประโยชนในทรัพยสิน ความปลอดภัยของ
ประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม
• เพือ่ สงเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม
• เพื่อดำรงรักษาสถานที่และวัตถุที่มีคุณคาทางศิลปะ วัฒนธรรม และ
ประวัตศิ าสตร
• เพือ่ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

กรณีการยื่นคำรอง/รองเรียนเพื่อขอแกไขผังเมืองรวมบริเวณ
อุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546
(ผังเมืองรวมมาบตาพุด) ฉบับทีแ่ กไข พ.ศ. 2549
(บริเวณพื้นที่บริษัทนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย)
พื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมเอเชียตั้งอยูในพื้นที่อำเภอบานฉาง จังหวัด
ระยอง และอยใู นเขตของผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน ในป
พ.ศ. 2546 บริเวณพื้นที่ของนิคมฯ ถูกกำหนดเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมว ง) ซึง่ มีขอ กำหนดประการหนึง่ วา หามการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมปโตรเคมีที่ใชวัตถุดิบซึ่งมาจากการกลั่นน้ำมันปโตรเลียมหรือการ
แยกกาซธรรมชาติ (อุตสาหกรรมปโตรเคมีขนั้ ตน)
ทวาภายหลังการประกาศใชผังเมืองฉบับนี้ไดเพียงหนึ่งป บริษัทนิคม
อุตสาหกรรมเอเซียจำกัด ไดยื่นคำรองขอใหยกเลิกขอกำหนดดังกลาว โดยให
เหตุผลวาเนื่องจากมีนักลงทุนหลายรายทั้งจากภายในและตางประเทศแสดง
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ความประสงคจะลงทุนดานอุตสาหกรรมปโตรเคมีทั้งขั้นตน ขั้นกลาง และ
ขั้นปลาย แตไมสามารถดำเนินการเต็มรูปแบบไดเนื่องจากมีขอหามในการใช
พื้นที่ และไดอางรายงานการศึกษาของบริษัท ฟอสเตอรวีลเลอร ซึ่งระบุวา
อุตสาหกรรมปโตรเคมีขนั้ ตนสามารถกำกับดูแลไมใหเกิดปญหาสิง่ แวดลอมได
การเปลีย่ นแปลงผังเมืองครัง้ นี้ มีประชาชนชาวบานฉางยืน่ คำรองคัดคาน
รวม 7,209 ราย โดยขอใหคงขอความในสวนของขอหามไวเชนเดิม อยางไรก็ดี
คณะอนุกรรมการผังเมืองไดพจิ ารณาและมีมติเห็นควรยกคำรอง เนือ่ งจาก
(1) เพื่อเปนการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่รัฐ
ไดลงทุนบริการพืน้ ฐานไวอยางสมบูรณพรอมแลว
(2) รัฐมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม
ชายฝง ทะเลตะวันออก
ในกรณีของการพัฒนาพืน้ ทีม่ าบตาพุดและบริเวณใกลเคียง ไมไดใหความ
สำคัญกับหลักการของผังเมืองและสุขภาวะของชุมชนในกระบวนการตัดสินใจ
เนื่องจากประชาชนไมไดมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องที่จะมีผลกระทบตอ
ตนเอง ความคิดเห็นของประชาชนในทองถิน่ กลับไมมคี วามหมายเพียงพอเมือ่
เทียบกับแผนของรัฐทัง้ ในระดับภูมภิ าคและระดับชาติ ซึง่ ไดกลายมาเปนกุญแจ
สำคัญที่กำหนดความเปนไปของทองถิ่นโดยเบ็ดเสร็จสมบูรณ ในอนาคต
กฎหมายดานผังเมืองจะตองปรับโครงสรางและกระบวนการตัดสินใจใหเอื้อ
ตอการมีสวนรวมของประชาชนมากขึ้น

อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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ภาพที่ 2.12 การขยายพืน้ ทีส่ มี ว งอุตสาหกรรมในผังเมือง จนชิดกับเขตชุมชน
และทับซอนกับพืน้ ทีห่ ลายชุมชนในปจจุบนั โดยไมมพี นื้ ทีก่ นั ชน
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ผลกระทบของการพัฒนาตอปจจัยกำหนดสุขภาพ
ดานทรัพยากร

ปาไมและความหลากหลายทางชีวภาพ

ขอมูลของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธพุ ชื ในป พ.ศ. 2547 ชีใ้ ห
เห็นวา จังหวัดระยองมีรอ ยละของเนือ้ ทีป่ า ไมเหลืออยนู อ ยทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับจังหวัดอืน่ ๆ ในภาคตะวันออก โดยมีพนื้ ทีป่ า ไมอยไู มถงึ รอยละ 10 ของพืน้ ที่
จังหวัด (ตารางที.่ 2.3)
จังหวัด

ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา
สระแกว
รวม

เนื้อที่ทั้งหมด เนื้อที่ปาสงวน รอยละของ เนื้อที่ปาไม รอยละของ
(ตร.กม.)
แหงชาติ พื้นที่จังหวัด ป พ.ศ. 2547 พื้นที่จังหวัด
(ตร.กม.)
(ตร.กม.)
4,363
3,552
6,338
2,863
5,370
7,125
29,611

1,450
822
2,547
1,366
2,427
5,130
13,742

33.23
23.14
40.19
47.71
45.20
72.00
46.41

483
313
2,119
965
858
1,376
7,597

11.07
8.81
33.43
33.71
15.98
26.82
25.65

ตารางที่ 2.3 แสดงสัดสวนเนือ้ ทีป่ า ไมกบั พืน้ ทีท่ งั้ หมดในภาคตะวันออก
แบงตามรายจังหวัด พ.ศ.2547
ที่มา : สำนักงานสิง่ แวดลอมภาคที่ 13 (ชลบุร)ี , รายงานสถานการณคณ
ุ ภาพสิง่ แวดลอม
ภาคตะวันออก พ.ศ.2549, 2550
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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สำหรับพืน้ ทีป่ า อนุรกั ษทสี่ ำคัญในจังหวัด ไดแก อุทยานแหงชาติเขาชะเมาเขาวง อุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมเู กาะเสม็ด และปาสงวนแหงชาติอกี
13 แหง สำหรับสภาพภูมิประเทศของเขาชะเมาเปนเทือกเขาสูงชัน ปริมาณ
น้ำฝนสูง ประกอบกับพืน้ ทีอ่ ยใู กลทะเล จึงทำใหพชื พรรณทีป่ รากฏสวนใหญเปน
ปาดิบชืน้ มีปา ดิบแลงกระจายทางทิศตะวันตกของอุทยานแหงชาติ และในระดับ
ทีส่ งู ขึน้ ไปปรากฏเปนสังคมของปาดิบเขา เปนทีอ่ ยอู าศัยของสัตวปา หลายชนิด
เชน ชะนีมงกุฎ นกกก นกเขาใหญ ไกปา นกเขาเขียว ไกฟา พญาลอ ชางปา และ
กระทิง สำหรับในบริเวณทีเ่ ปนลำหวยลำธารพบปลาหลายชนิด
ในสวนของอุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด มีสังคมพืช
ทั้งปาดิบแลงและปาชายหาด จากการสำรวจความหลากหลายของสัตวปา
ในอุทยานฯ พบวา มีสัตวปาที่มีกระดูกสันหลังไมนอยกวา 144 ชนิด ไดแก
กระจงหนู อีเห็นเครือ ลิงแสม กระรอกหลากสี กระแตเหนือ คางคาวแมไกเกาะ
นกยางทะเล เหยีย่ ว นกเขาชิครา นกแอนตาล นกนางแอนบาน ในสวนทรัพยากร
ใตทะเลก็มีความหลากหลายเชนเดียวกัน ดังนั้น ชาวระยองและหนวยงานทุก
ภาคสวนทีเ่ กีย่ วของจึงควรรวมมือกันรักษาทรัพยากรปาไมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพไวใหลกู หลานตอไป
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ผลกระทบของการพัฒนาตอปจจัยกำหนดสุขภาพ
ดานสังคม

ความพึงพอใจในชีวติ ของคนระยอง

ผลการสำรวจความพึงพอใจในชีวติ ของประชาชนในจังหวัดระยอง ทีไ่ ดมา
จากการสัมภาษณกลมุ ตัวอยางในพืน้ ทีม่ าบตาพุด (จำนวน 77 ตัวอยาง) และ
พืน้ ทีจ่ งั หวัดระยองทัง้ จังหวัด (จำนวน 1,200 ตัวอยาง) และการสำรวจความคิด
เห็นของประชาชนเกีย่ วกับประโยชนและปญหาจากการพัฒนาอุตสาหกรรม โดย
ผศ.ดร.ชัยยนต ประดิษฐศิลป และคณะ จากมหาวิทยาลัยบูรพา ซึง่ มีขอ คนพบที่
สำคัญ ดังนี้
เมื่อพิจารณาทั้งจังหวัดระยอง ความพึงพอใจในชีวิตของชาวระยองโดย
ภาพรวมมีความรสู กึ ทีแ่ ตกตางกันเปนกลมุ ใหญ ๆ สามกลมุ ไดแก กลมุ ทีย่ งั พอใจ
ตอชีวติ ในปจจุบนั คือ พอใจมากและคอนขางพอใจคิดเปนรอยละ 50.8 กลมุ ที่
สองคือกลมุ ทีร่ สู กึ ไมพอใจตอสภาพชีวติ ทีเ่ ปนอยใู นจังหวัดระยอง คิดเปนรอยละ
25.3 ในขณะทีก่ ลมุ ทีไ่ มแนใจวาจะพอใจหรือไมพอใจตอชีวติ ทีเ่ ปนอยกู ม็ อี ยถู งึ
รอยละ 23.9
จากความรูสึกพึงพอใจในชีวิตที่แตกตางกันทั้งสามกลุมเชนนี้ เมื่อมา
พิจารณาถึงคาเฉลี่ยซึ่งเปนคากลาง ๆ ของทุกกลุมก็อาจจะพบวามีความรูสึก
ไมแนใจ (คาเฉลีย่ เทากับ 3.29) นัน่ คือ ประชาชนระยองไมสามารถระบุไดวา มี
ความพึงพอใจหรือไมมีความพึงพอใจในสภาพชีวิตปจจุบัน
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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เมือ่ พิจารณาความพึงพอใจชีวติ ในแตละดานคือ ดานสิง่ แวดลอม ดานฐาน
ทรัพยากร ดานเศรษฐกิจ และดานสังคม ก็พบในลักษณะเดียวกับความพึงพอใจ
ในภาพรวม คือ มีทงั้ กลมุ ทีพ่ อใจ กลมุ ทีร่ สู กึ ไมแนใจ และกลมุ ทีย่ งั ไมพงึ พอใจ
ตอชีวิต โดยสัดสวนมากที่สุดจะอยูในกลุมที่รูสึกพอใจตอชีวิตในจังหวัดระยอง
ในปจจุบนั นอกจากนีเ้ มือ่ พิจารณาถึงคาเฉลีย่ ซึง่ เปนคากลางๆ ของกลมุ ตัวอยาง
ทั้งหมดก็จะพบวาความพึงพอใจชีวิตในแตละดานมีคาอยูในระดับเดียวกัน
คือ รสู กึ ไมแนใจ โดยยังไมสามารถสรุปไดวา พอใจหรือไมพอใจตอสภาพชีวติ ที่
เปนอยูในจังหวัดระยอง
เมือ่ แยกพิจารณาเฉพาะในเขตมาบตาพุดตามแผนภาพที่ 2.2 จะเห็นไดวา
ความพึงพอใจของประชาชนในเขตมาบตาพุด ก็มีสวนสอดคลองกับผลการ
สำรวจภาพรวมทั้งจังหวัดระยอง ในแผนภาพที่ 2.1 ในบางประการ กลาวคือ
กลุมตัวอยางในพื้นที่มาบตาพุดมีความรูสึกไมแนใจตอความพึงพอใจในชีวิต
ในปจจุบนั (คาเฉลีย่ เทากับ 3.19) เชนเดียวกับกลมุ ตัวอยางทัง้ จังหวัดระยอง
อยางไรก็ดี กลุมตัวอยางในพื้นที่มาบตาพุดก็มีลักษณะที่แตกตางไป
จากกลมุ ตัวอยางของทัง้ จังหวัดระยองใน 2 ประเด็นดวยกัน คือ ประการแรก
กลุมตัวอยางในพื้นที่มาบตาพุดจะมีสัดสวนของความพึงพอใจในชีวิตแบงเปน
3 กลมุ ใกลเคียงกัน กลาวคือ กลมุ ทีม่ คี วามพอใจในชีวติ รอยละ 37.7 กลมุ ที่
ไมแนใจรอยละ 33.7 และกลมุ ทีไ่ มพอใจในชีวติ รอยละ 28.2 ประการทีส่ อง
หากพิจารณาในดานสิง่ แวดลอมแลวจะเห็นไดวา กลมุ ตัวอยางในพืน้ ทีม่ าบตาพุด
ทีไ่ มพอใจในปญหาสิง่ แวดลอมมีมากถึงรอยละ 46.1 และมีกลมุ ตัวอยางมีความ
พึงพอใจในดานสิง่ แวดลอมเพียงรอยละ 23.4 เทานัน้
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แผนภาพที่ 2.1 ความพึงพอใจในชีวติ ของกลมุ ตัวอยางในจังหวัดระยอง

แผนภาพที่ 2.2 ความพึงพอใจในชีวติ ของกลมุ ตัวอยางในพืน้ ทีม่ าบตาพุด
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ประโยชนและปญหา
จากการพัฒนาอุตสาหกรรม

จากการพัฒนาอุตสาหกรรมตั้งแตการจัดตั้งนิคมมาบตาพุดเปนตนมา
จะพบวาประชาชนจังหวัดระยองโดยภาพรวมและในเขตมาบตาพุดไดรับทั้ง
ผลประโยชนในเชิงบวก และผลกระทบในเชิงลบในเวลาเดียวกัน
ในภาพรวมทั้งจังหวัด คนระยองรูสึกวาไดรับผลประโยชนจากโรงงาน
อุตสาหกรรมในระดับปานกลาง โดยไมมผี ลประโยชนดา นใดทีช่ าวระยองไดรบั
มากจากการพัฒนาอุตสาหกรรม ผลประโยชนทชี่ าวระยองไดรบั จากการพัฒนา
อุตสาหกรรม 3 ลำดับแรก ไดแก ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณสุข และ
ระบบการศึกษา ในขณะทีช่ าวระยองรสู กึ วาไดรบั ประโยชนจากการทำบานเชา/
หอพัก หรือขายของใหแกคนงาน รวมถึงการไดราคาทีด่ นิ ทีส่ งู ขึน้ อยใู นระดับคอน
ขางนอย สวนในพืน้ ทีก่ ลมุ ตัวอยางมาบตาพุดโดยรวม รสู กึ วาไดรบั ผลประโยชน
จากโรงงานอุตสาหกรรมในระดับปานกลาง แตผลประโยชนทชี่ าวเขตมาบตาพุด
ไดรับจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับมาก ไดแก การมีงานทำ ระบบ
สาธารณสุข และระบบสาธารณูปโภค
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ที่ เ ป น เช น นี้ เ นื่ อ งจากจั ง หวั ด ระยอง มี ลั ก ษณะของสั ง คมที่ เ รี ย กว า
เศรษฐกิจแบบทวิลกั ษณ (Dual economy) เนือ่ งจากในปจจุบนั มีการแบงโซน
ตามธรรมชาติอยางคอนขางชัดเจนระหวางชีวิตในภาคอุตสาหกรรม และภาค
เกษตรกรรม กลาวคือภาคอุตสาหกรรมหลักอยูในบริเวณนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด และในปจจุบันจะมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมไปยังพื้นที่
ตางๆ ของจังหวัด เชน อำเภอบานคาย อำเภอปลวกแดง กิง่ อำเภอนิคมพัฒนา
เปนตน สวนพื้นที่รอบนอกของจังหวัดระยองนั้นยังเปนภาคเกษตรกรรม เชน
อำเภอวังจันทร และกิ่งอำเภอเขาชะเมา ซึ่งยังไมไดรับประโยชนโดยตรงจาก
การพัฒนาอุตสาหกรรม
สำหรับผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมพบวา ในภาพรวมทัง้ จังหวัด
คนระยองรสู กึ วาไดรบั ผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับปานกลาง
ผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีความรุนแรงคอนขางมาก ไดแก
การทำใหคาครองชีพสูงขึ้น รวมถึงการที่ราคาแกสหุงตมสูงขึ้นดวย เนื่องจาก
คนงานที่มีรายไดจากโรงงานนำเงินมาซื้อสินคาในทองถิ่นดวยกำลังซื้อที่สูง
ทำใหผูผลิตนำสินคาราคาแพงมาจำหนาย ขณะที่คนระยองสวนใหญมีรายได
คงที่ ซึง่ โดยภาพรวมเปนรายไดจากภาคเกษตร จึงทำใหราคาสินคาแพงขึน้
สวนในเขตมาบตาพุด ผลการสำรวจจากตารางที่ 2.4 พบวา ในภาพรวม
ชาวมาบตาพุดรูสึกวาไดรับผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับที่
มากกวาชาวระยองทั้งจังหวัดอยางชัดเจน โดย ผลกระทบจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมทีม่ คี วามรุนแรงคอนขางมากตามลำดับ ไดแก การมีกลิน่ เหม็นและ
ฝุนละออง การมีโรงงานมากเกินไป คาครองชีพสูงขึ้น เปนโรคหวัด โรคภูมิแพ
และโรคปอด ราคาแกสหุงตมขึ้นสูง ความไมไวใจตอพฤติกรรมของโรงงาน
การมีอาการแสบตาหรือผิวผนัง และปญหายาเสพติด นอกจากนั้น ยังเผชิญ
ปญหาหลายดานในระดับปานกลาง ที่มากกวาชาวระยองทั้งจังหวัดดวย อาทิ
ปญหาเสียงดัง ขยะพิษอุตสาหกรรม การแตกสลายของชุมชน เปนตน
ดังรายละเอียดของบทเรียนดังกลาวสามารถสรุปไดดงั ตารางที่ 2.4

อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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ประโยชนและปญหา
ทั้งจังหวัดระยอง
ประโยชนจากการพัฒนาอุตสาหกรรม (เรียงตามลำดับความสำคัญ)
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พื้นที่มาบตาพุด

- การมีงานทำ
- ระบบสาธารณสุข
- ระบบสาธารณูปโภค
- การขายของใหกับคนในโรงงาน
- ความเจริญโชติชว งชัชวาลย
- ราคาที่ดินสูงขึ้น
- การทำบานเชา/หอพักใหคนงาน
ปญหาจากการพัฒนาอุตสาหกรรม (เรียงตามลำดับความสำคัญ)
- กลิ่นเหม็นและฝุนละออง
ปญหาคอนขางมาก
- คาครองชีพสูงขึ้น
- ราคาแกสหุงตม
- มีโรงงานมากเกินไป
- คาครองชีพสูงขึน้
- โรคหวัด ภูมแิ พ และโรคปอด
- ราคาแกสหุงตม
- ความไมไววางใจโรงงาน
- การแสบตาหรือผิวหนัง เปนผืน่
- ยาเสพติด
ปญหาปานกลาง
- มีโรงงานมากเกินไป
- ความไมไววางใจหนวยงานราชการ
- อาชญากรรมและลักขโมย
ที่รับผิดชอบ
- ยาเสพติด
- คลืน่ ไสอาเจียน วิงเวียนศีรษะ
- ความไมไววางใจโรงงาน
- เสียงดัง
- ความไมไววางใจหนวยงานราชการ - โรคมะเร็ง
ที่รับผิดชอบ
- น้ำเสีย
- โรคหวัด ภูมแิ พ และโรคปอด
- น้ำทะเลคัน
- กลิ่นเหม็นและฝุนละออง
- คราบน้ำมันและการปลอยของเสียลงทะเล
- การแสบตาหรือผิวหนัง เปนผืน่
- การไมจา งคนงานในพืน้ ที่
- โรคมะเร็ง
- อาชญากรรมและลักขโมย
- คลืน่ ไสอาเจียน วิงเวียนศีรษะ
- ขยะพิษอุตสาหกรรม
- น้ำทะเลคัน
- การแตกสลายของชุมชน
- คราบน้ำมันและการปลอยของเสีย - ภาวะตึงเครียดวิตกกังวล
ลงทะเล
- การกัดเซาะชายฝง ทะเล
- การไมจา งคนงานในพืน้ ที่
- การวางผังเมืองไมแนนอน
- ภาวะตึงเครียดวิตกกังวล
- อุบัติภัยจากโรงงาน
- น้ำเสีย
- โรคเอดส
- การกัดเซาะชายฝง ทะเล
- ความแออัดของที่อยูอาศัย
- การวางผังเมืองไมแนนอน

ประโยชนคอ นขางมาก ไมมี
ประโยชนปานกลาง
- ระบบสาธารณูปโภค
- ระบบสาธารณสุข
- ระบบการศึกษา
- ความเจริญโชติชว งชัชวาลย
- การมีงานทำ

ตารางที่ 2.4 ประโยชนและปญหาจากการพัฒนาของกลมุ ตัวอยาง
ทั้งจังหวัดระยองและพื้นที่มาบตาพุด
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เศรษฐกิจดี แตชวี ยี งั มีปญ
 หา

ถึงแมวา จังหวัดระยองจะเปนจังหวัดทีม่ ผี ลิตภัณฑมวลรวมตอหัวสูงทีส่ ดุ
ในประเทศ แตหากพิจารณาตัวชี้วัดการพัฒนาตางๆ แลวกลับพบวา จังหวัด
ระยองมิไดมกี ารพัฒนาในมิตอิ นื่ ๆ เพิม่ ขึน้ ในสัดสวนเดียวกัน ดังจะเห็นไดจาก
การเปรียบเทียบกับจังหวัดนครปฐมและคาเฉลีย่ ของทัง้ ประเทศในตารางที่ 2.5
ซึ่งพบวา ในขณะที่จังหวัดระยองมีผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวมากกวาจังหวัด
นครปฐมเกือบ 6 เทา แตระยองกลับมีครัวเรือนทีม่ หี นีส้ นิ มีสดั สวนคนจน และ
มีอัตราการวางงานมากกวาจังหวัดนครปฐม
เมือ่ พิจารณาตัวชีว้ ดั ทางสังคมจะพบวา จังหวัดระยองจะมีอตั ราผปู ว ยเอดส
รายใหมสูงมากกวาจังหวัดนครปฐมมาก (และสูงกวาคาเฉลี่ยของทั้งประเทศ
ถึง 5 เทา) ขณะเดียวกัน จังหวัดระยองก็มอี ตั ราเด็กกำพรา เด็กถูกทอดทิง้ และ
เด็กไดรับเชื้อ HIV มีคดีประทุษรายและคดียาเสพติดสูงกวาจังหวัดนครปฐม
รวมถึงมีสัดสวนประชากรที่ไมไดรับการศึกษา และอัตราครัวเรือนที่ไดรับผล
กระทบจากมลพิษสูงกวานครปฐมอีกดวย
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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ตัวชีว้ ดั

ระยอง

นครปฐม

ทัง้
ประเทศ

ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวป 2547(บาท/คน/ป)
691,093 121,381 101,304
รายไดตอ ครัวเรือน (บาท/เดือน)
21,083 20,478 14,778
ครัวเรือนทีม่ หี นีส้ นิ (รอยละ)
66.0
65.2
66.4
สัดสวนคนจน (รอยละ)
5.60
2.36
11.25
อัตราการวางงาน (รอยละ)
1.8
0.5
1.3
อัตราผูปวยเอดสรายใหมตอประชากรหนึ่งแสนคน
15.8
0.6
3.3
8.2
4.2
4.7
อัตราครัวเรือนทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากมลพิษ (รอยละ)
อัตราเด็กกำพรา เด็กถูกทอดทิง้ เด็กไดรบั เชือ้ HIV (ตอพัน) 2.3
0.5
2.5
คดีประทุษรายที่รับแจงตอประชากรหนึ่งแสนคน
27
24
16
คดียาเสพติดที่จับกุมตอประชากรแสนคน
318
236
170
ประชากรทีไ่ มไดรบั การศึกษา (รอยละ)
4.1
3.5
5.4

ตารางที่ 2.5 ตัวชีว้ ดั การพัฒนาทีส่ ำคัญของระยอง นครปฐม
และคาเฉลีย่ ของทัว่ ประเทศ
ที่มา : UNDP, 2007. Thailand Human Development Report

นอกจากการเปรียบเทียบในแตละตัวชี้วัดแลว เพื่อใหเห็นภาพรวมของ
ระดับการพัฒนาของจังหวัดระยองและจังหวัดนครปฐม รายงานฉบับนี้จึงได
ยกดัชนีความกาวหนาของคน (Human Achievement Index) ในรายงานการ
พัฒนาคน ปพ.ศ. 2550 ของโครงการพัฒนาของสหประชาชาติ มาเปนดัชนี
เปรียบเทียบอีกตัวหนึง่ ดวย
ผลการเปรียบเทียบในตารางที่ 2.6 ชีใ้ หเห็นวา ในขณะทีจ่ งั หวัดระยองมี
ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวเปนอับดับหนึ่งของประเทศ แตจังหวัดระยองกลับมี
ดัชนีความกาวหนาของคนต่ำกวาจังหวัดนครปฐม (จังหวัดระยองเปนอันดับ 9
ในขณะที่นครปฐมเปนอันดับ 8) โดยจังหวัดระยองมีดัชนีครอบครัวและชุมชน
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และดัชนีการมีสว นรวมอยใู นเกณฑต่ำ (เปนลำดับที่ 59 และ 57 ของประเทศ)
นอกจากนั้น จังหวัดระยองยังมีดัชนีสุขภาพที่ต่ำกวาจังหวัดนครปฐมมาก
(ระยองเปนอันดับที่ 21 นครปฐมเปนอันดับที่ 10) และทีน่ า สนใจเปนอยางยิง่
ก็คือ จังหวัดระยองซึ่งมีผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวสูงที่สุดของประเทศกลับมี
ดัชนีทางเศรษฐกิจอยูในระดับปานกลางเทานั้น (ระยองเปนอันดับที่ 24 ของ
ประเทศ) และยังมีอนั ดับต่ำกวานครปฐม (นครปฐมเปนอันดับ 12 ของประเทศ)
ซึง่ มีผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวนอยกวาถึง 6 เทาอีกดวย
ดัชนีความกาวหนาของคน
ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว
ดัชนีสุขภาพ
การศึกษา
ชีวิตการงาน
รายได
ที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม
ครอบครัวและชุมชน
การคมนาคมและสื่อสาร
การมีสวนรวม
ความกาวหนาของคน

ระยอง
อันดับ
ระดับ
1
สูงสุด
21
สูง
10
สูงสุด
6
สูงสุด
24
ปานกลาง
16
สูง
59
ต่ำ
5
สูงสุด
57
ต่ำ
9
สูงสุด

นครปฐม
อันดับ
ระดับ
11
สูง
10
สูงสุด
36
ปานกลาง
18
สูง
12
สูง
17
สูง
58
ปานกลาง
9
สูงสุด
43
ปานกลาง
8
สูงสุด

ตารางที่ 2.6 การเปรียบเทียบดัชนีความกาวหนาของคน
ระหวางระยองกับนครปฐม
ที่มา : UNDP, 2007. Thailand Human Development Report

อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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ขอมูลดังกลาวนี้ นับเปนปรากฏการณที่แสดงใหเห็นไดอยางเดนชัดวา
ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวทีส่ งู ทีส่ ดุ ของประเทศ ไมสามารถเปนหลักประกันไดวา
คุณภาพชีวติ ของประชาชนในจังหวัดระยองจะดีขนึ้ ตามไปดวย ในหลายประเด็น
ตัวชี้วัด คุณภาพชีวิตของคนระยองกลับอยูในระดับเดียวกับคาเฉลี่ยของทั้ง
ประเทศ ยิ่งไปกวานั้น ในบางประเด็นตัวชี้วัด โดยเฉพาะมิติทางดานสังคม
จังหวัดระยองกลับตองเผชิญปญหาสังคมในระดับทีร่ นุ แรงกวาจังหวัดนครปฐม
และคาเฉลีย่ ของทัง้ ประเทศมาก
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ปญหาสังคม

นอกเหนือจากปญหามลพิษอุตสาหกรรมและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และสุขภาพของประชาชนทีเ่ กิดขึน้ ในฝง ตะวันตกของจังหวัดระยองแลว ปญหา
ที่สำคัญอีกดานหนึ่งที่เกิดขึ้นทั่วทั้งจังหวัด คือ ปญหาทางสังคม โดยมีปจจัย
สำคัญดังนี้

แรงงานตางถิ่นลนเมือง
สาเหตุประการหนึ่งของปญหาทางสังคมดังกลาวคือ การไหลบาเขามา
ของแรงงานตางถิน่ (ทัง้ แรงงานไทยและแรงงานตางดาว) โดยมิไดเตรียมการหรือ
มีการวางแผนพัฒนาชุมชนไวอยางรอบดาน ทำใหเกิดปญหาการมีปฏิสมั พันธ
ทางวัฒนธรรม (Acculturation) ขาดความมีน้ำหนึง่ ใจเดียวกันระหวางสมาชิก
ในชุมชน วัฒนธรรมในการรวมรับผิดชอบตอชุมชน และการพัฒนาชุมชน
เสื่อมคลายลง และเกิดความแปลกแยกทางวัฒนธรรมตามมา มีการแยงชิง
ทรัพยากรและบริการตางๆ เนือ่ งจากความแออัด
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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การลงทุนดานสังคมต่ำ
นอกจากนี้ หากพิจารณาในแงการลงทุนทางดานสังคม พบวา การลงทุน
ทางดานสังคมในจังหวัดระยองอยูในเกณฑต่ำ เมื่อพิจารณาจากรายจาย
ดำเนินการและรายจายลงทุนของภาครัฐ พบวา เมือ่ เทียบการลงทุนดานสังคม
ตอหัวของประชากรแลว จังหวัดระยองไดรับรายจายในการดำเนินการและ
รายจายการลงทุนต่ำกวาคาเฉลีย่ ของทัง้ ประเทศ โดยเฉพาะรายจายเฉลีย่ ตอหัว
ในดานการศึกษา ดานการเคหะและชุมชน และดานศาสนา ดานวัฒนธรรม และ
นันทนาการทีจ่ งั หวัดระยองไดรบั ต่ำกวาคาเฉลีย่ ของประเทศเปนอยางมาก
ดังนั้น จึงสรุปไดวา ปญหาทางสังคมของจังหวัดระยองเกิดขึ้นเนื่องจาก
สาเหตุหลัก 2 ประการคือ การไหลบาเขามาของแรงงาน โดยไมมกี ารเตรียมการ
ในชุมชน จนเกิดเปนปญหาทางสังคมตามมา สวนอีกสาเหตุหนึง่ คือ การทีม่ ไิ ด
ใหความสำคัญกับการลงทุนดานการศึกษา (รวมถึงคาใชจายดานการศึกษา)
และดานสังคมอยางจริงจัง ทำใหไมสามารถรับมือและปองกันปญหาทีเ่ กิดขึน้ ได

เด็กคือผูรับเคราะห
ผลลัพธจากปญหาทางสังคมและ
การละเลยการลงทุนทางสังคมดังกลาว
ได ส ง ผลกระทบอย า งรุ น แรงต อ เด็ ก
และเยาวชน สถานการณของเด็กและ
เยาวชนในจังหวัดระยองมีความเสี่ยง
และผลกระทบทีน่ า วิตกในหลายๆ ดาน ไมวา จะเปน อัตราเด็กทีพ่ ยายามฆาตัวตาย
อั ต ราเด็ ก ที่ ติ ด เชื้ อ HIV อั ต ราเด็ ก ที่ เ สี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ร ถจั ก รยานยนต
รอยละของเด็กทีม่ เี พศสัมพันธแลวในระดับอาชีวศึกษา อัตราเด็กทีม่ าทำคลอด
หรืออัตราเด็กที่ถูกลวงละเมิดทางเพศ ซึ่งจังหวัดระยองลวนมีอัตราที่สูงกวา
คาเฉลีย่ ของทัง้ ประเทศ
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ปญหาเยาวชน

เชนเดียวกับในหลายจังหวัดของประเทศไทย สังคมระยองกำลังเผชิญกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอันเปนผลมาจากระบบเศรษฐกิจและฐานคิดแบบ
ทุนนิยม ดวยการเรงรัดพัฒนาอุตสาหกรรม ความเปลี่ยนแปลงที่วานี้ ไดแก
วิถชี วี ติ ทีเ่ ต็มไปดวยการแขงขันตอสู คานิยมทางวัตถุ ความยากจนและชองวาง
ในการกระจายรายไดที่หางมากขึ้น วิธีคิดและพฤติกรรมแบบปจเจกบุคคล
(กลาวอีกอยางหนึง่ คือ การใชชวี ติ แบบตางคนตางอยู ไมกา วกายของเกีย่ วกัน)
การศึกษาทีเ่ นนผลสัมฤทธิท์ างวิชาการโดยละเลยความคิดวิเคราะหสรางสรรค
และคุณธรรมจริยธรรม และสือ่ ทีเ่ นนการตลาดมากกวาใหความรแู ละขอเท็จจริง
ดวยเหตุนี้ เด็กและเยาวชนจึงเติบโตขึ้นในสังคมที่ออนแอ ขาดการกลอมเกลา
และการดูแลที่เหมาะสม เกิดเปนปญหารุนแรงที่จำเปนตองไดรับการเยียวยา
อยางเรงดวน เชน ปญหายาเสพติด อาชญากรรม เพศสัมพันธในวัยเรียน คานิยม
ทางวัตถุ และการรับเอาวัฒนธรรมจากตางประเทศมาใชโดยขาดการไตรตรอง
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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จำนวนตอประชากร 1 แสนคน
ป 2547-2548
ป 2548-2549
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
จ.ระยอง ประเทศ จ.ระยอง
ประเทศ
79.54/1.66 29.73/3.69 299.61/5.09 33.98/3.52

สภาวะปญหา

เด็กพยายามฆาตัวตาย/
ฆาตัวตายสำเร็จ
เด็กอายุ 19 ปและต่ำกวา
769.13
391.16
4743.70
902.43
ที่มาทำคลอด
เด็กขอรับการบำบัดยาเสพติด 802.71
73.45
43.14
48.80
เด็กถูกสงเขาสถานพินิจ
119.33
54.81
55.98
53.72
พืน้ ทีเ่ สีย่ ง (จำนวนแหงตอ
340.33/NA 29.00/NA 82.99/126.20 35.97/52.88
ประชากร 1 แสนคน
ในอำเภอเมือง/ทั้งจังหวัด)1

ตารางที่ 2.7 สถานการณปญ
 หาเยาวชนในจังหวัดระยอง
ระหวาง ปพ.ศ. 2547-2548 และ พ.ศ. 2548-2549
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2548 และ 2549.

ข อ มู ล ในตารางข า งต น แสดงป ญ หาของเยาวชนในจั ง หวั ด ระยองที่ มี
ความรุนแรงสูงกวาในระดับประเทศมาก อยางไรก็ดี ยังมีอีกหลายปญหาที่
จำเปนตองไดรับการเอาใจใสและการแกไขจากทุกภาคสวนและทุกระดับใน
สังคม เชน ปญหาเรื่องเพศ (การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร การตั้งครรภใน
ระหวางเรียน การทำแทง การทอดทิ้งทารกเมื่อแรกเกิด การไดรับผลกระทบ
จากเอดส การลวงละเมิดทางเพศ การเปลี่ยนคูนอน การขายบริการทางเพศ
การเบี่ยงเบนทางเพศ เปนตน) ปญหาเรื่องพฤติกรรม (การใชความรุนแรง
ก า วร า ว ทะเลาะวิ ว าท การตั้ ง แก ง -ก อ ความรำคาญ หนี เ รี ย น ติ ด เกมส
○

1

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ในรายงานสถานการณเด็กและเยาวชนป 2547-2548 คณะผจู ดั ทำไดนำเสนอเฉพาะขอมูลพืน้ ที่
เสี่ยงในเขตอำเภอเมือง
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ติดพนันบอล ติดเทีย่ ว เขาสขู บวนการยาเสพติดเปนทัง้ ผเู สพและผคู า ลักทรัพย
ชิงทรัพย กออาชญากรรม เปนตน) และปญหาเด็กหาย ซึง่ มีหลายลักษณะ เชน
ถูกลักพาตัว ถูกลอลวง ติดแชทไลนทางอินเตอรเน็ตหรือทางโทรศัพท ติดเกมส
หรือชสู าว เปนตน
นอกจากนี้ ปญหาเยาวชนที่เปนเอกลักษณของสังคมอุตสาหกรรม คือ
ปญหา "เด็กแคมป" หรือลูกหลานของคนงานกอสราง ซึง่ ตองอพยพยายถิน่ ไป
ตามสถานที่กอสรางอยูเสมอ ทำใหเด็กกลุมนี้มีปญหาในการเรียนและการเขา
สังคม หรืออาจถูกชักจูงไปในทางทีไ่ มเหมาะสมไดงา ย เนือ่ งจากผปู กครองไมมี
เวลาในการดูแล และครูอาจารยไมสามารถติดตามเด็กไดเมือ่ เด็กยายโรงเรียนไป
ในการแกไขปญหาเด็กและเยาวชน จึงจำเปนที่จะตองลดและขจัดปจจัย
แวดลอมที่ถือเปนปจจัยเสี่ยง ในขณะเดียวกันก็ตองเพิ่มและสนับสนุนปจจัย
สรางทีเ่ กือ้ กูลตอการเจริญเติบโตทีเ่ หมาะสมของเยาวชนตอไป
ปจจัยเสี่ยง
ใจช้ำมาจากครอบครัว ถูกพอแม
ละเลย
เก็บกดจากการเรียน ถูกปฏิเสธจากครู
คบเพือ่ นเสีย เพือ่ นพาเสีย่ ง เมือ่ เขา
วัยรุน
อยทู า มกลางพืน้ ทีเ่ สีย่ ง มีเรือ่ งราย
ใหทำมากกวาเรื่องดี
เสพสือ่ รายชาชิน และเลียนแบบ
ความรุนแรง
ขาดแบบอยางทีด่ ี ขาดโอกาส
ในการฟนตัวตนใหม

ปจจัยสราง
☺
☺
☺
☺
☺
☺

เด็กมีดี ชีวติ มีพลัง
พอแมหนุน คุณครูเสริม ผใู หญเติม
กระบวนการเรียนรูสรางเสริม
คูกับกระบวนการสื่อสารสรางสรรค
เพือ่ นดี มีเครือขาย มีกลมุ
กัลยาณมิตร
มีโอกาส มากพืน้ ทีด่ ี และมีกจิ กรรม
สรางสรรค
มีแบบอยางทีด่ ี มีรนุ พี่ มีทายาท
สืบทอดคานิยมและอุดมการณ

ตารางที่ 2.8 ปจจัยเสีย่ งและปจจัยสรางในการพัฒนาเด็ก และเยาวชน
จังหวัดระยอง
ทีม่ า : ดัดแปลงจาก นนท แสงจันทร, 2550.

อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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การเจ็บปวย

มลพิ ษ ในสิ่ ง แวดล อ มทั้ ง ดิ น น้ำ อากาศ และภาวะความกดดั น ทาง
เศรษฐกิจและสังคมเปนปจจัยสำคัญที่สงผลใหแนวโนมความเจ็บปวยของ
ประชาชนในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง เพิ่มสูงขึ้น ความแออัดทำให
ประชาชนไมสามารถเขาถึงบริการดานสาธารณสุขไดอยางเพียงพอ ในขณะ
เดียวกัน ในแงการจัดการสุขภาพระดับปจเจกบุคคล พบวา คนสวนใหญยัง
ไมมีความรูเกี่ยวกับเรื่องพิษภัยจากสารเคมีและวัตถุเปนพิษ และไมมีความรู
ในการปองกันตนเองจากพิษภัยดังกลาว

โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคระบบทางเดินหายใจเปนกลุมโรคที่ประชาชนชาวจังหวัดระยองเขา
รับบริการสูงเปนอันดับ 1 โดยในป พ.ศ. 2544 - 2549 จังหวัดระยองมีผเู ขารับ
บริการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจสูงกวาคาเฉลีย่ ของประเทศ และมีแนวโนม
สูงขึน้ เรือ่ ยๆ ในขณะทีร่ ะดับประเทศมีแนวโนมผปู ว ยลดลง
มลพิษอากาศเปนสาเหตุสำคัญของการเจ็บปวยดวยโรคในกลมุ นี้ เนือ่ งจาก
การพัฒนาที่กำลังเติบโตอยางรวดเร็ว และจังหวัดระยองยังเปนที่โลงชายฝง
ทะเล ทำใหแมจะอาศัยอยูในจุดที่หางไกลจากโรงงานหรือพื้นที่กอสราง ก็ยัง
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สามารถไดรับผลกระทบได ซึ่งพบวาทั้งเด็กและผูใหญในระยองปวยดวยโรค
ภูมิแพกันมากขึ้น

แผนภาพที่ 2.3 เปรียบเทียบอัตราการเขารับบริการทีแ่ ผนกผปู ว ยนอก
ดวยโรคระบบทางเดินหายใจของประชาชนจังหวัดระยอง และระดับประเทศ
ป 2544 - 2549

โรคมะเร็ง
อัตราการเกิดโรคมะเร็งทุกชนิดและโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในอำเภอเมือง
สูงกวาอำเภออื่นๆ ในจังหวัดระยอง และสูงกวาคาเฉลี่ยประเทศ โดยเฉพาะ
มะเร็งปอด มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งปากมดลูก และ
มะเร็งเตานม
นอกจากนี้ การศึกษาเพือ่ ตรวจวิเคราะหเซลลเยือ่ บุขา งแกมของประชาชน
ในมาบตาพุดจำนวน 400 ราย แบงเปนผใู หญ 100 ราย และเด็กนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลมาบตาพุด 300 ราย พบวามากกวารอยละ 50 ของผูใหญที่เขารับ
การตรวจ มีเซลลแตกหักมากผิดปกติ เปนสัญญาณบงบอกถึงความเสีย่ งสูงใน
การเปนโรคมะเร็ง โดยในงานศึกษาชิ้นนี้ ยังไดตรวจเซลลของสัตวและพืชใน
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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อัตราการเกิดโรคมะเร็งทัง้ หมด (ตอประชากรแสนคน)
อำเภอเมืองระยอง คาเฉลีย่ จ.ระยอง คาเฉลีย่ ของประเทศไทย
ชาย
189.7
122.8
127.7
หญิง
183.4
115.2
125.5
ตารางที่ 2.9 อัตราการเกิดโรคมะเร็งในอำเภอเมือง
เทียบกับคาเฉลีย่ จังหวัดและคาเฉลีย่ ประเทศ
พื้นที่มาบตาพุด พบวามีการแบงเซลลผิดปกติเชนเดียวกัน เปนเครื่องบงชี้วา
สิ่งแวดลอมในพื้นที่มาบตาพุดมีการปนเปอนของสารกอมะเร็งสูง ซึ่งทุกฝาย
จะตองรวมมือกันลดปริมาณการระบายสารเหลานีจ้ ากแหลงกำเนิดทุกประเภท

โรคเอดส
การอพยพของแรงงานตางถิน่ เขามาในพืน้ ที่ และสภาพสังคมทีเ่ ต็มไปดวย
แรงกดดัน เปนปจจัยสำคัญทีท่ ำใหจงั หวัดระยองมีจำนวนผปู ว ยเอดสสงู กวา
จังหวัดอืน่ ๆ ในภาคตะวันออก โดยเฉพาะในเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2547
พบวาระยองมีอตั ราผปู ว ยเอดสรายใหมคดิ เปน 15.8 คนตอประชากรหนึง่ แสน
คน สูงเปนอันดับที่ 5 ของประเทศ
เนือ่ งจากปจจัยเสีย่ งทางสุขภาพทีม่ รี อบดาน หนวยงานดานสาธารณสุขใน
จังหวัดระยองจึงตองปรับตัว โดยมีการทำงานในเชิงรุกมากขึน้ เนนการ "สราง"
สุขภาพมากกวา "ซอม" สุขภาพ เชน การอบรมใหความรูประชาชนในการ
ปองกันรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะความรูที่เกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดลอมและการ
ประกอบอาชีพ การวิเคราะหความเจ็บปวยของรางกายในเบือ้ งตน เปนตน
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ความปลอดภัยในชีวติ

การขยายตัวของชุมชนเมืองและอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองทำใหเกิด
การหลั่งไหลเขามาของประชากรตางถิ่น สภาพดังกลาวสงผลกระทบตอความ
ปลอดภัยในชีวติ ดานสังคมในจังหวัดระยอง ดังนี้
การจราจรขนสงมีความคับคั่งมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในบริเวณชุมชน
เขตโรงงาน และเสนทางขนสงสายหลัก ทำใหพนื้ ทีเ่ หลานีม้ คี วามเสีย่ งในการเกิด
อุบัติเหตุอยูบอยครั้ง
สังคมเมืองทีป่ ระกอบดวยสมาชิกจากหลากหลายภูมหิ ลังหลากหลาย
ที่มา มีความสัมพันธไปมาหาสูกันนอย และมีความกดดันทางเศรษฐกิจและ
สังคม สงผลใหมปี ญ
 หายาเสพติดและอาชญากรรม
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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แผนภาพที่ 2.4 สถิตอิ บุ ตั เิ หตุการจราจรทางบกและความเสียหาย
ในจังหวัดระยอง พ.ศ. 2544 - 2549
ทีม่ า : กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
จังหวัดระยองในชวง 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ตุลาคม
2550 - มีนาคม 2551) สามารถจับกุมคดียาเสพติดไดถงึ 964 ราย จากเปาหมาย
ทีก่ ำหนดไว 260 ราย สำหรับพืน้ ทีน่ ำเขายาเสพติดและพืน้ ทีท่ มี่ ปี ญ
 หาตอเนือ่ ง
ซ้ำซาก ประกอบดวย 4 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองระยอง อำเภอแกลง อำเภอ
บานคาย และอำเภอปลวกแดง
ในสวนของปญหาอาชญากรรม ขอมูลจากกองบังคับการตำรวจภูธร
จังหวัดระยองโดยเปรียบเทียบระหวางป 2548 และป 2549 แสดงใหเห็นวา
จังหวัดระยองมีแนวโนมการกอคดีอาชญากรรมเพิ่มขึ้นทุกประเภท ดังตาราง
ที่ 2.10
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ตารางที่ 2.10 สถิตคิ ดีอาญา 5 กลมุ เปรียบเทียบป 2548 กับ 2549
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สุขภาพจิต : การฆาตัวตาย

ปญหาสุขภาพจิตคือตัวสะทอนใหเห็นวาผลกระทบจากการพัฒนาใน
จังหวัดระยองมิไดจำกัดอยูเพียงเรื่องมลพิษและพื้นที่มาบตาพุดเทานั้น การ
เปลีย่ นแปลงไปสสู งั คมอุตสาหกรรมและทุนนิยมสงผลใหผคู นมีวถิ ชี วี ติ อันเรงรีบ
และเต็มไปดวยการแขงขัน ภาวะความกดดันทัง้ ดานเศรษฐกิจและสังคมทำให
ประชาชนในหลายพืน้ ทีต่ อ งแบกรับความเครียด ผคู นจำนวนหนึง่ ทีไ่ มสามารถ
จัดการความเครียดของตนไดตอ งทนทุกขกบั ปญหาสุขภาพจิตทัง้ โดยทีร่ ตู วั และ
ไมรูตัว จนกระทั่งในที่สุดความสามารถในการดำเนินชีวิตตามปกติและความ
สัมพันธกับคนรอบขางก็เสื่อมโทรมลง

ความเครียดและการฆาตัวตาย
จากขอมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองระบุวา จำนวนผูปวย
สุขภาพจิต (เชน ความเครียด การฆาตัวตาย โรคจิต ลมชัก ฯลฯ) ในอำเภอ
เมืองระยองสูงกวาจำนวนผปู ว ยในอำเภออืน่ ๆ ของจังหวัดระยองอยางมาก
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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แผนภาพที่ 2.5 จำนวนผปู ว ยสุขภาพจิตระหวางพ.ศ.2539 - 2543
เปรียบเทียบแปดอำเภอใน จ.ระยอง
ในสวนของปญหาการฆาตัวตาย แมวา สถิตกิ ารฆาตัวตายของประเทศไทย
ตัง้ แตปพ .ศ.2541 - 2549 มีแนวโนมลดลงมาโดยตลอด แตอตั ราการฆาตัวตาย
ของจังหวัดระยองกลับไมลดลง ซึง่ ขณะนีม้ จี ำนวนคนฆาตัวตายสูงเปนอันดับ 6
ของประเทศ จึงตองมีการติดตามและเฝาระวังอยางใกลชดิ
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การลงทุนทางสังคมและบริการ
สาธารณสุข

หากพิจารณาในแงการลงทุนทางดานสังคมแลวพบวา การเปรียบเทียบ
สัดสวนของผลิตภัณฑมวลรวมดานการศึกษาตอหัวของจังหวัดระยองกับ
จังหวัดนครปฐม ซึ่งจะเปนการรวมการใชจายและการลงทุนทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยแผนภาพที่ 2.6 จะแสดงใหเห็นวา ในขณะทีจ่ งั หวัดระยอง
มีผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวสูงกวาจังหวัดนครปฐมถึง 6 เทา แตจังหวัดระยอง
กลับมีผลิตภัณฑมวลรวมดานการศึกษาตอหัวต่ำกวาจังหวัดนครปฐม
สำหรับการลงทุนและการใชจา ยดานสังคมในภาพรวม ซึง่ รวมถึงการศึกษา
สุขภาพ สวัสดิการสังคม และกิจกรรมวัฒนธรรมและนันทนาการ ก็ปรากฏ
เชนเดียวกันวา จังหวัดระยองมีสัดสวนของผลิตภัณฑมวลรวมดานสังคมตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมทั้งหมดภายในจังหวัดต่ำมาก โดยมีสัดสวนเพียงประมาณ
รอยละ 1 ของผลิตภัณฑมวลรวมทัง้ หมดภายในจังหวัด อีกทัง้ สัดสวนดังกลาว
ยังมีแนวโนมทีล่ ดต่ำลงในชวง 5 ปหลัง ในขณะทีจ่ งั หวัดนครปฐมกลับมีสดั สวน
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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ของผลิตภัณฑมวลรวมดานสังคมสูงกวารอยละ 5 ของผลิตภัณฑมวลรวมทัง้ หมด
ภายในจังหวัด ซึ่งคงจะมีสวนทำใหตัวชี้วัดการพัฒนาดานสังคมหลายตัวของ
จังหวัดนครปฐมอยใู นเกณฑทดี่ กี วาจังหวัดระยอง (แผนภาพที่ 2.6)
ดังนั้น จึงสรุปไดวา ปญหาทางสังคมของจังหวัดระยองเกิดขึ้นเนื่องจาก
สาเหตุสองดานประสานกัน สาเหตุดานหนึ่งคือ การไหลบาเขามาของแรงงาน
โดยไมมีการเตรียมการในชุมชน จนเกิดเปนปญหาทางสังคมตามมาหลาย
ประการ สวนสาเหตุอกี ดานหนึง่ คือ การทีม่ ไิ ดใหความสำคัญกับการลงทุนดาน
การศึกษา (ซึง่ ในทีน่ รี้ วมถึงคาใชจา ยดานการศึกษา) และดานสังคมอยางจริงจัง
ทำใหไมสามารถรับมือและปองกันปญหาทีเ่ กิดขึน้ ได

แผนภาพที่ 2.6 การเปรียบเทียบผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัด
ดานการศึกษาตอหัวของจังหวัดระยองเทียบกับจังหวัดนครปฐม
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แผนภาพที่ 2.7 การเปรียบเทียบสัดสวนของผลิตภัณฑมวลรวมภาคสังคม
ตอผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดระยองและนครปฐม

อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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ผลกระทบของการพัฒนาตอปจจัยกำหนดสุขภาพ
ดานสังคม

ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมมักจะนำมาซึ่งคานิยมใหมใน
สังคม การอยูรอดของคานิยมและอัตลักษณดั้งเดิมของทองถิ่นจึงเปนความ
ทาทายที่ตองเผชิญอยูเสมอ จังหวัดระยองเปนอีกแหงหนึ่งที่เคยมีวิถีชีวิตและ
คุณคาทีส่ อดคลองผสานกับทรัพยากรธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณและวัฒนธรรม
ของทองถิน่ แตในวันนี้ ภาพของเรือกสวนไรนา การทำประมงพืน้ บานและการ
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับทะเล งานหัตถกรรมและศิลปะแขนงตางๆ กำลัง
คอยๆ จางหายไปจากการรับรขู องคนรนุ ใหม ทีน่ ยิ มสรางความร่ำรวยในรูปของ
เม็ดเงิน โดยหันไปทำงานในภาคธุรกิจการคา การบริการ และอุตสาหกรรม
เปนหลัก

ประมงพื้นบาน
การทำประมงพืน้ บานและอาชีพอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ เชน การแปรรูปผลิตภัณฑ
อาหารทะเล ไดแก น้ำปลา กะป กุงแหง ปลาเค็ม และการคาขายอาหาร
ทะเลทั้งสดและแหง เปนอาชีพที่สรางความอยูดีมีสุขใหชาวระยองมาชานาน
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เนือ่ งจากลักษณะทางภูมศิ าสตรทเี่ อือ้ อำนวย กลาวคือ มีชายฝง ทะเลยาวกวา
100 กิโลเมตร ดวยเหตุนี้ คนระยองจึงมีภมู ปิ ญ
 ญาทีเ่ กีย่ วของกับทะเลมากมาย
ทัง้ เครือ่ งมือประมงและความรใู นการออกเรือจับสัตวน้ำเปนอยางดี หากแตใน
ชวงหลายปที่ผานมา การขยายตัวของการทำประมงแบบพาณิชย การเพิ่ม
จำนวนของประชากรทีท่ ำใหความตองการบริโภคอาหารทะเลเพิม่ ขึน้ อยางมาก
ความเสื่อมโทรมของชายฝงและคุณภาพน้ำทะเล การรุกรานพื้นที่ปาชายเลน
ซึ่งเปนแหลงอนุบาลและแหลงอาหารของสัตวน้ำ ไดสงผลกระทบตอปริมาณ
และคุณภาพของสัตวน้ำ รวมถึงวิถชี วี ติ และความอยรู อดของชาวประมงพืน้ บาน
ในทีส่ ดุ

สวนผลไมกลายมาเปนสวนยาง
หมบู า นจัดสรร และนิคมอุตสาหกรรม
ปจจุบนั "ผลไมรสล้ำ" ซึง่ เปนคำขึน้ ตนคำขวัญของจังหวัดระยอง กำลังถูก
ตัง้ คำถามจากคนในทองถิน่ เอง ดวยขอเท็จจริงทีว่ า เกษตรกรสวนหนึง่ ไดหนั ไป
ปลูกยางพารามากขึ้น เนื่องจากเปนพืชที่ไมตองการการบำรุงรักษามากนัก
ความต อ งการของตลาดยั ง มี ป ริ ม าณสู ง และได รั บ การส ง เสริ ม จากภาครั ฐ
ในขณะเดียวกันเกษตรกรอีกหลายรายก็ไดขายที่ทำกินของตน เปดทางใหกับ
การเขามาของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีแรงจูงใจ
จากราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้น และสภาพดินฟาอากาศที่แปรเปลี่ยนไปและปญหา
มลพิษ ทีท่ ำใหผลผลิตการเกษตรไมงอกงามเหมือนเชนเคย

อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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งานประเพณีทางน้ำ
แม น้ำ ประแสร ถื อ เป น เส น เลื อ ดหลั ก ที่ ห ล อ เลี้ ย งชี วิ ต ของผู ค นในซี ก
ตะวันออกของจังหวัดระยอง ปจจุบนั ยังคงมีประเพณีทอดผาปากลางน้ำของคน
ปากน้ำประแสรทสี่ บื ทอดกันมายาวนาน รวมทัง้
ความพยายามของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ในการส ง เสริ ม ให ค นมี ค วามผู ก พั น และดู แ ล
รักษาแมน้ำสายนี้ โดยการฟน ฟูงานบุญทางน้ำ
กิจกรรมนักสืบสายน้ำ และการทองเที่ยวเชิง
อนุรกั ษ นับเปนความพยายามของเครือขายของ
คนกลมุ เล็กๆ กลมุ หนึง่ ในการอนุรกั ษวฒ
ั นธรรม
อันดีงาม และรักษาธรรมชาติอนั มีคณ
ุ คาตอชีวติ งานทำบุญทอดผาปากลางน้ำ
ทีม่ า: www.tat-rayong.com
ไวสบื ไป
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ดานเศรษฐกิจ

การพัฒนาอุตสาหกรรมทีร่ ะยอง

เมื่อมีการพัฒนาตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก โดยมี
การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานตางๆ และการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเลียม
ปโตรเคมี เคมีภัณฑ และเหล็ก จังหวัดระยองจึงเปลี่ยนตัวเองจากจังหวัดที่มี
ความสมดุลกันของเศรษฐกิจแบบสามสาขาคือภาคเกษตรกรรม ภาคบริการ
และภาคอุตสาหกรรม มาสูเศรษฐกิจแบบขาเดียวคือพึ่งพาอุตสาหกรรมอยาง
เห็นไดชดั (บทที1่ , แผนภาพที่ 1.1) ประเด็นนีช้ ใี้ หเห็นวา การเติบโตของเศรษฐกิจ
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองไปเปนอยางรวดเร็วมาก โดยเฉพาะเมือ่ เขาสู
โครงการพัฒนาชายฝง ทะเลตะวันออกระยะที่ 2 ปพ.ศ.2538 ขณะทีใ่ นชวงเวลา
เดียวกันการขยายตัวของภาคบริการและภาคการเกษตรกลับเปนไปอยางชาๆ
ปจจุบัน จังหวัดระยองไมเปนเพียงหัวใจของการพัฒนาในพื้นที่ชายฝง
ทะเลตะวันออก หากแตระยองยังเปนศูนยกลางการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทยอีกดวย การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของจังหวัดระยอง ทำให
ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวของจังหวัดระยองเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจนกลายเปน
จังหวัดทีม่ ผี ลิตภัณฑมวลรวมตอหัวสูงทีส่ ดุ ในประเทศไทย ปจจุบนั ผลิตภัณฑ
มวลรวมตอหัวของจังหวัดระยองสูงกวาคาเฉลีย่ ของประเทศไทยเกือบ 8 เทา

อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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แผนภาพที่ 2.8 การเพิม่ ขึน้ ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัดระยอง
ป พ.ศ. 2524-2549
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ผลกระทบของการพัฒนาตอปจจัยกำหนดสุขภาพ
ดานเศรษฐกิจ

ระยองวันนี้ : เศรษฐกิจขาเดียว

การแกะปมปริ ศ นาการพั ฒ นาที่ ร ะยอง โดยการวิ เ คราะห โ ครงสร า ง
เศรษฐกิ จ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปของจั ง หวั ด ระยอง ซึ่ ง พบว า จากการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมในชวงเวลากวา 20 ปที่ผานมา ไดทำใหโครงสรางทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัดระยองเปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง จากเดิมระยองเปนเศรษฐกิจ
สามขาทีส่ มดุลกันแตปจ จุบนั (ปพ.ศ. 2549) โครงสรางทางเศรษฐกิจของระยอง
กลับกลายเปน "เศรษฐกิจขาเดียว" เพราะภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนของ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัดถึงเกือบรอยละ 80 ในขณะทีภ่ าคบริการเหลือ
สัดสวนเพียง รอยละ 18 สวนภาคเกษตรกลับเหลือสัดสวนในผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในจังหวัดเพียงรอยละ 3 เทานัน้ (แผนภาพที่ 2.9)
การเปลีย่ นโครงสรางเศรษฐกิจจาก "เศรษฐกิจสามขา" ทีส่ มดุลกัน มาเปน
"เศรษฐกิจขาเดียว" ทำใหโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจังหวัดกระจุก
ตัวอยูเฉพาะในภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเทานั้น แทนที่จะกระจายตัวไปยัง
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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แผนภาพที่ 2.9 โครงสรางผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัดระยอง
ในปพ.ศ. 2549
ภาคเศรษฐกิจอื่นๆ อยางใกลเคียงกัน ดังนั้น จึงไมสามารถเพิ่มโอกาสและ
ยกระดับการพัฒนาของประชาชนโดยรวมในจังหวัดไดอยางที่หวังไว
ยิ่งไปกวานั้น หากเจาะลึกลงไปในระดับประเภทของสาขาการผลิตยอย
ของจังหวัดระยอง โดยการวิเคราะหความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของแตละ
อุตสาหกรรม (เทียบกับภาพรวมของภาคกลางดวยวิธกี าร Location Quotient2)
พบว า ในป พ .ศ. 2549 จั ง หวั ด ระยองมี ส าขาการผลิ ต ที่ มี ค วามได เ ปรี ย บ
เชิงเปรียบเทียบ (หรือมีคา LQ หรือ Location Quotient มากกวา 1) เพียง
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Location Quotient (LQ) คือ คาการเปรียบเทียบของสาขาการผลิตตางๆ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนัน้ ๆ
โดยเปรียบเทียบสัดสวนผลิตภัฑณมวลรวมของสาขาการผลิตนัน้ กับผลิตภัฑณมวลรวมของจังหวัด
กับผลิตภัฑณมวลรวมของสาขาการผลิตนัน้ ในผลิตภัฑณมวลรวมของประเทศ หากมีคา มากกวา 1
แสดงถึง ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของสาขาการผลิตนัน้ ๆ
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7 อุตสาหกรรมเทานั้น ไดแก การผลิตและการกลั่นปโตรเลียม การแยกกาซ
ธรรมชาติ อุตสาหกรรมปโตรเคมี (ผลิตภัณฑเคมี) อุตสาหกรรมโลหะขัน้ พืน้ ฐาน
(อุตสาหกรรมเหล็ก) อุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพารา และการปองกันประเทศ
(สนามบินอตู ะเภา) ซึง่ เกือบทัง้ หมดเปนสาขาการผลิตในภาคอุตสาหกรรม โดย
แทบไมมีภาคเกษตรและภาคบริการรวมอยูดวย
ทัง้ นี้ หากเปรียบเทียบกับจังหวัดนครปฐมจะพบวา จังหวัดนครปฐมมีสาขา
การผลิตทีม่ คี วามไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบมากถึง 36 สาขาการผลิต (ในขณะที่
ระยองมีเพียง 7 สาขาการผลิต) โดยมีทงั้ สวนทีเ่ ปนภาคการเกษตรเชน ประมง
น้ำจืด การเลีย้ งสัตวปก การปลูกผักและผลไม สวนทีเ่ ปนภาคอุตสาหกรรม เชน
การผลิตผลิตภัณฑอาหาร และเครื่องดื่ม การผลิตสิ่งทอสิ่งถัก และสวนที่เปน
ภาคบริ ก ารเช น การก อ สร า งภาคเอกชน การศึ ก ษา กิ จ กรรมนั น ทนาการ
วัฒนธรรม และการกีฬา เปนตน ดังนั้น โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัด
นครปฐมจึงมีความสมดุลกวาจังหวัดระยองมาก ซึง่ ก็หมายความวา มีการเอือ้
โอกาสใหกับประชาชนในจังหวัดไดอยางทั่วถึงกวาโครงสรางเศรษฐกิจแบบ
ขาเดียว
ปญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งของจังหวัดระยองก็คือ อุตสาหกรรมที่
สำคัญของจังหวัดระยองสวนใหญถอื เปนอุตสาหกรรมทีม่ สี ดั สวนวัตถุดบิ นำเขา
สูง (ดังขอมูลในตารางที่ 2.11) เชน อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันปโตรเลียม
มี สั ด ส ว นวั ต ถุ ดิ บ นำเข า สู ง ถึ ง ร อ ยละ 50 ของมู ล ค า ผลิ ต ภั ณ ฑ ซึ่ ง แปลว า
หากอุตสาหกรรมการกลัน่ น้ำมันปโตรเลียมไดสรางผลิตภัณฑมลู คา 100 บาท
อุตสาหกรรมดังกลาวตองนำเขาวัตถุดบิ คิดเปนมูลคาถึง 50 บาท และเหลือเปน
รายไดหมุนเวียนภายในประเทศเพียง 50 บาทเทานัน้ (ซึง่ อาจจะไมไดหมุนเวียน
ในจังหวัดระยองดวย) นอกจากอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันปโตรเลียมแลว
อุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑและอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลายังมีสดั สวนวัตถุดบิ
นำเขาสูงถึงรอยละ 40 การทีอ่ ตุ สาหกรรมเหลานีม้ สี ดั สวนวัตถุดบิ นำเขาทำให
ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวทีเ่ กิดขึน้ ในจังหวัดระยองจำนวนมาก ตองไหลออกไป

อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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เพือ่ ใชในการนำเขาวัตถุดบิ และมิไดถกู ใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตของชาวระยอง
ประเภทอุตสาหกรรม
1. อุตสาหกรรมการกลัน่ น้ำมันสำเร็จรูป
2. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ
3. อุตสาหกรรมรถยนต อุปกรณและสวนประกอบ
4. อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบ
5. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑเหล็กและเหล็กกลา
6. อุตสาหกรรมพลาสติก
7. อุตสาหกรรมไมและเฟอรนิเจอร
8. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
9. อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระปองและแปรรูป
10. ยางพารา

สัดสวนวัตถุดิบ
นำเขา (%)
50.7
39.6
66.6
64.2
40.7
25.8
30.5
22.1
23.4
8.4

ตารางที่ 2.11 สัดสวนวัตถุดบิ นำเขา (Import Content)
ของอุตสาหกรรมที่สำคัญในจังหวัดระยอง
ทีม่ า : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2548
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เกษตรและประมง : ไมตายแตไมโต

เนื่ อ งจาก การขยายตั ว ของภาคอุ ต สาหกรรมในจั ง หวั ด ระยองเป น
อุตสาหกรรมทีม่ ไิ ดใชผลผลิตทางการเกษตรเปนวัตถุดบิ หลัก ทำใหการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรมมิไดเอื้อประโยชนตอภาคการเกษตรในจังหวัดระยอง
ยิง่ ไปกวานัน้ การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมยังดึงเอาทรัพยากรทัง้ ทีด่ นิ น้ำ
และแรงงานออกมาจากภาคการเกษตร เพื่อใชในการขยายภาคอุตสาหกรรม
แถมยังสรางมลพิษทางน้ำและอากาศ ซึ่งกลายเปนผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
ตอการพัฒนาในภาคการเกษตร ทัง้ ในสวนการเพาะปลูกและการประมง อีกดวย
ดังนั้น ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองมีการขยายตัวอยาง
ตอเนื่องและรวดเร็ว แตการขยายตัวของภาคการเกษตรกลับเปนไปอยางชาๆ
และลุมๆ ดอนๆ (แผนภาพที่ 2.10) ชี้ใหเห็นถึงผลิตภัณฑมวลรวมภายในของ
สาขาการเกษตรทีส่ ำคัญ 2 สาขาในจังหวัดระยอง กลาวคือ การเพาะปลูกพืช
และการประมง ซึ่งจะเห็นไดวา ผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัดของทั้งสอง
สาขามีการขยายตัวอยางชาๆ และผันผวน โดยเมือ่ พิจารณาในภาพรวมตลอด
ระยะเวลา 25 ปที่ผานมา จะเห็นวา ทั้งสองสาขามีการเติบโตเพิ่มขึ้นไมถึง
เทาตัวของทีเ่ คยเปนอยใู นปพ.ศ. 2524
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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แผนภาพที่ 2.10 ผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัดระยอง
ในสาขาการเพาะปลูกพืชและการประมงป พ.ศ. 2524-2549
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รวยกระจุก จนกระจาย

จากการทีโ่ ครงสรางเศรษฐกิจไดเปลีย่ นจากเศรษฐกิจสามขาทีส่ มดุลมาสู
เศรษฐกิจขาเดียว ทีม่ อี ตุ สาหกรรมหลักเพียงไมกปี่ ระเภท แถมยังเปนอุตสาหกรรม
ทีพ่ งึ่ พาการนำเขาสูง ในขณะทีภ่ าคเกษตรกลับถดถอยความสำคัญลงไปอยาง
นาใจหาย ทำใหผลประโยชนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจกระจุกตัวอยูกับ
สาขาบางสาขาหรือคนบางกลมุ เทานัน้ ดังจะเห็นไดจากการวิเคราะหดชั นีความ
เหลื่อมล้ำทางดานรายได หรือคาสัมประสิทธิ์จิน2ี่ ซึ่งจะเห็นไดอยางชัดเจนวา
ในระหวางป พ.ศ. 2539 - 2545 จังหวัดระยองมีความเหลือ่ มล้ำทางดานรายได
เพิม่ ขึน้ อยางชัดเจน จากทีเ่ คยมีคา สัมประสิทธิข์ องจินี่ 0.376 กลายเปน 0.455
ซึ่งตรงขามกับจังหวัดนครปฐมที่มีแนวโนมความเหลื่อมล้ำของรายไดลดลง

○

2

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

คาสัมประสิทธิจ์ นิ ี่ หมายถึง ดัชนีความเหลือ่ มล้ำทางดานรายได (Gini co-efficient)
มีคา อยรู ะหวาง 0 กับ 1 โดยหากมีคา มากขึน้ แสดงวามีความเหลือ่ มล้ำทางดานรายไดมากขึน้
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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การที่จังหวัดระยองมีความเหลื่อมล้ำของรายไดสูงขึ้น เปนสิ่งตอกย้ำให
เห็นถึงความไมสมดุลกันของการพัฒนา โดยผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาที่
ไมสมดุลและเหลื่อมล้ำดังกลาวก็คือ ฐานเศรษฐกิจที่ไมเขมแข็ง ดังจะเห็นได
จากขอมูลในตารางที่ 2.5 ซึง่ แสดงใหเห็นวา ในขณะทีผ่ ลิตภัณฑมวลรวมตอหัว
ของจังหวัดระยองสูงกวานครปฐมถึงเกือบ 6 เทา แตรายไดเฉลีย่ ของครัวเรือน
ทีไ่ ดรบั ในแตละเดือนของจังหวัดระยองกลับสูงกวาจังหวัดนครปฐมเพียงเล็กนอย
เทานัน้ (ระยองมีรายไดเฉลีย่ 21,083 บาท/เดือน นครปฐมมีรายได 20,478 บาท/
เดือน) ยิง่ ไปกวานัน้ จังหวัดระยองกลับมีสดั สวนครัวเรือนทีเ่ ปนหนีส้ งู กวา และ
มีสัดสวนคนจนและอัตราการวางงานก็สูงกวาจังหวัดนครปฐมดวย ดังนั้น ใน
ดัชนีความกาวหนาของคน ดัชนีดา นรายไดในภาพรวมของจังหวัดระยอง (อันดับ
24) จึงเปนรองจังหวัดนครปฐม(อันดับ 12) แมวา จะมีผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว
สูงกวาถึงเกือบ 6 เทาก็ตาม

ระยอง
นครปฐม
ทั่วประเทศ

2539
0.376
0.393
0.491

2541
0.397
0.403
0.484

2543
0.481
0.423
0.523

2545
0.455
0.351
0.511

ตารางที่ 2.12 ดัชนีความเหลือ่ มล้ำทางดานรายได (Gini co-efficient)
ของจังหวัดระยองและนครปฐม
ทีม่ า : สำนักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ภาษีที่หายไป

สาเหตุสำคัญประการหนึง่ ทีท่ ำใหการลงทุนทางสังคมของจังหวัดระยองมี
เพียงนอยนิด เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัดของตนเอง
และเปรียบเทียบกับจังหวัดอืน่ ๆ คือ ชองโหวทางภาษี และระบบการเงินการคลัง
ของรัฐบาล ทีท่ ำใหสดั สวนการเก็บภาษีของจังหวัดระยองต่ำมาก และกลายเปน
จุดออนในการลงทุนทางสังคมของจังหวัดระยอง
จากแผนภาพที่ 2.11 แสดงใหเห็นวาจากผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัด
438,638 ลานบาท ในป พ.ศ. 2549 จังหวัดระยองเก็บภาษีได 83,494 ลานบาท
(หรือเทากับรอยละ 19.0 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัด) โดยสวนใหญ
เปนภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีน้ำมัน 68,546 ลานบาท (หรือรอยละ 82.1 ของ
ภาษีทั้งหมด) เนื่องจากจังหวัดระยองเก็บภาษีทางตรงไดนอยมาก โดยเฉพาะ
เงินไดนิติบุคคลซึ่งเก็บไดนอยมากเพียง 4,665 ลานบาท หรือเทากับรอยละ
1.06 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัดเทานั้น แมวาจังหวัดระยองจะมี
บริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญมากมายก็ตาม
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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ปญหาที่สำคัญของชองโหวทางภาษีที่กลาวถึงขางตนเกิดจากสาเหตุ 2
ประการหลักคือ ประการแรก การสงเสริมการลงทุนในจังหวัดระยอง ซึง่ ยกเวน
การเก็บภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลใหกบั บริษทั ทีเ่ ขามาลงทุนในชวงแรก ประการทีส่ อง
คือ ประมาณรอยละ 80 ของบริษทั ทีม่ กี ารลงทุนในจังหวัดระยอง จดทะเบียน
ไวที่กรุงเทพมหานคร ทำใหบริษัทเหลานี้ไปจายภาษีที่กรุงเทพมหานครแทน
ซึ่งสาเหตุประการที่สองนี้ยังมีผลใหจังหวัดระยองเก็บภาษีมูลคาเพิ่มไดลดลง
ดวย
ตามระบบการเงินการคลังของประเทศ ภาษีที่เก็บไดจากจังหวัดตางๆ
จะถูกสงใหรัฐบาลเพื่อจัดสรรงบประมาณรายจายลงไปยังจังหวัดตางๆ ซึ่งผล
การจัดสรรงบประมาณในป พ.ศ. 2549 พบวาจังหวัดระยองไดรบั งบประมาณ
รายจายจากรัฐบาล 11,870 ลานบาท เทากับรอยละ 14.22 ของภาษีทจี่ งั หวัด
ระยองเก็บได ซึ่งถือวาคอนขางนอย หากเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในจังหวัด พบวางบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรใหจังหวัดระยองเทียบเทา
กับรอยละ 2.71 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัดเทานัน้
และเมื่อมองลงถึงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายสาขาตางๆ
พบวา สาขาการลงทุนทางสังคมตางๆ เชน การศึกษา ไดรบั งบประมาณรอยละ
10.6 ของงบประมาณทั้งหมด สาขาสาธารณสุขไดรับงบประมาณรอยละ
5.7 ของงบประมาณทั้งหมด สาขาสังคมสงเคราะห เคหะชุมชน การศาสนา
วัฒนธรรม และชุมชน ไดรับงบประมาณรอยละ 0.9 ของงบประมาณทั้งหมด
เมื่อรวมทั้งสามสาขาพบวา งบประมาณการลงทุนทางสังคมไดรับงบประมาณ
เพียงรอยละ 17.2 ของงบประมาณทั้งหมด หรือเทากับ รอยละ 0.52 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัดเทานัน้

อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ

ทีม่ า : ดัดแปลงจาก 21 ปหอการคาจังหวัดระยองทิศทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง, 2549

แผนภาพที่ 2.11 การเก็บภาษีและการลงทุนทางสังคมของจังหวัดระยองในปพ.ศ. 2549

146
บทที่ 2

ผลกระทบของการพัฒนาตอปจจัยกำหนดสุขภาพชาวระยอง
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ทางเลือกที่ถูกกำหนดไว

แผนปโตรเคมีระยะที่ 3

ปโตรเคมีระยะทีส่ าม : อนาคตทีถ่ กู กำหนดไว
การขยายอุตสาหกรรมที่มาบตาพุดในปจจุบันนี้ ถูกกำหนดไวใน "แผน
แมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3" ซึ่งวางแผนและดำเนินการมาตั้งแตป
พ.ศ. 2547 โดยมีระยะเวลา 14 ป จนถึงป พ.ศ. 2561 และกระทรวงพลังงาน
เปนผรู บั ผิดชอบดำเนินการ
คณะผูจัดทำการศึกษาและวางแผน จำกัดอยูเฉพาะสถาบันปโตรเลียม
แหงประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย รวมกับบริษทั เอกชนดานปโตรเคมี 9 บริษทั อันประกอบไปดวย
2 กลุมบริษัทที่สำคัญไดแก กลุมบริษัท ปตท. กับกลุมบริษัทปูนซิเมนตไทย
ซึง่ หลายองคกรมีความเชือ่ มโยงสัมพันธกนั ดังแผนภาพที่ 3.1 สำหรับหนวยงาน
รัฐและบริษทั ปโตรเคมีอนื่ ๆ เปนผใู หขอ มูลและขอคิดเห็น1
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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กระทรวงพลังงาน
กำกับ
เปน คกก. สถาบันปโตรเลียมฯ

ปตท.

ขายผลิตภัณฑ

สน
บั ส
นนุ
อตุ
ฯ

ปโตรเคมีแหงชาติ

การนิคมฯ

อะโรเมติกส

จา
งศ
กึ ษ
า

ขายผลิตภัณฑ

ฟอสเตอร วีลเลอร

แผนภาพที่ 3.1 ความสัมพันธเชือ่ มโยงของคณะจัดทำการศึกษา
แผนแมบทปโตรเคมีระยะที่ 3
แผนปโตรเคมีระยะที่ 3 ไดใหเหตุผลวาอุตสาหกรรมปโตรเคมียงั ขยายตัว
ไดอกี มาก โดยเปรียบเทียบปริมาณการใชพลาสติกของคนไทย คิดเฉลีย่ ตอคน
ตอป ยังต่ำกวาประเทศมาเลเซีย สิงคโปร ญีป่ นุ เกาหลีใต อเมริกา และไตหวัน
อยูอีกมาก ทั้งนี้การพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีตามแผนฯ จะสามารถสราง
รายไดเพิม่ ขึน้ อีก 230,000 ลานบาทตอป กอใหเกิดการลงทุนประมาณ 340,000
ลานบาท และสรางอัตราการจางงานทางตรง 5,600 คน และการจางงานใน
อุตสาหกรรมตอเนือ่ งอีก 156,800 คน
แผนปโตรเคมีระยะที่ 3 ระบุวา สิ่งที่สำคัญที่สุดของการวางแผนไดแก
การเลือกพืน้ ทีเ่ พือ่ รองรับโรงงานใหม ซึง่ ผลของการศึกษาเปรียบเทียบ 6 พืน้ ที่
ในจังหวัดตางๆ สรุปไดดงั ในตาราง
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อางรายชือ่ จาก สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย, 2548, รายงานฉบับสมบูรณแผน
แมบทปโตรเคมีระยะที่ 3 เลมที่ 1 "ปรัชญาและผลการศึกษา", เอกสารอัดสำเนา, หนา i-1

○

○
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พื้นที่

ความเหมาะสมในการรองรับ
อุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3

มาบตาพุด และพืน้ ทีใ่ กลเคียง

เหมาะสมทีส่ ดุ มีโครงสรางพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภคพรอมแลว โดยบริหาร
จัดการสิง่ แวดลอมใหดี ยังรองรับอุตสาหกรรม
ปโตรเคมีได
อยใู กลแหลงตนน้ำ ไมควรสรางโรงงาน
เพิม่ เติม
เปนพืน้ ทีส่ เี ขียวสำหรับเกษตรกรรม
ตองพัฒนาเปนพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรม
ขาดความพรอมหลายดาน เชน ทาเรือ
และแหลงน้ำ
แหลงน้ำไมเพียงพอ
ตองใชเวลาสรางความพรอมของ
โครงสรางพื้นฐาน

ตอนเหนือของระยอง
ตอนเหนือของชลบุรี
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
และราชบุรี
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขี นั ธ
อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

ตารางที่ 3.1 สรุปความเหมาะสมในการเลือกพืน้ ทีร่ องรับ
อุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 32
ในดานมลพิษสิ่งแวดลอม แผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3
คาดการณปริมาณมลพิษในดานตางๆ ที่จะเพิ่มขึ้น จากการขยายตัวของ
อุตสาหกรรม ดังขอมูลในตารางที่ 3.2
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สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย, 2548, รายงานฉบับสมบูรณแผนแมบทปโตรเคมีระยะ
ที่ 3 เลมที่ 1 "ปรัชญาและผลการศึกษา", เอกสารอัดสำเนา, หนา 5-1 ถึง 5-21
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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มลสารและของเสีย
ในพืน้ ทีม่ าบตาพุด

พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2561

เพิ่มขึ้น
(รอยละ)

ซัลเฟอรไดออกไซด (ตัน/ป)
ไนโตรเจนไดออกไซด (ตัน/ป)
ปริมาณน้ำทิง้
(ลานลูกบาศกเมตร/ป)
กากของแข็ง (ตัน/ป)
กากของแข็งอันตราย (ตัน/ป)

17,284
22,785
17.50

17,782
34,022
41.00

2.9
49.3
134.3

20,000
15,000

57,600
45,400

188
202.7

ตารางที่ 3.2 ปริมาณการปลอยมลพิษ
จากการขยายอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 33
โดยในแผนฯ พยายามอธิบายถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีอยาง
ตอเนือ่ งเปนประเด็นสำคัญสำหรับการขยายอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ และมีขอ เสนอ
แนวทางและมาตรการหลากหลายประการ อยางไรก็ตาม ขอเสนอเหลานี้ ไมมี
การกำหนดแนวทางการดำเนินการทีช่ ดั เจน
สำหรับเนื้อหาของแผนปโตรเคมีระยะที่ 3 จำกัดอยูเฉพาะผลดีและ
ผลประโยชน จ ากการขยายอุ ต สาหกรรมป โ ตรเคมี ต อ ไปเท า นั้ น ในขณะที่
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและประเด็นศักยภาพการรองรับมลพิษของพื้นที่
มาบตาพุด ถูกนำเสนอขอมูล หลักการ และแนวทางตางๆ เพื่อมุงอธิบายวา
ยังสามารถขยายอุตสาหกรรมปโตรเคมีตอไปได กระบวนการศึกษาและจัดทำ
แผนฯ ก็ไมเปดกวางตอขอมูลและความคิดเห็นของภาคสวนตางๆ ในสังคม
ส ว นเวที รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ที่ จั ด ขึ้ น ผู เ ข า ร ว มส ว นใหญ ม าจากภาคธุ ร กิ จ
โดยเฉพาะฝายอุตสาหกรรมปโตรเคมีเอง กับภาคราชการเทานัน้
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สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย, 2548, รายงานฉบับสมบูรณแผนแมบทปโตรเคมีระยะ
ที่ 3 เลมที่ 1 "ปรัชญาและผลการศึกษา", เอกสารอัดสำเนา, หนา 6-9 ถึง 6-15
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การตัดสินใจทางการเมืองในป 2550
และการขยายอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง
ในชวงปลายป 2549 สือ่ มวลชนเริม่ รายงานขาวเกีย่ วกับปญหามลพิษใน
พื้นที่มาบตาพุด และองคกรภาคประชาสังคม รวมกันผลักดันใหประกาศพื้นที่
มาบตาพุดเปนเขตควบคุมมลพิษ จนกระทัง่ กลายมาเปนประเด็นทีส่ อื่ นำเสนอ
ขาวอยางตอเนื่อง
คณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติในขณะนัน้ ทีม่ นี ายโฆสิต ปน เปย มรัษฎ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธาน
มีการประชุมนัดพิเศษเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2550 โดยตัดสินใจไมประกาศ
เขตควบคุมมลพิษ แตใหดำเนินการในแนวทางอืน่ ๆ ไดแก
• การปรับปรุงขอมูลนำเขา แบบจำลองการประเมินศักยภาพการรองรับ
มลพิษทางอากาศ โดยใหการนิคมอุตสาหกรรมฯ รับผิดชอบดำเนินการ
ใหแลวเสร็จภายใน 1 ป
• หารือกับผูประกอบการในการปรับปรุงการระบายกาซพิษ เพื่อรองรับ
การลงทุนเพิม่ เติม
• ศึกษาความสัมพันธระหวางมลพิษจากสารอินทรียระเหยงายกับการ
เจ็บปวยของประชาชน
• จัดทำแผนปฏิบัติการแกไขปญหามลพิษ รวมกับภาคเอกชนในเขต
นิคมฯ มาบตาพุด
ทางคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการแกไขปญหา
มลพิษ ซึง่ มีกระทรวงพลังงาน และการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเปนผู
รับผิดชอบ ไดจดั ทำแผนปฏิบตั กิ ารลดและขจัดมลพิษในพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง พ.ศ.
2550-2554 ซึง่ ไมมหี ลักประกันวาจะสามารถแกไขปญหามลพิษและผลกระทบ
จากอุตสาหกรรมไดจริงหรือไม แตเปนเพียงการสรางความชอบธรรมใหกับ
การขยายอุตสาหกรรมทีก่ ำลังเดินหนาอยแู ลวในปจจุบนั
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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หลังจากการจัดทำแผนปโตรเคมีระยะที่ 3 เสร็จสมบูรณในเดือนมกราคม
2548 ภาคเอกชนก็เดินหนาขยายโรงงานเดิมและพัฒนาโครงการใหม สำหรับ
โครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญในพื้นที่มาบตาพุด ก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
อยางมาก หากพิจารณาเฉพาะในชวงป 2548 - 2550 พบวา มีโครงการทีไ่ ดรบั
อนุมัติรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไปแลว 23 โครงการ และมี
โครงการทีอ่ ยรู ะหวางการพิจารณาอนุมตั อิ กี 15 โครงการ
โครงการใหมในพื้นที่
มาบตาพุด 2548-2550

จำนวน
โครงการ

ภาพรวมของโครงการ

1.อนุมตั ิ รายงานผลกระทบ
สิง่ แวดลอมแลว

23

2.กำลังพิจารณา รายงาน
ผลกระทบสิง่ แวดลอม

15

- โครงการขยายนิคมฯ ตะวันออก,
ขยายนิคมฯ เอเชีย
- การขยายโรงงานปโตรเคมีเดิม 11
โครงการ
- การกอสรางโรงงานปโตรเคมีใหม 9
โครงการ
- โรงไฟฟาถานหิน 1 โครงการ
(อนุมตั แิ ลวในป 2551)
- โครงการปโตรเคมี 13 โครงการ
- โรงเหล็ก 1 โครงการ
- โรงไฟฟากาซ 1 โครงการ

รวม
38 โครงการ
ตารางที่ 3.3 สรุปสถานภาพการพิจารณาเห็นชอบโครงการอุตสาหกรรม
ขนาดใหญในพืน้ ทีม่ าบตาพุดในชวงป 2548-25504
นอกจากนี้ ในชวงป 2550 กระทรวงพลังงานมีการเปดประมูลคัดเลือก
ผูผลิตไฟฟาเอกชนขนาดใหญ ซึ่งมีบริษัทเอกชนหลายรายที่ตองการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟาในพืน้ ทีม่ าบตาพุด แตฝา ยอุตสาหกรรมปโตรเคมีไมเห็นดวย
กับการกอสรางโรงไฟฟาเพิม่ ขึน้ ในพืน้ ทีม่ าบตาพุด ซึง่ ในแผนปโตรเคมีระยะที่ 3
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รวบรวมจากขอมูลของ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
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○
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เองก็เนนวา มลพิษหลักมาจากกลมุ โรงกำเนิดไฟฟา มากกวากลมุ อุตสาหกรรม
เคมีและปโตรเคมี จึงมีขอเสนอที่ชัดเจนใหกอสรางเฉพาะโรงไฟฟาประเภท
โคเจนเนอเรชัน่ ซึง่ ใหทงั้ ไฟฟาและไอน้ำเทานัน้ 5
แตกระทรวงพลังงาน ไมเห็นดวยกับการจำกัดขอเสนอโครงการโรงไฟฟา
ทีม่ าบตาพุด และในทีส่ ดุ โครงการโรงไฟฟาถานหิน "เก็คโควนั " (GHECO-One)
ขนาด 660 เมกะวัตตในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ของกลุมบริษัท โกลว
และบริษัทเหมราช ก็ชนะการประมูลคัดเลือกของกระทรวงพลังงานเมื่อเดือน
ธันวาคม 2550 ทีผ่ า นมา และรายงานศึกษาการวิเคราะหผลกระทบสิง่ แวดลอม
อีไอเอ (Environment Impact Assement, EIA) ก็ไดรับการอนุมัติในเดือน
พฤษภาคม 2551 และกำลังดำเนินการลงนามในสัญญาซือ้ ขายไฟฟา (Power
Purchase Agreement, PPA)
ดังนัน้ ในขณะทีโ่ รงงานปโตรเคมีกำลังขยายตัวเพิม่ ขึน้ อยางมากในปจจุบนั
โรงไฟฟาถานหินขนาดใหญในพื้นที่มาบตาพุด ก็ไดรับการอนุมัติใหดำเนินการ
ควบคูกันไป สงผลใหประเด็นการปลอยมลพิษที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบตอ
ประชาชน จึงอาจจะเปนปมปญหาสำคัญอีกประการหนึง่ ในอนาคตอันใกล
นับจากการวางแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 ธุรกิจปโตรเคมี
ก็เดินหนาขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางมากในพื้นที่มาบตาพุด สำหรับบริษัทในเครือ
ปตท. ธุรกิจปโตรเคมีมีรายไดเพิ่มขึ้นจาก 14,343 ลานบาทในป 2544 เปน
42,773 ลานบาทในป 2547 และ 127,235 ลานบาทในป 2549 ขณะทีก่ ำไร
เพิม่ ขึน้ จาก 100 ลานบาทในป 2547 เปน 24,334 ลานบาทในป 2549 สำหรับ
เครือซิเมนตไทย จากขอมูลในป 2547-2549 พบวา ธุรกิจเคมีภณ
ั ฑและปโตรเคมี
กลายเปนกลมุ ธุรกิจทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ทัง้ ในดานรายได กำไร และสินทรัพย ซึง่ ลวน
มีมูลคาสูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุมธุรกิจอื่นๆ ในเครือฯ โดยทั้ง 2 บริษัทนี้มี
ขาราชการระดับสูง และ/หรือ อดีตรัฐมนตรีและขาราชการระดับสูง ดำรงตำแหนง
เปนคณะกรรมการของบริษทั ดวย
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สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย, 2548, รายงานฉบับสมบูรณแผนแมบทปโตรเคมีระยะ
ที่ 3 เลมที่ 1 "ปรัชญาและผลการศึกษา", เอกสารอัดสำเนา, หนา 6-8 ถึง 6-11
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โดยสรุปแลว การวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับแผนแมบทอุตสาหกรรม
ปโตรเคมีระยะที่ 3 ที่ผานมา แสดงใหเห็นถึงปญหาความไมสมเหตุสมผล
หลายประการ ดังนี้
ความไมสมเหตุสมผลของการวางแผนและตัดสินใจ
เกีย่ วกับแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3
•

•

•

ทำไมแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 จึงสามารถดำเนินการ
จนแลวเสร็จได ในขณะทีก่ ารประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษในพืน้ ที่
มาบตาพุด ยังไมแลวเสร็จ
ทำไมผทู รี่ บั ผิดชอบการศึกษาและวางแผน จึงจำกัดอยเู ฉพาะหนวยงาน
รัฐดานพลังงานและอุตสาหกรรม ในขณะทีห่ นวยงานอืน่ เปนเพียงผรู ว ม
ศึกษาที่ใหขอมูลและขอคิดเห็นเทานั้น สวนหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของอีก
หลายหนวยงาน ไมมสี ว นรวมเลย
ทำไมบริษทั ปโตรเคมี จึงไดเขาไปมีสว นรวมเปนผจู ดั ทำการศึกษา และเปน
ผรู ว มศึกษาใหขอ มูลและขอคิดเห็น ทัง้ ทีเ่ ปนผไู ดรบั ประโยชนโดยตรงจาก
การตัดสินใจและการลงทุนของภาครัฐ ในขณะที่ ประชาชนที่อาจไดรับ
ผลกระทบโดยตรงจากการขยายอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ ภาคสวนอืน่ ๆ
ในสังคมไมไดมีสวนรวม

เทคโนโลยีสะอาด ทางเลือกใหมของอุตสาหกรรมไทย
จากการวิเคราะหสถานการณปจจุบันของการใชเทคโนโลยีสะอาดใน
โครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญที่กำลังขยายตัวในพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่
ใกลเคียง จำนวน 20 โครงการ โดยใชขอมูลจากรายงานการศึกษาวิเคราะห
ผลกระทบสิง่ แวดลอม (EIA) สามารถสรุปภาพรวมไดดงั นี้
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•

•

•
•

•

•

•

โครงการสวนใหญไมไดใหความสำคัญตอเทคโนโลยีสะอาด โดย
นำเสนอขอมูลการใชเทคโนโลยีสะอาดไวในรายงาน EIA ในสวน
รายละเอียดของโครงการ มิไดใชเปนมาตรการในการลดผลกระทบ
สิง่ แวดลอมใน EIA
โครงการส ว นใหญ มี ก ารนำเสนอเทคโนโลยี ส ะอาดในด า นการใช
ประโยชนของเสีย โดยใชหลักการ 3 R (Reduce Reuse และ Recycle)
เชน ใชระบบการหมุนเวียนใชน้ำหลอเย็น ลดการใชน้ำในกระบวนการ
ผลิต นำน้ำเสียทีบ่ ำบัดแลวกลับมาใชใหม นำกากของเสียกลับมาใชให
เกิดประโยชน เปนตน แตไมไดใหรายละเอียดการใชประโยชนของเสีย
โครงการยังไมไดพิจารณาความคุมคาการลงทุนในเทคโนโลยีสะอาด
ทีเ่ สนอ
โครงการประเภทโรงไฟฟา มีการเลือกใชวตั ถุดบิ คือ ถานหินคุณภาพ
ดี เชน ถานหินบิทมู นิ สั แตยงั ไมไดพสิ จู นวา ลดการเกิดมลพิษทางอากาศ
ไดอยางมีนยั สำคัญ และการปรับเปลีย่ นเทคโนโลยียงั ไมมกี ารพิจารณา
โครงการประเภทโรงเหล็ก มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต คือ การทำ
อยางตอเนื่อง (CCM: Continuous Casting Machine) การเลือกใช
วัตถุดบิ ทีเ่ ปนแรเหล็กจะชวยลดสารปนเปอ นในเศษเหล็ก
โครงการที่เปนนิคมอุตสาหกรรม จะเนนเรื่องการใชประโยชน การคัด
แยกขยะ แตยงั ไมมกี ารนำเสนอถึงพืน้ ทีส่ เี ขียวทีเ่ ปนพืน้ ทีก่ นั ชน (Buffer
Zone) เพือ่ ลดมลพิษทางอากาศจากนิคมอุตสาหกรรม
ประเภทโครงการทีเ่ ปนโรงงานสารเคมี กลมุ Biphenol มีสารอันตราย
รายแรง ในรายงาน EIA จะเนนที่การจัดการสารอันตราย เชน สาร
ฟอสจีน โดยไมคำนึงถึงเทคโนโลยีที่สามารถลดการใชสารอันตราย
เหลานัน้

อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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ระดับความใสใจของโรงงาน
ตอเทคโนโลยีสะอาด
นอยมาก
นอย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก

จำนวนขอเสนอ
(ขอ)
1-7
8-14
15-21
22-28
29-35

จำนวนโรงงาน
(โรงงาน)
19
1
0
0
0

ตารางที่ 3.4 จำนวนโครงการทีม่ ขี อ เสนอสำหรับเทคโนโลยีสะอาด
ทีร่ ะดับตางๆ ในรายงาน EIA
ทั้งนี้ทางผวู จิ ยั ไดจดั ทำขอเสนอเทคโนโลยีสะอาดสำหรับบางโครงการเพื่อ
ใหมกี ารเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีที่ใชในการผลิตเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต
ดังตารางที่ 3.5
โครงการ
โครงการปรับปรุงโรงผลิตสาร
โอเลฟนส บ. ปตท. เคมิคอล
จำกัด

ขอเสนอสำหรับเทคโนโลยี
- เพิม่ กระบวนการดึงมีเทน (De-methanization)
หรือกาซอืน่ ๆ ออกกอน เพือ่ ลดการทำงานของ
กระบวนการ Refrigeration และลดการใชพลังงาน
- ใชออกซิเจนปอนเขาสกู ระบวนการ เพือ่ ใชพลังงาน
จากภายนอกลดลง
- ใชตวั เรงปฏิกริ ยิ าประเภทซีโอไลทแบบใหม เชน
โลหะ ซิลกิ า หรือลูกผสม ทีส่ ามารถลดปริมาณ
การเกิดโคก และมีประสิทธิภาพทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู

ตารางที่ 3.5 ขอเสนอเทคโนโลยีสะอาดสำหรับบางโครงการ
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
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โครงการ

ขอเสนอสำหรับเทคโนโลยี

- ใชเทคโนโลยีควบคุมกระบวนการ เชน Honeywell's
APC technology เพือ่ ควบคุมคุณสมบัตขิ อง
ผลิตภัณฑใหคงที่ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง
องคประกอบสารตัง้ ตน ทำใหชว ยเพิม่ กำลัง
การผลิต และลดพลังงานทีใ่ ชในการผลิต
- ใชเทคโนโลยีการผลิตโพลีคารบอเนต โดยไมใชสาร
โครงการขยายกำลังการผลิต
โพลีคารบอเนต บ.ไบเออร จำกัด ฟอสจีน และเมทิลไดคลอไรด ซึง่ เปนสารประกอบ
ที่มีพิษตอสิ่งแวดลอม
โครงการโรงงานผลิตบิสฟนอลเอ - เสนอใหใชสมการ Antonine คำนวณหาคาความ
บ.พีทที ี ฟนอล
ดันไอของสารในระบบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 69 oC และ
ตรวจสอบดูวา สารในระบบ สารใดทีส่ ามารถ
ระเหยกลายเปนไอ ออกจากระบบไดบา ง และควร
ตรวจสอบดูวาความดันและอุณหภูมิที่ใชเหมาะสม
หรือไม ในการแยกผลิตภัณฑออกจากสารตัง้ ตน
เพือ่ การประหยัดพลังงาน หากใชความดันหรือ
อุณหภูมติ ่ำกวานี้ จะไดผลิตภัณฑทบี่ ริสทุ ธิข์ นึ้
หรือไม
- เปลีย่ นวิธกี ารกำจัดสารอินทรีย โดยนำไปใชเปน
โครงการผลิตโพลีเอทิลีน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เชือ้ เพลิงในโรงงาน หรือนำไปกำจัดโดยวิธเี ผา
ของบ. ปตท.เคมิคอล จำกัด
แทนการระเหยออกสูสิ่งแวดลอม
โครงการโรงงานผลิตเหล็ก
- เสนอแนวทางในการลดปริมาณการปลอยกาซ
โครงสรางรูปพรรณและเข็มพีด
เรือนกระจก และการสังเคราะหเชือ้ เพลิงสะอาด
เหล็กกลารีดรอน บ. สยามยามา เพือ่ นำกลับมาใชในโรงงาน โดยนำกาซ CO และ
โมโตะ จำกัด
CO2 ทำปฏิกริ ยิ ากับ H2 ผลิตเชือ้ เพลิงสะอาด
มาใชในโรงงาน
โครงการปรับปรุงอะโรมาติกส
บ. อะโรมาติกส (ประเทศไทย)
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แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง
พ.ศ. 2550 - 2554
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ชุดที่มีนายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ รอง
นายกรัฐมนตรี เปนประธาน ไดตดั สินใจเมือ่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ไมประกาศ
ใหพื้นที่มาบตาพุดเปนเขตควบคุมมลพิษตามขอเรียกรองของประชาชนใน
เวลานั้น แตไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแกไขปญหามลพิษและ
กำหนดการพัฒนาในพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง ในเดือนกุมภาพันธ ปเดียวกัน เพือ่ เสนอ
แนะแผนปฏิบัติการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมทั้งระบบ ตลอดจนกำหนดระดับ
การพัฒนาทีเ่ หมาะสมสอดคลองกับศักยภาพการรองรับของพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ จึงไดจดั ทำแผนปฏิบตั กิ ารลดและขจัดมลพิษ
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง พ.ศ. 2550 - 2554 โดยจัดประชุมหารือหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่มาบตาพุดเพื่อยกรางแผนปฏิบัติการฯ
รวมกับภาครัฐ เอกชน ประชาชน และองคกรอิสระ ตอมาคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจฯ ไดนำเสนอรางแผนปฏิบัติการฯ และกลไกการบริหารจัดการตอ
คณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติเมือ่ วันที่ 16 มีนาคม 2550 โดยทีป่ ระชุมมี
มติทสี่ ำคัญโดยสรุป คือ เห็นชอบกรอบแผนงาน/โครงการภายใตแผนปฏิบตั กิ ารฯ
และเห็นชอบการจัดตัง้ กลไกการบริหารจัดการ
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550 อนุมัติกรอบ
วงเงินงบประมาณประจำป 2551 จำนวน 1,000 ลานบาท เพื่อจัดสรรใหกับ
โครงการที่เสนอโดยชุมชนและสวนราชการภายใตแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว
โดยเนือ้ หาทีส่ ำคัญของแผน มีดงั นี้
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วัตถุประสงค

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

มาตรการและโครงการ

- การรัว่ ซึมของสารวีโอซี เปนไปตาม
- การควบคุมการปลอยมลพิษทางอากาศ
1. ลดปริมาณ
การปลอยมลพิษ เกณฑเสนอแนะใน 1 ป และการระบาย (5 โครงการ)
- การควบคุมการปลอยมลพิษทางน้ำ
สารวีโอซีจากปลอง เปนไปตาม
(2 โครงการ)
มาตรฐานภายใน 3 ป
- ลดการปลอยซัลเฟอรฯ และไนโตรเจนฯ - การลดปริมาณกากของเสีย
รอยละ 10 - 20 จากปริมาณปลอยจริง (3 โครงการ)
สูงสุดป 2549
2. ฟนฟูสิ่งแวดลอม - น้ำทิง้ ชุมชนในแนวทอน้ำเสียถูกจัดการ - การฟน ฟูสงิ่ แวดลอม (6 โครงการ)
และคุณภาพชีวิต รอยละ 25, 50, 100 ในป 2551, 2554, - การเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม
(5 โครงการ)
และ 2557
- การเพิม่ ศักยภาพการจัดการมลพิษ
- จำกัดการปลอยมลพิษทางน้ำ
(8 โครงการ)
ตามมาตรฐานภายใน 1 ป
- การติดตามตรวจสอบและกำกับดูแล
- ลดการปลอยน้ำเสีย
(4 โครงการ)
- นำน้ำทิ้งกลับมาใชใหมรอยละ 10
ภายในป 2554
- การเฝาระวังโรค (6 โครงการ)
 หา
3. พัฒนาการบริหาร - ระบบการจัดการเพือ่ แกปญ
จัดการสิง่ แวดลอม กากของเสียอุตสาหกรรมและขยะชุมชน - การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
(3 โครงการ)
- การจัดการกากของเสียอยางถูกตอง
สาธารณสุข
- เสริมศักยภาพเจาหนาทีแ่ ละประชาชน
รอยละ 100
- เพิม่ ขีดความสามารถการใหบริการ
(1 โครงการ)
สาธารณสุข และเสริมสรางความรู
- การจัดตัง้ กองทุน (2 โครงการ)
ดานมลพิษ
- ระบบขอมูล/ศึกษาวิจยั (3 โครงการ)
ชุ
ม
ชนในพื
น
้
ที
เ
่
ข
ม
แข็
ง
มี
ส
ว

นร
ว
มติ
ด
ตาม
- มาตรการมีสว นรวมในการปองกันแกไข
4. สงเสริมการมี
ตรวจสอบ เฝาระวังไดอยางตอเนือ่ ง
ปญหามลพิษ (3 โครงการ)
สวนรวม
- การศึกษาศักยภาพการพัฒนา
5. กำหนดการพัฒนา - การพัฒนาพืน้ ทีใ่ นอนาคต
(1 โครงการ)
พื้นที่ใหเหมาะสม ไมเกิดผลกระทบสิง่ แวดลอม สุขภาพ
อนามัย และสอดคลองกับศักยภาพ
- พัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ
ของพื้นที่
(5 โครงการ)
- การพัฒนาเชิงพืน้ ที่ (5 โครงการ)
- การสงเสริมความปลอดภัย (2 โครงการ)

ตารางที่ 3.6 สรุปเนือ้ หาทีส่ ำคัญของแผนปฏิบตั กิ าร
การลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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การจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการ
การจัดตัง้ กลไกการบริหารจัดการมีวตั ถุประสงคสำคัญ 2 ประการ คือ
1) เพื่ อ แปลงแผนสู ก ารปฏิ บั ติ โดยสร า งกลไกการบริ ห ารจั ด การที่ มี
เอกภาพในการตัดสินใจ การสัง่ การ และมีความคลองตัวในการประสานผลักดัน
การทำงานของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
2) เพือ่ สรางระบบการมีสว นรวมในการดำเนินการจากทุกภาคสวน
โดยกลไกบริหารจัดการมี 2 กลไก ประกอบดวย

1. กลไกบริหารจัดการระดับนโยบาย

1.1 ระยะสัน้ จัดตัง้ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพือ่ แกไขปญหามลพิษ
และกำหนดการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับ
มอบหมายเปนประธาน ทำหนาทีเ่ สนอแนะแผนปฏิบตั กิ ารแกไขปญหาสิง่ แวดลอม
ทัง้ ระบบ กำหนดระดับการพัฒนาทีเ่ หมาะสม ประสานหนวยงานดำเนินการ และ
พิจารณากลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณา
กอนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
1.2 ระยะยาว จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่พิเศษ
เพือ่ ดำเนินการตอเนือ่ งในระยะยาว

2. กลไกบริหารจัดการระดับพื้นที่

2.1 คณะอนุกรรมการพหุภาคี ประกอบไปดวย ภาครัฐ ประชาชน
ผูประกอบการ และภาคสวนอื่นที่เกี่ยวของ ไดแก สื่อมวลชน องคกรเอกชน
โดยมีอำนาจหนาที่
1) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารฯ
2) กำกับ ดูแล การดำเนินการตามมาตรการดานสิง่ แวดลอมตามกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วของ
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3) เปนศูนยขอมูลและเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล
4) รับเรื่องรองเรียน ติดตามตรวจสอบขอเท็จจริง และพิจารณาแนวทาง
การแกไขปญหา โดยใหจัดตั้งและดำเนินการภายใตคณะกรรมการ
สิง่ แวดลอมแหงชาติ ปจจุบนั มีผวู า ราชการจังหวัดเปนประธาน
2.2 คณะอนุกรรมการดานเทคนิค ประกอบดวยหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
กับการกำกับ ดูแล การดำเนินการตามมาตรการดานสิ่งแวดลอมของนิคม
อุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม โดยให
จัดตัง้ และดำเนินการภายใตคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ โดยมีรองปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรมเปนประธาน
2.3 กลไกบริ ห ารจั ด การความขั ด แย ง อาศั ย อำนาจหน า ที่ ข อง
คณะกรรมการติ ด ตามและวิ นิ จ ฉั ย ข อ พิ พ าทอั น เนื่ อ งมาจากเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรมซึง่ จะมีการจัดตัง้ ขึน้ ภายในป 2551 เพือ่ ดำเนินการในภาพรวมของ
ประเทศใหเขามามีบทบาทในการบริหารจัดการความขัดแยงในพืน้ ที่

การสรางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม
กำหนดใหทกุ ภาคสวนทีเ่ กีย่ วของกับการดำเนินการแกไขปญหาสิง่ แวดลอม
ในพื้นที่จังหวัดระยองยึดหลักการดำเนินการเพื่อรวมสรางระบบธรรมาภิบาล
สิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
ภาคเอกชน : สรางระบบธรรมาภิบาลในระดับองคกร ใหมีการเปดเผย
ขอมูล โปรงใส ตรวจสอบได
ภาครัฐ : ติดตาม ตรวจสอบอยางเขมงวดตามกฎหมาย และมีการเปดเผย
ขอมูลตอสาธารณะ
ประชาชนและองคกรเอกชน : เขารวมการดำเนินการภายใตกลไก
พหุภาคีเพือ่ สามารถรับรขู อ มูลขาวสารมีสว นรวมในกระบวนการตัดสินใจ และ
รวมวางแผนการแกไขปญหาและกำหนดการพัฒนาพืน้ ที่

อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารลดและขจัดมลพิษฯ

6

1. ควบคุมการระบายสารอินทรียร ะเหยงาย (VOCs - Volatile Organic
Compounds) ของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
39 แหง โดยมีการสำรวจจุดที่มีโอกาสเกิดปญหารั่วซึมและปรับปรุงแกไขจุด
ที่พบปญหา และอยูระหวางการจัดทำทะเบียนแหลงกำเนิดแบบฟุงกระจาย
(Fugitive Sources) ของผูประกอบการ สวนปริมาณสาร VOCs ที่ตรวจวัด
สวนใหญอยใู นระดับทีต่ ่ำและเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพอากาศ เนือ่ งจากมี
การควบคุมการระบาย VOCs จากแหลงรัว่ ซึมทีม่ นี ยั สำคัญแลว 92% ยกเวน
สารอินทรียระเหยงาย 3 ชนิด ไดแก 1,3-บิวทาไดอีน (1,3 -Butadiene) เบน
ซีน(Benzene) และ1,2-ไดคลอโรอีเทน (1,2-Dichloropropane) ที่มีคาเกิน
มาตรฐานในบางพืน้ ที่ ซึง่ ภาครัฐและผปู ระกอบการเรงดำเนินมาตรการควบคุม
และแกไขทีเ่ ขมขนเปนลำดับตอไป
2. การกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิง่ แวดลอม ไดมกี ารกำหนดคามาตรฐาน
สารอินทรียร ะเหยงายในบรรยากาศโดยทัว่ ไปเฉลีย่ 1 ป 9 ชนิด และ กำลังอยู
ระหวางการพิจารณากำหนดคาเฝาระวัง (Screening level) สำหรับสารอินทรีย
ระเหยงายในบรรยากาศโดยทัว่ ไป 24 ชัว่ โมง 20 ชนิด
การกำหนดมาตรฐานแหล ง กำเนิ ด อยู ร ะหว า งการพิ จ ารณากำหนด
รางมาตรฐานสารอินทรียร ะเหยจากแหลงกำเนิดอุตสาหกรรม ไดแก มาตรฐาน
ควบคุมการรั่วซึมของอุปกรณในโรงกลั่นน้ำมันและปโตรเคมี และมาตรฐาน
การระบายสารอินทรียร ะเหยงายจากโรงกลัน่ น้ำมันและปโตรเคมี เปนตน
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ขอมูลจาก กรมควบคุมมลพิษ
[http://www.pcd.go.th/public/News/GetNews.cfm?task=lt2003&id=15144] และ
[http://www.pcd.go.th/Info_serv/pol_maptapoot_plan.html]
สืบคนเมือ่ วันที่ 19 มิถนุ ายน 2551.
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3. การควบคุมการระบายกาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) โดยขอความรวมมือจากโรงงานอุตสาหกรรมในพืน้ ที่
ซึง่ ปจจุบนั มีโรงงานเขารวมดำเนินงานลดการระบาย NOx จำนวน 24 โรงงาน
โดยมีเปาหมายการปรับลดมลพิษ รอยละ 7 เทียบกับอัตราการระบายสูงสุด
ผลการดำเนินการในปจจุบันปรับลดไดรอยละ 3.3 และลดการระบาย SO2
จำนวน 14 โรงงาน ซึ่งมีเปาหมายการปรับลดมลพิษรอยละ 16.9 เทียบกับ
อัตราการระบายสูงสุด ผลการดำเนินการในปจจุบนั ปรับลดไดรอ ยละ 3.2
4. ลดปริ ม าณขยะของโรงงานในเขตนิ ค มอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง กำหนด
เปาหมายลดปริมาณขยะ 461,273 ตัน/ป ผลการดำเนินการลดไดแลว 90,586
ตัน/ป และการระบายน้ำทิ้งของโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
โดยมีเปาหมายลดปริมาณการระบายน้ำทิง้ 700,000 ลูกบาศกเมตร/ป ผลการ
ดำเนินการลดไดแลว 977,058.3 ลูกบาศกเมตร/ป
5. มีการตรวจสอบและกำกับดูแลปริมาณการระบายมลพิษของโรงงาน
ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออารพซี ี และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ
ประเภทโรงเหล็ก โรงไฟฟา และอุตสาหกรรมปโตรเคมี และใหขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแกไขปญหามลพิษที่ตรวจพบ รวมทั้งใหโรงงานจัดทำแผนงาน
ลดปริมาณการปลอยสารอินทรียระเหย (VOCs), ออกไซดของกาซซัลเฟอร
(SOx), ออกไซดของกาซไนโตรเจน (NOx), ขยะมูลฝอยและกากของเสีย และ
การระบายน้ำทิง้ จากโรงงานอุตสาหกรรม
6. การดำเนินงานดานสาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุขจัดหนวย
แพทยเคลื่อนที่ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ 25 ชุมชน หากมีการพบ
ผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจ จะทำการตรวจวินิจฉัยและสอบสวนโรคโดย
ละเอียด และในกรณีทมี่ ผี ปู ว ยจากโรคทีอ่ าจมีโอกาสเกิดจากมลพิษ จะทำการ
สอบถามขอมูลเชิงลึกของผูปวยเพื่อเฝาระวังปญหาที่เกิดขึ้น
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7. การศึกษาความสัมพันธดา นสุขภาพอนามัยของประชาชนกับปริมาณ
สารมลพิษทางอากาศ โดย คณะอนุกรรมการศึกษาความสัมพันธของสุขภาพ
อนามัยของประชาชนกับปริมาณมลพิษทางอากาศในพื้นที่จังหวัดระยอง
ไดบูรณาการขอมูลดานสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ และไดทำการ
ศึกษาความสัมพันธดานสุขภาพอนามัยของประชาชน กับปริมาณสารมลพิษ
ทางอากาศโดยมีหนวยงานตางๆ รวมดำเนินงาน

สรุปปญหามลพิษและปญหาอื่นที่ยังตองเรงดำเนินการแกไข
• การควบคุมสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) จากภาคอุตสาหกรรม
ทัง้ จากการรัว่ ซึม (Fugitive emission) และจากแหลงกำเนิดทีส่ ำคัญ
• การลดการระบายมลพิษหลัก ไดแกซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และ
ออกไซดของกาซไนโตรเจน (NOx)
• การแกไขปญหาทางสังคม และ การปรับปรุงสิง่ แวดลอมในชุมชน
• การดูแลในเรือ่ งสุขภาพอนามัยของประชาชน อยางตอเนือ่ ง
• ปญหาการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร ควรเรงรัดการกอสรางทอสงน้ำ
ของกรมชลประทานใหแลวเสร็จ เพือ่ สรางความมัน่ ใจใหกบั ประชาชน
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ทางเลือก
ตามวิสัยทัศนการพัฒนาของชาวระยอง

การพัฒนาในมุมมองชาวระยอง
การศึกษาถึงความพึงพอใจในชีวติ ความเปนอยขู องตนเองของคนระยอง7
ซึง่ ตอนหนึง่ ในแบบสอบถามไดถามถึงวิสยั ทัศนของการพัฒนาจังหวัดระยองตาม
ความคิดเห็นของประชาชน และสามารถสรุปรูปแบบการพัฒนาทีพ่ งึ ปรารถนา
ตามทัศนะของชาวระยองไดดังนี้
1. การปลอดจากมลพิษอุตสาหกรรม
2. การทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3. ความสัมพันธทางสังคมแบบไปมาหาสูกัน
4. การฟนฟูภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นมาใชในการพัฒนา
5. การทองเทีย่ วเชิงนิเวศบนฐานของการอนุรกั ษธรรมชาติ
เมื่อสำรวจวิสัยทัศนระหวางการพัฒนาแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปจนถึง
การพัฒนาแนวทุนนิยมแบบเขมขน จะพบวา กลุมตัวอยางที่เปนประชาชน
ทั้งจังหวัดระยองและในพื้นที่เขตมาบตาพุดตางก็วาดฝนถึงวิสัยทัศนแนว
เศรษฐกิจพอเพียงคอนขางมาก โดยใหความสำคัญตอเนือ้ หาวิสยั ทัศนดงั กลาว
ในประเด็น การเปนจังหวัดที่ปลอดมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม การทำ
เกษตรกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และการมีความสัมพันธทางสังคมที่
คนไปมาหาสกู นั ระหวางเพือ่ นบาน
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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ในทางตรงกันขามก็จะพบประเด็นวิสัยทัศนที่มีเนื้อหาไปทางทุนนิยม
เขมขน ซึง่ ชาวระยองคาดหวังคอนขางนอยคือ การเปนจังหวัดทีม่ งุ เนนการเพิม่
รายไดจากการทองเทีย่ ว และการเกษตรกรรมแบบกาวหนาบนฐานเทคโนโลยี
สมัยใหม
ดังนั้นเมื่อวิเคราะหวิสัยทัศนที่เปนทางการในปจจุบันของจังหวัดระยอง
ทีว่ า "เปนผนู ำดานอุตสาหกรรม ศูนยกลางดานเกษตรกรรม และการทองเทีย่ ว
ทีม่ มี าตรฐานสากล" 8 กลาวคือ การเปนผนู ำทางดานเศรษฐกิจนัน้ ระยองจะตอง
มุงเรงรัดพัฒนาอุตสาหกรรมโดยการจัดโครงสรางพื้นฐานใหพรอม ทั้งถนน
แหลงน้ำ และไฟฟา สวนการเปนศูนยกลางดานเกษตรกรรมนัน้ เปนเกษตรกรรม
แบบทุนนิยม ทีม่ งุ สรางมูลคาเพิม่ ใหกบั สินคาการเกษตร และผลิตภัณฑเกษตร
แปรรูปโดยการมงุ สงออก ในขณะทีก่ ารเปนศูนยกลางการทองเทีย่ วทีไ่ ดมาตรฐาน
นัน้ เปนรูปแบบการทองเทีย่ วในเชิงพาณิชย เพือ่ หารายไดเปนสำคัญ9 กลาวโดย
สรุปแลว วิสัยทัศนของจังหวัดระยองในปจจุบัน เปนวิสัยทัศนของการเปน
ทุนนิยมเขมขน ทัง้ ทางดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการทองเทีย่ ว
แตจากผลการสำรวจกลับพบวา วิสัยทัศนของประชาชนชาวระยองมี
แนวโนมไปในทางเศรษฐกิจพอเพียงมากกวา โดยกลุมตัวอยางไดฝนถึงเมือง
ระยองที่พึงปรารถนาโดยมีลักษณะที่สำคัญก็คือ การทำการเกษตรโดยไมเนน
การใชเทคโนโลยีสมัยใหม มีการทองเทีย่ วเชิงนิเวศทีต่ อ งการอนุรกั ษธรรมชาติ
การมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ปลอดจากมลพิษ การมีเอกลักษณรวมกันของ
คนระยอง มีความเปนชุมชนทีย่ งั คงไปมาหาสกู นั ระหวางเพือ่ นบาน รวมถึงการ
พยายามฟนฟูวัฒนธรรมชุมชนของทองถิ่นระยอง
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○
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ชัยยนต ประดิษฐศิลป ธีระพงษ ภูริปาณิก และสกฤติ อิสริยานนท, 2550, รางรายงานการ
สำรวจเบื้องตน ความพึงพอใจในชีวิตและบทเรียนของการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ความรับรูของประชาชนชาวจังหวัดระยอง, มหาวิทยาลัยบูรพา, เอกสารอัดสำเนา.
สำนักงานจังหวัดระยอง, 2547, สรุปแผนยุทธศาสตรของจังหวัดระยอง และแนวทางการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการของจังหวัดระยอง, (เอกสารสำเนา)
เพิ่งอาง.

○
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วิ สั ย ทั ศ น ข องชาวระยองดั ง กล า วสะท อ นความคิ ด ฝ น ของเกษตรกร
รายยอยอิสระในบริบทของจังหวัดระยอง ทีก่ ำลังเผชิญปญหากับการเกษตรทีใ่ ช
เทคโนโลยีสมัยใหมในปจจุบัน ในขณะที่ดานการทองเที่ยวก็มีความตองการ
การทองเที่ยวที่ไมไปทำลายฐานทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการปฏิเสธมลพิษ
จากโรงงานสมัยใหม เกษตรกรรายยอยอิสระในจังหวัดระยองหมายถึงครอบครัว
ทีท่ ำนา ทำสวน ทำไร และการประมง ทีม่ ปี จ จัยการผลิต (ทีด่ นิ ขนาดเล็ก) โดย
อาศัยแรงงานในครอบครัวเปนหลัก
ดังนั้นภายใตวงจรของทุนซึ่งมีศูนยกลางอยูที่กรุงเทพฯ หรือระดับโลก
ทำใหเกษตรกรเหลานี้ตองทำการผลิตเพื่อขายโดยซื้อปจจัยการผลิตมาลงทุน
รวมถึงสินคาอุปโภคบริโภคจากตลาด ในขณะเดียวกันก็ตองขายผลิตผลทาง
การเกษตรภายใตการกำหนดของกลไกทางการตลาด จากพัฒนาการทีผ่ า นมา
เกษตรกรรายยอยในจังหวัดระยองตองประสบกับการซื้อสินคาจากตลาดที่ไม
สามารถกำหนดราคาได และตองประสบกับปญหาราคาพืชผลตกต่ำโดยทัว่ ไป
ยกเวนกรณีของยางพาราที่ราคาไดพุงขึ้นเปนกิโลกรัมละ 42 บาท ในป พ.ศ.
2542 สมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย และไดพฒ
ั นาจากปจจัยภายนอกประเทศขึน้ มา
ถึงกิโลกรัมละกวา 100 บาทในเวลาตอมา และกลุมของเกษตรกรรายยอย
ในจังหวัดระยองในปจจุบนั ยังถือไดวา เปนคนกลมุ ใหญมคี วามสำคัญ คิดตาม
พืน้ ทีท่ ที่ ำการเกษตรยังคงมีมากถึง 69% ของพืน้ ทีท่ งั้ หมดในจังหวัดระยอง

เสียงจากประชาชนชาวระยอง
การศึกษาโดย ผศ.ดร.ชัยยนต ประดิษฐศิลป และคณะจากมหาวิทยาลัย
บูรพา เรือ่ ง สรุปบทเรียนจากประสบการณการจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จังหวัดระยอง : กรณีศกึ ษา "เสียงจากประชาชน" ผวู จิ ยั ไดสรุปขอคนพบดังนี้
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ภาพที่ 3.2 วิสยั ทัศนการพัฒนาของชาวระยองคือ การสืบทอดคุณคาอันดีงาม
ในสังคม และการสงเสริมการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและวิถชี วี ติ แบบพอเพียง
1. ความพึงพอใจในชีวิตของชาวระยองในภาพรวมทั้งจังหวัดและในเขต
มาบตาพุด หลังการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตรปู แบบนิคมฯ พบวา โดยภาพรวม
แลวประชาชนชาวระยองมีความรสู กึ ไมแนใจวาอยใู นภาวะทีพ่ อใจหรือไมพอใจ
ความรูสึกดังกลาวสามารถแบงออกเปน 3 กลุม คือ กลุมที่รูสึกพอใจในชีวิต
กลมุ ทีไ่ มพอใจในชีวติ และกลมุ ทีย่ งั รสู กึ เฉยๆ อยู โดยสัดสวนขางมากยังเปนกลมุ
ที่พอใจตอชีวิตอยู
2. บทเรียนเกีย่ วกับผลประโยชนทไี่ ดรบั และผลกระทบเชิงลบหลังจากการ
จัดตัง้ นิคมฯมาบตาพุดพบวาภาพรวมทัง้ จังหวัดและประชาชนในเขตมาบตาพุด
รสู กึ วาไดรบั ผลประโยชนจากโรงงานอุตสาหกรรมในระดับปานกลาง โดยประชาชน
ทัง้ จังหวัดระยองไดรบั ผลประโยชนใน 3 อันดับแรก ไดแก ระบบสาธารณูปโภค
ระบบสาธารณสุข และระบบการศึกษา สวนประโยชนใน 3 อันดับแรกที่ชาว
มาบตาพุดไดรบั ไดแก การมีงานทำ ระบบสาธารณสุข และระบบสาธารณูปโภค
ในขณะที่ผลกระทบเชิงลบที่ไดรับจากการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น
ประชาชนในภาพรวมทั้งจังหวัดและในเขตมาบตาพุดรูสึกวาไดรับผลกระทบ
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ปานกลาง โดยชาวระยองทั้ ง จั ง หวั ด ได รั บ ผลกระทบ 3 อั น ดั บ แรก ได แ ก
คาครองชีพทีส่ งู ขึน้ ราคาแกสทีแ่ พงขึน้ รวมถึงการมีโรงงานมากเกินไป ในขณะที่
ผลกระทบ 3 อันดับแรกที่ชาวมาบตาพุดไดรับ ไดแก การมีกลิ่นเหม็นและ
ฝนุ ละออง การมีโรงงานมากเกินไป และคาครองชีพทีส่ งู ขึน้
3. การสรุ ป ถึ ง แนวทางในการแก ป ญ หาอั น เนื่ อ งมาจากการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมหลังการจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมนัน้ จะพบวา ประชาชนของจังหวัด
ระยองทัง้ ในภาพรวมและในเขตมาบตาพุดลวนมีสว นรวมนอยในการแกปญ
 หา
แตถา พิจารณาถึงขอเสนอแนะในการจัดการปญหามลพิษของประชาชนในเขต
มาบตาพุดก็จะพบวาประชาชนดังกลาวใหความสนใจตอมาตรการใน 3 อันดับ
แรก ไดแก การประกาศเขตควบคุมมลพิษ การจัดตัง้ คณะกรรมการอิสระเพือ่ ชี้
ขาดปญหาสิง่ แวดลอม และการใหชาวบานมีสว นรวมในการตรวจสอบมลพิษ
4. การสรุ ป ถึ ง แนวทางการพั ฒ นาจั ง หวั ด ระยองในอนาคตของภาค
ประชาชน พบวาชาวระยองทัง้ ในภาพรวมและในเขตมาบตาพุดไดตงั้ วิสยั ทัศน
ถึงสังคมทีพ่ งึ ปรารถนาคอนขางไปในทางวิถชี วี ติ แบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยได
นิยามเศรษฐกิจพอเพียงในแบบของชาวระยองคือ การทำการเกษตรโดยไมเนน
การใชเทคโนโลยีสมัยใหม มีการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ตองการอนุรักษธรรมชาติ
การมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ปลอดจากมลพิษ การมีเอกลักษณรวมกันของ
คนระยอง มีความเปนชุมชนที่ยังคงมีการไปมาหาสูระหวางเพื่อนบาน รวมถึง
การพยายามฟนฟูวัฒนธรรมชุมชนของทองถิ่นระยอง

กระบวนการปฏิสัมพันธของสังคมระยอง
การศึกษาปฏิสมั พันธของภาคสังคม ในกรณีปญ
 หามาบตาพุด เปนสวนหนึง่
ของการศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการของภาครัฐตอปญหาในพื้นที่มาบตาพุด
โดยทำการศึกษาวิเคราะหปฏิสัมพันธของภาครัฐกับภาคสังคม เพื่อวิเคราะห
ชองทางการแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็น แนวคิด และแนวทางตางๆ ที่จะ
สงผลตอการกำหนดนโยบาย แผน และการดำเนินการของภาครัฐ เกี่ยวกับ
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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การจัดการปญหา และการพัฒนาในอนาคต รวมทัง้ พัฒนาขอเสนอแนะสำหรับ
ภาครัฐและภาคสังคม สำหรับการแกไขปญหาและการพัฒนาพื้นที่มาบตาพุด
ตอไปในอนาคต
ชองทางปฏิสัมพันธระหวางภาครัฐกับประชาชนที่นำมาศึกษาในครั้งนี้
ประกอบด ว ย ช อ งทางฝ า ยบริ ห าร คื อ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม ฝายนิติบัญญัติ คือ คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อรับฟงปญหา
ความเดือดรอนและความคิดเห็นของประชาชน สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ (สนช.)
องคกรอิสระ ไดแก การดำเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และกระบวนการยุติธรรม คือการ
ฟองรองคดีตอศาลปกครอง กระบวนการปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นในชองทางตางๆ
มีดงั นี้
•

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม มีหนวยงานทีเกีย่ วของ
3 สวนคือ

- คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ : เครือขายประชาชนภาค
ตะวันออก ไดเคลื่อนไหวใหมาบตาพุดประกาศเปนเขตควบคุมมลพิษ โดย
รวบรวมปญหาและสงเปนขอเรียกรองถึงรัฐบาล คมช. แตพบวา การเรียกรอง
ดังกลาวถูกลดระดับจากการประกาศเขตควบคุมมลพิษ มาเปนเพียงการทำแผน
ปฏิบตั กิ ารลดและขจัดมลพิษในพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง พ.ศ.2550-2554
- สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
(สผ.) : เครือขายประชาชนภาคตะวันออกไดเขายืน่ หนังสือตอ สผ. เรียกรองให
ยุติการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมในโครงการใหม แตสผ.ไมได
ทำตามขอเรียกรองดังกลาว โดยอางวาไดครบกำหนดตามกรอบขอกำหนดทาง
ดานกฎหมายที่ตองพิจารณาควบคุมและบังคับอยู
- กรมควบคุมมลพิษ : การรับเรื่องรองเรียนของกรมควบคุมมลพิษที่
ผานมา เปนการรองเรียนปญหามลพิษในเรื่องมลพิษในรายประเด็นเทานั้น
ยังไมครอบคลุมถึงขอเรียกรองใหประกาศใหพื้นที่มาบตาพุดเปนเขตควบคุม
มลพิษ
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เมื่อพิจารณาปฏิสัมพันธของ 3 หนวยงาน พบวา ปฏิสัมพันธระหวาง
ภาคสังคมกับหนวยงานทั้งสามเปนความสัมพันธทางเดียว โดยภาคสังคมเปน
ผูนำเขา (input) หรือชี้แจงเสนอปญหาดานมลพิษเพื่อเรียกรองใหหนวยงาน
ดำเนินการแกไขปญหาตามอำนาจหนาที่ของตน มีการใชอำนาจอยางจำกัด
ในการแกปญหา และการแกปญหาตกอยูในมือของผูเชี่ยวชาญของแตละ
หนวยงานมากกวาทีจ่ ะเปนการปรึกษาหารือ และไดรบั การมีสว นรวมจากภาค
สังคม
•

คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อรับฟงปญหาความเดือดรอนและความ
คิดเห็นของประชาชน สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ (สนช.)

เครื อ ข า ยประชาชนภาคตะวั น ออกได ร อ งเรี ย นต อ คณะกรรมาธิ ก าร
วิสามัญเพื่อรับฟงปญหาความเดือดรอนและความคิดเห็นของประชาชน ซึ่ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดมบี ทบาทในการสะทอนขอเรียกรองของภาคสังคม
ไปสภู าครัฐไดในระดับหนึง่ และเปดโอกาสใหมกี ารปรึกษาหารือ ระหวางภาครัฐ
กับภาคสังคม แตมีขอจำกัดในอำนาจหนาที่ เนื่องจากมิไดมีอำนาจบังคับ
ฝายบริหาร จึงไมสามารถผลักดันขอเสนอไปสกู ารปฏิบตั ไิ ด
•

องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

- คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ : ไดดำเนินการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเสร็จสมบูรณในกรณีการรองเรียนกรณีปญ
 หาจากการ
กอสรางโรงไฟฟา BLCP สวนเรือ่ งอืน่ ๆ ยังอยใู นระหวางการดำเนินงาน ซึง่ การ
ทำหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิฯ สามารถกอใหเกิดการมีสวนรวมและการ
ปรึกษาหารือ โดยเฉพาะในกลุมผูมีสวนเกี่ยวของไดเปนอยางดี แตการทำงาน
ของคณะกรรมการสิทธิฯ ไมมอี ำนาจบังคับในทางปฏิบตั ไิ ดอยางจริงจัง ทัง้ ๆ ที่
สามารถเปดประเด็นการปรึกษาหารือที่นาสนใจ แตไมอาจขยายการปรึกษา
หารือไปในวงกวางได
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- สภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สป.) : เครือขายประชาชน
ภาคตะวันออกไดมีหนังสือถึงประธาน สป. ขอใหนำเสนอตอรัฐบาลในการ
จั ด การแก ไ ขป ญ หาอั น เกิ ด จากการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมในภาคตะวั น ออก
ทาง สป.ไดแตงตัง้ คณะทำงานเฉพาะกิจเพือ่ ศึกษาและติดตามการจัดการแกไข
ปญหาอันเกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ไดมีบทบาทในการ
สรางเวทีการปรึกษาหารือระหวางหนวยงานรัฐดวยกันเอง และหนวยงานรัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน กอใหเกิดการมีสวนรวมในการปรึกษาหารือ
ระหวางภาคสวนตาง ๆ ไดในระดับหนึง่ สามารถสะทอน และสงตอขอเรียกรอง
ของประชาชนไปถึงภาครัฐไดเปนอยางดี แตมีขอจำกัดของศักยภาพในการ
ผลักดันใหขอเสนอมีผลในทางปฏิบัติเชนเดียวกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ
สนช. และคณะกรรมการสิทธิฯ ทีส่ ามารถมีขอ เสนอแนะตอฝายรัฐบาล แตไมมี
อำนาจบังคับใหเกิดการปฏิบัติ ทำใหไมมีหลักประกันใดๆ วาขอเสนอดังกลาว
จะเปนจริงในทางปฏิบัติ
•

กระบวนการยุตธิ รรม : การฟองรองคดีตอ ศาลปกครอง

ประชาชนในพืน้ ทีม่ าบตาพุด ไดยนื่ ฟองตอศาลปกครองวาคณะกรรมการ
สิง่ แวดลอมแหงชาติละเลยการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามมาตรา 59 ของ พรบ.สงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 และขอใหคณะกรรมการ
สิง่ แวดลอมแหงชาติประกาศใหพนื้ ทีม่ าบตาพุดเปนเขตควบคุมมลพิษ โดยการ
ฟองของฝายประชาชนและการใหการแกคำฟองคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหง
ชาติ มีลักษณะของการใชขอเท็จจริงชุดเดียวกัน แตเลือกที่จะตีความตางกัน
ขึ้นอยูกับวาศาลปกครอง (และสังคม) จะใหน้ำหนักกับการตีความชุดไหน
มากกวากัน ซึง่ ในปจจุบนั ศาลยังไมไดพจิ ารณาตัดสินคดีดงั กลาว และแมวา ศาล
ปกครองจะยังไมตัดสินคดี แตกระบวนการดำเนินคดีก็เปดโอกาสใหประชาชน
มีสว นเปนเจาของ "ความร"ู เพือ่ ใชในการสนับสนุนคำฟองของตนเองได
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จุดเปลี่ยนทางนโยบาย

ในการผลักดันทางเลือกตามวิสยั ทัศนการพัฒนา
ของชาวระยอง

การผลักดันทางเลือกตามวิสัยทัศนการพัฒนาของชาวระยองใหไปสูการ
ปฏิบัติที่เปนรูปธรรม มีจุดเปลี่ยนทางนโยบายหรือหมุดหมายสำคัญที่จะทำให
เกิดการพัฒนาในทิศทางขางตน ไดแก
• การดำเนินการตามมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 โดยเฉพาะ
สิทธิในการฟองรองหรือเรียกรองหนวยงานรัฐสำหรับกรณีโครงการทีม่ ี
ผลกระทบรุนแรงแลวไมดำเนินการตามทีก่ ำหนดไวในมาตรานี้
• การจัดทำและการตัดสินใจผังเมืองรวมของพื้นที่มาบตาพุดฉบับใหม
แทนฉบับปจจุบนั ทีห่ มดอายุแลว โดยตองเนนเรือ่ งพืน้ ทีก่ นั ชนระหวาง
ชุมชนและเขตอุตสาหกรรมทุกสวน ซึง่ ประชาชนจำเปนตองดำเนินการ
เพือ่ ใหสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและความรคู วามเขาใจดานผังเมือง
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การกำหนดแผนพัฒนาจังหวัด ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ซึง่ กำหนดใหการดำเนินกิจการ
ของหนวยงานรัฐทั้งปวงในพื้นที่จังหวัด ตองสอดคลองกับแผนพัฒนา
จังหวัดดังกลาว โดยจำเปนตองมีการผลักดันแนวคิดและกระบวนการ
กำหนดการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนและสอดคลองกับวิสยั ทัศนของชาวระยอง
การฟองรองคดีใหประกาศเขตควบคุมมลพิษตอศาลปกครอง อันจะ
เปนบรรทัดฐานในการจัดการสิง่ แวดลอมในกรณีอนื่ ๆ ตอไป ซึง่ ปจจุบนั
อยูระหวางการใหคำใหการและการแกคำฟองของแตละฝาย
การสื่อสารเรื่องทางเลือกการพัฒนา โดยเนนศักยภาพที่มีอยูของ
ระยองในดานตางๆ รวมทัง้ คุณคาของวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
ซึง่ จำเปนตองมีการสือ่ สารทัง้ กับคนระยอง และคนภายนอกระยองดวย
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ทางเลือก

การสรางสมดุลแหงการพัฒนา

1. การสรางสมดุลแหงการพัฒนา
จากสถานการณปจ จุบนั ทีจ่ งั หวัดระยองมีผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวสูงทีส่ ดุ
ในประเทศไทย แตกลับมีคุณภาพชีวิตดอยกวาหลายจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ
มวลรวมตอหัวต่ำกวามาก จนกลายเปนคำถามเรือ่ ง "ปมปริศนาการพัฒนาที่
ระยอง" ปญหาที่สำคัญของปมปริศนาการพัฒนาที่ระยองคือ การขาดความ
สมดุลแหงการพัฒนาในหลายๆ มิติ ไมวาจะเปน การเติบโตเฉพาะในภาค
อุตสาหกรรมจนกลายเปน "เศรษฐกิจขาเดียว" โดยทีเ่ ศรษฐกิจขาเดียวนี้ พึง่ พา
การนำเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ ทำใหเศรษฐกิจฐานรากขาดความเขมแข็ง
และมีความเหลือ่ มล้ำของรายไดมากขึน้ หรือเรียกวาเปน "เศรษฐกิจฐานลีบ"
ทัง้ ยังละเลยการลงทุนทางสังคม จนทำใหจงั หวัดระยองมีสดั สวนของการลงทุน
ทางสังคมต่ำกวารอยละ 1 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัด นอกจากนี้
การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังทำใหเกิดปญหาทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ตามมาอีกดวย
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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ดังนัน้ ทางเลือกการพัฒนาในอนาคตของระยอง จึงตองใหความสำคัญกับ
การสรางความสมดุลของการพัฒนา เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกัน
ก็ขยายฐานการพัฒนาใหมีความมั่นคง เทาเทียม และยั่งยืน โดยการฟนฟู
เศรษฐกิจสามขา การสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก การมงุ เนนการ
ลงทุนทางสังคม (ทั้งในสวนของการสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน
และการพัฒนาศักยภาพของมนุษย) การจัดการทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน ซึ่ง
ผลลัพธที่คาดหมายคือ การปรับเปลี่ยนจากการมุงขยายตัวทางเศรษฐกิจไปสู
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนอยางแทจริง

2. การฟน ฟูเศรษฐกิจสามขา
การพืน้ ฟูเศรษฐกิจสามขา คือ การพยายามสรางความสมดุลทางเศรษฐกิจ
โดยการลดทอนความเหลื่อมล้ำระหวางการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมกับ
ภาคเศรษฐกิจอืน่ ๆ โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม ซึง่ จำเปนตองมีการดำเนินการ
ในโจทย 3 ประการทีส่ ำคัญคือ
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ก) การปรับโครงสรางการลงทุนดานอุตสาหกรรม
ข) การสรางความเขมแข็งของภาคการเกษตร
ค) การสรางผูประกอบการที่ดีในชุมชน
ซึง่ แตละโจทยมปี ระเด็นทีส่ ำคัญดังตอไปนี้

โจทยขอ ที่ 1 การปรับโครงสรางการลงทุนดานอุตสาหกรรม

การปรับโครงสรางการลงทุนดานอุตสาหกรรม คือ การมุงเนนการขยาย
ฐานของการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมใหกวางขวางขึ้น และเพิ่มโอกาสทาง
เศรษฐกิจสำหรับเศรษฐกิจฐานราก โดยการปรับเปลีย่ นโครงสรางการลงทุนจาก
อุตสาหกรรมทีพ่ งึ่ พาการนำเขา
อุตสาหกรรมทีใ่ ชเงินทุนสูง
อุตสาหกรรมทีใ่ ชทรัพยากรมาก

อุตสาหกรรมทีใ่ ชฐานทรัพยากร
ในประเทศ
อุตสาหกรรมทีเ่ พิม่ การจางงาน
ที่ใชทักษะฝมือ
อุตสาหกรรมทีใ่ ชเทคโนโลยี
สะอาด

โจทยขอ ที่ 2 การสรางความแข็งแกรงของภาคการเกษตร

การสรางความแข็งแกรงของภาคการเกษตรเปนภารกิจที่มีความเรงดวน
มาก เพราะขณะนี้ สัดสวนของภาคเกษตรในผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัด
ระยอง ลดลงเหลือเพียงรอยละ 3 เทานั้น การสรางความแข็งแกรงของภาค
การเกษตรจะตองดำเนินการ
• การรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรการเกษตร (ทั้งที่ดิน น้ำ ประมง
ปาไม) ไมใหเกิดความเสือ่ มโทรมหรือความเสือ่ มถอยไปจากเดิม
• การปรับโครงสรางการผลิตและการจัดการดานการเกษตร (ตามแนว
ทางการเกษตรทฤษฏีใหม) โดยมงุ เนน
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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• การสรางฐานการผลิตทีป่ ลอดภัย หลากหลาย และพึง่ ตนเอง
• การจัดกระบวนการกลมุ ทางดานเทคโนโลยีการผลิต การตลาด
และสวัสดิการ
• การเชื่อมโยงทุนและการตลาดกับองคกรภายนอก
• การใชภาคอุตสาหกรรมและภาคเมืองเปน "ตลาดบานเรา"
(Home Market) สำหรับภาคเกษตรใหได

โจทยขอ ที่ 3 การสรางผปู ระกอบการทีด่ ใี นชุมชนทองถิน่

การสรางผูประกอบการที่ดีในชุมชนทองถิ่นมีความสำคัญมาก เพราะจะ
เปนหัวใจของการขยายฐานเศรษฐกิจจากเศรษฐกิจขาเดียวใหเปนเศรษฐกิจ
สามขา โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจภาคบริการในรูปแบบตางๆ เชน การ
ทองเทีย่ ว การศึกษา ทัง้ นี้ แนวทางการสรางผปู ระกอบการทีด่ จี ะตองประกอบ
ดวย
การปรับทัศนคติของคนรนุ ใหมจาก "การจางงาน" เปน "การสรางงาน"
รวมถึงการปรับเปลีย่ นทัศนคติในจุดเนนของการดำเนินการ
• จาก "การลอกแบบ" เปน "การออกแบบ"
• จาก "การซือ้ มาขายไป" เปน "การพัฒนาคุณคาและมูลคาเพิม
่ "
• จาก "ผลประโยชนเฉพาะตัว" เปน "ผลประโยชนรว มกัน"
ตองเพิม่ รูปแบบการลงทุนทีห่ ลากหลาย
• กลไกการรวมลงทุน (Joint-venture fund)
• การสนับสนุนการลงทุนของ องคการบริหารสวนทองถิน
่
(อปท.)
• การเชือ่ มโยงผผู ลิตและผบ
ู ริโภคเพือ่ สราง "ตลาดบานเรา" ใหได
สรางการแลกเปลีย่ นเรียนรใู นหมผู ปู ระกอบการรายใหม
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3. การเสริมความเขมแข็งเศรษฐกิจฐานราก
การเสริมความเขมแข็งเศรษฐกิจฐานราก เปนกระบวนการทีต่ อ เนือ่ งจาก
การสราง "เศรษฐกิจสามขา" โดยมงุ เสริมสถานะทางเศรษฐกิจของประชาชน ให
มีความเปนอยทู ดี่ ขี นึ้ และมีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจมากขึน้ โดยการดำเนินการ
ทีต่ อ เนือ่ งใน 5 ประเด็น ดังตอไปนี้
3.1 การปรับโครงสรางอุตสาหกรรมที่เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ
สำหรับทองถิ่น

3.2 การสรางความแขงแกรงของภาคการเกษตร

สำหรับผบู ริโภค ตองเรงสรางคุณคาของ "ตลาดบานเรา" ใหได

อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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3.3 การสรางผปู ระกอบการทีด่ ใี นชุมชน ตามทีเ่ สนอไวขา งตน
3.4 การจัดทำแผนชุมชน โดยกระบวนการเรียนรูรวมกัน ซึ่งเริ่มตน
จากการเรียนรปู ญ
 หาทีเ่ ผชิญอยู และศักยภาพของชุมชน และแนวทางเลือกใน
การจัดการภายในครอบครัว และภายในชุมชน ในดานตางๆ ทัง้ การลดรายจาย
และการเพิม่ รายได จนนำมาสกู ารวางแผนชีวติ และครอบครัว การวางแผนชุมชน
และการวางแผนทรัพยากรในภาพรวม
3.5 องคการปกครองสวนทองถิน่ ควรสนับสนุนการสรางความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก โดยการสนับสนุนการลงทุนแนวใหมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของทรัพยากรมนุษย เพื่อสรางผูประกอบการในทองถิ่น และการเชื่อมตลาด
บานเรา

4. การระดมทุนทางสังคม
ในอดีต การขยายตัวทางเศรษฐกิจจะมุงเนนการใชทรัพยากรธรรมชาติ
และแรงงานราคาถูก การลงทุนจากภายนอก และการลงทุนทางเศรษฐกิจเพือ่
ผลประโยชนของผลู งทุน แตการขยายตัวในลักษณะดังกลาวไมสามารถจะชวย
ใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวระยองไดอยางแทจริง
ดังนัน้ การพัฒนาของจังหวัดระยองในอนาคตจึงควรมงุ เนนที่ "การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย และเศรษฐกิจฐานภูมปิ ญ
 ญา" แทน โดยจะตองดำเนินการ
ในดานตางๆ ดังตอไปนี้
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ทัง้ นีต้ อ งไมใชสถาบันทีเ่ นนการผลิตลูกจาง แตตอ งเนน การสรางงาน การ
สรางภูมปิ ญ
 ญา และการเปนอิสระทางวิชาการ
• การสรางโครงสรางพืน้ ฐานเพือ่ การเรียนรตู ลอดชีวติ (เชน แหลงเรียนรู
หองสมุด พิพธิ ภัณฑ กลมุ เยาวชนตางๆ)
• การเสริมสรางภูมิปญญาทองถิ่น โดยการบูรณาการเขากับการศึกษา
ในระบบ การรณรงคสื่อสารสาธารณะ และการสนับสนุนความเปน
อิสระทางวิชาการ โดยควรตั้งเปาหมายใหระยองเปนจังหวัดแนวหนา
ในการฟน ฟูภมู ปิ ญ
 ญาทองถิน่
• ระบบการคลังเพือ่ สังคม โดยตองเพิม่ สัดสวน การลงทุนทางสังคมจาก
เดิมนอยกวารอยละ 1 ใหเปนรอยละ 5 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายใน
จังหวัด โดยจะตองมีการดำเนินการในหลายดาน ตัง้ แตการปรับระบบ
ภาษีนิติบุคคลตางๆ เพื่อใหมีการจายภาษีและมีการลงทุนในทองถิ่น
แทนการชำระภาษีทกี่ รุงเทพมหานครอยางในปจจุบนั
การเพิม่ ฐานภาษีสำหรับทองถิน่
การสนับสนุนแผนชุมชนและองคกรชุมชนที่มีอยูในรูปแบบที่
ตางกัน
การบูรณาการแผนการลงทุนทางสังคมรวมกัน เพื่อใหเกิดการ
เสริมหนุนซึง่ กันและกัน
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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• การทบทวนมาตรการการสงเสริมการลงทุนของรัฐ โดยมงุ เนนทีก่ ารใช
ทรัพยากร การสรางงานภายในทองถิน่ และการใชเทคโนโลยีทสี่ ะอาด
มากกวาการมงุ เนนเงินลงทุน

5. การรักษาและฟน ฟูฐานทรัพยากรและสิง่ แวดลอม
หลักการสำคัญ
“แมลงภู หากินโดยไมทงิ้ รองรอยการทำลายไวใหดอกไมเสียหาย
ฉะนัน้ ชาวระยองจะตองรวมกันลด ‘รอยเทาแหงการทำลาย’"
โดยมีแนวทางทีส่ ำคัญดังตอไปนี้
1. การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity)
สำหรับกำหนดการพัฒนาที่เหมาะสม
ทรัพยากรน้ำ
สิง่ แวดลอม (น้ำ, อากาศ, การจัดการขยะ)
2. หลักการปลอดภัยไวกอ น (Pre-Cautionary Principle)
การใชเทคโนโลยีทสี่ ะอาด (Clean Technology) เพือ่ การลดมลพิษ
ทีจ่ ดุ กำเนิด
การประเมินผลกระทบ (Impact Assessment)
เครือขายเฝาระวังภาคประชาชน
3. การวางแผนและจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการ
การจัดการทรัพยากรน้ำ
การวางผังเมือง
การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
4. หลักการมีสว นรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
การเขาถึงขอมูลขาวสาร/การรับฟงความคิดเห็น ตาม ม.57
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอมและสุขภาพ ตาม ม.67
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การกำหนดหลักเกณฑการใชทดี่ นิ ตาม ม.85(1)
การวางผังเมือง ตาม ม.85(3), (4), (5)
5. หลักการกระจายอำนาจไปสทู อ งถิน่ และการมีสว นรวม
ตาม ม.29 ในการบริหารจัดการขององคกร ปกครองสวนทองถิน่ รวมถึง
การลงประชามติเพือ่ การตัดสินใจตาม ม.287 ทัง้ นีต้ ามทีก่ ฎหมายบัญญัติ ซึง่
ตองทำใหแลวเสร็จภายใน 2 ป
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วิเคราะหทางเลือก

การพัฒนาจังหวัดระยองในอนาคต

ขอสรุปนีไ้ ดมาจากการระดมความคิดเห็นของผเู ขารวมงานสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น ผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดและ
จังหวัดระยอง ครัง้ ที่ 2 "อนาคตระยองในอีก 10 ป ขางหนา" เมือ่ วันที่ 14
มกราคม 2551 ณ โรงแรมสตาร จังหวัดระยอง

จุดแข็ง

- ระยองมีความพรอมในเรื่อง
ทรัพยากร มีโครงสราง
พื้นฐานที่เอื้อตอการพัฒนา
ตามแนวทางนี้
2. ใชทรัพยากรและปลอย - รัฐเปนผกู ำหนดแผน ซึง่ ตอง
มลพิษเพิ่มขึ้น
มีการดำเนินงานแนนอน
- ทำใหเศรษฐกิจในภาพรวม
ของทั้งประเทศดีขึ้น
3. การลงทุนรายได และ - เพิ่มการจางงาน
การจางงานเพิ่มขึ้น - สรางรายได

1. ขยายอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้น

หลักการ

ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็น

- มีปญ
 หาทุกมิติ มีจดุ ออนมากเกินกวา
- การพัฒนาอุตสาหกรรมทำใหมี
คนระยองจะรับได
การใชทรัพยากรในทองถิ่นเพิ่มขึ้น
โดยไมมีแผนการศึกษาทรัพยากรของ - รัฐควรดำเนินการตามความตองการของ
คนระยอง
ทองถิ่นกอนที่จะดำเนินการ
- การพัฒนาสวนทางกับหลักเศรษฐกิจ - ควรพัฒนาศักยภาพจังหวัดตามฐาน
ทรัพยากรของทองถิ่นนั้น
พอเพียง
- ระยองมีศกั ยภาพเปนแหลงผลิตอาหาร
- ทำลายฐานคิดดัง้ เดิม วิถชี วี ติ
มีความสำคัญดานการทองเทีย่ ว และ
คนระยอง
ประวัติศาสตรที่เขมแข็ง
- ภาษีทจี่ ดั เก็บไดไมลงมายังทองถิน่
- แรงงานที่ไดทำงานไมใชคนระยอง - การเกษตรแบบพอเพียงสามารถเลีย้ งคน
ไดทงั้ ประเทศ รัฐควรใสใจในการพัฒนา
- ประชากรแฝงเขามาใชทรัพยากร
เกษตรกรรมใหเขมแข็ง และจัดการน้ำเพือ่
และการบริการขั้นพื้นฐานของ
ใหภาคเกษตรกรรม
คนระยอง
- มีแรงงานตางดาวเขามา เกิดปญหา - ใหหยุดการขยายอุตสาหกรรม หากมี
อาชญากรรมและความขัดแยงทาง โรงงานเพิม่ ขึน้ ชาวระยองอยไู มได และ
จะคัดคานการสรางโรงงานตอไป
สังคม

จุดออน

ทางเลือกที่ 1: แผนพัฒนาของรัฐ
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หลักการ

จุดแข็ง

ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็น

- กอใหเกิดปญหามลพิษตางๆ ซึง่ เกิน - โรงไฟฟาทีจ่ ะมีอกี 2 โรง ไมควรสราง
เพราะประชาชนจริงๆ ใชไฟฟาเปน
ขีดความสามารถในการรองรับ
สัดสวนแค 20%
- ระบบนิเวศเสือ่ มโทรม สูญเสีย
- ฟน ฟูฐานทรัพยากร ดูแลทรัพยากรทีม่ อี ยู
ทรัพยากรธรรมชาติ
- ชายหาดพังจากการกัดเซาะชายฝง ใหดขี นึ้ แตการฟน ฟูทรัพยากรประมงที่
ผานมาโดยใชปะการังเทียมไมสัมฤทธิ์ผล
- คุณภาพน้ำบอไมไดมาตรฐาน
- ใหรัฐเขามาจัดการเรื่องมลภาวะ
ตองซื้อน้ำมาบริโภค
- คุณภาพน้ำทะเลเสือ่ มโทรม สงผล นำกฎหมายมาบังคับใช ควบคุมโรงงาน
กระทบตอการประมง ทองเทีย่ ว และ ในการปลอยสารพิษ เสียง และกลิน่
คุณภาพอาหารทะเลที่นำมาบริโภค - ปดโรงงานทีก่ อ มลพิษ และปรับปรุง
- ศักยภาพน้ำของระยองไมสามารถ โรงงานปจจุบนั ใหดขี นึ้ ทัง้ คุณภาพน้ำทิง้
และการปลอยมลภาวะทางอากาศ
รองรับได ทำใหเกิดปญหาน้ำไม
- ใหคนระยองไดทำงานในทองถิ่น
เพียงพอ
- รัฐไมเขามาดูแลปญหาเรือ่ งน้ำ และ - พลังทางสังคมนอย กฎหมายตกอยใู นมือ
ไมมีการติดตามดูแลเรื่องมลพิษอยาง ของรัฐ และผมู อี ทิ ธิพล
ใกลชิด
- ปญหามลพิษทีเ่ กิดขึน้ สงผลตอ
สุขภาพของประชาชน

จุดออน

ทางเลือกอนาคตระยอง
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หลักการ

จุดแข็ง

ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็น

- ไมมีผูรับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้น กุญแจสำคัญ:
- ขาดการดูแลในดานสุขภาพ และ - ใชศักยภาพของทองถิ่นในการกำหนด
แนวทางการพัฒนา
สวัสดิการ
- กฎหมายทีม่ อี ยนู ำไปบังคับใชไมได - รัฐควรสงเสริมศักยภาพการผลิตอาหาร
- ตรวจสอบปญหามลพิษในปจจุบัน
- จัดตั้งกองทุนดูแลผูที่ไดรับผลกระทบ
- ดำเนินการฟนฟูทะเล
- ใชเทคโนโลยีสะอาด
- ใหประชาชนสามารถรับรูขอมูลขาวสารที่
ถูกตอง
- ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการติดตาม
ตรวจสอบ
- ยอมใหมอี ตุ สาหกรรมได แตอตุ สาหกรรม
นัน้ ตองใชวตั ถุดบิ แรงงานในทองถิน่
ไมกอ ใหเกิดมลพิษ มีระบบการจัดการ
ดานสิง่ แวดลอม และของเสียทีด่ ี
- ภาคอุตสาหกรรมควรคำนึงถึงเรื่องน้ำที่
จะนำมาใชดวย
- คนระยองควรตื่นตัวตอปญหาที่เกิดขึ้น
- ปญหามลพิษทีเ่ กิดขึน้ ฟน ฟูไมได

จุดออน
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จุดแข็ง

จุดออน

1. หลักการปลอดมลพิษ - ระยองมีพื้นฐานทางเกษตร - การควบคุมตรวจสอบทำไดยาก
อยแู ลว เชน เทคโนโลยี
เพราะไมมีมาตรฐานที่เขมงวดชัดเจน
ความรู
2. การเกษตรตามแนว
- ไมโปรงใส ไมจริงใจในการจัดการ
- มีฐานทรัพยากรทีอ่ ดุ มสมบูรณ มลพิษของภาคอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง
มีความพรอมในการทำการ - ชุมชนไมเขมแข็ง ถูกแทรกแซงและมี
3. การสรางความสัมพันธ เกษตร
เรือ่ งผลประโยชน ขาดการมีสว นรวม
ทางสังคมแบบไปมาหา - มีศกั ยภาพทางการแปรรูป - โรงงานทำ EIA โดยไมจริงใจทำให
และการสงออกสินคาเกษตร ชุมชนเขาใจผิด
สูกัน
- มีภูมิปญญาที่หลากหลาย - โรงงานและราชการไมทำตามแผน
ในการแกไขปญหา
เชน แพทยแผนไทย
4. การฟน ฟูภมู ปิ ญ
 ญา
และวัฒนธรรมทองถิ่น (ตำบลเชิงเนิน) หนังใหญ - มีการเปลี่ยนผังเมืองโดยประชาชน
ไมมสี ว นรวม เขตอุตสาหกรรมทับ
ยาสมุนไพร ดนตรีไทย
สำหรับการพัฒนาใน
- ภูมิปญญาและแหลงแปรรูป เขตวัด ทำลายวัฒนธรรม ประเพณี
อนาคต
ศาสนสมบัติของชุมชน
สินคาเกษตร
 หาของรัฐ
- สุนทรภู ภูมปิ ญ
 ญาเกีย่ วกับ - ความจริงใจในการแกปญ
5. การทองเทีย่ วเชิง
การแตงกลอน วรรณกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมฯ
นิเวศนบน ฐานการ
อนุรกั ษทรัพยากร

หลักการ

- กำหนดเปาหมายการลดมลพิษลงใหได
มากที่สุด
- เพิ่มการลงทุนดานการจัดการมลพิษ
- มีกลไกการตรวจสอบที่เปนคูขนาน
(ประชาชน องคกรอิสระ องคกรรัฐ ฯลฯ)
- จัดตัง้ ศาลสิง่ แวดลอม (ศาลชำนาญ
เฉพาะทาง)
- ชุมชนมีสวนรวมในรูปของเครือขาย
คณะทำงาน
- ปรับลดบทบาทของ กนอ.
- ประเมินผลคนทำงาน และเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของกับการแกปญหามลพิษทุกป
- เพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะ
- เปดเผยนโยบายใหประชาชนไดรับรู
- จัดตั้งศูนยขอมูลผลกระทบอุตสาหกรรม
- ชุมชนตั้งกรรมการตรวจสอบโรงงาน
โดยโรงงานตองยอมรับการตรวจสอบ
ของกรรมการ

ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็น

ทางเลือกที่ 2: วิสยั ทัศนการพัฒนาของชาวระยอง

ทางเลือกอนาคตระยอง
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หลักการ

จุดออน

- สถานทีท่ อ งเทีย่ วหลากหลาย - ในพืน้ ทีใ่ กลอตุ สาหกรรม มีปญ
 หา
ทรัพยากรทีส่ วยงาม และ
มลพิษ เชน ฝนกรด ดินปนเปอ นสาร
อาหารอุดมสมบูรณ
เคมี ทำใหผลผลิตทางการเกษตรไมดี
ไมไดผล
- การเกษตรลม คนขายทีด่ นิ ใหโรงงาน
- ปญหาทางการตลาดของสินคา
เกษตร
- ชุมชนไมเขมแข็ง
- ประชากรแฝง
- มีกองทุนเกีย่ วกับสิง่ แวดลอม แตวา
ไมโปรงใส

จุดแข็ง
- ปรับปรุงคุณภาพสิง่ แวดลอม ทัง้ น้ำ
อากาศโดยลดการปลอยมลพิษ
และประชาชนมีสวนรวม
- มีการรวมกลุมเกษตรกรเพื่อสรางอำนาจ
ตอรองในการผลักดันนโยบาย เชน
นโยบายของจังหวัด
- พิจารณาบทบาทหนาทีข่ อง กนอ. ดูแล
ควบคุมโรงงานใหทำใหถูกกฎหมาย
- ตั้งกติกาการมาอยูรวมกัน
- ตั้งกองทุนการปองกันปญหา
- สงเสริมการบริโภคอยางยั่งยืน
- ฟน ฟูแหลงอาหาร ทรัพยากร และระบบ
นิเวศน
- ควรจัดทำหลักสูตรศีลธรรม จริยธรรมใน
โรงเรียน เพือ่ สรางคุณธรรมใหลกู หลาน
ปลูกฝงจริยธรรม และเพิม่ องคความรู
เกีย่ วกับอุตสาหกรรม สารพิษและ
สิ่งแวดลอม

ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็น
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หลักการ

จุดแข็ง

จุดออน
- ตองมีการจัดระเบียบควบคุมประชากร
ตางถิน่ โดยใหยา ยทะเบียนบานมาที่
จังหวัดระยอง
- การกำหนดกติกาสังคมใหมซึ่งทุกฝาย
ตองยอมรับรวมกัน
- ทำใหสงั คมบริโภคพอเพียง มีความ
รับผิดชอบตอสังคม และเปนสังคมแหง
การเรียนรู
- ควบคุมสถานบันเทิง
- สงเสริมสุขภาวะในดานวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
- การอนุรกั ษทรัพยากร สิง่ แวดลอม
ใหระยองเปนเมืองสีเขียว

ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็น

ทางเลือกอนาคตระยอง
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จุดแข็ง

จุดออน

- ระยองมีผลผลิตการเกษตร - คนระยอง ขาดการสืบทอด
จำนวนมาก และมีแรงงานมี องคความรูทางดานการเกษตร
ฝมอื ทางดานการประมง และ โดยเฉพาะลูกหลานเกษตรกร
การแปรรูปอาหารทะเลเพื่อ สวนใหญ ออกไปทำงานตางจังหวัด
รองรับการปรับโครงสรางการ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ
ลงทุนดานอุตสาหกรรม โดย - กระแสการเปลี่ยนแปลงในปจจุบนั
เพิม่ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ สงผลใหคนระยองมีการเปลี่ยนแปลง
2. เศรษฐกิจฐานราก
กับการเกษตร และหันมาใช ทัง้ ทางดานสังคม และวัฒนธรรม
(สรางความเขมแข็ง
วัตถุดิบในประเทศมากขึ้น
รวมทั้งขาดการสงผานองคความรู
และขยายโอกาสทาง - ระยองมีพื้นที่ทางการเกษตร ตางๆ ไปยังคนรนุ ใหม
เศรษฐกิจในระดับ
เพียงพอในการสรางความ - ปญหาของประชากรแฝง และ
ชุมชน)
แข็งแกรงของภาคการเกษตร ประชากรฝากในพืน้ ที่ เนือ่ งจากไมมี
และมีศูนยกลางการเรียนรู การจัดการทางดานสังคมที่ชัดเจน
3. สรางความเขมแข็งของ ทางดานการเกษตรอยูแลว - การทำงานของทางราชการไมมี
ชุมชนและศักยภาพของ
ความโปรงใส ขาดความจริงใจ และ
คน
ความเด็ดขาดในการแกไขปญหา

1. เศรษฐกิจสามขา
(สมดุลระหวาง
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคเกษตร และ
ภาคการคา บริการ
และการทองเที่ยว)

หลักการ

ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็น
- การตีความของคำวาสมดุลในการพัฒนา
อาจจะเปนปญหาในทางปฏิบตั ิ ทีม่ กี าร
ตีความทีแ่ ตกตางกัน ตามมุมมองของ
แตละฝาย ควรกำหนดนิยามของคำวา
สมดุล ตามความหมายของการพัฒนา
ดังกลาวใหชดั เจน และครอบคลุมทุก
ภาคสวน
- ความชัดเจน ทัง้ ความเหมือนและความ
ตางของคำวา เทคโนโลยีสะอาด และ
อุตสาหกรรมสะอาด
- กระบวนการการมีสวนรวมในขั้นตอน
ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
(EIA) ในปจจุบนั ขาดความจริงใจ ขาด
คุณธรรมและจริยธรรม ถาไมมกี ระบวน
การที่จะเขามาแกไขอาจจะสงผลกระทบ
ตอการพัฒนาจังหวัดระยองในอนาคต
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จุดแข็ง

รวมทั้งมีภูมิปญญาทองถิ่น
เกีย่ วกับการปลูกผลไม ซึง่
ปจจุบันมีการพัฒนาเปน
เกษตรผสมผสาน ผนวกเขา
กับการทองเทีย่ ว เชน สวน
สุภทั รา เปนตน

หลักการ

4. การจัดการทรัพยากร
เพือ่ ความยัง่ ยืน "การ
ลดรอยเทาแหงการ
ทำลาย"

จุดออน

กุญแจสำคัญ
- กฎหมายของประเทศ ตองเอือ้ อำนวย
ตอการจัดการการพัฒนาอยางสมดุล
ดังกลาว
- รัฐบาล ตองจริงจัง ชัดเจน โปรงใส
- ดัชนีชวี้ ดั การพัฒนาตางๆ ทีใ่ ชตอ ง
ครอบคลุม และอยบู นพืน้ ฐานของ
ความเปนจริง
- พรบ.สุขภาพ เปนนิมติ รหมายอันดีในการ
คำนึงถึงผลกระทบทางสุขภาพมากขึ้น
- ควรเปลีย่ นจากการชะลอ เปนการหยุด
ขยายอุตสาหกรรมชัว่ คราว และหันมา
แกปญหาสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอ
สุขภาพของประชาชนชาวระยอง
- เพิม่ การลงทุนทางสังคมจากรอยละ 5
ใหไดรอ ยละ 10 ของผลิตภัณฑมวลรวม
- ควรมีการทบทวนผังเมืองใหม เพือ่ การ
พัฒนาที่สมดุล

ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็น
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หลักการ

จุดแข็ง

จุดออน
- ควรจัดตัง้ กองทุนเพือ่ สังคม แกไขปญหา
สิ่งแวดลอม
- สรางกลไกการมีสว นรวมระหวางภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเนน
ความเทาเทียมและความสมดุลทุกเรื่อง
ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม เชน ความเทาเทียม
ในการเขาถึง/การใชทรัพยากรธรรมชาติ
เปนตน
- ศึกษาศักยภาพของจังหวัดอยางชัดเจน
และโปรงใส
- เพิม่ ระบบการขนสง เพือ่ สงเสริมการ
สงออกสินคาเกษตรไปยังภูมิภาคอื่นๆ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน

ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็น
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สรุปทางเลือกของการพัฒนาระยอง
จากกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ผลกระทบจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมในพืน้ ทีม่ าบตาพุดและจังหวัดระยอง ครัง้ ที่ 2 เมือ่ วันที่ 14 มกราคม
2551 พบวา ผเู ขารวมซึง่ มีทงั้ ประชาชน หนวยงานรัฐ นักวิชาการ และเอกชน มี
ความคิดเห็นตอทางเลือกทัง้ สาม ดังนี้
• ทางเลือกที่ 1 "แผนพัฒนาของภาครัฐ" การพัฒนาตามแนวทางนี้
จะทำใหคุณภาพชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดระยองเสื่อม
โทรมลง จึงเปนแนวทางทีไ่ มเหมาะสม
• ทางเลือกที่ 2 "วิสัยทัศนการพัฒนาของชาวระยอง" เห็นดวย
มากทีส่ ดุ เนือ่ งจากสอดคลองกับทรัพยากรและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ของ
คนระยอง นอกจากนัน้ ยังพัฒนาขึน้ จากฐานความตองการและวิสยั ทัศน
ของชาวจังหวัดระยอง
• ทางเลือกที่ 3 "การสรางสมดุลแหงการพัฒนา" มีความนาสนใจ และ
คอนขางสอดคลองกับทางเลือกที่ 2 แตกย็ งั เปนความคิดเชิงวิชาการที่
ดูซบั ซอน และอาจนำไปประยุกตใชไดคอ นขางยาก
ทัง้ นี้ ผเู ขารวมสมัชชาสวนใหญ มีความคิดเห็นสอดคลองกันวา "ตองการ
อยรู ว มกันในสังคมอยางสันติ พึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน ไมเบียดเบียนกัน
และรวมงานกันอยางจริงใจ"
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กรอบการวิเคราะห

ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในครัง้ นี้ เลือกใช กรอบสาเหตุ ผลกระทบ
ของสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (Health and Environment Cause Effect
Framework) ซึ่งพัฒนาโดยองคการอนามัยโลก มาเปนกรอบในการวิเคราะห
ผลกระทบทางสุขภาพ เนือ่ งจาก กรอบการวิเคราะหนี้ ครอบคลุมถึงแรงขับเคลือ่ น
(Driving force) และแรงกดดัน (Pressure) ทีท่ ำใหเกิดการเปลีย่ นแปลงและเกิด
ผลกระทบทางสุขภาพในที่สุด ซึ่งสามารถประยุกตใชใหครอบคลุมแรงผลักดัน
จากนโยบายและแผนการพัฒนาทีน่ ำมาสผู ลกระทบทางสุขภาพได
กรอบการวิเคราะหนี้ มีองคประกอบสำคัญ 5 สวนไดแก
1) แรงขับเคลือ่ น (Driving force) หมายถึง สิง่ ทีเ่ ปนเงือ่ นไขใหเกิดความ
เสีย่ งทางสิง่ แวดลอมหรือทางสุขภาพขึน้ หรือขยายตัวออกไป หรือเปนเงือ่ นไขที่
ผคู นจำนวนมากตองปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการดำเนินชีวติ ของตนเอง รวมถึง
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาเทคโนโลยี แบบแผนการบริโภค และ
การขยายตัวของประชากร
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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2) แรงกดดัน (Pressure) แรงขับเคลื่อน ไดสรางใหเกิดแรงกดดันตอ
สภาพแวดลอมหรือปจจัยกำหนดสุขภาพในดานอื่นๆ ไมวาจะเปนจากการ
ตั้งถิ่นฐานของมนุษย การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ การปลอยมลพิษตางๆ
การเกิดขึน้ และการขยายตัวของพืน้ ทีช่ มุ ชนแออัด เปนตน
3) สภาวะ (State) แรงกดดันทัง้ หลายทีเ่ กิดขึน้ จะนำไปสกู ารเปลีย่ นแปลง
สภาวะหรือสภาพของสิง่ แวดลอม ทรัพยากร ชุมชน หรือสังคม ทัง้ ในทางบวก
และทางลบ
4) การไดรบั สัมผัส (Exposure) การเปลีย่ นแปลงสภาวะของสิง่ แวดลอม
ทรัพยากร สังคม หรือปจจัยอืน่ ๆ จะมีผลกระทบตอสุขภาพหรือไม ยังขึน้ อยกู บั
ปจจัยหลายประการ รวมทั้งระดับหรือโอกาสที่มนุษยไดรับสัมผัสกับสภาวะที่
เปลีย่ นแปลงไป เชน การรับสัมผัสกับสภาพแวดลอมอันเปนพิษ ทัง้ ในแงของเวลา
และสถานที่ หรือกลาวไดวาการไดรับสัมผัสก็คือ ความสัมพันธระหวางมนุษย
กับสิง่ แวดลอมอันเปนพิษ โดยระดับของการไดรบั สัมผัสอาจเปนไดตงั้ แตระดับ
ที่ไมเปนอันตรายและยอมรับได ไปจนถึงระดับที่เปนอันตรายและไมสามารถ
ยอมรับได
5) ผลกระทบ (Effect) จากสภาวะอันเปนพิษ สามารถนำไปสผู ลกระทบ
ตอสุขภาพของมนุษยไดหลายรูปแบบ ขึน้ อยกู บั ชนิด ความเขมขน ขนาดของ
มลพิษ และระดับหรือโอกาสที่มนุษยไดรับสัมผัส ทั้งนี้โรคที่สำคัญหลายโรค
มักเกี่ยวเนื่องกับการไดรับสัมผัสมลพิษมากกวาหนึ่งชนิด และยังเกี่ยวพันกับ
พันธุกรรม โภชนาการ วิถชี วี ติ และปจจัยในการเกิดโรคตางๆ
ความเขาใจในเรื่องความสัมพันธระหวาง แรงขับเคลื่อน - แรงกดดัน สภาวะ - การรับสัมผัส - ผลกระทบ ตามกรอบการวิเคราะหนี้ จะชวยใหสามารถ
พิจารณากำหนดกลยุทธ และการปฏิบตั กิ ารไดหลากหลายระดับ ซึง่ อาจทำได
ทัง้ ในระดับของแรงขับเคลือ่ น (เชน การปรับเปลีย่ นนโยบาย) ระดับของแรงกดดัน
(เชน ประเภท ขนาด และทีต่ งั้ ของโรงงาน) ระดับของสภาวะ (เชน การควบคุม
มลพิษตางๆ) ระดับของการไดรบั สัมผัส (เชน การใชน้ำสะอาด) หรือระดับของ
ผลกระทบ (เชน การรักษาพยาบาล)
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การวิเคราะหเปรียบเทียบทางเลือก
อนาคตการพัฒนาจังหวัดระยอง
ในเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ครัง้ ที่ 2 เมือ่ วันที่ 14 มกราคม 2551
มีการนำเสนอทางเลือกอนาคตการพัฒนาจังหวัดระยอง 3 ทางเลือก ไดแก
1. แผนการพัฒนาของภาครัฐ
2. วิสัยทัศนการพัฒนาของชาวระยอง
3. สมดุลแหงการพัฒนา
โดยผเู ขารวมสมัชชาสุขภาพ ไดอภิปรายแสดงความคิดเห็นแลว สรุปไดวา
ทางเลือกที่ 2 วิสยั ทัศนการพัฒนาของชาวระยอง เปนทางเลือกทีส่ อดคลองกับ
ความตองการของประชาชนระยองมากทีส่ ดุ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
จึงเปรียบเทียบผลกระทบของทางเลือกดังกลาว กับผลกระทบของทางเลือกที่ 1
แผนการพัฒนาของภาครัฐ ซึง่ เปนแนวทางหลักของการพัฒนาในปจจุบนั
ถึงแมวา การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จะวิเคราะหแยกแยะและ
เปรียบเทียบผลกระทบระหวาง 2 ทางเลือก แตในความเปนจริงแลว อนาคตการ
พัฒนาระยอง มีแนวโนมทีจ่ ะผสมผสานองคประกอบระหวางทางเลือก มากกวา
การเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่ง ซึ่งวิทยากรในเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็นครัง้ ที่ 2 ก็ไดสะทอนใหเห็นถึงประเด็นการผสมผสานระหวางทางเลือก
ตาง ๆ ดังนัน้ ขอเสนอแนะจากการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จึงพัฒนาอยู
บนหลักการผสมผสานระหวางทางเลือกของการพัฒนาดวยเชนเดียวกัน
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การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ทางเลือกที่ 1 แผนพัฒนาของภาครัฐ
ผลกระทบตอปจจัยกำหนดสุขภาพ

ดานสิง่ แวดลอม

แรงขับเคลื่อนที่สำคัญคือ แผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3
ซึ่งจะทำใหเกิดการขยายโรงงานปโตรเคมีที่มีอยูเดิม และการสรางโรงงานใหม
การผลิตพลังงานเพิ่มขึ้นสำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโรงไฟฟาขนาด
ใหญทใี่ ชถา นหินหรือกาซธรรมชาติ และทำใหมกี ารใชสารเคมีตา งๆ เพิม่ มากขึน้
โดยในแผนปโตรเคมีระยะที่ 3 กำหนดเปาหมายไวทั้งหมด 56 โรงงาน1
ซึ่งในชวงป 2548-2550 มีขอมูลการพัฒนาโรงงานปโตรเคมีรวม 33 โครงการ
โดยไดรับอนุมัติรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมแลว 20 โครงการ
และอยรู ะหวางการพิจารณาอีก 13 โครงการ นอกจากนีย้ งั มีโรงไฟฟาขนาดใหญ
ทีใ่ ชถา นหิน 1 โครงการ และใชกา ซธรรมชาติอกี 1 โครงการ2
แรงกดดันเหลานี้ ทำใหเกิดมลพิษหลายชนิด ไดแก การใชสารอินทรีย
ระเหยงายที่กอมะเร็งเพิ่มขึ้นอีกมากในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม
ปโตรเคมี ซึง่ สามารถปลอยออกสสู งิ่ แวดลอมไดหลายชองทาง เชน การเผากาซ
เหลือทิ้ง หรือการเผาแฟลร ขอตอ วาวล หัวกอก ปลองควัน และบอบำบัด
น้ำเสีย เปนตน3
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สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย, 2548, แผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3
เลมที่ 1: ปรัชญาและผลการศึกษา, เอกสารอัดสำเนา, หนา 8-18
เดชรัต สุขกำเนิด และคณะ, 2551, อนาคตระยองในอีก 10 ปขา งหนา, เอกสารประกอบเวที
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ครัง้ ที่ 2, มูลนิธนิ โยบายสุขภาวะ, หนา 10
วิภวา ชืน่ ชิต, 2551, บทเรียนจากวีโอซี ใน สมรภูมิความรู กูปญหามลพิษ, รายงาน
ฉบับสมบูรณ เสนอตอ สำนักงานบริหารและพัฒนาองคความร,ู มูลนิธนิ โยบายสุขภาวะ

○
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การปลอยมลพิษทางอากาศ ซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพโดยเฉพาะระบบ
ทางเดินหายใจและปอด เชน ฝนุ ละอองขนาดเล็กมาก (PM10 และ PM2.5) ซึง่
สามารถผานเขาไปถึงถุงลมในปอด4 กาซซัลเฟอรไดออกไซด ซึ่งอาจกอใหเกิด
ฝนกรดดวย และกาซออกไซดของไนโตรเจน ซึง่ สามารถทำปฏิกริ ยิ าในธรรมชาติ
กลายเปนกาซโอโซนระดับพื้นดิน (Ground-level Ozone) ซึ่งเปนอันตรายตอ
ระบบทางเดินหายใจโดยตรง รวมทัง้ การปลอยกาซเรือนกระจกเพิม่ ขึน้ ซึง่ เปน
สาเหตุที่ทำใหปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกหรือปญหาภาวะ
'โลกรอน' มีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้
การปลอยน้ำเสียปนเปอ นสารเคมีลงสแู หลงน้ำและทะเล รวมทัง้ การปลอย
โลหะหนักออกสสู งิ่ แวดลอม การเพิม่ ปริมาณของเสียอันตราย ทีต่ อ งมีการกำจัด
ดวยวิธกี ารเฉพาะ ซึง่ อาจกอมลพิษทัง้ ทางอากาศ น้ำ และดิน ยิง่ การลักลอบทิง้
กากของเสียอันตรายในพื้นที่ตางๆ ก็ยิ่งสงผลกระทบอยางรุนแรงมากขึ้นอีก
นอกจากนี้ ยังเพิม่ ความเสีย่ งอุบตั ภิ ยั สารเคมี ทัง้ ปญหาในโรงงาน หรือระหวาง
การขนสง โดยมีกรณีอบุ ตั ภิ ยั สารเคมีเพิม่ ขึน้ อยางมากตอเนือ่ งมาจนถึงปจจุบนั
มลพิษตางๆ เหลานี้ มีการปลอยออกมามาก ดังทีม่ กี ารศึกษาหลายชิน้ ที่
แสดงถึงสภาวะและแนวโนมของมลพิษที่เกินศักยภาพในการรองรับของพื้นที่
และการสะสมของมลพิษจนถึงระดับอันตรายในสิง่ แวดลอมและในตัวคน ไดแก
การตรวจวัดคาสารอินทรียร ะเหยงายในพืน้ ทีม่ าบตาพุดโดยกรมควบคุมมลพิษ
การศึกษาการปนเปอ นโลหะหนักในบอน้ำตืน้ ของ 25 ชุมชนในพืน้ ทีม่ าบตาพุด
การตรวจความผิ ด ปกติ ใ นเซลล ข องชาวบ า นมาบตาพุ ด โดยรศ.ดร.เรณู
เวชรัชตพิมล มหาวิทยาลัยศิลปากร และการตรวจวัดสารกอมะเร็งในปสสาวะ
ของชาวบานมาบตาพุด โดยกระทรวงสาธารณสุข เปนตน5
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ศุภกิจ นันทะวรการ, 2550, กาวยางทีแ่ ตกตาง การพัฒนาพลังงานเพือ่ ความสุขของประเทศ
อเมริการและเดนมารก ใน เรียนรูโลก หางไกลโรค, วิพธุ พูลเจริญ เดชรัต สุขกำเนิด และ
วิภวา ชืน่ ชิต บรรณาธิการ, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
5
ศุภกิจ นันทะวรการ, 2551, การเมืองเรือ่ งมลพิษ ใน สมรภูมิความรู กูปญหามลพิษ, รายงาน
ฉบับสมบูรณ เสนอตอ สำนักงานบริหารและพัฒนาองคความร,ู มูลนิธนิ โยบายสุขภาวะ
4
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ประชาชนไดรบั สัมผัสสภาวะของมลพิษเหลานีใ้ นหลายทาง ไดแก คนงาน
ในโรงงานก็จะไดรับสัมผัสภาวะมลพิษโดยตรงในการทำงาน โดยเฉพาะสาร
อินทรียร ะเหยทีก่ อ มะเร็ง ประชาชนก็หายใจรับมลพิษตางๆ เขาไป โดยเฉพาะ
ผูอยูอาศัยใกลกับโรงงานและตามทิศทางลม การใชน้ำที่ปนเปอนมลพิษและ
โลหะหนักเพื่ออุปโภคบริโภค ซึ่งกลุมผูไดรับผลกระทบขยายวงกวางออกไปสู
ชุมชนตางๆ รวมทั้งการสะสมของมลพิษและโลหะหนักในหวงโซอาหารตั้งแต
พืชและสัตวขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญทปี่ ระชาชนทัว่ ไปนำมาเปนอาหาร
จนกอใหเกิดผลกระทบในดานตางๆ ไดแก พิษเฉียบพลันตอคนงานและ
ประชาชน การเจ็บปวยดวยโรคผิวหนัง โรคทางเดินหายใจ ภูมแิ พ หวัดเรือ้ รัง และ
โรคปอด รวมทัง้ โรคอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการสะสมมลพิษในระยะยาว เชน โรค
มะเร็ง การพิการและผิดปกติแตกำเนิด เปนตน
ในอีกดานหนึง่ ปญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ มีผลกระทบตอ
ประชาชนหลายดาน ทั้งการทำลายฐานทรัพยากร และภัยธรรมชาติที่มากขึ้น
และรุนแรงขึน้ ประกอบกับการสะสมของมลพิษในหวงโซอาหารและสิง่ แวดลอม
ทำใหผลผลิตอาหาร และอาหารที่มีตามธรรมชาติลดนอยลง สงผลใหตองซื้อ
อาหารมากขึน้ และความมัน่ คงทางอาหารลดลง รวมทัง้ ไมสามารถใชน้ำฝนและ
แหลงน้ำธรรมชาติได ซึง่ สภาวะและผลกระทบตางๆ เหลานี้ ทำใหประชาชนเกิด
ความเครียด ความวิตกกังวล โดยเฉพาะความเปนหวงลูกหลานที่กำลังเติบโต
และเกิดความกดดันในการหาทางแกไขปญหามลพิษสิง่ แวดลอมใหได
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แผนภาพที่ 4.1 ผลกระทบตอปจจัยกำหนดสุขภาพดานสิง่ แวดลอม
ของทางเลือก "แผนพัฒนาของภาครัฐ"
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การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ทางเลือกที่ 1 แผนพัฒนาของภาครัฐ
ผลกระทบตอปจจัยกำหนดสุขภาพ

ดานทรัพยากร

การขยายอุตสาหกรรมตามแผนแมบทปโตรเคมีระยะที่ 3 จะเพิ่มความ
ตองการใชน้ำ และปริมาณน้ำทิง้ โดยจะเพิม่ ขึน้ จาก 17.5 ลานลูกบาศกเมตรตอ
ป เปน 41 ลานลูกบาศกเมตรตอปในป พ.ศ. 2561 ซึง่ ยอมเปนการเพิม่ มลพิษ
ทางน้ำใหมากขึน้ ดวย ทัง้ แหลงน้ำบนบกและทะเล และแนวทางการถมทะเลเพิม่
มากขึน้ ไดแก พืน้ ทีถ่ มทะเลระยะที่ 2 ทางเหนือของโรงไฟฟาบีแอลซีพี ขนาด
600 ไร และระยะที่ 3 ขนาด 1,000 ไร ซึง่ มีแนวโนมทีจ่ ะทำใหเกิดการกัดเซาะ
ชายฝง อันเปนปญหาอยแู ลวในปจจุบนั ใหทวีความรุนแรงมากขึน้ ไปอีก
นอกจากนี้ แรงขับเคลือ่ นทีส่ ำคัญอีกดานหนึง่ คือ การขยายอุตสาหกรรม
ในพืน้ ทีต่ น น้ำ โดยเฉพาะในเขตอำเภอปลวกแดง ตัวอยางเชน นิคมอุตสาหกรรม
เหมราช อีสเทิรนซีบอรด และโครงการโรงเหล็กใกลอางเก็บน้ำหนองปลาไหล
ซึง่ สงผลตอการทำลายพืน้ ทีป่ า ไมและความหลากหลายทางชีวภาพ อันเปนการ
ลดความสมบูรณของระบบนิเวศน แรงกดดันอีกดานหนึง่ คือ การดึงน้ำไปใชใน
อุตสาหกรรมตั้งแตกอนจะไหลลงอางเก็บน้ำ และการระบายน้ำเสียลงสูแหลง
ตนน้ำ

206

บทที่ 4

การใชน้ำในภาคอุตสาหกรรมทีเ่ พิม่ มากขึน้ ทำใหสภาพปญหาการแยงชิง
น้ำจากภาคเกษตรและภาคชุมชนรุนแรงขึน้ ประกอบกับมลพิษทางน้ำทีเ่ พิม่ ขึน้
ทำใหคณ
ุ ภาพแหลงน้ำเสือ่ มโทรมลง ปริมาณน้ำทีส่ ามารถใชประโยชนไดลดลง
ปริมาณสัตวน้ำลดลง
สภาวะเหลานี้ สงผลใหฐานทรัพยากรเสือ่ มโทรมลง ทัง้ ในดานปาไม แหลง
น้ำ และทะเล ประกอบกับการแยงชิงน้ำทีร่ นุ แรงขึน้ เพือ่ ภาคอุตสาหกรรม สงผล
ใหการผลิตดานเกษตรและประมงของประชาชนลดลง และการพึง่ พาอาหารตาม
ธรรมชาติกล็ ดนอยลง ทำใหรายไดของประชาชนลดลง แตรายจายดานอาหาร
เพิม่ ขึน้ รวมทัง้ ฐานทรัพยากรทีเ่ ปนแหลงทองเทีย่ ว เชน ชายหาดทีส่ วยงาม ก็ถกู
ทำลายไป
นอกจากนี้ การแยงชิงน้ำยังทำใหเกิดปญหาการขาดแคลนน้ำประปา
สำหรับอุปโภคบริโภคของประชาชน ดังเชนที่เกิดขึ้นกับหลายชุมชนในอำเภอ
ปลวกแดงในปจจุบนั 6 มีความรุนแรงมากขึน้ ทำใหประชาชนตองซือ้ น้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภค อันเปนการเพิม่ ภาระคาครองชีพใหสงู ขึน้
การประกอบอาชีพดั้งเดิมดานการเกษตรและการประมง ซึ่งมีพื้นฐาน
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ สืบเนือ่ งกันมายาวนานตองเลิกไป จนนำมาสคู วามสิน้ หวังใน
ปญหาตางๆ ทีเ่ ผชิญอยใู นถิน่ ฐานของตนเอง และเกิดการยายถิน่ ฐานไปในพืน้ ที่
ซึง่ ฐานทรัพยากรยังอุดมสมบูรณมากกวา เชน จังหวัดจันทบุรี เปนตน7
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ขอมูลจากเวทีการพูดคุยกลมุ ยอย สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เรือ่ ง "ปญหาการจัดการน้ำ
และการมีสว นรวมของประชาชน "เมือ่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ที่ อบต.แมน้ำคู อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง จัดโดยมูลนิธนิ โยบายสุขภาวะ
ตัวอยางจากรายการ เปดปม ออกอากาศทางชองไทยพีบีเอส เมื่อวันอาทิตยที่ 25 พฤษภาคม
2551
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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แผนภาพที่ 4.2 ผลกระทบตอปจจัยกำหนดสุขภาพดานทรัพยากร
ธรรมชาติของทางเลือก "แผนพัฒนาของภาครัฐ"
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การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ทางเลือกที่ 1 แผนพัฒนาของภาครัฐ
ผลกระทบตอปจจัยกำหนดสุขภาพ

ดานสังคม

การขยายอุตสาหกรรมปโตรเคมี รวมทั้งอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่นๆ ตาม
แผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 เปนแรงขับเคลื่อนใหเกิดแรงงาน
อพยพ ทัง้ แรงงานตางถิน่ และแรงงานตางดาว เพิม่ มากขึน้ อีก ทำใหโครงสราง
ของชุมชนเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว ประชากรดัง้ เดิมมีจำนวนนอยกวาแรงงาน
อุตสาหกรรมทีย่ า ยเขามาใหม เกิดทีอ่ ยอู าศัยใหมทสี่ รางขึน้ อยางแออัด มีแหลง
มัว่ สุมและแหลงเทีย่ วกลางคืน การรวมกลมุ ตัง้ แกงของวัยรนุ 8
สภาวะเหลานี้ ทำใหประชาชนและชุมชนเกิดปญหา เชน การกินเหลา
อุบัติเหตุจราจร ยาเสพติด ลักขโมย และอาชญากรรม รวมทั้งปญหาทาง
เพศสัมพันธ โรคเอดส การตัง้ ครรภกอ นวัยอันควร และเด็กถูกทอดทิง้
การเปลี่ยนแปลงในชุมชนเหลานี้ ยังสงผลใหความสัมพันธในครอบครัว
และชุมชนลดลง เนื่องจากสภาพสังคมแรงงานอุตสาหกรรม ที่ตางคนตางอยู
ตางเรงทำมาหากินตามเวลาที่กำหนด และคนที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกตาง
หลากหลายอยางมาก โดยไมมีกระบวนการเตรียมความพรอมและการจัดการ
ในชุมชนหรือสังคม ทำใหปญหาความเครียดและความกดดันในชีวิตรุนแรง

อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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มากขึน้ โดยไมมเี ครือขายการดูแลทางสังคม จนทำใหการฆาตัวตายกลายเปน
ผลกระทบที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการฆาตัวตายของ
เยาวชน9
ในขณะทีป่ ระชากรทีเ่ ปนแรงงานสวนใหญเปนประชากรแฝง หมายถึงไมได
ยายทะเบียนบานมาที่จังหวัดระยอง สงผลใหเกิดปญหาประชากรแฝงรุนแรง
มากขึน้ กลาวคือ การบริการทางสังคมดานการศึกษา การสาธารณสุข และดาน
อื่นๆ ไมเพียงพอและมีคุณภาพลดลงเพราะจังหวัดระยองไดรับการจัดสรร
งบประมาณตามจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎรแตตองรับผิดชอบตอ
ประชากรทีแ่ ฝงอยใู นพืน้ ที่ ทำใหงบประมาณทีไ่ ดรบั นอยกวาจำนวนประชากร
ที่ตองรับผิดชอบจริงๆ จนสงผลในทางการดูแลสวัดิการทางสังคมตางๆ เชน
เมือ่ ประชาชนเกิดการเจ็บปวยเรือ้ รัง รัฐไมสามารถดูแลและปองกันสุขภาพได 10
การขยายอุตสาหกรรมขนาดใหญรุกล้ำเขาไปสูเขตที่อยูอาศัยของชุมชน
เปนแรงกดดันอีกดานหนึง่ ทีเ่ พิม่ ความเสีย่ งและผลกระทบตอประชาชนทีอ่ าศัย
อยูในปจจุบัน ดังกรณีชาวบานในอำเภอบานฉาง และกิ่งอำเภอนิคมพัฒนา
ในปจจุบัน ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมีกำลังสรางเขาไปในเขตชุมชน
ทำใหเกิดการลุกขึน้ มาคัดคานการขยายอุตสาหกรรม เกิดความขัดแยงกับฝาย
สนับสนุนอุตสาหกรรม ซึง่ เปนทัง้ หนวยงานภาครัฐ บริษทั เอกชน และโดยเฉพาะ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับประชาชนในชุมชนดวยกันเอง ซึ่งกอผลกระทบ
ใหเกิดความเครียด ความกดดัน และอาจนำไปสกู ารใชความรุนแรงในการจัดการ
ความขัดแยงในอนาคตได
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สัมภาษณคณ
ุ บุญยืน สุขใหม เลขาธิการกลมุ สหภาพแรงงานภาคตะวันออก เมือ่ วันที่ 19
พฤษภาคม 2551 ทีส่ ำนักงานอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
9
เดชรัต สุขกำเนิด รงุ ทิพย สุขกำเนิด และวิภวา ชืน่ ชิต, 2550, ปมปริศนาการพัฒนาทีร่ ะยอง,
เอกสารประกอบเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นครัง้ ที่ 1, มูลนิธนิ โยบายสุขภาวะ, หนา 25
10
ขอมูลจากเวทีการพูดคุยกลมุ ยอย สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เรือ่ ง "ผลกระทบทางสุขภาพ
จากการพัฒนา และแนวทางการขับเคลือ่ นตอไป "เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2551 ทีโ่ รงแรมระยอง
เพรสซิเดนท อ.เมือง จ.ระยอง จัดโดยมูลนิธนิ โยบายสุขภาวะ
8
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แรงกดดันในประเด็นสุดทาย ไดแก การพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมี
ไมไดมคี วามเชือ่ มโยงกับฐานทรัพยากร ฐานภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และอัตลักษณ
ความเปนตัวตนของคนระยองแตอยางใด แนวทางการพัฒนานี้ จึงนำมาสกู าร
ละทิง้ ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ทำใหฐานภูมปิ ญ
 ญาของชุมชนและสังคมออนแอ สงผล
ใหวฒ
ั นธรรมทองถิน่ ก็ออ นแอ และนำไปสสู งั คมอุตสาหกรรมทีไ่ มมรี ากเหงาและ
อัตลักษณของผคู นทองถิน่ หลงเหลืออยเู ลย

แผนภาพที่ 4.3 ผลกระทบตอปจจัยกำหนดสุขภาพดานสังคม
ของทางเลือก "แผนพัฒนาของภาครัฐ"

อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ทางเลือกที่ 1 แผนพัฒนาของภาครัฐ
ผลกระทบตอปจจัยกำหนดสุขภาพ

ดานเศรษฐกิจ

ในดานหนึง่ แผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 นำมาสกู ารลงทุน
ในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและอุตสาหกรรมขนาดใหญ ซึง่ สงผลตอการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ ทัง้ ของจังหวัดระยองและของประเทศในภาพรวม ทำใหรายไดและ
ผลกำไรของธุรกิจอุตสาหกรรมเหลานี้ เพิม่ สูงขึน้ และสงผลกระทบทางบวกให
ประชาชนบางกลุมมีรายไดเพิ่มขึ้น
แตในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมขนาดใหญเหลานี้ มีการนำเขาวัตถุดิบ
และเทคโนโลยีเปนสัดสวนทีส่ งู ประมาณรอยละ 40 และราคาผลผลิตก็ผนั ผวน
ไปตามราคาและการแขงขันในตลาดโลก ทำใหเกิดสภาพการพึ่งพาการนำเขา
และเศรษฐกิจภายนอก โดยเฉพาะพึง่ พาภายนอกประเทศ ทำใหระบบเศรษฐกิจ
ของระยองมีความเสีย่ งมากขึน้ และไมไดสรางมูลคาเพิม่ ใหกบั วัตถุดบิ ในทองถิน่
เอง ซึง่ นำมาสคู วามไมมนั่ คงทางเศรษฐกิจในระยะยาว
การขยายอุตสาหกรรมปโตรเคมีขนาดใหญ ก็สรางแรงกดดันใหมกี ารจัดสรร
ทรัพยากรตางๆ ทัง้ ทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ และทรัพยากรของสังคม เชน
ทีด่ นิ และผังเมือง หรืองบประมาณของรัฐ มาสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม ซึง่ เปน
การแยงชิงมาจากภาคเกษตร หรือสงผลใหการจัดสรรทรัพยากรใหภาคสวนอืน่ ๆ
ลดลง ประกอบกับมลพิษและกากของเสียอันตราย ซึง่ สงผลในการทำลายแหลง
น้ำบนบก ทะเล และสัตวน้ำ ทำใหรายไดของภาคเกษตรและประมง ซึ่งเปน
ประชาชนสวนใหญของจังหวัดลดลง
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สภาพปญหาที่ประชาชนกลุมหนึ่งมีรายไดเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประชาชน
สวนใหญมีรายไดลดลง และโดยภาพรวมแลว ระบบเศรษฐกิจของระยองมี
ความเสีย่ งและความไมมนั่ คงเพิม่ มากขึน้ ทำใหปญ
 หาความยากจน ปญหาการ
กระจายรายไดทเี่ ลวลง และเกิดความไมเทาเทียมกันทางสังคมเพิม่ มากขึน้
นอกจากนัน้ แรงขับเคลือ่ นอีกประเด็นหนึง่ คือ ระบบภาษีและการจัดสรร
งบประมาณโดยรัฐสวนกลาง ซึ่งมีระบบการยกเวนภาษีเพื่อสงเสริมการลงทุน
และการจัดสงภาษีใหรฐั สวนกลาง กอนทีจ่ ะถูกพิจารณาจัดสรรกลับมาทีจ่ งั หวัด
ระยองซึ่งเปนสัดสวนที่นอยลง ยิ่งการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการทาง
สังคม การศึกษา สิง่ แวดลอม และสาธารณสุข ยิง่ เปนสัดสวนทีน่ อ ยมาก ทำให
ประชาชนไดรบั บริการทางสังคมไมเพียงพอ มีคณ
ุ ภาพการบริการต่ำ และสงผล
กระทบตอคุณภาพชีวิต

แผนภาพที่ 4.4 ผลกระทบตอปจจัยกำหนดสุขภาพดานเศรษฐกิจ
ของทางเลือก "แผนพัฒนาของภาครัฐ"

อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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การดำเนินการของภาครัฐ
เพื่อแกไขปญหาผลกระทบทางสุขภาพ

ภาครัฐ ไดกำหนดแนวทางการแกไขปญหาผลกระทบในดานตางๆ ไว
ในแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554
โดยมีประเด็นสำคัญสรุปไดดงั ในตาราง
ปจจัย
กำหนดสุขภาพ
ดานสิ่งแวดลอม

แผนและการแกไขปญหาของภาครัฐ
• ลดการปลอย และกำหนดมาตรฐานเพือ่ ควบคุมสารอินทรีย

ระเหยงาย
• ลดการปลอยมลพิษทางอากาศ
• ควบคุมมลพิษทางน้ำ การเฝาระวังคุณภาพสิง่ แวดลอมทางทะเล
• พัฒนาการบริหารจัดการสารเคมีอนั ตราย และระบบกำจัด
ของเสียอุตสาหกรรม การฟน ฟูพนื้ ทีล่ กั ลอบทิง้ กากของเสีย
• การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข การพัฒนางานศูนยรกั ษา
พิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออก
• การพัฒนาระบบเฝาระวังสุขภาพเชิงรุกและรับ การพัฒนา
ทีมสอบสวนโรคแบบเคลื่อนที่เร็ว
• การวางแผนและจัดทำผังเมืองรวม การเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว เปนพืน้ ที่
กันชน(Buffer Zone)
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ปจจัย
กำหนดสุขภาพ
ดานทรัพยากร

ดานสังคม

ดานเศรษฐกิจ

แผนและการแกไขปญหาของภาครัฐ
• การฟนฟูและเฝาระวังคุณภาพน้ำคลองสาธารณะในพื้นที่

เปาหมาย
• การแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลและการพัฒนา
ปาชายเลน
• การพัฒนาแหลงน้ำในลักษณะแกมลิง
• หนวยแพทยเคลือ่ นทีเ่ พือ่ สุขภาวะประชาชน และการพัฒนา
ระบบHIA ระดับชุมชนและทองถิน่
• กองทุนเพือ่ สุขภาพและคุณภาพชีวติ และกองทุนระยองแข็งแรง
• ประสานจัดตัง้ มหาวิทยาลัยในพืน้ ที่ และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเยาวชนเทศบาลเมืองมาบตาพุด
การจัดทำระบบประปา
• อืน่ ๆ เชน การสนับสนุนประชาชนในทองถิน่ เขาทำงาน และ
การรณรงคประชาสัมพันธ
ไมมี

ทีม่ า : โดยคณะผเู ขียน

จะเห็นไดวา การแกไขผลกระทบของภาครัฐ มุงเนนที่ปญหามลพิษและ
อุบตั ภิ ยั ซึง่ เปนปจจัยกำหนดสุขภาพดานสิง่ แวดลอม แตไมไดกำหนดแนวทาง
จัดการปญหาโลหะหนักและการสะสมในหวงโซอาหาร สวนปจจัยกำหนดสุขภาพ
ดานทรัพยากร กำหนดไวเพียงการพัฒนาแหลงน้ำ การฟน ฟูคณ
ุ ภาพน้ำ และการ
กัดเซาะชายฝง ในขณะทีป่ ระเด็นสำคัญเชน การขยายอุตสาหกรรมไปในพืน้ ที่
ตนน้ำ ความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศน และฐานทรัพยากร กลับไมมแี นวทาง
การดำเนินงาน

อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของทางเลือกการพัฒนาจังหวัดระยองในอนาคต
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ในดานสังคม จะมงุ เนนบริการสาธารณสุขกับการจัดตัง้ กองทุนเพือ่ สนับสนุน
โครงการพัฒนา ในขณะที่ประเด็นแรงงานอพยพ โครงสรางของชุมชน ความ
ขัดแยงจากการพัฒนา และภูมิปญญาทองถิ่น ไมมีการกำหนดไวแตอยางใด
สำหรับปจจัยกำหนดสุขภาพในดานเศรษฐกิจ ภาครัฐไมไดมแี ผนหรือโครงการ
เฉพาะในการแกไขปญหาผลกระทบ
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การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ทางเลือกที่ 2 : วิสยั ทัศนการพัฒนาของชาวระยอง
ผลกระทบตอปจจัยกำหนดสุขภาพ

ดานสิง่ แวดลอม

ทางเลือกวิสยั ทัศนการพัฒนาของชาวระยองไดเนนประเด็นสำคัญทีเ่ กีย่ วของ
กับสิง่ แวดลอมคือ "การปลอดจากมลพิษอุตสาหกรรม" ซึง่ มีองคประกอบที่
สำคัญ คือ การหยุดขยายโรงงานปโตรเคมีและโรงไฟฟาขนาดใหญ การควบคุม
และลดมลพิษอยางจริงจัง และการปองกันและบรรเทาอุบตั ภิ ยั ซึง่ แนวทางการ
พัฒนาทั้ง 3 ดานของวิสัยทัศนการพัฒนาของระยองจะเปนการลดแรงกดดัน
ทีท่ ำใหเกิดผลกระทบตอสิง่ แวดลอมหลายๆ ประการลงมาไดอยางมีนยั สำคัญ
ไดแก
• การหยุดขยายโรงงานปโตรเคมีและโรงไฟฟาจะเปนการลดแรงกดดัน
ในการควบคุมการใชและลดการปลอยสารอินทรียระเหยงายกอมะเร็ง
(VOCs) นอกจากนี้ยังลดปญหาการปลอยมลพิษ การลดปญหากาก
ของเสียอันตราย และการลดและแกไขปญหาโลหะหนักที่ปนเปอนใน
สิง่ แวดลอมและหวงโซอาหาร
• การควบคุมและการลดมลพิษอยางจริงจัง จะชวยใหมกี ารเพิม่ และรักษา
พื้นที่กันชนเพื่อปองกันมิใหประชาชนไดรับสัมผัสกับมลพิษโดยตรง
นอกจากนี้ยังลดปญหาการปลอยมลพิษ การลดปญหากากของเสีย
อันตราย และการลดและแกไขปญหาโลหะหนักทีป่ นเปอ นในสิง่ แวดลอม
และหวงโซอาหาร รวมถึงการชดเชยตอผลกระทบทางสิง่ แวดลอมและ
สุขภาพ
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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• การปองกันและบรรเทาอุบัติภัย ก็จะชวยในการลดความเสี่ยงและ
เตรียมความพรอมรับอุบตั ภิ ยั ซึง่ จะชวยปองกันมลพิษจากการทำงาน
และการลดมลพิษในอากาศ รวมทัง้ ยังเปนการเพิม่ ทางเลือกในการดูแล
และสงเสริมสุขภาพดวย
จากการดำเนินตามแนวทางทัง้ สามในการลดแรงกดดันทัง้ 3 ดาน ตามที่
กลาวถึงขางตน จะมีผลทำใหสถานการณทางดานมลพิษในพื้นที่ดีขึ้น ทั้งการ
ลดการปลอยสารอินทรียร ะเหยงายกอมะเร็ง (VOCs) การลดการปลอยมลพิษ
กากของเสียอันตราย และโลหะหนัก การลดความเสีย่ งและเตรียมความพรอม
รับอุบตั ภิ ยั นอกจากนัน้ ยังมีสว นในการเพิม่ พืน้ ทีก่ นั ชน และการชดเชยผลกระทบ
ใหมีความเปนธรรมมากขึ้น
หากสภาพการณดานสิ่งแวดลอมดีขึ้นจากการดำเนินการตามทางเลือก
ดังกลาว ก็จะมีผลใหประชาชนมีการรับสัมผัสตอมลพิษลดลง ทัง้ มลพิษจากการ
ทำงาน การลดมลพิษทางอากาศ การลดมลพิษในแหลงน้ำ การลดการสะสม
มลพิษในหวงโซอาหาร รวมทัง้ ลดปญหาจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
หรือปญหาภาวะ 'โลกรอน' นอกจากนีย้ งั มีสว นในการชวยเพิม่ ทางเลือกในการ
ดูแลและรักษาสุขภาพดวย
ดังนั้น ผลลัพธสุดทายของทางเลือกการพัฒนาตามวิสัยทัศนการพัฒนา
ของชาวระยอง โดยการหยุดการขยายโรงงานปโตรเคมีและโรงไฟฟา การควบคุม
มลพิษอยางจริงจัง และการปองกันและบรรเทาอุบตั ภิ ยั จึงมีผลอยางดียงิ่ ในการ
แกปญ
 หาพิษเฉียบพลันจากการรับสัมผัสมลพิษ การลดความเสีย่ งของโรคเรือ้ รัง
จากการรับสัมผัสมลพิษ ซึง่ จะเปนการลดผลกระทบระยะยาว การลดความเครียด
และความวิตกกังวล รวมถึงเปนการเพิม่ ความมัน่ คงทางอาหารเนือ่ งจากการลด
การสะสมของมลพิษโดยเฉพาะโลหะหนักในหวงโซอาหาร
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แผนภาพที่ 4.5 ผลกระทบตอปจจัยกำหนดสุขภาพดานสิง่ แวดลอม
ของทางเลือก "วิสยั ทัศนการพัฒนาของชาวระยอง"

อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ทางเลือกที่ 2 : วิสยั ทัศนการพัฒนาของชาวระยอง
ผลกระทบตอปจจัยกำหนดสุขภาพ

ดานทรัพยากรธรรมชาติ

ทางเลือกการพัฒนาตามวิสัยทัศนการพัฒนาของชาวระยองมิไดเนน
ประเด็นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางชัดเจนนัก ประเด็นสำคัญในทาง
เลือกการพัฒนาตามวิสัยทัศนการพัฒนาของชาวระยองที่นาจะเกี่ยวของกับ
ทรัพยากรมากทีส่ ดุ คือ "การอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ เพือ่ การทองเทีย่ วเชิง
นิเวศ" ซึ่งหากมีการดำเนินการตามแนวทางดังกลาวอยางจริงจัง ก็จะมีสวน
สำคัญในการควบคุมและลดมลพิษทางน้ำ การหยุดโครงการถมทะเล การฟน ฟู
ปาชายเลน และการฟนฟูทรัพยากรปาไมและความหลากหลายทางชีวภาพ
ซึง่ ลวนแตเปนทรัพยากรธรรมชาติทสี่ ำคัญตอเศรษฐกิจและสังคมของชาวระยอง
ทัง้ สิน้
ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางจริงจัง จะเปน
การลดแรงกดดันทางทรัพยากรธรรมชาติลงไดอยางมาก ซึ่งจะเปนผลดีตอ
สภาพการณของทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดระยอง โดยเฉพาะการชวยฟนฟู
ระบบนิเวศน การชวยฟนฟูคุณภาพน้ำไดดีขึ้น การทำใหทรัพยากรสัตวน้ำ
เพิม่ ขึน้ และยังชวยลดการกัดเซาะชายฝง จากการถมทะเลไดอกี สวนหนึง่ ดวย
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ถาหากสภาพการณทางดานทรัพยากรดีขึ้นก็จะมีผลใหชุมชนในจังหวัด
ระยองไดประโยชนทางสุขภาพในหลายดาน อาทิ
• การทีค
่ ณ
ุ ภาพน้ำดีขนึ้ ก็จะชวยใหชมุ ชนมีแหลงน้ำสะอาดมากขึน้
ซึง่ จะทำใหชมุ ชนลดคาครองชีพจากการซือ้ น้ำลงไดสว นหนึง่
• การฟนฟูระบบนิเวศน ก็จะมีสวนชวยใหฐานทรัพยากรอาหารใน
ชุมชนดีขนึ้ และยังทำใหฐานทรัพยากรการทองเทีย่ วเพิม่ ขึน้ ดวย โดยหาก
ชุมชนสามารถพึ่งพาฐานทรัพยากรอาหารมากขึ้นก็จะมีสวนชวยเพิ่ม
ความมั่นคงทางอาหาร ลดคาครองชีพ ชวยพัฒนาอาชีพดั้งเดิมและ
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ อีกทางหนึง่ ดวย สวนการมีฐานทรัพยากรการทองเทีย่ ว
ดีขนึ้ ก็จะมีสว นโดยตรงในการเพิม่ รายได การพัฒนาอาชีพดัง้ เดิมและ
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และการสรางความภูมใิ จในทองถิน่
• การมีสัตวน้ำเพิ่มขึ้น จะมีสวนสำคัญในการเพิ่มผลผลิตดานประมง
ซึ่งจะมีสวนสำคัญในการเพิ่มรายได การเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร
การพัฒนาอาชีพดั้งเดิมและภูมิปญญาทองถิ่น
• การลดการกัดเซาะชายฝง ชวยทำใหจังหวัดระยองมีฐานทรัพยากร
การทองเที่ยวมากขึ้น ซึ่งจะมีสวนในการเพิ่มรายได การพัฒนาอาชีพ
ดัง้ เดิมและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และการสรางความภูมใิ จในทองถิน่ ของ
ชาวระยองดวย
ดังนัน้ เมือ่ มองในแงผลกระทบแลว การอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติอยาง
จริงจัง เพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศก็จะมีสวนสำคัญในการเพิ่มความมั่นคงทาง
อาหาร การลดคาครองชีพและการเพิ่มรายได การพัฒนาอาชีพดั้งเดิมและ
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และทีส่ ำคัญทีส่ ดุ คือ การสรางความภูมใิ จในทองถิน่ เพราะ
ฉะนัน้ การอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติอยางจริงจังจึงเปนผลดีอยางยิง่ ตอสุขภาพ
ของประชาชนในระยะยาว

อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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แผนภาพที่ 4.6 ผลกระทบตอปจจัยกำหนดสุขภาพดานทรัพยากรธรรมชาติ
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การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ทางเลือกที่ 2 : วิสยั ทัศนการพัฒนาของชาวระยอง
ผลกระทบตอปจจัยกำหนดสุขภาพ

ดานสังคม

วิสัยทัศนการพัฒนาของชาวระยองไดใหความสำคัญกับการพัฒนาทาง
สังคม โดยมงุ เนนการสรางความสัมพันธทางสังคมแบบไปมาหาสกู นั ตามรูปแบบ
ของความสัมพันธที่เคยเปนมาแตเดิม และการฟนฟูภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ทองถิน่ ในการพัฒนา นอกจากนี้ เนือ่ งจากปญหาทางสุขภาพทีช่ าวระยองตอง
เผชิญอยูในปจจุบันเกี่ยวพันกับการขยายตัวของสังคมอุตสาหกรรมในหลายๆ
ดาน เชน อัตราการติดเชือ้ เอดสรายใหม อัตราการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน เปนตน
ดังนัน้ การหยุดขยายโรงงานปโตรเคมีและโรงไฟฟาขนาดใหญ ซึง่ เปนแนวทาง
การพัฒนาทีเ่ สนอไวในวิสยั ทัศนการพัฒนาระยอง จึงมีสว นสำคัญตอการพัฒนา
สังคมอยางมีนัยสำคัญ
การพัฒนาความสัมพันธทางสังคมแบบไปมาหาสูกัน ตามวิสัยทัศนการ
พัฒนาของชาวระยอง ก็จะมีสว นสำคัญในการเพิม่ ความสัมพันธและความแนน
แฟนในครอบครัวและชุมชน ซึง่ จะเปนสวนสำคัญในการสรางกำลังใจและพลัง
ของชุมชน การสรางเครือขายการแกปญหาทางสังคม และการมีสวนรวมใน
กิจกรรมการพัฒนาตางๆ อันจะเปนสวนชวยปองกันและลดความเสีย่ งจากโรค
ทางสังคมตางๆ เชน การลวงละเมิดทางเพศ การติดเชือ้ HIV/AIDS การใชความ
รุนแรงในครอบครัว การฆาตัวตาย ลงได เปนตน

อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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ขณะเดียวกัน การฟนฟูภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นในการพัฒนา
ก็จะมีสว นสำคัญในการพัฒนาระบบการศึกษา การวิจยั ทองถิน่ และการพัฒนา
ที่เชื่อมโยงกับภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งจะมีสวนสำคัญในการสรางฐานความรู
เพื่อการพัฒนา และการสรางเครือขายการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะมีผลสำคัญเปน
อยางยิง่ ในการเพิม่ การมีสว นรวมในกิจกรรมการพัฒนาตางๆ อีกทัง้ เปนการสราง
กำลังใจและพลังใจของชุมชน และการสรางทางเลือกใหมๆ ในการพัฒนาจาก
ฐานความรูที่เพิ่มพูนขึ้น ซึ่งผลลัพธที่จะไดคือ การสรางสังคมที่มีอัตลักษณ
รวมกัน และการรวมกันกำหนดอนาคตการพัฒนาของจังหวัดระยองในทีส่ ดุ
นอกจากนี้ การหยุดขยายโรงงานปโตรเคมีและโรงไฟฟาขนาดใหญยังมี
สวนสำคัญในการลดอัตราการอพยพเขามาของแรงงาน ซึ่งจะมีสวนสำคัญใน
การชวยลดปญหาประชากรแฝงในพื้นที่ และยังชวยลดความขัดแยงจากการ
พัฒนา ซึ่งจะสงผลใหความสัมพันธในชุมชนดีขึ้น อันจะเปนผลตอเนื่องใหเกิด
การลดปญหาทางสังคม และการลดปญหาความรุนแรงลงไดสวนหนึ่ง ดังนั้น
ผลกระทบสุดทายที่เกิดขึ้นก็คือ การเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ตลอดจนลดปญหาทีเ่ กิดกับเด็กและเยาวชนลงไดดว ย
ดังนัน้ ผลกระทบของความพยายามในการพัฒนาทางสังคม ตามแนวทาง
วิสัยทัศนการพัฒนาของชาวระยองก็จะมีผลสำคัญในการลดปญหาทางสังคม
เชน การลดปญหาเด็กและเยาวชน การลดปญหาการฆาตัวตายและการเจ็บปวย
จากโรคทางสังคม การเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ขณะเดียวกัน
ก็จะมีสวนสำคัญในการสรางสังคมที่มีอัตลักษณรวมกัน และการสนับสนุน
บทบาทของชุมชนและประชาชนในการกำหนดอนาคตการพัฒนา
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แผนภาพที่ 4.7 ผลกระทบตอปจจัยกำหนดสุขภาพดานสังคม
ของทางเลือก "วิสยั ทัศนการพัฒนาของชาวระยอง"
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การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ทางเลือกที่ 2 : วิสยั ทัศนการพัฒนาของชาวระยอง
ผลกระทบตอปจจัยกำหนดสุขภาพ

ดานเศรษฐกิจ

ในแงมมุ ทางดานเศรษฐกิจ ทางเลือกวิสยั ทัศนการพัฒนาของชาวระยอง
ไดใหความสำคัญกับการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดย
การสงเสริมการพึ่งตนเองของเกษตรกร การเพิ่มการลงทุนอยางเหมาะสมใน
กิจการดานการเกษตรและการประมง และการจัดสรรทรัพยากรเชน ทรัพยากร
ทีด่ นิ และน้ำ เพือ่ การเกษตรและการประมงอยางเปนธรรม ขณะเดียวกัน ก็สนับ
สนุนใหมกี ารทองเทีย่ วเทีย่ วเชิงนิเวศบนฐานการอนุรกั ษธรรมชาติ
แนวทางการสงเสริมการพึง่ ตนเองของเกษตรกร การเพิม่ การลงทุนใน
กิจการดานการเกษตรและการประมง และการจัดสรรทรัพยากรเพือ่ การเกษตร
และการประมงอยางเปนธรรม ก็จะมีสวนสำคัญในการพัฒนาฐานเศรษฐกิจ
ชุมชนทีเ่ ขมแข็งในหลายประการดวยกัน กลาวคือ
• การสนับสนุนใหเกิดการพึ่งวัตถุดิบและตลาดภายใน ซึ่งเปนการสราง
ภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ และสรางใหเกิดการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
อันจะเปนผลดีทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนสวนใหญ และยังมีสวน
ชวยทำใหการกระจายรายไดของจังหวัดระยองทีม่ คี วามเหลือ่ มล้ำกันสูง
ในปจจุบนั ดีขนึ้ ดวย
• การพัฒนาเครือขายเกษตรอินทรีย ซึง่ จะมีสว นสำคัญในการสนับสนุน
ใหเกิดการพึ่งพาวัตถุดิบและตลาดภายใน การสรางความมั่นคงทาง
อาหาร และการพัฒนาธุรกิจตอเนือ่ ง อันจะมีสว นสำคัญอยางยิง่ ในการ

226

บทที่ 4

พัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบเกื้อหนุนกัน การลดความเสี่ยงทางธุรกิจ
การสรางมูลคาเพิ่มใหผลผลิตในทองถิ่น และการเพิ่มความมั่นคงทาง
อาหาร
• การพัฒนาธุรกิจตอเนือ่ งบนฐานการเกษตร ซึง่ จะมีสว นสำคัญในการสราง
มูลคาเพิม่ ใหผลผลิตในทองถิน่ และเปนการลดความเสีย่ งทางธุรกิจ
นอกจากนี้ การพัฒนาการทองเทีย่ วเชิงนิเวศ ก็จะมีสว นสำคัญในการดูแล
และฟน ฟูทรัพยากร อันจะมีผลตอเนือ่ งไปสกู ารสรางความมัน่ คงทางอาหาร และ
การเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประชาชนจังหวัดระยองในที่สุด
ผลลัพธจากการพัฒนาตามวิสยั ทัศนการพัฒนาของชาวระยองนาจะมีสว น
ชวยใหฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนดีขนึ้ ชวยทำใหการกระจายรายไดดขี นึ้
ชวยเพิม่ ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ซึง่ ผลลัพธดงั กลาวก็ทำใหความเทาเทียมทาง
สังคมและสุขภาพของชาวระยองดีขนึ้ อันจะเปนผลดีอยางยิง่ ตอการสรางเสริม
สุขภาพของชาวระยองแบบเปนองครวม

แผนภาพที่ 4.8 ผลกระทบตอปจจัยกำหนดสุขภาพดานเศรษฐกิจ
ของทางเลือก "วิสยั ทัศนการพัฒนาของชาวระยอง"
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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สรุปการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

ทางเลือกอนาคตระยอง

จังหวัดระยองในอดีต เปนเมืองทีอ่ ดุ มสมบูรณ ทัง้ การเกษตร การประมง
ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ จนในชวงทศวรรษที่ 2520 รัฐบาล
กำหนดแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกระยะที่ 1 (พ.ศ. 2525-2537)
ตอเนือ่ งมาสรู ะยะที่ 2 (พ.ศ. 2538-2548) สงผลใหเสนทางการพัฒนาของจังหวัด
ระยอง มุงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ ไดแก การกลั่นน้ำมันและ
กาซธรรมชาติ ปโตรเคมี เหล็ก และโรงไฟฟาขนาดใหญ
การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญดังกลาว กอใหเกิดปญหาผลกระทบ
ตอประชาชนในหลายดาน ตัวอยางเชน ปญหามลพิษทางอากาศ ทางน้ำ และ
ขยะของเสียอันตราย จนตองยายโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารออกจาก
พืน้ ทีเ่ ดิม รวมทัง้ ปญหาอุบตั ภิ ยั สารเคมี ปญหาการกัดเซาะชายฝง และปญหา
ทีเ่ กิดจากแรงงานอพยพ เปนตน
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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ในปจจุบนั การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญทจี่ งั หวัดระยอง เปนไปตาม
แผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 (พ.ศ. 2547-2561) ซึง่ กอใหเกิดการ
ขยายพืน้ ทีน่ คิ มอุตสาหกรรมตางๆ การขยายโรงงานปโตรเคมีและอุตสาหกรรม
ขนาดใหญอนื่ ๆ โดยเฉพาะในพืน้ ทีม่ าบตาพุด อำเภอเมือง อำเภอบานฉาง และ
อำเภอปลวกแดง โดยไมมีคณะกรรมการหรือกลไกใดๆ โดยเฉพาะสำหรับ
พิจารณาการพัฒนาโดยภาพรวม ดังเชนในชวงแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
ตะวันออกทัง้ 2 ระยะ
ประชาชนในพืน้ ทีม่ าบตาพุดและจังหวัดระยอง จึงขอใชสทิ ธิตามพระราช
บัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 และนำมาสูกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น ซึ่งประกอบดวยการศึกษาวิจัยและการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ การลงพืน้ ทีพ่ ดู คุยกลมุ ยอยและการจัดเวทียอ ย การสำรวจความคิดเห็น
ของประชาชน การสือ่ สารสาธารณะผานชองทางและสือ่ ตางๆ เพือ่ นำมาสกู าร
จัดเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 3 ครัง้ โดยมีคณะกรรมการทีป่ รึกษา 5 ทาน
ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในแตละชวงของกระบวนการ
ผลจากกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พบวา
1. ปจจัยกำหนดสุขภาพของชาวระยอง ประกอบดวย ปจจัยดานสิง่ แวด
ลอม ดานทรัพยากร ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ ซึ่งแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมจนกระทัง่ ในปจจุบนั ไดกอ ผลกระทบทางลบอยางรุนแรงตอปจจัย
กำหนดสุขภาพทัง้ 4 ดาน ไดแก
1.1) ปจจัยกำหนดสุขภาพดานสิ่งแวดลอม ปญหามลพิษอุตสาหกรรม
อุบตั ภิ ยั สารเคมี และความเจ็บปวยและความเสีย่ งทางสุขภาพของ
ประชาชนจากมลพิษ
1.2) ปจจัยกำหนดสุขภาพดานทรัพยากร ปญหาการแยงชิงน้ำของภาค
อุตสาหกรรม การถมทะเลและกัดเซาะชายฝง รวมทั้งผลกระทบ
ในการทำลายทรัพยากรประมง
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1.3) ปจจัยกำหนดสุขภาพดานสังคม ปญหาแรงงานอพยพและประชากร
แฝง แหล ง เสื่ อ มโทรม ความไม ป ลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ การฆาตัวตาย และปญหาเด็กและ
เยาวชน รวมทัง้ ความขัดแยงอันเนือ่ งมาจากการขยายอุตสาหกรรม
ขนาดใหญเขาไปสเู ขตชุมชน
1.4) ปจจัยกำหนดสุขภาพดานเศรษฐกิจ ปญหาความเสีย่ งจากการพึง่ พิง
ภาคอุตสาหกรรมที่มีสัดสวนการนำเขาสูง การเติบโตอยางเชื่องชา
ของภาคเกษตรและประมง ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได
และปญหาระบบภาษีและการลงทุนทางสังคมในสัดสวนทีต่ ่ำมาก
2. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ครอบคลุมทัว่ ทัง้ จังหวัดระยอง
พบวา แนวทางการพัฒนาในอนาคตทีป่ ระชาชนมงุ หวังไดแก 1) การปลอดจาก
มลพิษอุตสาหกรรม 2) การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 3) ความสัมพันธ
ทางสังคมแบบไปมาหาสูกัน 4) การทองเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานการอนุรักษ
ทรัพยากร และ 5) การประยุกตภมู ปิ ญ
 ญาทองถิน่ สำหรับการพัฒนาในอนาคต
หรือเรียกแนวทางนี้วา เปน "ทางเลือกการพัฒนาตามวิสัยทัศนการพัฒนาของ
ชาวระยอง" ดังไดกลาวมาแลว
3. จังหวัดระยองยังมีศกั ยภาพและมีทนุ ทางสังคมอยมู าก สำหรับทางเลือก
การพัฒนาอื่นๆ ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนการพัฒนาของชาวระยอง และสราง
ผลกระทบทางบวกตอปจจัยกำหนดสุขภาพของชาวระยอง ดังแสดงใหเห็นใน
แผนที่ความหวังของชาวระยอง
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สำหรับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ของทางเลือกอนาคตการ
พัฒนาจังหวัดระยอง พบวา
1. การพัฒนาตามแนวทางของภาครัฐในปจจุบนั จะยิง่ สรางผลกระทบ
ทางลบตอปจจัยกำหนดสุขภาพของชาวระยองใหรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากจะ
ทำใหเกิดการปลอยมลพิษอยางตอเนื่อง ทำใหเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติภัย
ทำใหเกิดแรงกดดันในการใชและการแยงชิงทรัพยากร การมีปญ
 หาทางสังคมเรือ้ รัง
และความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจจะขยายตัวเพิ่มขึ้น ถึงแมวาภาครัฐจะมีการ
ดำเนินการปองกันผลกระทบดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบางแลว
ก็ตาม ซึง่ สามารถปองกันปญหาเหลานีไ้ ดเพียงบางสวนเทานัน้ ในขณะทีป่ จ จัย
ดานสังคมและดานเศรษฐกิจ ภาครัฐมีการดำเนินการนอยมาก ดังนัน้ จึงยังคง
จะเกิดผลกระทบทางลบอยางรุนแรง เพราะฉะนั้น หากดำเนินการพัฒนาตาม
แนวทางนีต้ อ ไป จะเพิม่ ความเสีย่ งทางสุขภาพทีส่ ำคัญใน 4 ดานดวยกัน คือ
- ความเสี่ยงจากการเพิ่มมลพิษและการเกิดอุบัติภัยสารเคมี
- ความเสีย่ งในการขาดแคลนน้ำรุนแรงมากขึน้ คุณภาพน้ำแยลง ประกอบ
กับความเสี่ยงในการกัดเซาะชายฝงเพิ่มมากขึ้น และปริมาณสัตวน้ำ
ลดลง
- ความเสี่ ย งจากแหล ง เสื่ อ มโทรมและแหล ง มั่ ว สุ ม ในชุ ม ชนเพิ่ ม ขึ้ น
ประชากรแฝงเพิ่มขึ้น บริการทางสังคมไมเพียงพอ และการละทิ้ง
ภูมิปญญาทองถิ่น
- ความเสีย่ งจากการพึง่ พาการนำเขาและเศรษฐกิจภายนอก การแยงชิง
ทรัพยากรเพื่ออุตสาหกรรม และการจัดเก็บภาษีและการลงทุนทาง
สังคมในสัดสวนทีน่ อ ยลง
2. แนวทางการพัฒนาตามวิสยั ทัศนการพัฒนาของชาวระยอง จะสราง
ผลกระทบทางบวกตอปจจัยกำหนดสุขภาพทั้ง 4 ดาน ดีกวาการพัฒนาตาม
แนวทางของภาครัฐอยางชัดเจน เนื่องจากแนวทางในการปลอดจากมลพิษ
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อุตสาหกรรม โดยการหยุดขยายโรงงานปโตรเคมีและโรงไฟฟาจะลดแรงกดดัน
ทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สวนการอนุรักษธรรมชาติจะชวย
ลดแรงกดดันทางทรัพยากรธรรมชาติ และการสรางความสัมพันธทางสังคม
แบบไปมาหาสกู นั ก็จะชวยเพิม่ ความเขมแข็งในสังคม และการพัฒนาการเกษตร
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะชวยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและ
สังคมลงไดเชนกัน
ดังนั้น หากพิจารณาจากมุมมองทางสุขภาพ การพัฒนาตาม วิสัยทัศน
การพัฒนาของชาวระยอง จะเปนผลดีตอสุขภาพของชาวระยองมากกวา
การพัฒนาตามแนวทางของภาครัฐในปจจุบนั อยางชัดเจน
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ขอเสนอแนะ
ทางนโยบาย

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการระดมความคิดเห็นโดยกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมทีม่ าบตาพุด
และจังหวัดระยองทีผ่ า นมา รวมกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ทำใหได
ขอเสนอแนะทางนโยบาย 14 ประเด็นดังตอไปนี้
1. ดวยสถานการณความเสีย่ งทางสิง่ แวดลอมและสังคม และภาวะความ
เจ็บปวยของชาวระยองที่รุนแรงในปจจุบัน ทั้งโรคทางกาย ภาวะทางจิต และ
ปญหาทางสังคม ดังนัน้ การกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยอง จะตอง
ใหความสำคัญกับมิตทิ างสุขภาพมากขึน้ โดยจะตองมีความสำคัญเทาเทียมหรือ
มากกวามิตทิ างเศรษฐกิจ เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจอยางรวดเร็วตลอด 25 ป
ทีผ่ า นมา ก็มไิ ดมสี ว นชวยใหคณ
ุ ภาพชีวติ ของชาวระยองดีขนึ้ อยางทีค่ วรจะเปน
ดังนัน้ คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติจงึ ควรสนับสนุนใหรฐั บาลและหนวยงาน
ตางๆ พัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อตอการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนชาว
จังหวัดระยอง โดยครอบคลุมนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
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สิง่ แวดลอม และสุขภาพ ทัง้ นี้ ตามหนาทีแ่ ละอำนาจของคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ ในมาตรา 25 (4) ของพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ซึง่
ระบุไววา
"….(4) จัดใหมี หรือสงเสริม สนับสนุนใหมีกระบวนการในการ
พัฒนานโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพเพื่อใหเกิดการดำเนินงาน
อยางตอเนือ่ ง และมีสว นรวมจากทุกฝาย…."
2. คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติควรเสนอและสนับสนุนใหรัฐบาล
โดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน และทางจังหวัดระยองเอง
มีการทบทวนและปรับแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยอง เนื่องจากในปจจุบัน
แนวทางการพัฒนาของรัฐบาลที่เนนการขยายอุตสาหกรรมตามแผนแมบท
อุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 นั้น ขัดแยงกับวิสัยทัศนการพัฒนาของชาว
ระยอง ทั้งยังไมมีคณะกรรมการหรือกลไกใดๆ ที่จะมาทำหนาที่วิเคราะหและ
พิจารณาแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองโดยภาพรวม ดังนัน้ คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติจึงควรดำเนินการตามหนาที่และอำนาจของคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ ในมาตรา 25 (4) ของพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.
2550 จัดตั้งคณะกรรมการ อันประกอบดวย 5 ภาคสวน ไดแก ภาครัฐ (เชน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จังหวัดระยอง
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม กระทรวงสาธารณสุข เปนตน) ภาคองคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เพื่อ
พิจารณาทบทวนแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองในปจจุบนั และเสนอแนวทาง
การพัฒนาจังหวัดระยองที่เอื้อตอสุขภาพ ทั้งการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ นอกจากนีจ้ ะตองสนับสนุน
ใหคณะกรรมการดังกลาว ไดเขารวมและสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผน
พัฒนาจังหวัดระยอง ซึ่งกำลังจะตองจัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 รวมถึงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร
อนาคตระยอง: เสนทางสสู งั คมสุขภาพ
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ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาจังหวัดระยองเชน แผนพัฒนาภาค หรือแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3
3. ใหกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ทำการวางและ
จัดทำผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยองฉบับใหม
เนื่องจากผังเมืองรวมฯ ฉบับลาสุด (ฉบับ พ.ศ. 2546) หมดระยะเวลาการใช
บังคับแลว และสามารถขยายระยะเวลาการใชบังคับไดอีกไมเกิน 2 ป ทั้งนี้
จะตองทบทวนการประกาศพื้นที่สีมวงซึ่งเปนพื้นที่อุตสาหกรรมที่ประกาศใช
ทับซอนกับพืน้ ทีช่ มุ ชนในปจจุบนั และตองกำหนดใหมพี นื้ ทีก่ นั ชน (Buffer Zone)
สำหรับพื้นที่อุตสาหกรรมทุกสวน อันจะเปนการปองกันไมใหผลกระทบทาง
สุขภาพจากภาวะมลพิษและความเสีย่ งตออุบตั ภิ ยั ลุกลามออกไป โดยเฉพาะ
ในเขตพื้นที่มาบตาพุด และอำเภอบานฉาง โดยสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในพืน้ ทีใ่ นทุกขัน้ ตอนของการวางผังเมืองตามมาตรา 57 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย รวมถึงการเสนอแกไขพระราชบัญญัตผิ งั เมือง เพือ่ ใหมี
การปรับสัดสวนของคณะกรรมการผังเมือง โดย ก) ใหมีผูแทนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และภาคประชาสังคม ข) ใหกระบวนการตัดสินใจของ
คณะกรรมการผังเมืองมีการถายโอนการกระจายอำนาจมาสูทองถิ่นมากขึ้น
ค) ใหกระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมการผังเมืองมีความโปรงใส โดย
คณะกรรรมการผังเมืองตองทำบันทึกเหตุผลการตัดสินใจของกรรมการแตละคน
และมีการเปดเผยบัญชีทรัพยสนิ ของตนตอสาธารณะ
4. เนื่องจากทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดระยองมีแนวโนมที่จะขาดแคลน
ในอนาคตอันใกล ขณะที่การจัดการทรัพยากรน้ำระหวางภาคเกษตรและภาค
อุตสาหกรรมยังพบความไมเปนธรรมในการจัดสรรน้ำในหลายกรณี ปญหาเรือ่ ง
การขาดแคลนน้ำและการแยงชิงน้ำจึงเปนปญหาทีม่ แี นวโนมรุนแรงขึน้ ในอนาคต
ดังนัน้ คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติจงึ ควรเสนอใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เชน
กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน และบมจ. อีสตวอเตอร ปรับปรุงระบบการ
จัดการทรัพยากรน้ำใหม โดย
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4.1 ตองยอมรับและเพิ่มบทบาทและอำนาจในการจัดการของคณะ
กรรมการและคณะอนุกรรมการลมุ น้ำใหมากขึน้
4.2 ตองยอมรับและเพิ่มบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
จัดการน้ำอยางเปนรูปธรรม
4.3 ตองมีการจัดการและเผยแพรองคความรูและระบบขอมูลน้ำใน
ภาพรวมของจังหวัดระยองและภาคตะวันออก เพื่อใหประชาชน
สามารถติดตามการจัดการน้ำในพืน้ ทีไ่ ดโดยงายและทันทวงที
4.4 ตองเรงแกปญ
 หามลพิษทางน้ำทีพ่ บในพืน้ ทีม่ าบตาพุด ทัง้ มลพิษที่
ปนเปอ นในน้ำฝน น้ำผิวดิน น้ำใตดนิ และน้ำทะเล
4.5 ตองมีการนำมาตรการการจัดการดานความตองการใช (Demand
Side Management) รวมถึงมาตรการราคา มาประยุกตใชอยาง
จริงจัง เพื่อลดความตองการใชน้ำที่ไมมีประสิทธิภาพของภาค
อุตสาหกรรมลง
4.6 ตองแบงสรรผลประโยชนจากการขายน้ำในพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง ใหแก
องคการปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ และจัดสรรงบประมาณ
สวนหนึ่งเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใน
พืน้ ทีล่ มุ น้ำ ตัง้ แตตน น้ำจนถึงปลายน้ำ
5. เนื่องจากปญหาความบกพรองในการจัดเก็บภาษีและการจัดสรร
งบประมาณในปจจุบัน ทำใหจังหวัดระยองไมสามารถจัดเก็บภาษีและนำมา
พัฒนาบริการพื้นฐานและการลงทุนทางสังคม ตลอดจนการปกปองคุมครอง
สิง่ แวดลอมและสุขภาพไดอยางทีค่ วรจะเปน ดังนัน้ คณะกรรมการสุขภาพแหง
ชาติจงึ ควรเสนอใหหนวยงานรัฐทีเ่ กีย่ วของ ไดแก กระทรวงการคลัง กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวด
ลอม รวมกันพิจารณาปรับปรุงระบบและมาตรการทางการคลัง โดย
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5.1 ใหโรงงานและภาคธุรกิจที่ดำเนินการอยูในจังหวัดระยองตองเสีย
ภาษีที่เกี่ยวของในจังหวัดระยอง
5.2 ทบทวนการใหสิทธิพิเศษทางภาษีสำหรับโรงงานใหมในจังหวัด
ระยอง เนื่องจากขณะนี้โรงงานในจังหวัดระยองเกิดขึ้นเปนจำนวน
มากแลว และสาธารณูปโภคพื้นฐานของจังหวัดระยองก็มีความ
สมบูรณพรอมเชนกัน
5.3 ใหมีการนำระบบและมาตรการทางภาษีสิ่งแวดลอมมาบังคับใช
อยางจริงจัง โดยการจัดตัง้ กองทุนสิง่ แวดลอมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง
เพื่ อ ให จั ง หวั ด ระยองมี ท รั พ ยากรที่ เ พี ย งพอในการจั ด หาบริ ก าร
สาธารณะ การฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม และในการ
พัฒนาตามวิสัยทัศนของชาวระยอง
5.4 การจัดสรรงบประมาณในการลงทุนทางสังคม ตองเปดโอกาสให
ภาคประชาสังคมเขามีสว นรวมในการจัดสรรงบประมาณ และระดม
ทุนและทรัพยากรเพือ่ การฟน ฟูทนุ ทางสังคมในจังหวัดระยองรวมกัน
5.5 ควรทบทวนแนวทางการจัดตั้งและการใชประโยชนจากเงินกองทุน
พัฒนาชุมชนตางๆ ที่จัดตั้งขึ้นโดยภาคอุตสาหกรรมและโรงไฟฟา
เพราะจากประสบการณที่ผานมา ไดทำใหเกิดความแตกแยกใน
ชุมชน และยังมีการใชเงินทีข่ าดประสิทธิภาพ
6. ในระหวางที่รัฐบาลและหนวยงานตางๆ ดำเนินการทบทวนและปรับ
แนวทางการพัฒนาจังหวัดระยอง (ตามขอ 2) การวางและจัดทำผังเมืองรวม
บริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยองฉบับใหม (ตามขอ 3) และการ
ปรับระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ (ตามขอ 4) รัฐบาลควรชะลอการขยายและ
การกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมใหมในพืน้ ทีม่ าบตาพุดและบานฉาง โดยหนวย
งานรัฐที่เกี่ยวของเชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ควรพิจารณาไมใหการอนุมตั ิ อนุญาต หรือ
ยังไมใหความเห็นชอบในการขยายโรงงานอุตสาหกรรมไวกอ น โดยจะตองวาง
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แนวทางและกระบวนการตัดสินใจในการใหอนุมัติ/อนุญาต/ใหความเห็นชอบ
เสียใหม ใหเปนไปตามมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่ง
จะตองมี ก) การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ข) การรับฟง
ความคิดเห็นของผมู สี ว นเกีย่ วของ และ ค) การใหความคิดเห็นขององคกรอิสระ
ดานสิง่ แวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ กอนการดำเนินการ ทัง้ นี้ การ
ประเมินผลกระทบทางสิง่ แวดลอมและสุขภาพจะตองเปนกระบวนการทีโ่ ปรงใส
และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสว นรวมอยางแทจริง อยางนอยทีส่ ดุ ในการ
กำหนดประเด็นการศึกษา (Public scoping) การมีสว นศึกษาและเสนอรายงาน
การประเมินผลกระทบของตนเองประกอบการพิจารณา และในการทบทวนราง
รายงาน (Public review) กอนทีจ่ ะมีการใหความเห็นชอบตอรางรายงานดังกลาว
7. คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ควรเสนอและสนับสนุนใหหนวยงาน
ของรัฐทีเ่ กีย่ วของเชน การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมโรค กรมอนามัย รวมกันดำเนินการเปดเผยขอมูลผลกระทบทาง
สุขภาพจากอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในพืน้ ทีม่ าบตาพุดและอำเภอ
บานฉาง เชน รางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม การประเมิน
ศักยภาพการรองรับมลพิษ รายงานการวิเคราะหความเสีย่ งจากอันตรายทีอ่ าจ
เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ทำเนียบการปลดปลอยและเคลื่อนยาย
มลพิษ แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนตน รวมถึงตองเผยแพรวิธี
ปองกันผลกระทบและวิธีการสรางเสริมสุขภาพในภาวะมลพิษใหประชาชน
ทราบอยางทั่วถึง โดยเร็ว และตอเนื่อง ทั้งนี้ โดยใหสำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ และกรมสงเสริมคุณภาพสิง่ แวดลอม เปนผปู ระสานงานกัน เพือ่
ใหเปนไปตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550
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8. คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ควรเสนอแนะใหหนวยงานของรัฐที่
เกีย่ วของ ไดแก การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ และ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำแผนและกฎการปฏิบตั กิ าร (Rules of
Engagement) สำหรับปองกันและบรรเทาอุบัติภัยจากอุตสาหกรรม โดยมี
การเปดเผยขอมูลความเสี่ยงของสารเคมีตางๆ ที่ใชในอุตสาหกรรมในแตละ
พืน้ ทีใ่ หประชาชนรับรแู ละเขาใจ และตองใหความสำคัญกับการมีสว นรวมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สหภาพแรงงานหรือองคกรของพนักงาน องคกร
สาธารณกุศล และประชาชนในพืน้ ที่ ในการจัดทำแผนปองกันและบรรเทาอุบตั ภิ ยั
สารเคมีระดับจังหวัด ตามมาตรา 16 และมาตรา 17 ของพระราชบัญญัตปิ อ งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และการมีสว นรวมในการฝกซอมปฏิบตั กิ าร
ตามแผนฯ และกฎการปฏิบตั กิ ารอยางทัว่ ถึงและสม่ำเสมอ เนือ่ งจากในปจจุบนั
ประชาชนในพื้นที่จำนวนมากยังไมมีโอกาสในการเขารวมกำหนดแผนและ
ฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาอุบัติภัย
9. เนือ่ งจากในปจจุบนั ไมมกี ลไกใดๆ ทีเ่ ปนอิสระ และมีบทบาทหนาทีเ่ ฉพาะ
สำหรับติดตามตรวจสอบผลของการแกไขปญหาผลกระทบจากอุตสาหกรรม
และจัดการความขัดแยงดวยสันติวธิ ี ดังนัน้ คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติจงึ
ควรสนับสนุนใหมกี ารศึกษาและแสวงหาแนวทางในการจัดตัง้ กลไกผตู รวจการ
สำหรับการปองกันและแกไขผลกระทบทางสุขภาพ โดยเปนองคกรกลาง หรือ
เปนองคกรกึ่งตุลาการ ที่ไดรับการยอมรับจากทั้ง 5 ภาคสวน ไดแก ภาครัฐ
ภาคองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชา
สังคม และเปนองคกรที่มีความเปนอิสระ ทำหนาที่วิเคราะห ตรวจสอบ และ
เปดเผยขอมูลกับประชาชน มีอำนาจตรวจสอบและถวงดุลหนวยงานตางๆ ของ
ภาครัฐทีร่ บั ผิดชอบแกไขปญหาผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมถึง
ใหขอเสนอแนะตอรัฐบาลและหนวยงานตางๆ ทั้งนี้ เพื่อใหการแกไขปญหามี
ประสิทธิภาพ ทันทวงที และครอบคลุมทุกประเด็นปญหา เพื่อสนับสนุนการ
จัดการความขัดแยงดวยสันติวธิ ี โดยควรผนวกเขาไวเปนสวนหนึง่ ในการปรับปรุง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
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10. ในการปองกันและแกไขปญหาทางสังคม โดยเฉพาะปญหาเด็กและ
เยาวชน หนวยงานทีเ่ กีย่ วของเชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข จำเปน
ตองดำเนินการรวมกับหนวยงานในพืน้ ที่ ทัง้ จังหวัดระยอง องคกรปกครองสวน
ทองถิน่ และองคกรภาคประชาสังคม เพือ่ จัดใหมี
10.1 ระบบเครือขายเฝาระวังเด็กและเยาวชนกลมุ พิเศษ (เชน เด็กขามชาติ
เด็กเรรอน เด็กที่ติดเชื้อเอดส เด็กในสถานพินิจฯ และเด็กแคมป
เปนตน) และระบบการเฝาระวังสือ่ ทีเ่ ปนพิษภัยตอเด็กและเยาวชน
10.2 กลไกสนับสนุนการลงทุนในการพัฒนาพื้นที่ดีและกิจกรรมของเด็ก
และเยาวชน เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
วิทยาการที่เหมาะสม และความรักถิ่นฐานของเด็กและเยาวชนใน
จังหวัดระยอง
10.3 การสนับสนุนใหเกิดการลงทุนทางสังคม ทัง้ การลงทุนทางการศึกษา
สุขภาพ สวัสดิการ และวัฒนธรรม โดยจะตองมีการปรับปรุงระบบ
และมาตรการทางการคลังเพือ่ ใหรองรับการเพิม่ การลงทุนทางสังคม
และ
10.4 การฟ น ฟู วั ฒ นธรรมและภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น นำวั ฒ นธรรมและ
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ มาใชเปนแนวทางหลักในการพัฒนาจังหวัดระยอง
ทัง้ นี้ ตามวิสยั ทัศนในการพัฒนาของชาวจังหวัดระยอง
11. เพื่อใหแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองมีความโปรงใสและมีความ
รับผิดชอบตอสังคม สำนักงานคณะกรรมสุขภาพแหงชาติจงึ ควรสนับสนุนใหมี
การจัดตัง้ ศูนยขอ มูลสิง่ แวดลอมและสุขภาพของภาคประชาชน และมีการจัดทำ
รายงานประจำปเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพของประชาชนจังหวัด
ระยองเปนประจำทุกป โดยใหภาคประชาชนเขามามีสว นรวมอยางเต็มที่ รวมถึง
นำขอมูลและขอเสนอแนะในรายงานดังกลาวมาใชในกระบวนการจัดทำแผน
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ยุทธศาสตรจงั หวัดและกลมุ จังหวัด ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
12. ใหหนวยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วของเชน การประปาสวนภูมภิ าค กระทรวง
สาธารณสุข ประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อจัดใหมีบริการ
ทางสั ง คม ซึ่ ง เป น ความจำเป น ขั้ น พื้ น ฐานให กั บ ประชาชนอย า งเพี ย งพอ
โดยเฉพาะอยางยิง่ ระบบบริการทางสาธารณสุขทีเ่ กีย่ วของกับอนามัยสิง่ แวดลอม
อาชีวอนามัย และระบบน้ำประปาในชุมชนมาบตาพุด เพือ่ ไมใหเปนภาระและ
เปนความเสีย่ งทางสุขภาพแกประชาชนผไู ดรบั ผลกระทบ โดยเฉพาะประชาชน
ทีไ่ ดรบั มลพิษและความเจ็บปวยทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการไดรบั มลพิษ และประชาชน
ทีไ่ มสามารถใชน้ำฝนและน้ำจากบอน้ำตืน้ ในการอุปโภคและบริโภคได เนือ่ งจาก
การปนเปอ นของโลหะหนัก
13. ในการดำเนินการตามขอเสนอแนะเชิงนโยบายตางๆ ขางตนจำเปน
ตองดำเนินการโดยผานกระบวนการตัดสินใจที่โปรงใสและมีสวนรวม ดังนั้น
จึงจำเปนที่จะตองพัฒนาหลักการหรือกรอบแนวทางของกระบวนการตัดสินใจ
ทีโ่ ปรงใส มีสว นรวม และมีธรรมาภิบาล เชน การตัดสินใจทีเ่ กีย่ วของจะตองมี
การแจงกรอบเวลาและทางเลือกในการตัดสินใจใหสาธารณชนทราบลวงหนา
ตองมีชองทางใหประชาชนเสนอความเห็นตอรางการตัดสินใจและตองมีการ
ตอบขอความเห็นดังกลาว ตองมีการบันทึกและนำเสนอเหตุผลในการตัดสินใจ
เพื่อใหสาธารณชนทราบอยางชัดเจน เปนตน และกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนตองมีสว นรวมตัง้ แตเริม่ ตนจนถึงกระบวนการตัดสินใจในขัน้ สุดทาย
14. สิ่งที่สำคัญภายหลังจากการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น และ
การนำเสนอขอเสนอแนะทางนโยบายคือ การพัฒนากระบวนการเรียนรรู ว มกัน
ของสังคมอยางตอเนื่อง โดยคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติควรสนับสนุนให
ภาคประชาสังคมในจังหวัดระยอง
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14.1 ติดตามความเคลื่อนไหวทางนโยบายที่เกี่ยวของอยางใกลชิด และ
เขาไปมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายในทุกโอกาสและทุกชอง
ทางทีเ่ ปนไปได รวมถึงการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพดาน
ตางๆ โดยผานกระบวนการมีสว นรวมของประชาชนและภาควิชาการ
ในพืน้ ที่
14.2 ใชกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ เปนกลไกในการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอยางตอเนื่อง ตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550
14.3 สนับสนุนการพัฒนาองคความรูและขีดความสามารถที่จำเปนตอ
การดูแลปญหาผลกระทบทางสิง่ แวดลอมและสุขภาพ เชน การควบ
คุมและตรวจสอบมลพิษ การเฝาระวังทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
โดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน
14.4 จัดใหมกี ระบวนการเรียนรรู ว มกันอยางตอเนือ่ ง โดยขณะนีเ้ ครือขาย
ประชาชนภาคตะวันออกเตรียมจัดตัง้ "มหาวิทยาลัยมาบตาพุด" เพือ่
จั ด ระบบการเรี ย นรู แ ละการศึ ก ษาสำหรั บ ภาคประชาชนอย า ง
ตอเนือ่ ง นอกจากนี้ ยังควรพิจารณาจัดตัง้ "พิพธิ ภัณฑมลพิษและโรค
จากการพัฒนา" เพื่อเปนแหลงศึกษาเรียนรูสำหรับประชาชนทั่วไป
ตอไป
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เชือ้ ไฟแหงความหวัง
ของชาวระยอง

พื้นที่มาบตาพุดตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ หลังจาก
ถูกกำหนดใหเปนพื้นที่เปาหมายของโครงการอิสเทิรนซีบอรดระยะที่ 1 ตั้งแต
ป 2525-2537 พืน้ ทีม่ าบตาพุด จังหวัดระยอง และแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เปน
จุดที่มีการพัฒนาทาเรือน้ำลึกขนาดใหญ มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมขนาด
ใหญรองรับอุตสาหกรรมทีท่ นั สมัย โดยเนนประเภทอุตสาหกรรมทีใ่ ชประโยชน
จากกาซธรรมชาติที่คนพบในอาวไทย
การเกิดขึ้นของนิคมอุตสาหกรรมแมจะทำใหตัวเลขเศรษฐกิจเติบโตขึ้น
อยางรวดเร็ว แตก็สรางผลกระทบดานลบอยางมาก โดยเฉพาะปญหาดาน
มลพิษทีเ่ กิดขึน้ ในกรณีครูและนักเรียน โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารพากัน
ลมปวย จนทำใหตอ งมีการประกาศยายโรงเรียนเพือ่ หนีมลพิษ ซึง่ ปจจุบนั ปญหา
ดังกลาวยังไมทุเลาลงเมื่อมีผลการศึกษาระบุวาในพื้นที่มีสารประกอบอินทรีย
ระเหยงาย (Volatile Organic Compounds - VOCs) ในระดับสูงและตัวเลข
แสดงแนวโนมการเจ็บปวยของประชาชนโดยเฉพาะโรคมะเร็งอยูในระดับสูง
เชนเดียวกัน นอกจากนั้นยังมีปญหาอื่นๆ อีกมากมาย เชน ปญหาสังคม
การบุกรุกปาชายเลน การพังทลายของชายฝง ฯลฯ
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ในชวงป พ.ศ. 2550 "มาบตาพุด" ไดรบั ความสนใจจากสังคมอีกครัง้ เมือ่
เอกชนเดินหนาโครงการปโตรเคมี ระยะที่ 3 โดยมีพื้นที่มาบตาพุดเปนพื้นที่
เปาหมาย พรอมกับทีม่ คี วามเคลือ่ นไหวจากภาคประชาชนและนักวิจยั ใหมกี าร
ประกาศพื้นที่มาบตาพุดเปนเขตควบคุมมลพิษ นอกจากนั้นยังมีเหตุการณที่
สำคัญทีท่ ำใหมาบตาพุดเปนทีส่ นใจ คือ การทีป่ ระชาชนรวมสองหมืน่ คนรวมตัว
กันคัดคานการกอสรางโรงไฟฟาพลังถานหินในเขตประกอบการอุตสาหกรรม
บริษทั ไออารพซี ี จำกัดมหาชน ในเครือ ปตท. (ชือ่ เดิม ทีพไี อ) จนทำใหบริษทั
ตองประกาศยุติโครงการดังกลาว
ความพยายามของประชาชนผเู ดือดรอนทีต่ อ งการใหมกี ารแกปญ
 หา โดย
ยื่นหนังสือถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนการสงมอบขอมูลผูปวยใน 25
ชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมใหกบั กระทรวงสาธารณสุข การยืน่ หนังสือถึงปลัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหพิจารณาจัดการกับเจาหนาที่
ที่ละเลยการควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม การยื่นหนังสือถึงสำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงานใหทบทวนการเปดประมูลโรงไฟฟาขนาดใหญ การยืน่ หนังสือ
ถึงสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหระงับ
การพิ จ ารณารายงานผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม การยื่ น หนั ง สื อ ถึ ง สำนั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เพื่อใหยุติการพัฒนาเศรษฐกิจที่ละเมิด
สิทธิประชาชน และการยืน่ หนังสือขอใชสทิ ธิตาม พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ การ
ยืน่ หนังสือตอการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและผวู า ราชการจังหวัด รวม
ถึงกระบวนการเคลือ่ นไหวตามทองถนน และกิจกรรมการเรียนรทู ไี่ ดกระทำอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งลวนแตแสดงใหเห็นวาพวกเขาไมไดยอทอที่จะเขาหาทุกชองทาง
ทีเ่ ห็นวาจะนำไปสกู ารแกไขปญหา
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ความหวังในการสรางพื้นที่ของประชาชน
อุปสรรคประการหนึง่ ในการเคลือ่ นไหวทีผ่ า นมาของภาคประชาชน คือการ
ถูกกลาวหาวาขาดความเปนกลาง การไมมสี ถานภาพทางสังคมรองรับ การโดน
กลาวหาวาเปนเอ็นจีโอ ซึ่งเปนที่รังเกียจของหนวยงานภาครัฐ รวมถึงตั้งขอหา
วาเปนการเขามาไปเพือ่ ทำลายเศรษฐกิจ เมือ่ พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติมผี ลบังคับ
ใชในป 2550 เครือขายประชาชนภาคตะวันออกจึงมีการยื่นหนังสือเพื่อขอใช
สิทธิตาม พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ ดวยความเชือ่ ทีว่ า การใชกลไกทีภ่ าครัฐจัดตัง้
ขึ้นจะสรางความชอบธรรมทางสังคมใหมากขึ้นและเปนอีกชองทางหนึ่งที่เสริม
การเคลือ่ นไหวใหไปสเู ปาหมายได
ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ ไดเปดโอกาสใหมกี ระบวนการสมัชชาสุขภาพ
ซึ่งหมายถึงกระบวนการที่ใหประชาชนและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของไดรวม
แลกเปลี่ยนองคความรูและเรียนรูอยางสมานฉันท เพื่อนำไปสูการเสนอแนะ
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให
มีการประชุมอยางเปนระบบและมีสวนรวม ทั้งนี้เนื้อความตามมาตรา 40 ได
กลาวถึงการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
หรือสนับสนุนใหประชาชนรวมตัวกันเพื่อจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือ
สมั ช ชาสุ ข ภาพเฉพาะประเด็ น ว า ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติกำหนด โดยในกรณีทสี่ มัชชาสุขภาพ มีขอ เสนอ
ใหหนวยงานรัฐนำไปปฏิบตั หิ รือนำไปพิจารณาประกอบในการกำหนดนโยบาย
สาธารณะเพือ่ สุขภาพ ใหเสนอตอคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เพือ่ พิจารณา
ดำเนินการใหบรรลุผลตามควรแกกรณีตอไป นอกจากนี้ยังมีมาตราอื่นๆ ใน
พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ ที่เปนชองทางในการผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพไมวา จะเปน มาตรา 5, มาตรา 10 และมาตรา 11 เปนตน
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ทางเลือกในการพัฒนากับศักยภาพเมืองระยอง
ในอดีตจังหวัดระยองเปนทีร่ จู กั กันดีในฐานะแหลงผลิตผลไมชอื่ ดัง อาหาร
ทะเล กะป ตลอดจนเปนแหลงทองเทีย่ วทางทะเลอันสวยงาม แตปจ จุบนั เหลือ
เพียงแหลงทองเที่ยวนอกชายฝงอยางเกาะเสม็ด หมูเกาะมันนอกมันใน ที่ยัง
คงขึน้ ชือ่ อยู สวนชายหาดทีอ่ ยบู นชายฝง ไดลดความนิยมไปอยางมาก จุดแข็ง
ดานอืน่ ๆ ก็ลดทอนและลบเลือนหายไปหลังจากรัฐบาลมงุ พัฒนาระยองในฐานะ
ฐานของอุตสาหกรรมหนักหลายประเภท
เครือขายประชาชนภาคตะวันออกเห็นวา ศักยภาพทีเ่ คยถูกมองขามและ
ถูกทำลายลงไปอยางมากในชวงทีผ่ า นมาควรจะไดรบั การรือ้ ฟน คืนมา และเปน
ประเด็นที่ทางเครือขายไดนำเสนอควบคูไปกับปญหาเรื่องมลพิษ ซึ่งไดแก
ศักยภาพดานเกษตรกรรมโดยเฉพาะเรื่องผลไมยังคงมีฐานอันแข็งแรง รวมถึง
แหลงทองเที่ยวที่หลากหลายและตั้งอยูใกลเมืองหลวง ทั้งหมดคือจุดเดนที่
สามารถพัฒนาขึ้นมารองรับคนเมืองที่ออกจากกรุงเทพฯ เพื่อแสวงหาแหลง
พักผอนในวันหยุดสุดสัปดาหได ทั้งยังเปนทางเลือกในการพัฒนาเศรษฐกิจที่
ไมตอ งมีการลงทุนขนาดใหญและกอใหเกิดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมากจนเกินไป นอกจากนั้นยังมีกลุมตางๆ ในระยองอีกมาก เชน
กลมุ อนุรกั ษปา ชายเลนปากน้ำประแสร, กลมุ รักเขาชะเมา, กลมุ เยาวชนสายลม
แสงแดด, โครงการพัฒนาเมืองนาอยดู ว ยความรวมมือของชุมชน เทศบาลตำบล
เมืองแกลง, กลมุ เกษตรพึง่ ตนเองและการแพทยพนื้ บาน อำเภอวังจันทร, และ
กลุมอนุรักษเมืองเกาถนนยมจินดา ซึ่งทั้งหมดนี้ลวนเปนตัวอยางของกลุมที่มี
ศักยภาพ รวมถึงเปนทางเลือกในการทีจ่ ะพัฒนาระยองตอไป
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