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รายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื้นที่ใกลเคียง
เลมนี้เปนโครงการหนึ่งภายใตการสนับสนุนของแผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบ
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และเปนสวนหนึ่งของแผนงานเพื่อ
มุงไปสูการปฏิรูประบบสาธารณสุขในอนาคต
การศึกษานี้เปนการศึกษาแบบยอนหลังและทบทวนผลที่เกิดขึ้น (Retrospective Study) ในมิติของ
สุ ข ภาพ สิ่ ง แวดล อ ม เศรษฐกิ จ และสั ง คม ที่ เ ป น ผลกระทบทั้ ง ทางตรงและทางอ อ มจากการดํ า เนิ น นโยบาย
สาธารณะของรัฐบาลในโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกที่เริ่มขึ้นเมื่อตนทศวรรษ 2520 โครงการนี้ได
กําหนดใหพื้นที่มาบตาพุดเปนเขตพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก สําหรับการลงทุนอุตสาหกรรมปโตรเคมี การกลั่น
น้ํามันและการแยกกาซธรรมชาติ อุตสาหกรรมเหล็ก และอื่น ๆ โดยมีการวางแผนพัฒนาพื้นที่ระยะยาวเปน 50 ป
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่นี่เริ่มตนดวยความหวังและความฝนที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหรุงเรือง
เพื่อพลิกเปลี่ยนประเทศไทยใหกลายเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม โดยเฉพาะหลังจากที่มีการคนพบกาซธรรมชาติ
ในอาวไทยและมีการวางทอกาซครั้งแรกขึ้นที่นี่ จากนั้นมาบตาพุดก็กลายเปนที่กลาวขานภายใตการสรางภาพของ
รั ฐ บาลว า ที่ นี่ คื อ เขตอุ ต สาหกรรมที่ ทั น สมั ย ที่ สุ ด แห ง หนึ่ ง ประชาชนได รั บ การบอกเล า พร อ มคํ า มั่ น ว า นิ ค ม
อุตสาหกรรมแหงนี้จะมีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและการควบคุมมลพิษที่ดีเยี่ยม ไมตองหวงกังวลกับปญหา
มลพิษ
ทวาเพียงสองทศวรรษของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การสะสมตัวของมลพิษและปญหาสิ่งแวดลอม
อื่น ๆ รวมถึงโรคแปลกใหมไดทยอยสําแดงตนออกมาอยางไมหยุดยั้ง ซ้ํารายยังมีความเชื่อมโยงไปถึงผลการ
พัฒนาที่เกิดขึ้นอยางแยกจากกันไมออก โดยมีประชาชนผูไรเสียงกลายเปนผูรับผลกระทบเหลานี้อยางเต็มที่
ปจจุบันชาวมาบตาพุดเปนทุกขสาหัสกับมลพิษอากาศ โดยเฉพาะจากปญหากลิ่นเหม็นรุนแรง ขณะที่จังหวัด
ระยองไดชื่อวามีอัตราผูปวยโรคทางเดินระบบหายใจสูงสุด และเปนที่รูกันวาจังหวัดนี้มีอัตราผูติดเชื่อเอชไอวีและ
ผูเสียชีวิตดวยโรคเอดสมากที่สุด รวมทั้งมีผูเจ็บปวยดานสุขภาพจิตและอัตราการฆาตัวตายสูงอยางไมนาเชื่อ
เชนเดียวกับที่มีจํานวนอุบัติภัยดานอุตสาหกรรมและอุบัติเหตุบนทองถนนพุงสูงขึ้นมากเนื่องจากการใชสารเคมี
จํานวนมหาศาลและการขนสงภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติและการ
ผลิตภาคชนบท โดยเฉพาะดานเกษตรกรรมและประมง ก็เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทั้งในแงของการใชประโยชน
และคุณภาพ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงเหลานี้ลวนมีผลเกี่ยวโยงไปถึงความพลิกผันที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตและความผาสุก
ของปจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชนในพื้นที่นี้
นอกจากนี้ในสวนของการวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น ผูวิจัยไดใชกรอบการวิเคราะหขององคการอนามัย
โลกที่เรียกวา DPSEEA Model อันเปนแนวการวิเคราะหและการอธิบายถึงสาเหตุหรือปจจัยที่กอใหเกิดผลกระทบ
สภาวะที่เกิดขึ้น ความเสี่ยงตอปญหา ลักษณะของผลกระทบ และปฏิบัติการเมื่อเกิดปญหาแลว โดยเชื่อมโยงให
เห็นตั้งแตระดับนโยบายถึงระดับของปจเจกบุคคลและชุมชน รวมถึงการใชกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ
ข

เขามาเสริมการวิเคราะหและอธิบายเพิ่มเติม ในทายสุดเปนการเสนอแนวทางการลดผลกระทบทางสุขภาพระดับ
ตาง ๆ เพื่อเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายจากการศึกษาครั้งนี้
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Abstract
The Health Impact Assessment of Map Ta Phud Industrial Development and Its
Vicinity is a retrospective case study and successfully carried out with support of the
Research and Development Program on Healthy Public Policy and Health Impact Assessment
(HPP-HIA) under the Health Systems Research Institute. The study is also done in response
to the Program’s approaches towards the health systems reform.
Industrialization of Map Ta Phud has been carried out based on the policy to promote
the Eastern Seaboard program since early 1980’s. Map Ta Phud is assigned to serve heavy
industries of petrochemical, oil and gas refinement, iron and steel for the period of 50 years.
Industrialization here stemmed from hopes and dreams that economic propensities were being
brought to the country, and that it would uplift Thailand to the status of a Newly
Industrialized Country, in particular promising exploitation of natural gas. Map Ta Phud
was touted as the most modern industrial estate in the making. Public was promised that with
its high standard of management and control, there would be no pollution problems.
However, in the last two decades, accumulated pollution and environmental problems
as well as mysterious diseases have begun to emerge as very much linked to each other, and
hugely affected small people in the area. At present Map Ta Phud People suffer hard the air
pollution especially the bad smell while Rayong province boasts the highest number of
patients suffering from respiratory diseases. The province is also known as having one of the
most highest numbers of AIDS infected people and AIDS-related deaths as well as a great
number of mentally ill patients and commit suicide cases. Similarly, the number of industrial
incidents and accidents on roads is dramatic due to rapidly increasing chemical use and
transports. Drastic changes in the exploitation and quality of natural resources and production
of rural sector are obviously akin to the uprooting of the way of life of individuals, families
and communities which directly affects to their livelihood.
This study, therefore, put on exploring impacts at Map Ta Phud in various forms, in
particular through the issue of “health” under a much broader definition than the conventional
one. According to the essence of the drafted National Health Act, “health” is defined as the
state of human integrated well-being in four aspects of physical, mental, social and spiritual
health. Consequently, the outcomes revealed in this paper are rather vogue and pioneering,
as there has been none of such study on industrialization with this particular focus.
In addition, this paper also applies the WHO’s health and environment analytical
framework (or DPSEEA model) to analyze the causes and effects of industrial development
at Map Ta Phud. The framework divides the analytical process into five levels of Driving
force, Pressure, State, Exposure, Effects and Actions. Based on the process, each specific
development programs will be recognized as the driving force of the overall potential health
impacts and risks. This driving force can lead to increasing in environmental and social
pressures. Such pressures might cause drastic changes in the state of environmental and social
quality, after which it leads to exposure to the industrial pollution and social problems and
finally ends up with various forms of health effects.
Apart from the WHO’s model, the conceptual framework of healthy public policy
process is also partially applied in responding to some complicated aspects of the existing
problems as well as to propose proactive approaches at different levels to improve those
health effects.
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บทที่ 1
เกริ่นกล่าวถึงการศึกษา
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
โครงการศึกษาวิจัย และรายงาน เรื่อง “การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง ” ฉบับ นี้เป็นส่วนหนึ่ง ของ “แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ” โครงการนี้เป็นการริเริ่มและความพยายาม
ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ในอันที่จะแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมที่จะนามาตรการการศึกษา
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพมาใช้ในสังคมไทย เพื่อสร้างกระบวนการที่จะให้ข้อมูลหลักฐานในด้านสุขภาพและ
เพิ่มน้าหนักหรือให้ความสาคัญกับมิติสุขภาพในกระบวนการตัดสินใจในการกาหนดนโยบายสาธารณะ
โดยเฉพาะนโยบายด้านการลงทุนหรือการดาเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือสร้าง
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ตลอดจนสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ระบบชุมชน
และโครงสร้างสังคม ซึ่งถึงที่สุดแล้วก็คือการกระทบถึง “สุขภาวะ” หรือสภาวะอันเป็นปกติสุขตามความหมายใน
เชิงกว้างของคาว่า “สุขภาพ” นั่นเอง
เพื่อที่จะพัฒนาแนวทางและกาหนดวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในอนาคตให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพการณ์ความเป็นจริงของสังคมไทย วิธีการหนึ่งที่กระทาได้ก็คือการศึกษาย้อนหลังและ
ทบทวน (Retrospective Study) ถึงผลกระทบทางสุขภาพในมิติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแล้วจากโครงการพัฒนาและการ
ดาเนินนโยบายของรัฐในหลาย ๆ ด้านที่ผ่านมา วิธีการศึกษาแบบนี้เท่ากับเป็นการมองตั้งต้นจากผลที่เกิดขึ้น ณ
ปัจจุบันย้อนไปสู่แบบแผนการดาเนินโครงการที่ผ่าน ๆ มา รวมถึงรูปแบบการรับมือหรือการแก้ปัญหา จากนั้น
พิจารณาถึงความเชื่อมโยงระหว่างกันและสภาพแห่งการเป็นเหตุ ปัจจัย และผลพวง เพื่อที่ในที่สุดจะสามารถ
มองเห็นทั้งข้อดีและข้อเสียของมาตรการที่มีการดาเนินการมาแล้ว ขณะเดียวกันก็จะสะท้อนถึงการดาเนินการที่
อาจยังขาดอยู่หรือถูกละเลยไป
ตลอดช่วงระยะกว่า 40 ปีแห่งการเร่งรัดพัฒนาประเทศ โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือ
อีสต์เทิร์นซีบอร์ดนับได้ว่าเป็นโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด เป็นโครงการแรก ๆ ที่มีการวางแผนอย่าง
รอบด้านในหลายระดับ ตลอดจนมีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ อย่าง
กว้างขวาง ดังนั้นโครงการนี้จึงเป็นต้นแบบของการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่กล่าวขวัญถึง
อย่างไรก็ตาม ในอีกทางหนึ่ง ปัญหาและผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะที่ปะทุขึ้นอย่างเด่นชัด
และต่อเนื่องในช่วงทศวรรษหลังนี้ก็กลายเป็นตัวอย่างที่ได้รับการกล่าวขานอย่างมากเช่นเดียวกัน กระทั่งกรณีของ
มลพิษที่มาบตาพุดอันเป็นหนึ่งในพื้นที่หัวใจสาคัญของการพัฒนาในโครงการนี้มีภาพลักษณ์เสมือนเป็นตัวแทน
ผลร้ายของการพัฒนาอุตสาหกรรมไปแล้ว จึงเป็นที่ชัดเจนว่า การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาที่มาบตาพุดควบคู่ไป
กับผลกระทบที่เกิดขึ้นย่อมจะมีความจาเป็นอย่างมาก
สาหรับการศึกษานี้มุ่งที่จะศึกษาผลกระทบในด้านของสุขภาพ ที่เน้น ไปที่ ระดับบุคคลและชุมชน โดยใช้
มุมมองด้านสุขภาพ ตามคานิยามภายใต้ กรอบแนวคิดเรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพ 1 ที่ถือว่า “สุขภาพ” หรือ “สุข
1

ดูรายละเอียดในบทที่ 6

1

ภาวะ” หมายถึง ภาวะที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ และพยายาม
ปรับปรุงกลไกและการคุ้มครองสุขภาพของคนไทยให้ครอบคลุมมากขึ้นคือ ตั้งแต่เกิดจนตาย และไม่ได้คุ้มครอง
เฉพาะในส่วนของภาคสาธารณสุขเท่านั้น แต่รวมไปถึงการคุมคามสิทธิและสุขภาพของประชาชนจากการ
ดาเนินการในภาคอื่น ๆ หรือสาขาอื่น ๆ เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรม การเกษตร เมือง หรือระบบขนส่ง เป็นต้น
โดยพยายามนาหลักการต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญมาแปรเป็นกลไกการคุ้มครองสุขภาพของคนไทยดังกล่าว
บทบาทหน้าที่สาคัญของงานศึกษาแบบย้อนหลังชิ้นนี้ ด้านหนึ่งจึงอยู่ที่การพยายามรวบรวมประมวล
ปัญหา ข้อวิตกห่วงใย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนและชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
และพื้นที่ใกล้เคียงออกมาอย่างเป็นระบบและให้เห็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยเน้นมุมมองของผู้ประสบปัญหาเองเป็น
หลัก ในอีกด้านหนึ่ง การศึกษานี้จะทาหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนและชุมชน
ในพื้นที่ดังกล่าวโดยพิจารณาเชื่อมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ดาเนินการมายาวนานเกือบ 20 ปี ทั้งนี้เพื่อ
การประเมินเบื้องต้นถึงลักษณะของผลกระทบ ความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวเนื่องกับโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมถึงความพยายามในการจัดการคลี่คลายหรือแก้ไขปัญหา
นอกจากนั้นแล้ว ในตอนท้ายของการศึกษาจะได้ทดลองนาเสนอแนวทางการลดผลกระทบทางสุขภาพ
ในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับบุคคลและครัวเรือน ระดับชุมชน ระดับสถานประกอบการ ระดับ หน่วยงาน ราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และระดับรัฐบาล อันประกอบไปด้วยมิติที่ครอบคลุมทั้งทางปฏิบัติและนโยบาย ปิด
ท้ายด้วยการนาเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยเฉพาะ
ประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับจากการศึกษานี้
อนึ่ง ในส่วนของการประมวลปัญหาในการศึกษานี้มุ่งให้น้าหนักสาคัญอยู่ที่การสะท้อนปัญหาหรือ
“ความทุกข์” ที่ตัวแทนชุมชนเผชิญอยู่จริง ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า สิ่งที่จะเป็นข้อค้นพบในการศึกษานี้จะมีลักษณะ
เป็นอัตวิสัยของความเป็นมนุษย์ เป็นความจริงที่มองผ่านการรับรู้ ความรู้สึก และประสบการณ์ของผู้เป็นตัวละคร
จริง ๆ ไม่ใช่การให้น้าหนักแก่ผลการตรวจวัดด้วยเครื่องมือหรือวิธีการเชิงเทคนิคต่าง ๆ อย่างไรก็ดี ข้อพิสูจน์หรือ
หลักฐานที่มีการเก็บหรือมีการศึกษาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ก็จะถูกใช้เป็นองค์ประกอบ เสริมจากการบอกเล่าของ
ชุมชนและใช้ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ด้วย
การดาเนินการศึกษาและวิธีการศึกษา
ด้วยเหตุที่การศึกษานี้มีฐานะเสมือนเป็นภาคที่ต่อเนื่องตามมาจากการศึกษาถึงผลกระทบทางสุขภาพ
จากโครงการพัฒนาของรัฐ : กรณีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และการวิเคราะห์ระบบประเมินผล
กระทบทางสุขภาพจากโครงการลงทุน การพัฒนาขนาดใหญ่ และนโยบายต่าง ๆ ที่ศึกษาไว้เป็นเบื้องต้นโดย
อาจารย์เดชรัต สุขกาเนิด โดยการศึกษานี้จะลงลึกขึ้นในแง่ของการศึกษาเชิงพื้นที่และการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ประชาชน ดังนั้นวิธีดาเนินการศึกษาเพื่อประมวลปัญหา ข้อวิตก และแนวทางการรับมือกับปัญหาจึงเน้นที่การลง
เก็บข้อมูลในพื้นที่และการสัมภาษณ์บุคคลและกลุ่มบุคคลในชุมชนที่เป็นเป้าหมายการศึกษาเป็นหลัก ส่วน
การศึกษาทางด้านเอกสารจะเป็นส่วนเสริมและทาหน้าที่เป็นองค์ประกอบทางด้านวิชาการที่จะช่วยทาให้ภาพของ
ปัญหามีความชัดเจนขึ้นในแง่ของภาพรวม ตลอดจนช่วยในการทาความเข้าใจปัญหาที่สะท้อนจากพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น
เท่านั้น
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แต่สาหรับเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นมาในเชิงแนวคิดและนโยบายของการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก อันเป็นแผนการพัฒนาระดับภูมิภาคที่ก่อให้เกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและเขต
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ตามมา การศึกษาเชิงเอกสารจะมีบทบาทหลัก และทั้งการศึกษาและการสัมภาษณ์ก็จะมี
บทบาทเท่าเทียมกันในส่วนของการทาความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติพื้นที่ วิถีชีวิตชุมชน ระบบสังคม วัฒนธรรมและ
ศาสนา ซึ่งมิติเหล่านี้ล้วนมีผลเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งจนมิอาจแยกออกจากการมีสุขภาวะทางกาย จิต
สังคม และจิตวิญญาณที่ดีของประชาชนได้
ในการศึกษาระดับพื้นที่ เนื่องจากผู้ศึกษาไม่ทราบถึงขอบเขตระยะใกล้ไกลของผลกระทบที่เกิดขึ้นว่า
ครอบคลุมถึงพื้นที่ไหนบ้าง และมีระดับรุนแรงแค่ไหน จึงได้กาหนดพื้นที่เป้าหมายในการศึกษาครอบคลุมชุมชนที่
อยู่ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย 25 ชุมชนที่กระจายอยู่รายรอบและอยู่ภายใน
รัศมีประมาณ 10 กิโลเมตรจากจุดที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
สาหรับรูปแบบวิธีการเก็บข้อมูลในเชิงพื้นที่นี้ นอกเหนือจากการสารวจพื้นที่และการสังเกตการณ์ เพื่อให้
ได้ข้อมูลโดยเฉพาะปัญหาและข้อห่วงใยของชุมชนที่ครอบคลุมทุกกลุ่มมากที่สุด ผู้ศึกษาจึงได้แบ่งกลุ่มประชากร
ออกเป็นกลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง กลุ่มนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนปัญหาและข้อห่วงใยของ
เยาวชน และกลุ่มพนักงานโรงงาน โดยเลือกใช้วิธีการศึกษาเป็น 3 ลักษณะ คือ
1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เป็นการพูดคุยและสัมภาษณ์ทั้งข้อมูลและข้อคิดเห็นใน
ประเด็นเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในด้านสุขภาพ สภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ วิถี
ชีวิต วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจทั่ว ๆ ไป ที่เชื่อว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง การสัมภาษณ์เชิงลึกนี้ได้ทากับบุคคลใน 2 กลุ่ม คือ
1.1 ผู้นาและตัวแทนชุมชน 25 ชุมชน รวมเป็นจานวน 31 คน เหตุผลที่เลือกสัมภาษณ์ผู้นาชุมชนเพราะ
ผู้นาส่วนมากมีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขและรับเรื่องราวการร้องทุกข์จากสมาชิกในชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ครอบคลุมพื้นที่ดูแลของแต่ละคน แต่ในบางกรณีผู้วิจัยเลือกสัมภาษณ์ผู้แทนชุมชนหรือผู้นาตาม
ธรรมชาติที่มีบทบาทสูงในการรณรงค์ต่อสู้แทนผู้ที่อยู่ในตาแหน่งผู้นาชุมชนที่มีบทบาทในเรื่องนี้น้อย
กว่า
1.2 บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 24 คน ในจานวนนี้ผู้วิจัยพยายามให้ครอบคลุมบุคคลจากทุกภาคไม่
ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการด้านสาธารณสุขจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เทศบาล ภาคเอกชน ผู้แทน
ศาสนา องค์กรประชาชน ครูและสื่อมวลชน เพื่อจะได้รับฟังทัศนะและข้อมูลจากหลายฝ่ายให้มาก
ที่สุด ทั้งหมดประกอบด้วย
- ตัวแทนกลุ่มประชาสังคมจังหวัดระยอง 2 คน
- เจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ 5 รูป
- ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1 คน
- ภาคธุรกิจท้องถิ่น 3 คน
- เทศบาลเมืองมาบตาพุด 3 คน
- หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 8 คน
- เจ้าหน้าที่โรงงาน 1 คน
- สื่อมวลชนท้องถิ่น 1 คน
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2. การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Focus groups) เป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
จานวนสองกลุ่ม โดยใช้วิธีการชวนคุยชวนคิดเพื่อสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมในการพูดคุยและให้มีความเป็น
ธรรมชาติมากที่สุด ทั้งสองกลุ่มประกอบด้วย
2.1 กลุ่ม ระดับชุมชน ผู้ศึกษาได้เลือกชุมชนกรอกยายชา ชุมชนริมทะเลด้านตะวันออกของนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นตัวแทนการศึกษาผลกระทบระดับชุมชน โดยมีชาวชุมชนทั้งหญิงและ
ชายเข้าร่วม 123 คน
2.2 กลุ่มเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารทั้งชายและหญิงรวม
จานวน 17 คน
3. การใช้แบบสอบถาม วิธีนี้ใช้กับพนักงานโรงงานจาก 4 บริษัท แบ่งเป็นโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด 2 แห่งได้แก่ บริษัทเหล็กก่อสร้างสยาม จากัด จานวน 19 คน, บริษัทไทยโอเลฟินส์ จากัด จานวน 35
คน และโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมทีพีไอ 2 แห่งได้แก่ บริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จากัด
(มหาชน) 15 คน และบริษัทไทยเอบีเอส จากัด 10 คน
ในส่วนของการพูดคุยและเก็บข้อมูลจากตัวแทน 25 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดนั้น ผู้ศึกษาได้
ใช้เครื่องมือช่วยเพื่อประกอบการพูดคุยคือ แผนที่ตั้งเทศบาลเมืองมาบตาพุด รวมทั้งสร้างสัญลักษณ์แทนปัญหา
ต่าง ๆ และสีที่แตกต่างแทนระดับความรุนแรงของปัญหาเป็นเครื่องมือประกอบด้วย ส่วนในการทา Focus group
ใช้วิธีการสร้างแผนที่ร่างกายชาย –หญิงเพื่อชี้จุดและบอกเล่าผลกระทบต่อร่างกายที่เกิดจากมลพิษเป็นเครื่องมือ
ประกอบเพื่อให้ชาวบ้านและเด็กนักเรียนนึกถึงรายละเอียดให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะในกรณีของชุมชนกรอกยาย
ชามีการชักชวนให้ผู้เข้าร่วมช่วยกันวาดแผนที่ชุมชนของตนเองพร้อมกับระบุปัญหาออกมาด้วย
ทางด้านการวิเคราะห์ผลกระทบทางสุขภาพจะยึดตามตาราง Definition and Dimension of Health
ของศ.นพ.เกษม วัฒนชัย และคณะ และแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบทางสุขภาพตาม DPSEEA Model ของ
องค์การอนามัยโลก
ระยะเวลาการศึกษา
โครงการศึกษาวิจัยนี้มีระยะเวลาดาเนินการทั้งหมด 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2544 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545
สาหรับการสารวจและรวบรวมข้อมูลระดับพื้นที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 - 4 มกราคม
พ.ศ. 2545 สาหรับแบบสอบถามพนักงานรวบรวมครบถ้วนในปลายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 โดยที่การศึกษา
และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้กระทาควบคู่ไปในช่วงเดียวกันกับ
การสารวจพื้นที่ด้วย
ข้อจากัดการศึกษา
ในการเก็บข้อมูลพื้นที่ เบื้องต้นทางผู้ศึกษาตั้งใจที่จะจัดให้มีการพูดคุยในส่วนของกลุ่มชุมชนในระดับ
ผู้นาพร้อมกันทั้ง 25 ชุมชน หรืออาจแบ่งกลุ่มอย่างน้อยไม่เกินครั้งละ 8 ชุมชน เพื่อการรับรู้สภาพปัญหาใน
ภาพรวมร่วมกันและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับระดับความรุนแรงของปัญหา แต่จากการจัดเวทีครั้งแรกทาให้พบว่า มี
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ความเป็นไปได้ยากเนื่องจากข้อจากัดเรื่องเวลาของผู้เข้าร่วม ดังนั้นจึงต้องปรับวิธีการศึกษามาเป็นการสัมภาษณ์
เชิงลึกรายชุมชนประกอบ
ขณะที่ในส่วนของการศึกษาพนักงานในบริษัทอุตสาหกรรมมีข้อจากัดในเรื่องเวลาของผู้เข้าร่วมเช่นกัน
ประกอบกับความยากลาบากในการเข้าสัมภาษณ์ ดังนั้นจึงใช้แบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายนี้
นอกจากข้อจากัดบางประการของการเก็บข้อมูลระดับพื้นที่แล้ว ในส่วนของการศึกษาข้อมูลเชิงเอกสารก็
ประสบปัญหาบางประการเช่นกัน ส่วนหนึ่งเนื่องเพราะความคิดที่ก่อรูปขึ้นมาอย่างจริงจังและนามาสู่การ
วางแผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเริ่มขึ้นเมื่อ พ .ศ.
2523 เวลาที่ผ่านไปร่วม 20 ปีเศษทาให้ข้อมูลกระจัดกระจายหรือยังไม่มีระบบข้อมูลรองรับในเวลานั้น หรือไม่มี
การศึกษาไว้ การติดตามค้นคว้าข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องอีกหลายอย่างจึงทาได้ยาก เช่น รายงานการศึกษา
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ข้อมูลสุขภาพของชุมชนในช่วงก่อนเกิดนิคม
อุตสาหกรรม เป็นต้น
ขณะเดียวกันก็มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงข้อมูลบางส่วนด้วย แม้ว่าปัจจุบันจะอาศัยพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. 2540 ได้ก็ตาม แต่ในภาวะความเป็นจริง การปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารก็ยังคงมีอยู่
แลไปข้างหน้า
ในภาพรวม การศึกษาชิ้นนี้ยังคงเป็นการศึกษาที่ค่อนข้างจะกว้าง โดยเฉพาะในด้านของสุขภาพมิติใหม่
ที่นับว่าเพิ่งจะตั้งต้น ในขณะที่ปัญหาผลกระทบจากการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนั้นเป็นปัญหาใหญ่
ซับซ้อน และได้สะสมตัวมาเป็นระยะเวลายาวนานไม่น้อย ดังนั้นการศึกษานี้จึงคงเป็นเพียงพื้นฐาน ส่วนการจะทา
ความเข้าใจต่อปัญหาในกรณีนี้ให้ถ่องแท้คงจะต้องดาเนินการในอีกหลายขั้นตอน ซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องที่จาเป็น
อย่างยิ่ง ไม่เฉพาะในส่วนของผลกระทบด้านสุขภาพ หากรวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม หรือแม้แต่
ผลตอบแทนที่แท้จริงทางเศรษฐกิจ
ผลจากการลงไปคลุกคลีกับเรื่องราวและปัญหายิ่งทาให้เห็นว่า สภาพความเป็นจริงกับสิ่งที่สาธารณะ
ได้รับรู้นั้นยังคงมีช่องว่างที่ห่างไกลกันอย่างมาก และการพยายามติดตามหรือหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นคงจะ
เกิดสัมฤทธิผลได้ยาก หากว่ายังไม่ได้ตั้งหลักหรือยืนอยู่บนฐานแห่งความเข้าใจและเท่าทันต่อสภาพการณ์ที่เป็น
จริงอย่างถ่องแท้ ทั้งนี้การศึกษาครั้งนี้ก็มีความมุ่งหวังว่า ข้อค้นพบเหล่านี้จะมีส่วนนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
ผลกระทบทางสุขภาพของประชาชน การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ ตลอดจนถึงการช่วยเหลือชุมชนที่
ได้รับผลกระทบในด้านอื่น ๆ
นอกจากนี้ ในท่ามกลางทิศทางการพัฒนาประเทศที่ยังคงมุ่งไปสู่เส้นทางอุตสาหกรรมเช่นเดิม การศึกษา
และประเมินผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกอย่างจริงจัง
ในหลาย ๆ มิติตามองค์ความรู้และวิชาการที่มีอยู่ ย่อมจะมีส่วนช่วยอย่างสาคัญในการวางแผนและกาหนด
มาตรการเชิงป้องกันสาหรับโครงการพัฒนาอื่น ๆ ที่จะติดตามมา ซึ่งจานวนไม่น้อยมีแนวทางในการใช้มาบตาพุด
เป็นต้นแบบของการพัฒนา
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บทที่ 2
โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
เริ่มจากความฝัน…
โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard Development Program) หรือที่เรียก
กันว่า “อีสเทิร์นซีบอร์ด ” มีจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อได้รับการบรรจุลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 – 2529) ภายหลังจากที่รัฐบาลไทย สมัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ดาริให้มี
การศึกษาเพื่อจัดทาแผนมาตั้งแต่ช่วงปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524)
โดยกาหนดพื้นที่การพัฒนาใน 3 จังหวัดใกล้กรุงเทพมหานคร คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
โครงการอีสเทิร์นซีบอร์ดเกิดขึ้นเพื่อสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในเรื่องการพัฒนาประเทศไปสู่
การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่และเรื่องการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจออกจากกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเป็นสาคัญ ดังนั้นจึงมีวัตถุประสงค์หลัก ๆ อยู่ 3 ประการด้วยกัน คือ (เสนาะ อูนากูล, 2531; น. 15-17,
สาวิตต์ โพธิวิหค, 2527; น. 2, ปาริชาต ลอตระกูล, 2530; น. 48) 1) ต้องสนับสนุนเรื่องการกระจายความเจริญ
ทางเศรษฐกิจออกไปสู่ภูมิภาคอย่างเป็นระบบให้ได้ ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาความแออัดและการกระจุกตัวรวมศูนย์
2) ต้องสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ และ 3) เป็นศูนย์กลางและเป็นประตูที่เปิดเชื่อมโยงการพัฒนาไปสู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สาคัญที่มีการวางไว้ก็คือ การเริ่มต้นด้วยการ
พัฒนาท่าเรือน้าลึก จากนั้นพัฒนาแหล่งอุตสาหกรรมให้ต่อเนื่องกับท่าเรือ พร้อม ๆ กับการพัฒนาเส้นทางการ
คมนาคมขนส่ง การติดต่อสื่อสาร และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงกับพื้นที่อื่น ๆ ในลักษณะที่เป็น
ประตูออกและประตูเข้า หรือที่เรียกว่า gate way (เสนาะ อูนากูล, 2531; น. 17) รวมทั้งการสร้างเมืองใหม่และ
บริการด้านสังคมต่าง ๆ ควบคู่ไปด้วย เพื่อ อานวยความสะดวกและเป็นแรงจูงใจให้แก่ครอบครัวนักลงทุนและ
ครอบครัวของผู้ใช้แรงงานที่จะอพยพโยกย้ายเข้ามา (ปาริชาต ลอตระกูล, 2530; น. 50)
สาหรับสาเหตุที่มีการเลือกพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออกให้ทาหน้าที่อันสาคัญยิ่งนี้ นอกเหนือจาก
เหตุผลด้านทาเลที่ตั้งที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ จนเกินไปแล้ว ยังมีองค์ประกอบที่เหมาะสมอีกหลายประการ ได้แก่
การมีสภาพภูมิประเทศที่เอื้ออานวยและสอดคล้องกับการพัฒนาตามแผนงาน ทั้งสาหรับการสร้างท่าเรือน้าลึก
ขนาดใหญ่และการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรม การมีโครงสร้างพื้นฐานหลักที่ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่แล้ว เช่น ถนน ระบบ
ไฟฟ้า แหล่งน้าจืด ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ สนามบินอู่ตะเภา ฯลฯ และที่สาคัญที่สุดก็คือการมีก๊าซธรรมชาติที่จะใช้
เป็นเชื้อเพลิงและวัตถุดิบสาหรับอุตสาหกรรม (สาวิตต์ โพธิวิหค, 2527; น. 1–2, ปาริชาต ลอตระกูล, 2530; น. 50)
เป็นที่ชัดเจนว่า ความคิดเกี่ยวกับโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ดนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกตกต่าและ
มีความผันผวนมาก อันส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเผชิญปัญหาหนักเช่นเดียวกัน รัฐบาลจึงตั้งความหวังเต็มที่ว่า
โครงการนี้จะช่วยกอบกู้ภาวะตกต่าทางเศรษฐกิจของประเทศได้ ด้วยการช่วยแก้ปัญหาหนี้สินต่างประเทศของ
รัฐบาลที่พอกพูนขึ้นเรื่อย ๆ ประหยัดเงินตราต่างประเทศที่เสียไปกับการนาเข้าสินค้า สร้างรายได้จากการส่งออก
ผลผลิต ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาคนว่างงาน (ไม่ระบุ, 2529; น. 12) ซึ่งกาลังเป็นภาวะวิกฤตที่รัฐบาลเผชิญ มีการ
คาดหมายกันว่า โครงการนี้จะสามารถสร้างงานใหม่เป็นจานวนมาก เฉพาะในระยะแรกก็จะจ้างงานใน
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ภาคอุตสาหกรรมได้กว่า 300,000 คนแล้ว ทั้งนี้โดยไม่รวมการจ้างงานในโครงการต่อเนื่องทางด้านพาณิชย์และ
บริการอื่น ๆ (สาวิตต์ โพธิวิหค, 2527; น. 8)
ดร. เสนาะ อูนากูล เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สภาพัฒน์) ในเวลานั้น ซึ่งเป็นนักวางแผนการพัฒนาคู่บุญของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ตลอด 8
ปีที่พลเอกเปรมปกครองประเทศและเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการริเริ่มและผลักดันโครงการนี้ วาดฝันไปไกลถึงว่า
ในที่สุดแล้วพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกจะเป็นแกนหลักการพัฒนาของประเทศ เป็น gateway สาหรับภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ทันสมัยที่สุดของโลก (เสนาะ อูนากูล, 2531; น. 16-19)
แบบแผนการพัฒนา
รัฐบาลโดยสภาพัฒน์ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา Coopers & Lybrand Associates ร่วมกับ บริษัท
Maunsell Consultants, บริษัท Sindhu Pulsirivong & Associates และบริษัท Huszar Brammah & Associates
เป็นผู้ศึกษา และจัดทาแผน หลักของการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยศึกษารายละเอียดการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ประชากร การศึกษา
สาธารณสุข ที่อยู่อาศัย การคมนาคม แหล่งน้า สาธารณูปโภค การพัฒนาเมือง การเงิน และสภาพแวดล้อม (การ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2530; น. 1)
กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้จัดทา รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) เสร็จและนาเสนอต่อ
สภาพัฒน์เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2524 และจัดทารายงานการศึกษาเสร็จในเดือนกันยายน ปีต่อมา
สาหรับ สาระสาคัญที่ปราก ฏในรายงานการศึกษา ของบริษัทที่ปรึกษา ได้ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของการ
ขยายตัวด้านอุตสาหกรรมการผลิต ว่าจะเป็นองค์ประกอบสาคัญในการเร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมและการ
พัฒนาชุมชนของพื้นที่บริเวณนี้ พร้อมกันนั้นก็ได้นาเสนอยุทธศาสตร์พื้นที่ทางเลือกเพื่อการพัฒนา (Alternative
Spatial Strategies) แก่รัฐบาล ประกอบด้วย (Coopers & Lybrand Associates, 1982)
1. การสร้างเมืองใหม่ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการพัฒนาการจ้างงาน ณ บริเวณมาบตาพุดหรือแหลมฉบัง
2. การสร้างเมืองใหม่ ณ บริเวณพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในสามเหลี่ยมความเติบโต (Growth Triangle) ซึ่งเป็น
พื้นที่ในอาณาเขตของเมืองระยอง ศรีราชา และสัตหีบ
3. การพัฒนาชุมชนเมืองแบบหลายศูนย์ที่ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการเติบโตของเมืองที่มีอยู่แล้วภายใน
สามเหลี่ยมของความเติบโต
กลุ่มบริษัท ที่ปรึกษาเสนอว่า การพัฒนาความเติบโตแบบหลายศูนย์ (Poly Necleated Growth) เป็น
ยุทธศาสตร์ ทางเลือกที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุด มีความเสี่ยงน้อยที่สุด โดยมีข้อสรุปในชั้นต้นว่า แผนงานพัฒนา
พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเติบโตแบบหลายศูนย์ ควบคู่กับการพัฒนาศูนย์กลางชุมชน
เมืองในอดีตจะช่วยการพัฒนาที่มีขอบเขตจากัดในบริเวณชลบุรี น่าจะเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดขอบข่ายการเติบโต
ได้อย่างจริงจังและรวดเร็ว
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รูปที่ 2.1 ภาพแสดง “ยุทธศาสตร์การเติบโต” ตามข้อเสนอของ Coopers & Lybrand Associates
ที่มา : Coopers & Lybrand Associates. 1981; p. 69

หมายเหตุ – ยุทธศาสตร์นี้เน้นการพัฒนาแบบหลายศูนย์และความเชื่อมโยง จากภาพจะเห็นว่าพื้นที่ของการ
เติบโตโดยตรง หรือ “สามเหลี่ยมการเติบโต ” อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งครอบคลุมเมืองหลักคือ ศรีราชา
พัทยา สัตหีบ และระยอง
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ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น ทาให้มีการระบุพื้นที่สาคัญที่มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม
และเป็นพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาตามโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ดไว้ ด้วยกัน 7 แห่ง ซึ่งทั้ง 7 แห่งนี้จะ
กระจุกตัวอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล โดยแบ่ง เป็นพื้นที่หลักและพื้นที่รอง ดัง นี้ (Coopers & Lybrand Associates,
1982)
พื้นที่หลักแบ่งเป็น 4 เขต คือ
1. ชลบุรี เหมาะสาหรับเป็นที่พักอาศัยของประชากรที่จะหลั่งไหลเข้ามา และเป็นแหล่งการศึกษา
2. ศรีราชา-แหลมฉบัง เหมาะสาหรับการพัฒนาเป็นท่าเรือน้าลึก และเขตอุตสาหกรรมเบา
3. พัทยา สาหรับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนานาชาติ เป็นศูนย์กลางการเงิน
4. ระยอง-มาบตาพุด เป็นพื้นที่ใหญ่ที่สุด เหมาะสาหรับเป็นที่ตั้งของกลุ่มอุตสาหกรรมหนักและ
อุตสาหกรรมปลายน้าของปิโตรเคมี
พื้นที่รองแบ่งเป็น 3 เขต คือ
5. ฉะเชิงเทรา ด้านเหนือของจังหวัดเหมาะสาหรับพัฒนาเป็นศูนย์กลางการแปรรูปอาหารแล ะ
สินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก และศูนย์พันธุ์ไม้
6. สัตหีบ เป็นพื้นที่ที่มีท่าเรือสาคัญอยู่แล้ว ควรได้รับการยกระดับให้เป็นท่าเรือน้าลึก
7. ระยอง-บ้านเพ เป็นแหล่งพักผ่อนและแหล่งท่องเที่ยวอันดับสองของโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด
นอกจากนี้ รายงานของกลุ่มบริษัทที่ปรึกษายังเสนอว่า การพัฒนาพื้นที่นี้จะบรรลุตามการศึกษาได้จะต้อง
มีการเตรียมพร้อมเพื่อดึงดูดการลงทุนในสิ่งเหล่านี้ เช่น 1) มีเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมที่ดี 2) มีความพร้อม
ด้านพลังงานไฟฟ้าและน้า 3) ใกล้แหล่งหรืออยู่ในพื้นที่การให้บริการทางสังคมและการพาณิชย์ 4) มีความมั่นคง
ปลอดภัย และ 5) ราคาที่ดินต่าที่สุด
ปัจจัยและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานสาหรับนักพัฒนาส่วนใหญ่ทั่วโลกที่จะ ใช้ประกอบการ
เลือกพื้นที่เพื่อการลงทุน รวมไปถึงการเสนอพื้นที่ที่จะพัฒนาเพื่อใช้เป็นแหล่งบริการน้าแก่อุตสาหกรรม การสร้าง
โครงข่ายการคมนาคมและการสื่อสาร โครงข่ายพลังงาน และพื้นที่เมืองใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองใน
อนาคต
แผนหลักจาก การศึกษา ของบริษัทที่ปรึกษานี้คือแนวทางที่มีการนาไปใช้ใน การจัดทาแผนแม่บท ส่วน
แผนพัฒนาในรายละเอียดตลอดจนในด้านกายภาพนั้นเป็นหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ แยกย้ายกันไปจัดทาและ
ผลักดัน (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2530; น. 1)
ปรากฏว่า เมื่อถึงขั้นดาเนินการ แผนการพัฒนาโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ดระยะที่ 1 กาหนดพื้นที่เป้าหมาย
ไว้เพียง 2 พื้ นที่ คือ (ปาริชาต ลอตระกูล , 2530; น. 51) บริเวณแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และบริเวณมาบตาพุด
จังหวัด ระยอง โดยแบ่งบทบาทชัดเจนว่า สาหรับพื้นที่มาบตาพุดที่มีเนื้อที่ประมาณ 20,000 ไร่นั้นให้พัฒนาเป็น
เมืองอุตสาหกรรมทันสมัยและเป็นแหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรม หลัก เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี
เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากว่าในจุดนี้จะมีทั้งการนาเข้าวัตถุดิบและการส่งออกผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป ดังนั้นจึงควรตั้งอยู่
ใกล้ท่าเรือน้าลึก โดยการลงทุนในระยะแรกเน้นที่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุ ดิบใน
การผลิต รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ เพราะในพื้นที่จะมีโรงแยกก๊าซฯ อยู่แล้ว
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ส่วนบริเวณแหลมฉบัง เนื้อที่ประมาณ 10,000 ไร่ กาหนดเป็นที่ตั้งท่าเรือพาณิชย์หลักสาหรับการขนถ่าย
สินคาประเภทบรรจุตู้ หรือคอนเทนเนอร์ รวมทั้งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกขนาดกลางและขนาดย่อมที่
ไม่มีปัญหาด้านมลพิษต่าง ๆ
ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นได้เข้ามามีบทบาทสูงมากในการวางแผนและผลักดันการพัฒนาพื้นที่ทั้ง 2 บริเวณนี้
โดยทางองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือ JICA เป็นผู้ดาเนินการศึกษาจัดทาแผนแม่บท
(Master Plan) และแผนการพัฒนาทางด้านกายภาพ ตลอดจนแผนการเงินและการลงทุนทั้งของนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยแผนแล้วเสร็จในช่วงเดือนพฤศจิกายน
2526 และกุมภาพันธ์
2528 ตามลาดับ จากนั้นทางกองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ OECF ได้เข้ามา
มีบทบาทในด้านเงินกู้ดาเนินการ (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2530; น. 3–4 และ 9-10)
แม้แต่ในส่วนของโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานก็เช่นกัน รัฐบาลญี่ปุ่นมีส่วนในการศึกษาความเหมาะสม
และการจัดทาแผนแม่บทในโครงการต่าง ๆ เป็นจานวนมาก ในขณะที่บริษัทเอกชนของญี่ปุ่นก็มีบทบาทสูงในการ
ลงทุนทางด้านอุตสาหกรรม
ตารางที่ 2.1 โครงการเงินกูข้ องรัฐ (บางส่วน) ในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกช่วง 2524 - 2536
ลาดับ

โครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

วงเงินกู้

สัดส่วน ค่าใช้จ่าย แหล่งเงินกู้
เงินกู้ โครงการ
ล้านเยน ล้านบาท : เงินบาท (ล้านบาท)
3,207 718.37
80:20
976 OECF

1 โครงการนิคมอุตสาหกรรมและชุมชน
กนอ.
เมืองใหม่มาบตาพุด
2 ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
กนอ.
8,600 1,926.40
3 โครงการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
กนอ.
5,925 1,327.20
4 โครงการอ่างเก็บน้าหนองปลาไหล ระยะที่ 1 กรมชลประทาน 4,357 827.87
5 โครงการทางรถไฟสายศรีราชา - แหลมฉบัง
รฟท.
1,013 166.70
6 โครงการทางรถไฟสายสัตหีบ - มาบตาพุด
รฟท.
3,002 561.50
7 โครงการทางหลวง สายกรุงเทพ – ชลบุรี กรมทางหลวง 15,497 2,934.36
สายใหม่
8 ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 2
กรมทางหลวง N/A 1,836.70
ที่มา : สานักเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
หมายเหตุ : กนอ. คือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, รฟท. คือการรถไฟแห่งประเทศไทย

70:30
1782 OECF
60:40
1541 OECF
84:16 938.87 OECF
31:69
535.2 OECF
35:65 1608.07 OECF
38:62 7270.35 OECF
60:40

6016 OECF 19

ปีที่กู้

2527
2527-28
2528
2531
2531
2531
2533
2537

รอยด่างการวางแผน
เรื่องการวางแผนในโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ดเป็นประเด็นหนึ่งที่มีการกล่าวขวัญว่ามีการทาอย่างเป็นระบบ
เพราะมีการศึกษาและวางแผนเป็นลาดับขั้นตอน ไล่จากแผนหลักสู่แผนแม่บทจนถึงแผนปฏิบัติการต่าง ๆ อย่างไร
ก็ดี ในข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขณะที่ทางกลุ่มบริษัท Coopers & Lybrand Associates ได้รับการว่าจ้างเพื่อศึกษา
จัดทาแผนหลักเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2524 แต่ก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่ 21 เมษายนของปีเดียวกัน คณะรัฐมนตรีได้
มีมติไปแล้วว่า ให้ใช้พื้นที่บริเวณหนองแฟบ -มาบตาพุดเป็นที่ตั้งอุตสาหกรรมหลัก ให้ขยายท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ
เป็นท่าเรือน้าลึกสาหรับสินค้ากอง รวมทั้งให้พัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือสาหรับบริการสินค้าทั่วไปให้
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สอดคล้องกับการพัฒนาท่าเรือน้าลึกสัตหีบ 1ในระยะต่อไป โดยอุตสาหกรรมเป็นขนาดเล็ก -กลาง (สานักงาน
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2535; น. 141)
แม้แต่ทางบริษัทที่ปรึกษาเองยังได้วิจารณ์ถึงภาระที่ได้รับมอบหมายจากสภาพัฒน์ว่า การศึกษาเพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาอีสเทิร์นซีบอร์ดมีความไม่ปกติหลายเรื่องด้วยกัน อันทาให้ทางบริษัทไม่สามารถดาเนินการศึกษา
เพื่อสนองวัตถุประสงค์ของการศึกษาตามหลักการปฏิบัติสากลที่ยึดถือกันมา นั่นคือ ทางบริษัทที่ปรึกษาค้นพบว่า
ก่อนที่จะมีการศึกษาเพื่อจัดทาแผนการพัฒนานั้น รัฐบาลได้ดาเนินการพัฒนาบางโครงการล่วงหน้าไปแล้ว บาง
โครงการกาลังจะดาเนินการ และมีการวางแผนด้านทุนไว้ล่วงหน้าแล้วบางส่วน สิ่งที่ค้นพบนี้ทาให้คาถามสาคัญ
ของการศึกษาโครงการนี้เปลี่ยนไปจากเดิมที่ ควรตั้งคาถามว่า “จะทาอะไร” (what to do) ต้องเปลี่ยนเป็น “จะทา
อย่างไร” (how to do) การศึกษาจาต้องเป็นไปภายใต้การชี้นาของการลงทุนและแผนการพัฒนาที่ทาล่วงหน้าไป
แล้ว (Coopers & Lybrand Associates, 1981; p.11)
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้ตั้งคาถามและแสดงข้อวิตกกังวลที่น่าสนใจไว้หลายประการในรายงาน
เบื้องต้นการพัฒนาโครงการ ดังที่ปรากฏอยู่ใน “บทนาและบทสรุป ” (Coopers & Lybrand Associates, 1981;
p. 1-10) ตัวอย่างเช่น คาถามในเรื่องระยะเวลาของการพัฒนา ลักษณะและขนาดของโครงการในแต่ละช่วงที่
รัฐบาลจะต้องระมัดระวังและให้สอดคล้องกับความเป็นจริงกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจให้มากที่สุด
ประการสาคัญคือเป้าหมายในการพัฒนาอีสเทิร์นซีบอร์ดเรื่องการสร้างงานกับประเภทอุตสาหกรรมที่
รัฐบาลส่งเสริมให้มีการลงทุนในพื้นที่นี้ไม่สอดคล้องกัน กล่าวคือ อุตสาหกรรมที่รัฐบาลต้องการพัฒนาในภูมิภาคนี้
คือ อุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก แต่ในทางทฤษฎีแล้ว ลักษณะของอุตสาหกรรมหนักไม่ใช่
อุตสาหกรรมสร้างงานหรือใช้แรงงานจานวนมาก ตรงกันข้าม ผลการทุ่มทุนในอุตสาหกรรมหนักจะยิ่งทาให้การ
จ้างงานหดตัวลง ไม่เฉพาะแต่ภายในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเท่านั้น หากหมายถึงในระดับภาพรวมของ
ประเทศเลยทีเดียว
กลุ่มบริษัท Coopers & Lybrand Associates ประมาณการว่า การลงทุนด้วยเม็ดเงินเกือบ 100,000
ล้านบาทในโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ดทั้ง 2 จังหวัดนั้น จะสามารถสร้างงานได้เพียง 30,000 ตาแหน่งเท่านั้น
เนื่องจากลักษณะต้นทุนในการลงทุนประเภทอุตสาหกรรมหนักมีผลต่อการสร้างงานน้อยมาก กล่าวคือ สร้างงาน
ได้เพียง 1 ตาแหน่งต่อการลงทุนทุก ๆ 10 ล้านบาท ซึ่งต่างกับอุตสาหกรรมเบาที่สามารถสร้างงานได้ 1 ตาแหน่ง
ต่อการลงทุนทุก ๆ 125,000 บาท (Coopers & Lybrand Associates, 1981; p. 40) การสร้างงานต่าของ
อุตสาหกรรมหนักในจังหวัดระยองจึงมีผลสาคัญที่กระทบต่อไปถึงเรื่องการเพิ่มประชากรและการสร้างชุมชนใหม่
ในจังหวัดระยองและชลบุรี ซึ่งล้มเหลวในปัจจุบัน2
พร้อมกันนี้ รายงานการศึกษาได้เสนอแนะด้วยว่า ความเป็นไปได้ของการจ้างงานเพิ่มนั้นอยู่ที่การพัฒนา
ภาคท่องเที่ยวและบริการ เป้าหมายในเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญจะเป็นจริงได้

1

อย่างไรก็ดี ในภายหลังเมื่อรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือศึกษารายละเอียดการพัฒนาโครงการต่าง ๆ อีกครั้ง
ประกอบกับผลการศึกษาจากหลายฝ่าย กพอ. ก็มีมติให้ชะลอการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบไว้ก่อน โดยให้ดาเนินการ
พัฒนาท่าเรือน้าลึกมาบตาพุดขึ้นแทน
2
ดูรายละเอียดในหัวข้อ “ผลการพัฒนาที่ปรากฏ” ในบทเดียวกันนี้
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ก็ต่อเมื่อดาเนินการพัฒนาผสมหรือคู่กันไประหว่างการท่องเที่ยว ภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรม (Coopers &
Lybrand Associates, 1981; p. 8)
อย่างไรก็ดี คาถาม ข้อสังเกต ข้อกังวล และข้อเสนอแนะหลาย ๆ ประการที่ทางกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาระบุไว้
ไม่ได้รับความสนใจแต่อย่างใด
ปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือข้อจากัดของการศึกษา ในส่วนของแผนหลักที่กลุ่มบริษัท
Coopers &
Lybrand Associates จัดทา หลัก ๆ แล้วว่าด้วย เรื่องแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม การขยายตัวของประชากรใน
พื้นที่พัฒนา ประมาณการขนาดของทุน การจัดหา และการเตรียมพร้อมด้านทรัพยากรพื้นฐาน เช่น น้าเพื่อ
อุตสาหกรรม ขนาดที่ดินเพื่อรองรับการสร้างนิคมและท่าเรือน้าลึก ไฟฟ้า โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ
เช่น ถนน ทางรถไฟ การขนส่งทางทะเล สนามบิน ระบบโทรคมนาคม และระบบการจ่ายไฟฟ้าและน้าประปา เป็น
ต้น ส่วนเรื่องของผลกระทบที่จะติดตามมาและมาตรการป้องกันหรือจัดการนั้นมีการกล่าวถึงเพียงเล็กน้อย ไม่ว่า
จะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคม ส่วนเรื่องผลกระทบทางสุขภาพนั้นแทบไม่ได้กล่าวถึงเลย
การศึกษาในเรื่อง ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่งตามมา ทีหลัง เมื่อสภาพัฒน์ได้รับเงินสนับสนุนจาก
รัฐบาลสหรัฐฯ จานวน 288,000 เหรียญสหรัฐ ผ่านทางกรมวิเทศสหการ หรือ USAID ในรูปของผู้เชี่ยวชาญ และ
จากรัฐบาลญี่ปุ่น จานวน 120 ล้านเยน ผ่าน JICA ในรูปของเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลตะวันออกจึงได้เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2527 โดยมีการ
ว่าจ้างบริษัท SEATEC International Inc. เป็นที่ปรึกษา มีการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาร่างของแผนดังกล่าวเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2529 (สานัก งานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ, 2535; น. 141-142)
แผนการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ ประกอบด้วยแผนงาน 2 ลักษณะคือ แผนการแก้ไขปรับปรุงปัญหาสภาพ
ปัจจุบันและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และแผนการป้องกันผลกระทบจากการพัฒนา ส่วน
จุดประสงค์สาคัญของทั้งแผนงานก็คือ ส่งเสริมหรือรองรับการพัฒนาให้ดาเนินการต่อไปได้ โดยลดหรือควบคุม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2538)
ส่วนเรื่องผลกระทบทางสุขภาพนั้น เท่าที่ค้นคว้าข้อมูลมาไม่พบว่ามีการศึกษาหรือการประเมินผลกระทบ
ด้านนี้เลยตลอดระยะเวลาของการดาเนินการโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ระดับประเทศโครงการนี้
ถมทุนเท่าไรก็ไม่พอ
กล่าวได้ว่า โครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด เป็นโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่สาคัญที่สุด
โครงการหนึ่งของประเทศไทยที่รัฐบาลทุกสมัยให้ความสาคัญอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีการทุ่มเททรัพยากร
และกาลังทุกด้านให้แก่การพัฒนา เขตเศรษฐกิจจาเพาะ ตัวอย่างที่ใหญ่ที่สุดนี้มาตั้งแต่ต้น รวมถึงการปรับเปลี่ยน
แบบแผนการดาเนินงานของรัฐและส่วนราชการอย่างขนานใหญ่ด้วย
นับตั้งแต่ในเรื่องการวางแผนที่มีการทาเป็นชุดโครงการพัฒนาต่อเนื่องในลักษณะที่เรียกว่า program
approach นั่นคือ เอาแผนงานเป็นหลัก ไม่ใช่เอาโครงการเป็นหลัก (project approach) อย่างที่เคยทามา (เสนาะ
อูนากูล , 2531; น. 19) ในด้านการดาเนินงานก็มีการใช้ระบบผสมผสาน (integrated program) ระหว่างภาครัฐ
และเอกชนอย่างเต็มรูป ทั้งส่วนของแผนงาน แผนการเงิน และการปฏิบัติการ โดยแบ่งบทบาทหลัก ๆ ว่า ให้เอกชน
เป็นผู้นาในการลงทุนด้านอุตสาหกรรม ส่วนรัฐเป็นผู้นาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นท่าเรือ
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น้าลึก ถนน รถไฟ แหล่งน้าและระบบแจกจ่าย ไฟฟ้า การสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อชักนาการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรมให้เกิดขึ้นตามแผนให้ได้ พร้อมกันนั้นก็สนับสนุนและส่งเสริมการลงทุน เช่น การจัดหาแหล่งที่ตั้ง
อุตสาหกรรม การพัฒนาชุมชน มาตรการอุดหนุนต่าง ๆ เพื่อให้อุตสาหกรรมทั้งหลายสามารถเกิดขึ้นได้อย่าง
รวดเร็วและสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย (ปาริชาต ลอตระกูล , 2530; น. 50, สาวิตต์
โพธิวิหค, 2527; น. 6-7 ) มีการดาเนินนโยบายค่อย ๆ ลดสิทธิประโยชน์แก่การลงทุนอุตสาหกรรมในเขต
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการเพิ่มความสาคัญในการส่งเสริมและการให้สิทธิประโยชน์
แก่พื้นที่นี้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนคลายกฎระเบียบของราชการ การลดหย่อนภาษีการค้าและภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ฯลฯ
การแบ่งบทบาทของรัฐบาลและเอกชนในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกในช่วงระยะแรก
บทบาทหลักของรัฐบาล

บทบาทหลักของเอกชน

- การลงทุนพัฒนาและจัดระบบบริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ
- การให้สิ่งจูงใจด้านการลงทุนสาหรับอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ
- การร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องใช้
เงินลงทุนสูงบางโครงการ เช่น โครงการปุ๋ยเคมี
- การเอื้ออานวยความสะดวกต่อการลงทุนด้าน
อุตสาหกรรมให้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
- การจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่าให้อุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่บางโครงการที่มีความสาคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจโดยส่วนรวม เช่น โครงการปุ๋ยเคมี
- การติดต่อขอความร่วมมือจากต่างประเทศ ทั้งใน
เรื่องการจัดหาแหล่งเงินทุนและความช่วยเหลือ
ด้านเทคนิควิชาการ
ที่มา : สาวิตต์ โพธิวิหค, 2527; น. 6 - 7

- การลงทุนพัฒนาด้านอุตสาหกรรมภายใต้โอกาส
และการริเริ่มจัดระบบบริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุน และการจัดสิ่ง
เอื้ออานวยความสะดวกต่อการลงทุนต่าง ๆ ของ
รัฐบาล
- การให้ความร่วมมือต่อรัฐบาลด้านการควบคุม
สภาวะสิ่งแวดล้อม โดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมสาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ
- การชักชวนผู้ลงทุนจากต่างประเทศมาร่วมลงทุน
ด้านอุตสาหกรรม
- การเป็นผู้นาด้านการพัฒนาตลาดทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ สาหรับสินค้า
อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ

เรื่องของระบบการตัดสินใจก็มีการปรับเปลี่ยนให้ลดขั้นตอนที่ล่าช้าและซับซ้อนลง รูปธรรมที่ชัดเจนก็คือ
การที่รัฐบาลได้แต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (กพอ.) ขึ้น โดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน รัฐมนตรีกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ พร้อมกับมอบอานาจให้สามารถ
ตัดสินใจดาเนินการต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องผ่านมติ
การพิจารณาจาก คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้โดยมี สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (สพอ.) ภายใต้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รับผิดชอบเป็นหน่วยประสานการปฏิบัติงานใน
โครงการนี้ (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2533 ; น.3-4) และมีศูนย์วิเคราะห์และประสานงาน
แผนปฏิบัติการในสังกัด สศช. เช่นกัน ทาหน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการ (สาวิตต์ โพธิวิหค, 2527; น. 9)
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ทางด้านการลงทุน เป็นที่ชัดเจนว่า มี การทุ่มงบประมาณจานวนมหาศาล เพื่อดาเนินโครงการ โดยเฉพาะ
การก่อ สร้างโครงสร้างพื้นฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการ สาธารณูป โภคและสาธารณูป การต่าง ๆ เช่น
ถนน รถไฟ ระบบโทรคมนาคม น้า ไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่ถือว่าจะเป็นตัวกระตุ้นการลงทุน
ในช่วงของการทาแผนนั้น สภาพัฒน์ได้ประมาณเงินลงทุนของโครงการระยะที่ 1 ไว้ทั้งสิ้นราว 100,000
ล้านบาท โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่จะใช้ในช่วง 10 ปีแรกของโครงการ (สาวิตต์ โพธิวิหค, 2527; น. 7, ไม่ระบุ, 2529;
น. 9) ในจานวนนี้แบ่งเป็น 1) การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานประมาณ 25,000 ล้านบาท แยกเป็นจากแหล่งเงินกู้
15,000 ล้านบาท จากงบประมาณ 10,000 ล้านบาท 2) การลงทุนด้านอุตสาหกรรมประมาณ 75,000 ล้านบาท
แยกเป็นเงินลงทุนจากภาคเอกชน 56,000 ล้านบาท และจากภาครัฐบาลประมาณ 18,800 ล้านบาท (สาวิตต์ โพธิ
วิหค, 2527; น. 7)
ผลการดาเนินงานในช่วง 2 – 3 ปีแรก นั่นคือนับตั้งแต่เริ่มดาเนินการจริงจังในปี 2524 เป็นต้นมาจนถึงช่วง
ต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ดูจะเป็นช่วงของการตั้งลาที่เอาจริงเอาจังยิ่ง มีการเดินหน้าก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานจนถึงขั้นแล้วเสร็จในบางโครงการ เช่น ทางรถไฟสายฉะเชิงเทรา –สัตหีบ ท่อส่งน้าดอกกราย-มาบตาพุด
ขณะที่ในด้านอุตสาหกรรมก็มีการตกลงร่วมทุนและดาเนินการจัดตั้งโครงการขนาดใหญ่ ๆ เช่น บริษัทปิโตรเคมี
แห่งชาติ จากัด บริษัทปุ๋ยแห่งชาติ จากัด โครงการโซดาแอซ ส่วนในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 2 พื้นที่ก็เริ่มดาเนินการ
โครงการที่เป็นตัวเปิดการพัฒนาอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะโครงการท่อสร้างท่าเรือและโครงการนิคมอุตสาหกรรม (สา
วิตต์ โพธิวิหค, 2527; น. 9-12)
อย่างไรก็ดี จากภาวะวิกฤตของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้รัฐบาลไทยประสบกับภาวะฝืดเคืองทางการเงินการ
คลังอย่างต่อเนื่อง กอปรกับปัญหาความไม่แน่นอนของอุตสาหกรรมหลักหลายประเภทรุนแรงขึ้น รวมทั้งการตกต่า
ของราคาน้ามัน และ เงินเยน ซึ่งเป็นเงินกู้หลักในโครงการ มีค่าแข็งตัวขึ้น ทั้งหมดนี้มีผลให้รัฐบาลต้องทบทวน
แผนการดาเนินโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ดใหม่ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2528 ครั้งหนึ่ง และในช่วงปลายปี 2529 อีกครั้งหนึ่ง
โดยมีข้อสรุปยืนยันที่จะเดินหน้าโครงการต่อไปอย่างเต็มที่ แต่มีการปรับลดการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานลง
และจัดลาดับความสาคัญให้เน้นโครงการในพื้นที่บริเวณแหลมฉบังก่อน (ไม่ระบุ, 2529; น. 8-9)
กระนั้นก็ตาม วงเงินการลงทุนในโครงการก็ยังคงสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโครงการยังคงเดินหน้า
ต่อไปได้เนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นได้เข้าอุ้มชูโครงการนี้ด้วยการอัดฉีดเงินกู้จานวนมหาศาลเข้าสู่โครงการ ทั้งนี้เพื่อ
ช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจเอกชนของญี่ปุ่นที่ลงทุนไปแล้วไม่ให้กระทบกระเทือน ค่าใช้จ่ายในโครงการที่ผูกติดกับเงิน
ญี่ปุ่นจึงพลอยเพิ่มสูงขึ้นด้วย
จนถึงปี 2531 หรือในช่วงต้นของแผน 6 ปรากฏว่า โครงการได้ใช้เงินลงทุนไปแล้วประมาณ 150,000 ล้าน
บาท ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเมื่อสิ้นสุดแผนการพัฒนาโครงการระยะที่หนึ่ง
ผลการพัฒนาที่ปรากฏ
จากรายงานการศึกษาเพื่อทาแผนปฏิบัติการเร่งรัดการกระจายประชากรไปสู่พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
ระบุชัดเจนว่า ผลโดยรวมของการพัฒนาที่ผ่านมาทาให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของพื้นที่นี้เปลี่ยนจากการที่ภาค
เกษตรกรรมมีความสาคัญมาเป็นการพึ่งพิงภาคอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ 3 จังหวัดตามราคาตลาดปี
2537 อันเป็นปีสุดท้ายของการพัฒนาระยะที่ 1 มีมูลค่า 306,687.4 ล้านบาท โดยสาขาอุตสาหกรรมมีมูลค่าสูงสุด
ประมาณร้อยละ 43.6 ส่วนสาขาการบริการและสาขาเกษตรกรรมมีร้อยละ 19.0 และ 7.5 ตามลาดับ เมื่อ
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เปรียบเทียบสัดส่วนทางเศรษฐกิจของพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกกับภาคตะวันออก พบว่า มูลค่าการผลิตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมีสัดส่วนร้อยละ 82.8 ของมูลค่าการผลิตโดยรวมของภาคตะวันออกทั้งหมด ซึ่งแสดงถึง
ว่ามีการกระจุกตัวทางเศรษฐกิจสูง (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2539; น. 21 และ 2-6)
ส่วนรายงานความก้าวหน้า ของการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก เมื่อเดือนกรกฎาคม พ .ศ. 2544
ประเมินผลการพัฒนาระยะที่ 1 (พ.ศ. 2524 - 2537) ว่า โครงการนี้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมเพิ่มขึ้น
ประมาณ 3.8 เท่า และผลผลิตเฉพาะภาคอุตสาหกรรมขย ายตัวเพิ่มขึ้น 4.8 เท่า รายได้ต่อหัวของประชากรของ
จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทราเพิ่มขึ้นจากลาดับที่ 6, 11 และ 17 ของประเทศ เป็นลาดับที่ 4, 6 และ 11
ตามลาดับ โดยรายได้ที่เป็นตัวเงินเพิ่มขึ้นเป็น 4.5, 6.7 และ 4.7 เท่า ตามลาดับ (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2544; น. 3) อัตรารายได้เฉลี่ยต่อหัวของปี 2537 เท่ากับ 208,952
137,864 และ 77,495 บาท ตามลาดับ หรือถ้าคิดรวมทั้งพื้นที่ก็คือมีรายได้เฉลี่ย 141,437 บาท/คน/ปี เทียบกับ
รายได้เฉลี่ยของทั่วประเทศที่ 61,335 บาท /คน/ปี แล้วนับว่าสูงกว่าค่อนข้างมาก (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2539; น. 2-6 – 2-7)
ทางด้านการลงทุน สรุปว่า ตลอดระยะเวลา 13 ปี ของการพัฒนาโครงการระยะที่ 1 มีการลงทุนรวมทั้งสิ้น
420,000 ล้านบาท ในจานวนนี้เป็นการลงทุนของภาครัฐประมาณ 100,000 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของโครงสร้าง
พื้นฐานร้อยละ 70 อุตสาหกรรมและท่าเรือร้อยละ 18 ที่เหลือร้อยละ 12 เป็นการพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544; น. 2-3)
สาหรับตัวเลขการ จ้างงาน รายงานความก้าวหน้าที่สภาพัฒน์จัดทาขึ้นระบุว่า มีการจ้างงาน เพิ่ม ถึง
ประมาณ 460,000 คน ประกอบด้วยการจ้างงานทางตรง 130,000 คน และการจ้างงานทางอ้อมประมาณ
330,000 คน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2544; น. 3) ซึ่งเป็นจานวนที่สูง
กว่าที่ประมาณการไว้เมื่อเริ่มต้นโครงการ อย่างไรก็ดี ตามข้อมูลในรายงานการศึกษาเพื่อทาแผนปฏิบัติการเร่งรัด
การกระจายประชากรไปสู่พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกได้ระบุถึงการจ้างงานภายในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ 3
จังหวัด ว่ามีอยู่เพียง 25,133 รายเท่านั้น ทั้งนี้เป็นตัวเลขการจ้างงาน ณ ช่วงปลายปี 2537 ของนิคมอุตสาหกรรม
จานวน 10 แห่ง ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 117 โรง และมีเงินลงทุนรวม 77,697.54 ล้านบาท โดยไม่รวมถึง
นิคมอุตสาหกรรมในเครือสหพัฒน์ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2539; น.
2-12 - 2-13)
กล่าวได้ว่า โครงการนี้สร้างความภาคภูมิใจอย่างยิ่งแก่รัฐบาลและ สภาพัฒน์ โดยเฉพาะในประเด็นเรื่อง
“ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ” ที่เชื่อว่าเป็นผลได้อันคุ้มค่าจากการลงทุนพัฒนาโครงการนี้ ดังที่ปราก ฏใน
รายงานความก้าวหน้าของการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งมีการจัดทาอยู่เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
ส่วนในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคนั้นมีการกล่าวถึงอยู่บ้าง ดังเช่นในรายงานความก้าวหน้าเมื่อเดือน
เมษายน พ.ศ. 2541 (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2541; น. 4-5) ได้ระบุ
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระยะที่ 1 ไว้ 3 ประการ ได้แก่
1) การพัฒนาระยะที่ 1 ทาให้เศรษฐกิจของพื้นที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะระหว่างปี 2533 –
2535 มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและบริการ ตลอดจนการจ้างงานสูงเกินกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
มาก ส่งผลให้ราคาที่ดินและความต้องการด้านบริการพื้นฐานมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วจนเกิด
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สภาพปัญหาคอขวดขึ้นในหลายด้าน ซึ่งเป็นผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ที่จะตัดสินใจมาลงทุนในพื้นที่
2) เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ โดยรอบกรุงเทพฯ ระหว่างปี 2535 – 2536 อัตราการขยายตัว
ของการลงทุนอุตสาหกรรมในพื้นที่ชลบุรีและระยองเริ่มลดลง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมต่อเนื่องและ
อุตสาหกรรมเบาที่มีการจ้างงานสูง ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากที่ดินมีราคาสูง การขาดแคลนแรงงานฝีมือ
(แรงงานไร้ฝีมือสูงกว่าพื้นที่อื่นประมาณร้อยละ 10 – 30)
3) พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกยังคงทาหน้าที่เป็นเพียงเมืองบริวารของกรุงเทพฯ เท่านั้น และยังต้อง
พึ่งพาการพัฒนาเชื่อมโยงกับกรุงเทพฯ ทั้งนี้เนื่องจากประตูส่งออกหลักของประเทศก็ยังคงอยู่ที่ท่าเรือ
คลองเตย ขณะที่แรงงานฝีมือส่วนใหญ่ที่เข้าไปทางานในพื้นที่ไม่ได้ย้ายครอบครัวเข้าไปอยู่อย่าง
ถาวร ส่งผลให้ธุรกิจการพัฒนาที่อยู่อาศัยมีการลงทุนเกินกว่าความต้องการมาก ซึ่งสาเหตุที่ทาให้
การสร้างชุมชนใหม่ไม่ประสบผลก็ด้วยเหตุผลหลายประการ ทั้งในแง่ของการขยายตัวของธุรกิจ
ต่อเนื่องที่ไม่เต็มที่ และการพัฒนาชุมชนและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่ล่าช้า ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน
สถานพยาบาล ที่อยู่อาศัย ล้วนมีคุณภาพหรือมาตรฐานด้อยกว่าในเขตกรุงเทพฯ
เฉพาะปัญหาที่ทางหน่วยงานเองหยิบยกมานี้ก็ชี้ชัดเจนแล้วว่า เป้าหมายใหญ่ของการพัฒนาโครงการนี้
ล้มเหลว การกระจายความเจริญออกจากกรุงเทพฯ ไม่เป็นจริง เม็ดเงินการพัฒนาจานวนมหาศาลที่ลงไปไม่อาจ
เนรมิตให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกก้าวขึ้นเป็นแกนกลางการพัฒนาของประเทศในภาพรวมได้ และเป็นที่ชัดเจน
ว่า การเป็นแหล่งของอุตสาหกรรมทันสมัยไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นแหล่งที่มีการพัฒนาทางด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะ
ทางด้านสังคม
อย่างไรก็ดี รายงานเล่ม ต่าง ๆ ของสภาพัฒน์ที่กล่าวถึงความก้าวหน้าและการประเมินผลโครงการนั้น
ไม่ได้วิเคราะห์เชื่อมโยงระหว่างการวางแผนและผลที่เกิดขึ้นว่ามีความแม่นยา
เหมาะสม หรือว่าผิดพลาด
คลาดเคลื่อนอย่างไรบ้าง
ผลการพัฒนาที่หลบเร้น
ในการประเมินผลโครงการพัฒนาอีสเทิร์นซีบอร์ด เรื่องของงบประมาณการลงทุนของรัฐจานวนมหาศาล
ที่ทุ่มเทลงไป จากที่คาดไว้ 25,000 ล้านบาท เพิ่มเป็น 100,000 ล้านบาท ในการพัฒนาโครงการระยะที่ 1 อันส่งผล
ให้ยอดหนี้สินต่างชาติของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ เป็นสิ่งที่ไม่มีการระบุไว้ รวมทั้ง เป้าหมายที่ตั้งไว้ว่า
โครงการนี้จะช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศได้ประมาณปีละ 40,000 ล้านบาท ก็ไม่เคยมีการสรุป ออกมาว่าผล
เป็นอย่างไร รวมทั้งไม่มีการวิเคราะห์ไปถึงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงการลงทุนอื่น ๆ อีกหลายอย่าง
ที่คาดเคลื่อนไปจากเป้าหมาย ว่าได้ ก่อ ให้เกิด ความเสียหายหรือกลายเป็นภาระทางเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใด
และสังคมส่วนรวมมีภาระในการแบกรับเรื่องนี้อย่างไร
ตัวเลขที่น่าสนใจอย่างเช่น การประเมินผลการพัฒนาประเทศในช่วง 2 ปีแรกของแผนฯ 6 ที่ระบุเกี่ยวกับ
ภาวะการนาเข้าและการขาดดุลการค้าไว้ว่า “จากโครงสร้างการผลิตและการลงทุนในประเทศที่ยังคงพึ่งการนาเข้า
เครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุจากต่างประเทศอย่างมาก ดังนั้นการขยายตัวของการลงทุนในช่วง 2 ปีดังกล่าว ทา
ให้มูลค่าการนาเข้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 245,690 ล้านบาทในปี 2529 เป็น 341,625 ล้านบาท ในปี 2530
และ 501,000 ล้านบาท ในปี 2531 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 40.0 ต่อปี เกินกว่าเป้าหมายแผนฯ 6 ซึ่งกาหนดให้
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เพิ่มเพียงร้อยละ 9.5 ต่อปีกว่า 3 เท่าตัว ในขณะที่การส่งออกขยายตัวในอัตราต่ากว่า ทาให้ยอดขาดดุลการค้า
เพิ่มขึ้นตามลาดับ จาก 14.4 พันล้านบาท ในปี 2529 เป็น 44 พันล้านบาทในปี 2530 และ 96.0 พันล้านบาท ใน
ปี 2531 เกินกว่าเป้าหมายการขาดดุลการค้า 35.9 พันล้านบาทต่อปีที่วางไว้ในแผนฯ 6” (ไม่ปรากฏชื่อ , 2532;
น.10) ข้อมูลลักษณะะนี้ไม่เคยมีการนามาเผยแพร่ควบคู่กับความสาเร็จของอีสเทร์นซีบอร์ด ทั้งที่ภาวะดังกล่าว
เกิดขึ้นภายหลังจากที่โครงการพัฒนาขนาดใหญ่โครงการนี้เริ่มเดินหน้า ซึ่งก่อให้เกิดการนาเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์
และวัตถุดิบจานวนมหาศาล
ดังนั้นสาหรับผลกระทบด้านลบหรือผลเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่า ในด้านสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษ
และสภาพแวดล้อม หรือ ความล่มสลายของภาคประชาชนในอีกหลาย ๆ ด้าน จึงแทบไม่ต้องพูดถึง เรื่องแบบนี้
ไม่ได้รับความสนใจให้มีการประเมินออกมา ทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมและผลกระทบที่มองไม่เห็นและประเมินไม่ได้อีก
นับไม่ถ้วน อันเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการนี้ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสูญเสียและเสื่อม
โทรมลงของทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่ชายหาดที่สวยงาม อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของจังหวัดระยองและ
ชลบุรี พื้นที่ป่าชายเลนที่ลดขนาดลง ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์บนบกและชายฝั่ง ทุ่งนาและไร่สวน แหล่งน้า
ธรรมชาติเพื่อการอุปโภคและบริโภค ปัญหาด้านมลพิษและสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อนมลพิษ ไม่ว่าจะเป็นมลพิษ
อากาศ น้าเสีย การปนเปื้อนสารพิษในดินและน้าใต้ดิน ตลอดจนปัญหากากของเสียอันตราย ซึ่งกาลังเป็นปัญหา
ใหญ่ โดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้เคียงและรอบเขตพัฒนาอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมหนักและเบา และการรุกราน
และเอารัดเอาเปรียบทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับชุมชนดั้งเดิม ซึ่งมาพร้อม ๆ กับการพัฒนาโครงการ บ้าง
ต้องสูญเสียที่ดินอย่างไม่เต็มใจจากการเวนคืนที่ดินเพื่อการสร้างนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือน้าลึก และโครงสร้าง
พื้นฐานอื่น ๆ บ้างสูญเสียอาชีพด้วยเหตุต่าง ๆ จากระลอกคลื่นแห่งการพัฒนาที่ถาโถมเข้ามาหลายต่อหลายลูก
หรืออีกจานวนไม่น้อยที่ต้องอพยพย้ายหนีความเสื่อมโทรมทางสังคมและสภาพแวดล้อม
แง่มุมเหล่านี้ไม่เคยปรากฏในรายงานความก้าวหน้าและการประเมินผลโครงการนี้ของ ทางราชการ หรือ
แม้แต่การสนับสนุนให้มีการศึกษาอย่างเป็นระบบและเป็นวิชาการก็ยังคงไม่เกิดขึ้น
20 ปีบนเส้นทางการพัฒนาโครงการที่ได้ชื่อว่าทันสมัยและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รัฐบาลได้ละทิ้ง
เพิกเฉย และปกปิดข้อเท็จจริงไว้มากมาย สภาพัฒน์ ผู้ผลักดันโครงการนี้ก็ไม่เคยคิดทบทวนหรือมีการศึกษาเลย
ว่า โครงการนี้พัฒนาไปบนพื้นฐานของการทาลายอะไรบ้าง การทาลายและความเสียหายที่เกิดขึ้นรุนแรงระดับไหน
และใช้ต้นทุนอะไรอีกบ้างที่นอกเหนือจากเม็ดเงิน
420,000
ล้านบาท ทั้งที่ต้นทุนทางสังคมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่สูญไปนั้น ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการก่อรูปขึ้นยาวนานกว่าชั่วอายุคนคนหนึ่ง และหลายอย่าง
นั้น ต่อให้ใช้เม็ดเงินมากพอ ๆ กับที่ลงทุนไปแล้วก็ไม่อาจเรียกคืนกลับมาได้
ปัจจุบันโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ดเข้าสู่การพัฒนาระยะที่สอง (พ.ศ. 2538 - 2548) แล้ว โดยจะมีการขยาย
การพัฒนาเข้าสู่พื้นที่ตอนในของภาคกลางและภาควันออกรวมพื้นที่การพัฒนาเป็น
11 จังหวัด (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2544; น. 3) แต่เนื่องจากเศรษฐกิจไทยชะลอตัวอย่าง
ต่อเนื่องจนกลายเป็นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งรุนแรงตั้งแต่กลางปี พ .ศ. 2540 ทาให้การเริ่มต้นแผนการ
พัฒนาระยะที่ 2 ของอีสเทิร์นซีบอร์ดในหลายส่วนยืดเยื้อออกไป
อย่างไรก็ดี ตามแผนที่สภาพัฒน์ได้วางไว้นั้น การพัฒนาโครงการนี้จะมีช่วงเวลายาวนานไปถึง 50 ปี นั่น
หมายถึงว่า หากยังมีความเป็นไปได้ โครงการอีสเทิร์นซีบอร์ดก็จะต้องมีระยะที่สามและสี่ต่อไป
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บทที่ 3
การพัฒนาที่มาบตาพุด
มาบตาพุดในวันวาน
มาบตาพุดในยุคกอนที่จะกลายเปนเขตอุตสาหกรรมหนักขนาดใหญเปนเพียงตําบลชนบทเล็ก ๆ ริมทะเล
ที่มีชุมชนประมงอยูตามชายฝงและมีชุมชนเกษตรกรรมอยูในพื้นที่ตอนใน ประชาชนสวนใหญทําสวนผลไม สวน
ยางพารา ไรมนั สําปะหลัง และประมงชายฝง มาบตาพุดตั้งอยู ทางทิศตะวันตกของอําเภอเมือง จังหวัดระยอง หาง
จากกรุงเทพฯ มาทางตะวันออกเฉียงใตตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 หรือถนนสุขุมวิทประมาณ 200 กวา
กิโลเมตร (เทศบาลตําบลมาบตาพุด, 2544; น. 16) มาบตาพุดในวันนั้นไมเปนที่รูจักในวงกวางหรือมีบทบาทมาก
นัก แมเพียงในระดับจังหวัดก็ตาม
จากการที่สํานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เขาสํารวจพืน้ ที่มาบตาพุดและบริเวณใกลเคียงเพื่อจัดทําผัง
เมืองรวมในชวงปลายป พ.ศ. 2524 – กลางป 2525 หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายออกมาแลววาจะใชพนื้ ที่บริเวณ
มาบตาพุดเปนที่ตั้งอุตสาหกรรมหลักของประเทศ (สํานักผังเมือง, ไมปรากฏ; น. 3) ก็ยังชี้ชัดวา พื้นที่นี้มีความ
หนาแนนของประชากรในลักษณะเปนชนบท (สํานักผังเมือง, ไมปรากฏ; น. 42) โดยในพื้นที่ตําบลมาบตาพุดที่มี
พื้นที่ 43 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น 12,171 คน (สํานักผังเมือง, ไมปรากฏ; น. 21 และ 23) ในจํานวนนี้
สวนใหญ คือประมาณ 7,568 คน หรือมากกวารอยละ 60 อาศัยอยูในสุขาภิบาลมาบตาพุด ซึ่งมีขนาดเนื้อที่ 14.85
ตารางกิโลเมตร (สํานักผังเมือง, ไมปรากฏ; น. 24) สวนพื้นที่บริเวณใกลเคียงก็มีสภาพไมแตกตางกัน
แทจริงในการสํารวจครั้งดังกลาวไดมีการกําหนดเขตครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 267.8 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 167,000 ไร ใน 9 ตําบล 3 อําเภอของจังหวัดระยอง ไดแก ตําบลพนานิคมและมาบขาในอําเภอบาน
คาย ตําบลสํานักทอน พลา บานฉาง สังกัดกิ่ง อ. บานฉาง และตําบลหวยโปง มาบตาพุด ทับมา เนินพระ ในเขต
อําเภอเมืองระยอง (สํานักผังเมือง, ไมปรากฏ; น. 21 และ 23)
ผลการสํารวจพบวา ในพื้นที่นี้ประกอบดวยประชากรจํานวนทั้งสิ้น 46,154 คน สวนใหญ คือประมาณ
รอยละ 52.4 อาศัยอยูใ นเขตสุขาภิบาลซึ่งมีอยู 2 แหง คือ สุขาภิบาลมาบตาพุดและสุขาภิบาลบานฉาง ซึ่งตางก็
ตั้งอยูตามแนวถนนสุขุมวิท หางกันประมาณ 15 กิโลเมตร (สํานักผังเมือง, ไมปรากฏ; น. 24) นอกนั้นมีชุมชนตาง
ๆ อีกประมาณ 70 บาน มีสถาบันทางศาสนากวา 30 แหง สถานศึกษา 26 แหง
สุขาภิบาลมาบตาพุดนับเปนชุมชนใหญเปนอันดับสองในเขตที่สํารวจรองลงมาจากสุขาภิบาลบานฉาง
ลักษณะของชุมชนในสุขาภิบาลมาบตาพุดมีการเกาะตัวเปนกระจุกอยูสองฟากทางหลวงหมายเลข 3 หรือถนน
สุขุมวิท และในบริเวณตลาดมาบตาพุด สวนบริเวณที่เหลือมีประชากรกระจายอยูทั่วไป โดยทางตอนเหนือของทาง
หลวงหมายเลข 3 มีอาคารบานเรือนมากกวาทางฝงใต (สํานักผังเมือง, ไมปรากฏ; น. 15) แนวโนมการขยายตัว
ตามธรรมชาติในชวงป พ.ศ. 2519 – 2522 มีประมาณรอยละ 0.82 (สํานักผังเมือง, ไมปรากฏ; น. 24)
ภายในเขตสุขาภิบาลนั้นมีสถาบันราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 7 แหง โรงเรียน 2 แหง
สถาบันการศาสนา 6 แหง สถาบันการแพทยและสาธารณสุข 2 แหง (สํานักผังเมือง, ไมปรากฏ; น. 26-27) จํานวน
อาคารทั้งหมด 919 หลัง โดยทั่วไปสูงไมเกิน 2 ชั้น สวนใหญมีไฟฟาใช แตไมมีน้ําประปา (สํานักผังเมือง, ไม
ปรากฏ; น. 16-18) ทั้งสุขาภิบาลยังคงใชน้ําฝนและน้ําบอทั้งในการอุปโภคและบริโภค (สํานักผังเมือง, ไมปรากฏ;
น. 27)
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บาน/ชุมชนตาง ๆ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รูปที่ 3.1 แสดงชุมชน สถานศึกษา และสถาบันทางศาสนาในพื้นที่การจัดทําผังเมืองรวมมาบตาพุดและบริเวณใกลเคียง
กอนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่มาขอ มูล : จา ก การสํารวจภาคสนามของสํานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ป 2524 - 2525

สถานศึกษา
ร..ร.นิคมสรางตนเองจ.ระยอง 5
ร. ร. วัดหวยโปง ฯ
ร. ร. บานชากลูกหญา
ร. ร. วัดเนินกระปรอก
ร. ร. อุดมวิทยานุกูล
ร. ร. บานฉางกาญจนกุลวิทยา
ร. ร. อนุบาลสุวรรณวิทยา
ร. ร. สัจจะศึกษา
ร. ร. ธรรมวิทยา
ร. ร. วัดมาบชลูด
ร. ร. วัดประชุมมิตรบํารุง
ร. ร. วัดบานฉาง
ร. ร. บานเขาไผ
ร. ร. บานมาบตาพุด
ร. ร. วัดคีรีภาวนาราม
ร. ร. มาบตาพุดพันพิทยาคาร
ร. ร. ชุมชนวัดทับมา
ร. ร. วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42
ร. ร. วัดหนองแฟบ
ร. ร. วัดกรอกยายชา
ร. ร. อัสสัมชัญระยอง
ร. ร. เซนตโยเซฟระยอง
ร. ร. บานคลองทราย
ร. ร. บานพยูน
ร. ร. วัดตากวน
ร. ร. วัดพลา
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สถาบันทางศาสนา
วัดเนินกระปรอก
วัดประชุมมิตรบํารุง
วัดชลธารา
วัดบานฉาง
สมาคมพุทธธรรมสงเคราะห
สมาคมหลวงเตี่ย
สุสานเนินกระปรอก
วัดพลา
วัดคลองทรายศิริวรรณ
วัดคีรีภาวนาราม
สุสานสาธารณะบานอก
คริสตจักรบานฉาง
วัดทักขิณามิตรภาพ
วัดอาวประดู
วัดตากวน
วัดโสภณวนาราม
วัดมาบตาพุด
ศาลเจาปุนเกากง
มัสยิดนูรูลลิดายะ
มัสยิดมามีอุลมุปตาดี
สุสานมาบตาพุด
วัดมาบชลูด
วัดชากลูกหญา
วัดหวยโปง
วัดหวยโปงใหม
ศาลเจาแมซอยคีรี
ศาลเจาพระอาโมจัด
วัดกรอกยายชา
วัดโขดหินคีรีวนาราม
โบสถคริสตระยอง
วัดหนองบอน
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สวนสภาพพื้นที่ของตําบลมาบตาพุดนั้น ในสวนที่อยูติดทะเลมีลักษณะเปนที่ราบและที่ลุมดินปนทราย
ความอุดมสมบูรณต่ํา นอกจากการทําประมงตามแนวชายฝงแลว พื้นที่สวนใหญเปนนาขาวและไรมันสําปะหลัง
(สํานักผังเมือง, ไมปรากฏ; น. 34-35) ขณะที่พื้นที่ตอนในลึกเขามาจะมีลักษณะเปนที่ราบและลูกคลื่น ลักษณะดิน
มีความอุดมสมบูรณ ทางตอนเหนือเปนพื้นที่สูง โดยมีความสูงประมาณ 55 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง มี
ความลาดเทลงสูพื้นที่ทางดานทิศตะวันออกที่มีความสูงประมาณ 3 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง (สํานักผัง
เมือง, 2540; น. 2-5) ลักษณะการใชพื้นที่สวนใหญเปนสวนยางพารา สวนมะพราว ไรมันสําปะหลัง และมีการปลูก
ขาวในที่ลุม (สํานักผังเมือง, ไมปรากฏ; น. 34-35)
สําหรับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่โดยรวมก็มีความคลายคลึงกัน คือใตผืนผิวดินลึกลงไปเปนชั้นหิน
รองรับอยูเบื้องลางเปนพืดใหญและเปนฐานแผกวาง หินดังกลาวมีเนื้อแนนทึบและแข็ง ไมมีคุณสมบัติที่จะอุมน้ํา
ไวได ดังนั้นจึงไมปรากฏแหลงน้ําบาดาลใตผิวดิน ถัดจากชั้นหินขึ้นมาจะเปนดินปนทรายที่เกิดจากการทับถมและ
ตกตะกอนของกรวดและทราย ในบางบริเวณเปนดินที่เกิดจากการพัดพาของกระแสน้ําและลม (สํานักผังเมือง, ไม
ปรากฏ; น. 10)
ผลการสํารวจพบดวยวา ดินในบริเวณเขตวางผังเมืองรวมสวนใหญเปนดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ
ต่ําและซึมซับน้าํ เร็ว นอกจากนี้ ผลจากการปลูกพืชชนิดเดียวมาเปนเวลานานยังทําใหดินมีคุณภาพเสื่อมและทํา
ใหผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ต่ํา พืชที่มีการเพาะปลูกอยูในพื้นที่ เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก มัน
สัมปะหลัง มะพราว พืชสวน ยางพารา และขาว โดยในตําบลมาบตาพุดมีสวนมะพราวที่มีเนื้อที่ใหญที่สุด ตั้งแต
บริเวณคลองชากหมากมาจดชายฝงทะเล ตั้งแตใตคลองน้ําหูจนถึงบานปากคลองมีการทําสวนพุทรา นาขาวก็ มี
ในมาบตาพุดดวย โดยเปนการปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน (สํานักผังเมือง, ไมปรากฏ; น. 11)
ภายในพื้นที่มีคลองเล็ก ๆ หลายสายซึ่งไหลมาจากตนน้ําลําธารในบริเวณเนินเขา แลวไหลมารวมกันเปน
คลองใหญออกสูทะเลจํานวน 6 สาย คือคลองพลา คลองพยูน คลองน้ําตก คลองบางกระพรุน คลองบางเบิด และ
คลองปากรวม (สํานักผังเมือง, ไมปรากฏ; น. 12) สําหรับภายในพื้นที่บริเวณมาบตาพุดมีลําคลองสายสําคัญไดแก
คลองบางกระพรุน ความกวางประมาณ 9 เมตร ลึก 2 เมตร คลองบางเบิด กวาง 7.80 เมตร ลึก 1.10 เมตร คลอง
ชากหมาก กวาง 10.7 เมตร ลึก 2.1 เมตร คลองหลอด กวาง 10 เมตร ลึก 3.5 เมตร คลองหวยใหญ กวาง 15 เมตร
ลึก 4.1 เมตร เปนตน (สํานักผังเมือง, ไมปรากฏ. น. 13)
จะเห็นไดวา แมวาชุมชนในเขตตําบลมาบตาพุด กอนการพัฒนาอุตสาหกรรมจะเริ่มตน มีลักษณะกระจัด
กระจายและมีประชากรไมหนาแนน แตก็มีชุมชนตาง ๆ อยูเปนจํานวนไมใชนอ ย ทีส่ ําคัญชุมชนเหลานี้มีความ
เกาแก มีสถาบันตาง ๆ อยูรวม มีเรื่องราว มีลมหายใจ และมีชีวิตเปนของตัวเอง
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เขาและคาระดับความสูงของพื้นที่
บริเวณยอดเขา
คาระดับสูงสุดเปนเมตร
คาระดับต่ําสุดเปนเมตร
แสดงแนวความลาดชัน
บริเวณที่มีหนาผาสูง
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แนวลําคลอง
คลองพลา
คลองทราย
คลองลึก
คลองพยูน
คลองน้ําตก
คลองบางกระพรุน
คลองบางเบิด
คลองเนินหนองใหญ
คลองชากหมาก
คลองน้ําดํา
คลองตาหวย
คลองปากรวม
คลองน้ําหู
คลองหลอด
คลองหวยใหญ
คลองหวยพราว
คลองสมอ
คลองหวยโปง
คลองน้ําชา

ที่มาของขอมูล: จากการสํารวจภาคสนามของ
สํานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เมื่อป 2524 - 2525

รูปที่ 3.2 แสดงเขตการปกครองและลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่การจัดการผังเมืองรวมมาบตาพุดและบริเวณใกลเคียง กอนการพัฒนาอุตสาหกรรม
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กาวกระโดดทีถ่ ูกกําหนด
หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2524 อนุมัติหลักการตามขอเสนอของคณะกรรมการ
พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมหลั ก บริ เ วณชายฝ ง ทะเลตะวั น ออก ให ใ ช พื้ น ที่ บ ริ เ วณหนองแฟบ-มาบตาพุ ด เป น ที่ ตั้ ง
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ จากนั้นมามาบตาพุดก็เทากับถูกผลักเขาสูเสนทางแหงการเปลี่ยนแปลง โดยความ
เปลี่ยนแปลงที่วานั้นเปนความเปลี่ยนแปลงอยางขนานใหญชนิดกาวกระโดดจากเดิมมาก เพราะเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว างสภาพการพัฒนาและสภาพของสังคมที่เปน อยูจ ริงในพื้นที่ม าบตาพุดกับ เปา หมายที่ตองการใหเป น
ศูนยกลางสารพัดดานแลวก็นับวามีความแตกตางหางไกลกันอยางยิ่ง
ขณะที่รัฐบาลและสภาพัฒนวาดภาพใหมาบตาพุดเปนฐานอุตสาหกรรมทันสมัยระดับโลก (เสนาะ อูนา
กูล, 2530; น. 19) ผลสรุปจากการเขาสํารวจพื้นที่ในภาคสนามของทางสํานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เพื่อ
จัดทําผังเมืองรวมในพื้นที่บริเวณมาบตาพุดและพื้นที่ใกลเคียงกลับชี้วา (สํานักผังเมือง, ไมปรากฏ; น. 42)
“ความหนาแนนประชากรตอพื้นที่มีลักษณะเปนชนบท ชุมชนที่มีอยูเดิมอยูในระดับสุขาภิบาล ตลอดจน
การใหบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการมีนอยและสามารถใหบริการแตเพียงเฉพาะคนในทองถิ่น”
รายงานฉบับเดียวกันนี้ ยัง ไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมวา ปจจัยหลักที่ทําใหพื้นที่นี้ถูก
กําหนดเปนพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมหลักมีรากฐานมาจากการที่ทอสงกาซธรรมชาติมาขึ้นบกที่ตําบลมาบตาพุด
นั่นเอง ขณะที่การกอสรางโรงแยกกาซฯ ก็เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีและอุตสาหกรรม
ที่ใชกาซฯ เปนวัตถุดิบตามมา ทั้งที่การลงทุนอุตสาหกรรมเหลานี้ไมไดมีความสัมพันธกับอุตสาหกรรมที่มีอยูใน
ทองถิ่นในเวลานั้นเลย (สํานักผังเมือง, ไมปรากฏ; น.40) ทั้งนี้เพราะโรงงานสวนใหญในพื้นที่ในเวลานั้นคือโรงงาน
แปรรูปผลิตภัณฑทางดานการเกษตร นอกนั้นมีโรงทําซีเมนตบล็อก อูซอมรถ โรงเลื่อย โรงสี โรงน้ําแข็ง โรงทําเสน
กวยเตี๋ยว ฯลฯ ซึ่งลวนแลวแตเปนโรงงานขนาดเล็กทั้งสิ้น (สํานักผังเมือง, ไมปรากฏ; น. 29)
สวนความพรอมดานอื่น ๆ นั้น รายงานระบุถึงเรื่องของกําลังแรงงานวา แมคาดวาประชากรวัยเด็กและ
หนุมสาวที่มีอยูนาจะเพียงพอในแงของปริมาณ แตเมื่อพิจารณาถึงการศึกษาแลวก็ไมชัดวาจะเขาสูแรงงานใน
อุตสาหกรรมหลักที่ตองใชผูมีฝมือและความชํานาญหรือมีระดับการศึกษาที่สูงพอควรสักเทาไร ดังนั้นหากไมอาศัย
แรงงานอพยพจากที่อื่นก็จะตองพัฒนาการศึกษาเพื่อเตรียมแรงงานในพื้นที่ใหมีความพรอม (สํานักผังเมือง, ไม
ปรากฏ; น. 36-37) ดังนั้นเมื่อมีการพัฒนาอุตสาหกรรมและมีประชาชนเพิ่มก็จะมีความตองการโรงเรียนเพิ่ม
เชนเดียวกับสถานบริการดานสาธารณสุข (สํานักผังเมือง, ไมปรากฏ; น. 39) สวนบริการดานพาณิชยกรรมที่มีอยูก็
นาจะไมเพียงพอเชนกัน ไมวาจะเปนรานคา สถานพักแรม และธนาคาร แตปญหาก็คือ ภาคบริการเหลานี้อาจไม
เกิดภายในพื้นที่ก็ได เนื่องจากพื้นที่อยูไมหางจากศูนยกลางอื่น ๆ ทั้งกรุงเทพฯ พัทยา หรือแมแตเมืองระยอง
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเสนทางคมนาคมไดรับการพัฒนาจนสะดวกสบาย (สํานักผังเมือง, ไมปรากฏ; น. 41)
ดังนี้หลังจากฉายใหเห็นสภาพพื้นที่แลว สํานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทยก็ถึงกับสรุปวา (สํานักผังเมือง,
ไมปรากฏ; น. 42)
“สภาพปจจุบันของพื้นที่ ทั้งในดานกายภาพ ประชากร สังคม และเศรษฐกิจ ไมไดมีสวนริเริ่มในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมหลักแตอยางใด เวนแตเพียงขอไดเปรียบเกี่ยวกับโรงงานแยกกาซธรรมชาติ ความสามารถที่จะ
สรางโรงงานอุตสาหกรรมหลักติดชายฝงทะเล การสรางทาเทียบเรือ และที่ดินขนาดใหญและราคาถูก
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“การวางผังเมืองรวมแหลงอุตสาหกรรมหลักและชุมชนนี้จึงเปนการวางผังที่แตกตางจากการวางผังเมือง
รวมเมืองอื่น ๆ ที่ไดปฏิบัติมาแลวโดยสิ้นเชิง เพราะการวางผังเมืองรวมในครั้งนี้เปนการวางนโยบายกําหนดความ
ตองการจากเบื้องบนลงบนพื้นที่ที่คอนขางจะวางเปลา...”
อยางไรก็ดี เสียงสะทอนนี้ยอมไมอาจหยุดยั้งความเปลี่ยนแปลงที่ถูกกําหนดลงมาได
ในการวิเคราะหลักษณะทางกายภาพเพื่อหาพื้นที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักและ
ชุมชนใหม ที่มีการแบงพื้นที่การสํารวจออกเปน 4 สวน จึง มี บทสรุปวา มี เพียงพื้นที่สวนที่ 1 เทานั้นที่ไมมีความ
เหมาะสมในการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ แตสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและชุมชนพักอาศัยก็สามารถ
พัฒนาได สวนพื้นที่ที่เหลือลวนแตเหมาะสม มีเพียงความแตกตางในรายละเอียด กลาวคือ พื้นที่ของตําบลมาบตา
พุดสวนที่ติดทะเล หรือพื้นที่ 3 นั้นถูกระบุวา สามารถใชในการพัฒนาอุตสาหกรรมและอยูอาศัยได โดยเฉพาะที่ดิน
ริมทะเลสามารถพัฒนาสรางทาเรือไดดี สวนพื้นที่ตอนในจากถนนสุขุมวิทเขามา หรือพื้นที่ 2 สามารถจะพัฒนา
อุตสาหกรรมขนาดใหญได แตจะตองลงทุนพัฒนาที่ดินและอาจมีปญหาในการจัดหาที่ในบางบริเวณที่มีชุมชนมาก
รวมทั้งที่ดินก็ยังมีความอุดมสมบูรณพอจะใชในการเกษตรได ขณะที่พื้นที่ 4 ถูกระบุวาสามารถพัฒนาอุตสาหกรรม
ขนาดใหญและชุมชนพักอาศัยไดเปนอยางดี แตบริเวณชายฝงนั้นไมเหมาะสมแกการพัฒนาทาเรือ (สํานักผังเมือง,
ไมปรากฏ; น. 34-35)

N

รูปที่ 3.3 แสดงพื้นที่การสํารวจซึ่งแบงเปน 4 สวน
ที่มาขอมูล : จากการสํารวจภาคสนามของสํานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เมื่อป พ.ศ. 2524 - 2525

ยิ่งไปกวานั้นพรอม ๆ กับที่การศึกษาตาง ๆ เริ่มตน “การพัฒนา” จริง ๆ ในพื้นที่ก็เริ่มเดินหนาควบคูไป
ดวย
นอกเหนือจากการวางทอขนสงกาซธรรมชาติจากอาวไทยมาขึ้นบกบริเวณมาบตาพุดรออยูแ ลว (ปาริชาต
ลอตระกูล, 2530; น. 50) ยังมีโครงการใหม ๆ ตาง ๆ ไมวาจะเปนในสวนของโครงการดานอุตสาหกรรมนํารอง
อยางโรงแยกกาซธรรมชาติ โครงการปุยเคมี โครงการอุตสาหกรรมปโตรเคมี ที่รัฐไดรวมทุนกับภาคเอกชนจัดตั้ง
บริษัทขึ้นตั้งแตในระยะ 2 – 3 ปแรก (สาวิตต โพธิวิหค, 2527; น. 9) หรือในสวนของการจัดโครงสรางพื้นฐาน
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เชน โครงการทาเรือน้ําลึกมาบตาพุด โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนใหมมาบตาพุด โครงการทอสงน้ํา
ดอกกราย – มาบตาพุด โครงการรถไฟสายสัตหีบ - มาบตาพุด เปนตน (ไมระบุ, 2527; น.29-38)
ขณะเดียวกัน ตั้งแตป พ.ศ. 2527 ทั้ง ๆ ที่โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพิ่งเริ่มตนขึ้นและยังไมทันไดลง
มือกอสราง
ก็มีนักลงทุนดานอุตสาหกรรมภาคเอกชนหลายรายติดตอแสดงความสนใจที่จะเขาลงทุนในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด แลว โดยผานมาทั้ง ทางกระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
สพอ. และ กนอ. (การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2530; น. 6)
ตารางที่ 3.1 อุตสาหกรรมที่ติดตอขอใชที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจํานวน 11 ราย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด
บริษัท ไทยโพลีเอ็ดทีลีน จํากัด
บริษัท HMC โพลีเมอร จํากัด
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด
บริษัท เมโทร จํากัด
บริษัท Thai Peroxygen Chemicals จํากัด
บริษัท Siam Syndicate จํากัด และบริษัท
Hua-Eng Copper & Iron Industrial จํากัด
8. บริษัท ไทยแลนดแทนทาลั่มอินดัสตรี จํากัด
9. บริษัท กลุม Laporte (3 บริษัท)
10. บริษัท Tuntex (Thailand) จํากัด
11. บริษัท ปุยแหงชาติ

ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ

452
160
270
270
350
25
800

ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร

ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ

150 ไร
50 ไร
600 ไร
1,300 ไร

ที่มา : สรุปสาระสําคัญ โครงการนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก, สํานักงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมภาค
ตะวันออก, การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 14 กรกฎาคม 2530

เพียงในป 2530 ดร.เสนาะ อูนากุล เจาของความคิดและผูผลักดันหลักโครงการอีสตเทิรนซีบอรดจึงถึงกับ
ประกาศแลววา (เสนาะ อูนากูล, 2530; น. 19) “ที่มาบตาพุดถือวาถึงระดับโลกแลว ถาเสร็จทั้งหมดทั้ง NPC 1,
NPC 2 รวมทั้งที่จะตามมานี่ รวมกันแลวเปนกลุมอุตสาหกรรมเคมีที่ทันสมัยที่สุดในโลก...” ทั้งนี้ แมจะมีการออก
ตัวดวยวา เรื่องนี้ฟงดูแลวอาจขัดหูและไมนาจะเปนไปได นั่นก็ เพราะคนอาจยังคงคุนกับภาพที่ตองขี่มาเขามาใน
พื้นที่เมื่อไมกี่สิบปที่ผานมา ทวาทุกอยางยอมมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเทาที่เปลี่ยนแปลงมาก็คงทําใหมีคนเชื่อมากขึ้น
แลว ดังนั้น หากทํากันตอไปโดยไมทําลายกันเสียเองก็เชื่อวามีทางเปนไปไดอยางแนนอน
ดวยความคิดดังนี้เอง เมืองชนบทริมทะเลอยางมาบตาพุดจึงเผชิญกับระลอกคลื่นของความเปลี่ยนแปลง
ที่ถาโถมใสอยางตอเนื่องจนปจจุบัน
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หัวหอกการพัฒนา
ดวยยุทธศาสตรการสรางเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญตอเนื่องกับทาเรือน้ําลึกที่สภาพัฒนลอกเลียนมา
จากประเทศอุตสาหกรรมอยางญี่ปุน เกาหลี และไตหวัน (เสนาะ อูนากูล, 2530; น. 16) หัวหอกสําคัญของการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่มาบตาพุดจึงมีอยู 2 สวน คือ 1) การกอสรางนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและเขตชุมชนใหม
และ 2) การกอสรางทาเรือน้ําลึก งานทั้งสองสวนนี้ รัฐบาลมอบหมายใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
(กนอ.) เปนหนวยงานดําเนินการ (การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2530; น. 1)
การศึกษาความเหมาะสมของทั้ง 2 โครงการเสร็จสิ้นลงตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2526 และในเบื้องแรก
กนอ. ไดรับการจัดสรรเงินจํานวน 200 ลานบาทสําหรับการจัดซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ประมาณ 3,500 ไร กอน
(สาวิตต โพธิวิหค, 2527; น. 11–12)
จากนั้นในป พ.ศ. 2527 รัฐบาลก็ตราพระราชบัญญัติเวนคืนที่ดินในเขตมาบตาพุด-ระยองขึ้น เพื่อเตรียม
ที่ดินแปลงใหญสําหรับการกอสรางนิคมอุตสาหกรรมและทาเรือน้ําลึก กนอ. ดําเนินการเวนคืนที่ดินจํานวน
ประมาณ 8,070 ไรในทองที่ตําบลหวยโปงและตําบลมาบตาพุดเพื่อพัฒนาเปนเขตอุตสาหกรรมประมาณ 6,042 ไร
และเขตชุมชนใหม 2,028 ไร (การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2530; น. 3) ในการนี้มีชุมชนที่ติดรางแหการ
เวนคืนที่ดิน ไดแก บานกงเพชร บานเนินตารอง บานทุงสะเดา บานอาวประดู รวมทั้งวัดอาวประดูดวย
การกอสรางโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการตาง ๆ ของนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดเริ่มเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2530 และกอสรางแลวเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2533 ระยะเวลากอสราง 30
เดือน ในการกอสรางระยะที่ 1 นี้ พื้นที่การพัฒนาในสวนของนิคมอุตสาหกรรมคือประมาณ 4,200 ไร ทวาขณะที่
การสรางนิคมฯ ยังไมเสร็จดี กลุมอุตสาหกรรมตาง ๆ ก็ไดยื่นขอเขาใชที่ดินเปนจํานวนมากจนเกินจํานวนที่ดินที่มี
อยู โดยเฉพาะกลุมปโตรเคมีนั้นเขาใชพื้นที่ตั้งแตการกอสรางยังไมแลวเสร็จ กพอ. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน
จึงมีมติใหการนิคมอุตสาหกรรมเตรียมจัดหาที่ดินเพิ่มเติมเพื่อใหมีพื้นที่รองรับการขยายตัวของโรงงานที่มาก
เพียงพอ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2533; น. 13)
สําหรับโครงการระยะที่ 2 ที่ติดตามมาอยางรวดเร็วกอสรางแลวเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2535 โดยใช
เวลากอสรางประมาณ 18 เดือน มีพื้นที่ในสวนของเขตอุตสาหกรรม 1,507 ไร และพื้นที่ ชุมชนใหม 1,502 ไร คา
กอสรางประมาณ 653 ลานบาท นั้น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2541; น.
6) ในสวนของพื้นที่อุตสาหกรรมนั้นมีการจัดสรรไปหมดแลว สวนเขตชุมชนใหมนั้น จนถึงป พ.ศ. 2544 ยังคงเหลือ
พื้นที่อยูประมาณ 1,204 ไร โดยจั ด สรรไปแลวประมาณ 1,480 ไร (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ , 2544; น. 7)
ในสวนของการกอสรางทาเรืออุตสาหกรรมน้ําลึกมาบตาพุด ในเบื้องแรกมีการกําหนดไววาจะใหเปนทา
รับเรือขนาด 60,000 ตัน สําหรับขนถายสินคากองที่นําเขาและสงออก โดยประกอบไปดวยทาเทียบเรือสําหรับปุย
2 ทา ทาสินคาเกษตรและแร 1 ทา และทาขนถายของเหลวอันตรายของ NPC 1 ทา (การนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย, 2530; น. 2) ใหสามารถรับเรือขนาด 140,000 ตันไดตลอดป (ปาริชาต ลอตระกูล, 2530; น. 52)
ตอมามีการปรับเปนทาสินคาทั่วไป 1 ทา และทาสินคาเหลว 2 ทา งบประมาณการลงทุน 1,782 ลานบาท (
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2533; น. 13, 17) แตหากรวมองคประกอบยอย
ๆ เชน ทาเรือเล็ก 1 ทา, ขุดรองน้ําลึก 10 เมตร, เขื่อนกันคลื่น 1,500 เมตร และโครงสรางพื้นฐานอื่น ๆ งบประมาณ
จะเทากับ
25

รูปที่ 3.4 แสดงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะแรก
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, มิถุนายน 2533; น. 15
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รูปที่ 3.5 ผังการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ 3และการพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุด ระยะ 2 - 3
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, กรกฎาคม 2544; น. 2
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2,527 ลานบาท การกอสรางในสวนเหลานี้เริ่มดําเนินการเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2532 แลวเสร็จในเดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 และเปดดําเนินการในเดือนถัดมา (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ , 2541; น. 3)
จากนั้นในระยะตอมายังมีโครงการพัฒนาทาเรือเพิ่มเติมอีก ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2544; น. 4)
1. โครงการทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด สวนขยายที่ 1 เปนการถมทะเลเพิ่มเติมสําหรับโรงกลั่นน้ํามัน
Shell พื้นที่ 510 ไร กอสรางเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2535 ดวยงบประมาณ 749 ลานบาท
2. โครงการทาเทียบเรืออุตสาหกรรมปุยเคมี ซึ่งถือเปนทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด สวนขยายที่ 2
กอสรางแลวเสร็จกลางป พ.ศ. 2540 ในวงเงินประมาณ 300 ลานบาท ซึ่งเอกชนผูป ระกอบการ
ปุยเคมีเปนผูรับภาระ
3. โครงการทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 2 เปนการขุดลอกรองน้ําเดินเรือใหลึก 12.5 เมตร
เพื่อสามารถรับเรือขนาดระวาง 60,000 ตัน และนําวัสดุที่ขุดลอกไปถมทะเลดานตะวันออกของ
ทาเรือ ระยะที่ 1 ทําใหเกิดพื้นที่ใชสอยสําหรับอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น และกอสรางทาเทียบเรือขนถาย
สินคากองเพื่อรองรับความตองการของอุตสาหกรรมปุยเคมีและอุตสาหกรรมโปแตช ฯลฯ สรางเสร็จ
เมื่อเมษายน พ.ศ 2542 ในวงเงินลงทุน 3,016 ลานบาท
4. โครงการทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 เปนสวนที่ กนอ. รวมกับการปโตรเลียมแหงประเทศ
ไทย (ปตท.) ดําเนินการในลักษณะของการขุดลอกรองน้ําเดินเรือใหลึก 17 เมตร เพื่อสามารถรับเรือ
ขนาดระวาง 150,000 ตัน และนําวัสดุที่ขุดลอกไปถมทะเลดานตะวันตกของทาเรือระยะที่ 1 และ
กอสรางทาเรือสําหรับคลังกาซธรรมชาติ (LNG) ปโตรเคมี และพลังงาน คาลงทุน 3,860 ลานบาท
ลาสุดมีการชะลอโครงการ เนื่องจากปญหางบประมาณ
โครงการที่สําคัญอีกโครงการหนึ่งที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่มาบตาพุดก็คือ โครงการโรงแยกกาซธรรมชาติที่
ดําเนินการโดย ปตท. แทจริงแลวตองถือวาโครงการนี้เปนคลื่นใหญลูกแรกที่โถมเขาใสและกลายเปนจุดเปลี่ยน
สําคัญของที่นี่ดวยซ้ําไป การประชาสัมพันธโครงการกอสรางโรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท. เมื่อป พ.ศ. 2524
เปนตัวเปดที่ทําใหชาวบานในทองถิ่นตางตื่นเตนดีใจวา ประเทศไทยกําลังจะโชติชวงชัชวาลย และมาบตาพุดจะ
เปนที่รูจักของคนทั้งประเทศ
โครงการนี้มีการลงนามในสัญญาวาจางกลุมบริษัทโตโย แรนแดล และมิตซุย จากประเทศญี่ปุนและ
สหรัฐฯ เปนผูออกแบบและกอสรางตั้งแตเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2525 (สาวิตต โพธิวิหค, 2527; น. 13)
กอสรางแลวเสร็จและเริ่มการผลิตไดตั้งเดือนมกราคม พ.ศ. 2528 ใชงบประมาณการลงทุน 7,360 ลานบาท มี
ขนาดการผลิต 350 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ .
2533; น. 19) และนี่คือโรงแยกกาซฯ หนวย (โรง) แรกของประเทศไทย กอนที่ในเวลาตอมาจะมีการกอสรางโรง
แยกกาซฯ หนวยที่ 2 และ 3 ติดตามมาในพื้นที่ใกลเคียงกัน โดยเปดดําเนินการเมื่อป พ.ศ. 2534 และ 2539
ตามลําดับ (IEAT, 1999 - 2000) และในขณะนี้ก็กําลังจะมีหนวยที่ 5 ติดตามมาภายในพื้นที่มาบตาพุดอีกเชนเคย
หลังจากที่มีหนวยที่ 4 อยูที่อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชไปแลว
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บนเสนทางการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดดสงผลใหมาบตาพุดมีโฉมหนาใหมที่ทั้งไมเหมือนเดิมและไมเหมือน
พื้นที่อื่นของประเทศ จากหมูบานเกษตรกรรมและประมง มาบตาพุดกลายเปนยานอุตสาหกรรมหนัก 1 ของประเทศ
เปนที่ตั้งของทาเรือน้ําลึก ทาเรืออุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม สวนชุมชนก็ขยายตัวเปนลักษณะของชุมชนเมืองที่
รองรับกิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม
หลังจากที่กรมการผังเมืองเริ่มดําเนินการวางผังเมืองรวมบริเวณมาบตาพุดครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2524 และ
ตอมาไดประกาศเปนกฎกระทรวงฉบับที่ 46 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ใชบังคับ
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2531 มี ระยะเวลาการบังคับใช 5 ป แต เนื่องจากในป พ.ศ. 2532 ไดมีการปรับปรุงผัง
ครั้งที่ 1 ประกาศใชบังคับโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 102 และไดมีการตออายุการใชบังคับ 2 ครั้ง ซึ่งเทากับจะสิ้นอายุ
ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2541 กรมการผังเมืองจึงไดจัดทําผังเมืองรวมครั้งใหมขึ้นในชวงป 2540 ครอบคลุมพื้นที่
219 ตร.กม. (สํานักผังเมือง, 2540; น. 1-2 และ 2-1)
ตารางที่ 3.2 แสดงการเปรียบเทียบการใชประโยชนทดี่ ินในอนาคต ของผังเมืองรวมบริเวณ
อุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยอง (ผังเดิมและปรับปรุง)
ประเภท
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
อุตสาหกรรมและคลังสินคา
อุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชน/สิ่งแวดลอมและ
คลังสินคา
ชนบทและเกษตรกรรม
ที่โลงเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
อนุรักษเพื่อการปาไม
สถาบันการศึกษา
สถาบันศาสนา
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

จํานวนเนือ้ ที่ (ไร)

เปลี่ยนแปลง (ไร)

ผังเดิม ผังปรับปรุง
19,095
15,356
1,984
3,620
1,333
1,877
17,182
39,345
1,390
-

เพิ่มขึ้น

77,151
542
349
378
2,974
1,164

60,890
238
945
396
378
2,660
-

1,636
544
22,163
-

ลดลง
3,739
-

47
-

16,261
604
314
-

ที่มา : สํานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย, 2540. ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหนักและชุมชน จังหวัดระยอง.
(มาบตาพุด). ปรับปรุงครั้งที่ 2

1

เอกสารของราชการมักใชคําวา “อุตสาหกรรมหลัก”
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ในการจัดทําผังเมืองครั้งหลังนี้ พื้นที่สวนที่ 3 ตามที่ผังเมืองแบงเอาไว (ดูรูปที่ 3.4) คือ ในบริเวณตอนลาง
ของถนนสุ ขุ ม วิ ท ติ ด ทะเล กลายเป น ที่ ตั้ ง ของนิ ค มอุ ต สาหกรรมหลั ก ไปโดยสมบู ร ณ แ ล ว ไม เ ฉพาะนิ ค ม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด หากรวมถึง นิคมอุตสาหกรรมของเอกชนอีก 2 แหงที่อยูในความดูแลของสํานักงานนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดดวย นั่นคือ นิคมอุตสาหกรรมผาแดงและนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก
ดวยเหตุที่มีพื้นที่ติดตอกันและประเภทอุตสาหกรรมก็คลายคลึงกัน นิคมอุตสาหกรรมของเอกชนทั้ง 2
แห ง นี้ จึ ง ไม เ ป น ที่ รู จั ก อย า งแยกขาดออกจากนิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด และโดยทั่ ว ไปเมื่ อ กล า วถึ ง นิ ค ม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดก็มักหมายถึงนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 3 แหงรวมกัน
การขยายตัวและการเจริญเติบโตอยางสูงของอุตสาหกรรมในบริเวณนี้ทําใหพื้นที่โดยรอบไมเพียงพอตอ
ความตองการ และตองมีการขยายเขตอุตสาหกรรมออกไปโดยตลอด ในการจัดทําผังเมืองรวมครั้งที่ 2 เองก็มีการ
ปรับขยายพื้นที่ประเภทอุตสาหกรรมดวย (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3.2) และพื้นที่สวนอื่น ๆ ที่เหลือก็ลวนแลวแต
ถูกระบุวามีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเปนพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญได (สํานักผังเมือง, 2540; น. 2-4)
ในสวนของพื้นที่บริเวณที่ 1 ถูกระบุวามีความเหมาะสมเนือ่ งจากพื้นที่มีความลาดชันไมสูงมากนัก อีกทั้ง
ยังเปนพื้นที่ตอเนื่องจากพื้นที่อุตสาหกรรมเดิมและอยูใ นทิศทางและรัศมีของลมที่พัดมาจากนิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด ที่สําคัญคือไมปรากฏมีชมุ ชนหนาแนน พื้นที่สวนใหญยังคงเปนที่โลง มีการเพาะปลูกพืชตาง ๆ เชน
มะพราว ยางพารา และมันสําปะหลัง นอกจากนั้นมีการใชเปนที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ เชน โรงงาน
ไทยแท็ฟฟตา โรงงานไทย – เยอรมันโปรดักส (อุตสาหกรรมเหล็ก) โรงไฟฟาระยอง รวมทั้งมีโรงงานผลิตมัน
สําปะหลังอยูหลายแหง สวนชุมชนมีเกาะตัวอยูโดยรอบวัดหวยโปง ตามถนน ซอย และบริเวณพื้นที่ที่มีลําคลอง ที่
จะพัฒนาเปนพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญได (สํานักผังเมือง, 2540; น. 2-4)
อยางไรก็ดี สําหรับพื้นที่บริเวณที่ 2 แมวาพืน้ ที่จะมีระดับความตางคอนขางสูงและมีการตั้งถิ่นฐานชุนชน
หนาแนน แตก็ถูกระบุวามีความเหมาะสมทีจ่ ะพัฒนาเปนพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญไดเชนกัน เนื่องจากพื้นที่อยู
ในทิศทางและรัศมีของลมที่พัดมาจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดโดยตรง จึงไมเหมาะสมตอการพัฒนาดานที่อยู
อาศัย ขณะทีพ่ ื้นที่บริเวณที่ 4 มีโจทยวา จะตองคํานึงถึงผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม เนื่องจากเปนบริเวณที่มี
ความสัมพันธและตอเนื่องกับชุมชนบานฉาง ฉะนั้นจึงตองมีการกําหนดพื้นที่กันชน หรือ buffer zone ระหวางพื้นที่
อุตสาหกรรมกับชุมชน (สํานักผังเมือง, 2540; น. 2-5)
ทางดานการขยายตัวของชุมชน จากเดิมที่เคยกระจายตัวตามแนวถนนสุขุมวิท โดยมีศูนยกลางอยูที่สุขา
ภิบาลมาบตาพุด และสุขาภิบาลบานฉาง ปรากฏวา หลังป พ.ศ. 2533 อันเปนปที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เปดดําเนินการเปนตนมา นอกจากชุมชนเดิมแตละแหงมีความหนาแนนมากขึ้น แลว ยังมีการกระจายตัวเขาสูตอน
ในของพื้นที่ ดวย (สํานักผังเมือง, 2540; น. 2-2)
ในสวนของสุขาภิบาลมาบตาพุดไดรับการยกระดับเปนเทศบาลตําบลมาบตาพุดในวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.
2535 เพิ่ม พื้นที่ เปน 148.96 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 5 ตําบล ใน 2 อําเภอ คืออําเภอเมืองระยองและอําเภอ
บานคาย นอกจากตําบลมาบตาพุดแลวก็ไดแกตําบลหวยโปง ทับมา มาบขา และบางสวนของตําบลเนินพระ
รวมทั้งเกาะ 1 เกาะ คือเกาะสะเก็ด หากคิดเฉพาะพื้นที่ใชประโยชนบนบกจะมีอยูประมาณ 127.96 ตาราง
กิโลเมตร ที่เหลือประมาณ 21 ตารางกิโลเมตรเปนพื้นที่ในทะเล ประชากรรวมตามที่ปรากฏในทะเบียนราษฎรเมื่อ
สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2543 มีจํานวน 31,626 คน เปนชาย 15,895 คน เปนหญิง 14,363 คน จํานวนบาน 2,108
30

; น. 16-17)

รูปที่ 3.6 ผังนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและชุมชนใหมมาบตาพุด
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, เมษายน 2541
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N

รูปที่ 3.7 แผนที่แสดงเทศบาลตําบลมาบตาพุด
เทศบาลตําบลมาบตาพุด ทางเหนือติดตําบลมาบขา อําเภอบานคาย ดานใตจรดอาวไทย ทางตะวันออกทอดยาว
ติดตําบลเนินพระและตําบลทับมาของเขตอําเภอเมือง สวนทางทิศตะวันตกติดกับอําเภอบานฉาง
ที่มา : เทศบาลตําบลมาบตาพุด, รายงานประจําป 2543 – 2544
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ในป พ.ศ. 2544 เทศบาลตําบลมาบตาพุดไดรับการยกระดับอีกครั้งเปนเทศบาลเมืองมาบตาพุด ตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง พ.ศ. 2544 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่
4 กรกฎาคม และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม ปเดียวกัน ขนาดของพื้นที่ไดขยายกวางขึ้นเปน 165.35
ตารางกิโลเมตร

N

รูปที่ 3.8 แผนที่แสดงเทศบาลเมืองมาบตาพุด
ที่มา : เทศบาลเมืองมาบตาพุด, 2544
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ตารางที่ 3.3 รายชื่อชุมชนและจํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ชุมชน
ชุมชนบานบน
ชุมชนซอยรวมพัฒนา
ชุมชนหนองบัวแดง
ชุมชนหนองน้ําเย็น
ชุมชนคลองน้ําหู
ชุมชนเขาไผ
ชุมชนชากลูกหญา
ชุมชนหวยโปงใน
ชุมชนบานพลง
ชุมชนอิสลาม
ชุมชนสํานักกะบาก
ชุมชนเกาะกก-หนองแตงเม
ชุมชนหนองหวายโสม
ชุมชนวัดมาบตาพุด
ชุมชนตากวน-อาวประดู
ชุมชนบานลาง
ชุมชนหนองแฟบ
ชุมชนกรอกยายชา
ชุมชนมาบยา
ชุมชนตลาดมาบตาพุด
ชุมชนวัดโสภณ
ชุมชนตลาดหวยโปง
ชุมชนโขดหิน
ชุมชนมาบขา
ชุมชนมาบชลูด

จํานวนครัวเรือน
ตามทะเบียนราษฎร
380
315
120
130
150
130
278
950
250
165
45
147
170
580
170
152
320
134
180
190
110
70
120
454
310

จํานวนประชากร
(คน)
1,691
1,570
820
1,387
1,140
950
1,326
3,657
952
1,267
220
783
1,129
2,597
1,028
763
1,273
823
1,080
1,277
796
549
654
2,680
2,070

ที่มา : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองมาบตาพุด, 2544
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จํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ณ ป พ.ศ. 2544 มี 32,482 คน โดยชุมชนที่มีประชากร
มากที่สุดคือหวยโปงใน นอยที่สุดคือชุมชนสํานักกะบาก
อยางไรก็ดี ในเรื่องประชากรนั้น จากการสํารวจเมื่อป พ.ศ. 2539 ก็พบวา จํานวนผูที่อาศัยอยูในเขต
เทศบาลตําบลมาบตาพุดจริง ๆ นั้นมีมากกวา 40,000 คนแลว ซึ่งสะทอนใหเห็นวา ภายในพื้นที่นี้มีจํานวน
ประชากรแฝงในสัดสวนที่สูงทีเดียว (สํานักผังเมือง, 2540; น. 2-6)
ตารางที่ 3.4 ประชากรตามสําเนาทะเบียนบาน และทีม่ ีอยูจริงในเขตเทศบาลตําบลมาบตาพุด
จังหวัดระยอง และเทศบาลตําบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2538
เทศบาลตําบล
มาบตาพุด (1)
ประชากรตามสําเนาทะเบียนบาน
ประชากรแฝง
รวม
แหลมฉบัง (2)
ประชากรตามสําเนาทะเบียนบาน
ประชากรแฝง
รวม

จํานวนคน

ขนาด
ครัวเรือน

จํานวนผูมีรายได
ในครัวเรือน

25,438
25,647
51,085

3.91
3.90
3.92

1.9
1.7
1.8

31,133
34,590
65,723

4.30
3.81
4.04

1.8
1.6
1.7

ที่มา: (1) แผนแมบทเพื่อการพัฒนาเทศบาลตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง พ.ศ. 2540 – 2544
(2) แผนแมบทเพื่อการพัฒนาเทศบาลตําบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2540 – 2544
อางโดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2539

สําหรับอัตราการขยายตัวของประชากรในเขตผังเมืองรวม จากการศึกษาในชวงป พ.ศ. 2531 – 2536
พบวา มีอัตราการขยายตัวคอนขางสูงประมาณรอยละ 3.19 ตอป อยางไรก็ดี อัตราการขยายตัวประชากรในชวงป
พ.ศ. 2536 – 2539 เปนเพียงรอยละ 1.47 ตอป ซึ่งเทากับเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงกวาชวงตนมาก สะทอนวา การ
อพยพแรงงานจากตางถิ่นมีมากในชวงขั้นตอนการกอสรางเทานั้น โดยสวนใหญเปนแรงงานกอสรางและแรงงานที่
มีฝมือปานกลาง แตนับจากป พ.ศ. 2536 เปนตนมา เมื่อโรงงานสวนใหญเริ่มดําเนินการ ความตองการแรงงานก็
เปลี่ยนไปเปนบุคลากรที่มีความรูสูงเพื่อควบคุมการผลิตในจํานวนที่ไมมากนัก เพราะอุตสาหกรรมที่ไดรับการ
สงเสริมในพื้นที่นี้มีลักษณะเปนการผลิตที่เนนปจจัยทุนมาก (highly capital intensive) (สํานักผังเมือง, 2540;
น.2-7)
เรื่องการขยายตัวของชุมชนจึงปรากฏออกมาในทางตรงกันขามกับการขยายตัวทางดานอุตสาหกรรม
กลาวคือ การขยายตัวที่เกิดขึ้นจริงนั้นต่ํากวาที่ประเมินไวในสัดสวนที่สูงมากในทุกระดับ ไมวาจะเปนในระดับทั้ง
พื้นที่ของโครงการ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2539; น. 2-12) ในระดับผัง
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เมืองรวมมาบตาพุด (สํานักผังเมือง, 2540; น. 2-7) หรือในเขตชุมชนเมืองใหม (สํานักผังเมือง, 2540; น. 2-10,
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2539; น. 2-17) แตจุดรวมที่เหมือนกันทั้งในการ
ขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรมและชุ ม ชนก็ คื อ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ไม จํ า เป น ต อ งสอดคล อ งกั บ แผนที่ ว างไว ซึ่ ง
นอกเหนือไปจากเรื่องจํานวนดังกลาวมาแลว ที่ชัดเจนอีกสวนหนึ่งก็คือตําแหนงที่ตั้ง ดังจะเห็นไดวา ชุมชนและ
อุตสาหกรรมบางสวนแทบจะซอนทับกัน และในบริเวณที่เปนทิศทางใตลมของนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 3 แหงก็คือจุด
ที่มีชุมชนหนาแนนที่สุดนั่นเอง
มาบตาพุดวันนี้
การพัฒนาและการขยายเขตอุตสาหกรรมที่ไมมีวี่แววจะหยุดยั้งมานานถึง 2 ทศวรรษ ทําใหมาบตาพุดใน
ขณะนี้กลายเปนเขตอุตสาหกรรมที่สําคัญที่สุดของจังหวัดระยองและของประเทศไปจริง ๆ ขณะที่ในอีกทางหนึ่ง
ผลพวงและปญหาที่เกิดขึ้นก็ทําให “มาบตาพุด” กลายเปนคําที่คนไทยจํานวนมากรูจักและหวาดผวา
ในภาคของการพัฒนาอุตสาหกรรม จากขอมูลสรุปการใชพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ ของ กนอ. ณ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2544 สรุปวา นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมีพื้นที่รวมเทากับ 9,042 ไร เปนเขตอุตสาหกรรม
ทั่วไป 7,092 ไร เขตชุมชนใหม 1,490 ไร พื้นที่สาธารณูปโภคประมาณ 460 ไร มีผูประกอบการที่ไดรับอนุญาตให
ใชที่ดินรวมทั้งหมด 78 ราย สวนที่ประกอบการมี อยู 59 ราย ซึ่งลวนแลวแตเปนอุตสาหกรรมหนักที่อันตรายและ
กอมลพิษสูง ประเภทอุตสาหกรรมหลัก ไดแก ปโตรเคมี มีจํานวน 32 บริษัท ประเภทอุตสาหกรรมเคมีและปุยเคมี
7 บริษัท และอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาจํานวน 8 บริษัท และเปนที่ตั้งของศูนยกําจัดกากอุตสาหกรรมเจนโก
ดวย 2
เงินลงทุนรวมทั้งหมดในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคือ 373,925 ลานบาท แต จํานวนรวมของคนงานใน
นิคมฯ ทั้งหมดมีเพียง 11,479 ราย (การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2544)
ดานสาธารณูปโภค นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดใชน้ําดิบปอนกิจกรรมอุตสาหกรรมรวมกันประมาณปละ
52 ลาน ลบ.ม. และใชน้ําประปาประมาณวันละ 5,000 ลบ.ม. ระบบไฟฟาของนิคมฯ ไดรับจากการไฟฟาฝายผลิต
245 เมกกะวัตต จากโรงงานไฟฟาเอกชนในพื้นที่ 1,300 เมกกะวัตต มีการผลิตของเสียอันตรายประมาณเดือนละ
22,000 ตันหรือปละ 264,000 ตัน (การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2544)
สําหรับนิคมอุตสาหกรรมผาแดงมีพื้นที่รวม 540 ไร เปนเขตอุตสาหกรรมทั่วไป 497 ไร มีผูประกอบการที่
ไดรับอนุญาตและเริ่มประกอบการแลวรวม 3 ราย ไดแก โรงงานผลิตสารเคมี 1 โรงและพลาสติก 2 โรง และนิคม
อุตสากรรมตะวั นออก ดํา เนิ นการโดยบริ ษัท เหมราชที่ดิน และการพัฒ นา จํา กัด มี พื้น ที่ร วม 2,485
ไร มี
ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไดรับอนุญาต 27 ราย เริ่มประกอบการแลว 20 ราย เงินลงทุนรวม
59,625 ลานบาท มีคนงานทั้งหมด 2,606 คน ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมแบงเปนโรงงานเคมีภัณฑ 9 โรง ปโตร
เคมี 3 โรง เหล็ก 2 โรง สาธารณูปการ 2 โรง และอื่น ๆ 4 โรง (การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2544)
นิคมอุตสาหกรรมทั้ง 3 แหงนี้อยูในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยมีชุมชนตาง ๆ จํานวน 25 ชุมชนโอบ
ลอมรอบอยู 3 ดาน ทั้งนี้ ชุมชนที่อยูใกลชิดติดกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไดแก ชุมชนมาบชลูด ชุมชนหนอง
2

ดูประเภทอุตสาหกรรมและรายชื่อบริษัทตาง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในภาคผนวก ค -1
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แฟบ ชุมชนตลาดหวยโปง ชุมชนบานพลง ชุมชนอิสลาม ชุมชนตลาดมาบตาพุด ชุมชนวัดโสภณ ชุมชนซอยรวม
พัฒนา และชุมชนตากวน-อาวประดู
ในจํานวนนี้มีเพียงชุมชนตลาดมาบตาพุดและชุมชนวัดโสภณเทานั้นที่มีบริการน้ําประปาทั่วถึงทั้งชุมชน
สวนชุมชนซอยรวมพัฒนามีบริการครอบคลุมพื้นที่ประมาณครึ่งชุมชน ขณะที่ ชุมชนที่เหลือทั้งหมดไมมี 3
สําหรับผลกระทบหรือปญหาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักในพื้นที่มาบตาพุดในชวงระยะแรกไม
ปรากฏขอมูลที่ชัดเจนในระดับสาธารณะมากนัก แตจากขาวสารที่พอมีอยูบางประกอบกับคําบอกเลาของชาวบาน
ไดภาพที่ตรงกันประการหนึ่งวา ผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินที่เริ่มขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2527 นั้นทําใหชาวบานใน
ทองถิ่นเดือดรอนเปนจํานวนมาก มีทั้งที่ตองอพยพกระจัดพลัดพรายไปอยูที่อื่นและที่ตองสูญเสียที่ดินทํากิน บาง
ชุมชนถึงขั้นสูญหายไปเลย บางก็หดตัวลง หรือตองขยับยายหลบทางใหกับการพัฒนา
ปญหาราคาที่ดินพุงสูงขึ้นอยางรวดเร็วเปนสิ่งที่ติดตามมา ซึ่งเปนปญหาทั้งตอรัฐเองและตอชาวบานดวย
เพราะสวนใหญชาวบานที่เปนเจาของที่รายแรกไมใชผูไดประโยชนจากการนี้ ตรงกันขามกลับตองพลอยรับผลไป
ดวยในกรณีที่ตองการซื้อที่ดินในบริเวณใกลเคียงทดแทนที่ดินเดิม ขณะเดียวกัน ปจจัยเรื่องราคาที่ดินที่เคยเปนจุด
แข็งประการหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่นี้ก็กลับกลายเปนขอดอยมาจนปจจุบัน
สวนปญหาเรื่องมลพิษและอุบัติภัยนั้น ความจริงเกิดขึ้นเรื่อยมาพรอมกับการพัฒนา 4 แตปรากฏชัดเจน
ยิ่งขึ้นในชวงปลายทศวรรษ 2530 โดยมีทั้งเรื่องการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม การรั่วไหลของน้ํามันและสารเคมี
ปญหาการพังทลายของชายหาด ฯลฯ แตที่เปนประเด็นใหญอยางตอเนื่องก็คือกรณีที่ครูและนักเรียนโรงเรียนมาบ
ตาพุดพันพิทยาคาร ตลอดจนพระ เณร และชาวบานไดรับผลกระทบจากการสูดดมกลิ่นเหม็นจนกระทั่งลมปวย
เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นตั้งแตกลางป พ.ศ. 2539 และคงสภาพความรุนแรงขามมาจนถึงป พ.ศ. 2541
แมผลการพิสูจนที่กินเวลายืดยาวจะชี้ตัวโรงงานที่เปนตนตอปญหาได แตขอสรุปที่เปนทางออกของปญหาอยาง
เบ็ดเสร็จกลับอยูที่การสั่งยายโรงเรียนออกไป (มัชฌิมา วัฒกะวงศ, 2542; 350–362) เหตุการณดังกลาวจึงเปนที่
กลาวขวัญ ขณะเดียวอาการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นก็ไดรับการขนานนามวา “โรคมาบตาพุด”
นอกจากปญหาเรื่องกลิ่นแลว ในชวงระยะครึ่งแรกของทศวรรษ 2540 ยังมีเหตุการณที่สะทอนปญหาอีก
หลาย ๆ ดานเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะอุบัติภัยในหลายรูปแบบเกิดถี่อยางยิ่ง 5
อยางไรก็ดี ระหวางการพัฒนาที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนโฉมหนาของมาบตาพุดกับมลพิษที่เกิดขึ้น ณ มาบตา
พุดยังคงไมไดรับการยอมรับวาเปนเรื่องที่เชื่อมโยงกันอยางชัดเจน ในสวนของภาครัฐยังคงภาคภูมิใจกับผลสําเร็จ
ของโครงการพัฒนาอีสเทิรนซีบอรดโดยไมเอยถึงดานของปญหาที่เกิดขึ้น ดังจะเห็นไดวา ในการประเมินผลการ
พัฒนา ตลอดจนการวางแผนสูอนาคตนั้นดําเนินไปราวกับไมมีปญหาเหลานี้โดยสิ้นเชิง

3

ดูเพิ่มเติมในบทที่ 4 หัวขอ 3. คุณภาพน้ําดื่มน้ําใช
ดูภาคผนวก จ - 1
5
ดูภาคผนวก จ - 1
4
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ตัวแทนชุมชนกรอกยายชาช่วยกันวาดแผนที่ชุมชน

นักเรียน รร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร

วัดกรอกยายชา

ชาวบ้านกรอกยายชาที่มาร่วมให้ข้อมูล

นาข้าวแปลงเล็กที่เหลืออยู่

ชาวบ้านกรอกยายชาที่ร่วมพูดคุย

นักเรียน รร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร

นักเรียน รร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร

สถานนีตรวจวัดอากาศที่ รร.มาบตาพุดพัน ฯ

ช่อและยอดมะม่วงหงิกงอ

หลุมฝังกลบกากขยะของเจนโก้

38

พื้นที่ถมทะเลท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3

ผู้นาชุมชนร่วมกันระดมปัญหา

ก่อสร้างเขื่อนหินกันคลื่น

ป่วยเพราะเล่นน้าทะเล

ถังรับน้าประปารวมของชุมชน

ป่วยจากการสัมผัสน้าคลองก้นบึก

หาดทรายทองวันนี้

หาดทรายทองในอดีต

ผลผลิตการเกษตรเสียหาย

กลิ่นเหม็นจากโรงงานทาให้นักเรียนป่วย

ชาวบมาบตาพุดคัดค้านโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
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บทที่ 4
ประมวลปัญหาและข้อห่วงใยของประชาชน
ในการประมวลปัญหาและข๎อหํวงใยของประชาชน ทางผู๎วิจัยเลือกที่จะยึดเอาข๎อมูลและความเห็นของ
ตัวแทนชุมชนทั้ง 25 ชุมชนที่อยูํในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เป็นศูนย์กลาง และใช๎แหลํงอื่น ๆ เป็นสํวนเสริม ทั้ง
ในสํวนของข๎อมูลและความเห็นจากการสัมภาษณ์ ตลอดจนข๎อมูลจากเอกสารหรือการศึกษาวิจัยอื่น
เพื่อไมํเป็นการลดทอนมุมมองของชาวบ๎าน การประมวลในที่นี้จึงออกมา ในลักษณะเป็นปัญหาราย
ประเด็น โดยไมํพยายามที่จะให๎ความหมายหรือตีความเพิ่มเติม ตลอดจนไมํพยายามระบุหรือตัดสินวําปัญหา
นั้น ๆ เป็นปัญหาด๎านใด ซึ่งก็พบวํา ประเด็นปัญหาที่มีการระบุออกมาในแตํละประเด็น แท๎แล๎วล๎วนมีความ
เกี่ยวเนื่องกับประเด็นอื่น ๆ ในระดับใดระดับหนึ่ง กระทั่งในบางประเด็นนั้นแทบไมํอาจหาเส๎นแบํงได๎ และในทาง
ตรงกันข๎ามจะไมํแบํงก็ไมํได๎ เนื่องจากน้ําหนักในการมองจากมุมหนึ่งก็อาจไมํครอบคลุมความเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ ที่
เกิดจากการมองอีกมุมหนึ่ง
นอกจากนี้การจะจัดน้ําหนักของแตํละประเด็นก็เป็นไปไมํได๎เชํนเดียวกัน เนื่องจากการให๎น้ําหนักในแตํละ
ปัญหาของแตํละชุมชนอาจแตกตํางกัน ทั้งนี้ไมํนับวําน้ําหนักที่ไมํใชํเชิงปริมาณนั้นยากที่จะวัดได๎
ดังนั้น ในบรรดาปัญหาที่ประมวลออกมาทั้งหมด 28 ประเด็นนี้จึงตํางมีน้ําหนักของตนเองซึ่งไมํขึ้นกับการ
ลําดับหรือขนาดการบรรยาย ขณะเดียวกันในหลาย ๆ ประการยังไมํมีเส๎นกรอบหรือขอบเขตที่ชัดเจน แตํกลับมี
ความเกี่ยวพันกับประเด็นอื่น ๆ อยํางแยกไมํออก
1. กลิ่นเหม็นและฝุ่นละออง
ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดทั้ง 25 ชุมชนตํางระบุวํา ชุมชนตนเองประสบกับปัญหากลิ่น
เหม็น โดยมี 21 ชุมชนที่ระบุวํา นี่เป็นปัญหาหลักของชุมชนที่อยูํในระดับรุนแรง แม๎บางครั้งกลิ่นเหม็นจะโชยมาเป็น
ครั้งคราวหรือชั่วเวลาสั้น ๆ แตํก็เหม็นมากจนชาวบ๎านทนไมํได๎ แม๎วําชํวงปีที่ผํานมา (พ.ศ. 2544) สภาพปัญหาจะ
ดีขึ้น กลําวคือ ความถี่และความเหม็นของกลิ่นเบาบางลง แตํชาวบ๎านยังรู๎สึกวํากลิ่นเหม็นเป็นปัญหาที่รบกวนพวก
เขาอยํางมาก
นิยามของปัญหากลิ่นเหม็นในที่นี้เป็นที่ชัดเจนวําหมายถึง ภาวะที่มีมลสารจากบรรดาโรงงานอุตสาห กรรมในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 3 แหํง โดยเฉพาะจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ปะปนในอากาศที่ต๎องสูดหายใจ
โดยสํวนใหญํจะมาในรูปของกลิ่น อยํางไรก็ดี สําหรับชาวมาบตาพุดแล๎ว ปัญหากลิ่นเหม็นยังหมายความถึง
ภาวะการมีสิ่งแปลกปลอมปะปนในอากาศแตํไมํมีกลิ่นด๎วย
กลิ่นที่ชาวบ๎านได๎รับนั้นมีความหลากหลาย ซึ่งระบุไมํได๎ทั้งหมด แตํพอนิยามกลิ่นหลัก ๆ บางชนิดได๎ เชํน
กลิ่นแอมโมเนีย กลิ่นแก๏ส กลิ่นซัลเฟอร์ฯ นอกจากนี้ยังมีนิยามพิเศษเป็นที่รู๎กันในบรรดาชุมชนที่รายรอบนิคมฯ
มาบตาพุด เชํน กลิ่นหัวไม๎ขีด กลิ่นฝรั่งสุก กลิ่นหอมเอียน กลิ่นละมุด กลิ่นน้ําส๎มเนํา เป็นต๎น นอกจากนี้มีชาวบ๎าน
บางคนระบุวํา มีบางกลิ่นที่พวกเขาดูเหมือนจะมีความเคยชินจนกระทั่งไมํรับรู๎วํามีกลิ่น เชํน กลิ่นจากโรงแยกก๏าซฯ
ชาวมาบตาพุดนึกวําโดยทั่วไปไมํมีกลิ่นแล๎ว แตํกลับพบเสมอวํา ยามคนตํางถิ่นผํานมาเยือนจะบํนวําเหม็น
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โรงแยก

เจนโก้ ก๊าซ

นิคมมาบตาพุด

นิคมตะวันออก
นิคม

ผาแดง

BLCP

เกาะสะเก็ด

รูปที่ 4.1 แผนที่รวม 25 ชุมชน
ที่ใช้เป็นเครื่องมือประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึกของชุมชน
โดยใช้สัญลักษณ์และสีแทนประเภทปัญหาและระดับความรุนแรง
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ตารางที่ 4.1 : บันทึกปัญหาหลัก ๆ และระดับความรุนแรง จากการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จากการสัมภาษณ์ผู้นาชุมชน
ชุมชน

กลิ่นเหม็น/ฝุ่น
น๎อย

ชุมชนมาบขํา
ชุมชนหนองหวายโสม
ชุมชนตลาดห๎วยโป่ง
ชุมชนหนองแฟบ
ชุมชนมาบยา
ชุมชนอิสลาม
ชุมชนบ๎านลําง
ชุมชนวัดโสภณ
ชุมชนสํานักกะบาก
ชุมชนโขดหิน
ชุมชนหนองน้ําเย็น
ชุมชนเกาะกก-หนองแตงเม
ชุมชนกรอกยายชา
ชุมชนห๎วยโป่งใน
ชุมชนชากลูกหญ๎า
ชุมชนมาบชลูด
ชุมชนบ๎านบน
ชุมชนบ๎านพรง
ชุมชนวัดมาบตาพุด
ชุมชนตลาดมาบตาพุด
ชุมชนซอยรํวมพัฒนา
ชุมชนเขาไผํ
ชุมชนหนองบัวแดง
ชุมชนคลองน้ําหู
ชุมชนตากวน-อําวประดูํ

กลาง

มาก



คุณภาพน้า
น๎อย

กลาง

ทะเลและชายฝั่ง
มาก

น๎อย

กลาง

มาก

สัตว์น้าสูญพันธุ์
น๎อย

กลาง

มาก

กากอุตสาหกรรม
น๎อย



กลาง

มาก

อุบัติภัยสารพิษ
น๎อย

กลาง


















































































































ผลผลิตการเกษตร

มาก

น๎อย






























กลาง

มาก

สุขภาพคนในชุมชน
น๎อย





กลาง

มาก
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ตารางที่ 4.2 : บันทึกปัญหาหลัก ๆ และระดับความรุนแรง จากการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลมาบตาพุด ด้านเศรษฐกิจและสังคม จากการสัมภาษณ์ผู้นาชุมชน
ชุมชน

ความแออัด
น๎อย

ชุมชนมาบขํา
ชุมชนหนองหวายโสม
ชุมชนตลาดห๎วยโป่ง
ชุมชนหนองแฟบ
ชุมชนมาบยา
ชุมชนอิสลาม
ชุมชนบ๎านลําง
ชุมชนวัดโสภณ
ชุมชนสํานักกะบาก
ชุมชนโขดหิน
ชุมชนหนองน้ําเย็น
ชุมชนเกาะกก-หนองแตงเม
ชุมชนกรอกยายชา
ชุมชนห๎วยโป่งใน
ชุมชนชากลูกหญ๎า
ชุมชนมาบชลูด
ชุมชนบ๎านบน
ชุมชนบ๎านพรง
ชุมชนวัดมาบตาพุด
ชุมชนตลาดมาบตาพุด
ชุมชนซอยรํวมพัฒนา
ชุมชนเขาไผํ
ชุมชนหนองบัวแดง
ชุมชนคลองน้ําหู
ชุมชนตากวน-อําวประดูํ

กลาง

มาก

สาธารณูปโภค
น๎อย

กลาง

มาก

มีส่วนร่วมในชุมชน
น๎อย

กลาง

มาก

อุบัติเหตุจราจร
น๎อย

กลาง



















ลักเล็กขโมยน้อย

มาก

น๎อย










กลาง

มาก

ยาเสพติด
น๎อย

กลาง

น๎อย



กลาง

มาก






น๎อย

กลาง

มาก













ไมํต๎องการโรงงานเพิ่ม












มาก

การจ้างงาน
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ทั้งนี้ ในรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท เวลา และความรุนแรงของการได๎รับกลิ่น แตํละ ชุมชนจะมีความ
แตกตํางกันไปบ๎าง ปัจจัยหลักนั้นขึ้นอยูํกับตําแหนํงที่ตั้งของชุมชนวําหํางไกลจากเขตอุตสาหกรรมมากน๎อย
เพียงใด และขึ้นกับทิศทางการพัดของลมตามฤดูกาล
จากการสอบถามชาวบ๎านและการตรวจสอบข๎อมูลจากแผนที่ทิศทาง ลมของสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดพบวํา โดยปกติลมประจําที่พัดผํานบริเวณนี้ประกอบไปด๎วย 1) ลมเหนือพัดจากทะเลขึ้นไปทางเหนือ ซึ่ง
จะเป็นลมที่พัดประจําชํวงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2) ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใ ต๎ขึ้น
ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมประจําชํวงเดือนมิถุนายน - กันยายน และ 3) ลมตะวันตกเฉียงใต๎ ทิศทางของ
กระแสลมจะตรงข๎ามกับลมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมประจําชํวงเดือนตุลาคม – มกราคม
นั่นหมายความวํา ในแตํละรอบปีจะมีชํวงเวลาที่ลมพัดจากทิศทางด๎านลํางขึ้นบนรวมประมาณ 8 เดือน
จากเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน

ต.ค. - ม.ค.

นิคม ฯ
ตะวันออก

มิ.ย. - ก.ย.

นิคม ฯ
มาบตา
นิคมพุด
ฯ
ผา
ก.พ. - พ.ค.
แดง

รูปที่ 4.2 ผังแสดงทิศทางลม บริเวณเทศบาลเมืองมาบตาพุด
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เมื่อพิจารณาตําแหนํงที่ตั้งจะเห็นได๎วํา นิคมอุตสาหกรรมทั้ง 3 แหํงเรียงตํอกันเป็นอาณาจักรอุตสาหกรรม
ขนาดใหญํอยูํทางตอนใต๎ ติด ชายฝั่งทะเล โดยอีก 3 ด๎านที่เหลือ ทั้งทางเหนือ ตะวันออก และตะวันตก มีชุมชน
ทั้งหลายรายรอบอยูํ ดังนั้นภายในระยะเวลา 8 เดือนของแตํละปี นิคมอุตสาหกรรมจึงอยูํในตําแหนํงต๎นลม
ในขณะที่ชุมชนที่อยูํทางตอนเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งหมายถึงชุมชนสํวนใหญํ ตํางตกอยูํในขํายผู๎อยูํ
ปลายลม ต๎องเผชิญกับกลิ่นและมลสารทางอากาศที่ลมพัดพามาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมเป็นประจํา
โดยเฉพาะชุมชนที่ ตั้งอยูํใ กล๎ในรัศมี ไมํเกิน 8 กิโลเมตรจากจุดกึ่งกลางของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 1
ซึ่งมีอยูํประมาณ 17 ชุมชน มีเพียงชุมชนมาบขําที่อยูํทางเหนือหํางไกลจากนิคมฯ มากที่สุดกับชุมชนสํานักกะบาก
และชุมชนเขาไผํที่อยูํทางตะวันออกเฉียงเหนือสุด ทั้ง 3 ชุมชนนี้จะได๎รับกลิ่นเหม็นไมํบํอยนัก
สํวนชุมชนที่อยูํทางด๎านตะวันตก โดยทั่วไปจะประสบปัญหาเรื่องกลิ่นในชํวงฤดูหนาวที่ลมเหนือพัดลงมา
ซึ่งกินระยะเวลาประมาณ 4 เดือนตํอปี แตํชุมชนทางด๎านนี้ โดยเฉพาะ ชุมชนมาบชลูดแ ละชุมชุน ชากลูกหญ๎า ก็
ต๎องรับกลิ่นเหม็นจากเจนโก๎ที่อยูํใกล๎อยํางสม่ําเสมอ (ดูรายละเอียดในตารางที่ 4.1)
อยํางไรก็ตาม มีบางชุมชนที่แม๎จะอยูํในจุดใกล๎เขตอุตสาหกรรมและอยูํในทิศทางลมพัดตามฤดูกาล แตํ
ตัวแทนชุมชนก็ระบุวํามีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นน๎อยกวําชุมชนข๎างเคียง ดังเชํนในกรณีของหนองแฟบ ตัวแทนชุมชน
ยืนยันวํา แม๎จะอยูํใกล๎แตํก็ไมํได๎กลิ่นบํอยมากนัก ขณะที่ตัวแทนชุมชนตลาดมาบตาพุดระบุวํา ชุมชนเผชิญปัญหา
นี้น๎อยกวําชุมชนรอบข๎าง เนื่องจากชุมชนตั้งอยูํในจุดที่ลมพัดผํานข๎ามเลยไป ในยามปกติจึงไมํคํอยได๎รับกลิ่น
ยกเว๎นก็แตํเมื่อเกิดกลิ่นเหม็นรุนแรงมาก ๆ โดยตัวแทนกลําววํา “ของพี่นี่ไมํได๎รับเต็มที่ จะมีบ๎างเป็นบางครั้ง ถ๎ามี
บ๎างของที่นี่ แสดงวําที่อื่นอยูํแทบไมํได๎แล๎ว ” และในยามเกิดเหตุเชํนนั้น ชาวบ๎าน ที่ตลาดก็ถึงกับอยูํในห๎องหรือใน
บ๎านไมํได๎เชํนเดียวกัน และมีอาการตําง ๆ ไมํแตกตํางจากชุมชนอื่ น ดังนั้นแม๎วํามีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นน๎อยกวํา
ชุมชนข๎างเคียงอื่นๆ แตํก็ได๎รับผลกระทบรุนแรงเชํนกันเมื่อเวลากลิ่นมา
นอกจากปัจจัยหลักเรื่องทิศทางลมและระยะทางแล๎ว ยังมีปัจจัยยํอยอื่น ๆ ที่สํงผลตํอความรุนแรงของ
ปัญหา ดังเชํนที่ชาวบ๎านจํานวนมากระบุวํา สํวนมากแล๎วกลิ่นจะมาในชํวงเวลากลางคืนมากกวํากลางวัน
โดยเฉพาะหลังเที่ยงคืนไปแล๎ว เชํนเดียวกันกับในชํวงฝนตกหรือฝนใกล๎ตก ยามฟ้ามัว -ฟ้าปิด ยามเมื่อลมเปลี่ยน
ทิศและอากาศนิ่ง ฯลฯ กลิ่นเหม็นก็จะรุนแรงมากกวําปกติ นอกจากนี้ในกรณีการเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีภาวะพิเศษ
บางอยํางก็จะเป็นเหตุให๎เกิดกลิ่นเหม็นที่รุนแรงและตํอเนื่อง ซึ่งกรณีหลัก ๆ ได๎แกํ เมื่อเกิดอุบัติภัย เมื่อโรงงานหยุด
เดินระบบการผลิต เป็นต๎น
แตํในทางตรงกันข๎าม ชาวบ๎านหลายรายตั้งข๎อสังเกตตรงกันวํา ในยามที่มีเจ๎าหน๎าที่หรือบุคคลภายนอก
เข๎ามาตรวจสอบกลิ่นเหม็นกลับไมํมี
ตัวแทนชุมชนสํวนใหญํให๎ข๎อมูลเหมือนกันวํา กลิ่นเหม็นในบรรยากาศบริเวณมาบตาพุดทําให๎ เกิดอาการ
ผิดปกติตําง ๆ ทั้งทางรํางกายและจิตใจ โดยอาการหลักที่จะเกิดอยํางฉับพลัน เมื่อได๎รับกลิ่น ก็คือ อึดอัด แสบจมูก
หายใจไมํออก ในลักษณะที่บางคนบรรยายวํา “เหม็นสะอึกเลย ”, “เหม็นแล้วแน่นหน้าอกเลย ” โดยเฉพาะกลิ่น
แก๏ส กลิ่นฝรั่งสุก จะทําให๎หายใจไมํออก มีอาการคลื่นเหียนอยํางหนัก อาการหลักอื่น ๆ ที่ทุกคนเป็นรํวมกันยัง
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ได๎แกํ วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คลื่นเหียน อาเจียน คัน ขึ้นผื่น นอกจากนี้บางคนก็มีอาการซึม เพลีย งํวงนอน หอบ
หืด รวมถึงอาการภูมิแพ๎กําเริบ
สํวนในยามไมํมีกลิ่น แตํอากาศมีปัญหาจะสามารถรับรู๎ได๎จากอาการที่เกิดติดตามมา ชาวบ๎านหลายคน
ระบุด๎วยวําสามารถใช๎รํางกายตัวเองเป็นตัววัด ไมํวํา มลพิษอากาศนั้น จะมีกลิ่นหรือไมํ โดยบางครั้งพบวํา ในยาม
อากาศอับหรือครึ้มฟ้าครึ้มฝน หรือลมพัดมา แม๎ไมํมีกลิ่น แตํก็จะเกิดอาการแนํนหน๎าอกทันที หรือภูมิแพ๎ขึ้น คัน
หรือตาบวม
ตารางที่ 4.3 แสดงการได้รับมลพิษอากาศของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
ที่

ชุมชน

1

ตากวน – อําว
ประดูํ
กรอกยายชา
ซอยรํวมพัฒนา

2
3
4
5
6
7
8

เกาะกก-หนอง
แตงเม
หนองน้ําเย็น
คลองน้ําหู
หนองบัวแดง
โขดหิน

9

บ๎านลําง

วัดโสภณ
10
11 ตลาดมาบตาพุด
อิสลาม
12
บ๎านพรง
13
14 วัดมาบตาพุด
มาบยา
15
บ๎านบน
16

ทาเลที่ตั้ง ระยะห่าง ความ
รุนแรง
ตะวันออก
มาก
3 กม.

มลสาร

ที่มามลสาร

ระยะเวลาที่ได้รับ

โรงงานในนิคมฯ 8 เดือน (ก.พ. - ก.ย.)

โรงงานในนิคมฯ
โรงงานในนิคมฯ
โรงงานในนิคมฯ
โรงงานในนิคมฯ

ตะวันออก
ตะวันออก
ตะวันออก

3 กม.
3 กม.
5 กม.

มาก
มาก
มาก

กลิ่นเหม็น,
ขีเ้ ถ๎า, ฝุ่นเหล็ก
กลิ่นเหม็น, ฝุ่น
กลิ่นเหม็น, ฝุ่น
กลิ่นเหม็น, ฝุ่น

ตะวันออก
ตะวันออก
ตะวันออก
ตะวันออกเ
ฉียงเหนือ
ตะวันออกเ
ฉียงเหนือ
เหนือ
เหนือ
เหนือ
เหนือ
เหนือ
เหนือ
เหนือ

5 กม.
5 กม.
5 กม.
5 กม.

มาก
มาก
มาก
มาก

กลิ่นเหม็น, ฝุ่น
กลิ่นเหม็น, ฝุ่น
กลิ่นเหม็น, ฝุ่น
กลิ่นเหม็น, ฝุ่น

5 กม.

มาก

กลิ่นเหม็น, ฝุ่น โรงงานในนิคมฯ 8 เดือน (ก.พ. - ก.ย.)

3 กม.
5 กม.
5 กม.
5 กม.
5 กม.
5 กม.
7 กม.

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

กลิ่นเหม็น, ฝุ่น
กลิ่นเหม็น, ฝุ่น
กลิ่นเหม็น, ฝุ่น
กลิ่นเหม็น, ฝุ่น
กลิ่นเหม็น, ฝุ่น
กลิ่นเหม็น, ฝุ่น
กลิ่นเหม็น, ฝุ่น

โรงงานในนิคมฯ 8 เดือน (ก.พ. - ก.ย.)
โรงงานในนิคมฯ 8 เดือน (ก.พ. - ก.ย.)
โรงงานในนิคมฯ 8 เดือน (ก.พ. - ก.ย.)

17

ห๎วยโป่งใน

เหนือ

7 กม.

มาก

18

หนองหวายโสม

9 กม.

มาก

19

ชากลูกหญ๎า

ตะวันตก
เฉียงเหนือ
ตะวันตก

โรงงานในนิคมฯ
โรงงานในนิคมฯ
โรงงานในนิคมฯ
โรงงานในนิคมฯ
โรงงานในนิคมฯ
โรงงานในนิคมฯ
โรงงานในชุมชน
และในนิคมฯ
กลิ่นเหม็น, ฝุ่น เจนโก๎, โรงงาน
นอกและในนิคมฯ
ฝุ่นละออง
ระเบิดหิน,ขนสํง

7 กม.

มาก

กลิ่นเหม็น, ฝุ่น

8 เดือน (ก.พ. - ก.ย.)
8 เดือน (ก.พ. - ก.ย.)
8 เดือน (ก.พ. - ก.ย.)
8 เดือน (ก.พ. - ก.ย.)

8 เดือน (ก.พ. - ก.ย.)
8 เดือน (ก.พ. - ก.ย.)
8 เดือน (ก.พ. - ก.ย.)
8 เดือน (ก.พ. - ก.ย.)
8 เดือน (ก.พ. - ก.ย.)
8 เดือน (ก.พ. - ก.ย.)
8 เดือน (ก.พ. - ก.ย.)
8 เดือน (ก.พ. - ก.ย.)
ทุกเดือน

เจนโก๎, โรงงาน 8 เดือน (ก.พ. - ก.ย.)
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20

มาบชลูด

เฉียงเหนือ
ตะวันตก

21
22

หนองแฟบ
ตลาดห๎วยโป่ง

ตะวันตก
เหนือ

ที่

ชุมชน

23

เขาไผํ

24

สํานักกะบาก

25

มาบขํา

3 กม.
3 กม.
5 กม.

มาก

มาก
ปาน
กลาง
ทาเลที่ตั้ง ระยะห่าง ความ
รุนแรง
ตะวันออกเ 7 กม.
ปาน
ฉียงเหนือ
กลาง
ตะวันออกเ 7 กม. เล็กน๎อ
ฉียงเหนือ
ย
เหนือ
9 กม. เล็กน๎อ
ย

นอกและในนิคมฯ
กลิ่นเหม็น, ฝุ่น เจนโก๎, โรงงาน
นอกและในนิคมฯ
กลิ่นเหม็น
เจนโก๎, โรงงาน
กลิ่นเหม็น, ฝุ่น เจนโก๎, โรงงาน
นอกและในนิคมฯ
มลสาร
ที่มามลสาร

8 เดือน (ก.พ. – ก.ย.)
4 เดือน (ต.ค. - ม.ค.)
8 เดือน (ก.พ. - ก.ย.)
ระยะเวลาที่ได้รับ

กลิ่นเหม็น

โรงงานในนิคมฯ 8 เดือน (ก.พ. - ก.ย.)

กลิ่นเหม็น

โรงงานในนิคมฯ 8 เดือน (ก.พ. - ก.ย.)

ฝุ่นละออง

การกํอสร๎างถนน

ทุกเดือน

สํวนความเครียด ความอึดอัดคับข๎องใจ และโกรธเกรี้ยว เป็นผลพวงอีกด๎านที่เกิดขึ้นด๎วย โดยเฉพาะใน
ยามที่ปัญหาเกิดอยํางตํอเนื่องเป็นเวลานานและการแก๎ไขไมํบรรลุผลหรือ ต๎องใช๎เวลานาน ซึ่งนี่เป็นภาวะหนึ่งที่
สะท๎อนวําปัญหานั้นรุนแรงจนทนไมํได๎
ในแงํความวิตกกังวล ชาวบ๎านสํวนใหญํมีความคลางแคลงใจวํา การรับกลิ่นสะสมไปเรื่อย ๆ นั้นจะมีผล
ตํอสุขภาพในลักษณะที่มองไมํเห็นหรือในเชิงระยะยาวหรือไมํ เพียงใด แตํก็ยังไมํรู๎สึกกับเรื่องนี้มากเทําภาวะ
เฉพาะหน๎า มีบางคนที่ให๎น้ําหนักกับแงํนี้และเชื่อวําปัญหาจะสํงผลตํอสุขภาพในระยะยาวอยํางรุนแรงยิ่งกวําที่
ปรากฏอาการเฉพาะหน๎า นอกจากนี้ยังมีบางคนที่กังวลเป็นพิเศษตํอภาวะที่ไมํมีกลิ่น แตํกํอให๎เกิดอาการผิดปกติ
เนื่องจากเกรงวําจะต๎อง “หลับตาย” โดยไมํทันรู๎ตัว หากวําภาวะการไมํมีกลิ่นดังกลําวเกิดขึ้นในระหวํางที่กําลัง
นอนหลับ หลายคนถึงกับรู๎สึกวํามีกลิ่นยังดีกวํา เพราะยังตั้งตัวหนีได๎ ขณะที่ไมํมีกลิ่นแตํสามารถเข๎าไปทําร๎าย
รํางกายหรือกํอให๎เกิดความผิดปกติสะสมในระยะยาวนั้นนํากลัวกวํา
สําหรับการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพของกลุํมเป้าหมายเฉพาะ 2 กลุํม คือ กลุํมชาวชุมชนกรอกยายชา
และนักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได๎ข๎อสรุปตามรายละเอียดตํอไปนี้
ชุมชนกรอกยายชา:
ทางผู๎วิจัยได๎ใช๎แผนภูมิรํางกายเป็นเครื่องมือประกอบการพูดคุยกับกลุํมชาวบ๎านที่ชุมชนกรอกยายชา
จํานวน 123 คน ซึ่งประกอบด๎วยผู๎ชาย 68 คน และผู๎หญิง 55 คน จากการระดมความคิดเห็นและข๎อมูลจาก
ผู๎เข๎ารํวมทั้งหมด พบวํา อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับรํางกายแตํละคนเมื่อสัมผัสกลิ่นเหม็นมีทั้งเหมือนกันและ
แตกตํางกัน บางคนมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ บางคนมีอาการแสดงออกทางผิวหนังหรือขึ้นผื่นแดง ขณะที่
มีบางคนมีอาการเกิดขึ้นทั้งสองสํวน นอกจากนี้คือ ชาวบ๎านหลายคนสะท๎อนออกมาวํารํางกายพวกเขาอํอนแอลง
มาก เจ็บป่วยบํอย และต๎องไปหาหมอบํอยขึ้น ซึ่งหลายคนก็เชื่อวําเป็นผลมาจากปัญหาอากาศที่แยํลง
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ชุมชนกรอกยายชา
เพศชายจานวนรวม 68 คน
อาการ
จานวน
1. สูดดม
1.1 หายใจไม่ออก
45
1.2 แน่นหน้าอก
45
1.3 ปวดหัว มึนหัว เวียนหัว 42
1.4 ท้องอืด
1
2. สัมผัส
2.1 แสบตา, คันตา
13
2.2 ผื่นคัน
47
3. อาการอื่นๆ
3.1 –
3.2 ซึมง่วงนอน
16
3.3 เครียด
17

ชุมชนกรอกยายชา
เพศหญิงจานวนรวม 55 คน

กลิ่นเหม็น
มลพิษอากาศ อาการ

สัมภาษณ์วันที่ 17 พฤศจิกายน 2544

จานวน

1. สูดดม
1.1 หายใจไม่ออก
17
1.2 แน่นหน้าอก
17
1.3 ปวดหัว มึนหัว เวียนหัว 34
1.4 –
2. สัมผัส
2.1 แสบตา, คันตา
21
2.2 ผื่นคัน
49
3. อาการอื่นๆ
3.1 เจ็บคอ
1
3.2 ซึมง่วงนอน
25
3.3 เครียด
11
3.4 อาเจียน
5
3.6 ลูกมีอาการผิดปกติ ??

รูปที่ 4.3 แผนที่ร่างกายแสดงอาการที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับกลิ่นและมลพิษอากาศของชาวบ้าน
ชุมชนกรอกยายชา

นักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร:
จากการพูดคุยกับเด็กนักเรียนจํานวน 17 คน พบวํา แม๎ปัจจุบันปัญหากลิ่นเหม็น จะเบาบางลงแล๎ว แตํก็
ยังคงอยูํและสํงผลกระทบตํอสุขภาพทางกายอยํางชัดเจน และการถูกรบกวนจากกลิ่นเหม็นอยํางตํอเนื่อง หลาย
ครั้งที่ทําให๎พวกเขาไมํสามารถมีสมาธิในการเรียน
สํวนอาการทางกายนั้นเชํนเดียวกับชาวชุมชน โดยอาการรํวมที่เป็นกันมากที่สุดคือ ภาวะอํอนเพลีย ปวด
หัว แสบจมูก แสบคอ แนํนหน๎าอก ตลอดจนมีอาการอื่น ๆ เชํน ปวดท๎อง ผื่นคัน ผมรํวงผิดปกติ
สําหรับผลกระทบทางด๎านจิตใจ มีเด็กจํานวน 4 คนที่ระบุวํา การได๎รับกลิ่นทําให๎เกิดความเครียด แตํจาก
ทําทีที่ปรากฏในระหวํางการสัมภาษณ์มีความชัดเจนวํา เด็กทุกคนตํางไมํพอใจและเบื่อหนํายตํอปัญหานี้ แตํ
โดยทั่วไปพวกเขาไมํสามารถอธิบายหรือบอกเลํารายละเอียดของสภาพการณ์ที่ต๎องเผชิญได๎ รวมทั้งคํอนข๎างจะอับ
จนคําบรรยายถึงความรู๎สึก และเมื่อถูกขอซ้ําวําให๎ชํวยเลําออกมา ก็มีการตอบวํา “ลองมาอยู่ซิครับ ลองมาอยู่
แล้วจะรู้”
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นักเรียนชาย 6 คน
อาการ
จานวน
ปวดหัว
แนํนหน๎าอก
แสบจมูก แสบคอ
ผมรํวง
ผื่นคัน
ปวดท๎อง
เครียด
อํอนเพลีย
งํวงนอน
หวัดเรื้อรัง

2
1
3
1
1
1
5
1
1

กลิ่นเหม็น
มลพิษอากาศ

นักเรียนหญิง 11 คน
อาการ
จานวน
ปวดหัว
แนํนหน๎าอก
แสบจมูก แสบคอ
ผมรํวง
ผื่นคัน
ปวดท๎อง
เครียด
อํอนเพลีย
งํวงนอน
หวัดเรื้อรัง

11
6
11
1
6
3
11
-

รูปที่ 4.4 แผนที่ร่างกายแสดงอาการเมื่อได้รับกลิ่นหรือมลพิษอากาศของนักเรียน
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

สําหรับการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพของกลุํมคนงาน มีการใช๎ แบบสอบถามกับพนักงานใน 4 บริษัท
ได๎แกํ บริษัทเหล็กกํอสร๎างสยาม จํากัด , บริษัทไทยโอเลฟินส์ จํากัด , บริษัททีพีไอ จํากัด และบริษัทไทย เอ บี เอส
จํากัด โดยสองบริษัทแรกนั้นตั้งอยูํในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สํวนสองบริษัทหลังอยูํในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมทีพีไอ
ผู๎ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีจํานวน 79 คน เกือบทั้งหมดเป็นเพศชาย มีอายุอยูํระหวําง 21 – 30 ปี มี
การศึกษาอยูํในระดับตั้งแตํมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเทํา จนถึงระดับปริญญาตรี สํวนใหญํอยูํในสายงานการ
ผลิต มีระดับเงินเดือนอยูํในชํวง 5,000 – 30,000 บาท และมีระยะเวลาการทํางานนานประมาณ 7 – 9 ปี ยกเว๎น
กรณีของพนักงานบริษัททีพีไอ จํากัด ที่มีอายุงานนาน 4 – 6 ปี
ผลการตอบแบบสอบถามปรากฏดังสรุปในตารางข๎างลํางนี้
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ตารางที่ 4.4 ข้อค้นพบด้านสุขภาพที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของพนักงานบริษัท 4 แห่ง
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและเขตประกอบการอุตสาหกรรมทีพีไอ
บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เหล็กกํอสร๎าง
สยาม
19
19 / 0
18

จํานวนผู๎ตอบแบบสอบถาม
เพศ (ชาย / หญิง)
ผู๎ที่รู๎สึกวําอากาศภายนอก
อาคารทํางานไมํดีและทํา
ให๎ป่วย
ไอ จาม หายใจ
อาการที่ระบุ
ลําบาก

ผู๎ที่รู๎สึกวําอากาศภายใน
อาคารทํางานไมํดีและทํา
ให๎ป่วย
อาการที่ระบุ

ผู๎ที่คิดวําสุขภาพโดยรวมดี
ผู๎ที่คิดวํามีปัญหาสุขภาพ
ปัญหาสุขภาพที่ระบุ

บริษัทในเขตประกอบการทีพีไอ

ไทยโอเลฟินส์

ทีพีไอ

ไทยเอบีเอส

35
35 / 0
24

15
13 / 2
15

10
10 / 0
7

ไอ จาม หายใจ
ลําบาก แนํนหน๎าอก
แสบตา น้ําตาไหล

ไอ จาม หายใจ
ลําบาก แนํนหน๎าอก
แสบตา น้ําตาไหล

แนํนหน๎าอก หายใจ
ลําบาก ไอ จาม

14

8

15

6

ไอ จาม หายใจ
ลําบาก คลื่นเหียน
แสบตา

หายใจไมํออกบางครั้ง
ไอ จาม อํอนเพลีย

ไอ จาม หายใจ
ลําบาก แนํนหน๎าอก

ไอ จาม หายใจลําบาก
แนํนหน๎าอก อํอนเพลีย
ไมํมีแรง แสบตา

11
9

20
11

11
8

7
3

ภูมิแพ๎ โรคกระเพาะ
ปวดกล๎ามเนื้อ ไอ
จาม เจ็บคอ เหนื่อย
งําย แนํนหน๎าอก
หายใจไมํออก

แนํนหน๎าอก หายใจ
ไมํสะดวก เหนื่อย
งําย

ไข๎หวัด ภูมิแพ๎ เวียน ภูมิแพ๎ เป็นหวัดงําย
ศีรษะ ปวดศีรษะ
กล๎ามเนื้ออักเสบ นอน
หลับยาก เหนื่อยเร็ว
ปวดหัว เวียนหัว เครียด
บํอย ไอบํอย

มลพิษอากาศอีกรูปแบบหนึ่งที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดประสบในระดับที่รุนแรงใกล๎เคียงกับ
ปัญหากลิ่นเหม็นคือเรื่องของฝุ่น
“ฝุ่นจากโรงงาน” ถูกระบุวําเป็นปัญหาหนักที่ชาวบ๎าน “รับกันอยู่ประจา” โดยเฉพาะในฤดูกาลที่ลมพัด
จากทะเลสูํบก แตํหากเป็นชํวงที่ลมเหนือพัดลงมา ปัญหาก็จะทุเลาลง เนื่องจากชํวงเวลาของลมเหนือกินเวลาสั้น
กวํา ดังนั้นในแตํละรอบปีจึงมีระยะเวลาที่ปัญหารุนแรงยาวนานกวํา
ชาวบ๎านบรรยายถึงลักษณะปัญหาวํา ฝุ่นละอองที่ปลิวฟุ้งมากับอากาศมีทั้งสีขาว สีดํา ซึ่งชาวบ๎านเข๎าใจ
วําเป็นฝุ่นถํานหินและขี้เถ๎าจากการเผาไหม๎ นอกจากนี้มีปัญหาฝุ่นละอองจากการกํอสร๎างถนน การระเบิดหิน และ
โรงงานกํอสร๎างและโรงซํอมบํารุงตําง ๆ
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ชาวบ๎านชี้วํา ปัญหาฝุ่นนั้นเห็นได๎ชัดในยามฝนตก โดยเมื่อรองน้ําฝนกลางแจ๎งโดยไมํผํานหลังคาจะพบวํา
มีตะกอน ยิ่งถ๎าผํานหลังคาก็ยิ่ง “ดูไม่ได้ ” ดังนั้นน้ําฝนที่เคยใช๎ดื่มได๎ ปัจจุบันแคํจะใช๎ล๎างมือยังไมํแนํใจ ผู๎นํา
ชุมชนหนองน้ําเย็นเลําวํา “…เมื่อก่อนพื้นบ้านเรา 7 วันไม่เช็ดนี่ไม่มีปัญหา เดี๋ยวนี้ สามสี่ วันขาว เช็ดกันทั้งบ้าน
ข้างบนด้วยนะนี่ …จะขาว ” ขณะที่ผู๎นําชุมชนอิสลามที่อยูํด๎านเหนือของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเลําถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นวํา “คือฝนตกนี่ บ้านผมเอาผ้ามาขึงชายคา ฝนตกลงมา ถ่านเป็นกอบเป็นกาเลย ดาเมี่ยม...”
นอกจาก 2 ชุมชนข๎างต๎นแล๎ว ชุมชนอื่น ๆ ที่ได๎รับผลกระทบรุนแรงจากปัญหาฝุ่นละอองแบบตําง ๆ คือ
ชุมชนตากวนมีปัญหาฝุ่นสนิมเหล็กจากโรงเหล็กสยาม
ชุมชนมาบชลูดปัญหาหลักมาจากโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมตะวันออก ชุมชนบ๎านบนมีปัญหาผู๎รับงานพํนทํอมีกิจการใกล๎ ๆ กํอให๎เกิดฝุ่นสนิม และฝุ่นสี ชุมชน
มาบขํามีปัญหาฝุ่นจากการกํอสร๎างถนน ชุมชนหนองหวายโสมได๎รับผลกระทบของฝุ่นจากการระเบิดหิน ขณะที่
ชุมชนบ๎านพลงตั้งข๎อสังเกตวํา ปัญหาฝุ่นในพื้นที่นี้มีเพิ่มมากขึ้นทุกลักษณะ
2. เสียงดัง
เสียงดังที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมของโรงงานตําง ๆ เป็นปัญหาที่รบกวนและบํอยครั้งที่สร๎างความ
ตื่นตระหนกแกํชุมชนที่อยูํใกล๎ ๆ มีการร๎องเรียนเรื่องนี้ไปยังสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอยูํบํอย ๆ
จากการสัมภาษณ์ผู๎นําชุมชนทั้ง 25 แหํง สามารถประมวลลักษณะปัญหาของ เสียงดังได๎ดังนี้ ระดับ ของ
เสียงที่เป็นปัญหาสํวนใหญํเกิดขึ้นในโอกาสที่โรงงานมีกิจกรรมพิเศษหรือเฉพาะเจาะจงบางอยําง เชํน การหยุดเดิน
ระบบเครื่องของโรงงาน (shut-down) การซํอมบํารุง การสร๎างโรงงานหรือ สร๎างบางสํวนของโรงงานใหมํ และด๎วย
ความที่โรงงานมีหลายสิบโรง จึงทําให๎เกิดเสียงดังสลับกันไปทั้งปีและทุกปี
นอกจากเสียงดังนี้จะรบกวนชุมชนแล๎ว บํอยครั้ง ชาวบ๎านตกใจเมื่อเกิด เสียงดังมาก ๆ โดยเฉพาะเวลามี
การหยุดเดินระบบหรือเปิดเดินระบบของโรงงาน โดยนึกวําเกิดเหตุการณ์รุนแรง เชํน ระเบิดหรืออุบัติภัยภายใน
โรงงาน เมื่อกํอนชาวบ๎านตกใจกับภาวะนี้มาก แตํหลังจากที่มีการร๎องเรียนจากชุมชนในเรื่องนี้บํอย ๆ ทางโรงงาน
ได๎แก๎ไขด๎วยการแจ๎งให๎คณะกรรมการของชุมชนทราบลํวงหน๎า กํอนที่ จะมีการหยุดเดินระบบ ทําให๎ปัญหาเรื่อง
ความตกใจกลัวลดน๎อยลง
ดังเชํนที่ผู๎นําชุมชนตลาดมาบตาพุดเลําวํา “…บางทีโรงงานจะทาอะไร เขาจะโทรบอกชุมชนเลยว่า
โรงงานจะทานั่นทานี่ หรือไฟดับอะไรเขาก็บอกก่อน บอกชุมชนอย่าตกใจ สมัยก่อนจะตกใจมาก บางทีเสียงมา
แสงมา นี่จะตกใจเลย แต่ตอนนี้บางทีเขาจะแจ้งกับชุมชนก่อน” และตัวแทนชุมชนอีกรายหนึ่งบอกวํา “โรงงานเขา
จะมาประกาศและบอกเฉย ๆ ว่า ช่วงนี้เขาจะมีการซ่อมบารุงประจาปีของเขา อาจจะมีเสียงดังรบกวน เขาก็บอก
เราก็รับไปนะ ก็แจ้งแล้ว...ดังแล้วจะทาไง เราก็รับฟัง”
ผู๎นําชุมชนบางรายระบุวํา การ ที่โรงงานมา บอกลํวงหน๎านั้นชํวยได๎มาก ทําให๎ชาวบ๎านเข๎าใจวําที่มาของ
เสียงคืออะไร และไมํต๎อง ตกใจเหมือนกํอน อีกทั้งปัจจุบัน (ชํวงขณะเก็บข๎อมูลภาคสนาม) ปัญหาน๎อยลงกวําแตํ
กํอน ชาวบ๎านจึงรู๎สึกวําปรับตัวได๎มากขึ้น แตํบางคนก็บอกวํายังรู๎สึกรําคาญและนอนไมํหลับ เพราะปัญหาเสียงดัง
“ลองดังอยู่ทุกคืน ๆ เป็นอาทิตย์นี่ก็แย่แล้ว ” โดยเฉพาะความหวั่นกลัวที่ติดตามมา และบางคนยังไงก็ยังกลัวอยูํ
เนื่องจากไมํแนํใจวําจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือไมํ
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สําหรับระดับความรุนแรงของปัญหานี้ขึ้นอยูํกับระยะหํางของชุมชนกับนิคมอุตสาหกรรมเป็นสําคัญ
กลุํมที่ได๎รับผลกระทบหนักจากปัญหาเสียงดัง โดยเฉพาะเสียงดังจากการเปิดเดินระบบหรือหยุดเดิน
ระบบของโรงงาน คือ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ซึ่งอยูํด๎านตะวันออกของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ
อยูํใกล๎โรงกลั่นน้ํามัน ARC โรงเหนือ2
จากการสัมภาษณ์กลุํมเป้าหมายเฉพาะคือ เด็กนักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารชั้นมัธยมปีที่ 6
(ม. 6) จํานวน 17 คน สรุปได๎วํา เสียงดังจากการดําเนินกิจกรรมของโรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคมฯ มาบตาพุด
รบกวนการเรียนและสร๎างความวิตกทั้งแกํนักเรียนและครูทั้งโรงเรียนมาก
โดยเฉพาะเมื่อเวลา ที่โรงงานหยุด
เดินเครื่อง (shut-down) เด็กนักเรียนเปรียบเทียบได๎อยํางเห็นภาพและความรู๎สึกถึงความดังจากการชัตดาวน์ระบบ
วําเหมือน ‘ก๊อตซิล่าถล่ม ’ เด็กเลําวํา “..จะมีเสียงดั งเหมือนก๊อตซิล่าถล่ม เวลาที่เขาชัตดาวน์ก็จะมีเสียงก๊อตซิ
ล่าเดิน …” และมีบํอยครั้งที่ก๏อตซิลาเดินมาตึง ๆ ๆ ในระหวํางที่กําลังเรียน ซึ่งรบกวนสมาธิในการเรียนมาก ทั้งนี้
เด็ก ๆ ระบุได๎ด๎วยวํา เสียงเดินของก๏อตซิลํานั้นมักมาจากทิศทางของโรงงานใด มีการใช๎คําพูดวํา “เห็นมันเดินมา
ทางนั้นนะ”
อนึ่ง สําหรับการเปรียบเทียบเสียงดังของโรงงานเหมือนสัตว์ประหลาดก๏อตซิลํานี้นับเป็นสัญลักษณ์ที่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารรับรู๎รํวมกัน
นอกจากเสียงดังของการเดินเครื่องในโรงงานแล๎ว เสียงดังจากการกํอสร๎างเป็นปัญหารบกวนและสร๎าง
ความรําคาญมาก กลุํมที่ได๎รับผลกระทบโดยตรงจากงานกํอสร๎างคือ โรงเรียนมาบตาพุดฯ เชํนกัน ครูที่โรงเรียนเลํา
วํา ชํวงแรก ๆ ของการกํอสร๎างนิคมอุตสาหกรรมเมื่อยี่สิบปีกํอน ครูได๎รับความเดือดร๎อนมากทั้งในชํวงกลางวันที่ทํา
การสอนและชํวงกลางคืนที่ต๎องการพักผํอน เนื่องจากบ๎านพักครูอยูํด๎านหลังโรงเรียนและใกล๎กับพื้นที่นิคมฯ เสียง
งานกํอสร๎างดังเกือบตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง เพราะการเรํงงานกํอสร๎าง ซึ่งชํวงนี้ก็ใช๎เวลาหลายปี แตํปัจจุบัน (ชํวงเก็บ
ข๎อมูลภาคสนาม) ไมํมีปัญหานี้แล๎ว เนื่องจากงานกํอสร๎างจบลง คงมีเพียงเสียงดังจากการทํางานของโรงงานที่มี
ปัญหาเป็นชํวง ๆ ดังกลําว
3. คุณภาพน้าดื่มน้าใช้
คุณภาพของ น้ําดื่มน้ําใช๎เป็นปัญหารุนแรงอันดับต๎น ๆ ปัญหาหนึ่งของพื้นที่นี้ เนื่องจากแหลํงน้ําตาม
ธรรมชาติในบริเวณ 25 ชุมชนของเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ไมํวําจะเป็นน้ําฝนหรือน้ําบํอตื้น ล๎วนมีการปนเปื้อน
และมีคุณภาพต่ําจนไมํเหมาะกับการนํามาใช๎บริโภค ขณะที่น้ําประปาที่จะเป็นตัวเลือกก็ยังไมํมีใช๎ กลําวคือใน
จํานวน 25 ชุมชน มีเพียง 2 ชุมชนเทํานั้นที่มีบริการน้ําประปาเข๎าถึง เต็ม ๆ ทั้งชุมชน คือ ชุมชนตลาดมาบตาพุด
และชุมชนวัดโสภณ สํวนชุมชนซอยรํวมพัฒนามีประปาบริการเพียงครึ่งชุมชน สํ วนชุมชนที่เหลือจะมีก็แตํเพียงถัง
เก็บน้ําเป็นจุด ๆ สําหรับรับน้ําประปาที่ทางเทศบาลนํามาสํง โดยแตํละบ๎านต๎องนําภาชนะมาขนเอาไปใช๎ภายใน
ครัวเรือนกันเอง และสําหรับน้ําดื่มนั้น สํวนใหญํต๎องซื้อน้ําบรรจุขวด น้ําถังขนาด 20 ลิตร หรือบางครอบครัวอาจใช๎
วิธีติดตั้งเครื่องกรองน้ํา แม๎จะยังไมํคํอยแนํใจในคุณภาพน้ําที่ผํานเครื่องกรองมาแล๎ว ก็ตาม นี่จึงเป็นรายจํายที่เพิ่ม
ขึ้นมา อยํางน้ําถัง ขนาด 20 ลิตรหรือ 1 แกลลอน มีราคาตกถังละ 10 บาท ลุงคนหนึ่งเลําให๎ฟังวํา “ผมอยูํกันสอง
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เดิมคือ โรงกลั่นน้ามันของบริษัทสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จ้ากัด
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คน ตายาย อาทิตย์ละถัง ตกเดือนหนึ่ง 4 ถัง ขนาดอยูํกันแคํ 2 คน” ขณะที่ผู๎นําชุมชนกรอกยายชาเลําวํา ที่บ๎าน
ต๎องซื้อน้ําดื่มบํอย อาทิตย์ละ 3-4 ถัง (แกลลอน) และเด็กนักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดฯ ที่ให๎สัมภาษณ์กลําววํา แตํ
ละเดือนที่บ๎านจะใช๎น้ําประมาณ 15 ถัง ตํอเดือน ตกเดือนละ 150 บาท สําหรับคําน้ําดื่มอยํางเดียว ไมํรวมน้ํา
สําหรับหุงต๎มอาหาร

รูปที่ 4.5 ลักษณะน้าฝนที่เก็บจากชุมชนอิสลาม เมื่อสิงหาคม 2544
โดยการรองรับโดยตรง ลักษณะของตะกอนที่เก็บจากก๎นภาชนะรองรับมีสี
ดําสนิทและมีกลิ่นเหม็นรุนแรงมาก

คุณภาพของน้ําฝนในพื้นที่นี้มีความย่ําแยํอยํางยิ่ง จากปฏิกิริยาของชาวบ๎านเมื่อถูกถามถึงเรื่องน้ําฝน จะ
ออกมาในลักษณะที่วํา นั่นเป็นเรื่องที่ไมํต๎องพูดกันแล๎ว ลืมไปได๎เลย เนื่องจากน้ําฝนใช๎ กินไมํได๎มาเป็นเวลาเนิ่น
นานกวํา 10 ปีแล๎ว ดังที่ตัวแทนชุมชนวัดโสภณกลําวอยํางไมํต๎องคิดเลยวํา “น้าฝนนี่ใช้ไม่ได้เลยพันเปอร์เซ็นต์ ”
โดยลักษณะของน้ําฝนที่ตกลงมาในปัจจุบันจะมีลักษณะเป็นตะกอนดํา
ในระหวํางการพูดคุยกับผู๎นําหลายชุมชนที่ชุมชนเกาะกกฯ มีผู๎นําชุมชนรายหนึ่งเลําวํา
“เวลาคุณรอง
น้าฝนกลางแจ้งแล้วเอาตะปูใหม่เอี่ยมเลยมาใส่ไว้ไม่เกิน 15 นาที ตะปูจะเป็นสนิมออกมา ” สํวนตัวแทนชุมชน
มาบยาพบวํา “ถ้าเอาภาชนะรองนะตรงก้นมันจะเป็นดา ๆ เป็นตะกอนดาเลย เป็นเม็ดดาเล็ก ๆ ” ชาวบ๎านถึงกับ
ท๎าพิสูจน์วํา ให๎ลองเอาขันขาว ๆ มาตักน้ําฝนที่รองไว๎ในอํางหรือในถังตามบ๎านแล๎วทิ้งไว๎สักหนึ่งคืน ถึงรุํงเช๎ามาดู ก็
จะเห็นสีเขียวจับข๎างขันเดํนชัด หรือหากเอาขันไปลอยไว๎บนน้ําฝนสักคืนเดียว ก๎น ก็จะเขียวเป็นวงและมีเมือกติด
ต๎องขัดถูกันจึงจะสะอาด
นอกจากนี้ ชาวบ๎านบางสํวนยังมีประสบการณ์วําถ๎าสัมผัสน้ําฝนโดยตรงยังอาจเกิดอันตรายได๎ ดังเชํนที่
ตัวแทนชุมชนหนองหวายโสมบอกเลําวํา “ …ฝนตกทีแรกนะ ถ้าเราไปยืนชายคาแล้วน้ากระเด็นเข้าตา ต้องไปหา
หมอล้างตา” หรืออยํางที่ชาวบ๎านหนองน้ําเย็นบอกวํามีบางคนโดนน้ําฝนแล๎วจะเกิดอาการคันตามผิวหนัง เป็นต๎น
สํวนคุณภาพของน้ําบํอนั้นนับวันสถานการณ์ก็ยิ่งเลวร๎ายลง ปัจจุบันน้ําบํอตื้นของชาวบ๎านกวํา 20 ชุมชน
มีปัญหาในลักษณะเดียวกัน นั่น คือ น้ํามีสีแดงหรือสีเหลือง มีคราบคล๎ายสนิม มีกลิ่นเหม็น บางแหํงมีฝ้าจับผิวน้ํา
แม๎วําชาวบ๎านจะไมํสามารถระบุได๎ชัดเจนวําคุณภาพน้ําเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตั้งแตํเมื่อไหรํ แตํตํางก็ให๎ข๎อมูล
เหมือนกันวํา เป็นมาหลายปีแล๎ว
สําหรับชาวชุมชนกรอกยายชาที่เป็นกลุํมเฉพาะของการศึกษามีความเห็นรํวมกันวํา น้ําบํอตื้นเริ่ม
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีโรงงานเข๎ามาตั้ง ลักษณะที่พบคือเป็นสนิมเหล็กและมีกลิ่นเหม็น เมื่อใช๎น้ําบํอซักผ๎า กลิ่นจะ
เหม็นติดเสื้อผ๎าและผ๎าจะมีสีแดง ๆ สํวนน้ําฝนก็กินไมํได๎เหมือนอีกหลายชุมชน ขณะที่เด็กนักเรียนโรงเรียนมาบตา
พุดฯ ก็บอกเลําลักษณะปัญหาที่คล๎ายคลึงกัน
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นอกจากคําบอกเลําของผู๎นําชุมชน ชาวบ๎านและเด็กนักเรียนแล๎ว ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําบํอตื้นจาก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองคือ ข๎อมูลที่บํงชี้ถึงระดับความรุนแรงปัญหานี้ได๎ชัดเจน สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดระยองได๎มีจดหมายถึงนายกเทศมนตรีตําบลมาบตาพุด เพื่อรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําบํอ 2
ครั้ง
ครั้งแรกเป็นการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 จากจํานวน
3 ตัวอยํางที่เก็บจากบ๎านเลขที่ 16, 18/4, และ 2/9 ตําบลเนินพระ3 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2544 พบวํา น้ําบํอตื้น
ของทั้ง 3 ชุมชน มีสารโลหะหนักปนเปื้อน โดยพบวํามีเหล็ก ตะกั่ว แมงกานีส และคลอไรด์เกินคํามาตรฐาน
คุณภาพน้ําบริโภคในชนบท ปี พ.ศ. 2531 และแจ๎งให๎ทราบวํา คุณภาพน้ําไมํเหมาะสมกับการอุปโภค-บริโภค
ครั้งที่สองเป็นการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2544 จากจํานวน 4
ตัวอยํางที่เก็บจากบ๎านเลขที่ 1/10, 2/9, 4/1, และ 2/10 ตําบลเนินพระ เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2544 พบวํา น้ํา
บํอตื้นของทั้ง 4 บ๎านมีคําเหล็กเกินมาตรฐาน สํวนบ๎านเลขที่ 2/9 นอกจากเหล็กแล๎ว ยังมีตะกั่วและแมงกานีสเกิน
คํามาตรฐานเป็นครั้งที่ 2 ด๎วย4 คุณภาพน้ําไมํเหมาะทั้งการอุปโภค-บริโภค
อยํางไรก็ดีคุณภาพน้ําบํอตื้นของบางชุมชนก็ยังอยูํในระดับที่ใช๎อุปโภคได๎เป็นปกติ (ยกเว๎นเพื่อดื่มกิน ) คือ
ชุมชนเขาไผํ ชุมชนหนองหวายโสมตอนบน ชุมชนบ๎านบน เป็นต๎น ซึ่งจุดรํวมประการหนึ่งของชุมชนเหลํานี้ก็คือ
อยูํคํอนข๎างหํางไกลจากนิคมอุตสาหกรรม
ผู๎นําชุมชนหลายคนมีความเชื่อวํา ปัญหาน้ําบํอตื้นปนเปื้อนนําจะมีสาเหตุหนึ่งมาจาก กรณีการนํา กาก
ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมมาทิ้งหรือถมตามพื้นที่สาธารณะทั่วไป ซึ่งเป็นเรื่องที่ทํากันมากในอดีต
สําหรับแหลํงน้ํา ตามธรรมชาติอยําง คู-คลอง ชาวบ๎านแทบไมํเอํยถึง เลย ทั้งนี้ เนื่องจาก ตัว คู-คลองเอง
หลายสายก็ถูกถมไปจนไมํเหลือรํองรอย หรือแห๎งขอดจนใช๎อะไรไมํได๎ พลอยทําให๎สัตว์น้ําจืดสูญหายตามไปด๎วย
ดังเชํนคําบอกเลําของผู๎นําชุมชนอิสลามที่วํา “…บ้านผมเป็นคนกินปลาน้าจืด ไปที่ไหนก็มีปลาน้าจืด เดี๋ยวนี้มัน
แทบไม่มีเลยปลา แหล่งน้า ลาธารเก่า ๆ มันถูกถม ถูกกลบถูกปิด ปลาก็สูญพันธุ์หมดแหละ เมื่อก่อนที่นี่มีปลา
สารพัดชนิด ผมอยู่ระยองใหม่ ๆ นะ ปลาแขยง ปลาซิว ปลาหมอ มีทุกอย่างให้เห็น แต่เดี๋ยวนี้หาไม่เจอ มีแต่
ปลาเลี้ยงเป็นหลัก พวกปลาช่อน ปลาดุก…”
ขณะที่ชุมชนมาบยา ซึ่งยังพอมีคลองให๎เห็นอยูํ คือคลองห๎วยใหญํ แตํก็ได๎รับผลกระทบจากการปลํอยน้ํา
เสียของโรงงานบริษัทไทยแท ปฟีต๎า จํากัด ซึ่งเป็นโรงงานฟอกย๎อมที่อยูํนอกนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไป
ทางด๎านเหนือ ผู๎นําชุมชนมาบยาเลําวํา เมื่อกํอนที่ยังไมํมีโรงงาน น้ําในคลองใสมากขนาดโยนเหรียญบาทลงไปยัง
มองเห็น แตํทุกวันนี้บางเวลาน้ําในคลองสามารถเปลี่ยนเป็นสีแดงด๎วยซ้ําไป

3

อยูํบริเวณชุมชนคลองน้ําหู
4
ครั้งแรกก็คือเมื่อ 7 มีนาคม 2544
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รูปที่ 4.6 สภาพบ่อน้าตื้นแห่งหนึ่งในชุมชนมาบยา น้ํามีลักษณะเป็นตะกอนคล๎ายสนิม ไมํสามารถใช๎ได๎
(ถํายเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2544)
4. การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม
การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบเชื่อมโยงถึงชุมชนแบํงได๎เป็น 2 พื้นที่หลัก ๆ คือ สํวนของ
ชุมชนที่อยูํติดหรืออยูํใกล๎นิคมอุตสาหกรรม และชุมชนที่อยูํหํางไกลจากนิคมอุตสาหกรรมออกไป
ชุมชนเกาะกกฯ เป็นตัวอยํางหนึ่งของปัญหาพื้นที่ที่อยูํใกล๎นิคมฯ ผู๎นําชุมชนเกาะกกฯ เลําวํา ในบริเวณ
ชุมชนเกาะกกฯ ที่บริเวณบ๎านของสมาชิกชุมชนคนหนึ่ง เป็นจุดที่มีบํอน้ําตื้นดีที่สุดของชุมชน คือมีน้ําซึมตลอดปี
น้ําในบํอไมํเคยแห๎ง จนมีชาวบ๎านใกล๎เคียงหลายหลังคาเรือนมาขอใช๎น้ํารํวมบํอ แตํทุกวันนี้บํอแหํงนี้ใช๎ประโยชน์
ไมํได๎แล๎ว โดยไมํทราบสาเหตุที่แนํชัด แตํคนในแถบนี้ก็เชื่อกันวํา เป็นเพราะกากจํานวนมากจากโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดที่นํามาถมในบริเวณหํางออกไปประมาณ 500 กวําเมตรเมื่อหลายปีกํอน (ผู๎เลําไมํอาจจําปี
ที่แนํนอนได๎) พื้นที่ที่นํากากมาถมเป็นที่ดินเดิม ที่เจ๎าของได๎ตักขายหน๎าดินไปหมดจนเกิดเป็นหลุมกว๎างใหญํราว 2
ไรํ คนจากโรงงานจึงมาติดตํอขอเอากากมาถมที่ดินตรงนี้ และตํอมามีการสร๎างทาวน์เฮาส์ทับพื้นที่นี้ไปแล๎ว (ดู รูปที่
4.7) การใช๎ขยะอุตสาหรกรรมถมที่ยังเกิดขึ้นกับวัดบางแหํงที่อยูํใกล๎ ๆ ดังเชํน เจ๎าอาวาสวัดหนองสนมเลําวํา ทาง
วัดก็เคยอนุญาตให๎โรงงานเอาขยะมาถมที่ตามที่เขาเสนอ เพราะต๎องการขยายพื้นที่ใช๎สอยให๎มากขึ้น โดยไมํรู๎วําจะ
อันตรายอะไร นอกจากนี้ผู๎นําชุมชนกรอกยายชาเลําวํา กํอนหน๎านี้ปัญหาที่พบเจออยูํบํอยๆ คือ การแอบนําถุง
ขยะดําจํานวนมากมาวางทิ้งตามพื้นที่หรือที่สาธารณะตําง ๆ
ปัจจุบันชุมชนที่อยูํติดนิคมฯ มีปัญหาเรื่องการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมน๎อยลง เนื่องจากชาวบ๎านได๎
ร๎องเรียนตํอเจ๎าหน๎าที่ และเคยมีการจับกุมและดําเนินคดีกับผู๎ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม แตํสําหรับบางชุมชนที่
อยูํไกลจากนิคมอุตสาหกรรมยังประสบปัญหานี้อยูํ เชํน ที่ชุมชนมาบขําซึ่งอยูํไกลไปทางทิศเหนือของนิคมฯ ผู๎นํา
ชุมชนเลําวํา ปีหนึ่ง ๆ มีการลักลอบทิ้งขยะจากโรงงานประมาณ 2 – 3 ครั้ง ทั้งในรูปแบบของ การทิ้งปะปนกับขยะ
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เทศบาลและการลักลอบทิ้งในที่รกร๎าง นอกจากนี้ ชาวบ๎านบางรายยังเชื่อวํา มีการลักลอบฝังกากของเสียภายใน
พื้นที่โรงงานเองโดยไมํมีการบําบัดให๎ถูกต๎องกํอนด๎วย
นอกจากคําบอกเลําโดยตรงของชาวบ๎าน ผู๎วิจัยได๎สืบค๎นข๎อมูลเชิงเอกสารเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมจากคํา
บอกเลําของชาวบ๎านก็พบวํา ในชํวงระหวํางปี 2541-2544 มีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่รอบนอกนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดอีกหลายกรณี ตัวอยํางเชํน
ในชํวงปลายเดือนเมษายนถึงเดือน มิถุนายน 2541 มีการลักลอบนําถุงพลาสติกสีดําและเหลือง มีชื่อ
ภาษาอังกฤษที่ถุงวํา “LOXLEY” จํานวนมากไปทิ้งบริเวณริมถนนลูกรังข๎างโรงเรียนมาบตาพุดฯ ซึ่งทางบริษัท
ล็อกซเลย์ฯ ได๎ออกมาปฏิเสธวําไมํได๎ เป็นผู๎กระทํา แตํระบุวํานําจะเป็นของบริษัทรับเหมากํอสร๎างแหํงหนึ่งที่มักจะ
รับซื้อวัสดุใยสังเคราะห์ตามโรงงานในนิคมฯ มาบตาพุดไปจํานวนมาก นอกจากที่โรงเรียนมาบตาพุดฯ แล๎ว ยังพบ
ถุงพลาสติกพร๎อมอักษร “LOXLEY” ที่บํอลูกรังข๎างวัดสิทธิเจริญธรรม ต.ชากบาก อ.บ๎านคําย จ.ระยอง ซึ่ง
เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบและพบในภายหลังวํา บริษัทวิลวิชเซลล์แอนด์ดอนเทรดดิ้ง จํากัด เป็นผู๎รับจ๎างนํามาทิ้ง (สุก
รานต์ โรจนไพรวงศ์, 2542; น. 244-245)
เฉพาะชํวงเดือนเมษายนปีเดียวกันยังมีกรณีอื่น ๆ ที่ปรากฏในรายงานขําวของสื่อมวลชน เชํน การพบ
ขยะอันตรายหลังวัดมาบตาพุด แตํไมํสามารถสืบทราบได๎วําเป็นของใคร, กรณีการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมใน
บริเวณด๎านหลังของ ชุมชนหนองแฟบ ฝั่ง ที่ติดกับนิคมฯ ตะวันออก เป็น ถุงพลาสติกสีดําขนาดใหญํ พร๎อมอักษร
ภาษาอังกฤษวํา “PCRO” และ “SCT” การแอบทิ้งขยะอุตสาหกรรม 2 กองใหญํบริเวณคลองชลประทาน ซอยรํวม
พัฒนา กองแรกเป็นวัสดุใยแก๎วสีเหลืองบรรจุในถุงขนาดใหญํหลายใบ และวัสดุที่ใช๎หํอหุ๎มทํอเหล็ก ภายในหลํอลื่น
ด๎วยน้ํามัน กองที่สองเป็นสารสีขาว (ทีพีเอ) ที่ใช๎ในการผลิตเส๎น ใยในอุตสาหกรรมทอผ๎า ซึ่งตํอมาบริษัททุนเท็กซ์
(ประเทศไทย) จํากัด ในนิคมฯ มาบตาพุด ยอมรับวําขยะที่เป็นสารสีขาวออกมาจากโรงงานของตน แตํได๎วําจ๎าง
บริษัทอื่นให๎นําไปกําจัดให๎ รวมถึงกรณีที่มีชาวบ๎านพบกองถํานหินที่ใช๎ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ซอยประปา 2 ใน
พื้นที่ตําบลมาบตาพุด ซึ่งมีการสอบสวนภายหลังพบบริษัทเจินฟง (ประเทศไทย) ได๎รับจ๎างบริษัททุนเท็กซ์ปิโตรเคมี
คอล จํากัดในนิคมฯ มาบตาพุด เพื่อนํา ขี้เถ๎าถํานหินนี้ ไปกําจัด และสุดท๎ายได๎มีผู๎รับเหมาอีกทอดหนึ่ง นําไปทิ้งใน
ซอยประปา (สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์, 2542; น. 245)
ในเอกสารสรุปการประชุม คณะทํางานติดตามแก๎ไขเหตุเดือดร๎อนรําคาญฯ ก็มีการกลําวถึงปัญหาการ
ลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมหลายครั้งเชํนกัน เชํน ในรายงานสรุปการประชุม ครั้งที่ 4 และ 5/2543 มีการบันทึกข๎อ
ร๎องเรียนจากชาวบ๎านและการติดตามแก๎ไขปัญหา 2 กรณีใหญํคือ ในเดือนพฤษภาคม 2544 มีการลักลอบนํากาก
ขี้เถ๎าถํานหินของโรงไฟฟ้า COCO ไปทิ้งไว๎ในหลุมดินลูกรังใกล๎ถนนเนินพยอม ทําให๎ ชุมชนใกล๎เคียงเดือดร๎อนมาก
จากกลิ่นเหม็น ของกากขี้เถ๎า และยัง พบวํา น้ําชะกากมีสีฟ้าและมีสภาพเป็นดําง และในเดือนสิงหาคม 2544
ชาวบ๎านร๎องเรียนวํา พบกองขยะทิ้งอยูํริมถนนเนินพยอม ตําบลมาบตาพุด จ . ระยอง เมื่ออุตสาหกรรมจังหวัดเข๎า
ไปตรวจสอบ จึงพบวําเป็นกากอุตสาหกรรมหลายประเภทที่เกี่ยวข๎องกับโรงงาน 3 แหํงด๎วยกันคือ 1) บริษัทอัลลาย
แอนซ์ รีไฟนิ่ง จํากัด (ARC) ตั้งอยูํในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นเจ๎าของกากสาร ตัวเรํงปฏิกิริยาที่ใช๎แล๎ว ,
2) บริษัทออโต๎อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด ตั้งอยูํในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) เป็นเจ๎าของ
กากตะกอนสี , และ 3) บริษัทเดอะโคเจเนอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ตั้งอยูํในนิคมฯ มาบตาพุด เป็นเจ๎าของ ขี้เถ๎า
ถํานหิน
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กลําวได๎วํา เรื่องการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมเป็น สิ่งที่เกิด ตํอเนื่องมายาวนานตั้งแตํนิคมอุตสาหกรรม
เริ่มเปิดดําเนินการ โดยการนํามาทิ้ง มัก เป็นในลักษณะนํามาถมที่ วัดหรือบ๎าน ซึ่งชาวบ๎านก็ให๎การตอบรับด๎วย
ความยินดี ไมํเห็นวําเป็นปัญหา แตํในระยะหลังกลับมีการตั้งข๎อสังเกตกันอยํางกว๎างขวางวํา นี่คือสาเหตุ ที่ทําให๎
คุณภาพน้ําบํอตื้นของชุมชนเสื่อมคุณภาพลงอยํางมาก ที่ปรากฏเป็นขําวและมีการร๎องเรียนหลาย ๆ ครั้งคือ การ
ลักลอบนําไปทิ้งที่ดินที่หํางไกลชุมชน หรือตามที่สาธารณะตําง ๆ

รูปที่ 4.7 อาคารหลังนี้สร้างบนพื้นที่ซึ่งเคยมีการนากากขยะอุตสาหกรรมมาทิ้ง
5. การกัดเซาะชายฝั่ง
การกัดเซาะและพังทลายของชายฝั่งทะเลและหาดทรายกํอให๎เกิดผลกระทบที่รุนแรงสําหรับบางชุมชนที่
อยูํใกล๎ชายฝั่งทะเล ลักษณะปัญหาที่ชัดเจนคือ ชุมชนไมํสามารถใช๎ประโยชน์หรือเข๎าไปใช๎ประโยชน์จากชายฝั่ง
ทะเลได๎เหมือนในอดีต และต๎องสูญเสียทั้งทรัพย์สินและอาชีพ
ผู๎นําชุมชนหนองแฟบ ซึ่งอยูํด๎านตะวันตกของนิคมฯ มาบตาพุด เลําวํา ชาวบ๎านไมํสามารถเข๎าไปเดิน เลํน
บริเวณชายทะเลใกล๎นิคมฯ หรือไปมาหาสูํกันระหวํางชายฝั่งสองด๎านได๎เหมือนเดิม เพราะทางนิคมฯ กั้นหน๎าทะเล
ทั้งหมดไมํให๎ชาวบ๎านเดินผําน นอกจากนี้ทางด๎านชุมชนหนองแฟบยังเป็นจุดที่มีการกัดเซาะรุนแรงแหํงหนึ่ง โดย
ผู๎นําชุมชนหนองแฟบเลําวํา “…น้าเซาะเข้ามาลึก เข้ามาเรื่อยแหละ…เขากั้นทางโน้น น้ามันก็แทงมาแรงทางนี้ … ปี
หนึ่งหายไปเยอะ”
ผลของการกัดเซาะจากน้ําทะเลในพื้นที่มาบตาพุดทําให๎หาดทรายบางแหํงในบริเวณนี้สูญหายไปหรือไมํก็
พังทลายจนหมดสภาพของหาดทรายที่เคยสวยงามและเคยเป็นแหลํงทํองเที่ยวสําคัญ เชํน หาดมาบตาพุดถูก
แทนที่ด๎วยตัวนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สํวนหาดทรายทอง 5ที่ครั้งหนึ่งในอดีตเคยเป็นหาดทรายที่สวยงามและ
เป็นแหลํงพักผํอนหยํอนใจอันลือชื่อของทั้งคนท๎องถิ่นและตํางถิ่น ด๎วยเหตุที่ มีหน๎าหาดกว๎างขวางวัด จากแนวถนน
ลาดลงไปถึงทะเลได๎กว๎างประมาณ 15 – 20 เมตร แตํปัจจุบัน กลับไมํเหลือสภาพ ถัดจากถนนริมหาดก็กลายเป็น
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แนวยาวของเขื่อนหินที่สร๎างขึ้นเพื่อป้องกันการกัดเซาะ เทํานั้นเอง ดังนั้นในความรู๎สึกของชาวบ๎านมาบตาพุดทุก
วันนี้ก็คือ ‚ไม่มีหาดทรายทองแล้ว‛
นอกจากหาดทรายทอง หาดสุชาดา 6 ตลอดเรื่อยมาถึงหาดแสงจันทร์ และบริเวณปากน้ําระยอง ก็ถูกกัด
เซาะรุนแรงจนถนนเลียบหาด ที่ดินบางสํวน และสิ่งปลูกสร๎างของชาวบ๎านเสียหาย ในทางตรงกันข๎าม ชายหาด
ด๎านติดกับพื้นที่ถมทะเลของนิคมฯ มาบตาพุดกลับงอกเพิ่มขึ้น
ผู๎นําชุมชนบ๎านลํางสะท๎อนสาเหตุของปัญหานี้ไว๎วํา “…เพราะว่าเขาถมโน่นลงไปใช่ไหม คลื่นตะเภามา
ตรงนี้ แต่ไม่มีทางให้ลมขึ้น เขาเรียกคลื่นตะโก มาทีมันจะถมหาดออกไป ทีนี้มันถมหาดไม่ได้เสียแล้ว ไปติดถนนที่
เขาถมเสียแล้ว ติดเขื่อนที่เขาถม พอลมตะเภามา ก็รุกถนนขาดทุกปี เลยไปทาง (โรงแรม) พีเอ็มวาย ที่ตากวนก็ชน
ต้นไม้ใหญ่โค่นลงทะเลไป 2 ต้นแล้ว เมื่อก่อนไม่เคยโค่นครับ ที่กรอกยายชา ถนนอันนั้นแหละร่อแร่เลย”
คําวํา “ที่เขาถม” นั้นหมายถึง การถมทะเลของการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดออกไปในทะเลประมาณ
2 กิโลเมตร ซึ่งชาวบ๎านเห็นวําทําให๎กระแสลมและคลื่นที่ เคยชํวยพัดพาทรายมาถมฝั่งตามธรรมชาติเปลี่ยนแปลง
ไป ทําให๎กระแสน้ํากระแทกหาดรุนแรง ขณะเดียวกันทรายที่จะถูกพัดพามาถมหน๎าหาดก็ถูกกันไว๎ ด๎วยพื้นที่ตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญํที่ได๎มาจากการถมทะเล
รูปที่ 4.8 (บน) แนวเขื่อนหินที่กรมเจ๎า
ทําสร๎างขึ้นเพื่อกั้นคลื่นไมํให๎กัดเซาะ
ชายฝั่ง บริเวณหาดปากแมํน้ําระยอง
เรื่อยมาถึงหาดแสงจันทร์
รูปที่ 4.9 (ล่างซ้าย ) ชายหาดกรอก
ยายชาถูกกัดเซาะเข๎ามาจนถึงถนน
เลียบชายหาด ถนนขาดเป็นชํวง ๆ
รูปที่ 4.10 (ล่างขวา) สภาพชายหาด
หนองแฟบซึ่งอยูํทางตะวันตกของนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดถูกกัดเซาะจน
ชายหาดสูงชันอยํางที่เห็น
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ด๎านฝั่งหาดแมํรําพึงก็มีปัญหาชายหาดถูกกัดเซาะและหาดลาดชันลงอยํางกระทันหันเชํนกัน ซึ่ง
สื่อมวลชนท๎องถิ่นและชาวบ๎านที่อาศัยอยูํที่หาดแมํรําพึงเห็นวําปัญหานี้เกิดขึ้นจากการที่โรงงานทีพีไอดูดทรายเพื่อ
ขุด ลอกรํ องน้ํา ซึ่งทําให๎ก๎นทะเลมีลักษณะเป็นท๎อง กระท ะ สํงผลให๎ทรายตามชายฝั่งยุบตัวไหลลงไปแทนที่
ชายหาดจึงลาดชันกะทันหัน โดยเฉพาะบริเวณหาดแมํรําพึงซึ่งเป็นแหลํงทํองเที่ยว นักทํองเที่ยวที่ไมํรู๎ก็จะถูกดูดลง
ไป เสียชีวิตทุกปี
จากปัญหาชายฝั่งพังหายไปนี้สํงผลเดือดร๎อนตรงไปยังเจ๎าของที่ดินที่ถูกกัดเซาะไปหรือสิ่งปลูกสร๎างที่
เสียหายและบางแหํงชาวบ๎านต๎องชํวยกันซํอมถนนริมหาดที่ขาดเอง นอกจากนี้ทางราชการเองคือกรมเจ๎าทําก็ต๎อง
เสียงบประมาณหลายล๎านเพื่อสร๎างเขื่อนกันน้ําทะเลกระแทกบริเวณหาดพีเอ็มวายไปจนถึงปากน้ําระยอง ทําให๎
เสียทัศนียภาพอันสวยงามและสํงผลไปยังชาวบ๎านที่อยูํใกล๎ชายฝั่งเสียรายได๎จากการให๎บริการแกํนักทํองเที่ยว ที่
แตํเดิมเคยเป็นเศรษฐกิจหลัก อยํางหนึ่งของระยอง ขณะที่อาชีพประมงเองก็ได๎รับผลกระทบจากปัญหานี้ด๎วย
เชํนกัน
การสูญเสียแหลํงทํองเที่ยวยังสํงผลกระทบแกํชาวบ๎านทั่วไปด๎วย ดังที่ตัวแทนชุมชนบ๎านพรงสะท๎อนวํา
“วิถีชีวิตเราเปลี่ยนไปนะ เพราะว่าเราเคยไปเที่ยวพักผ่อนอยู่ใกล้ ๆ แค่นี้ แต่จะต้องไปหาสถานที่พักผ่อนให้ไกลขึ้น
ไปอีก ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นใช่ไหม”
6. คุณภาพน้าทะเลและปัญหาคราบน้ามัน
ชุมชนที่ตั้งอยูํริมทะเลเป็นกลุํมที่มีความวิตกเกี่ยวกับคุณภาพน้ําทะเล ที่เปลี่ยนไปคํอนข๎างมาก เนื่องจาก
กระทบอาชีพประมงของหลายครัวเรือน และกระทบตํอการทํองเที่ยว รวมถึงการพักผํอนตามชายหาดด๎วย ความ
วิตกนี้เห็นได๎ชัด ในชํวงที่พูดคุยกับกลุํมเป้าหมายเฉพาะ (Focus Group) ที่ชุมชนกรอกยายชา
ชาวบ๎านที่ชุมชนแหํงนี้ชํวยกันพูด ถึงความเดือดร๎อนจาก น้ําทะเลที่เปลี่ยนไปมากจนไมํสามารถลงไปเลํน
ได๎เหมือนเดิม โดยเฉพาะจุดที่อยูํใกล๎นิคมฯ และตํางก็พยักหน๎าเออออพร๎อมเสียงดังที่สอดแทรกขึ้นมาอยํางเห็น
ด๎วย เมื่อมีคนหนึ่งพูดขึ้นวํา “…บางช่วงน้าดาปึ๊ด …น้าทะเลบางทีก็คัน บางทีคันมาก ปกติ 2-3 ปีที่แล้วไม่เคยคัน
เลย…พึ่งมาคันหลัง ๆ นี่แหละ เป็นผื่น ๆ”
นั่นคือ คําบอกเลําจากการตั้งข๎อสังเกตของชาวบ๎านในพื้นที่ ในสํวนของข๎อมูลวิชาการที่ผู๎วิจัยได๎ติดตาม
มานั้น ก็พบวํา คุณภาพน้ําทะเล ในบริเวณมาบตาพุดเปลี่ยนไปมากและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎พยายามเฝ้าระวัง
และตรวจสอบอยูํเป็นระยะ เชํน กองจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ ได๎ ติดตามศึกษาปริมาณสารปรอทใน
สิ่งแวดล๎อมทางทะเลของประเทศไทย เฉพาะบริเวณนิคม ฯ มาบตาพุดพบวํา ในชํวงปี พ .ศ. 2538 – 2541น้ําทะเล
มี ปริมาณสารปรอท คํอนข๎างสูง คืออยูํในชํวงระหวําง 0.002 – 0.48 ไมโครกรัมตํอลิตร สํวนในแหลํงรองรับน้ําทิ้ง
ของนิคม ฯ และโรงงานอุตสาหกรรมในนิคม ฯ พบความเข๎มข๎นปรอทอยูํระหวําง 0.01 – 1.37 ไมโครกรัมตํอลิตร
ตัวเลขเหลํานี้บํงชี้วํา ความเข๎มข๎น ของปรอทในน้ําทะเลชายฝั่ง แถบมาบตาพุดมีชํวงที่สูงเกินมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ทะเลชายฝั่งตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ ฉบับที่ 7 ซึ่งกําหนดไว๎ ให๎ไมํเกิน 0.1 ไมโครกรัมตํอ
ลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2541)
นอกจากนี้ยังมีการตรวจวัดการปนเปื้อนของโลหะหนักในน้ําทะเล ตะกอนดิน และน้ําทิ้งจากนิคม ฯ มาบ
ตาพุดของบริษัทที่ปรึกษา EVS Environment Consultants ก็พบวํา น้ําทะเลบริเวณมาบตาพุดมีความเข๎มข๎นของ
ทองแดงเกินมาตรฐาน สํวนตะกอนดินพบวํามีปริมาณอาร์เซนิก ทองแดง ตะกั่ว ปรอท (รวม) และสังกะสี เกิน คํา
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มาตรฐานของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และ ยังพบวําตัวอยํางน้ําทิ้งจากสถานีในนิคม ฯ มาบตาพุดมีคํา
ไซยาไนด์สูงเกินมาตรฐานอีกด๎วย (EVS Environment Consultants, 2542)
ปัญหาคราบน้ํามันเป็นสาเหตุใหญํอีกข๎อหนึ่งที่กระทบถึงคุณภาพน้ําทะเลและความสวยงามของชายหาด
ทุกวันนี้ชายหาดเมืองระยองเปรอะเปื้อนคราบน้ํามัน เป็นแนวยาว สาเหตุหลักมา จากอุบัติภัยเรือน้ํามันรั่วและการ
รั่วไหลของน้ํามันระหวํางที่มีการขนถํายในทะเล ชาวบ๎านไมํรู๎เลยวํา มีอุบัติเหตุ เชํนนี้เกิดขึ้น บํอยเพียงใด แตํ บาง
คนก็ระบุ โดยประมาณเอา วํา หากดู จากคราบน้ํามัน ที่ลอยเข๎ามาฝั่ง อยํางน๎อยคือมีปัญหาเกิดขึ้น เฉลี่ย ทุก ๆ 3
เดือน และมีบํอยครั้งที่ ไมํสามารถกําจัดคราบน้ํามันได๎ทันหรือมีประสิทธิภาพดี พอ ซึ่งสิ่งที่นําเป็นหํวง ก็คือความ
เสียหายของระบบนิเวศน์ในทะเล การศึกษาข๎อมูลเชิงเอกสารเพิ่มเติมพบวํา เคยมีการร๎องเรียนจากชาวบ๎านให๎
เจ๎าหน๎าที่ค๎นหาต๎นตอที่มาของคราบน้ํามันที่พัดเข๎าฝั่งชายหาดพีเอ็มวาย (บริเวณหาดแสงจันทร์-ผู๎วิจัย) และหาด
ตากวนเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2541 สํานักงานเจ๎าทําภูมิภาคที่ 6 จึงมีการตรวจสอบและพบวํามีน้ํามันดิบ
จํานวนนับหมื่นลิตรลอยฟ่องอยูํในทะเลบริเวณทําเทียบเรือทีพีไอและกระจายไปติดตามชายหาดเป็นทางยาวถึง 5
กิโลเมตร ทําให๎ปลาตัวเล็ก ๆ ตายเป็นแพ และชาวประมงในบริเวณนั้นเดือดร๎อนมาก แตํสุดท๎ายเจ๎าหน๎าที่ก็ไมํ
สามารถระบุได๎วําอะไรคือสาเหตุหรือตัวการปลํอยน้ํามันลงทะเล
นอกจากนี้ในระหวํางที่ทําการศึกษาชิ้นนี้ ได๎เกิดเหตุการณ์เรือบรรทุกสารเคมีชื่อ “อิสเทิร์นฟอร์ติจูด ” เกิด
อุบัติเหตุชนหินโสโครกบริเวณสันฉลาม -เกาะจวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2545 ทําให๎
น้ํามัน ดิบ ปริมาณ 243,000 ลิตร รั่วไหลลงทะเลและมีคราบน้ํามันปริมาณมากลอยเข๎าชายฝั่งของจังหวัดระยอง
โดยเฉพาะที่หาดแมํรําพึง สร๎างความเสียหายแกํชายหาดทํองเที่ยวของระยองและท๎องทะเลใน สองจังหวัด เป็น
บริเวณกว๎าง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ๎าหน๎าที่เก็บคราบน้ํามันในทะเลได๎ 32 ตันและบนฝั่งอีก 42 ตัน (บางกอกโพสต์,
22, 23 มกราคม 2545; ผู๎จัดการรายวัน 24 มกราคม 2545; กรุงเทพธุรกิจ 30 มกราคม 2545)
7. ปริมาณและคุณภาพสัตว์น้าทะเลเสื่อมถอย
จากคําบอกเลําของผู๎นําชุมชนที่อยูํริมทะเล ซึ่งยังมีชาวบ๎านจํานวนมากยึดอาชีพประมง ได๎แกํ ชุมชน
กรอกยายชา ตากวน-อําวประดูํ และหนองแฟบ พบวํา ปัจจุบันปริมาณสัตว์น้ําในทะเลลดน๎อยลงไปมาก อัตราการ
จับสัตว์น้ําน๎อยลงครึ่งตํอครึ่งจากเมื่อยุคกํอนมีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และต๎องออกไปจับไกลขึ้นด๎วย
ชาวบ๎านตั้งข๎อสังเกต ด๎วยวํา สัตว์น้ําหลายชนิดสูญหายไป เชํน ปลาพะยูน ปลากด ปลาแหยง ปลายวน
และปลาเซียว ขณะที่บางชนิดไมํได๎พบเห็นมาหลายปีแล๎ว เชํน ปลาโลมาที่เมื่อกํอนมักวํายกันมาเป็นฝูง ๆ มีทั้ง
โลมาเผือกและดํา ก็หายไปนับตั้งแตํมีการถมทะเลเพิ่มออกไป
เชํนเดียวกับที่เจ๎าอาวาสวัดกรอกยายชาซึ่งอดีตเคยมีวิถีชีวิตพึ่งพิงอยูํกับทะเลเลําวํา ในอดีตทะเลบริเวณ
ระยองจะอุดมสมบูรณ์มาก ป่าชายเลนก็เป็นแหลํงสําคัญของการเพาะพันธุ์กุ๎งโดยธรรมชาติ มีกุ๎งจํานวนมากและ
หลากชนิด หรือบริเวณคลองก๎นปึกมีต๎นไม๎กวาดขึ้นเยอะ เป็นอีกที่หนึ่งที่มีกุ๎งเกิดตามธรรมชาติจํานวนมาก เชํน กุ๎ง
ตะกาด (สีขาวใส) กุ๎งงม (ตัวลายขนาดโตกวํานิ้วโป้งเทําตัว) กุ๎งดํา (สีดําแบบโคลน ตัวเล็ก) และกุ๎งอะตอม เป็นต๎น
ซึ่งสัตว์เหลํานี้ก็สูญหายไปแล๎ว พร๎อมกับการหายไปของปูหลายชนิดที่ต๎องอาศัยป่าชายเลน เชํน ปูใบไม๎ (ตัวเล็ก
กวําปูแสม) ปูทองหลางที่มีขนาดลําตัวประมาณ 4 นิ้ว ปูดํา และปูแสม รวมทั้งหอยทรายที่มีขนาดตัวเล็ก ๆ ใส ๆ สี
ขาว
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เจ๎าอาวาสรูปเดียวกันย๎อนอดีตอันรุํมรวยของทะเลแถบนี้อีกวํา ในชํวงเดือนสิบสอง ชํวงลมลง ชาวบ๎านจะ
จับปลาทูได๎จํานวนมาก ปลาทูจะขึ้นมาเป็นฝูงกํอนตะวันตกดิน เรียกกันวํา “ปลาทูขึ้นแหกเหงือก ” ชาวบ๎าน
ท๎องถิ่นได๎เปรียบคลื่นปลาทูจํานวนมากนี้วํา “ขึ้นจนหมาไลํเหํา” แตํปัจจุบันความสมบูรณ์ได๎หายไป พร๎อมกับชนิด
ปลาอีกหลายชนิด เชํน ปลาโฉมงาม ปลากระจังหัวใหญํ ปลาแหยงกง ปลาจวด ปลากุแล และปลาออดแอด
(ชาวบ๎านเรียกตามเสียงร๎องในคลองที่ดังออดแอด) เป็นต๎น
นอกจากปริมาณและจํานวนชนิดลดน๎อยลง คุณภาพสัตว์น้ําก็เปลี่ยนไปอยํางมาก เชํนกัน โดยชาวบ๎าน
พบความผิดปกติในหลายลักษณะจากสัตว์น้ําที่จับมาได๎ เชํน สัตว์น้ําที่จับจะตายเร็วขึ้น ปูมีแตํเปลือกไมํมีเนื้อหรือ
มีน๎อย สํวนกรณีของ ปลาที่จับได๎จากชายฝั่ง จะผิดปกติอยํางชัดเจน ดังเชํน ที่ ชาวชุมชนกรอกยายชาคนหนึ่ง
บรรยายวํา “…ตัวปลาเหม็นออกน้ามัน ๆ...เวลาเอามาทาอาหารอะไรนี่มันจะเหม็นน้ามัน พวกปลา พวกหมึกอะไร
นี่ ยิ่งไปจับข้างโรงงานนะยิ่งเหม็นใหญ่เลย”
ขณะเดียวกัน ชาวบ๎านยังประสบกับเหตุการณ์ปลาและปูตายลอยเป็นแพอยูํเป็นชํวง ๆ
ผลกระทบจากปัญหานี้แนํนอนวําเกิดขึ้นโดยตรงตํอชาวประมงที่อาศัย อยูํในชุมชนชายทะเลทั้ง 3 ชุมชน
รวมทั้งชุมชนหนองน้ําเย็นและเกาะกก-หนองแตงเม ที่ยังมีชาวประมงอาศัยอยูํบ๎างประปราย
อีกคําบอกเลําหนึ่งก็คือ อาหารทะเลที่เคยสํงออกไปขายตํางประเทศและสร๎างรายได๎จํานวนมาก ปัจจุบัน
ไมํสามารถขายได๎แล๎ว โดยเฉพาะปูนั้นถูกตีกลับเนื่องจากปนเปื้อนสารพิษ คําบอกเลํานี้ไมํมีข๎อมูลอยํางเป็น
ทางการยืนยัน แตํก็สอดคล๎องกับสภาพการณ์ที่พํอค๎าคนกลางในท๎องถิ่นไมํยอมรับซื้อสัตว์ทะเลจากท๎องทะเลมาบ
ตาพุด ทําให๎บรรดาผู๎มีอาชีพแกะเนื้อปูที่เคยมีอยูํในบางชุมชนตํางต๎องตกงาน
สํวนชาวชุมชนที่ไมํได๎ประกอบอาชีพประมงก็รู๎สึกถึงผลกระทบดังกลําว เชํน ชาวชุมชนเกาะกก -หนอง
แตงเมบอกเลําวํา พวกเขาจําเป็นต๎องกินปลาทะเลทั้ง ๆ ที่รู๎วําปลาที่กินมีสารอะไรสักอยําง ตัวแทนชุมชนบ๎านพลง
เชื่อมโยงปัญหาวํา การที่ชาวประมงต๎องออกไปหาปลาไกลทําให๎เขาต๎องซื้ออาหารทะเลแพงขึ้น สํวนชุมชนตลาด
มาบตาพุดซึ่งสํวนใหญํมีอาชีพค๎าขายเองก็ได๎รับผลกระทบเนื่องจากขายปลาไมํได๎ สํวนในฐานะผู๎บริโภค บางราย
ระบุวําปัจจุบันมีอาการแพ๎อาหารทะเลทั้ง ๆ ที่เมื่อกํอนไมํเคยเป็นอะไร โดยมีอาการเป็นผดผื่นคัน ต๎องกินยาแก๎แพ๎
ตลอด แม๎แตํพระสงฆ์เองก็ยังบอกวํา ในการรับบาตรปัจจุบันพบวํามีอาหารทะเลน๎อยลง
สาเหตุของปัญหานี้ หลายชุมชนเชื่อวําเกิดจากน้ําเสียที่โรงงานอุตสาหกรรมลักลอบปลํอยออกสูํทะเล
และหลายชุมชนสันนิษฐานวําเหตุที่ไมํพบปลาใกล๎ฝั่ง โดยเฉพาะบริเวณใกล๎ที่ถมทะเลของนิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด เป็นเพราะการถมทะเลและการสร๎างเขื่อนกันตลิ่งพังได๎สํงผลให๎กระแสน้ําเปลี่ยนทิศทาง นอกจากนี้ยังพบวํา
โรงงานมีการฉีดโฟมหรือเติมสารตําง ๆ ลงไปในทะเลเพื่อกําจัดคราบน้ํามัน ซึ่งคราบน้ํามันจะเกาะตัวและตกผลึก
เป็นตะกอนอยูํในน้ํา น้ําจะไหลวนในอําวจนเกิดเป็นเลนหรือตะกอนดํา ทําให๎สัตว์น้ําไมํสามารถอยูํในบริเวณนี้ได๎
ต๎องออกไปอยูํไกลขึ้น
สภาพปัญหาที่ชาวบ๎านบอกเลํา มีความสอดคล๎องกับผลการศึกษาทางวิชาการของ กองจัดการคุณภาพ
น้ํา กรมควบคุมมลพิษเชํนกัน ซึ่งได๎ตีพิมพ์ในรายงานผลการวิเคราะห์ปริมาณปรอทในเนื้อเยื่อสัตว์น้ําทะเลบริเวณ
หน๎านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ปี 2541 โดยพบ วํา สารปรอทในเนื้อเยื่อสัตว์น้ําทะเลบริเวณนี้ มีคําอยูํในชํวง
0.03 – 1.04 ไมโครกรัมตํอกรัมน้ําหนักแห๎ง แม๎วําความเข๎มข๎นนี้จะยังไมํเกินคํามาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน
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ของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งกําหนดให๎มีได๎ไมํเกิน 0.5 ไมโครกรัมตํอน้ําหนักเปียก หรือประมาณ 1.25 ไมโครกรัม
ตํอน้ําหนักแห๎ง แตํความเข๎มข๎นสูงสุดที่วัดได๎มีคําใกล๎เคียงกับคําความเข๎มข๎นสูงสุดที่ยอมให๎มีได๎
นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบตัวอยํางน้ําทะเลและเนื้อปลาที่เก็บจากบริเวณสถานีประมงตําบลตะพง
จังหวัดระยอง และหาดทรายทองใกล๎นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่สื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ได๎
เก็บตัวอยํางและสํงให๎แล็บเอกชนตรวจสอบเมื่อเดือนมิถุนายน 2541 ผลการตรวจปรากฏวํา ทั้งน้ําทะเลและเนื้อ
ปลามีทองแดงและสารปรอทสะสมในระดับที่สูงเกินคํามาตรฐานเชํนกัน (ดูตารางที่ 4.5)
ตารางที่ 4.5 มลสารที่พบในตัวอย่างน้าทะเลและปลาบริเวณทะเลระยอง
รหัสตัวอย่าง
S1
S2
S3
S4
ค่าเฉลี่ย
R1
R2
R3
R4
ค่าเฉลี่ย
F1
F2
F3
ค่าเฉลี่ย
F4
F5
F6
ค่าเฉลี่ย
F7
หมายเหตุ :

ค่าเฉลี่ยมลสารที่พบ (ไมโครกรัม/ลิตร)
ทองแดง (Cu)
ปรอท (Hg)
123.5
39.2
119.6
27.4
115.9
44.3
125.5
23.2
121.125
33.525
112.7
60.4
119.6
65.8
116.6
56.4
119.6
15.5
117.125
49.525
ค่าเฉลี่ยมลสารที่พบ (ไมโครกรัม/กรัม)
0.057
ND
ND
22.1
0.042
26.8
0.033
16.3
0.035
20.3
ND
23.11
ND
29.3
0.012
24.24
ND
10.3

1. ค่ามาตรฐาน Cu ไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลิตร (ใกล้ชายฝั่ง), Hg ไม่เกิน 0.1 ไมโครกรัม/ลิตร
(ใกล้ชายฝั่ง)
2. S = ตัวอย่างน้าทะเลใกล้สะพานสถานีประมง ต. ตะพง จ. ระยอง
3. R = ตัวอย่างน้าทะเลที่หาดทรายทองใกล้นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
4. F1 – F3 = ตัวอย่างปลาใกล้สะพานสถานีประมง ต. ตะพง
5. F4 – F6 = ตัวอย่างปลาที่หาดทรายทองใกล้นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
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6.

F7 = ตัวอย่างปลาหมึก
ที่มา : บางกอกโพสต์ 11 ตุลาคม 2541

8. การลักลอบปล่อยน้าเสีย
ปัญหาการลักลอบปลํอยน้ําเสียเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวและมีข๎อสังเกตจากชุมชนที่ให๎สัมภาษณ์คือ มักมีการ
ปลํอยน้ําเสียชํวงเดียวกับที่ฝนตกหรือชํวงเช๎า สํวนชุมชนที่ได๎รับความเดือดร๎อนชัดเจนจากปัญหานี้ได๎แกํ ชุมชน
มาบยา เนื่องจากมีโรงงาน (นอกเขตนิคมฯ มาบตาพุด ) ตั้งอยูํเหนือชุมชนและอยูํเหนือลําคลองห๎วยใหญํที่เป็น
แหลํงน้ําใช๎ของชุมชน เมื่อโรงงานลอบระบายน้ําเสียสูํคลองบํอย ๆ ชาวมาบยาจึงไมํสามารถใช๎น้ําในคลองได๎ตํอไป
คงมีเพียงบางชุมชนที่อยูํเหนือโรงงานขึ้นไปที่ยังสามารถใช๎น้ําในคลองสายนี้ได๎
ชาวบ๎านชุมชนตากวนก็ได๎รับความเดือดร๎อนในลักษณะคล๎ายกัน เพราะวําโรงงานอุตสาหกรรมปลํอยน้ํา
เสียลงในลําคลองกํอนไหลสูํทะเล ซึ่งน้ํามีลักษณะสีแดงแบบสีสนิมเหล็กและบางครั้งมีกลิ่น ชาวบ๎านที่ออกเรือจับ
ปลาเมื่อสัมผัสโดนน้ําบริเวณชายฝั่งที่เป็นจุดปลํอยน้ําเสียจะทําให๎ผิวหนังคัน
ชุมชนห๎วยโป่งเป็นอีกชุมชนหนึ่ง ที่พบเจอปัญหาการลักลอบปลํอยน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรม ผู๎นํา
ชุมชนเลําวํา “…เขาก็ปล่อยลงคลองในช่วงหน้าฝน …ช่วงที่เขาไปตรวจดูแลนี่ เขาก็ทาบ่อบาบัดน้าเสียให้อย่างดี
เลย เป็นน้าใสออกมาปลานี่วิ่งได้ พอหลังจากนั้นเข้าหน้าฝนหรือฝนตกปั๊บ ก็จะปล่อยน้าจากโรงงาน”
9. ผลิตผลทางการเกษตรตกต่า-เสียหาย
ปัญหาผลิตผลทางการเกษตรตกต่ําและเสียหายจากธรรมชาติเป็นปัญหารํวมของเกือบทุกชุมชนใน
จํานวน 25 ชุมชน ลักษณะปัญหาที่โดดเดํนจากคําบอกเลําที่คล๎าย ๆ กัน คือความผิดปกติของการออกดอกผล
และผลผลิตที่ตกต่ําโดยเฉพาะปัญหาในการปลูกมะมํวง ซึ่งเป็นไม๎ผลหลักที่ปลูกกันหลายชุมชน ชาวบ๎านตั้ง
ข๎อสังเกตวํา ปัจจุบันต๎นไม๎มีโรคเยอะ และไมํออกดอกผลตามฤดูกาล ต๎องคอยฉีดยา หากเป็นมะมํวงเมื่อออกดอก
แล๎วก็ไมํคํอยติดลูก หากจะให๎ได๎ผลต๎องคอยฉีดยาบํารุงแตกตํางจากสมัยกํอนที่ไมํต๎องฉีดยาเรํงดอกหรือยาบํารุง
ออกดอกมาก็ติดลูกเกือบทั้งหมด ซึ่งชาวบ๎านมีความรู๎สึกวําความผิดปกตินี้เกิดมาจากมลพิษในอากาศ โดยเฉพาะ
ปัญหาจากน้ําฝน
หลายชุมชนบอกเลําปัญหาที่คล๎ายกันอีกวํา เมื่อฝนตกยอดอํอนและชํอดอกของมะมํวงจะเหี่ยวและเป็น
รอยไหม๎ ดอกจะรํวงและแห๎งหมด ชาวบ๎านบางคนต๎องฉีดน้ําชํวยล๎างชํอดอกทันทีหลังฝนตก เพื่อชํวยไมํให๎ดอกรํวง
ปัญหาผลผลิตตกต่ําและเสียหายของมะมํวงเป็นปัญหาใหญํของหลายครัวเรือน ชาวบ๎านรายหนึ่งที่ชุมชนกรอก
ยายชาเลําวํา กํอนที่อุตสาหกรรมจะขยายใหญํโตอยํางทุกวันนี้ ครอบครัวของเขาเคยมีรายได๎หลักจากการขาย
มะมํวงปีหนึ่งประมาณ 1 0 0 , 0 0 0 – 2 0 0 , 0 0 0 บาท แตํปัจจุบันมีรายได๎จากมะมํวงเพียงไมํกี่พันบาทเทํานั้น
ไมํเพียงแตํมะมํวงเทํานั้นที่ได๎รับผลกระทบจากน้ําฝน ยอดอํอนของต๎นไม๎อื่น ๆ เชํน ขนุน และดอกไม๎ตําง
ๆ รวมถึงพืชผักสวนครัวก็มีปัญหาเชํนกัน ชาวบ๎านที่ชุมชนมาบขาและบ๎านพลงที่ปลูกพืชสวนครัวกันมาก พบวํา
เวลาฝนตกลงมาพืชผักจะเนําเป็นจุด ๆ บ๎าง หรือเป็นจุดแห๎ง ๆ บ๎าง หากฝนไมํตก ผักก็จะปกติดี แตํถ๎าฝนตก
เมื่อไหรํก็มีปัญหานี้ ทําให๎ผักมีราคาแพง
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ชาวบ๎านเลําตํอวํา เคยร๎องเรียนไปยังหนํวยงานด๎านเกษตรของราชการวํา พืชผลที่เสียหายเป็นเพราะ
น้ําฝน แตํก็ได๎รับการแย๎งจากเจ๎าหน๎าที่วํา ปัญหาเรื่องดอกรํวงหรือชํอแห๎งไมํติดผลที่ชาวบ๎านเดือดร๎อนนําจะเป็น
ปัญหาจากโรคพืช เชํน เพลี้ยมากกวํา
10. อุบัติภัยจากสารอันตราย
ในบริเวณเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดเกิดอุบัติภัยรถบรรทุกสารเคมีพลิกคว่ําและไฟลุกไหม๎อยูํบํอยครั้ง
ซ้ําในบางชุมชนยังมีรถบรรทุกสารเคมีวิ่งผํานใกล๎หมูํบ๎าน อาทิ ชุมชนบ๎านบน ชุมชนมาบขํา เป็นต๎น หลายชุมชนจึง
เห็นวํา อุบัติภัย เป็นปัญหาใหญํและ มีความ วิตกกังวล สูงในเรื่องนี้ โดย ที่ความกลัวมี 2 ลักษณะสําคัญคือ กลัว
อุบัติภัยจากสารอันตรายหรือสารเคมีและกลัวโรงงานระเบิด
ผู๎นําชุมชนบ๎านลํางสะท๎อนความรู๎สึกให๎ฟังวํา
“ในฐานะที่เราอยู่มาบตาพุดมาตั้งแต่แรกเริ่มมี
อุตสาหกรรมนะ ผมกลัวอุบัติภัยอุบัติเหตุมาก เป็นความเสี่ยงของคนมาบตาพุดทั้งตาบล เพราะสารพิษมีทั้งหมด
13 ล้านชนิด ไม่รู้อยู่ที่มาบตาพุดกี่ชนิด”
กลําวได๎วํา ความกลัวโรงงานระเบิดเป็นสิ่งที่อยูํในใจของชาวบ๎านเกือบทุกคน โดยเฉพาะชุมชนที่ตั้งอยูํติด
หรือหํางจากนิคมฯ ไมํมากนัก ผู๎นําชุมชน รวมทั้งชาวบ๎าน บอกเลําด๎วยความวิตกแบบเดียวกันวํา กลัววําจะเกิด
เหตุวินาศกรรรม ตลอดจนการระเบิดโดยอุบัติเหตุ ฯลฯ ดังนั้นในยามที่เกิดเสียงดังกึกก๎อง ชาวบ๎านจึงมีอาการขวัญ
ผวา
จากการติดตามสถิติพบวํา แม๎ยังไมํเคยมีเหตุการณ์โรงงานระเบิด แตํตลอดระยะ 4 ปีที่ผํานมา พบมี
เหตุการณ์อุบัติภัยใหญํ ๆ เกิดขึ้นทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ระบบทํอ และรถบรรทุกสารเคมี ประมาณ 13 ครั้ง ใน
จํานวนนี้เป็นอุบัติเหตุจากการขนสํงถึง 9 ครั้ง เฉพาะในปี 2543 และ 2544 มีอุบัติภัยเกิดขึ้นปีละ 5 ครั้งด๎วยกัน (ดู
รายละเอียดในภาคผนวก จ - 1)
ตัวอยํางเหตุการณ์ใหญํคือ กรณีก๏าซฟอสจีนหรือก๏าซ คาร์บอนิลคลอไรด์รั่วจากทํอในกระบวนการผลิต
ของโรงงานโพลีไทยคาร์บอเนต จํากัด ที่ตั้งอยูํในนิคมอุตสาหกรรมผาแดง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2543 เป็นผล
ให๎ชาวบ๎านในชุมชนมาบชลูดซึ่งอยูํหํางออกไปประมาณ 3 กิโลเมตรจํานวนกวํา 150 คน ได๎รับผลกระทบ มีอาการ
หายใจลําบาก แนํนหน๎าอก อาเจียน ในจํานวนนี้มีประมาณ 70 คนต๎องเข๎ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล และมี
พนักงานโรงงานไทยโพลี่คาร์บอเนต จํากัด เสียชีวิต 1 คน (อภิญญา, 2544; น. 167 - 175)
อุบัติเหตุครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่ทําให๎ชาวบ๎านมาบชลูดและชุมชนใกล๎เคียงอื่น ๆ ตระหนักจริงจังวํา ใกล๎
บ๎านพวกเขามีสารพิษเหมือนกับ “ระเบิดปรมาณู” ตั้งอยูใํ กล๎อยํางยิ่ง
สถานการณ์และความวิตกกังวลนี้ทําให๎ชาวบ๎านเกือบทุกชุมชนที่ให๎สัมภาษณ์บอกเป็นเสียงเดียวกันวํา
พวกเขาไมํต๎องการให๎มีการขยายโรงงานเพิ่มอีกแล๎ว เพราะโรงงานที่มีอยูํในปัจจุบันก็สร๎างความเดือดร๎อนให๎มาก
พอแล๎ว และนี่เป็นเหตุผลข๎อหนึ่งที่ทําให๎มีชาวบ๎าน เชํน ที่ชุมชนกรอกยายชา ชุมชนอิสลาม เป็นต๎น รวมกลุํมกัน
คัดค๎านโครงการกํอสร๎างโรงไฟฟ้าถํานหินบีแอลซีพีที่กําลังจะกํอสร๎างบนพื้นที่ถมทะเลของนิคมฯ มาบตาพุดตั้งแตํ
ปี พ.ศ. 2544 เป็นต๎นมา
แตํบางชุมชนอยํางเชํนชุมชนตลาดมาบตาพุด ซึ่งชาวบ๎านสํวนใหญํประกอบอาชีพค๎าขาย ก็จะบอกวําถ๎า
โรงงานจะมาสร๎างก็ขอให๎โรงงานมีการจัดการหรือวิธีการป้องกันด๎านมลภาวะให๎ดีกวําที่เป็นอยูํ
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11. สุขภาพอ่อนแอ-ภาวะป่วยเรื้อรัง-โรคทันสมัย
ตัวแทนชุมชนระบุวํา ภาวะการป่วยเรื้อรัง รักษาไมํหายขาดเสียที ต๎องกินยาอยูํตลอดเวลา เป็นสิ่งที่เกิด
ขึ้นกับคนจํานวนไมํน๎อยในพื้นที่มาบตาพุด ในลักษณะที่ชาวห๎วยโป่งในระบุวํา “เมื่อก่อนคนเป็นหวัด อาทิตย์สอง
อาทิตย์ ฉีดยาซักเข็มก็หายแล้ว นี่ฉีดยา 2 - 3 เข็ม ฉีดยา กินยา โอ้โห กินซะ...ไม่หายหรอก กินยาเหนื่อยเลย”
โรคเรื้อรังที่เป็นกันมากได๎แกํ ภูมิแพ๎ โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง อาการไอเรื้อรัง โรค
หอบ-หืด ซึ่งโรคตําง ๆ เหลํานี้จะกําเริบหนักขึ้นเมื่อมีสิ่งมากระตุ๎น เชํน กลิ่นเหม็นจากโรงงานหรือเมื่อได๎รับฝุ่น
ละอองจากโรงโมํหินและรถบรรทุกหิน เป็นต๎น
ชาวบ๎านกรอกยายชาบอกความรู๎สึกวํา ตัวเองป่วยบํอยป่วยงํายขึ้น เชํนเดียวกับชาวบ๎านชุมชนเกาะกก ฯ
ที่รู๎สึกวําตัวเองมีรํางกายที่อํอนแอลงและเจ็บป่วยงําย เพียงแคํโดนละอองฝนก็เป็นไข๎แล๎ว ชุมชนหนองน้ําเย็นก็จะ
มีเด็กที่ป่วยบํอยป่วยซ้ําซ๎อน พอหายได๎สองสามวันก็ป่วยอีก อาการป่วย โดยทั่วไปคือ เป็นไข๎ตัวร๎อน อาการเหมือน
ไข๎หวัด หรือบางคนก็จะมีอาการแพ๎อาหารทะเล
ประธานชุมชนอิสลาม บอกวํา เขาคิดวํารํางกายของเขาเป็นตัววัดสารเคมีตําง ๆ ได๎ดี เพราะเมื่อมีกลิ่น
เหม็นเมื่อไรรํางกายของเขาจะตํอต๎านทันที ไมํวําจะเป็นอาการแนํนหน๎าอก อาการคันตามผิวหนัง ถึงขนาดวําเคย
มีอาการแพ๎จนหน๎าบวมเป็นกระด๎ง ต๎องเข๎ารักษาที่โรงพยาบาล ตัวเขาเองยังเป็นหํวงลูกหลานและเด็ก ๆ ที่ได๎รับ
สารตําง ๆ จนทําให๎เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ในทํานองเดียวกัน ชาวบ๎านบางคนบอกวํา ตัวของเขาเองเกิด
ความเคยชินกับสารพิษตําง ๆ ที่สะสมอยูํในรํางกายแล๎ว แตํจะหํวงพวกเด็ก ๆ มากกวํา
ขณะที่ผู๎อํานวยการ
โรงพยาบาลมาบตาพุดบอกเลําวํา มีผู๎ป่วยหลายคนที่เป็นหอบหืด และเมื่อสอบถามก็ได๎ข๎อมูลคล๎าย ๆ กันวํา อยูํที่
อื่น ไมํเคยเป็น พอมาอยูํที่นี่ไมํนานเป็นหอบหืดตลอด แตํข๎อมูลเหลํานี้ก็ยังไมํสามารถเอาสถิติมาวัดได๎
ด๎านเจ๎าอาวาสวัดหนองสนมตั้งข๎อสังเกตวํา คนจังหวัดระยองเป็นโรคมะเร็งมากขึ้น ทํานสังเกตจากการไป
สวดงานศพของชาวบ๎านและสอบถามญาติโยมวําเสียชีวิตด๎วยโรคอะไร ก็มักได๎รับคําตอบวําเป็นมะเร็งที่ระบบ
ทางเดินอาหาร หรือระบบทางเดินหายใจ เชํน มะเร็งลําไส๎ เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็มี ซึ่งแตกตํางจากสมัยกํอนคือ
คนจะเป็นโรคเหลํานี้ไมํเยอะเทําไร มักเป็นมะเร็งปอดกับกระเพาะอาหารกันเทํานั้น
ไมํเพียงแตํข๎อสังเกตของเจ๎าอาวาสวัดหนองสนมเทํานั้น ขําวคนจังหวัดระยองเป็นโรคมะเร็งมากขึ้น
กลายเป็นที่พูดร่ําลือกันกว๎างขวาง ประกอบกับในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมีอุตสากรรมปิโตรเคมี เป็นกลุํม
โรงงานหลัก ซึ่งอุตสาหกรรมกลุํมนี้มีผลตํอการเสี่ยงเกิดโรคมะเร็งด๎วย
กระแสขํ าวและปัจจัยแวดล๎อมดังกลําวทําให๎ สถาบันมะเร็งแหํงชาติ ในสังกัด กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุขเข๎ามาศึกษาติดตามปัญหานี้ และจากการสัมภาษณ์รองผู๎อํานวยการฝ่ายวิจัยของสถาบันมะเร็งพบวํา
ในการศึกษาเบื้องต๎นด๎วยการรวบรวมและวิเคราะห์ข๎อมูลผู๎ป่วยที่รวบรวมจากทุกโรงพยาบาลในจังหวัดระยอง
ตั้งแตํปี พ.ศ. 2540, 2541 และ 2542 ชี้วํา แนวโน๎มการเกิดโรคมะเร็งและชนิดของโรคมะเร็งของคนระยองแตกตําง
จากที่อื่น และพบสถิติผู๎ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเมื่อเทียบจํานวนผู๎ป่วยทั้งหมดในอัตราสํวนตํอแสนประชากร สูง
กวําผู๎ป่วยโรคมะเร็งชนิดเดียวกันในพื้นที่อื่น ๆ
การศึกษาดังกลําวเป็นเพียงการศึกษาเบื้องต๎นที่ยังขาดความสมบูรณ์ของข๎อมูลหลายประการด๎วยกัน
เชํน ขาดฐานข๎อมูลจํานวนประชากรที่ถูกต๎อง เพราะสถิติที่มีอยูํของสํานักงานทะเบียนราษฎร์และของสํานักงาน
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คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติยังมีความแตกตํางกันมาก นอกจากนี้การวิเคราะห์
โรคมะเร็งก็ เป็น ภารกิจที่ทําได๎ยากอยํางยิ่ง เนื่องจากจําเป็นต๎องมีการติดตามและอยูํประจําพื้นที่ศึกษา การ
ตรวจจับตัวไอระเหยสารเคมีในอากาศก็ทําได๎ยาก เนื่องจากเมื่อ สารแพรํกระจายสูํอากาศมักมีการเปลี่ยนแปลง
กลายเป็นสารตัวใหมํ และมักจะตรวจไมํเจอ นอกจากนี้ความพยายามศึกษาเรื่องนี้ที่ผํานมายังต๎องเผชิญ
อุปสรรคด๎านอื่นด๎วย เชํน ไมํได๎รับความรํวมมือจากโรงงานในการเจาะเลือดคนงานมาตรวจ เป็นต๎น
12. ความเครียด
การศึกษาครั้งนี้พบวํา ชุมชนมาบตาพุดอยูํในภาวะเครียดจากหลายสาเหตุด๎วยกัน ตามการระบุของ
ตัวแทนชุมชนตําง ๆ ต๎นเหตุความเครียดที่ชัดเจนอันหนึ่งคือ ปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงาน ซึ่งชาวบ๎านบอกวํา
บางครั้งกลิ่นมาแรงมากจนทนไมํได๎ หรืออยูํในบ๎านไมํได๎ ขณะเดียวกันอาการเจ็บป่วยบํอย ๆ จากกลิ่นเหม็นที่
รํางกายรับเข๎าไปก็กลายเป็นการสร๎างความเครียดซ้ําขึ้นมาด๎วย
ตัวแทนชุมชนเกาะกกฯ เลําวํา ครั้งหนึ่งความเครียดที่เกิดจากกลิ่นเหม็นฉุนถึงกับทําให๎คนวิกลจริต
ออกมาอาละวาดจะเอาระเบิดมาถลํมโรงงานที่เป็นต๎นตอของกลิ่น และเคยมีชาวบ๎านอีกคนหนึ่งซึ่งอยูํในชุมชน
เกาะกกฯ พอได๎รับกลิ่นเหม็นแล๎วจะเกิดอาการเครียด นอนไมํหลับ จนต๎องเดินถือปืนออกมาอาละวาด ผู๎เลํายัง
บอกวําบางทีเขาเองก็คิดวําตัวเขาเสียสุขภาพจิตไปแล๎วเหมือนกัน
นอกจากสาเหตุจากกลิ่นเหม็นแล๎ว ยังมีปัญหาความเครียดที่เกิดจากภาวะมลพิษอื่น ๆ เชํน เสียงดังของ
โรงงาน การกํอสร๎าง สถานบันเทิง และการจราจรที่คับคั่งโดยเฉพาะชํวงเวลาเรํงดํวน รวมถึงความเครียดที่เกิดโดย
รู๎ตัวและไมํรู๎ตัวจากความวิตกกังวลและความกลัวตําง ๆ เชํน กลัวโรงงานระเบิดหรืออุบัติภัยจากสารอันตราย
ผลกระทบตํอการประกอบอาชีพกํอให๎เกิดความเครียดแกํชุมชนในแถบนี้ เชํนกัน เชํน ชุมชนประมงริม
ทะเลอยูํในภาวะเครียดที่การออกเรือไปจับปลาลําบากขึ้นมากและได๎ปริมาณน๎อยลง ขณะที่น้ําบริเวณชายฝั่งก็เป็น
พิษ ทําให๎เกิดผื่นคันบํอย ๆ ชาวบ๎านที่เคยเปิ ดร๎านค๎าขายบริเวณชายหาดต๎องเลิกไปเมื่อหาดทรายแถบนี้ถูกกัด
เซาะจนเกือบไมํมีนักทํองเที่ยวแวะมา
แม๎แตํผู๎ประกอบธุรกิจโรงแรมรายใหญํรายหนึ่ง (ขอสงวนนาม) ก็ให๎สัมภาษณ์วํา ปัจจุบันนี้ตัวเขาเองมี
ความเครียดมาก เครียดจนต๎องกินยาระงับ ประสาท ปัญหาใหญํที่โรงแรมกําลังประสบอยูํคือ การกัดเซาะอยําง
รุนแรงบริเวณหาดแสงจันทร์หน๎าโรงแรม สํงผลให๎จุดที่เคยเป็นทําเลทองของธุรกิจโรงแรมและการทํองเที่ยว
กระเทือนอยํางหนักและทําให๎โรงแรมตกอยูํในภาวะขาดทุน
13. เอดส์
ผู๎นําชาวบ๎านจากชุมชนเกาะกก-หนองแตงเม ได๎สะท๎อนให๎ฟังวํา การเข๎ามาของโรงงานทําให๎ชาวบ๎านได๎
เงินก๎อนใหญํจากการขายที่ดิน นําเงินไปเที่ยวสถานเริงรมย์ตําง
ๆ หลายราย ได๎ เสียชีวิตลงด๎วยโรคเอดส์
เชํนเดียวกับที่ผู๎อํานวยการโรงพยาบาลมาบตาพุดได๎เลําเรื่องอันนําสะเทือนใจของครอบครัวหนึ่งให๎ฟัง ครอบครัว
นี้มีลูก 3 คน เดิมฐานะคํอนข๎างยากจน มีรายได๎วันละไมํกี่ร๎อย แตํตํอมากลับร่ํารวยฉับพลันขึ้นมาจากการขายที่ดิน
มีเงินในมือ 20 ล๎านบาท ด๎วยความไมํเคยมีเงิน เมื่อได๎เงินมาก๎อนใหญํก็ไมํรู๎จักใช๎ จึงนํามาปรนเปรอลูกเต็มที่ ซื้อ
รถให๎ลูกขับ ลูกทั้ง 3 คนเที่ยวเตรํและติดโรคเอดส์ทั้งหมด ชํวงที่คุณหมอไปเจอครอบครัวนี้ เป็นชํวงที่ประกาศขาย
รถเพื่อจะนําเงินไปรักษาลูกคนเล็กซึ่งเหลืออยูํคนเดียว แตํสุดท๎ายก็จบชีวิตลง เงินที่ได๎มาก็ถูกผลาญใช๎จํายไปหมด
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เจ๎าอาวาสวัดมาบชลูด ได๎ตั้งข๎อสังเกตและรวบรวมข๎อมูลขึ้นมา พบวํา สถิติการตายด๎วยโรคเอดส์ของ การ
ฌาปนกิจศพ ที่วัด คํอนข๎างสูง สถิติในปี พ.ศ. 2543 และ 2544 ที่ทํานได๎รวบรวมบันทึกไว๎ด๎วยตัวทํานเอง มี
ผู๎เสียชีวิตด๎วยโรคเอดส์รวม 29 ราย จากสถิติทั้งหมด 50 และ 48 รายตามลําดับ
เมื่อมาพิจารณาดู สถิติของทางราชการคือ จาก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง พบวํา โรคเอดส์ เป็น
หนึ่งในสาเหตุการตายสูงสุด 10 อันดับของจังหวัดระยองในระหวํางปี พ.ศ. 2539 – 2543 และมียอดผู๎ป่วยเอดส์ /ผู๎
ติดเชื้อที่มีอาการสะสมตั้งแตํปี 2531 – 30 กันยายน 2543 ในจังหวัดระยองรวม 6,750 ราย เป็นผู๎ป่วย 4,706 ราย
และผู๎ติดเชื้อมีอาการ 2,044 ราย ในปี 2543 จํานวนผู๎ป่วยเอดส์ของจังหวัดระยอง ขยับ สูงขึ้นเป็นอันดับ 6 ของ
ประเทศ โดยมีอัตราผู๎ป่วย /ติดเชื้อมีอาการเทํากับ 22.41 ตํอประชากรแสนคน ในขณะที่อัตราผู๎ป่วย /ติดเชื้อมี
อาการของประเทศอยูํที่ระดับ 12.24 ตํอประชากรแสนคน อําเภอที่พบยอดผู๎ป่วย/ผู๎ติดเชื้อมีอาการสะสมสูงสุด ใน
ระยองคือ อําเภอเมือง 3,852 ราย รองลงมาคืออําเภอแกลง 1,012 ราย โดยมีปัจจัยเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์
ร๎อยละ 88.82 ผู๎ป่วย/ผู๎ติดเชื้อร๎อยละ 63.97 อยูํในกลุํมอาชีพรับจ๎าง (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง, 2544 ;
น. 94-98)
อยํางไรก็ดี บุคคลที่ให๎สัมภาษณ์สํวนใหญํไมํรู๎สึกวํา ชุมชนแถบนี้ไมํได๎รู๎สึกวํา นี่เป็น ปัญหาหลัก ของที่นี่
ตรงกันข๎าม ผู๎แทนชุมชนบ๎านลํางเห็นวํา สถานเริงรมย์มีน๎อย เกินไป ไมํสมดุลกับ จํานวนประชากรที่มีอยูํ ทําให๎คน
ระยองต๎องไปเที่ยวสถานเริงรมย์ที่จังหวัดอื่นที่อยูํใกล๎ ๆ เชํน ชลบุรี เขาเสนอวํานําจะต๎องมีสถานบันเทิงเพิ่มขึ้น
14. ผังเมืองเปลี่ยนแปลง
ปัญหาผังเมืองที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาเป็นสิ่งที่เจ๎าอาวาสวัดมาบชลูด นายแพทย์จากโรงพยาบาลมาบตา
พุดและโรงพยาบาลระยอง นักธุรกิจ และเจ๎าหน๎าที่รัฐบางทํานเห็นวําเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให๎มลพิษจากโรงงาน
มากระทบกับชาวบ๎านโดยตรงและรุนแรง โดยเฉพาะในเรื่องของเขตกันชน เชํนกรณีโรงกลั่นน้ํามันเออาร์ซีโรงเหนือ7
ซึ่งเกิดจากการกว๎านซื้อที่ดินของนายทุนและนักการเมืองในพื้นที่เขตกันชนระหวํางนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน เพื่อ
สร๎างโรงงานแล๎วจึงผนวกเข๎ากับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในภายหลัง โดยขอเปลี่ยนผังเมือง จากสีเขียว
เป็นสีมํวงตามมา
หรือเชํนกรณีการกํอสร๎างศูนย์กําจัดกากอุตสาหกรรมของ บริษัทเจนโก๎ เป็นอีกตัวอยํางหนึ่งที่ชี้ชัดเจนถึง
ปัญหาความไมํแนํนอนของผังเมืองในพื้นที่นี้ ผู๎อํานวยการโรงพยาบาลมาบตาพุดเลําวํา เมื่อชาวบ๎านที่อําเภอ
ปลวกแดงคัดค๎านไมํให๎ทางเจนโก๎กํอสร๎างหลุมฝังกลบขยะพิษที่นั่น สุดท๎ายรัฐบาลก็แก๎ปัญหาอยํางงําย ๆ โดย การ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดให๎ บริษัทเจนโก๎ย๎ายที่ตั้งศูนย์กําจัดกากเข๎ามา ตั้งในพื้นที่ ของนิคมฯ ที่มีอยูํประมาณ
60 ไรํ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เตรียมไว๎เพื่อการสันทนาการของชุมชน และอยูํใกล๎ชุมชนมาบชลูดและโรงพยาบาลมาบตาพุด
โดยเฉพาะตัวโรงพยาบาลที่อยูํหํางกันไมํถึง 100 เมตรดี ทําให๎ชาวบ๎านที่มาบชลูดและผู๎มาใช๎บริการที่โรงพยาบาล
เดือดร๎อนจากปัญหากลิ่นเหม็น ด๎านชาวบ๎านเลําวําไมํมีใครคิดวําจูํ ๆ จะมีหลุมฝังกลบขยะพิษลูกใหญํเทําภูเขา
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มาอยูํใกล๎บ๎านทั้งที่พื้นที่นี้กําหนดไว๎เป็นพื้นที่สีเขียว ทางราชการก็ มีแผนการสร๎างโรงพยาบาลกําหนดไว๎กํอน
ลํวงหน๎าหลายปี8
แม๎จนปัจจุบันก็ยังมีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมออกมาเรื่อย ๆ ทําให๎ชาวบ๎านไมํมีความมั่นคงใน
ที่อยูํอาศัย แตํก็ไมํอาจจะไปอยูํที่อื่นได๎ เนื่องจากยากจนไมํมีเงินไปซื้อที่ดินที่อื่น จึงจําต๎อง ทนอยูํ หรือบ๎างก็ รอขาย
ที่ดินกํอน นอกจากนี้ผู๎นําชุมชนบางคนสะท๎อนวํา ชาวบ๎านไมํมีความรู๎เรื่องผังเมือง วําผังเมืองสีอะไร หมายถึงอะไร
ไมํรู๎วําที่ไหนจะเปลี่ยนเป็นอะไรตํอไป ชาวบ๎านจะขัดแย๎งกับราชการก็ไมํได๎ เพราะเขามักจะอ๎างวําการลงทุนของที่นี่
สูงมาก
เจ๎าอาวาสวัดมาบชลู ดแสดงความเห็นวํา สาเหตุที่ทําให๎เกิดปัญหา ตําง ๆ ก็ คือรัฐไมํมีการวางแผน การ
ขยายเมืองที่ดี มีการทําลายผังการใช๎ที่ดิน เขตกันชนหายไป และที่สําคัญที่สุดคือความไมํแนํนอนของนโยบายรัฐ
ประเด็นนี้สอดคล๎องกับข๎อคิดเห็นของประธานหอการจังหวัดระยองที่กลําววํา ที่นี่ไมํมีการควบคุมผังเมือง นิคม
อุตสาหกรรมขยายตัวใหญํขึ้น ชุมชนและที่อยูํอาศัยก็ขยายตัวเชํนกัน เมื่อกํอนทั้งชุมชนและนิคมอุตสาหกรรมไมํได๎
ใหญํเทําทุกวันนี้ ปัจจุบันกลายเป็นวําทั้งชุมชนและอุตสาหกรรมอยูํในที่เดียวกัน จึงเกิดผลกระทบขึ้น โดยเฉพาะ
เรื่องกลิ่นเหม็น9
ผู๎ประกอบธุรกิจโรงแรมรายหนึ่งรํวมสะท๎อนความเห็นวํา การขยายตัวของโครงการตําง ๆ ควรมีขีดจํากัด
ควรต๎องมีกฎหมายเขียนไว๎ชัดเจนลงไปและมีกติกาที่แนํนอน การขยายตัวของโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ดทุกระยะ
เกิดขึ้นอยํางไมํมีขอบเขตเลย แผนการถมทะเลที่สร๎างปัญหามากก็เกิดขึ้นจากการวางแผนผังไมํดี พอมีปัญหาที่ดิน
แพงก็ใช๎วิธีการเพิ่มพื้นที่ด๎วยการถมทะเล มีการดูดทรายตามมา ซึ่งไปทําให๎กระแสน้ําเปลี่ยน ไปสร๎างปัญหาตํอ
ระบบนิเวศน์และปัญหาอื่น ๆ ตามมาเป็นลูกโซํ ชายทะเลของระยองเสียหายหมด ถนนขาด ทํอประปาขาด กลุํม
ชาวประมงก็ได๎รับความเดือดร๎อน จับปลาไมํได๎ ไมํมีที่จอดเรือเพราะไมํมีหน๎าหาดเหลือให๎ใช๎
เขาชี้ถึงความแตกตํางของผังเมืองไทยกับตํางประเทศวํา
“ผมเคยไปอยู่แคลิฟอร์เนีย ที่นั่นโรงงาน
อุตสาหกรรมหนักจะตั้งอยู่นอกเขตเมือง ไกลจากที่อยู่อาศัยมาก นอกจากนี้นโยบายต่าง ๆ ของที่นั่นเดินไปพร้อม
ๆ กันหมดทั้งอุตสาหกรรม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ต่างประเทศมีการวางแผนทุกส่วน ” พร๎อมทั้งย้ําถึง
ความสําคัญของเรื่องนี้วํา “หากรัฐบาลไทยวางผังเมืองให้ดีและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ดี ธุรกิจโรงแรมและการ
บริการอื่น ๆ ก็สามารถอยู่รวมกับอุตสาหกรรมได้”
15. สาธารณูปโภคไม่พร้อม
จากการศึกษาวิจัยพบวําชุมชนสํวนใหญํขาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จําเป็นหลายอยําง ทั้งระบบ
น้ําประปา ปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ ถนน และบางชุมชนไมํมีโทรศัพท์ เป็นต๎น
ตัวอยํางที่เห็นได๎ชัดที่สุดคือเรื่องน้ําประปา นอกจากชุมชนสํวนใหญํจะไมํมีน้ําประปาใช๎แล๎ว ในสองชุมชน
ครึ่งที่มีก็ต๎องประสบปัญหาน้ําประปาหยุดบํอยและไมํไหลเนื่องจากแรงดันน้ําไมํพอ สํวนบางชุมชนแม๎จะมีประปา
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หมูํบ๎าน แตํก็ไมํมีระบบทํอสํงน้ํา ชุมชนต๎องนําภาชนะมาขนน้ําไปเอง หรือหากใครต๎องการตํอทํอเข๎าบ๎าน ก็ต๎องใช๎
งบของตนเอง ซึ่งชาวบ๎านจํานวนมากไมํมีเงินที่จะดําเนินการได๎
ผู๎นําชุมชนตากวน-อําวประดูํเผยวํา เหตุผลหนึ่งที่ทางเทศบาลไมํอยากลงทุนให๎ชุมชนตน เนื่องจากบริเวณ
นี้เป็นพื้นที่เป้าหมายที่ต๎องอพยพชาวบ๎านออก เพราะเป็นเขตพื้นที่สีมํวงหรือเขตอุตสาหกรรม
ถนนเป็นอีกหนึ่งตัวอยํางที่ชัดเจน ในแงํของการถูกปลํอยปละละเลยและผลกระทบ เชํน ถนนเลียบทะเล
ขาด เนื่องจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจากการถมทะเลของนิคมฯ มาบตาพุด , สภาพถนนชํารุด -เสียหายบํอย
เนื่องจากต๎องรองรับรถบรรทุกขนาดใหญํที่วิ่งเข๎าออกนิคมฯ วันละหลายเที่ยวและมีปริมาณน้ําหนักมาก , ถนนไมํมี
ไหลํทาง, และสัญญาณจราจรไมํครบ -ไมํดี ทําให๎เกิดอุบัติเหตุบํอย นอกจากนี้ ชุมชนยังถูกเอาเปรียบและได๎รับ
ความเดือดร๎อนจากการกํอสร๎างถนนเข๎านิคมฯ มาบตาพุดด๎วย กลําวคือ การกํอสร๎างถนนสายดังกลําวได๎ปิดกั้น
เส๎นทางสัญจรดั้งเดิมของชาวบ๎านที่ชุมชนเกาะกก-หนองแตงเม ทําให๎ชาวบ๎านต๎องไปอ๎อมรถไกลขึ้น และยังเป็นจุด
ที่เกิดอุบัติเหตุมีผู๎ได๎รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย จนชาวบ๎านที่เดือดร๎อนต๎องรวมตัวกันประท๎วง กระทั่ง ทาง
จังหวัดและทางนิคมฯ ยินยอมแก๎ไขปัญหาด๎วยการสร๎างสี่แยกไฟแดง เปิดทางให๎ชาวบ๎านได๎ใช๎สัญจรด๎วย

รูปที่ 4.11 “สี่แยกไอ๎ยุธ” ถนนใหญํของนิคมฯ ตัดขวางถนนเดิมของชาวบ๎านและสร๎างเกาะกลางยาวตลอดกั้นไมํให๎รถจาก
ทางแยกเลี้ยวได๎ สร๎างความเดือดร๎อนแกํชาวบ๎านที่สัญจรไปมาอยํางมาก ทั้งอุบัติเหตุและ ถูกจี้ปล๎นหลายรายในจุด UTURN ที่เปลี่ยว ชาวบ๎าน นําโดยคุณยุธนา ภุชชงค์ ต๎องปิดถนนประท๎วง จนในที่สุดจึงต๎องทุบเกาะกลางทิ้งและเปลี่ยนเป็น
ติดตั้งไฟจราจรแทน

ในภาพรวม หลายชุมชนสะท๎อนความรู๎สึกไมํพอใจ คํอนข๎างมากกับระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่เทศบาล
เมืองมาบตาพุด ไมํวําจะเป็นเรื่องน้ํา ไฟฟ้า ถนน และการบริการสาธารณะ ซึ่งคํอนข๎างสอดคล๎องกับการศึกษา
เรื่อง ผลกระทบทางสังคมของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกจังหวัดระยอง
ประเทศไทย10(จันทนา อินทปัญญา และคณะ, 2543)
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16. ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและครอบครัว
ตัวแทนจากบางชุมชนระบุวํา ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและชุมชนเปลี่ยนไปนับตั้งแตํมีโรงงาน
อุตสาหกรรม ผู๎แทนชุมชนเกาะกก -หนองแตงเมบอกเลําถึงลักษณะความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวปัจจุบันวํา
คนในครอบครัวหํางเหินกัน มีลักษณะตํางคนตํางอยูํมากขึ้น ไมํมีเวลาพบปะกัน เนื่องจากแตํละคนไปทํางานนอก
บ๎าน บรรยากาศของการพูดคุยปรึกษาหารือกันขาดหายไป และมีการทอดทิ้งผู๎สูงอายุ สาเหตุประการหนึ่งมาจาก
การมีโรงงานเข๎ามา ทําให๎ชาวบ๎านสํงลูกหลานไปศึกษาเลําเรียนสูงขึ้น เพราะต๎องการให๎ลูกมีความรู๎ ทําให๎ต๎อง
แยกหํางจากกัน ขณะเดียวกันมีสถานบันเทิงและร๎านอาหารเพิ่มมากขึ้น ทําให๎ชาวบ๎านจํานวนไมํน๎อย โดยเฉพาะ
เด็กวัยรุํน หันไปพบปะและชุมนุมกันตามสถานที่เหลํานี้แทนบ๎าน ทั้งในยามปกติและยามที่มีปัญหาขัดแย๎งกับ
ครอบครัว
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนก็เปลี่ยนไปในลักษณะตําง ๆ เชํน ความเกื้อกูลกันของสมาชิกในชุมชนลด
น๎อยลง การรํวมมือทํากิจกรรมตําง ๆ พลอยน๎อยลงไป ยกเว๎นตํอเมื่อเกิดปัญหาหรือเหตุเดือดร๎อนขึ้นเทํานั้น ปัจจัย
สําคัญข๎อหนึ่งที่ทําให๎โครงสร๎างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเดียวกันเปลี่ยนไปคือ การอพยพของแรงงานตํางถิ่น
จํานวนมากเข๎ามาในพื้นที่นี้ ทําให๎เกิดภาวะแปลกหน๎าตํอกัน
ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปนี้สอดคล๎องกับข๎อค๎นพบที่ปราก
ฏในการศึกษาผลกระทบของโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีตํอคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนมาบชลูด ที่วําความผูกพันแบบพี่น๎องระหวํางคนในชุมชนและ
ความสามัคคีลดลง เนื่องจากทุกคนต๎องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพ (สุรทิน มาลีหวล และคณะ , 2543; น. 56) และการศึกษา
เรื่องผลกระทบทางสังคมของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกจังหวัดระยอง
ประเทศไทย ที่พบวําชาวมาบตาพุดรู๎สึกวําความสัมพันธ์ในครอบครัวของตัวเองอยูํในระดับที่ไมํนําพอใจ
นอกจากนี้ชาวมาบตาพุดยังมีความพอใจในสภาพแวดล๎อมชุมชน ความปลอดภัยในสังคม และวิถีชีวิต น๎อยกวํา
ชาวบ๎านที่อาศัยอยูํในพื้นที่เปรียบเทียบ (จันทนา อินทปัญญา และคณะ, 2543; น. 68)
17. ปัญหาเด็กแคมป์
เจ๎าอาวาสวัดมาบชลูด ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร แพทย์ประจําโรงพยาบาลมาบตาพุด รวมทั้ง
ผู๎นําชุมชนบางแหํง ระบุตรงกัน วํา พื้นที่มาบตาพุดมีปัญหา เกี่ยวกับ “เด็กแคมป์ ” หรือลูกหลานคนงานกํอสร๎างที่
ต๎องย๎ายเข๎า -ออกโรงเรียนบํอย ๆ เชํน เรียนได๎ 3 เดือนก็ย๎ายออก ขณะเดียวกันก็ อาจมีเด็กย๎ายเข๎ามาใหมํ ในชํวง
กลางเทอม
ปัญหา ลักษณะ นี้สร๎างความปวดหัวอยํางมากแกํครูในการจัดการทะเบียนเข๎า
-ออกของนักเรียน
นอกจากนี้มีผลตํอการเรียนและการมีชีวิตรวมหมูํของเด็กด๎วย เพราะ เมื่อเด็กต๎องย๎ายโรงเรียนบํอย การเรียน ก็
ตกต่ํา เรียนไมํทันเพื่อน ผลสุดท๎ายกลายเป็น วําเด็กเลิก สนใจและท๎อแท๎ตํอการเรียน ทั้ง ๆ ที่โดยพื้นฐานแล๎วเ ด็ก
บางคนมีสติปัญญาดี บางโรงเรียนยังพบปัญหาวําวัฒนธรรมของเด็กเข๎ากันไมํได๎ ทําให๎เด็กแบํงเป็นพวกเป็นฝ่าย
เชํน แคมป์เด็กอีสาน แคมป์เด็กใต๎ เป็นต๎น หรือหากเป็นกลุํมที่ มีจํานวนน๎อยก็กลายเป็นปมด๎อย เนื่องจากถูกเด็ก
กลุํมใหญํในชั้นเรียนล๎อเลียน
เนื่องจากในพื้นที่มาบตาพุดมีโครงการกํอสร๎างจํานวนมาก มีคนงานกํอสร๎างหลายกลุํม ผลัดเปลี่ยนเวียน
กันเข๎ามาทํางานไมํขาดสาย ในลักษณะของการอพยพมาทั้งครอบครัว เข๎าอาศัยอยูํตามบ๎านพักที่สร๎างขึ้นชั่ว คราว
หรือที่เรียกกันทั่วไปวํา “แคมป์คนงาน” ธรรมชาติของคนงานเหลํานี้จะมีการเคลื่อนย๎ายไปเรื่อย ๆ ตามแหลํงงาน
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และการจ๎างงาน อยูํกับที่เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง เชํน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี โดยมีสถานะการจ๎างงานแบบ
ลูกจ๎างรายวัน ดั งนั้นตํอ ปัญหาเดือดร๎อนจากกลิ่นเหม็น หรือ ปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น หรือแม๎แตํรํวมประชุมกับทาง
โรงเรียนเพื่อหาทางแก๎ไขปัญหาให๎เด็กนักเรียน คนงานกํอสร๎างเหลํานี้ ที่เป็นพํอแมํของเด็กนักเรียนก็ไมํสามารถที่
จะเข๎ามามีสํวนรํวมได๎ เนื่องจากการขาดงานหนึ่งวันยํอมหมายถึงการสูญเสียรายได๎ที่จําเป็นตํอการจุนเจือ
ครอบครัว
18. ศรัทธาในศาสนาเสื่อมลง
ชุมชนที่ ระบุปัญหานี้โด ยตรงก็คือชุมชนอิสลาม เนื่อง จากตามหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามนั้นห๎ามดื่ม
เหล๎าหรือของมึนเมาตําง ๆ แตํหลังจากที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเข๎ามาจํานวนมาก มีประชากรใหมํ ๆ ย๎ายเข๎ามาเชํา
บ๎านบ๎าง ห๎องพักบ๎าง คนเหลํานี้มีวิถีชีวิตและความเป็นอยูํแตกตํางจากชุมชนดั้งเดิมมาก ดังเชํนที่ ตัวแทนชุมชน
สะท๎อนวํา
“ตกเย็นมาพวกนี้เขาจะถือว่า …ประเทศไทยนะ เขาก็จะกินจะดื่มของเขา บ้านเช่าเขาเช่านะ เขาก็จ่าย
สิทธิ บางสิ่งบางอย่างกลายเป็นว่าหล่อหลอมให้กับเด็กรุ่นหลังมาเห็น พฤติกรรมตัวนี้มาเสียไ ป กลายเป็นว่าศูนย์
จริยธรรมอิสลามค่อนข้างจะเสื่อมลงไปนิด”
สํวนทางด๎านศาสนาพุทธ ผู๎นําชุมชนและเจ๎าอาวาสวัดตําง ๆ มีข๎อสังเกต คล๎ายคลึง กันวํา ชาวบ๎านเข๎าวัด
และทําบุญใสํบาตรน๎อยลงไปมากจากอดีต ผู๎บวชพระก็มีน๎อยลงและระยะเวลาบวชสั้นลง สํวนใหญํปัจจุบัน นิยม
บวชเพียง 7 วันหรือ 15 วันเทํานั้น ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาตําง ๆ คํอนข๎างจะเลือนหาย
ดังเชํนที่เจ๎าอาวาสวัดหนองสนมกลําววํา เมื่อความสัมพันธ์ของคนในสังคมเปลี่ยนไป วัดก็พลอยลด
ความสําคัญลงไปด๎วย ปัจจุบันวัดเป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมเทํานั้น ไมํใชํสถานที่ที่คนมาปฏิบัติธรรม
เพราะคนไมํได๎เอาธรรมะเป็นหลัก จํานวนพระในวัดก็ลดน๎อยลงไปเรื่อย ๆ เดี๋ยวนี้จะรวมคนเพื่อชํวยกันพัฒนาสิ่ง
ตําง ๆ ก็ทําไมํได๎แล๎ว เพราะไมํมีการสืบทอดวัฒนธรรมเดิมกัน
ขณะที่เจ๎าอาวาสวัดมาบชลูดก็ย้ําในสิ่งเดียวกันวํา ความสัมพันธ์ของชุมชนกับวัดเปลี่ยนไปมาก สังคม
เดิมมีความสมดุล เมื่อคนมีความเครียดเกิดขึ้น ก็ไมํจําเป็นต๎องหันไปพึ่งพายาเสพติดอยํางในปัจจุบัน ความเครียด
จะคลายลงเองโดยธรรมชาติอยํางคํอยเป็นคํอยไป เพราะสังคมเรามีวัฒนธรรมมีศาสนาคอยรองรับ แตํขณะนี้คน
ในชุมชนไปสนใจสิ่งใหมํ ๆ ที่เข๎ามา เชํน นิยมกินเหล๎านอกมากกวําเหล๎าขาว มีร๎านอาหารเพิ่มขึ้นมา ซ้ํายังมีการจัด
โชว์ดึงดูดลูกค๎า เงินทองกลายเป็นสิ่งจําเป็น คนจึงขัดแย๎งกันงําย ทะเลาะกันงําย กลายเป็นมีความเครียดงํายและ
ต๎องหันไปพึ่งยาเสพติด
เจ๎าอาวาสวัดกรอกยายชาเลําวํา วัดตามชายทะเลเชํนวัดกรอกยายชา สํวนใหญํชาวประมงจะมาทําบุญ
แตํปัจจุบันรายได๎ลดลง ทําให๎ไมํคํอยมาทําบุญ ไมํมีเงินสร๎าง-ทํานุบํารุงวัดอยํางอดีต หากเปรียบเทียบเมื่อ 10 กวํา
ปีที่แล๎ว ในหนึ่งปี มีพระบวชใหมํประมาณ 20-30 รูป ปัจจุบันเหลือเพียง 7-8 รูปเทํานั้น เนื่องจากคนป่วยและขาด
ปัจจัย ต๎องหาเงินมารักษาโรค นอกจากนี้เมื่อมีโรงงานทําให๎คนทํางานในโรงงาน ไมํมีเวลา หากลาบวชก็ต๎องบวช
สั้น ๆ 7-15 วัน อาจกลําวได๎วําโรงงานทําลายสถาบันศาสนาโดยอ๎อม
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19. ความแออัด
การพัฒนาในพื้นที่มาบตาพุดทําให๎จํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจนทําให๎เกิดความแออัด ประชากรที่
เพิ่มขึ้นจํานวนมากเป็นคนงานจากภาคอีสานที่เข๎ามาเชําบ๎านหรือห๎องพักอยูํตามชุมชนตําง ๆ
ชุมชนที่ได๎รับผลกระทบด๎านนี้ได๎แกํชุมชนห๎วยโป่งใน ซึ่งมีประชากรแฝงเข๎ามาอาศัยอยูํเป็นจํานวนมาก
ชาวบ๎านบอกวําประชากรแฝงในชุมชนห๎วยโป่งในสํวนมากมาจากจังหวัดกําแพงเพชรและนครสวรรค์ ประชากร
แฝงที่เพิ่มขึ้นนี้ทําให๎จํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นด๎วย สํงผลให๎อาคารเรียนของโรงเรียนมีไมํเพียงพอตํอจํานวนเด็ก
นักเรียน สํวนชาวบ๎านชุมชนอิสลามบอกวํา จํานวนประชากรแฝงมีมากกวําประชากรดั้งเดิมของชุมชนเสียอีก และ
การเพิ่มขึ้นของประชากรหรือความแออัดของประชากรในชุมชนอิสลามนี้ได๎กํอให๎เกิดปัญหาตํอเนื่องดังที่ได๎กลําว
มาแล๎ว นอกจากนี้ยังสร๎างความวุํนวาย ซึ่งชาวบ๎านเลําวํา “แต่ก่อนระบบชนบทก็คือ 2 ทุ่ม 3 ทุ่มสงบ นี่ดึก ๆ ดื่น
ๆ ยังขี่มอเตอร์ไซค์กันแป๊ดป๊าด ๆ มั่วกันไปหมด คนจะหลับจะนอนก็ไม่มีอันสุขโขเท่าไหร่แล้ว”
ชุมชนมาบชลูดก็ได๎รับผลกระทบคล๎ายกัน โดยชาวบ๎านเลําวํามีประชากรอยูํกันอยํางหนาแนํนมาก การ
จัดการอะไรตําง ๆ ภายในชุมชนเป็นไปอยํางลําบาก เพราะจํานวนประชากรจะเข๎า ๆ ออก ๆ อยูํตลอดเวลา สํวน
ชุมชนอื่นที่ไมํได๎กลําวถึงในที่นี้ทุกชุมชนตํางมีประชากรแฝงเชํนกัน แตํยังไมํถึงระดับกํอให๎เกิดความแออัดตํอชุมชน
ชุมชนที่มีประชากรแฝงสํวนใหญํมักมีปัญหาสืบเนื่องตามมาคล๎าย ๆ กันคือ ปัญหาลักเล็กขโมยน๎อยและ
ปัญหายาเสพติด ซึ่งจะกลําวถึงในหัวข๎อตํอไป
20. ยาเสพติด
ยาเสพติดเป็น ต๎นเหตุ ที่กํอให๎เกิดปัญหาตําง ๆ ตามมาอีกมากมาย ไมํวําจะเป็นปัญหาการลักเล็กขโมย
น๎อย ปัญหาแหลํงมั่วสุม ฯลฯ ซึ่งสร๎างความเดือดร๎อนให๎กับชุมชนบ๎านพลง ชุมชนตากวน ชุมชนอิสลาม ชุมชน
เกาะกก-หนองแตงเม ชุมชนซอยรํวมพัฒนา ชุมชนเขาไผํ ชุมชนมาบขํา และชุมชนมาบชลูด
ชาวบ๎านชุมชนบ๎านพลงบอกวํา ปัญหาเรื่องยาเสพติดภายในชุมชนตอนนี้มีความรุนแรงอยูํในระดับที่รับ
ไมํได๎ ขณะที่ชาวบ๎านซอยรํวมพัฒนาเลําวํา ในชุมชนจะมีคนขายยาเสพติด แตํไมํมีคนผลิต คนที่ขายยาเสพติดจะ
เข๎ามาอยูํในชุมชนประมาณ 2-3 เดือน หลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนที่อยูํไปเรื่อย ๆ ชาวบ๎านยังเลําอีกวํา กลุํมคนที่ใช๎ยา
เสพติดสํวนใหญํเป็นกลุํมผู๎ใช๎แรงงาน เชํน พนักงานรักษาความปลอดภัย เนื่องจากต๎องทํางานในชํวงกลางคืน จึง
ต๎องใช๎ยาเสพติดชํวยกระตุ๎น
ปัญหาจากยาเสพติดปรากฏชัดเจนและสร๎างความเดือดร๎อนมากขึ้นตั้งแตํฐานเศรษฐกิจที่นี่เปลี่ยนแปลง
ไป โดยเฉพาะจากการซื้อ-ขายที่ดินที่เกิดขึ้นขนานใหญํ และสังคมเมืองเริ่มขยายตัว รวมไปถึงการที่มีคนตํางถิ่น
เคลื่อนย๎ายเข๎ามามากขึ้นในรูปของแรงงาน มีหอพักและสถานบันเทิงเกิดเพิ่มขึ้นหลายแหํง นอกจากยาเสพติด
แล๎ว ยังมีบํอนการพนันเกิดตามมากขึ้นด๎วยจนกลายเป็นการมั่วสุมของคน เจ๎าอาวาสวัดมาบชลูดเอํยถึงปัญหานี้
วํา ปัจจุบันบ๎านไหนที่มีลูกชายแล๎วไมํติดยาบ๎าต๎องถือวําโชคดีมาก
21. ลักเล็กขโมยน้อย
ดังที่ได๎กลําวมาแล๎วข๎างต๎นวําปัญหาการลักเล็กขโมยน๎อยเป็นปัญหาตํอเนื่องมา จากการมีคนตํางถิ่น เข๎า
มาอยูํรํวมกันกับคนในชุมชน ทําให๎มีความพลุกพลํานและผู๎คนมิได๎มีความสัมพันธ์ตํอกันทั้งหมดดังเดิม
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ชุมชนตลาดมาบตาพุดเป็นชุมชนหนึ่งที่ได๎รับผลกระทบนี้เป็นอยํางมาก ซึ่งสํวนใหญํคนในชุมชนจะมี
อาชีพค๎าขาย “เมื่อก่อนบอกตรง ๆ ว่าชุมชนพี่ไม่ค่อยมีการลักขโมย แต่ช่วงระยะหลังนี้จะมีมาก เพราะว่าอะไร คน
จากที่อื่นมาอยู่เยอะ เช่าบ้านอะไร… พอตกงาน...ตกอะไรเข้านะน้อง บางทีนี่ในตลาดในซอยนะวางถาดวางอะไร
ไว้นะก็โดนขโมย”
สํวนชาวบ๎านชุมชนซอยรํวมพัฒนา ชุมชนตากวน และชุมชนบ๎านพลง ระบุเชํนเดียวกันวํา ข๎าวของเล็ก ๆ
น๎อย ๆ ที่วางหรือแขวนไว๎นอกบ๎านมักจะถูกลักขโมยไป ไมํวําจะเป็น รองเท๎าที่ถอดไว๎หน๎าบ๎าน เสื้อผ๎าที่ตากไว๎ ชุด
ชั้นในผู๎หญิง ฯลฯ อยํางไรก็ดี ปัญหาในชํวงหลัง ๆ นับวําเบาบางลง เพราะได๎รับการดูแลและปราบปรามจาก
ตํารวจ ด๎านชุมชนเกาะกกให๎ความเห็นวํา การลักขโมยมาจากกลุํมของพวกติดยาเสพติดเพราะเมื่อคนกลุํมนี้
ต๎องการยา แตํไมํมีเงินซื้อยามาเสพ จึงต๎องขโมยของ
สําหรับ ชุมชนอื่น ๆ ที่ไมํได๎กลําวถึงในที่นี้ จากการบอกเลําของชาวบ๎านเกือบทุกชุมชนบอกเป็นเสียง
เดียวกันวําในแตํ ละชุมชนมีการลักเล็กขโมยน๎อยคล๎าย ๆ กัน แตํไมํได๎อยูํในขั้นรุนแรง หรือเยอะมากเหมือนอยําง
ชุมชนบ๎านพลง ชุมชนตลาดมาบตาพุด และชุมชนซอยรํวมพัฒนา แตํหากเปรียบเทียบกับสมัยกํอนที่จะเกิดความ
เปลี่ยนแปลงไปมากอยํางทุกวันนี้ ชาวบ๎านอยูํกันโดยไมํต๎องมีรั้วบ๎านและไมํต๎องปิดประตูบ๎าน ไมํเคยมีข๎าวของ
หาย หรือหากมีบ๎าง ชาวบ๎านจะรู๎กันเองวํา ใครเป็นผู๎ขโมย ทําให๎สามารถควบคุมกันเองได๎ ตํางจากสมัยนี้
22. อุบัติเหตุการจราจร
อุบัติเหตุจากการจราจรก็เป็น อีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นบํอยนับตั้งแตํมีนิคมฯ เกิดขึ้นและมีประชากรแฝงที่
เข๎ามาอาศัยอยูํในชุมชนเป็นจํานวนมาก ทําให๎การสัญจรเป็นไปอยํางพลุกพลําน11
ตัวแทนชุมชนซอยรํวมพัฒนาเลําวํา กลุํมคนงานที่เข๎ามาอาศัยอยูํในชุมชน เมื่อทํางานมีเงินก็จะซื้อรถ
มอเตอร์ไซค์กันเป็นสํวนใหญํ และมีการขับขี่กันอยํางหวาดเสียว ในทํานองวําขี่อวดกัน ซึ่งมีการเกิดอุบัติเหตุบํอย
มาก บางครั้งก็ถึงขั้นเสียชีวิต
ชาวบ๎านชุมชนหนองแฟบและชุมชนบ๎านบนเลําวําในชุมชนมีอุบัติเหตุรถชนกันบํอยมากบนถนนเส๎นหลักของ
หมูํบ๎าน สํวนชุมชนบ๎านพลงบอกวํา สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุบํอยครั้งเป็นเพราะสัญญาณหรือเครื่องหมายจราจรตําง
ๆ มีไมํครบถ๎วน บางคนที่ไมํคํอยชํานาญเส๎นทางก็อาจจะพลาดพลั้งกํอให๎เกิดอุบัติเหตุได๎ ในบางครั้งก็มีการเฉี่ยว
ชนคนเดินถนน และเมื่อถามถึงหนํวยงานที่รับผิดชอบก็จะมีการเกี่ยงกัน อยํางเทศบาลก็จะบอกวําเป็นความ
รับผิดชอบของกรมโยธาธิการ
บริเวณที่ตัวแทนชุมชนหลายคนระบุวําเป็นจุดที่มีอุบัติเหตุจราจรบํอยครั้งในชั่วโมงเรํงดํวนคือ บริเวณสี่
แยกวัดโขดหินซึ่งมีทางแยกเข๎าโรงเรียนวัดโขดหิน ทําให๎มีนักเรียนและผู๎ปกครองพลุกพลํานในชํวงเรํงดํวน
ประกอบกับมีรถยนต์ รวมทั้งรถขนสํงสินค๎าตําง ๆ จํานวนมาก ที่วิ่งเข๎า-ออกนิคมอุตสาหกรรม และมักขับขี่ด๎วย
ความรวดเร็ว จึงมักเกิดอุบัติเหตุขึ้นบํอย ๆ บริเวณอื่นที่มีอุบัติเหตุจราจรเกิดขึ้นเป็นประจําได๎แกํ บริเวณสี่แยกตาก
วน และทางเข๎านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
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ดูสถิติที่เกี่ยวข้องในภาคผนวก ข-1, ข-3, ข-6, ข-7, ข-13, ข-14, ข-24
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23. รายได้ลด-รายจ่ายเพิ่ม
ผู๎ที่ได๎รับผลกระทบหลัก ๆ เรื่องรายได๎ ก็คือ ผู๎ประกอบอาชีพภาคการประมง ภาคการเกษตร ภาคการ
ทํองเที่ยว และรวมถึงอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกัน หรือบางอาชีพ ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของชุมชนที่ได๎ลํมสลายไป เชํน การ
หาหอยเสียบ ซึ่งในอดีตระยองมีหอยเสียบเยอะ เคยมีการเก็บบริเวณแหลมเจริญ ก๎นอําว ชาวบ๎านเก็บดองและ
ขายได๎วันละ 200-300 บาท โดยใช๎คันไถ ปัจจุบันอาชีพนี้หายไปแล๎ว หรือเชํน อาชีพ การเก็บเถาวัลย์เขียว หรือ
เถาวัลย์หญ๎านาง ซึ่งมักขึ้นตามป่าละเมาะและที่สาธารณะตําง ๆ ชาวบ๎านมักนํามาตัดเป็นทํอน ๆ ทํอนละ 1 เมตร
เพื่อนําไปร๎อยเขํงปลาทู ร๎อยเหน็บตับจาก ร๎อยเหน็บหญ๎าคา ในวันหนึ่ง ๆ จะหากันได๎ประมาณ 1,000 เส๎น รวม ๆ
แล๎วนับแสนเส๎น โดยจะไปเก็บกันตั้งแตํเช๎าซึ่งจะมีรถมารับชาวบ๎าน ไปเก็บเถาวัลย์กัน เจ๎าอาวาสวัดกรอกยายชา
และตัวแทนชุมชนรํวมกันเลําวําชาวบ๎านที่ทําอาชีพนี้ไมํมีจน รายได๎จากอาชีพนี้สามารถสํงลูกเรียนหนังสือได๎จนจบ
และยังทําให๎เกิดอาชีพตํอเนื่องจากการเก็บเถาวัลย์อีกหลายอยําง ซึ่งอาชีพนี้ก็สูญหายไปพร๎อมกับ การรุกเข๎ามา
ของโรงงานอุตสาหกรรมตําง ๆ
ขณะเดียวกันชาวประมงที่อาศัยริมฝั่งทะเลตั้งแตํกรอ กยายชาไปถึงบ๎านลําง (เกาะเสม็ด) รายได๎เดิมสูง
ประมาณ 1,000 – 4,000 บาทตํอวัน ปัจจุบันหาได๎เพียงไมํกี่ร๎อยหรือเพียง 100 บาท
สาเหตุสําคัญข๎อหนึ่งของรายได๎ลดคือ การเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดินขนานใหญํจากพื้นที่ป่าละเมาะ ป่า
ชายเลน และอื่นๆ พื้นที่เหลํานี้ถูกแปรเปลี่ยนเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญํ ซึ่งทําให๎อาชีพดั้งเดิมที่เคยพึ่งพา
อยูํกับธรรมชาติและทรัพยากรท๎องถิ่นต๎องสูญหายไปด๎วย เมื่อโรงงานเปิดดําเนินกิจการก็กํอให๎เกิด มลพิษ รูปแบบ
ตําง ๆ ที่กระทบตํอคุณภาพน้ําทะเลและสัตว์น้ําในทะเล การที่ ปริมาณและคุณภาพของสัตว์น้ําทะเลเปลี่ยนไป ก็
ยํอมสํงผลกระทบทั้งตํอผู๎ประกอบการอาชีพประมงและอาชีพตํอเนื่อง ไมํวําจะเป็นคนแกะเนื้อปู แมํค๎าขายอาหาร
ทะเล ฯลฯ เป็นต๎น
สํวนการที่ สถานที่ทํองเที่ยวปัจจุบันของระยองเสื่อมโทรมลงอยํางมาก ทั้งด๎วยปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
และความสกปรกของน้ําทะเล ก็ทําให๎เกิดผลกระทบเกี่ยวโยงกันเป็นลูกโซํ ตั้งแตํธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรถเชํา ร๎านค๎ า
รวมทั้งอาชีพขับรถรับจ๎างรับ -สํงนักทํองเที่ยวของชุมชน ร๎านค๎าของชุมชนริมทะเลต๎องทยอยเลิกราไ ป ขณะที่ผู๎
ประกอบกิจการโรงแรมรายหนึ่งเลําให๎ฟังวําปัจจุบันรายได๎ของโรงแรมลดลงอยํางมาก จากเดิมมีคนเคยพัก 100
เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันเหลือไมํถึง 10 เปอร์เซ็นต์
ในทางกลับกัน ชาวบ๎าน กลับ มีรายจํายบางอยํางเพิ่มขึ้น อันเป็นผลพวงของการพัฒนาอุตสาหกรรม
เชํนกัน อาทิเชํน คําน้ําดื่ม ตามที่กลําวมาแตํต๎นแล๎ววํา พื้นที่นี้มีประมาณ 22 ชุมชนกวําที่ไมํมีน้ําประปาใช๎ ทําให๎
แตํละครัวเรือนต๎องซื้อน้ําถังหรือน้ําแกลลอนเป็นน้ําดื่ม -ปรุงอาหารประจําบ๎าน ด๎วยราคาถังละ 10 บาท คําใช๎จําย
สํวนนี้จะมากหรือน๎อยขึ้น กับ จํานวนสมาชิกภายในครัวเรือน เชํน ชาวบ๎านรายหนึ่งที่ชุมชนกรอกยายชา บอกวํ า
“เดือนหนึ่งใช้ประมาณ 40 - 50 ถัง…เพราะว่าต้องใช้ทุกอย่างนะ ทากับข้าว ทุกอย่างเลยนะหุงต้มอะไรนี่”
รายจํายที่เพิ่มอีกประการหนึ่งคือ คํารักษาพยาบาล เนื่องจากชาวบ๎านมีสุขภาพอํอนแอลงและเจ็บป่วย
มากขึ้น ถี่ขึ้น โดยเฉพาะจากปัญหากลิ่นเหม็น ดังเชํนที่ผู๎นําชุมชนกรอกยายชาบอกวํา เขาต๎องไปหาหมอเดือนละ
ประมาณ 3 - 4 ครั้ง เฉลี่ยคํายาและคํารักษาประมาณเดือนละ 400 - 500 บาท หรือบางทีก็ซื้อยามากินเอง ครั้งละ
60 - 70 บาทบ๎าง 150 บาทบ๎าง
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นอกจากนี้ยังมีการศึกษาอื่นที่พบวํา การพัฒนาอุตสาหกรรมที่นี่ไมํได๎มีผลทําให๎ความเป็นอยูํของชุมชนดี
ขึ้นกวําเดิม บ๎างวําแยํลง ด๎วยซ้ํา เนื่องจากคําครองชีพสูงขึ้นมาก ประกอบกับมีหนี้สินจํานวนมากจากการผํอน
เครื่องใช๎ภายในบ๎าน เชํน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต๎น (จันทนา อินทปัญญา และคณะ, 2543)
ภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจดังกลําวสอดคล๎องกับคําสรุปสั้น ๆ ถึง “รายได๎ลวงและรายจํายจําบัง ” ของ
อาจารย์ทัศวี สุวรรณวัฒน์ ประจําภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ชี้
วําภูมิภาคนี้มีลักษณะการกระจุกตัวของรายได๎สูงมากและเศรษฐกิจของที่นี่มักถูกอ๎างอยูํเสมอวําดี แตํความจริง
คือ มีกลุํมคนที่มีรายได๎สูงไมํมากนัก เป็นคนกลุํมเล็ก ๆ เทํานั้น ในทางตรงกันข๎าม คนที่นี่กลับมีรายจํายสูงขึ้น
เพราะคําครองชีพของที่นี่แพงขึ้น คําน้ําประปา ก็แพงกวํา ภาคอื่น หลายชุมชนต๎องซื้อน้ําถังมาใช๎เพราะไมํมี
น้ําประปา คนเจ็บป่วยก็เพิ่มสูงขึ้นทําให๎ต๎องสิ้นเปลืองคํารักษาพยาบาลมากกวําพื้นที่อื่นที่ไมํมีปัญหามลพิษ
อุตสาหกรรม
ประธานหอการค๎าจังหวัดระยองชี้ตรงกันถึงปัญหาการกระจุกตัวของรายได๎ของจังหวัดระยอง และขยาย
ความให๎เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นโดยเปรียบเทียบให๎เห็นความตํางกับจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในสองจังหวัด
ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาอีสเทิร์นซีบอร์ดวํา จังหวัดชลบุรมีขนาดเศรษฐกิจใหญํกวําของระยองประมาณ 5-6
เทํา โรงงานอุตสาหกรรมก็มีหลากหลายกวําระยองมาก ที่นั่นมีโรงงานตั้งแตํขนาดเล็ก ที่มีคนงานไมํกี่สิบคนไป
จนถึงหลายพันคน เป็นประเภทอุตสาหกรรมแบบ Labour intensive ก็เยอะ รวมถึงมีโรงงานที่ไมํกํอปัญหาใหญํ
เรื่องมลพิษมากกวํา แตํของจังหวัดระยองมีมูลคําของอุตสาหกรรมใหญํกวํามาก โดยมีจํานวนโรงงานน๎อยกวํา
“คือที่นี่เป็นอุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ่ อย่างที่นิคมฯ มาบตาพุด มีไม่กี่โรงงานหรอก เพียงแต่มูลค่าการลงทุนสูง
คนจึงมองว่าผลผลิตที่ออกมามีมูลค่าสูงมาก บางครั้งตัวเลขที่จะเอาไปใช้ในการคานวณผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัดดูใหญ่ แต่ว่าจริง ๆ แล้วมีผู้ผลิตเพียงไม่กี่รายเท่านั้น เมื่อมีการหารเฉลี่ยรายได้ต่อหัว ต่อคนอะไรทานองนี้
ของจังหวัดระยองจะสูงมากเลย แต่จริง ๆ มันแค่คนกลุ่มเดียวที่มีไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ไม่ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ของ
ประชากรระยองทั้งหมด”
24. ปัญหาการจ้างงาน
มีคนท๎องถิ่นจํานวนน๎อยมากที่ได๎เข๎าไปทํางาน ประจํา ภายในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 3 แหํง ตัวแทนชุมชน
จํานวนหนึ่งเชื่อวํา สาเหตุที่ คนท๎องถิ่นไมํได๎รับการจ๎างก็เพราะ ทางโรงงานกลัววําคนในพื้นที่จะรู๎เรื่องภายใน บาง
โรงงานเกรงวําเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล๎วทําให๎คนงานเสียชีวิต หากมีคนงานซึ่งเป็นคนในพื้นที่รู๎ ก็จะนําขําวที่โรงงาน
ต๎องการปิดมาเปิดเผย ซึ่งจะสํงผลกระทบตํอโรงงานได๎ สํวนเหตุผลเรื่องวุฒิการศึกษาที่กลําวอ๎างกันนั้นไมํนําจะ
จริง เพราะวําก็มีคน ในชุมชนท๎องถิ่นจํานวนมากที่เรียนจบมีความรู๎ในระดับ ปวช . - ระดับปริญญาตรี แตํ ก็ไมํ
สามารถหางานในนิคมฯ ได๎ สํวนชุมชนห๎วยโป่งในให๎เหตุผลที่สมัครงานยากเพราะโรงงานจะรับคนที่มีเกรดสูงใน
ระดับเกรด 3 ขึ้นไป
“เขาบอกว่าคนเขาเต็ม รับไม่ได้ บางทีก็บอกให้ไปสมัครที่กรุงเทพ แล้วจะเรียกตัว คนที่ไม่รู้ตาสีตาสา เขา
ไม่รู้ว่าโรงงานอยู่ตรงไหน จะไปสมัครได้ยังไง ต้องทาเรื่องที่นี่ถึงจะถูกต้อง ลูกชายผมนะจบมาแล้วก็ไปสมัคร เขาก็
ทาเฉย ๆ เหมือนไม่มีอะไร ไม่สนใจใยดี จบวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มาจากบางแสน ” นี่เป็นหนึ่งในเสียงสะท๎อน
จากผู๎นําชุมชนหนองแฟบ
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นอกจากนี้ยังมีการใช๎ระบบการจ๎างงานชั่วคราว หรือ Subcontract โดยให๎บริษัทเอกชนเข๎ารับเหมางานเป็น
ชํวง ๆ บริษัทเหลํานี้จะมีพนักงานของเขาเอง หรือบางบริษัทก็มีการจ๎างคนในชุมชนบ๎าง แตํเป็นงานใช๎แรงงาน อาทิ
ทําสวน กํอสร๎าง โดยงานเหลํานี้ไมํเป็นงานถาวร ทําได๎สักระยะหนึ่งก็ตกงาน บางรายเลําให๎ฟังวําเคยเป็น
ลูกจ๎างประจําในโรงงานแหํงหนึ่ง ซึ่งตํอมาได๎ประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจ มีการจัดระบบงาน
ใหมํ เป็น
Subcontract จึงเสมือนวําเขาถูกปลดออกจากตําแหนํงโดยปริยาย เมื่อหมดงานเขาไมํสามารถกลับเข๎าไปเป็น
พนักงานประจําได๎เหมือนเดิม
ในสภาวะที่การประกอบอาชีพ เดิม เชํน ประมงและเพาะปลูกก็ทําได๎ยากขึ้น การที่อุตสาหกรรมไมํอาจ
เป็นคําตอบหรือที่พึ่งได๎จึงเป็นสภาพทางตันสําหรับชาวชุมชนใกล๎แหลํงนิคมฯ ขนาดใหญํของประเทศแหํงนี้
25. การเมืองท้องถิ่น
เทศบาลเมืองมาบตาพุดเป็นแหํงที่ 6 ของประเทศที่มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงจากประชาชน
ซึ่งเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2544 อันเป็นปีเดียวกับที่มีการยกระดับเทศบาลตําบลเป็นเทศบาลเมือง ใน
ระบบเดิมนั้นประชาชนจะใช๎สิทธิ์เลือกสมาชิกสภาเทศบาล และสภาเทศบาลจึงทําหน๎าที่เลือกนายกเทศมนตรีอีก
ทอดหนึ่ง
ชํวงของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวําการเมืองในระดับเทศบาลมีความขัดแยังกันสูงมากระหวํางฝ่ายบริหาร
ของนายกเทศมนตรีและฝ่ายสภาเทศบาล ผู๎แทนของฝ่ายบริหารให๎สัมภาษณ์วําความขัดแย๎งนี้เป็นอุปสรรคใหญํ
ที่ทําให๎ไมํสามารถดําเนินนโยบายสําคัญ ๆ เพื่อชุมชน ตามที่พูด ไว๎ในระหวํางการหาเสียงได๎ เชํน นโยบายการ
จัดหาน้ําประปาแกํชุมชนเป้าหมายภายในเวลา 4 ปี รวมถึงนโยบายการประกันภัยหมูํ คือจะผลักดันให๎มีการ
ประกันภัยเพื่อคุ๎มครองชุมชนในเขตเทศบาลด๎วยการประสานงานกับโรงงาน เป็นต๎น แตํเมื่อมีการนําเรื่องเข๎าสูํสภา
กลับไมํได๎รับการสนับสนุนจากสภาจึงไมํสามารถขออนุมัติงบประมาณมาดําเนินการได๎
สถานการณ์ดังกลําวสอดคล๎องกับความเห็นของผู๎นําของหลายชุมชนที่วํา สาเหตุสําคัญอยํางหนึ่งที่ทําให๎
ชุมชนมาบตาพุดที่เดือดร๎อนจากปัญหาตําง ๆ ไมํวําจะเป็นเรื่องมลพิษ สุขภาพ สาธารณูปโภค และอื่น ๆ แตํไมํได๎
รับการแก๎ไข ก็เนื่องจากความขัดแย๎งและ เห็นแกํผลประโยชน์เฉพาะกลุํม ของนักการเมืองท๎องถิ่น ภาวะที่เป็นอยูํ
ทําให๎ชุมชนเบื่อหนํายและมีความรู๎สึกวํา พึ่งพาเทศบาลไมํได๎
อยํางไรก็ดีจากการสอบถามตัวแทนฝ่ายบริหารของเทศบาลพบวํา ทางเทศบาลไมํมีอํานาจหลายอยําง
เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่นี้ เชํน ไมํมีอํานาจที่จะอนุมัติหรือไมํอนุมัติให๎สร๎างโรงงานตําง ๆ ภายใน
นิคมอุตสาหกรรม ที่อยูํในพื้นที่เทศบาลฯ เนื่องจากเป็นอํานาจโดยตรงของการนิคมอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย
ยกเว๎นเฉพาะโรงงานประเภท 1 - 3 ที่ทางเทศบาลจะมีอํานาจอนุมัติให๎สร๎างและสามารถสั่งปิดการดําเนินงานได๎
บทบาทที่ทางเทศบาลฯ สามารถเข๎าไปเกี่ยวข๎องกับกรณีปัญหาจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได๎ อยูํเพียงขั้น
ของการติดตํอประสานงานทั่วไปหรือกรณีที่มีปัญหาร๎องเรียนจากชุมชน
ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้น อันเป็นผลมาจากการดําเนินกิจกรรมของโรงงานตําง ๆ จากนิคมอุตสาหกรรม
ทางเทศบาลจึงไมํสามารถดําเนินการแก๎ไขหรือเข๎าไปจัดการอะไรได๎ เนื่องเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นอยูํนอกเหนือขอบเขต
อํานาจที่เทศบาลมีอยูํ
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26. ภาพพจน์เสียหาย
ผู๎แทนชุมชนและบุคคลหลายคนที่ให๎สัมภาษณ์มีความรู๎สึกคล๎ายกันวํา ปัญหามลพิษที่มาบตาพุดทําให๎
มาบตาพุดมีภาพพจน์ที่ไมํดี นักในสายตาของคนทั่วไป เพราะที่นี่ กลายเป็นตัวอยําง ผลกระทบด๎านลบของการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ที่ทําให๎ชาวบ๎านจังหวัดอื่น ๆ เชํน ชาวบ๎าน จากอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และชาวบ๎านจาก
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ หรือ กลุํมตําง ๆ มาศึกษาเป็นตัวอยํางความผิดพลาดของการพัฒนา อันเกิดจากการ ที่
รัฐบาลปลํอยปละละเลยไมํแก๎ไขปัญหาอยํางจริงจัง แม๎วําในขณะเดียวกันผู๎แทนชุมชนหลายคน เด็กนักเรียน และ
ครูที่ให๎สัมภาษณ์ตํางก็มีความรู๎สึกวํา ไมํอยากให๎สภาพที่ชาวบ๎านมาบตาพุดประสบอยูํต๎องเกิดขึ้นกับที่อื่นอีก
ประธานหอการค๎าจังหวัดระยองมีความเห็นตํอเรื่องนี้วํา ระยองมีภาคเศรษฐกิจอยูํหลายภาคด๎วยกัน
ไมํใชํเฉพาะภาคอุตสาหกรรมภาคเดียว ขําวสารเชิงลบจากมลพิษอุตสาหกรรมที่เผยแพรํสูํสาธารณะมักไปกระทบ
เศรษฐกิจภาคอื่น ๆ ด๎วย ยกตัวอยํางเชํนการเกษตร การทํองเที่ยว การประมง ทําให๎คนทั่วไปเชื่อวําผลผลิตทาง
อาหารจากที่นี่มีสารตกค๎างหรืออะไรพวกนี้ หรือเมื่อมีขําววําประชาชนไปพบปลาตายตามชายหาดและบอกวําเป็น
เพราะน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ขําวแบบนี้เผยแพรํออกไปโดยที่ไมํสามารถพิสูจน์สาเหตุที่แท๎จริงวําเป็น
เพราะโรงงานหรืออาจเป็นเพราะชาวประมงเทปลาที่ไมํใช๎ทิ้งเอง แล๎วบังเอิญโดนน้ําซัดเข๎าฝั่ง ก็จะกลายเป็นขําว
ใหญํ และทําให๎คนที่ไมํรู๎ข๎อเท็จจริงเหลํานี้มีภาพที่ไมํดีตํอระยอง คนก็ไมํอยากมาเที่ยว มากินอาหารทะเลที่นี่ ซึ่ง
จะกระทบเศรษฐกิจอื่น ๆ ไปด๎วย จําเป็นที่จะต๎องมีองค์กรด๎านสิ่งแวดล๎อมเข๎ามาควบคุมดูแลเรื่องนี้จริงจัง
27. เบื่อการศึกษา-งานวิจัย
ระหวํางการศึกษาภาคสนาม ผู๎ศึกษาถูกตั้งคําถามจากผู๎นําชุมชนหลายคนที่พูดคุยด๎วยวํา
“ศึกษาแล้วไปทาอะไร”
“ศึกษาแล้วช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้หรือไม่”
“มีหลายหน่วยงานเข้ามาศึกษา แล้วก็เงียบหายไป ชาวบ้านไม่เคยรู้ว่าผลเป็นอย่างไร”
“มาศึกษากันเยอะ แต่ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรกับชาวบ้านเลย”
ฯลฯ
คําถามเจือปนน้ําเสียงเอือมและเหนื่อยหนํายที่ผู๎ศึกษาได๎รับ รวมถึงคําพูดอยํางตรงไปตรงมาของผู๎แทน
ชุมชนบางคน บอกได๎ชัดเจนวํา คนมาบตาพุดจํานวนไมํน๎อยเบื่อการศึกษาและงานวิจัยที่มีหลายหนํวยงานเข๎ามา
ทํา เพราะ เห็นวํา ไมํกํอให๎เกิดประโยชน์อะไร ปัญหายังเกิดซ้ําซากเหมือนเดิม ไมํมีอะไรดีขึ้นอยํางแท๎จริง
เชํนเดียวกับความเห็นของผู๎แทนฝ่ายบริหารของเทศบาลเมืองมาบตาพุดที่กลําววํา ที่ผํานมาเห็นมีการศึกษาวิจัย
เรื่องมาบตาพุดกันมาก แตํไมํเห็นวําจะมีประโยชน์อะไรตกกับชุมชน แม๎แตํตัวงานวิจัยเองทางเทศบาลก็ยังไมํเคย
เห็น ไมํมีการสํงมาให๎ดูสักที่
ขณะที่ครูนวลปรางค์ พูนกิจ ที่พยายามตํอสู๎เรียกร๎องให๎เกิดการแก๎ไขปัญหามลพิษมาตลอดหลายปีก็หมด
ความหวังกับงานศึกษาวิจัยที่มีคนทํากันมากมาย โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพ ซึ่งเธอเลําวํา “เรื่องของสุขภาพ ครู
ขอฝากนิดหนึ่งว่า ถ้าจะทา ขอให้ทาจริง ๆ คืออยากจะเจอตรงนี้มานานแล้ว เพราะว่าแต่ละฝ่ายมานี่มาเอ าข้อมูล
ไปปั๊บ มาครั้งแรกเหมือนกับต้านเต็มที่เลย คือช่วยเราเต็มที่เหมือนกับว่าจะให้ข้อมูลกับเราเต็มที่ (เหมือนกัน) แต่
พอกลับไปแล้วไม่รู้ไปเจออะไรหรือยังไงไม่ทราบ เปลี่ยนไปมองว่าไม่มีผลกระทบอะไรในเรื่องสุขภาพ ….แม้แต่ผอ.
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(ผู้อานวยการ) ของสถาบันมะเร็งที่มา (ศึกษา) เอง ก็ไม่กล้าพูดจริง ๆ พูดแต่ว่า ไม่มีผลกระทบ เราถามว่าแน่ใจ
หรือว่าไม่มีผลกระทบ”
28. ไม่เชื่อโรงงาน-หมดหวังในการพึ่งพาหน่วยงานรัฐ
ความไมํเชื่อถือในคําพูดของฝ่ายโรงงาน เกิดขึ้นโดยเป็นผลมาจากการที่ โรงงานไมํสามารถปฏิบัติในสิ่งที่
ประชาสัมพันธ์ไว๎กับชุมชนได๎ การไมํเปิดเผยข๎อมูลของฝ่ายโรงงาน การบํายเบี่ยงที่จะรับผิดชอบตํอปัญหาที่เกิดขึ้น
หรือการไมํให๎ความสําคัญกับการสร๎างหลักประกันความปลอดภัยตํอประชาชน
ตัวแทนชาวบ๎านเลําวํา เมื่อโรงงานจะเข๎ามากํอสร๎างในพื้นที่ใกล๎ชุมชนจะมีการประชาสัมพันธ์โครงการไว๎
ดี มีการพูดจากับชาวบ๎านคํอนข๎างดีและแสดงให๎เห็นวําโรงงานที่จะสร๎างมีระบบดี มีมาตรฐาน แตํเมื่อโรงงานเปิด
ดําเนินการแล๎ว มักไมํเป็นอยํางที่พูดเอาไว๎
ชาวบ๎านเคยเจรจาขอให๎โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมฯ จัดตั้งกองทุนอุบัติภัยขึ้นมาเพื่อเป็นการประกัน
ความเสียหายแกํชาวบ๎าน ผู๎ประกอบการก็จะอ๎างวําได๎เสียภาษีไปแล๎ว เมื่อชาวบ๎านร๎องวํา ปัญหามลพิษที่มาบตา
พุดเต็มที่แล๎ว อากาศแยํแล๎ว ผู๎ประกอบการก็จะอ๎างวํา มลพิษอากาศที่มาบตาพุดยังอยูํในเกณฑ์มาตรฐาน แตํ
ขณะเดียวกันผู๎ประกอบการก็ไมํกล๎ารับประกันวําจะไมํเกิดอุบัติเหตุขึ้น ทั้งยังมีการ ขยายโรงงาน โดยไมํแยแสตํอ
เสียงของชาวบ๎านที่ไมํเห็นด๎วย
สํวนความหมดหวังในการพึ่ง พาหนํวยงานรัฐ เป็นผลมาจากการที่ ผู๎เดือดร๎อนมีความเห็นวํา รัฐมีปัญหา
ตั้งแตํระดับของนโยบายและการดําเนินการ กลําวคือ ในขณะที่เรํงการพัฒนาอุตสาหกรรมแตํการพัฒนาสํวนอื่น ๆ
กลับล๎าหลัง ทั้งรัฐยังปิดบังข๎อมูลแกํชุมชน ไมํกล๎าพูดความจริงกับประชาชน ตํอเมื่อต๎องแก๎ปัญหา โดยทั่วไปก็ทํา
แบบเฉพาะหน๎า ปัญหาความเดือดร๎อนที่ชาวบ๎านเผชิญอยูํไมํได๎รับการแก๎ปัญหาที่ต๎นตอ
ตัวอยํางที่ชัดเจนก็คือ กรณีการจัดการ ความเดือดร๎อนของชาวบ๎านและโรงเรียน จากปัญหากลิ่นเหม็น
ภายใต๎การดําเนินการที่ดูเหมือนจะ “เต็มที่ ” ของภาครัฐ แม๎วําทุกวันนี้สภาพปัญหาอาจดีขึ้น แตํก็ยังมีกลิ่นปะปน
มาในอากาศเป็นชํวง ๆ แม๎แตํชํวงที่คณะผู๎ศึกษาลงเก็บข๎อมูลก็ยังได๎รับกลิ่นเหม็นเป็นพัก ๆ ชาวบ๎าน จึง รู๎สึกวํา
พึ่งพารัฐในการแก๎ปัญหา อยํางจริงจัง ไมํได๎ เลย ได๎เพียงในระดับบรรเทาลง ทั้งนี้แทบไมํต๎องพูดถึงการแสดงความ
รับผิดชอบในกรณีรัฐเองเป็นต๎นเหตุของปัญหา ในทํานองเดียวกัน รัฐก็ไมํมีมาตรการจัดการหรือลงโทษเอกชนหรือ
นักลงทุนที่กระทําผิดอยํางจริงจัง
ในภาพรวม ชาวบ๎านยังรู๎สึกวํารัฐ ไมํเปิดกว๎างที่จะรับรู๎ความเดือดร๎อนของประชาชน ตรงกันข๎ามกลับ
พยายามบิดเบือนและหรือปกปิดข๎อมูลตํอชุมชนด๎วย ตัวอยํางเชํน ปัญหาการลักลอบปลํอยน้ําเสียลงสูํทะเล ซึ่ง
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบํอย ๆ ในพื้นที่นี้ โดยเฉพาะชํวงเวลาฝนตกหนัก เชํน บางครั้งมีการปลํอยน้ําสีเหลือง ๆ จาก
ทางโรงปุ๋ยลงทะเล เมื่อชาวบ๎านร๎องเรียนขึ้นมา ฝ่ายผู๎เกี่ยวข๎องก็จะอ๎างกับชาวบ๎านวําเป็นขี้ปลาวาฬ แตํชาวบ๎าน
มั่นใจวํา ไมํใชํ
หรือกรณีการแก๎ไขปัญหาสุขภาพ ดังเชํนที่ครูโรงเรียนมาบตาพุดสะท๎อนวํา “ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะ หมอเองเขาก็ไม่กล้าระบุ อันนี้ครูก็เห็นใจเขานะ เพราะเขาเองก็ไม่กล้าจะพูด
ออกมา… เขาบอกว่ามันก่อมะเร็งด้วยนะสารตัวนี้ แต่ถ้ามาดูในที่เขาวัดแล้ว เขาก็บอกว่ามันไม่เกินมาตรฐาน ” นั่น
คือสิ่งที่ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารได๎แตํคับข๎องใจ เพราะความเห็นของ ฝ่ายสาธารณสุข ที่ดูเหมือนวําเรื่อง
ยังเป็นที่ยอมรับได๎นั้น สําหรับความรู๎สึกของครูก็คือเสี่ยงแล๎ว
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แม๎แตํ เด็ก นักเรียน โรงเรียนมาบตาพุดฯ ยัง สะท๎อนวํา รัฐบาลควรสั่งให๎ย๎ายโรงงานออกไปจากชุมชน
มากกวําย๎ายโรงเรียนจึงถูกต๎อง การย๎ายโรงเรียนทําให๎พวกเขาต๎องเดินทางไปโรงเรียนไกลขึ้น และต๎องกลับมาบ๎าน
ที่อยูํในที่เดิม ครอบครัวก็อยูํที่เดิม การติดตั้งแอร์ก็ไมํได๎แก๎ปัญหา นอกจากนี้แอร์ที่ทางโรงงานติดให๎มีหลายเครื่อง
ที่ใช๎ไมํได๎
สํวนตัวแทนภาคธุรกิจให๎สัมภาษณ์กลําวถึงการแก๎ปัญหากลิ่นเหม็นที่โรงเรียนมาบตาพุดฯ ด๎วยการติดตั้ง
แอร์และมีการย๎ายโรงเรียน ไปในที่สุดวํา “การแก้ปัญหาที่ผ่านมาของหน่วยงานรัฐเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
เท่านั้น แต่ปัญหาสุขภาพของประชาชนไม่ดีขึ้น ” และ “การลงมาเก็บข้อมูลเช่นนี้ (งานวิจัยที่ทาอยู่ ) ก็เป็นการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า กระทรวงสาธารณสุขล้าหลังมาก”
นอกจากนี้เขายังเห็นวํา “กลไกการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมก้าวไม่ทันกับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
ทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมโตเร็วกว่า
กระทรวงอื่นมาก
“ในระดับโครงสร๎างการเมือง - การบริหารสํวนท๎องถิ่นก็มีปัญหา เป็นที่ทราบกันดีที่นี่วํา ข๎าราชการระดับ
ซี 8 ขึ้นไปไมํสามารถทําอะไรได๎ แม๎จะรู๎ดีถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากปัญหาที่นี่เป็นปัญหาระดับชาติ ใหญํโตเกิน
กวําที่หนํวยงานท๎องถิ่นจะแบกรับได๎”
อีกกรณีที่เห็นได๎ชัดก็คือ กรณีการถมทะเลของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่ชาวบ๎านกลําววําเป็นสาเหตุ
สําคัญที่ทําให๎เกิดการกัดเซาะชายหาดอยํางรุนแรง ซึ่งผู๎เดือดร๎อนได๎ยื่น เรื่องร๎องเรียนถึงหนํวยงานราชการท๎องถิ่น
รวมถึงผู๎วําราชการจังหวัดจนถึงระดับกระทรวงแตํก็ไมํสามารถแก๎ปัญหาได๎ ปัจจุบันรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคม
จัดประชุมหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งหมด รวมถึงกรมเจ๎าทํา ซึ่งเป็นหนํวยงานรับผิดชอบดูแลพื้นที่ชายฝั่ง ที่ประชุมมี
มติสรุปให๎ผู๎วําราชการจังหวัดทําเรื่องของบประมาณสร๎างเขื่อนกันตลิ่งพังไป ที่กรมเจ๎าทําจํานวน 176 ล๎านบาท
โดยกรมเจ๎าทําเรียกเก็บเงินจํานวนนี้จากการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การกํอสร๎างเขื่อนกันตลิ่งพังเริ่มเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2543 แตํทวําแผนการนี้ก็ไมํสามารถแก๎ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ขณะที่การถมทะเลมีผล
ทําให๎กระแสน้ําบริเวณใกล๎เคียงเปลี่ยนทิศ เกิดกระแสน้ําวน และทะเลบริเวณหาดตากวนใกล๎จุดถมทะเลของนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดกลายเป็นทะเลปิด น้ําทะเลเนําเสีย และเกิดการสะสมของตะกอนเลน
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บทที่ 5
การรับมือและการจัดการปัญหา
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มาบตาพุดได้นาพาความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่และมากมายมาสู่พื้นที่แห่งนี้
ทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยที่ชุมชนท้องถิ่นที่นี่คือผู้ที่อยู่กับความเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างไม่อาจต้านทานและยากที่
จะหลีกเลี่ยง อย่างไรก็ดีจากข้อค้นพบต่าง ๆ ในการศึกษาชิ้นนี้ คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงด้านลบของการพัฒนาที่
เกิดขึ้น และแน่นอนว่าผลพวงนี้ย่อมตกอยู่กับคนภายในชุมชนที่อาศัยอยู่ แม้การพัฒนาที่มาบตาพุดได้ผ่าน
ระยะเวลามาแล้วถึง 20 ปี ทว่าสาธารณชนและสังคมวงกว้างเพิ่งได้ยินหรือคุ้นเคยมากขึ้นกับคาว่า มาบตาพุด
เพียงเมื่อ 4-5 ปีนี้เอง ภายหลังจากที่ข่าวมลพิษอากาศครั้งรุนแรงที่ทาให้เด็กนักเรียนล้มป่วยพร้อมกันคราวเดียว
หลายสิบคนแพร่สะพัดผ่านสื่อต่างๆ ไปทั่วประเทศเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 25401
เหตุการณ์ครั้งนั้นเสมือนช่วย เปิด ประตูพื้นที่นี้ให้คนภายนอกและหน่วยราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าไป
ค้นหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเอิกเกริกเป็นครั้งแรก ความจริงและประจักษ์หลักฐานหลายอย่างที่ผ่านการ
นาเสนอของสื่อมวลชน นักวิชาการ และบุคคลอีกหลายกลุ่ม จึงได้สะท้อนให้เห็นถึงภาพผลพวง ด้านร้ายของการ
พัฒนาที่ผ่านมา ในระดับหนึ่ง รวมทั้งความไร้ประสิทธภาพใน การจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นของหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนผู้ลงทุน หรืออีกนัยหนึ่งคือ การจัดการปัญหาของรัฐบาล ผู้เป็นเจ้าของนโยบายการ
พัฒนา และของเจ้าของกิจการผู้เข้ามาใช้พื้นที่นี้เป็นแหล่งลงทุน
ในส่วนของบท นี้เป็นการศึกษาและประมวลข้อมูลแนวทางการรับมือและการจัดการปัญหาผลกระทบ
โดยเฉพาะ ทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุข ภาพของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการ
แก้ไขและป้องกันปัญหา และชุมชนที่เรียกรวม ๆ ว่าผู้ได้รับผลกระทบ 2 โดยประมวลและวิเคราะห์จากคาบอกเล่า
ของผู้ให้สัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะของการศึกษา บุคคลต่าง ๆ ในพื้นที่มาบตาพุด และจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเชิงเอกสาร โดยจะแยกกล่าวเป็น 7 ระดับด้วยกันคือ ระดับ
บุคคลและครัวเรือน , ระดับชุมชน, ระดับสถานประกอบการ , ระดับหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ,
ระดับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, ระดับการนิคมอุตสาหกรรม และระดับรัฐบาล
1. ระดับบุคคลและครัวเรือน
การศึกษานี้ได้รวมบุคคลและครัวเรือนไว้ในระดับเดียวกันหรือเป็นกลุ่มเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงความ
ซ้าซ้อนในการวิเคราะห์และการนาเสนอเรื่อง
จากการสัมภาษณ์ การประมวลข้อมูล และการวิเคราะห์ของผู้ศึกษาพบว่า แนวปฏิบัติและลักษณะการ
รับมือกับปัญหาที่มากระทบแต่ละบุคคลและแต่ละครอบครัวในพื้นที่มาบตาพุด โดยทั่วไปมีลักษณะร่วมกัน ทั้งใน
แง่ความคิดและวิธีการ แบ่งคร่าว ๆ ได้เป็น 2 แนวทาง คือ

1

ดูภาคผนวก จ - 2

2

ดูภาคผนวก จ – 3 และ จ - 4
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1.1 จายอมทนและแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้า
วิธีการรับมือปัญหาของชาวมาบตาพุดส่วนใหญ่ ในเบื้องต้นที่สุดก็คือการอดทนและจายอมรับสภาพ
ปัญหา ชาวบ้านมาบตาพุดได้ แต่ พยายามช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้ตัวเองและญาติพี่น้องด้วยวิธีต่าง ๆ ตาม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรืออาจเรียกว่า เป็นการแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้า เช่น เมื่อมีปัญหากลิ่นเหม็น ก็ปิดบ้าน ปิด
ประตูหน้าต่าง เอาผ้าชุบน้าปิดจมูก หากใครมีรถก็ขับรถหนีกลิ่นเหม็นไปไกล ๆ โดยอาศัยทิศทางลมช่วยในการหนี
กลิ่น ซึ่งชาวบ้านมักชานาญทิศทางการหนีกลิ่น แต่ถ้ากลิ่นมาน้อย ๆ ชาวบ้านจะชินชา หรืออย่างเช่นในกรณี เมื่อมี
ปัญหาน้าบ่อตื้นใช้ไม่ได้ สีเป็นสนิมแดงบ้าง เหลืองบ้าง มีฝ้าจับบ้าง ก็แก้ด้วยการกรอง -ใส่คลอรีน -ต้ม ล้างบ่อ
หรือใส่หินลงไปในบ่อให้ตกตะกอน หรืออาจปรับเปลี่ยนการใช้มาเป็นใช้เฉพาะซักผ้า-รดน้าต้นไม้เท่านั้น และซื้อน้า
ถังมาใช้ดื่ม-หุงต้มแทน เมื่อมีปัญหาหาดพัง-เล่นน้าทะเลไม่ได้ก็ไปเที่ยวหาดที่ไกลขึ้น กรณีที่เนื้อปลาที่จับจากทะเล
มีกลิ่นเหม็นน้ามันก็ปรุงกลิ่นและทนกลิ่นเหม็นนั้น ฯลฯ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ล้วนเป็น ไปในลักษณะเฉพาะหน้า
และอับจน
เราพบว่า การที่ชาวบ้านต้องทนกับปัญหาจนอยู่ในขั้นของความ “เคยชิน” กับปัญหา ทาให้ชาวบ้านหลาย
คนไม่รู้สึกว่า “ปัญหา” เป็น “ปัญหา” เช่น กรณีกลิ่นเหม็น ชาวบ้านหลายคนอยู่จนชินจนไม่รู้สึกว่า มีกลิ่นอีกต่อไป
เช่น มีชาวบ้านเล่าว่า เขาขับรถผ่านโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท . บ่อยจนชิน และไม่ได้กลิ่นก๊าซอีก ต่อเมื่อพา
คนนอกพื้นที่ผ่านไปทางนั้น และมีการบ่นเรื่องกลิ่นเหม็นขึ้นมา จึงทาให้ตัวเองรู้สึกแปลกใจขึ้นมาว่า ทาไมเขาจึง
ไม่ได้กลิ่นเลย
อย่างไรก็ดีชาวบ้านจานวนไม่น้อยก็พร้อมให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา ความร่วมมือของชาวบ้านมาบ
ตาพุดในนามบุคคลหรือระดับครัวเรือนเพื่อให้มีการแก้ปัญหาจะมีลักษณะประนีประนอมและถ้อยทีถ้อยอาศัยเป็น
หลัก คนมาบตาพุดส่วนใหญ่ไม่ได้ต่อต้านการพัฒนาอุตสาหกรรมมาก่อน เป้าหมายของการแก้ปัญหาก็เพื่อ “ให้
โรงงานอยู่ได้ และก็ขอให้เราอยู่ได้” ดังที่ตัวแทนชุมชนคนหนึ่งสะท้อนออกมา
และมีคนอีกกลุ่มที่ตัดสินใจหนีปัญหาไปเลย ด้วยการย้ายบ้านหนีหรือย้ายถิ่นฐานไปทาการเกษตรใน
ท้องถิ่นอื่น ปัจจุบันมีชาวบ้านจานวนไม่น้อยที่คิดอยากอพยพไปอยู่ที่อื่นที่ตัวเขาและครอบครัวควรจะอยู่อย่างไม่
ต้องวิตกกังวลอย่างตอนนี้ แต่ก็ไม่อาจทาได้ เพราะการย้ายถิ่นฐานคือเรื่องใหญ่ของแต่ละครอบครัวและต้องการ
ปัจจัยอื่น ๆ เอื้ออานวย ฉะนั้นในท่ามกลางสภาพที่เป็นอยู่ เราจึงพบว่ามีคนจานวนไม่น้อยเช่นกันที่อยู่ที่มาบตาพุด
อย่างจายอมและต้องทนกับภาวะปัญหาที่กดดัน จนกลายเป็นความเคยชิน ความอึดอัดคับข้อง หดหู่ เครียด
จนถึงขั้นคับแค้นก็มี ดังเช่นที่เด็กนักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารระบายออกมา
1.2 พยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและแก้ไขระยะยาว
ชาวบ้านจานวนน้อยที่มีความคิดและพยายามต่อสู้ให้มีการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริง ๆ และต้องการผลักดัน
ให้มีการแก้ไขปัญหาในระยะยาวเพื่ออนาคตของลูกหลานภายในชุมชน คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม ที่พยายามรวมตัวและ
ลุกขึ้นมาต่อสู้ เพราะเห็นว่าลาพังการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั้นไม่เพียงพอ ดังเช่นที่แกนนาการต่อสู้เรียกร้องคนหนึ่ง
ของซอยร่วมพัฒนาเล่าว่า วันหนึ่งมีกลิ่นเหม็นรุนแรงพัดเข้าสู่ชุมชน ชาวบ้านพากันหนีไปหมด ใครมีรถก็ขับรถหนี
ไป มีเพียงคนพิการคนหนึ่งที่ไม่สามารถหนีไปไหนได้ เพราะขาขาดหนึ่งข้าง พ่อแม่พี่น้องญาติ ๆ ก็หนีกันไป
ชายทะเลเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ ยกเว้นชายพิการคนนั้น ภาพที่เห็นทาให้เกิดความสะเทือนใจและกลายเป็นแรง

81

บันดาลใจว่าถึงเวลาที่ต้องรวมตัวกันต่อสู้เรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมกลับคืนมา และก็พยายามต่อสู้เรื่อยมา แต่ก็
พบว่ายังไม่สามารถทาให้เกิดการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้
ชาวบ้านกลุ่มนี้มีความพยายามร้องเรียนและต่อสู้เพื่อให้ปิดโรงงานที่ก่อปัญหา และไม่ขยายต้นเหตุของ
ปัญหาเพิ่มเติม นั่นคือ ไม่ให้ขยายโรงงานเพิ่ม แต่ความพยายามนี้ก็ยังไม่ได้ผล
การรับมือกับปัญหาในพื้นที่มาบตาพุดที่เป็นการแก้ปัญหาต้นเหตุหรือในระยะยาวเป็นเรื่องที่ไม่อาจทาได้
ในระดับบุคคลหรือครัวเรือน ยกเว้นการหนีปัญหาหรืออยู่อย่างจายอม ซึ่งภาวะดังกล่าวเป็นสิ่งอันตราย เนื่องจาก
ไม่อาจคาดเดาได้ว่า การอยู่ในภาวะจายอมที่ทาให้ต้องจานนต่อความเดือดร้อน จะทาให้แรงกดดันที่มีอยู่ทาให้คน
เครียดจนถึงขั้นคับแค้นและนาไปสู่การกระทาอันรุนแรงในอนาคตได้หรือไม่
2. ระดับชุมชน
ระดับชุมชนในที่นี้รวมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ตลอดจน
วัดภายในพื้นที่ การรวมตัวของชุมชนเกิดขึ้นเมื่อไม่อาจทนต่อกลิ่นเหม็นที่แทรกซึมปะปนอยู่ในอากาศเกือบ
ตลอดเวลา นาไปสู่การปรึกษาหารือและรวมตัวกันเรียกร้องต่อสู้ การศึกษานี้พบว่าทั้งชุมชน วัด และโรงเรียน ต่าง
ก็มีบทบาทสาคัญในการผลักดันจนกรณีปัญหามาบตาพุดได้รับความสนใจของสาธารณชนและนามาสู่ความ
พยายามแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นในระดับหนึ่ง โดยชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วย
การรับมือและการจัดการปัญหาของระดับชุมชนอาจจัดลาดับขั้นได้ดังนี้
2.1 การร้องเรียน เพื่อบอกกล่าวหรือแจ้งให้หน่วยงานหรือผู้ประกอบการรู้ว่าเกิดปัญหาอะไรกับชาวบ้าน
บ้าง และให้ช่วยดาเนินการแก้ไขปัญหา โดยมากเป็นการยื่นจดหมายและโทรศัพท์ไปแจ้งให้ทราบ ตั้งแต่การนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดไปจนถึงคณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร และทาเนียบรัฐบาล
2.2 การขอข้อมูล จากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องและจากโรงาน รวมถึงการขอให้ทางโรงงานที่ก่อปัญหาส่ง
เจ้าหน้าที่ไปพบปะชาวบ้านเพื่อรับทราบปัญหาและเป็นข้อมูลให้โรงงานแก้ไขปัญหาต่อไป
2.3 การเรียกร้อง ที่ผ่านมามีหลายรูปแบบ เช่น การยื่นจดหมายเพื่อเรียกร้องขอให้ราชการหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลิ่นเหม็น เรื่องน้าประปา เรื่องชายหาดพัง หรือเรียกร้องให้
โรงงานบอกชาวบ้านให้ทราบล่วงหน้าด้วยว่า โรงงานจะทาอะไร เช่น จะหยุดระบบการผลิต หรือ
shutdown
โรงงาน ขอสัญญานเตือนให้ชาวบ้านรู้ล่วงหน้า , ขอให้ดาเนินมาตรการลดผลกระทบต่าง ๆ รวมถึงมาตรการสร้าง
หลักประกันความปลอดภัยเพื่อรองรับปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดกับชาวบ้าน เป็นต้น
ในเรื่องการรวมตัวนั้น อาจกล่าวได้ว่ากลุ่มครูที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารเป็นกลุ่มแรก ๆ ที่ลุก
ขึ้นมาช่วยเหลือตัวเอง เนื่องจากอยู่ใกล้ต้นตอของมลพิษมากที่สุด
ครูนวลปรางค์ พูนกิจ หนึ่งในครูห้าคนแรกที่เริ่มสอน ที่นี่มาตั้งแต่โรงเรียนเริ่มเปิดในปี พ.ศ. 2522 ย้อน
อดีตให้ฟังว่า การร้องเรียนปัญหาเริ่มต้นประมาณปี พ.ศ. 2536 ตอนแรกก็เป็นปัญหาฝุ่น เสียงดัง และพื้นสะเทือน
จากการสร้างโรงกลั่นน้ามันที่จู่ ๆ ก็โผล่มาอยู่ใกล้โรงเรียน พอปี พ.ศ. 2538 โรงกลั่นสร้างเสร็จปัญหากลิ่นก็เกิด
ตามมา กลิ่นเหม็นมากและโชยมาเกือบตลอดจนอยู่กันไม่ได้
“พวกครูที่บ้านพักครูจะเครียดมาก เพราะว่ากลิ่นมันจะมาตลอด มาเรื่อย ๆ เราก็ไม่ได้พักผ่อนเหมือนกัน
เสียงแรก ๆ ที่เดินเครื่องทดลองก็เสียงดัง แล้วก็กลิ่น พอกลิ่นนี่ เราเหมือนกับมันอยู่แบบทรมานนะ อากาศไม่สด
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ชื่น …อยู่บ้านพักครูนี่เราต้องปิดหน้าต่างหมด มันจะอับมันจะอบเหมือนอยู่ในกล่อง …จะเปิดหน้าต่างระบาย
อากาศไม่ได้เลย…พอกลิ่นมานี่ทุกคนก็วุ่นไปหมด คือจะเครียดกันหมด ไม่รู้ว่าจะทาไง”
ภาวะที่เกิดขึ้นทาให้โรงเรียนต้องพักการสอนเป็นช่วง ๆ หรือไม่ทั้งครูทั้งเด็กก็ต้องฝืนเรียน หรือสอนให้
ผ่าน ๆ ไป เมื่อรุนแรงหนักเข้า ผู้อานวยการโรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเพื่อทาหน้าที่
ดูแลปัญหานี้แทนครูและนักเรียนทั้งโรงเรียน ครูนวลปรางค์ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเล่าถึงความพยายามต่าง
ๆ ที่ต้องการนาพาโรงเรียนให้พ้นจากปัญหานี้ว่า “ตอนแรกได้แต่ร้องเรียน โดยร้องเรียนอย่างถูกระเบียบ มีหนังสือ
ร้องเรียนหรือขอพบผู้ที่เกี่ยวข้องและรายงานด้วยปากเปล่า ...ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทย์ฯ มา
ประชุมในแถบระยอง ถ้าเรารู้ เราจะมีคณะกรรมการชุดหนึ่ง …เราจะขออนุญาตไปพบ และเรียนชี้แจงตรงนั้นเลย
บางหน่วยงาน บางกลุ่มที่ฟังจากเรา เขาจะมาดูตอนนั้นเลย มาสอบถาม สัมภาษณ์ครู -เด็ก เขาก็ได้ข้อมูลกลับไป
เป็นเช่นนี้เรื่อยๆ เราก็แจ้งการนิคมฯ เทศบาล โรงงาน หากมีปัญหาเราก็จะใช้วิธีแจ้ง
“โรงงานก็คุย แต่คุยกับโรงงานใกล้ ๆ คือเราไม่ได้ไปว่าว่าเป็นโรงงานของคุณนะที่ได้กลิ่น เราไม่ได้ระบุ
แต่เป็นการหารือ โทรไปบอกว่ามีกลิ่น เขาจะมาช่วยพิสูจน์ว่าเป็นกลิ่นอะไร…แรก ๆ เหมือนกับเขาไม่ได้สนใจอะไร
มากมาย เหมือนกับว่ามันจริงหรือ…บางคนยังบอกว่าเราสร้างภาพ เล่นละคร คนที่เขาไม่รู้นะ แรก ๆ ปัญหาที่พบ
นั้นแต่ละหน่วยงานมองเช่นนี้ เพราะเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน”
ความพยายามของครูที่จะเรียกร้องให้โรงงานแก้ปัญหาแทบจะไร้ผลในตอนแรก เนื่องจากโรงงานจัดการ
ปัญหาแค่ในขั้นพยายามมาอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้น แต่กลับไม่มีผลทาให้ปัญหาคลี่คลายได้ จนกระทั่งผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นายศุภวิทย์ เปี่ยมพงศ์สานต์ ที่เดินทางมาประชุมที่จังหวัดระยองและได้มีโอกาส
ทราบปัญหาจากการร้องเรียนของคณะครู จึงเดินทางมารับฟังข้อเท็จจริงที่โรงเรียนด้วยตัวเองพร้อมคณะนักข่าว
ความทุกข์นานนับปีของครูและนักเรียนจึงกลายเป็นข่าวใหญ่ในหน้าสื่อมวลชนเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2540
ในส่วนของชุมชนนั้น การรวมตัวก็มีแรงขับจากปัญหากลิ่นไม่ต่างกับของโรงเรียน ชุมชนและวัดโสภณ
วนารามเริ่มทนไม่ไหวจึงมีการปรึกษาหารือและเกิดการรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องอย่างจริงจังเมื่อปี 2540 ซึ่งเป็นช่วง
ที่ปัญหากลิ่นเหม็นปะทุรุนแรง และขณะนั้นการปกครองพื้นที่นี้ยังอยู่ในรูปของเทศบาลตาบลมาบตาพุด ชุมชนที่
รวมตัวในเวลานั้นมีประมาณ 10 กว่าชุมชน โดยรวมตัวกันเป็น “คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน ” จุดมุ่งหมายก็เพื่อ
ต่อสู้และเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ลักษณะของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการปัญหามีความต่างกันบ้าง โรงเรียนมาบตาพุดฯ พยายาม
หลีกเลี่ยงแนวทางการชุมนุมประท้วงหรือความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยครูนวลปรางค์เล่าว่า มีทางชุมชนชวนให้เด็ก
นักเรียนไปประท้วงปิดถนนปิดโรงงานบ้าง แต่เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานศึกษาและครูก็วิตกว่าเด็กนักเรียนจะ
ประสบอันตราย จึงพยายามเลี่ยงเรื่องการประท้วง และใช้วิธีการร้องเรียนและอธิบายให้ทางโรงงานเข้าใจความ
เดือดร้อนมากกว่า “ที่เราร้องเรียนหรือที่เราทาไป เราไม่ต้องการที่จะเรียกร้องอะไร เพียงแต่ให้คุณมารับรู้ว่าพวก
คุณทาโรงงานนี่มันกระทบกับเราแบบไหน เราต้องการให้คุณรู้ตรงนี้ ว่ามีผลกระทบจริง ๆ เราไม่ได้แกล้ง…”
แต่สาหรับชุมชนนั้น เมื่อร้องเรียนบ่อย ๆ เข้า ปัญหาไม่ดีขึ้น เสียงเรียกร้องจึงดังพร้อมการชุมนุมประท้วง
และบางครั้งก็มีการวางพวงหรีดดาพร้อมปิดท้ายด้วยการเผาหุ่นผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรม
และผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดด้วย ที่ล้มเหลวไม่สามารถแก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้ เช่นที่ผู้นาชุมชนเกาะ
กก-หนองแตงเมเล่าว่า “ที่เผาน่ะก็เพราะเขาไม่ยอมรับรู้อะไรเลย เราจึงจาเป็นต้องเผา ปัญหาตรงนั้นมันแก้อะไร
ไม่ได้เลย เราจึงไปประท้วง”
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ขณะที่ผู้นาชุมชนบ้านล่างกล่าวด้วยความผิดหวังในตัวรัฐที่เป็นผู้อนุญาตให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมแต่
กลับไม่รับผิดชอบผลที่เกิดต่อเนื่องตามมาเลยว่า “ข้าราชการและนักการเมืองอนุญาตให้สร้างโรงงานไปแล้ว ไม่มี
ความรับผิดชอบต่อ ไม่เคยลงมาติดตามดูแลกันต่อว่า ใครบ้างต้องรับกรรมอย่างไร”
อย่างไรก็ดีเมื่อมองในภาพรวมการต่อสู้เรียกร้องของชุมชนมาบตาพุดจะเห็นว่าไม่มีลักษณะที่รุนแรงและมี
ความเข้าใจในฝ่ายโรงงานไม่น้อย ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมที่นี่มีรากฐานมายาวนาน
จนกระทั่งเกิดการพึ่งพาระหว่างโรงงานและชุมชนในระดับหนึ่ง และขนาดของการพัฒนาก็ใหญ่โตเกินกว่าที่กาลัง
ของชุมชนจะต้านทานหรือไปหยุดยั้งโรงงานได้ นอกจากนี้การศึกษาบางชิ้นยังพบว่า การรวมตัวของชุมชนที่มาบ
ตาพุดไม่ได้เข้มแข็งมาก เพราะได้รับความร่วมมือจากผู้นาชุมชนด้วยกันเองและสมาชิกจากชุมชนต่างๆ ในระดับ
ต่าด้วย ไม่ว่าเป็นเรื่องของการร่วมร้องเรียน การติดตามข่าวสาร การเสนอความคิดเห็นและการร่วมกิจกรรมที่มีการ
จัดขึ้นเพื่อแก้ปัญหา (เดชรัต สุขกาเนิด , 2544) ดังนั้นการเรียกร้องสูงสุดที่ผ่านมา จึงมีเป้าหมายอยู่ใน ขั้นของการ
ขอให้แก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นหรือลดทอนความรุนแรงของปัญหาลง เท่านั้น ชุมชนไม่ได้เรียกร้องกดดันถึง ขั้น การปิด
โรงงานอย่างถาวรหรือขับไล่โรงงานออกจากพื้นที่
การให้น้าหนักกับการหยุดขยายโรงงาน ก็ยังเป็นเสียงที่เพิ่งเริ่มต้น รวมไปถึงยังไม่มีการนาแนวทางการ
ฟ้องร้องศาลหรือกลไกทางกฎหมายมาดาเนินคดีกับโรงงานผู้ก่อมลพิษอย่างจริงจัง เท่าที่ปรากฏคือ มีการแจ้ง
ความต่อเจ้าหน้าที่ตารวจให้ดาเนินคดีกับโรงงานต่าง ๆ ที่ปล่อยสารพิษออกสู่ชุมชนเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2540
ในแง่มุมที่เกี่ยวกับสุขภาพนั้นก็พบว่า ข้อเรียกร้องส่วนใหญ่ของชุมชนเน้นให้มีการดาเนินการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าเป็นสาคัญ ไม่ว่าจะเป็นปัญหากลิ่นเหม็นหรือเรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง ชุมชนเคยพยายามเรียกร้องให้มี
การตรวจสอบสุขภาพของชาวบ้านอย่างจริงจังจากหน่วยราชการด้านสาธารณสุข ว่าอาการเจ็บป่วยที่คนจานวน
มากเป็นอยู่เกี่ยวข้องกับมลพิษหรือไม่ และควรจะมีแนวทางการรักษาและป้องกันอย่างไรบ้าง ทว่าข้อเรียกร้อง
เหล่านี้ยังไม่ได้รับการสนองตอบในลักษณะที่มีการศึกษาและติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
อย่างไรก็ตาม การต่อสู้เรียกร้องที่ผ่านมามีผลทาให้ผู้แทนครูและชุมชนที่รวมตัวได้เข้าไปมีบทบาทร่วม
ติดตามและผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาของ “คณะทางานติดตามผลการแก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญ เรื่องกลิ่นจาก
โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ” ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติให้แต่งตั้งขึ้นมา 3
ซึ่งนับเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและติดตามของชุมชนก้าวสาคัญของพื้นที่นี้ บทบาทดังกล่าวได้
กลายเป็นตัวกระตุ้นสาคัญให้มีการแก้ไขปัญหาจริงจังขึ้น ทั้งนี้ชาวบ้านและตัวแทนชุมชนเล่าว่า ในอดีตเคยมีการ
จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจ เป็นความร่วมมือกันติดตามตรวจสอบปัญหาระหว่างตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงงาน
และชุมชน โดยมีรถตระเว นตรวจสอบตามจุดต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 1 เดือน ทาให้ปัญหากลิ่นเหม็น
น้อยลง แต่เมื่อหน่วยเฉพาะกิจนี้ล้มเลิกไป กลิ่นก็กลับมาเหมือนเดิม
3. ระดับสถานประกอบการ
ท่ามกลางปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับชุมชนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทาให้
สถาน
ประกอบการหรือโรงงาน ถูกร้องเรียนอยู่บ่อยครั้งจากฝ่ายชุมชนผ่านการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อย่างไรก็ดี
เนื่องจาก พื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมผาแดง และนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก มีอาณา
3
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บริเวณติดต่อกันกว้างใหญ่รวมหมื่นกว่าไร่ และยัง มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่รวมกันถึง 89 โรงงาน (การ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. 2544) ประเภทอุตสาหกรรมของแต่ละโรงก็คล้ายคลึงใกล้เคียงกัน จึงไม่ใช่เรื่อง
ง่ายที่จะระบุให้ได้ชัดเจนลงไปว่าโรงงานใดคือต้นเหตุมลพิษ ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย การ
ปล่อยน้าเสีย โดยเฉพาะปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น หากทางฝ่าย โรงงานไม่ยอมรับอย่างตรงไปตรงมา เมื่อมีการ
ร้องเรียนเกิดขึ้น
จากการประมวลข้อมูลเชิงเอกสารและการพูดคุยกับชุมชน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.)
พอจะสรุปปัญหาและ ลักษณะ หรือ แนว
ทางการจัดการปัญหาของโรงงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเป็นดังนี้คือ
ปัญหาที่โรงงานได้รับการร้องเรียนมากที่สุดคือ เรื่องกลิ่นเหม็น ซึ่งตัวแทนจาก สผ. ที่มีบทบาทสาคัญใน
การเข้าไปตรวจสอบ (audit) โรงงานในช่วงปี 2540 –2541 ที่เกิดปัญหารุนแรงและเป็นผู้นาคณะทางานดมกลิ่นเข้า
ไปตามหาต้นตอกลิ่นเหม็น สรุปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามาจาก 4 จุดด้วยกันคือ 1) โรงงานไม่ได้สนใจติดตามดูแล
แก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นในกระบวนการผลิต (abnormal operation) เช่น ระบบผิดปกติ การ
ปฏิบัติงานผิดปกติ ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้ากระพริบ เตาเผาเสีย , 2) ความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
(human errors) เช่น ลืมปิดฝา ลืมเช็คว่าอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ผิดปกติหรือไม่ เป็นต้น , 3) ขาดการซ่อมบารุง
(maintenance) เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานที่ต้องทาสม่าเสมอ , 4) ไม่มีการตรวจสอบทั้งจากฝ่าย
โรงงานและฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยหลักการโรงงานต้องมั่นตรวจสอบภายในของตัวเอง ถือเป็นการทา
self
monitoring ขณะที่ทาง กนอ. ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงก็ละเลยไม่ได้ตรวจสอบโรงงานเช่นกัน ในช่วงที่มีปัญหารุนแรงนั้น
กนอ.ไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมที่คอยทาหน้าที่ตรวจสอบโรงงานเลย และ 5) การขาดการมีส่วนรวมของ
ประชาชน โรงงานไม่เคยเข้าไปรู้จักชาวบ้าน ขณะเดียวกัน กนอ. ก็ไม่เคยออกไปดูแลชาวบ้านเช่นกัน
อย่างไรก็ดี เมื่อ เกิดขึ้นปัญหาขึ้นและ มีการร้องเรียนจากตัวบุคคลหรือ ในนามของ ชุมชน การรับมือ ใน
เบื้องต้นของเจ้าของสถานประกอบการหรือผู้รับผิดชอบโรงงาน ก็คือ พยายามปกปิดปัญหาหรือบ่ายเบี่ยงความ
รับผิดชอบเป็นลาดับแรก หรือโยนความผิดไปให้โรงงานอื่นพร้อมกันนั้นหรือไม่ก็จะเรียกร้องการพิสูจน์ โดยเป็น
ฝ่ายโยนโจทย์กลับมาที่ผู้ร้องเรียนว่า ให้ไปพิสูจน์มาว่ามีปัญหาจริงและเกี่ยวข้องกับโรงงานของตนอย่างไร ดังเช่น
กรณีของโรงกลั่นน้ามันสตาร์ฯ ที่เจ้าหน้าที่โรงงานเป็นฝ่ายย้อนมาคาดคั้นกับครูที่โรงเรียนมาบตาพุดฯ ให้ระบุ ให้ได้
ว่ากลิ่นที่รบกวนโรงเรียนเป็นกลิ่นอะไรกันแน่ เช่น เป็นกลิ่นแก๊ส แก๊สอะไร ซ้ายังให้ชี้ชัดว่ามาจากโรงงานไหน หรือ
เช่นกรณีปัญหากลิ่นไม้ขีดไฟที่ทาให้เหม็นคลุ้งไปทั้งชุมชนซอยร่วมพัฒนา และทางชุมชนไปร้องเรียนว่ามาจากโรง
กลั่นเออาร์ซี แต่ทางโรงกลั่นก็ปฏิเสธ จนกระทั่งตัวแทนของชุมชนต้องพิสูจน์ด้วยการปีนขึ้นไปเก็บตัวอย่างอากาศ
ด้วยถุงพลาสติกที่ระบายจากปล่องของโรงกลั่นที่สูงราว 90 เมตร แล้วนาไปให้ห้องแล็บพิสูจน์ เป็นต้น
หากไม่สามารถเลี่ยงพ้นและ ต้องจานนต่อหลักฐาน ฝ่ายโรงงานก็ มักเลี่ยงที่จะต้องรับผิดอีกด้วยการ ทา
ให้ปัญหารุนแรงน้อยกว่าความเป็นจริง เช่นการอ้างว่ามีเทคโนโลยีดีอยู่แล้วในการควบคุมป้องกันความ
ปลอดภัย หรือที่พบเสมอ ๆ คือการอ้างเรื่องค่ามาตรฐานของมลพิษ ดังเช่นกรณีของโรงกลั่นเออาร์ซี เมื่อผลการ
ตรวจสอบตัวอย่างอากาศจากถุงพลาสติกระบุ ว่ามีสารเคมีปนเปื้อนจริง ทางโรงงานก็รีบแก้ไขด้วยการอ้างว่า
สารเคมี ที่ตรวจพบ นั้นไม่ สูง เกินค่ามาตรฐาน การอ้างเรื่องค่ามาตรฐานของมลสารเป็นวิธีการสาคัญข้อหนึ่งที่
ผู้ประกอบการมักนามาใช้เพื่อ เป็น ความชอบธรรมแก่ตน พร้อมกับเป็นการปิดหนทางการดาเนินการอื่น ๆ กับ
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โรงงานไปในตัว เนื่องจากการพิสูจน์เรื่องมลพิษนั้นเป็นเรื่องสลับซับซ้อน เกี่ยวโยงถึงหลักวิชาการ ต้องใช้
งบประมาณ และอื่น ๆ อีกหลายประการ ซึ่งเกินศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนจะทาได้
การจัดการปัญหาที่ริเริ่มมาจากฝ่ายโรงงานเองจึงเป็นเรื่องที่พบไม่บ่อยนักหรืออาจไม่พบเลย โดยเฉพาะ
หากสิ่งนั้นหมายถึงการลงทุนอีกมากที่จะติดตามมา ภาระหนักในเรื่องนี้จึงอยู่ที่การติดตามตรวจสอบโรงงานที่
เคร่งครัดของฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมที่มาบตาพุดล้วนเป็นอุตสาหกรรมหนักและใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง ลาพังขีดความสามารถของหน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไม่สามารถตรวจจับเอาผิดได้
ง่าย นอกจากนี้ความใหญ่โตของอิทธิพลและทุนในพื้นที่นี้ก็เป็นอุปสรรคใหญ่ในการทางานของเจ้าหน้าที่ระดับล่าง
การจะจัดการปัญหาและควบคุมโรงงานให้ปฏิบัติตามมาตรการและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้นั้น รัฐบาล
ต้องเข้ามาดาเนินการเองโดยตรงและมีความจริงจังในเรื่องนี้ ดังเช่นกรณีเหตุการณ์เมื่อปีพ.ศ. 2540 ที่เกิดปัญหามี
กลิ่นเหม็นรุนแรงที่ทาให้เด็กนักเรียนและครูจานวนมากเจ็บป่วย เมื่อฝ่ายผู้ประกอบการต่างปฏิเสธที่จะยอมรับ
อย่างตรงไปตรงมา และด้วยแรงกดดันจากข่าวสารผ่านสื่อมวลชนที่ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด ทาให้รัฐบาลต้อง
เร่งดาเนินการ นั่นคือมีการแต่งตั้ง
คณะทางานเฉพาะกิจร่วม 4 หน่วยงาน
จาก 2 กระทรวงหลักคือ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และกระทรวงอุตสาหกรรม เข้ามาทาหน้าที่ตรวจสอบ ว่าโรงงานใดบ้างที่เป็นต้นเหตุ ทว่า
ด้วยศักยภาพและขีดจากัดด้านเทคโนโลยีของทางราชการในขณะนั้นทาให้การตรวจสอบหาต้นตอของปัญหากลิ่น
เหม็นทาไม่ได้ คณะทางานฯ ต้องหันกลับมาพึ่งสิ่งสามัญที่สุดของมนุษย์คือ ใช้จมูกคนเพื่อสูดดมพิสูจน์หาที่มา
ของกลิ่นเหม็นจากโรงงานต่าง ๆ และตั้งเป็นคณะทางานดมกลิ่นขึ้นมา ซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ ตัวแทนจากชุมชนและ
โรงเรียนช่วยเหลือกัน4
การเอาจริงเอาจังจากภาครัฐและการร่วมมือจากประชาชนทาให้ สามารถตรวจพบ ความผิดของ โรงงาน
ขนาดใหญ่ ที่เป็นต้นตอของ กลิ่น เหม็นรุนแรงโดยที่ฝ่ายผู้ประกอบการไม่อาจบ่ายเบี่ยงไม่ยอมรับผิดได้อีกต่อไป
โรงงานที่ตรวจสอบพบความผิดและมีการดาเนินการให้แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เช่น โรงกลั่นน้ามันระยองต้อง
ปรับปรุงระบบ Scrubber ที่ถังบรรจุกามะถันเหลว และติดตั้งอุปกรณ์กรองก๊าซเพิ่ม , บริษัททุนเท็กซ์ต้องติดตั้งตัว
กรองกลิ่นที่อาคารผลิต ติดตั้ง Wet Scrubber บริเวณบ่อบาบัดน้าเสียและสร้างถังพักน้าเสียเพิ่มขึ้น และโรงกลั่น
น้ามัน สตาร์ปิโตรเลียม ต้องติดตั้งฝาครอบปิดหน่วยบาบัดน้าเสีย ติดตั้งระบบบาบัดไอระเหยจากสถานีขนถ่าย
น้ามัน และเดินท่อสาหรับระบบบาบัดไอระเหยจากหน่วยบาบัดน้าเสีย เป็นต้น
การทางานร่วมกันของตัวแทนฝ่ายต่าง ๆ ภายใต้การกากับดูแลของคณะทางานร่วม 4 หน่วยงานมีผล
สาคัญที่ทาให้สถานการณ์ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องกลิ่นเหม็นดีขึ้นมาก แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมปัญหาได้ทั้งหมด
เมื่อติดตามดู สถิติ การร้องเรียนที่มีถึง กนอ.มาบตาพุด ผู้วิจัยพบว่ายัง คงมีการร้องเรียน เป็นระยะ ๆ จากชุมชน ที่
อาศัยอยูร่ อบ ๆ เช่น ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2543 – กันยายน พ.ศ. 2544 มีการร้องเรียนจากชุมชนทั้งหมด 9
แห่ง รวม 45 ครั้ง คือ จากชุมชนซอยร่วมพัฒนา ชุมชนตลาดโสภณ โรงเรียนมาบตาพุดฯ ชุมชนบ้านพลง / เนิน
พยอม วัดมาบตาพุด / ชุมชนบ้านล่าง ชุมชนตลาดมาบตาพุด โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ชุมชนอิสลาม และชุมชน
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ดูหัวข้อ 7. ระดับรัฐบาล ในบทเดียวกัน
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เมืองใหม่ โดยโรงงานที่ถูกร้องเรียนหลักคือ โรงกลั่นน้ามันเออาร์ซี โรงเหนือ ซึ่งอยู่ติดกับชุมชนฝั่งตะวันออก (การ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2544)
ภาวะที่เกิดขึ้นสะท้อน ชัดเจนว่า การควบคุมมลพิษจากโรงงานขนาดใหญ่เหล่านี้ไม่ให้มีผลกระทบต่อ
ชุมชนที่อาศัยอยู่รายรอบเป็นเรื่องที่ทาได้ยากในทางปฏิบัติ ขณะเดียวกันการจะควบคุมมลพิษรูปแบบต่าง ๆ ให้ได้
ประสิทธิภาพสูงย่อมหมายถึงการลงทุนอีกมหาศาล ทาให้ผู้ประกอบการไม่พร้อมลงทุนเรื่องการควบคุมมลพิษ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลิ่นเหม็น การบาบัดน้าเสีย ของเสียอันตราย ฯลฯ ทั้งนี้ไม่นับรวม ข้อจากัดทางด้านเทคโนโลยีใน
การควบคุมมลพิษ ที่แม้ในปัจจุบันโลกของเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไปมากก็ตามที แต่บางสิ่งบางอย่างเทคโนโลยีก็ยัง
ไม่สามารถควบคุมและจัดการได้
เพราะฉะนั้นแนวทางการจัดการปัญหาของฝ่ายผู้ประกอบจึงมักออกมาในรูปของ การรับมือกับความไม่
พอใจของชุมชนเป็นหลัก ด้วยวิธีการต่าง ๆ มากกว่าการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย เช่น การสร้าง
ภาพลักษณ์ของโรงงานที่ให้ความสาคัญสิ่งแวดล้อม การบริจาคปัจจัยต่าง ๆ แก่วัด การมอบทุนการศึกษา การจัด
กิจกรรมกีฬาและงานรื่นเริง เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมของผู้ประกอบการภายใต้ โครงการ Eco-Industrail
Estate (EIE) ที่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 3 แห่งร่วมกันทาโดยการสนับสนุนของการนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด ขณะที่ข้อเรียกร้องเชิงรูปธรรมของชุมชนบางอย่างที่ยื่นถึงนิคมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ เช่น
ขอให้จัดตั้งกองทุนอุบัติภัยขึ้นมาเพื่อเป็นการประกันความเสียหายแก่ชาวบ้านที่อาจเกิดขึ้นจากอุตสาหกรรม ยังคง
ได้รับการปฏิเสธด้วยเหตุผลว่าพวกเขาได้เสียภาษีให้รัฐไปแล้ว
หากผู้ประกอบการอุตสหกรรมยังคงยึดแนวทางการจัดการปัญหาเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอาจจะไม่เป็น
ผลดีต่อภาพรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นที่มาบตาพุดหรือที่ใดก็ตาม แนวทางดังกล่าวเป็นเพียงแค่
การระงับความโกรธเป็นครั้ง ๆ และเอาตัวรอดเฉพาะหน้าของผู้ประกอบการ ขณะที่ผลกระทบที่แท้จริงไม่ได้รับการ
ป้องกันและแก้ไขให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพคน ดังเช่นที่นักธุรกิจของจังหวัดระยองคนหนึ่ง
กล่าวว่า “เจ้าของกิจการเหล่านี้รับผิดชอบเพียงแค่การ negotiate (การเจรจาต่อรอง) กับชาวบ้าน โดยไม่ได้ทาให้
อะไรดีขึ้นเลย สิ่งที่ทาเพียงแต่ breakdown อารมณ์ชาวบ้านลงเพื่อจะได้ยุติการร้องเรียนและไม่ทาให้เขาเสีย
ชื่อเสียง แต่ในระยะยาวจะไม่มีอะไรดีขึ้น สภาพจิตใจและสุขภาพของคนมีแต่แย่ลง”
4. ระดับหน่วยงานราชการส่วนกลางและภูมิภาค
ในส่วนนี้เป็นการประมวลข้อมูลจากเสียงสะท้อนของชุมชนและข้อมูลเชิงเอกสารบางส่วน รวมถึงการ
พูดคุยสอบถามความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยเน้นหนักไปที่หน่วยงาน
ด้านสาธารณสุขและสุขภาพที่มาจากส่วนกลาง 2 แห่งคือ กองระบาดวิทยา สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และส่วนภูมิภาค 3 แห่งคือ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลระดับศูนย์ของ
จังหวัด คือโรงพยาบาลระยอง และโรงพยาบาลระดับชุมชนคือ โรงพยาบาลมาบตาพุด นอกจากนี้ได้พูดคุยกับ
หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมจากส่วนกลาง 1 แห่งคือ สานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
(สผ.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ปัจจุบันคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ก่อนที่จะกล่าวถึงวิธีการรับมือและการจัดการปัญหาของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนั้นควรได้ทาความ
เข้าใจกับภาวะโดยรวมที่เจ้าหน้าที่ของรัฐประสบอยู่ ภาวะดังกล่าวที่เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงขั้นการ
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ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างเป็นทั้งตัวกาหนดและอุปสรรคใหญ่ในการทางานรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งพอจะ
สรุปได้ดังนี้
1. การทุ่มเทให้กับโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกที่เป็นนโยบายสาคัญสุดของประเทศในการ
กระตุ้นการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจ ทาให้โครงสร้างอานาจและการตัดสินใจระดับนโยบายในเรื่องต่าง ๆ
ของพื้นที่นี้แตกต่างจากที่อื่น นั่นคือ คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานเป็นผู้กุมการตัดสินใจและการดาเนินนโยบาย ภาวะที่เกิดขึ้นส่งผลสาคัญทาให้ข้าราชการฝ่ายบริหาร
ระดับสูงของจังหวัด หรือแม้แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีอานาจหน้าที่สั่งการในหลาย ๆ เรื่องที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของ
ตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเรื่องเหล่านั้นเกี่ยวข้องหรืออาจกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่นี้ ในด้าน
สาธารณสุขและการดูแลสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่นี่ก็เช่นกัน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารระดับจังหวัดที่กากับดูแลด้านนี้โดยตรงก็ไม่สามารถสั่งการใน
หลายเรื่องได้
2. ความแข็งแกร่งของนโยบายส่งเสริมการลงทุน ทาให้มีการปกป้องการลงทุนและระแวดระวังไปถึง
ภาพลักษณ์ต่าง ๆ ที่อาจกระทบเสียหายต่อการลงทุนด้วย ภาวะนี้ กอปรกับการให้น้าหนักและความสาคัญแก่
นโยบายแต่ละด้านไม่เท่ากัน ทาให้รัฐบาลไม่มีนโยบายที่ชัดเจนและต่อเนื่องในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน
ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง แม้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในขั้นรุนแรงก็ตาม หน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคจึงไม่ได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ที่จะช่วยเอื้อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน อาทิเช่น ด้าน
งบประมาณ การพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาชีพ เทคโนโลยีที่จาเป็น และทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ การ
ดาเนินโครงการพิเศษด้านสุขภาพ เช่น การติดตามเฝ้าระวังสุขภาพจากผลกระทบของอุตสาหกรรมและการ
ศึกษาวิจัยอย่างจริงจังถึงความเสี่ยง ของการเป็นโรคมะเร็งที่สัมพันธ์กับปัญหามลพิษในพื้นที่นี้ก็ไม่สามารถทาได้
เช่นกัน
3. ความใหญ่โตของขนาดการลงทุนและนักลงทุนทั้งทุนต่างชาติและทุนท้องถิ่นที่ต่างทรงอิทธิพลไปใน
แบบที่ต่างกัน ประกอบกับผลกระทบต่อเนื่องในเชิงผลประโยชน์จากการลงทุน สร้างความลาบากใจแก่ข้าราชการ
ในการทางานอย่างยิ่ง การจะยืนยันหรือชี้ชัดว่าโรงงานใดเป็นแหล่งกาเนิดมลพิษหรือเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพไม่สามารถทาได้ง่าย ๆ หรือทาไม่ได้เลยในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากกลัวการตอบโต้กลับจากฝ่ายโรงงาน
เช่น การกดดันที่อาจทาให้ข้าราชการถูกสั่งย้าย การฟ้องกลับหากข้อมูลไม่เพียงพอหรือฝ่ายเจ้าหน้าที่ผิดพลาด
ขึ้นมา เนื่องจากโรงงานแต่ละแห่งในพื้นที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่ทั้งสิ้น หากสั่งหยุดงานเพียงวันเดียว โรงงานจะ
เสียหายมากเป็นสิบล้านบาทต่อวัน และอาจทาให้คนงานตกงานด้วย นอกจากนี้อิทธิพลของโรงงานยังผลต่อการ
ทางานของบุคลากรทางการแพทย์ด้วย เช่น มีการจ่ายเงินเดือนประจาแก่แพทย์ประจาโรงพยาบาลของรัฐ
4. การเข้าไม่ถึงข้อมูล การขาดข้อมูล การไม่มีระบบข้อมูลที่ดีพอ ก็เป็นภาวะที่เป็นปัญหาพื้นฐานอย่าง
หนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการทางานของข้าราชการ เช่น การไม่สามารถได้ข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นจากฝ่ายนิคม
อุตสาหกรรม ความแตกต่างของฐานข้อมูลด้านสถิติประชากรของแต่ละหน่วยงาน เช่น ของสานักงานทะเบียน
ราษฎร์และของ สศช. เป็นต้น รวมถึงการไม่มีระบบข้อมูลที่ดีภายในหน่วยงานสาธาร ณสุขเองอันเนื่องมาจากที่
ผ่านมาไม่มีการวางระบบการรายงานข้อมูลการตรวจรักษาผู้ป่วย การติดตามผลและการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ
ใช้เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น
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5. การไม่ได้รับความร่วมมือในการตรวจเช็คสุขภาพของชุมชนและจากโรงงาน การนัดหมายหรือเกณฑ์
ชาวบ้านเพื่อมารับการตรวจสุขภาพหรือเก็บข้อมูลทาได้ลาบาก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกล่าวว่าสาเหตุหนึ่งที่ทาให้
ชาวบ้านไม่ค่อยให้ความร่วมมืออาจเป็นเพราะ เมื่อเก็บข้อมูลเสร็จแล้วเรื่องก็เงียบไป ไม่มีการเชิญชาวบ้านมาร่วม
ประชุมและไม่มีการส่งผลตอบกลับไปให้พวกเขา รวมทั้งอาจเห็นว่าไม่มีการแก้ไขปัญหาอะไรให้ดีขึ้นมา ชาวบ้าน
จึงหมดหวังเพราะรู้สึกว่าพึ่งหน่วยงานรัฐไม่ได้ ในส่วนของโรงงาน พบว่าบางโรงงานไม่ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจเลือดคนงาน ทาให้ไม่สามารถติดตามศึกษาผลกระทบทางสุขภาพในกลุ่มคนงานได้
ภาวะต่าง ๆ ดังกล่าวมีผลสาคัญที่ทาให้การรับมือและการจัดการปัญหาของหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะ
ในส่วนภูมิภาค อยู่ในลักษณะของการตั้งรับปัญหาและพยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะบางส่วนเท่าที่จะทา
ได้เท่านั้น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันประจา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง แพทย์ประจา
โรงพยาบาลระยองและโรงพยาบาลมาบตาพุดต่างเห็นเหมือนกันว่า เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทุกคนทางานเต็มที่แต่
ศักยภาพที่มีอยู่ยังสูงไม่เพียงพอที่จะรองรับขนาดและระดับปัญหาที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมในมาบตาพุดได้ ทั้งใน
แง่ความรู้ความเชี่ยวชาญ ขีดความสามารถ กาลังบุคลากร และขนาดของสถานพยาบาล
ปัญหาด้านบุคลากรและความเชี่ยวชาญที่เห็นชัดเจนคือ การขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวช
ศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาจาเป็นสาหรับการรับมือและป้องกันปัญหาโรคและพิษภัยจากอุตสาหกรรมโดยตรง ระยะเวลา
ที่ผ่านมาจนถึงช่วงที่มีการศึกษาวิจัยนั้น ปรากฏว่าที่จังหวัดระยองมี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์เพียง
คนเดียวและประจาอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านฉาง ส่วนแพทย์อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลมาบ
ตาพุด รวมถึงแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนดัง ๆ ที่อยู่ในระยองต่างมีความรู้ด้านนี้โดยผ่านการอบรมหลักสูตรระยะ
สั้น (3 เดือน) ด้านอาชีวอนามัยของกรมการแพทย์ทั้งสิ้น สาหรับพยาบาลก็ผ่านการอบรมอาชีวอนามัยแบบ
หลักสูตรระยะสั้น (3 เดือน) เช่นกัน ซึ่งเมื่อเทียบกับลักษณะของปัญหามลพิษและระดับความรุนแรงของปัญหาที่
เกิดขึ้น ความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรเหล่านี้จึงไม่เพียงพอ
ในแง่ของสถานพยาบาลที่จะรองรับผู้ป่วยด้านนี้ก็ ขาดแคลนเช่นกัน รัฐบาลเคยมีนโยบายที่จะจัดให้
โรงพยาบาลมาบตาพุดเป็นโรงพยาบาล ด้านอาชีวเวชศาสตร์โดยตรง ตามมติของ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติเรื่องแผนปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ในการประชุมครั้งที่ 8/2541 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2541 และได้รับรองรายงานการประชุมฯ เรื่องนี้ในการประชุม
ครั้งต่อมาคือ ครั้ง ที่ 9/2541 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2541 คือให้มีการปรับปรุงมาตรการส่งเสริมให้โรงพยาบาลมาบ
ตาพุดเป็นโรงพยาบาลด้านอาชีวเวชศาสตร์ ให้สามารถตรวจรักษาโรคจากสารเคมีและอุบัติเหตุจากการทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ (หนังสือราชการที่ วว 0802/15385 จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติถึงปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ลงวันที่ 6 พ.ย.41)
ทว่ามติดังกล่าวคงยังไม่มีผลในเชิงปฏิบัติแม้จนปัจจุบัน (2544) โรงพยาบาลมาบตาพุดยังคงมีฐานะเป็น
เพียงโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ผู้อานวยการโรงพยาบาลมาบตาพุดกล่าวว่า โรงพยาบาลแห่งนี้มีเครื่องมือ
ด้านอาชีวอนามัยนิดหน่อย ซึ่งช่วยอะไรยังไม่ได้ รัฐยังไม่ได้สนับสนุนด้านงบประมาณ ความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ทรัพยากรอะไรเลยตั้งแต่มีนโยบายนี้ออกมา สิ่งที่มีอยู่ในโรงพยาบาลเป็นการแสวงหามาเอง ขณะที่ศูนย์อาชีวอ
นามัยมาบตาพุด ซึ่งเป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนงานด้านอาชีวอนามัยในนิคมอุตสาหกรรมก็ไม่สามารถ
ให้บริการด้านนี้ได้จริง แม้จะมีเครื่องมือทันสมัยมากกว่าโรงพยาบาลมาบตาพุดมาก แต่ก็มีเพียงสถานที่และชื่อที่
บ่งบอกงานของตัวเอง ยังไม่มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญมาทาหน้าที่เช่นกัน
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เมื่อภาวะเป็นอย่างนี้ โรงพยาบาลของรัฐที่มีอยู่ในระยองจึงไม่สามารถทางานเฝ้าระวังสุขภาพและติดตาม
อย่างต่อเนื่องหรือทางานเชิงป้องกันอื่น ๆ ที่เป็นงานเชิงรุกได้เลย ศักยภาพที่มีอยู่สามารถทาได้เพียงขั้นของการ
ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับเทศบาลหรือนิคมอุตสาหกรรมเพื่อตรวจรักษา
โรคทั่วไปแก่ชุมชนต่าง ๆ และอาจรวมถึงบางโครงการที่เกี่ยวข้องกับโรงงานบ้าง อย่างเช่น การให้คาปรึกษาด้าน
สุขภาพจิตแก่พนักงานโรงงาน โดยเฉพาะปัญหาความเครียดจากการทางาน และการเฝ้าระวังยาเสพติดในโรงงาน
เช่น การตรวจเช็คเรื่องการเสพยาบ้าในโรงงาน เป็นต้น ในขณะที่โรงงานขนาดใหญ่ภายในนิคมฯ มักหันไปใช้
บริการโรงพยาบาลเอกชนที่มีภาพลักษณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยกว่า โดยไม่ต้องคานึงว่าต้องเป็น
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือไม่ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติภัยรุนแรงขึ้น เช่น กรณี ก๊าซฟอสจีนรั่ว 5
และมี ชาวบ้านเจ็บป่วย จากการสัมผัสและสูดดมก๊าซพิษเข้าไปพร้อมกันในคราวเดียว หลายร้อย คน ทาให้
โรงพยาบาลมาบตาพุดที่อยู่ใกล้ที่สุดรวมถึงโรงพยาบาลอื่น ๆ ไม่อยู่ในภาวะที่จะรับมือกับปัญหาได้เลย
ภายใต้การตั้งรับปัญหา ที่เป็นอยู่ ยังพบว่า ในขั้นของการปฏิบัติงานหน่วยงานแต่ละส่วนยังการขาดการ
ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ มีการทางานซ้าซ้อนกันหรือต่างคนต่างทา และขาดความจริงจังในการทางาน ซึ่ง
ล้วนส่งผลให้การจัดการปัญหาไม่มีประสิทธิภาพรวมทั้งตามปัญหาไม่ทัน ตัวอย่างเช่น ปัญหาเรื่องการเก็บตัวอย่าง
อากาศ ซึ่งในทางเทคนิคทาได้ยากมาก เนื่องจากเมื่อมลสารหรือสารเคมีระบายสู่อากาศแล้วจะมีการผสมหรือทา
ปฏิกริยาและอาจกลายเป็นมลพิษตัวใหม่ก็ได้ ผู้เชี่ยวชาญจากกองระบาดวิทยากล่าวว่า การเก็บตัวอย่างอากาศ
จึงควรทาอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุและต้องมีการเฝ้าติดตามอยู่เสมอ ซึ่งการทาตรงนี้จะให้ได้ผลดีควรต้องให้
หน่วยงานท้องถิ่นทา แต่ก็ทาไม่ได้เนื่องจากติดขัดเหตุผลหลายด้านทั้งงบประมาณ ความพร้อม และอื่น ๆ ทาให้
หลายครั้งที่มีการเก็บตัวอย่างแล้วแต่เมื่อมีการทดสอบทางห้องแล็บแล้วไม่เจอมลสารหรือตรวจเจอน้อยมาก
อย่างไรก็ดี การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นั้น แม้หลายครั้งจะพบว่าผลการตรวจสอบออกมาในลักษณะ
ตรงกันข้ามกับปัญหาที่เกิดขึ้น เช่นตรวจไม่พบมลพิษ หรือค่าที่ตรวจพบนั้นต่ากว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้มาก
ทาให้ไม่มีการดาเนินการทั้งจากฝ่ายราชการและฝ่ายโรงงานในการแก้ไขปัญหา ผู้เชี่ยวชาญคนเดียวกันนั้นก็มี
ความเห็นว่า ค่าที่ตรวจพบก็เรื่องหนึ่งแต่เมื่อมีการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีปัญหากลิ่นเหม็นหรือมีชาวบ้าน
เจ็บป่วยขึ้น ภาวะของปัญหาเพียงเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอที่ จะต้องมีการเร่งดาเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในพื้นที่นี้ ซึ่งทราบกันดีอยู่ว่ามีความเสี่ยงสูงในเรื่องมลพิษ
5. ระดับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงในพื้นที่คือ สานักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด อย่างไรก็ดี
หากมองในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงกับ
บทบาทและอานาจหน้าที่ของเทศบาลจะพบว่า เทศบาลไม่มีอานาจแทบจะโดยสิ้นเชิงในการกาหนดแนวทางการ
พัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่มาบตาพุดเลย ทั้งนี้รวมไปถึงไม่มีอานาจอนุมัติเรื่องการตั้งโรงงานใน
พื้นที่นี้ การจัดเก็บและการจะได้รับประโยชน์จากภาษีต่าง ๆ ของการลงทุนอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม
ยกเว้นแต่จะเฉพาะโรงงานประภท 1 – 3 ที่อยู่นอกเขตการดูแลของนิคมอุตสาหกรรม แม้แต่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
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ทางเทศบาลก็ระบุไว้ชัดในเอกสารแนะนาตนเองว่าการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นี้อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (เอกสารแนะนาเทศบาลเมืองมาบตาพุด, ไม่ระบุ)
บทบาทหน้าที่หลักของเทศบาลเมืองมาบตาพุดจึงจากัดอยู่ที่เรื่องของการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและ
น้าเสียจากชุมชนและย่านพาณิชยกรรม การดูแลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การดูแลเรื่องสาธารณูปโภคและ
อุปโภคพื้นฐานของชุมชนเมือง และการร่วมมือกับโรงพยาบาลของรัฐในการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการ
ชุมชน
อย่างไรก็ดี ทางเทศบาลฯ ได้พยายามสร้างบทบาทของตนในการเข้ามาแก้ปัญหาผลกระทบของชุมชน
จากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มาบตาพุด รวมถึงความพยายามที่จะจัดหาน้าประปาบริการแก่ชุมชนในพื้นที่นี้ ซึ่งมี
ถึง 20 กว่าชุมชนที่ยังไม่มีน้าประปาใช้ ขณะที่น้าฝนก็ใช้ไม่ได้และแหล่งน้าใต้ดินหรือน้าบ่อตื้นที่ชาวบ้านเคยใช้เป็น
ประจาก็ปนเปื้อนมลพิษจนไม่สามารถใช้ดื่มกินได้เหมือนอดีต และมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้มีการประกันภัยหมู่แก่
ชุมชนในเขตเทศบาล แต่นโยบายเหล่านี้ไม่สามารถผลักดันได้สาเร็จเนื่องจากมีความขัดแย้งทางการเมืองและเชิง
ผลประโยชน์ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาของเทศบาล
6. ระดับการนิคมอุตสาหกรรม
การควบคุมดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมและการดาเนินงานของโรงงานต่าง ๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุดอยู่ในอานาจหน้าที่ของ สานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่อยู่ภายใต้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (กนอ.) ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม กนอ. มีหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมการลงทุนของ ผู้ประกอบการ
ต่าง ๆ ในพื้นที่นิคม อุตสาหกรรมทุกแห่ง รวมถึง มีหน้าที่อีกด้านหนึ่งคือ การ ควบคุม การดาเนินงานของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย รวมทั้งการดาเนินงานที่เกี่ยวกับการ
สาธารณสุขหรือที่กระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งอานาจหน้าที่เหล่านี้ของ กนอ. บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะหน่วยงานที่ทาให้ กนอ.
มีความอิสระในการควบคุมดูแลผู้ประกอบการทั้งด้านการส่งเสริมการลงทุนและการควบคุมเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ แยก
ขาดจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) และหน่วยงานราชการอื่น ๆ
ภายใต้ บทบาทหน้าที่ที่ขัดแย้งกันเองนี้ ผู้แทนจาก สผ. เห็นว่านี่เป็นสาเหตุที่ทาให้ การทางานของ กนอ.
ขาดระบบการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ที่ดี โดยทั่วไป กนอ. เลือกเข้าข้างผู้ประกอบกา รและ
หลีกเลี่ยงที่จะใช้มาตรการรุนแรงในการจัดการปัญหากับฝ่ายผู้ประกอบการที่กระทาผิด เนื่องจากตนเองเป็นฝ่าย
ไปเชื้อเชิญให้เขามาลงทุน ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ให้ความสาคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดี ไม่รู้จักชุมชน ไม่รู้ว่า
ชุมชนมีปัญหาอะไรบ้าง รวมถึงเมื่อมีการร้องเรียนจากชุมชนก็ไม่เชื่อชุมชนด้วย
ลักษณะดังกล่าวทาให้นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดที่ผ่านมา ๆ มาถูกมองว่าเป็นแดนสนธยาที่ไม่มีหน่วยงานรัฐอื่น ๆ สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้
รวมทั้งชุมชนก็ไม่เคยมีโอกาสรับรู้การดาเนินงานใด ๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรม
ปัญหามลพิษในพื้นที่นี้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หลายปี หรืออาจกล่าวได้ว่าชุมชนบริเวณมาบตาพุดเริ่ม
เดือดร้อนนับตั้งแต่ที่มีงานก่อสร้างเริ่มทยอยเกิดขึ้นอย่างขนานใหญ่และต่อเนื่อง จนกระทั่งปัญหามลพิษเริ่ม
สาแดงตัวเองออกมาชัดเจนขึ้นในปี พ.ศ.2539 การร้องเรียนของชุมชนและโรงเรียนได้พุ่งเป้าหมายไปที่การนิคมฯ
มาบตาพุดเป็นลาดับแรกในฐานะผู้ควบคุมดูแลผู้ประกอบการ ทว่าชุมชนมีความรู้สึกว่าตัวนิคมอุตสาหกรรมและ
ผู้ประกอบการคือฝ่ายเดียวกัน วิธีปฏิบัติและการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นก็ไม่แตกต่างกัน หากมีความต่างอยู่บ้างก็
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คือ ฝ่ายนิคมฯ คือผู้ช่วยปกป้องและปัดความรับผิดชอบให้แก่ผู้ประกอบการเสียเอง นอกจากจะบ่ายเบี่ยงการรับ
ผิดแล้ว ยังเรียกร้องการพิสูจน์จากฝ่ายผู้ร้องเรียน หากเลี่ยงไม่พ้นก็พยายามทาให้เรื่องราวปัญหาที่เกิดขึ้นไม่รุนแรง
เช่นที่ชาวบ้านรู้สึกหรือวิตกหวาดกลัว โดยไม่ได้ใส่ใจแก้ปัญหาให้ดีขึ้น
ดังนั้นการตั้งคณะทางานเฉพาะกิจ 4 หน่วยงานขึ้นมาจึงไม่เพียงเป็นการลดบทบาทและอานาจของ กนอ .
ในการ ตรวจสอบโรงงานและดูแลเรื่อง สิ่งแวดล้อมที่มาบตาพุดเป็นครั้งแรก แต่ยังเป็นการเพิ่มบทบาทหน่วย
ราชการอื่นให้สามารถเข้าไปถ่วงดุลและมีบทบาทร่วมแก้ไขปัญหามากขึ้นด้วย โดย กระทรวงอุตสาหกรรมมอบ
อานาจให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็น ผู้ตรวจสอบโรงงาน รวมถึงมีอานาจสั่งปิดและสั่งระงับใบอนุญาตของ
ผู้ประกอบการที่ทาผิด ขณะที่กรมควบคุมมลพิษสามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างมาตรวจและให้คาแนะนาในการแก้ไข
ปัญหา ส่วนสานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม คอยทางานสนับสนุนและ เข้าไปตรวจสอบก ระบวนการผลิต
และวัตถุดิบที่ใช้ ของแต่ ละโรงงานว่าปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ระบุไว้ในรายงา นการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
หรือไม่ ระยะแรกที่ปัญหารุนแรงคณะทางานมีการประชุมกันสัปดาห์ละครั้ง และเปลี่ยนมาเป็นสองสัปดาห์ต่อครั้ง
เมื่อปัญหาทุเลาลงจึงกลายเป็นประชุมเดือนละครั้ง
อย่างไรก็ดีขณะที่การนิคมฯ มาบตาพุดถูกโจมตีว่าเข้าข้างผู้ประกอบการนั้น ในส่วนของเจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติงานของการนิคมฯ ที่จาเป็นต้องปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาและนโยบายของรัฐ มีความลาบากใจใน
การทางานหลายอย่าง นับตั้งแต่เรื่องกาลังคนที่มีจากัดอย่างยิ่งในการรับมือกับภารกิจการตรวจสอบโรงงานขนาด
ใหญ่หลายสิบโรง ซึ่งปัจจุบันงานฝ่ายนี้มีกาลังคนเพียงไม่กี่คนจากจานวนพนักงานและลูกจ้างทั้งหมดของการนิคม
ฯ มาบตาพุดที่มีอยู่ประมาณ 48 คน เรื่องอิทธิพลอันใหญ่โตของฝ่ายผู้ประกอบการทั้งหลายที่เจ้าหน้าที่บอกเล่าว่า
เพียงเห็นชื่อในใบจดทะเบียนหุ้นก็ชวนสะดุ้ง การจะเข้าไปตรวจสอบหรือเอาผิดเมื่อตรวจพบความผิดจึงเป็นเรื่อง
ลาบากใจเช่นกัน มินับว่าบางครั้งความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ยังยากที่จะจับได้ไล่ทันฝ่ายผู้ประกอบการ ที่มี
ผู้เชี่ยวชาญอยู่จานวนมาก หากพลาดไปอาจหมายถึงการฟ้องกลับจากฝ่ายผู้ประกอบการด้วย ความลาบากใจอีก
ประการหนึ่งคือ การปะทะกับชุมชน เจ้าหน้าที่การนิคมฯ กลายเป็นด่านแรกของการรับเรื่องร้องเรียน การด่าว่า
โจมตี และประท้วงจากชุมชน โดยเฉพาะเมื่อเวลาลงพื้นที่และต้องเผชิญหน้ากับความอึดอัดคับแค้นใจของ
ชาวบ้าน ท่ามกลางปัญหาและภาวะที่เป็นอยู่ เจ้าหน้าที่ของการนิคมฯ จึงพยายามเลี่ยงหรือไม่สามารถใช้กฎหมาย
มาดาเนินการกับผู้ประกอบการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการตรวจสอบมลพิษอากาศซึ่งในทางเทคนิควิชาการ
เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ยาก แต่หันมาใช้แนววิธีทางรัฐศาสตร์มากกว่า เช่น การโน้มน้าวและสร้างความร่วมมือกับฝ่าย
สถานประกอบการเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน
ปัจจุบันสานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได้พยายามปรับปรุงมาตรการเชิงรับมือและการป้องกัน
ปัญหา โดย พยายาม จัดทาแผนงานร่วมกับทางจังหวัดและกลุ่มผู้ประกอบการจานวนหนึ่ง (สาเนาเอกสารจาก
สานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, ไม่ระบุ) เช่น
 การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมงขึ้นและจัดเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ผลัดละ 2 คนเพื่อรับแจ้งเหตุและ
ดาเนินการตรวจสอบหาสาเหตุ และการติดตามข้อมูลความปลอดภัย เช่น การซ้อมแผนฉุกเฉิน การหยุดเดินเครื่อง
เพื่อซ่อมบารุงประจาปี (shutdown) และการจัดเก็บสารเคมี
 การป้องกัน เช่น ให้มีการตรวจรายงานการประเมินความเสี่ยง risk assessment ที่โรงงานต้องทา

92

การประเมินความเสี่ยงและต้องจัดทารายงานอีไอเอ ตามประกาศของ กรอ. ที่ 3/2542, มีการติดตามการซ้อมแผน
ฉุกเฉินของโรงงานเพื่อความมั่นใจว่าแต่ละโรงงานมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา และมีการรวบรวมข้อมูลและเตรียม
อุปกรณ์เพื่อความพร้อมในการระงับอุบัติภัย
 การตอบโต้ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ระดับแรกคือ เมื่อเกิดอุบัติภัยขึ้น โรงงานสามารถระงับเหตุได้
เอง, ระดับสอง เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ จะต้องขอความช่วยเหลือจากสานักงาน
การนิคมฯ มาบตาพุดและหน่วยงานอื่น และระดับสามคือ กรณีที่ทางนิคมฯ ไม่สามารถควบคุมได้ การจัดการ
ปัญหาจะอยู่ในการควบคุมและสั่งการโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดและจะมีการจัดตั้ง
“ศูนย์อานวยการร่วม
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน” ขึ้นควบคุมและแก้ไขสถานการณ์ ซึ่งจะเป็นการประสานความร่วมมือของหลายฝ่ายเข้ามา
เพื่อรับมือกับปัญหาฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
 การศึกษาวิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
หลังจากเกิดปัญหามลพิษรุนแรงขึ้น ทาให้มีการริเริ่มการศึกษาวิจัยขึ้นหลายโครงการเกี่ยวกับปัญหา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง โครงการ
เหล่านี้เป็นความร่วมมือของ กนอ. และหน่วยงานราชการทั้งส่วนท้องถิ่นและส่วนกลาง อาทิเช่น
1. โครงการศึกษาศักยภาพการรองรับมลพิษทางอากาศ (carrying capacity) เพื่อ ศึกษาว่า
บรรยากาศของพื้นที่มาบตาพุดยังสามารถรองรับมลพิษอากาศได้อีกหรือไม่ เหตุผลที่นามาสู่การศึกษานี้เนื่องจาก
รายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของ สผ. กล่าวว่ามลสารในบรรยากาศพื้นที่มาบตาพุดสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ซึ่งแตกต่างจากค่าตรวจวัดความจริงของกรมควบคุมมลพิษและ กนอ. ที่ระบุว่ายังมีค่าเข้มข้นน้อยมาก ดังนั้น
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงมีมติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดาเนินการให้มีการศึกษาศักยภาพรองรับ
มลสารของพื้นที่นี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ทางกนอ. และผู้ประกอบการ 91 โรงงาน ได้ระดมทุน
จานวน 20 ล้านบาท โดยกนอ. สมทบทุน 5 ล้านบาท ให้เวลาศึกษา 15 เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2544 – ธันวาคม
2545 อย่างไรก็ดี มลสารที่ศึกษาภายใต้โครงการนี้มี เพียง 3 ตัวคือ ออกไซด์ของไนโตรเจน ออกไซด์ของซัลเฟอร์
และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (NOx, SOx, PM10) (มติชน 25/8/44) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ต้องการใช้ผลการศึกษานี้เป็นแนวทางกาหนดการขยายตัวของโรงงานในพื้นที่นี้ต่อไป
2. โครงการป้องกันและควบคุมปัญหามลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมในประเทศไทย ร่วมกับ
กรอ. ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการจาก GTZ6
3. การจัดสร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 กนอ. มาบตาพุดส่งเสริมให้โรงงานใน
Complex เข้าสู่ระบบ ISO ขณะนี้มีโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 แล้วปริมาณร้อยละ 60
4. โครงการนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศน์ หรือ Eco Industrial Estate เป็นโครงการความร่วม
มือกับกลุ่มผู้ผลิตที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ร่วมกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและยกระดับความสาเร็จทาง
ธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
 การศึกษาวิจัยและดาเนินโครงการเกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพ ประกอบด้วยโครงการสาคัญ คือ
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1. การศึกษาผลกระทบทางระบาดวิทยาของไอระเหยสารเคมีต่อสุขภาพของพนักงาน เป็นการเก็บ
ตัวอย่างอากาศในที่ทางาน เพื่อตรวจวัด Benzene, Toluene, และ Xylene พร้อมกับเก็บตัวอย่างปัสสาวะหาสาร
ตกค้าง ซึ่งเป็นการดาเนินงานร่วมกันระหว่างสานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองและศูนย์อาชีวอนามัยมาบตาพุด
2. การศึกษาผลกระทบของสารเคมีด้าน VOC (Volatile Organic Compound) ในอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมีต่อสุขภาพอนามัยของคนงานและชุมชนในเขตนิคมฯ เพื่อหาความสัมพันธ์ของระดับ VOC ที่ได้รับกับการ
เปลี่ยนแปลงในร่างกายด้านการทางานของตับ ไต ระบบทางเดินหายใจ และระดับโมเลกุล รับผิดชอบโดย
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
3. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและวิเคราะห์ความเสี่ยงจากพิษของวัตถุอันตรายของชุมชน ดาเนิน
งานโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
และเทศบาลเมืองมาบตาพุด งบประมาณ 400,000 บาท7
4. โครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังกลิ่นจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ดาเนินงานโดยสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดระยอง โรงพยาบาลบ้านฉาง และโรงพยาบาลระยอง ระยะเวลาดาเนินการระหว่าง มีนาคม
2542-กุมภาพันธ์ 2543 งบประมาณ 290,200 บาท
5. โครงการศึกษาการประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของประชาชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สนับสนุนโดย กนอ . รับผิดชอบและดาเนินงานโดยศูนย์อาชีวอนามัยมาบตาพุด
จังหวัดระยอง กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ระยะเวลาศึกษา 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 30 เมษายน พ.ศ. 2543 รวม 6 เดือน งบประมาณรวม 500,000 บาท
6. โครงการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยรอบการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จากมลพิษสิ่งแวดล้อม ดาเนินการโดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลบ้าน
ฉาง และโรงพยาบาลมาบตาพุด รับผิดชอบโดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ระยะเวลาดาเนินการ
1
ตุลาคม พ.ศ. 2542 - 31 กันยายน พ.ศ. 2543 งบประมาณ 808,920 บาท โดยการสนับสนุนของ กนอ.
7. โครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านระบาดวิทยาของไอระเหยสารเคมีต่อชุมชน
ตาบลมาบตาพุด รับผิดชอบโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ระยะเวลาดาเนินการจากตุลาคม พ.ศ. 2543 กันยายน พ.ศ. 2544 งบประมาณ 2 ล้านบาท สนับสนุนโดย กนอ.
8. โครงการเฝ้าระวังการเกิดโรคมะเร็งที่จังหวัดระยอง ดาเนินการโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่ง
แบ่งเป็นโครงการศึกษาวิจัยย่อย 2 โครงการ คือ 1) โครงการเฝ้าระวังการเกิดโรคมะเร็งในคนทางานที่นิคมฯ มาบ
ตาพุดและชุมชนใกล้เคียง โดยการเก็บตัวอย่างเลือดตรวจ DNA เพื่อหา Biomarkers ที่เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงของ
การเกิดโรค และ 2) โครงการศึกษาอุบัติการของโรคมะเร็งในจังหวัดระยองและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปี พ.ศ.
2540 - 2542 มีระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2543 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากงบเงินบารุงของ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (สาเนาหนังสือราชการ ที่ สธ. 0319/661 จากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถึง
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ลงวันที่ 6 มีนาคม 2545)
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7. ระดับรัฐบาล
ดังที่กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วว่า ขนาดและระดับความรุนแรงของปัญหาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มาบ
ตาพุดใหญ่เกินอานาจหน้าที่ของหน่วยงานราชการท้องถิ่น การจัดการปัญหา โดยเฉพาะเมื่อต้องตัดสินใจดาเนิน
มาตรการจาเป็นเกือบทั้งหมดจึงขึ้นอยู่กับหน่วยงานรัฐบาลส่วนกลาง ตั้งแต่ระดับกระทรวง ไปจนถึงคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี
จากการสอบถามและพูดคุยกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ สามารถประมวลปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดการ
ปัญหาของพื้นที่มาบตาพุดได้ ดังนี้
1. ความผิดพลาดของนโยบายและการวางแผนต่อเนื่องเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและผล
กระทบที่จะเกิดตามมา
ผู้แทนหอการค้าจังหวัดระยองชี้ว่า รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาพื้นที่ มาบตาพุด ให้เป็น เขตอุตสาหกรรม
หนักขนาดใหญ่ที่ทันสมัยก้าวหน้า อุตสาหกรรมที่ลงทุนในพื้นที่มาบตาพุดล้วนเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ใช้
เทคโนโลยีสูง และก่อมลพิษมาก แต่กลับไม่มีการเตรียมการด้านต่าง ๆ พร้อมกับการลงทุนที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ที่จังหวัดระยองไม่มีหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ตั้งอยู่เลย หน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องหลัก ๆ ในพื้นที่เป็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงสาธารณสุข แต่ทั้งสองฝ่ายต่างก็
บอกว่า ไม่มีงบประมาณที่จะเข้ามาดูแลเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ขณะเดียวกันด้านการศึกษา ผู้แทนหอการค้าฯ ก็เห็นว่า รัฐบาลไม่ได้ส่งเสริมและจัดสรรงบประมาณให้มี
การขยายตัวของการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมที่ระยองล้วนเป็น
อุตสาหกรรมไฮเทคเกือบทั้งนั้น และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็มีการกาหนดให้จังหวัดระยองเป็น
ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางด้านอุตสาหกรรม แต่ที่นี่กลับไม่มีสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะด้าน
เทคโนโลยี ที่จะช่วยผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมารองรับการพัฒนา หรือการผลิตนักวิชาการที่จะช่วย
สนับสนุนช่วยเหลือข้อมูลวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในด้านสังคมก็ควรมีการพัฒนาควบคุมกันอย่างเป็น
ระบบ คือมีการขยายสาธารณูปโภคให้ถึงชุมชน ต้องนาเงินภาษีที่เก็บจากผู้ประกอบการมาบารุงท้องถิ่น การดูแล
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งอาจต้องมีการจ่ายเงินชดเชยหรืออุดหนุนการศึกษาของคนท้องถิ่น รวมไปถึงการ
ดูแลภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วย
นอกจากนี้รัฐควรต้องมีขอบเขตการพัฒนาที่ชัดเจน ผู้ประกอบการ ท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยว รายหนึ่ง เห็น
ว่า การพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกทั้งระยะที่ 1 และ 2 มีการขยายตัวไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มี
ขอบเขตจากัด ไม่มีกฎกติกาที่แน่นอน ไม่มีการวางผังเมืองที่ชัดเจน ที่ผ่านมารัฐไม่มีการจัดการผังเมืองที่ดีพอ ทา
ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมามากมาย ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาแล้วรัฐก็ควรต้องลงทุนในการแก้ไขปัญหา เช่น หาก
จาเป็นต้องมีการอพยพคนออกจากพื้นที่ รัฐบาลต้องลงทุนเรื่องนี้ คือต้อง จัดหาที่อยู่ใหม่แก่คนในพื้นที่ ที่ต้องย้าย
ออกให้ดีกว่าเดิม และต้องลงทุนด้านสาธารณูปโภคให้ครบครัน แก่คนเหล่านี้ เมื่อย้ายโรงเรียนแล้ว ก็ควรต้องย้าย
ชุมชนและวัดไปด้วยกัน การแก้ปัญหาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารด้วยย้ายโรงเรียน อย่างเดียว แต่ไม่มีการ
ย้ายชาวบ้าน ชาวบ้านก็ยังคงเดือดร้อนเหมือนเดิม หากรัฐบาลยอมลงทุนในเรื่องนี้ ชาวบ้านที่เดือดร้อนจะยอมย้าย
ออกแน่ วิธีการแก้ปัญหาที่รัฐทาไปในเวลานี้เป็นการแก้ที่ปลายเหตุและไม่สามารถทาให้สถานการณ์ดีขึ้นได้
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2. การปกปิดปัญหา-เรียกร้องการพิสูจน์-ลดกระแสความกลัวของชาวบ้าน
แนวปฏิบัตินี้เป็นลักษณะร่วมในการรับมือและจัดการปัญหาของรัฐบาลและกระทรวงที่รับผิดชอบ นั่นคือ
มีการปกปิดปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอันดับแรก หากมีการร้องเรียนจากชาวบ้านจะปฏิเสธไว้ก่อน ไม่เชื่อชาวบ้านง่าย ๆ
และขอให้มีการพิสูจน์ปัญหาก่อนว่าเป็นจริง เนื่องจากรัฐกลัวชาวบ้านและสาธารณชนตื่นกลัว และกลัวเสีย
ภาพพจน์ประเทศ อัน หมายรวมถึง กลัว เสียบรรยากาศการลงทุน เมื่อพิสูจน์ว่ามีปัญหาจริง ก็พยายามลดทอน
ความรุนแรงของปัญหาให้รู้สึกว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง เช่น ให้เหตุผลว่า สารเคมีที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมหรือที่
ระบายออกจากปล่องยังอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน , ปัญหาไม่ได้รุนแรงอย่างที่ชาวบ้านตกใจกลัว รวมไปถึงการสั่ง
ห้ามเจ้าหน้าที่ไม่ให้ข่าวสารสื่อมวลชน ยกเว้นผู้บังคับบัญชาระดับสูงเท่านั้นที่สามารถให้ข่าวได้
3. การแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้า-วิ่งตามปัญหา-แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
เป็นลักษณะร่วมอีกข้อหนึ่ง เมื่อปัญหารุนแรงและขยายการรับรู้สู่สาธารณะมากขึ้น แนวทางการจัดการ
ปัญหาที่รัฐบาลนิยมใช้คือ การตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาติดตามการแก้ไขปัญหา จากนั้นจะเข้าสู่
กระบวนการพิสูจน์ปัญหาอย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนที่จะดาเนินมาตรการแก้ไขปัญหาต่อไป
กรณีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนมาบตาพุดตั้งแต่ปี พ
.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อ
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และมีมติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และกระทรวงอุตสาหกรรม ประสานความ
ร่วมมือในการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน มติดังกล่าวนามาสู่การแต่งตั้งคณะทางานติดตามผลการแก้ไขเหตุเดือดร้อน
ราคาญเรื่องกลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งประกอบด้วย 4 หน่วยงาน ดังกล่าว
แล้วข้างต้น ปัจจุบัน ณ เวลาที่มีการศึกษานี้อยู่ คณะทางานฯ นี้ยังคงทาหน้าที่อยู่และพยายามติดตามการแก้ไข
ปัญหาอย่างต่อเนื่อง
กรณีของพื้นที่มาบตาพุด ผู้แทน สผ. กล่าวว่า มีการจัดเป็นพื้นที่เสี่ยงอันตรายอันดับหนึ่ง (ที่ระยองมี 2
พื้นที่คือ มาบตาพุดและเขตอุตสาหกรรมทีพีไอ) ซึ่งทาง สผ. จะเป็นผู้ทาหน้าที่ตรวจสอบโรงงานเอง ขณะที่พื้นที่
เสี่ยงอันดับสองจะจ้าง Third party หรือบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับ สผ. ไปตรวจโรงงานแทน ด้วยงบประมาณปีละ 3
ล้านบาท โดยจะตรวจโรงงานทุกแห่งตาม รายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ( อีไอเอ) เนื่องจาก
สผ. ฝ่ายตรวจสอบมีกาลังคนน้อยมาก มีเพียงลูกจ้างประมาณ 10 คน ทาให้ไม่สามารถไปตรวจสอบเองได้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เคยมีมติให้กระทรวงสาธารณสุขตั้งงบประมาณ 10 ล้านบาท เพื่อให้
กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังเรื่องสุขภาพอนามัย แต่ปรากฏว่างบประมาณนี้ได้ถูกใช้ไปในการทาวิจัยโดย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งผ่านไป 2 ปีแต่ก็ไม่มีผลอะไรออกมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและ
กระทรวงวิทย าศาสตร์ฯ ต่างเห็นว่าเป็นการใช้งบประมาณในลักษณะเบี้ยหัวแตกที่ไม่สามารถนาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาได้ มีเพียงสถาบันมะเร็งฯ ที่ได้มาศึกษาเบื้องต้นและชี้ว่าพื้นที่นี้มีโอกาสเสี่ยงเกิดโรคมะเร็งสูง
แนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นของส่วนท้องถิ่นหรือส่วนกลาง มีลักษณะการแก้ปัญหาเฉพาะ
จุดเพื่อให้ปัญหาลดความรุนแรงลง และคลี่คลายความโกรธและความไม่พอใจของชาวบ้านเป็นสาคัญ
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4. การศึกษา-วิจัย
รัฐบาลมีความพยายามแก้ปัญหาระยะยาว โดยสนับสนุนให้มีการศึกษา-วิจัยถึงผลกระทบต่าง ๆ จากการ
พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการวางแผนด้านต่างๆ
ตัวอย่างเช่น คณะรัฐมนตรีมีมติตามผลการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
ครั้งที่ กพอ.1/2543 ให้กรมการผังเมืองดาเนินโครงการจัดทาผังภาคและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออก ด้วยงบประมาณ 4.5 ล้านบาทเพื่อประกอบการพิจารณาและการวางแผนของสภาพัฒน์
ก่อนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก รวมถึงพื้นที่มาบตาพุด
ต่อไป ขณะเดียวกันสภาพัฒน์ก็มีโครงการจัดทาแผนปฏิบัติการตามแผนงานเร่งรัดกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ไปสู่ภูมิภาค โดยในแผนนี้มีแผนย่อยคือ แผนปฏิบัติการเร่งรัดการกระจายประชากรไปสู่พื้นที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออกประกอบด้วย สานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ในนามกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ก็ได้รับมอบหมาย
ให้ดาเนินการศึกษาเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่
ชายฝั่งทะเลตะวันออกระยะที่ 2
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเพื่อจัดทาแผนต่าง ๆ เกี่ยวกับพื้นที่นี้อีกมากมายหลายแผน เท่าที่สารวจมา
พบว่า ผู้ศึกษายังไม่พบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลได้-ผลเสียและความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจในมิติต่าง ๆ
ต่อประเทศจากการดาเนินโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด
กล่าวโดยสรุปกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ทาอยู่ เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและแยกส่วนอย่างยิ่ง
ทั้งนี้เพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ให้ดีขึ้นเท่านั้น ซึ่งในกรณีของมาบตาพุดคือ ปัญหากลิ่น
เหม็นที่รุนแรงจนทาให้ชาวบ้านทนอยู่เกือบไม่ได้และเด็กนักเรียนเจ็บป่วยจานวนมาก ข้อนี้เห็นได้ชัดเจนจากคาสั่ง
แต่งตั้งและภาระหน้าที่ของคณะทางานร่วมจาก 4 หน่วยงาน ในชื่อว่า “คณะทางานติดตามผลการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนราคาญเรื่องกลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ” คาสั่งแต่งตั้งมีขึ้นเมื่อรัฐบาล
เห็นว่าสถานการณ์ไม่ดีนักและมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศอย่างยิ่ง มีชาวบ้านชุมนุมประท้วงบ่อยครั้ง
สื่อมวลชนติดตามให้ความสนใจ โดยเฉพาะกรณีการเจ็บป่วยของเด็กนักเรียน ในขณะที่ยังมีอีกหลายปัญหาทั้ง
ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และอื่น ๆ ในพื้นที่นี้ที่ได้รับผลกระทบและอาจจะรุนแรงไม่แตกต่างจากปัญหากลิ่นเหม็น
ทว่าปัญหาเหล่านี้ยังคงถูกละเลยหรือไม่ให้ความสาคัญในปัจจุบัน
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บทที่ 6
มองในมุมสุขภาพ : แนวคิดเรื่องสุขภาวะ
ดังที่กล่าวไว้บ้างแล้วในบทแรกว่า การศึกษาชิ้นนี้เป็น ส่วนหนึ่ง ของ โครงการการพัฒนา ระบบ การ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการประเมินผลกระทบจากโครงการลงทุนและการพัฒนาขนาดใหญ่และ
นโยบายของรัฐ เพื่อแสวงหาแนวทางอันเหมาะที่จะนามาตรการการประเมินผลกระทบทางสุขภาพมาใช้ใน
สังคมไทย อย่างไรก็ดีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment / HIA) ยังเป็นเรื่อง
ค่อนข้างใหม่และคนยังไม่คุ้นเคยดีนัก เมื่อกล่าวถึงการประเมินผลกระทบจากการพัฒนาโครงการต่าง ๆ
โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่แล้ว คนทั่วไปหรือแม้แต่หน่วยงานราชการที่ทางานด้านนี้ก็คุ้นเคยกับเรื่องการ
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ( Environmental Impact Assessment / EIA) มากกว่า ที่เริ่มมีการศึกษาและ
จัดทารายงานมาตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2527 (ปาริชาต ศิวะรักษ์ , 2545; น.7) และการประเมินผลกระทบทางสังคม
(Social Impact Assessment/SIA) ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการทารายงานอีไอเอ ภายใต้หัวข้อเรื่องคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ปาริชาต ศิวะรักษ์, 2545; น.21)
ดังนั้นก่อนที่จะนาเสนอมุมมองเรื่องผลกระทบทางสุขภาพจากการพัฒนาอตุสาหกรรมที่มาบตาพุดและ
พื้นที่ใกล้เคียง จึงขอทาความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวความคิดพื้นฐานว่าด้วยสุขภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาชิ้นนี้ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ทั้งในด้านความหมาย ลักษณะและระดับของการ
ประเมินอย่างสังเขป
แนวคิดพื้นฐานเรื่องสุขภาพ
การกาหนดนโยบายและการดาเนินการต่างๆ ในแต่ละเรื่องย่อมมีแนวคิดพื้นฐานเป็นตัวกากับและเป็นตัว
ขับเคลื่อนสาคัญ สาหรับสังคมไทยที่ผ่านมา การกาหนดนโยบายและการดาเนินการด้านสุขภาพตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของแนวความคิดว่าด้วยโรคเป็นสาคัญ แต่ในปัจจุบัน เกิดมีแนวความคิดใหม่ในเรื่องของสุขภาพขึ้นมาและเป็น
แนวความคิดสาคัญที่กาลังขับเคลื่อนไปสู่การป ฏิ รูประบบสุขภาพของไทยเพื่อนาเอาหลักการต่าง ๆ ตาม
รัฐธรรมนูญมาแปรเป็นกลไกในการคุ้มครองสุขภาพให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น แนวความคิดใหม่ดังกล่าวคือ
แนวความคิดว่าด้วยสุขภาวะ แนวความคิดทั้งสองอย่างกาลังขับเคี่ยวแย่งชิงพื้นที่ในการกาหนดนโยบายและแนว
ปฏิบัติกันอยู่ในเวลานี้ (เดชรัต สุขกาเนิด, 2545; น.6-7)
แนวความคิดว่าด้วยโรค เป็นแนวคิดที่เน้นการป้องกันหรือแก้ไขเมื่อมีภาวะเจ็บป่วยหรือเป็นโรคขึ้นมา
วิธีการคือการทาให้โรคหายไป ด้วยการรักษาหรือการป้องกันเป็นกรณี ๆ ไป แนวคิดนี้มีการแบ่งชัดเจนระหว่างผู้
ให้บริการและผู้รับบริการ และไม่ได้ให้ความสาคัญหรือไม่คิดผนวกรวมไปถึงเรื่องสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
สังคม และกายภาพโดยรวมเข้ามาเป็นปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพด้วย แต่จะเน้นเฉพาะสภาพแวดล้อมและ
พฤติกรรมเฉพาะที่มีผลต่อการเกิดโรคโดยตรงเท่านั้นโดยอาศัยเครื่องมือทางสถิติหรือวิทยาศาสตร์ในการกาหนด
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ และหรือพาหะนาโรคต่าง ๆ ภายใต้แนวคิดนี้ผลกระทบทางสุขภาพจะเกิดขึ้นต่อเมื่อ
นโยบายหรือโครงการนั้น ๆ ทาให้เกิดโรคระบาดหรือการขยายตัวของโรคเพิ่มขึ้นโดยตรง และพิสูจน์ได้ชัดเจน
แน่นอนเท่านั้น การดาเนินการส่งเสริมและดูแลสุขภาพตามแนวความคิดนี้สามารถทาให้ควบคุมโรคติดต่อได้
หลายโรค แต่ไม่อาจทาความเข้าใจและจัดการโรคสมัยใหม่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต สภาพแวดล้อม และสังคม
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ได้ดีพอ จนเป็นเหตุให้หลายโรคมีการขยายตัวมากขึ้น เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และภาวะความแปรปรวนทางจิต
(เดชรัต สุขกาเนิด, 2545; น. 6)
ขณะที่แนวความคิดเรื่องสุขภาวะ จะไม่จากัดการมองต้นเหตุและปัญหาของสุขภาพอยู่แค่การเป็นโรค
หรืออาการเจ็บป่วยทางร่างกายและเรื่องทางเทคนิคการรักษาโรคเท่านั้น ในทางตรงกันข้ามแนวคิดแบบหลังนี้
พยายามมองเรื่องสุขภาพในมุมมองที่กว้างขึ้น ภายใต้นิยามที่กว้างขึ้น และเกี่ยวโยงไปถึงวิถีชีวิตทั้งหมดของคน
ดังคานิยามของคาว่าสุขภาพที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติว่า “สุขภาพ” หมายถึง “สุขภาวะ”
หรือภาวะที่มีความสุขพร้อมสมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ โดยที่สุขภาวะทั้ง 4 มิติ
จะต้องเกิดขึ้นจากการจัดการทางสุขภาพในระดับต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายระดับ เช่น สุขภาพของปัจเจกบุคคล
สุขภาพของครอบครัว อนามัยชุมชน และสุขภาพของสาธารณะ (เกษม วัฒนชัย, 2544; น. 4) และในแต่ละระดับ
มีความเกี่ยวโยงถึงกันหมด สุขภาวะในแต่ละมิติมีความหมายดังนี้ (ประเวศ วะสี, 2543; น. 4 - 5)
1. สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางกาย หมายถึง ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง คล่องแคล่ว มีกาลัง ไม่เป็นโรค ไม่
พิการ มีเศรษฐกิจหรือปัจจัยที่จาเป็นพอเพียง ไม่ถึงอุปัทวันตราย มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ คาว่า กาย ในที่นี้
หมายถึงทางกายภาพด้วย
2. สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิต หมายถึง จิตใจที่มีความสุข รื่นเริง คล่องแคล่ว ไม่ติดขัด มีความเมตตา
สัมผัสกับความงามของสรรพสิ่ง มีสติ มีสมาธิ มีปัญญา รวมถึงการลดความเห็นแก่ตัวลงไปด้วย เพราะตราบใดที่
ยังมีความเห็นแก่ตัว ก็จะมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิตไม่ได้
3. สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางสังคม หมายถึงมีการอยู่ร่วมกันด้วยดี มีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมมี
ความยุติธรรม มีความเสมอภาค มีภราดรภาพ มีสันติภาพ มีความเป็นประชาสังคม มีระบบบริการที่ดี และระบบ
บริการเป็นกิจการทางสังคม
4. สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิตวิญญาณ (spiritual well-being) หมายถึงสุขภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อทาความดี
หรือจิตสัมผัสกับสิ่งที่มีคุณค่าอันสูงส่งหรือสิ่งสูงสุด เช่น การเสียสละ การมีความเมตตา กรุณา การเข้าถึงพระ
รัตนตรัย หรือการเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้า เป็นต้น ความสุขทางจิตวิญญาณเป็นความสุขที่ไม่ระคนอยู่กับความเห็นแก่
ตัว แต่เป็นสุขภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์หลุดพ้นจากความมีตัวตน (self-transcending) จึงมีอิสรภาพ มีความผ่อน
คลายอย่างยิ่ง เบาสบาย มีความปิติแผ่ซ่านทั่วไป มีความสุขอันประณีตและล้าลึก หรือความสุขอันเป็นทิพย์ สบาย
อย่างยิ่ง สุขภาพดีอย่างยิ่ง มีผลดีต่อสุขภาพทางกาย ทางจิต และทางสังคม
จะเห็นว่า ภายใต้แนวคิดเรื่องสุขภาวะนั้น สุขภาพของมนุษย์จะมีความสัมพันธ์เชิงพลวัตกับปัจจัยต่าง ๆ
ทั้งปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ทั้งทางสังคม กายภาพ ชีวภาพ รวมทั้งระบบบริการ
สุขภาพ (เกษม วัฒนชัย, 2544; น. 2) การดาเนินการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของรัฐ ท้องถิ่น และเอกชน ที่มีผลกระทบ
ต่อปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมาย่อมมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นรูปแบบหรือกระบวนการประเมินผลกระทบอย่างหนึ่ง ที่เน้น “การ
ประมาณการณ์หรือการคาดการณ์ผลกระทบของการกระทาใดการกระทาหนึ่ง ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยการกระทาดังกล่าวอาจครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงการ ระดับแผนงาน หรือระดับ
นโยบาย และครอบคลุมถึงผลกระทบทางสุขภาพในทุกมิติและทุกระดับ
” (เกษม วัฒนชัย, 2544 ; น. 5)
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ขณะเดียวกันก็หมายถึง “กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในสังคม โดยมีการประยุกต์ใช้แนวทางและเครื่องมือที่
หลากหลายในการระบุ คาดการณ์ และพิจารณาถึงผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วกับประชากร
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จากข้อเสนอหรือการดาเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจอันจะเป็นประโยชน์สาหรับการสร้างเสริมและการคุ้มครองสุขภาพสาหรับประชาชนทุกกลุ่ม”
(เดชรัต สุขกาเนิด, 2545; น.24)
ผลลัพธ์ที่สาคัญของการทากระบวนการนี้คือ ชุดของคาแนะนาหรือข้อเสนอที่มีข้อมูลหลักฐานยืนยัน
(Evidence-based recommendations) ที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางและคุณค่าหรือความสาคัญของการมีสุข
ภาวะที่ดีร่วมกันของสังคม เพื่อประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย การประเมินผลกระทบทางสุขภาพยังเป็น
เครื่องมือสาคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและเพิ่มความเข้มแข็งของภาคประชาชน ตามปรัชญาและ
แนวคิดสาคัญในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนที่กาหนดไว้ในหมวดของสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ตัวอย่างเช่น มาตรา 59 (เดชรัต
สุขกาเนิด, 2545; น. 24-25)
ขณะเดียวกันกระบวนการนี้ก็จะช่วยลดความขัดแย้งทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
(เดชรัต สุขกาเนิด, 2545; น. 25) โดยเฉพาะความขัดแย้งอันเกิดจากการดาเนินนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนขนาดใหญ่ต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต และ
สุขภาพของประชาชน ดังเช่นโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งเป็นนโยบายสาธารณะของรัฐ ที่
ก่อให้เกิดการลงทุนมหาศาลตามมาไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติจานวนมากเพื่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรม แต่พร้อมกันนั้นก็ก่อให้เกิดผลกระทบมากมายต่อ
สภาพแวดล้อม วิถีชีวิตของชุมชนและสังคมโดยรวม
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจะสามารถทาได้อย่างเป็นระบบ รวดเร็วชัดเจน ครอบคลุมทุกมิติและ
ทุกระดับตามที่กล่าวไว้ข้างต้น จาเป็นจะต้องมีการกาหนดให้ชัดเจนลงไปว่า อะไรคือปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ
(health determinants) บ้าง นอกเหนือจากระบบบริการด้านสาธารณสุขแล้ว ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรือเป็น
ตัวกาหนดสุขภาวะยังเป็นผลมาจากการดาเนินนโยบายของรัฐ ท้องถิ่น และการดาเนินกิจกรรมของภาคเอกชน
ปัจจัยเหล่านี้จะครอบคลุมกว้างขวางไปถึงเรื่องภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ระดับรายได้ของบุคคล การมี
งานทา สภาพแวดล้อมของที่ทางาน และสถานะทางสังคม การศึกษา สภาพแวดล้อม เครือข่ายทางสังคมและ
ชุมชน ตลอดจนพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล ก็ถือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพด้วย เป็นต้น
โดยทั่วไปการประเมินผลกระทบทางสุขภาพมีการแบ่งลักษณะของผลกระทบออกเป็น 3 ลักษณะ เพื่อ
ความง่ายต่อการเลือกวิธีในการวิเคราะห์หรือประเมิน และจะง่ายต่อการกาหนดมาตรการในการลดผลกระทบตาม
ลักษณะที่เกิดตามมาด้วย (เดชรัต สุขกาเนิด, 2545; น. 56-57) คือ
1. ผลกระทบโดยตรง ( Direct Impact) เป็นผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการดาเนินนโยบาย
แผนงานหรือโครงการ โดยมีปัจจัยอื่น ๆ มาเกี่ยวข้องน้อยมาก เช่น ผลกระทบทางสุขภาพจิตอัน
เนื่องมาจากความวิตกกังวลในอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นจากนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
2. ผลกระทบโดยอ้อม (Indirect Impact) เป็นผลกระทบที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับสุขภาพโดยตรง แต่เกิดขึ้น
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหลายตัวร่วมกัน จนมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
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ทางด้านสุขภาพในที่สุด เช่น ผลกระทบต่อสุขภาพกายที่แย่ลงเนื่องจากความวิตกกังวลเรื่องการดารงชีวิต
ภายหลังจากที่ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมลงจากการดาเนินโครงการ หรือผลกระทบทางสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
เนื่องจากมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น
3. ผลกระทบสะสม ( Cumulative Impact) เป็นผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมที่สะสมจากการดาเนิน
นโยบาย แผนงาน และโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่เดียวกัน หรือในกลุ่มประชากรเดียวกัน ซึ่งบางครั้งทาให้
ผลกระทบที่เกิดขึ้นรุนแรงเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ในการประเมินผลกระทบของแต่ละโครงการ การ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพแบบสะสมจึงจาเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลพื้นฐาน (รวมถึง
สภาพแวดล้อม และโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคม) ของพื้นที่หรือประชากรแต่ละกลุ่มเป็นอย่างดี
ตลอดจนต้องสามารถมองทะลุไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่น่าจะเกิดขึ้น แม้ว่าความเปลี่ยนแปลง
เหล่านั้นจะอยู่นอกเหนือจากขอบเขตของโครงการก็ตาม
นอกจากเรื่องลักษณะของผลกระทบแล้ว การพิจารณาถึงระดับของผลกระทบทางสุขภาพก็เป็นอีก
ประเด็นที่สาคัญในการทาการประเมิน เพราะระดับของการประเมินผลกระทบที่แตกต่างกันย่อมหมายถึงผลลัพธ์ที่
ต่างกันและนาไปสู่การตัดสินใจในเชิงนโยบายที่ต่างกันด้วย การประเมินผลกระทบทางสุขภาพภายใต้แนวคิดเรื่อง
สุขภาวะอาจแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ (เดชรัต สุขกาเนิด, 2545; น. 58-59) ดังที่กล่าวไว้บ้างแล้วในตอนต้นคือ
1. ผลกระทบในระดับปัจเจกบุคคล การประเมินในระดับนี้ไม่ซับซ้อนนัก เพราะเป็นการประเมินถึงภาวะทาง
สุขภาพของบุคคล และทาให้เข้าใจถึงผลกระทบที่แตกต่างกันในหมู่สมาชิกของครอบครัวได้ อย่างไรก็ดี
การประเมินเพียงระดับนี้มีข้อจากัดในการเข้าถึงผลกระทบทางสุขภาพในขอบเขตที่กว้างขึ้นและลึกซึ้งขึ้น
เพราะขาดกรอบการมองไปถึงความสัมพันธ์ของมิติ ระดับและโครงสร้างอื่น ๆ
2. ผลกระทบในระดับครอบครัว อาจสะท้อนให้เห็นได้จากความสัมพันธ์ภายในครอบครัว การประเมินส่วน
นี้จะทาให้เห็นความสามารถในการรับมือกับปัญหาของสมาชิกภายในครอบครัว หรือทางในกลับกันความ
ไม่สามารถรับมือกับปัญหาได้และอาจขยายผลไปสู่ปัญหาที่กว้างขึ้นในระดับชุมชน การประเมินส่วนนี้จึง
เป็นการศึกษาไปถึงจุดเชื่อมต่อสาคัญกับสถาบันทางสังคมที่ใหญ่ขึ้น เช่น ชุมชน หรือองค์กรของรัฐ ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว
3. ผลกระทบในระดับชุมชน การประเมินส่วนนี้จะทาให้มองเห็นความสามารถและความร่วมมือกันของคน
ภายในชุมชนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของคนในชุมชน และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ดาเนินนโยบาย
4. ผลกระทบในระดับสาธารณะ เป็นปัญหาที่คุกคามสาธารณะในวงกว้าง ไม่สามารถจากัดเฉพาะกลุ่ม
ประชากรที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น อุบัติเหตุจากการก่อวินาศกรรม หรือผลกระทบที่มีต่อทัศนะของ
สาธารณะในแง่ของความสาคัญของสุขภาพ เช่น การมองเห็นทางเลือกหรือโอกาสในการสร้างเสริม
สุขภาพที่แตกต่างไปจากเดิม รวมถึงทัศนะที่มีต่อความเสี่ยง (Risk Perception) ของแต่ละกลุ่มประชากร
และภาพรวมที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการดาเนินนโยบาย แผนงานหรือโครงการ การประเมินส่วน
นี้กาหนดขอบเขตได้ยาก แต่เป็นระดับการประเมินที่มีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและการ
เรียนรู้ร่วมกันของสังคม
101

การศึกษานี้ได้พยายามทาหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการพัฒนา
อุตสาหกรรม ที่มาบตาพุด ในมิติต่าง ๆ และอย่างไม่แยกส่วนตามกรอบที่กล่าวมาข้างต้น โดยตั้งต้นจากการ
รวบรวมจากคาบอกเล่าโดยตรงของชาวบ้าน ประมวลข้อมูล และวิเคราะห์ ผลที่เกิดขึ้น จากอดีตจนถึง ปัจจุบัน และ
เชื่อมโยงไปถึงนโยบายการพัฒนาและแนวทางการจัดการปัญหาที่ผ่านมา วิธีการประเมินผลกระทบที่ใช้เป็นแบบ
การทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมองย้อนหลังไป ( Retrospective HIA) ว่านโยบายการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก โดยเฉพาะบนพื้นที่มาบตาพุดนั้น ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อสุขภาวะทั้ง 4 มิติอย่างไรบ้าง อะไร
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรือเป็นตัวกาหนดสุขภาพนั้น ลักษณะของผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นแบบไหน และเกิดขึ้น
ในระดับใด และทั้งหมดมีความเชื่อมโยงต่อกันหรือมีความสัมพันธ์เชิงพลวัตกันอย่างไร
ผลกระทบต่อสุขภาวะทางกาย
การประมวลปัญหาและข้อห่วงใยตามคาบอกเล่าของตัวแทนชุมชน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะและบุคคล
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการศึกษาข้อมูลเชิงเอกสารหลายชุดดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 4 ทาให้มองเห็นภาพรวมที่
ชัดเจนว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มาบตาพุดมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายที่ชัดเจนมากและมีระดับความรุนแรง
ที่น่าเป็นห่วง แม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่มีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เป็นระบบและมีความต่อเนื่องมาก
พอ จนไม่สามารถโต้แย้งในเรื่องนี้ได้เลยก็ตาม ทว่าข้อค้นพบระดับบุคคลและชุมชน รวมถึงงานศึกษาของ
นักวิชาการหรือสถาบันต่างๆ ที่ผ่านมา ล้วนชี้ชัดถึงผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจาก
ปัญหามลพิษอากาศ คุณภาพแหล่งน้าและน้าฝนที่เปลี่ยนไป รวมไปถึงอุบัติภัยและอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ผลกระทบนี้ยังรวมไปถึงความเสียหายเชิงกายภาพอื่น ๆ อีกด้วย เช่น ความเสียหายของชายฝั่งทะเล
สภาพแวดล้อมจากปัญหาน้าเสียของโรงงาน ขยะอุตสาหกรรม และพืชผลอีกมากมาย เป็นต้น
อย่างไรก็ดี ปัญหาหลักที่มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของประชาชนมากที่สุดและรุนแรงที่สุดในช่วงที่
ผ่านมาคือ มลพิษอากาศหรือปัญหากลิ่นเหม็นนั่นเอง ผู้วิจัยพบว่า ข้อมูลเรื่องผลกระทบทางสุขภาพที่รวบรวมได้
จากคาบอกเล่าโดยตรงของผู้ให้สัมภาษณ์ค่อนข้างตรงกันหรือใกล้เคียงกันมากว่า กลิ่นเหม็นที่ร่างกายได้รับเข้าไป
ทาให้เกิดอาการหลายหลายอย่างในระบบทางเดินหายใจ เช่น หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก ภูมิแพ้ ปวดหัว มึนหัว
เวียนหัว แสบคอและเจ็บคอ บางคนมีปัญหากับระบบการย่อยอาหาร เช่น มีอาการท้องอืด บางคนมีปัญหากับ
ระบบประสาทสัมผัสและผิวหนัง เช่น มีอาการแสบตา คันตา และเป็นผื่นคัน
นอกจากนี้ข้อมูลการศึกษาบางชิ้นก็ยืนยันทานองเดียวกัน (ภาคผนวก ฉ - 3) และยังชี้ให้เห็นว่า กลุ่มโรค
ทางสุขภาพกายมีแนวโน้มน่าเป็นห่วงมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มโรคระบบประสาทและอวัยวะสัมผัส กลุ่มโรคระบบ
หายใจ กลุ่มโรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง กลุ่มภาวะการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด โรคระบบ
กล้ามเนื้อและโครงร่างยึดเสริม รวมถึงกลุ่มอาการและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทาง
ห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ เนื่องจากการศึกษาเปรียบเทียบแนวโน้มอัตราผู้ป่วยนอกของ
กลุ่มโรคเหล่านี้พบว่า ในช่วงแรก (ปีพ.ศ. 2527-2531) อัตราผู้ป่วยนอกของจังหวัดระยองมีอัตราต่ากว่าภาคกลาง
แต่ในช่วงหลัง (ปี พ.ศ.2537-2541) กลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ขณะเดียวกันกลุ่มโรคติดเชื้อและ
ปรสิต กลุ่มโรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด กลุ่มโรคระบบย่อยอาหารและโรคในปาก กลุ่มโรคภาวะการตั้งครรภ์
การคลอด และระยะหลังคลอด และกลุ่มโรคเนื้องอกรวมมะเร็ง มีความน่าเป็นห่วงเช่นกัน เนื่องจากอัตราผู้ป่วย
นอกของจังหวัดระยองมีอัตราสูงกว่าผู้ป่วยนอกของภาคกลางมาโดยตลอด และมีแนวโน้มสูงขึ้น (เดชรัต สุขกาเนิด
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, 2545; น.120) นอกจากนี้ สถิติ ผู้ป่วยในด้วยโรคเนื้อ งอกร้ายในภาพรวมของจังหวัดระยองเปรียบเทียบกับภาค
กลาง (ไม่รวม กทม.) และทั้งประเทศ (ไม่รวม กทม.) ระหว่างปี พ.ศ. 2527 – 2541 ปรากฏว่าจังหวัด ระยองมี
ผู้ป่วยโรคนี้เพิ่มสูงขึ้นและมีสถิติสูงอย่างน่าวิตกในปี พ.ศ. 2540 (ดูภาคผนวก ข – 20)
อย่างไรก็ดี ในบรรดากลุ่มโรคทั้งหมดที่กล่าวมา ประชาชนในบริเวณมาบตาพุดและในจังหวัดระยอง
เจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจสูงที่สุด ซึ่งเห็นได้จาก สถิติผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลมาบตาพุด
ทั้งหมด 38,618 คน ที่เข้ามารักษาตัว ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2543 – กันยายน พ.ศ. 2544 เป็นผู้ป่วยในกลุ่ม
อาการโรคระบบ ทางเดิน หายใจสูงถึง 11,809 คน หรือเท่ากับร้อยละ 30.6 นี่เป็น อัตราที่สูงมากเมื่อเทียบกับกลุ่ม
อาการอื่น ๆ (ดูภาคผนวก ข - 1) หรือเช่นจากสถิติสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรกของจังหวัดระยอง
ในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2543 ก็แสดงให้เห็นว่า โรคระบบหายใจเป็นสาเหตุการป่วยสูงเป็นอันดับหนึ่งของทั้ง
สองปี และมีจานวนผู้ป่วยสูง 295,253 คน และ 301,671 คนตามลาดับ หรือเทียบเท่าอัตรา 59 ,371 และ 58,043
ต่อแสนประชากร (ดูภาคผนวก ข - 2)
อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นยังมีความสอดคล้องกับอันตรายของมลสารที่เป็นต้นเหตุของกลิ่นเหม็น
(ดู
ภาคผนวก ง - 2) ซึ่งทางกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมเคยตรวจพบด้วยเครื่องมือตรวจวิเคราะห์
มลสารดังกล่าวเป็น จาพวกสารอินทรีย์ระเหย ( Volatile Organic Compounds / VOCs) ที่ระบายออกจาก
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดสู่บรรยากาศบริเวณนี้ เช่น เบนซีน โทลูอีน และไซลีน (สนธิ
คชวัฒน์,
2540) สารกลุ่มนี้จะระเหยได้และละลายได้ดีในไขมัน จึงเป็นอันตรายต่อร่างกายบริเวณเนื้อเยื่อไขมัน โดยเฉพาะ
ระบบประสาท การสูดดมเข้าไปในร่างกายจึงมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง เช่น อาจทาให้มีอาการตั้งแต่เวียน
ศีรษะ มึนงง คลื่นไส้ อาเจียน ประสาทหลอน หมดความรู้สึก หมดสติ จนกระทั่งถึงขั้นเสียชีวิตได้ (อัญชลี ศิริพิทยา
คุณกิจและคณะ, 2541; น. 8)
กล่าวโดยสรุป การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในพื้นที่นี้พบว่า ลักษณะของผลกระทบต่อสุขภาพทาง
กายที่เกิดขึ้นกับประชาชนในบริเวณมาบตาพุดเป็นผลกระทบโดยตรงที่ปรากฏชัดและมีความสัมพันธ์กับมลพิษที่
เกิดขึ้น และบางกรณียังมีลักษณะของผลกระทบแบบสะสมด้วย เช่น ป่วยเรื้อรังด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ โรค
ภูมิแพ้ และโรคผิวหนัง ภาวะที่เกิดขึ้นทาให้คนมีสุขภาพอ่อนแอลงและต้องสูญเสียเงินไปจานวนมากกับการรักษา
โรค บางคนยังเชื่อด้วยว่ามลพิษในสิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุทาให้คนในจังหวัดระยองเป็นโรคมะเร็งและโรคแปลก ๆ
เพิ่มมากขึ้นด้วย นอกเหนือจากภาวะการเป็นโรคแล้ว ในจังหวัดนี้ยังมีสถิติอุบัติเหตุการจราจรสูงมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับสถิติของพื้นที่ภาคกลางและของทั้งประเทศ (ดูภาคผนวก ข – 24) และมีปัญหาอุบัติภัยจาก
โรงงานอุตสาหกรรมและการขนส่งในบริเวณพื้นที่มาบตาพุดบ่อยครั้ง (ดูภาคผนวก จ - 1) อุบัติภัยที่เกิดแต่ละครั้ง
ล้วนมีประชาชนได้รับบาดเจ็บและ/หรือเสียชีวิต
ความเสียหายทางกายภาพในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อสุขภาวะ
ของคนในพื้นที่นี้อย่างรุนแรงเช่นกัน ที่เห็นเด่นชัดมาก ๆ คือ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทาให้หาดทรายพังเสียหาย
จนไม่เหมาะสาหรับการท่องเที่ยวพักผ่อน คุณภาพน้าทะเลที่เปลี่ยนไปก็ทาให้ชาวบ้านลงไปเล่นน้าไม่ได้ดังเดิม
และมีงานศึกษาทางวิชาการ หลายชิ้นที่ยืนยันเรื่องนี้ (ดูภาคผนวก ฉ - 1) หลายคนจากหลายชุมชนสะท้อนใจกับ
ปัญหานี้ว่า พวกเขาอยู่ใกล้ทะเลแต่กลับไม่มีทะเลให้เที่ยว อาหารทะเลก็ลดน้อยลง หลายคนกลัวไม่กล้า
รับประทานอาหารทะเลจากจังหวัดของตัวเองเพราะเชื่อว่ามีสารพิษสะสมอยู่มาก สิ่งที่ปรากฏเหล่านี้ล้วนเป็น
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ผลกระทบทั้งทางตรง ทางอ้อมและยังมีลักษณะสะสมความรุนแรงของปัญหาตลอด 20 ปีแห่งการพัฒนา
อุตสาหกรรมของที่นี่
ผลกระทบต่อสุขภาวะทางจิต
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลเชิงสถิติที่ได้จากหน่วยงานด้านสาธารณสุขในจังหวัดระยอง จะเห็นได้ชัดว่าอัตรา
ผู้ป่วยในกลุ่มโรคทางสุขภาพจิตก็เป็นอีกกลุ่มโรคที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วง เช่น ข้อมูล
เปรียบเทียบอัตราผู้ป่วยในด้วยภาวะความผิดปกติทางจิตและระบบประสาทจากสาเหตุต่าง ๆ ของจังหวัดระยอง
เปรียบเทียบกับภาคกลาง (ไม่รวมกทม.) และทั้งประเทศ (ไม่รวมกทม.) ในช่วงระหว่างปี 2527-2541 ผู้ป่วยด้วย
กลุ่มโรคนี้ในจังหวัดระยองมีแนวโน้มที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในปี 254 1 จานวนเพิ่มสูงขึ้นมาก (ดูภาคผนวก ข – 17)
หรือเช่นอัตราผู้ป่วยในด้วยการถูกทาร้ายหรือทาร้ายตัวเอง และฆ่าตัวตายด้วยเหตุต่างๆ ในช่วงปี 2527-2541 ของ
จังหวัดระยองก็มีอัตราสูงเช่นกัน เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ภาคกลางและของทั้งประเทศ (ดูภาคผนวก ข – 16)
นอกจากนี้จานวนผู้ป่วยสุขภาพจิตของเฉพาะตัวอาเภอเมืองระยองก็มีจานวนสูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่
อาเภออื่นในจังหวัดเดียวกันที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมน้อยกว่าหรือไม่มีเลย (ดูภาคผนวก ข – 8) เป็นต้น
สถิติข้างต้นนั้นเป็นการชี้ให้เห็นถึงภาวะที่น่าวิตกของปัญหาสุขภาพจิต ภาวะที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัย
หลายอย่างที่เข้ามาบั่นทอนสุขภาวะทางจิตของชาวมาบตาพุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนไป (กลิ่นเหม็นและฝุ่นละออง เสียงดัง คุณภาพน้าดื่มน้าใช้ ขยะอุตสาหกรรม น้าเสีย และอื่น ๆ) ปัญหา
สุขภาพและภาวะการเจ็บป่วยต่าง ๆ (โรคระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง โรคมะเร็ง และอื่น ๆ) ปัญหาความ
เสียหายของทรัพยากรธรรมชาติ (ชายหาดพัง น้าทะเลเสีย สัตว์น้าลดน้อยและปนเปื้อนสารพิษ เป็นต้น) การถูก
ละเลยและความไม่เป็นธรรมในเรื่องสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ (ไม่มีน้าประปาใช้ เอกสิทธิ์ของการนิคมฯ ใน
การใช้ถนน และอื่น ๆ) ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยและด้านสังคมต่าง ๆ (อุบัติเหตุ อุบัติภัย การลักขโมย ยาเสพ
ติด การเคลื่อนย้ายเข้ามาของแรงงานต่างถิ่น ปัญหาเด็กแคมป์ และอื่น ๆ) ปัญหาเศรษฐกิจต่าง ๆ (รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม ปัญหาการว่างงาน) ขณะเดียวกันความศรัทธาและยึดมั่นในศาสนาที่เคยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนก็
ลดน้อยด้อยความสาคัญลงไปนับตั้งแต่มีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม
ภาวะเหล่านี้ล้วนมีผลต่อสภาพจิตใจของผู้อยู่อาศัยใน 25 ชุมชน สิ่งที่สะท้อนสภาพนี้ได้ดีและชัดเจนนั่น
คือ ความเครียดที่เกิดขึ้นกับคนในพื้นที่ อันเป็นผลกระทบที่สั่งสมจากปัญหาหลาย ๆ ด้าน เช่นจากเรื่องมลพิษ
อากาศหรือกลิ่นเหม็น ชาวบ้านมีความเครียดมากเพราะต้องทนดมกลิ่นเหม็นสารพัดกลิ่นที่ไม่เพียงแต่ทาให้
ราคาญและหนีไปไหนก็ไม่พ้น แต่ยังทาให้ร่างกายเจ็บป่วยด้วยหลายโรคด้วย ทาให้นอนไม่หลับ บางคนเกิดภาวะ
คลุ้มคลั่ง และบางคนอยากกระทารุนแรงต่อบางสิ่งบางอย่าง, ความเครียดจากรายได้ที่ลดลง (เช่นพืชผลเสียหาย)
ขณะที่มีรายจ่ายบางอย่างเพิ่มขึ้นอย่างไม่ควร (ค่ายารักษาโรค ค่าน้าดื่ม ฯลฯ) โดยที่คนบางกลุ่มอาชีพ เช่น
ชาวประมงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ดีดังเดิมเนื่องจากทะเลหมดความสมบูรณ์และชายฝั่งสูญหายไป
,
ความเครียดที่เกิดโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวจากความวิตกกังวลและความกลัวต่าง ๆ เช่น กลัวโรงงานระเบิดหรืออุบัติภัย
จากสารอันตราย
ไม่เพียงแต่ชาวบ้านเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาวะทางจิต นักธุรกิจและข้าราชการในพื้นที่ก็ได้รับผล
พวงนี้ไม่ต่างกันนัก เช่น ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมรายใหญ่รายหนึ่ง ต้องรับประทานยาคลายเครียดมาอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงและทาให้รายได้ของโรงแรมตกต่าซบเซา ขณะที่ข้าราชการและ
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หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีความเครียดที่ไม่สามารถเข้าไปจัดการปัญหาได้เนื่องจากขาดศักยภาพ ความ
เชี่ยวชาญ ทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงการติดขัดอิทธิพลที่แข็งแรงกว่าของภาคอุตสาหกรรม
กล่าวโดยสรุป ผลกระทบด้านลบต่อสุขภาวะทางจิตเป็นทั้งผลกระทบโดยตรงและผลโดยอ้อมจากการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นเพราะปัญหามลพิษ โรคภัยไข้เจ็บ อุบัติภัย และอื่น ๆ ที่ทาให้เกิดความเครียด
ความโกรธ หวาดระแวง มองโลกในแง่ร้าย และจิตใจหดหู่เศร้าหมอง รวมถึงความรู้สึกสูญเสียสภาพแวดล้อมดี ๆ
และทรัพยากรธรรมชาติไปมากมาย ผลกระทบที่เกิดขึ้นยังมีลักษณะสะสมและทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งปะทุ
ออกมาในรูปของผู้ป่วยสุขภาพทางจิต ความเสื่อมคุณภาพและการสูญหายไปของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น
ทะเล ชายฝั่ง แหล่งน้า น้าฝน รวมถึงความศรัทธาในศาสนาที่ลดลงไปด้วย
อย่างไรก็ดีงานศึกษาชิ้นนี้ค้นพบผลกระทบด้านบวกทางสุขภาวะทางจิตของคนในพื้นที่เช่นกัน
ตัวอย่างเช่น ครูและเด็กนักเรียนที่โรงเรียนมาบตาพุดฯ ที่เผชิญความทุกข์ร่วมกัน มีความเห็นใจซึ่งกันและกัน
เข้าใจกัน และร่วมกันต่อสู้เรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างอดทน ขณะเดียวกันก็มีความเข้าใจในความกลัวและ
ความทุกข์จากมลพิษอุตสาหกรรมของชุมชนอื่น ๆ จิตใจแบบเดียวกันนี้ยังพบในตัวผู้แทนชุมชนและชาวบ้านบาง
คนด้วย ในตัวข้าราชการและนักวิชาการทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น และนักธุรกิจที่ต่างเห็นความจาเป็นว่า
รัฐบาลต้องช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่รอบนิคมอุตสาหกรรมอย่างเร่งด่วน เป็นต้น
ผลกระทบต่อสุขภาวะทางสังคม
สังคมในพื้นที่นี้ได้รับผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากการพัฒนาอุตสาหกรรมและเป็นผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยด้วยกัน ปัญหาและข้อห่วงใยในบทที่ 4 ส่วนที่บ่งชี้ถึงผลกระทบต่อสุขภาวะทางสังคม
โดยตรง เช่น ปัญหาเด็กแคมป์ เด็กแคมป์เป็นคาเรียกเด็ก ๆ ที่เป็นลูกหลานของแรงงานก่อสร้างที่เคลื่อนย้ายไป
ทางานในจังหวัดระยอง โดยมากเป็นเด็กอีสาน และมีบางส่วนมาจากภาคใต้บ้าง ภาคเหนือบ้าง ภาคกลางบ้าง
เมื่อพ่อแม่มาก่อสร้างโรงงานก็จะส่งลูกไปโรงเรียนใกล้ ๆ เมื่องานก่อสร้างเสร็จก็ย้ายไปทางานที่อื่นพร้อมกับหอบ
หิ้วลูกหลานไปด้วย ทาให้โรงเรียนมีภาระมากขึ้นทั้งในแง่การจัดทาทะเบียนเด็กเข้า-ออก การละเลยดูแลเด็กทั้งใน
แง่ความประพฤติและการเรียนจากพ่อแม่ ขณะที่ตัวเด็กเองมีปัญหาทางจิตใจหลายอย่างเนื่องจากต้องย้ายที่อยู่ไป
ตามค่ายคนงานที่พ่อแม่ทางานด้วย และต้องย้ายโรงเรียนบ่อย การเรียนจึงไม่ค่อยต่อเนื่อง ทาให้เรียนตามเพื่อนไม่
ทัน สุดท้ายจึงขาดการเอาใจใส่การเรียน และมีปัญหาในการคบหาสมาคมกับเพื่อนนักเรียน
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มโรคที่บ่งชี้ถึงสุขภาวะทางสังคม เช่น โรคเอดส์ในจังหวัดระยองที่เพิ่มสูงขึ้นมากอย่าง
น่าเป็นห่วง หากดูจากสถิติผู้ป่วยในด้วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัสเอชไอวี ระหว่างปี 2527-2541 ซึ่งเป็น
การเปรียบเทียบกันของจังหวัดระยอง ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) และทั้งประเทศ (ไม่รวม กทม.) จะพบว่าอัตรา
ผู้ป่วยโรคนี้ของระยองพุ่งสูงขึ้นมากกว่าอีก 2 พื้นที่อย่างน่าวิตก (ดูภาคผนวก ข - 23) ขณะเดียวกันโรคนี้ยังเป็น
สาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนระยองติดต่อกันสองปีคือ พ.ศ. 2542 และ 2543 (ดูภาคผนวก ข – 6) ผู้แทน
ชุมชนหลายคน พระภิกษุสงฆ์ รวมถึงผู้อานวยการโรงพยาบาลมาบตาพุดให้ข้อมูลไปในทานองเดียวกันว่า
สถานการณ์โรคเอดส์ที่สูงขึ้นมากส่วนหนึ่งมีสาเหตุโยงไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมที่หลั่งไหลเข้ามาและมีการ
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กว้านซื้อที่ดินจานวนมากจากชาวบ้าน การมีรายได้ก้อนโตอย่างฉับพลันทาให้เกิดการใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อเที่ยวเตร่จนติด
โรค และนาไปสู่การแพร่ระบาดของโรคนี้อย่างกว้างขวางจนมีผู้เสียชีวิตไปแล้วหลายรายในช่วงเวลาไม่นาน 1
อย่างไรก็ดียังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายอย่างที่เป็นผลของการพัฒนาและส่งผลกระทบไปถึงสุขภาวะทาง
สังคมด้วย อาทิเช่น การขยายตัวของเมืองและการเติบโตของโรงงานอุตสาหกรรมจานวนมาก ทาให้ความสัมพันธ์
ของคนภายในครอบครัวและชุมชนเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ครอบครัวที่มีเคยมีความอบอุ่น พ่อแม่และลูกมีความ
ใกล้ชิดและพึ่งพากันอยู่เสมอกลายเป็นห่างเหินกัน ดังเช่นที่ผู้นาชุมชนเกาะกก-หนองแตงเมกล่าวว่าปัจจุบัน
สมาชิกในครอบครัวไม่มีเวลาให้กัน ต่างคนต่างทามาหากิน เมื่อลูกมีปัญหาก็หันหน้าไปมั่วสุมกับเพื่อนในผับหรือ
ตามสถานบันเทิง แทนที่จะหันมาปรึกษาพ่อแม่เช่นเดิม ผู้สูงอายุจานวนมากในชุมชนจึงถูกทอดทิ้งไปด้วย2
ในส่วนของชุมชนที่แต่เดิมเคยมีความเข้มแข็ง ใกล้ชิดผูกพันและเป็นระบบที่เกื้อกูลพึ่งพากัน ปัจจุบันก็
เปลี่ยนไป เพราะการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสังคมเมืองที่รุกเข้าไปยังพื้นที่ชนบท และทาให้มีการเคลื่อนย้ายคน
ต่างถิ่นต่างวิถีและต่างวัฒนธรรมเข้าไปปะปน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทาให้มีปัญหาตามมาหลายอย่าง เช่น
มีความแออัดมากขึ้นเพราะมีการเคลื่อนย้ายของแรงงานเข้ามาเรื่อย ๆ ตามมาด้วยปัญหาการลักขโมยโดยเฉพาะ
จากกลุ่มคนที่ตกงาน การใช้ยาเสพติดที่ใช้กันมากในกลุ่มพนักงานรักษาความปลอดภัยและคนงานที่ต้องทางาน
กลางคืน เสียงดังจากมอเตอร์ไซด์ของคนงานนับร้อย ๆ คน และกิจกรรมมั่วสุมของกลุ่มคนงานวัยรุ่น เป็นต้น
ปัจจัยเหล่านี้ล้วนบั่นทอนวิถีอันสงบของชนบท ก่อให้เกิดความแปลกแยกระหว่างผู้อยู่เก่าและผู้มาใหม่ ซึ่งต่างมี
ผลทาให้ความเข้มแข็งของชุมชนลดลง
ในทางกลับกันปัจจัยที่เป็นพื้นฐานของการสร้างความเข้มแข้งและคุณธรรมอันดีงามของชุมชนไม่ได้รับ
ความสนใจอย่างในอดีต ไม่ว่าจะเป็นความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนา ดังเช่นที่เจ้าอาวาสหลายวัดสะท้อนตรงกันว่า
ปัจจุบันแต่ละวัดมีพระน้อยลง ระยะเวลาการบวชของพระก็สั้นลง กิจกรรมทางศาสนาได้รับความร่วมมือจากผู้คน
น้อยลง กิจกรรมการทาบุญบางอย่างก็ผิดเพี้ยนไปเช่น คนงานในโรงงานต้องทาสังฆทานตอนกลางคืน เนื่องจาก
ชีวิตกลางวันถูกผูกมัดกับงานประจาจนไม่มีเวลา เป็นต้น
ปัจจัยสาคัญอีกประการหนึ่งที่บ่งชี้ถึงความไม่สมบูรณ์พร้อมของสุขภาวะทางสังคมของมาบตาพุดนั่นคือ
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงระบบบริการพื้นฐานทางสังคม การไม่ได้รับการดูแลและช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาขึ้น
ปัญหาการร่วมใช้ร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงปัญหาความต้องการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
ข้อเท็จจริงหนึ่งในระดับพื้นที่ที่สะท้อนถึงความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงระบบบริการพื้นฐานของสังคมคือ
การไม่ได้รับบริการน้าประปาของ 22 ชุมชนที่อยู่รายล้อมและใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมใหญ่และทันสมัยเทียม
มาตรฐานโลก ที่มีโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยอานวยความสะดวกครบครัน ทว่าชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบททั้งหมด 25
ชุมชนมีเพียง 2 ชุมชนเศษเท่านั้นที่เข้าถึงบริการส่วนนี้ ชุมชนต้องเดือดร้อนมากขึ้นทั้งในแง่ความสะดวกสบายของ
ชีวิตประจาวันและทางเศรษฐกิจเมื่อน้าฝนตามธรรมชาติกลายสภาพไปและใช้ไม่ได้มานับสิบปี ขณะที่น้าบ่อตื้นก็
ปนเปื้อนสารพิษจนไม่ปลอดภัยพอที่จะใช้ดื่มกินได้มานานเช่นกัน ในแง่ของการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ก็เป็นเรื่องยากลาบากของชาวมาบตาพุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ประโยชน์
ชายหาดที่ถูกนิคมอุตสาหกรรมยึดครองพื้นที่ไปจานวนมาก ชายหาดสาธารณะที่เหลือก็พังทลายจนไม่เหมาะแก่
1

ดูบทที่ 4 หัวข้อ 13. เอดส์
2
ดูบทที่ 4 หัวข้อ 16. ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและชุมชน
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การพักผ่อนท่องเที่ยว หรือไม่สามารถให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวเหมือนในอดีตที่เคยทา
ได้ ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถเรียกร้องให้มีการแก้ไขหรือซ่อมแซมเพราะปัญหาใหญ่โตและเรื้อรังเกินชุมชนจะต่อสู้
เรียกร้องได้ ถนนหนทางและโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ก็จัดสร้างขึ้นและจัดอันดับความจาเป็นของการให้บริการเป็น
ลาดับแรกแก่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
เมื่อย้อนกลับไปมองเรื่องมลพิษอากาศ อันเป็นที่มาของความตื่นตัวในการแก้ไขปัญหาและทาให้คนทั่วไป
รับทราบความทุกข์ของชาวมาบตาพุด ลาพังเพียงปัญหานี้ชาวบ้านที่นี่ก็ไม่สามารถที่จะเรียกคืนสภาพแวดล้อมที่ดี
และอากาศบริสุทธิ์ดังอดีตได้อีก มิพักต้องสารวจไปถึงปัญหาการปนเปื้อนสารพิษของน้าบ่อตื้นจนใช้ไม่ได้ สภาพ
ความเป็นกรดของน้าฝนที่ทาให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย การสะสมของโลหะหนักและสารพิษในทะเลและ
สัตว์น้าทะเล ลาคลองสาธารณะที่สูญหายไปหรือไม่ก็กลายเป็นแหล่งระบายน้าเสียของโรงงาน ซึ่งยังไม่มีสัญญาน
ใด ๆ ที่บ่งบอกว่าจะมีการแก้ไขให้ดีขึ้น หรือยังมองไม่เห็นวี่แววว่าจะแก้ไขได้ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะทาง
สังคมเหล่านี้กลายเป็นแรงกดดันที่ทาให้คนจานวนมากต้องอยู่ในภาวะตีบตันและจายอมและอยากย้ายหนีไปอยู่ที่
อื่น (สุรทิน มาลีหวล และคณะ, 2543) เพียงแต่หลายครอบครัวหลายชีวิตยัง ไม่สามารถทาได้ด้วยเหตุ ผลและ
เงื่อนไขหลายประการ อันรวมไปถึงความคุ้นเคยและผูกพันกับถิ่นฐานบ้านเกิดและญาติมิตรที่นี่
ผลกระทบต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาน
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาวะทางจิตวิญญานเป็นสิ่งที่กระทาได้ยากอย่างยิ่ง โดยเฉพาะภายใต้คา
นิยามที่ปรากฏในรายงานเล่มนี้ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากภาวะแวดล้อมและข้อเท็จจริงที่ปรากฎทั้งในพื้นที่
และเชิงข้อมูลสถิติที่มีอยู่ อาจสรุปได้ว่าผลกระทบทางจิตวิญญานที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะของผลกระทบแบบสะสมที่
เกิดขึ้นจากนโยบายและแผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาเมืองในพื้นที่มาบตาพุดโดยตรง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีทั้งด้านลบและด้านบวก
ด้านลบของผลกระทบนี้อาจมองผ่านปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นคือ อัตราผู้ป่วยในด้วยการฆ่าตัวตายหรือทาร้าย
ตัวเองในช่วงปี 2527 – 2541 โดยเปรียบเทียบสถิติของระยองกับของพื้นที่ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) และทั้ง
ประเทศ (ไม่รวม กทม.) พบว่าอัตราการฆ่าตัวตายของระยองสูงกว่าอีกสองพื้นที่มากหรือกล่าวได้ว่ามีสถิติที่สูง
ที่สุดในประเทศไทย (ดูภาคผนวก ข – 18) ปัญหาที่เกิดขึ้นแม้จะไม่มีข้อมูลหลักฐานใดสามารถยืนยันได้อย่าง
สมบูรณ์ว่า นี่คือผลพวงหนึ่งจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มาบตาพุดก็ตาม แต่ก็แสดงให้เห็นภาวะทางจิตวิญญาน
ที่บกพร่องของผู้คนที่นี่ และเป็นภาวะที่ควรต้องได้รับการศึกษาติดตามต่อไปอย่างจริงจังว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่ชัก
นาคนให้ฆ่าตัวตายและทาร้ายตัวเองมากขึ้น
ข้อวิตกกังวลและปัญหาหลายอย่างที่สะท้อนจากผู้แทนชุมชนและอีกหลายคนแสดงถึงความโกรธ ความ
คับแค้น และความรู้สึกอยากกระทารุนแรงต่อบางสิ่งบางอย่าง โดยเฉพาะเมื่อมีปัญหากลิ่นเหม็นรุนแรงเกิดขึ้น ทา
ให้ชาวบ้านต้องปิดประตูหน้าต่างทุกบาน หรือไม่ก็ต้องหนีไปให้พ้นจากทิศทางลมที่พัดผ่าน อารมณ์ความรู้สึกที่
เกิดขึ้นในบางครั้งยังแสดงถึงความตีบตันของเรื่องราวและทางออก ทาให้ชีวิตไม่มีความสุขสงบและดาเนินไปอย่าง
ระแวดระวังอยู่เสมอว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไร เมื่อไหร่ และกับใคร
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกับสุขภาพกาย สุขภาพจิต ใจ และสุขภาพของสังคม มีผลเชื่อมโยงและ
มีอิทธิพลทาให้ภาวะจิตวิญญานของปัจเจกบุคคลอ่อนแอ เปราะบางลง และหมดหวัง ในทางกลับกันจิตวิญญานที่
อ่อนแอบกพร่องก็มีผลกระทบต่อสุขภาวะทางกาย ทางจิต และทางสังคมได้เช่นกัน เช่นที่หลายคนหมดหวังที่จะ
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พึ่งพารัฐในการแก้ปัญหา ไม่มีความเชื่อฝ่ายโรงงาน เบื่อหน่ายงานวิจัยเพราะมองไม่เห็นความเป็นไปได้ว่า
งานวิจัยจะช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพวกเขาและที่ผ่านมาก็ไม่เคยรู้สึกว่าได้รับประโยชน์จากงานเหล่านี้
ขณะที่กลุ่มคนที่ด้อยโอกาสหรือยากจน เช่น กลุ่มประมงขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ริมทะเลข้างนิคมอุตสาหกรรมต้อง
ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อประคองอาชีพและชีวิตต่อไปอย่างยากลาบากเนื่องจากท้องทะเลที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของ
ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ปัจจัยที่เข้ามากระทบชีวิตเหล่านี้มีผลสาคัญทาให้พลังชีวิตสูญหายไปและจิตวิญญานเป็น
ทุกข์
อย่างไรก็ดี ผลกระทบของการพัฒนาได้ก่อให้เกิดปัจจัยด้านบวกเช่นกัน นั่นคือ ก่อให้การ หล่อหลอมของ
จิตวิญญานของคน บางกลุ่ม ในสังคมให้เข็มแข็ง ขึ้น ความทุกข์และความคับแค้นจากปัญหามลพิษอากาศมีผล
สาคัญทาให้คนจานวนหนึ่ง เกิดความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมากขึ้น และก่อเกิดจิตใจที่กล้าหาญ ในการลุก
ขึ้นมาต่อสู้และมุ่งมั่นทางานเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลและผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น ความ
พยายามของกลุ่มครู-นักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ที่ต่อสู้เรียกร้องให้ กนอ . มาบตาพุด ผู้ประกอบการ
และหน่วยงานราชการอื่น ๆ แก้ไขปัญหา กลิ่นเหม็น ที่คุกคามความปกติสุขในการเรียนการสอนของโรงเรียน หรือ
การรวมตัวของแกนนาชุมชนและชาวบ้านที่ร่วมกันต่อสู้ให้มีการแก้ไขปัญหามลพิษและความเดือดร้อนต่าง ๆ เป็น
ต้น
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บทที่ 7
จากนโยบายสู่ผลกระทบทางสุขภาพ : บทวิเคราะห์และข้อเสนอ
มาบตาพุดในวันวานก่อนที่จะกลายเป็นเขตพัฒนาอุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ่ดังที่ปรากฏในบทที่ 3
และมาบตาพุดในปัจจุบันดังที่ปรากฏในบทที่ 4 สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาและเป็น
ประจักษ์หลักฐานถึงผลพวงของการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก อันเป็นแผนงานระดับ
ภูมิภาคของประเทศฉบับแรกภายใต้นโยบายการผลักดันอย่างเอาจริงเอาจังให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ ข้อค้นพบต่าง ๆ หรือทุกขภาวะที่เกิดกับชุมชน คือประจักษ์หลักฐานที่บ่งชี้ถึงผลลัพธ์อีกด้าน
หนึ่งของการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเข้มข้นตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ที่ไม่เคยบรรจุอยู่ในรายงานการพัฒนาพื้นที่
ชายฝั่งทะเลตะวันออกของหน่วยงานที่กาหนดและกากับนโยบาย
เหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดทุกขภาวะของชาวมาบตาพุด
การศึกษานี้จะใช้กรอบการวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะและความปลอดภัยของ
ประชาชนขององค์การอนามัยโลก คือ DPSEEA model ซึ่งมีการแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 5 ระดับคือ แรงผลักดัน
หรือ Driving force, แรงกดดัน หรือ Pressure, สภาวะ หรือ State, การได้รับสัมผัส หรือ Exposure, ผลกระทบ
หรือ Effect และการปฏิบัติการ หรือ Actions
ภายใต้กรอบวิเคราะห์ดังกล่าวจะแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของนโยบายการพัฒนา และผลกระทบที่
เกิดขึ้น ซึ่งล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออก
ปัญหาและข้อห่วงใยที่เกิดขึ้นในพื้นที่มาบตาพุดเกิดขึ้นจาก “แรงผลักดัน ” (Driving force) สาคัญนั่น
คือ ความมุ่งหวังของผู้บริหารประเทศและผู้วางนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจในการที่จะผลักดันให้ประเทศไทย
กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่และเป็นศูนย์กลางของการขนส่งทางทะเลในระดับภูมิภาค โดยอาศัยการ
ดาเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก นโยบายดังกล่าวกาหนดให้พื้นที่มาบตาพุดเป็นเขต
อุตสาหกรรมหนัก ประกอบด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษสูงทั้งสิ้น และมีมูลค่าการลงทุนสูงหลายแสนล้าน
บาท
แม้ว่าผู้วางแผนพลิกโฉมหน้าพื้นที่นี้ได้พยายามดาเนินการวางแผนหลายขั้นตอนเพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ทว่าในความเป็นจริงโครงการนี้กลับดาเนินไปอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่ขั้นของ
การศึกษาความเป็นไปได้ การวางแผน และการลงทุน โดยไม่ได้ให้ความสาคัญกับมาตรการจัดการและควบคุม
ด้านสิ่งแวดล้อมและการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการวางมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาทางสังคมอื่น ๆ
ตัวอย่างเช่น การศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 ในขณะที่การก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เริ่มต้นไป
แล้วล่วงหน้าตั้งแต่ปลายปี พ .ศ. 2530 และยังมีการขยายการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้าลึกเพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ นอกจากนี้การศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโรงงานต่าง ๆ ยังทาเป็นรายโครงการ โดยไม่มีการ
ประเมินผลกระทบในเชิงภาพรวม เป็นต้น (ดูภาคผนวก ค – 2)
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การพัฒนาที่ก้าวกระโดดและลัดขั้นตอนนี้เกิดขึ้นก็เพราะมีการให้ความสาคัญสูงสุดกับเป้าหมายทางด้าน
เศรษฐกิจ ขณะที่แบบแผนการพัฒนาก็ถูกกาหนดและเลือกสรรล่วงหน้าแล้ว การศึกษาและการวางแผนเป็นเพียง
สิ่งที่เกิดตามมาภายหลังเพื่อหาทางตอบสนองเป้าหมายและแบบแผนที่มีอยู่ก่อนเท่านั้นเอง
ในเมื่อเป้าหมายที่วางไว้ใหญ่โตมโหฬาร การทุ่มปัจจัยจากภายนอกเข้าไปจึงมาก อันไม่ได้หมายถึงเฉพาะ
ทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวัตถุดิบเพื่อการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ล้วนมีความเป็นพิษและ
อันตรายสูง เช่น สารเคมีและวัตถุอันตราย โดยไม่มีการดาเนินมาตรการที่จาเป็นในการควบคุมและตรวจสอบเพื่อ
ความปลอดภัย จนทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
อย่างขนานใหญ่ รวมไปถึงการเกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วิถีชุมชน และความสัมพันธ์ของคน
ภายในชุมชนที่ติดตามมาเป็นลูกโซ่ ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้กลายเป็น แรงกดดัน ( Pressure) อย่างรุนแรงที่
กระทบและกดทับชุมชนอยู่ในปัจจุบัน
“แรงกดดัน” ที่เกิดขึ้นในทางรูปธรรมที่ชัดเจนทางเศรษฐกิจ-สังคม เช่น ชาวบ้านสูญเสียที่ดินของตน ทั้ง
จากการบังคับขายด้วยกฎหมายเวนคืนที่ดิน การถูกโน้มน้าวชักจูงให้ขายที่ดินจากกลุ่มนายทุนที่เข้ามากว้านซื้อ
เพื่อเก็งกาไร, เกิดการเปลี่ยนอาชีพจากเกษตรกรมาเป็นแรงงานรับจ้าง , ค่าครองชีพแพงขึ้นขณะที่รายได้ของคน
ในชุมชนเดิมไม่ได้เพิ่มขึ้น , วัฒนธรรมและวิถีชุมชนแบบเดิมเปลี่ยนไปเนื่องจากการอพยพเข้ามาของแรงงานและ
ชาวต่างถิ่น
ส่วนการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
และระบบนิเวศน์ทั้งอย่างฉับพลันและอย่างค่อยเป็นค่อยไป เช่น ไร่สวนเรือกนาในบริเวณตาบลมาบตาพุดถูก
แทนที่อย่างรวดเร็วด้วยอาณาจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่มาพร้อมกับมลพิษทุกรูปแบบตั้งแต่ขั้นของการ
ก่อสร้างคือ เสียงดังและฝุ่น หาดทรายสวยงามถูกแทนที่ด้วยท่าเรือน้าลึกและสิ่งปลูกสร้างของนิคมอุตสาหกรรม
จานวนมาก มลพิษต่าง ๆ จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นน้าเสีย อากาศเสีย และกากของเสีย
อันตราย สิ่งเหล่านี้ยังก่อผลกระทบต่อเนื่องต่อแหล่งน้าธรรมชาติ ทั้งบนดิน ใต้ดิน และน้าฝน รวมถึงการปนเปื้อน
สารพิษในดิน การสะสมของโลหะหนักในน้าทะเลและพื้นที่ชายฝั่ง ที่มีผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปถึงคุณภาพน้าทะเล
สัตว์น้าหลายชนิดสูญหายหรือสูญพันธุ์ไปจากท้องทะเล หรือเกิดการสะสมสารพิษในสัตว์น้าทะเล เช่น หอย ปู
ปลา เป็นต้น
“สภาวะ” (State) ที่ติดตามมาในทางเศรษฐกิจและสังคมที่ปรากฏชัดคือ ความเป็นอิสระของปัจเจก
บุคคล การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ และการควบคุมวิถีชีวิตของตนเองเหล่านี้ทาได้น้อยลง บางครอบครัวต้องพบ
กับความล่มสลายของอาชีพ เช่น ชาวสวนชาวไร่ หรือชาวประมงขนาดเล็ก ขณะเดียวกันความเกื้อกูลระหว่างคน
ในชุมชนก็เปลี่ยนไป เนื่องจากชุมชนต้องเปิดรับคนต่างถิ่นไปโดยปริยาย โครงสร้างความสัมพันธ์ระดับครอบครัว ชุมชนห่างเหินกันมากขึ้น คนภายในชุมชนมีความแปลกแยกต่อกันและร่วมกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมกัน
น้อยลง ภาวะนี้นาไปสู่ปัญหาสังคมต่อเนื่องรูปแบบอื่น ๆ เช่น เกิดปัญหายาเสพติด การลักขโมย การมั่วสุมตาม
สถานบันเทิงแทนการอยู่กับครอบครัวและการพึ่งวัด การเกิดอุบัติภัยและอุบัติเหตุต่าง ๆ บนท้องถนนมากขึ้น ทั้งใน
แง่ของการขนส่งสินค้าและการสัญจรทั่วไป เป็นต้น
ในทางสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ก็พบว่า คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้า ในทะเล อากาศและบนดิน
ล้วนเสื่อมลงและปนเปื้อนมลพิษ (ดูภาคผนวก ฉ - 1 และ ฉ - 3) กระทั่งยังไม่เห็นทางที่จะฟื้นฟูให้กลับคืนมาสู่
สภาพเดิมได้อีก ภาวะที่เป็นอยู่ยังไม่มีสัญญาณใดที่บ่งบอกว่าจะดีขึ้น เนื่องจากปัญหาที่ก่อให้ภาวะเหล่านี้ยังไม่ได้
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รับการแก้ไขอย่างจริงจัง หรือบางปัญหายังอยู่ในขั้นที่ไม่ถูกยอมรับว่าเป็นปัญหาจากการพัฒนาอุตสาหกรรม และ
ไม่ถูกรวมเข้าไปอยู่ในเรื่องที่ต้องมีการแก้ไข เช่น ปัญหาดินปนเปื้อนสารพิษ น้าฝนที่ใช้ไม่ได้ โรคเรื้อรังและโรค
แปลก ๆ ที่ยังระบุสาเหตุไม่ได้ หรือแม้แต่ข้อเรียกร้องของชาวบ้านที่ไม่ต้องการให้มีการขยายอุตสาหกรรมเพิ่มอีก
ต่อไป
การเสื่อมลงในทุก ๆ ด้านของคุณภาพเศรษฐกิจ -สังคม-สิ่งแวดล้อม ทาให้คนในชุมชนมาบตาพุดอยู่ใน
กลุ่มที่ได้รับหรือเสี่ยงต่อ “การสัมผัสและได้รับ ” (Exposure) อันตรายด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจากในแง่ของเศรษฐกิจ
แบบพึ่งพิงภายนอกมากขึ้น มีความเสี่ยงอยู่ในสังคมที่มีจิตวิญญาณเปราะบางลงและอันตรายมากขึ้น เสี่ยงต่อ
การได้รับอันตรายมลสารหลากชนิดที่ถูกระบายจากโรงงานสู่สิ่งแวดล้อม รวมถึงที่จะไปตกค้างอยู่ในห่วงโซ่อาหาร
เสี่ยงต่อการเผชิญกับอุบัติภัยจากสารอันตราย โรงงานระเบิด การขนส่งและการจราจรที่คับคั่งขึ้น
สภาพแวดล้อม ภาวะทางสังคม และความเป็นอยู่ของชาวมาบตาพุดทุกวันนี้อ่อนแอและเปราะบางลงทั้งในมิติ
นามธรรมและรูปธรรมทางกายภาพ ดัง “ผลกระทบ” (Effect) ที่ปรากฏชัดเจน ทั้งที่เป็นผลกระทบทางสุขภาพ
ทั่วไปและที่มีลักษณะจาเพาะมากมายตามที่กล่าวไว้ในบทที่ผ่านมา
ที่สุดแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ได้กลายเป็นแรงกดดันให้เกิด “การปฏิบัติการ” (Actions) ต่าง ๆ เพื่อแก้ไข
ปัญหา การศึกษานี้พบว่า การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาในพื้นที่นี้เกิดขึ้นจากการรวมตัวและการต่อสู้เรียกร้องของ
ปัจเจกบุคคลที่รวมตัวกันทั้งที่โรงเรียนและของชุมชนเป็นสาคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพ ในที่นี้
มิได้หมายถึงว่า ฝ่ายราชการและผู้ประกอบ การไม่ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาโดยสิ้นเชิง แต่พบว่าลักษณะการ
ดาเนินการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและราชการในเรื่องเหล่านี้มีปัญหาภายในตัวมันเองหลายประการ ขณะที่
วิธีการแก้ปัญหาของฝ่ายผู้ประกอบการนั้นก็ ยังมีลักษณะผลักภาระหรือผลพวง บางอย่างที่จะติดตามมาแก่ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม เช่น การลักลอบปล่อยน้าเสียและทิ้งกากของเสียตามที่สาธารณะและที่ดินของชาวบ้าน เป็นต้น
อย่างไรก็ดี การวิเคราะห์ภายใต้กรอบการวิเคราะห์ DPSEEA ขององค์การอนามัยโลกนี้ อาจทาให้
สามารถเชื่อมโยงหลักฐานข้อค้นพบจากการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ทว่าผู้วิจัยเห็นว่าการใช้กรอบการวิเคราะห์นี้
ยังไม่เพียงพอที่จะอธิบายถึงเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และด้านอื่น ๆ ที่มาบตา
พุด และเห็นด้วยกับความเห็นที่ว่ากรอบการวิเคราะห์นี้ไม่สามารถตอบหรือวิเคราะห์ไปถึงคาถามที่ว่า แล้วทาไม
ปัญหาจึงคงดารงอยู่ และเห็นว่าการที่จะอธิบายเชื่อมโยงไปถึงแง่มุมดังกล่าวเพื่อทาให้เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ได้ดีขึ้นและช่วยนาไปสู่การแสวงหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการกาหนดนโยบายต่อไป
จาเป็นต้องใช้กรอบการวิเคราะห์เรื่องกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะเข้ามาเสริมการวิเคราะห์นี้ (เดชรัต สุข
กาเนิด, 2545)
เมื่อมองผ่านกรอบการวิเคราะห์เรื่องการกาหนดนโยบายสาธารณะกับผลกระทบทางสุขภาพจากการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่มาบตาพุด จะมองเห็นความไม่สมดุลและไร้ประสิทธิภาพของกระบวนการวางแผนภูมิภาค
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยอย่างแจ่มชัด ความไม่สมดุลในแง่ของการพิจารณาถึงแง่มุมและ
ประโยชน์ที่จะได้จากการพัฒนาในภูมิภาคนี้ การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มาบตาพุดก็มีความชัดเจนว่า ใน
กระบวนการวางแผนที่เกิดขึ้น ผู้กาหนดนโยบาย รวมถึงผู้ปฏิบัติงานให้ความสาคัญกับการบรรลุเป้าหมายทาง
เศรษฐกิจ1 มากกว่าแง่มุมเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของประชาชน จนทาให้เกิดผลกระทบและความเสี่ยง
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ทางสุขภาพมากมายเช่นที่ปรากฏอยู่ นอกจากนี้ยังมีความไม่สมดุลในเชิงอานาจด้วย โดยเฉพาะระหว่างผู้กาหนด
นโยบาย เจ้าของทุนขนาดใหญ่ และชุมชนท้องถิ่น (เดชรัต สุขกาเนิด, 2545)
ในกระบวนการวางแผนที่ผ่านมา ผู้กาหนดนโยบายมีอานาจเต็มในการสั่งการและมีการวางแผนแบบรวม
ศูนย์ สามารถระดมสรรพทรัพยากรเพื่อทุ่มให้กับการพัฒนาตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ขณะที่ทุนที่เข้ามาลงบน
พื้นที่มาบตาพุดล้วนเป็นทุนขนาดใหญ่และทุนข้ามชาติที่มีอิทธิพลสูงต่อการกาหนดนโยบายและแผนงานของ
รัฐบาล นอกจากนี้กลไกรัฐที่สาคัญ เช่น กนอ . ที่ทาหน้าที่ผลักดันงานก็มีอานาจและกฎหมายเฉพาะของตนเอง
จนยากที่หน่วยงานระดับท้องถิ่น หรือแม้แต่หน่วยงานราชการด้วยกันจะเข้าไปตรวจสอบ แนะนา หรือทาให้เกิด
ความสมดุลของอานาจขึ้นมา ดังนั้นการพัฒนาจึงดาเนินไปภายใต้การมีอานาจที่รวมศูนย์ของผู้กาหนดนโยบาย
และอานาจทุนอันแข็งแกร่ง โดยที่ชุมชนในพื้นที่ไร้ซึ่งอานาจที่จาเป็นสาหรับเจรจาต่อรอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค
แรกของการพัฒนา ซึ่งเป็นยุคสมัยที่ชาวบ้านไร้สิทธิ์ไร้เสียง ไม่สามารถล่วงรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ขณะที่
กฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการรับรองสิทธิประชาชนของประเทศในเวลานั้นก็ยังล้าหลังอยู่มาก
ภาวะการณ์เช่นนั้นทาให้กระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะในเรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การ
ควบคุมมลพิษ และการส่งเสริมสุขภาพชุมชนไร้ประสิทธิภาพ หรือเรียกได้ว่าไร้ความหมายโดยแท้ ตัวอย่างเช่น
กนอ. สามารถละเมิดกฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติผังเมืองโดยอ้างว่าเป็นนโยบายรัฐและใช้อานาจจัดสรร
ที่ดินภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดบริเวณติดกับโรงพยาบาลมาบตาพุดและชุมชนมาบชลูด เพื่อใช้เป็นที่
จัดตั้งศูนย์กาจัดกากขยะสารพิษให้บริษัทเจนโก้ (หลังจากที่ถูกชาวบ้านอาเภอปลวกแดงต่อต้านโครงการนี้ ) ทั้งที่
ตามสีของผังเมืองกาหนดให้บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่สีเขียวอ่อนและกาหนดให้เป็นที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ใช้ประโยชน์ได้เฉพาะเพื่อนันทนาการหรือเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเพื่อ
สาธารณประโยชน์เท่านั้น แต่ กนอ. ก็อ้างว่าเป็นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่สั่งให้กระทรวงอุตสาหกรรม
และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดหาที่ดินประมาณ 60 ไร่สาหรับสร้างศูนย์กาจัดกากขยะสารพิษให้บริษัทเจนโก้
(สาเนาบันทึกข้อความส่วนราชการสานักผังเมืองจังหวัดระยองที่ รย 0035/304 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2539 ลง
นามโดยผังเมืองจังหวัดระยอง , สาเนาจดหมายจังหวัดระยองที่ รย 0035/14593ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2539 ลง
นามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ) ก่อนหน้ากรณีนี้ก็มีการอ้างอานาจของมติคณะรัฐมนตรีในทานองคล้ายคลึง
กันมาแล้ว เมื่อครั้งที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้สร้างโรงกลั่นน้ามันสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง 2 บนที่ดินสาธารณะได้ ซึ่ง
นอกจากเป็นที่สาธารณะแล้วยังเป็นพื้นที่สีเขียวที่ตามผังเมืองเดิมจัดให้เป็นเขตกันชนระหว่างชุมชนกับนิคม
อุตสาหกรรม โครงการนี้กลายเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ปัญหามลพิษมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโรงเรียนและชุมชน
(มัฌชิมา วัฒกะวงศ์ , 2542) หรือแม้แต่กรณีการถมทะเลระยะที่ 2 และ 3 กนอ. ก็ได้รับการอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีให้ดาเนินการได้โดยที่รายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมยังไม่ผ่านการอนุมัติ รวมถึงกรม
เจ้าท่าซึ่งดูแลพื้นที่ทะเลก็ยังไม่ได้อนุญาตให้ถม (สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์, 2542) การผลักดันโครงการต่าง ๆ ภายใต้
อานาจที่ไม่สมดุลดังกล่าว จึงเป็นเหตุปัจจัยสาคัญอันนาไปสู่การเกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อสุขภาวะของชุมชน
นอกจากนี้ ในระดับขั้นของการแก้ไขปัญหา เรายังพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันยังคงวนเวียนอยู่ที่การไม่
ยอมรับหรือกระทั่งปกปิดปัญหา มีการบ่ายเบี่ยงและปัดความรับผิดชอบ มีการควบคุมการกระจายข่าวสารด้วย
เกรงว่าจะกระทบต่อการลงทุนและภาพลักษณ์ของประเทศ การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงยังถูกจากัดเอาไว้ที่
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ระดับของการเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับรัฐและเจ้าของทุนเป็นสาคัญ หรือมิเช่นนั้นก็มีโอกาสอยู่แค่การร่วมกิจกรรม
อย่างฉาบฉวยและเฉพาะหน้าต่าง ๆ เช่น การร่วมเป็นผู้ดมกลิ่นพิสูจน์ต้นตอของปัญหา การได้รับการบอกกล่าว
ล่วงหน้าจากโรงงานถึงปฏิทินกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบ เช่น การปิดเดินเครื่องการผลิต การทาความสะอาด
โรงงานประจาปี การหยุดเครื่องบาบัดน้าเสีย เป็นต้น
การมีส่วนร่วมในระดับของการป้องกันปัญหาและการแสดงความคิดเห็นหรือร่วมตัดสินใจในแผนการ
ขยายอุตสาหกรรมหรือวางนโยบายยังคงเป็นเรื่องของอนาคตที่ห่างไกล
อย่างไรก็ดี หากมีการคิดอย่างไม่ติดกรอบ ด้วยการเล็งเห็นความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงจากแรงผลัก
ต้นทางว่าคือทางออกที่จะครอบคลุมไปถึงการแก้ไขบรรดาปัญหาที่มากมายเหล่านั้นอย่างแท้จริงได้ แล้วเลือก
ดาเนินมาตรการในระดับนี้โดยไม่มัวรอการไต่ลาดับทีละขั้น อนาคตของการคลี่คลายปัญหาก็คงจะเป็นจริงได้
ข้อเสนอเพื่อการลดผลกระทบทางสุขภาพ
จากการวิเคราะห์และแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนมาบตาพุด
จะเห็นว่าปัญหาที่ดารงอยู่เป็นเรื่องใหญ่และมีความซับซ้อนที่เกี่ยวพันเชื่อมโยงถึงหลายเหตุหลายปัจจัย ตั้งแต่
ทิศทางและนโยบายการพัฒนาประเทศ ภาวะและแรงกดดันทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ
โครงสร้างอานาจการปกครอง การเมือง และทุนทั้งระดับชาติและท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับระดับ
ปัจเจกบุคคลที่เป็นหน่วยย่อยที่สุดของสังคม การจัดการปัญหาจึงเป็นเรื่องที่ยากและยิ่งใหญ่
อย่างไรก็ดี การศึกษาครั้งนี้เห็นว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถที่จะลดทอนความรุนแรงลงได้ จนถึงขั้นของ
การแก้ปัญหาที่ต้นกาเนิดได้ หากมีการร่วมมือและมีความจริงจังในการร่วมกันแก้ไขจากทุกฝ่าย ข้อเสนอเพื่อลด
ผลกระทบทางสุขภาพในการศึกษานี้เป็นการเสนอขั้นเบื้องต้นตามยุทธศาสตร์การลดความเสี่ยงและผลกระทบทาง
สุขภาพ และยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้มีการนามิติทางสุขภาพเข้าไว้ในนโยบายการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งจาเป็นที่
จะต้องมีการถกเถียง -แลกเปลี่ยน -ประเมินจากหลาย ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการผลักดันตั้งแต่ระดับปัจเจก
บุคคลจนถึงระดับนโยบายของประเทศต่อไป สาหรับการเสนอในที่นี้จะเป็นการเพิ่มเติมจากแนวปฏิบัติที่แต่ละ
ระดับได้ดาเนินการอยู่แล้ว (ดูบทที่ 5) แนวทางลดผลกระทบทางสุขภาพเบื้องต้นในแต่ละระดับกล่าวได้ดังนี้
1. ระดับปัจเจกบุคคลและครอบครัว
บุคคลและครอบครัวถือเป็นหน่วยย่อยที่สุดของสังคม แต่ขณะเดียวกันก็เป็นหน่วยที่สามารถริเริ่มและ
ผลักดันไปสู่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี หากบุคคลในครอบครัวมีความตื่นตัวต่อปัญหาและ
สมาชิกในครอบครัวให้การสนับสนุนซึ่งกัน และกัน หน่วยนี้จะเป็นหน่วยพื้นฐานที่มีพลังสูงในการทางานและจะ
ช่วยขับเคลื่อนให้ส่วนอื่นของสังคมเคลื่อนไหวไปด้วย อย่างไรก็ดี บุคคลและครอบครัวควรที่จะต้องสร้างพื้นฐาน
สาคัญที่จาเป็นต่อการร่วมแก้ไขปัญหาดังนี้
 ตระหนักและยืนยันสิทธิของตนเองที่จะมีชีวิตอยู่อย่างปกติสุขและมีสุขภาวะในสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งนี้หมาย
รวมถึงการอยู่อาศัยและได้รับการดูแลที่ดีและเป็นธรรมจากรัฐอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
โดยไม่
ยอมตกอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์และอิทธิพลท้องถิ่น
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ตระหนักและยืนยันในสิทธิของตนเองในการมีส่วนร่วมกาหนดทิศทางบ้านเมืองและสิทธิในการพิทักษ์
รักษาชุมชน สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของตน โดยยึดหลักการต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญและการใช้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นประโยชน์
ตื่นตัวในการรับข้อมูลข่าวสาร แสวงหาความรู้ และข้อเท็จจริงในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดความคิด
และแนวทางใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา รวมถึงจะก่อให้เกิดเครือข่ายทางสังคมขึ้นมาเพื่อหนุนช่วยการทางาน
ต่อไป
เอาใจใส่ เฝ้าระวัง ทั้งสุขภาพตนเอง คนในครอบครัว และสุขภาพสังคม ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสาคัญที่จะ
ก่อให้เกิดความร่วมมือจากส่วนอื่น ๆ ของสังคมตามมา
เสริมสร้าง ให้ความร่วมมือ และส่งเสริมกิจกรรมสร้างสุขภาวะทั้งหลายตามแนวทางการปฏิรูประบบ
สุขภาพที่ดาเนินการอยู่ บทบาทส่วนนี้จะช่วยสร้างและเพิ่มเติมโอกาสแก่บุคคลในการแก้ไขปัญหา

2. ระดับชุมชน
ชุมชนในความหมายของข้อเสนอนี้หมายรวมไปถึง ตั้งแต่กลุ่มคนจากหลาย ๆ ครอบครัว ระดับหมู่บ้าน
ระดับตาบล เทศบาล รวมถึงโรงเรียน วัด ศาสนสถานอื่น ๆ เป็นต้น ชุมชนเป็นหน่วยหรือองค์ประกอบที่สาคัญ
อย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหา การรวมตัวกันบนความเห็นร่วมกัน ตระหนักในเรื่องราวและปัญหาร่วมกัน และมี
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เหมือนกันจะทาให้ชุมชนมีพลังในการผลักดันไปสู่การแก้ไขปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น
ทั้งนี้ชุมชนจะต้อง
 ร่วมกันสร้างบรรยากาศในการรวมตัวให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา
 ตระหนักและยืนยันในสิทธิของชุมชนที่จะอยู่ในถิ่นฐานที่ปลอดภัย โดยรวมตัวกันในการดาเนินกิจกรรม
เพื่อปกป้องรักษาทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะของชุมชน รวมถึงการให้ความเชื่อมั่นที่จะนา
กระบวนการยุติธรรมมาใช้เพื่อดาเนินคดีกับผู้ก่อมลพิษ ตามหลักการสาคัญในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
 พัฒนาองค์ความรู้ของชุมชนในการเฝ้าระวังและเข้าไปมีบทบาทร่วมในการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
จากโรงงานโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม อย่างไรก็ดีการพัฒนาส่วน นี้จาเป็นต้องได้รับการสนับสนุน
ช่วยเหลือหรือเปิดโอกาสจากภายนอก ซึ่งหมายถึงจากภาครัฐ สถาบันวิชาการ องค์กรอิสระต่าง ๆ องค์กร
พัฒนาเอกชน และ/หรือปัจเจกบุคคล โดยเฉพาะเทคนิคความรู้และคาแนะนาปรึกษา
 ร่วมกิจกรรมการปฏิบัติตามแผนป้องกันภัยฉุกเฉินและการซักซ้อมของทางการ
 เรียกร้องผลักดันให้เกิดแนวทางการพัฒนาระดับชุมชนและระดับจังหวัดที่ยั่งยืน
3. ระดับสถานประกอบการ
ความร่วมมืออย่างจริงจังและจริงใจจากสถานประกอบการเป็นสิ่งสาคัญ มากในการแก้ไขปัญหา ความ
ร่วมมืออาจเกิดขึ้นจากความสมัครใจและสานึกรับผิดชอบของฝ่ายประกอบการเอง หรือเกิดจากการบังคับใช้
กฎหมาย อนุสัญญาระหว่างประเทศ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่รัฐ หรืออาจจะเกิดจากแรงกดดัน
ภายนอก เช่น การประท้วงอย่างรุนแรงของชุมชนก็ได้
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อย่างไรก็ดี การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของผู้ประกอบการเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการ
ควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาหรือรับผิดชอบและแก้ไขเมื่อปัญหาเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานที่ต้องปฏิบัติภายใต้
กฎระเบียบที่มีอยู่และแนวคิดดั้งเดิมที่ยึดถือกัน สาหรับข้อเสนอต่อผู้ประกอบการเพื่อลดผลกระทบในการศึกษานี้
จะรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติและแนวคิดบางประการเพิ่มเติมเข้ามาในการดาเนินกิจกรรมอุตสาหกรรมของ
ผู้ประกอบการด้วย
 การเปลี่ยนแนวความคิดในการลงทุน เช่น ลดขนาดของการลงทุนให้เหมาะสมกับพื้นที่ ลดและพยายาม
เลิกการใช้สารเคมีอันตรายบางตัว และเลือกใช้สารที่มีความเป็นพิษน้อยกว่าแทน โดยเฉพาะการริเริ่ม
และนาแนวทางการผลิตที่สะอาดมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม (clean production principle) อย่างเป็นขั้น
เป็นตอน
 การนาหลักการป้องกันไว้ก่อน (precaution principle) มาใช้และการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (public
disclosure) เช่น การจัดทารายงานทะเบียนปริมาณการปลดปล่อยมลสารสู่สิ่งแวดล้อมและเปิดโอกาสให้
สาธารณชนเข้าถึงได้ (Pollutant Release and Transfer Registers / PRTRs)3 และเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ของรัฐบาลหรืออาจเป็นเว็บไซต์ของภาคเอกชนโดยตรง , การจัดทาแผ่นป้ายขนาดใหญ่ไว้หน้า
สถานประกอบการเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทอุตสาหกรรม มลสาร อันตราย และข้อปฏิบัติสาหรับ
ชุมชน เพื่อเป็นการสื่อสารตรงกับชุมชน เป็นต้น
 ให้ความร่วมมือกับรัฐในการสร้างและใช้กลไกการมีส่วนร่วมแบบหลายฝ่าย ในการตรวจสอบและเฝ้า
ระวังผลกระทบและปัญหาจากโรงงานด้วยกันเอง กลไกนี้ควรประกอบด้วยผู้แทนจากฝ่ายผู้ประกอบการ
ผู้แทนจากภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนภาคประชาชนหรือชุมชนที่เกี่ยวข้องทุกชุมชน และมีการ
ประชุมปรึกษาหารือกันสม่าเสมอและต่อเนื่อง (กรณีปัญหาจากของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมีการตั้ง
คณะทางานร่วม 4 หน่วยงาน เข้ามาทาหน้าที่นี้เฉพาะกิจ อย่างไรก็ดี ข้อเสนอนี้เป็นข้อเสนอสาหรับนิคม
อุตสาหกรรมหรือโรงงานขนาดใหญ่ทั่วไปด้วย)
 การสร้างหลักประกันความปลอดภัยและความพร้อมในการรับผิดชอบต่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เช่น
อาจจะอยู่ในรูปของกองทุนประกันภัยชุมชน หรือกองทุนร่วมชดเชยความเสียหายแก่บุคคลและชุมชน
เป็นต้น โดยเป็นการระดมทุนจากทุกโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรม
4. ระดับหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ในส่วนนี้เป็นข้อเสนอเชิงภาพรวมและหลักการโดยรวมเพื่อประกอบการกาหนดแผนงานและการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น หน่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เทศบาลเมืองมาบ
ตาพุดและจังหวัดระยอง เป็นต้น เนื่องจากเห็นว่าการดาเนินแผนงานหรือมาตรการหลายอย่างที่สาคัญและจะ
ส่งผลถึงชุมชนนั้น หน่วยงานรัฐจาเป็นต้องมี การวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนร่วมกัน มีการประสานงานกัน
ระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค และการประสานงานข้ามสังกัด เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยง
การทับซ้อนเรื่องบทบาท อานาจหน้าที่ และงบประมาณ ซึ่งจะนาไปสู่ความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานได้
3

การจัดทาทะเบียนการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมและการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายจากแหล่งกาเนิด
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ทั้งนี้ข้อเสนอต่อไปนี้เป็นข้อเสนอเพิ่มเติมจากสิ่งที่แต่ละหน่วยงานทาอยู่แล้ว และ /หรือเป็นการเสนอ
แนวทางที่เห็นว่าจะนาไปสู่การสร้างประโยชน์ร่วมทางสังคม
 สร้างและส่งเสริมกลไกและกระบวนการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพในรูปแบบของไตรภาคี หรือพหุภาคี หรือคณะกรรมการอิสระ กลไกนี้ควรประกอบด้วยผู้แทน
จากฝ่ายผู้ประกอบการ ผู้แทนจากภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนภาคประชาชนหรือชุมชนที่เกี่ยวข้องทุก
ชุมชน ในสัดส่วนที่มีผู้แทนชุมชนมากกว่าหรือเท่ากับกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ และมีการประชุม
ปรึกษาหารือกันอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
 ทาให้เกิดและให้ความสาคัญกับการศึกษาวิจัยวิชาการด้านผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เป็น
ระบบและต่อเนื่องเพื่อติดตามปัญหาเฉพาะพื้นที่ รวมถึงการเน้นสร้างความร่วมมือจากภาคประชาชน
ท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการร่วมศึกษาวิจัย รับทราบผลการศึกษาวิจัย และร่วมคิดวิเคราะห์เพื่อวาง
แนวทางและสร้างเครื่องมืออันเหมาะสมในการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาต่อไป
 ปฏิบัติตามแผนป้องกันภัยฉุกเฉินและจัดให้มีการซักซ้อมอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการเตรียมสถานที่รองรับ
กรณีที่มีการอพยพคน
 พัฒนาศักยภาพ เทคโนโลยี และความรู้ความเชี่ยวชาญขององค์กรและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานให้เพียง
พอที่จะรับมือกับปัญหา
 การจัดตั้งกองทุนสวัสดิภาพเพื่อชุมชนมาบตาพุดตามข้อเรียกร้องของชุมชน หรือร่วมกันจัดตั้งกองทุน
ประกันภัยชุมชน หรือกองทุนร่วมชดเชยความเสียหายแก่บุคคลและชุมชน เป็นต้น โดยเป็นการระดมทุน
จากทุกโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรม
 ส่งเสริมและจัดให้มีการทาแผนเชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพสังคม-สิ่งแวดล้อม-สุขภาพระดับท้องถิ่นโดยเปิด
โอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนและกาหนดกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้น
 ดาเนินการอย่างจริงจังในการวางแนวทาง การสนับสนุนให้มีการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการ
ช่วยเหลือเพื่อป้องกันและระงับความเดือดร้อนที่อาจจะเกิดขึ้น
 ให้ความสาคัญและเร่งดาเนินการเพื่อตอบสนองข้อเรียกร้องเฉพาะหน้าของชุมชน เช่น ปัญหาน้าดื่มน้าใช้
ปัญหาการรั่วไหลของสารพิษ-อุบัติภัย การดาเนินมาตรการลงโทษทันทีต่อผู้กระทาผิด เช่น การลักลอบ
ทิ้งกากอันตรายและปล่อยน้าเสีย
 สนับสนุนให้เกิดและให้มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม รวมถึงการระมัดระวัง
ไม่ให้หลักการและกลไกนี้ถูกนาไปใช้เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการ โดยไม่มีการปฏิบัติจริง
5. ระดับรัฐบาล
ระดับรัฐบาลเป็นส่วนที่สาคัญที่สุดที่ทาให้เกิดนโยบายเพื่อการลดผลกระ ทบทางสุขภาพ ในช่วงที่ผ่านมา
ปัญหาผลกระทบทางสุขภาพกรณีที่มาบตาพุดหรืออีกหลายกรณีที่เกิดขึ้นยังไม่ได้รับความสาคัญจากรัฐบาลเลย
ทั้งในระดับของการกาหนดเป็นนโยบายใหญ่ของประเทศ นโยบายย่อย แผนปฏิบัติการ แนวทางการทางาน ไป
จนถึงการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรในด้านนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกเนื่องจากประเทศไทยมีการส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมมาหลายทศวรรษแล้ว
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ในทางกลับกันเมื่อมองผ่านกรณีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มาบตาพุด จะเห็นได้ชัดว่า ต้นเหตุของปัญหา
ทั้งมวลมาจากการวางนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ในขั้นของการศึกษาและจัดเตรียมแผนการพัฒนาก็
กากับโดยรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจากกระทรวงต่าง ๆ ในขั้นของการส่งเสริมการลงทุนและเปิดทางกว้างเพื่อรับ
การลงทุนขนานใหญ่ก็เป็นมาตรการที่กาหนดมาจากรัฐ การดาเนินงานหลายส่วนที่เป็นปัญหาและก่อผลกระทบ
กว้างขวางก็มาจากการเห็นชอบของรัฐบาลเช่นกัน ด้วยเหตุดังกล่าวในขั้นของความพยายามลดผลกระทบทาง
สุขภาพ ซึ่งรวมถึงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสียหายไปแล้วและจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนด้วยนั้น
รัฐบาลจึงจาเป็นต้องเข้ามาเป็นผู้กากับและผู้อานวยการใหญ่ในเรื่องนี้ ข้อเสนอนี้จึงเป็นข้อเสนอเชิงภาพรวม ซึ่งจะ
รวมถึงการทบทวนเชิงนโยบายของรัฐด้วย
 ให้มีการประเมินผลการพัฒนาโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกในเชิงองค์รวม อันรวมถึงมิติต่างๆ
ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รายได้ต่อประเทศและท้องถิ่น เทคโนโลยี ผลที่เกิดกับสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรมนุษย์ ภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น ประเพณีและ
วัฒนธรรม เป็นต้น เนื่องจากโครงการนี้เป็นแผนการลงทุนระดับภูมิภาคที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างหลาย
จังหวัด จึงเสนอให้มีการประเมินเป็นระยะ ๆ ด้วยการเลือกเริ่มต้นในบางพื้นที่ก่อน เช่น ที่มาบตาพุด หรือ
แหลมฉบัง และการดาเนินงานควรจัดตั้งเป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อติดตามการประเมินผล มีการ
กาหนดองค์ประกอบของกรรมการ บทบาท หน้าที่ และสนับสนุนการทางานของคณะกรรมการอย่าง
ชัดเจน
 ให้มีการนาผลการประเมินในข้อแรกมาประกอบการทบทวนสาหรับการจัดทาแผนพัฒนาและปรับปรุงทั้ง
ในระดับรายพื้นที่และระดับภูมิภาคของภาคตะวันออก โดยมีการแบ่งระยะการดาเนินงานที่ชัดเจนเพื่อ
เว้นช่วงของการประเมินและปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงอย่างต่อเนื่อง
 ให้มีการนาผลการประเมินไปใช้ประกอบการวางหรือการทบทวนนโยบายพัฒนาแผนภูมิภาคและ
โครงการขนาดใหญ่ต่าง ๆ และใช้ประกอบการปรับปรุงกลไกและมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ
เช่น ระบบการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ , การปรับปรุงโครงสร้างการทางาน
ของหน่วยงานรัฐ, มาตรการและแนวทางส่งเสริมการลงทุน, การจูงใจและควบคุมการดาเนินงานของภาค
เอกชน เป็นต้น
 ทบทวนบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ชัดเจน ให้เกิดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหว่าง
หน่วยราชการ และต้องขจัดผลประโยชน์ขัดแย้งของหน่วยงาน เช่น การที่ กนอ . มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(Conflict of Interest) ภายในหน่วยงานเดียว คือมีอานาจหน้าที่เป็นทั้งผู้ส่งเสริมและผู้ตรวจสอบโรงงาน
อุตสาหกรรม
 ต้องยกระดับของศักยภาพและอานาจการตัดสินใจของหน่วยงานทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ
ให้มีความทัดเทียมกับหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
 เอื้อให้องค์กรส่วนท้องถิ่นมีอานาจและศักยภาพเพียงพอในการรับมือกับขนาดของปัญหาที่มาบตาพุด ใน
ขณะเดียวกันจะต้องร่วมส่งเสริมสนับสนุนมาตรการการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังแบบประชาชนมี
ส่วนร่วม
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พิจารณาและตอบสนองต่อข้อเรียกร้องต่าง ๆ ของชุมชน เช่น การจัดตั้งกองทุนสวัสดิภาพชุมชนเพื่อ
ช่วยเหลือชุมชนและเพื่อการชดเชย การหยุดขยายพื้นที่อุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าในพื้นที่มาบตาพุด และ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะของชุมชนในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงเรื่องน้าดื่มน้าใช้
ดาเนินโครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพแบบองค์รวมภายใต้กรอบความคิดใหม่ของ
เรื่องสุขภาพ ทั้งสุขภาพกาย จิต สังคม และจิตวิญญาน โดยเฉพาะการศึกษาติดตามผลกระทบทาง
สุขภาพต่อการเกิดโรคแปลกใหม่ การเจ็บป่วยเรื้อรัง และผลกระทบทางจิตและประสาท
สนับสนุนสังคมให้เกิดความตระหนักถึงแนวคิดเรื่องสุขภาพสี่มิติ และให้เห็นความสาคัญของการสร้าง
เสริมสุขภาพแทนการซ่อมแซมสุขภาพ
ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม รวมถึงการติดตามตรวจสอบให้มี
การปฏิบัติจริง นอกจากนี้รัฐต้องเป็นผู้นาในการปรับทัศนคติและแนวคิดของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงมี
มาตรการจูงใจและส่งเสริม เช่น การนาหลักการป้องกันไว้ก่อน และหลักการผลิตที่สะอาดมาใช้

ข้อเสนอทั้ง 5 ระดับเป็นการเสนอเชิงแนวคิดและแนวทางกว้าง ๆ ซึ่งบางอย่างยังคงเป็นสิ่งที่ใหม่มาก
สาหรับสังคมไทย ข้อเสนอบางข้อจาเป็นต้องมีการปรับทัศนคติและแนวคิดพื้นฐานของภาครัฐ ซึ่งอาจรวมไปถึง
การปรับวิสัยทัศน์บางส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ขณะเดียวกันก็ต้องพยายามโน้มน้าวและจูงใจให้
ภาคเอกชนยินยอมให้ความร่วมมือในข้อเสนอต่าง ๆ ด้วย ซึ่งในส่วนนี้นอกจากรัฐบาลต้องเป็นผู้นาแล้ว การหนุน
เสริมจากสถาบันวิชาการ องค์กรประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนก็เป็นสิ่งสาคัญ
อย่างไรก็ดีโดยพื้นฐานแล้วผู้วิจัยยังให้น้าหนักกับกระบวนการเรียนรู้และการหนุนเสริมองค์ความรู้แก่ภาค
ประชาชนเป็นอันดับแรกในความพยายามที่จะลดผลกระทบและการแก้ไขปัญหาที่มาบตาพุด ดังที่เสนอไว้ในระดับ
ที่หนึ่ง เพราะชุมชนที่มาจากปัจเจกบุคคลและแนวร่วมภายในชุมชนจะเป็นรากฐานสาคัญของการขับเคลื่อนไปสู่
การปรับปรุงส่วนอื่น ๆ รวมถึงในระดับนโยบายด้วย ดังนั้นจึงจาเป็นที่จะต้องสร้างโอกาสและเวทีเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของประชาชนให้เข้มแข็งและขยายผลให้มากที่สุด
โอกาสและเวทีดังกล่าวเองจะต้องให้
ความสาคัญในการสานความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนเข้ามา ซึ่งโอกาสและเวทีนี้อาจจะอยู่ในรูปของการ
จัดตั้งคณะกรรมการหรือกลไกแบบหลายภาคีเข้ามาร่วมกันทางานและใช้กรณีการลดผลกระทบทางสุขภาพที่มาบ
ตาพุดเป็นกรณีนาร่อง โดยที่แต่ละส่วนจะต้องปรับทัศนคติและระดับของเป้าหมายให้สอดคล้องและเป็นที่ยอมรับ
ได้ในเบื้องต้น นอกจากนี้อาจจาเป็นต้องอาศัยองค์กรหรือสถาบันวิชาการระหว่างประเทศ เช่น องค์การอนามัยโลก
เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือหรือการเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อการระดมความรู้ความเชี่ยวชาญหรือ
ประสบการณ์ที่จาเป็นเข้ามาเสริม
ข้อเสนอต่อระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ดังที่กล่าวไว้แต่ตอนต้นแล้วว่า การศึกษาชิ้นนี้เป็นระดับพื้นฐานมากและยังเป็นการศึกษาที่ค่อนข้างจะ
กว้างโดยเฉพาะในกรอบแนวคิดของสุขภาพที่เป็นมิติใหม่และยังอยู่ในช่วงของการตั้งต้นพัฒนา ขณะที่ปัญหา
ผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นปัญหาใหญ่ ซับซ้อน และสั่งสมปัญหามาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ สังคม และสุขภาพ ผลการศึกษาที่ได้จึงยังไม่อาจที่จะบ่งบอก
ถึงผลกระทบทางสุขภาพได้อย่างสมบูรณ์และรอบด้าน การจะทาความเข้าใจและทาให้ประจักษ์ถึงขนาดและระดับ
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ที่แท้จริงของปัญหาและผลกระทบสุขภาพได้จาเป็นต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์เพิ่มเติมอีกมาก ทั้งในแง่ของ
การศึกษาจากภาคประชาชนดังเช่นรายงานชิ้นนี้และในแง่วิชาการและวิทยาศาสตร์อื่น ๆ
อย่างไรก็ดี ข้อค้นพบจากการศึกษาและประเมินผลกระทบทางสุขภาพของรายงานชิ้นนี้ ที่เกิดขึ้นภายหลัง
จากการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดผ่านไปแล้วเกือบ 20 ปี มีความหมายในหลายทางต่อการนาไปสร้าง
เครื่องมือและกระบวนการต่าง ๆ ที่จะนาไปสู่การแก้ไขและช่วยลดผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดขึ้นแล้วและการวาง
แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในอนาคต ตามที่องค์การอนามัยโลกสนับสนุนอยู่และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ก็ได้กาหนดปรัชญาและแนวคิดในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนไว้
แนวทางการแก้ไขและการลดผลกระทบทางสุขภาพได้มีการเสนอไว้แล้วข้างต้น นอกจากนี้ในกรณีของ
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มาบตาพุด ที่ปรากฏว่ายังคงมีการขยายขอบเขตการพัฒนาไปเรื่อย ๆ นั้น ผลการศึกษานี้
ควรได้รับการนาไปประกอบการพิจารณาการวางนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไปอย่าง
จริงจังก่อนที่สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจะเรื้อรังและรุนแรงเกินขีดขั้นของการแก้ไขได้ เช่น การจัดทาเป็นข้อเสนอเชิง
นโยบาย เช่น การจัดทาแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ระยะที่สาม ที่ให้ความสาคัญกับการฟื้นฟูและ
ติดตามเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพของชุมชนทั้ง 25 ชุมชน โดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ดี เนื่องจากแนวความคิดเรื่องการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่ทางสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุขสนับสนุนและมีการดาเนินการอยู่นั้น มุ่งเน้นไปที่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในสังคม โดยมี
การประยุกต์ใช้แนวทางและเครื่องมือที่หลากหลายในการระบุ คาดการณ์ และพิจารณาถึงผลกระทบทางสุขภาพที่
อาจเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วกับประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอันเป็นประโยชน์สาหรับการ
สร้างเสริมและการคุ้มครองสุขภาพสาหรับประชาชนทุกกลุ่ม และการสร้างกระบวนการที่จะให้ข้อมูลหลักฐานด้าน
สุขภาพเพื่อเพิ่มน้าหนักและให้ความสาคัญกับมิติสุขภาพในการกาหนดนโยบายสาธารณะ (เดชรัต สุขกำเนิด และ
คณะ, 2545; น. 18) การศึกษาชิ้นนี้จึงเป็นข้อมูลหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่สนับสนุนแนวความคิดนี้ โดยทั้งสอง
กระบวนการดังกล่าวมีบทบาทสาคัญยิ่งในการเพิ่มอานาจแก่ชุมชนและประชาชนทั่วไปด้วยข้อมูลและองค์ความรู้
ที่จาเป็นต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการวางนโยบายการพัฒนาของรัฐที่สุดท้ายแล้วก็จะมีผลกระทบต่อสุข
ภาวะของประชาชน
นอกจากนี้ หากมีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาอุตสาหกรรมใน 3 นิคมฯ ที่
มาบตาพุด ออกมาอย่างเป็นระบบและเป็นองค์รวมแล้ว พร้อมกับดาเนินมาตรการเพื่อดูแลผลกระทบนั้น และ
แก้ไขผลกระทบต่าง ๆ ที่มีต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพเอง การเปรียบเทียบต้นทุน
และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสิ่งเหล่านี้กับรายได้ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาอุตสาหกรรมตลอดเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา
ก็นับว่าน่าสนใจ การประเมินผลได้ทางเศรษฐกิจกับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายไปกับความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน
อาจทาให้รัฐบาลทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นต้องมีการทบทวนแนวนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศใหม่
ตลอดจนการทบทวนถึงการสร้างและดาเนินมาตรการเพื่อควบคุมเรื่องเหล่านี้ใหม่ ว่าการดาเนินแนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแบบไหนจึงทาให้ประเทศและประชาชนได้ประโยชน์ที่แท้จริง โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนทางสังคมคือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแลกับการลงทุน โดยมองไม่เห็น
ความคุ้มค่าได้ชัดเจนเช่นที่ผ่านมา

119

บรรณานุกรม
บทที่ 2 โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก
1. เสนาะ อูนากูล, 2531. “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับโครงการพัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก” เอกสารการ
สัมมนาทางวิชาการเรื่อ ง ผลการพัฒนาพื้น ที่ชายฝงทะเลตะวันออกในทศวรรษหนา , 9 กรกฎาคม 2531 ณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน บางแสน
2. ปาริชาต ลอตระกูล, 2530. “การพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก”, วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปที่ 24 ฉบับที่ 5
(กันยายน – ตุลาคม)
3. มหาวิทยาลัยบูรพา, 2538, วิกฤตสิ่งแวดลอมภาคตะวันออกและทางเลือกการพัฒนาที่ยั่งยืน, ภาควิชาภูมิศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร , พฤศจิกายน
4. สาวิตต โพธิวิหค, 2527. “การพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก” เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “Mid-Fifth Plan
Review”, วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2527 ณ หองกิตติฮอล โรงแรมดุสิตธานี
5. สํานักคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ, 2535. “แผนการจัดการดานสิ่งแวดลอมชายฝงทะเลตะวันออก”, เอกสาร
ประกอบการสัมมนา เรื่อง มิติใหมในการพัฒนาสิ่งแวดลอมภาคตะวันออก จัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา, 6 - 7 มีนาคม
2535.
6. สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ , 2533. การพั ฒ นาพื้ น ที่ บ ริ เ วณชายฝ ง ทะเล
ตะวันออก, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก, มิถุนายน 2533
7. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2539. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนงาน
เรงรัดกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาค, แผนปฏิบัติการเรงรัดการกระจายประชากรไปสูพื้นที่ชายฝงทะเล
ตะวันออก, รายงานการศึกษาขั้นสุดทาย. ศึกษาโดยบริษัทเซาทอี๊สทเอเซียเทคโนโลยี จํากัด และบริษัท หลุยส เบอร
เยอร อินเตอรเนชั่นแนล อิงค, มีนาคม 2539
8. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2541. รายงานความกาวหนาแผนงานพัฒนาพื้นที่
บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก, เมษายน 2541
9. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2544. รายงานความกาวหนาและแนวทางการ
พัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก, สํานักพัฒนาพื้นที่เฉพาะ (สพท.), กรกฎาคม 2544
10. ไมปรากฏชื่อ, 2529. สรุปขาวธุรกิจ , ปที่ 17 ฉบับที่ 20: 16 – 31 ตุลาคม 2529
11. ไมปรากฏชื่อ, 2532. “ครึ่งทางแผนฯ 6”, วารสารเศรษฐกิจและสังคม. ปที่ 26 ฉบับที่ 1: มกราคม – กุมภาพันธ 2532
12. Coopers & Lybrand Associates, 1982, Eastern Seaboard Study for the National Economic & Social
Development Board, September.

120

บทที่ 3: รูจักมาบตาพุด
1. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, ไมระบุ. Factories in Industrial Estates 1999-2000
2. เทศบาลตําบลมาบตาพุด, 2544. เทศบาลตําบลมาบตาพุด รายงานประจําป 2543 – 2544.
3. ปาริชาต ลอตระกูล, 2530. “การพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก”, วารสารเศรษฐกิจและสังคม. ปที่ 24 ฉบับที่ 5 :
กันยายน – ตุลาคม
4. สาวิตต โพธิวิหค, 2527. “การพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก” เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “Mid-Fifth Plan
Review”, วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม ณ หองกิตติฮอล โรงแรมดุสิตธานี
5. สํานักคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ, 2535. “แผนการจัดการดานสิ่งแวดลอมชายฝงทะเลตะวันออก”, เอกสาร
ประกอบการสัมมนา เรื่อง มิติใหมในการพัฒนาสิ่งแวดลอมภาคตะวันออก จัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา, 6 - 7 มีนาคม
2535
6. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2533. การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเล
ตะวันออก, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก, มิถุนายน
7. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2539. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนงาน
เรงรัดกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาค, แผนปฏิบัติการเรงรัดการกระจายประชากรไปสูพื้นที่ชายฝงทะเล
ตะวันออก, รายงานการศึกษาขั้นสุดทาย. ศึกษาโดยบริษัทเซาทอี๊สทเอเซียเทคโนโลยี่ จํากัด และบริษัท หลุยส เบอร
เยอร อินเตอรเนชั่นแนล อิงค, มีนาคม
8. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2541. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ชายฝงทะเลตะวันออก, รายงานความกาวหนาแผนงานพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก, เมษายน
9. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2544., รายงานความกาวหนาและแนวทางการ
พัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก, สํานักพัฒนาพื้นที่เฉพาะ (สพท.), กรกฎาคม
10. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2530. สรุปสาระสําคัญโครงการนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก, สํานักงาน
โครงการนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก, 14 กรกฎาคม
11. สํานักผังเมือง, ไมปรากฏ. ผังเมืองรวมเมืองระยอง (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
12. สํานักผังเมือง, 2540. ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง (มาตาพุด) (ปรับปรุงครั้งที่ 2),
สิงหาคม
13. เสนาะ อูนากูล, 2531. “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับโครงการพัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก” เอกสารการ
สัมมนาทางวิชาการเรื่อง ผลการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกในทศวรรษหนา, 9 กรกฎาคม 2531 ณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน บางแสน
14. ไมปรากฏชื่อ, 2527. “พัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก: เดินหนาตอไป”, วารสารเศรษฐกิจและสังคม. ปที่ 21ฉบับ
ที่ 1 มกราคม – กุมภาพันธ
บทที่ 4 ประมวลปญหาและขอหวงใยของประชาชน
1. กรมควบคุมมลพิษ, 2541. การศึกษาปริมาณสารปรอทในสิ่งแวดลอมทางทะเลของประเทศไทย.
2. จันทนา อินทปญญา และ ชยันต เค. เราเทรย, 2543. ผลกระทบทางสังคมของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดใน
โครงการพัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก จังหวัดระยอง ประเทศไทย, วารสารพัฒนบริหารศาสตร , ปที่ 40, ฉบับ ที่ 4,
2543
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3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง, มีนาคม 2544. รายงานผลการดําเนินงานพัฒนาสาธารณสุข ปงบประมาณ
2543
4. สุกรานต โรจนไพรวงศ, บรรณาธิการ, 2542. สถานการณสิ่งแวดลอมไทย 2540 – 41. มูลนิธิโลกสีเขียว, กรุงเทพฯ
5. สุรทิน มาลีหวล และคณะ, 2543. การศึกษาผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีตอคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนมาบชลูด นิคมอุตสาหกกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง
6. สรุปผลการประชุมคณะทํางานติดตามผลการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ เรื่องกลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ป 2540 – 2544
7. EVS Environment Consultants, 2542. โครงการสํารวจปริมาณโลหะหนักและปโตรเลียมไฮโดรคารบอนในบริเวณ
พื้นที่อุตสาหกรรม (รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร) เสนอกรมควบคุมมลพิษ
8. สํา นัก งานสาธารณสุข จัง หวัด ระยอง, 2 พฤษภาคม 2544. รายงานผลการตรวจวิ เคราะหคุณ ภาพน้ํา จํา นวน 3
ตัวอยางที่เก็บจากบานเลขที่ 16, 18/4, และ 2/9 ตําบลเนินพระ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2544, ลงวันที่ 2 พฤษภาคม
พ.ศ. 2544
9. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง, 16 ตุลาคม 2544. รายงานผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจํานวน 4 ตัวอยางที่
เก็บจากบานเลขที่ 1/10, 2/9, 4/1, และ 2/10 ตําบลเนินพระ เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2544, ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.
2544
10. ผูจัดการรายวัน 16 สิงหาคม 2544
11. บางกอกโพสต, 22, 23 มกราคม 2545
12. ผูจัดการรายวัน 24 มกราคม 2545
13. กรุงเทพธุรกิจ 30 มกราคม 2545
บทที่ 5 การรับมือและการจัดการปญหา
1. สําเนาเอกสารจากสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, ไมระบุ
2. เดชรัต สุขกําเนิด, 2544. สรุปปญหาทางสุขภาพเพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสุขภาพจาก
โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก กรณีศึกษา การพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื้นที่
ใกลเคียง, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
3. มติชน 25 สิงหาคม 2544
4. สยามรัฐ 19 สิงหาคม 2540
5. สรุปผลการประชุมคณะทํางานติดตามผลการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ เรื่องกลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ป 2540 – 2544
6. สุกรานต โรจนไพรวงศ, บรรณาธิการ, 2542. สถานการณสิ่งแวดลอมไทย 2540 – 41. มูลนิธิโลกสีเขียว, กรุงเทพฯ
7. หนังสือราชการ ที่ จว 0802 / 15385 จากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 6
พฤศจิกายน 2541 เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่องแผนปฏิบัติการในการปองกันและแกไขปญหา
ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
8. เอกสารแนะนําเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง, ไมระบุ
9. หนังสือราชการ ที่ สธ 0313 / 661 จากกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ถึงผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข เรื่อง การขอความรวมมือในการศึกษาวิจัย เรื่องการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื้นที่ใกลเคียง
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บทที่ 6 มองในมุมสุขภาพ
1. เกษม วัฒนชัย, ศ.นพ. และคณะ, 2544. สูนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ การพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพในประเทศไทย. นนทบุรี, กันยายน
2. เดชรัต สุขกําเนิด และคณะ, 2545. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการสรางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แนวคิด แนวทาง และแนวปฏิบัติ. นนทบุรี, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สิงหาคม
3. จันทนา อินทปญญา และชยันต เค.เราเทรย, 2543. ผลกระทบทางสังคมของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในโครงการ
พัฒนาชายฝงทะเลตะวันอก จังหวัดระยอง ประเทศไทย.
4. ประเวศ วะสี, ศ.นพ., 2543. สุขภาพในฐานะอุดมการณของมนุษย. นนทบุรี, มิถุนายน
5. ปาริชาต ศิวะรักษ, 2545. EIA สํารวจสถานภาพ ปญหา และทางออก. กรุงเทพฯ, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย. ธันวาคม
6. สนธิ คชวัฒน, 2540. บทเรียนกรณีกลิ่นเหม็นและมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม
7. มาบตาพุด จังหวัดระยอง, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจําป พ.ศ. 2540 “บทเรียนจากมาบตาพุด” จัดโดย
สมาคมพิษวิทยาแหงประเทศไทย รวมกับ ศูนยศึกษาการพัฒนาสังคม และสถาบันสิ่งแวดลอมไทย
8. สุรทิน มาลีหวล และคณะ, 2543. การศึกษาผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีตอคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนมาบชลูด นิคมอุตสาหกกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
9. อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ และคณะ, 2541. ผลกระทบตอสุขภาพจากการไดรับกลิ่นสารเคมีในชุมชนบริเวณใกลเคียง
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง. กองระบาดวิทยา และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กันยายน
บทที่ 7 จากนโยบายสูผลกระทบทางสุขภาพ : บทวิเคราะหและขอเสนอ
1. เดชรัต สุขกําเนิด และคณะ, 2545. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการสรางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ :
แนวคิด แนวทาง และแนวปฏิบัติ. นนทบุรี, สิงหาคม
2. มัฌชิมา วัฒกะวงศ, 2542 ปญหาที่มาบตาพุด กลิ่นเหม็นเปนเพียงยอดภูเขาน้ําแข็ง, สถานการณสิ่งแวดลอมไทย
2540 – 41. สุกรานต โรจนไพรวงศ, บรรณาธิการ, มูลนิธิโลกสีเขียว, กรุงเทพฯ
3. สุกรานต โรจนไพรวงศ, บรรณาธิการ, 2542. สถานการณสิ่งแวดลอมไทย 2540 – 41, มูลนิธิโลกสีเขียว, กรุงเทพฯ
4. สําเนาบันทึกขอความสวนราชการสํานักผังเมืองจังหวัดระยองที่ รย 0035/304 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2539 ลงนามโดย
ผังเมืองจังหวัดระยอง
5. สําเนาจดหมายจังหวัดระยองที่ รย 0035/14593ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2539 ลงนามโดยผูวาราชการจังหวัดระยอง
6. Decharut Sukkumnoed, 2002. “Health Impact Assessment of the Eastern Seaboard Development
Program: A Case Study of Mab Ta Phut Industrial Estates”, Recent Experiences in Health Impact
Assessment in Thailand And Future Perspectives. Contributing Papers for HIA stream at IAIA 2002 Health
Impact Assessment : Opportunities for Healthy Policy Making, Annual Meeting of International Association
of Impact Assessment 2002, the Hague, the Netherlands.
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ภาคผนวก ก - 1 : (ภาพซ้าย) ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง (มาบตาพุด) ตามประกาศ
ท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 และ
(ภาพขวา) ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง (มาบตาพุด) ตามประกาศ
ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 102 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518

ภาคผนวก - 1

ภาคผนวก ก – 2 : แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตและโครงการคมนาคมและขนส่ง จากการศึกษาเรื่อง
ผังเมืองบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง (มาบตาพุด) (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
พ.ศ. 2540

ภาคผนวก - 2

ภาคผนวก ก – 3 : ผังแม่บทการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เมื่อ พ.ศ. 2533

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก, มิถุนายน 2533

ภาคผนวก - 3

ภาคผนวก ก – 4 : ผังโครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดปัจจุบัน (พ.ศ. 2544)

ที่มา : สานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, 2544

ภาคผนวก - 4

ภาคผนวก ข – 1 : แผนภูมิแสดงสถิติผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลมาบตาพุด ช่วง ต.ค. 2543 - ก.ย. 2544 แยกตามกลุ่มสาเหตุ
ที่มาข้อมูล : โรงพยาบาลมาบตาพุด
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สาเหตุการป่วย (กลุม่ โรค)
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กลุ่มโรค
A โรคติดเชื้อและปรสิต
B เนื้องอก (รวมมะเร็ง)
C โรคเลือด อวัยวะสร้างเลือดและความ
ผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
D โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและ
เมตาบอลิสัม
E ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม
F โรคระบบประสาท
G โรคตา รวมส่วนประกอบของตา
H โรคหูและปุ่มกกหู
I โรคระบบไหลเวียนเลือด
J โรคระบบหายใจ
K โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก
L โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
M โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และ
เนื้อยึดเสริม
N โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ
O ภาวะแทรกในตั้งครรภ์ การคลอด และ
ระยะหลังคลอด
P ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะ
ปริกาเนิด
Q รูปร่างผิดปกติแต่กาเนิด การพิการแต่
กาเนิด และโครโมโซมผิดปกติ
R อาการแสดงที่ผิดปกติที่พบได้จากการ
ตรวจทางคลินิกและห้อง Lab ไม่
สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้
S การเป็นพิษและผลที่ตามมา
T อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา
U สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทาให้ป่วย
หรือตาย

ภาคผนวก

1

ภาคผนวก ข – 2 : สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก (อัตราต่อ 100,000 ประชากร) จ. ระยอง พ.ศ. 2543
ลาดับ

สาเหตุการป่วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โรคระบบหายใจ
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก
โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม
โรคติดเชื้อและปรสิต
โรคระบบไหลเวียนเลือด
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิสัม
โรคตา รวมส่วนประกอบของตา
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ

พ.ศ. 2543
จานวน
อัตรา
301,671 58,043.68
129,602 24,936.36
70,726 13,608.19
68,551 13,189.71
58,357 11,228.31
52,932 10,184.50
34,117 6,564.36
28,963 5,572.69
26,819 5,160.17
21,188 4,076.72

พ.ศ. 2542
จานวน
อัตรา
295,253 59,371.89
125,485 25,233.55
62,526 12,573.25
61,272 12,321.08
51,936 10,443.72
45,634 9,176.46
32,711 6,577.80
27,798 5,589.85
26,983 5,425.96
18,984* 3,817.46

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง, รายงานผลการดาเนินงานพัฒนาสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2539 – 2543
* จ้านวนนี้อาจคลาดเคลื่อนเนื่องจากจ้านวนตัวเลขซ้้ากับจ้านวนผู้ป่วยนอกล้าดับที่ 10 คือ อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่
ตามมา ซึ่งรายงานไว้ในรายงานผลการด้าเนินงานพัฒนาสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2542 ของส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดระยอง - ผู้วิจัย

ภาคผนวก ข – 3 : สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 10 อันดับแรก (อัตราต่อ 100,000 ประชากร) จ. ระยอง พ.ศ. 2543
ลาดับ

สาเหตุการป่วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด
โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร
ภาวะบางอย่างที่เกิดจากปริกาเนิด
อุบัติเหตุจราจร
อุบัติเหตุอื่น ๆ
ภูมิคุ้มกันโรคบกพร่อง
โรคระบบย่อยอาหาร
ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
เบาหวาน
โรคอื่นของระบบสืบพันธุ์ร่วมกับระบบทางเดินปัสสาวะ

พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2542
จานวน อัตรา จานวน อัตรา
4,231 814.08 2,815 566.06
3,580 688.82 3,129 629.20
3,035 583.96 2,792 561.44
2,442 469.86 2,043 410.82
1,925 370.38 1,656 333.00
1,776 341.72 1,529 307.46
1,752 338.00 1,435 288.56
1,686 324.40 1,602 322.14
1,463 281.49 1,082 217.58
1,317 253.40 1,002 201.49

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง, รายงานผลการดาเนินงานพัฒนาสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2539 – 2543
ภาคผนวก - 2

ภาคผนวก ข – 4 : จานวนผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก จ. ระยอง พ.ศ. 2543 และเปรียบเทียบจานวนผู้ป่วยนอกในกลุ่ม
สาเหตุเดียวกันย้อนหลัง 4 ปี

350000
300000

พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2542

จานวนผู้ป่วย (คน)

250000

พ.ศ. 2541

200000

พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2539

150000
100000

โรคระบบสื บพันธุ์ร่วมปัส สาวะ

ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม

โรคตารวมส่ วนประกอบของตา

โรคเกีย่ วกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิ สั ม

โรคระบบไหลเวียนเลื อด

โรคติดเชือ้ และปรสิ ต

โรคระบบกล้ ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม

โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก

โรคระบบหายใจ

0

โรคผิ วหนังและเนื้อเยือ่ ใต้ผิ วหนัง

50000

สาเหตุการป่วย
ที่มาข้อมูล : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง, รายงานผลการดาเนินงานพัฒนาสาธารณสุข ปีงบประมาณ
2539 – 2543

ภาคผนวก - 3

ภาคผนวก ข – 5 : จานวนผู้ป่วยใน 10 อันดับแรก จ. ระยอง พ.ศ. 2543 และเปรียบเทียบจานวนผู้ป่วยในในกลุ่ม
สาเหตุเดียวกันย้อนหลัง 4 ปี

4000

พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2542

3500

พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2539

พ.ศ. 2541

3000
2500
2000
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1000

เบาหวาน

ติดเชือ้ ในระบบทางเดินหายใจ

โรคอืน่ ของระบบสื บพันธุ์/ระบบทางเดินปัส สาวะ

สาเหตุอาการป่วย

โรคระบบย่อยอาหาร

ภูมิคุ้มกันโรคบกพร่อง

อุบตั ิเ หตุอนื่ ๆ

อุบตั ิเ หตุจราจร

ภาวะบางอย่างที่เ กิดจากปริกาเนิด

และหลั งคลอด

0

โรคติดเชือ้ ในระบบทางเดินอาหาร

500
ภาวะแทรกซ้อนระหว่ างการตั้งครรภ์ คลอด

จานวนผูป้ ่วย (คน)

4500

ที่มาข้อมูล : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง, รายงานผลการดาเนินงานพัฒนาสาธารณสุข ปีงบประมาณ
2539 – 2543

ภาคผนวก - 4

ภาคผนวก ข – 6 : สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก (อัตรา 100,000 ประชากร) จังหวัดระยอง พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2542
ลาดับ
สาเหตุการตาย
จานวน
อัตรา
จานวน
อัตรา
1
ภูมิคุ้มกันโรคบกพร่อง
519
99.85
464
93.30
2
อุบัติเหตุจากการขนส่ง
347
66.77
352
70.78
3
โรคติดเชื้อและปรสิต
297
57.14
251
50.47
4
โรคมะเร็ง
288
55.41
266
53.49
5
โรคระบบทางเดินหายใจ
223
42.91
279
56.10
6
โรคความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดในสมอง
203
39.06
221
44.44
7
อุบัติเหตุอื่น ๆ
132
25.40
157
31.57
8
โรคเบาหวาน
113
21.74
85
17.09
9
โรคหัวใจและเส้นเลือดในหัวใจ
104
20.01
77
15.48
10 โรคระบบย่อยอาหาร
103
19.82
118
23.73
ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง, รายงานผลการดาเนินงานพัฒนาสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2539 – 2543
ภาคผนวก ข – 7 : สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก จ. ระยอง พ.ศ. 2543 และเปรียบเทียบจานวนผู้เสียชีวิตด้วยสาเหตุ
เดียวกันย้อนหลัง 4 ปี
600

จานวนผูเ้ สียชีวติ (คน)

500

พ.ศ. 2543

400

พ.ศ. 2542

300

พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2540

200

พ.ศ. 2539

100

โรคระบบย่อยอาหาร

โรคหัวใจและเส้นเลือดในหัวใจ

โรคเบาหวาน

อุบัตเิ หตุอื่นๆ

โรคความดันสูง/หลอดเลือดในสมอง

โรคระบบทางเดินหายใจ

โรคมะเร็ง

โรคติดเชื้อและปรสิต

อุบัตเิ หตุจากการขนส่ง

ภูมคิ มุ้ กันโรคบกพร่อง

0

สาเหตุการตาย

ที่มาข้อมูล : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง, รายงานผลการดาเนินงานพัฒนาสาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2539 – 2543
ภาคผนวก - 5

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2542

กิง่ อ. นิคมพัฒนา

อาเภอ

กิง่ อ. เขาชะเมา

วังจันทร์

บ้านฉาง

ปลวกแดง

บ้านค่าย

แกลง

พ.ศ. 2543

เมือง

จานวนผูป้ ่วยสุขภาพจิต รวม (คน)

ภาคผนวก ข – 8 : แผนภูมิแสดงจานวนผู้ป่วยสุขภาพจิตของจังหวัดระยอง แยกตามรายอาเภอ ปี 2539 - 2543
(ฆ่าตัวตาย, เครียด, โรคจิต, ลมชัก, ปัญญาอ่อน, อื่น ๆ)

ที่มาข้อมูล : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง, รายงานผลการดาเนินงานพัฒนาสาธารณสุข ปีงบประมาณ
2539 - 2543

7000
6000

พ.ศ. 2539

5000

พ.ศ. 2540

4000

พ.ศ. 2541

3000

พ.ศ. 2542

2000

พ.ศ. 2543

1000

กิง่ อ. เขาชะเมา

กิง่ อ. นิคมพัฒนา

อาเภอ

วังจันทร์

บ้านฉาง

ปลวกแดง

บ้านค่าย

แกลง

0

เมือง

จานวนผู้ป่วยสุขภาพจิต (ต่อแสนประชากร)

ภาคผนวก ข – 9 : แผนภูมิแสดงจานวนผู้ป่วยสุขภาพจิตต่อแสนประชากรของจังหวัดระยอง แยกตามรายอาเภอ
ปี 2539 - 2543 (ฆ่าตัวตาย, เครียด, โรคจิต, ลมชัก, ปัญญาอ่อน, อื่น ๆ)

ที่มาข้อมูล : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง, รายงานผลการดาเนินงานพัฒนาสาธารณสุข ปีงบประมาณ
2539 - 2543
ภาคผนวก - 6

250
พ.ศ. 2539

200

พ.ศ. 2540

150

พ.ศ. 2541

100

พ.ศ. 2542

50

พ.ศ. 2543

อาเภอ

กิง่ อ. นิคมพัฒนา

กิง่ อ. เขาชะเมา

วังจันทร์

บ้า นฉาง

ปลวกแดง

บ้า นค่า ย

แกลง

0

เมือง

จานวนผู้ป่วยโรคจิต (ต่อแสนประชากร)

ภาคผนวก ข – 10 : แผนภูมิแสดงจานวนผู้ป่วยโรคจิตต่อแสนประชากรของจังหวัดระยอง แยกตามรายอาเภอ
ปี 2539 - 2543

ที่มาข้อมูล : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง, รายงานผลการดาเนินงานพัฒนาสาธารณสุข ปีงบประมาณ
2539 - 2543
ภาคผนวก ข – 11 : แผนภูมิแสดงจานวนผู้ป่วยพยายาม/ฆ่าตัวตายต่อแสนประชากรของจังหวัดระยอง แยกตามราย
อาเภอ ปี 2539 - 2543

จานวนผูป้ ่วย (ต่อแสนประชากร)

300

พ.ศ. 2539
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พ.ศ. 2540
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พ.ศ. 2541
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พ.ศ. 2542

100

พ.ศ. 2543

50

กิง่ อ. นิคมพัฒนา

กิง่ อ. เขาชะเมา

อาเภอ

วังจันทร์

บ้านฉาง

ปลวกแดง

บ้านค่าย

แกลง

เมือง

0

ที่มาข้อมูล : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง, รายงานผลการดาเนินงานพัฒนาสาธารณสุข ปีงบประมาณ
2539 - 2543
ภาคผนวก - 7
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พ.ศ. 2542

กิง่ อ. นิคมพัฒนา

อาเภอ

กิง่ อ. เขาชะเมา

วังจันทร์

บ้านฉาง

ปลวกแดง

บ้านค่าย

แกลง

พ.ศ. 2543

เมือง

จานวนผูป้ ่วยโรคซึมเศร้า (ต่อแสนประชากร)

ภาคผนวก ข – 12 : แผนภูมิแสดงจานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าต่อแสนประชากรของจังหวัดระยอง แยกตามรายอาเภอ
ปี 2542 - 2543

ที่มาข้อมูล : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง, รายงานผลการดาเนินงานพัฒนาสาธารณสุข ปีงบประมาณ
2542 - 2543
ภาคผนวก ข – 13 : แผนภูมิแสดงจานวนผู้ป่วยจากอุบัติเหตุจราจรต่อแสนประชากรของจังหวัดระยอง แยกตามราย
อาเภอ ปี 2539 – 2543
8000

จานวนผูป้ ่วย (ต่อแสนประชากร)
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พ.ศ. 2541
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3000

พ.ศ. 2543

2000
1000

กิง่ อ. นิ ค มพัฒนา

กิง่ อ. เขาชะเมา

วั งจัน ทร์

บ้า นฉาง

ปลวกแดง

บ้า นค่ า ย

แกลง

เมื อง

0

อาเภอ

ที่มาข้อมูล : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง, รายงานผลการดาเนินงานพัฒนาสาธารณสุข ปีงบ
ประมาณ 2539 - 2543
ภาคผนวก - 8
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พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2542

กิง่ อ. นิคมพัฒนา

กิง่ อ. เขาชะเมา

อาเภอ

วังจันทร์

บ้า นฉาง

ปลวกแดง

บ้า นค่า ย

แกลง

พ.ศ. 2543

เมือง

จานวนผู้เสียชีวิต (ต่อแสนประชากร)

ภาคผนวก ข - 14 : แผนภูมิแสดงจานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรต่อแสนประชากรของจังหวัดระยอง แยกตาม
รายอาเภอ ปี 2539 – 2543

ที่มาข้อมูล : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง, รายงานผลการดาเนินงานพัฒนาสาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2539 - 2543

ภาคผนวก - 9

1

ผลิตภัณฑ์เคมี น้ามันปิโตรเลียม

2

การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน

3

ผลิตภัณฑ์จากโลหะ

4

ผลิต ประกอบยานพาหนะ

อื่น ๆ

โรคเนื่องจากการทางาน

ถูกสัตว์ทาร้าย

ถูกทาร้ายร่างกาย

อันตรายจากแสง (ยกเว้นรังสี)

แพ้-สัมผัสสิ่งของ(ยกเว้น 16)

9

สัเย็มนผัสสิ่งมีพิษ สารเคมี

8

ผลจากความร้อนสูง/สัมผัสของ
ร้อน
นจัด/สัมผัสของ
ผลจากความเย็

7

ไฟฟ้าช๊อต

6

วัตถุหรือสิ่งของระเบิด

5

อาการเจ็บป่วยจากท่าทางการ
ทอุบางาน
ัติเหตุจากยานพาหนะ

4

ยกหรือเคลื่อนย้ายของหนัก

3

วัตถุหรือสิ่งของกระเด็นเข้าตา

2

วัตถุหรือสิ่งของกระแทก หรือ
วัชนตถุหรือสิ่งของหนีบหรือดึง

1

วัตถุสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง

จน. สปก. จน. ลูกจ้าง

วัตถุสิ่งของพังทลาย หล่นทับ

ปี

อาคาร หรือสิ่งก่อสร้างพังทับ

ประเภทกิจการ

หกล้ม ลื่นล้ม

ลาดับ

ตกจากที่สูง

ภาคผนวก ข – 15 : ข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จาแนกตามประเภทกิจการและลักษณะการประสบอันตราย(บางส่วน) ของจังหวัดระยอง ในช่วงปี 2542 - 2544

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 รวม

2542
2543
2544
2542
2543

332
328
180
101
114

146,760 20 28
132,217 16 17
78,775 7 10
19,319 7 5
23,920 7 6

0
0
0
0
0

42
56
29
33
33

141
78
58
47
39

77
87
63
13
23

114
104
51
23
34

116 13 21 14
94 15 9 11
50 12 5 4
53 3 3 0
66 8 1 0

2
0
0
5
0

5
0
1
0
0

2544
2542
2543
2544
2542
2543
2544

69
297
327
192
166
199
122

13,053 10 5
62,939 9 15
71,524 17 16
34,861 5 5
38,108 2 6
50,507 8 6
32,362 7 3

0
1
0
4
0
0
0

15
82
108
40
38
55
21

21
115
124
48
83
72
35

24
55
91
39
38
93
49

19
114
144
67
69
141
54

38
231
296
167
88
150
70

0
3
1
0
0
0
0

0 7
4 13
5 14
2 5
2 1
1 17
0 9

7 0
35 17
26 8
20 4
17 6
14 4
13 0

2
1
2
2
0
5
1

24
47
13
16
17

0 42
0 38
0 21
0 6
0 4

2
1
2
0
0

5
0
0
3
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3
2
3
2
1

669
575
329
219
239

0
0
0
0
0
0
0

0 0
1 16
3 0
0 0
0 5
0 0
1 0

0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0 3
0 11
0 6
0 5
0 0
0 1
0 2

157
741
885
433
367
577
278

6
17
24
20
12
10
13

ที่มาข้อมูล : สานักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง จัดทาโดย ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน - มาบตาพุด
หมายเหตุ : - พ.ศ. 2544 เป็นข้อมูลในระยะ 6 เดือน คือ มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม
- จน. สปก. คือสถานประกอบการที่มีการประสบอันตราย
- จน. ลูกจ้าง คือ จานวนลูกจ้าง

ภาคผนวก - 10

ภาคผนวก ข – 16 : อัตราผู้ป่วยในด้วยการถูกทาร้ายหรือ ทาร้ายตัวเอง และฆ่าตัวตายด้วยเหตุต่าง ๆ
ปี 2527 - 2541

ภาคผนวก ข – 17 : อัตราผู้ป่วยในด้วยภาวะความผิดปกติทางจิตและระบบประสาทจากสาเหตุต่าง ๆ
ปี 2527 – 2541

ภาคผนวก - 11

ภาคผนวก ข – 18 : อัตราผู้ป่วยในด้วยการฆ่าตัวตายหรือทาร้ายตัวเอง ปี 2527 – 2541

ภาคผนวก ข – 19 : อัตราผู้ป่วยในด้วยโรคระบบหายใจ ปี 2527 - 2541

ภาคผนวก - 12

ภาคผนวก ข – 20 : อัตราผู้ป่วยในด้วยเนื้องอกร้าย ปี 2527 - 2541

ภาคผนวก ข – 21 : อัตราผู้ป่วยในด้วยการแท้งและภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ ปี 2527 - 2541

ภาคผนวก - 13

ภาคผนวก ข – 22 : อัตราผู้ป่วยในด้วยภาวะความผิดปกติของทารกตั้งแต่กาเนิด ปี 2527 - 2541

ภาคผนวก ข – 23 : อัตราผู้ป่วยในด้วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส (HIV) ปี 2527 - 2541

ภาคผนวก - 14

ภาคผนวก ข – 24 : อัตราผู้ป่วยในที่ประสบอุบัติเหตุยานยนต์ ปี 2527 - 2541

ภาคผนวก - 15

ภาคผนวก ค – 1 : ประเภทอุตสาหกรรมและจานวนบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
1. กลุํมปิโตรเคมี : 32 บริษัท

บริษัทปิโตรเคมีแหํงชาติ จากัด (มหาชน)
บริษัทไทยโอเลฟินส์ จากัด
บริษัทระยองโอเลฟินส์ จากัด
บริษัทอะโรมาติกส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
บริษัทวีนิไทย จากัด (มหาชน)
บริษัททุนเท็กซ์ ปิโตรเคมีคอลส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทไทยโพลีเอททีลีน จากัด
บริษัทไทยโพลีเอททีลีน (1993) จากัด
บริษัทไทยโพลีโพรไพลีน จากัด
บริษัทไทยโพลีโพรไพลีน (1994) จากัด
บริษัทเอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จากัด
บริษัทบางกอกโพลีเอททีลีน จากัด (มหาชน)
บริษัทเอ็ชเอ็มที โพลีสไตรีน จากัด
บริษัทไบเออร์ โพลีเมอร์ จากัด
บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จากัด
บริษัทสยามเลเท็กซ์สังเคราะห์ จากัด
บริษัทแปซิฟิค พลาสติคส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทสยามโพลีสไตรีน จากัด
บริษัทสยามโพลีเอททีลีน จากัด
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จากัด
บริษัทบีทีเอส อิลาสโตเมอร์ส จากัด
บริษัทซีเค วิทโก๎ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัททีพีซี-อ๏อกซี่ จากัด
บริษัทไทย อีพอกซี่ แอนด์ อัลลายด์ โปรดักส์ จากัด
บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จากัด
บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จากัด
บริษัทไทย จีซีไอ เรซิท็อป จากัด
บริษัททุนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทไทยชินกงอินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จากัด
บริษัทไทยบาโรด๎า อินดัสตรี้ส์ จากัด

2. กลุํมเคมีภัณฑ์และปุ๋ย: 7 บริษัท

บริษัทปุ๋ยแหํงชาติ จากัด (มหาชน)
บริษัทศักดิ์ชัยสิทธิ์ จากัด
บริษัทเพอรอกซิไทย จากัด
บริษัทลาเพิร์ท (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทพีพีจี-สยามซิลิกา จากัด
บริษัทพรภัทรเคมี จากัด
บริษัทยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) จากัด
3. กลุํมโรงกลั่นน้ามัน: 1 บริษัท

บริษัทอัลลายแอนซ์ รีไฟน์นิ่ง จากัด (โรงกลั่นเหนือ, โรงกลั่นใต๎ )
4. กลุํมสาธารณูปการ: 7 บริษัท

บริษัทไทยโคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัทเดอะ โคเจเนอเรชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัทเอ็มทีพี โคเจเนอเรชั่น จากัด
บริษัทบางกอก โคเจเนอเรชั่น จากัด
บริษัทบางกอกอินดัสเทรียลแก๏ส จากัด
บริษัทไทยอินดัสเตรียล แก๏ส จากัด (มหาชน)
บริษัทแลร์ ลิควิค (ประเทศไทย) จากัด
5. กลุํมอุตสาหกรรมเหล็ก: 8 บริษัท

บริษัทเอช. ซี. สตาร์ค (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทไทย-สแกนดิค สตีล จากัด
บริษัทโนวา สตีล จากัด
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จากัด
บริษัทเหล็กกํอสร๎างสยาม จากัด
บริษัทสยามแผํนเหล็กวิลาส จากัด
บริษัทไทยไวร์โพรดักท์ จากัด (มหาชน)
บริษัทระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด
6. กลุํมเขตธุรกิจอุตสาหกรรม: 2 บริษัท

บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรัก ษ์สิ่งแวดล๎อม จากัด (มหาชน)
บริษัทคาทูน นาที เชมป์ดอร์ป (ประเทศไทย) จากัด
7. กลุํมเขตทําเรือมาบตาพุด
บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จากัด
บริษัททําเรือมาบตาพุด จากัด
บริษัทไทยแท๎งค์เทอร์มินัล จากัด
บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จากัด

ที่มา : สานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, 2544
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ภาคผนวก ค – 2 : แสดงรายชื่อ, การเริ่มประกอบการ, การได้รับอนุมัติการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ของโครงการ/โรงงานและการได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 14001
ของบริษัทต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, นิคมอุตสาหกรรมผาแดงและนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก
หน่วยงาน / บริษัท
โครงการ
ปีที่เริ่ม
เลขที่อนุมัติอีไอเอ
ISO 14001
ดาเนินการ
1 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 1
2528
27 เมษายน 2535
กันยายน 2541
โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 2
2534
27 เมษายน 2535
กันยายน 2541
โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 3
2539
27 เมษายน 2535
กันยายน 2541

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
1

บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จากัด

2
3

บริษัทเอช.ซี.สตาร์ค (ไทยแทนทาลัม) จากัด
บริษัทศักดิ์ไชยสิทธิ์ จากัด

4

บริษัททุนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จากัด

โรงงานของบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์
โรงงานผลิตไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์และโรงงานผลิตโพลีไวนิล
คลอไรด์
โครงการขยายกาลังผลิตผงพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์
โครงการขยายกาลังผลิตเอธีลีนไดคลอไรด์ ไวนิลคลอไรด์โมโน
เมอร์และโครงการก่อสร้างถังบรรจุเอธีลีนไดคลอไรด์และไวนิล
คลอไรด์โมโนเมอร์
โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก โพลีไวนิลคลอไรด์ ส่วนขยาย
ครั้งที่ 3
โครงการผลิตแทนทาลัม
โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิต โรงงานผลิตตัวทาลาย
ไฮโดรคาร์บอนจาก แก๊สโซลีนธรรมชาติ

2514

อนุมัติแล้ว
อนุมัติแล้ว

9 กุมภาพันธ์ 2542

ปี 2540
กุมภาพันธ์ 2542

มิถุนายน 2543
2522
2527
2530

15 มีนาคม 2535
มกราคม 2544

4 กรกฎาคม 2543
28 กันยายน 2542
2 ธันวาคม 2541
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ภาคผนวก ค – 2 (ต่อ) : แสดงรายชื่อ, การเริ่มประกอบการ, การได้รับอนุมัติการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ของโครงการ/โรงงานและการได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 14001
ของบริษัทต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, นิคมอุตสาหกรรมผาแดงและนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก
หน่วยงาน / บริษัท
โครงการ
ปีที่เริ่ม
เลขที่อนุมัติอีไอเอ
ISO 14001
ดาเนินการ
5 บริษัทวีนิลไทย จากัด
โครงการผลิตภัณฑ์ไวนิลคลอไรด์ และคลอแอลคาไลน์
2531
17 มกราคม 2537 8 กรกฎาคม 2541
6 บริษัทยูไนเต็ด ซิลิก้า (สยาม) (เดิม บ.โอเรียลตัลฯ)
2531
7 บริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ จากัด (มหาชน)
โครงการขยายกาลังผลิตโรงโอเลฟินส์
2532
23 สิงหาคม 2538
6 มีนาคม 2540
โครงการท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ขนถ่ายผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 105 เมกกะวัตต์
พฤศจิกายน 2543
8 บริษัทปุ๋ยแห่งชาติ จากัด
2532
9 บริษัทบางกอกโพลีเอทีลีน จากัด
โครงการผลิตโพลีเอทีลีนชนิดความหนาแน่นสูง
2532
กันยายน 2537
28 มกราคม 2543
10 บริษัทเอชเอ็มซี โปลิเมอร์ จากัด
โรงผลิต Polypropylene
2532
14 ตุลาคม 2540
11 บริษัทเอชเอ็มที โพลีสไตรีน จากัด
2532
12 บริษัทเหล็กก่อสร้างสยาม จากัด
โรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต กาลังผลิต 300,000 ตัน/ปี
2532
พ.ศ. 2535
โครงการขยายกาลังผลิตเหล็กเส้นก่อสร้าง
10 มีนาคม 2540
13 บริษัทพีพีจี สยามซิลิก้า จากัด
2532
14 บริษัทไทยโอเลฟินส์ จากัด
โครงการโรงงานโอเลฟินส์ และท่อขนส่งโพรไพลีน
2533
8 ตุลาคม 2536 12 พฤษภาคม 2540
15 บริษัทไทยโพลีเอทีลีน จากัด (HDPE)
โครงการผลิตเม็ดพลาสติก
2533
11 กันยายน 2535
30 มีนาคม 2541
โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอทีลีนชนิดความ
เมษายน 2543
หนาแน่นสูง โรงงานที่ 3
16 บริษัทไทยโพลีเอทีลีน (1993) จากัด (LDPE)
โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอทีลีน ชนิดความหนาแน่นต่า
2533
21 มิถุนายน 2537
30 มีนาคม 2541
17 บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จากัด
โครงการผลิตภัณฑ์ Mixed C4
2533
18 สิงหาคม 2537
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ภาคผนวก ค – 2 (ต่อ) : แสดงรายชื่อ, การเริ่มประกอบการ, การได้รับอนุมัติการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ของโครงการ/โรงงานและการได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 14001
ของบริษัทต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, นิคมอุตสาหกรรมผาแดงและนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก
หน่วยงาน / บริษัท
โครงการ
ปีที่เริ่ม
เลขที่อนุมัติอีไอเอ
ISO 14001
ดาเนินการ
18 บริษัทเพอร็อกซีไทย จากัด
2533
19 บริษัทไทยอีพ็อกซี แอนด์ อัลลายด์โปรดักส์ จากัด
2535
23 ธันวาคม 2542
20 บริษัทลาพอร์ท (ประเทศไทย) จากัด
2535
21 บริษัทไทย จีซีไอ เรซิท็อป จากัด
2535
22 บริษัทโรงกลั่นน้ามันระยอง จากัด
โรงกลั่นน้ามันนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
2535
1 กรกฎาคม 2535 18 พฤศจิกายน 2542
โครงการประเมินและปรับปรุงมาตรการติดตามตรวจสอบ
พฤศจิกายน 2542
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการท่าเทียบเรือ
2535
พฤศจิกายน 2536
23 บริษัทสตาร์ ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จากัด
โครงการ Star Petroleum Refining
2535
26 ตุลาคม 2535
22 ตุลาคม 2541
โครงการท่าเทียบเรือที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
2535
3 กันยายน 2536
24 บริษัทไทยสแกนดิก สตีล จากัด
2535
25 บริษัทแปซิฟิกพลาสติคส์ จากัด (DOW)
โครงการผลิตโพลียูรีเทน
2536
26 เมษายน 2536
26 บริษัทสยามลาเท็กซ์สังเคราะห์ จากัด (DOW)
โครงการ Latex manufacturing facility
2536
โครงการเพิ่มกาลังการผลิตลาเท็กซ์
มกราคม 2543
27 บริษัทพรภัทรเคมี จากัด
2536
28 บริษัทไทยโพลีโพรไพลีน จากัด
2537
30 มีนาคม 2541
29 บริษัทไทยโพลีโพรไพลีน (1994) จากัด
โครงการขยายกาลังการผลิตโพลีโพรไพลีน
2537
ปี 2540
30 มีนาคม 2541
30 บริษัทไทยโคเจนเนอร์เรชัน จากัด
2537
ธันวาคม 2543
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ภาคผนวก ค – 2 (ต่อ) : แสดงรายชื่อ, การเริ่มประกอบการ, การได้รับอนุมัติการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ของโครงการ/โรงงานและการได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 14001
ของบริษัทต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, นิคมอุตสาหกรรมผาแดงและนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก
หน่วยงาน / บริษัท
โครงการ
ปีที่เริ่ม
เลขที่อนุมัติอีไอเอ
ISO 14001
ดาเนินการ
31 บริษัทไทยเอ็มเอฟซี จากัด
2538
32 บริษัททุนเท็กซ์ปิโตรเคมีคอล (ประเทศไทย) จากัด
โครงการผลิต Purified Tetraphtalic Acid (PTA)
2538
8 กุมภาพันธ์ 2538 7 พฤษภาคม 2541
33 บริษัทซีเค วิทโก้ (ประเทศไทย) จากัด (เดิมบ.ทีโอเอ)
2538
34 บริษัทไทยบาโรด้า อินดัสตรีส์ จากัด
2538
35 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จากัด
โครงการหลอมและรีดเหล็กเส้นโครงสร้างรูปพรรณ
2538
8 มีนาคม 2537
36 บริษัทบีเอสที อีลาสโตเมอร์
2539
37 บริษัทสยามโพลีสไตรีน จากัด (DOW)
โครงการผลิตโพลีสไตรีน
2539
26 กรกฎาคม 2538
38 บริษัทแกรนด์สยามคอมโพสิต จากัด
2539
39 บริษัทไทยไวร์ โพรดักส์ จากัด
2539
40 บริษัทโนวา สตีล จากัด
2539
41 บริษัทไทยแท้งค์เทอร์มินัล จากัด
โครงการท่าเทียบเรือและคลังเคมีภัณฑ์เหลว
2539
5 มีนาคม 2536
42 บริษัทอะโรมาติกส์ (ประเทศไทย) จากัด
โครงการอะโรมาติกส์และรีฟอร์มเมอร์
2540
อนุมัติแล้ว
43 บริษัทเจนโก้
2540
14 ธันวาคม 2542
44 บริษัทไทยชินกง อินดัสตรี คอร์ปอเรชัน จากัด
2540
20 เมษายน 2544
45 บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จากัด (DOW)
โครงการผลิตสไตรีน โมโนเมอร์
2540
18 พ.ย. 2539
โครงการขยายกาลังผลิตสไตรีนโมโนเมอร์
มกราคม 2543
46 บริษัทระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด
2540
47 บริษัททีพีซี อ็อกซี่ จากัด
2541
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ภาคผนวก ค – 2 (ต่อ) : แสดงรายชื่อ, การเริ่มประกอบการ, การได้รับอนุมัติการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ/โรงงานและการได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 14001
ของบริษัทต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, นิคมอุตสาหกรรมผาแดงและนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก
หน่วยงาน / บริษัท
โครงการ
ปีที่เริ่ม
เลขที่อนุมัติอีไอเอ
ISO 14001
ดาเนินการ
48 บริษัทระยองโอเลฟินส์ จากัด
โครงการผลิตสารโอเลฟินส์
ปี 2541
โครงการหน่วยสกัดเบนซิน/โทลูอีนและหน่วย แยกโลหะเหล็ก
มิถุนายน 2542
49 บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จากัด
50 บริษัทสยามโพลีเอทธีลีน จากัด (DOW)
51 บริษัทไบเออร์ โพลิเมอร์ จากัด
ผลิตพลาสติก ABS และ SAN Resin
27 กันยายน 2538 21 ธันวาคม 2541
โครงการผลิตสารบิสฟีนอล เอ (Bis Phenol A)
ธันวาคม 2543
52 บริษัทเดอะโคเจนเนอเรชัน จากัด
โครงการโรงไฟฟ้าความร้อนร่วม
22 ธันวาคม 2537
ธันวาคม 2543
53 บริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จากัด
มกราคม 2544
54 บริษัทบางกอกโคเจเนเรชัน จากัด
55 บริษัทบางกอกอินดัสเตรียลแก๊ส 1 จากัด
56 บริษัทบางกอกอินดัสเตรียลแก๊ส 2 จากัด
57 บริษัทไทยอินดัสเตรียลแก๊ส จากัด
9 ธันวาคม 2542
58 บริษัทแลร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จากัด
59 บริษัทคาร์ทูน นาที เซมคอร์ป จากัด
60 บริษัทท่าเรือระยอง
61 บริษัทเอ็มทีพี โคเจเนอเรชั่น จากัด
62 บริษัทมาบตาพุดแท้งค์ เทอร์มินัล จากัด
63 บริษัทไทยพรอสเพอร์ตี้ จากัด
64 บริษัทอีสเทิร์น ฟูอิดทรานสปอร์ต จากัด
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ภาคผนวก ค – 2 (ต่อ) : แสดงรายชื่อ, การเริ่มประกอบการ, การได้รับอนุมัติการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ของโครงการ/โรงงานและการได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 14001
ของบริษัทต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, นิคมอุตสาหกรรมผาแดงและนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก
หน่วยงาน / บริษัท
โครงการ
ปีที่เริ่ม
เลขที่อนุมัติอีไอเอ
ISO 14001
ดาเนินการ

นิคมอุตสาหกรรมผาแดง
1
2
3
4

บริษัทไทยโพลีอะซีทัล/
บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จากัด
บริษัทผาแดง อินดัสตรีส์ จากัด

โครงการนิคมอุตสาหกรรมผาแดง
โครงการผลิต polyacetal Copolymer
โครงการผลิต Polycarbonate
โครงการผลิตแคลไซน์

อนุมัติแล้ว
17 มกราคม 2540
กุมภาพันธ์ 2542
อนุมัติแล้ว

นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

บริษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน จากัด
Siam stabilizer and chemicals co.,ltd
บริษัทสยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จากัด
บริษัทซีเอสอาร์ อินซูเลชัน (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทที.ไอ.จี. เทรดดิ้ง จากัด
บริษัทเม็คเคมา เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทวนชัย เคมิคอล อินดัสตรีส์ จากัด
บริษัทโฟลว์เซิร์ฟ จากัด
บริษัทเอเซียแปซิฟิก เคมิคอล จากัด
บริษัทพลังงานอุตสาหกรรม จากัด
บริษัทเวียโนว่า เรซิ่น จากัด
บริษัทโรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมีคอล (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทอินเกอร์โซล เดรสเซอร์ ปั๊ม (ประเทศไทย) จากัด

โครงการนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (มาบตาพุด)
The lead stabilizer
โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น

โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าความร้อนร่วม

2531
2537
2538
2539
2539
2539
2539
2539
2539
2540
2540
2540
2540

8 กุมภาพันธ์ 2534
28 มิถุนายน 2539

11 เมษายน 2539
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ภาคผนวก ค – 2 (ต่อ) : แสดงรายชื่อ, การเริ่มประกอบการ, การได้รับอนุมัติการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ของโครงการ/โรงงานและการได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 14001
ของบริษัทต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, นิคมอุตสาหกรรมผาแดงและนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก
หน่วยงาน / บริษัท
โครงการ
ปีที่เริ่ม
เลขที่อนุมัติอีไอเอ
ISO 14001
ดาเนินการ
14 บริษัทบีเอ็ชพี สตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
โครงการโรงผลิตเหล็กแผ่นเคลือบผิว
2541
วว.0804/17853
โครงการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
26 ธันวาคม 2538
15 บริษัทไทยออแกนิก เคมีคัลส์ จากัด
โครงการก่อสร้างโรงงานผลิต Epichlorohydrin/Chlorine
2541
พฤศจิกายน 2539
16 บริษัทเซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จากัด
2541
17 บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีล กรุ๊ป จากัด
โรงงานผลิตเหล็ก
2 ธันวาคม 2534
18 บริษัทคลาเรียนท์ อีมัลชันส์ จากัด
19 บริษัทอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จากัด
โครงการผลิตคลอแอลคาไลน์
เมษายน 2542
20 บริษัทยูเนียนคาร์ไบด์ไทยแลนด์ จากัด
21 บริษัทสยามมิตซุย พีทีเอ จากัด
22 บริษัทอินดัสเตรียล วอเตอร์ซัพพลาย จากัด
23 บริษัทเอเซีย โซลเวนท์ จากัด
ที่มาข้อมูล :

1. Factories in Industrial Estates 1999 – 2000, จัดทาโดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.
2. รายงานโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาที่จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ระยะที่ 1 และ 2 จัดทาโดยบริษัท เอสจีเอส เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิสเซส จากัด, พฤษภาคม 2540
3. สานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, พฤศจิกายน 2544
4. ทาเนียบนามผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลในประเทศไทย, วารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (หมายเหตุ : ข้อมูลผู้ได้รับรองมาตรฐาน ISO
14001 ล่าสุดถึงวันที่ 1 เมษายน 2542)
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ภาคผนวก ง – 1 : มลพิษจากกลุ่มอุตสาหกรรมหลักในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
1. ปิโตรเลียม รีไฟนิ่ง
มลพิษ
มลพิษทางอากาศ ซึ่งจะเกิดจาก
หม้อไอน้้า , กระบวนการให้ความ
ร้อน และอุปกรณ์ในกระบวนการ
ผลิตต่างๆ
น้้าเสีย เกิดจากน้้าที่ใช้ในการหล่อ
เย็น ปริมาณและคุณสมบัติของน้้า
เสียจะขึ้นกับกระบวนการผลิตที่ใช้
โดยทั่วไป จะเกิดน้้าเสียประมาณ
3.5-5 ลบ .ม.ต่อตันน้้ามันดิบที่ใช้
และมีการหมุนเวียนน้้าหล่อเย็น
กลับมาใช้
กากของแข็งและสลัดจ์

2.

มลสาร

ปริมาณที่เกิด
ฝุ่นละออง
0.8 กก. /ตันน้้ามันดิบที่ใช้โดยอยู่ในช่วง < 0.1- 3 กก.
ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์
1.3 กก. /ตันน้้ามันดิบที่ใช้โดยอยู่ในช่วง 0.2 – 6 กก.
ไนโตรเจนออกไซด์
0.3 กก. / ตันน้้ามันดิบที่ใช้โดยอยู่ในช่วง 0.06-0.5 กก.
เบนซีน / โทลูอิน / ไซลีน
2.5 ก. / ตันน้้ามันดิบที่ใช้โดยอยู่ในช่วง 0.75 – 6 ก.
สารอินทรีย์ระเหยได้ (VOC)
1 กก. / ตันน้้ามันดิบที่ใช้
บีโอดี
150-250 มก./ล.
ซีโอดี
300-600 มก./ล.
ฟีนอล
20-200 มก./ล.
น้้ามัน
100-300 มก./ล. ถึง 5,000 มก./ล.
เบนซีน
1-100 มก./ล.
Benzo(a)pyrene
< 1-100 มก./ล.
โลหะหนัก – chrome, ตะกั่ว
0.1-100 มก./ล., 0.2-1 มก./ล.
ทั่วไปจะมีประมาณ 3-5 กก./ ตันน้้ามันดิบที่ใช้ และประมาณ 80% เป็นของเสียอันตราย
เพราะมีสารพิษอินทรีย์และโลหะหนัก

ปิโตรเคมี หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้ต่อเนื่องจากสิ่งที่กลั่นแยกได้จากก๊าซธรรมชาติและน้้ามันดิบ
เช่น เรซิน พลาสติก
( LDPE, HDPE, LLDPE, PP, PS, PVC) เส้นใยสังเคราะห์ โพลีเมอร์ (ABS) ยาง สารละลาย สารเคมี
มลพิษ
มลสาร
ปริมาณที่เกิด
มลพิษอากาศ มีแหล่งก้าเนิดจากการ
อัลคีน เช่น โพรพีลีนและเอทีลีน ซึ่งจะ ในการผลิตเอทีลีน 500,000 เมตริกตันจะ
รั่วไหลจากปั๊ม , วาล์ว , ถังเก็บต่างๆ, การ เกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องเป็นสารออกไซด์ที่ มีสารพวกอัลคีนรั่วไหลออกมาประมาณ
ขนถ่ายและจากการบ้าบัดน้้าเสีย มลสาร มีพิษร้ายแรงได้
2,500 เมตริกตัน
บางตัวมีสมบัติเป็นสารก่อมะเร็งหรือมีพิษ สารก่อมะเร็ง ได้แก่เบนซีน, บิวทาไดอีน , ไนโตรเจนออกไซด์ 200 ตัน/ปี, ซัลเฟอร์ได
หม้อไอน้้า อุปกรณ์ให้ความร้อนและแฟลร์ 1,2 ไดคลอโรอีเทนและไวนิลคลอไรด์
ออกไซด์ 600 ตัน/ปี
ก็เป็นต้นก้าเนิดของฝุ่นและก๊าซต่างๆ
ฝุ่นละออง คาร์บอนมอนอกไซด์
ในกระบวนการแตกแนฟทาเพื่อผลิตเอทิล
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้จะขึ้นอยู่กับ ไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ลีน 1 ตันจะมีสารอินทรีย์ระเหยได้จะ
กระบวนการผลิต การเก็บวัตถุดิบ การ
สารประกอบอินทรีย์ระเหยได้ ได้แก่ อะ รั่วไหลออกประมาณ 0.6 - 10 กก. โดย
ดูแลซ่อมบ้ารุง เช่นการผลิตเอทิลลีนและ ซีทัลดีไฮด์ , อะซีโตน, เบนซีน , โทลูอีน , พบว่า 75% เป็นสารพวกอัลเคน , 20%
การผลิตสไตรีนจะระบายสารอินทรีย์
ไตรคลอโรเอทิลลีน , ไตรคลอโรโทลูอีน เป็นไฮโครคาร์บอนไม่อิ่มตัว (เกือบครึ่ง
ระเหยได้ในปริมาณแตกต่างกัน
และไซลีน
เป็นเอทิลลีน ) และอีก 5% เป็นสารอะโร
มาติก
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มลพิษ
น้้าเสีย เช่น จากเครื่องควบแน่นไอ การ
ปล่อยทิ้งน้้าจากหอหล่อเย็น ส้าหรับการ
ผลิตเอทิลีน 500,000 ตัน /ปี จะมีน้าเสีย
จากกระบวนการผลิตประมาณ 15 ลบ.ม./
ซม.

มลสาร

ปริมาณที่เกิด

บีโอดี
ซีโอดี
สารแขวนลอย
น้้ามันและไขมัน
ฟีนอล
เบนซีน
กากของแข็งและสลัดจ์ ซึ่งมักเป็นอันตราย สารอินทรีย์ที่เป็นพิษและโลหะหนัก

3. กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า
มลพิษ
มลพิษอากาศ
ฝุ่น

มลสาร

ซัลเฟอร์ออกไซด์
ไนโตรเจนออกไซด์
ไฮโดรคาร์บอน
คาร์บอนมอนอกไซด์
ไดออกซิน
ไฮโดรเจน ฟลูออไรด์
น้้าเสีย ถ้าไม่มีการหมุนเวียนจะมี อินทรีย์คาร์บอน
น้้าเสียประมาณ 80 ลบ .ม./ตัน สารแขวนลอยทั้งหมด
เหล็ก
ไซยาไนด์
ฟลูออไรด์
สังกะสี
ซีโอดี
ตะกั่ว
โครเมี่ยม
แคดเมียม
กากของแข็ง
Furnance slag และฝุ่น

100 มก./ล.
1,500 – 6,000 มก./ล.
100 - 400 มก./ล.
30 - 600 มก./ล.
200 มก./ล.
100 มก./ล.

ปริมาณที่เกิด
Pig iron; 10-40 กก./ ตัน, Steel-BOF: 15-30 กก./ตัน
เหล็ก ถ้าเป็นระบบปิด: ~10 กก./ตัน
Pig iron; 1.5 กก./ ตัน
Pig iron; 1.2 กก./ ตัน
Pig iron; 10-40 กก./ ตัน

Pig iron; 100-200 มก./ ล.
Pig iron; 7000 มก./ ล., Steel-BOF: 4,000 มก./ล.
Pig iron; 15 มก./ล.
Pig iron; 1000 มก./ล., Steel-BOF: 20 มก./ล.
Pig iron; 35 มก./ล.,Steel-BOF: 14 มก./ล.
Pig iron; 500 มก./ล.
Steel-BOF: 8 มก./ล.
Steel-BOF: 5 มก./ล.
Steel-BOF: 0.4 มก./ล.
Steel: 300-500 กก./ตัน (30กก. เป็นกากอันตราย)
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4. โรงไฟฟ้าพลังความร้อนทุกขนาดที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
มลพิษ
มลสาร
มลพิษอากาศ
ซัลเฟอร์ออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ ฝุ่น
ละเอียด (PM10) สารอินทรีย์ระเหยได้ (VOCs)
โอโซนระดับพื้นดิน
น้้าเสีย เช่น น้้าหล่อเย็น, น้้าล้างอุปกรณ์ น้้ามันเครื่อง, คลอรีน , สารก้าจัดสิ่งมีชีวิตและ
สารเคมีอื่นๆ
กากของเสีย ได้แก่เถ้าจากการเผาไหม้ , มักมีสารโลหะหนักและสารอินทรีย์บางชนิด
กากตะกอนในกระบวนการผลิต
ปนเปื้อนอยู่ด้วยเช่น สารหนู ตะกั่ว แคดเมียม
ปรอท

ปริมาณที่เกิด
ปริมาณมลสารที่เกิดขึ้นอยู่กับ
ประเภทและคุณสมบัติของ
เชื้อเพลิงที่ใช้ ก้าลังผลิต และ
กระบวนการผลิต เป็นต้น

5. ปุ๋ยผสม ประกอบด้วยธาตุอาหาร 2 ชนิดหรือมากกว่า เช่น แอมโมเนียมฟอสเฟต (โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต -MAP-,
ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต-DAP-), ไนโตรฟอสเฟต, โปแตช เป็นต้น
มลพิษ
มลสาร
ปริมาณที่เกิด
มลพิษอากาศ
ส้าหรับปุ๋ย MAP และ DAP มลสารหลัก แอมโมเนีย อยู่ในช่วง 0.1-7.8 กก.ของไนโตรเจน /
คือแอมโมเนีย ฟลูออไรด์และฝุ่น
ตันผลิตภัณฑ์
ฟอสฟอรัส 0.02-2.5 กก./ตัน
ปุ๋ยไนโตรฟอสเฟต มลสารหลัก คือ ฝุ่น
จากการย่อยหินฟอสเฟตด้วยกรดไนตริก <1,000
ฟลูออไรด์ ไนโตรเจนออกไซด์
มก./ลบ.ม. จากการปรับเสถียรด้วยแอมโมเนีย 50
สารประกอบฟลูออไรด์ และ แอมโมเนีย
–200 มก./ลบ.ม. จากการบดย่อยและอบแห้ง 30200 มก./ลบ.ม.
น้้าเสีย จะอยู่ในช่วง 1.4-50 ไนโตรเจน
0.7-15.7 กก./ตัน
ลบ.ม./ตันผลิตภัณฑ์
ฟอสฟอรัส
0.1-7.8 กก./ตัน
ฟลูออรีน
0.1-3.2 กก./ตัน
กากของเสีย
มีน้อยเพราะสามารถน้ากลับไปใช้ใหม่ได้
ที่มาข้อมูล : WorldBank Group, July 1998. Pollution Prevention and Abatement Handbook,
http;//wbln0018.worldbank.org/essd/essd.nsf/Docs/PPAH
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ภาคผนวก ง – 2 : อันตรายของมลสารบางชนิดที่พบจากโรงงาน
กลุ่มสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 1
1.1 อะซีทัลดีไฮด์ (Acetaldehyde) พิษเฉียบพลัน : ระคายเคืองตา ผิวหนัง และอวัยวะทางเดินหายใจ มีอาการอักเสบ
อย่างรุนแรงโดยเฉพาะที่ตา บางครั้งมีอาการปวดศีรษะ หลอดลมอักเสบ ปอดบวมน้้า ผิวหนังอักเสบ ; พิษเรื้อรัง :
ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง แสดงลักษณะอาการคล้ายกับคนติดเหล้า พบว่าท้าให้เกิดมะเร็งโพร่งจมูกใน
หนู
1.2 อะซีโตน (Acetone) พิษเฉียบพลัน : เยื่อตาขาวอักเสบ กระจกตาเสื่อม ปวดศีรษะ กระเพาะอักเสบ คลื่นไส้ อาเจียน
เซื่องซึม อัมพาต
1.3 เบนซีน (Benzene) พิษเฉียบพลัน : พิษต่อระบบประสาทส่วนกลาง - อาการระดับปานกลางคือ ปวดศีรษะ มึนหัว
สับสน คลื่นไส้ ท่าทางเดินผิดปกติ เห็นภาพไม่ชัด อาการรุนแรงคือ สั่น กดการหายใจ สับสน หมดสติ โคม่า ตาย ; พิษ
ต่อระบบหายใจ - ระคายเคืองเยื่อบุทางเดินหายใจ สะสมในปอด ระบบหายใจหยุดท้างาน ถ้ากินหรือส้าลักสารในรูป
ของเหลวเข้าไปจะท้าให้ปอดอักเสบ; พิษต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด – ท้าให้หัวใจเต้นผิดปกติ ; พิษต่อผิวหนังและ
ตา - ระคายเคือง ผิวหนังแดง พุพอง ถ้าเข้าตาจะปวดแสบปวดร้อน ; พิษต่อระบบทางเดินอาหาร - ระคายกระเพาะ
คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย และตายได้ ; พิษเรื้อรัง : ประสาทส่วนกลางเสื่อมถาวร ระบบเลือดผิดปกติ เป็นโลหิตจาง
ชนิดอะพลาสติกหรือโมโนไซติก เป็นต้น นอกจากนี้เบนซีนยังจัดเป็นสารก่อมะเร็งและเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์และ
การพัฒนาของตัวอ่อน
1.4 โทลูอีน (Toluene) พิษเฉียบพลัน : พิษต่อระบบประสาทส่วนกลาง – อาการปานกลางคือ ปวดศีรษะ มึนหัว คลื่นไส้
ท่าทางเดินผิดปกติ การตัดสินใจบกพร่อง เห็นภาพไม่ชัด อาการรุนแรงคือ หมดสติ โคม่า และตาย ; พิษต่อระบบ
หายใจ - ระคายเคืองเยื่อบุทางเดินหายใจ สะสมในปอด ระบบหายใจหยุดท้างาน ถ้ากินหรือส้าลักสารในรูปของเหลว
เข้าไปจะท้าให้ปอดอักเสบ; พิษต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด - หัวใจเต้นผิดปกติ; พิษต่อการสันดาปในร่างกาย – ถ้า
ได้รับในปริมาณสูงจะท้าให้ร่างกายเสียสมดุลของกรด - ด่าง ส่งผลเกิดภาวะพร่องโพแตสเซียมและฟอสเฟต ; พิษต่อ
ผิวหนังและตา - ระคายเคืองผิวหนัง แดง พุพอง ระคายตา เข้าตาโดยตรงจะปวดแสบปวดร้อนและผิวตาลอก ; พิษต่อ
ระบบทางเดินอาหาร - ระคายกระเพาะ คลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสีย ; พิษเรื้อรัง : ถ้าได้รับเป็นประจ้าในขนาด 200 –
500 พีพีเอ็ม จะท้าให้ความจ้าเสื่อม เบื่ออาหาร เกิดคามผิดปกติของกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจ หลอดเลือด และการ
ท้างานของไต
1.5 ไซลีน (Xylene) พิษเฉียบพลัน : พิษต่อระบบประสาท – อาการปานกลางคือ ปวดศีรษะ มึนงง สับสน คลื่นไส้ ท่าทาง
เดินผิดปกติ เห็นภาพไม่ชัด อาการรุนแรงคือ กล้ามเนื้อสั่น หมดสติ โคม่า และตาย; พิษต่อระบบหายใจ - ระคายเคือง
เยื่อบุทางเดินหายใจ สะสมในปอด ระบบหายใจหยุดท้างาน ปอดอักเสบ; พิษต่อระบบหัวใจ – หัวใจเต้นผิดปกติ ; พิษ
ต่อผิวหนังและตา - ระคายเคืองผิวหนัง แห้ง แดง พุพอง ระคายตา เข้าตาโดยตรงจะปวดแสบปวดร้อน ท้าลายกระจก
ตา; พิษต่อระบบทางเดินอาหาร - ระคายกระเพาะ คลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสีย ; พิษเรื้อรัง : พบในพวกเสพติดไซลีน
อาการที่พบคือมีความผิดปกติของระบบประสาทและสมอง หัวใจ ตับ และระบบเลือด อาจเป็นโลหิตจาง
1.6 ไตรคลอโรเอทิลลีน (Tri- Chloroetylene) พิษเฉียบพลัน : ถ้าได้รับในระดับประมาณ 1,000 พีพีเอ็ม อาจเป็นอันตราย
ถึงชีวิตได้ สารนี้จะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง ตับและไต หากสูดดมเข้าไปจะมีอาการซึม หมดสติ หัว
ใจเต้นผิดปกติ สมองถูกท้าลาย และความจ้าเสื่อม ; พิษเรื้อรัง : น้้าหนักลด คลื่นไส้ เบื่ออาหาร อ่อนล้า การมองเห็น
ผิดปกติ ปวดตามข้อ ผิวหนังอักเสบ หายใจมีเสียงดัง ต้องสงสัยว่าเป็นสารก่อมะเร็ง เป็นสาเหตุหนึ่งของความพิการ
ตั้งแต่เกิด
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1.7 บิวทาไดอีน (Butadiene) พิษเฉียบพลัน : ระคายผิวหนัง ตา และจมูก ซึ่งท้าให้เกิดอาการอักเสบตามมา หายใจไม่
ออก ถ้าสูดดมก๊าซเข้มข้นอาจหมดสติได้ ถ้าสารในรูปของเหลวถูกผิวหนังจะท้าให้เนื้อเยื่อตายได้ ; พิษเรื้อรัง : เป็นสาร
ก่อมะเร็งในสัตว์
1.8 1,2 ไดคลอโรอีเทน (1,2 Di – Chloroethane) พิษเรื้อรัง : การศึกษาในสัตว์ทดลองพบอาการกดประสาทส่วนกลาง
มะเร็งตับ ลักษณะของยีนเปลี่ยนแปลง เนื้องอกทั้งเนื้อร้ายและเนื้อดีในปอด
1.9 ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride) พิษเฉียบพลัน : ที่ระดับความเข้มข้นสูงจะเกิดอาการอัมพาตและอาจเสียชีวิตได้ ตา
ขาวอักเสบ กระจกตาไหม้ ผิวหนังอักเสบ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ; พิษเรื้อรัง : มะเร็งตับในสัตว์ทดลอง และเกิดเนื้อ
งอกบางชนิดในคน
1.10 สไตรีน (Stylene) พิษเฉียบพลัน : พิษต่อระบบประสาทส่วนกลาง - อาการปานกลางคือ ปวดศีรษะ ง่วงซึม แพ้แสง
ตาพร่า พูดไม่ชัด เชื่องช้า อาการรุนแรงคือ หมดสติ โคม่า ชักและตาย ; พิษต่อระบบหายใจ – ระคายเคืองเยื่อบุ
ทางเดินหายใจ ปอดอักเสบ น้้าคั่งในปอด; พิษต่อระบบหัวใจและเลือด - ความสามารถในการขนส่งออกซิเจนในเลือด
ลดลง เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ; พิษต่อผิวหนังและตา - ระคายเคืองผิวหนัง เกิดตุ่มพุพอง ระคายตา น้้าตาไหล เข้า
ตาโดยตรงจะปวดแสบปวดร้อน ม่านตาอักเสบ ; พิษต่อตับ – ท้าลายการท้างานของตับ ; พิษเรื้อรัง : ความจ้าเสื่อม
สูญเสียการทรงตัว และเป็นสารก่อมะเร็งในคน
1.11 เอทิลลีน (Ethylene) ท้าให้ปริมาณอ๊อกซิเจนในเลือดน้อยลง และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น ท้าให้หยุด
หายใจได้ และเป็นสารไวไฟ สามารถระเบิดได้ การได้รับในระดับความเข้มข้นสูงจะท้าให้หมดสติ
1.12 โพรพีลีน (Propylene) ท้าให้ปริมาณอ๊อกซิเจนในเลือดน้อยลง และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น ท้าให้หมดสติ
เสียชีวิต
กลุ่มฝุ่นละอองและก๊าซพิษ 2
1. ฝุ่นละออง (Particulate matter)
ผลกระทบต่อสุขภาพ : ส่วนใหญ่เข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจเข้าไป ฝุ่นจะสะสมอยู่ตามอวัยวะทางเดินหายใจ
ต่าง ๆ ผลต่อร่างกายจะขึ้นกับองค์ประกอบทางเคมีในฝุ่น ระยะเวลาในการได้รับ และความต้านทานของแต่ละบุคคล ฝุ่น
ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนสามารถสะสมอยู่ในปอดของคนได้ มีการศึกษาในสหรัฐฯที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างมลพิษฝุ่นกับอัตราการเสียชีวิตอย่างมีนัยส้าคัญ โดยท้าการศึกษาที่การได้รับมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10
ไมครอนในระดับความเข้มข้นเฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ 18 ไมโครกรัมต่อลบ .ม. (Dockery et al.(1993) อ้างใน World Bank
Group (1998)) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเปรียบเทียบใน 151 เมืองในสหรัฐฯและพบว่าในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของฝุ่น
ละอองมากที่สุดมีอัตราการตายมากว่าพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนน้อยที่สุด 17 เท่า โดยมีสาเหตุการตายจากโรคหัวใจและโรค
ปอดสูงถึง 31 % แม้กระทั่งพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของฝุ่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของรัฐบาลกลางก็ยังมีอัตราการตายสูงกว่า
พื้นที่ที่สะอาดที่สุดถึง 5 % (Pope et al. (1995) อ้างใน World Bank Group (1998))
2. ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) - ไนตริกออกไซด์ (NO) และไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนที่เกิดจากกิจกรรมของคนมากที่สุดคือก๊าซไนตริกออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซไม่มีสีและไม่มี
กลิ่น ก๊าซนี้จะกลายเป็นก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสารพิษสีเหลืองและกลิ่นฉุน ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์บางส่วนจะ
เปลี่ยนไปเป็นกรดไนตริก ผลกระทบต่อสุขภาพ : การศึกษาในสัตว์พบว่าการได้รับก๊าซไนดตรเจนไดออกไซด์ที่ระดับ
ความเข้มข้นน้อยกว่า 1,880 ไมโครกรัม/ลบ.ม. เป็นเวลาหลายสัปดาห์ถึงเป็นเดือนจะท้าให้เกิดผลกระทบต่อปอดทั้งแบบ
ฟื้นกลับได้และไม่ได้ รวมทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในร่างกาย ถ้าสัตว์ได้รับก๊าซนี้ในระดับ 940 ไมโครกรัม /ลบ.ม.
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เป็นเวลา 6 เดือนจะท้าให้ระบบการหายใจถูกขัดขวาง เนื้อเยื่อถูกท้าลาย และปอดติดเชื้อแบคทีเรียได้ง่ายขึ้น (WHO 1987
อ้างใน World Bank Group (1998))
ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ : ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนเป็นต้นตอของฝนกรดและโอโซนซึ่งเป็นอันตรายต่อพืช
พรรณ ขอบเขตและความรุนแรงในการท้าลายขึ้นอยู่กับปริมาณกรดที่สะสม โอโซนที่เกิดในบรรยากาศระดับพื้นดิน
(ground-level ozone, O3) ท้าให้พืชผักเสียหาย ผลผลิตลดลงและสามารถแพ่กระจายไปได้ระยะไกลจากจุดก้าเนิดมาก
นอกจากนี้ออกไซด์ของไนโตรเจนยังสามารถรวมตัวกับสารอ๊อกซิแดนกลายเป็นสม็อก (smog)
3. ก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOX)
ก๊าซในกลุ่มนี้ที่มีมากที่สุดในชั้นบรรยากาศล่างๆ คือก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ซึ่งเป็นก๊าซไม่มีสีแต่จะมีกลิ่น
ที่ความเข้มข้น 1000 – 3000 ไมโครกัม/ลบ.ม. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ละลายน้้าจะได้เป็นกรดซัลฟุรัส (H2SO3) ซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ในบรรยากาศประมาณ 30 % จะเปลี่ยนเป็นซัลเฟตแอโรซอล (sulfate aerosol) ออกไซด์ของซัลเฟอร์ชนิดอื่นที่
ปล่อยสู่บรรยากาศโดยตรงคือก๊าซซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO3) ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นกรดซัลฟุริก (H2SO3) อย่างรวดเร็ว
ผลกระทบต่อสุขภาพ : มีผลต่อการท้างานของปอด จะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้มากขึ้น ระคาย
เคืองตา จมูก คอ และเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ซัลเฟตแอโรซอลเป็นส่วนประกอบในฝุ่นละเอียดที่มีขนาดเล็กว่า 2.5 ไมครอน
ซึ่งเข้าสู่ร่างกายและส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจได้ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่จับอยู่กับฝุ่นละเอียดมากๆ จะถูกพาเข้าสู่
ปอดได้เช่นกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม : พืชที่ปลูกในอากาศที่มีความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์สูงจะมีอาการใบร่วง ให้
ผลผลิตน้อยหรือตายก่อนก้าหนด การตกสะสมทั้งแบบเปียก(ตกสะสมในรูปฝน หิมะ หมอก) และแบบแห้ง (ตกสะสมในรูป
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์) มีผลเสียต่อพืชเกษตร ป่าไม้ แหล่งน้้าธรรมชาติโดยจะท้าให้น้ามีความเป็นกรดซึ่งมีผลต่อสัตว์น้า
4. โอโซนระดับพื้นดิน (ground-level ozone, O3)
โอโซนเป็นก๊าซไม่มีสี มีคุณสมบัติเป็นตัวอ๊อกซิไดซ์และเป็นองค์ประกอบหลักในสม็อกที่เกิดในบรรยากาศ โอโซน
ระดับพื้นดินเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างออกไซด์ของไนโตรเจน, สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) และแสงอาทิตย์
ผลกระทบต่อสุขภาพ : ผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท้างานของปอด การสัมผัส
โอโซนระดับพื้นดินความเข้มข้น 200-500 ไมโครกรัม /ลบ.ม. ท้าให้เกิดอาการระคายเคืองตาและระบบหายใจเช่น ไอ
คอแห้ง ไม่สบายตา แน่นอก ปวดศีรษะ (WHO 1979, 1987 อ้างใน World Bank Group (1998)) ที่ความเข้มข้น 360
ไมโครกรัม /ลบ.ม.จะลดประสิทธิภาพการท้างานของปอดแต่ฟื้นกลับได้ (Chilton and sholtz 1989 อ้างใน World Bank
Group (1998))
ผลกระทบอื่น ๆ : มีผลกระทบต่อต้นไม้และพืชเกษตร ท้าให้ใบเปลี่ยนสี ใบร่วง ชะลอการเจริญเติบโตและลด
ผลผลิต
5. คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
เป็นก๊าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิง คาร์บอนมอนอกไซด์สามารถจับกับ
ฮีโมโกลบินซึ่งเป็นตัวขนส่งออกซิเจนในเลือดได้ดีกว่าออกซิเจน ดังนั้นเมื่อสูดดมเข้าไปก็จะเข้าไปแทนที่ออกซิเจน ท้าให้
ร่างกายขนส่งออกซิเจนได้น้อยลง จะมีอาการปวดศีรษะ ง่วงซึม มึนงง คลื่นไส้ อาเจียน เป็นลม หมดสติ ชัก ถ้าได้รับที่
ความเข้มข้นต่้า ๆ แต่เป็นเวลานานจะมีผลเสียต่อหัวใจ หลอดเลือด และมีผลต่อทารกในครรภ์
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กลุ่มโลหะหนัก 2
1. ปรอท (Mercury) ในบรรยาการศจะอยู่ในรูปของไอปรอทและจะถูกชะล้างออกจากบรรยากาศพร้อมฝนไปสะสมอยู่ใน
น้้า ดิน ต้นไม้ ปรอทในรูปสารอนินทรีย์ที่ไม่เป็นพิษ จะถูกเปลี่ยนให้เป็นสารประกอบปรอทอินทรีย์ (เมทิลเมอ์คิวรี ) ที่
เป็นพิษร้ายแรงโดยแบคทีเรียและปนเปื้อนเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร โดยเฉพาะปลา เมทิลเมอร์คิวรีในอาหารทั้งหมดจะซึมเข้า
กระแสเลือดและเนื้อเยื่อต่างๆ เข้าไปสะสมอยู่ที่สมอง ตับ และไต อาการพิษ จะเกิดกับระบบสมอง ไต ตับ ผิวหนังและ
อื่นๆ โดยมีอาการสั่น การทรงตัวและการเดินผิดปกติ เซง่าย กระตุก ชา และเจ็บที่ปลายมือปลายเท้า ปวดศีรษะ
หงุดหงิด ซึมเศร้า ขี้ลืม โมโหง่าย ประสาทหลอน ลักษณะการพูดผิดปกติ ช่องปากอักเสบ น้้าลายมาก ฟันหลุด
ท้องเสีย น้้าหนักลด ซีด เลือดจาง เม็ดเลือดขาวน้อย ตับและไตอักเสบ
2. ตะกั่ว (Lead) มีผลต่ออวัยวะหลายส่วนรวมทั้งระบบประสาท ระบบการสร้างเลือด ไต เส้นเลือดหัวใจ และระบบ
สืบพันธุ์ ผลกระทบระบบประสาทที่รุนแรงเกิดในเด็กพบว่าตะกั่วลดระดับความฉลาด สมาธิสั้น อยู่นิ่งๆ ไม่ได้ และมี
พฤติกรรมผิดปกติ ผลกระทบเกิดขึ้นแม้ที่ระดับตะกั่วในเลือดต่้า ๆ ผู้ตั้งครรภ์หากมีตะกั่วในเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ
15 ไมโครกรัม /เดซิลิตรจะส่งผลให้ลูกที่เกิดน้้าหนักน้อย ขัดขวางพัฒนาการทางสมอง แท้งหรือคลอดก่อนก้าหนด (
WHO 1995 อ้างใน World Bank Group (1998)) อาการพิษ : เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก อ่อนแรง กล้ามเนื้อ
แขนขาไม่มีแรง ปวดตามข้อมือ เท้าห้อย อาจเป็นอัมพาต โลหิตจาง ซีด อ่อนเพลีย ตัวเหลืองตาเหลืองในเด็กพบ
อาการทางประสาท ได้แก่ นอนไม่หลับ ฝันร้าย อารมณ์ฉุนเฉียว ถูกกระตุ้นได้ง่ายกว่าปกติ สติคุ้มดีคุ้มร้าย ชักหมดสติ
3. แคดเมียม (Cadmium) อาการพิษแรก ๆ จะปวดบริเวณสะโพก แขนขา อาการปวดจะหายไปเมื่อประคบหรือแช่น้า
ร้อน บริเวณฟันติดกับเหงือกจะมีสีเหลือง ต่อมากระดูกทุกข้อจะปวดร้าว โดยเฉพาะกระดูกเชิงกรานและหัวเหน่าคล้าย
มีวัตถุแหลมมาทิ่มกระดูก เดินขาถ่างคล้ายเป็ด ถ้าถึงขั้นรุนแรงมากในเวลาประมาณ 20 – 30 ปีจะเดินไม่ไหว ร่างกาย
เตี้ยค่อม กระดูกหัก ระยะสุดท้ายผู้ป่วยจะกินไม่ได้ นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร น้้าหนักลด อ่อนเพลีย หมดแรง และ
เสียชีวิตในที่สุด มีหลักฐานชัดเจนว่าท้าให้เกิดมะเร็งในสัตว์และอาจท้าให้เกิดมะเร็งในคน (Wrold Bank Group 1998)
4. โครเมียม (Chromium) ท้าลายเนื้อเยื่อเฉพาะแห่ง ท้าให้กลายเป็นแผลพุพองตามผิวหนัง โดยจะเริ่มจากเป็นรอย
ถลอกของผิวหนังซึ่งจะพบมากบริเวณโคนเล็บมือ ข้อนิ้วมือหรือหลังเท้า ลักษณะแผลจะเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 1 เซนติเมตรหรือเล็กกว่า ขอบค่อยข้างเรียบ บุ๋มลึกลงไป ไม่เจ็บปวด แต่จะคันอย่างมากในเวลากลางคืน
แผลอาจติดเชื้อและลุกลามถึงขั้นต้องตัดทิ้งได้
5. สารหนู (Arsenic) พิษจะซึมผ่านทางเดินอาหาร ปอด ผิวหนังได้ง่ายและรวดเร็ว ไปสะสมอยู่ที่ตับ ไต เส้นผม ขน เล็บ
และสมอง คนที่ป่วยด้วยโรคพิษสารหนูจะมีรอยพาดสีขาวปรากฏบนเล็บมือเล็บเท้า สารหนูจะท้าลายเม็ดเลือดแดงท้า
ให้ปัสสาวะมีสีแดง เป็นดีซ่าน โลหิตจาง ปวดหัว อาเจียน หนาวสั่น มีไข้ ปัสสาวะไม่ออก
เอกสารอ้างอิง
1. The International Technical Information Institute, 1988. Toxic and Hazardous Industrial Chemicals Safety Manual
for Handling and Disposal with Toxicity and Hazard Data, Tokyo, Japan.
2. WorldBank Group, July 1998. Pollution Prevention and Abatement Handbook,
http;//wbln0018.worldbank.org/essd/essd.nsf/Docs/PPAH
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ภาคผนวก จ – 1 : สถิติการเกิดอุบัติภัยจากโรงงานอุตสาหกรรม ระบบท่อ และรถบรรทุกสารเคมีภายในพื้นที่พัฒนา
อุตสาหกรรมหลักมาบตาพุด อ. เมือง จ. ระยอง ช่วงปี 2541 – 2544
ลาดับ วัน เดือน ปี
สถานที่เกิดเหตุ
1 27 พ.ค. 41 หน้าบริษัทวินิไทย จากัด
2

10 มิ.ย. 41

บริษัทบางกอก อินดัสเตรียล
แก็ส จากัด

3

12 มิ.ย. 42

หมู่ 2 ต. น้าคอก อ. เมือง

เหตุการณ์
รถบรรทุกโทลูอีนพลิกคว่า
และเกิดเพลิงไหม้
ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวระเบิด ทาให้
สารเพอร์ไรท์กระจายเป็นควันสีขาว
ไปทั่วบริเวณ

รถบรรทุกกรดไฮโดรคลอริกหรือกรด
เกลือเข้มข้น 35 % จานวน 12,000
ลิตร ระเบิด
4 6 มี.ค. 43 บริษัทไทยโพลีคาร์บอร์เนต ท่อส่งก๊าซคาร์บอนิลคลอไรด์ (ฟอสจีน)
จากัด
รั่วไหล
5 18 เม.ย. 43 ทางหลวงกิ่งอาเภอนิคม
รถขนส่งโซดาไฟพลิกคว่า สารเคมีไหล
พัฒนา
ลงคลองจานวน 8,600 ลิตร
6 18 พ.ค. 43 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รถบรรทุกสิบล้อชนท่อส่งไอน้าและก๊าซ
7 5 ส.ค. 43 บริษัทเจนโก้ จากัด
เกิดเพลิงไหม้โรงงาน
8 23 พ.ย. 43 หน้าบริษัทไทยแทฟฟิต้า
รถบรรทุกกรดกามะถันพลิกคว่าและ
จากัด
หกรั่วไหล
9 6 มี.ค. 44 นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก รถ 18 ล้อบรรทุกก๊าซไฮโดรคาร์บอน
ตาบลห้วยโป่ง
(ซีโฟร์)ของบริษัทเอสซี แคริเออร์ จากัด
พลิกคว่า
10 11 พ.ค. 44 หน้าทางเข้านิคม
รถบรรทุกน้ามันพลิกคว่า เกิดเพลิงลุก
อุตสาหกรรมผาแดง
ไหม้ ทาให้ท่อส่งคลอรีนแตก เกิดการ
รั่วไหล
11 18 มิ.ย. 44 ทางหลวงสาย 36 บริเวณ
รถบรรทุกกรดไนตริกเข้มข้น 80% พลิก
แยกมาบข่า
คว่า
12 25 มิ.ย. 44 ปากทางนิคมอุตสาหกรรม
รถบรรทุกสารละลายของบริษัทลัคกี้แค
มาบตาพุด
ริเออร์ จากัด พลิกคว่า ควันสารละลาย
ลอยฟุ้งหนาแน่น ไฟฟ้าดับ โทรศัพท์ใช้
ไม่ได้ โรงงาน 40 แห่งต้องหยุดผลิต
13 23 ก.ย. 44 บริษัทไทยอินดัสเตรียลแก๊ส ฟ้าผ่าหม้อแปลงขนาด 115 กิโลโวลต์
จากัด
ของโรงงานเกิดเพลิงไหม้
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ที่มา: กองอานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่ทาการปกครองจังหวัดระยอง

สูญเสีย / บาดเจ็บ
ทรัพย์สินเสียหาย
250,000 บาท
นักเรียน 2 คนต้องเข้า
โรงพยาบาล และมีผู้
เจ็บป่วยเล็กน้อยจานวน
มาก
เจ็บป่วยต้องเข้า
โรงพยาบาล 3 คน
เสียชีวิต 1 คน
บาดเจ็บจานวนมาก
เสียชีวิต 1 คน สัตว์น้า
ตายจานวนมาก

บาดเจ็บ 1 คน

บาดเจ็บเล็กน้อย
ทรัพย์สินเสียหายจานวน
มาก
บาดเจ็บ 1 คน
เสียหายนับ 1000 ล้าน
บาท
เสียชีวิต 1 คน
เสียหาย 20 ล้านบาท
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ภาคผนวก จ - 2 : ลาดับเหตุการณ์ผลกระทบจากการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ปี 2524
 การวางท่อก๊าซธรรมชาติบนบกประสบปัญหาดินอ่อน ส่วนการวางท่อในทะเลประสบปัญหาก๊าซรั่วในบางจุด และการ
ก่อสร้างโรงแยกก๊าซฯ มีปัญหาก๊าซฯ ระเบิดเกิดเพลิงไหม้ (มัชฌิมา วัฒกะวงศ์. 2542; น. 364)
ปี 2532
 ตุลาคม สารปรอทรั่วไหลจากท่อส่งก๊าซฯ และโรงแยกก๊าซฯ ปตท . ปนเปื้อนน้ําทะเลและน้ําบริโภค สร้างความหวั่น
วิตกให้กับชาวบ้านอย่างมาก นอกจากนี้พนักงานของ ปตท. และบริษัทยูเนี่ยนออยล์ 62 คนล้มป่วยด้วยอาการคลื่นไส้
วิงเวียน เป็นผื่นคัน และมีสารปรอทในเลือดสูงจนต้องนําส่งโรงพยาบาล (มติชน 30 ต.ค. 2532 อ้างโดยธารา บัวคํา
ศรี. 2533; มัชฌิมา วัฒกะวงศ์. 2542; น. 364)
ปี 2536
 การก่อสร้างโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทสตาร์ ปิโตรเลี่ยม รีไฟน์นิ่ง จํากัด ก่อให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย เพราะรถบรรทุกเข้า
ออกวันละกว่า 300 เที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน ครู นักเรียน พระ เณร ในย่านนั้นเป็น
อย่างมาก (แนวหน้า. 22 ธ.ค. 2536; น. 1, 12)
 การถมทะเลของโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดส่วนขยายที่ 1 ขนาดพื้นที่ 510 ไร่ ซึ่งแล้วเสร็จไปแล้วเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2535 ทําให้กระแสน้ําทะเลเปลี่ยนทิศสร้างความเสียหายแก่ระบบนิเวศน์ชายฝั่ง ส่งผลกระทบถึงผู้
ประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง และได้กัดเซาะชายหาดที่สวยงามอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเสียหายไปหลายหาดเช่น หาด
ทรายทอง หาดแสงจันทร์ นอกจากนี้สิ่งปลูกสร้าง , ถนน ก็ได้รับความเสียหายด้วย (สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์ ,
บรรณาธิการ. 2542; น. 238)
ปี 2537
 เกิดอุบัติเหตุเรือบรรทุกน้ํามันถูกชนโดยเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติปานามาเป็นเหตุให้น้ํามันดีเซล 180,000 ลิตรไหลลง
ทะเล (สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2542ข; น. ก-162 อ้างโดยเดชรัต สุขกําเนิด. 2544)
 เกิดเหตุระเบิดบนเรือขณะมีการขนถ่ายเมทานอลจากเรือเข้าถังเก็บบริเวณท่าเทียบเรือของบริษัทท่าเทียบเรือไทยแท้ง
เทอร์มินัล จํากัด เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 3 คน (กองอํานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน. 2544)
ปี 2538
 19 พฤษภาคม มีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่ ต . เนินพระ และ ต . ทับมา ในเขตเทศบาลมาบตาพุด พื้นที่ทิ้งมี
ลักษณะเป็นบ่อกว้างประมาณ 100 เมตร ยาวประมาณ 200 เมตร ลึกประมาณ 12 เมตร กากสารพิษมีลักษณะสีดํา
สีแดงจาง ๆ และสีเทา มีกลิ่นคล้ายกํามะถัน ชาวบ้านไม่กล้าไปบอกใครเพราะกลัวถูกผู้มีอิทธิพลทําร้าย (ข่าวสด 20
พ.ค. 2538; น. 8)
 16 ธันวาคม บริษัททุนเท็กซ์ ปิโตรเคมีคอล (ประเทศไทย) จํากัด ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดปล่อยน้ํามันดิบไหล
ทะลักลงทะเลตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. รวมแล้วกว่า 10 ตัน คราบน้ํามันแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างตามแนวชายหาดกว่า
10 กิโลเมตร ตั้งแต่หาดพยูน หาดทรายทอง หาดพีเอ็มวาย รองผู้ว่าฯ กนอ. และผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ลงมาดูที่เกิดเหตุ (ข่าวสด 17 ธ.ค. 2538; น. 9)
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เกิดการระเบิดที่โรงงานบริษัทไทยโอเลฟินส์ จํากัด เนื่องจากน้ํามันเตารั่วไหลเข้าไปในเตาเผา มีผู้เสียชีวิต 3 คน (กอง
อํานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน. 2544)

ปี 2539
 มิถุนายน หลังจากเพิ่งเปิดเดินเครื่องได้เพียง 2 – 3 เดือน โรงกลั่นน้ํามันสตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง ปล่อยกลิ่นเหม็น
คล้ายไข่เน่ากระจายในตลาดมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นเวลาหลายวัน ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมาก ทั้ง
พระ เณร และนักเรียนล้มป่วย อาเจียน (ข่าวสด 21 มิ.ย. 2539; น. 11)
 28 มิถุนายน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารจํานวน 18
คน พบว่ามีอาการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ 2 คน ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการได้รับก๊าซที่มีผลระคายเคืองต่อ
ระบบหายใจ และมีอาการวิตกกังวลเช่น เหนื่อย เพลีย ไม่มีแรง แน่นหน้าอก 16 คน (มัชฌิมา วัฒกะวงศ์ . 2542; น.
352)
 21 กรกฎาคม เพลิงไหม้โรงงานทําตุ๊กตาของบริษัทตุ๊กตาห้วยโป่ง จํากัด เสียชีวิต 4 คน (กองอํานวยการป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน. 2544)
 สิงหาคม นายศุภพร ภู่เกษมวรางกูร นักวิชาการ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เปิดเผยผลการตรวจคุณภาพน้ําใน
อ่าวไทย พบว่าบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมีปริมาณปนเปื้อนของปรอทเกินมาตรฐานถึง 10 เท่า (มาตรฐาน
ไม่มากกว่า 0.01 ไมโครกรัมต่อลิตร ) นอกจากนี้นายปกรณ์ ประเสริฐวงษ์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม กรมเจ้าท่า
กระทรวงคมนาคม ได้กล่าวถึงปัญหาคราบน้ํามันในทะเลไทยในรอบปี 2538 – กลางปี 2539 ว่ามีการตรวจพบปัญหา
คราบน้ํามันปนเปื้อนในทะเลถึง 20 ครั้ง ซึ่งพบมากที่สุด คือในพื้นที่ภาคตะวันออกประมาณ 8 ครั้ง แหล่งที่มาของ
คราบน้ํามันส่วนใหญ่มาจากการลักลอบปล่อยน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการลักลอบปล่อยน้ําเสียจากเรือ
ขนส่งซึ่งสูงเกินกว่าร้อยละ 60 มาจากอุบัติเหตุเรือชนกันร้อยละ 22 และมาจากการขนถ่ายน้ํามันประมาณร้อยละ
12.5 (กรุงเทพธุรกิจ 5 ส.ค. 2539; น. 1, 16)
ปี 2540
 3 มีนาคม เกิดกลิ่นเหม็น นักเรียนมีอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ แสบคอ คอแห้ง (สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม .
2542ก; น. 1 – 25 อ้างโดยเดชรัต สุขกําเนิด. 2544)
 23 มิถุนายน ครูและนักเรียนได้รับกลิ่นเหม็นคล้ายฝรั่งสุก คล้ายกํามะถัน กลิ่นเหม็นเปรี้ยว และกลิ่นหอมเอียน ในช่วง
กลางปี 2540 นี้มีสถิตินักเรียนที่ได้รับกลิ่นเหม็นจนต้องนําส่งโรงพยาบาลในบางวันสูงถึง 141 ราย และมีครูหลายคน
ล้มป่วย (สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2542ก; น. 1-25 อ้างโดยเดชรัต สุขกําเนิด . 2544; มัชฌิมา วัฒกะวงศ์ .
2542; น. 350, 356)
 กรกฎาคม นางสาหร่าย นายคิด อายุ 76 ปี ชาวบ้านในหมู่บ้านหนองแตงเม เปิดเผยว่า เวลานอนจะมีกลิ่นเหม็นมาก
ต้องจุดธูปกลบกลิ่น เพราะไม่รู้จะหลบไปไหน และยังมีปัญหาน้ําฝนกินไม่ได้ ใช้กะละมังรองน้ําฝนกลางแจ้งจะมีน้ํามัน
ลอยและมีละอองสีดํานอนก้น ทําให้ต้องซื้อน้ําถังกิน นายชื้อ นางเหม่ง เดชคุ้ม วัย 70 ปี หมู่บ้านปากคลองตากวน
กล่าวว่าบ้านอยู่ติดทะเล เมื่อก่อนนักท่องเที่ยวมาก แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีกลิ่นเหม็น ตั้งแต่มี
โรงงานเกิดขึ้นพวกโจรชุกชุม ถ้าขายที่ดินตรงนี้ได้จะไปอยู่ที่อื่น (มติชน 14 ก.ค. 2540; น. 1, 23)
 15 กรกฎาคม ผู้ประกอบการฟาร์มตะพาบน้ํา 40 รายร้องเรียน “มติชน” ได้รับผลกระทบทําให้ตะพาบที่เลี้ยงไว้เติบโต
ช้าและตายจํานวนมาก ขาดทุนนับแสนบาท เนื่องจากน้ําฝนที่ตกลงมาได้ชะล้างเอาสารพิษในอากาศตกลงมาในบ่อ
เลี้ยงตะพาบ (มติชน 16 ก.ค. 2540; น. 1, 23)
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19 กรกฎาคม นายราเชนทร์ บุตราช อายุ 31 ปี ชาวบ้านมาบตาพุด อาชีพทําประมง กล่าวว่า สัตว์ทะเล ปลา ปู
บริเวณปากคลองตากวนและใกล้เคียงซึ่งเป็นคลองที่ระบายน้ําเสียจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมีกลิ่นเหม็น
บริเวณเหงือกจะมีสีขาว เมื่อเอามาทําอาหารจะมีกลิ่นเหม็นเหมือนกันทุกตัว ขายไม่ได้ ต้องออกไปหาสัตว์ทะเลไกล
ขึ้น ต้องเสียค่าน้ํามันเพิ่มขึ้นอีก (มติชน 20 ก.ค. 2540; น. 12)
สิงหาคม เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออกเปิดเผยผลกระทบจากการถมทะเลระยะที่ 2 ว่าจะทําลาย
ประการังใต้ทะเล ซึ่งเป็นประการังชั้นกลางจํานวนมาก โดยเฉพาะทางด้านตะวันออกของเกาะสะเก็ดจะมีกองหิน
ขนาดใหญ่และประการังซึ่งเป็นที่รวมของสัตว์น้ําจํานวนมาก (กรุงเทพธุรกิจ 22 ต.ค. 2540 อ้างโดย สุกรานต์ โรจน
ไพรวงศ์, บรรณาธิการ. 2542; น. 241)
สิงหาคม แหล่งข่าวระดับสูงจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า จากการตั้งจุดตรวจสอบสารปรอทบริเวณชายฝั่ง
มาบตาพุด จ . ระยองของ คพ . ร่วมกับกรมเจ้าท่าเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และส่งตัวอย่างไปตรวจสอบที่
แคนาดาด้วย พบว่าปริมาณสารปรอทบางพื้นที่เกินมาตรฐานและสารปรอทบริเวณดินพื้นน้ํามีมากกว่าในน้ํา (วัฏจักร
13 ส.ค. 2540; น. 21)
18 กันยายน มีควันดําพวยพุ่งขึ้นจากปล่องโรงงานบริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ จํากัด (มหาชน ) ทําให้ชาวบ้านตื่น
ตระหนก อกสั่นขวัญผวา (สยามรัฐ 19 ก.ย. 2540; น. 1, 10)
กรกฎาคม-ตุลาคม มีการตรวจคุณภาพอากาศในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดโดยคณะทํางาน 4 หน่วยงาน
พบมีสารอินทรีย์ระเหยได้ปนอยู่ถึง 16 ชนิด (สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม . 2542ก; น. 2-79; สํานักนโยบาย
และแผนสิ่งแวดล้อม. 2542ข; น. ก-288 อ้างโดยเดชรัต สุขกําเนิด. 2544)

ปี 2541
 มกราคม พบคราบน้ํามันตามแนวชายหาดพีเอ็มวายและตามหาดตากวนในเขตตําบลมาบตาพุด เมื่อสํานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคที่ 6 สํารวจหาต้นตอการปล่อยน้ํามันดิบบริเวณท่าเทียบเรือทีพีไอจํานวนนับหมื่นลิตร คราบน้ํามันกระจายไป
ติดชายหาดยาวถึง 5 กิโลเมตร ทําให้ปลาเล็กปลาน้อยตายเป็นจํานวนมาก (กรุงเทพธุรกิจ 13 ม.ค. 2541 อ้างโดยสุก
รานต์ โรจนไพรวงศ์, บรรณาธิการ. 2542; น. 241)
 27 เมษายน ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม ลักษณะบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกสีดําขนาดใหญ่ ระบุชื่อภาษาอังกฤษว่า
“PCPO” และ ”SCT” บริเวณชุมชนบ้านหนองแฟบ ต . ห้วยโป่ง (ข่าวสด 28 เม.ย. 2541 อ้างโดยสุกรานต์ โรจนไพร
วงศ์, บรรณาธิการ. 2542; น. 245)
 30 เมษายน ลักลอบทิ้งใยแก้วสีเหลืองและวัสดุห่อหุ้มท่อเหล็กภายในหล่อลื่นด้วยน้ํามัน , สารเคมีสีขาว (ทีพีเอ)
บริเวณริมคลองชลประทาน ซอยร่วมพัฒนา ต. ห้วยโป่ง และมีเหตุลักลอบทิ้งเถ้าถ่านหินของบริษัททุนเท็กซ์ ปิโตรเคมี
คอลส์ (ประเทศไทย) จํากัด บริเวณซอยประปา 2 ต. มาบตาพุด (มติชน 30 เม.ย., 1 พ.ค. 2541 อ้างโดยสุกรานต์ โร
จนไพรวงศ์, บรรณาธิการ. 2542; น. 245)
 เมษายน บริษัทบูโน เอสแอนด์ที จํากัดซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาขนกากอุตสาหกรรมจากบริษัทล็อกเลซ์ จํากัด ได้นํากาก
ขยะมาทิ้งบริเวณที่ทิ้งขยะของ อบต . สัตหีบ , บริเวณริมถนนสาย 332 สี่แยกเจ สนามบินอู่ตะเภา และบริเวณเชิงเขา
บายศรี หมู่ 5 ต. พลูตาหลวง อ. สัตหีบ จ.ชลบุรี (มติชน 20, 21, 23 เม.ย. 2541 อ้างโดยสุกรานต์ โรจนไพรวงศ์ ,
บรรณาธิการ. 2542; น. 243)
 เมษายน มีการลักลอบทิ้งกากขยะอุตสาหกรรมริมถนนสายบ้านบึง -แกลง อ. หนองใหญ่ จ. ชลบุรี กากขยะเป็นของ
กลุ่มอุตสาหกรรมวนชัย (กรุ๊ฟ) ตั้งอยู่ใน อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี (สรุปรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9, 10 /2541)
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พฤษภาคม ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมบริเวณหลังวัดมาบตาพุด อ. เมือง จ. ระยอง (มติชน 4 พ.ค. 2541 อ้างโดยสุก
รานต์ โรจนไพรวงศ์, บรรณาธิการ. 2542; น. 245)
10 พฤษภาคม พบกองขยะบริเวณริมทางรถไฟบ้านหนองแฟบถูกทิ้งเรี่ยราดเป็นจํานวนมาก ส่วนใหญ่เป็นวัสดุใยแก้ว
ฉนวนไมโครไฟเบอร์ ขยะปนเปื้อนสารเคมีจํานวนมาก (มติชน 11 พ.ค. 2541)
19-21 พฤษภาคม คณะแพทย์จากสาธารณสุขจังหวัดระยองลงตรวจสุขภาพครูและนักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพัน
พิทยาคาร จํานวน 871 คน พบผู้ป่วย 524 คน คิดเป็นร้อยละ 60.16 จําแนกเป็นรายโรคคือ คออักเสบร้อยละ 25.57,
ปวดศีรษะร้อยละ 21.37, ไข้หวัดร้อยละ 12.40, ผื่นคันร้อยละ 9.92, เยื่อบุจมูกอักเสบร้อยละ 8.01 และอื่น ๆ ร้อยละ
17.37 (มัชฌิมา วัฒกะวงศ์. 2542; น. 358; กรุงเทพธุรกิจ 30 พ.ค. 2541)
22 พฤษภาคม ปลาทะเลตายเป็นจํานวนมากบริเวณหาดทรายทองและหาดแม่รําพึงเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน
(ผู้จัดการรายวัน 22 พ.ค. 2541 อ้างโดยสุกรานต์ โรจนไพรวงศ์ , บรรณาธิการ. 2542; น. 242) เหตุการณ์เกิดขึ้น
ต่อเนื่องหลายเดือนจึงได้แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ เข้าตรวจสอบ ซึ่งรายงานจากศูนย์ประมงบ้านเพ ระบุว่าปลาตายด้วย
สาเหตุทะเลเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ดีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลและปลาทะเลในห้องทดลองของเอกชนเมื่อ
เดือนมิถุนายนพบว่าในเนื้อปลามีสารตะกั่วและทองแดงตกค้างในระดับสูง (บางกอกโพสต์ 11 ต.ค. 2541 อ้างโดย สุก
รานต์ โรจนไพรวงศ์, บรรณาธิการ. 2542; น. 242)
24 พฤษภาคม ชาวบ้านกว่า 200 คนที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นที่เกิดจากบริษัทเจนโก้เดินทางเข้าพบนาย
สมพงษ์ ไกรวุฒินันท์ ผู้จัดการบริษัทเจนโก้ เพื่อเรียกร้องให้แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็น (มติชน 25 พ.ค. 2541)
27 พฤษภาคม รถบรรทุกสารโทลูอีน 2.4 หมื่นลิตรพลิกคว่ําและเกิดเพลิงไหม้บริเวณทางแยกถนนไอ 3 หน้า บริษัท
อะโรมาติกส์ จํากัด ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
29 พฤษภาคม นายสนธิ คชวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายติดตามตรวจสอบ สผ . กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า จากการ
ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมภาคตะวันออกพบว่า โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมีปัญหามาก
เรื่องกลิ่น อากาศ คุณภาพน้ํา และร้อยละ 60 ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เสนอไว้ในรายงานศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (กรุงเทพธุรกิจ 30 พ.ค. 2541)
พฤษภาคม ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมบริเวณเขาลูกรัง หมู่ที่ 7 ต. แกลง อ. เมือง จ. ระยอง (ผู้จัดการรายวัน 8 มิ.ย.
2541; น. 6)
5 มิถุนายน นางนวลปรางค์ พูนกิจ อาจารย์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารชี้แจงปัญหากลิ่นเหม็นในที่ประชุมการ
แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นฯ ที่สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นมา ครู นักเรียน
ได้รับกลิ่นเหม็นฉุน คลื่นไส้ อาเจียน แสบตา แสบจมูก เป็นผื่นคัน มีน้ําเหลือง โดยมีนักเรียนล้มป่วยในวันแรก 52 คน
วันที่ 2 มิถุนายน 38 คน วันที่ 4 มิถุนายน 79 คน และวันที่ 5 มิถุนายน 41 คน ทําให้ต้องปิดโรงเรียนชั่วคราว (มติชน 6
มิ.ย. 2541)
10 มิถุนายน เกิดเหตุถังบรรจุไนโตรเจนเหลวของบริษัทบางกอก อินดัสเตรียลแก็ส จํากัด ระเบิดขึ้น ทําให้สารเพอร์ไรท์
กระจายเป็นควันสีขาวไปทั่วบริเวณ ทําให้ครู นักเรียน และชาวบ้านจํานวนมากมีอาการผื่นคัน แสบตา แสบจมูก
อาเจียน หายใจไม่ออก เด็กนักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 2 คนป่วยหนักต้องส่งโรงพยาบาล ผู้อํานวยการ
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกล่าวว่ามีครูจํานวนมากขึ้นที่ขอย้ายไปสอนที่อื่น (เนชั่น 11 มิ.ย. 2541; กรุงเทพ
ธุรกิจ 10 มิ.ย. 2541)
15 มิถุนายน มีกลิ่นเหม็นรุนแรงแพร่กระจายเข้ามาในชุมชน นักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกว่า 70 คนมี
อาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ต้องส่งตัวเข้าห้องปฐมพยาบาลของโรงเรียนเพื่อรับการพยาบาลเบื้องต้น (เนชั่น
16 มิ.ย. 2541)
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มิถุนายน ลักลอบทิ้งสารเคมีโดยบรรจุในถุงพลาสติกสีเหลืองมีตัวอักษร “Loxley” และถุงสีดําบริเวณบ่อลูกรังข้างวัด
สิทธิเจริญธรรม ต. ซากบาก อ. บ้านค่าย จ. ระยอง (มติชน 30 มิ.ย. 2541)

ปี 2542
 มกราคม อาจารย์พิชัย สนแจ้ง ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ตรวจพบสัตว์ทะเล 2
ชนิดบริเวณตะพงมีความผิดปกติ คือปลาเก๋าไม่แปลงเพศ ซึ่งปกติแล้วปลาเก๋าจะแปลงเพศเมื่อถึงเวลา และตรวจพบ
สารหนู ปรอท และตะกั่วในเนื้อเยื่อปลาสูงเกินค่าที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ปูม้าซึ่งปกติจะมีกระดองสีน้ําเงินเมื่อถูกความ
ร้อนจะกลายเป็นสีแดง แต่พบว่าปูม้าที่ยังมีชีวิตกลับเป็นสีแดง (บางกอกโพสต์ 21 ม.ค. 2542)
 12 มิถุนายน รถบรรทุกกรดไฮโดรคลอริกหรือกรดเกลือเข้มข้นร้อยละ 35 จํานวน 12,000 ลิตร ได้เกิดระเบิดขึ้นบริเวณ
หมู่ 2 ต. น้ําคอก อ. เมือง จ. ระยอง กรดดังกล่าวไหลนองตามพื้นถนนและได้กัดพื้นถนนเป็นระยะทางประมาณ 1
กิโลเมตร ทําให้เกิดควันกรดและกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่ว ผู้ที่มาดูเหตุการณ์ถึงกับอาเจียน เป็นลม ต้องนําส่ง
โรงพยาบาลจํานวน 3 คน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ของโรงงานได้นําปูนขาวมากลบและนําหินคลุกมาบดอัดพื้นถนน (มติชน
13 มิ.ย. 2542 )
ปี 2543
 13 มกราคม มีการลักลอบทิ้งกากขยะอุตสาหกรรมบริเวณซอยคีรี ต. ห้วยโป่ง อ. เมือง จ. ระยอง ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน
ชาวบ้าน ชาวบ้านเคยร้องเรียนไปที่ สภ.ต. ห้วยโป่ง ตํารวจทางหลวงระยอง แต่ไม่ได้รับการแก้ไข
 6 มีนาคม ก๊าซคาร์บอนิลคลอไรด์รั่วจากท่อในกระบวนการผลิตของโรงงานโพลี่ไทยคาร์บอเนต จํากัด ตั้งอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมผาแดงซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมเอกชนที่อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ก๊าซรั่วไหลเป็นเวลา
ประมาณ 40 นาทีจึงสามารถควบคุมได้ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได้สั่งปิดโรงงานเป็น
เวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม เพื่อให้ทางโรงงานดําเนินการแก้ไ ข พนักงานของบริษัทและชาวบ้านในบริเวณ
ใกล้เคียง โดยเฉพาะชุมชน มาบชลูด ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 3 กิโลเมตร จํานวนกว่า 150 คน ได้รับผลกระทบมี
อาการหายใจลําบาก แน่นหน้าอก อาเจียน ในจํานวนนี้มีประมาณ 70 คนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล และ
มีพนักงานโรงงานไทยโพลี่คาร์บอเนต จํากัด เสียชีวิต 1 คน เนื่องจากได้หายใจเอาสารพิษเข้าไปในปริมาณมาก (มติ
ชน 9 มี.ค. 2543; บางกอกโพสต์ 8 มี.ค. 2543; ผู้จัดการรายวัน 8 มี.ค. 2543)
 10 มีนาคม กลิ่นเหม็นโชยจากบริษัทเจนโก้ ทําให้นักเรียนโรงเรียนวัดมาบชลูดกว่า 300 คน พระ เณร และชาวบ้าน
โดยรอบ ได้รับผลกระทบ ประธานนักเรียนทําหนังสือร้องเรียนบริษัทเจนโก้ให้ดําเนินการแก้ไข
 18 เมษายน รถขนส่งโซดาไฟพลิกคว่ําบริเวณทางหลวงกิ่งอําเภอนิคมพัฒนา สารเคมีประมาณ 8,600 ลิตรไหลลง
คลอง ทําให้มีผู้เสียชีวิต 1 คนและสัตว์น้ําตายจํานวนมาก (กองอํานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน. 2544)
 18 พฤษภาคม รถบรรทุกสิบล้อชนท่อส่งไอน้ําและก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สรุปการประชุมคณะทํางาน
ติดตามแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญฯ ครั้งที่ 3/2543)
 5 สิงหาคม เกิดเพลิงไหม้โรงงานบริษัทเจนโก้ ควันดําลอยคลุ้งทั่วท้องฟ้าและกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจาย ใช้เวลาประมาณ 1
ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงได้ (มติชน 6 ส.ค. 2543; น. 1, 21; กรุงเทพธุรกิจ 6 ส.ค. 2543; น. 1, 4)
 สิงหาคม บริษัทเจนโก้นําถังบรรจุกากอุตสาหกรรมขนาด 200 ลิตรจํานวนกว่า 60,000 ถัง ไปเก็บไว้ที่โรงงานแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่ 16 ถ. สุขุมวิท ต. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน (มติชน 22 ส.ค. 2543; น. 5)
 กันยายน ชาวบ้านมาบตาพุดได้รับกลิ่นเหม็นรุนแรงที่สงสัยว่าจะมาจากโรงกลั่น 2 โรงของบริษัทอัลลายแอนซ์ รีไฟ
เนอร์รี จํากัด
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10 กันยายน รถขนส่งสารเคมีของบริษัทเอ็ม ซี สยาม โลจีสติคส์ จํากัด เฉี่ยวชนกับรถตู้แล้วเสียหลักพลิกคว่ําลงคูน้ํา
ข้างทางหลวงสาย 36 (บางละมุง – พัทยา) อ. บางละมุง จ. ชลบุรี ทําให้สารเคมีคือสไตรีน โมโนเมอร์ รั่วไหลลงคูน้ํา
ข้างทาง 960 กิโลกรัมและสารเคมีส่วนที่เหลือซึ่งเป็นส่วนใหญ่ซึมลงดิน (กรมควบคุมมลพิษ. 2543)
ตุลาคม บริษัทเจนโก้นํากากอุตสาหกรรมซึ่งบรรจุในถังขนาด 200 ลิตร จํานวนประมาณ 10,000 ถังมาเก็บในโกดัง
ของบริษัทสยามคอมเมอร์เชียล จํากัด ตั้งอยู่ใกล้อ่าวไผ่ ในเขตเทศบาลตําบลแหลมแบัง อ . ศรีราชา จ . ชลบุรี
(ผู้จัดการรายวัน 3 ต.ค. 2543; น. 1, 2)
31 ตุลาคม รถบรรทุกน้ํามันเบนซินชนเสาไฟฟ้าเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ เหตุเกิดในพื้นที่อําเภอบ้านค่าย
(กอง
อํานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน. 2544)
23 พฤศจิกายน รถบรรทุกกรดซัลฟุริกความจุ 5,000 ลิตร เฉี่ยวชนกับรถบรรทุกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และรถสิบ
ล้อขนทราย บริเวณสะพานสาม ถนนสาย 3191 เยื้องโรงงานไทยแทฟฟีต้า ต. มาบตาพุด อ. เมือง จ. ระยอง เป็นเหตุ
ให้มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย เนื่องจากถูกกรดกัดเป็นแผลไหม้อย่างรุนแรง หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ
บริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลมาบตาพุดได้นําทรายมากลบและสํารวจตลอดลําคลอง
(กรุงเทพธุรกิจ 24 พ.ย. 43; น. 15 – 16; กองอํานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน. 2544)

ปี 2544
 13 มกราคม รถบรรทุกน้ํามันดีเซลพลิกคว่ํา เกิดเพลิงลุกไหม้บริเวณทางหลวงหมายเลข 36 ช่วงหนองบอน-มาบข่า มี
ผู้บาดเจ็บ 1 คน (กองอํานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน. 2544)
 6 มีนาคม รถ 18 ล้อบรรทุกก๊าซไฮโดรคาร์บอน (ซีโฟร์ ) ของบริษัทเอสซี แคริเออร์ จํากัด คว่ําในนิคมอุตสาหกรรม
ตะวันออก ตําบลห้วยโป่ง (มติชน 7 มี.ค. 2544; น. 24)
 11 พฤษภาคม เวลาประมาณ 14.30 น. รถบรรทุกน้ํามันจากบริษัทอัลลายแอนซ์ รีไฟน์นิ่ง จํากัด มาพลิกคว่ําบริเวณ
ทางแยกถนนไอ 10 ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เกิดเพลิงไหม้ทําให้ท่อคลอรีนของบริษัททัสโก้รั่วส่งกลิ่นเหม็น
ไปทั่ว เจ้าหน้าที่ช่วยกันสกัดเพลิง 40 นาทีจึงสงบ (มติชน 12 พ.ค. 44; น. 19) สถิติอุบัติเหตุจากรถบรรทุกสารเคมีและ
รถบรรทุกก๊าซและน้ํามันที่เกิดขึ้นในนิคมฯ มาบตาพุด พบว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในปี 2542 จํานวน 5 ครั้ง ปี 2543
จํานวน 5 ครั้ง และตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมมีจํานวน 4 ครั้ง (ผู้จัดการรายวัน 16 พ.ค. 2544; น. 13)
 15 พฤษภาคม ชาวบ้านร้องเรียนผ่านสื่อว่าได้รับกลิ่นเหม็นของกํามะถันและกลิ่นคล้ายไม้ขีดไฟทั้งกลางวันและ
กลางคืนมาตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม ซึ่งเชื่อแน่ว่ามาจากโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทอัลลายน์แอนซ์ รีไฟน์นิ่ง จํากัด (มติ
ชน 16 พ.ค. 2544; น. 15)
 22 พฤษภาคม เกิดอุบัติเหตุน้ํามันรั่วจากท่อส่งน้ํามันดิบจากเรือซึ่งอยู่ในทะเลทางใต้ห่างจากฝั่งมาบตาพุด 19 กม.
ท่อส่งน้ํามันดิบเป็นของบริษัทอัลลายแอนซ์ รีไฟน์นิ่ง จํากัด ส่งผลให้น้ํามันดิบ 3 หมื่นลิตรไหลลงทะเล (กรุงเทพธุรกิจ
23 พ.ค. 2544; น. 1, 13)
 พฤษภาคม มีการนํากากขี้เถ้าถ่านหินของโรงไฟฟ้า COCO ไปทิ้งไว้ในหลุมดินลูกรังใกล้ถนนเนินพยอม ชุมชน
ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็น และพบน้ําชะกากมีสีฟ้าและมีสภาพเป็นด่าง (สรุปการประชุมคณะทํางาน
ติดตามแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญฯ ครั้งที่ 4 และ 5/2543)
 18 มิถุนายน รถบรรทุกกรดไนตริกเข้มข้น 80% พลิกคว่ําบริเวณแยกมาบข่า ทางหลวงหมายเลข 36 มีผู้บาดเจ็บ 1 คน
(กองอํานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน. 2544)
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28 มิถุนายน รถบรรทุกสารระลายของบริษัทลัคกี้แคริเออร์ จํากัด พลิกคว่ําบริเวณปากทางนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด ควันสารละลายลอยฟุ้งหนาแน่น ไฟฟ้าดับ โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ โรงงาน 40 แห่งต้องหยุดผลิต เสียหายนับพันล้าน
บาท มีผู้เสียชีวิต 1 คน (ข่าวสด 29 มิ.ย. 2544; น. 1, 12; กองอํานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน. 2544)
กันยายน นายยุธนา ภุชชงค์ หนึ่งในคณะทํางานแก้ไขปัญหาเดือดร้อนรําคาญฯ เปิดเผยผลการตรวจน้ําบ่อตื้นใน 3
ชุมชนคือชุมชนเกาะกก ชุมชนหนองน้ําเย็น และชุมชนคลองน้ําหู ซึ่งทําการตรวจสอบโดยสาธารณสุขจังหวัดพบว่ามี
ค่าความเป็นกรด -ด่าง สี เหล็ก แมงกานีส และคลอไรด์ เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ําบริโภค ไม่เหมาะที่จะบริโภคและ
อุปโภค ซึ่งเทศบาลได้มีหนังสือแจ้งประธานชุมชนทั้ง 3 แห่ง ห้ามนําน้ําในบ่อไปบริโภค (มติชน 4 ก.ย. 2544; น. 5)
1 สิงหาคม นักเรียนโรงเรียนบ้านมาบตาพุดจํานวน 60 คนได้รับกลิ่นเหม็นจนเวียนหัว หายใจไม่ออก บางคนเป็นเม็ด
ผื่นคันไปทั้งตัว (ข่าวสด 2 ส.ค. 2544)
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ภาคผนวก จ - 3 : ลาดับเหตุการณ์การเคลื่อนไหวเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้ได้รับผลกระทบ
ปี 2536
 19 สิงหาคม โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีเทศบาลมาบตาพุดกรณีได้รับความ
เดือดร้อนจากการก่อสร้างโรงกลั่นน้ํามันสตาร์ฯ (มัชฌิมา วัฒกะวงศ์. 2542; น. 351)
ปี 2538
 22 กรกฎาคม ชาวบ้าน ต. เนินพระ กว่า 100 คนร้องเรียนกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน กรณีรถบรรทุกของบริษัท 3 แห่งขนวัตถุ
สีดํา สีขาว คล้ายตะกั่ว มาทิ้งในบ่อลูกรังใกล้สวนของชาวบ้าน หมู่ 6 และในเขตเทศบาลมาบตาพุด (ข่าวสด 23 ก.ค.
2538; น. 8)
ปี 2539
 มิถุนายน ชาวบ้านกว่า 500 คนรวมตัวกันที่วัดโสภณวราราม เพื่อเรียกร้องให้ทางโรงกลั่นน้ํามันสตาร์ ปิโตรเลียม รี
ไฟน์นิ่ง จํากัด ออกมาชี้แจงและกําจัดกลิ่นให้หมดและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมารับผิดชอบ (ข่าวสด 23 มิ.ย.
2539; น. 12)
 ชาวบ้านมาบชลูดประท้วงคัดค้านการย้ายเจนโก้มาที่มาบชลูด
ปี 2540
 28 กรกฎาคม ชาวบ้านจาก 10 ชุมชนประกอบด้วยชุมชนซอยร่วมพัฒนา ตากวน คลองน้ําหู โขดหิน บ้านเขาไผ่ บ้าน
ล่าง บ้านบน บ้านอิสลาม ตลาดมาบตาพุด มาบชลูด หนองแฟบ และกรอกยายชารวมตัวกันนําพวงหรีดสีดําไปวาง
หน้าสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเพื่อเป็นการไว้อาลัยการแก้ปัญหาที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงของทางนิคมฯ
(สยามรัฐ 29 ก.ค. 2540; น. 1, 10)
 8 สิงหาคม ชาวบ้านกว่า 500 คนจาก 12 ชุมชนในเทศบาลมาบตาพุดได้รวมตัวประท้วงที่หน้าศาลากลางจังหวัด
ระยอง เรียกร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและปัญหาผลกระทบ
จากโครงการถมทะเลเพื่อขยายท่าเรือระยะที่ 2 ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผู้จัดการรายวัน 9-10 ส.ค. 2540;
น. 6)
 12 สิงหาคม ชาวบ้านซอยร่วมพัฒนา มาบตาพุด ทั้งคนแก่ เด็กเล็ก และผู้ป่วยจากสารพิษกว่า 10 คนเข้าแจ้งความ
ร้องทุกข์ที่ สภ .ต. มาบตาพุด เพื่อให้ดําเนินคดีกับโรงงานต่างๆ ที่ปล่อยสารพิษออกสู่ชุมชนจนชาวบ้านได้รับความ
เดือดร้อน (สยามรัฐ 19 ส.ค. 2540; น. 1, 11)
 สิงหาคม คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน 12 หมู่ทําหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เรียกร้องให้ทางจังหวัด
ดําเนินการดังต่อไปนี้
1. ถาม พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรีและนายกร ทัพพะรังสี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมว่า ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาตามที่ให้ข่าวแก่สื่อมวลชนไว้ถือเป็นการโกหกหลอกลวงประชาชน
หรือไม่
2. ตั้งแต่เกิดปัญหาราษฎรได้รับผลกระทบจากสารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรมจนเกิดอาการเจ็บป่วยจํานวน
มาก ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่สนใจดูแลราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนเลยแม้สักครั้งเดียว จึงขอให้ผู้ว่าฯ ชี้แจงเหตุผลให้
ทราบด้วย
3. การเสนอย้ายโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารนั้นแสดงให้เห็นว่าทางจังหวัดและนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุดไม่คิดแก้ปัญหามลภาวะสารพิษของโรงงานที่เป็นต้นเหตุให้ชาวบ้านเดือดร้อนแล้วใช่หรือไม่
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4. ขอให้ทางจังหวัดประสานกับนิคมมาบตาพุดชี้แจงข้อมูลสารพิษของโรงงานที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดให้
ชาวบ้านทราบภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้
5. ให้เร่งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นสารเคมีให้หมดภายในสิงหาคมนี้
6. ให้จังหวัดยับยั้งการถมทะเลบริเวณเกาะสะเก็ด เพราะจะทําลายสิ่งแวดล้อมและนิเวศน์ทางทะเล
(ฐานเศรษฐกิจ 15 ส.ค. 2540; น. 23)
สิงหาคม ตัวแทนชาวบ้านมาบตาพุดเข้าพบชี้แจงข้อเท็จจริงกับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร กรณีที่
ได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดปล่อยสารพิษมีกลิ่นเหม็นจนชาวบ้านทนไม่ไหว
เจ็บป่วย และได้เดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายชวน หลีกภัย ผู้นําพรรคฝ่ายค้านในขณะนั้นด้วย (ไทยโพสต์ 15
ส.ค. 2540; น. 12)

ปี 2541
 กุมภาพันธ์ นักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประท้วงไม่ไปเรียนที่โรงเรียนระยองวิทยาคมเนื่องจากไม่อาจทน
ความแออัด ขอกลับมาทําการเรียนการสอนที่เดิม จึงได้มีการแก้ปัญหาโดยติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 68 เครื่องใน
ห้องเรียน ห้องพักครู และห้องต่าง ๆ รวมทั้งจัดหาหน้ากากกรองสารพิษเท่าจํานวนครูมอบให้กับโรงเรียน (อภิญญา
ตันทวีวงศ์, บรรณาธิการ. 2544; น. 46)
 มีนาคม หอการค้าจังหวัดระยองร้องเรียนต่อกรมเจ้าท่าและ กนอ. ให้แก้ไขปัญหาและความเสียหายที่เกิดจากการถม
ทะเล โดยระบุว่าผลกระทบที่เกิดกับชายหาดนั้นมีตลอดแนวตั้งแต่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไปจนถึงโรงงานของ
บริษัททีพีไอ เป็นระยะทางกว่า 50 กิโลเมตร (ผู้จัดการรายวัน 6 มี .ค. 2541 อ้างโดยสุกรานต์ โรจนไพรวงศ์ ,
บรรณาธิการ. 2542; น. 238)
 23 พฤษภาคม ชาวบ้านจากชุมชนมาบชลูดกว่า 200 คนเข้าพบนายสมพงษ์ ไกรวุฒินันท์ ผู้จัดการบริษัทเจนโก้ เพื่อ
ขอให้แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็น ซึ่งนายสมพงษ์ได้ชี้แจงว่าการกําจัดกากอุตสาหกรรมทําตามขั้นตอนทุกอย่างและ
ปริมาณกําจัดมีเพียงวันละ 40 ตัน ทั้งที่ศักยภาพทําได้ถึง 500 ตัน อย่างไรก็ตามยอมรับว่ามีกลิ่นเหม็นเล็ดลอดออกไป
จริงและกําลังเร่งแก้ไขอยู่ ทางด้านนางภารดี เสลานนท์ รองปลัดเทศบาลมาบตาพุดกล่าวว่าได้รับการร้องเรียนจาก
ชาวบ้านมานานแล้วและได้ทําหนังสือแจ้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และอธิบดีกรม
ควบคุมมลพิษแล้ว (มติชน 24 พ.ค. 2541 อ้างโดย สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์, บรรณาธิการ. 2542; น. 235)
 8 มิถุนายน ชาวบ้านมาบตาพุดประมาณ 200 คนประท้วงที่หน้าที่ทําการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเรียกร้องให้ย้าย
ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยออก เพราะไม่สามารถแก้ไขปัญหามลพิษในมาบตาพุดได้ และได้เดินขบวน
ไปหน้าโรงกลั่นน้ํามันระยอง และโรงกลั่นปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จํากัด พร้อมขู่เผาโรงงานถ้าไม่แก้ไขปัญหามลพิษ
(เนชั่น 9 มิ.ย. 2541)
 19 พฤศจิกายน ชาวบ้านมาบตาพุดชุมนุมประท้วงปิดถนนสายเมืองใหม่ -มาบตาพุด (สาย 36) ด้านหลังโรงกลั่น
น้ํามันสตาร์ฯ เพื่อเรียกร้องให้แขวงการทางทําถนนสี่แยกและติดตั้งไฟจราจรในบริเวณที่ถนนสายดังกล่าวตัดทับถนน
สายเดิมที่ชุมชนใช้สัญจรอยู่ เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวมีรถขับผ่านไปผ่านมาด้วยความเร็วสูง ทําให้เกิดอุบัติเหตุ
และคนข้ามถนนถูกรถชนเสียชีวิตมาแล้ว 7 ศพ (สัมภาษณ์ยุธนา ภุชงค์, 2544; กรุงเทพธุรกิจ 20 พ.ย. 2541)
ปี 2542
 10 ตุลาคม ชาวบ้าน ต. พลูตาหลวง หลายสิบครอบครัวมาชุมนุมบริเวณหน้าบริษัทวรพลพาณิชย์ หมู่ 2 ต. พลูตา
หลวง อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี เพื่อเรียกร้องให้บริษัทเจนโก้ที่มาเช่าโกดังบริษัทดังกล่าวเพื่อเก็บกากอุตสาหกรรม ขนย้าย
สารอันตรายออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด (ข่าวสด 11 ต.ค. 2542; น. 12)
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ปี 2543
 มีนาคม กลุ่มชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการถมทะเลเพื่อขยายพื้นที่ท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 2ของนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดได้รวมตัวกันทําหนังสือถึงคณะกรรมการกฤษฎีกาขอให้พิจารณาช่วยเหลืออีกครั้ง โดยขอ
ค่าชดเชย 8,800 ล้านบาทจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เนื่องจากโครงการถมทะเลดังกล่าวส่งผลกระทบทําให้
หาดทรายทองและบริเวณใกล้เคียงพังทลาย รวมทั้งที่ดินของชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวไม่สามารถใช้ประโยชน์
ได้ ก่อนหน้านี้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตีความเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2542 ว่า ให้กรมเจ้าท่าสั่งการให้ กนอ . ระงับ
โครงการถมทะเลดังกล่าวจนกว่าจะได้มีการอนุญาตทําสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา (ผู้จัดการรายวัน 13 มี.ค. 2543; น. 13)
 26 กันยายน ได้มีการประชุม “รวมพลังชุมชนเพื่อร่วมปรึกษาแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น ” บริเวณโรงยิมโรงเรียนมาบ
ตาพุดพันพิยาคาร โดยเป็นการประชุมร่วมระหว่างประชาชนที่ได้รับผลกระทบ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โรงงานที่
ก่อปัญหา ตัวแทนคณะทํางานเฉพาะกิจ 4 หน่วยงาน และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ชาวบ้านได้เสนอข้อเรียกร้อง 9 เรื่อง
ต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัด (อภิญญา ตันทวีวงศ์, บรรณาธิการ. 2544)
ปี 2544
 พฤษภาคม ตัวแทนชาวบ้านมาบชลูดและห้วยโป่งยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายวิระ มาวิจักขณ์ ในฐานะประธาน
คณะทํางานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรําคาญจากกลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กรณีการเปิด
ดําเนินการนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ซึ่งกําลังปรับพื้นที่ 2,500 ไร่ โดยชาวบ้านเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (มติ
ชน 28 พ.ค. 2544; น. 15)
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ภาคผนวก จ - 4 : ลาดับเหตุการณ์การแก้ไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปี 2536
 21 ธันวาคม คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎรเดินทางไปตรวจข้อเท็จจริงกรณีโรงเรียนมาบตาพุดพัน
พิทยาคารได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโรงกลั่นน้ํามันสตาร์ฯ (แนวหน้า 22 ธ.ค. 2536; น. 1, 12)
ปี 2537
 คพ. เริ่มเข้าไปตรวจคุณภาพอากาศที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดภายหลังจากที่มีการร้องเรียนครั้งแรก
วัฒกะวงศ์. 2542; น. 352)

(มัชฌิมา

ปี 2539
 22 เมษายน 2539 คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
พิจารณาจัดหาพื้นที่ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประมาณ 60 ไร่ เพื่อสร้างศูนย์บริหารกากอุตสาหกรรม
รวมทั้งพื้นที่ฝังกลบชั่วคราวสําหรับทดลองฝังกลบกากสารเคมี โดยใช้เวลาทดลอง 1-2 ปี ซึ่งต่อมา กนอ . ได้ให้เช่า
พื้นที่ในเขตที่กําหนดให้เป็นที่ดินประเภทนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จํานวน 62.5 ไร่ (สําเนาหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0215/ว(ล) 6526 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2539)
 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม กองอนามัยสิ่งแวดล้อมตรวจวัดมลพิษบริเวณโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร พบโทลู
อิน 0.009 – 0.22 มิลลิกรัม /ลูกบาศก์เมตร (สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม . 2542ก; น. 2-80 อ้างโดยเดชรัต สุข
กําเนิด. 2544)
ปี 2540
 28 กุมภาพันธ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจคุณภาพอากาศที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร พบก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ 0.76 – 1.04 พีพีเอ็ม ซึ่งเกินมาตรฐาน (สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม . 2542ก; น. 2-79 อ้างโดยเดช
รัต สุขกําเนิด. 2544)
 17 มิถุนายน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดดําเนินการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยของครู 17 คน พบว่าทั้ง 17 คนมีอาการ
แสบจมูก แสบคอ ไอ จาม อ่อนเพลีย มึนศีรษะ วิงเวียนเมื่อได้รับกลิ่นก๊าซและมีอาการผิดปกติของฮีโมโกลบินในเลือด
7 คน
 26 มิถุนายน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสอบถามพระและเณรวัดโสภณวราราม 50 รูป พบว่ามีอาการคลื่นไส้ เวียน
ศีรษะ 2 รูป (มัชฌิมา วัฒกะวงศ์. 2542; น. 357)
 28 มิถุนายน นายสุขวิช รังสิตพล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นมีคําสั่งให้ย้าย
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารออกจากพื้นที่ไปยังที่ดินขนาด 33 ไร่ อยู่ห่างจากที่เดิมประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่ง
บริจาคโดยกรมราชทัณฑ์ ทั้งนี้เป็นความเห็นชอบร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่ง
จะต้องรับผิดชอบในการดําเนินการและจัดหางบประมาณด้วย (อภิญญา ตันทวีวงศ์, บรรณาธิการ. 2544; น. 46)
 1-3 กรกฎาคม ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 3 ชลบุรีตรวจคุณภาพอากาศบริเวณโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารและ
ใกล้เคียง เพื่อตรวจวัดสารเคมี 6 ชนิด คืออะคลิโลไนไทร์ล ไซลีน บิวทาไดอีน สไตรีน โทลูอีน และซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ผลการตรวจไม่พบสารทั้ง 6 ชนิด (สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม . 2542ก; น. 2-80 อ้างโดยเดชรัต สุขกําเนิด .
2544)
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4 กรกฎาคม นพ. วิบูลย์ สุพุทธิธาดา ฝ่ายอาชีวอนามัย โรงพยาบาลระยองและทีมงานมาตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน
และครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จํานวน 120 คน พบอาการดังนี้ (มัชฌิมา วัฒกะวงศ์. 2542; น. 357)
ปวดศีรษะ
65 ราย
คิดเป็นร้อยละ 54.17
โพรงจมูกอักเสบ
37 ราย
คิดเป็นร้อยละ 30.83
แสบจมูก มีน้ํามูก
20 ราย
คิดเป็นร้อยละ 16.67
คอเจ็บ
36 ราย
คิดเป็นร้อยละ 30.00
ผื่นคัน
3 ราย
คิดเป็นร้อยละ 2.50
ปวดท้อง
6 ราย
คิดเป็นร้อยละ 5.00
ทอนซิลอักเสบ
2 ราย
คิดเป็นร้อยละ 1.67
เหนื่อยง่าย
2 ราย
คิดเป็นร้อยละ 1.67
อ่อนเพลีย
5 ราย
คิดเป็นร้อยละ 4.17
15 กรกฎาคม ที่ประชุมคณะกรรมการประสานการจัดการสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมได้มีมติให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดําเนินการดังนี้
1) ให้กระทรวงอุตสาหกรรมโดย กรอ. และ กนอ. ดําเนินการตรวจสอบโรงงานทุกโรงในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
และจัดทําบัญชีชนิดและปริมาณสารมลพิษและสารเคมีที่ระบายออกจากแหล่งกําเนิดต่าง ๆ ในแต่ละโรงงาน
และให้โรงงานควบคุมแก้ไข
2) ให้ คพ . ตรวจสอบยืนยันชนิดและปริมาณสารมลพิษทางอากาศที่ก่อให้เกิดปัญหา เมื่อได้ผลยืนยันแล้วให้
ประสานกับ กรอ. และ กนอ. ดําเนินการแก้ไขและดําเนินการตามกฎหมายกับโรงงานที่ก่อปัญหา รวมทั้งติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณมาบตาพุดและใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง
3) ให้ สผ. ตรวจสอบโรงงานว่าได้ดําเนินการตามเงื่อนไขในอีไอเอหรือไม่ ถ้าฝ่าฝืนหรือปิดบังให้ดําเนินการตาม
กฎหมาย และให้ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กรอ . และ กนอ. ทําการประเมินศักยภาพของการรองรับสารมลพิษ
ทางอากาศในพื้นที่มาบตาพุด (สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม . 2542ค; น. 302 อ้างโดยเดชรัต สุขกําเนิด .
2544)
17 กรกฎาคม ที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประสานกับกระทรวง
อุตสาหกรรม ดําเนินการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลถึงโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารให้ยุติภายใน 7 วัน หากแก้ไขไม่ได้ให้
กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งปิดโรงงานจนกว่าจะแก้ไขได้ (มัชฌิมา วัฒกะวงศ์. 2542; น. 354)
23 กรกฎาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และกระทรวงอุตสาหกรรมประชุมร่วมกันและมีข้อสรุปให้ตั้งคณะทํางานเฉพาะ
กิจร่วม 4 หน่วยงานได้แก่ คพ. สผ. กรอ. และ กนอ. (มัชฌิมา วัฒกะวงศ์. 2542; น. 354-356)
22 สิงหาคม – 10 กันยายน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองร่วมกับโรงพยาบาลระยองและโรงพยาบาลบ้านฉาง
ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพประชาชนชุมชนมาบตาพุดทุกวันพุธ มีผู้มารับบริการ 158 ราย จากการซักประวัติ
และตรวจร่างกายพบว่าส่วนใหญ่ผู้ป่วยมีอาการโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน (มัชฌิมา วัฒกะวงศ์. 2542; น. 357)
3 กันยายน นายปกิต กีระวนิช อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวถึงการแก้ไขผลกระทบมลพิษอากาศที่มาบตาพุดว่า
จากการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมพบมี 6 แห่งที่ก่อให้เกิดกลิ่นสารเคมีกระจายออกสู่ชุมชนภายนอกคือ โรงงาน
ทุนเท็กซ์ ปิโตรเคมีคอลส์ (ประเทศไทย) จํากัด โรงกลั่นน้ํามันบริษัทสตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด โรงงานไบเออร์
พรีเมียร์ คาไซ จํากัด โรงกลั่นน้ํามันบริษัทระยอง จํากัด โรงงานทุนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด และโรงงานบริษัทไทยซิ
นกง จํากัด ทั้งนี้ กนอ . ได้สั่งให้โรงงานทุนเท็กซ์ ปิโตรเคมีคอลส์ (ประเทศไทย) จํากัด หยุดดําเนินการตั้งแต่วันที่ 31
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กรกฎาคม 2540 เพื่อให้แก้ไขปัญหาให้เสร็จก่อน ส่วนโรงงานที่เหลือให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน (กรุงเทพธุรกิจ 4 ก.ย.
2540; น. 4)
กันยายน ใช้มาตรการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการย้ายนักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารจํานวน 904 คนและ
ครูอีก 47 คนไปทําการเรียนการสอนชั่วคราวที่โรงเรียนระยองวิทยาคมซึ่งห่างจากที่เดิมประมาณ
10 กิโลเมตร
(อภิญญา ตันทวีวงศ์, บรรณาธิการ. 2544; น. 46)
11-12 ธันวาคม และ 25-26 ธันวาคม คณะทํางานเฉพาะกิจ 4 หน่วยงานร่วมกับประชาชนได้เข้าตรวจสอบผลการ
ดําเนินการแก้ไขของโรงงานที่สร้างปัญหา พบว่ากลิ่นเหม็นน้อยลง โรงงานต่าง ๆ ได้ทําการปรับปรุงโรงงานแต่ยังไม่
แล้วเสร็จ (สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2542ค; น.303 อ้างโดยเดชรัต สุขกําเนิด. 2544)

ปี 2541
 5-6 กุมภาพันธ์ คณะทํางานเฉพาะกิจ 4 หน่วยงาน และประชาชนได้เข้าตรวจสอบผลการดําเนินการแก้ไขของดรงงาน
อีกครั้ง พบว่ายังเหลือโรงกลั่นน้ํามันสตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จํากัด ที่ยังปรับปรุงไม่เรียบร้อย คาดว่าจะเสร็จในเดือน
พฤษภาคม (สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2542ค; น. 303 อ้างโดยเดชรัต สุขกําเนิด. 2544)
ปี 2543
 มีนาคม จังหวัดระยองออกคําสั่งที่ 451/2543 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2543 แต่งตั้งคณะทํางานตรวจติดตามการ
ดําเนินงานของบริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จํากัด (เจนโก้) (สุรทิน มาลีหวล. 2543)
 เมษายน ดร. ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช เลขาธิการ สผ . เปิดเผยว่าได้จัดพื้นที่อ่อนไหวที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ กลิ่นเหม็น และมลพิษทางน้ํา อันเนื่องจากการพัฒนาโครงการประเภทอุตสาหกรรม ซึ่ง
จําเป็นต้องมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 5 พื้นที่ คือ ที่ตําบลมาบตาพุด , ตําบลเชิงเนิน จ . ระยอง,
อ่าวอุดม จ. ชลบุรี , พื้นที่อุตสาหกรรม สมุทรปราการ และตําบลกุดน้ําใส จ . ขอนแก่น โดยที่พื้นที่มาบตาพุดซึ่งมี
ปัญหากลิ่นเหม็นมาตั้งแต่ปี 2541 ได้มีการแก้ปัญหาไปแล้วร้อยละ 95 อีกร้อยละ 5 ยังแก้ไม่เสร็จได้แก่ โรงงานบริษัท
ปุ๋ยแห่งชาติ จํากัด กําหนดแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2543, โรงงานฝังกลบขยะของเจนโก้ คณะกรรมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก กําหนดให้เจนโก้ปิดหลุมที่ 1 และเปิดหลุมที่ 2 ในพื้นที่
แคบ และให้เสนอแผนการหาที่ฝังกากแห่งใหม่ภายในปี 2543, บริษัททีพีซี -อ๊อกซี่ จํากัด และโรงงานบริษัทเอ็ชเอ็มที
โพลีสไตรีน จํากัด ที่ปล่อยสารเคมีเกินมาตรฐาน สผ . ขอให้แก้ไขภายใน 30 เมษายน 2543 (ผู้จัดการรายวัน 22-23
เม.ย. 2543; น. 2)
 กันยายน นายวิระ มาวิจักขณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมในสมัยนั้นในฐานะประธานคณะทํางานเฉพาะกิจ
4 หน่วยงานได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านมาบตาพุดเรื่องกลิ่นเหม็นจึงเรียกประชุมคณะทํางานฯ กับตัวแทนโรงกลั่น
น้ํามัน ARC ที่คาดว่าเป็นต้นตอกลิ่นเหม็น (บางกอกโพสต์ 21 ก.ย. 2543; น. 4)
 ตุลาคม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติให้จัดทําแผนผฏิบัติการเพื่อประเมินผลคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศด้วยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ และแนวทางการพิจารณาศักยภาพรองรับมลพิษทางอากาศบริเวณนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง โดยศึกษาศักยภาพรองรับมลพิษอากาศประเภทซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจน
ออกไซด์ ก๊าซไฮโดรคาร์บอน ฝุ่นละออง เพื่อนําข้อมูลที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการกําหนดว่าจะสามารถขยาย
อุตสาหกรรมได้อีกหรือไม่ คาดว่าจะศึกษาแล้วเสร็จในปี 2544 ส่วนงบประมาณในการศึกษา 22.5 ล้านบาทได้จาก
การระดมทุนจากโรงงานอุตสาหกรรม 90 แห่งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทั้งนี้ได้มีการตั้งคณะทํางานกํากับดูแล
ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมศึกษาปัญหามลภาวะทางอากาศ ประกอบด้วย กนอ. กรอ. คพ. สผ. และบริษัทเอกชน 3 แห่ง คือ
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บริษัทไบเออร์ พรีเมียร์ จํากัด บริษัทดาวเคมีคอล จํากัด บริษัทอัลลายแอนซ์ รีไฟน์นิ่ง จํากัด (กรุงเทพธุกิจ 31 ต.ค.
2543; น. 13)
ธันวาคม นพ. เสรี ตู้จินดา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ทางสถาบันมะเร็งได้เข้าไปสํารวจที่นิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุดหลายเดือนแล้ว แต่ผลยังไม่ได้รับการยืนยันแน่นอน ขอเวลาอีกระยะหนึ่ง ซึ่งคงประมาณไม่เกิน 1 ปี เมื่อได้ผล
แน่นอนแล้วจะยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง (คลังข่าวสิ่งแวดล้อม, http://www.deqp.go.th/news_env/)

ปี 2544
 มีนาคม กนอ. ให้บริษัทเจนโก้เช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 86 ไร่เพื่อทําหลุมฝังกลบกากขยะอุตสาหกรรม
(บางกอกโพสต์ 9 มี.ค. 2544; น. 4)
 14 พฤษภาคม สืบเนื่องจากอุบัติเหตุรถบรรทุกน้ํามันคว่ําเมื่อวันที่ 11 พ.ค. ทางนิคมฯ มาบตาพุดได้เรียกประชุม
ผู้ประกอบการประมาณ 50 รายเพื่อวางมาตรการแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าว ที่ประชุมมีข้อสรุปคือ ในระยะสั้น
ต้องห้ามรถบรรทุกวิ่งเข้ามาในเขตชุมชนในนิคมฯ มาบตาพุดอย่างเด็ดขาด โดยให้ไปใช้ถนนเลี่ยงเมืองแทน ในระยะ
ยาวสรุปว่า 1. จะมีการตั้งศูนย์ควบคุมการจราจรในนิคมฯ หรือตั้งจุดสกัด 2. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ช่วยกันดูแล หากพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งศูนย์ฯ ทันที 3. จัดทําบัญชีดํากับบริษัทขนส่งที่มีปัญหาพร้อม
เลิกจ้างต่อทันที (ผู้จัดการ 16 พ.ค. 2544; น. 13)
 กันยายน นายวรพจน์ โพธิ์แก้ว ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ บริษัทอัลลายแอนซ์ รีไฟน์นิ่ง จํากัด กล่าวว่าได้จัด
เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) นิคมฯ มาบตาพุด และบริษัทที่ปรึกษาเฝ้าระวังและพิสูจน์
กลิ่นรบกวนในบริเวณด้านเหนือและด้านตะวันออกเฉียงเหนือของนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งทีมงานจะออกตระเวนวันละ 3
ครั้ง ในเวลา 10.30 น. 15.30 น. และ 22.00 น. ในระหว่างวันที่ 5 – 30 กันยายน (มติชน 10 ก.ย. 2544; น. 15)
 สิงหาคม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้นายวิระ มาวิจักขณ์ดูแลแก้ไขปัญหา
กลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้น ซึ่งต่อมานายวิระได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ กรอ . ที่เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ว่า กลิ่นเหม็นส่งผล
กระทบต่อประชาชนในพื้นที่จริง โดยมีต้นเหตุมาจากโรงกลั่นน้ํามัน 2 แห่งของบริษัทอัลลายแอนซ์ รีไฟน์นิ่ง จํากัด
นายสุริยะจึงได้สั่งให้แจ้งต่อโรงกลั่นน้ํามันทั้ง 2 แห่ง ให้แก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นให้เสร็จภายใน 6 ดือน หากดําเนินการไม่
เสร็จตามกําหนดจะสั่งปิดโรงกลั่นทันที (กรุงเทพธุรกิจ 9 ส.ค. 2544; น. 22)
 24 สิงหาคม นายพนัส แก้วลาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาว่าจ้างศึกษาศักยภาพ
การรองรับมลสารทางอากาศครอบคลุมพื้นที่ตําบลมาบตาพุด ระหว่าง กนอ . และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ
กับบริษัทซีคอท จํากัด ในวงเงิน 20 ล้านบาท ใช้เวลาศึกษา 15 เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2544 – ธันวาคม 2545 (มติ
ชน 25 ส.ค. 2544; น. 24)
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ภาคผนวก ฉ - 1 : สรุปการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง
การศึกษา
เรื่อง : การศึกษาปริมาณ
สารปรอทในสิ่งแวดล้อม
ทางทะเลของประเทศไทย
ผู้ศึกษา: กองจัดการ
คุณภาพน้้า กรมควบคุม
มลพิษ กระทรวง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม
ปีที่ศึกษา: 2538 - 2541

พื้นที่และจานวนตัวอย่างที่
วิธีการศึกษา
สารวจและการรวบรวมข้อมูล
น้้าทะเล
- รวบรวมข้อมูลจากเอกสารรายงาน
- นอกฝั่งกลางอ่าวไทย 3 ครั้งใน
การศึกษา
ปี 2538, 2539 และ 2541 เก็บ - ตรวจวัดปริมาณปรอทในน้้าทะเล
ตัวอย่างทั้งสิ้น 296 ตัวอย่าง
ตะกอนดิน และเนื้อเยื่อ
- ชายฝั่งทะเลในปี 2540 และ
2541 รวม 218 สถานี ปีละ 2
ครั้ง
- นิคมอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเล
ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุดและนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง
ตะกอนดิน
- นอกฝั่งทะเลปี 2539 และ
2541
- ชายฝั่งทะเล ปี 2541
- นิคมอุตสาหกรรมชายฝั่ง
เนื้อเยื่อสัตว์น้าทะเล
- นอกฝั่งทะเลกลางอ่าวไทย ปี
2541 เก็บตัวอย่าง
119
ตัวอย่าง

ผลการศึกษาโดยสรุป
1. ปริมาณปรอทในน้้าทะเล
- กลางอ่าวไทย ความเข้มข้นรวมอยู่ในช่วง <0.01-0.69 ไมโครกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.06
ไมโครกรัมต่อลิตร
- ชายฝั่งทะเล ความเข้มข้นอยู่ในช่วง <0.01-1.11 ไมโครกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.03
ไมโครกรัมต่อลิตร
- นิคมอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเล
- นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ปี 2538-2541 ความเข้มข้นของปรอทมีค่า 0.002-0.48
ไมโครกรัมต่อลิตร เฉลี่ยเท่ากับ 0.03 ไมโครกรัมต่อลิตร
- นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ปี 2538-2539 ความเข้มข้นปรอทมีค่า <0.01-0.16 ไมโครกรัม
ต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.05 ไมโครกรัมต่อลิตร
- แหล่งรองรับน้้าทิ้งของนิคมฯ และน้้าทิ้งจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 12 แห่ง
พบความเข้มข้นปรอทอยู่ระหว่าง 0.01-1.37 ไมโครกรัมต่อลิตร และน้้าในแหล่งน้้า
ธรรมชาติใกล้เคียงก่อนลงทะเลมีค่าอยู่ระหว่าง <0.01-0.49 ไมโครกรัมต่อลิตร (มาตรฐาน
ปรอทในน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีค่าไม่เกิน 5 ไมโครกรัมต่อลิตร)
(มาตรฐานคุณภาพน้าทะเลชายฝั่งตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 7 ก้าหนด
ไม่เกิน 0.1 ไมโครกรัมต่อลิตร)
2. ปริมาณในดินตะกอน
- กลางอ่าวไทย ปี 2539 และ 2541 พบความเข้มข้นปรอทอยู่ในช่วง 0.01-0.12 ไมโครกรัมต่อกรัม
น้้าหนักแห้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.02 ไมโครกรัมต่อกรัมน้้าหนักแห้ง
- ชายฝั่งทะเล ปี 2541 พบความเข้มข้นปรอทมีค่าอยู่ระหว่าง 0.005 - 2.14 ไมโครกรัมต่อกรัม
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เรื่อง : โครงการส้ารวจ
ปริมาณโลหะหนักและ
ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน
ในบริเวณพื้นที่
อุตสาหกรรม (รายงานสรุป
ส้าหรับผู้บริหาร)

ชายฝั่งทะเล ปี 2541 เก็บ
ตัวอย่างจาก 15 สถานีบริเวณ
ปากแม่น้า
นิคมอุตสากรรมชายฝั่ง

เก็บตัวอย่าง 2 ครั้ง เดือนเมษายน 1. รวบรวมและทบทวนข้อมูลที่มีอยู่
2541 และเดือนมิถุนายนถึง
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในอดีตและ
กรกฎาคม 2541 สถานีเก็บตัวอย่าง
ปัจจุบันของอ่าวไทย
เกือบ 60 สถานีใกล้กับนิคม
2. ท้าแผนการเก็บตัวอย่างและวัด
อุตสาหกรรมมาบตาพุด , นิคม
ความเข้มข้นของสารปนเปื้อนใน
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง , สถานี
น้้าทะเล ตะกอนดิน สิ่งมีชีวิตใน

น้้าหนักแห้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.14 ไมโครกรัมต่อกรัมน้้าหนักแห้ง
- นิคมอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเล
- นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมีค่า <0.005 - 0.13 ไมโครกรัมต่อกรัมน้้าหนักแห้ง เฉลี่ย
เท่ากับ 0.03 ไมโครกรัมต่อกรัมน้้าหนักแห้ง
- นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ปี 2539 และ 2541 มีค่า <0.005-0.03 ไมโครกรัมต่อกรัม
น้้าหนักแห้ง เฉลี่ยเท่ากับ 0.02 ไมโครกรัมต่อกรัมน้้าหนักแห้ง
(มาตรฐานปรอทในตะกอนดินของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ก้าหนดอยู่ระหว่าง
0.15
ไมโครกรัมต่อกรัมน้าหนักแห้ง (ค่าที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ) ถึง 1 ไมโครกรัมต่อกรัมน้าหนักแห้ง
(ค่าที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม)
3. เนื้อเยื่อสัตว์น้าทะเล
- กลางอ่าวไทย พบความเข้มข้นปรอทอยู่ในช่วง 0.02-1.57 ไมโครกรัมต่อกรัมน้้าหนักแห้ง มี 2
ตัวอย่างที่ค่าเกินมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อนของกระทรวงสาธารณสุข
- ชายฝั่งทะเล พบสัตว์แต่ละประเภทมีค่าปรอทประมาณ 0.03-1.04 ไมโครกรัมต่อกรัมน้้าหนักแห้ง
ต่้ากว่ามาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน
- นิคมอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเล
- หน้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พบปรอทในเนื้อเยื่อสัตว์น้าทะเลมีค่า 0.03-1.04 ไมโครกรัมต่อ
กรัมน้้าหนักแห้ง
(มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อนของกระทรวงสาธารณสุขก้าหนดให้มีได้ไม่เกิน 0.5 ไมโครกรัมต่อ
น้าหนักเปียก หรือประมาณ 1.25 ไมโครกรัมต่อน้าหนักแห้ง)
1. โดยสรุประดับการปนเปื้อนโลหะหนักในน้้าทะเล หอยแมลงภู่และปู ที่ตรวจวัดได้ในพื้นที่ศึกษามี
ค่าต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย ส่วนค่าโลหะหนักในตะกอนดินมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ของ
sediment quality guidelines (SQGs) ของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในสองบริเวณคือ
สถานีบริเวณมาบตาพุดและสถานีบริเวณอ่าวไทยตอนบน รายละเอียดดังนี้
- ความเข้มข้นของโลหะหนักในน้้าทะเลบริเวณมาบตาพุดส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานยกเว้น
ทองแดงมีค่าเกินมาตรฐาน
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ผู้ศึกษา :
EVS
Environment Consultants
เสนอ กรมควบคุมมลพิษ
ปีที่พิมพ์: 2542

ขนส่งน้้ามันและท่อส่งน้้ามันบริเวณ
ทะเล และน้้าทิ้งจากพื้นที่ชายฝั่ง 4
ทิศเหนือของแหลมฉบัง และปาก
บริเวณ
แม่น้าเจ้าพระยาและบางปะกงใน
3. ประเมินความแปรผันตามพื้นที่
อ่าวไทยตอนบน โดยท้าการเก็บ
และเวลาการแพร่กระจายของสาร
ตัวอย่างน้้าทะเล (387 ตัวอย่าง )
ปนเปื้อน
ตะกอนดิน (554 ตัวอย่าง) สิ่งมีชีวิต
ในทะเล (68 ตัวอย่าง) และน้้าทิ้ง
(77 ตัวอย่าง) เพื่อวิเคราะห์ความ
เข้มข้นของโลหะหนักและโพลีไซ
คลิกอะโรมาติกไฮโดร คาร์บอน

-

ส้าหรับตะกอนดินพบว่า ค่าโลหะหนักในบริเวณมาบตาพุดที่เกินมาตรฐาน SQGs ได้แก่ อาร์เซ
นิก ทองแดง ตะกั่ว ปรอท (รวม) และสังกะสี
- ค่าของโพลีไซคลิกอะโรมาติก (PAHs) ในตะกอนดินมีค่าต่้ากว่ามาตรฐาน
- ส้าหรับน้้าทิ้งพบว่าตัวอย่างจากสถานีในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมีค่าไซยาไนด์เกิน
มาตรฐาน
2. รายงานเสนอว่ามีความจ้าเป็นต้องตรวจสอบติดตามสภาพแวดล้อมทางทะเลอย่างต่อเนื่องใน
พื้นที่แหลมฉบังและมาบตาพุดเนื่องจากปัญหาต่อไปนี้
- ค่าความเข้มข้นของโลหะหนักบางตัวในตะกอนดินจากหลาย ๆ สถานีที่ตรวจพบมีค่าเกินเกณฑ์
ทางสิ่งแวดล้อม
- มีหลักฐานปรากฏว่าการแพร่กระจายของสารปนเปื้อนในพื้นที่ระหว่างสถานีมีความสัมพันธ์
ร่วมกันกับแหล่งที่ถูกระบุว่าเป็นแหล่งก้าเนิดมลพิษ
- สภาพแวดล้อมของอ่าวไทยตอนบนและบริเวณเขตอุตสาหกรรมชายฝั่งตะวันออกแสดงให้เห็นว่า
จ้าเป็นจะต้องมีการควบคุมในฐานะที่เป็นแหล่งก้าเนิดมลพิษและให้ข้อมูลพื้นฐานที่มีค่าส้าหรับ
การติดตามตรวจสอบสถานการณ์และแนวโน้มของสารปนเปื้อน
เรื่อง: Accumulation of
ศึกษาปริมาณปิโตรเลียม
รวบรวมข้อมูลเชิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ความเข้มข้นของ TPH ในสิ่งแวดล้อมทางทะเล
total petroleum
ไฮโดรคาร์บอนรวม (TPH) สะสม และท้าการเก็บตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์
- น้้าทะเล ความเข้มข้นในช่วงเดือนมิถุนายนมีค่าระหว่าง 0.65 – 1.03 ไมโครกรัมต่อลิตร ส่วน
hydrocarbon in marine
ในห่วงโซ่อาหารและในสิ่งแวดล้อม ปริมาณTPH จากสถานีเก็บตัวอย่าง 4
เดือนกันยายนอยู่ในช่วง 0.25 – 0.69 ไมโครกรัมต่อลิตร บริเวณที่พบว่ามีความเข้มข้นของ TPH
food chain around PHE ทางทะเล บริเวณอ่าวเพ ซึ่งอยู่ใน
สถานีได้แก่ แหลมเทียน บ้านเพ สวนสน
สูงจะได้แก่บริเวณที่เป็นท่าเรือประมง
bay Rayong province
ต้าบลบ้านเพ อ้าเภอเมือง จังหวัด
และช่องเสม็ด
- ตะกอนดิน เดือนมิถุนายน มีค่า 0.15 – 4.12 ไมโครกรัมต่อลิตร เดือนกันยายน มีค่า 0.09 – 6.38
ผู้ศึกษา :
Suthida ระยอง โดยท้าการเก็บตัวอย่างน้้า
ไมโครกรัมต่อลิตร บริเวณที่พบมากคือบริเวณบ้านเพ ซึ่งเป็นท่าเรือประมง
Suwannagosoom
ทะเล ตะกอนดิน และสัตว์ทะเลบาง
- พบว่ามีการสะสมที่สูงในสัตว์หน้าดิน แพลงก์ตอน หอยแมลงภู่ ส่วนปลาเห็ดโคน ปลาทรายทอง
ปีที่ศึกษา: 2543
ชนิดจากสถานีเก็บตัวอย่าง 4 สถานี
และปลาทรายขาวมีการสะสมที่ต่้ากว่ามาก
ในเดือนมิถุนายนและกันยายน
2. การสะสมของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมค่อนข้างสูงในสัตว์ทะเลเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ
2543
ในน้้าทะเลและดินตะกอน

ภาคผนวก - 52

เรื่อง: การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางอุตุนิยมวิทยาส้าหรับ
แบบจ้าลอง Industrial
Source Complex :
กรณีศึกษาพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด
ประเทศไทย
ผู้ศึกษา : พวงพร พันธุม
คุปต์
ปีที่พิมพ์: 2001

พื้นที่ศึกษาคือ บริเวณนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด โดย
ท้าการศึกษาความสัมพันธ์และการ
แปลงข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา
ระหว่างข้อมูลที่ตรวจวัดทุก
3
ชั่วโมงและข้อมูลที่ตรวจวัดทุก
ชั่วโมงและหาสถานีตรวจวัด
อุตุนิยมวิทยาที่จะเป็นตัวแทนสภาพ
อุตุนิยมวิทยาของมาบตาพุดที่ดี
ที่สุด

ขอบเขตการศึกษาคือใช้ข้อมูลความเร็ว 1. การแปลงข้อมูลอุณหภูมิ ทิศทางลม และความเร็วลม ได้โดยวิธีประมาณค่าในช่วงซึ่งให้ค่าความ
ลม ทิศทางลม และอุณหภูมิจากสถานี
คลาดเคลื่อนน้อยที่สุดในทุกฤดูกาลและช่วงเวลา
ตรวจวัดศูนย์วิจัยพันธุ์พืชไร่และสถานี
2. ในส่วนการเปรียบเทียบค่าความเข้มข้นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์
ห้วยโป่ง ในช่วง 1996–2000 และใช้
กับที่ตรวจวัดที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบว่ายังมีความแตกต่างกัน จึงไม่สามารถสรุปได้
ข้อมูลจาก 7 สถานีตรวจวัดเพื่อ
ว่าสถานีใดสามารถเป็นตัวแทนของพื้นที่ศึกษาได้
เปรียบเทียบเพื่อหาตัวแทนสภาพ
อากาศบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุดในช่วงปี 1999 – 2000 เพื่อเป็นตัว
แปรส้าหรับแบบจ้าลองเปรียบเทียบค่า
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ได้จาก
แบบจ้าลองกับที่ตรวจวัดได้จริงในพื้นที่
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ภาคผนวก ฉ - 2 : สรุปการศึกษาผลกระทบทางสังคมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง
หัวข้อการศึกษา

พื้นที่และจานวนตัวอย่างที่
สารวจและการรวบรวมข้อมูล
เรื่อง: ผลกระทบของการ
ศึกษาพื้นที่ชุมชนมาบชลูด หมู่ 4
พัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่ง
เทศบาลมาบตาพุด อ. เมือง จ.
ทะเลตะวันออกต่อการ
ระยอง สัมภาษณ์หัวหน้า
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
ครัวเรือน 160 ครัวเรือน โดยใช้
ผู้ศึกษา: สมชัย สายสุขสวัสดิ์ แบบสอบถาม
สังคมวิทยามหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่ศึกษา: 2537

เรื่อง: การส้ารวจภาวะที่อยู่
อาศัย ซึ่งสร้างให้ผู้ประกอบ
อาชีพในและรอบ ๆ นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด
จ.ระยอง

วิธีการศึกษา

ผลการศึกษาโดยสรุป

กรอบการศึกษาผลกระทบต่อการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจาก 2 ปัจจัยคือ
ปัจจัยของสถานการณ์ และปัจจัยส่วน
บุคคล ข้อมูลที่ใช้ศึกษาประกอบด้วย
- ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร
รวบรวมจากนโยบาย แผนงาน
งานวิจัย ต้ารา
- ข้อมูลจากการวิจัยภาคสนามและ
การสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือน

1. ปัจจัยความใกล้ชิดกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ยอมรับว่ามีชาวมาบชลูดจ้านวนมากท้างาน
เกี่ยวเนื่องกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
2. การถูกเวนคืนที่ดิน ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการมีที่ดินน้อยลงท้าให้ชาวชุมชนต้องเปลี่ยนอาชีพมา
เป็นอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม
3. ความไม่นิยมในอาชีพเกษตรกรรม ไม่ว่าอุปสรรคทางการเกษตรเป็นอย่างไร หัวหน้าครัวเรือน
ส่วนมากเห็นว่าอาชีพเกษตรกรรมต้องล้มเหลวในชุมชนมาบชลูด
4. การศึกษา ชาวมาบชลูดที่มีการศึกษาสูงจะประกอบอาชีพเป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรมมากกว่า
ผู้ที่มีระดับการศึกษาต่้า
5. ภูมิหลังของการขายที่ดิน พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างขนาดที่ดินที่ขายกับการประกอบอาชีพ
หลักของหัวหน้าครัวเรือน
6. ลักษณะการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ยอมรับว่าชาวมาบชลูดใช้ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยมากกว่าเพื่อ
การเกษตรกรรม
7. รายได้ ยอมรับว่าชาวมาบชลูดมักประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมเนื่องจากมีรายได้มากกว่า
8. ภาวะหนี้สิน ยอมรับว่าชาวมาบชลูดที่เคยเป็นเกษตรกรมักมีหนี้สินมากกว่าผู้ที่ประกอบอาชีพ
นอกภาคเกษตร
9. ชาวชุมชนมาบชลูดส่วนใหญ่มีแนวความคิดที่แสดงออกมาในสภาพของความเป็นชุมชนเมือง
ผู้ที่ท้างานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการที่
1. สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจระดับกลาง
มาบตาพุดจ้านวน 314 ตัวอย่าง อยู่อาศัย วิธีการศึกษาประกอบด้วย
ส่วนใหญ่เป็นโสดอยู่ในวัยหนุ่มสาว เพิ่งเริ่มท้างาน ความต้องการที่อยู่อาศัยไม่มากนัก
การรวบรวมข้อมูล โดยการสุ่มตัวอย่าง 2. ลักษณะการโยกย้ายถิ่นฐานของกลุ่มตัวอย่าง เกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างมีภูมิล้าเนาเดิมอยู่
แบบ Quota Sampling และเก็บข้อมูล
ในภาคตะวันออก มีที่พักอยู่แล้วจึงไม่มีความต้องการที่พักอาศัย
แบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้คือ
3. ลักษณะที่อยู่อาศัยในปัจจุบันของกลุ่มตัวอย่าง มี 2 ลักษณะคือ เช่าและมีที่พักของตัวเอง โดย
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ผู้ศึกษา: สุชาติ วงศ์รินทรา
เมธี , เคหพัฒนศาสตร์ ,
มหาบัณฑิต,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่ศึกษา: 2538
เรื่อง: ผลกระทบของโครงการ
พัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกต่อคุณภาพ
ชีวิตชุมชนหนองแฟบ เทศ บาลมาบตาพุด
ผู้ศึกษา: ขวัญศิริ เจริญทรัพย์
, มานุษยวิทยา,มหาบัณฑิต ,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่ศึกษา: 2541

แบบสอบถาม และจากการเก็บข้อมูล
จากศูนย์ ข้อมูล

4.
5.

ศึกษาพื้นที่ บ้านหนองแฟบหมู่ที่
2 เทศบาลมาบตาพุด อ .เมือง จ .
ระยอง สัมภาษณ์ชาวบ้านจ้านวน
20 คน โดยท้าการเก็บข้อมูลใน
ภาคสนาม 2 ช่วง คือ พ.ค. – ก.ค.
2540 และช่วงที่ 2 พ.ค. 2541

กรอบการศึกษาคุณภาพชีวิต
ประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการคือ มิติ
คุณภาพชีวิต หลักการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม และหลักการพัฒนาแบบ
พึ่งตนเอง ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ประกอบด้วย
- ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร
รวบรวมข้อมูลจากหนังสือพิมพ์
วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับแนวคิดคุณภาพชีวิต
กับข้อมูลพื้นที่
- ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยภาคสนาม
โดยการศึกษาในด้านประวัติการ
เปลี่ยนแปลงและสภาพปัญหาของ
ชุมชน และสภาพของชุมชนและ
การสัมภาษณ์ชาวบ้าน

1.

2.

3.

4.

กลุ่มเช่าที่อยู่อาศัยมีมากกว่าและส่วนใหญ่จะอยู่ในตัวอ้าเภอเมืองระยอง
ลักษณะอุปทานในความต้องการที่อยู่อาศัยของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ไม่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย
เพราะซื้อ – ผ่อนอยู่แล้วและบางส่วนไม่คิดที่จะตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่
ลักษณะความต้องการที่อยู่อาศัยของกลุ่มตัวอย่าง ต้องการซื้อบ้านเดี่ยว ราคาอยู่ในช่วง
400,000 ถึง 700,000 บาท
การที่ชุมชนหนองแฟบมีพื้นที่ติดกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดส่งผลให้ชุมชนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในโครงสร้างชุมชน โดยมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นแกนและส่งผลกระทบต่อ
ระบบอื่นของชุมชน เช่น วิถีชีวิต ระบบความสัมพันธ์ในชุมชน
ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตจากมิติต่างๆ พบว่าชุมชนมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ
มีสภาพเศรษฐกิจดี คนในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข เยาวชนมีโอกาสทางการศึกษา
คนในชุมชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร คนในชุมชนไม่มีปัญหาด้านจริยธรรมจนก่อให้เกิดความ
เดือดร้อน ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ครอบครัวมีศักยภาพในการเลี้ยงดูสมาชิก
ส่วนสภาพปัญหาที่พบคือ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มลพิษในอากาศ น้้า และปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติลดลง
ปัจจัยด้านการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม พบว่าชุมชนมีกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน โดยการมีส่วนร่วม
ของชาวบ้าน เป็นการมีส่วนร่วมในลักษณะของการด้าเนินการตามแผน ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ได้แก่ ระบบและการบริหารปกครองระดับเทศบาล ค่านิยม
ของข้าราชการท้องถิ่น ความสัมพันธ์ในชุมชน ความผูกพันในท้องถิ่น ระดับความรุนแรงของ
ปัญหา และทัศนะของชาวบ้านต่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม
ปัจจัยด้านการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง พบว่าองค์ประกอบของการพึ่งตนเองที่พบในชุมชน คือการ
บรรลุถึงระดับการประทังชีพในปัจจัยสี่ และมีโครงสร้างทางด้านกายภาพและสังคมเพียงพอต่อ
ความต้องการพื้นฐานของชุมชน องค์ประกอบที่ไม่พบคือชุมชนไม่มีการลงทุนหรือใช้ทรัพยากร
ภายในเป็นส้าคัญเพื่อการประกอบอาชีพและขาดการมีสถาบันที่สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกัน
ในชุมชน
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เรื่อง: การศึกษาผลกระทบ
ของโรงงานอุตสาหกรรมที่มี
ต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนมาบชลูด
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จ.ระยอง
ผู้ศึกษา: สุรทิน มาลีหวล และ
คณะ
ปีที่ศึกษา: 31 ต.ค. – 2 พ.ย.
2543

จ้านวนกลุ่มตัวอย่าง 200 ชุดใน
ชุมชนมาบชลูด นอกจากนี้ยังมี
การสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ได้รับ
ผลกระทบ เช่น ผู้น้าชุมชนมาบ
ชลูด , เจ้าอาวาสวัดมาบชลูด ,
อาจารย์ใหญ่ รร.วัดมาบชลูด และ
ผู้บริหาร รพ
.มาบตาพุด
สัมภาษณ์เจาะลึกผู้บริหารเจนโก้ ,
รองอธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม , ผู้บริหารนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด
,
อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
รวมทั้งลูกค้าผู้ใช้บริการเจนโก้

ศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณร่วม
ด้วย วิธีเก็บข้อมูลประกอบด้วย
1. ข้อมูลปฐมภูมิ
- สัมภาษณ์ระดับลึก
- ข้อมูลจาการส้ารวจสอบถาม
2. ข้อมูลทุติยภูมิ ค้นคว้าจากเอกสาร
3. ข้อมูลเชิงคุณภาพ
- การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วน
ร่วม
- การสัมภาษณ์เจาะลึก
- การสัมภาษณ์แบบตั้งค้าถาม
ปลายเปิด

เรื่อง: บทบาทของชุมชนใน
การดูแลสิ่งแวดล้อม ที่มีผล
ต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง

พื้นที่ศึกษาคือ บริเวณใกล้เคียง
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ส้ารวจด้วยแบบสอบถามกับ
ประชาชนจ้านวน 4,741 ครัวเรือน

เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจจากเอกสาร และ
ส้ารวจจากตัวอย่าง เพื่อศึกษาบทบาท
ของชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่มีผล
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณ

1. ประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการย้ายออกจากชุมชนมาบตาพุดสูงถึงร้อยละ 44.5 โดยส่วน
ใหญ่ให้เหตุผลว่าเพื่อป้องกันรักษาสุขภาพร้อยละ 37 และหนีไปจากสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษร้อย
ละ 28
2. คนในชุมชนมีทัศนคติเห็นด้วยว่าโรงงานอุตสาหกรรมก่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ และ
ปัญหาสุขภาพแก่คนในชุมชนมาบชลูด
3. ด้านสังคมความผูกพันแบบพี่แบบน้องระหว่างคนในชุมชนและความสามัคคีลดลง เนื่องจากทุก
คนต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพ ปัญหาสังคม เช่น การลักขโมย อาชญากรรม ปัญหายาเสพติดในชุมชน
เพิ่มขึ้น
4. ด้านเศรษฐกิจ แม้ว่ารายได้จะสูงขึ้น แต่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าความเป็นอยู่ไม่ได้ดีขึ้น
กว่าเดิม --- และมีที่แย่กว่าเดิมถึงร้อยละ 54 เนื่องจากค่าครองชีพสูงขึ้นมากประกอบกับมีหนี้สิน
จ้านวนมากจากการผ่อนเครื่องใช้ภายในบ้าน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น ซึ่งเดิมประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมปัจจุบันรับจ้างตามโรงงานเป็นส่วนใหญ่ แต่เนื่องจากความรู้น้อยจึงได้ค่าแรง
ไม่สูง บางส่วนท้าธุรกิจบ้านเช่า ขายอาหาร และขายของช้า
5. ด้านวัฒนธรรม เกิดวัฒนธรรมใหม่เป็นการผสมผสานจากทุกภาค เนื่องจากมีแรงงานจากภาค
อีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เข้ามารับจ้างจ้านวนมากและพอ ๆ กับจ้านวนคน
ท้องถิ่น นอกจากนั้นความเจริญได้น้าพาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา ท้าให้เอกลักษณ์วัฒนธรรม
ดั้งเดิมถูกกลืนไปบางส่วนและลดความส้าคัญลงไป เป็นต้น
6. ด้านการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่้าลงเนื่องจากเด็กต้องย้ายที่เรียนบ่อย ๆ ท้าให้เรียน
และปรับตัวไม่ทันเพื่อน และส่วนหนึ่งขาดการดูแลเอาใจใส่ของพ่อแม่ เพราะพ่อแม่มีโอกาสได้อยู่
กับลูก ๆ น้อยลง เนื่องจากต้องไปท้างาน ท้าให้ขาดการอบรมเอาใจใส่ลูกๆ เป็นต้น
1. ปัญหาสภาพแวดล้อมที่พบประกอบด้วย
- ปัญหามลภาวะทางอากาศ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 78 รับรู้ว่าเป็นปัญหาที่ส้าคัญ มลภาวะทาง
อากาศเกิดขึ้นในลักษณะ กลิ่น ก๊าซพิษ และฝุ่นละออง ท้าให้ประชาชนมีปัญหาสุขภาพ เช่น ปวด
ศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ฯลฯ ครอบคลุมพื้นที่ ห้วยโป่งใน คลองน้้าหู บ้านบน หนอง
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นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จากจ้านวนประชากร 18 ชุมชนที่
จังหวัดระยอง
อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร
ผู้ศึกษา: ผู้เข้าอบรมหลักสูตร
นักวิจัยระดับปฏิบัติการ รุ่นที่
1 กลุ่มงานฝึกอบรมการวิจัย
ส้านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ กระทรวง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม
ปีที่ศึกษา: 15 มิถุนายน ถึง 7
กรกฎาคม 2543

ใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยคือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต
พื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จ้านวน
4,741
ครัวเรือน จาก 18 ชุมชนในรัศมี 5
กิโลเมตร
2. ตัวอย่างและขนาดของตัวอย่าง ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
(Stratified Random Sampling)
จากประชาชนใน 18 ชุมชนในรัศมี
5 กิโลเมตร จ้านวน 419 ครัวเรือน
ได้ข้อมูลครบ 362 ครัวเรือน

แฟบ และมาบยา
- น้้าเสีย กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 35.21 รับรู้ว่าเป็นปัญหาส้าคัญ พบในพื้นที่ห้วยโป่ง มาบยา บ้าน
ล่าง ชากลูกหญ้า มาบชลูด คลองน้้าหู ลักษณะปัญหาที่พบคือ น้้าบ่อหรือน้้าบาดาลที่เคยใช้ได้
ในอดีตมีสีเหลืองและมีตะกอนมาก น้้าฝนมีไขมันและฝุ่นตะกอนสีด้าปนอยู่มาก ใช้ดื่มและซัก
ล้างไม่ได้ ท้าให้ประชาชนมีความต้องการน้้าประปามาก ประชาชนจ้านวนมากต้องซื้อน้้าดื่ม
บรรจุขวด
- เสียงรบกวน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 26.41 รับรู้ว่าเป็นปัญหาส้าคัญ พบในชุมชนห้วยโป่ง มาบยา
ตลาดมาบตาพุด ซอยร่วมพัฒนา คลองน้้าหูและมาบชลูด ลักษณะปัญหาจะเป็นเสียงดังที่เกิด
จากการหยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมแซมหรือท้าความสะอาด ซึ่งจะมีประมาณเดือนละ 1-2 ครั้ง เสียง
จะดังมากขนาดท้าให้ตกใจ
- ขยะ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 19.07 รับรู้ว่าเป็นปัญหาส้าคัญ เกิดจากเทศบาลเก็บไม่สม่้าเสมอ ท้า
ให้ขยะล้นถัง
2. บทบาทของประชาชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม กล่าวได้ว่า ประชาชนมีบทบาทในการดูแล
สิ่งแวดล้อมโดยการเฝ้าระวัง และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเป็นส่วนใหญ่ และมีการด้าเนินการป้องกันและ
ขจัดมลพิษด้วยตนเองเป็นส่วนน้อย และบางส่วนไม่ได้ด้าเนินการใดๆ ซึ่งอาจเนื่องจากการมอง
ว่าปัญหาสภาพแวดล้อมเกิดจากโรงงาน ตนเองท้าอะไรไม่ได้ เป็นเรื่องของหน่วยงานภาครัฐและ
เทศบาลที่ต้องรับผิดชอบด้าเนินการแก้ไขและโรงงานบางแห่งให้ความช่วยเหลือชุมชนด้วย
3. บทบาทขององค์กรท้องถิ่น (เทศบาลมาบตาพุด ) ในการดูแลสิ่งแวดล้อมพบว่าประชาชนมีความ
พอใจน้อยในเรื่องการจัดการให้มีน้าประปาถึงบ้าน การก้าจัดยุงลาย และการดูแลเรื่องน้้าเสีย
โดยภาพรวมแล้วประชาชนรับรู้ว่าเทศบาลให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่การ
จัดล้าดับความส้าคัญของโครงการที่น้ามาใช้แก้ปัญหายังไม่ดีเท่าที่ควร
4. คุณภาพชีวิตของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในภาพรวมพบว่า
ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจมากในด้านที่อยู่อาศัย การนอน
หลับ และความไม่ตึงเครียดกังวลใจ ส่วนความพึงพอใจในระดับน้อยและน้อยที่สุดทั้งใน
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ภาพรวมและรายชุมชนเป็นเรื่องความปลอดภัยที่อาศัยอยู่ใกล้เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
รองลงไปเป็นเรื่องความพึงพอใจในรายได้ ส่วนภาวะสุขภาพของประชาชน พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 50 มีอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง และมีอาการผิดปกติทางตา
ระบบทางเดินอาหาร และหู ร้อยละ 31.50 24.34 และ19.81 ตามล้าดับ
เรื่อง:
การมีส่วนร่วมและ
ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการแก้ไขปัญหาภาวะ
มลพิษอากาศและกลิ่นเหม็น
ในเขตเทศบาลต้าบลมาบตา
พุด จังหวัดระยอง
ผู้ศึกษา: สุนทรี ธาราธิคุณ
ปีที่ศึกษา: กันยายน 2541 ถึง
กุมภาพันธ์ 2542

กลุ่มตัวอย่าง 360 คนจาก 12
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตา
พุดที่ได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่น
เหม็นได้แก่ ชุมชนซอยร่วมพัฒนา
ชุมชนบ้านบน ชุมชนบ้านล่าง ชุม
ชนอิศลาม ชุมชนคลองน้้าหู
ชุมชนตากวน ชุมชนเขาไผ่ ชุมชน
กรอกยายชา ชุมชนโขดหิน ชุมชน
วัดโสภณ ชุมชนตลาดโสภณ
ชุมชนตลาดมาบตาพุด

เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยการ
1. มาตการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ด้าเนินการโดยหน่วยงาน
ส้ารวจเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก
ราชการและโรงงานอุตสาหกรรม พบว่ามีทั้งสิ้น 34 มาตรการ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ มาตรการ
ผู้แทนหน่วยราชการ โรงงาน
ช่วยเหลือโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากกลิ่นเหม็น มาตรการ
อุตสาหกรรมและผู้แทนชุมชนรวม 14
ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน และมาตรการป้องกันผลกระทบจากปัญหาภาวะ
คน และการส้ารวจความคิดเห็นของ
มลพิษอากาศและกลิ่นเหม็นในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดในระยะยาว
กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 360 คนจาก 12 2. การติดตามข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมพบว่าประชาชนร้อยละ
57.5 ติดตามข่าวสารด้าน
ชุมชนโดยใช้แบบสอบถาม
สิ่งแวดล้อม โดยติดตามจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด และประชาชนร้อยละ 77.8 รับทราบข่าวสาร
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษอากาศและกลิ่นเหม็นในระดับต่้า โดยทราบจากสื่อบุคคล
คือ น้าชุมชน เพื่อนบ้าน คนในชุมชนมากที่สุด
3. ลักษณะการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประชาชน พบว่ามี 6 ลักษณะได้แก่ มีส่วนร่วมใน
การร้องเรียน มีส่วนร่วมในการประชุมกับคณะท้างานติดตามผลฯ มีส่วนร่วมในการประชุมกับ
เพื่อนบ้าน และ /หรือคณะกรรมการชุมชน มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการ
เยี่ยมชมและตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม และมีส่วนร่วมในการติดตามข่าวสาร โดยที่
ประชาชนมีส่วนร่วมในแต่ละลักษณะในระดับต่้า
4. ความพอใจของประชาชนต่อมาตรการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 34
มาตรการพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างพอใจใน 28 มาตรการ พอใจมาก 2
มาตรการ ได้แก่ การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน เช่น ให้ทุนการศึกษา อาหารกลางวัน ซื้อ
อุปกรณ์การศึกษา เป็นต้น และการจัดตั้งกองทุนเพื่อสุขภาพ ประชาชนไม่แน่ใจ 4 มาตรการ
ได้แก่ การจัดซื้อหน้ากากกันกลิ่นส้าหรับครูและนักเรียน จัดหาและเช่าที่พักให้ครู และข้าราชการ

ภาคผนวก - 58

5.
เรื่อง: ผลกระทบทางสังคม
ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุดในโครงการพัฒนาชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก จังหวัด
ระยอง ประเทศไทย
ผู้ศึกษา: จันทนา อินทปัญญา
และ ชยันต์ เค.เราเทรย์
ปีที่พิมพ์: 2543

ศึกษาพื้นที่บริเวณนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด
เปรียบเทียบกับพื้นที่ควบคุม ต.
คราม อ.แกลง จ้านวนตัวอย่างที่
ท้าแบบสอบถามพื้นที่ศึกษา 126
ครอบครัว พื้นที่ควบคุม 85
ครอบครัว

ศึกษาผลกระทบทางสังคมที่เกิดจาก
โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออกโดยใช้วิธีการ Rapid Rural
Appraisal
สุ่มตัวอย่างแบบ stratified two-stage
sampling ท้าการส้ารวจโดยใช้
แบบสอบถาม ซึ่งครอบคลุม 5 social
factors, 13 indicators และมีการ
สัมภาษณ์เจาะลึกผู้น้าครอบครัวใน
ประเด็นผลกระทบทางสุขภาพสุขภาพ

1.
2.

3.

ที่พักในบ้านพักครูเป็นการชั่วคราว ย้ายโรงเรียนชั่วคราว และย้ายโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยา
คารไปที่แห่งใหม่
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า
การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหามลภาวะอากาศและกลิ่นเหม็นมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
คนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการร้องเรียน การประชุม การเสนอความคิดเห็นและการติดตามข่าวสาร
มากกว่าคนต่างถิ่น แต่มีส่วนร่วมในการเยี่ยมชมโรงงานและตรวจสอบโรงงานเท่ากัน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมีผลต่อราคาที่ดินในจังหวัดระยองอย่างมาก ที่ดินในมาบตาพุด
เปลี่ยนมือบ่อยมาก
ผลกระทบต่อเศรษฐศาสตร์-สังคม พบว่า
1) นิคมฯ มาบตาพุด น้าความเปลี่ยนแปลงมาสู่ชุมชนในหลายด้าน ที่น่าแปลกคือ นิคมฯ ไม่ได้มี
ผลต่อรายได้ของชุมชน ประชาชนในพื้นที่ควบคุมพอใจกับรายได้จากการเกษตรและการ
ท่องเที่ยว และพอใจที่ได้ท้างานร่วมกับครอบครัว ในไร่ในสวน ขณะที่หัวหน้าครอบครัวในมาบตา
พุดพอใจกับรายได้ตัวเอง แต่ไม่ค่อยพอใจกับรายได้ของคู่ครองที่ต่้า และไม่มีเวลาให้ครอบครัว
2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเด็ก
3) นิคมฯ ไม่ผลักดันให้เกิดความแตกต่างของสภาพที่อยู่อาศัยระหว่าง 2 พื้นที่ ชาวบ้านมาบตา
พุดไม่ค่อยพอใจกับความสัมพันธ์ในครอบครัวของตัวเอง ซึ่งแสดงถึงผลกระทบแง่ลบของการ
พัฒนาอุตสาหกรรม
4) ชาวบ้านมาบตาพุดมีความพอใจในเรื่องของบริการสาธารณะและสาธารณูปโภคน้อยกว่า
ชาวบ้านในพื้นที่ควบคุม
5) ชาวบ้านมาบตาพุดมีความพอใจในสภาพแวดล้อมชุมชน ความปลอดภัยในสังคม และวิถีชีวิต
น้อยกว่าชาวบ้านในพื้นที่ควบคุม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน พบว่า
1) ประชาชนทั้ง 2 พื้นที่เชื่อว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในทั้ง 2 ชุมชน แต่ที่มาบตาพุดรู้สึกรุนแรง
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กว่า และยอมรับว่านิคมฯ เป็นสิ่งที่ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่ทั้ง 2 พื้นที่เชื่อว่าโครงการ
พัฒนาท้าให้เกิดภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
2) ประชาชนในพื้นที่ควบคุมมีความพอใจในบริการสาธารณะมากกว่าประชาชนในมาบตาพุด
แสดงว่าการพัฒนาเศรษฐกิจไม่สอดคล้องกับบริการสาธารณะ
3) ปัญหายาเสพติดและอุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มขึ้นทั้ง 2 พื้นที่ แต่ที่มาบตาพุดมีปัญหาอุบัติเหตุ
บนถนนรุนแรงกว่า
4) ประชาชนทั้งสองพื้นที่เชื่อว่า นิคมฯ มาบตาพุดจะท้าให้อนาคตสดใส แม้จะมีข้อเสียอยู่บ้าง
4. ผลกระทบทางสุขภาพ พบว่า ปัญหาสุขภาพที่พบจะเกี่ยวกับโรคปอด ซึ่งมีสาเหตุมาจากฝุ่น
ละอองจากโรงงานและกลิ่นก๊าซพิษ
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ภาคผนวก ฉ - 3 : สรุปการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพอนามัยประชาชนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง
หัวข้อการศึกษา

พื้นที่และจานวนตัวอย่างที่
สารวจและการรวบรวมข้อมูล
เรื่อง :
รายงานผลการ
1. ครูและนักเรียนโรงเรียนมาบ
ตรวจสอบปัญหามลพิษ กรณี
ตาพุดพันพิทยาคารและเลือก
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เก็บตัวอย่างปัสสาวะจ้านวน
จ.ระยอง
74 ราย
ผู้ศึกษา: กิจชัย ศิริวัฒน์และ 2. ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดป่า
คณะ ,
สถาบันวิจัย
ประดู่ซึ่งห่างจากนิคม
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
อุตสาหกรรมมาบตาพุด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประมาณ 10 กม. เก็บตัวอย่าง
ปีที่ศึกษา: ก.ค.- ส.ค. 2540
ปัสสาวะจ้านวน 48 ราย
3. ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษ
ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุดและเลือกเก็บปัสสาวะ 10
ราย
4. เก็บตัวอย่างปัสสาวะ
ประชาชนบริเวณอ่าวประดู่ซึ่ง
มีที่พักอาศัยอยู่ติดกับนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด
จ้านวน 5 คน
เรื่อง: ผลกระทบต่อสุขภาพ ศึกษาในกลุ่มประชากรผู้ใหญ่ อายุ
จากการได้รับกลิ่นสารเคมีใน 16-60 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนวัด
ชุมชนบริเวณใกล้เคียงนิคม
โสภณวนาราม ชุมชนซอยร่วม

วิธีการศึกษา

ผลการศึกษาโดยสรุป

วิธีการศึกษาเป็นแบบ
case-control 1. ไม่สามารถลงความเห็นได้ว่า การสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงเป็นสาเหตุของการเกิดโรค แต่
studies โดยเลือกผู้ป่วย (cases) มาศึกษา
พอจะบอกได้ว่ามีความสัมพันธ์กัน ซึ่งน้าไปสู่การหาแนวทางควบคุมป้องกันต่อไป
เปรียบเทียบกับกลุ่มเปรียบเทียบ (control) 2. เมื่อค้านวณค่าทางสถิติโดยใช้ chi-square พบว่ากลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเปรียบเทียบไม่มี
และสอบถามตัวอย่างถึงการสัมผัสปัจจัย
ความแตกต่างกัน (p-value>0.05)
เสี่ยง จากนั้นน้ามาค้านวณหาค่า
3. ตัวอย่างปัสสาวะจากประชาชนที่มารับการตรวจรักษาที่สถานีอนามัยมาบตาพุดและ
ความสัมพันธ์ โดยใช้ odds ratio เพื่อบอก
ประชาชนบริเวณอ่าวประดู่ตรวจพบ hippuric acid ปริมาณน้อยมาก และมีค่าไม่เกิน
ขนาดความสัมพันธ์ระหว่างการป่วยกับการ
ดัชนีที่ได้รับการรับรองแล้วจากสมาคมสุขศาสตร์อุตสาหกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา
สัมผัสปัจจัยเสี่ยง หลังจากนั้นค้านวณค่า
ซึ่งก้าหนดไว้หลังเลิกงานเท่ากับ 2.5 กรัมต่อกรัมครีเอธินีน
chi-square หรือ confident interval เพื่อ
บอกความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจแบบ
ภาคตัดขวาง เก็บข้อมูลโดย
- การสัมภาษณ์เพื่อสร้างลักษณะทั่วไป

1. กลุ่มตัวอย่างเคยได้รับกลิ่นผิดปกติในบริเวณบ้านที่อาศัยอยู่ร้อยละ 69.35 และยังคง
ได้รับกลิ่นผิดปกติในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 31.16 กลิ่นที่ได้รับมากที่สุดคือ กลิ่นแก๊ส
ส่วนใหญ่ได้รับกลิ่นผิดปกติ 1-2 ครั้งต่อวัน เป็นเวลา 1-3 วันต่อสัปดาห์ ระยะเวลาในการ
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อุตสาหกรรมมาบตาพุด จ . พัฒนา และชุมชนชากลูกหญ้า
ระยอง
ต.มาบตาพุด อ .เมือง จ .ระยอง
ผู้ศึกษา: อัญชลี ศิริพิทยาคุณ จ้านวน 199 คน
กิจและคณะ , กองระบาด
วิทยาและส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดระยอง
ปีที่ศึกษา 1 - 9 ต.ค. 2540
ปีที่พิมพ์ 2541

-

-

และผลกระทบที่ได้รับของกลุ่มตัวอย่าง
บันทึกการตรวจร่างกายจากแพทย์
แบบทดสอบจิตวิทยา 3 ประเภทได้แก่
Digit Soan, Digit Symbol และ Trial
Making Test
การตรวจหาปริมาณสารเคมีใน
ปัสสาวะ
เก็บตัวอย่างอากาศวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ ได้แก่
– จ้านวนร้อยละ พิสัย มัธยฐาน
– การทดสอบไคสแควร์
– การวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบ
ลอจิสติก

เรื่อง: การศึกษาผลกระทบต่อ 1. กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนที่อยู่ การศึกษาแบบภาคตัดขวาง
สุขภาพของประชาชนบริเวณ
บริเวณใกล้เคียงนิคม
sectional study)
ใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม ได้แก่ นักเรียน
มาบตาพุดจากมลพิษทาง
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยา
อากาศ ปี 2542
คาร ประชาชนชุมชนวัดโสภณ
ผู้ศึกษา: วิบูลย์ สุพุทธิธาดา
วนาราม ชุมชนซอยร่วมพัฒนา
และคณะ
ต. มาบตาพุด อ .เมือง จ .

ได้รับกลิ่นต่อครั้งมากกว่า 15 นาที
2. กลุ่มบุคคลที่ได้รับกลิ่นผิดปกติมีอาการและอาการแสดงต่าง ๆ ในสัดส่วนที่มากกว่า
บุคคลที่ไม่ได้รับกลิ่นผิดปกติ ดังนี้ ไอ คอแห้ง แสบคอ เจ็บคอ แน่นหน้าอก หายใจไม่
สะดวก เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ เยื่อบุตาแดง เยื่อบุโพร่งจมูกซีด บวม แดง และการนอน
ไม่หลับโดยไม่ทราบสาเหตุ
3. ผลการทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติไคสแควร์พบว่า กลุ่มบุคคลที่ได้รับกลิ่นผิดปกติมี
อาการด้านระบบทางเดินหายใจ อาการด้านระบบประสาทส่วนกลาง และการนอนไม่
หลับโดยไม่ทราบสาเหตุมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับกลิ่นผิดปกติอย่างมีนัยส้าคัญที่ p0.02
4. บุคคลที่ได้รับกลิ่นผิดปกติมีโอกาสเสี่ยงของการเกิดอาการด้านระบบทางเดินหายใจ
ประมาณ 2 เท่าของบุคคลที่ไม่ได้รับกลิ่นผิดปกติอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.02
(95%Cl = 1.13-3.82)
5. บุคคลที่ได้รับกลิ่นผิดปกติมีโอกาสเสี่ยงต่อการมีอาการด้านระบบประสาทส่วนกลาง
ประมาณ 2 เท่าของบุคคลที่ไม่ได้รับกลิ่นผิดปกติอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
(95%Cl = 1.19-4.35) ควบคุมปัจจัยรบกวนได้แก่ เพศ และการมีโรคประจ้าตัวแล้ว
6. การศึกษานี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับกลิ่นผิดปกติกับการระคายเคืองตา
อาการแสดงด้านระบบทางเดินหายใจ ความผิดปกติของการทดสอบด้วยแบบทดสอบ
จิตวิทยา
(Cross กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนและประชาชนบริเวณใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได้รับ
กลิ่นสารเคมีจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ นอกจากนี้อาการและอาการแสดงผิดปกติทั้งในระบบทางเดินหายใจและ
ทางระบบประสาท ตลอดจนโรคระบบทางเดินหายใจที่ตรวจพบในกลุ่มตัวอย่างสูงกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ถึงแม้ว่าการตรวจพบเมตาบอไลท์ของสารทั้ง 2 ตัว จะ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างตรวจพบมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเพียง 1 ตัว
แต่ก็พอสรุปได้อย่างชัดเจน จากการศึกษานี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับ
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ปีที่ศึกษา: 1 ต.ค. 2540 - 30
ระยอง
ก.ย. 2542
2. กลุ่มเปรียบเทียบได้แก่
ปีที่พิมพ์: 2544
นักเรียนโรงเรียนวัดส้านักทอง
และประชาชนชุมชนวัดส้านัก
ทอง ต .กระเฉด อ .เมือง จ .
ระยอง
เรื่อง: การเฝ้าระวังผลกระทบ กลุ่มตัวอย่าง คือกลุ่มบุคคลที่อาศัย
ต่อสุขภาพของประชาชน
อยู่บริเวณใกล้เคียงนิคม
บริเวณชุมชนใกล้เคียงนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด (ชุมชนวัด
อุตสาหกรรมมาบตาพุดจาก โสภณและซอยร่วมพัฒนา ) และ
มลพิษทางอากาศ ปี 2543
กลุ่มนัดเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพัน
ผู้ศึกษา: กฤษณ์ ปาลสุทธิ์
พิทยาคาร เก็บข้อมูล 3 ครั้งในเดือน
และคณะ
พฤษภาคม กันยายน และธันวาคม
ปีที่ศึกษา: 2543
2543
ปีที่พิมพ์: 2545
กลุ่มเปรียบเทียบ คือกลุ่มบุคคลที่
อาศัยห่างจากนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดได้แก่ ประชาชนหมู่ 1
ต้าบลชุมแสง อ. วังจันทร์ จ. ระยอง
เก็บข้อมูลในเดือนพฤษภาคม 2543

ผลกระทบจากการได้รับกลิ่นสารเคมีจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นอกจากกลุ่มก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ แล้วยังน่าจะมีกลุ่มสารตัวท้าละลายที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่รั่วไหล
ออกสู่บรรยากาศอย่างเห็นได้ชัด

เป็นการศึกษาเชิงส้ารวจประเภทการศึกษา 1. จากการตรวจวัดระดับสารเบนซีน ไซลีน โทลูอีน และสไตรีน ในบรรยากาศทั้งสองพื้นที่
แบบภาคตัดขวาง
พบว่ามีระดับสารเคมีในระดับต่้า และตรวจไม่พบสไตรีน เมื่อตรวจระดับสารทั้ง 4 ชนิด
การเก็บข้อมูลประกอบด้วยการเก็บข้อมูล
ในเลือดพบว่า มีสารเบนซีน ไซลีน โทลูอีน และสไตรีนในเลือดของประชาชนในกลุ่ม
ด้านสุขภาพและข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม โดย
ตัวอย่าง โดยพบเบนซีน ไซลีน และสไตรีน อยู่ในเกณฑ์ปกติ และพบโทลูอีนเกิน
มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อคือ
มาตรฐาน 1 ตัวอย่าง ขณะที่ตรวจไม่พบสารทั้ง 4 ชนิดในเลือดของกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
1. ประเมินการได้รับสัมผัสสารเคมีของทั้ง
นักเรียนและกลุม่ เปรียบเทียบทั้งนักเรียนและประชาชน จากการประเมินระดับสารเมตา
2 กลุ่ม
บอไลท์ในปัสสาวะ พบประชาชนในกลุ่มตัวอย่างมี Hippuric acid และ Mandelic acid
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของสถานะ
ผิดปกติ ส่วนนักเรียนพบ Hippuric acid ผิดปกติ ขณะที่กลุ่มเปรียบเทียบอยู่ในเกณฑ์
สุขภาพ การรับสัมผัสสารเคมี
ปกติทุกตัวอย่าง
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของสถานะ 2. ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ อาการ
สุขภาพของกลุ่มตัวอย่างในช่วงฤดู
ระบบประสาทส่วนกลาง และอาการระคายเคืองตา มากกว่าประชาชนในกลุ่ม
ต่าง ๆ
เปรียบเทียบอย่างมีนัยส้าคัญ และมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการของโรคระบบทางเดิน
หายใจ ประมาณ 2 เท่า การเกิดอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจประมาณ 2.5
เท่า การเกิดอาการระบบประสาทส่วนกลาง 1.6 เท่า การเกิดอาการระคายเคืองตา
ประมาณ 3 เท่าของคนปกติ การเปรียบเทียบในเด็กนักเรียนพบว่า นักเรียนโรงเรียนมาบ
ตาพุดพันพิทยาคารมีสัดส่วนความผิดปกติของ MCH และ RBC morphology มากกว่า
นักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา รวมทั้งมีการเจ็บป่วยด้านอาการและอาการแสดงของ
ระบบทางเดินหายใจอย่างมีนัยส้าคัญ และพบว่านักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยา
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เรื่อง : รายงานการส้ารวจ
ความคิดเห็นของชุมชนต่อ
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด
ผู้ศึกษา: มาลินี วงษ์สิทธิ์และ
คณะ, สถาบัน
ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์: 2541

15 ชุมชนที่อยู่รอบนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด แบ่งได้เป็น
3 กลุ่ม
1. กลุ่มพื้นที่ฝั่งตะวันตก
ประกอบด้วย ชุมชนบ้านพรง
มาบยา มาบชลูด หนองแฟบ
ตลาดห้วยโป่ง ชากกลาง และ
ชากลูกหญ้า
2. กลุ่มพื้นที่ตอนกลาง
ประกอบด้วยชุมชนบ้านแขก
ตลาดมาบตาพุด และวัด
โสภณฯ
3. กลุ่มพื้นที่ฝั่งตะวันออก

คารมีความเสี่ยงในการเจ็บป่วยด้านอาการระบบทางเดินหายใจประมาณ
1.5 เท่า
อาการแสดงของระบบทางเดินหายใจประมาณ 4 เท่าของนักเรียนปกติ
3. สถานะสุขภาพในฤดูต่าง ๆ แตกต่างกันดังนี้
– กลิ่นผิดปกติในฤดูกาลต่าง ๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ ประชาชนส่วนใหญ่
ได้รับกลิ่นผิดปกติในช่วงฤดูฝน
– ปริมาณเบนซีน โทลูอีน และไซลีน บริเวณชุมชนใกล้เคียงและโรงเรียนมาบตาพุด
พันพิทยาคารในฤดูกาลต่าง ๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ
– ปริมาณสารเมตาบอไลท์ในปัสสาวะ พบว่า Methyhippuric acid ในปัสสาวะ
ประชาชนในฤดูกาลต่าง ๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ
– มีความผิดปกติของ Hb และ MCHC ในประชาชนและนักเรียนโรงเรียนมาบตาพุด
พันพิทยาคารในฤดูกาลต่าง ๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้
ผลการส้ารวจความคิดเห็นด้านสุขภาพมีดังนี้
แบบสอบถามสัมภาษณ์บุคคลในครัวเรือนที่ 1. ในด้านผลกระทบด้านสุขภาพ ร้อยละ 67 ของผู้ให้สัมภาษณ์รายงานว่า มีสมาชิกใน
เป็นตัวอย่าง
ครอบครัวได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากปัญหากลิ่น หากเมื่อพิจารณาถึงลักษณะของ
อาการป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับกลิ่นโดยรวมร้อยละ 37 รายงานว่าหายใจไม่สะดวก โดย
สัดส่วนของผู้ที่อาศัยในชุมชนฝั่งตะวันออกมีสมาชิกหายใจไม่ออกในสัดส่วนสูงที่สุด และ
ต่้าสุดส้าหรับชุมชนตอนกลาง โดยรวมร้อยละ 21 แพ้อากาศ และร้อยละ 18 เป็นหวัด ไอ
ส่วนใหญ่ของผู้ให้สัมภาษณ์ระบุสาเหตุของการป่วยว่ามาจากกลิ่นเหม็น รองลงมาคือ
อากาศเสีย เป็นพิษ และการรักษาตัวนั้นมีสัดส่วนของการซื้อยากินเองและไปรักษาที่
คลินิกพอ ๆ กัน
2. ส้าหรับการทราบเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฟรีนั้น ชุมชนในพื้นที่ฝั่งตะวันตกมีสัดส่วน
ของผู้ที่ทราบมากที่สุด พื้นที่ฝั่งตะวันออกทราบน้อยที่สุดและส่วนใหญ่ของผู้ให้สัมภาษณ์
ระบุว่าศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นหน่วยงานที่ให้บริการตรวจรักษาฟรี มีเพียงประมาณ
ร้อยละ 18 เท่านั้นที่ระบุว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้บริการฟรี
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ประกอบด้วย ชุมชนวัดโขดหิน
เขาไผ่ ซอยร่วมพัฒนา คลอง
น้้าหู กรอกยายชา และตากวน
- จ้านวนตัวอย่าง จ้านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 901 คน เป็นผู้น้าชุมชน 76
คน
เรื่อง: รายงานเบื้องต้นเรื่อง
กลุ่มตัวอย่าง
วิจัยเปรียบเทียบระหว่างชุมชนที่อยู่ในเขต
การเฝ้าระวังผลกระทบต่อ
- ประชาชนซอยร่วมพัฒนา ต . นิคมอุตสาหกรรมกับชุมชนเกษตรกรรม
สุขภาพประชาชนใกล้เคียง
มาบตาพุด อ .เมือง จ .ระยอง
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จ้านวน 208 และ 203 คน ใน
(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
เดือนพฤษภาคมและกันยายน
การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหา
ตามล้าดับ
วิทยา ลัย, รายงานการ
- นักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพัน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่1,
พิทยาคาร จ้านวน 261 และ
2544)
237 คน ในเดือนพฤษภาคม
ผู้ศึกษา: ส้านักงาน
และกันยายน ตามล้าดับ
สาธารณสุขจังหวัดระยอง
กลุ่มเปรียบเทียบ
ปีที่ศึกษา: พ.ค. - ก.ย. 2543 - ประชาชนหมู่ 1 บ้านวัง
ปีที่พิมพ์: 2544
จันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

-

จ้านวน 132 คน เดือน พ.ค.
นักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา จ้านวน 221 เดือน พ.ค.

3. ในด้านความรู้เกี่ยวกับหน่วยบริการตรวจสุขภาพและรักษาฟรีที่จัดโดยนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่านิคมอุตสาหกรรมจัดบริการตรวจรักษาฟรี
ประสบการณ์ในการเคยรับการรักษาพยาบาลฟรีสะท้อนให้เห็นว่าผู้ให้สัมภาษณ์รายงาน
ถึงการให้บริการรักษาพยาบาลฟรีจากหน่วยงานอื่นมากกว่าจากนิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด
1. ผลการศึกษาเบื้องต้นกลุ่มประชาชน
ครั้งที่ 1 : พ.ค. 2543 ตัวแทนข้อมูลภาคฤดูร้อนพบว่า
- อาการทางระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ คอแห้ง แสบคอ หายใจไม่สะดวก หายใจมีเสียง
ดังวีด ๆ แสบตา กลุ่มตัวอย่างเป็นมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 1.76 - 5.14 เท่า และมี
นัยส้าคัญทางสถิติ
- อาการทางประสาท ได้แก่ อาการเวียนศีรษะ มึนศีรษะ นอนไม่หลับ กลุ่มตัวอย่าง
มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 1.84 - 2.16 เท่า และมีนัยส้าคัญทางสถิติ
- กลุ่มตัวอย่างมีความผิดปกติของ Eyes, Nasal mucosa, Nasal polyp, Nasal
turbinate, Tonsil มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 2.02-5.29 เท่า และมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ครั้งที่ 2 : ก.ย. 2543 เป็นตัวแทนข้อมูลฤดูฝน พบว่า
- อาการด้านระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ คอแห้ง แสบคอ หายใจไม่สะดวก แสบตา กลุ่ม
ตัวอย่างมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 1.67 - 3.48 เท่า และมีนัยส้าคัญทางสถิติ
- อาการทางประสาท ได้แก่ เวียนศีรษะ มึนศีรษะ นอนไม่หลับ กลุ่มตัวอย่างมากว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบ 1.74-2.13 เท่า และมีนัยส้าคัญทางสถิติ
- กลุ่มตัวอย่างมีความผิดปกติของ Eyes, Nasal turbinate
การเปรียบเทียบสถานะสุขภาพของประชาชนทั้ง 2 ครั้งพบว่า กลุ่มตัวอย่างในฤดูร้อนและฤดู
ฝนมีอาการเจ็บป่วยทางเดินหายใจและระบบประสาทใกล้เคียงกัน และผลแตกต่างไม่มี
นัยส้าคัญทางสถิติ
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เรื่อง: การศึกษาผลกระทบ
ของโรงงานอุตสาหกรรมที่มี
ต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนมาบชลูด
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จ.ระยอง
ผู้ศึกษา: สุรทิน มาลีหวล และ
คณะ
ปีที่ศึกษา: 31 ต.ค. – 2 พ.ย.
2543

จ้านวนกลุ่มตัวอย่าง 200 ชุด ใน
ชุมชนมาบชลูด นอกจากนี้ยังมีการ
สัมภาษณ์เจาะลึกผู้ได้รับผลกระทบ
เช่น ผู้น้าชุมชนมาบชลูด , เจ้า
อาวาสวัดมาบชลูด , อาจารย์ใหญ่
รร.วัดมาบชลูด และผู้บริหาร รพ .
มาบตาพุด สัมภาษณ์เจาะลึก
ผู้บริหารเจนโก้ , รองอธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรม , ผู้บริหารนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด
,
อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง รวมทั้ง

2. ผลการศึกษาเบื้องต้นกลุ่มนักเรียน
ครั้งที่ 1 : พ.ค. 2543 ตัวแทนข้อมูลฤดูร้อน พบว่า
- อาการด้านระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ คอแห้ง แสบคอ เจ็บคอ กลุ่มตัวอย่างมี
มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 1.70 - 2.09 เท่า และมีนัยส้าคัญทางสถิติ
- อาการทางประสาทมีจ้านวนใกล้เคียงกันและไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ
- กลุ่มตัวอย่างมีความผิดปกติของ Nasal mucosa, Nasal polyp, Nasal turbinate,
Tonsil มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 2.984 - 9.278 เท่า และมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ครั้งที่ 2 : ก.ย. 2543 ตัวแทนข้อมูลฤดูฝน พบว่า
- อาการด้านระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ คอแห้ง แสบคอ เจ็บคอ กลุ่มตัวอย่างมากกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบ 1.659 - 1.924 เท่า และมีนัยส้าคัญทางสถิติ
- อาการทางประสาทมีจ้านวนใกล้เคียงกัน และไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ
- กลุ่มตัวอย่างมีความผิดปกติของ Nasal mucosa, Nasal turbinate Pharynx Tonsil
มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 2.428 - 8.593 เท่า และมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณร่วมด้วย 1. ผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ด้านจิตใจ พบว่าประชาชนมีความเครียดมากขึ้น
วิธีเก็บข้อมูลประกอบด้วย
เนื่องจากหวาดกลัวและกังวลต่ออันตรายจากสารเคมีและความเครียดจากการท้างาน
4. ข้อมูลปฐมภูมิ
ด้านร่างกาย พบว่าอัตราป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับระยะ
- สัมภาษณ์ระดับลึก
เดียวกันเมื่อ 2 ปีที่แล้ว และพบผู้ป่วยในชุมชนหลายคนมีอาการโรคหอบหืดและโรค
- ข้อมูลจาการส้ารวจสอบถาม
ผิวหนัง โดยมีอาการหลังจากย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานทั้งที่ไม่เคยป่วยเป็นโรคเหล่านี้
5. ข้อมูลทุติยภูมิ ค้นคว้าจากเอกสาร
มาก่อน
6. ข้อมูลเชิงคุณภาพ
2. จากการส้ารวจอาการเจ็บป่วยใน 1 สัปดาห์ เมื่อดูที่ค่าร้อยละของประชาชนที่ป่วยแบบ
- การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและ
ผิดปกติเปรียบเทียบกันจะพบว่า ประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงเขตนิคมอุตสาหกรรม
การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม
มาบตาพุดจะเจ็บป่วยแบบผิดปกติด้วยอาการในลักษณะอาการมากกว่าประชาชนกลุ่ม
- การสัมภาษณ์เจาะลึก
เปรียบเทียบ การเจ็บป่วยด้วยอาการไอ คอแห้ง แสบคอ แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก
- การสัมภาษณ์แบบตั้งค้าถามปลายเปิด
หายใจมีเสียงดังวีดๆ แสบตาเคืองตา เวียนศีรษะ มึนงง และผื่นคัน มีความสัมพันธ์กับ
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ลูกค้าผู้ใช้บริการเจนโก้

พื้นที่ที่ประชากรอาศัยอยู่ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 นอกจากนี้ยังพบว่าการเจ็บป่วย
ด้วยอาการเจ็บคอและนอนไม่หลับ มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ที่ประชากรอาศัยอยู่
เช่นเดียวกัน โดยมีความสัมพันธ์ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ส้าหรับการเจ็บป่วยด้วย
อาการคัดจมูก น้้ามูกไหล ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน และอ่อนเพลีย พบว่าในปัจจุบันยัง
ไม่เกิดความสัมพันธ์กันกับพื้นที่ที่ประชากรอาศัยอยู่อย่างมีนัยส้าคัญ
3. จากการตรวจร่างกายโดยแพทย์ เมื่อดูที่ค่าร้อยละของประชาชนที่มีความผิดปกติของ
ร่างกายเปรียบเทียบกันพบว่า ประชาชนที่อาศัยในบริเวณเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุดมีความผิดปกติของร่างกายในทุกลักษณะอาการมากกว่าเมื่อเทียบกับประชาชนที่
อาศัยในพื้นที่เปรียบเทียบ ในการทดสอบความสัมพันธ์พบว่าความผิดปกติของร่างกาย
ด้าน Eyes, Nasal cancel และ Rhinorrhea ที่ตรวจพบโดยแพทย์พบว่ามีความสัมพันธ์
กับพื้นที่ที่ประชากรอาศัยอยู่ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ส้าหรับความผิดปกติของ
ร่างกายทางด้าน Nasal polyp, Nasal turbinate, Pharynx, Tonsil, Lung, Liver และ
Skin ที่ตรวจพบโดยแพทย์พบว่าในปัจจุบันยังไม่เกิดความสัมพันธ์กับพื้นที่ที่ประชากร
อาศัยอย่างมีนัยส้าคัญ
4. ด้านอัตราป่วยต่อแสนประชากรด้วยโรคหัวใจ จ .ระยอง ตั้งแต่ปี 2531-2540 พบว่าอัตรา
ป่วยต่อแสนประชากรด้วยโรคระบบทางเดินหายใจมีแนวโน้มสูงขึ้น และเมื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ของอัตราการป่วยต่อแสนประชากรด้วยโรคระบบทางเดินหายใจกับเวลาที่
เปลี่ยนไป โดยใช้วิธีการทดสอบแบบสมการถดถอยเชิงเส้นตรงพบว่า อัตราการป่วยต่อ
แสนประชากรด้วยโรคระบบทางเดินหายใจมีความสัมพันธ์กับเวลาที่เปลี่ยนไป กล่าวคือ
เมื่อเวลาเปลี่ยนไป (เพิ่มขึ้น 1 ปี) จะมีอัตราการป่วยต่อแสนประชากรเพิ่มขึ้นจากปกติ
5,088.96 คน และผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 15 ต่อ
ปี
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เรื่อง: โครงการส้ารวจความ
คิดเห็นของผู้อยู่อาศัยรอบ
ข้างนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุดเกี่ยวกับผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด
บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร
ผู้ศึกษา: ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
ปีที่ศึกษา: 2543
ปีที่พิมพ์: 2543

ชุมชนรอบข้างนิคมอุตสาหกรรม
สัมภาษณ์โดยตั้งกลุ่มเสวนาผู้น้าชุมชนและ
มาบตาพุด 8 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตา ผูร้ ู้ข้อมูลในชุมชน
กวน -อ่าวประดู่ ซอยร่วมพัฒนา
มาบชลูด หนองแฟบ วัดโสภณวนา
ราม เกาะกก -หนองแตงเม มุสลิม
และวัดมาบตาพุด

ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม
1. ด้านสุขภาพอนามัย พบว่าโรคที่เป็นกันมากอันดับแรก คือโรคทางเดินหายใจ (คอแห้ง
เสียงแห้ง เจ็บคอ แน่นจมูก แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก ไอ เป็นหวัด ภูมิแพ้ ) โรคที่
ชาวบ้านเป็นรองลงไป คือโรคเกี่ยวกับระบบประสาท (ปวดศีรษะ มึนศีรษะ เป็นลม
เครียด หงุดหงิด นอนไม่หลับ ) โรคอื่นๆ ได้แก่ โรคผิวหนัง (เม็ดผื่นคัน ) อ่อนเพลีย เจ็บ
ตา อาเจียน นอกจากนี้ยังส่งผลต่อสุขภาพจิต (กังวล เครียด หงุดหงิดง่าย อารมณ์ไม่ดี
ไม่สดใส ไม่ร่าเริง ) ชาวบ้านรู้สึกชีวิตไม่ปลอดภัย ก้าลังตายผ่อนส่ง ส่วนหนึ่งต้องการ
ย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ขาดความพร้อมด้านการเงิน
2. ลักษณะนิสัย บุคลิก พฤติกรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีมาอย่างต่อเนื่องได้ส่งผลคุกคาม
ถึงชีวิตของชาวชุมชน คือท้าให้ชาวชุมชนเป็นคนก้าวร้าวขึ้น ชาวบ้านส่วนหนึ่งที่เป็น
โรคทางเดินหายใจมีอาการเสียงแห้ง ไอ กระแอม น้้ามูกไหล เป็นประจ้าเสียบุคลิกไป
3. การศึกษากลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นในขณะเรียนท้าให้ขาดสมาธิและกังวล สุขภาพอนามัย
ของครูและนักเรียนถูกกระทบ บางครั้งมีอาการปวดศีรษะ เป็นลม เวลาส่วนหนึ่งต้อง
เสียไปกับการแก้ปัญหามลพิษ
4. การย้ายถิ่น ชาวบ้านจ้านวนมากต้องการย้ายออกจากพื้นที่เนื่องจากกังวลเรื่องสุขภาพ
ของตนและครอบครัว
เรื่อง: การเฝ้าระวังสถานะ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเป็นต้าบล
เก็บข้อมูลสุขภาพประชาชนที่มารับบริการที่ ต้าบลตะพง ผู้ป่วย 302 คน มีอัตราป่วย 4.16 ต่อประชากร 100 คน เดือนที่พบป่วยมากคือ
สุขภาพของประชาชนบริเวณ ตะพง ต้าบลเชิงเนินและต้าบลบ้าน สถานีอนามัยทั้ง 5 แห่งโดยใช้แบบรายงาน พฤษภาคมและมิถุนายน โดยกลุ่มเด็กมีอัตราป่วยสูงที่สุดเท่ากับ 12.34 ต่อประชากร 100
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที
แลง อ้าเภอเมือง จังหวัดระยอง
สุขภาพ1 โดยมีข้อก้าหนดว่า
คน อาชีพของผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร 32.45% นักเรียน 30.13% และรับจ้างทั่วไป
พีไอ (มหาชน) จ้ากัด จังหวัด จ้านวนทั้งหมด 1,522 คน แบ่งเป็น - ใกล้เคียงทีพีไอและในความรับผิดชอบของ 16.55% กลุ่มอาการที่มีสัดส่วนผู้ป่วยมากคือ กลุ่มอาการระบบหายใจ ได้แก่ ไอ 42.05%
ระยอง พ.ศ. 2542
ต้าบลตะพง 302 คน ต้าบลเชิงเนิน สถานีอนามัยแต่ละแห่ง
เจ็บคอ 41.05% น้้ามูกไหล 20.19% อาการอื่น ๆ ที่พบมาก ได้แก่ ผื่นคัน 29.47% และปวด
ผู้ศึกษา: อัญชลี ศิริพิทยาคุณ 765 คน และต้าบลบ้านแลง 455 - ผู้ป่วยต้องมีอาการใน 3 กลุ่มคือ 1) กลุ่ม ศีรษะ 20.86%
กิจ และคณะ
คน สถานีอนามัยที่รับผิดชอบใน
อาการระคายเคือง ได้แก่ แสบตา เคืองตา
ส่วนการได้กลิ่นพบการได้กลิ่นผิดปกติ 17.88% โดยกลิ่นที่พบมากได้แก่ กลิ่นแก๊ส
ภาคผนวก - 68

ปีที่ศึกษา: มีนาคม– ธันวาคม การดูแลประชากรกลุ่มเสี่ยง 5 แห่ง
2542
คือ สถานีอนามัยตะพง สถานี
อนามัยยายดา สถานีอนามัยบ้าน
หนองจอก สถานีอนามัยบ้านแลง
และสถานีอนามัยก้นหนอง

น้้าตาไหล คอแห้ง คัน คลื่นไส้ อาเจียน
2) กลุ่มอาการทางระบบหายใจได้แก่ คัด
จมูก น้้ามูกไหล เจ็บคอ ไอ แน่นหน้าอก
หายใจไม่สะดวก 3) กลุ่มอาการทางระบบ
ประสาทได้แก่ อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ ปวด
ศีรษะ นอนไม่หลับ
จากนั้นแบบรายงานสุขภาพ1 จะถูกรวบรวม
และส่งมากลุ่มงานระบาดวิทยาด้าน
สิ่งแวดล้อมและโรคจากการประกอบอาชีพ
กองระบาดวิทยา เพื่อบันทึกข้อมูล และ
วิเคราะห์ผล

77.77% และกลิ่นผลไม้ 24.07% และมีผู้เห็นสิ่งผิดปกติในอากาศ 5.96% โดยส่วนใหญ่เห็น
ควันสีด้า
ต้าบลบ้านแลง มีผู้ป่วย 455 คน อัตราป่วยเท่ากับ 8.81 ต่อประชากร 100 คน เดือนที่พบ
ป่วยมากคือ พฤษภาคม สิงหาคม และกรกฎาคม โดยกลุ่มอายุ 0-4 ปี มีอัตราป่วยสูงที่สุด
เท่ากับ 14.68 ต่อประชากร 100 คน อาชีพของผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นนักเรียน 32.3% และ
รับจ้างทั่วไป 28.57% และเกษตรกรรม 26.59% กลุ่มอาการที่มีสัดส่วนผู้ป่วยมากคือ กลุ่ม
อาการระบบหายใจ ได้แก่ เจ็บคอ 41.53% ไอ 30.32% อาการอื่นๆ ที่พบมาก ได้แก่ ผื่นคัน
16.26% และปวดศีรษะ 20.86%
ส่วนการได้กลิ่นพบการได้กลิ่นผิดปกติ 12.75% โดยกลิ่นที่พบมาก ได้แก่ กลิ่นแก๊ส
รองลงมาคือ กลิ่นเหม็นฉุน และมีผู้เห็นสิ่งผิดปกติในอากาศเพียง 9 คน
ต้าบลเชิงเนิน มีผู้ป่วย 765 คน โดยกลุ่มอายุ 25-34 ปีมีอัตราป่วยสูงที่สุดเท่ากับ 21.43%
รองลงมาคือกลุ่มอายุ 35-44 ปี ซึ่งมีอัตราป่วยเท่ากับ 21.05% อาชีพของผู้ป่วยส่วนใหญ่
เป็นรับจ้างทั่วไป 45.09% และนักเรียน 31.63% กลุ่มอาการที่มีสัดส่วนผู้ป่วยมากคือกลุ่ม
อาการระบบหายใจ ได้แก่ น้้ามูกไหล 67.84% เจ็บคอ 61.56% คัดจมูก 52.81% อาการ
อื่นๆ ที่พบมาก ได้แก่ ปวดศีรษะ 43.26% และคอแห้ง 31.76%
ส่วนการได้กลิ่น พบการได้กลิ่นผิดปกติ
20.78% โดยได้กลิ่นมากในเดือน
พฤษภาคม -กรกฎาคม กลิ่นที่พบมากได้แก่ กลิ่นแก๊ส และมีผู้เห็นสิ่งผิดปกติในอากาศ
19.21% โดยพบควันด้ามากที่สุดส่วนใหญ่จะพบมากในเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม
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ภาคผนวก ช
แบบสอบถามสาหรับพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ – สกุล (นาย/ นางสาว / นาง)______________________________________________________________________
ที่อยู่ _____________________________________________________________________________________________
อายุ .
ปี สถานที่เกิด _______________________________________________________________
การศึกษาสูงสุด ___________________________________________________________________________________
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ __________________________
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน __________________________________
ข้อมูลสถานที่ทางาน
สถานที่ทางานปัจจุบันคือ ___________________________________________________________________________
ตั้งอยู่ที่
___
.
ตาแหน่งงานปัจจุบัน
.
ระยะเวลาที่ทางานในสถานที่นี้
.
แผนกงานที่รับผิดชอบ ______________________________________________________________________________
ลักษณะงานที่ท่านทาเป็นอย่างไร _____________________________________________________________________
ท่านมีประกันสังคมหรือไม่ _________________________________________
สถานประกอบการของท่านมีสหภาพแรงงานหรือไม่ _________________________________________

ประวัติการได้รับสาร
1. ท่านเคยใช้สารเคมีหรือสเปรย์กาจัดแมลงในบ้านหรือไม่
ก. ____ ไม่เคย
ข. ____ เคย
ทุกวัน
ค. ____ เคย
หลายครั้งต่อสัปดาห์
ง. ____ เคย
เดือนละครั้ง หรือน้อยกว่า
2. ท่านใช้ภาชนะพลาสติกในการบรรจุหรือเก็บรักษาอาหารหรือไม่
ก. ใช้เก็บอาหาร
ข. ใช้ใส่อาหารแช่เย็น
ค. ใช้ใส่อาหารร้อน
ง. แก้วน้าดื่ม
จ. อื่นๆ เช่นไมโครเวฟ อธิบาย ____________________________________________________________________
3. ท่านจัดการขยะที่เกิดขึ้นในบ้านอย่างไร
ก. เผากระดาษ พลาสติก และขยะอื่นๆ
ข. เผากระดาษ และขยะอื่นๆ ยกเว้นพลาสติก
ค. รถเก็บขยะ
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4. ท่านเคยอยู่ในเหตุการณ์เผาวัสดุอุปกรณ์ที่มียาปราบศัตรูพืชหรือไม่
ก. ไม่
ข. เคย

สิ่งแวดล้อมในโรงงาน
5. น้าที่ท่านใช้มีลักษณะอย่างไร
ก. ดี
ข. รสชาติผิดปกติ อธิบาย ________________________________________________________________________
ค. กลิ่นเหม็น อธิบาย ___________________________________________________________________________
ง. กัดกร่อน ระคายเคืองผิว อธิบาย _______________________________________________________________
6. บางคนจะรู้สึกว่าน้าดื่มทาให้เขาป่วยแต่บางคนก็ไม่รู้สึกเช่นนั้น ในส่วนตัวท่าน ท่านรู้สึกว่าน้าดื่มทาให้ท่านเจ็บป่วย
หรือไม่ อธิบาย
ก. ไม่
ข. รู้สึก ปวดท้อง
ค. รู้สึก คลื่นเหียน หรืออาเจียน
ง. รู้สึก กล้ามเนื้ออ่อนแรง
จ. รู้สึก หมดแรง
ฉ. รู้สึก อาการอื่นๆ อธิบาย ______________________________________________________________________
7. ท่านคิดว่าอากาศภายนอกอาคารมีลักษณะอย่างไร
ก. สะอาด ไม่มีกลิ่น
ข. สะอาด มีกลิ่น หรือกลิ่นเหม็นบ่อยๆ อธิบาย _______________________________________________________
ค. สะอาด มีกลิ่น หรือกลิ่นเหม็น เป็นครั้งคราว เมื่อไหร่ อธิบาย _________________________________________
ง. หมอก หรือ ควัน ไม่มีกลิ่น
จ. หมอก หรือ ควัน และมีกลิ่น อธิบาย _____________________________________________________________
8. บางคนจะรู้สึกว่าอากาศทาให้เขาป่วย แต่บางคนก็ไม่รู้สึกเช่นนั้น ท่านคิดว่าอากาศภายนอกทาให้ท่านเจ็บป่วยหรือรู้สึก
ไม่ดีหรือไม่
ก. ไม่
ข. รู้สึก ไอหรือจาม
ค. รู้สึก หายใจลาบาก แน่นหน้าอก
ง. รู้สึก แสบตา น้าตาไหล
จ. รู้สึก กล้ามเนื้อล้า ไม่มีแรง
ฉ. รู้สึก อาการอื่นๆ อธิบาย _______________________________________________________________________
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9. อากาศภายในอาคารที่ท่านทางานมีลักษณะเป็นอย่างไร
ก. สะอาด ไม่มีกลิ่น
ข. มีควัน / ฝุ่น
ค. มีกลิ่น
ง. อื่นๆ อธิบาย ________________________________________________________________________________
10. บางคนจะรู้สึกว่าอากาศในอาคารทางานทาให้เขาป่วย แต่บางคนก็ไม่รู้สึกเช่นนั้น ท่านคิดว่าอากาศในที่ทางานของ
ท่านทาให้ท่านรู้สึกเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่ดีหรือไม่
ก. ไม่
ข. รู้สึก ไอหรือจาม
ค. รู้สึก หายใจลาบาก แน่นหน้าอก
ง. รู้สึก แสบตา น้าตาไหล
จ. รู้สึก คลื่นเหียน อาเจียน
ฉ. รู้สึก กล้ามเนื้อล้า ไม่มีแรง
ช. รู้สึก อาการอื่นๆ อธิบาย ______________________________________________________________________
11. ในส่วนที่ท่านทางานมีการสัมผัสสารเคมีหรือไม่
ก. ไม่มี
ข. มี คือ _____________________________________________
12. ท่านคิดว่าในส่วนที่ท่านทางานอยู่มีความเสี่ยงหรือไม่ปลอดภัยจากอะไรบ้าง

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
13. กรณีที่มีความเสี่ยง ทางสถานประกอบการมีมาตรการป้องกันอย่างไรบ้าง

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
14. โรงงานของท่านจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานหรือไม่ _____________
ถ้ามี กี่ครั้ง / ปี _________________
15. ในการตรวจสุขภาพแต่ละครั้งมีการตรวจเลือดหรือไม่
ก. ไม่มี
ข. มี เพื่อตรวจหาอะไร (ถ้าทราบโปรดระบุ) __________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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16. ในการตรวจสุขภาพแต่ละครั้งมีการตรวจปัสสาวะหรือไม่
ก. ไม่มี
ข. มี เพื่อตรวจหาอะไร (ถ้าทราบโปรดระบุ) __________________________________________________________

__________________________________________________________________________
17. ท่านได้รับผลการตรวจสุขภาพประจาปีจากทางโรงงานหรือไม่ _____________________________________________
18. ท่านได้รับสวัสดิการทางด้านสุขภาพอย่างไรบ้างในกรณีที่เจ็บป่วย _________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
คาถามเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไป
19. โดยรวมแล้วท่านคิดว่าสุขภาพของท่านเป็นอย่างไร
ก. ดีมาก แทบจะไม่ป่วยหรือป่วยน้อยมาก
ข. ดี ป่วยเป็นครั้งคราว ไม่มีปัญหาสุขภาพรุนแรง
ค. ปานกลาง ป่วยมากกว่าคนส่วนใหญ่ หรือทากิจกรรมได้จากัด
ง. แย่ ป่วยบ่อยๆ ความเจ็บป่วยทาให้ทากิจกรรมต่างๆ ไม่ได้
จ. แย่มาก ป่วยตลอดเวลา ป่วยเรื้อรังทาให้ทากิจกรรมทุกอย่างไม่ได้
20. ท่านเคยถูกบอกว่าเป็นโรคเรื้อรัง หรือป่วยรุนแรงหรือไม่
ก. ไม่
ข. เคย อธิบาย _________________________________________________________________________________
21. ผู้อยู่อาศัยในบ้านท่าน มีปัญหาทางสุขภาพหรือไม่
ก. ไม่มี
ข. มี ระบุคนและปัญหา __________________________________________________________________________
22. ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยไปหาผู้ให้การดูแลสุขภาพ (หมอแผนปัจจุบัน หมอแผนโบราณ หมอพื้นบ้าน อื่นๆ) กี่
ครั้ง
ก. ไม่จาเป็นต้องพบ
ข. จาเป็นต้องพบ แต่ไม่สามารถไปพบได้ เนื่องจาก (ไกล, ไม่มีเงิน, … )
ค. 1 – 2 ครั้ง
ง. 3 – 4 ครั้ง
จ. 5 ครั้งหรือมากกว่า จานวนครั้ง ____________
23. ความเจ็บป่วยที่ต้องการรักษาคืออะไร ________________________________________________________________
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24. ท่านคิดว่าตัวท่านเองมีปัญหาทางสุขภาพหรือไม่
ก. ไม่
ข. มี อธิบาย ___________________________________________________________________________________
25. สมาชิกในครอบครัวท่าน มีปัญหาสุขภาพหรือไม่
ก. ไม่มี
ข. มี (จานวนคน และชนิดปัญหา) __________________________________________________________________
สาเหตุอื่นที่อาจเป็นไปได้
26. ท่านสูบบุหรี่หรือไม่
ก. ไม่
ข. สูบ จานวน _______ มวน / วัน
27. ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยแค่ไหน
ก. ไม่ดื่ม
ข. 1 – 3 ครั้งต่อเดือน ปริมาณ _____________
ค. 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ปริมาณ _____________
ง. 3 – 4 ครั้งต่อสัปดาห์ ปริมาณ _____________
จ. 5 – 6 ครั้งต่อสัปดาห์ ปริมาณ _____________
ฉ. ทุกวัน ปริมาณ ___________
28. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทใดที่ท่านดื่ม
ก. เบียร์
ข. สุรา
ค. สุราพื้นบ้าน
ง. สองประเภทหรือมากกว่า อธิบาย _______________________________________________________________
29. ท่านได้รับผลกระทบหรือไม่ อย่างไร จากปัญหามลพิษต่าง ๆ เช่น อากาศเสีย กลิ่นเหม็น และอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่มาบตาพุด และมีความเห็นว่าควรจะมีการแก้ปัญหาอย่างไร

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
วัน/เดือน/ปี ที่ตอบแบบสอบถาม________________________
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