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ผูคนสวนใหญมักมีความเช่ือวา ประโยชนสุขของปวง

ชนชาวไทยนัน้ ขึน้กบัความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ  

เราจึงมักวัดความสุขของประชาชนดวยความเจริญ

เติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ ซึ่งอาจ

สะทอนในสายตาของประชาชนท่ัวไปในรูปของ เงิน

ทองทีมี่ จาํนวนถนนหนทาง และสาธารณูปโภคท่ีเพิม่

ขึ้น  แตคนสวนใหญอาจลืมไปวา ความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกจิเพยีงอยางเดยีว โดยละเลยผลกระทบตอ

สิง่แวดลอม จะมีผลเสียอยางรุนแรงตอสงัคม ซึง่อาจจะ

เหน็ไมชดัเจนนักในระยะตนๆ ของการพัฒนาประเทศ 

อยางไรก็ดี คนไทยทุกวันนี้ก็เริ่มตองเผชิญกับปญหา

จากส่ิงแวดลอมเปนพิษแลว  ผูคนในเมืองใหญลวน

ตองประสบกับ ควันพษิ ทีเ่ปนตนเหตขุองโรคทางเดิน

หายใจ และภูมิแพตาง ๆ  ตองทนตอนํ้าเสียท่ีมีผลก

ระทบตอแหลงน้ํากิน นํา้ใช และตอสัตวนํา้ตางๆ  ตอง

ทนกบัปริมาณขยะจาํนวนมหาศาล ทีส่งกลิน่เหมน็และ

เปนแหลงบมเพาะเช้ือโรคท่ีเปนพิษภัยตอลูกหลาน

ของเรา  การละเลยตอปญหาดังกลาวไดสงผลแตเรา

แลวทั้งในระยะส้ัน และจะรุนแรงข้ึนกวานี้ในระยะยาว

บทนํา



13
รศ.ดร. ชยันต ตันติวัสดาการ และ รศ.ดร. นิรมล สุธรรมกิจ

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



14
Symposium no.33 :: 

การสํารวจและประเมินสถานะความรูดานนโยบาย

1
สถานการณทั่วไป ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบ
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1.1 สถานการณส่ิงแวดลอม 

 สําหรับปญหาดานส่ิงแวดลอมน้ันอาจแยกได

ตามประเภทของปญหาสีด่านไดแก ปญหาสิง่แวดลอม

ทาง ทางอากาศ นํา้  ขยะมูลฝอย และวัตถอุนัตราย ซึง่

ในปจจุบันมีสภาพดังน้ี

 1) มลพิษทางนํ้า

 ระดับมลพษิทางนํา้นัน้ อาจวดัไดจากคา BOD 
ซึง่แสดงถึงปริมาณออกซเิจนทีจ่ลิุนทรยีใชในการยอย

สลายอินทรียสาร ยิง่นํา้ท่ีทาํการตรวจสอบ มีคา BOD 

สงู ก็แสดงวาย่ิงสกปรก เพราะจลิุนทรียจะตองทาํงาน

และตองการออกซิเจนมากข้ึนในการยอยสลาย 

 ตัวอยางของปญหามลพิษทางนํ้าที่เห็นไดชัด 
คือระดับของ BOD ในแมนํ้าเจาพระยา ซึ่งแตละชวง

จะมีคา BOD มาตรฐานท่ีแตกตางกัน โดยท่ีตนนํ้าซึ่ง

ควรจะมคีวามสะอาดกวา จะมคีามาตรฐาน BOD ทีต่ํา่
กวา คือประมาณ 1.5 มิลิกรัมตอลติร และคามาตรฐาน

นี้จะสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงประมาณ 4  มิลลิกรัมตอลิตร

สําหรับแมนํ้าเจาพระยาตอนลาง  เม่ือนําเอาคาท่ีเกิด
ขึ้นจริงมาเทียบกับคามาตรฐานเหลาน้ี พบวามีความ

ผันผวนอยูพอสมควรเม่ือเปรียบเทียบระหวางป แต

โดยภาพรวม พบวาสถานการณมลพิษมีแนวโนมแย

ลงต้ังแตป 2547 (ดูภาพที ่1.1) โดยเฉพาะในสวนของ

แมนํ้าเจาพระยาตอนลาง ซึ่งสวนใหญมีคา BOD ใกล

กับมาตรฐาน จนถึงสูงกวามาตรฐานมากกวารอยละ 

150 ในป  2548 นั่นคือมีสภาพเนาเสียน่ันเอง

คุณภาพของแมนํ้าทาจีนก็มีปญหาท่ีคลายกันกับแมนํ้

าเจาพระยา คือมีคา BOD โดยท่ัวไปเกือบเทากับคา
มาตรฐาน โดยเฉพาะแมนํ้าทาจีนตอนบนและตอน

กลาง  ในสวนของตอนกลางแมนํา้ทาจนีนัน้มีคา BOD 
เกินมาตรฐานในชวงป   2546 – 2547 จากนั้นก็แทบ

จะมีคาเทากับมาตรฐานมาโดยตลอด ซึ่งแสดงวาเปน

แมนํ้าท่ีมีปญหามลพิษรุนแรงอีกสายหน่ึงเชนกัน

 2) มลพิษทางอากาศ

 เชนเดียวกับมลพิษทางนํ้า มลพิษทางอากาศ

ของประเทศไทยแทบทุกชนิด  มีแนวโนมเพิ่มข้ึนโดย

ตลอด โดยเฉพาะในปหลังๆ ยกเวนในป 2549 ที่ลด

ลงเล็กนอยตามอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

รวมท่ีลดลง เนื่องจากในปดังกลาวมีปญหาความ
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ไมสงบทางการเมืองและการรัฐประหาร กาซท่ีเปน

มลพิษและมีคาเพิม่ข้ึนไดแก  กาซคารบอนไดออกไซด 

และ กาซมีเทน ซึ่งทั้งสองชนิดนับเปนสาเหตุของ

โลกรอน กาซคารบอนมอนอกไซด กาซไนโตรเจน

ออกไซด ยกเวนเฉพาะกาซซัลเฟอรไดออกไซด

เทานั้นที่มีปริมาณลดลงโดยตลอด (ภาพที่ 1.2) โดย
ในป 2549 กาซคารบอนไดออกไซดเปนกาซท่ีมีการ

ปลอยมากท่ีสดุถึง 188,663 พนัตนั รองลงมาเปนกาซ

คารบอนมอนอกไซด 3,078 พันตัน กาซไนโตรเจน

ออกไซด 890 พันตัน กาซซัลเฟอรไดออกไซด 462 

พันตัน และกาซมีเทน 64 พันตัน กาซซัลเฟอรได

ออกไซดนั้นมีแนวโนมลดลงโดยตลอด  แหลงกําเนิด

กาซซัลเฟอรไดออกไซดนั้นเกิดจากหลายแหลงไดแก 

การคมนาคมขนสง แหลงกําเนิดไฟฟา อุตสาหกรรม

การผลิต ยานพาณิชยกรรมและท่ีอยูอาศัย และอ่ืนๆ 

สถิติที่ผานมาชี้ใหเห็ฯวาการปลดปลอยกาซดังกลาว

จากแหลงกําเนิดไฟฟาและการคมนาคมขนสงมี

สัดสวนท่ีเปลี่ยนแปลงมาก โดยแหลงกําเนิดไฟฟามี

สัดสวนที่ลดลงจากรอยละ 74 ในป 2539 เหลือเพียง

รอยละ 50 ในป 2549 และการคมนาคมขนสงมีสดัสวน

ทีเ่พิม่ข้ึนในป 2539 จากรอยละ 20 เปนรอยละ 46 ใน

ป 2549  ดังนัน้การปลดปลอยกาซซลัเฟอรไดออกไซด

ที่ลดลงจึงเปนผลมาจากการปลอยกาซท่ีลดลงของ

แหลงกําเนิดไฟฟา ทั้งนี้อาจเปนเพราะมีการออก

กฎหมายใหโรงไฟฟาเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตอง

ถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูสิ่งแวดลอม 

ทําใหมีการควบคุมโรงงานไฟฟาที่ใชถานหินอันเปน

แหลงกําเนิดกาซซัลเฟอรไดออกไซดที่สําคัญ

3) มลพิษจากขยะและของเสียอันตราย
 การเพิ่มข้ึนของประชากร เปนปจจัยสําคัญที่

ทําใหปริมาณขญะมูลฝอยในประเทศเพิ่มข้ึนอยางตอ

เนื่อง ตามสถิติปลาสุด ประเทศไทยมีจํานวนขยะรวม
สูงถึง 14.6 ลานตัน (ภาพที่ 1.3) หรือประมาณเกือบ 

25 กิโลกรัมตอคนตอป เฉพาะกรงุเทพมหานครจงัหวดั

เดียวก็มีมากถึง 3 ลานตันตอป หรือประมาณรอยละ 
21 ของปริมาณขยะท้ังประเทศ (ภาพที่ 1.4)

 ปญหาอกีสวนหนึง่ทีต่ามมาก็คือวิธกีารจัดการ

กับขยะมูลฝอยดังกลาว ซึ่งพบวา หมูบานสวนใหญ

ของแตละภาคน้ันจะใชวิธีการเผาในการกําจัดขยะ

มูลฝอยมากท่ีสุด โดยภาคเหนือจะมีสัดสวนการใชวิธี

เผามากที่สุดเมื่อเทียบท้ัง 4 ภาค โดยมีการเผาเปน

รอยละ 63 ของวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยท้ังหมด ภา

คอ่ืนๆ ก็เชนกนั โดยมีสดัสวนทีส่งูกวารอยละ 50 ดวย

กันทั้งส้ิน  การจัดการกับขยะดวยการเผาดังกลาวจึง

เปนการเพ่ิมปญหาใหกับมลพิษทางอากาศเพ่ิมข้ึนไป

อีก นอกจากไปเพิ่มปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด

ทีเ่ปนกาซเรอืนกระจก รวมท้ังกาซพษิอืน่ๆ ทีเ่กดิจาก

การเผาไหมแลว ยงัทาํใหเกดิปญหาฝุนควนัตามมาอกี

ดวย

 สําหรับขยะของเสียอันตรายน้ัน ก็มีแนวโนม

ของปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนโดยตลอดเชนกัน แตเพิ่มข้ึน

เพียงเล็กนอยจากประมาณ 1.5 ลานตันในป 2539 

เปน 1.8 ลานตันในป 2549 ซึ่งคิดเปน 4.7 กิโลกรัม

ตอคน ในป 2439 และเพ่ิมสูงขึ้นเปน 6.5 กิโลกรัมตอ

คนในป 2549  โดยประมาณรอยละ 78 เปนกากของ

เสยีอนัตรายจากอตุสาหกรรม และท่ีเหลอืเปนกากของ

เสียจากชุมชน

 ในดานความสามารถในการนําเอาขยะกลับ

มาใชใหมพบวา มีแนวโนมท่ีเพิ่มสูงขึ้นทุกป โดยใน
ป 2548 ของเสียประเภทเหล็กสามารถนํากลับมาใช

ประโยชนไดมากถึงรอยละ 94 ของปริมาณของเสีย

เหล็กท้ังหมด รองลงมาก็คืออะลูมีเนี่ยมท่ีรอยละ 71 

ของปริมาณของเสียชนิดอะลูมีเนี่ยมท้ังหมดและแกว

ที่รอยละ 68 ของปริมาณของเสียชนิดแกวทั้งหมด

 แนวโนมดังกลาวนับวาไมนาแปลกใจ เพราะ

ของเสียดังกลาวมีมูลคาทางเศรษฐกิจ ที่สามารถนํา

กลับมาใชใหมได (recyclable) ดวยตนทุนที่ไมสูงนัก 
จึงมีเอกชนที่ยินดีที่จะจัดการกับ “ขยะมีคา” เหลานั้น  

อยางไรก็ดี ยังมีขยะมีพิษอีกมากท่ีไมไดมีมูลคาใน
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คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การนํากลับมาใชใหม หรือมีมูลคาแตไมคุมกับตนทุน

ในการจัดเก็บมาใชใหม  ขยะเหลาน้ียังคงถูกละเลย

จากระบบตลาดขายของเกา แตก็มีพิษสงรายกาจกับ

สิ่งแวดลอมและสุขอนามัยของประชาชน ดังนั้นจึงมี

ความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีระบบและกลไกในการ

ดูแล

1.2 สถานการณทรัพยากรธรรมชาติ

 1) ปาไม

 แนวโนมของพื้นที่ปาไมของประเทศไทยนั้น 

ลดลงโดยตลอด ดังแสดงในภาพที่ 1.6  ในป 2551 

ไทยมีพื้นที่ปาท้ังหมดประมาณ 172 ตารางกิโลเมตร 

หรือประมาณรอยละ 33 ของพื้นที่ทั้งหมด  โปรด

สังเกตดวยวา ขอมูลในภาพดังกลาวเปนขอมูลท่ีไดมี

การปรับขอมูลจากสถิติของกรมปาไม เนื่องจากในป 

2543 กรมปาไมไดมีการเปล่ียนเทคนคิในการวัดพืน้ที่

ปาจากภาพถายดาวเทียมใหมท่ีมีความละเอียดของ

ภาพสูงขึ้น ทําใหสถิติของพื้นที่ปาไมตั้งแตปดังกลาว

เพิ่มข้ึน ดังนั้นเพื่อใหขอมูลสถิติสะทอนภาพที่นาจะ

ถูกตองมากข้ึน จึงทําการปรับสถิติกอนป 2543 ดวย

สวนตางของสถิติที่เพิ่มข้ึนระหวางป 2542 – 2544 

ของแตละภาค

 แมวาประเทศไทยจะไดมีนโยบายการปดปามา

เปนเวลานานแลว แตก็เปนทีท่ราบดีวายังมีการบุกรุก 
ลักลอบตัดไม ทัง้จากประชาชนท่ีแสวงหาท่ีทาํกิน และ
เอกชนท่ีลักลอบตัดไม โดยมักจะไมสามารถสาวถึง

ตัวผูบงการเบ้ืองหลังได  เราจึงไมควรท่ีจะวางใจกับ

สถานการณทีเ่กดิข้ึน  นอกจากน้ีเรายังไดพบเหน็จาก

ขาวเรว็ๆ นีว้า รัฐบาลเองก็เปนทีม่าของปญหาการลด

ลงของปาดวยเชนกัน ตัวอยางเชนปญหาการตัดไม

เพื่อขยายถนนทางข้ึนอุทยานแหงชาติเขาใหญ  และ

เปนทีล่าํลอืกนัวาหากกรณีดังกลาวสามารถผานพนไป

ไดก็อาจกลายเปนบรรทัดฐานของการขยายถนนเขาไป

ในอุทยานแหลงอื่นๆ ตอไป

 2) ทรัพยากรนํ้า

 ปญหาจากสภาวะโลกรอนที่สะสมข้ึนทุกป 

รวมท้ังสภาวะการณเอลนิโญ ( El Nino ) ในป พ.ศ. 

2553 นี้ ไดสงผลใหระดับนํ้าในเขื่อนตางๆ ของไทย

ลดลงกวาปกอนๆ อยางมาก โดยเฉพาะเขือ่นทางภาค

เหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน เขื่อนภูมิพล 

และเข่ือนสิริกิติ์  มีระดับน้ําจริงเทียบกับระดับน้ําใช

การเพียง 41%  และเหลือเพียง 34% สําหรับเขื่อน

อุบลรัตน และ 38% สําหรับเขื่อนลําปาว

 นอกเหนือจากปญหาความแหงแลงตาม

วัฏจักรธรรมชาติและสภาวะโลกรอนแลว ตนเหตุของ

ปญหาอกีสวนหนึง่ท่ีสาํคัญก็คือ ปญหาจากการใชนํา้ท่ี

เพิ่มข้ึนโดยตลอด จนเกินกวากําลังความสามารถของ

แมนํา้  ตวัอยางเชน กรมชลประทานไดมีการพยากรณ

ไววา ในปนีป้ริมาณน้ําทีมี่อยูควรท่ีจะสามารถปลูกขาว

ได 9.5 ลานไร  แตกลับมีการปลูกขาวจริงถึง 11.5 

ลานไร นอกจากน้ีการผลิตนํ้าเพื่อตอบสนองตอความ
ตองการใชนํ้าทั้งประเทศจากป 2538 จนถึงป 2550 

ก็ มีแนวโนมการผลิตเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เชนกัน ตาม
การเพิ่มข้ึนของประชากรและการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ

 ผลที่ตามมาก็คือระดับความแหงแลงเพิ่มข้ึน 
และพ้ืนที่ความแหงแลงขยายตัวเพิ่มข้ึน ทั้งในภาค

เหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตตอนบน 
(ดูภาพท่ี1.8)  แมนํา้สายตางๆ ก็เริม่ประสบกับปญหา

แหงขอด โดยเฉพาะแมนํ้าโขง ซึ่งสงผลกระทบตอวิถี
ชีวิตของประชาชนท้ังสองฝง  อยางไรก็ดี ประชาชน

ก็ไดพยายามเปล่ียนวกิฤตใหเปนโอกาส เมือ่ปรากฏวา
เจดยีกลางน้ําซึง่โดยปกติจะจมอยูใตระดับน้ําในปปกติ 

แตในปนีน้ํา้แหงจนเจดยีโผลพนนํา้ขึน้มา จนประชาชน

พากันแหไปดู และกลายเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหม
เกดิข้ึน  อยางไรก็ดีจะเหน็ไดวาผลกระทบดานลบของ

ปญหาดังกลาวน้ันมากมายกวาดานบวกเล็กนอยท่ี

เกิดข้ึน โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงทรัพยการทางการ

ประมงท่ีจะไดรับผลกระทบในระยาวตอไป
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 3) ปญหาการกัดเซาะชายฝง

 พื้นที่ชายฝงทะเลของไทย มีความยาวท้ัง

สิ้น 2,800 กิโลเมตร ซึ่งมีแนวชายฝงยาวกวา 600 

กิโลเมตรที่กําลังเผชิญกับปญหากัดเซาะชายฝง คิด

เปนพืน้ทีส่ญูเสยีไปแลวประมาณ 113,000 ไร  ปญหา

การกัดเซาะชายฝงเกิดข้ึน ตั้งแตชายฝงอาวไทยดาน
ตะวันออกจนถึงฝงตะวันตก  ปญหาดังกลาวยอม

กระทบตอพื้นที่และบานเรือนที่อยูติดชายฝง รวมท้ัง

กระทบตอทรัพยากรแหลงทองเที่ยวอีกดวย

 สาเหตุของการเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝง 

มาจากสองสาเหตุหลักไดแก

 ก) กระบวนการตามธรรมชาติ ไดแก ลมมรสุม

และพายุ เปนเหตุใหเกิดคล่ืนขนาดใหญ 

 กระแสน้ําและสภาวการณการเกิดน้ําขึ้น-นํ้า

ลง ซึง่เปนปจจยัสําคัญทาํใหมีการนําพามวลทรายและ

ตะกอนดิน เคล่ือนตัวไปตามแนวชายฝง และลักษณะ

ทางกายภาพของชายฝงทะเล เปนสาเหตทุีท่าํใหไดรับ

ผลกระทบอยางรุนแรงเม่ือเกิดพายุ

 ข) การกระทําของมนุษย  ไดแก การพัฒนา

โครงสรางขนาดใหญในพื้นที่ชายฝงทะเล เชน การ

สรางทาเรือนํ้าลึก การสรางถนนเลียบฝง การถม

ทะเล การพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวทางทะเลและ

ชายฝง การสรางเขื่อน ฝายและอางเก็บน้ําบริเวณตน

นํา้ ทาํใหการไหลของกระแสน้ําชะลอตวัขาดตะกอนที่
จะมาแทนท่ีบริเวณชายฝง การบุกรุกทําลายพื้นที่ปา

ชายเลน การสูบนํ้าบาดาล ทําใหเกิดการทรุดตัวของ
แผนดิน การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ทําให
ระดับน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้น

1.3 ผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจ

 จากปญหาสภาพแวดลอมและการเส่ือมทราม

ลงของทรัพยากรธรรมชาติ ยอมสงผลกระทบอยาง
สําคัญตอประชาชนที่ตองพึ่งพิงระบบนิเวศนและ

ทรัพยากรธรรมชาติเหลาน้ัน ซึ่งสามารถแยกผลกระ

ทบเปนดานๆ ไดดังนี้
 1) ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนจาก

สารอันตราย

 ผลกระทบจากปญหามลพิษและสภาพ

แวดลอมท่ีเหน็ไดชดัก็คือ ปญหาผลกระทบตอสขุภาพ

ของประชาชน จากสถิติของทางการพบวา จํานวน

ผูปวยจากสารอันตรายท้ังในภาคเกษตรกรรมและ

อตุสาหกรรมมีแนวโนมท่ีลดลงจากประมาณ 8,707 คน 

ในชวงป 2542 เหลือ 5,029 คน ในป 2546  สาเหตุที่

การเจ็บปวยจากกากสารอันตรายลดลงน้ัน นาจะเกิด

จากการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทยและระบบ

สาธารณสุข และการใหความรูความเขาใจในสาร

อันตรายตางๆ ที่ดีขึ้นโดยท่ีผูปวยท่ีมีสาเหตุจากทาง

อุตสาหกรรมจะมีมากกวาทางเกษตรกรรม ในบางป

มากกวาพันคน 

 จากแนวโนมผูปวยท่ีลดลง จํานวนผูเสียชีวิต

จากสารอันตรายโดยรวมจึงมีแนวโนมท่ีลดลงตามไป

ดวย  อยางไรก็ดีสาเหตขุองการเสยีชวีติเกอืบท้ังหมด

เกิดจากสารอันตรายทางการเกษตร โดยเฉพาะยาฆา

แมลง ซึง่นาจะเปนจากทีเ่กษตรกรอาจไมทราบวิธกีาร

ใชที่ถูกตอง  หรือแมวาจะทราบอันตราย ก็อาจไมมี

ทางเลอืกมากนัก เพราะยงัจาํเปนจะตองใชสารเคมีดัง

กลาวตอไปเพื่อความอยูรอด 

 อยางไรก็ดีเราคงไมสามารถวางใจไดวาผลก

ระทบดานสุขอนามัยของประชาชนน้ันมีแนวโนมลดลง

เสยีทีเดยีว เพราะในขณะทีก่ารปวยไขจากสารพษิดจูะ

ลดลง แตเราก็พบวามีการกลับมาของโรคท่ีเกี่ยวของ

กับแมลงตางๆ เพิ่มข้ึน เกิดโรคอุบัติใหม เชน โรค

ซาร ไขหวดันก เปนตน ซึง่มีแนวโนมจะเปนผลมาจาก

สภาวะโลกรอนทีเ่พิม่ข้ึน ซึง่จะไดกลาวถงึในสวนถดัไป

2) ผลกระทบของสภาวะโลกรอน

 ผลกระทบจากสภาวะโลกรอนนั้นอาจแบงได

เปนสามดาน คือ ผลตอระบบนิเวศน ผลตอสุขภาพ 

และผลตอเศรษฐกิจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ก) ผลกระทบตอระบบนิเวศน

 สภาวะโลกรอนไดสงผลใหอุณหภูมิของนํ้า

ทะเลโดยเฉล่ียเพิ่มข้ึนโดยตลอด  นอกจากนี้ยังทําให

ความแตกตางของอุณหภูมิระหวางแผนดินและทะเล
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คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

เพิ่มสูงขึ้น ทําใหความรุนแรงของพายุ คล่ืนลมที่

รุนแรงข้ึน และพายุทีรุ่นแรงมีความถ่ีการเกิดท่ีเพิม่ข้ึน  

นอกจากนีค้ล่ืนลมท่ีเปล่ียนไปก็เปนสาเหตหุลักอันหนึง่

ทีท่าํใหมีการกัดเซาะของชายฝงมากข้ึน อณุหภมิูของ

นํ้าทะแลท่ีเพิ่มสูงเกินไปยังทําใหเกิดปญหาการฟอก

ขาวของแนวปะการัง เพราะสารายทะเลท่ีเปนแหลง

อาหารและสีสรรของปะการังตองตายลงจากอุณหภูมิ

ทีส่งูขึน้ ซึง่กระทบกับปลาและสัตวทะเลท่ีอาศยัอยูตาม

แนวปะการัง รวมท้ังระบบนิเวศนในทะเล   นอกจาก

นี้การท่ีความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดใน

อากาศเพิ่มข้ึน ยังอาจทําใหระดับความเปนกรดในน้ํา

ทะเลเพิ่มสูงขึ้นจนกระทบตอแนวประการังที่จะถูก

ละลายดวยกรดคารบอนิคที่ละลายในนํ้าทะเลเพิ่มข้ึน

ดวย

ความรุนแรงของพายุดังกลาว จะสงผลกระทบกับทาง

ภาคใตของประเทศไทยเปนสวนใหญ ทาํใหปริมาณน้ํา

ฝนทางภาคใตเพิ่มข้ึน แตในทางกลับกันสภาวะโลก

รอนจะสรางปญหาความแหงแลงในภาคเหนือและ

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ซึ่งในท่ีสุดจะสง

ผลกระทบตอระบบนิเวศนและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ เชน จะทําใหปาแลงเขตรอน มีแนวโนมวาจะ

ลุกเขาไปในปาชืน้ใกลเขตรอน นัน่คอืพืน้ทีป่าชืน้มีแนว

โนมลดลง และพ้ืนทีป่าแลงมีแนวโนมเพิม่ข้ึน ทัง้ยังสง

ผลตอสัตวนํ้าจืดท่ีอาจขาดแหลงนํ้าอาศัยและวางไข 
อันมีผลตอจํานวนประชากรสัตวนํ้าตามธรรมชาติใน

อนาคต

 สภาวะโลกรอน จะสรางปญหาความแหงแลง 

ฝนทิ้งชวง  ความแหงแลง ซึ่งจะยิ่งเรงใหประชาชน
พากันใชนํ้าใตดินมากข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งเม่ือระดับน้ําใตลด

ระดับลงมากกวาระดับวิกฤต ก็จะทําใหเกินการทรุด

ตวัลงของชัน้ดนิซึง่เคยมีนํา้ใตดินพยงุตวัไว  ทาํใหเกดิ

เปนหลุมยุบท่ีเปนอันตรายตอประชาชนและทรัพยสิน 

และยังทําใหชัน้ดินเหลาน้ันไมสามารถเก็บกักน้ําใตดิน

ไดอีกตอไป  ความแหงแลงของนํ้าในดินยังอาจสง

ผลเสียตอคุณภาพของดินในบางภาคโดยเฉพาะภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีชั้นเกลือใตดินและธาตุเหล็ก

อยูเปนจํานวนมาก  ทําใหระดับของเกลือและหล็กท่ี

ละลายอยูในดินมีความเขมขนขึ้น และแพรขึ้นสูดิน

ตอนบน เนื่องจากไมมีนํ้าผิวดินชะลางลงไป สงผลให

ผิวดินมีความเค็มเพิ่มข้ึน หรือที่มีธาตุเหล็กละลายอยู

มากก็แปรสภาพเปนหินศิลาแลง ซึ่งแกไขใหกลับคืน

เพื่อใชในการเกษตรเชนเดิมไดยากมาก

ข) ผลกระทบตอสุขภาพ

 สภาวะอากาศ ความแหงแลงและความช้ืน 

รวมท้ังอณุหภมิูทีผ่นัผวน ยอมสงผลกระทบตอสขุภาพ

ทั้งของประชาชน และสัตวตางๆ  ทําใหเกิดการอุบัติ

ของโรคใหมถีข่ึน้ เชน โรคไขหวดันก  รวมท้ังโรคท่ีมา

จากแมลงท่ีเจริญเติบโตไดดีภายใตสภาพอุณหภูมิที่

สูงขึ้น เชน มาลาเลีย ไขเลือดออก ที่แพรโดยมียุงเปน

พาหะนําโรค 

 นอกจากน้ีโรคระบาดท่ี สมัพนัธกับการบริโภค

อาหารและนํ้าด่ืมก็จะมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตามภัย

ธรรมชาติที่เพิ่มข้ึน เชน โรคท่ีมากับภาวะน้ําทวมจาก

ความผันผวนของดนิฟาอากาศ ทาํใหเกดิการปนเปอน

ของเชื้อโรคในแหลงนํ้า ไมวาจะเปน โรคบิด ทองรวง 

และ อหิวาหตกโรค เปนตน

ค) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

 ปญหาความผันผวนของภมิูอากาศ จะสงผลก

ระทบตอการใชพลงังานเพือ่ทาํความเย็นทีต่องเพิม่ข้ึน

ในประเทศเขตรอน และการทําความรอนในประเทศ

ที่หนาว การเปล่ียนแปลงดังกลาวยิ่งทําใหปญหาการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกย่ิงทวีความรุนแรงข้ึนไป

อกี จากอปุสงคการใชพลงังานเพือ่ผลติไฟฟาทีเ่พิม่ข้ึน 

รวมท้ังอาจเปนแรงกดดันที่ทําใหตองหันไปหาแหลง

พลังงานอื่น ที่ก็อาจจะสรางปญหาความเสี่ยงภัยของ

ประชาชนในอนาคตข้ึนอีก เชน  พลังงานนิวเคลียร

เพื่อผลิตกระแสไฟฟา เปนตน
 ความแหงแลงที่เกิดข้ึนยังทําให แหลงนํ้า

ธรรมชาติลดลง แมนํ้าตื้นเขิน เชน กรณีของแมนํ้าแม

โขง ลําตะคอง เปนตน เขือ่นตางๆ ไมสามารถสงนํา้ให

ไดตามปกติ สงผลใหผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะ

การผลิตขาวตกต่ํา  แหลงน้ําท่ีลดลงยังสงผลตอจํา
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นวนสัตวนํ้า และการประมงน้ําจืดอีกดวย ซึ่งยิ่งทําให

ปญหาความยากจนของเกษตรกรย่ิงทรุดลงไปอีก  

อากาศท่ีรอนขึ้นยังกระทบตอผลิตผลจากปศุสัตว 

ตัวอยางเชน ในปพ.ศ. 2553 นี้ พบวาไกไข มีผลผลิต

ลดลง เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงถึง 43 - 44 องศา

เซลเซยีส สงผลใหแมไกเกดิอาการเครียด กินอาหารได

นอย และออกไขไดปริมาณนอยลง ภาวะขาดแคลนน้ํา

ยงัทําใหผูเลีย้งไกมีตนทนุเพิม่ข้ึนจากการตองส่ังซือ้น้ํา  

สงผลใหผลผลิตไกไขลดลงจากประมาณ 28-30 ลาน

ฟองตอวนั เหลอืเพยีง 25-26 ลานฟองตอวนั  (ไทยรัฐ, 

27 มิถนุายน 25531) จนปจจบัุนราคาไขไกเพิม่ข้ึนเปน 

3-4 บาทตอฟองแลว

 ปญหาพายุและคล่ืนลมท่ีรุนแรงขึ้น ยอม

กระทบตอการประมงทางทะเล เพราะทําใหจับสัตว

นํา้ไดยากข้ึนและมีตนทนุสงูข้ึน  นอกจากน้ีปญหาการ

ฟอกขาวของปะการังจากอุณหภูมินํ้าทะเลท่ีสูงเกิน

ระดับวิกฤต ยอม สงผลตอระบบนิเวศนในทะเล ซึ่ง

นอกจากจะกระทบการประมงทางทะเล แลว ยังจะสง

ผลกระทบตอการทองเที่ยวอีกดวย

 ความแหงแลงและระดับน้ําในแมนํ้าสาย

สําคัญๆ ที่ลดลง นอกจากจะทําใหการคมนาคมทาง

นํา้ตดิขัด กระทบกับการขนสงสินคาท้ังในประเทศและ

ระหวางประเทศแลว  การแยงชิงทรัพยากรน้ําจากแมนํ้

าท่ีมีการใชรวมกัน เชน แมนํ้าแมโขง ยังอาจเปนตน

เหตุของความขัดแยงระหวางประเทศไดอีกดวย

 3)  กรณีศึกษาของผลกระทบดานสิ่ง
แวดลอมในประเทศไทย

 

ก) คดีส่ิงแวดลอมกรณีศึกษาหมูบานคลิต้ีลาง2

 คดีดังกลาวเกิดข้ึนบริเวณลําหวยคลิตี้ โดยผู

ไดรับความเสียหายเปนชาวบานในชุมชนกระเหร่ียง 
จึงทําใหมีการเรียกคดีนี้วา “คดีคลิตี้”  บานคลิตี้ลาง มี

อาณาเขตอยูในหมูที่ 3 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสด์ิ และหมู

ที่ 4 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  ประชากร

สวนใหญมีอาชีพทําไร อาศัยลําหวยคลิตี้ ทั้งด่ืมกิน 

ปรุงอาหาร อาบนํา้ ลางจาน ซกัผา และหาสัตวนํา้เปน

อาหาร

 ในป  2510 บริษัทตะก่ัวคอนเซ็นเทรท 

(ประเทศไทย) จํากัด เริ่มดําเนินกิจการทําเหมืองแร

ตะก่ัวคารบอเนต หรือแร cerrussite และไดทําให

เกิดปญหาการปนเปอนของสารตะกั่วในลําหวย

คลิตี้ เนื่องจากโรงแตงแรตะกั่วของเหมืองบอแรงาม 

(ในเครอื บริษทัตะกัว่ฯ) ไดตอทอนํา้เสยีจากบอกกัเกบ็

ตะกอนหางแร (Tailing pond) ลงสูลําหวยคลิตี้

 ระหวางป 2541-2542  ชาวบานในหมูบาน

คลิตีล้าง ซึง่อยูทายลําหวยหางจากโรงแตงแรประมาณ 

10 กิโลเมตร เริ่มลมปวยลง โดยมีอาการแตกตางกัน

ออกไป บางรายมีอาการแขนขาชา ไมสามารถทํางาน

ไดตามปกติ  ในรายทีต่ัง้ครรภตองแทงลกู หรอืทีค่ลอด

ออกมาแลวทารกก็ไมสมประกอบ บางคนน้ิวเกนิ บาง

คนน้ิวขาด ตาบอด ไตวาย  นอกจากน้ีสตัวเลีย้งท่ีชาว

บานเลี้ยงไว เชน วัว ควาย ก็ลมตายลง

 ผูทีถ่กูฟองรองมสีองฝายคอื บริษทัผูประกอบ

การในฐานะเปนผูกอมลพิษ และกรมควบคุมมลพิษใน

ฐานะเจาหนาที่ของรัฐที่ละเลยและลาชาในการปฏิบัติ

หนาท่ีกํากับดูแลส่ิงแวดลอม ซึ่งตอมาศาลจังหวัด

กาญจนบุรี ไดพิพากษาเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2549 

ใหบริษัทตะก่ัวคอนเซ็นเทรท ในฐานะผูกอมลพิษ

ชดใชคาเสียหายรวมเปนเงิน 4,260,000 บาท  สวน

ศาลปกครองไดพพิากษาเมือ่วนัที ่6 พฤษภาคม 2551 

ใหกรมควบคุมมลพิษ ตองจายสินไหม รวม 743,226 

บาท

 ลาสุด เมือ่วันที ่14 สงิหาคม 2551 ศาลอุทธรณ

ภาค 7 แผนกคดีสิ่งแวดลอม ไดพิพากษาใหบริษัท

ตะก่ัวฯ ชดใชคาเสียหายเปนเงินทั้งส้ิน 29,551,000 

บาท พรอมดอกเบ้ีย รอยละ 7.5 ตอป โดยท่ีตอง

จาย คาใชจายในการรักษาพยาบาลกอนฟอง คนละ 
112,000 บาท คาใชจายในการรักษาพยาบาลตอ

เนื่อง คนละ 240,000 บาท คากระบือที่ตายของโจทก
ที่ 1 เปนเงิน 99,000 บาท, โจทกที่ 2 เปนเงิน 9,000 

บาท,โจทกที่ 6 เปนเงิน 27,000 บาท  นอกจากนี้

ยังตองจายคาที่ตองเสียความสามารถและโอกาสใน
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คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การทํางานทั้งในปจจุบันและอนาคต คาเสื่อมสุขภาพ

อนามัยไดรับทุกขเวทนาทางดานจิตใจและสูญเสีย

อวัยวะ คุณภาพชีวิต โอกาสที่จะพัฒนาตนอยางมี

ศักด์ิศรีและความสามารถท่ีจะสืบตอชาติพันธุได และ

คาขาดประโยชนในการใชนํา้อปุโภคบริโภค  ขาดแหลง

อาหารขาดประโยชนในการใชทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอมจากหวยคลิตี ้กําหนดใหแกโจทกที ่1, ที ่3, 

ที่ 4 และท่ี 6 คนละ 3,000,000 บาท, โจทกที่ 2 และ

ที ่7 คนละ 3,500,000 บาท, โจทกที ่5 และท่ี 8 คนละ 

3,800,000 บาท

 คดีนี้นับเปนกรณีตัวอยางของคดีสิ่งแวดลอม

ที่ชาวบานซึ่งเปนผูถูกกระทํา มีโอกาสท่ีจะฟองรอง

บริษทัท่ีมีความพรอมกวาในทุกๆ ดาน และมีโอกาสท่ี

จะชนะคดี และไดรับการชดเชย แมวาจะตองใชระยะ

เวลาทีย่าวนานกวา 10 ป แลว  อยางไรก็ดีคดีดังกลาว

ยังอยูในชั้นศาลฎีกา ดังนั้นจึงยังไมแนวาในท่ีสุดชาว

บาน คลิตี้จะไดรับการชดเชยจริงในที่สุดหรือไม และ

มากนอยเพียงใด

 ปญหาท่ียังคางคาอยูนอกเหนือจากคดีความ

ที่ยังดําเนินตอไปก็คือ ยังไมมีผูใดตอบไดวาเมื่อใด

ชาวบานจึงจะสามารถใชลําหวยดังกลาวไดเหมือน

เดิม นอกจากการตรวจวัดโดยกรมควบคุมมลพิษหลัง

จากท่ีเปนขาวครึกโครมเม่ือ พ.ศ.2541  แลว ปจจุบัน

ก็ยังไมไดมีการประเมินอยางจริงจังวา ขณะนี้ปริมาณ

สารตะก่ัวในลําหวยมีอยูเทาใด  ลดลงหรือไมเมื่อเวลา

ผานไป มีวิธีการอ่ืนที่จะลดปริมาณสารตะก่ัวไดเร็ว

กวาการปลอยใหธรรมชาติจดัการตัวเองหรือไม  เครือ

ขายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนท่ีไดเขาไปสํารวจเม่ือ

เดอืนกมุภาพนัธ พ.ศ. 2552 ยงัพบวา “ปายซึง่ตดิโดย

สาํนกังานสาธารณสุขวา ‘งดกนิสตัวนํา้ชัว่คราว’ เมือ่

เกือบสิบปกอนยังคงติดอยูที่เดิม”3 ซึ่งสะทอนใหเห็น

ชัดเจนวาระบบปจจุบัน ยังตองไมไดมีการปดชองวาง
ทางนโยบายเก่ียวกับส่ิงแวดลอมอีกมาก ประชาชนยัง

มิไดรับการดูแล และยังตองใชชวีติตามยถากรรม ภาย

ใตสภาพแวดลอมท่ีรูแนวาเปนพิษอยูตอไป

ข) ปญหาส่ิงแวดลอมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ

 ประเทศไทยเร่ิมพัฒนาโครงการชายฝงทะเล

ภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) โดยบรรจุลงใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 5 (2525-2529) ซึ่ง

กําหนดใหเขตมาบตาพุดเปนพืน้ทีร่องรับอุตสาหกรรม

หนกั (ระยะท่ี 1 ระหวางป 2525-2537) สวนเขตแหลม

ฉบังเปนพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมเบา ซึ่งก็ไดมีการ

พัฒนาและเปนแหลงผลิตสินคาอุตสาหกรรมหลาย

ชนิดเชน  ปโตรเคมี เคมีภัณท เหล็กและโลหะ โรงก

ล่ันน้ํามัน และไดมีการรวมดําเนินกับเอกชนจนทําให

พื้นที่ขยายจาก 8,000 ไร เปน 20,000 ไร

 จากการขยายตัวอยางรวดเร็ว ไดกอใหเกิด

ปญหาดานสิ่งแวดลอมหลายคร้ัง เชน ในป พศ. 

2543-2546  เกิดปญหาเรื่องกล่ินรบกวน จากโรงงาน

ปโตรเคมี และโรงกล่ัน สืบเน่ืองจากพ้ืนที่ที่ตั้งของ

โรงงานอยูใกลกับชุมชน โดยขาดพ้ืนที่กันชน  ตอมา

ในป พ.ศ. 2548  เกิดปญหาเรื่องภัยแลง และภาวะ

ขาดแคลนน้ําในพื้นที่ สงผลใหเกิดการแยงใชนํ้า

ระหวางชุมชนกับภาคอุตสาหกรรม  และต้ังแตป พ.ศ. 

2550 จนถึงปจจุบัน ประชาชนในเขตดังกลาวรวมกับ

องคกรพัฒนาเอกชนไดเรียกรองใหมีการประกาศเขต

ควบคุมมลพิษ จากผลกระทบดานสิง่แวดลอมในพืน้ที ่

เนื่องจาก ปญหาสุขภาพอนามัย การปนเปอนในนํ้า 

ปญหาเรื่องสารประกอบอินทรียระเหยงาย4 ที่เปนพิษ

ตอทางเดินหายใจ เปนตน

 จากผลของการประกาศใช รัฐธรรมนูญ ป 

พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งได

กําหนดในมาตรา 67 วรรคสอง วา 

 “การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอให
เกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งตอคุณภาพ

สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะ

กระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบ
ตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนใน

ชมุชน และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเหน็ของ

ประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน รวมท้ังไดใหองคกร
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อิสระ ซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่ง

แวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่

จดัการศึกษาดานสิง่แวดลอมหรือทรพัยากรธรรมชาติ

หรอืดานสขุภาพ ใหความเหน็ประกอบกอนดําเนนิการ

ดังกลาว”

 ตอมาในสมัยรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท 

ไดเริม่จดัทําแผนปรบัปรุงสภาพแวดลอม รวมกับภาค

เอกชนและชุมชน มติที่สําคัญของคณะกรรมการส่ิง

แวดลอมแหงชาต ิ(สวล.) ในคราวประชุมคร้ังท่ี 1/2550 

(นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 11 มกราคม กําหนดใหมีการ

จัดทําแผนลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง ป 

2550-2554

 อยางไรก็ดีปญหาส่ิงแวดลอมยังคงดําเนินตอ

ไป  รัฐบาลเองโดยคําแนะนําของสํานักงานกฤษฎีกา 

ไดอนญุาตใหมีการกอสรางโรงงานในเขตนคิมดังกลาว

เพิ่มเติมอีก โดยมิไดมีการทําการประเมินผลกระทบ

ดานสขุอนามยั (เอชไอเอ) โดยอางวายงัไมมีกฎหมาย

และองคกรรับผิดชอบ  

 จนเม่ือวันที่ 29 กันยายน 2552 สมาคมตอ

ตานภาวะโลกรอน ไดรวมกับชาวบานที่อาศัยอยูนพื้

นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และพื้นที่ใกลเคียง

จํานวน 43 คน ยื่นฟองคณะกรรมการส่ิงแวดลอม

แหงชาติ พรอมหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 8 แหง ตอศาล

ปกครอง โดยขอใหไตสวนฉุกเฉินและมีคําส่ังคุมครอง
ชั่วคราว รวมท้ังขอใหมีการระงับโครงการ หรือ
กิจกรรมใดท่ีจะกอสรางในมาบตาพุด   ศาลปกครอง

สูงสุด จึงไดมีคําสั่งบรรเทาทุกขชั่วคราวใหระงับ 76 

โครงการ เพื่อคุมครองชุมชนมาบตาพุด

 รัฐบาลไดยื่นอุทธรณและศาลปกครองสูงสุด

มีคําส่ังเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2552 แกคําส่ังของศาล
ปกครองข้ันตน ใหระงับ 65 โครงการไวเปนการ

ชั่วคราว แตยกเวน 11 โครงการ ที่ไมนาจะกอใหเกิด

ผลกระทบ อยางรุนแรง เนื่องจากเปนโครงการท่ีมุง
ควบคุมหรือบําบัดมลพิษ

 เพื่อแกไขปญหาความชะงักงันทางเศรษฐกิจ

และผลเสียตอความเชื่อม่ันของนักลงทุนตางชาติ 

รัฐบาลนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ จึงไดมี คําส่ังสํานัก

นายกรัฐมนตรี ที่ 250/2552 (17 พ.ย.52)  แตงตั้ง

คณะกรรมการแกไขปญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 

วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่ง

เปนคณะกรรมการ 4 ฝาย ประกอบดวย ผูแทนภาค

ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และผูทรงคุณวุฒิ โดย

มีนายอานันท ปนยารชุน เปนประธาน 

 ตอมาในวันที ่29 ธนัวาคม 2552 คณะรัฐมนตรี

มีมติ เรื่องกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ 

และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลก

ระทบส่ิงแวดลอม (อีไอเอ) และรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบดานสุขภาพ (เอชไอเอ) ตามที่ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเสนอ โดยใหมีผล

ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม เปนตนไป

 คณะกรรมการ 4 ฝาย ไดมอบหมายให 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากลับไปยกรางการ

จัดต้ังองคกรอิสระ โดยออกเปนระเบียบสํานักนายก

รัฐมนตรี  ซึ่งคณะรัฐมนตรี ไดประกาศใช “ระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานการให

ความเห็นขององคกรอิสระในโครงการหรือกิจกรรมท่ี

อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง พ.ศ. 

2553” เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553 โดยมีสาระสําคัญ

คือ ดําเนินการใหเปนไปตาม รัฐธรรมนูญ มตรา 67 

วรรคสอง เปนการช่ัวคราวกอนมี พ.ร.บ. องคกร
อิสระ(ถาวร) ในอนาคต

 คณะรัฐมนตรี ตั้งคณะกรรมการประสานงาน

เพื่อแกไขปญหามาบตาพุด โดยใชกรรมการชุดเดิม

ทั้งคณะ (ยกเวนนายกอบศักด์ิ)  เพื่อใหความเห็นวา

จะมีโครงการใดท่ีผาน มตรา 67 วรรค 2 เมื่อวันที่ 

19 มกราคม 2553  ตอมาคณะกรรมการกลางประสา

นงานฯ ดังกลาวได พิจารณาคําสั่งศาลปกครองกลาง 

ที่ยกคํารอง 30 โครงการ (22 ม.ค.) โดยแบงพิจารณา

ปญหาเปน 3 ประเด็น คือ 1) โครงการท่ีไมตองทาํแผน 

EIA จํานวน 10 โครงการ ใหกลับไปขอใบรับรองจาก 
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สผ. แลวแจงตอศาลปกครองอีกคร้ัง 2) โครงการท่ีเขา

ขายขอใบอนุญาตกอน รัฐธรรมนูญ ป 2550 ประกาศ

ใช โดยจะขอผอนผันจากศาลอีกคร้ัง ซึ่งมีอยู 4-5 

โครงการ และ 3) โครงการจํานวนหนึ่งเทียบเคียงได

กับ 11 โครงการท่ีไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท่ีศาล

มีคําสั่งใหดําเนินการไดกอนหนาน้ี 

 นอกจากน้ีคณะอนุกรรมการรับฟงความ

เห็นของประชาชนเพ่ือปรับปรุงรายการโครงการ

หรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน

อยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม และ

ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่มีนายธงชัย พรรณ

สวัสด์ิ เปนประธานไดจัดใหมีการรับฟงความเห็นของ

ประชาชน จํานวน 6 คร้ัง

 ตอมาเม่ือ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 ศาล

ปกครองกลางไดมีคําส่ัง ผอนผันใหโครงการในนิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพดุ จาํนวน 9 โครงการ (7 บริษทั) 

ทีอ่ยูในระหวางการกอสราง เดนิหนาตอไปได เปนทีน่า

สงัเกตวุา ศาลอนุโลมใหเฉพาะการติดต้ังเคร่ืองจกัรให

แลวเสร็จ แตยังไมอนุญาตใหเดินเคร่ือง จนกวาจะมี
การวิเคราะห ผลกระทบทางส่ิงแวดลอม 

 ลาสุดเม่ือวันที่ 10 มีนาคม 2553 สํานัก

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(สผ.)  ไดพิจารณาให 4 กิจการในพ้ืนที่ลงทุนนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุดท่ีถูกคําส่ังศาลปกครองสูงสุด

ระงับกิจการช่ัวคราว ใหสามารถเดินหนาพัฒนา

โครงการตอไปได เนื่องจากโครงการดังกลาวเปนสวน

ขยายจึงไมจําเปนจะตองทํารายงานผลกระทบดานสิ่ง

แวดลอม (EIA) ใหม

 ปญหาความขัดแย งระหว างประชาชน

ที่ มีปญหาผลกระทบจากส่ิงแวดลอมกับโรงงาน

อุตสาหกรรม กรณีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

นี้ เปนกรณีตัวอยางท่ีชี้ใหเห็นวา ประเทศไทยน้ัน

มิไดขาดแคลนกฎหมายท่ีพยายามปกปองสิทธิของ

ประชาชนดานสิ่งแวดลอมเสียทีเดียว  แตปญหาใหญ

นั้นอยูที่การขาดการบังคับใชกฎหมายใหเปนไปตาม

เจนตนารมย  ที่ผานมาดูเหมือนวารัฐบาลและหนวย

งานของรฐัยงัปลอยปละละเลยเพราะใหนํา้หนกักับการ

พัฒนาการทางเศรษฐกิจมากกวาดานอื่นๆ  นอกจาก

นี้กลไกทางกฎหมายก็ยังคงใชมาตรการแบบกํากับ

และควบคุมเปนหลัก ซึ่งก็ขึ้นอยูกับการเอาใจใสของ

เจาหนาท่ีภาครัฐ  ที่อาจละเลยหรือไมกลาดําเนินการ

เพราะอาจขดักับทิศทางการพัฒนาการทางเศรษฐกจิที่

รัฐมุงเนน  การท่ีภาคประชาสังคมตองมีความเขมแข็ง 

จึงนับเปนประเด็นสําคัญตอการถวงดุลยอํานาจ และ

ทําใหกฎหมายส่ิงแวดลอมภายใตระบบเดิมสามารถ

ปกปองประชาชนไดมากข้ึน  แตก็ยังตองรอคอยผล

การฟองรองคดีที่อาจยืดยาวเปนสิบๆ ป เชนกับกรณี

คลิตี้ลางท่ีไดกลาวถึงแลว

 ดวยปญหาความไมมีประสิทธิภาพของระบบ

การกํากับและควบคุม ดูแลส่ิงแวดลอมขางตน จึง

มีความจําเปนที่ประเทศไทยควรท่ีจะมีมาตรการ

ทางกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพในการดูแลปญหา

สิ่งแวดลอมท่ีดีและรวดเร็วกวาน้ี  ซึ่งเปนที่มาของ
การปรับปรุงกฎหมายท่ีมีการนําเอาเครื่องมือทาง

เศรษฐศาสตรเขามาใชแกปญหา

1 ขอมูลออนไลน http://www.thairath.co.th/content/eco/92068 , 27 มิถุนายน 2553, เวลา 9:00 น.
2 ชัชชม อรรฆภิญญ (2552) คําพิพากษา ศาลอุธรณภาค 7  แผนกคดีสิ่งแวดลอม
3 เครือขายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน, ขอมูลออนไลน ที่ http://www.naksit.org/content/view.php?id=60, 27 มิถุนายน 2553.
4 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, ขอมูลออนไลน จาก http://www.ieat.go.th/ieat/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=154&Itemid=157&lang=th, 27 มิถุนายน 2553.
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2
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการปญหามลพิษและทรัพยากรธรรมชาติ
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ในการปองกันมิใหเกิดปญหามลพิษและการตักตวง

ทรัพยากรธรรมชาติไปใชเพื่อประโยชนสวนตนนั้น 

ภาครัฐไดมีการกําหนดมาตรการและมีเปาหมายใน

การปองกันและบรรเทาปญหาดังกลาวคอนขางชดัเจน 

ผานกระบวนการกําหนดนโยบายและมาตรการของ

หนวยงานท่ีเกีย่วของตางๆ โดยหนวยงานท่ีเกีย่วของ

กันสังกัดอยูในกระทรวงตางๆ และมีเปาหมายใน

การบริหารจัดการท่ีแตกตางกันอีกดวย5 อีกท้ังยัง
มีกฎหมายท่ีบังคับใชและเกี่ยวของกับการควบคุม

ปญหาส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ที่มากมาย6

 ภายใตกฎหมายและกฎระเบียบดังกลาวนั้น 

สวนใหญเปนมาตรการประเภทกํากับและควบคุม 
หรือ Command-and-Control และ มาตรการใหเงิน

อุดหนุน หรือ Subsidy ไดแก การกําหนดมาตรฐาน

การปลอยสารมลพษิ (emission standards) ออกจาก

โรงงานหรือแหลงกําเนิด จําแนกตามประเภทของ

กิจการ7 รวมท้ังมาตรฐานของระดับเสียงและสารมลพิษ

ในบริเวณตางๆ (ambient standards)8 และมาตรฐาน

การใชอุปกรณหรือเครื่องจักรในการกําจัดหรือบําบัด

สารมลพษิกอนปลอยออกจากโรงงานหรอืแหลงกาํเนดิ 

(technology standards) ตลอดจนมาตรการอุดหนุน

ดานอากรขาเขาสําหรับการนําเขาเคร่ืองจกัร อปุกรณ 

เครือ่งมือ เครือ่งใช และวัสดุทีจ่าํเปนสาํหรบัการจัดให

มีระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบ

กําจดัของเสยีอยางอืน่9 และการใหเงนิอดุหนนุสาํหรับ

การจัดต้ังกิจกรรมเก่ียวกับการบําบัดน้ําเสยีของชุมชน

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง

แวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เปนตน

 ภายใตกฎระเบียบเก่ียวกับมลพิษทางนํ้า

นั้น ในปจจุบันมีการดําเนินการจัดเก็บคาธรรมเนีย

มน้ําท้ิงในบางพ้ืนที่แลว โดยอาศัยกฎระเบียบของ
ระดับองคการปกครองสวนทองถิ่น (เชน เทศบัญญัติ 

เปนตน) ตวัอยางเชน การเกบ็คาธรรมเนยีมนํา้เสยีของ

เมอืงพทัยา ของอําเภอศรีราชา ของจงัหวัดเพชรบูรณ 

ที่ดําเนินการบําบัดนํ้าเสียโดยโครงการบําบัดนํ้าเสีย

ชุมชน (กรอบท่ี 1.1) 
 จากประสบการณในการบริหารจัดการปญหา

มลพิษและทรัพยากรธรรมชาติของหนวยงานใน

ประเทศไทย แมวาการใชมาตรการประเภทกํากับ
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และควบคุม จะประสบความสําเร็จในระดับหน่ึง แตก็

ไมสามารถชวยกระตุนหรือบรรเทาปญหามลพิษและ

ทรัพยากรธรรมชาติใหลดนอยถอยลงได แตกลับมี

ปรากฏการณของปญหาดังกลาวเกิดข้ึนเปนระยะๆ ซึง่

ในหลายกรณีก็เปนผลมาจากความสับเพราของโรงงาน

และของปจเจกชนที่อาศัยอยูในบริเวณนั้นและบริเวณ

ใกลเคียง 

 ปญหาท่ีเกิดข้ึนซํ้าซาก ทั้งท่ีเกิดข้ึนในพื้นที่

เดิมหรือพื้นที่ใหมนั้น อาจวิเคราะหไดวาเปนผลมา

จากการบังคับใชกฎระเบียบในการกํากับและควบคุม

ยังไมมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เนื่อง

ดวยขอจาํกัดดานงบประมาณ บุคลากร และการเติบโต

อยางรวดเร็วของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (จํานวน

โรงงานเพิ่มข้ึน ปริมาณการผลิตและการบริโภคเพิ่ม

ขึน้ เมอืงขยายตัวใหญขึน้ ฯลฯ) ประกอบกับมาตรการ

ประเภทกํากับและควบคุมยังไมมีประสิทธิภาพเพียง

พอ เมือ่เทยีบกับมาตรการดานเศรษฐศาสตร ทีใ่หแรง

จูงใจ (incentives) ที่จะลดการปลอยสารมลพิษและ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติไดดีกวามาตรการประเภท

กํากับและควบคุม นอกจากนี ้ในสวนบทลงโทษและคา

ปรับของกฎหมายตางๆท่ีมีในปจจบัุนก็ไมรุนแรงพอท่ี

จะทําใหผูกอความเสียหายดานส่ิงแวดลอมปฏิบัตติาม

กฎหมายได

 ดวยเหตุนี้ เมื่อปพ.ศ. 2550 สํานักงาน

เศรษฐกจิการคลัง กระทรวงการคลัง โดยความรวมมือ

และการสนับสนุนจากธนาคารพฒันาเอเชยี (ADB) ได

จัดทํารางพระราชบัญญัติเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร

เพื่อการจัดการส่ิงแวดลอม ขึ้นเพื่อเปนอีกทางเลือก

หนึ่งสําหรับหนวยงานภาครัฐในการกํากับดูแลและ

จัดการปญหาสิ่งแวดลอมของสังคมไทย

  รางพระราชบัญญัตินี้ มีวัตถุประสงคเพื่อให

เปนกฎหมายแมบทซึ่งหนวยงานตางๆ ที่มีพันธกิจ

ดานส่ิงแวดลอมสามารถนําเครือ่งมือทางเศรษฐศาสตร

ที่เหมาะสมมาใชในการจัดการส่ิงแวดลอมได โดย

ตองจัดทําเปนพระราชกฤษฎีกาตอไป เชน การจัด

เก็บภาษีมลพิษทางนํ้า แลการจัดเก็บภาษีมลพิษทาง

อากาศ เปนตน [กอบกุล รายะนาคร, 2552] ซึง่มีความ

ยืดหยุนมากกวาและสามารถกําหนดพื้นที่เฉพาะใน

การใชมาตรการดังกลาวได โดยอาจจะมอบอํานาจใน

การใชเครื่องมือฯไปยังหนวยงานในระดับทองถิ่นได 

และหากเปนเคร่ืองมือที่มีเงินได เชนภาษีมลพิษ เงิน

ไดนั้นยังสามารถนํากลับมาใชในการจัดการดานส่ิง

แวดลอม (revenue recycling) ไดอีกดวย [ม่ิงสรรพ 

ขาวสะอาด และ กอบกุล รายะนาคร, 2552]
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หรือตนทุนที่สรางผลกระทบเชิงลบตอสิ่งแวดลอม 

(negative externalities) ที่ผูกอมลพิษมักจะละเลย 

หรือไมคํานึงถึง ทั้งน้ี เงินไดจากภาษีหรือเครื่องมือฯ

ที่เสนอ จะจําเขา “กองทุนภาษีและคาธรรมเนียม

ส่ิงแวดลอม” เพื่อจัดสรรใหแกผูประกอบการท่ีเปน

มิตรกับธรรมชาติ หรือมีสวนชวยในการบําบัดตอไป10 

หนวยงานที่เกี่ยวของ คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กรมสรรพสามิต และกรมควบคุมมลพิษ11

 ตัวอยางของขอเสนอในการจัดเก็บภาษีมล

พิษทางนํ้า เชน การจัดเก็บจากคา BOD และปริมาณ

สารแขวงลอย (TSS) โดยระบุแหลงกําเนิดท่ีตองเสีย

ภาษีมลพิษดังกลาว เชน เยื่อกระดาษและกระดาษ 

นํ้าตาล ผลิตภัณฑจากปลา การกล่ันเหลา ผลิตภัณฑ

นม เคมี เหล็กและเหล็กชุบ ผลิตภัณฑจากยางพารา 

อาคารขนาดใหญ หางสรรพสินคา ภัตตาคารและราน

อาหาร เปนตน ทั้งนี้การจัดเก็บภาษีจะแบงออกเปน 

2 กรณี คือ การเก็บภาษีแบบอัตราคงท่ี (fi xed rate) 

กับโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก เพือ่ท่ีจะใหระบบ

ภาษีสามารถเล้ียงตัวเองได สวนการเก็บภาษีแบบ

อตัราแปรผัน (variable fee) กับโรงงานขนาดใหญนัน้

ก็เพือ่สรางแรงจูงใจตามเศรษฐศาสตร ยิง่ใชมากก็จาย
มาก (กรอบท่ี 1.2) เพือ่ใหเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม จาก

นั้น จะมีการนําเงินไดจากการจัดเก็บภาษีจากโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีตั้งในพื้นที่จะจัดสรรใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในอัตราท่ีเสนอไวคือ รอยละ 70 ที่เหลือ
นําเขาสูกองทุนฯ สวนเงินไดที่จัดเก็บภาษีจากอาคาร

และหางสรรพสนิคาจะจดัสรรใหกรมสรรพสามิตรอยละ 

3 (สวนทีเ่หลอืเขาสูกองทนุฯ ซึง่จะจดัสรรใหกระทรวง
อตุสาหกรรมรอยละ 25 เพือ่เปนคาใชจายในการตรวจ

สอบและควบคุมอาหารและโรงงาน) 

 ตัวอยางอีกกรณีหนึ่ง คือ การจัดเก็บคา
ธรรมเนียมผลิตภัณฑ ทั้งนี้ ความเดิมคือ กรมควบคุม

มลพิษไดดําเนินการศึกษาเกี่ยวกับการจัดเก็บคา

ธรรมเนียมผลิตภัณฑไวแลว และ ไดเคยราง “พระ

ราชบัญญัติสงเสริมการจัดการของเสียอันตรายจาก

 เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร (economic in-

struments) ภายใต พ.ร.บ. นี้ประกอบดวย ภาษีและ

ธรรมเนียมผลิตภัณฑ (product surcharge) การวาง

เงินประกันความเส่ียงและความหายดานส่ิงแวดลอม 

(performance bond) คาธรรมเนียมการอนุญาต

ปลอยมลพิษ (administrative fee) ภาษีการปลอย

มลพิษ (pollution tax) และ การซ้ือขายหรือโอนใบ

อนุญาตการปลอยมลพิษ (tradable permits) เปนตน 

เคร่ืองมือเหลานี้จะเปนกลไกสําคัญอันหนึ่งในการ

ทําใหราคา สินคาและบริการสะทอนตนทุนทางดาน

สิ่งแวดลอม ตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย(Polluter 

Pays Principle: PPP) อันจะมีผลทําใหผูผลิตและผู

บริโภคเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการผลิตและบริโภค 

โดยผูกอมลพิษจะตองมีภาระในการกําจัดมลพิษมาก

ขึ้น 

 ในทํานองเดยีวกัน เครือ่งมือทางเศรษฐศาสตร

ประเภทคาธรรมเนียมการใช (user charge) และ

ระบบมัดจําคืนเงิน (deposit-refund system) ซึ่ง

เปนหลัก PPP เชนกันที่สามารถนํามาใชกับการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติไดเชนกัน โดยกําหนดให

ผูใชทรัพยากรเปนผูรับผิดชอบในคาเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรซึง่เปนตนทนุตามธรรมชาตดิวย หลกั PPP 

จึงสามารถแปรเปนหลักผูใชเปนผูจาย (User Pays 

Principle: UPP)
 วัตถุประสงคของการใชเครื่องมือทางเศรษฐ-

ศาสตรในการควบคุมมลพิษและการใชทรัพยากร

ธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน คือ (ก) เพื่อ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูผลิตและผูบริโภคในการ

ลดการกอมลพิษ เชน เลือกใชผลิตภัณฑที่ไมกอให

เกิดความเสียหายตอส่ิงแวดลอม และ (ข) เพื่อสราง

แรงจูงใจใหลดการกอมลพิษ เชน การเก็บภาษี ทั้งน้ี

เจตนารมณของการใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร

นั้นมิใชเพื่อการกํากับควบคุมการปลอยมลพิษหรือ

การใชทรัพยากรธรรมชาติ แตเปนการสรางแรงจูงใจ

ทางเศรษฐศาสตร เพื่อใหตระหนักถึงตนทุนที่แทจริง 
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ผลิตภัณฑที่ใชแลว” ตอมาเม่ือมีราง “พ.ร.บ. เครื่อง

มือทางเศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการส่ิงแวดลอม” ซึ่ง

จัดเปนกฎหมายแมบทน้ัน กรมควบคุมมลพิษอาจจะ

ปรับรางพระราชบัญญัติการจัดการของเสียอันตราย

จากผลิตภัณฑที่ใชแลว ใหเปน “พระราชกฤษฎีกา

การจัดเก็บคาธรรมเนียมผลิตภัณฑ” ภายใตกฎหมาย

แมบทดังกลาว การจัดเก็บคาธรรมเนียมผลิตภัณฑนี้ 

จะเปนเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรในการสงเสริมการ

คัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส (Waste from Electronics 

and Electric Equipment: WEEE) ผานระบบรับซื้อ

คืนซากผลติภณัฑ ทีมี่องคกรปกครองสวนทองถิน่เปน

ผูรับผิดชอบ เพือ่นาํซากผลิตภณัฑเหลานัน้ไปรีไซเคลิ

บําบัด และกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการตอไป
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 ผู ที่ ได รับผลกระทบจากเค ร่ือง มือทาง

เศรษฐศาสตรก็คือผูประกอบการทุกประเภทท่ีสราง

มลพิษท้ังอากาศเสีย และน้ําเสีย นอกจากจะตองเสีย

ภาษีตาม พ.ร.บ.แลวยังตองเสียคาเคร่ืองติดต้ังเพื่อ

วัดระดับสารมลพิษใหเปนไปตามเกณฑที่กฎหมาย

กําหนดดวย สวนผูที่ไดรับผลประโยชนนั้นจะอยูใน

กลุมท่ีมีการติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณอยูแลว หรือ

อาจจะเปนโรงงานท่ีชวยเหลือสิ่งแวดลอมท่ีไดรับ

เงินอุดหนุนชวยเหลือกอนหนาที่จะมีการประกาศใช

กฎหมายน้ี 

 สาํหรับผูบริโภคหรือประชาชนท่ัวไปน้ันไมแน

วาจะไดผลประโยชนหรือผลกระทบมากนอยเพียงใด 

เนื่องจากวา ประชาชนจะเผชิญกับสภาพสิ่งแวดลอม

หรือคุณภาพส่ิงแวดลอมดีขึ้น เพราะระดับมลพิษ

นอยลง แตแนนอนวาหากผูประกอบการมีอํานาจตอ

รองเหนือกวาผูบริโภค สุดทายภาระทางดานตนทุน

สิ่งแวดลอมท่ีผูประกอบการเผชิญอาจจะผลักมาใหผู

บริโภคในบางสวน โดยผานระบบกลไกราคา หรือการ

ที่ราคาสินคาอาจจะสูงขึ้น โดยเฉพาะในชวงของการ

ปรับตัว แตในระยะยาวแลว ผูบริโภคอาจจะตระหนัก

ถงึความสําคัญและคุณประโยชนของมาตรการดังกลาว

ได ถาหากการจัดการของหนวยงานในการจัดเก็บ

ภาษีอยางจริงจัง และมีการนําเงินจากกองทุนฯ มาใช

ประโยชนใหภาคประชาชน (โดยเฉพาะในทองถิน่ทีไ่ด

รับผลกระทบ) ไดเห็นอยางชัดเจนและโปรงใส
 อยางไรก็ดี ในอดีต การออกกฎหมายเพ่ือ

ควบคุมปญหามลพิษและการจัดการทรัพยากร

ธรรมชาติ มิไดมีการประชาสัมพันธอยางกวางขวาง 

หรือ การทําความเขาใจ ไปยังผูประกอบการและ

ประชาชนท่ัวไป เพราะ ประชาชนจะตองมีความเขาใจ
ในเบ้ืองตนวา กฎหมายหรือมาตรการดังกลาวนัน้ เปน

ไปเพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการตัดสิน

ใจผลิตของผูประกอบการ ในการดําเนินการลดการ
ปลอยมลพิษหรือการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติ

อยางเหมาะสม อีกท้ัง รายรับจากภาษีมลพิษ ยัง

อาจจะนํามาพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอม (และในท่ีสุด 

คุณภาพชีวิตของประชาชน) หากประชาชนรับทราบ

ถงึกฎหมายหรือมาตรการดังกลาวเชนนี ้ประชาชนจะ

สามารถเปนผูตรวจสอบและชวยภาครัฐในการกํากับ

ดูแลผูประกอบการอีกดวย 

 และในทํานองเดียวกัน ภาครัฐก็จะตอง

ทําความเขาใจใหภาคประชาชนรับทราบดวยวา 

มาตรการดังกลาว จะสงผลกระทบตอประชาชนใน

ฐานะผูบริโภคอยางไรบาง เชน ราคาสินคาอาจจะสูง

ขึน้ เนือ่งจากผูประกอบการมีตนทนุทีส่งูขึน้ แตสภาพ

แวดลอมจะดีขึน้ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจะ

ยัง่ยืน เปนตน ในขณะเดียวกัน ภาครัฐตองสรางระบบ

การกระจายความเปนธรรมดวย เนื่องจากกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ยังมีลักษณะแบบทวิ

ลักษณ (dual economy) นั่นคือ มีกลุมผูประกอบ

การรายใหญกับกลุมรายเล็ก มีกลุมผูมีรายไดสูงกับ

กลุมผูมีรายไดนอย มีกลุมอุตสาหกรรมขนาดใหญกับ

กลุมอุตสาหกรรมขนาดยอม ฯลฯ ซึ่งจะตองมีระบบ

จัดสรรความรับผิดชอบ ตามความสามารถของกลุม

ผลประโยชนเหลานี้ 

 ในท่ีสุดแลว ผูที่อาจจะไดรับประโยชนจาก

มาตรการทางเศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการดาน

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่จะเกิดข้ึนใน

อนาคตนั้น ก็คือ ประชาชนในพ้ืนที่ และการประหยัด
งบประมาณ (ทั้งของราชการและของประชาชน) ใน

การจัดการแกปญหา หรือ บรรเทาปญหาสิ่งแวดลอม

และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสามารถนํางบประมาณ

ที่ประหยัดไดนี้ ไปใชประโยชนในมิติอื่นๆตอไป 

อยางไรก็ดี ภาครัฐจะตองมีมาตรการรองรับและชวย
เหลือในการบรรเทาภาระคาใชจายดานสิ่งแวดลอม 

(ภาษีมลพิษ หรือ รายจายในการกําจัด/บําบัดมลพิษ) 

สาํหรับผูประกอบการรายเล็กและประชาชนท่ีมีรายได

นอย อยางรอบดานและไมกอใหเกดิความซ้ําซอนทาง

นโยบาย



32
Symposium no.33 :: 

การสํารวจและประเมินสถานะความรูดานนโยบาย

5กรมปาไม (สงเสริมการทําไม การปลูกปาและปองกันการบุกรุกพ้ืนที่ปา) กรมอุทยานฯ (อนุรักษทรัพยากรในพ้ืนที่อนุรักษ) กรม
ทรัพยากรนํ้า (จัดสรรทรัพยากรน้ําไปยังแหลงอุตสาหกรรมและเมือง) กรมทรัพยากรธรณี (จัดการและใหสัมปทานการขุดทรัพยากรแร
มาใชประโยชน) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (อนรัุกษและการใชประโยชนทรัพยากรในพ้ืนทีอ่นรัุกษ) กรมควบคุมมลพิษ (กําหนด
มาตรฐานการปลอยสารมลพษิ) กรมสงเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอม (พฒันาคณุภาพสิง่แวดลอมใหดีขึน้) สงักัดกระทวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ควบคุมกาปลอยสารมลพิษจากโรงงาน และควบคุมการใชวัสดุอันตราย) สังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม กรมชลประทาน (จัดสรรน้ําใหสอดคลองกับความตองการท่ีมีหลากหลายประเภท) กรมสงเสริมการเกษตร (สงเสริมการ
ใชปุยเคมีและปุยอินทรีย รวมท้ังเทคนิคการผลิตรูปแบบตางๆ) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ กระทรวงสาธารณสุข (กํากับ
คุณภาพอาหารและสถานประกอบการ)
6 เชน พ.ร.บ.โรงงาน 2535 พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 2535 พ.ร.บ. สงวนและคุมครองสัตวปา 2535พ.ร.บ. 
สาธารณสุข.2535 พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ร.บ. ปาไม พ.ร.บ. 2487 ปาสงวนแหงชาติ 2507 พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ 2504 พ.ร.บ. การ
ชลประทานหลวง 2485 พ.ร.บ. การประมง 2490 เปนตน
7 ตัวอยางเชน กําหนดใหคลังเชื้อเพลิงเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะควบคุมการปลอยทิ้งไอนํ้ามันเบนซินออกบรรยากาศ และ กําหนด
มาตรฐานไอน้ํามันเบนซินจากคลังนํา้มันเชือ้เพลงิท่ีปลอยท้ิงออกสูบรรยากาศในขณะท่ีมีการรับหรือจายน้ํามันเชือ้เพลิงโดยรถขนสงนํา้

มันเชื้อเพลงิในเวลา 1 ชั่วโมง จะตองมีคาเฉลี่ยไมเกิน 17 มิลลิกรัมตอลิตร
8 ตวัอยางเชน  กําหนดมาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกนิ 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยท่ัวไป เพือ่เปนเกณฑทัว่ไป โดยคาเฉลีย่ในเวลา 

24 ชัว่โมง จะตองไมเกนิ 0.05 มิลลิกรัม/ลบ.ม. และคาเฉลีย่ในเวลา 1 ป จะตองไมเกนิ 0.025 มิลลิกรัม/ลบ.ม. ในบรรยากาศท่ัวไปสูงจาก

พื้นอยางนอย 1.5 เมตร แตไมเกิน 6 เมตร และ กําหนดมาตรฐานระดับเสียงของเรือกลท่ีใชในนานนํ้าไทย ขณะท่ีเดินเคร่ืองยนตอยูกับ

ที่โดยไมรวมเสียงแตรสัญญารณ ตองไมเกิน 100 เดซิเบลเอ เปนตน
9 ภายใตพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต และพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
10 กองทุนภาษีและคาธรรมเนียมส่ิงแวดลอม มีวัตถุประสงค (ก) อุดหนุนหรือใหกูยืมแกโครงการควบคุมหรือลดการปลอยมลพิษ (ข) 

อุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวของกับการจัดการมลพิษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (ค) เปนเงินชวย

เหลอืหรือใหกูยมืแกกิจการนาํของเสยีกลับมาใชซํา้ และ (ง) อดุหนนุกจิกรรมหรือโครงการท่ีเกีย่วของกบัการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ
11 ทัง้นีมี้การเสนอใหมีการจดัตัง้ “คณะกรรมการกํากับนโยบายการใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรเพือ่การจดัการส่ิงแวดลอม” ทีมี่รัฐมนตรี

วาการกระทรวงการคลังเปนประธาน เพือ่ประสานงานการใชเครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรในภาพรวม ทัง้ในระดับประเทศและระดับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น
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คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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3
การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
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คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติศาสตรการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ในประเทศไทย เริ่มตนตั้งแตป 2518 และตอมา

ในป 2524 ไดมีการออกประกาศกระทรวงกําหนด

ประเภทและขนาดของโครงการท่ีตองจัดทํารายงาน

การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (ซึ่งกําหนดไว 

10 ประเภท) และเม่ือป 2535 ภายใตพระราชบัญญัติ

สงเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดลอมแหงชาติ ได

กําหนดแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลก

ระทบส่ิงแวดลอม อยางละเอียดมากข้ึน แมวาตอมาใน

ป 2552 ไดมีการออกประกาศกระทรวงฯ เรือ่งกําหนด

หลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางใน

การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม

สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบ

ตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม

ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ราชกิจกานุเบกษา 
เลม 126 ตอนพิเศษ 188ง 29 ธันวาคม) กําหนด

ประเภทและขนาดของโครงการท่ีตองจัดทํารายงาน

การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมรวม 34 ประเภท

โครงการ (ดูภาคผนวก) 

 การจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบตอส่ิง

แวดลอมดังกลาว ประกอบดวย 4 ดาน คือ สิง่แวดลอม

ทางกายภาพ สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ คุณคาการ

ใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต 

ซึ่งครอบคลุมประเด็นสาธารณสุขและอาชีวอนามัย

ดวย [สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม, 2552:6] แตแนวทางการวิเคราะห

ผลกระทบส่ิงแวดลอมในอดีตที่ผานมาน้ัน มักเนน

เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม รวม

ทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ สําหรับประเด็น

เรื่องผลกระทบทางสุขภาพน้ัน เพิ่งจะเร่ิมเห็นความ

สาํคัญของประเด็นดานสขุภาพ และการมีสวนรวมของ

ประชาชนในพ้ืนที ่อยางเปนทางการเม่ือป 2550 ภาย

ใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 

6712 ซึง่เปนผลพวงมาจากประสบการณของประชาชน

ที่ไดรับความเดือดรอนอันเนื่องมาจากกิจกรรมของ

โครงการขนาดใหญหลายแหงทีต่ัง้ในจงัหวดัตางๆ เชน 

ลําปาง ระยอง เปนตน 

 ในการวิเคราะหและประเมินผลกระทบตอสิ่ง

แวดลอมและสุขภาพของโครงการตางๆน้ัน มีขัน้ตอนที่

ครอบคลุมทุกดาน เชน การศึกษาสภาพแวดลอมกอน
ตัง้โครงการ การวเิคราะหผลกระทบท่ีคาดวาจะเกดิข้ึน

เมื่อมีการตั้งโครงการ (ทั้งทางตรงและทางออม) การ

ประเมินถงึการฟนฟทูรัพยากรและคุณภาพสิง่แวดลอม

ภายหลังการต้ังโครงการ (ระยะส้ันและระยะยาว) การ

เสนอทางเลือกในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม 

หากการต้ังโครงการกอใหเกิดปญหารุนแรงตอส่ิง
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แวดลอมและสุขภาพ การกําหนดมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ (รวมท้ัง

การชดเชย) และการติดตามตรวจสอบผลกระทบดาน

สิง่แวดลอม (รวมถงึสุขภาพ) เม่ือมีการตัง้โครงการแลว

 ยิ่งกวานั้น ในกระบวนการวิเคราะหและ

ประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ ได

ผนวกกระบวนการรับฟงความเห็นจากชุมชนและผู

มีสวนไดสวนเสียจากการตั้งโครงการ และการมีสวน

รวมของชุมชนในการทบทวนรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ อยางไรก็ดี “การ

มีสวนรวมของประชาชน” (public participation) ใน

ปจจุบันนั้น ยังไมสามารถครอบคลุมการมีสวนรวม

ในทุกกิจกรรมและยังมีขั้นตอนที่ยังไมสอดคลองกับ

ปรัชญาของการมีสวนรวมท่ีแทจริง13 

 ประเด็นที่นาพิจารณาตอไปจากนี้ และจะ

ตองมีการเตรียมการเพ่ือรับมือกับปญหาที่อาจจะเกิด

ขึ้นในอนาคต อยางนอย 4 ประเด็น คือ

 ประเด็นที่หนึ่ง โครงการท่ีตองจัดทํารา

ยงานฯ เปน โครงการหรือกิจกรรมขนาดใหญ ทัง้ท่ีเปน

โครงการของรัฐ (เชน ถนน เขื่อน ระบบชลประทาน) 

และ โรงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ (ซึ่งปกติตองมี

ลักษณะกิจการขนาดใหญอยูแลว เชน เหล็ก ซีเมนต 

ปโครเคมี กล่ันนํ้ามัน)  และโครงการเอกชนขนาด

ใหญ (เชน โรงแรม 80 หองขึน้ไป หรอืมีพืน้ทีม่ากกวา 
10,000 ตร.ม. ขึ้นไป หรือครอบครองพ้ืนที่ 100 ไรขึ้น

ไป) แตโครงการขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งมีอยู
จํานวนมากมาย และกระจุกตัวอยูตามพ้ืนที่ตางๆ ยัง

ไมตองเขาขายท่ีจะตองทํารายงานดังกลาว แมวาจะมี

ขอเสนอใหทุกโครงการ (ทั้งขนาดใหญและเล็ก) ใหมี

การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม

เบื้องตน (Initial Environment Evaluation: IEE) มา
ตัง้แตชวงทศวรรษ 2540 แลวกต็าม [ปาริชาต ิศวิรกัษ, 

2544: 147]14 

 ประเด็นที่สอง รายงานการวิเคราะหผลกระ
ทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพ เปนการวิเคราะหผลกระ
ทบแบบรายโครงการ (project base) ที่มิไดนําผลก

ระทบของโครงการท่ีเกิดข้ึนกอนหนามาพิจารณารวม 

หรือมิไดนําผลกระทบของโครงการท่ีคาดวาจะเกิด

ขึ้นในอนาคต (อันใกล) มาพิจารณารวม ดังน้ัน การ

วเิคราะหผลกระทบฯ จงึขาดคุณสมบัตขิอง “การคํานงึ

ถึงการสะสมมลพิษ” และ “การรวมรับผิดชอบตอผลก

ระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ” ในพื้นที่นั้นๆ 

 ประเด็นทีส่าม เนือ่งดวยการวิเคราะหผลกระ

ทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพของโครงการตางๆนั้น ไม

ควรยุติที่ระดับโครงการ (project base) เทานั้น หาก

ตองมีการวิเคราะหเชิงบูรณาการ (integrated analy-

sis) หรือการวิเคราะหเชิงพื้นที่ (area base) ดวย 
(รวมท้ังการวิเคราะหขอมูลเชิงสังคมและเชิงระบบ

นิเวศ) 

 สาํหรับการวิเคราะหเชงิพืน้ทีห่รือบูรณาการน้ี 

ตองเปนหนาท่ีของภาครัฐ ที่มอบหมายใหหนวยงาน

หรือองคกรกลาง ดําเนนิการจัดทํารายงานและประเมิน

ผลกระทบอยางตอเนื่องและเปนระยะ (ตามชวงเวลา

ทีเ่หมาะสม) ไมควรมอบหมายใหบริษทัท่ีปรึกษาท่ีจดั

ทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมหรือ

เจาของโครงการ ทัง้นี ้การวิเคราะหเชงิพืน้ทีห่รอืบรูณ

าการน้ีควรจะตองมีการจัดการแบบธรรมาภิบาล (good 

governance) และยึดหลักการพัฒนาอยางย่ังยืน (sus-

tainable development) เปนที่ตั้ง 

 เหตผุลของการวิเคราะหเชงิบูรณาการหรือเชงิ

พื้นที่นี้ อยางนอย 2 ประการ คือ 
 ประการแรก ตองการนาํผลการวเิคราะหผลก
ระทบดานสิง่แวดลอมและสุขภาพของทกุโครงการ มา
สังเคราะหและระบุผลกระทบโดยรวมท่ีจะเกิดข้ึนใน

ชุมชนหรือพื้นที่นั้น ทั้งนี้ดวยเหตุผลทางวิทยาศาสตร

ที่วา สภาพแวดลอมมีความสามารถในการรองรับสาร
มลพิษหรือกากของเสียท่ีจํากัด (carrying capacity) 

และมีความสามารถในการกําจัดสารมลพิษในนํ้าและ

ในอากาศจํากัดดวยเชนกัน (assimilative capacity) 

ในทํานองเดียวกันกับสุขภาพของประชาชน (รวมท้ัง

สัตวและพืช) ตางมีระดับ Thresholds ที่จะตอบสนอง
ตอมลพิษที่สะสมในรางกาย นอกจากนี้ ในหลายกรณี 
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ความสัมพันธระหวางปริมาณสารมลพิษที่ปลอยออก

มาจากโรงงานกับการตอบสนองตอสารมลพิษของ

สขุภาพประชาชน มิไดมีลักษณะเปนเชงิเสนตรงเสมอ

ไป (non-linear dose-response relationship) และยัง

มีแนวโนมท่ีจะมีลักษณะเปนเชงิกาวหนา (exponential 

relationship) เม่ือมีการเพิ่มปริมาณสารมลพิษเพียง

เล็กนอย ผลกระทบดานสุขภาพจะรุนแรงหรือแสดง

อาการขัน้วกิฤต (เพราะมกีารสะสมในรางการมาระดับ

หนึ่งแลว)

 ประการที่สอง ตองการใชเปนขอมูลเพื่อ

ประกอบการออกแบบนโยบายการพัฒนาเมืองและ

พื้นที่หรือชุมชนที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและ

ทรัพยากร ภายในพ้ืนที ่ตลอดจนการวางแผนปงเมือง 

หรือ ดานการอพยพยายถิ่นของประชาชน และ การ

จดัการดานสาธารณสุข และการปองกนัและการบริหาร

ความเส่ียงดานสิง่แวดลอมท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน และการ

ปองกันและการบริหารความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่

คาดวาจะเกิดข้ึน ยิ่งกวาน้ัน การวิเคราะหขอมูลเชิง

องครวมหรือการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมและ

สุขภาพเชิงบูรณาการ จะตองมีการจัดทําการมีสวน

รวมของหนวยงานตางๆ (ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ

ภาคประชาชน) ทั้งในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง 

(ทั้งนี้ใหยึดหลักของระบบสังคมและระบบนิเวศ)

 ประเด็นที่สาม กระบวนการรับฟงความเห็น
ของประชาชน และการตรวจทานหรือทบทวนรายงาน

การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 

โดยประชาชนน้ัน มีความกังวลอยูที่วา ประชาชน

จะมีความเขาใจรายงานดังกลาวมากนอยเพียงใด 

ประชาชนเขาใจผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ

ในภาพรวม (ของพื้นที่หรือชุมชน) อยางรอบดาน

หรือไม กลาวคือ มีการตระหนักถึง ผลประโยชนของ

โครงการท่ีชมุชนจะไดรับ กับ ผลกระทบเชิงลบท่ีชมุชน

จะไดรับ หรือไม และมีองคกรทางวิชาการ ที่เปนผูให

คําแนะนําแกชมุชนมากเพียงตอแกความตองการหรือ

ยัง กลาวอีกนัยหน่ึง แตละชุมชนตองมีกรอบแนวคิด

แบบบูรณาการเชนกัน และจะดําเนินการอยางไร 

ใหประเด็นผลประโยชนสวนรวมของชุมชน (หรือ

ประเทศ) อยูเหนือ ประเด็นผลประโยชนสวนตัว (ของ

ธุรกิจ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย) 

 ประเด็นที่ส่ี ภาครัฐเขามามีบทบาทใน “การ

ถวงดุลความเจริญหรือการสรางความสมดุลการ

พัฒนา” ของพื้นที่นั้นๆอยางไร หรือภาครัฐ “มีระบบ

เยยีวยา” หรอื “ตรวจสอบการชดเชย” อยางไร เพือ่ให

ประชาชนมีความม่ันใจถงึ “ความเสีย่งดานสิง่แวดลอม

และสุขภาพ” ที่ตนกําลังจะเผชิญในอนาคต เพื่อแลก

กับ “ความเจริญของชุมชน” หรือ “ความม่ังมีของ

ประเทศ” เปนตน ทัง้นีต้องอาศัยหลักการพัฒนาสังคม

อยางย่ังยืน (sustainable development) ของชุมชน 

เปนหลักในการพิจารณาดําเนินการของภาครัฐ

12มาตรา 67 กําหนดใหการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพภาพส่ิง

แวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพ

ประชาชนในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียกอน
13การมีสวนรวมของประชาชน มักจะเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในข้ันตอนที่มีการจัดทําโครงการและประเมินผลกระทบ

ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ แลว และเรียกกระบวนการท่ีเปดโอกาสดังกลาววา “ประชาสัมพันธ” และ “ประชาพิจารณ” ซึ่งในความเปน
จรงินัน้ กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ควรจะตองเร่ิมตนต้ังแตมีการดําริทีจ่ะทําโครงการ หรือชวงริเริม่โครงการ จนกระท่ังมีสวน
รวมในกาดําเนนิโครงการ และ ตรวจสบิผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพเม่ือโครงการไดดําเนนิการไประยะหนึง่แลว (และควรจะตดิตาม
ตลอดอยางตอเนื่อง) [ปาริชาติ ศิวะรักษ (2544)  และ คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม, 2544)]
14 ยิง่กวานัน้ การกําหนดประเภทของโครงการทีต่องจดัทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ทีค่อนขางชดัเจนดงักลาวนัน้ อาจ
จะเปดโอกาสใหเจาของโครงการหลีกเลี่ยงการจัดทํารายงานฯ โดยการจัดทําโครงการท่ีมีขนาดเล็กลงเล็กนอย เมื่อโครงการใดๆไมตอง

จัดทํารายงานฯ กระบวนการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่หรือผูที่มีสวนไดสวนเสีย ก็จะถูกละเลย 
ตลอดจนการะบวนการมีสวนรวมตางๆ ดวย
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4
บทสรุป
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บทความน้ีไดทาํการสรุปสถานะการณของปญหาดาน

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่ประเทศไทย

กําลังเผชิญอยูในปจจุบันในดานตางๆ ทั้งปญหาส่ิง

แวดลอมท่ีเกิดจากมลพิษทางน้ํา ทางอากาศ จาก

ขยะมูลฝอย และกากของเสียอันตรายตางๆ รวมท้ัง

ปญหาจากดานของทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปญหา

การลดนอยถอยลงของทรัพยากรปาไม ความขาดแค

ลนทรัพยากรน้ํา ที่ผลสืบเนื่องท้ังจากสภาวะโลกรอน 
และการใชทรัพยากรน้ําของไทยท่ีเกนิกําลังท่ีธรรมชาติ

จะรองรับไหว

 ปญหาดังกลาวไดสงผลกระทบตอประชาชน

ผานทางการเสื่อมถอยของระบบนิเวศน ทั้งบนบก

และในทะเล ทางปญหาดานสุขภาพ และปญหาทาง

เศรษฐกจิตางๆ ซึง่บทความน้ีไดยกรณีศกึษาสองเรือ่ง

คือ กรณีผลกระทบของการทําเหมอืงตะกัว่ทีห่วยคลิตี้

และกรณีของการไมปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตราท่ี 

67 วรรค 2 ของนคิมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ และช้ีให
เห็นวาดวยระบบกฎหมายแบบส่ังการและควบคุมท่ี

ประเทศไทยใชอยูในปจจบัุนนัน้ ยงัคงมีชองโหวทีท่าํให
ประชาชนตองประสบกับปญหาส่ิงแวดลอม จากความ

ไมรับผิดชอบของเอกชน และจากความหยอนยานของ

การกํากับดูแลของเจาหนาท่ีรัฐ หรือการมุงประโยชน

จากการพัฒนาเศรษฐกิจแตถายเดียว จนละเลยการ

เอาใจใสดานสิ่งแวดลอมของรัฐบาล คดีความท่ีเกิด

ขึ้นนั้น แมดูเหมือนวาประชาชนจะมีโอกาสจะชนะคดี 

แตก็กินเวลาและทรัพยากรอยางมากมาย ในระหวาง

ที่รอคําพิพากษา (ซึ่งก็ไมแนวาจะชนะคดีในท่ีสุดหรือ

ไม)  ประชาชนทีไ่ดรับผลกระทบก็ยงัคงตองทนอยูกับ

สภาพแวดลอมท่ีเปนพิษตอไป โดยยังไมมีหนวยงาน

ของรัฐเขาไปดูแลเยียวยาเทาท่ีควร

 ดังนั้นทิศทางของการจัดการกับปญหาจึง

ควรท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง โดยปจจุบันไดมีความ

พยายามในการผานรางกฎหมายท่ีมีการใชมาตรการ

ทางเศรษฐศาสตร เชนมาตรการภาษีสิ่งแวดลอม 
มาตรการคาบําบัดมลพิษ  เปนตน ซึ่งมาตรการเหลา

นี้มีประสิทธิภาพในการจัดการกับปญหาดังกลาว

มากกวา ระบบส่ังการและควบคุม เพราะไมตองรอ
ใหมีการตรวจจับ ฟองรอง และรอคําตัดสินวาผูปลด

ปลอยมลพิษมีความผิดหรือไมอีกตอไป แตเปนการ
มองปญหามลพิษจาก หลักการผูปลอยมลพิษตอง



40
Symposium no.33 :: 

การสํารวจและประเมินสถานะความรูดานนโยบาย

จาย (Polluter Pay Principle) นั่นคือ ผูปลดปลอย

มลพิษตองมีความรับผิดชอบตอมลพิษทันที ไมใชรอ

จนกระท่ังปลดปลอยมลพิษเกินกวามาตรฐานแลวจึง

อาจถูกฟองรอง และอาจตองรับผิดชอบถาศาลเห็นวา

เปนผูปลอยมลพิษเกินมาตรฐานจริง

 การปรับทิศทางนโยบายดังกลาว นับเปน

ทิศทางท่ีเหมาะสม อยางไรก็ดี ประชาชนก็ยังคงตอง

ประสบกับปญหาความเส่ียงจากปญหามลพิษ และการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ซึ่งมี

ความจําเปนทีจ่ะตองมีแนวทาง ในการรับมือกับปญหา

ความเส่ียงดังกลาว ซึ่งบทความ “แนวคิดการบริหาร

ความเส่ียงดานส่ิงแวดลอมกับนัยตอประเทศไทย” 

ของ นิรมล สุธรรมกิจ และประชา คุณธรรมดี ซึ่งเปน

หนึง่ในบทความของรายงานสัมมนาประจําปของคณะ

เศรษฐศาสตร จะไดเสนอแนวคิดทางทฤษฎีเพื่อตอบ

คําถามในสวนนี้  

 สําหรับประเด็นปญหาท่ีเก่ียวของกับสภาวะ

โลกรอน ซึง่นานาประเทศกาํลงัอยูในระหวางการเจรจา

พหภุาค ีดานอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยเรือ่งการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก็เปนอีกประเด็นหนึ่ง

ที่สําคัญตอประเทศไทย ในฐานะท่ีเปนประเทศภาคี

หนึง่ของอนุสญัญาดังกลาว และไทยจะตองตดิตามผล 

ของการเจรจาน้ัน โดยเฉพาะในประเด็นขอสรุปของ

เจรจาที่อาจทําใหประเทศไทย ตองมีขอผูกพันในการ

ลดกาซเรือนกระจกในอนาคตดวย ซึ่งบทความ “นัย

ของขอตกลงพหุภาคีดานส่ิงแวดลอมท่ีมีตอเศรษฐกิจ

และส่ิงแวดลอมไทย” ของ ชโลทร แกนสันติสุขมงคล 

จะไดทําการติดตามและคาดคะเนผลท่ีจะเกิดข้ึนกับ

เศรษฐกิจประเทศไทย พรอมท่ังเสนอทางเลือกตางๆ 

ในการท่ีจะทําใหสามารถบรรลุเปาหมายการลดกาซ

เรือนกระจกน้ัน

 บทความสุดทาย โดยดิเรก ปทมสิริวัฒน 

เรื่อง “ความขัดแยงของโครงการท่ีมีผลกระทบตอสิ่ง

แวดลอมและแนวทางการแกปญหา” จะพยายามตอบ

คําถามในรายละเอียดในสวนทีเ่กีย่วกับโครงการของรัฐ 

ที่สรางปญหาผลกระทบส่ิงแวดลอม รวมท้ังเสนอแนะ

ทางออก 
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กอบกุล  รายะนาคร  (2552) “ เครื่องมือทางเศรษฐ -
 ศาสตร เพื่ อการ จัดการ ส่ิงแวดลอม ”  Po l i cy
 Br ief ตุลาคม  2552 ภายใตแผนสรางเสริม
 การเรียนรูกับสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อการ
 พัฒนานโยบายสาธารณะท่ีดี.
คนึงนิจ ศรีบังเอี่ยม (2544) “กฎหมายและนโยบายใน
 เ รื่ อ ง ธ ร รม าภิ บ า ลแล ะก า ร มี ส ว น ร ว มขอ ง

 ประชาชนต อกระบวนการด านสิ่ ง แวดล อม

 ของประ เทศไทย :  ช วง เป ล่ียนผ าน ท่ีวกวน 
 สับสน และคลุมเครือ” ในเอกสารเผยแพรหลัง
 การสัมมนา เรื่อง ธรรมาภิบาล การมีสวน
 รวมของประชาชนและกระบวนการทาง
 ดานสิ่ งแวดลอม  สนับสนุน โดย สํ านั ก งาน
 กอง ทุนสนับส นุนการ วิจั ย  (สกว )  สถา บัน
 คีนันแห ง เอเชีย  สถาบันนโยบายสังคมและ
 เศรษฐกิจ Canadian Internat ional Deve-
 lopment Agency (CIDA) Southeast Asia
 Fund for Institutional and Legal Develop
 ment (SEAFILD) United States-Asia En
 vironmental Partnership Program (US_

 AEP) Resources for the Future (REF) และ 
 สถาบันธรรมรัฐเพื่ อการพัฒนาสั งคมและ ส่ิง

 แวดลอม  (GSEI )  เมื่ อวันที่18-19 มีนาคม 
 2 5 4 3  ณ  ศู น ย ป ร ะ ชุ ม แ ห ล ง ช า ติ สิ ริ กิ ติ์ .

 กรุงเทพฯ: สายธาร.
ชัชชม อรรฆภิญญ (2552) คําพิพากษา ศาลอุธรณ

 ภาค 7  แผนกคดีสิ่งแวดลอม.

ปาริชาติ ศิวะรักษ (2544) “การทบทวนกระบวนการ
 ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมในประเทศไทย”

 ใน เอกสาร เผยแพร ห ลั งการ สัมมนา  เ รื่ อ ง 
 ธรรมาภิบาล การมีสวนรวมของประชาชน
 และกร ะบวนการทา งด าน ส่ิ ง แวดล อม 
 สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

เอกสารอางอิง

 วิจัย (สกว) สถาบันคีนันแหงเอเชีย สถาบัน
 นโยบายสังคมและเศรษฐกิจ Canadian Inter-
 nat iona l  Deve lopment  Agency (CIDA) 
 Southeast Asia Fund for Institutional and 
 Legal  Development (SEAFILD) Uni ted 
 States-Asia Environmental Partnership 
 Program (US_AEP) Resources for the Fu-
 tu re (REF) และ  สถาบันธรรมรัฐเพื่ อการ
 พัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม (GSEI) เมื่อวัน
 ที่18-19 มีนาคม 2543 ณ ศูนยประชุมแหลง
 ชาติสิริกิติ์. กรุงเทพฯ: สายธาร.
ม่ิงสรรพ ขาวสะอาด และ กอบกุล รายะนาคร (2552)
 “เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการส่ิง
 แวดลอม” เอกสารวิชาการชุดความรูนโยบาย
 สาธารณะ  สนับสนุนโดย  สํานักงานกองทุน
 สนั บ ส นุ นก า ร ส ร า ง เ ส ริ ม สุ ขภ าพ  (สสส . ) 
 ภายใต  แผนงานสร า ง เสริ มการ เ รี ยนรู กั บ
 สถาบันอุดมศึกษาไทยเพ่ือการพัฒนานโยบาย

 สาธารณะท่ีดี (นสธ . หรือ TUHPP) สถาบัน

 ศึ ก ษ า น โ ย บ า ย ส า ธ า รณ ะ  มห า วิ ท ย า ลั ย

 เชียงใหม และ เครือขายสถาบันทางปญญา . 
 ตุลาคม.
ม่ิงสรรพ ขาวสะอาด (2552) “จุดเปล่ียนสิ่งแวดลอม
 ไทย: การวิเคราะหชองวางนโยบาย” เอกสาร
 วิชาการชุดวิ เคราะหชองว างนโยบาย  สนับ
 สนุ น โดย  สํ านั ก ง านกอง ทุนสนั บส นุนการ

 สรางเสริมสุขภาพ (สสส . ) ภายใต แผนงาน

 สร าง เสริมการ เ รียน รู กับสถาบันอุดมศึกษา

 ไทย เพื่ อ ก า ร พัฒนาน โยบายสาธ า รณะ ท่ี ดี

  (นสธ . หรือ TUHPP) สถาบันศึกษานโยบาย
 สาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม. ตุลาคม.
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

 สิ่ งแวดลอม  (2552)  แนวทางการประเมิน
 ผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห



42
Symposium no.33 :: 

การสํารวจและประเมินสถานะความรูดานนโยบาย

 ผลกระทบส่ิงแวดลอม .  กระทรวงทรัพยากร
 ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. ธันวาคม.

ส่ืออิเล็กทรอนิกส
 http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.
aspx?NewsID=9510000036766
 http://locals.in.th/index.php?action=printpage;top
ic=4718.0

 http://www.meegigg.com/เมอืงพทัยาถกปญหาเกบ็
คาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย

 http://dds.bangkok.go.th/News_dds/information/
Sum_charge.htm
 http://dds.bangkok.go.th/wqm/Thai/home.html
 http://www.naksit.org/content/view.php?id=60
 http://www.ieat.go.th/ieat/index.php?option=com_
content&view=article&id=154&Itemid=157&lang=th.
 http://www.thairath.co.th/content/eco/92068
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โดย

รศ. ดร. นิรมล สุธรรมกิจ 
ดร. ประชา คุณธรรมดี

คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ในปจจุบัน ปญหามลพิษดานส่ิงแวดลอม ทั้งมลพิษ

ทางนํ้า ทางอากาศ และ มลพิษจากขยะกากของเสีย

อนัตราย มีแนวโนมความรุนแรงมากข้ึน สาเหตสุาํคัญ

ประการหน่ึง คือ การบังคับใชกฎหมายในการควบคุม

มลพิษยงัไมเขมงวดเทาท่ีควร (อาจเปนผลมาจากการ

ขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณ และความหยอน

ยานของเจาหนาที่) รวมท้ังบทลงโทษที่คอนขางเบา 

ทําใหการแกไขปญหามลพิษ และการควบคุมมลพิษ

เปนไปอยางไมมีประสิทธิผล สาเหตุอีกประการหน่ึง 
คือ ความหยอนยานในการจัดการดานความเส่ียงของ

ผูกอมลพิษ-ผูควบคุม-และผูไดรับผลกระทบ ตัวอยาง
เชน ผูกอมลพิษอาจลงทุนบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลง
แหลงนํ้า แตอาจไมคํานึงถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดจาก

ความสะเพราของผูกอสรางบอบาํบัดหรือทอนํา้ทิง้ จน

อาจทาํใหเกดิการร่ัวไหลแทรกซึมของนํา้เสยีในดินและ

แหลงนํ้าได นอกจากน้ี ถึงแมวาโรงงานตางๆ (โดย

เฉพาะโรงงานขนาดใหญ) จะมีการประเมินผลกระทบ
ตอสิง่แวดลอมแลวกต็าม และการต้ังโรงงานขนาดใหญ

ในบริเวณใกลเคียงกัน หรือการกระจุกตัวของโรงงาน

ตางๆ นั้น ก็มิไดหมายความวา ความเส่ียงดานสิ่ง
แวดลอมจะมนีอย เนือ่งจาก การบริหารความเสีย่งดาน

สิง่แวดลอมของภาครัฐยังไมเขมงวดเทาท่ีควร เปนตน

การจัดการดานความเส่ียง โดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับ

ปญหาสาธารณะ และเก่ียวของกับประชาชนในพื้นที่

และนอกพ้ืนที่ (ที่เปนแหลงกําเนิดของปญหา) นั้น 

เปนเรื่องที่ตองไดรับการใสใจอยางจริงจัง เนื่องจาก

ขอมูลในอดีตที่ผานมาน้ัน ประเทศไทยประสบปญหา

อยางรุนแรง โดยมีสาเหตุมาจากการรูเทาไมถึงการณ

ของประชาชนและของกลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของ (รวมท้ัง

ภาครัฐ) และอีกสาเหตหุนึง่อาจกลาวไดวาเกดิจากการ

บริหารจัดการความเส่ียงท่ีไมมีความรัดกุมและไมเปน

ระบบ หรือไมเปนรูปธรรมเพียงพอที่ประชาชนหรือ

องคกรทองถิ่นจะเขาใจไดงาย

 ตัวอยางของปญหาที่เกิดข้ึน ไดแก กรณี

ปญหามลพิษทางอากาศในอําเภอแมเมาะ เมือ่ป 2535 

(กรอบท่ี 1) ปญหามลพิษทางนํ้าในลําหวยคลิตี้ เมื่อป 
2541-2 (กรอบท่ี 2) การกัดเซาะชายฝงทะเลของไทย

ในปจจบัุน (กรอบท่ี 3) เปนตน ปญหาเหลานีน้อกจาก

ตองมกีารประเมินความเสีย่ง (risk assessment) แลว 
ยังตองมีการบริหารจัดการความเส่ียง (risk manage-

ment) อกีดวย การประเมินความเสีย่งเพยีงอยางเดยีว

นัน้ ไมเพยีงพอทีจ่ะทําใหปญหาหมดไป แตกลับทําให

บทนํา
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ปญหาเกดิข้ึนมาจนอาจจะยากแกการเยียวยา ตวัอยาง

เชน ปญหาคุณภาพนํ้าในแมนํ้าสําคัญของภาคกลาง 

ปญหาความเส่ียงอันเนื่องมาจากการขาดแคลน

ทรัพยากรนํ้าเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม ปญหา

มลพษิตางๆในเขตพืน้ทีพ่ฒันาชายฝงทะเลตะวนัออก 

 คําถามท่ีสาํคัญสาํหรบัประเทศไทย คือ แนวคิด

เรื่องการบริหารความเส่ียงดานสิ่งแวดลอม (envi-

ronmental risk management) นั้น ไดนํามาใชอยาง

จรงิจงัและเปนระบบมากนอยแคไหน และแนวคิดเรือ่ง
นี้จะมีนัยยะเชิงนโยบายสําหรับประเทศไทยอยางไร

บาง และภาครัฐและภาคประชาชนจะสามารถบริหาร

ความเส่ียงดานส่ิงแวดลอมไดอยางไร เพือ่ใหเกดิความ
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และ ปญหาความเส่ียงจากการใชทรัพยากรอยางไม

เหมาะสม เชน การใชพลาสตกิเปนภาชนะ การใชสาร

เคมีในการเพาะปลูก และ การกําจัดซากของเสียและ

วัสดุเหลือใชอยางไมถูกวิธี เปนตน

เสี่ยงตอชีวิตและส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด และเพื่อใหการ

ใชทรัพยากรในประเทศมคีวามย่ังยนืบนพืน้ฐานความ

เสี่ยงตํ่าท่ีสุด

 เอกสารฉบบันีจ้งึมีวตัถปุระสงค 2 ประการ คือ 

(ก) เพื่อศึกษา แนวคิดการบริหารความเส่ียงดานสิ่ง

แวดลอม และ (ข) เพือ่แสนอแนวทางการบริหารความ

เสี่ยง สําหรับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
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โดยวัตถุประสงคทั้งสองประการน้ีมีเปาหมายเพ่ือ

เตรียมการรองรับและปองกันปญหาสิ่งแวดลอมและ

การขาดแคลนทรัพยากรในอนาคต อีกท้ัง ยังเปนการ

เคร่ืองมือเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืนอีกดวย 

กลาวคือ การบริหารความเสีย่งดานสิง่แวดลอมจะชวย

ใหเกิดความเส่ียงหายตอระบบนิเวศ สิ่งแวดลอม และ

คุณภาพชวีติของประชาชน นอยทีส่ดุ เพือ่ใหอนชุนรุน

หลงัไดใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม

ที่ยังคงเหลืออยูใหมีระยะเวลายาวนานย่ิงขึ้น1

 รายงานฉบับน้ีแบงเนือ้หาออกเปน 4 สวน คือ 

สวนที่หนึ่ง เปนการนําเสนอเหตุผลและความจําเปน

ในการบริหารความเส่ียงดานส่ิงแวดลอม สวนท่ีสอง 

เปนการสํารวจแนวคิดเร่ืองการบริหารความเส่ียงดาน

สิ่งแวดลอม สวนท่ีสาม เปนการนําเสนอกรณีศึกษา

การบริหารความเส่ียงในประเทศไทย สําหรับสวนท่ี

สี่ เปนการนําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการ

บริหารความเส่ียงดานสิ่งแวดลอมในประเทศไทย

1การพัฒนาอยางย่ังยืน จะใชตัวชี้วัดท่ีมีลักษณะเปน “long-time horizon” มากกวาการบริหารความเส่ียง นอกจากน้ี การพัฒนาอยาง

ยัง่ยนื ยงัใชหลกัการบริหารแบบ “ปองกนัไวลวงหนา” (precautionary decision) และเปนการดําเนนิการท่ีมีพนัธะเชงินโยบาย (positive 
normative mission) ในขณะที ่การบริหารความเสีย่ง เปนการใชตวัชีว้ดัท่ีเนนระยะสัน้กวา และเปนการจดัการท่ีคํานงึถงึ ตนทนุ-ประโยชน 
ของการดําเนินมาตรการเพ่ือคุมครองส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยพยายามจะหลีกเล่ียงมิใหเกิดความเสียหายตอสังคม ถึง

กระน้ัน การบริหารความเส่ียงก็สามารถเปนเครือ่งมือในการเตรียมการและการดําเนนิมาตรการเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืนได ความสัมพนัธ

ระหวางการบริหารความเสีย่งและการพฒันาอยางยัง่ยนื ผานตวัชีว้ดัตางๆนัน้ กรุณาอานเพิม่เตมิไดใน  Gray and Wiedemann (1999)
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คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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1
ทําไมจึงตองบริหารความเส่ียง
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คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ความเส่ียง (risk) คือ “โอกาสหรือความเปนไปไดที่

สถานการณเลวรายจะเกิดข้ึน” ดวยเหตุนี้ความเส่ียง

จึงประกอบดวย 2 สวน คือ "โอกาส" (chance) ที่

เหตุการณเลวรายจะเกิดข้ึน และ "ผลท่ีตามมา" (con-

sequence) ของเหตุการณเลวรายนั้น ตัวอยางของ

เหตุการณเลวรายท่ีเกิดข้ึน ไดแก นํ้ามันรั่วกระจายใน

ทะเล (oil spills) อบัุตเิหตโุรงงานนวิเคลยีรระเบิด และ

สารนิวเคลียรร่ัวไหลท่ีเมือง Chernobyl (รัสเซีย) และ 
Bhopal (อินเดีย) สารมลพิษซึมบนผิวดินและซึมลง

ใตดิน การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และ
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก ประชาชนโดย

ทั่วไปมีโอกาสท่ีจะเสี่ยงตออันตรายจากเหตุการณเลว

รายเหลานี้ ถึงแมวาประชาชนแตละคนอาจจะเผชิญ

กับความเส่ียงในระดับท่ีไมเทากันก็ตาม

 ความเส่ียงแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ความ
เส่ียงแบบสมัครใจ (voluntary risk) และความ
เส่ียงแบบไมสมัครใจ (involuntary risk) ความ
เสี่ยงแบบสมัครใจ หมายถึง “ความเส่ียงท่ีบุคคลน้ัน

ตระหนักและทราบถึงโอกาสที่จะเกิดเหตุการณเลว

รายและผลท่ีตามมาของกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงซึ่ง

ตนเลือกกระทํา” ตัวอยางกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงและ

บุคคลสมัครใจท่ีจะเสี่ยง เชน การขับรถบนทองถนน 

การเดินทางโดยเครื่องบิน การสูบบุหรี่ การอาศัยอยู

ในบริเวณใกลสนามบินหรือโรงงาน เปนตน กิจกรรม

เหลานี้มีความเส่ียงตอสุขภาพและชีวิต แตปจเจกชน

มีสิทธิ์และเปนผูตัดสินใจท่ีจะยอมรับความเส่ียงเหลา

นั้นเปนอยางดี และพรอมท่ีจะรับผิดชอบตอผลเสียท่ี

จะเกดิข้ึนตามมาอยางสมัครใจ สาํหรบัความเส่ียงแบบ

ไมสมัครใจ หมายถึง “ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนโดยบุคคลท่ี

เกี่ยวของนั้นไมสามารถควบคุมความเส่ียงนั้นได และ

เปนความเสี่ยงที่เกิดข้ึนนอกเหนือการคาดหมายของ

ผูที่เกี่ยวของ และประชาชน รวมถึงรัฐบาล” ตัวอยาง
ของเหตุการณที่เกิดจากความเส่ียงแบบไมสมัครใจ 

ไดแกความเสียหายท่ีเกิดจาก วาตภัย อุทกภัย และ

แผนดินไหว ทีมิ่ไดเกดิข้ึนเปนประจํา และท่ีไมสามารถ

คาดการณหรือทราบลวงหนาไดวา ปรากฏการณ

ธรรมชาติเหลานี้จะเกิดข้ึนเมื่อใด และมีความรุนแรง
แคไหน นอกจากน้ี ปญหามลพิษทางอากาศและปญหา

สารพิษปนเปอนที่เกิดจากแหลงขยะก็กอใหเกิดความ

เสี่ยงแบบไมสมัครใจสําหรับประชาชนโดยท่ัวไป ไม
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วาปจเจกชนนัน้จะเปนผูกอมลพิษเอง หรือจะเปนผูรับ

เคราะหจากปญหาสิ่งแวดลอมเหลาน้ี

 ความเส่ียงแบบไมสมัครใจ แตกตางจาก ความ

เสี่ยงแบบสมัครใจ อยูอยางนอย 2 ประการ คือ ความ

เสี่ยงแบบไมสมัครใจน้ัน (ก) ปจเจกชนผูรับเคราะห

มีความสามารถในการตอบสนองตอความเส่ียงอยาง

จํากัด กลาวคือ การเตรียมตัวเพื่อรองรับเหตุการณ

ภัยธรรมชาติและปญหาส่ิงแวดลอมมีไมเต็มท่ีหรือ

ไมสมบูรณ เนื่องจากการขาดขอมูลดานความเสี่ยงที่

สมบูรณและลวงหนาเพียงพอน่ันเอง และ (ข) แมวา

ปจเจกชนผูรับเคราะหจะทราบขอมูลดานความเส่ียง

ลวงหนา และมีการเตรียมพรอมสําหรับอพยพผูคน

ออกจากพื้นที่เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณภัยธรรมชาติ 

นั่นคือ การลดความเส่ียงลงไดบาง แตปจเจกชนนั้น

ไมสามารถลดความเส่ียงของภัยพิบัติและปญหาส่ิง

แวดลอมนัน้ลงไดจนเทากับศูนย (risk = 0) ทัง้นีเ้พราะ 

ภัยพิบัติและปญหาสิ่งแวดลอมดังกลาวจัดเปน “ผล

พวงที่มีตอบุคคลภายนอก หรือ Externalities” ที่เกิด

จากการกระทําของบคุคลอ่ืน (หรอืธรรมชาต)ิ มิใชจาก

การกระทําของตนเอง 

 ดวยเหตุนี้เอง รัฐบาลจึงตองเขามาแทรกแซง 

และจัดการกับความเส่ียงแบบไมสมัครใจนี้ดวย

มาตรการตางๆ เชน การบังคับใหใสหมวกกันน็อก

และคาดเข็มขัดนิรภัยในขณะเดินทางดวยยานพาหนะ 

การหามผลิตหรือการหามนําเขาสินคาอันตราย การ
กําหนดพื้นที่สําหรับท่ีพักอาศัย (หามตั้งโรงงาน

อุตสาหกรรม) การกําหนดมาตรการควบคุมความ

ปลอดภัยของโรงงาน การควบคุมระบบกําจัดของเสีย

อันตราย เปนตน

 สําหรับความเส่ียงดานส่ิงแวดลอม (envi-
ronmental risk) หมายถึง “ความเปนไปไดที่ความ

เสยีหายจะเกิดข้ึนอนัเนือ่งมาจากการแพรกระจายของ 

อนัตรายดานส่ิงแวดลอม (environmental hazard) ไป
ยังประชาชน และสภาพแวดลอมอื่นๆ” อันตรายดาน

สิ่งแวดลอมเปนแหลงกําเนิดหรือกอใหเกิดความเสีย

หาย (damage) แตความเสียหายน้ีจะมากหรือนอย

ประการใดข้ึนอยูกับ “การแพรกระจาย (exposure)” 

ของอันตรายดังกลาว หากเหตุการณอันตรายแพร

กระจายไปในระยะทางไกล หรือแพรกระจายไปยัง

หมูประชาชนจํานวนมาก ความเสียหายยอมเกิดข้ึน

ไดมาก ดังนั้น ความเส่ียงดานสิ่งแวดลอมจึงไมเพียง

แตขึ้นอยูกับความเปนไปได (chance) ที่เหตุการณ

อันตรายจะเกิดข้ึน และความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน (po-

tential risk) เทานั้น หากยังข้ึนอยูกับระดับการแพร

กระจาย (exposure) ของเหตุการณอันตรายไปยัง

ประชาชนหรือผูรับเคราะหอีกดวย

 ดังนั้น “ความเส่ียงดานสิ่งแวดลอม” จึงจัด

เปน “ความเส่ียงแบบไมสมัครใจ” ทีป่ระชาชนหางไกล

อาจจะไดรับผลกระทบมากเทากับประชาชนท่ีอยูใกล

แหลงกําเนิดเหตุการณอันตรายจากมลพิษที่เกิดจาก

การผลิตและการบริโภค หรืออันตรายจากภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ ตลอดจน ความเส่ียงจากการบริหาร

จัดการดานการนําทรัพยากรธรรมชาติ (ถานหิน แร 

และกาซธรรมชาติ) มาใช ดวยเหตุนี้ จึงจําเปนตองมี

การประเมินความเส่ียงจากกิจกรรมของมนุษยและจาก

ธรรมชาติ2 นอกจากน้ีแลว ประชาชนในพ้ืนทีแ่ละนอก

พื้นที่ กับ นักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญ ตางมี “การรับ

รู” (perception) เกี่ยวกับ ความเส่ียงดานสิ่งแวดลอม 

“ไมเทากัน” อีกดวย3 ดวยเหตุปจจัยดังกลาวขางตน

นี้ การจะเผยแพรขอมูลความเส่ียง และ การเขามามี
สวนรวมในการจัดการความเส่ียงดานสิง่แวดลอมตางๆ

นัน้ จงึกลายเปนกระบวนการท่ีสาํคัญเปนอยางยิง่4 แต

กระบวนการเหลานี ้ตองไดรับการบังคบัใชโดยรัฐหรือ
การแทรกแซงของรัฐ

 ดังนั้น ภาครัฐจึงมีบทบาทสําคัญในการ

เขามาบริหารจัดการความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม 

(environmental risk management) ดวยกลไก

ตางๆ เพื่อนําไปสูการจัดทํามาตรการปองกันและ
บรรเทาปญหาทีอ่าจจะเกดิข้ึนในอนาคต ในการบริหาร

ความเส่ียงดานสิ่งแวดลอมนั้น จะตองมีเปาหมายเพื่อ
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ใหสังคมไดรับผลกระทบนอยท่ีสุด (โอกาสท่ีจะไมมี

ความเส่ียงนั้นนอยมาก หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง Risk ≠ 

0) โดยท่ีประชาชนจะตองไดรับขอมูลอยางเพียงพอ

เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกเผชิญกับความ

เสีย่งดานส่ิงแวดลอม และหาหนทางในการปองกันเพือ่

ใหเหตกุารณอนัตรายเกิดข้ึนนอยหรือไดรับผลกระทบ

นอยท่ีสุด

 กระบวนการบริหารความเสีย่งดานสิง่แวดลอม 

ที่เกิดข้ึนในปจจุบันนี้ นับวาไดรับอิทธิพลมาจาก

แนวคิดในสหรัฐอเมริกา เม่ือป ค.ศ. 1983 สภาการ

วิจัยแหงชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใตการ

แนะนําของสภาสูงของสหรัฐอเมริกา ไดออกเอกสาร

ทีเ่กีย่วของกับการประเมินความเส่ียงชือ่วา “Risk As-

sessment in the Federal Government: Managing 

the Process” เอกสารดังกลาวมีจุดมุงหมายหลักสอง

ประการ คือ การเพิ่มความนาเชื่อถือของกระบวนการ

ทางนโยบายของรัฐที่อยูบนพื้นฐานทางการประเมิน

ทางวิทยาศาสตรโดยเฉพาะนโยบายท่ีเกี่ยวของกับ

การเกิดมะเร็งและอันตรายในดานสาธารณสุข และ

ทําใหม่ันใจวา ขอบังคับของรัฐบาลน้ันขึ้นอยูกับความ

รูทางวิทยาศาสตรที่ดีที่สุดในขณะน้ัน [National Re-

search Council (1983) อางใน Viscusi and Gayer 

(2005)] รายงานฉบับนี้ไดวิเคราะหองคประกอบของ

การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเส่ียง ดัง
แสดงในรูปท่ี 1

 กระบวนการสําคญักอนทีจ่ะดาํเนนิการบริหาร

ความเสี่ยงนั้น จําเปนตองมีการประเมินความเสี่ยง

ดานสิ่งแวดลอม (environmental risk assessment)5

เสียกอน ซึ่งมีอยูมากมายหลากหลายประเภท เชน 

การประเมินความเสี่ยงของระบบนิเวศ (ecological 

risk assessment) ซึ่งในอดีตนั้น การประเมินเนนแต

เรื่องระบบนิเวศหรือสิ่งแวดลอมเทานั้น แตตอมาไดมี

การประเมินดานอื่นๆดวย สําหรับในประเทศไทยนั้น 

มักจะใชแนวทางการประเมินดานส่ิงแวดลอม หรือที่

เรียกวา Environmental Impact Assessment (EIA) 

เปนสําคัญ แตในความเปนจริงแลว ยังตองมีการ

ประเมินดานสุขภาพประชาชน หรือที่เรียกวา Health 

Impact Assessment (HIA) ดวย ถึงแมกรอบแนวคิด

เรื่องการประเมินความเส่ียงดังกลาวมีความสําคัญยิ่ง 

หากแตการอภิปรายเก่ียวกับการประเมินความเส่ียง

นี้ อยูนอกเหนือขอบเขตการศึกษาคร้ังนี้ 

เอกสารฉบับน้ี จะพิจารณาเฉพาะ เรื่อง “การบริหาร

ความเส่ียงดานส่ิงแวดลอม” ที่เปนการนําผลการ

ประเมินความเส่ียงมาเชื่อมโยงกับ เรื่องการวางกฎ

เกณฑ ขอบังคับ การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร การ

วิเคราะหทางเทคนิค และกระบวนการทางรัฐศาสตร 

เพื่อนําไปสูกลยุทธในการควบคุมการเกิดผลกระทบ

ในดานสิ่งแวดลอม การศึกษานี้ตั้งโจทยไววา “เมื่อ

ไดขอมูลจากการประเมินความเส่ียงแลว หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ ควรจะดําเนินการบริหารความเส่ียงน้ัน

อยางไรเพื่อใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพประชาชนใหนอยท่ีสุด ภายใตงบประมาณท่ีมี

อยางจํากัด” กลาวอีกนัยหนึ่ง การบริหารความเสี่ยง

ดานสิ่งแวดลอมจะดําเนินการอยางไร (ภายใตขอมูล

ของการประเมินความเสีย่งท่ีไดรับมาน้ัน) จะทาํใหเกดิ

ความผิดพลาดนอยท่ีสุด6



60
Symposium no.33 :: 

แนวคิดการบริหารความเส่ียงดานส่ิงแวดลอมกับนัยยะตอประเทศไทย

 1  

 
: National Research Council (1983, p.21) 

 

 

Hazard Identification  
(Does the agent 
cause the adverse 
effect?) 

  
/

  

Dose-Response 
Assessment  
(What is the 
relationship between 
dose and incidence in 
humans?) 

Risk Characterization 
(What is the estimated 
incidence of the 
adverse effect in a 
given population?

 
 

  
  

 

 

 
 

Exposure Assessment 
(What exposures are 
currently experienced 
or anticipated under 
different conditions?) 
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2 การประเมินความเส่ียงดานสุขภาพในชวงเร่ิมตนนั้นเกี่ยวกับการทํางานในโรงงานหรือสถานประกอบการ ตั้งแตชวงปคริสตทศวรรษ 

1930 สวนการประเมินและบริหารความเส่ียงดานส่ิงแวดลอมเกิดข้ึนคร้ังแรกในชวงที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรม ชวงป ค.ศ. 1945 เมื่อ

มีการใชเคร่ืองจักรขนาดใหญ และเม่ือมีการปลดปลอยมลพิษออกมา (ทั้งมลพิษที่สะสมภายในโรงงาน และมลพิษที่ปลอยออกนอก

โรงงาน) ตอมาไดนาํมาใชในการประเมินความเสีย่งดานภยัธรรมชาต ิ(natural hazards) ซึง่เปนการประเมนิทางอาศยัหลกัการทางดาน

วิทยาศาสตร เปนหลัก
3 โดยท่ัวไปแลว ประชาชนสวนใหญจะมีการรับรูเกีย่วกับความเส่ียง (risk perception) ทีแ่ตกตางไปจากผูเชีย่วชาญหรือนกัวิชาการ กลาว

คือ ในบางกรณี ประชาชนอาจจะประเมินวาตนกําลังเผชิญกับความเส่ียง (perceived risk) ที่สูงกวาคาความเส่ียงท่ีไดจากการวิเคราะห

ของผูเชีย่วชาญ (actual risk) และในบางกรณี ประชาชนอาจจะประเมนิวาตนกาํลังเผชญิกบัความเส่ียงทีต่ํา่กวา Actual Risk ก็ได อยางไร

ก็ดี นักวิชาการบางสวนเห็นวา ในความเปนจริงแลว ไมมี Actual Risk มีเพียงแต Perceived Risk เทานั้น
4 การบริหารความเส่ียงดานส่ิงแวดลอมไดมีการนําประเด็นดานสังคมศาสตร จติวทิยาและรัฐศาสตรเขามาเก่ียวของมากข้ึน (เชน ประเด็น
ดานการดํารงชีพของประชาชน การตัดสินใจเลือกมาตรการเพ่ือปองกันความเส่ียงดานส่ิงแวดลอมในมุมมองของชุมชนทองถิน่ เปนตน)
5 การประเมินความเส่ียงดานระบบนิเวศมีอยูดวยกัน 5 รูปแบบ ไดแก Animal-toxicity approach (คํานึงถึงความเส่ียงดานสุขภาพของ

สตัวและพืช แตคอนขางเฉพาะเจาะจงบางเรือ่ง) Ecological-health approach (ประเด็นประเมินคอนขางแคบเชนกัน แตรวมสุขภาพของ
ประชาชนดวย) Modeling approach (รวมแบบจําลองตางๆเขาดวยกันมากข้ึน) Expert-judgment approach และ Political-process 
approach (ไมไดเปนการประเมินทีมี่พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร) โดยในบางคร้ังก็มีการประเมินความเส่ียงโดยใชทัง้หารูปแบบน้ีผสมผสาน
กัน ทั้งนี้การประเมินที่มีใชอยูเปนจํานวนมากจะเปน 2 รูปแบบแรก โดยรูปแบบแรกมักเรียกวาเปนการประเมินแบบด้ังเดิม (traditional 

paradigm) และ รูปแบบท่ีสองเรยีกวาเปนการประเมินแบบคํานึงถงึภาพรวม (health paradigm) โดยท้ังสองรปูแบบมีทัง้ขอดีและขอเสยี 

ดังนัน้ ในการบริหารจดัการดานระบบนเิวศ นัน้ จงึจาํเปนตองใชการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสยี และการกําหนดขอสมมติทีเ่หมาะ

สม โปรดอานรายละเอียดใน Shrader-Frechette (1998)
6 เนื่องจากในการประเมินความเสี่ยงนั้น จะตองมีการต้ังขอสมมุติมากมาย เพราะการประเมินความเสี่ยงเปนการประเมินเหตุการณใน

อนาคต (ทั้งระยะกลางและระยะยาว) เกิดความไมแนนอนขึ้นได และเกิดความผิดพลาดไดในอนาคต ทั้งผลการประเมินดานบวก และ

ผลการประเมนิดานลบ ดังนัน้ ในการบริหารจดัการความเส่ียงดานสิง่แวดลอม จงึตองพยายามใหเกดิ “ผลประเมนิดานลบ” ใหนอยทีส่ดุ 

(หรือสนใจ “ผลประเมินดานบวก” ใหมากท่ีสุด)
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2
แนวคิดการบริหารความเส่ียงดานสิ่งแวดลอม
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การบริหารความเส่ียง (risk management) หมาย

ถึง การประเมินผลดีและผลเสียของเหตุการณที่เกิด

ขึ้น และการเลือกกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความเสียหาย

และความเส่ียงตํ่าสุด ดังน้ัน ปจเจกชนใดๆ ก็มีความ

สามารถในการบริหารความเส่ียงที่ตนตองเผชิญได 

อยางไรก็ตาม ความเสี่ยงใดๆ ของปจเจกชนอาจสง

ผลใหเกิดความเส่ียงของสังคมได ดังเชน ความเส่ียง

ดานสิ่งแวดลอม มิใชเพียงปจเจกชนคนเดียวที่เผชิญ
กับความเสียหายอันเกิดจากมลพิษเทาน้ัน ประชาชน

ทกุคนมีโอกาสท่ีจะไดรับผลกระทบเสียหายจากมลพษิ

เชนกัน (หากแตโอกาสของแตละคนอาจไมเทากัน) 

ดวยเหตุนี้ รัฐบาลจึงตองเขามามีบทบาทสําคัญใน

การกํากับดูแลและออกกฎหมายขอบังคับตางๆ ที่

เกี่ยวของเพื่อลดความเส่ียงดานส่ิงแวดลอมลงท้ังทาง

ตรงและทางออม

 การบริหารความเส่ียงดานส่ิงแวดลอมใน

ระดับมหภาคน้ันมคีวามยุงยากพอสมควร เนือ่งจากมี
หลายปจจัยเขามาเก่ียวของ อาทิ ความซับซอนดาน

วิทยาศาสตรในการอธิบายความสัมพันธระหวางสาร

มลพิษกับปญหาดานส่ิงแวดลอม ความไมแนนอน

ของปรากฏการณทางธรรมชาติ ความกดดันทางการ

เมืองและทางเศรษฐกิจจากกลุมผลประโยชนตางๆ 

ที่มีเปาหมายหรือความมุงหมายแตกตางกัน ความ

สามารถทางการเงินของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการ

บําบัดมลพิษ ความไมชัดเจนของกฎหมาย/ขอบังคับ 

และความแตกตางของนโยบายในแตละทองถิ่นหรือ

ระหวางระดับทองถิ่นกับระดับประเทศ เปนตน

ประเทศพัฒนาแลวหลายประเทศไดใหความสําคัญ

กับการบริหารความเส่ียงดานสิ่งแวดลอมคอนขาง

จริงจัง ตัวอยางเชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา สวีเดน 
สหราชอาณาจักร และเนเธอรแลนด เปนตน โดย

แตละประเทศมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และ

มีวัตถุประสงคของการประเมินและบริหารความเส่ียง

ดานสิง่แวดลอมท่ีคลายกันบางและแตกตางกันไปบาง 
ขึ้นอยูกับปญหาและบริบทของสังคมในประเทศน้ันๆ 

(ตารางท่ี 1)

 หากวัตถุประสงคของการบริหารความเส่ียง

มีหลายหลายประการ (multiple objectives) การ

ประเมินความเส่ียงก็จะตองดําเนินการใหสามารถ

สอดรับกับวัตถปุระสงคของการบรหิารความเสีย่งดวย 
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จากน้ัน จึงนํากลยุทธตางๆมาประกอบการตัดสินใจ

ในการบริหารความเส่ียงดานส่ิงแวดลอม เชน เกณฑ

การตัดสินสินใจเชิงคุณภาพ การใชหลักตนทุน-ผล

ประโยชนในการควบคุมความเส่ียง การกําหนดคา

ความเส่ียงท่ียอมรับได ฯลฯ 

 นอกจากนี้ การบริหารความเส่ียงดานสิ่ง

แวดลอมในตางประเทศยังใหความสําคัญกับการมี

สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสยี เพือ่ชวยในการตัดสิน

ใจกําหนดมาตรการหรือกฎระเบียบในการควบคุม

ความเส่ียงดานสิ่งแวดลอม ตลอดจนการส่ือสารเร่ือง

ความเส่ียงดานสิง่แวดลอม (risk communication) ให

สาธารณชนทราบ ยิ่งกวาน้ัน การเจรจาตอรองเพื่อ

หาทางออกในการจัดการความเส่ียง (negotiated risk 

solution) ก็เปนประเดน็สาํคญัในการบริหารความเสีย่ง

ดวยเชนกัน

 ถึงกระน้ัน เนื้อหาที่จะกลาวตอไปน้ี จะให

ความสําคัญกับแนวทางการบริหารความเส่ียงโดย

ทั่วไปเปนสําคัญ ซึ่งเปนแนวทางท่ีอาศัยหลักวิชาการ

ดานเศรษฐศาสตร สวนหลักวิชาดานอืน่ๆนัน้ จะขอไม

กลาวถึงในท่ีนี้ (นอกจากจะพาดพิงถึงในบางกรณี)
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 โดยท่ัวไปกระบวนการในการบริหารความ

เสี่ยงดานส่ิงแวดลอมประกอบดวย 2 ขั้นตอนใหญๆ 

คือ การกําหนดระดับความเส่ียงท่ีสังคมพอจะยอมรับ

ได (acceptable risk) และการประเมินมาตรการดาน

สิ่งแวดลอมท่ีจะทําใหระดับความเส่ียงอยูในระดับท่ี

ยอมรับได 

 ในขั้นตอนแรก นั้น ผู กําหนดนโยบาย

สาธารณะจําเปนตองตัดสินใจกําหนด “ระดับความ

เสีย่งท่ีเหมาะสมและเปนทีย่อมรับ” ทัง้จากผูกอมลพิษ

และผูรับเคราะห คําถามท่ีผูกําหนดระดับความเส่ียงท่ี

ยอมรับไดนีต้องเผชญิคอื จาํเปนหรอืไมทีต่องลดระดับ

ความเสีย่งจนเทากับศูนย (zero risk)  เมือ่ ความเสีย่ง 

ขึน้อยูกับ ขนาดของเหตุการณเลวราย (hazard)  และ 

ขนาดของการแพรกระจายเหตุการณเลวราย (expo-

sure) ผูกําหนดนโยบายสามารถควบคุมหรือลดความ

เสี่ยงไดก็ดวยการลดขนาดของการแพรกระจาย หาก

รัฐบาลตองการลดความเส่ียงใหมากท่ีสุด รัฐบาลก็

ควรจะลดการแพรกระจายของเหตุการณเลวรายให

มากท่ีสุด นั่นคือ พยายามท่ีจะทําใหการแพรกระจาย

เทากับศูนย (zero exposure)  ซึ่งหมายความวา 

ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนตอสขุภาพอนามัยและสภาพ

แวดลอมยอมถกูขจดัใหหมดไป แตการยับย้ังการแพร

กระจายความเสียหายหรือเหตกุารณรายอาจหมายถึง

การหยุดดําเนินการผลิตสินคาที่กอใหเกิดมลพิษ นั่น

ยอมสงผลใหเกิดการวางงานของประชาชน และการ

ชะลอตัวทางเศรษฐกิจ 

 ดังนัน้ เพือ่ลดความขัดแยงดานเปาหมายทาง

สงัคม  (นัน่คือ พยายามลดมลพิษและรกัษาระดับการ
จางงานใหคงท่ีไปพรอมๆกัน) ผูกําหนดนโยบายมักใช

คาระดับความเส่ียงท่ีเรยีกวา De Minimis Risk กลาว

คือ ระดับความเส่ียงที่ตํ่ากวาน้ียอมไมชวยใหตนทุน

สงัคมลดลงไดอกีแลว ระดับความเส่ียงนีอ้าจเทยีบเทา

ระดับความเส่ียงท่ีเกดิจากภัยธรรมชาติ (เชน อทุกภัย 
วาตภัย หรือแผนดินไหว) เมือ่ใดท่ีรัฐมีระดับความเส่ียง

ที่ใชเปนเกณฑหรือเปนเปาหมาย ไมวาจะใช Accept-

able Risk หรือ De Minimis Risk นั้น ผูบริหารความ

เสี่ยงจะดําเนินขั้นตอนที่สองตอไป

 ในขัน้ตอนท่ีสอง  ผูบริหารความเส่ียงดานสิง่

แวดลอมจะพิจารณา “กลยุทธตางๆ” ที่จะนําไปสูเปา

หมายในการลดความเส่ียงลงใหอยูในระดับท่ีตํ่าและ

เปนทีย่อมรับ โดยการนํากลยุทธตาง ๆ มาประเมินวา 

“กลยุทธใดจะกอใหเกดิความเส่ียงต่ํากวากัน” วธิกีารน้ี

เรียกวา Comparative Risk Analysis (หัวขอ 2.1) ผู

บริหารความเส่ียงอาจจะตองกําหนดกลยุทธทีส่ามารถ

บริหารความเส่ียงภายใตเปาประสงคหลายขอ วิธีการ

นี้เรียกวา Integrating Comparative Risk Analysis 

with Multi-Criteria Decision Analysis (หัวขอ 2.2) 

ผูบริหารความเส่ียงอาจนําผลดีผลเสียของการไม

ควบคุมความเส่ียงมาเปรียบเทียบ ซึ่งวิธีการน้ีเรียก

วา Risk-Benefi t Analysis โดยพิจารณาดูวา ผลดีของ

การไมควบคุมความเสีย่งจะมากกวาหรอืนอยกวาการ

ควบคุมความเส่ียง (หัวขอ 2.3) นอกจากนี้ ผูบริหาร

ความเส่ียงอาจประเมินผลดีและผลเสียของสังคม ถา

มีการลดความเส่ียง ซึ่งวิธีการน้ีเรียกวา Cost-Benefi t 

Analysis (หัวขอ 2.4) วิธีการตางๆ เหลานี้จะกลาวใน

รายละเอียดดังนี้

2.1 Comparative Risk Analysis
 ผูกําหนดนโยบายจะนําทางเลือกหลายๆ

ทางที่มีระดับความเสี่ยงดานส่ิงแวดลอมแตกตาง

กัน มาเปรียบเทียบกัน ทั้งนี้เพื่อกําหนดระดับความ
เสี่ยงท่ียอมรับได (acceptable risk) ยกตัวอยาง 

เชน การเปรียบเทียบความเสียหายที่เกิดจากการรับ

กัมมันตภาพรังสีในระดับความเส่ียงตางๆ กัน โดยท่ี
ความเส่ียงจากการรับรังสีนี้เปนความเส่ียงแบบไม

สมัครใจ ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ไมสามารถเขาไป

แทรกแซงการใชสารกัมมันตภาพรังสีนี้ไดโดยตรง 
เพราะความเสยีหายท่ีเกดิจากสารกัมมันตภาพรงัสนีัน้ 

มักจะเกิดข้ึนภายในตัวอาคารหรือหองปฏิบัติการของ

โรงงาน เชน รังสี Radon Gas หากรังสีนี้แผออกมาน
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อกอาคารก็จะไมเปนอนัตรายใดๆตอสขุภาพ หากเม่ือ

ใดในอาคารมีการสะสมของรังสีนีจ้นถงึระดับหน่ึง เมือ่

นั้นจึงจะเกิดเหตุการณเลวรายหรือความเสียหายตอ

สุขภาพได และเปนการยากท่ีผูรับเคราะหจะสามารถ

ปองกันตนเองได รังสีนีส้ามารถพบไดในบางพ้ืนทีข่อง

ประเทศไทย เนื่องจากแร Radon ตามธรรมชาติมีอยู

ในดินบางแหง

 เนื่องจากรังสีนี้ไมมีกล่ินและไมมีสี หนวยงาน

ของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาช่ือ US EPA (US 

Environmental Protection Agency) ไดประมาณ

การการขยายขอบเขตการแพรกระจายความเสียหาย

ของการไดรับรังสีนี้วา รังสี Radon Gas เปนสาเหตุ

หนึ่งท่ีทําใหเกิดมะเร็งปอดและอาจสงผลใหเกิดความ

เสียหายเทียบเทาการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากมะเร็ง

ปอดไดสูงถึง 7,000 คน ถึง 30,000 คนตอป ซึ่งเปน

จํานวนที่สูงรองเปนอันดับสองตอจากการเสียชีวิต

อันเนื่องจากมะเร็งปอดจากการสูบบุหร่ี [Callan & 

Thomas, 2000: 198] ดังน้ัน US EPA จึงรณรงค

ประชาสัมพันธอันตรายจากรังสี และแนะนําวิธีการ

วัดกัมมันตภาพรังสีในบานเรือนโดยปจเจกชน แต

เนื่องจากความสับสนเร่ืองขอมูลดานความรุนแรงของ

ปญหารังสดัีงกลาว US EPA จงึนาํเสนอวธิกีารเปรียบ

เทียบความเส่ียงใหประชาชนไดรับทราบวา ปริมาณ

รังสีที่สะสมในบานเรือนน้ันจะมีความเสี่ยงตอสุขภาพ

รางกายมากนอยเพียงใด

 กําหนดให ปริมาณรังสีวัดจากระดับความ

เขมขนของรังสีคิดเปน picocurie per liter (pCi/l) 

สวนระดับความเส่ียงนั้นวัดจากจํานวนผูเสียชีวิตจาก

มะเร็งปอด ดังแสดงในตารางท่ี 2 ทั้งนี้ระดับรังสี 0.2 

pCi/l เปนระดับรังสีเฉลี่ยท่ีพบในสถานท่ีนอกอาคาร 

(outdoor level) ขณะท่ีระดับรังสี 1 pCi/l เปนระดับ

รังสีเฉลี่ยท่ีพบในตัวอาคาร (indoor level) จากขอมูล

ในตารางท่ี 2 นี ้US EPA ไดเสนอวา หากพบวาระดับ

รังสทีีพ่บมีคาเทากับ 4 pCi/l หรือมากกวา รัฐบาลตอง

เขามาดําเนินการควบคุมและแกไขปญหาในทันที
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 2  Radon Gas 

 
(pCi/l) 

 
 (

 1000 ) 

   

0.2 1 - 3 X – ray  20  
1 3 - 13    
2 7 - 30 X-ray  200   2 

 
4 13 - 50 5    

 2  
10 30 - 120  1 /   100 

 
20 60 - 120  2 /   100  

 

: Callan and Thomas (2000: 198, Application 7.5) 

 อีกหนทางหน่ึงในการเปรียบเทียบความเส่ียง

ดานส่ิงแวดลอม คือ ผูกําหนดนโยบายอาจจะเรียง

ลําดับความเส่ียงโดยพิจารณาเชิงเปรียบเทียบ (rela-

tive risk) ดังแสดงในตารางท่ี 3 ซึ่งนําความเส่ียงดาน

สิง่แวดลอมของปญหาสิง่แวดลอมตางๆ มาเรยีงลาํดับ

จากความเสี่ยงมากไปสูความเสี่ยงนอย ทั้งนี้เปนไป

ตามหลกัเกณฑทางวทิยาศาสตร การเรยีงลาํดับความ

เสี่ยงนี้จะงายแกผูปฏิบัติ (ในการควบคุมและบริหาร

ความเส่ียง) โดยจะใหความสําคัญกับการแกไขปญหา
สิง่แวดลอมทีมี่ความเสีย่งโดยเปรยีบเทยีบสูงทีส่ดุกอน 

ดวยมาตรการตางๆที่จะลดความเสี่ยงเหลานั้นลงให

มากท่ีสุด และมีประสิทธิภาพที่สุด

 อยางไรก็ตาม ในความรูสึกของประชาชน

ทั่วไปอาจพิจารณาเปรียบเทียบความเส่ียงดานสิ่ง

แวดลอมแตกตางจากมุมมองของนักวิทยาศาสตรที่

ไดประเมินความเส่ียงไวดังแสดงในตารางท่ี 4 จากการ

สมัภาษณประชาชนในสหรัฐอเมริกา คนสวนใหญกลับ

รูสึกหรือใหความสําคัญกับปญหาขยะอันตราย การก

ระจายของน้ํามันและการปนเปอนของนํ้า มากกวา
ปญหาความหลากหลายทางชีวภาพ (การทําลายปา 
และพืชสัตวสูญพันธุ) ในขณะที่นักวิชาการเห็นวา 

ปญหาการสูญพันธุพืช-สัตวนี้มีความสําคัญมากกวา

ปญหาการกระจายของน้ํามันเสยีอกี เพราะกรณีแรกมี

ความเส่ียงโดยเปรียบเทียบสูงกวากรณีหลัง (ดูตาราง

ที่ 3 ประกอบ) 
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 การจัดลําดับความเส่ียงโดยใช Human 

Exposure/Rodent Potency (HERP) ก็เปนอีก

หนทางหน่ึง ที่อาจจะนํามาประยุกตใชกับการบริหาร

ความเส่ียงดานส่ิงแวดลอมได ในการศึกษาความเส่ียง

ดานสขุภาพทีเ่ปนผลจากสภาวะแวดลอมนัน้ ไดมีการ

พฒันาดัชนทีีเ่รยีกวา Human Exposure/Rodent Po-

tency (HERP)7 เพื่อวัดคาผลกระทบท่ีอาจทําใหเปน

มะเร็งในการไดรับสารตางๆติดตอกันเปนเวลานาน 

โดยนักวิทยาศาสตรไดทดลองกับสัตวกัดแทะจําพวก

หนู เพื่อคํานวณหาคาสารแตละประเภทจะทําใหหนู

ทดลองมีแนวโนมเกิดมะเร็ง 

 งานศึกษาของ Ames and Gold (1990, 

1996) สรุปวา จํานวนสารกอมะเร็งที่มนุษยไดรับ 

(ขนาด) จะตองมากเพียงพอที่จะทําใหเกิดพิษตอ

รางกายและนําไปสูการกอมะเร็ง นอกจากนั้นนักวิจัย

ยังไดทําการทดสอบสารอินทรียและสารอนินทรียที่

มนุษยมีแนวโนมท่ีจะไดรับอยางตอเนื่อง เพื่อแสดงให

เห็นวาสารบางชนิดน้ันโดยเฉพาะสารอินทรียจากผัก

และผลไมแมวาจะกอใหเกิดมะเร็งในสัตวทดลอง แต

มนุษยสามารถตานทานไดเนือ่งจากการรับประทานใน

ปริมาณท่ีไมมากจนเกินไปและรางกายมนุษยมีเอนไซม

ที่สามารถปองกันการผิดปกติของเซลได [Ames, 

Profet and Gold, 1990] ตัวอยางเชน สาร ethylene 

dibromide ซึง่เปนสารท่ีใชผสมกับน้ํามันทีมี่สารตะก่ัว 
มีคา HERP สูงถงึ 140% 8 อยางไรก็ตาม ปจจบัุนสาร
ดังกลาว ไมมีการใชแลว

 ในขณะท่ีกลุมของเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล 

โดยเฉพาะการทดสอบกับเอททิลแอลกอฮอลนั้นมีคา 

HERP ดังนี้ สําหรับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเฉลี่ยทุก

ประเภท มีปริมาณของสารเอททิลแอลกอฮอลที่คน

ไดรับเม่ือเทียบกับหนูเทากับ 22.8 มิลลิลิตร ที่ใหคา 

HERP เทากับ 3.6% และ สําหรับ เบียร มีปริมาณ

ของสารเอททลิแอลกอฮอลทีค่นไดรับเม่ือเทยีบกับหนู

เทากับ 11.7 มิลลิลิตร ที่ใหคา HERP เทากับ 1.8% 

เปนตน

 สารฟอรมัลดีไฮด (Formaldehyde)9 เปนสาร

อีกชนิดหน่ึงท่ีมีอันตรายและคนท่ัวไปมักไมทราบถึง

อันตราย สารดังกลาวมักใชในอุตสาหกรรมกอสราง 

เฟอรนิเจอรไม เปนตน จากการทดลองและประมาณ

คา HERP พบวา ในกลุมคนงานกอสราง (ทดสอบ

ในชวงป 1960-1986 ในสหรัฐอเมริกา) พบคาเฉลี่ย

ของสารที่คนไดรับเมื่อเทียบเทากับหนูเทากับ 6.1 

มิลลิกรัม และมีคา HERP เทากับ 4.0% นอกจาก

นั้นในเครื่องปรับอากาศแบบท่ัวไปก็พบสารดังกลาว 

(กอนป ค.ศ. 2003 วัดจากการเปด 14 ชั่วโมงตอวัน) 

ประมาณ 598 ไมโครกรัม และมีคา HERP เทากับ 

0.4% ซึง่หมายถึงทกุๆ 4 คนจาก 1,000 มีแนวโนมได

รับสารกอมะเร็งประเภทน้ี

 ดังนั้น  การวิเคราะหความเ ส่ียงดานสิ่ ง

แวดลอมท่ีโยงถึงความเส่ียงดานสุขภาพ ก็สมควรท่ี

จะพิจารณาศึกษาทดลองและใชดัชนีประเภทนี้ เพื่อ

ทําการกําหนดนโยบายท่ีเหมาะสมตอไป

 การวิเคราะหเปรียบเทียบความเส่ียงดังกลาว

มาขางตนนั้น อาจเรียกอีกอยางหน่ึงวา Risk-Risk 

analysis กลาวคือ ผูกําหนดนโยบายจะตองเลือก

มาตรการบําบัดมลพิษ/แกปญหาสิ่งแวดลอมท่ีจะกอ

ใหเกิดความเส่ียงนอยท่ีสุด (risk minimization) เชน

ในการกําจัดขยะ ผูกําหนดนโยบายตองพิจารณา

วา ควรใชมาตรการฝงกลบ (land disposal) หรือใช
มาตรการเผา (incineration) มาตรการใดกอใหเกิด

ความเส่ียงดานสิ่งแวดลอมนอยท่ีสดุ จากมุมมองดาน

วิทยาศาสตร อาจเลือกวิธีการเผาขยะ เพราะมีความ

เสี่ยงตอระบบนิเวศและสุขภาพของมนุษยนอยท่ีสุด 
เมือ่เทยีบกับการฝงกลบขยะ อยางไรก็ดี การวิเคราะห

แบบน้ีมิไดคํานึงเรื่องอื่นเลย โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่อง

ตนทนุทีเ่กีย่วของ (associated costs) ในมุมมองดาน

การเงินอาจพบวา วิธีการฝงกลบมีตนทุนการจัดการ

ตํ่ากวาวิธีการเผาขยะ

 ความเห็นที่ขัดแยงกันระหวางนักวิชาการ 

(ตามหลักวิทยาศาสตร) กับประชาชน (ตามความรับ
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รูของประชาชน) และระหวางหลักวิทยาศาสตร กับ 

หลักทางดานการเงนิการลงทุน ดังกลาวขางตนนี ้อาจ

จะนํามาสู “ปญหาการบริหารจัดการความเส่ียง” ที่

วา รัฐควรจัดสรรงบประมาณไปในการออกมาตรการ

เพื่อลดความเส่ียงดานส่ิงแวดลอมในกรณีใดกอนเปน

อันดับแรกๆ ทั้งน้ี การพิจารณางบประมาณเพ่ือการ

ดําเนินการลดความเส่ียงดานส่ิงแวดลอมน้ัน จําเปน

ตองคํานึงถึงผลประโยชนที่ไมสามารถคํานวณเปนตัว

เงินไดดวย และคํานึงถึงประเด็นเรื่อง “การปองกันไว

กอน” ดวยเชนกัน ดวยเหตุนี้ “การบริหารความเส่ียง

ดานสิ่งแวดลอม” ของภาครัฐ จําเปนตองสรางความ
เขาใจและใหขอมูลท่ีถูกตองแกประชาชน และหนวย

งานตางๆท่ีเกี่ยวของ เพื่อเล็งเห็นประเด็นปญหาดาน

สิ่งแวดลอมรวมกัน และรวมกันจัดลําดับความสําคัญ

ของปญหาดานสิง่แวดลอมใหชดัเจน เพือ่จกัไดไมเกดิ

ปญหาความขัดแยงในภายหลัง

2.2 Integrating Comparative Risk Assess-
ment with Multi-Criteria Decision Analysis
 ในการบริหารความเส่ียงดานส่ิงแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติในทางปฏิบัตนิัน้มอีงคประกอบใน

การตัดสินใจหลายอยาง โดยเฉพาะอยางยิง่ทีป่ระเด็น

ที่เกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศของ

ชุมชนหรือทองถิ่น ดังนั้น จึงมีการเสนอกรอบการ

บริหารความเส่ียงดานสิ่งแวดลอมรูปแบบใหมๆ เกิด
ขึ้นตลอดเวลา เชน   การผสมผสานระหวาง Com-

parative Risk Assessment กับ Multi-Criteria 

Decision Analysis (MCDA) ซึ่งเปนเครื่องมือใน

การวิเคราะหความเสี่ยงที่มีพิจารณาถึงปจจัยดาน

ระดับความเส่ียง (ที่ไดมาจากการประเมินความเส่ียง) 

ความไมแนนอน (uncertainty) และการประเมินมลูคา

ของปจจยัตางๆภายใตเงือ่นไขทีข่ดัแยงกัน (valuation 

for differing criteria) ยิ่งกวานั้น เครื่องมือ MCDA 

ยังสามารถใชวิเคราะหเปรียบเทียบความเส่ียงของ

พื้นที่ที่มีระบบนิเวศแตกตางกันไดอีกดัวย ตัวอยาง

เชน กรณีศึกษาของตะกอนท่ีมีสารปนเปอนในแมนํ้า

บริเวณทาเรอืในเมืองนวิยอรกและนิวเจอรซี ่[Kiker et 

al., 2008] อยางไรก็ดี การศึกษาเร่ืองมลพิษและการ

เปลีย่นแปลงปริมาณและคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ 

จะตองมีการจัดเก็บขอมูลท่ีมีระยะเวลายาวนาน 

เนื่องจากการสะสมสารมลพิษ เชน ตะกอน กาซพิษ 

สารเคมีฯลฯ นี้ตองใชเวลา อีกท้ังการวิเคราะห Dose-

Response ของสุขภาพประชาชนที่อาจจะไดรับสาร

มลพิษเหลานี้ก็ตองมีการจัดเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง

เปนระยะเวลานานพอสมควร เชนกัน

 การบริหารความเส่ียงแบบผสมผสานระหวาง 

Comparative Risk และ MCDA นี้ มีหลักการ

ขั้นพื้นฐาน คือ ความเส่ียงดานสุขภาพและความ

เสี่ยงตอระบบนิเวศ จะตองอยูในระดับตํ่าที่สุด โดย

ตองคํานึงถึงตนทุนทานเศรษฐศาสตร และในขณะ

เดียวกัน ระดับความเสี่ยงนั้นจะตองเปนที่ยอมรับของ

สาธารณชนมากที่สุดดวย ขั้นตอนในการดําเนินการ
ของกรอบแนวคิดการบริหารความเสีย่งแบบผสมผสาร

นี้ ไดแก การกําหนดทางเลือกในการบริหารจัดการ 

ตัวอยางเชน ตะกอนบริเวณปากแมนํ้าหรือทาเรือ มี

รูปแบบการจัดการหลายกรณี ดังแสดงในรูปท่ี 1 
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 1  

 
: Kiker et al. (2008), Figure 1, Page 497 

 จากน้ันประเมินความเส่ียงดานส่ิงแวดลอม 

(environmental risk) ซึง่เปนตวัเลขท่ีแสดงระดับการก

ระจายของสารมลพษิ (chemical exposure) ทีเ่ปรยีบ

เทยีบกับระดับอางองิ (reference level) ของแตละทาง

เลือกในการจัดการตะกอน สําหรับการประเมินความ
เสี่ยงดานสุขภาพ (human health risk) มีเงื่อนไข 3 

ประการ คือ เสนทางการแพรกระจายของสารมลพิษ

จากแหลงกําเนิดไปยังประชาชน ระดับความเสี่ยงที่

จะเกิดมะเร็ง และระดับการสะสมสารพิษในปลาหรือ

สัตวนํ้าท่ีเปนอาหารของมนุษย ยิ่งกวาน้ัน ควรมีการ

จัดทําตัวชี้วัดประเภท Ecological Footprint เพื่อ

รวบรวมมิตติางๆของระบบนิเวศเขาดวยกันเพือ่จะเปน

ประโยชนตอการบริหารความเส่ียง10 นอกจากนี้ ยังมี

ปจจัยดานตนทุนการบริหารจัดการ (operation cost) 

ดวย ซึ่งจะตองมีการประมาณการจากผูเชี่ยวชาญ

หรือจากการดําเนินการจริงในพื้นที่อื่นๆ ตารางท่ี 5 

เปนการสรุปเง่ือนไขของการประเมินความเส่ียงดาน

สิ่งแวดลอมและสุขภาพ และตัวชี้วัดการยอมรับของ

สาธารณชน และตนทุนการบริหารจัดการ 
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 5   
 

  
Ecological Exposure Pathways Number of distinct exposure routes that lead to a receptor 
Magnitude of Ecological Hazard 
Quotient 

The largest calculated Hazard Quotient for an ecological 
receptor  

Human Exposure Pathways Number of distinct exposure routes that lead to a human 
Magnitude of Maximum Cancer Risk The largest calculated cancer probability for any human 

(excluding barge workers) 
Estimated Fish contaminant of 
concern (COC)/Risk Level 

The estimated concentration of  COC in fish compared to a 
risk-based concentration (and consuming seafood 
products) 

Impacted Area: Facility Capacity Ratio Estimated, impact area (acres) divided by the total capacity 
of  dredged material (MCY) 

Operational Cost $ per cubic yard of dredged material 
: Kiker et al. (2008), Table 2, Page 499 

: Kiker et al. (2008)   
  Driscoll et al. (2002) 

 ตอจากนัน้กน็าํทางเลอืกในการจดัการตะกอน

แมนํ้าใหประชาชนในพ้ืนที่(หรือกลุมตัวอยาง)แสดง
ความเห็นวาตองการเลือกแนวทางการจัดการตะกอน

อยางใด (การสอบถามเชนนี้ จะเปนกระบวนการท่ี
สรางความโปรงใสในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม

ภายใตความเส่ียงตอระบบนิเวศและสุขภาพประชาชน) 
โดยใชกระบวนการท่ีเรียกวา Swing Weight Method 

เพื่อลดทางเลือกท่ีไดรับการยอมรับนอยท่ีสุดออก

ไปกอน11 ซึ่งกระบวนการน้ีจะมีการใหคาน้ําหนัก 

(weight) ของแตละเงื่อนไขในการประเมินความเสี่ยง
ดานสิง่แวดลอมและสุขภาพ ดังนัน้ การบริหารจดัการ

ความเสี่ยงแบบน้ีจะตองมีการดําเนินการสํารวจความ

เห็นของประชาชน โดยเฉพาะผูที่มีสวนได-สวนเสีย
กับการจัดการปญหาส่ิงแวดลอม เพือ่ตองการทราบวา 

ประชาชนหรือกลุมตัวอยางใหความสนใจกับประเด็น

ความเส่ียงเรื่องใดมากท่ีสุด

 วิธีการน้ีจะนําไปสูการประมาณการระดับ

ความพึงพอใจ (utility function) ของประชาชน เพื่อ
ประเมินลกัษณะของกลุมประชาชนไดวาเปนกลุมชอบ

ความเส่ียง (risk lover) หรือ ไมชอบความเส่ียง (risk 
averter) หรือ เปนกลางกับความเส่ียง (risk neutral) 

โดยกลุมท่ีชอบความเส่ียงจะมีลักษณะของ Utility 

Function เปนแบบ Viewpoint A กลาวคือ ความพึง

พอใจเพิม่ข้ึนในอตัราทีล่ดลงเม่ือระดับเงือ่นไขขยบัจาก

กรณีที่แยที่สุดไปหากรณีที่ดีที่สุด และกลุมท่ีไมชอบ

ความเส่ียงจะมีลักษณะแบบ Viewpoint B กลาวคือ 

ความพึงพอใจเพิ่มข้ึนในอัตราท่ีเพิ่มข้ึนมากเม่ือมีการ

ขยับเงื่อนไขจากแยที่สุดไปยังกรณีที่ดีที่สุด (รูปท่ี 2)
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 2 Utility Function   

 
: Kiker et al. (2008), Figure 2, p. 50 

 จากการศึกษาของ Kiker et al. (2008: 504) 

พบวา การสํารวจกลุมตัวอยางตางๆ โดยรวมแลว ให

ความสําคัญกับปจจัยกําหนดความเส่ียงดานสุขภาพ

และระบบนิเวศ มากกวาดานตนทนุการบริหารจดัการ

และดานผลกระทบตอพืน้ที ่(ตารางที ่6 ตวัเลขทีแ่สดง

หมายถึงลําดับการยอมรับท่ีจะเผชิญความเส่ียงจาก

การจัดการตะกอนปนเปอนในแมนํ้า โดยเรียงลําดับ

จากรูปแบบท่ียอมรับมากท่ีสุด หรืออันดับ 1 ไปหา
รูปแบบท่ียอมรับไดนอยท่ีสุด หรืออันดับ 8) และจาก

การเลือกแนวทางการจัดการตะกอนปนเปอนในแมนํ้

าบริเวณทาเรือนิวยอรกและนิวเจอรซี่ พบวา กลุม

ตวัอยางจะเลือกระบบ Landfi ll เปนอนัดับตน เนือ่งจาก

เปนระบบการจัดการท่ีสามารถตักตะกอนออกจาก

พืน้ทีอ่ยางแนนอนกวาการจัดการรูปแบบอ่ืน (อยางไร

ก็ดี ต้นทุนการบริหารจัดการ Landfill นี้มีค่าหลาก

หลาย ขึน้อยูกับคุณลักษณะของโครงการ) ลําดับถัดมา 

คือ การจัดการแบบ Confi ned Aquatic Disposal ทีไ่ด

รับการเลือกอยูในระดับตนๆ เชนกัน เนื่องจากตนทุน

การบริหารจัดการคอนขางตํ่า เมื่อเทียบกับกรณีอื่น 

(เปนความเห็นของกลุมตัวอยางที่มาจากผูเชี่ยวชาญ) 

สวนรูปแบบ Cement Lock Technology ไมคอยได

รับการยอมรับเทาใดนัก เนื่องจากตนทุนการบริหาร

จดัการสูงมาก แมวาจะมีความเส่ียงตอระบบนิเวศและ

พื้นที่ไดรับผลกระทบคอนขางตํ่า (แตกลุมท่ีไมชอบ

ความเส่ียงจะใหความสําคัญกับรูปแบบการจัดการแบบ

นีม้ากกวากลุมท่ีชอบความเสีย่งและตระหนกัถงึตนทนุ

การจัดการ) 
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 6  
 

 Mixed  
DMMP 

 Mixed  Expert 1 = , 8 =  
 

      
Landfill 1 1 1 2 1 1 
Confined Aquatic Disposal 2 3 3 1 2 3 
Cement Lock Technology 3 2 2 3 3 2 
Manufactured Soil Technology 5 6 7 6 7 7 
Nearshore Confined Disposal 
Facility 

6 4 5 5 4 4 

Island Confined Disposal Facility 4 8 8 4 5 8 
Upland Confined Disposal Facility  7 5 6 7 6 6 
No Action 8 7 4 8 8 5 

: Kiker et al. (2008), Table 6, p 506 
: Mixed = Weights derived from contaminated sediments participants from the SRA/USACE Contaminated 

Sediments meeting Palm Beach, Florida (June 2004), DMMP = Costs estimated from NY/NJ Harbor DMMP (1999), 
Expert = costs estimated by informal expert opinion surveys and NRC (1997).  

 การบริหารความเส่ียงแบบการผสมผสาน

ระหวาง Comparative Risk Assessment กับ Multi-
Criteria Decision Analysis นี ้ยงัไดคํานงึถงึ ความไม

แนนอน (uncertainty) อกีดวย เชน ความไมนอนเรือ่ง
ตนทุนการบริหารจัดการท่ีอาจจะมีมูลคาเพิ่มข้ึนใน

อนาคต และความเส่ียงท่ีอาจจะมีอนัตรายหรอืมีระดับ

ความเสี่ยงมากกวาที่ประมาณการไวตอนแรก ดังนั้น 

ความไมแนนอนดังกลาวน้ี สามารถสอบถามจากกลุม
ตัวอยางได ซึ่งยอมสงผลตอการเปล่ียนแปลงการจัด

ลําดับการยอมรับความเสีย่งของแตละทางเลอืกในการ

จัดการปญหาส่ิงแวดลอมได (เชน ตะกอนปนเปอน) 

ดวยเหตุนี้ การวิเคราะหความเส่ียงแบบน้ี อาจจะระบุ

คาความเส่ียงเปนรอยละหรือโอกาสท่ีจะไมเปล่ียนการ

ตัดสินใจ  เชน รอยละ 45 ของกลุมตัวอยางไมเปล่ียน

ลําดับการยอมรับของ Landfi ll ในการจัดการตะกอน

ปนเปอน เปนตน (ดูรายละเอียดใน Kiker et al., 2000) 

การวิเคราะหความเส่ียงแบบน้ี จะสามารถรวบรวม

ทศันคติและความเห็นของประชาชน หรือกลุมตัวอยาง

ทีมี่ความหลากหลายเขาไวดวยกัน โดยเฉพาะอยางย่ิง

ประเด็นความพึงพอใจ (preference) ตอรูปแบบการ
จัดการดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ และ

ประเด็นการใหคุณคา (value) ตอสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ 

กระบวนการสอบถามความคิดเหน็และทัศนคตจิะตอง

ดําเนินการอยางโปรงใสและตองมีองคประกอบของ

กลุมตัวอยางท่ีมีสัดสวนเทาเทียมกันดวย
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 อยางไรก็ดี การกําหนดเงือ่นไขในการสอบถาม

ความเห็นและทัศนคติ นัน้ อาจจะตองดําเนนิการอยาง

ระมัดระวัง เนื่องจาก เงื่อนไขของแตละองคประกอบ 

อาจจะมีความขัดแยงกัน หรือตวัช้ีวดัของเง่ือนไขเหลา

นั้นอาจจะไมสามารถสะทอนประเด็นที่ตองการจริง 

เชน การวัด Public Acceptability ที่ใชตัวชี้วัดจาก 

สดัสวนพืน้ทีท่ีไ่ดรับผลกระทบตอความสามารถในการ

รองรับตะกอน (impacted area/over capacity) ซึง่อาจ

จะเปนตัวชี้วัดท่ียากเกินกวาประชาชนท่ัวไปจะเขาใจ

ไดงาย เปนตน นอกจากนี้ การออกแบบคําถามและ

เงือ่นไขขององคประกอบตางๆนัน้ ยอมแปรเปล่ียนไป

ตามลักษณะของปญหาส่ิงแวดลอม และลักษณะของ

ระบบนิเวศและชุมชน (โครงสรางสังคมและสถาบัน 

ปจจัยทางสังคม)

2.3 Risk-Benefi t Analysis
 ในบางกรณี เหตุการณอันตรายดานสิ่ ง

แวดลอมก็กอใหเกิดประโยชนตอมวลมนุษยชาติ

ไดเชนกัน ตัวอยางเชน การเผาไหมเชื้อเพลิง ซึ่งมี

ประโยชนมหาศาลในการหุงตมอาหาร ใหความอบอุน 

และการทํางานของเคร่ืองจกัร ในทางตรงกันขาม การ

เผาไหมเชื้อเพลิงกอใหเกิดปญหามลพิษทางอากาศ 

เชน PM10 และ SO2 และ CO2 ฯลฯ ซึ่งสรางความ

เสียหายใหแกระบบนิเวศและสุขภาพของมนุษย โดย
เฉพาะอยางย่ิงกอใหเกิดโรคภัยไขเจ็บจากการสะสม

ของสารมลพิษในรางกาย ถาหากผูกําหนดนโยบาย
ตองการลดความเส่ียงดานสิง่แวดลอมและสุขภาพดวย

การประกาศหามใชผลิตภัณฑนํ้ามันในการเปนเชื้อ

เพลงิแลวไซร เมือ่น้ันเราก็จะสูญเสยีประโยชนมหาศาล
จากการมิไดใชนํ้ามันปโตรเลียม (ยกเวนวิทยาการ

กาวหนา หรือสามารถหาส่ิงทดแทนเพ่ือใชในการเผา

ไหมเชื้อเพลิงแทนน้ํามันปโตรเลียมได)
 ดังนัน้วัตถปุระสงคหลักของการวิเคราะหความ

เสี่ยง-ผลประโยชนก็คือ ผูกําหนดนโยบายพยายาม

หาหนทางที่จะไดรับประโยชนสูงสุดจากการใชนํ้ามัน

ปิโตรเลียม (maximize benefit) ในขณะเดียวกันก็

พยายามลดความเส่ียงจากสารมลพิษที่เกิดจากการ

เผาไหมนํ้ามันปโตรเลียมดวย (minimize risk) การ

วเิคราะหแบบน้ีมักพบในกรณีของพระราชบัญญตักิาร

ควบคุมวัสดุมีพิษ (Toxic Substance Control Act) 

ของสหรัฐอเมริกา ที่ใหมีการประเมินผลกระทบของ

การใชวัสดุมีพิษตอสุขภาพและสภาพแวดลอม ขณะ

เดยีวกันก็ใหมีการประเมินประโยชนจากการใชวสัดุดัง

กลาวดวย [Callan and Thomas, 2000: 201] ดังนั้น 

ในการกําหนดนโยบายเพือ่คุมครองสุขภาพประชาชน

จากปญหาส่ิงแวดลอมท่ีมีอยูหลายหลายมาตรการ

นั้น ผูกําหนดนโยบายจะตองพิจารณาเลือกมาตรการ

ที่กอใหเกิดความเสี่ยงตอสุขภาพนอยท่ีสุด และขณะ

เดียวกันก็ตองใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม

ดวย (Risk-Benefi t Analysis)

 ตวัอยางการวิเคราะหความเส่ียง-ผลประโยชน

ที่นาสนใจ คือ การศึกษาของ Wong et al. (2003) 

ที่วิเคราะหความเสี่ยงดานสุขภาพในหลายดานไป

พรอมๆกัน ควบคูกับการวิเคราะหผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจ โดยยกตัวอยางกรณีของการบริหารความ

เสีย่งทีเ่กดิจากการสะสมสารมลพษิจนเกดิโรคท่ีรักษา

ไดยาก (เชน มะเร็ง และโรคท่ีไมใชมะเร็ง) จากการ

บริโภคปลาหรือสัตวนํ้า ซึ่งมีการสะสมสารมลพิษใน

ปลาและสัตวนํ้า และการกําจัดสารมลพิษในปลาและ

สัตวนํ้านั้นก็ไมสามารถดําเนินการไดงาย เพราะใน

บางกรณีการสะสมสารมลพิษมาจากกระบวนการ

เพาะเลี้ยงปลาและสัตวนํ้าท่ีไมเหมาะสม หรือไมคํานึง

ถึงผลกระทบเชิงลบ (externalities) ทางดานสุขภาพ
ของประชาชน ซึง่การเพาะเลีย้งปลาและสัตวนํา้ก็เปน

กิจกรรมท่ีกอใหเกดิผลประโยชนทางเศรษฐกจิเชนกนั  

Wong et al. (2003) เสนอใหใชเคร่ืองมือที่เรียกวา 
Net Health Impact ซึ่งครอบคลุม 2 ปจจัย คือ ปจจัย

ดาน Dose-Response จากสารมลพิษที่ตกคางในแห

ลงนํ้าและดิน (โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงดานสุขภาพ, 

เสนทางการติดตอของโรค และ ระดับการตอบสนอง
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ของรางกายตอสารมลพิษ) และปจจัยดานผลกระทบ

ตอสุขภาพ (ที่มีการถวงนํ้าหนักของปญหาสุขภาพ

ทุกกรณีที่คาดวาจะเกิดในพื้นที่) โดยมีหลักคิดวา 

ประชาชนแตละคนสามารถรับสารมลพิษจากการรับ

ประทานอาหารท่ีมาจากแหลงนํ้าและดินที่มีสารปน

เปอน แลวเปนโรคหรือไดรับผลกระทบทางสุขภาพ

ท่ีมากกวา 1 โรคไดในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้หากมีการ

เลอืกมาตรการดานการปองกนัความเสีย่งทางสขุภาพ

ที่เหมาะสมแลว ระดับ Net Health Impact (NHI) 

จะตองลดลง (ซึ่งสะทอนถึงผลประโยชนของการใช

มาตรการหรือนโยบาย) 

 การคํานวณ NHI มีสูตรดังน้ี  โดย Q หมาย

ถึง ตัวชี้วัดดาน Dose-Response หรือคาระดับความ

เสี่ยงตอสุขภาพของแตละบุคคล (i) ในแตละพื้นที่ที่

ไดรับสารมลพิษ (j) และ Q เปนผลมาจาก จํานวน

ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากสารพษิตกคาง () และ

โรคตางๆท่ีประชาชนเปนอาจจะมากกวา  1 โรค () 

กลาวอีกนัยหนึ่ง สวน V หมายถึง Impacted Weight 

หรือผลกระทบดานสุขภาพที่มีการประเมินเปนมูลคา 

(เพื่อใชเปนตัวถวงนํ้าหนักความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น) และ 

NHI0 คือกรณีอางอิง (ซึ่งอาจหมายถึง กรณีที่ไมมี

การเปล่ียนแปลงนโยบาย หรือ กรณีที่ไมมีปญหาสิ่ง

แวดลอม 

 ผลการวิเคราะหกรณีความเส่ียงจากการ

บริโภคปลาท่ีมีสารตกคาง โดยคํานวณ Net Health 

Impact จากการใช ตวัชีว้ดั QALY (Quality Adjusted 

Life Year)12 เปนตวัถวงน้ําหนกัตวัชีว้ดัจากปจจยัดาน 

Dose-Response ซึ่งประกอบดวย ตัวแปรตางๆดัง

แสดงในตารางท่ี 7 และ Wong et al. (2003: 1345) 

พบวา Net Health Impact ที่ไดจากการคํานวณจะ

สามารถนําไปใชในการจัดลําดับความสําคัญของ

นโยบาย ไดคอนขางดี และยังสามารถวิเคราะหความ

ออนไหว (Sensitivity Analysis) ไดดวย อยางไรก็ดี 

การวิเคราะห Net Health Impact นี้ ตองอาศัยการ

ตั้งขอสมมุติ และการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวาง

ตัวแปรใหชัดเจน และอาจสามารถปรับใชกับการ

บริหารความเส่ียงดานสิ่งแวดลอมอ่ืนๆได

 7  Risk-Benefit  Net Health Impact 

   
 (k = exposure)  

 (i = 
population) 

  
 

 (j = health end-
point) 

Delayed Talking per live birth (j1) 
MI Fatality (j2) 

 ( )  (mg/ ) 
 ( ) Weibull Excess Risk Model  

j1 
Logistic regression  j2 

V (health impact metric)  QALY  (j1, j2) 
 0-1   

1 0

1 1 2 2

ij ij

NHI=NIH -NIHI

NHI= Q V

NHI=Q V +Q V

 

 Q1  Q2  
 j1  j2 

 
V1  V2  QALY 

 j1  j2  
(  ) 
 

: Wong et al. (2003), Table III, page 1345 
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 ดังนั้น การศึกษา Wong et al. (2003) บง

ชี้วา คาของ NHI จะเปนตัวชี้วัดความเส่ียงท่ีเกิด

ขึ้น แลวจึงนําคาความเสี่ยงดานสุขภาพนี้ ไปเปรียบ

เทียบกับ มูลคาทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการเพาะเล้ียง

สัตวนํ้า ตอไป อยางไรก็ดี การศึกษาของ Wong et 

al. (2003) ไมไดแสดงใหเห็นวาเมื่อเปรียบเทียบแลว

จะสามารถแสดงผลการตัดสินใจอยางไร ถึงกระน้ัน 

ความพยายามของ Wong et al. (2003) ก็ชวยใหการ

ประเมินความเส่ียงดวยตัวช้ีวัด NHI นี้อาจจะมีคาใกล

เคยีงความเปนจรงิมากข้ึน ในแงทีว่ามลพิษทางนํา้จาก

การเล้ียงสัตวในแหลงนํ้านั้น สามารถกอใหเกิดโรคได

หลายกรณี นอกจากน้ี การใชคา NHI ยังสามารถไป

ประยุกตใชกับกรณีการวิเคราะหแบบอ่ืนไดอีก เชน 

การวิเคราะห Cost-Benefi t ของการกาํหนดมาตรฐาน

คุณภาพอากาศ อยางไรกดี็ การใชเครือ่งมือ NHI ก็ยงั

คงมีขอพึงระวังเชนกัน อาทิ ปญหาสุขภาพของแตละ

โรคอาจจะมีความสัมพันธกัน (correlation) และโรคท่ี

จะนาํมาวิเคราะหนัน้ จะตองเปนลกัษณะ Health/Dis-

ease Endpoints (เชน โรคมะเร็ง โรคทางเดินอาหาร 

ฯลฯ) เปนตน

2.4 Cost - Benefi t Analysis
 การวิเคราะหตนทนุ-ผลประโยชนนีส้ามารถนํา

ไปสูการหาระดับความเส่ียงท่ียอมรับได โดยท่ีระดับ
ความเสี่ยงนี้จะกอใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรอยาง

มีประสิทธิภาพในมุมมองทางเศรษฐศาสตร กลาว
คือ ผูกําหนดนโยบายจะพิจารณาเปรียบเทียบตนทุน

ในการลดความเส่ียงและผลประโยชนของสังคมจาก

ความเส่ียงท่ีลดลง และจะเลือกระดับความเส่ียงท่ีทาํให

สังคมไดรับประโยชนสุทธิมากท่ีสุด นั่นคือ สวนตาง

ระหวางผลประโยชนของสังคม และตนทุนของสังคม

จากดําเนนิมาตรการเพ่ือลดความเส่ียงดานส่ิงแวดลอม

นั้นมากท่ีสุด หรือกลาวอีกนัยหน่ึง ระดับความเส่ียงท่ี

ยอมรับไดจะเปนระดับความเส่ียงท่ีทําใหผลประโยชน

สวนเพิ่มของสังคม (marginal social benefi t) เทากับ 

ตนทุนสวนเพิ่มของสังคม (marginal social cost) 

 ดวยเหตุนี้ ผู กําหนดนโยบายจําเปนตอง

คํานวณผลประโยชนของสังคมจากความเส่ียงท่ีลดลง

ใหอยูในรูปของตัวเงิน เพื่อจักไดนํามาเปรียบเทียบ

กับตนทุนหรือคาใชจายที่ใชในการลดความเสี่ยง การ

คํานวณผลประโยชนจากความเส่ียงท่ีลดลงน้ีเปนเรือ่ง

คอนขางยากท่ีจะคํานวณไดแนนอนและแมนยํา โดย

สวนใหญนัน้มักใชวธิกีารคํานวณทางออม ยกตัวอยาง

เชน การลดความเส่ียงดานสิ่งแวดลอมน้ันสวนใหญ

มักกอใหเกิดประโยชนในรูปของการลดลงของจํานวน

ผูเสียชีวิต หรือบาดเจ็บจากเหตุการณอันตรายท่ีเกิด

จากปญหามลพิษ การคํานวณผลประโยชนจากการ

ที่จํานวนผูเสียชีวิตลดลงใหอยูในรูปของตัวเงินนั้น 

กระทําไดยาก เพราะไมมีระบบตลาดท่ีจะวัดมูลคา

ของชีวิตคน ดังนั้นจึงตองมี การประเมินมูลคาชีวิต 

(value of life)  ทางออม วิธีการหน่ึงคือการวัดมูลคา
ของประโยชนจากการลดความเส่ียงจากรายไดที่

ปจเจกชนคาดวาจะไดรับตลอดชัว่ชวีติ หรอืประโยชน

ทีเ่ขาจะไดรับในอนาคตถาเขายงัมีชวีติอยูจนถงึอายขุยั

ที่ควรจะเปน นั่นคือ

มูลคาของประโยชนจาก

การลดความเส่ียง
= ประโยชนหรือรายไดที่จะไดรับตลอดช่ัวอายุขัย

ในอนาคต
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 ขอดีของการคํานวณลักษณะน้ีคือ มีการคํานงึ

ถึงโครงสรางอายุของประชากร แตขอเสียของการ

คํานวณแบบนีมี้อยูดวยกันอยางนอย 2 ประการ ไดแก 

(ก) รายไดของบางกลุมอาจนอยเกินไป เชน รายได

ของเพศหญิง อาจนอยกวารายไดของเพศชาย ราย

ไดของกลุมแรงงานยอมนอยกวากลุมพนักงานบริษัท 

ทั้งๆท่ีคุณคาชีวิตของทุกคนสมควรท่ีจะเทากัน และ 

(ข) หากรวมบุคคลท่ีไมสามารถหารายไดในอนาคต

ได (เชน ผูที่เกษียณจากการทํางาน หรือผูพิการซ่ึง

ไมมีรายได) เขาไปดวยแลว ยังจะทําการคํานวณผล

ประโยชนจากการลดความเส่ียงในลักษณะขางตนนี้มี

คาตํ่ากวาท่ีควรจะเปน

 การประเมินมูลคาชีวิต เชน การคํานวณโดย

ใช Air Quality Valuation Model ซึ่งเปนแบบจําลอง

สําหรับประเมินตนทุนความเสียหาย หากไมมีการ

ควบคุมมลพิษ หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งคือ เปนผล

ประโยชนทางดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม ที่เพิ่มข้ึน

หากมีการกําหนดระดับมาตรฐานสิ่งแวดลอมใหสูง

ขึ้น (เชน ปลอยมลพิษนอยลง คุณภาพอากาศดีขึ้น) 

แบบจําลองน้ีเปนการประเมินมูลคาของชีวิตมนุษยใน

แตละชวงอายุของประชากร (ดวยวิธีการ Wage-Risk 

Approach และ Contingent Valuation Method) ทัง้นี ้

แบบจําลองนี้ประเมินผลประโยชนไว เทากับ Nd x 

VSL โดยที่ Nd คือ มูลคาการหลีกเล่ียงการเสียชีวิต 

และ VSL คือ Value of Statistical Life โดยมีสตูรการ
คํานวณ ดังนี้

Nd = (risk of death per person per unit pollution) x 

(unit of pollution reduction) x (exposed population) 

 ดังนัน้ หากสมมุตวิา Nd = 1039 คน และ VSL 

เทากับ 4.1 ลานบาท ผลประโยชนทางดานสุขภาพ

และส่ิงแวดลอมจะเทากับ 4259.9 ลานบาท และถา

คํานวณในระยะเวลา 30 ป ดวยอัตราคิดลดรอยละ 5 

จะไดมูลคาปจจุบันเทากับ 65.5 พันลานบาท เปนตน 

และเม่ือมีการประเมินตนทุนการจัดการดานสิ่ง

แวดลอม (ซึ่งควรจะรวมท้ังตนทุนทางตรงและตนทุน

ทางออม อีกท้ังควรมีการพยากรณระดับสารมลพิษ

ที่จะปลอยออกมาในอนาคต ดวย) ก็จะนํามูลคาผล

ประโยชน์และต้นทุน มาคํานวณหา Benefit-Cost 

Ratio ได 

 การใชผลลัพธของสดัสวนผลประโยชน-ตนทนุ

ดังกลาวน้ี ก็เพื่อใชเปรียบเทียบกับการจัดการดาน

สิ่งแวดลอมตางๆ เชน การเปรียบเทียบระหวางการ

จัดการฝุนละออง (PM10) กับ การจัดการกาซโอโซน 

สมมุติหากพบวา สัดสวนดังกลาวของฝุนละออง 

มากกวา ของโอโซน รัฐบาลก็สามารถใชเปนเกณฑ

ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดการกับฝุนละออง

มากกวากาซโอโซน 

 ทั้งนี้หนวยงานของรัฐอาจจะตองใชดุลยพินิจ

เพิ่มเติมในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เนื่องจาก

การพิจารณาเฉพาะ Benefi t-Cost Ratio อยางเดียวคง

ไมเหมาะสม เนือ่งจากการจดัการกาซโอโซน มีตนทนุ

การจัดการท่ีสูงกวากรณีของการจัดการฝุนละออง 

(PM10) และผูทีไ่ดรับผลกระทบจากสารโอโซนโดยตรง

ก็มีจาํนวนนอยกวา ดังนัน้ หากใชสดัสวนดงักลาวเปน

เกณฑการจดัสรรเสมอไปน้ัน ก็อาจจะทําใหปญหาเร่ือง

โอโซน อาจจะถูกละเลยก็ได

 อนึ่ง นักวิชาการบางรายต้ังขอสังเกตวา วิธี
การประเมิน “มูลคาชีวิต” ดวยวิธี VSL (value of 
statistical life) อาจจะมีคาสูงมาก เมื่อนํามาใชในการ

วิเคราะหตนทุนผลประโยชนของการดําเนินมาตรการ

ลดมลพิษ ก็อาจจะนําไปสูการวิเคราะหที่ทําใหมีการ

จัดสรรทรัพยากรอยางไมมีประสิทธิภาพได เนื่องจาก

การคํานวณดังกลาวมีประเด็นที่ตองระวัง อยางนอย 
3 ประการ คือ 

 (ก) ตัวเลขมูลคาของ VSL นั้น อาจจะไม

เหมาะสม เนือ่งจากมาจากการคํานวณ Cost per Life 
ทีป่ระชาชนแตละคนจะมีมูลคาทีแ่ตกตางกันมาก (หาก

มีการใช WTP จะมีความเหมาะสมมากกวา เพราะ
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ประชาชนมีการเลือก หรือมี trade-off) ยิง่กวาน้ัน การ

ปองกันมิใหมีการสูญเสียชีวิตของมนุษย (life-saving 

intervention) มีความแตกตางจากการคุมครองสิ่ง

แวดลอม (environmental intervention) 

 (ข) การใชแนวคิด “Lives Saved” อาจจะนํา

ไปสูการเขาใจผิดได เพราะการดําเนินมาตรการเพื่อ

ลดความเส่ียง สวนใหญเปนไปเพื่อลดสาเหตุของการ

ตาย (mortality) (มากกวาการสูญเสยีชีวติของผูทีดํ่ารง

ชีพอยู) เมื่อเปรียบเทียบกับสาเหตุการตายท่ีมาจาก

ปจจยัอ่ืนๆ ดวยเหตนุี ้การกลาวถึง “การมีชวีติยนืนาน 

(longevity)” จงึนาจะสือ่ความหมายไดดีกวา “การชวย

เหลอืชวีติ” ดังน้ันจงึควรใช  “Life Expectancy” ซึง่นา

จะเปนการสะทอนผลกระทบของมลพิษทางอากาศได

ดีกวา (แทนท่ีจะกลาวถึง อัตราการตาย เชน 5 คนใน 

10,000 คน ซึ่งยังอาจจะมีความไมแนนอนหรือความ

เปนไปไดวาจะสามารถชวยเหลือชีวิตทั้ง 5 ไวไดจริง

เพียงใด) และ

 (ค) Discount rate ยังเปนประเด็นที่ยัง

ถกเถียงวา ควรจะใชอัตราใด ซึ่งท่ีผานมามิไดนํา

อัตราสวนลดตามกาลเวลาของความพึงพอใจในการ

บริโภคของประชาชน (discounting-for-time-related 

preferences for consumption) มาพิจารณา โดย
ความพึงพอใจ (preference) หรือ WTP ที่จะหลีก

เลีย่งหรือลดความเส่ียงนัน้ จะแปรเปล่ียนตามอายุของ
ปจเจกชนแตละคน

 ดวยเหตนุี ้Pandey and Nathwani (2003) จงึ

ไดเสนอตัวชี้วัดท่ีสะทอน “ประโยชนของการลดความ

เสี่ยง” นั่นคือ “Life Quality Index (LQI)” เพื่อเปน

เกณฑในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อ

ดําเนินมาตรการลดความเส่ียงดานมลพิษทางอากาศ

ในประเทศแคนาดา13 LQI ประกอบดวยตัวชี้วัดดาน

สวัสดิการสังคมท่ีสะทอนคุณภาพของสุขภาพที่ดีขึ้น 

การชดเชยความเสี่ยหาย (ถามี) รวมถึงการมีชีวิตที่

ยนืนาน (longevity) ประกอบกับ มีการยอมรับแนวทาง

ของการสอบถามจากประชาชน ดังนั้น จึงมีการเสนอ

การประเมินผลประโยชนจาก Societal Willingness 

to Pay (SWTP) ที่มีฐานการคํานวณมาจาก LQI ซึ่ง

พิจารณามาจากสวัสดิการทางเศรษฐศาสตรภายใต

ความไมแนนอนและอรรถประโยชน (uncertainty 

and expected utility theory) แนวคิดในการประเมิน 

SWTP มีดังนี้ 

 หากสมมุติให LQI = GqE โดยท่ี G = รายได

ตอหัวที่แทจริงตอป (real GDP per head) ซึ่งจะเปน

ตวัชีว้ดัระดับทรัพยากรและคุณภาพชวีติ) E = Life Ex-

pectancy หรือจํานวนอายุขัยของประชาชนโดยเฉล่ีย

ซึ่งเปนตัวชี้วัดระดับการพัฒนาของสังคม คุณภาพสิ่ง

แวดลอมและบริการสาธารสุข สวน q = elasticity of 

utility of consumption (แสดงดวยสัดสวนของชั่วโมง

การทํางานตอชัว่โมงการพกัผอนของสมาชกิในสงัคม) 

ซึง่เปนคาคงที ่และควรตองมีการศึกษาพฤตกิรรมของ

ประชาชนในสังคมเปนอยางดี ดังนั้น มูลคาของ LQI 

จงึสะทอนจาํนวนเงินไดจากการทํางานตอปตอหวัของ

ประชาชนตลอดชวงอายุขัย

 และ SWTP คือ จํานวนเงินที่ประชาชนใน

สังคมจะไดรับ เมื่อสวัสดิการสังคมเปล่ียนแปลง เพื่อ

ที่ตนจะไดอยู ณ จุดเดิม หรือ กลาวอีกนัยหน่ึง คือ 

จํานวนเงินที่จะไมทําใหคุณภาพชีวิตเปลี่ยนแปลง 
(หรอืแยลงไปกวาเดมิ)14 ดังนัน้ SWTP เทากับ จาํนวน

เงินที่ประชาชนพึงไดรับ (คํานวณจากคา G และ q) 

เมือ่มีอายุขยัลดลง 1 ป (คํานวณจากคา E)15 ถาสมมุติ
ให เมื่อประชาชนประสบปญหาความเสี่ยงดานสิ่ง

แวดลอม หากมีประชาชนท่ีประสบความเส่ียงในสังคม

กลุมผูสงูอาย ุ5 แสนคน ประชาชนมอีายขุยัเฉลีย่ลดลง 
(7 x 10-6) และจํานวนเงนิไดตอปตอหวัเปล่ียนแปลงไป

เทากับ 100,000 บาท ดังนัน้ SWTP จะเทากับ 2 ลาน
บาทตอป16



82
Symposium no.33 :: 

แนวคิดการบริหารความเส่ียงดานส่ิงแวดลอมกับนัยยะตอประเทศไทย

 นอกจากนีย้งัมีอกีวิธกีารหนึง่คือ การสอบถาม

ความเต็มใจที่ปจเจกชนยินดีที่จะจายเพื่อลดความ

เสี่ยง (willingness to pay for risk reduction) เชน 

บางคนยินดีจาย 600 บาท เพื่อลดความเส่ียงจากการ

เปนมะเร็งปอดเพราะควันบุหรี่ แตบางคนยินดีจาย 

60 บาท เปนตน จากนั้นแลวจึงนําขอมูลนี้มาคํานวณ

ประโยชนของการลดความเส่ียงไดตามสมการดังนี้

มูลคาของประโยชนจากการลดความเส่ียง            =  
ความเส่ียงท่ีเปล่ียนไป

ความเต็มในเพื่อลดความเส่ียง

 อาทิ สมมติใหวา ถาเราตองการลดอัตราการ

ตายดวยมะเร็งปอดจาก 4 คน ตอ 1 ลานคน เปน 

1 คนตอ 1 ลานคน แลว ความเสี่ยงที่ลดลง (3 คน

ตอ 1 ลานคน) จะมีมูลคาเทากับ 600 บาท หารดวย 

อัตราสวน (3:1 ลาน) ซึ่งจะทําใหมูลคาของประโยชน

จากการลดความเส่ียงดานมะเร็งปอด เทากับ 200 ลาน

บาท หรอือาจจะเทากบั 20 ลานบาท ก็ได (= 60 บาท 

หารดวยอตัราสวน 3:1 ลานบาท) ทัง้นีข้ึน้อยูกับความ

เต็มใจจายของปจเจกชนเพื่อลดความเส่ียง วาจะมาก

หรือนอย

 โดยสรุปการประเมินผลประโยชนจากการ

ลดความเส่ียงดานส่ิงแวดลอม สามารถกระทําได 2 

แนวทางใหญ คือ (1) การประเมินคุณคาของมนุษย 

(human capital approach) ดังไดกลาวแลวขางตน 

และ (2) การประเมินความเต็มใจท่ีจะจาย (willing-

ness-to-pay approach) สวนการประเมินแนวทาง

ที่สองนี้พิจารณาจากพฤติกรรมของปจเจกชน ซึ่ง
ประกอบดวย

 ◊ Wage-risk trade-off: ปจเจกชนอาจตองเลอืก

 ทํางานที่มีความเส่ียงสูง หรือเลือกสถานท่ีตั้ง
 บานท่ีอยูอาศัยท่ีมีความเส่ียงสูง เพื่อแลกกับ

 คาจางที่สูงหรือรายไดที่สูง หากลูกจางตอง

 ทํางานที่มีความเสี่ยง นายจางตองจายเงิน

 ชดเชยใหเพื่อทดแทนกับความเส่ียงท่ีสูงขึ้น

      ◊  State Preferences: เปนการสอบถามความ

 เต็มใจท่ีจะจายเงินโดยตรงกับบุคคลท่ีไดรับ

 ผลกระทบทางบวก และทางลบจากปญหา

 มลพิษ

       ◊ Experimental Auctions: เปนการทดลอง

 กับบุคคลจริงๆ โดยใชระบบตลาดในหอง

 ทดลอง ที่มีการนําสินคามาขายใหทดลอง

 และมีการซ้ือขายสินคากัน โดยราคาตลาดท่ี

 ไดในหองทดลองจะนํามาใชเปนตัววัดความ

 เตม็ใจท่ีจะจายของประชาชน สนิคาทีใ่ชในการ

 ทดลองน้ี เชน อาหารปลอดสารพิษ เปนตน

       ◊ Averting Behavior: เปนการประเมินความ

 เต็มใจท่ีจะจายเพื่อลดความเส่ียง ในทางออม
 ดวยการสังเกตพฤติกรรมในการหลีกเลี่ยง

 ความเส่ียง เชน คาใชจายในการซ้ือและติด
 ตัง้เครือ่งกรองอากาศ-ควนัเสยีและเครือ่งกรอง

 นํ้า  การรัดเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต

 และการซ้ือเวชภณัฑมาใชเพือ่ปองกนัโรคบาง

 ชนิด เปนตน

 สําหรับการคํานวณตนทุนในการลดความ

เสี่ยงนั้น สวนมากมักเปนตัวเงินอยูแลว เชน รายจาย

ในการติดตามตรวจสอบสารมลพิษในอากาศ ราย

จายในการติดต้ังอุปกรณ รายจายในการวิจัยทดลอง 
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และรายจายในการประชาสัมพันธใหประชาชนรับ

ทราบขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง เปนตน เมื่อผูกําหนด

นโยบายมีขอมูลท้ังดานตนทุนและผลประโยชนจาก

การลดความเส่ียงในระดับความเส่ียงตาง ๆ กันแลว ผู

กําหนดนโยบายสามารถเลือกระดับความเส่ียงท่ีกอให

เกิดประโยชนสูงสุด และมีประสิทธิภาพในการจัดสรร

ทรัพยากรมากท่ีสดุ เพือ่จกัไดกําหนดระดับความเส่ียง

นั้นใหเปนระดับความเส่ียงที่ยอมรับได (acceptable 

risk level) สําหรับการกํากับดูแลความเส่ียงดานสิ่ง

แวดลอม

 อยางไรก็ดี การวิเคราะหตนทุนในการดําเนิน

การเพื่อลดความเส่ียง (risk cost) เปรียบเทียบกับผล

ประโยชนที่ไดรับ (benefi t) เชน การลดการของความ

เจบ็ปวย หรือ การสูญเสยีชีวติ นัน้ มีความสัมพนัธทีไ่ม

เปนเสนตรง (non-linear) ซึง่ยงัอาจจะไมสามารถชวย

ตดัสินใจไดวา “คาระดับความเส่ียงใด ทีจ่ะสามารถ

ยอมรับได” ดวยเหตุนี้ การศึกษาของ Power and 

McCarty (2000) จึงเสนอใหใชทั้งการคํานึงถึงตนทุน

การลดความเส่ียงและความเต็มใจท่ีจะจายเพื่อลด

ความเส่ียงดานส่ิงแวดลอม (แทนการใชหลัก Benefi t-

Cost Ratio) โดยมีกรอบวิเคราะหดังนี้

 เนื่องจากความสัมพันธระหวางคาความเส่ียง 

(ที่ไดจากการประเมินความเส่ียงดานส่ิงแวดลอม) กับ

ตนทุนการลดความเส่ียงดานสิ่งแวดลอม (ดวยการ
ออกมาตรการตางๆ) มิไดมีลักษณะเชิงเสนตรง และ

เฉกเชนเดียวกับ ความสัมพันธระหวางคาความเส่ียง

กับความเต็มใจจะจาย (WTP) เพื่อลดความเส่ียง ดัง

นั้นจึงกําหนดความสัมพันธของทั้งสองกรณีเปนดังนี้ 

และไดยกกรณีศกึษาสองกรณี คือ ความเส่ียงท่ีจะเปน
โรคมะเร็ง กับ ตนทนุการหามใชผลิตภณัฑ Asbestos 

และ ความเส่ียงท่ีจะเสียชีวิตจากสารพิษปนเปอนใน

แหลงนํ้า และอากาศ กับมาตรการพัฒนาคุณภาพสิ่ง

แวดลอม 

 ผลการวิเคราะหขอมูลของสหรัฐอเมริกา พบ

วา “ความเส่ียง (risk)” กับ “ตนทุนการลดความเส่ียง 

(cost)” มีความสัมพันธเชิงผกผันตามที่คาดหวังไว 

กลาวคือ เมื่อตนทุนในการลดความเส่ียงต่ํา จะทําให

เกิดความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพมาก ใน

ทํานองเดียวกัน WTP กับ Risk ก็มีความสัมพันธเชิง

ผกผัน กลาวคือ ความเต็มใจท่ีจะจายเพือ่ลดความเส่ียง 

(WTP for risk reduction) ยิ่งสูง ความเสี่ยงดานสิ่ง

แวดลอมย่ิงมีคานอย และเม่ือนําความสัมพันธทั้งสอง

ประเภทมาพิจารณารวมกัน ก็จะสามารถตัดสินใจได

วา ระดับคาความเสีย่งใดท่ีจะสามารถยอมรับได และมี

ตนทนุในการลดความเส่ียงเปนจาํนวนเทาใด ดังแสดง

ในรูปท่ี 3 ที่ชี้ใหเห็นวา ตนทุนในการลดความเส่ียงท่ี

เหมาะสม คือ C* ซึ่งเปนจุดท่ีมีความเต็มใจท่ีจะจาย

เพื่อลดความเส่ียงเทากับตนทุนในการลดความเส่ียง

พอดี C* คือจุดท่ี WTP = Cost of Risk Reduction 

(หรือ Risk-Cost Trade-off) 

 ถาระดับตนทุน C < C* หมายความวา ความ

เต็มใจจายเพื่อลดความเส่ียง (WTP) มากกวาตนทุน

ในการลดความส่ียง แตถาระดับตนทุน C > C* นั่น

หมายความวา ตนทนุในการลดความเส่ียงน้ันมากกวา 

WTP ดังนั้น การดําเนินมาตรการเพื่อลดความเสี่ยง

นั้น ไมควรมีตนทุนที่เกิน C* ดวยเหตุนี้ ชวงท่ี C < 
C* จึงเปนชวงที่เปนการตัดสินใจแบบมีเหตุมีผลทาง

เศรษฐศาสตร (economic risk reduction) เพราะเปน

ชวงที่สามารถตัดสินใจในการบริหารความเส่ียงดาน

สิง่แวดลอมท่ีมีตนทนุการลดความเส่ียงท่ีตํา่กวาท่ีคาด

หวังไว (cost-effectiveness) สวนชวงท่ี C > C* นั้น 

เปนชวงท่ีตนทุนการลดความเส่ียงสูงกวาท่ีคาดหวัง 

 ปรากฏการณในรูปท่ี 3 นี้อยูภายใตเงื่อนไขที่
วา |a

1
| > |b

1
| กลาวคือ ความสัมพันธระหวาง WTP 

กับ “ความเส่ียง” นั้นมากกวา กรณีของ “ความเส่ียง” 
กับ ”ตนทุนลดความเส่ียง” ซึ่งมีโอกาสท่ีเสนความ

สัมพันธทั้งสองจะตัดกันดังแสดงในรูป แตถาหาก 

1
0Risk Cost bb   1

0WTP Risk aa  
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|a
1
| < |b

1
| แลว (ไมไดแสดงในรูป) จะพบวา WTP จะ

มากกวาเสน Risk-Cost Trade-off ตลอดชวง ซึ่งจะ

ทําให WTP มากกวา ตนทุนการลดความเส่ียง (เปน

ชวงที่เกิด Economic Risk Reduction) กรณีเชนนี้

สามารถเกิดข้ึนได ถา (ก) ตนทนุการลดความเส่ียงน้ัน

ตํ่าอยูแลวโดยปกติ หรือ (ข) ความถ่ีในการเกิดความ

เสี่ยงดานสิ่งแวดลอมมีมาก (จึงทําใหมีคา WTP สูง) 

หรอื (ค) ความเสีย่งดานสิง่แวดลอมเกีย่วของกับความ

รุนแรงของผลกระทบหรือผลเสียท่ีตามมา (จึงทําใหมี

คา WTP สงู) [Power and McCarty, 2000: 36] ดังนัน้ 

ผลลัพธของการบริหารความเส่ียงดานสิ่งแวดลอม จึง

ขึน้อยูกับขอมูลของแตละกรณีศกึษา (empirical stud-

ies) และความสมบูรณของขอมูล 

 3   

 
: Power and McCarty (2000: Figure 4, p.35) 

นอกจากนี้ Power and McCarty (2000: 37) ยังได

เสนอแนะเพิ่มเติมวา หากการประเมินความเส่ียงและ

ตนทุน หรือการประมาณคา WTP สูงกวาหรือตํ่ากวา
ความเปนจริงแลว ผูกําหนดนโยบายจะตองวิเคราะห

กรณีเพิ่มเติม คือ กรณีที่มีความไมแนนอน (uncer-

tainty) ดวย โดยการประเมินคาความเส่ียง และคา 

WTP ทีเ่ปน Upper-bound และ Lower-bound เพือ่ใช

ประกอบการตัดสินใจ ดังแสดงในรูปท่ี 4 ดังนัน้ จะเกดิ

จุดตัดสินใจมากกวา 1 แหง เพ่ือกําหนดคาความ

เส่ียงทีย่อมรับได และตนทนุในการลดความเส่ียง ซึง่

จะเปนจุด และ  หรือที่เรียกชวงนี้วา “ชวงการตัดสิน
ใจ” หรือ Use Judgment นั่นเอง ที่ตองใชเครื่องมือ

หรือกลยุทธอื่นประกอบเพื่อการตัดสินใจ เชน การมี

สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสยี การคํานงึถงึความเทา

เทยีมกันทางสงัคม (การจดัสรรทรัพยากรไปยงัดานอืน่
ดวย หรือชุมชนอื่น) เปนตน
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แนวคิดการบริหารความเส่ียงท้ัง 4 แนวทางขางตน

นี้ เปนแนวคิดและการนํามาใชปฏิบัติจริงในประเทศ

พัฒนาแลว อีกท้ังยังมีการพัฒนาแนวคิดการบริหาร

ความเส่ียงอยูตลอดเวลา ดวยเครื่องมือใหมหรือ

เทคนคิใหมในการประเมินผลประโยชนจากการบริหาร

ความเส่ียงหรือหลีกเลี่ยงความเส่ียงดานสิ่งแวดลอม

และดานสุขภาพ โดยเฉพาะอยางย่ิง ความเส่ียงดาน

สุขภาพ เนื่องจากเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพ

ทรัพยากรมนุษยหรือประชาชนภายในประเทศ 

 4    

 
: Power and McCarty (2000: Figure 5, p. 38) 
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 สําหรับประเทศไทยน้ัน ยังไมปรากฏเดนชัด

เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม โดย

เฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับการรับรูของประชาชน 

และเม่ือมีการมอบอํานาจการตัดสินใจในการบริหาร

ทรัพยากรธรรมชาติไปยังทองถิ่น องคความรูในการ

บริหารความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมก็มิไดถูกถายทอด

ไดอยางเหมาะสม ยังคงเปนเพียงแคการประเมินผลก

ระทบดานสิ่งแวดลอม (Environmental Impact As-

sessment: EIA) เทานั้น ซึ่งเปนการประเมินเฉพาะ

โครงการ (หรือเปนรายโครงการ) ยังไมมีการนําผล

การประเมินของทุกโครงการมาพิจารณาโดยพรอม

เพรียงกัน และท่ีสําคัญยิ่ง คือ การจัดทําแนวทางการ

กําหนดเกณฑการบริหารความเส่ียงดานส่ิงแวดลอม 

ตามแนวทางท่ีเสนอในหัวขอ 2.1-2.4 ขางตน ก็ยัง

ไมไดรับการประยุกตใชในประเทศไทยและในทองถิ่น

อยางเหมาะสม เทาท่ีควร
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7คา HERP บอกถึงรอยละของสารกอมะเรง็ทีค่นไดรับเปนประจําเมือ่เทยีบกับในหนูทดลองท่ีไดรับเปนประจํา (mg/kg/day) โดยท่ีฐานการ
คิดนัน้มาจาก 50% ของหนทูดลองทีพ่บสารกอมะเรง็ รายละเอยีดเพิม่เตมิสามารถอานไดใน http://potency.berkeley.edu/pdfs/herp.pdf
8คาเฉลี่ยของสารดังกลาวอยูที่ประมาณ 150 mgตอวัน ซึ่งอัตราน้ีมากกวาสัดสวนท่ีหนูทดลองไดรับและมีสารกอมะเร็งมากกวารอยละ 
50 ของหนูทดลองท้ังหมดท่ีทําการทดลองจากสารน้ี
9 วัสดุที่เปนแหลงท่ีมาของฟอรมัลดีไฮดที่สําคัญไดแก ไมอัดและผลิตภัณฑที่ทําจากไมอัด โฟมท่ีใชทําฉนวนกันความรอน ผลิตภัณฑ

กระดาษไฟเบอรกลาส ผามานและพรมปูพื้น ฟอรมัลดีไฮดยังใชเปนสวนผสมของสารเคลือบผิวเฟอรนิเจอรและโตะตูตางๆ รวมท้ังพื้น
ผนังที่ทําดวยไม ฟอรมัลดีไฮดที่พบในอาคาร อาจมีผลกระทบท่ีสําคัญคือ ระคายเคืองตา ระคายเคืองตอเนื้อเยื่อทางเดินหายใจสวนบน 
และระคายเคืองผิวหนัง ทําใหเกิดอาการภูมิแพและหอบหืด นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับความผิดปกติของระดูและการเจริญพันธุอีกดวย
10การศึกษาของ Kiker et al. (2008) ใหคํานิยาม Ecological Footprint ไววา “the ratio of the area directly impacted by manage-
ment operations for the alternative to the total capacity of the alternative/facility” โดยความสามารถเต็มท่ี (total capacity) ของ
ทางเลือกตางๆ จะเปนตวัแปรท่ีสะทอนการประหยัดจากขนาด (economy of scale) ได ซึง่จะเปนประโยชนตอการวางแผนการกอสราง
ของทางเลือกในการจัดการตะกอนตางๆได
11 โดยใหผูตอบคําถามใหคะแนนการยอมรับ จากคา 1-100 ซึ่งจะใหมีการเลือกระดับความเส่ียงของทางเลือกตางๆทีละคร้ัง และนําคา

ระดับความเส่ียงน้ันมาถามใหมอีกคร้ัง เพื่อใหเรียงลําดับการยอมรับอีกที และตัดคาระดับความเส่ียง (หรือเงือนไข) ที่ยอมรับนอยท่ีสุด

ออก วธิกีารนีจ้ะดาํเนนิตอไปจนในทีส่ดุก็จะเหลอืระดับความเสีย่งทีย่อมรับไดมากท่ีสดุ ของแตละทางเลอืกในการจดัการตะกอนปนเปอน 

[อานรายละเอียดใน Kiker et al. (2008: 500-2)]
12 สําหรับการประเมินมูลคาของ Health Impact นั้น สามารถคํานวณไดจากเครื่องมือตางๆ เชน Quality Adjusted Life Year (QALY) 

Disability Adjusted Life Years (DALY) Healthy Year Equivalent (HYE) คาใชจายในการรักษาพยาบาล (cost of illness) คาใชจาย

ในการลงทุนในทุนมนุษย (human capital) ความเต็มใจจายเพื่อหลีกเลี่ยงปญหา หรือ Willingness-to-pay (WTP) และ ความเต็มใจ

จายเพื่อเผชิญกับปญหา หรือ Willingness-t0o-accept Compensation (WTAC) เปนตน นอกจากนี้ Wong et al. (2003: 1340-1342) 

กลาววา แมวาตวัชีว้ดัตามหลักการของ Dose-Response เชน Reference Dose (RfD) No Observed Adverse Effect Level (NOAEL) 

Lowest Observed Adverse Effect Level (LOAEL) Benchmark Dose (BMD) และ cancer slope factor the Margin of Exposure 

(MOE) จะมีขอดีและขอเสียแตกตางกัน แตก็สามารถนํามารวมประกอบการตัดสินใจไดกําหนดมาตรการได หากตองมีการถวงนํ้าหนัก

ของปญหาสุขภาพที่คาดวาจะเกิดข้ึนดวย
13 กระทรวงส่ิงแวดลอมของแคนาดาไดมีการออกกฎหมายใหมเพือ่ควบคมุการปลอยมลพษิทางอากาศ ทีเ่ขมงวดมากข้ึน โดยกําหนดคา
มาตรฐานสําหรับฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เทากับ 30 μg/m3 และโอโซน เทากับ 65 ppb ภายในป ค.ศ. 2010 รัฐบาล จงึตองดาํเนนิ

การประเมินความเส่ียงและบริหารความเส่ียงดวยการใชกลยุทธ Cost-Benefi t Analysis เพื่อวิเคราะหวา การกําหนดมาตรฐานดงกลาว 

จะนําประโยชนมาใหมากกวาตนทุนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานดังกลาว (ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน)
14 การศึกษาของ Pandey andNathwani (2003) เสนอแนวคิด Willingness to Pay (WTP) แทนการเสนอแนวคิด Willingness to Ac-

cept Compensation (WTAC) เพราะ WTAC ไมแปรเปล่ียนตามระดับรายไดของตน และยังขึน้อยูกับ “ความโลภ” ดวย ในขณะท่ี WTP 
แปรเปล่ียนตามระดับรายได และตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืนๆ ที่สามารถหาเหตุผลอธิบายได
15 กําหนดให LQI = GqE และ อตัราการเปลีย่นแปลง LQI เทากับ  หากตองการใหการเปล่ียนแปลง LQI มากท่ีสดุ ก็จะไดเงือ่นไข  (หนวย
เปน บาทตอคนตอป) และ SWTP เทากับ  โดยท่ี N คือจาํนวนประชากรท่ีไดรับผลกระทบ โดย คือการเปล่ียนแปลง “อายขุยั” เนือ่งจาก

การเปล่ียนระดับความเสีย่ง ซึง่ข้ึนอยูกับโครงสรางประชากรท่ีมีการกระจายตามอาย ุ(เชน อาจจะแบงออกเปนกลุมท่ีมีอายตุํา่กวา 60 ป 

และสูงกวา 60 ป) สมมุติ = 100,000 บาท = 8 x 10-6 และ q = 0.20 สวน N = 500,000 คน ดังน้ัน SWTP = 2 ลานบาทตอป (ตัวเลข 
q และ อางจากการศึกษาของ OECD ซึ่งอางใน Pandey and Nathwani (2003) หนา 57 และ 63 ตามลําดับ)
16 SWTP ในกลุมผูสงูอายุ จะมคีานอย แตมิไดหมายความวา ผูสงูอายมีุ “คา” นอย หากแตเปนเพราะปจจยัเสีย่งตอการตายนัน้มมีากมาย 
(มิใชเพยีงเพราะความเส่ียงดานมลพษิจากโรงงาน เทานัน้ หากยังมีปจจยัเสีย่งดานสขุภาพตามอาย ุและความออนไหวตอปจจยัอืน่ๆดวย) 
ดังนั้น การเปล่ียนแปลงโอกาสท่ีจะสูญเสียชีวิต อันเนื่องมาจากมลพิษ นั้นมีผลตอ “การเปล่ียนแปลงของอายุขัยนอยมาก”
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3
กรณีศึกษาการบริหารความเส่ียงในประเทศไทย
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ในประเทศไทยน้ัน เทาท่ีผานมา การบริหารความเส่ียง

ดานส่ิงแวดลอม มักจะเกิดข้ึน ภายหลังเหตุการณ 

หรอื มักจะเปน “การแกปญหา” มากกวา “การปองกัน

ปญหา” ตวัอยางท่ีเหน็ชดัไดแก การเกิดความเส่ียงจาก

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากพายุและนํ้าปาไหลหลาก 

(กรอบท่ี 4 และ 5) และจากคล่ืนทะเลยักษ หรือจาก

แผนดินไหว (กรอบท่ี 6) และจากภาวะความแหงแลง 

จึงเกิดกระบวนการ “เตือนภัย” ขึ้น แตประสบการณ

ที่ผานมา ประชาชนมีสวนรับรูเกี่ยวกับการบริหาร

ความเสีย่งท่ีจะเกดิข้ึนในอนาคต คอนขางนอย ยิง่กวา
นั้น การกระทําของมนุษยหรือประชาชนในพ้ืนที่และ

นโยบายของภาครัฐท่ีไมมีการประเมินความเส่ียงดาน

สิ่งแวดลอม จะเปนการซ้ําเติมปญหาใหรุนแรงย่ิงขึ้น

 สําหรับปรากฏการณลาสุดท่ีสรางกระแสต่ืน

ตวัตอความเสีย่งดานสิง่แวดลอมคือ กรณีมลพษิในเขต

จงัหวดัระยองและพ้ืนทีใ่กลเคยีงกับแหลงอตุสาหกรรม 

และ กรณีสารพษิรัว่ไหลท่ีทาเทยีบเรือแหลมฉบัง เมือ่

ปลายป 2552 (กรอบท่ี 7) เหตุการณกรณีสารพิษ

ร่ัวไหลน้ี นําไปสูการปฏิบัติการประเมินความเสีย

หาย และการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่เปนการ

ชั่วคราว และหนวยงานทองถิ่นเขาชวยเหลือและ

บรรเทาความเสียหายอยางรวดเร็ว17 หลังการเกิดเหต ุ

นายเกือ้กูล ดานชยัวิจติร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

คมนาคม จดัต้ังคณะทํางานตรวจสอบขอเทจ็จรงิ ตรวจ

สอบวาการขนถายตูสนิคาดังกลาวเกิดความผิดพลาด

ที่ขั้นตอนใด นอกจากนั้นยังตั้งขอสังเกตวา การแจง

เตือนประชาชนในพ้ืนที่ใกลเคียงเพื่อใหอพยพลาชา 

ซึง่จะไดปรับปรุงการแจงเตอืนประชาชนใหรวดเร็วข้ึน 
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Symposium no.33 :: 

แนวคิดการบริหารความเส่ียงดานส่ิงแวดลอมกับนัยยะตอประเทศไทย

 นอกจากน้ันทางราชการไดพิจารณาเพิ่ม

ความถ่ีในการฝกซอมรับสถานการณสารพิษรั่วไหล 

จากเดิมท่ีจะซอมใหญปละ 1 คร้ัง และซอมยอยปละ 4 

คร้ัง เพื่อเตรียมความพรอมของเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของ 

สําหรับกฎระเบียบเพิ่มเติมจากการเกิดเหตุนั้น การ

ทาเรือแหงประเทศไทยไดมีการประสานความรวมกับ

ผูประกอบการทาเรือในทาเรือแหลมฉบัง เพื่อกําหนด

มาตรการขนถายตูสนิคาอนัตราย โดยจะหามไมใหวาง

พักตูสินคาอันตรายบริเวณทาเรือ แตจะใหขนยายตู

สินคาไปยังคลังสินคาอันตราย หรือใหเจาของสินคา

มารับตูสินคาทันที คาดวาจะเริ่มใชมาตรการน้ีตั้งแต

ตนป 53 เปนตนไป ซึ่งมาตรการดังกลาวจะทําใหผู

ประกอบการมีคาใชจายเพิ่มข้ึนประมาณ 1,000 บาท

ตอตู [ที่มา: ขาวเศรษฐกิจ สํานักขาวอินโฟเควสท 4 

ธันวาคม 2552] 

 การดําเนินการในการเตือนประชาชนเพื่อ

การอพยพ ทั้งในดานภัยธรรมชาติและภัยสารพิษนั้น 

เปนการเตือนภัยท่ีปลายทาง บทเรยีนจากเหตกุารณ

ดังกลาวขางตนนั้น ควรจะมีการเตือนภัยที่ตนทาง 

กลาวคือ “การแจงเตอืนเรือ่งความเสีย่งทีป่ระชาชนจะ

ตองเผชิญ” การแจงเตือนดังกลาวน้ี อาจถือไดวาเปน

ขัน้ตอนหนึง่ของการบริหารความเส่ียงดานส่ิงแวดลอม 

เพื่อใหประชาชนผูที่อยูอาศัยใกลเคียงไดรับทราบ 
“กอน” ทีจ่ะเขาพกัอาศัยในบริเวณดังกลาว และยังตอง

มีการเตอืนใหทราบ “เมือ่มีการขนยายสินคาอนัตราย” 
ในพืน้ท่ี การแจงเตอืนความเส่ียงดานสิง่แวดลอม อาจ

จะดําเนินการในรูปของ “การเรียงลําดับความเส่ียง

หรือความเปนอนัตราย” ทีมี่ลักษณะของขอมูลท่ีเขาใจ

งายแกการพิจารณาของประชาชนผูอาศัยในพื้นที่ ที่

จะพิจารณาตัดสินใจ “ยอมรับความเส่ียง” ที่อาจจะ

เกิดข้ึนกันตนเองและทรัพยสิน หากมีการเตือนภัย
ที่ตนทาง อยางมีประสิทธิภาพแลว จํานวนผูที่ไดรับ

ความเดือนรอนจะมีนอย และจะงายแกการจัดการ
อพยพประชาชนที่ไดรับผลกระทบ

 นอกจากเรื่องปญหามลพิษแลว การจัดการ

ความเส่ียงทางดานทรัพยากรธรรมชาติ ก็เปนอกีกรณี

หน่ึงท่ีจะตองดําเนนิการเชนกนั ตวัอยางท่ีชดัเจนเกีย่ว

กับการบริหารความเสี่ยงดานทรัพยากรธรรมชาติ 

คือ การกัดเซาะชายฝงทะเล เนื่องจากการพัฒนา

เมืองและพื้นที่การทองเที่ยว ทําใหมีการขยายพื้นที่

เพื่อการนันทนาการและการทองเที่ยวจากเขตเมือง

ไปสูงชายฝงทะเล จนเปนเหตุใหเกิดผลกระทบตอ

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ทั้งดานทรัพยากรใน

ทองทะเลและการสูญเสยีพืน้ทีช่ายฝงจากกระบวนการ

กัดเซาะในหลายพื้นที่ ตั้งแตบริเวณชายฝงทะเลดาน

อาวไทย ทั้งทางดานตะวันออกและตะวันตก โดยมี

อัตราการกัดเซาะรุนแรงเฉลี่ยมากกวา 5.0 เมตรตอ

ป (ซึ่งจัดเปนพื้นที่วิกฤติหรือพื้นที่เรงดวน) ในพื้นที่ 

12 จังหวัด18 นอกจากนี้ยังพบวามีการกัดเซาะระดับ

ปานกลางอตัราเฉลีย่ 1.0-5.0 เมตรตอป (ถอืเปนพืน้ที่

เสี่ยง) ใน 14 จังหวัด19 

 ผลกระทบของการกัดเซาะชายฝงไมใชเพียง

เรื่องการสูญเสียพื้นที่ชายฝงทะเลเทานั้น ยังรวมถึง

การเปล่ียนแปลงระบบนิเวศทางทะเลและชายฝงท่ี

เสื่อมโทรมลง สงผลตอเนื่องทางดานเศรษฐกิจ สังคม 

และคุณภาพชีวิต ดังนั้นการดําเนินการปองกันและ

แกไขจึงเปนเรื่องจําเปน โดยเฉพาะอยางย่ิงการ

ประสานความรูทางดานวิศวกรรม ธรณีวิทยา และ

ศาสตรตางๆ เพื่อลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน
และในอนาคต ปจจุบันการดําเนินการอยูภายใต

ยุทธศาสตรการจัดการปองกันและแกไขปญหาการ

กัดเซาะชายฝง ซึ่งกระบวนไดมาซ่ึงแผนยุทธศาสตร

นั้นทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในฐานะหนวยงาน

รับผิดชอบ ไดรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน 

 อยางไรก็ตาม ในรายงานสถานการณการกัด

เซาะชายฝงอาวไทยท่ีมีความวิกฤติ โดย สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ไดใหขอสรุปท่ีนาสนใจ กลาวคือ สถานการณการกัด
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เซาะชายฝงสงผลใหภาครัฐตองใชงบประมาณจํานวน

มากในการแกไขปญหา และการแกไขปญหานั้นแมวา

จะมีวิธีหลากหลายแตสามารถบรรเทาปญหาไดระดับ

หนึ่ง ยิ่งไปกวานั้นความสําเร็จของการแกปญหาใน

บางพืน้ท่ีไมไดเปนตวัชีว้ดัวาจะเปนรปูแบบท่ีแกปญหา

ในพื้นท่ีอื่นได เนื่องจากสภาพชายฝงในแตละพื้นที่

มีความแตกตางกัน ที่ผานมา "เปนการดําเนินงาน

ในลักษณะแยกสวนขาดการประสานองคความรูทาง

วชิาการ และขาดการประสานงานกับหนวยงานในทอง

ถิน่ รวมถงึขาดการมีสวนรวมของภาคประชาชน ทาํให

ปญหาการกัดเซาะชายฝงอาวไทยยังคงเกิดข้ึนอยาง

ตอเนื่อง"

 จากขอสังเกตดังกลาวของสํานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ผูเขียน

เหน็วา กระบวนการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงนัน้ 

จําเปนตองเปลี่ยนรูปแบบโดยอาศัยกระบวนการการ

บริหารจัดการท่ีดีและปรับเปล่ียนได (Adaptive Gov-

ernance) (ดูรายละเอียดใน Brunner et al. (2005))

17 หนวยงานของรัฐรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจสอบดิน นํ้า และอากาศบริเวณเกิดเหตุวามีสารเคมีปนเปอนหรือไมรวมถึงการขจัด

สารและกล่ินตกคางใหหมด ในสวนการเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบจากสารเคมีทั้งหมด 246 ครอบครัว ไดรับการชวยเหลือจากองคกร
ตางๆ ประกอบดวย ทาเรอืแหลมฉบังครอบครัวละ 5,000 บาท หากพบวาเสยีชวีติจากกรณีสารเคมีร่ัวไหลจะไดรับ 10,000 บาท กองทุน
โรงงานอุตสาหกรรมแหลมฉบังครอบครัวละ 1,000 บาท บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) ครอบครัวละ 1,000 บาท โรงไฟฟาแหลม
ฉบังเพาวเวอร ในเครือไทยออยล ครอบครัวละ 500 บาท และเทศบาลตําบลแหลมฉบังครอบครัวละ 500 บาท รวมเปนเงินประมาณ 2 

ลานบาท [ที่มา: ขาวเศรษฐกิจ สํานักขาวอินโฟเควสท วันจันทรที่ 14 ธันวาคม 2552]
18 เกิดข้ึนในพื้นที่ชายฝง 12 จังหวัด คือ จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ 

สรุาษฎรธาน ีนครศรธีรรมราช สงขลา ปตตาน ีและนราธวิาส ระยะทางรวม 180.9 กิโลเมตร หรอืประมาณรอยละ 10.9 ของแนวชายฝง
ทะเลอาวไทย โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานครท่ีมีระยะทางท่ีถูกกัดเซาะกวา 30 กิโลเมตร และมีอัตราการกัด
เซาะประมาณ 25 เมตรตอป
19 คือ ตราด จันทบุรี ชลบุรี ระยอง สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา 

ปตตานี และนราธิวาส ระยะทางรวม 305.1 กิโลเมตร หรือประมาณรอยละ 18.4 ของแนวชายฝงทะเลอาวไทย ทั้งน้ีชายฝงทะเลบริเวณ
อาวไทยตอนบนต้ังแตปากแมนํ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จนถึงปากแมนํ้าทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร เปนพื้นที่ที่มีความออนไหว
และมีการกัดเซาะขั้นรุนแรงมากท่ีสุด
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4
ขอเสนอแนะในการบริหารความเส่ียงดานสิ่งแวดลอมในประเทศไทย
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แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารความเสีย่งดานสิง่แวดลอม

ของตางประเทศน้ัน อาจจะสามารถนํามาประยุกตใช

กับกรณีของประเทศไทยได ซึ่งจะเปนประโยชนตอ

ประเทศไทยอยางมหาศาล โดยเฉพาะประเด็นที่มี

เปาหมายสูงสุด คือ การพัฒนาอยางย่ังยืน โดยยังคง

สามารถสงเสริมใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอยาง

ม่ันคง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและคุมครองส่ิง
แวดลอมใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม อีกท้ังยังไมเกิด

ความเส่ียงตอสุขภาพของประชาชนและส่ิงแวดลอมอีก

ดวย นอกจากน้ี การบริหารความเส่ียงดานส่ิงแวดลอม 

ยงัชวยใหมีการจัดลําดับความสําคัญของมาตรการเพ่ือ

ลดความเส่ียง และยังนําไปสูการจัดสรรงบประมาณ

ที่เกี่ยวกับการลดความเส่ียงดานส่ิงแวดลอมเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน อยางไรก็ดี การบริหาร
ความเส่ียงดานสิ่งแวดลอม ตองดําเนินการควบคูไป

กับ “การมีสวนรวมของประชาชน” และ ตองมีกระบวร

การบริหารจดัการท่ีดีและปรับเปล่ียนไดดวย เพือ่ความ
เหมาะสมของแตละชุมชนและพ้ืนที่

 สําหรับประเทศไทยไทย การบริหารความ

เสีย่งดานสิง่แวดลอม ยงัไมสามารถดําเนนิการไดอยาง

เปนรูปธรรม เนื่องจากติดขัดกับปญหา “การจัดการ

ขอมูล” ทั้งขอมูลทางวิชาการตามหลักวิทยาศาสตร

ที่เกี่ยวกับผลกระทบของมลพิษและการเปล่ียนแปลง

ดานทรัพยากรธรรมชาติ ที่ประยุกตใชในพื้นที่ตางๆ

ของประเทศ ขอมูลทางวิชาการตามหลักสาธารณสุข

ศาสตรและทางการแพทย ที่เกี่ยวกับโรคอันเนื่องมา

จากเหตุการณอันตรายท่ีเกิดจากการสะสมของสาร

มลพิษ และขอมูลทางวิชาการดานเศรษฐกิจและสังคม
ของชมุชน เพือ่ประโยชนในการพจิารณาตวัชีว้ดัตางๆ 

ที่ใชประกอบการวิเคราะหเพื่อการบริหารความเส่ียง 
การวิเคราะหแบบ Comparative Risk หรือ Risk-Cost 

หรือ Cost-Benefi t หรือ การผสมผสานเปาหมายการ

พฒันาพืน้ทีภ่ายใตความเสีย่ง นัน้ ตองการขอมูลระดับ

ทองถิ่นทั้งสิ้น และแมวาขอมูลเหลานี้จะมีอยูบางใน
บางกรณี แตการจัดการและการนําขอมูลมาใชอยาง

เปนระบบ เพื่อการตัดสินใจและการบริหารความเส่ียง

ดานสิ่งแวดลอมน้ัน ยังไมเห็นเปนรูปธรรม 
 ดังนั้น ขอเสนอในการบริหารความเสี่ยงดาน

สิ่งแวดลอมในประเทศไทย ในระยะเวลา 2-5 ปขาง
หนานี้ จะแบงออกเปน 5 เรื่องดวยกัน คือ 
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 หนึ่ง การรวบรวบขอมูลทุกมิติ ของกรณี

ที่ยังไมเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม เพื่อใชในการ

ประเมินความเส่ียง และการวิเคราะหความเส่ียง รวม

ทั้ง การบริหารความเส่ียง ที่คาดวาจะเกิดข้ึน ทั้งนี้ 

อาจใชขอมูลเกาของเหตุการณที่เคยเกิดข้ึนแลว เปน
กรณีศึกษาหรือตัวอยางก็ได เชน การจัดทําฐาน

ขอมูลประเภท Epidemiology และฐานขอมูลดาน

วิทยาศาสตรตางๆ (scientifi c knowledge) สําหรับ

ประชาชนในพ้ืนที่และผูที่ไดรับผลกระทบ เปนตน 

 สอง การนําเสนอขอมูลตางๆท่ีเกีย่วกับความ

เสี่ยง และการสรางระบบเตือนลวงหนา (early warn-

ing) เพื่อใหทุกภาคสวน (ผูที่มีสวนไดสวนเสีย) ที่

เกี่ยวของกับมาตรการลดความเส่ียงดานส่ิงแวดลอม 

โดยการนาํเสนอขอมูลนัน้ นอกจากจะเปนรปูแบบของ 

“ตัวเลข” ความเสี่ยงตางๆแลว ยังอาจนําเสนอในรูป

ของการจัดทําระบบ Mapping เชน แผนท่ีพืน้ทีถ่กูกัด

เซาะชายฝงทั่วประเทศ (รูปท่ี 5) และ พื้นที่ที่มีโอกาส

ไดรับผลกระทบจากสารเคมี (โซเดียมเปอรซัลเฟต) 

จังหวัดระยอง (รูปท่ี 6) เปนตน 

 นอกจากน้ี การกําหนด “ระดับความเส่ียงดาน

สิง่แวดลอมท่ียอมรับได” ก็ควรมีการเปล่ียนแปลง (เชน 

ทกุ 5 ป) เนือ่งจากองคความรูดานวทิยาศาสตรในการ

ประเมินความเส่ียงดานส่ิงแวดลอม (environmental 
risk assessment) นั้นพัฒนาและเปล่ียนแปลงอยาง

รวดเร็ว ดังนัน้ การกําหนดเปาหมายทางนโยบายดาน
สิ่งแวดลอม (เชน การกําหนดมาตรฐานการบริหาร

ความเส่ียง) ก็ตองเปลี่ยนแปลงตามไปดวย

 สาม การสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาค

สวน ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการ

กําหนด “ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได” ในแตละพ้ืนที่

หรือแตละกรณี ตลอดจน การประชาสัมพันธหรือการ

สื่อสาร (communication) เกี่ยวกับขอมูลดานความ

เสี่ยงไปยังผูที่มีสวนไดสวนเสียไดอยางมีประสิทธิผล

และมีความเขาใจมากข้ึน ทั้งน้ีจะตองเปนการส่ือสาร 

2 ทาง มิใชสื่อสารจากภาครัฐเพียงฝายเดียว 

 หากวัตถุประสงคของการบริหารความเส่ียง

มีหลายหลายประการ (multiple objectives) การ

ประเมินความเส่ียงก็จะตองดําเนินการใหสามารถ

สอดรับกับวัตถุประสงคของการบริหารความเส่ียง

ดวย จากนั้น จึงนํากลยุทธตางๆมาประกอบการ

ตดัสินใจในการบรหิารความเสีย่งดานสิง่แวดลอม (เชน 

เกณฑการตัดสินสินใจเชิงคุณภาพ การใชหลักตนทุน

ผลประโยชนในการควบคุมความเส่ียง การกําหนด

คาความเสี่ยงที่ยอมรับได ฯลฯ) ดังนั้น การกําหนด

หลยุทธในกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีมีหลาย

วัตถุประสงคนี้ จําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมของ

ทุกภาคสวน เพราะเกี่ยวของกับหลายฝาย เชน การ

พัฒนาพื้นที่สาธารณูปโภค การเพิ่มผลผลิตทางการ

เกษตร และการจัดการสารมลพิษจากกิจกรรมตางๆ 

เปนตน

 สี่ การบริหารความเสี่ยงดานส่ิงแวดลอม 

ควรจะดําเนินการศึกษาพฤติกรรมของประชาชน วา
เปนกลุมท่ีชอบหรือไมชอบความเส่ียง และศึกษาการ

รับรูความเส่ียงของประชาชน วามีความแตกตางจาก
ความเส่ียงที่เกิดข้ึนจริง มากนอยเพียงใด ทั้งนี้ เพื่อ

ประโยชนในการวิเคราะหและกําหนดมาตรการเพ่ือลด

ความเส่ียงไดเหมาะสมย่ิงขึ้น
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 ประเด็นสําคัญในเรื่องความแตกตางระหวาง 

ระดับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจริง (actual risk) และการ

รับรูระดับความเส่ียงของประชาชน (risk perception)

เปนเรื่องสําคัญมากในกระบวนการบริหารจัดการ

ความเส่ียง เนื่องจากการรับรูความเส่ียง กอใหเกิด

แรงกดดันทางการเมืองเพื่อสรางแนวทางปองกัน แต

การรับรูความเส่ียงมักเกิดจากความเช่ือและความกลัว

ซึ่งกอใหเกิดอคติในการดําเนินนโยบายทางดานส่ิง

แวดลอม เชน การด่ืมน้ําในบอขนาดเล็กท่ีพบในสนาม

หนาบานของชาวบานหมูที่ 7 ตําบลแมจั๊วะ อําเภอ

เดนชยั จงัหวดัแพร ซึง่ประชาชนในพืน้ทีเ่ชือ่วามีความ

ศกัด์ิสทิธิ ์แตเมือ่มีการตรวจสอบจากกํานันพบวา เปน

นํ้าที่ออกมาจากสวมเกาของบานขางเคียง [ASTV ผู

จัดการออนไลน 2553] หรือกรณีนํ้าพุรอนที่จังหวัด

กระบ่ีที่บานหวยยูงตกท่ีประชาชนเช่ือวามีความ

ศักด์ิสิทธิ์และใชด่ืมในขณะท่ีนักวิทยาศาสตรตรวจพบ

กํามะถัน [ไทยรัฐ, 24 กุมภาพันธ 2553] หรือในกรณีที่

ชมุชนในสหรฐัอเมรกิามองวาขยะเคมีอนัตรายในพืน้ที่

ควบคุมควรจะตองกําจัดใหหมดในขณะท่ีผูเชี่ยวชาญ

ดานความเส่ียงมองวา ระดับของขยะเคมีเหลานั้นไม

กอใหเกิดอันตราย เปนตน

 การศึกษาคร้ังน้ี ไดมีการจัดทําแบบสอบถาม

กับบุคคลท่ัวไปบางกลุมเพือ่ท่ีจะเรยีนรูพฤตกิรรม และ
ความเขาใจของผูตอบแบบสอบถามในเรื่องปญหา

ความเส่ียงดานส่ิงแวดลอม (รายละเอียดกรุณาดูใน

ภาคผนวก) โดยมีกลุมตัวอยาง 141 ราย ผลของการ

ศึกษาพบวา

 ผูตอบแบบสอบถาม แบงออกเปนกลุมผูที่

อยูในพื้นที่จังหวัดระยอง และกลุมบุคคลท่ัวไป โดย

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับการ

ปนเปอนในน้ําด่ืมมากเปนอันดับท่ีหนึ่ง รองลงไปเปน

เรือ่งการทําลายความหลากหลายทางชีวภาพและการ

สูญพันธุ ซึ่งในสองกรณีนี้สอดคลองกับการศึกษาของ

นักวิทยาศาสตรอางใน Callan and Thomas (2000) 

อยางไรก็ตาม ผูตอบแบบสอบถามท่ีใหความสําคัญกับ

ปญหาการปนเปอนในน้ําผิวดิน และการปนเปอนในน้ํา

ใตดิน เปนอันดับตนๆนั้นมีจํานวนนอย (ดูตารางท่ี ผ.

7) และสวนใหญใหความสําคัญกับปญหามลพิษทาง

อากาศมาก รองลงมาคือ มลพิษทางนํ้า สวนเรื่องการ

กัดเซาะชายฝงทะเลและการทําลายปาใหความสําคัญ

เปนอนัดับทายๆ (ดูตารางที ่ผ.8) และยังพบวา บุคคล

ที่มีการศึกษาสูงขึ้นมีความนาจะเปนที่จะกลัวความ

เสีย่งเพิม่ข้ึน และหากมีรายไดสงูหรอืเปนบคุคลท่ีสมรส

แลวมีแนวโนมกลัวความเส่ียงลดลง 

 ผลการศึกษาดังกลาว อาจชี้ใหเห็นวา หาก

ภาครัฐตองการจะลดความเส่ียงดานสิ่งแวดลอม การ

ใหขอมูลขาวสารและการศึกษาเปนสิ่งจําเปนที่ทําให

ประชาชนตระหนัก และเรียนรูที่จะปองกัน เฝาระวัง

ภัยจากปญหาส่ิงแวดลอมท่ีอาจจะเกิดข้ึนได และการ

มีสวนรวมของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนท่ีไดรับ

ผลกระทบก็จะเปนการแกปญหาที่ตรงจุด และผลการ

ศึกษานี้ก็อาจจะเปนขอมูลประกอบในขอเสนอถัดไป 
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 ขอเสนอประการสดุทาย คือ การบริหารความ

เสี่ยงดานส่ิงแวดลอม ควรจะตองมีกระบวนการ

บริหารจัดการที่ดีและปรับเปล่ียนได (Adaptive 

Governance) ซึ่งเปนกระบวนการท่ีมีจุดมุงหมาย

และเงื่อนไขประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสมภายใต

กระบวนการทางประชาธิปไตย กระบวนการดังกลาว

เปนการรวมพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและฐานความ

รูอื่นเทาท่ีมีเขาดวยกันเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ

ทางการเมืองที่ประชาชนมีผลประโยชนรวม ผานทาง

โครงสรางการตัดสินใจท่ีอาศัยการมีสวนรวมของผูมี

สวนไดสวนเสยีท้ังสองทาง กลาวคือ อาศัยการสงผาน

ขอมูลแบบบนลงลาง (Top-down) และแบบลางขึน้บน 

(Bottom-up) โดยขอมูลตางๆตองเปนขอมูลท่ีเชื่อถือ

ไดตามหลกัวิชาการและมีความโปรงใส กระบวนการน้ี

ไดพฒันามาเพ่ือแกไขปญหาท่ีซบัซอนของการจัดการ

ระบบนิเวศ เปนการรวมความรูทางวิทยาศาสตร 

นโยบาย และการตัดสินใจเพือ่ใหเกดิการเปล่ียนแปลง

และแกปญหาที่ซับซอนของปฏิสัมพันธของมนุษย 

[Brunner et al. (2005) และ Gunderson and Light 

(2006)]



100
Symposium no.33 :: 

แนวคิดการบริหารความเส่ียงดานส่ิงแวดลอมกับนัยยะตอประเทศไทย

5
ความลงทาย
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ปญหาสิ่งแวดลอมท้ังดานมลพิษและทรัพยากร

ธรรมชาติในประเทศไทยนั้นมีแนวโนมเพิ่มข้ึนตาม

ระดับการเจริญเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

(GDP) ในขณะเดียวกัน การเยียวยาหรือบรรเทา

ปญหาดังกลาวก็เปนไปอยางลาชา เนื่องดวยปจจัย

หลายประการ (ทั้งดานงบประมาณ และ การเรียง

ลําดับความสําคัญ) ความใสใจปญหานี้มีความเขม

ขนมากข้ึน เมื่อภาคประชาชนไดรวมมือรวมใจกัน
ในการเรียกรองใหภาครัฐหันมาใสใจประเด็นปญหา

สิ่งแวดลอมมากข้ึน โดยเฉพาะปญหาในระดับทอง

ถิ่น อยางไรก็ดี ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ แมแตภาค

ประชาชนเอง ก็ยังไมสามารถใหคําตอบกับสังคม

และตนเองไดวา “ระดับความเส่ียงดานสิ่งแวดลอม

ที่เหมาะสม” ควรอยูที่ใด และสังคมหรือชุมชนจะ
พฒันาเศรษฐกจิอยางไร เพือ่ใหเกดิความเส่ียงดานสิง่

แวดลอมนอยท่ีสุด

 อนัทีจ่รงิ ภาครัฐไทยมีการดําเนนิการประเมิน
ความเส่ียงดานส่ิงแวดลอมในระดับโครงการแลว นั่น

คือ EIA แตก็ยังขาดการประเมินดานสุขภาพ หรือ 
HIA แมวาในปจจุบัน (2553) ภาครัฐกําลังดําเนินการ

เรื่อง HIA ใหเปนรูปธรรมมากข้ึน แตการจัดทําท้ัง 

EIA และ HIA เฉพาะโครงการขนาดใหญ อาจจะยงัไม

เพียงพอ เพราะสังคมยังมีโครงการขนาดเล็กอีกเปน

จาํนวนมาก ทีย่งัขาดจติสาํนกึเรือ่งผลกระทบภายนอก

และการคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

นอกจากนั้นการจัดการความเส่ียงดานสิ่งแวดลอม 

(risk management) ก็เปนกิจกรรมประเภทบริการ

สาธารณะ (public goods) ที่ภาครัฐจําเปนตองเขามา
จัดการอยางเปนระบบ

 ประเด็นที่สําคัญแตมีการละเลยมาเปนเวลา

นาน คือ การบริหารความเส่ียงดานสิ่งแวดลอม

จากขอมูล EIA อยางบูรณาการ เนื่องจากมิไดมี

การพินิจพิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมใน

ภาพรวมของโครงการตางๆท่ีตั้งในบริเวณเดียวกัน 
หรือจังหวัดเดียวกัน หรือลุมน้ําเดียวกัน หรือใช

ทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน (แมนํ้า ทะเล อากาศ ปา

ไม ฯลฯ) นอกจากน้ี แมวามีการจัดทํากระบวนการ
มีสวนรวมของประชาคมในพ้ืนที่ แตก็ยังไมมีการนํา

เสนอประเด็นความเส่ียงดานสิ่งแวดลอมในองครวม 
เมื่อมีโครงการหรือโรงงานเกิดข้ึนใหม 
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 ทามกลางบริบทของการเมืองไทยในปจจุบัน 

ทาํใหเกดิการขาดความตอเนือ่งเชงินโยบาย เนือ่งจาก

มีการเปล่ียนแปลงผูบริหารตลอดเวลา ตามภาวะ

ทางการเมืองที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา แต

โรงงานหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจมิไดเปลี่ยนแปลง

ตามสภาวะทางการเมือง อีกท้ังประชาชนในทองถิ่น

ตองเผชิญกับความเสี่ยงจากเหตุการณอันตรายหรือ

การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่อาจจะเกิดข้ึนได

ตลอดเวลา ดังนั้น ภาครัฐควรจัดทํา "ปฏิญญาวาดวย

การบริหารความเส่ียงดานสิง่แวดลอมของไทย" (Envi-

ronmental Risk Management Protocol) ขึ้นมา โดย

ตองรวมมือกบัตัวแทนจากภาคเอกชน ภาคประชาชน 

และภาควิชาการ เพือ่ใชเปนแนวทางการบริหารความ

เสี่ยงดานสิ่งแวดลอมในระยะยาวตอไป ทั้งนี้จะตองมี

การปรับปรุงขั้นตอนและแนวทางการวิเคราะหความ

เสี่ยงดานสิ่งแวดลอมเปนระยะๆ เพื่อความเหมาะสม

ตามหลกัวิทยาศาสตรและโครงสรางทางเศรษฐกจิและ

สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป

 สําหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยงดานสิ่ง

แวดลอมในอนาคตท่ีจะอยูในปฏิญญานั้น จะตองมีกล

ยุทธอื่นๆประกอบดวย ซึ่งกลยุทธเหลานี้นับวันจะมี

ความสําคัญมากข้ึน อาทิ การมีสวนรวมของผูมีสวน

ไดสวนเสยี (stakeholder participation) การส่ือสารให

ประชาชนทราบเร่ืองความเส่ียงดานสิ่งแวดลอม (risk 

communication) การเจรจาตอรองเพื่อหาทางออก

ในการจัดการความเส่ียง (negotiated risk solution – 

การหาคาชดเชย เพื่อยอมรับความเสี่ยง) ปจจัยดาน

สังคมและการเมือง (socio-political aspect) หลัก

การปองกันไวกอน หรือเตือนลวงหนา (precaution-

ary principle) หลักความยุติธรรม (fairness) และ 

มาตรการเพื่อลดความเส่ียงจะตองสามารถนําไป

ปฏิบัติไดอยางเหมาะสม (practicability) การใชระบบ

ขอมูลแบบ Mapping และ ระบบการจัดการขอมูล (เชน 

การจดทะเบียนบาน หรือ การยายถิ่นฐาน) เปนตน 
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 ผูวจิยัไดทาํการออกแบบสํารวจ เรือ่ง ความเสีย่งดาน
สิ่งแวดลอม โดยมีจุดมุงหมายเพื่อที่จะเรียนรูพฤติกรรม และ
ความเขาใจของผูตอบแบบสอบถามในเรื่องปญหาความเสี่ยง

ดานส่ิงแวดลอม 
 แบบสอบถามแบงออกเปน สองสวน คือ สวนของ
ขอมูลเพื่อการวิเคราะหวิจัยในดานปญหาส่ิงแวดลอม และ
พฤติกรรม และอีกสวน คือ ขอมูลพื้นฐาน20 โดยการสํารวจ
ไดแบงกลุมผูตอบแบบสอบถาม ออกเปน สองกลุม คือ กลุม
ตวัอยางท่ีเกีย่วของกับปญหาสิง่แวดลอม โดยไดทาํการสํารวจ
โดยแบบสอบถาม ในงานการประชุมวิชาการเร่ือง “วิจัย พลัง
เปลี่ยนการเรียนรู เพื่อระยอง” จัดโดย จังหวัดระยองและ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)21 (กลุมท่ี 1) 
จํานวนผูตอบกลับหลังจากการตัดแบบสอบถามท่ีไมสามารถ

ใชงานไดออกทําใหมีจํานวนตัวอยางในกลุมแรก จํานวน 
64 ตัวอยาง และกลุมตัวอยางท่ัวไปโดยท่ีผูวิจัยไดทําการ
สงแบบสอบถามออนไลนใหบุคลากร และนักศึกษาในคณะ

เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร22 (กลุมท่ี 2) จํานวน
ผูตอบกลับหลังจากการตดัแบบสอบถามท่ีไมสามารถใชงานได

ออกทําใหมีจํานวนตัวอยางในกลุมท่ีสอง จํานวน 63 ตัวอยาง

ภาคผนวก
การสํารวจเรื่อง ความเส่ียงดานสิ่งแวดลอม

รายละเอียดของผูตอบแบบสอบถามมีดังนี้

 ผูตอบแบบสอบถามในกลุมท่ี 1 มีจํานวนทั้งสิ้น 64 
คน เปนเพศชาย 23 คน (รอยละ 35.94) เปนเพศหญิง 41 
คน (รอยละ 64.06) ผูตอบแบบสอบถามมีอายุเฉลี่ย 42 ป 
และมีการกระจายชวงอายุตั้งแต 21 - 70 ป ในขณะท่ีผูตอบ

แบบสอบถามในกลุมท่ี 2 เปนเพศชาย 24 คน (รอยละ 38.1) 
เปนเพศหญิง 39 คน (รอยละ 61.9) ผูตอบแบบสอบถามใน
กลุมน้ีมีอายเุฉลีย่ 36 ป และมีการกระจายชวงอายุตัง้แต 20 - 
63 ป หากพิจารณาเปรียบเทียบระหวางกลุมจะพบวา สดัสวน
ของเพศ และการกระจายของชวงอายุระหวางสองกลุมไมแตก
ตางกันมากนัก

 ความแตกตางระหวางผูตอบแบบสอบถามท้ังสอง

กลุมคือ การกระจายของคาระดับการศึกษาที่พบวา ในกลุม
ที่ 1 มีผูสําเร็จการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีจํานวน 18 คน ใน
ขณะท่ีกลุมท่ี 2 สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูง

กวาท้ังหมด รายละเอียดดังตารางท่ี ผ.1 สวนการกระจายของ
ระดับรายไดสวนใหญพบวา ไมมีความแตกตางกันมากนักท้ัง
ในจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม รายละเอียดดัง
ตารางท่ี ผ.2

 .1  

 1  2  
    

    18 30.51 0 0 
     24 40.68 37 59.68 

   17 28.81 25 40.32 
 59 100 62 100 
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 .2  

 1  2  
    

 4,500  9 14.29 9 14.75 
4,501-10,000  18 28.57 16 26.23 
10,001-20,000  15 23.81 15 24.59 
20,001-50,000  16 25.40 16 26.23 

 50,000  5 7.94 5 8.20 
 63 100 61 100 

 

 
 .3  

 1  2  
    

 24 37.50 38 62.30 
 35 54.69 22 36.07 

 5 7.81 1 1.64 
 64 100 61 100 

 

หากพิจารณาขอมูลสถานภาพการสมรสจะพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามในกลุมท่ี 1 มีสถานภาพสมรสเปนสวนใหญ ใน
ขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามในกลุมท่ี 2 จะมีสถานภาพโสด 
รายละเอียดดังตารางท่ี ผ.3 เมื่อพิจารณาถึงจํานวนบุตรก็จะ

สอดคลองกับขอมูลสถานภาพการสมรส กลาวคือ ในกลุมท่ี 2 
สวนใหญจะไมมีบุตร (รอยละ 66.67) ซึง่ขอมูลในกลุมท่ี 1 พบ
วามีจาํนวนของผูทีมี่บุตร (รอยละ 60.94) มากกวาจาํนวนของ
ผูตอบแบบสอบถามท่ีไมมีบุตร (รอยละ 39.06) รายละเอียด
ดังตารางท่ี ผ.4
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คําถามขอแรกของแบบสอบถาม เปนการพิจารณาแนวโนม

ความเส่ียงของผูกรอกแบบสอบถาม กลาวคือ สมมติฐาน
เบื้องตน เชน ผูตอบแบบสอบถามท่ีซื้อสลากกินแบงรัฐบาล/
หวยใตดิน มีแนวโนมท่ีชอบความเส่ียงดานเศรษฐกิจ จากการ
สาํรวจพบวา มีจาํนวน 18 คนและ 12 คน ตามลําดับของกลุม 
ความเส่ียงจากพฤติกรรมการขับรถ ความเส่ียงดานสุขภาพ
หากทํางานในหองแอรที่เปนแอรรวม พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

หรือการทํางานในไรนา ที่ใชสารเคมี ก็มีความเสี่ยงมากกวา
คนปกติ เปนตน ในทางตรงกันขามผูตอบแบบสอบถามท่ีออก
กําลังกายเปนประจําก็มีแนวโนมความเส่ียงดานสขุภาพลดลง 
อยางไรก็ตาม การทานวิตามินหรืออาหารเสริมเปนประจํายัง
ไมมีขอพสิจูนแนชดัวาจะมีความเสีย่งดานสุขภาพทีล่ดลง ราย
ละเอียดของผูตอบแบบสอบถามตอแนวโนมความเส่ียงดาน

ตางๆ แสดงไวในตารางท่ี ผ.5
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เมื่อใหผูตอบแบบสอบถามนิยามตนเองในเรื่องความเสี่ยง

วาตนเองเปนบุคคลท่ีมีพฤติกรรมตอความเสี่ยงเชนใด การ
ประมวลผลพบวา ผูตอบแบบสอบถามในกลุมท่ี 1 สวนใหญ
มีพฤติกรรมท่ีเปนกลางกับความเส่ียงถึง 37 คนคิดเปนรอย
ละ 60.66 ในขณะท่ีกลัวความเส่ียงจํานวน 23 คน คิดเปนรอย
ละ 37.70 และชอบเส่ียงเพียง 1 คนเทานั้น การกระจายของ

พฤติกรรมความเส่ียงในกลุมท่ี 2 แตกตางจากกลุมท่ี 1 กลาว
คือผูตอบแบบสอบถามในกลุมท่ี 2 จะกลัวความเสี่ยงมาก
ที่สุด ใกลเคียงกับการเปนกลางกับความเสี่ยง คือมีจํานวนผู
ตอบแบบสอบถามจํานวน 29 คน และ 28 คน (รอยละ 46.77 
และ รอยละ 45.16) ตามลําดับ ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถาม

วาชอบความเส่ียงมีจํานวน 5 คน (รอยละ 8.06) รายละเอียด
ดังตารางท่ี ผ.6

 
 .6 
 

 1  2  
    

 23 37.70 29 46.77 
 37 60.66 28 45.16 

 1 1.64 5 8.06 
 61 100 62 100 

 

ขอมูลการเรียงลําดับในปญหาที่กําหนดดังตารางที่ ผ.7 นั้น 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับการปนเปอนในนํ้าด่ืม

มากเปนอันดับท่ีหนึ่ง จํานวน 40 คนในแตละกลุมตัวอยาง 
รองลงไปเปนเรื่องการทําลายความหลากหลายทางชีวภาพ

และการสูญพันธุ ซึ่งในสองกรณีนี้สอดคลองกับการศึกษา

ของนักวิทยาศาสตรอางใน Callan and Thomas (2000) 
อยางไรก็ตาม การปนเปอนในน้ําผิวดิน และการปนเปอนในน้ํา
ใตดิน นั้นการเรียงลําดับยังไมสามารถแสดงใหเห็นวา ผูตอบ

แบบสอบถามใหความสําคัญกับปญหาดังกลาวไมสอดคลอง

กับงานของนักวิทยาศาสตร กลาวคือ นักวิทยาศาสตร ได
ทําการวิเคราะหวา การปนเปอนในนํ้าผิวดิน มีความนากังวล
มากกวาการปนเปอนในนํ้าใตดิน ในขณะท่ีกลุมท่ี 1 ใหความ
สาํคัญในทางตรงกันขาม ซึง่อาจเปนไปไดวา นํา้ทีใ่ชในบริเวณ
ระยองสวนหนึง่มาจากน้ําบาดาล ซึง่สงผลตอชวีติความเปนอยู
ของผูตอบแบบสอบถามมากกวา ในขณะท่ี กลุมท่ี 2 นั้นการ
ตอบแบบสอบถามใหคาความสําคัญที่เทากัน

 .7 
 

 1  2  
    

 40 62.50 40 51.95 
 2 3.13 7 9.09 
 5 7.81 7 9.09 

 17 26.56 23 29.87 
 64 100 77 100 
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ผูตอบแบบสอบถามไดทาํการเรียงลําดับความเส่ียงของปญหา

สิ่งแวดลอม 13 รายการ จากการประมวลผลพบวา มีเรียง
ลําดับในแตละกลุมเทียบกับการเรียงลําดับโดยเปรียบเทียบ

ของนักวิชาการที่อางใน Callan and Thomas (2000) ดังนี้ 
(ตารางท่ี ผ.8)

 จะเหน็ไดวาท้ังสองกลุมใหความสําคัญกับมลพิษทาง

อากาศมากท่ีสดุ ทัง้นีอ้าจเปนเพราะ จงัหวดัระยอง (กลุมท่ี 1) 

และกรุงเทพมหานคร (กลุมท่ี 2) มีปญหามลพิษในอากาศใน
ระดับท่ีประชาชนใหความสําคัญมากท่ีสดุ ปญหาการปนเปอน
ในน้ํานัน้ทีร่ะยองมีแนวโนมของปญหามากกวาในกรุงเทพฯ ดัง
นัน้ จงึมีความแตกตางในการใหอนัดับความสําคัญโดยท่ี กลุม
ที ่1 เหน็วาสาํคัญเปนอนัดับท่ีสองแต กลุมท่ี 2 ใหความสําคัญ

ในอันดับท่ีสี่ 

 ผูวิจัยไดถามความเห็นของผูตอบแบบสอบถามใน

เรื่องการใชงบประมาณในการกําจัดมลพิษ โดยยกตัวอยาง
กรณีของแมนํ้าเจาพระยา ซึ่งตามทฤษฎีเศรษฐศาสตรนั้น 
หากตองการกําจัดมลพิษในแมนํ้าใหหมดส้ินนั้นจะตองใช

งบประมาณจํานวนมาก อยางไรก็ตาม จากการสํารวจพบ

วา ผูตอบแบบสอบถามในแตละกลุม ตองการใหรัฐบาลใชงบ
ประมาณในการกําจัดมลพิษใหแมนํ้าเจาพระยาปลอดมลพิษ 
ในอัตรารอยละ 56.36 และรอยละ 46.77 ตามลําดับของ
กลุม ในกรณีที่สอดคลองกับทฤษฎี คือ ทางเลือกท่ีวา "ใชงบ
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ประมาณจํานวนหนึง่ในการกําจดัมลพิษใหอยูในระดับท่ีไมเปน

อันตรายตอการใชสอย (ระดับท่ีลดน้ําตนไมได)" นั้น ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในลําดับรอง กลาวคือ อยูที่ รอย
ละ 23.64 ในกลุมท่ี 1 และรอยละ 43.55 ในกลุมท่ี 2 (ตารางท่ี 
ผ.9)
 ในกรณีนี ้อาจวเิคราะหไดวา ผูตอบแบบสอบถามใน
กลุมท่ี 1 คือ กลุมบุคคลท่ีเรยีนรูปญหามลพษิในจงัหวดัระยอง 

หากเลือกไดจึงเลือกท่ีจะไมเผชิญกับปญหามลพิษ และให
ความสําคัญกับทางเลือกอื่นๆในลําดับรองๆลงไป ซึ่งตางจาก
ผูตอบแบบสอบถามในกลุมท่ี 2 ทีแ่มวาจะเลอืกท่ีจะไมมีมลพษิ 
แตทางเลอืกน้ันมีสดัสวนทีใ่กลเคยีงกับทางเลอืกทีเ่ปนไปตาม

ทฤษฎเีศรษฐศาสตร ก็มีสาเหตทุีว่า กลุมผูตอบแบบสอบถาม
มีพื้นฐานทางดานเศรษฐศาสตรจํานวนมาก
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 ผูวิจัยไดทําการประมาณคาความสัมพันธโดยวิธี 
Logit regression23 โดยกําหนดใหตัวแปรต้ังตน (Dependent 

Variable) คือ พฤติกรรมตอความเส่ียง โดยท่ีตัวแปรต้ังตนมี
คาเทากับ ศูนย หากผูตอบแบบสอบถามเปนบุคคลท่ีเปนก

ลางกับความเสีย่งหรือชอบเสีย่ง และตัวแปรต้ังตนมคีาเทากับ 
หนึ่ง หากผูตอบแบบสอบถามเปนบุคคลท่ีกลัวความเส่ียง 
ตัวแปรตาม (Independent Variable) ในแบบจําลองน้ี เปน

ขอมูลพืน้ฐานจากการสํารวจประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา 
ระดับรายได สถานภาพการสมรส และจํานวนบุตร จากการ
ประมวลผลโดยแยกแตละกลุมตัวอยาง24 พบวา การศึกษามีผล
ตอการเปล่ียนพฤติกรรมการกลัวความเส่ียง กลาวคือ บุคคล
ที่มีการศึกษาสูงขึ้นมีความนาจะเปนที่กลัวความเสี่ยงมากข้ึน 

ดวยในท้ังสองกลุมตวัอยาง นอกจากตวัแปรดานการศกึษาแลว 

ในกลุมท่ี 1 จะพบวา ตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ สามารถ
สรุปได คือ หากเปนหญิงจะมีความนาจะเปนที่กลัวเสี่ยงมาก
ขึ้น ในทางตรงกันขามหากมีรายไดสูงหรือเปนบุคคลท่ีสมรส
แลวมีแนวโนมกลัวความเส่ียงลดลง  
 จากการประมาณคาตามแบบจําลอง ทําใหเราทราบ

วา หากภาครัฐตองการจะลดความเส่ียงดานสิ่งแวดลอม การ
ใหขอมูลขาวสารและการศึกษาเปนสิง่จาํเปนทีท่าํใหประชาชน

ตระหนัก และเรียนรูที่จะปองกัน เฝาระวังภัยจากปญหาสิ่ง

แวดลอมท่ีอาจจะเกิดข้ึนได และการมีสวนรวมของประชาชน
โดยเฉพาะประชาชนท่ีไดรับผลกระทบก็จะเปนการแกปญหา

ที่ตรงจุด

 อยางไรก็ตามพฤติกรรมของบุคคลตอความเสี่ยง

ในกรณีนี้ เปนกรณีทั่วไปท่ีไมไดแยกใหเห็นวา ความเส่ียงดัง
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กลาว เปนความเส่ียงท่ีหลีกเล่ียงไดหรือไม หรือเปนความเส่ียง
ทางเศรษฐกิจทีผู่ตอบแบบสอบถามยอมรับ เพราะจากขอมูลท่ี
วา หากระดับรายไดสงูแลวสงผลตอแนวโนมการไมกลัวความ
เสี่ยงมากข้ึน ก็อาจเปนปจจัยดานการลงทุนทางเศรษฐกิจ
นัน่เอง ดังนัน้ หากงานวิจัยในอนาคตสามารถแยกประเภทของ
ความเส่ียงไดมากข้ึนกจ็ะทาํใหผูกําหนดนโยบายเขาใจไดมาก

ยิ่งขึ้นและแกไขปญหา พรอมท้ังกําหนดนโยบายไดดียิ่งขึ้น

20 แบบสอบถามแสดงไวทายภาคผนวกน้ี
21  จัดเม่ือวันศุกรที่ 30 เมษายน 2553 ณ โรงแรม พี เอ็ม วาย รีสอรท จังหวัดระยอง
22 http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFZMYlFjcExyejA2VWl5dEdVa2JLeFE6MQ
23 ผูเขียนจะทําการตีพิมพบทความท่ีสืบเนื่องกับการสํารวจและการประมาณการโดยแบบจําลองนี้ในโอกาสตอไป
24 คํานวณจากคา Marginal Effect ที่คาสัมประสิทธิ์มีนัยสําคัญทางสถิติ และคาการประมาณการสัมประสิทธิ์ตางๆนั้น หากผูอานสนใจ
สามารถติดตอผูเขียนเพื่อรับขอมูลดังกลาวได
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นัยของขอตกลงพหุภาคีดานส่ิงแวดลอม
ที่มีตอเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมไทย:

ขอตกลงดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



โดย

ดร.ชโลทร แกนสันติสุขมงคล

คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศนับเปนวกิฤต

การณทางส่ิงแวดลอมท่ีสาํคัญ และไดรับการกลาวขวัญ

ถงึในส่ือสารมวลชนตางๆ อยางสมาํเสมอ จนดเูสมอืน

วาสถานภาพของปญหาน้ีนาจะเปนทีรั่บรูกันโดยท่ัวไป

ในหมูสาธาณชนวงกวางอยางดีอยูแลว แตกระน้ัน

ก็ตามก็ยังมีความคลาดเคล่ือนอยางสําคัญของความ

เขาใจสาธารณะเก่ียวกับปญหานี้อยูพอสมควร โดย

เฉพาะอยางย่ิงในประเด็นเกี่ยวกับระดับความรุนแรง

ของปญหา และ ความจําเปนและเรงดวนในการดําเนนิ

การเพื่อบรรเทาปญหา

 ลักษณะที่สําคัญที่สุดประการหน่ึงของปญหา

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก็คือ ปญหาการ

เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศเปน “ปญหาสิง่แวดลอม

ระดับโลก” ในความหมายท่ีวา ขนาดของผลกระทบอนั

เกดิจากการเปลีย่นแปลงอณุหภมิูและสภาพภมิูอากาศ

ของโลกท่ีจะมีตอพื้นที่แหงหนึ่งแหงใด จะมีคาขึ้นกับ

ขนาดความเขมขนเฉลี่ยของกาซเรือนกระจกประเภท

ตางๆ ทีมี่อยูในชัน้บรรยากาศรวมของท้ังโลกเปนหลกั
ซึ่งก็หมายความวา ขนาดผลกระทบของการเปล่ียน

แปลงสภาพภูมิอากาศท่ีจะมีตอประเทศไทยน้ัน แทบ

จะไมไดขึน้อยูกับปริมาณการปลอยกาซเรอืนกระจกที่

เกดิข้ึนในเขตพืน้ท่ีของประเทศไทยสักเทาใด แตจะข้ึน

กับคาความเขมขน และ/หรือ ปริมาณการปลดปลอย

กาซเรอืนกระจกรวมสะสม จากอดตีจนถงึปจจบัุน และ

ของทุกๆ ประเทศท่ัวโลกรวมกัน เสียมากกวา

 จากสภาพของปญหาที่มีลักษณะพิเศษดัง

กลาว จึงทําใหการดําเนินการที่จะแกไขหรือบรรเทา

ปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใหสมัฤทธ์ิผล 

จาํเปนตองไดรับความรวมมือรวมใจจากประชาคมโลก

ทั้งหมด (หรือเกือบท้ังหมด) ที่จะเขามาแกไขปญหานี้

รวมกัน ไมมีทางท่ีประเทศใดประเทศหน่ึงจะสามารถ

ดําเนินการแกไขปญหาของตนไดสําเร็จโดยลําพังผู

เดียว ลักษณะดังกลาวจึงสงผลใหความพยายามใน

การดําเนินการจัดการปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศเทาทีผ่านมา มีลักษณะทีเ่นนความพยายาม

จัดการปญหาในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งผานกระบวนการเจรจาเพื่อหาขอตกลงพหุภาคี

ระหวางประเทศรวมกันในการจัดการปญหานี้ ซึ่งขอ

ตกลงระหวางประเทศหลักๆ ในประเด็นปญหาน้ีที่มี

อยูในปจจุบันจะมีอยูดวยกัน 2 ขอตกลง คือ กรอบ

อนสุญัญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ (United Nations Framework Convention 

on Climate Change: UNFCCC) และ พธิสีารเกียวโต 

(Kyoto Protocol)
 ที่ผานมา ที่ประชุมของภาคีอนุสัญญาท้ัง

สองฉบับไดจัดใหมีการดําเนินการเจรจาระหวาง

ประเทศเพื่อพิจารณาปญหานี้รวมกันมาอยางเขมขน

และตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวง 2-3 ปที่ผาน

มา โดยในการประชุมใหญประจําปของภาคีสมาชิก

อนุสัญญา UNFCCC และพิธีสารเกียวโตครั้งลาสุดท่ี

บทนํา
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ไดถกูจดัข้ึนในชวงตนเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2552 ทีก่รุง

โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารค ไดมีประมุขและผูนํา

ของประเทศตางๆ จํานวนมากกวา 120 ประเทศ เขา

รวมการประชุมดวยตนเอง

 เหตผุลหลักท่ีทาํใหการเจรจาภายใตอนสุญัญา

ทัง้สอง ในชวงทีผ่านมามีความเขมขนและความสําคัญ

อยางมากก็เปนเพราะวา ขอกําหนดของพิธีสารเกียว

โตท่ีมีอยูในปจจุบัน เปนเพียงการกําหนดขนาดของ

พนัธกรณีในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกสําหรับ

เฉพาะประเทศพฒันาแลว (ในความหมายคือ ประเทศ

ในกลุมภาคผนวกท่ี 1 หรือ Annex I countries ภายใต

อนสุญัญา UNFCCC) สาํหรับชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 

2551-2555 (ค.ศ. 2008-2012 หรือ ชวงพันธกรณีที่ 

1) เทานั้น จึงทําใหที่ประชุมมีความจําเปนอยางเรง

ดวนที่จะตองดําเนินการประชุมเพื่อหาขอตกลงรวม

กันเพิม่เตมิวา ประชาคมโลกควรจะมีขอกําหนดในการ

ดําเนินการเพื่อการจัดการ/บรรเทา/รับมือกับปญหา

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดกาซเรือน

กระจก ภายหลังจากชวงป ค.ศ. 2012 กันอยางไร

โดยประเด็นการเจรจาท่ีเปนประเด็นใหญที่สุด และ 

เปนสาเหตุหลักท่ีทําใหการเจรจาท่ีผานมายังไม

สามารถบรรลุขอสรุปได ก็คือ ปญหาเกี่ยวกับการ

จัดสรรภาระความรับผิดชอบระหวางประเทศตอ

พันธกรณีในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดย
เฉพาะอยางย่ิงประเด็นวา ประเทศกําลังพฒันาท่ีไมได

มีรายช่ืออยูในภาคผนวกท่ี 1 ซึง่ปจจบัุนไมมีพนัธกรณี 

ควรจะตองเขามามีสวนรวม และ/หรือ พันธกรณี ใน

การรับภาระการลดการปลอยกาซเรือนกระจกดวย

หรือไม

 เนื้อหาของงานศึกษาชิ้นนี้สามารถแบงออก

ไดเปน 4 สวนหลักๆ โดยในสวนแรกจะเปนการสรุป

ทศิทาง แนวโนมท่ีเกดิข้ึนในการเจรจา และรวมท้ัง ผล

การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร ในประเด็นเกี่ยวกับ

ระดับความจําเปนของความมีสวนรวมของประเทศ

กําลังพัฒนาในการรับภาระพันธกรณีในการลดการ

ปลอยกาซเรอืนกระจก เนือ้หาในสวนทีส่องจะเปนการ

ทดลองคํานวณการจัดสรรพันธกรณีภายในเฉพาะกลุม

ประเทศนอกภาคผนวกที ่1 (Non-Annex I countries: 

NAI) โดยสมมติวาถาประเทศนอกภาคผนวกที่ 1 จะ

ตองรับภาระในการลดการปลอยกาซลงมาในระดับหน่ึง 

ตามท่ีมีการพิจารณากันในกระบวนการเจรจา ขนาด
ของภาระพันธกรณีทีก่ลุมประเทศตางๆ ประเทศตางๆ 

และรวมท้ัง ประเทศไทย ควรจะตองแบกรับภาระน้ัน 
นาจะอยูในระดับเทาไร ภายใตขอสมมติเกีย่วกับเกณฑ

การจัดสรรพันธกรณีทีแ่ตกตางกันจาํนวนหนึง่ ขณะท่ี

เนื้อหาในสวนที่สาม จะเปนการพิจารณาและทดลอง

นาํเสนอทางเลอืกตางๆ ทีป่ระเทศไทยจะมีไดในการลด
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากภาคการผลิต

พลังงานไฟฟา ใหลดลงมาอยูในระดับท่ีมีพิจารณากัน

ขางตน และ เนื้อหาในสวนที่สี่จะเปนบทสรุป
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1
ระดับพันธกรณี/การมีสวนรวมของประเทศกําลังพัฒนา
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กรอบขอตกลงอนุสัญญา UNFCCC ไดมีขอกําหนด

ที่คอนขางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคของอนุสัญญา 
โดยกําหนดไววา วตัถปุระสงคสงูสุด (Ultimate Objec-

tive) ของอนสุญัญาและเคร่ืองมือทางกฏหมายท่ีเกีย่ว

เนือ่งอ่ืนๆ ก็คือ “การรักษาระดับความเขมขนของกาซ

เรอืนกระจกในชัน้บรรยากาศใหอยูในระดับท่ีจะปองกนั

ไมใหเกิดการรบกวน (ที่เปนผลจากน้ํามือมนุษย) ตอ
ระบบภูมิอากาศโลกในระดับท่ีเปนอันตราย” ซึ่งใน
กระบวนการเจรจาท่ีผานมา ไดมีการอางอิงตัวเลขผล

การศึกษาทางวทิยาศาสตรของคณะกรรมการระหวาง

รัฐบาลวาดวยการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ (Inter-

governmental Panel on Climate Change: IPCC) 

มาใชเปนฐานในการกําหนด (ก) ขอเสนอเกี่ยวกับ

ความจําเปนในการจํากัดปริมาณการปลอยกาซเรือน

กระจกในภาพรวมระดับโลก และ (ข) ขอเสนอดาน

การจัดสรรภาระในการเขามามีสวนรวมในการลดการ

ปลอยกาซระหวางกลุมประเทศพฒันาแลวและประเทศ

กําลังพัฒนา

1.1 ขอเสนอในแงภาพรวมความจําเปน

ระดับโลก
 ในแงของขอเสนอในภาพรวมระดับโลกท่ี

เกี่ยวกับความจําเปนในการจํากัดปริมาณการปลอย

กาซเรือนกระจกโดยรวม เพื่อปองกันไมใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีเปนอันตรายน้ัน 

ตัวอยาง1 ของขอเสนอที่ปรากฏในเอกสารการเจรจาที่

ผานมา ไดแก2
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 - ควรรักษาระดับการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ

เฉลี่ยของโลกในระดับไมเกิน [1.5] [2] องศาเซลเซียส

 - ควรรักษาระดับความเขมขนของกาซเรือน

กระจกในช้ันบรรยากาศท่ีระดับ [350] [400] [450] 

ppm CO2-eq

 - ปริมาณการปลอยกาซรวมของโลกควรจะ

หยุดการเพิ่มและเร่ิมลดลงภายในป [2015] [2020] 

[2015 สําหรับประเทศพัฒนาแลว และ 2025 สําหรับ

ประเทศกําลังพัฒนา] [ภายใน 10-15 ป] 

 - ปริมาณการปลอยกาซรวมของโลกควรจะ

ตองลดลงอยางนอย [50%] [85%] จากระดับในป 1990 

ภายในป 2050

 หากพิจารณาเนื้อหาการเจรจาเฉพาะในสวน

ของขอเสนอเปาหมายการรักษาระดับการเพ่ิมข้ึน

ของอุณหภูมิ และ ระดับความเขมขนของกาซเรือน

กระจกในช้ันบรรยากาศ อาจกลาวไดวา ประเทศสวน

ใหญมีแนวโนมท่ีจะใหการยอมรับขอเสนอการกําหนด

เปาหมายอุณหภูมิในระดับไมเกิน 2 องศาเซลเซียส 

และ เปาหมายความเขมขนที่ระดับไมเกิน 450 ppm 

ทั้งนี้ยกเวนเพียงประเทศในกลุมประเทศหมูเกาะ ซึ่ง

หลายๆ ประเทศมีความเห็นวาจําเปนตองกําหนดเปา

หมายท้ังสองใหตํ่ากวาน้ี เพื่อลดขนาดของผลกระทบ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่มข้ึนของระดับน้ําทะเลไม

ใหสงูเกนิไป จนอาจสงผลตอความอยูรอดของประเทศ
เหลานี้ได

 ขณะท่ีถาพิจารณาในสวนของเปาหมายเก่ียว

กับตัวเลขการลดปริมาณการปลอยกาซ ซึ่งจะเปน

เปาหมายท่ีมีความเปนรูปธรรมมากกวาเปาหมายเชิง

อุณหภูมิหรือเปาหมายความเขมขน จะพบวา ยังคงมี

ความเห็นทีแ่ตกตางกันระหวางภาคีสมาชิกอยูคอนขาง

มาก แตอยางไรก็ดี เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบขอเสนอ

ที่ปรากฏท้ังหมด ก็จะพบวาตัวเลขขอเสนอที่ปรากฏ

ในกระบวนการเจรจาท้ังหมด ลวนแตเปนขอเสนอที่
กําหนดใหจะตองมกีารเริม่ตนการลดปริมาณการปลอย

กาซเรอืนกระจกอยางรวดเรว็และรุนแรงอยางมาก ใน

ระดับท่ีนาจะเรียกไดวาสูงเกินกวาความคาดคิดของ

สาธาณชนท่ัวไปอยางมาก ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากผลการ

ศึกษาทางวิทยาศาสตรซึ่งบงชี้ใหเห็นถึงระดับความ

รุนแรงอยางมากของขนาดของผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

ถาหากไมมีการจัดการบรรเทาปญหาอยางเรงดวน 

1.2 ขอเสนอเก่ียวกับการจัดสรรภาระพันธ-
กรณี/ความมีสวนรวมระหวางกลุมประเทศ
 ในแงของขอเสนอเกี่ยวกับการจัดสรรพันธ-

กรณี และ/หรือ ความมีสวนรวมในการลดการปลอย

กาซเรือนกระจก จะพบวาประเด็นหลักของความ

ขัดแยงของการเจรจาท่ีผานมาจะอยูที่ ความขัดแยง

ของความคิดเห็นระหวางกลุมประเทศพัฒนาแลว

และประเทศกําลังพัฒนา ในเร่ืองเกี่ยวกับการจัดสรร

พนัธกรณีระหวางกลุมประเทศท้ังสอง โดยเฉพาะอยาง

ยิง่ในประเด็นขอถกเถยีงท่ีวา ประเทศกําลังพฒันาควร

จะตองเขามามีสวนรวมในการรับภาระดวยหรือไม

 โดยประเทศท่ีพัฒนาแลวแทบท้ังหมดจะมี

ความเห็นไปในทางเดียวกันวา ประเทศกําลังพัฒนา 

โดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศกําลังพัฒนาที่กาวหนา 

(Advanced Developing Countries) ควรจะตองเขา

มามีสวนรวมในการลดกาซมากข้ึน ในรูปแบบของ

การดําเนนิกจิกรรมการลดกาซทีเ่หมาะสมกับประเทศ

ของตน (Nationally Appropriate Mitigation Actions; 

NAMAs) โดยประเทศในกลุมน้ีบางสวนมีความเห็น

วาประเทศกําลังพัฒนาที่กาวหนาหรือประเทศกําลัง

พัฒนาท่ีมีการปลอยกาซในปริมาณสูงจําเปนจะตองมี

พนัธกรณดีวย แตพนัธกรณดัีงกลาวอาจอยูในรูปแบบ

ทีแ่ตกตางออกไปจากพนัธกรณขีองประเทศพฒันาแลว 
ขณะทีป่ระเทศกําลงัพฒันาทัง้หลายแมจะไมไดปฏิเสธ

ขอเสนอ NAMAs แตหลายๆ ประเทศก็ยงัคงยืนยนัวา 

ภายใตขอตกลงของอนุสัญญาท้ังสองฉบับ ไมมีการ

กําหนดใหประเทศกําลังพฒันาทีอ่ยูนอกภาคผนวกที ่1 

จะตองมีพนัธกรณีในการรวมลดการปลอยกาซ ยกเวน
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แตจะเปนกรณีที่ไดรับการสนับสนุนทางการเงินและ

เทคโนโลยีจากประเทศพัฒนาแลวเทาน้ัน

 เมื่อพิจารณาจากขอเสนอตางๆ ที่ปรากฏใน

กระบวนการเจรจา เราจะสามารถสรปุภาพของตวัแทน

ขอเสนอที่ปรากฏในสวนของเปาหมายการลดการ

ปลอยกาซรวมสําหรับประเทศพัฒนาแลวไดดังนี้

 - ประเทศพัฒนาแลวควรลดการปลอยกาซลง

ในระดับ [25-40%] [25%] [30%] [40%] [45%] [50%] 

จากระดับการปลอยกาซในป 1990 ภายในป 2020

 - ประเทศพัฒนาแลวควรลดการปลอยกาซลง

ในระดับ [80%] [95%] จากระดับการปลอยกาซในป 

1990 ภายในป 2050

 ขณะที่ตัวอยางของขอเสนอในสวนของเปา

หมายการลดการปลอยกาซของประเทศกําลังพัฒนา

จะเปนดังนี้

 - ประเทศกําลังพัฒนาควรลดการปลอยกาซ

ในระดับ [ที่มีความแตกตางอยางชัดเจน (Substantial 

Deviation)] [15%-30%] จากระดับการปลอยในสภาวะ

เศรษฐกิจปกติ (Business as Usual, BAU) ภายในป 

2020  

 ในกระบวนการเจรจาท่ีผานมาขอถกเถียง

สวนใหญทีเ่กดิข้ึนจะเนนนํา้หนกัไปทีต่วัเลขเปาหมาย

ในป 2020 ซึ่งเรียกกันวาเปนเปาหมายในระยะปาน

กลาง (Mid-term Targets) มากกวาตัวเลขเปาหมาย

ระยะยาว (Long-term Targets) ในป 2050 โดยถา

พจิารณาในสวนของขอเสนอเปาหมายระยะปานกลาง

ของประเทศพัฒนาแลว จะพบวาประเทศกําลังพัฒนา

สวนใหญจะเรยีกรองใหประเทศพฒันาแลวกาํหนดเปา

หมายรวมไวที ่40%-45% จากป 1990 ภายในป 2020 

สวนประเทศพัฒนาแลวสวนใหญมีแนวโนมจะเสนอให

กําหนดเปาหมายรวมของตนในระดับเพียง 25-30% 
ขณะที่ในสวนของขอเสนอเปาหมายสําหรับประเทศ

กําลังพัฒนา จะพบวาขอเสนอที่ปรากฏข้ึนทั้งหมด

จะเปนขอเสนอที่มาจากฝงประเทศพัฒนาแลวท้ังสิ้น 
โดยมีกลุมประเทศกําลังพัฒนาตางๆ คอยคัดคานโดย

ตลอด

1.3 เปรียบเทียบขอเสนอกับผลการศึกษา
ของ IPCC
 เมือ่พจิารณาตัวเลขเปาหมายตางๆ ทีป่รากฏ

ในขอเสนอไมวาจะเปนในสวนของเปาหมายรวมใน

ระดับโลก หรือ ในสวนของการกําหนดการจัดสรรภาระ

ระหวางกลุมประเทศ จะพบวาตัวเลขเปาหมายหลักๆ 

ที่ปรากฏในขอเสนอตางๆ มีความสอดคลองอยางสูง

มากกับขอมูลตัวเลขที่ปรากฏในรายงาน IPCC ฉบับ

ลาสุด (IPCC Fourth Assessment Report, IPCC-

AR4)ในสวนท่ีเปนผลงานของ Working Group III 
(Metz et al., 2007) โดยเฉพาะอยางย่ิงขอมูลใน Table 

SPM.5 (ในบทสรุปสําหรับผูกําหนดนโยบาย) และ 

Box 13.7 (ในรายงานบทท่ี 13) และรวมท้ังในบทความ

ที่ผูเขียน Box13.7 ไดเขียนข้ึนเพิ่มเติมภายหลังการ

ตีพิมพของรายงาน IPCC (den Elzen and Hohne, 

2008)

 โดยขอมูลท่ีปรากฏใน Table SPM.5 จะเปน

ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดเปาหมายการลดการ

ปลอยกาซในภาพรวมของโลก ขณะท่ีขอมูลใน Box 

13.7 และ ในบทความ den Elzen and Hohne (2008) 

จะเปนขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการกระจายภาระระหวาง

กลุมประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา

 รูปท่ี 1 เปนรูปท่ีแสดง Box13.7 ตามท่ีปรากฏ

ในรายงาน IPCC-AR4 ซึง่เมือ่พจิารณาขอมูลท่ีปรากฏ

ใน Box13.7 จะพบวา ผูเขียน IPCC รายงานวา เมื่อ

พจิารณาผลของการศึกษาวิจยัตางๆ ทีมี่การตีพมิพใน

ชวงเวลาทีผ่านมา ซึง่ศกึษาเกีย่วกบัการกระจายภาระ

ในการรักษาระดับความเขมขนของกาซเรอืนกระจกใน

ชัน้บรรยากาศในยาน 450 ppm CO2-eq ภายใตแบบ

จําลองและเกณฑในการจัดสรรพันธกรณีที่แตกตาง

กัน ผลการศึกษาในภาพรวมพบวา เพื่อที่จะบรรลุเปา
หมายดังกลาว ประเทศกําลงัพฒันาอาจมคีวามจาํเปน

ตองลดการปลอยกาซของตนลงในระดบั 25-40% จาก

ระดับการปลอยในป 1990 ภายในป 2020 พรอมกับ
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ที่ประเทศกําลังพัฒนาจํานวนมากพอสมควรก็อาจจะ

ตองลดการปลอยกาซลงในระดับท่ีมี “ความแตกตาง

อยางชัดเจน” จากระดับการปลอยในกรณีเศรษฐกิจ

ปกติ (BAU) ซึ่งตอมาในบทความ den Elzen and 

Hohne (2008) ผูเขียนทั้งสองไดใหขอมูลพรอมคํา

อธิบายเพิ่มเติมวาระดับ “ความแตกตางที่ชัดเจน” ที่

กลาวถงึใน Box13.7 นัน้ นาจะมีคาอยูในยาน 15-30% 

ตํ่ากวาระดับ BAU

 จะเหน็ไดวา สิง่ทีน่กัวิชาการ/นกัวิทยาศาสตร

ศึกษารวบรวม เพื่อสรุปพรมแดนความรูเกี่ยวกับเรื่อง

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ปรากฏในรายงาน 

IPCC ไดถูกนํามาพิจารณาใชเปนฐานในการกําหนด

ทาทีการเจรจาของประเทศตางๆ และในท่ีสุดแลวก็

อาจจะมีผลอยางสําคัญตอขอสรุปของการเจรจาท่ีจะ

เกิดข้ึน

 ซึ่งในแงหนึ่ง ปรากฏการณที่เกิดข้ึนนี้ก็นา

จะถูกมองวาเปนสัญญาณท่ีดี ที่การเจรจาระหวาง

ประเทศในประเด็นเกี่ยวกับวิกฤตการณสิ่งแวดลอม

ที่สําคัญที่สุดของโลก เปนการเจรจาที่อางอิงจากฐาน

ความรูความเขาใจทางวิชาการ ไมใชแคการเจรจา

จากฐานผลประโยชนทางการคาของประเทศแตเพียง

อยางเดียว แตในอีกแงหนึง่ก็นาเปนหวงวา การทํางาน

ของนักวิชาการภายใต IPCC ในอนาคตก็อาจจะตอง

ประสบปญหามากขึ้น เพราะอาจมีแรงจูงใจในเชิงของ

ผลทางการเมืองและผลประโยชนทางเศรษฐกิจเขามา

ผูกโยงเก่ียวของมากข้ึน



1 ตัวอยางของขอเสนอที่นํามาแสดงในท่ีนี้ ไมใชการแสดงภาพรวมของขอเสนอทั้งหมดท่ีถูกหยิบยกข้ึนในการเจรจา แตเปนการเลือก

แสดงภาพตัวแทนของขอเสนอสวนใหญ โดยจะไมรวมในสวนของขอเสนอที่มีลักษณะสุดโตงมากเกินไป และ ขณะเดียวกันขอเสนอที่มี

ลักษณะเกือบจะซ้ําซอนกัน ก็จะถูกรวมเสนอเปนขอเสนอเดียวกัน
2 วิธีการในการนําเสนอขอเสนอที่ปรากฏในบทความช้ินนี้ ผูเขียนขอเลือกท่ีจะใชวิธีการเขียนในลักษณะเดียวกันกับวิธีการนําเสนอที่ใช

กันในกระบวนการเจรจา นั่นคือ การใชวงเล็บเหลี่ยม [ ] เพื่อแสดงใหเห็นทางเลือกท่ีแตกตางกันที่มีการนําเสนอเขามาในกระบวนการ

เจรจา แตยังไมสามารถหาขอสรุปรวมกันได
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2
การวิเคราะหการจัดสรรพันธกรณีในกลุมประเทศกําลังพัฒนา
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จากผลการวิเคราะหขางตน จะเห็นไดวา ในกระบวน

การเจรจาเกี่ยวกับการจัดการสภาพภูมิอากาศท่ีกําลัง

ดําเนินการกันอยูอยางเขมขนนั้น ไดมีความพยายาม

ของประเทศพัฒนาแลวบางสวน ในการผลักดันให

ประเทศกําลังพัฒนาตองเขามามีสวนรวมหรือมี

พนัธกรณีในการลดการปลอยกาซ ในระดับท่ีมี “ความ

แตกตางอยางชดัเจน” จากระดบัการปลอยกาซในกรณ ี

BAU ปกติ ตามท่ีมีการนําเสนอไวในรายงาน IPCC

 เนื้อหาของการวิเคราะหในสวนที่สองนี้จะ

เปนการต้ังคําถามวา ถาความพยายามผลักดันของ

ประเทศพัฒนาแลวขางตนสามารถบรรลุผลในทาง

ปฏิบัติ นั่นคือ ถากลุมประเทศกําลังพัฒนาที่อยูนอก

ภาคผนวกท่ี 1 (Non-Annex I countries, NAI) ของ
อนสุญัญา UNFCCC จะตองถกูกําหนดใหมีพนัธกรณี

รวมกันในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก

ในป 2020 ลงในระดับ 15% หรือ 30% จากกรณี

เศรษฐกิจปกติ (BAU) ผลของการจัดแบงภาระตอ

พันธกรณีดังกลาว (เฉพาะภายในกลุม NAI) จะมีผล

การจัดสรรในลักษณะใดไดบาง ภายใตกรอบแนวคิด

ของขอเสนอหรอืเกณฑการจัดสรรพันธกรณีทีแ่ตกตาง

กันจาํนวนหนึง่ โดยการวิเคราะหในบทความวิจยัชิน้นี้

จะเนนนํ้าหนักการศึกษาไปท่ีผลการจัดสรรพันธกรณี

เปรียบเทียบระหวางกลุมภูมิภาคตางๆ ภายในกลุม 

NAI และรวมท้ังผลการวิเคราะหการจัดสรรภาระ

พันธกรณีของประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศ

กําลังพัฒนาท่ีสําคัญในเอเชียและกลุมภาคีสมาชิก

อาเซียน

 โดยกรอบขอเสนอหรือเกณฑในการจัดสรร

พันธกรณีที่จะนํามาใชเปนฐานในการวิเคราะหการ

จัดสรรพันธกรณีในคร้ังนี้ จะประกอบดวยกันทั้งส้ิน 

4 ขอเสนอ โดยขอเสนอ 2 รูปแบบแรก จะเปนเพียง

เกณฑการจัดสรรพันธกรณีอยางงายๆ ที่กําหนดให
ทกุประเทศตองลดการปลอยกาซของตนลงในสดัสวน

ที่เทาเทียมกัน จากปริมาณการปลอยกาซในกรณีอาง

องิหนึง่ๆ ขณะท่ีขอเสนอ 2 รูปแบบหลัง จะเปนเกณฑ

การจัดสรรพันธกรณีทีพ่จิารณาจากหลักการของความ

เปนธรรม โดยเปนเกณฑการจัดสรรท่ีนําขอเสนอการ

จัดสรรเพ่ือความเปนธรรม ในภาพรวมในระดับโลก 

2 ขอเสนอ มาปรับใชเปนเกณฑการจัดสรรสําหรับ

ภายในกลุมประเทศ NAI

 รายละเอียดของขอเสนอเกณฑการจัดสรร

พันธกรณีทั้ง 4 รูปแบบ ที่จะนํามาพิจารณาในการ

วิเคราะหคร้ังนี้ มีดังนี้

 (1) Equal BAU Percentage: เปนเกณฑการ



126
Symposium no.33 :: 

นัยของขอตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอมท่ีมีตอเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมไทย: ขอตกลงดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จดัสรรพันธกรณี ทีกํ่าหนดใหประเทศ NAI ทกุประเทศ

มีภาระตองลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรวม

ของตนในป 2020 ลงในสัดสวนที่เทาเทียมกันเมื่อ

เทียบกับปริมาณการปลอยในกรณี BAU นั่นคือ ทุก

ประเทศจะตองลดลงในสัดสวนท่ีเทากัน ที่ระดับ 15% 

หรือ 30% เทากับระดับเปาหมายพันธกรณีรวมของ 

NAI ทั้งกลุม

 (2) Equal 1990 Percentage: เปนกรณีของ

การจัดสรรพันธกรณี โดยกําหนดใหประเทศ NAI ทุก

ประเทศมีภาระตองลดปริมาณการปลอยกาซเรือน

กระจกรวมของตนในป 2020 ลงในสดัสวนทีเ่ทาเทยีม

กันเม่ือเทียบกับปริมาณการปลอยของตนในป 1990 

ซึ่งผลการจัดสรรท่ีไดจะมีความแตกตางจากการใช

เกณฑในขอ (1) เนื่องจากสัดสวนของการปลอยกาซ

ของประเทศตางๆ โดยเปรียบเทียบสําหรับป 1990 

และ สาํหรบักรณี BAU ในป 2020 จะมีความแตกตาง

กัน

 (3) Equal Emission Rights: เปนกรณีของ

การจัดสรรพันธกรณี ภายใตหลักการวาประชากร

ของโลกทุกคนควรมีสิทธิ์เทาเทียมกันในการรวมใช

ทรัพยากรสวนรวมของโลก ซึ่งในกรณีนี้ก็คือ ชั้น

บรรยากาศของโลก (หรือ ถาจะพูดใหชัดเจนมาก

ขึ้น ก็คือ ความสามารถของช้ันบรรยากาศของโลก
ในการรองรับกาซเรือนกระจกโดยไมกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เปนอันตราย) ดัง
นั้น ภายใตขอเสนอนี้ ประชากรของทุกๆ ประเทศ 

(หรือของ NAI ทุกประเทศ สําหรับกรณีของบทความ

ชิ้นนี้) ยอมควรไดรับสิทธิ์ในการปลดปลอยกาซเรือน

กระจกตอหัวประชากรในอัตราท่ีเทาเทียมกันทั้งหมด

 (4) Contraction and Convergence (C&C): 
เปนกรณีของการจัดสรรพันธกรณี ตามหลักการของ

ขอเสนอ Contraction and Convergence ที่นําเสนอ

โดย Global Commons Institute ซึง่นาจะนับไดวาเปน
ขอเสนอแนวคิดในการจัดสรรพันธกรณีแนวคิดแรกๆ 

ที่เนนความสําคัญของหลักความเปนธรรมอยางสูง ที่

ยังคงไดรับความสนใจอางอิงและสนับสนุนจากภาค

สวนตางๆ อยูอยางตอเนื่อง

 หลักการสําคัญของขอเสนอ C&C มีอยู 2 

ประการ คือ (1) Contraction: ซึ่งเสนอวา เรามีความ

จําเปนตองปรับลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก

ตอหัวประชากรเฉลี่ยของโลก ซึ่งปจจุบันมีขนาด

ที่สูงมาก ใหลดลงสูระดับท่ีเหมาะสมตามขอจํากัด

ของระบบนิเวศของโลก และ (2) Convergence: ซึ่ง

เสนอวา เนื่องจากปริมาณการปลอยกาซเฉลี่ยตอหัว

ประชากรของประเทศตางๆ ในปจจุบันมีความแตก

ตางกันอยางสูงมาก จึงจําเปนที่จะตองทะยอยปรับ

ลดความแตกตางดังกลาวใหมีความใกลเคียงกันมาก

ขึ้น จนกระท่ังมีขนาดเทาเทียมกันในท่ีสุด เพื่อเอื้อให

เกิดความเปนธรรมระหวางประเทศ ซึ่งเปนเงื่อนไขที่

จาํเปนอยางย่ิงในการท่ีจะสรางการยอมรับของประเทศ

ตางๆ ในการเขามารวมมือในการลดกาซเรือนกระจก

รวมกัน

 ในการนําเอาหลักการ C&C มาปรับใชในการ

วเิคราะหคร้ังนี ้ผูวจิยัจะใชวธิกํีาหนดวา ตัง้แตป 2010 

เปนตนไปประเทศ NAI ทุกๆ ประเทศจะตองคอยๆ 

ปรับลดความแตกตางของคาเฉลี่ยการปลอยกาซตอ

หวัของตน เมือ่เทยีบกับคาเฉลีย่รวมของประเทศ NAI 

ทัง้หมด ลงในอัตรา 25% ตอทศวรรษ เมือ่เทยีบกับคา
ความแตกตางท่ีดํารงอยูในป 2010 ซึง่จะมีผลทําใหคา

เฉลีย่ของการปลอยกาซตอหวัของ NAI ทกุประเทศจะ
ถูกปรับคาจนมีคาเทาเทียมกันในป 2050

 ในการวิเคราะหคร้ังนี้ ขอมูลแทบท้ังหมดท่ีใช

ในการวิเคราะหจะมาจากแหลงอางอิงเพยีงสองแหลง3

คือ รายงาน CO2 Emissions from Fuel Combus-

tion 2009: Highlights (ขอมูลในอดีต จนถึงป 2007) 
และ รายงาน World Energy Outlook 2009 (ขอมูลใน

อดีตบางสวน และ ขอมูลประมาณการอนาคตจนถึงป 

2030) รวมกับการทํา Interpolation และ Extrapola-
tion เพื่อเติมเต็มชองวางของขอมูลใหสามารถทําการ

วิเคราะหไดครบถวน
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 จุดเดนสําคัญของการเลือกใชแหลงขอมูลใน

ลักษณะดังกลาว ก็คือ ความสอดคลองตองกันของ

ขอมูลท่ีมีอยูสูงมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเนื่องจาก

รายงานท้ังสองฉบับท่ีใชเปนฐานของขอมูลท้ังหมด 

เปนรายงานท่ีจัดทําขึ้นโดยหนวยงานเดียวกัน คือ In-

ternational Energy Agency จงึชวยลดปญหาความลัก

ล่ันและความขัดแยงของขอมูล ซึ่งเปนปญหาที่สําคัญ

อยางมากสําหรับการวิเคราะหที่ใชการอางอิงขอมูล

จากฐานขอมูลท่ีแตกตางกันหลายชุด ไดเปนอยางมาก

ขณะเดียวกัน จดุออนสําคัญของขอมูลท่ีเลอืกใชในการ

ศึกษาคร้ังนี้ ก็คือ (ก) การท่ีฐานขอมูลดังกลาวมีเพียง

ขอมูลการปลดปลอยและประมาณการการปลดปลอย

กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) จากภาคพลังงาน

เทานัน้ ไมไดเปนขอมูลภาพรวมของปริมาณการปลอย

กาซเรอืนกระจกท้ังหมด (ข) การท่ีฐานขอมูลประมาณ

การการปลอยกาซในอนาคตมีจํากัดเพียงแคถึงป 

2030 และ (ค) การท่ีฐานขอมูลประมาณการการปลอย

กาซในอนาคตเนนการนาํเสนอเพยีงขอมูลรายภมิูภาค 

และ ประเทศท่ีสาํคัญๆ รวมกับประเทศในกลุมอาเซียน 

(ซึง่เปนกรณศีกึษาเจาะลกึของรายงาน World Energy 

Outlook 2009) โดยไมแสดงขอมูลรายละเอียดในราย

ประเทศท้ังหมด จึงเปนขอจํากัดของการศึกษา ทําให

ไมสามารถใชชดุขอมูลนีใ้นวิเคราะหขอเสนอเกณฑการ

จัดสรรพันธกรณีที่เนนหลักความเปนธรรมอีกหลายๆ 

ขอเสนอได

 นอกจากน้ี จุดออนท่ีเปนผลจากขอจํากัด 

(ค) ขางตนที่สําคัญอีกประการหน่ึงก็คือ การท่ีขอมูล

ประมาณการอนาคตท่ีปรากฏในรายงาน World 

Energy Outlook เปนขอมูลท่ีแสดงเพียงขอมูลราย

ภูมิภาค โดยแยกสวนระหวางกลุมประเทศท่ีเปน
สมาชิกของ OECD (Organization for Economic 

Co-operation and Development หรือ องคกรความ

รวมมือทางเศรษฐกจิและการพัฒนา) และกลุมประเทศ
ทีไ่มเปนสมาชิก OECD จงึทาํใหผูเขยีนประสบปญหา

ไมสามารถแยกแยะขอมูลของประเทศท่ีอยูในกลุม An-

nex I ของ UNFCCC ออกจากประเทศในกลุม Non-

Annex I ไดอยางครบถวนสมบูรณ ทําไดแตเพียงการ

แยกขอมูลโดยประมาณ โดยใชวิธีการรวมขอมูลของ

ประเทศในกลุม OECD ทัง้หมด รวมกับ ขอมลูประเทศ

ในกลุม Non-OECD ในภูมิภาคของยุโรปตะวันออก

และยูเรเซยี (Eastern Europe and Eurasia) เขาดวย

กัน เปนขอมูลของกลุม Annex I – Plus (AI-Plus) และ 

ใชขอมูลของกลุมประเทศ Non-OECD ในภูมิภาคอ่ืนๆ 

ทั้งหมด เปนขอมูลของกลุมประเทศ Non-Annex I – 

Minus (NAI-Minus) 

 การใชวิธีประมาณการขอมูลขางตนสงผลให

เกดิความไมถกูตองในการแบงกลุมประเทศอยู 2 กรณี 

คือ (1) จะมีประเทศซ่ึงเปนสมาชิก OECD แตไมอยูใน

กลุมประเทศ Annex I จาํนวน 2 ประเทศ คือ เกาหลีใต 

และ เม็กซิโก ที่จะถูกรวมเขาไวในกลุม Annex I – 

Plus ดวย และ (2) จะมีประเทศบางสวนในเขตยุโรป

ตะวนัออกและยูเรเซยี ซึง่ไมอยูในกลุมประเทศ Annex 

I ที่จะถูกนํามารวมในกลุม Annex I – Plus ดวยเชน

กัน โดยประเทศเหลาน้ีจะไดแก ประเทศ แอลเบเนีย 

อารเมเนีย อารเซอรไบจัน เปนตน

 ตารางที่ 1 และ 2 แสดงผลการจัดสรรพันธ-

กรณีระหวางประเทศในกลุม NAI-Minus ภายใตขอ

สมมติที่กําหนดใหประเทศในกลุม NAI-Minus ตอง

มีภาระในการลดการปลดปลอยกาซ CO2 จากภาค
พลงังานลง 15% และ 30% จากกรณี BAU ตามลําดับ 

โดยแสดงผลการวิเคราะหแยกตามกลุมภูมิภาคตางๆ 

และ สําหรับประเทศกําลังพัฒนาสําคัญในเอเชียและ

กลุมประเทศอาเซียน

 สวนรูปท่ี 2 และ 3 จะเปนกราฟแสดงผลการ

จัดสรรพันธกรณีดังกลาว ในหนวยของปริมาณการ

ปลอยกาซ CO2 ตอหัวประชากรท่ีไดรับการจัดสรร 
สําหรับกรณีเปาหมายการลดรวมในระดับ 15% และ 

30% ตามลําดับ โดยเลือกแสดงเฉพาะผลสําหรับ

กลุมภูมิภาค และผลสําหรับประเทศจีน กลุมประเทศ

อาเซียน และ ไทย เทานั้น



 1 
 NAI  15% 

 
1.1  CO2  ( ) 

BAU 
Emissions Allocated Emission Targets 

1990 2020 Equal
BAU% 

Equal
1990% 

Equal
Rights C&C2050 

World 20331 33347 - - - - 
NAI- 5261 18164 15439 15439 15439 15439 
Africa 546 1054 896 1602 3264 1714 
Latin America 604 1260 1071 1773 1352 1237 
Middle East 588 1970 1675 1726 625 1495 
Asia 3523 13880 11798 10339 10199 10993 
China 2244 9583 8146 6585 3651 6390 
India 589 2161 1837 1729 3366 2118 
ASEAN 361 1432 1217 1059 1654 1339 
Indonesia 136 525 446 398 657 517 
Malaysia 46 225 191 134 82 169 
Phillipines 41 90 77 121 279 135 
Singapore 29 63 53 85 13 42 
Thailand 78 300 255 228 175 216 
Other ASEAN 32 207 176 94 448 212 

 
1.2  CO2  ( ) 

BAU 
Emissions Allocated Emission per Capita 

1990 2020 Equal
BAU% 

Equal
1990% 

Equal
Rights C&C2050 

World 3.866 4.409 - - - - 
NAI- 1.360 3.040 2.584 2.584 2.584 2.584 
Africa 0.864 0.834 0.709 1.269 2.584 1.357 
Latin America 1.695 2.408 2.047 3.388 2.584 2.365 
Middle East 4.471 8.142 6.921 7.132 2.584 6.179 
Asia 1.282 3.517 2.989 2.620 2.584 2.785 
China 1.967 6.782 5.765 4.661 2.584 4.522 
India 0.693 1.659 1.410 1.327 2.584 1.626 
ASEAN 0.823 2.237 1.901 1.655 2.584 2.091 
Indonesia 0.761 2.064 1.754 1.564 2.584 2.033 
Malaysia 2.525 7.098 6.033 4.230 2.584 5.344 
Phillipines 0.672 0.834 0.709 1.119 2.584 1.250 
Singapore 9.600 12.428 10.564 16.746 2.584 8.257 
Thailand 1.431 4.425 3.761 3.362 2.584 3.191 
Other ASEAN 0.260 1.195 1.016 0.544 2.584 1.220 

 



1.3   BAU 
BAU 

Emissions % Change from BAU 

1990 2020 Equal
BAU% 

Equal
1990% 

Equal
Rights C&C2050 

World 20331 33347 - - - - 
NAI- 5261 18164 -15.0% -15.0% -15.0% -15.0% 
Africa 546 1054 -15.0% 52.0% 209.7% 62.7% 
Latin America 604 1260 -15.0% 40.7% 7.3% -1.8% 
Middle East 588 1970 -15.0% -12.4% -68.3% -24.1% 
Asia 3523 13880 -15.0% -25.5% -26.5% -20.8% 
China 2244 9583 -15.0% -31.3% -61.9% -33.3% 
India 589 2161 -15.0% -20.0% 55.8% -2.0% 
ASEAN 361 1432 -15.0% -26.0% 15.5% -6.5% 
Indonesia 136 525 -15.0% -24.2% 25.2% -1.5% 
Malaysia 46 225 -15.0% -40.4% -63.6% -24.7% 
Phillipines 41 90 -15.0% 34.1% 209.8% 49.8% 
Singapore 29 63 -15.0% 34.7% -79.2% -33.6% 
Thailand 78 300 -15.0% -24.0% -41.6% -27.9% 
Other ASEAN 32 207 -15.0% -54.5% 116.2% 2.1% 

 
1.4  1990 

BAU 
Emissions % Change from 1990 

1990 2020 Equal
BAU% 

Equal
1990% 

Equal
Rights C&C2050 

World 20331 33347 - - - - 
NAI- 5261 18164 193.5% 193.5% 193.5% 193.5% 
Africa 546 1054 64.1% 193.5% 497.8% 214.0% 
Latin America 604 1260 77.3% 193.5% 123.8% 104.9% 
Middle East 588 1970 184.8% 193.5% 6.3% 154.2% 
Asia 3523 13880 234.9% 193.5% 189.5% 212.0% 
China 2244 9583 263.0% 193.5% 62.7% 184.8% 
India 589 2161 211.9% 193.5% 471.5% 259.7% 
ASEAN 361 1432 237.2% 193.5% 358.3% 270.9% 
Indonesia 136 525 229.2% 193.5% 384.9% 281.6% 
Malaysia 46 225 318.5% 193.5% 79.3% 270.7% 
Phillipines 41 90 86.0% 193.5% 577.9% 227.8% 
Singapore 29 63 85.1% 193.5% -54.7% 44.7% 
Thailand 78 300 228.3% 193.5% 125.5% 178.5% 
Other ASEAN 32 207 448.4% 193.5% 1294.8% 558.6% 



 2 
 NAI  30% 

 
2.1  CO2  ( ) 

BAU 
Emissions Allocated Emission Targets 

1990 2020 Equal
BAU% 

Equal
1990% 

Equal
Rights C&C2050

World 20331 33347  -  -  - -  
NAI- 5261 18164 12715 12715 12715 12715
Africa 546 1054 738 1320 2688 1138
Latin America 604 1260 882 1460 1113 999
Middle East 588 1970 1379 1421 515 1385
Asia 3523 13880 9716 8514 8399 9193
China 2244 9583 6708 5423 3007 5746
India 589 2161 1513 1423 2772 1524
ASEAN 361 1432 1002 872 1362 1047
Indonesia 136 525 368 328 541 401
Malaysia 46 225 158 110 67 155
Phillipines 41 90 63 99 230 86
Singapore 29 63 44 70 11 39
Thailand 78 300 210 188 144 185
Other ASEAN 32 207 145 78 369 133

 
2.2  CO2  ( ) 

BAU 
Emissions Allocated Emission per Capita 

1990 2020 Equal
BAU% 

Equal
1990% 

Equal
Rights C&C2050

World 3.866 4.409 - - - - 
NAI- 1.360 3.040 2.128 2.128 2.128 2.128
Africa 0.864 0.834 0.584 1.045 2.128 0.901
Latin America 1.695 2.408 1.686 2.790 2.128 1.909
Middle East 4.471 8.142 5.699 5.873 2.128 5.723
Asia 1.282 3.517 2.462 2.157 2.128 2.329
China 1.967 6.782 4.748 3.838 2.128 4.066
India 0.693 1.659 1.161 1.093 2.128 1.170
ASEAN 0.823 2.237 1.566 1.363 2.128 1.635
Indonesia 0.761 2.064 1.445 1.288 2.128 1.577
Malaysia 2.525 7.098 4.968 3.484 2.128 4.888
Phillipines 0.672 0.834 0.584 0.921 2.128 0.794
Singapore 9.600 12.428 8.699 13.791 2.128 7.801
Thailand 1.431 4.425 3.097 2.769 2.128 2.735
Other ASEAN 0.260 1.195 0.837 0.448 2.128 0.764



2.3  BAU 
BAU 

Emissions % Change from BAU 

1990 2020 Equal
BAU% 

Equal
1990% 

Equal
Rights C&C2050 

World 20331 33347 - - - - 
NAI- 5261 18164 -30.0% -30.0% -30.0% -30.0% 
Africa 546 1054 -30.0% 25.2% 155.0% 8.0% 
Latin America 604 1260 -30.0% 15.9% -11.6% -20.7% 
Middle East 588 1970 -30.0% -27.9% -73.9% -29.7% 
Asia 3523 13880 -30.0% -38.7% -39.5% -33.8% 
China 2244 9583 -30.0% -43.4% -68.6% -40.0% 
India 589 2161 -30.0% -34.1% 28.3% -29.5% 
ASEAN 361 1432 -30.0% -39.1% -4.9% -26.9% 
Indonesia 136 525 -30.0% -37.6% 3.1% -23.6% 
Malaysia 46 225 -30.0% -50.9% -70.0% -31.1% 
Phillipines 41 90 -30.0% 10.4% 155.1% -4.9% 
Singapore 29 63 -30.0% 11.0% -82.9% -37.2% 
Thailand 78 300 -30.0% -37.4% -51.9% -38.2% 
Other ASEAN 32 207 -30.0% -62.5% 78.0% -36.1% 

 
2.4  1990 

BAU 
Emissions % Change from 1990 

1990 2020 Equal
BAU% 

Equal
1990% 

Equal
Rights C&C2050 

World 20331 33347 - - - - 
NAI- 5261 18164 141.7% 141.7% 141.7% 141.7% 
Africa 546 1054 35.1% 141.7% 392.3% 108.5% 
Latin America 604 1260 46.0% 141.7% 84.3% 65.4% 
Middle East 588 1970 134.5% 141.7% -12.4% 135.5% 
Asia 3523 13880 175.8% 141.7% 138.4% 160.9% 
China 2244 9583 198.9% 141.7% 34.0% 156.0% 
India 589 2161 156.8% 141.7% 370.6% 158.8% 
ASEAN 361 1432 177.7% 141.7% 277.4% 190.1% 
Indonesia 136 525 171.1% 141.7% 299.3% 196.0% 
Malaysia 46 225 244.7% 141.7% 47.6% 239.1% 
Phillipines 41 90 53.2% 141.7% 458.3% 108.2% 
Singapore 29 63 52.5% 141.7% -62.7% 36.7% 
Thailand 78 300 170.3% 141.7% 85.7% 138.7% 
Other ASEAN 32 207 351.6% 141.7% 1048.6% 312.4% 
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 เมื่อพิจารณากราฟแสดงผลของการวิเคราะห

ในท้ังสองกรณีดังกลาว จะพบวา ผลของการจัดสรรใน

ทั้งสองกรณีมีรูปแบบท่ีคอนขางคลายคลึงกัน โดยจะ

พบวา ผลการจัดสรรภายใตเกณฑ Equal Emission 

Rights จะใหผลทีค่อนขางตางจากผลการจดัสรรโดยใช

เกณฑขอเสนออืน่ๆ อยางชัดเจน เนือ่งจากการจัดสรร

ภายใตเกณฑ Equal Emission Rights จะกําหนดให

ผลการจัดสรรตอหวัประชากรมีคาเทาเทยีมกันสาํหรับ

ประเทศ NAI ทั้งหมด ในขณะท่ีการจัดสรรในลักษณะ

ของ Equal BAU Percentage และ Equal 1990 

Percentage จะเปนการจัดสรรท่ีคงสภาพของความ

ไมเทาเทียมของระดับการปลดปลอยตอหัวประชากร

ตามสัดสวนที่เกิดข้ึนในปฐานของการคํานวณของ

เกณฑทัง้สองเอาไว จงึทําใหเมือ่พจิารณาในเชิงผลการ

จดัสรรตอหวัประชากรจึงยังพบวามีความไมเทาเทยีม

กันระหวางประเทศตางๆ ในระดับสูง สวนขอเสนอใน

รูปแบบ Contraction & Convergence จะเปนขอเสนอ

การจัดสรรท่ีเปนการประนีประนอมระหวางความไม

เทาเทียมท่ีมีอยูแลว กับ การกําหนดความเทาเทียม

กันอยางสัมบูรณ จึงยังคงมีระดับความไมเทาเทียมใน

ระดับสูงแมจะตํ่ากวาในอีกสองขอเสนอก็ตาม

 สวนรูปท่ี 4 และ 5 จะเปนรูปกราฟท่ีแสดง

ขอมูลผลการวิเคราะหชุดเดียวกับท่ีปรากฏในรูป

ที่ 2 และ 3 เพียงแตปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดเรียง

กราฟแทงใหม เพื่อชวยใหสามารถเปรียบเทียบผล

การจัดสรรระหวางเกณฑขอเสนอตางๆ สําหรับแตละ

ประเทศ/กลุมประเทศไดชัดเจนมากข้ึน 

 4:  15%  CO2 
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 เมื่อพิจารณาผลในกราฟรูปท่ี 4 และ 5 จะ

พบวา รูปแบบของกราฟแสดงผลการจัดสรรของ

ประเทศไทย จะมีรูปแบบท่ีคอนขางใกลเคยีง และเปน

รูปแบบท่ีอยูระหวางกลางของรูปแบบกราฟแสดงผล

สาํหรับกลุมประเทศเอเชีย และ กราฟแสดงผลสําหรับ

ประเทศจีน โดยผลการวิเคราะหชี้วา สําหรับกลุม
ประเทศเอเชียโดยรวม ประเทศไทย และ ประเทศจีน 

การเลือกใชเกณฑการจัดสรรแบบ Equal BAU Per-

centage จะใหผลการจัดสรรท่ีเปนประโยชนมากกวา 

(ในความหมายวา จะใหผลจัดสรรภาระพันธกรณีที่

ตํ่ากวา) เมื่อเปรียบเทียบกับการใชเกณฑการจัดสรร

อื่นๆ ที่มีการพิจารณา ซึ่งผลท่ีเกิดข้ึนนี้นาจะเปนผล
จากหลายๆ ปจจัยรวมกัน ไดแก

 (1) ปริมาณการปลดปลอยกาซ CO2 จากภาค

พลังงานตอหัวประชากรของเอเชีย ประเทศไทย และ 

ประเทศจนีในกรณ ีBAU มีคาสงูกวาคาเฉลีย่รวมกลุม

ประเทศ NAI (โดยคาเฉลี่ยรวมของเอเชีย จะมีคาตํ่า

กวาคาเฉลี่ยของประเทศไทย ซึ่งมีคาต่ํากวาคาเฉลี่ย

ของประเทศจีน) จึงมีผลทําใหผลการจัดสรรโดยใช

เกณฑ Equal BAU Percentage จึงใหผลการจัดสรร

พนัธกรณสีาํหรบัเอเชยี ไทย และ จนี ทีเ่ปนประโยชน

กวา (ตํา่กวา) การใชเกณฑการจัดสรรท่ีเนนหลักความ

เปนธรรม นัน่คอื เกณฑ Equal Emission Rights และ 
เกณฑ Contraction & Convergence (นอกจากนี้ ถา

เปรียบเทียบกันแลวจะพบวา ความไดเปรียบท่ีจนีจะได

รับหากมีการใชเกณฑการจัดสรรน้ี จะมีมากกวาความ
ไดเปรียบท่ีไทยไดรับ ซึ่งก็จะมากกวาความไดเปรียบ

ของประเทศกลุมเอเชียในภาพรวม ตามลําดับ)

 (2) คาประมาณการอัตราการเจริญเตบิโตของ

ปริมาณปลอยกาซ CO2 จากภาคพลังงานในอนาคต
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ของเอเชีย ไทย และ จีน มีคาสูงกวาคาประมาณการ

สําหรับกลุมประเทศ NAI ทั้งหมด จึงทําใหสัดสวน

เปรียบเทียบของปริมาณการปลอยกาซCO2 ในกรณี 

BAU สําหรับป 2020 ของเอเชีย ไทย และ จีน เมื่อ

เทียบกับ NAI ทั้งหมด มีคาสูงกวา สัดสวนเปรียบ

เทียบเม่ือใชขอมูลการปลดปลอยในป 1990 เปนฐาน 

จึงสงผลใหผลการจัดสรรโดยใชเกณฑ Equal BAU 

Percentage จึงใหผลการจัดสรรพันธกรณีสําหรับ

เอเชยี ไทย และ จนี ทีเ่ปนประโยชนกวา (ตํา่กวา) การ

ใชเกณฑการจัดสรรแบบ Equal 1990 Percentage

 (3) คาประมาณการอัตราการเจริญเตบิโตของ

ประชากรในอนาคตของเอเชีย และ โดยเฉพาะอยางย่ิง

ในกรณีของประเทศไทยและจีน มีคาตํ่ากวาคาเฉลี่ย

ของกลุม NAI จงึทําใหการใชเกณฑการจัดสรรท่ีอางอิง

จากตัวเลขปริมาณการปลอยกาซรวม เชน เกณฑ 

Equal BAU Percentage หรือ Equal 1990 Percent-

age มีแนวโนมจะเปนประโยชน (ในเชิงพันธกรณีตอ

หัว) สําหรับประเทศกลุมนี้มากกวา การเลือกเกณฑ

ที่อางอิงจากปริมาณตอหัวประชากร (แตอยางไรก็ดี 

ผลของปจจัยดานน้ีนาจะถือเปนผลในระดับทุติยภูมิ

เทานั้น)

 กลาวโดยสรุป ถาพิจารณาผลการจัดสรร

ในกรณีของประเทศไทย จะพบวา ผลการจัดสรร

พันธกรณีของประเทศไทยในกรณีที่สมมติใหกลุม

ประเทศ NAI-Minus มีภาระตองลดปริมาณการปลอย

กาซ CO2จากภาคพลังงานลง 15% จากระดับ BAU 

ภายใตเกณฑการจัดสรร 4 รูปแบบท่ีมีการพิจารณา จะ

มีผลใหประเทศไทยไดรับสิทธิ์ในการปลอยกาซ CO2 

ตอหัวประชากรในชวงระหวาง 2.584 – 3.761 ตันตอ

คน ซึ่งจะเทียบเทากับการท่ีประเทศไทยตองมีภาระ

พันธกรณีในการลดการปลอยกาซจากระดับ BAU 

ลงระหวาง 15-42% ขณะที่ถาเปนในกรณีที่สมมติให

กลุม NAI-Minus มีภาระตองลดการปลอยกาซรวมใน

ระดับ 30% จะพบวา ขนาดของภาระพันธกรณีของ

ประเทศไทยในการลดกาซ CO2 ภายใตเกณฑการ

จัดสรร 4 รูปแบบ จะมีคาอยูในชวงระหวาง 30-52% 

จากระดับ BAU ซึ่งเทียบเทากับการไดรับจัดสรรสิทธิ์

ในการปลอยกาซ CO2จากภาคพลังงานตอหัวประชา

กรในระดับ 2.13 – 3.10 ตันตอคน

3 ทัง้นีย้กเวนเพยีงขอมูลจาํนวนประชากรในอดีตของประเทศลาว ทีใ่ชการอางอิงจากฐานขอมูล The World Factbook (https://www.cia.
gov/library/publications/the-world-factbook/).



136
Symposium no.33 :: 

นัยของขอตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอมท่ีมีตอเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมไทย: ขอตกลงดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3
การวิเคราะหทางเลือกในการลดการปลดปลอย
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 เนือ้หาของการวิเคราะหในสวนนี ้จะเปนกรณี

ตวัอยางของการวิเคราะหผลของภาระพันธกรณี ทีจ่ะมี

ตอภาคสวนตางๆ ของประเทศไทย ผานการพิจารณา

ทางเลือก และ/หรือ ความเปนไปไดในการปรับตัวให

บรรลุเปาหมายพนัธกรณทีีกํ่าหนด โดยท้ังนีผู้เขยีนจะ

เลือกหยิบยกกรณีตัวอยางของภาคการผลิตพลังงาน

ไฟฟาของประเทศไทยมาเปนกรณีศึกษา เนื่องจาก

เปนสาขาท่ีมีสวนในการสรางกาซเรอืนกระจกในระดับ

สูง ขณะเดียวกันก็เปนสาขาที่มีขอมูลประกอบการ

วิเคราะหที่คอนขางชัดเจน

 ดังนั้น คําถามหลักของเนื้อหาการวิเคราะห
ในสวนนี้ จะเปนวา ถาประเทศไทยมีความจําเปนจะ

ตองลดการปลอยกาซ CO2 จากภาคการผลิตพลงังาน

ไฟฟาลงในระดับ 15% หรือ 30% เมื่อเทียบกับระดับ
การปลดปลอยในกรณี BAU ในป 2020 เราจะมีทาง

เลือกและความเปนไปไดในการจัดการภาคการผลิต

พลังงานไฟฟาของประเทศไทยอยางไรบาง

 ขอมูลหลักท่ีใชในการวิเคราะหในสวนนี้ จะ

เปนขอมูลท่ีอางอิงมาจากแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา

ของประเทศไทย (Power Development Plan, PDP) 

ซึ่งเปนแผนแมบทในการวางแผนการจัดหาพลังงาน

ไฟฟาและการลงทุนขยายกําลังการผลิตไฟฟาของ

ประเทศไทย เพื่อใหสามารถรองรับการขยายตัวของ

ความตองการไฟฟาของประเทศไทยในระยะยาว ดัง

นั้นในกระบวนการวางแผน PDP จึงจําเปนตองมีทั้ง 

การจัดทําประมาณการความตองการกําลังไฟฟาและ

พลงังานไฟฟาในอนาคต และ การคัดเลือกแหลงผลิต/

จดัหาพลังงานไฟฟาประเภทตางๆ ทีจ่ะนาํเขามาบรรจุ

ไวในแผนการพัฒนากําลังไฟฟาและการผลิตพลังงาน

ไฟฟาใหเพยีงพอ จงึทาํใหขอมูลสวนหนึง่ในแผน PDP 

จะประกอบดวยขอมูลประมาณการปริมาณและสัดสวน

การผลิตพลังงานไฟฟาจากแหลงพลังงานประเภท

ตางๆ ทีส่ามารถนํามาใชในการคํานวณคาปริมาณการ

ปลอยกาซเรือนกระจกท่ีเกี่ยวของไดอยางครบถวน

 ทั้งนี้ แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาฉบับลาสุด
ที่มีการนํามาใชอยูในปจจุบัน ก็คือ แผนพัฒนากําลัง

ผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 (หรือ 

เรียกกันโดยท่ัวไปวา แผน PDP2010) ซึ่งจัดทําขึ้น

โดยฝายวางแผนระบบไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย และ เพิง่จะไดรับการอนุมัตเิหน็ชอบจาก
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คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 ในขณะท่ี

แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาฉบับกอนหนานี้ จะเปน 

แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 

2551-2564 (PDP2007: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ซึ่ง

การวิเคราะหในคร้ังนี้ จะใชขอมูลจากแผน PDP ทั้ง

สองฉบับมาทําการวิเคราะหรวมกัน

 โดยในการคํานวณขนาดปริมาณการปลด

ปลอยกาซ CO2 ในงานศึกษาคร้ังนี ้ผูเขยีนจะใชขอมูล

จากตารางประมาณการการผลิตพลังงานไฟฟารายป

แยกตามชนิดของเชื้อเพลิง ที่มีบรรจุอยูในแผน PDP 

ทั้งสองฉบับมาเปนขอมูลฐานในการคํานวณ โดยการ

ใชกรอบการคํานวณที่เปนทางการภายใตอนุสัญญา 

UNFCCC ในปจจบัุน นัน่คอื การคํานวณตามแนวทาง

ของ Revised 1996 IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories รวมกับขอมูลคาความ

รอนสทุธขิองเชือ้เพลงิแตละประเภทจากรายงานไฟฟา

ของประเทศไทย

 เพื่อใหการอธิบายเปนไปไดอยางชัดเจน ผู

เขียนจะขอแบงเนื้อหาของการวิเคราะหในสวนนี้ออก

เปนสองสวนยอย คือ สวนทีห่นึง่จะเปนเนือ้หาเกีย่วกับ

การกําหนดนิยามและการคํานวณปริมาณการปลอย

กาซอางอิงในกรณีเศรษฐกิจปกติ (BAU) ขณะที่สวน

ที่สองจะเปนการพิจารณาทางเลือกตางๆ ในการปรับ

ลดปริมาณการปลอยกาซลงตามเปาหมายท่ีกําหนด

3.1 การกําหนดนิยามของกรณี BAU
 เนื่องจากรูปแบบของการกําหนดเปาหมาย

พันธกรณีที่เลือกใชในการวิเคราะหคร้ังน้ี ถูกกําหนด

ขึ้นในลักษณะเดียวกับรูปแบบของขอเสนอการ

กําหนดพันธกรณีสําหรับประเทศ NAI ที่ปรากฏใน

กระบวนการเจรจา ซึ่งใชวิธีการกําหนดพันธกรณีโดย

เปรียบเทียบกับปริมาณการปลอยกาซในกรณี BAU 
ดังนั้นกอนที่จะสามารถกําหนดขนาดของการลดกาซ

ทีต่องการสําหรับประเทศไทยภายใตพนัธกรณีไดอยาง

ชัดเจน จึงจําเปนจะตองมีการคํานวณปริมาณการ

ปลอยกาซ ภายใตกรณี BAU .ใหไดเสียกอน

 ปญหาก็คือวา การคํานวณขนาดการปลด

ปลอยกาซในกรณี BAU เปนการคาดประมาณคา

ปริมาณการปลอยกาซท่ีควรจะเกิดข้ึนในอนาคต ที่

ยังไมไดมีการเกิดข้ึนจริงๆ ดังนั้นจึงยอมจะมีปญหา

ทั้งในแงของปญหาความไมแนนอนของการพยากรณ 

และรวมท้ัง ปญหาที่นาจะสําคัญกวา ก็คือ ปญหาการ

ตคีวามวา สภาวะ BAU หรอื “สภาวะเศรษฐกจิปกต ิที่

ควรจะเกดิข้ึนหากไมไดมีการดําเนนินโยบายและ/หรือ

มาตรการท่ีมีเปาหมายเพื่อที่จะกอใหเกิดการลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจก” คืออะไร?

 ในกรณีภาคการผลิตไฟฟาของประเทศไทย

ซึ่งเปนกรณีศึกษาของงานวิจัยชิ้นนี้ จะพบวาทาง

เลอืกทีเ่ปนไปไดอนัหนึง่ ซึง่นาจะตองถอืไดวาเปนทาง

เลือกมาตรฐาน หรือ ทางเลือกแรกสุด ในการกําหนด

กรณีอางอิง BAU ก็คือการใชขอมูลจากแผน PDP 
ฉบับปจจุบัน (PDP2010) มาเปนฐานในการคํานวณ

ปริมาณการปลอยกาซ CO2

 อยางไรก็ดี ถาเราพิจารณาเปรียบเทียบ ผล

การคํานวณปริมาณการปลอยกาซ CO2 ที่จะเกิด

ขึ้นตามแผน PDP2010 เทียบกับ ปริมาณการปลอย

กาซ CO2 ที่จะเกิดข้ึนจากการใชแผน PDP ฉบับ

กอนหนานี้ (PDP2007 Revision 2; PDP2007R2) 

จะพบวา ขนาดของปริมาณการปลอยกาซภายใตแผน 

PDP2010 จะมีขนาดต่ํากวาปริมาณการปลอยกาซ

แผนใตแผน PDP2007R2 อยางมาก (ผลการคํานวณ

ปริมาณการปลอยกาซ CO2 ตามแผน PDP2010 

สําหรับป 2020 จะมีคาอยูที่ 92.7 ลานตัน CO2 
เปรียบเทียบกับผลการคํานวณตามแผน PDP2007R2 

ซึ่งอยูที่ 118.8 ลานตัน CO2)

 ประเด็นที่นาสนใจก็คือวา ในชวงเริ่มตนของ

กระบวนการจัดทําแผน PDP2010 คณะอนุกรรมการ

พจิารณาปรับปรุงแผนพฒันากําลังการผลิตไฟฟาของ

ประเทศไทย ไดมีการกําหนด “นโยบายการปรับปรุง
แผนพัฒนาแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของ
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คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประเทศไทย” ซึ่งสวนหนึ่งมีการระบุวา แนวทางการ

พฒันาแผน PDP คร้ังนี ้จะ “คํานงึถงึการลดการปลอย

กาซเรอืนกระจกของโรงไฟฟาใหมทีจ่ะเขามาในระบบ” 

พรอมกับการกําหนด “แผนการดําเนินการปรับปรุง

แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย” ซึ่ง

ระบุให ดําเนนิการ “ศกึษาปริมาณการปลอยกาซเรอืน

กระจกจากโรงไฟฟาท่ีมีอยูในระบบปจจุบัน เพื่อนํา

มาพิจารณาการปรับลดปริมาณการปลอยกาซเรือน

กระจกในการวางแผนการขยายการผลิตไฟฟาใน

อนาคต” (สํานักนโยบายและแผนพลังงาน: 2553)

 ในแงนี้ จึงมีความเปนไปไดวา เราอาจจะ

สามารถพิจารณาวา แผน PDP2010 ทีมี่การจัดทําขึน้

ไมไดเปนการแสดง “สภาวะ BAU” ทีแ่ทจรงิ เนือ่งจาก

ไดมีการนําประเด็นการลดการปลอยกาซเขามารวมใน

การพจิารณาแลว ภายใตคําอธบิายเชนนี ้ประเทศไทย

อาจสามารถอางไดวา ทางเลือกท่ีสองในการกําหนด

สภาวะ BAU ที่อาจเหมาะสมกวา คือ การใชปริมาณ

การปลอยกาซ CO2 ภายใตแผน PDP2007R2 

เปนกรณีอางอิงแทน ซึ่งการกําหนดคา BAU ใน

ลักษณะเชนนี้ จะกอผลประโยชนในเชิงพันธกรณีแก

ประเทศไทย เพราะการกําหนดคา BAU ใหสูงไวกอน 

จะมีผลทําใหเม่ือคํานวณผลของภาระพันธกรณี จะมี

ผลใหคาปริมาณการปลอยกาซเปาหมายท่ีประเทศได

รับการจัดสรรมีคาสูงตามไปดวย ซึ่งจะเปนการทําให

ภาระการลดกาซท่ีตองดําเนินการจริงมีตํ่าลง ซึ่งใน

กรณกีารใช PDP2007R2 เปนฐาน BAU จะมผีลทาํให
การปลอยกาซตามแผน PDP2010 มีผลเทียบเทากับ

การบรรลุเปาหมายการลดการปลอยกาซไปแลวถึง

ประมาณ 22%

 อยางไรก็ดี ถาพิจารณาเปรียบเทียบแผน 

PDP2010 กับ แผน PDP2007R2 ในรายละเอียด จะ
พบวาสาเหตทุีท่าํใหเกดิความแตกตางของปรมิาณการ

ปลอยกาซ CO2 ของท้ังสองแผน จะสามารถแบงออก

ไดเปน 3 สวน คือ
 (1) ความแตกตางในคาพยากรณความ

ตองการไฟฟา: ซึ่งเปนผลมาจากการท่ีการพยากรณ

สําหรับ PDP2010 ไดมีการปรับคาฐานความตองการ

ไฟฟาในสวนของป 2552 ตามขอมูลความตองการ

ที่เกิดข้ึนจริง และ รวมท้ังการปรับลดคาพยากรณ

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 

Product, GDP) ในอนาคตใหมีคาตํา่ลง ซึง่ผลของการ

ปรับคาดังกลาวทาํให คาความตองการพลงังานไฟฟา

รวมในป 2020 (กอนหักผลของมาตรการประหยัด

พลังงาน) ลดลงจาก 274,144 GWh ตามแผน PD-

P2007R2 เหลือเพียง 238,126 GWh ซึ่งนับเปนคาท่ี

แตกตางกันถึง 13%

 (2) ผลของมาตรการประหยัดพลังงาน: ใน

สวนของการคํานวณคาพยากรณความตองการไฟฟา

สําหรับแผน PDP2010 ไดมีการนําผลของโครงการ

เปล่ียนหลอดผอมใหม (T5) ทีจ่ะมีตอคาความตองการ

ไฟฟามารวมในการพิจาณาดวย ซึ่งโครงการหลอด

ผอม T5 ถือเปนโครงการท่ีมีการริเริ่มดําเนินการข้ึน

ใหม โดยไมถูกรวมไวในแผน PDP2007R2 โดยผล

การประมาณการในแผน PDP2010 คาดวา สําหรับป 

2020 โครงการนีน้าจะมสีวนชวยลดความตองการพลงั

งานไฟฟาลงได 1170 GWh

 (3) ผลของการเปล่ียนแปลงสัดสวนของแหลง

พลังงานในการผลิตไฟฟา: ถาพิจารณาเปรียบเทียบ

สัดสวนของแหลงพลังงานที่ใชในการผลิตพลังงาน

ไฟฟาในป 2020 ในแผน PDP2010 เทยีบกับแผน PD-
P2007R2 จะพบวา แผน PDP2010 จะลดสัดสวนการ

พึ่งพาการใชพลังงานจากกาซธรรมชาติ และ ถานหิน
นําเขาลง โดยหันไปเพ่ิมสัดสวนการพ่ึงพาพลังงาน

หมุนเวียน และ การซ้ือไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน

มากข้ึน ซึ่งการเปล่ียนแปลงของสัดสวนพลังงารดัง

กลาวไดมีสวนชวยทําใหปริมาณการปลอยกาซ CO2 

ตามแผน PDP2010 มีคาลดต่ําลงมากข้ึน

 จากการพิจารณาดังกลาวจะเห็นวา ผลความ

แตกตางของปริมาณการปลอยกาซ CO2 ในแผน PDP 
ดังกลาวบางสวน โดยเฉพาะอยางย่ิงในสวนท่ี (1) อาจ
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ไมสามารถถือไดวาเปนผลจากความพยายามดําเนิน

มาตรการหรือการกําหนดนโยบายของภาครัฐในการ

ลดกาซเรือนกระจก ดังน้ันจึงมีขอคําถามวา ผลของ

การลดกาซในสวนนี้ควรถูกถือรวมเปนสวนหน่ึงของ 

สภาวะ BAU ดวยมากกวาหรือไม

 นอกจากน้ีแลว ในข้ันตอนการนําเสนอแผน 

PDP2010 เพือ่ขออนมัุตจิากคณะรัฐมนตรี ทานนายก

รัฐมนตรีไดมีการแสดงความคิดเห็นสอบถามเก่ียวกับ

ความเปนไปไดจริงของการดําเนินโครงการโรงไฟฟา

นิวเคลียร ซึ่งไดมีการระบุไวในแผน PDP2010 วาจะ

มีการจัดสรางโรงไฟฟานิวเคลียรขนาด 1000 MW 

จํานวนทั้งสิ้น 5 โรง (โดยโรงไฟฟานิวเคลียรแหงแรก 

มีกําหนดเริม่เปดดําเนนิการในป 2020) พรอมท้ังขอให

ทางกระทรวงพลังงานไปจัดทําแผน PDP สาํรอง เพือ่

รองรับกรณีที่มีความลาชาหรือไมสามารถดําเนินการ

จัดสรางโรงไฟฟานิวเคลียรไดตามแผน และหลังจาก

นั้น ในชวงเดือนเมษายนที่ผานมา รองปลัดกระทรวง

พลังงานที่รับผิดชอบในการจัดทําแผน PDP ก็ไดออก

มายอมรับวา หากไมสามารถผลักดันการกอสรางโรง

ไฟฟานิวเคลียรใหไดตามแผน ก็อาจจําเปนตองเรง

การกอสรางโรงไฟฟาจากกาซธรรมชาติจาํนวน 2 โรง

ใหเรว็ข้ึน เพือ่มาทดแทนโรงไฟฟานวิเคลียร 2 โรง ทีมี่

กําหนดเริ่มดําเนินการตามแผนในป 2020 และ 2021 

(กรุงเทพธุรกิจ, 29 เมษายน 2553)

 จากขอพจิารณาทัง้หมดดังกลาว ผูเขยีนจงึขอ

เสนอทางเลือกในการนิยามกรณี BAU ใหมจํานวน 3 

ทางเลือก คือ

 1. BAU ใหม รูปแบบท่ี 1 (New BAU1): จะ

เปนการกําหนดนิยาม BAU ภายใตขอสมมติวาผล

ความแตกตางของ PDP2007R2 กับ PDP2010 ใน
สวนที ่(1) ความแตกตางในคาพยากรณความตองการ

ไฟฟา ควรถือวาเปนการปรับคาพยากรณอนาคตตาม

สภาพความเปนจริงปกติ ที่ควรจะถูกรวมไวเปนสวน
หนึ่งของกรณีอางอิง BAU อยูแลว ขณะท่ีใหถือวาผล

ของโครงการหลอดผอม T5 และ การปรับสัดสวนองค

ประกอบพลังงานที่แตกตางกันของแผน PDP ทั้งสอง 

เปนสวนหนึ่งของผลจากนโยบายลดกาซเรือนกระจก

ของภาครัฐ ดังน้ัน คาอางอิงในกรณี New BAU1 นี ้จะ

เปนกรณีที่จะใชคาพยากรณความตองการไฟฟาใหม

ของ PDP2010 เปนฐาน แลวปรับดวยผลการประหยัด

พลังงานของโครงการ T5 จากนั้นจึงสมมติใหสัดสวน
ของแหลงพลังงานในการผลิตพลังงานไฟฟา เพื่อ

รองรับความตองการดังกลาว มีคาเปนไปตามสัดสวน

ที่ปรากฏใน PDP2007R2 

 2. BAU ใหม รูปแบบท่ี 2 (New BAU2): จะ

เปนการกําหนดนยิาม BAU ภายใตขอสมมติวามีเพยีง

ผลความแตกตางของ PDP2007R2 กับ PDP2010 ใน

สวนที่ (2) นั่นคือ ผลของโครงการหลอด T5 เทานั้นที่

ถอืไดวาเปนการดําเนนิมาตรการใหมเพือ่ลดกาซเรอืน

กระจกท่ีควรจะไมถูกนับรวมอยูในกรณี BAU แตจะ

สมมติเพิ่มเติมดวยวาการดําเนินโครงการโรงไฟฟา

นิวเคลียรประสบความลาชาไมสามารถดําเนินการได

ทันป 2020 จนตองมีการเพิ่มการผลิตพลังงานไฟฟา

จากเชือ้เพลงิถานหนินาํเขาขึน้มาทดแทน โดยปริมาณ

การผลิตพลังงานไฟฟาจากถานหินที่ตองการเพิ่ม

เติมจะมีคาเทากับ 8836 GWh ซึ่งจะเปนการทดแทน

พลังงานจากนิวเคลียร 7666 GWh และ เพิ่มเติมเพื่อ

ชดเชยจากการท่ีไมมีโครงการ T5 อีก 1170 GWh

 3. BAU ใหม รูปแบบท่ี 3 (New BAU3): 

จะเปนการกําหนดนิยาม BAU โดยใชขอสมมติที่

คลายคลึงกับขอสมมติของกรณี New BAU2 ยกเวน

เพียงขอสมมติเกี่ยวกับแหลงเชื้อเพลิงที่จะมาทดแทน

พลังงานจากนิวเคลียรและการประหยัดพลังงานจาก 

T5 ซึ่งในกรณีนี้จะสมมติใหเปนการเพ่ิมการใชเชื้อ

เพลิงกาซธรรมชาติเขามาทดแทน

 รูปท่ี 6 จะเปนกราฟแสดงปริมาณการปลด

ปลอยกาซ CO2 จากภาคการผลิตพลังงานไฟฟา 

สําหรับกรณีทางเลือก BAU ตางๆ กัน ขณะท่ีตาราง

ที่ 3 จะเปนตารางแสดงขนาดปริมาณการปลดปลอย

กาซ CO2 สําหรับป 2020 เปรียบเทียบระหวางกรณี

ทางเลือก BAU ตางๆ
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 6:  CO2  BAU  

CO2 Emissions from Different BAU Paths
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 3:  CO2  2020  BAU  
 BAU  CO2  

 2020 (  CO2) 
PDP 2010 92.73 
PDP 2007 Revision 2 118.83 
New BAU1 104.74 
New BAU2 100.51 
New BAU3 96.18 
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สําหรับในการวิเคราะหในคร้ังนี้ ผูเขียนขอเลือกใช

กรณี New BAU3 เปนกรณีอางอิง BAU สําหรับ

การวิเคราะห เนื่องจากเห็นวาการรวมลดการปลอย

กาซ CO2 ถือเปนสวนหน่ึงของเปาหมายในการ

ดําเนินโครงการหลอดผอม T5 จริง ประกอบกับเห็น

วามีความเปนไปไดอยางสูงที่โครงการกอสรางโรง

ไฟฟานิวเคลียรแหงแรกนาจะประสบกับการตอตาน

จากชุมชนในพ้ืนที่จนนาจะตองมีความลาชาออกไป

พอสมควร โดยรูปท่ี 7 จะเปนกราฟแสดงสัดสวน

และปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟาท่ีผลิตขึ้นภายใน

ประเทศในป 202 สําหรับกรณี New BAU3 ซึ่งคิด

เปนพลังงานไฟฟารวมท้ังสิ้น 202,500 GWh [ซึ่งจะ

มีคาเทากับ ปริมาณความตองการพลังงานไฟฟาในป 

2020 ตามแผน PDP2010 (236,956 GWh) บวกเพ่ิม

ดวยผลจากการหักลดโครงการหลอดผอม T5 ออก

จากฐาน BAU (1170 GWh) และหักลดดวยปริมาณ

การรับซื้อไฟฟาจาประเทศเพื่อนบาน ซึ่งสมมติใหมี

ปริมาณเทากับระดับการรับซือ้ภายใตแผน PDP2010 

(35626 GWh)]

 7:  2020  New BAU3 

NEW BAU3

14,730 GWh
7.27%

32,806 GWh
16.20%

17,202 GWh
8.49%

21 GWh, 0.01%
/LNG

131,675 GWh
65.03%

6,065 GWh
3.00%

, 
0 GWh, 0.00%
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3.2 การพิจารณาทางเลือกในการลดกาซ 
CO2
 เนื้อหาในสวนนี้จะเปนการวิเคราะหทางเลือก

ในการลดกาซ CO2 เพือ่ใหบรรลุตามเปาหมายการลด

กาซในระดับ 15% และ 30% จากระดับ BAU โดยใน

ภาพรวม ทางเลอืกหลักๆ ทีจ่ะนาํมาใชในการพิจารณา

ก็คือ การเพิม่ปริมาณการใชพลงังานหมนุเวยีนในการ

ผลิตไฟฟา และ การขยายการใชประโยชนจากการ

เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานไฟฟา เพื่อที่จะเอื้อ

ใหสามารถลดการผลิตพลังงานไฟฟาจากการใชเชื้อ

เพลิงฟอสซิลประเภทตางๆ

 รูปท่ี 7 สัดสวนการผลิตพลังงานไฟฟาของ

ประเทศไทยในป 2020 กรณี New BAU3

 ดังนั้น ขั้นตอนแรกของการวิเคราะห จึงตอง

เริ่มจากการประเมินขนาดของศักยภาพของพลังงาน

หมุนเวียนและการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน ในสวน

ที่เกี่ยวของกับพลังงานไฟฟา ซึ่งผูเขียนไดเคยทําการ

ประเมินไวแลวใน ชโลทร (2551) จงึขอนาํมาสรุปไวใน

ที่นี้อีกคร้ังหนึ่ง

 เมือ่พจิารณาในสวนของการเพิม่ประสิทธิภาพ

การใชไฟฟา ผลการสํารวจเอกสารพบวา มีรายงาน

การศึกษาวิจัยที่ไดมีการประเมินศักยภาพการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชพลังงานไฟฟาของประเทศ ที่

นาสนใจ จํานวน 2 ชิ้น คือ Dupont (2005) และ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2550) ซึ่งตาราง

ที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบขอมูลศักยภาพในการ

เพิ่มประสิทธิภาพพลังงานไฟฟา ที่ปรากฏในงานวิจัย

ทั้ง 2 ชิ้น

 4:  
Du Pont .  (GWh)  

 2011  2011  2016 
 9687 2244 6547 

 3431 6310 16231 
 2702 3590 8842 

 15820 12144 31620 
: Du Pont(2005), .(2550) 



144
Symposium no.33 :: 

นัยของขอตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอมท่ีมีตอเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมไทย: ขอตกลงดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 เมือ่เปรยีบเทยีบตวัเลขประมาณการศักยภาพ

ในตารางที่ 4 จะพบวาผลการประมาณการศักยภาพ

รวมของงานวิจัยท้ังสองชิ้น สําหรับป 2011 มีคาคอน

ขางใกลเคียงกัน แมวาในรายละเอียดการกระจายตัว

ของศักยภาพระหวางภาคตางๆ จะมีความแตกตาง

กันพอสมควร ในขณะท่ีผลการประมาณการศักยภาพ

ในป 2016 ของ สกว. (2550) จะมีคาท่ีคอนขางสูงกวา

ตัวเลขศักยภาพในป 2011 มากพอสมควร แนวโนม

การเพิม่ข้ึนของคาประมาณการศักยภาพทีเ่หน็นี ้ชีใ้ห

เห็นวามีความเปนไปไดวา ถามีการจัดทําคาประมาณ

การสําหรับป 2020 ขึน้ คาประมาณการศักยภาพท่ีได

ก็นาจะมีคาสูงกวาตัวเลขที่ปรากฏในตารางน้ี

 อีกดานหนึ่ง ในสวนของขอมูลศักยภาพการ

ใชพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟา ผลการสํารวจ

เอกสารพบวา มีผลการประเมินศกัยภาพท่ีนาสนใจอยู

ทัง้ส้ิน 3 ชดุ คือ ผลประมาณการศักยภาพจากรายงาน

การวิจัยของ Du Pont (2005) สกว. (2551) และ 

ขอมูลศักยภาพพลงังานหมุนเวยีนทีใ่ชเปนฐานในการ

จัดทําแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 15 ป (กระทรวง

พลังงาน, 2552) โดยตารางท่ี 5 แสดงผลการเปรียบ

เทียบขอมูลศักยภาพการใชพลังงานหมุนเวียนในการ

ผลิตไฟฟาท้ัง 3 ชุด

 5:  
  (MW)  (GWh) 

  Du Pont . . 
   2011  2011  2016  2011  2016 

 4400 2463 3748 6236 17325 29583 
 190 365 372 400 3031 3275 

 400 n/a 323 384 2688 3196 
 700 271 688 688 2651 2651 

 1600 n/a 447 447 588 588 
 50000 n/a 81 125 113 175 

 57140 3099 5659 8280 26396 39468 
: Du Pont(2005), .(2550), (2552) 
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 ถาพิจารณาผลประมาณการในสวนของกําลัง

การผลิตกอน ซึ่งในสวนนี้จะพบวา ผลการประมาณ

การของ Du Pont (2005) คามีคาคอนขางตํ่ากวาคา

ประมาณการอีกสองชุด ทัง้นีน้าจะเปนผลมาจากกรอบ

การวิเคราะหในการประเมินของ Du Pont (2005) ซึ่ง

เปนการประเมินตวัเลขศักยภาพเฉพาะสวนของแหลง

พลงังานท่ีมีตนทนุในระดับท่ีสามารถแขงขนัไดกับการ

ซื้อไฟฟาพลังนํ้าจากประเทศลาว จึงทําใหไดตัวเลข

ที่คอนขางตํ่า ขณะท่ีถาพิจารณาผลการประมาณการ

อีกสองชุด จะพบวาตัวเลขศักยภาพสําหรับประเภท

ของแหลงพลงังานสวนใหญจะมีคาใกลเคยีงกัน ยกเวน

เพียงในกรณีของพลังงานลมและแสงอาทิตย ซึ่งพบ

วาคาประมาณการศักยภาพของกระทรวงพลังงาน 

(2552)จะมีคาสงูกวาคาประมาณการของ สกว.(2550) 

อยางมาก ซึง่ก็เปนผลมาจากกรอบการวิเคราะหทีต่าง

กันเชนกัน เนื่องจากการประเมินของ สกว.(2550) จะ

เปนการประเมินศกัยภาพทีพ่จิารณาถงึขดีจาํกัดความ

เปนไปไดในเชิงการจัดการในการขยายกําลังผลิต

พลงังานแตละประเภทดวย (เชน ขอจาํกัดในเชิงความ

เปนไปไดในการขยายการติดต้ังเซลลแสงอาทิตย) จึง

มีคาประมาณการศักยภาพที่ตํ่ากวา คาประมาณการ

ของกระทรวงพลังงาน ซึง่จะเปนการประมาณการจาก

ฐานทางกายภาพของแหลงพลังงานและเทคโนโลยี

จริงๆ ไมพิจารณาขอจํากัดอ่ืนใด

 อยางไรก็ดี ขอมูลประมาณการศักยภาพ

พลังงานหมุนเวียนที่ตองการใชจริงสําหรับการ

วเิคราะหในคร้ังนี ้จะเปนขอมูลศักยภาพในหนวยของ

พลังงานไฟฟา ไมใช ในหนวยกําลังไฟฟา ซึ่งในกรณี

นี้จะพบวา มีแหลงขอมูลเพียงชุดเดียวที่ใหขอมูลการ
ประมาณการในหนวยพลังงานไฟฟาไว นั่นคือขอมูล

ประมาณการของ สกว.(2550) ซึ่งประมาณการวา 

ศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนในการผลิตพลังงาน

ไฟฟาของประเทศไทยสาํหรบัป 2011 และ 2016 จะมี

คารวมอยูทีป่ระมาณ 26,396 และ 39,468 GWh ตาม
ลําดับ

จากผลการพิจารณาขางตน ถาผูเขียนจะเลือกใชผล

การประมาณการศักยภาพท้ังในสวนของการเพิ่ม

ประสิทธิภาพพลังงาน และ ในสวนของพลังงาน

หมุนเวียนเพื่อการผลิตไฟฟา สําหรับป 2016 จาก

รายงาน สกว.(2550) มาเปนคาตัวแทนของประมาณ

การศักยภาพสําหรับป 2020 ซึ่งจะทําใหไดวา 

ศกัยภาพของการเพ่ิมประสิทธภิาพพลงังานและการใช

พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟาของประเทศไทย 

ในป 2020 นาจะมีคาไมตํ่ากวา 31,620 และ 39,468 

GWh ตามลําดับ

 หลังจากที่ไดประมาณการศักยภาพแลว ขั้น

ตอนตอไปของการวิเคราะหก็คือการพจิารณาทางเลอืก

ตางๆ ในการปฏิบัติตามเปาหมายพันธกรณีที่กําหนด 

แตกอนจะเร่ิมการวิเคราะหทางเลือกผูเขยีนใครขอสรุป

ขอสมมติตางๆ ที่ใชเปนฐานในการวิเคราะหทั้งหมด 

ทั้งในสวนของขอสมมติที่สรุปตามจากการพิจารณาที่

ผานมา และ ขอสมมติประกอบท่ีจําเปนในการทําการ

วิเคราะหดังนี้

 1. การวิเคราะหคร้ังนี้จะจํากัดเฉพาะการ

วเิคราะหทางเลอืกในการจัดการความตองการและการ

จดัหาพลงังานไฟฟาของประเทศไทย เพือ่ใหบรรลุเปา

หมายพนัธกรณใีนการลดกาซ CO2 ในระดับท่ีกําหนด 

เฉพาะในป 2020 เทานั้น 

 2. การวิเคราะหในคร้ังนี้จะจํากัดเฉพาะการ

วิเคราะหปริมาณการปลดปลอยกาซ CO2 จากการ

ผลิตพลังงานไฟฟาภายในประเทศ นั่นคือ ในการ

วิเคราะหในคร้ังนี้จะสมมติใหปริมาณการรับซ้ือไฟฟา

จากประเทศเพื่อนบานในป 2020 มีคาคงที่ในระดับ 

35626 GWh ตามท่ีกําหนดในแผน PDP2010 และ
รวมท้ังจะไมพิจารณาผลการปลดปลอยกาซท่ีเกิดข้ึน

ในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟาสวนนี้ในประเทศ

เพือ่นบาน (ทัง้นีต้ามหลักเกณฑในการคํานวณปริมาณ

กาซเรือนกระจกของ UNFCCC)

 3. การวิเคราะหคร้ังนีจ้ะใชตวัเลขประมาณการ

ความตองการพลังงานไฟฟาในกรณี New BAU3 ทีไ่ด
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จากการวิเคราะหในหวัขอ 3.1 เปนฐานในการคํานวณ 

นั่นคือ ในการวิเคราะหคร้ังน้ีจะสมมติวา คาความ

ตองการพลังงานไฟฟาจากแหลงผลิตในประเทศ กอน

การหักผลการใชมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน

เพิ่มเติม สําหรับป 2020 จะมีคาอยูที่ระดับ 202,500 

GWh เทากับกรณี New BAU3 เสมอ 

 4. การวิเคราะหในคร้ังนี้จะสมมติใหปริมาณ

การผลิตพลงังานไฟฟาจากนํา้มันเตา นํา้มันดีเซล และ 

ไฟฟาพลังนํ้า ในป 2020 มีคาคงท่ีในระดับเดียวกับท่ี

กําหนดในแผน PDP2010 เสมอ นั่นคือ จะอยูที่ระดับ 

0 GWh 21 GWh และ 6,065 GWh ตามลําดับ

 5. การวิเคราะหในคร้ังน้ีจะสมมติวาศักยภาพ

ของมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานไฟฟา

และศักยภาพของการใชพลังงานหมุนเวียนในการ

ผลิตไฟฟาของประเทศไทย ในป 2020 จะมีคาเทากับ 

31,620 และ 39,468 GWh ตามลําดับ ซึ่งจะทําให

ศักยภาพรวมของท้ังสองดานมีคาอยูที่ 71,088 GWh

 6. การคํานวณปริมาณการปลดปลอยกาซ 

CO2 จากภาคพลังงานในการวิเคราะหคร้ังนี้ จะ

พิจารณาเฉพาะในสวนของการปลดปลอยกาซท่ีเปน

ผลจากการเผาไหมเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตพลังงาน 

โดยจะใชวิธีการคํานวณแบบ Tier 1 Method ตามท่ี

กําหนดไวใน Revised 1996 IPCC Guidelines for 

National Greenhouse Gas Inventories รวมกับ

ขอมูลคาความรอนสุทธิของเชื้อเพลิงแตละประเภท

จากรายงานไฟฟาของประเทศไทย 

3.2.1 ทางเลือกสําหรับกรณีพันธกรณี 15%

 ภายใตขอสมมติตางๆ ขางตน เราจะสามารถ

คํานวณขนาดของปริมาณการปลอยกาซ CO2 จาก

ภาคการผลิตไฟฟาของประเทศไทยในป 2020 ในกรณี 

BAU ไดเทากับ 96.18 ลานตัน ซึ่งจะมีผลให ในกรณี

ของการกําหนดเปาหมายพันธกรณีของประเทศไทย

ในระดับ 15% จากระดับ BAU เราจะตองมีภาระใน

การปรับลดปริมาณการปลอยกาซ CO2 จากการผลิต

ไฟฟาลงใหเหลือเพียงระดับไมเกิน 81.76 ลานตัน 

ซึ่งจากการวิเคราะหพบวา ในกรณีนี้เราจะมีทางเลือก

ในการบรรลุเปาหมายพันธกรณีดังกลาวไดอยางนอย 

2 ทางเลือก คือ

 ทางเลือก 15A: ปรับลดการผลิตพลังงาน

ไฟฟาจากเชื้อเพลิงถานหินนําเขาลงใหเหลือเพียง 

16426 GWh (ลดลง 16379 GWh) และเพ่ิมการสง

เสรมิและพฒันาการใชพลงังานหมนุเวยีนและการเพิม่

ประสิทธิภาพพลังงานในระดับ 44% ของศักยภาพ

ทั้งหมด

 ทางเลือก 15B: ปรับลดการผลิตพลังงาน

ไฟฟาจากเชื้อเพลิงถานหินนําเขาลงใหเหลือเพียง 

16426 GWh (ลดลง 16379 GWh) พรอมกับเรง

ดําเนินการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรเพื่อใหทันกับ

กําหนดการเดิมท่ีระบุไวในแผน PDP2010 และเพิ่ม

การสงเสริมและพัฒนาการใชพลังงานหมุนเวียนและ

การเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานในระดับ 33% ของ

ศักยภาพท้ังหมด

 รูปท่ี 8 และ 9 จะเปนกราฟแสดงสัดสวน

การผลิตพลังงานไฟฟาของประเทศไทยจําแนกตาม

ประเภทแหลงพลังงาน สําหรับป 2020 ในกรณีทาง

เลือก 15A และ 15B
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ดร.ชโลทร แกนสันติสุขมงคล

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 8:  2020  15A 

 15A

17,272 GWh
9.16%

16,426 GWh
8.71%

17,202 GWh
9.12%

21 GWh, 0.01% /LNG
131,675 GWh

69.79%

6,065 GWh
3.21%

, 
0 GWh, 0.00%

 
 

 9:  2020  15B 

 15B

13,016 GWh
6.78%

7,666 GWh
3.99%

16,426 GWh
8.55%

17,202 GWh
8.96%

21 GWh, 0.01% /LNG
131,675 GWh

68.56%

6,065 GWh
3.16%
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 เมื่อพิจารณาทางเลือกท่ีนําเสนอสําหรับ

กรณีพันธกรณีระดับ 15% จะพบวาทั้งสองทางเลือก 

เปนทางเลือกท่ีมีความเปนไปไดในระดับสูง โดย

เฉพาะอยางยิ่งเมื่อพิจารณาวา แมในกรณีของแผน 

PDP2010 เอง ก็มีการคาดการณวาในป 2020 จะ

มีการพ่ึงพิงการใชพลังงานหมุนเวียนและการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใชพลังงานในระดับ 22% ของ

ศักยภาพท้ังหมดอยูแลว (พึ่งพาการผลิตไฟฟาจาก

พลังงานหมุนเวียน 14730 GWh และ การประหยัด

พลังงานจากโครงการ T5 เทากับ 1170 GWh) ดังนั้น

การดําเนินมาตรการตางๆ เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มผลการ

พัฒนาศักยภาพดังกลาว ในระดับ 11-22% จึงนาจะ

ถือวามีความเปนไปได

3.2.2 ทางเลือกสําหรับกรณีพันธกรณี 30%

 ขณะที่เมื่อพิจารณาในกรณีของพันธกรณี

ในระดับ 30% จะพบวา ภายใตขอสมมติตางๆ ชุด

เดียวกันขนาดของปริมาณการปลอย CO2 จากภาค

การผลิตไฟฟาสูงสุดท่ีเราสามารถปลอยไดในกรณีนี้ 

จะตองถกูจาํกัดไวทีไ่มเกนิ 67.33 ลานตนั ซึง่จากการ

วเิคราะหพบวา เราจะมีทางเลือกในการบรรลุเปาหมาย

พันธกรณีดังกลาวไดอยางนอย 4 ทางเลือก คือ

ทางเลือก 30A: ยกเลิกการผลิตพลงังานไฟฟาจากเช้ือ

เพลิงถานหินนําเขาในป 2020 ทั้งหมด และเพิ่มการ

สงเสริมและพัฒนาการใชพลังงานหมุนเวียนและการ

เพิม่ประสิทธภิาพพลงังานในระดับ 67% ของศกัยภาพ

ทั้งหมด

 ทางเลือก 30B: ยกเลิกการผลิตพลังงาน

ไฟฟาจากเชื้อเพลิงถานหินนําเขาในป 2020 ทั้งหมด 
พรอมกับเรงดําเนนิการกอสรางโรงไฟฟานวิเคลยีรเพือ่

ใหทันกับกําหนดการเดิมท่ีระบุไวในแผน PDP2010 

และเพ่ิมการสงเสริมและพัฒนาการใชพลังงาน

หมุนเวียนและการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานในระดับ 

56% ของศักยภาพท้ังหมด

 ทางเลือก 30C: หยุดการขยายกําลังการ

ผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงถานหินเพิ่มเติมจากท่ีมีอยู

ในปจจุบัน (คงระดับการผลิตไฟฟาจากถานหินนํา

เขาไวที่ระดับในป 2553 ที่ 12320 GWh) คงปริมาณ

การผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติ แตปรับลดการผลิต

พลังงานไฟฟาจากเชื้อเพลิงลิกไนตลงใหเหลือเพียง 

5435 GWh พรอมกับเรงดําเนนิการกอสรางโรงไฟฟา

นิวเคลียรเพื่อใหทันกับกําหนดการเดิมท่ีระบุไวใน

แผน PDP2010 และเพ่ิมการสงเสริมและพัฒนาการใช

พลังงานหมุนเวียนและการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน

ในระดับ 55% ของศักยภาพท้ังหมด

 ทางเลือก 30D: หยุดการขยายกําลังการ

ผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงถานหินเพิ่มเติมจากท่ีมีอยูใน

ปจจุบัน (คงระดับการผลิตไฟฟาจากถานหินนําเขา

ไวที่ระดับในป 2553 ที่ 12320 GWh) คงปริมาณการ

ผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงลิกไนต แตปรับลดการผลิต

พลังงานไฟฟาจากกาซธรรมชาติลงใหเหลือเพียง 

104,017 GWh (ซึ่งใกลเคียงกับปริมาณการผลิตใน

ป 2553) พรอมกับเรงดําเนินการกอสรางโรงไฟฟา

นิวเคลียรเพื่อใหทันกับกําหนดการเดิมท่ีระบุไวใน

แผน PDP2010 และเพ่ิมการสงเสริมและพัฒนาการใช

พลังงานหมุนเวียนและการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน

ในระดับ 78% ของศักยภาพท้ังหมด

 รูปท่ี 10 11 12 และ 13 แสดงสัดสวนการผลติ
พลังงานไฟฟาของประเทศไทยจําแนกตามประเภท

แหลงพลังงาน สําหรับป 2020 ในกรณีทางเลือก 30A 

30B 30C และ 30D ตามลําดับ
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คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 10:  2020  30A 

 30A

26,392 GWh
14.55%

0 GWh
0.00%

17,202 GWh
9.49%

21 GWh, 0.01%
/LNG

131,675 GWh
72.61%

6,065 GWh
3.34%

0 GWh, 0.00%

 
 11:  2020  30B 

 30B

22,136 GWh
11.98%

7,666 GWh
4.15%

17,202 GWh
9.31%

21 GWh, 0.01%

/LNG
131,675 GWh

71.27%

6,065 GWh
3.28%

, 
0 GWh, 0.00%
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 12:  2020  30C 

 30C

21,829 GWh
11.80%

7,666 GWh
4.14%

12,320 GWh
6.66%

5,435 GWh
2.94%

21 GWh, 0.01%
/LNG

131,675 GWh
71.17%

6,065 GWh
3.28%

 
 
 

 13:  2020  30D 

 30D

30,652 GWh
17.23%7,666 GWh

4.31%

12,320 GWh
6.92%

17,202 GWh
9.67%

21 GWh, 0.01%

/LNG
104,017 GWh

58.46%

6,065 GWh
3.41%
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คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 เมื่อพิจารณาทางเลือกท่ีนําเสนอสําหรับกรณี

พันธกรณีระดับ 30% จะพบวาทางเลือกท้ังหมดเปน

ทางเลือกท่ีมีความเปนไปไดแตวาจะคอนขางมีปญหา 

โดยในกรณีของทางเลือก 30A และ 30B จะพบวา

ทางเลือกท้ังสองเปนทางเลือกท่ีไมเพียงแตจะตองยุติ

การลงทุนกอสรางโรงไฟฟาถานหินใหม แตจะตองมี

การปลดระวางโรงไฟฟาถานหินที่มีอยูในปจจุบันออก

ไปท้ังหมดดวย ซึ่งโรงไฟฟาถานหินทั้งหมดท่ีมีอยูใน

ปจจุบันเปนโรงไฟฟาของผูผลิตเอกชน และเปนโรง

ไฟฟาท่ีคอนขางใหม จึงนาจะเปนการยากท่ีจะดําเนิน

การได

 ในสวนทางเลือก 30C จะเปนทางเลือกท่ีมี
ความเปนไปไดมากข้ึน เนื่องจากโรงไฟฟาท่ีจะถูก

บังคับใหปลดระวางออกจากระบบจะเปนโรงไฟฟา

แมเมาะของการไฟฟาฝายผลิต ซึ่งเปนโรงไฟฟาท่ี

มีอายุการใชงานมายาวนานพอสมควรแลว ประกอบ

กับการท่ีโรงไฟฟาแมเมาะตองประสบปญหาการรอง

เรียนเรื่องสภาพมลภาวะจากชาวบานในพื้นที่พอ

สมควร แมวาสภาพปญหาจะบรรเทากวาเดมิมากแลว

ก็ตาม

 ขณะทีท่างเลอืก 30D ดูจะเปนทางเลอืกท่ีเปน

ไปไดมากท่ีสดุในบรรดาทางเลือกท้ังหมด เนือ่งจากไม

ตองมีการปลดระวางโรงไฟฟากอนกําหนด แตประเด็น

ทีต่องพจิารณากคื็อ มีความเปนไปไดมาก/นอยแคไหน 

ในการท่ีจะขยายการพ่ึงพาการใชพลังงานหมุนเวียน

และการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานไปจนถึงระดับสูง

มากถึง 78% ของศักยภาพท้ังหมด แตอยางไรก็ตาม

ในประเด็นก็อาจจะมีขอโตแยงไดวา ตัวเลขศักยภาพ

รวมท่ีใชในการวิเคราะหคร้ังน้ีนาจะเปนเพียงตัวเลข

ศักยภาพขั้นตํ่า เนื่องจากเปนการใชตัวเลขประมาณ

การในป 2016 มาใชกําหนดศักยภาพในป 2020 แทน 

จงึมีความเปนไปไดวาตวัเลขศักยภาพท่ีแทจรงิสําหรับ

ป 2020 นาจะมีคาสูงกวานี้พอสมควร

 ตารางที่ 6 จะเปนตารางสรุปตัวเลขผลการ

วิเคราะหคาปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟาแยกตาม

ประเภทเชื้อเพลิง ในป 2020 ตามแผน PDP2010 

สําหรับกรณี BAU และ กรณีทางเลือกตางๆ ในการ

บรรลุระดับพันธกรณีที่กําหนด พรอมกับแสดงผลการ

คํานวณปริมาณการปลดปลอยกาซ CO2 จากการผลิต

พลงังานไฟฟาตามแผนตางๆ ไวดวย ขณะท่ีตารางท่ี 7 

จะเปนตารางที่แสดงผลในรูปของรอยละของการผลิต

พลังงานไฟฟาแยกตามประเภทเช้ือเพลิงสําหรับกรณี

ตางๆ
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 6:  
 New  

 (GWh) 

PDP 2010 

 BAU3  15A 15B 30A 30B 30C 30D 
      6,065       6,065       6,065       6,065       6,065       6,065       6,065       6,065  

/LNG  122,839   131,675   131,675   131,675   131,675   131,675   131,675   104,017  
           21            21            21            21            21            21            21            21  

    17,202     17,202     17,202     17,202     17,202     17,202       5,435     17,202  
    32,806     32,806     16,426     16,426  - -    12,320     12,320  

      7,666  - -      7,666  -      7,666       7,666       7,666  
    14,730     14,730     17,272     13,016     26,392     22,136     21,829     30,652  

  201,330   202,500   188,662   192,072   181,355   184,765   185,012   177,943  
    35,626     35,626     35,626     35,626     35,626     35,626     35,626     35,626  

  236,956   238,126   224,288   227,698   216,981   220,391   220,638   213,569  
 (GWh) 1170 - 13838 10428    21,144     17,734     17,488     24,557  

 CO2 (  CO2) 92.73 96.18 81.76 81.76 67.29 67.29 67.33 67.33
 
 

 7:  
 New  

 
PDP 2010 

 BAU3  15A 15B 30A 30B 30C 30D 
 3.01% 3.00% 3.21% 3.16% 3.34% 3.28% 3.28% 3.41%

/LNG 61.01% 65.02% 69.79% 68.56% 72.61% 71.27% 71.17% 58.46%
 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%

 8.54% 8.49% 9.12% 8.96% 9.49% 9.31% 2.94% 9.67%
 16.29% 16.20% 8.71% 8.55% 0.00% 0.00% 6.66% 6.92%

 3.81% 0.00% 0.00% 3.99% 0.00% 4.15% 4.14% 4.31%
 7.32% 7.27% 9.16% 6.78% 14.55% 11.98% 11.80% 17.23%

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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4
บทสรุป
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ปญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศเปนปญหาสิง่

แวดลอมท่ีมีความสําคัญและมีความเรงดวนอยางมาก 

เหตุที่ปญหานี้มีความสําคัญก็เพราะวา มีความเสี่ยง

อยางย่ิงทีใ่นท่ีสดุแลวปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ

อากาศจะกอใหเกดิผลกระทบท่ีกวางขวาง รุนแรง และ 

แกไขกลบัคืนไดยาก ขณะเดียวกันเหตผุลท่ีปญหานีมี้

ความเรงดวนกเ็พราะวา ปญหานีเ้ปนปญหาระดบัโลก

ทีจ่ะกอผลกระทบผูกพันยาวนาน การตัดสินใจท่ีจะเรง

หรือชลอมาตรการในการลดกาซเรือนกระจกของคน

รุนปจจบัุน จะมีผลตอขนาดของผลกระทบท่ีจะเกดิข้ึน

กับคนรุนลูกรุนหลานตอไปอกีหลายชัว่คน และในทาง

กลับกัน การท่ีผลกระทบของปญหานีท้ีส่งผลตอคนรุน

ปจจบัุนยงัคงไมไดมีขนาดสงูมากเทาไร ก็เปนเพราะวา

ผลกระทบสะสมของปริมาณการปลดปลอยกาซเรือน

กระจกท่ีผูคนหลายช่ัวอายุกอนหนาน้ีสรางเอาไว ยัง

คงไมไดมีสูงมากเกินไปนัก ดังนั้นในแงนี้ การท่ีผลก

ระทบจากปญหานี้ยังไมไดปรากฏผลอยางชัดเจน ไม
ไดเปนขอบงชี้ที่ดีแตประการใดวา สิ่งที่เรากําลังทําใน

ปจจุบันเปนส่ิงที่ระบบนิเวศของโลกสามารถรองรับได

หรือไม และ/หรือ จะมีผลในเชิงการกอปญหาผลกระ

ทบในอนาคตมากหรือนอยเพียงใด

 ผลการศึกษาในสวนทีห่นึง่ของงานวจิยัชิน้นี ้ชี้

วา ขอเสนอเกี่ยวกับเปาหมายที่จําเปนในการลดกาซ

เรือนกระจกท่ีปรากฏในกระบวนการเจรจานานาชาติ 

และรวมท้ัง ขอมูลจากผลการศึกษาวิจัยในแวดวง

วิชาการท่ีเกี่ยวของ ตางก็มีความเห็นไปในทิศทาง

เดียวกันวา ประชาคมโลกมีความจําเปนอยางเรงดวน 

ที่จะตองรวมมือรวมใจกันในการดําเนินการปรับลด

ปริมาณการปลอยกาซเรอืนกระจกลงมาอยางมากและ

อยางรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากระดับของอัตราการปลอย
กาซเรอืนกระจกโดยรวมของโลกท่ีมีการปลดปลอยกัน

อยูในปจจุบัน มีคาอยูในระดับท่ีสูงกวาระดับท่ีเหมาะ
สมท่ีระบบกายภาพของโลกจะสามารถรองรับไดใน

ระยะยาวอยูอยางมาก ดังนัน้แมวาในระยะส้ัน เราอาจ

จะสามารถคงระดับการปลอยกาซเรอืนกระจกในระดับ

ปจจบัุน หรือใกลเคยีงกับระดับปจจบัุน ไปไดอกีสักช่ัว

ระยะเวลาหนึง่ แตในทีส่ดุแลว ในระยะเวลาไมนานนกั

นับจากวันนี้ อัตราการปลอยกาซเรือนกระจกของโลก
ก็จําเปนจะตองลดลง และจําเปนที่จะตองลดลงอยาง

มาก ถาเราตองการท่ีจะหลีกเลีย่งการเปล่ียนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศในระดับท่ีเปนอันตราย 
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 สําหรับในสวนของผลการศึกษาสวนที่สอง 

ประเด็นสําคัญประการหน่ึงท่ีผลการวิเคราะหการ

จัดสรรพันธกรณีของประเทศไทยไดชวยช้ีใหเห็นก็คือ

วา ภายใตเกณฑขอเสนอในการจัดสรรพันธกรณีที่

นํามาใชในการวิเคราะหคร้ังนี้ทั้งหมด เราไมพบวามี

เกณฑการจัดสรรใดเลย ทีเ่ลอืกจัดสรรใหประเทศไทย

ตองมีพันธกรณี (ในหนวยของเปอรเซ็นตพันธกรณี

เทียบกับ BAU) ในระดับท่ีตํ่ากวาคาพันธกรณีเฉลี่ย

ของ NAI (ยกเวนเพียงกรณีของเกณฑ Equal BAU 

Percentage เทานั้น ที่กําหนดใหเรามีพันธกรณี

เทากับคาเฉลี่ย แตนั่นก็เปนเพราะนิยามของเกณฑ

การจัดสรรท่ีไดกําหนดไวเชนนั้น) และถาพิจารณา

เฉพาะเกณฑที่ใหความสําคัญกับหลักความเปนธรรม 

(ไดแก เกณฑ Contraction & Convergence และ 

Equal Emission Rights) ก็จะพบวาระดับพันธกรณี

ของประเทศไทยจะมีคาสูงกวาคาเฉลี่ยของ NAI มาก

พอสมควร4 ทั้งนี้ก็เปนเพราะวา ปริมาณการปลอย

กาซตอหวัประชากรและอัตราการเพ่ิมของปริมาณการ

ปลอยกาซตอหวัประชากรของประเทศไทย มีคาสงูกวา

คาเฉลีย่ของ NAI มากพอควร จงึทําใหในแงความเปน

ธรรม เราจึงควรมีภาระรับผิดชอบมากกวาประเทศ 

NAI โดยเฉลี่ย 

 อยางไรก็ดี มีขอท่ีตองพึงระวังประการสําคัญ

ในการพิจารณาผลการวิเคราะหการจัดสรรท่ีไดจาการ

วิเคราะหในสวนนี้ นั่นก็คือวา การคํานวณการจัดสรร

พนัธกรณีในคร้ังนี ้มีลักษณะเปนการคํานวณแบบบาง

สวน นั่นคือ เปนการคํานวณพันธกรณีบนฐานของ

ขอมูลการปลดปลอยกาซ CO2 จากภาคพลังงานแต

เพียงอยางเดียว โดยไมไดมีการพิจารณาภาพรวม

ของผลการปลดปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมด และ 
นอกจากนี ้ยงัเปนการวิเคราะหทีแ่บงสวนการพจิารณา

เฉพาะการจัดสรรในกลุมประเทศ NAI หรือ ประเทศ

กําลังพฒันาเทานัน้ จงึทําใหภาพในเชงิความเปนธรรม

ทีพ่จิารณาเปนไดแคเพยีงความเปนธรรมแบบบางสวน 

ซึง่อาจไมใชตวัแทนท่ีดีของภาพความเปนธรรมในองค

รวม ดังนัน้การนาํผลการจัดสรรท่ีไดจากการวิเคราะห

ในคร้ังนี้ไปใชในการพิจารณาตอ ก็ควรจะตองดําเนิน

การดวยความระมัดระวังและเขาใจในจุดออนของผล

การศึกษาในสวนนี้

 ขณะที่ในสวนของเนื้อหาการศึกษาในสวน

ที่สาม ผลการศึกษาช้ีวา โดยศักยภาพของแหลง

พลังงานหมุนเวียนและการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน

ไฟฟาท่ีมีอยู ประเทศไทยนาจะมีความสามารถท่ีจะ

บรรลุเปาหมายพันธกรณีในระดับ 15% ของ BAU 

สําหรับการลดการปลอยกาซ CO2 ในภาคการผลิต

ไฟฟา ภายในป 2020 ไดโดยไมยุงยากมากนัก ขณะ

ที่การบรรลุเปาหมายการลดกาซ CO2 ในระดับ 30% 

ของ BAU จะเปนเรื่องที่มีความยุงยากมากกวามาก 

แตก็ยังมีความเปนไปไดอยู อยางไรก็ดีมีประเด็น

เพิ่มเติมท่ีนาสังเกตวา การวิเคราะหที่ดําเนินการใน

สวนนี้ เปนการวิเคราะหบนพื้นฐานการมองอนาคต

ที่ยังขาดมุมมองแบบพลวัต นั่นคือ ในสวนของการ

ประเมินศักยภาพ ก็จะเปนการประเมินศักยภาพที่

พิจารณาจากมุมมองเทคโนโลยีที่คอนขางเปนสภาวะ

ปจจุบัน โดยไมไดพจิารณาโอกาสของการเพิม่ข้ึนของ

ขนาดศักยภาพจากการพัฒนาเทคโนโลยี ขณะท่ีการ

ประมาณการความตองการพลังงานไฟฟา จะใชวิธี
สมมติใหขนาดความตองการพลังงานในกรณีทางเลือก

มีคาคงที่เทากับกรณี BAU เสมอ โดยไมไดพิจารณา

วาการปรับสัดสวนของแหลงเชือ้เพลงิ อาจมีผลกระทบ

ตอราคาคาไฟฟา ซึง่อาจสงผลใหเกดิการปรับลดขนาด

ความตองการไฟฟาลง และรวมท้ัง ไมมีการพิจารณา

ผลในเชิงการปรับเปล่ียนรูปแบบของพฤติกรรม ซึ่งมี
ศักยภาพในการลดความตองการใชพลังงานไดมาก

เชนกัน การนําปจจัยเหลานี้เขามาประกอบนาจะชวย

ใหการบรรลุเปาหมายมีความเปนไปไดมากข้ึน

4 นอกจากนี ้ในกรณีของเกณฑความเปนธรรมอ่ืนๆ (ซึง่ไมไดถกูนาํมาพิจารณาในงานวจิยัชิน้นี)้ การท่ีระดับรายไดเฉลีย่ตอหวัประชากร
ของประเทศไทยมีคาสูงกวาคาเฉลี่ย ก็จะกอผลในเชิงการจัดสรรในทิศทางเดียวกันนี้ดวยเชนกัน
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

โดย

ดิเรก ปทมสิริวัฒน1

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

1ศาสตราจารย คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ยินดีรับขอวิจารณและคําแนะนํา โปรดสงความเห็นของ
ทานมายัง direk.p@nida.ac.th  ในการคนควาคร้ังนี้ผูเขียนขอขอบคุณบุคคล และหนวยงานท่ีใหความเอ้ือเฟอเอกสาร รายงานวิจัย ให

สัมภาษณ และขอขอบคุณเพื่อนนักวิจัยท่ีเคยรวมทํางาน ขอเอยนามบุคคลสําคัญที่ชวยใหขอมูล/ความรูสําหรับการเขียนรายงานน้ี คือ 
อาจารย ดร.เดชรตั สขุกําเนดิ อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร และเปนหนึง่ในกรรมการส่ีฝาย (ในสวนนกั

วชิาการ) ใหเวลาสัมภาษณเกีย่วกับการแกไขปญหาวิกฤติมาบตาพุดและการทํางานงานของคณะกรรมการส่ีฝาย ขอขอบคุณทานผูหญงิ 
ดร.สธุาวลัย เสถยีรไทย ประธานมูลนิธธิรรมรัฐเพือ่สิง่แวดลอมและการพัฒนา ทีเ่ชญิชวนใหรวมงานวิจยักรณีการปนเปอนของสารเคมีใน

ดินและน้ํา แมตาว อ.แมสอด จ.ตาก และโครงการวิจัยอื่นๆ  ผูเขียนไดรับขอมูลและความรูจากรานงานวิจัยขอเสนอกองทุนสิ่งแวดลอม
เพือ่ปองกันปญหาการปนเปอนของสารเคมโีดย รองศาสตราจารย ดร.วรเวศม สวุรรณระดา คณะเศรษฐศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 

และเพื่อนที่ไมไดเอยนามอีกหลายทานที่เคยแลกเปล่ียนเรียนรูและทัศนะซึ่งกันและกัน
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คํานํา
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอมเส่ือมโทรม และความ

ขัดแยงที่มีสาเหตุจากปญหามลพิษและการแยงชิง

ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดข้ึนทั่วโลก เพียงแตวาอัตรา

ความรุนแรงแตกตางกัน ทั้งนี้ปญหาส่ิงแวดลอมไม

ใชปรากฎการณโดดๆแตทวามีความสัมพันธกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจเปนอยางมาก ผลงานวิจัยเชิงเปรียบ

เทียบโดยใชกรณีศึกษาหลายประเทศยืนยันวา เมื่อ

เริ่มเขาสูการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะแรก สภาพ

สิง่แวดลอมในประเทศน้ันๆมักจะมีแนวโนมเสือ่มโทรม 

แตเมื่อประเทศพัฒนาตอไปอีกระยะหน่ึงสภาพสิ่ง

แวดลอมมักจะดีขึ้น เนื่องจากระบบจัดการท่ีดีและ

ประชาชนยินดีจายเพื่อสิ่งแวดลอม ปรากฎการณเชน

นี้เรียกวา environmental Kuznet curve2 บทความ

นี้เสนอการวิเคราะหสถานการณการเปล่ียนผานดาน

สิ่งแวดลอมและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย 

โดยจับประเด็นความขัดแยงอันสืบเน่ืองจากโครงการ

พัฒนาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมาเปนจุดสนใจ 
พรอมกับทบทวนความขัดแยงกรณีสําคัญๆท่ีผาน

มา หนึ่ง การปนเปอนของสารเคมีในดินนํ้าและระบบ

นิเวศ ซึ่งเกิดข้ึนในหลายพ้ืนที่ และเก่ียวกับการทํา

เหมืองแร เชน  ต.แมตา อ.แมสอด จ.ตาก สอง ความ

ขดัแยงระหวางภาคการผลิตอตุสาหกรรมและชาวบาน/

ชุมชน โดยเฉพาะเจาะจงคือกรณีมาบตาพุด จ.ระยอง 

พรอมกันนี้เสนอแบบจําลองเชิงสถาบันเพื่อเขาใจ

โอกาสและประเด็นความขัดแยง มีตัวละครสําคัญ 5 

หนวยงาน/สถาบัน วิเคราะหจุดออนของระบบกํากับ

ดูแลส่ิงแวดลอมระดับพื้นที่ และเสนอแนะแนวทาง

ปรับปรุงแกไข โดยเนนสนับสนุนความเขมแข็งของ

ระบบสถาบัน (institutional reform)  ภายในทองถิ่น 

ตัวอยางของกลไกใหมที่จะนําเสนอเชน การมัดจํา 

พันธบัตรที่มีเงื่อนไขสิ่งแวดลอม ขอเสนอกองทุนสิ่ง

แวดลอมระดับพื้นที่ที่มีความเส่ียงสูง การมีองคกรก่ึง

ศาลเพื่อแสวงหาขอยุติกอนถึงศาล การพัฒนาความรู

และขอมูลเพื่อประกอบการทํางานของหนวยงานดาน

สิ่งแวดลอม เชน ศักยภาพการรองรับมลพิษในพื้นที่

มาบตาพุด รายงานขอมูลสนเทศส่ิงแวดลอมจากภาค

การผลิตใหทองถิ่นและประชาชนรับทราบ

 ในการวิจัยค ร้ังนี้ผู วิ จัยอาศัยกรอบการ

วิเคราะหสถาบันและเชิงวิวัฒนาการ  โดยคํานึงถึง

การเปล่ียนผานของเศรษฐกิจไทยจากฐานการผลิต
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การเกษตรในอดีต มาเปนฐานอุตสาหกรรมและการ

บริการ  มีสวนสําคัญทาํใหปญหามลพิษมปีริมาณเพิม่

ขึน้และรุนแรง ผลตามมาคือความขัดแยงระหวางภาค

การผลิต กับ ภาคครัวเรือน ภาคประชาสังคม เชน 

โรงเรียน วดั สมาคม ชมุชน ซึง่เกดิข้ึนไดเสมอถึงแมวา

มีกฎหมายส่ิงแวดลอมเขมแข็ง แตขาดการปฏิบัตติาม

กฎหมายและการละเมิดส่ิงแวดลอมท่ีประจักษเนืองๆ 

สะทอนถึงจุดออน/ขอจํากัดของหนวยงานกํากับดูแล

สิ่งแวดลอมระดับพ้ืนที่  

 บทวิเคราะหนี้มีเนื้อหาและองคประกอบ 5 

สวน   สวนที่สอง (ตอจากคํานํา) อธิบายกรอบความ

คิด ทฤษฎี และแบบจําลองเชิงสถาบันเพื่อชวยให

เขาใจบริบทของความขัดแยง โดยเฉพาะอยางย่ิง

ภาคการผลิต ภาคครัวเรือนและชุมชน ขยายความ

หมายความเส่ียงและอันตรายขนาดใหญจากการ

ละเมิดตอสภาพส่ิงแวดลอม รวมท้ังการปนเปอนของ

สารอันตรายในดินนํ้าและนิเวศ  วิเคราะหขอบกพรอง

ของระบบ (กํากับดูแล การขาดความรูและขอมูล 

ความไมเปนกลางของหนวยงานกํากับดูแล รวมท้ัง

การวิพากษความลาชาและดอยประสิทธิภาพของ

หนวยงานกํากับดูแลส่ิงแวดลอม ทั้งนี้ผูเขียนใชแบบ

จําลองความขัดแยงระหวางสถาบัน/องคกรท่ีเกี่ยวกับ

สภาพสิง่แวดลอม ภายใตความไมสมบูรณ  สวนท่ีสาม  
กลาวถึงกรณีศึกษาความขัดแยงในบริบทของสังคม

ไทย โดยอิงสองกรณีตัวอยาง  ตัวอยางแรก เกี่ยวกับ

การปนเปอนของสารเคมีในดินนํ้าจากสถานประกอบ

การ และผลลัพธตอสุขภาพของประชาชน ผลกระ

ทบตอเศรษฐกิจเนื่องจากวิถีการทํามาหากินเดิมถูก

หาม (ตัวอยางที่ชัดเจนคือ การส่ังระงับการปลูกขาว
ในพื้นท่ีบางสวนของตําบลแมตาว อ.แมสอด จ.ตาก) 

และแนวทางแกไขขอพิพาท กรณีตัวอยางท่ีสองคือ

กรณีมาบตาพุด จ.ระยอง ซึ่งเปนความขัดแยงอยาง

ตอเนื่องระหวางภาคอุตสาหกรรม กับภาคประชาชน 

วัด โรงเรียนที่ไดรับผลกระทบเม่ือประมาณสิบปเศษ 

(พ.ศ. 2539) การรวมตัวเรียกรองของประชาชนผาน

สวนราชการและทายที่สุดการพึ่งศาลยุติธรรม และ

กลายเปนขาวใหญในสื่อมวลชนเมื่อศาลพิพากษาให

ประกาศเปนเขตควบคุมมลพิษ (มีนาคม 2552) และ

ตอมาศาลปกครองกลางส่ังระงับการกอสรางโครงการ

อตุสาหกรรม 76 แหงในมาบตาพุด ในป 2552 เปนตน

มา ฝายผูประกอบการไดขออุทธรณตอศาลใหยกเลิก

คําสัง่การระงบั  โดยอางวาการระงับฯทาํใหเกดิผลเสยี

หายตอเศรษฐกิจไทยและการสงออกอยางมาก ในขณะ

ที่ภาคประชาชนเห็นวาการพัฒนาอุตสาหกรรมแตวา

เกดิความเสียหายตอสขุภาพประชาชนและส่ิงแวดลอม 

ไมเปนธรรม ไดไมคุมเสีย  ความจริงนั้นความขัดแยง

สามารถปองกนัหรอืหลกีเลีย่งไดหากดําเนนิการอยาง

โปรงใส ใหประชาชนมีสวนรวมการพิจารณาตั้งแตตน 

รวมทั้งใหโรงงานลงทุนดานสิ่งแวดลอม เพราะเหตุวา

มลพิษเปนสิ่งที่จัดการได เพียงแตมีคาใชจายและใช

เทคโนโลยีที่เหมาะสม  สวนที่สี่  เสนอแนวทางออก

หรือกลไกแนวใหมอัน การใหโรงงาน/สถานประกอบ

การทําตามกฎหมายส่ิงแวดลอม การใหขาวสารขอมูล
ตอประชาชนอยางครบถวนเพือ่เกดิความไววางใจ การ

มีสถาบันเปนกลางท่ีทําหนาท่ีไกลเกล่ียกรณีพิพาท

หรอืหาขอตกลงรวมกันกอนถงึศาลยตุธิรรม พนัธบตัร

ที่มีเงื่อนไขส่ิงแวดลอมและกองทุนสิ่งแวดลอมระดับ

พื้นที่  สวนที่หา  สรุป สําหรับ  ภาคผนวก  ไดบรรจุ

เนื้อหากฎหมายหลายฉบับท่ีเกี่ยวของกับการรักษา

คุณภาพสิง่แวดลอม และการกําหนดเงือ่นไขใหบุคคล/
หนวยงานดําเนินการตามกฎหมายอยางไร 
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2การท่ีสภาพสิง่แวดลอมในประเทศพฒันาดขีึน้นัน้ มิไดเกดิข้ึนโดยอตัโนมตั ิแตเปนเพราะสาเหตสุาํคญัอยางนอยสามประการ หนึง่ การ

เพิม่มาตรฐานการกํากับดูแลส่ิงแวดลอม และการบังคับใชกฎหมายกับสถานประกอบการอยางเขมงวด นอกจากน้ีสถานประกอบการสวน
หนึง่ไดปรับเปล่ียนยทุธศาสตรโดยหันมารวมมือกับรัฐในการลงทุนดานสิง่แวดลอม นาํมาเปนจดุโฆษณาสรางภาพลกัษณวามีความรับผิด

ชอบตอสงัคม  สอง การยายฐานการผลติในอตุสาหกรรมสกปรกหรืออตุสาหกรรมทีใ่ชแรงงานมาก  ออกไปยงัประเทศอืน่ๆทีม่าตรฐานสิง่

แวดลอมตํา่กวา/คาแรงถูกกวา สาม ความเตม็ใจท่ีจะจายของประชาชน เชน การจายคาจดัเกบ็ขยะ การรวมมือคดัแยกขยะ การรวมมือ

ในการเสยีภาษสีิง่แวดลอม การใชหลกัความรับผดิชอบอยางครบถวนของผูผลิต (EPR, extended producers’ responsibility) และหลัก
ผูสรางมลพิษตองจาย (PPP, polluters pay principle) สี่ ความริเร่ิมมาตรการใหมของรัฐบาล รัฐบาลทองถิ่น เชน กฎหมายส่ิงแวดลอม 
กองทุนสิ่งแวดลอม มาตรการใหมๆเพื่อจูงใจใหทุกภาคสวนรวมมือกับรัฐ 
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2
วิธีวิทยา และแบบจําลองวิเคราะหความขัดแยง มุมมองเชิงสถาบัน
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ความขัดแยงเปนเรือ่งปรกติในระบบเศรษฐกิจ ซีง่เกดิ

ขึน้ในทุกยุคทุกสมัย เพยีงแตรูปแบบและความรุนแรง

ของความขัดแยงน้ันไมคงท่ี แปรเปล่ียนไปตามสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมหรือตามวิวัฒนาการของสังคม 

ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมความขัดแยงระหวางชนชั้น

นายทุนและแรงงานมีความชัดเจน  คารล มากรซ 

เปนนักวิชาการท่ีไดสัมผัสและรับรูความขัดแยงใน

ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมอยางชัดเจน ไดนํามาเปนฉาก
ประกอบการอธิบายทฤษฎีทุนและการตอสูระหวาง

ชนชั้นนายทุน-และแรงงาน  โดยแสดงใหเห็นวาวา
กําไรของนายทุนสวนสาํคัญมาจาก “แรงงานสวนเกนิ” 

ของฝายแรงงาน  การวิเคราะหของมากรซยังชีใ้หเหน็

วิวัฒนาการของระบบทุนนิยมในระยะยาว เนื่องจาก

กําไรของนายทุนมีแนวโนมลดลงตามกฎความลด

นอยถอยลง ดังนั้นผูประกอบการจะพยายามรีด

ประสิทธิภาพของฝายแรงงาน โดยใชเทคนิคและการ

จดัการรูปแบบตางๆ ตวัอยางเชน การนําเครือ่งจกัรมา
ใช การเพิ่มเวลาการทํางาน ซึ่งมาตรการเหลานี้ทําให

ความขัดแยงแหลมคมและรุนแรงย่ิงขึ้น

 ความขัดแยงในสังคมปจจุบัน แนนอนวามี

ความแตกตางไปจากในสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม การ

ตอสูระหวางชนชั้น (นายทุนและแรงงาน) ถึงแมวายัง

คงมีอยู ไมไดหายไปท้ังหมด แตไมมีชัดเจน และไม

เปนความจริงเสมอไป  เราเหน็หลักฐานเชงิประจักษวา

หลายสาขาการผลติทีมี่การจดัการท่ีดี--ปญหาระหวาง

เจาของทุนกับแรงงานไมเกิดข้ึน  ทั้งสองฝายทําขอ

ตกลงเร่ืองคาจางแรงงานหรือมาตรฐานการทํางาน

ระหวางนายจางและสหภาพแรงงานโดยไมมีปญหา 
นายจางยอมรับการจัดสวัสดิการและประกันสังคมตาม

มาตรฐานสากล  การมีระบบจัดการท่ีดีและเม่ือท้ังสอง
ฝายประสบการณความขัดแยง-การเจรจาตอรอง อยาง

ยาวนาน การตกลงและทําความเขาใจรวมกันกง็ายขึน้   
ความจริงทั้งฝายนายจางและแรงงานตางมีเปาหมาย

รวมกันนั่นคือความเจริญกาวหนาของสาขาการผลิต 

และการแบงผลกําไรอยางเหมาะสม  บทความน้ีตัง้ขอ

สังเกตวาปญหาความขัดแยงในสังคมปจจุบัน—มักจะ

เกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัตนและสภาพส่ิงแวดลอม ดัง
ประจักษจากการเจรจาในเวทีการคาระหวางประเทศ 

เนื้อหาสิ่งแวดลอม (trade and environment) กลาย
เปนประเด็นการโตแยงถาวรระหวางประเทศเจริญ
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แลว กับประเทศกําลังพัฒนา ประเทศกําลังพัฒนา

เรียกรองใหประเทศร่ํารวยลดปริมาณการปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดในบรรยากาศ  เรียกรองมิได

สงออกมลพิษขามประเทศหรือโรงงานสกปรกมายัง

ประเทศกําลังพัฒนา ในขณะท่ีประเทศพัฒนาแลว

กีดกันการนําเขาจากประเทศกําลังพัฒนาโดยอางวา 

กระบวนผลิตไมถูกสุขลักษณะหรือไมไดมาตรฐานสิ่ง

แวดลอม เปนตน 

 การวิเคราะหในบทความน้ี ผูเขียนจํากัด

ขอบเขตที่ความขัดแยงฯภายในประเทศ โดยเฉพาะ

อยางย่ิงสวนที่เก่ียวกับโครงการพัฒนาขนาดใหญ กับ

ภาคครัวเรือน ประชาคมและชุมชน  ทั้งนี้ยอมรับวา

มีความซับซอน หมายถึง ความขัดแยงบางชวงเวลา

รุนแรงบางชวงเวลาดูเหมือนไมมีปญหา และมิไดมี

ขอมูลสนเทศท่ีสมบูรณ  อนึ่งความขัดแยงเปนเรื่อง

ที่มีพลวัตสูง (หมายถึงสถานการณเปล่ียนแปลงตาม

เวลา เพราะความเส่ียงจากอุตสาหกรรมแปรผันตาม

บริบท เชนเมื่อเริ่มประกอบกิจการ—ไมมีปญหา แต

เมื่อดําเนินการนาน ความเส่ียงสูงข้ึน การละเมิดตอ

กฎหมายส่ิงแวดลอม อุบัติภัยจากโรงงานเกิดข้ึนได 

ทั้งนี้ตองยอมรับความหลากหลาย เนื่องจากโรงงาน

อุตสาหกรรมซ่ึงมีจํานวนนับหม่ืนแหง) อนึ่งการรับรู

ขอมูลสนเทศของแตละฝายไมเทาเทียมกัน (asym-

metric information) ระหวางหนวยผลติ-หนวยราชการ
กํากับ-และภาคประชาชน

 กลาวโดยรวมงานวิจัยน้ีอาศัยกรอบการ

วิเคราะหเชิงสถาบันและวิวัฒนาการ แบบจําลองท่ีใช

คํานึงถึงองคกรหรือสถาบันสําคัญๆ 5 ฝาย ประกอบ
ดวย ก) ผูวางแผนสังคม หมายถึง รัฐบาล องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น คณะกรรมการส่ิงแวดลอม 

เปนตน ข) ภาคการผลิต หมายถึง โรงงาน/สถาน

ประกอบการซ่ึงมีจํานวนมาก และหลากหลาย อนึ่ง

ปญหาของแตละพ้ืนที่ไมเทากัน ค) ภาคครัวเรือน
และชุมชน – ความจริงภาคครัวเรือนมิไดเปนอริกับ

ภาคการผลิตเสมอไป  สมาชิกครัวเรือนไดรับการจาง

งานและขายแรงงานใหกับภาคการผลิต แตในขณะ

เดียวกันครัวเรือนรับผลกระทบทางลบจากมลพิษทาง

นํา้ อากาศ กล่ิน อบัุตภิยัจากโรงงานทีเ่กดิข้ึนเปนครัง้

คราว  ง) หนวยงานกํากับดูแลส่ิงแวดลอมในระดับ

พื้นที่—ซึ่งตามหลักท่ีควรจะมีคุณลักษณะเปนกลาง 

(neutral) เขมแข็งในการติดตามตรวจสอบ  แตใน

สภาพความจริง—หนวยงานอาจจะมีอคติ ไมเขมแข็ง

หรือไมไดติดตามสถานการณอยางครบถวน  ผูเขียน

ใชแบบจําลองเชิงสถาบันเพื่อเขาใจจุดออนของระบบ

กํากับติดตามสภาพส่ิงแวดลอม พรอมกับเสนอแนะ

กลไกแนวใหม เพื่อทําหนาที่แสวงหาขอยุติ (confl ict 

resolution) ในระดับพื้นที่ เพื่อใหมีการเจรจาตอรอง

มากกวาการเผชิญหนา การพัฒนาความรูและขอมูล

สนเทศดานสิ่งแวดลอม (ทั้ง point source pollution, 

non-point source pollution) การใหมีสถาบันเปนก

ลางในระดับพืน้ทีม่ารวมตรวจสอบขอมูล การมีกองทุน

สิ่งแวดลอมในระดับพื้นที่ (เสริมจากระดับชาติ) ซึ่งได

รับเงินจากการจําหนายพันธบัตรส่ิงแวดลอม จ) ศาล

และกระบวนการยุติธรรม

แบบจําลองความขัดแยงส่ิงแวดลอม
 แบบจําลองสันนิษฐานวามีองคกร/สถาบันที่

เกี่ยวของ 5 ฝาย กลาวคือ หนึ่ง หนวยงานวางแผน
สังคม (social planner) ซึ่งในบริบทของสังคมไทย

หมายถงึรฐับาล สภาพฒัน คณะกรรมการส่ิงแวดลอม

แหงชาติ ทําหนาที่กําหนดยุทธศาสตรของชาติ การ

กําหนดเปาหมายการขยายตัวของจีดีพี การแสวงหา

เงินตราตางประเทศจากการสงออก และอ่ืนๆ สอง 
ภาคการผลิตและสงออก ซึ่งทําใหเกิดมูลคาเพิ่ม 

และ รายไดเงนิตราตางประเทศ รวมท้ังการจางงาน ใน

อดีตภาคการผลิตของไทยอิงฐานการเกษตร  ปจจบัุน
ภาคอุตสาหกรรม การทองเทีย่วและการบริการอ่ืนๆ มี

บทบาทสําคัญราวรอยละ 85-90 ใน GDP สาม ภาค

ครัวเรือน (และแรงงาน) ซึ่งมีความสัมพันธกับภาค

การผลิต แรงงานไดรับเงินคาจางจากอุตสาหกรรม 
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ครัวเรือนสามารถจําหนายสินคาและบริการใหภาค

การผลิต แตในขณะเดียวกันครัวเรือนรับผลกระทบ

จากปญหามลพิษ อุบัติภัยจากการระเบิดของโรงงาน 

การปลอยนํา้เสยี อากาศเสยี ขยะหรือกากอันตราย คา

บน้ํามันในทองทะเลจากการขนสงทางเรือ ทอกาซร่ัว

หรือระเบิด ฯลฯ ส่ี หนวยงานกาํกบัดูแลสิง่แวดลอม 

ตวัอยางเชน กรมควบคุมมลพิษ การนิยมอุตสาหกรรม 

กรมโรงงาน กรมทรัพยากรธรณี องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ฯลฯ หา ศาลยุติธรรมและกระบวนการ

หาขอยุติ ซึ่งมีหนาที่ตัดสินคดีความตางๆตางตัวบท

กฎหมาย โดยมีอํานาจศาล ที่รัฐบาล/สวนราชการ/

บุคคลตองดําเนินการ

หนวยวางแผนสังคม 
 ในบริบทน้ีหมายถึง รัฐบาล สํานักงานคณะ

กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คณะ

กรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ เปนตน  เปาหมาย

สําคัญที่หนวยงานวางแผนฯ คํานึงถึงเกี่ยวกับการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (วัดจากมูลคาหรืออัตรา

การเพิม่ของ GDP) การสงออกและรายไดเงนิตราตาง

ประเทศ การจางงาน และอ่ืนๆ ทั้งน้ี
 Maximize SF) = f(GDP, E, y; …)          

 ------------- (1)

 Benefi t(GDP, E, y) – cost(externality) = g(project)             

 ------------ (1a)

 สมการท่ี (1) สะทอนถึงเปาหมายสวัสดิการ

สงัคม (social welfare) ทีรั่ฐบาลและหนวยงานมหภาค

ใหความสําคัญและเปนกรอบการกําหนดนโยบาย ใน

บริบทของประเทศไทยเทาท่ีผูเขียนสังเกตรัฐบาลไทย

และหนวยงานมหภาค เนนความสําคัญของ GDP, 
มูลคาการสงออกและรายไดเงินตราตางประเทศ ราย

ไดตอหัวของประชากร เปนสําคัญ  ถึงแมวาในแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 9 และ 
10 ระบุวา ใหความสําคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน “คน

เปนศูนยกลาง” คํานึงถึงมิติเศรษฐกิจ-สังคม-และ

สิ่งแวดลอม  แตในข้ันตอนการตัดสินใจและกําหนด

นโยบายการลงทุนที่ใชทรัพยากรสูง เชน แผนพัฒนา

ชายฝงทะเลตะวันออก แผนพฒันาภาคใต แผนแมบท

อุตสาหกรรมปโตรเคมี ฯลฯ แผนพัฒนาเหลานี้มัก

จะเนนการสรางรายไดเปนสําคัญ   ทั้งนี้ตองยอมรับ

วาหนวยงานมหภาคมีบทบาทและอํานาจหนาที่การ

กําหนดยทุธศาสตรการพฒันา (วาจะสงเสรมิหรือไมสง

เสริมกิจการบางประเภท) มี การใหสทิธปิระโยชนดาน

ภาษีอากร การจัดสรรงบประมาณการลงทุนเพื่อสราง

ถนนหนทางและปจจัยพื้นฐานซึ่งเปน intermediate 

public goods สําหรับภาคการผลิต  

 สมการ 1a เปนสวนยอยของการทํางานของ

ผูวางแผนสังคม โดยเนนแผนงานพัฒนาชายฝงทะเล

ตะวันออก แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมี และ

อืน่ๆ โดยพจิารณาถงึผลประโยชนและตนทนุตอสงัคม 

(social benefi ts / social costs) ของแผนงาน 

 หมายเหตุ โดยท่ีการตัดสินใจของหนวยงาน

แผนสังคมเก่ียวกับอนาคตอันยาวไกล (10-50 ป) จึง

เปนเรื่องยากท่ีจะคาดการณตัวแปรทุกอยาง ทั้งนี้

หนวยงานวางแผนคํานึงถึง contingency plan เชน 

หากเกิดผลกระทบภายนอกจากโครงการพัฒนาจะ

ดําเนนิการอยางไร -- และมอบหมายหนาท่ีนีใ้หหนวย

งานระดับพื้นที่ (ซึ่งจะกลาวถึงตอไป)

ภาคการผลิต
 หมายถึง สถานประกอบการตางๆ ในทุกๆ

สาขาการผลิต รวมท้ังภาคอุตสาหกรรม สมการท่ี 

2สะทอนถึงฟงกชันการผลิต ซึ่งเกิดจากทุน แรงงาน 

เทคโนโลย ีแตทัง้นีใ้นกระบวนการผลิตยอมจะเกดิ by-

products กลาวคือ ก) มลพิษ ข) ความเส่ียงจากระบบ
การผลิตหรือการขนสง ตัวอยางเชน การระเบิดของ

โรงงาน การเจือปนของสารเคมีในดินและน้ํา การขนสง
ทีท่าํใหเกดิคราบน้ํามันในทองทะเล มลพษิทางอากาศ

จากการขนสง สมการท่ี 3 สะทอนถงึกําไรของภาคการ

ผลิต ซึ่งหมายถึง รายไดการจําหนวยผลิตภัณฑ ลบ
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ความขัดแยงโครงการท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ดวยตนทนุ ซึง่ประกอบดวยตนทนุการผลิต ตนทนุการ

จัดการ การขนสง รวมท้ังการจัดการมลพิษและของ

เสียจากกระบวนการผลิต
 Q = F(K,L,T; z, R)                           
 -----------  (2)
  = pQ – Cost                             
 -----------  (3)

Q = มูลคาผลผลิต ซึ่งรวมกันทั้งประเทศกลายเปน 

GDP

K = ทุน ซึ่งมาจากแหลงในประเทศ และตางประเทศ

L = แรงงาน 

T = ความกาวหนาทางเทคโนโลยี

Z = มลพิษ 

R = ความเส่ียงและความเสียหายจากภาคการผลิต 

 

 หมายเหตุ ความเส่ียงและความเสียหาย

จากภาคการผลิต เปนส่ิงที่ไมตายตัว แปรเปล่ียนได

ตามเวลาและบริบทของการจัดการ เชน เมื่อแรกเร่ิม

ประกอบการ ปริมาณผลผลิตนอย/เครื่องจักรใหม 

ความเส่ียงตํ่า แตเมื่อดําเนินการไปนานความเส่ียง

เพิ่มข้ึนตามขนาด ความเส่ียงตออุบัติภัย (เพลิง) หรือ

เครื่องจักรเกาลาสมัย ยอมจะสูงขึ้น ปริมาณขยะและ

กากอันตรายเพิ่มข้ึน  อนึ่ง เม่ือกิจการเจริญกาวหนา 
มีการขยายการผลิตหรอืขยายพืน้ทีโ่รงงาน ทาํใหพืน้ที ่

buffer zone ระหวางภาคการผลิต/ภาคครัวเรือนลด

นอยลง ดังนั้น ผลรบกวนจากมลพิษตอครัวเรือนเพิ่ม
ขึน้ (เชน กรณีการขยายพ้ืนทีส่มีวงในกรณีมาบตาพุด) 

เปนสาเหตุหนึ่งของความขัดแยง ความไมแนนอนเชิง

นโยบาย (policy uncertainty) ก็เปนอีกสวนหนึ่งที่มี
ผลกระทบและสาเหตุของความขัดแยงระหวางภาคการ

ผลติและครัวเรอืน (กรณีของมาบตาพดุคือการปรับแก

ผังเมืองรวมระยอง โดยขยายพ้ืนที่สีมวงออกไป) 

 π = กําไร

 Cost = ตนทุน ซึ่งความจริงมีหลายองค

 ประกอบ ตนทุนการผลิต ตนทุนคาบริหาร

 จดัการ คาใชจายการกําจดัของเสยีและมลพิษ

 การบริจาคเพื่อสังคมเพื่อสะทอนถึงความรับ

 ผิดชอบตอสังคม เปนตน

ภาคครัวเรือน (และภาคประชาสังคม)
 ภาคครัวเรือนไดรับผลประโยชนจากภาคการ

ผลิต ในขณะเดียวกันไดรับผลกระทบท่ีไมพงึปรารถนา

เชนเดียวกัน ผลประโยชนทางบวกคือ คาจางแรงงาน 

(wL) การเกิดกิจการบานพกัอาศัยเนือ่งจากการอพยพ

ของแรงงงานท่ีทํางานในโรงงาน และผลกระทบทาง

ลบจากภาคการผลิตคือ ผลเสียหาย (D) ซึ่งเกิดข้ึน

ไดหลายรูปแบบ เชน คาใชจายการดูแลสุขภาพของ

ประชาชน คาใชจายท่ีเพิ่มข้ึนเมื่อปญหามลพิษสูงข้ึน 

เชน ซื้อนํ้าด่ืมแทนท่ีจะใชนํ้าบอ คาใชจายปรับปรุง

บานเพือ่ลดการรบกวนจากกล่ิน-ควัน-เสยีง ความเสีย

หายเน่ืองจากการปลูกพชืในอดีตสามารถทําได อาชพี

การประมงหรืออาชีพดั้งเดิมเนื่องจากพื้นที่กลายเปน

เขตอุตสาหกรรมหรือชานเมืองอุตสาหกรรม  การ

ประเมินผลกระทบตอเศรษฐกิจทองถิ่นจึงมีทั้งสวน

บวกและลบ
 economic & social impacts = wL + D +  U      

 -----------   (4)

wL = ผลตอบแทนตอกลุมแรงงาน จากภาคการผลิต

D = ความเสียหายท่ีวัดไดเชิงประจักษในรูปแบบ

ตางๆกัน เชน การเจ็บปวยและคาใชจายการรักษา

และปองกันของประชาชน/โรงพยาบาลของรัฐ คาใช

จายของครัวเรือนในการซ้ือนํ้าด่ืมน้ําใชในชีวิตประจํา

วัน ความสูญเสียการผลิตแบบด้ังเดิมเชนการปลูกพืช

บางชนิดทําไมได การประมงพ้ืนบาน 

U = ความรูสึกเดือดเน้ือรอนใจจากการสภาพบาน
เมืองที่เปล่ียนแปลง เชน มลพิษทางสายตา ปญหา

การจราจรและชุมชนแออัด ความรูสึกวาไมปลอดภัย 

ตนทุนของการปรับตัว (adjustment cost) ดังเชนใน
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ซึ่งเรียกรวมกันวา “ความสามารถองคกร” (organi-

zational capability) ตํ่ากวาความคาดหวังของสังคม 

(capacity*) ซึง่หมายรวมถึงการมีความรู/ขอมูลสนเทศ 

การติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมระดับพื้นที่ งบ

ประมาณ/กําลังคนท่ีจะทํางานพืน้ที ่รวมท้ังการรณรงค

ความปลอดภัย การตอบสนองตอขอเรียกรองของ

ประชาชน  

หมายเหตุ หนวยงานระดับพื้นท่ีไดรับมอบหมายงาน 

(task assignment) ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

และภายใตความขัดแยงทีพ่ืน้ทีแ่ละรับแรงผลักดันของ

ทุกฝาย (ทั้งภาคการผลิตและภาคชุมชน/ครัวเรือน) 

ซึ่งพยายามจะลอบบ้ีใหหนวยงานปฏิบัติการ (PA) 

ตามความตองการของแตละฝาย  ตัวอยางท่ีสะทอน

ของความขาดแคลนความรู/ขอมูลสนเทศ (กรณี

มาบตาพุด) คือ การศึกษาศักยภาพในการรองรับ

มลพิษ (carrying capacity) 

ศาลและกระบวนการยุติธรรม 
 หมายถึงศาล ตํารวจ อัยการ รวมถึงคณะ

กรรมการท่ีรัฐบาลต้ังขึ้นเพื่อบรรเทาปญหาพิพาท 

(เชน คณะกรรมการส่ีฝาย ที่รัฐบาลอภิสิทธิ์แตงตั้ง

เปนการเฉพาะกาลภายหลังการท่ีศาลปกครองกลาง

พิพากษาใหระงับการกอสรางโรงงาน 76 แหงในเขต

มาบตาพุด เมื่อกลางป 2552) และตัวบทกฎหมาย 

หนวยงานเหลานี้มีหนาท่ีตางๆกัน เชน ไกลเกล่ีย

กรณีพิพาท จนกระท่ังทายท่ีสุดตัดสินคดีความ โดยมี

เปาหมายรักษากฎหมาย ผดุงความเปนธรรมกับทุก
ฝาย ทั้งนี้ศาลมีกลไกกฎหมาย คืออํานาจซึ่งทุกฝาย

ตองปฏิบัติตาม รวมท้ังรัฐบาล/หนวยงานของรัฐ เชน 

อํานาจสั่งระงับกิจการ ระงับการกอสราง กําหนดคา

ปรับ กําหนดเงื่อนไขชดใชความเสียหาย ฯลฯ

 
 LE (i)          กฎหมายบานเมือง                   

 -----------   (8)

กรณมีาบตาพดุ โรงงานและโรงพยาบาลตองยายสถาน

ที่ ออกไปไกลจากโรงงาน เพื่อบรรเทาปญหามลพิษ

จากโรงงานหรือเพื่อใหเกิดความรูสึกวาปลอดภัยและ

ม่ันคง 

หนวยงานกํากับส่ิงแวดลอม (ระดับชาติและ
ระดับพ้ืนที่)
 หมายถึง หนวยงานของรัฐท่ีมีกํากับดูแลส่ิง

แวดลอม เชน กรมโรงงาน กรมควบคุมมลพิษ กรม

ทรัพยากรธรณี การนิคมอุตสาหกรรม เทศบาล/

องคการบริหารสวนตาํบล ฯลฯ หนวยงานมีทัง้อํานาจ

และหนาที ่บางอยางเปนการสงเสรมิ (promotion) บาง

ประเภทเปนการกํากับควบคุม monitoring & control) 

หรือปองกันเหตุอันตราย (preventive measure)  

อาํนาจของหนวยงานเหลาน้ีอยูในกฎหมายหลายฉบับ 

เชน อาํนาจการส่ังปดกิจการ สัง่ใหปรับปรุงเทคนิคและ

กระบวนการผลิต ชําระคาปรับ การออกใบอนุญาต

 PA        National policy compliance        

 ----------  (5)

 minimize complaint { D, U }             

 ----------  (6)

 ขอจํากัดขององคกร capability <= capability*          

 ---------   (7)

 สมการท่ี 5 สะทอนวา หนวยงานระดบัพืน้ทีมี่
พนัธกิจในการทํากิจกรรมหรือปฏิบัตกิารตามนโยบาย 

(policy actions) ตามกฎหมายเฉพาะของหนวยงาน

และตามนโยบายระดับชาติ และในขณะเดียวกันหนาท่ี

ติดตามการรองเรียนของภาคประชาชน (สมการท่ี 

6) ซึ่งสันนิษฐานวาสัมพันธกับความเสียหายตอสิ่ง
แวดลอม และ ความรูสึกอึดอัดของประชาชนจาก

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป  PA = การปฏิบัติ

การของหนวยงานระดับพื้นที่ ซึ่งเปนสวนหนึ่ง (ซับ
เซท) ของนโยบายระดับชาติ  

 สมการท่ี 7 สะทอนถึงขอจํากัดขององคกร 
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 สมการท่ี 8 หมายถึง หลักการทํางานของ

ศาลคือการรักษากฎหมาย (law enforcement) ของ

บานเมืองซึ่งครอบคลุมทุกพื้นที่ และอาจจะใหความ

สาํคญักับพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่นึง่เปนพเิศษ (เชน มาบตาพดุ 

จ.ระยอง หรอื ต.แมตาว อ.แมสอด จ.ตาก)  การรักษา

กฎหมายระดับพืน้ที ่LE(i) หมายถึง การบังคับใหเปน

ตามกฎหมายเปนรายพ้ืนที่ 

 V(i)         กรณพีพิาททีเ่กดิข้ึนในสังคม                    

 ------------   (9)

 สมการท่ี 9 สะทอนถึงการทํางานของศาล 

คือ ตัดสินคดีความในกรณีพิพาท ตามท่ีมีประชาชน/

หนวยงานนิติบุคคลรองเรียนมายังศาล โดยอาศัย

กฎหมายและการวินิจฉัยตีความ รวมท้ังการสืบสวน

หาขอมูลเพิ่มเติม  ในบริบทของงานวิจัยน้ีหมายถึง

คดีความดานสิ่งแวดลอม ซึงปจจุบันมีคดีความค่ัง

คางเปนจํานวนมาก จนหลายฝายไดเสนอใหตั้งศาล

สิ่งแวดลอมเพื่อเรงรัดการทํางานและทําหนาท่ีเฉพาะ

ดาน (สิ่งแวดลอม) ที่มีความซับซอน เชน การชดเชย

ผูเสียหายดานสุขภาพหรือดานส่ิงแวดลอมตองอาศัย

ความรูเศรษฐศาสตรสิง่แวดลอมหรือแนวปฏิบัตใิหมๆ

ในตางประเทศ3 อนึ่ง กรณีพิพาทจํานวนมากสามารถ

ไกลเกล่ียหรือรอมชอมกันไดโดยไมตองถงึขัน้พพิากษา

 หมายเหตุ มีขอสังเกตวาเกี่ยวกับความ

เปลี่ยนแปลงแนวความคิดของฝายตุลาการ ซึ่งเปน

สัญญาณท่ีดี คือการรับฟงเสียงของประชาชนมาก
ขึ้น และถือเปนสิทธิของประชาชนในการมีสวนรวม

ตดัสินใจโครงการพัฒนาใหมๆ  ดังประจักษไดจากกรณี

ตัดสินคดีใหประกาศวา มาบตาพุดเปนเขตควบคุม

มลพิษ และกรณีการระงับการกอสราง 76 นอกจาก

นี้ การผลักดันของฝายสุขภาพ จนทําใหเกิด พรบ.
สุขภาพแหงชาติในป 2550 ครอบคลุมสิทธิ ความรับ

ผิดชอบและหนาท่ีเกี่ยวกับความม่ันคงดานสุขภาพ 

กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน การประเมินผลก

ระทบส่ิงแวดลอม (เอชไอเอ) ซึง่เปนการ “เพิม่พลัง”ให

ประชาชนท่ีรวมตัวเรียกรองตอรัฐ4 

ขอบกพรองของระบบติดตามส่ิงแวดลอม 

บริบทของประเทศไทย
 แบบจําลองท่ีนําเสนอขางตนย้ําถึง ความไม

สมบูรณของระบบกํากับติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เริ่มต้ังแตการจัดเก็บขอมูลสนเทศมลพิษ (z) การวัด

และประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพหรือตอระบบนิเวศ 

(R) การประเมินความเสียหายจากมลพิษอตุสาหกรรม

ตอภาคประชาชน (D, U) ทัง้นีต้องยอมรบัวาเปนเรือ่ง

ยาก ตองอาศยัวชิาการ ใชเครือ่งมือวิทยาศาสตร ซึง่มี

คาใชจายไมนอย  ตอจากนั้นขยายความเก่ียวกับการ

ทํางานขององคกร/สถาบัน  โดยเฉพาะอยางย่ิงหนวย

งานกํากับดูแลระดับพื้นที่ ซึ่งมีจุดออน และขอจํากัด

ดานงบประมาณ ดานกําลังคน ดานความรู ดานการ

วัดและ/ติดตามขอมูลส่ิงแวดลอม ปญหาความขัดแยง

ผลประโยชน และการลอบบ้ีของผูมีสวนไดสวนเสีย   

 ขอบกพรองที่หนึ่ง (PF1) อคติของหนวย

งานวางแผนท่ีเนนการพัฒนาเศรษฐกจิ โดยใหนํา้หนกั

ความสําคัญของการสรางมูลคาเพิม่และ GDP5 การสง

ออกและรายไดเงินตราตางประเทศ โดยละเลยผลกระ
ทบดานสุขภาพและส่ิงแวดลอม -- ถึงแมวาหนวยงาน

วางแผนอางวาคํานึงถึงความสมดุลและการพัฒนา

อยางย่ังยืน คํานงึมิตเิศรษฐกิจ-สงัคม-และส่ิงแวดลอม 

แตคําโฆษณาขอเขยีนหรือคาํกลาวตางๆนัน้ไมอาจเชือ่

ถอืไดทัง้หมด โดยเฉพาะอยางยิง่เมือ่ตดัสินใจเดนิหนา
โครงการ/การกอสราง เคร่ืองมือท่ีใชคือการวิเคราะห

อัตราผลตอบแทนของโครงการลงทุน (IRR, internal 

rate of returns) พิจารณาประโยชนทางเศรษฐกิจ  
จําเปนตองพิจารณาการกระทํา-การตัดสินใจ-และการ

จัดสรรงบประมาณลงทุนจะเชื่อถือไดมากกวา  หนวย

งานวางแผนสังคมมักจะอางวา ผลกระทบตอสุขภาพ

และส่ิงแวดลอมไมชัดเจนหรือวาเกิดข้ึนจริงแตวาไม
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

รุนแรง มีผลกระทบในวงแคบ แกไขปรับปรุงไดในภาย

หลังโดยใชเทคโนโลยี หนวยงานฯไมไดทําตามหลัก

การปองกันไวกอน (precautionary principle) หรือ

หลกัการมีสวนรวมของประชาชน (peoples’ participa-

tion principle) โดยอางวามีอาํนาจทีจ่ะดําเนนิการตาม

กฎหมาย

 หลักฐานเชิงประจักษ ก) สํานักงานคณะ

กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช) 

ใชบัญชีประชาชาติเปนตัวชี้วัดของการพัฒนา ใน

ขณะท่ีตัวชี้วัดทางสังคมอ่ืนๆถูกละเลย ความจริงมี

ขอเสนอทางวิชาการให หนวยงานวางแผนควรจะ

จัดทําบัญชีสิ่งแวดลอม และ Green GDP ตามหลัก

วิชาเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม หมายถึงการคํานวณ

วา ตนทุนสิ่งแวดลอมเปล่ียนแปลงมากนอยเพียงใด 

(การรอยหรอของปาไม กาซธรรมชาติ และความอุดม

สมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติลดลงเพียงใด) เพื่อ

เขาใจ trade-off ระหวางเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอม  

และนําผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมาหักลบจาก GDP  

เพื่อได net green GDP ซึ่งจะชวยประเมินวาอยูบน

เสนทางการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม 

 ข) ในการกําหนดนโยบายเฉพาะดาน เชน 
แผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมี ระยะ 1-2-3 ตั้งแต

ป พ.ศ. 2538 เปนตนมานั้น หนวยงานวางแผนไม
ไดใหความสําคัญตอส่ิงแวดลอมเทาที่ควร กรณีนี้

ฝายวิชาการดานสิ่งแวดลอมไดเสนอแนะตอคณะ

กรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ และคณะกรรมการฯได

มีมตสินบัสนนุใหคํานวณ “ศกัยภาพการรองรบัมลพิษ

ของพื้นท่ีมาบตาพุด” โดยใชแบบจําลองคณิตศาสตร

และประสบการณของตางประเทศในการวิเคราะห

วาจะเกิดการปลอยมลพิษ (กาซซัลเฟอรไดออกไซด 

กาซไนโตรเจนไดออกไซด) มากนอยเพียงใดเม่ือ
โรงงานเดินเครื่องหรือปฎิบัติการ คาความเขมขนใน

บรรยากาศจะสูงเกินกวาคามาตรฐานหรือไม?  สิ่ง

ที่ประจักษไดคือ  มติของคณะกรรมการส่ิงแวดลอม

แหงชาติในแตละชวงเวลาไมแนนอน ขึ้นอยูกับใคร

เปนประธานคณะกรรมการ?  ขออางอิงเอกสารบาง

ตอนประกอบดังนี้ “..หากผลการประเมินผลกระทบ

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ มีคาเกินกวาเกณฑ

มาตรฐาน โครงการท้ัง 11 โครงการท่ีกําลังขออนุมัติ

รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (อีไอเอ) 

ตองปรับลงการระบายมลพิษหรือหยุดการระบาย

มลพิษทางอากาศลงทันที ตามท่ีสํานักงานนโยบาย

และแผนส่ิงแวดลอม กําหนดอัตราการระบายมลพิษ

ของแตละโรงงาน .. ยอมใหคาความเขมขนกาซ

ออกไซดของไนโตรเจนท่ีไดจากการประเมินผลกระ

ทบคุณภาพอากาศดวยแบบจําลองคณิตศาสตร  มีคา

เกนิคามาตรฐานคณุภาพอากาศไดรอยละ 60 … หาก

มีโครงการอ่ืนเพิม่เติม  ใหเรงรัดการตรวจวัดขอมูลจริง

จากแหลงกําเนิดและขอมูลอุตุนิยมวิทยาไปปรับปรุง

แบบจําลองใหเหมาะสมกับพื้นที่ภายใน 6 เดือน....” 

(มติของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ คร้ังที่ 

4/2541 วนัที ่17 เมษายน 2541 อางจากบทความของ

ศุภชัย นันทะวรการ 2551) 

 ในเวลาตอมาไดมีการคํานวณมลพิษโดยใช

แบบจําลองคณิตศาสตร ซึ่งผลลัพธพบวาศักยภาพ

การรองรับมลพิษของพื้นที่มาบตาพุดเต็มท่ีแลว แต

คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ (ชุดใหม ในป 

2550) อางวาแบบจําลองดังกลาวยังไมแมนยํา พรอม

กับเสนอใหปรับปรุงความถูกตอง ซึง่มองไดวาเปนการ

ประวิงเวลาและการไมตัดสินใจ  ขออางขอความบาง

ตอนประกอบดังนี้ “...การดําเนินการจริงไมไดเปนไป

ตามกําหนดเวลาในมติของคณะกรรมการส่ิงแวดลอม

แหงชาติ คร้ังที่ 4/2541 แตอยางใด  หากแตมีความ
ลาชาและการดําเนนิการอยางยาวนานในแตละข้ันตอน 

ทั้งการจัดหางบประมาณสําหรับทําการศึกษา การ

ประสานกับหนวยงานสิ่งแวดลอมของสหรัฐอเมริกา  
...ในชวงป 2546 มีขอมูลเกี่ยวกับรางผลการศึกษาวา 

หากโรงงานตางๆระบบมลสารในอัตราสูงสุดตามคาที่

ไดรับอนุญาตในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิง

แวดลอม จะทาํใหคากาซซลัเฟอรไดออกไซดและกาซ
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ไนโตรเจนไดออกไซด มีคาความเขมขนสูงเกินกวา

คามาตรฐานซ่ึงแสดงวา ศักยภาพการรองรับมลพิษ

ของพื้นที่มาบตาพุดเต็มแลว และจะสงผลใหโรงงาน

ที่มีอยูแลวตองลดการปลอยมลพิษลง และโครงการ

อุตสาหกรรมใหมๆก็ไมสามารถอนุมัติได.... คณะ

กรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาต ิทีมี่นายโฆสิต ปนเปยม

รัษฎ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

อุตสาหกรรมเปนประธาน มีการประชุมคร้ังที่ 1/2550 

เพื่อพิจารณาประเด็นการประกาศเขตควบคุมมลพิษ

ในพื้นที่มาบตาพุด โดยมีการนําเสนอและพิจารณา

เกีย่วกบัศักยภาพการรองรบัมลพิษทางอากาศในพืน้ที่

มาบตาพดุ และเหน็วาแบบจําลองยงัไมมีความถกูตอง

และแมนยาํเทาท่ีควร จงึมีมติใหการนิคมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทยดําเนนิการปรับปรุงคณุภาพขอมูลนาํ

เขา และตัวแปรอ่ืนๆ .. เพื่อใหแบบจําลองมีความถูก

ตองเชื่อถือได”

 ขอบกพรองที่สอง (PF2) การขาดแคลน

ความรูและขอมูลสนเทศในระดับพื้นที่ การประเมิน

ผลกระทบส่ิงแวดลอมระดับพ้ืนที่ ตัวอยางท่ีชัดเจน

กรณีมาบตาพุด คือ ความขาดแคลนการศึกษา

ศกัยภาพรองรับมลพิษ (carrying capacity) หรือ การ

ประเมินผลตอสุขภาพของประชาชนตามขอเรียกรอง

หรือเมื่อเกิดกรณีพิพาทสิ่งแวดลอม  ผลตามมาคือ 
หนวยงานกํากับส่ิงแวดลอมระดับพ้ืนที่ไมสามารถจะ

ดําเนนิการหรือเลอืกยุทธศาสตรวางแผน/ไมตอบสนอง 
(inactive, nonresponsive)  ซึ่งจะถูกสังคมภายนอก

มองวาหนวยงานราชการใชยุทธศาสตร “เกียรวาง” 
ไมเปนกลางหรือเอยีงขางใดขางหนึง่ แตสิง่ทีค่นทัว่ไป

อาจจะมองขามคือ ขอจํากัดของหนวยงานระดับพื้นที่ 

(ดังระบุในสมการท่ี 7)

 ขอบกพรองที่สอง (PF3) ความทับซอนของ

ผลประโยชน (confl ict of interest) หมายถงึ การตดัสิน

ใจของหนวยงานวางแผนสังคม เชน คณะกรรมการส่ิง

แวดลอมแหงชาติ6 หนวยงานระดับพื้นที่ และองคกร

ภาครัฐ ขาดความเปนกลาง รับอิทธิพลขอตอรองและ

พลังลอบบ้ีจากผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งจากฝายผูประกอบการท่ีมีพลังเงินเขมแข็ง  โดยท่ี

หนวยงานเหลาน้ีอํานาจเปล่ียนแปลงมาตรการ และ

การปฏิบัติการ (PA ในสมการท่ี 5) หนวยงานพื้นที่มี

อํานาจวินิจฉยัส่ังการ (discretionary power) ในการ

ทําหรือไมทํา

   

 ขอบกพรองที่สาม (PF4) ความยากและซับ

ซอนของการประเมินผลลัพธโครงการ/แผนงานหมาย

ถึงการประเมินผลประโยชนตอสังคม และตนทุนตอ

สังคม นอกจากน้ีมีคนไดคนเสีย ดังน้ันจึงมีทั้งฝาย

สนับสนุนและคัดคาน เชนเดียวกับปญหา trade-off 

อื่นๆ – เพียงแตวัดไดยาก หรือเกินกําลังของหนวย

งานระดับพื้นที่ กรณีตัวอยางมาบตาพุด—ฝายที่ได

รับประโยชนจากแผนงานพฒันาและโครงการท่ีดําเนนิ

การประกอบดวยเจาของโครงการหรอืผูสนบัสนนุ (เชน 

ธนาคาร) ผูใชแรงงานและพนักงงาน นักพัฒนาที่ดิน 

และผูประกอบการรายยอยในพ้ืนที่ ในขณะท่ีฝายท่ีได

รับผลกระทบและคัดคาน คือ ครัวเรอืนทีรั่บผลกระทบ

จากมลพิษ ชุมชน โรงเรียน วัด โรงพยาบาล เปนตน 
ตวัอยางของการพัฒนาพืน้ทีม่าบตาพุด สอดคลองกับ

แบบจําลองเศรษฐกิจทวิลักษณ (dual economy)

 ขอบกพรองที่ ส่ี  (PF4) การไมทําตาม

กฎหมายหรือไมได มีการบังคับใชกฎหมาย ซึ่ง
เกี่ยวของกับความออนแอขององคกร การไมดําเนิน
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การในส่ิงที่ควรจะทํา การอนุญาตใหกอสรางโรงงาน 

76 แหงในพืน้ทีม่าบตาพุดโดยท่ีไมไดดําเนนิการศึกษา

ผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพ และตอมาศาล

ปกครองสูงสุดส่ังใหระงับกอสราง และตอมาอุทธรณ

ขอใหดําเนนิการกอสรางตอไป  เปนตวัอยางของความ

บกพรองและกอใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวง 

(โดยเฉพาะอยางย่ิงตอภาพลักษณของการบริหาร

ภาครัฐ ทีไ่มแนไมนอนและเกิดความสูญเสยีตอผูลงทุน

ทั้งคนไทยและชาวตางประเทศ)

 ขอบกพรองที่หา (PF5) การแสวงหาขอยุติ

เมื่อเกิดกรณีพิพาทดานสิ่งแวดลอม ในปจจุบันมักจะ

เปนการเผชิญหนาและตอสูอยางยืดยาว โดยอาศัย

การเมืองและการเปนขาวในที่สาธารณะ หรือการ

ตัดสินคดีความในศาล ซึ่งมีความลาชา เกิดผลเสีย

หาย จงึชวนใหคิดวาหากมีกลไกหรือเวทกีารเจรจาตอ

รองหรือปรองดองท่ีเปน“ทางการ” ตัวอยางเชน คณะ

กรรมการส่ีฝาย (อดีตนายกรัฐมนตรี อานันท ปนยาร

ชุนเปนประธาน) นาจะเปนทางออกหนึ่งที่เหมาะสม 

แตนาจะเปนการถาวรมากกวาเฉพาะกิจ เนื่องจาก

ความขัดแยงในบางพื้นที่ (เชนกรณีมาบตาพุด) เปน

สิง่ทีค่าดหวังได และ “ประเด็นอนัเปนสาเหตขุองความ

ขดัแยง”อาจจะเกดิข้ึนไดทกุเม่ือ เชน อบัุตเิหตโุรงงาน 

การปลอยนํา้เสยี/อากาศเสยี การละเมิดตอสิง่แวดลอม

ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
 

 ขอบกพรองท่ีหก  (PF6) ระบบชดเชย

ความเสียหายมีขอบกพรอง เมื่อเกิดกรณีพิพาทฟอง

รอง และศาลพิพากษาใหชดใชความเสียหาย กลับ

กลายเปนวาหนวยราชการเปนผูชดใช เนื่องจากขอ
บกพรองการกํากับ หมายถึงการชดใชจากภาษี ซึ่ง

ไมสอดคลองกับหลักผูสรางมลพิษตองจาย (polluter 

pays principle) เพื่อแกไขจุดออนและขอบกพรองนี้ 

ควรสรางระบบมัดจําหรือประกันความเสียหายหรือ

ใหโรงงานถือพันธบัตรที่มีเงื่อนไขสิ่งแวดลอม (per-

formance bond) หมายถึง โรงงานบางประเภทที่มี

ความเส่ียงขนาดใหญตอระบบนิเวศใหถือพันธบัตร

รัฐบาลจํานวนหนึ่ง (แปรผันตามความเส่ียง เชน 20-

30 ลานบาท) -- ทั้งนี้มีเงื่อนไขวาหากโรงงานน้ันเปน

สาเหตหุรือเปนสวนหนึง่ของความเสียหายตอบุคคลตอ

ระบบนิเวศ ใหหกัเงนิตนหรือดอกเบ้ีย  เงนิทนุจากการ

จําหนายพันธบัตรฯ ซึ่งเปนเงินทุนภายใตการกํากับ

ดูแลของกระทรวงการคลัง ใหกระจายออกเปนกอง

ทุนยอย (ระดับพื้นที่ เชน 7-8 พื้นที่เสี่ยง เชนกองทุน

สิ่งแวดลอมภาคตะวันออก) พรอมกับมอบอํานาจให

มีคณะกรรมการกองทุนฯ และอํานาจการกํากับดูแล

ความปลอดภัยและการปองกัน โดยใหอํานาจการ

ใชดอกเบ้ียในกรณีปรกติ และใหใชเงินตนหากมีเหตุ

จําเปนตองชดเชยความเสียหาย (เชน ไฟไหมโรงงาน 

ลุกลามตอไปหรือควันไฟทําใหเกิดความเสียหายตอ

ประชาชนและบานเรือนในบริเวณใกลเคียง)

 ขอบกพรองทีเ่จ็ด (PF7) การบริหารราชการ

ของไทยท่ีมีลักษณะรวมศูนยอํานาจที่สวนกลาง 

“กรม”มีขอบกพรอง ลาชา ไมตอบสนองตอการรอง

เรียนของประชาชน “นั่งทับปญหา” หรือไมเปนกลาง 

เอียงขางเนื่องจากกรมการกระจายอํานาจใหทองถิ่น

ในการกํากับดูแลส่ิงแวดลอม



174
Symposium no.33 :: 

ความขัดแยงโครงการท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

 ขอบกพรองที่แปด (PF8) ขอบกพรอง

ดานขอมูลสนเทศและการเปดเผยขอมูลสนเทศให

ประชาชนเพ่ือความม่ันใจวา ปลอดภัยไมถูกรบกวน

จากมลพิษโรงงาน/สถานประกอบการ หรือรับผลก

ระทบตอสุขภาพ ความจริงหลักการเปดเผยขอมูล 

(public information disclosure) อยูในพระราช

บัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหง

ชาติ  พ.ศ.2535 (มาตรา 80)7 ระบุใหสถานประกอบ

การท่ีเกี่ยวของกับของเสียตองทําบันทึกประจําวัน 

(การผลิต-การเกิดของเสีย-และการจัดการของเสีย) 

และรายงานตอเจาพนักงานส่ิงแวดลอมทองถิ่น (ซึ่ง

หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่น) ความหมาย

คือ สถานประกอบการรายงานขอมูลใหประชาชน ผาน 

อปท. แตสวนราชการท่ีเกี่ยวของไมไดผลักดันใหเกิด

กฎกระทรวง การจัดทําแบบรายงาน (report format) 

ซึ่งสถานประกอบการจะตองดําเนินการ (เวลาผาน

เลยมาแลว 18 ป) ทัง้นีส้นันษิฐานวา ก) ภาคการผลิต

ไมตองการเปดเผยขอมูล หรือมองวาเปนภาระและ

ตนทนุ ข) ภาคการผลิตใชพลงัลอบบ้ีมิใหสวนราชการ

ที่เกี่ยวของดําเนินการใดๆ ค) ขอบกพรองของสวน

ราชการท่ีเกี่ยวของที่เรียกกันวา “เกียรวาง” 
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3 ดูหนังสือรวมบทความ ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศเปนบรรณาธิการ สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักด์ิ สํานักงานศาลยุติธรรม 

(2550)
4 ในวันท่ี 9 เมษายน 2550 ประชาชนภาคตะวันออกและมาบตาพุดไดทาํหนงัสือถงึเลขาธกิารคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิขอใชสทิธิ์

ตาม พรบ.ดังกลาวฯ โดยอางถึงมาตรา 5, 10, 11 สองมาตราหลังเกีย่วกับใหหนวยงานท่ีเกีย่วของ ชีแ้จงขอเทจ็จรงิตอผลกระทบสุขภาพ

ของประชาชนในพ้ืนที่ และใหจัดทําการประเมินผลกระทบสุขภาพในความหมายกวาง คือภาวะตอรางกาย จิตใจ ปญญา อยางสมดุล
5 ผูสนใจติดตามงานวิจยัท่ีเสนอวธิกีารคํานวณผลเสียตอสิง่แวดลอมและบัญชเีขยีว Green Accounting  อคัรพงค อัน้ทอง และ ม่ิงสรรพ 

ขาวสะอาด (2550) วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร ปที่   
6 ความทับซอนของผลประโยชน (COI, confl ict of interest) เปนเร่ืองท่ีวดัไดยาก แตไมใชสิง่ท่ีสดุวิสยัและหาทางปองกนัได ตวัอยางเชน 
ประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ซึ่งถือวาองคกรของรัฐ ตองปลอดจากผลประโยชนทับซอนหรือวามีสวนได

สวนเสียกับหนวยธุรกิจซึ่งเปนคูสัญญากับรัฐ  ถึงแมวาประชาชนท่ัวไปไมสามารถพิสูจนผิดในเชิงเนื้อหา (content)  วาการท่ีประธาน

กรรมการท่ีสวมหมวกสองใบหรือหลายใบทําใหรัฐเสียหาย  แตในแงรูปแบบ--ก็จะถูกครหาวาไมโปรงใส เสี่ยงตอ COI   ดวยเหตุเชนนี้

กฎหมายใหมๆหรือแมแตกติการะดับองคกรจึงกําหนดแนวทางปองปรามความทับซอน   
7 ขออางองิขอความในมาตรา 80 ประกอบดังน้ี “.....เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนดิมลพิษ ซึง่มีระบบบําบัดอากาศเสีย อปุกรณหรือ
เครือ่งมอืสาํหรบัควบคุมการปลอยทิง้อากาศเสยีหรอืมลพษิอืน่ ระบบบําบัดน้ําเสยีหรอืระบบกําจดัของเสยีตามมาตรา 68 หรือมาตรา 70 

เปนของตนเอง  มีหนาท่ีตองเก็บสถิติและขอมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบหรืออุปกรณและเคร่ืองมือดังกลาวในแตละวัน  และจัด

ทําบันทึกรายละเอียดเปนหลักฐานไว ณ สถานที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษนั้น และจะตองจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบหรือ
อุปกรณและเคร่ืองมือดังกลาว เสนอตอเจาพนักงานแหงทองถิ่นที่แหลงกําเนิดมลพิษนั้นตั้งอยูอยางนอยเดือนละหน่ึงคร้ัง

 การเก็บสถิติ ขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานใหทําตามหลักเกณฑ วิธีการและแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

 ในกรณีที่ระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดน้ําเสีย หรือระบบกําจัดของเสีย หรืออุปกรณและเคร่ืองมือดังกลาวในวรรคหน่ึง 
จะตองมีผูควบคุมตามท่ีเจาหนาท่ีควบคุมมลพิษกําหนด ใหผูควบคุมมีหนาท่ีดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในวรรคหน่ึงแทนเจาของหรือผู

ครอบครอง….”
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3
กรณีศึกษาความขัดแยงดานสิ่งแวดลอม
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กรณีศึกษาที่หนึ่ง การปนเปอนของสารเคมีใน

ดินน้ํา8

 ประเทศไทยประสบปญหาการปนเปอนของ

สารพิษจากกากของเสียอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนทีม่า

เปนเวลานาน  สงผลกระทบตอสิง่แวดลอมและสุขภาพ

อนามัยของประชาชน และเปนการละเมิดตอกฎหมาย 

ของเสยีจากอุตสาหกรรมประกอบดวยสารมลพิษหรอื

สารอันตรายจากอุตสาหกรรมประเภทตางๆ อาทิเชน 

อุตสาหกรรมปโตรเคมี  พลาสติก  ชุบโลหะ  ถลุง

โลหะ  ผลิตสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  อิเล็กทรอนิกส  

สิ่งพิมพ  สิ่งทอ  ผลิตรถยนต  และฟอกหนัง  ของ

เสียอันตรายท่ีพบ ไดแก ของเสียประเภทตะกอนหรือ
ของแข็ง  โลหะหนัก  สารละลายกรด-ดางท่ีใชในการ

ทาํความสะอาดซ่ึงมีโลหะหนกัปนเปอน กากน้ํามันและ

อืน่ๆเจอืปน  เนือ่งจากสถานทีรั่บกําจดัยังมีไมเพยีงพอ

กับปริมาณของเสียอันตรายท่ีมีอยูมากและเพิ่มข้ึนทุก

ปตามจาํนวนและขนาดของอตุสาหกรรมท่ีเตบิโตตาม

เศรษฐกิจของประเทศ  

 

 “... ของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม ที่

เกดิข้ึนประมาณปละ 1.4 ลานตัน จะถกูนําไปกําจดัท้ัง

ในและตางประเทศ โดยปจจุบันมีสถานที่รับกําจัดส่ิง

ปฏิกูลหรือวสัดุทีไ่มใชแลวและจัดเปนของเสียอันตราย

ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 31 

ราย  แบงเปนโรงงานรับกําจัดของเสียอันตรายและ

ของเสยีทีไ่มเปนอนัตราย ดวยวธิฝีงกลบจํานวน 3 ราย  

โรงงานทีกํ่าจดัของเสยีดวยวิธเีผาในเตาเผาปนูซเีมนต
จาํนวน 3 ราย  และโรงงานคัดแยกและรีไซเคลิของเสยี

อันตรายจํานวน 25 ราย จากการรวบรวมขอมูลจาก

กรมโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงเปนหนวยงานกํากับดูแล 
และเอกชนผูรับกําจัดกากของเสียจากอุตสาหกรรม

จาํนวน 17 ราย (จากทัง้หมด 31 ราย)  พบวาของเสยี

อันตรายจากภาคอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนในป 2549 ได
รับการจัดการประมาณรอยละ 37 ของปริมาณท่ีเกิด

ขึ้น...”9 

 ผลงานการศกึษาทีผ่านมายืนยนัวา ในป 2549 
มีขยะมูลฝอยท่ีไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลัก

วิชาการประมาณรอยละ 36 ของปริมาณที่เกิดข้ึนทั่ว

ประเทศ  กรุงเทพมหานครไดวาจางบริษัทเอกชน
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ใหดําเนินการจัดเก็บแทน  สําหรับเทศบาลและเมือง

พทัยา พบวามีความสามารถกําจดัขยะมูลฝอยไดเพยีง

รอยละ 37 ของปริมาณท่ีเกิดข้ึน  เกี่ยวกับสถานท่ี

จดัการขยะมูลฝอย รัฐบาลไดสนบัสนุนงบประมาณตอ 

อปท. ใหออกแบบ กอสรางสถานทีฝ่งกลบขยะจํานวน 

96 แหงจากท้ังหมด 113 แหง  ในจํานวนนี้แบงออก

เปน ก) ระบบฝงกลบอยางถกูหลักสุขาภบิาล 90 แหง 

ข) ระบบผสมผสาน 3 แหง ค) ระบบเตาเผาจํานวน 3 

แหง (ศุมล ศรีสุขวัฒนา 2552 หนา 18)  กรมอนามัย

เคยจัดทําการสํารวจสถานการณการจัดการส่ิงปฏิกูล

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใชแบบสอบถาม 

(หนวยงานทีต่อบแบบสอบถามไดแก เทศบาล 57 แหง 

อบต. 62 แหง รวม 119 แหง) ผลการศึกษารายงาน

วา  รอยละ 77.19 ของเทศบาลตอบวาไมมีระบบบําบัด

สิ่งปฏิกูล กรณีของ อบต. รอยละ 95.16 ตอบวาไมมี

ระบบจัดการส่ิงปฏิกูล  

 รายงานของกรมควบคุมมลพิษ (2545) 

ประเมินวา ของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมมีแนว

โนมเพิ่มข้ึนตามลําดับ  กลาวคือ ในป 2533 ปริมาณ

ของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมเทากับ 0.7 ลานตัน 

ปริมาณของเสียอันตรายเพิ่มข้ึนเปน 1.2 ลานตันในป 

2539 และตอมาเปน 1.3 ลานตันในป 2544 ในขณะน้ี

ความสามารถการกําจัดของเสียอันตรายของไทย ตํ่า

มาก โรงงานกําจัดของเสียอันตรายท่ีมีศักยภาพใน

การรองรับของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมไดเพียง

ประมาณ 0.18 ลานตนั หรือเทารอยละ 11 จากจาํนวน

ของเสียอันตรายท่ีเกดิจากกิจการอุตสาหกรรมท้ังหมด 

ทําใหเกิดขอกังขาวา  สวนท่ีเหลือคงจะถูกลักลอบท้ิง
กากในพื้นที่รกรางวางเปลา ในปา พื้นที่สาธารณะ 

นําของเสียอันตรายไปทิ้งรวมกับขยะชุมชน ในระยะ

ยาวของเสียอันตรายที่ถูกท้ิงหรือเทกองหรือฝงกลบ

ในท่ีตางๆ ปนเปอนสูสิ่งแวดลอม  โดยเฉพาะในดิน 

นํ้า แหลงนํ้าใตดิน เม่ือประชาชนนําน้ําท่ีปนเปอนสาร

เคมมีาบริโภคยอมจะเกดิผลกระทบตอสุขภาพอนามยั

ของประชาชน ตัวอยางการละเมิดตอส่ิงแวดลอม ใน

ลักษณะลักลอบท้ิงของเสีย/การอันตราย มีมากมาย 

เชน  

 ก) โรงงานหลอมโลหะท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ 

ไดนําเศษตะกรันของโลหะขณะยังรอนอยูไปท้ิงบน

พื้นที่ที่เคยใชทิ้งสารเคมีมากอน ทําใหเกิดไอระเหย

ของสารเคมีกระจายไปท่ัวบริเวณ จนเปนสาเหตุหนึ่ง

ของการเสยีชวีติจาํนวน 2 ราย (เหตกุารณในป 2538)

 ข) กรณีโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกนํากากของ

เสียจากกระบวนการผลิตซึ่งมีกล่ินเหม็นรุนแรงไปท้ิง

ที่บริเวณตําบลตะพง จังหวัดระยอง 

 ค) กรณีโรงงานผลิตเหลก็ในนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด ขนเศษตะกรันของโลหะนําไปท้ิงในบอ

ดินลูกรังใกลสวนของชาวบาน จํานวนกวา 10 คันรถ 

เปนตน  

 ง )  กรณีการรอง เรียนของชาวบานตอ

สื่อมวลชนวา มีปญหาการท้ิงกากถานหินและขยะ

ของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอําเภอทามวง  จังหวัด

กาญจนบรีุ  วาไดมีการนํากากของเสยีมาท้ิงไวบริเวณ

หลังวดัวังศาลา  ตาํบลวังศาลา  อาํเภอทามวง  ตัง้แต

ป  2539  ทําใหชาวบานไมสามารถใชนํ้าบาดาลและ

บอนํ้าธรรมชาติได  ตอมาภายหลังกลุมโรงงานไดแก

ปญหาโดยการนํากากของเสียไปท้ิงในพื้นที่เอกชน  

แตก็ยังมีการปนเปอนลงสูแหลงนํ้าสาธารณะและ

ทรัพยากรดิน  (มูลนิธิโลกสีเขียว)
 จ) การลักลอบฝงกลบกากของเสียอันตราย
จากโรงงานอุตสาหกรรม (เหตเุกดิเม่ือวนัที ่9 กันยายน 

2547) ไดมีโดยกลุมบุคคลไดเขาไปในพ้ืนที่บริเวณซึ่ง

ตั้งอยูติดกับโรงงานของบริษัทอโศกเคมีคอล จํากัด 

หมูที่ 1 ตําบลกลางดง อําเภอปากชอง  จังหวัด

นครราชสีมา ซึ่งมีการกองเก็บของเสียที่เปนอันตราย
แลวใชรถแบ็คโฮสบดอัดถังโลหะขนาด 200 ลิตร  ซึ่ง

ภายในบรรจุกากสารเคมี  เทกากสารเคมีทีบ่รรจุอยูใน

ถังซึ่งสวนใหญเปนของเหลวลงในบอดินที่ขุดข้ึนใหม

ในพื้นที่ดังกลาว  โดยไมมีการปองกันการปนเปอน

ลงดินแตอยางใด  กากของเสียอันตรายที่พบ ไดแก  
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นํ้ามันเครื่องใชแลว  กากสี  สารตัวทําละลายอินทรีย

ที่ใชแลว  กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย  ยาง

มะตอย  และเศษวัสดุที่ปนเปอนสารเคมี  คณะรัฐมน

ตรีฯไดมอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรมรวบรวม

กากของเสียท้ังหมดไปกําจัดทําลาย  และใหรวมมือ

กับจังหวัดนครราชสีมาในการสืบสวนหาผูกระทําผิด

มาลงโทษ  กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมและกรม

ควบคุมมลพิษไดตรวจสอบพบวา  มีการปนเปอน

ของสารอินทรียระเหยในพื้นที่ดังกลาวในความลึก 1 

เมตรจากผิวดินลงไปกวางถึง 20,400 ตารางเมตร พบ

การปนเปอนของสารเคมีสามชนิด คือ ไตรคลอโรเอธิ

ลีน เบนซีน และไตรคลอโรอีเธนที่เกินคามาตรฐานใน

บอสังเกตการณที่ขุดไวรอบๆ และติดกับบริเวณของ

การปนเปอน ขออางอิงขอความบางตอนของรายงาน

ประกอบดังน้ี

 กลาวโดยสรุป ปญหาการละเมิดตอสิง่แวดลอม 

โดยลักลอบนําขยะ/การของเสียอันตรายไปทิ้งในที่

ตางๆ เปนสาเหตุทําใหเกิดปญหาการปนเปอนของ

สารเคมีในดินนํา้และบรรยากาศ เกดิผลเสียตอสขุภาพ 

และ หากจะดําเนินมาตรการฟนฟูพื้นที่—จะเสียคาใช

จายตอรัฐ (หรือตอภาษอีากรของประชาชน) เปนอยาง

มาก ตวัอยางเหลานีต้องยอมรบัวาเปนเรือ่งยากในการ

ปองกัน เพราะการลักลอบท้ิง ไมเปนระบบ ในขณะท่ี

หนวยงานกํากับในพืน้ทีมี่ขดีจาํกัดการทํางาน ตวัอยาง
เหลานี้สะทอนถึงขอบกพรองหลายประการ ก) ความ

ไมรับผิดชอบของผูประกอบการอยางนอยสวนหนึ่ง 
ข) การทํางานของหนวยกํากับควบคุมระดับพื้นที่มี

ขดีจาํกัด – ปญหาไมใชเพราะวาไมมีกฎหมาย ค) การ
ทํางานเชิงรับหรือว่ิงตามปญหา ง) ผูกอมลพิษไมได

จาย—แตกลายเปนรัฐจาย ซึ่งทายท่ีสุดคือประชาชน

จาย หรือผูถูกกระทําตองจาย (victims pay) ขออาง

ขอความบางตอนจากรายงานวิจัยของมูลนิธิธรรมรัฐ

เพื่อสิ่งแวดลอมและการพัฒนาประกอบดังนี้ 

 “....การจัดการของเสียอันตรายในประเทศไทยยังมี

ลักษณะเปนการวิ่งไลตามปญหาอยู   ดังจะเห็นได

วา  ในป พ.ศ.2544 มีโรงงานปรับสภาพของเสียรวม

ประเภท 101 ซึ่งมีความสามารถใหบริการสูงสุดได

เพียง 0.2 ลานตัน  หรือประมาณ 15% ของปริมาณ

ของเสยีอนัตรายทีเ่กดิข้ึนทัง้หมด โดยผูใหบริการหลัก

ไดแก ศูนยบริการกําจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

แสมดํา และราชบุรี ที่มีการดําเนินการโดยบริษัทเจน

โก”

 “....ในชวงหลังป พ.ศ.2544 พบวา การมีบริษัทรับ

กําจัดกากเพ่ิมมากข้ึนนั้น ทําใหเกิดบริษัทนายหนา

ทําหนาที่เปนตัวกลางติดตอรับกากอุตสาหกรรม

ตางๆ จากโรงงานไปสงใหกับบริษัทรับกําจัดกาก

อุตสาหกรรม หรือบริษัทที่รับขนสงกากอุตสาหกรรม

อกีทอดหนึง่โดยคิดราคาต่ํามาก และพบวาบริษทันาย

หนาบางรายไดลักลอบนํากากอุตสาหกรรมไปท้ิงตาม

ที่ตางๆ  นอกจากน้ียังพบวาบริษัทนายหนาเหลานี้

บางคร้ังไดรับกากอุตสาหกรรมท่ีเผาไมไดไปดวยโดย

อางวาจะนําไปเผาท่ีโรงงานปูนซีเมนต จึงทําใหนาคิด

วากากเหลานี้ทายท่ีสุดแลวไปอยู ณ ที่ใด...”

 ฉ) ปญหาการปนเปอนของแคดเมียมบริเวณ

ลุมน้ําแมตาว อ.แมสอด จ.ตาก10 เปนอีกตัวอยางหนึ่ง

ที่มีลักษะเดนเฉพาะตัว  กลาวคือ ก) เปนปญหาระยะ
ยาว ข) เกิดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนท่ี

ชัดเจน (การวัดปริมาณโลหะหนักในรางกายมนุษย) 

ค) ผลเสียหายตอการทํามาหากินของประชาชน มี

พื้นที่ปลูกขาวกวาหนึ่งหม่ืนไรถูกระงับตามนโยบาย

ของรัฐบาล ง) รัฐบาลตองจายเงินชดเชยเกษตรกร
ในพื้นที่เสียหาย และ จ) เปนกรณีตัวอยางที่ซับซอน

—เพราะไมสามารถพิสูจนไดวาตนตอของแคดเมียม

มาจากแหลงใด แคดเมียมอาจจะอยูในดินในน้ําตั้งแต
ตน  ดังนั้นในเรื่องนี้ไมมีฝายใดถูกผิดและไมมีฟอง

รองเรียกคาเสียหายแตอยางใด  เมื่อสิบปเศษเริ่ม
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มีการศึกษาวิจัยดานวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการปน

เปอนของสารแคดเมียมในดินและน้ําใน ต.แมตาว  

ขอสันนิษฐานของนักวิชาการคือ การเปดเหมืองแร

สังกะสี (บนยอดเขา) ทําใหแคดเมียม (จากคําบอก

เลาของนักวิทยาศาสตร ธาตุสังกะสีกับแคดเมียมมัก

จะอยูดวยกัน ปนๆกัน) ไหลลงพ้ืนลางและซึมในดิน

และน้ํา  ประชากรในเขตพื้นที่ดังกลาวปลูกขาว ด่ืม

นํ้าจากลํานํ้าแมตาวเปนประจํา  ตอมามีการตรวจพบ

วาปริมาณขาวของพืน้ทีน่ีมี้การปนเปอนของแคดเมยีม

เกินมาตรฐาน  การตรวจสุขภาพของประชากรใน

เขตพื้นที่พบวามีผูมีปริมาณแคดเมียมในรางกายสูง 

จํานวน 844 ราย ซึ่งเปนสัดสวนท่ีสูงอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ

 การตัดสินใจของรัฐบาล ในป 2546 รัฐบาลได

พยายามแกปญหาโดยขอรองใหเกษตรกรระงับการ

ปลูกขาวหรือพืชอื่นๆ  โดยใหการชดเชยเปนเงินแก

เกษตรกร  พื้นที่ที่ไดรับการขอรองใหระงับการปลูก

พืช 13,238 ไร  โดยเบิกจายจากงบกลางของรัฐบาล 

เปนเวลาสามป (2546-2548) และใหสวนราชการที่

เกี่ยวของทําโครงการพัฒนาลุมน้ําแมตาว เพื่อฟนฟู

พื้นที่ปนเปอนแคดเมียม การปองกันและควบคุม

มลพษิ การพฒันาการผลติทางเศรษฐกจิเพือ่การดํารง

ชีพ คุณภาพชีวิต และสุขภาพอนามัยท่ีดี รวมถึงการ

เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจัดการลุมน้ําแมตาว โดย
มีการกําหนดวงเงินงบประมาณรวมในปงบประมาณ 

2549 เปนเงิน 166,481,096 บาท ปงบประมาณ 

2550เปนเงิน 41,273,510 บาท และปงบประมาณ 

2551 เปนเงิน 38,113,990 บาท รวมเปนเงินทั้งหมด 
245,868,596 บาท ในจาํนวนเม็ดเงนินัน้ มีงบประมาณ

ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการแกไขปญหาการปนเปอนใน

ดินดังตอไปน้ี

กรณีศึกษาที่สอง ความขัดแยงกรณีมาบตาพุด 

จ.ระยอง 

 พื้นท่ีของนิคมอุตสาหกรรมเอเชียตั้งอยูใน

พื้นที่อําเภอบานฉาง จ.ระยอง และอยูในเขตของ

ผังเมืองรวม บริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน เปน

สวนสําคัญของการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก และ

แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเลียม  ตั้งแตป พ.ศ. 

2538 เปนตนมามีการประกอบการอุตสาหกรรม

ขยายตัวอยางมาก ควบคูกับมูลคาผลิตภัณฑมวล

รวมจังหวัดระยอง บทความของศุภชัย นันทะวรการ 

มูลนิธินโยบายสุขภาวะ ระบุวา “….ในชวงป พ.ศ. 

2538-2539 มีการลงทุนขยายอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน

อยางมากในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีการขยาย

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม กอสรางโรงงานอุตสาหกรรม

ทางดานปโตรเคมี การกล่ันนํ้ามัน และกาซธรรมชาติ 

เพิม่ข้ึนเปนจาํนวนมากในนยิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

โดยเฉพาะการกอสรางโรงกล่ันนํ้ามันในพื้นที่กันชน

ระหวางนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กับโรงเรียน

และชุมชน  จนนําไปสูวิกฤติมลพิษกรณีโรงเรียน

มาบตาพุดพันพิทยาคารในชวงป พ.ศ. 2540 มี

นกัเรยีนจาํนวนมากลมปวย ขณะทาํการเรยีนการสอน 

สื่อมวลชนตางๆนําเสนอขาวนี้อยางตอเนื่อง จนภาค

รัฐตองรีบดําเนินการแกไขปญหามลพิษที่เกิดข้ึน...” 
[หมายเหต ุในเวลาตอมาโรงเรียนแหงนี ้ถกูยายสถาน

ที่เมื่อหลีกทางใหอุตสาหกรรม]
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 คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ไมได

นิ่งนอนใจมีมติ (ในป 2541) ใหมีการศึกษาวิเคราะห

ศักยภาพการรองรับมลพิษบริเวณพื้นที่มาบตาพุด 

(carrying capacity) โดยกําหนดมาตรการหลาย

ดาน เชน ก) หากผลการประเมินมีคาเกินกวาเกณฑ

มาตรฐาน โครงการใหมที่กําลังขออนุมัติรายงานการ

วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (อีไอเอ) จะตองปรับ

ลดอัตราการระบายมลพิษตามท่ีรัฐกําหนด ข) ผลตอ

การอนุมัติโครงอ่ืนๆที่จะขยายในพื้นที่มาบตาพุด ค) 

ใหเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุด (best avail-

able control technology) ในการควบคุมมลพิษให

อยูในเกณฑมาตรฐาน ง) ใหมีสถานีตดิตามตรวจสอบ

มลพิษในบรรยากาศ จ) จดัต้ังสถานอีตุนุยิมวิทยา และ

ศูนยรับขอมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ฉ) ยอมให

คาความเขมขนกาซออกไซดของไนโตรเจน ที่ไดจาก

การประเมินผลกระทบตอคคุณภาพดวยแบบจําลอง

คณิตศาสตรมีคาเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศไดรอย

ละ 60 ช) นอกจากมลสารอ่ืนๆ ในการประเมินอีไอเอ

ใหคํานงึถึงกากสารพิษสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) 

และมลพิษอื่นๆดวย 

 การกําหนดผังเมืองและลักษณะการใชที่ดิน  

ในป พ.ศ. 2546 บริเวณพื้นที่ของนิคมฯ ถูกกําหนด

เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ซึ่งมีขอกําหนดประการหน่ึงวา หามการประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมปโตรเคมีที่ใชวัตถุดิบ ซึ่งมาจาก

การกล่ันนํ้ามันปโตรเลียมหรือการแยกกาซธรรมชาติ 

(อุตสาหกรรมปโตรเคมีเบ้ืองตน)  ทวาภายหลังการ

ประกาศใชผังเมืองฉบับนี้ไดเพียงหนึ่งป บริษัทนิคม

อุตสาหกรรมเอเชียจํากัด ไดยื่นคํารองขอใหยกเลิก
ขอกําหนดดังกลาว โดยใหเหตุผลวา เนื่องจากมีนัก

ลงทุนหลายรายท้ังจากภายในและตางประเทศแสดง

ความประสงคจะลงทุนดานอุตสาหกรรมปโตรเคมีทั้ง

ขัน้ตน ขัน้กลาง และข้ันปลาย  แตวาไมสามารถดําเนนิ

การเต็มรูปแบบได  เนื่องจากมีขอหามในการใชพื้นที่ 

พรอมกันนี้ไดอางรายงานการศึกษาของบริษัทฟอส

เตอรวีลเลอร ซึ่งระบุวาอุตสาหกรรมปโตรเคมีเบื้อง

ตน สามารถกํากับดูแลไมใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมได 

(หนังสือ อนาคตระยอง เสนทางสูสังคมสุขภาพ หนา 

99)

 ความขัดแยงการปรับปรุงผงัเมือง  ประชาชน

ชาวบานฉางย่ืนคาํรองคัดคานรวม 7,209 ราย โดยขอ

ใหคงขอความในสวนของขอหามไวเชนเดิม อยางไรก็

ดี คณะอนุกรรมการผังเมืองไดพิจารณาและมีมติเห็น

ควรยกคํารอง โดยอางเหตุวาดังนี้  (๑) เพื่อเปนการ

สนบัสนนุนโยบายการพฒันาอตุสาหกรรมในพืน้ทีท่ีรั่ฐ

ไดลงทนุบริการพืน้ฐานไวอยางสมบูรณพรอมแลว (๒) 

รัฐมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีในพืน้ทีเ่ขต

อุตสาหกรรมชายฝงทะเลตะวันออก (หนังสือ อนาคต

ระยอง เสนทางสูสังคมสุขภาพ หนา 100) ซึ่งสะทอน

วาการตัดสินใจของสวนราชการ อิงผลประโยชน

ของภาคการผลิตเปนสําคัญ และความเสียหายของ

ประชาชนเปนรอง เอกสารท่ีผลิตโดยกลุมชาวบานและ

ชมุชน กลาววา “ความคิดเหน็ของประชาชนในทองถิน่ 

กลับไมมีความหมายเพียงพอเมือ่เทยีบกับแผนของรัฐ

ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ซึ่งไดกลายมาเปน

กุญแจสําคัญที่กําหนดความเปนไปของทองถิ่นโดย

เบ็ดเสร็จสมบูรณ” (หนังสือ อนาคตระยอง เสนทางสู

สังคมสุขภาพ หนา 100)

 “ในภาพรวมท้ังจังหวัด คนระยองรูสึกวาได

รับผลประโยชนจากโรงงานอุตสาหกรรมในระดับปาน

กลาง โดยไมมีผลประโยชนดานใดท่ีชาวระยองไดรับ

มากจากการพัฒนาอุตสาหกรรม ผลประโยชนที่ชาว

ระยองไดรับจากการพัฒนาอตุสาหกรรม 3 อนัดับแรก 

ไดแก ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณสุข และ

ระบบการศึกษา ... หนา 107

 ความขัดแยงกรณีการประกาศเขตควบคุม
มลพิษ  เปนอีกตัวอยางของความขัดแยงระหวางชาว

บานและชุมชน กับ สวนราชการท่ีเกี่ยวของ กลาวคือ 

ประชาชนเรียกรองใหประกาศเปนเขตควบคุมมลพิษ 
แตสวนราชการท่ีเกี่ยวของมิไดดําเนินการ จนกระท่ัง

นาํไปสูการฟองรองศาลปกครอง และมีคําส่ังพพิากษา

ใหฝายโจทกชนะคดี (ตนป 2552)
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 ความขัดแยงกรณีคําพิพากษาของศาล

ปกครองสูงสุดให 76 โครงการระงับการกอสราง 

สมาคมตอตานภาวะโลกรอน รวมกับชาวบาน

มาบตาพุดและพ้ืนที่ใกลเคียงจํานวน 43 คนฟอง

ศาลปกครองโดยย่ืนฟองจําเลย 8 หนวยงาน ซึ่ง

เปนหนวยงานอนุมัติ อนุญาต และใหความเห็น โดย

อางความผิดท่ีหนวยงานท้ังแปด อนุญาตใหกลุม

โรงงานใหม 76 โครงการกอสราง  ทั้งๆท่ีอาจเปน

โครงการท่ีสงผลกระทบรุนแรงตอชุมชนทั้งทางดาน

สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  ซึ่ง

เขาขายมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 

2550 ที่จะตองปฏิบัติตามกติกา 3 ขอ กลาวคือ 

ก) การประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอม หรืออี

ไอเอ และการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ หรือ

เอชไอเอ ข) การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

และผูมีสวนไดสวนเสีย ค) ผานการใหความเห็น

ขององคกรอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ11

    ผลการพิจารณาคดีเปนขาวใหญที่รูโดยท่ัว

กันวา ศาลมีคําสั่งใหระงับการกอสรางโครงการดัง

กลาว ซึ่งฝายผูประกอบการ/สภาหอการคา/สภา

อุตสาหกรรม ไดใหสัมภาษณวา การระงับโครงการ

ทําใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวง สงผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจสวนรวม การสงออก หรือการจางงาน 

อางอิงตัวเลขความเสียหายมูลคามหาศาล  อยางไร

ก็ตามในเวลาตอมาไดมีการอุทธรณตอศาลปกครอง

ขอใหอนุญาตการกอสรางไดตอเปนรายๆ (คร้ังแรก

วันที่ 2 ธันวาคม 2552 ศาลปกครองสูงสุดใหอนุญาต 

11 โครงการกอสรางตอได และตอมาไดใหไฟเขยีวการ

กอสรางอีกหลายโครงการหลายคร้ัง เอกสารฟาหลัง

พายุฝน ชีวิตคนมาบตาพุดไปตออยางไร ไดบันทึก

รายชือ่โครงการท่ีไดรับไฟเขยีวกอสรางอยางครบถวน)  

ปจจบัุนโครงการท่ีถกูระงับ--สวนใหญไดรับไฟเขยีวให

กอสรางตอ หมายเหต ุมิไดครอบคลุมไปถึงการดําเนนิ

การ—ซึ่งเปนเงื่อนไข/คุณสมบัติที่แตกตางออกไป) 

 

 สถาบันใหมเพื่อแกปญหาวิกฤติมาบตาพุด  

เพื่อแกไขปญหาวิกฤติและความขัดแยงมาบตาพุด 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีและเปน

ประธานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาตคินปจจบัุน 

ไดแตงตั้งคณะกรรมการส่ีฝาย เพื่อเสนอแนะแนวทาง

แกไข โดยขอใหนายอานันท ปนยารชุน อดีตนายก

รัฐมนตรีเปนประธาน สี่ฝายประกอบดวย ฝายรัฐ 

ฝายเอกชน ฝายชาวบาน และฝายวิชาการ คณะกร

รมเลือใตอในวิเศรษฐกิจทวิลักษณ (dual economy) 

เนื่องจากในปจจุบันมีการแบงโซนตามธรรมชาติ

อยางคอนขางชดัเจนระหวางชวีติในภาคอตุสาหกรรม 

และ ภาคเกษตรกรรม กลาวคือ ภาคอุตสาหกรรม

หลักอยูในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ

ในปจจุบันจะมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม

ไปยังพื้นที่ตางๆของจังหวัด เชน อําเภอบานคาย 

อําเภอปลวกแดง ก่ิงอําเภอนิคมพัฒนา เปนตน สวน

พื้นที่รอบนอกของจังหวัดระยองน้ัน ยังเปนภาค

เกษตรกรรม เชน อําเภอวังจันทร และก่ิงอําเภอเขา

ชะเมา ซึง่ยังไมไดรับประโยชนโดยตรงจากการพัฒนา

อุตสาหกรรม หนา 108

8ในวิเคราะหในสวนนีผู้เขยีนไดอาศัยรายงานการวิจยัโดยมูลนิธธิรรมรัฐเพือ่ส่ิงแวดลอมและการพัฒนา โดยท่ีผูเขยีนมีสวนรวมเปนทมีวิจยั 
9ศมุล ศรีสขุวฒันา 2552 อนามยัส่ิงแวดลอมไทยเพือ่การควบคุมปองกนัโรคและปจจยัท่ีคุกคามสุขภาพ ตพีมิพและเผยแพรโดยสํานกังาน
วิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
10ผูเขียนไดอาศัยขอมูลจากรายงานการวิจัยของมูลนิธิธรรมรัฐเพื่อสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ซึ่งผูเขียนรวมเปนนักวิจัย/ที่ปรึกษาของ

โครงการ  โดยเฉพาะอยางย่ิงรายงานของ รศ.ดร.วรเวศม สุวรรณระดา ซึ่งทําการศึกษากองทุนเพื่อฟนฟูและแกไขปญหาการปนเปอน
ของสารเคมีในดินนํ้าและนิเวศ ผูเขียนขอขอบคุณเพื่อนนักวิจัยหลายทาน โดยเฉพาะอยางย่ิงประธานมูลนิธิ (ทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย 

เสถียรไทย) ที่ใหความไววางใจเชิญใหรวมทีมวิจัย
11สมพร เพ็งคํา บรรณาธิการ 2553 ฟาหลังพายุฝน ชีวิตคนมาบตาพุด ไปตออยางไร ศูนยประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการ
ประเมินผลกระทบดานสุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  กรุงเทพ โรงพิมพบริษัทแปลนพร้ินติ้งจํากัด 
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4
ขอเสนอการปรับปรุงกลไกและระบบสถาบัน
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R1: การนําหลักปองกันไวกอน (precautionary 

measures) หมายถึงการตัดสินใจดําเนินการอยาง

รอบคอบไมสุมเสี่ยงทํานอง “ไปแกปญหาขางหนา” 

นอกจากนี้หมายถึงการวิเคราะหศักยภาพการรองรับ

มลพิษในพื้นที่เสี่ยง (เชน มาบตาพุด พื้นท่ีภาคตะวัน

ออก พื้นที่การพัฒนาภาคใต ฯลฯ) การวิเคราะหผลก

ระทบส่ิงแวดลอม (อีไอเอ) และผลกระทบสุขภาพ 

(เอชไอเอ)  เคร่ืองมือการวิเคราะหเหลานี้จําเปนตอง 
“มองไปขางหนา” โดยคํานงึถงึโอกาสการเปล่ียนแปลง

ซึ่งสวนใหญเพิ่มข้ึน (เชน โรงงานเพ่ิมข้ึน ปริมาณ
การผลิตขยายตัว มลพิษหรือมลสารท่ีปลอยออก

จากโรงงานเพิ่มข้ึน)  สอดคลองกับขอเรียกรองของ

ประชาชนกรณีมาบตาพุด คือใหจัดทําทําเนียบขอมูล

การปลอยมลพิษสูสิง่แวดลอม (pollutant release and 
transfer register, PRTR)

R2. การเคารพสิทธิของประชาชนใหมีสวนรวม
พจิารณาและตดัสินใจ หมายถึงขอเสนอเปลีย่นแปลง

วิธีปฏิบัติเดิมของสวนราชการ ซึ่งเดิมการตัดสินใจ

กําหนดจากเบือ้งบนโดยรฐับาลและหนวยงานวางแผน 

โดยขาดความรอบคอบ ไมไดรับฟงความเห็นของ

สวนอื่นๆอยางรอบคอบ และบอยคร้ังผลักภาระความ

เสี่ยงในอนาคต ใหกับหนวยงานกํากับดูแลในพื้นที่ 

(ตัวอยางเชนการอนุมัติโครงการพัฒนา โดยยอมรับ

วา “อาจจะมีผลกระทบส่ิงแวดลอมอยูบาง—แตไม

ชัดเจนหรือไมรุนแรง หากมีปญหาก็สามารถแกไขได

โดยใชเทคนิคตางๆ”) และโดยขอสันนิษฐานชนิดเล็ง

ผลเลิศวา หนวยงานระดับพื้นที่มีขีดความสามารถท่ี
จะปองกนัปญหาหรือแกไขปญหาได โดยมิไดตระหนกั

ถึงความจริงวา ขีดความสามารถของหนวยงานระดับ
พื้นที่มีจํากัด และไดรับมอบหมายภารกิจมากเกินไป 

(responsibility overloading) 

R3: การนาํเครือ่งมือเศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม มา

เปนมาตรการเสรมิกับมาตรการกฎหมาย ตวัอยางของ

มาตรการท่ีสามารถนํามาใชไดคือ ก) ภาษสีิง่แวดลอม 

ซึ่งครอบคลุม คาธรรมเนียมน้ําเสีย อากาศเสีย ภาษี
บรรจุภัณฑ คาธรรมเนียมผลิตภัณฑ ฯลฯ ข) การให

เงินอุดหนุนสําหรับกิจการท่ีใชเทคโนโลยีสะอาด ลด

การใชพลังงาน/สารเคมี หรือการทํานวัตกรรมท่ีชวย



186
Symposium no.33 :: 

ความขัดแยงโครงการท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ลดภาระส่ิงแวดลอม เชน ปริมาณขยะ/กากอนัตราย ค) 

การมัดจําและพันธบัตรท่ีมีเงื่อนไขสิ่งแวดลอม

R4: การสรางพ้ืนที่กันชนระหวางโรงงานและ

ชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภายนอก (external-

ity) ที่เกิดจากโรงงานตอประชาชนโดยตรง เรื่องน้ี

เกี่ยวของกับการวางผังเมืองและการใชประโยชน

ที่ดิน ทั้งนี้ตองยอมรับวากลไกน้ีมีขอบกพรองหลาย

ประการ ความลาชาของการทํางาน การทํางานแบบ

รวมศูนยอํานาจ และการไดรับอิทธิพลลอบบ้ีจากกลุม

ผลประโยชน  กรณีของมาบตาพุดสะทอนขอบกพรอง

ในเร่ืองนี้อยางชัดเจน เนื่องจากการขยายเขตพ้ืนที่สี

มวง – ทําใหพื้นที่กันชนหายไปหรือลดลง  

 สิ่งท่ีจะตองดําเนินการใน 2-3 ปขางหนาจึง

เปนการ “ตามแกปญหา” กลาวคือ การสรางพื้นที่

กันชนใหมในเขตมาบตาพุด โดยวิธีเวนคืนที่ดินจาก

ประชาชน (ซึ่งไมสามารถทําได 100% เนื่องจาก

กอสรางไปแลว แตถึงกระน้ันยังมีพื้นที่การเกษตรที่

ไมมีโครงสรางถาวร—อาจจะเวนคืนไดสวนหน่ึง) เกีย่ว

กับการสรางพื้นที่กันชนเพิ่มข้ึนนี้  ดร.ธงชัย โรจนก

นันท ผูชํานาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ใหความเห็นวาพื้นที่หนองแฟบหรือตากวน-อาว

ประดู อาจจะทาํไดในลกัษณะ ก) การเวนคนืทีดิ่นเพือ่

ประกาศเปนพื้นที่กันชน ข) การสรางกําแพงสีเขียว 

(green wall) โดยนําเทคนิคสมัยใหมมาชวย เพราะ
สารพิษบางตัวจะลอยอยูไมหางจากผิวดินมากนัก การ

ทําแนวคันดินขวางและปลูกตนไมชวยลดผลกระทบ

ได อนึง่ตนไมสามารถบอกเหตุเชนสขีองใบเปล่ียนเม่ือ

กระทบกับกรมหรือมลพิษ

R5: การสรางสถาบนักึง่ตลุาการ เปนเครือ่งชวยแก

ปญหาความขัดแยงและกรณีพพิาทในระดับพืน้ที ่(อาจ

จะมีหลายชุด) เพื่อใหเปนที่รับขอรองเรียน และมีการ

ดําเนินการแกปญหาทันทวงที12 เปนการลดภาระการ

ทํางานของฝายตุลากร ตัวอยางเชน คณะกรรมการ

สี่ฝาย ทั้งนี้จะตองมีความเปนกลางและมีตัวแทนจาก

หลายภาคสวน แมวาสถาบันกึ่งตุลาการนี้จะมิไดมี

อํานาจ แตสามารถทํางานไตสวนประเด็นความขัด

แยง หาขอมูลประกอบ ระบุความรุนแรงของปญหา

และแนวทางแกไขท่ียอมรับได  ก็สามารถจะคล่ีคลาย

ขอพิพาทไดหรือเกิดการปรองดองได ทั้งนี้ควรจะเปน

ลักษณะถาวร มากกวาเฉพาะกิจ 

12ขออางองิขอความบางตอนจากหนังสอืรวมบทความ เผยแพรโดยสถาบันวจิยัรพพีฒันศกัด ประกอบ ความวา “...ขอเสนอแนะ ควรจดั

ใหมีรูปแบบการจัดการส่ิงแวดลอมโดยใหประชาชนหรือชุมชนมีสวนรวมในการดูแลส่ิงแวดลอมของตัวเอง  โดยมีระบบการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมและการดําเนนิการใดๆท่ีกอใหเกดิผลกระทบอยางรนุแรง จาํเปนตองรบัฟงประชาชนและชมุชนผูมีสวนไดสวนเสยีกอน  โดยมี
กระบวนการรับฟงอยางเปนระบบท่ีเปดโอกาสใหเขาถึงขอมูลไดอยางถกูตอง มีกระบวนการโตแยงคัดคาน และการประชุมท่ีปรึกษาหารือ
อยางเปนขัน้เปนตอน และหากมีการละเมิดกระบวนการท่ีกฎหมายกําหนด ตองใหสทิธใินการฟองรองใหดําเนนิการใหถกูกระบวนการได 

เพื่อใหเกิดความยุติธรรมในเชิงกระบวนการ (procedural justice) ...” หนา 94
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5
สรุป
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บทความน้ีเสนอการวิเคราะหความขัดแยงในสังคม

รูปแบบหน่ึง กลาวคือความขัดแยงดานสิ่งแวดลอม

เนื่องจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ เกิดกรณีพิพาท

ระหวางภาคการผลิตและภาคประชาชนจํานวนมาก 

โดยเฉพาะอยางย่ิงสิบปหลังที่มีการขยายตัวของภาค

อตุสาหกรรม แบบจําลองวิเคราะหโอกาสของความขัด

แยง พรอมกับเสนอตัวละคร 5 ฝายซ่ึงมีเปาประสงค

หรอืภารกิจแตกตางกนั เชน ภาคการผลติ-ผลติสนิคา
และไดผลกําไรตอบแทน แตวามีผลพลอยได (ความ

จริงเสีย) มลพิษและความเส่ียงอุบัติภัย ภาคครัวเรือน
ซึ่งมีทั้งฝายไดประโยชน และฝายเสียรับผลกระทบส่ิง

แวดลอมดานสุขภาพและอ่ืนๆ หนวยงานกํากับดูแล

ระดับพื้นที่ และศาลยุติธรรม  ความขัดแยงเกิดข้ึนได

เสมอถงึแมมีกฎหมาย/กตกิาท่ีชดัเจน แตเกดิจากการ
ละเมิดกฎหมายภายใตสถานการณตางๆ (บางเรื่อง

ไมถาวรหรือไมเปนขาว แตบางเร่ืองมีผลกระทบอยาง

กวางขวางและอยูในความสนใจของสาธารณชน) ภาย
ใตการทํางานของหนวยงานกํากับดูแลระดับพ้ืนที่ที่มี

ขีดความสามารถอันจํากัด  ตัวอยางของขอบกพรอง

ที่บันทึกในเอกสารน้ี ก) อคติของการกําหนดนโยบาย

มหภาคท่ีอิงผลประโยชนดานเศรษฐกิจ โดยมิไดให

ความสําคัญตอมิติสุขภาพ-สิ่งแวดลอม-หรือคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนกลุมนอยที่รับผลกระทบเทาที่ควร  

โดยผลักภาระไปขางหนา--วาหากจะมีผลกระทบส่ิง

แวดลอมก็แกไขหรือบรรเทาได สามารถใชเทคโนโลยี

ใหมๆท่ีมีประสิทธิภาพ หรือขออางวาผลกระทบไม

ชัดเจนหรือไมมีนัยสําคัญ ข) การทับซอนของผล

ประโยชนหรือความไมเปนกลางของหนวยงาน ยังผล
ใหมาตรการท่ีควรจะเกดิ--ไมเกดิข้ึน ตวัอยางทีช่ดัเจน

คือการขาดผลการศึกษาศักยภาพการรองรับมลพิษ

ของพื้นที่มาบตาพุด หรือ ผลการศึกษาท่ีระบุวาเกิน

มาตรฐาน อางวาไมนาเชื่อถือหรือตองการใหศึกษา
เพิ่มเติม ซึ่งมองไดวาเปนกลยุทธการประวิงเวลา ค) 

การปรับปรุงและขยายพ้ืนที่สีเขียวและผังเมือง จน

ทําให “พื้นที่กันชน” ระหวางโรงงานและประชาชน 

นอยลงหรือหายไป ง) การไมเปดโอกาสใหประชาชน

มีสวนรวมหรือละเลยตอขอเรยีกรองของประชาชน จน
ทําใหรวมต้ัว (มอบ) และการฟองรองตอศาล จ) การ

ขาดแคลนขอมูลสนเทศสิ่งแวดลอมและไมมีการเปด

เผยสิง่แวดลอมของโรงงานทีมี่ปญหาใหประชาชนหรอื
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สาธารณชน ฉ) การขาดองคกร/สถาบันที่ทําหนาท่ี

ลดความขัดแยงในระดับพื้นที่เสี่ยง ช) กระบวนการ

ชดเชยมีขอบกพรอง เพราะผูเสียหายมักจะฟองรอง

หนวยราชการท่ีรับผิดชอบ เมือ่ศาลตัดสินและกําหนด

ใหชดเชยแกผูเสียหาย ภาระของการชดเชยทายท่ีสุด

มาจากงบประมาณแผนดนิ (ในทายทีส่ดุเปนภาระของ

ผูเสียภาษี ซึ่งไมสอดคลองกับหลักการผูสรางมลพิษ

ตองจาย)

 ตอจากบทวิเคราะหเชิงทฤษฎี เสนอกรณี

ศึกษาความขัดแยงดานส่ิงแวดลอม เรื่องแรกเก่ียว

กับการปนเปอนของสารเคมีในดินและน้ําอันเกิดจาก

การละเมิดโดยท้ิงขยะ/กากของเสียอันตรายโดยตั้งใจ 

หรือโดยไมตั้งใจ (กรณีแมตาว อ.แมสอด จ.ตาก) ซึ่ง

เกิดผลกระทบขนาดใหญและถาวร – ตางจากกรณี

การลอบท้ิงกากของเสียซึ่งไมเปนระบบหรือเปนครั้ง

คราว   เรื่องท่ีสองเก่ียวกับมาบตาพุด จ.ระยอง (ใน

อนาคตปญหาทํานองเดียวกันนี้อาจจะเกิดข้ึนในพื้น

ที่อื่นๆท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมหนาแนน)  พรอมกับ

วิเคราะหบทเรียนความขัดแยง เนื่องจากขอเรียกรอง

ของฝายประชาชนถูกละเลย จนชาวบานตองอาศัย

กระบวนการเมืองหรือศาลยุติธรรม โดยฟองรองตอ

หนวยงานภาครัฐกรณีการละเลยไมประกาศเปนเขต

ควบคุมมลพิษ และกรณีทีศ่าลปกครองสูงสุดพพิากษา

ใหระงับโครงการกอสราง 76 โครงการในป 2552 
(อยางไรก็ตาม ในเวลาตอมาไดผอนปรนใหกอสรางตอ
ไดเปนสวนใหญ) ประสบการณเดียวกันนี้ใหบทเรียน

วาควรจะมีองคกร/สถาบันที่ทําหนาที่ลดความขัดแยง 

เชน คณะกรรมการส่ีฝาย ทั้งนี้ตองมีความเปนกลาง-
เอาจริงเอาจัง-ที่ไดรับความเช่ือถือของทุกฝาย 

 ทางออกและขอเสนอแนะสําคัญคือ มีกลไก/

สถาบันใหมเพื่อลดหรือปองกันความขัดแยง โดยอิง

หลักการปองกันไวกอน หลักการใหประชาชนมีสวน

รวม หลักการกระจายอํานาจการกํากับดูแลในระดับ
ทองถิน่/พืน้ที ่เงือ่นไขพนัธบัตรส่ิงแวดลอมและกองทุน

สิง่แวดลอมในพ้ืนที—่หากมีอบัุตภิยัเกดิข้ึนสามารถใช

เงินกองทุนในพื้นที่เพื่อชดเชยใหผูเสียหายอยางทัน

ทวงที  สําหรับโรงงาน/โครงการท่ีเปนตนเหตุหรือมี

สวนรวมตออบัุตภิยัดังกลาว ใหหกัเงนิตนหรอืดอกเบ้ีย

จากโรงงาน/สถานประกอบการจากพนัธบตัรซึง่เปรยีบ

เสมือนเงินมัดจําการประกอบกิจการ สุดทายขอเสนอ

การพัฒนาความรูและการเปดเผยขอมูลสนเทศความ

เสี่ยงสิ่งแวดลอม การวิจัยศักยภาพการรองรับมลพิษ

ในพื้นที่ การทําตามใหมาตรา 80 ของพรบ. สิ่งแวด

วอดลอม พ.ศ. 2535 ที่กําหนดใหสถานประกอบการ

รายงานขอมูลการผลิต-ของเสยี-และวิธกีารจดัการของ

เสยี ตอองคกรปกครองสวนทองถิน่ทกุเดือน (ในฐานะ

เจาพนกังานสิง่แวดลอมทองถิน่) เพือ่กระจายขอมูลตอ

ใหประชาชน โดยใหถือวาเปนสิทธิของประชาชนท่ีจะ

รับรูวาโรงงานใกลบานผลิตสินคาอะไร มีของเสียและ

จดัการของเสียอยางไร เกดิความม่ันใจวาปลอดภัยและ

ไมถูกละเมิด

 ผูเขยีนมีความเชือ่วาความขัดแยงสิง่แวดลอม

ที่ผานมา เปนบทเรียนสําหรับทุกๆฝาย วาการตัดสิน

ผลักดันโครงการขนาดใหญโดยไมรอบคอบเปนปญหา

ใหญ กอใหเกิดขอขัดแยงโดยไมจําเปน ในทางตรง

กันขามการตัดสินใจอนุมัติโครงการฯอยางรอบคอบ 

ยอมรับการมีสวนรวมของประชาชน ใชความรูและ

ขอมูลสนเทศ (รายงานอีไอเอ เอชไอเอ และวิเคราะห

ศักยภาพการรองรับมลพิษ) จะเปนการพัฒนาที่ถูก

ตองและเติบโตอยางม่ันคง ผูเขียนมีความเชื่อวา การ

เปล่ียนผานของสังคมไทยจะสอดคลองกับแบบแผน 
environmental Kuznet curve กลาวคือแบบแผน

เปล่ียนจาก “ยุคส่ิงแวดลอมเสื่อม” เปนยุค “เศรษฐกิจ
กาวหนาควบคูสิ่งแวดลอมท่ีดี” เชนเดียวกับนานา

ประเทศ ทั้งนี้จําเปนตองสรางระบบสถาบันที่ดี คือ 

กฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย ความเปนกลางของ
หนวยงานวางแผนและหนวยกํากับระดับพื้นที่ การ

เปดเผยขอมูลสุขภาพ-สิ่งแวดลอมเพื่อใหประชาชน

เชื่อม่ันและไววางใจวาปลอดภัย การใชเศรษฐศาสตร
สิง่แวดลอมเปนเคร่ืองมืออนุรักษ และการมีสถาบันก่ึง

ตุลาการเพื่อลดความปรองดองและบรรเทาความขัด

แยง
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บําเพ็ญ ไชยรักษ และ สมพร เพ็งคํา บรรณาธิการ 2552
  อนาคตระยองเสนทางสูสังคมสุขภาพ จัดพิมพเผย
 แพรโดยสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

 กรุงเทพ โรงพิมพ บ.คุณาไทย จํากัด
ทรงธรรม สุขสวาง 2550 “แนวคิดการประเมินมูลคาทาง
 เศรษฐศาสตรของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

 ปาอนุรักษเพื่อประยุกตใชในการพิสูจนคาเสีย

 หายดานส่ิงแวดลอม” โครงการผลักดันนโยบาย
 สาธารณะเพ่ือพฒันากฎหมายท่ีเกีย่วกับกระบวนการ
 ยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม หนังสือรวมบทความ
 บรรณาธิการ  ดร .สุนท รียา  เหมือนพะวงศ

 สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักด์ิ สํานักงานศาลยุติธรรม
 2550 กรุงเทพฯ
ศุภกิจ นันทะวรการ วิภวา ชื่นจิต และ นาวิน โสภาภูมิ 2551
 กา ร เ มื อ ง เ รื่ อ ง มล พิษ  จดพิ มพ โ ด ย มู ลนิ ธิ

 นโยบายสุขภาวะ นนทบรีุ สาํนกัพมิพอษุาการพมิพ
ศุมล ศรีสุขวัฒนา 2552 อนามัยสิ่งแวดลอมไทยเพื่อการ
 ควบคุมปองกันโรคและปจจัยท่ีคุกคามสุขภาพ ตี
 พิมพและเผยแพรโดยสํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา

 หลักประกันสุขภาพไทย

สมพร เพ็งคํา บรรณาธิการ 2553 ฟาหลังพายุฝน ชีวิตคน
 มาบตาพุด ไปตออยางไร ศูนยประสานงานการ

 พัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดาน

 สุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

 กรุงเทพ โรงพิมพบริษัทแปลนพร้ินติ้งจํากัด 
สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักด์ิ สํานักงานศาลยุติธรรม 2550
 โครงการผลักดันนโยบายสาธารณะเพ่ือพัฒนา
 กฎหมายท่ีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมดานสิ่ง

 แวดลอม หนังสือรวมบทความ บรรณาธิการ 
 ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ กรุงเทพฯ
สมบัติ เหสกุล 2550 “การประเมินคาเสียหายท่ีเกิดจากส่ิง
 แวดลอม” โครงการผลักดันนโยบายสาธารณะ
 เพือ่พฒันากฎหมายทีเ่กีย่วกบักระบวนการยุตธิรรม
 ดานส่ิงแวดลอม หนังสือรวมบทความ บรรณาธิการ 

 ดร.สนุทรียา เหมือนพะวงศ สถาบันวจิยัรพีพฒันศักด์ิ
 สํานักงานศาลยุติธรรม 2550 กรุงเทพฯ

เอกสารอางอิง

สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักด์ิ สํานักงานศาลยุติธรรม 2550
 “บทสรุปและขอเสนอแนะจากโครงการการผลักดัน
 นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับ

 กระบวนการยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม” โครงการ
 ผลักดันนโยบายสาธารณะเพ่ือพัฒนากฎหมายท่ี
 เก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม
 หนงัสือรวมบทความ บรรณาธิการโดย ดร.สนุทรยีา
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 A1   2545-2551 

 . . 2545 . . 2551  

 ( ) 17,284 17,782 2.9 

  22,785 34,022 49.3 

 (  . ) 17.50 41.00 134.3 

 ( ) 20,000 57,600 188 

 ( ) 15,000 45,400 202.7 

:    151 

ภาคผนวก

ทบทวนกฎหมายทีเ่กีย่วของกบัความขัดแยงส่ิงแวดลอม
 รายงานวจิยัของมลูนธิธิรรมรัฐเพือ่การพฒันาและสิง่

แวดลอมไดรวบรวมกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการปนเปอนของสาร

เคมีในสภาพสิ่งแวดลอม ขอนําสรุปยอดังนี้
 กฎหมายวาดวยการจัดการมลพิษที่ใชบังคับอยูใน

ประเทศไทยมีวิวัฒนาการตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน  เริ่ม
ตั้งแตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในสวนที่วาดวย

ละเมิด  ความเสียหายเกิดจากทรัพยอันตราย และเหตุเดือด
รอนราํคาญ ตอมาประกาศใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  

ในระยะแรกมิไดมีบทบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับการจัดการของ

เสยีหรือกากของเสียอตุสาหกรรมจากโรงงานอุตสาหกรรมแต

อยางใด  มีแตเรือ่งการจัดการมลพิษทัว่ไปในลักษณะเหตเุดอืด

รอนรําคาญหรือทรัพยอันตรายเทานั้น  ตอมาภายหลังตรา
กฎหมายวาดวยการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมโดยตรง

ขึ้นใชบังคับเปนกฎหมายเฉพาะ และมีกฎหมายฉบับอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวของ ไดแก  กฎหมายวาดวยการผังเมือง  กฎหมาย
วาดวยการโรงงาน  กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  กฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร  และกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรม
  

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมีบทบัญญตัเิกีย่ว

กับความรับผิดทางแพงฐานละเมดิ ซึง่ใชบังคบักับผูทีก่อใหเกดิ
ความเสียหายหรือความเดือดรอนรําคาญกับผูอื่นโดยการก

ระทําตางๆ  กลาวคือ  บุคคลน้ันมีสิทธิฟองเรียกคาสินไหม

ทดแทนจากเจาของหรือผูครอบครองกากของเสียอตุสาหกรรม

นั้นไดในฐานที่เปนความเสียหายอันเกิดจากความจงใจหรือ

ประมาทเลินเลอของบุคคลดังกลาว หรือในฐานที่ตนเองไดรับ
ความเสียหายจากกากของเสียอุตสาหกรรมอันถือเปนทรัพย

อันตรายไมวาจะเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเลอของ

เจาของหรือผูครอบครองกากของเสียอุตสาหกรรมหรือไม

ก็ตาม  (มาตรา  420 และ 437)

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535
 ความเดือดรอนเสียหายจาก “เหตุรําคาญ” อยูใน
มาตรา 25 เนื่องจากกล่ิน แสง รังสี เสียง ความรอน  สิ่งมีพิษ  

ความส่ันสะเทือน  ฝุน  ละออง  เขมา  เถา  หรือกรณีอื่นใด 
จนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  ไมวาจะ

เกดิข้ึนในทีห่รอืทางสาธารณะหรอืในโรงงานอตุสาหกรรม เจา
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พนักงานทองถิ่นมีอํานาจตามความในมาตรา  26  ถึงมาตรา  
28  สัง่เปนหนงัสือใหผูกอเหตุรําคาญทาํการระงับหรือปองกัน
เหตุดังกลาวภายในเวลาอันสมควร แตถาหากเหตุรําคาญที่

เกิดข้ึนนั้นอาจเปนอันตรายรายแรงตอสุขภาพ  เจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจตามมาตรา  27  เขาจัดการตามความจําเปน
เพื่อระงับหรือปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญไดทันที  

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย  พ.ศ.2456 
(แกไขในป พ.ศ. 2535)
 พระราชบญัญตัฉิบบันีมุ้งคุมครองและรักษาแหลงนํา้

ทีใ่ชในการเดินเรอืสญัจรของ มีบทบัญญัตเิกีย่วกับการขจัดมล
พิษทางนํ้า  คือ  มาตรา  119  เปนบทบัญญัติกําหนดหามมิ
ใหผูใดเท  ทิ้ง  หรือทําดวยประการใดๆใหหิน  กรวด  ทราย  
ดิน  โคลน  อบัเฉา  สิง่ของ  หรือส่ิงปฏิกูลใดๆ  ยกเวนนํา้มัน
และเคมีภัณฑลงในแมนํ้า  ลําคลอง  บึง  อางเก็บน้ํา  หรือ
ทะเลสาบ  อันเปนทางสัญจรของประชาชน  หรือที่ประชาชน
ใชประโยชนรวมกัน  หรือทะเลภายในนานนํ้าไทย  อันจะเปน
เหตใุหเกดิการต้ืนเขนิ  ตกตะกอน  หรอืสกปรก  เวนแตจะได
รับอนญุาตจากกรมเจาทา  ผูใดฝาฝนตองระวางโทษอาญาและ
ชดใชเงินคาใชจายท่ีตองเสียไปในการขจัดส่ิงเหลานั้นดวย 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522
 พระราชบัญญัติฉบับน้ีตราข้ึนในป  พ.ศ.2522  เพื่อ
ใชบังคับแทนพระราชบัญญตัคิวบคุมการกอสรางอาคาร  พ.ศ.
2479  บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการขจัดมลพิษและกากของเสีย
อันตรายดังตอไปน้ี

 มาตรา  32  เปนบทบัญญัติกําหนดชนิดอาคาร

ประเภทควบคุมการใช  ไดแก  
 - อาคารสําหรับใชเปนคลังสินคา โรงมหรสพ  
โรงแรม  อาคารชุด  หรือสถานพยาบาล
 -  อาคารสําหรับใช เพื่อกิจการพาณิชยกรรม 

อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข  หรือกิจการอ่ืน  
ทั้งนี้ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

 
 โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ  ที่มีกําลังเครื่องจักร
ในการผลิตใชกําลังตั้งแต 5  แรงมาข้ึนไปหรือเทียบเทา ถือ
เปนอาคารประเภทควบคุมการใช พระราชบัญญัติฉบับนี้มี

เจตนารมณในการใชบังคับเพื่อควบคุมอาคารตางๆ มิใหสง
ผลกระทบตอคณุภาพสิง่แวดลอม และภยันตรายตอบคุคลอืน่
ทั่วไปเทาน้ัน 

พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
พ.ศ.2522
 จากการศึกษาพบวาพระราชบัญญัติฉบับนี้หาไดมี

บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมหรือ

วัตถุอันตรายโดยตรง  คงมีแตเพียงบทบัญญัติมาตรา 10 ที่
เพิง่จะแกไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญตักิารนคิมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2539 หลังจากพระราช
บัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใชมาเปนเวลา 17 ปแลวที่กําหนด
ใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยมีอํานาจควบคุม

การดําเนินงานของผูประกอบการอุตสาหกรรม  ผูประกอบ
การคาเพื่อสงออก ผูประกอบกิจการอ่ืนที่เปนประโยชน หรือ
เกีย่วเนือ่งกบัการประกอบอุตสาหกรรม หรอืการประกอบการ
คาเพื่อสงออก และผูใชที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ใหเปนไป
ตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย รวมท้ังการดําเนนิงานท่ี
เกี่ยวกับการสาธารณสุข  หรือที่กระทบกระเทือนตอคุณภาพ

สิ่งแวดลอมอันเปนการกําหนดใหการนิคมอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทยอาศัยอํานาจควบคุมผูประกอบอุตสาหกรรมตาม

กฎหมายฉบับอ่ืนที่เกี่ยวดวยการน้ัน

 กฎกระทรวง  ฉบับท่ี  2  (พ.ศ.2539)  กําหนดใหผู
ที่ประสงคจะจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมจัดทําโครงการเสนอตอ

คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  ซึ่ง
รวมถึงรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ  (EIA)  และขีดความสามารถในการรองรับจาก
โครงการของสภาพแวดลอมบริเวณนั้นมลพิษ  นอกจากน้ี 
ความในขอ  7  ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกันยังกําหนดให

นิคมอุตสาหกรรมแตละประเภทตองมีระบบบําบัดน้ําเสียและ

ระบบจัดการกากอุตสาหกรรม  มูลฝอย  และส่ิงปฏิกูล  แตกฎ

กระทรวงฉบับน้ีก็มิไดกําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธี
การในการบําบัดน้ําเสียและกากอุตสาหกรรมดังกลาว  จึงยัง

ตองบงัคบัตามกฎหมายฉบับอืน่ทีเ่กีย่วของเชนเดมิ  อาจกลาว
ไดวาพระราชบัญญตัฉิบบันีไ้มมีบทบัญญตัเิกีย่วกับการจัดการ

กากของเสียอตุสาหกรรมโดยตรง  คงตองเปนไปตามกฎหมาย
ฉบับอ่ืนทีใ่ชบังคับวาดวยการน้ัน  คือ พระราชบัญญตัโิรงงาน  
พ.ศ.2535  และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.2535
  
พระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.2535

 เพื่อประโยชนในการควบคุมการประกอบกิจการ

โรงงาน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอํานาจตาม
ความในมาตรา  8  ออกกฎกระทรวงเพ่ือใหโรงงานจําพวกใด
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จําพวกหนึ่ง  หรือทุกจําพวกปฏิบัติตามในเร่ืองตางๆ  ไดแก  
 • กําหนดหลักเกณฑทีต่องปฏิบัต ิ กรรมวิธกีารผลติ
และการจัดใหมีอุปกรณหรือเคร่ืองมืออื่นใดเพ่ือปองกัน หรือ
ระงับ หรอืบรรเทาอนัตราย ความเสยีหาย หรอืความเดือดรอน
ทีอ่าจเกดิแกบุคคล หรือทรัพยสนิทีอ่ยูในโรงงาน หรือท่ีอยูใกล
เคียงกับโรงงาน

 • การกําหนดมาตรฐานและวิธกีารควบคุมการปลอย
ของเสียมลพิษหรอืสิง่ใดๆ  ทีมี่ผลกระทบตอสิง่แวดลอมซ่ึงเกิด
ขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน

 • กําหนดการอ่ืนใดเพ่ือคุมครองความปลอดภัยใน
การดําเนินงาน เพื่อปองกัน หรือระงับ หรือบรรเทาอันตราย 
หรือความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.2535
 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 มาตรา 20 
(1) ใหอํานาจรัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยความเห็นของคณะ

กรรมการวัตถุอันตราย  ประกาศกําหนดวิธีการกําจัดและ
การทําลายวัตถุอันตราย  ปจจุบันรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรมไดออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  
ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย  พ.ศ.2547  
ดูในภาคผนวก ข. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการควบคุม

ของเสียอันตราย (ที่อยูในความรับผิดชอบของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม)  กับผูกอกําเนิดของเสียอันตราย  การขนสง
ของเสียอันตราย  และการเก็บรวบรวม  บําบัดและกําจัดของ
เสียอันตราย 
 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ  พ.ศ.2535
 มีลักษณะเปนกฎหมายแมบทวาดวย การคุมครอง

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศ  เพื่อประกัน
มาตรฐานข้ันตํ่าในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  และเปน
บทบัญญตัเิพือ่อดุชองวางทางกฎหมาย  กรณีไมมีบทบัญญตัิ

แหงกฎหมายใดหรือหนวยงานใดรับผิดชอบกับเร่ืองบางเร่ืองท่ี

มีความสําคัญกับการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมเปนการเฉพาะ  
กฎหมายฉบับน้ีมิใชกฎเฉพาะที่จะนํามาใชบังคับโดยตรงกับ

เรื่องกากของเสียอุตสาหกรรม  หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งได
วา  เปนกฎหมายท่ีมีลักษณะเปนการอุดชองวางในกรณีที่

ไมมีกฎหมายฉบับใดกําหนดเก่ียวกับการจัดการกากของเสีย

อุตสาหกรรมน้ันไวโดยเฉพาะ

  

การจัดการของเสียอันตราย
 พระราชบัญญัติฉบับน้ีมิไดกําหนดรายละเอียดเก่ียว

กับวิธีการในการควบคุมและจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม

โดยตรง  หากแตมีบทบัญญัติในลักษณะเปนการอุดชองวาง

ของกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม 
กลาวคือ มาตรา 79 ใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ออกกฎกระทรวงเพ่ือ
กําหนดชนิดและประเภทของเสียอันตรายท่ียงัไมมีกฎหมายใด

บัญญตัไิวโดยเฉพาะใหอยูในความควบคุมตามพระราชบัญญตัิ

นี้ได  

การทาํรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม  (EIA) 
 มาตรา 46 กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ  มีอํานาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษากําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ

กิจการของสวนราชการ  รัฐวสิาหกิจ  หรือเอกชนทีจ่ดัทํา  EIA  
ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําและเสนอ  EIA  
ดวย  
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1. คณะกรรมการอํานวยการ

1.1  รศ.ดร.ปทมาวดี ซูซูกิ      ประธานกรรมการ

1.2  รศ.ดร.ชยันต ตันติวัสดาการ     รองประธานกรรมการ 

1.3  อ.ดร.กิริยา  กุลกลการ    กรรมการ

1.4  อ.ดร.ประชา คุณธรรมดี     กรรมการ

1.5  อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ     กรรมการ

1.6  อ.ดร.ดมิศา มุกดมณี   กรรมการ

1.7  นายสมชัย  โชติมาโนช     กรรมการ

1.8 นางกนกวรรณ เจริญผาสุข     กรรมการ

1.9  นางดาราวรรณ รักษสันติกุล     กรรมการ

1.10  นางสุนทรี  ยิ้มสําราญ     กรรมการ

1.11  นางเบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง    กรรมการและเลขานุการ

1.12  นางภัชรินทร ตะวัน        กรรมการและผูชวยเลขานุการ

1.13  นางสาววิภวานี อุทยาน    กรรมการและผูชวยเลขานุการ

2. คณะอนุกรรมการฝายกํากับเวที(พิธีกร)

2.1  อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ   ประธานอนุกรรมการ

2.2  อ.ปยะวงศ  ปญจะเทวคุปต   กรรมการ

2.3  อ.อลงกรณ  ธนศรีธัญญากุล   กรรมการ

2.4  อ.รุงนภา  โอภาสปญญาสาร  กรรมการ 
2.5  นายอารมณ เอี่ยมประเสริฐ   กรรมการ

2.6  นายภูริภัทร คัคโนภาส   กรรมการ 

2.7  นายเถกิงศักด์ิ ไชยา    กรรมการ 
2.8  นางสาวอโนชา นาคอังค   กรรมการ

2.9  นางสาวอมรรัตน มากเหล่ียม   กรรมการ

2.10  นางเบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง   กรรมการและเลขานุการ

2.11  นางสาววิภวานี อุทยาน    กรรมการและผูชวยเลขานุการ



3. คณะอนุกรรมการฝายจัดพิมพเอกสาร

3.1  อ.ดร.ประชา คุณธรรมดี   ประธานอนุกรรมการ 

3.2  รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ   กรรมการ

3.3  นางดาราวรรณ รักษสันติกุล   กรรมการและเลขานุการ

4. คณะอนุกรรมการฝายลงทะเบียน และแจกเอกสาร

4.1  นางกนกวรรณ เจริญผาสุข   ประธานอนุกรรมการ

4.2  นางสาวถมรัตน อังคทาภิมณฑ   กรรมการ

4.3  นางฉัตรฑริกา วรรณประสพ   กรรมการ

4.4  นางสาววรรณะ เวชพราหมณ   กรรมการ

4.5  นางวันเพ็ญ เนตรรุง    กรรมการ

4.6  นางสุกัญญา  นทีรัยไทวะ   กรรมการ

4.7  นางสาวศรีวรรณ ศรีสวัสด์ิ   กรรมการ

4.8  นางพรรณพิไล ดิษฐคําเริง   กรรมการ 

4.9  นางดวงใจ  มานอย    กรรมการ

4.10  นางนฤมล   บุญมา    กรรมการ

4.11  นางสาวณัฐกานต  เกิดบํารุง   กรรมการ

4.12  นางภัชรินทร ตะวัน    กรรมการและเลขานุการ

5. คณะอนุกรรมการฝายสถานที่ และฝายจัดเลี้ยง

5.1  นางสุนทรี  ยิ้มสําราญ   ประธานอนุกรรมการ

5.2  นายบุญเลิศ เถาแตง    กรรมการ 

5.3  นายปกรณ  จรัสพนาวสาน   กรรมการ 
5.4  นางสาวชมภู ธงชัย    กรรมการ 
5.5  นายทองดี  สมสุข    กรรมการ 
5.6  นายพิชัย  แปนขํา    กรรมการ 

5.7  นายผล  ทิมประเสริฐ   กรรมการ  

5.8  นายชัยยุทธ ศรีสุหู    กรรมการ 
5.9  นายสํารวย  เถาแตง    กรรมการ              

5.10  นายสมบูรณ มาตะโก    กรรมการ    

5.11  นายลือศักด์ิ รักษาวงษ   กรรมการ   

5.12  นายกําพล อมรวุฒิพิพัฒน   กรรมการ   

5.13  นายเสริมศักด์ิ กรุดเงิน    กรรมการ   



5.14  นายศรชัย กรรมสิทธิ์   กรรมการ   

5.15  นางอัมพร พึ่งจันทร   กรรมการ  

5.16  นางประกอบกิจ บุญสิทธิ   กรรมการ 

5.17  นางเฉลิมศรี ถุงเงินโต   กรรมการ  

5.18  นางอาภรณ ศาสตรสุภาพ   กรรมการและเลขานุการ

6. คณะอนุกรรมการฝายตอนรับ

6.1  อ.ดร.ดมิศา มุกดมณี   ประธานอนุกรรมการ 

6.2  ผูแทนอาจารย     กรรมการ

6.3  คณาจารยทุกทาน     กรรมการ

6.4  นางพยอม  ครุสาตะ   กรรมการ

6.5  นายสมชัย  โชติมาโนช   กรรมการและเลขานุการ

7. คณะอนุกรรมการฝายแถลงขาว

7.1  รศ.ดร.ศุภวัจน รุงสุริยะวิบูลย   ประธานอนุกรรมการ 

7.2  อ.ดร.พีระ  เจริญพร   กรรมการ

7.3  อ.ดร.วรรณวิภางค มานะโชติพงษ   กรรมการ



คณะบรรณาธิการ

ประชา  คุณธรรมดี

นิรมล  สุธรรมกิจ

ดาราวรรณ  รักษสันติกุล

ออกแแบบปกและรูปเลม

นุสรา  ประกายพิสุทธิ์

โรงพิมพ
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