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คํานํา 
 

ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่มาบตาพุด ไม่ใช่ปญัหาของคนมาบตา
พุดเท่านั้น แตเ่ป็นปัญหาของสงัคมไทยโดยรวม ประเทศไทยมีนักวิชาการ
หลากหลายสาขา แต่ยังมีปัญหาช่องว่างระหว่างนักวิชาการกับประชาชน 
‘มาบตาพุด’ ไดส้ะท้อนให้เห็นประการหนึ่งว่าชาวบ้านขาดความรู้ที่จะรับมือ
กับส่ิงทีก่ําลังเกดิขึ้น ชุมชนไม่สามารถเข้าถงึ-เข้าใจข้อมูลข่าวสารอย่างทัน
การณ์ ชอ่งว่างของข้อมูลและความรู้ระหว่างภาคส่วนต่างๆ เป็นปัญหาที่จดุ
ประกายให้เกิดเครือข่ายวิชาการเพื่อมาบตาพุดขึ้น โดยสถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทยไดร้ับความร่วมมือจากนักวชิาการของหน่วยงานต่างๆ ทัง้จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี  สถาบันพระปกเกล้า  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
สํานักงานศาลปกครอง  กรมโยธาธิการและผังเมือง  สํานักงานสาธารณสุข
จังหวดัระยอง และสื่อมวลชน ในการจัดตัง้เครอืข่ายวิชาการเพื่อมาบตาพุด 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรูใ้ห้กับประชาชนในพื้นที่มาบตาพุด  
และลดช่องว่างด้านข้อมูลข่าวสารระหว่างคนในภาคส่วนต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อ
สร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งในสงัคม  
 

เครือข่ายวิชาการเพื่อมาบตาพดุ จึงไดจ้ัด ‘เวทวีิชาการเพื่อมาบตา
พุด’ ขึ้นโดยเชญิ ผู้ทรงคุณวุฒแิละนักวิชาการจากสถาบัน องค์กรต่างๆ 
รวมทัง้จากหน่วยงานทีร่ับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวข้อง มานําเสนอข้อมูลล่าสุด
และประเด็นหรอืข้อเสนอแนะให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่มาบตา
พุดและพื้นที่ใกล้เคียงได้ทราบ และได้มีโอกาสซักถาม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 



 
เวทีวิชาการเพื่อมาบตาพุด  
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นอกจากการจัดทํา ‘เวทีวิชาการเพื่อมาบตาพุด’ แล้ว ยังได้จดัทํา
หนังสือบันทกึขอ้มูลและความรู้ที่นําเสนอในเวทีดังกล่าว เพือ่เผยแพร่ใหถ้ึง
ประชาชนได้กวา้งขวางยิง่ขึ้น โดยหนังสือเล่มนี้เป็นการบันทึกเวทีวิชาการ
เพื่อมาบตาพดุ ครั้งที่ 1 เรื่องสถานการณ์มาบตาพุด: มลพิษ สุขภาพ และผัง
เมือง โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กมุภาพันธ์ 2554 ที่โรงแรมสตาร ์อาํเภอเมือง 
จังหวดัระยอง  

  
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ขอขอบคุณภาคีนักวิชาการจากหน่วยงาน

ต่างๆ และคณะทํางานทุกท่านที่ช่วยทําใหเ้วทวีิชาการเพื่อมาบตาพุด ครัง้ที1่ 
บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถเสรมิสร้างความรูใ้ห้กับประชาชนในพื้นที่มาบตา
พุด ขอขอบคุณสํานักงานเลขาธิการส่ิงแวดล้อมแห่งสวีเดน ประจําภูมิภาค
เอเชีย (Swedish Environmental Secretariat for Asia หรอื SENSA) ที่
สนับสนุนการจดัเวทวีิชาการเพือ่มาบตาพุด และการจัดพิมพ์เอกสารชุดนี้ 
และขอขอบคุณทุกท่าน ทกุองคก์ร ที่ได้มีส่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่มาบตาพุดต่อไป  
 
 
 

ดร. สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง 
ผู้อํานวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  

และผู้ประสานงานเครือข่ายนักวิชาการเพื่อมาบตาพุด  



 
เครือข่ายวิชาการเพื่อมาบตาพุดร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

 
 

 5

สารบัญ 
 
 

คํานํา 3
  
กําหนดการเวทวีิชาการเพือ่มาบตาพุด ครั้งที ่1: สถานการณ์
มาบตาพุด มลพิษ สุขภาพ และผังเมอืง 

7

  
1) การดําเนินงานของคณะอนกุรรมการการติดตามรายงาน
ผลการแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง 
จังหวัดระยอง 
โดย รศ. ดร. สทุิน อยู่สุข 

อนุกรรมการการติดตามรายงานผลการแก้ไขปญัหาใน 
พื้นที่มาบตาพดุและบริเวณใกล้เคียง จงัหวัดระยอง 

9

  
2) สถานการณแ์ละการจัดการปัญหามลพิษ 
โดย ดร. พัชราวดี สุวรรณธาดา     

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพเิศษ  
สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  กรมควบคุมมลพิษ 

21

 
3) สถานการณ์และการจัดการปัญหาสุขภาพ 
การบริหารจัดการการดูแลสขุภาพของประชาชน 
ในเขตควบคุมมลพิษ จงัหวัดระยอง 
โดย น.พ. สุรทนิ มาลีหวล             

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมาบตาพุด  
สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดระยอง 

33
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4) โครงการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชน 
ในเขตควบคุมมลพิษ จงัหวัดระยอง  
ปีงบประมาณ 2553 -2554 
โดย นางจันทรท์ิพย์ อินทวงศ ์             

พยาบาลอาชีวอนามัย กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม  
โรงพยาบาลระยอง 

40

 
5) แนวทางการพัฒนากลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตา
พุด (มาบตาพดุคอมเพล็กซ์) ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
โดย ดร. วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม           

รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

49

 
6) สถานการณ์ผังเมืองรวมมาบตาพุดและพืน้ที่กันชน 
โดย นายปรีชา รณรงค ์

อนุกรรมการศึกษาแนวทางการใช้การผังเมืองเพื่อแก้ไข
ปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพดุและพื้นที่ใกล้เคยีง จงัหวัด
ระยอง และที่ปรึกษาด้านการผงัเมือง กรมโยธาธิการและ
การผังเมือง 
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กําหนดการเวทีวิชาการเพื่อมาบตาพุด คร้ังที่ 1/2554  
“สถานการณ์มาบตาพุด: มลพิษ สุขภาพ และผังเมือง” 

จัดโดย  เครือข่ายนกัวิชาการเพ่ือมาบตาพุด  ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
สนับสนุนโดย สํานักงานเลขาธิการส่ิงแวดล้อมแห่งสวีเดนประจําภูมิภาคเอเชีย   

(Swedish Environmental Secretariat for Asia หรือ SENSA) 
วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09:00 – 16:30 น.  

ณ ห้องสร้อยสุวรรณ ชั้น 2  โรงแรมสตาร์  อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 

09:00 - 09:30 ลงทะเบียน  และรับประทานอาหารว่าง  
  

09:30 - 09:40  นําเสนอวัตถุประสงค์ของเครอืข่ายนกัวิชาการเพื่อมาบตาพุด และการจัดเวที   
 โดย ดร. สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง ผู้อํานวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  

และผู้ประสานงานเครือข่ายนักวิชาการเพื่อมาบตาพุด 

09:40 – 11:40  
 

หัวข้อ 1.  “สถานการณ์มลพิษ สุขภาพ ผังเมือง และการดําเนินของรัฐในพื้นที่มาบตาพุด 
และบริเวณใกล้เคยีงในจังหวัดระยอง” 

  

 1) การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการการติดตามรายงานผลการแก้ไขปัญหาในพื้นที่  
มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง 

 โดย รศ. ดร. สุทิน อยู่สุข อนุกรรมการการติดตามรายงานผลการแก้ไขปัญหา 
ในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง 

  

 2) แนวทางการพัฒนากลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด (มาบตาพุดคอมเพล็กซ์)  
ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 โดย ดร. วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
  

 3) สถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษ 
 โดย ดร. พัชราวดี สุวรรณธาดา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ  

สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  กรมควบคุมมลพิษ 
  

 4) สถานการณ์และการจัดการปัญหาสุขภาพ 
 โดย น.พ. สุรทิน มาลีหวล ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมาบตาพุด  

สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 
       นางจันทร์ทิพย์ อินทวงศ์ 

 
พยาบาลอาชีวอนามัยกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง 

 ดําเนินรายการโดย:   
 ดร. กรรณิกา  สุทธิประสิทธ์ิ พนักงานคดีปกครองชํานาญการ  

สํานักวิจัยและวิชาการ  สํานักงานศาลปกครอง 
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11:40 – 12:30 ถาม-ตอบ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
 ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นโดย:     
 รศ. ชัยยุทธ  สุขศรี 

 
หัวหน้าภาควิศวกรรมแหล่งน้ํา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  

12:30 –13:30 รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
  

13:30 – 13:50 หัวข้อที่ 1 “สถานการณ์มลพิษ สุขภาพ ผังเมือง และการดําเนินของรัฐในพื้นที่มาบตาพุด 
และบริเวณใกล้เคยีงในจังหวัดระยอง”  (ต่อ) 

  

 5) สถานการณ์ผังเมืองรวมมาบตาพุดและพ้ืนที่กันชน 
 นายปรีชา รณรงค์ อนุกรรมการศึกษาแนวทางการใช้การผังเมืองเพื่อแก้ไข 

ปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดระยอง  
และที่ปรึกษาด้านการผังเมือง กรมโยธาธิการและการผังเมือง 

  

13.50-14.20 ถาม-ตอบ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
 ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นโดย:     

 อ. ชูวิทย์  สุจฉายา   อาจารย์สถาบันอาศรมศิลป์และอนุกรรมการศึกษาแนวทาง 
การใช้ผังเมืองฯ (อดีตอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

  

14.20 – 15:40 หัวข้อ 2.   ข้อเสนอแนะเพื่อการดําเนนิต่อไป 
  

 นําอภิปรายโดย:  
 รศ.นพ. พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช  

 
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 นายสุทธิ อัชฌาศัย ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก  
  

 ดําเนินรายการโดย:    
 ดร. สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง    ผู้อํานวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  

และผู้ประสานงานเครือข่ายนักวิชาการเพื่อมาบตาพุด  
  

15:40 – 16:10 ถาม-ตอบ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
  

16:10 – 16:30 สรุปโดย   ศ. สุริชัย หวันแก้ว   ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ:     ภาคบ่าย- รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม 
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การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการการติดตามรายงานผลการ
แกไขปญหาในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกลเคียง จังหวัดระยอง 

 
 
 โดย  รศ. ดร. สุทิน อยู่สขุ 
 อนุกรรมการการติดตามรายงานผลการแก้ไข  
 ปัญหาในพื้นทีม่าบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง  
 จังหวดัระยอง  
 

การดําเนินงานของรัฐบาลที่ผา่นมา (รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ได้มี
การดําเนินการดังนี ้
 
1. การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ
จังหวัดระยอง ปี 2553-2556 ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(กก.วล.) ครัง้ที่ 1/2553 เมือ่วันที่ 22 ม.ค. 2553 ดังนี ้

• มอบหมายให้จังหวัดระยองดําเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการ
เพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ฉบับแรกที่ส่งเข้า
มาถึง 523 โครงการ โดยให้นําโครงการที่สอดคล้องในการแกไ้ขปัญหาด้าน
มลพิษ 95 โครงการ วงเงิน 4,967.53 ล้านบาท ไปศึกษาวิเคราะห์ และ
เพิ่มเติมเอกสาร 

• ให้ความเห็นชอบในหลักการ 16 โครงการ โดยให้หน่วยงาน
รับผิดชอบจัดทาํรายละเอียด แล้วขอสนับสนุนงบประมาณประจําปี 2554 
ซ่ึงโครงการที่ 16 เห็นชอบใหใ้ช้งบประมาณของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.) 
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• ให้จงัหวัดระยองทบทวนแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ
ในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง พ.ศ. 2553-2556 โดยนําแผนปฏิบัติการ
เพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง พ.ศ. 2552-2554 
มาพิจารณาประกอบ และควรพิจารณาในภาพรวมทั้งระบบ และส่งให้ 
กก.วล. ภายใน 1 เดือน 

• ได้รับความเห็นชอบจาก กก.วล. เมื่อ 8 ก.ค. 2553 
ประกอบดว้ย 7 แผนงาน 71 โครงการในวงเงนิงบประมาณ 2,182.85     
ล้านบาท ได้แก ่                                                            

1.  แผนงานบําบัดและฟื้นฟ ู                                                
2.  แผนงานเฝ้าระวังและป้องกนั                                               
3.  แผนงานสรา้งจิตสํานึกและความตระหนัก                             
4. แผนงานศึกษาวิจัยเชิงปฏิบตัิการ                                       
5.  แผนงานบงัคับใช้กฎหมาย                                                   
6.  แผนงานรองรับเหตุฉุกเฉินและเตือนภัยสารมลพิษ                      
7.  แผนงานตดิตามการประเมนิผลการดําเนินงาน 

• แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ
จังหวดัระยองนี ้เป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง ภาครฐั ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน 

• ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีการจดัทําแผน
ปรับลดมลพิษของโรงงาน 138 แห่ง ภายใตง้บประมาณของเอกชน จํานวน 
28,619.33 ล้านบาท   
 
2. จัดต้ังคณะกรรมการในการประสาน กํากับดูแล และติดตามผลการ
ดําเนินงานแก้ไขปัญหา 3 ชุด ดังนี้  
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2.1 คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการแก้ไขปญัหามลพิษในเขต
ควบคุมมลพิษจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคยีง (แตง่ตั้งตามมติกก.วล. เมื่อ
วันที่ 15 มิ.ย. 2553) โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดล้อม เปน็ประธาน และคณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่กํากับดูแล 
ผลักดัน และติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพือ่ลดและขจัด
มลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง รวมถึงการดําเนินงานอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุม ป้องกนั ลด และขจัดมลพิษ ในพื้นทีจ่ังหวดัระยอง 

 
การดําเนินการของคณะอนกุรรมการกํากับดูแลการแก้ไขปัญหา

มลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง มกีารประชุม 2 
ครั้งคือ ครัง้ที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2553  และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 
2554 สรุปดังนี ้

• โครงการได้รับงบประมาณปี 2553: จํานวน 13 โครงการยอ่ย 
วงเงิน 335.56 ล้านบาท  ปี 2554: จํานวน 28 โครงการย่อย วงเงิน 170.78 
ล้านบาท 

• โครงการที่ไม่ไดร้ับงบประมาณในปี 2554 และยังเห็นว่าเป็น
โครงการสําคัญและมีความเร่งด่วน ใหต้ั้งงบประมาณในปี 2555 โดยปรับ
รายละเอียดให้เหมาะสม และปรับงบประมาณให้ชัดเจน สําหรบักรณทีี่เป็น
โครงการที่ไม่เรง่ด่วน อาจพิจารณาเสนอขอตัง้งบประมาณในปี 2556 ตอ่ไป 
ตามลําดับ 

• การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ 
คณะกรรมการรว่มภาครัฐและเอกชนเพือ่แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)  
ได้ประสานกับผู้ประกอบการ (ทั้งในและนอกนิคม) จัดทํารายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม ในการปรับลดมลพิษจากสถานประกอบการ เพื่อนํามา
ผนวกไว้ในแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคมุมลพิษจังหวัด
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ระยอง พ.ศ. 2553-2556 โดยมีโรงงานที่ได้จดัส่งแผนปรับลดมลพิษทัง้สิ้น 
102 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 73.91) แยกเป็นโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม   
มาบตาพุด 96 แห่ง และนอกนคิมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 6 แห่ง 

• กรมควบคุมมลพิษได้แจง้ใหห้นว่ยงานที่เกีย่วขอ้งและโรงงาน
อุตสาหกรรมจดัทําแนวทางการควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่าย (volatile 
organic compounds: VOCs) และจัดทําการติดตามตรวจสอบการระบาย
อากาศเสียจากแหล่งกําเนิด (Emission Inventory) เฉพาะสาร
กลุ่มเป้าหมายเพื่อผนวกไวใ้นแผนปรับลดมลพิษของผู้ประกอบการตอ่ไป 

• เห็นชอบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ
ในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง พ.ศ.2553-2556 ที่จะเสนอขอ
งบประมาณ ประจําปี 2555 จํานวน 23 โครงการ วงเงินงบประมาณ 
337.30 ล้านบาท 
 
 2.2 คณะอนุกรรมการพหุภาคแีก้ไขปัญหามลพิษและพฒันา
คุณภาพชีวิตในพื้นที่จงัหวัดระยองใกล้เคยีง (แต่งตัง้ตามมติ กก.วล. เมือ่ 
วันที่ 15 มิ.ย. 2553) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน และมี
หน้าที่ประสานความร่วมมือในการประเมินผล และตรวจสอบการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ เพื่อลดและขจัดมลพิษฯ และกํากับดูแลการดําเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม ในพืน้ที่เขตควบคุมมลพิษ  
 

2.3 คณะอนุกรรมการติดตามรายงานผลการแก้ไขปัญหาในพื้นที่
มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงของจงัหวัดระยอง (แต่งตัง้ตามมติของ
คณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมติ
คณะรัฐมนตรี (ปคค.) เมื่อวันที ่10 ก.ย. 2553) มีเลขาธิการนายกรฐัมนตรี 
เป็นประธาน คณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่พิจารณาจัดทาํแผนปฏิบัติการเพื่อ
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ลดและขจัดมลพิษในเขตควบคมุมลพิษจังหวัดระยอง ให้สอดคล้องกับ
ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการศึกษาและเติมเต็มทางเทคนิคเพื่อลดและขจัด
มลพิษในมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียงภายใตก้รรมการ 4 ฝ่าย ประสานและ
ติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานเกีย่วกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่   
มาบตาพุด รวมทั้งพจิารณาเสนอความเห็นและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
อุปสรรคเกี่ยวกบัการดําเนินงานแก้ไขปัญหาดงักล่าว ตอ่คณะกรรมการ
ประสานงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) และ 
นายกรฐัมนตร ี
 
 คณะอนุกรรมการติดตามรายงานผลการแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตา
พุดและบริเวณใกล้เคียงของจังหวัดระยองนี้ เป็นกลไกทีเ่รง่รดัติดตามการ
ดําเนินงาน โดยเฉพาะโครงการเร่งด่วนทีเ่คยไดร้ับงบประมาณไปแล้ว ทั้ง
โครงการที่มุง่พฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน และโครงการช่วยป้องกันและลด
ปัญหาผลกระทบด้านมลพิษ 
 
 สรุปผลการดําเนินงานของอนกุรรมการติดตามรายงานผลการแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่มาบตาพุดฯ (10 ก.ย. 2553 - 27 ม.ค. 2554) ซึ่งมีการประชุม 
6 ครั้ง และปฏิบัติงานในพื้นที่ 5 ครั้ง ดังนี ้

• ติดตาม/ เรง่รัดการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่
มาบตาพุดฯ ตามโครงการที่ ครม. เห็นชอบ เมือ่ 1 ธ.ค. 2552 และ 10 ส.ค. 
2553 จํานวน 8 โครงการ วงเงิน 908.0315 ล้านบาท 

 
รายชื่อและงบประมาณโครงการ 
 

 1) โครงการขนถ่ายขยะมูลฝอยออกจากบ่อฝงักลบขยะเทศบาล
เมืองมาบตาพุด (เทศบาลเมืองมาบตาพุด 270 ล้านบาท)    
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  - อยู่ระหว่างการทบทวน 

 2) โครงการขยายเขตจําหน่ายน้ําประปา พื้นที่ อ. เมืองระยอง (การ
ประปาส่วนภูมิภาค 139.2971 ล้านบาท)    

- ความก้าวหน้า 48% กําหนดเสร็จ เม.ย. 2554 

 3) โครงการปรบัปรุงท่อและขยายเขตจ่ายน้ํา พื้นที่เทศบาลเมือง 
มาบตาพุด เทศบาลเมืองบ้านฉาง (การประปาส่วนภูมิภาค 173.1879     
ล้านบาท)  

- ความก้าวหน้า 39% กําหนดเสร็จ เม.ย. 2554 

 4) โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลในพืน้ที่
เขตควบคุมมลพิษ (กระทรวงสาธารณสขุ 235.7601 ล้านบาท)      

- อยู่ระหว่างกอ่สร้างอาคารผู้ปว่ยพิเศษ อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 
และอาคารหน่วยจ่ายกลาง  กําหนดเสร็จ พ.ค. 2555 

 5) โครงการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังของประชาชนในเขตควบคุม
มลพิษฯ  (กระทรวงสาธารณสุข 58.7854 ล้านบาท)        

- ปี 2553 ตรวจสุขภาพ 10,319 คน และจัดซ้ือรถตรวจ
สุขภาพ 2 คันแล้วเสร็จ 

 6) โครงการติดตั้งชุดตรวจวัดสารอินทรียร์ะเหยง่ายแบบต่อเนือ่ง
และป้ายแสดงผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (กรมควบคุมมลพิษ 13.0 ล้านบาท)            

 - อยู่ระหว่างกระบวนการประมูลซื้อขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช ้(e-Auction) 

 7) โครงการก่อสร้างสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําและติดตั้งระบบ
ตรวจวัดแบบอตัโนมัติ  (เทศบาลเมืองมาบตาพุด 2.0 ล้านบาท)        

- อยู่ระหว่างเตรียมจัดซือ้จัดจ้าง 
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 8) โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวงัคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
(เทศบาลเมืองมาบตาพุด 16.0 ล้านบาท)   

- อยู่ระหว่างเตรียมจัดซือ้จัดจ้าง 
 

• จัดทําแผนงานแก้ไขปัญหาเรง่ดว่นของมาบตาพุด (เพิ่มเติม) 
ตามมติ ครม. 11 ม.ค. 2554 รวม 15 โครงการ วงเงิน 255.7256 ล้านบาท  
ประกอบดว้ย     
 
 1) โครงการตรวจสุขภาพประชาชนและเฝ้าระวังโรคของประชาชน
ในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง ปงีบประมาณ 2554 โดยกระทรวง
สาธารณสุข วงเงิน 30.29265 ล้านบาท 
 2) โครงการก่อสร้างขยายเขตจําหน่ายน้ําประปา (ส่วนเพิ่มเตมิ) 
พื้นที่อําเภอเมืองระยอง จงัหวัดระยอง โดยการประปาส่วนภูมิภาค วงเงิน 
78.0 ล้านบาท 
 3) โครงการก่อสร้างขยายเขตจําหน่ายน้ําประปา (ส่วนเพิ่มเตมิ) 
พื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพดุ และเทศบาลเมืองบ้านฉาง จงัหวดัระยอง โดย
การประปาส่วนภูมิภาค วงเงิน 66.0 ล้านบาท 
 4) โครงการปรบัปรุงแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Response Plan : ERP) ของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่
นอกนิคมอุตสาหกรรม อําเภอเมืองระยอง จงัหวัดระยอง โดยกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม วงเงิน 2.5 ล้านบาท 
 5) โครงการติดตั้งสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
บริเวณศูนยร์าชการจงัหวดัระยอง โดยกรมควบคุมมลพิษ วงเงิน 12.0 ล้าน
บาท 



 
เวทีวิชาการเพื่อมาบตาพุด  
สถานการณมาบตาพุด : มลพิษ สุขภาพ และผังเมือง 

 

 16

 6) โครงการสํารวจและจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศและสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์แหล่งกําเนดิมลพิษทางด้านกล่ินรบกวนจากโรงงานอุตสาหกรรม
ในเขตพื้นทีอ่ําเภอเมือง จงัหวดัระยอง โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม วงเงิน 
6.1 ล้านบาท 
 7) โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) พื้นที่อาํเภอเมืองและพื้นที่ใกล้เคียง 
จังหวดัระยอง  โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม วงเงิน 7.843 ล้านบาท 
 8) โครงการพัฒนากลไกการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ โดย สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม วงเงิน 8.0 ล้านบาท 
 9) โครงการจัดทําแนวทางการศึกษาและประเมินผลกระทบตอ่
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดย สํานักงานโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมอนามัย วงเงิน 5.0 ล้านบาท 
 10) โครงการพฒันาระบบเครอืข่ายข้อมูลบรกิารสุขภาพ เพือ่
นําไปใช้ประกอบกับข้อมูลส่ิงแวดล้อมของจงัหวัดระยอง โดยกระทรวง
สาธารณสุข วงเงิน 15.0 ล้านบาท 
 11) โครงการควบคุมและเฝ้าระวังสภาวการณสุ์ขาภิบาลอาหารและ
น้ํา พื้นที่จงัหวัดระยอง ปี 2554   โดยกรมอนามัย วงเงิน 3.65 ล้านบาท 
 12) โครงการพฒันาและเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครด้าน
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ  โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสขุ วงเงิน 11.84 ล้านบาท 
 13) โครงการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
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สุขภาพ โดยสํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ร่วมกับกรมอนามัย วงเงิน 5.0 ล้านบาท 
 14) โครงการจดัทําแนวปฏิบัตทิี่ดี (Good Engineering Practice) 
สําหรับการใช้หอเผาไหม้ (Flare) ในโรงงานอตุสาหกรรม โดยกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม วงเงิน 1.0 ล้านบาท 
 15) โครงการศกึษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสํารวจออกแบบเพื่อ
ก่อสร้างโครงสรา้งป้องกันการกดัเซาะชายฝั่ง บริเวณหาดน้ําริน และหาด- 
พยูน เทศบาลตาํบลบ้านฉาง อําเภอบ้านฉาง จงัหวัดระยอง โดยเทศบาล
ตําบลบ้านฉาง วงเงิน 3.5 ล้านบาท 
 

• ติดตามการจัดทําแนวป้องกัน (Protection Strip) เร่งรัดการ
จัดทําแนวป้องกันตามขอ้เสนอแนะของคณะอนุกรรมการผังเมืองฯ ภายใต้
คณะกรรมการ 4 ฝ่าย ซึ่งแผนรายละเอียดการดําเนินการจัดทาํแนวป้องกัน 
ซึ่งร่วมดําเนินการโดย กรอ.  กนอ. และผู้ประกอบการ จะแล้วเสร็จภายใน
เดือน พ.ค. 2554 

 
นอกจากนี้ มอบหมายใหก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม (สผ.) บรรจุเรื่องการจัดทําแนวป้องกัน ในการพิจารณาอนุญาต
การวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (environmental impact 
assessment : EIA) และมอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมประสานและ
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับทราบและสร้างความร่วมมือในเรือ่งนี้เมื่อทําแผนฯ 
แล้วเสร็จด้วย 
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• ติดตามเร่งรัดการดําเนินงานตามมาตรฐาน EIA ซึ่งได้
มอบหมายให้ สผ. จัดทํารายชื่อโรงงานที่ยงัไม่ดาํเนินการหรือดาํเนินการไม่
ครบถ้วนตามเงือ่นไขทีก่ําหนดไว้ใน EIA เสนอคณะอนุกรรมการติดตาม
รายงานผลการแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตาพดุและบริเวณใกล้เคียงของจงัหวดั
ระยอง  และไดท้ําการตรวจเยีย่มการปฏิบัตติามมาตรการใน EIA ของ
โรงงาน/กจิการ จํานวน 5 แหง่ คือ (1) ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด  (2) 
GENCO  (3) บริษทัโกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด  (4) บริษทัไทคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป 
(ประเทศไทย) จํากัด  และ (5) บริษทัไออาร์พซีี จํากัด (มหาชน) พรอ้มกับ
มอบหมายให้จังหวัดระยองจดัตัง้คณะทํางานเพือ่ติดตามการปฏิบัติตาม
มาตรการ EIA ให้เป็นระบบ โดยประกอบด้วย ผู้แทนจังหวดัระยอง 
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ภาคการเมือง และประชาชน 
 

• ติดตามความก้าวหน้าโครงการเร่งดว่นภายใต้แผนปฏิบัติการ
เพื่อลดและขจัดมลพิษจังหวัดระยอง พ.ศ. 2553-2556 จํานวน 16 โครงการ 
(ตามมติ กก.วล. ครั้งที่ 1/2553 เมื่อ 22 ม.ค. 2553) ซึ่งยงัไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ 
  

ซึ่งต่อมาจงัหวดัระยองได้ปรับปรุงทบทวนรายละเอียดโครงการ
ต่างๆ ทั้ง 16 โครงการเสรจ็ส้ินแล้ว และได้ปรับลดลงเหลือ 9 โครงการ 
(เนื่องจากไปซ้ําซ้อนกับบางโครงการที่ไดร้ับการอนุมัติแล้วของ
คณะอนุกรรมการเติมเต็มฯ และอื่นๆ) ประกอบด้วย 

 
 1) โครงการจัดตั้งสถานีตรวจวดัคุณภาพน้ําอัตโนมัติ   (องคก์าร
บริหารส่วนจังหวัด 2.0 ล้านบาท) 
 2) โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ําคลองน้ําหู  (เทศบาลตําบลเนินพระ 
0.6 ล้านบาท) 
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 3) โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมระบบบําบัดน้ําเสีย (เทศบาลเมอืง
มาบตาพุด 50 ล้านบาท) 
 4) โครงการปรบัปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย (เทศบาลนครระยอง 
150.43 ล้านบาท) 
 5) โครงการขุดลอกคลองบ้านฉางและคลองพยูน  (เทศบาลเมือง
บ้านฉาง 4.27 ล้านบาท) 
 6) โครงการจัดซื้อเครื่องเติมออกซิเจนในแหลง่น้ํา   (เทศบาลตําบล 
เนินพระ 1.0 ล้านบาท) 
 7) โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําอย่างง่าย (เทศบาล
ตําบลเนินพระ 0.2 ล้านบาท) 
 8) โครงการก่อสร้างกําแพงดินเสริมเหล็กหาดพยูน  (เทศบาลเมือง 
บ้านฉาง 17.36 ล้านบาท) 
 9) โครงการก่อสร้างกําแพงดินเสริมเหล็กหาดน้ําริน  (เทศบาลเมือง 
บ้านฉาง 9.09 ล้านบาท) 
 10) โครงการที่ 8 และ 9 ต้องจดัทํารายงาน EIA และขอใช้
งบประมาณปี 25551 
 

• ติดตามความก้าวหน้าร่างผังเมอืงรวมมาบตาพดุฉบับใหม ่ซึ่งได้
ให้เทศบาลเมืองมาบตาพุดและบริษัทพิสุทธิเทคโนโลยี จํากดั ที่ปรกึษาใน

                                                 
1
 หมายเหตุ:  โครงการ 1) - 7) คณะกรรมการติดตามผลฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อ 27 
ม.ค. 2554 และอยู่ในระหวา่งเตรียมการเสนอ ครม. เห็นชอบและใหใ้ช้งบกลาง (ปี 
2554) 
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การวางและจัดทําผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวดั
ระยอง (ปรับปรงุครั้งที่ 3) พ.ศ. ... (วงเงิน 9.4 ล้านบาท เริ่ม 11 พ.ย. 2552) 
เข้ารายงานหลกัการในการดําเนินงานและความก้าวหน้า  
  

ปัจจุบันอยูร่ะหว่างการประชุมนอกรอบกับหนว่ยงาน องค์กร และ
คณะทํางานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัพื้นที่ ซึ่งคณะอนุกรรมการไดเ้น้นให้ยดึหลัก
ของความโปร่งใส และนําผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการผังเมืองภายใต้
กรรมการ 4 ฝ่ายมาพิจารณา ตลอดจนรับฟงัความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างทั่วถงึและรอบคอบ  
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สถานการณและการจัดการปญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุดและ
บริเวณใกลเคยีง 

 
 
 
โดย  ดร. พัชราวดี สุวรรณธาดา 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพเิศษ สํานกั
จัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 
 
 
สถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษ 
 

ที่ผ่านมาในการพัฒนาพื้นที่ ก่อให้เกิดปัญหาหลายรูปแบบ  มติ
คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 5/2552 
วันที่ 3 ธ.ค. 2552 เห็นชอบใหก้รมควบคุมมลพิษประสานดําเนินการเพื่อ
แก้ไขปัญหามลพิษใน 3 ประเดน็ คือ 

 
1) มลพษิทางอากาศจากสารอนิทรียร์ะเหยง่าย (volatile organic 

compounds : VOCs)  

2) การปนเปือ้นของโลหะหนกั และ สารอินทรยี์ระเหยง่ายในดิน
และน้ําใต้ดิน   

3) การปนเปือ้นและการสะสมของตะกอนสีดําในปากคลองชาก
หมาก และอ่าวประดู ่
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การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 
1. มลพิษพื้นฐาน ได้แก่ ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  ก๊าซ

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)  ก๊าซโอโซน (O3) 
และฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) ซึ่งทําการตดิตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจาก 
สถานีอนามัยมาบตาพุด  ศูนยว์ิจัยพืชไร่ จ.ระยอง และชุมสายโทรศัพท์  

 
2. สารอินทรียร์ะเหยง่าย (VOCs) 9 ชนิด ได้แก่ เบนซิน 

(Benzene)  ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride)  1,2 ไดคลอโรอเีทน (1,2 
Dichloroethane)  1,3-บิวทาไดอีน (1,3 Butadiene)  ไดคลอโรมีเทน
(Dichloromethane)  1,2 ไดคลอโรโพรเพน (1,2 Dichloropropane)  
คลอโรฟอร์ม (Chloroform) เตตระคลอโรเอทธิลีน (Tetrachloroethylene)  
และ ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene) โดยทําการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพอากาศจากพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง 7 จดุ  และพื้นที่เขต
ประกอบการอตุสาหกรรมไอ อาร์ พี ซ ี2 จุด 

 
นอกจากนั้น ยังมีแผนการติดตัง้ชุดตรวจวัด VOCs  และจอแสดงผล

เพิ่มเติมบริเวณ 1. สถานีอนามยัมาบตาพุด 2. ศูนย์วิจัยพืชไร ่จ.ระยอง และ 
3. สํานักงานเกษตรจังหวัด และจัดให้มกีารตดิตั้งเพิ่มเติมโดยจะทําเป็นสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ มีชุดตรวจวดั VOCs และจอแสดงผลที่ศูนย์ราชการ 
จ.ระยอง 
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รูปที่ 1 แสดงจดุเก็บตวัอย่าง VOCs ในพื้นทีจ่ังหวดัระยอง 

 
เปรียบเทียบคณุภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป  ปี 2550 – 2553  
 

• สารมลพิษทางอากาศพื้นฐาน 

 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์  อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานฯ  

 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และก๊าซโอโซน ส่วนใหญอ่ยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน  พบเกินมาตรฐานฯ เป็นครั้งคราวในบางพื้นที ่
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• สารประกอบอนิทรียร์ะเหยง่าย 

 เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานฯ 9 ชนิด พบว่า สาร 6 ชนิด 
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี่ยรายปี  

 สาร 3 ชนิด ไดแ้ก่ เบนซีน  1, 2-ไดคลอโรอีเทน และ 
1,3-บิวทาไดอีน  พบเกินมาตรฐานในบางพื้นที ่

 
มาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ป ี
 

• สารอินทรีย์ระเหยง่าย มรี้อยกว่าชนิด เป็นไปได้ยากที่จะเก็บ
วิเคราะห์ประเมนิทุกตวั  การตรวจตดิตามยึดตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2550) เรือ่งกําหนดค่ามาตรฐานค่า
สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี ซึ่งมีค่ามาตรฐาน
จํานวน 9 ชนิด  
 
ตารางที่ 1 มาตรฐานค่าสารอินทรียร์ะเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปใน
เวลา 1 ป ี

มาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ป ี

สารมลพิษ ค่ามาตรฐาน 

1. เบนซิน (Benzene)  ไม่เกิน 1.7 มคก./ลบ.ม 
2. ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride)) ไม่เกิน 10 มคก./ลบ.ม 
3. 1,2 ไดคลอโรอีเทน (1,2 Dichloroethane) ไม่เกิน 0.4 มคก./ลบ.ม 
4. ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene) ไม่เกิน 23 มคก./ลบ.ม 
5. ไดคลอโรมีเทน(Dichloromethane) ไม่เกิน 22 มคก./ลบ.ม 
6. 1,2 ไดคลอโรโพรเพน (1,2 Dichloropropane) ไม่เกิน 4 มคก./ลบ.ม 
7. เตตระคลอโรเอทธิลีน (Tetrachloroethylene) ไม่เกิน 200 มคก./ลบ.ม 
8. คลอโรฟอร์ม (Chloroform) ไม่เกิน 0.43 มคก./ลบ.ม 
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ตารางที่ 1 มาตรฐานค่าสารอินทรียร์ะเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปใน
เวลา 1 ป ี(ต่อ) 

มาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ป ี

สารมลพิษ ค่ามาตรฐาน 

9. 1,3-บิวทาไดอีน (1,3 Butadiene) ไม่เกิน 0.33 มคก./ลบ.ม 

หมายเหตุ: 1. การหาค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี แต่ละชนิด ใหน้ําผล
การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศแบบต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงของทุกๆ เดือน (อย่างน้อยเดือนละหนึ่ง
ครั้ง) มาหาค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) 

2.  ในกรณีตัวอย่างอากาศที่เก็บมาตรวจวิเคราะห์ตามวรรคสอง ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ให้
เก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ใหม่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เก็บตัวอย่างที่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ 
3.  การคํานวณค่าสารอินทรยี์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี แต่ละชนิด ตาม
ข้อ 1 ให้คํานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท และที่อุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซียส 

ที่มา: ดัดแปลงจาก 
1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2550) เร่ือง กําหนด

มาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 143ง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2550  

 
แนวทางการควบคุมแหลง่กําเนิดมลพิษ 
 

• การควบคุมแหล่งกําเนิดที่สําคัญของพื้นที่ ไมจ่ําเป็นต้องออก
จากปล่องของโรงงานอุตสาหกรรม อาจจะมาจากหลายแหล่ง เช่น การขน
ถ่ายสารจากท่าเรือ 

• การทํางานตอ้งมีการพดูคุยเรือ่งการป้องกันเฝา้ระวังกับหลาย
ฝ่าย  เช่น กรมโรงงาน  กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงพลังงาน เป็นต้น 
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รูปที่ 2  ภาพรวมการจัดการสารอินทรียร์ะเหยง่ายในมาบตาพุด 
 

สถานการณ์คณุภาพน้ําในพื้นที่ 
 
คุณภาพน้ําผิวดิน 

• คุณภาพน้ําผิวดินอยู่ต่ํากว่าค่ามาตรฐาน 
• พารามิเตอรท์ี่พบว่ามีค่าไม่เป็นตามมาตรฐาน ได้แก่ ค่า

ออกซิเจนละลายน้ํา (DO)  ไนโตรเจน-ไนเตรท (N-NO3 ) แอมโมเนีย
ไนโตรเจน (NH3-N)  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform 
Bacteria) และโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว (Pb)  สารหนู (Arsenic: As) และ
แมงกานีส (Mn)  
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คุณภาพน้ําใต้ดิน 

• โดยทั่วไปพารามิเตอรท์ี่เกินมาตรฐาน ได้แก่ โลหะหนัก เช่น 
สารหนู (As)  เหล็ก (Fe) และแมงกานีส (Mn) 

• พบการปนเปื้อนของสารอินทรยี์ระเหยง่าย เชน่ ไตรคลอโร-  
เอทธิลีน เตตระคลอโรเอทธิลีน และตัวทําละลายที่มีสารคลอรนีในบางจดุ
เก็บตัวอย่าง  

 
คุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง 

• พารามิเตอรท์ี่เกินค่ามาตรฐาน ได้แก ่แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรม์
ทั้งหมด แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  โลหะหนัก (เหล็ก แมงกานีส ปรอท 
และตะกั่ว) และปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน 

• การวเิคราะห์เนือ้เยื่อสัตว์น้ํา หอยแมลงภู่ ปูม้า และ
ปลากระบอก อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 

• พบการปนเปื้อนของตะกอนสดีําที่มีปริมาณออร์กานกิคาร์บอน 
ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน และโลหะหนัก เช่น สารหนู สังกะส ีปรอท มีค่าสูง 
ในบริเวณอ่าวประดู ่
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รูปที่ 3 จดุตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน 
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รูปที่ 4  จดุตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง 
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รูปที่ 5  จดุตรวจวัดคุณภาพน้ําใต้ดิน 
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การปนเปื้อนของโลหะหนักและสารอินทรียร์ะเหยง่ายในน้ําใต้ดิน จากการ
ตรวจสอบในพืน้ที่ พบว่า 

• สารโลหะหนักทีพ่บ ได้แก่ สารหนู เหล็ก สังกะสี และตะกั่ว  

• ไม่พบความสัมพันธ์ของโลหะหนักที่ตรวจพบกบักระบวนการ
ผลิตของอตุสาหกรรม  

• VOCs ที่พบ ไดแ้ก่ 1,2-ไดคลอโรอีเทน ไวนิลคลอไรด ์ไดคลอ-
โรมีเทน  ตัวทําละลายที่มีสารคลอรีน และ BTEX2 

• พบความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมบางแห่ง 
 
การแก้ไข 

• การขยายพื้นที่การตรวจสอบ เพื่อหาแหล่งกําเนิดและควบคุมให้ได้ 

• การกํากับ ตดิตาม ประเมินความเสี่ยง 
 

ปัญหา การสะสมตัวของตะกอนดินปากคลองชากหมาก อ่าวประดู่ 

• ตรวจพบการสะสมตัวของตะกอนดินสีดํา มีกล่ินเหม็น บริเวณ
ปากคลองชากหมาก ทําให้น้ําทะเลในอ่าวประดู่มีสีดํา 

• ประเมินว่าครอบคลุมพื้นที่ 900,000 ตารางเมตร ปริมาตร 
340,000 ลูกบาศก์เมตร เปลี่ยนแปลงตามฤดกูาล 

                                                 
2 BTEX เป็นสารอนิทรีย์ระเหยง่ายในกลุ่มกลุ่มอะโรมาติกสารไฮโดรคารบ์อน ได้แก่ เบน
ซีน (Benzene) โทลูอีน (Toluene) เอทธิลเบนซีน (Ethylbenzene) และ ไซลีน 
(Xylene)เรียกรวมโดยย่อว่า BTEX 
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• วิเคราะห์พบค่าอินทรยี์คาร์บอน (Organic Carbon)  
ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (Petroleum Hydrocarbon) และ โลหะหนัก 
(Heavy Metal) 

 
การแก้ไข 

• กรมควบคุมมลพิษสนับสนุนด้านวิชาการแก่ กนอ. (เจ้าของ
พื้นที่และเป็นผู้รับผิดชอบหลัก) ซึ่งกนอ. ต้องมีการดําเนินการต่อ แก้ไข โดย
การขุดลอกตะกอนดินในคลองชากหมาก ขึ้นมาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป  

• ปัจจุบันอยูร่ะหว่างวางแผนการศึกษาแหล่งที่มาของการ
ปนเปื้อน 
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สถานการณและการจัดการปญหาสุขภาพ การบรหิารจัดการ
การดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง 
 
 
โดย น.พ. สุรทนิ มาลีหวล  
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมาบตาพุด  
สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดระยอง 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

จากนโยบายการพัฒนาพื้นที่ชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออกตามแผน
เศรษฐกิจแหง่ชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) ไดเ้ปลี่ยนโฉมหน้าจังหวัด
ระยองจากจงัหวัดที่มีโครงสร้างทางเศรษฐกจิที่สมดุลระหว่างภาคการเกษตร 
ภาคบริการ และอุตสาหกรรม ในช่วงปี พ.ศ. 2524 ไปเป็นจงัหวัดที่มกีาร
ลงทุนทางด้านอตุสาหกรรมสูงเป็นสัดส่วนถึงเกอืบร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในจังหวดัในปี พ.ศ. 2549 มีโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
ระยองกว่า 2,080 แหง่ (สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวดัระยอง, 1 กุมภาพันธ์ 
2553) ซึ่งโดยส่วนใหญอุ่ตสาหกรรมหนักที่พบว่าเป็นแหล่งกําเนิดของ
มลภาวะ เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน้าํมัน โรงแยกแก๊สธรรมชาติ 
โรงงานพลาสติก โรงงานเคมีและปุ๋ยเคมี โรงผลิตเหล็กและเหล็กกล้า จะมี
การกระจกุตัวในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมข้างเคียง
ซึ่งอยูใ่นเขตอําเภอเมือง  

 
จากปัญหาทางด้านผังเมืองและการขยายตัวของพื้นที่อุตสาหกรรม

อย่างไร้ทิศทางทําให้ศักยภาพของพื้นทีใ่นการรองรับอุตสาหกรรมเริ่มพบว่ามี
ปัญหามากขึ้น ส่งผลกระทบตอ่ทรพัยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะ
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ปัญหามลพิษทางอากาศจากสารอินทรียร์ะเหยง่าย ปัญหามลพิษทางน้ําทีพ่บ
การปนเปือ้นของโลหะหนักทัง้ในน้ําทะเล แหล่งน้ําผิวดินและน้ําใต้ดิน ปัญหา
การจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมในพื้นที่  จังหวดัระยองยงัเป็นจงัหวัดที่มี
การจ้างงานจํานวนมาก มีประชาชนจากต่างจงัหวัดย้ายเข้ามาทํางานในพื้นที ่
จากขอ้มูลของสํานักปกครองระยอง เมือ่พฤษภาคม 2553  พบว่ามีประชากร
ตามทะเบียนราษฎร์รวม 612,095 คน ประชากรแฝงประมาณ 307,918 คน 
ซึ่งมีผลกระทบต่อการให้บริการสาธารณูปโภคในพื้นที ่

 
ประชาชนในพื้นที่บริเวณรอบโรงงานอุตสาหกรรม มีความเสี่ยงต่อ

การได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีค่อนข้างสูง เช่นกรณี
อุบัติภัยการรั่วไหลของสารเคมี ซึ่งพบว่าจากปี 2542 - 2552 เกิดการรั่วไหล
ของสารเคมี (ที่ได้รับแจ้ง) ถึงจํานวน 14 ครั้ง มีผู้ได้รับผลกระทบจํานวน 
2,825 ราย เสียชีวิต 2 ราย ปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวนจากโรงงานปิโตรเคมีและ
โรงกลั่นในช่วงปี 2540 - 2543 ซึ่งส่งผลให้มีการย้ายโรงเรียนมาบตาพุดพัน
พิทยาคารออกนอกพื้นที่ และที่สําคัญคือปัญหาสุขภาพของประชาชนพบว่า
ประชาชนและนักเรียนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได้รับ
กล่ินและเจ็บป่วยด้วยอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในสัดส่วนที่
มากกว่าพื้นที่อื่นๆ อัตราการป่วยด้วยโรคมะเร็งของประชาชนในพื้นที่รอบ
นิคมอุตสาหกรรมที่พบมากกว่าพื้นที่อื่น จากปัญหาด้านสุขภาพของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ดังกล่าว จึงมี
ความจําเป็นที่ต้องพัฒนาระบบบริการสุขภาพในเขตควบคุมมลพิษของ
จังหวัดระยอง ที่ตอบสนองกับบริบทของพื้นที่ โดยเฉพาะบริการสาธารณสุข
ด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  

 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ 2551-2555 
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วิธีดําเนินการ 
การดําเนินการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา 

ดังนี้ 
 

• มาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อดแูลสุขภาพของประชาชนในเขต
อุตสาหกรรมจงัหวัดระยอง ปี 2551 – 2552 ดําเนินการตามแผนลดและ
ขจัดมลพษิจังหวัดระยอง (2550 - 2554) โดยประกอบดว้ยโครงการต่าง ๆ 
ดังนี ้

1) โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพเชิงรุก และเชิงรับ 
2) โครงการพัฒนาทีมสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและ

ส่ิงแวดล้อม 
3) โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เพื่อรองรับผู้ป่วยหรือผู้

ได้รับผลกระทบจากอุบัติภัยสารเคมี ผู้ป่วยจากการประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดล้อม 

- ก่อสร้างอาคารบรกิารโรงพยาบาลระยอง 12 ชั้น 
- ก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลมาบตาพุด 

4) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและประชาชนจังหวัด
ระยอง 

5) โครงการพัฒนาศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออก
โรงพยาบาลระยอง 

 
• แผนการดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตอุตสาหกรรมจังหวดั

ระยอง ปี 2553-2555 



 
เวทีวิชาการเพื่อมาบตาพุด  
สถานการณมาบตาพุด : มลพิษ สุขภาพ และผังเมือง 

 

 36

1) โครงการพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพ เพื่อรองรับผู้ป่วยใน
เขตอุตสาหกรรม 

2) โครงการ การสร้างเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังโรคจากมลพิษ
ส่ิงแวดล้อม 

3) โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรค 
4) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขภาพและมลพิษจาก

ส่ิงแวดล้อมและการวิจัย  
5) โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาครัฐและประชาชนใน

การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม  
6) โครงการรองรับอุบัติภัยสารเคมี 

 
ผลการดําเนินงาน 
1.  โครงการพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพ เพื่อรองรับผู้ป่วยในเขต
อุตสาหกรรม 

เนื่องจากมีประชาชนเข้ารับบริการในโรงพยาบาลในพื้นที่เขต
อุตสาหกรรมเป็นจํานวนมาก จึงต้องพัฒนาศักยภาพการให้บริการของ
โรงพยาบาล ให้สามารถรองรับความต้องการของประชาชน โดยได้มีการ
ดําเนินการพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพดังต่อไปนี้ 

 
1.1  โครงการพฒันาศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาล ใน

พื้นที่เขตควบคมุมลพิษ จังหวดัระยอง ได้แก่ โรงพยาบาลมาบตาพุดไดร้ับ
อนุมัติงบประมาณในการขยายโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง 
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เป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตยีง  ขณะนี้อยู่ระหว่างกอ่สร้างอาคารสถานที่ 
และจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆคาดวา่จะเปิดให้บริการได้ในปี 2555 

1.2  พัฒนาโรงพยาบาลระยองเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent 
center) ด้านพิษวิทยา โดยจัดซื้อครุภัณฑ์ห้อง LAB โรงพยาบาลระยอง ใน
การสัมผัสสารแปรรูปเบนซีนในปัสสาวะ (กรดมิวโคนิคในปัสสาวะ) 

1.3  จัดตั้งศูนย์อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อม จังหวัด
ระยอง โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553  ประกอบด้วย 
6 ภารกิจ ตามผังโครงสร้างศูนย์อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
และผลักดันการจัดตั้งสถาบันอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมอยู่
ระหว่างเสนอเข้าสภาตามขั้นตอน 

 
2.  โครงการการสร้างเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังโรคจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ได้
มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการจัดตั้งกองทุนด้านสุขภาพ โดย
ได้รับการสนับสนุนดังนี้ 

2.1 ทุนเพื่อผลิตพยาบาล จํานวน 200 ทุน ๆ ละ 60,000 บาท/ปี 
เป็นเวลา 4 ป ีรวม 48.0 ล้านบาท 

2.2 สนับสนุนงบประมาณ  จ้างบุคลากร (แพทย์ พยาบาล 
นักวิชาการ) ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลมาบตาพุด 

 
3. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขภาพและมลพิษจากสิ่งแวดล้อมและ
การวิจัย 

3.1 จัดตัง้ศูนยข์้อมูลสุขภาพและมลพิษจากส่ิงแวดล้อมจงัหวดั
ระยอง ทําขอ้มลูจําแนกโรคจากมลพิษสิ่งแวดล้อมรายตําบลในเขตควบคุม
มลพิษเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเฝ้าระวงัโรค 
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3.2 จัดทําข้อมลูสุขภาพพื้นฐานในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง 
 
4. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาครัฐและประชาชนในการเฝ้า
ระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม  

จัดอบรมบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข เรื่องการ
วินิจฉัยโรคและการเฝ้าระวังโรคจากมลพิษสิ่งแวดล้อม รวมถงึความรู้เกี่ยวกบั
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA) 
โดยดําเนินการเอง 6 ครั้ง / 260 คน ร่วมกับกรมอนามัย 4 ครั้ง / 700 คน 
และร่วมกับกรมควบคุมโรค 4 ครั้ง / 300 คน 

 
5. โครงการรองรับอุบัติภัยสารเคมี 

ได้ มี ก า รพัฒนาระบบในการรองรั บอุ บั ติ ภั ยสาร เคมี ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในระยะก่อนเกิดเหตุ ระยะเกิดเหตุ และระยะหลัง
เกิดเหตุ ดังนี้  

 
1.  ระยะก่อนเกิดเหตุ โดยจัดทําแผนป้องกันอุบัติภัยสารเคมี รว่มกบั

จังหวัดระยอง จัดทําแผนในส่วนของสาธารณสุข (แผนพิทักษ์ระยอง) การ
เตรียมความพร้อมของบุคลากร เวชภัณฑ์ และฐานข้อมูลสารเคมี พัฒนา
เครือข่าย การร่วมซ้อมแผนอุบัติภัยจากสารเคมี  

2. ระยะเกิดเหตุ  ให้การรกัษาพยาบาล โดยประสานเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายทัง้ภาครัฐ และเอกชน การจดัประชมุเพื่อหาแนวทางการรกัษา
ร่วมกัน  

3. ระยะหลงัเกดิเหตุ มีการสอบสวนโรคโดยทมีSRRT-C 
(Surveillance Rapid Response Team - Chemical) การติดตามผู้ป่วย
และผู้ได้รับผลกระทบ และการถอดบทเรยีนเพือ่พฒันาระบบให้ดีขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในจังหวดัระยอง 

โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อตุสาหกรรม เป็นปญัหาที่มีขนาดใหญร่ะดับประเทศ 
ส่งผลกระทบตอ่เศรษฐกิจการลงทุนในภาพรวมของประเทศ ทั้งนี้เนือ่งจาก
การขาดการวางแผนป้องกันทีด่ ีการทํางานของบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่
ต้องทํางานในพืน้ฐานของการขาดแคลนทั้งบุคลากรและงบประมาณ แม้จะมี
หลายหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งมารว่มดูแลสุขภาพประชาชน แต่พบว่ายังขาด
การบรูณาการทีด่ี มีความซ้ําซ้อนในการดําเนินงาน การจัดตัง้ศูนย์อาชีวเวช-
ศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมจะเป็นการเริ่มต้นในการแกป้ัญหาดังกล่าว 
แต่ทั้งนีก้ารที่จะดําเนินการต่อไปได้จําเป็นทีจ่ะต้องไดร้ับการสนับสนุนเป็น
กรณพีิเศษ ไม่วา่จะเป็นเรื่องอัตรากําลังบุคลากร และงบประมาณในการ
ดําเนินการ ซึ่งในส่วนการตรวจสุขภาพและการเฝ้าระวังโรค ประชาชนที่อยู่
ในพื้นทีเ่สี่ยงตามกฎหมายแล้วจะต้องไดร้ับการเฝ้าระวงัสุขภาพตั้งแตร่ะยะ
ก่อนมีการดําเนนิงานของโครงการหรือกิจการใดๆที่อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนในพืน้ที่ แต่จากการที่มีอุตสาหกรรมในพื้นที่มาเป็น
เวลามากกว่ายีสิ่บปี ประชาชนเพิ่งไดร้ับการเฝา้ระวังสุขภาพโดยรัฐบาลให้
งบสนันสนุนในปีพ.ศ. 2553 - 2555 ซึง่อาจมปีัญหาในเรื่องความต่อเนื่อง
ของการดําเนินการถ้าไม่มีการสนับสนุนจากส่วนกลาง นอกจากนี้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการควรตอ้งมีบทบาทมากขึ้นในการสนับสนุนให้เกิดการเฝ้า
ระวังสุขภาพของประชาชนที่ไดร้ับผลกระทบเนือ่งจากเป็นผู้ทีท่าํให้เกิดผล
กระทบ การบรูณาการข้อมูลตามภารกิจของศนูย์ข้อมูลจะเกิดขึ้นได้จาก
ความร่วมมือขององคก์ารทุกภาคส่วนที่จะใหข้อ้มูลต่างๆ ซึง่ปจัจุบันยังเป็น
ปัญหาในเรื่องการปิดบังข้อมูลค่อนข้างมาก  

 
ความร่วมมือและความจริงใจระหว่างเครือข่ายที่เกีย่วขอ้งไม่ว่าจะ

เป็นภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาค
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การศึกษาจะเปน็กุญแจที่สําคัญในการปลดลอ็คปัญหาต่างๆ ที่เกดิขึ้นในพื้นที่ 
ทําให้มกีารดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันไมแ่ยกส่วนการทํางานซึ่งทําให้
เกิดความซํ้าซ้อนและล่าช้าโดยแต่ละหน่วยงานต้องมีเป้าหมายเดียวกัน 
ร่วมกันคิดและดําเนินการตามภารกิจหลกัของตนเอง เพื่อให้ปญัหาทางด้าน
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพในพื้นทีด่ีขึ้น  

 
โครงการตรวจสุขภาพและเฝาระวังโรคของประชาชน 

ในเขตควบคุมมลพิษ จังหวดัระยอง ปงบประมาณ 2553 
 
 

 โดย   จันทร์ทพิย ์อินทวงศ ์
 พยาบาลอาชีวอนามัย กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม    
 โรงพยาบาลระยอง 

 
 

จากปัญหามลพษิในพื้นที่มาบตาพุดจังหวัดระยองเป็นปัญหา
ต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัระยองจงึได้จัดทาํโครงการตรวจสุขภาพและเฝ้า
ระวังโรคของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยองขึ้น เพื่อเฝ้าระวงั
สภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง โดยกําหนด
เป้าหมายประชาชน 10,000 คน มีกิจกรรมในการดาํเนินการดังนี ้ 

 
1. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทกุภาคส่วนในพืน้ที่ 

เช่น ผู้นําชุมชน แกนนําอาสาสมัครสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยราชการทีเ่กี่ยวข้อง  
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2. จัดคลินิกเคลื่อนที่เพือ่บรกิารและแจ้งผลการตรวจสขุภาพ: 
สัมภาษณ์ภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ, ตรวจร่างกายทั่วไปโดย
แพทย์และพยาบาลเวชปฏิบัติ, การตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ และเอ็กซเรย์
ทรวงอก 

3. กําหนดพกิัดทางภูมิศาสตรร์ะดับหลังคาเรือน 
 
ผลการจัดคลินกิเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพในเขตควบคุมมลพิษ ทัง้หมด 

63 ครัง้ ตัง้แต่วนัที่ 16 มกราคม – 30 สิงหาคม 2553 โดยกําหนดกลุ่ม 
เป้าหมาย ทัง้สิน้ 10,000 คน มีประชาชนที่ไดร้ับการตรวจสุขภาพ ทั้งสิ้น 
10,238 คน จากประชากรในเขตควบคุมมลพษิทัง้สิ้น 121,883 คน (ข้อมูลปี 
2552: ศูนย์บริหารการทะเบยีน จ. ระยอง) คิดเป็นร้อยละ 8.40 ของ
ประชากรทั้งหมด เป็นการออกตรวจในชุมชนจาํนวน 44 ครั้ง จํานวนทัง้สิ้น 
6,733 คน และเป็นการตรวจในโรงเรียนทีอ่ยู่ในเขตควบคุมมลพิษ 19 ครั้ง 
จํานวนทัง้ส้ิน 3,505 คนโดยผลการดําเนินงานในการออกหนว่ยตรวจสุขภาพ
ในชุมชนเป็นดงันี้ 

 
ผลการตรวจสขุภาพในชุมชน 

ข้อมูลทัว่ไป: มีผู้รับการตรวจสุขภาพจํานวนทัง้สิ้น 6,733 คน คิด
เป็นเพศหญงิร้อยละ 72.6  เพศชายร้อยละ 27.4  ส่วนใหญ่อายุอยู่ในชว่ง 
15-59 ปีและมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ77.9 และ 20.0 ตามลําดับ 
การศึกษาส่วนใหญ่พบว่า ประถมศึกษาร้อยละ 54.7 รองลงมาคือระดับ
มัธยมศึกษา/ ปวช./ ปวส./อนปุริญญาร้อยละ 27  และปริญญาตรรี้อยละ 
13.6 โดยประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่ตําบลเนินพระคิดเป็นรอ้ยละ 21.8 
ตําบลมาบตาพดุร้อยละ 21.4 และตําบลห้วยโป่งร้อยละ 16.6 ระยะเวลาที่
อาศัยอยู่ในเขตควบคุมมลพิษจงัหวัดระยองนับจากปี พ.ศ. 2525 (ซึ่งเป็นปทีี่
เริ่มกอ่ตั้งนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุด) ร้อยละ 54.5 เป็นผู้อาศัยมากกว่า 20 
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ปีขึ้นไป และร้อยละ 27.2 อาศัยอยู่ในระยะทาง 2 กิโลเมตรจากรั้วนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชพีรบัจ้างทัว่ไปคิด
เป็นร้อยละ 27.5 อาชีพแม่บ้านคิดเป็นร้อยละ 23.8 อาชีพค้าขายคิดเป็นร้อย
ละ 17.8 และพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 2.6   

 
ประวัติสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพทัว่ไป: ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่

คิดเป็นร้อยละ 84.3   ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็นร้อยละ 84.6 และ
ประชาชนมีโรคประจําตัวที่ได้รบัการวินจิฉัยจากแพทยร์้อยละ 36.9 โรคที่พบ
สูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคภูมิแพ้ และโรคเบาหวาน 
ทั้งนี้พบผูท้ี่เป็นมะเร็งจํานวน 31 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0.5  

 
การได้รับกลิ่นรบกวน: จากการสัมภาษณ์ประชาชนเกี่ยวกับการ

ได้รับกล่ินรบกวนรอบบรเิวณทีอ่ยู่ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการตรวจสุขภาพ 
พบว่ามีผู้ที่ไดร้บักล่ินรบกวนคิดเป็นร้อยละ 18.2 โดยไดก้ล่ินคล้ายกล่ิน
สารเคมีมากที่สุดร้อยละ 60.5 รองลงมาเป็นกลิ่นขยะร้อยละ 16.4 และกลิ่น
จากควันไฟร้อยละ 15.4  ซึ่งส่วนใหญ่จะไดร้ับกล่ินเล็กน้อยร้อยละ 72.1 
ส่วนผู้ที่ได้ได้รับกล่ินจนมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนมีร้อยละ 5.0 และได้มีการ
สอบถามอาการภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงกอ่นตรวจ โดยสอบถามอาการ
ใน 5 ระบบของร่างกายได้แก่ ระบบหายใจ ระบบประสาท ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด ระบบผิวหนัง  และระบบตา อาการที่พบมากที่สุดได้แก่ อาการ
ปวดศีรษะคิดเปน็ร้อยละ 22.8  คันตามร่างกายคิดเป็นร้อยละ 21.9  และ
เวียนศีรษะคิดเป็นร้อยละ 20.4  

 
ผลตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ 

พบว่า ความเขม้ข้นของเม็ดเลือดแดงในผู้ชายส่วนใหญ่พบว่าปกติ 
คิดเป็นร้อยละ 79.2 ในขณะทีผู้่หญิงพบว่าปกติคิดเป็นร้อยละ 83.2 และพบ
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ผู้ที่มีปัญหาเกล็ดเลือดต่ํากว่าปกติคิดเป็นร้อยละ 1.9 และพบว่าการทํางาน
ของตับผิดมีความปกติเล็กนอ้ยคิดเป็นร้อยละ 13.8 และมีความผิดปกติคิด
เป็นร้อยละ 3.8  ในส่วนการทํางานของไตพบวา่มีความผิดปกติเล็กน้อยร้อย
ละ 9.8 และผิดปกติรอ้ยละ 1.2  

 
ผลการตรวจการสัมผัสสารแปรรูปเบนซีนและโลหะหนัก 

พบว่ากลุ่มผู้ชายที่เข้ารับการตรวจสุขภาพมกีารสัมผัสสารแปรรูป
เบนซีนในปัสสาวะ (กรดมิวโคนคิ ในปัสสาวะ) อยู่ในระดับปกติร้อยละ 83.3 
สัมผัสปานกลางร้อยละ 15.8 สัมผัสสูงร้อยละ 0.9  ในขณะทีใ่นกลุ่มผู้หญิง
อยู่ในระดับปกติร้อยละ 92.3 สัมผัสปานกลางร้อยละ 6.6 และสัมผัสสูงร้อย
ละ 1.0 ตามลําดับ ในกลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี และกลุ่มผู้หญิงพบระดับ
ตะกั่วในเลือดสงูมากกว่าหรือเท่ากับ 10 ไมโครกรัมต่อลิตรขึน้ไป คิดเป็นร้อย
ละ 0.7 (2 คนจาก 293 คน) และในกลุ่มผู้ชายไม่พบว่าระดับตะกั่วในเลือด
สูงมากกว่าหรอืเท่ากับ 15 ไมโครกรัมต่อลิตร นอกจากนี้ยังพบระดับสารหนู
รวมในปัสสาวะมากกว่าหรือเทา่กับ 50 ไมโครกรัมตอ่ลิตรคิดเป็นร้อยละ 
48.8 (201 คนจาก 412 คน) และไม่พบผู้ที่มีระดับปรอทในเลือดสูงมากกว่า
หรือเท่ากับ 10 ไมโครกรัมตอ่ลิตร  

 
ผลการตรวจสขุภาพในโรงเรียน 

ข้อมูลทัว่ไป: มีผู้รับการตรวจสุขภาพจํานวนทัง้สิ้น 3,505 คน 
พบว่าเป็นเพศหญิงรอ้ยละ 50.8 และเพศชายร้อยละ 49.2 ส่วนใหญอ่ายุอยู่
ในช่วง 10-14 ปีคิดเป็นร้อยละ 74.5 กําลังศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 82.7 และอาศัยอยู่ในพื้นที่ตาํบลมาบตาพุด ห้วยโป่ง และ
บ้านฉาง คิดเปน็ร้อยละ 32.4  30.2  และ 26.3 ตามลําดับ  สําหรับระยะ 
เวลาที่อาศัยอยูใ่นเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง มีผู้ทีอ่าศัยน้อยกว่า 1 ปี
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คิดเป็นร้อยละ 7.2 และผู้ที่อาศัยหรือเรียนหนงัสือในระยะห่างจากเขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด 2 กิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ 59.2  

 
ประวัติสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพทั่วไป: พบว่าส่วนใหญ่ไม่สูบ

บุหรี่คิดเป็นร้อยละ 94.8 ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็นร้อยละ 99.3 และ
นักเรียนมีโรคประจําตัวที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์คิดเป็นร้อยละ 10.1 โรค
ที่พบสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ โรคภูมิแพ้ หอบหืด และโรคโลหิตจาง คิดเปน็
ร้อยละ 4.8  2.8  และ 0.5 ตามลําดับ ทั้งนี้พบผู้ที่เป็นมะเร็งจํานวน 1 ราย  

 
การได้รับกลิ่นรบกวน: พบว่านักเรยีนได้รับกล่ินรบกวนร้อยละ 9.0 

โดยได้กล่ินคล้ายกล่ินสารเคมีมากที่สุดร้อยละ 41.1 โดยระดับการไดร้ับกล่ิน
ส่วนใหญ่จะไดร้บักล่ินเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 88.9 และพบนักเรยีนมีอาการ
มีน้ํามูก คัดจมูก และปวดศีรษะคิดเป็นร้อยละ 20.7 17.8 และ 16.9 ภายใน
ระยะเวลา 24 ชั่วโมงก่อนตรวจ  

 
ผลตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ: พบว่านักเรียนหญิงมีความเข้มขน้

ของเม็ดเลือดแดงปกติคิดเป็นรอ้ยละ 91.2 ส่วนนักเรยีนชายมคีวามเข้มข้น
ของเม็ดเลือดแดงปกติคิดเป็นรอ้ยละ 57.3 สําหรับค่าเกล็ดเลือดอยูใ่นระดับ
ปกติคิดเป็นร้อยละ 92.3 การทํางานของตับและไตอยู่ในระดบัปกติคิดเป็น
ร้อยละ 97.1 และ 99.0 ตามลําดับ  

 
ผลการตรวจการสัมผัสสารแปรรูปเบนซีนและโลหะหนัก: พบว่า

นักเรียนชายมีการสัมผัสสารแปรรูปเบนซีนในปัสสาวะ (กรดมิวโคนิค ใน
ปัสสาวะ) อยู่ในระดับปกติคิดเป็นร้อยละ 81.0 ระดับปานกลางร้อยละ 16.8 
และระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 2.1 ในขณะที่ในกลุ่มผู้หญิงมีการสัมผัสสารแปร
รูปเบนซีนในปัสสาวะที่ระดับปกติ ระดับปานกลาง และระดับสูง คิดเป็นร้อย
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ละ 92.4  6.1 และ 1.5 ตามลําดับ นอกจากนี้ตรวจพบระดับตะกั่วในเลือดสูง
กว่าปกติคิดเป็นร้อยละ 29.8 (26 รายจาก 87 ราย) และระดับสารหนูรวมใน
ปัสสาวะสูงกว่าปกติรอ้ยละ 25.3 (22 รายจาก 87 ราย)  แต่ไม่พบผู้ที่มีระดับ
ปรอทในเลือดสงูมากกว่าเกณฑป์กติ  

 
ผลจากการดําเนินงานโครงการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของ

ประชาชนในเขตควบคุมมลพิษในครั้งนี้ ทําใหท้ราบถึงสถานะทางสุขภาพของ
ประชาชนในเขตควบคุมมลพิษจังหวดัระยอง แต่ทั้งนีใ้นการดาํเนินการยังมี
ข้อจํากัดอยูห่ลายประการ อาทิเช่น 

 
1.  ข้อจํากัดของขอ้มูลที่นํามาวิเคราะห์เป็นการเกบ็ข้อมูลจากคลนิิก

เคลื่อนที่ที่ประชาชนเข้ามารับบริการ ดังนั้นการแปลผลข้อมูลอาจยังไม่
สามารถเป็นตวัแทนประชากรในพื้นที่ได้ดีนกั 
 

2.  ข้อจํากัดด้านทรัพยากรและบุคลากรซ่ึงสามารถตรวจสขุภาพ
ประชาชนได้จํานวน 10,000 คน 
 

3.  ข้อจํากัดทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เชน่  
 
 1) สารเคมีบางตัวที่พบในสิ่งแวดล้อมไม่สามารถตรวจทาง
ชีวภาพได้ เนื่องจากขอ้จํากดัทางห้องปฏิบัติการ ยังไม่มดีัชนีชีว้ัดการได้รับ
สัมผัสที่ได้รับการยอมรับ  

 2) การตรวจสารแปรรูปสารเบนซีน (กรดมิวโคนิค ในปัสสาวะ) 
เพื่อประเมินการสัมผัสสารเบนซีน อาจมีตัวกวนจากการทานอาหารที่มีสาร
ถนอมอาหาร ในกลุ่มกรดซอรบ์ิค และสารโปแตสเซียมซอร์เบต ซึ่งพบได้
ทั่วไปในอาหารหลายชนิด  
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 3) ระดับสารหนูรวมในปัสสาวะเป็นผลรวมของสารหนูอินทรยี์
ซึ่งอาจมาจากการบริโภคอาหารทะเล (ซึง่ไม่เปน็พิษ) และสารหนูอนินทรีย์ซึ่ง
มาจากส่ิงแวดล้อม  

 
อย่างไรก็ตามการดําเนินการเฝา้ระวังสุขภาพประชาชนในพื้นที่ที่มี

ความเสี่ยงเฉพาะนี้ มีความจําเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมกีารดําเนนิงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อประชาชนในพื้นทีจ่ะได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างทันท่วงท ี

 
แผนการดําเนินงานโครงการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชน
ในเขตควบคุมมลพิษ จงัหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2554 
โดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

• ประชาชนกลุ่มที่รับการตรวจเมื่อปี 2553 

• ประชาชนที่ยงัไม่ได้รับการตรวจเมื่อปี 2553 และอยู่ในพื้นที่
เขตควบคุมมลพิษ จงัหวัดระยอง 

 
แผนการตรวจและแจง้ผล 

• จัดทีมเคลื่อนที่ไปตรวจในชุมชน 1 ครั้ง และนัดหมายเวลาแจ้ง
ผลการตรวจ 

• จัดทีมเคลื่อนทีแ่จ้งผลในชุมชนที่ตรวจ 1 ครั้ง 
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ผลการดําเนินงาน 
 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัระยองมีแผนการดําเนินงานตรวจสุขภาพ
ประชาชน จํานวน 20,000 คน  57 ครั้ง เริ่มดาํเนินงานตัง้แตว่ันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2554 โดยออกตรวจสุขภาพดังนี ้

• พื้นที่ตําบลมาบตาพุดและตําบลห้วยโป่ง 15,000 คน จํานวน 
33 ครัง้ 

• ตําบลบ้านฉาง 2,000 คน จํานวน 10 ครั้ง 
• ตําบลนิคมพัฒนา 800 คน จํานวน 5 ครัง้ 
• ตําบลเนินพระและตําบลทับมา 2,200 คน  จํานวน 9 ครัง้ 
 

รายงานความกา้วหน้าของการดําเนินงาน  
 

ก. สรุปการดําเนินงานตามแผนงานของโครงการ  
1. การเตรียมชมุชน เตรียมทีมงาน  

1.1 ประชุมเชิงปฏิบตัิการเสวนารับฟังความคิดเห็นและสร้างการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนการดําเนินงานร่วมกับกรรมการหมู่บ้าน/ ผู้นําชุมชน/ 
ประธานชุมชนมาบตาพุด/ ประธาน อสม.ทกุหมู่บ้าน/ อปท. จํานวน 1,000 
คน ในวันที่ 8 ธนัวาคม 2554 ณ โรงแรมสตาร์  
 

1.2 แต่งตั้งคณะทํางานระดับจังหวัดและระดับชุมชนและแต่ละ
CUPได้ประชุมคณะทํางานระดับชุมชน เพื่อรว่มคิด ร่วมดําเนินงานตาม
กิจกรรม  
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2. การประชาสัมพันธ ์ 
 ทําเอกสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ส่ือเอกสาร วิทยุ และรถวิ่งประชาสัมพนัธ์ในชุมชน 
ซึ่งตอนนี้ดําเนินการไปบางส่วนแล้วในพื้นที่มาบตาพุด ตําบลเนินพระ ตําบล
ทับมา ส่วนตําบลบ้านฉาง และตําบลมาบข่า กาํลังดําเนินการ 
 
3. ออกตรวจสขุภาพ  

การออกหนว่ยตรวจสุขภาพ ตัง้แต่วันที่ 14 กมุภาพันธ์ 2554 – 22 
กุมภาพันธ์ 2554 ออกตรวจสุขภาพแล้วทั้งสิ้น 5 ครั้ง จํานวนผูร้ับบรกิาร 
566 คน จากเปา้หมายทัง้สิ้น 20,000 คน คิดเป็นร้อยละ 2.83 ดังนี ้

 
• พื้นที่ตําบลมาบตาพุดและตําบลห้วยโป่ง จํานวน 3 ครัง้ 

ผู้รับบริการจํานวน 426 คน คิดเป็นร้อยละ 2.84 จากเป้าหมายทั้งสิ้น 
15,000 คน   

• ตําบลเนินพระ และตําบลทับมา เริ่มออกตรวจสุขภาพ จํานวน 
1 ครั้ง ผู้รับบรกิารจํานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 6.36 จากเป้าหมายทัง้สิ้น 
2,200 คน   

• ส่วนในตําบลบ้านฉาง วันที่ 4 มนีาคม 2554 ตําบลนิคมพัฒนา 
วันที่ 4 มีนาคม 2554 
 
ข. สรุปความกา้วหน้าของการเบิก-จ่ายงบประมาณ 

• งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้วส่วนใหญเ่ป็นเรือ่งการประชุม 
เสวนา จํานวน 514,550 บาท ร้อยละ 3.8 (514,550 / 13,520,000 บาท) 
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แนวทางการพัฒนากลุมนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด 
(มาบตาพุดคอมเพล็กซ) ไปสูเมืองอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 

 
 
 โดย  ดร. วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม 
 รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

 
 แนวคิดการพัฒนาเมืองอตุสาหกรรมเชิง
นิเวศ (Eco Industrial Town) คือ การออกแบบ

และพัฒนาเมืองใหเ้ติบโตไปพรอ้มกันทัง้สามมติิ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่
เมืองดงักล่าวและใช้ภาคอุตสาหกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนการ
พัฒนาแบบยั่งยนื เพื่อใหเ้ป็นเมอืงหรือชุมชนอยู่ดีมีสุข (Happiness Society)  

 
ขั้นตอนการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของทกุภาคส่วน 
 

1. สร้างกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกําหนดของเมือง
อุตสาหกรรมเชงินิเวศ 

2. พัฒนาระบบ เครื่องมอืการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
3.  การประเมินความพร้อม โดยประเมินพื้นที่ แต่ละพื้นที่ ซึ่งจะมี

ความแตกต่างกนัในแต่ละบทของเมืองนั้นๆ 
4. การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์องค์กร 



 
เวทีวิชาการเพื่อมาบตาพุด  
สถานการณมาบตาพุด : มลพิษ สุขภาพ และผังเมือง 

 

 50

5. การจัดตั้งเวที Eco/ ศูนย์ Eco/ ทีมงาน Eco มีทีมในการขับ
เคลื่อนที่เป็นส่วนประกอบจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคส่วน 

6. การจดัทํากรอบแนวทางการพฒันา 5 ด้าน 22 มิติ  
7. กําหนดรูปแบบการดําเนินงาน 
8. เกิดแผนปฏิบัตกิาร และมีการรายงานต่อทกุภาคส่วน เพื่อให้

เกิดการตดิตามและประเมินผล 
9. เกิดการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

 
รูปที่ 6 ขั้นตอนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 3 

 
 
 
                                                 
3 ท่ีมา: ฝ่ายวิชาการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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ขอบข่ายแต่ละหน่วยงานที่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีจุดมุ่งหมายใน
การเป็นเมืองนา่อยู่เช่น  
 

• สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติต้องการใหจ้ังหวัดระยอง พัฒนาสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองยัง่ยืน 
(eco town) 

• กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต้องการให้เป็นเมืองอตุสาหกรรมน่าอยู่ (eco 
industrial town)  

• การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยต้องการนิคม
อุตสาหกรรมเชงินิเวศ และ เครือข่าย หรอื “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”  

 
ตัวอย่างการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ   
 

• ประเทศญี่ปุ่น เช่น Tokyo factory (Mito factory) มีแนวคิด
การลดขยะเป็นศูนย์ (zero waste) 

• ประเทศสหรฐัอาหรับเอมเิรตส์ เช่น เมืองมาสดา้ กรงุอาบูดาบี 
มีแนวคิดในการดําเนินงานเพื่อลดการใช้พลังงาน มุ่งสู่ความเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชงินิเวศ เป้าหมายเพื่อให้เกิดของเสียเป็นศูนย์  

• ประเทศจีน เช่น Tianjin economic technological 
development Area (TEDA) มีการกําหนดแผนพัฒนาเมือง แสนกว่าไร่ 
เน้นเรื่องเมืองสเีขียว (green city) นําของเสียจากโรงงานหนึง่เป็นวัตถดุิบ
ของอีกโรงงานหนึ่ง (symbiosis) เพื่อให้เกิด green industrial park and 
an ecological garden city.  
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• ประเทศแคนาดา เช่น เมืองคาลการี (Calgary) มีการกําหนด
วิสัยทัศน์ 100 ปี โดยจัดทําพิมพ์เขียวสําหรับความยั่งยืนในอนาคต  เพื่อ
สร้างแผนเพื่อความยั่งยืนของเมืองคาลการี  

• แนวทางการพฒันากลุ่มนิคมอุตสาหกรรรมพืน้ที่มาบตาพุด 
ไปสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (eco industry development) 

 วิสัยทัศน์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คือ
เป็นองค์กรนํา ประสาน สร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีดลุยภาพและ
ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 
เพื่อสมรรถนะการแข่งขันในระดับสากล 

 เป้าหมายการพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชงินิเวศ คือ การ
อยู่ร่วมกันด้วยความสมดุลของการพัฒนาบนฐานของความยั่งยืนแบ่งเป็น 
ระยะที่ 1  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนเิวศนําร่อง (ปี 2553 - 2557 ) 
จํานวน 15 นิคมฯ และระยะที่ 2  การขยายและต่อยอดพื้นทีใ่นการพัฒนา 
(ปี 2558 – 2562) ทกุนิคมฯทัว่ประเทศ 

• เมืองอตุสาหกรรมเชิงนเิวศ แบ่งมุมมองเป็น 5 มิติ คือ 

1. มิติกายภาพ :  มีทําเลที่ตั้งสอดคล้องกับผังเมืองและมีการวางผัง
การใช้ประโยชน์พื้นที่กลมกลืนกับส่ิงแวดล้อม แบ่งเป็น 

1.1 การวางผงัที่ตั้งและการจัดพื้นที่   

 ที่ตั้งของอุตสาหกรรมเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการ
พัฒนาของเมือง 

 การใช้ประโยชน์พื้นที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม  
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1.2 การออกแบบอาคารและบริเวณโดยรอบ: อาคารและบริเวณ
โดยรอบประหยดัพลังงานและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 
ตัวอย่างที่ดําเนนิการแล้ว เช่น การจดัทําแนวปอ้งกัน (Protection 

Strip) ของนิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล และของโรงงานในกลุ่มนิคมฯ 
พื้นที่มาบตาพดุ เพื่อสร้างกําแพงสีเขียวระหว่างชุมชนและโรงงาน  

 
2. มิติเศรษฐกจิ : มีความคุ้มค่าในการผลิตและความเจริญเตบิโต

ทางเศรษฐกิจของทอ้งถิ่น ผู้ประกอบกิจการ และชุมชนอย่างมัน่คง แบ่งเป็น 

 เศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม: ภาคการผลิตและบริการ
มีความคุ้มค่าและเจริญเติบโต 

 เศรษฐกิจของทอ้งถิ่น : เศรษฐกิจทอ้งถิ่นมีการเจริญเติบโต
อย่างมั่นคง 

 เศรษฐกิจของชมุชน : เศรษฐกจิของชุมชนมีความเข้มแขง็ 

 การตลาด : ผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมและเป็นที่ต้องการของตลาด 

 การขนส่ง:  ผู้ประกอบการมกีารบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่
มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

 
ตัวอย่างที่ดําเนนิการแล้ว เช่น แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรม  

โครงการจัดสรรพื้นที่เพือ่สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน  โครงการมาบตาพุดกรีน
โลจิสติกส์ (green logistics) 
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3. มิติสิ่งแวดลอ้ม: มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดและ
ป้องกันมลพษิ  ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า แบ่งเป็น 

 การจดัการคุณภาพน้ํา : มีน้ําใช้เพียงพอ, การปล่อยน้ําทิ้ง
เป็นศูนย์  (zero discharge) และคุณภาพน้ําทิ้งไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน 

 การจดัการคุณภาพอากาศ : คุณภาพอากาศไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และอัตราส่วนการปลดปล่อยคาร์บอนต่อ
ผลิตภัณฑ์ฯ ที่ลดลง 

 การจดัการกาก ของเสีย และวัสดุเหลือใช้ : ของเสียเป็น
ศูนย์ (zero waste)  

 การจดัการพลังงาน : การใช้พลังงานในพื้นที่มี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก 

 การจดัการเสียง : ความดังของเสียงจากภาคการผลิตไม่
รบกวนชุมชน 

 กระบวนการผลติ : ผู้ประกอบการมีการผลิตที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม  

 ประสิทธิภาพเชงินิเวศ :  ประสิทธิภาพเชงินิเวศของ
อุตสาหกรรมเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนือ่ง 

 การจดัการด้านความปลอดภัยและสุขภาพ : อุตสาหกรรม
มีความปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพนกังานและชุมชน และอุบัติเหตุ
ร้ายแรงเป็นศูนย์ (zero accident) 

 การเฝ้าระวังคณุภาพสิ่งแวดล้อม: มีระบบการเฝ้าระวงั
คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 

 



 
เครือข่ายวิชาการเพื่อมาบตาพุดร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

 
 

 55

ตัวอย่างที่ดําเนนิการแล้ว เช่น ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง กนอ. แสดงผลคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมผ่านทางเว็บไซต์ กนอ.จัดทําแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน จัดทํา
แนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพอุตสาหกรรม (Eco-Efficiency) และการ
สนับสนุนโรงงานใช้เทคโนโลยีในการประหยัดพลังงาน เช่น Pinch 
Technology เป็นต้น 

 
4. มิติสังคม: พนักงานในพื้นทีแ่ละชุมชนโดยรอบมีคุณภาพชีวติ 

และสังคมที่นา่อยู ่

 คุณภาพชีวิตและสังคมของพนกังาน :  พนักงานในพื้นที่
คุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี  

 คุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบ : ชุมชนน่าอยู ่
 
ตัวอย่างที่ดําเนนิการแล้ว เช่น กนอ. ร่วมกับผู้ประกอบการ  

ผู้พัฒนานิคมฯ จัดทําแผนการดําเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม 
(corporate social responsibility : CSR) ในพื้นที่มาบตาพดุและการจัดทํา
โครงการนักสืบสายลม 

 
5. มิติการบริหารจัดการ: การบริหารจัดการในพื้นที่อย่างเปน็

ระบบ โดยการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้เสีย และมีการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

 การบริหารจัดการพื้นทีอ่ย่างมีส่วนร่วม : การบริหาร
จัดการในพื้นที่เป็นไปอย่างมรีะบบ โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย   

 การพัฒนาและรักษาระบบบรหิารระดับสากล : จํานวน
โรงงานที่มีระบบการบริหารระดับสากลเป็นทีย่อมรับเพิ่มขึ้น/ปี 
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 การพัฒนาบุคลากร : บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ
อย่างตอ่เนื่อง 

 ข้อมูลข่าวสารและการรายงาน : มีข้อมูล ข่าวสารทีถู่กตอ้ง 
เหมาะสม เพื่อเผยแพร่ภายในพื้นที่    

 
ตัวอย่างที่ดําเนนิการแล้ว เช่น จัดชุมชนร่วมกบั กนอ. ตรวจเยี่ยม

โรงงานปีละ 4 ครั้ง ป้ายแสดงผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม (display board) ให้
ชุมชนได้รับทราบ และการประชุมติดตาม EIA 
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สถานการณผังเมืองรวมมาบตาพุดและพื้นที่กันชน 
 
โดย ปรีชา รณรงค์  
ที่ปรกึษาด้านการผังเมือง กรมโยธาธิการและการผัง
เมือง และอนุกรรมการศึกษาแนวทางการใช้การผังเมือง
เพื่อ แก้ไขปัญหามลพิษในพื้นทีม่าบตาพุดและพื้นที่
ใกล้เคียง จังหวดัระยอง ภายใตค้ณะกรรมการสีฝ่่าย 
 

ความเป็นมา 
 กฎกระทรวงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน 
(มาบตาพุด) จังหวัดระยอง ได้มีการประกาศบังคับใช้มาแล้วจํานวน 3 ฉบับ  
 
กฎกระทรวงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน(มาบตาพุด) 
จังหวัดระยอง (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ฉบับที่ 3 ประกาศใช้บงัคับเมื่อวันที ่12 
พฤษภาคม 2546 และหมดอายุการใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553   
 
 ผังเมืองรวมฉบับนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ถ่ายโอนภารกิจการ
ปรับปรุงผังเมืองรวมให้แก่เทศบาลเมืองมาบตาพุดในฐานะหน่วยงานหลัก
และเจ้าพนักงานการผัง ร่วมดําเนินการกับเทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลตาํบล
บ้านฉาง เทศบาลตําบลพลา เทศบาลตําบลมาบข่าพัฒนา เทศบาลตําบลทับมา 
และเทศบาลตําบลเนินพระ  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม  2548 
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รูปที่ 7 กฎกระทรวงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน  
(มาบตาพุด) จังหวัดระยอง 
 
การปรับปรุงผังเมืองรวม 
 การวางและจัดทําผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน 
(มาบตาพุด) จังหวัดระยอง (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ซึ่งกําลังดําเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 237.38  ตารางกิโลเมตรหรือ
ประมาณ 148,362.5 ไร่ (พื้นดิน) ประกอบด้วย เทศบาลเมืองมาบตาพุด  
เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลตําบลบ้านฉาง บางส่วนของเทศบาลตําบล
มาบข่าพัฒนา บางส่วนของเทศบาลตําบลพลา เทศบาลตําบลทับมา และ
เทศบาลตําบลเนินพระ  
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 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้แต่งตัง้คณะทํางานติดตามและเรง่รัด
การปรับปรงุผังเมืองรวมดงักลา่ว ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการพัฒนา
พื้นที่บรเิวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (กพอ.) และมติคณะรัฐมนตรี เพือ่จัดทํา
ข้อเสนอประกอบการวางและจดัทําผังเมืองรวมซึ่งเป็นทีย่อมรับของทุกฝ่าย  
รวมถงึการพิจารณาทบทวนการประกาศพื้นทีอ่ตุสาหกรรม ทีท่บัซ้อนกับพื้นที่
ชุมชนปัจจุบัน และการกําหนดเขตกันชน (buffer) ระหว่างพื้นที่ชมุชนและ
อุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการ 4 ฝ่ายไดเ้สนอต่อคณะรัฐมนตร ี
 
รายละเอียดการปรับปรุงผังเมืองรวมที่สําคัญ 
 
1.  เขตผังเมืองรวม มีพื้นที่ประมาณ 237.38 ตารางกิโลเมตร (พื้นที่ดิน) 
ประกอบด้วยเทศบาลเมือง จํานวน 2 แห่ง คือเทศบาลเมืองมาบตาพุด และ
เทศบาลเมืองบ้านฉาง และเทศบาลตําบล จํานวน 5 แห่ง ประกอบด้วย 
เทศบาลตําบลบ้านฉาง  เทศบาลตําบลมาบข่าพัฒนา เทศบาลตําบลพลา  
เทศบาลตําบลทับมา  และเทศบาลตําบลเนินพระ 
 
2.  ยุทธศาสตร์การปรับปรุงผังเมืองรวม  ได้แก่ 

2.1 ส่งเสริมบทบาทย่านอุตสาหกรรมสะอาดหลักของประเทศ : 
ส่งเสริมแหล่งอตุสาหกรรมหลกัของประเทศให้ก้าวสู่ย่านอตุสาหกรรมสะอาด
ต้นแบบ โดยควบคุมและลดผลกระทบจากแหล่งอุตสาหกรรมต่อพื้นที่
โดยรอบ และส่งเสริมศูนยก์ลางธุรกิจและกิจกรรมตอ่เนื่องที่ไม่ก่อมลพิษใน
พื้นที่ทีเ่หมาะสม 

2.2 อนุรักษ์และฟื้นฟสูภาพแวดล้อม : กําหนดการใช้ประโยชน์ที่
เหมาะสมเพื่อรกัษาแหล่งทรพัยากรที่มีคุณค่าทั้งบนบกและทะเล ร่วมกับการ
ควบคุมและส่งเสริมพื้นที่เพื่อปอ้งกันและลดผลกระทบจากแหล่ง
อุตสาหกรรมอยา่งเป็นรูปธรรม 
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2.3 ส่งเสริมย่านศูนย์กลางและชุมชนที่มีคุณภาพและยั่งยืน : 
กําหนดและส่งเสริมย่านชุมชนที่มีศักยภาพเพือ่รองรับการขยายตัว แรงงาน 
และบทบาทการเป็นย่านอตุสาหกรรมสะอาดหลักของประเทศ พร้อมกับการ
เติบโตของเศรษฐกิจชุมชน 
 
3.  วิสัยทัศน์ของผังเมืองรวม  “เมืองอุตสาหกรรมนิเวศต้นแบบของ
ประเทศ อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมรองรับการเติบโตของชุมชนอย่าง
ยั่งยืน” 
 
4.  แนวความคิดสําคัญในการปรับปรุงผังเมืองรวม ได้แก่ 

4.1 การสร้างความสมดุลระหว่างพืน้ที่อุตสาหกรรมและชุมชน 
4.2 การจดัทําพื้นทีก่ันชนระหว่างอตุสาหกรรมและชุมชนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4.3 การแก้ไขปัญหาพื้นที่ชุมชนเดมิที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรม 
4.4 การจดัการพื้นที่สงวนและพื้นที่อนุรกัษ ์
4.5 หาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงผังเมืองรวม ตามความ

ต้องการของประชาชนในท้องถิน่รายบรเิวณ 
  
 จากแนวความคิดการปรับปรุงผังเมืองรวมฯ ดังกล่าวสามารถนําทฤษฎี
และแนวความคิดของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (eco-industrial 
town) มาประยุกต์ ใช้ร่วมกันได้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของภาคอุตสาหกรรม
ต่อชุมชนและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 
5.  แนวคิดและมาตรการด้านผังเมืองและด้านอื่นๆ 
 พื้นที่ที่มีความเร่งดว่นในการกาํหนดมาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และมาตรการอืน่ๆ เพื่อพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชงินิเวศ” ได้แก่  
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 5.1  พื้นที่ในระยะกันชนระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน  

  5.1.1 พื้นที่ในระยะกันชน บริเวณชุมชนดั้งเดิม 
  5.1.2 พื้นที่ในระยะกันชน โดยรอบเขตนิคมอุตสาหกรรม/พื้นที่ว่าง 

 5 .2  พื้นที่ รองรับอุตสาหกรรมต่อเนื่ อง/พึ่ งพา  ( industrial 
symbiosis cluster) 

  5.2.1 พื้นที่อุตสาหกรรมเดิม (เขตนิคมอุตสาหกรรมและ
ต่อเนื่อง) 
  5.2.2 พื้นที่อุตสาหกรรมต่อเนื่อง/พึ่งพา 

 5.3  พื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม 

 5.4  พื้นที่ชุมชนรองรับการขยายตัว 
 
6. การมีส่วนร่วม 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เรื่องผังเมือง รับฟังสภาพ
ปัญหาและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ทําเป็นทางการและประชุมกลุ่มยอ่ย
ไม่น้อยกว่า 30 ครั้ง 

• การประชมุเชงิปฏิบัติการเพื่อใหค้วามรู้เรือ่งผงัเมือง รบัฟงัสภาพ
ปัญหาและขอ้เสนอแนะจากทกุภาคส่วน (ธันวาคม 2552 – กุมภาพันธ ์2553) 

• การประชุมเชิงปฏิบัติการนําเสนอร่างผงัแนวความคิด (18 
พฤษภาคม 2553) 

• การประชุมเชิงปฏิบัติการนําเสนอร่างผงัเมืองรวมฯ (15 
กรกฎาคม 2553) 
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• การประชุม (นอกรอบ) กับ หน่วยงาน องค์กร คณะทํางาน
ต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งกับพื้นที่ศึกษา (เริ่มการศกึษา-ปัจจุบัน) (24 พฤศจิกายน 
2553 และ 1 ธนัวาคม 2553) 
 
7. แนวทางการปรับปรุงผังเมืองรวม 

7.1  แยกชุมชนออกจากอุตสาหกรรม ได้แก่ ชมุชนห้วยโป่ง     
มาบชะลูด หนองแฟบ ฯลฯ 

7.2  ปรับลดพืน้ที่อุตสาหกรรมลงกว่าร้อยละ 50  
7.3  ส่งเสริมใหเ้กิดการขยายตวัของอตุสาหกรรมในพื้นที่นิคมฯ ที่มี

การบริหารจัดการอย่างเหมาะสม และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นมลพิษ
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

7.4  เพิ่มพื้นที่แนวกันชนโดยรอบพื้นที่สีม่วง (buffer zone)  
7.5  เพิ่มแนวปอ้งกันระยะไม่นอ้ยกว่า 50 เมตรในพื้นที่นิคมฯ และ 

0-50 เมตร นอกพื้นที่นิคมฯ  
7.6  เพิ่มพื้นที่อยู่อาศัยชั้นด ี 
7.7  อนุรกัษ์ชายฝ่ังทะเล  
 

8. การเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างผังปพี.ศ. 2546 และ 
ร่างผังฉบับปรับปรุง 

8.1  เพิ่มประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท
อุตสาหกรรมที่ไม่ก่อมลพิษ (อ. 2)  และประเภทที่โล่งเพื่อรกัษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมฯ (ล. 2 และ ล. 3) 

8.2  ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อเท็จจริง  ได้แก่ 
บริเวณพื้นที่หนว่ยงานราชการ พื้นที่ป่าสงวน พ.ศ. 2526  และพื้นที่ป่ามติฯ 
ปีพ.ศ. 2492 และเขตนิคมอุตสาหกรรม 
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8.3  ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามวิสัยทัศน์และแนวโน้ม
การพัฒนา  

• เพื่อรองรับการขยายตวัของประชากรและบทบาทการเป็นย่าน
พาณิชยกรรมบริการของพื้นที่เป็นศูนย์ชุมชนรองและเน้นส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 

• เพื่อควบคุมแหล่งกําเนิดมลพษิเพื่อลดปัญหาผลกระทบและ
ความขัดแย้งจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

• เพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมยังมเีหลือ 
• เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมฯ 

ที่มีการบริหารจดัการอยา่งเหมาะสม 
 

 
รูปที่ 8 เปรียบเทียบผังเมอืงรวมฉบับปีพ.ศ. 2546 และผังเมืองรวมฉบับ
ปรับปรงุ พ.ศ. 2554 
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รูปที่ 9 การลดบทบาทของพื้นที่อุตสาหกรรม (สีม่วง) 

 
รูปที่ 10 ปรับเปล่ียนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม (สีม่วง) บางส่วนเป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม (สีม่วงมีเส้น
ทแยงสีขาว)   
 
9. การลดบทบาทของพื้นที่อุตสาหกรรม (สีมว่ง)  
 จากรูปที่ 3 ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน (มาบ
ตาพุด) จังหวัดระยองฉบับปี พ.ศ. 2546 มีพืน้ที่อุตสาหกรรมประมาณ 
40,000 ไร่ แต่ในร่างผังฉบับปรบัปรุงพ.ศ. 2554 มีพื้นทีอุ่ตสาหกรรมเหลือ
ประมาณ 20,000  ไร ่



 
เครือข่ายวิชาการเพื่อมาบตาพุดร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

 
 

 65

 
10. ปรับเปลี่ยนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม บางส่วนเป็นทีดิ่นประเภท
อุตสาหกรรมทีไ่ม่เป็นมลพิษต่อชุมชนและสิง่แวดล้อม 

• เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่สู่เมอืงอุตสาหกรรมนิเวศ 
• เพื่อหมุนเวียนของเสีย วตัถุดิบ เพื่อลดปริมาณของเสียและการ

ก่อมลพิษแก่พื้นที่โดยรอบ 
• สอดคล้องกับผังอนุภาค (แนววงแหวนอตุสาหกรรม) 

 
11. การนําผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการสี่ฝ่ายมาประยุกต์ใช้ใน
การศึกษา 
 11.1 ระยะแนวป้องกัน (Protection strip) ภายในเขตนิคม
อุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม กําหนดระยะไม่น้อยกว่า 50 
เมตรและนอกเขตนิคมฯ ระยะ 0- 50 เมตร 

 11.2 ระยะแนวกันชน (buffer) กําหนดให้สอดคล้องกับพื้นที่ โดยใน
เขตผังเมืองรวมมีพื้นที่ที่กําหนดให้ทําหน้าที่เป็นระยะแนวกันชน ประมาณ 
9,475 ไร่ ได้แก่บริเวณชุมชนหนองแฟบ ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ และชุมชน
มาบชะลูด เป็นต้น 
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รูปที่ 11 ตัวอย่างกรณีศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น 
 
 
 
 
 
 
การดําเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักซึ่งรับการถ่ายโอนภารกิจในการ
ปรับปรุงผังเมืองรวม ได้แก่ เทศบาลเมืองมาบตาพุดจะต้องนําผังร่างที่ได้
ดําเนินการปรับปรุงแล้วเสนอต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อพิจารณา 
และจะได้ดําเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตาม
ขั้นตอนกฎหมายต่อไปโดยเร็วที่สุด 
 

ปัจจุบัน อยูร่ะหว่างการยื่นเสนอต่อคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
(ระดับจงัหวดั) ที่มีผู้ว่าราชการเป็นประธาน (ประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 
2553) จากนั้นจะมีการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการพจิารณาด้านผังเมือง 
(กรมโยธาธกิารและผังเมือง) ในวันที่ 1 มีนาคม 2554 หากความเห็นของ 
กรมโยธาธิการและท้องถิ่นเหน็ไม่ตรงกัน กต็้องพิจารณาต่อคณะกรรมการผัง
เมืองตอ่ไป หลังจากนั้นจะมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างเป็น
ทางการ  
 

แนวป้องกันระยะ ๕๐ เมตรในพื้นที่นิคมฯ และ๐-๕๐ เมตรนอกพื้นที่นิคมฯ 
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คําถาม – คําตอบ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
 

 
รศ. ชัยยุทธ  สขุศรี   
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ํา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
 

 
• ข้อมูลชัดเจนทั้งเรื่องการดําเนินการของคณะอนุกรรมการการ

ติดตามรายงานผลการแก้ไขปญัหาในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง 
จังหวดัระยอง สถานการณ์มลพิษ สุขภาพ ผังเมือง และแนวทางการพัฒนา
กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในพื้นทีม่าบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงในจงัหวดั
ระยอง 

• ข้อสังเกต  กรมควบคุมมลพิษมีการตรวจวัดเปน็ดัชนีหลายตัว 
แต่ส่ิงที่ตามมาคือ ความไม่ไว้วางใจของกันและกัน ระหว่างชุมชนและ
หน่วยงาน ซึ่งทาํให้เกิดขอ้ขัดแย้ง 

• ส่ิงที่สนใจโดยส่วนตัว คือสิ่งที่เรียกว่า กระบวนการในการ
กําหนดยทุธศาสตร์ส่ิงแวดล้อม บวก กระบวนการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และบวกกับความสามารถในการรองรับของพื้นที ่(carrying 
capacity) 

• กิจกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมเรื่องเมืองนเิวศ (Eco 
Town)  เกิดจากการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐเป็นหลัก ยังขาดการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนอื่น 
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เฉลิมพร กลอ่มแก้ว   
เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก  
และสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 
 
 เรื่องน้ํา สมัยก่อนกินน้ําฝน และน้ําบ่อได้ แม้
หน้าแล้ง แต่ปัจจุบันใช้ไม่ได้ น้ําที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม 
เคยพูดตั้งแต่ปี 2547 - 2548 เรื่องทําไมไม่เอาน้ําทิ้งกลับมาใช้ใหม่ คําตอบที่
เคยได้รับคือ น้ําธรรมดาราคา 8-10 บาท แล้วทําไมต้องไปใช้น้ําที่ราคา 16 
บาท ชาวบ้านต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความจริงจังในการแก้ไข
ปัญหา สงสัยว่าทุกครั้งหน่วยงานที่มา มักอ้างว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่เคยเกิน
ค่ามาตรฐานเลย  
 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

ทางกนอ.มีโครงการนําน้ําเสียมาใช้ใหม ่และการผลิตน้ําทะเลเป็น
น้ําจืด 

 
กรมควบคุมมลพิษ 
 
 ในเรือ่งเกณฑ์ตา่งๆ ถ้าเป็นตัวหลักในเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะมี
การเก็บย้อนหลัง 10 ปี ส่วนเรื่องคุณภาพน้ํา ไม่ได้หมายความว่าน้ําที่ระยอง
สะอาด หากรู้แหล่งกําเนดิของน้ําก็จะสามารถควบคุมได้ กรณใีนแหล่งน้ํา
ธรรมชาติก็จะมคีวามเสี่ยง กรณีน้ําฝน ทางกรมควบคุมมลพิษกําลัง
ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ําฝนในพื้นที่ เพราะได้รับการร้องเรียนจาก
ชุมชน ส่วนน้ําใช้น่าจะอยู่นอกเหนือขอบเขตทีจ่ะตอบได ้
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รัชยุทธ  วงศ์ภุชชงค ์  
ประธานชุมชนซอยร่วมพัฒนา 
 

• เข้าใจว่าเราต้องจับมือไว้ด้วยกัน แต่ประเด็น
คือ ต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

• สนใจเรือ่งการดาํเนินการเมืองนเิวศและการ
สร้างพื้นที่สีเขียว 

• ประเด็นระยะหา่ง 1 กม. เห็นดว้ยเป็นอย่างยิง่ และต้องการหา
แนวร่วมในการดําเนินงานเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา  ทําอย่างไรจะหาพื้นที่แนว
กันชน  (buffer zone) มีพื้นทีก่ันไว้ให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน ถ้าจะย้าย
ประชาชนออกก็ต้องมีค่าตอบแทนคุ้มค่า 

• เรื่องน้ํา อยากให้หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งดําเนินการ ดังนี ้

 น้ําประปา ปัจจบุันมีสีดํา และมีกล่ินเหม็น  ไหลไม่ปกติ  
มิเตอรห์มุนตลอด  น้ําประปาไม่สะอาด ดื่มไม่ได้ ฝากใหห้น่วยงานไปแก้ไขทาํ
อย่างไรให้น้ําประปาสะอาด 

 น้ําฝน อยากใหท้างกรมควบคมุมลพิษรีบดําเนินการ
เช่นกัน เพราะจะได้สรา้งความเชื่อมั่น ในการนาํน้ําฝนมาใช้ในพื้นที ่

 
รศ.ดร. สุทิน  อยู่สขุ  
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล    
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 

 

ช่วงนี้ งานประปา อยู่ในช่วงดาํเนินการขยาย
ท่อ หากเชื่อมตอ่ท่อเรียบร้อยนา่จะดีขึ้น 
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นฤต  ขุนพลิึก  
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชนเนนิพยอม 
 

• ต้องการให้มีการดําเนินการเรื่อง แนวกัน
ชนอย่างจริงจัง 

• งบประมาณที่นาํมาแก้ไขปัญหา ต้องการให้มาจากหน่วยงาน
ภาครัฐ และต้องการให้นําภาษทีี่โรงงานต้องเสยีมารวมกับงบที่ต้องจ่ายให้กับ
ผู้ได้รับผลกระทบ 

• โรงงานที่อยู่นอกเขตจะดําเนินการอย่างไร เรื่องสุขภาพอยาก
ให้มีการครอบคลุมทั้งหมด เพราะจะได้ทราบขอ้มูลการเจ็บป่วยของคนใน
พื้นที ่

• ต้องการให้โรงพยาบาลมาบตาพุดมีมาตรฐานการ
รักษาพยาบาลเดียวกับโรงพยาบาลเอกชน 

• ขยะที่ชุมชนเนนิพยอมทราบมาว่าจะมีการขนย้าย ถ้ามองมุม
กลับก็จะไดก้๊าซชีวภาพ 

• โครงการรองรับน้ําจืด ถ้าเป็นไปได้อยากให้สรา้งบ่อบําบัดและ
ตรวจวัดค่าแหล่งน้ํา 

 
กัมพล แสงพงษ์พิทยา   
กรรมการชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ 

 
 ปัญหาสุขภาพ อยากให้หน่วยงานรัฐเข้ามาดูแล
เพราะคนเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุด ทําอย่างไรให้

ประชาชนมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี มองว่าการทําการประเมินผลกระทบด้าน
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สุขภาพ (HIA) และการดําเนินธุรกจิภายใต้ความรับผิดชอบตอ่สังคม (CSR ) 
เป็นกระบวนการแก้ไขปญัหาทีป่ลายเหตุ เช่นเดียวกับการทําอตุสาหกรรม
เชิงนิเวศ (eco industry) หรือการทําเมืองใหเ้ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (eco-
city) ซึ่งเป็นการทําตามหลัง เพราะตอนนีท้รพัยากรทางด้านการท่องเที่ยว 
เช่น หาดสุชาดา  หาดทรายทอง ซึ่งตอนนี้กลายเป็นแหล่งสุสานแล้ว   
 
อาจารยช์ูวิทย์  สุจฉายา   
อาจารย์สถาบันอาศรมศิลป์  
และอนุกรรมการศึกษาแนวทางการใช้ผังเมืองฯ  
 

• มองว่าประเด็นสําคัญคือ ความแตกต่าง 
ในการวางผงัเมอืงครัง้นี้ เพื่อแก้ไขและปรับปรงุ ร่างปัญหาผังเมืองใหม่ มี
แนวคิดเพื่อแกป้ัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่มาบตาพุดหรือไม่ อย่างไร ? 
พยายามลดพื้นที่สีม่วงและให้เป็นพื้นที่สีเขยีว 

• การพยายามล้อมกรอบพื้นที่อตุสาหกรรม โดยเอาสีเขียวชนบท
มาล้อมสีม่วงในผังเมือง เพื่อใหส้อดคล้องกับสุขภาวะ และคล้องกับประเด็น
สุขภาพ  

• นอกจากนี้ ยังมกีารพจิารณาถึงทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง จึงตี
กรอบลงไปในพืน้ที่ทางทะเลด้วย  

 
พัชรี  ดิษฐ์เย็น  
กรรมการชุมชนชากลูกหญ้า 

 
• เรื่องแนวกันชน ในกรณีพื้นที่ติดกันแล้ว

ระหว่างโรงงาน-ชุมชน และถ้าทํากันชนจะเอาพื้นที่จากไหน 
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• การวางผังเมอืง มีการคิดและออกแบบมาหลายรอบแล้ว แต่
เบ็ดเสร็จสุดท้าย ถามว่าใครเปน็ผู้อนุมัติ และจะเกิดการเปลีย่นแปลงได้ไหม 
เพราะเคยตกลงร่วมกันในกรณขีองบ้านฉาง ที่เคยระบุกันว่าจะให้บ้านฉาง
เป็นปอดของเมอืงระยอง สุดทา้ยกลายเป็นพื้นที่สีม่วง ชุมชนเป็นเพียงตุ๊กตา
ในการมีส่วนร่วม   

• ควรมีภาคอุตสาหกรรมมารว่มดว้ย เพราะไม่อยากต่างคนต่าง
ทํา อยากทราบการจดัการของภาคอุตสาหกรรมว่าเหมือนที่รัฐคิดหรือไม่   

• ประเด็นการนําเสนอ อยู่ระหว่างการดําเนินงาน ไม่อยากไดย้นิ
แล้ว เมื่อไหร่ผังเมืองจะแล้วเสรจ็ 

 
สินชัย  พรหมศร    
กรรมการชุมชนชากลูกหญ้า 
 

• การดําเนินงานที่ผ่านมา เรื่องผงัเมือง 
ไม่ได้นํากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้าสู่การพิจารณาระดับจังหวดั 
ระดับนโยบาย ภาครัฐไม่เคยเปดิโอกาสคนในชมุชนเข้าไปมีส่วนร่วม ในครั้งนี้ 
ชุมชนขอเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย  

• คณะกรรมการภาคประชาชนที่ทําเรื่องติดตามและตรวจสอบ
ระยะป้องกัน  ต้องให้ชุมชนมคีวามรู้ และกฎหมายจากหน่วยงานรับผิดชอบ 
เพื่อให้สามารถทําการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้  

• มีความกังวลเรือ่งขยะ ในขณะรอการพิจารณา ทางบริษทั   
เจนโก กําลังเตรียมทีจ่ะขนย้ายหลุมขยะสามหลุม ออกไปคัดแยก โดยจะย้าย
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ไปตั้งบรเิวณเหนือลมของชุมชนชากลูกหญ้า หนองหวายโสม  ซึ่งเป็นผลพวง
มาจากการวางผังเมืองก่อนหนา้นี้ อยากฝากให้ช่วยแก้ปัญหามลพิษนี้ด้วย 

 
พงศธ์ร   ถาวรวงศ ์  
รองปลัดเทศบาลเมืองมาบตาพดุ  
 

• ปัจจุบัน การทําผังเมืองมาบตาพุด ได้
ดําเนินการโดยท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน ทั้งชุมชน ผู้ประกอบการ ตามนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐั แต่ชุมชนยังไม่
แน่ใจว่า การเสนอของชุมชนจะได้รบัการยอมรับหรอืไม่ อย่างไร  

• เรียนถามว่า ทีเ่ราดําเนินการทาํผังเมืองขึ้นมาแล้ว วันนี้มีความ
เป็นได้แค่ไหน   

 
เจริญ  เดชคุ้ม   
ประธานชุมชนเกาะกก-หนองตงัเม  
 
• เห็นด้วยกับการจัดทําระยะป้องกัน  และ

แนวป้องกัน  

• เห็นด้วยกับ Eco Town แต่เหน็ว่า ผู้ประกอบการ ควรมีการ
ดําเนินงานเรื่องระยะป้องกัน หรือแนวกันชน  

• ต่อไปข้างหน้าตอ้งมีการทํางานร่วมกัน ระหว่างผู้ประกอบการ 
ภาครัฐ และประชาชน 
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เจริญ  ปาศร   
เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
 

ส่ิงที่ขาดไปในรา่งผังเมืองฉบับปัจจุบัน คือ 
โครงข่ายคมนาคม และการขนส่ง ซึ่งมติคณะรฐัมนตรี
ผ่านแล้ว แต่ข้อมูลยังไม่มีปรากฏจากหน่วยงานราชการ  

 
รศ. ดร.เรณู  เวชรัชต์พิมล  
อาจารย์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

• เสนอให้มกีารนาํข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสี่ฝ่ายเรื่อง
พื้นที่กันชน (buffer zone) มาใช้โดยเฉพาะโรงงานที่จะเกิดขึ้นใหม่ ทั้งนี้ 
เพื่อป้องกันปัญหาผลกระทบตอ่ชุมชน เนื่องจากมีผู้ประกอบการได้ไปซ้ือที่
เพื่อทํานิคมอตุสาหกรรมในพื้นที่อื่นๆ ของจังหวัดระยอง เช่น วังจันทร์ และ
บ้านค่าย ซึ่งเปน็พื้นที่สวนผลไม้และสมุนไพรไทยที่มีความเข้มแข็งของภูมิ
ปัญญาไทย และความหลากหลายทางชีวภาพ  

• การให้กําลังใจหรือช่วยกันชมเชยผู้ประกอบการทีท่ําดี  
ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ประกอบจะกนัพื้นที่ส่วนหนึง่ทําเป็นพื้นที่กันชนโดยไม่ทํา
อุตสาหกรรมทีก่่อมลพิษในพื้นที่ดังกล่าว แต่ทาํกิจกรรมอื่นๆ เช่น ปลูกต้นไม้ 
เก็บวัสดทุี่ไม่มีสารเคมี  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

โครงการขนถ่ายขยะมูลฝอยออกจากบ่อฝังกลบของเทศบาลเมือง
มาบตาพุด ปัจจบุันได้ยกเลกิการดําเนินการแลว้ และอยู่ระหวา่งขอ
ปรับเปลี่ยนเป็นการปิดหลุมขยะอย่างถกูหลักสุขาภิบาล และก่อสร้างอาคาร
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คัดแยก รวมทั้งบ่อฝังกลบขยะขนาด 12 ไร่ ทีศู่นย์กําจัดขยะรวมแบบครบ
วงจร จังหวัดระยอง เพื่อนําขยะที่จะเกิดขึ้นใหม่ไปคัดแยกและฝังกลบที่ศูนย์
ดังกล่าวขององค์การบรหิารส่วนจังหวดัระยอง 
 

 
ปรีชา  รณรงค์ 
กรมโยธาธิการและการผังเมือง 

 
• ต้องสํารวจพื้นที ่ขีดความสามารถในการ

รองรับมลพิษของพื้นที่ ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้
ปฏิบัติ โดยต้องมีระยะป้องกันในพื้นที่ของโรงงานและมีระดับของการ
ดําเนินงาน ขณะนี้รองผู้อํานวยการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แจ้งว่ากําลังดําเนินการ ยงัไม่แล้วเสร็จ 

• ต้องมกีารประสานงานในลําดับต่อไป  ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานในการพจิารณาซึง่เป็นผู้อนุมัติในขัน้ตอนสุดท้าย คือ 
คณะกรรมการผังเมือง 

• เรื่องทิศทางลมเป็นประเด็นสําคัญในการพิจารณาสําหรับพื้นที่
กันชน ต้องดําเนินการร่วมกันระหว่างด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ 

• การเวนคืน  หลักการต้องเพื่อสาธารณะ  หากชุมชนไม่ยินยอม
โยกย้าย ภาครัฐต้องเข้าไปเยยีวยา 

• แนวคิดเมืองนิเวศ (eco town) คิดว่าเป็นหลักการเพื่อป้องกัน
และนําไปสู่การแก้ปัญหาในพื้นที่  

• เรื่องผังเมือง ถ้าคณะกรรมการผังเมืองอนุมัติแล้ว จะปิด
ประกาศ 90 วัน หากประชาชนไม่เห็นด้วย สามารถยื่นคําร้อง ซึ่งถ้าส้ินสุด
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ตรงนีถ้ือว่ายุติ หากจะปรับปรุงต้องดําเนินเรือ่งให้พิจารณาไปตามขั้นตอน
ของกฎหมายผังเมือง   

• สําหรับคําถามเรื่องคณะกรรมการตรวจสอบทีต่ิดตามเรื่อง
ระยะกันชน  สามารถทําใหเ้ปน็กฎหมายหรือมีบทลงโทษให้โรงงานปฏิบัติ
ตามได้หรอืไม่นัน้ ขณะนี้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กําหนดระยะแนวป้องกนัไว้ใน EIA 
เป็นทางเลือกเพื่อพิจารณาทางหนึ่ง  
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ขอเสนอแนะเพื่อดําเนินการตอไป 
 

 
รศ.นพ.พงศ์เทพ  วิวรรธนะเดช   
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทย์ศาสตร์  
ม.เชียงใหม ่และอนุกรรมการพจิารณาแนวทางการ
วินิจฉัยโครงการ กิจการ หรือกจิกรรมทีอ่าจกอ่ให้เกิด
ผลกระทบต่อชมุชนอย่างรุนแรงทางด้านสุขภาพ 

 
เสนอเรื่องระบบเฝ้าระวัง เนื่องจาก 
 
1. ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในมาบตาพุด แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 
มลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม และมลพิษทางน้ําจากการปนเปื้อน
สารเคมี  

2. กรอบแนวคิดขององคก์ารอนามัยโลกมีสององค์ประกอบคือ ส่ิงคุกคาม
ตามธรรมชาติและส่ิงคุกคามจากความทันสมัย เช่น กลุ่มสารเคมีและกลุ่ม
โลหะหนัก ที่มปีัญหาคือ สารประกอบอินทรยี์ระเหยง่าย หากปนเปื้อนสู่
อากาศจะหลีกเล่ียงการรับเข้าสู่ร่างกายยากเพราะมีการ ดื่ม กิน หายใจ เข้าสู่
ร่างกาย ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยตรง ซึ่งเรื่องที่มกีาร
ร้องเรียนมาก คือ กล่ิน 

3. ผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดขึน้แบ่งเป็น ระยะก่อนมีอาการ  ระยะ
เฉียบพลัน เช่น อาการคัน ปวดหัว แต่ส่วนใหญไ่ม่รุนแรง  และระยะเรื้อรัง
คือค่อยๆ สะสมโดยไม่รู้ตัวเป็นเวลานาน เช่น โรคหัวใจ โรคปอด เป็นปัญหา
เรื้อรัง  
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รูปที่ 12 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดโรคอันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อม 

4. ประเภทของสารมลพิษในอากาศ 
4.1 สารมลพิษทางอากาศปฐมภูม:ิ สารมลพิษทีร่ะบายออกจาก

แหล่งกําเนิดโดยตรง เช่น ฝุ่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด ์

4.2 สารมลพิษทางอากาศทุตยิภูมิ: สารมลพิษทีเ่กดิจากปฏิกริิยา
เคมีระหว่างสารมลพิษทางอากาศปฐมภูมิด้วยกันเอง เช่น โอโซน ออกไซด์
ของไนโตรเจน สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

5. การที่มีค่ามาตรฐาน ไม่ได้เป็นหลักประกันวา่ ถ้ามีค่าต่ํากวา่มาตรฐาน
และจะไม่ป่วย ข้อเท็จจริงทางการแพทย์บอกว่า สารมลพิษทกุชนิดไม่มี
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ระดับปลอดภัย หากรับเข้าสู่ร่างกายมากเป็นมาก หากรับเข้าสู่ร่างกายน้อย
เป็นน้อย ดังนั้น การจดัการปัญหามลพิษไม่สามารถดเูฉพาะสารตัวใดตัวหนึ่ง
เท่านั้น 

6. สารมลพิษทางอากาศที่พบและมีการตรวจวัดในมาบตาพุด 7 กลุ่ม 
ได้แก ่

• ฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) สามารถกอ่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
ได้หลายระบบ เช่น ระบบทางเดินหายใจ (ไอ อาการของระบบทางเดิน
หายใจส่วนล่าง) ระบบหัวใจและหลอดเลือด (กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หัว
ใจเต้นไม่สม่ําเสมอ หัวใจวาย) ระบบตา ระบบผิวหนัง PM10 ยังเพิ่มความ
เสี่ยงของอตัราตายจากภาวะเส้นเลือดอุดตันในสมอง และทําให้น้ําหนกัของ
ทารกในครรภ์ลดลงอีกด้วย (เปน็ผลการวิจัยจากทั่วโลก แตย่ังไม่มีข้อมูล
ยืนยันในประเทศไทย) 

• ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก่อให้เกิดการระคายเคืองของระบบ
ทางเดินหายใจ ได้แก่ หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง และเมื่อรวมกับ
ฝุ่นละอองจะกระตุ้นให้หลอดลมหดตัว อาจนําไปสู่ระบบหายใจล้มเหลวได้ 
และยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกดิภาวะน้ําหนักแรกคลอดของทารกน้อยลง 
และภาวการณ์เจริญเติบโตของทารกในครรภ์นอ้ยด้วย 

• ออกไซดข์องไนโตรเจน ตวัสําคัญคือ ไนตรกิออกไซด์ (NO) 
และไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ทําใหเ้กิดการระคายเคืองที่ถงุลม ทําให้เป็น
โรคถุงลมโป่งพอง และหอบหืด และทําให้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจมอีาการกําเริบ 
นอกจากนี้อาจเปลี่ยนเป็น nitrosamines และทําให้เกิดมะเรง็ที่ปอดได้ 
ไนโตรเจนไดออกไซด์ยงัเพิ่มความเสี่ยงของภาวะเส้นเลือดอุดตันในสมอง 
(acute ischemic stroke) และทําให้น้ําหนกัของทารกในครรภ์ลดลงและ
ภาวการณเ์จรญิเติบโตของทารกในครรภ์น้อยอกีด้วย 
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• คาร์บอนมอนอกไซด์ กอ่ใหเ้กิดภาวะเซลล์ขาดออกซิเจน ดังนัน้
ผู้ที่เป็นโรคหัวใจอาจทําให้อาการกําเริบหรือหวัใจวายได้ 
คาร์บอนมอนอกไซด์ยงัเพิ่มความเส่ียงต่อการเกิดภาวะน้ําหนกัแรกคลอดของ
ทารกน้อยลง และภาวการณ์เจริญเติบโตของทารกในครรภ์น้อย 

• โอโซน ทําใหร้ะคายเคืองต่อตา ระบบทางเดินหายใจ 
ความสามารถในการทํางานของปอดลดลง เหนื่อยง่าย โอโซนยังเพิ่มความ
เสี่ยงต่อภาวะเสน้เลือดอุดตันในสมอง (stroke) อีกด้วย 

• ไฮโดรคาร์บอน กลุ่มไฮโดรคารบ์อนที่สําคัญคือ polycyclic 
aromatic hydrocarbon (PAH) เกิดจากการการเผาไหม้ เชน่ ซากพืช ซาก
สัตว์ น้ํามัน เปน็ต้น ทั้งนี้ องคก์รระหว่างประเทศเพื่อการวจิัยมะเร็ง 
(International Agency for Research on Cancer) ได้จัดให้สารเคมีใน
กลุ่ม PAH เป็นสารก่อมะเร็งชนิดต่างๆ 

• สารอินทรีย์ระเหยง่าย ทําให้เกดิโรคได้หลายระบบ เช่น ระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ตับ ไต ระบบเลือด 
ระบบผิวหนัง ระบบสืบพันธุ์ และมะเร็งชนิดตา่งๆ 

7. สรุปปัญหาการจัดการประเด็นสุขภาพในมาบตาพุด 

• ขาดการวางแผนการจดัทําระบบเฝ้าระวังด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อม 

• ชุมชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพ 
• รัฐยงัไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในดา้นการป้องกันปัญหาสุขภาพ

จากส่ิงแวดล้อม 

8. ปัจจัยความสําเร็จของสามเหลีย่มเขยือ้นภูเขา คือการสร้างความรู้หรอื
การทํางานทางวิชาการ ตัวอย่างการสร้างองคค์วามรู้แก่ชุมชน  เช่น 
มหาวิทยาลัยบรูพา สถาบันทางการศึกษาของท้องถิ่นต้องมีการสนับสนุน
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ข้อมูลด้านวิชาการ การเคลื่อนไหวของสังคม และอํานาจรัฐหรอือํานาจทาง
การเมอืง 

9. การเฝ้าระวัง คือการเฝ้าคุมเหตุการณ์ด้านสุขภาพในประชากรอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่องไม่ส้ินสุด และนําข้อมูลมาประกอบเพื่อผลในการป้องกันและ
ควบคุมภาวะสิ่งคุกคามในสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้องกับโรค 

10. ความสําคัญของระบบเฝ้าระวัง  

• โรคที่เกดิจากส่ิงแวดล้อมมักเปน็โรคเรื้อรัง ใช้เวลานานในการ
เกิดโรค 

• โรคที่เกดิจากส่ิงแวดล้อมมกัเกดิจากเหตุปัจจยัหลายชนิด
ร่วมกัน 

• การวินจิฉัยปัญหาสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมในระดับบุคคลมักทํา
ได้ยากหรือทําไม่ได้เลย แต่สามารถวินจิฉัยในระดับกลุ่มคนได้ 

• การเชือ่มโยงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาสขุภาพและ
ส่ิงแวดล้อม จําเป็นจะต้องมขี้อมูลทั้งด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน 

• เป้าประสงค์ของระบบเฝ้าระวงั เพื่อหามาตรการการป้องกัน
แก้ไขให้เรว็ที่สุดก่อนที่โรคจะลุกลามออกไป 

• หลักการในการป้องกัน คือ การค้นหาปัจจยัเสี่ยง และทําการ
ป้องกันหรือควบคุมปัจจัยเสี่ยงนั้น “ปัจจัยเสี่ยงในวันนี้ คือโรคในวันพรุ่งนี”้ 

11. วัตถุประสงค์และประโยชน์ของระบบเฝ้าระวัง 

• ป้องกันโรคหรือปัญหาก่อนที่โรคหรือปัญหานั้นจะเกิด 
• ช่วยในการวางแผนด้านบริการและจัดลําดับความสําคัญของ

ปัญหา 



 
เวทีวิชาการเพื่อมาบตาพุด  
สถานการณมาบตาพุด : มลพิษ สุขภาพ และผังเมือง 

 

 82

• ทํานายการเกิดโรคที่อาจจะเกดิขึ้นในอนาคต 
• กํากับและประเมินผลโครงการที่ดําเนินการแกป้ัญหา 
• สามารถตรวจจบัอาการหรือโรคในระยะเริ่มตน้และจํานวนผู้ที่

เป็นโรคได้มากที่สุดเท่าที่จะเปน็ไปได้ 
• เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการศึกษาผลกระทบต่อ

สุขภาพ (health impact assessment) 
• ช่วยในการพัฒนาระบบเตือนภัย 

12. ขั้นตอนการเฝ้าระวัง ได้แก่  
• รวบรวมข้อมูลการเกดิโรค  
• จัดหมวดหมู่และวิเคราะห์ข้อมลู 
• รายงานผลการวิเคราะห์แก่ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง แบ่งเป็น ผู้ก่อมลพิษ 

ผู้ได้รับผลกระทบ  และภาครัฐ  
 

 
สุทธ ิอัชฌาศัย  
ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก 

 
 

1. การจดัเวที และเครือข่ายนักวิชาการ 

• การจดัเวทีที่นําหลายประเด็นมาจัดรวมกัน จะทําให้ผู้เข้ารว่ม
ไม่แตกฉาน ไม่เรียนรู้และเข้าใจในเชิงลกึ  และไม่สามารถตอบโจทย์ในการ
นําวิชาการไปสูชุ่มชนเพื่อแกป้ญัหาต่อไปได้  
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• การจดัเวทีวิชาการเพื่อมาบตาพุดครั้งต่อไป ควรมีเนื้อหาที่ลง
ลึกเฉพาะประเด็น เพื่อนําไปสู่การจดัการแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 

• มีคําถามถึงความเป็นวิชาการของเครอืข่ายนกัวิชาการเพื่อมาบ
ตาพุดว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด อย่างไร 

2. การศึกษา carrying capacity ควรพิจารณามติิอื่นเพิ่มเติม  

• มิติเรื่องสารประกอบอินทรียร์ะเหยง่าย (VOCs)  เพราะ
การศึกษาทีก่ารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกรมควบคุมมลพิษ
กําลังดําเนินการนั้น มีเพียง 2 ตัว ทีใ่ช้ในการประเมิน คือ ซอ็กซ์ (SOx) และ
น็อกซ์ (NOx) เท่านั้น   

• การศึกษาในมติทิางสังคม  
• การศึกษาสารมลพิษหลายตัวทีห่ากทําปฏิกิริยากันแล้วจะ

ก่อให้เกดิโรคและผลกระทบสุขภาพต่อประชาชนในชุมชน   
 
3. การจดัการข้อมลูเกี่ยวกับพื้นทีม่าบตาพุด   

• ควรนําข้อมูลมาเชื่อมโยงกันอยา่งเป็นระบบและสามารถ
ตรวจสอบได้ เขา้ถึงได้สะดวก  

• ควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปลดปล่อยสารมลพิษจาก
โรงงานหรือหลักการ PRTR 

4. การหยุดโครงการที่อาจจะส่งผลกระทบตอ่ชุมชนรุนแรงเป็นเวลา 3-5 ปี 
ที่นายกอภิสิทธิ ์เวชชาชีวะ (ดํารงตําแหนง่ในขณะนั้น) กล่าวถงึนั้น มีพื้นฐาน
มาจากขอ้มูลด้านใด อย่างไรบ้าง และ การหยดุ 3-5 ปีนี้จะนําไปสู่อะไร 
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5. แผนลดและขจัดมลพิษในพื้นที ่ได้ส่งผลให้มีคณะกรรมการหรือคระ
อนุกรรมการฯ ขึ้นมาหลายชุด แต่ประเด็นสําคัญคือ การดําเนนิงานที่เกิดขึ้น
นั้น สามารถตอบโจทย์และเกิดการแก้ปญัหาในพื้นที่อย่างเปน็รูปธรรมได้
หรือไม่อย่างไร 

6. ทุกหนว่ยงานประเมินสถานการณ์ไม่ตรงกัน  ยกตัวอย่างเช่น กรม
ควบคุมมลพิษทีน่ําเสนอเล่าสถานการณเ์ดิมซึ่งนําเสนอมาหลายปีแล้ว  ซึ่งมัก
บอกว่าสถานการณ์มลพิษในพื้นที่มาบตาพุดที่จดัทําโดยกรมควบคุมมลพิษ
นั้น ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด 

7.  ประเด็นที่ รศ.นพ.พงศ์เทพ นาํเสนอเป็นเรือ่งใหม่ น่าสนใจ  และมี
คําถามว่ามีการยอมรับทางวิชาการหรือไม่อย่างไร เช่น มีสารหลายตัว
ก่อให้เกดิมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพ 

8. ประเด็นอื่นๆ 

• มีการศึกษาเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างสขุภาพและมลพิษ นํา
โดย ศ.ปริญญา นุตาลัย ซึ่งดําเนินการไปตัง้นานแล้ว จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ได้
คําตอบอะไร 

• การวางและจดัทําผังเมอืงต้องศกึษาและนาํประเด็นระยะแนวกนั
ชน และระยะแนวปอ้งกันไวใ้นกระบวนการวางผังตัง้แตเ่ริ่มต้นไม่ใช่ทาํทหีลัง  

• ควรนําความรูท้ีไ่ด้จากการศึกษาต่างๆ มาประมวลรวมกัน เชน่ 
วิธีการวางผงัเมอืง การศึกษา SEA เป็นต้น ถ้าทําได้จะดีมาก  

• ในทางวิชาการจะสามารถช่วยเหลอืได้อย่างไร เพื่อให้เกดิการ
เปิดเผยขอ้มูลการปล่อยมลพิษ ณ เวลาจรงิ (real time) และจะเสนอแนะ
อะไร อย่างไร เพื่อช่วยจดัการให้ปัญหาให้ดีขึ้น และไม่ให้เกิดปัญหามลพิษ
ซ้ําซาก 
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สุภาพร  มาลยัลอย   
ผู้ประสานงานโครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม 
 
การเฝ้าระวังของพื้นที่มาบตาพดุ 

 
1. ข้อมูลด้านมลพษิเป็นขอ้มูลที่มคีวามสําคัญมาก แต่อยูก่ระจัดกระจายไป
แต่ละหน่วยงาน  ไม่เห็นภาพรวมของข้อมูลมลพิษ  

2. การทําระบบเฝา้ระวังในพื้นที่มาบตาพุด ยงัดําเนินการทําได้หรอืไม่ 
พื้นที่มาบตาพดุไม่ใช่ถงึขั้นเยียวยาแล้วหรือ  
 
รศ.นพ.พงศ์เทพ  วิวรรธนะเดช   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 
1. ข้อมูลด้านมลพษิเป็นขอ้มูลที่ตอ้งมีการเปิดเผยต่อสาธารณะอย่าง
โปร่งใส และอยูบ่นพื้นฐานของข้อเท็จจริง ซึ่งตอ้งอาศัยภาคประชาชน 

2. ไม่มีระบบเฝ้าระวังใดที่ดทีี่สุด ระบบเฝ้าระวังต้องมใีนแต่ละพื้นที่ และจะ
มีการพัฒนาไปเรื่อยไม่มีดทีี่สุด มีแต่จะดีขึ้นเรื่อยๆ ขึ้นอยู่กับบริบทของเมือง 
เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ก่อน  เช่น กรมควบคุมมลพิษเก็บข้อมูลสารอินทรีย์
ระเหย เดิมเก็บเดือนละครั้ง ขณะนี้มีการเสนอให้เก็บทกุวัน จะเห็นว่าพอมี
ระบบเฝ้าระวังจะทําใหรู้้ว่าอะไรจําเป็นตอ้งมี และต้องทําโครงการ หรอื
ข้อมูลใดๆ บนขอ้มูลด้านวิชาการ  
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รศ.ดร.สุทิน  อยู่สุข   อนุกรรมการการติดตามรายงานผลการ
แก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตาพดุและ
บริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง 

 
1. ปัญหาต่างๆ ต้องใช้เวลา และสติปัญญาในการแก้ไข การจะทาํได้
ประชาชนต้องมัน่ใจว่าจะปลอดภัย ทั้งภาครัฐและเอกชนก็มีส่วนที่ดีทีจ่ะ
แก้ไข แต่ส่ิงที่ยงัขาดคือ การขาดความไว้วางใจ (trust) ส่ิงที่จะทําใหเ้กิดขึ้น
คือ ต้องมีธรรมาภิบาลทุกฝ่ายทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  

2. ได้นําเสนอข้อมลูให้กับภาครัฐแล้ว และดีใจที่ได้ออกมาเป็นโครงการ ใน
เรื่องความสามารถในการรองรบัไว้ (carrying capacity) มองว่าเกิดจากการ
เข้าใจผิด ในอดตีเป็นการใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์มาวิเคราะห์ ข้อมูล
เป็นค่าจําลองอยู่ในกระดาษ สําหรับมลพิษทางอากาศก็จะทดลองใน
ห้องปฏิบัตกิาร แต่มาบตาพุดมีโรงงานมาก เมือ่ใส่ข้อมูลลงไปทาํให้
แบบจําลองคลาดเคลื่อนได้ ดังนั้น เรื่องความสามารถในการรองรับไว้ 
(carrying capacity) จึงไมใ่ชส่ิ่งที่ตายตัว  

3. ควรมีการศึกษาตั้งแต่ต้นน้ํา  หากต้องการทราบว่า การพัฒนาพื้นที่  
มาบตาพุดในลําดับต่อไป จะมีทศิทางการพัฒนาใด เช่น อตุสาหกรรมปิโตร
เคมีระยะที่ 3 ตอ้งทราบว่า อตุสาหกรรมชนิดนี้ต้องการการสนับสนุนจาก
ทรัพยากรใดบ้าง เช่น ปริมาณน้ําจํานวนเท่าไหร ่เป็นต้น  

4. ขณะนี้ มีกลุ่มนกัวิชาการกําลังดําเนินการจัดทาํโครงการกรอบการ
ประเมินผลกระทบเชงิยุทธศาสตร ์

5. ส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (strategic environmental 
framework : SEF) สู่การเป็นเมืองอตุสาหกรรมเชิงนเิวศ (eco industrial 
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town) กรณีศึกษาพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง  ดําเนินการโดยศูนย์ความเป็น
เลิศด้านการจดัการส่ิงแวดล้อมและของเสียอันตราย จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยความร่วมมอืกับแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี 
(นสธ.)   
 
สุทธ ิอัชฌาศัย  ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก 

วิชาการยังไม่ตกผลึกแต่รัฐบาลก็เอาไปทําแล้ว ภายใต้การสนับสนุน
ของนกัวิชาการบางกลุ่ม เช่น  ซ็อกซ์ (Sox) ทําให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ
และมีการต่อต้านไปเรื่อยๆ อีกประเด็นหนึง่คือการที่นักวิชาการทีร่ับจ้างทํา
การประเมิน แบบมีการกําหนดเงื่อนไขหรือเปา้หมายปลายทางของการศึกษา
ไปแล้ว อยากให้พยายามหาชอ่งทางเพือ่ใหเ้หน็ทางเลือกซึ่งจะนําไปสู่ความ
เชื่อมั่นของปลายทาง 
 
 
ดร. สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง 
ผู้อํานวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และผู้
ประสานงานเครือข่ายนักวิชาการเพื่อมาบตาพดุ 
 

• สรุปจากดร.สุทนิสั้นๆ คือ เรื่อง carrying capacity ที่มีการทาํ
มานานนั้น ไม่ครอบคลุมพอ วิธกีารไมถู่กตอ้ง ซึ่งตอนนี้มีหลายคนที่คิดแบบ
เดียวกับอ.สุทิน และตอนนี้มีเครื่องมอืใหมท่ี่มองในเชงิยทุธศาสตร์แบบระยะ
ยาว เรยีกว่า การประเมินผลกระทบเชงิยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นระดับนโยบาย  

• ประเด็นที่คุณสทุธิพูดคือ นกัวชิาการทํางานไม่ควรมีคําตอบ
ปลายทางไวก้่อน ซึ่งเป็นคําตอบเดียวกับเครือข่ายวิชาการเพือ่มาบตาพุด ที่
อยากเอาข้อมูลที่ถกูต้องและข้อค้นพบจากการศึกษาเป็นตัวตัง้ ที่ผ่านมาไม่มี
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ความไว้วางใจกนัจะทําอย่างไร  เราอยากสร้างให้เกิดความไว้วางใจกันโดยใช้
วิชาการโยงกับธรรมาภิบาลทีต่อ้งเข้าถงึข้อมูลข่าวสารก่อน เครือข่าย
วิชาการฯ อยากเห็นสังคมที่ขบัเคลื่อนไปด้วยปัญญา  



 
เครือข่ายวิชาการเพื่อมาบตาพุดร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
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กล่าวสรุปในนามเครือข่ายวิชาการเพื่อมาบตาพุด 
โดย ศ. สุริชัย หวันแก้ว 
ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 

• สังคมไทย อยากพัฒนาตัวเองเป็นประเทศอุตสาหกรรม แต่มี
การพัฒนาแบบไม่ได้ใส่ใจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จนเกดิการฟ้องร้องต่อ
ศาล  ไม่มีใครเป็นผู้ที่จะหยุดยัง้เพื่อพัฒนาตัวเองสู่ประเทศที่มกีารพัฒนา
อุตสาหกรรม  จนเกิดคณะกรรมสี่ฝ่าย ทําให้เกดิการตื่นตัวครัง้ใหม่ ส่ิงที่
เกิดขึ้นทัง้หมด เพราะวกิฤตการณ์ทางการเมืองของสังคมไทยด้วย ถ้ารัฐบาล 

• ช่องว่างของความไม่ไว้วางใจในสังคมไทย มาจากการที่ภาค
ส่วนงานทีร่ับผิดชอบไม่ได้ดูแลรับผิดชอบให้ดี ซึ่งเป็นเรื่องที่ตอ้งแก้ไขกันอยู่ 
การทํางานของเครือข่ายฯ เป็นสิ่งที่ท้าท้าย ที่จะนําไปสู่ขั้นตอนใหม่ของการ
แก้ปัญหามาบตาพุด ซึ่งตอ้งมกีารทําให้เป็นที่ประจักษ์ต่อทุกภาคส่วน   

• ขั้นตอนใหม่จะตอบ โจทย์อะไร และโจทย์ของใคร  โจทยข์อง
ชุมชนได้รับคําตอบหรือไมอ่ย่างไร แน่นอนว่า โจทยข์องอุตสาหกรรมไดร้ับ
ความสนใจ แตส่่วนของชุมชน มีการตอบโจทยไ์ด้ชัดเจนหรือไม่อย่างไร?  
และสุดท้ายต้องเป็นโจทยท์ี่ทําให้เราอยู่ไปด้วยกันอย่างยั่งยืน 

• หน่วยงานต่างๆ ของภาคราชการ มีการตื่นตัว และปรับตัวมาก
ขึ้น เช่น กรมโรงงานอตุสาหกรรม ตอนนีท้ี่เห็นชัดเจนมากคือ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง โดยเฉพาะเรื่องการจัดทําผังเมือง ต่อไปจะเป็นงานเชิงรกุมากขึ้น
มีประเด็นการรบัเรื่องของชุมชนมากขึ้น แต่ยงัต้องการการเอาใจใส่อย่าง
ต่อเนื่อง  
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• อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่มาบตาพดุ ต้องมกีาร 
บูรณาการชุมชน และสาธารณะ 

• งานเครือข่ายนกัวิชาการเพือ่มาบตาพุดจะสร้างชุมชนให้มาร่วม
มือกันอย่างไร เพื่อใหเ้รามีศรทัธาร่วมกัน เพื่อให้มีพื้นทีก่ว้างขวาง เพือ่ไม่ให้
มาบตาพุดหลุดหายไปจากความสนใจ และต้องการเสริมพลงัอย่างตอ่เนื่อง 
กรรมการและเทศบาลชุดใหมข่องมาบตาพุด และรอบพื้นที่มาบตาพุดต้องหา
วิธีประสานงานกันต่อไป 

• ความหวังของนกัวิชาการฯ คือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างสาขาให้
เราได้แก้ปญัหาร่วมกัน ต้องเหน็ใจข้าราชการจากกรม กอง เพราะถ้าไมใ่ช่
หัวหน้าก็ไม่สามารถสรุปหรือตัดสินใจได้ชัดเจน 

• ขอขอบคุณทีก่รณุาใหก้ําลังใจเครือข่ายนักวิชาการเพื่อมาบตาพดุ  

 
 

 






