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5 สังคมไทยยังอ่วม
มลพษิอุตสาหกรรม

ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมของประเทศไทยพัฒนาไปพร้อมกับการใช้สารเคมีอย่างมหาศาล  
ก่อใหเ้กดิผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มมากมายหลายลกัษณะ ไมว่า่จะเป็นปัญหาการจดัการกากเคมี
และของเสยีอันตราย ปัญหาน�้าเสยีและมลพษิที่เกดิจากโรงงาน ปัญหาการแพรก่ระจายของโลหะ
หนักตามแหล่งน�้าและดินในหลายพื้นที่ และปัญหาอุบัติภัยสารเคมี แม้ในด้านหนึ่งอุตสาหกรรม 

จะน�ามาซ่ึงความเจรญิ แตก่ต็อ้งแลกกบัสขุภาพของประชาชนในอกีดา้น โดยเฉพาะคนงานจ�านวน
มากที่เจบ็ป่วยดว้ยโรคจากมลพษิอุตสาหกรรมและสารเคมอีนัตราย ซ่ึงมแีนวโนม้กระจายวงกว้าง 
และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในทุกภูมิภาค

ตัวเลขร้องเรียนพุ่ง ปัญหามลพิษยังระอุ

ข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่า ในปีงบประมาณ 2555 ระหว่างตุลาคม 2554 - 

กันยายน 2555 มีเรื่องร้องเรียนโรงงานที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจ�านวน 185 เรื่อง โดยเรื่อง

ที่ร้องเรียนมากที่สุดคือ ปัญหากลิ่นเหม็น 65 เรื่อง ปัญหาน�้าเสีย 51 เรื่อง ปัญหาเสียงดัง  

47 เรื่อง ปัญหาฝุ่นละออง 29 เรื่อง ปัญหาเขม่าควัน 19 เรื่อง ปัญหาจากกิจการเหมืองแร่  

5 เรื่อง ปัญหาสิ่งปฏิกูลและกากอันตราย 4 เรื่อง ปัญหาเจ้าหน้าที่รัฐและอื่นๆ อีก 25 เรื่อง1  

ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าปีก่อนกว่าเท่าตัว โดยในปีงบประมาณ 2554 มีประชาชนร้องทุกข์ผ่านทาง

ส�านักตรวจและประเมินผล ส�านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งสิ้น 79 เรื่อง2
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สารเคมีอ�นๆ (127 ครั้ง) 28%

น้ำมันเชื้อเพลิง (80 ครั้ง) 17%

แอมโมเนีย (23 ครั้ง) 5%ดาง (2 ครั้ง) 0%

ไนโตรเจนเหลว/

สารทำความเย็น (1 ครั้ง) 0%

กรด/กาซพิษจากกรด 

(8 ครั้ง) 2%

สี/ทินเนอร/ตัวทำละลาย

(27 ครั้ง) 6%

กาซพิษ (10 ครั้ง) 2%

กากของเสีย (31 ครั้ง) 7%

วัตถุระเบิด/พลุ/ดอกไมไฟ 

(54 ครั้ง) 12%

การใช 21%

การเก็บ 21%

การกำจัดกากของเสีย 13%

จากหองปฏิบัติการ 1%

อ�นๆ 6%

การผลิต 19%

การขนสง 19%

กาซไวไฟ (95 ครั้ง) 21%

จำนวนอุบัติภัยวัตถุเคมี ในชวงป พ.ศ. 2551-2555 

(แยกตามประเภทวัตถุเคมี)

จำนวนอุบัติภัยวัตถุเคมี ในชวงป พ.ศ. 2551-2555 

(แยกตามประเภทกิจกรรม)

เช่นเดียวกับการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุสารเคมีของ

ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

และของเสียอันตราย ที่พบว่าการเกิดอุบัติภัยจากวัตถุ

เคมีมีแนวโน้มสงูขึน้เรือ่ยๆ3 โดยเฉพาะจากสารเคมอีืน่ๆ 

รองลงมาคอื ก๊าซไวไฟและน�า้มนัเชือ้เพลงิ และโดยส่วน

ใหญ่อุบัติภัยจากวัตถุเคมีเกิดขึ้นในกระบวนการเก็บ  

รองลงมาคอื ในระหว่างการใช้ การผลติ และการขนส่ง 

(ดังภาพ)

ปัญหามลพิษอุตสาหกรรมในปัจจุบันกระจาย 

อยู่ทุกภูมิภาคตามแหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ

ในภาคตะวันออก ซ่ึงเป็นย่านท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม 

ตั้งอยู่อย่างหนาแน่น

อุบัติภัยซ�้ าซากที่มาบตาพุด กลไกรับมือ 

ไม่ท�างาน

นอกจากมลพิษรายวันที่ชุมชนรายรอบพื้นที่

อุตสาหกรรมในจังหวัดระยองต้องเผชิญแล้ว อุบัติภัย 

สารเคมีก็ยังคงเกิดขึ้นซ�้าๆ ราวกับผู้ประกอบการและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เคยมีบทเรียนในเรื่องนี้

5 พฤษภาคม 2555 โรงงานบเีอสท ีอลิาสโตเมอร์  

ในเครอืบรษิทักรงุเทพซนิธติกิส์ ทีต่ัง้อยูใ่นนคิมอตุสาหกรรม

มาบตาพดุ เกิดเหตุระเบดิและเพลงิไหม้ในขณะทีค่นงาน

ก�าลงัท�าความสะอาดถงับรรจสุารเคมขีนาดใหญ่ สาเหตุ 

คาดว่าเป็นเพราะมคีวามร้อนจงึท�าให้เกดิประกายไฟและ

ระเบดิขึน้ เสยีงระเบดิและแรงสัน่สะเทอืนบวกกบัควนัไฟ 

ท่ีพวยพุ่ง สร้างความแตกต่ืนให้กับชุมชนท่ีพักอาศัย 

อยู่โดยรอบ แต่ละคนหนีตายกันอลหม่าน เหตุการณ ์

ในครัง้นีท้�าให้มผีูเ้สยีชวีติ 11 ราย และผูท้ีไ่ด้รบับาดเจบ็

จากการสูดดมสารพิษและแรงระเบิด 142 ราย

ความหวาดวติกยงัไม่ทนัทเุลา เมือ่เยน็วนัถดัมา

กเ็กดิเหตสุารโซเดยีมไฮเปอร์คลอไรด์ซึง่เป็นสารประเภท

เดียวกับคลอรีนรั่วออกจากโรงงานอดิตยา เบอร์ล่า เคมี

คัลส์ ซึ่งตั้งอยู ่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก  

มผีูส้ดูดมก๊าซและเกดิอาการผดิปกตถิกูหามส่งโรงพยาบาล 

138 ราย4

นพ.สุรพล มาลีหวล ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล

มาบตาพุด กล่าวว่า เหตุที่เกิดติดต่อกันสองครั้งนี้ถือว่า

เป็นอบุตัเิหตทุีเ่กิดขึน้ในโรงงานอตุสาหกรรมทีร่นุแรงทีส่ดุ

ต้ังแต่มีการก่อต้ังนิคมอุตสาหกรรม แม้ในช่วงที่ผ่านมา

ที่มา: หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. จ�านวนอุบัติภัยวัตถุเคมี ตั้งแต่ พ.ศ. 2551-2555. ค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2556, จาก ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี 

เว็บไซต์: http://www.chemtrack.org/Stat-Accident-Number.asp
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จะมีอุบัติเหตุรุนแรงเกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมอยู่บ่อย

ครั้ง แต่เหตุการณ์ครั้งนี้รุนแรงมากจนมีผู้เสียชีวิตและ

บาดเจ็บจ�านวนมาก5

กาญจนา เตลียะโชติ รักษาการผู้อ�านวยการ

ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมือง

มาบตาพดุ กล่าวว่า เมือ่เหตกุารณ์เกิดขึน้จริง ไม่เหมอืน

ในแผนที่เคยซ้อม เพราะไม่มีรถมารับที่จุดรวมพล ทั้งที่

ตอนซ้อมนั้นทุกคนมารอที่จุดรวมพลแล้วจะมีรถมารับ 

ไปยังจุดท่ีปลอดภัย โดยมีการมอบหมายหน้าที่ไว้แล้ว 

ว่าจุดใดใครเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เมื่อเกิดเหตุจริงๆ กลับ

ไม่มีรถมาจอดรอ 

ขณะที ่ภูษิต โภคพลากรณ์ ผูอ้�านวยการโรงเรยีน

วัดมาบชลูด ให้ข้อมูลในวันที่เกิดเหตุว่า ได้รับข้อความ

ท่ีแจ้งมาทางโทรศัพท์มือถือหลงัจากโรงงานบเีอสทรีะเบดิ

ไปแล้ว 40 นาที ท้ังท่ีจริง รู้แล้วตัง้แต่เกดิเสยีงดงั ข้อความ

แรกที่ส่งเข้ามานั้นบอกเพียงว่ามีการระเบิด ไม่บอกว่า

โรงงานไหน ไม่บอกว่าระเบดิแล้วมอีะไรหลุดออกมาบ้าง

เหน็ได้ว่า อบุตัภิยัสารเคมทีีเ่กดิขึน้ครัง้น้ี ไม่เพยีง

สะท้อนความบกพร่องของโรงงาน และการก�ากับดูแล 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้น แต่ยัง

แสดงให้เหน็ความล้มเหลวของการรับมอืสถานการณ์ฉกุเฉนิ 

เนือ่งจากทัง้แจ้งเหตลุ่าช้า ไม่มรีายละเอยีดของเหตกุารณ์

ในการแจ้งเหตผุ่านโทรศพัท์มอืถือ และจดุรวมพลในการ

อพยพไม่ชัดเจนจนเกิดความโกลาหล ชาวบ้านจึงต้อง 

ใช้สัญชาติญาณและทักษะแต่ละบุคคลในการสังเกตจุด

เกิดเหตุและทิศทางลมเพื่อเอาตัวรอดกันเอง

ภายหลงัเหตกุารณ์มหีลายเสยีงวพิากษ์วจิารณ์ว่า 

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดอุบัติภัยสารเคมีในพื้นท่ีนี้ และเม่ือ

มิถุนายน 2553 เคยมีกรณีก๊าซคลอรีนของโรงงาน 

อดิตยาฯ รั่วไหล ก็ได้มีการจัดประชุมพูดคุยถึงการปรับ

ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสารเคมี

จงัหวดัระยอง ตามกรอบของแผนการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาติปี 2553 - 2557 แต่คณะกรรมการ 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติไม่ได้น�าเรื่องนี้

เข้าสูท่ีป่ระชมุคณะรฐัมนตร ีและไม่มกีารสัง่การหน่วยงาน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ

สมพร เพ็งค�่า ผู้อ�านวยการศูนย์ประสานงาน 

การพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้าน

สุขภาพ ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  

ในฐานะหน่วยงานที่มีส่วนร่วมปรับปรุงและผลักดันแผน

ยทุธศาสตร์ดงักล่าว ให้ความเหน็ว่าต้องผลกัดนัให้มกีาร

เปิดเผยข้อมลูสารเคมทีกุชนดิทีใ่ช้ในอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

ทัง้ในแง่ชนดิ ประเภท และปรมิาณ เพือ่ให้ชมุชนมคีวามรู้

ว่าก�าลงัรบัมอืกบัสารเคมปีระเภทไหน พิษและการแก้พษิ

ท�าอย่างไร รวมทั้งแพทย์ก็สามารถรักษาได้ถูกวิธ6ี 

นอกจากนี้ ในเรื่องของการแจ้งเหตุก็ควรมี 

หน่วยงานอิสระรับแจ้งเหตุโดยตรง มีกลไกบังคับบัญชา

ที่รวดเร็วเข้าไปประเมินสถานการณ์ และประสานไปยัง

ฝ่ายต่างๆ มาช่วยจัดการแก้ปัญหา รวมทั้งหลังเกิดเหตุ

ก็ควรมีทีมอิสระมาติดตามตรวจสอบและดูแลเร่ือง 

การชดเชยเยียวยาทั้งในส่วนของคนงานและชุมชน  

รวมทั้งการสอบสวนหาสาเหตุอย่างตรงไปตรงมา

การลกัลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมเกดิซ�้ าซาก 
ไร้เงาผู้รับผิดชอบ

ปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม

ในทีต่่างๆ มมีานานแล้ว ถงึขนาดกรมสอบสวนคดพีเิศษ

หรอืดเีอสไอระบเุส้นทางการลกัลอบทิง้ทีพ่บมากในจงัหวดั

สมทุรปราการ ฉะเชงิเทรา ระยอง นครปฐม สมทุรสาคร 

สระบุรี ราชบุรี และชลบุรี โดยมีการท�าเป็นขบวนการ 

ผูท่ี้เกีย่วข้องมท้ัีงโรงงาน ผูร้บัจ�ากดักาก ผูข้นส่ง ข้าราชการ

ทีอ่าจรูเ้หน็ รวมถงึกลุม่การเมอืงระดบัท้องถิน่และนกัการ

เมอืงระดับชาต ิเนือ่งจากธรุกจิดังกล่าวมผีลประโยชน์แฝง

เร้นจ�านวนมาก7 ในปี 2555 ที่ผ่านมา มีกรณีลักลอบ

ทิง้น�า้เสียและกากอตุสาหกรรมทีเ่ป็นข่าวดังในหลายพืน้ท่ี 

ดังนี้

• กรณี จังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัทเคเอสดี  

รีไซเคิล จ�ากัด น�ากากสารเคมีที่รับซื้อจาก

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี มาทิ้ง

ในบ่อลกูรงัร้าง ที ่ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา โดยชาวบ้านผิดสังเกตตั้งแต่

เดือนกุมภาพันธ์ ภายหลังได้รับผลกระทบ 
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120 สุขภาพคนไทย 2556

จากกลิน่เหมน็และน�า้เสยี จึงรวมตวักนัประท้วง

และร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จาก

การตรวจสอบพบสารฟีนอลและโลหะหนัก 

หลายชนดิเกนิค่ามาตรฐาน จงัหวดัฉะเชงิเทรา

มีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในลักษณะ

เดยีวกนันีถ้งึ 11 จดุ โดยอยูใ่น อ.พนมสารคาม 

6 จุด และ อ.แปลงยาว 5 จุด ซึ่งฝ่าย

สาธารณสขุจังหวดัได้แต่ประกาศห้ามใช้น�า้จาก

แหล่งธรรมชาติรอบๆ บริเวณเท่านั้น8

• กรณีต�ำบลหนองรี อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

พบการลกัลอบปล่อยกากอตุสาหกรรมอนัตราย

ลงในบ่อน�า้ขนาดใหญ่พืน้ทีก่วา่ 10 ไร่ ตัง้แต่

เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2555 เจ้าหน้าที่

เข้าไปตรวจสอบพบว่าเจ้าของที่ดินและบริษัท

ยงัร่วมกนัตัง้โรงงานและประกอบการอตุสาหกรรม 

โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมท้ังพบการปนเปื้อน

ของน�้ามันและไฮโดรคาร์บอน9

• กรณีจังหวัดสมุทรปรำกำร พบการลักลอบ 

ท้ิงกากอุตสาหกรรมบริเวณท่ีว่างรกร้างลงท่อ

ระบายน�า้บรเิวณถนนสขุมุวทิสายเก่าใกล้นคิม

อุตสาหกรรมบางปู จากการเก็บตัวอย่างน�้า 

มาตรวจสอบหาโลหะหนักและสารอินทรีย์

ระเหยง่าย พบว่ามีการปนเปื้อนโลหะหนัก  

เช่น นิกเกิล สังกะสี ตะกั่ว โครเมียม และ

สารอินทรีย์ระเหยง่ายหลายชนิดซึ่งเป็นสาร 

ก่อมะเร็ง10

• กรณีจังหวัดปรำจีนบุรี พบการลักลอบท้ิง 

กากพษิจากอตุสาหกรรมในล�าน�า้ใกล้โรงไฟฟ้า

ถ่านหินและโรงผลิตเยื่อกระดาษ ต.ท่าตูม 

อ.ศรมีหาโพธ ิจ.ปราจนีบรุ ีเมือ่เดอืนมกราคม 

2556 โดยตรวจพบสารปรอทสะสมในปลา 

เกนิค่าปลอดภยัทีย่อมรบัได้ถงึ 3-11 เท่า และ

การตรวจเส้นผมของประชาชนที่บริโภคปลา

และอาศัยภายในรัศมี 2 กิโลเมตร ของพื้นที่

อุตสาหกรรมพบว่า เส้นผมของกลุ่มตัวอย่าง

ทุกคน มีสารปรอทสะสมอยู ่ในปริมาณที ่

เกินค่าอ้างอิง 1.00 ppm ซ่ึงเป็นปริมาณ 

ที่อาจก่ออันตรายต่อพัฒนาการทางสมอง  

ชาวบ้านกว่า 60 คน จงึเดินทางเข้ากรงุเทพฯ 

ย่ืนหนังสือต่ออธิบดีกรมควบคุมมลพิษและ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรียกร้องให้ขจัด

ปัญหามลพิษก่อนสายเกินแก1้1

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยว่า 

ประเดน็ท้าทายทีเ่ป็นช่องโหว่ทางกฎหมายและทางปฏบัิติ

คือ กากอุตสาหกรรมจากโรงงานส่วนใหญ่ ทั้งในรูป

ของเหลวและของแข็ง และทั้งแบบที่เป็นอันตรายและ 

ไม่อันตราย ได้ถูกส่งไปยังโรงงานผู้รับบ�าบัด แต่ยังขาด

การตดิตามตรวจสอบว่าโรงงานทีร่บักากไปนัน้ได้ด�าเนนิการ

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการหรือก่อให้เกิดผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และช่องว่างนี้ยังเปิดโอกาสให้

โรงงานรบัก�าจดักากอตุสาหกรรมสามารถลกัลอบน�ากาก

ที่รับมานั้นไปทิ้งตามที่ต่างๆ โดยไม่ต้องลงทุนบ�าบัด 

หรือก�าจัดใดๆ12

อย่างไรกด็ี หลงัจากเกดิปัญหาขบวนลกัลอบทิง้

กากอุตสาหกรรมถี่ขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นประเด็นร้อน

ของสงัคม กรมโรงงานอตุสาหกรรมได้ตรวจสอบโรงงาน

ผู้รับบ�าบัดและก�าจัดกากอุตสาหกรรมในพื้นที่เสี่ยงที ่

จะมีการลักลอบทิ้ง 101 โรงงาน พบว่าร้อยละ 65 หรือ

จ�านวน 66 โรงงาน ไม่ได้มาตรฐาน นับว่ามาตรฐาน

โดยรวมของโรงงานก�าจัดกากค่อนข้างต�่า ขณะเดียวกัน

ในกรณเีหตลุกัลอบทิง้กากอตุสาหกรรมทีจั่งหวดัฉะเชงิเทรา 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้มีค�าสั่งย้ายอุตสาหกรรม

จังหวัดฉะเชิงเทราให้เข้าไปช่วยงานในกระทรวง และ

เพียงระบุแนวทางเชิงป้องกันว่า ต่อจากนี้กรมโรงงานฯ

จะเข้มงวดมากขึน้ พร้อมกบัเข้มงวดในการออกใบอนญุาต

ให้กับผูป้ระกอบการรายใหม่ ประสานงานกับอตุสาหกรรม

จังหวัดตั้งแต่ต้นทาง หากไม่ได้มาตรฐานก็จะไม่ผ่าน 

ใบอนุญาตให1้3
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12110 สถานการณ์เด่นในรอบปี

ตอ้งกา้วใหพ้น้ยุคพฒันาอุตสาหกรรมเคยีงคู ่
มลพิษ

กว่าสองทศวรรษแล้วที่ประเทศไทยได้ปรับปรุง

กฎหมายและโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและ

จัดการมลพิษ ไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 

2535 พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.ส่งเสรมิและรกัษา 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 รวมทั้งการ 

เกิดกลไกทางโครงสร้างที่ส�าคัญในปีเดียวกัน คือ การ

ตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 

รับผิดชอบดูแลด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงเป็นครั้งแรก 

ของประเทศ พร้อมกับการก่อตั้งหน่วยงานอย่างกรม

ควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม และ

ส�านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม14 

ทว่า สงัคมไทยกลบัเผชญิกบัสถานการณ์มลพษิ

ท่ีดูจะเป็นปัญหารุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เคียงคู่การเร่งพัฒนา

อตุสาหกรรมอย่างเข้มข้น โดยไม่มสีญัญาณว่าจะสามารถ

ควบคุมและจัดการกับปัญหาได้แต่อย่างใด

กอบกลุ รายะนาคร คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยั

เชียงใหม่ กล่าวว่า ประเทศไทยมีกฎหมายก�าหนดไว้ 

ครบถ้วนในเรื่องการจัดการ แต่ปัญหาอยู่ที่การบังคับใช้ 

ซึง่เน้นการจดัการทีป่ลายทาง เช่น ก�าหนดค่ามาตรฐาน

ของแหล่งปล่อยน�า้เสยี เป็นแนวทางการควบคมุ แต่เมือ่

มารวมกันแล้วอาจเกินความสามารถการรองรบัของสภาพ

แวดล้อม การจดัท�ารายงานประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม

นัน้ กด็เูพยีงเฉพาะระดบัโครงการ ไม่ได้ดูภาพกว้าง เมือ่

เกดิปัญหาขึน้ ทกุโรงงานกอ็ธบิายเช่นเดยีวกนัหมดว่าได้

ปฏิบัติตามค่ามาตรฐานแล้ว15

เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อ�านวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ 

ให้ความเห็นว่า ที่ผ่านมามีความพยายามแก้ไขเพื่อผ่อน

ปรนกฎระเบยีบหลายๆ อย่างในการก�ากบัควบคมุกจิการ

อุตสาหกรรม เช่น เมื่อปี 2545 มีการแก้ไขข้อบังคับให้

สามารถร่นระยะห่างระหว่างโรงงานกบัชมุชน และแก้ไข

ผ่อนปรนข้อบงัคบัในเรือ่งการตัง้โรงงานประเภทก�าจดัของ

เสียหรือขยะอันตรายจากอุตสาหกรรม ให้โรงงานที่มี 

อยู่เดิมสามารถเพิ่มเติมกิจการแปรรูปของเสียได้ง่ายขึ้น 

ขณะเดียวกัน การส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรม

กลบัยิง่เพ่ิมความเข้มข้นข้ึนเรือ่ยๆ เช่น การแก้ไข พ.ร.บ. 

การนิคมอตุสาหกรรมให้เอือ้ต่อการลงทนุเสรมีากขึน้ โดย

เปลี่ยนจากเขตนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม ให้เป็นเขตประกอบการเสรี มีการให้สิทธิ

ประโยชน์เต็มที่ เช่น ลดภาษีอากรน�าเข้าและส่งออก 

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น16

ในขณะที่หลายฝ่ายก็มอง ‘กรมควบคุมมลพิษ’ 

ในฐานะที่เป็นหน่วยงานดูแลปัญหามลพิษว่าเป็นเพียง 

เสือกระดาษ เพราะเมื่อมีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นจริง กรม

ควบคุมมลพิษมีอ�านาจเพียงตรวจสอบและเสนอแนะต่อ

หน่วยงานทีม่อี�านาจโดยตรง เช่น กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

โดยกรมควบคมุมลพษิไม่มอี�านาจสัง่ปิดโรงงานหรือสถาน

ประกอบการที่ก่อเหตุ

ต่อประเด็นนี้ วลัยพร มุขสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการจดัการสารเคม ีรองผูอ้�านวยการมลูนธิบิรูณะนเิวศ 

มองว่า แนวคิดในการจดัการมลพษิภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 นั้น เน้นไป

ทีก่ารบ�าบดัมลพษิ แทนทีจ่ะเน้นไปทีแ่นวคดิป้องกนัการ

เกดิมลพษิ ล่าสดุ กรมควบคมุมลพษิได้จดัท�าแผนจดัการ

มลพิษ พ.ศ. 2555 - 2559 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบและทิศทาง

ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการมลพิษของ

ประเทศไทย แผนฯ ดังกล่าวเริ่มน�าแนวคิดเชิงป้องกัน

มาใช้เพิม่มากขึน้ เช่น การรไีซเคลิ ใช้ซ�า้ ดงึกลบัมาใช้

ใหม่ การลดการใช้วัตถุดิบ ส่งเสริมการผลิตที่สะอาด 

รวมถงึผลิตภัณฑ์และบริการทีส่ะอาด ฯลฯ แต่ส่วนใหญ่

ยังคงเป็นมาตรการเชิงสมัครใจ ซึ่งมีพลังเพียงท�าให้การ

จัดการมลพิษขยับไปสู่แนวทางการป้องกันอย่างช้าๆ 

เท่านัน้ ขณะทีส่ถานการณ์มลพษิเลวร้ายลงอย่างรวดเร็ว 

เช ่นนี้แล ้ว ความรุนแรงของปัญหามลพิษ

อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา

อุตสาหกรรมในสังคมไทยนั้น น่าจะท�าให้ทุกภาคส่วน 

ได้ตระหนกัถงึการปรบัเปลีย่นแนวคดิ จากท่ีเคยเน้นการ

แก้ปัญหาปลายทาง ไปสู่การสร้างมาตรการเชิงป้องกัน

ตัง้แต่ต้นทาง ด้วยการใช้มาตรการเชงิบงัคบั เช่น กลไก

การรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้าย

สารมลพษิสูส่ิง่แวดล้อม17 เพือ่มใิห้คนไทยต้องด�าเนนิชวีติ

อยู่ในสังคมที่ปนเปื้อนมลพิษอุตสาหกรรมไปมากกว่านี้
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