
 ฐานคิดต้ังต้นของการที่รัฐบาลพยายามสร้างการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตวัต่อเนือ่งนัน้ เป็นดงัค�าพดู
ของ ดร.เศรษฐพฒุ สทุธิวาทนฤพุฒ ิกรรมการผูจ้ดัการ บริษัท 
ดิแอดไวเซอร์ จ�ากัด ที่เคยกล่าวผ่านเวทีปัญญาสาธารณะ 
“การลงทุนไทย…ก�าลังตกเทรนด์โลก?” ว่า “เราแคร์เรื่อง
เศรษฐกิจการเติบโตของเศรษฐกิจ เพราะเหตุผลเดียวคือ 
เราคิดว่ามันจะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น  
เป็นตวัชีว้ดัที ่at the end of the day เป็นสิง่ทีเ่ราต้อง
แคร์ท่ีสดุ”1 ซึง่รัฐบาลคดิว่าเมกะโปรเจกต์ อย่าง EEC จะช่วย
ผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้ ท่ามกลาง
สโลแกนของยทุธศาสตร์ชาติทีว่่า “มัน่คง มัง่ค่ัง ยัง่ยนื”
 พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 
2561 หรือ พ.ร.บ. EEC (ซึ่งผ่านการพิจารณาของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ภายหลัง
ลงมติรับหลักการเมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2560 ด้วยมติ
เอกฉันท์ 175 เสียง2) ได้ก�าหนดพื้นท่ี 3 จังหวัดภาคตะวัน
ออกได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยองและใกล้เคียง ให้เป็น

พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กฎหมายดังกล่าว
เป็นการก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ให้เหมาะสมกับสภาพและศักยภาพ
ของพื้นที่ ตลอดจนการบูรณาการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้ต่อเนื่อง เชื่อมโยงกันทั้งในและนอก
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตลอดจนการจัดการและ
ดูแลสภาพแวดล้อม และผังเมืองให้สอดคล้องกับหลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 พ.ร.บ. EEC ก�าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายพื้นที่
เขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก มีหน้าทีก่�าหนดนโยบาย
และการก�ากับดูแล โดยมีส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกรับผิดชอบงาน
ธรุการและงานวชิาการ รวมไปถึงการก�าหนดสทิธปิระโยชน์
แก่ผู้ประกอบกจิการในพ้ืนท่ี EEC บริหารกองทนุพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และก�าหนดให้พื้นที่ส่วนใด
ส่วนหนึง่ภายในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกเป็น 
“เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ” เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ 

EEC อย่าลืมเศรษฐกิจฐานราก8

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development: 
EEC) หรือ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนั้น เป็นเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) โดยรัฐบาลวางเป้าหมายจะยกระดับพื้นที่ดังกล่าวให้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับโลก (World-
Class Economic Zone) รองรับการลงทุนอุตสาหกรรมชั้นนำ  (Super Cluster) และอุตสาหกรรม 
เป้าหมายของประเทศ ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอีก 20 ปีข้างหน้า แทนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชาย 
ฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) เดิม
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ผลักดันการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ 
(ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยว 
เชิงคุณภาพ การเกษตรเทคโนยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร 
หุ ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและ 
เคมชีวีภาพ ดจิทัิล และการแพทย์ครบวงจร) ทีใ่ช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง สร้างนวัตกรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

EEC กับเมกะโปรเจกต์
 เนื่องจากท�าเลทองแห่งนี้ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร 
มีชายฝั ่งทะเล สามารถพัฒนาคมนาคมได้ไม่ยาก และ
มีการท่องเท่ียวท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง ทั้งยังมีโครงการ
เก่าอย่าง Eastern Seaboard เป็นฐานอยู่แล้ว จึงคาด
การณ์กันว่า EEC จะสามารถดึงดูดการลงทุนจ�านวน
มหาศาลและช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจของไทยขยายตัวได้ 
 ในช่วง 5 ปีแรก คาดว่าจะมีการลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว
ถึง 1.5 ล้านล้านบาท (ภายหลังมีการขยายวงเงินลงทุนไป
ถึง 2 ล้านล้านบาท) แบ่งเป็นการลงทุนในส่วนของภาค
รัฐไม่เกิน 3 แสนล้านบาท ภาคเอกชน 5 แสนล้านบาท 
ส่วนทีเ่หลอืจะเป็นการร่วมทุนของภาครัฐกับเอกชน 7 แสน
ล้านบาท โดยโครงการต่างๆ ประกอบด้วย

• การก ่อสร ้างสนามบินอู ่ตะเภาให ้เป ็นสนามบิน 
เชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 วงเงิน 2.15 แสนล้านบาท

• การก่อสร้างท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 วงเงิน  
1.015 หมื่นล้านบาท

• การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 วงเงิน  
8.8 หมื่นล้านบาท

• การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-พัทยา-
ระยอง) วงเงิน 1.58 แสนล้านบาท

• การก่อสร้างรถไฟรางคู ่(ช่วงฉะเชงิเทรา-คลองสบิเก้า-
แก่งคอย) วงเงิน 6.43 หมื่นล้านบาท

• การก่อสร้างมอเตอร์เวย์ 3 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ-
ชลบุรี /ชลบุรี -พัทยา/พัทยา-มาบตาพุด วงเงิน  
3.53 หมื่นล้านบาท

• การลงทุนในกลุ ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย วงเงิน 
5 แสนล้านบาท

• การพัฒนาด ้านอุตสาหกรรมท ่องเที่ยว วงเงิน 
2 แสนล้านบาท

• การพัฒนาเมืองใหม่ 4 แห่ง ได้แก่ ฉะเชิงเทรา พัทยา 
อู่ตะเภา และระยอง วงเงิน 4 แสนล้านบาท

 ผลวิจัยจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ระบุว่าหลังจาก
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ต่างๆ แล้วเสร็จในช่วงปี 2564 
จะพร้อมเปิดให้บริการในช่วงปี 2565-2568 ซึ่งในช่วงนี้
เองท่ีธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมใหม่จะเริ่มหลั่งไหลเข้ามาลงทุน 
โดยในช่วงปี 2569-2579 การขยายตัวของเมือง ธุรกิจที่
เกีย่วข้องกบัสขุภาพและ Go Green จะเตบิโตโดดเด่น และ
ในปี 2580 จะเป็นช่วงที่ผลความส�าเร็จของโครงการ EEC  
จะช่วยขบัเคลือ่นเศรษฐกจิให้เตบิโตต่อเนือ่ง โดยธรุกิจท่ีเป็น 
ห่วงโซ่อุปทานของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายจะขยายตัว
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กองทุนพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก
 แม้ว่า EEC จะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเหล่า 
นักลงทุนอย่างกว้างขวาง แต่ส�าหรับชาวบ้านที่ต้องปรับวิถี
ชวีติใหม่ บ้างต้องย้ายทีอ่ยูใ่หม่ หรอืเปลีย่นอาชีพท�ากนิใหม่ 
จะตืน่ตาตืน่ใจกบัตวัเลขเหล่านีห้รอืไม่ เป็นค�าถามทีรั่ฐบาล 
ต้องหาค�าตอบ ภาคประชาสงัคมตัง้ค�าถามว่าการสร้างรายได้ 
จากการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมนั้นตอบโจทย์ความ
ต้องการของคนพื้นถิ่นท่ีมีภูมิล�าเนาดั้งเดิมในพ้ืนท่ีแห่งนั้น
หรือไม่ จะมีการประสานประโยชน์ให้คนในจุดนี้อย่างไร 
ทั้งเกษตรกร ชาวประมง หรืออาชีพอื่นๆ อีกท้ังการเตรียม
รบัมอืกบัปัญหาด้านมลภาวะต่างๆ ทีค่นในพืน้ท่ี โดยเฉพาะ
บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดต้องเผชิญตลอดเวลา 
25 ปีที่ผ่านมา
 แน่นอนว่า รัฐบาลย่อมมีค�าตอบให้กับค�าถามส�าคัญ
เหล่านี ้“กองทนุพฒันาพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนั
ออก” เป็นค�าตอบเบ้ืองต้น ตามข้อมูลของพระราชบัญญัติ
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กองทุนดังกล่าวมี
วตัถปุระสงค์เพือ่เป็นทนุสนับสนนุในการกระจายความเจริญ
ไปสู่ท้องถิ่น พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจาก
การพฒันาพืน้ท่ีเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก กองทนุฯ 
จะเรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นผู้ที่ท�าให้เกิด 
ผลกระทบต่อพื้นที่หรือผู ้อยู ่อาศัยภายในพื้นที่  EEC  
พร้อมการรับรองว่าการพัฒนาพ้ืนที่จะเป็นไปอย่างยั่งยืน 
โดยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว ่าการกระทรวง 
อตุสาหกรรมได้ร่วมลงนามกรอบความร่วมมอืเชิงยทุธศาสตร์ 
ระหว ่ าง ไทยกับองค ์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห ่ ง 
สหประชาชาต ิ(UNIDO) ณ กรงุเวยีนนา สาธารณรฐัออสเตรยี 
เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2560 แสดงเจตนารมณ์ร่วมพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและครอบคลุม (ISID) และมีเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งจะชูโครงการ EEC ของ 
รฐับาลไทยว่าเป็นต้นแบบการด�าเนนินโยบายอตุสาหกรรม 4.0
 
ท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 กับการถมทะเลอีก 
1,600 ไร่
 ในบรรดาโครงการต่างๆ ของ EEC โครงการหนึ่งซึ่ง 
สร้างความกงัวลให้กบัคนในพืน้ทีแ่ละนกัสิง่แวดล้อมจ�านวนมาก  
กค็อืการถมทะเลเพือ่ขยายท่าเรอืแหลมฉบัง เว็บไซต์ EECO 

ได้เผยแพร่ข้อมลูว่า เพือ่รองรบัแผน EEC จะมกีารพฒันา
ท่าเรอืแหลมฉบงั ระยะที ่3 โดยต้องมกีารถมทะเลในแนว
ลกึอกีประมาณ 1 กโิลเมตร และหน้ากว้างประมาณ 3-4 
กิโลเมตร หรือประมาณ 1,600 ไร่ วงเงินลงทุน 88,132 
ล้านบาท โดยร้อยต�ารวจตร ีมนตร ีฤกษ์จ�าเนยีร ผู้อ�านวยการ 
ท่าเรือแหลมฉบงัให้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชน ว่าพืน้ทีด่งักล่าว 
จะไม่มีการเวนคืนที่ดินจากประชาชนเพิ่มเติมแต่อย่างใด 
พร้อมยืนยันถึงความจ�าเป็นของการพัฒนาโครงการท่าเรือ
แหลมฉบงั ระยะที ่3 ว่าการขยายตัวของการขนถ่ายสนิค้า 
ทางเรือมมีากข้ึน มอีตัราการเติบโตที ่5% ต่อปี และมแีนวโน้ม 
ทีจ่ะเกนิขดีความสามารในการรองรับตู้สนิค้าทีปั่จจุบันมอียู่ 
10.8 ล้านทอียีใูนไม่ช้า
 หากวิเคราะห์อย่างจริงจังแล้วการถมทะเลไม่ใช่เรื่อง
เล็กน้อยเพราะส่ิงทีต่ามมาแน่นอนคอืการเปลีย่นแปลงของ
ระบบนเิวศทางทะเล และวถิชีวีติของประมงพืน้บ้านบรเิวณ
ดงักล่าวอาจต้องเปลีย่นแปลงไป โดยข้อมลูจากมลูนธิบิรูณะ
นิเวศระบุว่า โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 1 
และ 2 ทีผ่่านมานัน้ส่งผลให้ท้องทะเลซึง่เป็นท่ีอยูอ่าศัยของ 
สัตว์น�้าและเป็นพื้นที่ท�ากินของชาวประมงถูกแทนท่ีด้วย
เข่ือนกันคลื่นยาว 3 กิโลเมตร อีกทั้งยังเป็นต้นเหตุท่ีท�าให ้
น�า้ทะเลเปลีย่นทศิทาง ท�าให้ชายหาดถกูกดัเซาะ ป่าชายเลน 
ถกูท�าลาย สตัว์น�า้หลายชนดิสญูพนัธุ ์เนือ่งจากทะเลปนเป้ือน 
ไปด้วยคราบน�า้มนัและน�า้เสยีจากเรอืเดนิสมทุรทีเ่ข้ามาจอด
เทียบท่า โดยโครงการในระยะที่ 1 และ 2 ตั้งแต่ปี 2521 
เป็นต้นมา ยังคงมีชาวบ้านจ�านวนหนึ่งที่ตกค้างไม่ได้รับ 
ค่าชดเชยจากการเวนคืนที่ดินของทางการ
 อย่างไรก็ตามการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 นี้ 
การท่าเรอืฯ ได้ท�าประชาพจิารณ์เพือ่สอบถามความคิดเหน็
จากชาวบ้านและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ด้วย แม้ในครั้งแรก
จะไม่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชน แต่การท�าประชา
พิจารณ์อีกครั้งในปลายปี 2559 จนแล้วเสร็จเมื่อเดือน
พฤษภาคม 2560 ได้ผ่านความเห็นชอบจากประชาชน  
แต่ชาวประมงยังคงมีความกังวลในเรื่องการเยียวยาผล 
กระทบทีจ่ะเกดิข้ึนต่อการประกอบอาชพี ขณะท่ีภาคธรุกิจและ 
การท่องเที่ยวในเมืองพัทยา แสดงความวิตกกังวลในเรื่อง
การเคลื่อนตัวของชายฝั่งและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 ร้อยต�ารวจตรี มนตรีฯ ได้เปิดแผนเยียวยาผู ้ได้รับ 
ผลกระทบจากโครงการดังกล่าว เม่ือเดือนกรกฎาคม 2560 ว่า 
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ท่าเรอืแหลมฉบังและการท่าเรอืแห่งประเทศไทยจะใช้พืน้ที่
จ�านวน 500-600 ไร่ในทะเล ซึ่งเป็นของท่าเรือฯ เพื่อกันไว้
เป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ ส�าหรับผู้ประกอบกิจการ
ประมง โดยจะแบ่งเขตให้ท�ากนิอย่างเท่าเทยีมกนัในลกัษณะ 
ส.ป.ก. พร้อมจัดสรรค่าร้ือถอนให้ 7-8 ล้านบาทต่อราย  
ส่วนชาวประมงพื้นบ้านจะมีเงินอุดหนุนรายปีให้กับการ 
รวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ หรือการรวมกลุ่มรูปแบบอื่นๆ 
และจะมีการปล่อยสายพันธุ์กุ ้งลงในพื้นท่ีเพาะเลี้ยงใหม่ 
ปีละไม่ต�่ากว่า 1 ล้านตัวต่อปี พร้อมทั้งยืนยันผลการศึกษา
ด้านสิง่แวดล้อมว่าการเดนิเรือนัน้จะไม่ส่งผลต่อการกดัเซาะ
ชายฝั่งอย่างที่ภาคธุรกิจกังวลแต่อย่างใด3

จาก Eastern Seaboard สู่ EEC 
หลายปัญหาเรื้อรังที่ต้องแก้ไข
 เพื่อเร่งรัดการด�าเนินโครงการ EEC ได้มีค�าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือการใช้ มาตรา 44 เพื่อ
เร่งรัดโครงการดังกล่าวออกมาถึง 3 ฉบับ การที่รัฐบาล
พยายามผลักดันโครงการ EEC ให้เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน
เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักลงทุนท�าให้ถูกต้ังค�าถาม
จากคนในพื้นท่ีว่า การเร่งรัดดังกล่าวจะส่งผลต่อเรื่องการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการท�าประชาพิจารณ์ การท�ารายงานวิเคราะห์ผล 
กระทบสิง่แวดล้อม (Environmental Impact Assessment :  

EIA) รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
(Environmental Health Impact Assessment : EHIA) 
การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory 
Impact & Assessment : RIA) และรายงานวิเคราะห์ 
ผลกระทบด้านอื่นๆ หรือไม่
 ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 47/2560 
เรื่องข้อก�าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซ่ึงประกาศเมื่อวันที ่
25 ตุลาคม 2560 ที่ก�าหนดให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
จัดท�าแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคในพื้นท่ี EEC โดยให้ยกเว้นน�ากฎหมาย
ผังเมืองมาใช้บังคับ ได้รับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการออก 
ค�าสัง่ดงักล่าวจากภาคประชาสงัคมหลายท่าน อาท ิดร.สมนกึ 
จงมีวศิน นักวิชาการและนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม
ภาคตะวันออก ประสิทธิ์ชัย หนูนวล นักเคลื่อนไหวด้าน 
ส่ิงแวดล้อม และวรีะ สมความคิด ประธานเครอืข่ายประชาชน 
ต้านคอร์รัปชัน ซ่ึงเห็นว่าเป็นการปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ4

 แม้จะมีการรับรองจากหลายฝ่าย ตลอดจนค�ายืนยัน
จาก ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ
นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกว่า 
EEC จะไม่ท�าให้สิ่งแวดล้อมเลวลงแน่นอน ในทางกลับ
กันจะท�าให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างมั่นคงและ
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ยั่งยืน ทว่าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาการจัดการมลพิษ 
และการควบคุมพื้นที่อุตสาหกรรมให้อยู่ร่วมกับชุมชนของ 
รัฐบาลไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน5  
จากปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท้ังการปนเปื้อนสาร
เคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมและมลพิษทางอากาศตามที่
เป็นข่าวหนังสือพิมพ์เป็นระยะ6 ท�าให้เฉลิมพล กล่อมแก้ว  
แกนน�าเครือข ่ายประชาชนภาคตะวันออกซ่ึงต ่อสู ้ 
เรื่องการควบคุมภาวะมลพิษจากอุตสาหกรรมมาตลอด
ยนืยนัว่า เขาจะต่อสูแ้ละหาทางคดัค้านค�าสัง่ดังกล่าวต่อไป 
 จากรายงานด้านสิง่แวดล้อมพบว่า จ.ชลบุรี และระยอง
ถกูจดัให้อยูใ่นกลุม่เมอืงใหญ่ท่ีมมีลภาวะสงู โดยเฉพาะพืน้ท่ี
มาบตาพดุและบรเิวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง ผลการส�ารวจ
ตัง้แต่ปี 2550 พบว่ามกีารปนเป้ือนจากสารประกอบอนิทรย์ี
ระเหยง่ายหลายชนดิ (VCOs) จากโรงงานอตุสาหกรรม และ
ท่าเรือที่มีการขนถ่ายสารเคมีดังกล่าว นอกจากนี้ผลตรวจ
วดัอากาศโดยกรมควบคมุมลพษิยงัพบ VCOs อาท ิเบนซนี 
บวิทาไอโอดนี ในปรมิาณทีเ่ข้มข้นกว่ามาตรฐานเฉลีย่รายปี 
และข้อมลูในปี 2556 พบสารไวนลิคลอไรด์ สูงเกนิค่าเฝ้าระวงั
ส�าหรับ VOCs ในบรรยากาศทัว่ไปในเวลา 24 ช่ัวโมงด้วย

การขยายเมืองและผลกระทบ
 เน่ืองด้วยเมืองอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เช่น ระยอง 
มีการขยายตัวของอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
จ�านวนประชากรแฝงในพื้นที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วย ในปี 
2552 จ�านวนประชากรแฝงใน จ.ระยอง สงูถงึ 455,138 คน 
คิดเป็นร้อยละ 74.4 ของประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 
คาดว่าประชากรแฝงจังหวัดระยองจะมีจ�านวนเพ่ิมข้ึนจาก 
487,859 คน ในปี 2553 เป็น 796,510 คนเป็นอย่างน้อย
ในปี 25607 
 ในเดือนกรกฎาคม 2560 นางสาวพมิานพัชร์ สมัมาจริากุล 
ผูอ้�านวยการส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั ได้ยนืยนั 

ผ่านสื่อว่าจ�าเป็นต้องปรับผังเมืองของเทศบาลแหลมฉบัง 
เพื่อรองรับแนวคิดท่ีจะมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม  
และที่อยู่อาศัยของแรงงานภายในนิคม ซ่ึงปัจจุบันมีการ
พัฒนาอย่างหนาแน่น จนต้องขยายการพัฒนาไปยังพื้นที่
ข้างเคียง เช่น เทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ย่านบ่อวิน และ
เขาคันทรง8 โดยสัดส่วนประชากรแฝงที่เพิ่มขึ้นอย่าง 
ต่อเนือ่งนัน้ยงัไม่รวมปรมิาณนกัท่องเทีย่วทีจ่ะหลัง่ไหลเข้ามา 
เมื่อการเชื่อมต่อระบบคมนาคมจากเมืองสู่เมืองแล้วเสร็จ 
สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการรองรับของบริการขั้นพื้นฐาน อาทิ 
ด้านสาธารณสุข การศึกษา น�้าประปา และการก�าจัดขยะ  
ท่ีไม ่เพียงพอต่อความต้องการของประชากรในพื้นที่  
หลายประเด็นเป็นปัญหาและถูกตั้งค�าถามจากนักวิชาการ 
อาทิ เรื่องการจัดการน�้าที่ในอนาคตพื้นที่ EEC จะต้องใช้
น�้ากว่า 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร รัฐบาลจึงพยายามท�าให้
หลายฝ่ายคลายความกังวล โดยจัดท�าแผนบูรณาการเพื่อ
รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก9 
 อย ่ างไรก็ตามหลายเรื่ องก็ยั ง ไม ่ ได ้ รับค� าตอบ 
โดยเฉพาะการกระจายรายได้ที่เพิ่มขึ้นไปสู ่ภาคเกษตร  
จากข้อมลูการประกอบอาชพีของคนระยองในปี 2554 พบว่า 
อาชีพเกษตรกรและประมงยังคงเป็นอาชีพที่คนระยองท�า
มากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26 แต่ในช่วงเวลาที่ผ่าน
มา โดยเฉพาะช่วงปี 2537-2538 ซ่ึงเป็นช่วงรอยต่อที่มี 
การเปล่ียนแปลง รายได้จากภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน
จากร้อยละ 58 ในปี 2537 เป็นร้อยละ 74 ในปี 2538 
ในขณะที่สัดส่วนรายได้ของภาคการเกษตรกลับลดลงจาก 
ร้อยละ 13 เหลอืเพียงร้อยละ 5 ของ GDP10 ข้อมูลดงักล่าว 
น�าไปสู่ค�าถามต้ังต้นว่า หากรัฐบาลพยายามสร้างการ
เติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนของประชาชน 
รัฐจะประสานประโยชน์อย่างไรให้คนดั้งเดิมในพื้นท่ีโดย
เฉพาะเกษตรกรอยู ่รอดและมีความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้นตาม 
ภาคอุตสาหกรรมท่ีรัฐสนับสนุน และกองทุนพัฒนาพื้นที่



เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจะสามารถตอบปัญหา 
ในจดุนีไ้ด้หรอืไม่ เพราะตวัช้ีวดัแท้จริงคงไม่ใช่เพียงการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจที่ขาดความสมดุลและไม่สามารถน�าไปสู่การ 
กระจายรายได้ที่เหมาะสม 

มุมมองนักวิชาการ
 ดร.อ�าไพ หรคณุารกัษ์ ผูอ้�านวยการสถาบนัสิง่แวดล้อม
ไทย (มสท.) ได้เสนอว่า รัฐควรน�าบทเรียนจากปัญหาของ
โครงการ Eastern Seaboard มาสงัเคราะห์ ทัง้ในแง่สงัคม
และสิ่งแวดล้อม โดยจัดการกับปัญหาเหล่านี้ให้ได้ก่อน 
แล้วค่อยคิดแผนการพัฒนาพื้นท่ีท่ีใหญ่ข้ึน เพราะความ 
หนาแน่นของพืน้ทีอ่ตุสาหกรรมทีเ่ตบิโตมากขึน้ย่อมกระทบต่อ 
ชุมชน ดังนั้นต้องจัดโซนนิ่งเขตควบคุมมลพิษให้จัดเจน 
ว ่าในพื้นที่สามารถรองรับมลพิษได้มากน้อยเพียงใด  
และท�าการประเมนิสิง่แวดล้อมระดบัยทุธศาสตร์ (SEA) ซึง่จะ 
เป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยดูแลเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ได้ ส�าหรบับทเรยีนจากกรณวีกิฤตนิ�า้ภาคตะวนัออก หากจะ 
ขยายการลงทุนอีกต้องศึกษาเตรียมพร้อมให้ดี ภาครัฐจะ 
ต้องตอบให้ได้ว่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านีไ้ด้ด้วยวธิใีด ถ้าไปเอา
น�้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วจะยั่งยืนหรือไม่11 ขณะที่ 
นายสนธ ิคชวฒัน์ เลขาธกิารสมาคมอนามยัสิง่แวดล้อมโลก  
ให้ความเห็นในส่วนของการแก้ไขปัญหาที่แหลมฉบังว่า  
จากเหตกุารณ์ท่ีเกดิขึน้ในระยะเวลาหลายสบิปีท่ีผ่านมา ท�าให้
ประชาชนทีอ่าศยัโดยรอบขาดความเชือ่มัน่และเชือ่ใจในการ 
ท�างานของการท่าเรือฯ และเจ้าหน้าท่ีรัฐ จึงเสนอให้มีการ
แต่งตัง้คณะกรรมการไตรภาคจีากภาครัฐ ภาคประชาชนใน
พื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
รบัรูร้ะบบการท�างานของท่าเรอืแหลมฉบัง เพือ่ให้ข้อคดิเหน็
และข้อเสนอแนะ ซึ่งจะท�าให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความ
ม่ันใจ และไว้วางใจต่อการท�างานของท่าเรอืต่อไป ดร.จุฑาทพิย์ 
มณีพงษ์ ที่ปรึกษาโครงการ มสท. ก็มีความเห็นไปใน 

ทางเดียวกันคือรัฐต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในพื้นที่ 
และตั้งกลไกการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ EEC ซึ่งเป็น 
เขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ไม่ใช่เพียงจัดท�าข้อก�าหนด
ข้ันต�่าส�าหรับลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม แต่ควรเป็น 
ข้อก�าหนดที่มีความชัดเจน และมีบทลงโทษที่เจาะจงให้ 
ผู้ประกอบการรับทราบและปฏิบัติตามได้โดยตรง

สรุป
 เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก หรอื เป็นเมกะโปรเจกต์
ของรัฐบาล คสช. ที่มุ่งยกระดับพ้ืนที่ดังกล่าวให้กลายเป็น 
เขตเศรษฐกจิพเิศษระดับโลก (World-Class Economic Zone) 
รองรับการลงทุนอุตสาหกรรมชั้นน�า และอุตสาหกรรม 
เป้าหมายของประเทศ เพ่ือเป็นกลไกขับเคลือ่นเศรษฐกจิไทย
ในอนาคต โดยเป็นการต่อยอดเขตเศรษฐกจิพเิศษชายฝ่ังทะเล
ภาคตะวนัออก (Eastern Seaboard) เดิม โดยคาดว่า EEC 
จะสามารถดึงดูดการลงทุนจ�านวนมากและช่วยกระตุ้นให้
เศรษฐกจิของไทยขยายตัวเฉลีย่ราว 5% ต่อปี ในช่วงหลายปี
ข้างหน้า ช่วยสร้างการจ้างงานในภาคอตุสาหกรรมและบรกิาร 
100,000 อตัราต่อปี สร้างฐานภาษใีหม่ไม่ต�า่กว่า 1 แสนล้าน
บาทต่อปี ดงึดดูนักท่องเทีย่วกว่า 10 ล้านคนต่อปี และสร้าง
ฐานรายได้เพิม่ไม่น้อยกว่า 4.5 แสนล้านบาทต่อปี 
 อย่างไรก็ตาม โครงการ EEC ได้สร้างความกังวล 
ให้กบัชมุชนท้องถิน่และภาคประชาสงัคมในหลายเรือ่ง อาทิ  
การถมทะเล การขยายเมอืง การจดัการน�า้ โครงสร้างพืน้ฐาน 
ปัญหามลพิษ การกระจายรายได้ และการเยียวยาผู้ที่ได้
รับผลกระทบ ซึ่งรัฐบาลจ�าเป็นต้องบริหารจัดการโครงการ 
EEC โดยค�านงึถึงข้อคดิเหน็ดังกล่าว และการมส่ีวนร่วมของ 
ภาคประชาสงัคม โดยรฐัต้องสร้างความเชือ่มัน่ให้กบัคนในพืน้ที่  
และต้ังกลไกการบังคับใช้กฎหมายในพ้ืนที่ EEC ที่มีความ
ชัดเจน และมีบทลงโทษที่ชัดเจนเพื่อให้ผู ้ประกอบการ 
รับทราบและปฏิบัติตามได้โดยตรง เป็นต้น 

ภาพ : www.eeco.or.th




