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ภายหลังการใช้แผนพัฒนาอุตสาหกรรมพืนทีชายฝั งทะเลภาคตะวันออกในปี
ส่งผลให้ภาค
ตะวันออกกลายเป็ นพืนทียุทธศาสตร์สาํ คัญภายใต้ยุทธศาสตร์เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพือยกระดับประเทศ
สู่การเป็ นประเทศอุตสาหกรรม ตลอดช่วงเวลาของพัฒนาการทางอุตสาหกรรมในพืนทีภาคตะวันออกแม้ว่า
ด้านหนึงจะสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ ให้พนที
ื อย่ างมากแต่ ในทางกลับกันก็ก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
สิงแวดล้อมและสังคมเป็ นอย่างมากเช่นกัน ด้วยเหตุ นีจึงนํ ามาสู่ข้อเสนอต่ าง ๆ ของรัฐในการปรับเปลียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนารวมถึงการแก้ไขปั ญหาผลกระทบ ซึงข้อเสนอการพัฒนาอุตสาหกรรมชุดใหม่ภายใต้
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก นันพบว่ารัฐยังคงต้องการให้มกี ารขับเคลือนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อไปภายใต้ยุทธศาสตร์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่มีการปรับเปลียนรูปแบบการพัฒ นาใหม่เพือเพิม
ศักยภาพของยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม นอกจากนีรัฐยังมีขอ้ เสนอในการแก้ไขปั ญหาผลกระทบที
ตามมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมเพือเป็ นการปิ ดจุดอ่อนของแผนพัฒนาทีผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามข้อเสนอ
ดังกล่าวเป็ นเพียงส่วนประกอบของการพัฒนาอุตสาหกรรมเท่านันเนืองจากข้อเสนอการพัฒนาชุดใหม่นียังคง
เป็ นข้อเสนอการพัฒนาทีมาจากส่วนกลางและขาดการมีส่วนร่วมจากผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียในพืนทีจึงทําให้ไม่
สามารถแก้ไขปั ญหาต่างๆ ทีเกิดขึนภายในพืนทีซําร้ายยังเป็ นการผลิตซําปั ญหาเหมือนเช่นดังทีเคยเกิดขึน
คําสําคัญ : ข้อเสนอการพัฒ นาอุ ตสาหกรรม, โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวัน ออก , บทบาทรัฐ ,
เศรษฐศาสตร์การเมือง
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ABSTRACT

After launching “The industrial development plan” in 1981, Eastern area of Thailand has
become a strategic area of domestic economic development (relating to the National Growth
Strategy-NGS) which aims to promote Thailand to be an industrial country. During the processes of
development, advantages and problems (especially social and environmental problems) have always
been occurred leading the decision of state on dealing with those effects by launching several
states’ adjustment plans. Obviously, following the NGS, the recent plan keeps focusing on industrial
improvement but there are some points in this version that present the state’s objectives on solving
effects of industrial development and sealing some weaken points from the previous version.
However, such an idea is not recognized as importance since the origin of recent recommendation is
center base and also lack of participation from local stakeholders. By these reasons, the state’s
proposal is still unable to resolve side effects of development and sometime repeat itself with
problems as the past.
Keywords: Industrial Development Proposals, Eastern Economic Corridor, Roles of State, Political
Economy

บทนํา

พืนทีชายฝั งทะเลภาคตะวัน ออก จัง หวัด ชลบุรี ระยอง จัน ทบุรีแ ละตราด ในปั จ จุ บ ัน ถือ เป็ น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมทีสําคัญแห่งหนึงของประเทศไทย ซึงเป็ นผลิตผลจากยุทธศาสตร์การพัฒนาทีเกิดขึน
ในช่วงกลางทศวรรษ 2520 ภายหลังจากรัฐบาลภายใต้การนําของ พล.อ.เปรม ติณสูรานนท์ ได้ปรับเปลียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่โดยได้เลือกพืนทีชายฝั งทะเลตะวันออกเป็ นพืนทีเป้ าหมาย ปั จจัย
สําคัญได้แ ก่ พืนทีชายฝั งทะเลภาคตะวัน ออกเป็ นพืนทีซึงไม่ไ กลจากกรุ งเทพฯ, มีสภาพภู มิอ ากาศที
เอืออํานวยต่ อการสร้างท่าเรือนําลึก, สามารถจัดตังเขตอุตสาหกรรมและทีสําคัญทีสุด คือ มีการค้นพบก๊าซ
ธรรมชาติบริเวณอ่าวไทยทีจะใช้เป็ นเชือเพลิงและวัตถุดบิ สําหรับอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ผนวกกับบริบทใน
ช่วงเวลาดังกล่าวเกิดแรงกระตุ้นจากภายนอกอันเป็ นผลมาจาการเข้ามาของกลุ่มทุนข้ามชาติจากประเทศ
ญีปุ่ น เนื องมาจากในขณะนั นรัฐบาลญีปุ่นมีน โยบายปรับ โครงสร้า งทางด้า นอุ ต สาหกรรมซึงหัน ไปให้
ความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมทีใช้เทคโนโลยีและวิชาการหนาแน่น (Technology and Knowledge
Intensive Industry) และอุตสาหกรรมทีคุม้ ครองสิงแวดล้อมแทนทีการพัฒนาอุตสาหกรรมรูปแบบเดิมทีมี
ข้อจํากัดในด้านทีตังอุ ตสาหกรรมและมลพิษทางสิงแวดล้อม ตลอดจนความจําเป็ นต้องพึงพาวัตถุ ดิบและ
ทรัพยากรจากต่างประเทศเนืองจากค่าเงินเยน (¥) แข็งตัวอันเป็ นผลมาจากข้อตกลงพลาซ่า (Plaza Accord)
ทําให้สนิ ค้าญีปุ่นมีราคาแพงในตลาด ดังนันญีปุ่นจึงมีแนวคิดทีจะย้ายฐานการผลิตไปสู่แหล่งผลิตทีมีแรงงาน
ราคาถู ก มีว ตั ถุ ดบิ จํานวนมาก จากปั จจัยทังภายนอกและภายในดังกล่าวก่อให้เกิด โครงการพัฒนาพืนที
บริเวณชายฝั งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard Development Program) ผลจากการขับเคลือนโครงการฯ
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ทําให้พนที
ื ชายฝั งทะเลตะวันออกกลายเป็ นภูมภิ าคแรกของประเทศไทยทีก้าวเข้าสู่การพัฒนาแบบทุนนิยมทีมี
2
ภาคอุตสาหกรรมเป็ นจักรกลในการขับเคลือนเศรษฐกิจ (Engine of Growth)
เมือพิจารณาถึงสถานการณ์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมในพืนทีชายฝั งทะเลตะวันออกจะพบว่า
รัฐบาลพยายามผนวกเศรษฐกิจของพืนทีชายฝั งทะเลตะวันออกเข้าสู่กระแสโลกาภิวตั น์ในระบบทุนนิยมโลก
โดยวางยุทธศาสตร์ให้พนที
ื ในจังหวัดชายฝั งตะวันออกเป็ นศูนย์กลางทางด้านอุตสาหกรรมและการผลิตที
เกียวเนืองกับอุตสาหกรรมหลายประเภท อันได้แก่
- จังหวัดชลบุรี มีการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครสูพ่ นที
ื อําเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทราหรือการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังขันที 3 เพือรองรับ/ เชือมต่อกับการเกิดขึนของท่าเรือนําลึกและ
นิคมอุ ตสาหกรรมทวายในประเทศพม่าและการขยายตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมสู่พืนทีตอนในของ
จังหวัดทังในพืนทีอําเภอศรีราชา อําเภอพานทองและอําเภอพนัสนิคม
- จังหวัดระยองพืนทีมาบตาพุดถูกกําหนดให้เป็ นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและ
การผลิตในภาคอุตสาหกรรม ดังจะเห็นได้จากการเกิด ขึนของแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีระยะที 3
(พ.ศ. 2547 - 2561) และการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเข้าสูพ่ นที
ื ตอนในของจังหวัดระยองทังในส่วนของ
อําเภอบ้านค่ายและอําเภอวังจันทร์
- จังหวัดจันทบุรี พืนทีในตําบลหนองชิม ตําบลเกาะเปริด อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรที ี
ครังหนึงถูกกําหนดให้เป็ นทีตังของโครงการจัดตังนิคมอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย
- จังหวัด ตราด ในพืนทีตําบลคลองใหญ่ ตําบลไม้รูดและตํ าบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่
จังหวัดตราด ถูกกําหนดให้เป็ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด โดยพืนทีดังกล่าวเดิมเป็ นพืนทีทีกระทรวง
พลังงานเลือกให้เป็ นพืนทีทีมีความเหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์
ผลลัพธ์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมในพืนทีชายฝั งทะเลตะวันออก ด้านหนึงได้ก่อให้เกิดความ
เปลียนแปลงเชิงโครงสร้า งทางเศรษฐกิจ และนํ า มาซึงความเจริญ ทางด้า นวัต ถุ ท ังสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการขันพืนฐานต่าง ๆ อันเป็ นผลให้ชวี ติ ความเป็ นอยู่ของผูค้ นสะดวกสบายมากขึน จากข้อมูลของ
ภาครัฐทําให้เห็นภาพความเติบโตของตัวเลขเศรษฐกิจในภูมภิ าคแห่งนีทีมีอตั ราความเติบโตแบบก้าวกระโดด
เมือพิจารณาจากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) หรือตัวเลข
ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดเฉลียต่อหัว (Gross Provincial Product: GPP per Capita)3 แต่ในอีกด้านหนึง
การพัฒนาดังกล่าวก็ส่งผลกระทบด้านลบเช่นกัน ถ้าหากพิจารณาลงลึกในรายละเอียดจะพบว่า ในมิตทิ างด้าน
เศรษฐกิจ การเติบโตทีอยู่บนฐานตัวเลขเศรษฐกิจเหล่านีกลับส่งผลประโยชน์ในรูปของความมังคังให้กบั กลุ่ม
คนเพียงไม่กกลุ
ี ่มเท่านันในขณะทีผู้ค นส่วนใหญ่ในพืนทีไม่ได้รบั การแบ่งปั นผลประโยชน์ อย่างเป็ นธรรม
ในทางตรงกันข้ามผูค้ นทีอาศัยอยู่ในพืนทีซึงถูกกําหนดให้เป็ นพืนทีพัฒนาหรือเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
กลับต้องกลายเป็ นผูแ้ บกรับและเผชิญปั ญหาผลกระทบจากการเปลียนแปลงของโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
2

ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ และชัยณรงค์ เครือนวน. ความไม่เป็ นธรรมทางด้านสุขภาพกับการปฏิ รปู ระบบทุน
นิ ยม: กรณี ศึกษาโครงการจัดตังนิ คมอุตสาหกรรมเหล็ก จังหวัดจันทบุรี. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจยั สังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2555. หน้า - ; กฤช เพิมทันจิตต์ และสุธี ประศาสนเศรษฐ. พืนทีสามจังหวัดชายฝั งทะเล
ตะวันออกกับการพัฒนาทีไม่เท่าเทียมกันระหว่างภูมภิ าคและการพัฒนาแบบพึงพาของระบบเศรษฐกิจไทย. กรุงเทพมหานคร :
สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
. หน้า - .
3
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ผลิ ตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริ มาณ
ลูกโซ่ พ.ศ. 2556. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2558. หน้า 7,30.
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สัง คมหลากหลาย ในขณะเดี ย วกั น ผลจากการพั ฒ นาก็ ไ ด้ นํ ามาซึ งปั ญหาทางสิ งแวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาผังเมืองทีเอือต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมแต่
ไม่เอือต่อการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การขาดแคลนพืนทีกันชนระหว่างเขตอุตสาหกรรม - เขตทีพัก
อาศัย - เขตเกษตรกรรม ปั ญหาการขาดแคลนนํ า ปั ญหามลภาวะเป็ นพิษ การลักลอบทิงกากของเสีย
อันตรายจากอุตสาหกรรม รวมถึงปั ญหาการกัดเซาะชายฝั งทะเลอันเป็ นผลมาจากการถมทะเลทําท่าเรือนําลึก
และนิคมอุตสาหกรรม เป็ นต้น
สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมทีส่งผลต่อประชาชนในพืนที รวมถึง
ความวิตกกังวลถึงผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมเช่นนีได้นําไปสู่การเคลือนไหวของหลากหลายกลุ่ม
ภาคประชาชนในพืนที อาทิ การเคลือนไหวของชาวบ้านมาบตาพุดเพือคัดค้านการก่อสร้างและขยายโรงงาน
อุตสาหกรรม, การเคลือนไหวชาวบ้านในอําเภอบ้านค่ายทีออกมาคัดค้านการจัดตังนิคมอุตสาหกรรมไออาร์
พีซี เช่นเดียวกันกับการรวมตัวกันเพือคัดค้านการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมเหล็ก ของชาวบ้านในจังหวัด
จันทบุรี รวมทังการต่อต้านโครงการสร้างโรงไฟฟ้ าพลังงานนิวเคลียสของชาวบ้านในจังหวัดตราด เป็ นต้น
การเคลือนไหวดังกล่าวนํ าไปสู่การตังคําถามต่ อการพัฒนาอุ ตสาหกรรม รวมทังเกิดข้อเสนอที
เปรียบเสมือนทางเลือกในการพัฒนาอุตสาหกรรมในหลายมิติ เช่น ภาคประชาชนบางกลุ่มเห็นว่าควรหยุด
การสร้างและขยายอุตสาหกรรมเพราะสภาพพืนทีทีเป็ นทีตังของโรงงานอุ ตสาหกรรมไม่มีศกั ยภาพและ
ความสามารถเพียงพอ (Insufficient Capacity) ทีจะรองรับมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือพืนทีทีจะมี
การจัดตังโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ไม่มคี วามเหมะสม ขณะทีข้อเสนอจากภาคประชาชนบางกลุ่มกลับเห็นว่า
การพัฒนาอุตสาหกรรมนันจําเป็ นต้องสร้างเงือนไขบางอย่างเพือนําไปสู่การอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและ
โรงงานอุตสาหกรรม และบางกลุ่มก็เห็นว่าควรมีการจัด/ แบ่งแยกพืนที (Zonings) ให้ชดั เจนระหว่างเขตนิคม
อุตสาหกรรมและเขตทีพักอาศัย ความไม่เป็ นเอกภาพของข้อเสนอทีมาจากภาคประชาชนครังนีนําไปสู่ความ
ขัดแย้งกันเองของภาคประชาชนบนพืนฐานและอุดมการณ์ การพัฒนาทีแตกต่างกัน กระทังทําให้ทผ่ี านมา
ข้อเสนอเหล่านีไม่ได้รบั การตอบรับจากภาครัฐอย่างทีควรจะเป็ น
การเคลือนไหวของชาวบ้านหลายกลุ่มในหลายพืนทีเช่นนีส่งผลกระทบการความเชือมันและการ
ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาของรัฐทีเน้นเรืองความเติบโตของตัวเลขเศรษฐกิจ กระทังเกิดการนํ าเสนอข้อเสนอต่างๆ
ของรัฐในการปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาพืนทีชายฝั งทะเลภาคตะวันออกรวมถึงข้อเสนอในการแก้ไขปั ญหาที
เกิดขึนภายหลังการพัฒนาอุ ตสาหกรรม เช่น ข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาในรูปแบบใหม่ภายใต้บริบท
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry), อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Eco-industry), เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(Eco Industrial Town) รวมถึงความพยายามในการสร้างเครืองมือในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาจากการ
พัฒนาอุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็ นการประเมินผลกระทบทางสุข ภาพ (Health Impact
4
Assessment: HIA) เป็ นต้น
บทความชินนีถึงแม้ว่าจะเป็ นการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมในมุมมองของรัฐแต่ กม็ ีลกั ษณะ
การศึกษาในเชิงวิพากษ์ดว้ ยกล่าวคือผูเ้ ขียนจะใช้แนวการศึกษาทีเยอร์เก้น ฮาเบอร์มาส (Jürgen Habermas)

4

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. วาทกรรมการพัฒนา: อํานาจ ความรู้ ความจริ ง เอกลักษณ์ และความเป็ นอืน.
พิมพ์ครังที 4. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วจิ ยั และผลิตตํารา มหาวิทยาลัยเกริก. 2549. หน้า - .
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5

เรียกว่าศาสตร์แห่งการตีความในเชิงวิพากษ์ (Critical Hermeneutics) เพือทําความเข้าใจมุมมองของรัฐไทย
เกียวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมแต่ในขณะเดียวกันก็จะวิพากษ์อุดมการณ์ (Critique of Ideology) ของการ
พัฒนาดังกล่าวโดยใช้แนวเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบมาร์กซิส (Marxist Political Economy) โดยเนือหาของ
บทความแบ่งออกเป็ น ส่วน ได้แก่ ส่วนที ข้อเสนอการพัฒนาอุตสาหกรรมพืนทีชายฝั งทะเลภาคตะวันออก
ในมุมมองของภาครัฐ ในมิตทิ างด้านเศรษฐกิจ สิงแวดล้อมและสังคม ส่วนที บทวิพากษ์ขอ้ เสนอการพัฒนา
อุตสาหกรรมของรัฐในเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง และส่วนสุดท้ายคือข้อเสนอต่อการพัฒนาพืนทีชายฝั งทะเล
ภาคตะวันออก

ข้อเสนอการพัฒนาอุตสาหกรรมพืนทีชายฝังทะเลภาคตะวันออกในมุมมองของภาครัฐ

เมือวิเคราะห์ถงึ ข้อเสนอของรัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมพืนทีชายฝั งทะเลภาคตะวันออกสามารถ
แบ่งได้เ ป็ น 2 ลักษณะตามระดับ การประกอบอุต สาหกรรม ได้แ ก่ ข้อ เสนอสํา หรับ พืนทีทียังไม่ มีก าร
ประกอบการอุตสาหกรรมเข้มข้นและพืนทีแหล่งทีตังอุตสาหกรรมแบบเข้มข้น กล่าวคือ
พืนทียังไม่มกี ารประกอบการอุตสาหกรรมเข้มข้น สําหรับพืนทีประเภทนีรัฐโดยสํานักงานสภาที
ปรึกษาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติได้เสนอให้ชะลอการขยายและก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ทอาจ
ี
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและมลภาวะโดยเฉพาะในพืนทีทีมีปัญหาสิงแวดล้อมให้ชะลอจนกว่าจะแก้ไข
ปั ญหามลภาวะไม่ให้เกิน ค่ามาตรฐานทีกําหนดแล้วเสร็จ ยกเว้น ในกรณี โรงงานทีจําเป็ นต้องดําเนินการ
ต่อเนืองแต่ต้องมีการกํากับเพือไม่ให้เกิดปั ญหามลภาวะทีจะตามมาจากการพัฒนา6
สําหรับข้อเสนอการพัฒนาอุตสาหกรรมในพืนทีแหล่งอุตสาหกรรมสามารถแบ่งออกข้อเสนอได้เป็ น
มิติ ได้แก่ มิตเิ ศรษฐกิจ มิตสิ งแวดล้
ิ
อม และมิตทิ างสังคม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
ข้อเสนอการพัฒนาอุตสาหกรรมพืนทีชายฝังทะเลภาคตะวันออกในมุมมองของรัฐในมิติเศรษฐกิ จ
สําหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมในมิติทางเศรษฐกิจนันหากมองบนฐานทางเศรษฐกิจ
แล้ว รัฐ ยัง คงต้ อ งการให้มีก ารขับ เคลือนการพัฒ นาอุ ต สาหกรรมต่ อ ไปแต่ ก ารขับ เคลือนการพัฒ นา
อุ ต สาหกรรมต้ อ งมีก ารปรับ เปลียนรู ป แบบการพัฒ นาใหม่ ดัง นั นข้ อ เสนอในมิตินี จึง เน้ น การพัฒ นา
อุตสาหกรรมในประเด็นหลักและข้อเสนอเพือแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ เป็ นส่วนประกอบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไป
. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor: EEC) และข้อเสนอการพัฒนาอุตสาหกรรมมุ่งเป้ า
ข้อเสนอยุท ธศาสตร์การพัฒนาพืนทีชายฝั งทะเลภาคตะวันออกในมิติเศรษฐกิจทีนํ าเสนอโดย
ภาครัฐได้แก่ การกําหนดและพัฒนาให้พืนทีชายฝั งทะเลตะวันออกเป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึงเป็ นพืนที

5

1972.

6

Jürgen Habermas. Knowledge and Human Interests. trans. Jeremy J. Shapiro. London : Heineman.

สํานักงานสภาทีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. การศึกษาเบืองต้น ศักยภาพในการรองรับ
อุตสาหกรรมของพืนที มาบตาพุด. ม.ป.ท.
. หน้า 19-20.
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ยุทธศาสตร์การลงทุนรองรับความพร้อมของโครงสร้างพืนฐานโดยมีเป้ าประสงค์เพือพัฒนาให้เขตเศรษฐกิจ
7
พิเศษภาคตะวันออกเป็ นเขตเศรษฐกิจทีดีสดุ และทันสมัยทีสุดในภูมภิ าคอาเซียน
ปั จจัยทีสําคัญทีให้ภาคตะวันออกได้รบั การยกระดับให้เป็ นพืนทียุทธศาสตร์ศูนย์กลางการลงทุน
เป็ นผลมาจากการทีภาคตะวันออกเป็ นจุดศูนย์กลางระดับโลกทังทางด้านการลงทุนและการท่องเทียว และ
เป็ นฐานอุตสาหกรรมด้านพลังงาน รวมทังมีการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานในระดับดีไม่ว่าจะเป็ นการคมนาคม
ทางบก (ถนน) ระบบราง (รถไฟ) และการเป็ นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือทีสามารถเชือมไปยังท่าเรือนําลึก
ทวายของสาธารณรัฐเมียนมา ท่าเรือสีหนุ วิลล์ข องราชาอาณาจักรกัมพูช า และท่าเรือวุงเตาของประเทศ
เวียดนาม พร้อมทังการขนส่งทางอากาศและธุรกิจการบิน (อู่ตะเภา) ด้วยปั จจัยสําคัญดังกล่าวส่งผลให้วนั ที
31 สิงหาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาพืนทีพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
และแผนพัฒ นาพืนทีเชิง พาณิ ช ย์ส ถานี ร ถไฟความเร็ว สูง 4 เส้น ทาง อีก ทังยัง มีก ารเตรีย มการจัด ตัง
คณะกรรมการระดับนโยบายและคณะกรรมการขับ เคลือนโครงการโดยเสนอให้คณะรัฐ มนตรีพิจ ารณา
ออกเป็ นพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกรวมถึงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที 12 อีกด้วย8
เนือหาสําคัญทีบรรจุในร่างพระราชบัญญัติพนที
ื เขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ การยกระดับจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ให้เป็ นพืนทีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมีวตั ถุประสงค์เพือส่งเสริม
ให้พนที
ื ดังกล่าวมีศกั ยภาพและประสิทธิภาพเพือรองรับอุตสาหกรรมเป้ าหมายเพือการแข่งขันในอนาคต โดย
10 อุตสาหกรรมเป้ าหมายกลไกขับเคลือนเศรษฐกิจ (New Engine of Growth) เป็ นการต่ อยอด 5
อุตสาหกรรมเดิมทีมีศกั ยภาพ (First S-curve) และการพัฒนา 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) สําหรับ
อุ ตสาหกรรมเดิมทีมีศ ัก ยภาพ (First S-curve) ได้แ ก่ อุต สาหกรรมยานยนต์ส มัย ใหม่ อุ ตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ อุตสาหกรรมการ ท่องเทียวกลุ่มรายได้ดแี ละการท่องเทียวเชิงสุขภาพ การเกษตรและ
เทคโนโลยีชวี ภาพและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ส่วนอุตสาหกรรมใหม่ทเรี
ี ยกว่า New S-Curve 5 ประเภท
โดยรัฐวางแผนให้เป็ นกลไกหลัก ในการขับเคลือนเศรษฐกิจในอนาคตและเป็ นเครืองมือในการผลักดันให้
ประเทศก้า วเข้า สู่ป ระเทศไทย 4.0 ได้แ ก่ อุ ต สาหกรรมหุ่ น ยนต์ อุ ต สาหกรรมการบิน และโลจิส ติก ส์
อุตสาหกรรมเชือเพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ อุตสาหกรรมดิจติ อล และ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ซึง
เป็ นการต่อยอดจาก 5 อุตสาหกรรมเดิม และภายหลังจากพระราชบัญญัตเิ ขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมี
ผลบังคับใช้จะมีการจัดทําผังเมืองรวม 3 จังหวัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเพือวางแผนการใช้ทดิี น ซึง
การใช้ทดิี นในเขตเศรษฐกิจพิเศษนันจะกําหนดระยะเวลาในการใช้สทิ ธิประโยชน์ของการเช่าทีดินในเขตพืนที

7

มติครม. วันทีมีมติ / /
เรือง โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor Development) [ออนไลน์]. แหล่งทีมา : https://cabinet.soc.go.th/soc/Program - .jsp?top_serl=
[4
มกราคม 2560].
8
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
. แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิ จภาค
ตะวันออก (พ.ศ.
- ). [ออนไลน์]. แหล่งทีมา : http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6381. [4 มกราคม
2560].
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เขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) เป็ นสัญญาครังแรกไม่เกิน ปี และขยายตัวได้ตามความตกลงอีกไม่เกิน ปี
9
เช่นเดียวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
รวมไปถึงการวางแผนรองรับการขยายตัวของเมืองทีจะเกิดขึนภายหลังการพัฒนาอุตสาหกรรม
ด้วยดังจะเห็นได้จากในแผนพัฒนาดังกล่าวมีการเสนอให้มพี นที
ื ทีจะดําเนินการสร้างเมืองใหม่ รัฐได้กําหนด
พืนทีเบืองต้น 4 พืนที ได้แก่ 1.เมืองใหม่ฉะเชิงเทรา เป็ นพืนทีรอยต่อระหว่างเมืองฉะเชิงเทราและจังหวัด
ชลบุรี 2. เมืองใหม่ระยอง ตังเลยจากตัวเมืองระยองใกล้อําเภอบ้านค่าย 3. เมืองใหม่พทั ยา ใช้พนที
ื เดียวกับ
การท่องเทียวแห่งประเทศไทยกําหนดไว้แล้ว 4. เมืองใหม่อู่ตะเภา ตังห่างจากสนามบินอู่ตะเภา 5 กิโลเมตร
โดยรัฐคาดว่าจะสามารถรองรับประชากรเพิมขึน 5 เท่าใน 10 ปี ขา้ งหน้า
จะเห็นได้ว่านอกจากการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานแล้วรัฐยังวางแผนเสนอให้มกี าร
วางแผนยุ ท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาอุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย ซึงก่ อ นหน้ า นี ในปี
สํา นั ก งานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมได้มกี ารเสนอการพัฒนาอุตสาหกรรมมุ่งเป้ าสําหรับในพืนทีชายฝั งทะเลตะวันออกโดยเสนอให้
วางแผนอุ ต สาหกรรมมุ่ง เป้ า ให้เหมาะสมกับ พืนทีผ่า นการแสนอแผนพัฒ นาเชิง พืนทีอุ ต สาหกรรมและ
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ โซน จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจันทบุรี โดยสํานักงาน
10
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึงได้กาํ หนดเป้ าหมายและบทบาทการพัฒนาดังนี
- กํา หนดให้จ ังหวัด ระยองมีบทบาทเป็ นพืนทีพัฒ นาหลัก (Main Area)ในการผลิต และ
ศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมและพลาสติกเชิงชีวภาพเนืองจากเป็ นพืนทีทีมีความพร้อมด้านปั จจัยการ
ผลิต การคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
- กําหนดให้จงั หวัดชลบุรมี บี ทบาทเป็ นพืนทีรอง (Second Area) ซึงเป็ นพืนทีมีศกั ยภาพด้าน
วัตถุดบิ และฐานการผลิตทีสามารถเชือมโยงกับพืนหลักได้
- กํา หนดให้กํ า หนดให้จ ัง หวัด จัน ทบุ รีมีบทบาทเป็ นพืนทีสนั บ สนุ น และพืนทีเชือมโยง
(Linkage and Supporting Area) เนืองจากมีวตั ถุดบิ และสามารถเชือมโยงกับประเทศเพือนบ้านได้ (ประเทศ
กัมพูชา)
. ข้อเสนอเพือการปรับปรุงแก้ไขในมิติเศรษฐกิจการปรับปรุงแก้ไขและเสนอให้มมี าตรการ
ทางการคลังเพือการจัดการสิงแวดล้อม สําหรับข้อเสนอ ในมิตนิ ีมีแนวทางทีสําคัญอยู่ 2 ประการ คือ
ก.การแก้ไขระบบการจัด เก็บภาษี เนืองจากโรงงานอุตสาหกรรมในพืนทีอุตสาหกรรมส่วน
ใหญ่มกั ไม่จดทะเบียนในพืนทีดําเนินการผลิต ทําให้กระบวนการจัดเก็บภาษีจงึ กลับไปตกอยู่ทกรุ
ี งเทพฯ เป็ น
หลัก ส่งผลให้ในพืนทีอุตสาหกรรมสูญเสียรายได้ในการพัฒนาจังหวัด ดังนันเพือแก้ไขปั ญหาดังกล่าวรัฐโดย
คณะกรรมการสุข ภาพแห่งชาติจงึ ได้เสนอให้โ รงงานและภาคธุรกิจทีดําเนินการอยู่ในพืนทีต้องเสียภาษีท ี
เกียวข้องในพืนทีดําเนินการผลิต ตลอดจนทบทวนการให้สทิ ธิพเิ ศษสําหรับโรงงานในพืนทีทีมีโรงงานเป็ น

9

กระทรวงอุตสาหกรรม. ( ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579). ม.
ป.ท. หน้า - ; การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. รายงานการศึกษาความเหมาะสมการจัดตังเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ
พิเศษเพือกิจการอุตสาหกรรม. ม.ป.ท.
. หน้า - .
10
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาและ
กําหนดพืนที อุตสาหกรรม (Zoning) เพือรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมเป้ าหมาย ในภูมิภาค: ระยะที 2.
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 1-7 : คําสังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท ี 2/2560 เรืองการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก. (2560, 17 มกราคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนพิเศษ 19 ง. หน้า 30-36.
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จํานวนมาก และให้มกี ารนําระบบและมาตรการทางภาษีสงแวดล้
ิ
อมมาใช้ นอกจากนียังเสนอให้ในการจัดสรร
11
งบประมาณควรให้ภาคประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วม
ข. การเสนอใช้มาตรการทางการคลังเพือเพิมประสิทธิภาพในการจัดการสิงแวดล้อม ข้อเสนอ
ดังกล่าวเป็ นข้อเสนอของหน่วยงานรัฐโดยคณะกรรมการศึกษา สนับสนุ น และติดตามผลการดําเนินงานตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปั ญหาผลกระทบทางอุตสาหกรรมในพืนทีมาบตา
พุด และสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเพือให้มกี ารร่างร่างพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพือสิงแวดล้อม
12
พ.ศ.....
ในการจัดทํากฎหมายว่าด้วยภาษีสงแวดล้
ิ
อมนัน ได้วางให้มกี ารร่างกฎหมายขึนเป็ น ระดับ คือ
ระดับพระราชบัญญัตเิ ป็ นกฎหมายแม่บททีกําหนดกรอบการใช้ภาษีสงแวดล้
ิ
อมและระดับพระราชกฤษฎีกา
เป็ นกฎหมายระดับรองซึงเสนอโดยแต่ละกระทรวงทีรับผิดชอบเพือใช้สาํ หรับควบคุมมลพิษแต่ละประเภท
โดยร่างพระราชบัญญัตมิ าตรการการคลังเพือสิงแวดล้อมมีสาระสําคัญ คือ กําหนดให้นํามาตรการ
การคลังมาใช้เป็ นมาตรการเสริมในการจัดการสิงแวดล้อมเพือสร้างแรงจูงใจให้ผกู้ ่อมลพิษลดการก่อมลพิษ
และเปลียนแปลงพฤติกรรมในการผลิตและการบริโภคไปในทางทีก่อมลพิษน้อยลงโดยกําหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้มาตรการการคลัง เช่น ภาษี และค่าธรรมเนียมเพือให้ผู้ก่อมลพิษต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
จัด การ และการเสนอให้มีก ารจัด ตังกองทุ น เพือนํ า เงิน ทีได้จ ากการจัด เก็บ เข้า กองทุ น เพือนํ า ไปใช้ใ น
วัตถุประสงค์ในการรักษาสิงแวดล้อมโดยเฉพาะซึงกองทุนจะมีลกั ษณะเป็ นนิติบุคคลและมีคณะกรรมการใน
13
การบริหาร
นอกจากนี ยังมีข ้อ เสนอมาตรการอืน ๆ ในทางเศรษฐกิจ อัน ได้แ ก่ ข้อเสนอให้มีก ารทบทวน
แนวทางในการจัดตังกองทุน และการใช้ประโยชน์จ ากเงินกองทุนทีมีการจัดตังโดยภาคอุตสาหกรรมและ
โรงไฟฟ้ า เนื องจากทีผ่ า นมาเป็ นตัว แปรหนึ งที ทํา ให้ชุ ม ชนภายในพืนทีเกิด ความแตกแยกและขาด
14
ประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์
ข้อเสนอการพัฒนาอุตสาหกรรมพืนทีชายฝังทะเลภาคตะวันออกในมุมมองของรัฐในมิติสิงแวดล้อม
ข้อเสนอการพัฒนาอุตสาหกรรมในมิตสิ งแวดล้
ิ
อมผ่านการใช้เครืองมือทีสําคัญ ดังต่อไปนี
. การปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ภายหลังการประสบ
ปั ญหามลพิษสิงแวดล้อมในพืนทีการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเฉพาะจังหวัดระยองอันเป็ นผลมาสู่การปรับยุทธ์
ศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมนําโดยการนิคมอุตสาหกรรมได้นํามาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อมสากลระบบ
ISO
มาใช้และพยายามส่งเสริมให้นิคมอุตสาหกรรม โรงงานทีอยู่ภายในการนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่
ระบบมาตรฐาน ISO
ต่อมาใน ปี พ.ศ.
การนิคมอุตสาหกรรมนํ าเสนอแนวทางการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ทีมุ่งเน้นการเป็ นเมืองทีมีการเจริญเติบโตโดยมีอุตสาหกรรม
11

เดชรัต สุขกําเนิน และคณะ. มติทประชุ
ี มคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครังที /
สู่สงั คมสุขภาพ. กรุงเพทมหานคร : คุณาไทย. 2550. หน้า 25.

. อนาคตระยองเส้นทาง

12 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง. บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัตมิ าตรการการคลังเพือสิงแวดล้อม พ.ศ. .....

[ออนไลน์].
].
13 ยุวดี คาดการณ์ไกล. Q&A ภาษีสงแวดล้
ิ
อม : แนวคิด หลักการ และกฎหมาย. กรุงเทพ
: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มหานคร
.
14
เดชรัต สุขกําเนิน และคณะ. เรืองเดียวกัน. หน้า 26

แหล่งทีมา : http://www.fpo.go.th/FPO/indexphp?mod=Content &file=contentview&contentID=CNT

&categoryID=CAT
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เป็ นตัวขับเคลือนเศรษฐกิจหลักพร้อมกับให้ความสมดุลกับการพัฒนาทางสังคม ความเจริญของชุมชน ความ
เป็ นอยู่ของประชาชน ลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและสังคม โดยพยายามให้ความร่วมมือกันของผูม้ สี ่วนได้
15
ส่วนเสียทุกฝ่ าย
การนิคมอุตสาหกรรมได้นําเสนอแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดย
แบ่งออกเป็ น ระยะ ได้แก่ ระยะที การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์นําร่องนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ.
–
และ ระยะที การขยายและต่อยอดพืนทีในการพัฒนา ปี พ.ศ.
–
ซึงมุ่งยกระดับให้
ในปี พ.ศ.
ทัวประเทศเป็ นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจะเริม
ตังแต่ระดับปั จเจกบุคคลในระดับโรงงาน ก่อนขยายตัวไปสูร่ ะดับการสร้างเครือข่ายระหว่างนิคมอุตสาหกรรม
ระดับเมือง การเป็ นเมืองอุตสาหกรรมและระดับเครือข่ายเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึงในปั จจุบนั การนิคม
อุตสาหกรรมได้กาํ หนดเกณฑ์การพัฒนาอุตสาหกรรมสู่การเป็ นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทังหมด มิติ
16
ด้านได้แก่ มิตกิ ายภาพ มิตเิ ศรษฐกิจ มิตสิ งแวดล้
ิ
อม มิตสิ งั คม และมิตกิ ารบริหารจัดการ
ต่ อ มาสภาปฏิรูป แห่ ง ชาติ (สปช.) ได้เ สนอแนวทางดํ า เนิ น การปฏิรู ป เพือการพัฒ นาเมือ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับประเทศ โดยเสนอ มาตรการหลักเพือกําหนดเจ้าภาพในการขับเคลือนและ
การดําเนินงานทีเป็ นรูป ธรรมมากยิงขึน ได้แ ก่ ให้มีก ารจัดตัง “คณะกรรมการบริห ารจัดการเมือ งนิ เวศ
แห่งชาติ” และ“องค์กรเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยมีหน้าทีกําหนดนโยบายกํากับดูแลและเร่งรัดให้มกี าร
ดําเนินการตามวัตถุ ประสงค์ข องเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตลอดจนเสนอให้มีก ารปรับปรุงกฎหมายที
17
เกียวข้องเพือเอือประโยชน์ต่อการเป็ นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
2. ข้อ เสนอแนะเพือการปรับ ปรุ ง ประสิท ธิภ าพระบบประเมิน ผลกระทบ ด้านสิงแวดล้อมและ
สุขภาพ
ในอดีตระบบประเมินผลกระทบด้านสิงแวดล้อมและสุขภาพประสบปั ญหาตังแต่ระดับนโยบายไป
จนถึงการจัดการระบบและกระบวนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อมตามมาตรการในรายงานการ
ประเมิน ผลกระทบสิงแวดล้อ ม ดัง นั นจึง มีข ้อ เสนอให้ก ารปรับ ปรุ ง และใช้เครืองมือ รู ป แบบใหม่ ใ นการ
ประเมินผลกระทบทางสิงแวดล้อมและสุขภาพ
ภายหลังการประกาศใช้ระบบประเมินผลกระทบด้านสิงแวดล้อมและสุข ภาพครังแรกในปี พ.ศ.
2527 เป็ น ต้ น มาก็ม ีค วามพยายามในการพัฒ นาระบบประเมิน อย่ างต่ อ เนื องจนมาถึง ในปี พ.ศ. 2558
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การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. (
). เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ: จุดเริมต้นของเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ. [ออนไลน์]. แหล่งทีมา : http://www.ieat.go.th/eco/index. php?option=com_content&view=article&id= : - - - - &catid= &Itemid= [ พฤศจิกายน 2559].
16
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. ข้อกําหนดคุณลักษณะและเกณฑ์ตวั ชีวัดการเป็ น “เมืองอุตสาหกรรมเชิง
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เศรษฐกิจ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2553). รายงานการศึกษา แนวทางการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมนิเวศ (Eco Industrial Town). กรุงเทพมหานคร : สํานักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2555.
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คณะกรรมาธิการปฏิรปู ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมซึงอยู่ในสภาปฏิรปู แห่งชาติกไ็ ด้เสนอวาระปฏิรูปที
25 ว่าด้วยการปฏิรปู ระบบการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ซึงเสนอให้มกี ารปฏิรปู 3 ประเด็นใหญ่ ได้แก่18
ประเด็นที 1 ปั ญหาการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมในระดับนโยบาย จําเป็ นต้องมีการบูร
ณาการสิงแวดล้ อ มสู่ น โยบายโดยใช้ ก ระบวนการประเมิน สิงแวดล้ อ มระดับ ยุ ท ธศาสตร์ (Strategic
Environmental Assessment : SEA) โดยมีแนวทางในการปฏิรูป คือ ให้บูรณาการประเด็นสิงแวดล้อมสู่
กระบวนการกําหนดนโยบายควบคู่กบั ด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้ก ระบวนการประเมินสิงแวดล้อมเชิง
ยุทธศาสตร์และต้องเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมพิจารณาการ
ประเมินสิงแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์
ประเด็นที 2 ปั ญหาการจัดการระบบการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมในระดับโครงการทีต้อง
มีก ารปรับ ปรุ ง ระบบการจัด ทํา รายงานการประเมิน ผลกระทบสิงแวดล้อ ม (Environmental Impact
Assessment : EIA) ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน โดยมีแนวทางในการปฏิรปู คือ
) ปรับระบบการอนุญาตและควบคุมผูม้ สี ทิ ธิทาํ รายงานให้มคี วามเข้มงวดขึน
) การปรับปรุ งขันตอนและสร้างกรอบการพิจ ารณารายงานให้มีมาตรฐานและความ
กระชับมากขึน โดยการ ปฏิรูปองค์ประกอบและบทบาทหน้าทีของคณะกรรมการผู้ชํานาญการรวมถึงการ
ปฏิรปู กระบวนการรับฟั งความคิดเห็นและการมีสว่ นร่วมของประชาชนผูม้ สี ่วนได้เสียเข้าไว้ในทุกขันตอนของ
กระบวนการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม
) เพิมประสิทธิภาพของหน่ วยงานทีรับผิดชอบด้านการพิจารณารายงาน ทังด้านการ
ปรับปรุ งโครงสร้างองค์กรด้านการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ให้เหมาะสมกับปริมาณงานการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร และงบประมาณโดยเฉพาะค่าตอบแทนคณะกรรมการผูช้ ํานาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม ให้เหมาะสมกับภาระหน้าทีและความรับผิดชอบ
) การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี แนวทาง ในด้านการจัดทําและ
พิจารณารายงานฯ
) เพิมกลไก หรือช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มสี ่วนได้เสียให้เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก
มากขึน
ประเด็นที 3 ให้มกี ารพัฒนาและแก้ไขปั ญหากระบวนการติดตามตรวจสอบการประเมินผล
กระทบทางสิงแวดล้อม (Monitoring Evaluation and Auditing : ME&A) โดยเสนอแนวทางในการปฏิรูป
ได้แก่
) กําหนดให้มีระบบการอนุ ญาตผู้จดั ทํารายงานการติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม
มาตรการทีกําหนดในรายงานผลกระทบทางสิงแวดล้อม
) เพิมประสิทธิภาพของหน่ วยงานทีรับผิดชอบด้านการติดตามตรวจสอบ ทังทางด้าน
การปรับ ปรุ ง โครงสร้า งองค์ก ร จํานวนบุค ลากร การพัฒนาศัก ยภาพบุค ลากรและจัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอ สําหรับโครงการภาครัฐทีต้องขออนุ มตั คิ ณะรัฐมนตรีหากจะมีการเปลียนแปลงงบประมาณให้เสนอ
ต่อคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติตามขันตอน
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) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ แนวทางด้านการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
รวมทังให้มกี ารนําผลจากการติดตามตรวจสอบไปใช้ในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตโครงการหรือนํามาใช้
ในการปรับปรุงมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมของโครงการให้เหมาะสมยิงขึน
) เสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบโดยกําหนด
ประเภทโครงการทีต้องมีการจัดตังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเงินกองทุนติดตามตรวจสอบสําหรับ
แต่ละโครงการ รวมทังการประสานการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานทีเกียวข้อง
) พัฒ นาระบบฐานข้อ มูล เพือการติดตามตรวจสอบให้ท ัน สมัย และมีป ระสิท ธิภ าพ
ตลอดเวลา
นอกจากนีเพือให้การปฏิรูปประสบผลสําเร็จ สภาปฏิรูปแห่งชาติยงั ได้เสนอกลไกการขับเคลือน
การปฏิรู ปสู่ก ารปฏิบตั ิ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเด็น คือ 1. การปรับปรุ งแก้ไ ขกฎหมายทีเกียวข้องให้
สอดคล้องกับมาตรการในการปฏิรูปและ 2. การปรับปรุงสํานักวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมโดยการปรับ
แยกสํา นัก วิเคราะห์ผ ลกระทบสิงแวดล้อ มออกจากสํา นัก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อมเพือเพิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ข้อเสนอการพัฒนาอุตสาหกรรมพืนทีชายฝังทะเลภาคตะวันออกในมุมมองของรัฐในมิติสงั คม
การพัฒนาในมิตนิ ีเป็ นการแสวงหากลไกเพือป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสังคม สิงแวดล้อมผ่านการใช้
เครืองมือทีสําคัญ ๆ ดังต่อไปนี
. การใช้ก ลไกทางด้า นผัง เมือ ง โดยมีข้อ เสนอให้มีก ารปรับ ปรุ ง ผัง เมือ งรวมในพืนที
อุตสาหกรรมใหม่ในลักษณะต่าง ๆ ต่อไปนี19
ผังเมืองเป็ นอีกหนึงปั ญหายืดเยือโดยเฉพาะในพืนทีจังหวัดระยองส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง
กันระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับชุมชน เช่น ประเด็นปั ญหาการทับซ้อนกันระหว่างพืนทีอุตสาหกรรมสีมว่ งและ
พืนทีชุมชน หรือประเด็นปั ญหาพืนทีกันชน (Buffer Zone) ดังนันก่อนทีจะมีการขยายพืนทีอุตสาหกรรมเพิมเติม
หน่วยงานรัฐโดยสํานักงานทีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจงึ ได้เสนอให้มกี ารปรับปรุงผังเมืองเป็ นผัง
เมืองรวมโดยกําหนดพืนทีใช้สอยให้ชดั เจนและให้เทศบาลเมืองมาบตาพุดดําเนินการร่วมกับเทศบาลบ้านฉาง
เทศบาลพลา เทศบาลตําบลทับมา เทศบาลตําบลเนินพระ เทศบาลตําบลมาบข่าโดยได้รบั การถ่ายโอนภารกิจ
จากกรมโยธาธิการและผังเมือง
โดยมาตรการในการปรับปรุงผังเมืองรวมจะพิจารณาให้สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของแต่
ละพืนที โดยมีมาตรการทีสําคัญดังนี
) แยกชุมชนออกจากอุตสาหกรรม เช่น ชุมชนห้วยโป่ ง ชุ มชนมาบฉลูด หนองแฟบ โดย
กําหนดการใช้ประโยชน์จากทีดินเพืออยู่อาศัย ควบคุมความหนาแน่นของประชากรและรักษาสภาพแวดล้อม
ตลอดจนจัดสาธารณูปโภคเพือตอบสนองความต้องการของชุมชน
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เทศบาลเมือ งมาบตาพุ ด
. รายงานฉบับสุด ท้ายบริเวณอุ ต สาหกรรมหลัก และชุ มชน จังหวัดระยอง
(ปรับปรุ งครังที ) ผังเมือ งรวมบริเวณอุ ต สาหกรรมหลัก เทศบาลเมือ งมาบตาพุด และชุม ชนจังหวัดระยอง. [ออนไลน์ ].
แหล่งทีมา : https://www.mtp.go.th/public/sites/default/files/_old_news/new /C . Pdf : วรวรรณ ชายไพฑูรย์. บก. (2554).
เวทีวชิ าการเพือมาบตาพุด สถานการณ์มาบตาพุด : มลพิษ สุขภาพ และผังเมือง. นนทบุร:ี สถาบันสิงแวดล้อมไทย. หน้า 61 66 [ ธันวาคม
].
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) ปรับลดพืนทีอุตสาหกรรมลงกว่าร้อยละ โดยปรับลดจากผังเมืองจังหวัดระยองปี พ.ศ.
มีพนที
ื อุตสาหกรรม , ไร่ ในร่างผังเมืองรวม ฉบับ
เหลือ , ไร่
) ส่งเสริมให้มีการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพืนทีอย่างเหมาะสมโดยการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภครอบรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
ทีไม่ก่อมลพิษต่อสิงแวดล้อมและชุมชนสอดคล้องกับแนวนโยบายการเป็ นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
) เพิมพืนทีแนวกันชนโดยรอบพืนทีสีม่วง โดยกําหนดพืนทีกันชนรอบนิ คมอุตสาหกรรม
ระยะไม่น้อยกว่า
เมตร กําหนดประเภทการใช้ประโยชน์ทดิี นเพือสงวนรักษาสภาพสิงแวดล้อม ส่งเสริม
กิจกรรมการปลูกพืชพรรณเน้นให้เกิดพืนทีสีเขียวมีความหนาแน่ นตํา และกําหนดให้มอี ตั ราส่วนของทีว่าง
(พืนทีปราศจากอาคารหรือสิงปลูก สร้างปกคลุม) ต่อทีดินทีใช้เป็ นทีตังอาคารไม่ น้อยกว่าร้อยละ เพือ
ควบคุมความหนาแน่ นและไม่ให้จาํ นวนประชากรหนาแน่นจนเกินไป
) เพิมแนวป้ องกันระยะป้ องกันโดยรอบในเขตนิคมอุตสาหกรรมและริมทางไม่น้อยกว่า
เมตร และจัดพืนทีว่ า งเป็ น แนวขนานกับนิ คมอุตสาหกรรมไม่น้ อยกว่า เมตร เพือรัก ษาคุ ณภาพของ
สภาพแวดล้อม
) เพิมพืนทีทีอยู่อาศัยชันและและพืนทีเพือการท่องเทียวเพือรองรับการขยายตัวของชุมชน
นอกจากนียังเสนอให้มมี าตรการอืนๆ ในการสนับสนุ นผังเมือง ได้แก่ มาตรการทางด้านเศรษฐศาสตร์จาก
ภาครัฐเพือการชดเชยเยียวยาผู้ถูกลิดรอนสิทธิ เช่น มาตรการลดหย่อนภาษี ระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน
เป็ นต้น
. ข้อเสนอให้มกี ารจัดตังองค์กรพิเศษในพืนทีอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย ประเด็นหลัก
คือ
ก.การจัดตังองค์กรปกครองส่วนท้องถินรูปแบบพิเศษในพืนทีอุตสาหกรรม ทังนีเพือให้มี
เอกภาพในการจัดการ ทังทางด้านการพัฒนา แก้ไ ข ป้ องกัน และติดตามการแก้ไขปั ญหาอันเกิดจากการ
พัฒนาอุ ตสาหกรรมในพืนทีโดยเฉพาะในพืนทีทีมีปัญหาผลกระทบอุตสาหกรรมมาก โดยรู ปแบบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินรูปแบบพิเศษนีอาจมีลกั ษณะเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครซึงมีรายได้จากงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี รวมทังมีรายได้จากภาคอุตสาหกรรมในพืนที โดยเฉพาะการเก็บค่าธรรมเนียมหรือภาษี
สิงแวดล้อม
สําหรับการใช้กลไกลทางการเมืองเพือบริหารจัดการภายในพืนทีนันประกอบไปด้วย
ประเด็นหลัก ได้แก่ การเสนอให้มกี ารจัดตังองค์กรปกครองส่วนท้องถินรูปแบบพิเศษในพืนทีอุตสาหกรรม
มาบตาพุดและบริเวณโดยรอบและการเสนอให้มกี ารจัดตังคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยข้อพิพาทอัน
เนืองมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม
การเสนอให้มกี ารจัดตังองค์กรปกครองส่วนท้องถินรูปแบบพิเศษในพืนทีอุตสาหกรรม
มาบตาพุดและบริเวณโดยรอบเป็ นข้อเสนอของสํานัก งานสภาทีปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติโ ดย
จุดประสงค์เพือให้มเี อกภาพในการจัดการ ทังทางด้านการพัฒนา แก้ไข ป้ องกัน และติดตามการแก้ไขปั ญหา
อันเกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในพืนทีโดยเฉพาะในพืนทีทีมีปัญหาผลกระทบอุตสาหกรรมมากดังเช่นใน
กรณีข องมาบตาพุด จังหวัด ระยอง ซึงในปั จจุ บนั พบว่ายังไม่มอี งค์ก รทีเป็ นเอกภาพในการกํากับดูแ ลการ
พัฒนาและติดตามแก้ไขปั ญหาสิงแวดล้อมซึงกําลังมีปัญหารวมถึงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณปการทีไม่
เพีย งพอเนื องจากการพัฒ นาอุ ต สาหกรรมโดยจะมีล ัก ษณะคล้า ยกับ กรุ ง เทพมหานครซึงมีร ายได้จ าก
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งบประมาณรายจ่ายประจําปี รวมทังมีรายได้จากภาคอุตสาหกรรมในพืนที โดยเฉพาะการเก็บค่าธรรมเนียม
20
หรือภาษีสงแวดล้
ิ
อม
ข. การจัดตังคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยข้อพิพาท สาเหตุเนืองจากทีผ่านมาอํานาจ
นิตบิ ญ
ั ญัติ องค์กรอิสระ องค์กรปกครองและอํานาจตุลาการไม่สามารถแก้ไขปั ญหาข้อพิพาทในพืนทีพัฒนา
อุตสาหกรรมได้ ดังนันจึงมีข้อเสนอให้จดั ตังองค์กรเพือทําหน้าทีกึงตุลาการ ผ่านการจัดตังคณะกรรมการ
ติดตาม และวินิจฉัยข้อพิพาทเพือทําหน้าทีติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการทํางานของส่วนราชการในพืนที
ทีมีเขตนิคมอุตสาหกรรมตังอยู่ รวมทังทําหน้าทีในการวินิจฉัยชีขาดข้อพิพาททีเป็ นผลสืบเนืองจากการมีเขต
นิคมอุตสาหกรรมอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน ชุมชน สิงแวดล้อมทีอยู่ในบริเวณทีได้รบั ผลกระทบ
ทีเป็ นทังข้อพิพาทซึงเกิดจากการทีรัฐไม่ใช้อํานาจตามกฎหมายหรืออาจจะเป็ นการใช้อํานาจทางปกครอง
เพือการตรวจสอบการดําเนินการตามกฎหมายของหน่ วยงานของรัฐทีดําเนิ นการกับผู้ประกอบการ ทังนี
คณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยข้อพิพาทอาจมีจํานวนสองชุด คือ คณะกรรมการติดตามติดตามตรวจสอบ
ให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลในเขตนิคมอุตสาหกรรม และคณะกรรมการวินิจฉัยชีขาดข้อพิพาททีเกิดขึนใน
21
เขตนิคมอุตสาหกรรม การเสนอให้มกี ารจัดตังคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยข้อพิพาทอันเนืองมาจาก
เขตนิคมอุตสาหกรรมเป็ นข้อเสนอของคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึงจัดตังขึนเนืองจากอํานาจนิติ
บัญญัติ องค์กรอิสระ องค์กรปกครอง และอํานาจตุลาการไม่สามารถแก้ไ ขปั ญหาข้อพิพาทในพืนทีพัฒนา
อุตสาหกรรมได้ จึงนํ ามาสู่ข ้อเสนอขององค์ก รทีทําหน้ าทีการใช้อํานาจกึงตุล าการ โดยคณะกรรมการชุ ด
ดังกล่าวมีหน้าทีหลัก คือ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการทํางานของส่วนราชการ ทีอยู่ในพืนทีทีมีเขตนิคม
อุตสาหกรรมให้เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนดนอกจากนียังทําหน้าทีในการวินิจฉัยชีขาดข้อพิพาททีเป็ นผล
สืบเนืองจากการมีเขตนิคมอุตสาหกรรมอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน ชุมชน สิงแวดล้อมทีอยู่ใน
บริเวณทีได้รบั ผลกระทบ ซึงอาจจะเป็ นข้อพิพาททีเกิดจากการละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีของรัฐหรืออาจจะเป็ น
การใช้อํานาจทางปกครองเพือการตรวจสอบการดําเนินการตามกฎหมายของหน่ วยงานของรัฐทีดําเนินการ
กับผูป้ ระกอบการ
22
โดยคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยข้อชีขาดแบ่งออกเป็ น ประเภท ได้แก่
) คณะกรรมการติดตามติดตามตรวจสอบให้เป็ นไปตามหลักการธรรมาภิบาลในเขตนิคม
อุตสาหกรรม ประกอบด้วย ระดับ ได้แก่
- คณะกรรมการติดตามติดตามตรวจสอบให้เป็ นไปตามหลักการธรรมาภิบาลในเขตนิคม
อุ ต สาหกรรม ระดับ ชาติ มีอํา นาจวางกรอบ แนวนโยบายในการดํา เนิ น การติดตาม การตรวจสอบการ
ประเมินผลให้เป็ นไปตามหลักการธรรมาภิบาลในภาพรวมระดับประเทศและ
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สภาทีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เอกสารสรุปย่อ เรือง การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอันเกิดจากการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก กรณีศกึ ษาจังหวัดระยอง. หน้า 6
21
ประชาไทย. ร่างพ.ร.บ.คณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยชีขาดข้อพิพาทอันเนืองมากจากเขตนิคมอุตสาหกรรม
พ.ศ..... [ออนไลน์]. แหล่งทีมา : http://prachatai.com/journal/2007/03/11893. [3 ธันวาคม 2559].
22
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. แนวคิด หลักการ แนวทาง และร่างพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการ
ติดตามและวินิจฉัยชีขาดข้อพิพาทอันเนืองมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม [ออนไลน์]. แหล่งทีมา :
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- คณะกรรมการติดตามติดตามตรวจสอบให้เป็ นไปตามหลักการธรรมาภิบาลในเขตนิคม
อุ ตสาหกรรมระดับพืนที มีอํานาจติดตามตรวจสอบและประเมิน ผลการดํา เนิ นการระบบดําเนิ นการตาม
กฎหมายของหน่วยงานในระดับพืนที
) คณะกรรมการวินิจฉัยชีขาดข้อพิพาททีเกิดขึนในเขตนิคมอุตสาหกรรม จะประกอบด้วย
คณะกรรมการ ระดับ ได้แ ก่ คณะกรรมการวินิจ ฉัย ชีขาดข้อ พิพาททีเกิด ขึนในเขตนิ คมอุ ต สาหกรรม
ระดับชาติมอี ํานาจหน้ าทีพิจารณา วินิจฉัยชีขาดข้อพิพาททีเกิดขึนในเขตนิคมอุตสาหกรรมรวมถึงการวาง
ข้อกําหนดในการเยียวยาความเสียหายทีเกิดขึนหน้าทีและคณะกรรมการวินิจฉัยชีขาดข้อพิพาททีเกิดขึนใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมระดับพืนทีจะเป็ นชุดเดียวกับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบให้เป็ นไปตามหลักธรร
มาภิบาลโดยมีอํานาจเช่นเดียวกับ คณะกรรมการในระดับชาติแต่มขี อบเขตการใช้อํานาจเฉพาะข้อพิพาทที
เกิดขึนในเขตนิคมอุตสาหกรรมในพืนทีใดพืนทีหนึงเท่านัน
. การใช้กลไกรัฐสร้างความเข้มแข็งให้กบั ภาคประชาสังคมในพืนที สามารถแบ่งออกเป็ น
ประเด็นหลัก ๆ คือ
ก. การสร้างความเข้มแข็งให้กบั ภาคประชาชนผ่านสมัชชาสุขภาพ ข้อเสนอดังกล่าวเป็ น
ข้อเสนอของสมัชชาสุขภาพโดยเห็นว่ารัฐควรมีบทบาทให้การสนับสนุ นภาคประชาสังคมในพืนทีเพือติดตาม
ความเคลือนไหวทางนโยบายโดยใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืนทีซึงสมัชชาสุขภาพ เพือให้เกิดการ
แลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างสมัชชาต่าง ๆ รวมทังติดตามความเคลือนไหวด้านนโยบายต่ าง ๆ
เช่น การทําผังเมือง การควบคุมมลพิษ เป็ นต้น ซึงกระบวนการดังกล่าวเปรียบเสมือนการเปิ ดโอกาสให้
ชาวบ้านมีสว่ นร่วม และเข้าถึงข้อมูล เสริมสร้างความรู้
โดยสมัชชาสุขภาพแบ่งออกเป็ น ประเภท คือ . สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ . สมัชชา
สุขภาพเฉพาะพืนที และ . สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น โดยสนับสนุ นให้มกี ารจัดประชุมสมัชชาเฉพาะ
พืนทีหรือสมัชชาเฉพาะประเด็นโดยเน้นทีคุ ณภาพของการจัดสมัช ชาสุข ภาพให้มีการแลกเปลียนเรีย นรู้
ประสบการณ์กบั พืนทีอืน และเพือติดตามความเคลือนไหวด้านนโยบายต่าง ๆ ได้แก่ การทําผังเมือง เป็ น
ควบคุมมลพิษ เพือจะให้ตดิ ตามความเคลือนไหวของภาครัฐ ซึงกระบวนการดังกล่าวจะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้
23
ชาวบ้านมีกระบวนการมีสว่ นร่วม และเข้าถึงข้อมูล เสริมสร้างความรู้
ข. การสร้างและพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลสิงแวดล้อมและสุข ภาพของประชาชนซึงได้รบั การ
นํ า เสนอโดยสํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้า งเสริม สุ ข ภาพ (สสส.) เนื องจากในพืนทีการพัฒ นา
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะในจังหวัดระยองและพืนทีมาบตาพุดมีหน่ วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาวิจยั เป็ นจํานวน
มากซึงในปั จจุบนั ข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ทหน่
ี วยงานทีเข้ามาทําวิจยั การจัดตังศูนย์ขอ้ มูลจะช่วยรวบรวม
ข้อมูลและงานวิชาการต่างและมีหน้าทีในการช่วยสนับสนุ นกระบวนการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนด้วยเมือ
ข้อมูลต่างๆถูกรวบรวมเป็ นเอกภาพแล้วควรมีการการเชือมโยง วิเคราะห์ นํ าข้อมูลมาใช้ประโยชน์และควร
เผยแพร่ขอ้ มูลให้แก่ชาวบ้าน เพือให้ชาวบ้านสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านันได้และสามารถนํ าไปใช้ประโยชน์
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คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. รูจ้ กั และเข้าใจ : สมัชชาสุขภาพ.[ออนไลน์]. แหล่งทีมา :
http://www.nationalhealth.or.th/gettoknow-samatcha. [ ธันวาคม
].
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ผ่านช่องทางสือสารภาคพลเมืองให้มากขึน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือเก็บรวบรวมข้อมูลของพืนทีมาบตาพุดและ
24
สร้างพืนทีเรียนรูใ้ ห้กบั ภาคประชาชนอีกด้วย

บทวิ พากษ์ข้อเสนอการพัฒนาอุตสาหกรรมของรัฐในเชิ งเศรษฐศาสตร์การเมือง

ผลจากการพัฒนาพืนทีชายฝั งทะเลตะวันออกทีผ่านมารัฐไทยประสบผลสําเร็จอย่างมากในการ
เพิมตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ภายใต้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดังกล่าวกลับก่อให้เกิด
ปั ญหาผลกระทบตามมาอย่างมากในมิติสงแวดล้
ิ
อม การกระจายรายได้แ ละปั ญหาสังคมเนืองจากพัฒนา
อุตสาหกรรมในโครงการชายฝั งทะเลภาคตะวันออกทีผ่านมามีลกั ษณะเป็ นการพัฒนาอุตสาหกรรมทีถูกบังคับ
ให้เกิด (Forced Industrialization) จากส่วนกลางโดยทีประชาชนในพืนทีไม่ได้มสี ่วนร่วมในการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาแต่อย่างใด การพัฒนาอุตสาหกรรมมิได้พฒ
ั นาจากฐานของอุตสาหกรรมในพืนทีหากแต่เป็ น
อุตสาหกรรมทีต้องพึงพิงเงินทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศทําให้อุตสาหกรรมทีเกิดขึนเป็ นอุตสาหกรรม
แบบพึงพิงจากภายนอก นอกจากนีการทีรัฐต้องการดึงดูดการลงทุนส่งผลให้รฐั จําเป็ นต้องมีนโยบายส่งเสริม
การลงทุนทีเปิ ดรับอุตสาหกรรมทีก่อมลพิษส่งผลกระทบต่อมิตสิ งแวดล้
ิ
อมทีตามมา
มาจนถึงปั จจุบนั หากวิเคราะห์ขอ้ เสนอของรัฐในมิตทิ างเศรษฐกิจนันจะพบว่ารัฐยังคงต้องการให้มี
ขับเคลือนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไปภายใต้ยุทธศาสตร์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Growth Strategy)
สาเหตุมาจากความต้องการในการแก้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจทียังไม่สามารถขยายตัว ได้แก่ ปั ญหาการติดกับ
ดัก การเป็ นประเทศรายได้ป านกลางและช่ องว่างทางรายได้ รวมไปถึงการแสวงหาความชอบธรรมทาง
การเมืองของรัฐบาลผ่านมิตเิ ศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การเติบโตทางเศรษฐกิจนันก็คอื ยุทธศาสตร์การสนับสนุ นการสะสมทุนดังนันจึงถือได้
ว่ ายุท ธศาสตร์การพัฒ นาในโครงการพัฒนาระเบีย งเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ก็ยงั คงเป็ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนนิยม (Capitalist Development) ทีสืบเนืองจากการพัฒนาทุนนิยมในช่วงโครงการ
พัฒนาพืนทีบริเวณชายฝั งทะเลตะวันออก หรือ Eastern Seaboard Development Program (ESB) นันเอง
25
แต่ เป็ นการยกระดับการพัฒนาทุนนิยมขึนมาจากเดิม (Industrial Deepening) หากวิเคราะห์ในทาง
เศรษฐศาสตร์การเมืองแล้วการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็ นเพียง
การเปลียนแปลงพลังการผลิต (Productive Force) โดยยังคงไว้ซงความสั
ึ
มพันธ์ทางสังคม (Social Relations
of Production) ในการผลิตแบบเดิม เช่น มีการเปลียนแปลงในการใช้เทคโนโลยีแต่กลุ่มและชนชันทีกุม
อํานาจก็ยงั คงเป็ นแบบแผนเดิม เป็ นต้น หรือเรียกได้ว่าเป็ น “เหล้าเก่าในขวดใหม่” นันเอง กล่าวคือ
ในด้านพลังการผลิตจะพบว่ายุทธศาสตร์ของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) มีการเปลียนแปลงและยกระดับพลังการผลิตให้ทนั สมัยขึน (Modernization) ในเชิงรูปแบบ คือ การใช้
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สํานักข่าว สสส. สสส.เดินเครืองตังศูนย์รวบรวมข้อมูลสิงแวดล้อม สุขภาพพืนทีมาบตาพุด. [ออนไลน์].
แหล่งทีมา : http://www.nationalhealth.or.th/gettoknow-samatchawww.thaihealth.or.th/Content/
-. [6 มีนาคม 2560].
สสส.เดินเครืองตังศูนย์รวบรวมข้อมูลสิงแวดล้อม สุขภาพพืนทีมาบตาพุด .html ; MGR Online. (2553) . มาบตาพุดตังศูนย์
ข้อมูลสิงแวดล้อม ภาค ปชช.เดินหน้าอุทธรณ์คดี 76 โครงการต่อ. [ออนไลน์]. แหล่งทีมา :
http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9530000124833. [ มีนาคม
].
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Guillermo O’Donnell. Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism: Studies in South
American Politics. Institute of International Studies, University of California. 1973.
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อุตสาหกรรมทีเป็ นเครืองจักร (Machanicofacturing) แทนทีอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) และเพิม
การใช้อุตสาหกรรมดิจติ อล เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ เป็ นต้น แต่การพัฒนาพลังการผลิตให้ทนั สมัยดังกล่าว
ไม่ได้เกิดขึนจากการเปลียนแปลงระบบในการพัฒนาดังนันจึงยังคงไว้ซงโครงสร้
ึ
างความสัมพันธ์ทางอํานาจ
และชนชันทีมีอยู่เดิมในการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยคือโครงสร้างชนชันนํ าทีประกอบด้วยพันธมิตรสาม
26
เส้า (Triple Alliance) ระหว่างรัฐไทย ทุนข้ามชาติและทุนไทย เช่น รัฐไทยภายใต้การนําของรัฐบาลทหาร
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ทุนญีปุ่นและทุนซีพี เป็ นต้น เราจะพบได้จากความพยายามของรัฐที
ต้องการจูงใจนักลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนเพิมโดยการวางบทบาทตัวเองเป็ นผูล้ งทุนโครงสร้าง
พืนฐาน อันได้แก่ ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านพลังงาน ด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่างๆ รวมถึงการออก
นโยบายเพือส่งเสริมการลงทุนและการอํานวยความสะดวกในการลงทุนจากต่างประเทศโดยการกําหนดสิทธิ
พิเศษต่างๆ เช่น การเช่าทีดินเป็ นเวลารวม 99 ปี กลุ่มทุนทีได้รบั ประโยชน์ยงั คงเป็ นกลุ่มทุนจากต่างประเทศ
โดยเฉพาะกลุ่มทุนจากประเทศญีปุ่น กลุ่มผลประโยชน์เหล่านีได้รบั ผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าวแต่กลับ
ผลักภาระเรืองสาธารณูปโภคให้เป็ นภาระหน้าทีของรัฐ นอกจากนีการพัฒนาโดยให้สทิ ธิประโยชน์แก่นายทุน
ต่างชาติอย่างมากจะยิงก่อให้เกิดการพึงพาการลงทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศมากยิงขึน

ข้อเสนอต่อการพัฒนาพืนทีชายฝังทะเลภาคตะวันออก

หากพิจ ารณาข้อเสนอของรัฐในโครงการพัฒนาระเบีย งเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
พบว่าข้อโดยพืนฐานไม่ได้แตกต่ างไปจากทิศ ทางการพัฒ นาแนวทุนนิย มในรูปแบบโครงการพัฒนาพืนที
ชายฝั งทะเลภาคตะวันออก (ESB) มากนัก นอกจากนีผลกระทบทีเกิด ขึนจากการพัฒนาทุ นนิย มในภาค
ตะวันออกตามตัวแบบมาบตาพุด แต่ เดิมนันก็ได้รบั การผลิตซําและเหมือนดังทีเคยเกิดขึน คือ ปั ญหาการ
กระจายรายได้จากการพัฒนาปั ญหาสิงแวดล้อมและปั ญหาสังคม ตัวอย่างเช่น ในมิตขิ องสังคมประเด็นความ
เหลือมลําและความยุตธิ รรมจากการพัฒนาเมือวิเคราะห์แล้วเห็นได้ชดั ว่าข้อเสนอของรัฐยังไม่มมี าตรการทีจะ
ช่วยแก้ปัญหาดังกล่ าวได้ในทางกลับกันกลับมีส่วนทําให้เกิดความเหลือมลําภายในพืนทีเพิมมากขึน เช่ น
ประเด็นเรืองการเข้าถึงปั จจัยการผลิตโดยเฉพาะทีดินของคนในพืนทีเพราะเมือมีการประกาศเป็ นพืนทีเขต
เศรษฐกิจพิเศษส่งผลให้ราคาทีดินจะสูงขึนอย่างรวดเร็วส่งผลให้คนจนและคนชายขอบถูกกีดกันออกจากพืนที
คนส่วนน้อยผูท้ ได้
ี ประโยชน์ได้แก่ นักเก็งกําไรทีดิน และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือประเด็นคุณภาพชีวติ
ของประชาชนในพืนที เช่ น ปั ญ หาการดูแ ลสุ ข ภาพของประชากรอย่ า งทัวถึง อัน เนื องจากการพัฒ นา
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรส่งผลให้มกี ารพัฒนาโรงพยาบาลเพือการเป็ นศูนย์กลางการแพทย์นานาชาติ
อาจส่งผลต่อความไม่เพียงพอต่อการใช้บริการของประชนในพืนที รวมไปถึงคุณภาพชีวติ แรงงานในเขตพืนที
เขตเศรษฐกิจพิเศษก็ไม่ได้มขี อ้ เสนอทีชัดเจน
มิตขิ องสิงแวดล้อมประเด็นความเสือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จากข้อมูลใน
เบืองต้นชีให้เห็นว่าการดําเนินพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกดําเนินการโดยไม่มมี าตรการทีจะ
จัดการกับสถานการณ์ล่วงหน้าอย่างชัดเจนและเป็ นระบบ อาทิ ประเด็นปั ญหาขาดแคลนนํา เป็ นต้น
ดังนัน ข้อเสนอในเชิงทิศทางการพัฒนาทีจะทําให้เกิดประโยชน์ระหว่างผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ าย
ในการโครงการพัฒ นาระเบีย งเศรษฐกิจ พิเ ศษภาคตะวัน ออก (EEC) นั นควรให้ค วามสํ า คัญ กับ
26
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กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (Participatory Development) คือ การแสวงหาหรือพัฒนามาตรการและ
แนวทางเพือสร้างกระบวนการการอยู่ร่วมกันทังมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิงแวดล้อมระหว่างผูค้ นในพืนทีกับ
โรงงานอุตสาหกรรมผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วมทีให้กบั ประชาชนในพืนทีพัฒนาอุตสาหกรรม ตังแต่การมีสว่ น
ร่วมในการตัดสินใจตังแต่การวางแผนเพือขยายหรือขับเคลือนการพัฒนาอุตสาหกรรมในพืนทีและการมีส่วน
ร่วมในการ ตรวจสอบ กํากับ ติดตามการดําเนินงานของภาคอุตสาหกรรม
มาตรการเร่งด่วนในการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมคือการทบทวนร่างกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) และจัดการให้มสี ว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ ายในออกแบบกฎหมายใหม่ ซึงในการ
พัฒนาแบบมีสว่ นร่วมนันจะต้องพิจารณาทังกลไกและกระบวนการมีสว่ นร่วม กล่าวคือ
ก. กลไกในการมีสว่ นร่วมจําเป็ นต้องคํานึงถึงกลไกลของผูม้ สี ่วนส่วนเสียทุกฝ่ ายไม่ว่าจะเป็ น
กลไกภาครัฐ เช่น กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถินและองค์การมหาชน เป็ นต้น กลไกของ
ภาคธุรกิจเอกชน เช่น กลุ่มสภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรม เป็ นต้น และกลไกของภาคประชาชนเช่ น
สภาองค์กรชุมชนตําบล สมาคมและมูลนิธทิ ทํี างานสาธารณะประโยชน์ เป็ นต้น
ข. กระบวนการมีส่ว นร่ว มจําเป็ นจะต้องสร้า งกระบวนการมีส่ว นร่ ว มของทุก ภาคส่ว นทัง
ภาครัฐ ภาคธุร กิจ เอกชน และภาคประชาชนโดยเน้ น การมีส่ว นร่ ว มในลัก ษณะของการเข้า มาอยู่ ว งใน
(Inclusion) ของผูม้ สี ่วนได้สว่ นเสียในกระบวนการขับเคลือนโครงการ อันได้แก่
) ขันการรับ รู้ข องข้อ มูล ของโครงการ จํา เป็ น ต้ อ งให้ ภ าคทุ ก ส่ ว นโดยเฉพาะภาค
ประชาชนได้ เข้าใจถึงโครงการและมีความรูเ้ กียวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ การประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง
แก่สาธารณชนไม่ควรจํากัดอยู่เพียงแค่ภาครัฐและเอกชนเท่านัน โดยผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียจะต้องได้รบั การแจ้ง
ให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการถึงรายละเอียดทีจะดําเนินการรวมถึงผลกระทบทีคาดว่าจะเกิดขึน ทังนี
การแจ้งข่าวดังกล่าวจะต้องเป็ นการแจ้งก่อนทีจะมีการตัดสินใจดําเนินโครงการพัฒนาในพืนที
2) ขันตอนแสดงความคิดเห็น ในการดําเนินการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกควรจะมีการจัดประชาพิจารณ์ปรึกษาหารือระหว่างผู้ดําเนินการโครงการกับผู้ทมีี ส่วนได้ส่วน
เสีย เพือทีจะรับฟั งความคิดเห็น และตรวจสอบข้อมูล เพิมเติม หรือประกอบการจัด ทํารายงานการศึกษา
ผลกระทบสิงแวดล้อม ซึงนอกจากจะเป็ นการตรวจสอบข้อมูลเพิมเติมแล้ว ยัง เป็ นอีก ช่ องทางหนึ งในการ
กระจายข้อมูลข่าวสารไปยังผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอืน ๆ รวมถึงประชาชนทัวไปเพือให้ทุกส่วนเกิดความเข้าใจใน
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอีกด้วย โดยทีการจัดประชาพิจารณ์ หรือการจัด ทํา
รายงานการศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อมตามหลักการทีถูกต้องคือคณะกรรมการจัดทําจะต้องสรรหามาจาก
บุคคลทีเป็ นกลาง ไม่มสี ว่ นได้ส่วนเสียกับโครงการการพัฒนาชายฝั งทะเลภาคตะวันออกและวางกติกาให้เกิด
ความเท่าเทียมกันในการแสดงความเห็นทังฝ่ ายทีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยและทีสําคัญงบประมาณทีใช้นันไม่
ควรเป็ นงบประมาณมาจากผูท้ มีี สว่ นได้สว่ นเสียในโครงการ เช่น งบประมาณมาจากภาคธุรกิจเอกชน เป็ นต้น
เพือให้เกิดความเป็ นธรรมในการจัดแสดงความคิดเห็นดังกล่าว
3) ขันตอนการอนุ มตั โิ ครงการอาจมีคณะกรรมการไตรภาคีเป็ นตัวแทนของภาครัฐ ภาค
ธุรกิจเอกชน ภาคประชาชนและมีนักวิชาการเป็ นทีปรึกษาโดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าทีเป็ นผู้อนุ มตั ิ
โครงการ ร่วมกันตัดสินใจว่าควรดําเนินการอนุ มตั กิ ่อนสร้างหรือไม่อย่างไร
4) ขันตอนการดําเนินการควรจัดตังคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการของโครงการ
การพัฒนาพืนทีชายฝั งทะเลภาคตะวันออกในรูปแบบของคณะกรรมการไตรภาคีระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน และภาคประชาชนโดยให้คณะกรรมการไตรภาคีมอี ํานาจในการตรวจสอบการดําเนินการของโครงการ
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และอํานาจในการสังปิ ดโรงงานอุตสาหกรรมในพืนทีได้โดยอาจกําหนดเป็ นมาตรการ ระดับได้แก่ มาตรการ
ขันตักเตือน มาตรการปิ ดชัวคราวและมาตการปิ ดถาวร
5) ขันตอนการรับผลประโยชน์จากการพัฒนาโครงการพัฒนาพืนทีชายฝั งทะเลภาค
ตะวันออก ประกอบไปด้วย มิติ ได้แก่ ในมิตผิ ลกระทบทีเกิดขึนจากการดําเนินโครงการจะต้องมีการชดเชย
ให้แก่ผรู้ บั ภาระหรือผลกระทบอย่างทัวถึงเป็ นธรรม และในมิตผิ ลประโยชน์กจ็ ะต้องมีการจัดสรรผลประโยชน์
อย่างยุตธิ รรมแก่ทุกฝ่ ายทีเกียวข้องทังภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน โดยทุกภาคส่วนควรเข้ามา
มีสว่ นร่วมในเรืองต่าง ๆ ในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนาโครงการ เช่น การลงทุนร่วมกัน การจัดตังและ
บริหารกองทุนชดเชยเยียวยา เป็ นต้น
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