		กิจกรรมที่ 1 เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุโข อุบลทิพย์ ผูอ้ ำ� นวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเรือ่ งการประยุกต์ใช้แนวทางการจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการหรือ
กิจการด้านอาคาร การจัดสรรทีด่ นิ และบริการชุมชนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ณ โรงแรม เอเชีย กรุงเทพมหานคร การประชุมสัมมนาครัง้ นี้
เป็นการเสวนาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ โดยมี นายสันติ บุญประคับ ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการจัดการสิง่ แวดล้อม นางประกายรัตน์ สุขมุ าลชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน และนายมีศักดิ์ มิลินทวิสมัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการมลพิษ โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมได้เข้าใจและสามารถน�ำแนวทางการจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการ
หรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรทีด่ นิ และบริการชุมชน ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส�ำหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
คณะกรรมการผูช้ ำ� นาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (คชก.) ด้านอาคาร การจัดสรรทีด่ นิ และบริการชุมชน
บริษทั ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ นิตบิ คุ คลผูม้ สี ทิ ธิจดั ท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม เจ้าหน้าที่ สผ. และ
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ในพื้นที่กระจายภารกิจและพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 1 นายสุโข อุบลทิพย์ กล่าวเปิดการประชุมและบรรยากาศการประชุม
		กิจกรรมที่ 2 เมือ่ วันที่ 6 มีนาคม 2560 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม เป็นประธานพิธเี ปิดการมอบรางวัลแก่สถานประกอบการทีป่ ฏิบตั ติ ามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่นประจ�ำปี 2559 หรือ EIA Monitoring Awards 2016 ณ ห้องคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ โรงแรม รามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยได้มีการมอบโล่ขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก และโล่รางวัลเกียรติคุณ
พร้อมประกาศนียบัตรแก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการ
สภาพแวดล้อมดีเด่นประจ�ำปี 2559 โดยมี นางรวิวรรณ ภูริเดช เลขาธิการส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน และผลการด�ำเนินการพิจารณาคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก ซึ่ง
ผลจากการตรวจประเมินของคณะกรรมการฯ มีโครงการที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จ�ำนวน 98 โครงการ โดยแยกเป็นประเภทรางวัล
ระดับยอดเยี่ยม จ�ำนวน 18 โครงการ รางวัลระดับดีเด่น จ�ำนวน 61 โครงการ และรางวัลระดับชมเชย จ�ำนวน 19 โครงการ
ส�ำหรับการมอบรางวัล EIA Monitoring Awards วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโครงการพัฒนาของ
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนได้ปฏิบตั ติ ามมาตรการด้านสิง่ แวดล้อมตามทีก่ ำ� หนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง
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ภาพที่ 2 พิธเี ปิดงานและบรรยากาศงานมอบรางวัลแก่สถานประกอบการทีป่ ฏิบตั ติ ามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์
		
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่นประจ�ำปี 2559
		กิจกรรมที่ 3 เมือ่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.)
จัดโครงการฝึกอบรมเรือ่ ง “ความรูเ้ กีย่ วกับการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ และกองทุนสิง่ แวดล้อม” ณ โรงแรม
ริเวอร์ ซิตี้ อ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายณรงค์ นครจินดา รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรม
นางเสาวภา หิญชีระนันทน์ รักษาการผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงานและ
บรรยายพิเศษ เรือ่ ง “ความรูเ้ กีย่ วกับการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพและกองทุนสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจ
พิเศษ” ต่อจากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีความรู้
ความเข้าใจ หลักการการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของ ทสม. อปท.
ในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และด้านกองทุนสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ มี 10 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา ตราด เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม และนราธิวาส

ภาพที่ 3 ผู้จัดอบรมสัมมนาและผู้เข้าร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมกันและบรรยากาศการอบรมสัมมนา
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ด้านการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศป่าไม้

นายปรเมธี ทุมมาเกิด
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
กลุ่มงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านการพัฒนาแหล่งน�้ำและเกษตรกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพทางธรรมชาติเป็นจุดส�ำคัญ
ทีท่ ำ� ให้ระบบในธรรมชาติสามารถด�ำรงอยูไ่ ด้ ภายใต้สภาพการณ์
ของสิง่ แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ ดังนัน้ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพจึงมีความส�ำคัญยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม แต่ในปัจจุบันมนุษย์เป็นผู้ที่พยายามท�ำลายความ
หลากหลายดังกล่าวให้ลดลงและได้พยายามสร้างสิ่งทดแทน
ความหลากหลายทางชีวภาพที่อยู่ในระดับต�่ำกว่า เช่น การตัด
ถางป่าเต็งรังแล้วปลูกสวนป่าทดแทน ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ
โดยมีความคิดว่าป่าเต็งรังมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต�ำ่ จึงปลูกสัก
หรือปลูกยูคาลิปตัสแทนที่สวนป่าดังกล่าวเป็นระบบนิเวศที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพต�่ำ เนื่องจากมีสิ่งมีชีวิตน้อยชนิด
จึงท�ำให้ระบบนิเวศใหม่ ไม่ทนทานต่อการผันแปรของสิง่ แวดล้อม
เช่น เกิดการระบาดของเชือ้ รา เป็นต้น และสุดท้ายมนุษย์จะต้อง
เป็นผู้ที่เข้าไปดูแลรักษา (treatment) เพื่อให้ระบบอยู่ได้ เช่น
การก�ำจัดแมลง เชื้อรา อันเป็นฐานของปัญหาการน�ำสารเคมี
เข้าสูร่ ะบบนิเวศ ท�ำให้เป็นการท�ำลายความหลากหลายทางชีวภาพ
ของโลกอย่างรุนแรงในวงกว้างมากขึน้ นอกจากนีค้ วามหลากหลาย
ทางชีวภาพยังถูกคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
ที่รวดเร็ว เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด น�้ำท่วม ไฟป่า ฯลฯ
ซึง่ มีผลให้สงิ่ มีชวี ติ ตามพืน้ ทีข่ องระบบนิเวศธรรมชาติเปลีย่ นแปลง
ไปด้วย สิง่ มีชวี ติ ใดไม่สามารถปรับตัวได้ทนั ท่วงทีกอ็ าจสูญพันธุ์
ซึ่งเป็นการสูญเสียที่ไม่อาจกลับคืนมาได้ และหากสิ่งมีชีวิตใด
ปรับตัวได้กอ็ าจต้องมีการปรับพฤติกรรมเพือ่ ทีจ่ ะสร้างและพัฒนา
ให้ระบบนิเวศทีอ่ าศัยอยูม่ คี วามสมบูรณ์และพรัง่ พร้อม ตลอดจน
การสร้างเสริมความมัน่ คงให้มากขึน้ อีกทัง้ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพยังเกีย่ วพันกับวิถชี วี ติ และความอยูร่ อดของมนุษย์เพราะ
ทรัพยากรชีวภาพจัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นที่พึ่งพิงของ
มนุษย์โดยให้ปัจจัยสี่ การใช้ประโยชน์จากคุณค่าของความ
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หลากหลายทางชีวภาพของมนุษย์ในแต่ละท้องถิ่นอาจแตกต่าง
กันไปตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ทีม่ อี ยูใ่ นแต่ละท้องถิน่ นัน้ สามารถกล่าวได้วา่ ชุมชนท้องถิน่ จะมัน่ คง
อยูไ่ ด้กต็ อ่ เมือ่ ความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิน่ ยังคงอยู่
ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพล�ำดับที่ 188 ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่
26 มกราคม พ.ศ. 2547 โดยมีโครงการน�ำร่องเพื่อศึกษาและ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศป่าไม้ เพื่อศึกษา
รวบรวม และวิเคราะห์ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุรกั ษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศป่าไม้
ซึ่งเชื่อมโยงต่อการให้คุณค่าและความส�ำคัญต่อบริการจาก
ระบบนิเวศและมีผลต่อการด�ำรงชีวิตที่กลมกลืนสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ ด�ำเนินการโดยกองประสานการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ซึง่ เริม่ ด�ำเนินโครงการฯ ตัง้ แต่ มิถนุ ายน
พ.ศ. 2559 โดยมุง่ หวังให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและชุมชนพืน้ เมือง/
ชุมชนท้องถิน่ ได้นำ� ข้อมูลจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
แนวทางเพื่อการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นและสนับสนุนการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ
นิเวศป่าไม้อย่างยัง่ ยืน อีกทัง้ เป็นการด�ำเนินงานทีส่ อดคล้องกับ
โปรแกรมงานว่าด้วยมาตรา 8 (j) และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้อนุสัญญาฯ ด้วย จากการระดมความคิดเห็นของคณะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ได้
พิจารณาพื้นที่ศึกษาของแต่ละภูมิภาค จ�ำนวน 5 แห่ง ได้แก่
1. ชุมชนบ้านร่องบอน จังหวัดเชียงราย
2. ชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี จังหวัดกาญจนบุรี

3. ชุมชนป่าภูขวาง จังหวัดมุกดาหาร
4. ชุมชนตะโหนด จังหวัดพัทลุง
5. กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด
จากเนือ้ หาของมาตรา 8 (j) สามารถถอดใจความส�ำคัญ
ออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย
1. เคารพ สงวนรักษา และคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี โดยทั้ง 5 ชุมชนได้มีการน�ำ
จารีตประเพณี และความเชื่อของชุมชนมาใช้ประโยชน์ในการ
จัดการดูแลป่า โดยใช้พิธีบังสุกุล พิธีผูกผ้าบูชารุกขเทวดาของ
ศาสนาพุทธมาประกอบพิธีกับต้นไม้ใหญ่ เพื่อไม่ให้มีการตัด
ต้นไม้ ใช้การแสดงพื้นบ้านที่เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ป่าไม้ ซึ่ง
จะมีการสอดแทรกความรู้ ความส�ำคัญของป่าผ่านบทเพลง เช่น
เพลงเหย่ย ของจังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนีย้ งั มีประเพณีและ
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีส่ บื ทอดกันมาทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ประโยชน์
ควบคูก่ บั การดูแลรักษาป่า เช่น ประเพณีผกู เสีย่ วกับป่า ประเพณี
เลีย้ งดอนปูต่ า การใช้สมุนไพร การประกอบอาหารจากผลิตผล
จากป่า เป็นต้น
2. ประดิษฐกรรม/การปรับประยุกต์ใช้ทเี่ หมาะสม โดย
ชาวบ้าน จะร่วมมือกันท�ำฝายชะลอน�ำ้ ขึน้ เพือ่ กักเก็บน�ำ้ โดยใช้
วัสดุอปุ กรณ์ทหี่ าได้งา่ ยในท้องถิน่ มาประยุกต์สร้างฝายชะลอน�ำ้
ซึง่ จะพิจารณาจากลักษณะของพืน้ ทีจ่ ริงประกอบการด�ำเนินงาน
เพื่อเก็บน�้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ใช้ทั้งอุปโภคบริโภค ท�ำให้ชาวบ้าน
ในชุมชนไม่มีการขาดแคลนน�้ำกินน�้ำใช้ และยังมีการท�ำประปา
ภูเขา โดยใช้ระบบท่อ PVC รับน�้ำจากแหล่งน�้ำมายังบ้านเรือน
ของชาวบ้าน การไหลของน�้ำจะอาศัยตามแรงโน้มถ่วงของโลก
ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต�่ำ ซึ่งเป็นวิธีที่ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือ
น�้ำมันเชื้อเพลิงได้อีกด้วย ส่วนจังหวัดตราดมีการจัดท�ำเต๋ายาง
แล้วน�ำไปวางบริเวณแนวชายฝัง่ เพือ่ ลดแรงคลืน่ ปะทะ แก้ปญั หา
ป่าชายเลนถูกท�ำลายจากเรือคราดหอย และยังเป็นแหล่งเพาะ
พันธุ์สัตว์น�้ำอีกด้วย
3. การถือปฏิบัติสืบทอด โดยทั้ง 5 ชุมชนได้ให้ความ
ส�ำคัญกับเยาวชนคนรุน่ ใหม่ เช่น การอบรมมัคคุเทศก์นอ้ ยให้แก่
เด็กทีส่ นใจในชุมชน นอกจากนีย้ งั มีการศึกษาและจัดท�ำเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรูใ้ ห้แก่เยาวชน และเปิดโอกาส
ให้เด็กในชุมชนได้ร่วมในการท�ำกิจกรรมการอนุรักษ์ของชุมชน
ท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับป่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ขนมธรรมเนียมประเพณีตา่ ง ๆ ของชุมชน มีการจัดตัง้ คณะท�ำงาน

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายและชี้แนะ
แนวทางในการจัดตั้งกลุ่มของชุมชนอื่น ๆ อีกด้วย
ภูมปิ ญั ญาทีก่ อ่ ตัวมาจากการเรียนรูอ้ ยูค่ กู่ บั ป่าละแวกบ้าน
เป็นความสามารถในการน�ำความหลากหลายทางชีวภาพของ
ผืนป่ามาใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจ�ำวัน บางภูมปิ ญั ญายังสามารถ
พัฒนาต่อยอดเป็นรายได้เลี้ยงชีพ หรือการบ�ำบัดรักษาโรค
โดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับสมุนไพรทีม่ สี รรพคุณทางยา กลายเป็น
ภูมปิ ญั ญาทีไ่ ด้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึง่ ลักษณะภูมปิ ญั ญา
มีความสอดคล้องกับวิถกี ารด�ำรงชีพของคนในท้องถิน่ ตัง้ แต่อดีต
และยังด�ำรงอยู่ถึงปัจจุบัน ซึ่งแบ่งได้ 8 กลุ่ม คือ ด้านการเกษตร
ด้านหัตถกรรม ด้านการรักษาโรคพื้นบ้าน (การดูแลสุขภาพ)
ด้านสมุนไพร ด้านภาษาและวรรณกรรม ด้านนันทนาการ ด้าน
พิธีกรรมความเชื่อ ด้านอาหารและโภชนาการ การที่จะรักษา
เขตธรรมชาติซึ่งเป็นระบบนิเวศที่หลากหลายเอาไว้นั้น จ�ำเป็น
อย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีการเปลีย่ นแปลงในวิถที างหรือทัศนคติตา่ ง ๆ
ทีม่ นุษย์มองและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ จะต้อง
มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะจ�ำกัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้อยูใ่ นระดับ
ที่เหมาะสม จะต้องด�ำรงพร้อมทั้งฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพในป่าเขาล�ำเนาไพร แหล่งน�้ำต่าง ๆ ที่เราใช้ รวมทั้งใน
หมู่บ้าน ชุมชนและเมืองต่าง ๆ ที่เราอาศัยอยู่ด้วยกัน
ดังนัน้ จึงสามารถกล่าวได้วา่ การรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้สามารถด�ำรงอยู่ต่อไปได้ คือ การศึกษา เรียนรู้
ฟื้นฟู ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อให้ภูมิปัญญาดังกล่าวกลับมามี
บทบาทในการเป็นแบบแผนการด�ำรงชีวติ ของผูค้ นอย่างเกือ้ กูล
ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ ดังเช่นที่ “ปราชญ์ชาวบ้าน” ในอดีต
จนถึงปัจจุบันได้เรียนรู้และน�ำมาปฏิบัติอย่างได้ผล สมควรแก่
การเป็นตัวอย่างส�ำหรับสังคมไทยต่อไป
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ทางชีวภาพในระบบนิเวศป่าไม้ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือ่ งมือ
กลไก การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวตั อนุสญั ญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

นางสาวปัทมพร วิทยาไพโรจน์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการ/
กลุ่มงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม

“อุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาล” นับว่าเป็นอุตสาหกรรม
การเกษตรหลักประเภทหนึ่งที่มีความส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย ปัจจุบันไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและ
ส่งออกน�ำ้ ตาลรายใหญ่อนั ดับ 2 ของโลก รองจากประเทศบราซิล
และเป็นผูส้ ง่ ออกรายใหญ่ทสี่ ดุ ในภูมภิ าคเอเชียและอาเซียน ซึง่
ความต้องการน�ำ้ ตาลในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
จากข้อมูลรายงานพื้นที่ปลูกอ้อย ปีการผลิต 2558/59 ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายพบว่า ประเทศไทย
มีพื้นที่ปลูกอ้อยทั่วประเทศ จ�ำนวน 11,012,839 ไร่ แบ่งเป็น
พืน้ ทีป่ ลูกอ้อยส่งโรงงาน 10,278,045 ไร่ และพืน้ ทีป่ ลูกอ้อยพันธุ์
734,794 ไร่ โดยมีพนื้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปีการผลิต 2557/58 จ�ำนวน
481,912 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.58 (กลุ่มวิชาการและสาร
สนเทศอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย, 2559) มีโรงงานผลิต
น�ำ้ ตาลจากอ้อยรวม 51 แห่ง ทัง้ นี้ ภาครัฐได้ตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการส่งเสริมการอุตสาหกรรมน�้ำตาล โดยมีพระราช
บัญญัติอ้อยและน�้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทัง้ ระบบ ตัง้ แต่
การส่งเสริมการเพาะปลูกและการรับซือ้ อ้อย การควบคุมการผลิต
และจ�ำหน่ายน�้ำตาลให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย ผูป้ ระกอบการโรงงานผลิตน�ำ้ ตาลทราย
และผู้บริโภค

การน�ำชานอ้อย (Bagasse) และกากตะกอนหม้อกรอง (Filter
cake) ที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิต สามารถน�ำไปใช้
ประโยชน์ได้อกี เช่น เป็นเชือ้ เพลิงชีวมวลส�ำหรับผลิตไอน�ำ้ และ
กระแสไฟฟ้า ซึง่ นอกจากใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานแล้ว
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ ยังสามารถจ�ำหน่ายเข้าระบบของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ซึ่งเชื้อเพลิงชีวมวลจะใช้เป็นพลังงานทางเลือกที่
จะช่วยลดการพึ่งพาการใช้น�้ำมันที่ต้องน�ำเข้าและลดการใช้
เชือ้ เพลิงจากก๊าซธรรมชาติมาผลิตไฟฟ้า การน�ำชานอ้อยมาผลิต
วัสดุก่อสร้างโดยอาศัยกาว เช่น อัดเป็นแผ่น (Particle board)
การใช้ผลิตเยือ่ กระดาษ (Pulp) และกระดาษชนิดต่าง ๆ ในส่วน
ของกากตะกอนหม้อกรองสามารถน�ำไปใช้เป็นสารปรับปรุงดิน
หรือเติมธาตุอาหารทีจ่ ำ� เป็นใช้เป็นปุย๋ กลับไปใช้ในการปลูกอ้อย
และพืชอื่น ๆ ซึ่งเป็นการลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง และ
เป็นการน�ำของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับหลัก
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาล
จะสร้างประโยชน์ดา้ นมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมากมายมหาศาล
ช่วยให้คนมีรายได้ มีงานท�ำ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ก็ต้อง
ยอมรับว่า กิจกรรมการพัฒนาโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรม
อ้อยและน�้ำตาลหากมีการจัดการไม่ดีพอ ย่อมส่งผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมได้เช่นกัน ทัง้ ในมิตดิ า้ นทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
นอกเหนือจากการใช้ออ้ ย เป็นวัตถุดบิ หลักในอุตสาหกรรม ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต
การผลิตน�ำ้ ตาลแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์จากอ้อยในอุตสาหกรรม
ที่ต่อเนื่องอื่น ๆ อีก เช่น กากน�้ำตาล (Molasses) ที่ได้จาก
- ผลกระทบด้านทรัพยากรกายภาพ ตัวอย่างเช่น ผล
กระบวนการผลิตน�ำ้ ตาล เป็นผลพลอยได้ (By-products) สามารถ กระทบด้านมลพิษทางอากาศ ตัง้ แต่การใช้วธิ กี ารเผาอ้อยก่อนตัด
น�ำไปใช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตอาหารสัตว์สำ� หรับสัตว์เคีย้ วเอือ้ ง ส่งโรงงานน�้ำตาล กระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากชานอ้อย
เช่น โค กระบือ แพะ ฯลฯ การผลิตปุย๋ หมักชีวภาพ การน�ำกาก เพือ่ ผลิตไอน�ำ้ ร้อนและกระแสไฟฟ้า ฝุน่ ละอองจากลานกองกาก
น�ำ้ ตาลไปใช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตเอทานอล ลดปัญหาผลกระทบ ตะกอนหม้อกรองและชานอ้อย รถขนส่งบรรทุกอ้อย เป็นต้น
สิง่ แวดล้อมจากเชือ้ เพลิงฟอสซิลทีม่ าจากน�ำ้ มันและก๊าซธรรมชาติ
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- ผลกระทบด้านทรัพยากรชีวภาพ เช่น การปลูกอ้อย อาจมีผลกระทบในเรือ่ งการใช้ทรัพยากรแหล่งน�ำ้ ร่วมกับภาคส่วน
ท�ำให้เกิดการปรับพืน้ ที่ แผ้วถางป่า หรือบริเวณทีเ่ ป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย อื่น ๆ เป็นต้น
ของสัตว์ น�ำ้ เสียทีม่ กี ารบ�ำบัดไม่ได้มาตรฐานท�ำให้เกิดการปนเปือ้ น
ลงสู่แหล่งน�้ำส่งผลกระทบต่อสัตว์น�้ำ เป็นต้น
- ผลกระทบด้านคุณค่าคุณภาพชีวิต เช่น ฝุ่นละออง
เขม่าเถ้าที่ผ่านการบ�ำบัดที่ไม่มีประสิทธิภาพท�ำให้ส่งผลกระทบ
- ผลกระทบด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ เช่น ผลกระทบ ต่อสุขภาพอนามัย และเกิดเหตุเดือดร้อนร�ำคาญให้กบั ประชาชน
จากการส่งเสริมให้มีพื้นที่การปลูกอ้อยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ ทีอ่ าศัยในบริเวณใกล้เคียงได้รบั ผลกระทบ ปัญหาอุบตั เิ หตุจาก
การใช้ประโยชน์ดา้ นเกษตรกรรมอืน่ ๆ และอุตสาหกรรมการผลิต การจราจรของรถบรรทุกขนส่งอ้อยและน�ำ้ ตาล ปัญหาด้านสังคม
น�้ำตาลมักเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้น�้ำค่อนข้างมาก ดังนั้น จากแรงงานย้ายถิ่นหรือแรงงานต่างด้าว เป็นต้น

จากลักษณะผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในมิติต่าง ๆ
ข้างต้น อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกีย่ วกับน�ำ้ ตาลได้ถกู ก�ำหนด
ให้เข้าข่ายประเภทโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท� ำรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact
Assessment หรือ EIA) มาตัง้ แต่ปี 2539 ตามประกาศกระทรวง
วิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม เรือ่ งก�ำหนดประเภทและ
ขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชนที่ต้องจัดท�ำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3
(พ.ศ.2539) ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2539 ภายใต้พระราช
บัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ซึ่งอยู่ในล�ำดับที่ 4 ตามประกาศฯ ในสมัยนั้น ต่อมามีการ
ปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับจนถึงปัจจุบนั โครงการหรือกิจการ
อุตสาหกรรมผลิตน�้ำตาล ยังถูกก�ำหนดให้เข้าข่ายประเภท
โครงการทีต่ อ้ งจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
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ในล�ำดับที่ 13 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ
กิจการซึง่ ต้องจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
และหลักเกณฑ์ วิธีการระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดท�ำ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมลงวันที่ 24 เมษายน
2555 โดยแยกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้
1. การท�ำน�้ำตาลทรายดิบ น�้ำตาลทรายขาว น�้ำตาล
ทรายขาวบริสทุ ธิท์ กุ ขนาด ให้เสนอในขัน้ ขออนุญาตก่อสร้างเพือ่
ประกอบกิจการ หรือขัน้ ขออนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี
2. การท�ำกลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อนื่
ทีค่ ล้ายคลึงกัน ทีม่ กี ำ� ลังผลิตตัง้ แต่ 20 ตันต่อวันขึน้ ไป ให้เสนอ
ในขัน้ ขออนุญาตก่อสร้างเพือ่ ประกอบกิจการ หรือขัน้ ขออนุญาต
ประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี

ตัวอย่างแผนผังกระบวนการผลิต (Process Flow Diagram)
ที่มา : บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (สาขาวังสะพุง), 2555
การน�ำหลักการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมหรือ EIA
มาใช้ส�ำหรับอุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน�้ำตาลเป็น
การช่วยให้มีการจัดการปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
กิจกรรมพัฒนาโครงการได้อย่างเหมาะสม ครอบคลุมในทุกมิติ
ทัง้ ด้านสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้ ให้ความส�ำคัญ
ในมิติของคน สอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะ
กระบวนการในการจั ด ท� ำ รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตั้งแต่การ
ก�ำหนดขอบเขตในการศึกษา และการจัดท�ำร่างรายงานและ
การก�ำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม
จากกการพัฒนาโครงการในมิตติ า่ ง ๆ โดยก�ำหนดให้มกี ารจัดเวที
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน
ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจากการด�ำเนินโครงการ โดยไม่
จ�ำกัดเฉพาะขอบเขตในรัศมีพื้นที่ศึกษาของโครงการเท่านั้น

สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอ
แนะแลกเปลีย่ นข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการ เพือ่ หาทางเลือก
หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสม
ในการด�ำเนินโครงการและสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน มีการส�ำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม การส�ำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษาและพื้นที่อ่อนไหว
รวมทั้งชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการในรัศมีอย่างน้อย
5 กิโลเมตรครอบคลุมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะ
ชุมชน และสภาพพื้นที่การบริหารและการปกครอง โครงสร้าง
ประชากรตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น สภาพทางสั ง คมสภาพ
เศรษฐกิจ รูปแบบวัฒนธรรมและความเชือ่ การบริการขัน้ พืน้ ฐาน
สังคมการพัฒนาและปัญหาชุมชน เป็นต้น
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ตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น
ที่มา : รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตน�้ำตาลทราย
		
ของบริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ำกัด, 2558
ทั้ ง นี้ ผลการประเมิ น กระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและ
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน จะน�ำมาก�ำหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนรายละเอียดการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส�ำหรับอุตสาหกรรมประกอบกิจการ
เกี่ยวกับน�้ำตาลกลุ่มงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
อุตสาหกรรม กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท�ำ
เอกสาร “แนวทางการจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับ
น�ำ้ ตาล” เมือ่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 เพือ่ เผยแพร่ให้ผเู้ กีย่ วข้อง
ทัง้ ในส่วนของเจ้าของโครงการหรือผูป้ ระกอบการ บริษทั ทีป่ รึกษา
ผูจ้ ดั ท�ำรายงาน นักวิชาการ รวมทัง้ ผูท้ สี่ นใจทัว่ ไปใช้เป็นแนวทาง
ในการศึกษาและจัดท�ำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอุตสาหกรรมประกอบกิจการเกีย่ วกับน�ำ้ ตาลให้เป็นไป
ตามหลักวิชาการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมี
เนือ้ หาและรายละเอียดทีค่ รอบคลุมในประเด็นส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้อง
ครอบคลุมมิตดิ า้ นทรัพยากรสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ และคุณค่าต่อ
คุณภาพชีวิต ซึ่งสามารถวิเคราะห์ให้เห็นระดับผลกระทบจาก
การพัฒนาโครงการหรือกิจการสามารถก�ำหนดมาตรการป้องกัน
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และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารและดาวน์โหลดได้
ที่เว็บไซต์ www.onep.go.th/eia
ตัวอย่างในการประเมินและจัดการปัญหาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน�้ำตาล
โดยน�ำหลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาใช้ อาทิ
- การประเมินมลพิษทางด้านอากาศ โดยน�ำหลักการ
ประเมินการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ โดยการน�ำแบบ
จ�ำลองทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการประเมิน การก�ำหนดค่า
ควบคุมอัตราการปล่อยมลพิษทางอากาศที่เข้มงวดโดยระบุ
พารามิเตอร์ค่าความเข้มข้นและอัตราการระบายมลสารที่จะใช้
ในการควบคุมและ/หรือติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการท�ำงาน
ของระบบจากปล่องหม้อไอน�้ำ ซึ่งจะก�ำหนดไม่เกินร้อยละ 80
ของค่ามาตรฐานโดยทั่วไปที่ก�ำหนดตามกฎหมาย
- การก�ำหนดมาตรการทีใ่ ห้โครงการมีแผนการลดหรือ
งดการรับซื้ออ้อยไฟไหม้ มาตรการจูงใจในการส่งเสริมให้ใช้รถ
ตัดอ้อยและอื่น ๆ
- การส่งเสริมในการน�ำกากตะกอนหม้อกรองไปใช้ทำ� ปุย๋
ในไร่อ้อยของเกษตรกร

- การก�ำหนดมาตรการในการจัดคิวรถ การเก็บอ้อย
ตกหล่น การก�ำหนดเวลาในการขนส่งของรถบรรทุกโดยหลีกเลีย่ ง
ชั่วโมงเร่งด่วน และหลีกเลี่ยงการจอดรถในเขตชุมชน
- มาตรการด้านความปลอดภัยในการจราจรบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ เช่น การออกแบบให้มี Off lane การติดตัง้
ไฟสัญญาณจราจร
- การก�ำหนดมาตรการให้มกี ารท�ำบ่อเก็บน�ำ้ ดิบส�ำหรับ
ใช้ในโครงการ การก�ำหนดมาตรการในการใช้นำ�้ การผันน�ำ้ ระบบ
ระบายน�้ำและป้องกันน�้ำท่วม
- การสร้างรั้วตาข่ายสูงล้อมรอบลานกองเถ้าและกาก
ตะกอนหม้อกรอง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
- การก�ำหนดมาตรการในการจัดการน�้ำเสียโดยให้มี
การปูแผ่น HDPE ในบ่อบ�ำบัดน�ำ้ เสีย เพือ่ ป้องกันการรัว่ ซึมลงดิน
และน�้ำใต้ดิน

- การก�ำหนดให้มพี นื้ ทีส่ เี ขียวและแนวกันชน โดยโรงงาน
น�ำ้ ตาลต้องมีพนื้ ทีส่ เี ขียวไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของพืน้ ทีโ่ ครงการ
และควรเป็นพื้นที่ที่เป็นแนวป้องกัน (Protection Strip) หรือ
พื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) โดยรอบโครงการ
- การก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการพหุภาคีในการติดตาม
การปฏิบตั ติ ามมาตรการด้านสิง่ แวดล้อมตามทีก่ ำ� หนดในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยให้มีผู้แทนจากภาค
ประชาชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เป็นต้น
- การตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อม เช่น ฝุน่ ละอองและ
ก๊าซที่ปล่อยออกจากปล่องหม้อไอน�้ำ หรือโรงไฟฟ้าชีวมวล
การตรวจวัดคุณภาพน�ำ้ เสียและน�ำ้ ทิง้ ทีผ่ า่ นการบ�ำบัด การตรวจ
คุณภาพดินและน�้ำใต้ดิน เป็นต้น

นอกจากมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็น
ผลมาจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยใช้รายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือส�ำคัญแล้ว
ปั จ จุ บั น ยั ง มี ข ้ อ ก� ำ หนดทางกฎหมาย รวมทั้ ง นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ้อยและน�้ำตาลที่มีมาตรการเสริมเข้ามา
อาทิ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง การให้ตงั้ หรือขยาย
โรงงานน�้ำตาลในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 มีการ
ก�ำหนดระยะห่างของโรงงานทีต่ งั้ ใหม่กบั โรงงานทีไ่ ด้รบั อนุญาต
ไว้แล้วไม่นอ้ ยกว่า 50 กิโลเมตร โดยการวัดระยะเป็นเชิงเส้นตรง
(ตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดในกฎหมาย) และมีแผนการเตรียมปริมาณ

อ้อยจากการส่งเสริมและพัฒนาอ้อยเข้าสูโ่ รงงานน�ำ้ ตาลทีต่ งั้ ขึน้
ตามเงือ่ นไข ท�ำให้การตัง้ โรงงานน�ำ้ ตาลมีการกระจายโดยไม่กระจุก
ตัว และสอดคล้องกับปริมาณอ้อยทีส่ ง่ เสริมการปลูก ซึง่ ส่งผลดี
ในด้านการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์
พื้นที่นโยบายการส่งเสริมและยุทธศาสตร์การพัฒนาอ้อยและ
น�้ำตาลโดยมีมาตรการในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การลดการเผา
อ้อย การวิจัยและพัฒนาในด้านเทคโนโลยีตั้งแต่การเพาะปลูก
การปรับปรุงกระบวนการผลิตและอื่น ๆ จะช่วยเสริมมาตรการ
การจัดการด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

11

สุดท้ายนี้การที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาล
ให้เกิดประโยชน์ทงั้ ด้านสังคม เศรษฐกิจ และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
จ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ตัง้ แต่
เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย ผูป้ ระกอบการโรงงานน�ำ้ ตาล และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง หน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมและให้การอนุญาต และ
ภาคประชาชนจะต้องร่วมมือกัน โดยหลักการที่ว่าต้องพึ่งพา
อาศัยกันและอยูร่ ว่ มกันได้ ซึง่ ทุกฝ่ายได้รบั ประโยชน์และอยูร่ ว่ มกัน
อย่างเป็นสุข ไม่ได้รบั ผลกระทบจากกิจกรรมการพัฒนาโดยเฉพาะ
ประชาชนที่อยู่รอบโครงการหรือผู้ที่ประกอบอาชีพอื่น ๆ

เอกสารอ้างอิง

ดังนั้น การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ
ด้านสิง่ แวดล้อมและเงือ่ นไขต่าง ๆ ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดอย่าง
เคร่งครัด ความรับผิดขอบด้านสังคมและการสร้างความสัมพันธ์
ทีด่ กี บั ชุมชน การก�ำกับดูแลของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะช่วยให้
อุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลของประเทศไทย สามารถบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้โดยไม่ยากนัก

2. บริษทั น�ำ้ ตาลขอนแก่นจ�ำกัด (สาขาวังสะพุง). 2555. รายงาน
		 การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการ โรงงาน
		 น�้ำตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง).
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1. กลุ่มวิชาการและสารสนเทศอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาล
		 ทราย. 2559. กิจกรรม สอน. รายงานพืน้ ทีป่ ลูกอ้อยของ
		 ประเทศไทย ปีการผลิต 2558/2559. เว็บไซต์ : http :
		 //www.ocsb.go.th/upload/ OCSBActivity/fileu
		 pload/8071-2689.pdf. ส�ำนักนโยบายอุตสาหกรรม
		 อ้อยและน�ำ้ ตาลทราย ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและ
		 น�ำ้ ตาลทราย, วันที่สืบค้น 16 พฤศจิกายน 2559

3. บริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ำกัด. 2558. รายงาน
		 การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการ โรงงาน
		 ผลิตน�ำ้ ตาลทรายของบริษทั รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม
		 จ�ำกัด.

จรัล เทพอวยพร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวิชาการเละฐานข้อมูล

นับตัง้ แต่ พ.ศ. 2518 ทีป่ ระเทศไทยมีการออกพระราช
บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับแรก
และมีการออกประกาศกระทรวง เรือ่ ง ก�ำหนดประเภทและขนาด
ของโครงการที่ ต ้ อ งจั ด ท� ำ รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA)
เมื่อ พ.ศ. 2524 และรายงาน EIA ฉบับแรก เริ่มเมื่อ พ.ศ. 2527
ซึ่งถือว่า EIA ได้ถือก�ำเนิดมานับตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงปัจจุบัน
โดยระยะเวลาทีม่ กี ารประกาศหรือเป็นข้อก�ำหนด ให้การพัฒนา
โครงการที่เข้าข่ายประเภทและขนาดตามประกาศฯ ดังกล่าว
ต้องมีการจัดท�ำ EIA จ�ำนวนอย่างน้อย 8 พันกว่าโครงการ โดย

เป็นโครงการเขื่อนขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างกว่า 25 โครงการ ทั้งนี้
ตลอดระยะเวลากว่า 32 ปีที่ผ่านมานั้น กลับมีผลสะท้อนกลับ
เกีย่ วกับการจัดท�ำ EIA ทีผ่ า่ นมาจ�ำนวนมากดังกล่าว มิได้สะท้อน
กลับมาในมุมมองด้านดีทเี่ พิม่ ขึน้ ตามระยะเวลาทอดยาวนานขึน้
แต่กลับทวีความรุนแรงในด้านลบ หรือกล่าวสั้น ๆ ว่า EIA เป็น
“ตัวขัดขวางหรือถ่วงความเจริญของประเทศ”
แต่หากพิจารณาอย่างเป็นกลาง และตามทีก่ ฎหมายได้
ให้อำ� นาจตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ทีใ่ ช้ในปัจจุบนั EIA นับเป็นเครือ่ งมือประเภท
หนึง่ ทีใ่ ช้ในขับเคลือ่ นการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

ระยะศึกษา EIA

ระยะก่อสร้าง

ระยะด�ำเนินการ

ระยะ Post

จัดทำ� EIA โครงการเขื่อน โดย
ที่ปรึกษาจะทะเบียนกับ สผ. ผ่าน
กระบวนการที่กฎหมายกำ�หนด
และ ครม. อนุมัติโครงการ และ
แผน EIMP

เจ้าของโครงการขอใช้พื้นทีป่ ่าไม้
อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เพื่อ
ก่อสร้างเขือ่ นและระบบชลประทาน

เจ้าของ โครงการบริหารจัดการ
เขื่อน ดูและระบบเพื่อให้เก็บน�ำ้
ได้ตามแผนที่ตั้งไว้

เจ้าของโครงการอาจทำ� Post EIA
or EHIA เพื่อประเมินภาพรวม
เทียบกับ EIA หรือ EHIA ฉบับเดิม
เพื่อดูผลสำ�เร็จของมาตรการ

ประชาชนได้
- ทราบว่ า จะมี โ ครงการพั ฒ นาใน
ท้องที่ของตน สามารถคัดค้านหรือ
ฟ้องร้องได้หากเห็นว่ามีผลกระทบ
มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในรายงาน
EIA, EHIA

ประชาชนได้
- ได้ค่าทดแทนทรัพย์สินที่เหมาะสม
หากต้องโยกย้ายที่อยู่หรือที่ทำ�กิน
- ประชาชนโดยรอบเขื่อนมีงานทำ�
กับโครงการพัฒนานั้น ๆ

ประชาชนได้
- ได้น�้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค
- รายได้เพิ่มจากการท�ำประมง การ
ส่งเสริมอาชีพตามแผน EIMP ส่ง
ผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นโดยตัวชี้วัด
คื อ รายได้ เ กิ น มาตรฐานความ
ยากจน

ประชาชนได้
- ทราบที่ ม าที่ ไ ปของการพั ฒ นา
โครงการ และสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ว่าเจ้าของโครงการมี
การดู แ ลประชาชนดี ม ากน้ อ ย
เพียงใด ตลอดอายุโครงการเขื่อน
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รูปจากกรมอุทยานฯ

รูปจาก

สําหรับดับไฟปาในฤดูแลงไดแหลงน้ําสําหรับสัตวปา และยังปองกันการลาสัตวปาไดอีกทางหนึ่งดวย

ได้ว่า มิได้ส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่กลับเพิ่ม ประชาชนยังสามารถหาของป่าเพื่อเสริมรายได้ด้วย หรือเป็น
งสามารถหาของป
องเที่ยวทําใหปอาชีระชาชนโดยรอบม
พืประชาชนยั
น้ ทีป่ า่ และลดก๊
าซเรือนกระจกเพราะป่าาเพื
ไม้เ่อพิเสริ
ม่ ขึน้ ม2รายได
เท่าของดวยแหล่หรืงท่ออเป
งเทีน่ยแหล
วท�ำให้งปทระชาชนโดยรอบมี
พเสริม ไม่ต้อง
ทีส่ ญู เสีย ได้นำ�้ ต้นทุนส�ำหรับดับไฟป่า ในฤดูแล้งได้แหล่งน�ำ้ ส�ำหรับ อพยพไปท�ำมาหากินในเมืองใหญ่ ซึ่งช่วยลดปัญหาสังคมได้อีก
งอพยพไปทํ
ามาหากิ
องใหญ
ซึ่งชวยลดป
ญหาสั
สัไม
ตว์ตปา่ อและยั
งป้องกันการล่
าสัตว์ปา่ ได้นอในเมื
กี ทางหนึ
ง่ ด้วย นอกจากนี
้ ทางหนึ
่ง งคมไดอีกทางหนึ่ง

รูปที่ 1 อบรมทําปลารา เพาะเห็ด โครงการกิ่วคอหมา

รูปที่ 1 อบรมท�ำปลาร้า เพาะเห็ด โครงการกิ่วคอหมา
จังจัหวั
ดลํดาล�ปาง
่กําหนดไว
ในแผน
EIMP)EIMP)
งหวั
ำปาง(ตามที
(ตามที
่ก�ำหนดไว้
ในแผน

รูปที่ 2 ถนนลาดยางพรอมไฟฟาของโครงการอางเก็บน้ํา
(โครงการหวยโสมง) จังหวัดปราจีนบุรี

รูปที่ 2 ถนนลาดยางพร้อมไฟฟ้าของโครงการอ่างเก็บน�้ำ
นฤบดินทรจินดา (โครงการห้วยโสมง) จังหวัดปราจีนบุรี
อนึง่ จากตัวอย่างข้างต้นพอสรุปได้วา่ การท�ำ EIA หรือ
EHIA แล้วประชาชนได้ประโยชน์อะไร ค�ำตอบที่ได้คือ 1) ผล
ประโยชน์ทางตรงที่ประชาชนจะได้รับ อาทิ ก) การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชนที่ทันสถานการณ์ ข) มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาโครงการหรือตัดสินใจ ค) สามารถน�ำเอกสารหรือ EIA
ไปอ้างอิงในศาลได้ หากเห็นว่า การศึกษาไม่ถูกต้อง หรือไม่
ครอบคลุมผลกระทบที่แท้จริง 2) ผลประโยชน์ทางอ้อม อาทิ
ก) มีน�้ำท�ำการเกษตร อุปโภค-บริโภค ข) รายได้เพิ่มจากการ
ท�ำประมง การท�ำอาชีพทีเ่ หมาะกับพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ตามทีก่ ำ� หนดไว้

ในแผน EIMP (ดังแสดงรูปที่ 1) ค) ประชาชนมิต้องไปขาย
แรงงานในเมืองใหญ่ ง) สุขภาพกาย สุขภาพจิตของประชาชน
ทีอ่ ยูร่ อบเขือ่ น อย่างน้อยดีเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิม เพราะมีระบบ
สาธารณูปโภคที่เข้าถึงได้เพิ่มขึ้นไม่ว่า น�้ำ ไฟฟ้า ถนน (ดังแสดง
ในรูปที่ 2) จ) เศรษฐกิจระดับจังหวัดที่มีเขื่อนนั้น ๆ ตั้งอยู่มี
การขยายหรือเติบโต นอกจากนี้ยังจะมีสถานพยาบาลหรือ
บุคลากรทางการแพทย์เพิ่มเติม และมีการควบคุมโรคต่าง ๆ
บริเวณที่ตั้งที่พักคนงานและบริเวณบ้านของประชาชนที่อยู่
รอบ ๆ เขื่อน โดยใช้เงินจากงบประมาณในแผนแก้ไข EIMP
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