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  กจิกรรมท่ี 1  เม่ือวนัที ่27 กุมภาพันธ์ 2560  นายสโุข  อบุลทพิย์  ผูอ้�านวยการกองวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม
เป็นประธานเปิดการประชมุสมัมนาเรือ่งการประยกุต์ใช้แนวทางการจดัท�ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมโครงการหรอื
กจิการด้านอาคาร การจดัสรรทีด่นิ และบรกิารชมุชนไปสูก่ารปฏบิตั ิ ณ โรงแรม เอเชยี กรงุเทพมหานคร  การประชมุสมัมนาครัง้นี้
เป็นการเสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ โดยม ีนายสนัต ิบญุประคับ  ผูท้รงคณุวฒิุด้านการจัดการสิง่แวดล้อม  นางประกายรตัน์ สขุมุาลชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน  และนายมีศักดิ์ มิลินทวิสมัย  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการมลพิษ  โดยมี
วตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมประชมุได้เข้าใจและสามารถน�าแนวทางการจดัท�ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมโครงการ
หรอืกจิการด้านอาคาร การจดัสรรทีดิ่น และบริการชุมชน ไปประยกุต์ใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  ส�าหรบัผูเ้ข้าร่วมประชมุประกอบด้วย
คณะกรรมการผูช้�านาญการพจิารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (คชก.) ด้านอาคาร การจัดสรรทีดิ่น และบรกิารชมุชน
บรษิทัผูพ้ฒันาโครงการด้านอสงัหาริมทรัพย์ นติิบคุคลผูม้สีทิธจิดัท�ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม เจ้าหน้าที ่สผ. และ
เจ้าหน้าที่ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ในพื้นที่กระจายภารกิจและพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

ภาพที่ 1  นายสุโข  อุบลทิพย์  กล่าวเปิดการประชุมและบรรยากาศการประชุม 

  กจิกรรมที ่2   เมือ่วนัที ่6 มนีาคม 2560   พลเอก สรุศักดิ ์ กาญจนรตัน์  รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม  เป็นประธานพิธเีปิดการมอบรางวลัแก่สถานประกอบการทีป่ฏบิตัติามมาตรการในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่นประจ�าปี 2559  หรือ EIA Monitoring Awards 2016  ณ ห้องคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ โรงแรม รามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ  โดยได้มีการมอบโล่ขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก  และโล่รางวัลเกียรติคุณ
พร้อมประกาศนียบัตรแก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการ
สภาพแวดล้อมดีเด่นประจ�าปี 2559  โดยมี นางรวิวรรณ ภูริเดช  เลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน  และผลการด�าเนินการพิจารณาคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก  ซึ่ง
ผลจากการตรวจประเมินของคณะกรรมการฯ  มีโครงการที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จ�านวน 98 โครงการ  โดยแยกเป็นประเภทรางวัล
ระดับยอดเยี่ยม จ�านวน 18 โครงการ  รางวัลระดับดีเด่น จ�านวน 61 โครงการ  และรางวัลระดับชมเชย จ�านวน 19 โครงการ
ส�าหรับการมอบรางวัล EIA Monitoring Awards  วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโครงการพัฒนาของ
ภาครฐั รฐัวิสาหกิจ และเอกชนได้ปฏบิตัติามมาตรการด้านสิง่แวดล้อมตามทีก่�าหนดไว้ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง
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 ภาพที ่2 พธีิเปิดงานและบรรยากาศงานมอบรางวลัแก่สถานประกอบการทีป่ฏบิตัติามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ 
  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่นประจ�าปี 2559

  กจิกรรมที ่3  เมือ่วนัที ่7 กมุภาพนัธ์ 2560  ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (สผ.)
จดัโครงการฝึกอบรมเรือ่ง “ความรูเ้กีย่วกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมและสขุภาพ และกองทนุสิง่แวดล้อม”  ณ  โรงแรม
รเิวอร์ ซติี ้อ�าเภอเมอืง จงัหวดัมุกดาหาร  โดยมีนายณรงค์ นครจนิดา  รองผูว่้าราชการจงัหวดัมกุดาหาร   เป็นประธานเปิดการอบรม
นางเสาวภา หิญชีระนันทน์  รักษาการผู้อ�านวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เป็นผู้กล่าวรายงานและ
บรรยายพเิศษ  เรือ่ง “ความรูเ้กีย่วกับการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมและสขุภาพและกองทนุสิง่แวดล้อมในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกจิ
พิเศษ”  ต่อจากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ซึ่งประกอบด้วย อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  และประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  มีความรู้
ความเข้าใจ  หลักการการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  การมีส่วนร่วมของประชาชน  ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของ ทสม. อปท.
ในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และด้านกองทุนสิ่งแวดล้อม  ส�าหรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  มี 10 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดตาก  มุกดาหาร  สระแก้ว  สงขลา  ตราด  เชียงราย  กาญจนบุรี  หนองคาย  นครพนม  และนราธิวาส

ภาพที่ 3   ผู้จัดอบรมสัมมนาและผู้เข้าร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมกันและบรรยากาศการอบรมสัมมนา 
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นายปรเมธี  ทุมมาเกิด
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

กลุ่มงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและเกษตรกรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ด้านการอนุรักษ์

และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศป่าไม้

 ความหลากหลายทางชีวภาพทางธรรมชาตเิป็นจดุส�าคญั
ทีท่�าให้ระบบในธรรมชาติสามารถด�ารงอยูไ่ด้ ภายใต้สภาพการณ์
ของสิง่แวดล้อมท่ีเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ  ดงันัน้ความหลากหลาย
ทางชีวภาพจึงมีความส�าคัญยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม  แต่ในปัจจุบันมนุษย์เป็นผู้ที่พยายามท�าลายความ
หลากหลายดังกล่าวให้ลดลงและได้พยายามสร้างสิ่งทดแทน
ความหลากหลายทางชีวภาพที่อยู่ในระดับต�่ากว่า  เช่น  การตัด
ถางป่าเตง็รงัแล้วปลกูสวนป่าทดแทน  ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกจิ
โดยมคีวามคดิว่าป่าเตง็รงัมปีระโยชน์เชงิเศรษฐกจิต�า่จงึปลกูสกั
หรือปลูกยูคาลิปตัสแทนที่สวนป่าดังกล่าวเป็นระบบนิเวศที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพต�่า  เนื่องจากมีสิ่งมีชีวิตน้อยชนิด
จงึท�าให้ระบบนเิวศใหม่ ไม่ทนทานต่อการผนัแปรของสิง่แวดล้อม
เช่น  เกดิการระบาดของเชือ้รา  เป็นต้น  และสดุท้ายมนษุย์จะต้อง
เป็นผู้ที่เข้าไปดูแลรักษา (treatment)  เพื่อให้ระบบอยู่ได้  เช่น
การก�าจัดแมลง เชื้อรา  อันเป็นฐานของปัญหาการน�าสารเคมี
เข้าสูร่ะบบนเิวศ  ท�าให้เป็นการท�าลายความหลากหลายทางชวีภาพ
ของโลกอย่างรนุแรงในวงกว้างมากขึน้  นอกจากนีค้วามหลากหลาย
ทางชีวภาพยังถูกคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
ที่รวดเร็ว เช่น  แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด น�้าท่วม ไฟป่า ฯลฯ
ซึง่มผีลให้สิง่มชีวีติตามพืน้ทีข่องระบบนเิวศธรรมชาตเิปลีย่นแปลง
ไปด้วย  สิง่มชีวีติใดไม่สามารถปรบัตวัได้ทนัท่วงทกีอ็าจสูญพนัธุ์
ซึ่งเป็นการสูญเสียท่ีไม่อาจกลับคืนมาได้  และหากสิ่งมีชีวิตใด
ปรบัตวัได้กอ็าจต้องมกีารปรบัพฤตกิรรมเพือ่ทีจ่ะสร้างและพฒันา
ให้ระบบนเิวศทีอ่าศยัอยูมี่ความสมบรูณ์และพรัง่พร้อม  ตลอดจน
การสร้างเสรมิความมัน่คงให้มากขึน้ อกีทัง้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพยงัเกีย่วพนักบัวิถชีวีติและความอยูร่อดของมนษุย์เพราะ
ทรัพยากรชีวภาพจัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นที่พึ่งพิงของ
มนุษย์โดยให้ปัจจัยสี่  การใช้ประโยชน์จากคุณค่าของความ

หลากหลายทางชีวภาพของมนุษย์ในแต่ละท้องถิ่นอาจแตกต่าง
กันไปตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ทีม่อียูใ่นแต่ละท้องถิน่นัน้ สามารถกล่าวได้ว่าชมุชนท้องถิน่จะมัน่คง
อยูไ่ด้กต่็อเม่ือความหลากหลายทางชวีภาพของท้องถิน่ยงัคงอยู่

 ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชวีภาพล�าดบัที ่188  ซึง่มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่
26 มกราคม พ.ศ. 2547  โดยมีโครงการน�าร่องเพื่อศึกษาและ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศป่าไม้  เพื่อศึกษา
รวบรวม  และวเิคราะห์ภมูปัิญญาท้องถิน่ทีเ่กีย่วข้องกับการอนรุกัษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพในระบบนเิวศป่าไม้
ซึ่งเชื่อมโยงต่อการให้คุณค่าและความส�าคัญต่อบริการจาก
ระบบนิเวศและมีผลต่อการด�ารงชีวิตที่กลมกลืนสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ  ด�าเนินการโดยกองประสานการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากร
ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  ซึง่เริม่ด�าเนนิโครงการฯ  ต้ังแต่ มถินุายน
พ.ศ. 2559  โดยมุ่งหวงัให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและชมุชนพืน้เมอืง/
ชมุชนท้องถิน่ได้น�าข้อมูลจากการศกึษาไปประยกุต์ใช้ในการพฒันา
แนวทางเพื่อการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นและสนับสนุนการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ
นเิวศป่าไม้อย่างยัง่ยนื  อกีทัง้เป็นการด�าเนนิงานทีส่อดคล้องกับ
โปรแกรมงานว่าด้วยมาตรา 8 (j)  และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้อนุสัญญาฯ ด้วย  จากการระดมความคิดเห็นของคณะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เม่ือวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ได้
พิจารณาพื้นที่ศึกษาของแต่ละภูมิภาค จ�านวน 5 แห่ง ได้แก่
 1. ชุมชนบ้านร่องบอน จังหวัดเชียงราย
 2. ชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี จังหวัดกาญจนบุรี
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 3. ชุมชนป่าภูขวาง จังหวัดมุกดาหาร
 4. ชุมชนตะโหนด จังหวัดพัทลุง
 5. กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด
 จากเนือ้หาของมาตรา 8 (j)  สามารถถอดใจความส�าคญั
ออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย
 1. เคารพ สงวนรักษา และคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี  โดยทั้ง 5 ชุมชนได้มีการน�า
จารีตประเพณี  และความเช่ือของชุมชนมาใช้ประโยชน์ในการ
จัดการดูแลป่า  โดยใช้พิธีบังสุกุล  พิธีผูกผ้าบูชารุกขเทวดาของ
ศาสนาพุทธมาประกอบพิธีกับต้นไม้ใหญ่  เพ่ือไม่ให้มีการตัด
ต้นไม้  ใช้การแสดงพื้นบ้านที่เช่ือมโยงกับการอนุรักษ์ป่าไม้  ซึ่ง
จะมกีารสอดแทรกความรู ้ ความส�าคญัของป่าผ่านบทเพลง  เช่น 
เพลงเหย่ย ของจงัหวดักาญจนบรีุ  นอกจากนีย้งัมีประเพณแีละ
ภมูปัิญญาท้องถิน่ท่ีสบืทอดกนัมาทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ประโยชน์
ควบคูก่บัการดแูลรกัษาป่า  เช่น  ประเพณผีกูเสีย่วกบัป่า  ประเพณี
เลีย้งดอนปูต่า  การใช้สมุนไพร  การประกอบอาหารจากผลติผล
จากป่า  เป็นต้น
 2. ประดษิฐกรรม/การปรบัประยกุต์ใช้ทีเ่หมาะสม  โดย
ชาวบ้าน  จะร่วมมอืกนัท�าฝายชะลอน�า้ขึน้เพ่ือกักเก็บน�า้  โดยใช้
วสัดอุุปกรณ์ทีห่าได้ง่ายในท้องถิน่มาประยกุต์สร้างฝายชะลอน�า้
ซึง่จะพจิารณาจากลกัษณะของพืน้ทีจ่รงิประกอบการด�าเนนิงาน
เพื่อเก็บน�้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง  ใช้ทั้งอุปโภคบริโภค  ท�าให้ชาวบ้าน
ในชุมชนไม่มีการขาดแคลนน�้ากินน�้าใช้  และยังมีการท�าประปา
ภูเขา  โดยใช้ระบบท่อ PVC รับน�้าจากแหล่งน�้ามายังบ้านเรือน
ของชาวบ้าน  การไหลของน�้าจะอาศัยตามแรงโน้มถ่วงของโลก
ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต�่า  ซึ่งเป็นวิธีที่ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือ
น�้ามันเชื้อเพลิงได้อีกด้วย  ส่วนจังหวัดตราดมีการจัดท�าเต๋ายาง
แล้วน�าไปวางบริเวณแนวชายฝ่ัง เพือ่ลดแรงคลืน่ปะทะ  แก้ปัญหา
ป่าชายเลนถูกท�าลายจากเรือคราดหอย  และยังเป็นแหล่งเพาะ
พันธุ์สัตว์น�้าอีกด้วย 
 3. การถือปฏิบัติสืบทอด  โดยทั้ง 5 ชุมชนได้ให้ความ
ส�าคญักบัเยาวชนคนรุน่ใหม่  เช่น  การอบรมมคัคเุทศก์น้อยให้แก่
เดก็ท่ีสนใจในชมุชน  นอกจากนีย้งัมกีารศกึษาและจดัท�าเส้นทาง
ศกึษาธรรมชาต ิ เพ่ือเป็นแหล่งเรยีนรูใ้ห้แก่เยาวชน  และเปิดโอกาส
ให้เด็กในชุมชนได้ร่วมในการท�ากิจกรรมการอนุรักษ์ของชุมชน
ท�ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับป่า  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ
ขนมธรรมเนยีมประเพณต่ีาง ๆ  ของชมุชน  มกีารจดัตัง้คณะท�างาน

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน  ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายและชี้แนะ
แนวทางในการจัดตั้งกลุ่มของชุมชนอื่น ๆ อีกด้วย
 ภมูปัิญญาทีก่่อตวัมาจากการเรยีนรูอ้ยูคู่ก่บัป่าละแวกบ้าน
เป็นความสามารถในการน�าความหลากหลายทางชีวภาพของ
ผนืป่ามาใช้ประโยชน์ในชวีติประจ�าวนั บางภูมิปัญญายงัสามารถ
พัฒนาต่อยอดเป็นรายได้เลี้ยงชีพ  หรือการบ�าบัดรักษาโรค
โดยเฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบัสมุนไพรทีมี่สรรพคณุทางยา  กลายเป็น
ภมูปัิญญาทีไ่ด้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวาง  ซึง่ลกัษณะภูมปัิญญา
มีความสอดคล้องกบัวถิกีารด�ารงชพีของคนในท้องถิน่ตัง้แต่อดตี
และยังด�ารงอยู่ถึงปัจจุบัน  ซึ่งแบ่งได้ 8 กลุ่ม คือ ด้านการเกษตร 
ด้านหัตถกรรม  ด้านการรักษาโรคพื้นบ้าน (การดูแลสุขภาพ)
ด้านสมุนไพร ด้านภาษาและวรรณกรรม ด้านนันทนาการ  ด้าน
พิธีกรรมความเชื่อ  ด้านอาหารและโภชนาการ  การที่จะรักษา
เขตธรรมชาติซึ่งเป็นระบบนิเวศที่หลากหลายเอาไว้นั้น  จ�าเป็น
อย่างยิง่ทีจ่ะต้องมีการเปลีย่นแปลงในวถิทีางหรอืทศันคตต่ิาง ๆ
ทีม่นษุย์มองและใช้ทรพัยากรธรรมชาต ิและทีส่�าคัญทีส่ดุจะต้อง
มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะจ�ากดัการใช้ทรพัยากรธรรมชาตใิห้อยูใ่นระดบั
ที่เหมาะสม  จะต้องด�ารงพร้อมทั้งฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพในป่าเขาล�าเนาไพร  แหล่งน�้าต่าง ๆ ที่เราใช้  รวมทั้งใน
หมู่บ้าน ชุมชนและเมืองต่าง ๆ ที่เราอาศัยอยู่ด้วยกัน

 ดงันัน้จงึสามารถกล่าวได้ว่า  การรกัษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้สามารถด�ารงอยู่ต่อไปได้  คือ  การศึกษา  เรียนรู้
ฟื้นฟู  ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อให้ภูมิปัญญาดังกล่าวกลับมามี
บทบาทในการเป็นแบบแผนการด�ารงชวีติของผูค้นอย่างเกือ้กลู
ระหว่างมนษุย์กบัธรรมชาติ  ดังเช่นที ่“ปราชญ์ชาวบ้าน” ในอดตี
จนถึงปัจจุบันได้เรียนรู้และน�ามาปฏิบัติอย่างได้ผล  สมควรแก่
การเป็นตัวอย่างส�าหรับสังคมไทยต่อไป
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ของชมุชนท้องถิน่ป่าตะวนัตก สบืค้นเม่ือ 14 กมุภาพนัธ์, 2560,
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นางสาวปัทมพร  วิทยาไพโรจน์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการ/

กลุ่มงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม

 “อตุสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาล” นบัว่าเป็นอตุสาหกรรม
การเกษตรหลักประเภทหนึ่งที่มีความส�าคัญส�าหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย  ปัจจุบันไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและ
ส่งออกน�า้ตาลรายใหญ่อนัดับ 2 ของโลก  รองจากประเทศบราซลิ
และเป็นผูส่้งออกรายใหญ่ทีส่ดุในภมูภิาคเอเชยีและอาเซยีน  ซึง่
ความต้องการน�า้ตาลในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง
จากข้อมูลรายงานพื้นที่ปลูกอ้อย  ปีการผลิต 2558/59  ของ
ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�า้ตาลทรายพบว่า  ประเทศไทย
มีพื้นที่ปลูกอ้อยทั่วประเทศ  จ�านวน 11,012,839 ไร่   แบ่งเป็น
พืน้ทีป่ลกูอ้อยส่งโรงงาน 10,278,045 ไร่  และพืน้ทีป่ลกูอ้อยพนัธุ์
734,794 ไร่  โดยมพีืน้ทีเ่พ่ิมขึน้จากปีการผลติ 2557/58 จ�านวน
481,912 ไร่   หรือคิดเป็นร้อยละ 4.58 (กลุ่มวิชาการและสาร
สนเทศอตุสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาลทราย, 2559)  มีโรงงานผลติ
น�า้ตาลจากอ้อยรวม  51 แห่ง  ทัง้นี ้ ภาครฐัได้ตระหนกัถงึความ
ส�าคัญของการส่งเสริมการอุตสาหกรรมน�้าตาล  โดยมีพระราช
บัญญัติอ้อยและน�้าตาลทราย พ.ศ. 2527  เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การบรหิารจดัการอตุสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาลทัง้ระบบ  ต้ังแต่
การส่งเสรมิการเพาะปลกูและการรบัซือ้อ้อย การควบคมุการผลติ
และจ�าหน่ายน�้าตาลให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู ้ที่เกี่ยวข้อง
ทัง้เกษตรกรชาวไร่อ้อย ผูป้ระกอบการโรงงานผลติน�า้ตาลทราย
และผู้บริโภค 

 นอกเหนอืจากการใช้อ้อย  เป็นวตัถดุบิหลกัในอตุสาหกรรม
การผลติน�า้ตาลแล้ว   ยงัสามารถใช้ประโยชน์จากอ้อยในอตุสาหกรรม
ที่ต่อเนื่องอื่น ๆ อีก  เช่น  กากน�้าตาล (Molasses)  ที่ได้จาก
กระบวนการผลติน�า้ตาล เป็นผลพลอยได้ (By-products) สามารถ
น�าไปใช้เป็นวตัถดุบิในการผลติอาหารสตัว์ส�าหรบัสตัว์เคีย้วเอือ้ง
เช่น โค กระบือ แพะ ฯลฯ  การผลติปุย๋หมกัชวีภาพ การน�ากาก
น�า้ตาลไปใช้เป็นวตัถดุบิในการผลติเอทานอล ลดปัญหาผลกระทบ
สิง่แวดล้อมจากเชือ้เพลงิฟอสซลิทีม่าจากน�า้มนัและก๊าซธรรมชาติ

การน�าชานอ้อย (Bagasse)  และกากตะกอนหม้อกรอง (Filter
cake)  ที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิต  สามารถน�าไปใช้
ประโยชน์ได้อกี  เช่น  เป็นเชือ้เพลงิชวีมวลส�าหรบัผลติไอน�า้และ
กระแสไฟฟ้า  ซึง่นอกจากใช้ในกระบวนการผลติของโรงงานแล้ว
ไฟฟ้าที่ผลิตได้  ยังสามารถจ�าหน่ายเข้าระบบของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค  ซึ่งเชื้อเพลิงชีวมวลจะใช้เป็นพลังงานทางเลือกที่
จะช่วยลดการพึ่งพาการใช้น�้ามันที่ต้องน�าเข้าและลดการใช้
เชือ้เพลงิจากก๊าซธรรมชาตมิาผลติไฟฟ้า การน�าชานอ้อยมาผลติ
วัสดุก่อสร้างโดยอาศัยกาว  เช่น  อัดเป็นแผ่น (Particle board)
การใช้ผลติเยือ่กระดาษ (Pulp)  และกระดาษชนดิต่าง ๆ   ในส่วน
ของกากตะกอนหม้อกรองสามารถน�าไปใช้เป็นสารปรับปรุงดิน
หรอืเติมธาตุอาหารทีจ่�าเป็นใช้เป็นปุ๋ยกลบัไปใช้ในการปลกูอ้อย
และพืชอื่น ๆ  ซึ่งเป็นการลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง  และ
เป็นการน�าของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์  ซึ่งสอดคล้องกับหลัก
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 อย่างไรก็ตาม  ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาล
จะสร้างประโยชน์ด้านมลูค่าทางเศรษฐกจิอย่างมากมายมหาศาล
ช่วยให้คนมีรายได้  มีงานท�า  มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  แต่ก็ต้อง
ยอมรบัว่า  กจิกรรมการพฒันาโครงการทีเ่กีย่วข้องกบัอตุสาหกรรม
อ้อยและน�้าตาลหากมีการจัดการไม่ดีพอ  ย่อมส่งผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมได้เช่นกนั  ทัง้ในมติด้ิานทรพัยากรกายภาพ  ทรพัยากร
ชีวภาพ  คุณค่าการใช้ประโยชน์  และคุณค่าคุณภาพชีวิต 

 - ผลกระทบด้านทรัพยากรกายภาพ  ตัวอย่างเช่น   ผล
กระทบด้านมลพษิทางอากาศ  ตัง้แต่การใช้วธิกีารเผาอ้อยก่อนตดั
ส่งโรงงานน�้าตาล  กระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากชานอ้อย
เพือ่ผลติไอน�า้ร้อนและกระแสไฟฟ้า  ฝุน่ละอองจากลานกองกาก
ตะกอนหม้อกรองและชานอ้อย  รถขนส่งบรรทุกอ้อย  เป็นต้น 
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อาจมผีลกระทบในเรือ่งการใช้ทรพัยากรแหล่งน�า้ร่วมกบัภาคส่วน
อื่น ๆ  เป็นต้น

 - ผลกระทบด้านคุณค่าคุณภาพชีวิต  เช่น  ฝุ่นละออง
เขม่าเถ้าที่ผ่านการบ�าบัดที่ไม่มีประสิทธิภาพท�าให้ส่งผลกระทบ
ต่อสขุภาพอนามยั และเกดิเหตเุดอืดร้อนร�าคาญให้กับประชาชน
ทีอ่าศยัในบรเิวณใกล้เคยีงได้รบัผลกระทบ  ปัญหาอบัุตเิหตจุาก
การจราจรของรถบรรทกุขนส่งอ้อยและน�า้ตาล  ปัญหาด้านสงัคม
จากแรงงานย้ายถิ่นหรือแรงงานต่างด้าว เป็นต้น

 - ผลกระทบด้านทรัพยากรชีวภาพ  เช่น  การปลูกอ้อย
ท�าให้เกดิการปรบัพ้ืนที ่แผ้วถางป่า  หรอืบรเิวณทีเ่ป็นทีอ่ยูอ่าศยั
ของสตัว์ น�า้เสยีทีม่กีารบ�าบดัไม่ได้มาตรฐานท�าให้เกดิการปนเป้ือน
ลงสู่แหล่งน�้าส่งผลกระทบต่อสัตว์น�้า เป็นต้น

 - ผลกระทบด้านคณุค่าการใช้ประโยชน์ เช่น ผลกระทบ
จากการส่งเสริมให้มีพื้นที่การปลูกอ้อยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
การใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมอืน่ ๆ และอตุสาหกรรมการผลติ
น�้าตาลมักเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้น�้าค่อนข้างมาก  ดังนั้น

 จากลักษณะผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในมิติต่าง ๆ
ข้างต้น  อตุสาหกรรมประกอบกจิการเกีย่วกบัน�า้ตาลได้ถกูก�าหนด
ให้เข้าข่ายประเภทโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท�ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact
Assessment หรอื EIA)  มาตัง้แต่ปี 2539 ตามประกาศกระทรวง
วทิยาศาตร์ เทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อม  เรือ่งก�าหนดประเภทและ
ขนาดของโครงการหรอืกิจการของส่วนราชการ  รฐัวสิาหกจิ  หรอื
เอกชนที่ต้องจัดท�ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3
(พ.ศ.2539)  ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2539   ภายใต้พระราช
บญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535
ซ่ึงอยู ่ในล�าดับที่ 4 ตามประกาศฯ ในสมัยนั้น  ต่อมามีการ
ปรบัปรงุกฎหมายหลายฉบบัจนถงึปัจจบุนั  โครงการหรอืกจิการ
อุตสาหกรรมผลิตน�้าตาล  ยังถูกก�าหนดให้เข้าข่ายประเภท
โครงการทีต้่องจดัท�ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม

ในล�าดับที่ 13  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง  ก�าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ
กจิการซึง่ต้องจัดท�ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม
และหลักเกณฑ์  วิธีการระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดท�า
รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมลงวนัที ่24 เมษายน
2555  โดยแยกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้
 1. การท�าน�้าตาลทรายดิบ น�้าตาลทรายขาว น�้าตาล
ทรายขาวบรสิทุธิท์กุขนาด ให้เสนอในขัน้ขออนญุาตก่อสร้างเพือ่
ประกอบกจิการ หรอืขัน้ขออนญุาตประกอบกจิการ แล้วแต่กรณี
 2. การท�ากลโูคส เดกซ์โทรส ฟรกัโทส หรอืผลติภณัฑ์อืน่
ทีค่ล้ายคลงึกนั  ทีมี่ก�าลงัผลติต้ังแต่ 20 ตันต่อวนัขึน้ไป  ให้เสนอ
ในขัน้ขออนญุาตก่อสร้างเพือ่ประกอบกจิการ หรอืข้ันขออนญุาต
ประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี
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 การน�าหลกัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมหรอื EIA
มาใช้ส�าหรับอุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน�้าตาลเป็น
การช่วยให้มีการจัดการปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
กิจกรรมพัฒนาโครงการได้อย่างเหมาะสม  ครอบคลุมในทุกมิติ
ทัง้ด้านสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาต ิ รวมทัง้ให้ความส�าคญั
ในมิติของคน  สอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน  เพราะ
กระบวนการในการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ตั้งแต่การ
ก�าหนดขอบเขตในการศึกษา  และการจัดท�าร่างรายงานและ
การก�าหนดมาตรการในการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม
จากกการพฒันาโครงการในมิตต่ิาง ๆ  โดยก�าหนดให้มีการจดัเวที
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน    เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน
ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจากการด�าเนินโครงการ  โดยไม่
จ�ากัดเฉพาะขอบเขตในรัศมีพ้ืนที่ศึกษาของโครงการเท่านั้น

สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอ
แนะแลกเปลีย่นข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการ  เพือ่หาทางเลอืก
หรอืมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมทีเ่หมาะสม
ในการด�าเนินโครงการและสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน  มกีารส�ารวจข้อมลูสภาพเศรษฐกจิและสงัคม  การส�ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษาและพ้ืนที่อ่อนไหว
รวมทั้งชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการในรัศมีอย่างน้อย
5 กิโลเมตรครอบคลุมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ลักษณะ
ชุมชน และสภาพพื้นที่การบริหารและการปกครอง   โครงสร้าง
ประชากรต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  สภาพทางสังคมสภาพ
เศรษฐกจิ รปูแบบวฒันธรรมและความเชือ่ การบรกิารขัน้พืน้ฐาน
สังคมการพัฒนาและปัญหาชุมชน เป็นต้น 

ตัวอย่างแผนผังกระบวนการผลิต (Process Flow Diagram)
ที่มา :  บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (สาขาวังสะพุง), 2555
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 ทั้งนี้ ผลการประเมินกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
การรบัฟังความคดิเหน็จากประชาชน  จะน�ามาก�าหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ส่วนรายละเอียดการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส�าหรับอุตสาหกรรมประกอบกิจการ
เกี่ยวกับน�้าตาลกลุ่มงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
อุตสาหกรรม  กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ส�านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ได้จัดท�า
เอกสาร “แนวทางการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับ
น�า้ตาล” เมือ่เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2558  เพือ่เผยแพร่ให้ผูเ้กีย่วข้อง
ทัง้ในส่วนของเจ้าของโครงการหรอืผูป้ระกอบการ  บรษัิททีป่รกึษา
ผูจ้ดัท�ารายงาน นกัวชิาการ รวมทัง้ผูท่ี้สนใจทัว่ไปใช้เป็นแนวทาง
ในการศึกษาและจัดท�ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอตุสาหกรรมประกอบกิจการเก่ียวกับน�า้ตาลให้เป็นไป
ตามหลักวิชาการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โดยมี
เนือ้หาและรายละเอยีดทีค่รอบคลมุในประเด็นส�าคญัทีเ่กีย่วข้อง
ครอบคลมุมติด้ิานทรพัยากรสิง่แวดล้อมทางกายภาพ   ทรพัยากร
ส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ  คุณค่าการใช้ประโยชน์  และคุณค่าต่อ
คุณภาพชีวิต  ซึ่งสามารถวิเคราะห์ให้เห็นระดับผลกระทบจาก
การพฒันาโครงการหรอืกจิการสามารถก�าหนดมาตรการป้องกนั

และแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารและดาวน์โหลดได้
ที่เว็บไซต์ www.onep.go.th/eia

 ตัวอย่างในการประเมินและจัดการปัญหาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน�้าตาล
โดยน�าหลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาใช้ อาทิ 
 - การประเมินมลพิษทางด้านอากาศ  โดยน�าหลักการ
ประเมินการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ  โดยการน�าแบบ
จ�าลองทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการประเมิน  การก�าหนดค่า
ควบคุมอัตราการปล่อยมลพิษทางอากาศที่เข้มงวดโดยระบุ
พารามิเตอร์ค่าความเข้มข้นและอัตราการระบายมลสารที่จะใช้
ในการควบคมุและ/หรอืติดตามตรวจสอบประสทิธภิาพการท�างาน
ของระบบจากปล่องหม้อไอน�้า  ซึ่งจะก�าหนดไม่เกินร้อยละ 80
ของค่ามาตรฐานโดยทั่วไปที่ก�าหนดตามกฎหมาย
 - การก�าหนดมาตรการทีใ่ห้โครงการมแีผนการลดหรอื
งดการรับซื้ออ้อยไฟไหม้  มาตรการจูงใจในการส่งเสริมให้ใช้รถ
ตัดอ้อยและอื่น ๆ 
 - การส่งเสรมิในการน�ากากตะกอนหม้อกรองไปใช้ท�าปุย๋
ในไร่อ้อยของเกษตรกร

ตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น
 ที่มา :  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตน�้าตาลทราย
  ของบริษัท  รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม  จ�ากัด,  2558
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 - การก�าหนดมาตรการในการจัดคิวรถ  การเก็บอ้อย
ตกหล่น  การก�าหนดเวลาในการขนส่งของรถบรรทกุโดยหลกีเลีย่ง
ชั่วโมงเร่งด่วน และหลีกเลี่ยงการจอดรถในเขตชุมชน
 -  มาตรการด้านความปลอดภัยในการจราจรบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ  เช่น  การออกแบบให้ม ีOff lane  การตดิตัง้
ไฟสัญญาณจราจร 
 - การก�าหนดมาตรการให้มกีารท�าบ่อเกบ็น�า้ดบิส�าหรบั
ใช้ในโครงการ  การก�าหนดมาตรการในการใช้น�า้  การผนัน�า้  ระบบ
ระบายน�้าและป้องกันน�้าท่วม
 -  การสร้างรั้วตาข่ายสูงล้อมรอบลานกองเถ้าและกาก
ตะกอนหม้อกรอง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
 -  การก�าหนดมาตรการในการจัดการน�้าเสียโดยให้มี
การปแูผ่น HDPE ในบ่อบ�าบดัน�า้เสยี  เพือ่ป้องกนัการรัว่ซมึลงดนิ
และน�้าใต้ดิน

 - การก�าหนดให้มพีืน้ทีส่เีขยีวและแนวกนัชน  โดยโรงงาน
น�า้ตาลต้องมพีืน้ทีส่เีขยีวไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  ของพืน้ทีโ่ครงการ
และควรเป็นพื้นที่ที่เป็นแนวป้องกัน (Protection Strip)  หรือ
พื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) โดยรอบโครงการ
 - การก�าหนดให้มีคณะกรรมการพหภุาคใีนการตดิตาม
การปฏิบัติตามมาตรการด้านสิง่แวดล้อมตามทีก่�าหนดในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โดยให้มีผู้แทนจากภาค
ประชาชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เป็นต้น 
 - การตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดล้อม เช่น ฝุน่ละอองและ
ก๊าซที่ปล่อยออกจากปล่องหม้อไอน�้า  หรือโรงไฟฟ้าชีวมวล
การตรวจวดัคณุภาพน�า้เสยีและน�า้ทิง้ทีผ่่านการบ�าบดั  การตรวจ
คุณภาพดินและน�้าใต้ดิน เป็นต้น

 นอกจากมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็น
ผลมาจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โดยใช้รายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือส�าคัญแล้ว
ปัจจุบันยังมีข้อก�าหนดทางกฎหมาย  รวมทั้งนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ้อยและน�้าตาลที่มีมาตรการเสริมเข้ามา
อาท ิ ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง  การให้ตัง้หรอืขยาย
โรงงานน�้าตาลในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558  มีการ
ก�าหนดระยะห่างของโรงงานทีต่ัง้ใหม่กับโรงงานทีไ่ด้รับอนญุาต
ไว้แล้วไม่น้อยกว่า 50 กิโลเมตร  โดยการวดัระยะเป็นเชงิเส้นตรง
(ตามเง่ือนไขทีก่�าหนดในกฎหมาย) และมีแผนการเตรยีมปรมิาณ

อ้อยจากการส่งเสรมิและพฒันาอ้อยเข้าสูโ่รงงานน�า้ตาลทีต่ัง้ขึน้
ตามเง่ือนไข ท�าให้การต้ังโรงงานน�า้ตาลมีการกระจายโดยไม่กระจกุ
ตัว  และสอดคล้องกบัปรมิาณอ้อยทีส่่งเสรมิการปลกู  ซึง่ส่งผลดี
ในด้านการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์
พื้นที่นโยบายการส่งเสริมและยุทธศาสตร์การพัฒนาอ้อยและ
น�้าตาลโดยมีมาตรการในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่  การลดการเผา
อ้อย  การวิจัยและพัฒนาในด้านเทคโนโลยีตั้งแต่การเพาะปลูก
การปรับปรุงกระบวนการผลิตและอื่น ๆ   จะช่วยเสริมมาตรการ
การจัดการด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี
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 สุดท้ายนี้การที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาล
ให้เกดิประโยชน์ทัง้ด้านสงัคม เศรษฐกจิ และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม
จ�าเป็นต้องอาศยัความร่วมมือจากทกุภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้อง ตัง้แต่
เกษตรกรชาวไร่อ้อย  ผูป้ระกอบการโรงงานน�า้ตาล  และอตุสาหกรรม
ต่อเนื่อง  หน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมและให้การอนุญาต  และ
ภาคประชาชนจะต้องร่วมมือกัน  โดยหลักการที่ว่าต้องพึ่งพา
อาศยักนัและอยูร่่วมกนัได้  ซึง่ทกุฝ่ายได้รบัประโยชน์และอยูร่่วมกนั
อย่างเป็นสขุ ไม่ได้รบัผลกระทบจากกจิกรรมการพฒันาโดยเฉพาะ
ประชาชนที่อยู่รอบโครงการหรือผู้ที่ประกอบอาชีพอื่น ๆ 

 ดังนั้น การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ
ด้านสิง่แวดล้อมและเงือ่นไขต่าง ๆ  ตามทีก่ฎหมายก�าหนดอย่าง
เคร่งครดั   ความรบัผดิขอบด้านสงัคมและการสร้างความสมัพนัธ์
ทีด่กีบัชมุชน การก�ากับดแูลของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจะช่วยให้
อุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลของประเทศไทย  สามารถบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้โดยไม่ยากนัก

เอกสารอ้างอิง

1. กลุ่มวิชาการและสารสนเทศอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาล
  ทราย. 2559. กจิกรรม สอน. รายงานพืน้ทีป่ลกูอ้อยของ       
  ประเทศไทย ปีการผลติ 2558/2559.   เว็บไซต์ : http :
  //www.ocsb.go.th/upload/ OCSBActivity/fileu
  pload/8071-2689.pdf.  ส�านกันโยบายอตุสาหกรรม
  อ้อยและน�า้ตาลทราย  ส�านกังานคณะกรรมการอ้อยและ
  น�า้ตาลทราย,  วันที่สืบค้น 16 พฤศจิกายน 2559

2.  บรษิทัน�า้ตาลขอนแก่นจ�ากดั (สาขาวงัสะพงุ). 2555.  รายงาน
  การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมโครงการ  โรงงาน
  น�้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง). 

3.  บริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ากัด. 2558.  รายงาน 
  การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมโครงการ    โรงงาน
  ผลติน�า้ตาลทรายของบรษิทัรวมเกษตรกรอตุสาหกรรม
  จ�ากัด. 
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จรัล  เทพอวยพร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการพิเศษ

กลุ่มงานวิชาการเละฐานข้อมูล

 นบัตัง้แต่ พ.ศ. 2518  ทีป่ระเทศไทยมกีารออกพระราช
บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับแรก
และมกีารออกประกาศกระทรวง เรือ่ง ก�าหนดประเภทและขนาด
ของโครงการที่ต ้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA)
เมื่อ พ.ศ. 2524 และรายงาน EIA ฉบับแรก เริ่มเมื่อ พ.ศ. 2527
ซ่ึงถือว่า EIA ได้ถือก�าเนิดมานับตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงปัจจุบัน
โดยระยะเวลาทีม่กีารประกาศหรือเป็นข้อก�าหนด  ให้การพฒันา
โครงการที่เข้าข่ายประเภทและขนาดตามประกาศฯ ดังกล่าว
ต้องมีการจัดท�า EIA จ�านวนอย่างน้อย 8 พันกว่าโครงการ   โดย

เป็นโครงการเขื่อนขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างกว่า 25 โครงการ  ทั้งนี้ 
ตลอดระยะเวลากว่า 32 ปีที่ผ่านมานั้น  กลับมีผลสะท้อนกลับ
เกีย่วกบัการจดัท�า EIA ทีผ่่านมาจ�านวนมากดงักล่าว  มไิด้สะท้อน
กลบัมาในมมุมองด้านดทีีเ่พิม่ขึน้ตามระยะเวลาทอดยาวนานขึน้
แต่กลับทวีความรุนแรงในด้านลบ หรือกล่าวสั้น ๆ ว่า EIA เป็น
“ตัวขัดขวางหรือถ่วงความเจริญของประเทศ”
 แต่หากพจิารณาอย่างเป็นกลาง  และตามทีก่ฎหมายได้
ให้อ�านาจตามพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ทีใ่ช้ในปัจจุบัน  EIA  นบัเป็นเครือ่งมอืประเภท
หนึง่ทีใ่ช้ในขบัเคลือ่นการดูแลและรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละ

ประชาชนได้

- ทราบที่มาที่ ไปของการพัฒนา
 โครงการ และสามารถตรวจสอบ
 ย้อนกลับได้ว่าเจ้าของโครงการมี
 การดูแลประชาชนดีมากน ้อย
 เพียงใด ตลอดอายุโครงการเขื่อน

ประชาชนได้

- ไดน้�้าเพื่อการเกษตร  การอุปโภค-
 บริโภค 
- รายได้เพ่ิมจากการท�าประมง การ
 ส่งเสริมอาชีพตามแผน EIMP  ส่ง
 ผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นโดยตัวชี้วัด
 คือ รายได้เกินมาตรฐานความ
 ยากจน

ประชาชนได้

- ทราบว่าจะมีโครงการพัฒนาใน
 ท้องที่ของตน สามารถคัดค้านหรือ
 ฟ้องร้องได้หากเห็นว่ามีผลกระทบ
 มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในรายงาน
  EIA, EHIA

ประชาชนได้

- ได้ค่าทดแทนทรัพย์สินที่เหมาะสม
 หากต้องโยกย้ายที่อยู่หรือที่ท�ากิน
-  ประชาชนโดยรอบเขื่อนมีงานท�า
 กับโครงการพัฒนานั้น ๆ 

เจ้าของโครงการอาจทำา Post EIA

or EHIA เพื ่อประเมินภาพรวม

เทียบกับ EIA หรือ EHIA ฉบับเดิม

เพื่อดูผลสำาเร็จของมาตรการ

เจ้าของ โครงการบรหิารจัดการ
เขื่อน ดูและระบบเพื่อให้เก็บนำ้า
ได้ตามแผนที่ตัง้ไว้

เจ้าของโครงการขอใช้พื้นทีป่่าไม้

อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน  เพื่อ

ก่อสร้างเข่ือนและระบบชลประทาน

จัดทำา EIA โครงการเขื ่อน โดย

ที่ปรึกษาจะทะเบียนกับ สผ. ผ่าน

กระบวนการที่กฎหมายกำาหนด

และ ครม. อนุมัติโครงการ และ

แผน EIMP

ระยะศึกษา EIA ระยะด�าเนินการ ระยะ Postระยะก่อสร้าง
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รูปที่ 2  ถนนลาดยางพร้อมไฟฟ้าของโครงการอ่างเก็บน�้า
 นฤบดนิทรจนิดา (โครงการห้วยโสมง) จงัหวัดปราจนีบุรี

ได้ว่า  มิได้ส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  แต่กลับเพิ่ม
พืน้ทีป่่า  และลดก๊าซเรอืนกระจกเพราะป่าไม้เพิม่ขึน้ 2 เท่าของ
ทีส่ญูเสยี ได้น�า้ต้นทนุส�าหรบัดบัไฟป่า ในฤดแูล้งได้แหล่งน�า้ส�าหรบั
สัตว์ป่า และยงัป้องกนัการล่าสตัว์ป่าได้อกีทางหนึง่ด้วย  นอกจากนี้

ประชาชนยังสามารถหาของป่าเพื่อเสริมรายได้ด้วย  หรือเป็น
แหล่งท่องเที่ยวท�าให้ประชาชนโดยรอบมีอาชีพเสริม  ไม่ต้อง
อพยพไปท�ามาหากินในเมืองใหญ่ ซึ่งช่วยลดปัญหาสังคมได้อีก
ทางหนึ่ง

 อนึง่จากตวัอย่างข้างต้นพอสรุปได้ว่า  การท�า EIA หรอื
EHIA แล้วประชาชนได้ประโยชน์อะไร  ค�าตอบที่ได้คือ  1) ผล
ประโยชน์ทางตรงที่ประชาชนจะได้รับ อาทิ  ก) การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชนที่ทันสถานการณ์   ข) มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาโครงการหรือตัดสินใจ   ค) สามารถน�าเอกสารหรือ EIA
ไปอ้างอิงในศาลได้  หากเห็นว่า การศึกษาไม่ถูกต้อง  หรือไม่
ครอบคลุมผลกระทบที่แท้จริง  2) ผลประโยชน์ทางอ้อม  อาทิ
ก) มีน�้าท�าการเกษตร อุปโภค-บริโภค   ข) รายได้เพ่ิมจากการ
ท�าประมง  การท�าอาชพีทีเ่หมาะกบัพืน้ทีน่ัน้ ๆ ตามทีก่�าหนดไว้

ในแผน EIMP (ดังแสดงรูปที่ 1)   ค) ประชาชนมิต้องไปขาย
แรงงานในเมืองใหญ่   ง) สุขภาพกาย  สุขภาพจิตของประชาชน
ทีอ่ยูร่อบเขือ่น อย่างน้อยดเีท่าเดมิหรอืดกีว่าเดมิ เพราะมรีะบบ
สาธารณูปโภคที่เข้าถึงได้เพิ่มขึ้นไม่ว่า น�้า ไฟฟ้า ถนน (ดังแสดง
ในรูปที่ 2)   จ) เศรษฐกิจระดับจังหวัดที่มีเขื่อนนั้น ๆ  ตั้งอยู่มี
การขยายหรือเติบโต  นอกจากนี้ยังจะมีสถานพยาบาลหรือ
บุคลากรทางการแพทย์เพิ่มเติม  และมีการควบคุมโรคต่าง ๆ
บริเวณที่ตั้งที่พักคนงานและบริเวณบ้านของประชาชนที่อยู ่
รอบ ๆ  เขื่อน  โดยใช้เงินจากงบประมาณในแผนแก้ไข EIMP

-2-

จากวงจรการจัดทํารายงาน EIA/EHIA โครงการเข่ือนหรืออางเก็บน้ําขางตนจะเห็นไดวา การท่ีเจาของ

โครงการเข่ือนหรืออางเก็บน้ําท่ีเกือบท้ังหมดเปนหนวยงานรัฐ และมีการจัดทํารายงาน EIA/EHIA แมจะใช

งบประมาณสูง และใชระยะเวลาในกระบวนการพิจารณาอาจนานนับป แตผลดีท่ีเกิดจากการจัดทํารายงาน

EIA/EHIA มีมากมายหลายประการอาทิ การสรางเข่ือนแมจะทําลายปาไม แตสวนนี้อาจถูกตองเพียงบางสวน

เพราะ แผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือ EIMP ท่ีมีมาตรการใหปลูกปาทดแทนอยางนอย 2

เทาของพ้ืนท่ีปาท่ีสูญเสียจาการสรางเข่ือนหรืออางเก็บน้ํา เพ่ือสรางความม่ันใจไดวา มิไดสงผลใหเกิดการปลอยกาซ

เรือนกระจก แตกลับเพ่ิมพ้ืนท่ีปา และลดกาซเรือนกระจกเพราะปาไมเพ่ิมข้ึน 2 เทาของท่ีสูญเสีย ไดน้ําตนทุน

สําหรับดับไฟปาในฤดูแลงไดแหลงน้ําสําหรับสัตวปา และยังปองกันการลาสัตวปาไดอีกทางหนึ่งดวย นอกจากนี้

ประชาชนยังสามารถหาของปาเพ่ือเสริมรายไดดวย หรือเปนแหลงทองเท่ียวทําใหประชาชนโดยรอบมีอาชีพเสริม

ไมตองอพยพไปทํามาหากินในเมืองใหญ ซึ่งชวยลดปญหาสังคมไดอีกทางหนึ่ง

รูปที่ 2 ถนนลาดยางพรอมไฟฟาของโครงการอางเก็บนํ้านฤบดินทรจินดา

(โครงการหวยโสมง) จงัหวัดปราจีนบุรี

รูปที่ 1 อบรมทาํปลารา เพาะเห็ด โครงการก่ิวคอหมา

จังหวดัลําปาง (ตามที่กําหนดไวในแผน EIMP)

รูปจากกรมอุทยานฯ รูปจากกรมอุทยานฯ

รูปที่ 1  อบรมท�าปลาร้า  เพาะเห็ด  โครงการกิ่วคอหมา
          จังหวัดล�าปาง  (ตามที่ก�าหนดไว้ในแผน EIMP)






