สรุปผลการดําเนินงานแกไขปญหามลพิษและเสริมสรางคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง
1. การดําเนินการที่ผานมา
1.1 ป 2548-2549 จังหวัดระยองประสบปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมและสงผลกระทบตอ
สุขภาพอนามัยของประชาชน สงผลให มีแนวคิดในการประกาศเขตควบคุมมลพิษ คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) มีการพิจารณาความเหมาะสมในการประกาศเขตบริเวณพื้นที่ตําบลมาบตา
พุดเปนเขตควบคุมมลพิษ ดังนี้
1) 19 ก.ย.2548 กก.วล. ไดมีมติมอบหมายใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พิจารณา
ความเปนไปไดในการประกาศเขตควบคุมมลพิษในบริเวณพื้นที่ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง
เนื่องจากมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอม และสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยูอาศัย
ในบริเวณโดยรอบ และใหนําเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาตอไป
2) 10 ต.ค.2548 กก.วล. ไดมีความเห็นเพิ่มเติมในการประกาศเขตควบคุมมลพิษ ในบริเวณพื้นที่ตําบล
มาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ไดศึกษาความเปนไปไดของการประกาศเขตควบคุมมลพิษใน
บริเวณพื้นที่ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ใน 60 วัน
3) 23 พ.ย.2549 กก.วล. ไดมีมติใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบริหารจัดการมลพิษทาง
อากาศบริ เวณพื้นที่ มาบตาพุด อําเภอเมื อง จังหวั ดระยอง เพื่ อเสนอแนะนโยบายแนวทางและ
มาตรการในการจัดการศักยภาพการรองรับมลพิษทางอากาศบริเวณพื้นที่มาบตาพุด และใหเสนอ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาจัดทําแผนและเสนอพื้นที่อื่นที่เหมาะสมเพื่อรองรับการ
ขยายพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศ
1.2 ป 2550 กก.วล. ใหจัดทําแผนแกไขปญหาในรูปแบบเดียวกับการประกาศเขตควบคุมมลพิษ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 (นัดพิเศษ) วันที่ 11 มกราคม
2550 ไดพิจารณาเรื่องการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมบริเวณพื้นที่มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง และเรื่อง
ความกาวหนาเพื่อดําเนินการประกาศเขตควบคุมมลพิษ ในบริเวณพื้นที่ ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง
และมีมติใหแตงตั้ง คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแกไขปญหามลพิษและกําหนดการพัฒนาใน
พื้นที่จั งหวัดระยอง เพื่อดําเนินงานในลักษณะเดียวกับการแก ไขปญ หามลพิษในเขตควบคุ ม
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มลพิษ ตาม พรบ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม แหงชาติ พ.ศ.2535ทั้งนี้ หากไมสามารถแกไข
ปญหามลพิษที่เกิดขึ้นไดจะมีการพิจารณาการประกาศพื้นที่มาบตาพุดเปนเขตควบคุมมลพิษตอไป โดยได
มีคําสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ที่ 6/2550 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550 แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ดังกลาว
ตอมาไดมีการปรับปรุงเพิ่มเติมองคประกอบและอํานาจหนาที่หลายครั้ง โดยในป 2550 ไดมี
คําสั่งที่ 12/2550 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2550 แตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแกไขปญหามลพิษและ
กําหนดการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดระยอง โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ประธาน
คณะกรรมการสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ เป น ประธาน ปลั ด กระทรวงพลั ง งาน และเลขาธิ ก ารสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ เป น รองประธาน และในป 2551 คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 และครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่
18 มิถุนายน 2551 มีมติใหปรับปรุงองคประกอบของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแกไขปญหามลพิษ
และกําหนดการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมอบหมายใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม พรอมเพิ่มเติมองคประกอบอนุกรรมการจํานวน 3 ทาน คือ ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทน
จากเทศบาลเมืองมาบตาพุด และผูแทนภาคประชาชนบริเวณใกลเคียงพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม
ไออารพีซี ปจจุบันคําสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติที่กําหนดองคประกอบและอํานาจหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการฯ จะอางอิงคําสั่ง 3 ฉบับ ไดแก คําสั่งที่ 12/2550 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2550 คําสั่งที่
6/2551 ลงวันที่ 30 เมษายน 2551 และคําสั่งที่ 7/2551 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2551
1.3 การจัดทําแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง ป 2550-2554 และการแปลง
แผนไปสูการปฏิบัติ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ไดดําเนินการโดยมีกระบวนการยกรางแผนปฏิบัติการ ฯ สรุปดังนี้
1) 13 ก.พ.2550 : อนุมัติกรอบการดําเนินการและแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ การประชุม
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 1/2550 มีมติเห็นชอบกับกรอบการดําเนินงาน และแนวทางการ
จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง ป 2550-2554 โดยมอบหมายให
ฝายเลขานุการฯ จากกระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการฯ และให
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หนวยงาน ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และผูประกอบการอุตสาหกรรม จัดสงแผนปฏิบัติ
การฯ ใหกับฝายเลขานุการฯ เพื่อจัดทํารางแผนปฏิบัติการฯ เปนเอกสารประกอบการสัมมนาตอไป
2) 23-24 ก.พ. 2550 : จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและยกรางแผนปฏิบัติการ มีการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง จัดขึ้นระหวางวันที่ 2324 กุมภาพันธ 2550 ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีผูเขารวมประชุมประมาณ
200 คน จากหนวยงานภาครัฐ 26 แหง ภาคเอกชน 30 แหง และชุมชน/ภาคประชาชน 22 กลุม โดย
ไดมีการนําเสนอรางแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง และรวบรวมขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะ เพื่อนํามาปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ และไดสรุปนําเสนอคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2550 วันที่ 2 มีนาคม 2550 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบรางแผนปฏิบัติการลด
และขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ.2550-2554 และเห็นชอบใหมีการจัดตั้งกลไกการบริหาร
จัดการในการแปลงแผนสูการปฏิบัติ
3) 16 มี.ค. 2550 : กก.วล. เห็นชอบแผนปฏิบัติการ การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ครั้งที่ 5/2550 วันที่ 16 มีนาคม 2550 มีมติเห็นชอบกรอบแผนงาน/โครงการภายใตแผนปฏิบัติการฯ
และมอบหมายหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งจั ด ทํ า รายละเอี ย ดโครงการให ส มบู ร ณ จั ด ส ง ให
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2550 เพื่อสรุปนําเสนอประธานคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติใหความเห็นชอบกอนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
และประสานหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการทําความตกลงรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตอไป
4) 27 มี.ค. 2550 : ครม. อนุมัติกรอบงบประมาณประจําป 2551 และหนวยงานไดขอรับจัดสรร
งบประมาณดําเนินการตามขั้นตอนตอไป คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550 อนุมัติ
กรอบวงเงินงบประมาณประจําป 2551 จํานวน 1,000 ลานบาท เพื่อจัดสรรใหกับโครงการภายใต
แผนปฏิบัติการฯ โดยในการดําเนินการสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติไดจัดประชุมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดขอสรุปวาโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณป
2550 ใหสวนราชการพิจารณาปรับแผนงบประมาณรายจายประจําป 2550 เพื่อใชดําเนินโครงการ
ในขณะที่โครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณป 2551 ใหสวนราชการพิจารณาจัดตั้งคําขอรับการ
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จัดสรรงบประมาณภายใตชื่อแผนงบประมาณ “โครงการแกไขปญหามลพิษและเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง” เพื่อใหสํานักงบประมาณพิจารณาอนุมัติตอไป
1.4 การดําเนินการตามแผนงาน/โครงการภายใตแผนปฏิบัติการฯ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแกไขปญหามลพิษและกําหนดการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดระยอง ไดจัด
ประชุ ม 6 ครั้ ง เพื่ อ ติ ด ตามและเร ง รั ด การดํ า เนิ น การแผนงาน/โครงการภายใต แ ผนปฏิ บั ติ ก ารฯ
รายละเอียดโดยสรุปดังนี้
• ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 13 กุมภาพันธ 2550 ที่ประชุมรับทราบสถานการณมลพิษและเห็นชอบแนว
ทางการจัดทําแผนปฏิบัติการลดและแกไขปญหามลพิษ และใหจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ตอไป
• ครั้งที่ 2/2550 วันที่ 2 มีนาคม 2550 ที่ประชุมพิจารณารางแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษใน
พื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 และมอบหมายหนวยงานจัดทํารายละเอียดโครงการภายใต
แผนปฏิบัติการฯ เพื่อสรุปเสนอ กก.วล. และ ครม. ตามขั้นตอนตอไป และเห็นชอบกลไกบริหาร
จัดการในการแปลงแผนสูการปฏิบัติ
• ครั้งที่ 3/2550 วันที่ 25 เมษายน 2550 ที่ประชุมรับทราบผลการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ดํ า เนิน โครงการ ในป 2550-2551 และให มี ก ารจั ดตั้ งคํ า ของบประมาณเพิ่ ม เติ ม และเห็ น ชอบ
แผนการปรับลดมลพิษ โดยมอบหมายหนวยงานดําเนินการใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด
• ครั้งที่ 4/2550 วันที่ 17 กันยายน 2550 รับทราบความกาวหนาการลดมลพิษ การปรับปรุงขอมูล
นําเขาและตัวแปรนําเขาแบบจําลองทางคณิตศาสตร และมีมติเห็นชอบการดําเนินโครงการป 2551
และแผนปรับลดมลพิษที่ปรับปรุงใหม และเห็นชอบให สผ. ใชแนวทางการพิจารณาโครงการที่เสนอ
ขออนุมัติ EIA ภายใตมาตรการปรับลดและสํารองสัดสวนคาการระบายมลพิษสําหรับการปรับปรุง
การประกอบการในอนาคตในลักษณะกลุมโครงการ
• ครั้ งที่ 5/2550 วัน ที่ 7 ธั นวาคม 2550 ที่ ประชุ ม รั บ ทราบความก า วหน า การปรั บลดมลพิ ษ การ
ดําเนินงานดานสิทธิประโยชนเพื่อใหผูประกอบการปรับลดมลพิษ การตรวจสุขภาพอนามัยประชาชน
ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากมลพิ ษ สิ่ ง แวดล อ มในพื้ น ที่ ม าบตาพุ ด และการจั ด การเหตุ ฉุ ก เฉิ น ก า ซ
แอมโมเนียรั่วไหล ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง และมีมติที่สําคัญ 2 เรื่อง คือ การจัดสรรกรอบ
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อัตรากําลังแพทยสําหรับจังหวัดระยองเพิ่มเติมรวมทั้งใหจังหวัดระยองสํารวจประชากรแฝงเพื่อจัดทํา
แผนในการดูแลคุณภาพชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ และเห็นชอบปฏิบัติการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
และพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) โดยได
นํามาผนวกเพิ่มเติมในแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จงั หวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554
• ครั้ ง ที่ 1 /2551 วั น ที่ 15 กั น ยายน 2551 ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานของ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแกไขปญหามลพิษและกําหนดการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดระยอง
รวมทั้งอนุกรรมการที่เกี่ยวของ และสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมรวมทั้งสุขภาพอนามัย การ
ระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการของภาคประชาชน และการจัดการเหตุฉุกเฉินกรณี
การรั่วไหลของกาชจากโรงงานอุตสาหกรรม และพิจารณาผลการจัดสรรงบประมาณป 2552
สําหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ.2550-2554
โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาลําดับความสําคัญของโครงการและปรับแผนงบประมาณที่
ไดรับการจัดสรรในป 2552 เพื่อดําเนินการใหครอบคลุมโครงการทั้งหมดที่มีความสําคัญเรงดวน
และสอดคลองกับการแกไขปญหาของพื้นที่ และเห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางานเพื่อบูรณาการ
ขอมูลและกํากับการดําเนินงานการปนเปอนมลพิษของแหลงน้ําใตดินและดินในพื้นที่จังหวัด
ระยอง เพื่อใหเกิดความรวมมือเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการตรวจสอบที่มา
ของการปนเปอนมลพิษและเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
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