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ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

บรรยายโดย

ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
 ประธานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง
 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

นายบรรจง นะแส
 นายกสมาคมรักษ์ทะเลไท

รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ล�าปาง และศูนย์พัทยา 
รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวเปิดงานโดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองโอกาส 

ครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การมีบทบาทของมหาวิทยาลัยกับสังคมไทยใน

ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐกิจ วิจัย การต่างประเทศ การปกครอง สิ่งแวดล้อม 

การศึกษา และสื่อสารมวลชน วิกฤตทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น เกิดมลภาวะหรือมลพิษต่างๆ ของสิ่งแวดล้อม 

ระบบนเิวศทางธรรมชาตถิกูท�าลาย ถอืว่าเป็นโจทย์ส�าคญัในระดบัโลก ทีน่กัปกครอง นกัวชิาการ ผูท้ีเ่กีย่วข้อง 

ได้พยายามแก้ปัญหาและเยยีวยาวกิฤตกนัมาโดยตลอด การจดัเสวนาทางวชิาการ เรือ่ง “วกิฤตสิง่แวดล้อม...

ถึงเวลาปฏิรูป” ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร 3 ท่าน ซึ่งล้วนเป็นผู้มีชื่อเสียงและมีบทบาทส�าคัญ

โดยตรง และทุกท่านได้ท�างานอย่างหนักตลอดมาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

รองศาสตราจารย์โรจน์ คุณเอนก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรองศาสตราจารย์ประจ�าภาค
วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ด�าเนินรายการ ถามวิทยากรทั้งสามท่านว่า 

“สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยถึงขั้นวิกฤตหรือยัง ถึงเวลาต้องปฏิรูปหรือไม่” 

ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ มานะเศวต ประธานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ (กอสส.) ให้ข้อคิดเห็นว่าสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมีปัญหาอยู่แต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤต และได้ 

ยกตวัอย่างเรือ่งของจ�านวนป่าชายเลนทีล่ดลงอย่างต่อเนือ่ง จนกระทัง่ NGO ท�าเรือ่งถงึรฐัสภาสหรฐัอเมรกิา 

ให้ “แบน” ประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร.เป่ียมศกัดิ ์ในสมยันัน้ต้องเป็นผูช้ีแ้จงให้ทาง NGO ได้ทราบว่า สาเหตุ

ของความเสียหายและจ�านวนที่ลดลงของป่าชายเลน เกิดจากการขยายตัวของการท�านากุ้ง ซึ่งจ�าเป็นต้องท�า 

พราะท�ารายได้อย่างดใีห้กบัประชาชน แต่จะด�าเนนิการแก้ไขด้วยการปลกูป่าชายเลนทดแทน ซึง่ประเทศไทย

ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง เมื่อถึงปีที่ 3 ทางสหรัฐอเมริกาก็ยกเลิกการ “แบน” ประเทศไทย ดังนั้น ถ้า

เรารู้ปัญหาและพยายามแก้ปัญหา ก็สามารถพ้นจากปัญหาได้ ส�าหรับประเทศไทยอาจจะยังไม่ถึงขั้นวิกฤต  
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แต่สิง่แวดล้อมในระดบัโลกกลบัมปัีญหาทีเ่ป็นวกิฤต ปัญหาทีว่่าคอื “จ�านวนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทีเ่พิม่ขึน้” 

ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ภัยธรรมชาติต่างๆ เกิดฝนตกชุก พายุรุนแรง ลูกเห็บตก 

เป็นต้น แนวทางแก้ปัญหาคือต้องร่วมแรงร่วมใจช่วยกันควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ประเด็นส�าคัญที่จะช่วยกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีนั้น ควรจะต้องมีการปฏิรูปการศึกษา  

นั่นคือสอนให้ทุกคนเข้าใจความหมายของสิ่งแวดล้อม การด�าเนินชีวิตอย่างไร อะไรบ้างที่จะเป็นสาเหตุของ

การเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ต้องมี “Critical Thinking” รู้จักใช้วิจารณญาณเข้าใจเหตุและผล ว่า “อุตสาหกรรม

และสิ่งแวดล้อม” สามารถไปด้วยกันได้ ไม่ใช่ปฏิเสธทุกอย่าง อย่างเช่น เมืองโกเบ ซึ่งเป็นเมืองท่าและเมือง

อตุสาหกรรมทีส่�าคญัของประเทศญีปุ่น่ ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมทีน่ัน่มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ประชาชน

มีการศึกษาที่วางรากฐานกันมาตั้งแต่อนุบาล การศึกษาที่ว่าคือมี “Critical Thinking” รู้จักเหตุผลสามารถ

วิเคราะห์ได้ ไม่โดนชักจูงได้โดยง่ายจากฝ่ายการเมืองและไม่ตามกระแส และที่ส�าคัญต้องมีความไว้เนื้อ 

เชื่อใจกัน ผู้ประกอบการก็ต้องซื่อสัตย์จริง รับผิดชอบทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

กล่าวโดยสรุป คือ ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต เห็นว่าสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยยัง
ไม่ถึงขั้นวิกฤต แต่ก�าลังเสื่อมโทรมลงไป เราจะต้องรู้ปัญหาให้เร็ว หาทางแก้ปัญหาให้ทัน และท�าอย่างจริงจัง 
ปัญหาที่น่าจะเป็นวิกฤตมากกว่า คือ วิกฤตระดับโลก คือ “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก” ที่เกิดจาก
ภาวะโลกร้อน

นายวิเชียร จุ่งรุ ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ มุ่งประเด็นไปที่ปัญหาที่เกี่ยวกับมลพิษใน

ประเทศไทย และเห็นด้วยกับท่านศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต วิทยากรท่านแรกว่าการแก้ปัญหา

ทางด้านสิ่งแวดล้อมจ�าเป็นต้องให้การศึกษา โดยเสริมต่อว่าการให้การศึกษาแก่ประชาชนเพียงอย่างเดียว 

อาจยงัไม่เพยีงพอ ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในระดบัต่างๆ ตัง้แต่บนสดุ ควรให้ความสนใจมากขึน้ ทีผ่่านมาได้รบัความ

สนใจน้อยเกินไป งบประมาณในการป้องกัน แก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อม และฟื้นฟูให้กลับคืนสภาพมีน้อยมาก  
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ควรมีการให้ข่าวสารที่ชี้ให้เห็นความส�าคัญอย่างแท้จริง สถานการณ์มลพิษในประเทศไทยในส่วนที่ 

กรมควบคุมมลพิษรับผิดชอบ 3 ส่วน คือ มลพิษทางน�้า มลพิษอากาศ มลพิษขยะ 

มลพิษทางน�้า แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือ น�้าบนผิวดิน กับ น�้าทะเลชายฝั่ง

มลพษิทางน�า้บนผวิดนิ มาจากแหล่งก�าเนดิมลพษิทีถ่กูควบคมุ การระบายน�้าทิง้ ประมาณ 97,000 

แห่ง ใน 10 ประเภท ดังนี้

• โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม

• อาคาร 8 ประเภท เช่น โรงแรม คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล

• ที่ดินจัดสรร

• ฟาร์มสุกร

• สถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิง

• บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่ง

• บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ากร่อย

• บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด

• ระบบบ�าบัดน�้าเสียรวมชุมชน

• ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา แพปลา

สถานการณ์น�า้เสียชุมชนในประเทศไทย ถ้าพิจารณาจากปริมาณน�า้เสีย ที่รวบรวมข้อมูลมาจาก 

กรุงเทพฯ และเมืองพัทยา เทศบาล 2,008 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) 5,767 แห่งนั้นมี

จ�านวนรวม 9.8 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน (ถ้าคิดเป็นปริมาณความสกปรกโดยรวมเท่ากับ 0.9 ล้านกิโลกรัม

บีโอดี/วัน) ซึ่งความสามารถในการบ�าบัดน�้าเสีย สามารถท�าได้เพียง 3.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็น

ร้อยละ 32.6 ของปริมาณน�้าเสียทั้งหมด นั่นหมายความว่า ร้อยละ 67.4 ถูกปล่อยลงแม่น�้าและทะเลในที่สุด 

จากการที่แบ่งคุณภาพน�้าผิวดินออกเป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรม

มากนั้น ประเทศไทยมีคุณภาพน�้าอยู่ในระดับเสื่อมโทรมถึงดีเท่านั้น คุณภาพน�้าดีมากไม่มีแล้ว ส่วนใหญ่จะ

อยู่ในขั้นพอใช้ ซึ่งใช้ได้ดีส�าหรับการเกษตรเท่านั้น ไม่เหมาะที่น�ามาใช้อุปโภคบริโภค เมื่อดูสถิติของคุณภาพ

น�้าช่วงปี 2553 - 2556 นั้น จ�านวนแหล่งน�้าที่มีคุณภาพดีลดลง ในขณะที่คุณภาพพอใช้กับเสื่อมโทรมมี 

แนวโน้มเพิม่ขึน้ ถ้าวดักนัทีจ่งัหวดัใดทีแ่หล่งน�า้โดยรวมอยูใ่นเกณฑ์เสือ่มโทรม เมือ่เรยีงล�าดบัจากเสือ่มโทรม

มากไปน้อย อันดับ 1 - 5 เป็นดังนี้ สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นครปฐม สุพรรณบุรี 

ส�าหรับมลพิษทางน�้าทะเลชายฝั่งนั้น เมื่อปี 2556 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพน�้าทะเลชายฝั่ง เป็นดังนี้ 

ระดบัดร้ีอยละ 16 พอใช้ร้อยละ 35 เสือ่มโทรมร้อยละ 36 และเสือ่มโทรมมากร้อยละ 13 ซึง่บรเิวณน�า้คณุภาพดี 

ส่วนใหญ่จะอยู่ในฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต พังงา และสงขลา ส�าหรับ

ฝั่งอ่าวไทยจะอยู่ที่เกาะพะงันและเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส�าหรับบริเวณที่จัดว่าเสื่อมโทรม ส่วนใหญ่ 

จะเป็นบรเิวณปากแม่น�า้ทีม่ท่ีาเรอื เช่น สมทุรสงคราม สมทุรสาคร สมทุรปราการ และบางส่วนของจงัหวดัชลบรุี 

ถือว่ายังดีที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยวเรายังมีคุณภาพน�้าที่ดี ซึ่งที่จริงแล้วควรจะดีมาก นี่เป็นภาพรวมเกี่ยวกับ 

สถานการณ์มลพิษทางน�้าของประเทศไทย

ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมอีกประเภทหนึ่งที่นับวันจะมีปัญหามากขึ้นคือ มลพิษทางอากาศ 
กรมควบคุมมลพิษด�าเนินการติดตามตัวก่อมลพิษทางอากาศที่ส�าคัญมีอยู่ 7 อย่าง โดยเรียงตาม

ล�าดับปัญหา คือ อย่างแรกคือ ฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) มีปัญหาต่อสุขภาพ ปัญหาหลักจะอยู่ใน 8 จังหวัดภาค

เหนือตอนบนที่มีหมอกควันจนแทบจะเรียกว่าเป็นฤดูที่ 4 ที่จังหวัดสระบุรีบริเวณหน้าพระลานที่มีโรงปูนมาก 
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และทีก่รงุเทพฯ โดยภาพรวมค่าเฉลีย่ 24 ชัว่โมงในรอบ 10 ปีทีผ่่านมามแีนวโน้มลดลง แต่เริม่มปัีญหาในปี 2556  

ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างที่สอง สารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds; VOCs) หลายตัว 

เป็นสารตั้งต้นในการก่อให้เกิดมะเร็ง ในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยในเขตกรุงเทพฯ จะมีปัญหามาก

ในเรื่องของเบนซีน คลอโรฟอร์ม1, 2 -ไดคลอโรอีเทน ซึ่งมีค่าเกินค่ามาตรฐาน และอีกหนึ่งแห่งที่ส�าคัญคือ 

มาบตาพุด ซึ่งจะมีปัญหาเกี่ยวกับเบนซีน1, 3 -บิวทาไดอีน1, 2 -ไดคลอโรอีเทน, ไวนิลคลอไรด์ ที่มีค่าเกิน

ค่ามาตรฐาน ส�าหรับตัวอื่นๆ ได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนนอกไซด์ 

ทัง้สามตวัยงัอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน และมแีนวโน้มทีเ่ปลีย่นแปลงไม่มาก ยงัพอสบายใจได้ ส�าหรบัตวัน้องใหม่ 

คือ โอโซน ก�าลังเป็นที่จับตาดูอยู่โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี

ปริมาณของฝุ่น (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในช่วงปี 2545 - 2556 มีแนวโน้มลดลงมาเรื่อยๆ  

จนกระทั่งช่วงปี 2555 - 2556 จ�านวนฝุ่นโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากนโยบายรถคันแรก  

จากข้อมูลที่รวบรวมมาพบว่า ร้อยละ 60 ในเขตกรุงเทพมหานครมาจากรถยนต์ ข้อสันนิษฐานดังกล่าว 

สามารถพสิจูน์ให้เหน็ได้ว่า ตอนช่วง shut-down กรงุเทพมหานคร ช่วงนัน้ประชาชนเลอืกใช้การขนส่งมวลชน 

และ/หรอืนอนพกัอยูก่บับ้านไม่ใช้รถยนต์ เมือ่วดัจ�านวนของฝุน่ (PM10) ลดลงอย่างเหน็ได้ชดั ลดลงครึง่หนึง่ 

นอกจากจ�านวนฝุน่ในกรงุเทพฯ จะเกนิค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตรแล้ว ในส่วนอืน่ล้วนเกนิ

ค่ามาตรฐานด้วย ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ สระบุรี หรือทั้งประเทศ 

ในส่วนของภาคเหนือที่มีปัญหาเรื่องของหมอกควัน ในปีนี้ (2557) ปริมาณฝุ่นละอองสูงสุด  

ลดลงในหลายจังหวัด เช่นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีปริมาณฝุ่นสูงที่สุดเมื่อปีที่แล้ว ก็มีปริมาณฝุ่นลดลงจาก 

428 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็น 324 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่จ�านวนวันที่มีปริมาณฝุ่นเกิน

มาตรฐานกลบัเพิม่ขึน้โดยรวม 9 จงัหวดัมมีากจากเดมิ จาก 43 วนั เป็น 48 วนั สาเหตทุีท่�าให้เกดิฝุน่ควนัมาก  

ส่วนหนึ่งมาจากการเผาป่าด้วยความเชื่อของชาวบ้านว่า เผาแล้วจะท�าให้หาของป่าได้มากขึ้น แต่ที่เป็น 

สาเหตหุลกัคอื การบกุรกุป่าเพือ่ท�าการเกษตร และพชืเกษตรทีน่ยิมปลกูคอื ข้าวโพด เนือ่งจากอายเุกบ็เกีย่วสัน้  

ประมาณ 2 - 3 เดือน บางแห่งมีการส่งเสริมจากนายทุน เช่นจังหวัดน่าน มีการปลูกข้าวโพดกันเป็นล้านไร่ 

เมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จก็จะเผา เพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกรุ่นต่อไป ท�าให้เกิดควันจ�านวนมาก ประกอบกับภูมิประเทศ

เป็นหุบเขา ช่วงเวลามกราคมถึงเมษายน ความกดอากาศสูงเข้ามา ลมสงบ ควันก็จะลอยอยู่อย่างนั้น ท�าให้

คนทางภาคเหนือเหมือนถูกรมควัน 

ส่วนปัญหาฝุ่นควันอีกแห่งหนึ่งที่ส�าคัญคือ ต�าบลหน้าพระลาน อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สระบุรี ได้ถูกประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษตั้งแต่ปี 2539 ซึ่งขณะนั้นปริมาณเฉลี่ยของฝุ่นขนาดเล็กเฉลี่ย 

24 ชั่วโมง ประมาณ 300 กว่าไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จนถึงปัจจุบันสถานการณ์ดีขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันนี้

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 80 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะสูงกว่าค่ามาตรฐานรายปีที่

ก�าหนดไว้ที ่50 ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร เมือ่มาพจิารณาความเข้มข้นเฉลีย่รายปีของฝุน่ละอองขนาดเลก็  

(PM10) ในกรุงเทพฯ ปี 2539 - 2556 ผลการตรวจวัดใน 14 เขต พบ PM10 เป็นปัญหามากบริเวณที่ติดกับ 

ถนน ได้แก่บริเวณ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร ถนนสันติภาพ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และถนนพระราม 4 

เขตปทุมวัน ที่จริงแล้วตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปี 2554 ปัญหาเรื่องมลพิษในกรุงเทพมหานครลดลง ดูได้จาก

จ�านวนรถควันด�าลดลง จนเกือบแตะค่ามาตรฐาน แต่พอปี 2555 - 2556 กลับมีปัญหาเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าเกิด

จากนโยบายรถคันแรกที่มีจ�านวนรถเพิ่มมากขึ้น

ปัญหามลพษิทางอากาศอกีอย่างคอืจ�านวนของสารเบนซนีในอากาศ เมือ่ดจูากค่าเฉลีย่รายปี 2556 

นั้น หลายพื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ระยอง ขอนแก่น สงขลา และปทุมธานี ทุกแห่งมีปริมาณของ
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สารเบนซีนเกินมาตรฐาน 1.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยเฉพาะกรุงเทพฯ พื้นที่ริมถนน วัดได้ถึง 4.2 

ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณเบนซีนที่สูงจะพบตามเมืองใหญ่ สาเหตุคือมาจากรถยนต์ ซึ่งทุกแห่งจะ

มีค่าเกินมาตรฐานที่ประเทศไทยก�าหนดไว้ เมื่อพิจารณาจากค่ามาตรฐานที่ไทยก�าหนด 1.7 ไมโครกรัมต่อ

ลูกบาศก์เมตร ประเทศไทยถือว่าเป็นวิกฤต แต่ถ้าใช้มาตรฐานอื่น เช่น ของญี่ปุ่น 3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์

เมตร และของสหภาพยุโรป 5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ประเทศไทยก็จะไม่มีวิกฤตทางด้านนี้ 

สถานการณ์มลพิษที่คิดว่า น่าจะวิกฤตที่สุดคือ มลพิษขยะ ทางกรมควบคุมมลพิษ ได้แบ่งประเภท

ของขยะออกเป็น 4 กลุ่ม และสถานการณ์รวมของปัญหา คือ

ขยะมูลฝอยชุมชน ที่ออกจากบ้านของประชาชน มีประมาณ 26.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก ปี 2555  

ร้อยละ 8 มีการจัดการไม่ถูกต้องถึงร้อยละ 54 และปี 2556 ผลส�ารวจพบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 

ทัง้ประเทศถงึ 19.9 ล้านตนั เมือ่เปรยีบเทยีบอตัราการเกดิขยะมลูฝอยปี 2553 ของประเทศพฒันาแล้ว ประเทศ

ก�าลงัพฒันา และประเทศพฒันาน้อย ประเทศไทยตดิอนัดบัที ่3 โดยจงัหวดัทีม่วีกิฤตปัญหาขยะมลูฝอยสะสม 

3 อนัดบัแรก คอื สงขลา สมทุรปราการ และกาญจนบรุ ีเมือ่คดิเป็นอตัราการสะสมขยะมลูฝอย (กโิลกรมั/คน)  

จังหวัดที่มาเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ เพชรบุรี กาญจนบุรี และสงขลา และเมื่อพิจารณาในเรื่องของปัญหา 

การจดัการขยะมลูฝอย จงัหวดัทีม่ปัีญหามากทีส่ดุ 3 อนัดบั คอื จงัหวดัสงขลา สมทุรปราการ และกาญจนบรุี

ของเสียอันตรายจากชุมชน ทั้งหมดประมาณ 0.61 ล้านตัน ซึ่งร้อยละ 65 เป็น ซากเศษเหลือ

ทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste Electrical and Electronic Equipment: WEEE) เช่น 

โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นวีซีดี/ดีวีดี โทรศัพท์ และกล้องถ่าย

รูปดิจิตอล อีกร้อยละ 35 ได้แก่ แบตเตอรีชนิดตะกั่ว หลอดไฟ แบตเตอรี ภาชนะบรรจุสารเคมี โดยทั่วไปจะ

มกีารทิง้ปนไปกบัขยะทัว่ไปหรอืขายร้านรบัซือ้ของเก่า ยงัไม่มกีารคดัแยกขยะทีเ่ป็นรปูธรรม อย่างกว้างขวาง 

สิง่ทีน่่าห่วงใย คอื ซาก WEEE ทีเ่พิม่ขึน้เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีเช่น ทวีเีปลีย่นจากใช้หลอด  

มาเป็นระบบดิจิตอล ปัจจุบันยังไม่มีระบบเก็บรวบรวมและเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์

มลูฝอยตดิเชือ้ ทีอ่อกจากโรงพยาบาลและคลนิคิต่างๆ จากการส�ารวจข้อมลูมลูฝอยตดิเชือ้ครัง้ใหม่ 

พบว่าปริมาณที่เกิดขึ้นประมาณ 50,481 ตัน มีการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 75 โดยจัดส่งมูลฝอยเหล่านี้ 

ไปเผายังเตาเผาเอกชน เตาเผาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเตาเผาของโรงพยาบาล ซึ่งในอนาคต  

การบรหิารจดัการมลูฝอยตดิเชือ้ต้องควบคมุการขนส่ง และให้โรงพยาบาลและสถานพยาบาลใช้บรกิารเอกชน

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนการเผาเอง

กากอตุสาหกรรมทีเ่ป็นอนัตราย แนวโน้มการเกดิกากของเสยีอนัตรายอตุสาหกรรม มเีพิม่ขึน้ทกุปี  

นับตั้งแต่ปี 2551 - 2556 โดยในปี 2556 เพิ่มขึ้นมาเป็น 3.95 ล้านตัน มากกว่าปี 2555 ถึง 1.3 ล้านตัน  

ถูกก�าจัดอย่างถูกต้อง 2.0 ล้านตัน ที่เหลือจ�านวนมากเป็นการลักลอบทิ้ง

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง สรุปปัญหาหลักของ ขยะในแต่ละประเภท ดังนี้

ปัญหาหลัก “ขยะมูลฝอยชุมชน”

• สถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยมีน้อย (2,500 แห่ง) ไม่เพียงพอ

• สถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยที่มีอยู่ด�าเนินการไม่ถูกต้อง

• ทิ้งขยะมูลฝอยโดยไม่มีการคัดแยก และการน�าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มีน้อย

ปัญหาหลัก “ของเสียอันตรายจากชุมชน”

• มีการทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป
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• องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ไม่มรีะบบเกบ็รวบรวม เกบ็กกัและขนส่งของเสยีอนัตรายจากชมุชน 

 โดยเฉพาะ

• สถานที่รับก�าจัดมีไม่ครอบคลุมทุกภูมิภาค และค่าก�าจัดมีราคาแพง

ปัญหาหลัก “มูลฝอยติดเชื้อ”

• สถานที่บ�าบัด/ก�าจัดไม่เพียงพอ และที่มีอยู่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

• ยังมีการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อจากผู้ประกอบการขนส่งจากโรงพยาบาล

• ยังไม่มีระบบการให้บริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุขขนาดเล็ก

ปัญหาหลัก “กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย”

• โรงงานอุตสาหกรรมยังไม่เข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมตามเป้าหมาย (มีประมาณ  

 ร้อยละ 60)

• สถานทีก่�าจดัมบีรกิารไม่ทัว่ถงึ กระจกุตวัอยูใ่นภาคกลาง และภาคตะวนัออก และทีม่อียูห่ลายแห่ง 

 ยังด�าเนินการไม่ถูกต้อง

• มีการลักลอบทิ้งในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงทิ้งในสถานที่ก�าจัด ขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครอง 

 ส่วนท้องถิ่น

นายบรรจง นะแส นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย ได้กล่าวถึงวิกฤตของสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวกับ 

ทะเลของไทย โดยเน้นในเรื่องของจ�านวนสัตว์น�้าตัวอ่อนในทะเลที่มีจ�านวนลดลงอย่างมาก จากข้อได้เปรียบ

ของประเทศไทยทีม่จีงัหวดัตดิชายทะเลถงึ 22 จงัหวดั อยูใ่นบรเิวณเส้นศนูย์สตูร ท�าให้มสีตัว์น�า้ชกุชมุสามารถ

เลี้ยงคนไทยได้ทั้งประเทศ และในอดีตประเทศไทยเคยติดอันดับส่งออก 1 ใน 10 ของโลก แต่ในปัจจุบัน 

จ�านวนสัตว์น�้าลดลง ท�าให้ชาวประมงทั่วไปหาสัตว์น�้าได้ยาก การท�าประมงหารายได้ไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงดู

ครอบครัว ผู้ชายของชุมชนส่วนใหญ่ออกไปหางานที่อื่น ไปเป็นลูกเรือประเทศเพื่อนบ้าน คนไทยทั้งประเทศ

ต้องซื้อหาอาหารทะเลรับประมานในราคาที่สูงขึ้น 

นายบรรจงได้กล่าวถึง สาเหตุหลักที่ท�าให้จ�านวนสัตว์น�้าลดลงอย่างมากนั้นเกิดจาก การละเลยให้

มีการใช้เครื่องมือผิดกฎหมาย ได้แก่ อวนรุน อวนลาก และเรือปั่นไฟ ในการจับสัตว์ทะเล จากการวิจัยพบว่า  

การเมืองและบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเลยการใช้เครื่องมือเหล่านี้ การใช้ 

เครื่องมือดังกล่าวจับสัตว์น�้า จะจับได้สัตว์น�้าตัวอ่อนที่ยังไม่เจริญวัยพวกลูกปลา ลูกกุ้ง ปะการัง ติดมาด้วย

จ�านวนมาก ซึ่งจะถูกน�าเอาไปท�าปลาป่นส�าหรับเป็นวัตถุดิบของอาหารสัตว์อื่น เช่น ไก่และปลาทับทิม 

ประเดน็ทีท่�าให้เกดิวกิฤตของทะเลไทย ประเดน็แรก เกดิจากความพยายามบดิเบอืนว่า ทะเลไทยมี

ความเสือ่มโทรม สตัว์ทะเลจบัได้ยาก ท�าให้ราคาแพง จงึควรหนัไปบรโิภคโปรตนีจากสตัว์ประเภทอืน่ ในขณะ

เดยีวกนักจ็บัสตัว์น�า้วยัอ่อนมาท�าปลาป่นเพือ่เป็นวตัถดุบิให้สตัว์เหล่านัน้ ประเดน็ทีส่อง ถงึแม้ว่า สหภาพยโุรป

ได้ประกาศ “Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing” ออกมาว่าประเทศใด จับสัตว์น�้าโดย

ไม่รู้แหล่งที่มา จับโดยใช้เครื่องมือผิดกฎหมาย จะถูก “แบน” โดยสหภาพยุโรป ก็มีความพยายามช่วยเหลือ

ให้เครื่องมือผิดกฎหมายเหล่านั้น ยังใช้งานได้ถึงแม้ว่าจะถูกจับแล้วก็ตาม ด้วยการใช้อ�านาจทางการเมือง 

เข้ามาช่วยให้เกิดการนิรโทษกรรม เครื่องมือเหล่านั้นให้ยังใช้งานได้

จากการรณรงค์ต่อสู้ของนายบรรจงและชุมชนชาวประมง ได้มีการช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ทะเลเหล่านี้ 

ด้วยการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อฟื้นฟูทะเลไทย หนึ่งในนั้นคือ “ธนาคารปู” ที่อ่าวท่าศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช โครงการนี้ช่วยหาทางแก้ไขปัญหาการสูญเสียไข่ของปูม้าโดยน�าแม่ปูม้าไข่นอกกระดอง  
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(ไข่แก่สีเทาปนด�า) จากธรรมชาติมาวางไข่และฟักไข่ในแบบโรงเพาะฟัก เมื่อออกมาเป็นตัวก็ปล่อยลงทะเล 

ให้เติบโตและแพร่พันธุ์ต่อไป ซึ่งในปัจจุบันจ�านวนของปูม้าก็มีเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบ้านปลา ที่หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช บ้านปลา ที่จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ท�าให้ชุมชนเริ่มอยู่ได้ ชาวประมงสามารถเลี้ยงครอบครัวได้

อกีเรือ่งทีว่ทิยากรฝากไว้คอื ต้องการให้มกีารแก้ พ.ร.บ.ประมง ปี พ.ศ. 2490 ซึง่ล้าสมยั ควรให้สทิธิ์ 

กับชุมชนในการดูแลชายฝั่ง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเครื่องมือควบคุมตรวจจับมีไม่เพียงพอ ท�าให้ดูแล

ได้ไม่ทั่วถึง

รองศาสตราจารย์ โรจน์ คุณเอนก ผู้ด�าเนินรายการ ขอข้อแนะน�าและแนวทางในการปฏิรูป จาก
วิทยากรแต่ละท่าน 

ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ในฐานะนักวิชาการ ได้ให้นิยามค�าว่าปฏิรูป หมายถึง

ของเก่าไม่ดีต้องเปลี่ยนรูป แต่ให้ความเห็นว่าประเทศไทยมีการพัฒนาที่ดีมาตลอด ยกตัวอย่างเช่น มีการ 

ให้ความส�าคัญปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยการก�าหนดพระราชบัญญัติ ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

แห่งชาต ิพ.ศ. 2535 ขึน้ มกีารขยายหน่วยงานจากทีเ่ป็นคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิมาเป็นกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในด้านการศึกษา มีการเปิดภาควิชาและคณะที่เกี่ยวข้องกับด้าน 

สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นจ�านวนมาก 

นยิามของค�าว่า วกิฤต นัน้ต้องเป็นปรากฏการณ์ทีจ่ะต้องมกีารเสยีชวีติ เช่น ปรากฏการณ์น�้าทะเล

เปลีย่นสปีี 2534 ซึง่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้เนือ่งจากการเพิม่จ�านวนอย่างรวดเรว็ของแพลงก์ตอน

พชื ท�าให้ปลาตายในอ่าวไทยจ�านวนมากโดยเฉพาะบรเิวณศรรีาชา แต่เนือ่งจากประเทศไทยมพีฒันาการทีจ่ะ

แก้ปัญหา ท�าให้จากที่เคยเกิดปรากฏการณ์นี้ทั้งปี ปัจจุบันเหลือเพียง 10 วัน ด้วยการช่วยกันจัดท�าบ่อบ�าบัด

น�้าเสีย ซึ่งก็ช่วยให้ทุเลาลงไปได้

ทางด้านกฎหมาย ปี พ.ศ. 2540 มีรัฐธรรมนูญ ที่ได้ก�าหนดบทบัญญัติหลายประการเกี่ยวกับ 

สิ่งแวดล้อมขึ้น และแก้ไขปรับปรุงใน ปี 2550 โดยระบุชัดเจนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและดูแลสิ่งแวดล้อม  

ยกตัวอย่าง มาตรา 67 วรรค 2 กล่าวว่า

“การด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้าน

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะกระท�ามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบ 

ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนองค์การ

เอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม หรือ

ทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด�าเนินการดังกล่าว”

แต่อย่างไรกต็าม รฐัธรรมนญูบญัญตัไิว้แต่ยงัไม่มกีารด�าเนนิการจดัตัง้องค์กรอสิระทนัท ีจนกระทัง่

เกิดเหตุการณ์ที่มาบตาพุด มีการฟ้องร้องรัฐบาล จึงได้มีการจัดตั้ง กอสส. ขึ้นมา แต่การด�าเนินการยังต้อง

องิระเบยีบราชการซึง่ไม่สะดวกและไม่คล่องตวั ควรจะมกีารก�าหนดวาระของกรรมการให้ชดัเจน ควรจะเขยีน

เป็น พ.ร.บ. เฉพาะขึ้นมา 

ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ กล่าวว่าเรามีพัฒนาการในการแก้ไขปัญหาที่ดี ควรใช้ค�าว่า ปรับปรุง 

ยงัไม่ต้องถงึกบัปฏริปู เพราะเรากพ็ฒันาให้ดขีึน้อยูแ่ล้ว แต่ละฝ่ายควรจะมคีวามจรงิใจในการช่วยกนัแก้ปัญหา 
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นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง เสนอแนะว่า การปฏิรูปสิ่งแวดล้อมควรจะเริ่มจากการเปลี่ยนความคิดของ

ประชาชนว่า สิง่แวดล้อมเป็นต้นทนุราคาแพง ควรให้ความสนใจและเหน็คณุค่ากบัมนั ควรจะประกาศนโยบาย

สาธารณะ เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอแนะที่จะท�าให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น มีดังนี้
• บงัคบัใช้กฎหมายเท่าทีอ่�านาจม ีในระยะยาวอาจต้องมกีารปรบัปรงุกฎหมาย เพราะทีม่อีาจจะมี

 ช่องโหว่

• การกระจายอ�านาจต้องท�าอย่างจริงจัง ไม่ใช่อาศัยรูปแบบอย่างเดียว เพิ่มศักยภาพให้ท้องถิ่น 

 เช่น เพิ่มงบประมาณ

• การปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชน

• ฝ่ายการเมืองต้องมีนโยบายที่ชัดเจน ให้ความส�าคัญตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับล่าง

นายบรรจง นะแส ตัวแทนภาคประชาชน เสนอให้ ช่วยกันแก้ปัญหาที่ประชาชนไทยไม่ทราบว่า 

สัตว์น�้าในทะเลของเรายังอุดมสมบูรณ์อยู่ และเสนอให้ลดอ�านาจทางการเมือง โดยเสนอแนะดังนี้

• ประกาศกฎกระทรวง ขยายเขตอนุรักษ์ชายฝั่ง จาก 3 กม. ออกไปเป็น 12 กม.

• ปรับปรุงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ควรมีการท�า Roadmap ที่ชัดเจน เพื่อก�าจัด 

 เครื่องมือจับปลาผิดกฎหมายออกไปให้หมด เสนอให้ฝ่ายการเมืองต้องอยู่ฝ่ายประชาชน ทะเล

 ต้องได้รับการดูแล
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