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Industrial development in Rayong province as well as the foundation of Map Ta Put Industrial Estate
play an important role on the Thai economy and account for Thailand’s economic growth. Besides, these
improvements bring about both positive and negative impact on their community. On one side, such an
improvement induces the income source, direct and indirect income, of the community resulting in their better
living standard. On the other side, there are also costs of industrial development including environmental,
natural resource, and other social problems. However, there is no previous study that can determine the net
benefit for the society; therefore, it is important to analyze the advantages and disadvantages of industrial
development on their community as a whole.
This study focuses on the impact of the Industrial Estate development on Rayong and its surrounding
community, the distribution of benefits arisen from the Industrial Estate, and the analysis of overestimated
Rayong’s GPP. All of these investigations can imply real welfare the community receives. Moreover, this study
estimates the community’s dependency rate on the Industrial estate, which can imply the level of increased
social costs caused by the industrial development that people in the community are willing to pay. In doing so,
this study purposes to estimate the committed level of household expenditure, using Linear Expenditure System
(LES)
The empirical results indicate that the emergence of Map Ta Put Industrial Estate both positively
and negatively affects the community. Their people receive both direct revenue from wages and indirect
revenue from rental and grocery sales to labors living in this area. Nevertheless, the community has to deal with
costs of industrial development. Moreover, the community cannot draw the whole benefit from the Industrial
Estate because some benefit was distributed to people outside in forms of capital and labor returns. However,
the level of the community’s dependency to the Industrial Estate is high. Revenue contributed by the Industrial
Estate is still more than the committed level of expenditure, resulting in the net benefit of the society that
relieves the anxiety on problems and losses, such as environmental and social problems, accelerated by the
Industrial Estate development.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยกําหนดใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนแนวทางในการพัฒนา
ประเทศมาตั้ ง แต ป พ.ศ. 2504 โดยในแผนพั ฒ นาฯฉบั บ ที่ 1- 4 (พ.ศ. 2504-2524) นั้ น ได ใ ห
ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐตาง ๆ เนนไปที่การสรางโครงสรางพื้นฐาน เพื่อ
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และเพิ่มรายไดประชาชาติดวยการสงเสริมการผลิตดาน
อุตสาหกรรม โดยมีแ นวคิ ด วาการพัฒนาประเทศคือการสรางความเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิจ
(Economic Growth) ที่มีผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product – GDP) เปน
ตัวชี้วัดความเจริญเติบโต (ขวัญศิริ เจริญทรัพย, 2544)
การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในชวงแผนพัฒนาฯที่ 1- 4 เปนไปในทิศทาง
เดียวกันกับประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ ที่พยายามใชแนวคิดเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial
Development) เปนแนวทางในการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ดวยความเชื่อ
ที่ ว า อุ ต สาหกรรมจะก อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาประเทศมากกว า เกษตรกรรม เนื่ อ งจากราคาสิ น ค า
อุตสาหกรรมมีความแปรปรวนนอยกวาสินคาโภคภัณฑ เชน สินคาเกษตรกรรมหรือเหมืองแร
โดยเฉพาะอยางยิ่งในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-2524) มีความตองการที่จะมีอุตสาหกรรม
พื้นฐานอยูในประเทศ ซึ่งรัฐพยายามสงเสริมอุตสาหกรรมหนัก และเขาไปรวมลงทุนกับภาคเอกชน
ในอุตสาหกรรมพื้นฐานที่จํ าเปน เชน อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมปุย เปนตน ทํา ให
ชวงเวลานี้เปนชวงเวลาของการผลักดันอุตสาหกรรมครั้งใหญของประเทศ
การพัฒนาอุตสาหกรรมของแผนพัฒนาฯ ที่ผานมา ทําใหการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจใน
ประเทศเจริญเติบโตขึ้นอย างรวดเร็ว แต ก็ มีปญหาการกระจุ ก ตั วของอุตสาหกรรมในเขต
กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียง ซึ่งกอใหเกิดมลภาวะทางสิ่งแวดลอม ความแออัด การยายถิ่น
ฐานของคนจากชนบทสูกรุงเทพมหานคร นําไปสูปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในเขตเมืองและ
ชนบท ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) จึงพยายามที่จะ
กระจายความเจริ ญของภาคอุตสาหกรรมออกไปนอกเขตกรุงเทพมหานครอยางมีระบบ และ
พยายามใหประเทศกาวสูการเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม ทําใหเกิดโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ชายฝงทะเลตะวันออก เพื่อพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัด (สํานักงานคณะกรรมการประสานการพัฒนา
พื้นที่เฉพาะและเมือง, 2545) ไดแก ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ใหเปนศูนยกลางความเจริญ
แหงใหม กระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมใหไปอยูบริเวณภูมิภาคเพื่อเปนแหลงจาง
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งานและที่พักอาศัยใหม นอกจากนี้ยังเปนการเปดประตูการคาใหกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
การส ง สิ น ค า ออกไปจํ า หน า ยยั ง ต า งประเทศโดยไม ต อ งผ า นกรุ ง เทพมหานครอี ก ต อ ไป โดย
โครงการดังกลาวจะพัฒนาทาเรือน้ําลึกควบคูไปกับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะเห็นไดวา
เปนการใชนิคมอุตสาหกรรมในการกระจายความเจริญและการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสูภูมิภาค คือ
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนแหลงอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม
ซึ่งสวนใหญจะเปนอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และเครื่องมือวิทยาศาสตร รองมา
เปนอุตสาหกรรมยานยนตและการขนสง (นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2543) และนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งเปนอุตสาหกรรมหลักที่ใชกาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบ
เปนแหลงที่ตั้งของอุตสาหกรรมที่สําคัญคือ โรงแยกกาซ อุตสาหกรรมปโตรเคมี และอุตสาหกรรม
ปุยเคมี
ในดานหนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมีบทบาทอยางมากในการพัฒนาอุตสาหกรรม (ทัศนีย เจียร
ธราวานิช, 2536) กลาวคือ เปนการจัดสรรที่ดินที่ไดรับการพัฒนาแลว และจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกทั้งในดานคมนาคม และสาธารณูปโภค กอใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจจากการอยู
รวมกันของอุตสาหกรรมประเภทตางๆอยางเปนสัดสวน และเปนการสงเสริมอุตสาหกรรมและ
การจัดบริการใหม ๆ ขึ้น ทั้งยังมีบทบาทในการพัฒนาเมืองใหม เปนการกระจายความเจริญสู
ภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการพัฒนาทองถิ่น โดยเปนแหลงขยายความเจริญเติบโตใน
ท อ งถิ่ น และการจ า งงานของชุ ม ชน นิ ค มอุ ต สาหกรรมจึ ง เป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการพั ฒ นา
อุตสาหกรรม และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของทองถิ่น
ในอี ก ด า นหนึ่ ง นิ ค มอุ ต สาหกรรมก็ ส ง ผลกระทบทางด า นลบต อ ครั ว เรื อ นในพื้ น ที่
เชนเดียวกัน กลาวคือ กอใหเกิดปญหาทางดานมลพิษ ปญหาดานสภาพแวดลอมตาง ๆ ตลอดจน
ปญหาจากกรขยายตัวของเมือง คือ ปญหาอาชญากรรม การจราจรติดขัด แหลงเสื่อมโทรมและ
ปญหาขยะ เปนตน โดยปญหาเหลานี้นํามาซึ่งตนทุนตอครัวเรือนที่อาศัยอยูรอบนิคมอุตสาหกรรม
ทั้งสิ้น โดยตองแบกรับภาระตนทุนดังกลาวไว ในขณะที่สวนอื่น ๆ ของประเทศไมตองมาแบก
รับภาระตนทุนดังกลาวเลย
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเปนนิคมอุตสาหกรรมอีกแหงหนึ่งที่มีบทบาทมากในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจไดเริ่มมีการวางแผนและ
พัฒนาอยางจริงจังในปพ.ศ. 2524 ที่ตั้งของโครงการอยูในตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง พื้นที่
บริเวณนี้มีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากมีการวางทอกาซธรรมชาติใหมาขึน้
ฝงที่บริเวณมาบตาพุด ประกอบกับภูมิประเทศเอื้ออํานวยตอการสรางทาเรือน้ําลึกขนาดใหญ มี
ที่ดินติดทะเลเพียงพอที่จะขยายเปนพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ มีแหลงน้ําจืดเพียงพอ และมี
องคกรของรัฐเขามาดูแลเรื่องสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังมีโครงสรางพื้นฐานหลักที่คอนขางสมบูรณ
ในปจจุบันนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเปนแหลงที่ตั้งของอุตสาหกรรมหลัก และอุตสาหกรรม
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ขนาดใหญ ที่ ใ ช เ งิ น ลงทุ น สู ง มาก โดยมี เ งิ น ทุ น สู ง ถึ ง 364,466.642 ล า นบาท นั บ เป น นิ ค ม
อุตสาหกรรมที่มีเงินลงทุนสูงที่สุด และมีการจางงาน 12,066 คน (ตารางที่ 1.1) อุตสาหกรรม
ภายในนิคมสวนใหญมีลักษณะที่ใชทุนเขมขน (Capital Intensive Industry) เชน อุตสาหกรรมป
โตรเคมี อุตสาหกรรมปุย และโรงแยกกาซ เปนตน (รูปที่ 1.1)
ตารางที่ 1.1 จํานวนเงินลงทุนและจํานวนคนงานในนิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ ณ เดือนมิ.ย. 2545
นิคมอุตสาหกรรม
จํานวนเงินลงทุน(ลานบาท)
จํานวนคนงาน (คน)
12,066
364,433.642
1. มาบตาพุด
26,594
95,305.517
2. อมตะนคร
38,946
94,370.081
3. ลาดกระบัง
36,776
77,912.336
4. แหลมฉบัง
23,730
72,412.250
5. บางปะอิน
8,943
68,108.612
6. แปลงยาว (เกตเวยซิตี้)
2,590
65,331.832
7. ตะวันออก
9,821
59,890.298
8. อีสเทิรนซีบอรด (ระยอง)
59,246
58,315.643
9. บางปู
17,642
41,664.277
10. บานหวา
29,069
47,987.838
11. เวลโกรว
24,333
38,570.819
12. บางพลี
5,326
33,402.127
13. ชลบุรี (บอวิน)
32,884
20,827.582
14. ภาคเหนือ
14,046
13,659.715
15. บางชัน
3,623
12,891.914
16. อมตะซิตี้
10,546
11,703.028
17. สมุทรสาคร
447
8,782.128
18. ผาแดง
5,301
8,666.484
19. อัญธานี
8,526
7,264.433
20. สหรัตนนคร
832
2,440.542
21. หนองแค
148
1,400.000
22. แกงคอย
313
677.546
23. ภาคใต จ.สงขลา
251
191.192
24. ปนทอง
64
186.500
25. พิจิตร
ที่มา : สรุปการใชพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
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รูปที่ 1.1 ประเภทอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เครื่องยนต
เครื่องจักร และอะไหล
1.39%
เหล็กและผลิตภัณฑโลหะ
12.50%

น้ํามันและพลังงาน
16.67%
ยาและเครื่องสําอาง
4.17%

สิ่งแวดลอม
1.39%
อื่น ๆ
6.94%

ปุย สี และเคมีภัณฑ
56.94%

ที่มา : การจัดกลุมประเภทอุตสาหกรรม ณ เดือนพฤษภาคม 2543, การนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดสงผลดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดระยองอยางมากจน
กลายเปนศูนยกลางของภาคตะวันออกตอนลาง
เปนแหลงอุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรม
ตอเนื่องที่มีความสําคัญตอประเทศ เปนทีน่ าสังเกตวาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial
Product – GPP) ของจังหวัดระยองคอนขางสูง ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดป 2529 มีคาเทากับ
11,203 ลานบาทเทานั้น ในขณะทีใ่ นป 2537 ซึ่งเปนปที่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเริ่มเปดดําเนิน
กิจการอยางเต็มที่ ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดมีคาเทากับ 80,973 ลานบาท และคิดเปนรอยละ 20.59
ของผลิตภัณฑมวลรวมภาค(Gross Regional Product - GRP) ของภาคตะวันออก และมีสดั สวน
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จนมาถึงป 2540 คิดเปนรอยละ 32.06 และในป 2544 คิดเปนรอยละ 39.75
(ตารางที่ 1.2) โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัว (Per Capita GPP) มีคาสูงเปน
อันดับหนึ่งของประเทศ กลาวคือมีผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวในป 2544 เทากับ 336,867 บาทตอคน
ตอป มีอัตราการขยายตัวจากป 2543 รอยละ 2.59 ในขณะทีจ่ ังหวัดฉะชิงเทราเพิ่มขึน้ รอยละ 3.72
เปน 61,651 บาทตอคนตอป และจังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้นรอยละ 0.04 เปน 175,487 บาทตอคนตอป

ตารางที่ 1.2 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ณ ราคาคงที่ป 2531 ของจังหวัดระยอง
2537
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด

ลานบาท
2538

2539

2540

2541

2542

2543

2544p

55,517

68,668

102,038

127,890

147,672

160,050

173,044

179,887

113,300

138,165

202,859

251,257

286,742

306,609

328,357

336,867

ประชากร (1,000 คน)

490

497

503

509

515

522

527

534

เกษตร

7,078

5,835

5,638

5,457

5,192

5,175

5,104

5,135

พืชผล

2,036

2,108

2,224

2,273

2,174

2,199

2,157

2,146

ปศุสัตว

336

404

504

595

593

598

623

812

ประมง

3,898

2,558

2,138

1,862

1,728

1,662

1,554

1,447

ปาไม

28

5

3

2

2

2

11

4

บริการทางการเกษตร

38

30

30

29

22

24

26

26

742

730

738

695

673

690

733

700

เหมืองแรและยอยหิน

15,879

16,592

19,884

24,818

26,771

29,767

33,891

34,001

อุตสาหกรรม

13,746

24,324

52,566

72,132

89,657

100,144

107,634

112,011

กอสราง

2,396

2,158

2,086

1,084

912

835

628

2,035

ไฟฟาและประปา

5,148

7,018

6,626

8,043

9,149

9,752

11,263

11,524

ขนสงและคมนาคม

2,441

2,996

4,138

5,227

4,312

4,678

4,484

4,713

คาสงและคาปลีก

3,266

3,611

3,627

3,539

3,121

2,984

3,329

3,397

การธนาคาร ประกันภัย และธุรกิจอสังหาริมทรัพย

1,582

1,716

2,474

2,446

3,226

1,071

811

1,017

808

881

998

1,069

1,136

1,187

1,227

1,265

บริหารราชการแผนดินและปองกันประเทศ

1,274

1,368

1,444

1,552

1,699

1,722

1,746

1,708

บริการ

1,898

2,170

2,558

2,523

2,499

2,735

2,927

3,080

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัว (บาท)

การแปรรูปสินคาเกษตรอยางงาย

ที่อยูอาศัย

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดของจังหวัดระยองแลว พบวาภาคอุตสาหกรรมมี
การขยายตัวอยางมาก โดยในป 2531 – 2537 ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวเฉลี่ยมากถึง รอยละ
102 ต อป และในป 2537 – 2544 มีก ารขยายตัว เฉลี่ย รอยละ 40 เป นผลให ภาคอุ ตสาหกรรมมี
บทบาทสําคัญในการทําใหจังหวัดระยองกาวขึ้นมาเปนจังหวัดที่มี Per Capita GPP สูงที่สุดในภาค
ตะวันออก และมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 48.6 ตอป ในชวง
ป 2536-2542 ซึ่งนับเปนผลกระทบที่เห็นไดชัดตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจจากการ
มี นิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด โดยเปลี่ ย นแปลงจากภาคเกษตรกรรมมาสู ภ าคอุ ต สาหกรรม
เนื่ อ งจากในนิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด จะเป น อุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ธรรมชาติ เป น
กระบวนการที่ ใ ช เ ทคโนโลยี ชั้ น สู ง ต อ งมี ค วามชํ า นาญเฉพาะ ซึ่ ง เป น อุ ต สาหกรรมที่ ไ ม มี
ความสัมพันธกับการผลิตภาคเกษตรมากนัก จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางเศรษฐกิจ
ของชุมชนคอนขางมาก
นอกจากบทบาทที่มีตอเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดระยองแลว นิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุดยังมีบทบาทอยางมากตอชุมชนโดยรอบทั้งทางตรงและทางออม คือ โรงงานอุตสาหกรรมใน
นิคมจะเปนแหลงรายไดที่สําคัญของแรงงานและนักลงทุน รายไดเหลานี้มีทั้งที่เปนตัวเงินและไม
เปนตัวเงิน สําหรับแรงงานนั้นก็จะมาจากชาวบานในทองถิ่นเอง และอพยพมาจากที่อื่น ซึ่งเปนที่
นาสังเกตวาประชากรสวนมากในพื้นที่จะยายถิ่นมาจากที่อื่นเพื่อมาทํางาน หรือติดตามหัวหนา
ครอบครัวมา โดยไมไดยายสําเนาทะเบียนบาน รวมทั้งคนงานที่ยายเขามาเพื่อทํางานกอสรางใน
ระยะสั้นๆ สวนนักลงทุนก็มาจากทั้งในพื้นที่ นักลงทุนตางถิ่น ตลอดจนนักลงทุนจากตางประเทศ
เชนกัน ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมีโรงงานทั้งสิ้น 64 โรงงาน (การนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย, 2545) มีคนไทยถือหุน 100% จํานวน 38 โรงงาน คนไทยถือหุนมากกวา 50%
จํานวน 33 โรงงาน คนไทยถือหุนนอยกวา 50% จํานวน 11 โรงงาน และคนตางชาติถือหุน 100%
จํานวน 1 โรงงานซึ่งเปนผูถือหุนจากประเทศเยอรมัน ผูถือหุนสวนใหญจะเปนชาวสหรัฐอเมริกา
รองลงมาคือ ญี่ปุน อังกฤษ สิงคโปร ตามลําดับ และหากพิจารณาในแงสัดสวนเงินลงทุนแลว
พบวา สัดสวนรอยละ 39.68 ของเงินลงทุนทั้งหมดเปนเงินลงทุนที่มาจากตางประเทศ ซึ่งสวนมาก
จะอยูในอุตสาหกรรมน้ํามันและพลังงาน
นอกจากรายได จ ากค า แรงได รั บ จากนิ ค มอุ ต สาหกรรมแล ว ชาวบ า นก็ ยั ง ได รั บ
ผลประโยชนทางออมจากกิจการบานเชา และคาขายสินคาอุปโภคบริโภคตางๆ ใหกับโรงงาน
อุตสาหกรรม และแรงงานที่อพยพจากตางถิ่น ซึ่งทําใหชาวบานมีรายไดเพิ่มขึ้น
อย า งไรก็ ต าม รายได แ ละผลประโยชน ที่ ชุ ม ชนได รั บ ก็ มี ต น ทุ น ที่ ต อ งเสี ย ไปเช น กั น
กล า วคื อ ต อ งเผชิ ญ ป ญ หาที่ เ กิด จากนิ ค มอุ ต สาหกรรม ในขณะที่ ส ว นอื่ น ของประเทศได รั บ
ประโยชนจากผลผลิตของนิคมอุตสาหกรรมโดยไมไดรวมเผชิญปญหาที่เกิดขึ้นแตอยางใด ปญหา
ที่เดนชัดที่สุด คือ ปญหามลภาวะที่มีผลตอสุขภาพ คาใชจายในการรักษาพยาบาล และผลิตภาพ
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ในการปฏิบัติงานของประชาชนที่จะสงผลตอเนื่องไปถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของทองที่ใน
ระยะยาวนั่นเอง ในทองที่เทศบาลตําบลมาบตาพุด เปนพื้นที่ที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่คอนขาง
มีปญหามลภาวะ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาอากาศเปนพิษ มลภาวะทางเสียง และฝุนละออง (แผน
แมบทเพื่อการพัฒนาเทศบาลตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง , 2538)
เรื่องผลกระทบของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดตอสภาพแวดลอมเปนประเด็นที่ชาวบาน
โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนมาบตาพุดไดรับความเดือดรอนเปนเวลานานแลว แตเริ่มเปนประเด็นที่
นักวางแผนและนักพัฒนาเพิ่งจะใหความสนใจเมื่อไมนานมานี้ ในปจจุบันสภาวะแวดลอมได
เลวรายมากขึ้นจนกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชนเดนชัดขึ้นเรื่อยๆ ดังปรากฏขาวใน
หนาหนังสือพิมพ เชนการตรวจพบสารปรอทบริเวณชายฝงมาบตาพุดบางจุดเกินมาตรฐาน (วัฏ
จักร,13 สิงหาคม 2540 : 4) การเกิดการประทวงของชาวบานตอผูวาราชการจังหวัดระยอง ใน
กรณีไมรับผิดชอบในการแกไขปญหาความเดือดรอนของชาวตําบลมาบตาพุดที่ไดรับมลพิษจาก
โรงงานและการถมทะเลขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม (ผูจัดการรายวัน, 9 สิงหาคม 2540 : 6) การ
ปลอยสารพิษของโรงงานอุตสาหกรรมจนทําใหประชาชนจํานวนมากตองปวยเขารักษาตัวใน
โรงพยาบาลและการที่บริเวณโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารอยูในทิศทางของลมทําใหไดรับกาซ
อันตรายหลายประเภทจนเด็กนักเรียนจํานวนมากตองเจ็บปวย (กรุงเทพธุรกิจ,26 สิงหาคม 2540 :
13) เป น ต น ซึ่ ง ต น ทุ น เหล า นี้ ไ ม ไ ด ถู ก สะท อ นออกมาในผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมจั ง หวั ด อั น เป น
เครื่องมือที่สําคัญในการวัดระดับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหภาค
นอกจากป ญ หามลภาวะแล ว ชุ ม ชนยั ง ต อ งประสบป ญ หาจากการขยายตั ว ของเมื อ ง
กลาวคือ ตองประสบกับปญหาอาชญากรรม การจราจรแออัด มีแหลงเสื่อมโทรมและปญหาขยะ
มากขึ้ น ตลอดจนแนวโนม ที่ จ ะเกิด ป ญ หาการกระจายรายได ที่ ไ มเ ท า เที ย มกัน อั น เกิ ด จากการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรม (อรกช เก็จพิรุฬห, 2541)
จากตารางที่ 1.3 พบว ามีก ารอพยพของคนตางถิ่น เข า มาอาศัย และทํา งานในพื้น ที่เ ป น
จํานวนมาก โดยไมไดยายสําเนาทะเบียนบาน กลาวคือมีจํานวนประชากรแฝงรอยละ 49.80 ของ
จํานวนประชากรที่มีอยูจริง และเมื่อพิจารณาถึงรายไดแลว เปนที่นาสังเกตวา (ตารางที่ 1.4)
ประชากรยายถิ่นมีรายไดสูงสุด 4,124 บาทตอหัวตอเดือน ตามดวยคนงานกอสราง 3,712 บาทตอ
หัวตอเดือน ซึ่งสูงกวารายไดตอหัวของประชากรที่มีชื่ออยูตามสําเนาทะเบียนบานในทุกตําบล จึง
อาจกลาวไดวาผลประโยชนที่เกิดขึ้นนั้นไมไดตกอยูกับคนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการไหลกลับ
ของผลตอบแทนปจจัยการผลิตไปยังเจาของทุน ซึ่งเปนทุนจากตางถิ่นและตางประเทศอีกสวนหนึ่งดวย
กลาวโดยสรุป การมีนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ นอกจากจะไดรับผลประโยชนแลว ชุมชน
ยอมตองรับภาระตนทุนที่เกิดขึ้นดวย ซึ่งไดแก ปญหามลภาวะ ทั้งมลภาวะทางอากาศ ทางน้ํา และ
ทางเสียง นํามาซึ่งคาใชจายในรูปแบบตาง ๆ นอกจากตนทุนที่เกิดจากปญหามลภาวะแลว ชุมชนยัง
ตองเผชิญกับปญหาอาชญากรรม การจราจรแออัด แหลงเสื่อมโทรม และปญหาขยะ ที่เกิดจากการมี
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ประชากรเขามาอาศัยอยูในพื้นที่อยางหนาแนน ปญหาดังกลาวลวนกอใหเกิดตนทุนแทบทั้งสิ้น
ชุมชนที่อยูรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมจะตองเปนผูแบกรับตนทุนเหลานี้ โดยสวนอื่น ๆ ของประเทศ
ที่ไดรับผลประโยชนจากนิคมอุตสาหกรรมไมไดรวมรับตนทุนที่เกิดขึ้นแตอยางใด

ตารางที่ 1.3 จํานวนประชากรและประชากรแฝงในเขตเทศบาลตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ณ
เดือนเมษายน 2538
จํานวนประชากรที่มีอยูจริง
จํานวนประชากรแฝง
ตําบล
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
รวม
26,491 24,594 51,085
13,622
11,816 25,438
ทับมา
361
191
552
217
151
368
มาบตาพุด
10,436 10,321 20,757
6,461
6,074 12,535
เนินพระ
1,999
1,773
3,772
1,487
1,435 2,922
หวยโปง
7,897
7,426 15,323
4,916
3,658 8,574
มาบขา
642
754
1,396
541
498 1,039
แคมปคนงาน
5,208
4,128
9,336
ที่มา : แผนแมบทเพื่อการพัฒนาเทศบาลตําบลมาบตาพุด จ.ระยอง (พ.ศ. 2540 – 2544), คณะ
เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กันยายน 2538
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ตารางที่ 1.4 รายไดของประชากรเปนรายตําบล ในเขตเทศบาลตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง
รายได (บาทตอเดือน) *
ตําบล
ขนาดครัวเรือน
รายไดครัวเรือน
รายไดตอหัว
รวม
3.92
12,466
3,527
แคมปคนงาน
2.75
9,200
3,712
ทับมา
3.85
8,820
2,496
มาบตาพุด
5.12
14,537
3,158
เนินพระ
4.20
9,431
2,171
หวยโปง
4.41
14,072
2,941
มาบขา
4.00
12,812
3,367
ประชากรยายถิ่น
3.90
13,733
4,124
*หมายเหตุ : โดยวิธีการประมาณคาเฉลี่ยของรายไดครัวเรือนไมจําเปนตองเทากับรายไดตอหัวคูณ
ดวยขนาดครัวเรือน โดยทั่วไปรายไดตอหัวหมายถึง รายไดของผูมีเงินไดทั้งหมดของครัวเรือนหาร
ดวยจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ไมวาจะมีเงินไดหรือไม และรายไดหมายถึงรายไดที่เปนตัวเงิน
เทานั้น
ที่มา : แผนแมบทเพื่อการพัฒนาเทศบาลตําบลมาบตาพุด จ.ระยอง (พ.ศ. 2540 – 2544), คณะ
เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กันยายน 2538
ในการศึกษาครั้งนี้ จะทําการวิเคราะหถึงการประมาณการเกินจริงของผลิตภัณฑมวลรวม
จัง หวั ด ซึ่ ง จะสะท อ นให เ ห็ น ถึ ง รายได หรื อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ แ ท จ ริ งยิ่ ง ขึ้ น และทํา การศึ ก ษาถึ ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีนิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนผลประโยชนทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปน
ตัวเงินที่ครัวเรือนไดรับจากนิคมอุตสาหกรรมและระดับการพึ่งพิงนิคมอุตสาหกรรมของครัวเรือน
โดยรอบ เพื่อจะชี้ใหเห็นถึงความจําเปนที่ครัวเรือนตองยอมรับปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการมี
นิคมอุตสาหกรรมอยูในพื้นที่
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1.2 วัตถุประสงคในการศึกษา
1. ศึกษาผลกระทบทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของการมีนิคมอุตสาหกรรม
ในพื้นที่เทศบาลตําบลมาบตาพุด
2. วิเคราะหการประมาณเกินจริงของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดของจังหวัดระยอง
3. ศึกษาความจําเปนในการบริโภค ผลประโยชนและระดับการพึ่งพิงนิคมอุตสาหกรรม
ของครัวเรือนโดยรอบซึ่งมีอิทธิพลตอการยินยอมแบกรับตนทุนของการมีนิคมอุตสาหกรรม

1.3 ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตําบล คือ ตําบลมาบตา
พุด ตําบลหวยโปง ตําบลมาบขา (เฉพาะในเขตเทศบาลตําบลมาบตาพุด) ตําบลทับมา และตําบล
เนินพระ ซึ่งมีประชากรทั้งสิ้น 32,522 คน และมีจํานวนครัวเรือน 20,688 ครัวเรือน (กรมการ
ปกครอง, 2543) โดยจะทําการพิจารณาถึงรายได และรายจายของครัวเรือนทั้งที่เปนตัวเงินและไม
เปนตัวเงิน ในชวง 1 ปที่ผานมา

1.4 ประโยชนที่จะไดรับ
ทําใหเกิดความเขาใจถึงผลประโยชนทแี่ ทจริงและปญหาตาง ๆ ที่ชมุ ชนจะไดรับเมื่อมีการ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ รวมทั้งใชเปนแนวทางในการวางแผนและดําเนินการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมในพื้นที่เฉพาะอื่น ๆ หรือเปนแนวทางในการพัฒนาพืน้ ที่ที่มีอุตสาหกรรมเปนตัวนํา
เพื่อการกระจายความเจริญสูภูมิภาค และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยใหชุมชนโดยรอบ
ไดรับผลประโยชนที่เปนธรรมและไดรับผลกระทบนอยที่สุด แทนทีจ่ ะตองแบกรับตนทุนทั้งหมด
ที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
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1.5 นิยามศัพท
1.5.1 นิคมอุตสาหกรรม
หมายถึง พื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาแลวจัดสรรใหแกโรงงานเขาไปประกอบอุตสาหกรรม
และกิจการเกีย่ วเนื่องตาง ๆ เพื่อใหเปนชุมชนอุตสาหกรรมตามที่ไดวางแผนไว เพื่อความสะดวกใน
การจัดระเบียบ มีการจัดหาสาธารณูปโภค ตลอดจนบริการตางๆ เชน ไฟฟา ประปา การกําจัดของ
เสีย ที่ทําการไปรษณีย ที่พักคนงาน ธนาคาร ฯลฯ โดยมีกฎหมายมารองรับและสิทธิประโยชนตาง
ๆ เพื่อจูงใจใหมาลงทุน ซึ่งรัฐบาลจะใหเอกชนเชา เชาซือ้ หรือซื้อเปนสิทธิขาดไปเลยก็ได ทั้งนี้เพือ่
สนองนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ การกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมออกไปสู
สวนภูมภิ าค
1.5.2 ชุมชนโดยรอบ
หมายถึง ชุมชนที่อยูบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งคาดวานาจะไดรับ
ผลประโยชน และปญหาจากการมีนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ ครอบคลุม 5 ตําบลที่อยูในความดูแล
ของเทศบาลตําบลมาบตาพุด คือตําบลมาบตาพุด ตําบลหวยโปง บางสวนของตําบลมาบขา ตําบล
ทับมา และตําบลเนินพระ
1.5.3 ครัวเรือน
หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลซึ่งกินอยู และใชสิ่งอุปโภคบริโภคที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิตรวมกัน

บทที่ 2
วรรณกรรมปริทัศน แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการศึกษา
2.1 วรรณกรรมปริทัศน
เทาที่ผานมา การพัฒนาอุตสาหกรรมมักถูกใชเปนกลไกหลักในการสรางความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ และนิคมอุตสาหกรรมก็เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาอุตสาหกรรม ดังนั้นจะเห็นได
วาในปจ จุ บัน ได เกิ ด นิคมอุ ตสาหกรรมขึ้นมากมายทั่ว ประเทศ ซึ่ งย อมกอ ใหเ กิ ดผลกระทบต อ
ครัวเรือนในพื้นที่นั้น ๆ ทั้งทางดานบวกและดานลบ กลาวคือ กอใหเกิดความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จ ในทอ งถิ่น ครัว เรือ นมีร ายได ม ากขึ้ น มี ก ารสรา งงาน การขยายตัว ของเมือง เป น ต น
อยางไรก็ตามการมีนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ยอมกอใหเกิดผลกระทบทางดานลบเชนกัน เชน
ปญหาความไมเทาเทียมกันของรายได ปญหาสิ่งแวดลอมตาง ๆ
ในสวนนี้จะกลาวถึงงานศึกษาที่ผานมา โดยจะแบงออกเปน 6 สวน กลาวคือ สวนแรกจะ
กลาวถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม โดยจะเปนการรวบรวมเพื่อชี้ใหเห็นถึง
ความเปนไปและบทบาทตาง ๆ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม สวนที่สองจะ
กล า วถึ ง งานศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมในบริ เ วณมาบตาพุ ด และบริ เ วณใกล เ คี ย ง
เนื่องจากจะเปนพื้น ที่ที่ใช ในการศึกษาในครั้งนี้ สวนที่สามและสวนที่สี่จะกล าวถึ งผลกระทบ
ทางดานลบที่เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรม คือปญหาความไมเทาเทียมกันของรายไดและปญหา
สิ่งแวดลอม เพื่อชี้ใหเห็นวาเทาที่ผานมาการพัฒนาอุตสาหกรรมไดกอใหเกิดความไมเทาเทียมกัน
ของรายไดมากนอยเพียงใด และปญหาสิ่งแวดลอมจะแสดงถึงงานศึกษาดานการประเมินตนทุน
สิ่งแวดลอม มูลคาทางเศรษฐกิจตาง ๆ สวนที่หาจะเปนงานศึกษาเกี่ยวกับการปรับมูลคาผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัดดวยตน ทุนสิ่งแวดล อม เนื่องจากที่ผานมาตนทุนสิ่งแวดลอมไมไ ดถูกสะทอน
ออกมาในผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด และสวนสุดทายจะเปนงานศึกษาเกี่ยวกับการวัดระดับการ
พึ่งพิงซึ่งจะใชเปนแนวทางในการวิเคราะหระดับการพึ่งพิงนิคมอุตสาหกรรมของครัวเรือนโดยรอบ
เพื่ อ ชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง ความจํ า เป น ที่ ค รั ว เรื อ นต อ งแบกรั บ ต น ทุ น ต า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการมี นิ ค ม
อุตสาหกรรม
2.1.1 การพัฒนาอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
งานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น สวนมากผลการศึกษาจะออกมาในแนว
เดียวกันคือ ทําใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาภาค ดังเชนงานของศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท
และ ดวงกมล ชัยมงคล (2536) ศึกษาผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรม พบวากอใหเกิดการ
ขยายตัวของเมือง รวมทั้งทําใหคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ที่พัฒนาดีขึ้น เมื่ออุตสาหกรรมเขามามี
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บทบาทในพื้ น ที่ ก อ ให เ กิ ด ความเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ แก ท อ งถิ่น เชน การสร า งงาน การ
ยกระดับรายได การฝกทักษะแรงงาน นอกจากนี้ยังมีงานของอาทร สุพโปฎก (2541) ที่สนับสนุน
วาการพัฒนาอุตสาหกรรมนับเปนวิธีหนึ่งของการพัฒนาภาค ทั้งนี้เพราะการพัฒนาอุตสาหกรรม
สวนใหญจะเขาไปจัดทําในพื้นที่ที่ตองการพัฒนา โดยวิธีการสรางบรรยากาศและสถานการณตางๆ
ที่ดึงดูดใหมีการลงทุนทางอุตสาหกรรม ซึ่งจะทําใหรายไดของประชากรเพิ่มขึ้นจากการมีงานทํา รัฐ
มีรายไดจากภาษีอากรเพิ่มขึ้น และรายไดจากการลงทุนกอสราง การเพิ่มกําลังซื้อของประชากร
อุดม เกิดพิบูลยและคณะ (2536) ไดอธิบายการพัฒนาเศรษฐกิจของบริเวณใกลเคียงกับ
โรงงานอุตสาหกรรม โดยใชแบบจําลองทางทฤษฎี พบวา เมื่อมีโรงงานเขาไปตั้งอยูในทองที่แลว
ในขั้นแรกจะกอใหเกิดผลกระทบ ซึ่งจะทําใหมีการตอบสนองจากประชากรในชุมชนนั้น และการ
ตอบสนองนี้เองจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสราง ประกอบกับการขยายตัวของอุปสงค
และรายได ทั้งสองสวนนี้จะเปนตัวผลักดันใหเศรษฐกิจขยายตัว โดยผลกระทบและการตอบสนอง
ที่เกิดขึ้นจะมีทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะมีความเกี่ยวของและขึ้นอยูซึ่งกันและกัน โดย
สรุปไดดังนี้
1. ผลกระทบ เมื่อมีโรงงานอุตสาหกรรมเขามาอยูจะสงผลกระทบตอชุมชน 2 ดาน คือ
- ดานเศรษฐกิจ ไดแก โอกาสในการประกอบอาชีพใหม การมีรายไดและรายจายที่
เพิ่มขึ้น และการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
- ด า นสั ง คม ได แ ก การอพยพของบุ ค คลตา งอาชี พ และตา งภู มิห ลัง เข า มาอยูใ น
ทองถิ่น การเปลี่ยนอาชีพและที่อยูอาศัยของคนในทองถิ่น คานิยมใหมที่เกิดขึ้นทั้งจากภายนอกและ
ภายในชุมชน
2. การตอบสนอง ผลกระทบทั้งสองดานจะกอใหเกิดการสนองตอบ คือ
- การตอบสนองทางเศรษฐกิจ จะปรากฏออกมาในลักษณะของการติดตอซื้อขาย
ระหวางชาวบานในทองถิ่นกับโรงงานอุตสาหกรรม การอพยพของคนจากภายนอกทองถิ่น
- การตอบสนองทางสังคม จะทําใหเกิดกลุมชนทางสังคมที่มีความแตกตางกันใน
อาชีพ รายได และฐานะทางสังคม โครงสรางของครอบครัวและคานิยมตามวัฒนธรรมประเพณีเริ่ม
เปลี่ยนแปลง เริ่มมีการขัดแยงระหวางกลุมชนตาง ๆ เพื่อรักษาผลประโยชนและรักษาสวัสดิภาพ
ทางสังคม
สําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกนั้นมีงานศึกษาที่ยก
มาสองงานคือ งานของ พีระ รั ตนวิ จิ ตร(2536) และ กิ่ง แกว เลลิ (2539) ซึ่งพบวา การพัฒ นา
อุ ต สาหกรรมทํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งทางเศรษฐกิ จ และพฤติ ก รรมบริ โ ภคของ
ครัวเรือน ตลอดจนทําใหรายไดประชาชาติตอหัวเพิ่มขึ้น เปนการพัฒนาทั้งในดานปริมาณและ
คุณภาพไปพรอม ๆ กัน กลาวคือ ประชาชนมีรายไดตอหัวสูงขึ้น ในขณะที่มีคุณภาพชีวิตทั้งในดาน
สังคมและสิ่งแวดลอมดีขึ้นดวย อยางไรก็ตามขอสรุปจากงานศึกษาทั้งสองงานมีความแตกตางกับ
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การศึกษาครั้งนี้ซึ่งจะชี้ใหเห็นวาการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกนั้น
ไมไดสงกระทบทางดานบวกเพียงอยางเดียว แตยังกอใหเกิดปญหาและตนทุนตาง ๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งปญหาสังคมอันเนื่องมาจากการอพยพของแรงงานและปญหาสิ่งแวดลอมจากการพัฒนา
อุตสาหกรรม
นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาที่เกี่ยวกับบทบาทของนิคมอุตสาหกรรม คือ สุวี เศรษฐกนก
(2516) และ ชุลี ใยบัวเทศ (2525) พบวา นิคมอุตสาหกรรมมีบทบาทในการขยายตัวของชุมชน เชน
กรณีของนิคมอุตสาหกรรมบางชัน พบวากอนที่จะตั้งนิคมอุตสาหกรรมบางชันนั้นพื้นที่สวนใหญ
เปนพื้นที่นา มีลักษณะเปนชนบท ตั้งถิ่นฐานตามริมคลอง หลังจากการตั้งนิคมอุตสาหกรรมแลว
พบวา มีก ารเปลี่ ย นแปลงการใช ที่ ดิ น มาเป น แบบเมือ ง และมี ก ารขยายตัว ของการใช ที่ ดิ น ด ว ย
เนื่องจากคนงานที่ทํางานในนิคมอุตสาหกรรมตองการที่พักอาศัย รานคาและบริการตางๆ ชุมชนมี
งานทํ า มากขึ้ น เจริ ญ ขึ้ น รวมทั้ ง ที่ ดิ น ก็ มี ร าคาสู ง ขึ้ น สุ ภ าวรั ต น ฟู ฟุ ง (2536) ทํ า การศึ ก ษาถึ ง
ผลกระทบของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอจังหวัดลําพูน ซึ่งมีพื้นที่ศึกษารวม 23 หมูบาน ใช
วิธีการสํารวจภาคสนามโดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุมคือ ผูประกอบการ คนงานในนิคม
อุตสาหกรรม และผูอยูอาศัยรอบนิคมอุตสาหกรรม พบวา การตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจะมี
ผลกระทบโดยตรงในทางกายภาพ กลาวคือ เกิดการเปลี่ยนแปลงในการใชที่ดินทั้งในบริเวณพื้นที่
โดยรอบและชุมชนเมือง ทางเศรษฐกิจ กอใหเกิดการจางงาน การอพยพของแรงงาน และการเพิ่ม
รายได
2.1.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมในเทศบาลตําบลมาบตาพุดและพื้นที่ใกลเคียง
จากงานศึ ก ษาที่ ผ า นมาข า งต น ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมหรื อ การมี นิ ค ม
อุตสาหกรรมในพื้นที่นั้นจะสงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมอยางมาก ซึ่งในสวนนี้จะ
เปนงานที่เกี่ยวกับพื้นที่รอบ ๆ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตลอดจนบริเวณชายฝงทะเล
ตะวันออกที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
ขวั ญ ศิ ริ เจริ ญ ทรั พ ย (2544) ศึ ก ษาผลกระทบของโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ช ายฝ ง ทะเล
ตะวันออกตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตภายในชุมชนหนองแฟบ เทศบาลตําบลมาบตาพุด ผล
การศึกษาพบวาทําใหชุมชนเปลี่ยนจากชุมชนเกษตรกรรมเขาสูการผลิตแบบอุตสาหกรรม มีระบบ
เศรษฐกิจภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องกับโรงงานอุตสาหกรรม มีการปรับตัวดานอาชีพ เกิดกิจการบาน
เชา การคาขาย มีการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางชุมชน วิถีชีวิต ระบบความสัมพันธในชุมชน มีความ
เหลื่อมล้ําทางฐานะทางเศรษฐกิจเนื่องจากการขายที่ดิน มีการยายถิ่นเขาออกจากชุมชน สวนใหญ
แรงงานที่อพยพเขามาจะมีอายุระหวาง 20-40 ป ยายเขามาดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจแตไมไดตั้งใจมา
อยูถาวร
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จากการยายถิ่นฐานเขามาของแรงงานจํานวนมากนั้นสงผลใหมีความตองการที่อยูอาศัย สิ่ง
อุปโภคบริโภคและบริการมากขึ้น มีเงินหมุนเวียนในระบบมาก แตแรงงานที่เขามาในพื้นที่มักเปน
แรงงานที่ไ รฝมือ โดยเฉพาะในแคมปคนงาน ทําใหสงผลกระทบตอความสงบในชุ มชน และ
ส ว นมากก็ ไ ม ไ ด มี ก ารย า ยทะเบี ย นบ า นเข า มาในพื้ น ที่ ทํ า ให ก ารวางแผนในการให บ ริ ก าร
สาธารณูปโภคของทางการไมทั่วถึง
อยางไรก็ตามคุณภาพชีวิตของชุมชนหนองแฟบก็ถือวาอยูในเกณฑดี เนื่องจากมีความ
พรอมดานโครงสรางพื้นฐานสาธารณะ มีสภาพเศรษฐกิจดี คนในชุมชนสามารถเขาถึงบริการ
สาธารณสุ ข เยาวชนมี โ อกาสทางการศึ ก ษา คนในชุม ชนสามารถรั บ รูข า วสารได ไม มีป ญ หา
จริ ย ธรรมจนก อ ให เ กิ ด ความเดื อ ดร อ น และมี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น ตลอดจน
ครอบครัวมีศักยภาพในการเลี้ยงดูสมาชิกไดอยางดี
ศศิพัฒน ยอดเพชร และคณะ (2537) ศึกษาผลกระทบของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ชายฝงทะเลตะวันออกตอชุมชนมาบชลูด ต.หวยโปง จ.ระยอง พบวาชาวบานสวนใหญมีทัศนคติใน
แงลบตอการเวนคืนที่ดิน สวนที่เห็นวาเปนการสรางความเจริญกับประเทศนั้นมีเพียงรอยละ 3.74
เทานั้น ในดานของวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปมีความคลายคลึงกับชุมชนหนองแฟบ คือ ผูที่ไดรับ
ผลกระทบตองการจะอพยพไปหาที่อยูใหม แตไมสามารถทําไดเนื่องจากเงินทดแทนที่ไดรับต่ํากวา
ความเปนจริง รวมทั้งชาวบานสวนหนึ่งที่ทํางานรับจางในภาคเกษตรกรรมมากอนก็ไมมีงานทํา
และไมสามารถเขาไปรับจางในภาคอุตสาหกรรมไดเนื่องจากไมมีความชํานาญ
จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหชุมชนมาบชลูดตองมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต จากงาน
ศึกษาของสมชัย สายสุขสวัสดิ์ (2537) ชี้ใหเห็นวาชุมชนมาบชลูดตองหันมาประกอบอาชีพนอก
ภาคเกษตรกรรม กลาวคือ คนวัยหนุมสาวที่มีการศึกษาดี และตองการประกอบอาชีพที่มีรายไดดีก็
มักจะไปเปนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม หัวหนาครอบครัวสวนมากทํางานในนิคมอุตสาหกรรม
สวนชาวมาบชะลูดโดยทั่วไปไมจํากัดระดับการศึกษาที่ตองการรายไดดี ก็จะหันมาประกอบการใน
ภาคบริการ จึงทําใหชาวมาบชะลูดมีความนิยมในการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร
สํ า หรั บ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมบริ เ วณมาบตาพุ ด นั้ น งานศึ ก ษาของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2538) พบวาการพัฒนาอุตสาหกรรมบริเวณมาบตาพุดกอใหเกิด
การขยายตัวทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมและบริการเปนไปอยางรวดเร็วในอัตราที่สูง ประชาชน
มีรายไดเฉลี่ยสูงขึ้น รวมไปถึงคาครองชีพก็สูงขึ้นดวย โดยในระยะแรกของโครงการพัฒนา มีการ
กอสรางโรงงานอุตสาหกรรมและโครงสรางพื้นฐาน ทําใหประชาชนอพยพมาจากภูมิภาคตางๆ
เพื่อมาประกอบอาชีพรับจาง คาขาย และบริการ ทําใหชุมชนขยายตัว มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคม
เกษตรกรรมไปสูอุตสาหกรรมและบริการ ทางดานสภาพสังคมนั้นเนื่องจากคาครองชีพในพื้นที่
คอนขางสูง ทําใหพื้นที่บางสวนเกิดชุมชนแออัด โดยผูมีรายไดนอยจะมาอยูรวมกันดวยการเชาอยู
ในราคาถูก
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จากผลกระทบทางเศรษฐกิจดานอุตสาหกรรมและบริการ ทําใหเกิดสภาพความเจริญทาง
เศรษฐกิจที่ไมสมดุล สภาพสังคมเปลี่ยนแบบแผนชีวิตอยางรวดเร็วและหลากหลายในคานิยม
พฤติกรรมและความเชื่อ ผูปกครองสวนมากตองการใหลูกหลานไดรับการศึกษาสูงเพื่อการเขาไป
ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม และเปนที่นาสังเกตวาเกษตรกรรมกลายเปนอาชีพที่มีความตองการ
นอยที่สุด
สวนแรงงานที่ทํางานในนิคมอุตสาหกรรม สุชาติ วงศรินทราเมธี (2538) ไดทําการสํารวจ
ภาวะที่อยูอาศัยของแรงงานรอบนิคมอุตสาหกรรม พบวากวาครึ่งมีภูมิลําเนาในภาคตะวันออก มี
อายุระหวาง 26 ถึง 30 ป มีรายไดประมาณ 8,000 -14,000 บาทตอเดือน สวนมากไมไดคาดหวังวา
จะมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง เพราะระดับราคาคาเชาที่อยูอาศัยคอนขางถูกอยูระหวาง 2,000 –
3,000 บาทตอเดือน ประกอบกับราคาของที่อยูอาศัยสูง อีกทั้งระยะเวลาในการอยูอาศัยประมาณ 3 –
5 ปเทานั้นซึ่งอนาคตอาจจะมีการโยกยายกลับถิ่นฐานเดิม กลุมแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมจึง
มักจะเชาอยูมากกวาจะซื้อ
นอกจากผลกระทบทางด านเศรษฐกิจและสังคมแลว การพัฒนาอุตสาหกรรมยังสงผล
กระทบทางด า นสิ่ ง แวดล อ มในพื้ น ที่ ด ว ย โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง บริ เ วณมาบตาพุ ด ซึ่ ง เป น เขต
อุ ต สาหกรรมหนั ก จะส ง ผลกระทบด า นสิ่ ง แวดล อ มค อ นข า งมาก ยกตั ว อย า งเช น ผลกระทบ
สิ่ง แวดล อมจากการพัฒนานิ คมอุ ตสาหกรรม ในจั ง หวั ด ฉะเชิงเทรา ชลบุ รี พบวาปริม าณกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซด และกาซไนโตรเจนไดออกไซดที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและใกลเคียง ไดกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพของอากาศ
คอนขางมาก โดยพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบมีอาณาบริเวณกวางในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศ
ตะวันตก และทิศตะวันตกเฉียงใตของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นอกจากนี้ยังมีปญหาดานการ
ระบายมลพิษจากโรงงาน เชน ฝุนละออง และเสียงดังอีกดวย
การนิคมอุตสากรรมแหงประเทศไทย (2543) ไดทําการสํารวจความคิดเห็นของผูอยูอาศัย
รอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พบวาปญหาที่รุนแรงที่สุดที่เกิดจากนิคมอุตสาหกรรม คือปญหา
มลพิษทางดานอากาศ รองลงมาคือ มลพิษทางน้ํา แตปญหามลพิษเกี่ยวกับดินยังไมมีขอมูลแนชัด
นัก เปนที่นาสังเกตวา มลพิษทางอากาศนั้น เปนปญหาหลักที่สงผลกระทบตอผูอยูอาศัยรอบๆ นิคม
ในวงกวาง ในบางชวงชาวบานก็จะถูกรบกวนจากเสียง และแสง โดยเฉพาะในชวงที่โรงงานเปด
เดินเครื่องพรอมกันหลายโรงงาน และในป 2543 มีเหตุการณรุนแรงเกิดขึ้น คือ กรณีการรั่วไหลของ
กาซคารบอนิลคลอไรดของบริษัทไทยโพลีคารบอเนต เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2543 ซึ่งมีผลใหมีผูปวย
กวา 800 ราย และเสียชีวิต 1 ราย โดยผูปวยมีอาการไอ อาเจียน แนนหนาอก หายใจไมสะดวก มึนงง
ออนเพลีย เปนตน
จากงานศึกษาที่ผานมายังชี้ใหเห็นวาผลกระทบจากปญหาสิ่งแวดลอมนั้นไดสงผลกระทบ
ทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม กลาวคือ ทางดานเศรษฐกิจ ปญหาสิ่งแวดลอมไดสงผลกระทบตอ
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การประกอบอาชีพ รายได ทรัพยสิน และคาใชจาย รายไดจากการจับสัตวน้ําลดลง ไมสามารถใช
ประโยชน จ ากน้ํ า ฝนได มี ค า ใช จ า ยในการรั ก ษาพยาบาลสู ง ขึ้ น รวมทั้ ง ค า ใช จ า ยในบ า น เช น
เครื่องปรับอากาศ คาไฟฟา ทางดานสังคม ปญหาสิ่งแวดลอมสงผลอยางมากตอสุขภาพอนามัย
โดยชาวบานเปนโรคทางเดินหายใจกันมาก รวมทั้งสงผลกระทบตอสุขภาพจิตดวย เนื่องจากมี
ความรูสึกไมปลอดภัย บางสวนตองการยายไปอยูที่อื่นแตขาดความพรอมทางการเงิน
ผลกระทบทางด า นลบของนิ ค มอุ ต สาหกรรมนั้ น ผลการศึ ก ษาส ว นใหญ จ ะเกี่ ย วกั บ
ผลกระทบทางสิ่ ง แวดล อ ม มลภาวะและป ญ หาสั ง คมต า งๆ สุ ช าติ วงศ ริ น ทราเมธี (2538)
ทําการศึกษาถึงภาวะที่อยูอาศัยของชุมชนรอบ ๆ พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พบวา ชุมชนที่
อยูระหวางพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมีการเปลี่ยนแปลงอยางกะทันหัน มีปญหามลพิษทั้ง
ทางน้ํา ดิน อากาศ ขยะ สภาพแวดลอมจากโรงงานอุตสาหกรรม ปญหาสังคม สุขภาพแรงงาน
ความปลอดภัย รูปธรรมของสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากจะมีผลกระทบตอวิถีชีวิต
แลว ยังมีผลกระทบตอผลผลิตทางการเกษตร ชาวบานที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤติสิ่งแวดลอม
จํานวนไมนอยก็เริ่มอพยพโยกยายไป บางสวนก็อพยพออกไปแลวบางเนื่องจากร่ํารวยจากการขาย
ที่ดิน
นอกจากปญหาทางดานสิ่งแวดลอมแลว ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับโรงงานอุตสาหกรรม
สมคิด นวแกว (2535) ศึกษาการปองกันภัยในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พบวา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
เฉลี่ ย ป ล ะ 1 ครั้ ง รวมทั้ ง การเกิ ด ไฟไหม ใ นโรงงานอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง นั บ ว า อั น ตรายสํ า หรั บ ผู
ประกอบอาชีพในนิคมอุตสาหกรรม สําหรับการปองกันภัยในโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ในเขต
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ไมไดมีแผนปองกันภัยฝายพลเรือนอยางเปนรูปธรรม แตละโรงงาน
จะมีแผนภายในของตนเอง แตถามีอุบัติเหตุที่ลุกลามใหญก็จะมีแผนฉุกเฉินรวมระหวางโรงงาน
เทานั้น
2.1.3 การขยายตัวของอุตสาหกรรมกับความไมเทาเทียมกันของรายได
ความไม เ ท า เที ย มกั น ของรายได ใ นช ว งป 2531, 2535 และ 2539 มี ค วามผั น ผวน
คอนขางมากและมีแนวโนมรุนแรงขึ้น โดยในป 2535 ความไมเทาเทียมกันของรายไดเพิ่มขึ้นสูงสุด
อรกช เก็จพิรุฬห (2541) แสดงใหเห็นวา การขยายตัวของอุตสาหกรรมนาจะอธิบายความไมเทา
เทียมกันของรายไดไดดี เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมจะทําใหการสะสมทุนเพิ่มสูงขึ้น
สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางรายได และเมื่อพิจารณาถึงสาเหตุแลวพบวา ความไม
เทีย มกั น ของรายไดจ ากกํ า ไรนอกภาคเกษตร สามารถอธิบ ายความไมเ ทา เที ย มกัน ของรายได
โดยรวมไดมากที่สุด ในขณะที่ในป 2539 กําไรจากคาจางและเงินเดือน เปนสาเหตุสําคัญที่ทําให
ความไมเทาเทียมกันของรายไดโดยรวมเพิ่มขึ้น
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การขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรมเป น เครื่ อ งมื อ ที่ สํ า คั ญ ในการกระจายความเจริ ญ ไปสู
ประชากรในภูมิภาค แตอยางไรก็ตามงานศึกษาของ Kirkpatrick (1990) พบวาการพัฒนาโดย
สงเสริมใหมีการขยายตัวของอุตสาหกรรม เชน การใชนโยบายสงเสริมการลงทุน การปกปอง
คุ ม ครองอุ ต สาหกรรม จะทํ า ให ค วามแตกต า งระหว า งภาคการผลิ ต มี สู ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก
ผลประโยชนที่ภาคอุตสาหกรรมไดรับสูงกวาภาคเกษตร ตลอดจนมาตรการกําหนดราคาพืชผล
เกษตรใหอยูในระดับต่ํา เพื่อไมใหอัตราคาจางสูงซึ่งไมเอื้อประโยชนตอการลงทุน จึงจัดวาเปน
มาตรการที่ทําใหประชากรในภาคเกษตรไมไดรับความเปนธรรม งานศึกษานี้ไดยกตัวอยางการ
แทรกแซงของรัฐบาลในการสงเสริมการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในประเทศสิงคโปร พบวา
ชวงแรกที่รัฐบาลไมไดเขาแทรกแซงในตลาดแรงงาน ทําใหความไมเทาเทียมกันของรายไดลดลง
แตเมื่อรัฐบาลเขาแทรกแซงตลาดในชวงหลังกลับทําใหความไมเทาเทียมกันของรายไดสูงขึ้น แสดง
ใหเห็นวาการแทรกแซงของรัฐบาลไมสามารถแกไขปญหาความไมเทาเทียมกันของรายไดไดเสมอ
ไป และในกรณีของประเทศไทย นิรนั ดร ชินรักษบํารุง (2532) ไดทําการศึกษาโดยใชแบบจําลอง
การผลิตที่ไดจากโครงสรางตารางปจจัย - ผลผลิต และใชดัชนี Gini ที่แปลงอยูในรูป Three –
Parameter Lognormal Distribution พบวาการใชนโยบายสงเสริมการลงทุนเพื่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จ จะส ง ผลให เ กิ ด ความไม เ ท า เที ย มกั น ของรายได ม ากขึ้ น หากประเทศไทยพั ฒ นาไป
จนกระทั่งกิจการตางๆ ที่สามารถเกิดขึ้นเองโดยไมตองมีการสงเสริมการลงทุนแลว ความไมเทา
เทียมกันของรายไดก็จะลดลง
นอกจากนี้ Pornpen (1985) ยังไดทําการศึกษาถึงปจจัยที่มีตอความไมเทาเทียมกันของ
รายได โดยเปรียบเทียบผลกระทบของการขยายตัวเพื่อการสงออก อุตสาหกรรมทดแทนการนําเขา
และอุตสาหกรรมที่ไมไดมีการคากับตางประเทศ โดยใชแบบจําลองปจจัย – ผลผลิต และขอมูลจาก
Social Accounting Matrix for Thailand (SAM) ป 1975 พบวาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกสงผล
กระทบตอการจางงานมาก เพื่อเปนอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานมาก (Labor Intensive) กอใหเกิดการ
จางงานในภาคเกษตร และกลุมผูประกอบอาชีพอิสระซึ่งเปนกลุมที่มีรายไดต่ําสุด ไดรับรายไดเปน
สัดสวนมากที่สุด จึงสามารถแกปญหาความไมเทาเทียมกันของรายไดได ในขณะที่อุตสาหกรรม
เพื่ อ ทดแทนการนํ า เข า ซึ่ ง เปน อุ ต สาหกรรมที่ ใ ช ทุ น มาก ก อ ให เ กิด การจา งงานในภาคเกษตร
ใกลเคียงกับภาคอุตสาหกรรม แตกลุมผูประกอบอาชีพอิสระไดรับรายไดในสัดสวนต่ําที่สุด จึงทํา
ใหการขยายตัวของอุตสาหกรรมไมสามารถแกปญหาความไมเทาเทียมกันในการกระจายรายไดได
การศึกษาที่ผานมาคอนขางสอดคลองกับแนวคิดที่วาการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
จะทําใหความไมเทาเทียมกันของรายไดมีมากขึ้น ซึ่งอาจจะคาดการณไดวาการมีนิคมอุตสาหกรรม
ในพื้นที่นาจะมีผลกระทบตอความไมเทาเทียมกันของรายไดของชาวบานในชุมชนโดยรอบ
อยางไรก็ตามก็มีงานที่ใหผลการศึกษาขัดกับงานศึกษาที่ผานมา คืองานของ บุญเลิศ
ประกอบนพเกา (2544) ซึ่งไดทําการเปรียบเทียบการกระจายรายไดระหวางครัวเรือนที่มีพื้นที่ใน
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จังหวัดตามแผน และจังหวัดนอกแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก ซึ่งไดใชจงั หวัดระยองเปน
ตัวอยางของจังหวัดตามแผน และจังหวัดจันทบุรีเปนตัวอยางของจังหวัดนอกแผน พบวาระบบ
เศรษฐกิจของจังหวัดระยองและจันทบุรีมีความแตกตางกันระหวางภาคการผลิตหลักที่ทําใหเกิดการ
พัฒนา โดยภาคอุตสาหกรรมเปนภาคเศรษฐกิจหลักที่ทําใหเกิดการพัฒนาในจังหวัดระยอง ขณะที่
ภาคเกษตรกรรมเปนภาคเศรษฐกิจหลักที่ทําใหเกิดการพัฒนาในจังหวัดจันทบุรี แตพบวาสาเหตุ
ของความไมเทาเทียมกันของรายไดของทั้งสองจังหวัดมีความคลายคลึงกัน คือ สาเหตุจากอาชีพ
ของหัวหนาครัวเรือน เนื่องจากผูประกอบอาชีพทางการเกษตรและคนงานจะมีรายไดเฉลี่ยอยูใน
กลุมมีรายไดต่ําในจังหวัดระยองและจันทบุรี
เปนที่นาสังเกตวา ครัวเรือนในจังหวัดจันทบุรีมีความไมเทาเทียมกันของรายไดสูงกวา
ครัวเรือนในจังหวัดระยอง โดยทั้งสองจังหวัดมีความไมเทาเทียมกันของรายไดเพิ่มขึ้นในทุกปที่
ทําการศึกษา คือป 2537 2539 และ2541 โดยสาเหตุสําคัญที่ทําใหจันทบุรีมีความไมเทาเทียมกันของ
รายไดสูงกวา คือ ประชากรในจังหวัดสวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในขณะที่จังหวัดระยอง
จะประกอบอาชี พ ในภาคอุ ต สาหกรรมมากกว า เนื่ อ งมาจากการส ง เสริ ม การลงทุ น ในนิ ค ม
อุตสาหกรรมตาง ๆ
2.1.4 ตนทุนสิง่ แวดลอม
งานศึ ก ษาทางด า นต น ทุ น สิ่ ง แวดล อ มนั้ น มั ก จะมี อ ยู ใ นการศึ ก ษาความเป น ไปได ข อง
โครงการกอสรางตาง ๆ ที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งในระยะหลังมีการใหความสําคัญ
กับผลกระทบทางสิ่งแวดลอมมากขึ้น เชน ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมจากการสรางเขื่อน สรางถนน
ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ
ตัวอยางที่เห็นไดชัด คืองานของธัญญวิทย อุยางกูร (2537) ที่ทําการประเมินตนทุนดาน
สุขภาพของสังคมของโครงการทางดวนขั้นที่ 4 สายใน โดยใชแนวคิดตามหลักทุนมนุษย (Human
Capital Approach) เนื่องจากเปนวิธีการที่รวบรวมขอมูลและคํานวณไดในระยะเวลาอันสั้น และใช
อัตราการเจ็บปวยระบบทางเดินหายใจเปนตัวแทนภาวะสุขภาพ การศึกษาเริ่มจากการประมาณ
จํานวนผูไดรบั ผลกระทบจากมลภาวะ โดยวิธี Least Square Regression โดยมีตัวแปรตามคือ อัตรา
การเปนโรคระบบทางเดินหายใจตอประชากร 1,000 คน และตัวแปรตน คือ ระดับรายไดที่แทจริง
เฉลี่ยตอหัวของประชากร ความหนาแนนของประชากร ระดับกาซคารบอนมอนอกไซด ระดับฝุน
ละออง ระดับสารตะกั่ว ตอจากนั้นไดทําการคํานวณมูลคาตนทุนสุขภาพสามารถวัดโดยใชหลัก
Cost of Illness Approach ซึ่งมีแนวคิดวาการประเมินคาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปสามารถวัดในรูป
ตนทุนคารักษาพยาบาลและรายไดของผูปวยที่สูญเสีย
งานศึกษานี้ไดนําตนทุนแผนกโสต ศอ นาสิก ของโรงพยาบาลอุดรธานีมาปรับใชตนทุน
คารั กษาพยาบาลโรคระบบทางเดินหายใจในเขตกรุงเทพมหานครโดยคู ณต นทุน ดังกลาวดว ย
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สัดสวนรายไดจังหวัด จากนั้นคํานวณตนทุนการรักษาผูปวยตอรายโดยคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักตนทุน
ของผูปวยนอกและผูปวยในของโรงพยาบาลรามาธิบดี และปรับมูลคาของตนทุนใหเปนคาป 2535
ผลการศึกษาพบวาฝุนละอองเปนสารพิษชนิดเดียวที่มีอยูในบรรยากาศเกินกวามาตรฐานที่
สํานักงานสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนดไว และเปนปจจัยที่มีผลตออัตราการเปนโรคระบบทางเดิน
หายใจอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ยังพบวาในชวงป 2540 – 2559 การมีโครงการทางดวนขั้นที่ 4
สายในเมืองจะชวยบรรเทาความรุนแรงของปญหาการจราจรติดขัด และลดระดับฝุนละอองใน
บรรยากาศลงไดประมาณรอยละ 26 เมื่อเทียบกับกรณีไมมีโครงการ และลดจํานวนผูปวยไดรอยละ
30 ทําใหสามารถประหยัดตนทุนสุขภาพได 41,337 ลานบาท
นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาถึงตนทุนทางสังคมและสิ่งแวดลอมเบื้องตน โดยใชโครงการ
กอสรางทางหลวงแนวใหม สามแยก บ.คูหา – ทางหลวงหมายเลข 408 เปนกรณีศึกษาของสมพร
อุนจิตติกุล (2544) ซึ่งไดนําเสนอการประเมินตนทุนปาและทะเลสาบไวเปนแนวทาง เนื่องจาก
แนวทางหลวงดังกลาวไดผานไปในพื้นที่ปาสาธารณประโยชน ซึ่งหากพิจารณาแลวความสําคัญ
ของปาจะมีทั้ง Use Value และ Non Use Value ซึ่งการประเมิน Non Use Value จะทําไดยากตองใช
วิธีสอบถามความเต็มใจที่จะจาย Contingent Valuation Method เทานั้น นอกจากนี้การประเมิน
มูลคาสูญเสียจากการเวนคืนที่ดินจะตองพิจารณาจาก Option Value ซึ่งตองใชวิธี Contingent
Valuation Method เชนกัน ในงานศึกษานี้จึงทําการพิจารณาเฉพาะผลผลิตที่สูญเสียไปเทานั้น ซึ่งคา
Option Value จะตองสูงกวานี้อยางแนนอน
แต อย า งไรก็ ต ามก็ มีง านศึก ษาเกี่ ย วกั บ ความเต็ ม ใจที่ จ ะจา ยซึ่ ง เป น อี ก วิ ธีห นึ่ง ของการ
ประเมินคาสิ่งแวดลอม ยกตัวอยางมาสองงานคือ ปญจมา วงษวาณิชย (2542) ศึกษาความเต็มใจที่
จะจายและคาความเต็มใจที่จะจายคากําจัดขยะมูลฝอย ในจังหวัดนครปฐม และดิเรก ปทมสิริวัฒน
และ พรเพ็ญ วิจักษณประเสริฐ (2542) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความยินดีจะจาย
เพื่ออนุรักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ โดยในการศึกษาคากําจัดขยะมูลฝอยนั้น ปญจมา (2542) ไดใช
แบบสอบถาม เริ่มแรกใชวิธี Open – Ended ถามวาถามีการเก็บคาจัดการขยะเปนรายเดือนทานมี
ความเต็มใจที่จะจายเทาไร แตถานึกไมออกก็แกปญหาดวย วิธี Bidding Game โดยเริ่มจาก Starting
Point ที่ 50 บาท ซึ่งเปนราคาคาจัดการขยะสูงสุดที่คาดวาจะจัดเก็บ ถาผูใหสัมภาษณตอบวา “เต็มใจ
ที่จะจาย” ก็จะถามความเต็มใจที่จะจายสูงสุด (ที่มากกวา 50 บาท) แตถาตอบวา “ไมเต็มใจจาย” ก็
ถามถึงความเต็มใจที่จะจายสูงสุด (ที่ นอยกวา 50 บาท) ที่ผูใหสัมภาษณผูนั้นยอมรับได ซึ่งผล
การศึกษาพบวา ประชาชนสวนใหญมีความเต็มใจที่จะจายรอยละ 82.8 และมีคาความเต็มใจจาย
เฉลี่ยเทากับ 42.86 บาทตอเดือน เชนเดียวกับการศึกษาเกี่ยวกับความยินดีจะจาย เพื่ออนุรักษอุทยาน
แหงชาติเขาใหญ ที่ดิเรกและพรเพ็ญ (2542) ใชแบบสอบถาม เพื่อนําขอมูลที่ไดมาประเมินคุณคา
ของอุทยานแหงชาติเขาใหญใน 2 วิธี คือ
1) ประเมินโดยใชคาใชจายในการเดินทาง (Travel – Cost Method)
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2) ประเมินโดยอาศัยวิธีการสมมติเหตุการณ (Contingent Valuation Method)
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาถูกแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุม User และ Non User ซึ่ง
แบบสอบถามก็จะแตกตางกัน โดยในกลุมของ User จะถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยวและ
ความพึงพอใจตออุทยานแหงชาติเขาใหญ ความตองการและความยินดีที่จะจายคาบริการ และ
คาใชจายในการทองเที่ยว โดยใชเทคนิคการถามตามวิธี CVM คือ คําถาม Open Question, Close –
Ended / Low Value และ Close – Ended / High Value สําหรับกลุม Non User จะสอบถามความรูที่
มีเกี่ยวกับอุทยานแหงชาติเขาใหญ และความยินดีที่จะจาย โดยสมมติเหตุการณขึ้นมาเพื่อใหผูถูก
สัมภาษณประเมินคาเขาใหญออกมาเปนจํานวนเงิน
ผลการประมาณคาเขาใหญจาก User โดยใชความยินดีจายคูณดวยจํานวนนักทองเที่ยว จะ
เทากับ 1,694 ลานบาท และจาก Non User จากความยินดีจายคูณดวยจํานวนประชากรในเขต
เทศบาลเทากับ 1,008.7 ลานบาท
ในการประเมินคาของสิ่งแวดลอมนั้น นอกจากวิธีความเต็มใจที่จะจายแลว ยังมีอีกวิธีที่
ไดรับความนิยม คือ แนวคิดคาทางเศรษฐกิจทั้งหมด (Total Economic Value: TEV) ซึ่งจะเห็นได
จาก การประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจของปาชายเลน ในจังหวัดสุราษฎรธานี ในงานของ Sathirathai
(2001) โดยการเปรียบเทียบผลประโยชนที่แทจริงของการที่ปาชายเลนที่หายไปกับผลตอบแทนจาก
การแปลงสภาพพื้นที่ปาไปเปนพื้นที่เพาะเลี้ยงกุง โดยมูลคาของปาชายเลนแบงออกเปน มูลคาที่
ผานระบบตลาดและไมผานระบบตลาด ในสวนของมูลคาที่ผานระบบตลาดนั้นก็สามารถอางอิงได
จากราคาตลาดโดยตรง เชนประโยชนจากการเก็บไมและการทําถาน เปนตน สําหรับมูลคาที่ไมผาน
ระบบตลาดสามารถใชวิธีการหามูลคารวมทางเศรษฐกิจ (Total Economic Value: TEV) ซึ่งจะ
สามารถแบงไดเปน มูลคาที่ใชประโยชนได (Use Value) และ มูลคาที่ไมไดใชประโยชน (Non
Use Value)
อยางไรก็ตามการประมาณมูลคาปาชายเลนนั้นจะพิจารณาเฉพาะ Use Value เปนตัวแทน
เนื่องจากการหา Non Use Value ทําหารประเมินไดยากและซับซอน ซึ่ง Use Value นี้ก็สามารถแบง
ไดเปน
1) Direct Use Value มูลคาทางตรงของปาชายเลน ประมาณดวยการใชประโยชนจากพื้นที่
ปาของคนทองถิ่น คือ รายไดสุทธิที่เกิดจากการใชพื้นที่ปาชายเลน เชน การตัดฟน การเผาถาน การ
เก็บของปาและการจับกุง โดยที่สินคาเหลานี้มีราคาในระบบตลาดหากมีการนําไปขาย
2) Indirect Use Value มูลคาปาชายเลนทางออม สามารถพิจารณาไดจากผลประโยชนที่
เกิดขึ้นจากการมีปาชายเลน ซึ่งสวนใหญเปนมูลคาที่ไมมีราคาในระบบตลาด ซึ่งประกอบดวย
2.1 ผลเชื่อมโยงทางการประมง (Off-shore Fishery Linkages)
คื อ ความเชื่ อ มโยงของการทํ า ประมงชายฝ ง อยู ใ นรู ป ของระบบนิ เ วศน แ ละ
สิ่งแวดลอมที่ดี ซึ่งชวยสนับสนุนใหเกิดการผลิตและการบริโภคบริเวณชายฝง
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2.2 การปองกันชายฝง (Coastline Protection and Stabilization)
คือ ผลประโยชนของปาชายเลนในการชวยปองกันการพังทลายของชายฝงทะเล
โดยการหามูลคาของปาในกรณีนี้จะพิจารณาจากการสรางแนวกันชนเพื่อปองกันการกัดเซาะของ
น้ํา (ขอมูลของกรมเจาทา) กลาวคือ ในพื้นที่ปาชายเลนทุก ๆ 1 ไร หากมีการสรางแนวกันชน
คอนกรีตจะตองใชตนทุนประมาณ 12,444.33 บาทตอไร เพราะฉะนั้นมูลคาทางออมของปาชายเลน
1 ไรในฐานะแนวกันชนจึงมีคาประมาณ 12,444.33 บาทดวยเชนกัน
2.3 การรักษาสมดุลของคารบอน (Carbon Sequestration)
คือ มูลคาของปาชายเลนในฐานะที่ชวยรักษาระดับคารบอนไดออกไซดในชั้น
บรรยากาศโลก ซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก โดยการประมาณมูลคาทางเศรษฐกิจ
ของปาในกรณีนี้จะพิจารณาจาก ตนทุนตอหนวยในการลดคารบอนไดออกไซด คือ ประมาณ 141.7
บาทตอตัน หรือประมาณ 341.89 บาทตอไร
จากการประเมิ น มู ล ค า ทางเศรษฐกิ จ ของป า ชายเลน ณ ระดั บ ความยื ด หยุ น ของความ
ตองการที่มีตอราคาที่แตกตางกันจะมีคาอยูระหวาง 17,156.56 ถึง 17,473.89 บาทตอไร อยางไรก็
ตามมูลคาปาชายเลนขางตนเปนเพียงการประมาณทางเศรษฐศาสตร ซึ่งยังคงมีมูลคาอีกมากมายที่
ไมสามารถประเมินคาเปนตัวเลขได เชน ความหลากหลายทางชีวภาพ ความพึงพอใจของมนุษยที่มี
ตอปา และมูลคาที่ไดจากการทองเที่ยว ทําใหมูลคาปาชายเลนตอไรในการประเมินในการศึกษานี้มี
มูลคานอยกวามูลคาปาที่แทจริง แตก็นับวาเปนการคํานวณที่ดีที่สุดเทาที่จะสามารถทําไดในขณะนี้
2.1.5 การคํานวณผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดที่ปรับดวยมูลคาทางสิ่งแวดลอม
สถานการณเทาที่ปรากฏอยูในจังหวัดหลายจังหวัดที่เปนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม และ
โรงงานอุตสาหกรรมที่อื่นที่ตั้งนอกนิคมอุตสาหกรรม คือ มีการลักลอบทิ้งกากพิษอยางไมถูกตอง
ตามหลักวิชาการ โดยไมตระหนักถึงปญหามลพิษจากกากพิษที่มีตอสิ่งแวดลอม เกิดผลกระทบ
ภายนอกขึ้น เชน ชุมชนไดผลกระทบจากมลพิษทางน้ํา ไมสามารถใชน้ําในแหลงสาธารณะ ตองซื้อ
น้ําสะอาดเปน น้ํ าดื่ ม ต องเกิด คาใชจายเพิ่มเพื่อจัดหาหรือเพื่อ ใหไ ดน้ําที่ใ ชในการบริโภคหรือ
อุปโภคของครัวเรือน สังคมเกิดคาใชจายเพิ่มขึ้น โดยผูประกอบการไมไดรับผิดชอบจายคาใชจาย
คืนให หรือกรณีที่อากาศเปนพิษปนเปอนสารระเหยออกจากโรงงานอุตสาหกรรม เกิดการเจ็บปวย
เสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลตาง ๆ ถือวาเปนตนทุนความเสียหายหรือตนทุนทางสิ่งแวดลอม
ปญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมในรูปของมลพิษอุตสาหกรรมเหลานี้ นับเป น
ตนทุนทางสังคมที่ถูกมองขามมาโดยตลอด การที่ตนทุนเหลานี้ไมไดถูกสะทอนออกมาใน GPP อัน
เปนเครื่องมือที่สําคัญในการกําหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหภาค อาจนําไปสูการสง
สัญ ญาณที่ผิด พลาดตอการเลือ กแนวทางการพัฒนาที่จะสร างความอยูดีกิน ดี อยางยั่งยื น ใหกับ
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ครัวเรือนในทองถิ่นได จึงมีความพยายามที่จะคํานวณมูลคา GPP ที่ปรับดวยมูลคาทางสิ่งแวดลอม
(Environmentally-adjusted GPP) เพื่อสะทอนใหเห็นถึงรายไดหรือคุณภาพชีวิตที่แทจริงมากยิ่งขึ้น
สําหรับในประเทศไทยมีงานศึกษาการพัฒนาดัชนีทางเลือกในการวัดความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ คืองานของ สาธิต จรรยาสวัสดิ์ (2542) ใชดัชนีสวัสดิการทางเศรษฐกิจทีย่ ั่งยืน หรือ Index
of Sustainable Economic Welfare : ISEW โดยปรับปรุงจากตนแบบของ Daly and Cobb (1989)
ซึ่งดัชนีดังกลาวเปนความพยายามที่จะวัดสวัสดิการทางเศรษฐกิจหรือคุณภาพชีวิตทีแ่ ทจริงของ
สังคมโดยไดรวมมูลคาของสินคาและบริการที่ไมไดผานตลาด ตนทุนทางสังคมจากการพัฒนา การ
เสื่อมคาของทุนธรรมชาติ และผลของการกระจายรายไดเขาไวในดัชนี ซึง่ หลังจากนัน้ ไดมี
การศึกษาเพิ่มเติม
ทั้งโดยการปรับปรุงวิธีการและขอมูลที่ใชในการคํานวณองคประกอบบาง
รายการใหมีความถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้นในทางทฤษฎี โดยวราภรณ ปญญาวดีและคณะ (2545) และ
การคํานวณตัวชี้นําในการพัฒนาที่แทจริงของประเทศ หรือ Genuine Progress Indicator : GPI โดย
สรรเพชญ เศรษฐวานิช (2543) ซึ่งเปนดัชนีที่พัฒนามาจาก ISEW ผลการศึกษาไดขอสรุปที่
สอดคลองกันคือ
ดัชนีที่คํานวณขึ้นใหมมีคาโดยเฉลี่ยตลอดชวงระยะเวลาที่ทําการศึกษาต่ํากวา
GDP ไมวาจะพิจารณาในแงของอัตราการเจริญเติบโต (Growth Rate) หรือมูลคาเฉลี่ยตอคน (per
capita) ซึ่งแสดงวา GDP แสดงสวัสดิการทางเศรษฐกิจที่สูงเกินกวาความเปนจริง นอกจากนี้ ยังมี
ขอคนพบที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ในชวงป พ.ศ.2530–2539 ซึ่งประเทศไทยมีอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมาก (เฉลี่ยรอยละ 8 ตอป) หรือที่เรียกกันวา ยุคเศรษฐกิจฟองสบูนนั้
อัตราการเจริญเติบโตโดยเฉลีย่ ของดัชนีใหมที่คํานวณไดกลับมีคาต่ํากวาอยางมีนัยสําคัญ ชี้ใหเห็น
วาการเรงการผลิตและบริโภคของระบบเศรษฐกิจไทยในชวงเวลาดังกลาว โดยแทจริงแลวไมได
สะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงในทางบวกของคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมอยางที่พบในตัว
GDP เนื่องจากไดกอใหเกิดตนทุนทางสังคมจากการพัฒนาในเชิงวัตถุหลายประการ ไดแก ความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติเนื่องจากการใชอยางสิ้นเปลือง การทวีความรุนแรงของปญหา
มลพิษ และการขยายชองวางของความไมเทาเทียมกันในเรื่องรายได เปนตน
จากการศึกษาที่ผานมาจะพบวา พัฒนาการของการจัดทําบัญชีรายไดประชาชาติซงึ่ ปรับ
ดวยมูลคาทางสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือที่เรียกวา Green GDP สวนใหญจะเปนงาน
ที่ทําการปรับมูลคา GDP ในสาขาการผลิตหรือการใชทรัพยากรตัวใดตัวหนึ่งเปนการเฉพาะมากกวา
การศึกษาในภาพรวม ทั้งนี้เนื่องจากขอจํากัดในเรื่องสถิติขอมูล พุม เจริญเกียรติ (2540) จึงไดมกี าร
รบรวมปญหาที่เกิดขึ้นไวดังนี้
- สถิติขอมูลที่มีอยูทั้งดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และตนทุนคาใชจายตางๆ ที่
เกี่ยวของ ยังกระจัดกระจายอยูใ นความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน ยังไมมีหนวยงานใด
หนวยงานหนึง่ โดยเฉพาะทําหนาที่จดั เก็บรวบรวมขอมูลเหลานี้ไวในที่เดียวกัน

24

- สถิติขอมูลบางประเภทไมมคี วามตอเนื่องในการจัดเก็บ
- สถิติขอมูลดานมลพิษ กากของเสีย และทรัพยากรบางประเภทขาดความสมบูรณ
กลาวคือ ไมครอบคลุมทั่วประเทศ เชน ฟน ถาน ในบางจังหวัดมีการใหสัมปทานดําเนินงาน แต
กลับไมมีรายงานการผลิตในบางป เปนตน นอกจากนีก้ ารนําเสนอขอมูลยังคลาดเคลื่อนจากความ
เปนจริง โดยนําปริมาณผลผลิตตางชนิดมารวมไวดวยกัน
- สถิติขอมูลเกี่ยวกับสต็อกไม ปลา สินแรใตดิน ยังไมมหี นวยงานทีเ่ กีย่ วของศึกษาและ
รวบรวมไว
- การรายงานและการนําเสนอสถิติขอมูลตางๆ ที่ไดจากการสํามะโน การสํารวจ รวมทั้ง
สถิติขอมูลที่ไดจากการบริหารมักจะลาชา ไมทันตอเหตุการณและความตองการของผูใช ตลอดจน
ยังนําไปใชประโยชนไมมากนักเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ใชไป
ที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของมลพิษและเหตุการณทาง
- คาใชจายหรือตนทุนตางๆ
ธรรมชาติ ในขณะนีย้ ังไมมหี นวยงานทีเ่ กีย่ วของโดยตรงศึกษาและคํานวณไว เชน คาใชจายและคา
เสียโอกาสของผูไดรับพิษจากสารเคมีตางๆ เปนตน
สําหรับการคํานวณผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดที่ปรับดวยมูลคาทางสิ่งแวดลอมนัน้ สุธาวัลย
เสถียรไทยและคณะ (2546) ไดคํานวณผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดทีป่ รับดวยมูลคาทางสิ่งแวดลอม
ของจังหวัดลําพูน โดยปรับผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดที่คํานวณจากวิธีดั้งเดิมดวยตนทุนทางสังคม
ตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. คาใชจายในการแกไข ปองกัน หรือหลีกเลี่ยงผลกระทบภายนอกเชิงลบ (Defensive
Expenditures)
คาใชจายลักษณะนี้จะปรากฏอยูในการคํานวณ GPP โดยสวนใหญจะถูกรวมไวใน
คาใชจายในการบริโภคทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งในความเปนจริงคาใชจายสวนนี้ไมไดทํา
ให สวัสดิการหรือคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น เปนแตเพียงการปองกันไมใหผลทางลบที่เกิด
จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระทบตอชีวิตความเปนอยูเทานั้น ซึ่งอาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาหากไมมี
การพัฒนาอุตสาหกรรม คาใชจายเหลานีย้ อ มไมเกิดขึ้น ดังนั้น จึงไมควรรวมคาใชจา ยเหลานีไ้ วใน
GPP หากตองการสะทอนภาพสวัสดิการทางเศรษฐกิจที่แทจริงของสังคม ในงานศึกษาของ สุธา
วัลย (2546) ไดทําการคํานวณคาใชจายดังกลาวใน 3 รายการ คือ งบประมาณดานการปองกันและ
ขจัดมลพิษของภาครัฐ ตนทุนการหลีกเลีย่ งมลพิษของชุมชน ซึ่งใชคาใชจายในการซื้อน้ําดื่มบรรจุ
ขวดของครัวเรือนเปนตัวแทน และตนทุนคารักษาพยาบาลโรคที่เกี่ยวของกับมลพิษและการพัฒนา
อุตสาหกรรม
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2. ตนทุนความเสียหายของสิ่งแวดลอม (Environmental Damage)
ในงานของสุธาวัลย (2546) ไดใชตนทุนการกําจัดกากของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม
(Industrial Hazardous Waste) เปนตัวแทนของตนทุนความเสียหายของสิ่งแวดลอมโดยใหเหตุผลวา
อุตสาหกรรมขนาดใหญที่ตั้งอยูในจังหวัดสวนมากจะเปนอุตสาหกรรมประเภททีใ่ ชเทคโนโลยีสูง
ซึ่งของเสียที่ออกมาจากกระบวนการผลิตก็มักจะเปนของเสียอันตราย หากไมมกี ารจัดการที่ดีพอ
ยอมสงผลกระทบตอสภาวะแวดลอมอยางรุนแรงและกอใหเกิดความเสี่ยงตอชุมชนทีอ่ าศัยอยู
โดยรอบ
3. ตนทุนการเสื่อมสิ้นของทรัพยากรธรรมชาติ (Depletion of Natural Resource)
ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดลําพูนที่ สุธาวัลย (2546) เลือกมาเปนตัวแทนเพื่อใชคํานวณ
ตนทุนการเสื่อมสิ้นในการศึกษาคือ ลิกไนต ทําการคํานวณตนทุนการเสื่อมสิ้นของลิกไนตโดยวิธี
ตนทุนการใชทรัพยากรของ El Serafy (1989) ซึ่งมีแนวความคิดวา การใชทรัพยากรธรรมชาติที่ไม
สามารถสรางทดแทนไดถือเปนการบริโภคสินทรัพยทุนอยางหนึ่ง
ยอมตองมีตนทุนในการใช
เนื่องจากการนําทรัพยากรดังกลาวมาใชในชวงเวลาปจจุบัน ทําใหเกิดการสูญเสียโอกาสที่ควรไดรับ
หากเก็บทรัพยากรนั้นไวใชในอนาคต การคํานวณตนทุนดังกลาวจะแบงผลตอบแทนที่ไดรับจาก
ทรัพยากรออกเปน 2 สวน คือ สวนที่เปนรายไดทแี่ ทจริง (True Income Component) และสวนที่
จะตองนําไปลงทุน (Capital Component) เพื่อใหเกิดกระแสของรายไดในอนาคตชดเชยกับสวน
ของรายไดที่แทจริงที่จะหายไปเมื่อทรัพยากรดังกลาวถูกใชจนหมดสิ้น ซึ่งสวนลงทุนนี้เองถือเปน
ตนทุนการใชทรัพยากร โดยมีคาเทากับผลตางระหวางรายไดที่แทจริงกับรายรับสุทธิของทรัพยากร
ในการคํานวณรายรับสุทธิของทรัพยากร (R) นั้น รายไดจากการขายไดมาจากการคูณ
ปริมาณการผลิตลิกไนตในแตละปของลําพูนจาก Mineral Statistics of Thailand ดวยราคาประเมิน
เพื่อเรียกเก็บคาภาคหลวงซึ่งกําหนดโดยกรมทรัพยากร สวนตนทุนในการผลิตลิกไนตนั้น ใชตนทุน
ที่ประมาณการโดยกรมทรัพยากรธรณี
สําหรับผลตอบแทนทุนปกติหรือกําไรปกติของ
ผูประกอบการกําหนดใหเทากับรอยละ 15 ของรายไดจากการขาย (Atkinson et al, 1997) อัตราสวน
ลดทางสังคม (r) เลือกใชคากลางที่รอยละสาม1 สวนระยะเวลาทีแ่ หลงสํารองของลิกไนตที่อําเภอลี้
จะหมดไป (n) นั้น จะพิจารณาจากแหลงผลิตขนาดใหญที่คุมคาในเชิงพาณิชยสําหรับเทคโนโลยี
การทําเหมืองที่ใชอยูในปจจุบัน มีระยะเวลาเทากับ 37 ป
ผลการศึกษาพบวา ตนทุนการเสื่อมสิ้นของทรัพยากรมีสดั สวนสูงสุด โดยเฉลี่ยถึงรอยละ
80.89 ของตนทุนรวม รองลงมาไดแกตน ทุนคารักษาพยาบาลสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 10.90 แตหาก
1

การศึกษาของ Pearce and Ulph (1995) สรุปวาควรมีคาระหวางรอยละ 2-4 อางถึงใน ดร.คุณหญิงสุธาวัลยและคณะ , “โครงการธรร
มาภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดการดานสิ่งแวดลอม : โครงการยอยกากและมลพิษอุตสาหกรรม”
(กรุงเทพฯ : สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิง่ แวดลอม, 2546)
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พิจารณาในแงแนวโนมแลวพบวา
ตนทุนคารักษาพยาบาลและตนทุนการหลีกเลี่ยงมลพิษของ
ชุมชน มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่ตน ทุนความเสียหายของสิ่งแวดลอมและตนทุนการ
เสื่อมสิ้นของทรัพยากรธรรมชาติจะเพิ่มขึ้นในชวงแรกจนถึงจุดสูงสุดแลวลดลงในชวงปหลังๆ
นอกจากนี้งานศึกษาของ สุธาวัลย (2546) ยังชี้ใหเห็นวาการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัด
ลําพูนกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบตอคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ คิดเปน
มูลคาโดยเฉลี่ยตลอดชวงระยะเวลา 10 ปที่ทําการศึกษา (พ.ศ.2533-2542) ประมาณรอยละ 2 ของ
GPP แตอยางไรก็ตามตนทุนทางสังคมจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ไดคํานวณนี้นาจะเปนเพียง
มูลคาขั้นต่ําเทานั้น ทั้งนี้เนื่องจากขอจํากัดและความไมสมบูรณของขอมูล ทําใหไมสามารถคํานวณ
ตนทุนทางสังคมที่สะทอนผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมไดทั้งหมด
ตลอดจนตนทุนที่
คํานวณไดในบางรายการอาจมีคาต่ํากวาความเปนจริง
2.1.6 การวัดระดับการพึ่งพิง
การวัดระดับการพึ่งพิง สามารถวัดออกมาในสองแนวคิด แนวคิดแรกวัดจากสัดสวน
ระหวางรายไดที่ไดจากสิ่งที่จะพิจารณานั้นกับรายไดทั้งหมด ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงการเก็บเกี่ยว
ผลประโยชนจากสิ่งที่จะพิจารณา วามากนอยเพียงใด แนวคิดที่สองวัดจากระดับความจําเปนขั้น
พื้นฐาน ระดับการพึ่งพิงที่ครัวเรือนมีตอสิ่งที่จะพิจารณานั้น จะมีคาเทากับสัดสวนระหวางรายได
ทั้งหมดที่ไดจากสิ่งที่จะพิจารณากับผลรวมของรายจายผูกพันของสินคาทุกชนิด ซึ่งการวัดระดับ
การพึ่งพิงตามแนวคิดที่สองนี้ ควรเปนการวัดเมื่อระดับการพึ่งพิงมีคาต่ํามาก ๆ และมีคาเขาใกล 1
ซึ่งจะชี้ใหเห็นวา การพึ่งพิงมีความจําเปนตอครัวเรือนมากนอยเพียงใด
การวัดระดับการพึ่งพิงดวยแนวคิดแรกสามารถเห็นไดจากการวัดระดับการพึ่งพิงนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือของชุมชนโดยรอบ ในงานของสุธาวัลย เสถียรไทยและคณะ (2546) ซึ่ง
เทากับสัดสวนระหวางรายไดที่ครัวเรือนไดจากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือกับรายไดทั้งหมด
รายไดที่ใชในการวิเคราะหนั้นประกอบดวยรายไดทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน และทั้งที่ได
รับมาโดยเกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับนิคมอุตสาหกรรมไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม พื้นที่ใน
การศึกษาแบงออกเปน 3 พื้นที่ คือพื้นที่เสี่ยงที่ตรวจสุขภาพ พื้นที่เสี่ยงที่ไมตรวจสุขภาพ และนอก
พื้นที่เสี่ยง
ครัวเรือนในพื้นที่เสี่ยงตรวจสุขภาพมีรายไดสวนใหญจากการขายแรงงาน (รอยละ 40) รอง
มาเปนกําไรสุทธิจากธุรกิจนอกภาคเกษตร และคาเชาจากทรัพยสินตาง ๆ และเมื่อพิจารณาถึงรายได
ที่ไมเปนตัวเงินพบวามีสูงถึงรอยละ 18 ของรายไดทั้งหมด ชีวิตความเปนอยูของครัวเรือนในพื้นที่
เสี่ยงตรวจสุขภาพคอนขางที่จะพึ่งพิงนิคมอุตสาหกรรมเปนอยางมากทั้งในกลุมผูใชแรงงานและไม
ใชแรงงาน เมื่อพิจารณารายไดทั้งหมดพบวา เกือบรอยละ 40 มีสวนเกี่ยวของกับนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือโดยตรง โดยคิดเปนมูลคาเกือบ 75,000 บาทตอปตอครัวเรือน หรือ 18,000 บาทตอปตอ
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คน และเปนที่นาสังเกตวารายไดที่เกี่ยวของกับนิคมอุตสาหกรรมเหลานี้กวาครึ่ง (รอยละ 54) ได
จากการขายแรงงาน รอยละ 30 ไดจากการใหเชาสินทรัพยตาง ๆ และรอยละ 13 ไดจากธุรกิจนอก
ภาคเกษตร
ครัวเรือนในพื้นที่เสี่ยงไมตรวจสุขภาพมีรายไดสวนใหญจากการขายแรงงานเชนกัน โดย
เกือบทั้งหมดจะเปนรายไดจากการขายแรงงาน (รอยละ 37) รายไดจากภาคเกษตรมีความสําคัญ
รองลงมาคิดเปนรอยละ 29 ของรายไดทั้งหมด ตามดวยคาเชาจากทรัพยสินตาง ๆ (รอยละ 7) ชีวิต
ความเปนอยูของครัวเรือนในพื้นที่นี้มีการพึ่งพิงนิคมอุตสาหกรรมไมมากเทาครัวเรือนในพื้นที่เสี่ยง
ที่ตรวจสุขภาพ รายไดทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินที่ไดจากนิคมอุตสาหกรรมมีเพียงประมาณ
รอยละ 10 ของรายไดทั้งหมดของครัวเรือน หรือประมาณ 27,300 บาทตอป และเมื่อคิดตอหัว
สมาชิกจะมีมูลคาเพียง 7,268 บาทตอปเทานั้น อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงที่มาของรายไดจากนิคม
อุตสาหกรรมนั้น พบวา รายไดสวนใหญยังคงเปนรายไดที่มาจากการขายแรงาน รองลงมาคือการให
เชาทรัพยสินตาง ๆ
ครัวเรือนนอกพื้น ที่เสี่ยงมี ความสัมพันธกับภาคเกษตรมากกวาครัวเรือนในพื้นที่เ สี่ย ง
ถึงแมวารายไดสวนใหญจะมาจากการขายแรงงาน และธุรกิจนอกภาคเกษตร แตบทบาทของรายได
จากภาคเกษตรก็ยังคงมีมากถึงกวารอยละ 11 ของรายไดทั้งหมด การพึ่งพิงนิคมอุตสาหกรรมของ
ครัวเรือนนอกพื้นที่เสี่ยงมีนอยมาก รายไดที่ครัวเรือนไดจากนิคมอุตสาหกรรมมีสัดสวนเพียงรอย
ละ 3.43 ของรายไดทั้งหมด และเกือบรอยละ 97 ของรายไดจากสวนนี้มาจากการขายแรงงาน
เชนเดียวกับครัวเรือนในพื้นที่เสี่ยงทั้งที่ตรวจรางกายและไมตรวจรางกาย
จากการพิจารณาถึงรายไดทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินที่ครัวเรือนใน 3 พื้นที่ไดรบั จาก
นิคมอุตสาหกรรมนั้น พบวา ครัวเรือนในพื้นที่โดยรอบมีการพึ่งพิงนิคมอุตสาหกรรมคอนขางสูง
ทั้งทางตรงโดยผานการขายแรงงาน และทางออมโดยผานการใหเชาที่พักอาศัยและการจําหนาย
สินคาและบริการใหแกคนงาน ทําใหผลประโยชนที่ไดรับมีอิทธิพลเพียงพอที่จะลดความกังวลหรือ
ความเดือดรอนที่จะเกิดจากปญหาสิ่งแวดลอมในระยะยาว
การวัดระดับการพึ่งพิงดวยแนวคิดที่สอง คือพิจารณาจากรายจายผูกพัน ของครัวเรือน
สามารถเห็นไดจากงานของ Isra Sarntisart and Suthawan Sathirathai (2001) ทําการวิเคราะหระดับ
การพึ่งพิงปาชายเลนของหมูบานชายฝงในจังหวัดพังงาและนครศรีธรรมราช ผานการวิเคราะห
พฤติกรรมการบริ โภคของครัวเรือน หมูบ านเหลานี้จะดํารงชีวิตดวยการพึ่งพิงปาชายเลนทั้ง
ทางตรงโดยผานการเกี่ยวเกี่ยวผลประโยชนจากไม และการประมง การพึ่งพิงทางออมโดยผาน
ประมงชายฝง และการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวใตน้ํา ซึ่งกิจกรรมตาง ๆ เหลานี้จะยอมแตกตางกันไป
ตามแตระดับการพึ่งพิงปาชายเลนที่เปนอยูของแตละหมูบาน
สําหรับการวิเคราะหระดับการพึ่งพิงปาชายเลนนั้น พิจารณาจากสัดสวนของรายไดทไี่ ดรับ
โดยตรงจากปาชายเลน และผลรวมของรายจายผูกพันของครัวเรือน พบวาครัวเรือนในหมูบานทีม่ ี
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ระดับการพึ่งพิงปาชายเลนสูงสุด จะมีสดั สวนรายไดทไี่ ดรับโดยตรงจากปาชายเลนเทากับรอยละ
71 ของรายจายผูกพันทั้งหมด ครัวเรือนที่มีระดับรายไดที่ต่ํากวามักจะมีระดับการพึ่งพิงที่สูงกวา
และเมื่อพิจารณาถึงการมีสวนรวมของครัวเรือนในการอนุรักษปาชายเลน พบวาระดับการพึ่งพิงปา
ชายเลนเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญ เนื่องจากทําใหเห็นถึงผลประโยชนที่ไดรับจากปาชายเลน โดย
หมูบานที่มีระดับการพึ่งพิงสูง มักจะมีสวนรวมในกิจกรรมการอนุรักษปาชายเลนมากกวา เนื่องจาก
ไดเล็งเห็นวาการอนุรักษปาชายเลนนั้นจะทําใหครัวเรือนสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากปาชาย
เลนไดในระยะยาว ในทางกลับกันหมูบา นที่มีระดับการพึ่งพิงต่ําก็จะมีแนวโนมทีจ่ ะมีสวนรวมใน
การอนุรักษปาชายเลนนอย

2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการศึกษา
จากงานศึกษาที่ผานมาไดแสดงใหเห็นวา การพัฒนาอุตสาหกรรมจะกอใหเกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจ การขยายตัวของเมือง และอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งสะทอนออกมาในรูป
ของผลิตภัณฑมวลรวม แตอยางไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ขาดการวางแผนที่ดีพอ ยอม
กอใหเกิดผลกระทบทางดานลบ เชน การกระจายรายไดที่แยลง ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เปนตน
ซึ่งผลกระทบทางดานลบตาง ๆ เหลานี้ นับเปนตนทุนทีค่ รัวเรือนที่อยูใ นพื้นที่มกี ารพัฒนาตองแบก
รับไวทั้งสิ้น
ในสวนนี้จะแสดงแนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการศึกษา แบงออกเปน 5 สวน สวนแรกเปน
แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาภาคและพัฒนาอุตสาหกรรม จะแสดงถึงการใชอุตสาหกรรมเปนกลไก
หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และบทบาทของนิคมอุตสาหกรรมที่เปนสวนหนึ่งในการพัฒนา
อุตสาหกรรม สวนที่สองจะเปนแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายรายไดและความไมเทาเทียมกันของ
รายไดซึ่งเปนผลกระทบอยางหนึ่งของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ทําใหการกระจายรายไดแยลง สวน
ที่สามเปนแนวคิดเกีย่ วกับตนทุนสิ่งแวดลอม ใชในการวิเคราะหตนทุนที่เกิดกับครัวเรือนในพืน้ ทีท่ ี่
มีการพัฒนาอุตสาหกรรม สวนที่ 4 เปนแนวคิดเกี่ยวกับการคํานวณผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดที่ปรับ
คาดวยมูลคาทางสิ่งแวดลอม ซึ่งจะทําใหสามารถอธิบายถึงรายได หรือคุณภาพชีวิตที่แทจริงไดดี
ยิ่งขึ้น เนื่องจากปจจุบันผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดที่ใชในการวางแผนระดับมหภาคนัน้ ไมไดมีการ
พิจารณาสวนของตนทุนทางสิ่งแวดลอม
สวนสุดทายเปนแนวคิดเกีย่ วกับการพึ่งพิงนิคม
อุตสาหกรรมของครัวเรือในพื้นที่ เพือ่ วิเคราะหความจําเปนที่ครัวเรือนตองยอมแบกรับตนทุนตางๆที่
เกิดขึ้น
2.2.1 การพัฒนาภาคและการพัฒนาอุตสาหกรรม
2.2.1.1 ทฤษฎีความเจริญเติบโตของภูมิภาค

29

ความเจริญเติบโตของภูมิภาคหมายถึง การเพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณของตัวแปรทางเศรษฐกิจ
ตาง ๆ ในภูมิภาค ไดแก ผลผลิต การจางงาน และรายไดตอหัว เปนตน ความเจริญเติบโตของ
ภูมิภาคอาจวัดไดในรูปของรายไดตอหัวในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นได ทฤษฎีในกลุมนี้จะประกอบไปดวย
แบบจําลองของฮารรอดและโดมาร แบบจําลองความเจริญเติบโตของภูมิภาคของนีโอคลาสสิก
แบบจําลองการวิเคราะหสวนแบงและสวนแปรเปลี่ยน โดยอาศัยพื้นฐานจากทฤษฎีโครงสราง
อุตสาหกรรม
- แบบจําลองความเจริญเติบโตของภูมิภาคของฮารรอด โดมาร เนนการออมและการ
ลงทุนเปนปจจัยที่มีผลตอความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
- แบบจําลองความเจริญเติบโตของภูมิภาคของนีโอคลาสสิก กลาววา ความเจริญเติบโต
ของภูมิภาคขึ้นอยูกับการสะสมทุน การเพิ่มขึ้นของอุปทานแรงงาน และความกาวหนาทางเทคนิค
- แบบจําลองการวิเคราะหสวนแบงและสวนแปรเปลี่ยน โดยอาศัยพื้นฐานของทฤษฎี
โครงสรางอุตสาหกรรม ซึ่งเปนทฤษฎีความเจริญของภูมิภาคที่ใชอธิบายความสัมพันธระหวาง
ความเจริญของภูมภิ าคกับโครงสรางการผลิตอุตสาหกรรมในภูมิภาคนั้น โดยพิจารณาวา ภูมิภาคทีม่ ี
โครงสรางการผลิตดานอุตสาหกรรมขยายตัวเร็วและมีสัดสวนที่มากยอมมีความเจริญทางเศรษฐกิจ
มาก และภูมิภาคที่มีแหลงที่ตั้งอุตสาหกรรมไดเปรียบก็จะเอื้ออํานวยใหมีความเจริญในภูมิภาคมาก
ขึ้น ในการวิเคราะหสวนแบงและสวนแปรเปลี่ยนจะใชขอมูลทางดานอุตสาหกรรมในเรื่อง การจาง
งาน ผลผลิต มูลคาเพิ่ม หรือรายได เปนตน
2.2.1.2 ทฤษฎีการพัฒนาภาคโดยการพัฒนาอุตสาหกรรม
ทฤษฎีการพัฒนาภาคที่สําคัญมีอยู 2 ทฤษฎีคือ ทฤษฎีฐานเศรษฐกิจ และทฤษฎีขั้วการ
พัฒนาซึ่งตางก็ใหความสําคัญอยางมากกับการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อเปนแกนนําในการพัฒนา
ภาค ดังนี้
- ทฤษฎีฐานเศรษฐกิจ (Economic Base Theory)
พัฒนามาจากแนวความคิดของ North (1976) และ Tiebout (1962) โดย North เห็นวาปจจัย
ที่สําคัญในการพัฒนาภาค คือการผลิตสินคาเพื่อการสงออก (Exportable Commodities) เพราะเปน
แหลงที่มาของรายไดของภาค หนทางที่จะเกิดขึ้นไดนั้น อาจทําไดโดยการปรับปรุงการสงออกที่มี
อยู แ ล ว ให มี ป ริ ม าณมากขึ้ น เพื่ อ ให ส ามารถแข ง ขั น กั บ ภาคอื่ น ได หรื อ อาจจะทํ า การพั ฒ นา
สินคาออกชนิดใหม สวน Tiebout ไดสรุปวาทรัพยากรธรรมชาติและระดับรายไดของภาคจะเปน
ตัวกําหนดความเจริญเติบโตของภาคอยางแทจริง
- ทฤษฎีขั้วการพัฒนาหรือขั้วความเจริญ
ทฤษฎีขั้วการพัฒนาหรือขั้วความเจริญนั้นมีแนวคิดที่วา การเจริญเติบโตไมไดเกิดขึ้นทุก
หนทุกแหง และไมไดเกิดขึ้นในทันทีทันใด แตจะเกิดขึ้นในจุดหรือในขั้วขอบการพัฒนาและจะมี
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อัตราการเจริญเติบโตแตกตางกันไป การเจริญเติบโตนี้จะกระจายออกไปโดยผานชองทางตาง ๆ
และจะสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจสวนรวมแตกตางกันไปดวย การเจริญเติบโต (Growth) เปน
เรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมไปสูสภาพใหม ดังนั้น Growth Poles จะเปนตัวนําใหเกิด
ความเจริญในภาค การเจริญเติบโตของภาคที่ลาหลังจะขึ้นอยูกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาควาเปนอยางไร
Perroux (1955) เปนผูกลาวถึง Growth Poles เปนคนแรก โดยกลาวถึง ศูนยกลางความ
เจริญในแงที่เปนที่รวมของอุตสาหกรรมที่กําลังขยายตัว (Propulsive Industry) ซึ่งจะทําใหเกิดแรง
ดึงเขาสูศูนยกลาง ดังนั้น Growth Poles ของ Perroux คือเมืองขนาดใหญ เจริญเติบโตเร็ว และมี
ความเกี่ยวโยงกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ อยางสูง Propulsive Industry จะสรางแรงดึงที่ทําใหเกิดความ
เจริญเติบโตและกระจายความเจริญนั้นออกไปนอกพื้นที่ หรือภาคที่ดอยกวา ทั้งนี้เนื่องมาจาก ความ
ไดเปรียบทางดานที่ตั้งและผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจและสังคม อันเนื่องจากเปนที่รวมของ
อุตสาหกรรมและประชากรที่มีลักษณะตาง ๆ กัน (Heterogeneous Population)
ปจจัยที่ทําใหเกิด Propulsive Industry คือ ปจจัยทางดานผูประกอบการและการนําเอา
เทคโนโลยีมาใช (Technological Innovation) ในการประกอบอุตสาหกรรม ทําใหตนทุนการผลิต
ลดลง อันเนื่องมาจาก ความประหยัดจากภายนอกและการประหยัดจากขนาด และการที่อุปสงคตอ
สินคาอุตสาหกรรมเหลานี้มีความยืดหยุนสูง และถามีการเปลี่ยนแปลงในรายได (High Income
Elasticities of Demand of Demand for Their Input)
ดังนั้น Growth Poles ของ Perroux ควรเปนเมืองที่ใหญพอ มีการเจริญเติบโตคอนขางเร็ว
และมีก ารเชื่อมโยงติ ด ตออย า งใกลชิด กับพื้น ที่อื่น ๆ นอกจากนี้ ไ ดมี นั กวิ ชาการท านอื่น ๆ ให
ความหมายของคําวา “ขั้วการพัฒนาหรือขั้วความเจริญ” ไวดังนี้
Boucleville (อางถึงในอรทัย, 2537) ใหคําจํากัดความไววา คือ กลุมของอุตสาหกรรมที่
กําลังขยายตัวตั้งอยูในเขตเมืองและชักนําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจพัฒนามากขึ้นตลอดทั่วเขตที่มี
อิทธิพลถึง
Nichols (อางถึงในอรทัย, 2537) ใหความหมายไววา เปนเขตเมืองศูนยกลางของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่สามารถเจริญเติบโตขึ้นดวยตนเองจนถึงระดับที่ความเจริญเติบโตนี้ไดกระจาย
ออกไปยังภูมิภาคที่เปนขั้ว และในที่สุดกระจายไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ที่ดอยพัฒนาของประเทศดวย
Lasuen (อางถึงในอรทัย, 2537) ใหความหมายไววา กลุมอุตสาหกรรมกลุมใหญที่มี
ความสัมพันธเกี่ยวของกันอยางมากในเรื่องปจจัยการผลิต-ผลผลิต (Input-Output) การเชื่อมโยงกัน
(Linkages) กับอุตสาหกรรมนําอุตสาหกรรมหนึ่ง (a Leading Industry) และรวมกันเปนกลุมอยู
บริเวณเดียวกันกลุมอุตสาหกรรมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโตรวดเร็วกวา อุตสาหกรรม
อื่น ๆ ที่อยูขั้วการพัฒนาหรือขั้วความเจริญ
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ทฤษฎีนี้สนับสนุนใหมีการลงทุนในอุตสาหกรรมในเขตเมือง ทั้งนี้เพื่อใหการใชทรัพยากร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเชื่อวาความเจริญเติบโตจะกระจายจากภูมิภาคทีเ่ จริญแลว
ไปยังภูมิภาคที่ลาหลังไดเองในที่สุด
ลักษณะของเมืองเปนขั้วความเจริญเปนเมืองที่มีอิทธิพลเหนือเมืองอื่นรอบ ๆ มีระดับของ
การพัฒนาสูงกวา มีอัตราการเพิ่มประชากรสูง การจางงานสูงกวาในระดับภูมิภาคนอกจากจะ
เกี่ยวของกับทางเศรษฐกิจแลวยังพิจารณาถึง ปจจัยทางดานสังคม สถาบันองคการและการเมืองเขา
มาดวย แตเนนหนักทางดานเศรษฐกิจและพื้นที่มากกวา
ตามแนวคิดของทฤษฎีนี้ ไดรับการยกยองอยางกวางขวางและถูกนํามาใชเปนเครื่องมือ
และการกําหนดนโยบายในการพัฒนาภาคในประเทศตาง ๆ ทั้งที่พัฒนาแลวและกําลังพัฒนา และ
นั บ เป น ทฤษฎี ห ลั ก ในการสนั บ สนุ น นโยบายการจั ด ตั้ ง นิ ค มอุ ต สาหกรรมโดยเสนอว า นิ ค ม
อุตสาหกรรมจําเปนตองสรางความเจริญขึ้นในภูมิภาคกอน โดยมีรัฐบาลเปนผูลงทุน และพยายาม
ดึงเงินลงทุนไปสูชนบท โดยกําหนดนโยบายสงเสริมการลงทุนใหเปนเครื่องมือจูงใจใหมีการ
ลงทุนในภูมิภาคมากขึ้น
สํ า หรั บ ประเทศไทยก็ ไ ดนํ า เอาแนวความคิ ด นี้ ม าใช เ หมื อนกั น ดั ง จะเห็ น ไดจ ากการ
ประกาศกําหนดใหเมืองใหญตามภาคตาง ๆ เปนเมืองหลัก เพื่อทําหนาที่กระจายความเจริญออก
ไปสูภูมิภาค ตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 และในฉบับที่5 ก็
ไดกําหนดใหเมืองใหญรองลงมาเปนเมืองรองของภาค เพื่อทําหนาที่ชวยกระจายความเจริญ รอง
จากเมืองหลักอีกทีหนึ่ง เพื่อปองกันมิใหเกิดการกระจุกตัวอยูเพียงเมือง ๆ เดียวของภูมิภาค จนทําให
เกิดปญหาอื่น ๆ ตามมาได เชน จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองเปนเมืองหลักและเมืองรองของภาค
ตะวั น ออกมี ห น า ที่ สํ า คั ญ ในแผนพั ฒ นาฯ คื อ ช ว ยลดความแออั ด ของกรุ ง เทพมหานคร อั น
เนื่องมาจากเมืองหลักหรือจังหวัดชลบุรีมีแนวโนมการเจริญเติบโตที่สูงมาก และรูปแบบการพัฒนา
นั้นมิใชทางการเกษตร หากแตเปนการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมและการทองเที่ยวที่สําคัญของ
ประเทศ
2.2.1.3 การพัฒนาอุตสาหกรรมและการขยายตัวของเมือง
Morrill (1970) กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอุตสาหกรรมวามีความสัมพันธกัน
อยางลึกซึ้งกับการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและกิจกรรมของเมือง (Urban Growth or Urban-size
Growth) การสรางอุตสาหกรรมใหมใหกับตลาดทองถิ่นหรือตลาดภาคอื่นก็ตาม ยอมกอใหเกิดการ
จางงานและการขยายตัวของกิจกรรมที่เกี่ยวของและตอเนื่องกันเปนจํานวนมาก สิ่งเหลานี้จะทําให
ประชากรในเขตเมืองเพิ่มขึ้นอยางมาก (Growth in urban-size) ซึ่งจะมีผลใหภาคหรือ Local
industrial thresholds ใหม ๆ เกิดขึ้น แนวความคิดเกี่ยวกับ thresholds นับวามีความสําคัญมากใน
การวางแผนระดับภาค ใน Regional Science บงไววา ในการตั้งโรงงงานอุตสาหกรรมหรือขยาย
กิจกรรมอุตสาหกรรมนั้นจะตองมีจํานวนประชากรขั้นต่ําจํานวนหนึ่ง (Minimum Population)
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จํานวนขั้นต่ํานี้เราเรียกวา Thresholds ผลผลิตทางอุตสาหกรรมจะมาจากเขตอื่น แตถาประชากร
เขตเมืองเพิ่มขึ้นจะมีแรงดึงดูดในการลงทุนหรือขยายอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น แรงงานขยายตัวมากขึ้น
Threshold เกิดขึ้นหลายเทาและทําใหอุตสาหกรรมขยายตัวออกไปอีก จากแผนภาพที่ 2 แบบจําลอง
การขยายตัวของอุตสาหกรรมและเมือง แสดงใหเห็นวาระหวาง Industrial complete กับ Threshold
มีความสัมพันธกันอยางมากทั้ง 2 ปจจัย รวมทั้ง Multiplier Effect ไดชวยสรางใหเกิดการรวมตัวกัน
ทางอุตสาหกรรม และบริการอยางหนาแนนในเขตเมือง
2.2.1.4 การเปนอุตสาหกรรม (Industrialization)
การเป น อุ ต สาหกรรมเป น แบบอย า งของเศรษฐกิ จ ชนิ ด หนึ่ ง ที่ มี ก ารพั ฒ นารู ป แบบ
สลับซับซอนกวาระบบเศรษฐกิจเดิมซึ่งเปนระบบเศรษฐกิจอยางงาย (Herbert Blumer, 1990) ระบบ
เศรษฐกิจชนิดนี้เกี่ยวกับการใชเครื่องจักรในการผลิตสินคา โดยมีองคประกอบที่สําคัญ 3 สวน คือ
การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตโดยใชเครื่องจักร และการกระจายสินคาสูตลาดหรือจุดที่จะใชบริโภค
ทําใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ในรูปแบบการบริการตามมา เชน การเงินการธนาคาร สินเชื่อ
การติดตอสื่อสาร เปนตน ความเปนอุตสาหกรรมนี้จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงระบบสังคมทั้งใน
ด า นค า นิ ย ม โครงสร า งความสั ม พั น ธ และการจั ด ระเบี ย บทางสั ง คมต า งๆ จากสั ง คมก อ น
อุตสาหกรรมใหกลืนกลายเขาสูระบบสังคมอุตสาหกรรม (พิสมัย พึ่งวิกรัย, 2538) นอกจากนี้อาจ
กลาวไดวากระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมยังเปนกลยุทธที่สําคัญในการเรงอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิ จ และการเพิ่ ม มาตรฐานการครองชี พ ในประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นา ซึ่ ง ก อ ให เ กิ ด การ
เจริญเติบโตของเมืองในอัตราที่รวดเร็ว เนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมจะทําใหเกิดการจางงานทั้ง
ทางตรงและทางออมขึ้นมาก ซึ่งเปนการแกไขการวางงานไดทางหนึ่ง (พรชัย พัฒนบัณฑิต, 2530)
2.2.1.5 การพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปของนิคมอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในสหราชอาณาจักรเปนแหงแรกเมื่อ พ.ศ. 2439 ที่ Trafford Park
ใน Manchester ดําเนินงานโดยเอกชน สาเหตุที่เกิดนิคมอุตสาหกรรมนั้นเพื่อใชเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาทองถิ่นหรือพัฒนาเมือง เชน ที่เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักร ตอมาหลังสงครามโลกครั้งที่
1 สหรัฐอเมริกามีความเจริญในดานอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว กอใหเกิดปญหาการขาดแคลนทําเล
ที่เหมาะสมในการจัดตั้งหรือขยายโรงงานอีกทั้งสภาพในนครใหญเริ่มไมเหมาะสมเพราะการจราจร
ติดขัดและขาดแคลนที่จอดรถ เปนตน จุดมุงหมายของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจึงเปลี่ยนมาเปน
การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมโดยตรง ซึ่ ง เป น การจั ด หาที่ ดิ น ที่ เ หมาะสม และพั ฒ นาที่ ดิ น โดยจั ด
สาธารณูปโภคและบริการตาง ๆ แลวแบงที่ดินเปนแปลง ๆ เพื่อใหผูประกอบการเขามาสรางอาคาร
ผลิตสินคา หรือผูพัฒนาดําเนินการกอสรางอาคารเพื่อใหเชาผลิตสินคาตอไป
สําหรับนิคมอุตสาหกรรมในเอเชียนั้น ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศในเอเชียก็
เรงพัฒนาเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว โดยวิวัฒนาการของนิคมอุตสาหกรรมของประเทศตาง ๆ มีดังนี้
- ญี่ปุน

33

การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเปนไปเพื่อสนองนโยบายทองถิ่นเปนหลัก โดยแบงนิคม
อุตสาหกรรมออกเปน 3 ประเภท คือ นิคมอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาบริเวณที่เสื่อมโทรม นิคม
อุตสาหกรรมเพื่อลดชองวาระหวางบริเวณชุมชนรายไดสูงกับบริเวณชุมชนรายไดต่ํา ทั้งนี้เพื่อเปน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสําหรับชุมชนที่ประชากรอพยพออกเปนจํานวนมาก และประเภท
สุดทายเปนนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ เพื่อการพัฒนาโรงงาน เพอเปนการประสานกันระหวาง
ผลประโยชน ข องอุ ต สาหกรรมกั บ การพั ฒ นาเมื อ งและการอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ ม โดยนิ ค ม
อุตสาหกรรมประเภทนี้จะจัดสรางแบบการสรางเมืองใหม หรือเมืองบริวาร
- เกาหลี
นอกจากประเทศญี่ ปุ น แล ว ประเทศเกาหลี นั บ เป น ประเทศที่ มี ห ารพั ฒ นานิ ค ม
อุตสาหกรรมมากที่สุด มีนิคมอุตสาหกรรมสําหรับโรงงานเคมีภัณฑตั้งอยูบริเวณริมฝงทะเล ขนาด
ของโครงการคอนขางใหญโดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่น
- ไตหวัน
นิ ค มอุ ต สาหกรรมของไต ห วั น ที่ มี ชื่ อ เสี ย งมั ก เป น นิ ค มอุ ต สาหกรรมประเภทเขต
อุตสาหกรรมสงออก (Export Processing Zone)
- สิงคโปร
นิคมอุตสาหกรรมของสิงคโปรจะมีบริเวณเพื่อการอุตสาหกรรม ที่อยูอาศัย และสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการดํารงชีพอยางพรอมมูล นิคมอุตสาหกรรมที่ประสบความสําเร็จไดแก
Jurong Industrial Estate โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมของสิงคโปรมักเปนโรงงานอุตสากรรมหนัก
อุตสาหกรรมเคมี และเครื่องจักรกล ซึ่งลวนแตไดรับการสนับสนุนดานการเงินจากตางประเทศ
- มาเลเซีย
รั ฐ บาลมาเลเซี ย ได ดํ า เนิ น นโยบายจั ด ตั้ ง นิ ค มอุ ต สาหกรรมขึ้ น ทั่ ว ประเทศอย า งมี
ประสิทธิภาพ เปนที่นาสังเกตวานิคมอุตสาหกรรมของมาเลเซียมักตั้งอยูริมฝงทะเลบริเวณใกลทะเล
- ไทย
นโยบายการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยเริ่มขึน้ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนในเรื่องที่ดนิ
ตั้งโรงาน การขาดแคลนสาธารณูปโภค และเพื่อขจัดผลกะทบเนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ง
เปนผลมาจากป 2504 รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดมีนโยบายเรงรัดการสงเสริมอุตสาหกรรม
ตาง ๆ นิคมอุตสาหกรรมถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและจูงใจใหโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งอยู
บริเวณเดียวกันเพื่อสะดวกตอการควบคุมมลภาวะทีเ่ กิดขึ้น และชวยใหโรงงานไดใชสาธารณูปโภค
พื้นฐานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งเปนการชวยใหการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ
เปนไปอยางมีระบบและเปนระเบียบยิ่งขึ้น
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รูปที่ 2.1 แบบจําลองการขยายตัวของอุตสาหกรรมและเมือง

กิจกรรมอุตสาหกรรมใหมๆ
หรือขยายกิจกรรม

Multiplier Effect ขั้นตน

ดึงดูดกิจกรรมและอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของมาอยูรวมกัน

Backward
Linkages

กิจกรรมกอสรางใหม ๆ
เกิดขึ้น

สาขาการบริการขยายตัว

Public Sector
ขยายกิจกรรม

Forward
Linkages
Multiplier Effect ขั้นที่ 2 เกิดจาก
การขยายตัวของ
Non – Industrial Sector

Threshold ระดับภาค / ทองถิ่น ประชากร
เพิ่ม โครงสรางเศรษฐกิจขยายตัว รายได
ทองถิ่นเพิ่ม
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2.2.1.6 บทบาทของนิคมอุตสาหกรรมในการพัฒนาประเทศ
นิคมอุตสาหกรรมนับเปนเครื่องมือพัฒนาประเทศอยางหนึ่งที่มีความสําคัญ เนื่องจาก
บทบาทที่สําคัญหลายดานคือ
- บทบาทตอการพัฒนาอุตสาหกรรม
เป นการขจัดปญหาเรื่ องที่ตั้ งโรงงานและจัด สิ่ งอํานวยความสะดวกพื้นฐานไวใ ห แ กผู
ประกอบอุตสาหกรรมในราคาต่ํา ทําใหเกิดแรงกระตุนและจูงใจใหมีการเรงรัดพัฒนาอุตสาหกรรม
ยิ่งขึ้น กอใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจจากการอยูรวมกันของอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ อยาง
เปน สัด สว น และเปนการสงเสริมอุตสาหกรรมใหม หรือจัดการบริการใหม ๆ ขึ้น โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมที่อยูในนิคมอุตสาหกรรมนั้น นอกจากนี้ยังเปนแหลงของ
วิทยาการที่ทันสมัย เปนการสรางประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตในการประกอบอุตสาหกรรมทุก
ระดับ
- บทบาทตอการพัฒนาเมืองใหญ
เปนแหลงอุตสาหกรรมใหมและสงเสริมใหมีการกระจายความเจริญสูภูมิภาค ชวยชะลอ
การยายถิ่นของประชาชน และสงเสริมการใชที่ดินในเมืองใหญใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- บทบาทตอการพัฒนาทองถิ่น
เป น แหล ง ขยายความเจริ ญ ในระดับ ท อ งถิ่ น และช ว ยส ง เสริ ม ให เ กิ ด การจั ด ตั้ ง กิ จ การ
อุตสาหกรรมในสวนทองถิ่น กอใหเกิดการจางงานในชุมชน รวมทั้งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใชวัตถุดิบ แรงงาน และที่ดินในทองถิ่น ตลอดจนยกระดับการครองชีพของประชาชนใน
ทองถิ่น มีรายไดเพิ่มขึ้น
- บทบาทตอการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมเปนแหลงการจางแรงงานทั้งในระดับทองถิ่นและในระดับชาติ
จึงเปนผลทําใหประชาชนในเขตอุตสาหกรรมมีโอกาสในการหารายได และชวยลดปญหาตางๆ
เกิดจากการวางงาน และเปนการสงเสริมการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค ชวยลดความแตกตาง
ระหวางายไดของประชาชนในภูมิภาค รวมทั้งสงผลทําใหผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศสูงขึ้น อัน
จะกอใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการสงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติทั้งใน
ระดับทองถิ่นและระดับประเทศใหสูงขึ้น เพราะสามารถจะนําเอาทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบ
มาใชไดอยางเต็มที่
นอกจากนี้ ยั ง ทํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งทางเศรษฐกิ จ ทํ า ให ก ารผลิ ต ใน
ภาคอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารขยายตั ว ก อ ให เ กิด ความสมดุ ลในทางเศรษฐกิ จ และมี สว นช ว ย
เกื้อหนุนการผลิตทางเกษตร สงผลใหโครงสรางของประเทศเปลี่ยนจากเกษตรกรรมมาเปนประเทศ
อุตสาหกรรมใหม
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2.2.2 การกระจายรายไดและความไมเทาเทียมกันของรายได
การขยายตัวของอุตสาหกรรมทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันของรายได ระหวางภาคการ
ผลิตเกษตรกรรมกับอุตสาหกรรม ดังนั้น เมื่อมีนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ จะทําใหแรงงานภาค
เกษตรกรรมบางสวนไหลสูภาคอุตสาหกรรม และยังมีแรงงานจากนอกพื้นที่เขามาในพื้นที่ดวย
สงผลใหรายไดและคาครองชีพสูงขึ้น อยางไรก็ตามยังคงมีแรงงานจากภาคเกษตรกรรมอีกสวน
หนึ่งที่ไมมีความรูความชํานาญพอ ในการทํางานในภาคอุตสาหกรรม จึงทําใหเกิดความแตกตาง
ทางดานรายได นําไปสูปญหาความไมเทาเทียมกันในการกระจายรายไดในที่สุด
2.2.2.1 การกระจายรายได
การกระจายรายไดสามารถแบงเปน 2 ประเภท คือประเภทแรกสามารถแบงออกไดเปน
การกระจายรายไดสัมบูรณ (Absolute Distribution) และการกระจายรายไดสมั พัทธ (Relative
Distribution) ประเภทที่ ส องสามารถแบ ง ออกเป น การกระจายรายได ต ามหน า ที่ ใ นการผลิ ต
(Functional Distribution of Income) และการกระจายรายไดตามขนาด (Size Distribution of
Income) หรือการกระจายรายไดสวนบุคคล (Personal Distribution of Income)
ประเภทที่ 1
การกระจายรายไดสัมบูรณ หมายถึงการคํานวณหาระดับรายไดที่เพียงพอที่จะซื้ออาหาร
เพื่อดํารงชีพขั้นต่ํา เรียกวาระดับความยากจน หรือเสนความยากจน (Poverty Line) และหาจํานวน
ประชากรที่ระดับรายไดต่ํากวาและสูงกวาเสนความยากจน ถาสัดสวนประชากรที่มีรายไดต่ํากวา
เสนความยากจนลดลง ในขณะที่ระดับรายไดเฉลี่ยของประชากรสูงขึ้น แสดงวาการกระจายรายได
สัมบูรณของประชากรดีขึ้น แตก็มีขอโตแยงวาความจําเปนในการครองชีพของแตละสังคมยอง
แตกตางกัน ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดการกระจายรายไดสัมพัทธ ซึ่งจะแสดงการเปรียบเทียบรายไดของ
คนในสังคมเดียวกัน
- การกระจายรายไดสัมพัทธ หมายถึงความแตกตางของระดับรายไดที่ประชากรแตละคน
หนึ่ง หรือแตละครัวเรือนในสังคมไดรับ ถารายไดดังกลาวมีความแตกตางกันมาก แสดงวามีความ
ไมเทาเทียมกันของรายไดมาก
นักเศรษฐศาสตรเรียกการกระจายรายไดสัมบูรณวา “ระดับความยากจน” และเรียกการ
กระจายรายไดสัมพัทธวา “ความไมเทาเทียมกันของรายได”
ประเภทที่ 2
- การกระจายรายไดตามหนาที่ในการผลิต หมายถึงการแบงรายไดตามเจาของปจจัยการ
ผลิต แตเนื่องจากทฤษฎีนี้มีขอสมมติที่วา ปจจัยการผลิตทั้งหมดไมแตกตางกัน ดังนั้นความไมเทา
เทียมกันของรายไดที่เกิดจากความแตกตางระหวางหนวยของปจจัยการผลิตชนิดเดียวกัน เนื่องจาก

37

มีขอสมมติวาปจจัยการผลิตทั้งหมดไมแตกตางกัน ดังนั้นในเวลาตอมานักเศรษฐศาสตรจึงให
ความสําคัญกับการกระจายรายไดตามขนาดมากกวา
- การกระจายรายไดตามขนาด หรือการกระจายรายไดตามสวนบุคคล หมายถึงการ
กระจายรายไดของประชากรผูมีรายไดในกลุมรายไดตางๆเรียงตามขนาดรายได การกระจายรายได
ตามขนาด มีความสําคัญมากขึ้นในการศึกษาความไมเทาเทียมกันของรายได เนื่องจากจุดมุงหมาย
ในทางเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ เพื่อใหประชากรไดรับสวัสดิการทางเศรษฐกิจสูงสุดจากทรัพยากร
และเทคโนโลยีที่มีอยู โดยสวัสดิการทางเศรษฐกิจจะขึ้นกับระดับรายได ผลการศึกษาจึงสามารถ
ชวยรัฐบาลในการเลือกกลุมเปาหมายในการแกปญหาไดอยางถูกตอง
2.2.2.2 ความไมเทาเทียมกันของรายได
แนวคิดเกี่ยวกับความไมเทาเทียมกันของรายไดแบงออกเปน 2 กลุม คือ
1. แนวคิดสนับสนุนความไมเทาเทียมกันของรายได โดยเห็นวาจะเกิดผลดี กลาวคือ
เปนการสรางแรงจูงใจในการทํางาน สงเสริมใหมีการออมทรัพยและการสะสมทุนในประเทศ
เนื่องจากผูมีรายไดสูงจะมีสัดสวนในการออมคอนขางมาก
2. แนวคิดคัดคานความไมเทาเทียมกันของรายได โดยใหเหตุผลทางดานความเปนธรรม
ในสังคม และเหตุผลทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพราะวาถาคนสวนใหญของประเทศ
มีรายไดนอยก็อาจจะรวมกลุมกันกอความไมสงบ สงผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศได
ถึ ง แม ว า จะมี แ นวคิ ด ที่ ขั ด แย ง กั น ประเทศที่ พั ฒ นาแล ว ต า งก็ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การ
แกปญหาความไมเทาเทียมกันของรายไดอยางจริงจัง ดังนั้นความรุนแรงของปญหามักเกิดใน
ประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งเปนผลมาจากความแตกตางของประชากรในลักษณะตางๆ คือการกระจาย
กรรมสิทธิ์ของทรัพยากร การขยายตัวของประชากร คือ ในกลุมของคนยากจนมีอัตราเพิ่มสูงกวา
โอกาสทางการศึกษา และปจจัยอื่นๆ และประเด็นที่สําคัญที่สุด คือ ความเจริญเติบโตของภาค
เศรษฐกิจตางๆเปนไปอยางไมสมดุล เชนการสงเสริมการลงทุนของภาครัฐ ทําใหผูประกอบอาชีพ
ในภาคนี้ไดรับรายไดสูงกวาภาคอื่น ปญหาความไมเทาเทียมกันของรายไดจะเกิดจากหลายปจจัย
โดยที่ ค วามไม ส มดุ ล ในโครงสร า งการผลิ ต และการจ า งงาน ระหว า งภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรมเปนปจจัยที่สําคัญ
2.2.2.3 การขยายตัวของอุตสาหกรรมและความไมเทาเทียมกันของรายได
จากการศึกษาของ Durkheim (1893 อางถึงใน Hurst; 1992) และ Lenski (1966 อางถึงใน
Hurst; 1992) อาจสรุปไดวา การขยายตัวของอุตสาหกรรมเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหความไมเทาเทียม
กันของรายไดมีมากขึ้น โดย Durkheim ไดสนใจปญหาการเปลี่ยนแปลงของสังคมดั้งเดิมไปสูสังคม
สมัยใหมที่ทําใหคนตองมีการแบงงานกันทํา โดยที่แรงงานแตละคนตองทํางานดวยความชํานาญ
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เฉพาะอยาง และความสัมพันธระหวางคนในที่ทํางานจะถูกแบงเปนนายจางและลูกจาง เมื่อ
อุตสาหกรรมมีขนาดใหญขึ้น แรงงานจะถูกกําหนดใหทํางานเฉพาะอยางมากขึ้น และมีความ
แตกตางกันมากขึ้น นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นวากลุมคนที่มีอาชีพตางกัน และคนที่มสี ถานภาพใน
การทํางานตางกันจะมีความไมเทาเทียมกันของรายไดระหวางกลุมสูงขึ้น ตอมา Lenski ได
ทําการศึกษาความไมเทาเทียมกันในสังคมที่มีระดับเทคโนโลยีตางกัน ตั้งแตการลาสัตวไปจนถึง
การตกแตงสวน และสังคมเกษตร จนถึงอุตสาหกรรมที่โตเต็มที่ พบวาความไมเทาเทียมกันจะ
เพิ่มขึ้นตามระดับเทคโนโลยีที่กาวหนาขึ้น
สําหรับกรณีประเทศไทยนั้น มีลักษณะบางอยางของการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่
สงผลกระทบตอความไมเทาเทียมกันของรายได (Pranee Tinakorn, 1995) คือ
- บทบาทของการสงเสริมการลงทุนในอดีต ที่เอื้อประโยชนใหแกอุตสาหกรรมขนาด
ใหญที่ใชทุนมาก การใชนโยบายการคลังเพื่อสงเสริมการนําเขาสินคาทุน การกําหนดอัตราคาจาง
ขั้ น ต่ํ า ทํ า ให ร าคาโดยเปรี ย บเที ย บของทุ น ต่ํ า กว า ที่ ค วรจะเป น จึ ง ทํ า ให มี ก ารจ า งงานต่ํ า ใน
ภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมยังคงเปนภาคการผลิตที่รองรับแรงงานสูง จึงทําใหผู
ประกอบอาชีพเกษตรกรยังคนยากจน
- การวางแผนกระจายเขตเขตโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก
ไมประสบผลสําเร็จ ทั้งนี้เนื่องจากสาธารณูปโภคพื้นฐานมีการกระจุกตัวอยูในเขตกรุงเทพมหานคร
และภาคกลาง ในขณะที่ภาคอื่น ๆ มีไมเพียงพอ จึงทําใหความไมเทาเทียมกันของรายไดในแตละ
ภูมิภาคกวางขึ้น
- กลยุทธการเจริญเติบโตแบบไมสมดุล โดยการใหสิทธิพิเศษ มีการปกปองคุมครอง
และใหการสงเสริมตอนักลงทุนขนาดใหญในภาคอุตสาหกรรม ทําใหกระจุกตัวในภาคธุรกิจสูง
เกิดหารผูกขาด หรือกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดเกิดผลเสียตอผูบริโภครายยอย นอกจากนี้นักลงทุนขนาด
เล็กหรือผูประกอบการที่ไมไดประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนจะไดรับผลเสียจากอัตราภาษี
นําเขา และภาษีการสงออกสงผลใหความไมเทาเทียมกันของรายไดมีมากขึ้น รวมทั้งการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมอยางรวดเร็วยังสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจจะไมไดรับความสนใจ ทั้งที่
ผลกระทบตอสวัสดิการของทุกคน โดยที่คนจนในชนบทอาจจะตองเปนผูแบกรับภาระมากที่สุด
กล า วโดยสรุ ป แนวคิ ด การขยายตั ว ของภาคอุ ต สาหกรรมเพื่ อ หวั ง ผลทางด า นการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยยอมใหมีความไมเทาเทียมกันของรายไดเพิ่มขึ้นนั้นจะเกิดผลดีตอ
ระบบเศรษฐกิจในระยะแรก ๆ เทานั้น หลังจากที่ระบบเศรษฐกิจขยายตัวไปไดระยะหนึ่ง และความ
ไมเทาเทียมกันของรายไดยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยที่การผลิตในสาขาเกษตรไมสามารถพัฒนา
ตามแลว ในที่สุดการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็จะหยุดชะงักลง ทั้งนี้เนื่องจากความไมเทาเทียมกันของ
รายไดเพิ่มขึ้น แสดงใหเห็นวา รายไดประชาชาติที่เพิ่มขึ้นมีการกระจุกตัวอยูในมือของคนกลุมหนึ่ง
เทานั้น โดยที่ประชากรสวนใหญมีระดับความยากจนโดยเปรียบเทียบเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหอุปสงค
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ในการผลิตของคนกลุมนี้ไมเพิ่มขึ้น ตลาดภายในประเทศไมขยายตัวจึงตองพึงพิงการสงออก ใน
ที่สุดการสงออกจะลดลง เนื่องจากปญหาความไมเทาเทียมของรายได กลาวคือ เกษตรกรหรือคนใน
ชนบทไดรับการศึกษาต่ํา เมื่อคนกลุมนี้อพยพไปทํางานในภาคอุตสาหกรรม จึงเปนแรงงานที่ไมมี
คุณภาพ คุณภาพของสินคาจึงไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร เมื่อระดับอัตราคาจางสูงขึ้น หรือความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบหมดไป การเจริญเติบโตทางบเศรษฐกิจจึงหยุดลง
2.2.3 ตนทุนสิง่ แวดลอม
2.2.3.1 มลภาวะและตนทุนทางสิ่งแวดลอม
เนื่องจากเศรษฐกิจเปนระบบเปดซึ่งมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ดังนั้นกระบวนการทาง
เศรษฐกิจตางๆ เชน การผลิตและการบริโภค จึงเปนกิจกรรมที่ลวนสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
แทบทั้งสิ้น (ปรีชา เปยมพงศสานต, 2542) ถามีการปลอยของเสียลงผิดที่ หรือปลอยนานเกินไป ก็
อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตอสิ่งแวดลอม และถาการเปลี่ยนแปลงมีความรุนแรงอันจะนําไปสู
ความเสียหายในระบบนิเวศ และสิ่งมีชีวิตก็จะเกิดสถานการณที่เรียกวา “มลภาวะ” (Pollution) ถา
มลภาวะนี้สงผลทําลายสุขภาพมนุษย หรือกระเทือนตอความสุขสมบูรณตอชุมชน ก็จะถือวาเกิด
“มลภาวะทางเศรษฐกิจ” (Economic Pollution)
นักเศรษฐศาสตรสมัยใหมมองมลภาวะเปนตนทุนภายนอก (External Cost) กลาวคือ เปน
ตนทุนที่เกิดขึ้นโดยมีภาระตกอยูแกชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม โดยนักเศรษฐศาสตรคนแรกที่
พยายามวิเคราะหผลกระทบของมลภาวะที่มีตอการทํางาน คือ Pigou (1920) ซึ่งไดแบงตนทุน
ออกเปน ตนทุนเอกชน (Private Cost) หมายถึง ตนทุนในการผลิตสินคา เชน วัตถุดิบ คาจาง
แรงงาน เปนตน และ ตนทุนทางสังคม (Social Cost) หมายถึง ตนทุนที่ผูผลิตผลักไปใหแกสังคม
และสิ่งแวดลอม เมื่อมีมลภาวะเกิดขึ้น External Cost ก็จะมีแนวโนมสูงขึ้นดวย นั่นคือ มีความ
เสียหายเกิดขึ้นตอชุมชน สังคม และธรรมชาติ แตผูผลิตไมตองจายคาชดเชยสําหรับความเสียหายนี้
ดังนั้นเมื่อมีมลภาวะมากขึ้น ชองวางระหวางตนทุนทางสังคมและตนทุนเอกชนก็จะเพิ่มขึ้นเชนกัน
2.2.3.2 ผลกระทบภายนอก
ผลกระทบภายนอก (Externalities) หมายถึง ผลกระทบขางเดียวอันเกิดจากการผลิตและ
การบริโภคที่มีตอบุคคลที่สาม สวนมากจะเกิดขึ้นโดยไมจงใจ ผลกระทบนี้อาจจะเปนลบหรือเปน
บวกก็ได ในกรณีที่ผลกระทบเปนลบหรือเกิดการสูญเสีย ผูสูญเสียมักไมไดรับการชดเชย เนื่องจาก
เปนการยากที่ผูสูญเสียจะพิสูจนและประเมินเกี่ยวกับผลกระทบดังกลาว
จากรูปที่ 2.2 ในสถานการณที่ไมมีการควบคุมมลภาวะ (โดยรัฐบาล) ผูผลิตเอกชนจะ
พิจารณาแต “ตนทุนการผลิตเอกชน” เทานั้น และจะทําการผลิตที่จุด Q ในขณะเดียวกันก็จะปลอย
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ของเสียหรือมลพิษออกจากโรงงานสูสิ่งแวดลอม ซึ่งก็ใหเกิด “ผลกระทบภายนอก” (Externality
Impact) ไมมากก็นอย นั่นคือมีการทําลายสิ่งแวดลอมหรือชุมชน เกิดความเสียหายขึ้นนานาประการ
ที่จุด Q ราคาสินคาจะอยูที่ระดับ P ซึ่งไมไดสะทอนใหเห็นตนทุนทั้งหมด (Full Costs) ในการผลิต
และการบริโภคเลย ถาผูผลิตคํานึงถึงตนทุนภายนอกตนทุนทั้งหมดจะเลื่อนจาก S ไปสู S1 จะทําให
ราคาสินคาไปอยูที่ P1 และปริมาณการผลิตก็จะลดลงมาอยูที่ Q1 โดยราคาสินคาจะปราศจากการ
บิดเบือน เพื่อปรับพฤติกรรมของทุกฝาย ไมวาจะเปนผูผลิต หรือผูใชทรัพยากร หรือผูบริโภค ทั้งใน
สวนของภาครัฐและเอกชนอันเปนการลดมลภาวะลงไปดวย
รูปที่ 2.2 ผลกระทบจากมลภาวะที่มีตอสิ่งแวดลอมและชุมชน

S1 = Marginal social costs of production

Price
D

Externalities
Impact

P1
S = Marginal private costs of production

P

Quantity
Q1

Q

ที่มา : Turner et al Environmental Economics (1994)
ในปจจุบันเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมยอมรับวา กําลังมีปญหา Negative Externalities อัน
เกิ ด มาจากการผลิ ต และการบริ โ ภคอย า งมาก ในระบบเศรษฐกิ จ สมั ย ใหม ที่ เ น น การพั ฒ นา
อุตสาหกรรม มลภาวะและการทิ้งของเสียกําลังเปนปญหาที่รุนแรง เมื่อเศรษฐกิจยิ่งขยายตัว และ
ประชากรเพิ่มขนาดขึ้น ความสามารถของสิ่งแวดลอมในการรองรับและดูดซับของเสียก็ยิ่งนอยลง
ระบบตลาดเสรีและกลไกตลาดไมอาจปราศจากมลภาวะได ดังนั้นจึงอาจจะมีการวิเคราะห
ตนทุนผลประโยชนสําหรับโครงการตาง ๆ เพื่อใหทราบวามลภาวะที่เหมาะสมสมควรอยูในระดับใด
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2.2.3.3 แนวคิดตามหลักทุนมนุษย (Human Capital Approach)
ดังที่กลาวขางตน สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปจะสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ
มนุษยโดยตรง เพราะฉะนั้นจึงอาจนําเอา “แนวคิดทุนมนุษย” (Human Capital Approach) มาใชใน
การประเมินตนทุนสุขภาพ ซึ่งสามารถสะทอนตนทุนสิ่งแวดลอมได
ตามหลักการทุนมนุษย สุขภาพอนามัยมีความสําคัญตอแรงงานทั้งในดานคุณภาพและ
ปริ ม าณ สุ ข ภาพอนามั ย จึ ง เป น รู ป แบบหนึ่ ง ของทุ น มนุ ษ ย กล า วคื อ ภาวะสุ ข ภาพมี ผ ลต อ
ประสิ ทธิภ าพในการทํา งานของมนุ ษ ย ในยามเจ็บป ว ยมนุ ษ ย ไ ม สามารถทํา งานไดเ ต็มที่ หรื อ
ตองการเวลาพั กผอนมากขึ้ น ทํา ใหเ วลาในการทํางานลดลง หลัก การนี้จะประเมิน ค าชีวิตหรือ
สุขภาพของคน ๆ หนึ่งดวยผลผลิตหรือการบริโภคที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นในยามเจ็บไข
ไดปวย ตนทุนของสังคมคือรายไดที่สูญเสียไปในคาใชจายในการรักษาพยาบาล
- การวัดคาสุขภาพดวยผลผลิต
เนื่องจากภาวะสุขภาพมีผลกระทบตอเวลาและประสิทธิภาพการทํางานของแรงงาน ซึ่งจะ
สงผลกระทบตอระดับการผลิตของแรงงานดวย ดังนั้นการประมาณมูลคาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
ในรูปตัวเงินจึงสามารถใชมูลคาผลผลิตหรือรายไดที่เปลี่ยนไปเปนตัวแทน เชน รายไดตอสัปดาห
คูณดวยเวลาการทํางานที่เพิ่มมากขึ้น
การประเมินคาผลประโยชนของการที่สุขภาพดีขึ้นหรือเลวลงสามารถวัดไดโดยพิจารณา
จากลักษณะผลกระทบของโรคภัยไขเจ็บที่มีตอปริมาณและคุณภาพแรงงานซึ่งเปนไปได 3 ทางคือ
1) ความตาย สงผลกระทบโดยตรงในรูปของการสูญเสียจํานวนคนทํางานหรือปริมาณ
แรงงาน ความสู ญเสียนี้ คือ ชวงเวลาหรือจํานวนปที่เขาจะทํางานตอไปได ถ าไมตายเสี ยกอน
จํานวนปการทํางานที่สูญเสียไปนี้ คือ ผลตางระหวางอายุตายกับอายุขัยเฉลี่ยหรือปเกษียณอายุ
มูลคาการสูญเสีย คือ มูลคาปจจุบันของผลผลิตหรือรายไดที่ผูตายนาจะสามารถทําไดในชวงเวลานี้
ถาเขาไมตาย
2) ความพิการ ซึ่งอาจจะมีลักษณะชั่วคราวหรือถาวร จะสงผลกระทบในรูปการสูญเสีย
เวลาทํางาน (Work – Time Loss) เชน คนปวยตองขาดงาน หรือทํางานไมไดตลอดไป มูลคาความ
สูญเสียสําหรับความพิการถาวร คือ มูลคาปจจุบันของผลผลิตหรือรายไดที่ผูปวยควรจะไดรับจาก
การทํางานตลอดอายุถาไมพิการ สําหรับมูลคาความสูญเสียสําหรับความพิการชั่วคราวสามารถวัด
ไดโดยใชวิธีเดียวกับการเสื่อมประสิทธิภาพจากการเจ็บปวย
3) การเสื่อมประสิทธิภาพ หมายถึงผูนั้นไดสูญเสียประสิทธิภาพการทํางานไปเนื่องจาก
ความเจ็บปวย เชน การทํางานไดผลนอยกวาที่ควรจะเปน การตัดสินใจเกี่ยวกับการทํางานเชื่องชา
และผิดพลาด ทําใหเกิดผลกระทบตอการทํางาน
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- การวัดคาสุขภาพดวยคาใชจายในการรักษาพยาบาล
เมื่ อ แรงงานเจ็ บ ไข ไ ด ป ว ย จะก อ ให เ กิ ด ต น ทุ น ของสั ง คมในรู ป ของค า ใช จ า ยในการ
รักษาพยาบาลซึ่งหมายถึงตนทุนของการจัดหาบริการสาธารณสุขเพื่อรักษาผูปวย นอกจากนี้ยังอยู
ในรูปของอรรถประโยชนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง อยางไรก็ตาม การประเมินคาอรรถประโยชนในรูป
ตัวเงินทําไดยาก
กลาวโดยสรุป แนวความคิดตามหลักการทุนมนุษยสามารถประเมินมูลคาสุขภาพไดเฉพาะ
สวนที่วัดเปนตัวเงินได คือ ผลรวมของมูลคาผลผลิตและคาใชจายในการรักษาพยาบาล หลักการนี้
ไมสามารถประเมินคาสุขภาพในสวนที่เกี่ยวของกับสภาพจิตใจ
2.2.4 การคํานวณผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดที่ปรับดวยมูลคาทางสิง่ แวดลอม
เมื่อพิจารณาสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเฉลี่ยตอคน (Per Capita Gross Provincial
Product) ของจังหวัดระยองพบวามีมูลคาสูงที่สุดในภาคตะวันออกมาอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจัยที่
สําคัญคือการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่ง การถือกําเนิดขึ้นของนิคม
อุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด และเมื่ อ พิ จ ารณาจากโครงสร า งการผลิ ต จะเห็ น ได อ ย า งชั ด เจนว า
ภาคอุตสาหกรรมนั้นมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการทําใหระยองกาวขึ้นมาเปนจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัดตอหัวสูงที่สุดในภาคตะวันออก แตเนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยขาดการ
วางแผนรองรับที่ดีพอนั้นอาจทําใหเกิดผลกระทบตอครัวเรือนในพื้นที่ เกิดปญหาความเสื่อมโทรม
ของสิ่งแวดลอมในรูปของมลพิษอุตสาหกรรม ซึ่งถือเปนตนทุนทางสังคมที่ถูกมองขามมาโดย
ตลอด การที่ตนทุนเหลานี้ไมไดถูกสะทอนออกมาในผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดอันเปนเครื่องมือที่
สําคั ญในการกํ าหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ ระดั บมหภาค อาจนําไปสูก ารสงสัญญาณที่
ผิดพลาด (Misleading Signal) ตอการเลือกแนวทางการพัฒนาที่จะสรางความอยูดีกินดี (Wellbeing) อยางยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่นได ดวยเหตุนี้การศึกษาเพื่อคํานวณมูลคาผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัดที่ปรับดวยมูลคาทางสิ่งแวดลอม หรือ Environmentally-adjusted GPP จึงเปนสิ่งที่
ควรกระทําเพื่อสะทอนใหเห็นรายไดหรือคุณภาพชีวิตที่แทจริง รวมถึงตนทุนอันเปนผลมาจากการ
พัฒนาอุตสาหกรรมดวย
ตลอดหลายทศวรรษที่ผานมาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศไดถูกนํามาใชเปนเครื่องมือ
หลักในการวัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอันเปนทีย่ อมรับในระดับสากล ตลอดจนถึงการเปน
ดัชนีชี้ภาวะความกินดีอยูดี (Well-being) ของประชาชนในชาตินนั้ ๆ ภายใตสมมติฐานที่วา การ
สรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจยอมนําไปสูคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในสังคม อยางไรก็ตาม จาก
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ประสบการณที่ผานมาของหลาย ๆ ประเทศ พบวาการพัฒนาที่มุงสรางความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (Growth Strategy) หรือเนนการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศนั้น ไดนํามา
ซึ่งปญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
กอใหเกิดตนทุนทางสังคม
(Social Costs) อันเปนผลจากการพัฒนาทางวัตถุ ตลอดจนทําใหความเหลื่อมล้ําของระดับรายได
ระหวางชนชัน้ ในระบบเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น
ดวยเหตุดังกลาว นักเศรษฐศาสตรในยุคหลังจึงเริ่มตระหนักวา การใชผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศเปนตัววัดความรุงเรืองทางเศรษฐกิจและเปนเครื่องมือหลักในการวิเคราะหและกําหนด
นโยบายการพัฒนาในระดับมหภาคนัน้
ไมอาจนําพาประเทศไปสูแนวทางการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
(Sustainable Development) ไดอยางแทจริง ทั้งนี้เพราะผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศมีจุดบกพรอง
และขอจํากัดหลายประการ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
1. ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศไมไดรวมมูลคาสินคาและบริการขัน้ สุดทายที่ผลิตไดจริง
แตไมมีการซื้อขายผานระบบตลาด ทั้งๆ ที่สินคาและบริการดังกลาวมีสวนทําใหสวัสดิการทาง
เศรษฐกิจของประชาชนสูงขึ้น ไดแก สินคาที่ผลิตและบริโภคภายในครัวเรือน การทํางานบานโดย
ไมไดรับคาตอบแทน ตลอดจนบริการที่ไดรับจากสิ่งแวดลอม เชน กิจกรรมนันทนาการ เปนตน
2. ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศไมไดคํานึงถึงตนทุนจากผลกระทบภายนอก (Externality
Costs) อันเปนผลมาจากการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงตนทุนทางสังคมอันเกิดจากการ
พัฒนา เชน ปญหาสิ่งแวดลอมและปญหาสุขภาพจากมลพิษอันมีทมี่ าจากของเสียทั้งจากการผลิต
และบริโภค ปญหาอาชญากรรม แหลงเสื่อมโทรม และการจราจรติดขัด เปนตน นอกจากนี้
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการแกไข ปองกัน หรือหลีกเลี่ยงปญหาเหลานี้ กลับถูกคิดเปนผลประโยชน
และนําเขาไปรวมไวใน GDP เปนผลใหระดับการบริโภคสูงกวาที่ควรจะเปนโดยไมไดสะทอน
สวัสดิการที่แทจริงของสังคม
3. ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศไมพิจารณาการเสื่อมสิ้นของทุนธรรมชาติ (Depreciation
of Natural Capital) อันไดแกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งถือเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญ
อยางหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ
4. ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศไมไดบงบอกถึงการกระจายรายได การขยายตัวของ
ปริมาณสินคาและบริการในระบบเศรษฐกิจจะไมสามารถแสดงถึงภาวะความเปนอยูท ี่ดีขึ้นของคน
สวนใหญได ถาสังคมนั้นมีความแตกตางในเรื่องของการกระจายรายไดสูง นั่นคือคนสวนนอยเปน
ผูถือครองทรัพยสินหรือรายไดสวนใหญของประเทศ
การพัฒนาดัชนีทางเลือกเพือ่ แกไขจุดบกพรองและขอจํากัดของผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศไดรับความสนใจจากนักเศรษฐศาสตรมาเปนระยะเวลาพอสมควร โดยไดมคี วามพยายามที่
จะสรางบัญชีประชาชาติที่คํานึงถึงผลประโยชนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจควบคูไ ปกับตนทุน
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ทางสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น (Environmental/Economic Accounting หรือ Green Accounting) ทั้งนี้เพือ่
เปนตัวชีว้ ัดถึงความยั่งยืนของการพัฒนาและสวัสดิการทางเศรษฐกิจที่แทจริง
การคํานวณผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดที่ปรับดวยมูลคาทางสิ่งแวดลอม (Environmentallyadjusted GPP หรือ EPP) จะคํานวณไดจากสมการ ดังตอไปนี้
EPP = GPP – DE – ED – DNR
โดยที่ EPP = ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดที่ปรับดวยมูลคาทางสิ่งแวดลอม
(Environmentally-adjusted Gross Provincial Product)
GPP = ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด(Gross Provincial Product)
DE = คาใชจายในการแกไข ปองกัน หรือหลีกเลี่ยงผลกระทบภายนอกเชิงลบ
(Defensive Expenditures)
ED = ตนทุนความเสียหายของสิ่งแวดลอม (Environmental Damages)
DNR = ตนทุนการเสือ่ มสิ้นของทรัพยากรธรรมชาติ
(Depletion of Natural Resources)
การประมาณตนทุนทางสังคมในสมการขางตน คือ คาใชจายในการแกไข ปองกัน หรือ
หลีกเลี่ยงผลกระทบภายนอกเชิงลบ ตนทุนความเสียหายของสิ่งแวดลอม และ ตนทุนการเสื่อมสิ้น
ของทรัพยากรธรรมชาติจะไมเกิดการซ้ําซอน เชน หากภาคการผลิตใดมีคาใชจายในการปองกัน ก็
จะไมมีคาใชจายในการแกไข
วิธีการคํานวณตนทุนทางสังคมในการปรับ GPP
1. คาใชจายในการแกไข ปองกัน หรือหลีกเลี่ยงผลกระทบภายนอกเชิงลบ (Defensive
Expenditures: DE)
คาใชจายลักษณะนี้จะปรากฏอยูในการคํานวณ GPP โดยสวนใหญจะถูกรวมไวใน
คาใชจายในการบริโภคทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งในความเปนจริงคาใชจายสวนนี้ไมไดทํา
ให สวัสดิการหรือคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น เปนแตเพียงการปองกันไมใหผลทางลบที่เกิด
จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระทบตอชีวิตความเปนอยูเทานั้น ซึ่งอาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาหากไมมี
การพัฒนาอุตสาหกรรม คาใชจายเหลานีย้ อ มไมเกิดขึ้น2 ดังนั้น จึงไมควรรวมคาใชจา ยเหลานีไ้ วใน

2

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิยามของ Defensive Expenditures สามารถศึกษาไดจาก Leipert (1986) และLeipert (1989)
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GPP หากตองการสะทอนภาพสวัสดิการทางเศรษฐกิจที่แทจริงของสังคม สามารถทําการคํานวณ
คาใชจายดังกลาวใน 3 รายการ คือ
1) งบประมาณดานการปองกันและขจัดมลพิษของภาครัฐ
2) คาใชจายในการหลีกเลี่ยงมลพิษของชุมชน
3) ตนทุนคารักษาพยาบาลโรคที่เกี่ยวของกับมลพิษและการพัฒนาอุตสาหกรรม
2. ตนทุนความเสียหายของสิ่งแวดลอม (Environmental Damage: ED)
ตนทุนความเสียหายของสิ่งแวดลอมถือเปนตนทุนที่เกิดขึน้ จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยาง
หนึ่ง ซึ่งไมไดถูกนํามาคํานวณในการคิดมูลคาเพิ่มตามแนวทางของ Conventional GPP โดยของเสีย
ที่ออกมาจากกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมนั้นก็มกั จะเปนของเสียอันตราย หากไมมกี าร
จัดการที่ดพี อยอมสงผลกระทบตอสภาวะแวดลอมอยางรุนแรงและกอใหเกิดความเสี่ยงตอ
ครัวเรือนที่อาศัยอยูโดยรอบ การประเมินตนทุนในกรณีนี้ จะคํานวณหาจํานวนเงินที่จะตองใชเพือ่
การบําบัดของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม
3. ตนทุนการเสื่อมสิ้นของทรัพยากรธรรมชาติ (Depletion of Natural Resource: DNR)
การคํานวณตนทุนการเสื่อมสิ้นของทรัพยากรสามารถคํานวณโดยใชวธิ ีตนทุนการใช
ทรัพยากรของ El Serafy (1989) ซึ่งมีแนวความคิดวา การใชทรัพยากรธรรมชาติที่ไมสามารถสราง
ทดแทนไดถือเปนการบริโภคสินทรัพยทุนอยางหนึ่ง ยอมตองมีตนทุนในการใช เนื่องจากการนํา
ทรัพยากรดังกลาวมาใชในชวงเวลาปจจุบนั
ทําใหเกิดการสูญเสียโอกาสที่ควรไดรับ หากเก็บ
ทรัพยากรนัน้ ไวใชในอนาคต ซึ่ง El Serafy ไดเสนอวิธีการคํานวณตนทุนดังกลาว โดยใหแบง
ผลตอบแทนที่ไดรับจากทรัพยากรออกเปน 2 สวน คือ สวนที่เปนรายไดที่แทจริง (True Income
Component) และสวนทีจ่ ะตองนําไปลงทุน (Capital Component) เพื่อใหเกิดกระแสของรายไดใน
อนาคตชดเชยกับสวนของรายไดทแี่ ทจริงทีจ่ ะหายไปเมื่อทรัพยากรดังกลาวถูกใชจนหมดสิ้น ซึ่ง
สวนลงทุนนี้เองถือเปนตนทุนการใชทรัพยากร โดยมีคาเทากับผลตางระหวางรายไดที่แทจริงกับ
รายรับสุทธิของทรัพยากร
2.2.5 อุปสงคและการวัดระดับการพึ่งพิง
ในการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ระดั บ การพึ่ ง พิ ง นิ ค มอุ ต สาหกรรมของครั ว เรื อ นโดยรอบนิ ค ม
อุตสาหกรรมนั้น จะอาศัยแบบจําลองทางดานอุปสงคเพื่อหารายจายผูกพันที่จําเปนตอการดํารงชีวิต
ซึ่งมีอยูเฉพาะในแบบจําลอง Linear Expenditure System (LES) และ Extended Linear Expenditure
System (ELES) และนํามาเปรียบเทียบกับรายไดที่ไดรับจากนิคมอุตสาหกรรมทั้งที่เปนตัวเงินและ
ไมเปนตัวเงิน
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โดยทั่วไปแลว ตัวแบบที่ใชในการศึกษาอุปสงคของผูบริโภคสามารถแบงออกเปน 2 กลุม
(อิศรา ศานติศาสน, 2538) คือ Dual Models ซึ่งวางรากฐานอยูบนอุปสงคที่มีการชดเชย
(Compensated Demand) และ Primal Models ซึ่งวางรากฐานอยูบนอุปสงคที่ไมมีการชดเชย
(Marshallian Demand) ตัวแบบที่ถูกนํามาใชอยางแพรหลายคือ AIDS (Almost Ideal Demand
System) ซึ่งถูกพัฒนาโดย Deaton and Muelbauer (1980) ซึ่งกลาวไววา ตัวแบบนีเ้ ปนตัวแบบที่
นาสนใจและมีคุณสมบัติหลายประการทีท่ ําใหเดนกวาตัวแบบอื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน เชน
Rotterdam Model และ Translog Model อยางไรก็ตาม Branciforti and Green (1983) ไดชี้ใหเห็นถึง
จุดออนที่สําคัญของ AIDS โดยกลาววาคาประมาณตางๆ ที่ไดจากตัวแบบนี้จะขาดคุณสมบัติ
Homogeneity และ Symmetry ซึ่งมีความสําคัญมากในทฤษฎีผูบริโภค
ตัวแบบในประเภทที่สอง (Primal Models) วางรากฐานอยูบนพฤติกรรมของผูบริโภคที่
พยายามจะใชจายปจจัยที่มีอยูใหเกิดอรรถประโยชนสูงสุด ภายใตทรัพยากรหรืองบประมาณที่มี
(Utility Maximization Subject to Budget Constraint) ทําใหคาประมาณที่ไดจากตัวแบบในประเภท
นี้มีคุณสมบัติตรงตามทฤษฎีผูบริโภค ตัวแบบที่ถูกนํามาใชศึกษาอุปสงคของผูบริโภคในประเทศ
ไทยอยางกวางขวาง คือ Linear Expenditure System หรือ LES ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Stone (1954) และ
Extended Linear Expenditure System หรือ ELES (Pollak and Wales, 1978)
ทั้ง LES และ ELES มีขอเหมือนกันตรงที่ตางก็ใช Linear Geary-Stone Utility Function ทํา
ใหคาที่ไดจากการประมาณมีคุณสมบัติตามทฤษฎีผูบริโภค คือ คุณสมบัติ Adding Up กลาวคือ
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความยืดหยุนตอรายได (รายจาย) ของสินคาทุกชนิดรวมกันแลวเทากับศูนย
ซึ่งหมายความวาเมื่อผูบริโภคมีรายไดเพิ่มขึ้นจํานวนหนึ่ง รายไดที่เพิ่มขึ้นจะถูกนําไปใชในการ
บริโภคสินคาชนิดตาง ๆ (รวมทั้งการออมในกรณี ELES) จนหมดสิ้น ซึ่งแสดงใหรูที่มาและที่ไป
ของรายได – รายจายทั้งหมด ของผูบริโภค สวนคุณสมบัติ Homogeneity หมายถึง Homogeneity of
Degree Zero ในราคาและรายได (หรือรายจายเพื่อการบริโภค) นั่นคือ จะไมมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
ในอุปสงคของผูบริโภค ถาราคาสินคาทุกชนิดและรายได (หรือรายจายเพื่อการบริโภค) เพิ่มขึ้นใน
สัดสวนเดียวกัน ถือเปนการมองพฤติกรรมผูบริโภคใน Real Term อยางไรก็ตามทั้งสองตัวแบบนี้มี
ขอออนที่เกิดจาก Utility Function ที่ใช ซึ่งทําใหถูกจํากัดโดยรูปแบบของ Engel Function (ซึ่ง
อธิบายความสัมพันธระหวางอุปสงคและรายไดหรือรายจายเพื่อการบริโภค) ที่เปนเสนตรง
ขอแตกตางที่สําคัญระหวางสองตัวแบบ คือ บทบาทของการออม ใน LES การออมเปน
เพียงตัวแปรภายนอก (Exogenous) กลาวคือ ผูบริโภคไดตัดสินใจไปแลววาจากรายไดที่มีอยูจะออม
เท า ใดและจะใชจ า ยเพื่ อ การบริ โ ภคเทา ใด จากนั้น จึ ง เลื อ กใชจ ายสิ น คา ชนิด ตา งๆ เพื่ อ ให เ กิ ด
อรรถประโยชนสูงสุดจากรายจายที่จัดสรรไวเพื่อการบริโภค โดยอยางนอยที่สุดจะเลือกบริโภค
สินคาแตละชนิดไมนอยกวาระดับการบริโภคขั้นต่ําของสินคาแตละชนิด (Commodity Committed
Level of Expenditure) กลาวคือ ผูบริโภคจะจัดสรรคาใชจายเพื่อการบริโภคออกเปน 2 สวน คือ
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สวนแรกเปนการบริโภคสิน คาแตละชนิดใหถึงระดับที่จําเปนแกก ารยังชีพ และในสวนที่สอง
ผูบริโภคจะจัดสรรรายไดที่เหลืออยูในการบริโภคสินคาตาง ๆ เพื่อใหเกิดอรรถประโยชนสูงสุด
สวน ELES นั้นจะใหการออมเปนเพียงตัวแปรภายใน (Endogenous) ซึ่งมีสถานะเหมือน
สินคาชนิดหนึ่ง อยางไรก็ตาม Isra (1993) โดยใชขอมูลป 2531 ไดชี้ใหเห็นวา LES นาจะมีความ
เหมาะสมทางสถิติมากกวา ELES ในการอธิบายพฤติกรรมของผูบริโภคในประเทศไทย
Linear Expenditure System สามารถอธิบายไดดวย สมการ ที่ (1) และ (2) และ รูปที่ 2.3
Maximize U =

βi
∏ (Qi - γi)
n

(1)

i =1

Subject to E

n

∑ Pi Qi

=

(2)

i=1

ทั้งนี้

≥
≥

Qi
1

γi
βi

n

∑ βi =

≥
≥

0
0

1

i=1

คา Parameter ที่ตองประมาณคือ γi และ βi
รูปที่ 2.3 Linear Expenditure System (LES)
Q2

U1
Q2*

U0

γ2
Q1
0

γ1

Q1*
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เงื่อนไขที่จะไดดุลยภาพ (การแสวงอรรถประโยชนสูงสุดของผูบริโภค) คือ
(βi / Qi) - γi = λ Pi
และจากเงื่อนไขนี้สามารถคํานวณหาปริมาณความตองการสินคาแตละรายการได ดังนี้
n

Pi Qi = Pi γi + βi (E- ∑ Pi γi)
i=1

n

Ei = Pi γi + βi (E- ∑ Pi γi)

(3)

i=1

ซึ่งเปนรูปแบบที่ใชใน LES นั่นเอง
โดยที่ U
n
E
Ei
Pi
Qi
γi
βi

=
=
=
=
=
=
=
=

อรรถประโยชน (Utility)
จํานวนสินคาเพื่อการบริโภคทั้งหมด
รายจายเพื่อการบริโภคทั้งหมด
รายจายเพื่อการบริโภคสินคา i , ∀i
ราคาสินคา i , ∀i
อุปสงคตอสินคา i , ∀i
ระดับการบริโภคที่ผูกพันของสินคา i , ∀i
Marginal Expenditure ของสินคา i จากรายจายเพื่อการบริโภค
ทั้งหมด, ∀i

โดยปกติแลว การประมาณคาตามสมการที่ 3 จะใชการประมาณระบบสมการที่ไมเปนเชิง
เสน (Estimation of System of Nonlinear Equation) คาประมาณที่ไดจะมีคุณสมบัติที่สอดคลองกับ
คุณสมบัติที่สําคัญของทฤษฏีผูบริโภค คือ คุณสมบัติ Homogeneity และ Adding – up
จากสมการที่ 3 เนื่องจากมีขอจํากัดทางดานขอมูลราคาสินคา จึงปรับราคาสินคาทุกชนิด
เปน 1 และภายใตขอสมมติที่วา พื้นที่ที่ทําการศึกษาเปนพื้นที่เล็กทําใหทุกครัวเรือนในพื้นที่จะ
ประสบกับราคาสินคาที่เหมือนกัน จึงไดเปนสมการที่ 4 ดังนี้
n

Ei = γi + βi (E- ∑ γi)
i=1

(4)
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การตีความหมายคา γi ที่ประมาณไดนั้น โดยทั่วไปจะหมายถึงระดับการบริโภคที่ผูกพัน
ของสินคา แตถูกนํามาตีความหมายในเชิงสิ่งแวดลอมในงานของ Isra Sarntisart and Suthawan
Sathiratai (1997) ในการวิเคราะหระดับการพึ่งพิงปาชายเลนของชุมชน ซึ่งเปนการตีความหมายใน
สินคาดี แตอยางไรก็ตามในงานของ Isra Sarntisart (2002) ในการวิเคราะหเกี่ยวกับการบริโภคบุหรี่
นั้นไดตีความหมายวาเปนระดับการเสพยติด ซึ่งเปนการตีความหมายในสินคาเลว โดยในการศึกษา
ครั้งนี้จะใชการตีความในเชิงสินคาดีเพื่อวิเคราะหถึงระดับการพึ่งพิงนิคมอุตสาหกรรมของชุมชน
โดยรอบ
สําหรับการวัดระดับการพึ่งพิงนิคมอุตสาหกรรมนั้นอาจทําได 2 วิธี (อิศรา ศานติศาสน,
2546) วิธีแรกเปนการวัดจากระดับความจําเปนขั้นพื้นฐาน (สมการที่ 5 ) คือ ระดับการพึ่งพิงที่
ครัวเรือน h มีตอนิคมอุตสาหกรรมจะมีคาเทากับสัดสวนระหวางรายไดทั้งหมดที่ไดจากนิคม
n

อุตสาหกรรม (Y0h) หารดวยผลรวมของรายจายผูกพันของสินคาทุกชนิด ( ∑ Pih γih) วิธีนี้ถาระดับ
i =1

การพึ่งพิงมีคาเขาใกล 1 แสดงวาการพึ่งพิงนิคมอุตสาหกรรมเปนความจําเปนในการดํารงชีพของ
ชาวบ า น และถ า ระดั บ การพึ่ ง พิ ง มากกว า 1 แสดงว า ชาวบ า นได รั บ ผลประโยชน จ ากนิ ค ม
อุตสาหกรรมมากกวาระดับการบริโภคที่จําเปนแกการยังชีพ อีกวิธีหนึ่งจะวัดจากสัดสวนระหวาง
รายไดที่ไดจากนิคมอุตสาหกรรม (Y0h) หารดวยรายไดทั้งหมด (Yh) (สมการที่ 6) ซึ่งจะแสดงให
เห็นวาครัวเรือนเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากนิคมอุตสาหกรรมมากนอยเพียงใด
D1h

=

D2h

=

n

Y0h / ( ∑ Pih γih )

(5)

Y0h / Yh

(6)

i =1

บทที่ 3
วิธีการศึกษา
บทที่ผานมาไดแสดงใหเห็นถึงวรรณกรรมปริทัศนและแนวคิดตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
อุ ต สาหกรรม และผลกระทบที่ ค รัว เรือ นในพื้ น ที่ไ ด รับทั้ ง ทางดา นบวกและดา นลบ ตลอดจน
ผลประโยชนที่แทจริงที่ครัวเรือนในพื้นที่ไดรับ ในขณะที่ตองเปนผูแบกรับตนทุนที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไวทั้งหมด ในบทนี้จะกลาวถึงระเบียบวิธีในการดําเนินการศึกษา ซึ่งจะแบง
ออกเปน 3 สวน กลาวคือ สวนแรกจะแสดงวิธีวิเคราะหถึงผลกระทบของโครงการพัฒนาพื้นที่
บริ เ วณชายฝ ง ทะเลตะวั น ออกและนิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด ที่ มี ต อ จั ง หวั ด ระยองและต อ
ครัวเรือนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ประกอบดวยผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
สวนที่สองเปนวิธีวิเคราะหการประมาณการเกินจริงของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด และสวนสุดทาย
เปนวิธีการวิเคราะหผลประโยชนและระดับการพึ่งพิงนิคมอุตสาหกรรมของครัวเรือนโดยรอบ

3.1 ผลกระทบของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกและนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด
จากการศึกษาวรรณกรรมปริทัศนและแนวคิดตาง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม พบวา
การพัฒนาอุตสาหกรรมมักเปนกลไกหลักในการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกจึงเกิดขึ้นเพื่อเปนศูนยกลางการพัฒนา
เศรษฐกิจแหงใหม เพื่อสนับสนุนการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไปสูภูมิภาค
อยางเปนระบบ เปนศูนยอุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมตอเนื่องอยางสมบูรณ
การเกิดขึ้นของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกและนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดนั้นยอมสงผลกระทบทั้งทางดานบวก กลาวคือ กอใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ตอครัวเรือนในทองถิ่น ครัวเรือนมีรายไดมากขึ้น มีการจางงาน และการขยายตัวของตัวเมือง เปน
ตน และผลทางดานลบ กลาวคือ สิ่งแวดลอมเสียหายจากมลพิษที่มาจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
และปญหาที่เกิดจากการขยายตัวของเมือง เชน ปญหาอาชญากรรม ปญหาแหลงเสื่อมโทรม และ
ปญหาการจัดการขยะในชุมชน เปนตน
การวิ เ คราะห ใ นส ว นนี้ จ ะแบ ง ออกเป น ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ต อ จั ง หวั ด ระยอง และ
ผลกระทบตอครัวเรือนที่อาศัยอยูโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเปนผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรง
โดยจะแบงการวิเคราะหออกเปนสามดาน ดังนี้
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3.1.1 ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ
วิ เ คราะห ถึ ง ผลกระทบของนิ ค มอุ ต สาหกรรมทางด า นเศรษฐกิ จ กล า วคื อ ผลกระทบ
ทางดานรายไดที่เปลี่ยนแปลงไป โครงสรางทางเศรษฐกิจ และลักษณะการปรับตัวทางดานอาชีพ
เปนตน
3.1.2 ผลกระทบทางดานสังคม
วิเคราะหถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเมื่อมีนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ เชน การยายเขา
มาในชุมชนของประชากรตางถิ่น การยายออกจากชุมชนของประชากรในพื้นที่ ปญหาที่เกิดขึ้นเมื่อ
มีการอยูอาศัยกันอยางหนาแนนของประชากร ตลอดจนวิถีการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
3.1.3 ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม
วิเคราะหถึงปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการมีนิคมอุตสาหกรรม เชน มลพิษทางอากาศ ทาง
น้ํา และเสียงรบกวน เป นตน โดยปญหาเหลานี้ ลวนนํ ามาซึ่งตนทุนแกครัวเรื อนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรม

3.2 การประมาณการเกินจริงของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
จังหวัดระยองเปนจังหวัดที่มีผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัวสูงที่สุดในประเทศ ซึ่งปจจัย
ที่สําคัญสืบเนื่องมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่งการเกิดขึ้นของนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด อยางไรก็ตามการมีนิคมอุตสาหกรรมถึงแมจะเปนแหลงสรางรายไดที่
สําคัญ แตก็นํามาซึ่งปญหาตาง ๆ มากมายซึ่งเปนตนทุนทางสังคมที่ถูกมองขามมาโดยตลอด ตนทุน
ตาง ๆ เหลานี้ไมไดถูกสะทอนออกมาในผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ทําใหตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวม
จั ง หวั ด ที่ ป ระมาณได มี ค า สู ง เกิ น จริ ง นอกจากต น ทุ น ทางสั ง คมที่ ถู ก มองข า มแล ว การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมในจังหวัดยังอาศัยเงินลงทุนจากคนนอกพื้นที่และคนตางชาติดวย จึงทําใหเกิดการ
ไหลกลับของผลตอบแทนทุนไปยังเจาของปจจัยทุนเหลานั้นดวย ผลประโยชนจึงไมตกกับคนใน
พื้นที่ทั้งหมด นอกจากการไหลกลับของผลตอบแทนทุนแลว การเขามาทํางานของคนนอกพื้นที่
และคนตางชาติก็ทําใหเกิดการไหลกลับของผลตอบแทนแรงงานเชนเดียวกัน ดวยเหตุผลดังกลาว
ข างต น ผลิ ตภั ณ ฑ มวลรวมจั งหวั ด จึง ไมสามารถสะท อ นรายไดแ ละคุณ ภาพชี วิตที่ แ ท จ ริ ง ของ
ประชากรในจังหวัดได
การวิเคราะหในสวนนี้จะแบงออกเปนสองสวน คือ สวนแรกเปนสาเหตุมาจากการไหล
กลับของผลตอบแทนทุน แตสาเหตุจากการไหลกลับของผลตอบแทนแรงงานไมไดทําการวิเคราะห
ไวในการศึกษานี้ เนื่องจากการจํากัดของขอมูลเกี่ยวกับแรงงานนอกพื้นที่และแรงงานตางชาติ สวน
ที่สองเปนสาเหตุมาจากตนทุนทางสังคมที่ถูกมองขาม แบงออกเปน
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1. คาใชจายในการแกไข ปองกัน หรือหลีกเลี่ยงผลกระทบภายนอกเชิงลบ (Defensive
Expenditure) สําหรับในการศึกษานี้ ไดทําการคํานวณคาใชจายดังกลาวใน 3 รายการ คือ
1.1 งบประมาณดานการปองกันและขจัดมลพิษของภาครัฐ
1.2 คาใชจายในการหลีกเลี่ยงมลพิษของชุมชน
1.3 ตนทุนคารักษาพยาบาลโรคที่เกี่ยวของกับมลพิษและการพัฒนา
อุตสาหกรรม ซึ่งไดตั้งขอสมมติใหกลุมโรคระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหารและโรคที่มี
สาเหตุมาจากการทํางานเปนโรคที่มีความเกี่ยวของโดยตรงกับมลพิษและการพัฒนาอุตสาหกรรม
2 . ตนทุนความเสียหายของสิ่งแวดลอม (Environmental Damage)
ตนทุนความเสียหายของสิ่งแวดลอมถือเปนตนทุนที่เกิดขึน้ จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยาง
หนึ่ง ซึ่งไมไดถูกนํามาคํานวณในการคิดมูลคาเพิ่มตามแนวทางของ Conventional GPP สําหรับใน
การศึกษานี้ จะทําการคํานวณเฉพาะตนทุนมลพิษจากของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม (Industrial
Hazardous Waste) ในจังหวัดระยอง
3. ตนทุนการเสื่อมสิ้นของทรัพยากรธรรมชาติ (Depletion of Natural Resource)
เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติเปนสิ่งที่ใชแลวหมดไป เมื่อมีการพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นมา
ในพื้นที่ ทรัพยากรที่เคยมีในอดีตยอมตองเสื่อมสิ้นไปไมมากก็นอย ในการศึกษาครัง้ นี้จะใชผลการ
ประเมินมูลคาผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติของการวางทอกาซ (อารยะ ปรีชาเมตตา, 2544)
เปนตันทนตนทุนการเสื่อมสิ้นของทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากกาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบหลักใน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติแบงออกเปน 3 ดานคือ
ผลกระทบตอการเดินเรือ ประมงน้ําลึก และทรัพยากรทางทะเล ผลกระทบตอระบบนิเวศนและ
ทรัพยากรชายฝง และผลกระทบตอพื้นทีป่ า
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ตารางที่ 3.1 ขอมูลที่ใชและการประมาณตนทุนทางสังคมที่เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
ตนทุนทางสังคม
ขอมูลที่ใช
1. คาใชจายในการแกไข ปองกัน หรือหลีกเลี่ยง
ผลกระทบภายนอกเชิงลบ
1.1 งบประมาณดานการปองกันและขจัดมลพิษ - งบประมาณจากภาครัฐที่จัดสรรใหกบั กระทรวง
ของภาครัฐ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- งบประมาณของจังหวัดระยอง
1.2 คาใชจา ยในการหลีกเลี่ยงมลพิษของชุมชน
- ใชคาใชจายในการซื้อน้ําดืม่ บรรจุขวดของครัวเรือน
เปนตัวแทน เนื่องจากมลพิษทางอากาศและมลพิษ
ทางน้ําทําใหไมสามารถใชน้ําตามธรรมชาติในการ
บริโภคไดอีกตอไป
- ตนทุนในการหลีกเลี่ยงมลพิษในรูปของการซื้อน้ํา
ดื่มบรรจุขวดเทากับ 309.1 บาทตอครัวเรือนตอป1
1.3 ตนทุนคารักษาพยาบาลโรคที่เกี่ยวของกับ
มลพิษและการพัฒนาอุตสาหกรรม
- โรคระบบทางเดินหายใจ
- ตนทุนคารักษาพยาบาลจะแบงออกเปนสองกรณีคือ
1) กรณีผูปวยนอก เทากับ 148 บาทตอครั้ง2
2) กรณีผูปวยใน เทากับ 5,728 บาทตอครั้ง3
1

วิธีการประมาณ

- ประมาณจากสัดสวนของงบประมาณที่จดั สรรให
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมคูณกับ
งบประมาณของจังหวัดระยอง
- ตนทุนในการหลีกเลี่ยงมลพิษในรูปของการซื้อน้ํา
ดื่มบรรจุขวดคูณกับจํานวนครัวเรือนในเขตอําเภอ
เมืองซึ่งตั้งขอสมมติใหเปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอ
มลพิษอุตสาหกรรมเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรม
และนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยูอ ยางหนาแนนที่สุดใน
จังหวัด

- จํานวนผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจาก
มลพิษและการพัฒนาอุตสาหกรรมประมาณจาก
ผลตางของสัดสวนจํานวนผูป วยตอจํานวนประชากร

เรณู สุขารมณ (2546) คํานวณจากผลตางระหวางคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดของครัวเรือนในพื้นที่เสียงและพื้นที่ซึ่งไมถูกกําหนดเปนพื้นที่เสี่ยง และปรับใหเปนราคาในป 2531
ตนทุนคารักษาพยาบาลตามแนวกลุมรักษาโรครวม (Diagnosis Related Group : DRG) ณ ราคาป 2531, อารี สหัสสานันท (2536)
3
ตนทุนคารักษาพยาบาลตามแนวกลุมรักษาโรครวม (Diagnosis Related Group : DRG)ณ ราคาป 2531 , อารี สหัสสานันท (2536)
2
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- โรคระบบทางเดินอาหาร

- โรคที่เกี่ยวของกับมลพิษอุตสาหกรรม

4

- จํานวนผูปวยคิดเฉพาะในเขตอําเภอเมืองระยอง
เนื่องจากตั้งขอสมมติใหเปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอ
มลพิษอุตสาหกรรมเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรม
และนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยูอ ยางหนาแนนที่สุดใน
จังหวัด
- ตนทุนคารักษาพยาบาลจะแบงออกเปนสองกรณีคือ
1) กรณีผูปวยนอก เทากับ 324 บาทตอครั้ง4
2) กรณีผูปวยใน เทากับ 4,611 บาทตอครั้ง5
- จํานวนผูปวยคิดเฉพาะในเขตอําเภอเมืองระยอง
เนื่องจากตั้งขอสมมติใหเปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอ
มลพิษอุตสาหกรรมเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรม
และนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยูอ ยางหนาแนนที่สุดใน
จังหวัด
- คารักษาพยาบาลโดยเฉลี่ยที่ผูประสบอันตรายจาก
การทํางานในอุตสาหกรรมการผลิตไดรับจากกองทุน
เงินทดแทนในกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
เทากับ 2,775 บาทตอราย 6
- จํานวนผูปวยดวยโรคที่มีสาเหตุมาจากการทํางาน

ในอําเภอที่มีโรงงานหนาแนน (อ.เมืองระยอง) และ
อําเภอที่มีโรงงานเบาบาง (กิง่ อ.เขาชะเมา) คูณดวย
จํานวนผูปวยทั้งหมดในจังหวัดระยอง

- จํานวนผูปวยโรคระบบทางเดินอาหารที่เกิดจาก
มลพิษและการพัฒนาอุตสาหกรรมประมาณจาก
ผลตางของสัดสวนจํานวนผูป วยตอจํานวนประชากร
ในอําเภอที่มีโรงงานหนาแนน (อ.เมืองระยอง) และ
อําเภอที่มีโรงงานเบาบาง (กิง่ อ.เขาชะเมา) คูณดวย
จํานวนผูปวยทั้งหมดในจังหวัดระยอง

- ประมาณจํานวนผูปว ยดวยโรคที่มีสาเหตุมาจากการ
ทํางานของจังหวัดระยองจากจํานวนผูปวยดวยโรคที่
มีสาเหตุมาจากการทํางานทัง้ ประเทศ โดยกําหนดให
สัดสวนจํานวนผูปวยในจังหวัดระยองตอผูปวยทั้ง
ประเทศเปนสัดสวนเดียวกับจํานวนผูมีงานทําใน

ตนทุนคารักษาพยาบาลตามแนวกลุมรักษาโรครวม (Diagnosis Related Group : DRG) ณ ราคาป 2531, อารี สหัสสานันท (2536)
ตนทุนคารักษาพยาบาลตามแนวกลุมรักษาโรครวม (Diagnosis Related Group : DRG) ณ ราคาป 2531, อารี สหัสสานันท (2536)
6
ราคาในป 2531, เรณู สุขารมณ (2546)
5
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ของจังหวัดระยอง

2. ตนทุนความเสียหายของสิ่งแวดลอม

3. ตนทุนการเสื่อมสิ้นของทรัพยากรธรรมชาติ

สาขาอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองตอจํานวนผูมีงาน
ทําในสาขาอุตสาหกรรมทั้งประเทศ
- ประมาณตนทุนโดยใชคารักษาพยาบาลโดยเฉลี่ยที่
ผูประสบอันตรายจากการทํางานในอุตสาหกรรมการ
ผลิตไดรับจากกองทุนเงินทดแทนในกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานคูณกับจํานวนผูปวยดวยโรคที่มี
สาเหตุมาจากการทํางานของจังหวัดระยอง
- ปริมาณของเสียอันตรายของจังหวัดประมาณจาก
- ใชตนทุนในการบําบัดของเสียอันตรายจาก
ปริมาณของเสียอันตรายทั้งประเทศคูณดวยสัดสวน
อุตสาหกรรมของจังหวัดเปนตัวแทน
GPP ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดตอทั้งประเทศ
- ปริมาณของเสียอันตรายของจังหวัด
- ตนทุนตอหนวยโดยเฉลี่ยที่ใชในการบําบัดของเสีย - ตนทุนในการบําบัดของเสียอันตรายจาก
อุตสาหกรรมของจังหวัดประมาณจากปริมาณของ
อันตรายแตละประเภท
เสียอันตรายของจังหวัดคูณดวยตนทุนตอหนวยโดย
เฉลี่ยที่ใชในการบําบัดของเสียอันตรายแตละประเภท
- ใชขอมูลการคํานวณตนทุนผลกระทบจากการวาง - คิดเฉพาะตนทุนที่เกิดจากการวางทอ 2 เสนที่ขึ้นที่
ทอกาซตอปาชายเลน อารยะ ปรีชาเมตตาและคณะ จังหวัดระยอง
เนื่องจากการคํานวณตนทุนของ
(2544)
อารยะ ปรีชาเมตตาและคณะ (2544) เปนการคํานวณ
ตนทุนของการวางทอทั้ง 3 เสนคือ ขึ้นที่จังหวัด
ระยอง 2 เสน และ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เสน
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แตอยางไรก็ตาม ตนทุนทางสังคมจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชในการคํานวณนี้นาจะ
เปนเพียงขอมูลขั้นต่ําเทานั้น เนื่องจากขอจํากัดและความไมสมบูรณของขอมูล ทําใหไมสามารถ
คํานวณตนทุนทางสังคม ที่สะทอนผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมไดทั้งหมด ตลอดจน
ตนทุนที่คํานวณในบางรายการอาจมีคาต่ํากวาความเปนจริง

3.3 ระดับการพึ่งพิงของครัวเรือนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหสวนนี้คือขอมูลเกี่ยวกับรายไดรายจายของครัวเรือน ซึ่งไดจาก
การสํารวจรายไดและรายจายของครัวเรือนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภายในระยะเวลาหนึ่งป จาก
ธันวาคม 2545 ถึง ธันวาคม 2546 ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน และทั้งที่ไดมาโดยเกีย่ วของกับ
นิคมอุตสาหกรรมและไมเกีย่ วของกับนิคมอุตสาหกรรม ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม โดยใช
แบบสอบถามในภาคผนวก ก.
การสํารวจครอบคลุมพื้นที่ 5 ตําบลในเทศบาลตําบลมาบตาพุด คือ ตําบลมาบตาพุด ตําบล
หวยโปง ตําบลมาบขา ตําบลทับมา และตําบลเนินพระ จํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 20,688 ครัวเรือน
(กรมการปกครอง, 2543) ซึ่งจะเปนประชากรในการศึกษาครั้งนี้
ขนาดของตัวอยางที่ใช คํานวณจากสูตร Simple Random Sampling (นราศรี ไววณิชกุล
และ ชูศักดิ์ อุดมศรี, 2537) ดังนี้
n

=

โดยที่ n
N
p
q
e

=
=
=
=
=

Z

Npq
(N − 1)e 2 + pq
Z2

จํานวนตัวอยาง
จํานวนประชากร
คาสัดสวนประชากรที่คาดหวัง ในที่นี้กําหนดใหมีคาเทากับ 0.7
(1-p)
คาความคลาดเคลื่อ นที่ยอมรับ ได กําหนดให คา ความ
คลาดเคลื่อนไมเกิน 5 เปอรเซ็นต
= ระดับของความเชื่อมั่น 95 เปอรเซนต เทากับ 1.96
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แทนคาในสูตร
n

=

n

=

20 ,688 × 0 . 7 × 0 . 3
(20 ,688 − 1 )0 . 05 2 + ( 0 . 7 × 0 . 3)
1 . 96 2

317.81 หรือ 318 ตัวอยาง

จากการคํานวณจํานวนตัวอยางขางตน จํานวนตัวอยางขั้นต่ําคือ 318 ตัวอยาง ในการศึกษา
ครั้งนี้จะเก็บตัวอยางจากครัวเรือนใน 5 ตําบล รอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวม 321 ตัวอยาง
รายละเอียดดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.2 จํานวนตัวอยางในแตละตําบล
ตําบล
จํานวนครัวเรือน
รวม
มาบตาพุด
หวยโปง
มาบขา
ทับมา
เนินพระ

20,688
10,314
6,004
1,211
209
2,950

รอยละของ
จํานวนครัวเรือนที่
ครัวเรือนทั้งหมด
สุมตัวอยาง
100.00
321
49.85
158
29.02
93
5.86
19
1.01
5
14.26
46

ขอมูลที่ไดจากการสํารวจจะประกอบดวย 3 สวน สวนแรกเปนลักษณะทั่วไปของขอมูล
เชน จํานวนสมาชิก ระดับการศึกษา อาชีพ อาชีพดั้งเดิม ที่อยูอาศัย และภูมิลําเนา เปนตน ซึ่งจะทํา
ใหทราบถึงภูมิหลังของครัวเรือนตัวอยางที่กําลังจะศึกษา สวนที่สองเปนขอมูลเกี่ยวกับรายจายของ
ครัวเรือน ซึ่งประกอบดวย 1) อาหารและเครื่องดื่ม 2) ทีอ่ ยูอาศัย 3) สินคาคงทน 4) สินคาไมคงทน
5) การศึกษา 6) สุขภาพและการรักษาพยาบาล 7 ) สินคาที่ไมใชอุปโภคบริโภค 8) สินคาบาป
ประกอบดวยคาใชจายในการซื้อบุหรี่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและ คาใชจายเกีย่ วกับการซื้อหวย
และลอตเตอรี่ 9) ภาษี 10) การลงทุนเพื่อนประกอบอาชีพ 11) สินคาอื่น ๆ โดยการศึกษาจะไมรวม
คาใชจายในการซื้อยานพาหนะและสิทธิที่ใชในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐและ
เอกชน เนื่องจากการเก็บขอมูลจะเก็บเฉพาะรายจายที่เกิดขึ้นในรอบหนึ่งปเทานัน้ แตอยางไรก็ตาม
ในการศึกษาครั้งนี้ไดรวมคาใชจายในการบํารุงรักษายานพาหนะไวแลว สวนขอมูลทางดานรายได
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นั้นจะแบงรายไดออกเปน 6 สวนคือ 1) รายไดจากแรงงาน 2) รายไดจากกําไรสุทธิจากการทํา
เกษตร 3) กําไรสุทธิจากการทําธุรกิจสวนตัวที่ไมใชการเกษตร 4) คาเชาจากทรัพยสนิ ตาง ๆ 5) เงิน
โอนจากรัฐและญาติพี่นอง และ 6) รายไดจากแหลงอื่น ๆ
จากขอมูลรายไดและรายจายดังกลาวขางตน
จะใชในการวิเคราะหแหลงที่มาทีไ่ ปของ
รายได รายไดที่เกี่ยวของกับนิคมอุตสาหกรรมของครัวเรือนโดยรอบ ตลอดจนการวิเคราะหรูปแบบ
การใชจายและคาใชจายตาง ๆ ที่ครัวเรือนในพื้นทีใ่ ชจายไปในการอุปโภคบริโภค
สําหรับระดับการพึ่งพิงนิคมอุตสาหกรรมนั้นจะทําการวิเคราะหโดยใชแบบจําลอง Linear
Expenditure System (LES) เพื่อประมาณระดับการบริโภคที่ผูกพัน (γi) และนํามาเปรียบเทียบกับ
รายไดที่ครัวเรือนไดรับจากนิคมอุตสาหกรรม
แบบจําลอง Linear Expenditure System (LES) สามารถอธิบายไดดว ย สมการ ที่ (1) และ
(2) และ ดังนี้

Maximize U =

βi
∏ (Qi - γi)
n

(1)

i =1

Subject to E

=

n

∑ Pi Qi

(2)

i=1

โดยที่ U
n
E
Ei
Pi
Qi
γi
βi

=
=
=
=
=
=
=
=

อรรถประโยชน (Utility)
จํานวนสินคาเพื่อการบริโภคทั้งหมด
รายจายเพื่อการบริโภคทั้งหมด
รายจายเพื่อการบริโภคสินคา i , ∀i
ราคาสินคา i , ∀i
อุปสงคตอสินคา i , ∀i
ระดับการบริโภคที่ผูกพันของสินคา i , ∀i
Marginal Expenditure ของสินคา i จากรายจายเพื่อการบริโภค
ทั้งหมด, ∀i
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เงื่อนไขที่จะไดดุลยภาพ (การแสวงอรรถประโยชนสูงสุดของผูบริโภค) คือ
n

Ei = Pi γi + βi (E- ∑ Pi γi)

(3)

i=1

ซึ่งเปนรูปแบบที่ใชใน LES นั่นเอง
จากสมการที่ 3 เนื่องจากมีขอจํากัดทางดานขอมูลราคาสินคา จึงปรับราคาสินคาทุกชนิด
เปน 1 และภายใตขอสมมติที่วา พื้นที่ที่ทําการศึกษาเปนพื้นที่เล็กทําใหทุกครัวเรือนในพื้นที่จะ
ประสบกับราคาสินคาที่เหมือนกัน จึงไดเปนสมการที่ 4 ดังนี้
n

Ei = γi + βi (E- ∑ γi)

(4)

i=1

ทั้งนี้

Qi
1

≥
≥

γi
βi

n

∑ βi =

≥
≥

0
0

1

i=1

คา Parameter ที่ตองประมาณคือ γi และ βi ซึ่งประมาณไดโดยการใชเทคนิค Nonlinear
Optimization และนํารายจายผูกพันของสินคา (γ) ที่ไดจากการประมาณคามาทําการวิเคราะหระดับ
การพึ่งพิงนิคมอุตสาหกรรมจะทําการเปรียบเทียบจากสัดสวนระหวางรายไดทั้งหมดที่ไดจากนิคม
n

อุตสาหกรรม (Y0h) และ ผลรวมของรายจายผูกพันของสินคาทุกชนิด ( ∑ Pih γih) ดังสมการ
i =1

n

Dh = Y0h / ∑ Pi γih
i =1

ถาระดับการพึ่งพิงมีคาเขาใกล 1 แสดงวาการพึ่งพิงนิคมอุตสาหกรรมเปนความจําเปนใน
การดํารงชีพของชาวบาน และถาระดับการพึ่งพิงมากกวา 1 แสดงวาชาวบานไดรับผลประโยชนจาก
นิ ค มอุ ต สาหกรรมมากกว า ระดั บ การบริ โ ภคที่ จํ า เป น แก ก ารยั ง ชี พ โดยระดั บ การพึ่ ง พิ ง นิ ค ม
อุตสาหกรรมในแตละพื้นที่จะชี้ใหเห็นถึงความจําเปนที่ครัวเรือนตองยอมรับปญหาที่เกิดขึ้นจาก
มลพิษอุตสาหกรรมวามีมากนอยเพียงใด

บทที่ 4
ลักษณะทั่วไปของจังหวัดระยอง
ในบทนีจ้ ะกลาวถึงลักษณะทั่วไปของจังหวัดระยอง ประกอบไปดวยเศรษฐกิจโดยรวม
ภาคการผลิตที่สําคัญของจังหวัด ตลอดจนการลงทุน เพื่อใหเกิดความเขาใจถึงพื้นฐานและศักยภาพ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งสามารถวิเคราะหผลกระทบของนิคมอุตสาหกรรมตอครัวเรือน
ไดดยี ิ่งขึ้นดวย

4.1 เศรษฐกิจโดยรวม
ระยองเปนจังหวัดที่มีสภาพทางเศรษฐกิจที่ดี
ซึ่งจะเห็นไดจากขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กลาวคือ ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด ณ
ราคาประจําป ป 2544 มีมูลคา 291,193 ลานบาท เปนผลจากการผลิตดานอุตสาหกรรมเปนสวน
ใหญ (รอยละ 54.66) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี มีมูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ยตอ
หัวเทากับ 545,305 บาทตอคนตอป ซึ่งสูงเปนลําดับหนึง่ ของประเทศ
จากตารางที่ 4.1 จะเห็นไดวาในป 2544 สาขาอุตสาหกรรมนับเปนสาขาการผลิตที่มี
ความสําคัญมากที่สุดของจังหวัด คิดเปนสัดสวนรอยละ 54.66 ของมูลคารวมผลิตภัณฑจังหวัด
(Gross Provincial Product: GPP) รองลงมาคือสาขาเหมืองแรและยอยหินมีสัดสวนรอยละ 26.97
สาขาไฟฟาและประปามีสัดสวนรอยละ 5.54 ซึ่งเปนผลมาจากการขยายระบบสาธารณูปโภคเพือ่
รองรับแหลงอุตสาหกรรมของจังหวัด สวนสาขาเกษตรกรรมมีสัดสวนเพียงรอยละ 2.93 ซึ่งแสดง
ถึงการลดความสําคัญลงของสาขาเกษตรกรรมอยางตอเนื่อง จากมูลคาการผลิตเมื่อป 2523 ซึ่งสาขา
เกษตรกรรมมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 51 ของมูลคารวมผลิตภัณฑจังหวัด เทากับ 2,696.4 ลานบาท จน
มาถึงในป 2539 และ 2543 มีสัดสวนเพียงรอยละ 8.3 และ 3.06 ตามลําดับเทานั้น
รายไดตอหัวของจังหวัดระยองในชวง 7 ปที่ผานมา (2535-2542) มีอัตราขยายตัวเฉลี่ยที่สูง
มากคือ รอยละ 23.3 ตอป สําหรับรายไดตอ หัวของจังหวัดระยองในป 2543 เพิ่มขึ้นจากป 2542 รอย
ละ 22.3 เปน 517,770 บาทตอคนตอป และในป 2544 เพิ่มเปน 545,305 บาทตอคนตอป จึงนับไดวา
จังหวัดระยองเปนจังหวัดที่มรี ายไดตอหัวสูงเปนอันดับหนึ่งของภาคตะวันออก
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รูปที่ 4.1 รายไดตอหัวของจังหวัดระยองเปรียบเทียบรายไดตอหัวของประเทศไทย ป 2534 –2543

517,770

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง
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ตารางที่ 4.1 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําป ของจังหวัดระยอง ป 2537-2544
2537
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด

2538

2539

2540

2541

2542

ลานบาท
2544

2543

70,902 90,620 134,570 170,899 222,452 223,437 272,865 291,193

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
144 ,699 182 ,334 267 ,536 335 ,754
ตอหัว (บาท)
ประชากร (1,000 คน)
490
497
503
509
เกษตร
10,071 9,564 9,074 8,857
พืชผล
2,406 3,280 3,137 2,842
ปศุสัตว
534
768
892
949
ประมง
6,028 4,324 3,823 3,835
ปาไม
41
7
4
3
บริการทางการเกษตร
53
45
48
47
การแปรรูปสินคาเกษตร
1,009 1,140 1,170 1,181
อยางงาย
เหมืองแรและยอยหิน
15,926 16,515 22,886 36,336
อุตสาหกรรม
19,111 32,150 65,223 85,867
กอสราง
3,809 3,789 3,725 2,019
ไฟฟาและประปา
6,812 10,083 10,516 12,691
ขนสงและคมนาคม
2235 3283 4893 5978
คาสงและคาปลีก
4,411 4,958 5,253 5,635
การธนาคาร ประกันภัย
และธุรกิจอสังหาริมทรัพย
2,109 2,420 3,696 3,858
ที่อยูอาศัย
929 1,030 1,159 1,212
บริหารราชการแผนดินและ
2,316 2,783 3,017 3,302
ปองกันประเทศ
บริการ
3,173 4,045 5,129 5,143
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

431 ,946 428 ,041 517 ,770 545,305
515

522

527

534

9,474

8,821

8,346

8,542

3,104
1,162
3,955

2,869
1,067
3,677

2,497
813
3,629

2,546
1,461
3,203

3
41

2
44

22
40

7
42

1,209 1,161 1,345 1,284
43,952 45,634 69,688 78,542
126,157 129,390 153,915 159,172
1,788 1,664 1,245 4,087
15,773 14,957 16,080 16,128
4141
5,533

5112
5,193

4842
5,965

4825
6,227

5,500
1,273

1,837
1,316

1,408
1,348

1,795
1,373

3,619
5,242

3,735
5,779

3,870
6,158

3,936
6,565
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4.2 ภาคอุตสาหกรรม
จังหวัดระยองเปนเมืองอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย มีทาเรือน้ําลึกมาบตาพุดเปน
ทาเรือที่สําคัญอยูในอําเภอเมืองระยอง มีวตั ถุดิบที่สําคัญคือ กาซธรรมชาติจากอาวไทย โดยวางทอ
จากอาวไทยมาขึ้นฝงที่ตําบลมาบตาพุด
กอใหเกิดโรงแยกกาซและกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี
ขั้นตนและตอเนื่อง อีกทั้งกาซธรรมชาติสามารถนํามาใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ เชน โรงไฟฟา อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมปุย อุตสาหกรรมเคมี เปนผลใหเกิด
อุตสาหกรรมขั้นตอเนื่องจํานวนมาก
จังหวัดระยองไดรับการกําหนดใหเปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝง
ทะเลตะวันออก โดยใหเปนฐานเศรษฐกิจใหมของประเทศ เปนศูนยบริการมาตรฐานการศึกษาและ
วิจัยทางเทคโนโลยี ซึ่งจะตองมีการพัฒนาอุตสาหกรรมใหสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐได
จากเหตุผลดังกลาว รัฐบาลจึงเล็งเห็นถึงการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม สงเสริมใหพัฒนา
พื้นที่เพื่อรองรับการเจริญเติบโต โดยจัดพื้นที่สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ เพื่อสะดวก
ตอการใชสาธารณูปโภครวมกันและการแกปญหาสิ่งแวดลอมสามารถทําไดเปนระบบ
การพัฒนาพืน้ ที่เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม จําแนกไดเปน 4 ประเภท ดังนี้
(1) นิคมอุตสาหกรรม
เปนการพัฒนาพื้นที่โดยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือภาคเอกชนเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัตินิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2522 การพัฒนาพื้นที่ดังกลาวโดย
ภาคเอกชนตองไดรับอนุญาตจากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สิทธิประโยชนที่ไดรับคือ
การอนุญาตตามกฎหมายโรงงาน และกฎหมายควบคุมอาคารเปนอํานาจของการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทยและไมตองชําระคาธรรมเนียมรายปตามกฎหมายโรงงาน
ในปจจุบันมีนิคม
อุตสาหกรรมที่เปดดําเนินการแลว 6 แหง คือ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (60 โรงงาน) นิคม
อุตสาหกรรมตะวันออก (17 โรงงาน) นิคมอุตสาหกรรมผาแดง (3 โรงงาน) นิคมอุตสาหกรรมอีส
เทิรนซีบอรด (85 โรงงาน) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (13 โรงงาน) และนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย
(2) เขตประกอบการอุตสาหกรรม
เปนการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535
การพัฒนาพืน้ ที่ดังกลาว ตองไดรับการพิจารณาและประกาศกําหนดเขตประกอบการอุตสาหกรรม
จากกระทรวงอุตสาหกรรม สิทธิประโยชนที่ผูประกอบการจะไดรับคือ ไดรับการยกเวนไมตองขอ
อนุญาตตามกฎหมายโรงงาน ในปจจุบนั มีเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่เปดดําเนินการแลว 5
แหง คือ สยามอีสเทิรนอินดัสเตรียลปารค (27 โรงงาน) ทีพีไอ (29 โรงงาน) จี.เค.แลนด (6 โรงงาน)
บริษัทระยองที่ดินอุตสาหกรรมจํากัด (14 โรงงาน) และ บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจํากัด และ
ไอพีพี
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(3) ชุมชนอุตสาหกรรม
เปนการพัฒนาพื้นที่โดยภาคเอกชนเพื่อรองรับอุตสาหกรรม ตามนโยบายของกระทรวง
อุตสาหกรรม
การพัฒนาพื้นที่ดังกลาวตองไดรับการพิจารณาและกําหนดพืน้ ทีจ่ ากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม สิทธิประโยชนที่ไดรับคือการพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายโรงงานจะเปนไปอยาง
รวดเร็ว เนื่องจากไดมกี ารพิจารณาพื้นที่โดยรวม และประเภทอุตสาหกรรมที่จะประกอบกิจการใน
พื้นที่ดังกลาวแลว ปจจุบันมี 4 แหง คือ ชุมชนอุตสาหกรรมนครินทร ชุมชนอุตสาหกรรมอินดัสเตรี
ยลปารค ชุมชนอุตสาหกรรมเอสเอสพีพรอพเพอรตี้ และชุมชนอุตสาหกรรมบริษัททุนเท็กซอินดัส
เตรียลปารคจํากัด
(4) กลุมอุตสาหกรรม
เปนการพัฒนาพื้นที่โดยภาคเอกชนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมโดยตรง ไมมีสิทธิประโยชน
ใด ๆ ปจจุบนั มี 2 แหง คือ กลุมอุตสาหกรรมบริษทั ระยองอินดัสเตรียลปารคจํากัด และกลุม
อุตสาหกรรมเครือเจริญโภคภัณฑ
4.2.1 การพัฒนาอุตสาหกรรม
เมื่อ 20 ปที่ผานมา จังหวัดระยองถูกกําหนดใหเปนจังหวัดหลักของโครงการพัฒนาพื้นที่
บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก มีการวางทอกาซธรรมชาติจากอาวไทยมาขึ้นฝงทีบ่ ริเวณตําบลมาบ
ตาพุด
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และมีการสรางทาเรือน้ําลึกมาบตาพุด และนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด เพือ่ รองรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเหล็ก
และอุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันปโตรเลียม
การพัฒนาดังกลาวกอใหเกิดการลงทุน การจางงาน มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ
ก า วกระโดดอยางต อเนื่ องตลอด 10 ปที่ ผานมา การพั ฒนาอุ ตสาหกรรมจํ า เปน ที่จ ะต อ งจั ด ให
อุตสาหกรรม มาอยูรวมกันเพื่อประโยชนในการบริหารจัดการ ตลอดจนการปองกันและแกไข
ปญหาสิ่ งแวดล อม
ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม การดําเนินการดังกลาวได
สนับสนุนใหเกิดนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง จํานวน 6 แหง ซึ่งจะไดรับสิทธิพิเศษคือ
ยกเว น ค า ธรรมเนี ย มรายป ต ามกฎหมายโรงงาน อี ก ทั้ ง สนั บ สนุ น ให เ กิ ด เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม จํานวน 5 แหง ซึ่งจะไดรับสิทธิพิเศษ คือ ไดรับการยกเวนในสวนที่เกี่ยวกับการ
อนุญาตตามกฎหมายโรงงาน นอกจากนี้ยังเกิดกลุมอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เชน ชุมชนอุตสาหกรรม
และสวนอุตสาหกรรมอีกหลายแหง
อยางไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรมก็เกิดผลกระทบตางๆ เชน มลภาวะทางน้ํา มลภาวะ
ทางอากาศ มลภาวะทางเสียง ซึ่ง 2 ปที่ผานมา จังหวัดระยองไดประสบปญหามลภาวะทางอากาศ
เนื่องจากกลิ่นจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และจากเขตประกอบการอุตสาหกรรมทีพีไอ ซึ่ง
จังหวัดไดประสานกับหนวยงานตางๆ เชน สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กรมควบคุม
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มลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
เพื่อรวมกันแกปญหานี้มาโดยตลอดจนสามารถแกปญหาได
การดําเนินการที่ผานมาโดยเฉพาะโรงงานที่กอปญหาตอสิ่งแวดลอม
จะพิจารณาโดย
เขมงวดเด็ดขาด หากมีการกระทําผิดกฎหมายก็พิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายโดยไมมีขอยกเวน
ใด ๆ ประการสําคัญไดพยายามสรางจิตสํานึกใหกับผูประกอบกิจการโรงงานใหมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสังคมโดยรวม
นอกจากนี้จังหวัดระยองยังถือเปนจังหวัดที่มีศักยภาพของการลงทุนดานอุตสาหกรรมสูง
มาก มีความพรอมดานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อยูใกลทาเรือแหลมฉบัง และมีการคมนาคม
ขนสงทางรถยนตที่สะดวก อยูหางกรุงเทพฯ ประมาณ 179 กิโลเมตร จึงสงผลใหจงั หวัดระยองเปน
จังหวัดที่มีการพัฒนาดานอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย
ในป 2544 จังหวัดระยองมีโรงงานทั้งสิ้น 1,312 โรงงาน (ตารางที่ 4.2) รอยละ 18.83 เปน
โรงงานในอุตสาหกรรมการเกษตร รองลงมาเปนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ และอุตสาหกรรม
ไมและผลิตภัณฑจากไม รอยละ 9.83 และ 8.31 ตามลําดับ ทางดานเงินลงทุน อุตสาหกรรมใน
จังหวัดระยองมีมูลคาเงินลงทุนทั้งสิ้น 574,664 ลานบาท โดยเปนเงินลงทุนที่มาจากอุตสาหกรรม
เคมีเปนสวนใหญถึงรอยละ 43.74 รองลงมารอยละ 18.15 เปนเงินลงทุนที่มาจากอุตสาหกรรมปโตร
เคมีและผลิตภัณฑ เมื่อพิจารณาถึงการจางงานพบวา มีการจางงานรวม 87,246 คน โดย
อุตสาหกรรมเคมีเปนอุตสาหกรรมที่มีการจางงานสูงที่สุด รอยละ 15.03
รองลงมาเปน
อุตสาหกรรมการขนสง รอยละ 11.31 โดยอุตสาหกรรมปโตรเคมีและผลิตภัณฑมีการจางงานเพียง
รอยละ 1.93 นัน้
แหลงที่ตั้งโรงงานในจังหวัดระยอง สวนใหญจะตั้งอยูใ นเขตอําเภอเมือง รองลงมาไดแก
อําเภอแกลง อําเภอปลวกแดง เนื่องจากทั้งสามอําเภอ มีปจจัยการผลิตเชนวัตถุดบิ และสิ่งอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ ที่รัฐจัดหาใหเพื่อสนองความตองการของนักลงทุน
จากตารางที่ 4.3 จะเห็นไดวา จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2547 รวมทั้งสิ้น 1,432 โรงงาน
เพิ่มขึ้นจากป 2544 ทั้งสิ้น 120 โรงงาน มีจํานวนเงินลงทุน 577,574.03 ลานบาท กอใหเกิดการจาง
งาน 98,326 คน โดยอําเภอเมืองระยองมีโรงงานตั้งอยูมากที่สุด 538 โรงงาน รองลงมาไดแก อําเภอ
แกลง และอําเภอปลวกแดง อําเภอบานคาย สําหรับอําเภอที่มีโรงงานนอยที่สุด คือ กิ่งอําเภอเขาชะ
เมา จํานวน 10 โรงงาน
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ตารางที่ 4.2 จํานวนโรงงาน เงินทุน และคนงาน ตามหมวดอุตสาหกรรม ป 2544
จํานวนโรงงาน
เงินลงทุน
(โรง)
(ลานบาท)
ประเภท
รวม
อุตสาหกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและ
เครื่องเรือน

คนงาน
(คน)

1,312
247
101
5
11

574,664
1,428
2,215
76
8,927

87,246
1,615
6,241
203
3,137

25

975

4,222

กระดาษและผลิตภัณฑจาก
กระดาษ
อุตสาหกรรมยาง
อุตสาหกรรมพลาสติก
อุตสาหกรรมอโลหะ
การผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมเคมี

13
62
70
71
55
7
100

5,051
4,023
15,240
10,691
4,167
494
251,355

1,144
7,300
6,952
3,416
1,606
1,134
13,115

อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑ
จากไม

109

1,646

3,925

129
30
100

16,008
11,044
28,694

6,941
4,078
9,865

15
26
5
131

104,282
47,632
355
60,361

1,686
5,320
238
5,108

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ
อุตสาหกรรมไฟฟา
อุตสาหกรรมขนสง
อุตสาหกรรมปโตรเคมีและ
ผลิตภัณฑ
โลหะ
สิ่งพิมพ
อื่นๆ
ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรรมจังหวัด
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ตารางที่ 4.3 จํานวนโรงงานแยกเปนรายอําเภอ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2547
อําเภอ/กิ่งอําเภอ
จํานวนโรงงาน
รวม
1,432
อําเภอเมืองระยอง
538
อําเภอแกลง
288
อําเภอปลวกแดง
201
อําเภอบานคาย
174
กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา
151
อําเภอบานฉาง
53
อําเภอวังจันทร
17
กิ่งอําเภอเขาชะเมา
10
ที่มา : กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
4.2.2 นิคมอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรมของจังหวัดระยองประกอบไปดวย นิคมอุตสาหกรรมของภาครัฐ และ
นิคมอุตสาหกรรมของภาคเอกชนทั้งสิ้น 6 แหง ซึ่งนิคมอุตสากรรมในจังหวัดระยองที่อยูในความ
ดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยมีทั้งสิ้น 5 แหง (การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย, 2545) ไดแก
(1) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตั้งอยูในตําบลพลาและตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเปนนิคมอุตสาหกรรมที่มีการจางงานมากที่สุดคือ
11,685 คน มีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 77 โรงงาน ในเนื้อที่ 10,000 ไร และมีเงินลงทุนทั้งสิ้น
362,272.35 ลานบาท ซึ่งนับวามากที่สดุ ในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดในจังหวัด สวนใหญเปน
อุตสาหกรรมปุย สี และเคมีภัณฑ (รอยละ 53) รองลงมาเปนอุตสาหกรรมน้ํามันและพลังงาน (รอย
ละ 16)
(2) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด ตั้งอยูที่ตําบลปลวกแดง จังหวัดระยอง นิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรดเปนนิคมอุตสาหกรรมที่มีการจางงานมากเปนอันดับสอง คือมีการจาง
งานทั้งสิ้น 10,241 คน มีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 77 โรงงาน โดยมีเนื้อที่ 2,062 ไร โรงงานสวนใหญ
รอยละ 33 อยูในอุตสาหกรรมยานยนตและการขนสง รองลงมาเปนอุตสาหกรรมเหล็กและ
ผลิตภัณฑโลหะ รอยละ 17 โดยนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรดมีเงินลงทุนทั้งสิ้น 61,865.36
ลานบาท รองจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก
(3) นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก ตั้งอยูตําบลหวยโปงและมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง มีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 29 โรงงาน โดยมีเนื้อที่ 2,430 ไร มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 64,021.81 ลาน
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บาท เปนอันดับสองรองจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และมีการจางงานเปนอันดับสามรองจาก
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด คือจํานวน 2,559 คน โรงงาน
สวนใหญอยูในอุตสาหกรรมปุย สี และเคมีภัณฑถึงรอยละ 72 นอกนั้นจะเปนอุตสาหกรรมน้ํามัน
และพลังงาน และอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑโลหะ
(4) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยูในอําเภอปลวกแดง มีการจางงานทั้งสิ้น 3,766 คน มี
เนื้อที่ 4,700 ไร โรงงาน 18 โรงงาน รอยละ 22 อยูในอุตสาหกรรมยานยนตและการขนสง รองลงมา
รอยละ 16 อยูใ นอุตสาหกรรมยาง พลาสติก และหนังเทียม มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 12,974.26 ลานบาท
(5) นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ตั้งอยูที่ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองจังหวัดระยอง นิคม
อุตสาหกรรมผาแดงจะตั้งอยูบริเวณเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด บนเนื้อที่ 516 ไร เปนนิคม
อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานนอยที่สุด คือ 3 โรงงาน ซึ่งลวนแตอยูในอุตสาหกรรมปุย สี และ
เคมีภัณฑ มีการจางงาน 447 คน มีจํานวนเงินลงทุนทั้งสิ้น 8,782.13 ลานบาท
ตารางที่ 4.4 จํานวนโรงงาน เงินทุน และคนงาน ของนิคมอุตสาหกรรมที่อยูในความดูแลของการ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ในจังหวัดระยอง ป 2545
นิคมอุตสาหกรรม

จํานวนโรงงาน (โรง)

รวม
มาบตาพุด
ตะวันออก
ผาแดง
อีสเทิรนซีบอรด
อมตะซิตี้
ที่มา : การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

เงินลงทุน (ลานบาท)

คนงาน (คน)

204
77
29
3
77

509,915.91
362,272.35
12,974.26
61,865.36
8,782.13

28,698
11,685
3,766
10,241
447

18

64,021.81

2,559

4.3 ภาคพาณิชยกรรม
จั ง หวั ด ระยองอาจเรี ย กได ว า เป น ศู น ย ก ลางการค า ในภาคตะวั น ออก รวมทั้ ง มี แ หล ง
ทองเที่ยวจํานวนมาก จึงมีบุคคลเขามาทํางานและทองเที่ยวในจังหวัดมากมาย ทําใหมีการประกอบ
ธุรกิจการคาอยางแพรหลาย มีทั้งคาปลีกและคาสง นอกจากการคาขายพืชเศรษฐกิจหลักแลว ยังมี
สินคาอาหารทะเลสด ผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูปดวย
การคาสวนใหญยังคงอยูในตลาดสดเทศบาล ตลาดศูนยการคาระยอง ตลาดเย็นหนา
โรงแรมสตารพลาซา ตลาดเชา - เย็นหนาวัดลุมมหาชัยชุมพล และตลาดสดหมอสาโรจน ที่
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เปนตลาดสดในตอนเชาและจําหนายอาหารในตอนเย็น ซึ่งอยูใกลแหลงพักของคนทํางานในเมือง
ทําใหสะดวกในการซื้อขาย นอกจากนี้ยังมีหางสรรพสินคาใหญ อาทิ เชน หางแม็คโคร หางโลตัส
หางสรรพสินคาบิ๊กซี หางสรรพสินคาแหลมทอง รวมทั้งตลาดชุมชนประจําอําเภอและตําบล
การประกอบธุ รกิจการคาปลีก มีอยูทั่วไปในยานชุ มชนโดยพ อคาคนกลางจะนํ าสิน คา
อุปโภคบริโภคไปจําหนายสินคาโดยทั่วไป นอกจากนี้ยังมีพอคานําสินคาเกษตรกรรมทองถิ่นมา
จําหนายในตลาดตัวเมืองระยองหรือสงเขาตลาดกรุงเทพมหานคร
ดานสถิติการพาณิชย ในป 2545 จํานวนนิติบุคคลที่ยังคงดําเนินการอยู 4,089 ราย เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับป 2544 จํานวน 114 ราย คิดเปนรอยละ 2.87 การจดทะเบียนนิติบุคคลตัง้ ใหมที่เพิ่มขึน้
จากป 2544 เปนจํานวนมาก

4.4 ภาคการบริการและทองเที่ยว
ระยองเปนจังหวัดที่มศี ักยภาพและความพรอมทางการทองเที่ยวสูง
มีแหลงทรัพยากร
ทองเที่ยวที่อดุ มสมบูรณที่มีลักษณะหลากหลายทั้งแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
อุทยาน
แหงชาติ ภูเขา น้ําตก ชายหาดทะเลที่ยาวไกล และหมูเกาะที่สวยงามเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะ
เกาะเสม็ดที่มหี าดทรายขาวสวยงามเลื่องชือ่ ไปทั่วโลก มีสวนผลไมใหเยีย่ มชมและชิมรสชาติที่สด
อรอยเปนที่ชนื่ ชอบและรูจกั ของบุคคลทั่วไป ในแตละปมีนักทองเทีย่ วมาเยี่ยมเยือนจํานวนมากมาย
โดยในป 2545 การทองเที่ยวทํารายไดใหจังหวัดรวมเปนเงิน 6,838.76 ลานบาท (สํานักงานสถิติ
จังหวัดระยอง, 2545)
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ตารางที่ 4.5 จํานวนโรงแรมและผูเยีย่ มเยือน พ.ศ. 2538 - 2545
รายการ
2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545
จํานวนโรงแรม
182 159 167 192 198 205
จํานวนหองพัก
7,230 6,886 7,309 7,993 8,420 8,829
จํานวนผูมาเยีย่ มเยือน (พันคน) 18,401 1,404 1,966 2,092 2,172 2,324
ชาวไทย
1,515 1,285 1,772 1,872 1,930 2,027
ชาวตางประเทศ
326 119 194 220 242 297
จํานวนนักทองเที่ยว (พันคน)
1,199 951 1,308 1,391 1,443 1,548
ชาวไทย
973 869 1,159 1,221 1,251 1,309
ชาวตางประเทศ
226 82 149 170 192 239
จํานวนนักทัศนาจร (พันคน)
642 453 658 700 729 776
ชาวไทย
542 416 613 651 678 718
ชาวตางประเทศ
100 37 45 49 51 58
ที่มา : สํานักงานทองเที่ยว จังหวัดระยอง

186
8,646
2,478
2,159
319
1,656
1,394
262
822
765
57

177
7,800
2,414
2,134
280
1,585
1,357
228
830
777
53

สรุปแลวจะเห็นวาจังหวัดระยองเปนจังหวัดที่มีเศรษฐกิจดี ประชาชนมีรายไดดี โดยมีสาขา
การผลิ ต ที่ สํ า คั ญ คื อ การเกษตร อุ ต สาหกรรม พาณิ ช ยกรรม ประมง และการบริ ก ารและการ
ทองเที่ยว การลงทุนในจังหวัดมีอัตราการเพิ่มขึ้นคอนขางสูง ประกอบกับจังหวัดระยองอยูในเขตที่
จะไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนตามนโยบายการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค
ซึ่งเปนสิ่งจูงใจนักลงทุนใหเขามาลงทุนในจังหวัดมากยิ่งขึ้นดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมในโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก และในนิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่
มีในจังหวัด สงผลกระทบทั้งทางดานบวกและดานลบตอจังหวัดอยางเห็นไดชัด ซึ่งจะกลาวในบท
ตอ ๆ ไป

บทที่ 5
โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก
และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ในบทนีจ้ ะกลาวถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกและนิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด ซึ่งเปนโครงการที่มีบทบาทอยางมากในการปรับเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ระยอง ประกอบไปดวยแนวคิดและแผนการพัฒนาของโครงการ ภาวะการลงทุนและแนวโนม
อุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก
ความเปนมาของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ตลอดจนจํานวนเงินลงทุน คนงาน และประเภทอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม
โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ไดแก ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี และระยอง มีพื้นที่รวมกันรอยละ 36.3 ของพื้นทีภ่ าคตะวันออกทั้งหมดโครงการดังกลาวเปน
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายหลักของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 5 เปนแผนยุทธ
ศาสตรแบบผสมผสานภาครัฐและภาคเอกชน โดยภาครัฐเปนผูนําทางการลงทุนดานสาธารณูปโภค
และอุตสาหกรรมหลักขั้นพืน้ ฐาน และภาคเอกชนลงทุนในอุตสาหกรรมตอเนื่อง โดยมีระยะเวลา
ของแผนงาน 20 ป ตั้งแตป 2524-2543 โครงการนี้ถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายในการพัฒนา
ประเทศใหกาวสูการเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม (Newly Industrialized Country: NIC) ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานที่เปนอุตสาหกรรมหลักขึ้นในประเทศ เพื่อใหพื้นฐาน
ทางดานอุตสาหกรรมของประเทศแข็งแกรงพอที่จะรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในขั้นตอนที่
สูงขึ้น

5.1 แนวคิดการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก
การพัฒนาพืน้ ที่บริเวณชายฝง ทะเลตะวันออกไดเริ่มมีการวางแผนและปฏิบัติการมาตั้งแตป
2524 โดยกําหนดใหมาบตาพุด จังหวัดระยอง และแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เปนศูนยกลางการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแหงใหม
เพื่อสนับสนุนการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมไปสูสวนภูมภิ าคอยางเปนระบบ เปนศูนยอตุ สาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมตอเนื่อง
อื่น ๆ อยางสมบูรณ อันเปนการเสนอทางเลือกแหลงทีต่ ั้งอุตสาหกรรมแหงใหม เพือ่ เปนแหลงสราง
งานที่สําคัญเพิ่มขึ้นอีกแหลงหนึ่ง ทั้งนี้มเี ปาหมายใหพนื้ ที่ชายฝงทะเลตะวันออกเปนประตูทางออก
ใหกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการสงสินคาออกโดยไมตองผานกรุงเทพมหานคร
ใน
ขณะเดียวกันจะจัดใหมีบริการดานสังคมที่จําเปนเพื่อสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนในพื้นทีน่ ี้
โดนเฉพาะการพัฒนาฝมือแรงงาน การใหการศึกษา สาธารณสุข และการควบคุมสภาวะ
สิ่งแวดลอม ในการดําเนินการดังกลาวไดแบงเขตการพัฒนาออกเปน 2 เขต คือ
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(1) พื้นที่บริเวณมาบตาพุด จังหวัดระยอง เนื้อที่ประมาณ 20,000 ไร กําหนดใหเปนเมือง
อุตสาหกรรมทันสมัย และเปนแหลงที่ตั้งของอุตสาหกรรมที่สําคัญ คือ โรงแยกกาซ อุตสาหกรรมป
โตรเคมี อุตสาหกรรมปุยเคมี โดยอุตสาหกรรมหลักที่มีการนําวัตถุดิบเขาและสงผลิตภัณฑสําเร็จรูป
เพื่อการสงออกนั้น ควรตั้งอยูใกลทาเรือน้ําลึก
(2) พื้นที่บริเวณแหลมฉบัง เนื้อที่ประมาณ 10,000 ไร กําหนดใหเปนแหลงที่ตั้งของทาเรือ
พาณิชย และอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม ที่ไมมีปญหามลพิษ
การที่รัฐบาลเลือกบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกเปนที่ตงั้ ของโครงการเนื่องจากขอ
ไดเปรียบและความเหมาะสมในดานตาง ๆ กลาวคือ
(1) เปนบริเวณที่ทอ กาซธรรมชาติจากอาวไทยมาขึ้นฝงและจะเปนที่ตั้งของโรงงานแยก
กาซธรรมชาติซึ่งสะดวกตอการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ตองใชกาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบ
ไดแก
อุตสาหกรรมปโตรเคมีและอุตสาหกรรมปุยเคมี
อุตสาหกรรมเหลานี้จะเปนตัวเรงใหเกิด
อุตสาหกรรมตอเนื่อง การคาพาณิชยและบริการอื่น ๆ ตามมา สรางโอกาสใหเกิดการจางงาน ซึ่งจะ
นําไปสูการพัฒนาชุมชนใหมและเมืองใหมในที่สุด
(2) อยูในพืน้ ที่บริเวณอาวทะเลเปด ซึ่งจะกอใหเกิดปญหาดานมลภาวะนอยกวา เมื่อ
เปรียบเทียบพืน้ ที่บริเวณชายฝงของอาวไทยตอนใน
(3) อยูหางจากกรุงเทพมหานครเปนระยะทางไกลเพียงพอทีจ่ ะไมใหอิทธิพลของ
กรุงเทพมหานครดึงดูดการพัฒนากลับไป ทําใหสามารถพัฒนาเปนแหลงอุตสาหกรรมและชุมชนที่
มีอิสระ มีความสมบูรณภายในตนเอง และสามารถจะเปดชองนําผลการพัฒนากระจายเชื่อมโยงเขา
สูภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดโดยตรง
(4) มีทาเรือพาณิชยสัตหีบและสนามบินอูตะเภาที่สามารถใชงานไดอยูแ ลว
(5) พื้นที่บริเวณนีม้ ีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาเปนแหลงอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
เนื่องจากมีทดี่ นิ ขนาดใหญเพียงพอ มีประชากรอาศัยอยูไมหนาแนน ประกอบกับทั้งมีโครงสราง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจที่คอนขางสมบูรณ คือ ถนน รถไฟ ไฟฟา

5.2 แผนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก (2545) ไดจัดทําแผนพัฒนา
พื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก ซึ่งประกอบไปดวยแผนงาน 3 ดานใหญ ๆ คือ
(1) การจัดระบบบริการโครงสรางพื้นฐานดานเศรษฐกิจ
รัฐบาลเปนผูรับผิดชอบ
โดยตรง เชน ถนน ไฟฟา รถไฟ ฯลฯ
(2) การพัฒนาดานอุตสาหกรรม ภาคเอกชนจะเปนผูนําในการลงทุน แตในระยะแรก
รัฐบาลจะรวมลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญบางโครงการ ประกอบดวย
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- อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุด ไดแก โรงแยกกาซธรรมชาติ ปุยเคมี ปโตร
เคมี โซดาแอซ และอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่น ๆ
- อุตสาหกรรมเบาและเขตอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกบริเวณแหลมฉบัง ไดแก
การแปรรูปอาหารสัตว อิเล็กทรอนิกส การแปรรูปยางและของเลน เครื่องกีฬา อุตสาหกรรม
ประกอบรถยนต และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งในระยะตอมาไดมีการปรับแผนใหมีอุตสาหกรรมหนัก
ที่แหลมฉบังดวย
- อุตสาหกรรมใหญอื่น ๆ ที่ภาคเอกชนแสดงความสนใจลงทุนในบริเวณชายฝง
ทะเลตะวันออก เชน อูซอมเรือ โรงงานประกอบแทนเจาะสํารวจในทะเล ฯลฯ
(3) การพัฒนาชุมชนและการบริการสังคม เพือ่ รองรับแรงงานอุตสาหกรรมที่จะเพิ่มขึน้
ตลอดทั้งประชากรทองถิ่นเดิมใหสามารถตั้งถิ่นฐานและทํามาหากินไดอยางถาวร ไดแก การพัฒนา
ดานที่อยูอาศัย ดานการศึกษา ดานสาธารณสุขและบริการสังคมดานตางๆ
จากแผนงานดังกลาวไดมกี ารวางเปาหมายไวดังตอไปนี้
(1) การจางงานทั้งทางตรงและทางออมในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
(2) อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นสามารถทดแทนอุตสาหกรรมนําเขาเปนสวนใหญและประหยัด
เงินตราตางประเทศได
(3) ชุมชนตาง ๆ จะไดรับการพัฒนา ไดแก
- จังหวัดชลบุรี จะเปนศูนยกลางของภูมิภาคที่ทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้นในเชิง
ธุรกิจการคาและการบริหารงานภาครัฐบาล
- แหลมฉบัง จะเปนเมืองทาสมัยใหมของประเทศ พัทยา จะเปนเมืองทองเที่ยว
ควบคูกับศูนยพาณิชยและธุรกิจการคา
- มาบตาพุด จะเปนเมืองอุตสาหกรรมสมัยใหมของประเทศ
- จังหวัดระยอง จะเปนศูนยบริการและฐานการศึกษาและการวิจัยดานเทคโนโลยี
5.2.1 สาระสําคัญของแผนพัฒนาระยะที่หนึ่ง (ป 2524-2537)
พื้นที่เปาหมายครอบคลุม 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา โดยพัฒนาทาเรือน้ําลึกควบคูไ ปกับการจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรม เพื่อลดตนทุนการผลิต
เนื่องจากคาใชจายในการขนสงลดลงและเพื่อสะดวกในการคมนาคมขนสง พัฒนาชุมชนใหมใหมี
พื้นฐานทางสังคมที่ไดมาตรฐานอยางครบถวนสมบูรณไวรองรับประชากรและครอบครัวที่อพยพ
เขามาอยูในพืน้ ที่นี้ไดอยางถาวร
พรอมกับควบคุมสภาวะแวดลอมเพื่อใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
สําหรับอนาคต ไดกําหนดให พืน้ ที่แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พัฒนาใหเปนเมืองทาสมัยใหมและ
เปนที่ตั้งของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมที่ไมมีปญหาดานมลพิษ ในขณะที่พื้นที่มาบตา
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พุด จังหวัดระยอง ซึ่งเปนบริเวณแนวทอกาซธรรมชาติมาขึ้นยังชายฝง เปนเมืองอุตสาหกรรม โดย
ระยะแรกเปนอุตสาหกรรมหลักที่ใชกาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบ และระยะตอไปจะพัฒนาใหเปน
อุตสาหกรรมตอเนื่อง
ผลการพัฒนาระยะที่ 1 สามารถสรุปไดดังนี้
(1) การลงทุนโดยรวมประมาณ 420,000 ลานบาท ประกอบดวยการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานหลัก อุตสาหกรรมขนาดใหญและอุตสาหกรรมตอเนื่อง แบงเปนภาครัฐ มีการลงทุน
ประมาณ 100,000 ลานบาท เปนโครงสรางพื้นฐานรอยละ 70 อุตสาหกรรมและทาเรือรอยละ 18 ที่
เหลือรอยละ 12 เปนการพัฒนาดานสังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สวนภาคเอกชน มีการลงทุน
ดานอุตสาหกรรมและกิจการตอเนื่องรวม 320,000 ลานบาท นอกจากนี้มีการลงทุนดานบริการอืน่
ๆ เชน โรงแรม สถานบริการ และที่อยูอาศัยอีกมากมาย
(2) การจางงานเพิม่ ขึ้นประมาณ 460,000 คน ประกอบดวย การจางงานทางตรง 130,000
คน และการจางงานทางออมประมาณ 330,000 คน
(3) การขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมเพิ่มขึน้ ประมาณ 3 เทา และผลผลิตเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพิม่ ขึ้น 3.2 เทา
5.2.2 สาระสําคัญของแผนพัฒนาระยะที่สอง (ป 2538-ปจจุบัน)
(1) เปดพื้นที่ตอนใน โดยพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานหลักและบริการพื้นฐานทางสังคม
ตอเนื่องจากการพัฒนาระยะที่ 1 ใหเชื่อมโยงเขาสูพื้นที่ตอนในและประเทศเพื่อนบาน
(2) กระตุน ใหเปนฐานเศรษฐกิจใหม และฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง
เพื่อเปดตลาดการคาไปสูภูมภิ าคตาง ๆ ของโลก โดยใชระบบการขนสงทางอากาศเชื่อมโยงกับการ
ขนสงทางน้ําและทางบก ในรูปแบบของการขนสงตอเนื่อง (Intermodal Transportation)
(3) เรงการพัฒนาแหลงน้ําและระบบจัดสรรน้ํา โดยการเรงรัดพัฒนาแหลงน้ําโครงขายทอ
สงน้ําและระบบประปา เพื่อเตรียมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและประชากรในพื้นที่บริเวณ
ชายฝงทะเลตะวันออกในระยะยาว
(4) เรงรัดพัฒนาบริการพื้นฐานทางสังคม โดยพัฒนาระบบชุมชนเมือง สังคม และเพื่อ
รองรับการขยายตัวทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเคลื่อนยายประชากรและครอบครัวจาก
กรุงเทพมหานครและภาคอื่น ๆ เขามาอาศัยอยางถาวร
(5) บริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมและการใชประโยชนที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลด
ปริมาณและการแพรกระจายมลพิษในแหลงอุตสาหกรรม ชุมชน และพื้นที่ตน น้าํ รวมทั้งการ
สงเสริมการรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ
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ผลการพัฒนาระยะที่สอง และสวนตอเนื่องจากการพัฒนาระยะทีห่ นึ่ง สามารถสรุปไดดังนี้
(1) การพัฒนาในระยะที่ 1-2 มีการลงทุนโดยรวมดานโครงสรางพื้นฐานหลัก ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนประมาณ 520,000 ลานบาท โดยโครงขายการขนสงทางถนนสายหลักและสายรองมี
ความสมบูรณ สวนพืน้ ที่ตอนในอยูระหวางการดําเนินการ สําหรับโครงขายรถไฟไดขยายเชื่อมโยง
ไปยังแหลงอุตสาหกรรมและพื้นที่ตอนในทั้งทางเดี่ยวและทางคูพรอมทั้งจัดหาเอกชนเขามา
บริหารงาน ICD (Inland Container Depot) ที่ลาดกระบังครบทั้ง 6 สถานี และมีแผนที่จะจัดทั้ง ICD
เพิ่มเติม
(2) ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทนําการพัฒนา โดยผลิตภัณฑมวลรวมภาคอุตสาหกรรม ป
2542 มีมูลคาการผลิต ประมาณ 284,583 ลานบาท หรือรอยละ 20 ของมูลคาการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งประเทศ และมีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ของภาคเอกชนแลวกวา 40 แหง ในพื้นที่ 60,000 ไร ซึ่งยังมีพื้นที่เหลือเพียงพอสําหรับรองรับ
อุตสาหกรรมใหมไดในอีก 5 ปขางหนา
(3) การลงทุนในภาคเอกชนในปจจุบนั มีอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนตลอด
ป 2544 ประมาณ 292,706 ลานบาท สูงกวาป 2543 ประมาณ 129,756 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
ประมาณรอยละ 80
(4) การสงออกที่ทาเรือแหลมฉบัง สินคาผานทาสูงกวา 2 ลาน TEU ตอป มีมูลคาสินคาเขา
ออก 712,000 ลานบาท ปจจุบันใชเพียงทาเรือขั้นที่ 1 เทานั้นซึ่งยังไมเพียงพอ ตองเรงเปดใชทาเรือ
แหลมฉบังขั้นที่ 2 เพื่อใหสามารถรองรับตูสินคาที่มากขึ้นไดในปตอ ๆ ไป
(5) การใชประโยชนสนามบินอูตะเภา ปจจุบันใหบริการขนสงสินคา และนักทองเที่ยวใน
ลักษณะเชาเหมาลํา (Chartered Flight) ขณะนี้อยูร ะหวางการเตรียมการพัฒนาสนามบินและ
กิจกรรมที่จะสนับสนุนบทบาทการเปน Aviation Industrial and Logistic Center สวนสนามบิน
นานาชาติสุวรรณภูมยิ ังอยูระหวางการกอสรางเพื่อใหเปนศูนยกลางธุรกิจบริการการบินแหงใหม
ของประเทศในการเชื่อมโยงสูนานาชาติ
(6) การจัดการดานสิ่งแวดลอมและระบบบริการพื้นฐานชุมชน องคกรบริหารสวนทองถิ่น
และหนวยงานที่เกี่ยวของไดเรงรัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการแกไขปญหาไปบางแลวตั้งแตป
2540 โดยจนถึงปจจุบัน ใชงบประมาณดานสิ่งแวดลอมประมาณ 880 ลานบาท ดานการพัฒนา
ชุมชนประมาณ 4,960 ลานบาท ซึ่งสามารถบรรเทาปญหาของพื้นที่ไดระดับหนึง่ เทานั้นยังคงตอง
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯอยางตอเนือ่ ง

76

5.3 ภาวะการลงทุนและแนวโนมภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก
5.3.1 ภาวะการลงทุนและการจางงาน
ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวสูงอยางตอเนื่องนับตั้งแตป 2524 เปนตนมา มีการลงทุน
สะสมประมาณ 1,572,000 ลานบาท หรือเกือบรอยละ 50 ของการลงทุนทั้งประเทศ ปจจุบันเปน
ศูนยกลางอุตสาหกรรมของประเทศและภูมภิ าคอาเซียน ไดแก อุตสาหกรรมปโตรเคมี ยานยนต
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา
การจางงานโดยตรงประมาณ 340,000 คน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2542) แมวาจะมีการ
ชะลอตัวดานการลงทุนบางในชวงวิกฤติเศรษฐกิจ แตการจางงานในพื้นที่ยังคงมีสดั สวนเพิ่มขึน้ จาก
ป 2539 ประมาณ 55,500 คน โดยมีการจางงานมากในอุตสาหกรรมเครื่องจักร เครื่องใชไฟฟา และ
อุปกรณขนสง
5.3.2 การปรับโครงสรางอุตสาหกรรมในพื้นที่
ระยะแรกของการพัฒนา (ป 2525-2534) เปนการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อ
ทดแทนการนําเขา ไดแก อุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ
มีมูลคาและสัดสวนการลงทุนถึงรอยละ 80
ระยะเศรษฐกิจขยายตัว (ป 2535-2538) โครงสรางอุตสาหกรรมเริ่มมีการปรับเปลี่ยนจาก
การผลิตเพื่อทดแทนการนําเขาเปนการผลิตเพื่อการสงออกมากขึ้นโดยมีการยายการลงทุนจาก
ตางประเทศเขามาบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก เนื่องจากความไดเปรียบทางดานตนทุนการผลิต
ทําเล ที่ตั้ง และแรงงาน ทําใหมีบริษัทขามชาติเขามาตั้งฐานการผลิตเพือ่ การสงออกสวนใหญอยูใ น
หมวดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครือ่ งใชไฟฟา อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร
และอุปกรณขนสง อุตสาหกรรมกระดาษ เคมีภัณฑและพลาสติก อุตสาหกรรมผลิตคอมพิวเตอร
และชิ้นสวนเพื่อการสงออก อุตสาหกรรมบรรจุหีบหอ อุตสาหกรรมผลิตเวชภัณฑ และ
อุตสาหกรรมอาหารโดยมีมลู คาสัดสวนประมาณ 210,000 ลานบาท หรือรอยละ 55 ของการลงทุน
ทั้งหมด
ระยะการปรับตัวทางเศรษฐกิจ (ป 2539 – ปจจุบัน) มีการปรับตัวของโครงสรางการผลิต
จากที่ใชแรงงานมากไปสูการใชเทคโนโลยีขั้นสูง มีการรวมกลุมอุตสาหกรรมขนาดใหญดังกลาว
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
แตยังเปนการใชเทคโนโลยีนําเขาจากตางประเทศใน
สัดสวนที่สูง นอกจากนี้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กเริ่มเขามามีบทบาทมากขึ้น โครงการ
ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนสวนใหญเปนใครงการขนาดกลางและขนาดเล็กโดยมีการลงทุนมาก
ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะเครื่องจักรและอุปกรณขนสง อุตสาหกรรมยานยนตและชิน้ สวน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา โครงการเหลานี้ยังคงเปนการผลิตเพื่อการสงออก
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เปนหลักโดยมีมูลคาและสัดสวนการลงทุนประมาณ 553,500 ลานบาท หรือรอยละ 80 ของการ
ลงทุนทั้งหมด
ภาคตะวันออกนับเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมหลักที่สําคัญของประเทศและภูมภิ าคอาเซียน
กลาวคือ อุตสาหกรรมปโตรเคมี มีศูนยกลางอยูที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
อุตสาหกรรมกลั่นน้ํามัน มีศูนยกลางอยูท ี่อาวอุดม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด
อุตสาหกรรมเหล็ก
มีศูนยกลางอยูที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
อุตสาหกรรมยานยนตและชิน้ สวน มีศูนยกลางอยูที่นิคมอุตสาหกรมแหลมฉบัง ชลบุรี และนิคม
อุตสาหกรรมเกตเวย ฉะเชิงเทรา รวมทั้งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครือ่ งใชไฟฟาทีม่ ี
ศูนยกลางการลงทุนอยูในจังหวัดชลบุรี
5.3.3 แนวโนมอุตสาหกรรมในอนาคต
การลงทุนอุตสาหกรรมในพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกไดมกี ารขยายตัวอยาง
ตอเนื่องแมวาจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ โดยเฉพาะพื้นทีใ่ นจังหวัดระยอง และไดขยายตัวไปยังจังหวัด
ขางเคียงอีกหลายจังหวัด ไดแก จังหวัดปราจีนบุรี
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น ทําใหพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกเปนศูนยกลาง
ของอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ ที่ใหญที่สดุ ของประเทศและภูมภิ าคอาเซียนในระยะ 20 ปขางหนา
ไดแก
(1) ศูนยกลางอุตสาหกรรมเคมีและปโตรเคมี
(2) ศูนยกลางอุตสาหกรรมยานยนตและอุปกรณ
(3) ศูนยกลางแปรรูปโลหะ
(4) ศูนยกลางอุตสาหกรรมสงออกที่ใชระบบขนสงทางทะเล ทางน้ํา และทางอากาศของ
ภูมิภาค เชน อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เครื่องมือแพทย อัญมณี นาฬิกา สินคาเกษตร อาหาร
ทะเล สิ่งทอ และเสื้อผาสําเร็จรูปตามฤดูกาล
นอกจากนี้ยังมีโอกาสการลงทุนอุตสาหกรรมตอเนื่องและภาคบริการดานตาง ๆ อีกมาก
ไดแก ดานบริการขนสง ที่พกั สินคา ที่พักอาศัย กิจกรรมอาหาร บริการรักษาพยาบาล การศึกษาวิจัย
ทางอุตสาหกรรม การเงินการธนาคาร หางสรรพสินคา การรักษาความปลอดภัย การซอมบํารุง
เครื่องจักร การกอสรางกิจกรรมดานพาณิชยนาวี ธุรกิจคาขายและทองเที่ยว
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5.4
ผลกระทบของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกตอเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ
5.4.1 ผลตอโครงสรางทางเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกมีวัตถุประสงคที่จะผลักดันใหประเทศกาวไปสู
การเปนประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม ซึ่งจะทําใหโครงสรางเศรษฐกิจโดยรวมคอย ๆ เปลี่ยนไป
จากประเทศทีเ่ คยพึ่งพาเกษตรกรรมเปนหลัก มาเนนทางดานอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ถึงแมวาที่ผาน
มาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจในลักษณะดังกลาวจะเกิดขึ้นแลวก็ตาม แตการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นยังมีปญ
 หาอยูมาก
เชน
การกระจุกตัวของภาคอุตสาหกรรมใน
กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียง เปนตน เปาหมายหลักประการหนึ่งของโครงการคือตองการ
พัฒนาอุตสาหกรรมใหมีระบบมากยิ่งขึ้น อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น ไดแก อุตสาหกรรมปโตรเคมี
อุตสาหกรรมตอเนื่อง อุตสาหกรรมปุย เปนตน จะเปนฐานทางเศรษฐกิจทีจ่ ะมีผลตอการพัฒนา
อุตสาหกรรมอื่น ๆ อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่เกิดขึ้นในบริเวณแหลมฉบัง และ
ฉะเชิงเทรานัน้ ก็จะเปนตัวเชื่อมระหวางภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม
อยางไรก็ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก
ยังคงใหความสําคัญกับภาค
เกษตรกรรม ซึ่งเปนภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ กลาวคือโครงการอุตสาหกรรมเกษตรขนาด
ใหญที่เกิดขึ้นยังคงอาศัยวัตถุดิบจากจังหวัดในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนการ
พัฒนาการผลิตทางการเกษตรใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น อันจะเชื่อมโยงไปถึงการพัฒนาในดานการ
ใชที่ดิน วิธีการเพาะปลูก การชลประทาน และสินเชื่อการเกษตร ทั้งยังเปนการเปดประตูการพัฒนา
สูภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกดวย
5.4.2 ผลตอการกระจายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได
การกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมทําใหกรุงเทพมหานครกลายเปนเมืองหลักทีส่ ําคัญ
ที่สุดของประเทศ และเนื่องจากมีประชากรอาศัยกันอยางหนาแนน ทั้งยังมีการอพยพยายถิ่นจาก
สวนภูมภิ าค ทําใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางของความเจริญมากขึ้นเรื่อย ๆ ความไมเทาเทียม
กันในระดับรายไดและการพัฒนาเห็นเดนชัดมากขึ้น รวมทั้งปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมก็เพิ่มขึ้น
ดวย ดังนั้นโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกจึงพยายามที่จะกระจายอุตสาหกรรมไปใน
เขตทองถิ่นภาคตะวันออก
วัตถุประสงคของโครงการอีกสวนหนึ่งคือ ชวยรองรับแรงงานในภาคเกษตร เพือ่ แกไข
ปญหาการวางงานในภาคเกษตร เพราะประเทศไมสามารถขยายทีด่ ินทําการเพาะปลูกเพื่อรองรับ
การจางงานและประชากรที่มแี นวโนมสูงขึ้นในอนาคต
จึงเปนโครงการที่จะสรางงานใน
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ภาคอุตสาหกรรมและบริการใหมากขึน้
รวมทั้งสรางโอกาสของการจางงานทีเ่ ปนผลมาจากการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมตอเนื่องตาง ๆ ดังนั้นจะสามารถดึงคนจากภาคเกษตรในชนบทใหเขามา
ทํางานในบริเวณโครงการมากยิ่งขึ้น สิ่งทีน่ าจะพิจารณา คือ ลักษณะดังกลาวจะทําใหการกระจาย
รายไดในชนบทเลวลงหรือไม แรงงานในวัยทํางานจะอพยพเขามาอยูใ นเมือง คนในชนบทจะเหลือ
แตคนที่ไมไดอยูในวัยทํางาน และมีฐานะทางเศรษฐกิจเลวลง อํานาจซื้อลดลง และชองวางระหวาง
ในเมืองกับชนบทจะสูงขึ้น
อีกประการหนึ่ง โครงการนี้เปนโครงการใหญที่ใชเงินทุนจํานวนมาก ซึ่งเมื่อรัฐบาล
จําเปนตองใชทรัพยากรที่มอี ยูอยางจํากัดมาพัฒนาภูมภิ าคนี้ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ
ของประเทศจะเห็นไดวา ภาคตะวันออกมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกวาภาคอื่น ๆ มีผลผลิตมวลรวมตอ
หัวสูงกวาภาคอื่น ๆ อยางเห็นไดชดั การนําทรัพยากรจํานวนมากมาใชในการพัฒนาพื้นที่ชายฝงนี้
จะทําใหลดการพัฒนาในภาคอื่น ๆ ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดอยกวา ซึ่งจะทําใหมีผลกระทบตอการ
กระจายรายไดระหวางภูมภิ าค และจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นหากไมสามารถเชื่อมโยงความเจริญ
ในพื้นที่ชายฝง กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือได

5.5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
5.5.1 ความเปนมา
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหดําเนินการ
พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมในบริเวณมาบตาพุด ภายใตแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเล
ตะวันออก ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 5 โดยนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอยูบนพื้นที่เปาหมาย
เนื่องจากประเทศไทยมีการนํากาซธรรมชาติมาใชในประเทศไทย โดยการวางทอกาซจากอาวไทย
มายังพื้นที่ตําบลมาบตาพุดและนํามาผานกรรมวิธีในการแยกกาซธรรมชาติเพื่อนําไปใชประโยชน
ตามวัตถุประสงคตาง ๆ ในการนี้รัฐบาลจึงเล็งเห็นวาทําเลของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเหมาะ
อยางยิ่งในการตั้งโรงงานนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งใชกาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบหลัก
นอกจากนี้ยัง
มีองคประกอบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ตามนโยบายและมาตรการที่
สํานักงานสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด
คือ
1. เปนบริเวณที่เหมาะสมตอการพัฒนาและมีระบบโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญพรอม เชน
ระบบการคมนาคมขนสง ปริมาณน้ําใช และพลังงาน
2. เปนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมดานแหลงพลังงานและวัตถุดิบที่ใชในอุตสาหกรรม
3. เปนพื้นที่ที่มีสมรรถนะทางดานเกษตรกรรมต่ํา
4. มีทรัพยากรธรรมชาตินอย หรือทรัพยากรเสื่อมโทรมยากตอการฟนฟู
5. การใชประโยชนพื้นที่ตองไมขัดตอนโยบายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการใชที่ดิน
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6. สภาพพื้นที่มีสมรรถนะในการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมสูง เชน การรองรับของ
เสียสูง เปนพืน้ ที่ดอนน้ําทวมไมถึง มีความลาดเอียงพอสมควร
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เปนการจัดพื้นที่เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก ซึ่งมีลักษณะ
เปนโครงการขนาดใหญ ใชเงินลงทุนสูง จะผลิตวัตถุดบิ เพื่อทดแทนการนําเขา กลุม อุตสาหกรรมป
โตรเคมีนับเปนอุตสาหกรรมหลักที่นําไปสูการพัฒนาประเทศที่ทันสมัย เพราะผลผลิตที่ไดจะเปน
วัตถุดิบสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมตอเนื่องประเภทอื่น ๆ เพื่อผลิตสินคาสําเร็จรูปที่จําเปนใน
ชีวิตประจําวัน เปนจุดเหนีย่ วนําที่ทําใหเกิดแหลงอุตสาหกรรมตอเนือ่ ง เชน นิคมอุตสาหกรรม
ตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
เปนตน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีเนื้อที่ประมาณ 20,000 ไรอยูในเขตหมู 1-3 ตําบลมาบตาพุด
และหมู 2 และ 4 ตําบลหวยโปง แบงพื้นที่ออกเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม
และพื้นที่ชุมชนใหม สําหรับพื้นที่ที่เปนโรงงานอุตสาหกรรมจะแบงออกเปน 5 สวน คือ โรงแยก
กาซ โรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรมปุยเคมี อุตสาหกรรมเบา และสวนสุดทายเปน
โรงงานอุตสาหกรรมกลั่นน้าํ มัน
5.5.2 การพิจารณาตัง้ นิคมอุตสาหกรรมในเขตมาบตาพุด จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง อยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 220 กิโลเมตร พื้นที่ 2.067 ลานไร
ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเปนลูกคลื่น พื้นที่ดานเหนือและดานตะวันออกเปนปาไมเบญจพรรณ มี
อางเก็บน้ําขนาดใหญ คืออางเก็บน้ําดอกกรายและหนองปลาไหล ซึ่งเปนแหลงน้ําสําหรับเมือง
ระยองเพื่อการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังมีธรรมชาติที่สวยงาม
ทั้งทะเล ปาไมน้ําตก และเกาะตาง ๆ เปนแหลงพักผอนสําหรับชุมชนดั้งเดิมและชุมชนใหม ระยอง
อยูติดชายฝงทะเลทางดานอาวไทย เปนแหลงประมงเพื่อชุมชนและเชิงพาณิชย ในชวงกอนตั้งนิคม
อุตสาหกรรม (ประมาณป 2523) อาชีพหลักของชาวระยองคือ เกษตรกรรม รองลงมาคือพาณิชย
และบริการ สวนอุตสาหกรรมมีนอยมาก ภายหลังการนํากาซธรรมชาติมาขึ้นที่มาบตาพุด ทําใหการ
พัฒนาอุตสาหกรรมมีสัดสวนสูงขึ้นอยางเห็นไดชดั
มีการกอตั้งนิคมอุตสาหกรรมและโรงงาน
อุตสาหกรรมตาง ๆ เปนแหลงรายไดและแหลงจางงาน เหนี่ยวนําใหเกิดการกระจายรายได และ
สถานภาพทางเศรษฐกิจของระยองดีขึ้นตามลําดับ
การพัฒนาพืน้ ที่บริเวณชายฝง ทะเลตะวันออก
ไดเริ่มมีการวางแผนอยางจริงจังตังแตป
2524 เหตุผลที่เลือกพื้นที่เปาหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก ณ ตําบลมาบตาพุด เนื่องจากกาซ
ธรรมชาติที่เปนวัตถุดิบหลัก ไดมาขึ้นฝงบริเวณมาบตาพุด ประกอบกับภูมิประเทศเอื้ออํานวยใน
การกอสรางทาเรือน้ําลึกขนาดใหญ มีที่ดินติดทะเลเพียงพอที่จะขยายเปนพืน้ ที่อุตสาหกรรมขนาด
ใหญ มีแหลงน้ําจืดเพียงพอและมีองคกรรัฐเขามาดูแลปญหาเรื่องสิ่งแวดลอมได นอกจากนีย้ ังมีโรง
สรางพื้นฐานหลักซึ่งคอนขางที่จะสมบูรณอยูแ ลว ทั้งระบบถนน ไฟฟา การสื่อสารโทรคมนาคม
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สนามบินอูตะเภา ในการทีจ่ ะสนับสนุนการขนสงวัสดุอุปกรณ รวมทั้งพื้นที่เปาหมายไมไกลจาก
กรุงเทพมหานครมากนัก จึงไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาโครงการ
5.5.3 จํานวนเงินทุน คนงาน และประเภทอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรมที่เปดดําเนินการในปจจุบันมีทั้งสิ้น 29 นิคม มีโรงงาน 2,494 โรงงาน
เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,218,618 ลานบาท มีจํานวนคนงานทัง้ สิ้น 376,751 คน หากพิจารณาในแงเงิน
ลงทุนแลวจะพบวา นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเปนนิคมที่มีเงินลงทุนสูงสุด (ตารางที่ 5.1) คิดเปน
รอยละ 30 ของจํานวนเงินลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมทั้งประเทศ มีจํานวนคนงานทัง้ สิ้น 11,685 คน
ซึ่งอยูในอันดับ 11 จากนิคมอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 25 นิคม หรือคิดเปนรอยละ 3 ของจํานวนคนงาน
ในนิคมอุตสาหกรรมทั้งประเทศ อาจกลาวไดวา โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมจะเปนโรงงานทีใ่ ช
เงินทุนเขมขน และใชเครื่องจักรในการสรางผลผลิตมากกวาการจางแรงงาน
จํานวนโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมีทั้งสิ้น 77 โรงงาน (ตารางที่ 5.2) สําหรับ
โรงงานที่เปดดําเนินการแลวสวนใหญรอยละ 53 อยูใ นอุตสาหกรรมปุย สี และเคมีภัณฑ รองลงมา
รอยละ 16 อยูในอุตสาหกรรมน้ํามันและพลังงาน อุตสาหกรรมอื่น ๆ รอยละ 14 และอุตสาหกรรม
เหล็กและผลิตภัณฑโลหะรอยละ 10 ตามลําดับ สวนที่เหลือเปนโรงงานที่อยูในอุตสาหกรรม
เครื่องยนต เครื่องจักร และอะไหล และอุตสาหกรรมดายสิ่งแวดลอม
การจางงานในนิคมอุตสาหกรรมมีทั้งสิ้น 12,724 คน สวนใหญรอ ยละ 52 อยูใน
อุตสาหกรรมปุย สี และเคมีภณ
ั ฑ
รองลงมาเปนอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑโลหะ
อุตสาหกรรมยาและเครื่องสําอาง อุตสาหกรรมน้ํามันและพลังงาน รอยละ 15 14.9 และ 10.4
ตามลําดับ โดยคนงานมีทั้งเปนคนในพื้นที่เองและอพยพมาจากตางถิ่นทั้งจากภาคตะวันออกและ
ภาคอื่น ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หากพิจารณาทางดานเงินลงทุนนั้น นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเปนนิคมอุตสาหกรรมที่มี
เงินลงทุนสูงสุด โดยมีเงินลงทุนทั้งสิ้น 386,228.46 ลานบาท (ตารางที่ 5.2) โดยเกือบครึ่งรอยละ
49.98 อยูในอุตสาหกรรมปุย สี และเคมีภณ
ั ฑ รองลงมารอยละ 39.45 อยูในอุตสาหกรรมน้ํามันและ
พลังงาน ซึ่งสองอุตสาหกรรมนี้รวมกันแลวมีเงินลงทุนสูงเกือบรอยละ 90 ของเงินลงทุนทั้งสิ้นใน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เงินลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนั้น นอกจากจะมาจากนักลงทุนชาวไทยแลว ยังมี
อีกสวนหนึ่งทีม่ าจากนักลงทุนชาวตางประเทศ ซึ่งนักลงทุนตางประเทศสวนใหญมาจากประเทศ
ญี่ปุน รองลงมาเปนสหรัฐอเมริกา อังกฤษ สิงคโปร และไตหวัน ตามลําดับ เงินลงทุนจาก
ตางประเทศมีทั้งสิ้น 153,269.67 ลานบาท คิดเปนรอยละ 39.68 ของเงินลงทุนทัง้ หมด โดยเงิน
ลงทุนจากตางประเทศมากกวารอยละ 90 อยูในสองอุตสาหกรรมหลักคือ อุตสาหกรรมน้ํามันและ
พลังงาน และอุตสาหกรรมปุยสีและเคมีภณ
ั ฑ
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ตารางที่ 5.1 จํานวนเงินลงทุนและจํานวนคนงานในนิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ ณ เดือนม.ค. 2546
นิคมอุตสาหกรรม
จํานวนเงินลงทุน (ลานบาท)
จํานวนคนงาน (คน)
บางชัน
15,358.50
13,991
บางปู
58,183.88
59,355
ลาดกระบัง
90,989.15
40,234
บางพลี
41,211.71
24,197
แหลมฉบัง
77,054.33
37,347
ภาคเหนือ
20,827.58
32,884
มาบตาพุด
362,272.35
11,685
ชลบุรี (บอวิน)
38,655.00
5,568
เวลโกรว
49,768.68
28,507
สมุทรสาคร
12,388.56
11,372
อมตะนคร
101,108.23
27,437
บานหวา
43,194.50
18,207
บางปะอิน
70,849.06
24,146
ตะวันออก
64,021.81
2,559
แปลงยาว
68,078.29
8,927
อัญธานี
8,687.38
5,287
สหรัตนนคร
7,434.48
9,123
หนองแค
2,440.54
832
ผาแดง
8,782.13
447
พิจิตร
186.50
64
สระบุรี
1,400.00
148
อีสเทิรนซีบอรด
61,865.36
10,241
ปนทอง
97.37
114
อมตะซิตี้
12,974.26
3,766
ภาคใต จ.สงขลา
716.73
313
รวม
1,218,546.37
376,751
ที่มา : สรุปการใชพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมตาง การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
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ตารางที่ 5.2 จํานวนโรงงาน คนงาน และเงินทุนในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ณ สิ้นป 2543
เงินลงทุนจาก
ประเภทอุตสาหกรรม
จํานวนโรงงาน จํานวนคนงาน เงินลงทุน ตางประเทศ (ลาน
(คน)
(ลานบาท)
บาท)
(โรงงาน)
77
12,724 386,228.46
153,269.67
รวม
(100.00)
(100.00)
(100.00)
(100.00)
41
6,605 193,023.08
48,650.73
ปุย สี และเคมีภัณฑ
(53.25)
(51.91)
(49.98)
(31.74)
3
1,890
8,967.00
4,393.83
ยาและเครื่องสําอาง
(3.90)
(14.85)
(2.32)
(2.87)
12
1,328 152,351.00
93,106.95
น้ํามันและพลังงาน
(15.58)
(10.44)
(39.45)
(60.75)
8
1,899
21,622.06
7,118.16
เหล็กและผลิตภัณฑโลหะ
(10.39)
(14.92)
(5.60)
(4.64)
1
5
2,500.00
เครื่องยนต เครื่องจักรและอะไหล
(1.30)
(0.04)
(0.65)
1
53
855.00
ดานสิ่งแวดลอม
(1.30)
(0.42)
(0.22)
11
944
6,910.33
อื่น ๆ
(14.29)
(7.42)
(1.79)
ที่มา : การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
หากพิจารณาเปนรายอุตสาหกรรมแลวพบวา
อุตสาหกรรมน้ํามันและพลังงานเปน
อุตสาหกรรมที่มีสัดสวนของเงินลงทุนตางประเทศสูงที่สุดคือรอยละ 61.11 เปนนักลงทุนจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษและสิงคโปร รองลงมาเปนอุตสาหกรรมยาและเครื่องสําอางรอยละ
49 เปนนักลงทุนจากประเทศญี่ปุนและไตหวัน สวนอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑโลหะมี
สัดสวนรอยละ 31.92 เปนนักลงทุนจากประเทศญี่ปุน ไตหวัน และเยอรมัน สําหรับอุตสาหกรรม
ปุย สี และเคมีภัณฑมีสัดสวนของเงินทุนตางประเทศรอยละ 25.20 สวนอุตสาหกรรมเครื่องยนต
เครื่องจักรและอะไหล อุตสาหกรรมดานสิ่งแวดลอม และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ไมมีสัดสวนของ
เงินทุนตางประเทศเลย (ตารางที่ 5.3)
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ตารางที่ 5.3 เงินลงทุนทั้งหมดและเงินทุนจากตางประเทศในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เงินลงทุนทั้งหมด เงินลงทุนจากตางประเทศ สัดสวน
ประเภทอุตสาหกรรม
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(รอยละ)
รวม
386,228.46
153,269.67
39.68
ปุย สี และเคมีภัณฑ
193,023.08
48,650.73
25.20
ยาและเครื่องสําอาง
8,967.00
4,393.83
49.00
น้ํามันและพลังงาน
152,351.00
93,106.95
61.11
เหล็กและผลิตภัณฑโลหะ
21,622.06
7,118.16
32.92
เครื่องยนต เครื่องจักรและอะไหล
2,500.00
ดานสิ่งแวดลอม
855.00
อื่น ๆ
6,910.33
ที่มา : การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

บทที่ 6
ผลการศึกษา
6.1 ผลกระทบของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกและนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด
6.1.1 ผลกระทบตอจังหวัดระยอง
6.1.1.1 ผลกระทบดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาพืน้ ที่ชายฝงทะเลตะวันออก
มีบทบาทสําคัญในการผลักดันให
โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยขึ้นอยูกับภาคเกษตรกรรมเปน
หลักมาขึ้นกับภาคอุตสาหกรรม เมื่อพิจารณาโครงสรางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
(ตารางที่ 6.1) พบวา ในป 2528 ภาคเกษตรกรรมเปนภาคการผลิตที่มีสัดสวนสูงสุดในผลิตภัณฑ
มวลรวมของจังหวัดระยอง คือรอยละ 21.45 โดยภาคการผลิตที่มีสัดสวนรองลงมาคือเหมืองแรและ
ยอยหิน รอยละ 17.05 และภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนรองลงมาเปนอันดับที่สาม รอยละ 11.60 และ
ภาคคาสงและคาปลีกเปนอันดับที่สี่ คือรอยละ 11.41 จนมาถึงในป 2531 ซึ่งเปนชวงที่โครงการ
พัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกไดเริ่มดําเนินการเปนรูปธรรมมากขึ้น โรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมเปดดําเนินกิจการ สัดสวนภาคการผลิตที่สําคัญในผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดไดเปลี่ยน
มาเปนภาคอุตสาหกรรม โดยมีสัดสวนเปนอันดับหนึง่ คือรอยละ 17.30 รองลงมาเปนภาค
การเกษตร 15.49 รองลงมาเปนภาคคาสงและคาปลีก และเหมืองแรละยอยหิน เปนอันดับสามและสี่
รอยละ 13.61 และ 12.63 ตามลําดับ อยางไรก็ตามในป 2531 สัดสวนของภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรมยังมีสัดสวนไมแตกตางกันมากนัก สาเหตุเนื่องจากยังเปนชวงแรกของการเปด
ดําเนินกิจการของโรงงานในนิคม และพื้นที่ในจังหวัดสวนใหญยังไมถูกขายใหกบั ผูประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมมากนัก แตเมื่อมาถึงป 2537 โรงงานในภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ เริ่มปดดําเนิน
กิจการมากขึน้ กําลังการผลิตมากขึ้น และมีการลงทุนมากขึ้นแลว สัดสวนภาคอุตสาหกรรมใน
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดก็มากขึ้นเปนรอยละ 23.60 รองลงมาเปนภาคเหมืองแรและยอยหิน สวน
ภาคเกษตรกรรมตกลงมาเปนอันดับที่สามคือรอยละ 15.41
ในป 2540 ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทสําคัญอยางมาก โดยมีสัดสวนเกือบครึ่งของ
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด คือรอยละ 47.77 ภาคการผลิตที่มีสัดสวนรองลงมาคือเหมืองแรและยอย
หินรอยละ 20.21 ในขณะทีภ่ าคเกษตรกรรมมีสัดสวนลดลงอยางเห็นไดชัดคือรอยละ 4.93 เทานัน้
และมีแนวโนมลดลงเรื่อย ๆ ในป 2544 ภาคเกษตรกรรมมีสัดสวนเพียงรอยละ 2.85 เทานั้น ในขณะ
ที่ภาคอุตสาหกรรมยังคงเปนภาคการผลิตที่มีสัดสวนสูงที่สุดและมีแนวโนมที่จะขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง กลาวคือมีสัดสวนรอยละ 53.10 รองลงมาเปนเหมืองแรและยอยหิน 26.20

87

จากโครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดขางตน จะเห็นไดชดั วาเมือ่ มีโครงการ
พัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกแลว
โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยเปลี่ยนจากภาคเกษตรกรรมมาเปนอุตสาหกรรม เกินครึ่งของมูลคาผลิตภัณฑมวล
รวมจังหวัดเปนการผลิตจากภาคอุตสาหกรรม
6.1.1.2 ผลกระทบทางดานสังคม
ผลกระทบดานสังคมที่สําคัญของโครงการพัฒนาพื้นทีบ่ ริเวณชายฝงทะเล
ตะวันออก คือการเคลื่อนยายแรงงานเขาสูจังหวัดทั้งการยายถิ่นโดยทําการยายสําเนาทะเบียนบาน
และไมไดยายสําเนาทะเบียนบาน
การเคลื่อนยายแรงงานดังกลาวเปนแรงงานที่ยายเขาสู
ภาคอุตสาหกรรม โดยจังหวัดระยอง มีอัตราการยายถิ่นสูงถึงรอยละ 20 ซึ่งเปนอันดับสองรองจาก
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยอัตราการวางงานมีอัตราต่ํากวาอัตราการวางงานเฉลี่ยทั้ง
ประเทศคือรอยละ 1.3 ในขณะที่อัตราการวางงานเฉลี่ยของประเทศคือรอยละ 4.37 แตอยางไรก็ตาม
แรงงานสวนใหญยังมีทักษะฝมืออยูในระดับต่ํา
แรงงานที่มีฝมือและทักษะเฉพาะทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังขาดแคลนอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งการขาดแคลนแรงงานที่มีฝมือนี้เปน
เหตุผลหนึ่งทีส่ ําคัญที่ทําใหแนวโนมการศึกษาตอของประชากรในจังหวัดมีอัตราที่สูงขึ้น
สวน
ผลกระทบทางดานสุขภาพพบวามีแนวโนมปญหาสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดลอมเพิม่ สูงขึ้น
6.1.1.3 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
จากการขยายตัวอยางรวดเร็วในการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด ทําใหพนื้ ที่
ปา พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ชายฝง ทะเลถูกทําลาย ถูกครอบครอง และกลายเปนโรงงาน
อุตสาหกรรม ที่อยูอาศัย ตลอดจนสถานทีอ่ ํานวยความสะดวกใหแกนกั ทองเที่ยว โดยมีการขยายตัว
เขาไปยังพืน้ ทีต่ อนในทําใหเกิดความขัดแยงในการใชทดี่ นิ ระหวางภาคเกษตรกรรม
ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน
ความขัดแยงดานการใชประโยชนที่ดินและความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่ไดรุกล้ําพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่แหลง
ตนน้ําโดยเฉพาะบริเวณลุมน้าํ บางปะกง-ปราจีนบุรี
ไดมีการใชประโยชนที่ดินทีห่ ลากหลาย
วัตถุประสงค และขาดการควบคุมดูแลอยางเปนระบบ มีการปลอยมลพิษสูแหลงน้ําในปริมาณมาก
มลพิษจากฟารมสุกร นากุง ชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งการปนเปอนของสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช ซึ่งพบวาบางพื้นทีม่ ีคาสูงกวามาตรฐานที่กําหนด บางพื้นทีแ่ มวายังอยูใ นเกณฑมาตรฐาน
แตมีแนวโนมอาจจะเกิดปญหาในอนาคตไดหากไมมีการปองกันที่ดี
เนื่องจากจังหวัดระยองเปนพื้นที่เปาหมายของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝง
ทะเลตะวันออกที่จะใหเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมหนักของประเทศ ซึ่งนับเปนอุตสาหกรรมที่
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สงผลกระทบตอสภาวะแวดลอมคอนขางมาก จึงกอใหเกิดมลพิษทางอากาศและน้ํา สงผลตอ
สุขภาพของประชาชนในจังหวัด ซึ่งทางหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและจังหวัดไดรวมกันแกไขปญหาจนสามารถ
ควบคุมใหอยูในระดับที่ปลอดภัย
แตอยางไรก็ตามยังคงมีปญหาดานการจัดการกากของเสีย
อุตสาหกรรมที่มีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น
เปนที่นาสังเกตวา จังหวัดระยองเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมของโครงการและ
เปนแหลงรายไดที่สําคัญของประเทศในสัดสวนถึงรอยละ 20 แตงบประมาณทีจ่ ัดสรรเพื่อแกปญหา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม ตลอดจนโครงสรางพื้นฐานดานสังคมมีสัดสวนคอนขางต่ํา (สุริชัย
หวันแกว และคณะ, 2534) ทําใหการพัฒนาไมสามารถดําเนินการตามแผนงานทีก่ ําหนดได สงผล
ใหประสบกับปญหาตาง ๆ ทั้งปญหาสิ่งแวดลอม ความไมเปนระเบียบของเมือง จราจรติดขัด การ
เกิดชุมชนแออัด ปญหาดานสาธารณสุข และปญหาสังคม เชน การระบาดของยาเสพติด โรคเอดส
และปญหาอาชญากรรม
6.1.2 ผลกระทบตอครัวเรือนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
การมีอุตสาหกรรมในพื้นที่และการขยายตัวของอุตสาหกรรมของมาบตาพุด
เปน
กระบวนการทีจ่ ะสงผลกระทบตอโครงสรางพื้นฐานของประชาชน สังคมและเศรษฐกิจ กลาวคือ
ชุมชนเกษตรลดลง การพาณิชยและอุตสาหกรรมขยายตัวมากขึ้น ชาวบานสวนใหญเขามาเปน
แรงงานในการกอสราง หรือในโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ลักษณะครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปเปน
ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวมีขนาดเล็กลง จากผลกระทบดังกลาวขางตน อาจแบงผลกระทบออกเปน
3 ดานใหญ ๆ คือ
6.1.2.1 ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ
(1) การเปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจเกษตรกรรมไปสูระบบอุตสาหกรรม
ในชวงกอนตั้งนิคมอุตสาหกรรม ประมาณป 2523 อาชีพหลักของชาวระยองคือ
เกษตรกรรม รองลงมาคือพาณิชยและบริการ สวนอุตสาหกรรมมีนอยมาก ภายหลังจากการวางทอ
กาซธรรมชาติมาขึ้นที่มาบตาพุด
ทําใหการพัฒนาอุตสาหกรรมมีสัดสวนสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด
โดยเฉพาะอยางยิ่งในป 2530 ซึ่งเปนปที่นิคมอุตสาหกรรมเริ่มดําเนินการในพืน้ ที่ เหนี่ยวนําใหเกิด
การทองเที่ยว การคาและการบริการมากขึ้น ทําใหสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดระยองดีขึ้นตามลําดับ
อาจกลาวไดวา การเกิดนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไดสงผลกระทบตอครัวเรือน
มากที่สุด คือ ดานโครงสรางทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนจากระบบเศรษฐกิจ
แบบเกษตรกรรมไปสูระบบเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม
โดยกอนหนาที่จะมีการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรม
ระบบอุตสาหกรรมก็ไดเขามาอยูในพื้นที่เปนเวลาหลายสิบปแลว
แตเปน
อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร เชน โรงโมมันสําปะหลัง ทําใหการผลิตของทั้งสองภาคคือ
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ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมมีความสัมพันธตอ เนื่องกันเพราะเปนอุตสาหกรรมที่ใช
วัตถุดิบทางการเกษตร ทําใหครัวเรือนยังคงอยูในวิถีชีวิตและแบบแผนการผลิตภาคเกษตรกรรม
เนื่องจากการดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกซึ่งเปน
นโยบายของรัฐในการมุงการผลิตแบบอุตสาหกรรมและกระจายอุตสาหกรรมไปสูภมู ิภาค เปน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการใชกาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบ ซึ่งตองใชเทคโนโลยีขั้นสูงและผูมี
ความชํานาญโดยเฉพาะในกระบวนการผลิต จึงไมมีความสัมพันธกับการผลิตในภาคเกษตรกรรม
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางทางเศรษฐกิจเขาสูระบบอุตสาหกรรมอยางเห็นไดชัด
ลักษณะการปรับตัวดานอาชีพเปนการปรับตัวเขาสูภาคบริการที่เกี่ยวเนือ่ งกับ
อุตสาหกรรม เนื่องจากครัวเรือนสวนใหญไมมีทักษะความรูความชํานาญในงานดานอุตสาหกรรม
จึงไมสามารถเขาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมได หรือถาเปนในสวนของงานที่ไมตองการทักษะ
ก็เปนเพียงแรงงานในระดับกรรมกร แรงงานในระดับลางบางสวนที่ไมสนใจงานระดับกรรมกรก็
จะไปแสวงหาความสําเร็จและความกาวหนาในอาชีพอื่น เชน คาขาย เลี้ยงตะพาบ และทําสวน
ผลไม เปนตน
ฉะนั้นการเกิดนิคมอุตสาหกรรมจึงสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ทางเศรษฐกิจจากภาคเกษตรเปนภาคอุตสาหกรรมโดยตรง แตไมไดมีผลกระทบตอแรงงานภาค
เกษตรเดิมในชุมชน เพราะชาวบานไมมีคุณสมบัติตามความตองการแรงงานของอุตสาหกรรมนี้
สวนงานที่ใชแรงงาน ชาวบานก็มองวาเปนงานระดับต่ํา
ผลกระทบที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเพิ่มขึ้นของราคาที่ดิน เพราะที่ดินเปน
ปจจัยสําคัญในธุรกิจอุตสาหกรรม ชาวบานมองวาไมคมุ กับการใชทดี่ ินเพื่อการเพาะปลูก ประกอบ
กับความไมนยิ มในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเปนงานที่เหนื่อย และมีรายไดที่ไมแนนอน
เมื่อเทียบกับงานในภาคอุตสาหกรรมจึงเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหชาวบานขายทีด่ นิ ที่เคยทํา
การเกษตร ตัวอยาง เชน อาชีพไรมันไดหมดไปจากชุมชนหนองแฟบเมื่อประมาณ พ.ศ. 2531
(ขวัญศิริ เจริญทรัพย, 2544) กลาวไดวา ระบบเศรษฐกิจของชุมชนในปจจุบนั เปนระบบเศรษฐกิจ
แบบอุตสาหกรรม
ในดานการจางงาน นิคมอุตสาหกรรมไดกอใหเกิดผลกระทบกับการจางงานทั้ง
ทางตรงและทางออม ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและกิจกรรมตอเนื่องทางดานพาณิชยและบริการอื่น ๆ
แตเปนทีน่ าสังเกตวา
ผลกระทบทางดานบวกแกทอ งถิ่นอันนาจะเกิดจากการจางงานกลับมิได
เกิดขึ้นเทาที่ควร
ทั้งนี้เพราะโครงสรางการศึกษาของประชากรในพืน้ ที่บริเวณชายฝงทะเล
ตะวันออกยังไมถึงระดับที่เนนการผลิตแรงงานระดับเทคนิคที่คอนขางสูงและวิศวกรรมซึ่งเปนที่
ตองการ จะมีก็แตแรงงานในระดับลางเทานั้น ผลประโยชนดานการจางงานตอทองถิ่นจริง ๆ พอมี
อยูบาง แตไมไดมากมายดังทีค่ าดคิดเอาไวแรกเริ่ม
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(2) ลักษณะการปรับตัวทางอาชีพ
โครงสรางทางอาชีพมีการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด กลาวคือมีการเปลี่ยนแปลง
จากเกษตรกรรมไปสูอุตสาหกรรม กลาวคือ ไปรับจางเปนแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมี
แนวโนมสูงขึ้นตั้งแตป 2530 เนื่องจากการขายที่ดินและแรงงานอพยพ สมาชิกในครัวเรือนหันมา
ประกอบอาชีพรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม คานิยมในการทํางานในโรงงานเปนอาชีพที่นิยมทํา
กันมากขึ้น ตางจากอาชีพเกษตรกรรมที่มีความนิยมลดลง เกษตรกรบางรายขายที่ดนิ ของตนไป แลว
ยายไปทําเกษตรกรรมในที่แหงใหมที่ราคาที่ดินไมสูงมากนัก เชน จันทบุรี บางรายก็หันมาประกอบ
อาชีพในภาคบริการ จึงเปนหนทางของการปรับตัวตามสถานการณที่นิยมทํากันมาก เพราะผลจาก
การที่ชุมชนอยูใกลนิคมอุตสาหกรรมอันเปนแหลงงานภาคอุตสาหกรรมซึ่งไดมีการเคลื่อนยาย
แรงงานเขามาอาศัยอยูในพืน้ ที่ ทําใหเกิดความตองการที่อยูอาศัยและสินคาอุปโภคบริโภค ทําให
ครัวเรือนหันมาประกอบอาชีพงานบริการทีเ่ กี่ยวของ เชน คาขายและกิจการบานเชา โดยอาชีพ
คาขายมีจํานวนมากที่สุด ครัวเรือนมีรายไดสูงขึ้นกวาการทําการเกษตร อยางไรก็ตามคาครองชีพใน
พื้นที่ก็สูงขึ้นดวยเชนกัน ทําใหเกิดภาวะเงินเฟอ เนื่องจากกําลังการผลิตไมเพียงพอตอความตองการ
ของผูบริโภคที่มีเพิ่มมากขึน้ เนื่องมาจากการอพยพเขามาในพื้นที่
อาชีพที่เกิดขึ้นหลังจากการมีนิคมอุตสาหกรรมมีดังนี้
- กิจการบานเชา
เมื่อมีการเคลื่อนยายแรงงานเขาสูนิคมอุตสาหกรรม สิ่งที่เปนความตองการลําดับ
แรกของแรงงานเหลานี้คือทีอ่ ยูอาศัย ที่อยูอาศัยของแรงงานเหลานีแ้ บงออกเปนสองประเภท คือ
นายจางจัดที่พกั ใหซึ่งเรียกวาแคมปคนงาน และบางสวนที่ไมไดจดั ให ทําใหคนงานตองหาเชาที่อยู
กันเอง บานเชาสําหรับคนงานจึงเปนที่ตอ งการมาก ชาวบานบางคนที่ยังคงมีที่ดินเหลืออยูนอกจาก
การอยูอาศัยและพอมีเงินทุน จึงลงทุนปลูกบานใหเชาซึง่ เปนกิจการทีม่ ีรายไดดี
ในสวนของภาครัฐโดยการเคหะแหงชาติไดจัดทําโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยเพื่อ
รองรับแรงงานของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเชนกัน เนื่องจากคาดการณวาจะเกิดการจางงาน
มาก ทั้งแรงงานในทองถิน่ และการอพยพของแรงงานจากตางถิ่น โดยมีการกําหนดลักษณะที่อยู
อาศัยและการครอบครองที่อยูอาศัยตามกลุมแรงงานระดับตาง ๆ ที่ตั้งโครงการที่อยูอาศัยของการ
เคหะนี้อยูบริเวณเมืองใหมมาบตาพุด ลักษณะเปนแฟลตใหเชาและเชาซื้อ แตแรงงานไมนยิ มไปอยู
เนื่องจากคับแคบและอึดอัด ประกอบกับไมสะดวกในการประกอบอาหารและมีราคาแพงกวา จึงทํา
ใหแรงงานอพยพเหลานีน้ ิยมมาหาบานเชาแทน
- กิจการคาขาย
เมื่อแรงงานตางถิ่นเขามาอยูในชุมชนแลว ความตองการสิ่งของอุปโภคบริโภค
ยอมตามมาจึงมีการเปดรานคาทั้งการขายของสด ของแหง อาหาร น้าํ มันรถ ของใช เพื่อบริการแก
แรงงานเหลานี้
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การที่ชาวบานหันมาประกอบอาชีพภาคบริการที่เกี่ยวเนือ่ งกับอุตสาหกรรม อาจ
เรียกไดวา เปนลักษณะธุรกิจบริการเพื่อหารายได โดยการเกิดขึ้นของอาชีพเหลานัน้ เปนผลพวงมา
จากการพัฒนาอุตสาหกรรม
(3) ความเหลือ่ มล้ําทางฐานะเศรษฐกิจ
รายไดตอหัวของประชากรมีแนวโนมสูงขึ้น ทั้งนี้เพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
การจางงานสูงขึ้น อยางไรก็ตามความเหลือ่ มล้ําทางฐานะเศรษฐกิจระหวางประชากรในแตละพื้นที่
ก็ยอมมีมากขึน้ ดวย กลาวคือ ประชากรที่อาศัยอยูในบริเวณที่เปนชุมชนอยูเดิมและที่เกิดขึ้นใหมมี
แนวโนมการเพิ่มขึ้นของรายไดมากกวาประชากรที่อยูใ นพื้นที่หางไกลการพัฒนาออกไป
การ
กระจายรายไดระหวางเขตตาง ๆ ในจังหวัดเปนไปอยางไมเสมอภาค แนวโนมทีส่ ําคัญคือ การ
ประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรมและประมงจะมีการเพิ่มขึ้นของรายไดโดยเปรียบเทียบต่ํากวาผู
ประกอบอาชีพดานอุตสาหกรรม ธุรกิจและการบริการ ในขณะทีค่ าครองชีพที่สูงขึ้น จะสงผล
กระทบตอประชากรดั้งเดิมและประชากรที่มีอาชีพหลักดานการเกษตร ซึ่งจะไดรบั ความเดือดรอน
หากไมไดรับผลจากการพัฒนาตามโครงการดังกลาว
การขายที่ดินเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดความแตกตางทางฐานะทางเศรษฐกิจ
ระหวางชาวบานที่ขายที่ไดในจํานวนเงินตาง ๆ กลาวคือ ผูที่ขายที่ดนิ ในชวงแรกนั้นจะไดจํานวน
เงินไมมากนัก บางรายก็ใชหมดไปอยางรวดเร็ว แตการขายที่ดินในชวงหลังโดยเฉพาะผูมีที่ดินติด
ทะเลไดสรางความร่ํารวยใหกับชาวบานหลายครัวเรือน ทําใหเปลีย่ นสภาพจากเดิมที่เปนเกษตรกร
ที่มีที่ดินทํากินประกอบอาชีพเพียงพอกินไปวัน ๆ หนึ่ง มาเปนเศรษฐีที่มีเงินหลายสิบลานบาท
กอใหเกิดความแตกตางทางฐานะเศรษฐกิจ ขนาดของที่ดินที่ขายโดยเฉลี่ยประมาณรายละ 15 ไร
ราคาจําหนายโดยเฉลี่ยไรละ 4 ลานบาท ซึ่งมีการขายที่ดินกันมากในชวงป 2530-2536
6.1.2.2 ผลกระทบทางสังคม
(1) การยายถิน่ ออกจากชุมชน
กอนมีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ชาวบานสวนมากมักไมมีการเคลื่อนยาย
แรงงานออกนอกพื้นที่หรือขายแรงงานนอกทองถิ่น ถึงแมวาการทําไรจะใหผลตอบแทนที่ไมคุมคา
นักก็ตาม แตเนื่องจากมีความชํานาญในวิธีการผลิตทางการเกษตร อีกทั้งงานทําไรก็เปนอาชีพอิสระ
ชาวบานจึงมีความพึงพอใจระดับหนึ่งกับสภาพการทํากินและการไดอยูอ าศัยในทองถิน่
การยายถิ่นออกจากชุมชนเริม่ ขึ้นชวงมีการเตรียมการตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด ลักษณะการยายถิ่นเปนการยายถิ่นแบบถาวรเนื่องจากการขายทีด่ ิน ผูที่ยายถิ่นออกจะเปนผูท ี่
ขายที่ดินไปแลวและตองการยึดอาชีพเกษตรกรเชนเดิม จึงตองแสวงหาที่ดินทําการเกษตรผืนใหม
การยายถิ่นออกมีมากที่สุดในชวง ป 2525-2528 หลังจากนั้นก็มีเปนระยะ ๆ การยายถิ่นออกจาก
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ชุมชนสวนมากไดวางแผนทีอ่ ยูอาศัยใหมไวที่จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากที่ดนิ ในจังหวัดจันทบุรมี ี
ราคาต่ํากวาและที่ดินยังอุดมสมบูรณเหมาะแกการเกษตร
(2) การยายถิน่ เขามาในชุมชน
ประชากรที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลมาบตาพุด นอกจากจะเปนประชากรที่
อาศัยอยูจริงตามทะเบียนบานแลว ยังมีประชากรที่ยายถิ่นมาจากที่อนื่ เพื่อมาทํางาน หรือติดตาม
หัวหนาครอบครัวมาโดยไมไดยายสําเนาทะเบียนบานตามมาดวย และยังมีประชากรที่เปนคนงาน
และครอบครัวของคนงานที่ยา ยเขามาทํางานกอสรางในระยะสั้นอีกดวย ซึ่งจํานวนประชากรใน
สวนหลังนี้มกี ารเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ขึ้นอยูกับลักษณะและขัน้ ตอนการกอสรางตาง ๆ ที่มีอยู
ในเขตเทศบาลตําบลมาบตาพุด โดยเปนที่นาสังเกตวาประชากรทีไ่ มไดมีชื่ออาศัยอยูตามสําเนา
ทะเบียนบานมีประมาณ 1.01 เทาของประชากรตามสําเนาทะเบียนบาน หรือรอยละ 50.2 ของ
ประชากรทั้งหมด (แผนแมบทเพื่อการพัฒนาตําบลมาบตาพุด, 2538) และเนือ่ งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเปนแหลงจางงานประมาณ 12,000 คน (การนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2545) ผูที่ยายถิ่นเขามาในชุมชนสวนมากจึงเปนผลมาจากการเกิด
นิคมอุตสาหกรรม โดยในระยะแรก (ป 2524-2537) ของการพัฒนาอุตสาหกรรมเปนระยะการ
กอสรางดานโครงสรางพื้นฐานและโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหมแี รงงานอพยพเขาสูแหลงการจาง
งานเขามาอยูบริเวณนี้จํานวนมาก
จากการสํารวจแรงงานในพืน้ ที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก
(รายงานการสํารวจแรงงานในพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก, 2539) พบวาแรงงานที่ทํางานอยูใน
จังหวัดระยองสวนใหญ (รอยละ 41) เปนคนในภูมิภาคนี้ (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) รองลงมารอย
ละ 22 เปนแรงงานที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนแรงงานที่มาจากกรุงเทพมหานคร ภาค
กลาง และภาคตะวันตก มีสัดสวนใกลเคียงกันกับแรงงานที่มาจากภาคเหนือ คือรอยละ 8.8 และ 8.7
ตามลําดับ สําหรับแรงงานที่มาจากตางประเทศมีเพียงรอยละ 0.1 ซึ่งนาจะหมายถึงแรงงานที่ถูก
กฎหมายเทานัน้ แรงงานทีล่ ักลอบเขาประเทศนาจะถูกรวมอยูในจํานวนแรงงานที่ไมระบุภูมิลําเนา
ซึ่งมีสัดสวนคอนขางสูง (รอยละ11.7)
ผูยายถิ่นสวนมากเปนคนวัยหนุมสาว อายุชวง 20-40 ป เรียกไดวาเปนคนวัยทํางาน
เหตุผลที่ยายถิน่ เขามาเนื่องดวย ตองการมีงานทํา คาจางแรงงานทีด่ ี รวมทั้งความตองการความ
ทันสมัยแตไมไดตั้งใจที่จะยายที่อยูอยางถาวร เพราะเมื่องานหมดก็จะยายตามเจาของบริษัทแรงงาน
หรือแหลงวาจางใหม
การยายถิ่นเขามาในชุมชนยอมเกิดทั้งผลดีและผลเสีย ผลดีคือความตองการที่อยู
อาศัยและสิ่งอุปโภคบริโภคของแรงงานนัน้ เปนปจจัยสําคัญของการประกอบอาชีพดานบริการของ
ชาวบาน ยิง่ มีคนยายถิ่นฐานเขามามากเทาใดก็ยิ่งทําใหการคาขายของชาวบานหรือเศรษฐกิจของ
ชุมชนดีขึ้นมากเทานั้น เพราะทําใหเกิดการจับจายใชสอย มีเงินหมุนเวียนเขามาสูชุมชน สวนผลเสีย
คือ เกิดภาวะเงินเฟอ เกิดความแออัดของชุมชน เกิดแหลงบานเชาราคาถูก ซึ่งเปนที่อยูอาศัยอยาง
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หนาแนนของแรงงานไรฝมือและมีรายไดนอยเปนสวนใหญ
ชาวบานดั้งเดิมจะไมคอยพอใจ
เนื่องจากเห็นวากอใหเกิดความไมเรียบรอย สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมเนื่องจากการทิ้งขยะ
เกลื่อนกลาด ไมคอยรักษาความสะอาด อีกทั้งยังมีเรื่องลักขโมยเกิดขึ้นดวย
ในสวนของภาครัฐ การเคลื่อนยายแรงงานของประชากรนอกทองถิน่ ทําใหเกิด
ปญหาการตั้งถิ่นฐานของคนเหลานั้น เชน การยายเขาออกไมถูกตองตามทะเบียนราษฎร ทําใหไม
ทราบตัวเลขความหนาแนนของประชากรที่แทจริง ซึง่ ยากตอการจัดทําแผนงานดานแรงงานหรือ
การจัดสรรสวัสดิการตาง ๆ
6.1.2.3 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดสวนใหญเปนอุตสาหกรรมปโตรเคมี
และผลิตภัณฑปโตรเลียมซึ่งถือเปนอุตสาหกรรมที่เสี่ยงตอการเกิดมลพิษ โดยเขตที่สามารถสราง
โรงงานอุตสาหกรรมเหลานีไ้ ด คือ เขตพื้นที่สีมวงหรือสวนอุตสาหกรรม หมายถึง อุตสาหกรรมที่มี
ผลเสียตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติมาก ทั้งตอคุณภาพน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําใตดนิ คุณภาพอากาศ
เสียง กลิ่น และธรณีวิทยา เนื่องจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมนี้กอใหเกิดมลพิษทั้งที่เปน
ของเหลวที่ปลอยลงสูทะเล และมลพิษที่เปนกาซทีม่ ีผลกระทบตอสภาวะอากาศตามทิศทางของ
กระแสลม
การศึ ก ษาของสํ า นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห ง ชาติ (2543) พบว า ป ญ หา
สภาพแวดลอมที่พบมากที่สุด คือมลพิษทางอากาศ ซึ่งกลุมตัวอยางรอยละ 78 รับรูวาเปนปญหา
สําคัญ มลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้นในลักษณะของ กลิ่น กาซพิษ และฝุนละออง ซึ่งกอใหเกิดกลิ่น
รบกวน ประชาชนมีปญหาสุขภาพ เชน ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส อาเจียน ฯลฯ เปนตน ปญหา
นี้ มี ค วามรุ น แรงขึ้ น ตั้ ง แต ป 2536 ซึ่ ง โรงงานในนิ ค มอุ ต สาหกรรมเริ่ ม ดํ า เนิ น การแล ว แม ว า
หนวยงานทั้งภาครัฐและองคกรเอกชนไดตื่นตัวตอปญหานี้ และไดมีการแกไขปญหาจนเบาบางลง
ไปบาง แตปญหาเรื่องกลิ่นยังเกิดขึ้นอยางตอเนื่องถึงปจจุบัน กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวา
กลิ่นเกิดจากโรงงานกําจัดขยะ ชุมชนที่เกิดปญหาขึ้นอยางสม่ําเสมอ ไดแก หวยโปง บานบน และ
มาบยา แตบางชุมชนก็พบปญหานี้เปนบางครั้งคราวเทานั้น ไดแก หนองแฟบ และคลองน้ําหู
ปญหารองลงมา คือปญหาน้ําเสีย พบรอยละ 35.21 คลอบคลุมพื้นที่ในชุมชนที่อยู
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ไดแก หวยโปง มาบยา บานลาง ซากลูกหญา มาบชลูด และคลองน้ําหู
ลักษณะปญหาที่พบไดแก การที่บอน้ําและน้ําบาดาลที่เคยใชไดในอดีตมีสีเหลืองและมีตะกอนมาก
น้ําฝนมีไขมันและฝุนละอองสีดําปะปนอยูม าก ใชดื่มและซักลางไมได ทําใหประชาชนมีความ
ตองการใชน้ําประปามาก เพราะขณะนี้ประชาชนจํานวนมากตองซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดและน้ําจาก
รถบรรทุกที่มาจําหนายสําหรับใชอุปโภคบริโภคซึ่งมีราคาแพง นอกจากนี้ยังมีปญ
 หาเกี่ยวกับการ
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ระบายน้ํา เชน การวางทอระบายน้ําที่ไมเรียบรอย ทําใหมีน้ําทวมขัง หรือมีการอุดตันของทอระบาย
น้ําในบางชุมชน
ปญหาอันดับที่สามคือเสียงรบกวน กลุมตัวอยางรอยละ 26.41 รับรูปญหานี้ พบได
ในชุมชนทางเหนือของนิคมอุตสาหกรรม ไดแก หวยโปง มาบยา ตลาดมาบตาพุด ซอยรวมพัฒนา
คลองน้ําหูและมาบชลูด
ความรุนแรงของปญหาสภาพแวดลอมที่ไดจากการสอบถามเชิงปริมาณนี้
สอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามแบบปลายเปด ทีพ่ บวากลุมตัวอยางสวนใหญมี
ความเห็นวาปญหาของทองถิ่นที่ตองเรงแกไขมากที่สุดคือ ปญหากลิ่นเหม็นและอากาศเปนพิษ
รองลงมาเปนปญหาน้ําเสีย เสียงดัง ขยะ และน้ําทวมขังตามลําดับ สวนปญหาอื่นที่ ๆ ที่กลุมตัวอยาง
กลาวถึง ไดแก ยาเสพติด สารเคมีจากโรงงาน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ที่อยูอาศัยแออัด
เปนตน
นอกจากนี้ยังมีการสํารวจความคิดเห็นของผูอ ยูอาศัยรอบขางนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดเกีย่ วกับผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากนิคมอุตสาหกรรม
(การนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2543) พบวา ปญหามลพิษในอากาศเปนปญหาที่รุนแรงที่สุดเชนกัน
ปญหามลพิษเปนปญหาหลักที่สงผลกระทบตอผูอยูอาศัยในวงกวาง
เนื่องจากฝุนสามารถฟุง
กระจายไปในอากาศ โดยเฉพาะกลิ่น ตลอดจนฝุนละออง สนิม เขมา ในบางชวงชุมชนใกลเคียงจะ
ถูกรบกวนจากเสียง โดยเฉพาะที่โรงงานเปดเดินเครื่องพรอมกันหลายโรงงาน
ในป 2543 เหตุการณรุนแรงที่เกิดขึ้นทีน่ ิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเกีย่ วกับปญหา
สิ่งแวดลอม (การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2543) คือ กรณีการรั่วไหลของกาซคารบอนิล
คลอไรดของบริษัทไทยโพลีคารบอเนต เมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2543 ซึ่งเปนผลใหมีผูบาดเจ็บกวา 800
ราย และเสียชีวิต 1 ราย โดยผูปวยมีอาการไอ อาเจียน แนนหนาอก หายใจไมสะดวก เปนตน
ปญหาสิ่งแวดลอมดังกลาว ไดสงผลกระทบตอชาวบานทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
กลาวคือ ดานเศรษฐกิจ ปญหาสิ่งแวดลอมไดสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพ รายได ทรัพยสิน
และคาใชจาย ชาวบานจํานวนหนึ่งตองเปลี่ยนอาชีพจากการทําเกษตรไปเปนรับจางทั่วไป รายได
ของชาวบานจากการจับสัตวน้ําลดลง บางรายขาดรายไดเนื่องจากออนเพลีย ไมสบาย ทรัพยสิน
สวนหนึ่งเสียหาย เชน บอน้ํา น้ําฝน สิ่งของสึกกรอน เสียงาย เพราะฝุน ควัน เขมาตาง ๆ คาใชจาย
บางรายสูงขึ้น ไดแก คาอาหาร (น้ําเพือ่ การอุปโภคบริโภค เนื้อสัตวตาง ๆ ) คาใชจายในการ
รักษาพยาบาล คาใชจายในบานอื่น ๆ (เชน เครื่องปรับอากาศคาไฟฟา รวมทั้งคาใชจา ยกรณีสงบุตร
หลานไปอยูตางพื้นที่)
สําหรับผลกระทบจากปญหาสิ่งแวดลอมดานสังคม มีอยู 2 ประเด็นที่สําคัญคือ
ประเด็นดานสุขภาพอนามัย พบวาโรคที่เปนกันมากอันดับแรกคือโรคทางเดินหายใจ เชน คอแหง
เสียงแหง เจ็บคอ แนนหนาอก ไอ เปนหวัด และภูมแิ พ รองลงไปคือ โรคเกี่ยวกับประสาท เชน ปวด

95

ศีรษะ เปนลม เครียด หงุดหงิดและนอนไมหลับ โรคอื่น ๆ ไดแก โรคผิวหนัง ออนเพลีย เจ็บตา
อาเจียน นอกจากโรคดังกลาวแลว ปญหาสิ่งแวดลอมยังสงผลกระทบตอสุขภาพจิต ชาวบานรูสึกวา
ชีวิตไมปลอดภัย สวนหนึ่งตองการยายไปอยูที่อื่น แตขาดความพรอมทางดานการเงิน ผลกระทบอีก
ประเด็นที่สําคัญคือ การยายถิ่น จากวิกฤติการณสิ่งแวดลอมในบริเวณมาบตาพุดนี้ ทําใหชาวบาน
จํานวนไมนอย เริ่มอพยพโยกยาย บางสวนก็โยกยายออกไปแลวหลังจากร่ํารวยจากการขายที่ดนิ
บางรายยายไปตางจังหวัด หลังการเวนคืนที่ดิน บางรายยายไปอยูชุมชนใกลเคียง ชาวบานจํานวน
หนึ่งยายหลังจากที่ชุมชนไดรับผลกระทบจากปญหาสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ชาวบานจํานวนมาก
ตองการยายออกจากพืน้ ที่เนือ่ งจากกังวลเรื่องสุขภาพของตนและครอบครัว
นอกจากนี้ปญหาขยะยังเปนปญหาที่เห็นไดชัด ทั้งขยะที่เกิดจากชุมชนบานเรือน
และขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม
ซึ่งยังไมสามารถจะจัดระบบการเก็บและทํางายอยางถูก
สุขลักษณะได สวนหนึ่งยังคงเปนเพราะการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของชุมชน ตามดวยการ
ขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ริมทางถนนสุขุมวิทในพืน้ ที่รกรางวางเปลาจึงเต็มไปดวย
กองขยะ
ซึ่งในบางกรณีก็มีกากวัตถุดิบหรือของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมปนอยูในกองขยะ
เหลานั้น ผลกระทบจากสารพิษในการละลายที่ซึมลงไปสูผิวดิน หรือไหลไปรวมสะสมตามแหลง
น้ําตาง ๆ ชาวบานที่เคยไดใชน้ํากิน เอาน้าํ มาใชอาบ ซักผา สวนใหญก็เปนจากบอน้ําตื้นในบริเวณ
นั้น แตปจจุบนั นี้น้ําฝนที่ตกลงมาก็นํามาบริโภคไมไดแลว บอน้ําบาดาลเปนสีดํา มีกลิ่นเหม็น ไม
สามารถนํามาใชสอยได น้าํ ที่ใชบริโภคในปจจุบันชาวบานตองซื้อจากบานที่มีบอน้าํ (สุชาติ วง
รินทราเมธี, 2538)
เปนที่นาสังเกตวา จากการสํารวจความคิดเห็นของครัวเรือน (สุริชัย หวันแกว และ
คณะ, 2543) สวนมากกลับมีความเห็นวาสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติยังอยูในสภาพทีด่ ี
พอใช ชาวบานมีน้ํา ปาไม และอากาศที่ปราศจากมลภาวะ ทั้งนี้ตองตระหนักวา ความคิดเกี่ยวกับ
การทํางานในนิคมอุตสาหกรรมเปนที่นิยมกันมาก
จึงทําใหเห็นวาผลเสียของโรงงานอันมีตอ
สิ่งแวดลอมมีไมมากนัก รวมทั้งภาพรวมของการเปนอุตสาหกรรมยังอยูในขั้นเริ่มตน ชาวบานจึง
มองผลในระยะสั้นวา
การมีโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณใกลเคียงมีประโยชนในแงของการ
รองรับแรงงานทดแทนกับการใชแรงงานเกษตรดั้งเดิม
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6.2 การวิเคราะหการประมาณการเกินจริงของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
ถาพิจารณาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดระยองแลวจะเห็นวาเปนจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัดตอหัวสูงที่สุดของประเทศ แตอยางไรก็ตามผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดดังกลาวไม
สามารถสะทอนสภาพชีวิตที่แทจริงของคนในจังหวัดได การวิเคราะหสวนนี้จะชี้ใหเห็นถึงสาเหตุที่
ทําใหผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดไมสามารถสะทอนคุณภาพชีวิตของประชากรในจังหวัด เนื่องจากมี
คาสูงเกินจริง มีหลายรายการที่ไมควรรวมอยูในการคํานวณ มีหลายรายการที่เปนคาใชจายที่เกิดขึ้น
ตองหักออกจากผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด โดยจะแบงสาเหตุออกเปนสองสวน สวนแรกจากการ
ไหลกลับของผลตอบแทนทุ น และสวนที่สองคือตน ทุนทางสังคมที่ ตองเสี ยไปจากการพัฒ นา
อุตสาหกรรม
6.2.1 การไหลกลับของผลตอบแทนทุน
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัวเปนขอมูลที่แสดงถึงความสามารถในการผลิตสินคาและ
บริการเทียบกับประชากรหนึ่งคน เมื่อเปรียบเทียบระหวางพื้นที่จะสะทอนใหเห็นถึงความแตกตาง
ของความสามารถในการผลิตระหวางจังหวัด และสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของการเกิดรายได
นั ย สํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ก็ คื อ สะท อ นให เ ห็ น ถึ ง ผลตอบแทนปจ จั ย การผลิ ต คื อ ค า ตอบแทน
แรงงาน คาเชา ดอกเบี้ย และผลกําไร ที่เกิดจากกิจกรรมการผลิตในแตละพื้นที่ซึ่งหากไมมีการ
เคลื่อนยายออกจากพื้นที่แลว ผลตอบแทนปจจัยการผลิตที่เกิดขึ้นจะตกอยูในพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งถา
เปนดังนี้จะสามารถใชผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเปนตัวแทนขอมูลรายไดของประชากรในพื้นที่ได
โดยตรง แต ใ นภาวะป จ จุ บั น การลงทุ น จากนั ก ลงทุ น ต า งถิ่ น มี ม ากขึ้ น รวมถึ ง การลงทุ น จาก
ตางประเทศ ซึ่งเปนอุตสาหกรรมการผลิตที่เปนเทคโนโลยีขั้นสูง หรือเปนอุตสาหกรรมที่ใชทุน
มาก (Capital Intensive) ซึ่งเมื่อมีการผลิตสินคาและบริการกอใหเกิดมูลคาเพิ่มในพื้นที่จาก
อุตสาหกรรมเหลานี้แลว จะมีการไหลกลับของผลตอบแทนปจจัยการผลิตไปยังเจาของทุนสวน
หนึ่งดวย ดังนั้นผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมประเภทนี้มากจึงอาจไมสะทอนถึง
รายไดของประชากรในพื้นที่ อยางไรก็ตาม พื้นที่เหลานี้อาจไดรับประโยชนหากมีการใชแรงงาน
ทองถิ่น ภาษีที่เก็บได และรวมถึงกิจกรรมการผลิตอื่นที่เชื่อมโยง (Forward and Backward Linkage)
การที่ผลิตภัณฑจังหวัดตอหัวของระยองมีคาสูงอาจเนื่องมากจากมีอุตสาหกรรมกระจุกตัว
อยูมากโดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญที่มีลักษณะการใชตนทุนสูง เชน การแยกกาซธรรมชาติ
ผลิตภัณฑปโตรเลียม และผลิตภัณฑเคมี จากตารางที่ 6.2 จะเห็นวาสถานประกอบการอุตสาหกรรม
การผลิตในจังหวัดระยองรอยละ 26.6 เปนการลงทุนจากตางประเทศ โดยอุตสาหกรรมที่มีการ
ลงทุ น จากต า งประเทศมากที่ สุด คื อ อุ ต สาหกรรมการผลิต ผลิต ภัณ ฑ อ าหารและเครื่ อ งดื่ ม โดย
ประเทศที่ เ ข า มาลงทุ น เป น อั น ดั บ หนึ่ ง คื อ ประเทศญี่ ปุ น รองลงมาเป น ไต ห วั น สหรั ฐ อเมริ ก า
ประเทศในยุโรป สิงคโปร และจีน ตามลําดับ
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สําหรับการลงทุนจากตางประเทศเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนั้น มีเงินลงทุน
ที่มาจากตางประเทศทั้งสิ้น 153,269.67 ลานบาท คิดเปนรอยละ 36.98 ของเงินลงทุนในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดทั้งหมด 386,228.46 ลานบาท (ตารางที่ 5.2-5.3) โดยเงินทุนจากตางประเทศ
รอยละ 90 อยูใ นอุตสาหกรรมน้ํามันและพลังงาน และอุตสาหกรรมปุย สี และเคมีภณ
ั ฑ
การลงทุนจากตางประเทศในอุตสาหกรรมหลัก ๆ ของจังหวัดระยองที่กลาวมาขางตน จะ
ทําใหเกิดการไหลกลับของผลตอบแทนทุน กลาวคือ ผลตอบแทนทุนนี้จะไมตกอยูกับคนในพื้นที่
หรื อ แม แ ต ค นไทยในพื้ น ที่ อื่ น ๆ ในขณะที่ ก ารคํ า นวณผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมจั ง หวั ด ได ร วม
ผลตอบแทนทุนนี้เขาไปดวย จึงเปนสาเหตุใหผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดไมสามารถสะทอนสวัสดิ
ภาพที่แทจริงของคนในจังหวัดได นอกจากการลงทุนจากตางประเทศแลว ยังมีการลงทุนจากคน
นอกพื้นที่อีก ซึ่งก็จะทําใหเกิดการไหลกลับของผลตอบแทนทุนออกไปนอกพื้นที่เชนกัน
6.2.2 ตนทุนทางสังคมที่เสียไปจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
โดยทั่วไปแลวจังหวัดที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรม หรือมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม จะมี
เงินทุนภาคอุตสาหกรรมไหลเขาเปนจํานวนมาก ซึ่งผลประโยชนตาง ๆ เหลานี้ไมไดตกเปนของ
คนในพืน้ ที่ทั้งหมด เนื่องจากมีการไหลกลับของผลตอบแทนทุนตามทีไ่ ดกลาวมาแลวขางตน การ
พัฒนาอุตสาหกรรมเหลานี้ ไมไดกอใหเกิดเงินทุนไหลเขาพื้นที่แตเพียงอยางเดียว แตยังกอใหเกิด
ตนทุนทางสังคมตาง ๆ ซึ่งเปนสวนที่ถูกละเลย ไมไดสะทอนออกมาในรูปของผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด กลาวคือ พื้นทีท่ ี่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมตองประสบกับปญหา ปญหาที่สําคัญคือ
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ชุมชนไมสามารถใชน้ําในการอุปโภคบริโภคได ทําใหตองซื้อน้ํา ซึ่งทํา
ใหเกิดคาใชจายสวนหนึ่งซึ่งถูกมองขามไป ตลอดจนคาใชจายในการรักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด
การเจ็บปวยจากมลภาวะที่เปนพิษตาง ๆ ปญหาที่สําคัญรองลงมาคือ ปญหาสังคมที่เกิดจากการ
ขยายตัวของชุมชนที่ขาดการวางแผนที่ดี เชน ปญหาอาชญากรรม แหลงเสื่อมโทรม การจราจร
ติดขัด เปนตน ซึ่งทําใหเกิดคาใชจายแกชมุ ชนแทบทั้งสิน้ และเปนที่นา สังเกตวา คาใชจายทีเ่ กิดขึน้
จากการแกไข ปองกัน และหลีกเลี่ยงปญหาดังกลาว กลับถูกคิดเปนผลประโยชนและนํารวมเขาเปน
ผลผลิตมวลรวมจังหวัด
จากเหตุผลดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา ตนทุนทางสังคมเปนสาเหตุที่สําคัญที่ทําให
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดมีคา สูงเกินจริง ซึง่ สามารถจําแนกตนทุนทางสังคมไดเปน 3 สวน ดังนี้
6.2.2.1 คาใชจายในการแกไข ปองกันหรือหลีกเลี่ยงผลกระทบภายนอกเชิงลบ
คาใชจายในลักษณะนีจ้ ะรวมอยูในการคํานวณผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
ใน
หมวดคาใชจายในการบริโภคทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งในความเปนจริงแลวเปนคาใชจายที่

101

ไมไดทําใหคณ
ุ ภาพชีวิตดีขึ้น แตเปนเพียงการปองกันผลทางลบเทานั้น จึงไมควรรวมไวใน
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาติ โดยในเบื้องตนคาใชจายในสวนนี้ประกอบดวย
ก. งบประมาณดานการปองกันและขจัดมลพิษของภาครัฐ
ในแตละปภาครัฐจะมีการจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางไปสูกระทรวงตาง ๆ
โดยในป 2547 มีเงินงบประมาณรวมทั้งประเทศ 73,127,378,000 บาท ไดถูกจัดสรรใหกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งสิ้น 277,306,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.38 ของงบประมาณ
ทั้งหมด (ตารางที่ 6.3) งบประมาณสวนใหญ รอยละ 58.12 ถูกจัดสรรใหงานทางดานการอนุรักษปา
ไม สําหรับงบประมาณดานการปองกันและขจัดมลพิษของภาครัฐนัน้ ตามแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมจังหวัดจะประกอบดวยกิจกรรมภายใตโครงการหลัก ๆ คือ โครงการ
ฟนฟูและบําบัดสิ่งแวดลอม โครงการเฝาระวังและปองกัน โครงการสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม
และโครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดการสิ่งแวดลอม เปนตน
สําหรับงบประมาณทีจ่ ังหวัดระยองไดรับเพื่อใชในการปองกันและขจัดมลพิษจาก
ภาครัฐนั้น ประมาณไดจากสัดสวนของงบประมาณทีจ่ ัดสรรใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจากงบประมาณทั้งหมดคือ รอยละ 0.38 คูณดวยงบประมาณทั้งหมดของจังหวัดระยอง
คือ 654,086,000 บาท ดังนั้น งบประมาณที่จังหวัดระยองใชไปในงานดานการปองกันและขจัด
มลพิษจากภาครัฐป 2547 มีคาเทากับ 2,485,527 บาท ปรับดวยดัชนีราคาป 2545 (175.30/176.14)
ดังนั้นในป 2545 งบประมาณที่จงั หวัดระยองใชไปในงานดานการปองกันและขจัดมลพิษจาก
ภาครัฐ มีคาเทากับ 2,473,674 บาท
นอกจากงบประมาณจากภาครัฐแลว ทางภาคเอกชนก็ตอ งเสียคาใชจายเพื่อปองกัน
และขจัดมลพิษเชนกัน ยกตัวอยางเชน คาใชจายในการกําจัดขยะ คาใชจายในการบําบัดน้ําเสียกอน
ทิ้งลงสูแหลงน้ําสาธารณะ ซึ่งคาใชจายเหลานี้มีสัดสวนที่สูงในจังหวัดที่มกี ารพัฒนาอุตสาหกรรม
ดังเชนจังหวัดระยอง เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก การขยายตัวของเมืองตลอดจน
การอพยพเขามาทํางานของประชากรตางถิ่น
ในการประมาณคางบประมาณดานการปองกันและขจัดมลพิษของภาครัฐ ใน
การศึกษาครั้งนี้ เปนการประมาณคาขั้นต่ําเทานั้น ทั้งนี้เนื่องจากยังไมไดรวมการจัดสรรงบประมาณ
ดังกลาวจากองคกรปกครองทองถิ่นทั้งเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลและขอมูลการปองกัน
และขจัดมลพิษของภาคเอกชน
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ตารางที่ 6.3 งบประมาณที่จดั สรรใหแกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ป 2547
จํานวนเงิน
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
ชื่องาน/โครงการ
(พันบาท)
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ งานบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
9,205
และสิ่งแวดลอม (สป.ทส.)
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
กรมทรัพยากรธรณี (กทธ.)
ทรัพยากรน้ํา
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

งานจัดการมลพิษ
งานจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
งานจัดการและพัฒนาทรัพยากรธรณี
งานบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ํา
งานบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ํา
บาดาล

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (สส.)

งานสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการสงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียนถิ่นทุรกันดาร

6,567
52

โครงการรณรงคการจัดการครัวเรือนและ
โรงเรียนเพื่อลดขยะชุมชน

118

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังตาม
พระราชดําริ

25

โครงการบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

67

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช งานอนุรักษปาไม
งานฟนฟูและพัฒนาปาไม
งานจัดการปาไม
โครงการจัดการทรัพยากรทีด่ ินและปาไม
งานวิจยั การปาไม
ที่มา : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

8,193
7,575
9,798
37,447
23,586

155,612
6,977
2,553
190
4,602
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ตารางที่ 6.3 งบประมาณที่จดั สรรใหแกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ป 2547 (ตอ)
จํานวนเงิน
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
ชื่องาน/โครงการ
(พันบาท)
สํานักงานนโยบายและแผน
งานบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
4,649
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
งานสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิงแวดลอมในระดับ
จังหวัด
โครงการถายโอนการสนับสนุน
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
งานอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
รวม
ที่มา : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

31

13

46
277,306

ข. คาใชจายในการหลีกเลี่ยงมลพิษของชุมชน
คาใชจายในสวนนี้อาจจะพิจารณาไดจากคาใชจายในการซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดของ
ครัวเรือน ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นถึงคาใชจายในการหลีกเลี่ยงมลพิษของครัวเรือนอันเนื่องมา
จากมลพิษทางอากาศไดบางสวน เนื่องจากน้ําในแหลงน้ําสาธารณะและน้ําฝนไมสะอาดพอตอการ
บริโภค ครัวเรือนจึงหันมาซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดในการบริโภคแทน โดยตนทุนในการหลีกเลี่ยง
มลพิษในรูปของการซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดจะเทากับ 309.1 บาทตอครัวเรือนตอป1 (เรณู สุขารมณ,
2546) นํามาคูณกับจํานวนครัวเรือนในเขตอําเภอเมือง ซึ่งตั้งขอสมมติใหเปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอ
มลพิษอุตสาหกรรมเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยูหนาแนนที่สุดใน
จังหวัด ตนทุนในการหลีกเลี่ยงมลพิษในรูปของการซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดของครัวเรือนจังหวัดระยอง
ในป 2536 ถึง 2547 เปนไปดังตารางที่ 6.4
การประมาณคาใชจายในสวนนี้เปนเพียงการประมาณขัน้ ต่ําเทานั้น ในการศึกษา
ครั้งนี้ยังไมไดรวมคาใชจายอีกหลายรายการ เชน คาใชจายในการซื้อเครื่องปรับอากาศ เครื่องกรอง
น้ํา เปนตน ซึง่ ก็ถือเปนคาใชจายในการหลีกเลี่ยงมลพิษของชุมชนเชนกัน ขอมูลดังกลาวตองใชการ
สํารวจเทานั้น เนื่องจากไมมขี อมูลทุติยภูมใิ นระดับจังหวัด
1

ปรับใหเปนราคาในป 2531 โดยใชดัชนีราคาผูบริโภคหมวดเครื่องดื่มไมมแี อลกอฮอล
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ตารางที่ 6.4 ตนทุนการหลีกเลี่ยงมลพิษของครัวเรือนในจังหวัดระยอง
จํานวนครัวเรือนในเขต
ตนทุนการหลีกเลี่ยงมลพิษในรูปของ
ป
อําเภอเมืองระยอง1 (ครัวเรือน)
การซื้อน้ําดื่มบรรจุขวด (บาท)
2536
26,762
2537
28,608
2538
31,153
2539
36,095
2540
37,776
2541
39,883
2542
41,801
2543
42,773
2544
34,502
2545
35,882
2546
38,122
2547
39,559
ที่มา : 1กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

8,272,134.2
8,842,732.8
9,629,392.3
11,156,964.5
11,676,561.6
12,327,835.3
12,920,689.1
13,221,134.3
10,664,568.2
11,091,126.2
11,783,510.2
12,227,686.9

ค. ตนทุนคารักษาพยาบาลโรคที่เกี่ยวของกับมลพิษและการพัฒนาอุตสาหกรรม
ตนทุนคารักษาพยาบาลโรคที่เกี่ยวของกับมลพิษและการพัฒนาอุตสาหกรรมถือ
เปนคาใชจายในการแกไขผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยในการประมาณจะใช
ตนทุนในการรักษาพยาบาลโรคระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และโรคที่มีสาเหตุมา
จากการทํางานเปนตัวแทนในการวิเคราะห เนื่องจากสมมติใหทั้งสามกลุมโรคนี้เปนโรคที่เกิดจาก
การพัฒนาอุตสาหกรรม
ในกรณีผูปวยนอก คารักษาพยาบาลเฉลี่ย ณ ราคาป 2531 ของโรคระบบทางเดิน
หายใจเทากับ 148 บาทตอครั้ง และโรคทางเดินอาหารเทากับ 324 บาท (ตารางที่ 6.5) สําหรับผูปวย
ในคารักษาพยาบาลเฉลี่ยของโรคระบบทางเดินหายใจเทากับ 5,728 บาทตอครั้งและโรคทางเดิน
อาหารเทากับ 4,611 บาทตอครั้ง (ตารางที่ 6.6)
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ตารางที่ 6.5 ตนทุนคารักษาพยาบาลตอหนวยที่ใชในกรณีผูปวยนอก
กลุมโรค
DRG1

คารักษาพยาบาลเฉลี่ย
(บาทตอครั้ง) ราคาป 2531
148

โรคระบบทางเดินหายใจ - ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจสวนตน
- เยื่อหุมปอดอักเสบ
324
โรคระบบทางเดินอาหาร - ทางเดินน้ําดีบีบตัวอยางรุนแรง
- ลําไสบีบตัวอยางรุนแรง
- หลอดอาหารอักเสบ
- กระเพาะอาหารอักเสบ
- ทองเดิน / ทองเสีย
หมายเหตุ: 1ตนทุนคารักษาพยาบาลตามแนวกลุมรักษาโรครวม (Diagnosis Related Group : DRG)
ที่มา: อารี สหัสสานันท, 2536

ตารางที่ 6.6 ตนทุนคารักษาพยาบาลตอหนวยที่ใชในกรณีผูปวยใน
กลุมโรค
DRG1

คารักษาพยาบาลเฉลี่ย
(บาทตอครั้ง) ราคาป 2531
โรคระบบทางเดิน ระบบหายใจสวนบนติดเชื้อเฉียบพลันและ
7,680
หายใจ
โรคอื่นของระบบหายใจสวนบน
ปอดอักเสบ
6,005
โรคเรื้อรังของระบบหายใจสวนลาง
8,215
โรคหืดและโรคหืดชนิดเฉียบพลันรุนแรง
2,860
โรคอื่นของระบบหายใจ
3,879
4,611
โรคระบบทางเดิน
ไขรากสาดนอย, ไขรากสาดเทียม และ
อาหาร
การติดเชื้อซัลโมเนลลา โรคติดเชื้ออื่น ๆ
ของลําไส
หมายเหตุ: 1ตนทุนคารักษาพยาบาลตามแนวกลุมรักษาโรครวม (Diagnosis Related Group : DRG)
ที่มา: อารี สหัสสานันท, 2536
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การปวยของประชาชนในจังหวัดระยองทีม่ ารับบริการในแผนกผูปว ยนอกของ
สถานพยาบาลของรัฐในชวง 3 ปที่ผานมา มีสาเหตุจากโรคระบบทางเดินหายใจเปนอันดับหนึ่งคือ
330,960 308,023 และ 331,303 รายในป 2544-2546 ตามลําดับ อันดับสองคือโรคระบบทางเดิน
อาหารคือ 142,766 149,966 และ 143,028 รายในป 2544-2546 ตามลําดับ (ตารางที่ 6.7) ในขณะที่
สาเหตุการปวยในแผนกผูปว ยในโรคระบบทางเดินหายใจอยูใ นอันดับที่เจ็ด คือ 2,476 2,843 และ
2,451 ราย ในป 2544-2546 ตามลําดับ และโรคระบบทางเดินอาหารอยูในอันดับที่สอง 4,341 4,489
และ 3,968 รายในป 2544-2546 ตามลําดับ (ตารางที่ 6.8)
ตารางที่ 6.7 สาเหตุการปวย 10 อันดับแรกของประชาชนที่มารับบริการในแผนกผูปวยนอก
(อัตราตอแสนประชากร)
พ.ศ. 2544
พ.ศ.2545
พ.ศ.2546
จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา
สาเหตุการปวย
1. โรคระบบหายใจ

330,960 62,625.01 308,023 56,964.71 331,303 60,154.33

2. โรคระบบทางเดินอาหาร

142,766 27,014.51 149,966 27,734.19 143,028 25,969.44

3. โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงราง 80,708 15,271.75 83,969 15,528.94 91,564 16,625.18
และเนื้อยึดเสริม
4. โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง 80,502 15,232.77 80,621 14,909.77 81,609 14,817.66
5. โรคติดเชื้อและปรสิต

64,492 12,203.32 73,706 13,630.93 78,691 14,287.84

6. โรคระบบไหลเวียนเลือด

57,364 10,854.55 68,578 12,682.58 84,553 15,351.20

7. โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการ 30,990 5,864.00 48,011 8,878.99 68,125 12,369.38
และเมตะบอลิสัม
8. โรคตารวมสวนประกอบสวนตา

31,037 5,872.89 45,026 8,326.95 34,008 6,174.80

9. โรคระบบสืบพันธุรวมปสสาวะ
10. ภาวะแปรปรวนทางจิตและ
พฤติกรรม
ที่มา : รายงานผูปวยนอก (รง.504)

23,568 4,459.59 25,698 4,752.50 28,984 5262.59
22,665 4,288.72 22,386 4,139.99 28,550 5,183.79
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ตารางที่ 6.8 สาเหตุการปวยของผูปวยที่เขารับบริการในโรงพยาบาลของรัฐแผนกผูป วยใน
(อัตราตอแสนประชากร)
พ.ศ. 2544
พ.ศ.2545
พ.ศ.2546
สาเหตุการปวย

จํานวน

อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา

1. ภาวะแทรกซอนระหวางตัง้ ครรภ
การคลอดและหลังคลอด
2. โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร

5,042 954.06 6,213 1,149.01 5,941 1,078.70

3. ภาวะบางอยางที่เกิดจากปริกําเนิด

3,001 567.86 3,196 591.06 3,803 690.51

4. โรคติดเชื้อและปรสิตอื่นๆ

2,634 498.41 3,149 582.37 2,634 478.25

5. อุบัติเหตุจราจร

2,451 463.78 2,982 551.48 3,347 607.71

6. ภูมิคุมกันโรคบกพรองจากเชื้อไวรัส

2,017 381.66 2,898 535.95 2,006 364.23

7. ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

2,476 468.51 2,843 525.77 2,451 445.03

8. โรคระบบยอยอาหาร

1,979 374.47 2,653 490.64 2,348 426.32

9. อุบัติเหตุอื่นๆ

1,782 337.19 2,429 449.21 2,259 410.16

10. ปอดอักเสบ

1,505 284.78 2,116 391.32 2,003 363.68

4,341 821.41 4,489 830.18 3,968 720.47

ที่มา : รายงานผูปวยใน (รง.505)
สําหรับจํานวนผูเจ็บปวยในกลุมโรคตาง ๆ นํามาจากสถิติผูปวยนอกและผูปวยใน
ของกองระบาดวิทยา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยใหผลตางระหวางสัดสวนจํานวน
ผูปวยตอจํานวนประชากรของอําเภอเมืองระยองซึ่งเปนอําเภอที่มีจํานวนโรงงานมากที่สุด และกิ่ง
อําเภอเขาชะเมาซึ่งมีจํานวนโรงงานนอยที่สุด เปนความนาจะเปนที่โรคระบบทางเดินหายใจและ
ทางเดินอาหารนั้นจะมีสาเหตุมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
สําหรับผูปวยนอกของโรคระบบทางเดินหายใจนั้น ในป 2545 สัดสวนจํานวน
ผูปวยตอจํานวนประชากรของอําเภอเมืองระยองมีคาเทากับ 115,108/ 205,040 คิดเปนสัดสวนรอย
ละ 56.13 ในขณะที่ สัดสวนจํานวนผูปวยตอจํานวนประชากรของกิ่งอําเภอเขาชะเมามีคาเทากับ
1,294/21,560 คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.6 ดังนั้นผลตางระหวางสัดสวนของสองอําเภอมีคาเทากับ
รอยละ 50.53 ซึ่งในการศึกษานี้จะถือเปนความนาจะเปนที่โรคระบบทางเดินหายใจนั้นจะมีสาเหตุ
มาจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
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จํ า นวนผู ป ว ยนอกของโรคระบบทางเดิ น หายใจที่ มี ส าเหตุ ม าจากการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมนั้น สามารถประมาณไดจากจํานวนผูปวยทั้งจังหวัดคูณดวยความนาจะเปนที่คํานวณ
ไดขางตน คือ รอยละ 50.53 ดังนั้นจากตารางที่ 6.9 จํานวนผูปวยนอกโรคระบบทางเดินหายใจที่มี
สาเหตุมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมจะเทากับ 167,234 155,644 และ 167,407 ราย ในป 25442546 ตามลําดับ คิดเปนตนทุนคารักษาพยาบาลทั้งสิ้น 24,750,632 23,035,312 และ 24,776,236
บาท ในป 2544-2546 ตามลําดับ
ตารางที่ 6.9 ประมาณการจํานวนผูปว ยนอกโรคระบบทางเดินหายใจและตนทุนคารักษาพยาบาล
ป
2544
2545
2546

จํานวนผูปวยทั้งจังหวัด จํานวนผูปวยที่เกิดจากการ
(ราย)
พัฒนาอุตสาหกรรม(ราย)
330,960
308,023
331,303

167,234
155,644
167,407

ตนทุนคารักษาพยาบาล
(บาท)2
24,750,632
23,035,312
24,776,236

ที่มา : 1 รายงานผูปวยนอก (รง.504)
2
คํานวณจากตนทุนคารักษาพยาบาลเฉลี่ยสําหรับโรคระบบทางเดินหายใจเทากับ 148 บาท
ตอครั้ง
ในทํานองเดียวกัน สําหรับผูปวยนอกของโรคระบบทางเดินอาหารนั้น ในป 2545
สัดสวนจํานวนผูปวยตอจํานวนประชากรของอําเภอเมืองระยองมีคาเทากับ 56,042/ 205,040 คิด
เปนสัดสวนรอยละ 27.33 ในขณะที่ สัดสวนจํานวนผูปวยตอจํานวนประชากรของกิ่งอําเภอเขาชะ
เมามีคาเทากับ 2,652/21,560 คิดเปนสัดสวนรอยละ 12.30 ดังนั้นผลตางระหวางสัดสวนของสอง
อําเภอมีคาเทากับรอยละ 15.03 ซึ่งในการศึกษานี้จะถือเปนความนาจะเปนที่โรคระบบทางเดิน
อาหารนั้นจะมีสาเหตุมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
จํ า นวนผู ป ว ยนอกของโรคระบบทางเดิ น อาหารที่ มี ส าเหตุ ม าจากการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมนั้น สามารถประมาณไดจากจํานวนผูปวยทั้งจังหวัดคูณดวยความนาจะเปนที่คํานวณ
ไดขางตน คือ รอยละ 15.03 ดังนั้นจากตารางที่ 6.10 จํานวนผูปวยนอกโรคระบบทางเดินหายใจที่มี
สาเหตุมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมจะเทากับ 21,458 22,540 และ 21,497 ราย ในป 2544-2546
ตามลําดับ คิดเปนตนทุนคารักษาพยาบาลทั้งสิ้น 6,952,392 7,302,960 และ 6,965,028 บาท ในป
2544-2546 ตามลําดับ
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ตารางที่ 6.10 ประมาณการจํานวนผูปว ยนอกโรคระบบทางเดินอาหารและตนทุนคารักษาพยาบาล
ป
2544
2545
2546

จํานวนผูปวยทั้งจังหวัด จํานวนผูปวยที่เกิดจากการ
(ราย)
พัฒนาอุตสาหกรรม(ราย)
142,766
149,966
143,028

21,458
22,540
21,497

ตนทุนคารักษาพยาบาล (บาท)2
6,952,392
7,302,960
6,965,028

ที่มา : 1 รายงานผูปวยนอก (รง.504)
2
คํานวณจากตนทุนคารักษาพยาบาลเฉลี่ยสําหรับโรคระบบทางเดินอาหารเทากับ 324 บาท
ตอครั้ง
สําหรับจํานวนผูปวยในทั้งโรคระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารที่มี
สาเหตุมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรม (ตารางที่ 6.11) เทากับ 2,663 3,181 และ 2,846 ราย ในป
2544-2546 ตามลําดับ ซึ่งประมาณจากจํานวนผูปวยทั้งหวัดคูณดวยความนาจะเปนที่โรคดังกลาวจะ
มีสาเหตุมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมนั่นคือ โรคระบบทางเดินหายใจเทากับ รอยละ 50.53 และ
โรคระบบทางเดิ น อาหารเท า กั บ ร อ ยละ 15.03 และคิ ด เป น ต น ทุ น ค า รั ก ษาพยาบาลทั้ ง สิ้ น
17,177,852 20,567,930 และ 18,333,056 บาท ในป 2544-2546 ตามลําดับ
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ตารางที่ 6.11 ประมาณการจํานวนผูปว ยในและตนทุนคารักษาพยาบาล
โรคติดเชื้อในระบบ โรคติดเชื้อในระบบทางเดิน
ปอดอักเสบ (ราย)
ทางเดินอาหาร (ราย)
หายใจ (ราย)

ตนทุนคา
จํานวนผูปวย
จํานวนผูปวยที่
จํานวนผูปวยที่
รักษาพยาบาล
ป จํานวน
จํานวน
จํานวน
ที่เกิดจาก
เกิดจาก
เกิดจาก
รวม (บาท)
ผูปวยทั้ง
ผูปวยทั้ง
ผูปวยทั้ง
การพัฒนา
การพัฒนา
การพัฒนา
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม

2544 4,341
2545 4,489
2546 3,968

652
675
596

2,476
2,843
2,451

1,251
1,437
1,238

1,505
2,116
2,003

760
1,069
1,012

17,177,852
20,567,930
18,333,056

ที่มา : 1 รายงานผูปวยใน (รง.505)
2

คํานวณจากตนทุนคารักษาพยาบาลเฉลี่ยสําหรับผูปวยใน (ตารางที่ 6.6)

หากพิจารณาจํานวนคนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องมาจากการทํางานที่มี
สิทธิรับเงินทดแทนในป 2542 ของจังหวัดระยอง (ตารางที่ 6.12) จะพบวาอยูในลําดับที่เจ็ดจํานวน
4,914 คน กรุงเทพมหานครอยู ในลําดับที่หนึ่งจํานวน 43,286 คน ในขณะที่จังหวัดชลบุรีและ
ฉะเชิงเทราอยูในลําดับที่ 5 และ 8 จํานวน 7,449 และ 4,690 ตามลําดับ และถาพิจารณาตามประเภท
กิจการแลว จะพบวาประเภทกิจการที่อยูในหมวดอุตสาหกรรมจะมีคนงานที่ประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยเนื่องจากการทํางานมากที่สุดคือรอยละ 65.77 ในป 2545 (สํานักงานกองทุนเงินทดแทน
สํานักงานประกันสังคม)
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ตารางที่ 6.12 การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานทีม่ ีสิทธิรับเงินทดแทนป 2542
จําแนกตามความรายแรง แจกแจงเปนรายจังหวัด 10 อันดับแรกทัว่ ราชอาณาจักร
ความรายแรง
ทํางานไมไดชวั่ คราว
ทุพพล สูญเสียอวัยวะ
จังหวัด
ตาย
หยุดงาน หยุดงาน
ภาพ บางสวน
(คน)
เกิน 3 วัน ไมเกิน 3วัน
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
1. กรุงเทพมหานคร 138
2
480
12,234
30,432
2. สมุทรปราการ
54
1
705
10,457
29,306
3. สมุทรสาคร
18
0
679
4,039
10,194
4. นครปฐม
19
1
231
1,261
6,044
5. ชลบุรี
23
0
131
2,192
5,103
6. ปทุมธานี
18
0
104
1,950
4,603
7. ระยอง
14
0
101
1,361
3,438
8. ฉะเชิงเทรา
10
0
106
1,295
3,279
9. พระนครศรีอยุธยา 6
0
84
1,010
2,822
10. นนทบุรี
6
1
40
1,069
1,996
ที่มา: สํานักงานกองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม

รวม (คน)

43,286
40,523
14,930
7,556
7,449
6,702
4,914
4,690
3,922
3,112

สํ า หรั บ โรคจากการทํ า งานจะใช ข อ มู ล ค า รั ก ษาพยาบาลโดยเฉลี่ ย ที่ ผู ป ระสบ
อันตรายจากการทํางานในอุตสาหกรรมการผลิตไดรับจากกองทุนเงินทดแทนในกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน (2533) ซึ่งใหเปนตนทุนตอหนวยในการพิจารณาคาใชจายที่เกิดจากโรคจากการ
ทํางาน จะเทากับ 3,180 บาทตอราย หรือ 2,775 บาทตอราย ในราคาป 2531 (เรณู สุขารมณ, 2546)
สวนจํานวนผูปวยดวยโรคที่มีสาเหตุมาจากการทํางานของจังหวัดระยองนั้นจะทําการประมาณจาก
จํานวนผูปวยดวยโรคที่มีสาเหตุมาจากการทํางานทั้งประเทศ โดยกําหนดใหสัดสวนจํานวนผูปวย
ในจังหวัดระยองตอผูปวยทั้งประเทศเปนสัดสวนเดียวกับจํานวนผูมีงานทําในสาขาอุตสาหกรรมใน
จัง หวัด ระยองต อจํ า นวนผู มี ง านทําในสาขาอุตสาหกรรมทั้งประเทศ กลา วคือมีจํา นวนเท ากับ
สัดสวน 0.01 ของจํานวนผูปวยดวยโรคที่มีสาเหตุมาจากการทํางานทั้งประเทศ (ตารางที่ 6.13)
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จากการประมาณการจํานวนผูปวยดวยโรคที่มีสาเหตุมาจากการทํางานในหมวด
อุ ต สาหกรรมของจั ง หวั ด ระยอง พบว า มี จํ า นวนเท า กั บ 1,256 รายในป 2545 และต น ทุ น ค า
รักษาพยาบาลทั้งหมดเทากับ 3,485,819 บาท (ตารางที่ 6.14)
ตารางที่ 6.13 สัดสวนผูมีงานทําสาขาอุตสาหกรรมของจังหวัดระยองตอผูมีงานทําสาขา
อุตสาหกรรมทั้งประเทศ
จํานวนผูมีงานทําทั้ง จํานวนผูมีงานทําจังหวัด สัดสวนผูมีงานทําสาขา
ระยองในสาขา
อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ประเทศในสาขา
ไตรมาส/ป
อุตสาหกรรม (คน)1
ตอทั้งประเทศ
อุตสาหกรรม (คน)1
1/2544
2/2544
3/2544
4/2544
1/2545
2/2545
3/2545
4/2545

5,140,100
5,013,600
4,750,400
4,803,600
5,117,600
5,088,400
5,039,700
4,963,800

ที่มา : 1การสํารวจภาวะแรงงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ

70,264
62,679
68,233
64,999
66,952
63,787
70,979
67,282

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
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ตารางที่ 6.14 จํานวนผูปวยดวยโรคที่มีสาเหตุมาจากการทํางานหมวดอุตสาหกรรมในจังหวัด
ระยองและตนทุนคารักษาพยาบาล
จํานวนผูปวย
จํานวนผูปวย
ป
ตนทุนคารักษาพยาบาล (บาท)2
1
ทั้งประเทศ (คน)
จังหวัดระยอง (คน)
2540
149,279
1,493
4,142,492
2541
120,978
1,210
3,357,140
2542
113,932
1,139
3,161,613
2543
121,907
1,219
3,382,919
2544
127,133
1,271
3,527,941
2545
125,615
1,256
3,485,816
ที่มา : 1สํานักงานกองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม
2
คํานวณจากตนทุนตอหนวยของโรคจากการทํางานเทากับ 2,775 บาทตอหนวย
6.2.2.2 ตนทุนความเสียหายของสิ่งแวดลอม
ตนทุนความเสียหายของสิ่งแวดลอมเปนตนทุนที่เกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะอยางยิ่งตนทุนทีเ่ กิดจากของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากจังหวัดระยองมี
อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงจํานวนมาก ของเสียที่ออกมาจากกระบวนการผลิตมักเปนของ
เสียอันตราย หากไมมกี ารกําจัด ยอมสงผลกระทบอยางรุนแรง ทั้งตอสุขภาพและสิง่ แวดลอม และ
กอใหเกิดความเสี่ยงตอครัวเรือนที่อาศัยอยูโ ดยรอบเปนอยางมาก
การประมาณตนทุนสวนนี้จะคํานวณจํานวนเงินที่ตองใชเพื่อการบําบัดของเสีย
อันตรายจากอุตสาหกรรมของจังหวัด ซึ่งการประมาณปริมาณของเสียอันตราย ประมาณไดดัง
QRY =

โดยที่

GPPIDRY
GDPIDTH
QRY
QTH

=
=
=
=

GPPIDRY
× QTH
GDPIDTH

มูลคา GPP ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดระยอง
มูลคา GPP ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
ปริมาณของเสียอันตรายของจังหวัดระยอง
ปริมาณของเสียอันตรายของทั้งประเทศ
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ขอมูลของเสียอันตรายจําแนกตามประเภทของทั้งประเทศนํามาจากกรมควบคุม
มลพิษ (2539) ซึ่งมีขอมูลประมาณการเฉพาะป 2529, 2534, 2539 และ 2544 สําหรับปที่ไมมีขอมูล
นั้นจะตั้งขอสมมติใหปริมาณของเสียอันตรายแตละประเภทมีอัตราการเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงไป
ในรูปแบบของเสนตรงในแตละป โดยปริมาณของเสียอันตรายที่ใชในการคํานวณตนทุนจะไมคิด
รวมสารอินทรียตกคางที่เปนของเหลว สารพีซีบี กากสารอินทรียตกคางที่ละลายน้ํา ของเสียที่เกิด
จากกิจการลางอัดรูป ของเสียชุมชน และขยะติดเชื้อ โดยปริมาณของเสียอันตรายและตนทุนเฉลี่ย
ตอหนวยในการบําบัดของเสียแสดงในตารางที่ 6.15 และ 6.16
ตารางที่ 6.15 ปริมาณของเสียอันตรายจําแนกตามประเภทและป
ประเภทของเสียอันตราย
รวม
น้ํามัน
สารอินทรียตกคางที่เปนของเหลว
กากตะกอนและของแข็งที่เปนสารอินทรีย
กากตะกอนและของแข็งที่เปนสารอนินทรีย
กากตะกอนและของแข็งที่เปนสารโลหะหนัก
ตัวทําละลาย
ของเสียที่มีฤทธิ์เปนกรด
ของเสียที่มีฤทธิ์ดาง
ผลิตภัณฑไมไดมาตรฐาน
สารพีซีบี
กากสารอินทรียตกคางที่ละลายน้ํา
ของเสียจากกิจกรรมลางอัดรูป
ของเสียชุมชน
ขยะติดเชื้อ
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (2539)

ปริมาณของเสียอันตราย (ตัน)
2529
2534
2539
533,645 932,638 1,634,104
106,372 188,254 332,779
187
311
522
3,737
6,674
11,951
11,655
19,163
31,850
302,316 536,322 946,565
19,783
36,163
66,532
18,505
31,432
53,793
5,769
9,839
16,846
12
25
52
2,468
116
242
499
8,820
16,348
30,398
7,231
11,787
19,090
46,674
76,078 123,219

2544
2,813,980
589,508
876
21,533
53,696
1,658,192
124,603
96,105
29,019
107
1,037
57,809
31,093
200,699
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ตารางที่ 6.16 ตนทุนตอหนวยโดยเฉลี่ยทีใ่ ชในการบําบัดของเสียอันตรายแตละประเภท
ประเภทของเสียอันตราย
ตนทุนโดยเฉลี่ยในการบําบัด (บาทตอตัน)
น้ํามัน
607
กากตะกอนและของแข็งที่เปนสารอินทรีย
8,328
กากตะกอนและของแข็งที่เปนสารอนินทรีย
148
กากตะกอนและของแข็งที่เปนสารโลหะหนัก
231
ตัวทําละลาย
2,586
ของเสียที่มีฤทธิ์เปนกรด
182
ของเสียที่มีฤทธิ์ดาง
752
ผลิตภัณฑไมไดมาตรฐาน
3,022
ที่มา : National Hazardous Waste Management Plan (Office of the National Environment
Board, 1989)
จากการประมาณการกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมของจังหวัดระยอง
พบวา ในป 2545 มีของเสียอันตรายทั้งสิ้น 216,828.77 ตันซึ่งประกอบไปดวยน้ํามัน กากตะกอน
และของแข็ งที่ เ ป น สารอิ น ทรี ย กากตะกอนและของแข็ง ที่เ ป น สารอนิ น ทรีย กากตะกอนและ
ของแข็งที่เปนโลหะหนัก โดยมีตนทุนการบําบัดของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมโดยรวมเทากับ
108,325,724.13 บาท (ตารางที่ 6.17-6.18)
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6.2.2.3 ตนทุนการเสื่อมสิ้นของทรัพยากรธรรมชาติ
เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาตินั้นเปนสิ่งทีใ่ ชแลวหมดไป
เมื่อมีการพัฒนา
อุตสาหกรรมขึ้นมาในพืน้ ที่ ทรัพยากรธรรมชาติที่เคยมีในอดีตยอมตองเสื่อมสิ้นไปไมมากก็นอย
จังหวัดระยองเปนจังหวัดหนึง่ ที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว
มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางทางเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรมมาเปนอุตสาหกรรม ประชาชนเปลี่ยนอาชีพจากการ
เปนเกษตรกร ชาวประมงมาเปนแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่แตเดิมที่เคยเปนปาไม
บางสวนถูกเปลี่ยนมาเปนพืน้ ที่อุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมาย ที่ดินบริเวณริม
ทะเลถูกเปลี่ยนใหเปนบานพักอาศัยเพื่อการทองเที่ยว เกิดมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม การทิ้งน้ํา
เสียลงทะเลโดยไมมีการบําบัด ผลกระทบตาง ๆ เหลานี้นํามาซึ่งตนทุนการเสื่อมสิ้นของ
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งสิ้น ไมวาจะเปนปาไมที่หมดไป สัตวน้ํา และการประมงชายฝง
ในการศึกษาครั้งนี้จะใชผลการประเมินมูลคาผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ
ของการวางทอกาซ (อารยะ ปรีชาเมตตาและคณะ, 2544) เปนตัวแทนของตนทุนการเสื่อมสิ้นของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากกาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบหลักในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดย
ปกติแลว การขนสงกาซธรรมชาติในประเทศไทยปจจุบนั มีการปโตรเลียมแหงประเทศไทยเปน
ผูดําเนินการทัง้ หมดโดยใชการขนสงระบบทอเปนหลัก มีปริมาณขนสงวันละ 2,000 ลานลบ.ฟุต
หรือ 60,000 ตัน มีความยาวทอทั้งบนบกและในทะเลรวม 2,000 กิโลเมตร ทอของแหลงในอาวไทย
นําขึ้นที่ระยอง 2 เสน และทีอ่ ําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เสน
อารยะ ปรีชาเมตตา และคณะ (2544) ชีว้ า ลักษณะของผลกระทบที่อาจเกิดจาก
โครงการขุดเจาะและระบบทอขนสงกาซธรรมชาติมีไดดงั นี้
1. ผลกระทบในทะเล ประกอบดวย
1.1 ผลกระทบจากกระบวนการขุดเจาะกาซธรรมชาติ
- ผลกระทบเนื่องจากการรัว่ ไหลของกาซธรรมชาติและการปลอยของเสีย
ในกระบวนการขุดเจาะในทะเล
- ผลกระทบตอทรัพยากรทางทะเลเนื่องจากการวางแทนขุดเจาะ
- ผลกระทบตอการเดินเรือและประมงน้ําลึก
1.2 ผลกระทบจากระบบทอขนสง
- ผลกระทบเนื่องจากการรัว่ ไหลของกาซจากระบบทอขนสงในทะเล
- การสูญเสียทรัพยากรชายฝงและผลกระทบตอการประมงบริเวณที่ทอ
กาซธรรมชาติขึ้นจากทะเล
2. ผลกระทบบนบก ประกอบดวย
2.1 ผลกระทบจากกระบวนการชุดเจาะกาซธรรมชาติ
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- ผลกระทบเนื่องจากการรั่วไหลของกาซธรรมชาติและการปลอยของ
เสียในกระบวนการขุดเจาะบนบก
- ผลกระทบตอผลผลิตทางการเกษตรในบริเวณแหลงขุดเจาะ
2.2 ผลกระทบจากระบบทอขนสง
- ผลกระทบเนื่องจากการรั่วไหลของกาซธรรมชาติจากระบบทอขนสง
บนบก
- การสูญเสียพื้นที่ปา
- ผลกระทบตอประชากรและชุมชนตามแนวทอ
3. ความเสี่ยงภัยเนื่องจากอุบัติเหตุจากรอยแตกแยกและการระเบิด
สําหรับผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาตินั้น อาจแบงออกเปน 3 สวนใหญ ๆ คือ
1. ผลกระทบตอการเดินเรือ ประมงน้ําลึก และทรัพยากรทางทะเลเนื่องจากการมี
แทนขุดเจาะและทอสงกาซในน้ําลึก
แทนขุดเจาะกาซในทะเลจะอยูที่ความลึกประมาณ 80 เมตร หางจากฝงประมาณ
400 กิโลเมตรดานระยองและ 140 กิโลเมตร ดานนครศรีธรรมราช คิดเปนพืน้ ที่ในทะเลรวม
Platform และพื้นที่ที่เปนเขตหวงหามลากอวนและเดินเรือ เฉลี่ยประมาณ 1 ตารางกิโลเมตรตอการ
ผลิต 1 ลาน ลูกบาศกฟุตตอวัน รวมเปนพื้นที่ในอาวไทยประมาณ 1,500 ตารางกิโลเมตร แตพื้นที่
ดังกลาวคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 0.94 ของพื้นที่อาวไทย 160,000 ตารางกิโลเมตร และอยู
กระจายตัว จึงไมนาจะมีผลกระทบตอการเดินเรือและประมงน้ําลึกอยางมีนัยสําคัญ
สวนทอกาซในทะเลรวมทั้งระบบมีความยาว 1,166 กิโลเมตร กันระยะหางจาก
ศูนยกลางทอซายขวารวม 20 เมตร รวมเปนพื้นที่ที่สูญเสียไปเพื่อเปนแนวทอกาซทางทะเลทั้งระบบ
23.324 ตารางกิโลเมตร เนื่องจากทอกาซฝงในพื้นที่ทะเลลึกจึงเชื่อไดวาไมนาจะมีผลตอการเดินเรือ
และประมงน้าํ ลึก
มีผูสังเกตวา การอยูในเขตน้ําลึก 80 เมตร พื้นทะเลจะไมไดเปนแหลงที่อยูอาศัย
สําคัญของสิ่งมีชีวิต ในทางตรงขามการหามลากอวนและเดินเรือ ทําใหบริเวณที่ขุดเจาะและทอกาซ
กลายเปนที่ที่มสี ัตวน้ําอยูมาก อยางไรก็ตาม ยังไมมีเอกสารที่เปนวิทยาศาสตรที่สนับสนุนคํากลาว
อางนี้ การวางทอกาซจากทะเลจึงนาจะมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชวงที่
ทอกาซขึ้นฝงเทานั้น
2. ผลกระทบตอระบบนิเวศนและทรัพยากรชายฝง
การวางทอกาซในทะเลจะมีผลกระทบภายนอกตอทรัพยากรในทะเลซึ่งมีระบบ
กรรมสิทธิ์เปนของประเทศ
และเมือ่ ทอกาซขึ้นฝงจะมีผลกระทบตอพื้นที่ชายฝงซึ่งอาจจะเปน
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กรรมสิทธิ์สวนบุคคล หรือเปนพื้นที่สาธารณะที่อาจมีระบบกรรมสิทธิ์เชิงซอน คือ อาจเปนของรัฐ
ในทางกฎหมายแตเปนของชุมชนโดยสิทธิตามประเพณี หรือเปนของรัฐในทางกฎหมายแตไมมี
ใครดูแลเสมือนหนึ่งเปนพื้นที่ไมมีเจาของ
การวางทอกาซจากทะเลจะมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในชวงที่ทอกาซขึ้นฝง โดยเฉพาะในระยะประมาณ 3 กิโลเมตรจากฝง โดยการศึกษาจะคิดถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ อยางถาวรจากการวางทอ 2 เสน (คิดเฉพาะที่ขึ้นที่จังหวัดระยอง 2 เสน) แต
ละเสนคิดพื้นที่ที่จะสูญเสียทรัพยากรชายฝงหางซายขวาจากแนวทอรวม 50 เมตร เปนระยะทาง 3
กิโลเมตรตามแนวทอ คิดเปนพื้นที่ผลกระทบทั้งสิ้นเทากับ 0.05 กม. x 3 กม. x 2 เสน = 0.30 ตาราง
กิโลเมตร (187.5 ไร)
ในการศึกษาของ อารยะ ปรีชาเมตตาและคณะ (2544) นั้นไดใชผลการประเมิน
มูลคาปาโกงกางที่ศึกษาโดย Suthawan and Barbier (2001) แมวาโดยขอเท็จจริงแลวไมมีหลักฐานที่
แสดงวาทอกาซขึ้นฝงบนพื้นที่ปาชายเลน แตก็มีประเด็นเรื่องการพังทลายของดินชายฝง การ
ประเมินโดยใชมูลคาปาโกงกางจึงเปนการประเมินขั้นสูง
ขอดีของการใชผลการศึกษาของ
Suthawan and Barbier ก็คือเปนการประเมินมูลคาปาโกงกางในจังหวัดทีต่ ิดอาวไทยซึ่งเปนแหลง
ขุดเจาะกาซ และมีการประเมินผลตอเนื่องตอการประมงทองถิ่น ที่สําคัญคือ รอยละ 96 ของมูลคา
ปาโกงกางเปนมูลคาจากการปองกันการพังทลายของชายฝง
งานศึกษาของ Suthawan and Barbier ประเมินมูลคาปาโกงกางที่อาํ เภอทาโพธิ์
จังหวัดสุราษฎธานี ป 2539 ประกอบดวยมูลคาจากการใชประโยชนโดยตรงในทองถิ่น(เก็บเกี่ยวไม
ฟน ของปา นก ปู) มูลคาตอระบบนิเวศน (เปนพื้นที่เพื่อการผสมพันธุและอนุบาลสัตวน้ําและพืชน้ํา
ที่มีคุณคาตอการประมง และปองกันการพังทลายของชายฝง) รายไดสุทธิจากการใชประโยชน
โดยตรงประมาณการจากขอมูลที่สํารวจ มูลคาจากคุณคาตอการประมงใชฟงกชั่นการผลิตของอาว
ไทยและตนทุนตอหนวยจากการสํารวจการปองกันการพังทลายของชายฝงประมาณคาจากตนทุน
การลงทุนเพื่อปองกันชายฝง ผลการประมาณคาเปนดังตารางที่ 6.19
ตารางที่ 6.19 มูลคาปาโกงกางบานทาโพธิ์ สุราษฎรธานี ป 2539
US/ha/ป
บาท/ตร.กม./ป
รวม
3,835.70
15,342,800
การใชประโยชนโดยตรง
87.84
351,360
การเชื่อมโยงกับการประมง
68.90
275,600
การปองกันชายฝง
3,678.96
14,715,840
ที่มา : สรุปจาก Suthawan and Barbier (2001) ซึ่งใชอัตราแลกเปลี่ยน 40 บาท/ ดอลลาร
โดยที่ 1 เฮคแตร = 0.01 ตารางกิโลเมตร
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ในงานศึกษาของ อารยะ ปรีชาเมตตา และคณะ (2544) ไดใชมูลคาปาโกงกาง
15.34 ลานบาท/ตร.กม./ป ในป 2539 มาปรับใชเพื่อคํานวณตนทุนความเสียหายชายฝงจากการวาง
ทอกาซขึ้นบกทั้งสามเสนคือที่จังหวัดระยอง 2 เสน และที่อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1
เสน โดยปรับดวยดัชนีราคาผูบริโภคในป 2542 ดังนั้นมูลคาพื้นที่ชายฝง 0.9 ตารางกิโลเมตรที่
สูญเสียไปจากการวางทอขึ้นฝงจะเทากับ 66.12 ลานบาท หรือคิดเฉลี่ยตอปเทากับ 3.3 ลานบาท
ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชผลการประเมินตนทุนความเสียหายชายฝงจากการวางทอ
กาซจากงานของอารยะ ปรีชาเมตตา และคณะ (2544) โดยคิดผลกระทบจากการวางทอกาซเพียง
สองเสนเทานั้น คือ เสนที่ขนึ้ บกที่จังหวัดระยอง ดังนั้นพื้นที่ชายฝงทีส่ ูญเสียไปจะเทากับ 0.6 ตาราง
กิโลเมตร คิดเปนมูลคาเทากับ 44.07 ลานบาท หรือคิดเฉลี่ยตอปเทากับ 2.3 ลานบาท (ตารางที่ 6.20)
ตารางที่ 6.20 ผลกระทบของทรัพยากรชายฝง
มูลคาปาโกงกางที่จังหวัดสุราษฎรธานี ป 2539
15,342,800 บาท/ตร.กม./ป
ปรับดวยดัชนีราคาป 2542 (171.05/149.44)
17,562,024 บาท/ตร.กม./ป
มูลคาปจจุบันที่ Real Discount Rate 10% , 20 ป
146,904,926 บาท/ตร.กม.
มูลคาปจจุบันที่สูญเสียไปเนือ่ งจากทอกาซ 2 เสน
( 0.05 กม. x 6 กม. = 0.3 ตร.กม.)
44,071,478
บาท
ผลกระทบจากการวางทอกาซตอปาชายเลน ป 2542
2,203,574
บาท/ป
ผลกระทบจากการวางทอกาซตอปาชายเลน ป 2545
2,258,325
บาท/ป
ปรับดวยดัชนีราคาป 2545 (175.30/171.05)
หมายเหตุ :
1. มูลคาปาโกงกางป 2539 คํานวณโดย Suthawan and Barbier (2001)
2. ใหระยะทางชวงที่ทอกาซ 1 เสนขึ้นฝงอาจจะมีผลกระทบตอทรัพยากรชายฝงเทากับ 3 กม.
ความกวาง 50 เมตร ปตท.มีทอ 2 เสนขึ้นฝงที่จังหวัดระยอง จึงมีระยะทางที่ไดรับผลกระทบ
3 กม. x 2 เสน เทากับ 6 กม.
3. ผลกระทบตอพื้นที่ปา
โครงการทอสงกาซมาบตาพุดแบงแนวการวางทอออกเปนสองระบบ การวางทอ
ในระบบแรกไมผานพื้นที่ปาเนื่องจากใชเขตทางหลวงเปนหลัก สวนการวางทอในระบบที่สอง ใช
พื้นที่เสาสงไฟฟาแรงสูงของ กฟผ. แมจะผานพื้นที่ปา แตไมมีการตัดไม ดังนั้น ในชวงของการวาง
ทอ จึงสงผลกระทบตอพื้นทีป่ านอยมากและไมนามีผลกระทบในระยะดําเนินการ
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ผลกระทบของการวางทอกาซที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติ มีคาเทากับ 2.3 ลานบาท
ตอป ซึ่งเปนผลกระทบที่มีตอปาชายเลน โดยที่การวางทอกาซไมนาจะมีผลกระทบตอการเดินเรือ
และประมงน้ําลึกอยางมีนัยสําคัญ รวมทั้งไมมีผลกระทบตอพื้นที่ปา เนื่องจากการวางทอกาซไมได
ผานพื้นที่ปาแตอยางใด ดังนั้นอาจกลาวไดวาตนทุนการเสื่อมสิ้นของทรัพยากรธรรมชาติจากการ
วางทอกาซมีคาเทากับ 2.3 ลานบาทตอป แตอยางไรก็ตามการประเมินตนทุนการเสื่อมสิ้นของ
ทรัพยากรธรรมชาติในการศึกษาครั้งนี้เปนการประเมินคาขั้นต่ําเทานั้น เนื่องจากการเกิดขึ้นของ
ตนทุนการเสื่อมสิ้นของทรัพยากรธรรมชาติจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดนั้นยังมีอีกหลาย
สาเหตุ อาทิเชน พื้นที่ปาไมที่ถูกเปลี่ยนมาเปนพื้นที่อุตสาหกรรม ที่ดินริมทะเลที่เปลี่ยนมาเปนที่พัก
อาศัย แหลงทองเที่ยวและชายหาดที่สูญเสียไปจากการการเกิดขึ้นของนิคมอุตสาหกรรม ตลอดจน
ผลกระทบที่เกิดกับการประมงชายฝง ซึ่งตนทุนตาง ๆ เหลานี้ไมไดรวมอยูในการศึกษานี้ดวย
เมื่อพิจารณาตนทุนแตละรายการแลวจะพบวา
ตนทุนความเสียหายของสิ่งแวดลอมมี
สัดสวนสูงที่สุด คือ รอยละ 60.67 รองลงมาคือตนทุนคารักษาพยาบาลซึ่งมีสัดสวนเฉลี่ยรอยละ
30.46 (ตารางที่ 6.21)
อยางไรก็ตามดังไดกลาวมาแลววา ตนทุนทางสังคมจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ไดจาก
การประมาณการขางตนทั้งหมดเปนเพียงขอมูลขั้นต่ําเทานั้น เนื่องจากขอจํากัดและความไมสมบูรณ
ของขอมูล ทําใหไมสามารถคํานวณตนทุนทางสังคมที่สะทอนผลกระทบจากการพัฒนาอุตสากรรมได
ทั้งหมด ตลอดจนตนทุนที่คํานวณในบางรายการอาจจะมีคา ต่ํากวาความเปนจริง กลาวคือ
ก. งบประมาณดานการปองกันและขจัดมลพิษยังไมไดรวมงบประมาณดานนี้ของ
ภาคเอกชนเนือ่ งจากไมมีขอมูล ในขณะทีภ่ าครัฐนั้นก็มแี ตงบประมาณที่จัดสรรจากสวนกลางใหแก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเทานั้น
ยังขาดขอมูลที่สมบูรณของงบประมาณ
ดังกลาวจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นทัง้ เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล
ข. ตนทุนในการหลีกเลี่ยงมลพิษของชุมชนนัน้ ยังอาจจะมีในรูปแบบอื่นอีกหลายลักษณะ
เชน การซื้อเครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องกรองน้ํา เปนตน ซึ่งตองใชขอมูลจากการสํารวจเทานัน้
เนื่องจากไมมขี อมูลทุติยภูมใิ นระดับจังหวัด
ค. จํานวนผูบาดเจ็บดวยโรคจากการทํางานในสถิติสาธารณสุขนาจะต่ํากวาความเปนจริง
เนื่องจากแพทยผูตรวจวินิจฉัยมักไมสามารถระบุสาเหตุของการเจ็บปวยวาเปนผลมาจากการทํางาน
ไดอยางแนชัด ยกเวนที่มีอาการเฉียบพลัน ทั้งนี้เพราะโรคจากการทํางานสวนใหญนนั้ จะตองมีการ
สะสมของสารที่เปนสาเหตุของโรคในรางกายชวงระยะเวลาหนึ่งกอนที่จะแสดงอาการออกมา
นอกจากนี้คนงานสวนใหญยังเปนคนตางถิ่น เมื่อเจ็บปวยจนเปนอุปสรรคตอการทํางานก็มักใหถกู
ออกจากงาน ซึ่งคนเหลานี้ก็จะกลับไปรักษาตัวทีภ่ มู ิลําเนา ทําใหไมปรากฏสถิติการเจ็บปวยที่
จังหวัดระยอง
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กลาวโดยสรุป เนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการมี
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนั้น มีบทบาทอยางยิ่งตอการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดใน
อัตราที่สูงจนเปนจังหวัดที่มีผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัวสูงที่สุดในประเทศ แตอยางไรก็ตาม
ผลประโยชน ดั ง กล า วนี้ อ าจจะไม ไ ด ต กแก ค นในพื้ น ที่ ทั้ ง หมด เนื่ อ งจากการไหลกลั บ ของ
ผลตอบแทนปจจัยทุนซึ่งเปนสวนประกอบสําคัญที่ทําใหจังหวัดมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
สูงมาก โดยเจาของทุนนั้นอาจจะเปนคนตางถิ่นหรือตางประเทศ เชนเดียวกับแรงงานซึ่งมีแรงงาน
สวนหนึ่งที่มาจากนอกพื้นที่เชนกัน
การกระจายผลตอบแทนทุนนั้นไมไดตกอยูกับคนในพื้นที่ทั้งหมด เนื่องจากมีมูลคาเงิน
ลงทุนจํานวนหนึ่งที่มาจากนักลงทุนตางถิ่นและนักลงทุนตางชาติ รอยละ 36.98 ของมูลคาเงิน
ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเปนการลงทุนจากตางประเทศ แตในการศึกษาครั้งนี้ไมมี
ขอมูลของนักลงทุนตางถิ่น ในสวนของการกระจายผลตอบแทนแรงงาน แรงงานที่ทํางานในนิคม
อุตสาหกรรมนั้นก็มีทั้งคนในพื้นที่เองและคนนอกพื้นที่ ซึ่งแรงงานที่เขามาทํางานสวนมากเขามาอยู
ในพื้นที่ในรูปของประชากรแฝง ไมมีการยายทะเบียนบาน ประมาณรอยละ 49.80 ของจํานวน
ประชากรที่มีอยูจริง (แผนแมบทเพื่อการพัฒนาเทศบาลตําบลมาบตาพุด, 2538) จากการกระจาย
ผลตอบแทนทุนและผลตอบแทนแรงงานดังกลาวเปนเครื่องชี้ใหเห็นวาผลประโยชนที่คนในพื้นที่
ได รั บ นั้ น ไม ไ ด ม ากอย า งที่ มี ก ารคาดการณ ไ ว แต อ ย า งไรก็ ต ามครั ว เรื อ นในพื้ น ที่ จ ะได รั บ
ผลประโยชนทางออมผานการใชจายในการซื้อสินคาและบริการของแรงงานที่มาอาศัยในพื้นที่
แรงงานตางถิ่นที่ยายเขามาทํางานมักจะพักอาศัยอยูในหอพักและบานเชา ดังนั้นคาใชจายในการเชา
ที่พักและการใชจายซื้อสินคาอุปโภคและบริโภคของแรงงานเหลานี้จึงกลายเปนแหลงรายไดที่
สําคัญของครัวเรือนในพื้นที่
การกระจายผลประโยชนจากนิคมอุตสาหกรรมนั้นจะตกอยูกับคนในพื้นที่เพียงบางสวน
เทานั้น ในขณะที่ตองแบกรับภาระตนทุนตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยนักลงทุน
และแรงงานที่มาจากตางถิ่นไมตองแบกรับตนทุนทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาอุตสาหกรรมแต
อยางใด ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยคาใชจายในการแกไข ปองกันและหลีกเลี่ยงผลกระทบ
ภายนอกเชิ ง ลบ ต น ทุ น ความเสี ย หายของสิ่ ง แวดล อ ม และต น ทุ น การเสื่ อ มสิ้ น ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งไดทําการประมาณไวขางตน โดยการประมาณตนทุนดังกลาวเปนเพียงการ
ประมาณขั้นต่ําเทานั้น ยังมีตนทุนทางสังคมอีกหลายประเภทที่ไมสามารถทําการประมาณไดอยาง
ครบถวน
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6.3 ระดับการพึ่งพิงของครัวเรือนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
กอนที่จะนําเสนอผลที่ไดจากการศึกษา จะขอกลาวถึงลักษณะทัว่ ไปของครัวเรือนตัวอยาง
จากการสํารวจรายไดรายจายของครัวเรือนที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ กลาวคือ ครัวเรือนที่เปนตัวอยาง
ในการศึกษาเรือ่ งระดับการพึง่ พิงของครัวเรือนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมนั้น เปนครัวเรือนที่อยู
บริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ซึ่งครัวเรือนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลมาบตาพุด
ประกอบดวย ตําบลมาบขา มาบตาพุด หวยโปง เนินพระ และทับมา มีทั้งสิ้น 20,688 ครัวเรือน
(กรมการปกครอง, 2543) ไดเลือกเปนตัวอยาง 321 ครัวเรือน จาก 5 ตําบลขางตนตามสัดสวน
จํานวนครัวเรือนในแตละตําบล (ตารางที่ 6.22) โดยในแตละตําบลมีประชากรเฉลี่ยตอครัวเรือน
ใกลเคียงกันคือประมาณ 3-4 คนตอครัวเรือน มีระดับการศึกษาสวนใหญ (รอยละ 29) อยูในระดับ
ประถมศึกษา รองลงมา (รอยละ 24.3) คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รูปที่ 6.1)
ตารางที่ 6.22 จํานวนครัวเรือนทั้งหมด จํานวนครัวเรือนตัวอยาง จํานวนสมาชิกในครัวเรือนตัวอยาง
และจํานวนสมาชิกเฉลี่ยตอครัวเรือน
ตําบล
จํานวนครัวเรือน จํานวนครัวเรือน จํานวนสมาชิกใน จํานวนสมาชิกเฉลี่ย
ทั้งหมด
ตัวอยาง
ครัวเรือนตัวอยาง
ตอครัวเรือน
รวม
20,688
321
1,278
3.98
มาบขา
10,314
19
73
3.84
มาบตาพุด
6,004
158
637
4.03
หวยโปง
1,211
93
377
4.05
เนินพระ
209
46
174
3.78
ทับมา
2,950
5
17
3.40
ที่มา : จากการสํารวจ
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รูปที่ 6.1 ระดับการศึกษาของครัวเรือนตัวอยาง
ปริญญาโท
0.9%

ปริญญาตรี
19.6%

ประถมศึกษา
29.0%

อนุปริญญา/ปวส.
12%
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช.

มัธยมศึกษาตอนตน
14.0%

24.3%

ที่มา : จากการสํารวจ
สําหรับลักษณะอาชีพของครัวเรือนตัวอยางพบวา สวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว
คาขาย และพนักงานในบริษัทเอกชน เปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 37.1 และ 37.7 ตามลําดับ (รูปที่ 6.2)
โดยอาชีพรองลงมาคือ รับจางและกรรมกร มีสัดสวนรอยละ 21.5 ในขณะทีไ่ มมีครัวเรือนตัวอยาง
ครัวเรือนใดเลยที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงอาชีพดั้งเดิมแลว พบวา
ครัวเรือนตัวอยางที่มีอาชีพดัง้ เดิมเปนอาชีพเกษตรกรรมมีมากถึงรอยละ 20.6 (รูปที่ 6.3) ในขณะที่
ครัวเรือนตัวอยางรอยละ 31.8 และ 27.1 มีอาชีพดั้งเดิมเปนพนักงานเอกชน และประกอบธุรกิจ
สวนตัว คาขาย รอยละ 31.8 และ27.1 ตามลําดับ
รูปที่ 6.2 อาชีพปจจุบันของครัวเรือนตัวอยาง

พนักงานบริษัทเอกชน

เกษตรกร
0.0%

21.5%

37.7%

ธุรกิจสวนตัว/คาขาย
37.1%

ที่มา : จากการสํารวจ

รับจาง/กรรมกร

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
2.8%

อื่น ๆ
0.9%
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รูปที่ 6.3 อาชีพดั้งเดิมของครัวเรือนตัวอยาง
รับจา ง/กรรมกร
15.0%

พนักงานบริษัทเอกชน
31.8%

ธุรกิจสวนตัว/คาขาย
27.1%

เกษตรกร
20.6%

อื่น ๆ
1.9%

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
3.7%

ที่มา : จากการสํารวจ
หากพิจารณาถึงภูมิลําเนาของครัวเรือนพบวา สวนมากเปนคนที่มาจากจังหวัดอื่น โดยมี
สัดสวนสูงถึง รอยละ 40.2 (รูปที่ 6.4) รองลงมาเปนคนในตําบลมาบตาพุดรอยละ 30.8 และเปนที่
นาสังเกตวาครัวเรือนตัวอยางมีระยะเวลาทีอ่ าศัยอยูในพืน้ ที่ไมถึง 10 ป สูงถึงรอยละ 61.5 (รูปที่ 6.5)
และอยูเกิน 30 ป เพียงรอยละ 14.4 เทานั้น โดยสวนมากจะพักอาศัยอยูท ี่บานของตนเองและบานเชา
รอยละ 55.1 และ39.3 ตามลําดับ (รูปที่ 6.6)
รูปที่ 6.4 ภูมิลําเนาของครัวเรือนตัวอยาง
จังหวัดอื่น
ตําบลอื่น
14.0%

ทับมา
0.9%

ที่มา : จากการสํารวจ

40.2%

เนินพระ
5.6%

มาบขา
4.7%

หวยโปง
3.7%

มาบตาพุด
30.8%
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รูปที่ 6.5 ระยะเวลาที่อยูอาศัยในพื้นที่ของครัวเรือนตัวอยาง
0-10 ป
61.5%

40 ปขึ้นไป
4.8%

11-20 ป
10.6%

31-40 ป
9.6%

21-30 ป
13.5%

ที่มา : จากการสํารวจ

รูปที่ 6.6 ลักษณะที่พกั อาศัยของครัวเรือนตัวอยาง
บานของตัวเอง
55.1%

อื่น ๆ
2.8%

ที่มา : จากการสํารวจ

บานเชา
39.3%
บานพักคนงาน
2.8%
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6.3.1 การวิเคราะหรายจายและรายไดของครัวเรือน
การสํารวจขอมูลครัวเรือนในจังหวัดจะแบงออกเปนสองสวนคือ ขอมูลทางดานรายจาย
และรายได (ตารางที่ 6.23) ตําบลมาบตาพุดเปนตําบลที่มีรายจายและรายไดสูงที่สุดและสูงกวา
ตําบลอื่น ๆ อยางเห็นไดชดั กลาวคือมีรายจายเฉลี่ยตอครัวเรือนเทากับ 624,610.07 บาทตอป และ
รายไดเทากับ 831,325.77 บาทตอป ในขณะที่ตําบลมาบขาเปนตําบลที่มีรายจายและรายไดต่ําที่สุด
กลาวคือมีรายจายเฉลี่ยตอครัวเรือนเทากับ 487,680.42 บาทตอป และรายไดเทากับ 606,715.79 บาท
ตอป
ตารางที่ 6.23 รายจายและรายไดเฉลี่ยของครัวเรือน
ครัวเรือน
จํานวน
จํานวนสมาชิก
ครัวเรือน ในครัวเรือนเฉลี่ย
รวม
321
3.98
ตําบลมาบขา
19
3.84
ตําบลมาบตาพุด
158
4.03
ตําบลหวยโปง
93
4.05
ตําบลเนินพระ
46
3.78
ตําบลทับมา
5
3.40
ที่มา : จากการสํารวจ

รายจายครัวเรือน รายไดครัวเรือน
เฉลี่ย (บาทตอป) เฉลี่ย (บาทตอป)
580,415.83
720,687.81
487,680.42
606,715.79
624,610.07
831,325.77
561,901.32
660,243.40
503,094.29
646,091.30
532,000.53
771,296.00

การสํารวจขอมูลทางดานรายจายจะเปนขอมูลรายจายของครัวเรือนเปนรายปในรอบหนึ่งป
ที่ผานมา ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินในเบื้องตนคาใชจายจะถูกแบงออกเปน 10 กลุม คือ
1) อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ประกอบด ว ยค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ ไ ม มี
แอลกอฮอล
2) ที่อยูอาศัย ประกอบดวย คาเชา คาเชาประเมิน คาผอนบาน ตลอดจนคาใชจายอืน่ ๆ ที่
เกี่ยวกับที่อยูอาศัย เชน คาซอมแซมและตอเติม
3) สินคาไมคงทน ประกอบดวย ประกอบดวย เสื้อผาและเครื่องนุงหม คาสาธารณูปโภค
คาใชจายสวนบุคคล คาใชจา ยเกีย่ วกับยานพาหนะ คาใชจายเกี่ยวกับการเดินทาง การ
สื่อสาร
4) สินคาคงทน ประกอบดวย คาใชจายในการซื้อเครื่องใชไฟฟาและเฟอรนิเจอร
5) การศึกษา ประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการศึกษาทั้งหมด เชน คาเลาเรียน คารถ
นักเรียน คาหนังสือและอุปกรณ

132

6) สุขภาพและการรักษาพยาบาล
ประกอบดวยคายาและคาใชจายในการรักษาใน
โรงพยาบาลและสถานพยาบาลอื่น ๆ
7) ภาษี ประกอบดวย ภาษีเงินได ภาษีอนื่ ๆ เชน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีการคา
8) สินคาบาป ประกอบดวย เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล บุหรี่และยาสูบ และการพนัน
9) การลงทุนในอาชีพ
10) สินคาที่ไมใชอุปโภคบริโภคและสินคาอื่น ๆ ประกอบดวยคาใชจายที่เกีย่ วกับศาสนา
ภาษีสังคม คาประกัน และคาใชจายเกี่ยวกับการบันเทิง เชน การทองเที่ยวในและนอก
ทองถิ่น ดูหนังละคร และกีฬา เปนตน
คาใชจายทีไ่ มรวมในการวิเคราะหคือ คาใชจายในการซือ้ ยานพาหนะและสิทธิที่ใชในการ
รักษาพยาบาลในสถานบริการของรัฐและเอกชน สาเหตุที่ไมรวมคาใชจายในการซื้อยานพาหนะ
เนื่องจากเปนการเก็บขอมูลรายไดรายจายเฉพาะในรอบหนึ่งปที่ผานมาเทานั้น แตในการศึกษาได
รวมคาใชจายในการบํารุงรักษายานพาหนะเขาไวแลว
โดยคาใชจายในแตละตําบลจะแสดงใน
ตารางที่ 6.24 กลาวคือ ตําบลมาบตาพุดมีคาใชจายเฉลีย่ สูงที่สุดคือ 624,610.07 บาทตอครัวเรือนตอ
ป รองลงมาเปนตําบลหวยโปง 561,901.32 บาทตอครัวเรือนตอป ตําบลทับมา 532,000.53 บาทตอ
ครัวเรือนตอป ตําบลเนินพระ 503,094.29 บาทตอครัวเรือนตอป และตําบลมาบขา 487,680.42 บาท
ตอครัวเรือนตอปตามลําดับ ในขณะที่คา ใชจายเฉลี่ยของเทศบาลตําบลมาบตาพุดคือ 580,415.83
บาทตอครัวเรือนตอป
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เมื่อพิจารณาถึงสัดสวนของคาใชจายในแตละกลุมสินคานั้น ตําบลมาบขา หวยโปง เนิน
พระและทับมา มีสัดสวนคาใชจายในสินคาไมคงทนสูงที่สุดคือ รอยละ 32.76 24.90 28.87 และ
28.91 ตามลําดับ สวนตําบลมาบตาพุด มีสัดสวนคาใชจายในอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด คือ รอย
ละ 28.16 สวนสัดสวนคาใชจายในกลุมอืน่ ๆ คอนขางใกลเคียงกัน แตเปนที่นาสังเกตวา คาใชจาย
ในกลุมสุขภาพและการรักษาพยาบาลมีสัดสวนคอนขางต่ําเฉลี่ยทั้งเทศบาลตําบลมาบตาพุด
ประมาณรอยละ 0.52 เทานั้น โดยที่ตําบลมาบตาพุด มีสัดสวนของคาใชจายในกลุมสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลต่ําที่สุดคือ รอยละ 0.33 สาเหตุอาจเนื่องมาจากการไมไดใสใจในปญหาสุขภาพมาก
นัก ซึ่งการทํางานในสภาพแวดลอมที่มีมลพิษอุตสาหกรรมจะสงผลตอสุขภาพในระยะยาวจึงทําให
ครัวเรือนในพืน้ ที่ไมมีความตื่นตัวในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ
ตลอดจนการใชสิทธิในการ
รักษาพยาบาลของรัฐและเอกชนซึ่งในทีน่ ไี้ มไดนับรวมในการวิเคราะหดวย สําหรับคาใชจายใน
หมวดอาหารและเครื่องดื่มมีสัดสวนสูงในทุกตําบล โดยเฉลี่ยรวมทุกตําบลประมาณรอยละ 25 และ
คาใชจายในหมวดสินคาบาปซึ่งประกอบไปดวยเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล บุหรี่และยาสูบ และการ
พนัน มีสัดสวนเฉลี่ยของทุกตําบลประมาณรอยละ 1.48 โดยในตําบลมาบขาและหวยโปงมีสัดสวน
คอนขางสูงคือ รอยละ 2.39 และ 2.35 ตามลําดับ
การสํารวจขอมูลสวนที่สอง เปนการสํารวจขอมูลทางดานรายได โดยจะแบงแหลงที่มา
ของรายไดออกเปน 6 กลุม คือ 1) รายไดจากแรงงาน 2) กําไรสุทธิจากการทําเกษตร 3) กําไรจาก
การทําธุรกิจสวนที่ไมใชการเกษตร 4) คาเชาจากสินทรัพยตาง ๆ 5) เงินโอนจากรัฐและญาติพี่นอง
6) รายไดจากแหลงอื่น ๆ
ตําบลมาบตาพุดเปนตําบลทีม่ ีรายไดตอครัวเรือนมากที่สดุ รองลงมาเปนตําบลทับมา และ
หวยโปง สาเหตุที่ตําบลมาบตาพุดมีรายไดตอครัวเรือนมากที่สุดนั้น เปนเพราะรายไดสวนใหญมา
จากกําไรจากการทําธุรกิจสวนตัวที่ไมใชการเกษตร ซึ่งเปนแหลงรายไดที่ใหผลตอบแทนคอนขาง
สูง และหากพิจารณาถึงรายไดที่เกี่ยวของกับนิคมอุตสาหกรรมของตําบลมาบพุดแลว พบวาสวน
ใหญก็จะมาจากกําไรจากการทําธุรกิจสวนตัวที่ไมใชการเกษตร เชน การคาขายสินคาอุปโภค
บริโภค เชนเดียวกัน ดังนัน้ อาจจะกลาวไดวา ตําบลมาบตาพุดเปนตําบลที่ไดรับผลประโยชนจาก
นิคมอุตสาหกรรมมากที่สุด
ผานทางการคาขายสินคาอุปโภคบริโภคใหกับแรงงานในนิคม
อุตสาหกรรม
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เมื่ อ พิ จ ารณารายได ข องแต ล ะตํ า บล พบว า ตํ า บลมาบข า มี ร ายได ต อ ครั ว เรื อ นทั้ ง สิ้ น
606,715.79 บาทตอป โดยแหลงที่มาของรายไดสวนใหญมาจากธุรกิจที่ไมใชการเกษตร รอยละ
50.28 รองลงมาเปนรายไดจากแรงงานรอยละ 49.32 และรายไดอื่น ๆ รอยละ 0.40 (ตารางที่ 6.25) มี
รายไดที่เกี่ยวของกับนิคมอุตสาหกรรมเฉลี่ย 240,555.79 บาทตอป คิดเปนสัดสวนที่เกี่ยวของกับ
นิคมอุตสาหกรรมเฉลี่ ย ต อครั ว เรือ นรอยละ 41.82 ของรายไดทั้ งหมด โดยสัด สว นรายไดจ าก
แรงงานที่เกี่ยวของกับนิคมอุตสาหกรรมมีสัดสวนมากกวารายไดจากธุรกิจนอกภาคเกษตรคือ รอย
ละ 30.53 ในขณะที่สัดสวนที่เกี่ยวของกับนิคมอุตสาหกรรมของรายไดที่มาจากการทําธุรกิจสวนตัว
นอกภาคเกษตรคือรอยละ 21.05 เทานั้น โดยรายไดจากแหลงอื่น ๆ ไมมีสวนเกี่ยวของกับนิคม
อุตสาหกรรมเลย
ตําบลมาบตาพุด มีรายไดตอครัวเรือนทั้งสิ้น 831,325.77 บาทตอป เปนรายไดจากธุรกิจ
นอกภาคเกษตรรอยละ 70.26 รองลงมารอยละ 24.71 เปนรายไดที่มาจากแรงงาน รอยละ 3.31 เปน
รายไดที่มาจากคาเชาสินทรัพยตาง ๆ นอกจากนีย้ ังมีรายไดที่มาจากกําไรสุทธิจากการทําเกษตร
รายไดอื่น ๆ และเงินโอนจากรัฐและญาติพี่นองรอยละ 0.85 0.74 และ 0.13 ตามลําดับ (ตารางที่
6.26) โดยมีรายไดที่เกี่ยวของกับนิคมอุตสาหกรรม 286,805.06 บาทตอป คิดเปนสัดสวนที่เกีย่ วของ
กับนิคมอุตสาหกรรมเฉลี่ยตอครัวเรือนรอยละ 43.52 โดยรายไดที่มีสัดสวนที่เกี่ยวของกับนิคม
อุตสาหกรรมมากที่สุดคือรายไดจากแรงงานรอยละ 32.64 รองลงมาเปนรายไดจากธุรกิจนอกภาค
เกษตร รอยละ 32.57 รายไดจากคาเชาทรัพยสินตาง ๆ รอยละ 10.10 และรายไดจากแหลงอื่น ๆ รอย
ละ 1.24 ในขณะที่รายไดในสวนอื่น ๆ ไมมีสัดสวนที่เกีย่ วของกับนิคมอุตสาหกรรมเลย
ตําบลหวยโปง มีรายไดตอครัวเรือนทั้งสิ้น 660,243.40 บาทตอป รอยละ 55.39 เปนรายได
จากธุรกิจนอกภาคเกษตร รองลงมารอยละ 33.39 เปนรายไดจากแรงงาน รอยละ 9.96 เปนรายได
จากคาเชาทรัพยสนิ ตาง ๆ นอกจากนีย้ ังมีรายไดจากแหลงอื่น ๆ และเงินโอนจากรัฐและญาติพี่นอง
รอยละ 1.12 และ 0.14 ตามลําดับ (ตารางที่ 6.27) โดยมีรายไดที่เกี่ยวของกับนิคมอุตสาหกรรม
295,030.62 บาทตอป คิดเปนสัดสวนที่เกีย่ วของกับนิคมอุตสาหกรรมเฉลี่ยตอครัวเรือนรอยละ
41.74 โดยรายไดที่มีสัดสวนที่เกีย่ วของกับนิคมอุตสาหกรรมมากที่สุดคือรายไดจากกิจสวนตัวนอก
ภาคเกษตร รอยละ 31.86 รองลงมาเปนรายไดจากแรงงาน รอยละ 29.12 รายไดจากคาเชาทรัพยสิน
ตาง ๆ รอยละ 11.04 และรายไดจากแหลงอื่น ๆ รอยละ 1.05 ในขณะที่เงินโอนจากรัฐและญาติพี่
นองไมมีสัดสวนที่เกี่ยวของกับนิคมอุตสาหกรรมเลย
ตําบลเนินพระ มีรายไดตอครัวเรือนทั้งสิ้น 646,091.30 บาทตอป รอยละ 68.72 เปนรายได
จากธุรกิจนอกภาคเกษตร รองลงมารอยละ 27.96 เปนรายไดจากแรงงาน รอยละ 1.82 เปนรายได
จากกําไรสุทธิจากการทําเกษตร นอกจากนี้ยังมีรายไดอนื่ ๆ และคาเชาจากทรัพยสินตาง ๆ รอยละ
0.86 และ 0.64 ตามลําดับ (ตารางที่ 6.28) โดยมีรายไดที่เกี่ยวของกับนิคมอุตสาหกรรม 196,758.26
บาทตอป คิดเปนสัดสวนที่เกี่ยวของกับนิคมอุตสาหกรรมเฉลี่ยตอครัวเรือนรอยละ 43.91 โดย
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รายไดที่มีสัดสวนที่เกีย่ วของกับนิคมอุตสาหกรรมมากทีส่ ุดคือรายไดจากแรงงาน รอยละ 44.02
รองลงมาเปนรายไดจากธุรกิจนอกภาคเกษตรรอยละ 16.30 และรายไดจากคาเชาทรัพยสินตาง ๆ
รอยละ 3.70 ในขณะที่รายไดจากเงินโอนและรายไดอื่น ๆ ไมมีสัดสวนที่เกีย่ วของกับนิคม
อุตสาหกรรมเลย
ตําบลทับมา มีรายไดตอครัวเรือนทั้งสิ้น 771,296.00 บาทตอป รอยละ 49.18 เปนรายได
จากแรงงาน รองลงมารอยละ 42.01 เปนรายไดจากกําไรสุทธิที่ไมใชการเกษตร รอยละ 6.22 เปน
รายไดจากคาเชาจากทรัพยสนิ ตาง ๆ และรอยละ 2.59 เปนรายไดอนื่ ๆ (ตารางที่ 6.29) โดยมีรายได
ที่เกี่ยวของกับนิคมอุตสาหกรรม 306,000 บาทตอป คิดเปนสัดสวนที่เกี่ยวของกับนิคมอุตสาหกรรม
เฉลี่ยตอครัวเรือนรอยละ 27.46 โดยมีรายไดจากสองแหลงเทานัน้ ทีม่ ีสัดสวนที่เกีย่ วของกับนิคม
อุตสาหกรรมมากที่สุดคือรายไดที่มาจากกําไรสุทธิที่ไมใชการเกษตรรอยละ 34.00 และรายไดจาก
แรงงานรอยละ 24.00 สวนรายไดจากคาเชาทรัพยสินและรายไดอื่น ๆ ไมมีสัดสวนที่เกีย่ วของกับ
นิคมอุตสาหกรรมเลย
กลาวโดยสรุป รายไดสวนใหญของครัวเรือนในเทศบาลตําบลมาบตาพุดมาจากสองแหลง
ใหญ ๆ คือ แรงงานและธุรกิจนอกภาคเกษตร ในขณะที่ตําบลมาบขา มาบตาพุด หวยโปง และเนิน
พระมีรายไดสวนใหญมาจากธุรกิจนอกภาคเกษตร ตําบลทับมามีรายไดสวนใหญมาจากแรงงาน
สําหรับรายไดที่ครัวเรือนไดรับจากนิคมอุตสาหกรรมนัน้ มีสัดสวนเฉลี่ยประมาณรอยละ 41.44
พบวาสวนใหญมาจากธุรกิจนอกภาคเกษตร เชน การคาขายสินคาอุปโภคบริโภคใหแกแรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรม เปนตน โดยตําบลที่มีสัดสวนรายไดจากนิคมอุตสาหกรรมมากที่สุดคือ ตําบล
เนินพระ ซึ่งมีสัดสวนเฉลี่ยประมาณรอยละ 43 และตําบลทับมาเปนตําบลที่มีสัดสวนรายไดจาก
นิคมอุตสาหกรรมนอยที่สุดคือ รอยละ 27
6.3.2
ผลการประมาณรายจายผูกพันและระดับการพึ่งพิงของครัวเรือนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรม
การวัดระดับการพึ่งพิงของครัวเรือนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมในการศึกษาในครั้งนีจ้ ะทํา
การวัดจากระดับความจําเปนขั้นพื้นฐาน คือระดับการพึ่งพิงที่ครัวเรือนมีตอนิคมอุตสาหกรรมจะมี
คาเทากับสัดสวนระหวางรายไดทั้งหมดทีไ่ ดจากนิคมอุตสาหกรรมหารดวยผลรวมรายจายผูกพัน
ของสินคาทุกชนิด
รายจายผูกพันของสินคา คือ ระดับการบริโภคขั้นต่ําของสินคาแตละชนิด โดยมีรากฐานมา
จากพฤติกรรมของผูบริโภคที่พยายามจะใชจายปจจัยที่มอี ยูใหเกิดอรรถประโยชนสูงสุด
ซึ่ง
ผูบริโภคจะทําการตัดสินใจกอนวาจากรายไดที่มีอยูนนั้ จะใชจายเพื่อการบริโภคเทาใด จากนั้นจึง
เลือกใชจายในสินคาชนิดตาง ๆ เพื่อใหเกิดอรรถประโยชนสูงสุดจากรายจายที่จัดสรรไวเพื่อการ
บริโภค โดยอยางนอยที่สดุ จะเลือกบริโภคสินคาแตละชนิดไมต่ํากวาระดับการบริโภคขั้นต่ําของ

144

สินคาแตละชนิด (Commodity Committed Level of Expenditure) ซึ่งในที่นี้จะเรียกวา “รายจาย
ผูกพัน” ตัวแบบ Linear Expenditure System (LES) จะนําใชในการประมาณคา รายจายผูกพัน และ
Marginal Budget Shares ของแตละชนิดสินคา ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะไมรวมรายจายเกีย่ วกับภาษี
และการลงทุนในอาชีพมาพิจารณาในเรื่องของรายจายผูกพันและ Marginal Budget Shares เนื่อง
การตัดสินใจซือ้ สินคาดังกลาวไมไดใชการพิจารณาจัดสรรจากรายจายรวมเพื่อการบริโภค หากแต
พิจารณาจากรายไดที่ไดรับ ผลการประมาณรายจายผูกพันแสดงในตารางที่ 6.31 - 6.36
รายจายผูกพันของครัวเรือนในตําบลมาบขา มาบตาพุด หวยโปง เนินพระ และทับมา
เทากับ 203,685.32 199,417.87 192,088.08 168,038.81 และ 220,921.70 บาทตอป ตามลําดับ
โดยมีคาเฉลี่ยรายจายผูกพันของครัวเรือนทั้งเทศบาลตําบลมาบตาพุดเทากับ 188,328.36 บาทตอป
กลุมสินคาประเภทสินคาคงทนเปนสินคาที่มีรายจายสูงที่สุดในสามตําบลคือ ตําบลมาบตาพุด หวย
โปง และเนินพระ รองลงมาเปนกลุมสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ในขณะครัวเรือนในอีก
สองตําบลคือ มาบขา และทับมา มีรายจายในกลุมสินคาอาหารและเครือ่ งดื่มมากที่สุด รองลงมาเปน
กลุมสินคาไมคงทน แตหากพิจารณาคาเฉลี่ยรายจายผูกพันของครัวเรือนทั้งเทศบาลตําบลมาบตาพุด
แลวพบวา สินคาที่มีรายจายมากที่สุดคือ สินคาไมคงทน 65,252.52 บาทตอป รองลงมาเปนอาหาร
และเครื่องดื่ม 50,566.77 บาทตอป
เปนที่นาสังเกตวารายจายผูกพันในกลุมสินคาที่เกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาพยาบาลมีคา
คอนขางนอย โดยในตําบลมาบขา มาบตาพุด และเนินพระ มีคานอยทีส่ ุดในจํานวนรายจายทั้งหมด
กลาวคือ มีคาเทากับ 1,647.76 1,259.01 และ 2,008.31 บาทตอป ตามลําดับ สวนตําบลหวยโปง
และทับมา มีคาเทากับ 2,428.44 และ 3,918.26 ตามลําดับ แตอยางไรก็ตามในการศึกษานี้ไม
สามารถสรุปไดวาครัวเรือนไมไดใหความสําคัญกับสุขภาพ เนื่องจากรายจายผูกพันขางตนไมได
รวมขอมูลสิทธิที่ใชในการรักษาพยาบาลในสถานบริการของรัฐและเอกชนไวดว ย

145

ตารางที่ 6.31 รายจายเฉลี่ย รายจายผูกพัน และสวนแบงคาใชจายหนวยสุดทายของครัวเรือนใน
ตําบลมาบขา
รายจายเฉลีย่ รายจายผูกพัน สวนแบงของคาใชจาย
สินคา
(บาทตอป)
(บาทตอป) หนวยสุดทาย (รอยละ)
รวม
1. อาหารและเครื่องดื่ม
2.ที่อยูอาศัย
3. สินคาคงทน
4. สินคาไมคงทน
5. การศึกษา
6. สุขภาพและการรักษาพยาบาล
7. สินคาบาป
8. สินคาที่ไมใชอุปโภคบริโภค
และสินคาอื่น ๆ
ที่มา : จากการคํานวณ

487,680.42
128,789.90
46,161.05
4,023.68
159,780.16
51,372.84
2,941.26
5,339.16

203,685.32
89,516.89
4,251.14
3,684.37
56,325.67
31,573.25
1,647.76
3,242.61

100.0
9.1
9.7
0.6
47.7
21.6
0.2
0.4

32,556.58

13,443.63

10.7
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ตารางที่ 6.32 รายจายเฉลี่ย รายจายผูกพัน และสวนแบงคาใชจายหนวยสุดทายของครัวเรือนใน
ตําบลมาบตาพุด
รายจายเฉลีย่ รายจายผูกพัน สวนแบงของคาใชจาย
สินคา
(บาทตอป)
(บาทตอป) หนวยสุดทาย (รอยละ)
รวม
1. อาหารและเครื่องดื่ม
2.ที่อยูอาศัย
3. สินคาคงทน
4. สินคาไมคงทน
5. การศึกษา
6. สุขภาพและการรักษาพยาบาล
7. สินคาบาป
8. สินคาที่ไมใชอุปโภคบริโภค
และสินคาอื่น ๆ
ที่มา : จากการคํานวณ

624,610.07
175,868.84
54,779.82
7,562.69
141,432.30
59,429.38
2,085.72
5,445.49

199,417.87
61,624.95
6,920.43
4,801.60
66,952.74
25,877.56
1,259.01
3,602.64

100.0
14.9
9.6
0.6
41.8
17.1
0.035
0.032

51,691.23

28,378.94

16.2
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ตารางที่ 6.33 รายจายเฉลี่ย รายจายผูกพัน และสวนแบงคาใชจายหนวยสุดทายของครัวเรือนใน
ตําบลหวยโปง
รายจายเฉลีย่ รายจายผูกพัน สวนแบงของคาใชจาย
สินคา
(บาทตอป)
(บาทตอป) หนวยสุดทาย (รอยละ)
รวม
1. อาหารและเครื่องดื่ม
2.ที่อยูอาศัย
3. สินคาคงทน
4. สินคาไมคงทน
5. การศึกษา
6. สุขภาพและการรักษาพยาบาล
7. สินคาบาป
8. สินคาที่ไมใชอุปโภคบริโภค
และสินคาอื่น ๆ
ที่มา : จากการคํานวณ

561,901.32
115,729.01
59,251.63
8,359.84
139,900.12
43,193.89
4,169.94
13,202.12

192,088.08
52,858.39
5,857.69
3,025.27
69,102.65
20,340.46
2,428.44
1,200.48

100.0
19.0
12.7
1.2
30.0
12.3
1.5
2.8

51529.83

37274.70

20.4
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ตารางที่ 6.34 รายจายเฉลี่ย รายจายผูกพัน และสวนแบงคาใชจายหนวยสุดทายของครัวเรือนใน
ตําบลเนินพระ
รายจายเฉลีย่ รายจายผูกพัน สวนแบงของคาใชจาย
สินคา
(บาทตอป)
(บาทตอป) หนวยสุดทาย (รอยละ)
รวม
1. อาหารและเครื่องดื่ม
2.ที่อยูอาศัย
3. สินคาคงทน
4. สินคาไมคงทน
5. การศึกษา
6. สุขภาพและการรักษาพยาบาล
7. สินคาบาป
8. สินคาที่ไมใชอุปโภคบริโภค
และสินคาอื่น ๆ
ที่มา : จากการคํานวณ

503,094.29
116,595.24
55,592.71
9,148.80
145,262.53
48,351.04
3,251.48
11,999.39

168,038.81
42,975.13
18,231.87
4,942.85
54,834.32
23,184.62
2,008.31
5,393.52

100.0
23.9
6.3
1.9
45.6
14.2
0.2
1.5

44,153.01

16,468.19

6.4
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ตารางที่ 6.35 รายจายเฉลี่ย รายจายผูกพัน และสวนแบงคาใชจายหนวยสุดทายของครัวเรือนใน
ตําบลทับมา
รายจายเฉลีย่ รายจายผูกพัน สวนแบงของคาใชจาย
สินคา
(บาทตอป)
(บาทตอป) หนวยสุดทาย (รอยละ)
รวม
1. อาหารและเครื่องดื่ม
2.ที่อยูอาศัย
3. สินคาคงทน
4. สินคาไมคงทน
5. การศึกษา
6. สุขภาพและการรักษาพยาบาล
7. สินคาบาป
8. สินคาที่ไมใชอุปโภคบริโภค
และสินคาอื่น ๆ
ที่มา : จากการคํานวณ

532,000.53
151,876.56
76,464.00
16,250.00
153,790.77
22,988.80
9,400.80
2,529.60

220,921.70
86,974.91
7,146.52
8,856.70
68,885.29
16,008.30
3,918.26
1,237.41

100.0
4.7
27.5
7.3
40.4
13.1
5.9
0.3

33,660.00

27,894.31

0.8
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ตารางที่ 6.36 รายจายเฉลี่ย รายจายผูกพัน และสวนแบงคาใชจายหนวยสุดทายของครัวเรือนใน
เทศบาลตําบลมาบตาพุด
รายจายเฉลีย่ รายจายผูกพัน สวนแบงของคาใชจาย
สินคา
(บาทตอป)
(บาทตอป) หนวยสุดทาย (รอยละ)
รวม
1. อาหารและเครื่องดื่ม
2.ที่อยูอาศัย
3. สินคาคงทน
4. สินคาไมคงทน
5. การศึกษา
6. สุขภาพและการรักษาพยาบาล
7. สินคาบาป
8. สินคาที่ไมใชอุปโภคบริโภค
และสินคาอื่น ๆ
ที่มา : จากการคํานวณ

580,415.83
147,725.38
56,019.50
7,946.78
142,815.78
52,093.62
3,021.20
8,579.35

188,328.36
50,566.77
5,156.36
3,216.77
65,252.52
29,689.51
1,408.94
4,338.95

100.0
18.5
9.6
0.8
39.5
15.5
0.3
1.2

49,150.78

28,698.54

14.8

เมื่อพิจารณาถึงสวนแบงคาใชจายหนวยสุดทายของครัวเรือนตําบลมาบขาแลว พบวาเมื่อมี
รายไดเพิ่มขึน้ ครัวเรือนจะใชในการซื้อสินคาในกลุมสินคาไมคงทนรอยละ 47.7 รองลงมาจะใช
เปนคาใชจายในดานการศึกษารอยละ
21.6
ในขณะที่คาใชจายเกีย่ วกับสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลมีสัดสวนนอยที่สุดคือรอยละ 0.2
ครัวเรือนในตําบลมาบตาพุด
เมือ่ มีรายไดเพิ่มขึ้นจะใชในการซื้อสินคาไมคงทน
เชนเดียวกัน คือประมาณรอยละ 41.8 รองลงมาเปนคาใชจายในดานการศึกษา สินคาที่ไมใชอุปโภค
บริโภค และอาหารและเครื่องดื่มมีสัดสวนใกลเคียงกัน คือรอยละ 17.1 16.2 และ 14.9 ตามลําดับ
สวนคาใชจายทางดานสุขภาพและการรักษาพยาบาลยังคงมีสัดสวนนอยที่สุดคือเพียงรอยละ 0.003
เทานั้น
ครัวเรือนในตําบลหวยโปง เมื่อมีรายไดเพิ่มขึ้นจะใชในการซื้อสินคาไมคงทนรอยละ 30
รองลงมาใชการซื้อสินคาที่ไมใชอุปโภคบริโภค และอาหารและเครื่องดื่ม รอยละ 20.4 และ 19
ตามลําดับ โดยสินคาในกลุมสุขภาพและการรักษาพยาบาลยังมีสัดสวนนอยคือ รอยละ 1.5 แตก็มี
สัดสวนมากกวาตําบลมาบขา ตําบลมาบตาพุด และตําบลเนินพระคอนขางมาก
การจัดสรรงบประมาณของครัวเรือนในตําบลเนินพระมีลักษณะใกลเคียงกับคาเฉลี่ยของ
ทั้งเทศบาลตําบลมาบตาพุด กลาวคือ เมื่อครัวเรือนมีรายไดเพิ่มขึ้น จะใชในการซื้อสินคาไมคงทน
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รอยละ 45.6 รองลงมาเปนอาหารและเครื่องดื่มรอยละ 23.9 การศึกษา รอยละ 14.2 สวนสินคา
สุขภาพและการรักษาพยาบาลมีสัดสวนนอยคือ เพียงรอยละ 0.2 เทานั้น
ในขณะที่ตํ าบลทั บมาเมื่อมีรายไดเ พิ่มขึ้นจะจั ดสรรใหกั บค า ใช จา ยเกี่ ย วกับที่ อยู อาศัย
คอนขางมากคือรอยละ 27.5 แตอยางไรก็ตามคาใชจายในกลุมสินคาไมคงทนยังคงมีสัดสวนเปน
อันดับหนึ่งคือรอยละ 40.4 สวนคาใชจายเกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาพยาบาลมีสัดสวนรอยละ
5.9 ซึ่งเปนสัดสวนที่สูงที่สุดในเทศบาลตําบลมาบตาพุด
เมื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณของครัวเรือนทั้งเทศบาลตําบลมาบตาพุดแลวพบวาเมื่อ
มีรายไดเพิ่มขึน้ ครัวเรือนจะใชในการซื้อสินคาไมคงทนรอยละ 39.5 รองลงมาคืออาหารและ
เครื่องดื่มรอยละ 18.5 สวนสินคาเกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาพยาบาลนั้นมีสัดสวนนอยที่สุดคือ
รอยละ 0.36 เทานั้น
กลาวโดยสรุป เมื่อครัวเรือนมีรายไดเพิ่มขึ้น จะจัดสรรงบประมาณไปในสินคากลุมตาง ๆ
โดยสินคาไมคงทน คาใชจายดานการศึกษา และอาหารและเครื่องดื่ม มีสัดสวนคอนขางสูงในทุก
ตํ า บล และค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพและการรั ก ษาพยาบาลมี สั ด ส ว นค อ นข า งน อ ย โดยถ า
เปรียบเทียบระหวางตําบลแลวตําบลทับมามีสัดสวนสูงที่สุดคือ รอยละ 5.9 นอกจากนั้นสัดสวนจะ
อยูระหวางรอยละ 0.2-0.3 เทานั้น ซึ่งแสดงใหเห็นวาครัวเรือนในเทศบาลตําบลมาบตาพุดไมไดให
ความใสใจกับสุขภาพเทาที่ควร ในขณะที่ใหความสําคัญกับการศึกษาคอนขางมาก อาจมีสาเหตุมา
จากความต อ งการแรงงานที่ มี ฝ มือ และความเชี่ ย วชาญ ของโรงงานในนิค มอุ ต สาหกรรมที่ ใ ช
เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต
ตารางที่ 6.37 ระดับการพึ่งพิงของครัวเรือนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
ตําบล
ระดับการพึ่งพิง
เทศบาลตําบลมาบตาพุด
1.41
ตําบลมาบขา
1.18
ตําบลมาบตาพุด
1.43
ตําบลหวยโปง
1.53
ตําบลเนินพระ
1.17
ตําบลทับมา
1.39
ที่มา : จากการคํานวณ
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ในสวนของระดับการพึ่งพิงของครัวเรือนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเปนสัดสวนของ
รายไดที่ครัวเรือนไดรับจากนิคมอุตสาหกรรมและผลรวมรายจายผูกพัน ชี้ใหเห็นวาทุกตําบลใน
เทศบาลตําบลมาบตาพุดมีระดับการพึ่งพิงมากกวา 1 กลาวคือทุกตําบลไดรับผลประโยชนจากนิคม
อุตสาหกรรมมากกวารายจายผูกพันหรือระดับการบริโภคที่จําเปนแกการยังชีพ โดยตําบลหวยโปง
เปนตําบลที่มีระดับการพึ่งพิงสูงที่สุดคือ 1.53 รองลงมาคือตําบลมาบตาพุด 1.43 ตําบลทับมา 1.39
ตําบลมาบขาและตําบลเนินพระมีระดับการพึ่งพิงใกลเคียงกันคือ 1.18 และ 1.17 ตามลําดับ โดย
ระดับการพึ่งพิงเฉลี่ยของครัวเรือนในเทศบาลตําบลมาบตาพุด คือ 1.41 และจากรูปที่ 6.7 จะเห็นได
วาตําบลที่อยูใกลนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมากกวาจะมีระดับการพึ่งพิงมากกวาดวย
หากพิจารณาความสัมพันธระหวางระดับการพึ่งพิงนิคมอุตสาหกรรมและระดับรายไดของ
ครัวเรือนแลวพบวามีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน (รูปที่ 6.8- 6.12) กลาวคือ ครัวเรือนที่มี
รายไดสูงกวา จะมีระดับการพึ่งพิงนิคมอุตสาหกรรมสูงกวาดวยในทุก ๆ ตําบล เนือ่ งจากครัวเรือน
ที่มีระดับรายไดสูงนั้น มักจะประกอบอาชีพในภาคการคาและบริการ ซึ่งลูกคาสวนใหญนั้นมักเปน
คนงานในนิคมอุตสาหกรรมนั่นเอง
จากระดับการพึ่งพิงนิคมอุตสาหกรรมของครัวเรือนทั้ง 5 ตําบลในเทศบาลตําบลมาบตาพุด
นั้น อาจกลาวไดวา การเกิดขึ้นของนิคมอุตสาหกรรมมีความสําคัญตอครัวเรือนโดยรอบอยางมาก
ทั้งทางตรงโดยผานการใชแรงงาน
และทางออมโดยผานการใหเชาที่พักอาศัยและการจําหนาย
สินคา ทําใหผลประโยชนทไี่ ดรับมีอิทธิพลเพียงพอที่จะลดความกังวลหรือความเดือดรอนที่เกิดจาก
ปญหาและคาใชจายตาง ๆ ที่จะเกิดขึน้ ในระยะยาวจากการมีนิคมอุตสาหกรรม เชน ปญหา
สิ่งแวดลอมและปญหาสังคมตาง ๆ เปนตน
อยางไรก็ตาม ระดับการพึ่งพิงที่คํานวณไดนั้นอาจจะมีคาสูงกวาความเปนจริงเนื่องจากการ
คํานวณรายจายผูกพันนั้น ไมไดนับรวมคาใชจายในการซื้อยานพาหนะ ซึ่งทําใหผลรวมรายจาย
ผูกพันของครัวเรือนต่ํากวาความเปนจริง จึงมีผลทําใหระดับการพึ่งพิงที่คํานวณไดในการศึกษานี้
สูงกวาความเปนจริง
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รูปที่ 6.7 ระดับการพึ่งพิงของครัวเรือนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมของแตละตําบล
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รูปที่ 6.8 ความสัมพันธระหวางรายไดครัวเรือนและระดับการพึ่งพิงของตําบลมาบขา
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รูปที่ 6.9 ความสัมพันธระหวางรายไดครัวเรือนและระดับการพึ่งพิงของตําบลมาบตาพุด

6

ระดับการพึ่งพิง

5
4
3
2
1
0
-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

รายไดครัวเรือน (พันบาท)

3,000

3,500

155

รูปที่ 6.10 ความสัมพันธระหวางรายไดครัวเรือนและระดับการพึ่งพิงของตําบลหวยโปง
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รูปที่ 6.11 ความสัมพันธระหวางรายไดครัวเรือนและระดับการพึ่งพิงของตําบลเนินพระ
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รูปที่ 6.12 ความสัมพันธระหวางรายไดครัวเรือนและระดับการพึ่งพิงของตําบลทับมา
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บทที่ 7
สรุปผลและขอเสนอแนะ
7.1 สรุปผล
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหผลกระทบของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ชายฝ ง ทะเลตะวั น ออกและนิ ค มอุ ต สาหกรรมที่ มี ต อ จั ง หวั ด ระยองและครั ว เรื อ นโดยรอบ
ผลประโยชนที่แทจริงที่ครัวเรือนไดรับจากนิคมอุตสาหกรรม ตนทุนที่ตองเสียไป ตลอดจนระดับ
การพึ่งพิงของครัวเรือนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
7.1.1 ผลกระทบของโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ บ ริ เ วณชายฝ ง ทะเลตะวั น ออกและนิ ค ม
อุตสาหกรรมที่มีตอจังหวัดระยองและครัวเรือนโดยรอบ
ผลกระทบของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกและนิคมอุตสาหกรรมที่
มีตอจังหวัดระยองและครัวเรือนโดยรอบนั้น สรุปไดดังตอไปนี้
7.1.1.1 ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ
ทํ า ให โ ครงสร า งทางเศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด ระยองเปลี่ ย นแปลงไปจากภาค
เกษตรกรรมมาเปนภาคอุตสาหกรรม ครัวเรือนโดยรอบมีก ารปรั บตัว ทางดานอาชีพ โดยการ
ปรับตัวเขาสูภาคบริการที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม เนื่องจากสวนมากจะเปนแรงงานระดับลาง
เทานั้น ไมมีความรูความชํานาญที่จะเขาไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมได อาชีพที่เกิดขึ้นไดแก
กิจการบานเชา คาขาย ตลอดจนอุตสาหกรรมรับจาง ทําใหผลกระทบทางดานแรงงานที่คาดวาจะ
เปนแหลงรองรับแรงงานไดอยางมากนั้น ครัวเรือนในพื้นที่ไมไดรับประโยชนอยางเต็มที่และ
โดยตรง แตผลกระทบที่ทําใหราคาที่ดินสูงขึ้นนั้นเกิดประโยชนตอครัวเรือนในทองที่โดยตรง
7.1.1.2 ผลกระทบทางดานสังคม
ทําใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงานเขาสูพื้นทีเ่ ปนจํานวนมาก นอกจากทีย่ ายทะเบียน
บานมาแลวยังมีประชากรแฝงที่เขามาอาศัยอยูในพืน้ ที่อยางไมเปนทางการ ซึ่งเปนผลเสียตอการ
จัดการชุมชน เนื่องจากชุมชนตองรับภาระที่เกิดขึ้นจากการดํารงชีวิตของประชากรกลุมนี้ เชน การ
จัดการขยะ การบําบัดน้ําเสีย การบริการสาธารณะตาง ๆ ทั้งที่ชุมชนไมไดรับผลประโยชนโดยตรง
จากประชากรกลุมนี้เลย ไมวาจะเปนการจายคาธรรมเนียมตาง ๆ การพิจารณางบประมาณชวยเหลือ
จากรัฐ ฯลฯ นอกจากนี้ชุมชนยังไดรับผลเสียที่เกิดจากการมีประชากรหลายกลุมมาอยูรวมกัน เชน
ปญหาสังคมตาง ๆ การกําจัดขยะ การบําบัดน้ําเสีย อุบัติเหตุ อากาศที่เปนพิษ และอาชญากรรม
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7.1.1.3 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
มีการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม ปญหา
ดานการกําจัดของเสียอุตสาหกรรม ปญหาที่พบมากที่สุด คือ มลพิษทางอากาศ รองลงมาเปนปญหา
น้ําเสีย และเสียงรบกวน ปญหาสิ่งแวดลอมดังกลาวสงผลกระทบตอครัวเรือนทั้งทางดานเศรษฐกิจ
และสุ ข ภาพ แต อ ย า งไรก็ ต ามครั ว เรื อ นส ว นมากยั ง คงมี ค วามเห็ น ว า สภาพแวดล อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติยังอยูในสภาพที่ดีพอใช ซึ่งสาเหตุสําคัญนาจะมาจากทัศนคติที่ดีตอการทํางาน
ในนิคมอุตสาหกรรมของสมาชิกในครัวเรือน ทําใหครัวเรือนละเลยตนทุนตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
7.1.2 การวิเคราะหมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดที่สูงเกินจริง
การศึกษาในสวนนี้เปนการวิเคราะหมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดที่สูงเกินจริง ซึ่งไม
สามารถสะทอนความเปนอยูที่แทจริงของครัวเรือนได พบวามาจากสองสาเหตุคือ
7.1.2.1 การไหลกลับของผลตอบแทนทุน
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัวเปนขอมูลที่แสดงถึงความสามารถในการผลิต
สินคาและบริการเทียบกับประชากรหนึ่งคน เมื่อเปรียบเทียบระหวางพื้นที่จะสะทอนใหเห็นถึง
ความแตกตางของความสามารถในการผลิตระหวางจังหวัด และสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของการ
สร า งรายได นั ย สํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ก็ คื อ สะท อ นให เ ห็ น ถึ ง ผลตอบแทนป จ จั ย การผลิ ต คื อ
คาตอบแทนแรงงาน คาเชา ดอกเบี้ย และผลกําไร ที่เกิดจากกิจกรรมการผลิตในแตละพื้นที่ ซึ่งหาก
ไมมีการเคลื่อนยายออกจากพื้นที่แลว ผลตอบแทนปจจัยการผลิตที่เกิดขึ้นจะตกอยูในพื้นที่ทั้งหมด
จึงจะสามารถใชผลิ ตภั ณฑ มวลรวมจัง หวัดเปน ตั วแทนขอมูลรายไดของประชากรในพื้ น ที่ ไ ด
โดยตรง
แตในภาวะปจจุบัน การลงทุนจากนักลงทุนตางถิ่นมีมากขึ้น รวมถึงการลงทุนจาก
ตางประเทศ เนื่องจากอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองเปนอุตสาหกรรมการผลิตที่เปนเทคโนโลยีขั้น
สูง หรือเปนอุตสาหกรรมที่ใชทุนมาก (Capital Intensive) โดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด มีเงินลงทุนจากตางประเทศรอยละ 36.98 คิดเปนเงินทั้งสิ้น 153,269.67 ลานบาทจากเงินลงทุน
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดทั้งหมด 386,228.46 ลานบาท โดยเงินทุนจากตางประเทศรอยละ 90
อยูในอุตสาหกรรมน้ํามันและพลังงาน และอุตสาหกรรมปุย สี และเคมีภัณฑ ซึ่งเมื่อมีการผลิต
สินคาและบริการกอใหเกิดมูลคาเพิ่มในพื้นที่จากอุตสาหกรรมเหลานี้แลว จะมีการไหลกลับของ
ผลตอบแทนปจจัยการผลิตไปยังเจาของทุนสวนหนึ่งดวย ดังนั้นผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดจึง
ไมอาจสะทอนถึงรายไดของประชากรในพื้นที่ได นอกจากการลงทุนจากตางประเทศแลว ยังมีการ
ลงทุนจากคนนอกพื้นที่อีก ซึ่งก็จะทําใหเกิดการไหลกลับของผลตอบแทนทุนออกไปนอกพื้นที่
เชนเดียวกัน
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7.1.2.2 ตนทุนที่เสียไปจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
โดยทั่ ว ไปแล ว จั ง หวั ด ที่ มี ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม หรื อ มี ก ารจั ด ตั้ ง นิ ค ม
อุตสาหกรรม จะมีเงินทุนภาคอุตสาหกรรมไหลเขาเปนจํานวนมาก ซึ่งผลประโยชนตาง ๆ ที่ไดจาก
การลงทุนเหลานี้ไมไดตกเปนของคนในพื้นที่ทั้งหมด เนื่องจากมีการไหลกลับของผลตอบแทนทุน
ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน นอกจากนี้ การพัฒนาอุตสาหกรรมเหลานี้ ไมไดกอใหเกิดเงินทุนไหล
เขาพื้นที่แตเพียงอยางเดียว แตยังกอใหเกิดตนทุนทางสังคมตาง ๆ ซึ่งเปนสวนที่ถูกละเลย ซึ่งเปน
สาเหตุที่สําคัญที่ทําใหผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดมีคาสูงเกินจริง
ในการศึกษานี้ไดแบงตนทุนทางสังคมดังกลาวออกเปน 3 ประเภทคือ 1) คาใชจาย
ในการแก ไ ข ป อ งกั น หรื อ หลี ก เลี่ ย งผลกระทบภายนอกเชิ ง ลบ 2) ต น ทุ น ความเสี ย หายของ
สิ่งแวดลอม และ 3) ตนทุนการเสื่อมสิ้นของทรัพยากรธรรมชาติ จากการประมาณการตนทุนทาง
สังคมที่เสียไปจากการพัฒนาอุตสาหกรรม พบวาในป 2545 ตนทุนทางสังคมที่ประมาณไดมีคา
เทากับ 178.54 ลานบาท โดยหากพิจารณาตนทุนแตละรายการแลวพบวา ตนทุนความเสียหายของ
สิ่งแวดลอมมีสัดสวนสูงที่สุดคือ รอยละ 60.67 รองลงมาคือตนทุนคารักษาพยาบาลซึ่งมีสัดสวน
เฉลี่ยรอยละ 30.46 ซึ่งรายละเอียดการประมาณตนทุนแตละรายการเปนดังตอไปนี้
ก. คาใชจายในการแกไข ปองกัน หรือหลีกเลี่ยงผลกระทบภายนอกเชิงลบ
ประกอบดวยสามสวนคือ งบประมาณดานการปองกันและขจัดมลพิษ คาใชจาย
ในการหลีกเลี่ยงมลพิษของชุมชน และ ตนทุนคารักษาพยาบาลโรคที่เกี่ยวของกับมลพิษและการ
พัฒนาอุตสาหกรรม
- งบประมาณดานการปองกันและขจัดมลพิษ
การประมาณคางบประมาณดานการปองกันและขจัดมลพิษในการศึกษานี้ เปน
การประมาณคาขั้นต่ําเทานั้น ทั้งนี้เนื่องจากยังไมไดรวมการจัดสรรงบประมาณดังกลาวจากองคกร
ปกครองทองถิ่นทั้งเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลและขอมูลการปองกันและขจัดมลพิษ
ของภาคเอกชน ยกตัวอยางเชน คาใชจายในการกําจัดขยะ คาใชจายในการบําบัดน้ําเสียกอนทิ้งลงสู
แหลงน้ําสาธารณะ ซึ่งคาใชจายเหลานีม้ ีสัดสวนที่สูงในจังหวัดที่มกี ารพัฒนาอุตสาหกรรมดังเชน
จังหวัดระยอง เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก การขยายตัวของเมืองตลอดจนการ
อพยพเขามาทํางานของประชากรตางถิ่น
ผลการประมาณงบประมาณที่จังหวัดระยองใชไปในงานดานการปองกันและขจัด
มลพิษมีคาเทากับ 2,473,674 บาท คิดเปนรอยละ 1.39 ของตนทุนทางสังคมทั้งหมดทีป่ ระมาณคาได
- คาใชจายในการหลีกเลี่ยงมลพิษของชุมชน
คาใชจายในสวนนีพ้ ิจารณาไดจากคาใชจายในการซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดของ
ครัวเรือน
ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นถึงคาใชจายในการหลีกเลี่ยงมลพิษของครัวเรือนอัน
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เนื่องมาจากมลพิษทางอากาศไดบางสวน เนื่องจากน้ําในแหลงน้ําสาธารณะและน้ําฝนไมสะอาดพอ
ตอการบริโภค ครัวเรือนจึงหันมาซื้อน้ําดืม่ บรรจุขวดในการบริโภคแทน การประมาณคาใชจายใน
สวนนี้เปนเพียงการประมาณขั้นต่ําเทานั้น ในการศึกษาครั้งนี้ยังไมไดรวมคาใชจายอีกหลายรายการ
เชน คาใชจายในการซื้อเครื่องปรับอากาศ เครื่องกรองน้ํา เปนตน ซึ่งก็ถือเปนคาใชจายในการ
หลีกเลี่ยงมลพิษของชุมชนเชนกัน ขอมูลดังกลาวตองใชการสํารวจนั้น เนื่องจากไมมีขอมูลทุติยภูมิ
ในระดับจังหวัด
โดยตนทุนในการหลีกเลี่ยงมลพิษในรูปของการซื้อน้ําดืม่ บรรจุขวดจะเทากับ
11,091,126 บาท คิดเปนรอยละ 6.21 ของตนทุนทางสังคมทั้งหมดที่ประมาณคาได
- ตนทุนคารักษาพยาบาลโรคที่เกี่ยวของกับมลพิษและการพัฒนาอุตสาหกรรม
ตนทุนคารักษาพยาบาลโรคที่เกี่ยวของกับมลพิษและการพัฒนาอุตสาหกรรมถือ
เปนคาใชจายในการแกไขผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยในการประมาณจะใช
ตนทุนในการรักษาพยาบาลโรคระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และโรคที่มีสาเหตุมา
จากการทํางานเปนตั วแทน เนื่องจากสมมติใ หทั้งสามกลุมโรคนี้เ ปนโรคที่เกิ ดจากการพัฒนา
อุตสาหกรรม ผลการประมาณพบวาตนทุนคารักษาพยาบาลโรคที่เกี่ยวของกับมลพิษและการพัฒนา
อุตสาหกรรมของจังหวัดระยองมีคาเทากับ 54,392,018 บาท คิดเปนรอยละ 30.46 ของตนทุนทาง
สังคมทั้งหมดที่ประมาณคาได
ข. ตนทุนความเสียหายของสิ่งแวดลอม
เนื่องจากจังหวัดระยองมีอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงจํานวนมาก ของเสียที่
ออกมาจากระบวนการผลิตมักเปนของเสียอันตราย หากไมมีการกําจัดยอมสงผลกระทบอยาง
รุนแรงและกอใหเกิดความเสี่ยงตอครัวเรือนที่อาศัยอยูโดยรอบเปนอยางมาก การประมาณตนทุน
สวนนี้ไดใชจํานวนเงินที่ตองใชเพื่อการบําบัดของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมของจังหวัดเปน
ตัวแทน ผลการประมาณพบวาในป 2545 ของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมของจังหวัดระยองมี
ปริ ม าณเฉลี่ ย ทั้ ง สิ้ น 216,829 ตั น ซึ่ ง ประกอบไปด ว ยน้ํ า มั น กากตะกอนและของแข็ ง ที่ เ ป น
สารอินทรีย กากตะกอนและของแข็งที่เปนสารอนินทรีย กากตะกอนและของแข็งที่เปนโลหะหนัก
โดยมีตนทุนการบําบัดของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมโดยรวมเทากับ 108,325,724 บาท คิดเปน
รอยละ 60.67 ของตนทุนทางสังคมทั้งหมดที่ประมาณคาได
ค. ตนทุนการเสื่อมสิ้นของทรัพยากรธรรมชาติ
เนื่ อ งจากทรั พ ยากรธรรมชาติ นั้ น เป น สิ่ ง ที่ ใ ช แ ล ว หมดไป เมื่ อ มี ก ารพั ฒ นา
อุตสาหกรรมขึ้นมาในพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติที่เคยมีในอดีตยอมตองเสื่อมสิ้นไปไมมากก็นอย
ในการศึกษาครั้งนี้ใชผลการประเมินมูลคาผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติของการวางทอกาซ
เปนตัวแทนของตนทุนการเสื่อมสภาพของทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากกาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบ
หลักในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผลการศึกษาพบวาผลกระทบจากการวางทอกาซตอปาชายเลน
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มีคาเทากับ 2,258,325 บาท ซึ่งเปนการประเมินขั้นสูงเนื่องจากตามขอเท็จจริงแลวไมมีหลักฐานที่
แสดงวาทอกาซขึ้นฝงบนพื้นที่ปาชายเลน แตก็มีประเด็นเรื่องการพังทลายของดินชายฝง
อยางไรก็ตามการเกิดขึ้นของตนทุนการเสื่อมสิ้นของทรัพยากรธรรมชาติจากการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดนั้นยังมีอีกหลายสาเหตุ อาทิเชน พื้นที่ปาไมที่ถูกเปลี่ยนมาเปนพื้นที่
อุตสาหกรรม ที่ดินริมทะเลที่เปลี่ยนมาเปนที่พักอาศัย แหลงทองเที่ยวและชายหาดที่สูญเสียไปจาก
การการเกิดขึ้นของนิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนผลกระทบที่เกิดกับการประมงชายฝง ซึ่งตนทุนตาง
ๆ เหลานี้ไมไดนับรวมอยูในการศึกษาครั้งนี้ดวย
7.1.3 การวิเคราะหระดับการพึ่งพิงของครัวเรือนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
การวิเคราะหระดับการพึ่งพิงของครัวเรือนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม สามารถคํานวณจาก
สัดสวนของรายไดที่ครัวเรือนไดรับจากนิคมอุตสาหกรรมและผลรวมรายจายผูกพันของครัวเรือน
ซึ่งชี้ใหเห็นถึงความจําเปนของครัวในการยินยอมแบกรับตนทุนของการมีนิคมอุตสาหกรรมใน
พื้นที่ ผลการศึกษาพบวาทุกตําบลในเทศบาลตําบลมาบตาพุดมีระดับการพึ่งพิงมากกวา 1 กลาวคือ
ทุกตําบลไดรับผลประโยชนจากนิคมอุตสาหกรรมมากกวารายจายผูกพันหรือระดับการบริโภคที่
จําเปนแกการยังชีพ โดยตําบลหวยโปงเปนตําบลที่มีระดับการพึ่งพิงสูงที่สุดคือ 1.53 รองลงมาคือ
ตําบลมาบตาพุด 1.43 ตําบลทับมา 1.39 ตําบลมาบขาและตําบลเนินพระมีระดับการพึ่งพิงใกลเคียง
กันคือ 1.18 และ 1.17 ตามลําดับ โดยระดับการพึ่งพิงเฉลี่ยของครัวเรือนในเทศบาลตําบลมาบตาพุด
คือ 1.41 โดยตําบลที่อยูใกลนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมากกวาจะมีระดับการพึ่งพิงมากกวาดวย
หากพิจารณาความสัมพันธระหวางระดับการพึ่งพิงและระดับรายไดของครัวเรือนแลว
พบวามีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือครัวเรือนที่มีรายไดสูงกวาจะมีระดับการพึ่งพิง
นิคมอุตสาหกรรมสูงกวาดวยในทุก ๆ ตําบล เนื่องจากครัวเรือนที่มีระดับรายไดสูงนั้น มักจะ
ประกอบอาชีพในภาคการคาและบริการ ซึ่งลูกคาสวนใหญนั้นมักเปนคนงานในนิคมอุตสาหกรรม
นั่นเอง
อยางไรก็ตาม ระดับการพึ่งพิงที่คํานวณไดนั้นอาจจะมีคาสูงกวาความเปนจริงเนื่องจากการ
คํานวณรายจายผูกพันนั้น ไมไดนับรวมคาใชจายในการซื้อยานพาหนะ ซึ่งทําใหผลรวมรายจาย
ผูกพันของครัวเรือนต่ํากวาความเปนจริง จึงมีผลทําใหระดับการพึ่งพิงที่คํานวณไดในการศึกษานี้
สูงกวาความเปนจริง
จากระดับการพึ่งพิงของครัวเรือนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมที่มีคามากกวาหนึ่ง อาจกลาว
ไดวาการเกิดขึ้นของนิคมอุตสาหกรรมมีความสําคัญตอครัวเรือนโดยรอบอยางมาก ทั้งทางตรงโดย
ผ า นการใช แ รงงาน และทางอ อ มโดยผ า นการให เ ช า ที่ พั ก อาศั ย และการจํ า หน า ยสิ น ค า ทํ า ให
ผลประโยชนท่ไี ดรับมีอิทธิพลเพียงพอที่จะลดความกังวลหรือความเดือดรอนที่เกิดจากปญหาและ
คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะยาวจากการมีนิคมอุตสาหกรรม เชน ปญหาสิ่งแวดลอมและปญหา
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สังคมตาง ๆ เปนตน นอกจากนี้จากการสํารวจความคิดเห็นของครัวเรือนตําบลหวยโปง (สุริชัย
หวันแกวและคณะ, 2543) ยังพบวารอยละ 83 ของครัวเรือนมีทัศนคติที่ดีตอการทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรม เนื่องจากเห็นวาเปนแหลงจางงาน รายไดดี และงานสบายมากกวางานในภาคเกษตร
ซึ่งเปนขอสนับสนุนในการศึกษาครั้งนี้วาผลประโยชนที่ครัวเรือนไดรับมีอิทธิพลเพียงพอที่จะลด
ความกังวลหรือความเดือดรอนที่เกิดจากปญหาและคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ทําใหครัวเรือนมี
ทัศนคติที่ดีตอการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม

7.2 ขอเสนอแนะ
7.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1) จัดตั้งระบบแจงเหตุและหนวยงานที่สามารถเขาตรวจสอบโรงงานตนเหตุได
ทันทวงทีเมื่อเกิดเหตุรายขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาผูเ จ็บปวยโดยตัง้
เปนมูลนิธิ รับผิดชอบโดยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
รวมกับโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรม โดยมีตัวแทนชุมชนรวมเปนคณะกรรมการ เพื่อปองกันและลดปญหาที่เกิดขึน้ เมื่อ
เกิดอุบัติเหตุขนึ้ ในนิคมอุตสาหกรรม
(2) สําหรับชุมชนที่ไดรับปญหาจากการปลอยมลพิษทั้งทางน้ําและอากาศ ควรมีการ
ขยายการติดตัง้ น้ําประปา เนื่องจากน้ําฝนและน้าํ บอไมอยูในสภาพที่จะใชการอุปโภคบริโภคได
และควรใหความรูเกี่ยวกับสารพิษ และวิธีปองกันปญหาสิ่งแวดลอมพรอมทั้งใหคําตอบขอสงสัย
ของชาวบานในสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับปญหาสิ่งแวดลอม เชน คุณภาพของน้ําในบอ คุณภาพของ
สัตวน้ํา การเจ็บปวย การเสียชีวิตของชาวบานบางราย ขอมูลบางอยางอาจทําเปนคูมือ และควรมี
การลงโทษโรงงานที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรือปลอยมลพิษอยางจริงจัง โดยใหรีบแกไข หากแกไขไมได
ตองใหหยุดประกอบการ
(3) ควรมีโครงการชวยเหลือผูที่ตองเปลี่ยนอาชีพจากเกษตรมาเปนรับจางทั่วไป เชน
มีการสงขาวสารที่เกี่ยวกับความตองการแรงงานใหกบั ศูนยรวบรวมขาวสารของชุมชน สงเสริม
อาชีพที่มีศักยภาพ สงเสริมโรงงานใหวาจางคนในพืน้ ที่
(4) ควรการปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บภาษีหรือการเก็บคาปรับหากแรงงานทีเ่ ขามาทํางาน
ในพื้นทีไ่ มไดยายสําเนาทะเบียนบาน เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดการยายสําเนาทะเบียนบานอยาง
ถูกตอง ซึ่งจะทําใหภาครัฐจัดสรรสวัสดิการตาง ๆ และดําเนินการบริหารพื้นที่นั้น ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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(5) ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหประชากรในทองถิ่นไดรับการศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้น รวมทั้งการจัดตั้งโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะดานใหกับแรงงาน ซึ่งจะทําให
แรงงานทองถิ่นสามารถทํางานในนิคมอุตสาหกรรมไดโดยไมตองเปนแรงงานระดับลาง
7.2.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
(1) ขอมูลรายจายที่ใชในการศึกษาในครั้งนีไ้ มไดครอบคลุมรายจายทั้งหมดของ
ครัวเรือน ในการศึกษาครั้งตอไป หากมีการรวมรายจายในการซื้อยานพาหนะและการใชสิทธิการ
รักษาพยาบาลจะทําใหครอบคลุมรายจายของครัวเรือนไดดียิ่งขึน้ ซึ่งมีผลทําใหการคํานวณระดับ
การพึ่งพิงถูกตองมากยิ่งขึ้นดวย
(2) ควรมีการศึกษารายได รายจาย ผลประโยชนที่ไดรับจากนิคมอุตสาหกรรม และ
ระดับการพึ่งพิงของครัวเรือนในพืน้ ที่ไกลออกไปดวย เพื่อใชในการเปรียบเทียบ ซึ่งจะทําใหเห็น
ภาพของผลกระทบที่เกิดขึ้นเนื่องจากการมีนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ไดดียิ่งขึน้
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ตลอดจนแหลงทองเทีย่ วและ
ชายหาดที่สูญเสียไปจากการกอสรางนิคมอุตสาหกรรม เปนตน เนื่องจากการจํากัดของขอมูลทําให
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ออกมาดวย
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ภาคผนวก

ชื่อผูสัมภาษณ .......................
เลขที่แบบสอบถาม ...............
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แบบสอบถามรายไดและรายจายของครัวเรือน
ประกอบการทําวิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เรื่อง การวิเคราะหผลประโยชนและระดับการพึ่งพิงนิคมอุตสาหกรรมของครัวเรือนโดยรอบ
กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูใหสัมภาษณ
1. อายุ
 21-30 ป
 31-40 ป
 41-50 ป
 50 ปขึ้นไป
2. เพศ
 ชาย
 หญิง
3. การศึกษาขั้นสูงสุด
 ไมไดศึกษาเลย – ระดับอนุบาล  ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนตน
 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  อนุปริญญา/ปวส.  ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 อื่น ๆ (โปรดระบุ.......................................)
4. อาชีพปจจุบัน
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจธุรกิจสวนตัว/คาขาย  พนักงานบริษัทเอกชน
 รับจาง / กรรมกร
เกษตรกร
อื่น ๆ (โปรดระบุ..............)
5. อาชีพดั้งเดิม
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจธุรกิจสวนตัว/คาขาย  พนักงานบริษัทเอกชน
 รับจาง / กรรมกร
เกษตรกร
อื่น ๆ (โปรดระบุ..............)
6. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ............... คน
7. ที่อยูอาศัย
 บานของตัวเอง
 บานเชา
 บานพักคนงาน
 อื่น ๆ (โปรดระบุ ................................................)
8. ที่อยูปจจุบัน
 ตําบลมาบขา
ตําบลมาบตาพุด
 ตําบลหวยโปง
 ตําบลเนินพระ
ตําบลทับมา
ตําบลอื่นใน จ.ระยอง
 จังหวัดอื่น (โปรดระบุ ................................................)
9. อาศัยอยูในพื้นที่เปนระยะเวลานาน
 0-10 ป
11-20 ป
 21-30 ป
 31-40 ป
40 ปขึ้นไป
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10.ที่อยูตามสํามะโนครัว
 ตําบลมาบขา
ตําบลมาบตาพุด
 ตําบลเนินพระ
ตําบลทับมา
 จังหวัดอื่น (โปรดระบุ ................................................)
11.ภูมิลําเนา
 ตําบลมาบขา
ตําบลมาบตาพุด
 ตําบลเนินพระ
ตําบลทับมา
 จังหวัดอื่น (โปรดระบุ ................................................)
12. ที่ทํางาน/ประกอบอาชีพ
 ตําบลมาบขา
ตําบลมาบตาพุด
 ตําบลเนินพระ
ตําบลทับมา
 จังหวัดอื่น (โปรดระบุ ................................................)

 ตําบลหวยโปง
ตําบลอื่นใน จ.ระยอง

 ตําบลหวยโปง
ตําบลอื่นใน จ.ระยอง

 ตําบลหวยโปง
ตําบลอื่นใน จ.ระยอง

สวนที่ 2 รายจายของครัวเรือน
1. อาหาร
- จายกับขาว
............... วันตอครั้ง ............... บาทตอครั้ง
- ซื้อกิน
............... บาทตอสัปดาห
2. เครื่องดื่ม
2.1 มีแอลกอฮอล
............... บาทตอสัปดาห
2.2 ไมมีแอลกอฮอล
............... บาทตอสัปดาห
3. เสื้อผา เครื่องนุงหม ถุงเทา รองเทา
............... บาทตอป
4. ที่อยูอาศัย
- คาเชา
............... บาทตอเดือน
- คาเชาประเมิน (กรณีเปนบานของตนเอง)
............... บาทตอเดือน
- คาผอนบาน
............... บาทตอเดือน
- คาใชจายอื่น ๆ เกี่ยวกับที่อยูอาศัย (เชน คาซอมแซมตอเติม ) ............... บาทตอป
5. น้ําและเชื้อเพลิง
- คาน้ํา
............... บาทตอเดือน
- คาถาน/ฟน ............... บาทตอเดือน
- คาไฟฟา
............... บาทตอเดือน
- อื่น ๆ
............... บาทตอเดือน
- คาแกสหุงตม ............... บาทตอเดือน
6. คาซื้อเครื่องใชไฟฟาและสินคาคงทนอื่น ๆ เชน เฟอรนิเจอร ในรอบปที่ผานมา ............... บาท
7. คาใชจายสวนบุคคล
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- คาตัดผม ทําผม เสริมสวย
............... บาทตอเดือน
- คาจายตลาดอื่น ๆ ที่ไมใชอาหาร (สินคา Consumer Products ตางๆ เชน สบู แชมพู ยาสี
ฟน เครื่องสําอาง ฯลฯ) ............... วันตอครั้ง ...............บาทตอครั้ง
8. คายานพาหนะและคาบํารุงรักษา
- คาซื้อยานพาหนะ
ที่ใชอยูซื้อเมื่อ ............... ราคาเมื่อแรกซื้อ ............... บาท
- คาน้ํามัน/ แกสรถ
............... วันตอครั้ง คาใชจาย ...............บาทตอครั้ง
- คาซอมแซม/บํารุงรักษา ............... เดือนตอครั้ง คาใชจาย ...............บาทตอครั้ง
- คาตอทะเบียนรถ
...............บาทตอป
9. คาเดินทาง
............... บาทตอสัปดาห
10. คาใชจายเกี่ยวกับการสื่อสาร
- คาโทรศัพทบาน
............... บาทตอเดือน
- คาโทรศัพทมือถือ (รวมทุกเครื่อง)
............... บาทตอเดือน
11. คาใชจายดานการศึกษา (รวมนักเรียน/นักศึกษาทุกคนในบาน)
- คาเทอม/คาลงทะเบียน
...............บาทตอเทอม
- คาหนังสือเรียน สมุด อุปกรณการเรียน ...............บาทตอเทอม
- คาชุดนักเรียน/นักศึกษา
............... บาทตอป
- คารถโรงเรียน
...............บาทตอเดือน
- เงินประจําวันไปโรงเรียน (รวมคาอาหาร คารถในกรณีเดินทางไปเองโดยไมไดขึ้นรถ
โรงเรียน และคาใชจายประจําวันอื่นๆ
.............. บาทตอวัน
12. คารักษาพยาบาล
- คายาซื้อเอง
............... บาทตอเดือน
- คาหาหมอคลินิก/โรงพยาบาล
............... บาทตอเดือน
- บริการสาธารณสุขของรัฐ
............... ครั้งตอเดือน
13. คาใชจายเกี่ยวกับการบันเทิง
- การทองเที่ยวในและนอกถิ่น
............บาทตอป
- คาดูหนัง / ละคร / เชาวิดีโอ
............... บาทตอป
14. คาใชจายเกี่ยวกับศาสนาและการกุศล ทําบุญตักบาตร และเงินบริจาค............... บาทตอเดือน
15. คาใชจายเกี่ยวกับของขวัญและภาษีสังคม
- คาของขวัญ
............... บาทตอป
- เงินชวยงานบวช งานแตงงาน งานศพ งานพิธีตางๆ
............... บาทตอป
- คากลุมฌาปนกิจสงเคราะห
...............บาทตอเดือน
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- คาสมาชิกสมาคม/ชมรม/กลุมตางๆ
............... บาทตอป
16. คาภาษี
- ภาษีเงินได
............... บาทตอป
- ภาษีอื่นๆ (ภาษีบํารุงทองที่, ภาษีการคา, ฯลฯ)
............... บาทตอป
17. คาเบี้ยประกัน
- ประกันอัคคีภัย / ทรัพยสิน / ชีวิต
............... บาทตอป
- ประกันรถ (พรบ., ชั้น1, ชั้น3)
............... บาทตอป
- ประกันอื่นๆ
............... บาทตอป
18. หนี้สินของครัวเรือนปจจุบัน
- เพื่อใชจายในครัวเรือน ...............บาท เปนภาระดอกเบี้ย ............... บาทตอเดือน
- เพื่อลงทุนในอาชีพ ...............บาท เปนภาระดอกเบี้ย ............... บาทตอเดือน
19. คาใชจายอื่นๆ
- คาซื้อหวย ล็อตเตอรี่
............... บาทตอเดือน
- คาซื้อบุหรี่ / ยาเสน / ขี้โย
............... บาทตอสัปดาห
- คาใชจายเพื่อการลงทุนในอาชีพ
...............บาทตอป
- คาใชจายอื่น ๆที่ไมไดระบุไวในรายการ
............... บาทตอเดือน (โปรดระบุ)
สวนที่ 3 รายไดของครัวเรือน
1. คาแรงและเงินเดือน
- คาแรง
............... บาทตอเดือน (นิคมฯ รอยละ ........)
- เงินเดือน
............... บาทตอเดือน (นิคมฯ รอยละ ........)
- อาหารและเครื่องดื่ม
...............บาทตอเดือน (นิคมฯ รอยละ ........)
- ที่อยูอาศัย
............... บาทตอเดือน (นิคมฯ รอยละ ........)
- สินคาและบริการอื่นๆ
............... บาทตอเดือน (นิคมฯ รอยละ ........)
2. กําไรสุทธิจากการทําการเกษตร
- กําไรสุทธิ
............... บาทตอเดือน (นิคมฯ รอยละ ........)
- สินคาที่ครัวเรือนผลิตและใชเอง ............... บาทตอเดือน (โปรดระบุ...............)
3. กําไรสุทธิจากการทําธุรกิจสวนตัวที่ไมใชเกษตร
- กําไรสุทธิ
............... บาทตอเดือน (นิคมฯ รอยละ ........)
- สินคาที่ครัวเรือนผลิตและใชเอง ............... บาทตอเดือน (โปรดระบุ...............)
4. รายไดจากทรัพยสิน
- รายรับจากการเชาหอง
............... บาทตอเดือน (นิคมฯ รอยละ ........)
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- รายรับจากการใหเชาที่ดินเพื่อการเกษตร ............... บาทตอเดือน (นิคมฯ รอยละ ........)
- พืชผลที่ไดรับเปนคาเชา
............... บาทตอป (นิคมฯ รอยละ ........)
- รายรับจากการใหเชาที่ดินเพื่อทําธุรกิจอื่นที่ไมใชเกษตร
............... บาทตอเดือน (นิคมฯ รอยละ ........)
- ดอกเบี้ยและเงินปนผล
...............บาทตอป (นิคมฯ รอยละ ........)
5. เงินที่ไดรับเปนการชวยเหลือหรือไดเปลา
- เงินสงเคราะห / เงินสงกลับบานจากสมาชิกครัวเรือนที่ไปทํางานตางถิ่น .......บาทตอ
เดือน
- บําเหน็จ / บํานาญ
................ บาทตอเดือน
- อาหารและเครื่องดื่มที่ไดรับโดยไมตองเสียเงิน .............. บาทตอสัปดาห(นิคมฯ ........)
- ที่อยูอาศัยทีไ่ ดรับโดยไมตองเสียเงิน
...............บาทตอเดือน (นิคมฯ ........)
- สินคาและบริการอื่นๆ ที่ไดรับโดยไมตองเสียเงิน ...............บาทตอเดือน (นิคมฯ ........)
6. รายรับที่เปนตัวเงินอื่น ๆ
- เงินชดเชยจากการออกจากงาน
............... บาทตอป (นิคมฯ รอยละ ........)
- เงินรับจากการประกันภัย
............... บาทตอป
- รางวัลจากล็อตเตอรี่ / การพนัน
............... บาทตอป
- มรดก
............... บาทตอป
- รายรับอื่น ๆ (เชน คานายหนา ฯลฯ) ............... บาทตอป (นิคมฯ รอยละ ........)

ขอขอบพระคุณทุกทานที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามชุดนี้
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาวอิศรา แสงศรี เกิดวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2522 สําเร็จการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจ
บั ณ ฑิ ต สาขาการจั ด การขนส ง สิ น ค า ระหว า งประเทศ (เกี ร ยติ นิ ย มอั น ดั บ 2) จากจุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2543 และเขาศึกษาตอหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2544 ไดรับทุนผูชวยสอน และทุนธนาคารซันวา (UFJ Foundation
Scholarship) ทําหนาที่ผูชวยสอนวิชาสถิติเศรษฐศาสตร1 วิชาสถิติเศรษฐศาสตร2 วิชาวิธีวิทยาการ
วิ จั ย และวิ ช าเศรษฐศาสตร จุ ล ภาค ในหลั ก สู ต รเศรษฐศาสตรบั ณ ฑิ ต คณะเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในชวงปการศึกษา 2544 – 2546

