การสัมมนาเพื่อส่ งเสริมสิทธิการเข้ าถึงข้ อมูลมลพิษ
เรื่ อง “มลพิษอุตสาหกรรม กฎหมาย และสิทธิการเข้ าถึงข้ อมูลของชุมชน”
ร่ วมจัดโดย
มูลนิธิบูรณะนิเวศ และมูลนิธินิตธิ รรมสิ่งแวดล้ อม
วันจันทร์ ท่ ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
ห้ องเพอริดอท ชัน้ ๓ โรงแรมริชมอนด์ ถ. รั ตนาธิเบศร์ อ. เมือง จ. นนทบุรี
--------------------------------------------------ความเป็ นมา

ในช่วงกว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีการขยายตัวที่รวดเร็ วและ
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั ้งแต่ที่รัฐบาลดําเนินนโยบายกระจายอุตสาหกรรมสู่ภมู ิภาคตังแต่
้ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙) เป็ นต้ นมา ทําให้ จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมทั ้งขนาด
กลางและขนาดใหญ่ทว่ั ประเทศเพิ่มสูงขึ ้นถึง ๑๔๐,๐๐๐ กว่าโรง โรงงานเหล่านี ้ได้ ปล่อยสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้ อม
ตลอดเวลา นอกจากนี ้ยังทําให้ การใช้ สารเคมีสงั เคราะห์จํานวนมากขึ ้นเรื่ อยๆ ในทุกภาคส่วนของการผลิตทั ้งทาง
อุตสาหกรรม การเกษตร และการบริ การต่างๆ พื ้นที่หลายแห่งของประเทศจึงกลายเป็ นแหล่งกําเนิดและแหล่ง
รองรับสารมลพิษ ทังในรู
้ ปของมลพิษทางอากาศ นํ ้าเสีย มลพิษในดิน และของเสียอันตรายอื่นๆ
้
อมต่อสุขภาพของ
ปั ญหาดังกล่าวนับวันก็ยิ่งทวีความรุ นแรงและส่งผลกระทบทังโดยตรงและโดยอ้
มนุษย์ สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ และความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และก่อความเสียหายอย่างกว้ างขวาง
ต่อสังคม เศรษฐกิจ ความสงบสุข และความมัน่ คงของประเทศโดยรวม
ความเดือดร้ อนนีก้ ่อให้ เกิดกระแสการต่อต้ านการพัฒนาอุตสาหกรรมจากชุมชนที่แผ่กว้ างออกไป
เกือบทุกแห่ง เนื่องจากรัฐบาลให้ นํ ้าหนักกับการส่งเสริ มการพัฒนาอุตสาหกรรมและละเลยการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น
แก่ประชาชนและสิง่ แวดล้ อมมานาน ขณะที่กฎหมายและกลไกการจัดการสิง่ แวดล้ อมของประเทศที่ผา่ นมาจนถึง
ปั จจุบนั ยังคงเน้ นการใช้ มาตรการกํากับและควบคุมเป็ นหลัก เป็ นการแก้ ปัญหาที่ปลายทาง ประชาชน หรื อ
แม้ แต่หน่วยงานของรั ฐด้ วยกันหลายแห่งก็ไม่เคยมีโอกาสรั บรู้ และเข้ าถึงข้ อมูลสารมลพิษที่ปล่อยจากโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ หรื อข้ อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอนั ตรายที่มีการผลิตและจัดเก็บในพื ้นที่ตา่ งๆ ปั ญหาดังกล่าวเป็ น

๑

อุปสรรคใหญ่ตอ่ การวางแผนจัดการและคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน การรักษาสิ่งแวดล้ อม
และฟื น้ ฟูพื ้นที่ที่ปนเปื อ้ นสารมลพิษ
ด้ วยเหตุนี ้ มูลนิธิบรู ณะนิเวศ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้ อม และผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายสิ่งแวดล้ อม
จึงร่ วมกันขับเคลื่อนให้ มีการตรากฎหมายเพื่อพัฒนาระบบการรายงานข้ อมูลการปล่อยและการเคลื่อนย้ ายสาร
มลพิษสูส่ ิ่งแวดล้ อม (Pollutant Release and Transfer Register: PRTR) กฎหมายดังกล่าวจะเป็ นมาตรการ
สําคัญสําหรับประเทศไทยในการเสริ มสร้ างประสิทธิภาพและความเข้ มแข็งแก่หน่วยงานของรัฐในการประเมิน
สถานการณ์ ปัญหามลพิษได้ อย่างถูกต้ อง และสามารถจัดการปั ญหาตัง้ แต่ต้นได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพมากขึน้
นอกจากนี ้ยังเป็ นการรับรองสิทธิของประชาชนในการเข้ าถึงข้ อมูลสารมลพิษ (Community Right to Know) ที่
โรงงานอุตสาหกรรมหรื อแหล่งกํ าเนิ ดต่างๆ ปล่อยออกมาสู่สิ่งแวดล้ อม หรื อมี การเคลื่อนย้ า ยในรู ปของขยะ
อันตรายเพือ่ นําไปบําบัดหรื อกําจัดยังสถานที่ตา่ งๆ
มูลนิธิบรู ณะนิเวศและมูลนิธินิติธรรมสิง่ แวดล้ อมได้ ร่วมกันจัดการสัมมนาครัง้ นี ้ขึ ้นเพื่อนําเสนอแนวคิด
วัตถุประสงค์ ประโยชน์ และแนวทางขับเคลื่อนร่ างกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มสิทธิ การเข้ าถึงข้ อมูลสารมลพิษ
สําหรับประเทศไทย ทั ้งนี ้เพื่อให้ เกิดการลดการปล่อยสารมลพิษสูส่ ิ่งแวดล้ อม มีการจัดการสิ่งแวดล้ อมที่ยงั่ ยืนและ
ปลอดภัยแก่ชมุ ชนทุกแห่งในระยะยาว
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแพร่ ความรู้ และสร้ างความเข้ าใจแก่ผ้ รู ่ วมการสัมมนาเกี่ยวกับแนวคิด วัตถุประสงค์ ประโยชน์ และ
แนวทางขับเคลื่อนร่างกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มสิทธิการเข้ าถึงข้ อมูลสารมลพิษ
๒. เพื่ อ เป็ นเวที สํ า หรั บ พูด คุย แลกเปลี่ ย นข้ อ มูล และความคิ ด เห็ น เพื่ อ การสนับ สนุน ซึ่ง กัน และกัน ในการ
ขับเคลื่อนร่างกฎหมาย และกิจกรรมการเฝ้ าระวังปั ญหามลพิษของแต่ละพื ้นที่ในอนาคต
องค์ กรร่ วมจัด: มูลนิธิบรู ณะนิเวศ และมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้ อม
วัน เวลา สถานที่: วันจันทร์ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้ องเพอริ ดอท ชัน้ ๓ โรงแรม
ริ ชมอนด์ ถ. รัตนาธิเบศร์ อ. เมือง จ. นนทบุรี
ผู้ร่วมสัมมนา: จํานวนประมาณ ๖๐ คน จากเครื อข่ายประชาชนในพื ้นที่ภาคกลางและจังหวัดใกล้ เคียงที่ได้ รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า และขยะอันตราย รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ ผู้แทน
หน่วยงานราชการบางส่วนที่เกี่ยวข้ อง และสื่อมวลชน

๒

การสัมมนาเพื่อส่ งเสริมสิทธิการเข้ าถึงข้ อมูลมลพิษ
เรื่ อง “มลพิษอุตสาหกรรม กฎหมาย และสิทธิการเข้ าถึงข้ อมูลของชุมชน”
ร่ วมจัดโดย
มูลนิธิบูรณะนิเวศและมูลนิธินิตธิ รรมสิ่งแวดล้ อม
วันจันทร์ ท่ ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
ห้ องเพอริ ดอท ชัน้ ๓ โรงแรมริชมอนด์ ถ. รั ตนาธิเบศร์ อ. เมือง จ. นนทบุรี
-----------------------------๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น.

ลงทะเบียน

๑๐.๓๐-๑๒.๓๐ น.

กล่าวเปิ ดการสัมมนา หัวข้ อ “มลพิษอุตสาหกรรม กฎหมาย และสิทธิการเข้ าถึง
ข้ อมูลของชุมชน”
โดย รศ.ดร. กอบกุล รายะนาคร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายสิ่งแวดล้ อม
หัวข้ อการสัมมนา
๑) ทําไมต้ องมีกฎหมายส่งเสริ มสิทธิการเข้ าถึงข้ อมูลสารมลพิษ
๒) ข้ อจํากัดของพ.ร.บ. ข้ อมูลข่าวสารของราชการ และกฎหมายสิ่งแวดล้ อมที่ใช้ อยูใ่ น
ปั จจุบนั
๓) การต่อสู้เรื่ องมลพิษของชุมชนที่นํามาสูโ่ ครงการนําร่อง JICA – PRTR จังหวัดระยอง
๔) สาระและความสําคัญของกฎหมายส่งเสริ มสิทธิการเข้ าถึงข้ อมูลมลพิษ
วิทยากรร่วมนําเสนอ:
๑. คุณเพ็ญโฉม แซ่ตงั ้
มูลนิธิบรู ณะนิเวศ
๒. คุณนิชา รักพานิชมณี มูลนิธิบรู ณะนิเวศ
๓. คุณสุรชัย ตรงงาม
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้ อม

๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.

ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

ปรึกษาหารื อถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนร่างกฎหมาย และกิจกรรมร่วมกันในการเฝ้ า
ระวังมลพิษของแต่ละพื ้นที่
๓

